




السكرية

تأليف
محفوظ نجيب



السكرية

محفوظ نجيب

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1DD وندسور، سرتيت، شييت هاوس، يورك
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

عرفة سامح الغالف: رسم

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٢٦٩٧ ٢ الدويل: الرتقيم

.١٩٥٧ عام الكتاب هذا صدر
.٢٠٢٢ عام هنداوي مؤسسة عن النسخة هذه صدرت

هنداوي. ملؤسسة محفوظة الغالف وتصميم الكتاب هذا بتصميم الخاصة النرش حقوق جميع
نجيب األستاذ السيد ألرسة محفوظة األصيل العمل بنص الخاصة النرش حقوق جميع

محفوظ.



السكرية

١

النحيلتان أمينة يدا األيدي. وهجها فوق وانبسطت املجمرة، حول الرءوس تقاربت
ا وأمَّ السلحفاة، كغطاء بدتا اللتان حنفي أم ويدا رتان، املتحجِّ عائشة ويدا املعروقتان،
د يتجمَّ يكاد يناير برد وكان نعيمة. يَدي فكانتا الجميلتان البياض الناصعتا اليدان هاتان
وكنباتها امللونة بُحرصها القديم حالها عىل بقيت التي الصالة تلك الصالة، أركان يف ثلًجا
من مكانه وتدىلَّ اختفى قد الغازي بمصباحه القديم الفانوس أن إال األركان، عىل املوزَّعة
بل األول. الدور إىل القهوة مجلس رجع فقد املكان؛ تغريَّ كذلك ، كهربائيٌّ مصباٌح السقف
ارتقاء عىل يُسعفه قلبه يعد لم الذي لألب تيسريًا الدور هذا إىل جميعه األعىل الدور انتقل
شيبًا، رأسها واشتعل أمينة عود جفَّ فقد أنفسهم؛ البيت أهَل أدرك تغريُّ ثمة العايل. السلَّم
يشء ال كان أمينة تغريُّ ولكنَّ بعرش، ذلك من أكرب بدت أنها إالَّ الستني تبلغ تكد لم أنها ومع
أن الرثاء أو السخرية إىل يدعو مما كان وانحالل، تدهوٍر من لعائشة جرى ما إىل بالقياس
وهذه بحياة، تُوحي ال الخامدة النظرة هذه ولكنَّ زرقاوان. وعينيها بًا مذهَّ يزل لم شعرها
العينان فيه وغارت عظامه، نتأت الذي الوجه وهذا تنضح؟ مرٍض بأي الشاحبة البرشة
عليها، ترتاكم األعوام أن فبدا حنفي أم وأما والثالثني؟ الرابعة يف امرأٍة وجه أهو والوجنتان
فوق كالقشور أو كالغبار، فتكاثفت وشحمها لحمها تمس تكد لم جوهرها. من تنال وال
يف البيت ألهل مشاركتني الحتا الساهمتني عينيها أن غري وثغرها، رقبتها وحول جلدها
مقربة، حوش يف املغروسة كالوردة املجموعة هذه يف بدت وحدها نعيمة الصامت. حزنهم
الوجه ُمزينة ذهبية، بهالٍة الرأس مجلَّلة عمرها، من عرشة السادسة يف جميلة شابة استوت
كالخيال، رقيقًة نحيفًة كانت ولكنها مالحة، أفتن أو شبابها يف كعائشة زرقاوين، بعينني
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وكانت العالم، هذا عن وغرابة وسذاجة طهارة تقطر حاملة وديعًة نظرًة عيناها تعكس
يديها تفرك وهي حنفي، أم وقالت لحظة. تفارقها أن تودُّ ال كأنها أمها بمنكب ملتصقًة
.. العمل من ونصف عام بعد األسبوع هذا يف العمارة عن البناءون سينزل املجمرة: فوق

.. الرشباتيل بيومي عم عمارة ساخرٍة: نغمٍة يف نعيمة فقالت
قد بكلمة، تعلِّق لم ولكنها لحظة حنفي أم وجه إىل املجمرة عن عائشة عينا ارتفعت
عمارة بنائه إعادة ثم رضوان محمد السيد بيت يوًما كان الذي البيت بهدم حينه يف علموا
وياسني، مريم القديمة، الذكريات تلك الرشباتلی، بيومي عم باسم أدوار أربعة من مكونة
والرشاء، بالوراثة البيت عىل استوىل الذي الرشباتلی وبيومي مريم وأم مريم، أين تُرى ولكن
ستي يا فيها ما أجمل تقول: حنفي أم وعادت البال! ناعم والقلب حياة، الحياة كانت أيام
نهار، ليل والراديو وكهرباء، مرايا كلها وحلوى، ودندرمة ثُريات الجديدة؛ بيومي عم دكان
املقىل صاحب رسيع وأبو اللبَّان والفويل الفول بائع ودرويش ق الحالَّ حسنني عىل عيني يا

.. وعمارته القديم زميلهم دكان إىل البالية دكاكينهم من ينظرون وهم
.. الوهاب ربك سبحان منكبيها: حول الشال تشبك وهي أمينة، فقالت

من سطحنا العمارة جدار سدَّ بذراعيها: أمها عنق تحيط وهي تقول نعيمة فعادت
السطح؟ فوق الوقت نُميض أن نستطيع فكيف بالسكان عمرت وإذا الناحية، هذه

لخاطر مراعاًة الجميلة حفيدتها هه توجِّ سؤاًال تتجاهل أن أمينة وسع يف يكن لم
.. ِشئت كيف امرحي السكان، يهمك ال فقالت: يشء كل قبل عائشة

الخوف شدة من باتت إنها إذ اللطيفة؛ إجابتها وقع لرتى عائشة؛ إىل النظر واسرتقت
فوق مرآٍة إىل بالتطلُّع اللحظة تلك يف مشغولًة كانت عائشة ولكن تخافها، وكأنما عليها
معنى، لها يعد لم وإن املرآة، إىل التطلع عادة تزايلها لم وحجرتها. السيد حجرة بني نضد
«أين باطني صوت سألها وكلما الضحل، وجهها منظر يروِّعها يعد لم الزمن وبمرور
تُالحظ أمينة وكانت وخليل؟» وعثمان محمد «وأين اكرتاث دون أجابت زمان؟» عائشة
حتى األرسة يف اندمجت التي حنفي أم االنقباضإىل يرسي ما ورسعان فينقبضقلبها، ذلك
وحجرة االستقبال حجرة بني ما القائم الراديو إىل نعيمة ونهضت همومها. عنها ورثت

.. ماما يا األسطوانات إذاعة ميعاد تقول: وهي مفتاحه وأدارت فرة السُّ
وهو الدخان إىل ترنو أمينة وجعلت عميًقا، نفًسا وأخذت سيجارة، عائشة وأشعلت
املايض عرشة «يا يُغني صوت الراديو من وانبعثت املجمرة. فوق خفيفًة سحابًة ينبسط
جسمها. حول الروب تحبك وهي مجلسها، إىل نعيمة وعادت تعودي.» ريت يا الجميل
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وكيف تحفظه وكيف تسمعه كيف ُوِهبت الغناء. تهوى — الخايل الزمان يف كأمها — كانت
مشاعرها؛ كافة عىل غلب الذي الديني شعورها الهوى هذا من ينل لم حسٍن. بصوٍت تُعيده
الغيب، بعالم كثريًا وتحلم العارشة. بلغت مذ رمضان وتصوم الصالة، عىل تواظب فهي
نفسه الوقت يف ولكنها إليها، جدتها دعتها إذا الحسني بزيارة لها حدَّ ال بغبطٍة ب وترحِّ
وكانت ام. الحمَّ يف أو حجرتها يف نفسها إىل خلت كلما تُغنِّي فهي الغناء؛ حب عن تُقلع لم
بتديُّنها تعجب املظلم، أفقها يف امُليضء األمل وحيدتها؛ عن يصدر ما كل ترىضعن عائشة
للحد خارًقا بدا الذي االلتصاق ذلك — بها الفتاة التصاق عن وحتى بصوتها؛ تعجب كما
عامة بالنقد تضيق هي بل مالحظة، أية عنه تسمع أن تطيق وال وتحبه عه تُشجِّ فهي —
وحسو القعود غري البيت يف عمٍل من لها يكن لم أنه ذلك من فيه. القصد وحُسن هان وإن
ولكن مساعدتها إىل لحاجتها ال — عمل يف املشاركة إىل أُمها دعتها فإذا والتدخني، القهوة
دعيني .. «أف املشهورة: جملتها وقالت امتعضت — أفكارها عن به تتسىلَّ ما لها لتخلق
حركة، أقل عليها تخاف كانت كأنما يًدا، للعمل تمدَّ بأن لنعيمة تسمح تكن ولم وشأني.»
يف أمها ثتها حدَّ مرة من وكم الصالة، جهد وكَفتها لفعلت عنها نيابًة تُصيلِّ أن أمكن ولو
البيت»! «ست بواجبات تلمَّ أن لها وينبغي «عروًسا» أصبحت نعيمة إن قائلًة: الشأن هذا
أي تتحمل لن ابنتي أن كالخيال؟! ترينها «أال الضجر: عن ينمُّ بصوٍت لها تقول فكانت
كان القول. لتُعيد أمينة تكن ولم سواها.» الدنيا يف أمٍل من يل يعد لم وشأنها، فدعيها جهٍد
وجهها وترى األمل، لخيبة ًما مجسَّ مثاًال فتجدها إليها وتنظر عليها، حزنًا يتقطَّع قلبها
ُمضايقتها؛ من أشفقت لذلك حرسات؛ نفسها فتذهب للحياة معنى كل فقد الذي التعيس
بصدٍر املالحظة يف قسوة أو الرد يف جفاءٍ من عنها ينمُّ قد ما ل تتحمَّ أن اعتادت ولذلك
عائشة وجعلت «… الجميل املايض عرشة «يا يُغنِّي: الصوت يزل لم سمح. وعطٍف رحيٍب
فالحزن تُحبه، زالت وما تحبه، كانت الذي الغناء هذا إليه. وتصغي سيجارتها ن تُدخِّ
معاني من عادًة يردده بما نفسها يف ياه قوَّ لعلهما بل به، اإلحساس يقتال لم واليأس
الجميل، املايض عرشة يُعيد أن بمستطيٍع ليس الوجود يف شيئًا أن ولو والحرسات، الشجن
العامر؟ البيت أين إذن خياًال؟ وال حلًما ال املايضحقيقًة هذا أكان أحيانًا لتتساءل إنها بل
ثمانية إال املايض ذلك عن يفصلها ال وهل محمد؟! وأين عثمان وأين الكريم؟ الزوج وأين
نظرها يف األوىل الراديو فضيلة إن النادر. يف إال األغاني هذه إىل ترتاح أمينة تكن ولم أعوام؟
معانيها ي تلقِّ عند تجزع فكانت األغاني أما واألخبار، الكريم القرآن سماع لها أتاح أنه
النواح؟» هو هذا «أليس حنفي: ألم مرة قالت حتى سماعها من ابنتها عىل وتُشفق الحزينة
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أعراضالضغط من هي ينتابها أخذ تنىسما كادت حتى عائشة يف التفكري عن تني ال كانت
الذي للسيد وشكًرا األولياء، من وغريه الحسني زيارة يف إالَّ فرجًة تجد تكن ولم ومتاعبه،
أمينة — أيًضا هي — تعد لم تُحب. كما هللا بيوت إىل تنطلق فرتكها عليها يحجر يعد لم
عىل العجيبة ُمثابرتها الزمان مع فقدت وقد ك. والتوعُّ الحزن كثريًا ها غريَّ املايض. العهد
لم وكمال السيد شئون عدا ففيما والتدبري؛ والتنظيف التنسيق يف الخارقة وطاقتها العمل
وحتى وحده، باإلرشاف قانعة حنفي، ألم واملخزن الفرن بحجرة عهدت بيشءٍ. تُعنى تكن
بالغريبة هي فليست لها؛ حدَّ ال حنفي أم يف ثقتها وكانت فيه. تتهاون كانت اإلرشاف
األرسة يف اندمجت وقد والرضاء، الرساء ورفيقة العمر رشيكة إنها ثم وأهلها، الدار عن
كأنما حينًا الصمت وساد وأحزانها. اتها مرسَّ قلبها بكل وتمثَّلت منها، قطعًة صارت حتى
كانت سلمى، صديقتي اليوم الطريق يف ملحت نعيمة: قالت حتى بوعيهم، الغناء استأثر

.. البكالوريا امتحان يف امُلقبل العام وستتقدم االبتدائية، يف معي
.. عليها لتفوقت الدراسة يف باالستمرار لك جدك سمح لو بامتعاٍض: عائشة فقالت

يسمح! لم ولكنه
له جدها فقالت: االحتجاج من يسمح» لم «ولكنه جملة: به أوحت ملا أمينة وفطنت
تعٍب من ذلك يف ما رغم التعليم يف باستمرارها بني ترحِّ أكنت تُرى عنها، ينزل ال التي آراؤه

.. التعب؟! تحتمل ال التي الرقيقة العزيزة وهي
أتممت لو وددت بحرسٍة: فقالت نعيمة أما تنبس. أن دون رأسها عائشة فهزَّت

.. كالصبيان اليوم يتعلمن البنات كل تعليمي،
.. مثلك الجميلة أما العريس، يجدن ال ألنهن يتعلمن باحتقاٍر: حنفي أم فقالت

االبتدائية، عىل حائزة البنات. ست يا متعلمٌة وأنت قالت: ثم موافقة، رأسها أمينة فهزَّت
يكسو وأن يقويك أن هللا فلندُع الوظيفة، إىل حاجٍة يف ولست ذلك؟ من أكثر تريدين ماذا

والدهن. واللحم بالعافية الفتَّان جمالك
يف خاصة العيوب من السمانة السمانة، ال العافية لها أريد ٍة: بحدَّ عائشة فقالت

سمينًة. تكن ولم أيامها، زين كانت أمها البنات،
.. أيامها زين كانت نعيمة يا أمك ا حقٍّ برقٍة: وقالت أمينة فابتسمت

األيام! عربة صارت ثم د: تتنهَّ وهي عائشة فقالت
.. بنعيمة يفرحك ربنا حنفي: أم فغمغمت

.. العاملني رب يا آمني بحنان: نعيمة ظهر عىل تُربِّت وهي أمينة فقالت
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كل أشوفك «أحب يُغني: كان الذي الجديد الصوت سماع وإىل الصمت، إىل وُعدن
مرسعًة وقامت الكبري» «سيدي حنفي أم فقالت يغلق ثم يُفتح البيت بباب وإذا يوم»،
تراءى ثم املعهودة. عصاه دقات سمعن أن لبثن وما السلَّم. مصباح لتيضء الخارج إىل
املبهورة أنفاسه خالل إليهن ينظر قليًال ووقف أدٍب. يف جميًعا فوقفن الصالة مدخل عند
حجرته إىل أمينة وسبقت مساك»، «يسعد واحد: صوٍت يف فرددن الخري» «مساء قال: ثم
كي وجلس البيضاء. الشيخوخة وقار من هالٍة يف أثرها عىل الرجل ومىض فأضاءتها،
يف كانت كما أناقته ظلت مساءً. التاسعة جاوزت قد الساعة تكن ولم أنفاسه. يسرتدَّ
الرأس هذا أما القديم، كالعهد الحرير والكوفية الشاهي والقفطان الجوخ فالجبَّة املايض،
جميًعا فكانت سكَّانه، من خال الذي النحيل والجسم الفيض، والشارب بالبياض، ع املرصَّ
سلطانية أيًضا الزمن هذا طوارئ ومن الجديد. الزمن طوارئ من — املبكرة كعودته —
وإن بيض، وال لحوم وال مزة وال خمر فال لعشائه، تا أُعدَّ اللتان والربتقالة الزبادي اللبن
ومىض تهن. ولم تفرت لم الحياة يف رغبته أن عىل آية الواسعتني الزرقاوين عينيه بريق بقي
ولبس بالعباءة ع وتلفَّ الصويف جلبابه ارتدى ثم كاملعتاد، أمينة بمعاونة مالبسه يخلع
قدَّمت ثم حماس، دون فتناوله العشاء صينية له وقدمت الكنبة. عىل تربَّع ثم طاقيته
نقط، ست القدح يف وسكب الدواء زجاجة فأخذ باملاء نصفه حتى مملوءًا قدًحا أمينة له
الطبيب له قال طاملا العاملني.» رب هلل «الحمد تمتم: ثم متقزز، مقطب بوجه تجرَّعه ثم
قد فالضغط اإلهمال، أو االستهتار من حذَّره وطاملا فدائم، «الرِّجيم» أما مؤقٌت الدواء إن
عانى أن بعد الطبيب بتعليمات اإليمان عىل التجربة وأجربته به. تأثَّر قد والقلب استفحل،
أذعن وأخريًا الجزاء، تداركه حتى حدِّه عن خرج مرة من فما عانى. ما بها االستهانة من
لم قلبه ولكن التاسعة، بعد ما إىل يسهر وال به، يسمح ما إال يرشب وال يأكل ال لحكمه،
هادئة، طيبٍة بحياة ينعم وأن صحته — قادر بقدرة — يوًما يسرتد أن يف األمل عن يتخل
يف الراديو من املرتامي الغناء إىل أذنه وامتدت األبد. إىل ولَّت قد املايض حياة تكن وإن
يف انهمر الذي واملطر اليوم برد عن الشلتة فوق مجلسها من تُحدثه أمينة وكانت ارتياح،
.. القديمة األغاني بعض الليلة ستذاع إنه يل قيل رسوٍر: يف وقال باًال إليها يلِق فلم الضحى
السيد لحب متابعًة ربما الغناء، من اللون هذا تحب كانت إذ ترحيٍب يف املرأة فابتسمت
لم فتوٌر. أدركه حتى لحظات الرجل عينَي يف متألًقا الرسور ولبث آخر. يشءٍ أي من أكثر له
فيستيقظ فجأة عليه ينقلب أن دون أو ظ، تحفُّ دون سارٍّ بشعوٍر ينعم أن بمستطيع يعد
فيَم فحلم، املايض أما النواحي. جميع من به يحدق الواقع بالواقع، مرتطًما حلمه من
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واملرشب املأكل من اللذيذ وانطوى والعافية؟ والطرب األنس أيام األبد إىل ولَّت وقد الرسور
الفجر وطلوع األعماق؟ من املجلجلة وضحكته كالجمل األرض يف مسريه وأين والهناء؟
ينام كي التاسعة يف سهرته من يعود بأن يُقىضعليه اليوم املرسات؟! بشتى ثمٌل وهو عليه
البيت وهكذا الطبيب، دفرت يف ل مسجَّ دقيٍق بحساٍب وامليش والرشب واألكل العارشة، يف
يستطيع ال جنبه يف شوكٌة التعيسة وعائشة ومقامه، قلبه هو بالكآبة الزمن غشاه الذي
الغد عنها ينكشف قد أليس حالها. عىل يطمنئَّ أن وهيهات حياتها من فسد ما يُصلح أن
باملضاعفات، املهدَّدة هو صحته عىل قلٍق من يعانيه وما أم؟ وال أب بال بائسًة وحيدًة
من الكثريين مثل بميٍت وليس كامليت الفراش فيلزم قواه تخونه أن يخاف ما وأخوف
أجل ها، رشِّ من باهلل فيستعيذ كالذباب حوله تحوم التي األفكار وهذه وأحبَّائه، أصدقائه

.. األنغام عىل لينام ولو القديمة األغاني يسمع أن ينبغي
.. نمت لو حتى مفتوًحا الراديو اتركي –

عيلَّ! السلَّم أشق ما ًدا: متنهِّ يقول فعاد باسمًة، باإليجاب رأسها فهزَّت
.. بسطٍة كل عند سيدي يا اسرتح –

عىل أراهن .. متسائًال» «ثم .. الشتاء هذا ألعن ما الرطوبة، شديد السلَّم جو لكن –
.. الربد هذا رغم كالعادة الحسني زرت أنك

.. سيدي يا صعٍب كل يهون زيارته سبيل يف وارتباك: حياءٍ يف فقالت
وحدي! عيلَّ الحق –

والعافية. بالصحة لك وأدعو الطاهر، بالرضيح أطوف إني اسرتضاء: يف فقالت
اعتاد الذي البارد الدش حتى عنه، يدبر طيب فكل الدعاء، صادق إىل حاجته أمسَّ ما
وإذا رشايينه، حال عىل — قيل فيما — لخطورته عليه ُحرِّم صباح كل جسده به يُنعش أن
باب صفقة الحجرة إىل ترامت ثم قصريٌ وقٌت ومىض هللا، فلريحمنا ضارٍّا طيب كل صار
دخل حتى دقائق تمر تكد ولم «كمال!» متمتمة: عينيها أمينة فرفعت يغلق وهو البيت
نظارته خالل أبيه إىل يتطلَّع وطوله، نحافته عىل نمَّ الذي األسود معطفه يف الحجرة كمال
والده يد عىل انحنى ورجولة. وقاًرا األسود الغزير املربع شاربه عليه أضفى وقد الذهبية،

أستاذ؟ يا كنت أين باسًما: كالعادة يسأله وهو الجلوس إىل فدعاه مسلًما
طويل، عمر بعد إال بها يحَظ لم التي اللطيفة ية الودِّ اللهجة هذه يحب كمال وكان

األصحاب. مع القهوة يف كنت الكنبة: عىل يجلس وهو فأجاب
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أكثر إن ثم سنِّه، من أكثر وقوًرا رزينًا ا جادٍّ يبدو أنه بَيَْد األصحاب؟ من نوع أي تُرى
باسًما: يسأله وعاد آفته. لكلٍّ كان وإن ياسني، وبني بينه ما شتَّان مكتبته، تُقىضيف لياليه

الوفدي؟ املؤتمر اليوم أشهدت
مشهوًدا. يوًما كان اس، النحَّ مصطفى خطبة وسمعنا نعم، –

الدعوة بطاقة عن فنزلت حضوره أستطع لم ولكني عظيًما، حدثًا كان إنه لنا قيل –
.. التعب تحتمل الصحة تعد لم األصدقاء، أحد إىل
.. يقويك ربنا وتمتم: العطف كمال فداخل

حوادث؟ تقع ألم –
.. باملراقبة عادته بخالف البوليس واكتفى بسالم، اليوم مرَّ كالَّ –

القديم، موضوعنا إىل نعود معنى: ذات لهجٍة يف قال ثم ارتياح، يف رأسه الرجل فهزَّ
الخصوصية؟! الدروس عن الخاطئ رأيك عند زلت أما

لرأي مخالفته إعالن إىل مضطرٍّا نفسه وجد كلما والحرج باالرتباك يشعر يزل لم
املوضوع! هذا من انتهينا لقد برقٍة: فقال والده،

ترفض ال ألبنائهم، خصوصية دروًسا تُعطي أن أصدقاء إيلَّ يطلب يوم كل يف –
من يطلبونك والذين للمدرسني، واسع رزٍق مصدر الخصوصية الدروس إن الحالل، الرزق
يقول الرجل فعاد املؤدب، بالرفض وجهه نطق وإن بكلمٍة كمال ينبس فلم .. الحي أعيان
من هذا أيصحُّ أجر، بال وكتابة لها نهاية ال قراءة يف وقتك تضيع كي هذا تأبى ًفا: متأسِّ

مثلك؟ عاقل
موجهًة (ثم العلم تحب كما املال تحب أن ينبغي قائلة: كمال أمينة خاطبت وهنا

شيئًا. العلم بحب يعدل ال كجده إنه خيالء): يف تبتسم وهي السيد إىل الخطاب
عبده؟! محمد اإلمام كان يعني .. جده! إىل رجعنا ًفا: متأفِّ السيد فقال

كل كان سيدي؟! يا ال ِلَم بحماٍس: قالت أنها إال اإلمام عن شيئًا تعرف لم أنها ومع
ودنياهم! دينهم شئون يف يقصدونه الجريان

بقرش! عرشة كل اآلن مثله ضاحًكا: فقال السيد عىل الفكاهة روح فغلبت
االنرصاف يف واستأذن وارتباك، بعطٍف كمال وابتسم لسانها. دون املرأة وجه واحتجَّ
لتجيء وذهبت الجديد، فستانها لرتيه سبيله نعيمة اعرتضت الصالة ويف الحجرة. غادر ثم
شخص يف عائشة يُجامل — البيت أهل كبقية — كان ينتظر. عائشة جانب إىل فجلس به،
نعيمة وجاءت قديًما. بأمها إعجابه الحسناء بالفتاة معجبًا كان هذا إىل ولكنه نعيمة،
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صاحبة يتأمل وكان اإلعجاب، يبدي وهو صه يتفحَّ وراح يديه عىل فبسطه بالفستان
تها ورقَّ صفائها من اكتىس الذي الهادئ البديع بجمالها مأخوذًا وحب، بعطٍف الفستان
حتى أرسة مصاحبة إن شجن، من يخلو ال بقلب املكان عن ومىض بهاءٍ. ذات نورانية
يرى أو وجربوٍت سطوٍة بعد وهنه يف أباه يرى أن يهون مما ليس يُحزن. ا ملمَّ شيخوختها
بنذر املشحون الجو هذا وتدهورها، عائشة انحالل يرى أو الكَرب، وراء وتواريها أمه ذبول
يعيش حيث — يُسميه كما ته شقَّ — األعىل الدور إىل السلَّم يف ورقي والنهاية. التعاسة
مرتديًا ومىض مالبسه وخلع القرصين. بني عىل املطلَّتني ومكتبته نومه حجرة بني منفرًدا
ني وصفَّ املرشبية ييل فيما كبرٍي مكتب من مكونًة وكانت املكتبة، إىل بالروب ًعا متلفِّ جلبابه
الدين «منبعا كتاب يف األقل عىل فصًال يقرأ أن يريد وكان جانبيها. عىل الكتب خزانات من
أن اتفق الذي «الفكر» ملجلة الشهري مقاله أخرية مراجعًة يراجع وأن لربجسون، واألخالق»
هي الليل، منتصف حتى تمتدُّ التي للفلسفة، املوهوبة السويعات هذه الرباجمتزم. عن كان
اليوم بقية أما إنساٌن، بأنه — تعبريه حدِّ عىل — فيها يشعر التي وهي يومه، أوقات أسعد
الحياة مطالب شتى إشباع يف أو االبتدائية السلحدار بمدرسة كمدرس عمله ينقيضيف الذي
ولم شهواته. وتحقيق ذاته تأمني أبًدا املستهِدف فيه، الكامن الحيوان فمداره الرضورية،
به يشمت أن بيته، يف خاصًة سخطه، يعلن لم ولكنه يحرتمه، وال الرسمي عملة يُحب يكن
ببعض إليه يعهد الناظر وكان للتقدير، حائًزا ممتاًزا مدرًسا كان فقد ذلك ومع الشامتون،
الذي العمل يُتقن ذي العبد هو أليس بالعبودية، متفكًها نفسه رمى حتى املدريس، النشاط
االجتهاد إىل دفعه الذي هو الصغر منذ اعتاده الذي بالتفوق ولعه أن والحق يحبه؟! ال
بني محرتمًة شخصيًة يكون أن عىل األمر بادئ من م صمَّ وقد فيه. هوادة ال دفًعا واالمتياز
رأسه رغم مًعا، ومحبوبة محرتمة شخصيًة كان بل أراد، ما له فكان واملدرسني التالميذ
بهما األليم إلحساسه كان أو — وأنفه رأسه — لهما كان أنه شك وال .. العظيمني وأنفه
بأن يعلم كان املهابة. الشخصية هذه منه خلق الذي القوي التصميم هذا يف األول الفضل
لم أجل العابثني. كيد وعنه عنهما لريدَّ عزمه فاستلَّ الفتن حوله من سيُثريان وأنفه رأسه
الهجوم يلقى فكان املدرسة، ملعب يف أو الدرس أثناء يف وتعريٍض غمٍز من أحيانًا ينُج
والتفهيم، الرشح يف مقدرة من عنه أُثر ما إىل املطبوع، بعطفه يلطفه ثم شديد، بحزٍم
ذكريات أو القومية تمسُّ حماسية طريفٍة موضوعات من وأخرى آونٍة بني فيه يأخذ وما
حزمه إىل — ذلك وكان التالميذ، بني العام» «الرأي إليه يستميل جعله أولئك كل الثورة،
الغمز األمر أول آمله ما ولشد مهدها! يف الفتن عىل بالقضاء كفيًال — الرضورة عند املتوثِّب
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التي الرفيعة باملنزلة األمر آخر ُرسَّ أنه بَيَْد أحزانه، من املنيسَّ استثار ما ولشد الجارح،
وواجهته وإجالل. وحبٍّ بإعجاٍب إليه يتطلَّعون كانوا الذين الصغار نفوس يف يحتلها بات
الناظر املرة هذه يخاف وكان «الفكر» مجلة يف الشهرية بمقاالته تتعلَّق أخرى مشكلٌة
العقائد أحيانًا تنقد وحديثة قديمٍة فلسفات من فيها يعرض ا عمَّ يسألوه أن واملدرسني
لم املسئولني من أحًدا أن الحظ حسن من ولكن «املدرس» ومسئولية يتَّفق ال بما واألخالق
يُصدَّر نسخة ألف من أكثر تطبع ال املجلة أن ذلك بعد له تبنيَّ ثم «الفكر»، قراء بني يكن
يف ووظيفته. نفسه عىل آمٌن وهو إليها الكتابة عىل ذلك عه فشجَّ العربية، البالد إىل نصفها
حرٍّا سائًحا االبتدائية» بالسلحدار اإلنجليزية اللغة «مدرس ينقلب القالئل السويعات هذه
يف ذلك، بعد يجمعها التي املالحظات ن ويدوِّ ويتأمل فيقرأ الفكر، من تحدُّ ال أجواء يجوب
النظرية املغامرة وروح الحقيقة وحب املعرفة يف الرغبة جهاده عىل تحثُّه الشهرية، مقاالته
يستكنُّ الذي بالوحدة والشعور يغشاه الذي الكآبة جوِّ من والتخفيف العزاء إىل والحنني
شأنه هوان عن يتعزَّى أو سبينوزا، عند الوجود بوحدة الوحشة من يلوذ قد أعماقه. يف
عائشة بتعاسة إحساسه من ن يهوِّ أو شوبنهور، مع الرغبة عىل االنتصار يف باملشاركة
شاعرية من الحب إىل املتعطِّش قلبه يروي أو الرش، تفسري يف ليبنتز فلسفة من بجرعة
العذاب، حدَّ تبلغ التي الحرية مخالب تقليم يف يُجِد لم املتواصل جهاده أن بَيَْد برجسون،
للشك وإثارة بالعقول ولعبًا وتمنًُّعا دالًال اآلدمي املعشوق دون ليس معشوٌق فالحقيقة
ذات تكون ألن عرضٌة اآلدمي كاملعشوق وهي والوصال، بالتملك عنيٍف إغراء مع والغرية
وكان وكربياء، وقسوة وخداٍع مكٍر من األحايني من كثري يف تخلو وال وتقلبات، وأهواءٍ وجوٍه
إنسان ، حيٌّ ولكنني ا حقٍّ معذبًا أكون «قد يًا: متعزِّ يقول الجهد وأعياه الحرية ركبته إذا

ثمٍن!» بال االسم بهذا الخليقة اإلنسان حياة تكون ولن ، حيٌّ

٢

أحمد كان ذلك كل السابق، اليوم ميزانية وتسوية الحسابات وضبط الدفاتر مراجعة
اليوم يه يؤدِّ أنه غري قديٍم من فيه املعهودة وبالدقة الوجوه خري عىل يؤدِّيه الجواد عبد
عىل منكبٌّ وهو منظره وكان واملرض. العمر يركبه أن قبل من يجدها يكن لم بمشقٍة
ضمور زاده الذي الكبري أنفه تحت يختفي يكاد الفيضِّ وشاربه البسملة، الفتة تحت دفاتره
جميل ومساعده وكيله منظر أن غري العطف، يستحقُّ مما املنظر ذلك كان ضخامًة، الوجه
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زبون من يفرغ يكن ولم الرثاء. يستحق مما كان السبعني إىل يهدف كان الذي الحمزاوي
«لو االمتعاض: من يشءٍ يف لنفسه يقول أحمد فكان يلهث، وهو مقعده، عىل يتهالك حتى
الدفرت عن رأسه السيد ورفع والعمل!» الكد من سننا مثل يف املعاش ألغنانا موظفني كنا

.. االقتصادية باألزمة اليشء بعض متأثرًة الحالة زالت ما يقول: وهو
العام هذا أن غري ، شكٍّ بدون وقال: الباهتتني الحمزاوي شفتَي االمتعاضعىل فارتسم

.. حال أي عىل هلل الحمد قبله، الذي من خريٌ السابق والعام السابق. العام من خريٌ
ونها يسمُّ أصحابها من التجار كان التي الفرتة تلك أعوام، من تاله وما ١٩٣٠ عام
الحياة عىل القحط وسيطر السياسية بالحياة صدقي إسماعيل استبدَّ حني الرعب، أيام
األكفَّ ويقبِّلون والتصفيات، اإلفالس أخبار عىل ويمسون يصبحون وكانوا االقتصادية،
تبلغ له ضيقته ألن شكٍّ بغري املحظوظني من كان وقد الغد، لهم يُخبئ عما يتساءلون وهم

عام. بعد عاًما تَهدَّده الذي اإلفالس به
.. حاٍل أي عىل هلل الحمد أجل، –

تُرى؟ يا عنده ماذا وحرج، تردُّد فيها غريبة، بنظرة إليه يرنو الحمزاوي جميل ووجد
قاسيًا الربد وكان ارتباٍك. يف يبتسم وهو جلس ثم املكتب من مقعده فقرَّب الرجل وقام
الصفري. وتعاىل والنوافذ األبواب لها ت ارتجَّ قوية حمالت للهواء وكان الشمس، سطوع رغم

ا. هامٍّ شيئًا ستقول بأنك موقٌن إنِّي عندك، ما هاِت جلسته: يف يعتدل وهو السيد قال
.. أتكلَّم كيف أدري وال عليه، أُحسد ال موقفي وقال: عينيه الحمزاوي فخفض

إيلَّ تفيض أن فتستطيع أهيل عارشت مما أكثر عارشتك ولكني ًعا: مشجِّ السيد فقال
.. نفسك يف ما بكل

.. السيد يس يا عيلَّ تصعب التي هي الِعرشة –
العرشة؟! –

.. باٍل عىل هذا له يخطر لم
ا! حقٍّ .. أتريد؟ –

.. وسعها إال نفًسا يكلف ال هللا أعتزل، أن يل آن بحزٍن: الحمزاوي قال
كيف باالعتزال، له نذيًرا إال ليس للعمل الحمزاوي فاعتزال السيد، قلب وانقبض
يف وكيله إىل ونظر وكرب؟ مرٍض من عليه هو ما عىل وهو ُدكَّانه يف العمل بأعباء ينهض
الزمان، ذلك وىلَّ العمل، أطيق أعد لم ولكني ا، جدٍّ آسف إني متأثًرا: يقول الرجل فعاد حريٍة

.. منِّي أقدر هو من مكاني سيمأل وحدك، أتركك فلن األمر دبَّرت أني غري
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الثالثة ابن يعود فكيف متاعبه، نصف كاهله عن رفعت قد الحمزاوي أمانة يف ثقته إن
والقبوع العمل اعتزال ولكن قال: مغيبها؟ إىل الشمس طلعة من الدكان مالزمة إىل والستني
املوظفني؟ من املعاشات أصحاب يف هذا ترى أال التدهور، إىل باإلنسان يرسعان البيت يف

االعتزال. قبل موجوٌد التدهور باسًما: الحمزاوي جميل فقال
له: يقول أن قبل مقدًما به شعر الذي الحرج ليداري كأنما فجأًة السيد وضحك

.. فؤاد ابنك إللحاح تلبية تهجرني أنت مكَّار، يا عجوز يا
السبب وهي أحد، عىل تخفى ال الصحية حالتي إن هللا، معاذ متأثًرا: الحمزاوي فهتف

.. واألخري األول
كان ولو دكان يف بسيًطا عامًال أبيه لبقاء يرتاح ال ومثله نيابة وكيل فؤاد يدري؟ َمن
ترصيحه بأن شعر ولكنه النيابة. يف مركزه ليتبوأ السبيل؛ له د مهَّ الذي هو الدكان صاحب

القاهرة؟ إىل فؤاد يُنقل متى لطٍف: يف متسائًال فرتاجع الطيب وكيله آلم قد
.. األكثر عىل القادم العام صيف يف أو العام هذا صيف يف –

لطفه: يف السيد مجاريًا الحمزاوي قال حتى بالحرج مشحونة سكوٍن فرتة ومضت
ابني إنه السيد؟ يس يا كذلك أليس تزويجه، يف التفكري وجب القاهرة يف معي أقام وإذا
اآلنسة خاطري يف جرت ذلك يف فكرت وكلما تزويجه، من بد وال بنات، سبع عىل الوحيد

.. حفيدتك املهذبة
.. طبًعا املقام قد لسنا تمتم: ثم استطالٍع نظرة السيد وجه إىل واسرتق

.. الزمن قديم من أخوان نحن جميل، عم يا هللا أستغفر يقول: أن إال السيد يسع فلم
بالطيبة، األصل يف والعربة عظيم يشء نيابة وكيل النبض؟ جسِّ عىل فؤاد أحرضه تُرى

الزواج؟ يف التحدث وقت أهذا ولكن
العمل؟ اعتزال عىل مصمٌم أأنت أوًال حدثني –

.. الخري صباح ألف يا يقول: الدكان باب من صوت وجاءه
وقال: ه، يهمُّ الذي املوضوع عن النقطاعه استيائه رغم امُلجاملة بدافع السيد فابتسم

.. يل تفضَّ الحمزاوي): أخاله الذي املقعد إىل يشري وهو (ثم .. وسهًال أهًال
يف أثر لها يعد فلم الُحيل أما باألصباغ، تقنَّع قد ووجه ل، ترهَّ قد بجسٍم زبيدة جلست
مع كعادته بها ب يُرحِّ السيد وجعل مكان، القديم للجمال وال ساعديها، أو أذنيها أو عنقها
سألها باملطالب. وترهقه إال تجيئه مرة من فما للزيارة، يرتح فلم قلبه أما أكثر، ال زائر كل
أهًال .. صمٍت هنيهة بعد لها وقال هللا.» «الحمد شيئًا: تعني ال وهي فأجابت الصحة عن
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وضحكت مجامالته. يف الكامن الفتور استشعرت أنها بدا ولكن شاكرًة فابتسمت أهًال، ..
أضيع أن أحب ال قالت: ثم الربود، علَّمتها قد األيام وكانت يكتنفها، الذي الجو متجاهلة
وإما أخرى، بسلفٍة تمدني أن فإما حياتي، يف عرفت َمن أنبل ولكنك مشغوٌل، وأنت وقتك،

الشاري! أنت تكون لو حبذا ويا شاريًا لبيتي تجد أن
طاملا سلطانة. يا الزمن غري الزمن ليت، يا أنا؟! ًدا: متنهِّ الجواد عبد أحمد فقال

.. سلطانة يا تصدقني ال أنك يبدو ولكن بالحقيقة صارحتك
العمل؟ فما مفلسة، السلطانة وقالت: أملها خيبة بها دارت ضحكة فضحكت
.. ذلك بتكرار يسمح ال الحال ولكن عليه، قدرت ما أعطيتك السابقة املرة يف –

شاريًا؟ لبيتي تجد أن يمكن أال قلٍق: يف فتساءلت
بذلك. أعدك شاٍر، عن لك سأبحث –

ليست حزينة): بلهجة (ثم الكرماء، سيد يا منك يُنتظر ما هذا ممتنًة: فقالت
كانوا العز أيام يف الناس، هللا سامح أكثر، وا تغريَّ الناس ولكن تغريت التي وحدها الدنيا
اآلخر. الجانب إىل مالوا الطريق من جانب عىل ملحوني إذا واآلن حذائي. تقبيل إىل يستبقون
العز، أيام أما الناس، أو الشباب أو الصحة أشياء، بل يشء، لإلنسان يتنكر أن بد ال

هي؟! فأين والحب األنغام أيام
حسابها. لأليام تعميل لم سلطانة يا فأنت أخرى ناحية ومن –

وتقتني باألعراض، تتاجر التي جليلة كأختك لست نعم، تقول: وهي آسفة دت فتنهَّ
عنرب بحسن الُفجر بلغ حتى الحرام بأوالد هللا ابتالني فقد ذلك عن وفضًال والبيوت، املال

بجنيه! — األسواق يف ندر عندما — الكوكايني شمة يبيعني كان أنه
هللا! لعنه –

لعنة! ألف .. عنرب؟ حسن –
الكوكايني. بل –

اإلنسان. من أرحم الكوكايني وهللا –
ه. رشِّ يف وقعت أنك ا حقٍّ املحزن من ال، .. ال –

شاريًا؟ يل تجد متى علينا، ما مايل، وضيع حييل هد وقنوط: بتسليٍم فقالت
فرصة. أول عند هللا شاء إن –
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كل قلبك، من فابتسم القادمة املرة يف ُزرتك إذا اسمع، تنهض: وهي عتاٍب يف فقالت
ضيٍق يف ولكنِّي بمطالبي أضايقك أني عارفة أنا ناحيتك، من تجيئني التي إال تهون إساءة

نظري. يف الناس أنبل وأنت هللا، إال به يعلم ال
عند هامٍة بمسألٍة مشغوًال كنت أني األمر يفَّ، ليس ما تتوهمي ال معتذًرا: لها فقال

تعلمني! كما تنتهي ال ار التجَّ وهموم قدومك،
الهموم. عنك هللا رفع –

.. حني كل يف القلب من بك أهًال قائًال: ودعها ثم يوصلها، وهو شاكًرا رأسه فحنى
الصدر منقبض مجلسه إىل وعاد لها، فرقَّ ا غمٍّ تفيض خابية نظرًة عينيها يف وملح

.. دنيا وقال: الحمزاوي جميل إىل فالتفت
خريها. وأطعمك رشها كفاك –

المرأٍة عادلة عاقبٌة ولكنها قائًال: يستدرك وهو قست الحمزاوي نربات أن غري
مستهرتة!

صامتًا احتجاًجا بها يعلن كأنما رسيعة مقتضبة هزًة رأسه الجواد عبد أحمد فهزَّ
زبيدة: مجيء قطعها التي النغمة إىل به رجع بصوٍت سأله ثم املوعظة، هذه قسوة عىل

هجرنا؟ يف رأيك عىل مصمًما تزال أال
قلبي. كل من آسٌف وأنا تقاعد، ولكنه هجًرا ليس حرٍج: يف الرجل فقال

دقيقة! منذ زبيدة به داريت كالذي كالم –
يعجزني؟ يكاد الكرب أن سيدي يا ترى أال قلبي، من أتكلم إني هللا، أستغفر –

قائًال الباب من يتعاىل عتيٍق بصوٍت وإذا إليه، فمىضالحمزاوي زبون الدكان دخل ثم
كالقمر؟! املكتب وراء يجلس الذي هذا من الغزل: لهجة يف

معصوب متفزز، ومركوب له، لون ال رثٍّ خشٍن جلباٍب يف الصمد عبد متويل الشيخ بدا
مسدًدا الحمراوين بعينيه يرمش وكان عكاز، عىل القامة مستند وبر، من بتلفيعة الرأس
رغم السيد فابتسم نحوه. يسدده أنه يظن وهو السيد، ملكتب املالصق الجدار نحو برصه

حالك؟ كيف متويل، شيخ يا تعاَل قائًال: ه همِّ
عودي صحة يا زل، ضغط يا يهتف: وهو واحٌد ناٌب فيه يبَق لم فم عن الرجل فكشف

.. الناس سيد إىل
نفسه الوقت يف تراجع ولكنه إليه الشيخ برص فاعتدل نحوه فاتجه السيد وقام
تفرج هنا «من يصيح: وهو األربع الجهات إىل ُمشريًا نفسه حول يدور جعل ثم كالهارب،
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اليوم، ليس قائًال: الطريق إىل ثم تفرج.» هنا ومن .. تفرج هنا ومن .. تفرج هنا ومن ..
البايل. مظهره نشاطها يناسب ال واسعٍة خطواٍت يف ومىش .. أعلم هللا قل غد، بعد أو غًدا،

٣

تقليٌد ذلك واألحفاد؛ باألبناء القديم البيت وعمَر األصل إىل الفروع رجعت الجمعة يوم
حنفي فأم قديًما؛ كانت كما الجمعة يوم «بطلة» أمينة تعد ولم عنه. ينقطعوا لم سعيٌد
تلميذتها؛ حنفي أم بأن القوم تذكري عن تني أمينة تكن ولم املطبخ، يف األول املركز تبوَّأت
إىل له، استحقاقها بقلة شعرت كلما ذاته عن اإلفصاح عىل ع يتشجَّ كان بالثناء غرامها فإن
السيد ذهاب وقبيل معونتها. إهداء يف تقرصِّ لم — الضيفة حكم يف أنها رغم — خديجة أن
وابناه وياسني وأحمد، املنعم عبد وابناه شوكت إبراهيم الضيوف، به التفَّ الدكان إىل
حديثهم ومن ابتساًما ضحكهم من يجعل الذي الخشوع ذلك يكتنفهم وكريمة، رضوان
فعتب العمر، به تقدَّم كلما به تعلًقا يزداد رسوًرا حضورهم يف يجد السيد وكان همًسا.
البغل هذا يريد أال الجمعة، يوم بزيارة اكتفاء الدكان يف زيارته عن انقطاعه ياسني عىل
املكحولتني العينني ذو املحيا جميل رضوان وابنه حنٍي؟ كل رؤيته إىل يتوق أنه يفهم أن
ياسني أم بهنية ومرة بياسني مرة تُذكره متنوعًة ألوانًا جماله يعكس الذي الوردية والبرشة
شابة مصغر أخته وكريمة قلبه، إىل األحفاد أحب فهذا عفت محمد الحبيب بصديقه وثالثة
عينا — السوداوان عيناها تشهد كما عجيبًا نضًجا تنضج سوف عمرها من الثامنة يف
املنعم عبد أما والذكريات. بالحياء نديًة ابتسامًة خاطره لهما يبسم اللتان — أمها زنوبة
عينَي يرى كما العظيم أنفه من به يُستهان ال قدًرا وجهيهما يف يرى أن فحسبه وأحمد
األحفاد هؤالء — وكلهم مخاطبته، يف اآلخرين من أجرأ أنهما غري الصغريتني، خديجة
بأنفسهم مشغولني يبدون لكنهم الفخار، إىل يدعو بنجاٍح دراستهم طريق ون يشقُّ —
بأن يذكِّرونه أخرى ناحية ومن تنقطع ولن لم حياته بأن يعزُّونه جهة فمن جدهم؛ عن
فإن ليحزنه، ذلك يكن ولم به، يستأثر كان الذي االهتمام مركز عن رويًدا يرتاجع شخصه
ذلك يمنع أن هيهات ولكن واملرض. بالوهن يجيء كما بالحكمة يجيء بالعمر اإليغال
،١٨٩٠ العام كان وعندما العمر، مطلع يف هؤالء مثل كان عندما تتدفق، أن من الذكريات
يجري ركابه ويف األزبكية، ومرتاد الية الجمَّ مغاني بني ما كثريًا ويلهو قليًال يتعلَّم وكان
وحيده يزجر نفسها، الدكان يمأل أبوه وكان الفار، وإبراهيم الرحيم عبد وعيل عفت محمد
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ولكن .. هنية كانت ثم باآلمال، مكتظَّة مطوية صفحًة العمر وكان كثريًا، له ويرق قليًال،
الذكريات. تستخفه أن ينبغي ال مهًال!

