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 - Neilly سـني  - سـور  - نيلـي « مدينـة  يف 1954 عام ولد فرنسي كاتبٌ -

sur - seine« فرنسا يف باريس غرب.  
 فرنـسا  بـني  للعـيش  1985 عـام  منـذ  يتنقل .سفر وحكايات روايات كاتب -
 أعمـاق  يـسرب  حيـث  التـاريخ  علـى  فيـه  يـستند  غريـبٍ  بإهلامٍ أعماله تتصف .ومصر
 الـسند  وجـزر  كمصر بعيدة بلدان على ويعرّج القدمية والعصور واملراهقة الطفولة
  .الغائبة انفعاالته فيها تنبعث غريبة عوامل ليكتشف
 جــائزة علــى 1980 غاليمــار عــن الــصادرة »ســعد« األوىل روايتــه حــازت -

vocation أقـام  عشر، التاسع القرن هناية يف رسام حكاية تروي وهي .1981 لعام 
  .الشاب عبده سعد رسم وحاول األمحر البحر ضفاف على »تادجورا« يف

 جـائزة  هـي  األمهيـة  مـن  قـدرٍ  على أدبية جائزة على 1995 عام حاز كما -
Valery Larbaud الـــسحر« روايـــة عـــن L'Enchantement«calmanlevy حيـــث 

 علـى  اتـه مذكر ميلـي  قـديم  أمـري  باستضافة مصر، يف النيل ضفاف إىل يصطحبنا
  .املعيبة أسراره بأمانته ويودع زجنيٍ

 Si – Amonn ]Mercure de »أمـون  سـي « روايـة  والدة 1988 عام شهد -

france[.  
 يف يونانيـة  مـستعمرة  وهـي  سـريين  مدينـة  أعماق يف للغوص حتملنا اليت -

  .الرابع القرن يف ليبيا
 بشهرةٍ 2009 عام غاليمار دار عن الصادرة »تومي ضريح« رواية حظيت -
  .واسعةٍ

  .فيها للعيش انتقل أن بعد مصر عن ومقاالت أعمال عدة نشر -
 مـن  عوائـق  دون تنـساب  الـيت  »حاملون« اجلديدة بروايته علينا يطل هو وها

  .آلخر عامل
   .قريباً النور »ليبيا رمال يف الكنز جزيرة« عمله يرى أن يعد كما
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ــقٌ هـــي عاديـــة روايـــة ليـــست ....حـــاملون  جياشـــة أحاســـيس مـــن دفـ
ــشاعر ــة ومـ ــوارى متأججـ ــاتٍ خلـــف تتـ ــرنا كلمـ ــسيابيتها تأسـ ــا بانـ  وترابطهـ
   .الساحرين

 فـيضٍ  يف تبحـرُ  لكنـها  األحـداث  ختـدم  منمقـة  مجـلٍ  يف تسكن كلماتٌ
  .لصداها الفؤاد يرجتف الذكريات من

 يف الـدفاع  شـارع  يف الرقميـة  الثـورة  عن الرواية هذه تتحدث هل ترى
 أم اليـتم؟  وسـياط  املراهقـة  أعبـاء  عن أم املصرية؟ الثورة عم بالتوازي باريس

  ؟»الذكريات أحلى امللل مبجراه يلتهم« الذي الرتيب الواقع عن
 الوضـوح،  شـديد  شـكلي  أسـاسٍ  علـى  تقـوم  ومجيلـة،  مـؤثرة  روايـةٌ  إهنا

 »املفـصل « هي جبملةٍ آلخر مشهدٍ من بللوتيري آالن خالله يعرب مزدوج مشهدٌ
  .بالعكس ويعود القاهرة يف وينتهي باريس يف األول داملشه يبدأ حيث

 .القـاهرة  يف ومجعـة  بـاريس  يف يعيش ناتان :يتيمان مراهقان أبطالنا
 »املـــرآة يف صـــورته كأنـــه« متقاربـــان أهنمـــا إال عالقـــة أيـــة بينـــهما تـــربط ال

 الفيــديو ألعــاب يف ناتــان يغــرق الواقــع، عدوانيــة مــن للــهرب يــسعى فكالمهـا 
 مجعـة  أما اإلغماء، حد نفسه خينق حيث »اهلندي احللم« أو »حالوشا« ولعبة
  .فرنسا إىل والسفر »الرحيل« بـ فيحلم

 الثـاني  أمـا  حببـها  اجلميلـة  مـانون  حتيطـه  مـدلل  غـين  رجـلٍ  ابن األول
ــتقن ال شــوارع، فــابن ــة وال القــراءة ي  »الكرتــون علــب« بيــع مــن يعــيش الكتاب

  .عزيز أخت بفاطمة لموحي املعاصرة املصرية الثورة يف ويشارك
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ــق ــان يعل ــسه نات ــضيبٍ نف ــاب خزانــة يف بق ــق الثي ــسه ليخن  بلعبــة« نف
 »األسـود  الـزي  ذوي الرجـال « عنـد  معلقـاً  نفـسه  مجعـة  يرى حني يف »الوشاح
  .لتعذيبه

 يبحــث حــني يف - الوســيم - الــشاب صــديقه حتــرش ناتــان يتحاشــى
  .لتحريرا ساحة مظاهرات شهداء بني املفقود صديقه جثمان عن مجعة

 حتـت  ومأسـاويان  مسكينان قدران مها بل القصتني هاتني تتصارع ال
  .الشمس

  .اللحن بعذوبة ليشدنا الكلمات على العزف الكاتب يتقن
  



7  حاملون 

  
  
  
  
  

 مـن  دفـقٍ  حتـت  والـده  رفـات  ملـح  حـني  غمره الذي االبتهاج هذا غريبٌ
 عنـــف مـــن يفلـــت ضـــياءٍ ومـــيض يف تتنـــاثر عطـــرة، اللـــون محـــراء البـــتالت
 يرافـق  بـرقٍ  كـل  مع وتتجدد روحه، متأل السعادة من نفحاتٌ فتهب عقالصوا

 دافئــاً مــازال ،خنــصراه وتــرتعش جفنــاه ينــبض للميــت، الالإراديــة احلركــات
 ميثـل  والـده  أن ليكتـشف  .الضباب غمار ابتسامةٌ تشق أخرياً، .البتالت حتت
 جمنونـةٌ  ضـحكةٌ  دومـاً  تليهـا  والـيت  أسـرارها  ميلـك  اليت احلمقاء األدوار أحد

  .ماكرٍ خداعٍ بعد جديد من والده حييا حني اآلن حتى احلدود، كل تتخطى
 ليلــه يف تــتألأل شــارعٍ يف النــسمات إحــدى دفعتــه حــني أيــضاً ضــحك

 رودان، حلـي  األميـن  الـذراع  علـى  .الـصغرية  البيـوت  جدران على بألقٍ النجوم
 ميـرر  حيـث  دراملنحـ  علـى  أخـاذ  بوميضٍ تتبعثر ثم الليل جنح يف املنازل تغفو
  .اجلدران على يده

 جهـة  من الدفاع ووزارة بولونيا أنوار فتشرئب األيسر، الذراع على أما
  .اجنلوس بلوس موحيةً لتلوح موالند

 زرقـــاء بـــسماءٍ جمـــدداً النـــهار ناتـــان وأبـــصر األضـــواء خفتـــت فجـــأة
 احللـــم قبـــل أبـــصره الـــذي الـــضياء ذات مـــع املغيـــب علـــى تـــشارف خريفيـــة
ــنحين .اهلنــدي ــةٍ يف حيــوم وهــو رأســه فــوق أصــدقاؤه ي  ضــحكات مــن دوام
 ألــيكس وجــه غــاب .جبواهلــا جوســتني تلتقطهــا الــيت والــصور وراف نيكــوال
   .الضوء انعكاس يف ومانون

 الدوار طرحه األخضر، رودان حديقة عشب على مستلقياً مازال وهو
 بفقـدان  شـعوره  أمتعه وقد علوٍ من كحجرٍ فسقط النهوض حاول حني أرضاً
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 آخـر  عـاملٍ  إىل العـامل  هـذا  مـن  خالهلـا  مـن  يعـرب  الـيت  الـسهولة  وتلك التوازن،
  .دقائق عشر باحلقيقة تتجاوز ال خارقة، خبياالتٍ ليتلذذ الثانية من بأقل

 دون اللطيفـــة بطريقتـــه يكتفـــي مـــا دائمـــاً الـــذي ألـــيكس دور اآلن حـــان
 رويـداً  رويداً اسهأنف تتسارع أن إىل بالدوران ويبدأ القرفصاء جيلس إذ اختناق،
 ثـوانٍ،  لـست  وعيـه  يفقد حتى أنفاسه حيبس الهثاً، فينهض ثانية ثالثني خالل
  .للوعي يعود ريثما العشب على ومدده ذراعيه بني نيكوال التقطه

 بعـضاً  عليـه  وتضفي بالوجود وعابراً غريباً شعوراً اللعبة هذه متنحنا
  .شيء كل هذا اخلفية، الصور من

 جـسده  يف تـسري  حيـث  باالختنـاق  يستمتع بل ناق،االخت ناتان يفضل
 الـدم  دفـق  مـن  يُحـرم  حـني  الـدماغ  يُرسـل  عجيـب،  بانبهارٍ اآلخر العامل نشوة
  .نفسها املوت حلظة جليةً تبدو احلياة فمتعة رائعة، أهنا إال مشوشةً أوامراً

 أو حبـزامٍ  تطبيقهـا  ميكن واليت الوشاح لعبة أو الصيين احللم هو هذا
 الـشريان  إرخـاء  عليـه  بـاملوت  يرغب يكن مل إن أخرى، وسيلةٍ بأي وأ باليدين
 اللعبـة  هـذه  يرافـق  أحيانـاً  .املـوت  فيهـا  يهجـم  الـيت  نفـسها  باللحظة السباتي
  .الإرادي تغوطٌ

 عامــاً عــشر مخــسة عمــره كــان مــانون، قبــل األول حبــه هــي جوســتني
 )Zelda 3D( مبــاراة غمــار يف وهــو بنطالــه زر وفتحــت جوســتني وافتــه حــني

 سـريرها  إىل تـسحبه  أن أبـداً  لذهنـه  تبـادر  فمـا  الدهـشة  أخذتـه  وقد داعبته
  .الوقت ذلك منذ تغريت كم .صغرية فتاةٍ سرير الوردي،

 علــى أقــدم مــا بعــدُ وهــو تــنفسٍ جهــازَ رئتيهــا أن لــو كمــا تلــهث كانــت
 الفتيـات  أن أم البورنـو  أفالم يف تراه ما تقلَّد هل ترى سره يف فتساءل ،شيء

  .الكامريا بغياب أو بوجود هثنيل
 ولكـن  الفـضول  يدفعـه  والده، على السؤال هذا طرح األمسية، تلك يف

 فـتح  ثـم  ألخـرى  فتـاةٍ  مـن  خيتلـف  أمـرٌ  هـذا  أن والـده  فأجابـه  اخلـيالء،  أيضاً
  .الشامبانيا حيب ال أنه علمه رغم ،ابنه خنب شامبانيا زجاجة والده
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 ضجيجاً مصدرةً تلهث هي وها جوستني دور اآلن حان حال، كل على
 غـادروا  ،انتـهت  وعندما .اهلندي احللم ال احلب متارس أهنا لو كما ألنفاسها
  .العامة احلديقة مجيعاً

 إال رائعاً، لطيفاً طقساً لتنشر الشمس أشعة يف اخلريف ألوان تستعرُ
 يف الرحــال حيــط حــني األمل يكابــد بــل ال بالــضيق يــشعر مــا دائمــاً ناتــان أن

 تكـسر  حـادةٍ  انفعـاالت  أسري زال فما اآلخر، للعامل رحلة بعد قيقةاحل احلياة
 لـدى  يـراوده  الـذي  ذاتـه  الـشعور  هـو  ومللـه،  العـامل  هـذا  تفاهة مفاجئ بشكل

  .الفيديو ألعاب أحد من انتهائه أو السينما من خروجه
 فقــد منزهلــا إىل جوســتني مــع الــذهاب علــى ومــانون ألــيكس وافــق

 أمـا  .معطـرٍ  لـشاي  باإلضـافة  ميالدهـا  لعيـد  ةٍكهدي مشايل قردٍ على حصلت
 أن كمــا الرياضــيات، بواجــب يقــوم أن فعليــه اجملــيء عــن اعتــذر فقــد نيكــوال
  .املدرسة من حيضرها أن جيب اليت بأخته تذرع راف

 جوسـتني  ملنـزل  الـذهاب  هـو  ،اهلنديـة  ليلتـه  بعـد  ناتـان  يـراود  ما أسوء
 مـن  تعجـل  الـصمم  حـد  يـسمعها  اليت املوسيقا فهذه طويالً، للروك واإلصغاء

 Suck It لعبة تقريباً شهرٍ منذ االنرتنت عرب اشرتى قد أنه كما للواقع، عودته

And See  لعبة يفضل و Arcade fire.  
 خيلفهــا الــيت الــذكرى يفقــد لــئال يــذهب أيــن إىل يــدري ناتــان يكــن مل

ــم مــرح ــه خطــر احلل ــةالعاب الفكــرة هــذه أن إال رودان، جــادة إىل يعــود أن ل  ث
 متاهــت .الــصغرية البيــوت حقيقــة يــرى أن بعــد العــدم يف مرحــه كــل ســرتمي
  .وعيه أفقده الورد عطر أن البد إطارها، وفقدت الصور

 إيــسي شــوارع حنــو ثــم الــدفاع شــارع حنــو متجهــاً احلديقــة مــن خــرج
 أن لــه ليتــسنى رطبــاً ظــالً بنفــسه، لينفــرد نائيــة زاويــة جيــد عــساه اهلادئــة
 هـذه  أمـام  مـرّ  لطاملـا  .»إيـتني  سان« كنيسة أمامه حتال فجأة .عينيه يغمض

 بــنفس منــها مقربــةٍ علــى تــسكن مــانون فــصديقته مــرة، ألــف رمبــا الكنيــسة،
 هــذه ســحرته .إلــه بــأي يؤمنــان ال والــده مثــل فهــو قــط دخلــها مــا الــشارع،
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 الكـبرية  املـسيح  يسوع صورة خال شيئاً منها فهم ما أنه رغم املعتمة الزخرفة
 إليـه  بالنـسبة  فكانـت  القنـاطر  خلـف  اللوحـات  أو الزجاج على اتالرسوم أما

ــةً ــاً مبهمـ ــساءل .متامـ ــرّه يف تـ ــرى« سـ ــل تـ ــق هـ ــد علـــى اجللـــوس يل حيـ  أحـ
 ففعـل  وتغفـو،  كتفيهـا  بـني  رأسـها  حتين عجوز امرأةً يلمح أن قبل »الكراسي؟

 تــشبه الــيت الغريبــة البخــور رائحــة وســرَّته والعتمــة باهلــدوء فُــنت وقــد مثلــها
 الـبالط  علـى  وتتمايـل  النافـذة  زجاج من الشمس أشعة تتخلل .املخدر حةرائ

ــةً لوحــاتً فرتســم ــه ســلبت ملون ــر أخــرياً .لب ــى عث ــةٍ عل ــيغمض زاوي ــه ل  عيني
 خميلتـه  يف رودان جـادة  برسـم  لالحتفـاظ  يرنو ال فهو املتوفى، والده ويالقي
  ...البتالت حتت يرتعش الذي والده جثمان وإمنا

  
 مـا  شـيءٌ  يؤويـه  كـان  السادسة عمر ويف أنه ويذكر ةمجع يذكرها اليت

 زال مـا  و وساوسـه  أسـري  يـزال  وال سـنوات  عـشر  مـرت  قد وها السقف، مثل
  .دفيناً سره

 مـددوه  ثـم  لـه،  يكونـا  مل وقميـصاً،  بنطـاالً  وأُلـبس  والـده  جثمـان  غُسل
 الرخــو رفاتــه علــى اليــامسني مــن زهــورٍ بــضع وبعثــروا الزوجيــة فــراش علــى
 فهــم ،بالــصالة وشــرعوا وجــوههم علــى يتعــرف مل أنــاسٌ توافــد .ميــت كقــطٍ
 فرغـوا  أن بعـد  بالـدخول  لوالدتـه  مسحـوا  .املنيـة  وافته والده أن حينها مجعة
ــهم مــن  علــى املطــل البــاب أمــام ضــجيجاً مــصدرةً تنــوح والدتــه كانــت .عمل

 يـذكر  يعـد  مل اللـواتي  اجلـارات  هبـا  أمـسكت  وقـد  تقريبـاً،  سـاعة  منذ الشارع
 فبكى بالعويل بدأت حتى الزهور حتت زوجها جثمان حملت إن ما .نأمساءه
 مل وأقـارب  جـريان  وخيرجـون،  يدخلون الناس من بأمواجٍ وغرق خوفاً، مجعة
 أن بعــد والــده جثمــان يرقــد حيــث الــسرير مــن اقــرتب .متامــاً يــذكرهم يعــد
 مل أنــه إال والدتــه، فعلــت كمــا والــده جــبني تقبيــل ودَّ املنــهمرة، دموعــه مــسح
 ارتعـدت  الـيت  يـده  بتقبيـل  فـاكتفى  بـذلك،  ليقـوم  أحـدٌ  سـاعده  وما إليه يصل
 لوالدتـه  يقـول  فـصرخ  ،حتركـت  قـد  والـده  يـد  بـأن  ثقة على إنه شفتيه، حتت
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 .الــصمت بـالتزام  اجلميــع وأمـره  والدتــه إليـه  تــصغِ مل .»!ميـت  مل والـدي  إن«
 وكـل  صوته يرفع ال كيف يرزق؟ حياً ووالده يصرخ أال له كيف يصمت؟ كيف

ــه مــن النــاس ــون؟ حول ــدي خمطئ ــه بوســعنا لعــل يتحــرك، مــازال وال  إىل نقل
  املستشفى؟
 صـوته  طغى حتى بالصراخ استمر أنه إال يصمت أن مجعة على أحلوا

 العـادة  تفـوق  بقـوةٍ  وصفعته تبكي، تكن مل حنوه، فاستدارت والدته نواح على
 الوحـل  علـى  جلـس  .الـشارع  إىل أحـدهم  فركلـه  إخراجه، األقارب من وطلبت
 الــننت، الــرتاب هبــذا ووجهــه ذراعيــه لطّــخ ثــم أمــس ليلــة أمطــار خلفتــه الــذي
 الـذي  والـده  لقتـل  توصـلت  ألهنـا  املوصـد  الباب خلف والدته يزعج أن بقصد
  .الطيين بيتهم سقف حتت مجاً حباً أحبه

 يف القــاهرة شــوارع يف إليــه باالســتماع رغــب ملــن احلكايــة هــذه ســرد
 لدرجـة  بـشدة  الـسكان  ويكـتظ  البؤس يهيمن حيث السالم رلدا العلوي احلي

 هلــم فــروى البــائس احلــي هــذا تبنــاه ،»الــشعبية الــصني« اســم عليــه أطلــق أن
 ميتـاً  نقلـوه  ثـم  البنـاء،  ورش إحـدى  يف السادس الطابق من والده سقط كيف
 تنتفض املوتى أجساد أن له فشرحوا .احلياة قيد على كان أنه إال املنزل، إىل

 احلي هذا فلسكان الإرادية، أصواتاً يصدرون قد أهنم حتى الإرادية اتٍحبرك
 ضـحية  سـقط  من لينتشل يزورهم ما كثرياً إذ املوت، مع بالعمق ضاربة خربةٌ

 معهـا  حاصدةً االهنيار عن تكف ال واليت احلي هذا عليها يقوم اليت الصخور
  .عديدة أرواحاً

 بـاألحرى  أو والـده  يـشبه  رجـالً  فيهـا  يـصادف  مرةٍ كل ففي هذا، رغم
 بـأن  الـتفكري  مقاومـة  عـن  يعجز خميلته، يف تلوح اليت الغامضة الصورة يشبه
 مجعـة  أنـا  هذا بابا« :له ويقول للقائه يركض أن فريغب والده هو الرجل هذا
 لــه يتــسبب أن خــشية اآلن حتــى فعلــها مــا لكنــه ،»ابنــك أنــا علــي تتعــرف أمل

ة  ثيابـاً  يرتـدي  فهـو  ،»لدهوا يكون أن« معجزة حدثت لو باحلرج  مـن  مللمهـا  رثـَّ
  .احلاويات
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 تـردف  الـيت  الـصغرية  الـصالة  أمـام  رجـب  صـديقه  مـع  موعـدٍ  علـى  إنه
 صـورة  ناظريـه  أمـام  الحـت  النتنـة،  الرائحـة  ذي الفـروج  بـائع  جبانبه اجلامع،
 فيــه انتظــر الــذي الوقــت خــالل األزهــار حتــت جثمانــه يــرتعش الــذي والــده

 الدجاجـــة رقبــة  يقطـــع البــارد  الـــدم ذا لقاتــل ا شـــاهد حيــث  ،رجـــب جمــيء 
   .ريشها نتف ليتم ويرميها

 رأى اخلـشيب،  الـدف  علـى  تتخـبط  رآهـا ! احلياة قيد على مازالت هل
 رأسـها  وفـصل  حجريـة  طاولـةٍ  علـى  »عزمي« طرحها ثم يرتعد، فخذيها أحد

  .أحشاءها ونظف
 ،ابنـها  وفـاة  مـن  أشهر عدة مضي بعد برمحته عزيزة جدته اهلل تغمد

 متـى  يـذكر  عـاد  مـا  .»بـالفروج  ملوخيـة « املناسـبات  أيـام  يف حتضِّر كانت لقد
  .مرة آلخر الفروج تذوق

 خــالل واحــدةً مــرةً الفــروج الــسالم لــدار العلــوي احلــي ســكان يتنــاول
  .مرات ثالث أو ملرتني فيتناولوه السفلي احلي يسكنون من أما الشهر

 يف املـوظفني  صـغار  يـشجع  فهـو  احلـيني  بـني  بـالفراغ  يقع عزمي حمل
 أن رغـم  عمـل  يـومي  يعـادل  الـذي  الفـروج  لشراء إليه بالصعود السفلي احلي
 يف امليـاومني  أيـضاً  فيـشجع  بلريتـني،  غـريه  مـن  أقل بسعرٍ الفروج يبيع عزمي
 أو ثالثــة عمــل هلــم بالنــسبة يعــادل فــروجٍ لــشراء إليــه بــاجمليء العلــوي احلــي
  .أيام أربعة

 الظـروف  كانـت  مهمـا  دجاجـة  شـراء  فكـرة  أبـداً  تـراوده  فـال  مجعة أما
 خببــزٍ يلفــه والفواحــة، الــشهية القلــي رائحــة ذي الفالفــل تنــاول يفــضل فهــو

  .لذيذة متعةً عليه يضفي مما اخلضار، من القليل مع ساخن
 يـشق  حيث احليني بني الفاصل الفراغ يف هنا رجب مع موعداً ضرب

ــا حطــام بــني ،الــصخور بــني الــوعرة طريقــه الــدرج  احلــاكم أمــر الــيت زلاملن
  .بكوارثها الصحف فتتصدر نفسها تلقاء من تنهار أن قبل هبدمهما

ــد ــف احلــي ميت ــصخرة، خل ــام ال ــة مــن رك ــال األبني ــة وال شــكل ب  هوي
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ــة، ــشكلٍ بُنيــت إذ معماري ــةً خمــالفٍ، ب ــدٍ ذات أبين ــد تتوقــف أمحــرٍ، قرمي  عن
 مقطوعة فتارة  والكهرباء املاء ترتاوح.األقواس تزدهر حيث اخلامس الطابق
 احلــي مـن  صــغريٍ موظـفٍ  برشــوة أو املـاء  بتحويــل هـذا  يتعلــق موجـودة،  وتـارةً 

  .السفلي
 حاجـة  فـال  املـواطنني  مـن  آالفٍ مئـاتِ  سـوى  ليـسوا  هـم  احلـاكم  بنظر

 املرتاكمـة  األوسـاخ  مـن  طبقـةٍ  حتت تأنُّ لوجدهتا عنها حبثت إن اليت للشوارع
 يف والـذباب  الكـالب  جيد العفونة، تطاهلا ال اليت النايلون أكياس تطفو حيث
ــا الــيت املتاهــة هــذه ــة هــذه ترمسه ــضيقة األزق ــاً ال ــاً مرتع ــذلك هلــم، آمن  وك

  .احلياة قيد على يبقيهم ما إال الطعام من جيدون ال الذين األطفال
 طردتــه أن بعــد الــشائكة األزقــة هــذه أحــضان يف وحيــداً مجعــة ترعــرع

 جمموعـةٌ  تـضمه  األحيـان،  بعـض  يف .انيالثـ  زواجهـا  نتيجة الثامنة بعمر والدته
 العلــوي احلــي أزقــة فليــست ،يغــادروه مــا ســرعان رثــة بثيــابٍ مــشردين ألطفــالٍ
 خمابئهــا كــل بــل تفاصــيلها أدق حيفظــون متواضــعة مملكــةً وإمنــا عــدن جبنــة
  .األسود الزي ذوو الرجال يباغتهم حني االختفاء ميكنهم حيث السرية

 الطـول  حمـدودة  بأزقـةٍ  بالـسكان  يعـجُّ  عـاملٌ  يلـوح  األسـفل،  حنـو  هناك
 املثقلـةِ  القـذرة  األبنية من هائلةٍ كومةٍ يف والعتمة بالعمق ضاربةٍ كحزوزٍ تبدو
 الغافيـة  الـسهول  بينـهم  فيمـا  تقامسوا بيعٍ حمالتِ من لذهنك يتبادر ما بكل
  .زراعتها متت طاملا واليت النيل ذراع على

 احلـشد  يتـدافع  حيـث  هلـا  صفةأر ال بالزفت مكسوة غري بشوارعِ أزقةٌ
ــة املــرات يف ويتخبطــون دائمــاً بــشكلٍ املــزدحم ــاز الــيت القليل  هــذا فيهــا جيت
  .بالعبور  سيارةٌ جتازف جداً وبالنادر تكتك أو حصان جيره طنربٌ الزقاق

 جنـت  حقـولٌ  اجلنـوب  ومـن  احلديـد  سـكة  الغـرب  مـن  احلي هذا حيد
 حيـاً  تلمـح  أن ميكنـك  احلـدود  هذه جتتاز عندما .التجار براثن من بأعجوبة

ــة عنــد رجــب مــع موعــده مجعــة ضــرب املعــادي، حــي هــو املقــام رفيــع  هناي
  .احلدود
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 أن حتـى  نزعها يصعب عالقةً البؤس بينهما ربط الذي صديقه رجب
 األســود  النــرد  لعبــة بيــادق  وهــي »القــشطاط « عليهمــا  أطلقــوا احلــي  أهــل

 حتــى اخلبــاز، عنــد ورجــب الفحّــام لــدى مجعــة يعمــل كــان عنــدما ،واألبــيض
ــهما تركــا عنــدما ــاً الــصيف يف عمل  علــى الفــرن يلقيــه الــذي احلــر مــن هرب
 كـان  حـني  حتـى  »القـشطاط « بقيـا  .تكـسومها  الـيت  والسخام الطحني طبقيت
 رجــب وعمــل الــوزن حــسب ويبيعهــا الفارغــة الكرتونيــة العلــب جيمــع مجعــة
  .الورقية للمحارم متجولٍ كبائعٍ

 املتظـاهرين  صـور  هـي  وهـا  ينـاير،  من رينوالعش اخلامس أمسية إهنا
ــاة علــى بتحــدٍ تعــرض التحريــر ســاحة يف  مجعــة مــن كــلٌّ قــرر .اجلزيــرة قن

  .واملعارضني املواليني أعداد قارنوا أن بعد إليهم االنضمام ورجب
 غــداً بــالعودة وتوعــدوا الــشغب مكافحــة شــرطة للثــورة املوالــون واجــه

 كـان  »مبـارك  حـسين « األسـود  زيال ذوي الرجال قائد من بالتخلص فحلمهم
 حلمهــم وجــد كلمــا عزميتــهم وقويــت عــددهم ازداد كلمــا إذ عزميتــهم، يقــوي
  .ملموس واقعٍ إىل ليتحول األوفر احلظ

 شـبان  أمـام  وقـذارهتم  وأمتعتـهم  هيئتهم من للثورة املعارضون يستحي
  .بوك الفيس

 صـنبور  مـن  االغتـسال  وهـي  اجلميـع  إعجـاب  نالـت  فكرةً مجعة اقرتح
 وقــت كأنــه.أيــضاً أحذيتــهم تبــديل بوســعهم حيــث اجلــامع يف الــصالة اعــةق

 غـري  رؤوسـهم  وبللـوا  امليـاه  صـنابري  أمـام  ووقفـوا  اجلـامع  دخلوا الظهر، صالة
 لـو  كمـا  وأقـدامهم  أذرعهـم  وكـذلك  والصابون باملاء ودعكوه الشتاء بربد آهبني
  .الصالة ينوون ال أهنم بيد الوضوء ينوون أهنم

 ليعلمـه  يومـاً  أحـدٌ  اكـرتث  فمـا  اجلـامع  يف الـصالة  قـط  مجعـة  نـوى  ما
 الرجـال  مـن  األمـان  عـن  حبثـاً  أخـرى،  ألسـباب  اجلـامع  يرتـاد  مـا  عـادةً  ذلك،
  .والرطوبة الظل ببعض ليحظى أو األسود الرداء ذوي

 رغـم  وهدوئها بصمتها مجعة على هذه السالم واحة استحوذت طاملا
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 بـــسحرها فيتلـــذذ تداعبـــه الـــيت الـــسماوية النـــشوة ختطفـــه احلـــي، صـــخب
 رجـب  اعرتضـه  .تنتـهي  مـا  سـرعان  فالـصالة  أمامه وقت ال اآلن لكن طويالً،
 كــلٌّ يعيــد أن بــشرط اجلــامع عتبــة عنــد األحذيــة مببادلــة االتفــاق مت أن بعــد
 القدميــة أحذيتــهم الســتبدال الوحيــد الــشرط هــو هــذا مــساءً، حــذاءه منــهم

ــة ــة البالي ــى اتكــأ الوقــت قضــي رغــم .»بــوك الفــيس« شــبان بأحذي  أحــد عل
  ...عينيه فأغمض السالم من بقسطٍ لينعم األعمدة
  

 رويــداً صــورته تتمــاهى الكنيــسة، يف والــده جثمــان صــورة لــه تــراءت
 دنيــا يف تــشعُّ و ألواهنــا وتتالشــى حــدودها فتــضيع النــسيان عــامل يف رويــداً

 تمـأل  الـيت  بالـسعادة  الغريـب  الشعور ذاك بذكرى سوى حيتفظ مل األحالم،
 الـشخص  هـو  ألـيس  والـده؟  مـوت  فرَّحـه  تـرى  يـا  ملـاذا  ميتاً، والده برؤية قلبه
 من أكثر غيابه يريعه أن جيب الذي الشخص هو أليس حيبه؟ أن جيب الذي
 عائلــةٍ حــضن يف والــده دون وحيــداً نفــسه ليجــد يكــن أمل آخــر؟ شــخصٍ أي

 والدتــه وفــاة بعــد بداللــه وأفــرط كــثرياً دلَّلــه الــذي والــده هــذا ألــيس تتبنــاه؟
  السابعة؟ أمت ما بعد وهو سيارة حبادث

 كـبرياً،  كـان  مهمـا  طلبـاً  له يرفض وال عارمٍ حببٍ غمره الذي والده إنه
 انتــزع ومــا بــل أخــرى مــرةً تــزوج فمــا حــدٍ ألبعــد مــشاعره راعَــى الــذي والــده
 حتـت  احليـاة  تـشارك  أنـه  رغـم  ،بـاألمل  لـه  يتـسبب  لـئال  املفقودة زوجته صور
 .لـويز  جمـدداً  لتعـود  آنـا  ثـم  لـويز  ثـم  مبـاريون  بدءً نسوة عدة مع واحٍد سقف
  .األسبوع يف كمصروفٍ يورو أربعني له يقدم فهو بسخاءٍ يعطيه الذي والده

 كـان  ألنه احلد؟ هذا إىل يكرهه هل قلبه؟ إىل احلبور موته أدخل ملاذا
 الليـل  ميـضي  كـان  ألنـه  أم الفيـديو؟  بألعـاب  هوسـه  من باحلد عبثاً عليه يلحُّ

 الواجبــات هــذه يفـرض  ألنــه أم وعالقاتــه؟ ووظائفـه  مالحظاتــه علــى مـدققاً 
 عطلـة  إمـضاء  أو جمنونـة  الشبه جدته زيارة مثل مقيتة هدايا مقابل املرهقة

 لريغـب  كافيـاً  سـبباً  ذلـك  كـل  يبـدُ  مل املعتـوهني؟  عمـه  أبنـاء  مـع  الفـصح  عيد
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 هاربـةٍ  حقيقـةٍ  علـى  لُّيـد  هـل  احللم؟ هذا إىل دفعه الذي ما إذاً .والده مبوت
 الدهـشة  لتغمرهـا  أفكـاره  حيمـل  تـصرفه  سـوء  أن أم بـالعكس؟  أم أعماقه يف
 توطــداً؟ األكثــر باملــشاعر واللعــب اجلــذري واجملهــول بــاملطلق االســتمتاع حــدَّ
 حلـمٍ  مبمارسـة  يـسارع  أن سـوى  لـه  لـيس  مشاعره؟ حقيقة يعرف أن له كيف

ــدٍ هنــدٍي ــةُ .جدي ــه تقــشع جــوال رن  الــسيدة لــريى عينيــه فيفــتح راألفكــا عن
 مبهمــة، جبمــلٍ ومهــست حنــوه اســتدارت وقــد املقعــد علــى اجلالــسة العجــوز
  .لطيفة غري أهنا يبدو

 تـود  فهـي  فـوراً  إليهـا  بـاجمليء  عليـه  تلّح مبانون وإذا هاتفه على أجاب
 فهـو  مـا  بقـصةٍ  التـدقيق  عليـه  أن ناتـان  تـذَّرع  لوجـه،  وجهـاً  ولكـن  معـه  التكلم
 أمـس،  ليلـة  االنرتنـت  شـبكة  عن محَّلها اليت »Serious Sam3« ـب اللعب يفضل

  .موت أو حياةٍ مسألة املسألة وكأن أصرت مانون أن إال
 الكنيــسة وانقلبــت احلجــري الــبالط علــى امللونــة البقــع اختفــت فجــأةً

  .قرب مدخل مثل وحزينة باردةً
 وحـديثٍ  أنيـقٍ  مبنـىً  يف الكنيـسة  مـن  مـرتاً  200 بعد على مانون تسكن

 الـذي  بوالدها مقتديةً احملاماة مهنة مبزاولة ترغب .غوسد - جيل شارع يف
 إذ اإلطـالق  علـى  مهنـةً  أسـوء  يراها فكان ناتان أما احملكمة، يف قاضياً يعمل
 وطفولــةٍ وغــرية جنــونٍ مــن خمففــة ظروفــاً رأيــه، حــسب اجلــرائم، كــل يرافــق
 ســواء الفقــراء ارأنظــ حتــت املرتاميــة الثــروات إلغــراء أن كمــا وبــؤسٍ مــدمرة
  .اجلرائم هذه يف ضلعاً شهوات جمرد أم جامدةً كانت

ربِّءُ  فناتان الرأي، هبذا ومانون ناتان خيتلف  حـني  يف اجملـرمني  كافـة  يـُ
ــة وتؤيــد حيــاة القــصاص يف جتــد مــانون أن  العجــائز لقــاتلي اإلعــدام عقوب

 كانـــت مهمـــا للقاصـــرين الـــشاقة األشـــغال عقوبـــة علـــى وتوافـــق ،واألطفـــال
 ولكـل  للمدرسة كرههم مثل عديدة أخرى نقاط يف يتفقان أهنما إال .اجلنحة

 املسلــسالت بعـض  ماعـدا  التلفــاز لـربامج  باإلضـافة  تدريــسها يـتم  الـيت  املـواد 
 مــن تفــوح الــيت املقــزَّزة والــروائح الــدم رؤيــة يكرهــان أهنمــا كمــا .األمرييكيــة
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 القويــة اجلبنــة ائحــةر مــن وينفــران الرياضــية الــصالة يف أو املــرتو يف النــاس
 وال واحلـشرات  القـذارة  أشـكال  كـل  يرفـضان  إهنمـا  البورنـو،  أفـالم  رؤية ومن

  .اللحوم بعض دهن وال لتناوله احلسك من السمك تنظيف يطيقان
 امشئزازهـا  هـو  جوسـتني  عن وأبعده مانون إىل ناتان جذب ما إن نعم

 الـشحوب  مـن  اًطيفـ  شـقارها  يلقـي  رشـيقةٌ،  هيفاءٌ فتاةٌ فمانون قذر هو مما
 فـوق  بريديـة  بطاقـةٍ  يف املـصوَّرة  »Vénus de Botticelli« لتـشبه  وجههـا  علـى 
 .مرئـي  غري يكون يكاد لبينٌ حريريٌ ستارٌ جسدها شعر أن كما .والده مكتب

 ميارســان عنــدما البورنــو أفــالم فتيــات مثــل تتــنفس أو تلــهث مــانون تكــن مل
 لتأخــذ تـسرع  أهنــا كمـا  ســبوعاأل عطلـة  أيــام بعـض  يف أو األربعــاء أيـام  احلـب 
 مـا  هـذا  تنثرهـا،  الـيت  العطـورات  علـى  اخلاصة الروائح تطغى أن قبل محاماً
ــان يفــضله ــذي نات ــثري ال ــزازه ي ــذلك اآلخــرين ببــشرة االحتكــاك امشئ  فهــو ل
 طبيعــي إلشــباعٍ الــالزم الوقــت مــن أكثــر اللحظــات تلــك تطــول أال يفــضل
 فتاة ومع مبفرده ال شخصني ارستهامبم امتاعاً أكثر أهنا جيد واليت لرغباته

 بـأن  راف فيهـا  أقنعـه  الـيت  األمـسية  تلـك  بعد منه حتقق ما هذا صيب، مع ال
 ولكـن  الـصبية  مـع  اللـهو  متعـة  لـه  يكشف الفضول وأن شيء كل جتريب عليه

 مـن  ملـالً  أكثـر  املتبادل فاالستمناء باليأس احملاولة هذه ارتطمت ما سرعان
  .الرياضية التمرينات
 البـــاب لـــه فتحـــت حـــني مـــانون مالمـــح علـــى جليـــاً االضـــطراب بـــدا
 ومفروشـة  فيهـا  غرابـة  ال مـنخفضٍ  سقفٍ ذات شقةٍ يف غرفتها إىل وسحبته
 ختــرتق الــيت اللطيفــة الــشمس تغــري ومل كــارثي ناتــان جيــده ســويدي بفــرش
   .الفرش ذلك منظر من املنزل لتضيء الزجاج

 الـشاشة  علـى  ظهر ام يرى أن منه وطلبت احلاسب إىل مانون أشارت
 تقريـرٍ  ضـمن  »اهلنـدي  احللم« »الوشاح لعبة حول معلومات« هناك كان حيث
 كيــف :ســره يف ناتــان تــساءل ،»الوطنيــة الرتبيــة وزيــر الــسيد« إىل إعــداده مت

 البحــث مــن بــساعات رمبــا .املعلومــات هــذه إىل الوصــول مــن مــانون متكنــت



بللوتيري آالن  18 

 ملــاذا؟ .30 رمبــا أو 20 بالــصفحات وبالتنقيــب »google « موقــع عــرب الــدؤوب
  بعد؟ تعرفه مل الذي ما تعرف؟ أن تريد ماذا

  :تريد ما فهم حتى األوىل األسطر قرأ إن ما
 جمموعــة ضــمن أو مبفــردك ممارســتها تــتم لعبــةٌ هــي الوشــاح لعبــة«
 أحاسيــساً ختلــق شــهرية لعبــة إهنــا قــصرية، مــدة خــالل إغمــاء حالــة لتــسبب
 علـى  خطريةٌ أضرارٌ اللعبة هلذه لألسف نولك .احلبور من نوعاً وتلقي فريدة
  .حتمية تكون قد نتائجها أن كما واألعصاب القلب

  مميتة؟ أي حتمية :ناتان تساءل
  :بلهفة مانون فأجابت

  .القراءة تابع! نعم -
  :بالقول فأردف صفحة، عشرة ست قراءة ناتان على يشقُّ

 أو حةالـص  علـى  خطـريةً  تكـون  قـد  املمارسـة  هـذه  أن القـول  يريدون -
 دراجة، أو طائرة أو سيارة ركوب مانون، يا آخر شيء أي مثل إهنا.قاتلة حتى
  .باملخاطر حمفوفاً يكون قد الطعام تناول حتى التزجل رمبا

 قطـع  بأن مقتنع غري فهو متاماً، يقول ما يعي أن دون ينطق ناتان كان
 نكهــة ذو فــاللنب اللــنب، تنــاول مثــل عــاديٌ أمــرٌ هــو الــدماغ عــن األوكــسجني

 اهلنــدي للحلــم خالفــاً باالكتفــاء حمــدوداً إحــساساً ســوى يــضفي ال الفراولــة
 آخــر، نــشاطٍ أي اليــضاهيه واملتعــة اإلحــساس مــن جنــاحٍ علــى حيملــه الــذي
  .كريهاً طعماً الفم يف يرتك الذي التدخني حتى

ضجِرةً  بالـسأم  مُثقَلـةً  احليـاة  متضي  هـذا  مـن  زهـد  لقـد  هبـدوئها،  ومـُ
 بعــض فيــه ليــسري أحــداث بــضعة مبلــل ينتظــر الــذي ملقيــتا الفــارغ العــامل

 لـيالً  يلـونُ  ومـا  املقيت األيام ملل ينوّر ما اللعبة هذه يف جيد إنه االضطراب،
  .النفوس يف البهجة تضفي نارية بألعاب فيه قمر ال

 علــى تــسيطر تعــد مل أهنــا وبــدا شــديد باســتغراب مــانون انفجــرت
  :نفسها
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 إنـي  .مبوضـوعنا  لـه  دخـل  ال هـذا  أن علـم ت أنـت ! ناتان يا أمحق إنك -
  !اخلرقاء اللعبة هبذه جمدداً اللعب من أمنعك

 عينيهـا  يف قـرأ  ناتـان  أن إال شـيء  من منعه باستطاعتها يكن مل طبعاً
 عـن  ميتنـع  أن إمـا  اهلنـدي،  احللـم  أو هـي  فإمـا  قوهلـا  علـى  جترؤ مل مقايضة
   .بينهما شقاقٌ هو أو اهلندي احللم

 األســطر بــل ال األوىل الــصفحة األقــل علــى قــرأأ« :مــانون أضــافت
 حتمـــل الـــيت الـــصفحة إىل وصـــلت حتـــى الـــصفحات مـــررت ثـــم .»األوىل

 بـني  تـرتاوح  نتـائج  ذي للقلـب  بتوقـفٍ  اهليبوكـسي  يتـسبب « :هامة معلوماتٍ
 -  خنـق « دورة فـإن  عـصبية  نظرٍ وجهة فمن خطورة، واألقل جداً اخلطرية
 تصل قد وخيمة وبعواقب الدماغ، على ةًخطري آثاراً جترُّ »إغماء -  اختناق

 أن إىل »كاخلـضار «  هـشاً  العبها فتحول الوظائف لبعض هنائي تدمريٍ إىل
  ».املوت ينتشله

 لقـد  نعـم،  دقـائق،  ثـالث  هـو  اللعبـة  قواعـد  أحـد  أن يعلم ناتان يكن مل
 عـادةً،  .اإلثارة شديد هذا إن باملوت، فيها جيازف »دقائق ثالث« كُتب ما قرأ
 يتجـاوز  أال نيكـوال  أخـربه  الثـواني،  لعـشرات  خيتنـق  نفـسه  ويـدع  أنفاسـه  يكتم

 وثـالث  ثانيـة  عـشرة  مخـس  بـني  مـا  شاسـع  فـرقٌ  هنـاك  .ثانيـة  عـشرة  مخس
  .باالستكشاف الفضول يثري هامش إنه دقائق،

  :قائالً مانون ناتان خاطب
 إال أمارسـها  ال أنـين  تعلمـني  أنـتِ  دقـائق،  ثـالث  عـن  حتـدثوا  مانون، -
  .فقط ثانية عشرة خلمس

 لالستـسالم  داعـي  ال إذ أخرقـاً  اعتربته الصراخ، عن مانون تتوقف مل
 يعــد مل بالــشلل، مــصابني أو عــاجزين رمبــا أو اخلــضار هبــشاشة حييلنــا ملــا

 يراقـب  صـار  اخلرقـاء،  باألدلـة  يعـجُّ  الـذي  الطويـل  احلـوار  هلـذا  يـصغي  ناتان
 ال بأهنـا   تـأثَّر  .رعـب ال بعـض  فيهـا  حمتـدة  بلهجـةٍ  يصدح الذي فمها حركات
 »زوجـني « عالقـة  بينـهما  تـربط  أن يرغـب  ال.متلّكه امللل لكن تفقده أن ترغب
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 يف مـساءً  األمـان  لفقـدان  سـجنيٌ  أنـه  كمـا  واحلـي  واملدرسـة  والده أسر يكفيه
  .السريعة القطارات

 والتهديــدات الواضــحة الــرباهني ذي اخلطــاب هــذا مــن ناتــان اســتاء
 يف البقـاءُ  عليـه  شـقَّ  بالتـأفف،  وبـدأ  الـدوار  فانتابـه  والـده،  ختـرب  بأن املبطنة
 القبو هذا يعلو الذي الطابق يف اجلريان خطوات أذنيه يف ودوى الغرفة، هذه
 بذقنــها وأمــسك منــها اقــرتب ثــم الــدَّوار، كرســيه عــن فنــهض يــسكنون حيــث
  :قال متناهيةٍ، برقةٍ

  .»أموت لن .أفعل ما أعرف أنا تقلقي، ال روعك، من هدئي«
ــدأت ــوراً هـ ــا إال فـ ــشت أهنـ ــاء أجهـ ــع بالبكـ ــةً فطبـ ــى قبلـ ــفتيها علـ  شـ

  .يبقى بأن له ورجاءها املتأوه لصراخها آبهٍ غري وغادر احلزينتني،
 يتحــدى ال ومقفــراً كئيبـاً  غوســيد - جــول وشـارع  بطيئــاً، املــصعد بـدا 

 رودان شـارع  إىل عودته طريق يف عينيه أغمض كلبه، ينزه رجلٍ سوى هدوءه
 املتـصنعة  وأزهـاره  بأشـجاره  الناصـع  الـسكين  احلـي  »إيـسي  أعـايل « يـرى  فال
  .متاماً جيهلها اليت

 « لعبـة  ليجـرب  الوقـت  مـن  متـسعٌ  لديه مساءً، السابعة بعد تتجاوز مل
Serious Sam3« لعبــة هــي حقــاً« :قــائالً تركهــا مــن ألــيكس متكــن مــا الــيت 

    .»خالبٍ مصري إطار يف لكنها جداً وغبية بسيطة نارٍ إطالق
  ...أخرياً سيهرب العشاء وقت قبل لساعةٍ

  
 ذي بعمـلٍ  حُلمـه  حُلمـه،  يزدهـر  حيـث  الـشاسع  البحـر  خلف هناك إىل

 منــزالً مــصر إىل عودتــه عنــد بــه يــشرتي ادخــارٍ علــى يــساعده جيــد مــردود
 صــغرية، عائلــةً لــه ويــبين وســيارةً وحاســباً وجــواالً تــصميم بأفــضل مفروشــاً
 حيـث  فرنـسا  يف أوروبـا  يف احللـم  يلـوح  افاألطـر  مرتامـي  البحر خلف هناك
  .ليبية معابرٍ عرب الفائتة السنة يف حممد صديقه هاجر

 مـن  الـسالم  دار مـن  هاربـاً  األفـضل  العـامل  امتطـاء  سـيتمكن  هـل  ترى
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 آالفٍ عـشرات  الـسالم،  دار يف اليـافعني  كـلَ  يـداعب  حلـمٌ  مصر؟ من القاهرة
 ولوهنـا  حبجمهـا  أحالمهـم  توتتفـاو  أوروبـا  إىل بـاهلجرة  حيلمـون  الصبية من

 بــني يتمــزق ،ســاعةٍ كــل يف ويــراوده حلمهــم نفــس حيلــم منــهم واحــدٌ ومجعــة
 شـبَّ  الـذين  وأصدقائه فيها ترعرع اليت للشوارع الدائم شوقه وشوقه، حلمه
 احليــاة كــؤوس معــه جتــرّع الــذي رجــب مــن خيطفــه أن للفــراق كيــف .بينــهم

 مـصطفى  يـرتك  أن لـه  كيف يل؟الل جنح حتت معاً وغفيا األسرار كل وتقاسم
! حبميمية ويداعبهما شعرمها هلما يقصُّ والذي الشجي الصوت ذي املخنث
ه  الـشرطي  ألن سـاقه  التـوت  أن بعـد  املـسري  يف يكابـد  الـذي  املُقعد وكريم  دعـَّ
 ربيعــاً عــشر األربعــة ذو الــصغري كــريم مــرتاً، عــشرين بعــد عــن اجلــدار حنــو

 جـامع  ياسـني  ينـسى  كيـف ! قرشـاً  نوعـشري  خبمـسة  يـضربه  ينفك ال والذي
 وأردافـــه الزرقــاويني  وعينيـــه األشــقر  بـــشعره بــاحلي  شـــابٍ أمجــل  الــريش، 
 رفـاق  مجيعـاً،  يفـارقهم  كيـف .طيـب  قلـبٍ  ذو فهـو  طوعـاً  يعريهـا  الـيت  البدينـة 
  دربه؟

 يف هتـبُّ  بعاصـفةٍ  ويلتحقـا  الـسالم  دار مـن  ورجب مجعة سيهرب اآلن
 فواحــةً رائحــةً الــسماء يف الغــضب ريــح ثــرتن .تنحــسر أال أمــالً املدينــة مركــز
  .والثورة للحرية

 إىل الوصــول قــررا لــذلك املــرتو بطــاقيت مثــن لريتــان حبوزهتمــا لــيس
 وصـول  ثـم  األقدام على سرياً الطرقات يعلو الذي اجلسر وعبور احلي أسفل

  .املارّة السيارات بإحدى التعلق من سيتمكنان هناك النيل كورنيش
 لكنـهما  بـوك،  الفـيس  موضة مع يتناسبان ال مينيقد حذاءين ينتعالن

ان   هنايــة قبـل  اجلـامع  مــن خرجـوا  خبفـةٍ،  والـركض  العبــور هلمـا  يـسهالن  خُفـَّ
  .األقرب األدراج باجتاه اخلطى وحثوا الصالة

 االضـطراب  يـسودهم  مزجمـرين  الـدرج  أسفل الناس من حشدٌ اجتمع
 اجتمــع ،»ألمحــروا واألبــيض األســود« بــألوان أعــالمٌ رؤوســهم فــوق ومتــوج
 أغلـق  حيـث  التحريـر،  لـساحة  االنـضمام  أرادوا ممـن  احلـي  فتية من عشراتٌ
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 هبــراواتٍ مــدججني الــسفلي، احلــي مــدخل أســود بــزي احلــرس مــن صــفان
 ذات بنوافـــذها الرعـــب تلقـــي شـــرطة ســـيارةُ جانبـــهم وإىل خـــوذ ويعتمـــرون

  .األحياء عامل يف تبقى من مبصري ليتحكموا جاؤوا .الشبك
ــى التعــرف مــن ورجــب عــةمج متكــن  يقــول وهــو حــسام الــضابط عل

 فظـان  شخـصان  ومهـا  صفوت، مساعده جانبه وإىل »سواعدكم عن مشرّوا«
  .املكانس بعصا واللواط الضلوع تكسري سوى يعرفان ال

 تـرتاوح  رضـوخٍ  وأخـرى  غـضبٍ  صـرخاتُ  الصغري احلشد هذا يف متوج
  .اجلموع بني

ــد احلــاجز نفــس هنــاك أن قِيــل ــر، ســاحة إىل فــذاملنا كــل عن  التحري
 القـاهرة  مركـز  إىل املعابر إغالق قررت املسعورة والكالب اللصوص فحكومة

 لـيس  والـذين  بـاملاليني  يعـدون  و بؤسـاً  األكثـر  اجلمـاهري  إليهـا  ينضم ال حتى
  .املوت رِبح سوى خيسروه ما حبوزهتم

ــجناء ــاهنم يف سـ ــني مكـ ــسماء بـ ــم دروب ال واألرض، الـ ــابيع إىل هلـ  ينـ
 مبئـات  تُعـد  الـيت  احلـشود  هـذه  بني اجلوع يعوي حني قتلى يردون قد.احلياة
 بالـسن  بالطاعنني وليمته املوت وسيبدأ ألسابيع حصارهم دام ما إذا اآلالف

 سـيجدون  بالكـاد  حيـث  املقـابر  يف النحيلـة  جثـثهم  لرتمـى  املرضـى،  واألطفال
 كنـت ومت املعجـزات  إحـدى  حـدثت  إذا إال موهتم، بعد حتى يضمهم فراغاً هلم

  .اآلخر تلو الواحد السجانني بطون بَقر من احلشود
 أمـلٍ  أشعة ببضعة احلياة تلقي .يكن مل شيئاً وكأن األول اليوم ميضي

 يف البــارعني املمــثلني بعــض ميثلــها أدوارٌ وهنــاك، هنــا للــسعادة طيفــاً وتنثــر
  .الصغرية التجارية املَّحال وبعض واملقاهي األزقة

 يلـوح  جليـاً  الفرح يبدو اليت زبائنه إلحدى دجاجة جيهز عزمي هو ها
 هــي فهــا ،اجملنــد ابنــها عليهــا حــصل الــيت باإلجــازة األســود مخارهــا حتــت
  .»امللوخية« املفضل طبقه له لتحضر الدجاج لشراء تُسارع

  :بالعودة هلما وأومأ ميران ورجب مجعة رأى عندما عزمي صرخ
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 أحدٌ كان إن ولكن ء،األثنا هذه يف تفعلون ماذا أدري ال! قشطاط يا -
 احـرتام  مينحـه  ثابـتٍ  عمـلٍ  علـى  حيـصل  حيـث  جيـدٍ  مكـانٍ  عـن  يبحـث  منكما

ــاليوم، لــريات مخــس مبــردودٍ اآلخــرين  جــامع مســري فليقــصد يبــارك، اهلل ب
  .ياسني حمل حيل صبياً يريد فهو الريش

   ياسني؟ غادر وهل :مجعة سأل
 اليـوم  مـساء  يف بـالعودة  واعـداً  أمـس  باملظـاهرة  الغائـب  هـذا  التحق -

 عندئذٍ قرر .يأتِ مل أنه إال التايل اليوم وهنار املساء طيلة مسري انتظره ذاته،
 لــيس الــيت ســلوكياته بعــض مــن عــانى لطاملــا أنــه وخاصــة يطــرده أن مســري

 بــي اتــصل لقــد حــالٍ، كــل علــى .املــوقرة الــسيدة هــذه أمــام ذكرهــا بوســعي
  .السرعة حممل على صبياً إليه أرسل أن وسألين

  الشرطة؟ تفرضه الذي احلاجز عبور سيمكننا وكيف -
 مـن  فكـل  الوحيـد  يكـن  مل طبعـاً  لـريات،  عـشر  حلـسام  مسـري  أعطى -

 كـيس  محـل  سـوى  عليـك  مـا  إذاً، .للمـساعد  لـريات  عـشر  يعطـي  العبـور  يريد
  .بالعبور لك ويسمح املساعد فيفهم الريش

  معاً؟ محله بوسعنا هل :رجب سأل -
 كمـا  فقـط،  واحـد  لـصيبٍ  حباجة مسري لك قلت !احلمار ابن يا كال، -

  .أنت أو مجعة إما .لريات عشر سوى للمساعد يعطِ مل أنه
  .لنقرر وقتاً سنأخذ :مجعة قال -

 لـئال  اجلـامع  عـن  ابتعدا النتنة، الرائحة ذي املتجر عن الصَبيّان ابتعد
 ويذ باألطفـال  تعـجُّ  الـيت  األزقـة  متاهـة  يف وغـاروا  املـسروقة  بأحذيتـهم  ميرا

 املــسعورة الكــالب تنــبح حيــث األزقــة تلــك املتجــولني، والباعــة الباليــة الثيــاب
  .الشره الذباب ويطنُّ

ــوء ــواخ تن ــة، األك ــةً الطيني ــةً مرهق ــداً مــع متماهي ــك عــن الفراغ،بعي  تل
 أو كلـلٍ  دون األخـرى  تلـو  الواحـدة  تتـواىل  والـيت  القرميـد  يكسوها اليت األبنية
 الـسالم  دار تبـدو  حيـث  هنـاك  األفـق،  يبتلعـه  ومـا  بعيـد  من يلوح ما بني .ملل
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ــةٍ ــةٌ .واألرض الــسماء بــني حاملــةٍ كمدين ــق كــوابيس مــن مدين  الفــضاء يف حتلّ
 ورجـب  مجعة روح تعلَّقت لطاملا .األوساخ من طائرٍ بِساطٍ على الوقت جبناح
 متيقظــان دائمــاً فهمــا الفــضاء، يف تــسبح أهنــا قــط الحظــا ومــا املدينــة هبــذه

ــوانٍ ــدٍ تفــصيلٍ أي عليهمــا يلقــي دٍمطــار كحي  الدهــشة مــن ثقــيالً ظــالً جدي
  .عابرة سعادةٍ من شعاعٌ يتخلله والضيق

 الكراســي تلــك علــى اجللــوس ويطيلــون أميــن قهــوةَ هنــا النــاسُ يرتــاد
  .املدينة يف قرفاً واألكثر غالءً األقل القهوة فهي البالستيكية، البالية

 تلــك يف الليــل هبــوط عنــد بــسقفها واحتميــا أرضــها افرتشــا مــا كــثرياً
  .الكرتون لعلب وجامعي حمارم كبائعي فيها عمال اليت اجلميلة األيام

 علــى وليتــشاركا الــشاي لرشــف أميــن قهــوة ومجعــة رجــب اآلن قــصد
 فـوق  وُضـع  مكعـبٍ،  مرتٍ عشر مخسة تتجاوز ال قهوةٌ التفاح، بنكهة »نارجيلةٍ«

 اللـون  أمحـر  البالسـتيك  مـن  يمٍقـد  بتلفـازٍ  متـصالً  هوائياً كبالً الصدئ الرباد
  .بالسقف معلقٍ رفٍ على يتكئ

 األخـرى  بيـدهِ  التلفـاز  قنـوات  ويغـري  بيـدٍ  الـشاي  أميـن  حيـضر  ما عادةً
 ،املثرية »الكليبات« أحد عند أو منها يسأم مل اليت العبادة أفالم عند ليتوقف
 لعشرةا روّادِه أنظار تلفت اليت القدم كرة مباريات عند  خاص بشكلٍ يتوقف

  .القهوة طاوالت على املتكدسني
 األعمــار مبختلــف بالعــشرات النــاس توافــد أيــضاً، واليــوم أمــس ليلــة
 حنـــو مرتفعـــة ورؤوسٍ مندهـــشة بأنظـــارٍ وقفـــوا العـــشرة، لزبائنـــه لينـــضموا
 مركــز يــشهدها الــيت للمظــاهرات صــوراً يبــث ينفــك ال الــذي األمحــر التلفــاز
  .املدينة

 فوق الالفتات حتلِّق و املشتعلة اإلطارات من األسود الدخانُ يتصاعد
 مئــات تتــهاوى .الــشغب مكافحــة شــرطة حبــشود تنــدد املتظــاهرين رؤوس
 أخـرى  حـشوداً  امليـاه  خـراطيم  وتبعثر املنهارين الناس من حشدٍ على العصي
  .الرصيف طول على
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 الـضواري  ملواجهـة  عزميتـهم  شدُّوا ويعود، يذهب القاهرة شعبِ من موجٌ
 .حقـداً  امللتهبـة  الـشعب  حجـارة  مـن  بالـدروع  حيتمـون  هم ها ،تيدالع وسالحهم
 الـــضرب يتحـــدون إهنـــم قلـــوهبم، يف طـــويالً ربـــض الـــذي اخلـــوف مـــن هـــزؤوا

 الـــرؤوس مطـــأطئي يعـــودوا فلـــن بـــه هـــازئني املـــوت جيـــاهبون بـــل ال والـــسجن
 ذلـك  بـدا  .القتال ساحة يغادروا لن األمل، خيبو حيث األحياء هذه يف مدفونني

ــاً  وجــوه يف الــدم جريــان وأوقفــت مجعــة أذهلــت الــيت والعبــارات الــصور يف جليّ
  ...احلرب طبول دقت :متعةٍ رعشةُ أجسادهم يف فسرت الزبائن

  
 الكـرة  تغـزو  الـيت  الدمويـة  املتوحـشة  القبائل و  Serious Sam هو بينه
 حـوايل  كابـدت  الـيت  مـصر  يف وبالتحديـد  »مانتال« كوكب من قادمةً األرضية

 مثقوبةٍ بأبنيةٍ السكان من اخلاوية احلديثة املدن يف سابقةً حرباً ،2200 عام
ــر بالرصــاص ــةً الكثيفــة النيــل وادي نباتــات تلتــوي .بعــضها دُمِّ  كأشــباح ميت

 أسـودٍ  بـزيٍ  اجلنود كتائب تتتاىل حيث األعمدة ذات بقاعاهتا القدمية املعابد
 التــدمري علــى ضفتحــر واملــسلّات الــضخمة الفرعونيــة التماثيــل أمــا .موحــدٍ

 يهـاجم  اخللفية، اجلهة من يأتي الذي »الكردماني الثور سريان« من للتخلص
   .فعل مهما يُلغى أن البد ،االجتاهات كل يف

 أن دون البــشري، النــوع وحلمايــة يُقتــل لــئال القتــل كــان ناتــان هــدف
 قنبلـــة، ليـــزري، هجـــومٍ بندقيـــة، :اختيـــارات عـــدة ولديـــه تنـــازالت أي يقـــدم

 حتـى  حممـول  ومـدفع  صـواريخ  رامجـة  لديـه  كما .أوتوماتيكي نصف مسدس
 الـذين  الكاميكـاز  الوحـوش  لقتل يريد سالحٍ أي يستخدم أن بوسعه .هراوات

 إهنــم .قنابــل عــن عبــارة وأيــاديهم مرعبــة بأصــوات يــصرخون هلــم رؤوس ال
 تنفجـر  وأحصنة وعقارب وعناكب ضخمة عالجيمٌ .واحدة عنيٍ ذوو عمالقة
  .وضرباته صاتهرصا حتت مجيعها

 بـسماعاتٍ  أذنيـه  وصـمَّ  اخلـارجي  العـامل  عن وانعزل غرفته باب أغلق
 أن للحاسب اخلجول النور استطاع فما غرفته يف الضوء أطفأ بأذنه، هتمس
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 جـــسده يف ســـرت الـــيت احلمـــاس حلـــرارة واستـــسلم وعتمتـــه، الليـــل يقـــارع
  .ذهنه يف االبتهاج نفثه الذي باالضطراب مستمتعاً

ـزم  املــرات يف يــنجح لعلــه .مــرة ومخــسون اثنتــان لــه لعبــةٍ ولأ يف هـُ
 مزيجٌ لكنها حديثةٌ صورٌ أهنا صحيحٌ لبَّه، سلب البلد هذا سحر لكن القادمة
 اآلتــي الغــد ورواســب راحلــةٍ حليــاةٍ خامــدةٍ مرحلــةٍ مــع املاضــي ألطــالل رائــعٌ

 وروعـة  عجائب أن كما .هنا من مرت قد لكارثةٍ هائلةٍ بآثارٍ ملطخةً اخليايل
 القدميــة بأســواقها عقلــه، علــى اســتحوذت قــد القدميــة الكاتــدرائيات هــذه

دمت  أن بعـد  املهجورة  علـى  نظـرةً  ألقـى  إن مـا  بالرصـاص،  وثقبـت  أبنيتـها  هـُ
  .مهزوماً يُصرع نفسه تاركاً بذهنه شرد حتى اخليالية املصر هذه

 املـوت  يطـرق  كمـا  غرفتـه  بـاب  علـى  يطرق هو ها عادته والده يغري مل
 بالـدخول  لـه  والـسماح  للحقيقـة  اإلذعان سوى ناتان من كان فما الروح، باب

  :كالعادة مبالغاً ليقول
  .العشاء طعام لتناول أناديك وأنا ساعة نصف مرت قد ها -

 الـذي  اجلـوع  حتـى  حولـه  مـا  كـل  جـسده  يف املتـصبب  األدرنالني أنساه
 كتفيــه مــسَّد نــهم واقــرتب النــور والــده أدار .تقريبــاً ســاعةٍ منــذ معدتــه قــرع

 األســواق أحــد يف األدراج ذي الطريــق صــورة أنظــاره فلفتــت شــديد، بلطــفٍ
ــةٍ القدميــة  االرتطــام جــرَّاء املنــازل طــالء تــشقق حيــث خلّابــة، مــصريةٍ ملدين
 مـن  سـاللٌ  وعُلقـت  بالعربيـة  مكتوبـة  الالفتـات  ذات املتـاجر  وأُغلقـت  الشديد
 األبنيـة  أحـد  حتـت  .باتاتالن من مصنوعان مكسوران وسلمٌ وكرسيٌ القصب

 رأسـه  بـاألحرى  أو لـه  رأس ال الـدماء  منه تسيل بدينٌ وحشٌ الحَ القناطر ذي
 للتـو  أطلقتـا  صـواريخ  قاذفتـا  وذراعـاه  والظهـر  الكتـف  عـضالت  بـني  منغرس
  .اللهب من متموج بذيلٍ قذيفةٍ

 يف الغــيب الــسمني هــذا يكــن مل لــو  -:الــصورة علــى معلِّقــاً والــده قــال
  .خالبةً صورةً يتلبق الوسط

 كالمــه مــن جتعــل األمــور بــني التوفيــق يف حبنكــةٍ حيظــى والــده كــان
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لِس  بـل  للجـدال  قابـلٍ  غـري  تأنيبه وحتى  حبركاتـه  يرفقـه  عنـدما  وخاصـة  وسـَ
  .الودودة وابتساماته احلنونة

 يف الوقــت مــن الكــثري هتــدر أال ناتــان عزيــزي يــا أفــضل« :قــائالً تــابع
 فلـيس  خدّاعة مظاهر خلف أطفال مجيعنا ناإن صحيح هذه، األطفال ألعاب

 أننـا  املهـم  يهـم،  ال قـساة  رمبـا  أو ضـعفاء  رمبـا  األطفـال  سـوى  العـامل  هذا يف
 هبـا  أتـسلى  وأنـا  بـه  بـأس  ال وقتـاً  أمـضي  أنـا  حتـى  األلعـاب،  هبذه اللعب حنب
 الـساعة  هـذه  مثـل  يف صـغريي  يـا  يفضل العمل، حساب على هذا ليس ولكن
  .»أعشق الذي الصغري عقلك تغذي أن

  :وتابع شعره خصالت يف أنامله مرَّر 
 والرياضـيات  األملانيـة  باللغـة  االهتمـام  وعليك املدرسة يف تلميذٌ أنت«

  » ...املثال سبيل على
ــده يكــن مل ــه لريمــي وال ــى كلمات ــال، ســبيل عل ــه املث  يقــول مــا يعــين إن
 أن لةاملـشك  .رموزهـا  فـك  يـصعب  طالسـم  املـادتني  هـاتني  ناتان اعترب فلطاملا
 صــوته نغمــة يــسمع إنــه يــصغي يعــد مل فناتــان الــريح حتــصد والــده كلمــات
 جـثم  حـزنٍ  مـن  النـوم  ألحضان هارباً بشذاه غفا ما كثرياً الذي الناعم الوقور
 فكـان  أمـه  املـوت  خطـف  أن بعـد  لـسلوانه  سـبيل  ال وحـدادٍ  صـدره  على ثقيالً
 ســيكابد دوهنــا مــن هــو ،ومــداعباهتا وألنفاســها ولكلماهتــا لوجودهــا ظمأنــاً
  .فراشه يف قتيالً وترديه الدموع ختنقه حتى احلزن زفرات

ــده انفــك مــا الوقــت، ذلــك منــذ ــه إىل والبقــاء مواســاته عــن وال  جانب
ل  واألخـرى  الفينـة  بـني  حيتـدُّ  .رخيمٍ بصوتٍ له ويشدو ليداعبه  مبالغتـه  ليعلـَّ

ر  ناتـان  نفس يف يتغلغل الذي الالذع الظمأ لكن ،به باالهتمام  الكـثري  فيـه  غيـّ
  .يلحظ أن دون

 أحـب  مـا  الواقـع،  مـن  قطفه معطرٍ رقيقٍ بنورٍ مثالً ناتان ترعرع هكذا
 قط أمخدت ما لكنها تواسيه اليت الواحة هبذه فاكتفى احلقيقة من االقرتاب

  .ظمأه سعري
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ــاً كاملعتــاد املائــدة إىل جلــسوا ــة النافــذة أمامهمــا جنــب، إىل جنب  املطلَّ
 طـرف  علـى  سبقنها من جلسن كما يسارمها إىل لسجت ولويز احلديقة على

  .ساخناً احلساء زال ما واألطباق، املطبخ قرب املائدة
 كـان  »راف« مـن  رسـالةٌ  إهنا جواله، رنَّ حتى طعامه بتناول شرع إن ما
 مـا  أفعـل  أن بوسـعي  « :إرساهلا قبل تردد راف أن بدَّ وال يستقبلها أال يُفضل

  .»أفضل هو
 والـيت  اليـوم  لـذلك  اليائـسة  احملاولـة  استحـضرت  الكنـه  صـغريةٌ  مجلةٌ

ــةٌ .نــسياهنا ناتــان حيبــذ  اســم يــضع مل ملــاذا ســؤال، هــي فهــل غامــضةٌ مجل
 بعض لطيفاً وليكن »ال« جييبه أن سوى لناتان خيار ال ال، أم سؤال استفهامٍ،
ــشيء ــب ال ــا ال« كت ــم ،»...راف ي ــق ث ــه أغل ــضم جوال ــه إىل وان ــصغرية عائلت  ال

 عــن والطــبخ، املطــبخ حــول ولــويز والــده بــني يــدور الــذي ثاحلــدي ليــضجره
 الربوكـــويل لطهـــي األمثـــل والطريقـــة شـــوكي األرضـــي مـــع املناســـب النبيـــذ
 أحلـظ  مل إنـين  :سـرِّه  يف وقال بأفكاره فشاح .للفت الكرمية إضافة وضرورة
 كــان راف أن أنتبــه مل جيــداً، انتبــه مل ورمبــا فــوراً، راف ســلوك يف اختالفــًا
 طــويالً علــيَّ واتكــأ بــل أرضــاً أقــع لــئال وســندني اهلنــدي احللــم نــاءأث خلفــي
 صــورت .العــشب علــى ميــددني أن قبــل شــعري يف رأســي علــى ذقنــه واضــعاً

  .يل وعرضته هذا جوستني
 أحـدٌ  رآه ما ولكن راف ميول تقريباً شهرٍ منذ أحدٍ على خيفى يعد مل

 هـل  تـرى  وتـساءل  هلدعوتـ  اليـوم  ذاك استجاب أن نفسه ناتان أنبَّ .صيب مع
  .لراف بالنسبة األوىل املرة كانت

  :أفكاره مبددةً سؤاالً عليه لويز طرحت فجأةً
  احلساء؟ يعجبك أمل -

  .لذيذ إنه بلى، بلى - :كاذباً ناتان قال
 قطــع ويقــشِّر الفــروج مــن البيــضاء اجلهــة ســوى يأكــل ناتــان يكــن مل
  :قائالً أردف ثم لقمةٍ، كلِّ بعد املاء ويرشف والباذجنان الكوسا
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  الزجنبيل؟ من زائدة كميةً أضفت كأنك -
  .النكهات لزيادة فاضطررت والكزبرة الصويا إضافة بوسعي ليس -

 مــن وأيــضاً والكزبــرة الــصويا مــن حــساسية مــن يعــاني ناتــان كــان
 مالمـسة  ومـن  الغبـار  مـن  وأحيانـاً  البحـر،  وسرطان واجلوز واللوز الكيوي
  .املواد بعض

 بعد القائمة إىل الزغب ذو الرهيب الشيء هذا فةإضا عليه أن خشي
 وراوده تــضخمت قــد شــفاهه أن وشــعر وحنكــه لــسانه الزجنبيــل حــرق أن

 طبـــق ينتظـــر وجلـــس املــاء  كـــأس وشـــرب منديلــه  فحـــطَّ باالختنـــاق، شــعورٌ 
  .احللويات
 الـصباح  لينثـر  األماكن بنفس املائدة إىل الثالثة جلس التايل، اليوم يف
ــيهم البــاكر  يعبــق ،الــصباح عــصافري معــه تــشدو الرمــادي األزرق ءهضــيا عل
  .لويز حتضرها اليت التوست مع القهوة برائحة املكان

 Serious أمام ساعاتٍ أمضى فقد الليلة هذه جيد بشكلٍ ناتان ينم مل

Sam3 له حدود ال ومبلل رغبة، بال الطبيعة العلوم وظيفة بكتابة قام أن بعد 
  .اليخضور مادة حسب وتقسيمها الطحالب مع يرتافق

  :فسأله ذلك يلحظ أن األب على يسرياً كان
  تلعب؟ وأنت سهرت ساعةٍ أي إىل الليلة جيداً تنم مل -
  ...الليل منتصف حتى رمبا أدري، ال - :فاهه فاغراً ناتان أجاب -
 حــوايل امليــاه طــاردة تــدفق مسعــت لقــد صــباحاً، الثانيــة حتــى قُــل -
 ..مـا  بـأمرٍ  للـتفكري  الوقـت  فاسـتغليت  جيداً أمن مل أيضاً وأنا ،صباحاً الثانية
ــاذا ــو م ــا ل ــة مــصر،خالل إىل ذهبن ــد عطل ــع عي ــسني؟ مجي ــة القدي  فاحلقيق

 أســواقها يف املــصري الواقــع يف ولكــن االفرتاضــية جمزرتــك يف كمــا ليــست
  ...مسبل وأبو والكرنك العظيم النيل يف ورحالٍت وأهراماهتا

  :وقال والده طرح من ناتان استغرب
 واحليتــان  البحريــة األزقــة  حيــث النــرويج  عــن حتــدثنا  لقــد كــال، -
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 إىل بالـذهاب  والـداها  هلـا  يـسمح  لـن  .مـانون  برفقـة  الدراجات على ونزهاتٍ
  .مصر

 لـن  .اخلرقـاء  الفكـرة  هـذه  ضـد  حجـةٍ  كأسرع الدليل هذا على اعتمد
 يـة بثمان رحلـةٌ  أبداً تزعجه لن احلقيقة يف ،مانون من حيرمه أن والده يتجرأ
 والـروائح  القذارة خيشى إنه أملاً، أشدُّ أخرى مآسٍ من خيشى لكنه دوهنا أيام

 واحليوانـات  الغريبـة  للحـشرات  باإلضـافة  ،الفقـرية  البلدان يرافق ما والبؤس
  .البهار ذا واملطبخ الشديد احلرَّ ينسى ولن الطليقة
 إىل فالرحلــة تفحمهــم، قــد حجــةٌ فلــدي مــانون أهــل بــشأن تقلــق ال -

 والطقـس  متامـاً،  يناسبين وهذا النرويج إىل رحلةٍ من مبرتني كلفةً أقل مصر
  ...النرويج أن كما األول تشرين هناية مع مصر يف خلّاب

 مل ولكــن األخــرى، تلــو الواحــدة والــده حجــج يــدحض أن ناتــان حــاول
 فهــذا عزميتــه ثــين مــن الــشعيب اهليــاج وال االعتــصام وال الثــورة ال تــتمكن
 لالسـتمتاع  األفـضل  الفرصة هلم يتيح مما شاغرةً السياحية املواقع سيجعل

  .هبا
 مل وسـلبياته  إجيابياتـه  البلـدين  فلكـال  للـويز  بالنسبة سيَّان األمر كان
 فـأخرج  كالعـادة  قرعـةً  جيروا أن اتفقوا باألمر للبت جيمعهم، لقرارٍ يتوصلوا
ــده ــةً وال ــةً قطع ــرويج، اآلخــر والوجــه مــصر الوجــه« :نقدي  .»...موافقــون الن

  ...الطاولة على القطعة استدارت
  .الريش كيس سيحمل من مجعة إذاً وجهها على وسقطت
 جلمعـة  بالنـسبة  .للشفقة مثرياً كان رجب وجه على رسم الذي اليأسُ

 أن مـن  خـريٌ  واألفـراح  األتراح كل يتقاسم من له صديقٍ أفضل عن يفرتق فأن
  .رائعاً حدثاً حضرسي أنه وخاصةً حماصرةٍ، مدينةٍ يف حمتجزاً يبقى

  .اهلل برعاية اذهب اجلسر، حتت سأنتظرك :رجب متتم
 وغــادر النقديــة القطعــة لــه تــرك الــذي مجعــة عــن بناظريــه شــاح ثــم

  .السالم دار حيي بني الفراغ يف عزمي حمل إىل يوصله الذي الطريق سالكاً
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 كتفيـه  فوق هائلٌ ثقلٌ تقريباً، طن مبلَّال مازال الذي الريش كيس يزن
 باملكـان  تعـجُّ  نتنـة  برائحـةٍ  شـرهاً  رأسه فوق حيوم والذباب األدراج ينزل هوو

   :يقول وهو يفتشه أن دون الطريق له فسح القائد أن لدرجة
ــا امــضِ - ــل، جــرذ ي  فمــن مــساءً تعــد مل أنــك علمــت إن ولكــن املزاب
  .أبداً تعود أال األفضل

ــةً ال مــساءً العــودة ينــوي مجعــة كــان ــةٍ رغب  يف مســري مــع أخــرى جبول
 مـا  إذا التحريـر  سـاحة  حنـو  للـهرب  الـسبيل  عـرف  ألنـه  بـل  الدواجن، متاجر
 الرئاسـي،  للحـزب  التابعة الشرطة وخاصة الشغب مكافحة شرطة من أفلت
  .جرى ما كل لرجب فريوي ياسني مع يعود رمبا

ــذي اجلــسر حتــت عــربَ ــم املــرتو، خطــوط جيمــع ال ــرَّ ث ــاجر بــني م  مت
 روائـح  علـى  املـشوي  الـسمك  رائحـة  طغـت  حيـث  الصغري السوق يف اجلزارين
  .للغثيان املثرية للريش املقززة والرائحة الفاسدة النفايات

 الـيت  الكـوة  إىل وصـل  حتـى  الطرقـات  عـن  يفصله الذي اجلدار حاذى
  .املختلني بعضُ وكذلك العشب وبائعو واهلاربون الكالب ليالً يعربها

 مـن  ختلـَّص  أخـرياً  ر،اجلدا من األخرى اجلهة على أرضًا الكيس طرح
  .املقززة بالرائحة ويعجُّ مبلَّلٌ رداءه أن شعر لكنه الثقل هذا

ــاً هــواءً استنــشق ــم نقي  املكــتظ الــشارع يف املــرتو حمطــة حنــو اجتــه ث
 روى.مباشــر بــشكلٍ األرض علــى املرميــة الــصينية واخلــردة األلبــسة ببــائعي
  .السلسبيل مبائه شعيب صنبورٍ من ظمأه

 األصـوات  من وجوقةٌ بعيد من ترفرف أعالمٌ هناك ،تغري قد ما شيءٌ
  .املرتو حنو اقرتب كلما فأكثر أكثر تعلو إهنا الصمت، تتحدى

ــا ارحــل :شــعاراتٌ ملــسامعه تناهــت ــارك ي ــشعب! مب ــد ال  إســقاط يري
  !كرامة حرية خبز! النظام

  .بأسره العامل تتحدى احلناجر هبا تصدح اليت الكلمات هذه
ــرب ــد تع ــرتو حمطــة بع ــسالم دار م ــؤس حــدود ال ــة إىل الب  إىل الرفاهي
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 دوارة وبوابــاتٍ التــذاكر شــباك أمــام ومتــرَّ األدراج ترتقــي إذ .النيــل كــورنيش
  .اهلواء يف تدور

 لــئال الكــورنيش علــى ببــاصٍ أو بــشاحنةٍ التعلــق مجعــة فــضل طاملــا
 تـدور  الـدَّوارة  فالبوابـات  استثنائياً، الظرف كان اليوم ولكن بطاقةً يشرتي

ــراغ يف ــع الف ــربون واجلمي ــة ختطــى أخــرياً .يــدفعوا أن دون يع  عقبــةً مجع
 يـرتددون  ال الـذين  احلـرّاس  بوجـود  بـاخلطر  حمفوفةً له بدت لطاملا منيعةً
ــزل فــال جرميــةٍ ارتكــاب عــن  هــي هــذه أن نفــسه يف قــال .عِقــابٌ هبــم يُن

 عليه كانت كما تبدُ مل األمور وباحلقيقة اليوم اقرتفها اليت الثالثة السرقة
 ذلـك  مـن  وأكثـر  بـل  بـاملرتو  الـصعود  فخامـة  ستهديه اجلديدة احلرية فلعل

 سـريى  .حوهلـا  مـن  علـى  مبهابتـها  تلقي اليت اخللّابة القاهرة أحياء فخامة
 »Kentucky«و العائمـة  املطـاعم  سـيقتحم  الفخمة، والفنادق السيَّاح مدينة

  .لرخاما ذات األبنية وكذلك »بوك الفيس« ومقاهي »McDonald's«و
 النـار  بإضـرام  بـل  ال وكـسرها  مجيعها باقتحامها احلق احلرب منحته

 جوقـة  مـع  علـوان  مـن  القـادم  القطـار  استقل .وجهه يف مقاومةٍ أبدت لو فيها
 شـعارات  طغـت  حروفهـا،  فك عن عجز اليت والفتاهتم بأعالمهم املتظاهرين

 ذانآ بـصداها  ومللمـت  القطـار  صـخب  علـى  احلناجر هبا تصدح اليت الغضب
 سـوى  املـرتو  عـاد  مـا  الطريـق،  طـول  علـى  املـآذن  مكـربات  ترفعـه  الذي العصر
 كــل صــرخت لــو مــاذا :نفــسه يف مجعــة قــال .املدينــة قلــب يف تغــرز صــرخةً

 بالــشعارات ركاهبــا حنــاجر وصــدحت التــوك والتــوك واحلــافالت القطــارات
 ســيلوذ أنــه بــد ال يفعــل؟ أن واجملــرمني اللــصوص قائــد بوســع مــاذا نفــسها؟

 وبـدء  صوهتم إىل صوته ضم اخلاصة؟ بطائرته »علي بن« سلفه مثل الفرارب
 اهلائـل  احلشد هذا بني بناظريه جيول املكان، فيها عبق اليت الشعارات يردد
 يـدٍ  عـن  اجملهولة، املدينة هذه يف ترشده ابتسامةٍ عن يعرفه، وجهٍ عن يبحثُ
 أي علـى  يتعـرف  مل الظلـم،  ملواجهـة  بالشعارات معاً فيصدحا بذراعه متسك
ــسفلي احلــي مــن فجمــيعهم الوجــوه مــن ــدار ال ــسالم، ل ــالٌ ال  وموظفــون عم



33  حاملون 

 بريـق  ويـشدهم  أهـاليهم  حـساب  علـى  يعيـشون  العمـل  عـن  وعاطلون وطالبٌ
 منــهم أحــدٌ يرتــدي ال وأنيقــون، نظيفــون مجــيعهم النقّالــة، واهلواتــف املوضــة

  .نتنة ورائحة قذرةً قلنسوة ذات كنزةً
 خــصره حــول ويلفهــا احلمــراء الكنــزة هــذه ينــزع هــل يفعــل مبــا يــرتدد

 الـيت  امليتـة  للـدواجن  العفنـة  الـروائح  من حمرجاً يظلُّ أم عارٍ بصدرٍ متفاخراً
  منه؟ تفوحُ

 مل األشـقر،  الـشعر  ذي الظريـف  ياسـني  الرائحـة  هـذه  ترافـق  ما عادةً
  .مكان سيارة لكل حيث »الكراج« لقبوه حتى يريده شخص أي ميانع يكن

 يف تساءل الريش، جامع املخنث الصغري بياسني يلتقي أن مجعة متنى
 عليـه  كـان  مـا  األسـود،  الـزي  ذوي الـشرسني  احلـراس  يواجه أن له كيف سرِّه
 قـال  فمـا  اآلخـرين  قلـوب  يف الفـرح  يـدخل  بـأن  رغـب  لطاملا إذ بغريه يتأثر أن
  .أبداً ألحدٍ »كال«

 أن لـه  يقـول  داخلـه  يف مـا  شيئاً أن رغم عليه بالعثور جداً مجعة رغب
 وليمـةً  هلـم  احلزب عن للمدافعني ضحيةً وقع لعله بصديقه حلَّت ما مصيبةً
 عرفـه  الـذي  نفـسه  الزقـاق  مـن  الصيب هذا .األبد إىل أفل جنمه لعل أو فظَّة
 ليفتـشوا  العامة املزابل سربا كم تقريباً، العُمر بنفس فهما أظفاره نعومة منذ
 الـشرطة  سـجن  يف حمتجـزين  نفسيهما وجدا كم! به يقتاتون طعامٍ بقايا عن
 القـانون  ألن بالـضرب  عليهما اهنالوا كم! شكلهما بسبب فقط سبب دون من
ــسمح ال ــة، يعــيش أن ألحــدٍ ي ــا باألزق ــة أوراق وال أهــلٍ دون وألهنم  وال  ثبوتي

  ! الظلم من هرباً إليه يلجئون سند
 ةاخلامـس  بعمر أصبح عندما ياسني بالسن طاعنٌ ضريرٌ شحاذٌ تبنى

 طربوشـاً  يعتمر اخلوايل األيام ملوك مثل فهو فاروق يدعى كان السادسة، أو
  .أبداً يفارقه ال لكنه الشمس، لونه غريّت وقد اجلهات أحد من حمدباً

 يرتبـع  حيـث  الـسفلي  احلـي  أزقـة  أحد يف مكاناً لنفسه فاروق اختار
 حالــصبا مــن الكــريم القــرآن بــتالوة ويبــدأ األرض علــى جمبــولٍ طــنيٍ علــى
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 بعـض  مينحـوه  الـذين  املـارَّة  من الكثري على احرتامه فرض مما املساء حتى
  .املال

 افتقـده  أن إىل تقريبـاً  ونيـف  لعـامٍ  لياسـني  واملـأوى  الطعام فاروق قدَّم
 أعطـى  الـذي  الرجـل  فهو ،الكرم وعلَّمه ياسني ذاكرة يف حيّاً بقي لكنّه املوت،

 الطـائي  الكـرم  أصـبح  حتـى  وعاجلـ  الـصغري  اليتـيم  هـذا  عن لريد ميلك ما كل
 الـريش  رائحـة  هبـا،  تـشبَّع  الـيت  النتنة للرائحة باإلضافة ياسني مسات إحدى
  .لسمري خدمةً جيمعه الذي املبتل

 يـوزع  كـان  كما أمامه جائعاً القى ما إذا به يقتات ما يُطعم ياسني كان
 همتيـز  الـيت  النتنـة  الرائحـة  مـن  تـضافر  هـذا  كرمـه  .أعطيـات  من له يُقدم ما

 الدجاجــة وأنــه ألحــد عُطــره يهــدي لــئال الــسخرية مــن ســحابةٌ عليــه فجــرت
ضحك  ممـا  املضياف، العَجُز بل املضيافة  أنـه  يقـنيٍ  علـى  فهـو  كـثرياً  ياسـني  يـُ
  .دجاجة إىل حتوّل ولو حمبوباً سيظلُّ

ــزل ــشرطة أغلقــت أن بعــد ناصــر حمطــة يف القطــارات ركــاب ين  ال
 يف للــدموع املــسيل الغــاز ركــدَ .التحريــر لــساحة التابعــة الــسادات حمطــة
ــة ــة أروقـ ــا احملطـ ــل ممـ ــة جعـ ــي مجعـ ــأ يبكـ ــارج فالتجـ ــث للخـ ــه حيـ  ميكنـ

 زاويــة عنــد املتكدســة الــصارخة احلــشود رغــم أفــضل بــشكلٍ االستنــشاق
  .رمسيس وشارع متوز 26 شارع

 أمـام  التحريـر  إىل الطريـق  سـدت  الشغب مكافحة شرطة من صفوفٌ
 رغـم  صـغرية  وراياتٍ بالفتاتٍ ملوِّحني رهمباحتقا ترتدد مل اليت احلشود هذه

  .أنوفهم
 يف رمـسيس  حمطـة  حنـو  مفتـوح،  إليهـا  فالطريق االجتاهات باقي أما
ــشمال ــورنيش ال ــاً والك ــربون غرب ــبالق« حــي يع ــه »ال ــة بأزقت  احملاطــة القروي
 كثــرة مــن ســوداء كانــت املــساحة هــذه كــل .شــرقاً العــدل قــصر إىل بــاألبراج
 كـنَّ  سـواء  الفتيـات  بكثـرة  مجعـة  دُهـش  .اآلذان تـصمُّ  بشعاراتٍ الثائرة الناس

 هـن  وهـا  علـيهن  املفـروض  احلـشمة  رداء فجـأة  خلعـن  إذ سفور، أم حمجباتٍ
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 وخماطبتـهن  منـهن  االقـرتابُ  لـه  يتـسنى  رمبـا  .الفتيـان  بـني  حبمـاسٍ  يتحركنَّ
  .جيرؤ مل لكنه بشباكه، يوقعهن أن بوسعه لعل هلن، واالبتسام
 مـع  املتعـة  من يُحرمون الذي املساكني الفتية حياة الثورة تغري هل ترى

 فتـاةً  يضاجع أن مثالً له ستتيح هل العمر؟ من الثالثني يقاربون حتى النساء
 مقابـل  أنفـسهن  يهـنب  اللـواتي  القذرات املومسات إحدى بلمسها، قط حلم ما

 مجـال  مجاهلـا  يـضاهي  فتـاةٍ  مـع  ولكـن  القذرة األكواخ أحد يف املال من حفنةٍ
 نـساءً  يكـن  رمبـا .الرصـاص  عامـل  عزيـز  أخـت  فطمة أم األحذية بائعة يمةنع

 يف كمـا  وباجملـان  ونظيفـاتٍ  ومجـيالتٍ  شاباتٍ ولكنهن نعم عازبات مومسات
  .اجلنة

 مـن  أحـدٌ  يـتمكن  لـن  :سـره  يف وقـال  الغفـرية  اجلمـوع  هـذه  مجعة تأمَّل
 أهنــــم البــــدَّ الغاضــــبني، واألطفــــال والنــــساء الرجــــال آالف عــــشرات قهــــر

 اهليلـوكبرتات  فجـرهتم  أو باملـدافع  الدبابات رمتهم إذا إال ،بالنصر سيظفرون
 واألعـالم  الـشعارات  وترتفـع  برمتها مصر غداً ستنهض الصواريخ، برامجات

  .ذاهتا
 أن بـد  فـال  الـشارع  هـذا  يف عينـاه  تـراهم  مـن  كل املوت انتشل لو حتى

  .عينه والغضب نفسها والشجاعة بالقوة يتحلون غريهم ماليني حملهم حيل
 وغمرته جسده يف نصرٍ رعشةُ سرت انتصروا، قد بأهنم ثقةٍ على إنه

 اخلـوذ،  ذوي الكـالب  بـرهط  آبـهٍ  غـري  راقـصاً  يتمايـل  جعلتـه  الفرح من موجةٌ
 الـذي  واحلقـد  بنظـامهم  غـارقون  وهـم  الفارغـة  النظرات ذوي الفظني أولئك

ــدهم سونبائــ وحــوشٌ فهــم ،الــشفقة هبــم تأخــذك ال أن لدرجــة يــضمروه  جنَّ
  .عنه بعيداً للعيش سبيالً وجدوا وما ألمره الشر

 يف هنـاك  فعلـه  علـى  جيـرؤ  مل مـا  قميـصه،  فنزع احلرية نشوة أخذته
 الــصادرة األوامــر أســريي املــساكني أولئــك مــن عــارٍ بــصدرٍ واقــرتب املــرتو،

 شـعباً  هبـا  يواجهـوا  أن حـاولوا  اليت املرعبة الواقية والدروع الفتّاكة واألسلحة
  .منتفضاً ثائرًا
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 تنثـر  كرايـةٍ  رأسـه  فـوق  يرفـرف  والتحـدي  العـاري  بصدره منهم اقرتب
  .بالعنف رغبةٍ من يثري قد مبا آبهٍ غري عليها، كُتبت اليت احلروف الفضاء يف

 أم غـيظ  مـن  حريتـه  أثـارت  مبـا  رمبـا  الكـالب،  أُفلتـت  اللحظة هذه يف
    دروعهم؟ على تنهال بدأت اليت احلجارة بسبب

 ميَّــز أنــه بيــد بــه اللحــاق مــن متكنــوا فمــا هائلــةٍ بــسرعةٍ مجعــة ركــض
ــة هــذه وســط بوضــوحٍ ــصراخ اجللب ــا أصــواتاً وال  صــدىً املعرفــة حــق يعرفه
 الــضجيج هــذا توقــف إن مــا .رأسٍ أو جــسدٍ علــى باملطرقــة تنــهال لــضرباتٍ

 لعلـهم  دمائهم تسيل جرحى الفرائس من عدداً لريى أدراجه عاد حتى املصمُّ
 األســود الــزي ذوو املتوحــشون علــيهم فيــنقض األخــرية أنفاســهم الفظــو قــد

  .الشرطة سيارات إىل ويسحلوهم
 القنابـل  بـإطالق  وبـدؤوا  جديـد  مـن  صـفوفها  تـشكيل  الـشرطة  أعادت

 بـل  ال العنـف  احتـدام  بعـد  تبعثـروا  مـا  املتظـاهرين  حشود ألن للدموع املسيلة
  .غضبهم استشاط

ــ الدخانيــة الغيــوم يف احلــشود غابــت  حنــو التقــاطع إلخــالء دافعواوت
 مجعـة  ركـض  .وحلـوقهم  أعينـهم  يف تلتـهب  والنـار  املتاحة، الثالثة االجتاهات

 ثـــم الـــبُالق حـــي إىل حزيـــران 26 شـــارع اجتـــاه ســـلكت الـــيت اجملموعـــة مـــع
 الـشوارع  فـوق  وقفـز  اجلـسر  حتـت  املـصطفة  السيارات بني تسلل .الكورنيش
 وحنجرتـه  عاليـاً  ترفـرف  زالـت  مـا  رايتـه و ينتعلـه  مريحٍ حبذاءٍ حملّقاً املزفتة،
 لـن  ورمبـا  الـشمس  سـعري  حتـت  تلتـهب  شـعارات  مـن  احلشد يردد مبا تصدح
 يأمـل  كـم  .ياسـني  ظهـر  إذا إال مجعـة  يرتكهـم  لن .الليل جنح حتت حتى تغيب
ه  توقـف  دون األمحـر  بعلمه يلَّوح هو ها! اجلموع بني ينبثق برؤيته  يالقيـه  علـَّ
  .األسود داءالر ذوي من معاً فيثأرا