الدكان، ومىضإىل مالبسه ارتدى ثم باالنرصاف، إيذانًا ذلك العرصفكان ليصيل وقام
الكنبة احتلت والسمر. التالقي جو يف الجدة، مجمرة حول القهوة مجلس يف هم عوا وتجمَّ
وكريمة، وزنوبة ياسني عليها فجلس اليمنى الكنبة أما ونعيمة، وعائشة أمينة الرئيسية
املنعم وعبد رضوان اتخذ عىلحني وكمال، شوكتوخديجة إبراهيم قعد اليرسى الكنبة وعىل
إبراهيم وكان الكهربائي. املصباح تحت الصالة طت توسَّ كرايس عىل مجالسهم وأحمد
تنويهه أن غري أعجبته، التي الطعام بألوان ينوِّه الزمن، ها يغريِّ لم التي كعادته شوكت،
ثناءه تعيد زنوبة وكانت النجيبة. تلميذتها عىل األستاذة فضل عىل األخرية األعوام اقترصيف
والحق زوجها. أهل من أحد إىل بها تتودد أن يمكن فرصًة تهمل تكن لم فإنها كالصدى
عىل فائقٍة بلباقٍة تعمل وهي مخالطتهم لها وأتيحت زوجها، آل أبواب لها ُفتحت مذ أنها
يف تعيش وهي أعوام انقضت أن بعد بمكانتها اعرتاًفا ذلك عدِّت ألنها بهم، عالقتها توثيق

كاملنبوذة. عزلٍة
يدها فصافحت للتعزية، لبيته أهله زيارة يف الحقيقي السبب لياسني وليٍد موت وكان
عند القرصين بني زارت ثم السكَّرية، فزارت بذلك عت وتشجَّ زواجها، مند مرٍة ألول أيديهم
ال جديدين كشخصني فتقابال حجرته. يف زيارته عىل أقدمت بل السيد، عىل املرض اشتداد
فتقول أمينة تُخاطب غدت حتى أحمد آل يف زنوبة اندمجت هكذا بينهما. مشرتًكا تاريخ
خالف وعىل لالحتشام، مثاًال دائًما وبدت أختي، يا لها فتقول خديجة وتنادي تیزة يا لها
الذبول بادر إذ سنِّها؛ من أكرب بدت حتى بيتها، خارج التربج تجنَّبت أنفسهن األرسة نساء
استطاعت ولكنها والثالثني، السادسة يف أنها أبًدا خديجة تصدق فلم األوان، قبل جمالها إىل
طيٌب، أصلها أن شك «ال يوًما: أمينة عنها قالت حتى لها طيبٍة بشهادٍة الجميع من تفوز أن
وبدت ياسني!» مع رت عمَّ التي الوحيدة هي حالل، بنت ولكنها فليكن، البعيد، أصلها ربما
كما بذلك، سعيدٌة أنها تُنكر تكن ولم نفسه، ياسني من أضخم ولحمها شحمها يف خديجة
يوًما تكفَّ لم أنها بَيَْد عامة، املوفقة الزوجية وحياتها وأحمد املنعم بعبد سعيدًة كانت
طوال لها عنها تندَّ فلم كليٍّا تغريًا لعائشة معاملتها ت تغريَّ وقد العني. اتقاء التشكي عن
حرصت بل املمازحة، سبيل عىل ولو خشونة أو سخريٍة عن تنمُّ واحدة كلمة أعوام ثمانية
من وخوًفا تعاستها حيال خشوًعا ومالطفتها، إليها والتودد بها الرتفق عىل كله الحرص
موضع حظَّيهما املحزونة املرأة تضع أن من وإشفاًقا قضت، بما عليها قضت التي األقدار
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املرشوع حقه عن ينزل أن شوكت إبراهيم عىل حتمت يوم كريًما موقًفا وقفت وقد املقارنة،
خديجة لت وأمَّ رشيٍك. دون وكريمتها لعائشة كله املرياث فآل لنعيمة املتوىف أخيه مرياث يف
يقعد فلم أختها كرم عنها غيَّب ذهوٌل استغرقها عائشة ولكن حينه يف صنيعها يُذكر أن
تكن ولم لها، أخرى ا أمٍّ انقلبت كأنما والتسامح والرحمة بالعطف غمرها عن بخديجة ذلك
هللا. لها هيأها التي التوفيق أسباب عىل تطمنئ كي ومودتها رضائها من أكثر يف تطمع
وتناول شاكرًة، سيجارة فتناولت لعائشة وقدَّمها سجائره علبة شوکت إبراهيم وأخرج
ملتقى القهوة وتعاطي التدخني يف عائشة إفراط يكون ما كثريًا يُدخنان. وراحا أخرى،
الدعاء: لهجة يف تقول بأن فتَقنع أمها أما الكتفني، بهز عادًة منها تُقابَل تكن وإن مالحظات
وليده. فقد لذاك له أهَّ قد كأنما نصحها؛ يف األهل أجرأ فكان ياسني وأما يصربها»، «ربنا
إذ املبتلني؛ دولة يف مرموقة بمكانٍة عليه وتضن مثلها مصابًا تعدُّه تكن لم عائشة أن غري
يبدو كان املصائب، حديث أن والواقع محمد. أو كعثمان ال العام دون وهو مات ابنه إن
كمال واستمع الشقاء. دنيا يف املمتازة بدرجتها تعتزُّ كانت كأنما املفضلة؛ هوايتها كثريًا
باسًما، السمع فأرهف وأحمد املنعم وعبد رضوان بني املستقبل عن حديٍث من يدور ما إىل
باالختيار جديرٍة كلية من أمامنا فليس األدبي، القسم من كلنا يقول: ياسني رضوان وكان

الحقوق. إال
يهز وكان التوكيد، بنربات املفعم القوي بصوته شوكت إبراهيم املنعم عبد فأجابه
أن يريد ال ولكنه مفهوم، .. مفهوم كمال: إىل شبًها الشبَّان أقرب جعله الذي الضخم رأسه

يفهم؟
ساخرة، ابتسامة شفتيه عىل ارتسمت الذي أحمد أخيه إىل األخرية عبارته عند وأومأ
ولكن شاء إذا اآلداب ليدخل أيًضا: أحمد إىل مشريًا وقال الفرصة شوکت إبراهيم فانتهز

اآلداب! أفهم ال ولكنني الحقوق أفهم أنا بقيمتها، يقنعني أن عليه
الحقوق عن قديم نقاش أصداء عاودته إذ األىس؛ يشبه فيما برصه كمال وغضَّ
قاسيٍة بصدماٍت تجبهه الحياة أن بَيَْد القديمة، اآلمال جو يف س يتنفَّ زال ما إنه واملعلمني:
فربما «الفكر»، مجلة مقاالت كاتب أما تعريٍف؛ إىل يحتاج ال مثًال النيابة فوكيل يوم، كل
لحريته شوكت إبراهيم أحمد يدعه ولم نفسها! الغامضة مقاالته من أكثر تعريف إىل احتاج

.. كمال لخايل الجواب أترك إنِّي يقول: وهو البارزتني الصغريتني بعينيه إليه فنظر
ادرس حماٍس: دون فقال كمال أما حرجه، بها يداري ابتسامًة شوكت إبراهيم وابتسم

موهبتك. يوافق بأنه تشعر ما
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يقول: عاد كمال أن غري وأبيه أخيه بني الرشيق رأسه فردد أحمد وجه يف الظفر وبدا
تستطيعه ال املمتازة العملية الحياة من مجاًال لك تفتح الحقوق أن تعلم أن ينبغي ولكن

.. لها جاه وال شاقٌة مهنٌة وهو التعليم، يف اآلداب اخرتت إذا مستقبلك سيكون اآلداب.
الصحافة. يف العمل إىل سأتجه بل –

يقول. ماذا يدري ال إنه شوکت) إبراهيم (صاح .. الصحافة! –
أرستنا! يف واحد يشءٌ كارو عربة وقيادة الفكر قيادة إن كمال: مخاطبًا أحمد فقال

.. الحقوق من وطننا يف الفكر قادة أكرب إن باسًما: ياسني رضوان فقال
آخر؟ يشءٌ أعنيه الذي الفكر إن كربياء: يف أحمد فقال

.. تعني بما أسفاه وا أعلم إني ام، هدَّ مخيف يشءٌ وهو عابًسا: شوکت املنعم عبد فقال
يقول: ما عىل يُشهدهم كأنما اآلخرين إىل ينظر وهو ألحمد يقول شوكت إبراهيم وعاد
العام، يف جنيه املائة مرياثك يعدو لن الرابعة، السنة يف زلت ما إنك تُقِدم، أن قبل فكِّر
أو عمًال، يجدون ال الجامعيني أبناءهم أن من الشكوى مر يشكون أصحابي بعض وإن

.. تختار فيما ذلك بعد حرٌّ وأنت تافهة، بمرتباٍت كتبة يعملون
األوىل املدرِّسة إنها خديجة، رأي لنسمع قائًال: اقرتح بأن املناقشة يف ياسني ل وتدخَّ

.. واآلداب الحقوق بني االختيار عىل أقدرنا وهي ألحمد،
حتى بل القهوة، کنجة عىل عاكفٌة وهي ابتسمت أمينة حتى باالبتسام، الثغور وامتألت
طريفة. قصة عليكم سأقصُّ فقالت: عائشة بابتسامة خديجة فتشجعت ابتسمت، عائشة
من راجعًة كنت — تعرفون كما الشتاء يف برسعة تظلم والدنيا — بقليل العرص بعد أمس
املتويل قبة تحت بي يمرُّ به وإذا يتبعني، رجًال كأن فشعرت السكرية، إىل األحمر الدرب

ياسني!» يس يا البيت «عىل قائلًة: نحوه فالتفت جميل»، يا فني «عىل يقول: وهو
االنتقاد فيها تجىلَّ معنًى ذات نظرًة زنوبة إليه ونظرت بالضحك. الصالة ت وضجَّ
املعقول أمن تساءل: ثم السكون، عاد حتى بيده للضاحكني يشري فجعل ياسني أما واليأس،

الحد؟ هذا إىل العمى يُصيبني أن
حاسب! قائًال: شوكت إبراهيم فحذَّره

فهمت قد ثمانية بنت كونها رغم كأنها وضحكت أبيها بيد فأمسكت كريمة أما
يضحك. ما األمور رشُّ الحال: عىل تعليًقا زنوبة وقالت عمتها. قصة من املقصود

فقالت اإليه» بنت يا حفرة يل «حفرت يقول: وهو مغيظة بنظرٍة خديجة ياسني وحدج
املجنون! ابني أحمد ال أنت فهو اآلداب إىل حاجٍة يف املوجودين يف أحد كان إذا خديجة:
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وظل املظلوم، بالربيء ودعاه أبيه عن فدافع رضوان أما قولها، عىل زنوبة وصدَّقت
التي نعيمة إىل النظر يسرتق فكان املنعم عبد أما کاألمل، به متعلًقا كمال إىل ينظر أحمد
وجهها تورَّد الصغريتني بعينيه شعرت كلما وكانت البيضاء، كالوردة أمها لصق تبدَّت
انظر أحمد: مخاطبًا الحديث مجرى ًا مغريِّ يقول شوكت إبراهيم عاد حتى الرقيق، الشاحب

.. الدنيا قد نيابة وكيل الحمزاوي ابن من جعلت وكيف الحقوق إىل
مرة: ألول فقالت عائشة أما شخصه، إىل ه موجَّ مرٌّ انتقاد القول هذا كأن كمال شعر

نعمة. يخطب أن يريد إنه
.. أمس جدها فاتح أبوه أمينة: قالت الخرب بها استقبل التي الصمت فرتة ويف

أبي؟ وافق وهل ا: جادٍّ ياسني وتساءل
ألوانه. سابٌق هذا –

هانم؟ عائشة رأي وما عائشة: إىل ينظر وهو بحذٍر شوكت إبراهيم فتساءل
.. أدري ال أحد: إىل تنظر أن دون عائشة فقالت

.. الكل يف الكل أنت ولكنك بعمٍق: صها تتفحَّ وهي خديجة فقالت
.. ا حقٍّ ممتاز شابٌّ فؤاد فقال: لصديقه طيبٍة بشهادٍة يشهد أن كمال وأراد

السوقة؟! من أهله أظن كاملتسائل: بحذر شوكت إبراهيم فقال
وعمه فرَّان، اآلخر وخاله مكاري، خاله نعم، القوي: بصوته شوكت املنعم عبد فقال
اإلنسان قدر من ينقص ال كله هذا ولكن ضعيفٍة»: استدراكية بلهجة «ثم .. محاٍم كاتب

بأهله! ال بنفسه فاإلنسان
أوًال تنافرهما، عىل بهما يؤمن حقيقتني يقرر أن يريد أخته ابن أن كمال وأدرك
من أكثر أدرك بل الشخص. قدر تنقصمن ال األصل وضاعة أن وثانيًا فؤاد، أصل وضاعة
لعقيدته مرضاًة الظاملة حملته عن الثانية يف ر يكفِّ وأنه فؤاد عىل األوىل يف يحمل أنه هذا
اإلفصاح يف التورُّط رش وكفاه أراحه الحقيقتني هاتني تقرير أن عجٍب ومن القوية. الدينية
يميل أيًضا مثله وكان الطبقات، بفوارق يؤمن يكن لم أخته كابن فإنه بنفسه، عنهما
والظاهر إليه. بالقياس هو وتفاهته خطورته يدرك الذي شأنه من والحطِّ فؤاد عىل للحملة
وإخالص. بأمانة كله العمر خدَمنا طيٌب، رجٌل أبوه فقالت: الحملة لهذه ترتح لم أمينة أن
— الزواج هذا تمَّ لو — نعيمة عارشت ربما ولكن وقالت: شجاعتها خديجة فجمعت

.. يشء كل األصل للمعارشة، أهًال ليسوا أناًسا
يشءٍ! كل األصل صدقت، زنوبة: فقالت أحد، ينتظر لم حيث من تأييٌد وجاءها
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قول رجع عن يتساءل وهو رسيعة، نظرًة خديجة إىل واسرتق ياسني، واضطرب
العوالم عالم عن خواطرها إىل ذلك يستدعيه وما عليه الباطني وتعليقها نفسها، يف زوجته
عىل ليغطي يتكلم أن واضطر الفارغة، «قنزحتها» عىل ه رسِّ يف زنوبة لعن حتى والتخت.

.. نيابة وكيل عن تتحدثون أنكم تذكَّروا فقال: زوجته، كالم
نحن أموالنا نيابة، وكيل منه جعل الذي أبي عائشة: بسكوت متشجعة خديجة فقالت

صنعته! التي
باملرحوم تذكران اللتان البارزتان عيناه بها نطقت سخريٍة يف شوكت أحمد فقال

لنا! مديٌن هو مما أكثر ألبيه مدينون نحن شوکت: خليل
ترميننا دائًما أنت االنتقاد: ملؤها بلهجة تقول وهي بسبَّابتها خديجة إليه فأشارت

مفهوم. غري بكالٍم
.. لبابا األخرية فالكلمة أنفسكم أريحوا املوضوع: إنهاء يف يأمل من بلهجة ياسني فقال
لصق نعيمة جلست حيث إىل الشباب أعني واتجهت القهوة. فناجيل أمينة وزَّعت
وأزاملها، أصادقها أن اإلمكان يف كان ليته وجميلة، لطيفة بنت لنفسه: رضوان قال أمها.
ا، جدٍّ جميلة أيًضا: لنفسه أحمد وقال األجمل! أيُّنا الرجال الحتار مًعا الطريق يف مشينا لو
فقال: املنعم عبد أما الثقافة. من لها حظَّ وال بالغرا، خالتي يف ملزوقٌة هي كأنما ولكنها
يف خسارة جميل، ضعفها وحتى ضعفها، إال يعيبها ال التقوى، وشديدة بيت وست جميلة

رأيك؟ عن ينا خربِّ نعيمة يا وأنت فسألها: الباطني الحديث جاوز ثم فؤاد، عني
االبتسام تمزج وهي حالها وتوتَّر ابتسمت، ثم وقطبت الشاحب، الوجه فتورَّد

وشأني! دعني يل، رأي ال واستياء: حياء يف قالت ثم مًعا، منهما لتخلص بالتقطيب؛
.. الكاذب الحياء ساخًرا: أحمد فقال

الكاذب؟! متسائلًة: قاطعته عائشة ولكن
.. الحياة منك ضاعت وإال تتكلمي أن ينبغي قديمة، موضٌة الحياء قائًال: فاستدرك

الكالم. هذا نعرف ال إننا بمرارٍة: عائشة فقالت
متأخرٌة أرستنا أن عىل أراهن املنذرة: أمه بنظرة يعبأ أن دون متشكيًا أحمد، فقال

قرون! بأربعة الحديث العرص عن
بأربعة؟ حدَّدتها لم ساخًرا: املنعم عبد فسأله

الرأفة. سبيل عىل اكرتاٍث: دون فقال
أنت؟ تتزوج متى .. وأنت! متسائلة: كمال إىل الخطاب ه توجِّ بخديجة وإذا
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قديم! حديث قائًال: فتهرب بالسؤال كمال بُوغت
الحالل. بنت عىل شملك هللا يجمع حتى نرتكه ولن نفسه، الوقت يف وجديد –

رجته وكم أمانيها، أعزُّ كمال فزواج مضاعف، باهتماٍم األخري الحديث أمينة تابعت
أبوه عليه عرض قالت: الوحيد، ابنها صلب من بحفيٍد عينها تقرَّ حتى أمنيتها يحقق أن

.. بآخر أو بعذٍر دائًما يتعلَّل ولكنه األرس، أحسن من عرائس
ثمانية ضاحًكا: شوکت إبراهيم تساءل .. كمال؟ يس يا اآلن عمرك كم واهية، أعذاٌر –

.. الوقت فات عاًما! وعرشون
فاحتدَّت خديجة أما تُصدق. أن تريد ال كأنما بدهش العمر رقم إىل أمينة أنصتت

عمرك! بتكبري مغرٌم أنت تقول: وهي
زوجها أن مع عمرها، مبارشعن غري كشف عمره عن فالكشف األصغر، األخ فهو أجل
يدري يكن فلم كمال أما والثالثني، الثامنة يف بأنها تُذكَّر أن تكره كانت أنها إال الستني بلغ
بأنه دائًما يشعر كان ولكنه بكلمة، يُحسم مما نظره يف املوضوع يكن ولم يقول، ماذا
بمكتبي. ولييل باملدرسة نهاري مشغول إنِّي املعتذر: بلهجة فقال موقفه بإيضاح ُمطالب
يتزوج. أن ذلك مع ينبغي اإلنسان ولكن خايل، يا عظيمة حياة بحماس: أحمد فقال
تشغلك ال حتى الشواغل تتجنب أنت بكمال: الجميع أعرف كان الذي ياسني وقال
ولكن املكتبة، يف الحياة تعرف لن الشواغل؛ هذه يف الحقيقة ولكن «الحقيقة» طلب عن

.. والشارع البيت يف الحقيقة
مدخٌر، عندي ليس مليم، آلخر مرتبي أنفق أن تعودت الهرب: يف ممعنًا كمال فقال

أتزوج؟! كيف
له. تستعدُّ كيف وستعرف مرة الزواج انِو تحارصه: خديجة فقالت
.. تتزوج ال حتى مليم ألخر مرتبك تنفق إنك ضاحًكا: ياسني وقال

أجل الوالدين؟ ورغبة الظروف استجابة رغم يتزوج َلم ِلَم ولكن واحد. يشءٌ كأنهما
فيها الحب محل حلَّ فرتة وتبعتها العبث. من رضبًا الزواج فكان الحب ظل يف فرتة مضت
أو جميٍل كتاب عىل يعثر أن األفراح فرحة وكانت بنهم، الحياة فاستغرق الفكر هو بديٌل
فوق إىل ينظر كان له. ينبغي وما يتزوج، ال املفكر إن لنفسه وقال مقالة. بنرش يظفر
املشاهد موقف له يلذُّ — زال وما — وكان تحت. إىل النظر عىل سيحمله الزواج أن ويظن
يضن كما بحريته ليضن وإنه الحياة. ميكانيكية يف االندماج من ينفر ما بقدر املتأمل
لم فالشباب كله هذا وإىل تُقىض: شهوٌة إال املرأة من عنده يبَق لم إنه ثم بماله. البخيل
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يداخله حائر إنه ثم جسدية، ولذاٍت فكرية ات مرسَّ دون ينقيضأسبوع ال دام ما هباءً يِضع
يف أرغب عندما ج سأتزوَّ أنفسكم، أريحوا قال: اإليمان، من نوع والزواج يشء، كل يف الشك

الزواج.
يف ترغب ال ولَِم وتساءلت: أعوام عرشة الوراء إىل أرجعتها ابتسامة زنوبة فابتسمت

الزواج.
.. قبة منه تجعلون وأنتم حبة الزواج الضجر: يُشبه فيما كمال فقال

بأنه غريٌب شعور يساوره وكان حبة. ال قبة الزواج بأن أعماقه يف يؤمن كان ولكنه
يقول وهو أحمد صوت موقفه من وأنقذه مربًما. قضاءً عليه فسيقىض للزواج يذعن يوم

املكتبة. إىل نصعد أن لنا آن له:
وصعدوا أثره. يف ورضوان وأحمد املنعم وعبد خارًجا ومىض بدعوته، مرحبًا فنهض
وكان زائرين: القديم البيت جاءوا كلما كعادتهم الكتب بعض الستعارة املكتب حجرة إىل
فجلس الكتب، خزائن من بنيصفني الكهربائي املصباح تحت الحجرة ط يتوسَّ كمال مكتب
اختار ثم األرفف، عىل املصفوفة الكتب عناوين يطالعون الشبَّان رأى حني عىل مكتبه إىل
ثم الفلسفة»، «مبادئ بكتاب أحمد وجاء االسالم»، تاريخ يف «محارضات كتاب املنعم عبد
كما أقرأ لن متضايًقا: أحمد قال حتى صامتًا، بينهم برصه يردِّد وهو مكتبه حول وقفوا

األقل. عىل واحدًة أجنبيًة لغًة أتقن حتى أحب
حقيقته. عىل اإلسالم يعرف أحد ال كتابه: صفحات يقرأ وهو املنعم عبد وتمتم

خان يف ي عامِّ شبه رجل يد عىل االسالم حقيقة ى يتلقَّ أخي ساخًطا: أحمد فقال
.. الخلیيل

زنديق! يا صه املنعم: عبد به فصاح
كتابًا؟ تريد أال وأنت متسائًال: رضوان إىل كمال ونظر

.. الوفدية الجرائد بقراءة مشغوٌل وقته املنعم: عبد عنه فأجاب
عمي! معي يتفق هذا يف كمال: إىل يُومئ وهو رضوان فقال

ورغم عامة، الحقيقة يف يشك أنه كما ! وفديٌّ فهو ذلك ورغم بيشءٍ، يؤمن ال ه عمُّ
وأنتما وأحمد: املنعم عبد بني عينيه يردد وهو تساءل والواقع. الناس مع يتعامل فهو ذلك

كذلك؟ أليس وفدي، فهو وطنيٍّ وكل الغرابة؟ وجه فما كذلك وفديان
يعد لم ذاته يف ولكنه ريب، بال األحزاب أفضل الوفد اليقيني: بصوته املنعم عبد فقال

.. اإلقناع كل ُمقنًعا
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إالَّ رأٍي عىل أوافقه ال باألحرى أو هذا، رأيه عىل أخي أوافق إني ضاحًكا: أحمد فقال
يجب نفسها الوطنية فإن ذلك من أكثر بالوفد، الخاصة اإلقناع درجة يف اختلفنا وربما هذا،
ذلك بعد الوطنية معنى أما نزاع، كل فوق االستقالل إن أجل استفهام، موضع تكون أن
إىل املستقبل يف ننظر أن ببعيد وليس وأسمى، أشمل معنى يف يفنى حتى يتطور أن فينبغي
واألرس! القبائل بني تنشب التي الحمقاء املعارك ضحايا إىل اآلن ننظر كما الوطنية شهداء
اليقني؟ وجه أين ولكن حمقاء، معركٍة يف يُستشهد لم فهمي أحمق! يا حمقاء معارك
قيم تتغري وقد شهيٌد، فهو نفسه فوق يشء سبيل يف قتيٍل أي بحدٍة: قال خواطره ورغم

.. تتغري ال قيمة فهو منها اإلنسان موقف أما األشياء
السياسة له: مالحظة عىل ا ردٍّ املنعم عبد مخاطبًا يقول املكتبورضوان حجرة وغادروا

.. املجتمع يف وظيفة أخطر
نُربِّي فنحن وهكذا لياسني: يقول شوكت إبراهيم كان القهوة مجلس إىل عادوا وملا
أناس فيه يزحمنا عنا، مستقلٌّ عالٌم وهي مكتبة، يف يندمج ولد كل ولكن وننصح ونوجه

نصنع؟! أن عىس فما شيئًا عنهم ندري ال غرباء،

٤

وكأنه الواقفني بني كمال انحرش وقد لواقف، موضٌع به يعد لم حتى مكتظٍّا الرتام كان
االحتفال مكان يقصدون — له بدا فيما — مثله كانوا النحيلة. الطويلة بقامته عليهم يُطلُّ

بًا. ومرحِّ مستطلًعا الوجوه يف عينيه فردد — نوفمرب ١٣ عيد — الوطني بالعيد
بأالَّ نفسه الوقت يف آمن وإن بها املؤمنني كأشد األعياد هذه يف يشارك أنه والحق
بوحدة مكتفني تعارف سابق دون املوقف عىل معلِّقني يتحادثون الناس وكان له. إيمان
عيد العام هذا الجهاد عيد أحدهم: قال قلوبهم. بني ألَّفت التي «الوفدية». وبرابطة الهدف

.. يكون أن يجب ما هذا أو الكلمة، معنى بكل جهاد
املشئوم. وترصيحه هور عىل فيه يردَّ أن يجب آخر: فقال

وال ،١٩٢٣ دستور يعاد ال بأن نصحنا قال: الكلب ابن فصاح: هور لذكر ثالٌث وثار
ودستورنا؟ هو شأنه ما ،١٩٣٠ دستور

… إلخ نصحنا، استشارونا عندما أننا عىل ذلك: قبل قال أنه تنَس ال رابع: فأجابه
استشاروه؟ الذين من أجل، –

القوَّادين! حكومة ذلك عن سل –
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الوفد؟ هادنه ملاذا ولكن أنسيتموه؟ وکفى! نسيم توفيق –
اليوم. خطبة انتظروا نهاية، يشءٍ لكل –

حماًسا. دونهم يكن لم أنه هذا من وأعجب حديثهم، يف اشرتك بل إليهم، كمال أصغى
السياسية التجارب بمرارة امتأل قد كاآلخرين وكان يشهده: جهاد عيد ثامن هذا وكان
الدستور عطَّل الذي محمود محمد عهد عارصت لقد أجل. السابقة. األعوام خلَّفتها التي
الربك بتجفيف له وعده نظري يف الشعب حرية واغتصب للتجديد، قابلة سنوات ثالث
صدقي إسماعيل فرضها التي السيايس والعهر اإلرهاب سنني عشت كما واملستنقعات!
أولئك دائًما رأسه فوق يجد ولكنه له حكَّاًما ويريدهم قوٍم يف يثق الشعب كان البالد، عىل
يقولون ما ورسعان ورصاصهم، اإلنجليز الكونستبالت هراوات تحميهم البغضاء، دين الجالَّ
توقٍف دون املعارك يخوض والشعب األوصياء، قارصونحن شعٌب أنت بأخرى أو بلغٍة له
والسخرية، الصرب شعاره سلبيٍّا موقًفا النهاية يف اتَّخذ حتى يلهث، وهو كلٍّ من فيخرج
بمجلس الشعب وقنع أخرى، ناحية من والطغاة ناحية من الوفديني من إال امليدان فخال
يتجاهل أن يستطيع ال قلبه إن يًدا. لهم يمدَّ أن دون همس يف رجاله ع يشجِّ وراح املتفرج
شارع عند الرتام غادر الشك. ضباب يف التائه عقله رغم دائًما، معه يخفق إنه الشعب، حياة
األمة، بني جوار يف املقام االحتفال رسادق نحو منتظٍم غري طابور يف وسار زغلول، سعد
تنطق إنجليزي كونستابل رئاسة تحت الجنود من مجموعة أمتار عرشة كل بني تقابلهم
وشاب ورضوان وأحمد املنعم بعبد الرسادق قبيل والتقى والبالدة. بالرصامة وجوههم
منذ الوقت. بعض معه ولبثوا مسلِّمني نحوه فأقبلوا يتحادثون، مًعا وقفوا وقد يعرفه ال
النهائية السنة إىل انتقل فقد أحمد أما الحقوق طلبة بني املنعم وعبد ورضوان تقريبًا شهر
أخته أبناء إال فليسوا البيت يف يراهم ما بخالف «رجاًال» الطريق يف لرياهم وإنه بالثانوي.
وقد عزت، حلمي باسم إليه قدَّمه الذي صاحبه جميل، كذلك رضوان، أجمل وما وأخيه.
غريبًا قوًال دائًما منه وينتظر ه، يرسُّ أحمد وكان تقع. أشكالها عىل الطيور إن قال من صدق
أشبهه فما املنعم عبد أما روحه، إىل الجميع أقرب إنه غرابة، عنه يقل ال سلوًكا أو ممتًعا

أرذلهما! فما وتعصبه يقينه أما يحبه، فحسب لذلك واالمتالء؛ الِقرص إىل ميله لوال به
بكثرتها مروًرا الحاشدة، الجموع عىل شاملًة نظرًة وألقي الضخم، الرسادق عىل وأقبل
مجلسه. اتخذ ثم الشعب، صوت قليل عما عندها سيعلو التي املنصة إىل مليٍّا وتطلَّع الهائلة،
جديًدا شخًصا الوحدة يف الغارقة ذاته أعماق من يطلق الحاشد الجمع هذا مثل يف وجوده إن
املكبوتة النفس قوى وتنطلق حني، إىل قمقم يف العقل ينحبس هنا وحماًسا. حياة ينتفض
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تتجدد ذاك وعند واألمل، الكفاح إىل دافعة واألحاسيس بالعواطف مفعمٍة حياة إىل طامحًة
حياتهم يف فيشارك الناس وبني بينه ما ويتصل وحشته، وتتبدد غرائزه وتنبعث حياته
ولكن له ثابتة حياة الحياة هذه من يتخذ أن يطيق ال بطبعه إنه وآالمهم. آمالهم ويعتنق
فلتؤجل الناس، حياة اليومية، الحياة وبني بينه ما ينقطع ال حتى وآخر حني بني منها بد ال
الناس هؤالء يحب بما اهتماًما وليمتلئ الطبيعة، وراء وما والطبيعة والروح املادة مشكالت
الوطنية؛ بالقضية .. السيايس باملوقف .. االقتصادية باألزمة .. بالدستور يكرهون، وبما
الوجود عبث ل تأمُّ يف قضاه ليٍل غداة األمة»، عقيدة «الوفد يهتف: أن عجيبًا يكن لم لذلك
النزاهة ويهوى الحقيقة يعشق فهو الراحة؛ نعمة صاحبه يحرم والعقل الريح، وقبض
بد فال واالنفعاالت، الغرائز مع الدائم نزاعه يف ويشقى بالشك ويرتطم التسامح إىل ويتطلَّع
يف وشبابًا. حرارة ويستمدَّ دماءه ليجدد الجماعة؛ حضن إىل املتَعب فيها يأوي ساعة من
من آالف الرسادق هذا يف ورسل. وبرجسون دارون مثل ممتازون قليلون أصدقاء املكتبة
يف وليسوا الواعية، الغرائز رشف مجتمعهم يف يتمثل ولكن عقول، بال يبدون األصدقاء،
ويكره يحب السياسية الحياة هذه يف للتاريخ. وصنًعا للحوادث خلًقا األول دون النهاية
زعزعه حياته يف التناقض هذا واجه وكلما له. قيمة وال يشءٍ كل ويبدو ويغضب ويرىض
ما شد لذلك قلٍق. من وبالتايل تناقض من يخلو حياته يف موضع ثمة ليس ولكن القلق.
الوحدة؟! هذه أين ولكن والسعادة، بالكمال تتَّسم منسجمٍة وحدة تحقيق إىل قلبه يحن
التطلع عن ذلك يُقعده فال يفكر عقل به دام ما منها مفرَّ ال العقلية الحياة بأن ويشعر
لذلك فلعله النجاة. صخرة فهي املكبوتة؛ املعطَّلة القوى كافة تدفعه األخرى الحياة إىل
الزعماء ظهور ينتظر القلب هو وها روعة. ازداد كثرًة ازداد وكلما رائًعا، الجمع هذا بدا
أما متجاورين، مقعدين عىل وأحمد املنعم عبد جلس وقد كاآلخرين. واللهفة الحرارة بنفس
يقفان أو وجيئة ذهابًا الرسادق يشقُّ الذي املمر يف فيسريان عزت حلمي وصاحبه رضوان
ذَوي شابني من لهما فيا االحتفال عىل املرشفني بعض مع الحديث يتبادالن املدخل عند
الشباب احتلَّها التي األركان أما ا، عامٍّ لغًطا فتحدث تتجمع القوم همسات وكانت نفوٍذ!
فتطلعت الخارج من داللٍة ذو قويٌّ هتاف ترامى ثم الهتافات. وتخللته ضجيجها َفعال
الح ثم اآلذان، يصمُّ هتاٌف وتعاىل واقفني، هبُّوا ثم الخلفي، الرسادق مدخل إىل الرءوس
وتطلَّع قويتني. ويدين وضيئة بابتسامٍة األلوف يحيي وهو املنصة فوق اس النحَّ مصطفى
الرجل بهذا أومن كيف يتساءل: وكان حني، إىل الشك نظرة منهما اختفت بعينني إليه
أمٍر من يكن مهما والديمقراطية؟ االستقالل رمز أألنه يشءٍ؟ بكل اإليمان فقدت أن بعد
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قوة شك بال وهي بالنظر، جديرة ظاهرٌة والشعب الرجل بني املتباَدل الحار التجاوب فإن
والحرارة، بالحماس الجو وتشبَّع املرصية. القومية بناء يف التاريخي دورها تلعب خطرية
وهو املقرئ الناس يسمع كي األركان، يف السكون نرشوا حتى الحفل عىل املرشفون وتعب
اْلِقتَاِل﴾. َعَىل اْلُمْؤِمِننَي َحرِِّض النَِّبيُّ أَيَُّها ﴿يَا يتلو: فيما مردًدا القرآن من تيرس ما يتلو
تني املتزمِّ بعض احتجَّ حتى والتصفيق الهتاف فتعاىل النداء هذا ينتظرون الناس وكان
يَُعد كان يوم قديمًة ذكرياٍت نفسه يف قولهم وأثار هللا. لكتاب احرتاًما بالصمت وطالبوا
الخاص عامله توِّه من واستشعر ما ابتسامٌة شفتيه عىل فارتسمت تني. املتزمِّ هؤالء من واحًدا
وراح الزعيم ووقف فراٌغ. وكأنه متناقضاته تعارض من يبدو الذي باملتناقضات الحافل
يف جاهًرا ختمه ثم ساعتني. إلقاؤه فاستغرق نافٍذ وبيان رنَّان بصوت ألقاه خطابه. يلقي
وجعلوا املقاعد، عىل فوقفوا مداه القوم من الحماس وبلغ الثورة، إىل بالدعوة سافر عنف
بالوقار مطالب مدرس أنه نيس وهتاًفا. حماًسا دونهم يكن ولم . جنونيٍّ بحماٍس يهتفون
فيها. االشرتاك دون عمره وحال عنها سمع التي املجيدة. األيام إىل رجع أنه إليه وُخيِّل
املوت أكان الحماس؟ هذا بمثل ونها يتلقَّ الناس أكان القوة؟ بهذه تلقى الخطب أكانت
أم الخلود إىل املوت. إىل اندفع ثم ريب، دون فهمي بدأ املوقف هذا مثل من يهون؟ لذلك
كالحب — الوطنية لعل الشك؟ من حاله مثل يف رجل يستشهد أن املمكن أمن الفناء؟! إىل

بها! نؤمن لم وإن لها نذعن التي القوى من —
الخطوة فما فوقها، بمن ترتجُّ املقاعد دة، متوعِّ حارٌة الهتافات الحماسعاليٌة، فورة إن
عامة نظرًة يلقي وهو موضعه وغادر الخارج. نحو تتجه والجموع إال يدري ما التالية؟
الجانبي، الباب من الرسادق وغادر أثٍر. عىل لهم يعثر لم ولكنه أرسته شباب عن باحثًا
يف ومرَّ الجموع. يسبق حتى رسيعة خطواٍت يف العيني قرص شارع مستهدًفا سار ثم
التاريخية الرشفة بني عينيه وردد برصه، به يعلق به مرَّ كلما وكان األمة ببيت طريقه
هنا فها نفسه؛ يف السحر مثل البيت لهذا أجل الوطنية، الذكريات أجلَّ شهد الذي والفناء
اآلن فيه يسري الذي الطريق هذا ويف وأقرانه، فهمي يقف كان هنا وها سعد، يقف كان
الثورة إىل دائمٍة حاجٍة يف قومه إن الشهداء. صدور يف ليستقرَّ الرصاص ينطلق كان
تكون دورية ثوراٍت إىل حاجة يف نهضتهم، سبيل ترتصد التي الطغيان موجات ليقاوموا
هكذا املتوطِّن. مرضهم هو االستبداد أن والحق الخبيثة، األمراض ضد التطعيم بمثابة
تُجيب أن إال اللحظة تلك يف يهمه يكن فلم نفسه؛ تجديد يف الوطني العيد يف اشرتاكه نجح
الطويلة، النحيلة قامته وانتصبت القاضية. كاللكمة حاسمة إجابة هور ترصيح مرصعىل
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أموًرا متخيًِّال األمريكية الجامعة أمام يتقدم وهو خطاه وقع واشتدَّ الكبري، رأسه وارتفع
يشبه فيما وابتسم تالميذه. مع أحيانًا يثور أن ينبغي املدرس حتى خطرية. وأفعاًال جليلة
— فحسب املبادئ — اإلنجليزية مبادئ يُعلِّم بأن مقيضعليه الرأس كبري مدرس .. الكآبة
أما ضئيًال، األرضموضًعا مزدحم من جسمه يحتل وأرسار، أرسار عىل بها يطَّلع أنه رغم
كلمة معنى عن الصباح يف يسأل الطبيعة. بمغالق تحيط التي الدوامة يف فيضطرب خياله
الصباح ويف لغزين. بني القائم اللغز ذلك وجوده معنى عن بالليل ويتساءل أخرى وهجاء
أخوَّته — املعذِّبة العامة األخوَّة تدعوه الليل ويف اإلنجليز عىل بالثورة فؤاده يضطرم أيًضا
عنه ليطرد كأنما العنف من يشءٍ يف رأسه وهزَّ القضاء. لغز أمام للتعاون — اإلنسان لبني
اإلسماعيلية ميدان من يقرتب وهو الهتاف أصوات مسامعه إىل ترامت وقد الخياالت. هذه
الذي بالنضال الشعور ودعاه العيني؛ قرص شارع إىل وصلوا قد املتظاهرين أن فأدرك
طال ما شد نوفمرب. ١٣ مظاهرة يف ما نحو عىل يشرتك لعلَّه التوقف إىل صدره يعمر
صدقي إسماعيل وأمس نسيم توفيق اليوم الرضبات. ى يتلقَّ الذي الصابر موقف بالوطن
التاريخ. قبل ما إىل تمتدُّ التي الطغاة من املشئومة السلسلة تلك محمود، محمد أمس وأول

قاٌرص. الشعب وأن املختار الويص أنه لنا يزعم قوته غرَّته كلب ابن كل
اضطراب: يف الوراء إىل كمال التفت هذا؟! ما ولكن وتفور، تغيل املظاهرة إن .. مهًال!
الرصاص. إنه أخرى. مرة الصوتمسامعه فصكَّ انتباه يف وأنصت قلبه. له اهتز صوتًا سمع
جماعات ولكنَّ أمرها، له يتضح ال خطريٍة دوامٍة يف يضطربون بعٍد عن املتظاهرين ورأى
اإلنجليز الكونستبالت من وكثري الجانبية، الشوارع إىل وآخرين امليدان، نحو يهرعون كانوا
انطالق واشتدَّ والرصاخ الغضب بأصوات الهتافواختلط وعال األرض. ينهبون الجياد فوق
اضطرابًا وامتأل ورضوان، وأحمد املنعم عبد عن دقاته وتساءلت قلبه وخفق الرصاص،
أُغلق وقد — إليها فاتجه الناصية عىل بعيد غري قهوة فرأى ويرسًة يمنًة ت وتلفَّ وغضبًا،
سمع حيث بالحسني البسبوسة دكان تذكر حتى منها مرق إن وما — إغالق نصف بابها
غزارٍة يف الرصاص وانطلق مكان، كل يف االضطراب وشاع مرة، ألول الرصاص طلقات
دلَّت مزمجرة أصواٌت وعلت خيل، وصهيل كرسزجاج أصوات وترامت متقطًعا. ثم مخيفٍة
وقال شيخ املرشب ودخل خاطفة. برسعة مكان إىل مكان من تنتقل ثائرًة تجمعات أن عىل
بعدد أعلم وهللا الطلبة عىل ينهال الكونستبالت رصاص «إن وراءه: ا عمَّ أحد يسأله أن قبل
كان لو غدًرا، باألبرياء «غدروا متهدج: بصوٍت يقول وعاد يلهث، وهو جلس ثم الضحايا»،
سايروا ولكنهم البعيدة، مواقعهم من الهواء يف الرصاص ألطلقوا غايتهم املظاهرة تفريق
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أشهروا وفجأة الطريق، مخارج عىل أنفسهم يوزِّعون وجعلوا مصطنع، هدوءٍ يف املظاهرة
يف يتخبطون الصغار وسقط رحمة، بال أطلقوا املقاتل، عىل الرصاص وأطلقوا املسدسات
مدبرٌة مذبحٌة إنها وحشية، دونهم ليسوا املرصيني الجنود ولكن وحوش، اإلنجليز دمهم،
يميض لن اليوم بأن يحدِّثني قلبي «كان يقول: املقهى آخر من صوت وجاء إلهي!» يا
أحداثًا تتوقع والناس ترصيحه هور أعلن فمنذ بالرش. تنذر «أيام آخر: فأجاب خرٍي.» عىل

هذا!» لكم وأؤكد معارك، وستتلوها معركة هذه خطرية،
أسفاه! وا األمة، أبناء أعز دائًما، الطلبة الضحايا –
.. أنصتوا كذلك؟! أليس سكت، الرضب ولكن –

طويلة! ساعات هنالك الرضب وسيستمر األمة، بيت عند األصلية املظاهرة –
تدنو الظلمة وأخذت بالتوتر. مشحونًا ثقيًال ومىضالوقت امليدان. ساد الصمت ولكن
املحيطة والشوارع بامليدان حلَّ كأنما صوت يسمع يعد لم ثم املقهى أنوار أُضيئت حتى
ثم واملركبات. املارة من خاليًا امليدان فرتاءى مرصاعيه عىل املقهى باب وُفتح املوت، به
الرؤساء يتقدمه بامليدان فطاف الفوالذية الخوذات ذوي البوليس فرسان من طابور جاء
يف الحركة دبَّت وملا األبناء. مصري عن التساؤل عن يكف ال كمال باطن وكان اإلنجليز:
وقرصالشوق بالسكرية مر حتى بيته إىل يعد ولم متعجًال، املقهى غادر أخرى مرًة امليدان

ورضوان. وأحمد املنعم عبد عىل واطمأن
يكتب ولم كلمة يقرأ لم واألىسوالغضب. بالحزن ميلءٍ بقلب مكتبته يف نفسه إىل وخال
وأزيز الوطني والهتاف الثائرة والخطبة هور يف األمة، بيت منطقة يف غائبًا عقله وظل كلمة،
البسبوسة دكان صاحب اسم يتذكر أن يحاول نفسه ووجد الضحايا. الرصاصورصخات

تسعفه. لم الذاكرة ولكن قديًما بها اختبأ التي

٥

الجواد. عبد أحمد لدى املحبوبة املألوفة املناظر من بالجمالية عفت محمد بيت منظر كان
العايل السور وذلك قديمة، وكالٍة مدخل كأنها الخارج من تبدو التي الخشبية البوابة هذه
التوت بأشجار املظللة الحديقة هذه أما العالية، األشجار رءوس خال وراءه ما يخفي الذي
أيًضا وعجيب عجيٌب، والياسمنيفشأنها والفل والليمون الحناء بأشجار واملهندسة والجميز
محمد وكان الحديقة. بعرض تمتد التي الخشبية الفراندا ثم تتوسطها، التي املياه بركة
الرحيم عبد عيل أما املنزلية، عباءته يحبك وهو القادم ينتظر الفراندا سلم عىل واقًفا عفت
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تبع ثم اإلخوان عىل أحمد وسلَّم متجاورين. كرسيني عىل جلسا فقد الفار وإبراهيم
زايلتهم قد بدانتهم وكانت مًعا. وجلسا الفراندا تتوسط التي الكنبة إىل عفت محمد
صلع وقد االحمرار، شديد وجهه بدا كما ًال مرتهِّ بدا الذي عفت محمد عدا فيما جميًعا
التجاعيد، الوجوه صفحات يف وانترشت شيبًا، اآلخرين رءوس واشتعلت الرحيم عبد عيل
عفت محمد وجه ُحمرة أن غري للكرب، إذعانًا أشد الفار وإبراهيم الرحيم عبد عيل وبدا
يحب أحمد وكان صافيًا. جميًال وشيبه ضموره رغم أحمد وبقي أشبه، باالحتقان كانت
عىل املرشف العايل السور حتى ترتامى التي الحديقة منظر يحب كما ا، جمٍّ حبٍّا املجلس هذا
الفل بعبري االرتواء من العظيم أنفه ليمكِّن كأنما قليًال الوراء إىل برأسه مال وقد الجمالية،
الالهية العصافري زقزقة لسماع ليخلص أحيانًا عينيه أغمض وربما والحناء، والياسمني
األخوة شعور كان اللحظة تلك يف قلبه خالط ما أنبل أن غري والجميز. التوت أغصان فوق
وجوههم إىل الواسعتني الزرقاوين بعينيه يرنو كان الرجال. لهؤالء يُكنُّه الذي والصداقة
أشدَّهم وكان نفسه. وعىل عليهم والحنان باألىس قلبه فيفيض الكرب نكرها التي الحبيبة
ومغامرات العواطف وصبوة الشباب بجمال يذكر ما كل يفتنه وذكرياته، باملايض تعلًقا
يتساءل: وهو به فجاء النرد صندوق عليه وضع قريٍب خوان إىل الفار إبراهيم وقام الفتوة.