ــةً الكــورنيش املتظــاهرين مــن مئــاتٌ اجتــاح  إىل للوصــول منــهم حماول
 اجملموعات إحدى اقتحمت .حماصرين أنفسهم وجدوا حيث التحرير ميدان
  .مهجوراً بدا الذي املبنى من الشبك وانتزعوا اخلارجية وزارة مبنى
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ـص النيــل هنــر علــى املطــل احلــاجز علــى مجعــة جلــس  وجــوه وتفحـَّ
 اآلخـر  ويغادر البعض يأتي حيث كبرية دائريةً حلقةً شكلوا الذين ريناملتظاه
 آمــالً ياســني عــن وجــوههم يف حبــث قويــةٌ، حجــارةٌ وبأيــديهم ملثمــة بوجــوهٍ
  ! بلقائه

 شاشـة  عينـاه  فارقـت  ما الذي »بوك الفيس« شبان أحد جبواره جلس
 أزرار علـى  مبهارة يعزف وهو عليها بسرعةٍ وجييب رسائالً يستقبل اجلوال،
  .اجلوال

  !والكتابة القراءة  يف براعته وعلى جواله على حسده كم
 الـشمال  باجتـاه  ونظـر  هنـض  ثـم  »أنت؟ أين« :سائالً فأجاب جواله رن

ــال ــابع »أراك ال إنـــين« وقـ ــا« :وتـ ــام أقـــف أنـ ــوزارة أمـ ــاً، الـ ــاً متامـ  علـــى متكئـ
  .»احلاجز

 كنـزة  يرتـدي  جوالـه،  وبيـده  مبتـسماً  الهثـاً  آخـر  فتـىً  أقبـل  برهةٍ، بعد
 النجمـــات إحــدى  وجـــه عليهــا  رُســـم وقــد  املوضـــة صــيحات  حـــسب ســوداء 

 أزرقَ قميــصاً خــصره حــول ربــط عليهــا، يتعــرف مل مجعــة لكــنِ األوروبيــات
  .اللون

 اجلـوال  هـذا  .بـسيطاً  هلـم  بالنسبة شيء كل يبدو :سرَّه يف مجعة قال
 طيفـاً  ال »هوحلمـ  بـشحمه « عليه لعثر جواالً ياسني مع كان لو العجائب يفعل
  :يسأله فقط

  .....أنت؟ أين -
  

 أنــه أعلــم »Skrillex«ل اســتمع املنــزل، يف إنــين - :الهثــاً نيكــوال أجــاب
 حباجـــة فعـــالً وأنـــا احلركـــات بـــبعض القيـــام علـــى يـــشجعين لكنـــه ســـخيف
  .للحركة

  .العامة احلديقة إىل حترك هيا إذا -
 »إميـــان« ينتظـــر فهـــو احلديقـــة إىل بـــاجمليء يرغـــب نيكـــوال يكـــن مل
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 املـدن  حمـيط  علـى  الطارئـة  التحـوالت  حـول  اجلغرافيا يف حبثاً معاً ليجريان
 ومـا  املوضـوع  هـذا  حـول  فكـرة  أدنـى  لديـه  فلـيس  الناميـة،  البلـدان  يف الكربى
 إميـان،  علـى  متامـاً  يعتمـد  فهـو  لـذلك  معلومة أي »Google« على ببحثه وجد
  .أخرى أشياء إىل معاً يعربان قد أهنما كما

 حلــدود كثافــةً أكثــر  آخــر عــاملٍ إىل أخــرى أشــياء إىل العبــور يف لعــل
 دومـــاً امللـــل يـــدفع حيـــث العـــيش شـــقاء ليـــضاهي املرتاميـــة والزمـــان املكـــان

 يف ميارسـه  الـذي  اهلنـدي  احللـم  مثـل  واملـشاعر  باألشـياء  جديدة الخرتاعاتٍ
  .نيكوال برفقة العامة احلدائق زوايا إحدى

 دون العامـة  احلديقـة  يف وحيـداً  هنفـس  جيـد  أن للحظة ناتان ختيل لو
 مـن  فيهـا  يرتكـه  الـيت  األوىل املـرة  أهنـا  إال أبـداً،  ليـأتي  كان ملا املفضل صديقه

  .فتاةٍ أجل
 خلــف خيفــي الــذي الوجــه ممتلــئ الــصغري الفتــى ذاك نيكــوال يعــد مل

 طـرأ  إذا جـراح،  مـن  النمو تأخر له يسببه ما املزاج وحسن الظرافة من ستارٍ
 إىل العـودة  يـوم  املـزاح  لتبـادل  اجلميـع  دفـع  ممـا  العطلـة  بعد ريٌكب حتولٌ عليه

  .اآلن بالغاً وأصبح منا الذي نيكوال عن املدرسة
 هــو كــان حيــث املاضــي الزمــان ليالقــي الــذكريات جــسر ناتــان يعــربُ

 بسخافة الشعور لينتابه »فيديرر« ونيكوال »نادال« هو :أدواراً ميثالن ونيكوال
 هذه يف األطفال ملعب يف أوقاتاً أمضوا كم منطقية، تكان مهما األدوار هذه

 أسـرار  وخـربا  ،منـها  الـصغرية  حتى زواياها وسربا فيها ترعرعا اليت احلديقة
  .متاماً أمساءها جيهلون اليت نباتاهتا

 اليـوم  ولكـن  باملكـان  تـصدح  األطفـال  أصوات هي وها األربعاء يوم إنه
 الــذي األطفــال ملعــب مــن تــاننا اقــرتب .الــضجة هــذه بــني أصــواهتم تكــن مل

ــةٍ إىل الــزمن مــن برهــةٍ منــذ حتــول  مــاوكلي مــن عــشراتٌ يتــسلق حيــث غاب
 كوخٍ يف ليتجمعوا طفويل صخبٍ وسط األشجار جذوعَ وباغريا وبالو وتارزان
 خلــف مــن القــادم شــريخييان مــن بــالفِرار يلــوذوا و الــشجر قمــة علــى جــاثمٍ
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 للـدفاع  خططـاً  يرمسون إهنم .لونال ذهيب صيدٍ كلب شكل هلا اليت الزالقات
 شـرك  يف حيـاً  الـشرير  النمـر  إليقـاع  خيطـط  والـبعض  بالفرار يلوذ فبعضهم

  .يستحقها اليت العذاب أنواع كل به لينزلوا يصنعه فخٍ
 األطفــال هــؤالء ليتأمــل نظيفــاً لــه بــدا الــذي الرمــل علــى ناتــان جلــس

 :ســره يف قــال نــاء،ع دون مــن الواقــع عــن بعيــداً مملكتــهم يف حيلِّقــون الــذين
 اليت اليقظة أحالم من احلرمان يعاني حني املوتى عداد يف يعد املرء إن حقاً
 شـبكة  بـراثن  يف وقـع  كمـن  إنـه  .خمتلـف  آخـر  عـاملٍ  إىل هناية الال إىل به تعرب

 دون حيــاول وهــو واثقــة خبطــىً منــه يقــرتب الــذي للمــوت أســرياً العنكبــوت،
 كـثري  يف مؤملـة  مأسـاوية  سـخيفة  يـلٍ حل الجئـاً  كذبابـة  ختبطـه  جتاهل جدوى

 مـن  احلداثة إليه توصلت ما وآخر واملال واجلنس كاحلب حيالً ،األحيان من
 الـذي  اجلنـون  ذاك الـدين،  عـدا  ناجعـة  غـري  األخـرى  العالجـات  وكـل  بضائع،
 حيـاةٍ  حـول  األمحـق  األمل من حبقنةٍ املرضي الواقع هذا مواجهة يف خيدرك
  .املوت بعد اجلنة يف حقيقة

 يبـدو  .الرحيـل  فـآثر  بالـشك  مليئـةٍ  بنظرةٍ حيدجنه األمهات أن الحظ
 أخـذ  يفعـل،  أن بوسـعه  مـاذا  لـه،  هنايـة  ال الظهـرية  بعـد  مـن  املتبقـي  الوقـت  له

 بعـد  و ولكنه األربعاء يوم مبانون يلتقي ما عادةً :له املتاحة املسؤوليات يوازن
  .باملغادرة يرغب ساعة نصف مرور

 إىل يعـود  هـل  .الكلـور  مـن  حـساسيةٌ  أصـابته  راًمؤخ لكن باملسبح فكر
 سلـسلةٍ  عليـه  سـتنهال  وبالتـايل  املنـزل  بتنظيـف  تقـوم  لـويز  اليوم لكن املنزل؟

 علـى  جالـساً  البقـاء  من سوءً أكثر امللل من أطناناً كاهله على تلقي »لكن« من
 ،املتــساقطة اخلريفيــة األوراق زوبعــة ملراقبــة العامــة احلديقــة مقاعــد أحــد
  .األخرية النشوة إىل األخري، الدوار إىل كاهلواء هكذا حيمله  املوت له ىفرتاء

 قـط  مـارس  مـا  والنـشوة،  الـدوار  كلمـيت  مع اهلندي احللم فكرة راودته
 وليــضمن أرضــاً يــسقط لــئال جــواره إىل أحــدٍ وجــود مــن فالبــد وحــده، ذلــك

 .حملـــه حيـــل مـــن وجـــد ومـــا هنـــا يكـــن مل نيكـــوال أن إال متامـــاً، اســـتيقاظه
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 لــذلك ســالمته يــضمن ال اآلن فهــو حقــاً مــثريةٌ جتربــةٌ إهنــا للــريح، فاستــسلم
 نيكوال مع عادةً يتوارى حيث السياج خلف سيتوارى امللعب، بداية يف سيبقى
 العــراء يف وحيــداً نفــسه فيهــا خينــق الــيت األوىل املــرة إهنــا .الالعــبني وبقيــة
  .باألطفال احلديقة تعجُّ حيث أربعاء يوم صباح

 طُــرح مــا إذا األذى عنــه فيبعــد عــشب بقعــة عــن الــسياج خلــف حبــث
 حنـوه،  يقرتب أحدٍ من ما أن وحتقق القرفصاء جلس وعيه، يفقد حني أرضاً
  .»الذكي« جواله من االنرتنت شبكة وفصل الزمين العداد علَّق

 بـشكلٍ  هنض ثانية، 30 حتى فأكثر أكثر يتسارع جداً السريع بدورانه بدأ
 علـى  الفجـر  نثـره  للزرقـة  مائـلٍ  نـورٍ  يف والدته وجه رأى ،هأنفاس وحبس مفاجئ
  .»سافيين« يف منزهلم يف (*)السِّوحر من كرسيٍ على جتلس كانت املكان،

ــةٌ جـــسده يف ســـرت  معنـــى بـــسبب لـــيس تكلمـــت حـــني عارمـــة فرحـ
 عليـه،  تعـرف  الـذي  صـوهتا  بـشذى  طـرِب  وإمنـا  إليهـا  يـصغِ  مل الـيت  الكلمات
 ال بـالكالم  دوره اآلن حـان  .زمـن  منـذ  ابتلعـه  الـذي  انبالنسي آبهٍ غري استعاده

   .تعنيه قصدٍ ودون كلماتٍ دون منتهٍ غري بسيلٍ فمه من اجلمل سالت بل
 كـبرياً  أصـبح  أنـه  رأى .احلمـام  يـدخل  بأن رغبتها عن له هناية ال حوارٌ

ــا ــه مبـ ــة فيـ ــسل الكفايـ ــرده؛ ليغتـ ــت مبفـ ــا فقالـ ــتكتفي أهنـ ــسل سـ ــعره بغـ  شـ
 هبـا  لفرحه استسلم وطاملا بدغدغتها استمتع طاملا ،هرهظ وفرك »بالشامبو«

 فارغـة،  4711 كولونيـا  مـاء  لألسـف  ولكـن  احلمـام  بعـد  لتجففـه  متسده وهي
  ...بالضحك والدته فبدأت

 و املـرج  عـشب  علـى  جـسده  بثقـل  فـشعر  املبـهر  النهار بنور عينيه فتح
 اسـتعاد  حتـى  ساًجالـ  وبقـي  رويـداً  رويداً فمددها املثنية اليمنى ساقه يف أملٍ

 مل وقـتٍ،  مـن  اهلنـدي  احللم استغرق كم ليعرف جواله عن يبحث وهو توازنه
  .حساباته حسب ثوانٍ مخس بالتأكيد يتجاوز

                                                 
  .عٌ من الصفصاف تصنع من أغصانه الساللنو: السَّوحر (*)
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 هــو فهــا كامــلٍ لفلــمٍ اهلنــدي احللــم فيهــا حيملــه الــيت األوىل املــرة إهنــا
 أنـه  لـو  كمـا  تفاصـيله  بكـل  بعنف ذاكرته يطرق صوهتا وصدى ضحكتها رنني

 منـذ  يكـرره  مل ولكنـه  املرات، مئات يكرره السادسة يف لطفولته ديوفي مقطع
 علـى  الـسؤال  اليـوم  مـساء  سـيطرح  نعـم .األمـر  من يتحقق أن البد طويل زمنٍ

 علبتـــها رأى الـــيت 4711 كولونيـــا مـــاء وعـــن الدغدغـــة عـــن سيـــسأله والـــده،
  .والدته مع ذكرى بأي معه ترتبط مل لكنها بتفاصيلها
 صـوراً  حيـرض  اهلنـدي  للحلـم  األول املستوى أن تإثبا من سيتمكن رمبا

 وأصـواتاً  صـوراً  بفـضلها  يـوجز  الـيت  الفاتنـة  مبوهبتـه  جعبته يف النسيان طواها
 مـا  باحلقيقـة  تتطلـب  أهنـا  حـني  يف ثـوانٍ  ثـالث  تتجـاوز  ال مـشاهد  يف ومشاعراً

 افـتح « مثـل  الـسحرية  العبـارات  مـن  نـوعٌ  يقـول  أنه لو كما دقائق، ثالث عن يزيد
  .الضائعة الكنوز من مبهرةٍ مملكةٍ إىل ليدخلَ »مسسم يا

 الزمـان  يف يبحـرون  ممـن  وليس الذكريات طعم يستسيغ ناتان كان ما
 يقــاوم فلــن األيــام أســرار يكــشف الــسحر هــذا أن أثبــت لــو ذلــك ومــع الغــابر
 علـى  ينفخـه  الـذي  اخلنق بعد أي احللم من الثاني املستوى يظهره مبا رغبته
  .جمهولةٍ مساءٍ يف له مرساة ال طائرٍ بساطٍ

ــة رغـــب ــا إذا مبعرفـ ــان مـ ــستوى كـ ــل األول املـ ــالً حيمـ ــن كـ ــوال مـ  نيكـ
 األوىل رسـالتني  للتـو  لـرتده  جلوالـه  االتـصال  أعاد غريب، عاملٍ إىل وجوستني

 املـضروب  موعـدمها  عـن  أخره الذي وما أجله من قلقةٌ فهي مانون من كانت
 الـذي  »راف« مـن  فكانـت  الثانيـة  مـا أ .أربعـاء  يـوم  كـل  يف كما الساعة هذه يف

 ناتـان  جيـب  فلـم  .»مـثالً  منـزيل  يف أو منزلـك  يف« مـا  مكـانٍ  يف برؤيته يرغب
 أن البـد  إذ الفظاظـة  مـن  بقليلٍ أجاب الذي نيكوال رقم بطلب قام بل عليهما
 بانعـــدام شـــعورٍ ســـوى يـــراوده ال اهلنــدي  احللـــم خـــالل كـــال :جبانبـــه إميــان 

 وميـضاً  رأى فقـد  األخـرى  املـرة  يف أما املاء حتت سيتنف أنه لو كما اجلاذبية
 ســـخيفاً األمـــر جيـــد إنـــه.مبهمـــة كلمـــاتٌ ملـــسامعه وتنـــاهى للزرقـــة ضـــارباً

  .البتة يكرره ولن وصبياني
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 التوقـف  علـى  األخـرى  هـي  عزمت اليت جوستني رقم طلب برهةٍ، بعد
 اًحتقيقـ  جيـري  كان إن بسؤاله فمازحته ،حيفها الذي للخطر اللعبة هذه عن

 الرفاهيـة  مـن  عـارمٍ   بـشعورٍ  سـوى  شـعرت  مـا  أهنـا  قالت ثم املدرسة جلريدة
  .شيئاً رأت وال مسعت ما وأهنا

 ميكنـه  وغـينٌ  مـرتعٌ  عقلـه  رمبـا  األمور، مع بالتعاطي طريقته عقلٍ لكل
 األشـجار  خليال اآلخر اجلانب على هناك احلقيقية حياته .ثرواته من النهل

 رائحــة وتداعبــه الزرقــاء الــسماء تلـك  تغطيــه قــدالعُ ذي الــسياج علــى املتكئـة 
 الواقـع  عن يبتعدون حتى اللعب على ينكبون وهم األطفال وصرخات العشب
  .ألفها طاملا اليت تلك األطفال صرخات احلقيقة، عن ويتخلون

 ســيتابع أنــه يفكــر وهــو مــانون منــزل إىل بــه يــصل الــذي االجتــاه أخــذ
 اللعبـة،  هبـذه  يرغـب  أصـدقائه  مـن  أحـد  ال وصـاعداً  اآلن فمـن  وحـده  باحللم
  .ملانون وخاصة ألحدٍ به يبوح لن سراً األمر سيبقى

ــا الح ــدما ســعيداً وجهه ــاب، شــقت عن ــها إىل ســحبته الب  وهــي غرفت
 ممارســة أرادت رســالتها، علــى الــرد عــدم وعلــى تــأخريه علــى بــاللوم تكيلــه
 انالكتــ مــن فــستانٌ ســوى جــسدها يغطــي يكــن مل ،جــاهزةٌ فهــي فــوراً احلــب
 أهـداها  الـذي  العطـر  عبـق  منـها  يفـوحُ  ،النيـل  حـدائق  بلـون  بأزرارٍ اللون أزرق
ــاه  الرائحــة هــذه غــري مــصر هتديــه مــاذا تــساءل حينــها .االســتحمام بعــد إي

 بـداللٍ  يغفـو  الـذي  الـشذى  ذاك العظـيم،  النيـل  مـن  القادمـة  لألزهار الفواحة
 بـشذىً  بـشرهتا  علـى  املرسوم الدقيق الثلم ليعطر الشفاف مانون جسد على

  ...املانغا يشبه لطيف
  ...حقاً النيل أزهار لريى مصر إىل ذهب لو ماذا
 يتبـع  أن مجعـة  حلـم  لطاملـا  البحـر،  تعـانق  حتـى  النـهر  جمرى مع تسري

 تتـأجج  الرغبـة  هـذه  .ألحـضانه  التيـار  يسحبهم كيف لريى هذه املاء ياقوتات
 أو العظـيم  نيـل ال أزهـار  بـني  الـسباحة  علـى  فيـشجعه  املرهـق  الصيف حر يف

  .مهملٍ لبناءٍ حمفورةٍ قناةٍ حتت أو الصالة قاعة من بالقرب باألحرى



43  حاملون 

 ثـم  والكـورنيش  احلديديـة  السكة حدود يقطع والكثريين، رجب برفقة
 العــذب املــاء مــن أمكــن مــا ليقرتبــوا القــصب مــن خاليــةٍ ضــفةٍ عــن يبحثــون

 مـن  يطلـب  اللالغتـس  صـابونٌ  حبوزتـه  يكـون  ال عنـدما  أحياناً .به وينتعشون
ــسأم .بإحلــاح غــريه ــان بعــض يف ي  حنــو فيــسري األفــق بتغــيري ويرغــب األحي

 مـاء  قدمياً حتمل كانت اليت »العيون جمرى سور« القدمية القناة إىل الشمال
 طــاعنٌ حجــريٌ رصــيفٌ هنــاك القنــاة أســفل .الــدين صــالح قلعــة إىل النــهر
 بأنفسهم يرمونو عليه الصبية يقف حيث بشكله حيتفظ مازال لكنه بالقدم
  .منها قسمٌ اهنار اليت األدراج يرتقوا أن قبل منه للغوص

 زينـب  الـسيدة  مـن  اجملاورة، األحياء كل من الشباب السباحون يتوافد
ــن وحتـــى ــاط مـ ــارجرجس أقبـ ــد .مـ ــشرات يتكـــدس وقـ ــيف علـــى العـ  الرصـ

 أصـدقائهم  أحـدِ  ظهـر  ويفركـوا  الـصغار  إخـوهتم  وينظفوا بالصابون ليغتسلوا
  .أيضاً مالبسهم غسلوالي ورمبا

 سـنوات  عـدة  منـذ  وروَّاده رونقه العراء يف احلمام هذا فقد لألسف
 وعلّقـوا  الـسباحني  علـى  حمركات ذات بفلكٍ تنقض باتت النهر شرطة ألن

 علـى  خوفـاً  ال للغـري،  عربةً ليكونوا لألوامر، تنفيذاً بالكالبات، منهم بعضاً
 مـشهد  إليقـاف  وإمنـا  يتمنونـه،  ملعله بل الغرق، من املساكني الفتية هؤالء

 بعــد  القنــاة لتــصوير يتوافــدون  الــذين الــسياح أنظــار  أمــام هــذا البــؤس
  .ترميمها

 وهتتـــز هـــذا، احلـــرب يـــوم يف .بـــسالمٍ تطفـــو املـــاء ياقوتـــات مازالـــت
 بالكـاد  جبلبـةٍ  آهبـةٍ  غـري  البحـر  حنو وتدنو الريح تذريها جداً خفيفةٍ مبوجاتٍ
 بـــنفس تـــصدح املتظـــاهرين آلالف وقـــاتٌوج الكـــورنيش مـــن آتيـــة يـــسمعها
  .الشعارات
 واجلـوال  األسـود  القمـيص  ذو الفتـى  حبـث  دقـائق،  بـضع  مـرور  بعد

 جلـس  مكانـاً،  مجعـة  لـه  فأفسح صديقه، جبانب السياج على له مكانٍ عن
ــدأ برهــةٍ وبعــد الفتــى ــه مقــززةٍ بنظــرةٍ حيدجــه ب  حتــى رأســه مــن ويزدري
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 الرائحـة  مـصدر  عـن  حبثـاً  يـه بناظر جيـول  أنـه  مجعـة  فهم قدميه، أمخص
 وحـاذى  احلـال  يف فنـهض  قليـل،  منـذ  خلعهـا  اليت سرتته من املنبعثة النتنة
 هـو  كمـا  بسالم النيل جيري حيث النهر ضفة إىل مدخلٍ عن حبثاً السياج
 سوى عنه يبعد ال الذي الشعيب باهلياج آبهٍ غري يتغري، مل شيئاً وكأن دائماً
  .مرتين

 النيـل  ضـفاف  علـى  حاله على شيء كل بقىي بأن خيفةً مجعة توجس
 ضــيق ويكابــدون بؤســهم جيــرتون الفقــراء ويبقــى هــذه املــاء ياقوتيــات مثــل

 وهـو  لفحته باردةٍ هواءٍ نسمةِ أول مع حلقت ثم ساورته سريعةٌ فكرةٌ .العيش
 حلـت  حتـى  مـرات  عـدة  وعـصرها  باملـاء  غمرها .النيل مياه يف سرتته يدعك
 ،سـاقاه  تغـرز  حيـث  للطـني  الواخزة الرائحة من ختلو ال اليت الرتابية الرائحة

  .للريش النتنة الرائحة حمل
 إنـه  نعـم  الرطبـة،  سـرتته  يرتـدي  وهو الكورنيش من يناديه صوتٌ لفته

 يكـاد  املكـان،  يف املتـضافرة  والضوضاء الصخب رغم ميزه لقد ياسني صوت
  .له يلوِّح هو ها الفاتح، وشعره خياله يلمح إنه ياسني، هذا حقاً، يصدق، ال

 مــا منــها فيهــبط الــسماء أبــواب هبــا تُفــتح حلظــاتٌ هنــاك! اهلل يــا
 عـدة،  أليـامٍ  حياتـه  تقلـب  متوقعـة  غـري  كنـوزاً  بـل  ال بالضبط مجعة يشتهي
 مرمــيٍ ســليمٍ طعــامٍ أو قارصــة شــتويةٍ ليلــةٍ يف النفايــات يف مرمــيٍ كغطــاءٍ
 محـل  عجوز ةسيد له دسته لبخشيشٍ ويصرخ فرحاً يرقصُ أحياناً .خطأً
 الـسماوية  اهلبـة  هذه بأحضان ويرمتي متعته تطول أن وبعد .بضائعها هلا

 عليه لتنهال .احلياة هلذه واحدٍ ربٍ بوجود االعتقاد عليه أن سره يف يقولُ
 إىل كرميـةً  ليست املطاف بنهاية السماء أن تذكره مصائب التايل اليوم يف

  .احلد هذا
 عـالٍ  بـصوتٍ  وقهقهـا  طويالً عناقاً وتعانقا النهر ضفة إىل ياسني جاء

 أحــداً يعرفــون ال الــذين »بــوك الفــيس« هــؤالء كــل بــني هنــا بلقائهمــا ســعداء
 ميـاه  يقاوم أن حلقه ينهش والظمأ ياسني يستطع مل .جمدداً تعانقا ثم منهم



45  حاملون 

 علمـه  رغـم  مائـه  مـن  القليـل  ورشـف  فنجانٌ أهنا لو كما باملاء يده فغمر النيل
  :املاضية األمسية خالل جرى ما يسردان بدأا ثم .شربلل صاحلة غري بأهنا

 متـسعٌ  ياسـني  أمـام  كـان  لـذا  مـساءً  الـسابعة  يف تبدأ الريش مجع دورة
 أن واقـــرتح »امليكـــانيكي« حـــسان أقبـــل عنـــدما التلفـــاز ملـــشاهدة الوقـــت مـــن

  .املدينة مركز إىل يصطحبه
 ددحُـ  وقـد  »الغـضب  يـوم « إنـه  عظـيمٌ  يـومٌ  هو اليوم أن حسان له شرح

 سـيتوافدون  النـاس  آالف بـأن  لـه  قـال  الشرطة، عيد يصادف ألنه اليوم هذا
 بالـذهاب  يرغـب  ال أنـه  كمـا  واحلريـة،  بالعدالـة  مطـالبني  التحرير ميدان إىل

 أن أراد ولكنــه  البدايــة  يف خيفــةً تــوجس  .يرافقــه  أن اجملــدي ومــن  مبفــرده
  .مرافقته قرر لذلك صاحبه، حسان، لقلب الفرح يدخل

 إىل طريقهمــا تابعــا ثــم زغلــول ســعد حمطــة يف ونــزال املــرتو اســتقال
 وهكــذا الــشغب ليتفــادوا األزقــة ســالكني األقــدام علــى ســرياً التحريــر ميــدان
  .التحرير ميدان وصال حتى اجلموع بني اندسا

 غاضــبون أنــاسٌ النــاس، مــن اهلائــل احلــشد هــذا قــط ياســني رأى مــا
 .خبــز« توقــف دون يــصدحونو معاصــمهم ويرفعــون أعالمــاً حــاملني يتتــالون
 رويـداً  رويـداً  أنفـسهم  وجـدوا  عنـدما  حتى باستمرار يكرروهنا »عدالة .حرية

  .الشغب مكافحة شرطة من بصفوفٍ حماطني
ضرب  اجلمـوع  مـن  هائلٌ قسمٌ ينفضَّ أن ياسني توقع  أكثـر  هـم  مـن  ويـُ

 كــان جـرى  مـا  لكــن .كالعـادة  الـسجن  يف ويــدكون واملطـارق  بالعـصي  شـجاعة 
 يفـوق  ألمرٌ إنه الشرطة، مبهامجة بدؤوا بل أحد غادر ما فهنا متاماً، خمتلفاً
  !اخليال

 مــن وقطعــاً النيــل هيلتــون ميــدان يف املبعثــرة احلجــارة النــاس الــتقط
 يكـن  مل أكثـر،  منـهم  اقرتبوا ثم الشرطة، رجال على هبا ورموا املكسور الزفت

 كالبكـــال الـــشرطة رجـــال وتراجـــع كـــالكالب رمجـــوهم، يـــساورهم اخلـــوف
  .املذعورة
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 تقهقـر .فرحاً يصرخون الناس بدأ .املنطق يفوق مشهداً كان لقد نعم،
 امليـدان  إىل النـاس  توافـد  .الشعيب الغضب ساحة لتتسع رويداً رويداً الكالب

 امليـدان  غـصَّ  حتـى  رامـسيس  وشـارع  ،النيـل  قـصر  جـسر  مـن  ،مكـان  كـل  من
  .هوادة دون واألعالم الالفتات وهدرت

 صـدوا  بـل  املكـان  تـربح  مل النـاس  لكـن  امليدان على لهسدو الليل أرخى
  .الشرطة رجال به لريموا للدموع املسيل الغاز

 كـبرية  صـورةً  ومـزّق  امليـدان  تنري اليت املصابيح أحد الشبان أحد تسلّق
ــى يف كانــت ــد صــورة« األعل ــصوص لقائ  :ياســني ومعهــم اجلمــع وصــرخ »الل

  .»النظام تغيري يريد الشعب .مبارك يا ارحل«
 يف ركـضٍ  مـن  تطلبتـه  ومـا  البلبلـة  هـذه  غـضون  يف حسّان ياسني فقد
  .جمدداً يره مل أنه إال مكان كل يف عنه حبث عدة، اجتاهاتٍ

 جولـة  أجـل  مـن  مـساءً  الـسابعة  قبـل  سـيعود  بأنـه  مسـري  أخـرب  قـد  كان
 قـد  الوقـت  كـان  ببالـه  خطـر  وعنـدما  متامـاً  األمـر  نـسي  ولكنـه  الـريش،  مجع
  .حمالة ال مسري سيذحبه عندها يعود أن خشي جداً، تأخر

 ،باملـــصابيح املُـــضاءة الـــساحة يف الليـــل، هبـــوط عنـــد النـــاس، تـــسكع
 جمموعـةٍ  إىل ياسـني  انـضم  .مصدرها يعرفون ال صفارات ملسامعهم يتناهى

 مجـيعهم  ،»موغامـا « مبنـى  مقابل املرج على دائري بشكلٍ جلسوا الشباب من
 Ultrasنـايتس  وايـت  الـرتاس  الفـرق  مـشجعي  و الزمالـك  فريـق  مـشجعي  مـن 

White Knights.فريـق   النـاس  كـل  يفضل وهناك السالم دار من أنه أخربهم 
ــوه ،األهلـــي علـــى الزمالـــك ــاً لـــه وقـــدموا بينـــهم فقبلـ  البـــسكويت مـــن قطعـ
  .ليتناوهلا

 إلخـــالء الـــشرطة رجـــال يباغتـــهم أن خـــشية أحـــداقهم النـــوم جـــافى
 شـابٌ  وهـو  الـشاذين  أحـد  خـد ف وتوسـد  املرج على فتمدد ياسني أما الساحة
 التـايل  اليـوم  صـباح  يف غفـا،  حتـى  شـعره  يـداعب  ظل املنكبني عريض وسيمٌ
 .املـرج  علـى  وال الـساحة  يف ال املكـان  احلـشد  يـربح  مل ليوقظـه،  مـا  أحـدٌ  دعه



47  حاملون 

 شــارع مــن مائيــة مبــدافع اجملهــزة الــشاحنات عــشرات حنــوهم أقبلــت ولكــن
  .اخلراطيم اتبفوه الساحة ينظفون وبدؤوا العيين القصر

 الـشرطة  برجـال  فوجئـوا  أهنـم  إال »الزمالـك  فريـق « وأصـدقائه  هو هرب
 وطلقـاتٍ  للـدموع  مـسيلة  قنابـل  يرمـون  وهـم  الـساحة  أعلـى  أكتوبر 6 جسر عند

 مـع  هرعـوا  الـصغرية،  »الـبالق « أزقـة  يف االنتـشار  سوى منهم كان فما مطاطية،
 بـذات  ويـصدحون  راياتال نفس حاملني االجتاهات كل وسلكوا الناس من آالفٍ

  .الساحة إىل توقف دون الناس توافد بل ال املكان أحد يغادر مل .الشعارات
ــدَ ــر فقَ ــرق مــشجعي « أَث ــرتاس :الف ــت ال ــايتس واي  Ultras White ن

Knights « ـه أثــرهم يتقفــى اآلن وهــو  ويعــود الــشغب هــذا مــن يــتخلص علـَّ
  .سانحب وحيظى احلظ حيالفه رمبا التحرير، ساحة إىل جمدداً

 أطلقــت ولــو حتــى وأيــام أليــام هنــا ليقاتــل اســتعدادٍ علــى ياســني كــان
 »حـــسان« برؤيـــة ويأمـــل جوعـــاً يتــضور  أنـــه إال حقيقيـــاً، رصاصـــاً الــشرطة 
  .ما بطعامٍ الرمق ليسد املال يعطه أن عسى صاحبه،

 جيـب  مـن  األلـوان  ثالثـي  علمـاً  قـصته  يـروي  كـان  بينمـا  ياسني سحب
 مجعـة  تعـرف  بالكـاد  .رأسه حول وعقدها عصبةٍ إىل حوله حتى وثناه سرتته
 شـعر  حقيقـي،  حمـاربٍ  حقيقـي  ثـائرٍ  أمـام  اآلن فهـو  السالم دار دجاجة على

 أمـام  الكـورنيش  علـى  حلقـوا  الـذين  املتظـاهرين  مجـوع  بني معاً أهنما بالفخر
  .الوزارة

 الكــبري احلــشد بــني تــسلل ثــم مجعــة، فتبعــه األمــام إىل ياســني ركــض
 حيـث  ،»ماسـبريو  تلفزيـون « مبنـى  أمـام  بالـضبط  األوىل الصفوف وصل حتى
 ويتحــول باحلجــارة ليتــدججوا احلــاجز، كــسروا قــد املغــامرين عــشرات كــان

  ..باحلجارة مسلحٍ شغبٍ إىل الشغب
 بالكـاد  الـشفافة  دروعهـم  خلـف  وهـم  غـضباً  الـشرطة  رجال استشاط

 م،خلفهـ  املتظـاهرين  صـفوف  مـن  علـيهم  تنـهال  الـيت  احلجـارة  عنـهم  يدرؤون
 اللحظــة وهبــذه البــصر وبلمــح منــهم، واقــرتب حجــرين بــدوره ياســني الــتقط
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 انقضت و التلفزيون ملبنى احملاذي الشارع من مسرعةٌ سيارةٌ انبثقت بالذات
 تابعـة  مـصفحة  شـرطة  سـيارة  بـل  عاديـة  سـيارةً  تكـن  مل احلجـارة،  رماة على

 حنـو  ةًمباشـر  واجتهت بالساعة كم 100 بسرعة تنطلق وهي الشغب ملكافحة
 العلــم انتبــاههم لفــت رمبــا ســواه، أحــد ال بعينــه هــو تقــصده وكأهنــا ياســني
 أو وســامةً األكثــر أو عمــراً األصــغر ألنــه رمبــا أو األشــقر شــعره علــى املعقــود
  .قرفاً األكثر

 ولكـن  األيـام  مـرور  رغـم  احلادثـة  بتلـك  التمحـيص  عـن  مجعة انفك ما
 سـيارة  صـدمته  عنـدها  وهحنـ  ياسـني  فاسـتدار  بالصراخ اكتفى اللحظة بتلك

  .اجملال هلا الشرطة رجال أفسح أن بعد بالفرار الذت ثم الشرطة
 اهلـواء  يف يرتفـع  ياسـني  جـسد  يرى وهو الصراخ عن مجعة يتوقف مل
 حيـث  الكـورنيش  يف احلجريـة  املقاعـد  أحـد  علـى  مفككـةٍ  ثقيلـةٍ  كلعبةٍ ويهوي
  .عشقٍ لقاءات أمجل فقط يومني منذ نُسجت

ــاه ينــتفض ياســني كــان أحــضانه، يف وضــمه حنــوه مجعــة هــرع  وعين
 اصـطحابه  مـن  البـد  كـان  ،مجعـة  محلـه  شـعره،  مـن  تسيل والدماء مفتوحتني

 فجـال  كيـف؟  وال أيـن  يـدري  ال فهـو  بـأمره  مجعـة  احتار مستشفى، أقرب إىل
 سـحبوه  ثـم  حنـوه  يتوافـدون  املتظـاهرين  رأى عندما جندةٍ عن باحثاً بناظريه

  .حزيران 26 شارع حنو كضوار و التلفزيون شارع إىل
 محلـه  الركض، مع يهتزُّ املتديل ورأسه أحضانه يف ياسني جسد تثاقل

 شـارع  وصـل  حتـى  الـبالق  حي عابراً وركض مجعة أُرهق عندما الرجال أحد
  .تعرب سيارة أول أوقف حيث رمسيس

 علـى  رأسه واضعاً ياسني حنوه وسحب اخللفي املقعد يف مجعة جلس
 الـسيارة  بـاب  إغـالق  مـن  يـتمكن  حتـى  ياسـني  رجلـي  ثنـى ف الرجـل  أما رجليه
  .لتوها انطلقت اليت

 ووجهـه  شـعره  ويتـضرج  يـسيل  والـدم  أملاً يئنُّ وهو جفنيه ياسني أسبل
  .آخر عاملٍ يف بات لعله يسمعه يعد مل ياسني أن إال مجعة ناداه .ورقبته
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 هـل  الـسرعة؟  هبـذه  احليـاة  ياسـني  يفـارق  ملـاذا  سـره  يف مجعـة  تـساءل 
 قلبيهمـــا مـــألت الـــيت العارمـــة الفرحـــة تلـــك بعـــد األخـــرية أنفاســـه لفظســـي

 الكرميـة  الدجاجـة  تلـك  سـتبقى  حماربٍ؟ إىل تغيري أجل من؟  وملاذا بلقائهما؟
   ...احلياة وهب إىل يصل الكرم أن فيعلمون اآلخرون هبا حيتذي قدوةً

  
 اء،العنـ  يـستحق  فيها شيء ال األحالم، واقعية أمام ومهيةً خياهلا اليت

 مـا  يلمـس  أنـه  رغـم  حولـه،  مـا  كـل  بومهيـة  االنطباع هذا كسر ميكنه شيء ال
 كــل بـبطالن  إحــساسٌ دائمـاً  يــراوده بـل  كليــاً فـارغٌ  أنــه يـشعر  لكنــه بـه  حيـيط 
  .عليه املفروضة املشاعر

ــا ــب يف الرعــب يلقــي م ــان قل ــر نات ــل مــن أكث ــام خطــوات ثق  ذات األي
 مبجـرى  ختـلُّ  والـيت  للبلبلـة  املـثرية  الطارئة الواقعية األمور هو نفسه، اإليقاع
 راف وإحلــاح مــصر إىل املعلنــة الرحلــة تلــك مثــل بــشيء يأبــه ال الــذي النــهر
  .فأكثر أكثر يزداد الذي

 وبني وتفاهتها بابتذاهلا األيام تفرضه الذي امللل بني الفخ فريسة يقع
 بعــض مــن آتٍ، هــو مــا بعــض مــن اخلــوف أكثــر بدقــةٍ اجملهــول، مــن اخلــوف

 يرتـاب  فهـو  :والـده  مثـل  باالً غريه يعريها ال واليت خميلته يف القابعة وفاملخا
 أو جــسده علــى الدخيلــة الفريوســات أو الغريبــة العــصيّات بعــض هجــوم مــن

 املــضايقات تقــتحم أن خيــشى فهــو العقــيم، لعاملــه اقتحامهــا خيــشى ذهنــه،
 شىوخيـ  النيـل،  ضـفاف  مـن  قادمـة  إزعاجاً وأقل أكثر بأمور حياته اجلسدية

 سـري  علـى   العنـف  تعـدي  مـن  خيـشى  ،»راف« منـه  يـسأم  ال الذي اإلحلاح من
 حبــه إن جمنونــةٍ برغبــةٍ  جمبــولٍ عنــفٍ مــع يتجــاوب لــن فهــو اليوميــة حياتــه
 منـه  يتطلـب  ال فهـو  إزعـاج  بـأي  لـه  يتـسبب  ال احلـب،  هـو  هذا كان إن ملانون،
 فهــي »راف« مــع العالقــة أمــا احلــب، هــذا مببادلتــها صــعوبة جيــد وال الكــثري
  .البشرة على مفسرة غري بقعةٍ ظهور مثل للقلق مثريةٌ

 أن فبعــد عليهــا جييــب ال وهــو الرســائل لــه يرســل »راف« انفــك مــا
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 أن فقــط أريــد« كذبــةً لــه أرســل »مــثالً منــزيل يف أو منزلــك يف« :لــه أرســل
 نتحدث« يتوسل بدأ ثم »أموت؟ أن تريد« رمبا ميازحه أن حاول ثم »نلتقي
  .»األقل على

 يطلـب  هـو  فها االتصاالت إىل انتقل بالفشل رسائله كل باءت وعندما
 كـان  جواله »هزَّ« حني املساء ويف مرة، يرن مكاملتني كل بني ما ،بإحلاحٍ رقمه
  .رسالة يرتك مل وراف جيب مل لكنه راف أيضاً

 تبخــرت .األيــام كــسائر يــوم إلحلاحــه، ناتــان استــسلم الــذي اليــوم إىل
 أو شـوارعها  يف أو »إيـسي « مسـاء  يف ضـحكاهتا  وصدى هوالدت صوتِ نغمات
 احلديقة يف مساءً راوده الذي بوالدته حلمه أضاع ،»مانون« فراش على رمبا

ــع العامـــة ــه اخلمـــس الفيـــديو مقـــاطع يـــرى أن قـــرر فقـــد ذلـــك ومـ  لطفولتـ
 يعـرف  أنـه  رغـم  ساعات مرور على سيكررها والده، حاسب على واحملفوظة

 .»سافيين« حديقة يف السَّوحر كرسي على تعرف قدل وأصواهتا، صورها كل
 مـصورةٌ  احلقيقـة  هـي  فهـل  احلـرية  نفسه يف يلقيان والضحكة الصوت أن إال
 طويـلٍ  لوقـتٍ  ناتـان  مـشاعر  الـسؤال  هـذا  حرك  احللم؟ يف كما »الفيديو« يف

 جعبتــه يف خيفــي ســؤال لكنــه اجلــواب، تعطــي الــيت باألمهيــةَ لــيس أنــه رغــم
ــة تفاصــيل ــ جوهري ــى ولح ــة أو املعن ــذي الثق ــه ال ــساطه حيملُّ  يف الطــائر لب
  .الفاتنة مسائه

 أنـه  علـى  »الغريبـة  الكولونيـا  ماء زجاجة« عن السؤال والده على طرح
 يذكر ال وهو األمر عن فكرةً أدنى لديه ليس والده أن إال منامه، يف شاهدها

  .الصورة هذه مصدر عن عبثاً ولو البحث قرر لذلك ،كهذا شيئاً
 بأشــرطة حيــتفظ زال مــا أنــه والــده بعــدها ليخــربه أيــام بــضعة تمــر

)DVD( ــل ومل عليهـــا حـــصل رقميـــة كـــامريا ألول تعـــود  علـــى صـــورها حيمـِّ
 احلـادث  قبـل  ملـا  تعـود  صـوراً  لـريى  الكافية الشجاعة لديه كان فما احلاسب

  .قواه سيستجمع ولكنه حياته قلب الذي األليم
 عليهــا عثــر لقــد كابالهتــا، عــن البحــث وجيــب جــداً قدميــةٌ الكــامريا
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 أو بطريقـةٍ  رؤيتـها  ناتـان  بوسـع  لعـل  جدارية، خزانة أسفل علبةٍ يف موضوعة
  .بأخرى

 اآلخــر وعلــى »2003 /2 /15« تــاريخ األشــرطة أحــد علــى والــده دوّن
 يف رمبـا  والدته خطف الذي املشؤوم العام هو »2003« العام »2003 /3 /23«

  .شباط شهر
ــاراالن ناتـــان علـــى كـــان ــام ألربعـــة تظـ ــامريا بطاريـــة تكـــن فلـــم أيـ  الكـ
 الكــابالت بعــض مثــل املفقــودة اإلضــافات بعــض هنــاك أن كمــا مــشحونة،
ــاً حبثــا البطاريــة، وشــاحن  يف عليهــا يعثــرا مل أهنمــا حتــى مكــان كــل يف عبث

   .»االنرتنت شبكة«
 لـن  جديـدة،  بطاريـةٍ  شـراء  علـى  والـده  وافـق  فقـد  الشاحن ملشكلة أما
 شاشـــة علـــى ســـرياها لكنـــه احلاســـب علـــى الـــصور حتميـــل نمـــ إذاً يـــتمكن
 أربعـاء  يـوم  مـساءَ  بوعـده  وأوفى الصور، رؤية يشاركه أن والده وعد .الكامريا
 لتخلـي  صـديقاهتا  إلحـدى  بزيـارةٍ  تذرعت فقد لويز أما شيء، كل جهز حيث
 الكــامريا ناتــان أمــسك .الــضيوف غرفــة يف الكنبــة علــى جلــسا املكــان، هلمــا

  .كتفيه حول يده واضعاً والده وضمه
ــدأا ــة ب  »وســويف إيريــك« لزفــاف صــور إهنــا ،»شــباط 15« صــور برؤي

  .والده تذكر كما فوراً الطالق بينهما وقع الذين
 يقــرّب واألخــرى، الفينــة بــني »الفيــديو فــيلم« يف تظهــر والدتــه كانــت

 تكــن مل ووالدتــه ترجتــف فالــصور بــشيء يــستفد مل لكنــه »بــاملكربة« الــصور
 مـع  تتحـدث  اجلانـب،  مـن  ومـرة  الظهـر  مـن  الـصورة  فمرة الكامريا، إىل تنظر
 صـوفية  سـرتةً  ،»Sonia Rykiel« ثـوب  ترتـدي  كانـت  أهنـا  والده له قال .الناس
 وتنــورةٍ كئيبــة، خريفيــة لوحــةً ترســم أفقيــة وشــرائط الكتــف عنــد عقــدةٍ مــع

 حتمــل ال دقيقــة ثالثــون مــضت. أســود صــناعي فــروٍ مــن مــصنوعة منتفخــة
  .الزفاف هذا لتفاصيل مملة راًصو سوى

  ! هناك الفيلم ذاك :تقريباً نائمٍ بصوتٍ والده قال
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 ليلــة نفــس يف وهــو »2 .23« تــاريخ حيمــل الــذي الفيــديو ناتــان أدخــل
 يـوم  كـان  داخلـه،  يف الـيت  الـصور  مـا  متامـاً  أعـرف  لعلـي  :والده تابع .احلادث

  .هاميالد يوم جلدتك منه نسخةً لنقدم بتصويره وقمنا أحدٍ
 مــن الــسادسة يف وهــو لناتــان النهايــة، حتــى بدايتــه مــن الفــيلم، هــذا 
 دبـه  »سـلوتو « حامالً ثم سافيين، يف اخلاصة غرفته يف بألعابه غارقاً العمر،
  .املمر يف ويركض الكسول

 علـى  سـقط  يلعـب  كـان  وبينمـا  سـفينة  الـضيوف  غرفة أريكة أن ختيل
  .لتواسيه والدته فضمته األرض

 يلعـب  هـو  و صـوره  وأخـرياً  ،املطـبخ  يف خفيفـةً  وجبـةً  تـه والد مع تناول
 املـاء  سـكبت  ثـم  »الـشامبو « مـن  قلـيالً  والدتـه  لـه  وضعت احلمام، يف بزوارقه
 اكتشف أخرياً آه ،»4711« كولونيا مباء داعبته باألحرى أو مسَّدته ثم وجففته
ــان ــارورة نات ــيت الق ــت ال ــى كان ــرف عل ــى ال ــصور يف احلــوض، أعل  األخــرية ال

 تعطـه  أن والدتـه  على يُلح »القارورة« ألخذ يده ميد الصغري ناتان كان فيلم،لل
 »الكولونيــا مــاء« تاركــاً للتــو، فعلــه مــا يقلبــها أال علــى لطلبــه فأذعنــت إياهــا
  .به يتمسك الذي العاري ساعدها على يسيل

 حـضن  هـو  هـائج  لبحـرٍ  متالطمـة  أمـواجٌ  أغرقتـه  أن بعـد  الوحيد الرب 
 ،الـصور  عرض أثناء شفة ببنت ينبس ومل بقوة إليه شدَّه يالذ الدافء والده
 عقلـه،  أعمـاق  عمـق  يف كنـوزاً  جعبتـها  يف ختفـي  الـيت  العجيبة بذاكرته صُعق

 الدفينــة، الــذكريات لتلــك العنــان تــرك علــى اهلنــدي للحلــم املذهلــة وبالقـدرة 
 نـاه عي فغرغـرت  إليـه  امتدت احلقيقية احلياة من أيدٍ غريبةٌ، انفعاالتٌ هزّته

  .»سلوتو« الستعادة شوقاً يتحرق بالدمع
 ويبطء العرض فيوقف التوايل، على مراتٍ لثالث الفيلم الحقاً شاهد

 شـعره  يف أصابعها والدته مترر عندما وخاصة التفاصيل بعض عند احلركة
  .لتضمه األرض عن حتمله وعندما

 متعليـست  ال فيديو لعبة أنه لو كما الفيلم حتريك على بقدرته استمتع
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 عاشت اليت األمس صور من احللم، ذاك  ينثره صافٍ حببٍ وإمنا بالشراسة
  .دائماً فيها وعاش فيه

 الـوعي  يكـن  ومل الفيـديو  لعبـة  وقـع  نفـس  الـصور  هلـذه  يكـن  مل حقاً
 تتـيح  رقـة  أكثـر  سـحرٌ  لكنـها  اهلـدف،  إىل ينطلق كسهمٍ الرتكيز شديد فيها
ــة ــع اللعـــب متعـ ــزمن مـ ــه حيـــرك حيـــث الـ ــهوذها طبقاتـ ــه بـ  ويغـــري وعودتـ

 احلـرق  هـذا  هليب أمام قواه خارت اللعبة، هذه من بسرعة سئم .مشاعره
 حـبٍ  آالمُ بـه  فعـصفت  ذاكرتـه،  يف متاماً واحملفوظ املاضي من إليه القادم
 قـــواه صـــورها تلـــوك قادمـــة مأســـاةٍ وســـعري ذهـــيب لعـــصرٍ وحـــننيٌ ضـــائع

 لــن األمل أن واثقــاً كــان اللعبــة، هــذه يف الــزمن ســيد كــان وألنــه بــسرعة،
  .أبداً يصرعه

 علـى  »الكـامريا « وضـع  ثـم  دونـه  من وحيداً صوره يعرض الفيديو ترك
 يف الغرفــة يف املــرتددة األصــوات صــدى ملتعــة واستــسلم جانبــه، إىل الفــراش
 صـوت  صـدى  يف أحبـر  للعـرض،  اخلافـت  الضوء سوى سوادها يثين ال عتمةٍ
 بتلـك  موسـيقيا  وقـةٍ كج يـصدحان  ومهـا  سـنوات  الـست  بعمـر  وصوته والدته
 :أبـداً  ينـساها  لـن  الـيت  األغنيـة  تلـك  تعانقـه،  وهـي  والدته ألفتها اليت األغنية

  .»...جداً جداً بعضنا حنب إننا جداً، وحتبين جداً أحبك«
 كــاد أنــه إال مــساءً عــشر احلاديــة إهنــا بعــد، تــأخر قــد الوقــتُ يكــن مل

 مثـل  يف يطلبـه  أن ؤجيـر  الـذي  هـذا  مـن  باالرجتاج، »i-phone« بدأ حني يغفو
  !راف إنه :الساعة هذه

 يف والـضحكات  املـاء  وصـخب  حـدادٍ  حـشرجات  مع الرنني هذا امتزج
 أنـه  لدرجـة  طويالً عليه أثقل الذي راف إحلاح أن له خطر ثم سافيين، محام

ر  قـد  يواجهه كيف يعرف يعد مل  وتـذكر  فقـط  عنـادٍ  عـن  ال كـبري  أملٍ عـن  يعبـِّ
 راجيـاً  بابـه  يطـرق  راف رأى حني طويلٍ زمنٍ منذ راودته اليت »املشاهد« أحد
  .سري حبادث جُرح أن بعد له يفتح أن

 فارتبـك  كـثرياً،  راف فـاجئ  مما اخلط فتح اآليل، اجمليب يبدأ أن قبل
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ــاً ــه عــن باحث ــر فمــا املفقــودة كلمات ــها التافــه علــى إال عث  ألــست« :ليقــول من
  »نائماً؟

 أن ندم الثرثرة وسحر أعجوبة فيكسر كهفٍ غياهب من خارجٍ بصوتٍ
  .الباب هلا فتح

ــةٌ ..»..تفـــاهم ســـوء هنـــاك« :قـــائالً أردف ــدَّاً يبـــدو حلـــوارٍ مقدمـ  معـ
 اليـوم،  هـذا  يف وخاصـة  الصوت هذا ليسمع مهيئاً يكن مل ناتان لكن وطويالً
 ســوى راف مــن كــان مــا ،»املــسبح يف غــداً« :موعــداً ضــارباً بــسرعة فقاطعــه
  .بالقبول املسارعة

 الكلــور يــسببها جلديــة حــساسيةٍ مــن جوالــه أغلــق أن بعــد ناتــان قلــق
  .»الحقاً سأكلمك غداً ممكن غري« :لراف رسالةً فكتب ذلك وأرعبه

 فعجـز  بـه،  حظـي  الذي األمل بعد لراف به سيتسبب الذي األمل مخَّن
 .باملـاء  االختنـاق  جـرَّاء  وغرقـه  املـسبح  ماء من ضيقه يتخيل وهو التفكري عن

  ...وشعر الرعب تفاقم
  
 قــصر« مستــشفى يطــأ وهــو ترجتفــان وســاقاه بــشدة خيفــق قلبــه أن

ــه بــني ياســني .»العــني ــةً يدي  .ملــساعدته أحــدٌ يــسارع مل ولكــن جامــدةً حقيب
 سـألته  الـشاي،  حتتسي مسينةٌ امرأةٌ كانت حيث االستقبال مكتب إىل اقرتب
  :أصاهبا قد عمىً أن لو كما

  تريد؟ ماذا -
 للعثــور مستــشفىً إىل الــدخول يكفــي نــهأ لــو كمــا ســذاجةٍ بكــل أجاهبــا

  :طبيب على
  ...طبيباً -

 روحــه ســلّم قــد ولعلــه بدمائــه تــضرج فتــىً يديــه بــني مــا أن متناســياً
  .لبارئها

 أجـرت  ثـم  ياسـني  علـى  نظـرةً  وألقـت  كأسـها  الـسمينة  السيدة وضعت
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 العجالت ذات املرضى نقالة يدفعان أبيض بزيٍ رجالن للتو فحضر اتصاالً،
 الـسيدة  إياهـا  أعطتـهم  ورقـةً  عليهـا  وضـعا  اجلامـدة،  احلقيبـة  عليها مللما ثم

  .املصعد حنو واجتهوا
 منعـاه  الـرجالن  لكـن  هنـا،  بالبقاء السيدة ألوامر آبهٍ غري مجعة تبعهم

 بـني  ياسـني  وجـود  واسـاه  .أنفـه  أمـام  بوابتـه  أُوصدت الذي املصعد دخول من
 ال سيــشفى احليــاة اســنيلي كُتــب فــإن  كــبريٍ مستــشفىً يف جيــدٍ طبيــبٍ يــدي
  .سعيدة بضحكاتٍ السالم دار شوارع ليمأل ويعود حمالة

 وأسـهمٍ  بالفتـاتٍ  الباهـت  األخـضر  الطالء ذات الطويلة املمراتُ تغصُّ
ـق جمهــول عــاملٍ  يف تركلــه الــيت رموزهــا فــك عــن يعجــز  وحيــداً فيــه يتعلـَّ

 القاعـة  وحنـ  يعـرب  أبـيض  زيٍ أي خلـف  قلقني يهرعون الناس يراقب مهجوراً،
  .الكبرية

 حيـث  االسـتقبال،  مكتـب  إىل فعـاد  أخـرى،  مرةً السمينة السيدة نادته
  :سؤاالً عليه طرحت

  باملريض؟ اخلاصة اهلوية بطاقة حبوزتك هل -
 تــسخر أهنـا  أم البلــد عـن  غريبــةٌ هـي  هــل تـرى  ســرَّه يف مجعـة  تـساءل 

ــح منــه،  الــسرتة ذي ياســني أن يتوقعــون املــصريني فكــل الثــاني االحتمــال رجَّ
 ال قطعـاً  أنـه  أي األسـفل  الـدرك  سكان من حمالة ال هو الكثَّ والشعر القذرة
   :فأجاهبا ،»مدنياً وضعاً« حيمل قد كثرياً تأمَّل وإن له هويةَ

  ...األمرييكية الفيزا مع سفره جواز أيضاً تريدين هل -
  :وقالت الشيء بعض أساريرها انبسطت

  ه؟امس ما األقل على أخربني حسناً، -
  .السالم دار يف العلوي احلي سكان من ياسني امسه -
  عائلته؟ اسم ما -
 الـسالم،  دار يف العلـوي  احلـي  سـكان  مـن  ياسني امسه لك قلت كما -
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 لـدى  أمـس  ليلـة  حتـى  عمـل  ثـانٍ،  السمٍ له حاجة ال هناك يعرفونه الناس كل
  .الريش جامع مسري

 الـسالم  دار يف العلـوي  احلـي  سـكان  مـن  ياسني سأكتب؟ ماذا ولكن -
  .الريش جامع مسري لدى يعمل الذي

  .هو إنه أحدٌ، به خيطأ لن هكذا، فلتكتيب أجل سيدتي، حسناً -
  :وقالت السيدة تنهدت

 اســمٌ يلــزمين ذكــرت، مــا كــل لكتابــة يتــسع فــراغٌ لــدي لــيس! بــين يــا -
 اخلــاص املربــع يف امســك اكتــب أن علــيَّ كمــا .الفــراغ مربــع يف يتــسع قــصريٌ
  حبوزتك؟ هوية بطاقة ال وأنت احلوادث، صحابأ مبرافق

 النـاس  يـدعوه  .هويـة  حتـى  وال عائلـة  اسـم  دون وياسـني  مجعـة  يعيش
 اســمٌ بــاألحرى أو غريــبٌ اســمٌ إنــه إضــافة، أي دون »مجعــة« طويــل زمــنٍ منــذ
 بالنـسبة  أمـا  .»اجلمعـة « يـوم  ولـد  أنه لو كما األسبوع أيام أحد على يدلُّ نادرٌ

 ال أنـه  إال املدنيـة  الـسجالت  يف لوالدتـه  آثـاراً  تقفي من بد فال اهلوية لبطاقة
  .والدته مكان حتى وال عائلته اسم يعرف

 لرجال يقدم ما هوية بطاقة الشوارع أبناء من طفلٍ أي حبوزة ليس
 جنيهـاً  فـال  ضـرباً  ويوسعوهم فيقتادوهم البتزازهم ممتازة حجةً الشرطة
 وجـود  فـال  شـيء  كـل  مـن  ومـة احلك حتـرمهم  .هلم يدسوه جيبهم يف واحداً
 كمـا  وهـم  »الغـيالن « لـيخطفهم  عرضـةً  وهـم  الـشوارع،  أبنـاء  من طفلٍ ألي
 أن قبـل  أعـضاءهم  فيـسرقون  ذهـب  مـن  قصورٍ يف يعيشون جنراالتٌ يقال

 الــسالم دار يف تــرتدد الــيت الــشائعات هــي تلــك .هنائيــاً منــهم يتخلــصوا
 الــذي املــصريني للمهــربني ثــرواتٍ تــضاهي والــيت الكِلــى لــسرقة وخاصــةً
ــارات« ألصــحاب يبيعوهــا ــيج يف »امللي  الــسمنة مفرطــي فهــم العربــي اخلل
 الفقــراء مــن الكليــة يــشرتي مــن املهــربني أفــضل .الــسكري بــداء ومــصابني

 الـذين  األطفـال  من يسرقوهنا واألسوأ أضعاف بعشرة ليبيعها خبسٍ بثمنٍ
 والذي الثمانية اماألعو ذو الطفل اهلل عبد غياب فُسِّر هكذا هلم، وجود ال
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 ومل وليلة يومٍ بني اهلل عبد غاب ،»احلواتري« صانع عند تقريباً كعبدٍ عمل
  .بعودته أحدٌ يأمل

  :للسيدة مجعة قال
  العلب؟ - مجعة اكتيب -
  العلب؟ - مجعة -
  .جديد من ألبيعها »العلب« جبمع وأقوم »مجعة« فأمسي أجل -
 غـداً  املخـصص،عُد  لفراغبـا  يتسع إنه »العليب مجعة« سأكتب حسناً -
  .ياسني عن أخبارٍ على للحصول

 تتــصل أن ورجاهــا اآلن ياســني وضــع عــن شــيئاً يعــرف أن مجعــة ألَّــح
  .النظر عن فوراً يغب مل إن باحلرّاس تتصل أن هددته لكنها بالطبيب

 محـراء  الـشمس  رافقتـه .به عصفت الوحدة لكن باملارَة الكورنيش يعجُّ
ــون ــج ببــاصٍ بدرجــة يتعلــق وهــو ،الل  وغمرتــه ،الــسالم دار حنــو باملئــات يع

 املــوت ضــفاف علــى معــه تنزلــق هــي هــا ،اجلنــائزي الفــراق هــذا يف بــشفقها
 ســحب تبتلعهــا أن قبــل األهرامــات وراء للنــهر اآلخــر الطــرف خلــف لتغيــب
  .العربات جترها اليت الدخان

 فمـا  توقـف،  دون مجعـة  عـيين  أمام لياسني األخري الصور شريط يلف
 بـني  فيهـا  انـدس  الـيت  الرشـاقة  وتلـك  وجرأتـه،  الـشديد  محاسـه  تـذكر ي انفك

 تـصدمه  أن قبـل  األخرية نظرته قط ينسى لن ..حتفه إىل راكضاً املتظاهرين
 مقعــد علــى كالريــشة ويــسقط األشــجار فــوق مبعثــراً جــسده فــيطري الــسيارة
 الـيت  القصة هذه يديه بني ليلقي رجب عن للبحث اآلن مجعة يلهث .العشاق

 معــاً يــذهبان ثــم أخــرياً، يــذرفها قــد دموعــاً ويكفكــف احلــزن فيــشاطره تــهآمل
 كافيــة شــجاعة ال! مرعبــة حلظــةٍ مــن هلــا يــا ياســني، صــاحب حــسان، للقــاء
  .رجب يرافقه أن بد ال وحده، ملواجهته لديه

 يكــن مل أنــه إال ينتظــره، أن رجــب وعــده حيــث املــرتو جــسر فــوق عــرب
  .العلوي احلي يف »أمين« قهوة إىل فاجته منه نال قد السأم أن بد ال .هناك
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ــسفلي احلــي أزقــة اكتظــت ــذين بالنــاس ال ــاة أبــصارهم تعلّقــت ال  بقن
 يلـوح  لـو  مجعـة  ودَّ .واملتـاجر  املقاهي أمام التحرير، حرب صور تبثُّ اجلزيرة

 هنـا  اجلميـع  فيعـرف  الـشاشات  علـى  األلوان ثالثي بعلمه متوَّجاً ياسني وجه
ــى ذاك أن ــذي الفت ــاطا ال ــوه مل ــب نعت ــاهر بالعائ ــراج والع  بطــلٌ اآلن هــو والك

 إن أحـدٌ  يـصدقه  لـن  ولكن املآلن بالفم يصرخ أن رغب .شهيداً أصبح ولرمبا
 األدراج لريتقـي  واسعةً خبطىً واجته يأسه فلملم التلفاز، شاشة على يروه مل
  .رجب يصادف علَّه

 ليالــسف إىل العلــوي احلــي مــن العبــور النــاس الــشرطة حــواجز متنــع
 ويلتزمـوا  أنفـسهم  علـى  ليغلقـوا  العلـوي  احلـي  إىل بالقـادمني  يرحبون ولكنهم

ــراغٍ يف الــصمت ــزي ذوي احلــرّاس صــفوف بــني عــرب .حماصــرٍ ف  األســود ال
 أن سـرِّه  يف فقـال  مكانه، يربح مل »الضابط« ملح األخري الصفَّ جتاوز وعندما

 هـا  األوان، اتفـ  لألسـف  ولكـن  خطـأً  اقرتف وقد هنا من املرور عليه كان ما
 علــى مفرشــخاً جيلــس األوىل الــدرجات أمــام الــضابط مواجهــة يف اآلن هــو

  .الدخان ذات »الشيشة« عصا األخرى وبيده شاٍي كأس بيده الكرسي
  :قائالً الضابط عوى

  !اخلنزيرة ابن يا اقرتب -
ــة اقــرتب ــدرك وهــو حنــوه خطــى عــدة مجع ــه ي  إىل خطــوة يقــرتب أن

  .بداًأ منه يفلت لن طويل تعذيبٍ
  !أكثر اقرتب -

 الـيت  اللطيفـة  االبتـسامة  مـن  خـشي  ثقيلـة  خبطـى  أكثـر  مجعة فاقرتب
  .بارزةً الليث نيوب رؤية من خشي حسام، الوحش وجه على رُمست

 وشـاح  الشيـشة  دخـان  من طويلةً نفخةً زفر ثم طويالً الضابط سحب
 بــصوتٍ ســأل .نظــرة حتــى يــساوي ال أنــه لــو كمــا مجعــة عــن بعيــداً بناظريــه
 رآك مـا  ولكـن  أمـس  مسـري  انتظـار  طـال  الريش؟ بكيس فعلت ماذا - :خافتٍ
  كنت؟ أين احلي يف أحدٌ
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 مسري، إىل طريقي يف الشيء بعض توعكت ولكنين .هنا باشا، هنا، -
 ثـم  أحـد،  يـسرقه  لـئال  منيـب  جـسر  بعد اجلدار خلف هناك الكيس فوضعت

 هــي هــذه .يسالكــ جبانــب الــوعي فقــدت رمبــا بــي، حــلَّ مــاذا أدري أعــد مل
  .بذلك أحلف باشا احلقيقة

  :مبتسماً أخرياً حنوه الضابط استدار
 اسـتقليت  وعنـدما ! شـابة  كحسناءٍ الوعي يفقد الرقيق، »بي« مجعة -

 فيما ذلك حدث أم أفقتَ قد كنت »دقائق مخس إال الثالثة« الساعة يف املرتو
  بعد؟

  .باشا املرتو إىل أصعد مل أنا أنا، لست -
 رائحـة  منـها  يفـوح  اليت الكنزة نفس يرتدي بل ال توأمك أنه البدَّ آه، -
  .مرت 200 بعد على النتنة الدواجن

 أمـلٍ  بصيص حتى وال يقول ما جعبته يف عاد فما بالصمت مجعة الذ
 نفــسه فهيــأ الــوحش، هــذا لعنــف االستــسالم ســوى اآلن لــه لــيس بــه، يتعلــق

  .لألمل وجسده لإلهانة
 ويـنفخ  املغلـي  الـشاي  حيتـسي  وعـاد  ةاألسـئل  طـرح  عن املساعد توقف

 هبـا  باسـتمتاعه  جـاهر  الكثيـف،  األبـيض  »الشيـشة « دخـان  شـاي  رشـفيت  بني
 الوعيـد  بنظـرة  مجعـة  رمـق  وكلمـا  ابتـهاج،  وهنـدات  باللـسان  طقطقـةً  مصدراً
وح  املعطـر  والتبـغ  بالـشاي  متعته أن للغالم القول يريد أنه لو كما له ابتسم  تلـُّ
  .القادمة الوحشية مبتعته

 مرخيـاً  كـبرية  خبطـىً  سـارع  الـذي  الليـل  هبوط ينتظر لعله وقته، أخذ
  .جالده مواجهة يف وحيداً لترتكه الشوارع فرغت رويداً رويداً وبرده، عتمته

 أحـد  فهرع ،عنقها حول الشيشة حبل ولف جانباً الكأس وضع أخرياً،
 كرســيه عــن هنــض ثــم ألخــذها، املوحــد اللبــاس ذات اجملموعــة مــن خادميــه

 اسـتدار  ،األسـود  الـزي  ذوي احلراس صف يقصد وكأنه واحدة خطوة خطاو
  .األرض على واهنار مرهقاً ترنح أن لدرجة بعنفٍ مجعة وصفع فجأةً
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 باصـــطحاب صـــفوت املـــساعد يـــأمر وهـــو صـــوته ملـــسامعه تنـــاهى
 تـرنح  لكنـه  ليقـف  كتفيـه  مـن  محلـوه  أهنـم  شـعر  التحقيـق،  قـسم  إىل الغالم
 إىل كنزتـه  من آخر شرطيٌ وسحبه أمسكه تصفو لكن أرضاً يسقط وكاد
 مل .متامــاً وعيــه اســتعاد حيــث مدرعــةٍ زرقــاءٍ ســيارةٍ مــؤخرةِ يف رميــاه أن

 اجلحــيم يف ال و ،التحقيــق قــسم يف ســيكابده الــذي بالعــذاب يفكــر يكــن
 رمبـا  أو جلـرائمهم  ليعرضـوه  منه سيسرقوها اليت األيام عدد جيهل حيث

 ليخربمهـا  وحـسان  برجـب  يلتـقِ  مل أنـه  وهـ  اآلن مضجعه يقضُّ ما للموت،
 أنفاســه لفــظ لعلــه أو املستــشفى يف يعــاني وحيــداً تركــه الــذي ياســني عــن

  .هناك مبفرده مهجوراً األخرية
 مل الـــيت الرماديـــة القاعـــات ذات إهنـــا أمنلـــة، قيـــد جحـــيهم يـــتغري مل
 تـستقطب  مبـصابيح  املُنـار  الـسالم  دار شرطة قسم يف للتنظيف قطُّ ختضع
 مــع للمجــرور مقيــت مــزيجٌ فهــي العفونــة روائــح فيــه وتعــجُّ البعوضــات، آالف

  .أيام منذ اغتسلت ما اليت األجساد ونتانة للمبولة باإلضافة القمامة
ــب حيــتفظ ــب االســتقبال مكت ــر األرضــي الطــابق ومكات ــىً مبظه  مبن

 قــسم  مبــوظفي يغــصُّ الطويــل، االســتخدام جــرّاء هــرءٍ فقــريٍ عــادي إداري
ــشرطة ــذين الــوقحني ال ــساحات يف يتكــاثرون وال ــني الــشاغرة امل  اخلــزائن ب
 تكــسوها الــيت الــسجالت وأكــوام حديديــة صــفائح مــن املــصنوعة اجلداريــة
  .بعيد زمنٍ منذ املكان ألفت  الغبار من طبقاتٌ

 ليــست النباتــات أنــواع كــل ترتســب حيــث العارمــة الفوضــى هــذه كــل
 خلـف  لـه،  نوافـذ  ال وٍقبـ  يف األرض حتـت  يقبـع  احلقيقي اجلحيم بل اجلحيم
  .مجعة قبل »األرض معذبي« يقتادون حيث الدرج

 علـى  اخلافـت،  النـور  ذي املمـر  إىل سيـصل  جمهولـةً،  وجهتـه  تعد مل
 فيه يتكدس مربع مرت 12 مبساحة زنزانات أربع من مؤلفان صفانِ جانبيه
 لتستقبل دائماً شاغرةً الزنزانات هذه إحدى تبقى .سجني عشرين حوايل

 التعـذيب،  ملتعـة  فقـط  للتعـذيب  سـيتعرض  مـن  أو معهم التحقيق سيتم من
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 أطفـال  حالـة  غالبـاً  هـذه  بـه،  يعـرتف  ما حبوزته وليس براءته يعرفون فهم
  .الشوارع

 تلـتمس  فيهـا،  نـور  ال القـضبان،  ذات الزنزانـات  تلك أمام »مجعة« عرب
ــضياء ــر، مــن ال ــتمكن املم ــز مــن ف ــسجناء متي ــذين ال ــديهم ميــدون ال  عــرب أي
 املمــددين اجلرحــى ونــواح حــشرجات احلــراس، مــن املــاء يطلبــون بانالقــض
  .رمبا املسلولني املرضى ألحد أجشٍ بسعالٍ املرجتفة العتمة تقتحم

 املـرات  يف عـذاهبا  ذاق الـيت  األدوات نفـس  مـع  التعذيب غرفة يف رموه
  :ياسني مع إحداها السابقة األربعة

 يتعـرض  مل مكانس وعصي بالتيار، موصولة كهربائية وحبال دبابيس
 علـى  الـضحية  يعلقـون  حيـث  السقف يف برباغي معلقة وكالّباتٌ بأعجوبة هلا

  ...حاجزٍ
  

 احلـاجز  حيمـل  لـن  إليـه،  املوكلـة  املهمـة  أمـام  يهـوي  لـن  أنـه  ناتان تأكد
 وإمنـا  بـاملوت،  يرغـب  حتى وال نفسه شنق ينوي ال فهو فجأة أفلت إن جسده
 ثقــل ســاقاه وتتحمــل كعبيــه علــى جيثــو حتــى نفــسه لــسحب أســلوب جمــرد
 بـد  وال الـسباتي،  الـشريان  مـستوى  على حبذر الوشاح يشد أن جيب جسده،

 حول الوثاق وحلّ النهوض من ليتمكن احللم يقاوم الوعي من بعضاً يبقى أن
 واالهتـزاز  فـالرنني  حـادث  أي وقوع ليتفادى اجلوال منبه بضبط فكر رقبته،

 دقــائق عــشر مــرور بعــد ضبطهسيــ .احلاجــة اقتــضت إن لوعيــه، ســيعيدانه
 3« تتجــاوز ال حتــى رويــداً رويــداً الفــرتة هــذه وســيمدد األوىل املــرة يف فقــط
  .ختطيه جيوز ال الذي األقصى احلد هو فهذا أكثر، »دقائق

 طويـل  بوشـاحٍ  ليتعلـق  يكفـي  املالبـس  خزانـة  يف املعـدني  القـضيب  علو
 بدقــةٍ والعقــدة بالقــضي بــني املــسافة حتديــد عليــه متحركــةٍ، بعقــدةٍ ينتــهي

 بالقـــضيب الوشـــاح ربـــط بعـــد حتديـــدها ميكنـــه .بالـــسنتيمرتات متناهيـــة،
  .املناسب الطول حسب العقدة مكان بتغيري يقوم ثم املعدني
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 لطريقةٍ فتوصل خطر، دون ملراده ليصل املثلى بالطريقة ناتان فكر
 العقـدة  يـضع  ،تانتـان  ألبومـات  سبع من كومةٍ على جيثو أن وهي تدرجيية

ــةا ــى ملتحرك ــو عل ــشد املناســب العل ــى لت ــه عل ــم رقبت ــسحب ث ــات ي  األلبوم
 االختنـاق،  ببـدء  شـعر  »القمر هدف« الرابع األلبوم عند اآلخر، تلو الواحد
 وصــل أن إىل بالــضغط يــشعر عــاد فمــا قلــيالً األســفل حنــو العقــدة حــرك

 ســيجار« الــسابع األلبــوم وضــعه لــدى ،»الــشمس معبــد« الــسادس لأللبــوم
 األلبوم فألقى األوكسجني، لقطع يكفي مبا باالختناق يتسبب مل ،»فرعون
  .األخري

 »دقـائق  10« ملـدة  »الزمين املؤقت« ضبط مناسباً، األمر بات املرة هذه
 ثـم  أنفاسـه  حيـبس  وهـو  فجـأةً  هنض ثم السريع بدورانه وبدأ جبواله وأمسك

 هرقبتـ  علـى  الوشـاح  ضغط بدأ .كعبيه على جلس حتى ببطءٍ يقع نفسه ترك
 منـسية  أصـبحت  الـيت  بيـده  وشـدَّه  الـزمين  املؤقـت  أطلـق  فـشيئاً،  شـيئاً  يزداد

ــسائر ــاق يف يغــوص جــسده ك ــه مــسبحٍ أعم ــاتر مبائ ــشفاف، الف ــه شــعر ال  ب
 إنـه  أبـيضٍ،  بـضوءٍ  مبـهرٍ  فـراغٍ  جمـرد  أو حقـاً  مـاءٌ  هـذا  هل تساءل أن لدرجة
 عارمـةٍ  نـشوةٍ  يف يـذكر،  جهـدٍ  دون نفـسه  حـول  فلـف  اجلاذبيـة  بانعدام يسبح
 مبعثـرةً  البيـان  أنغـام  ملـسامعه  تنـاهى  حتـى  لألسـفل  وهتـوي  لألعلـى  به حتلّق

 املتموجـة  الـسحب  فـاخرتق  املـاء،  وجه على الكريستال من كقطراتٍ تتساقط
ــوان املتعــددة ــساحرة، املوســيقا هــذه مــصدر ليكتــشف األل  اهلدهــدة هــذه ال
 اكتـشفها  الـيت  لكنـز ا جزيرة تعبق حيث املتأللئة البحرية ضفة على املرتاقصة

 صـفاً  يعـانق  األبيض الرمل ذي الشاطئ من مقربةٍ على خالّب، زهري بعطرٍ
 فتــاةٌ ..األحلــان مــصدر هــو هــا ..واجلوافــة واملــانغو اهلنــد جــوز أشــجار مــن

 الرمـال  علـى  تتمايـل  عنـدما  أحلانـاً  بيـدها  تطلـق  اللـون،  أبـيض  مبـايو  شقراء
 فــأكثر أكثــر تتزايــد رعةٍبــس احلجــم صــغرية ســوداء حــصىً خلفهــا فتتــساقط

 حلمـه  مـن  سحبه الرنيين االرجتاج هذا خطواهتا، حتت األرض ترجتف حتى
  .جواله ورنني ارجتاج سوى هو ما
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 حول الوشاح ضغط احنل وقد ركبتيه، على منتصباً فجأةً نفسه وجد
 »تانتـان  ألبومـات « علـى  يـسقط  أن قبل وثاقه فك على قدرته ليستعيد رقبته
 وضــعٍ يف رويـداً  رويــداً وعيـه  يــستعيد هـو  وهــا .املعتمـة  ابالثيــ خرانـة  أسـفل 
  .فيه يرتاح جنيين

 اجللــد روائــح متتــزج حيــث املألوفــة اخلزانــة هــذه رائحــة أحــب طاملــا
 عطــره »النيــل علــى حديقــة« مــن وشــذى املنــسي القــديم والــصوف املــستعمل
  .املفضل

 مـن  عـضاً ب إليـه  تتسرب مغلقة علبةٍ يف أنه لو كما هنا االرتياح يتملكه
  .أنفاسه رنني معانقةً اخلارج يف األصوات

 الـيت  تلـك  »الـورود  عطـر « جـاء  أيـن  مـن  جديـد،  واسـتغرابٌ  جديدٌ حلمٌ
 القـدرة  هـذه  تذهلـه  ثـم  هبـت؟  أين فمن اخلزانة، رائحة تكن مل والده؟ أحبها

 مبعرفـة  تـردد  ومـا  مـرة  ألول رآها اليت األشجار تلك معرفة يف كلياً اجلديدة
 احلديقـــة إىل والـــده اصـــطحبه طويـــلٍ زمـــنٍ منـــذ .»وجوافـــة ومـــانغ« امسهـــا
 ذلـــك يـــذكر ال لكنـــه األشـــجار تلـــك عـــن أخـــربه لعلـــه ،»أوتـــوي« يف النباتيـــة
  .باحلقيقة

 الــيت األحــالم يف وكــذلك اهلنــدي احللــم يف احلــرية فيــه يــثري مــا أكثــر
 ال منطـقٍ  وفـق  جـرت  طويلـةٍ  لقـصةٍ  اللحظـي  االختـصار  ذلـك  هو ليالً تراوده
 كيــف .املنبــه رنــني :فتيلــها أشــعل مــن هــي هنايــةٍ إىل لتفــضي للجــدل عخيــض
  العنان؟ له يُطلق حني األعاجيب هذه كل خيلق أن للدماغ

 مــسبح يف ســاعتني مــن أكثــر أمــضى فقــد الــسباحة حبــوض غرابــة ال
 يف والنـور  اجلاذبيـة  انعدام متعة لكن بالرفض تردد حني راف برفقة »إيسي«

 مـشبعٍ  فـاترٍ  مبـاءٍ  املـسبح  متـأل  الـيت  بالبلديـة  عالقـة  اهل ليس واأللوان احللم
 لــو كمــا األطفــال ضوضــاء تــدوي حيــث احتمالــه، مــن مــؤخراً متكــن بــالكلور،

  .كاتدرائية يف أهنم
  :راف مع حكايته بدأت املسبح، يف هناك
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 طـرف  علـى  جلـسا  ثـم  ويغوصـان  يـسبحان  ومهـا  املسبح طول قطعا
 وينعتـون  والطـالب  املدرسـني  عـن  رانيثرثـ  وبدأا أنفاسهما ليلتقطا املسبح
 حنو رويداً رويداً احلديث انزلق أن إىل وهكذا ،يناسب مبا واآلخر البعض

 بـني  بالعالقـة  رأيـه  مـا  يعـرف  أن راف أراد حيث صرفة، جنسية اعتباراتٍ
 قــط فكــر مــا أنــه لــه قــال حــني ناتــان يــصدق مل بأنــه فتظــاهر الفتيــان،
 مـن  بنـوعٍ  فـسأله  للفتيات، فقط مييل وأنه ذكرهم على أتى الذي بالفتيان
  :اإلحلاح
ــك - ــل مل لكنـ ــوم، ذاك »ال« تقـ ــدُ مل اليـ ــاً تبـ ــن و مرتاحـ ــضاً لكـ  مل أيـ
  .االمشئزاز يتملكك

  .متحمساً أكن مل أنين الحظت أنك البد ولكن مشمئزاً أكن مل -
 مل وملـاذا  حينـها  للموافقة دفعه الذي السبب عن سره يف ناتان تساءل

 وجهــه علــى النــور أســبل فعنــدما الفتيــات، يــشبه راف ألن ارمبــ قرفــه؟ تثــر
 شــديد لــه بــدا املكــسور، الزجــاج يف الغــارق الالمــع النــهار ضــياءَ وجــسده
 بينـه  التميـز  يـصعب  أن لدرجـة  زغـبٌ  جـسده  يغطـي  بالكـاد  ورشـيقاً  البياض

  .فتاة وبني
ــذي املالئكــي الطفــويل الوجــه هــذا يف تكمــن املــشكلة  بأســلوبٍ وال

 مظهـره  مـع  تتنافى عنيفة بل ال وقوية مفسدة أشياء يقدم م،ومبه غامضٍ
 الـذي  الـصراع  هـذا  مـن  باخلروج سوى يفكر ناتان اآلن عاد ما .الروحاني

 يف مــانون إياهــا متنحــه ومتناغمــة سلــسة لعالقــةٍ إال مييــل ال فهــو أرهقــه
ــة أحــضاهنا ــه .العذب ــاتٍ يهــوى قــد لعل ــات فتي ــل أخري ــاة تلــك مث  ذات الفت
 يف صـادفها  الـيت  بالنمش املزركشة الشاحبة والبشرة ضراويناخل العينني
 النفـيس  بـشرهتا  بلـون  هنـدين  عـن  يـشفُّ  اللـون  أبـيض  مايو مرتديةً املسبح

 ثـم  املـسبح  طـول  قطعـت  .الالهثـة  أنفاسـها  بإيقـاع  قلبها خلفقان يرقصان
 نظراهتمـا  فالتقـت  متقـزح،  لـبين  ببيـاضٍ  فخـذين  عن كاشفةً السلم ارتقت
 صـدفةً  لـتجلس  جـاءت  حتـى  املمتلـئ  الرهيـف  جـسدها  تأمـل ي وهـو  مرتني
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ــى هتفهــف جبــواره، ــا عل  قــد للحمــرة ضــاربتني شــقراوان خــصلتان وجهه
  .قبعتها من أفلتتا

 اللحظـة  تلـك  ويف الفتية بني املقارنات عن بعد توقف قد راف يكن مل
 الــيت الفتــاة يلحــظ مل لعلــه أو مبفردمهــا، زاال مــا أهنمــا لــو كمــا قــال بالــذات

  :ناتان جبوار تحط
  املدرسة؟ يف إثارة الشبان أكثر هو من لك أقول أن تريد هل حسناً، -
 غـري  سؤالٌ ألنه وإمنا فحسب يعنيه ال راف خيار ألن ال ناتان جيبه مل

 جــسده يف فجــأة فــسرت أناملــه يــدها ملــست الــيت الفتــاة هــذه حبــضور الئــق
  .رجولته أعيت عارمةٌ رغبةٌ

  .أنت إنه :راف تابع
 نفسها ورمت يدها سحبت ثم مسعت أهنا بد ال بنظرةٍ، الفتاة ارمتهم

  .املقابل الطرف حتى وسبحت باملاء
 يلحــظ مل أنــه لــو كمــا التــأثر شــديد خافــتٍ مــرتددٍ بــصوتٍ راف تــابع

  :اململ حديثه من أمهية أكثر شيء ال وكأن الفتاة
  ..إثارة جمرد من أكثر متثل يل بالنسبة أنت -

 الـضارب  الـشعر  ذات الفتـاة  يتابع زال ما فهو تاننا إليه أصغى بالكاد
 حركـــات بـــبعض الـــسباحة حـــوض قطعـــت اخلـــضراويني، والعيـــنني للحمـــرة
 لتختفـي  املـرة  هـذه  ولكـن  اآلخـر  الطـرف  سلم عرب خرجت ثم رشيقة (*)كرول
  .املشاحل حنو

 لكــن ،»أمحــق« أنــه لــراف يقــول أن بالــذات اللحظــة هبــذه ناتــان رغــب
 أدرك أنـه  وخاصـة  املناسـب  الوقـت  لـيس  بأنـه  إحـساسه  ارمبـ  منعه، ما شيئاً
 بتلـك  باللحـاق  عارمـةٌ  رغبـةٌ  سـوى  لديـه  كان فما هو أما الفتى، قال ما أخرياً
  .»سأغادر« :قائالً فنهض الفتاة،

                                                 
سباحة سريعة يكون فيها الرأس خمفوضاً يف املاء و تتناوب الذراعيني و الساقيني  :كرول (*)

  .باحلركات
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 :لـه  فقـال  خاطئـاً،  تفسرياً املباغتة مغادرته فسر قد راف أن يدرك مل
  .املشاحل إىل راف فتبعه جيب مل ناتان لكن .»للتو؟ ستغادر«

 يف مالبـسها  ترتـدي  أهنـا  بـد  ال املغاسـل، « عنـد  الفتـاة  تكن مل لألسف
  .فقدها قد أنه فأدرك احلجرات، إحدى

 البطـيخ  برائحـة  النعومـة  فـائق  االسـتحمام  سـائل  ليحـضر  ناتان ذهب
 املــاء مــرش حتــت جــسده دعــك حــني يالحقــه وظــل راف فتبعــه واخليــار،
 لـه  توسـل  حيـث  املالبـس  حجـرة  إىل عـاد  حـني  وأيضاً للكلور أثرٍ أي الجتثاث

 بقبلـــة، ناتـــان مـــساومة حمـــاوالً الـــرفض بازديـــاد إحلاحـــه يـــزداد بالـــدخول،
 والرائحـــة بنظافتـــه يـــستمتع كـــان ناتـــان أن بيـــد حلظـــة، مبجـــرد مبداعبـــة،
ــة ــة اهلفهاف ــيت العذب ــشرها ال ــى االســتحمام ســائل ن ــشرته عل  يرغــب فــال ب
  .تذكر فائدة دون راف يعيثها اليت بالفوضى

 بـه  املبالغ شغفه ومن للشفقة املثري راف إحلاح من خيفة ناتان توجس
 فدفعـه  املقاومـة  سـئم  عنـه  باالبتعـاد  فرغـب  مـؤخراً،  هبـا  بـاح  اليت واعرتافاته

 مالبــسه يرتــدي وهــو غريبــاً صــوتاً مســع .باملفتــاح البــاب وقفــل مراعــاةٍ دون
 الفاصــل جلــدارا علــى أذنــه فألــصق راف، إنــه اجملــاورة، احلجــرة مــن قــادم

  ...املطرود عيين من هتطل حارةً دموعاً ليكتشف
  

 الـسجناء  أخـرس  الـذي  البكـاء  هـذا  يأتي أين من تساءل يائسٍ، كطفلٍ
 الزنــزانتني تلتــهم الــيت العتمــة يف يغــوص نفــسه وجــد ضــائعٌ طفــلٌ .مجــيعهم
 طفـلٌ  أنـه  صـوته  من عرف لكنه رؤيته من يتمكن مل مجعة، لزنزانة املقابلتني

 الـدموع  يـذرفون  ال بـاألحرى  أو يبكـون  ال فهـم  »الـشوارع  أبناء« من ليس لكنه
  .األسود الزي ذوي الرجال جحيم يف األقل على أو أحدٍ حبضور
 خلطـأ  أو سـهواً  إيقافـه  مت األوىل، للمـرة  هنـا  ألقـي  قـد  فتـى  أنـه  بد ال
 هاتفـاً  سـرق  أو مـا  جرمـاً  ارتكـب  أو مـا  حبريـقٍ  تـسبب  كأن ارتكبه قد جسيمٍ
 مـن  أكثـر  أو بقـسوة  عاملوه أهنم البد .والدته بأحضان يفكر اآلن وهو ،جواالً
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ن  حيـث  سـجنٍ  يف فتـىً  يرمـوا  أن أحيانـاً  حـدث  كما ذلك،  فيـه  زمـنٍ  منـذ  تعفـَّ
 يلقــون وحوشــاً الــسجون هــذه غياهــب يف دائمــاً يبقــون وضــيعون، أشــخاصٌ
 مومنـه  سـاديني  ومنـهم  عـصابات  منـهم  .اآلخرين املساجني نفوس يف الرعب

 لـرئيس  خيضعون خيسروه، ما لديهم عاد وما باإلعدام حمكومني متوحشني
 تشعُّ األبرياء، بعضُ هناك الضواري، هؤالء بني .حبياهتم ليتمسكوا العصابة
 ورغـم  آالمٍ مـن  يكابـدون  مـا  رغم املطمئنة، ألرواحهم كمرآةٍ بالطيبة وجوههم

 الرجــال بــني فــقٍتوا إلجيــاد يــسعون أهنــم إال جــراحهم مــن يــسيل الــذي الــدم
  .السجن يف إقامتهم خالل

 مـن  اآلالم ينتـزع  سـاحراً  »مجعـة « صـادف  أشـهر،  عـدة  ومنذ مرة ذات
 قـصرٍ  إىل الـسجن  غرفـة  حـوَّل  الثـراء،  فـاحش  بتـاجرٍ  التقـى  ومـرةً،  املعذبني،
 الـسيجار  أمهـل  ومـا  والعـشاء،  الغداء على تأتيه ووالئم ومراوح مريح بفراشٍ

 مــا أنــه إال الوضــيعني، بكــل اخلاصــة الفــضائية القنــوات حتــى و واحلــشيش
  .حبوزته كان ما كل احلراس صادر حتى خرج إن ما. أيام ثالثة سوى أقام

 خـريٌ  البكـاء  عـن  ويتوقـف  الصمت يلتزم أن »الغالم« السجناء أحد أمر
  .اجلنون إىل ودفعه أعصابه أثار قد النحيب فهذا ضرباً، يوسعه أن من له

ــةٍ، شــهقاتٍ بــضعِ بعــد بالــصمت الغــالم الذ  األحاديــث فعــادت مكبوت
 غرفـة  يف رمـوه  مل :يتـساءل  مبـصريه،  يفكـر  مجعـة  وأخذ املساجني بني تسيل

 قـد  املـساعد  أن بـد  ال أحـدٌ؟  بـه  اكـرتث  ومـا  سـاعتان  مضت قد وها التعذيب
 كثـرة  لعـل  أو ،سـكوهنا  الـشعيب  اهلياج يلتهم ليلةٍ يف قذارة أكثر ملهام اُستدعي
 الليـل  هبـوط  مـع  للراحـة  فاستسلموا اليوم، طيلة حلراسا أعيت قد الضرب
 قبـل  مرة ألف ليتعذب التعذيب وسائل بني تركه عقوبة أشدُّ، لعقوبةٍ وسلَّموه

 الكهربائيـة  واحلبال املسامري فرؤية إليه، ويقبلون الراحة من قسطاً ينالوا أن
  .النفوس يف الطمأنينة تبعث ال

 على طغى اآلن الظمأ لكن املستشفى يف وحيداً ياسني هجر كثرياً آمله
  .اآلالم كل
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 روت فمــا احلــرب، شــوارع يف تبخــر قــد جــسده يف املــاء كــل أن بــد ال
 قـرب  الريش كيس ترك حني املرتو أمام السوق زقاق يف كان مذ عروقه املياه

 ياسـني  ومحل لساعاتٍ ركض فقد لسانه وتيبس فمه جفّ احلديدية، السكة
 بعيـداً  للنـوم  وخلـد  باإلمسنـت  املطليـة  األرض فرتشفـا  اإلرهاق أعياه طويالً،

 لتتكـاثر  العتمـة  ابتلعتـها  الـيت  الزوايـا  إحـدى  يف النـور  متحاشياً القضبان عن
  .احلشرات من غريبةٌ أنواعٌ فيها

 لـن  طـوف  على ومتدد للتو، فطرده ساقه على البحر سرطان أطبق
 عرب فالحت املنحدر من اقرتب اخلارقة، القوة ذي رجب سوى دفعه يتمكن

 املائلـة  الـشمس  يـدي  بـني  كالـذهب  تلمـع  سـحاب  ناطحة اخلفيف الضباب
 بــرؤوسٍ جبــالٌ اخللــف مــن يغمرهــا واألعــالم، بالبيــارق مزروعــةٌ للغيــاب،
 ومـاءٍ  نـورٍ  مـن  فـيضٌ  فرنـسا،  هـي  هـا  برّاقة، شالالتُ تنحدر حيث بيضاء
 هنـا  فالـشرب  البحر، ماء من يشربا لئال بالطوف الفالحان تشبث .وغنى
 ال األسـفل،  مـن  إلـيهم  ويـصعد  جانـب  كـل  مـن  املوت هبم حييط.املوت يعين
 باملـضي  سـوى  احليـاة  إىل خمـرج  ال األمـام،  إىل التجـذيف  سوى هلما خيار
 مــن أســطولٌ حــوهلم، مــن.األمــر كلّفهمــا مهمــا املــنرية الــضفة حنــو قــدماً

 يرتـدي  صـغري  غـالمٌ  طوافتـه،  مـن  مقربـةٍ  علـى  بـالعطش،  تغـصُّ  الطوافات
 أنـه  يبـدو  ولكـن  وجهـه  مييـز  ومل يعرفه يكن مل غامق، أزرق بلونٍ »غالبية«

  .اجلنوب من فالحٌ
  .بالصراخ وبدأ جمذافه كُسر فجأة

 لتـصمَّ  يتـذوقها،  كـاد  اليت وملذاهتا فرنسا عن بعيداً »مجعة« استيقظ
 .للجحــيم املعــتم الفــضاء يف جالــت الــيت اهليــسرتية »الغــالم« صــرخات آذانــه