يُالعبني؟ من
يجوز ال حني، إىل اللعب ل أجِّ ألعابهم: يف يشرتك ما قليًال وكان مستنكًرا أحمد فقال

الجلسة. أول من أنفسنا عن به نُشغل أن
وكأس شاي أقداح ثالثة عليها بصينية نوبيٌّ جاء ثم مكانه، إىل الصندوق الفار فأعاد
الشاي. أقداح اآلخرون الثالثة وتناول باسًما الكأس عفت محمد فتناول بالصودا ويسكي
يلوح وهو عفت محمد فقال يُضحكهم؛ ما كثريًا مساءٍ كل يتكرر الذي التوزيع هذا وكان

بتكم! أدَّ التي األيام عن هللا عفا أيديهم: يف الشاي أقداح إىل ويشري يده يف بالكأس
.. األدب قليل أنك غري أولنا، وأنت جميًعا، أدبتنا إنها متنهًدا: الجواد عبد أحمد فقال
تناول عن باالمتناع واحد عام من متقاربة أوقات يف واحد طبيٌّ أمٌر إليهم صَدر وكان
الجواد عبد أحمد وظن اليوم، يف واحدة بكأٍس له سمح عفت محمد طبيب أن غري الخمر،
عرض أن إال منه كان فما هو، طبيبه فيه يتشدَّد فيما يتسامح صديقه طبيب أن يومذاك
وقد صديقك»، حالة غري حالتك «إن قائًال: وحزم جدٍّ يف حذَّره الطبيب ولكن عليه نفسه
أحمد وعاد طويلني: وتعليق قفش موضع فكان عفت محمد طبيب إىل سعيه أمر افتضح

الكأس! بهذه لك سمح حتى كبريٍة برشوٍة طبيبك نفحت أنك شك ال ضاحًكا: يقول
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نشوتها! أنىس وهللا كدت عفت: محمد بيد الكأس إىل يرنو وهو متأوًها الفار فقال
عربيد. يا القول بهذا توبتك فسدت ممازًحا: الرحيم عبد عيل له فقال

.. هلل الحمد استسالٍم: يف تمتم ثم ربه الفار فاستغفر
النشوات؟! أين .. أين واحدة! كأس عىل نُحسد بتنا –

أوالد يا الخري عىل ال الرش عىل فاندموا ندمتم إذا ضاحًكا: الجواد عبد أحمد فقال
الكلب!

.. أخرى دنيا يف وقلوبهم دنيا يف ألسنتهم اظ، الوعَّ كسائر إنك –
مجرى بتغيري منذرة جديدة درجٍة إىل صوته رافًعا يقول الرحيم عبد بعيل وإذا
امللك دموع فيه تؤثر لم الذي الرجل اس؟! النحَّ مصطفى يف رأيكم ما رجال! يا الحديث:

.. «١٩٢٣ سنة «دستور األسمى مطلبه واحدة ثانية ينىس أن فأبى املريض الشيخ
سعد من أصلب إنه .. برافو! .. برافو رسوٍر: يف وقال بأصابعه عفت محمد ففرقع
الشجاعة بهذه أمامه يصمد ثم باكيًا مريًضا الجبار امللك يرى كان من نفسه، زغلول
أوًال». ١٩٢٣ سنة «دستور قائًال: زعامتها أولته التي األمة صوت ثبات يف ويردِّد النادرة

ذلك؟ يتصور كان فمن الدستور، عاد وهكذا
حطَّمه وقد فؤاد امللك املنظر، هذا تصوروا عجٍب: يف رأسه يهزُّ وهو الفار إبراهيم فقال
إىل يدعوه ثم بالغٍة! مودٍة يف اس النحَّ مصطفى كتف عىل يده يضع والشيخوخة، املرض
يغفل أمني، كزعيم واجبه ينىس وال كله. لذلك اس النحَّ يتأثر فال ائتالفية، وزارة تأليف
من ليشءٍ يتأثر ال عليه، تغطِّي أن امللكية الدموع توشك الذي الدستور عن واحدة لحظة

موالي. يا أوًال ١٩٢٣ سنة دستور وصالبة: بشجاعٍة ويقول هذا
موالي! يا أوًال الخازوق أو اللهجة: نفس محاكيًا الرحيم عبد عيل

ونتجنبه بيننا الويسكي نرى بأن مقاديره جرت بمن قسًما ضاحًكا: الجواد عبد أحمد
عظيم! ملوقف إنه

عىل مرت سنوات ثماني ،١٩٣٥ عام يف نحن قال: ثم كأسه بقية عفت محمد ورشب
الثكنات يف مكان، كل يف اإلنجليز يزال وال الثورة، منذ عاًما عرش وخمسة سعد، موت
سيًدا لبؤة ابن كل من تجعل التي األجنبية االمتيازات الوزارات، وشتى والجيش والبوليس

.. املؤسفة الحال هذه تنتهي أن ينبغي قائمة، زالت ما مهابًا
واإلبرايش! محمود ومحمد صدقي إسماعيل أمثال الجالدين تنس وال –

.. كان خرب يف االنقالبات ستصبح شأن، هؤالء من ألحد يبقى فلن اإلنجليز ذهب إذا –
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يسانده! من يجد فلن بذيله يلعب أن امللك فكر وإذا نعم، –
وإما الدستور احرتام فإما اثنتني؛ بني نفسه امللك سيجد يقول: عفت محمد وعاد

عليكم! السالم
حمايتهم؟ طلب إذا اإلنجليز عنه يتخىلَّ وهل الشك: يشبه فيما الفار إبراهيم فتساءل

امللك؟ يحمون فلماذا بالجالء اإلنجليز سلَّم إذا –
ا؟! حقٍّ بالجالء اإلنجليز يسلم وهل أخرى: مرة الفار فتساءل

فكانت هور بترصيح دهمونا لقد السياسية: بثقافته يعتزُّ من ثقٍة يف عفت محمد فقال
دستور عاد ثم االئتالف، إىل الدعوة كانت ثم عليهم، هللا رحمة الشهداء وكان املظاهرات،
كيف يدري ال اإلنسان إن ا حقٍّ املفاوضة، يف اآلن راغبون اإلنجليز أن لكم أؤكد ،١٩٢٣ سنة
ثقتنا ولكن الخواجات، نفوذ ينتهي أو اإلنجليز يذهب أن يمكن كيف الغمة، هذه تنكشف

.. لها نهاية ال اس النحَّ مصطفى يف
مائدة؟! حول كالم بشوية تنتهي االحتالل من عاًما وخمسون ثالثة –

.. مسفوح زكيٍّ بدم ُسبق قد كالم –
.. ولو! –

حالٍة وسط حرج مركز يف أنفسهم سيجدون بعينه: يغمز وهو عفت محمد فقال
خطرية! دولية

يمت! لم حيٌّ صدقي وإسماعيل ظهرهم، ن يؤمِّ من دائًما يجدوا أن يستطيعون –
فوجدتهم املطلعني من كثريين حادثت العارف: بلهجة يقول عفت محمد فعاد
من وإن املدفع، فوهة يف مرص وإن طاحنة، بحرٍب مهدد العالم إن يقولون متفائلني،

.. ف املرشِّ االتفاق الطرفني صالح
وُعدت ا، هامٍّ خربًا إليكم واطمئنان: ثقٍة يف كرشه عىل مسح أن بعد حديثه واصل ثم

نفسه. النقرايش وعدني القادمة، االنتخابات يف الجمالية دائرة يف ح أرشَّ بأن
متصنًعا الرحيم عبد عيل قال التعليق دور جاء ملا ثم رسوًرا، األصدقاء وجوه وتهللت

نواب! باسم أحيانًا حيوانات يرشح أنه إال الوفد يعيب ال الجد:
أن يريد إنه الوفد؟ يفعل وماذا الوفد: عيب عن يدافع كأنما الجواد عبد أحمد فقال
الحيوانات؟! إال السفلة أوالد يمثل فمن سفلة، وأبناء حالل أبناء واألمة كلها، األمة يمثل

واحد، شخص وجليلة أنت وقارح، عجوز يقول: وهو جنبه يف عفت محمد فلكزه
وقارح! عجوز كالكما

34



السكرية

نفسه! للملك املالية تفرش قد اللزوم عند فهي جليلة؛ رشحوا لو أرىض إني –
كالحمل زالت ما عطفتها، أمام أمس أول قابلتها باسًما: الرحيم عبد عيل قال وهنا

وبال! عليها أكل الكرب ولكن
وصباعه ار الزمَّ ويموت نهار، ليل شغال بيتها الدنيا، قد معلمة صارت الفار: فقال

بيلعب.
إليه يتسلل رجًال فرأيت بيتها أمام مارٍّا كنت قال: ثم طويًال الرحيم عبد عيل فضحك
صوب بعينه يغمز وهو أجاب (ثم .. كان؟ تظنونه فمن الرقباء، من بمأمن أنه يظن وهو

السلحدار! مدرسة خوجة أحمد أفندي كمال املحروس الجواد): عبد أحمد
عيناه اتسعت فقد الجواد عبد أحمد أما عالية، ضحكة والفار عفت محمد ضحك

ابني؟! كمال ذهول: يف تساءل ثم وانزعاًجا، دهًشا
يختال الغليظ وشاربه الذهبية. نظارته عينه وعىل معطفه، يف ا ملتفٍّ كان نعم، أي –
الوقار وبنفس أغا»، «ضحكجي ابن هو ليس كأنما ومهابة رزانٍة يف يسري كان وقاًرا،
الوطء ف خفِّ نفيس: يف له فقلت الحرام، الجامع إىل ينعطف كأنما البيت إىل انعطف

املركوب! ابن يا
يتخفف أن رأى ولكنه ذهوله من أفاق يكن فلم الجواد عبد أحمد أما الضحك، وعال
وجه يف يحدق وهو مغزى ذات بلهجٍة عفت محمد وتساءل الضحك. يف باملشاركة منه

حرضتك؟! ابن هو أليس ذلك يف العجب وجه ما أحمد:
الطبع، هادئ مهذبًا مؤدبًا دائًما عرفته عجبًا: رأسه يهزُّ وهو الجواد عبد أحمد فقال
واإلفراط االنزواء يف اإلغراق من عليه أشفقت حتى يكتب أو يقرأ وهو مكتبته يف إال يُرى ال

.. منه جدوى ال عمٍل يف
الكتب! دار من فرًعا جليلة بيت يف فلعل يدري َمن مداعبًا: الفار إبراهيم فقال

ماذا الشيخ»، «رجوع كتاب ملطالعة مكتبته يف يعتزل لعله أو الرحيم: عبد عيل وقال
قرد! أصله اإلنسان أن بتقرير حياته بدأ رجل من تنتظر

للجد االستسالم أن بخربته يعلم كان الذي الجواد عبد أحمد معهم فضحك وضحكوا
امللعون يفكر ال لهذا قال: ثم والقفش، للمزاح سهًال هدًفا منه يجعل األحوال هذه أمثال يف

الظنون! به ظننت حتى الزواج يف
اآلن؟ املحروس عمر ما –
.. والعرشين التاسعة يف –
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الزواج؟ عن يرغب ملاذا تزوِّجه، أن يجب سالم! يا –
بنات ولكن فحسب، موضة هذه يقول: وهو كرشه عىل مسح ثم عفت محمد تجشأ
ما يا يغني: وهو حسنني الشيخ تسمعوا ألم بهن، الثقة فضعفت الشوارع يزحمن اليوم

مزين؟ عند والهانم البيه تجنن، حاجات نشوف
الجامعة خريجي إن الشباب، أمام املستقبل وضيق االقتصادية األزمة تنَس وال –

الروح! بطلوع وظيفة وجدوا إن جنيهات بعرشة يتوظَّفون
صاحبتي يوًما كانت جليلة أن يعرف أن أخاف : بنيِّ قلٍق يف الجواد عبد أحمد وتساءل

ابني! أنه هي تعرف أو
الزبائن؟! تستجوب أحسبتها ضاحًكا: الرحيم عبد عيل فتساءل

من أبيه قصة عليه ت لقصَّ الفاجرة، عرفته لو بعينه: يغمز وهو عفت محمد فقال
الياء! إىل األلف

.. كان وال هللا قدَّر ال ينفخ: وهو الجواد عبد أحمد فهتف
يعجز قرد األول جده أن يعرف أن يستطيع الذي أن أتحسب الفار: إبراهيم فتساءل

فاجر؟! فاسٌق أباه أن معرفة عن
كمال مظهر أن الحق قال: ثم لحظات وصمت سعل، حتى عاليًا عفت محمد فضحك

.. الكلمة معنى بكل خوجة متزمت، هادئ رزين اع؛ خدَّ
شابه وَمن عمره، ويطول يخليه ربنا سيدي يا الرتضية: بلهجة الرحيم عبد عيل فقال

.. ظلم فما أباه
النساء معاملة يجيد هل أعني .. كأبيه؟ «حلنج» أهو املهم يتساءل: عفت محمد فعاد

عليهن؟ واالستحواذ
ووقاره برزانته متقدًما يظل أنه إيلَّ يخيل أظن! فال هذا أما الرحيم: عبد عيل فقال
والوقار، الرزانة بنفس ثيابه نزع يف يأخذ ثم النصيب، صاحبة وعىل عليه الباب يغلق حتى
الجد بعني ويذهب مالبسه يرتدي ثم والتجهم، الجد من الغاية يف وهو عليها، يرتمي ثم

خطريًا! درًسا يلقي كأنما والرزانة
دهل! الخلنج ظهر من يخلق –

وصمم غريبًا؟! األمر يل يبدو ملاذا السخط: يشبه فيما نفسه الجواد عبد أحمد وساءل
إنه تردٍد دون قال به، ويعود النرد صندوق إىل يذهب الفار رأى وملا الخرب. يتناىس أن عىل
إنه متعزيًا لنفسه وقال الجديد. الخرب حول تدور ظلت أفكاره أن بَيَْد يلعبوا. أن لهم آن
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يفعل أن فله محرتًما مدرًسا وصار العليا الشهادة عىل حصل حتى تربيته فأحسن ربَّاه
وأنفه ورأسه الرفيع عوده رغم يلهو كيف يعرف أن التوفيق حسن من ولعله يشاء. ما
من ولكن أبًدا، ياسني تزوج وملا سنوات، منذ كمال لتزوج الحظ أنصف ولو العظيمني!

مرة؟ آخر زبيدة رأيت متى يسأله: بالفار وإذا الرموز؟! هذه حل عىل القدرة يدعي
الدكان يف جاءتني يوم تقريبًا، عام منذ أي املايض. يناير يف تذكُّر: بعد أحمد فأجاب

.. البيت لها ألبيع
فرتكها کارو عربجي حب يف املجنونة وقعت ثم جليلة، اشرتته الفار: إبراهيم فقال
االضمحالل من حال يف العاملة سوسن بيت سطح عىل بحجرة تقيم اآلن وهي الحديدة، عىل

لها! يُرثى
— السطح! فوق حجرة يف السلطانة وتمتم: أسف، يف رأسه الجواد عبد أحمد فهزَّ

الدوام. له من سبحان
.. متوقعة كانت أنها بَيَْد محزنة، نهاية الرحيم: عبد عيل فقال

الدنيا! هذه إىل يأمن من هللا فلريحم وقال: رثاء ضحكة عفت محمد عن فندَّت
النرد، حول جميًعا التفوا ما ورسعان عفت، محمد اه فتحدَّ اللعب إىل الفار دعا ثم

كزبيدة! يكون ومن كجليلة، حظه يكون من تُرى يقول: الجواد عبد وأحمد

٦

الحجرة نفس وهي لطيف. وإسماعيل كمال جلس عبده، أحمد قهوة حجرات إحدى يف
ديسمرب برودة من وبالرغم شبابه. مطلع يف الحمزاوي فؤاد فيها يجالس كمال كان التي
األرض، سطح إىل لها الوحيد املنفذ يسد مدخلها بإغالق إنه إذ دافئًا. القهوة جو كان
يكن ولم محسوسٍة. بدرجة جنباتها يف الرطوبة انترشت وإن تدفأ أن الطبيعي من فكان
إنه كمال. مجاراة يف رغبته لوال عبده، أحمد قهوة يف بالجلوس لريىض لطيف إسماعيل
طنطا إىل به دفعت الرزق مطالب أن رغم أسبابه، بكمال تنقطع لم الذي القديم الصديق
به اتصل إجازة يف القاهرة إىل عاد إذا فكان التجارة. مدرسة يف تخرَّج مذ محاسبًا خبريًا
ينظر كمال وجعل األثري. الركن هذا يف للقاء موعًدا منه ونال السلحدار، بمدرسة تليفونيٍّا
إليه آل ملا ويعجب الحادة، املدببة ومالمحه املدمج بمنظره له بدا كما القديم، صديقه إىل
مثاًال يوًما كان الذي هذا واألب، للزوج طيبًا مثاًال جعلته واستقامة، وأدٍب رزانٍة من حاله
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قدحه يف ثم صاحبه قدح األخرضيف الشاي كمال وصبَّ والفظاظة. واالستهتار للقحة فذٍّا
تعجبك؟ ال عبده أحمد قهوة أن يبدو باسًما: يقول وهو

نختار ال ملاذا ولكن ا، حقٍّ غريبة إنها وقال: املعهود، تطاوله يف إسماعيل رأس فارتفع
األرض؟! سطح فوق مكانًا

أمثالك. املستقيمني للناس مكان أنسب هي حال أي عىل –
بفضيلة ا حقٍّ جديًرا أصبح بأنه يقر كأنما تسليم، يف رأسه يهزُّ وهو إسماعيل فضحك

طنطا؟ يف الحال كيف مجامًال: كمال سأله ذلك وعند وكان، كان الذي هو االستقامة،
وأوالدي. زوجي مع فأقضيه الليل وأما املصلحة، يف متواصل فعمل النهار أما عال، –

األنجال؟ حال وكيف –
… األحوال جميع يف نحمده ولكن تعبنا، حساب عىل دائًما راحتهم إن نحمده، –

عامة: بصفة األرسة حديث نفسه يف يثريه الذي االستطالع بحب مدفوًعا كمال فسأله
العارفون؟ يقول كما الحقيقية، السعادة ا حقٍّ وجدتهم وهل

لكذلك. إنهم نعم، –
متاعبهم؟ رغم –
يشءٍ! كل رغم –

إىل بصلٍة يمت يكاد ال جديد شخٌص هذا أشد، بفضول صاحبه إىل ينظر كمال وجعل
حياته من الفذة الفرتة تلك و١٩٢٧، ١٩٢١ عاَمي بني فيما زامله الذي لطيف إسماعيل
شديد، ألٍم أو عميٍق رسوٍر دون زمانها من دقيقة تمِض فلم جوارحه، بكل عاشها التي
عايدة، يف متبلوًرا الصادق الحب وعهد شداد، حسني يف متمثلة الحقة الصداقة عهد فكانت
العنيفة التجارب عهد ثم الرائعة، املرصية الثورة شعلة من مستمدة العارمة الحماسة وعهد
األخري، العهد رمز هذا لطيف إسماعيل كان وقد واألهواء، واملجون الشك بها قذف التي
التذمر: من يشءٍ يف يقول لطيف إسماعيل وعاد ذاك؟! من اليوم هو فأين الخطري، ودليله
وأنت والعالوات، الرتقيات ووقف الجديد كالكادر باستمرار، بالنا تشغل أموًرا هناك أن بَيَْد
ووالدتي مرياثًا، يرتك لم أبي ولكن أبي، كنف يف الرغيدة الحياة عىل تعودت أنني تعلم
كان وهل طنطا. يف أعمل أن الرزق سبيل يف رضيت لذلك معاشها؛ كل تستهلك بدورها

بذلك؟! يرىض مثيل
يرىضبيشءٍ! كان ما مثلك قائًال: كمال فضحك

بمحض هجره الذي الحافل بماضيه اعتزاًزا الزهو يشبه فيما إسماعيل فابتسم
اختياره.
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املايض؟ من يشءٍ معاودة إىل نقسك تنازعك أال كمال: وسأله
الجديدة حياتي من أضجر لم بأني أقول أن وأستطيع يشء، كل من شبعت كال، –
النقود ببعض أفوز حتى وآخر، حني بني املهارة من شيئًا أبدي أن منِّي املطلوب كل بعد،
بالحياة مغرًما زلت ما إني إذ أبيها؛ مع الدور نفس تلعب أن زوجي عىل كذلك والدتي، من

.. الرغيدة
.. الطريق يف وحدنا وتركتنا علمتنا ضاحًكا: يقول أن كمال يملك فلم

املايض مالمح من كثريًا الرزين وجهه إىل أعادت عالية ضحكًة إسماعيل فضحك
أنك غري عجيب، بإخالٍص الحياة هذه تحب أنت كال، ذلك؟ عىل أنت أآسف وقال: املاكرة،
بلهجة (ثم .. عمرك مدى مثله تفعل لن ما القالئل لعبي سنوات يف فعلت إني معتدل، رجٌل

حياتك! وغريِّ تزوج جدية):
بالتفكري! جدير أمٌر هذا عابثة: بلهجٍة كمال فقال

األعاجيب. غواة يزوره بأن جدير جديد لطيف إسماعيل ُخلق و١٩٣٥ ١٩٢٤ بني ما
وطنه، من فرنسا اختطفته فقد شداد حسني أما الباقي، القديم الصديق إنه حاٍل أي عىل
أسفاه، وا القلب يف سبٍب من لهما يعد لم ومعاشه، مقامه الخارج أمىس سليم حسن وكذلك
لذلك العجيب؛ املايض من حية ذكرى ولكنه الروح. صديق يوًما لطيف إسماعيل يكن ولم
آية ولكنه مصاحبته، يف روحية مرسة ال لوفائه، أيًضا به وأعتز به، يعتز بأن خليٌق فهو
حريص حقيقته إثبات عىل أحرص الذي املايض ذلك خياًال؛ يكن لم املايض أن عىل حية
عالم من هي وأين الزمان؟ من اللحظة هذه يف عايدة تصنع ماذا تُرى نفسها، الحياة عىل

.. أعاجيب أولئك كل حبها؟! مرض من يربأ أن القلب استطاع وكيف املكان؟
.. توفيٍق بكل جدير شخٌص أنت إسماعيل، سيد يا معجٌب إني –

والحجرات والفوانيس السقف بها استعرض حوله، ما عىل نظرًة إسماعيل وألقى
القهوة؟ هذه يف يعجبك ماذا تساءل: ثم واللعب، السمر عىل والعاكفني الحاملة والوجوه

يف تُهدم سوف علمت؟! أما آسفة: بلهجٍة قال ولكنه سؤاله، عىل كمال يجبه فلم
األبد! إىل األثر هذا سيختفي جديدة، عمارة أنقاضها عىل ليقام القريب
جديد. عمران فوقها ليقوم املقربة هذه فلتختِف سالمة، ألف مع –

نفيس، من قطعة أنت العزيزة قهوتي یا لواعجه، للقلب ولكن ربما، بالحق؟ أنَطَق
ليفكروا بالثوار؛ فهمي واجتمع أعواًما، ياسني سكن وفيك كثريًا، وفكرت كثريًا حلمت فيك
جدوى ما ولكن الحلم، مادة من مصنوعٌة ألنك أحبك أني ثم أفضل، عالٍم أجل من ويعملوا
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وأشقى القلوب، أصحاب أفيونة املايض ظل ربما املايض؟! إىل الحنني قيمة وما كله؟! هذا
بيشءٍ. نؤمن ال دمنا ما كالٍم أي فلنقل ! شاكٍّ وعقل حنون قلٍب ذا تكون أن به تُصاب ما
للمستقبل! ما فائدة ألحجاره وجدوا إذا الهرم يهدموا أن أقرتح إني صدقت، هذا يف –

عبده؟! أحمد قهوة يف الهرم دخل ما الهرم! –
والغد. اليوم سبيل يف يشءٍ كل نهدم أن أعني اآلثار، أعني –

ثم — تحدى كلما قديًما يفعل كان كما — بعنقه وتطاول لطيف، إسماعيل فضحك
الفكر مجلة وآخر حني بني أقرأ تعلم كما إني القول، هذا يُناقض كالًما تكتب أحيانًا قال:
والعياذ جافٌة كلها املجلة عسريٌة، مقاالتك نعم، إي برأيي، صارحتك أن وسبق لك، إكراًما
فهذا تؤاخذني وال يُقرأ، شيئًا فيها تجد ال زوجتي ألن اقتنائها عىل املثابرة أستطع لم باهلل،
أفهم أني أزعم ال ولكني اآلن، تقول ما نقيض تكتب فيما أحيانًا وجدت إني أقول قولها!
تكتب أن األفضل من أليس املناسبة وبهذه تكتب، مما — قليًال وال وبينك وبيني — كثريًا

.. وفريًا ماًال ولربحت كثريًا، جمهوًرا لوجدت فعلت لو املحبوبون؟ الُكتَّاب يكتب كما
ولكن يحتقره زال ما اآلن وثورة، عناٍد يف الرأي هذا مثل يحتقر كان مىض زمٍن يف
يرتاب ألنه ولكن موضعه، غري يف أنه يف لشبهة ال االحتقار، هذا يف يشك لكنه ثورة، دون
وبني بينه فيما اعرتف ما ورسعان نفسه، ارتيابه يف ارتاب وربما يكتب، ما قيمة يف أحيانًا
معناها. اندثر قديمة كلفظٍة أحيانًا تبدو الدنيا وأن ذرًعا، يشءٍ بكل ضاق قد بأنه نفسه

عقيل! عن يوًما ترَض لم إنك –
أيام! من لها يا أتذكر؟ يقهقه: وهو إسماعيل

أو العزيزة كالجثة موضعها يف مصونٌة لكنها تحرق، نريانها تعد لم مضت، أيام
.. عائدة ليلة منذ مكانها يف املستكنَّة امللبس كعلبة

سليم؟! حسن أو شداد حسني عن يشء يبلغك ألم –
الذي املايض العام يف أمور حدثت ذكَّرتني! وقال: الكثيفني، حاجبيه إسماعيل رفع

.. القاهرة عن بعيًدا قضيته
انتهت. شداد أرسة أن طنطا من عودتي حال علمت متزايد: اهتمام يف استطرد ثم

الظاهرة، آثارها يغالب وهو كثريًا وعانى طاغية، اهتماٍم ثورة كمال قلب يف رت تفجَّ
تعني؟ ماذا تساءل: ثم

انتهى حوزته، يف مليم آخر البورصة التهمت أفلس، بك شداد أن والدتي أخربتني –
فانتحر! الصدمة يتحمل لم إنه ثم شداد،
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ذلك؟ حدث متى خٍرب! من له يا –
يف عشنا الذي القرص ذلك متاع؛ من ضاع فيما الكبري القرص وضاع أشهر، منذ –

.. يُنىس ال زمنًا حديقته
األرسة مؤلم، نسيان أي نيس، ألم أي ذكريات، أي حديقة، وأي قرص، وأي زمن، أي
يستدعيه أن ينبغي مما أضخم الجيَشان هذا أليس الكبري، الحلم العظيم، الرجل الرفيعة،
عليها عفى ذكريات تستحق مما أشد القلب عنها ض تمخَّ التي الخفقة وهذه الحال؟!

النسيان.
أهله؟ مصري ما ولكن القرص، وضاع البيك، انتحر حزين: بصوٍت كمال قال

ريع من شهريٍّا جنيًها عرش خمسة إال صديقنا ألم تعد لم امتعاٍض: يف إسماعيل قال
حالها تصف فعادت والدتي زارتها وقد بالعباسية، متواضعٍة شقة إىل انتقلت وقد وقف،

تذكر؟ أال الخيال، يتصوره ال نعيم يف تقلبت التي السيدة تلك تبكي، وهي
به يرتنَّم كان الذي والنعيم والكشك الحديقة يذكر نيس؟ يظنه أم شك، وال يذكر
عينيه أبواب تطرق الدموع إن ا، حقٍّ حزيٌن الساعة إنه بل والحزن، الرسور ويذكر الهواء،
الزوال، يتهددها التي عبده أحمد قهوة عىل الساعة بعد يحزن أن له يحقَّ ولن الخلفية،

عقب. عىل رأًسا ينقلب أن ينبغي يشء فكل
يعد ألم تُرى العزاء، بواجب نقم لم أننا الحزن يضاعف ومما محزن، ليشء إنه –

فرنسا؟ من حسني
مرص يف منهم أحد ال ولكن وعايدة، سليم حسن كذلك الحادث، عقب عاد أنه شك ال –

اآلن.
والده؟ إفالس بعد يُنفق أن له أين ومن حالها؟ عىل أرسته تارًكا حسني عاد وكيف –
الطويلة إقامته أثناء يف عمًال وجد قد يكون أن يبعد وال هناك، ج تزوَّ أنه سمعت –
عرشة ذلك؟ عىل مىض كم معا، ودَّعناه منذ أره لم فأنا هذا، عن شيئًا أدري ال فرنسا، يف

شجوني! أثار كم قديم، تاريٌخ إنه كذلك؟ أليس التقريب. وجه عىل أعوام
منذ تفتح لم إنها الخلفية، عينيه أبواب تطرق تزال ال فالدموع هو أما وكم، كم
الحزن من اتخذ الذي القلب بذلك فيذكر حزنًا، يقطر وقلبه الصدأ، وعالها العهد ذلك
عن ويكشف كله، الحارض عنه ينفض كاد حتى عنيًفا ا رجٍّ ه رجَّ قد الخرب هذا إن شعاًرا،
اإلفالس القديم؟ الحلم نهاية هي أهذه خالًصا، وحزنًا خالًصا حبٍّا كان الذي القديم اإلنسان
واالنتحار، اإلفالس الساقطني! اآللهة بأدب األرسة هذه تؤدبه بأن ُقِيض كأنما واالنتحار!
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عىل طرأ فماذا زوجها، مكانة بفضل العيش من بحبوحٍة يف تزال ال عايدة كانت وإذا
… إىل الصغرية بشقيقتها األحداث هبطت وهل املالئكي؟ كربيائها

كثرية! أحيانًا وأنساه حينًا أذكره إني اسمها؟ ما صغرية: أخت لحسني كان –
.. الجديدة الحياة متاعب وتقاسمها والدتها مع تعيش إنها بدور، –

بدور تميض فهل حولنا، الناس هؤالء كحياة متواضعة! حياٍة يف عايدة آل تصور
كذا؟ بمصلحة موظٍف من تتزوج أو مركبًا؟ الرتام من تتخذ وهل مرفو؟ بجورب يوًما
لعقلك يكن ومهما حزيٌن اليوم فأنت نفسك تغالط ال .. آه كله؟ ذلك من يهمه ماذا ولكن
ويعزُّ ُمخيف، بانهياٍر االنقالب هذا جرَّاء من تشعر فإنك وفوارقها، الطبقات يف رأٍي من
من يبَق لم بأنه حاٍل أي عىل فلتهنأ الرتاب، يف تتمرغ العليا ُمثلك بأن تسمع أن عليك
حناٍن يف يخفق قلبه فإن يشء ال قال إذا القديم؟ الحب من بقي ماذا .. أجل يشءٌ، الحب
وأنغامها، ومعانيها ألفاظها ابتذال رغم العهد، ذلك أغاني من أغنية أي د تردُّ عند عجيٍب
جميع يف الحب نحب ونحن نفسه، الحب ال الحب ذكرى إنها مهًال، لكن ذلك؟ معنى فما
يف غريق كأني أشعر فإني اللحظة هذه يف أما فيها، حب ال التي األحوال خاصة األحوال
دام ما الحيلة وما الطارئ، الضعف حني سمومه ينفث الكامن املرض أن ذلك الهوى؛ بحر
ولكن الشك، فوق يشء ألنه ال حذر، يف الحب عند يقف جميًعا الحقائق زلزل الذي الشك

املايض. حقيقة عىل وحرًصا للحزن، احرتاًما
فقال بدا، فيما بها ضاق حتى التفاصيل، من كثريًا سائًقا املأساة إىل إسماعيل وعاد
حسبنا ولكن ا، حقٍّ مؤسٌف يشءٌ إنه هللا، الدوام كلها: السرية من الفراغ يودُّ من بلهجة

.. نكًدا
إىل رغبًة وجد أن إىل الكفاية. قال فيما كان مزيد. إىل يدعوه أن كمال يحاول ولم
ذلك وأدهشه قلبه. يذرفها منظورٍة غري بدموع صامتًا بكاءً يبكي وكان والتأمل. الصمت
ما عرشة! أو أعوام تسعة بًا: متعجِّ لنفسه وقال مرضه، من برئ قد قديًما مريًضا بصفته
عىل ليطَّلع النظر؛ إليها يديم أن يود كم اآلن؟ عايدة صورة ما تُرى أقرصها، وما أطولها
نغمٍة يف خاطًفا ملًحا إال يراها ال اآلن إنه نفسه. رس عىل ليقف بل الساحر. املايض ذلك رس
.. هي هذه يهمس: وهو كالفزع ُسباته من أو صابون، إعالن يف صورة أو معادة، قديمة
فيستيقظ متسللة، ذكرى أو سينمائية، نجمة قسمات من قسمة الحقيقة عىل هي ما ولكن
إلسماعيل: فقال الغيب، دنيا يف مغامرٍة رحلٍة إىل نفسه فتاقت مجلسه، به ونبا والواقع؟!

مأمون؟ لطيٍف مكان يف كأسني إىل دعوتي أتْقبَل
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.. خالتها زيارة إىل مًعا لنذهب تنتظرني؛ زوجتي إن قائًال: إسماعيل فقهقه
يتبادالن وهما املكان وغادرا نديمه. نفسه كانت طاملا دعوته. لرفض يكرتث ولم
شدَّ ولكن وجد، إذا بالحب نضيق قد لنفسه: كمال قال ذلك بني وفيما حديٍث: أي الحديث:

ذهب. إذا نفتقده ما

٧

.. والرائح الغادي ترى الدافئ املوضع هذا من قصريٌة، اليد أن غري .. املجلس هذا مليح
يناير برودة ولوال وإليها، العتبة ومن .. وإليه املوسكي ومن .. وإليه فاروق شارع من
للقهوة التابع البديع الركن أنفه رغم تارًكا القهوة، زجاج وراء امُلشتاق توارى ملا القاسية
عرش ستة قصريٌة، اليد أن غري سيأتي، أجل .. يوًما الربيع سيأتي ولكن املقابل، الطوار عىل
وربع .. األثمان بأبخس ِبيع الحمزاوي ُدكان السابعة، الدرجة حبيس وأنت يزيد أو عاًما
وإذا ومأواي، فمسكني الشوق قرص بيت أما .. جنيهات إال يدرُّ ال ضخامته عىل الغورية
اليد لألسف ولكن وعشيق، أرسة ربُّ غريي، لها عائل ال فكريمة غني؛ جدُّ لرضوان كان

قصرية.
ذهبية، ونظارة مربع شارب ذي نحيٍل طويل شابٍّ عىل الحائرتان عيناه وقعت وفجأة
بنصفه ونهض فابتسم العتبة، نحو متجًها املوسكي. من قادًما األسود معطفه يف يخطر
إليه ملىض ُمرسًعا كان الشاب أن ولوال مجلسه. يُفارق لم ولكنه بالقيام، يهمُّ كأنما األعىل
اقرتابه رغم باٍل عىل له الزواج يخطر لم الضجر، حني سمري خري كمال مجالسته. إىل ودعاه
من أفيق أن قبل أخرى مرة فيه وقعُت ولَم األوان؟ قبل الزواج تعجلُت لَم الثالثني، من
مالذًا األزبكية وكانت متزوًجا؟ أم كان أعزب يشكو؛ ال الذي ذا من ولكن األوىل؟ لطمته
إالَّ املسريات عالم من لك يبَق لم والسفلة، الحثالة بؤرة اليوم فهي البوار بها حلَّ ثم ومتعة،
الرخيصخادمة الصيد وخري الرخيص، الصيد ثم، الطرق، من املفرق هذا يف املشاهدة لذة
سيد أما نظيفة، املظهر مهذبة الغالب يف فهي .. اإلفرنجية األرس يف العامالت من مرصية
األزهار. بميدان الخضار بسوق توجد ما أكثر وتوجد الخلق، فضعف منازع دون مزاياها
إىل طرفه يرسل املغلقة النافذة زجاج وراء وجلس قهوته، حسو من فرغ قد كان
ذوات من النساء صور عينه عدسة عىل فتنطبع حسن، ذات كل يتابع الطرق، ملتقى
أحيانًا يجلس كان الكالل. تعرف ال مثابرة يف وأجزاء كالٍّ يراهن اللف، واملالءات املعاطف
ريثما إال الجلوس به يُطل لم ربما أخرى أحيان ويف العارشة، حتى الجلوس به فيطول
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تاجر كأنه ورخًصا، استجابًة منه آنس قد صيٍد أثر يف مرسًعا ينهض ثم قهوته، يرشب
، جدِّيٍّ مقصد دون الحسناء تبع وربما باملشاهدة، الغالب يف يَقنع كان ولكنه روبابيكيا.
فرتات عىل يقع فكان األربعني، فوق أرملة أو خليعة خادًما يصطاَد كأن الحق، اإلقدام أما
فحسب، باألعباء ناءت قد املوارد ألن ال كان؛ الذي الرجل يعد لم إنه إذ شديد؛ حرٍص ويف
مرعبة! حقيقٍة من لها يا استئذان. أو دعوٍة دون ضيًفا به نزلت التي األربعني لسن ولكن
الشعرة أمر إن الحالق وقال بمعالجتها، ق الحالَّ أوصيت طاملا عاريض يف بيضاء «وشعرة
صبغًة الرجل ووصف وللشيب، للحالق لهما، تبٍّا ينفجر. أن يلبث ال الشيب ولكن هني،
أنا أين شعرة، له تحرتق أن دون الخمسني بلغ أبي أن بَيَْد إليها، ألجأ لن ولكني مفيدة
ربَّاه، أنا! أما الخمسني، يف شابٍّا وكان األربعني، يف شابٍّا كان وحده؛ الشيب يف ال أبي؟! من
الرشيد هارون حياة أكانت تُرى قلبك. وأتعب رأسك أرح «… أبي فرَّط مما أكثر أفرِّط لم
ولكن كلب، بنت خدعة الزواج من جانب كله؟! هذا من زنوبة أين الرواة؟ يرويها كما ا حقٍّ
الدهر يزل ولم أزمان، وتنقلب دول تدول وسوف حييت، ما الخدعة تحتضن أنك يف قوَّته
راحة فأين لعنات، والكهولة لعنٌة، الشباب أثرها، يف جادٍّ ورجل سارحٍة امرأٍة ضعن يتمخَّ

أنا! أين ذاهًال يوًما تتساءل أن الدنيا يف ما وأتعس أين؟ القلب
مال ثم عيل، محمد شارع إىل متمهًال العتبة فقطع العارشة، منتصف يف القهوة وغادر
تحيته الرجل فردَّ التقليدية، وقفته يف البار وراء املاثل «خالو» وحيَّا «النجمة»، حانة إىل
الداخلية الحجرة إىل بذقنه أشار ثم مثرمة، ُصفر أنياٍب عن كشفت عريضة بابتسامٍة
حجرات ثالث إىل ينتهي دهليٌز البار أمام يمتدُّ وكان االنتظار. يف أصحابه بأن ليخربه كأنما
ذات واحدة نافذٌة إال بها يكن ولم منها، األخرية إىل فمىض بالعربدة، جوُّها يضجُّ متداخلة
األركان، يف متفرقة موائد ثالث بها ت ُصفَّ قد املاوردي، عطفة عىل تُطلُّ حديدية قضبان
ياسني كان مساء. كل شأنهم مهللني، استقبلوه الذين أصحابه بالثالثة وأحدق اثنتان خلت
يليه املعاشات، أصحاب من أعزب فكان أكربهم أما سنٍّا، أصغَرهم — شكواه رغم —
ذوي من محاٍم ثم الجامعة، بإدارة املستخدمني فرئيس باألوقاف، باشكاتب مجلسه يف
بالغة أو محتقنة وبرشة ذابلة نظرة سحناتهم يف يلوح اإلدمان كان مشتغٍل. غري األمالك
الهزيع يف إال يفارقونها فال والتاسعة الثامنة بني فيما الحانة إىل يتوافدون وكانوا الشحوب،
ياسني أن غري ثمنًا، وأرخصها مفعوًال وأشدها الخمر أنواع أردأ يتجرَّعون الليل، من األخري
عدا وفيما النادر، القليل يف إالَّ ذلك يفعل يكن لم أو النهاية، إىل البداية من يالزمهم يكن لم
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العجوز األعزب استقبله وكالعادة اتفق؛ كيفما ثالثًا أو ساعتني معهم يميض فكان ذلك
.. ياسني بالحاج أهًال قائًال:

إدمانًا أشدَّهم وكان املحامي أما املبارك، السمه إكراًما بالحاج وصفه عىل يرصُّ وكان
كلها. الليلة أُنسه من ستَْحرمنا امرأة يف عثر لقد قلنا حتى بطل، يا تأخرت فقال:

إال والرجل الرجل بني يُفرِّق ال متفلسًفا: املحامي كالم عىل العجوز األعزب فعلَّق
امرأة!

خوف ال األوقاف: باشكاتب وبني بينه فيما جلس قد وكان مداعبًا، ياسني له فقال
.. الناحية هذه من عليك

يف بنت تستثريني فقد شيطانية؛ لحظات إال فيه: إىل الكأس يرفع وهو العجوز فقال
.. عرشة الرابعة

ألمشري! والفعل لطوبة االسم الباشكاتب: فقال
البارد. الكالم بهذا تقصد ما أفهم ال –

فاهم! أنا وال –
العام هذا يناير يقول: وهو الكأس ياسني فتناول والرتمس، بالكأس خالو وجاء

كيفه. شايف
بتوفيق ذهب ولكنه بالربودة يناير جاء شئون، خلقه يف هلل املستخدمني: رئيس فقال

رجعٍة! غري إىل نسيم
أخمدت حتى بالسياسة ونمزُّ نسكر زلنا ما السياسة، من أنقذونا املحامي: فصاح

.. ثانية حكاية شوفوا أنفاسنا،
.. هذا غري يشء وال سياسية الواقع يف حياتنا املستخدمني: رئيس فقال

والسياسة؟! أنت لك ما سادسة، درجة مستخدمني رئيس أنت –
سعد! أيام من فضلك، من قديم سادسة درجة ا: محتدٍّ الرئيس فقال

بها أُحلت لذلك كامل؛ مصطفى أيام من السادسة درجتي أنا العجوز: األعزب فقال
ونغني؟ نسكر أن األفضل من أليس اسمعوا، .. لذكراه إكراًما املعاش عىل

.. والدي يا أوًال لنسكر كأسه: بإفراغ يهمُّ وهو ياسني فقال
— مجلس كل يف له كان ولكنه العميقة، الصداقة بنعمة حياته يف ياسني يتمتع لم
هذه اتخذ ومنذ ذلك. من بأرسع ويُؤلف برسعة يألف وكان أصحاب، — حانة أو قهوة
وتوثقت الجماعة، هذه عرف مختاًرا ليليٍّا مجلًسا — املادية حالته لتطور تبًعا — الحانة
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بينهم جمع ذلك. إىل يسَع ولم الخارج، يف منهم أحًدا يقابل لم أنه غري بينهم، السمر أسباب
العيال، كثري كان ولكنه مركًزا، أرقاهم املستخدمني رئيس وكان واالسرتخاص، اإلدمان
تؤثِّر تعد لم أن بعد القوية، خمرها سمعة وراء جريًا الحانة هذه جاء فقد املحامي أما
قاذًفا ويثرثر، يرشب ياسني وجعل واعتادها، أِلفها ثم النادر، يف إال النظيفة الخمور فيه
أحبَّ األعزب العجوز وكان بأركانه. وترتطم املكان تجتاح التي العربدة دوامة يف بنفسه
الجنسية، بالرموز يتعلق فيما خاصة مداعبته من يشبع يكن ولم إليه. الجماعة أفراد
استهانٍة يف ياسني له فيقول العائلية، بمسئولياته ويذكِّره اإلفراط، من يحذِّره الرجل فكان
يف القول هذا وأعاد قبل.» من جدي كان وهكذا أبي، هكذا لهذا، ُخلقنا قوم «نحن ومباهاة:

أيًضا؟ كذلك أكانت .. وأمك؟ مازًحا: املحامي فتساءل السهرة، هذه
يف وأفرط متوجًعا، صدره يف غاص قلبه أن غري ياسني، وضحك كثريًا، وضحكوا
اليوم وال خمره، الخمر وال مكانه، املكان فال يتدهور، أنه نشوته رغم إليه وُخيِّل الرشاب،
عمرك يزيد أن من أتعس ليس أبي؟ من أنا فأين عيلَّ، يتغامزون مكان كل «ويف يومه
جميًال وعزاءً رقيًقا أنًسا أُنًسا، عليك تفيض واسعة، الرشاب رحمة أن بَيَْد نقودك، وتنقص
الذي الشباب وال ضاع، الذي العقار يعود لن تي، مرسَّ أعظم ما فقل خطب، كل عنده يهون
يافًعا، شابٍّا رضعتها العمر، مدى عىل رفيٍق خري تكون أن تصلح الخمر ولكن انقىض،
مني يفرح بذلك باملشيب، املجلل رأيس طربًا لها يهتزُّ وسوف رجولتي، تؤنس هي وها
أنخاب أرشب عروًسا، كريمة وتتهادى رجًال رضوان يستوي عندما وغًدا العناء، رغم القلب

مرستي.» أعظم فما الخرضاء، العتبة يف السعادة
الوادي» جارة «يا غنت: ثم هوان» يشوف ما يا العشق «أسري تُغني: بالجماعة وإذا
ساد ثم والدهليز، الحجرات سائر من أقواٌم الغناءَ فردد معربدة، وأصوات صاخٍب جوٍّ يف
عن ويتساءل نسیم، توفيق استقالة عن يتحدث املستخدمني رئيس فعاد مرهق صمٌت
ليبيا، يف القائم الثقيل الجار ذلك إيطاليا؛ خطر من مرص حماية إىل تهدف التي املعاهدة
أحسن .. ريحنا يف اليل الستارة «ارخى واحد: صوت يف ردَّدت أن إال الجماعة من كان فما
اإلجابة هذه عىل احتجَّ فقد والعربدة؛ الرشاب يف العجوز إفراط ورغم تجرحنا» جريانا
«صحيح مرددين: واحد صوٍت يف فأجابوه الجد. به يليق فيما بالهذر ورماهم املاجنة،
ظ. تحفُّ بال مشاركتهم إىل يعود وأن يضحك، أن إال الشيخ يسع فلم هزار» واالَّ خصامك

الواحدة حوايل الشوق قرص يف بيته فبلغ الليل، منتصف عند الحانة ياسني وغادر
فوجد تفتيشية، بجولة يقوم كأنما شقته بحجرات يمرُّ جعل ليلة كل وكعادته صباًحا.
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والده مع ليتبادل القانون؛ كتاب عن رأسه الشاب رفع وقد يذاكر، حجرته يف رضوان
ال والده أن يعلم كان رضوان أن رغم االحرتام كذلك عميًقا، بينهما الحب وكان ابتسامة.
يعجب كما إعجاب، أيَّما ابنه بجمال يعجب فكان ياسني أما ثمًال. إال الساعة هذه يعود
كربيائه، من ويعزُّ شأنه، من سريفع الذي املستقبل نيابة وكيل فيه ويرى واجتهاده، بذكائه

دروسك؟ تجد كيف سأله: كثرية، أمور عن ويعزيه
عينا فيه وابتسمت رضوان، فابتسم هنا.» «نحن له: يقول كأنما نفسه إىل وأشار

الفونوغراف؟ درت إذا أيزعجك يسأل: أبوه فعاد املكحولتان، هنية جدته
املتأخرة. الساعة هذه يف نائمون الجريان ولكن فال. عني أما –

العافية! نوم هازئًا: يقول وهو الحجرة عن فابتعد
حني عىل صغري، فراٍش عىل نومها يف تغطُّ كريمة فوجد «األوالد» نوم بحجرة ومرَّ
وخطر مذاكرته. من فراغه ينتظر خاليًا الحجرة من اآلخر الجانب يف رضوان فراش بقي
ٍر تذمُّ من الساعة تلك يف إيقاظها يصحب ما ذكر ولكنه ليداعبها، يُوقظها أن لحظًة له
الجمعة، ليلة هي ا حقٍّ البيت هذا يف الليايل أجمل حجرته. صوب واتجه خاطرته. عن فعدل
يعود التي الساعة عن النظر برصف — الجمعة ليلة بيته إىل عاد فإذا املقدسة. العطلة تلك
وزنوبة، كريمة يُوقظ ثم بالصالة، مجلسه إىل رضوان يدعو أن يف يرتدد ال فإنه — فيها
كان الليل. من األخري الهزيع حتى وممازحتهم محادثتهم يف ويميض الفونوغراف، ويدير
الوقت لديه يكن لم أو — نفسه يشغل يكن لم أجل — رضوان خاصًة — بأرسته مغرًما
يكن ومهما الفطرية! وحكمتهم زنوبة لعناية أمرهم تارًكا وتوجيهه، برعايته ليتابعهم —
حياله، أبوه مثَّله الذي القايس الدور حيالهم يمثل أن واحدة لحظة يطق لم فإنه األمر
يجده كان الذي والخوف الرهبة شعور رضوان قلب يف يخلق أن قلبه صميم من وكره
بعد حوله يجمعهم كان وعندما أراده. لو حتى ذلك يستطيع يكن لم أنه والحق أبيه! نحو
والحب، الخمر من نشوة يف وهو تحفظ، دون بهم ولعه عن يُفصح كان الليل منتصف
الحانة، يف صادفهم الذين السكارى نوادر عليهم قصَّ وربما ويسامرهم، يُمازحهم كان
من إليه بها تُومئ التي زنوبة باحتجاجات مستهينًا الربيئة، األنفس يف ذلك بأثر عابٍئ غري

مباالة. أو حذٍر دون سجيته عىل وجرى نفسه نيس وكأنما فيبدو وراء، وراء
فقبل أبًدا، كانت هكذا بنائمٍة. وليست نائمًة — كالعادة — زنوبة وجد حجرته ويف
وقالت عينيها وفتحت تحركت طها توسَّ إذا حتى شخريها، إليه يرتامى الحجرة يلج أن
وترتيبها. ثيابه خلع عىل ملعاونته تنهض ثم السالمة.» عىل هلل «حمًدا الساخرة: بلهجتها
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باتت ولكنها سنٍّا، تُماثله ظنها ما وكثريًا سنِّها، من أكرب الطبيعية صورتها يف بدت وقد
لم فيما معارشته يف نجحت التي القديمة الغانية تلك بجذوره؛ جذورها واشتبكت أليفته
حياتهما انتابت لقد نعم أساسمتني، عىل الزوجية حياته فأرست قبل، من سيدة فيه تنجح
كل الزوجية حياتهما عىل حريصًة دائًما بدت ولكنها زئريٌ بها وعال معارك األمر أول يف
دعاها ذلك أن غري كريمة، إال لها يبَق فلم بالثكل، ومنيت ا، أمٍّ صارت األيام ومع الحرص.
الكرب وناوأها الذبول تهدَّدها أن بعد خاصًة الزوجية، بحياتها االستمساك مضاعفة إىل
معنى بكل «السيدة» بدور تتمرَّس وأن واملهادنة، بالصرب تتحىل أن األيام علَّمتها ثم املبكر،
بني باحرتام أخريًا فازت حتى بيتها خارج تتربج تكن لم أنها حد إىل ذلك يف وغالت الكلمة،
معاملة عىل نفسها تحمل أن سياستها حسن من وكان ما! حدٍّ إىل والسكرية القرصين،
حبٍّا، نحوه تجد تكن لم أنها من الرغم عىل واملودة، الرقة بالغة كريمة معاملًة رضوان
شديدة ها تغريُّ رغم وكانت لياسني، أنجبته الذي الوحيد الذَّكر يف ثكلت أن بعد خاصًة
ترتيب تُعيد وهي باسًما ياسني الحظها وقد ونظافتها، وأناقتها هندامها بحسن العناية
بحقٍّ يشعر كان أنه إال الضجر، حد إىل أحيانًا بها يضيق كان أنه ومع املرآة، أمام شعرها
عت فتلفَّ بشال وجاءت بحال. عنه االستغناء يمكنه ال حياته يف ثمينًا شيئًا أصبحت بأنها
يف السهر من نفسك رحمت هالَّ الربد! أشد ما متشكية: وقالت الربد، من تقفقف وهي به

الشتاء؟!
باالستيقاظ؟ نفسك تتعبني لَم تعلمني، كما الفصول تُغري الخمر ساخًرا: فقال

متعٌب! وكالمك متعٌب فعلك قائلًة: فنفخت
وكانت ارتياح، يف املرآة إىل يرنو وهو كرشه عىل بيده ومسح كاملنطاد، جلبابه يف بدا
العساكر! مع التحية أتبادل وأنا رأيتِني لو قائًال: فجأة ضحك ثم تشتعالن، السوداوان عيناه

األعزاء! أصدقائي الليل آخر عساكر أمىس
فرحتي! يا د: تتنهَّ وهي فغمغمت

٨

ا. حقٍّ األنظار يلفت مما املتئدة بخطواته الغورية يف يسري وهو ياسني رضوان منظر كان
إىل خفيف ميٍل مع القامة متوسط العينني، مكحول عمره، من عرشة السابعة يف كان
بهاءً يشعُّ فهو عفت؛ آل إىل الوردية ببرشته ينتسب التربج، حدِّ إىل امللبس أنيق االمتالء،
رأسه اتجه بالسكرية مرَّ وعندما جماله، عليه يخفى ال َمن دالل عن حركاته وتنم ونوًرا،
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لِذكرهما فوجد وأحمد، املنعم عبد وابنيها خديجة عمته لتوِّه وذكر االبتسام، يشبه فيما إليها
يتخذ أن عىل — مرة ولو — مشجًعا نفسه من يجد لم أنه والحق فتور، من يخلو ال شعوًرا
ثم املتويل، بوابة اجتاز ما ورسعان الكلمة. لهذه الصحيح باملعنى صديًقا أقربائه من أحًدا
عن الباب وُفتح وانتظر، فَطَرقه قديٍم بيت باب املسري به بلغ حتى األحمر، الدرب إىل مال
يف — بدا فيما — ومنافسه الحقوق، بكلية اليوم وزميله صباه، صديق عزت، حلمي وجه
مًعا ومضيا اللقاء. عند كعادتهما قبلة وتبادال تعانقا ثم لرؤياه، حلمي وجه وتهلَّل الجمال.
مع لونها وتجاُوب صديقه رقبة بربطة ينوِّه حلمي جعل ذلك أثناء ويف لَّم، السُّ يصعدان
اهتمامهما أن عن فضًال الذوق، وحسن األناقة يف املثل بهما يُرضب وكان وجوربه، قميصه
حجرٍة إىل وانتهيا القانون. دراسة أو بالسياسة اهتمامهما دون يكن لم واملوضة باملالبس
مًعا. واملذاكرة للنوم ة ُمعدَّ أنها عىل بها واملكتب الفراش وجود دلَّ السقف، عالية كبرية
األعمدة ذي الكبري الفراش عىل جنٍب إىل جنبًا ناما ثم يذاكران، بها سهرا طاملا أنهما والحق
منذ اعتاد فقد الجديد؛ باليشء البيت خارج رضوان بيات يكن ولم والناموسية. السوداء
بالجمالية، عفت محمد جده كبيت أيام، عدة لقضاء بيت من أكثر إىل يُدعى أن صباه
أبيه ومليل ولذلك؛ حسن؛ محمد من زواجها رغم غريه تُنجب لم التي باملنرية أمه بيت أو
لم حني، إىل ولو بيتها عن يبعده ما بكل الخفي زنوبة وترحيب مباالة، الال إىل الطبيعي
فلم مألوًفا ذلك بعد األمر صار ثم املذاكرة، مواسم يف صديقه عند البيات يف معارضة يجد
أبوه تويف عزت. حلمي نشأ مباالة الال من الجو هذا مثل ويف اهتماٍم. أي ليعريه أحٌد يكن
تزوجن، قد الستُّ أََخواته كانت الوقت ذلك ويف أعوام. عرشة منذ — قسم مأمور وكان —
ثم عليه، السيطرة يف األمر بادئ يف صعوبًة املرأة ووجدت العجوز. أمه مع وحده فعاش
الصغري، معاشزوجها تعيشعىل املرأة وكانت كله. البيت عىل امُلسيطر هو صار أن لبث ما
ولكن األب، وفاة منذ الرهيفة الحياة األرسة تعرف فلم القديم، بيتها من األول الدور وإيجار
أثناء يف محافًظا الحقوق، بكلية التحق حتى املدرسية حياته مواصلة عن يعجز لم حلمي
ال صديقه بلقاء حلمي رسور وكان االحرتام. مظاهر من حياته تتطلبه ما عىل كله ذلك
نفسه يف وجوُده بعث لذلك به؛ إالَّ الراحة أو العمل أوقات له تطيب تكن ولم رسور، يُعادله
يفكر وراح جانبه، إىل وجلس املرشبية لباب املالصقة الكنبة عىل فأجلسه وحماسة، نشاًطا
عينَْي يف الحت واجمة نظرًة أن غري ملحادثته، املواضيع أكثر وما — موضوع اختيار يف
والدتك؟ زرت فتمتم: هنالك ما ن خمَّ ثم متسائًال، إليه فرنا حماسه، تيار اعرتضت رضوان

.. هناك من قادٌم أنك أراِهُن
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عينيه، يف الضجر فالح هو، وجهه إىل يرجع صاحبه تخمني صدق أن رضوان أدرك
حالها؟ وكيف حلمي: فسأله يتكلم، أن دون باإليجاب رأسه وهزَّ

.. عال –
ألمك يكون أن معنى تعرف لم أنت حسن! محمد املدعو هذا ولكن يتنهد: وهو ثم

أبيك! غري زوٌج
قديم! يشءٌ إنه ثم فيه، عيب ال هذا، يقع ما كثريا مواسيًا: حلمي فقال

الوزارة، يف عمله إىل إال يربحه ال البيت، يف دائًما إنه ال، ال ال حانًقا: رضوان فهتف
وعند له، سحًقا واملرشد، الوالد دور يمثل أن له ويطيب وحدها، فأجدها أزورها مرة نفيس
يف مسلكه انتقاد عن يرتدد وال املحفوظات. إدارة يف أبي رئيس بأنه يُذكرني مناسبة كل

.. له أسكت ال ناحيتي من ولكني عمله،
تتزوج أن رضيت إذ حمقاء أمي حديثه: واصل ثم انفعاله، يهدأ حتى دقيقة وصمت

أبي؟ إىل تعود أن األفضل يكن ألم الرجل، هذا من
ما يا العشق يف باسًما: فقال املشهورة، ياسني سرية عن الكثري يعرف حلمي وكان

أنوح! كنت
من واألدهى مخيف رسٌّ النساء ذوق إن ولو! يقول: وهو معانًدا، بيده رضوان ح فلوَّ

راضيٌة! يبدو فيما أنها ذلك
.. ينغصصفوك ما وراء تسَع ال –

ينضح حياتي من عريًضا جانبًا إن للعجب، يا حزينة: نرباٍت يف رضوان فقال
— أبي إن بالبغضاء مشحون جو أبي، امرأة أحب وال أمي زوج أمقت إني بالتعاسة،
معاملتي تحسن أبي وامرأة أفعل؟! أن وسعي يف ماذا ولكن االختيار، يُحسن لم — كأمي

أرذلها! ما الحياة هذه تحبني، أنها أتصور ال ولكن
رياح من الطريق يف عانى الذي رضوان ريق فتحلَّب بالشاي، عجوز خادم وجاءت
ذلك فآذن رضوان وجه تعبري وتغري السكر، يذيبان وهما الصمت وساد القاسية. فرباير
أدري فال معك، املذاكرة تعودت ارتياح: يف فقال بذلك حلمي ب ورحَّ املحزنة، السرية بإنهاء

.. وحدي أُذاكر كيف
عىل اطَّلعت هل فجأة: سأله ولكنه الرقيق: الشعور هذا مع متجاوبًا رضوان فابتسم

املفاوضة؟ وفد بتأليف الصادر املرسوم
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أن ويبدو باملفاوضة، يحيط الذي بالجو متشائمني يلغطون كثريين ولكن نعم، –
جانبهم من واإلنجليز الحقيقي، املفاوضة محور هي — حدودنا تهدد التي — إيطاليا

االتفاق! فشل حال يف يهدِّدون
جديدة! دماءٌ وعندنا بعد، تربد لم الشهداء دماء إن –

رأيك؟ ما الكالم، وبدأ القتال سكت لقد يُقال. كالم هذا قائًال: رأسه حلمي فهزَّ
محمد سألت أني ر تصوَّ املفاوضة، هيئة يف ساحقة أغلبيًة للوفد فإن حاٍل أي عىل –
أن يمكن اإلنجليز أن ا حقٍّ «أتتوهم ساخًرا: يل فقال املوقف، يف رأيه عن أمي زوج حسن

زوًجا! أمي ارتضته الذي الرجل هو هذا مرص؟!» من يخرجوا
ذلك؟ عن أبيك رأي يختلف وهل وسأله: عاليًا عزت حلمي فضحك

ذلك. وحسبه اإلنجليز، يكره أبي إن –
قلبه؟ صميم من أيكرههم –

قلبه! صميم من شيئًا يحب وال يكره ال أبي إن –
؟ مطمنئٌّ أنت فهل أنت، رأيك عن أسألك إني –

أف، االحتالل، من عاًما وخمسون أربعة معلَّقة؟ القضية تبقى متى حتى ال، لم –
وحدي! التعيس أنا لست

تحادثني كنت أنك يل يبدو باسًما: وقال قدحه من رشفة آخر عزت حلمي فتناول
عليك! عيناه وقعت عندما الحماسة بهذه

من؟ –
يف جمالك وبرز وجهك تورَّد تحمست كلما وقال: غريبة، ابتسامة حلمي فابتسم
ذلك كان تحادثني، وأنت شك وال رآك السعيدة اللحظات تلك من لحظة ويف أحواله، أحسن

اليوم؟ ذلك تذكر ال االتحاد، إىل داعني األمة بيت إىل الطلبة وفد ذهب يوم
هو؟ من ولكن نعم، إخفاءه: يحاول لم باهتماٍم رضوان فتساءل

عيىس! باشا الرحيم عبد –
.. بعد عن مرًة رأيته تمتم: ثم قليًال رضوان فتفكَّر

مرة. ألول اليوم رآك فقد هو أما –
عقب قابلني وعندما يقول: حلمي فعاد استفهام، عالمة رضوان وجه عىل وارتسمت

فرصة! أول يف إليه أقدمك أن إيلَّ وطلب عنك، سألني انرصافك
عندك. ما كل هات قال: ثم رضوان وتبسم
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خفيف هو فكرة عىل — بخفته وسألني دعاني صاحبه: منكب يربِّت وهو حلمي فقال
واسمه قديم وصديق الحقوق يف زميٌل أنه فأجبته يحدثك؟» كان الذي املليح «َمن ا: جدٍّ
یا «ومله غرضه: متجاهًال بدوري فسألته إيلَّ؟» تقدمه «ومتى باهتمام: فسألني إلخ. كذا
يف درًسا «ألعطيه أحيانًا: الروح خفة به تبلغ هكذا — كالغاضب قائًال فانفجر باشا؟»

.. بيده فمي كتم حتى بدوري فضحكت الكلب.» ابن يا الديانة
شباك ضلفة ارتطام صوت وترامى الخارج، يف الريح فيها دوَّت لحظة الصمت وساد

يُقال؟ كما أهو كثريًا، عنه سمعت يتساءل: وهو رضوان صوت عال ثم بجدار،
.. وأكثر –

عجوز! لكنه –
من األخرية املرتبة يف هذا صوت: دون بالضحك تنطق وأساريره عزت حلمي فقال
.. الشباب من فائدًة أجلُّ شيخوخته ولعل نفوذ، ذو ظريف، املقام، كبري رجٌل إنه األهمية،

منزله؟ أين تساءل: ثم االبتسام، رضوان فعاود
حلوان. يف هادئة فيالَّ –

الطبقات! كافة من بالقاصدين تكتظُّ آه –
شبابهم! من ونحن الساسة شيوخ من إنه ال؟! لَم ُمريديه، ضمن سنكون –

وأوالده؟ وزوجه الحذر: من يشءٍ يف رضوان فتساءل
أبويه، وحيد كان السرية، هذه يحب وال قط يتزوج لم أعزب، إنه جاهل، من لك يا –
.. أبًدا عنه تسلو فلن عرفته وإذا شجرة، من مقطوٌع كأنه خدمه مع وحده يعيش وهو

من يشء يف عزت حلمي قال حتى باملؤامرات، تفيض طويلة باسمة نظرة وتبادال
يف الشاي ثمالة إىل ينظر وهو رضوان فقال فضلك؟ من لزيارته نذهب متى سلني الجزع:

لزيارته؟ نذهب متى قدحه:

٩

واألناقة. البساطة يف آية بحلوان النجاة شارع ناصية عىل عيىس باشا الرحيم عبد بيت الح
أزهار، حديقة تكتنفه أمتار ثالثة األرضبمقدار عن يعلو واحد دور من مكوَّنة سمراء فيالَّ
وكان مريح. صمٍت يف غارقة به املحيطة واملنطقة والطريق البيت وكان بسالملك. ويستهلُّ
ممشوق القسمات بارع نوبي بواب السيارة، وسائق البواب الباب عند أريكٍة عىل يجلس
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يمد وهو رضوان أذن يف عزت حلمي وهمس الخدين. مورَّد الشباب ريق يف وسائق القوام،
غرينا! اليوم زائر فال وعد، فيما الباشا صدق السالملك: نحو برصه

داعبهما وملا أدب، يف الستقباله فوقفا والسائق، البواب لدى معروًفا عزت حلمي وكان
بهَو فدخال جفافه، رغم الربودة قارص الجو وكان كلفة. دون يضحكان انطلقا ممازًحا
حلمي ومال الترشيفة. بذلة يف زغلول لسعد كبرية صورة تتصدره الفخامة، يف آيٌة استقباٍل
نظرة صورته عىل فألقى األيمن، الجدار تتوسط السقف حتى طوًال ممتدة مرآة إىل عزت
حتى مثلها، بنظرة منظره يمتحن وأن به، يلحق أن رضوان يرتدد فلم طويلة، متفحصة
عليه! يصيل النبي جمال يعشق واليل وطربوًشا، بذلة يرتديان قمران باسًما: حلمي قال

ُسمعت ثم دقائق ومرت وثري. أزرق غطاء ذات بة مذهَّ كنبة عىل متجاوَرين وجلسا
رأس ناحيتها فاتجه سعد، صورة تحت كبري باب عىل املسدل الستار وراء من آتية حركة
بني تنترش أنيقة، سوداء بذلة يف الرجل تراءى أن لبث وما باهتماٍم. يخفق وقلبه رضوان
الطول إىل مائًال الجسم، نحيل الوجه، حليق السمرة، داكن بدا وقد زكيَّة، رائحة يديه
إىل مال فقد طربوشه أما ذابلتني، صغريتني وعينني الكرب، براها دقيقة قسماٍت ذا نوًعا،
مًعا، وبطيئة متقاربة خطواٍت يف وقوًرا هادئًا يتقدم وكان حاجبيه، يمسُّ كاد حتى األمام
الشابَّني أمام وقف حتى الصمت والزم وطمأنينة. إجالًال الشاب قلب إىل منه فانعكس
اختلج حتى طويًال رضوان عىل ثبتت ثاقبٍة بنظرٍة صهما تفحَّ ثم الستقباله، وقفا اللذين
تفصل التي املسافة قرَّبت وجاذبية إيناس القديم الوجه يف فشاع فجأة، ابتسم ثم جفناه،
ثم يده، يف واستبقاها اآلخر فتناولها يده حلمي ومدَّ شيئًا. تعد لم حتى وبينهما بينه
صوب نظر ثم بله. فقَّ خده له عرض ما ورسعان غرضه حلمي فأدرك وانتظر، بوزه مدَّ

.. عندي السالم طريقة هي فهذه بني، يا تؤاخذني ال رقيٍق: بصوت قائًال رضوان
وخدك؟ ضاحًكا: يتساءل وهو الرجل فتناولها حياء، يف يده رضوان ومدَّ

ويل مع الباشا سعادة يا املخابرة نفسه: إىل مشريًا حلمي وهتف رضوان، وجه فتورَّد
األمر!

وهو الجلوس، إىل دعاهما ثم رضوان، بمصافحة واكتفى باشا الرحيم عبد فضحك
أليس رضوان، يا ملعون هذا أمرك ويلُّ باسًما: وقال منهما، كثب عىل كبري مقعٍد يجلسعىل
وتمنيت أدبك فراقني الشقي، الولد هذا صحبة يف رأيتك لقد وسهًال. أهًال اسمك؟ هو هذا

.. به عيلَّ تضنَّ لم أنت وها لقاءك،
الباشا. سعادة يا بمعرفتك بالترشف سعيد إني –
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ال بني، يا هللا استغفر يرساه: بنرص يف كبريًا ذهبيٍّا خاتًما يدير وهو الرجل فقال
يهمني الذي كله، هذا من شيئًا أحب ال إنني التفخيم، وألقاب التعظيم عبارات تستعمل
فكلنا البك وسعادة الباشا سعادة ا أمَّ واإلخالص، الصافية والنفس اللطيف الروح هو ا حقٍّ
أنت وسهًال، بك فأهًال بيتي، إىل أدعوك لو فوددت أدبك راقني لقد الواقع وحواء، آدم أبناء

كذلك؟ أليس الحقوق، كلية يف حلمي زميل
.. االبتدائية أغا خليل عهد من زمالء إننا افندم، يا نعم –

رأسه): يهزُّ وهو (ثم .. صبا! زمالة قائًال: إعجاٍب يف األشيبني حاجبيه الرجل فرفع
الحسني؟ حي من مثله لعلك جميل، جميل،

بمنزل اآلن وأقيم بالجمالية عفت محمد السيد جدي بيت يف ُولدت سيدي، يا نعم –
.. الشوق بقرص والدي

رأيك ما الطيبة، البقاع األصيلة، مرص أحياء النشوة: حدَّ بلغ رسوٍر يف الرجل فقال
وطاملا عفريتًا، وكنت ، أبويَّ وحيد كنت بريجوان، يف أبي املرحوم مع دهًرا فيها عشت لقد
ويل ويا األرض، طوب نُعاكس حارٍة إىل حارة من ومضينا زفٍة شبه يف الصبيان جمعت
قلت .. بالعصا، ورائي فيجري غضبه يثور أبي وكان طريقنا، إىل القدر رماه لو الدَِّنف

عفت؟ محمد هو جدك إن بني يا
.. سيدي يا نعم بفخار: رضوان فقال

رجل الجمالية، نائب بيت يف مرة رأيته أني أذكر قال: ثم قليًال الباشا فتفكَّر
لحظة آخر يف يه تنحِّ لوال القادمة االنتخابات يف نائبًا يُرشح كاد صادق، ووطنيٌّ وجيه
إخواننا يظفر حتى االنتخابات يف الصداقة أوجب األخري االتحاد إن القديم، النائب لصديقه
سيد القانون جميل، الحقوق! يف حلمي زميل أنت إذن املقاعد، ببعض الدستوريون األحرار

االجتهاد! إال عليك فما املستقبل عن أما ملاًحا، ذكاءً لدراسته يتطلب وهو الدراسات،
والحماسة الطموح قلبه يف فدبَّ والتشجيع، بالوعد يوحي ما األخرية نرباته يف وجد

الدراسية! حياتنا يف واحدة مرة وال نفشل لم نحن فقال:
يفتح من دائًما وسيوجد القضاء ثم النيابة تجيء ذلك بعد األساس، هو هذا برافو، –
والضمري اليقظ الذكاء عمادها عظيم، يشءٌ القضاء حياة املجتهدين، أمام املغلقة األبواب
بالسياسة، لالشتغال القضاء تركت وقد الصادقني، أبنائها من هللا بفضل كنت لقد الحي.
بنا يرضب من تجد اليوم إىل ولكن املحبوبة، أعمالنا نهجر أن أحيانًا علينا تُحتِّم فالوطنية
يف ذلك بعد حرٌّ وأنت والنزاهة االجتهاد يف عينيك نصب فضع والنزاهة، العدالة يف املثل
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الناس فيك يرى فلن الواجب يف ت قرصَّ إذا أما تشاء، ما وافعل بواجبك قم الخاصة، حياتك
الداء به الوزير فالن يقولوا أن إالَّ الفضوليني من لكثرٍي يحلو ال أنه ترى أال النقائص، إال
وشعراء، وزراء املصابني كل ليس ولكن حسن، ني. العالَّ الداء به الشاعر وفالن الفالني،
أستاذ يا الدرس هذا ذكائك عن يغيبنَّ ال تشاء، ما ذلك بعد وافعل أوًال وشاعًرا وزيًرا فكن

.. رضوان
سعادة يا كذلك أليس معايبه، تُعدَّ أن نبًال املرء كفى بخبٍث: عزت حلمي قال وهنا
وحده، الكمال له من سبحان طبًعا، وقال: األيمن، منكبه إىل رأسه الرجل فثنى الباشا؟
مفهوم؟ األخرى. الجوانب يف قويٍّا يكون أن عليه ولكن رضوان، يا ا جدٍّ ضعيٌف اإلنسان
نتحادث وسوف داء، من خاليًا واحًدا تجد ولن الدولة يف الرجال كبار عن أحدِّثك تشاء لو

.. والسعادة الكمال موفورة حياة لنا تكون كيما العرب ونتدارس طويًال
يفنى؟ ال كنٌز الباشا صداقة إن لك أقل ألم قائًال: رضوان إىل حلمي فنظر

عيناه: عنه تتحول تكد لم الذي رضوان إىل الخطاب موجًها عيىس الرحيم عبد فقال
وأي يكرب، حتى الصغري بيد آُخذ أن وديدني الناس، وأحب الحياة وأحب العلم أحب إني
وإذا مًعا، نحلها أن قانونية مشكلٌة واجهتنا إذا يجب الحب؟! من خريٌ الدنيا يف يشءٍ
وجدت ما مًعا، نرتاح أن الراحة إىل أنفسنا نازعتنا وإذا مًعا، نفكر أن املستقبل يف فكَّرنا
ودعك املعدودين، السيايس السلك رجال من هو اليوم عماد، بك حسن مثل حكيًما رجًال
عاريًا، رقص طِرب وإذا قتله، لبحٍث غ تفرَّ إذا كان ولكنه السياسيني، أعدائي من أنه من
رضوان؟ يا اإلدراك واسع ألست اإلدراك! .. واسع حكيًما تكون أن رشط عىل حلوة الدنيا

لتوسيعه! استعداٍد عىل فنحن يكن لم إذا فوره: من عزت حلمي عنه فأجاب
وقال: ة، املرسَّ يف لها حدَّ ال التي رغبته عن ت نمَّ طفلية بابتسامٍة الباشا وجه فأرشق
القائل أنا ولست بخته! يا صباك، زميل إنه حيلتي؟ ما لكن رضوان، يا عفريت الولد هذا
إنك هه. أنت؟ من رضوان يا ني خربِّ عفريت، أيًضا أنت الزم تقع. أشكالها عىل الطيور إن
وماذا تحب ماذا رضوان يا قل هه؟ السياسة، كدهاة صامت وأنت وعٍي بال أتكلم تركتني

تكره؟
والسائق، بالبواب شبيًها أمرد فتًى وكان القهوة، صينية حامًال الخادم دخل ذاك عند
الحسني، أهل رشاب بالزهر املاء يقول: الباشا وجعل بالزهر، املمزوجة املاء أكواب فرشبوا

كذلك؟ أليس
سيدي. يا نعم باسًما: رضوان فغمغم
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مدد. الحسني أهل يا طربًا: رأسه يهزُّ وهو الباشا فقال
متسائًال: الباشا واستطرد البهو، يغادر وهو ابتسم الخادم حتى جميًعا، وضحكوا
مهتمٌّ أأنت الجواب، لك أيرسِّ دعني رضوان، يا برصاحٍة تكلم تكره؟ وماذا تحب؟ ماذا

بالسياسة؟
الطلبة. لجنة يف كالنا عزت: حلمي فقال

األدب؟ يف لك وهل بيننا، للمقاربة سبب أول هذا –
.. واملنفلوطي وحافظ بشوقي مغرٌم إنه عزت: حلمي فأجاب

.. صوته أسمع أن أخي يا أريد أنت، اسكت قائًال: الباشا فنهره
.. واملنفلوطي وحافظ شوقي يف أموت إني باسًما: رضوان وقال فضحكوا،

أهي الجمالية. يف إال تسمعه ال تعبري! من له يا يف!» «أموت بإعجاٍب: الباشا فقال
و«من خيل» ملا الليل و«يف ذهب» «فضة هواة من أنت إذن رضوان؟ يا الجمال إىل نسبة
وهل جمالية، يا بيننا للمقاربة آخر سبب هذا هللا! .. هللا يحطه» وفنن يشيله و«فنن يكن»

الغناء؟ تحب
… غواة من إنه –
.. أنت اسكت –

كلثوم. أم رضوان: وقال أخرى، مرًة فضحكوا
وخفيفه، ثقيله أحبه، فأنا جميٌل، كله الغناء ولكن القديم، عشاق من َلعيلِّ جميل، –

عجب. الليلة ا، جدٍّ جميل حرضتك، تقول كما فيه، أموت أو املعري، يقول كما
آلو! يقول: وهو أذنه عىل السماعة ووضع إليه، الباشا فنهض التليفون، جرس ودقَّ

الباشا. معايل أهًال أهًال
… –

املفاوضات هيئة يف اليوم نفسه صدقي إسماعيل يجلس أالَّ ذلك! يف العجب وجه وما –
الوطن؟! زعماء من كزعيم

… –
أيًضا. والنقرايش ماهر رأي وهو رصاحة، للزعيم رأيي قلت أنا –

… –
ترقيتي يف عارض الذي هو فؤاد امللك أن أنىس ال أنا أستطيع، ال باشا، يا آسف –
سالم النادي، يف غًدا سأقابلك حاٍل أي وعىل األخالق، يف يتكلم من آخر فؤاد وامللك يوًما،

.. باشا يا عليكم
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االنرشاح عاوده حتى رضوان وجه يرى كاد ما ولكنه الوجه، م متجهِّ الرجل وعاد
باالجتهاد، أنصحك التعارف! أجمل وما تعارفنا رضوان، سيد يا نعم قائًال: حديثه فواصل

.. والهناء الطرب عن أحدِّثك ذلك بعد األعىل، واملثل الواجب عن تتخىل بأال أنصحك
عدو الساعة هذا! إال وقال: الباشا وجه يف الجزع فالح ساعته، يف رضوان نظر وهنا

األنس. مجالس
الباشا. سعادة يا تأخرنا ولكنا االرتباك: من يشءٍ يف رضوان فتمتم

والجمال السهر أحب زلت ما بني، يا أخطأت العمر! بي تأخر أنه أتعني تأخرنا! –
الرحيم، الرحمن هللا بسم إال نقل لم بعد، تبدأ لم السهرة الواحدة، الساعة بعد والغناء
للمذاكرة، البيت خارج تبيت أنك وبلغني الصباح، حتى أمركما تحت السيارة تعرتض. ال
بهذه الرشيعة، من يشء أو العام القانون يف املدخل إىل أعود أن أحىل ما ال؟ لَم فلنذاكر،
عظيم، كابتن إنه بالخري، هللا اه مسَّ ندیم، إبراهيم الشيخ الرشيعة؟ لكم يدرِّس من املناسبة
محبة ليلة ليلتنا يشء، كل تفهم أن يجب العرص، رجال لكل يوًما خ سنؤرِّ تدهش، ال

الليلة؟ هذه ملثل رشاب أنسب ما حلمي، يا ني خربِّ وصداقة،
وشواء. وصودا ويسكي باطمئناٍن: حلمي فقال

شقي؟ يا رشاب الشواء وهل ضاحًكا: الباشا فتساءل

١٠

وهكذا يتغري. يكاد ال نحٍو عىل خديجة أرسة شمل يلتئم الخميس يوم من الغداء عقب
تبقى أن النادر من كان وملا وأحمد. املنعم وعبد شوكت إبراهيم األب بني الصالة جمعت
عىل أخريًا الِكَرب بدا وقد مائدة، غطاء تطرِّز وهي بينهم جلست فقد عمٍل دون خديجة
حافظ وإْن اليشء، بعض ل وترهَّ شعره فشاب جبَّارة، طويلٍة مقاومٍة بعد شوكت إبراهيم
يف ابنيه بني مكانه ويأخذ سيجارة، ن يُدخِّ وكان عليها. يُحسد صحة عىل ذلك عدا فيما
حني عىل التقليدية، مباالة والال الخمول نظرة البارزتان عيناه تعكس وطمأنينٍة، هدوءٍ
يف شاركت التي األم أو األب مع أو حينًا، بينهما فيما الحديث، عن الشابان ينقطع لم
لم واللحم. الشحم من عظيمة كتلًة بدت وقد عملها، عن رأسها ترفع أن دون الحديث
بيتها عىل السيادة ينازعها َمن يبَق لم إذ صفوها؛ خديجة عىل ينغِّص ما الجو يف يعد
بعنايٍة سمانتها وترعى أبًدا، تخذلها ال بهمٍة بواجباتها تقوم كانت حماتها. توفيت مذ
فيطاوع واالبنني، األب الجميع، عىل فرضرعايتها وتحاول كله، جمالها جوهر وهي فائقة
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سطوتها. من بحبِّها مستعيذَين يرى كما سبيله كلٌّ فيشق وأحمد املنعم عبد وأما الرجل؛
الصالة الرجل فمارس الدين، تقاليد احرتام عىل زوجها حمل يف سنوات منذ نجحت وقد
توقَّف أحمد أن غري قبل، من ذلك عىل شبَّا قد وأحمد املنعم عبد وكان واعتادهما، والصوم
يتعلَّل أو استجوبته كلما أمه استجواب من يتهرب وجعل عامني، منذ الفريضة أداء عن
اإلعجاب، أشد بهما ويعجب ا، جمٍّ حبٍّا ابنيه يحب شوكت إبراهيم وكان بآخر. أو بعذٍر
نهاية وبأحمد الحقوق كلية املنعم بعبد بلغ الذي املتواصل بنجاحهما فرصة كل يف وينوِّه
تُرك لو أنا، اهتمامي ثمرة هذا كل مباهاٍة: يف تقول خديجة كانت ذلك ويف الثانوية، املرحلة

.. شأن له كان وال أحدهما فلح ما لك األمر
هدًفا جعلها مما االستعمال لعدم والكتابة القراءة مبادئ نسيت أنها أخريًا ثبت وقد
به، تباهي الذي لجميلها ا ردٍّ نسيت بما يذكِّراها أن ابناها اقرتح حتى إبراهيم، لسخرية
الكتابة إىل بامرأة حاجة ال قائلة: كلمة يف الحال صت لخَّ ثم كثريًا، وضحكت قليًال فغضبت

غرام! رسائل تكتب ال دامت ما والقراءة
كثريًا، تعجبها تكن لم وأحمد املنعم عبد شهية ولعل راضية، سعيدًة أرستها يف بدت
ريقكما ا تغريِّ أن يجب إنه مرٍة ألف قلت باستياءٍ: فقالت تغيظها، كانت نحافتهما أن كما

يأكل؟ كيف أباكما تريان أال جيًدا، تأكال أن يجب شهيتكما، ليفتح البابونج عىل
بنفسك، املثل ترضبني ال وملاذا الرجل: فقال أبيهما، نحو ينظران وهما الشابان وابتسم

كالطاحونة؟ تأكلني وأنت
والخيار. الحكم لهما أترك إني باسمة: فقالت

أخلع بأن الدكتور نصحني لذلك أصابتني؛ شيخة يا عينك ا: محتجٍّ إبراهيم فقال
.. أسناني

بعد أمًلا تشكو ولن ها، برشِّ ستذهب تجزع، ال وقالت: رقيقة، نظرٌة عينيها يف فالحت
.. هللا شاء إن ذلك

األجرة دفع ل يؤجِّ أن يرجو الثاني الدور يف الساكن جارنا قائًال: أحمد خاطبها وهنا
مقطبة: إليه تنظر وهي فسألته ذلك. يف فَرجاني السلَّم عىل قابلني القادم، الشهر حتى

له؟ قلت وماذا
.. أبي أُحدِّث بأن وعدته –

أباك؟ حدَّثت وهل –
أنت! أحدثك أنا ها –
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لتبعه معه تساهلنا ولو رزقنا، يف يشاركنا أن له يجوز فال شقته يف نشاركه ال إننا –
.. يعنيك ال فيما تتدخل فال الناس تعرف ال أنت األول، الدور ساكن

بابا؟ يا رأيك ما متسائًال: أبيه إىل أحمد فنظر
.. أمك عندك دماغي، تُصدِّع ال عرضك يف قائًال: شوکت إبراهيم فابتسم

.. نجوع فلن مزنوق رجل مع تساهلنا إذا قائًال: أمه إىل أحمد فعاد
ولكني بالك، فلريتح الدفع لها لت وأجَّ زوجه حدثتني لقد بامتعاٍض: خديجة فقالت
أحيانًا أُالم إني خطأً، ذلك أيف والرشب، األكل كمرصوفات واجبة املسكن أجرة أن أفهمتها

الوحدة. عىل هللا يحمد الناس يعرف من ولكن صديقات، جاراتي من أتخذ لم ألني
الناس؟ من خري نحن وهل بعينه: يغمز وهو يتساءل، أحمد فعاد
آخر! رأي نفسك يف لك كان إذا إال نعم، قائلة: خديجة فعبست

والحكمة رأيه، إال رأى ال جميًعا، الناس خري أنه نفسه يف رأيه املنعم: عبد فقال
رأسه! عىل موقوفٌة

أجرتها! دفع دون البيوت الناس يستأجر أن أيًضا رأيه ومن متهكمًة: خديجة فقالت
بيوتًا يملكوا أن الناس بعض حق من بأنه مقتنٍع غري إنه ضاحًكا: املنعم عبد فقال

.. اإلطالق عىل
.. الفقري الرأي عىل عيني يا رأسها: تهزُّ وهي خديجة فقالت

راجع يقول: وهو باستهانٍة منكبيه املنعم عبد فهزَّ غاضبة، بنظرٍة أخاه أحمد وحدج
.. تغضب أن قبل نفسك

مًعا! نتناقش أال بنا يحسن ا: محتجٍّ أحمد فقال
.. تكرب حتى انتظر بل –

.. أكثر ال بعاٍم منِّي أكرب إنك –
.. بسنة منك أكثر يعرف بيوم منك أكرب –

به! أومن ال املثل هذا –
.. معي الصالة إىل تعود أن هو واحد، يشءٌ إال يهمني ال اسمع، –

أنت أما تعقل، تكرب الناس أخوك، صدق تقول: وهي بأسٍف رأسها خديجة فهزَّت
ليل أتساءل إني فعلت؟ ما بنفسك فعلت فكيف وصام، صىلَّ أبوك حتى منك، باهلل فأعوذ

نهار!
تطهري إىل يحتاج رأسه إن بالرصاحة بنفسه: الثقة شديد قويٍّ بصوت املنعم عبد فقال

.. الداخل من
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.. إنه –
.. أعتقده ِبتُّ ما هذا له، دين ال الشاب هذا اسمعي، –

القلوب؟ عىل الحكم يف الحق لك أين من متسائًال: وهتف كالغاضب، بيده أحمد ح فلوَّ
شوكت إبراهيم فقال هللا! عدو يا ابتسامة): يداري وهو (ثم الرسائر عن تنمُّ األفعال –

ظلًما. أخاك تتهم ال وطمأنينته: هدوئه من يخرج أن دون
يملك ما أعز أخاك تسلب ال أحمد: تلحظ وهي املنعم عبد مخاطبة خديجة وقالت
الدين، رجال من ليكونوا العمائم إال تنقصهم ال أمه آل إن مؤمنًا؟! يكون ال كيف اإلنسان،
كأننا ويتعبدون يصلون حولنا َمن فوجدنا نشأنا لقد الدين. رجال صميم من جده وكان

جامع! يف
!.. ياسني خايل مثل متهكًما: أحمد فقال

خالك عن تكلم بالغضب: متظاهرة خديجة فقالت ضحكٌة، شوكت إبراهيم عن وندَّت
وجدتك. جدك إىل انظر يهديه، وربنا باإليمان عامٌر قلبه له؟ ما بأدب،

كمال؟ وخايل –
شيئًا. تدري ال أنت الحسني، محاسيب من كمال خالك –

.. شيئًا يدرون ال الناس بعض –
ذلك؟ لك يشفع فهل دينهم، يف مهملني الناسجميًعا كان لو ا: محتدٍّ املنعم عبد فسأله

بذنبي! يوًما تؤخذ فلن اطمنئ، حاٍل أي عىل هدوءٍ: يف أحمد فقال
.. خالكما ابن كرضوان أراكما نفيس خصاًما، كفاكما شوکت: إبراهيم قال وهنا

فقال ابنيها؛ من خريًا رضوان يعد أن عليها عزَّ كأنما استياء، بنظرة خديجة فحدجته
بذلك ضمن وقد ذكي، شاب الساسة، بكبار صلٍة عىل الشاب هذا رأيه: موضًحا إبراهيم

.. باهًرا مستقبًال
يحرمه شاب ككل الحظ، سيئ شابٌّ رضوان رأيك، من لست غاضبة: خديجة فقالت
بحسن أنخدع ال أنا بأمره، الواقع يف تهتم ال «هانم» وزنوبة أمه، رعاية من الحظ سوء
يبيتها أيامه وأكثر قرار، للمسكني يقرُّ ال لذلك اإلنجليز؛ كسياسة سياسة فهذه له معاملتها
فما واحدة، سنة يف املنعم عبد مع طالب إنه لها، معنى فال بالكرباء صلته أما بيته، خارج

.. األمثال ترضب كيف تعرف ال أنت الخطري: التداخل هذا معنى
قال ثم رأي»، عىل تُِقرِّيني أن يمكن «ال لها: يقول كأنما بنظرٍة إبراهيم فرمقها
كل غريت السياسة املايض، الزمن يف كانوا كما اليوم بَّان الشُّ ليس رأيه: إيضاح مواصًال
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له بد ال الحياة يف سبيله يشقَّ أن يريد الذي والطَّموح منهم، مريدوه له كبرٍي فكل يشء،
بالكرباء! الوثيقة اتصاالته عىل تقوم الكبرية والدك مكانة إن إليه، يرجع كبري من