  .مرعبة معتوهٍ هلوسةُ أو مربح أملٌ أو فظيع هلعٍ عن تعرب صرخاتٌ
 العويـل،  هـذا  منـها  يـصدر  الـيت  الزنزانة إىل أسود بزيٍ حارسان سارع

 أنزلوهـــا الـــيت والـــضربات شـــتائهم ملـــسامعه فتنـــاهى مجعـــة زنزانـــة مقابـــل
 اهنـالوا  حـني  قويـةً  كانت حيث ،رويداً رويداً الغالم صرخات تالشت .بالغالم
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 يتالشـى  حتـى  وخيفت خيفت ألنني لتتحول والشتائم والصفع ببالضر عليه
  .ألحد باإلزعاج يتسبب يعد ومل

 يــستندون الــذي املــساجني جمموعــة خلــف اختبــأ لــه هنايــة ال مــشهداً
 بــاب قفــل صــرَّ .الزنزانــة تلــك مــن احلارســان خــرج أخــرياً، .القــضبان علــى

ــة ــث الزنزان ــة إيقــاف مت حي ــه مــن فأمــسكوه مجع ــوه كنزت ــ ودعّ  ســجناء نيب
 الزوايــا إحــدى يف نفــسه علــى انطــوى الــذي الغــالم حنــو املقابلــة الزنزانــة
  :يقوالن ونبحا السجن، بغياهب
  »!أنت سنقتلك صراخه مسعنا لو! به اعتين«

 املـــشوّهة الـــصغرية الكومـــة تلـــك علـــى نظـــرةً وألقـــى مجعـــة اســـتدار
 آثـارٌ  نتيـه وج وعلى قليالً مفتوحٌ وفمه بالسقف ناظراه تعلق ممزقة، مبالبس
 بـاخلطر  ينبـأ  ال هـذا  لكـن  .دموعـه  مسح حني الوسختان يداه خلفتها سوداء

 الــذين عــشر اخلمــس الــسجناء هــؤالء بــني اآلخــر، الطــرف يف بــه يُحــدِق بــل
  .به حيملقون

 الوجــوه بعــض علــى تعــرف أن بعــد مجعــة نفــس يف الطمأنينــة ســرت
 الرمحن عبد مثل العلوي احلي أزقة يف عادةً يصادف من على التحية وألقى

ــد املــــسروقات مهــــرب ــوّاد وأمحــ ــت، مهــــرب ومــــصطفى القــ ــم اإلمسنــ  إهنــ
 أهنــم يبــدو ولكــن الــشرطة لرجــال »رشــوة« يــدفعون مبــا مرموقــة شخــصيات

  .األخرية اآلونة يف بالدفع شحوا
ــاك ــضاً هن ــاء عــصابة رئــيس ســعيد أي ــشوارع أبن ــذي ال ــان وال ــهك ك  ينت

 وجنتـهم  أو جبينـهم  علـى  آثـاره  كويـرت  عمـرهم  كان مهما إليه املنضمني أعراض
 أن علـى  الـسجن  يف البقـاء  فـآثر  عضال مبرضٍ وأصيب هَرِم أنه قيل .بالسكني

  .عليه اإلجهاز قرروا الذين ضحاياه من هرباً أعماله، شرِّ يف يقع
 عـن  عـاطلون  أهنـم  بيـد  شـرفاء  أهنـم  قيـل  شـباناً  أيضاً اجملموعة تضم

 أو رجـالن  ألقـى .لغريهـم  عـربه  كونـوا لي تـوقيفهم  مت متمـردون،  عبيد أو العمل
  .احلذر فتوخى حرفتهم اإلجرام أن يبدو فؤاده، يف الريبة ثالثة
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 وجهــه ملــح جبــواره، جلــس ،نفــسه علــى املنطــوي الغــالم مــن اقــرتب
 مالبـسه  تثبـت  .النحيلـة  وأطرافـه  جنـونٍ،  عـن  تـشفان  اللتـان  وعيناه الطفويل
 بأكمـام  قميـصاً  يرتـدي  فهـو  »املوضـة « حـسب  يرتـدي  صـغريٌ  غينٌّ أنه املمزقة
 غـــامق أزرق بلــونٍ  رياضــية  كنـــزة يرتــدي  صــغري  العـــبٌ عليهــا  رُســم  طويلــة 
 حذاء وينتعل اللون أسود مالكمة حزام مع منخفضٍ خصرٍ ذي جينز وبنطال

  .يستعريه لو مجعة متنى »Nike« ماركة من
 مل رمبـا  اليت اليد ساعة عدا شيئاً منه سرقوا ما أهنم مجعة استغرب

  .عمره صغر بسبب يرتديها يكن
 يـستحيل  بـشكلٍ  ويزعـق  ينتحب إنه جمنون، أنه البد - :مصطفى قال

 أحـدٌ  عليـه  يتعـرف  مل.أبكـم  لعلـه  شـفة،  ببنت ينبس مل أنه بيد بوجوده، النوم
 لـرية  ألف يكلف فحذاءه السالم دار خارج من أنه مالبسه من يبدو احلي، يف

 عباس شارع أبنية أحد اعتلى أنه يلق.املعادي من يكون أن أرجِّح .األقل على
 اإللقــاء يريــد أنــه لــو كمــا احلافــة مــن واقــرتب التلفزيونــات، مــصلح حلمــي -

 وهـرع  احلـي  مجعـت  حتـى  فـصرخت  النـسوة  إحـدى  حملتـه  .الفراغ يف بنفسه
 ،أحـدهم  أصـيب  وقـد  واآلجـر،  باحلجـارة  يـرمجهم  فبـدأ  إليه، الشرطة رجال
 القــبض مــن متكنــوا أخــرياً وف،كاخلــار دمــه وســال الــرأس جلــد نــصف سُــلخ
  .كلمة أي يلفظ ومل هوية بطاقة حبوزته تكن مل عليه،

 زالـت  ال حيـث  .احلـرارة  مـن  يعـاني  يكـن  مل الغـالم،  جـبني  مجعـة  ملـس 
 حنـوه  وسحبه إبطيه من محله .الهثة قصريةٌ وأنفاسه بالفراغ حتدقان عيناه
 مقاومـة  يديـه  بـني  الغـالم  يبـدِ  مل.جفنيـه  أغلـق  ثـم  فخذيـه  على رأسه واضعاً
  .الوعي فقد أنه لو كما له استسلم

 .الشاي وقت أنه مجعة أدرك السجناء، كل هنض املمر، يف بلبلةٌ سرت
ــزمن، يف ضــائعٌ ــدري ال ال ــم ي ــه اســتغرق ك ــوحي وال نوم ــة املــصابيح ت  الثالث
 يوزعـون  مـا  عـادة  صـباحاً،  الـسادسة  هـي  رمبـا  الوقت، عن القبو يف املرهقة
  .الساعة هبذه واخلبز الشاي
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ــا الــشاي ــشاي عــديم هن ــز ،والــسكر ال ــةً واخلب ــة قطع  ضــاربةٌ كرتوني
 شـوقاً  حترَّق مجعة، فعل وكذلك واحدة دفعةً الكأس العطشى شرب ،للسواد
  .أدبارهم احلراس ولّى لألسف آخر، لكأسٍ

 أنـه  بـد  ال بالـشاي،  مليئـةً  له تلّوح اليت الغالم كأس بشرب مجعة تردد
 فخذيه على الغايف املهجور الفتى هذا يذكره مل لو ةً،واحد دفعةً ليفرغه كان

  .يديه بني احتضر الذي بياسني
ــى هــذا يهــب مل أجــل، ــه الفت ــال حيات ــم الغتي ــا الظل ــاً قامســه وم  يوم

 من هاربٌ لعله اجلنون وأصابه غينٌ إنه بل ال املضنية، واألمل البؤس ساعات
 يف والتائهـة  بعيـداً  لـساحبة ا وروحه املاديات عن املتجرد وجوده أن إال امللجأ،
  .ياسني هبا غلَّف اليت الشفقة تلك نفسه يف تثري الالهناية حدود

 ســاعد ثــم الــشيء، بعــض يــربد أن وانتظــر ظهــره خلــف الكــأس خبــأ
 اهلـارب  الـشاي  مـن  رشـفةً  سـكب  ثـم  كتفـه  على وأسنده النهوض على الصيب

 قطــرةً يبلــع مل الــصيب لكــن قلــيالً، املفتــوح فمــه يف رغبــةً عــشرة مخــس مــن
 األزرق القطـن  يف آسـفاً  ليضيع رقبته على ثم ذقنه على الشاي وسال واحدةً

  .لقميصه
 .العيـون  بظمأ يتلظى سجن يف هباءً ينسكبُ شايٌ! فادحٍ إثمٍ من له يا

ها  خبـز  كِـسرة  يبلـل  أن جلمعـة  خطـر   ميــضغها مل الفتـى  لكـن  فمـه،  يف ويدسـَّ
 املنـسي  املـضطرب  الوجـه  يـرى  ال أنـه  يبـدو  لكن جداً مفتوحتان وعيناه أيضاً

  .رأسه فوق املنحين
 وال يـئنُّ  ال حركـة،  بأي يؤتي اجلسد هذا يعد مل الزمن، من برهةٍ بعد

  .غريباً طنيناً مصدرةً هلاثاً تزداد أنفاسه بدأت .ياسني مكان احتل يتأوه،
 يف املتبقـي  الـشاي  مـن  القليل شرب على الفتى يساعد أن عبثاً حاول

 الكـأس  ووضع األخرية الرشفات هو ازدرد احملاولة، من يأس وعندما الكأس
 يزفـر  أحـضانه  يف مـسرتخياً  الـصيب  تـرك  شـيء،  فعـل  بوسـعه  عاد ما جانباً،
  .أملاً حتشرج اليت أنفاسه يف حياته من بعضاً
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 املثقـل  أنينـه  سـيدفعهم  اسـتياءهم،  عـن  معـربين  الـسجناء  بعض متلمل
 أن وقبــل الوقــت لــبعض تــردد .احلــراس وعيــد مجعــة تــذكر .للجنــون بــاألمل
 متوجهـاً  وهنـض  األرض علـى  اهلامـد  الفتى رأس أسند عويل، إىل أنينه حيول
 والبـد  األخـرية  أنفاسـه  يلفـظ  الفتى بأن صرخ احلراس، ونادى القضبان حنو
  .طبيب من له

 الزنزانـة  دخـل  مـسبقاً،  رآه مـا  األسـود،  الـزي  ذوي الرجـال  أحدُ سارع
  :قال ثم الفتى على نظرةً وألقى

  .فوراً سننقله الصمت الزموا حسناً، -
 حقيقـي  طبيـبٍ  برفقـة  حـراس  أربعـة  جمـيء  علـى  مـرت  حلظات بضع

  .السرعة وجه على املستشفى إىل بنقله فأمر الفتى فحص
 غــادر ثــم ..يقبّلــه كــاد لعلــه أمٍ، حبنــانِ يديــه بــني احلــراس أحــد ضــمه

 أخطـأ  قـد  أنـه  سـره  يف قـال  بأفكـاره،  يغـرق  مجعـة  تـاركني  الزنزانة، املنقذون
 مـع  متينـةٌ  صـداقاتٌ  لـه  أن البـد  ثـري  رجـلٍ  ابـن  فهـذا  بياسـني  الفتـى  بتشبيه

   ..املرعب اجلحيم هذا يف متسعٌ لإلنسانية زال ما وزراء، أو جنراالتٍ
  

 الـدموي  اإلطـار  ضـمن  والعـشرين  الثالـث  القـرن  يف مـصر  وصم الذي
 الوحــوش تلــك ســوى بقتــل يرغــب ناتــان يكــن مل ،»Serious Sam3« للعبــة

 لينزلـق  نتائجـه،  رفـع  سـوى  لـه  هـم  ال ،»Mental« كوكـب  من القادمة الضارية
ــداً ــداً روي ــق وهــو اخلــاص عنفــه يف روي ــار يطل ــيهم الن  رؤوســهم يفجــر أو عل
 حياتـه  يهـدد  الذي واالضطراب الضيق من ختلصه قد متعةٌ الدائرة، هبراوته
  .لراف البائس احلب بسبب

 ازداد والـذي  لـه  هناية ال الذي راف إلحلاح اًأبد يستسلم أال ناتان قرر
 وإميـيالت،  ورسـائل  اتـصاالت  عـرب  املـسبح  إىل معـاً  ذهاهبمـا  بعد فأكثر، أكثر
 يف الريبـة  رموزهـا  تلقي واليت »بوك الفيس« على صفحته على مشاركاته ثم

 املدرسـة،  ممرات يف يفتعلها اليت باللقاءات وأخرياً حريته، من وتزيد النفوس
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 بأيــادٍ هلــم رؤوس ال الــذين »الكاميكــاز جــيش« مهمــة توجيــه أســاء نــهأ يبــدو
 تفجريهم يتم إن وما صارخني، انقطاع دومنا يظهرون والذين لقنابل حتولت
 أبدية على النائفة القاهرة شوارع يف ينبثقون سريعاً، بآخرين يعوضون حتى

  .األهرامات
 مبتعته يفوق اضيافرت عاملٍ إىل األلعاب من النوع هذا يقذفه ما عادةً

 أيـادي  إليـه  اليـوم  متتـد  لألسـف  لكـن  لـه،  مكـان  ال حيث العامل هذا أمهيته و
  .بتدخلها كاهله لرتهق املزعجة الواقع

 الــصراخ هــذا ولعــل »الــصارخني الكاميكــاز« أولئــك بعيــون راف رأى
  .باكي طفلٍ لشكوى يؤول قد Sam قلب يف الرعب يُدِّب أن له يُحسب الذي

 يف املتكـــاثرين العقــارب  الرجــال  نبــال  حتــت  راف رأى ناتــان  أن إال
 علــى أو مميتــة وخــزةً وخــزه احلــب لــه أبــدى فكلمــا هــذه، اخلياليــة مــصر
 بـل  عـدواً  راف يف يـرى  فـال  ناتـان  أمـا  له أعداءً Sam يعاملهم.كريهة األقل
 حجـرة  مـن  تتـسرب  البكـاء  شـهقات  مسـع  أن بعد وخاصة شفقةٌ به تأخذه
  .املشاحل

 متخض الذي األمل وال عشقه عن الناتج االضطراب لبتةا له يغفر لن
 ممـرات  يف منـه  يقـرتب  يـراه  عنـدما  ناتـان  متنـى  كم .بالذنب قاتلٌ شعورٌ عنه

  .كالفأرة بسيطةٍ بطقطقةٍ خيفيه أن مفربكةٍ بصدفةٍ »امليديا قاعة«
 يقف والذي والرجاء اللوم هذا كل من أجله من يعاني الذي املقابل ما
ــ عــاجزاً ــة عــن اأمامه ــاً أو اإلجاب ــاراتٍ الجئ ــةٍ مجــلٍ أو هبــا يتجنبــه لعب  مطلي
 أقـول  ماذا أدري ال« ،»اإلمييل يصلين مل« ،»صعب هذا أن أعلم« مثل بالكذب
 راف أن حــني يف .العبــارات مــن وغريهــا »..اآلن الــذهن حاضــر لــست لكــنين
 ســوى حتــصد ال الــيت رســائله وال معاناتــه خيفــي يكــن مل الفــرتة تلــك وطيلــة

 يف ناتـان  إليـه  يلـوذ  سـالح  ال .فـأكثر  أكثر القصة يكتنف القلق وبدأ لصمت،ا
 إحلاحه مصري هو اإلحباط أن منه ظناً الصمت، التزام سوى الواقعية حياته
  .إزعاجاً تزداد اليت واتصاالته »راف« عذاب من يفاقم الذي
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 علـى  ناتـان  صـفحة  علـى  يرتكهـا  اليت التعليقات يف األكرب املصيبة لكن
  .يأسه على األصدقاء كل فيشهد اجلميع، ومسمع مرأى على »بوك لفيسا«

 ملـن  شـارحاً  »Metallica« لــ  » fade to black« فيـديو  مـن  مقطع عرض
   :أمل من يكابد ملا احلتمية النهاية موضحاً االنكليزية يتقن ال

 املــوت لعــل يل، أمــل وال أقدمـه  مــا لــدي يعـد  مل احليــاة، طعــم فقـدتُ «
  »..حيررني

 »Gainsbourg« لـــ »Gloomy Sunday« فيــديو مــن مقطعــاً عــرض ثــم
  :فيه يقول

 قـد  سـأكون  تعـود  حـني  ،الكـثري  كابدت حيث أحد يوم احلياة سأفارق«
 سـتبقى  ،عنـاء  دون ،أنـت  أمـا  ،حـارق  كأمـلٍ  الذائبـة  الـشموع  سـتلمع   ،غادرت
 أحببتـك  لـك  تقـول  فهـي  ،تريانك مل إن ،حبييب يا ختف ال ،مفتوحتني عيناي

 يبـدو  حيـث  »Radiohead« لــ  »No Surprise« كليـب  نشر ثم ».حياتي من ثرأك
»Thom Yorke «  يغين هو و حوضٍ يف الغارق وشك على:  

 وال إنذار ال ،عذاب آخر نوبة آخر ،صمت صمت مفاجآت ال إنذار ال«
 احنـسر  قد املاء لعل نعرف أن لنا كيف ،حقاً غرق لعله أو ».........مفاجآت

 » fade to black« إىل ليـصطحبه  يـزول  ال الذي السالم بتسامةا رسم ان بعد
  .السواد حالك ضبابيٍ ليلٍ إىل جديدة

 يكتـشفها  فـال  نومـه  أثنـاء  ناتـان  صـفحة  على ينشر ما ينشر راف كان
 حبذفـه  تكمـن  ال فاملـشكلة  ،حذفـه  علـى  جيـرؤ  ال ساعات عدة مضي بعد إال
 يتـسبب  أن أبـداً  ينـوي  يكـن  مل وناتـان  الواقـع،  مـن  حبذفـه  وإمنا الصفحة من

 ذلـك  رغـم  قلبـه،  يف ثقـيالً  جليـساً  الرعـب  أدخلـت  الفكـرة  هـذه  إن بل مبوته،
 حيــاتي نفــسي، أقتــل أو حتــبين أن إمــا« املقايــضة مــن النــوع هــذا ميقــتُ فهــو

  .بالذنب إحساس عذابه أسباب على ليزيد »..عليك تتوقف
 صـفحته  لـى ع يرسـلها  الـيت  التعليقـات  تلـك  مـن  القلـق  مـانون  متلَّك

 تكـن  مل لكنـها  ،»ممـل «ناتـان  فأجاهبـا  خطـرية،  تلميحاتٍ هبا قارئة اخلاصة
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 النـزول  علـى  ناتـان  إلرغـام  كريهـة  حيلـة  ذلـك  يف تـرى  فهـي  الـرأي   توافقه
 وكـــذلك حـــديثها يلـــف واملكـــر تتحـــدث مـــانون كانـــت .راف رغبـــات عنـــد

 أن نــصحته .اغتــصاب حماولــة يــشبه اهلجــوم هــذا أن تعتــرب فهــي القــسوة
 غـــري شخـــصاً راف يف رأت فطاملـــا ،»حتـــرش شـــكوى« بتقـــديم راف هـــددي

ــوازن ــق خمــادع مت ــاس بــني ليوقــع والفــنت القــصص خيتل ــشبه رمبــا ،الن  ي
  .الشاذين كل سلوكه

 بأهنـا  تظـن  أهنـا  إال بكـاءه  مسـع  فقـد  مـانون  تقـول  مـا  ناتـان  يصدق مل
 رمبـا  ليـه ع ألجهز دليلٌ حبوزهتا كان ولو حمقة أهنا لو متنى .التماسيح دموع

  يعرف؟ أن له كيف ولكن .حتى قفازات دون من و بوحشيةٍ
 يفـسد  راف أن تظـن  فهـي  جليـاً،  يبـدو  أنـه  رغـم  أمـراً  مـانون  تلحظ مل

ة  ليست لناتان بالنسبة احلياة أن تدرك أن دون حياته  جيـدر  بـاخلراب،  حريـَّ
ــل راف أن القــول هبــا ــام ســري بلب ــسلس األي ــسأم وهــزَّ ال  ،هلــدوئها املرافــق ال

ــان فــأطلق ــاة العن ــا للحي ــة ومسومه ــرَّ ال الــيت املقيت ــها، مف ــةً من  أو األمل ملقي
 مــن البــدَّ فكــان املواجهــة، هــو الوجـود  يف مــا أســوء أن رغــم .املــوت أو املـرض 

  .الوضع كان مهما منه التخلص
 الــدخول دون املائــدة علــى مــشكلته األمــسيات إحــدى يف ناتــان طــرح
 مقنـعٍ  حـوارٍ  عـرب  املعهـودة  بلطافتـه  األمـر  حيـلَّ  أن لويز فاقرتحت بالتفاصيل،

 ال.صداقة جمرد جتمعهما، اليت بالصداقة يتمسك حقاً أنه خالله من خيربه
 أن قلبه كل من يأمل أنه كما للفتيان، مييل ال أنه مانون، حيب أنه يعي أن بد

ــة ســعادةٍ كنــف يف يرتعــرع ــه فليــسدي.متبادل ــالرتدد النــصح ل ــى ب  مواقــع عل
 األخـرى  النـصائح  مـن  وكومـةً  الـشاذين  املـراهقني  وضـع  تـدرس  اليت االنرتنت

 أمــا االنتحــار مينعــون ال والــذين اجملــالت بعــض يف الــنفس علمــاء باستــشارة
 فلتلقـي  «:لـه  يقـول  أن.الكهربائيـة  كالـصدمة  عنيفـةً  قطيعـةً  يـرجح  فهو والده

 بألعـاب  ومتعلـقٌ  جـداً  مـانون  حيب فناتان ».يغريك هذا علَّ البحر يف بنفسك
  .الوقت من املزيد لديه عاد ما املعتوهة الفيديو
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 احلـب  يرافـق  حزن وأول العنف حول ووالده لويز بني طويلٌ حوارٌ دار 
 للفـيس « تطرقـا  كمـا .االسـتمناء  وحقيقـة  واهلرمونـات  املـراهقني  لـدى  واملثلية
 إىل احلـديث  أفـضى  وهكـذا  هـذه،  أيامنـا  مع الثمانينات أعوام ومقارنة »بوك
 يف تـورّط  أنـه  بـأخرى  أو بطريقةٍ لوجه، وجهاً وخيربه راف مع تاننا يلتقي أن

 يلخــص أن البــدَّ ،»no hope»«أمــل ال« باختــصار النهايــة يف يلــوح نــور ال ردبٍ
  !انسَ :وصريح واضحٍ بأمرٍ الوضع

 الــسادسة متــام يف غــداً«: رســالة عــرب راف مــع موعــداً ناتــان ضــرب
 .اخلالّبـة  حبدائقها »جريمان سان جزيرة« راف آثر ،»رودان حديقة يف مساءً

 دروٍب علـى  جمـدداً  يربطهما شاعري لتسكعٍ لقاءه يود أنه إليه خُيل أن بد ال
  .احلقول وأزهار العصافري زقزقة تغمرها ضيقةٍ

 وأصــدقائه، لناتــان بالنــسبة ســخريةٍ حمــل ونزهاتــه راف كــان لطاملــا
 علــى تغفــو عــدنٍ جنــةِ يف وحيــداً حاملــاً يتنــزه أنــه طواعيــةً يــروي كــان حــني

 مثـل  العرائش حتت الغائبة املفضلة مقاعده على فيجلس السن، هنر ضفاف
  .للعصافري طعاماً اخلبز بقايا ينثرن اللواتي املسنّات النساء

 يف املــشرئب احللــم فيــه يــتحطم مكــان أســوء إنــه :ســره يف ناتــان قــال
 حـني  على انبثقت جليدية كليلةٍ راف مسامع يف كلماته ستكون عشيقه، فؤاد
  .األبد إىل العطرة عذوبته لتبدد األلوان متعدد الرياض على غرة

 يف يسكنُ خيايل منظرٍ أحضان يف القطيعة لفكرة اطمأن ناتان أن إال
 يف عـذراء  غابـةٍ  بأنغـامِ  يهـدر  كـزورقٍ  املاء، ضفاف بوحشيٍة تعانق نباتية جنةٍ
 والـدموع  أساليـ  يلـوح  حيـث  مـسرحي  ديكـورٍ  ضـمن  كئيبٌ مشهدٌ .النهر قلب

   .مبعثرةٍ كأوهامٍ
 حمطـــة رصـــيف عنـــد الـــسن، هنـــر ضـــفاف علـــى وراف ناتـــان التقـــى

 الـذراع  تعـرب  محـراء  بأجنحةٍ ضيقٍ جسرٍ عرب احلديقة ودخال »غراد ستالني«
  .للنهر الصغري

 الــسوداء بنظارتــه »Marilyn Monroe«و »Justin Bieber« مثــل راف بــدا
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 أيـضاً  حيمـل  كـان  .الرمادي ردائه قبعة من تفلت اليت الشقراء شعره وخصالت
 فاجتهـا  اجلزيـرة  توسـطا  حتـى  صـمتٍ  يف سـارا  ناتـان،  تبعه .ظهره على حقيبةً
  .خيالية حدائق وصال حتى (*)»كول ميسي« وحدائق املغلقة احلدائق بني غرباً

 نــصفها يبتلــع الــيت املبلطــة الــدروب تلــك متاهــة يف واثقــاً راف يــسري
 حـول  الثمـار،  منـها  تتـدىل  الـيت  باألشـجار  احمليطـة  واألزهـار  اجملنون العشب

  .عسالً املقطرة النحل وخاليا الضفادع مستنقعات
 الـضفة  طـول  علـى  بعيـداً  هنـاك  الـسياج،  الـصيد  صـنارات  بعـض  تعلو

 هـذه  مثـل  يف مرئي غري بوجوٍد فتلوّح السن، لنهر الطويل الذراع على الغافية
  .الساعة
ــة صــخب يرشــح ال ــةالغ هــذه إىل املدين  بلحــنٍ املرتاقــصة املقنطــرة اب
 وأوراق الـسرخس  حفيف من أوركسرتا يف اللطيفة املساء ريح تعزفه مرجتف
  .النحل وطنني العصافري زقزقة تتخلله الشجر

 لكـن  سـرعة  بأقـصى  اهلـرب  ود أنـه  لدرجـة  الـنحالت  تلك ناتان خاف
ــه راف ــائالً طمأن ــدغ ال النحــل أن ق ــداً يل ــيت األزهــار هــذه وســط أب ــق ال  تلع

 تلـسع  مـن  فقـط  إناثهـا  وأن مـؤذين  غـري  النحـل  ذكـور  أن أضـاف  كما .مئونتها
  .املوت عقوبة ذلك بعد تستحق ثم اجلسد يف مسها لتحقن بإبرها

ــةٍ غــزارةٍ وســط راف برفقــة نفــسه ناتــان وجــد  احلــدائق لتلــك خيالي
ــة خلاليــا  فوّاحـــة بأحـــضانٍ العجيبــة،   تعـــانق عدوانيـــة لعلــها  و متكـــاثرة حيـَّ
 الــصنوبر، أشــجار جــذوع مــن متقــابالن مقعــدان فيــه حُفــر يبخــش ســرداقٌ
ــل بالكــاد ــاً ظــالً لريخــي الفخــاري، الوعــاء هــذا يف الــضياء أنامــل تتخل  رطب
  .متوحشة حيواناتٍ أو قرودٍ بوجود يوحي صاخباً

 أعــاده الــذي الكـوخ  هــذا مقاعـد  أحــد علــى مكانـاً  لــه منـهما  كــل اختـذ 
  .رودان حديقة رأشجا على املشيّد األطفال كوخ لذكرى

                                                 
  .حدائق مليئة بأنواع من األزهار الغريبة يف باريس :حدائق ميسيكول (*)
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 تلــك حتــى وال ناتــان قلــب يف اخلــوف بظــالل تلقــي الغابــة عــادت مــا
 فيلغيــه راف املــزعج هــذا مــع  لوجــه وجهــاً ليطلقهــا حــضرها الــيت الكلمــات

  :الصغري حواره فبدأ أخرياً، منه ويتخلص حياته من متاماً
  ...أنين ألخربك بلقائك رغبت راف، -

 عليـك  يثقـل  وجودي إن تقول، نأ تريد ما أعرف! صهٍ - :راف قاطعه
 قابلتـك  مـا  صـدقين  .الفتيـات  حتب وأنك الشديد إحلاحي من جدوى ال وأن

 هــذه بــاألحرى أو احلديقــة هــذه تكتــشف أن أردت .اهلــراء هــذا ملثــل الســتمع
  .العامل من للحظات تنشلنا اليت اجلنة

 جلـس  ثـم  للربتقـايل  ضـاربة  صـفراء  زجاجـةً  وأخـرج  ظهره حقيبة فتح
   :ائالًق جبواره

  ..شامبانيا أحضرت -
 املطـاطي  الغمـد  سـوى  كـان  مـا  للربتقـايل  الـضارب  األصـفر  اللون ذاك

  .الزجاجة رطوبة حيفظ الذي
 هديـة  بـرفض  يـستمتع  أنه لو كما عريضةً ابتسامة رامساً ناتان أجاب

  :املزعج هذا
  .الشامبانيا أكره أنا! احلظ يالسوء -
 جـداً،  مميـزٌ  املـشروب  ذاهـ  ولكـن  سـابقاً  أخـربتين  فقـد  ذلـك  اعرف -
ــذا ــة »clicquot veuve« فهـ ــين واحلقيقـ ــت أنـ ــدي غافلـ ــرقته والـ ــيس.وسـ  لـ

 لــذةً الفــم يف تــرتك »فرنــسية بقبلــةٍ« شــامبانيا إهنــا تعــرف الــيت كالــشامبانيا
  .الفظاظة ال اجلفاف من شيء فيها

  :الغمد يفتح وهو أضاف
 ســوادٌ أو ناصــع بيــاضٌ فإمــا الفظاظــة ســوى احليــاة هبــذه أرى ال -
 أهنـا  ظننـا  طاملـا  اليت املظاهر ولعل سريٌ تناغمٌ حتى ال و تدرجاتٌ ال حالكٌ،
  .ساحرةٍ متعٍ عن تكشف لالمشئزاز مثريةٌ
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 مـن  يضم ما رغم التشبيه استساغ لكنه بالقول يرمي إالم ناتان أدرك
  .إزعاج

 شــالالً الرغــوة لتنــدفع الزجاجــة فــتح ثــم الــسدادة شــريط راف فــك
  :قائالً الزجاجة لناتان راف مدَّ .احلجري البالط على هماأرجل عند ينسكب

  .نفسها الزجاجة من فلتحتسي كؤوس معي ليس هذا، تذوق -
ــوٌ عــذبٌ ســائلٌ داعــب  فــم يف الذوقيــة احلليمــات الفاكهــة بطعــم وحل

ــان، ــف ناتـ ــة رشـ ــؤوس ثالثـ ــاق، كـ ــذا دهـ ــشبه ال فهـ ــه يف يـ ــداً طعمـ ــك أبـ  تلـ
  .يعرف اليت الشامبانيا
  :وسأله جمدداً له وأعادها حذوه حذا الذي لراف الزجاجة مرر

  إذاً؟ ماذا -
  .الزجاجة تفرغ أن أخشى الشامبانيا، هذه يل راقت لقد! راف آه -
 مـن  الزجاجـة  هـذه  أن والـدي  يقـول  أتدري، .ذلك من واثقٌ أنا بل ال -

  !أمحق من له يا .للفتيات يروق املذاق حلو فطعمها جدتي، أجل
 بــشعورٍ رأســه داعبــت ودغدغــةٌ غريبــة ارةٌحــر ناتــان جــسد يف ســرت

  .الزجاجة من العذب السائل حمتسياً الشرب تابع كالقشعريرة، وناعمٍ لطيفٍ
 مـن  تبقـى  مـا   احلريـري  لـشعره  البالتـيين  اللـون  فعكـس  قبعتـه  راف نزع

 بـد  ال االنعكـاس،  هـذا  يتأمـل  جيعلـه  الـذي  مـا  سـره  يف ناتـان  تساءل .النهار نور
 لنفـسه  العنـان  أطلـق  أن نفـسه  علـى  اللـوم  ملقيـاً  لراف، جاجةالز فمرر ثَمل، أنه

  .حياته من السوء جيتث وأن حضر ما له يقول أن عوضاً السينما هذه لتأخذه
  ...رافٍ -

 املـشمش  بعـض  احلفـل،  يرافـق  آخـر  شيء عن حقيبته يف راف حببش
   :وقال والفاكهة
  .املعرفة حق أعرفك فأنا األخرى تلو الواحدة غسلتها -

 بفقاعـــــات ممتزجـــــاً الكثيـــــف عـــــصريها وســـــال الفاكهـــــة مســـــاتقا
 ذلــك علـى  عـالوة  اللـذة،  هـذه  يفــوق طعـمٌ  ناتـان  ذاكـرة  يطـرق  مل .الـشامبانيا 
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 كعريـشةٍ  الغابـة  أشـجار  ليـضمَّ  يدفعـه  إحـساسٌ  فمه، خارج فياضة أحاسيس
  .وامليموزا واليامسني الفانيليا عطور يف لذةً ويذوب خضراء
 لقـد  حلـم،  يف أنـه  البـد  أجل .هندياً حلماً يعيش أنه لو كما! للغرابة يا
 طعـم  ذو الـدافئ  هلاثـه  وأنفـاس  كتفيـه  حـول  يلتـف  راف ذراع حـرارة  استعذب
 كالعــسل احللــو مبــذاقهما عليــه أطبقتــا اللــتني لــشفتيه الرطوبــة وتلــك الثمــر

  ...حيلم أنه بد ال باملشمش املمزوج
  

 حولـه  من ترتدد ليتا الكلمات تلك البل الشوارع، من القادم فالضجيج
 عـن  تتحـدث  الـرحيم،  للـرمحن  األصـوات  تتـضرع  .حقيقيـة  تكون أن ميكن ال

ــز .والثــورة املظــاهرات  الــرمحن عبــد صــوت الثــائرة، األصــوات هــذه مــن ميَّ
 دام عميــقٍ نــومٍ بعــد عليــه اســتحوذ خبمــوٍل عينيــه فــتح .ومــصطفى وأمحــد
ــة خــالل ســاعة 24 مــن ألكثــر  ترافــق دةٍبــال حلظــات تفــصلها اخلمــيس، ليل
  .الظل يف وغفوةٍ هزيلةٍ ووجبةٍ بياسني التفكري

 .ظمآنـاً  اجلـدار  علـى  واتكـأ  اإلمسنتيـة  األرض على جلسته من صحح
 أبـو  شـارع « سـوق  يف ميشي مرةً رآه آخر شابٌ جواره إىل فكان جانباً استدار
 بعـد  الثانيـة  الـساعة  لعلـها  الـساعة،  عـن  سـأله  املرتو، من مقربةٍ على »طالب
  .السجن يف اجلمعة لصالة املؤذن تكبري مجعة يسمع مل .رالظه

 ارحـل « :الـشارع  مـن  آتٍ الـصوت  إن غفـري،  حشدٍ زجمرة اآلن مييز إنه
 أن مجعـة  ظن »!فاسدة شرطة! حسين شرطة! األبواب افتحوا! الضابط أيها

ــدور األرض ــورةٌ هــذه .بــالعكس ت ــل اجتمــع! حقيقيــة ث  وضــحايا املعــذبني ك
 لغـدا  علـيهم  تغلبـوا  لـو  .املخـربين  حملاربـة  التحقيق فرع أمام واالبتزاز اإلهانة

  .جديدٌ عاملٌ هلم
 يف ورُمـي  املاضـية  الليلة خالل جبواره جيلس الذي الشاب على قُبض

 شــديد اليــوم« هــذا بــأن محاســية قــصيدةً يلقــي أنــه كمــا لــه قــال .الــسجن
 جنيمـدج  الـشوارع  وطئـوا  الثائرين ماليني وأن »الغضب مجعة« هو احلماس
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 وسـينبثق  مجـراً  سـيغدو  اجلحافل هذه أقدام حتت اإلسفلت وأن .بالشجاعة
 اجملـرمني  أعمـال  مـن  تطهرهـا  نـاراً  مـصر  فتلتـهب  كالرماح قلوهبم من اللهب

 عرشه عن القذارة ملك وختلع ستنتفض األهرامات حتى املشينة، واملخربني
  ».شهيد أقول ما على واهلل .غصنها عن عفنة كفاكهة

 علـى  للـدموع  املـسيلة  القنابـل  لقاذفـة  املـصِّمة  الطقطقـة  طغـت  فجأة،
 دفع أكرب حبماسٍ جديد من انبثقت ثم حلظات لبضع الغاضبة اجلموع جلبة

 الــسجن أرجــاء يف الفــرح تبــثُّ جبوقــةٍ الــشعارات وتكــرار للوقــوف الــسجناء
  !طويالً الفرح يدم مل .يوماً الفرح عرف ما الذي

ــة،أ ألســلحةٍ األوىل الطلقــات دوت  الــزي ذوو الرجــال يقتــل وتوماتيكي
ــوارين املبنــى داخــل مــن املتظــاهرين، األســود ــدوي رمبــا النوافــذ خلــف مت  ي
 وهيمنـت  األوىل الرشـقات  بعد ذعرٌ صمتٌ ساد .القبو يف االنفجارات صدى
  .اجلثامني حاملةً اجلموع تتشتت أن فكرة

 يديـه،  بـني  رأسـه  مـصطفى  أمـسك  الـسجناء،  بعـض  مـن  اإلحبـاط  نال
 احلــراس ســيهتم عنــدها حــتفهم يلقــون أو املتظــاهرون يغــادر أن توقــع خــروآ

ــأمرهم ــا .ب ــشاعر أم ــاجلمر املهــووس ال ــهب، ب  اســتعداده عــن عــرب فقــد والل
 سيتحاشـى  أنـه  يظـن  فهـو  ،أبـداً  لـذلك  مستعداً مجعة يكن مل .شهيداً للموت

ــات ــاً الطلق ــف متواري ــامني خل ــشهداء جث ــه .ال ــاة يرغــب إن ــل باحلي  يرغــب ب
 عند وجيلس يذهب أن قبل النيل، عبق واستنشاق اجلحيم هذا من روجباخل
 الغـدر،  بطلقـات  باملئـات  مـصرعهم  يلقـون  املـصريني  بـأن  وخيربه ياسني رأس
 والفــوز رحاهلــا حتــط لــن احلــرب وغريهــم، غريهــم ترســل الولــود مــصر لكــن
  .نصيبهم من حتماً

 أعمت حالكة عتمةٍ يف السجن وغار املمر يف الثالثة املصابيح أُطفأت
 .للنــوم األطفــال فيهــا خيلــد غرفــة يف كمــا يهمــسون اجلميــع بــدأ.بــصائرهم

ــاً حبثــوا  كــالب ولكــن ثقــاب عــود أو كوالعــة نــور بــصيص يلقــي مــا عــن عبث
  .سرقته ميكن ما كل من بعناية جيوهبم أفرغوا السجن
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ــرى ــه يغمــض هــل ت ــة هــذه يف ال أم عيني ــة العتم  جــنح ركــب .احلالك
ــل الـــيت اللطيفـــة الثـــاني كـــانون بـــشمس فرحـــاً اخليـــال  الفاكهـــة ألـــوان تُبجـّ

ــشة ــة واألقمـ ــواق يف املرتاميـ ــسالم دار أسـ ــسبّح ،الـ ــال وتـ ــار جبمـ ــل أزهـ  النيـ
 علـى  املتـدفق  الـدم  سـحب  مـن  تـستحي  ،وعينيها عزيز أخت فاطمة وحجاب
  .التحقيق قسم أمام األرض

 وعجـزت  هلـا  مفتـاح  ال كـأغاللٍ  القبـو  هذا على الدامس الظالم أطبق
 القـرب  هـذا  ليـلِ  مواجهـة  يف هلم حيلة ال له، فاستسلموا اقتحامه، عن أعينهم
  .باجلنة يعد وال الرعبَ القادم املوتُ ينشر حيث

 ملـــس ميكنـــك هنـــا حمـــسوساً، وصـــار القـــرب بغياهـــب اخلـــوف امتـــزج
 ال حلظـة،  أي يف ينقضُّ قد الذي اخلطر من اخلوف واضحة، كمادةٍ اخلوف

  .كيف وال ىمت وال أين من يدري أحد
 النـــسيان مـــع العـــادة طوهتـــا الـــيت العفونـــة أن ســـوءً األمـــر يزيـــد مـــا
 املـسيل  الغاز جزيئات مع والقذارة البول رائحة لتمتزج جديد، من استيقظت

  .حارة أسيدية رائحةٌ فتنتشر املتسربة للدموع
 وســـعال املـــساجني مههمـــات اجلـــريان، أنفـــاس :األصـــوات تـــضخمت

 التحقيـق  فـرع  أمام جمدداً اهلياج عاد ثم اخلارج يف الكلب نباح حتى املسلول
 قـد  زجـاجٌ  طقطـق  فجـأة  .جديـد  مـن  عـادت  الـيت  للشعارات هائلٍ صخبٍ مع

 آخر زجاجٌ ثم صرخاتٌ األوتوماتيكية، لألسلحة مصِّمة طقطقةٌ تالها تفجر
 لبعـضهم،  انـضموا  احلالـك،  اجلحـيم  هـذا  ليـل  يف اجلميـع  هنض تشظى، قد

 وسـط  تـوازهنم  علـى  حيـافظوا  حتى البعض بعضهم يديبأ أمسكوا تالمسوا،
 يف األصـوات  ملاليـني  اهتـزاز  بكـل  يـشعرون  إهنـم  املذهلـة،  املصِّمة البلبلة هذه

 الـشرطة،  رجـال  يـا  :األصـوات  هذه بني من مجعة ميَّز .اهلل تكرب اليت اخلارج
 :املبنـى  داخـل  مـن  مسـع  ثـم  رصـاص،  برشقيت عليهم فردوا !منكم سنتخلص

م  !هائـل  عـددهم  إن ،عـادوا  لقد  احلجـارة  مـن  وابـلٌ  اهنـال  ثالـث،  زجـاجٌ  حتطـَّ
 رافقهــا متامــاً، رؤوســهم فــوق األرضــية وعلــى األثــاث علــى جديــدة بطقطقــةٍ
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 ناريــة أعــرية ثــم حديديــة ببوابــة يــصطدمُ كبــشاً أن لــو كمــا متتاليــة ضــرباتٌ
! الرحيــل علينــا! هنــا مــن! بــسرعة! بــسرعة« :بــذكرٍ احلــراس صــرخ أخــرى،
 لكـأن  هائلـة  جلبـةٌ  الفـضاء  وسـع  البوابـة،  علـى  أخرى ضربة ،»!الرحيل علينا

ــا األرض ــربت بأرجائهـ ــن عـ ــا عـ ــت هياجهـ ــشود وفرحها،اقتحمـ ــائرة احلـ  الثـ
 مـن  كـدفقٍ  القبـو،  بـاب  وكـسروا  األثـاث  قلبـوا  جحيمـاً،  يعـد  مل الذي اجلحيم
 وفــاض للنــهار الــساطع بــالنور القــرب هــذا ســواد ليبــدد دلــف الــشمس أشــعة
 عـرب  أياديهم ليقبلوا وشدوهم السجناء هبم فأمسك كاألمواج، ثائرينال حشد

  .القضبان
  !املفاتيح على اعثروا! املفاتيح :أحدهم صرخ
 مجعة عانق األثناء، هذه يف األدراج، وارتقى آلخر فيهٍ من النداء تردد

 ال الــذين للقلــق املــثريين حتــى اآلخــر تلــو الواحــد الزنزانــة، يف رافقــه مــن كــل
ــاً ذبــح مــن حتــى اجلميــع العفــو سيــشمل ،يعــرفهم  كــان مــن أو بالــسن طاعن
 أخــرياً، .األخطــاء وكــل اخلــوف كــل للخــالص امللتــهب احلمــاس التــهم خمــرباً،
 :األقــوى الــصوت ذو أحــدهم قــال .املوصــدة األبــواب وفُتحــت املفــاتيح الحــت
  !أوالً واملرضى اجلرحى اخرجوا

 علـيهم  يـسهل  خفيف بوزنٍ كان الذي مجعة ومنهم األصحاء تالهم ثم
 األدراج عـرب  محلـوه  لنـصرهم،  كغنيمـةٍ  ليـد  يـدٍ  من ومتريره األكف على محله
 بانتظــار بانتظــاره، اهلائــل احلــشد بــدا حيــث التحقيــق فــرع بــاب عتبــة حتــى
  .حقيقي كفرعونٍ النهار وضح يف ليباركوه املزابل، ابن مجعة

 لـــدار العلـــوي احلـــي مـــن قـــادمني الغـــضب، مجعـــة يف اآلالف توافـــد
 جحـيم  علـى  لينقضوا احلواجز كل ختطوا السفلي، احلي من وكذلك السالم
 منـذ  بـاألرواح  فتـك  الـذي  الطـاعون  هـذا  فيقتلعـوا  األسـود  الزي ذوي الرجال
  .منهم ليتخلصوا حبياهتم جيازفون هم ها .السنني عشرات

 األزهـر،  أو مشـس  عـني  وطالب النتنة األزقة صعاليك اجلميع اجتمع
 العمــل عــن العــاطلني املــدارس، وطــالب الــسر أمنــاء األُســر، ابأربــ املوظفــون
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ــسائقني ــى وال ــضاء اللحــى اجتمعــت املتجــولني، الباعــة وحت ــالٍ مــع البي  أطف
 حتـــت لالستـــشهاد مـــستعدين بـــل ال الـــسالح منـــزوع الكـــل .العمـــر مبقتبـــل

 تلطــخ اللــون بنيــة بــسحبٍ الــدم بــرك هــي هــا مجعــة ختيــل كمــا .الرصــاص
  .جلموعا تدهس حيث الطرقات
 عــشرة يقــول الــبعض بعــد، حمــصوراً بالرصــاص القتلــى عــدد يكــن مل
ــاً .عــشرين يقــول اآلخــر والــبعض  وعــشرين أربعــة أن للجميــع تكــشَّف الحق
 ،»الـسالم  دار حتقيـق  فرع« معركة يف برصاص مصرعهم القوا قد متظاهراً

 عبـد  نبيـل  علـي  إبراهيم، إسالم :أمساؤهم وأعلنت وجوههم عن كُشف حتى
 ذو غـالمٌ  أحـدهم  علـى  مجعة تعرَّف ...فتحي، منصور مسري، أمحد ح،السما
 واألخـرى  الفينـة  بـني  يصادفه كان اهلل، عبد حممد امسه عاماً، عشر مثانية
 اللـواتي  الفتيـات  هبـوى  يفتخـر  كـان  كـم  .وذقنـه  شـعره  حلالقـة  مصطفى عند
  .الكئيبة الناعمة النظرة وتلك اخلضراويني بعينيه يهمن

 هـاربني  فرّوا اللذين األسود الزي ذوي الرجال من يقالتحق فرع خوي
ــدفعت ذعــراً، ــدمر اجلمــاهري فان ــون شــيء كــل لت  ضــمن األثــاث بفــرحٍ وينقل

 املتواجـد،  األثـاث  وكل واخلزائن الكراسي حاملني هناية دون تتاىل جمموعات
 مدينــة يف »الرباغيــث ســوق« يف القــادم اجلمعــة يــوم حمالــة ال عليــه ليعثــر
ــوتى ــن اللــصوص بعــض حوذاســت .امل  األســلحة علــى املخــدرات عــصابات م

  .األرشيف على أيديهم فوضعوا املتطرفون الطالب أما والذخرية
 ملـصاصي  اجلهنمـي  الـوكر  احلـامالت  الـنمالت  نظَّفـت  فقط بلحظاتٍ

 مـن  ومخـاً  خلفـوا  الـدماء  مـصاصي  أن الـنمالت  نسيت أبيه، بكرة عن الدماء
ــة، الــذكريات آالف تقــيحب مفتوحــاً جرحــاً ليبقــى اإلوز وســخ  ال رمــزاً املرعب
   .اجلالَّد حلكم يطاق

 احملروقــات  مــن  صــفائح  حــاملني  يــدخلون  رجــالٍ  بــضعة  مجعــة رأى
 أخــرياً مــصرعه الــسالم دار جحــيم القــى.اجلمــوع بــني بنــزين كلمــة وشــاعت
ذف  الـذي  الـشر  لصورة هتللت االبتهاج من أمواجٍ وسط اللهب، بألسنة  إىل حـُ
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 والــسويس واإلســكندرية القــاهرة يف هائلــة مجــوعٌ الــصورة هلــذه وهتللــت أبــد
  .مصر أرجاء وكل واملنصورة

 مـا  كـل  لعل باحلرية، ينعم وأنه احلياة قيد على زال ما أنه مجعة ذُهل
  ...اضمحل قد والده رحيل منذ وجوعٍ وأملٍ شرٍ من كابد

  
 الــشعور هــذا املــوت مالمــسة تبطــل هنــدي، حللــمٍ شــهواني حريــقٍ يف
 أوهلــا و التافهــة الــشاقة واألعمــال امللــل وطــأة مــن وخيفــف بــالفراغ املــضين

 مالمـسة  كثـرة  أن تكـرار  مـن  تسأم ال مانون أن إال .يوم كل صباح االستيقاظ
 فيستـسلم  خوفـه  يتخطـى  أن لدرجة مألوفاً أمراً إليه بالنسبة سيجعله املوت

  .له
 يـــروين حمزونـــاتٍ أمهـــاتٍ تعـــرض ملواقـــع روابـــط مـــانون لـــه أرســـلت

ــاً، عـــشر ثالثـــة ذوي أبنـــائهن علـــى عثـــرن بـــأن مأســـاهتن  القـــوا قـــد و عامـ
 باألسـقف  تعلقـوا  أن بعـد  أوشـحة،  أو بأحزمة غرفهم يف خمنوقني مصرعهم
 جمـرد  لـيس  فهـذا  .اللعـب  جمرد أو املوت أرادوا هل يعرفن ال وهن النصفية،

ــةً وال لعبــة  نأ دون آلخــر أو لــسبب العــامل هــذا تــرك آثــروا لقــد :عاديــة ميت
  .االنطالق هذا هبم يودي أين إىل يعلموا

 لعــامل إال بــشدة مييــل ال بــاملوت، وال باحليــاة ال يرغــب ناتــان يعــد مل
 وال حييا أال يفضل .غريب مبهرجانٍ األحاسيس تتألق حيث املتبدل األحالم
 الـذي  واجلـسد  اآلخـرين  يُفجـع  بـأملٍ  بـدءاً  ميقتـها  اليت تبعاته فللموت ميوت،
 .األحـالم  مـن  خايل األبدي الليل عن ناهيك اجليف، آكالت تالدويبا تلتهمه
 تلــك كابــدهتا الــيت اآلالم حتــت يــرزح لــئال احتياطاتــه يأخــذ أن قــرر أنــه كمــا

  .األمهات
ــل يف ــرةٍ، ك ــدم م ــى وحــده يُق ــم« عل ــدي احلل ــه خيــال ،»اهلن ــانٌ أن  رب
 ضـبط  مـن  ويتأكـد  الوشـاح  طـول  علـى  فيـدقق  الفحـص،  قائمة من يتحقق
ــه يــدرك كــان .I.phone منبــه  احتمــال لكــن حــادث عــن منــأى يف لــيس أن
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 أعاجيـب  مـن  تعـده  مبـا  الوحيـدة  متعتـه  نفـس  حيـرم  أن من أضعف حدوثه
 هلذا الضئيل الشك فتمحي اهلندي للحلم املرافق اجلاذبية بانعدام تزدهر
  .املرح

 بـاليوم  مـرات  عـدة  الوعـود  هلـذه  نفـسه  يلقـي  وناتـان  احلـني  ذلـك  منذ
 يـراوده  مـا  يـسجل  ال فهـو  سـبق  مـا  ينـسى  االبتـهاج  عامل حنو حتليق كل ففي
 مـن  تُمحـى  لـئال  يكفـي  مبـا  قويـة  تـستمر  الـصور  بعـض  أن رغم .أعاجيب من

 يطــرق احللــم ذاك فمــازال .للحلــم املتــهافت الــسياق مــن تفلــت لكنــها ذاكرتــه
 الرياضـيات  درس خـالل  الـصف،  قاعـة  ينـوَّر  ألـقٍ  من مطراً رأى حني خميلته

 ليلـةٍ  يف كفراشـةٍ  وحلّـق  اللـوح  من جربية ملتباينة البياني تصميمال فرّ حني يف
  .بالنجوم مرصعة

 مـن  أكثـر  كاهلـه  يرهـق  حوله شيء وكل مانون وبني بينه املسافة تتسع
ــة املتباينــات ــد مــانون إحلــاح ليــأتي القروســطية املــسيحية إىل اجلربي  املتزاي

 عـن  متـسائلة  رقبتـه  حـول  اختنـاقٍ  آثـار  عن حترياهتا وسئم ناتان سئمه الذي
ــه ســر ــضنيه .للجــوال إقفال ــرةِ ت ــه عــن ســؤاهلا بكث ــى صــفحته عــن غياب  عل

 جتليـاً  أقـل  جتـده  فهـي  وباحلقيقة فراغه أوقات يقضي وكيف »بوك الفيس«
 املاديــة أن هلــا يــشرح أن بوســعه لــو ناتــان متنــى كــم واضــح، وبــشكلٍ باحلــب
 جاهــدة تــسعى امــ بالقــضيب، املعلــق جــسده ثقــل هــو يتقبلــها الــيت الوحيــدة
 تبتعـد  إهنـا  متامـاً  العكـس  علـى  لكـن  العـون،  يد له متد أهنا لو متنى .ليفارقه

 ذات الفتـاة  تلـك  ذكـرى  بقايا يديه بني يرتعد أن له راق حتى فأكثر، أكثر عنه
 الـسبب  عـن  سـره  يف تـساءل  .الـدافئ  مـانون  جسد عن عوضاً األمحر الشعر
 تـرتك  مل غـادرت  .املـسبح  كلـور  التـهمها  كـشعلةٍ  غابـت،  ثـم  ظهـرت  ألهنـا  رمبا

ــا ســوى حقيقــة وال صــوتاً وال امســاً ال وراءهــا ــها صــورٍ بقاي  ذاكرتــه يف محل
 هبـذه  الـزمن  مـن  لـبعضٍ  اكتفـى  وهكـذا  .ليده إرادية غري لعلها مالمسةٍ جبوار
ــة ــري املتع ــة الغ ــيت مادي ــه حترضــها ال ــداً ذاكرت ــق حتــت وحي ــاء دف ــدوش م  ال

 هبـا  املرتبطـة  وأحالمـه  الفتـاة  تلـك  ذكـرى  أن يظـن  كان .جسده على املنسكب
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 شـيءٌ  ذلـك،  رغـم  .احلقيقيـة  احليـاة  يف كالمهـا  ووطأة جسدها ثقل من خريٌ
ــامضٌ ــه غـ ــوقاً حيرِّقـ ــسد ألن شـ ــذه تتجـ ــاة هـ ــدداً الفتـ ــام جمـ ــه أمـ  ال ناظريـ
 الغـامض  الـشيء  هذا لعل .املغامرة طعم فيتذوق أمتار بضعة سوى يفصلهما

 ملـراده  ووصل راف هبا غافله اليت والطريقة »جريمان سان جزيرة« حادثة هو
  .يفعل كاد أو

 هبــا تلــذذ الــيت املتعــة لتلــك الــدافع هــو الكحــول مكــر كــان حــدٍ أي إىل
 البــاب مفتــاح ســلمته أو املتعــة طيــف وسَّــعت الــشامبانيا لعــل فقــط، للحظــةٍ
 اتساعاً، زاد قد املتعة طيف أن فكرة ناتان رجح جمهولة؟ رغباتٍ تفلت حيث
 تلـك  متلَّكتـه،  الـيت  األحاسيس تلك شراهة أحب لكنه الشخص، أحب ما فهو

 المـست  الـيت  والنعومـة  شـفتيه  علـى  املتـدفق  املـاء  املـساء،  رطوبـة  يف احلرارة
 مـن  أتته املشاعر تلك أن ،الثمالة بزوال ،تذكر حني باالمشئزاز أُصيب.لسانه
 حتــت املطلــق الــوعي حبالــة أي الثمالــة بــزوال أننــا لفكــرة ارجتــف لكنــه راف

 أذهاننـا  يف الـساكن  الغنـى  مـن  يـسرياً  جـزءً  سـوى  نـستخدم  ال الـذات  سيطرة
 متعتــه يقــدر فهــو املفارقــة وألجــل ذلــك مــع و.ضــعيفٍ بــشكلٍ احلقيقــة متثلــه

 جـسدية  بالتزامـات  يورطـه  فهـذا  بالرغبـات  يتعلـق  فيمـا  أما الذهين باهلروب
 للفتيـــات إال يــل مي ال فهــو  الواقــع  رزانــة  علــى  اعتمــد  مــا  إذا ولكــن  مرهقــة 
 لعمليـة  ضـحيةً  فيهـا  كـان  الـيت  و العـامل  عـن  املنفـصلة  األمسية تلك باستثناء
   .برّاقة خمادعةٍ إغراءٍ

 اخلــضراويني والعيــنني األمحــر الــشعر ذات الفتــاة تلــك بلقــاء رغــب
 حببـها  كاهلـه  مـانون  أثقلـت  .اعـرتاه  الـذي  االضـطراب  ذاك غمـوض  ليبدد
 الثـائرة  األم حبفيظة طوت بإظهاره، تتحفظ ال الذي وقلقها للعيان اجللي
 الـيت  الـشفافية  وتلـك  رغبتـه  تتطلبـها  اليت والعذوبة السالسة تلك وعتاهبا
 يرهـق  أن دون حيبـك  وحيميـك،  يغلّفـك  رقـراق  ملاء ظمآنةً الروح هبا تسبح

 أي يــشوهبا ال متعــةً فيالقــي برقــةٍ الــذهن يتغمــد ملــا الــروح تتــوق .كاهلــك
 حيمــالن جنــاحني دون احلـب  يرفــرف ال .خــشونة بـأي  تــصطدم وال عـائق 
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 لكنـه  أحياناً يتوارى لعله الوالدة، منذ بعيدٍ، زمن منذ فقده لكمالٍ اجلسد
 املـايو  ذات الـسبّاحة  الفتـاة  يـدي  بـني  يالقيـه  أن أمـل  ليتدفق، دائماً جاهزٌ

 حــني حتــى الــسباحة أثنــاء حركتــها وخفــة برشــاقتها ختتــال الــيت األبــيض
 بأنــه املبتــل اللــون لــبين اجلــسد ذاك يــوحي .لــسباحةا حــوض ســلم ارتقــت
 عـــابرةٍ هائلـــةٍ رغبـــاتٍ املتالشـــي حـــضورها حـــرَّض.فيـــه ماديـــة ال طيـــفُ
  .كاحللم

 متامــاً أســبوع بعــد قــصد جمــدداً، عليهــا يعثــر بــأن حلمــه أســري ظــل
 الباليـة  املاء حورية ترقص أن ختيل .مساءً الثالثة متام يف أربعاء يوم املسبح،
 لـتجلس  خطاهـا  حتملـها  حتـى  تتجـول  ثـم  واحدةٍ بوثبةٍ السلم رتقيوت جمدداً

  !صدفة أيديهما فتتالمس جواره إىل
 تعـانق  يـده  سـيرتك  عنـدها  وحيـداً،  سيكون .هنا املزعج راف يكون لن

  .كالسمكة السباحة أجل من هنا إىل غالباً ترتدد كانت إن ويسأهلا يدها،
ــرع! هنــا ليــست! للــهول يــا  احلــوض، بناظريــه الوجــ املــشاحل، بعــد هَ

  ! هنا ليست
 جمــدداً غــاص! بعــد تــأتِ ومل الــبطن، بــسباحة مــرتني املــسبح قطــع 
 بالكـاد  مدرسـته  مـن  فتيةٍ مع احلديث أطراف جتاذب مرتني، احلوض وقطع

 إىل عــاد أملــه، خــاب .وصــوهلا حتــى الــساعة عقــارب بــدفع راغبــاً يعــرفهم،
ــ الثيــاب خزانــة إىل ثــم املنــزل إىل ثــم املــشاحل  االســم هــذا عنــها خلعــت يتال
  .»اهلاربة الفتاة« و »اجلزيرة إغواء« نسيان بالنسيان، راغباً مشنقة، ليصبح

 مـن  يكابـد  ومـا  أيامـه  يفـرتس  الذي امللل من هارباً اهلندي باحللم يلوذ
 علـــى يـــساعد احليـــاة هـــذه يف شـــيء ال طريقـــه، يف اآلخـــرون يلقيـــه ضـــيقٍ

  .أبداً شيء ال النسيان،
 أملــه أن األرض، علــى قدميــه حــط حــني اليــوم، اكذ ســره، يف قــال

 أبـداً  عليهـا  يعثـر  لـن  لعلـه  أو األبيض، املايو ذات الفتاة على بالعثور ضئيل
 تــرتدد ال الــذي املــسبح هــذا ســوى إليهــا يرشــده دليــلٍ مــن حبوزتــه فلــيس
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 بـني  ما يوم كل املسبح على الرتدد من يتمكن لن .يبدو ما على كثرياً عليها
 الهثـاً  الصبية، صخب وسط الكلور روائح حيتمل أن وال سنيدر أو حلمني
 األربعـاء،  بأيـام  سيكتفي .املاء حورية على صدفة بالعثور جمنونٍ أملٍ وراء

 آالف مـع  الالتـيين  واخليار املسبح أو والرقص السباحة تتاىل رمبا عندها
 »األقـصر « يف سـيكون  القـادم  األربعـاء  ولكـن  احملتملـة،  األخـرى  النشاطات

 ثالثـة  قبـل  األول حظـه  علـى  يـراهن  لـن  إذاً .»القـاهرة « يف التايل األربعاءو
  .أسابيع

 الـذي  بالـضرر  ناتـان  بإقنـاع  الفـضل  له كان الذي أيضاً راف ينسى لن
ــشوة يرافــق ــم ببهجــة قــورن مــا إذا الكحوليــات ن  فاملــشروبات .اهلنــدي احلل

 بـل  ال الًمقبـو  وجعلـه  للواقـع  مالمـستها  يف ضـررها  حتقـن  خمادعـة  الروحية
 والفضالت املؤذية األعشاب بني جتمع اليت السحرية املشروبات هذه مغرياً،
 تلقـي  واحلبـور،  اهلنـاء  ألوهـام  العنـان  وتطلـق  وأمل حـزنٍ  مـن  ينتابنـا  مـا  تأسر
 ليــست حقــاً فهــي فرائــصنا، هلــا ترتعــد الــيت الظــالم مــساحات علــى النــور

 بوابـات  وتفـتح  سـقيماً  هوحتيل اجلسد تُفسد إذ مؤذية وإمنا وحسب خمادعةً
 يف بـل  ال لتفاهته حدود ال واقعٍ يف لتلقيك مصراعيها على األمحق الوجدان

   .السيئات وتصافح واخلضوع اخليانة أعماق يف لتغرق حقاً، منفرٍ واقعٍ
 اجلديـدة  بـالعوامل  اهلنـدي  احللـم  لقنـاطر  االستـسالم  دائمـاً  ناتـان  آثر

 راف غـرق  لألسـف،  .باآلخر اجملون اهذ مبادلة على أقدم وما يقتحمها اليت
 أنه التايل اليوم يف جهارة ناتان أخربه ،»اجلزيرة حادثة« بعد .األسوأ باجملون

 مــن حذفــه كمــا عنــه، حــديثاً وال صــوته بــسماع وال برؤيتــه ال يرغــب يعــد مل
ــة ــه قائم ــن جوال ــى صــفحته وم ــوك الفــيس« عل ــه ورمــى »ب  ســلة يف إمييالت

  .احملذوفات
 أخربه ثم املدرسة، ممرات يف لقائه صدفة خيتلق وال يلح راف يعد مل

 حتـى  الفجـر  بـزوغ  منـذ  متتاليـة،  أيـام  لثالثـة  باملشروب غرق راف أن  نيكوال
 ال احلــصص بــني مطرتــه مــن حيتــسي الــدروس، يف مثــالً كــان الليــل، ســكون
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ــشامبانيا ــا فحـــسب الـ ــسبورغ« وإمنـ ــل« »رافنينـ ــن كوكتيـ ــبرية 27 جـــت مـ  والـ
  .»بالك ومارتيين
 ملــدة طــرده علــى اإلدارة أجــرب ممــا الــصف يف األخــري املقعــد يف غفــوي
 هـذا  يف أليس سره، يف ناتان تساءل .أحد يره مل اليوم ذلك ومنذ أيام، ثالثة
  .حبه يريد يعد مل معه، يتجاوب لن يكن مهما :للمساعدة نداءٌ املفرط الثمل

 اآلن إنــه غائبــة، بــشرارةٍ وتولــع مــانون عــن وانفــصل راف مــن ختلَّــص
  ...حيلم بأن حرٌ القيود، كل من حرٌ مصر إىل املضنية رحلته وقبل

  
 حتـدت  ترعـرع،  حيـث  العـامل  هذا أخرياً سيحب سيتغري، شيء كل بأن

 األفق يف املبعثرة الغائبة الشمس ألوان التحقيق فرع حريق ألقاه اليت األلوان
 حيـث  تـشفى املس يقـصد  أن عليـه  ليتمهل مجعة أمام وقت ال لكن النيل، وراء

  .ياسني عن ليستعلم يعود أن هناك السيدة منه طلبت
 يعـد  مل واحلريـق،  املعركـة  حكايـة  مـسامعه  علـى  يـسرد  أن أمل يداعبه

 دار هبــا غرقــت الــيت الفوضــى يف وحــسان رجــب عــن ليبحــث مناســباً الوقــت
  .الثائرة السالم

 ثــم الفائتــة كالليلــة بالبـاص  بدرجــة تعلــق ثـم  راكــضاً الكــورنيش قـصد 
 ليجـد  املتحـرك  البـاب  إىل سـارع  ،»العيين قصر« مستشفى أمام مُحلِّقاً تأفل

 تتخـبط  .جنوني هبياجٍ الروتني كسرت اليت املُقلقة اآلالم من قاعةٍ أمام نفسه
 عــائالت أصــوات تتعــاىل االســتقبال، مبكتــب ملتــصقة هائلــة جبمــوعٍ القاعــة
  .بأكملها

 .األخبــار عــن ثــاًحب بــأوراق ويلــوحن بأمســاءٍ وأمهــاتٌ زوجــاتٌ تــصرخ
 املمرات يف للممرضني العشوائي والتخبط املرضى لنقالة باليه رقصة تالها
 مجعـة  قـال  .مبوتـه  ينبـئ  وجهه يف والشحوب دماً يقطر للتو دخل رجلٍ لنقل
 ال عديدة أرواحاً حصدت قد بالنريان املتوجة الغضب مجعة أن البد سره يف
  .مصر أرجاء يف وإمنا وحسب السالم دار يف
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 ترفـع  فلـم  هـدوئها  علـى  األبـيض  الـرداء  ذات البدينة السيدة حافظت
 ذاك أو هـذا  عـن  االسـتعالم  مـن  الوابـل  هـذا  أمـام  حركتـها  تـسرّع  ومل صوهتا

 هـذا  قـال  ما حسب هنا إىل اصطحابه مت والذي املتوفى أو اجلريح املتظاهر
ــشاهد، ذاك أو ــيضٍ يف ال ــة االلتماســات مــن ف ــات احملزون ــ واملطالب  ة،العنيف

ــسجيل اكتفــت ــسجالت وتفحــص املالحظــات بت ــاً لتجيــب ال ــاً دائم  أن تقريب
 العـدد  أمسـاء  تـدوين  معتـاد  هـو  كمـا  هلـم  يتـسنَ  ومل تسجيلها يتم مل األمساء
 واالنتظـار  بالـصرب  التحلـي  علـيهم  لـذا  خطـرة،  حاالت يف اجلرحى من اهلائل

  .باألمساء قائمةٍ عن اإلعالن يتم ريثما اجللوس يُفضل بل
 الرصينة، امللكة تلك إىل املعذبني مجع ختطي من خيفةً مجعة توجس

 هنـا  إىل حملتضرٍ محله على يومان مضى قد أنه اجملال، له ليُفسح يقول كان
  .بالسؤال األولوية له وأن

 بـسجلها  وعـادت  عليـه  تعرفـت  أهنا إال بنظرةٍ، امللكة عليه ألقت بالكاد
 األسـفل  إىل األعلـى  مـن  امنـه  واحدةٍ كل تتفحص األقل، على صفحات عشر

ــا ــى »العلــيب مجعــة ...العلــيب مجعــة ..العلــيب مجعــة« :تكــرر وهــي بقلمه  حت
 مجعـة  أمـامي « :تقول ومسعها اهلاتف أمسكت ثم قليالً ترددت أخرياً، وجدته
  .»أمس ليلة القادم له اسم ال الذي الفتى مرافق العليب

 مـن  ةمجعـ  يفهـم  مل لشخصٍ خالله تصغي كانت طويل، صمتٌ تاله
 ورقـةٍ  على ثم سجلها على ما شيئاً وسجلت السماعة أغلقت شيئاً، كالمه
 لـه  أشـارت  .جلمعـة  تـسلمها  أن قبـل  باخلـامت  أمهرهتـا  ثـم  مطبوعـة  صغريةٍ

 واحـتفظ  الورقـة  يـرى  املقعـد  صـيب  دع :وقالـت  القاعة آخر يف املصعد إىل
  .هبا

 :فقيـه مرا يتأمـل  وأخـذ  املـصعد  أمـام  النـاس  مـع  االنتظـار  عليه توجب
 يرتفـع  أنبـوبٌ  بيده تعلق النوم، بلباس عجوز رجلٌ ينوحون، رضع مع عائالت

 بالشرطة وجمندان دواليب، ذات بعصا ومعلّق بالسائل مليء صغريٍ كيسٍ إىل
  .األمحقني الفالحني هيئة خيفيان أهنما يبدو



بللوتيري آالن  92 

 أدري ال حياتــه، يف مــصعداً يــرَ مل الــذي الوحيــد لعلــي« :ســرّه يف قــال
  .»السماء إىل هبا سيقذفين يتال السرعة

 يبــاركلي اهلل :»فيــك يبــاركلي اهلل« حــسين تــامر أغنيــة يدنــدن بــدأ ثــم
 ..اهلل ..اهلل ..ديـه  الـدنيا  وخيلـي  ليـك  خيلـيين  اهلل عـيين،  مـن  أغلـى  يـا  فيك

  ..حبييب
 إىل ورقتـه  مجعـة  مد كله، اجلمع القفص فالتهم املصعد أبواب فُتحت

 هناك اخللف إىل ارجع :قائالً بنظرة ورماه األزرار على ضغط الذي .الصيب
  .اخلروج عليك يتوجب حني سأخربك أمرهم، من عجلةٍ على هم من

 مل أنــه لدرجــة طــابق، كــل عنــد تتوقــف بطيئــةٍ مبركبــةٍ مجعــة فــوجئ
ــشعر ــصعوده يـ ــابق إىل بـ ــامن الطـ ــري، الثـ ــن واألخـ ــصيب لكـ ــشر مل الـ ــه يـ  إليـ

  :بساطة كلب الفتى أجابه القلق، مجعة وانتاب باخلروج،
  .أنسك مل -

 الطـابق  يف حـط  ثـم  طـابق،  كـل  عند مبحطة وقام جمدداً القفص نزل
 املتكدســة بالنــاس الــصيب صــرخ القاعــة، علــى مجعــة تعــرف حيــث األرضــي

 اضـطرابه  زاد ممـا  بـاخلروج،  إليـه  يـشر  مل بعد ولكنه ،اجملال تفسح ال واليت
 املـصعد  هـبط  حـني  الـشديد  الرعـب  متلكـه  الصيب، مع وحيداً نفسه وجد ثم

  :مندهشاً فصرخ اجلحيم يقصد وكأنه لطابقني
  !تصطحبين أين إىل! إيه -

 »اخلفــر« مــن الــصيب وهــذا فخــاً ســوى املــصعد هــذا يكــون أال خــشي
  .غالياً منه اهلروب يكلفه لسجن اصطحابه يريد

 يــشبه مــشهدٍ علـى  أبوابــه وفـتح  املــصعد توقــف حتـى  الــصيب جيـب  مل
ــاً، أكثــر ولكنــه االســتقبال قاعــة  أغمــي قــد نــساءٌ املفجعــني، مــن حــشدٌ رعب
 ملــك علــى ودعــاء غــضب وصــراخ وعويــلٌ أنــنيٌ كــان، كيفمــا يتمــسكن علــيهن

  .اجملرمني وأخطر اللصوص
  :حتى إليه ينظر أن دون الصيب قال
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   .حيميك اهلل .الورقة أعطهم اليميين، املكتب هناك، -
 بعـد  علـى  يُغلق صاخبني، بأناسٍ النور خافت اللون رمادي املمر يغصُّ

 تعــجُّ صــغرية غرفـةٌ  الــيمني، جهــة مـن .احلديــد مــن كـبرية  ببوابــة أمتــار عـشرة 
 جيلـس  أبيض رداءٍ ذي رجلٍ على عثر حيث  ملصباحني خافتٍ بنورٍ بالبؤساء

 أحــدهم لــه مــدَّ كلمــا يتفحــصها كــبرية أوراقٍ مــن كومــةٌ وأمامــه املكتــب خلــف
  .بورقة

 من دفقاً لينشر والعويل خاتالصر تلك الصغري التلفاز صوت يتحدى
  .مرتعش بصوتٍ شيخٌ يتلوها القرآنية اآليات

 علــيهم  أن الورقــة  يف مــدونٌ  هــو مــا  علــى  يعثــر إن مــا  الرجــل  يكــرر
 خـروج  لـدى  بالـدور  سـيدخلون  وأهنم الناس من كبريٌ عددٌ فأمامهم االنتظار،

   .سبقهم من
 ليـسمحوا  مبـآالمه  يبـالغون  النـاس  هـؤالء  أن ظـنَّ  بعد، مجعة يفهم مل

 ولـو  حتـى  صدقةً أو شفقةً النحيب هذا من يرجون وأهنم غريهم بتخطي هلم
  .أخيهم أو ابنهم شُفي

  :دوره وصل حني الرجل إىل الورقة مدَّ
  .كهذا امساً أذكر ال إنين .العليب مجعة العليب، مجعة -

  :وقال البحث أهنى
 إنــين بــل ال .رقمــاً أعطيــك أن ميكــنين ال .العلــيب مجعــة لــدي لــيس -
  ! اخلطأ االسم كتبوا لعلهم هنا، إىل أرسلوك أهنم مستغرب

  :ذهوله وسط مجعة أجاب
 ياســني فهــو صــديقي أمــا .أنــا هــو العلــيب مجعــة! دكتــور أجــل أجــل -
 امسـي  الـسيدة  فـسجلت  االمسـني  لتـدوين  متسعٌ هناك يكن مل ولكن! الريش

  .أنا
  !اسنيي يل صف .هنا يكون أن جيب إذا امسك، سجلت أهنا مبا -
  .مين طوالً أقل وهو الرقراق كاملاء عيناه أشقرٌ -
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  :يتفوه أن قبل مطوّالً الرجل تأمله
 اذهب حسناً، .سُرق لعله .املواصفات هبذه أحداً أرَ مل .أشقر صغري -
 للممــرض، ذلـك  كــل أشـرح  دورك حيــني وعنـدما  البــاب، أمـام  هنــاك واجلـس 
  .عليه تعثر عساك

 يشبه هذا .باكيةً يؤازرن احلديدي، ابالب أمام عائالتٍ ثالث جتمعت
 وعبــدو علــي برمحتــه يتغمــد أن هلل متــضرعاتٍ النــسوة تبتــهل حيــث جنــازة،
 هــذا إذاً .موتــاهن جثمــان الســرتداد هنــا أهنــن أخــرياً مجعــة فهــم! آه .وشــفيق
 ياسـني  رفـات  بينـها  مـن  لعـل  اجلثـث  مـن  كومـةٍ  علـى  سـيفتح  احلديدي الباب

  .ما مكانٍ يف ويدفنه ليحمله
 األخــرية أنفاســه يلــتقط ياســني كــان فقــد مجعــة يفاجــأ مل باحلقيقــة،

 يف الـسيدة  أن أقلقه ما ولكن .أمامه عجز الطبيب أن بد وال األول أمس ليلة
 أن بـساطة  بكـل  خيـربوه  مل هنـا  الرجـل  وحتى املصعد وصيب االستقبال قسم
 مقعـداً  قـاء الب من له خريٌ بل ذلك يظن كان أنه ألجاهبم ،اهلل توفاه قد ياسني

 األبريـاء  حيـث  احلـق  دنيـا  يف هناك هو، حيث مرتاحٌ اآلن أنه بد ال خمتلّاً، أو
  .الذباب يكسوه جائعٍ عاجزٍ متسولٍ حياةِ من خريٌ والطاهرين،
 حافـة  علـى  لـيجلس  اجلـدار  علـى  فـانزلق  مباغـت  بـشكل  الـدوار  أخذه

 الـذي  اسـني لي الطـاهرة  األنفـاس  سوى يسمع وال يرى يعد مل .الرمادية املمر
 تلـك  .حتفـه  إىل كقـطٍ  تـسلل  حيـث  الكـورنيش  يف أمس، أول بالنور، يشعُّ كان

 والتهمته بطلٍ حملاربٍ الكرمية الدجاجة حولت اليت الساحرة نور من الشعلة
 وفخـورةٍ  سـعيدة  نـورٍ  بـشعلةِ  احللـم  هـذا  سـوى  ياسـني  مـن  لـه  يبقَ مل .شهيداً
  .لالني ضفاف على املوتى براد عتبة عند تتالشى

 لقاعـــةٍ مـــشهداً لتلـــتقط مجعـــة عينـــا وكـــذلك احلديـــدي البـــاب فُـــتح
 العــائالت تفــسح أن األبــيض الــزي ذو الرجــلُ طلــب .أبــيض بــبالطٍ شاســعةٍ
 بغطـاءٍ  اكتست اليت الدواليب ذات املوتى محالة على ممددٍ ميتٍ ملرور اجملال
 طـي تغ ال .صـامت  بوقـارٍ  مـسنني  زوجـني  تبعهـا  ثـم  الوجـه،  عنـد  بالدم ملطخٍ
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 علــى متكئــةً ترتنــح ،صــدرها كــبريٌ صــليبٌ يــزين بــل األبــيض شــعرها الــسيدة
  .املصعد ينتظران إهنما الدموع، خلف وجهه غاب الذي زوجها

ــت ــة اقرتب ــدما العائل ــزي ذي الرجــل ســأل عن ــيض ال ــايل، عــن األب  الت
 دوى حلظــات بــضع وبعــد احلديــدي البــاب وأُغلــق »املــوتى بــراد« إىل دخلــت
ــب ــرأة، حني ــ ام ــة« ودلتع ــوتى نقال ــدفعها فارغــة »امل ــراد« ودخــل املمــرض ي  ب
 النحيـــب ذات مــع  متالحقــة  لعــائالتٍ  مــرتني  العمليــة  هــذه  كُــررت  .»املــوتى 

 ال .اجلــدار حافــة علــى دوره ينتظــر مكانــه، مجعــة يــربح مل .عينــها واللعنــات
 بـه  ليهـتم  ياسـني  جثمـان  وتـرك  هنـا  من اهلرب هي واحدة رغبةٌ سوى تراوده

 إذا إال املــوت طقــوس علــى يقــوى ال إنــه حقــاً، املستــشفى، هــذا يف العــاملني
 اجلثمـان  سـيحملون  عنـدها  العـون،  يـد  لـه  ليمـدا  وحسان رجب من كلٌ وافاه
 يف للوضوء اخلاصة الصنابري مبياه ويغسلوه السالم دار يف العلوي احلي إىل

 أزهـــاراً فوقـــه ينثـــروا أن بعــد  املـــدافن، إحـــدى يف الثــرى  يـــوارى ثـــم اجلــامع 
  .املعادي مشتل من مسروقة

 لتذهلـه  املـوتى  بـراد  اقـتحم  جنـائزي،  موكـبٍ  آخر مرور بعد دوره حان
 بعــضها عــن ومنفــصلةً متامــاً املغلقــة املعدنيــة األدراج مــن مــصطفة صــفوفٌ
 رفـاتُ  يرقـدُ  درجٍ كـل  يف املرصـص،  أو امليكـانيكي  عنـد  املوجـود  كتلك البعض
  .األخري مثواه إىل ذويه يصطحبه أن بانتظار ميتٍ

 مقــززة، روائــح منــها تنبعــث الطريــة اجلثــث لعــشرات صــامتٌ جملــسٌ
  .والدم والقمامة الوسخة واألقدام الكلور روائح من مزيجٌ

  :مستغرباً قال الذي للممرض ورقته مد
  .ألساعدك رقم يلزمين! رقم ال -
 صــغري، أشـقر  فتـى  إنـه  دكتـور،  اسـم،  حتـى  وال لياسـني  رقـمٍ  مـن  مـا  -
ــاه ــان، عين ــا إىل أمــس أول محلتــه فاحتت  .شــرطة ســيارة دهــسته أن بعــد هن

  .الورقة هذه مع هنا إىل االستقبال قسم يف السيدة أرسلتين
 لـو  ولكـن  املواصـفات  هبـذه  جثمـان  دخول بين يا أذكر ال احلقيقة يف -
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 اجلانـب  إىل مـشرياً  - األول وأمس أمس ليلة من هؤالء البحث، ميكنك أردت
  .هلم مكانٍ بانتظار اليوم ضحايا من املزيد وهناك - األيسر

 رأى أن فمنــذ قلبــه، يف الرعــب اجلثــامني هــذه تلــقِ مل مجعــة، اقــرتب
 قــد ألطفــال جثــامني املزابــل، يف مرميــة منــها العديــد صــادف والــده، جثمــان
  .ملاذا وال كيف ال ندري أن دون مصرعهم القوا

 ،بكـثري  ياسـني  مـن  أطـول  اجلثـامني  تبـدو  األغطيـة،  لرفع حباجة ليس
  .ياسني صندل تشبه ال ينتعلوهنا اليت واألحذية

ــة، أحــد حتــت ــد شــابةٌ األغطي ــا القــت ق ــة حتــت حتفه  شــاحنة عجل
 فتـىً  وهنـاك،  .مـصرعها  حكايـة  يـروي  بالـدم  املتلطخ املشوه املسطح فوجهها
ــه يبــدو »اِجلــل« بفنــون مــصفف وشــعرٍ زجــاجتني بعيــنني  بعــد يتجــاوز مل أن
ــة ــشرة الثانيـ ــوزٌ .عـ ــةٍ وعجـ ــضاء بلحيـ ــنني بيـ ــاحظني، وعيـ ــد جـ ــنانه فقـ  أسـ

  .املوت وهول األمل دهشة وجهه على مجيعها،تبدو
  :احلارس سأل

 خيتفـي  مـا  غالبـاً  .بـين  يا األوىل، املرة ليست إهنا حسناً، جتده؟ أمل -
 دون الــــــشارع يف ويرمــــــون حلــــــوادث يتعرضــــــون الــــــذين الــــــسن صــــــغار
 قـــد ضاءهمأعـــ أن مـــسبقاً يعرفـــون وهـــم عنـــهم بالبحـــث يتظـــاهرون.هويـــة

 والكبــد العينــان شــيء كــل األخــرى، تلــو الواحــدة وبيعــت أحيــاء وهــم سُــرقت
 جنـان  يف حتـى  عنـهم  احلديث ويطوى صغرية علبٍ يف توضع والقلب، والكلى
 أخــت أو أمٌ اثنــتني، أو امــرأة ســتوافينين بعونــه، اهلل فليمــدني غــداً،.اخللــد

  ...حممد أو أمحد عن ليسألنين
 اجلديـد  ولكـن  القـصة  هبـذه  درايـة  علـى  فهو إليه يصغي مجعة يعد مل

 انـضم  بـل  أيـضاً  األمـوات  بيـع  علـى  يقدمون من فحسب اخلفر ليس أنه فيها
 يف نراهـا  اليت تلك األحالم مدن يف يقطنون أهنم البد للقافلة، أيضاً األطباء

 بـل  مبنـازل  ليـست  فهـي  النـاس،  لعامة تتاح ال الصحراء يف بعيداً اإلعالنات،
  .اجلنراالت سيارات مثل كاإلعصار تنطلق سيارات يركبون .قصور



97  حاملون 

 طيــف هــو هــا الرائحــة، بــسبب باإلقيــاء يــشعر الــيت األوىل املــرة إهنــا
 ميـاه  مـن  بيديـه  لريشـف  قلـيالً  يـنحين  جاثيـاً،  النيـل  ضفاف على يلوح ياسني
 املـــوتى حتــى  تـــرى املــوتى،  يبعـــث النيــل  مـــاء أن قدميــةٌ  قـــصةٌ تقــول  النيــل، 

  .هو أين أيضاً يعلم وال حقاً، يعلم ال املقطعني،
 تعــد مل حولــه، مــن والرفــوف الــبالط دوران مــع ياســني صــورة متتــزج

  ...اهنار حتمالنه، ساقاه
  

 إىل يـصل  أن قبل بالضبط املشاحل ممر يف متاماً الوعي يفقد أن دون
 كـأن  كالـضباب  متماهيـة  خيـاالتٌ  فوقـه،  احننـت  رؤوسٌ فـوراً  انبثقت املسبح،

 حروفهــا، متيــز عــن يعجــز أصــواتٌ ملــسامعه تتنــاهى نيــه،عي يف انــسكب مــاءً
 الـذي  اهلـواء  فهـذا  أنفاسـه  التقـاط  عـن  عـاجز  فهـو  لنجدتـه  يتوصلوا أن آمالً
  .يلتهمها بل ال رئتيه يُلهب بالكلور يعبق

 أن إىل شـيئاً  يسمع وال يرى يعد مل األرض، عن يرتفع أنه شعر فجأةً،
 علـى  كـان  إن ويـسأله  رأسـه  فـوق  اًقلقـ  يـنحين  السباحة مدرب لريَ عينيه فتح
ــرام مــا ــه .ي ــداً يــسمع إن  الــيت األوكــسجني بكمامــة شــعر بوضــوح، ويــرى جي

 األريكـة  علـى  مـستلقٍ  أنـه  حولـه  مـن  نظـر  حني أدرك وأنفه، فمه على وُضعت
  .احلياة كمامة من أنفاسه يلتقط اإلنقاذ، قسم يف

 نــدماع املكــان، نفــس ويف أمــس هــذا، حيــدث مل ملــاذا ســره يف تــساءل
 حتـى  مـسه  جنـونٍ  وأي أثـراً؟  هلا يلقَ ومل األمحر، الشعر ذات الفتاة عن حبث
 لـه  يرسـل  أن صـادف  وملـاذا  بلقائهـا؟  خافـتٌ  أمـلٌ  يداعبـه  اخلميس، يوم يعود

 قـد  راف أن فيهـا  ختـربه  رسـالةً  املـشاحل  حجـرة  يف مالبـسه  خيلع وهو نيكوال
 ميــت مل وإنــه ملــشرط،با أوردتــه قطــع علــى أقــدم أن بعــد املستــشفى إىل نُقــل
  .الدم من الكثري فقد لكنه

 دام وهـنٍ  يف ناتـان  الكلـور  من للحساسية العنيفة اهلجمة هذه أغرقت
ــان اســتغل .ليــومني ــابٍ اليــومني هــذين نات ــام يف املدرســة عــن مــربر بغي  األي
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 علـى  يقـضي  حيـث  »  Serious Sam3« لعبة عرب باهلروب العطلة قبل األخرية
 راف عكّـر  لكن بالدماء، امللطخة املدمّرة مصر يف اآلخر تلو الواحد الوحوش

 قـاني  أمحـرٍ  بـدفقٍ  توقـف  دون تـذكره  الـدم  فلُطـخ  ومتعتـه،  صـفوه  أخرى مرة
  .منفر بل ال مرعب أمرٍ من له يا املبتورة، العاشق معصمي من يُفلت

 يتـــدىل املمــزق  إيهابــه  و غرفتـــه، جــدران  ملطخــاً  انـــبجس الــدم  لعــل 
 لـذكرى  وشـمٍ  مـن  سـوءاً  أكثـر  اجلـبني،  هلـا  ينـدى  نـدباً  كيـرت  أن البـد  برخاوة،
  .النسيان ميحيها لن مأساةٍ

 يرغـب  يكـن  مل .مسؤول غري لكنه املصيبة، هلذه الدافع بأنه واثقاً كان
 الـذي  اخلبيـث  القـصد  رغـم  جراحه، رعبُ ليتلقفه ثقيلٍ كحملٍ راف يلقي أن

 للحظـة  ينتابـه  مل ذيالـ  بالـذنب،  الـشعور  من يكابد جيعله بأن إليه راف رمى
 بآالمـه  بـالغ  بل للهرب جهد أدنى بذل وما اليأس ملتاهة استسلم من هو ألنه
 آالم جتـاه  أبـداً  العطـف  يراوده مل .للغناء كمعلمٍ رسائله ويوصل الشفقة ليثري
 منـه  مـأمنٍ  يف البقـاء  جيـب  معـدٍ  كمـرضٍ  ميقتـها  إنـه  متاماً العكس على راف
  .األمر كلف مهما

 أن أو أخبــاره عــن ليــستعلم بأهلــه ويتــصل يظهــر بــأن لــويز لــه أســدت
  :فأجاهبا األقل، على قصرية رسالة له يرسل

  الزهر؟ من طاقةٍ مع املستشفى يف أزوره ال ومل -
  قلب؟ لديك أليس - :قائلةً علّقت
 يف أبـداً  قلبـه  سـكن  فمـا  لديـه،  قلـب  ال أن بعيـد  زمـنٍ  ومنـذ  ذلـك  يعلم

 يعرفهـا  فقـط  صـورٍ  بـضع  .واحدٍ حبٍ يف وال واحد وجودٍ يف أو واحدة ذكرى
 لعـل  عنـها،  ألحـدٍ  حتـدث  ومـا  دموعـاً  هلـا  يـذرف  وقـد  مـشاعره  حترك متاماً
 كـل  عـن  ويـصفح  التساهل، له أبدى طاملا الذي والده.يتوقعها من فقط والده

 أنـه  جيـداً  ناتـان  يـدرك  .وصرب رقةٍ بكل الغالية غياب لتعويض سعياً أخطائه
 بتلـك  إال لذتـه  فقـد  قـد  إليـه،  بالنـسبة  الواقـع  وأن ب،احلـ  علـى  قـادراً  يعد مل

  .البعيدة واألسرار املتهللة األبواب
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ــم ــه ليــومني نَعِ  يلــف اخليــايل، عاملــه يف الغــوص هــي و املفــضلة بلعبت
 الـيت  والوحيـدة  األفـضل  اللحظـات  هـذه  الثيـاب،  خزانـة  يف رقبتـه  حول حبالً
 الحـظ  الذي السباحة ربمد وأسئلة الكلور وحادثة راف دماء لنسيان حتمله
 مصدر عن فكرة لديه كان إن فسأله ألمرها قلق رقبته، حول احلمراء اآلثار
 ناتـان  فـؤاد  خفـق  .محقاء للعبةٍ صدفةً نفسه ترك قد يكن مل وإن اآلثار هذه

 قـط  يلحـظ  مل أنـه  كمـا  يـتكلم،  لعبـةٍ  أي عـن  مـستغرباً  بالنفي وأجابه بسرعة
 عند حبكةٍ خيتنق كان حني شعر فقد سيتهحسا عن ناجتةٌ لعلها اآلثار، هذه

  .الرقبة
 ميكِنـه  رقمـاً  طلـب  ذلـك،  ومـع  لكنه حجته، صدق قد أنه املدرب أبدى

 ناتـان  عن ليطمأن املساء يف اتصاالً أجرى إذ فعل، وفعالً بأهله االتصال من
  .باألمر والده مع وحتدث

 جليـةً  اآلثـار  تلـك  ورأى املـسبح  مـن  جميئه بعد احلمام إىل ناتان سارع
 وشـاحاً  يرتـدي  أن املعقـول  مـن  فلـيس  سـيخفيها  كيف بأمره واحتار املرآة يف
 البقـع  هـذه  عـن  مـستفهماً  كثـب  عـن  ليفحـصه  والـده  جـاء  وعندما .املنزل يف

 مـضيفاً  الـسباحة،  ملعلـم  رواهـا  اليت الكذبة نفس مسامعه على كرر احلمراء،
  .اإلزعاج له تسبب زالت ما أهنا

 »البـودرة « مـن  القليـل  مـستخدماً  يغطيهـا  أن يلالتـا  اليـوم  يف لـه  خطر
 رقبتــه، حــول بــاأللوان التبــاين مــن التخفيــف بقــصد لــويز، منــها تــضع الــيت

  .باألمر يتحدث يعد مل ووالده
 الــذي الــضيق يــسلى جعلتــه مــن وهــي اهلنديــة ألحالمــه يلجــأ ال كيــف

ــسببت ــه ت ــه عــدم فكــرة ب ــذهاب قدرت ــه فتالشــى املــسبح، إىل جمــدداً ال  أمل
 اخلـضراويني  والعينـيني  األمحر الشعر ذات بلقاء به فرحاً كان الذي ئيلالض
 سالســة مــع يتمــاهى جــسداً تلــف الــيت البــشرة تلــك .الــشفافة البــشرة وتلــك
  .العامل هذا يف وجوده ليقبل تكفيه واملاء اهلواء

 هنايـة  مـن  يدنيـه  بـذهولٍ  بـل  ال بفتـورٍ  األحـالم  خدرة يف يومني أمضى
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 البــساط علــى رحلتــه .الــسفر أمتعــة فيهــا حيــزم الــيت الوقــت ذات يف رحلتــه
 إنـه  الـوداع،  رسـالة  احلمـراء  البقع سلمته أن بعد بالقوة سيمزّق الذي الطائر

 جبـسده  سـرى  احليـاة،  قيـد  علـى  بعدها ويبقى عنه سيستغين كيف يدري ال
 العتمــة، تــدثره فراشــه يف نفــسه علــى منطويــاً الرســالة، تلــك بعــد قــشعريرة

 املرهــق بــصوته والــده يناديــه وحــني يتالشــى حتــى ويــصغر يــصغر أن حيلــم
 بــصفٍ مجيعهــا وضــعت إن الــيت تلــك ألعابــه ســيفارق كيــف .بــاخلروج يعــاني
 بـشيء  تغريـه  ال والـيت  األرض علـى  حياتـه  مـن  واحـداً  يوماً له تصنع ال واحد
 يـداري  أن عليـه  نفـسه  الوقـت  ويف ينتابـه  أن خيـشى  خنـرٌ  فاسـد،  جسدٌ فهي
  .مشني لعملٍ ثارٍكآ ألعابه بقع

 مـن  اخلروج عليه كان تأسره، اليت واألحالم يعرتيه الذي الذهول رغم
ــه، ــه مـــن غرفتـ ــاع منزلـ ــل، قبـــل ضـــرورية أغـــراض بـــضعة ليبتـ  تلـــك الرحيـ
 مـن  رحلتـهم  يالقـي  قـد  مـا  كـل  تتوقـع  قائمـة  علـى  والده دوهنا اليت األغراض
 ذات قبعـةٌ  الـصحراء،  سـيعرب  أنـه  لـو  كمـا  مـاء  ومطرة مشي حذاء :مضايقات