أما أحد، إىل هو يسعى وال به التعرف إىل الناس يسعى أبي بكربياء: خديجة فقالت
من ألدركا الشهيد خالهما يريا أن لهما أُتيح لو بها، لهم شأن ال فأبنائي السياسة عن
املرحوم عاش ولو الناس، أبناء يهلك ن عالَّ ويسقط فالن يحيا بني كالمي، معنى نفسيهما

.. اليوم القضاة أكرب من لكان فهمي
.. لكنا كرضوان نكون أن أردنا ولو أحًدا، نقلِّد ال نحن طريقته، لكلٍّ املنعم: عبد فقال

أحسنت! خديجة: فقالت
.. شيئًا تساويان ال وكالكما كأمك، أنت باسًما: أبوه له وقال

خديجة فقالت األول، الدور يف الساكنة الجارة بقدوم تؤِذن الخادم فجاءت الباب، ودقَّ
بيننا يفصل فلن أجرة دفع تأجيل األمر يف كان إن .. تُرى؟ يا تريد ماذا بالقيام: تهمُّ وهي

الجمالية! قسم إال

١١

اليوم ذلك عليه استجدَّ ا عمَّ فضًال أكثرهم! وما بأهله، اكتظَّ الزحام، شديد املوسكي كان
فشق لهبًا، تقذف الصافية أبريل شمس وكانت العتبة. ناحية من تدفقت برشيٍة تيارات من
يتأبط وهو أحمد وقال عرًقا. يتصببان وهما يسري غري جهد يف سبيلهما وأحمد املنعم عبد

.. شعورك عن حدثني أخيه: ذراع
ملك، بموت بالك فما رهيٌب، املوت أدري، ال يقول: راح ثم قليًال، املنعم عبد فتفكر
سعد جنازة أشهد لم أنا قبل، من أشهدها لم بصورة بالناس مكتظٍّا الجنازة طريق وكان
عىل متأثًرا كان الناس أكثر أن يل يبدو ولكن الجنازتني، بني املقارنة أستطيع حتى زغلول

.. عاطفيون قوٌم املرصيني نحن .. يبكني النساء وبعض ما، نحو
أنت؟ شعورك عن أسألك لكني –

وهذا أُحبه، أكن لم قال: ثم بالناس، االرتطام من يتفادى وهو يفكر املنعم عبد فعاد
له، قلب ال َمن بعنِي النعش تابعت كذلك، أُرسَّ لم ولكنني أحزن، لم فأنا جميًعا، اعتنقناه
دون كهذا منظٌر يمرَّ أن يمكن ال يفَّ، أثَّرت النعش يف الجبَّار فكرة أن غري عليه، وال له ال
امللك مات لو أنه غري يعلمون، الناس فليت الباقي الحي هو جميًعا، امللك هلل يفَّ، يُؤثر أن
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ما وأنت .. ا جدٍّ وكثريون كثريون لزغرد قائمًة كانت التي السياسية الحالة تتغري أن قبل
شعورك؟

السياسية! الحالة كانت أيٍّا الطغاة أحب ال أنا باسًما: أحمد فقال
.. املوت منظر ولكن حسن، هذا –
املريضة! الرومانتيكية أحب وال –

إذن؟ أُرسرت ضجٍر: يف املنعم عبد فتساءل
اختالف عىل الطغاة كافة خلصمن وقد العالم أرى حتى العمر بي يمتدَّ أن تمنيت –

.. وأوصافهم أسمائهم
ا عمَّ وماذا يتساءل: أحمد عاد ثم منال، كل منهما نال قد التعب وكان قليًال وسكتا

ذلك؟ بعد
وال أبيه دهاء له ليس غالم، فاروق بها: اشتهر التي اليقني بلهجة املنعم عبد فقال
الحكم، إىل الوفد وعاد املفاوضات، فنجحت حسنًا، سريًا األمور سارت فإذا األزرق، نابُه

.. يبدو فيما حسن املستقبل .. املؤامرات، عهد وينقيض األمور تستقر فسوف
واإلنجليز؟ –

بني القائم التحالف ينقطع وبالتايل أصدقاء، اإلنجليز انقلب املفاوضات نجحت إذا –
.. الدستور احرتام من ا بدٍّ امللك يجد فال الشعب، ضد واإلنجليز الرساي

.. غريه من خريٌ الوفد –
عن التجربة تكشف وقريبًا قدرته، مدى يعرف حتى طويًال يحكم لم إنه شك، بال –
.. عنده! يقف لن طموحنا ولكن غريه، من خريٌ أنه عىل أوافقك إني الحقيقية، إمكانياته

ما كل وهذا أعظم، لتطور حسنة ابتداء نقطة الوفد حكم بأن أومن إني طبًعا، –
ا؟ حقٍّ اإلنجليز مع نتفق هل ولكن هنالك،

كل ينفد، ال الخونة من احتياطي تنا أمَّ يف صدقي، عهد إىل العودة وإما االتفاق إما –
إىل اليوم انضموا وإن االنتظار لفي وإنهم «ال»، اإلنجليز قال إذا الوفد تأديب دائًما مهمته

.. املأساة هي هذه االنتظار، يف وغريهما محمود ومحمد صدقي األمة، صفوف
الذي الجواد عبد أحمد جدِّهما أمام فجأًة نفسيهما وجدا الجديدة السكة بلغا وعندما
وإىل أين من باسًما: فسألهما بإجالل، عليه وسلَّما إليه، ما فتقدَّ الصاغة، صوب متجًها كان

أين؟
.. فؤاد امللك جنازة عىل نتفرج كنا املنعم: عبد فقال
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مشكور! سعيكما شفتيه: االبتسامة تفارق أن دون الرجل فقال
نا جدُّ قال: ثم قليًال، نظره أحمد وأتبعه سبيله، حال إىل كلٌّ ومىض صافحهما ثم

.. طيبًا شذًا أنفي مأل لقد وأنيق. ظريٌف
.. األعاجيب جربوته عن تروي نينة –
يصدق. ال يشء هذا جباًرا، أظنه ال –

.. طيبًا لطيًفا عهده أواخر يف بدا نفسه فؤاد امللك إن قائًال: املنعم عبد فضحك
أحمد رأى للنافورة املواجهة الحجرة ويف عبده. أحمد قهوة إىل ومضيا مًعا. وضحكا
فتوقف اهتمام، يف إليه يتطلعون الشبان من جمًعا البرصيتوسط حادَّ اللحية ُمرسل شيًخا
أتركك أن ينبغي أثقالها، األرض أخرجت صديقك، املنويف عيل الشيخ ألخيه: يقول وهو

.. هنا
كيفما ناِقشه له، وتسمع تجالسه أن أحب معنا، اجلس تعاَل املنعم: عبد له فقال

.. الجامعة طلبة من حوله ممن كثري شئت،
يف معه أشتبك مرة كدت عم، يا ال أخيه: ذراع من ذراعه يُخلص وهو أحمد فقال

.. السالمة مع املتعصبني، أحب ال أنا عراك،
.. يهديك ربنا السالمة، مع بحدٍة: قال ثم انتقاد، بنظرة املنعم عبد فحدجه

فنهض األولية، الحسني مدرسة ناظر املنويف عيل الشيخ مجلس عىل املنعم عبد وأقبل
الشيخ جلس ثم وتعانقا، — حوله الجلوس جميع معه نهض وقد — الستقباله الرجل

أمس؟ نرك لم الحادتني: بعينيه املنعم عبد متفحًصا يتساءل وهو وجلسوا
.. املذاكرة –

وذهب؟ تركك قد ألخيك وما مقبول، عذٌر االجتهاد –
لقد له. تعجبوا ال الهادي، ربنا املنويف: عيل الشيخ فقال يُجب، ولم املنعم عبد فابتسم
أراد إذا هللا أن ذلك لدعوته؛ املخلصني أشد من اليوم هم أمثاله من كثريين مرشدنا صادف
ونحارب نوره ننرش هللا، جنود ونحن سلطان، من عليهم للشيطان يكون فلن هدايًة لقوم

.. هللا جنود أسعدكم فما الناس، دون من له أرواحنا وهبْنا عدوه،
كبرية! الشيطان مملكة ولكن الجالسني: أحد وقال

ماذا معه! وهللا الشيطان دنيا يخاف من إىل انظروا معاتبًا: املنويف عيل الشيخ فقال
وأي بقوَّتكم؟ يتمتع األرض جنود ِمن َمن نخاف؟ فماذا معنا وهللا هللا مع نحن له؟ نقول

سالحكم؟ من أحدُّ سالٍح
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أنتم أما املادية، الحضارة عىل اعتمادهم جلُّ والطليان واألملان والفرنسيون اإلنجليز
املئوا العالم، يف قوة أقوى اإليمان الحديد، يفلُّ اإليمان إن الصادق، اإليمان عىل فاعتمادكم

.. لكم الدنيا تخلص باإليمان الطاهرة قلوبكم
ضعيفة. أمٌة ولكننا مؤمنون، نحن آخر: فقال

يعرتيه فإيمانك ضعًفا تستشعر كنت إذا يهتف: وهو عليها وشدَّ قبضته الشيخ ر فكوَّ
وهي كأيدينا أيٍد تصنعها القنابل إن وباعثها، القوة خالق اإليمان تدري، ال وأنت نقٌص
قهر وكيف الجزيرة؟ أهل عىل النبي انترص كيف مسبباتها، من تكون أن قبل القوة ثمرة

كله؟ العالم العرب
.. اإليمان .. اإليمان بحماسٍة: املنعم عبد فقال

مؤمنني؟ غري قوٌم وهم القوة هذه لإلنجليز كان كيف ولكن تساءل: رابًعا صوتًا أن غري
يؤمنون إنهم إيمانه، قويٍّ لكلِّ يقول: وهو بأصابعه لحيته متخلًال الشيخ فابتسم
يكونوا أن باهلل باملؤمنني وأحرى يشء، كل فوق فهو باهلل؛ اإليمان أما وباملصلحة، بالوطن
أن يجب مدفونة ذخريٌة املسلمني نحن أيدينا فتْحَت الدنيا، بالحياة املؤمنني من أقوى
أن فيجب اسًما مسلمون نحن مرة، أول بُعث كما اإلسالم يُبعث أن يجب نستخرجها،
إىل فلنعد علينا، الذلة ت فحقَّ فتجاهلناه بكتابه علينا هللا منَّ لقد فعًال. مسلمني نكون
ساعتها ومن اإلسماعيلية، يف املرشد نادى بذلك القرآن، إىل العودة شعارنا، هو هذا الكتاب،

.. جميًعا القلوب تمأل حتى والدساكر القرى غازية األرواح، يف ترسي ودعوته
السياسة؟ نتجنب أن الحكمة من أليس ولكن –

أمور أخطر يرتك أن من أرحم هللا إن والسياسة، والرشيعة العقيدة هو الدين –
.. الليلة درسنا هو الواقع يف وهذا وتوجيه، ترشيٍع دون اإلنسانية

حولها تدور ثم ما، حقيقة يقرِّر أن طريقته وكانت الحماسة، شديد الشيخ كان
بالقرآن االستشهاد عىل أكثرها يقوم منه، عليها وأجوبة مريديه من أسئلة بني ما املناقشات
فسمعه جميًعا. القهوة يف الجالسني يخطب كأنه أو يخطب، وكأنه يتحدث وكان والحديث،
ساخرٌة. ابتسامٌة شفتيه وعىل األخرض، الشاي يحتيس املكان، أقىص يف جالٌس وهو أحمد
ازدراءً نحوها ويجد عجب، يف املتحمسة املجموعة هذه وبني بينه الشقة يقيس وكان
ال حتى صوته من يخفض أن الشيخ من يطلب بأن فهمَّ مرة التحدي به وثار وغضبًا،
وجود تذكَّر التي اللحظة يف به هم عما عدل ولكنه راحتهم، صفاء القهوة رواد عىل يُعكِّر

.. وغادرها ساخًطا فقام القهوة، مغادرة من ا بدٍّ يجد لم وأخريًا بينهم. أخيه
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١٢

اللطافة إىل فمال حنقه سكت الجو وكان مساءً. الثامنة حوايل السكرية إىل املنعم عبد عاد
أعياه ولكن قلبه، يف ويرتدد رأسه يف يكرب يزال ما الدرس كان الربيع. رقة فيه وشاعت
ُفتح اللحظة تلك ويف السلَّم، إىل اتجه ثم دامٍس ظالٍم يف البيت حوش وعَرب والفكر. الجهد
ثم الخارج إىل يتسلل شبًحا رأى الشقة داخل من املنبعث الضوء وعىل األول، الدور باب
القيظ. هيَّجها كحرشة حارٍّا دمه وجرى قلبه وخفق السلَّم. إىل وسبقه وراءه الباب أغلق
رأسه، عنها يتحول ولم نحوها، فتطلَّع نحوه وتتطلع بسطٍة أول عند تنتظر الظالم يف رآها
الجريان، زيارة بحجة بيتها غادرت الصغرية فهذه الكبار، الصغار يستغفل كيف وعجب
يف املستكنَّة السلَّم بسطة فوق خطرية مغامرٍة خوض بعد ولكن الجريان، تزور وسوف
هو وتركَّز وتطاير، أفكار من فيه يصطرع كان ما ر تبخَّ فارًغا. رأسه وجد ولتوِّه الظالم.
اإليمان ذلك أما وأعضاءه. أعصابه يؤرِّق بات الذي النهم يشبع أن هي واحدة رغبٍة يف
أزيز يف ضاع صوته ولكن حانًقا يدمدم األعماق غاصيف أو غاضبًا، وىلَّ أنه فيبدو الصادق
السطح وركن السلَّم وبرئ الحوش حنايا بذلك تشهد بىل، فتاته؟ هي أليست املستعرة. النار
هذا كل املناسبة. اللحظة يف به لتلتقي عودته ترقب ريب بال وكانت السكرية. عىل املطل
يفصل يكاد ال البسطة، عىل إزاءها وقف حتى حذًرا متعجًال ومىض هو! أجله من العناء
برقة منكبها وربت أنفاسها. تردد عنقه ودغدغ شعرها، شذا أنفه سطع وقد يشءٌ، بينهما

هذا. من آمن موضع يف فنكون الثانية البسطة إىل نصعد هامًسا:
فوقفت الدورين. بني فيما الثانية البسطة وبلغا محاذًرا. تنبسفتبعها أن دون تقدَّمته
ثانية مقدار العادة بحكم فقاومته بذراعيه أحاطها ثم يديها، بني ووقف الجدار إىل مستندة

.. حضنه يف سكنت ثم
.. حبيبتي –

.. النسيم شم باستعدادات مشغولة نينة النافذة، يف انتظرتك –
.. شفتيك بني النسيم أشمُّ دعيني طيبة، وأنِت سنة كل –

كنت؟ أين تساءلت: ثم جائعة. طويلٍة قبلٍة يف شفتاهما والتقت
يف األصدقاء بعض مع أجاب: ولكنه اإلسالم، يف السياسة درس خاطفٍة رسعٍة يف ذكر

.. القهوة
شهر؟ إال االمتحان عىل يبَق ولم القهوة باالحتجاج: تيش بلهجٍة قالت
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.. بي ظنِّك سوء جزاء ثانية قبلة سأقبِّلك واجبي، أعرف ولكني –
نحن؟ أين أنسيت عاٍل، صوتك –

غرفتنا! هي البسطة هذه غرفتنا، يف بيتنا، يف نحن –
بوالدتك فإذا النافذة، يف أراك لعيلِّ فوق إىل نظرت خالتي إىل ذاهبٌة وأنا العرص –

الخوف. من فارتعدت بعينها عيني فالتقت الحارة عىل تطلُّ
خفت؟ ماذا –

.. رسي كشفت وأنها أبحث عمن عرفت أنها إيلَّ ُخيِّل
واحًدا؟ شيئًا اآلن ألسنا يربطنا، واحد يشءٌ إنه نا، رسَّ تعنني –

هاربًا يجد كان كأنما نفسه. الوقت ويف جامحة، رغبٍة يف بعنٍف صدره إىل ها وضمَّ
واحتوته متأججة، نرياٌن فلفحته يائس، باستسالم أعماقه يف الخافتة املعارضة أصوات من

.. واحدة دوامة يف اثنني إذابة عىل قادرة قوة
الظالم وأن هي وأنها هو بأنه أخريًا وشعر أنفاس، تردد ثم تنهيدة الصمت عن وندَّ

غًدا؟ نتقابل استحياء: يف يقول الرقيق همسها جاءه ثم شبحني. يضمُّ
حينه. يف ستعلمني نعم، .. نعم عليه: التسرتُّ استطاع ما حاول امتعاض يف فردَّ

.. اآلن أخربني –
غًدا! وقتي يكون كيف أدري ال قلبه: عىل ثقًال يزداد واالمتعاض فقال

.. ِلَمه؟ –
صوتًا! سمعت بالسالمة، اذهبي –

.. هناك صوت ال كال، –
.. هكذا أحٌد يجدنا أن ينبغي ال –

رقي ثم مفتعلة رقٍة يف ذراعيها من وتخلَّص ملوثة، خرقة يُربِّت كأنما كتفها وربَّت
عجٍل. عىل السلَّم يف

الباب مغلقة املكتب حجرة وكانت الراديو، إىل يستمعان الصالة يف جالَسني والداه كان
النوم حجرة وقصد املساء تحية فحيَّاهما يذاكر، أحمد أن عىل دلَّ مما اعة الرشَّ ُمضاءة
الصالة سجادة عىل تربَّع ثم ، فصىلَّ حجرته إىل وعاد وتوضأ، واستحم، مالبسه. ليخلع
شجنًا، يضطرم صدره وكان حزينة، بنظرٍة ترنوان عيناه كانت عميق. تأمٍل يف وراح
مقاومة يف أزره يشدَّ وأن سبيله عن الشيطان يطرد أن ربه ودعا البكاء، إىل نفسه وهفت
ودائًما جامحة. رغبة دمه يف ويندفع فتاة صورة يف يعرتضه الذي الشيطان ذلك الغواية.
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بالهزيمة ينتهي الذي املخيف الرصاع ذلك يتلقفه ثم نعم، قلبه فيقول ال عقله يقول أبًدا
الروحي نضاله إن العذاب؟! هذا ينقيض فمتى جحيم تجربة وكل تجربة يوم كل والندم.
فليت الطني، يف لغارق قرار يقر ولن الهواء يف قصوًرا يبني وكأنما بالخراب مهدٌد كله

مضت. ساعة يُرجع أن يستطيع الندم

١٣

يقع املبنى كان بغمرة. الجديد» «اإلنسان مجلة مبنى إىل شوكت إبراهيم أحمد اهتدى أخريًا
أن وهلٍة ألول فأدرك وبدروم، دورين من مكونًا وكان الرتام، محطتَي بني وسط مكان يف
الفتة ثبتت فقد األول الدور أما رشفته، يف امُلعلق الغسيل من استدلَّ كما مسكن األعىل الدور
قضبان خالل آالتها رأي التي للمطبعة ص ُخصِّ فقد البدروم وأما بابه، عىل املجلة باسم
عامًال وكان — به التقى من أول سأل ثم األول، الدور إىل أربًعا درجات وصعد النوافذ.
يف مغلٍق باب إىل الرجل فأشار املجلة، صاحب كريم عديل األستاذ عن — بروفات يحمل
ت يتلفَّ وهو إليه فمىض التحرير، رئيس الفتة تراءت حيث األثاث من خالية صالة نهاية
ة برقَّ طرقه ثم لحظة فرتدد بالباب منفرًدا نفسه ألفى ولكنه حاجبًا يجد عله حواليه فيما
نهاية يف عيناه فالتقت ودخل، الباب ففتح «ادخل»، يقول: الداخل من صوت جاءه حتى
فردَّ أشيبني، كثيفني حاجبني تحت من متسائلتني به قان تحدِّ واسعتني بعينني الحجرة

.. واحدة دقيقة مؤاخذة، ال املعتذر: بصوت وقال وراءه الباب
.. تفضل رقيٍق: بصوٍت الرجل فقال

قام الذي األستاذ عىل سلَّم ثم واألوراق، الكتب فوقه كدِّست مكتٍب من أحمد وتقدَّم
وهو والزهو باالرتياح شعر الجلوس. يف له وأذن الرجل جلس أن بعد جلس ثم الستقباله،
عن سواء املاضية، الثالثة األعوام يف والعرفان النور عنه ى تلقَّ الذي الكبري األستاذ إىل يرنو
وعاله شعره الشيب وخط الذي الشاحب الوجه من عينيه يمأل فراح مجلته، أم مؤلفاته
أو أستاذه، هذا نافذًا. بريًقا ان تُشعَّ عميقتان عينان إال الفتوة أمارات من له يبَق فلم الكرب
من رفوف ولكن لها جدران ال التي الوحي حجرة يف اآلن وإنه يدعوه، كما الروحي أبوه

السقف. حتى عاليًا تمتد الكتب
وسهًال؟ أهًال املتسائل: بلهجة األستاذ وقال
االشرتاك. ألسدد جئت بلباقة: أحمد فقال
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مقالة مصري عن وأسأل قائًال: استدرك قوله أحدثه الذي الطيب األثر إىل اطمأن وملا
أسبوعني. منذ املجلة إىل أرسلتها

حرضتك؟ اسم يتساءل: وهو كريم عديل األستاذ فابتسم
شوكت. إبراهيم أحمد –

يف مشرتك أول أنت أذكرك، إني قال: ثم التذكر تقطيبة األستاذ جبني عىل فارتسمت
لك أرسلت وأظنني شوکت، اسم أذكر إني هه؟ مشرتكني، بثالثة وجئتني نعم، مجلتي.

املجلة؟ باسم شكر خطاب
اعتربتني حرضتك من كتاب جاءني الجميل: التذكُّر لهذا ممتنٍّا ارتياح يف أحمد فقال

األول»! املجلة «صديق فيه
کي مؤمنني أصدقاء من لها بد وال مبدأ مجلة الجديد اإلنسان مجلة إن ، حقٌّ هذا –
ولكنك وسهًال، أهًال املجلة، صديق فأنت واالحتكار، الصور مجالت زحمة يف طريقها تشقَّ

قبل؟ من بالزيارة تُرشفنا لم
الشهر. هذا يف إالَّ البكالوريا آخذ لم إني كال، –

عىل الحاصل إال يزورها ال املجلة أن فاهم أنت قائًال: كريم عديل األستاذ فضحك
البكالوريا؟!

صغريًا. كنت أني أعني طبًعا، كالَّ وقال: ارتباك يف أحمد فابتسم
بالدنا يف بالسنني، العمر يحسب أن الجديد اإلنسان بقارئ يليق ال ا: جادٍّ األستاذ فقال
العمر ربيع يف شبَّان وفيها بعقولهم، شبانًا زالوا ما ولكنهم الستني جاوزوا قد شيوخ
بلهجٍة (ثم .. الرشق داء هو وهذا بعقولهم، — أكثر أو عام ألف منذ — رون معمِّ ولكنهم

قبل؟ من مقاالت إلينا أرسلت وهل :( أرقَّ
نرشها! يف أطمع كنت أخرية مقالة ثم اإلهمال، مصريها كان مقاالت ثالث –

يوميٍّا؟ املقاالت عرشات أتلقى فإني تؤاخذني ال ماذا؟ عن –
عليه! وتعليقي التعليم يف لوبون رأي عن –

وتعلم — لحجرتي املجاورة الحجرة — السكرتارية يف عنها ستبحث حاٍل أي عىل –
.. بمصريها

يقول: وهو الجلوس يف باالستمرار إليه أشار عديل األستاذ ولكن بالقيام أحمد وهمَّ
لنتحدث. قليًال معي تمكث أن أرجو إجازة، شبه يف اليوم املجلة
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افندم. يا رسوٍر بكل عميق: بارتياٍح أحمد فتمتم
سنُّك؟ كم العام، هذا البكالوريا أخذت إنك قلت –

عاًما. عرش ستة –
الثانوية؟ املدارس يف منترشة املجلة هل حسن، مبكرة، سن –

.. لألسف كال –
نتطور ولن رخيصة، ملهاٌة مرص يف القراءة الجامعة، يف قرائنا أكثرية هذا، أعلم –

حيوية. رضورة القراءة بأن نؤمن حتى
التالميذ؟ حال وما الصمت: من قليل بعد ثم

عن أسأل إني الرجل: فقال لقوله، تفسريًا يستزيده كأنما متسائًال أحمد إليه فنظر
.. غريها من أوضح باعتبارها السياسية الناحية
.. وفديون التالميذ من الساحقة األغلبية –

جديدة؟ حركات عن كالم ثمة ولكن –
لها أنصار ال األخرى األحزاب األصابع، عىل تعدُّ فرقة لها، وزن ال .. الفتاة؟ مرص –
— منهم وأنا — وآخرون كافة، األحزاب بشئون تهتم ال قلٌة وهناك زعمائها، أقارب إال

.. أكمل هو فيما نطمع ولكننا غريه عىل الوفد نفضل
تطورية خطوٌة وهو الشعب، حزب الوفد عنه، أسأل ما هذا بارتياح: الرجل فقال
الوفد أما رجعيٍّا، دينيٍّا تركيٍّا حزبًا الوطني الحزب كان واحد، آٍن يف وطبيعية خطرية
الوطنية مدرسة أنه إىل والخبائث، الشوائب من رها ومطهِّ املرصية القومية مبلور فهو
نريد املدرسة، بهذه يقنع، أن له ينبغي وما يَقنع، ال الوطن أن املسألة ولكن والديمقراطية،
األخرية، بالغاية ليس االستقالل ألن اجتماعية، مدرسة نريد التطور، من جديدة مرحلة

واإلنسانية. واالقتصادية الدستورية الشعب حقوق لنَيل الوسيلة ولكنه
الكالم! هذا أجمل ما بحماٍس: أحمد فهتف

رجعية فاشستية فحركة الفتاة مرص أما البدء، نقطة الوفد يكون أن ينبغي ولكن –
األملانية للعسكرية صًدى إال ليست وهي خطًرا، الدينية الرجعية دون ليست مجرمة،
البرشية، والكرامة اإلنسانية بالقيم وتزري االستبداد عىل وتقوم قوة، تعبد التي واإليطالية

.. استئصاله فينبغي والتيفويد كالكولريا الرشق يف مستوطٌن داءٌ الرجعية إن
.. اإليمان كل بهذا تؤمن الجديد» «اإلنسان جماعة إن متحمًسا: يقول أحمد فعاد
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كافة من للرجعيني هدٌف فاملجلة ولذلك يقول؛ وهو أسٍف يف الكبري رأسه الرجل فهزَّ
الشباب! بإفساد يرمونني إنهم النَِّحل،
.. قبل من سقراط اتهموا كما –

تقصد؟ كلية أي أعني وجهتك؟ وما وقال: ارتياٍح يف كريم عديل األستاذ فابتسم
.. اآلداب –

قد ولكنه الكربى، التحرير وسائل من وسيلٌة األدب وقال: جلسته، يف األستاذ فاعتدل
عملت َمَرضية آداب خرجت العلوم ودار األزهر فمن سبيلك، فاعرف للرجعية، وسيلة يكون
بهذا يُصارحك أن تدهش وال — أمر من يكن ومهما الروح. وقتل العقل تجميد عىل أجياًال
وأن العلوم ندرس أن ينبغي الحديثة، الحياة أساس فالعلم — األدباء يف معدود رجٌل الرأي
عبقريٍّا، كان ولو العرشين القرن سكان من ليس بالعلم الجاهل العلمية. بالعقلية نشبع
التضلع لهؤالء أجل العلماء. عىل وقًفا العلم يعد لم منه. حظَّهم ينالوا أن األدباء وعىل
مبادئه يعتنق وأن بنوره نفسه يُيضء أن مثقٍف كل عىل ولكن والكشف، والبحث والتعمق
.. القديم العالم يف والدين الكهانة محل العلم يحل أن ينبغي بإسلوبه، ويتحىلَّ ومناهجه
تطوير هي الجديد» «اإلنسان رسالة كانت ولذلك أستاذه؛ قول عىل نًا مؤمِّ أحمد فقال

.. علميٍّ أساٍس عىل املجتمع
وحيًدا نفسه وجد ولو بواجبه، يقوم أن منَّا كلٍّ عىل أجل، باهتمام: كريم عديل فقال

.. امليدان يف
أكثر بعقلك واعَن تشاء، كما اآلداب ادرس يقول: اآلخر فعاد موافًقا رأسه أحمد فهزَّ
جانب إىل — مكتبتك تخلو أن يجب وال الحديث، العلم تنَس وال باملحفوظات، تُعنى ما
حماسة لك لتكون وإنجلز، وماركس وفرويد ودارون كونت من — وشوبنهور شكسبري
العلماء. هم العرص هذا أنبياء وأن أنبياءه، عرص لكلِّ أن تذكر أن ينبغي ولكن الدين، أهل
ثم وسلَّم يده، ا مادٍّ أحمد فنهض الختام تحية بأنها أوحت ابتسامًة األستاذ وابتسم
إىل فمال واملقالة االشرتاك ذكر الخارجية الصالة ويف وسعادة. حياة ممتلئًا الحجرة غادر
اثنان مكاتب، ثالثة بها حجرًة رأى دخل. ثم مستأذنًا الباب وطرق املجاورة، الحجرة
وتساؤل. حريٍة يف إليها ينظر فوقف هذا يتوقع يكن لم فتاة. عليه جلست والثالث خاليان،
وذقنها الدقيق أنفها يف وكان والشعر، العينني سوداء السمرة، عميقة العرشين، يف كانت
صه: تتفحَّ وهي تساءلت مالحتها. يفسد أن دون بالقوة، يوحي ما الرقيق وفمها املدبب

أفندم؟
.. االشرتاك مركزه: يعزِّز فقال

70



السكرية

قد كنت فقال: ارتباكه عىل تغلَّب قد كان ذلك أثناء ويف اإليصال، وأخذ املبلغ ودفع
السكرتارية. يف بأنها كريم عديل األستاذ وأخربني املجلة، إىل مقالة أرسلت

من املقالة عنوان سألت: ثم فجلس املكتب أمام كريس عىل الجلوس إىل دعته وهنا
فضلك؟

لوبون. عند التعليم فتاة: أمام هذا ملوقفه بارتياٍح يشعر أن دون قال
قلبه، فخفق خطَّه أحمد وملح املقال، استخرجت حتى أوراًقا وفرَّت دوسيًها، ففتحت
قالت: إذ املحاولة عناء عليه رت وفَّ أنها غري مجلسه من عليه األحمر التوقيع يقرأ أن وحاول

القراء.» رسائل باب يف ويُنرش ص «يُلخَّ يأتي بما عليه ع موقَّ
أي يف تساءل: ثم ينبس، أن دون إليها ينظر لحظات ولبَث أمل، بخيبٍة أحمد فشعر

عدٍد؟
القادم. العدد يف –

يلخصه؟ الذي ومن تردد: بعد فسأل
أنا. –

باسمي؟ عليه ع ويوقَّ سأل: لكنه باالمتعاض، شعور وداخله
وهي (ثم األديب من رسالة جاءتنا بأنه يفيد ما عادًة يُنرش طبًعا، ضاحكة: فقالت

لفكرتك! وافيًا تلخيًصا نورد ثم شوكت إبراهيم أحمد اإلمضاء): يف تنظر
.. بأكملها نُرشت لو ل أفضِّ كنت قال: ثم قليًال فرتدد

.. هللا شاء إن القادمة املرة باسمة: فقالت
هنا؟ موظفة حرضتك سألها: ثم صامتًا إليها ينظر فجعل

تراني! كما –
فسألها: األخرية اللحظة يف خذلته شجاعته ولكن مؤهالتها عن يسألها أن نفسه نازعته

األمر! لزم إذا التليفون يف ألطلبك فضلك من حرضتك اسم
حماد. سوسن –
ا. جدٍّ متشكِّر –

أن أرجو قائًال: نحوها التفت الحجرة يغادر أن وقبل بيده، إياها محيِّيًا ونهض
.. بعناية تلخصيها

واجبي! أعرف إني إليه: تنظر أن دون فقالت
.. قوله عىل نادًما الحجرة فغادر
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١٤

سيدي عند الحمزاوي يسفؤاد له: لتقول حنفي أم جاءت عندما مكتبه حجرة يف كمال كان
.. الكبري

إىل فؤاد عاد إذن تحت. إىل مرسًعا الحجرة وغادر الفضفاض، بجلبابه كمال ونهض
العتيد! قنا نيابة وكيل عاد عام، غيبة بعد القاهرة

شابتها، االرتياح عدم من شوائب أن بيَّد ومودة صداقة مشاعر بصدره تجيش وكانت
والنفور، الحب من رصاع الرصاع، من نوٍع عىل تنطوي تزال وال كانت لفؤاد فصداقته
اإلسفاف إىل رغمه عىل تشده فالغرائز بعقله يتسامى أن يحاول ومهما والغرية، املودة بني
سعيدة ذكريات عنده ستثري الزيارة هذه أن يف السلَّم يهبط وهو يشك يكن فلم الدنيوي.
القهوة بمجلس الصالة يف مرَّ وعندما تندمل. أن كادت جروًحا ستنكأ نفسه الوقت يف ولكنها

.. نعيمة يد يطلب سوف قائلة: تهمس وهي أمه سمع ونعيمة وعائشة األم من املكوَّن
يدي يُقبِّل أن أراد ألطفه، ما بالداخل، صديقك قائلة: إليه التفتت بوجوده شعرت وملا

فمنعته!
الصديقان فتصافح قبالته. مقعد عىل جالًسا وفؤاد الكنبة عىل مرتبًعا والده ورأى
عنه فأجاب إجازة؟ يف أنت .. وسهًال، أهًال السالمة، عىل هلل حمًدا يقول: وكمال القديمان
.. الصعيد يف طويلة غربة بعد أخريًا نُقل القاهرة، نيابة إىل نُقل بل باسًما: أحمد السيد

آٍن من نراك أن نرجو فصاعًدا اآلن من مبارك، يقول: وهو الكنبة عىل كمال فجلس
آلخر.

بجوار شقة استأجرنا بالعباسية، القادم الشهر أول من وسنقيم طبًعا، فؤاد: فقال
.. الواييل قسم

وتورَّد ُعوده فامتأل محسوسة بدرجة تقدمت صحته ولكن كثريًا، فؤاد هيئة تتغري لم
قائًال: الشاب أحمد السيد وسأل الذكي. الوميض ذلك ان تُشعَّ زالتا فما عيناه أما وجهه،

أسبوع؟ منذ أره لم .. والدك؟ حال وكيف
يكون أن املأمول لكن املحل، ترك عىل آسًفا يزال ال إنه يرام، ما عىل صحته ليست –

بالواجب؟ قائًما خليفته
يشء بكل يقوم والدك كان متواصلة، يقظة اليوم يقتضيني األمر قائًال: السيد فضحك

.. وعافاه هللا شفاه
فيما كمال انتباه الحركة هذه فلفتت رجل عىل ِرْجًال ووضع جلسته يف فؤاد واعتدل
وكيل إنه أجل األمور، تتطور أهكذا الحظها. إنه حتى عليه يبُد فلم السيد أما االنزعاج، يشبه
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لقد فحسب. هذا ليس ربَّاه أمامه؟! املرتبع الشخص يكون من أنَِيسَ ولكن الدنيا، قد نيابة
املؤسف من ولكن تُنيس، النيابة إن ا حقٍّ شاكًرا! فاعتذر للسيد وقدَّمها سجائر علبة أخرج
السيجارة هذه كدخان الهواء يف تبدد فضله أن يبدو الذي النعمة ويلِّ إىل نسيانها يمتد أن
السيادة. تعوَّد قد سيًدا كان كان، نوٍع أي من تكلُّف فؤاد حركات يف يكن ولم الفاخرة.

نيابة. وكيل إىل مساعد من ي ُرقِّ فقد أيًضا؛ وهنِّئه كمال: مخاطبًا السيد وقال
القضاء. بكريس قريبًا أُهنئك أن أرجو مبارك، .. مبارك باسًما: كمال فقال

هللا. شاء إن التالية الخطوة فؤاد: فقال
أما أمامه! املرتبِّع الرجل أمام يبول أن — قاضيًا يصري عندما — لنفسه استباح ربما
عوجت التي الثقافة وأطنان الغليظ شاربه وحسبه ابتدائيٍّا، مدرًسا فيظل ابتدائي مدِّرس

رأسه.
السياسة؟ حال وكيف يسأل: وهو باهتمام فؤاد إىل أحمد السيد ونظر

وهو الراديو إىل أصغيت لندن، يف املعاهدة عت ُوقِّ املعجزة! وقعت بارتياٍح: فؤاد فقال
يصدق كان َمن أذني. أُصدِّق فلم األربعة التحفظات عهد وانقضاء مرص، استقالل يعلن

هذا؟!
املعاهدة؟ عىل الراضني من أنت إذن –

مخلصون أعداء للمعاهدة نعم؛ الجملة يف الشأن: أصحاب هزة رأسه يهز وهو فقال
عىل صرب شعبنا أن وذكرنا بنا، تُحيط التي الظروف تأملنا فإذا .. مخلصني غري وآخرون
أزالت قة، موفَّ خطوة املعاهدة نَُعدَّ أن فينبغي عليه. يثور أن دون مرارته رغم صدقي عهد
َقْرصه بعد االحتالل مدة وحددت األجنبية، االمتيازات إللغاء الطريق دت ومهَّ التحفظاِت

شك. بال عظيمة خطوٌة إنها معينة، منطقة عىل
تجاوب لو يودُّ وكان أقل، بظروفها وإحاطته أقوى للمعاهدة أحمد السيد حماس كان
الوفد أن نذكر أن ينبغي حاٍل أي عىل بعناٍد: قال ظنه خاب فلما أشد، تجاوبًا معه اآلخر

.. حني بعد ولو االستقالل لها ق وحقَّ دستورها األمة إىل أعاد قد
يبدو ولكنه يتغري، لم ولعله السياسية، الناحية يف «بارًدا» دائًما فؤاد كان كمال: وفكَّر
والسياسة بيشء، أومن ال انقلبت ثم العاطفة، مع مندفًعا كنت فطاملا أنا أما الوفد، إىل مائًال

عقيل. رغم بالوطنية ينبض يزال ال قلبي ولكن النهم، شكِّي من تَْسلم لم نفسها
حني عىل الوراء إىل تنكمش االنقالب عهود يف النيابة إن ضاحًكا: يقول فؤاد وعاد
ُردَّت الحكم إىل الوفد عاد فإذا بوليسية، عهود االنقالب عهود إن إذ املقدمة؛ البوليس يحتل
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الكلمة هو القانون يكون الطبيعي الحكم عهد ففي حدوده؛ البوليس ولزم مكانتها للنيابة
العليا.

الجنود كان لقد صدقي؟! عهد ننىس أن يمكن وهل قائًال: ذلك عىل السيد فعلَّق
بيوتهم خربت أصدقائنا من األعيان من وكثري االنتخابات، أيام بالعيصِّ األهايل يجمعون
هيئة ضمن «الشيطان» نرى بنا إذا ثم الوفد، مبدأ عىل لثباتهم ثمنًا إفالسهم وأشهروا

األحرار! الوطنيني لباس يف املفاوضات
ينضم أن دون ليكمل االتحاد هذا يكن ولم االتحاد، توجب الظروف كانت فؤاد: فقال

بالخواتيم. والعربة وأعوانه، الشيطان إليه
كمال وجعل القهوة، أثنائها يف احتىس يسرية، غري فرتة السيد حرضة يف فؤاد ولبث
تُزيِّن التي الحمراء والوردة األنيقة، البيضاء الحريرية بذلته إىل فانتبه بعناية صه يتفحَّ
سيُرسُّ بأنه أعماقه يف فشعر الوظيفة، عليه أْضَفتها التي القوية الشخصية وإىل عروتها،
املوضوع، هذا يطرق لم فؤاد أن غري أخته، بنت يد الشاب هذا طلب إذا — يشءٍ كل رغم —
سأمكث الدكَّان، إىل ذهابك وقت آن للسيد: قال أن لبث وما الذهاب، يف يرغب أنه عليه وبدا
أن قررت إنني إذ اإلسكندرية؛ إىل سفري قبل حرضتك أزور وسوف كمال، مع الوقت بقية

املصيف. يف سبتمرب وبعض أغسطس بقية أقيض
إىل مًعا وصعدا كمال، يتقدمه الحجرة غادر ثم ًعا مودِّ السيد فصافح قائًما ونهض
األرفف عىل املصفوفة الكتب ح يتصفَّ فؤاد وجعل املكتب. حجرة يف استقرا حيث األعىل الدور

كتابًا. منك أستعري أن أستطيع أال تساءل: ثم باسًما
فراغك؟ أوقات يف عادة تقرأ ماذا رسور، بكل ارتياحه: عدم يداري وهو كمال فقال
وأحب واملعرِّي، الجاحظ كتب وبعض ومطران، وحافظ شوقي دواوين عندي –
مؤلفات بعض إىل هذا املعارصين، كتَّابنا مؤلفات إىل والدين»، الدنيا «أدب خاصة بصفة

.. وقتي أكثر يلتهم القانون عىل انكبابي ولكن دويل، وكونان ديكنز
قائًال: ينفخ وهو عاد ثم عناوينها قارئًا الكتب بني استعراضية جولًة فجاَل نهض ثم
وأتابع فيها، تكتب التي الفكر مجلة أقرأ إني جمل، وال فيها يل ناقة ال ة، قحَّ فلسفية مكتبة
شيئًا، منها أذكر أني أو جميًعا، قرأتها أني أزعم ال سنوات، منذ تباًعا تظهر التي مقاالتك
يف تكتب ال ملاذا بالعمل، مرهق رجل النيابة ووكيل يُقرأ، ما أثقل الفلسفية املقالة إن

الجذَّابة؟ املوضوعات
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الشك إن اعتاده، كأنما كثريًا لذلك يحزن لم ولكنه مجهوده، نعي بأذنه سمع طاملا
ا حقٍّ ه يرسُّ مما ولكن هي؟ ما والجاذبية هي؟ ما والشهرة نفسه، الحزن يلتهم فيما يلتهم

الجذابة؟ باملوضوعات تعني ماذا وسأله: — فراغه األوقات تزجية فؤاد فيه يجد أال
مثًال. األدب –

.. أديبًا لست ولكنني مًعا كنا مذ منه لطائَف قرأت –
فيلسوًفا؟ ألست وحدك، الفلسفة يف ابق إذن قائًال: فؤاد فضحك

مذ هي هكذا قلبه، وقعها هول من ارتجف أعماقه، يف مطبوعة عبارة فيلسوًفا؟! ألست
ضحكًة ضحك صدره جيشة يداري ولكي عايدة! ثغر من الرسايات شارع يف عليه أُلقيت
خطريًا رجًال يطالعه اآلن هو ها كظله، ويتبعه يتودَّده فؤاد كان التي األيام ذكر ثم عالية،
ثم صاحبه شارب ص يتفحَّ فؤاد وكان حياتي؟ من جنيت ماذا والوالء! بالتودُّد جديًرا

.. ولو! قائًال: فجأة ضحك
دون الثالثني نحو يجري كالنا يقول: اآلخر فعاد هذا معنى عن بعينيه كمال فتساءل

رأيك؟ عند زلت أما األزمة، جيل بالُعزَّاب، مكتظٌّ جيلنا يتزوج، أن
.. أتزحزح ال –

أبًدا. تتزوج لن بأنك أعتقد لَم أدري ال –
.. عمرك طول النظر بعيد أنت –

أناني، رجل أنت سيقول: عما سلًفا بها ليعتذر كأنما رقيقة ابتسامة يبتسم وهو فقال
ممارسة من ذلك يمنعه ولم النبي تزوج لقد أخي يا لنفسك، حياتك بكل تستأثر أن إال تأبى

.. العظيمة الروحية حياته
.. أنك أنىس كدت بالنبي، املثل رضب عىل تؤاخذني ال يضحك: وهو مستدرًكا ثم
كسب خطوة وهذه اإللحاد، يف حتى تشكُّ اآلن أنت القديم، امللحد تعد لم إنك مهًال، ولكن

.. لإليمان
دام ما أنت تتزوج َلم ِلم وخربني تحبه ال فإنك التفلسف من دعنا بهدوء: كمال فقال

العزوبة؟ يف رأيك هو هذا
بأنه اآلخر ه يفرسِّ أن خشية السؤال هذا يطرح أن له ينبغي كان ما بأنه لتوِّه وشعر
ضحك بل هذا، يف فكر أنه عليه يبُد لم فؤاد ولكن نعيمة! خطبة يف الكالم إىل استدراج
لم متأخًرا، إال أفسد لم أني تعلم أنت وقال: الوقار، حدِّ عن به تخرج لم وإن عالية ضحكة

بعد! أشبع لم فأنا مبكر، زمن يف مثلك أفسد
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شبعت؟ إذا أتتزوج –
قد دمت ما امُلعرتف: بلهجة وقال الكذب يطرد كأنما يده بظاهر الهواء فؤاد فرضب
أصاهر أن فيسعني مثًال قاضيًا ى أُرقَّ حتى أصرب أخرى، فرتة فألصرب اليوم حتى صربت

.. شئت إذا وزيًرا
ليبنتز أتحدى املبيضة! من وحماتها وزير صلب من عروس الحمزاوي! جميل ابن یا

الخليقة! يف الرش وجود برَّر كما ولو هذا يربر أن
… نظرة الزواج إىل تنظر أنت –

اإلطالق! عىل نظرة يعريه ال الذي من خري ضاحًكا: كالمه يكمل أن قبل فقاطعه
… السعادة ولكن –

التعاسة إال تجد ال بينما وزير كريمة عند تجدها قد ذاتي، فن السعادة تتفلسف! ال –
وبُعد ودهاء وتقدير مساومة باألمس، اس النحَّ عها وقَّ كالتي معاهدة الزواج وسطك، يف
ُعنيِّ املايض األسبوع يف السبيل، هذا عن إال الرفعة تأتي ال بلدنا ويف وخسائر، وفوائد نظر
دون ناصبًا مجتهًدا عمري القضاء أَْخدم وقد عمره، من األربعني يبلغ لم رجٌل مستشاًرا

السامي! املركز بهذا أظفر أن
بالفلسفة طفح ولو عمره، ينقيض السادسة الدرجة يف قوله؟ ما ابتدائي ومعلم

.. رأسه
.. املغامرات هذه أمثال عن يغنيك مركزك إن –

وزارته! يُؤلِّف أن رئيس استطاع ما املغامرات هذه لوال –
تحتاج الفلسفة، من يشء إىل حاجة يف أنت وقال: لها طعم ال ضحكة كمال فضحك

.. سبينوزا من جرعة إىل
كنت قنا يف والرشاب، اللهو أماكن عن ني وخربِّ هذا، من دعنا لكن أنت، منه اشبع –
بيننا األبدي والرصاع البرش، ومجانبة االنزواء علينا يحتِّم مركزنا أن حذر، يف اللذة أختلس

.. ُمتعب خطري مركٌز النيابة وكيل أكثر، الحذر يوجب البوليس وبني
وتهذيب تأديب ضوئك يف حياتي باالنفجار، حرارتي يهدد الذي الحديث إىل عودة

.. الحياة هذه يف الحائرة لفلسفتي امتحانًا وأشد
فأجد رساياتهم، إىل يْدعونني ثم األعيان، من بكثري تجمعني الظروف أن ر تصوَّ –
ال عقليتهم ولكن بواجبي، قيامي يف مؤثر يؤثر كيال دعوتهم أرفض بأن يقيض الواجب أن

براء. منه وأنا بالكرب يرمونني جميًعا اإلقليم فأعيان هذا، تفهم
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.. نعم موافًقا: وقال مًعا. الواجب عىل وغرية وكرب غرور أنت بل
أقف لذلك امللتوية؛ طرقهم أرىضعن ال أنا البوليس، رجال األسبابخرست ولنفس –
يكرهونني الجميع إن الوسطى، القرون همجية ووراءهم القانون، ورائي باملرصاد، لهم

.. معي الحق ولكن
يمكن وال تَُحب ال ولكنك والنزاهة، الذكاء قديم، من فيك أعرفه ما هذا معك، الحق
والكربياء والغرور الحق لوجه ولكن وحده الحق لوجه بالحق تتمسك ال أنت تَُحب، أن
اإلنسان الحقرية، الوظائف يف حتى بأمثالك أصطدم إني اإلنسان، هكذا بالنقص. والشعور

يشء؟! أي وما املثالية؟ وما الحب؟ قيمة ما ولكن أسطورة، القوي العذب
أنا متسائًال: كمال أذن عىل مال بالذهاب فؤاد همَّ وعندما الحديث. بهما طال وهكذا

طبًعا؟ مستورة بيوتًا، بل بيتًا تعرف أنت طبًعا القاهرة، يف جديد
.. دائًما السرت يتحرَّى النيابة كوكيل املدرس إن باسًما: كمال فقال

كم نسهر أن بد وال الجديدة الشقة برتتيب اآلن مشغوٌل إنني قريبًا، سنلتقي عال. –
مًعا! مرة

.. اتفقنا –
األول بالدور مرَّ وعندما السكة، باب إىل أوصله حتى يرتكه فلم مًعا الحجرة وغادرا

يكلمك؟ ألم بلهفة: فسألته املدخل، عند تنتظره واقفة بأمه التقى عودته أثناء يف
وتساءل األمر تجاهل ولكنه بمثله، يشعر لم بألٍم لذلك وشعر عنه، تسأل ما فأدرك

ماذا؟ عن بدوره:
نعيمة؟ –

.. كالَّ ممتعًضا: فأجاب
عجيبة! –

أباك! كلم الحمزاوي ولكن تقول: أمينة عادت ثم طويلة، نظرًة وتبادال
.. ابنه عن نائبًا قال فيما يكن لم لعله حنقه: ثورة استطاع ما يداري وكان كمال فقال
كان هي؟ تكون ومن هو يكون من يدري أال .. يليق ال عبٌث هذا غاضبًة: أمينة فقالت

مركزه. حقيقة جدك يُفهمه أن ينبغي
.. نية بحسن تدبُّر دون أرسع والده لعل بريءٌ، فؤاد إن –

محرتًما موظًفا جعلناه الذي ذلك اآلخر؟ رفض فهل شك، دون ابنه حدَّث ولكن –
!.. بنقودنا

املوضوع. هذا يف للكالم داعي ال –
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ترشفنا؟! ال مصاهرته أن يدري أال العقل، يتصوره ال أمر بني يا هذا أن –
.. عليها تأسفي ال إذن –

.. لإلهانة غاضبة ولكني آسفة، لست –
.. تفاهم سوء إال ليس هنالك، إهانة ال –

رجل أني بَيَْد جميلة، وردة نعيمة نفسه: يحدِّث وجعل خجًال. حزينًا حجرته إىل وعاد
لوكيل كفءٌ ا حقٍّ أهي نفيس أسأل أن فينبغي الحقيقة حب إال الفضائل من يل يبَق لم
َمْحِتًدا وأعز ثقافة أجلُّ هي من حياته يف يرشك أن أصله وضاعة رغم يستطيع نيابة؟
يف وقًحا كان ولكنه خطأه، هذا وليس الطيب أبوه ع ترسَّ لقد أيًضا. وجماًال ماًال وأكثر
بذنبه هذا وما مغرور، وقح كفء نزيه ذكي رجٌل إنه شك، بال وقح وهو معي، حديثه

األمراض. شتى فينا تخلق التي الفوارق هذه ذنب الذنب ولكن

١٥

وكانت العزيز. عبد بشارع ٢١ رقم بالعمارة األريض الدور تشغل «الفكر» مجلة كانت
بركات عطفة عىل قضباٍن ذات بنافذة تطلُّ األسيوطي العزيز عبد األستاذ صاحبها حجرة
موضعها ذكَّره املجلة إدارة عىل كمال أقبل كلما أنه والحق نهار. ليل تُضاء فكانت املظلمة
واستقبله مجتمعه، يف هو وبمكانته بلده، يف «الفكر» بمكانة أثاثها ورثاثة املظلم األريض
املعرفة أسباب بينهما اتصلت فقد عجب وال وود، ترحيٍب بابتسامة العزيز عبد األستاذ
وهما أعوام ستة مضت ثم الفلسفية، بمقاالته إليه يبعث كمال بدأ منذ أي ١٩٣٠ عام منذ
سبيل يف املتعاونني من كانوا املجلة ُكتَّاب جميع أن والواقع مأجور، غري صادق تعاون عىل

.. وحده! هللا لوجه والثقافة الفلسفة
يف — مثله — املختصني حتى املتطوعني الكتَّاب بكافة ب يرحِّ العزيز عبد وكان
هنالك قىض حيث فرنسا إىل سافر أنه إال النشأة أزهري كان أنه ومع االسالمية، الفلسفة
السعي عن غنًى يف وكان علمية. درجة عىل يحصل أن دون ومستمًعا محصًال أعوام أربعة
عام يف «الفكر» مجلة أنشأ ولكنه جنيًها خمسني شهريٍّا عليه يدرُّ يملكه بعقار للرزق
ما بعض يضاهي شيئًا دخله تزيد تكن لم أنها من بالرغم إصدارها عىل وثابر ،١٩٢٣
سنه، مثل يف رجل الحجرة دخل حتى بكمال املجلس يستقر كاد وما جهد. من فيها يبذله
أكثر ولكنه نحيف، طوًال، كمال دون كان وإن القامة، طويل الرمادي، التيل من بذلة يرتدي
مدبب وذقن دقيق أنف ذو الشفتني، ممتلئ الجبني، متوسط الوجه، مستطيل منه، امتالءً
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العزيز، عبد األستاذ إىل يده فمدَّ الثغر باسم خفيًفا تقدم ا. خاصٍّ طابًعا سمنته عىل أضفى
انضم املعارف، بوزارة مرتجم رياضقلدس األستاذ قائًال: كمال إىل قدَّمه ثم هذا فصافحه
الشهري بتلخيصه جديٍد بدٍم العلمية مجلتنا أمدَّ وقد «الفكر»، كتَّاب جماعة إىل حديثًا

القصرية. القصص وكتابة العاملية للمرسحيات
مقاالته؟ ُقراء من لعلك الجواد، عبد أحمد كمال األستاذ قائًال: كمال قدَّم ثم

قيِّمة مقاالت سنوات، منذ مقاالته أقرأ إني بإعجاٍب: يقول ورياض الرجالن فتصافح
.. الكلمة معنى بكل

األستاذ مكتب أمام متقابلني كرسيني عىل جلسا ثم بحذر، ثناءه يًا متلقِّ كمال فشكر
قرأ إنه قائًال باملثل عليك يرد أن رياض أستاذ يا تنتظر ال يقول: مىض الذي العزيز عبد

البتة. قصًصا يقرأ ال إنه القيمة، قصصك
قال: ثم الثنيَّتني فلجاء المعة نضيدة أسنان عن كشفت جذابة رياضضحكة فضحك
له تتأتَّى ال وهي الجمال، عن خاصة فلسفة وله إال فيلسوف من ما إذن؟ األدب تحب أال

.. طبًعا األدب ومنها الفنون شتى عىل واسع اطِّالع بعد إال
ونثره، شعره جنات يف ارتحت طاملا األدب، أكره لست االرتباك: من يشء يف كمال فقال

قليلة! الراحة أوقات ولكن
يقترص يكاد الحديث األدب إن إذ القصص من استطعت ما قرأت أنك ذلك معنى –

… والتمثيلية القصة عىل
… أنني بَيَْد العمر، مدى عىل منها وفريًا عدًدا قرأت يقول: كمال فعاد

عليك معنى: ذات ابتسامة يبتسم وهو قائًال األسيوطي العزيز عبد قاطعه وهنا
أنه اآلن تعلم أن وحسبك الجديدة، بأفكارك تقنعه أن فصاعًدا اآلن من رياض أستاذ يا

الفكر. يف مركَّز ولعه وأن فيلسوف،
الشهر؟ بمقال جئت متسائًال: كمال إىل التفت ثم

بدوره تناوله الذي األستاذ أمام سكوٍن يف ووضعه متوسًطا ظرًفا كمال فأخرج
حسن! .. برجسون؟ عن يقول: وهو العنوان ح تصفَّ ثم املقالة أوراق منه فاستخرج

الحديث، الفكر تاريخ يف فلسفته لعبته الذي الدور تبنيِّ عامة تقديٍم فكرة كمال: فقال
.. تفصيلية أخر بمقاالت ألحقتها وربما

لطيفة: بنظرة كمال يحدج وهو فتساءل باهتمام الحديث يتابع قلدس رياض وكان
متنوعة مقاالت وهي اإلغريق، فالسفة عن تكتب بدأت منذ سنوات، منذ مقاالتك تتبَّعت
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أنني بَيَْد مؤرٌخ، أنك فأدركت فلسفات، تعرضمن ما إىل بالقياس متناقضة تكون وأحيانًا
إليها؟ تنتمي فلسفٍة وأي تكتب، مما أنت موقفك إىل أهتدي أن عبثًا حاولت

نبدأ أن فيجب الفلسفية بالدراسات عهد حديثو نحن األسيوطي: العزيز عبد فقال
تكون ولعلك جديدة، فلسفة عن بعد فيما يتمخض كمال األستاذ ولعل العام، بالعرض

الكماليزم! دعاة من رياض أستاذ يا
يندمج ما رسعان وكان ناظريها، يجلو وراح نظَّارته كمال وخلع جميًعا، فضحكوا
يف سائٌح إني كمال: وقال عذبًا. صافيًا الجو وبدا ثه، محدِّ إىل أنس إذا خاصة الحديث يف

.. أقف أين أدري ال فحسب، مؤرخ شيئًا، فيه أملك ال متحف
قبل عهًدا ميدانك يف وقفت الطرق. مفرتق يف أي يتزايد: اهتمام يف رياضقلدس فقال
وبدء مرحلة نهاية يكون عادة ألنه قصة، ذو موقف أنه ح أرجِّ ولكني وجهتي، أعرف أن

هذا؟ موقفك قبل اإليمان من ألوانًا تعرف ألم جديدة، مرحلة
الشاب هذا بالقلب، جذورها عالقة قديمة أغنية ذكرى إليه تعيد الحديث هذا نغمة
كلما نفسه يحدث أن اعتاد حتى الروحية الصداقة من ناضبة سنني خَلت الحديث، وهذا
صدره، يف الروحي النشاط هذا يبعث أن أحد يستطع لم بعيد عهد ومنذ يحدثه، من افتقد
خال الذي للمكان آن هل املدرسني، عرشات وال الحمزاوي فؤاد وال لطيف إسماعيل ال
قصة لذلك قائًال: وابتسم عينيه عىل النظارة وضع وأعاد يُشغل؟! أن شداد حسني بذهاب

.. بالحقيقة إيماني ثم الديني، إيماني يل كان وكالعادة طبًعا،
.. للريبة يدعو بحماس املادية الفلسفة عرضت أنك أذكر –
.. مرتابًا رأيس حرَّكت أن ألبث لم ثم صادًقا حماًسا كان –

العقلية؟ الفلسفة لعلها –
تصلح ال ولكنها هادئة جميلة قصور الفلسفات رأيسمرتابًا، حرَّكت أن ألبث لم ثم –

.. للسكنى
أهلها! من شاهٌد وشهد باسًما: العزيز عبد فقال

نجا فلعله العلم هنالك قائًال: تحقيقه فواصل رياض أما استهانة، كتفيه كمال فهزَّ
شكك؟ من

آراء عىل اطَّلعت ثم القريبة، نتائجها بعض إال نعرف ال حيالنا مغلقة دنيا إنه –
ينوِّهون وآخرين الواقعية، للحقيقة العلمية الحقيقة مطابقة يف يرتابون العلماء من نخبة
حركت أن ألبث فلم املطلقة، الحقيقة ادعاء عن تراجعوا ممن وغريهم االحتمال. بقانون

مرتابًا! رأيس
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الروحية مغامرات حتى يقول: اآلخر فعاد ينبس أن دون قلدس رياض فابتسم
فضاءٍ يف يدور زال وما رأيس، ودار ، أذنيَّ حتى فيها غرقت األرواح وتحضري الحديثة
الخري لفعل ضمري بتأنيب أشعر أحيانًا إني يشء؟ أي ما القيم؟ ما الحقيقة؟! ما مخيف،

الرش! يف الوقوع عند به أشعر كالذي
وراء جريًا هجرته منك، الدين انتقم لقد وقال: عالية، ضحكة العزيز عبد فضحك

اليدين! صفر فعدت العليا الحقائق
لذيذ! هذا الشك موقف أكثر: ال مجامًال قوله يف يبدو وكان قلدس، رياض وقال

السائح! أْخذَ يشء كل من وأخٌد مطلقة وحرية وتأمل مشاهدة
حياتك! يف أعزب أنت كما فكرك، يف أعزب أنت كمال: مخاطبًا العزيز عبد فقال

العكس أم لفكره نتيجة أعزوبته تُرى باهتمام، العابرة املالحظة هذه إىل كمال وانتبه
مؤقتة، حال العزوبة قلدس: رياض وقال ثالث؟ ليشء نتيجة االثنني أن أم الصحيح؟ هو

كذلك! الشك كان وربما
.. أبًدا الزواج إىل يميل لن يبدو فيما ولكنه العزيز: عبد فقال

من محبٍّا يمنع الذي وما والحب؟ الشك بني يحول الذي ما متعجبًا: رياض فقال
اإلرصار! يعرف ال الشك يشء، يف الشك من فليس العزوبة عىل اإلرصار أما الزواج؟
اإليمان؟ من يشء إىل الحب يحتاج أال باطنه: يف جادٍّ غري وهو كمال، فتساءل

والكنيسة الجامع يرجُّ الذي كالزلزال الحب إن كال، ضاحًكا: قلدس رياض فقال
.. السواء عىل واملاخور

املوت. صمت يف يغرقه ثم يشءٍ كل يهدم زلزال تشبيه، من أصدقه ما زلزال؟
أهله؟ من أنت فهل الشك، أطريت لقد قلدس. أستاذ يا وأنت –

نفسه! ذلك إنه ضاحًكا: العزيز عبد فقال
مرقت ثم فرتة فيه لبثت نفسه: يُقدم كان وكأنما رياض قال ثم بالضحك، وا وضجُّ
هللا! شاء إن األبد إىل والفن، بالعلم أومن ولكني به، كفرت ألني الدين يف أشكُّ أعد لم منه،

به. تؤمن ال الذي هللا شاء إن تهكُّم: يف متسائًال العزيز عبد
الذي ذا من به، لنا علم فال هللا أما الناس، ملك الدين باسًما: قلدس رياض فقال
وذلك الحقيقيون، املؤمنون هم األنبياء باهلل؟ أومن يقول أو باهلل، أومن ال يقول أن يستطيع

وحيه! رسل خاطبوا أو سمعوه أو رأوه أنهم
والفن؟ بالعلم تؤمن ولكنك كمال: فقال
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.. نعم –
أومن أن عن باألرواح أومن أن أفضل أنا الفن؟! ولكن وجاهته، له بالعلم اإليمان –

مثًال! بالقصة
الشخصية لغة والفن العقول، لغة العلم بهدوء: وقال عاتية، بنظرٍة رياض فحدجه

جميًعا! اإلنسانية
بالشعر! الكالم هذا أشبه ما –

نور يف البرش يجمع العلم وقال: متسامحة، بابتسامة كمال تهكم رياض فتقبَّل
إىل ويدفعها البرشية يطور وكالهما إنسانية، سامية عاطفة يف يجمعهم والفن أفكاره،

.. أفضل مستقبل
لست وأنا البرشية؛ ر يطوِّ أنه ويظن شهر، كل صفحتني من قصة يكتب للغرور! يا
أعماقي يف أطالب لفدنج، الفلسفة تاريخ كتاب من فصًال ص ألخِّ فألنني سماجة، دونه
تُطاق كيف ولكن األحمر، الدرب نيابة وكيل الحمزاوي جميل بفؤاد األقل عىل باملساواة

يشءٍ! كل من أف أحياء؟ مجرد أو عقالء أم نحن مجانني ذلك؟ دون الحياة
للعلم؟ حماستك يف يشاركونك ال الذين العلماء يف قولك وما –

ونورها البرشية سحر العلم اليأس، أو بالعجز العلم تواضع نفرسِّ أن ينبغي ال –
املستقبل. دين وهو ومعجزاتها، ومرشدها

والقصة؟ –
عموًما؛ الفن أعني كاملعتذر: اآلخر فاستدرك استياءه، يداري وهو مرة رياضألول بدا
من بد ال مطلقٍة؟ وحدة يف تعيش أن أتستطيع حماسة: يف متسائًال قلدس رياض فقال
املعمورة أنحاء يف الرحلة من النور، من الهداية، من املرسة، من العزاء، من النجوى،

.. الفن هو هذا والنفس،
مرة الزمالء وبعض نحن نجتمع أن خاطر، يل خطر العزيز: عبد األستاذ قال وهنا

.. كذا» شهر «محاورة بعنوان حديثنا يُنرش أن عىل الفكر، شتى يف للحديث شهر كل
ما هذا أو ينقطع، لن حديثنا إن ية: ودِّ بنظرة كمال يرمق وهو قلدس، رياض فقال

أصدقاء؟ أنفسنا أنعد ه، أودُّ
.. فرصة كل يف نتقابل أن يجب تأكيد، بكل صادقة: بحماسة كمال فقال

ساميًا جانبًا بأن يشعر كان الجديدة»، «الصداقة لهذه بالسعادة إحساس كمال شمل
الصداقة تلعبه الذي الدور بخطورة قبل من أكثر فاقتنع عميق، ُسبات بعد استيقظ قلبه من

.. صحراء يف املحرتق كالظامئ يظل أو عنه، له غنى ال حيويٌّ عنٌرص وبأنها حياته، يف
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١٦

الثامنة يف تدور والساعة املوسكي من كمال فعاد العتبة، عند الجديدان الصديقان افرتق
ومرق إليها، مال ثم الجوهري عطفة عند ل وتمهَّ الحرارة. شديد خانًقا جوٍّا يتنفس مساءً،
الجرس، دق ثم الثاني، الدور حتى الدرج يف ورقَي الداخل. يسار عىل باب ثالث من
أسنان عن كشفت بابتسامة حيَّته الستني، جاوزت قد امرأة وجه عن اعة الرشُّ فُفتحت
أهال الحبيب، بابن أهًال به: ب ترحِّ فقالت املرأة أما صامتًا، فدخل الباب وفتحت ذهبية،

.. أخي بابن
قصرية سجادة بينهما متقابلتان كنبتان فيها حجرات، تتوسط صالة إىل وتبعها
كرب، من ة هشَّ بدينة، املرأة كانت األركان. يف بخور وشذا ونارجيلة، وخوان مزركشة
بوطأة تيش ثقيلة نظرة فيهما تلوح العينني مكحولة برتتر. منمنم بمنديل الرأس عاصبة
أمام الكنبة عىل تربَّعت ُمقيم. واستهتار دابر جمال آثار وجهها تضاعيف ويف الكيف،
الست حال كيف باسًما: يسأل وهو فجلس جانبها، إىل ليجلس إليه وأومأت النارجيلة،

جليلة؟
!.. عمتي قل ًة: محتجَّ فهتفت

عمتي؟ يا حالك كيف –
.. نظلة يا بنت أجش): مرتفع بصوت (ثم .. الجواد، عبد ابن يا معدن الحال –

جليلة: فقالت الخوان، عىل ووضعتهما مرتعتني بكأسني الخادم جاءت دقائق وبعد
.. املاضية الحلوة األيام يف ألبيك قلتها طاملا ارشب،

فوات بعد جئت أني ا حقٍّ املؤسف من ضاحًكا: يقول وهو الكأس، كمال فتناول
.. األوان

الشوم، عيب يا ساعديها: تغطِّي التي الذهبية األساور لها وسوست لكمة تلكمه وهي
كان أبيك؟ من أنت أين ولكن مستدركة: ثم أبوك؟! سجد حيث فساًدا تعيث أن تريد أكنت
يمنعه لم ذلك ولكن زمان، أهل عادة عىل مبكًرا تزوج عرفته، حني الثانية للمرة متزوًجا
غرينا، عرشات ثم بيدها. يأخذ ربنا زبيدة رافق ثم الحياة، أحىل كان زمنًا يرافقني أن من
عيب يا جمعة، ليلة كل إال ذلك مع بيتي تزور وال أعزب، تزال فال أنت أما هللا، سامحه

أين؟! الرجولة أين الشوم،
عنه حدثه الذي أبيه غري بل بنفسه، عرفه الذي أبيه غري لسانها عن عرفه الذي أبوه
حتى منه؟! هو فأين قلبه، الفكر هموم تشغل لم العارمة، والحياة الغريزة، رجل ياسني،
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السكر فلوال بالخمر. إال فيها «الحب» له يصفو ال البيت هذا فيها يزور التي الجمعة ليلة
ال ليلة البيت هذا إىل املقادير به رمت ليلة وأول االنهزام، عىل باعثًا متجهًما الجو له لبدا
إىل الحديث جرَّه وملا فتاة، له تفرغ ريثما مجالستها إىل فدعته مرة ألول املرأة رأى تُنىس؛
نعم، اسني؟ بالنحَّ التاجر الجواد عبد أحمد السيد ابن أأنت املرأة: هتفت بالكامل اسمه ذكر
مازج .. أنت تعرفه مما أكثر أعرفه .. أبي! أتعرفني .. وسهًال أهًال ألف يا أبي؟ أتعرفني
عنِّي سل .. الكالحة أيامك يف كلثوم كأم أيامي يف كنت .. أختك له وزففت .. عرقي عرقه
حساب. الخريين بني وليس تعجبك من بناتي من اخرت .. ستي يا ترشفنا .. األرض طوب
حتى طويًال وجهه إىل تنظر وجعلت والده. حساب عىل البيت هذا يف مرة أول فسق هكذا
العجيب األنف وذلك الغريب الرأس هذا أين إذن دهشتها، ألعلنت األدب ولوال قلبه، انقبض
الرسي، أبيه تاريخ عنها فعرف مطال، كل الحديث طال ثم املورَّد؟ البدري الوجه من
وهج بني أبًدا مرتدٌد الحرية شدة من «وأنا صفاته، وخفيَّ ومغامراته أعماله وجالئل ميزاته

التصوف!» ونسمة الغريزة
أني تنيس وال السرت، يحب واملدرس مدرس أنا عمتي، يا تبالغي ال يجيبها: كمال قال
.. كلما أزورك إني أمس؟ أول عندك أكن ألم مرة، ال مرات أسبوع كل أزورك العطلة يف

الشهوة» قبل إليك تدفعني الحرية إن الحرية، بي لجت «كلما
نينة؟ سيد يا ماذا كلما –
.. العمل من فرغت كلما –

من وفلوسكم الذهب من فلوسنا كانت أف، زمانكم من أف .. الكالم هذا غري قل –
آدم صلب من رجالنا وكان راديو، وطربكم ودم لحم من كان وطربنا اس، والنحَّ الحديد

البنات؟ خوجة يا كالم عندك حواء، صلب من ورجالكم
غنت: ثم نفًسا النارجيلة من وأخذت

ون��غ��م��ه��م اآلالت ض��رب ع��لِّ��م��ه��م ال��ب��ن��ات خ��وج��ة ي��ا

فهتفت: واملداعبة، املودة بني جمعت قبلة خدها فقبَّل نحوها ومال كمال، فضحك
عطية! عون يف هللا كان كالشوك، شاربك

.. األشواك تحب إنها –
كافة فخر، وال ورمح، سن عىل النقطة ضابط باألمس عندي كان املناسبة بهذه –

بزيارتك! عيلَّ تتصدق أنك تظن أم القوم، سادة من زبائني
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.. لجليلة إنك جليلة، ست يا –
أبيك، من يشء إىل ويردُّك الخوجة وقار عنك يذهب السكر فإن سكرت؛ إذا أحبك –

تحبك! إنها .. عطية؟ تحب أال خربني لكن
من نصيبه كان ماذا ولكن تحب؟ كيف الحياة فظاظة رتها حجَّ التي القلوب هذه
عن فيُعرض املقىل صاحب بنت تحبه أن فإما وتستطيبه؟ بالحب تجود التي القلوب
معنًى من للحب يعرف لم حياته فقاموس .. حبه عن فتُعرض عايدة يحب أن وإما حبها،
املتَّقدة نريانه ضوء عىل تبرص حتى النفس يحرق الذي العجيب األلم ذلك األلم؛ سوى
متهكًما: قولها عىل يعلِّق قال حطاًما. إال وراءها تخلِّف ال ثم الحياة، أرسار من عجائب

.. العافية أحبتك
طالقها! منذ إال املقدَّر يف تعمل لم –

سواه. مكروٍه عىل يُحمد ال الذي هلل الحمد –
األحوال. جميع يف هلل الحمد –

أنوِّه أن عىل أتستكثر ة: كاملحتجَّ وقالت معناها فأدركت معنى، ذات ابتسامة وابتسم
الدنيا، من شبعت وقد بنت، وال يل ابن ال اسمع، الجواد، عبد ابن يا منك آه هللا؟ بحمد

العفو. هللا وعند
يختلس وجعل بالزهد! املوحية النغمة هذه كثريًا فيه ترتدد املرأة حديث أن عجٍب من
أول من معه سحرها نفث يف تأخذ الخمر وكانت كأسه، بقية ع يتجرَّ وهو النظر إليها
األفراح أكثر ما سماوية، فرحة للكأس كان أيام مىض عهًدا يتذكَّر نفسه ووجد كأس.
حمراء، فلسفة الزمن مع انقلبت ثم وانتصاًرا، ثورة الشهوة كانت البدء يف ولَّت، التي
السماء بني املرتدد عذاب من كثرية أحايني يف تخُل ولم والعادة، الزمن نشواتها أخمد ثم

والسماء. األرض بني الشك يسوِّي أن قبل ذلك واألرض؛
رنني، ولضحكتها أطيط لحذائها ممتلئة، لدنة بيضاء عطية، ودخلت الجرس، ودقَّ
كمال: مداعبة تقول وهي الفارغتني الكأسني عىل باسمة نظرًة ألقت ثم املعلمة، يد فقبَّلت

خنتني!
إىل وسارت ضاحكة، بنظرة كمال رمقت ثم قليًال، فهمست املعلمة أذن عىل ومالت

.. العني نور يا قم قائلة: جليلة فلكزته املعلمة، مجلس يمني إىل الحجرة
صينية حاملة به. لحقت أن نظلة تلبث ولم الحجرة. إىل ومىض طربوشه تناول
أنا اتي، العجَّ من رطلني لنا هاتي عطية: لها فقالت خفيفة، ومزة وكأسان زجاجة عليها

جوعانة!
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وفستانها، حذاءها تخلع وهي يراقبها جلس ثم ارتياح، يف ساقيه ومدَّ الجاكتة خلع
اللدن األبيض يحبه، الذي الجسم شعرها. ح وترسِّ املرآة أمام قميصها تسوِّي وهي ثم
جسم، لها يكن لم وكأنما لذاكرته تبدو ما كثريًا عايدة؟ جسم كان كيف تُرى املمتلئ،
املجرَّدة، كاملعاني روحه يف تستقر فإنما ورشاقتها وسمرتها نحافتها من يذكره ما وحتى
يذكر فال واألرداف والسيقان كالصدور األجساد محاسن من بالذاكرة عادًة يلتصق ما أما
الرشاقة ميزاتها كل حسناء له عرضت لو واليوم منها، يشء إىل اتجهت حواسه أن البتة
ذكراه ظلت وكيف الحب؟ هذا كان فكيف بريال، يبتاعها أن ارتىض ما والنحافة والسمرة

يشءٍ؟! لكل ازدرائه رغم والتقديس باإلجالل مصونة
.. أف حر، الدنيا –

والربد! الحر لدينا استوى الخمر لطستنا إذا –
نظارتك! وارفع بعينيك، تأكلني ال –

أنوثتها النهمة الليايل وتمتص بالعربدة، املعتمة كآبتها تغطي بنني، ذات مطلَّقة
رش لالستعباد وهي باملقت، الكاذب الوجد أنفاسها يف يختلط مباالة، دون وإنسانيتها

الفكر! من نجاة هي كما العذاب من نجاة الخمر كانت لذلك صورة؛
هذه الكأسني. تمأل وأخذت الزجاجة إىل البضة يدها ومدت جانبه إىل وارتمت
ولوال اإلنسان، إالَّ املرأة، إال غاٍل هنا يشءٍ كل ثمنها، بضعف البيت هذا يف تُباع الزجاجة
أن غري اشمئزاز، يف املحملقة البرشية عني عن يغيب کي املجلس؛ ذلك أمكن ما الخمر

وكتَّاب! وزراء منهم آخر، نوع من مومسات من تخلو ال حياتنا
أشتهيها املرأة «هذه ة. واملرسَّ النسيان بشائر الحت جوفه يف الثانية الكأس وبحلول
يف يبدو وكم آخر، فيشء الحب أما مستبدٌّ سلطان الشهوة أدري، ال متى وحتى زمن منذ
عرفت برشيٍّ كائٍن يف أجدهما أن يوًما يل أُتيح وإذا الشهوة، من برئ إذا عجيٍب لباس
أنشد فأنا االنسجام، يعوزها عنارص يل تبدو الحياة تزال فلن ولذلك املنشود؛ االستقرار
أني متأكٌد ولكني األخرى، أصل أيهما أدري ال والخاصة، العامة الحياتني يف «الزواج»
الجسد؛ ولذات الفكر مرسات من حظي يل ضمن الذي الحياة يف سلوكي رغم تعٌس
طاغية حسناء والشهوة أين. إىل وال أين من يدري ال ولكنه قوة يف ينطلق الذي كالقطار
عبثًا؛ الرسمدية، السعادة أليٍم يأٍس يف ناشًدا القلب ويهتف القرف، يرصعها ما رسعان
الخفية حكمتها مع نتجاوب أن وينبغي كربى، ُخدعٌة والحياة تنقطع، ال فالشكوى لذلك
ولكنه املرسح، عىل الكاذب دوره يُعيي الذي كاملمثل فنكون راضني، الخدع هذه نتقبل كي

فنه.» يعبد ذلك رغم
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السكر تحب وهي الضحك. يف عطية أغرقت حتى واحدة دفعة الثالثة كأسه ع وتجرَّ
فتشنجت صوتها عال حدِّها عند يوقفها لم فإذا األفاعيل، بها يفعل ولكنه قلبها صميم من
أساريره. فانبسطت برصه إليها ومد طربًا، فاهتز برأسه الخمر ولعبت وتقايأت. بكت ثم
— نفسه الوجود الوجود، يف مشكلة ثمة تعد لم وكأنه مشكلة، ال فحسب، امرأة اآلن هي

.. الُقبل يف واغرق ارشب ولكن مشكلة، يعد لم — الحياة يف مشكلة أثقل
سبب! بال ضحكت إذا ألطفك ما –

.. تُذكر أن من أجلُّ األسباب أن فاعلمي سبب بال ضحكت إذا –

١٧

الشتاء برد ليتَّقي طاقته آلخر آٍن من يَْحِبك معطفه، يف ا ملتفٍّ السكرية إىل املنعم عبد عاد
يبلغ كاد وما مساءً. السادسة تجاوز لم الساعة أن رغم شامًال الظالم وكان القارص،
وخفق ينتظر، كان الذي اللطيف الشبح وتسلَّل األول الدور باب فتح حتى السلَّم مدخل
خفٍة يف السلَّم يف يرقى وهو شبحها وتابع متقدتني. بعينني الظالم يف يُحملق وجعل قلبه
عىل تحثُّه وإرادة باالستسالم تُغريه رغبة بني موزًَّعا نفسه فوجد صوتًا، يُحِدث أن وحذٍر
واعدته إنها — فقط! اآلن — وذكر واالنهيار. بالخيانة تلوح التي أعصابه عىل السيطرة
اللقاء، هذا فيتجنَّب يؤخره أو عودته موعد يقدِّم أن بوسعه كان وقد قبل، من الليلة
إىل هذا فليرتك والتذكر، للتدبُّر وقت ثمة يكن ولم ينىس! ما لشدَّ كله، ذلك نيس ولكنه
أو ظافًرا منتًرصا ستشهده. التي اللحظة تلك إىل حجرته، يف نفسه إىل يخلو عندما حينه،
بنفسه ملقيًا أمر، عىل يعزم أن دون أعقابها يف السلَّم وارتقى أمره. عىل مغلوبًا منهزًما
أن إليه ُخيِّل البسطة وفوق األبدي. رصاعه آالم لينسيه يشءٌ يكن ولم االمتحان، خضمِّ يف
الصمود ويضمر قلقه، يخفي وهو وقال والزمان. املكان عليه مأل حتى يضخم شبحها

.. الخري مساء األمر: كلَّفه مهما
ولبست نصيحتي سمعت ألنك أشكرك الخري، مساء يقول: الرقيق الصوت فجاء

.. معطفك
مداريًا قال ثم بها، يجبهها أن أوشك كلمة حلقه يف وذابت تها، لرقَّ التأثر فغلبه

.. السماء تمطر أن خشيت ارتباكه:
ليس آجًال، أو عاجًال ستمطر وقالت: السماء، إىل تنظر كأنما أعىل إىل رأسها فرفعت

الحارة. دخلت عندما بصعوبة ميَّزتك وقد نجم، السماء يف
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خاصة السلَّم وجو بارٌد، الجو التحذير: يشبه فيما وقال املتالطمة، قواه فاستجمع
الرطوبة! شديد

.. ُقربك يف بالربد أشعر ال يديه: عىل تعلَّمتها برصاحة الصغرية فقالت
رغمه، عىل الخطأ سيعاود أنه عىل حاله ونمَّ الداخل، من منبعثة حرارة وجهه فلفحت

تتكلم؟ ال لك ما فسألته: بدنه، يف السارية الرجفة عىل ليتغلب إرادته يستعدي وجعل
قبلة وقبَّلها بذراعه، طوَّقها أن تمالك فما ة، برقَّ تضغطه منكبه عىل بيدها وأحسَّ
.. عنك البعد أطيق ال الهثًا: يقول الرقيق صوتها سمع حتى قبالت أمطرها ثم طويلة،

إىل هكذا أبقى لو أتمنى أذنه: يف تهمس وهي حضنها، يف متذاوبًا عناقه فواصل
.. األبد

لألسف! يا متهدِّج: بصوت قائًال الوثاق عليها فشدَّ
حبيبي؟ يا تأسف عالَم تتساءل: وهي قليًال، الظالم يف رأسها فتباعد

.. فيه نرتدَّى الذي الخطأ عىل تردد: بعد فقال
باهلل؟ خطأ أي –

الدرابزين، عىل يضعه بأن همَّ ثم فطواه، معطفه، يخلع وراح برقة، منها تخلَّص
تراجع ثم — ذراعه عىل فثناه — هائلة لحظة — األخرية اللحظة يف فكرته عن عدل ولكنه
كل فقلبت استسالمه تيار اعرتضت عزمة ولكن تضطرب أنفاسه كانت خطوة. الوراء إىل
ثم أنفاسه، هدأت حتى وانتظر بها، فأمسك عنقه إىل السبيل تتلمس يدها وعادت يشءٍ.

.. كبري ٌ خطأ هذا بهدوءٍ: قال
.. شيئًا أفهم لست خطأ؟! أي –

ولن ترحم، ال لرغبة إشباًعا بها تعبث أنت عمرها، من عرشة الرابعة تبلغ لم صغرية
ومقته. هللا غضب به تجلب عبثًا إال ليس غاية، من العبث لهذا يكون

نفعل؟ ما نعلن أن أنستطيع تفهمي، أن يجب –
نعلنه؟ –

مزريًا؟ عيبًا يكن لم إن نُعلنه ال ملاذا ولكن تستنكرين! كيف انظري –
أنه إىل مطمئنٍّا وكان التالية، السلَّم درجات أوىل إىل فارتقى تتصيده، بيدها وشعر

بسالم. الخطر منطقة جاز
.. الخطأ عىل نُرصَّ أن ينبغي فال مخطئان، بأننا اعرتيف –

الكالم. هذا منك أسمع أن عجيب –
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.. صالتي عيلَّ وتُفسد تعذبني إنها الخطيئة، يحتمل يعد لم ضمريي إن عجب، ال –
الخطأ أن عىل هللا احمد أتراجع، لن ولكني لأللم! يا هللا، فليسامحني أذيتها «صامتة!

«.. منه رشٌّ هو ما إىل يدفعك لم
أخطأت، وقد صغرية، أنت مثله. إىل نعود فال لنا درًسا حصل ما يكون أن يجب –

الخطأ. وراء أخرى مرة تجري فال
تقصد؟ ماذا هجري؟ أتنوي أخطئ، لم باكية: نرباٍت يف وقالت

عليه،. التسرتُّ وجوب ترين شيئًا تفعيل ال بيتك. إىل عودي فقال: قوَّته تمالك قد وكان
.. الظالم يف أحًدا تقابيل ال

حبِّنا؟ عن كالمك أنسيت أتهجرني؟ متهدًجا: الصوت فقال
تكون فقد الظالم احذري لك، درًسا هذا ليكن مخطئٌة، أنت له: عقل ال َمن كالم –

الجرأة؟! هذه لك أين فمن صغرية، أنت نهايتك، فيه
قاسية. نرص بلذة منتشيًا كان قلبه، ق يرقِّ لم ولكنه انتحابها، الظالم يف تردد

قبل أتركك أن ارتضيت ما نذًال كنت لو أنني واذكري تغضبي، وال كلمة، كل ِعي –
.. هللا أستودعك عليك، أقيض أن

ليذكر ولكن الندم، ألنياب ُطعمًة يكون ولن العذاب، من انتهى وثبًا. السلَّم يف ورقي
أجل الطبيعة. سنن بتجاهل تكون لن الشيطان مغالبة أن املنويف: عيل الشيخ أستاذه قول
يغادر وهو أحمد ألخيه قال ثم الجلباب، وارتدى عجل عىل مالبسه وخلع هذا. ليذكر

فضلك. من قليًال فانتظر املكتب، حجرة يف والدي إىل أخلو أن أريد الحجرة:
متسائلًة: إليه رأسها خديجة فرفعت يتبعه، أن والده رجا الحجرة إىل طريقه ويف

.. خري؟
.. دورك يأتي ثم أوًال، أبي سأحدِّث –

وعاودته الجديد، أسنانه طاقم ركَّب قد الرجل كان صامتًا. شوكت إبراهيم وتبعه
جنٍب إىل جنبًا وجلسا كاملة. أشهر ستة أسنان بال الحياة واجه أن بعد الخاملة طمأنينته

هللا؟ شاء إن خري يقول: واألب
أتزوج! أن أبي يا أريد تمهيد: أو تردٍد دون املنعم عبد فقال

ثم حرية يف رأسه وهزَّ شيئًا، يفهم لم كأنه باسًما قطَّب ثم وجهه، يف الرجل فحملق
اآلن؟ ذلك عن تحدثني ملاذا بوقته، رهن أمٍر كل الزواج؟ قال:

.. اآلن أتزوج أن أريد –
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شهادتك؟ تأخذ حتى تنتظر أال عمرك، من عرشة الثامنة يف زلت ما اآلن؟! –
.. أستطيع ال –

هل الباب؟ ذلك وراء يدور ماذا تتساءل: وهي خديجة، ودخلت الباب فتح وهنا
عيلَّ! وتحُرم ألبيك تحلُّ أرسار توجد

ما معنى يفقه يكاد ال وهو يقول إبراهيم راح حني عىل متنرفًزا، املنعم عبد فقطَّب
.. يتزوج أن يريد املنعم عبد يقول:

هل أسمع؟ ماذا يتزوج! وهتفت: الجنون، عليه تخاف كأنما خديجة صته فتفحَّ
الجامعة؟ ترتك أن قررت

من أهرب أن ال أتزوج أن أريد إني قلت غاضب: قويٍّ بصوت املنعم عبد فقال
.. هنالك ما كل هذا متزوًجا، الدراسة سأواصل املدرسة،

ا؟ حقٍّ جادٌّ أأنت املنعم عبد أبيه: وبني بينه عينيها تردد وهي خديجة فقالت
.. الجد كل فصاح:

بني؟ يا لعقلك حصل ماذا عني، أصابتك وقالت: كفٍّ عىل ا كفٍّ املرأة فرضبت
بأبي أختيل أن أريد كنت بك؟ جاء الذي ما يقول: وهو غاضبًا املنعم عبد فنهض
دراستي، من أنتهي حتى عامان أمامي أتزوج، أن أريد إيلَّ، أصغيا لك. صرب ال ولكنك أوًال
.. طلبي عرضت ما هذا، من تأكُّدي لوال العامني، هذين تعولني أن تستطيع أبي يا وأنت

عقله! أكلوا هللا! لطف يا تقول: خديجة فجعلت
عقيل؟ أكلوا الذين هم َمن –

.. قليل ا عمَّ وسنعرفهم بهم، أدرى أنت هلل، منهم .. أعلم بهم هللا –
ستكون التي من الساعة حتى أدري ال إني إليها، تصِغ ال قائًال: أباه الشاب فخاطب

زوجٍة! أي الئقة، زوجة أريد بأنفسكم، اختاروها نصيبي، من
البلوى؟ هذه يف السبب هي بالذات واحدة توجد ال أنه أتعني داهشة: فسألته

.. بنفسك يل اختاري صدقيني، أبًدا، –
أو عام مسألة إنها مهلة، أعطني لك، أختار دعني إذن؟ الرسعة إىل الداعي وما –

عامني؟
منك! خريًا يفهمني فهو دعيني أهزل، ال أنا يقول: وهو صوته فعال

الرسعة؟ وجه ما بهدوء: أبوه فسأله
زواج. دون البقاء أستطيع ال برصه: يغضُّ وهو املنعم عبد فقال
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يستطيعون؟ كيف أمثالك الشبان وآالف خديجة: فتساءلت
اآلخرون! يفعله ما أفعل أن أقبل ال أباه: مخاطبًا الشاب فقال

املوضوع إىل وسنعود اآلن، هذا يكفي للموقف: حسًما قال ثم قليًال، إبراهيم فتفكَّر
أخرى. فرصٍة يف

إىل الحجرة فغادرا يدها من وأخذها منعها، زوجها ولكن بالكالم خديجة ت وهمَّ
وردٍّ أخٍذ وبعد وجوهه. جميع عىل األمر مقلِّبنَي الزوجان وتحادث الصالة. يف مجلسهما
باملبدأ، سلَّمت حتى زوجه، إقناع بنفسه وتوىلَّ ابنه، مطلب تأييد إىل إبراهيم مال طويَلني

عروس. عن البحث يف نتعب فلن أخي، بنت نعيمة عندنا إبراهيم: قال ذاك وعند
املرحوم مرياث من نصيبك عن بالنزول أقنعتك التي أنا باستسالم: خديجة فقالت
ني تهمُّ عائشة سعادة إن البني، زوجة نعيمة اختيار عىل يل اعرتاض فال لعائشة، إكراًما
ألم عليها، طرأ الذي للشذوذ حساب ألف وأحسب تفكريها، أخاف ولكني تعلم، كما ا جدٍّ
أنها إيلَّ ُخيِّل ذلك ومع املنعم؟ عبد من نعيمة تزويج يف رغبتنا عن مرات أمامها تُلمح

.. يدها له طلب والده إن قيل عندما الحمزاوي جميل بابن ب ترحِّ كانت
يُرشفني كان فما يتم، لم أنه هلل والحمد أكثر، أو عام عليه مىض قديٌم، تاريٌخ هذا –
عىل عندنا نعيمة يشء، كل عندي األصل وظيفته؛ تكن مهما مثله شابٌّ أخي بنت يأخذ أن

والرأس. العني
اللعب هذا عن أبي يقول ماذا تُرى والرأس، العني عىل د: تتنهَّ وهي خديجة فقالت

به؟! علم إذا
فإني أندم، لن ولكني كالحلم، يبدو يشءٍ كل شك، دون به ب سريحِّ إبراهيم: فقال