 وكأنــه مشــسي كــريم أســدٍ، الصــطياد ســيذهب أنــه لــو كمــا عريــضة، حــوافٍ
 مــن لــرتاً ،الكلــور رائحــة ذي املــسبح حــول مشــسي حلمــامٍ جــسده ســيعرض
ــسول ــد غـ ــشرات ضـ ــائرة احلـ ــا الطـ ــو كمـ ــه لـ ــةً سيـــضرب أنـ ــتوائية غابـ  اسـ

 اهليـستامني،  ضـد  حـساسية،  مـضاد  إقياء، ومضاد مطهر :وأدوية بالساطور
 التـهاب  ومـضاد  جرثـومي  ومضاد بل تشنج مضاد أمل، مسكن سهال،إ مضاد
ــدٍ تتوعـــد أخـــرى وتفاصـــيل وصـــفة مـــع  والكـــوارث األوبئـــة فيـــه تنتـــشر ببلـ

  .الصحية
 يـضيف  أن جيرؤ ومل اليدين، لغسل كحويل جيل شراء عليه أن اعتقد

  .واقياً قناعاً حلقيبته
 مــانون تجــاء الــسفر، أمــسية األحــد يــوم ظهــر بعــد التــايل، اليــوم يف
ــة ــها برفق ــةً أهل ــها، حامل ــد فكــان أمتعت ــام أن الب ــد تن ــان عن  ســيهمُّون إذ نات

  .الفجر مع بالرحيل
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ــة ذكريــات زالــت مــا  مــضي رغــم تداعبــه مــصر إىل مــانون والــد رحل
 األول، أمــس منــها عائــدٌ أنــه لــو كمــا عنــها يتحــدث هــو فهــا عامــاً، عــشرين
 البـارزة  والنقـوش  واملوميـاء  هبآثـار  أبـديٌ  ألنه دائماً حاضرٌ خالب بلدٌ فمصر
 الفوضـــى جـــرّاء والـــدهتا يـــساور القلـــق أن إال .والقبـــور املعابـــد تـــسكن الـــيت

 خــاص وبــشكل أرجائهــا يف املفقــود واألمــان الــبالد تعــمُّ الــيت واملظــاهرات
 أُحـصي  يومـاً  عشر مخسة فمنذ .الثورة على أشهر تسعة مضي بعد القاهرة
 تبثُّ حيث قيل، حسبما املدينة، مركز يف األقباط من شهيداً وعشرون أربعة

ــشاشات ــوراً الـ ــة صـ ــدرعاتٍ مرعبـ ــنقضُّ ملـ ــى تـ ــاهرين علـ ــسهم، املتظـ  لتدهـ
 وبعـد  العـودة  قبـل  القـاهرة  يف يومني على حيتوي اجلولة برنامج أن واملشكلة
  .وأسوان األقصر بني حبرية رحلةٍ يف أيامٍ مثانية إمضاء

ــة أبـــدت ــوحاً الـــسفر وكالـ ــذا وضـ ــم ال فالفوضـــى اخلـــصوص، هبـ  تعـ
 األخــرى الــشوارع أمــا جتنبــها، جيــب شــوارع بــضعة علــى حكــرٌ هــي األرجــاء
 يتوقـون  الـذين  الـسكان  من حفي ترحاب وسط هبدوء فيها التجول فبوسعهم

 حلجـارة  مرمـىً  كـان  أنـه  رغـم  أبوابـه  يغلـق  مل مصر متحف حتى الستقباهلم،
 املدينـة  مركز عن يبعد سيقيمون حيث الفندق فإن أخرى، جهةٍ من .الصراع
  .األهرامات قرب مرتات كيلو عشرة

 يكـشف  وجـذاب  مدهشٍ كموقعٍ مانون والد ذاكرة من األهرامات تطِّل
 فـوق  قـوى  بوجـود  مطوالً للتفكري تشيدها لغز ويدعو روحانية جتربةٍ عن لنا

  .طبيعية
 بقـضايا  حيكـم  أن الـواهن  املتـوهم  هلـذا  كيـف  :سـره  يف ناتـان  فتساءل

  فرنسا؟ مدن يف الصغرية واجلنح الناس
 أثـارت  قـد  األضرحة وأن حيٌ بلدٌ مصر أن بفكرة مانون والدة تشبثت

 ستتـــصل .احلاويـــة يف القدميـــة حـــضارته لرمـــي املـــستعد الـــشعب حفيظـــة
ــها ــل بابنت ــوم ك ــى معتمــدةً ي ــصرفهم، حــسن عل ــا ت ــها م ــةً جعل  بعــض مطمئن
 .طـارئ  أي وثحـد  لـدى  فـوراً  بـالعودة  وعـداً  هلا يطلقون جعلتهم كما ،الشيء
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 أثنـاء  حتـى  مفتوحاً جواهلا تبقي وأن أبداً اجملموعة تغادر بأال مانون أقسمت
  .الليل

 هـبط  قـد  الليـل  يكـن  ومل مـانون  والـدا  غـادر  التعليمـات،  من سيلٍ بعد
  .بعد

 خلـف  الغافيـة  الـشمس  فلفتـه  اخلبز، ليشرتي للتو بعدمها ناتان خرج
 ببحـرٍ  لتغرقهـا  رودان جـادة  أسـفل  املدينـة  فـوق  سـدوهلا  مرخيـةً  الدفاع أبراج
 البعيـد  ومـن  األعلى من أكثر خالّبة البانوراما هذه تبدو أال ترى اللون، وردي
  .الوقت هذا مثل يف التفاصيل تتماهى حيث

 بعيد من ملح لقد رودان، جادة اهلدوء يسود حيث األحد يوم مساء إنه
 املـرتو،  حمطـة  ملسـال  مـن  قـادمٌ  حنـوه  يتجـه  طيـفٌ  تقريباً، مرت 100 بعد على
ــاة املــسبح، فتــاة هــي إهنــا أجــل  املــسافات مازالــت .األمحــر الــشعر ذات الفت

 كلمـا  شـكوكه  تالشـت ! معجـزة  من هلا يا هي، أهنا الشك ولكن بينهما تفصل
 نعـم  .قـصريٌ  إنـه  منـه،  خـصلٍ  ثـالث  سـوى  يـرَ  مل الـذي  شعرها هاهو اقرتبت،

  !هي إهنا
 لــون مــع لوهنــا تنــاقض يــضفي ســوداء وكنــزةً جينــز بنطــال ترتــدي

 منــه اقرتبــت .للمــساء الورديــة الظــالل حتــت أخــاذاً ســحراً الــشفاف بــشرهتا
 عليـه،  تعرفـت  قـد  أهنـا  واثـقٌ  إنـه  متلكته، اليت الدهشة بنفس إليه تنظر وهي
ــها ــه تبحــث كانــت لعل ــةٍ أيــضاً هــي عن  بــضع لديــه كــان .بــه التقــت وبأعجوب

 بأنـه  متامـاً  مـدركاً  بـسالم  تعـرب  يـدعها  أم إليهـا  سيتحدث هل ليقرر حلظات
  سيفقدها؟

 ثـم  خطـوتني  سـار  يفعـل؟  مـاذا  سـره  يف يتـساءل  وهـو  نظراهتما التقت
  :وقال استدار

  املسبح؟ يف نلتقي أمل -
  !أيدينا وتالقت بلى :وقالت مبتسمةً استدارت

 الـذكرى  هـذه  أن البد يده، ملسة تذكر زالت وما املسبح يف حملته إذاً
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 خيـــشى إنـــه عليــه،  اســـتحوذ ذهــولٍ  وســـط مــات الكل تـــسعفه مل .تــسكنها 
 حيــرك خطــريٌ رنــنيٌ فلــصوته جمهــول، عــاملٍ يف الــسابح ومعناهــا الكلمــات
 علـى  ستهيمن صورهتا سيحرك األوىل للمرة مسعه الذي وصوهتا شعوره،
 الــشعر ذات الفتــاة إن .أحالمــه لتغمــر الواقــع مــن تتــدفق كموجــةٍ أفكــاره
 للحيـاة  بعـدٍ  أول تعـرب  عينيـه،  أمـام  اإهنـ  األرض، علـى  تـسري  حقيقةٌ األمحر
 األفـضل  مـن  زواياهـا  كل على كُتب حيث باملخاطر، احملفوفة للحرية املثرية
  ...اهلرب

  
 حتـى  ويـرفض  هنـا،  مـن  املخـرج  جيـد  املـصعد،  يدخل سرعة، بأقصى

 منذ ومتسائالً بتناوهلا يأمره وهو املمرض له قدمه الذي والبسكويت الشاي
  .بنفسه يهتم أن وعليه ،يشرب أو يأكل مل متى

 لعلـه  الرمـق  فيهـا  سـدَّ  الـيت  األخـرية  املـرة  كانـت  متى يتذكر ال حقاً إنه
 قــادراً عــاد مــا التحقيــق، قــسم يف أمــس ليلــة تناوهلمــا الــذين واخلبــز الــشاي
 حيـث  املستـشفى  هـذا  يف شيئاً يتناول لن يكن، مهما ولكن الوقت، تذكر على

 فلـن  اعرتاه الذي والضعف حلقه حيرق لذيا الظمأ رغم إرباً، املوتى ميزقون
  .شيء أي مقابل ذلك على يقدم

 الساعة عقارب تدق. بالناس تعجُّ القاعة ومازالت سدوله الليل أرخى
 مـن  مـا ! للغرابـة  يـا  الـسيارات،  مـن  قلـيالً  يعدُّ الكورنيش لكن مساءً، السابعة
 مـا  .للنـوم  مجـيعهم  النـاس  وخلـد  انتـصف  قد الليل أن لو كما به، يتعلق باصٍ
 بـاحلرية،  غـرق  اآلن، سـيعود  كيـف  .الطرق مفرتق عند واحد شرطةٍ رجل من
 يتم بيضاء، أجرة سيارة إهنا عادية ليست أجرة، سيارة عربت األثناء هذه يف

  !له قيل ما هذا العداد، حسب ال السائق رغبة حسب الدفع
 وســتة مخــسة فقــط يــصطحبه أن إليــه يتوســل أن قــرر للــسيارة أومــأ

 دار يقـصد  أنـه  مجعة أخربه السائق، توقف .الكورنيش طول على مرتات كيلو
 مــن قادمــاً كــان الــذي الــسائق فوافــق واحــداً جنيهــاً ميلــك ال ولكنــه الــسالم،
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 اهلـاتف  فخطوط عائلته، على قلقاً حلوان، يف منزله إىل متجهاً املدينة مركز
 يلكوبرتاتواهل التحرير ساحة تعم اليت الفوضى عن حدثه .مجيعها مفصولة
 فــرض مت .اللــصوص حلــزب الكــبري املبنــى التــهمت الــيت والــنريان والــشهداء

ــذ التجــول حظــر ــاً، ســاعةٍ من ــهجوم تعرضــوا الــشرطة رجــال أن إال تقريب  لل
ــل مبتهجــة املدينــة مركــز يف واجلمــاهري الــسجون، أبــواب وفتحــت  جنــود تقبِّ
 عهـده،  كسابق يءش يعود ولن األمر انتهى املنزل، إىل العودة وترفض اجليش

 من مصر لتولد قريب، عما بالفرار واألمراء وامللكة امللك سيلوذ اهلل، أراد إن
  .احلقيقيني أبناءها ويبارك الرب فليباركها جديد

 احلـي  يف ال الـسالم  دار يف شرطة رجل من فما رأى مبا مجعة فوجئ
 وارعالـش  يف البائـسة  األحيـاء  هـذه  سـكان  أفلـت  األسـفل،  يف حتى وال العلوي
 إنـه  جتـول،  حظـر  يكـن  مل .أقفاصـها  مـن  هاربـة  كعصافري اخلافت النور ذات
  .إفريقيا هنائي بكأس مصر انتصار لعله عيد، يوم

 حزناً يسكنه كان األسى لكن املبتهجة، احلشود بني طريقه مجعة شقَّ
  .الننت الريش طنرب وبصرير خبطاه الشوارع هذه زرع طاملا اليت ياسني على

 كـل  يـصادفهم  كـان  الـذين  النـاس  هـؤالء  مـع  الفرحة اسنيي يتقاسم مل
 هــذا مــن مــرتٍ كــل يــدق .أمســاءهم يعــرف وال أجلــهم مــن بنفــسه ضــحى يــوم،

  .مجعة األمل فيتملك غيابه بناقوس الشارع
 هنــاك هــو هــا أملــه، حتقــق أميــن، قهــوة يف رجــب برؤيــة األمــل داعبــه

 لوقــتٍ تعانقــا ة،الثــور صــور تبــثُّ الــيت اجلزيــرة شاشــة أمــام الــشاي حيتــسي
 يف رُمــي أو مــصرعه القــى قــد أنــه خــشية رجــب يــساور القلــق كــان طويــل،
 الـذي  صـديقه  لقـاء  فواساه مجعة أما كثرياً، الشاشات يف عنه حبث السجن،

 خبـزاً  لـه  ليحـضر  الـصغري  الصيب وأرسل الشاي أمين له قدم أمله، سيقامسه
 لقائـه  وعـن  يناملتظـاهر  عـن  حتـدث  معـه،  جـرى  مـا  كـل  مجعـة  روى .وفالفل
 التحقيـق  لفـرع  تطـرق  املستـشفى،  يف ياسـني  ثـم  اجلريح ياسني وعن بياسني
 رجـب  له قال .تويف قد أنه واثقٌ أنه مع ياسني جثمان فُقد حيث املوتى وبراد
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 حـــسان ســـيخربون وغـــداً الراحـــة، مـــن قـــسطاً ويأخـــذ يأكـــل أن عليـــه بـــأن
 فال النار، فيه ونسيضرم جثمانه يسلموهم مل وإن املستشفى، إىل ويتجهون

 يالقــي فلــن وإال املــوتى صــالة بعــد دفنــه ويــتم ويكفــن جــسده يغــسل أن بــد
  .اجلنة

 هــزَّه برهــة، بعــد .غافيــاً رجــب كتــف علــى واتكــأ طعامــه مجعــة تنــاول
  .»تنحيه سيعلن رمبا الشاشة، على سيتحدث اللصوص ملك« :قائالً رجب

 مــصر« :وقــال أبنــاءه هنــره كــأبٍ خافــتٍ بــصوتٍ يهــذي إنــه كــال ولكــن
  ».املنازل الشعب يلتزم أن واملهم واعداً غداً هلا إن أفضل، بشكلٍ ستغدو

ــاح ــشوارع اجت ــم ،»ارحــل« وكلمــات وصــراخ صــفريٌ ال ــداً تالشــت ث  روي
 رمبـا  التحريـر،  سـاحة  برحـوا  فمـا  الثـائرين  »بـوك  الفـيس « شـبان  أمـا  .رويداً

 هـذا  هدهـد  .ستـستمر  لكنـها  الـشهداء  ماليـني  رمبـا  شـهداء،  ثـورهتم  شهدت
 انطوى أمين، قهوة يف الدرنة األرض افرتش الذي جلمعة باألمل املرتع اليقني
  .متاماً للنوم واستسلم اجلدار قرب نفسه على

 اليـوم  صـباح  يف هلمـا  قالـه  ياسـني،هذا  باستـشهاد  الـشك  حسان راود
 كـان  أنه شعر ضياعه، أو مبوته ينبأ متتالية أيامٍ لثالثة ياسني فغياب التايل،

 وسـعى  »الكـراج « تبـدَّل  التحريـر  سـاحة  ففـي  شـهيداً،  حياته ينهي بأن رغبي
 بـل  ال اإلحـساس  هـذا  راوده لقـد  نعـم  اآلخـرين،  أجـل  مـن  بنفسه يضحي ألن
 مـا  ذلك كل .باملخاطر بنفسه ويلقي هبا يركض كان اليت بالطريقة بعينيه رآه

 اءةالقــر وتعلــم والديــه كنــف يف حــسان ترعــرع لطاملــا حــسان، دمــوع كفكــف
  .ليذرفها دموعٌ لديه زال فما والكتابة،

ــصدوا ــشفى قـ ــصر مـ ــيين، قـ ــن مل العـ ــسيدة تكـ ــادة الـ ــسم يف املعتـ  قـ
 أجـرت  ثـم  الـسجل  على نظرة ألقت شباباً، أكثر سيدةٌ حملها حلَّ االستقبال،

 اليوم بنفس تويف قد »العليب مجعة« محله الذي الصيب أن هلم أكدت .اتصاًال
 .املـوتى  بـراد  يـدخل  مل جثمانـه  أن إال الطبيب، تبهك ما هذا فيه، وصل الذي
 لعلـهم  .املـشوّه  بالـصيب  العـائالت  إحـدى  أخطـأت  أم أخذتـه  قـد  الشرطة لعل
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 مـن  خبطـأ  اخلدمـة  وخـزائن  األمـاكن  إحـدى  يف مـا  يوماً جثمانه على يعثرون
  .املمرضني أحد

 و احلـراس  فهـرع  أرضـاً،  ورماه السجل أمسك ثم بالصراخ حسان بدأ
ــوه ــامٍ لعــدة الثالثــة الفتيــان هــام .خارجــاً زجُّ  العلــوي احلــي أزقــة يف تلــت أي

 كـاذبٌ  أمـلٌ  يداعبـهم  االجتاهـات  كـل  يف يتلفتون الناس، ازدحام رغم اخلاوية
  .ياسني بظهور

 مـسرية « تـشهد  كانـت  الـيت  التحريـر  سـاحة  إىل اجتهـوا  األيام، أحد يف
 طــالبني« معــاً اليــصرخو الــساحة يف برمتــه القــاهرة شــعب اجتمــع ،»املليــون

  .بالرحيل النصابني عصبة مطالبني »اخلالص
 استـشهاده  يـوم  بلباسـه  صـورةً  األشـقر  لياسـني  الـتقط  قد حسان كان

 حمـيطٍ  فـوق  هبـا  ولـوّح  كبري حبجمٍ فطبعها الساحة، يف ويتنزه له يبتسم وهو
 الـشاعر  هـذا  سـؤاهلم  ولـدى  واألطفـال  والنسوة الرجال من األطراف مرتامي
  :أجاهبم الغالم؟ هذا يكون من مبأساته، جملنونوا بأحزانه
   .»األموات من أكثر وميتاً األحياء من أكثر حياً! الثورة مالك هذا«

 ال أصــغر، حبجــمٍ الــصورة نفــس لــه يطبــع أن حــسان مــن مجعــة طلــب
 ملتابعـة  بـالقوة  متـده  صغرية شعلة ،»كالتعويذة« جيبه يف ليدسها وإمنا لرياها
 شاشــة عــرب األحــداث ســيتابع املــساء يف ..جديــد مــن العلــب وجيمــع حياتــه
  .أمين قهوة يف التلفاز

 أمـا  اجلمـال،  ظهـور  علـى  »بـوك  الفـيس « شـبان  النظـام  مرتزقة هاجم
 لـو  كمـا  حبـدادٍ  الـرئيس  تنحـي  أعلـن  فقد العنق ربطة ذو املريع اجلنرال ذاك
 بـد  وال التحريـر  سـاحة  يف الفـرح  انفجـر  نفـسها،  اللحظـة  يف وفاته، يعلن أنه
 العلــوي احلــي ويف .دويــه مســع قــد البحــر مــن اآلخــر الطــرف يف الــساكن أن

 فـاختفوا  الـشرطة  رجـال  ذُعـر  اهلواء، يف النارية األعرية أُطلقت السالم، لدار
 إىل بـالفرار  الذ فقـد  املعذبني آالف عنه حبث الذي املساعد أما األنظار، عن
  .جرائمه من هرباً ليبيا
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 تــدجج حيــث املرتفــة »بــوك الفــيس« يــاءأح مــن مــشاهداً التلفــاز، بــثَّ
 مــن اجلميلــة أبنيتــهم حلمايــة الغولــف وعــصي بالــشوبك شــباهنا مــن بعــضٌ
 الـسوقيني،  كـل  أن يـدركون  يكونـوا  مل .السجون من الفارين اجملرمني مباغتة
 الـــسالم، دار يف اجتمعـــوا قـــد األطفـــال وخـــاطفي واملبتـــزين النـــسوة قـــاتلي
 الـشرطة  أقـسام  مـن  عليهـا  اسـتولوا  الـيت  مبأسـلحته  الناريـة  األعـرية  يطلقون

 انـضموا  الـيت  اجليـوش  بـني  مـا  ضـارية  حـروب  نـشبت  .الـنريان  التهمتـها  اليت
 وهم والرتامادول، واحلشيش األعشاب وجتار املخدرات ألمراء والتابعة إليها

 أطلـوا  مـا  احلـي  وسـكان  هـوادة،  دون ملبنـى  مبنـىً  مـن  متـنقلني  فساداً يعيثون
  .النار إطالق يهدأ حني اهلدنة أوقات يف إال الشوارع على

 شــيء، كــل تغــري لقــد الــبعض، بعــضهم علــى يتعرفــون النــاس يعــد مل
 قـد  اجلاذبيـة  وكـأن  تـسبح  صـارت  عنـها،  اخلـوف  وثـاق  فـك  اليت فأجسادهم

  .معهودة غري خبفةٍ انعدمت
 اجلميــع مــرأى علــى العــشاق يتعــانق اجلــدران، علــى األطفــال يرســم

 حمـل  »الثـورة  صـباح « حـلَّ  الـصباح،  ويف غريبـة،  شاقةٍبر شباباً العجزة وغدا
ت  الـيت  ببـشائره  الربيـع  صـهوة  املرتقـب  اخلـالص  امتطـى  ،»اخلري صباح«  هلـَّ

  .السالم دار يف إلَّا تثاقل وما مصر على
 يف غريـــبٌ ختـــبطٌ .الـــسعادة بـــرباعم العهـــد حديثـــة الثـــورة زالـــت مـــا
 بشعرٍ فتاة يشبه صيبٌ املرتو يف صادف أنه حسان، روى ما فحسب الشوارع،

 جبينـه،  ويقبـل  شـعره  فيـداعب  آخر شابٍ ركبِ على رأسه يضع متموج طويل
 مـن  القرآنيـة  اآليـات  مـن  بعـضاً  يتلـو  ملتحـي  سلفيٌّ املقابل، الكرسي على أما

  .اجلوال شاشة
 ال الربيــع، هـذا  يهـدد  شــيءٌ يكـن  مل الـسالم،  لــدار العلـوي  احلـي  يف
 امليـاومون  ارمتى .أنياهبا برزت اليت اعةاجلم وال األشرار عصابات حروب
 املغلقـة  واملـوانئ  الـبالد  أحنـاء  يضرب الذي اإلضراب جرّاء العطالة برباثن
 أن علـى  زد هلـا،  حصر ال اليت املشاكل من واملزيد املرتفعة البنزين وأسعار
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 الوحيـدة  الـصناعة  وازدهـرت  عاليـاً،  تتسلق والشاي والسكر اخلبز أسعار
 املزابـــل ومقلــيب  األشـــرار عــصابات  هلـــا روّجــت  الـــيت »بيمــشي  شـــي كــل «

  .العمومية
 مغـادرة  بعـد  شـهرين  مـن  بأقـل  اكتفى كامالً، فصله الربيع يستغرق مل
 علـى  املرتزقـة  مـن  حزمـة  مجعـة  شـاهد  األرض، علـى  هناك العجوز، املستبد
 رجــال أمــسك وخيامهــا مبنــصاهتا التحريــر ســاحة تكتــسح التلفــاز، شاشــات
 تعرضــوا قــد الفتيــان أن الحقــاً عُــرف .اهلــرب حــاولوا ذينالــ بــالثوار اجلـيش 
 إىل برمتـها  األمـور  أحيلـت  ثـم  ثيـاهبن  ومزقـت  أُهن فقد الفتيات أما للتعذيب
  .لسنوات بالسجن عليهم وحكم العسكرية، احملاكم

 الرجـل  ذاك وأن ثـورة  هنـاك  يكـن  مل أنـه  أميـن،  قهـوة  يف اجلميع، فهم
ــذي ــك اُعتــرب ال ــة ســوى لــيس واجملــرمني اللــصوص مل ــدي متحركــة دمي  بأي

 لديهم مبا االحتفاظ هو الوحيد ومههم واملزركش، املوحد الزي ذوي الرجال
 اخلاصــة واملــدارس ومــصانعهم ومــزارعهم األمرييكيــة وبــأمواهلم ميــزات مــن

 األخـرى  التجـاوزات  وآالف واملـسابح  واملطـاعم  والنـوادي  واملشايف هلم التابعة
 دميتـهم  جرجـروا  وإمنـا  يغـادروا  مل أولئـك  لفوائـد، با عليهم يعود وما للقانون

 انتخابـــات وينظمـــون شـــنقاً، اإلعـــدام حكـــم هبـــا ينفـــذون ال ومل احملــاكم  إىل
  .باحلرية ويلوحون

 هــؤالء وجــوه علــى واضــحاً صــار الكــذب أن أميــن قهــوة رواد كــل اتفــق
  .أبداً يغادروا لن خطاباهتم، يف القدامى احليتان

 مـا  تـأمني  عـن  عجـزت  الـيت  العـائالت  عـض ب علـى  ثقـيالً  الـصيف  حلَّ
 فمــا بينــهم، مــن رجــب .الــسفلي الــسالم دار حــي يف حتــى أبنائهــا رمــق يـسد 
 وافـر  بـصيفٍ  حظـي  فقـد  مجعـة  أمـا  احملـارم،  شـراء  علـى  يقبلـون  الناس عاد

 بـدينٌ  عجـوزٌ  نـصبّه  خلت، سنوات عدة ومنذ املدرسية العطلة بدء مع ،اخلري
 العجـوز  صـنعها  الـيت  األرجوحـة  عـن  املـسؤول  احلركـة  على يقوى بالكاد أثرمٌ
 تقريبـاً  األلـوان  بكـل  وطالها امليكانو بطريقة مركب حديدي قفصٍ من بيديه
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 تتحــرك معلّقــة أرضٍ علــى مثبتــةٌ البالســتيك مــن صــغريٍ وفيــل مقعــدين مــع
 غائبـةً  صـغرية  أرضـاً  العجـوز  الرجـل  خـصص  .الـدفع  قوة حسب وإياباً ذهاباً
 لقبــه ،»العجــوز« يتوصــل بالكــاد .الــسالم لــدار لــسفليا احلــي يف بنــائني بــني
 خـالل  األرجوحـة  لـدفع  األربعينـات،  ينـاهز  كـان  احلـي  وطـأ  عندما ألنه رمبا

 ثقيـل  يعتليهـا  مـن  فكـل  للتـو  تنهكـه  قويـةً  دفعةً تتطلب فهي اجملدبة، الفصول
 كافـة  يف احلي أبناء كل توافد ومع الصيف حبلول أما .الكفاية فيه مبا الوزن
 الــيت الرياضــة هــذه اعتــاد ومجعــة مبفــرده ذلــك علــى يقــوى فلــن وقــات،األ

 سعيداً العجوز كان .فقط األولني اليومني يف العضالت يف بتيبسٍ له تتسبب
  .حمببني وصرب بظرافةٍ األطفال مع يتعامل فهو مبساعدته
 10 يكـسب  مجعـة  كـان  واحـدة،  لـرية  باألرجوحـة  الواحـدة  اجلولـة  كلفة

ــرياتٍ ــاليوم، ل ــاول يكفيــه مــا ب  واملــساء، الــصباح يف وفالفــل فــول صــحن لتن
ــى اجلديــد مأوامهــا يف رجــب مــع الطعــام وفــرة متقامســاً  حيــث الــسلم أعل

 .منيـب  جـسر  حتت سنوات عشر منذ بالوبر مكسوة 504 بيجو سيارة ألقيت
  .إليها سبقهم الذي اجلائع مع يتقامسوها

 النظـر  بغـض  لنهايتـها  أفـضت  قد شهيد 864 قائمة أن اجلميع اعتقد
 تـشرين  وحتـى  رمـضان  هدنـة  فخـالل  اآلخـرين،  الـشهداء  وبعـض  ياسـني  عن

 مـدرعات  صـور  اجلزيرة بثت األمسيات، إحدى يف .ضحايا يسقط مل األول،
 .الكنيــسة قــصة خلفيــة علــى تظــاهروا الــذين علــى بــضراوة تــنقض اجلــيش
 قـذفت  حيـث  بالـضبط  املكـان  نفـس  إنـه  جيد بشكلٍ املكان على مجعة تعرَّف
 التلفزيـون  مبنى قرب ماسبريو كورنيش على اهلواء يف ياسني الشرطة سيارة
 24 أضــيف .أجــساداً ويــسحق للنــاس يتعــرض مــن اجلــيش املــرة، هــذه لكــن

 بالبكـاء،  وأجهـش  قهوتـه  يف كرسـيٍ  علـى  القبطـي  أمين اهنار .للقائمة شهيداً
 قويطلــ ســالحاً سيــشرتي أنــه شــهقتني بــني قــال احلقيقــيني، الثــوار مــن فهــو
 لتهدئتـه  جهداً وبذلوا مواساته الزبائن حاول .يصادفه ضابطٍ أول على النار
  .باكٍ كطفلٍ له وهدهد أحضانه يف أحدهم أخذه حتى
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 يف انبعــث .الكئيبــة األيــام مــن أهنــاراً فــاض بيــأسٍ الــسالم دار غرقــت
 حلـمٌ  منـسية،  قـصريةٍ  حلظـةٍ  جـنح  علـى  حيلـق  حلـمٌ  جـداً  املألوفـة  الليلـة  هذه

  ...واللجوء بالرحيل
  
 هلــذا الرطــب الظــل يــداعب .هــذا األمــوات بلــد مــن أفــضل عــاملٍ إىل
 وأغاظـه  احلـر  وأرهقـه  الـشمس  هنـشته  الـذي  ناتـان  النبالء وادي يف الضريح
 وطــأ أن منــذ منــه حُــرم والــذي بــه يــشعر الــذي لالرتيــاح يــا .العنيــد الــذباب

 حكــم تحتــ الــصعيد وزيــر »لراموســي« الكــبري الــضريح هــذا يف إال األقــصر،
 حـني  الفجـر  بزوغ وعند صباحاً املكيَّفة، الفندق غرفة يف وكذلك ،»أخناتون«

 الستائر خلف املغلقة الكبرية النوافذ تلك أسفل بالنوم مستغرقةً مانون كانت
  .املغرّدة العصافري صباحُ سوى منها يشفُّ ال اليت الزرقاء

 صــوراً يهــبَل يديــه فاحتــاً الــسيَّاح، مــن بأعجوبــةٍ الــضريح هــذا أفلــت
 كتخيالتٍ كالسراب، باقٍ عاملٍ أبداً، يضيع لن لعاملٍ مرسومة وأخرى منحوتة
 لرحلتـه  يرتـب  كوكبنـا  عـن  منفـصلٍ  لـشعبٍ  سرمديةٍ بنعمةٍ يقظة كحلم عذبة

 البخور نشوةُ فيك فتسري شائبةٍ تشوبه ال إيقاعي حلنٍ وفق بصفاءٍ األخرية
  .مصقول كحجرٍ ناعمٍ عاملٍ أمام متسمّراً ،اللوتس بعطر مثالً

 الطقــس يلقيــه الــذي الــضيق بــني تتنقــل متامــاً، العكــس اخلــارج، يف
 تـسكنهم  والذين القذرة الرثة بثياهبم الصبية إزعاج وبني احلشرات وشراسة

 بذراعـه  ويتعلقـون  األشـباح  مـن  كـسربٍ  ينبثقون حمالة، ال والقمل الطفيليات
 لنفـرتييت   الشيفون من لعبةً فقط يشرتي أن يتوسلون وهم قميصه ويشدون

  .الصني يف ومصنوعة بل قذرة
 القـابع  الثالـث  رمـسيس  معبـد  باحـةِ  يف املهدئة بالظالل أيضاً استمتع

ــة يف ــابو مدينـ ــدة حتـــيط .الـــسنني ماليـــني منـــذ حـ  الـــيت بالـــساحات األعمـ
  .الغبار من زوابعٌ فيها وتلعب الشمس رصصتها

 ،Serious Sam3 تديكــورا علـى  الكرنــك يف وكـذلك  هنــا ناتـان  تعـرَّف 
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ت  املـرة  هـذه  ولكن لديه، املفضلة الفيديو لعبة  املـزعجني  الـسيَّاح  أسـراب  حلـَّ
 تفجريهـــم مـــن يـــتمكن ال ولكنـــه واملـــسليني املقـــززين الفيـــديو وحـــوش حمــل 

 مـن  الناتئـة  النحـوت  تقـدم  مـا  يفـسدون،  أهنـم  كمـا  باإلصـبع،  ضـغطة  مبجـرد 
 ذات والتماثيــل الــضخمة العقــارب لتلــك باإلضــافة وآهلــة وحمــاربني أمــراء
 هـذه  وسحر عظمة البشر هؤالء يدّمر منصهرة، كحممٍ محراء بعيونٍ القرون
 إحـساسٍ  أي يعرتيـه  ال هـشٍ  بأسـلوبٍ  ولكـن  فيـديو  ألعـاب  انفجار مثل املعابد
  .هذا األموات بلد ناتان مقت ملا السيَّاح، هؤالء لوال .باملشهد
ــه بــدت مــصر أن كمــا الكــدر، نفــسه يف يلقــون األمــوات يكــن مل  يف ل
 واملوميـاء  اجلنائزيـة  ومعابـدها  بأضـرحتها  األطراف مرتامية كمقربةٍ األقصر

 .امللـتحني  الـصبية  بأولئـك  سـوى  فيهـا  للحيـاة  نـبض  ال متحفهـا،  يف املوجـودة 
 علـى  يـضفي  ممـا  باملنطاد، كان املوت ضفاف على جتواهلم أن لو ناتان متنى
  .بأقدامنا نطأها أال فكرة املقابر وقار

 باحليويـة  تعـجُّ  مدينة فهنا االختالف، شديد كان القاهرة، يف املشهد 
 يلفهـم  ومـرح،  حبيويـة  النـاس  يتـدفق  حيـث  حبياتـه،  ناتـان  يره مل ما هنار ليل

  .العفونة من وغريها النفايات غازات من تأنُّ اليت الشوارع يف الصخب
 كنـزٌ  هأنـ  لـو  كما املغلقة األسواق أحد إىل السياحي املرشد اصطحبهم

 بـني  الـوعي  عـن  غـاب  ناتان أن إال املأهولة، الدروب متناول عن بعيداً مكنون
 يف النتنـة  رائحتـه  تعبـق  الـذي  الفاسـد  الطعام على تغطُّ وهي الذباب أسراب
 األوىل املــرة تكــن مل ومعلقــة، مذبوحــة حيوانــاتٍ لــدم بــربكٍ ليتعثــرون املكــان،
 عـن  عوضـاً  املـرتو  ركـوب  علـى  والـده  أصـرَّ  حـني  أخـرى  مـرة  عليـه  أُغمي فقد

 مـن  كـل  أبدتـه  الـذي  الـتحفظ  رغـم  مـصري  مواطنٍ يوميات ليعيشوا التكسي
ــويز مــانون  املتــسولة تلــك عــن بناظريــه شــاح إغمائــه، مــن أفــاق أن بعــد .ول

ــاً تــدب الــيت املنتحبــة  قــدماها وكانــت للنــاس يــدها ومتــد املــرتو وســط دبيب
  .املشوّه وضهاح بسبب اخلاطئ باالجتاه مطويتني العاريتان

 بــشوارع احملزنــة البــؤس مــشاهد ناظريــه أمــام اخلــط طــول علــى تتالــت
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 رهطٌ يسربها احلطام من أكوامٍ جبانب بأعجوبة متماسكةٍ وأبنيةٍ مزدمحةٍ كئيبةٍ
 الفينـــة بـــني تطـــلّ .باحلـــسبان ليـــست أخـــرى ومـــصائب التائهـــة، الكـــالب مـــن

 خــان شــارع ذراع علــى بــارزة صــغرية ســاحات يف تغفــو أمــانٍ دفقــاتُ واألخــرى،
 عامـلٌ  للتـو  يهـددها  النيـل،  ضـفاف  علـى  املطـاعم  ألحد خيمة ظل يف أو اخلليلي
 القطط من عصابةٌ أو جوعاً يتضور حصان جيره الذي التنظيف كطنرب ممرضٌ
  .الطاولة  حتت بشراسة متوء و تأكل حتى لالنقضاض املتأهبة القرعاء

 اآلالم هــذه وطــأة مــن فــفخي قــد أنــه منــه ظنــاً الكحــويل باملــشروب الذ
 .والـده  علم دون بالدراق فودكا زجاجة العودة قبل حقيبته يف دسَّ لذلك املربحة،

  .احلر لينسى احمللية البرية من بثالثٍ اكتفى إذ األقصر يف منها يرشف مل
 وحيتــسي جعبتــه ميــأل أن أمــس ليلــة بــصدماتٍ أصــيب مــا بعــد قــرر

 القــاهرة، يف سيمــضيه الــذي يلالتــا اليــوم طــول علــى ســاعة ربــع كــل رشــفةً
 العقـيم  األجـرة  سـيارة  حجـرة  يف وهـو  امشئـزازه،  تالشـى  كـبرية  جرعـة  فبعد

 القدمية القاهرة باجتاه النيل كورنيش على جبولة يصطحبهم الذي واملكيف
 يتتــاىل حيــث املــؤمل املــدني الواقــع عــن معــزلٍ يف أنــه شــعر األقبــاط ومتحــف

 الـرداء  ذات املتـسولة  تلـك  وعـن  النـهر  اعذر عـن  بعيـداً  األبنيـة  من قبيح صفٌ
 خـشي  مـشهدٍ  يف كتفهـا  علـى  املـنحين  ابنها حاملة النافذة تطرق اليت األسود

  .ممثليه أحد يوماً يكون أن
 كانــت وقــد حــديثاً ترميمهــا مت قنــاةٍ أســفل األجــرة ســيارة هبــم حطــت

 القنـاة،  جـسور  فتحـات  عـن  بعيـداً  هنـاك  .القلعـة  قـصر  إىل النيـل  مـاء  حتمل
  .السياح يراها ال اليت مصر حيث هناك .النفايات من بأكوامٍ أكواخٌ نوءت

 زيــارة قــصدت الــيت اجملموعــة عــن ناتــان وختلَّــف حــاراً الطقــس كــان
 النــهر ضــفاف علــى املنيــف احلــاجز علــى جلــس ثــم للقنــاة املرممــة األمــاكن
  .الظالل وارفة (*)البنغال تني شجرة أغصان فوقه تتدىل

                                                 
  . فتحصل على أشجار جديدةشجر كبري تتدىل أغصانه على األرض و تعرِّق :تني البنغال (*)
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 ظهـره  وراء راميـاً  فأمثلتـه  وجنتيه داعبت عليلة نسمةً النهر إليه محل
ــه وانزلــق الــسري حركــة ضــجيج ــمٍ ذهن ــهر جمــرى إيقــاع يــراقص حبل  يف .الن
 عليهـا  وقـف  النهر، إىل تصل بأدراجٍ رصيفٌ خلفها حجرية مصطبةٌ األسفل،

 ممزقــاً صــغرياً ســرواالً يرتــدي قدميــه، أمخــص حتــى رأســه مــن مبلــلٌ فتــىً
 ناتــان أن الفتــى الحــظ برهــة، بعــد .فائقــة بعنايــة بونبالــصا جــسده وينظــف
 أن قبــل بطنــه علــى مــرات عــدة وســبح النــهر يف غــاص .لــه فابتــسم يراقبــه
ــصابون زال وقــد األدراج يرتقــي ــشرته عــن ال ــسمراء ب ــة ال ــة النظيف  والناعم

 .صــباحاً القــاهرة متحــف يف ناتــان تأملــها الــيت التماثيــل كغرانيــت املــصقولة
 غـري  توافـقٌ  بينـهما،  يـربط  مـا  شـيئاً  بـأن  خفيٌ إحساسٌ ،غامضٌ شعورٌ جذبه
 أو نائيـة  كجزيـرةٍ  مـصطبته  على عارياً وحيداً العامل عن النفصاله رمبا بيّنٍ،
  .اإلحساس هذا فيه ولّدت منها أكثر اليت الفودكا رمبا

 ومل جزيرتـه  إىل باالنضمام له يبتسم مازال الذي الفتى له أومأ فجأةً
 منــه يقــرتب الــيت األوىل املــرة فهــذه يــرتدد مل ومجعــة لقبول،بــا الغريــب يــرتدد
 كمـا  النيـل  رائحـة  سـوى  منه تفوح ال عارٍ نظيفٌ إنه! احلظ حلسن يا أجنيب،

 أيـضاً  ويبـدو  بـالعمر،  متمـاثلني  أهنمـا  يبدو .مالبسه حالة يرى لن الغريب أن
 ظهــره علــى حيمــل وطويــل، نــاعمٌ اجلميــل شــعره األجانــب، كبــاقي ثــريٌ أنــه

 تـــصاميم أحـــدث مـــن جـــداً نظـــيفني جينـــز وبنطـــال كنـــزةً ويرتـــدي حقيبـــةً
Adidas. وصــفها، عــن الكلمــات تعجــز بطريقــةٍ إعجابــه علــى اســتحوذ لقــد 

 يف فقـط  لـيس  تائـهٌ  بأنـه  شـعوره  أو القـاهرة  ازدحام يف وحدته ببساطة رمبا
 خيـرج  حـني  ينتابـه  مـا  مثـل  جمهـولٍ  عـاملٍ  مـن  آتٍ تائهٌ وإمنا العاصمة شوارع

 يـوحي  فيـه  شـيء  وكـلُ  ونظراتـه  حركاتـه  .زينـب  السيدة ويعرب السالم دار من
 اللغـة  يفهم ال أنه كما اخلجل، من سحابةٌ تبتلعه .كوكبنا يكتشف مرخيي أنه

   أنت؟ أين من امسك؟ ما:ليسأله البسيطة اجلمل حتى العربية
 مــا شــيء وامسـه  فرنــسي أنـه  فهــم حركـات  بــضع وبفـضل  مجعــة لكـن 

 أولئــك األرض، علــى  النــاس أحــسن مــن »فرنــسي« للمعجــزة ايــ :»ناتــا« مثــل
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 أكثـر  مع العامل يف بلدٍ أمجل يسكن زيدان مثل هو رمبا العرب، حيبون الذين
  .هبن احللم عن يكف ال اللواتي إثارة العامل نساء

ة،  بـشرته  وعانقت النيل عبق مللمت نسمةٍ بعذوبة مجعة استمتع  النديـَّ
 أنه لو كما الالهثة أنفاسه يف جلياً ذلك بدا احلرب يشعر كان ناتا أن حني يف

ــاً كــبرياً شــوطاً قطــع ــع أن احلركــات عــرب لــه فــاقرتح .األقــدام علــى جري  خيل
 األعلـى  حنـو  وأشار ساعته على ناتا فطبطب معه، للسباحة وينضم مالبسه

  .ينتظره من هناك وأن وحيداً ليس ناتا أن مجعة أدرك الكورنيش، إىل
 الــذي احلــر ســعري النــهر رطوبــة ختمــد ريثمــا تظــاراالن بوســعهم لعــل

 بـأن  يثـق  مجعـة  رحلتـه،  مـن  حيملـها  ذكـرى  أمجـل  النيـل  باسم ليكون يتملكه،
 الفالحـون  ورمـى  نفاياهتـا  فيـه  املـصانع  ألقـت  ولو حتى تنسى ال النيل عذوبة
 الـسباحني  علـى  للقـبض  يعـودوا  مل الـسواحل  خفـر  أن وخاصة.أوساخهم فيه

 مـرحٍ  صـرخات  مطلقـاً  مجعة فرح رغبته، عند ناتا فنزل مجعة أحل .بقوارهبم
ــم ــع الغريــب بــدأ ث ــل مجعــة ســريوي .مالبــسه خبل  دار زوايــا كــل يف ذلــك ك

 يبــدي ال الــذي القمامــة هنــر يف بالــسباحة أجنبيــاً أقنــع أنــه ســريوي الــسالم،
  .أقدامهم من إصبعاً ليبللوا استعداد املصريني من الكثري

 كـان  املـاء،  يف أنفـسهما  رميـا  ثم أمتعته حتت ناتان أغراض مجعة خبأ
 الـصغري  الـذراع  صـعوبة  دون فتخطـا  منـه  وأفـضل  بـل  جيـد  بـشكلٍ  يسبح ناتا

 وجلـسا  تـصافحا  جـداً،  سـعيداً  الغريـب  بـدا  .مانيـال  ضـفة  وصال حتى للنهر
 يطـلُّ  أو جـرذ  يقفـز  بـأال  للـرب  مجعـة  تضرع النسيم، بعذوبة ليستمتعا قليالً

 كلــف مهمــا حيــزن أن الباســم الوجــه هلــذا يريــد ال فهــو الثيــاب رث متــسكعٌ
ــه وراقــت املتناســقة أطرافــه تأمــل األمــر،  الــصافية البيــضاء البــشرة تلــك ل
  .الرهيفة

 أنـه  أيـضاً  لـه  أومأ عودهتما، ولدى املصطبة إىل بالعودة ناتان له أشار
ــد ــصابون جــسده تنظيــف يري ــن جــسده دعــك .بال  أمخــص حتــى الــرأس م

 املداعبـة  هلـذه  يريـد  ال وكأنـه  جلـس  ثـم  ظهـره  عكبد جلمعة ومسح القدمني
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 الـيت  باملتعـة  فرِحـاً  وظهـره  كتفيـه  بفـرك  وقتـه  مجعـة  فأخذ ،تنتهي أن الزلقة
 أبــت احلمــراء البقــع لكــن أيــضاً رقبتــه ودعــك طــويالً فركــه للغريــب، منحهــا
 مــن املنــهمرة الــدموع لتفاجئــه الغريــب اســتدار وشــعره، ذراعيــه ثــم الــذهاب

  !الصابون تأثري من لعله مراوين،احل الفتى عيين
 وأخـرى  مـاء  زجاجة وأخرج املتاع حتت ظهره حقيبة يف الغريب حبث 
 أن حـني  يف لـرية  2 تكلـف  الـيت  الزجاجـة  مبيـاه  جـسده  نظـف  احلجم، صغرية
 بـأن  لـه  وأشـار  جلمعـة  ومـدها  الـصغرية  الزجاجـة  فتح ثم باجملان، النيل مياه

 لـيرتين  مجعـة  حيتـاج  الـدراق،  عـم بط شـهي  كحـولٌ  كحـول،  إنـه  .القليل يرشف
 نـزل  لكنـه  واألحـالم،  والفـرح  النـشوة  حيـث  األرض جنـان  إىل حيلّق حتى منه
  .ناتا فعل وكذلك واحدة برشفةٍ واكتفى الغريب رغبة عند

 وطبطـب  فرفـضها  الرطـب  جـسده  جيفـف  حتى لناتا كنزته مجعة مدَّ
 مالبــسه ءارتــدا علــى جــرؤ فمــا مجعــة أمــا ارتــداها، ثــم بكنزتــه جــسده علــى
  .واملمزقة القذرة ملالبسه الغريب ازدراء من خشي

 ناتـا  فبحـبش  احلقيبـة  من صادرةٌ DJ تشبه رنةٌ اللحظة هذه يف دوت
 نظــر .الــشاشة بلمــس بــه يــتحكم ملليــونري كــبريٌ جــوالٌ اجلــوال، هاتفــه وأخــرج
 بعـد  حتى بيده وهاتفه طويل لوقتٍ وقف .جيب مل أنه إال املتصل من ليعرف

  .النهر يف هبا ورمى البطاقة أخرج اجلهاز، فتح ثم الرنني توقف أن
 هبيئتــه إعجابــه علــى يــستحوذ الــصيب هــذا أن ســره يف مجعــة قــال

 .فيــه ملــسه الــذي بــاجلنون أيــضاً ولكــن البيــضاء وبــشرته ولطافتــه الغريبــة
 ملتـع  تفضي اليت اجليدة السبل فيه ختتفي واقعي عاملٍ يف تائهٌ ،مثله جمنونٌ
 ثــم الــشاشة، علــى يطبطــب الغريــب كــان هــذه، بأفكــاره غــرق مــابين .العــيش
 وناعمـاً  خفيفـاً  كـان  لقـد  وتأملـه،  مجعـة  أمـسكه  اجلـوال،  لـه  ومـد  منه اقرتب
 ثــم الفــضاء، مــن أُخــذت لــألرض خالّبــةٌ صــورةٌ شاشــته تــشغل الــريش، مثــل
 يـداه  وضـم  رأسـه  مـن  بإميـاءةٍ  رفـض  األخـري  لكـن  الغريب إىل يعيده أن حاول
 يتوصـل  مل .هديـة  بأهنـا  لـه  يقـول  كأنـه  باجلهـاز  متـسكان  اللـتني  مجعة بيدي
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 باليـد  لـيس  ولكـن  يومـاً،  طلبـه  ومـا  بـه  مبـالغٌ  خبـشيشٌ  فهذا لتصديقه مجعة
 خبـشيش،  مو« :بقوة رأسه يهز وهو مكرراً اجلهاز استعادة ناتا يرفض حيلة،

  .فهمها اليت الوحيدة الكلمة هذه ،»خبشيش مو
 أخــذ للتــو، كتفيــه علــى يــده واضــعاً فيــةًخ عانقــه ثــم طــويالً صــافحه

 مجعــة ليظــل واختفــى، بإميــاءة ودّعــه للنــهر، الــوعرة الــضفة وتــسلق حقيبتــه
 ذلـك  إىل بـه؟  سـيفعل  ماذا يدري ال يديه بني الصغري وكنزه جديد من وحيداً
 األيام جمرى يهددها ذكرىً بيديه ليلمس ياسني، صورة جبوار سيغفو احلني

 جنــمٍ، كــوميضِ املعتــاد ليلــه اخــرتق مشــسٍ لــشعاع ذكــرى بــالزوال، الــصاخب
  ...مبهر سرابٍ

  
 امسـه  أن قـال  جمهـول  برفقـةِ  النيـل  يف االستحمام من له بقي ما هذا

 لـراف  نفـسه  تـرك  الـشامبانيا  مـن  رشـفاتٍ  عـدة  فبعد لألعجوبة يا ،»مجعة«
  جمرور؟ يف سبح الفودكا من رشفاتٍ 3 وبعد

 جوالـه  علـى  جيـب  مل عنـدما  خاصـةً و قلقـاً  ينهار كاد الذي والده أخرب
ــويز مــانون مــع ينتظــره وهــو ــام ول ــاة أم ــأن القن ــاء ســقط قــد I-phone ب  بامل

 توقـع  فمـا  وهنأه بل مبلالً شعره زال فما للتو والده صدقه .ليلتقطه فغطس
 جهـازاً  لـه  سيـشرتي  أنـه  كمـا  التصرف، هذا مثل على اإلقدام باستطاعته أن

 االسـتحمام  بـسائل  جـسده  يـدعك  كان حني ناتان أدرك .عودهتم فور جديداً
  .األعجوبة تلك على الباعث وحدها تكن مل الفودكا أن الفندق محام يف

 حبــنني إليهــا يلــوذ ذكــرى لتبقــى جــسده الفتــى فــرك مرحيــة حبركــاتٍ
 ألحاسـيس  استـسلم  ثـم  األبـد  إىل يديـه  مـن  أفلتـت  قـد  مطلقة كسعادةٍ حارق
 االنفعاالت به فاضت باحلنان، تشعُّ كانت اليت املداعبات لتلك القدم شديدة
  .دموعه اهنمرت حتى

 لـو  كمـا  املـاء،  إىل ثم حنوه الفتى جذبه بأعجوبةٍ! القاهرة ألسطورة يا
 أو ثنائيـاً  معـه  يـشكل  الفتـى  ألن رمبـا  بـسحرٍ،  منبـهرٌ  أو مغنطيـسياً  منـومٌ  أنه
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 جـاهزٌ  آخـر  شـخصٍ  يف تـسكن  املـرآة  يف صورته كأنه احملتم، نصفه باألحرى
  .مرة ملئة البهجة عليه ويضيف الواقع ليعيش

 بتلـك  مليـاً  فكـر  إيـسي،  إىل عودتـه  لـدى  ناتـان  تفكـري  اللغـز  هـذا  شغل
 و فـوراً  للقلـق  جـداً  املـثري  الواقـع  مـع  فيهـا  تـصاحل  اليت اللحظة بتلك املعجزة،

 و صـــوراً الرتيـــب الكئيـــب بوقعهـــا األيـــام تلتـــهم لألســـف ولكـــن .تفكـــري دون
 للـروتني  القـامت  الوجـه  يف األخـرى  هـي  تتالشـى  فرتةٍ يف رالنو رأت أحاسيساً
  .الثاني تشرين كشهر املكفهر

 مـن  سلـسلةٌ  نعيشه يومٍ كلَّ وجيعل شيء كل على جببته الرمادي يلقي
 تـدخلت  :االختبـارات  هـذه  إحـدى  كـان  راف ختطيهـا؛  علينـا  الـيت  االختبارات

 طلــب يــود فهــو املــستوصف يف بزيــارة راف يعــود أن إليــه وتوســلت والدتــه
 :ناتــان ســأل .احنرافــه تــسوية علــى يــساعده الــصفح هــذا لعــل منــه، الــصفح
  ماذا؟ على أساحمه ولكن

 أن كمـا  .الفكـرة  هـذه  مـن  يكابد إنه موته، وِزر محَّلك بأن :األم أجابت
  .يساعده جيداً أثراً له يكون قد هذا أن يظن النفسي الطبيب
 اختلـق  مـن  هـو  راف أن كمـا  يطاق، ال باهتٍ سينمائي مشهدٍ من له يا

 خمتلفـاً  طعمـاً  جيـد  أن بوسـعه  املشاعر هذه خيلق من أنه بد وال بيديه يأسه
 لدرجـة  منحـرفٌ  راف الـشامبانيا،  حادثـة  بعـد  بالذنب يشعر يعد ومل حلياته

   .أخرى كمكيدةٍ القصة هذه خيتلق رمبا أنه
 عــلف لــه تتــيح لــن ســاعة لنــصف فزيــارةٌ ذهابــه علــى ولــويز والــده أحلَّ

  .بعدها احلكاية وستُطوى العظيم باألمر ليست أهنا كما شيء
 بــه بــأس ال لوقــتٍ باإلضــافة مــرتو حمطــيت مــسافة املــستوصف يبعــد

 لعـصور  يعود صغريٌ قصرٌ ناتان، ختيل كما مرعب، بناءٌ إنه .احلافلة النتظار
 جدرانـه  مـن  الكـون  كآبـة  كـل  ترشح منه، شؤماً أكثر املدببني وبرجيه النهضة

  .حجري بإطار اآلجر من بنيةامل
 خطـوة،  كـل  مـع  صـريراً  باحلـصى  مصدراً الضبابية احلديقة تلك عرب
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 روحــه.الكئيــب الطقــس هــذا يف بــاخلروج للمرضــى يــسمحون ال أهنــم توقــع
 كبـد  مـن  النيـل  فتـى  ألقـاه  الذي النجاة بطوق تعلّقت لكنها الغرق على توشك

 بطريقـةٍ  جـسده  علـى  ىلاسـتو  الذي مجعة ابتسامة مشسُ لتداعبه الذكريات
  .شفة ببنت ينبس أن ودون سحرية

 حمـل  دويـه  فحـل  املبنـى  مـن  قـادمٌ  األعـصاب  ثـائرة  امرأة صوت أوقفه
 مجعــة لكــن اهلــدف مــن قريــبٌ إنــه.مبــهماً أبقــاه بعــده لكــن خطواتــه صــرير

   .دورة بنصف يقوم أن أمره بابتسامته
 حيـان األ بعـض  يف هـي  كمـا  عليـه  تطـل  أهنـا  بيـد  النيـل  صـورة  تالشت

 الـذكرى  هذه يف يكابد حقاً .ممتع وهلجرانٍ بالكمال إلحساسٍ ذكرى فارضةً
 املرمتيــة الــضياع ومــستحيل الــذكريات هــذه منــه القادمــة املــستحيل أمل: أملــاً
 يتثاقـل  ملـلٍ  مـن  مثالً لتخلصه جداً املضنية اللحظات يف تنبثق أهنا كما. فيه

 متذرعاً الصف من فيخرج االختناق لدرجة وميأله خلسةً يتسلل كالرصاص
  .عينيه أمام واألفق يتنفسه الذي اهلواء تغيري بقصد حجةٍ بأي

 العالقـة  لقطـع  دفعـه  ممـا  مـانون  مع بقوةٍ بظالهلا الذكرى هذه ترخي
 مراقبتـها  وطـأة  مـن  لتخفف كبرية جهوداً فبذلت جفاءه مانون الحظت معها،

 وعـن  عنـها  غيابـه  علـى  مبـاللو  تكيلـه  تعـد  ومل وحركاتـه  أفعاله لكل وانتباهها
   .إليه بالنسبة انتهى األمر لكن اجلهود هبذه ناتان تأثّر .حوله من العامل

 أرادت الفنـدق،  يف اسـتحم  أن بعـد  القـاهرة،  يف مجعـة  يوم اليوم، ذاك
 ناتــان لكــن العطــرة، الرائحــة ذي العــاري الرطــب جبــسده احلــب ميارســا أن

 النيـل  انفعـال  وهتـزّ  تلمـسه  أن ةفكر يطق فلم حجة ألي يلوذ أن دون جتاهلها
 منـه  تفلـت  األمحـر  الـشعر  ذات الفتـاة  ترك أنه حني يف .متدفقاً زال ما الذي
ــري ــقٍ غـ ــن واثـ ــاءٍ مـ ــستقبلي، لقـ ــرة يف مـ ــة املـ ــهما إذا القادمـ ــصدفة مجعتـ  الـ

 األوىل املرة هي تلك كانت فقد الرغبة غياب من ال ناتان قلق .هبا سيتمسك
ــن ــن ولكــ ــوره مــ ــد نفــ ــ املتزايــ ــوع أي نمــ ــن نــ ــاك مــ ــع احلميمــــي االحتكــ  مــ

 العاطفيـة  والـده  حلركـات  رفـضاً  يبدي أصبح بل وحسب ذلك ليس.اآلخرين
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 الفـراغ  متـألن  ورقبتـه  لكتفيـه  وملالمـساته  لـشعره  مداعباته تعد فلم املعتادة،
  .احلقيقية العواطف من جمردةٌ روتينية حركاتٌ أصبحت وكأهنا

 ذكـرى  فـأكثر،  أكثـر  مـشرذمةً  بابـه  فتطـرق  الـزوال،  الذكرى تلك تقارع
ــاه منحــه الــذي واالكتفــاء بالكمــال اإلحــساس  ضــفاف علــى اجملهــول ذاك إي

 .الـداخل  من خفي بشكلٍ هزّته اليت والطبيعية املاهرة وبأنامله بصمتٍ النيل
  .املتأججة الذكرى هذه تناقض يؤمله

 يف الـدروس،  مـن  يفـرغ  حـني  وجهـه،  على يهيم أن بباله خطر أن تكرر
 يف املقاعـد  علـى  أحيانـاً  فـيجلس  مـا  شيئاً ينتظر أو يبحث كأنه إيسي شوارع
  .باآلخرين يلتقي لئال رودان حديقة متحاشياً اهلادئة الدروب

 نـزل  ثـم  ،بالـضبط  وجهتـه  أيـن  يـدري  وال املـرتو  اسـتقل  األيام، أحد يف
 اخلـط  آخـر  ألهنـا  إال لـشيء  ال »إيتامـب  مارتـان  سـان « يف ونـصف  ساعة بعد

 كــاحللم مفاجــآت علــى فيهــا يعثــر أن آمــالً و ،منــها هربــاً إيــسي عــن واألبعــد
 يعـانق  الـذي  الرمـادي  بـاللون  فوجئ أنه إال .األرض وجه على آخر مكانٍ كأي
 هنـاك  بـل  ال نفـسها  تـشبه  األمـاكن  إن الكئيبـة،  مبنازهلا الصغرية القرية هذه
 علـى  إال أبـداً  إيـسي  يغـادر  أال الالمنتـهي  العـودة  طريـق  يف فقرر أسوء هو ما

  .للدوار املسبب اجلاذبية بانعدام الطائر بساطه
 يرافقـه  ظـلَّ  النيـل  لكـن  النـسيان  جـنح  علـى  مجعة وجه تقاسيم غابت

ــسكعاته يف ــد حــني املــساء ويف ت ــوم خيل ــه أســف .للن ــه يقــدم مل أن ــا ل  الفودك
 يذكر يعد مل ذاكرته، يف الصور تعلّقه أن دون فارقه لقد I.phone عن عوضًا
 جذبــه الــذي الــدمث الباســم ووجهــه الالمعــة امللــساء الــسمراء هبــشرت ســوى

ــاطيس ــك الــيت بالطريقــة وخاصــة كاملغن ــا مل ــه، ليدعكــه جــسده فيه  وينظف
 اهلجران؟ هذا ثم االجنذاب هذا ملاذا :ناتان لذهن يتبادر األسئلة من طوفانٌ
 جداً الطبيعي من وكأن خمتلف وعاملٍ العمر بنفس بالذات الصيب هذا وملاذا
 فـرحٌ  قلبيهمـا  يف توأمـه  بأنـه  شعورٌ به،أفرغ مجعه غريبٌ شعورٌ أي يلتقيا؟ أن

  هائل؟
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 يــؤمن ال لكنــه حمالــة، ال التقيــا قــد جنميهمــا بــأن جوســتني لــه قالــت
ــذه ــار، هبـ ــاألمر األفكـ ــن أبـــسط فـ ــرد مـ ــق جمـ ــم للكواكـــب ســـخيف توافـ  رغـ

 قصيــن مــا ميتلــك منــهما كــلٌّ أن هــو لقائهمــا ســر :يكتنفــه الــذي االضــطراب
 مل .معـاً  لالنـضمام  دفعهمـا  ممـا  للفـور  أدركـاه  مـا  وهذا العامل هذا يف اآلخر
 ميكــن وال شــيقة فرضــية فهــي كلفــت مهمــا .أفــضل تفــسريٍ علــى ناتــان يعثــر

  .تربط وال حتل ال أهنا وخاصة منها التحقق
 أكثـر  هـو  مـا  مـصر  منحتـه  فقـد  تـشدُّه  »Serious Sam 3« لعبـة  تعد مل

 أللعـاب  يلجـأ  أن جاهـداً  سـعى  .املـشؤومة  الكـبرية  تاملخلوقـا  تلـك  مـن  أمهية
 جــسَّد مــصر يف الــديكور واقعيــة لكــن تتملكــه الــيت الكآبــة مــن هربــاً الفيــديو

 األلعـاب  بإعارتـه  ألـيكس  قـام  .حياتـه  مـن  هنائيـاً  فقـده  مـا  وبرقـةٍ  عينيه أمام
 أو مللـه  القـسطنطينية  أثـارت  حيث »Assassin's Creed« مثل حديثاً الصادرة

»Call of Duty« عنــده تلــق مل والــيت إبــداع أي دون الــنريان إطــالق بألعــاب 
  .حافزاً

 اللــون املشمــسة بواحتــها لتبــدد جمــدداً نفــسها الوشــاح لعبــة فرضــت
 إليهـا  الذ رويـداً،  رويـداً  ختبو النيل شعلة بدأت حيث الثاني لتشرين الرمادي

 تنـاول  بعـد  اءاملـس  ويف املدرسـة،  مـن  عودتـه  فـور  الواحد اليوم يف مرات عدة
 يبقــى الــضغط إن احلمــراء، اآلثــار ليتحاشــى كنــزة رقبتــه حــول لــف .العــشاء
ــه نفــسه ــاراً خيلــف ال لكن  ميكــن بالكــاد منتــشر امحــرارٌ جمــرد ملحوظــة، آث
  .متيزه

ــريت ــة تغ ــم طبيع ــدي احلل ــم اهلن ــد فل ــاً تع ــن هروب ــع م  ليحيــا الواق
 تعـرف  قـد  مالبالك شعوراً ليستعيد وإمنا ومبهرة اإلحساس قوية حلظاتٍ
ــه ــسبقاً علي ــات .م ــدرك ب ــب متامــاً ي ــومهي اجلان ــصور ال  واألحاســيس لل
 جيـازف  الـيت  املخـاطر  متامـاً  ويدرك بالوشاح، معلقاً يكتشفها اليت الزائلة

 الفحوصــات قائمــة مــن بدقــة حتقــق ولــو حتــى احملــاوالت مبــضاعفة هبــا
 إىل بنفــسه  يــودي حتــى أو أمــراض مــن بنفــسه يلحــق قــد ملــا باإلضــافة
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 كبـدة  تقـتحم  الـيت  الـشمس  تلـك  ذكـرى  مـن  شـيء  مينعـه  لـن  ولكن التهلكة،
  .ظلمة يزداد الذي ليله

 جنــد حــني منــوت أننــا« تقــول قرأهــا أيــن يــذكر يعــد مل خرافــة تــذكر
 ألفـه  ممتعٍ كظلٍ اآلن ترافقه ولكنها باجلنون عليها حكم طاملا »اآلخر نصفنا

  .مكتوب :املصريون أو العرب يقوهلا كما لفكرةٍ باإلضافة
 والـده  دخـل  أن بعـد  والنـصف  عـشرة  احلاديـة   الـساعة  يف اليوم، ذاك

ــويز ــهما، إىل ول ــق غرفت ــة أطل ــة اجلول ــدي حللمــه الثالث  I.phone فــصل .اهلن
 وبدأ رقبته حول الكنزة لفَّ .دقيقة ثالثني بعد الرجاج املنبه وضبط اجلديد
 فجـأة  وهنـض  أبعـده  ثـم  »الغريبـة  النجمـة « ألبـوم  علـى  جاثيـاً  الـسريع  بدورانه

 اجلبـصني  مـن  املـصنوع  »خيـوبس « متثال هالة أمام ركبتيه على كالعادة ليقع
 األزرق، اهلرم صورة مثل الزوردية مساء صورة تنعكس حيث كاملرآة املصقول
 الــست ذو الطفــل املــرآة يف فهــو جــداً مــتغرية صــورته انعكــست اقرتابــه ولــدى

 بــشدة يلــف اجلانــب علــى يلــةطو خــصلة تاركــاً الــشعر حليــق عاريــاً، ســنوات
 بـه  حـطَّ  حتى لتدفقاته مستسلماً الفتان النور من هنرٍ يف ارمتى رقبته، حول
 إليـه  أومـأ  الضفة تلك على طويلة، بأعشاب احملاطة جريمان سان جزيرة يف

 هــو النــهر جمــرى وكــأن اآلن بعمــره نفــسه هــو يكــن مل إن كــثرياً يــشبهه صــيبُّ
 التوجيـات  وطوق البياض ناصعة ببشرته سه،نف هو كان اآلخر .األيام جمرى

 حـاول  حـني  سـعادةً  يـده  ارجتفـت  .عنـه  منفـصلٌ  أنـه  إال رقبتـه  حـول  احلمراء
 ضــاحكاً اآلخــر فــانفجر املــرآة، يف صــورته انعكــاس أهنــا ليتأكــد صــدره ملــس

 بعذوبـةٍ  ويداعبـها  ليغـسلها  ضـاحكاً  بيـده  اآلخـر  أمـسك  ثـم  هـو،  فعل وكذلك
 وغــرق االرجتــاف اشــتد .كفــه راحــة ويدغــدغ تــاناثن اثنتــان أصــابعه يالمــس
 العــيش هنــاء يــراوده اســرتخى ثــم .فــأكثر أكثــر تعلــو ضــحك مبوجــاتِ اآلخــر
 رويــداً رويــداً االرجتــاف تالشــى ولكــن يــستيقظ أن حــاول جفنيــه، وأســبل
 يف الفتّـان  النور وتبدد الالزوردية والسماء الشمس اختفت ثم اآلخر واختفى

 يف غرفتــه إهنــا وظالهلــا طفولتــه غرفــة صــمت يف يــرتاوح معــاكس نــورٍ كبــد
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 .»النـوم  وقـت  حـان « مـضى  كمـا  لـه  هتمـس  كانت والدته، كانت لقد »سافيين«
 وال خيرتقـه  نـور  ال وسـائلٍ  فـاترٍ  فـضاءٍ  مغلـقٍ،  لطيـفٍ  لفـضاءٍ  الغرفـة  حتولت

 سـعادةٌ  تتملكـه  إليـه،  بـالولوج  الـزمن  هـذا  كـل  بعـد  لـه  أذنت أخرياً، أوكسجني،
 جـنح  علـى  أخـرياً  حتملـه  نـوم  هدهـده  صـار  الـذي  احلنون اهلمس اهبذ عارمةٌ
  ...الليل

  
 عليهـا  عثـر  الغريـب،  جـوال  يف فرنـسا  صـور  ولـدهتا  بأحالم يعجُّ الذي

 أعطـاه  اآلن لـه  الـصور  هـذه  إن الـشاشة،  علـى  زهـرةٍ  صورة ملس حني صدفة
 بــرج يف هنــار ليــل تتجــسد بفرنــسا أحالمــه باتــت .اجلــوال مــع الغريــب إياهــا

 هـذه  صـور  يف بـل  وحسب هذا ليس صور، من التلفزيونات تبثه ما وكل فلإي
 الفـاحش  بـالغنى  مأسـوراً  يـشاهدها  ينفك ال صورٌ األصدقاء، وهؤالء العائلة
  .الصغرية التفاصيل آالف عرب يشرئب الذي

 الـيت  العارية الشقراء الشابة الفتاة بتلك فرنسا صورة أمامه جتسدت
ــرر ــاً صــورها تتك ــارة دائم ــا حيــضنها فت ــارة نات ــها وت ــديها يقبل ــاريني بنه  الع

 مثلـها  بفتـاةٍ  حيلـم  مجعـة  كـان  .األشـقر  الطويـل  شـعرها  تسرح وتارة املكورين
ــن ــون فلـ ــاً يكـ ــى مرغمـ ــزواج علـ ــا الـ ــدم أن وال هبـ ــا يقـ ــام هلـ ــاس، الطعـ  واللبـ

ــروة ليجمــع ســيرتكها.اآلخــرين ألــسنة تــسوطه أن دون سيــضاجعها  ويعــود ث
   .جديد من إليها

 الذي الوحيد صديقه رجب أخربه .اجلهاز مجعة لباع الصور لكت لوال
 مـن  أشهر ثالثة يعادل ما أي لرية 500 يساوي اجلهاز هذا بأن سره له كشف
 هــذا بــثمن لنفــسه يهــدي أن ميكــن مــا لــه حيــصي وبــدأ الكرتــون علــب مجــع

 بالنـسبة  فهـو  يأكـل،  مـا  لديه دام ما به حيتفظ أن قرر مجعة أن بيد اجلهاز،
 شــحن مــن ســيتمكن .اشــتاق كلمــا إليــه يلــوذ خــالّب بعــاملٍ يغرقــه كنــزٌ إليــه

  .املوبايالت مصلح أنور عند مساءً اجلهاز
 شـطحة  سـتمنع  الـزوال،  مـن  نباتـا  لقاءه ذكرى الصور هذه ستحمي
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 ملـس  حـني  االسـتثنائية  اللحظـات  تلـك  الواقـع،  مـع  التآكـل  مـن  تلك اخليال
 ال أمثلته حبميميةٍ المسه .ما ةٍبأعجوب يطأه أن حيلم الذي العامل بإصبعه

 كـل  فيها يدعه اليأس، غياهب يف يهوي أن من متسكه حلظاتٌ .أثارته بل
 طـويالً  املنـسية  الـسالم،  دار أعلـى  يف اجلزيرة املصطبة تلك عدا حوله ما

ــسماء بــني ــاك أمــا واألرض، ال ــل الــسالم دار أســفل هن  مــصر أرجــاء يف ب
ــر، ســاحة يف خــصوصاً  دم وكــأن األســود الــزي ذوي لالرجــا عــاد التحري
ــاءً ذهــب قــد ياســني ودم الــشهداء  تغــري .ذكــراهم يدهــسون كــأهنم بــل هب
 حملــهم لتحــل وأعوانــه الــضابط اختفــى الــسالم، دار أســفل يف اجملرمــون

 ميطـرون  الـشتائم  مـن  ووابـلٍ  لآلخـرين  معلـنٍ  باحتقـارٍ  املرعبة اهليئة نفس
 الظلم برجوع وعودٌ ،اإلجرام عامل بعودة هتدد إمياءاتٌ الشوارع، أطفال هبا

  .قريباً
 األكثـر  النـاس  لـدى  وحتـى  متـت،  قـد  الثـورة  بأن اعتقادٌ احلي يف ساد

ــصادفهم مــن بؤســاً ــساءً ي ــوة يف م ــك وأن أميــن، قه ــصوص مل ــد الل  يف زُج ق
  .االنتخابات عرب سيادته الشعب وسيفرض السجن

 اإلعالنـــات آالف عُلّقـــت صـــورٍ معـــرض الثـــاني تـــشرين مطلـــع شـــهد
 ورعٍ صـور  أو عنـق  بربطـات  الربجوازيني االنتخابات مرشحي صور والرايات،

  .اجلبني على وندبةٍ بذقونٍ للعدل حمبٍ نزيهٍ
 فكـلٌ  رجـب،  مثـل  والكتابة القراءة يتقنون ال الذين ألولئك بالنسبة أما

 جهــاز مــع الرجــل أن يعرفــوا بــأن فيكتفــون حزبــه، متثــل الــيت الــصورة يــضع
 الـصاروخ  مـع  أما سلفي املدفعية ومع ،شيوعي املظلة املح و ليربايل اهلاتف
 الورعــة الــصور هــذه أن الــبعض صــدَّق .املــسلمني اإلخــوان مجاعــة مــن فهــو

 الدميقراطيـة،  مـن  جديـدٍ  عـاملٍ  إىل لالنتقـال  هلـم  التـصويت  املـارة  مـن  تطلب
 واجلــائعني الــشوارع ألبنــاء شــيئاً تعــين ال والــصور الوجــوه هــذه كثــرة أن بيــد
 املنبـهات  مرشحون أعد إذا إال واملعذبني، للمغتصبني وال لالبتزاز رضنيواملع

  .القدماء اللصوص حمل ليحلوا العدَّة والتلفزيونات والدراجات
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 دار جــدران علــى امللــصقة األوىل للمــرة نراهــا الــيت الوجــوه هــذه بــني
 الـصور  تلـك  زمـن،  منذ اجلدران سكنت اليت احلي شهداء صور تطلُّ السالم
ــو أن دون بقرهبــا العبــور ويــستحيل املعرفــة حــق نعرفهــا الــيت  يف الغــصةُ تعل
  .قلوبنا

 ذو الـشاب  ذاك مجعـة،  صـادفه  طاملـا  الـذي  الـالل  عبـد  حممـد  صورة
 .بكآبـة  يـده  علـى  رأسـه  يـضع  الفتيـات،  يـسحرن  اللتني اخلضراويني العينيني
 ورةص كذلك .اللون أمحر خبمارٍ البامسة الفتاة السليمان، عبد هدير وصور

 ،الــشريفة الكعبــة صــورة علــى وجهــه يَغفــو الــذي غنيمــة أبــو حممــد الــصغري
 نفـس  استنـشقوا  الـذين  أولئـك  مـا،  يومـاً  مجعـة  صـادفهم  ممـن  للكـثري  وصور
  .املزدمحة األزقة نفس يف اهلواء

 صــورة حــسان حبــوزة كــان ياســني، صــورة الــصور، هــذه يــنقص كــان
 يرتـديها،  كـان  الـشهادة  ادتـه ن حـني  الـيت  كنزتـه  مرتـدياً  يبتسم الشهيد ياسني
 علـى  ليلـصقها  صـورة  مخـسني  طباعـة  مـن  ليـتمكن  لـرية  400 يلزمـه  كان لكن

  .اجلدران
 بيــع علــى أقــدم مــا أنــه إال بــذلك يقــوم أن مجعــة ببــال خطــر طاملــا

 الــشهداء صــور تغطيــة اجلــدد اللــصوص صــور هــددت عنــدما إال اجلهــاز
 ذكـراهم،  تلغـي  جديدة حةصف كتابة على يقدمون أهنم لو كما رويداً رويداً
 رجـب  يعرفـه  الـذي  املـسروقات  بـائعي  أحـد  إىل مجعـة  توجـه  فقـط  عندها
 بعـد  بـسرعة  القـضية  وطويـت  لـرية  500 بــ  متوقع هو كما ناتا جهاز وباعه

 املوجودة الصور كافة تطبع أن املطبعة وافقت ثم CD على الصور نسخ أن
 ألبــوم يف ضلةاملفــ صــوره مجعــة فوضــع الــشهيد، أجــل مــن الــسعر وبــنفس
 املــرات إحــدى يف .504 ســيارة يف املثقوبــة املقاعــد إحــدى يف وخبــأه صــور

 يف فتمنـى  األصـقاع  يف يـرتدد  للـصالة  اآلذان كـان  الصور، ليشاهد أخرجه
 وعائلتـه  أصـدقائه  علـى  ليتعـرف  ناتـا  بصديقه جمدداً اهلل جيمعه أن سره

  .الشقراء الفتاة تلك ويضاجع



125  حاملون 

 مـرَّ  الـيت  الـشوارع  يف ياسـني  صـور  عةمج برفقة رجب و حسان الصق
  :الصورة على وكتبوا الننت الريش بطنبور يومٍ ذات هبا

  .»الثاني كانون 26 /الريش جامع ياسني، الشهيد«
 للمرشـحني  احملنطـة  االبتـسامات  بـني  مـن  الكـرم  واسـعة  صـورته  تطلُّ

 بـل  غنـاء  غـدٍ  من خريٌ يعرفه من لكل لتقدم والنظارات واألقالم املكاوي على
  .جنته من يفلتُ نورٍ وميض

 تـشرين  مـن  الـسبت  أيـام  أحـد  يف السالم دار شوارع يف الضجة سرت
 تـسمح  ومل بعنـفٍ  التحريـر  ميـدان  الشغب مكافحة شرطة أخلت فقد الثاني،

 حماكمــة عــدم علــى احتجاجــاً بــالتخييم الــشهداء وعــائالت الثــورة جلرحــى
  .اجملرمني

 مـن  عجلـةٍ  علـى  ليـسوا  سلطةالـ  يف اجلنـراالت  أن أخـرياً  مـصر  أدركت
 أضـجرهتم  قـد  حبممهـا  الثـورة  قذفتـهم  مـا  الذين املصريني بعض وأن أمرهم

 »بــوك الفــيس« شــبان أن بيــد .الــسياح مــن اإلضــرابات وحرمتــهم الفوضــى
ــيهم انقــض مــا الــذين  يف العــالقني والبؤســاء الــشهداء وآبــاء يومــاً اجلــوع عل
 يف مـساءً  جديـد  موعـدٌ  هلـم  وكـأن  املرتقـب  التغـيري  شـهدوا  فمـا  اجلوع شباك
 املــسيلة بالقنابــل جوهبــوا أخــرى، مــرة احلــرب طبــول ودُقــت التحريــر ميــدان
 العيـنني،  حنـو  املطـاطي  الرصـاص  وسـددوا  الـشرطة  رجـال  هبـا  رمـى  للدموع
  .العشرات بل ال وأعورٍ حقيقية بطلقةٍ الشهداء أحد املساء فزف

ــل أدرك ــكان كـ ــسالم دار سـ ــل ال الـ ــبح بـ ــى أصـ ــني علـ ــ يقـ ــم أنبـ  حكـ
 مهمـا  الـشجار  ويتحاشـون  جديـد  مـن  سـيختبئون  حمالـة،  ال عائـدٌ  االستبداد

 فيــتم ذريعــةٍ أي حتــت لالبتــزاز عرضــةً يــصبحوا قــد أهنــم يعلمــون فهــم كلــف
ــوقيفهم ــضهم ت ــصعق وتعري ــاء لل ــصاب بالكهرب ــم واالغت ــل ث  يف والرمــي القت
  .إرباً متزيقهم أو احلاوية

 بــصيص دون الـسالم  دار بشــبا يالقيهـا  الــيت املـوت  فــرص هـي  هـذه 
 املــشجعني أولئــك األهلــي مــشجعي حتــى ،منــها لإلفــالت بــه يتمــسكون أمــلٍ
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 ملواجهـة  البـؤس  مـن  متدفق إحساسٌ بينهم يؤلف التنظيم شديدي الغاضبني
 وهجـوم  وحماصـرة  جتنـب  خططـاً  يعـدُّوا  أن بعد مباراة هناية كل مع الشرطة
 عـصابات  ضـمن  الـشوارع  بعـضهم  يعـرب  .األسـود  الـزي  ذوي الرجال خيشاها
 حـصنهم  قـرب  حتـى  الـشرطة  رجـال  مـع  يتشاجرون ما وكثرياً الشجار ختتلق

 قلعـة  التحرير، ميدان إىل املؤدي »حممود حممد« شارع يف الداخلية وزارة يف
 حبـوزة  يكـن  مل .الـدم  بربك الغارقة باجلثث القبو يفيض حيث تلك العفاريت
 الــشديد وكــرههم ولوتــوفامل مــن ومــزيجٌ احلجــارة ســوى األهلــي مــشجعي
 الـــضرب مـــن شـــيء ميـــنعهم ال الـــذين املنـــيعني املـــدججني الرجـــال ألولئـــك
 أولئــك قــوة تكمــن .حقيقيــة نــريانٍ إطــالق مــن وحتــى املــوت حتــى باملطــارق
 ضـد  معركـةٍ  يف بأنفـسهم  يزجـوا  أن قبـل  خيسروه ما لديهم ليس أن الشباب
 رصاصــةٌ فلــتخرتق ثــم الرجــال بــشجاعة دروســاً ليلقنــوهم اخلنــازير هــؤالء
  .مباشرةً اجلنة إىل وحتملهم القلوب صميم

 ال الـذين  احلـي  رعـاع  كـل  إلـيهم  انضم املعركة، هذه يف وحدهم ليسوا
 أولئـك  فيـه،  يعيـشون  أفضل حبيٍ احللم داعبهم لكن واحدة بعقيدةٍ يعتقدون
ــذين ــون ال ــالٍ أنفــسهم يهب ــصة ألعم ــل رخي ــام يف فــول صــحن مقاب  ذات األي
 احتــضار وشــهدوا وأصــدقاءهم إخــوهتم فقــدوا الــذين أولئــك اجليــد، احلــظ

 كـل  املدرسـة،  يف التعلـيم  إىل سـبيالً  يعرفوا مل من العناية، قلة جرّاء أحبائهم
 هنــار ليــل هبــاءً يتــضرعون الــذين أولئــك أبــداً، يقتــل ومل أبــداً يــسرق مل مــن

  .لعذاهبم حداً يضع بأن القهار للواحد
ــت ــذه محلـ ــة هـ ــة املوجـ ــالً اهلائجـ ــن كـ ــب مـ ــة رجـ ــضموا ومجعـ  لينـ
 يف وغـــاروا املـــرتو حمطـــات غمـــروا والـــذين الـــسالح منزوعـــي للمحـــاربني
 والربجـــوازيني »بـــوك الفـــيس« بـــشبان و بالنـــاس اكتظـــت الـــيت القطـــارات

 بالنصر مؤمنٍ كل مع كالطوفان يتدفقون رؤيتهم من فزعوا الذين الصغار
  .التحرير ميدان يؤم

 ألـف  12 سراح وإطالق جلنراالتا حماكم إغالق على طلباهتم تقتصر
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 الثـورة  ألـقُ  ليلتـئم  ويرحلوا، الطوارئ حالة وإلغاء وتعذيبهم توقيفهم مت بريء
ــات، جمــد مــع ــدان يف اآلالف عــشرات االنتخاب ــشهداء بــصور يلوحــون املي  ال

ــالبون ــل ويطـ ــدامى، »املـــشريين« برحيـ ــا القـ ــلُ زال مـ ــل األمـ ــهم اجلميـ  يداعبـ
 سـام  غـازٍ  رائحـة  جهنميـة،  رائحـةٌ  طغـت  أن إىل بالنـصر  خطابـاهتم  واشتعلت
  .حممود حممد شارع من الرياح محلتها

 لتـصبح  الـرئتني  ميـزق  بـل  البكـاء  إىل يـدفع  غـازاً  يكن مل! للمفاجأة يا
 هربـاً  النيـل  حنـو  املرعوب احلشد احنسر .القوى وخائر وأعمى أصماً أمامه
  .رويداً رويداً تدنو اليت الغيمة من

 إحــدى تالميــذ ميــسك بــأن أوامــراً »وكبــ الفــيس« خدمــة أصــدرت
ــدارس ــدي املـ ــضهم بأيـ ــبعض بعـ ــسحوا الـ ــال ليفـ ــسيارات اجملـ ــعاف، لـ  اإلسـ
 علـى  املختـنقني  إلسـعاف  امليـدان  يف وهنـاك  هنـا  امليدانيـة  املـشايف  وانتشرت

 واحـدة  دفعـة  ،موتـورات  علـى  الفـرق  مـشجعو  اصطحبهم الذين املوت، فراش
  .والعابر السائق بني ما مرتاصني

 مــشجعي مــع مثلــهم وكــثريون ورجــب مجعــة اخنــرط األول، اليــوم منــذ
ــي ــك األهل ــذين والزمال ــوا ال ــرة، ألول اتفق ــة يف م ــة اجلبه ــى األمامي ــد عل  بع
 املـوت  وزارة أمـام  مبـواقعهم  املـساملون  متـسك  حيـث  امليـدان  مـن  أمتـارٍ  بـضعةِ 
  .القتلة زي يرتدون الشرطة رجال من صفوفٍ أربعة حتميها اليت

 األحيـاء  وكـل  ناصر ومنشية والدقرور البالق أهايل حدٌوا موعدٌ مجع
 - األحيـاء  أولئـك  هلـم،  قيـود  ال من اليدين، صفر أولئك كل املفقودة، األخرى
  .األموات

 الــسامة الغيمــة مــن احلــشد ليحتمــي أقنعــةً الــنفس كرمــاء بعــض وزَّع
 التسمم من يقي أن املفرتض من واحلليب اخلمرية من مبزيجٍ وجوههم وطَلوا
  .سلفاً موهتم معلنني الوجوه شاحيب كاألشباحِ فبدوا

 مـن  خليطـاً  وقـذفوا  الـضربات  ونظمـوا  للـهجوم  الفرق مشجعو خطط
 الــزي ذوي الرجــال رهــط انقــضَّ حــني املقــاتلون تراجــع واملدخنــة، املولوتــوف
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 ثـــم الـــرؤوس حنـــو املـــسدد املطـــاطي والرصـــاص الغـــاز خبـــراطيش األســـود
  .احلجارة نم وابلٍ أمام بدورهم تراجعوا

ــاالً الـــصينية، الناريـــة الـــدراجات أفرغـــت  الثانيـــة، اهلجمـــة وقبـــل حـ
 ســقطوا أن بعــد بالغـاز  املــوت يقــارعون الـذين  الداميــة العيــون ذوي اجلرحـى 

ــم األرض علـــى ــاتٌ تعرتيهـ ــل اختالجـ ــسكنوا أن قبـ ــاً يـ ــسلموا متامـ ــروح ويـ  الـ
  .لبارئها

 حـصل  أن دبعـ  ليـايل،  ومخـس  أيامٍ خلمسة ورجب مجعة من كلٌ رابط
 فقـط  رأس، بـضربة  قتل الذي الشرطة رجال أحد من واقي قناعٍ على مجعة

 حيـل .الفـداء  كبـوش  غـري  آخرون هناك أن األسود الزي ذوي للرجال ليربهنوا
 أو لــساعتني للنــوم ومجعــة رجــب فيخلــد الليــل، هبــوط لــدى آخــرون حملــهم
 مـا  اإلخوان أو »بوك الفيس« شبان هلم ويقدم املوغاما، أمام املرج على ثالث
  .الرمق يسد

 فــضمه بالغــاز، خمتنقــاً الــوعي فاقــداً رجــب ســقط الثالــث، اليــوم يف
 بقـي  أنـه  إال وعيه استعاد .امليدان إىل محلته اليت النارية الدراجة على مجعة
 تـسري  مريـضاً  زال مـا  حيـث  األبيض، بالرداء الشباب الطالب مراقبة حتت
ــده عينيــه يف النــار ــاء، ويــصاب اختالجــات وتعرتيــه ورئتيــه وجل  تركــه باإلقي
  .اجلبهة يف مكانه واستعاد مجعة

 بقـي  أنـه  مـع  الفجـر  بـزوغ  مـع  اخلـامس  اليوم يف عافيته رجب استعاد
 .بعيد من آتية اجليش رافعة امليدان يف املرابطون شاهد .الشيء بعض يرتنح
ــى ســاعة خــالل ــل، عل  واآلجــر اإلمسنــت مــن جــداراً العــسكريون شــيد األق
  .الساحة عن وعزله حممود حممد شارع إلغالق

 قـد  احلـرب  أن رغـم  امليـدان  يف أيـضاً  سـاعات  عدة ورجب مجعة بقي
  .أوزارها وضعت

 خـالل  الـشهداء  لقائمـة  أضـيفوا  قـد  شـهيداً  أربعني أن اإلذاعة يف قيل
ــامٍ اخلمــــسة ــية، أيــ ــه أغلبــــهم لقــــي املاضــ ــاً حتفــ ــاز خمتنقــ  وبعــــضهم بالغــ
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 تلـك  فكانـت  أيـام  ثالثـة  خـالل  سـتجري  تاالنتخابـا  أن أيضاً قيل.بالرصاص
ــى ســجلت وقــد اجلــدوى عدميــة احلــرب ــهم مــن جــريح ألفــي األقــل عل  بين
 يـستحقون  بـأهنم  قال وآخر مهجيون أهنم اجلنراالت أحد أكد.العور عشرات
  .هيتلر حمارق يف الرمي

ف  حتـى  طـويالً  قاتـل  الـذي  الفتيـة  أحـد  تقدم  علـى  أدرانـه  العـراك  خلـَّ
 تنــهار تكــاد الــيت اجلــدران أحــد علــى كتــب ثــم هبــا وتقنــع كنزتــه خلــع ثيابــه،
 فـك  عـن  عـاجزٌ  أنـه  مجعـة  يأسـف  الـيت  األوىل املـرة  إهنـا  كبرياً، سوداء حروفاً
 هاربـاً  وبـدا  »جالبيـة « يرتـدي  الـذي  الرجـال  أحد عون فطلب الكلمات، رموز
 لن تصوتوا، ال« :اجلدار على القناع ذو الصيب كتب.البعيدة القرى إحدى من
   .»احلقيقة يقول أحد ال .إليكم أحدٌ يصغي لن .بوعوده أحد ييف

 ياسـني  ابتـسامة  بـأن  يفكـر  وهـو  الـسالم  دار إىل اليوم ذاك مجعة عاد
 تكــذب ال الــيت الــسماء حقيقــة .الــشوارع جتــوب الــيت الوحيــدة احلقيقــة هــي
  .البشر عن بعيدةٌ ألهنا أبداً

 لعـــشر لنومبـــا وغرقـــوا الركـــام بـــني خمـــدعهم إىل ومجعـــة رجـــب الذ
 وال بالـدوار  مـصابٌ  سـيء،  بوضـعٍ  رجـب  بـدا  الـصباح،  يف .متواصـلة  ساعات
 مـن  الغـاز  ذاك يستنـشق  زال ما أنه قال .مرجتفتان ويداه الوقوف من يتمكن
  .هنا من بعيداً بالرحيل رغب مكان، كل ويف حوله

 البحـر  إىل ممكـن  مكـانٍ  أبعد إىل سيذهبون لرياتٍ بضع حبوزهتم بقي
 للعـامل  اآلخـر  الطـرف  هـي  اإلسـكندرية  كانـت  هلمـا  بالنسبة .دريةاإلسكن إىل
 بصحبتهم ذهب .القاهرة مشال شربا قط عربوا ما جداً البعيدة نزههم ففي

 مجعـة  علـى  رجـب  اتكـأ  .اجلـدار  علـى  معلقـةٍ  لـه  صـورةٍ  بآخر وياسني حسان
 حمطة امسها صار اليت مبارك حمطة عند نزلوا املرتو، وصلوا حتى وحسان
 مثــن لــدفع يكفــي حبــوزهتم الــذي املــال يكــن مل .رمــسيس حمطــة اء،الــشهد

 املــراحيض، بــاب أمــام املقطــورة آخــر يف األرض علــى فجلــسوا البطاقــات،
 تـني  مـع  اخلالبـة  الـدلتا  قـرى  يكتشف أن مجعة أمل .الصمت املراقب فالتزم



بللوتيري آالن  130 

ــون ــراب الـــضخمة فرعـ ــور وأسـ ــاجرة الطيـ ــذين والفالحـــني املهـ ــون الـ  يزرعـ
  .لشيء حيتاجون وال ةاخلصب أراضيهم

 نفــس األزل، حتــى يتكــرر منظــراً بــدت الزجــاج، خلــف مــصر، لكــن
 حيـث  القـاهرة  يف املهملـة  األحيـاء  ذكـرى  التفاصـيل  آالف تعيـد  الـذي  املشهد
 قنـوات  يف والغـسيل  بائـستني،  قـريتني  بـني  دروبٍ يف عالقني والنساء الرجال

 األطفــال أفـواج  يلعـب  أيـن  ولكـن  احلاويـات  حمـل  حتـل  بأزقـةٍ  مـدنٍ  نتنـة،  مـاء 
  .عليها أعينهم فتحوا والذين الرثة مبالبسهم

 رجـب  شـعر  األخـرية،  قبـل  احملطـة  وهـي  جـابر  سيدي حمطة يف نزلوا
 البحـر،  إىل يفـضي  راقٍ حـيٌّ  جـابر  سـيدي  .العليـل  البحـر  هـواء  مع بالتحسن

 ال نقـيٍ  هـواءٍ  شـفافية  العليلـة  والنسمات للمغيب املائلة الشمس تضيء حيث
 اإلسـكندرية  تبـدو  مـصر  ضـفاف  علـى  .حياهتم يف رأوه ما مشهداً فيه، غبار

 الــذي الكــورنيش  خلــف الــشوارع أحــد مفــرق عنــد اآلخــر؟ بالعــامل خمــضبةً
 مـرة  ألـف  ميوتـون  لعلـهم  .األطـراف  مرتامي الفراغ يلوح السيارات آالف تعربه
 مـن  قفـزوا  .اخلطـى  متثاقـل  رجـب  برفقـة  وخاصة االوتسرتاد هذا عبور قبل
ــسوا احلــاجز قفــو ــاه فتلقــي الــصيادين، بــني الــصخور علــى ليجل  البحــر مي

  .أقدامهم على اللطيفة بأمواجها
 ضخمة بواخر بعيد من تلوح .لألفق وابتسم ياسني صورة مجعة نشر

 والسمك البحر برائحة املكان عبق .احمليطات األحرار البحارون فيها جيوب
  .يةواحلر السعادة ريح ياسني بقرب مجعة فاستنشق

 الـذي  »ناتـا « .حسان قول حسب »ناتا« بلد فرنسا البعيد، األفق خلف
 وجـه  يف أعينـهم  وأغلقـوا  الـصخور  علـى  وحـسان  رجـب  متـدد  .أبداً ينساه لن

   .الشمس
 السفر حلم يداعبه البعيد البلد حنو األفق يف ناظريه فعلّق مجعة أما

  .الغربة تنتظره حيث أفضل لعاملٍ
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