تحقيقها! اإلمكان يف دام ما يغتفر، ال ٌ خطأ املنعم عبد رغبة تجاُهل بأن موقٌن

١٨

حسنني فيهم بما الجريان أن إال يُذكر، تغيرٍي أي القرصين بني يف القديم البيت عىل يطرأ لم
كل الرشباتيل، وبيومي املقيل صاحب رسيع وأبو اللبَّان والفويل الفوَّال ودرويش ق الحالَّ
— عمها ابن من أحمد السيد حفيدة ج تُزوَّ اليوم أن بأخرى أو بطريقٍة علموا قد أولئك
من كغريه اليوم فمىض القديمة تقاليده عىل أحمد السيد حافظ املنعم. عبد — وخالتها
يف الوقت وكان عشاء. لوليمة الُعدة أُعدَّت أن األمر وغاية األهل، دعوة عىل فاقترص األيام،
وأمينة الجواد عبد أحمد السيد االستقبال، حجرة يف جميًعا اجتمعوا وقد الصيف، مطلع
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عدا ما وكريمة، ورضوان وزنوبة وياسني وأحمد املنعم وعبد شوكت وإبراهيم وخديجة
شعر قد السيد ولعلَّ عائشة. بمعاونة األعىل الدور يف زينتها تأخذ كانت التي نعيمة
املناسبة تستسيغه ال الذي الوقار من ظالٍّ العائيل االجتماع عىل يلقي بينهم وجوده بأن
املأذون. حضور ينتظر لبث حيث حجرته، إىل بقليل االستقبال عقب فانتقل السعيدة،
الخامسة بلغ ألنه ال لشيخوخته، الراحة مؤثًرا الدكان وباع تجارته ى صفَّ قد السيد وكان
لم ُمضاعف نشاٍط بذل إىل اضطره الحمزاوي جميل استعفاء ألن ولكن فحسب، والستني
ادخر وما دکانه تصفية من له تخلَّف بما قانًعا العملية، حياته إنهاء فقرر يحتمله، يعد
كمال جعل األرسة، حياة يف ا هامٍّ حدثًا وكان العمر. بقية يكفيه أن قدَّر قبل من مال من
أبيه وحياة عامًة حياته يف الحمزاوي جميل يلعبه كان الذي الدور حقيقة عن يتساءل
ا حقٍّ يصدِّق ال كأنما صمت، يف اليوم أحداث يتأمل منفرًدا، حجرته يف السيد ولبث خاصة،
واستنكر، عجب، األمر يف شوکت إبراهيم فاتََحه ويوَم حفيده. املنعم عبد هو العريس أن
ُخلقتم آباء إنكم عليك، إرادته يميل وأن الرصاحة بهذه يحدِّثك بأن البنك تسمح كيف
عائشة، هناك كانت ولكن ال، لقال ته دقَّ يدرك الذي الظرف غري يف ولو األجيال، إلفساد
صمت حول ثار ما بعد خاصًة — يُِطق ولم كله، التقليدي عناده عن تخىلَّ تعاستها فحيال
من ف يُخفِّ نعيمة زواج كان وإذا رجاء، لها يُخيِّب أن — تعليقات من الحمزاوي فؤاد
أن للصبيان يسمح وأن نعم، يقول أن إىل الحرج دفعه هكذا وسهًال. به فأهًال قلبها لوعة
املنعم عبد ودعا التلمذة. مرحلة يتجاوزوا أن قبل يتزوجوا وأن الكبار عىل إرادتهم يُْملوا
مريًحا جميًال كالًما املنعم عبد فتكلَّم دراسته، بإتمام د يتعهَّ أن إليه وطلب مقابلته، إىل
اإلعجاب من متباينة آثاًرا ه جدِّ نفس يف فرتك والحديث. بالقرآن ذلك أثناء يف مستشهًدا
حني وعىل بعد. الزواج يف يفكر لم كمال أن حني عىل اليوم التلميذ يتزوج هكذا والسخرية.
قبل مات الذي — خطبة إعالن مجرد — فهمي املرحوم خطبة تعلن أن يوًما هو رفض
عجيبة دنيا وأن رأسه، عىل انقلب قد العالم أن يبدو وهكذا الغض، شبابه ثمرة يجني أن
غًدا. يصنعون ماذا ندري وال التالميذ يتزوج اليوم أهلينا. بني غرباء وأننا ، تشبُّ أخرى
الدور أخلينا لذلك طويل: حديث ضمن من تقول خديجة كانت االستقبال حجرة ويف

حال. أحسن عىل وهو العروسني الليلة وسيستقبل سكَّانه، من الثاني
نظري ال «حماة» منك تجعل التي املواهب كافة عندك غادرة: بلهجة ياسني لها فقال

العروس! هذه مع الفذَّة مواهبك استغالل تستطيعي لن ولكنك لها،
.. أختي وابنة ابنتي العروس قائلة: تجاهلته ولكنها إليه، يرمي ما فأدركت
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كاملة! سيدة هانم خديجة ياسني: تعريض من تلطِّف زنوبة وقالت
الرغم عىل لياسني، إكراًما واالحرتام بالشكر تودُّدها تقابل وكانت خديجة، فشكرتها
ينوِّه ياسني جعل مما العارشة سنها يف تتألق كريمة وكانت لها. الباطني احتقارها من
تقطع وكانت بتديُّنه، املعجبة أمينة ته جدَّ يُحادث فراح املنعم عبد أما املنتظرة! بأنوثتها
أحمد فقال املقبل؟ العام يف ج تتزوَّ وأنت ممازًحا: أحمد كمال وسأل له. بالدعاء حديثه

خايل! يا ُسنَّتك اتَّبعت إذا إال ضاحًكا:
يس يل سمح لو كمال: إىل الخطاب هة موجِّ فقالت حديثهما، تتابع زنوبة وكانت

أيام! يف أزوِّجه بأن أَِعد فإني كمال
نفيس! عن لك أسمح ألن مستعد إني نفسه: إىل يشري وهو ياسني لها فقال

ونصيب نصيبك وأخذت الكفاية، فيه بما تزوجت لقد تهكًما: رأسها تهز وهي فقالت
.. أخيك

أن فسأحاول كمال، زوجت إذا لزنوبة: فقالت الحديث، موضوع إىل أمينة وانتبهت
حياتي! يف مرة ألول أزغرد

ينتظر املنعم عبد مجلس يف نفسه تخيَّل ثم فضحك، تزغرد وهي أمه كمال وتخيل
وهو املريض، عند الربو الشتاء يهيج كما أعماقه يف دوامة يهيج الزواج فوجم. املأذون
يضيق ولكنه القلب خايل وهو يتجاهله، أن يستطيع ال لكنه مناسبة، كل عند يرفضه
الطريق إال أمامه فليس الزواج أراد إذا واليوم بامتالئه، قديًما يضيق كان كما بخلوه
الحياة، ميكانيزم يف واالندماج واألطفال باألرسة وينتهي بالخاطبة، يبدأ الذي التقليدي
عجيب مركٍز يف أبًدا دائًما الزواج يرى وسوف للتأمل، موضًعا بالتأمل املولع يجد يكاد فال
الوحدة إال تجد فلن العمر نهاية يف أما أخرى، ناحية من واالشمئزاز ناحية من الحنني بني

.. والكآبة
بثوٍب تحلَّت سنوات تسع منذ مرة ألول عائشة؛ كانت اليوم ذلك يف ا حقٍّ السعيدة
حاملتني، بعينني نور من كقبضة تبدَّت التي ابنتها ترقب وكانت شعرها. وعقصت جميل
تبكي، وهي مرة أمها ملحتها وقد الذابل. الشاحب وجهها عنها أخفت الدمع غلبها فإذا

حزن! قلبها ويف البيت نعيمة ترتك أن يصحُّ ال تقول: وهي معاتبًة إليها فنظرت
أخ؟ وال أب ال اليوم هذا يف وحيدة ترينها أال قائلة: عائشة فانتحبت

ولها ها، وعمِّ خالتها إىل ذاهبٌة وهي لها، يخليها ربنا أمها، يف الربكة أمينة: فقالت
.. كله امللك خالق هللا ذلك بعد

93



السكرية

الصبح، طلعة من تغمرني األعزاء األموات ذكريات تقول: وهي عينيها عائشة فجففت
.. وحيدة سأبقى ذهابها بعد إنني ثم يل، تلوح ووجوههم

.. وحيدة لست عتاٍب: يف أمينة فقالت
ماما؟ يا عنك أغيب أن أستطيع كيف وتقول: أمها خدَّ تربِّت نعيمة وكانت
تستطيعني! كيف زوجك بيت سيعلمك تبتسم: وهي بحناٍن عائشة فتجيبها

ولكن السكرية، من االقرتاب تتحاشني كنت يوم، كل ستزورينني بقلق: نعيمة فقالت
اليوم. منذ العادة هذه عن تتخيل أن يجب

ذلك؟ يف تُشكِّني هل طبًعا، –
.. املأذون جاء استعدا، قائًال: عليهما يُقبل بكمال وإذا

للحيوانية يكون كيف والشفافية! والرقة، للجمال، يا إعجاب. يف بنعيمة عيناه وعلقت
اللطيف؟! الكائن هذا يف دور

البيت عىل تقتحم بزغرودة وإذا التهاني، تبودلت ُكتب، قد الكتاب أن عرف وملا
يف حنفي أم وقفت حيث إىل دهش يف الرءوس فاتجهت الصامت، جوه يف وتلعلع وقاره
عائشة صدر انقبض املائدة، إىل املدعوون وتوارد الوليمة وقت جاء وملا الصالة. نهاية
فأبلغت حنفي أم جاءت ثم للطعام. نفسها تنفتح فلم الوشيك، الفراق يف تفكريها وتركَّز
من خاصة عشاءه طلب وأنه الحوش، يف األرض عىل جالٌس الصمد عبد متويل الشيخ أن
إليهم ترامى أن لبث وما إليه. وتُحمل صينية له تُهيأ بأن وأمر السيد فضحك اللحوم،
يف ويتساءل الجواد» عبد «ابن لحبيبه العمر بطول يدعو وهو الحوش من صاعًدا صوته
.. للخسارة! يا باسًما: السيد فقال لهم! ليدعو وأحفاده أبنائه أسماء عن نفسه الوقت

.. الشيخوخة هللا سامح أسماءكم، متويل الشيخ نيس
كذلك؟ أليس عمره، من املائة يف إنه شوكت: إبراهيم فقال

وهو أخرى مرة الشيخ صوت تعاىل ذاك وعند باإليجاب، الجواد عبد أحمد فأجاب
اللحم! من أكثروا الشهيد الحسني باسم يصيح:

اللحوم! عىل اليوم قاٌرص واليته رس قائًال: السيد فضحك
عىل يزد لم أنه ومع املنظر، ذلك ليتجنب الحوش؛ إىل كمال سبق الوداع ساعة وحني
والواقع وابنتها. األم قلبي يف كالصداع شديد وقع ذا كان أنه إال السكرية إىل يسري انتقال
للحياة نعيمة جدارة إىل بالنظر الشك، ملؤها بعني الزواج هذا إىل ينظر كان كمال أن
املصباح تحت األرض عىل جالًسا الصمد عبد متويل الشيخ رأى الحوش ويف الزوجية.
باهتًا أبيض جلبابًا مرتديًا ساقيه، ا مادٍّ املكان، ليُيضء البيت جدار يف املثبَّت الكهربائي
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من به امتأل مما جوفه لرييح كالنائم الجدار إىل مستنًدا نعليه خالًعا بيضاء، وطاقية
ال وهو يبول الشيخ أن األوىل النظرة من فأدرك يسيل، ماءً ساَقيه بني ورأى — طعام
التقزز بني جمعت بنظرة كمال حدجه كالفحيح. فتُسمع ترتدد أنفاسه وكانت يشعر،
عام مدلًال طفًال كان لعله لنفسه: وقال رغمه، عىل فابتسم خاطر له خطر ثم والرثاء،

!١٨٣٠

١٩

لم املنقضية التسعة األعوام طوال السكرية. لزيارة عائشة ذهبت مبارشة التايل اليوم يف
وفاة حني الشوق لقرص معدودات زيارات عدا فيما القرافة، لزيارة إال القديم البيت تغادر
شاملة، نظرًة املكان عىل تلقي السكرية مدخل عند قليًال وقفت الصغريين. ياسني ابنَي
عثمان أقدام أشبعتها التي البيت مدخل أمام األرض عىل ناظريها. الدمع غطَّى حتى
كان التي واملنظرة البهيج، عرسها بحفل يوًما ازدان الذي والحوش ولعبًا، جريًا ومحمد
امُلشبع العطر املايض شذا ذلك والدومينو؛ الطاولة ويلعب غليونه ن يدخِّ خليل فيها يجلس
عنها: قيل حتى األمثال، مسري سارت سعادة سعيدٌة، وهي املفقوَدين، والحب بالحنان
يناجي والزوج الزينة، ومصاحبة املرآة مضاحكة إال لها شغل ال التي املرتنمة الضاحكة
جففت باكية. العروس تلقى ال حتى عينيها وجففت املاضية. األيام تلك .. يثبون واألطفال
قد الشقة ووجدت جفونهما. وذبلت أهدابهما تساقطت وإن زرقاوين تزاالن ما عينني
عليه أُنفق الذي العروس جهاز يف باسًما ثغًرا فبدت جدرانها وُطليت مرافقها ُجددت
حتى الذهبي شعرها أرسلت وقد هفهاف، أبيض فستان يف نعيمة واستقبلتها بسخاء.
فتعانقتا ساحر، َعْرف أردانها من ينبعث وضيئة عذبة رائقة الساقني، باطن أهدابه ت مسَّ
جنزاري روب يف السالم يف دوره ينتظر وكان املنعم، عبد قال حتى حارٍّا، طويًال عناًقا

الوهمي! الفراق هذا يكفي سالم أقل كفاية، الحريري: جلبابه به شمل
سريتك يف كنَّا يقول: وهو فأجلسها وثري مقعد إىل بها ومىض خالته، عانق ثم

معنا؟! لإلقامة ندعوك أن عىل رأينا قرَّ فقد خالتي؛ يا
ما للفسحة، فرصة فتكون يوم كل سأزوركم فال، هذا أما قائلة: عائشة فابتسمت

الحركة. إىل أحوجني
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خشية هنا املكوث تحتملني ال إنك يل قالت نعومة املعهودة: برصاحته املنعم عبد فقال
مىض وقد هللا، أمر وذلك املؤمن، تُطارد ال الحزينة الذكريات إن الذكريات. تُطاردك أن

هللا! عوَّضك فقد أوالدك ونحن بعيد، عهٍد منذ
الجريحة. القلوب من كالمه يقع أين يبايل ال ولكنه رصيح طيٌب الشاب هذا

.. أفضل هذا بيتي، يف مرتاحة ولكني املنعم، عبد يا طبًعا –
لو لعائشة: خديجة تقول ثم فيصافحونها، يدخلون، وأحمد وإبراهيم بخديجة وإذا

البلوغ! قبل لزوَّجتهما زيارتنا إىل يعيدك الذي هذا أن عرفت
تطالب أم واحد، املطبخ البعيد: باملايض خديجة تُذكِّر وقالت عائشة، فضحكت

حماتها؟ من باالستقالل العروس
العروس معنًى: من تخُل لم بلهجة خديجة وقالت مًعا، وإبراهيم خديجة فضحكت

بالسفاسف! تُعنى ال كأمها
وأمي أمكما بني املعارك بدأت عائشة: تلميح من غمض ما البنيه ليفرس إبراهيم وقال
.. املطبخي باالستقالل أمكما ومطالبة به، تستقلُّ أمي كانت الذي املطبخ مشكلة بسبب

املطبخ! بسبب نينة يا تتعاركني كنت متعجبًا: العريس فقال
املطبخ؟! هذا إال األمم بني تدور التي للمعارك سبب من وهل ضاحًكا: أحمد فقال

.. عليها هللا فرحمة أمي أما كإنجلرتا، قوية أمكما تهكٍم: يف إبراهيم فقال
املألوف الطاقم من فيتكون وجهه أما أنيقة؛ بيضاء بذلة يرتدي كان كمال، وجاء
وكان الغليظ، املربع وشاربه الذهبية ونظارته العظيم وأنفه البارز جبينه من املركَّب
الهدية: تتفحص وهي باسمة خديجة فقالت ممتازة، بهدية ت برشَّ كبرية لفة بيده يحمل
لك يردَّ أن دون بالهدايا تجيء فستظل بالزواج نفسك تتدارك لم إذا أخي، يا حذاِر
تداَرْك وكريمة، رضوان وهناك أحمد، هذا الزواج، عىل موشكة اليوم كلها األرسة الجميل،

أحسن! هي بالتي نفسك
خايل؟ يا املدرسية العطلة بدأت أحمد: وسأله

يسرية فرتة إال تبَق لم الجميلة: العروس إىل ويرنو طربوشه ينزع وهو كمال فأجاب
االبتدائية! يف والتصحيح للمراقبة

مختلفة الحلوى، أنواع بشتى حافلة فضيَّة بصينية أخرى مرًة لتعود نعيمة وغابت
إبراهيم راح ثم واملصمصة. التمطُّق إال خاللها يسمع لم فرتة فمضت والطعوم، األلوان
محزون، وقلب باسم بوجه عائشة وتابعته والعاملة. واملغنى، الحفل، فرحه، ذكريات يحكي

96



السكرية

فاته ما يعرف لو ويودُّ بعضها يذكر زال ما صوًرا عليه يعيد كان إذ بشغف كمال وتابعه
هللا رحمها أمي ولكن أشد، أو اليوم هو كما كان أحمد السيد ضاحًكا: إبراهيم قال منها.
كان. وقد نشاء، كما نفرح فنحن عندنا أما بيته، يف يشاء ما السيد ليفعل بحزم: قالت
محمد السيد منهم أذكر جميًعا، بالخري هللا اهم مسَّ أصحابه ومعه الفرح يوم السيد وجاء

الزياط! عن بعيًدا املنظرة يف جميًعا فجلسوا رضوان، جد عفت
.. عرصها يف عاملة أشهر جليلة الليلة أحيت خديجة: وقالت

.. أبيه! بعهد تنوه تزال ما التي العجوز البدرونة وذكر كمال، قلب وابتسم
ولكن لبيتنا، خصوصية عاملة لنا وكان عائشة: إىل النظر مسرتًقا إبراهيم وقال

عزِّها! يف املهدية منرية بصوت يُذكِّرنا كان املحرتفة، العاملة من أجمل كان صوتها
.. الغناء نسيت حتى بعيد، عهد منذ صوتها سكت بهدوء: وقالت عائشة، وجه فتورَّد

تسمعها؟ ألم كذلك. تغني نعيمة كمال: فقال
عاملة! ال شيخة عرفناها أنَّا الحق بعد، أسمعها لم ولكني عنها سمعت إبراهيم: فقال
حني! إىل والعبادة الصالة يل تؤجِّ أن ينبغي ولكن املؤمنني، شيخ زوجك لها: قلت وباألمس
إىل تضمها أن إال عروسك ينقص ال أخاه: مخاطبًا أحمد وقال جميًعا، وضحكوا

معك. املنويف عيل الشيخ شعبة
.. بالزواج نصحني من أول شيخنا إن العريس: فقال

السيايس! دستورهم من مادة الزواج يعتربون اإلخوان لعل أخاه: مخاطبًا أحمد فقال
وكان صغريًا، — دخلتي أيام أقصد — فكنت أنت أما قائًال: كمال إىل إبراهيم والتفت

.. أبًدا ذلك لنا تغفر فلم أختيك برسقة تتهمنا وكنت اليوم، هو كما ال غزيًرا شعرك
يعرفون لو .. الزواج سعادة عن يتحدثون بعد، املعارك به تبدأ لم خاليًا ميدانًا «كنت
ينكشف ال يشء أي مخلوق، يملها أن من عيلَّ أعز نعيمة الشاكون! األزواج به يُحدِّث ما

الحياة؟!» هذه يف خدعة عن
األيام مع اتضح ولكن لنا، حبٍّا ذلك نظن كنا زوجها: قول عىل معلِّقة خديجة قالت

الصغر! منذ معه نشأت للزواج عداوة إال ليس أنه
بحبها علمه حبه من ويزيد خديجة، يحب إنه جميًعا. ضحكوا كما كمال وضحك
أحمد يحب أخرى ناحية من ولكنه يزعجه، ما فشد العريس ب تعصُّ أما له، الشديد
مناسبة، كل يف به خديجة تذكِّره أن له يطيب ولكن الزواج من نافٌر وهو به، ويعجب
وإن حنينًا ووجد وحواسه، قلبه فانتىش به، املحيط الزواج بجو التأثر شديد قلبه وكان
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الفكر حياة .. الزواج؟ من يمنعني ماذا مرة: ألول يتساءل كأنما تساءل ثم هدف، بال يكن
أم االنتقام، أم الخوف، أهو مًعا، واملفكر الفكر يف اليوم أشك إنِّي قديًما؟! يزعم كان كما
هذه من ألي مسوغ حياتي يف .. القديم الحب من الصادر الفعل رد أم األلم، يف الرغبة

األسباب!
عزوبتك؟ عىل آسف ملاذا أتدري كمال: شوکت إبراهيم وسأل

.. نعم؟ –
مستقيم، منظَّم، بطبعك، بيت رجل فأنت تزوجت، إذا مثايلٌّ زوٌج أنك أعتقد إني –
مضيع وأنت تستحقك، األرض من ما مكان يف فتاة توجد أنه شك وال محرتم، موظف

حظها! عليها
عن أما أين؟ ولكن األرض من ما مكاٍن يف فتاة بالِحكم، تنطق أحيانًا البغال حتى
فلعله األرض، من ما مكاٍن يف فتاة منافق! سكري فاسق كافٌر إال هو فما باالستقامة اتهامه
والحرية علَّتها؟ ما قلبه يف تتطاحن التي اآلالم وهذه الجوهري، بعطفة جليلة بيت غريَّ
ما وشد فتخلد، تنجب حتى تزوج ويقولون والشهوات! بالخمر إال منها مهرب ال التي
الوسيلة هذه إىل النهاية يف يائًسا يركن فهل وألوانه، أشكاله شتى يف الخلود إىل طمح
املوت بدا كم األبدية، راحته يشوِّه ألم بال املوت يجيء أن أمل وثمة املبتذلة؟ الفطرية
يف الحقيقية اللذة يبدو — معانيها كل الحياة فقدت أن بعد — ولكنه له؛ معنى ال مخيًفا
بأنفسهم يُلقون الذين الزعماء أعجب ما معاملهم، يف العلم عىل العاكفني أعجب ما الحياة،
فالرحمة وعذاٍب حريٍة يف أنفسهم حول يدورون الذين أما الدستور، سبيل يف املهالك يف
الجديد الجيل إن بالغبطة. مقرون إعجاب يف املنعم وعبد أحمد بني برصه وردَّد لهم!

الوبيل؟! دائي رس ما تُرى حرية، أو شكٍّ دون بنيِّ هدف إىل العسري سبيله يشق
القادم. الخميس الريحاني يف لوج إىل وخالتي ووالديَّ العروسني سأدعو أحمد: قال

.. الريحاني؟ خديجة: فتساءلت
بك! كشكش مفًرسا: إبراهيم لها فقال

أم أخذه بسبب عريس وهو بيتنا من يُطرد ياسني كاد وقالت: خديجة فضحكت
كشكش! إىل ليلة رضوان

إىل جدتي ذهاب يف يمانع ال اآلن جدي وجرب، زمان كان باستهانٍة: أحمد فقال
بك! كشكش

.. الراديو عيلَّ فكفاية أنا أما وأباك، العروسني خذ خديجة: فقالت
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.. بيتكم أنا عيلَّ وكفاية عائشة: وقالت
إىل نظرة كمال من حانت حتى بك وكشكش ياسني قصة تقصُّ خديجة وراحت

االنرصاف. يف مستأذنًا فنهض قلدس، رياض موعد فتذكَّر ساعته

٢٠

أيام؟ إالَّ عليه يبَق لم االمتحان أن من بالرغم ا حقٍّ الطبيعة بجمال تستمتع أن أتستطيع –
عىل العشب افرتشت الطالب من جماعة يف كذلك، طالبًا واملسئول طالبًا، السائل كان
وعىل آخرون، طالب احتله خشبي كشك أعالها يف خرضاء هضبة فوق دائرة نصف هيئة
قال الفسيفساء، ممايش تتخلَّلها األزهار وحيضان النخيل جماعات تراءت البرص مرمى
االمتحان. اقرتاب رغم الزوجية، بالحياة شوکت املنعم عبد يستمتع كما املسئول: الطالب
فقال شوکت، أحمد وكذلك الدائرة، نصف محيط يف جالًسا شوکت املنعم عبد كان

للنجاح. فرصة أحسن للطالب يُهيئ تظنون، ما بخالف الزواج، املنعم: عبد
نصف من اآلخر الطرف يف ياسني رضوان لصق يجلس وكان عزت، حلمي فقال

املسلمني! اإلخوان من الزوج كان إذا هذا الدائرة:
إن أجل غمٍّ. من نفسه يف الحديث أثاره ما رغم اللؤلؤي، ثغره عن رضوان وضحك
مغامرة ال، أم املغامرة هذه عىل يوًما يقدم كان إن يدري فال قلقه، تثري الزواج سرية
وما طالب: وتساءل وجسده! روحه عن أبعدها ما ولكن رضورية، هي ما بقدر مخيفة

املسلمون؟ اإلخوان
تسمع ألم وعمًال، علًما اإلسالم إحياء إىل تهدف دينية جمعيٌة عزت: حلمي فأجابه

األحياء؟ يف تتكون بدأت التي بُشَعبها
املسلمني؟ الشبَّان غري –

.. نعم –
الفرق؟ وما –

.. األخ سل شوکت: املنعم عبد إىل يشري وهو فأجاب
نحاول ولكننا فحسب، والتهذيب للتعليم جمعية لسنا القوي: بصوته املنعم عبد فقال

.. حكم ونظام ورشيعة ودنيا دينًا هللا، خلقه كما اإلسالم فهم
العرشين؟ القرن يف يُقال كالم أهذا –

.. املائة بعد العرشين القرن ويف القوي: الصوت فقال
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جديد! خازوٌق هذا والشيوعية. والفاشستية الديمقراطية بني هوه يا احرتنا –
رباني! خازوق لكنه ضاحًكا: أحمد فقال

ياسني رضوان وكأن غاضبة، بنظرٍة حدجه املنعم عبد أن إال ضحك، ضجة فعلت
موفٍق. غري تعبري خازوق؟! فقال: التعبري، ساءه

خالفوكم؟ إذا الناس ترجمون وهل املنعم: عبد يسأل الطالب وعاد
ما بأشد الرجم وليس الخلق، يف وانحالل العقيدة، يف زيغ يتهددهم الشبان إن –
وآية ونُرشد، نهدي الطيب واملثال الحسنة باملوعظة وإنما نرجم، ال ولكننا يستحقونه،
خالقه عىل ويتطاول أمامكم، يمرح هو وها الرجم، يستحقون ممن أًخا يضم بيتنا أن ذلك

سبحانه!
فإني خطًرا، أخيك من آنست إذا إيَّاه: مخاطبًا عزت حلمي وقال أحمد، فضحك

.. األحمر الدرب يف معي لإلقامة أدعوك
مثله؟ أأنت –

هكذا قبطي، لزعيمنا األول املستشار متسامحون، قوم الوفديني معرش ولكننا ، كالَّ –
.. نحن

أُلغيت الذي الشهر نفس يف الهراء هذا إىل تْدعون كيف يقول: األول الطالب وعاد
األجنبية؟ االمتيازات فيه

لألجانب؟ إكراًما ديننا أنُبْطل متسائًال: املنعم عبد فقال
الذين فدع االمتيازات، ألغيت آخر: واٍد يف كان وكأنما يقول ياسني برضوان وإذا

.. يتكلمون املعاهدة انتقدوا
االستقالل إن والحسد، الكراهية إنها مخلصني، غري النقاد هؤالء عزت: حلمي فقال
نلنا؟ مما أكثر بالكالم ننال أن يف يطمعون فكيف بالحرب: إالَّ يؤخذ ال الكامل الحقيقي

املستقبل! عن نتساءل دعونا ضجٍر: يف يقول صوت فجاء
إىل أعود لن .. أريحونا األبواب، عىل واالمتحان مايو شهر يف يُبحث ال املستقبل –

.. للمذاكرة الوقت يل يتسع حتى اليوم بعد الكلية
الوظائف أو التسكع اآلداب؟ أو الحقوق مستقبل ما تنتظرنا، ال الوظائف إن مهًال، –

.. شئتم إذا املستقبل عن تساءلوا الكتابية،
األبواب! فستُفتح االمتيازات أُلغيت وقد أما –

األبواب! من أكثر السكان األبواب؟! –

100



السكرية

النجاح لهم وأتاح مغلقة، أبوابها وكانت الجامعة الطلبة أدخل اس النحَّ .. اسمعوا –
توظيفنا؟ عن يعجز فهل املتعسف املجموع أعجزهم أن بعد

مكونًا كان الرءوس، نحوه واتجهت األلسنة فانعقدت رسب، الحديقة أقىص يف والح
تميزهن تكد لم الجيزة. مديرية صوب متجهات الجامعة من قادمات فتيات أربع من
الذي املمر كان إذ قرب؛ عن رؤيتهن يف األمل يسقن متمهالت تقدمن ولكنهن بعد، األبصار
البرص، مجال يف ورصن الشمال، نحو مسرية يف الصحاب مجلس أمام ينعطف فيه يرسن
وقال اآلداب، من وثالث الحقوق من واحدة كلياتهن، وأسماء أسماءهن األلسن وردَّدت
فتاة نفسه؛ شوارد االسم وجذب صربي»، «علوية إحداهن نحو ينظر وهو لنفسه أحمد
وعينني فاحم، أسود شعٍر ذات بيضاء نحيلة، الطول، معتدلة ، ممرصَّ تركي جمال ذات
ولفتات أرستقراطي سمت ذات الحاجبني، مقرونة الجفون، عاليتَي واسعتني سوداوين
بمعلومات يظفر والباحث — علم وقد اإلعدادي، القسم يف زميلة فهي كله ذلك وإىل رفيعة،
كلمة ليبادلها فرصة تهيأت تكن ولم االجتماع، قسم يف مثله اسمها لت سجَّ أنها — شتَّى
لم ولكنها بإعجاٍب نعيمة مالمح رمق طاملا نظرة. أول من اهتمامه أثارت ولكنها واحدة،

..؟! والقلب العقل، بصداقة قريبًا فيبرش شأٌن، لها الفتاة هذه أعماقه، تهز
اآلداب كلية تصبح قريب ا عمَّ األنظار: عن الرسب تواري عقب عزت حلمي قال

بنات! كلية وكأنها
تثقوا ال الدائرة: نصف يف اآلداب طالب بني برصه يردد وهو ياسني رضوان فقال
الحصص، بني فيما كليتكم يف زياراتكم من يُكثرون الذين الحقوق طالب بصداقة

مفضوح! فالغرض
الفتيات حديث فإن اللحظة، تلك يف سعيًدا يكن لم ولكنه عالية، ضحكًة ضحك ثم

وحزنًا. اضطرابًا نفسه يف يثري
اآلداب؟ كلية عىل الفتيات يُقبل لَم –

.. لهن صدًرا الوظائف أوسع هي التدريس وظيفة ألن –
نسائية، دراسة اآلداب فدراسة أخرى ناحية ومن ناحية، من هذا عزت: حلمي فقال

واحد! باب كلها والقصص، والشعر والكحل واملانيكور الروج
ثم لالحتجاج، توثُّبهم رغم ضحكوا اآلداب طالب وبقية أحمد، حتى جميًعا فضحكوا
الحق أما نسائيٍّا، التمريض كان فطاملا الطب، عىل الجائر الحكم هذا يصُدق أحمد: قال

واملرأة. الرجل بني باملساواة اإليمان فهو نفوسكم يف بعُد يستقرَّ لم الذي
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مثلنا! إنهن للنساء نقول أن ا ذمٍّ أم مدًحا كان إن أدري ال باسًما: املنعم عبد قال
.. ذمٌّ ال مدٌح فهو والواجبات بالحقوق األمر تعلَّق إذا –

املرياث. عدا ما يف واملرأة الرجل بني اإلسالم سوى لقد املنعم: عبد فقال
بينهما! ساوى الرق يف حتى متهكًما: أحمد فقال

املأساة! هي هذه دينكم، تعرفون ال أنتم قائًال: املنعم عبد فاحتد
اإلسالم؟ عن تعرف ماذا باسًما: وسأله ياسني، رضوان إىل عزت حلمي والتفت

عنه؟ أنت تعرف وماذا لهجته: بنفس اآلخر فسأله
تعرف؟ ال بما تهرف ال حتى عنه تعرف ماذا وأنت أحمد: أخاه املنعم عبد فسأل

.. باألديان! أومن ال ذلك، وحسبي دين، أنه أعرف بهدوءٍ: أحمد فقال
األديان؟ بطالن عىل برهان ألديك مستنكًرا: املنعم عبد فتساءل

حقيقتها؟ عىل برهان أنت ألديك –
أخيه وبني بينه يجلس الذي الشاب جعل حتى صوته ارتفع وقد املنعم، عبد فقال
كيف أوًال أسألك دعني ولكن .. مؤمن كل وعند عندي، كاملنزعج: بينهما رأسه يردد

تعيش؟
ترمي واجبات من ألتزمه وبما وبالغد، واإلنسانية بالعلم إيماني الخاص، بإيماني –

جديد. لبناءٍ األرض تمهيد إىل النهاية يف
.. به إنسان اإلنسان ما كل هدمت –

بعض خطة عىل ولكن قوتها، عىل ال آية سنة ألف من أكثر عقيدة بقاء قل بل –
وأنا ه أغريِّ أن يجب طفل وأنا يل يصلح ما املتجددة، الحياة معنى ضد ذلك اإلنسان، بني
بالعلم الطبيعة عبودية يقاوم وهو واإلنسان، .. للطبيعة عبًدا اإلنسان كان طاملا رجل.
الفرامل من نوٌع فهو ذلك عدا ما التقدمية، باملذاهب اإلنسان عبودية يقاوم كما واالخرتاع

الحرة! اإلنسانية عجلة عىل الضاغطة
حلٌّ سهٌل، اإللحاد له: أحمد أخوة فكرة يكره اللحظة تلك يف وكان املنعم، عبد فقال
وليس والناس، ونفسه ربه حيال املؤمن يلتزمها التي الواجبات من هروبيٌّ ؛ هروبيٌّ سهل
هذا نختار ال فنحن اإليمان، عىل الربهان من أقوى يَُعد أن يمكن اإللحاد عىل برهاٍن من

.. بأخالقنا نختاره ما بقدر بعقولنا ذاك أو
أن كأخوين لكما األفضل من كان املناقشة، لعنف تستسلما ال قائًال: رضوان ل وتدخَّ

.. واحد حزٍب من تكونا
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.. إيمان غامضة: ثائرة نوبات تعرتيه أحيانًا وكان قائًال، يندفع عزت بحلمي وإذا
يشء، كل يكون أن ينبغي وحده العلم عىل القائم النظام فارٌغ، كالٌم الغد! .. إنسانية
علمنا بدا ومهما أنواعه، بكافة البرشي الضعف استئصال هو واحد بيشءٍ نؤمن أن يجب

نظيف! قويٍّ مثاٍل إىل بالبرشية للوصول وذلك قاسيًا،
املعاهدة؟ بعد الجديدة الوفد مبادئ أهذه –

إنه رضوان: عنه وقال الطبيعية، حالته إىل به عادت ضحكة عزت حلمي فضحك
وربما بالجملة، القتل إىل فيدعو غريبة طارئة مذاهب أحيانًا به تطوف ولكن وفدي، ا حقٍّ

مريًحا؟ نوًما أمس ينم لم أنه عىل ذلك دلَّ
فيما برصه ورسح رضوان، بذلك فُرسَّ الصمت، فساَد فعٍل ردُّ الخصام لشدة وكان
يعلن الكل النخيل، أرساب إىل يرنو أو السماء، يف املدوِّمة الحدأ بعض يتابع فراح حوله
أعماق يف يضطرم ما يكتم أن إال يسعه ال ولكنه الخالق، عىل به م يتهجَّ ما حتى رأيه
البرش م قسَّ الذي َمن كالغريب، أو كاملطارد، فهو يتهدده، مرعبًا ا رسٍّ وسيظل نفسه،
قال بالتعساء؟ كثريا نهزأ ولَم آٍن؟ يف والَحَكم الخصم تكون وكيف وشاذ؟ طبيعي إىل
عىل أشهر تسعة فبعد أنت أما يحميه، ربٍّا للدين إن تزعل، ال املنعم: عبد مخاطبًا رضوان

أبًا! ستكون األكثر
ا؟! حقٍّ

هللا لغضب أتعرَّض أن عيلَّ أهون ة: الحدَّ آثار عنه ليمسح أخاه مداعبًا أحمد فقال
لغضبك! أتعرض أن من

السكرية إىل عودته عند فسيجد يغضب لم أم غِضَب نفسه: يحدِّث أحمد مىض ثم
بالسكرية؟ األول الدور يف صربي علوية فأجد يوًما أعود أن املستحيل أمن حانيًا، صدًرا

.. لضحكته الحقيقي السبب ن يخمِّ لم أحًدا ولكن ضحكة، عنه وندَّت

٢١

كثريون، أناس وقف الحديقة ففي مألوفة؛ غري حركة يف عيىس باشا الرحيم عبد بيت بدا
ياسني رضوان ذراع عزت حلمي فلكز والخارج، الداخل وكثر آخرون، جلس الفراندا ويف

.. جرائدهم تزعم كما أنصار بال لسنا بارتياح: له وقال البيت، من يقرتبان وهما
التضامن» «يحيا الشبَّان بعض هتف الداخل، إىل سبيلهما ان يشقَّ أخذا وعندما
تُرى قلٍق: يف نفسه ساءل أنه بَيَْد مثلهم، ثائًرا متحمًسا كان تأثًرا. رضوان وجه فتورد
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حلمي إىل بمخاوفه مرة أفىض وقد زياراته؟ من السيايس غري الجانب يف أحد يشك أال
يجدر األقدام، ثابت الرأس مرفوع ْرس بالخواف! إال تلحق ال الريبة «إن له: فقال عزت،
بهو وكان يجب.» مما أكثر الناس آلراء يكرتثوا أال العامة للحياة أنفسهم يُِعدون بالذين
صدر ويف الوفدية، الهيئة أعضاء وبعض وعمال طلبة منهم بالجالسني، مكتظٍّا االستقبال
هالة تكتنفه صارًما، جادٍّا عادته، غري عىل متجهًما عيىس، باشا الرحيم عبد جلس املكان
أشار ثم وصافحهما رزانة، يف الستقبالهما فنهض إليه ما وتقدَّ الخطري. السيايس الرجل
الشابَّني: استقبال أثناء الحديث عن توقف قد وكان الجالسني، أحد وقال بالجلوس. لهما
النقرايش! بينهم يجد فال الجدد، الوزراء أسماء عىل يطَّلع وهو العام الرأي فوجئ ما شد
كان االختالف وأن خاصة أمًرا، االستقالة عند توقعنا عيىس: باشا الرحيم عبد فقال
فَصل لقد الوفد أعضاء من كغريه ليس النقرايش ولكن املقاهي، به تحدثت حتى ذاع قد
أن تنسوا وال آخر، شأن فله النقرايش أما قائمًة، لهم تُقم فلم كثريين قبُل من الوفد
املشانق سلوا املحارب، املناضل املجاهد الوفد الوفد، هما أيًضا، ماهر أحمد معناه النقرايش
الحكم، نزاهة هي الخارج، يشني بالذي املرة هذه الخالف وليس والقنابل، والسجون
وال النقرايش ال سيخرج الذي هو فالوفد الوفد، وانشقَّ املحذور وقع وإذا القنابل، قضية

ماهر!
.. أخريًا وجهه عن عبيد مكرم كشف لقد –

أن تصديقه يسهل مما يكن فلم غريبًا، موقًعا رضوان أذنَي من القول هذا ووقع
هو عبيد مكرم يقول: بآخر وإذا صميمة. وفدية بيئٍة يف األسلوب بهذا الوفد قطب يهاجم

.. الباشا سعادة يا كله الرش هذا رأس
أصفاًرا! اآلخرون ليس باشا: الرحيم عبد فقال

دون وحده اس النحَّ عىل يستحوذ أن يريد إنه منافسيه، يطيق ال الذي هو لكنه –
.. يشء سبيله يف يقف فلن والنقرايش ماهر من الجو له خال وإذا رشيٍك.

ألزاله. نفسه اس النحَّ إزالة أمكنه لو –
مجاريها. إىل املياه تعود قد القول، يف ترسفوا ال أرجوكم، الجلوس: من شيخ فقال

النقرايش؟ دون الوزارة تألفت أن بعد –
.. ممكن يشءٍ كل –

… رأسه ركب إذا وهو عنيد، فرجل اس النحَّ أما سعد، عهد عىل هذا املمكن من كان –
والباشا بحرارة وتعانقا املكان وسط الباشا فاستقبله مهروًال، رجل البهو دخل وهنا

اإلسكندرية؟ يف الحال كيف عدت؟ متى يتساءل:
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منقطع شعبيٍّا استقباًال جابر سيدي محطة يف النقرايش استُقبل عال، .. عال –
الحكم، لنزاهة ثائٌر الكل غاضبون، الجميع األعماق، من املثقفة الجماهري له هتفت النظري،
النقرايش يحيا كثريون: وهتف .. سعد ابن النقرايش يحيا .. النزيه النقرايش يحيا هتفوا:

.. األمة زعيم
الرحيم عبد اضطر حتى كثريون هتافه فردَّد مرتفع، بصوٍت يتكلم الرجل وكان

الهدوء. التزام إىل داعيًا لهم ح يلوَّ أن باشا
منها. النقرايش إلخراج غاضب الوزارة، عىل ساخٌط العام الرأي يقول: الرجل وعاد –
.. الطاهر املالك ضد الشيطان يؤيد أن وارتىض تُعوَّض، ال خسارة اس النحَّ خرس لقد

الجامعة، تُفتح أكتوبر ويف أغسطس، يف اآلن نحن باشا: الرحيم عبد قال وهنا
يثوب أن فإما للمظاهرات اآلن منذ نستعد أن يجب فاصلة، موقعة الجامعة افتتاح فليكن

.. الهاوية إىل فليذهب وإما رشده، إىل اس النحَّ
بيت عىل ستتدفق الجامعيني مظاهرات أن أؤكد أن أستطيع عزت: حلمي فقال

.. النقرايش
الطلبة من بأنصارنا اجتمعوا التنظيم، إىل يحتاج يشء كل باشا: الرحيم عبد فقال
النواب من تصدَّق ال كثرة أن تؤكد عندي التي األخبار فإن هذا عن وفضًال العدة، وأعدُّوا

.. إلينا سينضمون والشيوخ
إىل تتسابق الوالء تلغرافات إن ذلك، تنسوا ال الوفد، لجان خالق هو النقرايش –

مساء. صباح مكتبه
يتحمل وهل أخرى؟ مرة الوفد أينقسم تُرى الدنيا؟ يف يحدث ماذا رضوان وتساءل
نهض الذي الحزب وانقسام الوطن مصلحة تتفق وهل عبيد؟ مكرم ا حقٍّ ذلك مسئولية
خاصة شتَّى اقرتاحاٍت املجتمعون وبحث والرد، األخذ وطال عاًما؟ عرش ثمانية برسالته
الباشا إال البهو يف يبَق لم حتى االنرصاف يف أخذوا ثم املظاهرات، وتدبري بالدعاية
وجلس وراءه، فمضيا الفراندا، يف للجلوس دعاهما ذاك وعند عزت، وحلمي ورضوان
عند تراءى أن لبث وما الليمون، أقداح إليهم ُحملت ما ورسعان منضدة، حول ثالثتهم
يعمل مهران، عيل يدعى السابقة، زياراته بعض يف رضوان عرفه األربعني، يف رجل الباب
يصحب وكان واملجون: للمزاح ميٍل من عليه ُطبع بما يوحي منظره وكان للباشا، وكيًال
وسوالفه الهائج شعره منظر من يبدو امُلَحيَّا، جميل عمره، من العرشين يف شابٍّا معه
فقبَّل الثغر باسم مهران عيل أقبل وقد الفن. أهل من أنه العريضة عنقه وربطة الطويلة
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لكنه ناشئ مغنٍّ جودت، عطية األستاذ قائًال: الشاب قدَّم ثم الشابني، وصافح الباشا، يد
الباشا! معايل يا عنه ثتك حدَّ أن سبق وقد موهوب،

ثم بعناية، الشاب ص وتفحَّ املنضدة، عىل وضعها كان التي نظارته الباشا فلبس
.. املرة هذه نسمعك فلعلنا كثريًا، عنك سمعت عطية، يس يا وسهًال أهًال باسًما: قال

كيف يقول: وهو الباشا عىل مهران عيل مال حني عىل جلس، ثم باسًما، للباشا فدعا
ي؟ عمِّ حال

منك أحسن باسًما: الرجل وأجابه الكلفة، دواعي زالت إذا الباشا يخاطب كان هكذا
مرة! ألف

قومية وزارة عن األنجلو بار يف يتهامسون عادته: خالف عىل جادٍّا مهران عيل فقال
النقرايش؟ برياسة قريبة

املستوزرين. من لسنا وتمتم: سياسية ابتسامة الباشا فابتسم
يقوم أن أتصور أن أستطيع ال طبًعا أساٍس؟ أي عىل وقلق: باهتمام رضوان وتساءل

صدقي؟ إسماعيل أو محمود كمحمد سيايس بانقالب النقرايش
والنواب الشيوخ أكثرية إقناع يف اآلن تنحرص املسألة كال. انقالب! مهران: عيل فقال

وأناة! بحكمة يعمل ماهر فعيل معنا، امللك أن تنَس وال إلينا، باالنضمام
الرساي؟ رجال من النهاية يف أنكون كآبة: يف يتساءل رضوان وعاد

والظروف فؤاد، غري فاروق تغري. املعنى ولكن واحدة، العبارة باشا: الرحيم عبد فقال
الجائرة! اس النحَّ هجمات أمام عليه مجني وهو متحمس، وطنيٌّ شابٌّ امللك الظروف، غري
وهل بالوزارة؟ الباشا نهنئ متى تُرى يقول: وهو حبور يف يديه مهران عيل ففرك

ألعمالك؟ وكيًال اخرتتني كما لوزارتك وكيًال تختارني
هو الطبيعي مكانك فإن للسجون، ا عامٍّ مديًرا أُعيِّنك بل ضاحًكا: الباشا فقال

السجن.
للجدعان؟! السجن إن يقولون لكنهم السجن؟ –

بالك! فليطمنئ ولغريهم، –
.. فضلكم من الجو وا غريِّ سياسة، حْسبنا فهتف: فجأة الضجر ركبه ثم

تُسمعنا؟ ماذا متسائًال: عطية األستاذ نحو والتفت
لك تفتَّحت نظره يف ُرْقت وإذا حظ، وابن يع سمِّ الباشا مهران: عيل عنه فأجاب

.. اإلذاعة أبواب
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تأليف من وهي وشبكوه» «شبكوني أغنية أخريًا لحنت ة: برقَّ جودت عطية فقال
مهران! األستاذ

أغاني؟ تؤلف متى منذ وسأله: وكيله، الباشا فرمق
وفعالتن؟ مفاعيل يف فيها غرقت سنوات، سبع األزهر يف أجاور ألم –

املجاور؟ حرضة يا هو من وشبكوه! شبكوني الخليعة؟ وأغانيك لألزهر وما –
الباشا! ذقن يف الباشا معايل يا املعنى –

الهرمة! ابن يا –
تناديه؟ ملاذا الباشا: فسأله السفرجي، مهران عيل ونادى

الطرب! مجلس لنا ليهيئ –
العشاء! أصيل حتى انتظر ينهض: وهو الرجل فقال

وضوءك؟ سالمنا ينقض ألم خبث: يف باسًما مهران فتساءل

٢٢

اليوم يعد لم عصاه. عىل متوكئًا مهل، عىل خطاه ناقًال بيته. الجواد عبد أحمد غادر
يُعفي كي اليوم، يف واحدة مرة إال بيته ليغادر يكن لم دكانه ى صفَّ أن فمنذ كاألمس،
يعد لم الوقت أن ومع السلَّم. ارتقاء عند قلبه يتحمله الذي الجهد من استطاع ما نفسه
الجو يطيق يعد لم النحيل الجسم إن إذ الصوفية؛ مالبسه يرتدي أن رأى أنه إال سبتمرب
منذ صاحبته التي والعصا كان. الذي القوي البدين الجسم فيه يمرح كان الذي اللطيف
يطيقها ال التي املتمهلة، مشيته يف متوكأه باتت األناقة عىل وآية للرجولة رمًزا الصغر
األزياء انتقاء عىل يحرص زال فما وأناقته، رونقه له بقي ولكن ومشقٍة. بجهد إال قلبه
من اقرتب وعندما ووقارها، الشيخوخة بجمال متمتًعا الفوَّاح بالعطر ويتطيَّب الفاخرة،
أبيه واسم اسمه حملت التي الالفتة ُرفعت الإرادية. بحركة عيناه نحوه مالت الدكان
وتقدَّمه والكي، للبيع طرابيش دكان فانقلب ومخربه، الدكان مظهر وتغريَّ وأعواًما، أعواًما
بأن عالنته سواه، عني ترها لم وهمية، الفتة لعينيه وتخايلت اسية، النحَّ والقوالب الوابور
يستدبر ينزوي، املعاش ركن يف هو وها واملرسات، والكفاح الجد زمان ، وىلَّ قد زمانه
— طاملا الذي القلب وتقبَّض واالنتظار، واملرض الشيخوخة دنيا ويستقبل اآلمال دنيا
ة مرسَّ إال نظره يف يكن لم نفسه اإليمان إن حتى وأفراحها، الدنيا بحب يهيم — زال وما
تدير التي الزاهدة العبادة — اليوم حتى — يعرف فلم أحضانها. إىل ودافًعا مرساتها من
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ذكراه تُمحى كيف ولكن دكانه الدكان يعد لم وحدها. اآلخرة إىل وتتطلع للدنيا الظهر
واألحباب، األصحاب وملتقى األنظار، ومحط النشاط، مركز كان الذي وهو ذهنه من
الصبيان، وربَّينا البنات، زوَّجنا فتقول: نفسك تعزي أن «ولك والجاه؟ العزة ومبعث
سنني — سنني الدنيا حلو وذقنا املوت، حتى يسرتنا موفور ماٌل ولنا األحفاد، ورأينا
وسامح الحنني! من آه ولكن أبًدا»، دائًما واجٌب، هلل والشكر نشكر، أن لنا وآن — ا؟ حقٍّ
خيانٍة وأي خيانة — لحظة تتوقف ال التي حياته — حياته مجرد الذي الزمن الزمن، هللا
ا أحقٍّ لتخربني املايض، عن تُحدثني أن األماكن هذه لسألت تنطق األحجار أن لو لإلنسان.
ال الثغر وهذا الخفقان؟ عن يكف ال املريض القلب وهذا الجبال؟ يهد الجسم هذا كان
ومرة قلب؟ كل يف معلَّقة الصورة وهذه األلم؟ يعرف ال الشعور وهذا الضحك؟ عن يُمسك

الزمن! هللا سامح أخرى
يتلو وهو ودخل حذاءه خلع الحسني، جامع إىل الوئيد املسري به انتهى وعندما
فصلَّوا الفار وإبراهيم عفت محمد انتظاره يف وجد حيث املنرب إىل ومىض الفاتحة.
كان الرحيم؛ عبد عيل لزيارة الطمبكشية نحو متجهني املسجد غادروا ثم جميًعا. املغرب
عيل من حاًال أحسن كانوا أنهم غري األمراض، ملقاومة ليتفرغوا العمل اعتزلوا قد ثالثتهم
إيلَّ يُخيَّل متنهًدا: أحمد السيد وقال الفراش، يُفارق أن بوسعه يعد لم الذي الرحيم عبد

.. راكبًا إال الجامع إىل الذهاب أستطيع لن قريب عما أني
.. بعضه من الحال –

عيل، كالسيد الفراش مالزمة إىل أضطر أن أخاف ما شد قلٍق: يف يقول الرجل فعاد
.. العجز يدركني أن قبل باملوت يكرمني أن هللا أدعو إني

.. سوء كل ويكفينا يكفيك ربنا –
وصادق العام، زهاء الفراش يف مشلوًال لبث حميدو غنيم يقول: وهو كالخائف فبدا

القضاء. حمَّ إذا الرسيعة بالنهاية أكرمنا فاللهم شهوًرا، العذاب هذا عانى املاوردي
أخي! يا هللا د وحِّ امرأة، انقلبت السوداء األفكار غلبتك إذا قائًال: عفت محمد فضحك
تأخرتم جزٍع: يف يقول فبادرهم حجرته، إىل أدخلوا الرحيم عبد عيل بيت بلغوا وملا

.. هللا سامحكم ميعادكم، عن
وجعل بهم، اجتماعه ساعة إال االبتسام يعرف يعد فلم عينيه، يف الرقاد ضجر بان
يف استعماله تأخر لو أصنع كنت ماذا الراديو، إىل االستماع إال اليوم طول يل عمل ال يقول:
ذلك ومع أفهمها، أكاد ال التي املحارضات حتى يل، يطيب يذيعه ما كل اليوم! حتى مرص
أعمارنا! مثل يف يتزوجون كانوا أجدادنا العذاب، هذا يستوجب الذي الحد إىل نكرب فلم
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من نتزوج أن يف رأيكم ما فكرة! فقال: الجواد، عبد أحمد الفكاهة روح فغلبت
األمراض؟! عنا وينفض شبابنا يجدد ذلك لعل جديد،

قلبه فتؤذي السعال نوبة تدركه أن الضحك يتجنب كان — الرحيم عبد عيل فابتسم
الحركة، يستطيع ال العريس بأن صارحوها ولكن عروًسا، يل اختاروا معكم! وقال: —

الباقي. وعليها
وليد رؤية إىل سيسبقك الجواد عبد أحمد فجأة: أمًرا تذكَّر وكأنما الفار خاطبه وهنا

عمره! يف يمد ربنا حفيدته،
الجواد! عبد ابن يا مقدًما مبارك –

أذكر زلت ما مطمنئ، غري ولكني ا حقٍّ حبىل نعيمة قائًال: تجهم أحمد السيد ولكن
.. عبثًا ذلك أنىس أن حاولت طاملا مولدها، يوم قلبها عن قيل ما
األطباء؟ بنبوءات تؤمن متى منذ جاحد، رجٍل من لك يا –

تؤرقني مشورتهم غري عىل أتناولها التي اللقمة باتت منذ قائًال: أحمد السيد فضحك
.. الفجر مطلع حتى

ربنا؟! ورحمة الرحيم: عبد عيل فتساءل
العاملني. رب هلل الحمد –

والحق الخوف، عىل يبعث الخوف ولكن هللا، رحمة عن بالغافل لست مستدرًكا: ثم
حياتي، يف القلق مركز هي عائشة عيل، يا عائشة تهمني ما بقدر تهمني ال نعيمة فإن

.. الدنيا هذه يف وحيدة تركتها إذا سأتركها املسكينة، التعيسة
.. األكرب الراعي وهو موجود، ربنا الفار: إبراهيم فقال

بعدك دوري وسيأتي قائًال: الرحيم عبد عيل صوت قطعه حتى مليٍّا، الصمت وساد
.. حفيدتي وليد رؤية يف

األوان. قبل أهلهن يُكربن فإنهن البنات، هللا سامح قائًال: أحمد السيد فضحك
.. مكابرة وكفاك بالكرب اعرتف عجوز، يا عفت: محمد فهتف

كالطفل قلبي أصبح العوج، فيسوق قلبي يسمعك أن خشية صوتك ترفع ال –
.. املدلَّل

علينا كان املايض، العام ذلك عام من له يا آسًفا: رأسه يهزُّ وهو الفار إبراهيم فقال
ميعاد! عىل كنا كأننا سليًما منَّا واحًدا ترك فما شديًدا،
.. سوا لنموت سوا َلنعيش الوهاب: عبد رأي عىل –
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أعني يصح؟ أهذا ا: جادٍّ ويتساءل لهجته يُغريِّ الرحيم عبد بعيل وإذا مًعا، فضحكوا
النقرايش؟ فعله ما

أستغفر مجاريها، إىل املياه تعود أن أملنا كم وقال: الجواد عبد أحمد وجه م فتجهَّ
.. العظيم هللا

هباءً! ضاعت والعمر الجهاد أخوَّة –
.. هباء يضيع جميل كل الزمن هذا يف –

كان ما النقرايش، لخروج حزنت كما ليشءٍ أحزن لم يقول: الجواد عبد أحمد وعاد
.. الحد هذا إىل الخصام به يذهب أن ينبغي

تنتظره؟ التي النهاية ما تُرى –
وأخذ نفسه، عىل املجاهد الرجل قىض لقد والشميس؟ الباسل أين املحتومة، النهاية –

ماهر. أحمد رجليه يف
السياسة! أطلِّق أكاد أنا السرية! هذه من دعونا متنرفًزا: عفت محمد قال وهنا

مالزمة إىل — هللا سمح ال — اضطررنا لو باسًما: فتساءل خاطر، للفار وخطر
ونتحادث؟ نتقابل فكيف عيل، كالسيد الفراش
.. فالك وال هللا فال عفت: محمد فتمتم

بابا يخاطب كما بالراديو، نتخاطب املحذور وقع لو وقال: الجواد عبد أحمد فضحك
.. األطفال! «سخام»

جزع الرحيم عبد عيل ولكن فيها، ونظر ساعته عفت محمد وأخرج جميًعا، وضحكوا
.. أيامه وأبو أبوه ملعون يقول، ماذا لتسمعوا الطبيب؛ يحرض حتى معي ستبقون وقال:

٢٣

ديسمرب، أواسط الزمن وكان الربودة، واشتدت السابلة فقلَّت أبوابها، تغلق الغورية كانت
رياض جذب يف صعوبة وجد قد كمال يكن ولم العام. ذلك متعجًال جاء الشتاء ولكن
شوًقا نفسه من وجد ولكنه الحي، عن غريبًا الشاب كان أجل الحسني. حي إىل قلدس
الفكر مجلة يف تعارفهما عىل مىض قد وكان مقاهيه. يف والجلوس أنحائه، يف للتقلُّب
بخالف مرتني، أو مرة يتقابال أن دون خالله أسبوع يمر لم عام، ونصف عام من أكثر
بيت أو الفكر، مجلة يف التقريب وجه عىل مساء كل بينهما تجمع كانت التي العطلة
الحسني قهوة أو الدين، عماد مقاهي أو البكري، بمنشية رياض بيت أو القرصين، بني
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فمحتها التاريخية عبده أحمد قهوة عىل املعاول أتت أن بعد كمال إليها لجأ التي الكربى
أفتقد «جعلت مرة لنفسه كمال قال وقد بصداقتهما، سعيَدين كانا األبد. إىل الوجود من
تستيقظ محرضه ففي قلدس»، رياض مأله حتى شاغًرا، مكانه وظل أعواًما، شداد حسني
من الرغم عىل هذا املتبادل. الفكر عناق يف نشوته يبلغ الذي االنبثاق ذاك وتستشعر روحه
متبادًال شعوًرا صداقتهما وظلت بدا. فيما متكاملني كانا وإن واحًدا، شيئًا يكونا لم أنهما
أتصور «ال له قال وال الصديق»، «أنت لآلخر أحدهما يقل فلم به؛ ينوِّها لم صمت، يف
فقررا السري، يف رغبتهما تفرت لم الجو برودة وعىل كذلك، ذلك كان ولكن بدونك»، الحياة
املساء، ذلك سعيًدا قلدس رياض يكن ولم الدين. عماد قهوة حتى األقدام عىل يسريا أن
اس النحَّ إقالة فليست الشعب؛ بهزيمة الدستورية األزمة انتهت شديد: بانفعاٍل يقول كان

.. الرساي مع التاريخي نضاله يف للشعب هزيمة إالَّ
.. كأبيه فاروق أن اآلن ثبت أسٍف: يف كمال فقال

عيل يد فهذه التقليديون، الشعب أعداء دبَّرها ولكن وحده، املسئول ليس فاروق –
ماهر أبنائه، من اثنان الشعب أعداء إىل ينضم أن املبكي ومن محمود، ومحمد ماهر
حقوق هضم من يمكِّنه من امللك وجد ملا الخونة من الوطن ر تطهَّ ولو والنقرايش،

.. الشعب
وامللك الشعب ولكن امليدان، يف اليوم اإلنجليز ليس قليٍل: صمٍت بعد استطرد ثم
بسيادته يتمتع أن يف املقدَّس الشعب حق هنالك يشء، كل ليس االستقالل لوجه، وجًها

.. العبيد حياة ال اإلنسان حياة ليحيا وحقوقه،
ر دمَّ فيما رها يدمِّ أن الشك يستطع لم أجل كرياض، السياسة يف غارًقا كمال يكن لم
املقر: أين يدري ال عقله كان وإن بقلبه، الشعب بحقوق يؤمن كان عواطفه، يف حيًة فلبثت
إال الجماهري وما لألصلح البقاء «بل يقول: آخر وحينًا اإلنسان»، «حقوق حينًا: يقول عقله
يتخلص فلم قلبه أما باالختبار؟» جديرة تجربة أليست «والشيوعية، قال: وربما قطيع»
فكانت رياض أما فهمي، بذكرى ممتزجة صباه منذ صاحبته التي الشعبية عواطفه من
التي اإلهانة ننىس أن أيمكن يقول: رياض وعاد الذهني نشاطه يف أصيًال جوهًرا السياسة
األمة؟ وجه يف وبصقة وقذف سبٌّ املجرمة، اإلقالة وهذه عابدين؟ ميدان يف مكرم اها تلقَّ

.. حرستاه وا يهللون، البعض يجعل األعمى والحقد
ملكرم! غاضب أنت مداعبًا: كمال فقال

القومية حزب الوفد أن ذلك وفديون؛ جميًعا األقباط إن تردٍد: دون رياض فقال
تجعل التي القومية حزب ولكنه الوطني، كالحزب تركيٍّا دينيٍّا حزبا ليس الخالصة،
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يعلمون الشعب أعداء وأديانهم، عنارصهم اختالف عىل للمرصيني حرٍّا وطنًا مرص من
منذ ذلك وسيعانون صدقي، عهد طوال السافر لالضطهاد هدًفا األقباط كان ولذلك ذلك؛

.. اليوم
أن له راق أنه غري بالكمال، لصداقتهما تشهد التي الرصاحة بهذه كمال ب ورحَّ

.. والفن! بالعلم إالَّ يؤمن ال الذي أنت األقباط! عن تتحدث أنت ها دعابٍة: يف يتساءل
يف البارد الهواء يتدافع حيث األزهر شارع بلغا قد وكانا بالصمت. رياض فالذ
منها، بعض تناول إىل كمال فدعاه بسبوسة بدكان طريقهما يف مرا ثم العنف. من يشء
رياض: قال ذلك وعند يأكالن، جانبًا وانتحيا صغريًا طبًقا منهما كل أخذ أن لبث وما
املسيحية بأن كثرية أحايني يف أشعر مًعا، وقبطي الديني إني بل آن، يف وقبطيٌّ حرٌّ إني
أليس مهًال، ولكن اضطربت. عقيل عىل الشعور هذا عرضت إذا وربما ديني، ال وطني
يف الفناء وهو أال التنازع، هذا يُنسيني بأن خليق واحد يشءٌ قومي؟ أنىس أن الجبن من
قوميٌّ ولكنه دينًا، مسِلٌم اس النحَّ إن زغلول، سعد أرادها كما الخالصة املرصية القومية
بوسعي قبطي، وال مسلم ال مرصيون؛ بأننا إال حياله نشعر فال أيًضا، الكلمة معنى بكل
يف مسئولية الحقة الحياة ولكن األفكار، بهذه صفوي أكدِّر أن دون سعيًدا أعيش أن

نفسه. الوقت
املرصية رياض سحنة كانت بالعواطف، يجيش وصدره ويفكر يتمطَّق كمال كان
رياض موقف «آن نفسه. يف شتى تأمالت تُثري الفرعونية بالصور تذكِّره التي الصميمة
انقسام يعاني شخص — وقلبي عقيل بني — نفيس وأنا تُجحد، ال التي وجاهته له
وجدارة تضطهدها؟ أغلبية وسط تعيش أن ألقلية يتأتَّى كيف هو، فكذلك الشخصية،
يف تتمثل ما أول تتمثل للبرش سعادة من تحققه بما عادًة تقاس السامية الرساالت
بمشكلة أصطدم أن دون اآلن حتى عشت فقد تؤاخذني؛ ال قال: املضطهدين.» بيد األخذ
من املطهر الثورة جو يف شببت ثم الجميع، أحب أن أمي لقنتني البدء فمنذ العنرصية،

املشكلة. هذه أعرف فلم ب، التعصُّ شوائب
اإلطالق، عىل مشكلة ثمة تكون أال املرجو املسري: يستأنفان وهما رياض فقال
لست محزنة. سوٍد ذكريات من تخلو ال بيوت يف نشأنا بأننا أصارحك أن يؤسفني
استهان فقد — بيته يف ال — األرض أقىص يف إنسان بحق يستهني من ولكن متعصبًا،

.. جميًعا اإلنسانية بحقوق
أوساط من تنبعث ما كثريًا الحقة اإلنسانية رساالت أن عجب ال القول، هذا جميل –
.. دائًما متعصبون ثمة ولكن البرشية، باألقليات الضمائر مشغويل رجال من أو األقلية،
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كفاًرا يعتربوننا عندكم وهم قديم، والحيوان حديث اإلنسان مكان، كل ويف دائًما –
ملوك ساللة إنهم أنفسهم عن ويقولون مغتصبني، كفاًرا يعتربونكم عندنا وهم مالعني،

.. الجزية بدفع دينهم عىل يحافظوا أن استطاعوا الذين مرص
هذا يف األصل تُرى قولكم، وذاك قولنا هذا وقال: عاليًة، ضحكًة كمال فضحك
وفاق، عىل املسلمون ال الخصام؟! إىل أبًدا املتطلعة البرشية الطبيعة أم الدين الخالف
الحجازي وبني والسني، الشيعي بني مستمرٍّا نزاًعا وستجد وفاق، عىل املسيحيون وال
األهيل والنادي العلوم، وطالب اآلداب وطالب والدستوري، الوفدي بني كالذي والعراقي،
باليابان! زلزال خرب الصحف يف طالعنا إذا نحزن ما فشد كله ذلك رغم ولكن والرتسانة،

قصصك؟ يف ذلك تعالج ال ملاذا اسمع،
.. واملسلمني األقباط مشكلة –

.. الفهم سوء أخاف قال: ثم مليٍّا، قلدس رياض فصمت
عرصنا يف يشءٍ كل رغم أننا تنَس ال ثم أخرى: صمت فرتة بعد مستطرًدا ثم
جلودنا من املسلمون يصنع أن املايض يف يقرتح جاويش العزيز عبد الشيخ كان الذهبي،

.. أحذيتهم
جذورها؟ من املشكلة هذه نستأصل وكيف –

مشكلة هي اليوم األقباط مشكلة كله، الشعب مشكلة يف ذابت أنها الحظ حسن من –
.. تحررنا تحرَّر وإذا اضطهدنا اضطهد إذا الشعب؛

عقيل يعرف فمتى وحده، بالحب يحيا قلبك املنشود، الحلم ذلك .. والسالم «السعادة
علمتني لرياض صداقتي إن نعم»؟ «نعم. املنعم: عبد أختي ابن بلهجة أقول متى سبيله؟
قصوًرا نفسها الفلسفة وجدت الذي الوقت يف بالفن، أومن كيف ولكن قصصه، أقرأ كيف

للسكنى؟» صالحة غري
أصدقني! .. اآلن؟ تفكر فيم النظر: إليه يسرتق وهو فجأة، رياض وسأله

قصصك. يف أفكر كنت برصاحٍة: فأجابه سؤاله، وراء ما إىل وفطن
لرصاحتي؟ تتألم ألم –
.. هللا سامحك أنا! –

األخرية؟ قصتي أقرأت سأل: ثم كاملعتذر، فضحك
أني مالحظة مع ، جدِّيٍّ غري نشاط الفن أن إيلَّ يُخيل ولكن لطيفة، وهي نعم، –
عالية، علمية ثقافة مثقٌف أنت اللهو؟! أم الجد اإلنسانية: حياة يف أخطر أيهما أدري ال
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وإني القصص كتابة يف يضيع كله نشاطك ولكن بالعلم، العلماء» «غري أدرى ولعلك
العلم؟ من أفدت ماذا أحيانًا: ألتساءل

لها، واإلخالص الحقيقة، عبادة للفن العلم من أخذت حماسة: يف قلدس رياض فقال
.. املخلوقات مع الشامل والتسامح الحكم، يف والنزاهة ُمرة، تكن مهما بشجاعة ومواجهتها
فقرأ إليه، قلدس رياض ونظر القصص؟ بملهاة عالقتها ما ولكن ضخمة، كلمات
يف شيئًا أن عزائي ولكن بالفن، الظن تُيسء أنت قال: ثم عاليًا فضحك وجهه، يف الشك
مثًال أنت بقلوبنا، نعيش ولكننا بعقولنا نرى نحن شكك، من يسلم أن يمكن ال الدنيا
السياسية، بلدك حياة يف ما مشاركًة وتشارك وتتعامل تحب — الشكِّي موقفك رغم —
الفن قوة، اإليمان عن يقل ال الشعوري أو شعوريٌّ مبدأ النواحي هذه من ناحية كل ووراء
العاملية، اآلراء معركة يف بفنه أسهم من األدباء فمن هذا وإىل اإلنسان، عالم عن املعربِّ هو
يكون أن يمكن ال العاملي، الجهاد ميدان يف الكفاح ُعَدد من ُعدَّة يديه عىل الفن فانقلب

.. جدي غري نشاًطا الفن
أنه عىل لدلَّل الجدل عىل قدرة اللب لبائع أن لو الفنان؟ قيمة عن أم الفن عن دفاع
كذلك يبعد وال ذاتية، قيمة يشء لكل يكون أن يبعد وال البرش، حياة يف خطريًا دوًرا يلعب
يف اللحظة؟! هذه يف أنفاسهم يلفظون البرش من مليونًا كم البتة، قيمة ليشءٍ يكون أال
والكون الليل يبث عاشٍق صوت أو لعبة، فْقد عىل بالبكاء طفل صوت يرتفع نفسه الوقت
دعني العاملية، اآلراء معركة عن قلت ما ملناسبٍة قال: أبكي؟ أم أأضحك قلبه، متاعب
من واآلخر اإلخوان، من أخت ابن يل أرستنا، يف مصغرة صورة عىل تنعكس بأنها أخربك

الشيوعيني!
قمقم، يف نعيش نعد لم آجًال، أو عاجًال بيت، كل يف صورة لها يكون أن ينبغي –

األمور؟ هذه يف تفكر ألم وأنت
الفاشستية عن كتبًا قرأت كما املادية، للفلسفة دراستي ضمن الشيوعية عن قرأت –

.. والنازية
عيد يوم املوقف هذا من خروجك يوم تعد أن أرجو تاريخ، بال مؤرخ وتفهم، تقرأ –

السعيد. ميالدك
من حق من تخلو ال وألنها ناحية، من الذع نقٌد ألنها املالحظة، لهذه كمال فاستاء
أرستنا يف واإلخواني الشيوعي من كلٌّ عليها: التعقيب من متهربًا قال ثم أخرى، ناحية

به! يؤمن بما مكني علم غري عىل
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عرف ما أضعاف املسيحية عن يعرف اليوم مسيحي أتفه إن علم، ال إرادٌة اإليمان –
.. اإلسالم يف عندكم كذلك الشهداء،

املذاهب؟ هذه من بمذهب تؤمن وهل –
النظم وكافة والنازية للفاشية احتقاري يف شك ال تفكٍر: بعد رياض فقال
العنرصية الخالفات مآيس من خاليًا عامًلا تخلق بأن فخليقة الشيوعية أما الدكتاتورية،

.. فنِّي يف ُمركَّز األول االهتمام أن بَيَْد الطبقية، واملنازعات والدينية
تتحدث الذي العالم هذا خلق قد اإلسالم ولكن دعابة: صوته يف وكان كمال فقال

.. عام ألف من أكثر منذ عنه
.. فأسطورة الدين أما علم الشيوعية ديٌن. لكنه –

.. اإلسالم ال املسلمني مع نتعامل ونحن يبتسم: وهو مستدرًكا ثم
يتساءل: وهو فجأة رياض فتوقف الربودة، شدة رغم الزحام كثري فؤاد شارع وجدا

الجيد؟ والنبيذ املكرونة من عشاء يف رأيك ما
.. شئت إذا عكاشة قهوة إىل فلنذهب املأهولة، األماكن يف أرشب ال –

وتقاليد! وشارب نظارة كله؟ الوقار هذا تطيق كيف قائًال: قلدس رياض فضحك
— األقل عىل بجسمك — خلقت أنت قيود، فكله جسمك أما قيد، كل من عقلك حررت

.. مدرًسا لتكون
زمالئه، أحد ميالد حفل يف اشرتك فقد أليمٍة؛ بحادثٍة بجسمه رياض تنويه وذكَّره
أضحك حتى وأنفه برأسه معرًِّضا عليه أحدهم حمل وهناك سكروا، حتى جميًعا ورشبوا
ورأسه، أنفه خالقة عايدة األيام، وتلك عايدة، ذكر فقد رأسه أو أنفه ذكر وإذا الجميع.

.. املؤملة الرواسب هذه تبقى ثم يشء، ال فيُميس الحب يغيض أن عجب ومن
ثم القصة، فن عن ونتحدث نبيذًا نرشب هلمَّ يقول: وهو ذراعه من رياض وجذبه
عمتي، يا لها تقول كنت وإذا الجوهري، بعطفة جليلة الست بيت إىل ذلك بعد نذهب

.. خالتي يا لها فسأقول

٢٤

حجرة ففي شوکت. املنعم عبد شقة كانت هكذا أصح بمعنًى أو شأن، يف السكرية كانت
أما املولدة، والحكيمة وزنوبة وعائشة وخديجة أمينة نعيمة فراش حول اجتمعت النوم
وكمال، وياسني أحمد وأخوه إبراهيم والده املنعم عبد مع جلس فقد االستقبال حجرة يف
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هذا غري يف القادمة الوالدة تكون أن حسابك اعمل قائًال: املنعم عبد يُداعب ياسني وكان
.. لالمتحان فيه تستعد الذي الوقت

كان ما بقدر مبتهًجا، كان ما بقدر متعبًا املنعم عبد وكان أبريل، أواخر يف كانوا
فقال األلم، معاني كل يحمل ا حادٍّ املغلق الباب وراء من يرتامى الطلق صوت وكان قلًقا.
وكأن عقل، يتصورها ال الضعف من درجة بها وبلغ ا، جدٍّ أتعبها الحمل إن املنعم: عبد

.. واحدة دم نقطة به تعد لم وجهها
.. سواء وكلهن عادية، أموٌر هذه قال: ثم ارتياح، يف ياسني فتجشأ

عائشة منها عانت عسرية والدًة كانت نعيمة، والدة أذكر زلت ما باسًما: كمال وقال
.. خليل املرحوم مع املكان هذا يف واقًفا وكنت متأمًلا، وكنت عانت، ما
وراثي؟ الوالدة ُعرس أن هذا من أفهم هل املنعم: عبد فتساءل

.. اليرس عنده فوق: إىل بأصبعه يشري وهو ياسني فقال
إحضار ل تفضِّ أمي كانت كله، الحي يف معروفة بحكيمٍة جئنا املنعم: عبد فقال

ريب. بال وأمهر أنظف فهي الحكيمة؛ عىل أرصرت ولكني ولدتها، التي الداية
وعنايته. هللا بأمر بجملتها الوالدة أن ولو طبًعا، ياسني: فقال

والساعة الباكر، الصباح يف الطلق جاءها سيجارة: يُشعل وهو شوكت إبراهيم فقال
بيدها. يأخذ ربنا كالخيال، رقيقة إنها مسكينة، مساءً، الخامسة يف اآلن تدور

خاصًة: وأحمد املنعم عبد وابنيه عامًة، الجالسني يف الخاملتني عينيه يردد وهو ثم
األم! تتحملها التي اآلالم تذكر لو آه

بابا؟ يا يتذكَّر بأن الجنني تطالب كيف ضاحًكا: أحمد فقال
.. وحدها الذاكرة عىل تعتمد فال بالجميل تعرتف أن أردت إذا موبًخا: الرجل فقال
ومرت إليها، الرءوس فاتجهت السكون املغلقة الحجرة عىل وخيَّم الطلق، وانقطع
خديجة وجه عن فتحة ربَع فُفتح ونقره، الباب إىل ماضيًا فقام املنعم عبد صرب فنفد فرتة
وهي براحتيها ته صدَّ ولكنها رأسه، بإدخال وهمَّ متسائلتني، بعينني فطالعها املكتنز،

.. بعد بالفرج هللا يأذن لم تقول:
كاذبًا؟ طلًقا يكون أال الوقت، طال –

بالفرج. لنا وادُع اطمنئ منا، بذلك أدرى الحكيمة –
اعذروه بقوله: قلقه عىل علَّق الذي أبيه بجوار مجلسه إىل الشاب فعاد الباب، وأغلقت

والدة. محدث فإنه
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وراح فيه مطويًة كانت حيث البالغ جريدة جيبه من فأخرج ، يتسىلَّ أن كمال وأراد
وهو (ثم االنتخابية للمعركة األخرية النتائج الراديو يف أُعلنت أحمد: فقال يتصفحها،

.. مضحكة نتائج من لها ويا سخريٍة): يف يبتسم
الوفديني؟ من الناجحني مجموع ما اكرتاٍث: دون والده فتساءل

أذكر. ما عىل عرش ثالثة –
لرسور إكراًما خايل یا مرسور لعلك ياسني: خاله إىل خطابه موجًها أحمد قال ثم

رضوان؟
من يهمني فماذا نائب، هو وال وزير هو ال باستهانٍة: منكبيه يهز وهو ياسني فقال

كله؟ األمر
قد املزورة االنتخابات عهد أن يظنون الوفديون كان ضاحًكا: شوكت إبراهيم وقال

أخيه! من أرضط الدين شهاب ولكن انتهى،
مرص! يف القاعدة هو االستثناء أن الظاهر امتعاٍض: يف أحمد فقال
هزًال؟ هذا أليس االنتخابات، يف سقطا قد ومكرم اس النحَّ حتى –

األدب أساءا أنهما أحد ينكر ال لكن الحدة: من يشءٍ يف شوكت إبراهيم قال وهنا
.. األمور تُساس النحو ذلك عىل وليس مقامهم، للملوك إن امللك؛ حيال

حتى امللوك، حيال األدب قلة من قويٍة جرعاٍت إىل حاجٍة يف بالدنا إن أحمد: فقال
.. الطويل إغمائها من تفيق

ويف مزيف، برملاٍن ستار تحت املطلق، الحكم إىل يعيدونها الكالب ولكن كمال: فقال
بعض بأيدي يُرتكب هذا كل أشد، أو واستبداده فؤاد قوة يف فاروق سنجد التجربة نهاية

الوطن. أبناء
محبي من صباه عىل كان أنه ولو كمال ويوضح: يفرس وكأنه وقال ياسني، فضحك

.. ذلك بعد وفديٍّا انقلب أنه إال وحيدر، وثروت وعديل كشاهني اإلنجليز
البلد يف شخص كل مزورة، انتخابات خاصًة: أحمد إىل ينظر وهو ا، جادٍّ كمال فقال
يستقر أن هذا ويعني البالد، بها وتُحكم رسميٍّا بها يُعرتف ذلك ومع مزورة، بأنها يعلم
بالتايل رسقوا لصوص وزراءه وأن كراسيهم، رسقوا لصوص نوَّابه أن الشعب ضمري يف
مرشوعة والتضليل والتزييف الرسقة وأن مزورة، مزيفة وحكومته سلطاته وأن مناصبهم،

واالنتهازية؟ بالزيف وآمن والُخلق باملبادئ كفر إذا العادي الرجل يُعذر أفال رسميٍّا،
لشعبنا األفضل ومن خري، جانب رشٍّ كل يف يحكمون، دعهم متحمًسا: أحمد فقال
— الحكم هذا — له يحقق أن دون به ويثق يحبه بحكٍم يُخدَّر أن من الخسف يُسام أن
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محمد أمثال من الطغاة بحكم أرحب انقلبت حتى هذا يف فكرت طاملا الحقيقية، آماله
.. صدقي وإسماعيل محمود

فقال: إليه يجرَّه أن فأراد كعادته، الحديث يف يشرتك ال املنعم عبد أن كمال والحظ
رأيك؟ عن تحدثنا ال ملاذا

.. أستمع اليوم دعني وقال: لها، معنى ال ابتسامة املنعم عبد فابتسم
حيث من العودة يف فيفكر واجًما، املولود يجدك ال حتى فرفش قائًال: ياسني فضحك

.. أتى
جاء أجل للذهاب، عذٍر بانتحال يهم أنه منها كمال أدرك حركة ياسني عن وندَّت
الخروج يف كمال وفكر يشء، يُغريه أن يمكن ال عنده «السهر» ونظام القهوة، وقت
حجرة من تنطلق برصخٍة وإذا متوثبًا، يراقبه وجعل لوجوده، رضورة ال حيث معه
عنف، يف الرصخات وتتابعت البرشية، األعماق أنغام طياتها يف تحمل قاسية عنيفة نعيمة
لعله رجاء: يف إبراهيم همس حتى صمت، بينهم وساد الحجرة، باب نحو األعني وتطلَّعت

.. هللا شاء إن األخري الطلق
مرة الصمت عاد ثم املنعم، عبد لون وامتقع وجموا، حتى تواصل أنه بَيَْد ا؟ حقٍّ
وصدر ت بُحَّ حنجرة به تقذف خواء، كان ولكنه الطلق ورجع حني، إىل ولكن أخرى
ياسني: له فقال تشجيع، إىل حاجٍة يف أنه عىل املنعم عبد حال ودلت النزع. فكأنه تصدَّع

.. العسرية الوالدة يف مألوفة أحوال تسمع ما كل
عسرية؟ كانت ملاذا ولكن .. العسرية! العسرية! متهدج: بصوت املنعم عبد فقال

أمام وقفت حتى فاقرتبت إليها، فتطلعوا أغلقته، ثم زنوبة فخرجت الباب وُفتح
تُحرضوا أن ترجو الحيطة يف زيادة الحكيمة أن غري يرام، ما عىل يشءٍ كل وقالت: ياسني

.. محمد سيد الدكتور
بها؟ عما خربيني إحضاره، استوجبت الحال أن شك ال قائًال: املنعم عبد فوقف

تزيدنا أن أردت وإذا يرام، ما عىل يشءٍ كل مؤكِّد: هادٍئ بصوت زنوبة فقالت
.. الطبيب إحضار يف فأرسع اطمئنانًا

أحمد، أثره ومىضيف مالبسه، ليستكمل حجرته؛ فمىضإىل وقته املنعم عبد يضع ولم
هناك؟ ماذا ياسني: سألها ذاك وعند بالدكتور، ليأتيا مًعا خرجا ثم

عونها. يف هللا كان املسكينة تعبانة قلٍق: عن مرة ألول وجهها نمَّ وقد زنوبة، فقالت
شيئًا؟ تقل ألم والحكيمة –

118



السكرية

.. الدكتور تريد إنها قالت بتسليم: زنوبة فقالت
القلق. من ثقيًال ظالٍّ وراءها تاركًة الحجرة إىل زنوبة وعادت

بعيد؟ الطبيب أهذا ياسني: تساءل
بالعتبة. قهوتك فوق التي العمارة يف شوکت: إبراهيم فأجابه

ودوَّت الطبيب؟ يحرض ومتى األليم، الطلق عاد هل األلسن، فانعقدت رصخة ودوَّت
عائشة! صوت هذا مرتاًعا: يهتف ياسني وإذا التوتر، فازداد أخرى، مرة الرصخة

ففتحت الباب، ونقر الحجرة إىل إبراهيم فقام عائشة، صوت وعرفوا السمع، فأرهفوا
أن املستحسن من أليس هانم؟ لعائشة ما لكم؟ ما بلهفة: سألها باهت، بوجه زنوبة

الحجرة؟ تغادر
.. إبراهيم يس يا شديدة الحال .. كالَّ ريقها: تزدرد وهي زنوبة فقالت

حدث؟ ماذا –
.. انظر .. إنها فجأة، –

مغطَّاة نعيمة كانت ينظرون. الحجرة باب عىل الثالثة الرجال كان ثانية من أقل يف
الحجرة وسط واقفٌة أمها الفراش، يف حولها والحكيمة تها وَجدَّ خالتها الصدر، حتى
مغمضة نعيمة وكانت الوعي، فقدت وكأنها زائغتني بعينني بعيد من بنتها يف تحملق
الوجه أما الساكن، الجسد بقية من زمامه أفلت قد كأنما وينخفض يعلو صدرها العينني،
وخديجة رب»، «يا تهتف أمينة وجعلت «الدكتور!» الحكيمة هتفت كاملوت. باهت فأبيض
يف يعنيها ال األمر كأن تنطق فلم عائشة أما عيلَّ»، ردِّي .. «نعيمة مذعوٍر بصوت تنادي
يجبه. لم ولكنه هنالك؟» «ماذا ذهوٍل يف أخاه وسأل هنالك؟» «ماذا كمال تساءل يشء.
ليس صدره، يف قلبه فتقهقر وياسني وإبراهيم بعائشة برصه ودار عسرية؟! والدٍة أي

.. واحد معنًى إال هنالك
حال يف عائشة وكانت دخلوا، ما وإال والدة حجرة تعد لم جميًعا. الحجرة ودخلوا
وأتت مظلمتني، فبدتا عينيها نعيمة وفتحت كلمة. إليها يوجه لم أحًدا ولكن الشدة بالغة
وندَّت الفتاة، شهقت حضنها، يف وحوتها تها َجدَّ فأجلستها تجلس أن تريد كأنما حركة

ذاهبة. أنا .. ذاهبة أنا .. ماما تستغيث: كأنما هتفت بغتًة ثم عميقة، آهة عنها
خديجة ولطمت بالصوات، الحجرة وضجت جدتها، صدر عىل رأسها سقط ثم
عىل املطلة النافذة من بناظريها فرمت عائشة أما الفتاة، وجه يف أمينة دت وتشهَّ خديها،
هذا ما ربي؟ يا هذا ما كالحرشجة: صوتها تردد ثم ماذا؟ عىل عينيها وثبَّتت السكرية،

.. أفهم أن أريد ملاذا؟ ملاذا؟ تفعله؟ الذي
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ال تقول: وهي عصبية بحركٍة فأبعدتها يده، لها ومدَّ شوكت إبراهيم منها واقرتب
.. دعوني دعوني، أحد، منكم يلمسني

كالم عندكم هل تكلموني، ال فضلكم، من اخرجوا قائلة: بينهم برصها ردَّدت ثم
يشء يل يبَق فلم يل تبقى ما كل كانت ترون، كما نعيمة ماتت الكالم، ينفعني لن يُجدي؟

.. فضلكم من اذهبوا الدنيا، يف
وكان القرصين، بني إىل طريقهما يف وكمال ياسني مىض عندما حالًكا الظالم كان

الخرب! والدك أبلغ أن أثقل ما يقول: ياسني
.. نعم عينيه: يجفف وهو كمال فأجاب
.. تتحمل تعد لم أعصابي تبِك، ال –

املسكينة! وعائشة أخي، يا ا جدٍّ حزين أنا عيلَّ، ا جدٍّ عزيزة كانت متنهًدا: كمال فقال
عائشة. إال جميًعا سننىس عائشة! الكارثة! هي هذه –

مع يل أن ولو العمر، مدى عني يغيب لن وجهها أن أدري ال جميًعا؟! «سننىس
كنت يقول: ياسني وعاد ببلسمه؟» يجود متى ولكن كربى، نعمة هو فذَّة، تجربة النسيان
يُسعفها لن قلبها بأن مولدها يوم الدكتور لها تنبأ لقد تدري؟ أال زواجها، عند متشائًما

.. الغالب يف هذا يذكر والدك العرشين! بعد الحياة عىل
تدري؟ عائشة أكانت شيئًا، أدري ال –

.. منه بد ال هللا وقضاء قديم، تاريخ إنه كال، –
عائشة. يا أتعسك ما –

.. املسكينة أتعسها ما أجل –

٢٥

متابعة عىل مكبٍّا الجامعة، بمكتبة املطالعة قاعة يف جالًسا شوكت إبراهيم أحمد كان
منال، كل منه نال قد الجهد وكان أسبوع، إال االمتحان عىل بقي يكن لم يديه. بني كتاب
علوية فرأى مستطلًعا الوراء إىل فالتفت خلفه، وجلس القاعة دخل قد شخًصا بأن وشعر
عيناه التقت االلتفاتة تلك وعند استعارته، كتابًا تنتظر جلست ولعلها هي، نعم صربي!
شك من ما والحواس: القلب منتيش األول وضعه إىل رأسه أعاد ثم السوداوين، بالعينني
أنها إىل تخفى، ال األمور هذه فمثل بها، مغرٌم أنه تعرف كما شكله، تعرف باتت أنها يف
وجدته — األورمان حديقة أم املحارضات فصول يف سواء — هناك أو هنا التفتت كلما
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فاقت فرحته ولكن يقرأ، ما متابعة وبني بينه حضورها حال وقد النظر. إليها مسرتًقا
يؤمل — مثله االجتماع يف ستتخصص بأنها علم أن منذ — وكان يقدر. كان ما حتى
العام هذا له يُتَح لم الذي األمر املقبل، الدرايس العام غضون يف بينهما التعارف يتم أن
دون منه قريبة هكذا وجدها أن له يسبق لم أنه عىل اإلعدادي. القسم طلبة زحمة يف
أحدها، عىل ليطَّلع كأنما املراجع رفوف إىل يميض بأن نفسه فحدثته الرقباء، من كثرة
هنا منترشين الطالب من عدًدا فرأى حوله ما عىل نظرة وألقى طريقه! يف يحييها ثم
وعندما املقاعد، بني املمر يف وسار تردٍد دون فقام اليد، أصابع عددهم يتجاوز ال وهناك
ولكنها املفاجأة، وقع مالمحها يف فبدا مؤدبة، تحية رأسه فحنى عيناهما التقت بها مرَّ
منذ زميلة إنها كال، أخطأ؟ هل تُرى وتساءل أمامها. فيما ونظرت برأسها تحيته ردت
خاليًا. يكون يكاد مكان يف لوجه وجًها هكذا التقيا إذا يحييها أن واجبه ومن طويل، عام
يقلب وراح مجلًدا اختار ثم املعارف، لدائرة الحاوية الكتب خزانة إىل مسريه وواصل
صدره واهتزَّ التعب فزايله عظيًما التحية برد رسوره كان كلمة. يقرأ أن دون صفحاته
شغله صارت حتى وانجذابًا إعجابًا نفسه جوانب عليه مألت حسناء من لها يا نشاًطا.
أن يخشاه ما وأخىش يقولون، كما «أرسة» من أنها عن تنمُّ أحوالها كافة إن الشاغل.
لها يعرتف أن ليستطيع وإنه الجم، أدبها يُخفيه نصيب الطبقة كربياء من لها يكون
وذات .. بىل «أرسة»؟ شوكت آل أليس األمر، دعا إذا كذلك أرسة من بأنه — صادًقا —
.. مرتب .. ريع ساخرة، ابتسامٍة عن ثغره وافرتَّ مًعا! ومرتب ريع يوًما له فسيكون ملك،
املبادئ، يعرف ال أهوائه يف القلب إن الخجل، من بيشء وشعر مبادئُه؟ فأين إذن أرسة!
يخلقوا أن وعليهم لها، مراعاة ودون مبادئهم دائرة خارج ويتزوجون يحبون فالناس
يبلغ حتى بلغته يتكلم أن فعليه غريبًا بلًدا يدخل كمن جديًدا، خلًقا الجميلة أنصافهم
جده، وال أبوه وال هو يخلقهما لم واقعيتان حقيقتان وامللكية الطبقة إن ثم يريد. ما
التي السخافات هذه بمحو الكفيالن هما والجهاد والعلم عنهما، باملسئول هو فليس
يغري أن يستطيع كيف ولكن الطبقات، نظام يُغري أن ربما املمكن من البرش. بني تفرِّق
مع الشعبية املبادئ تتعارض أن وهيهات الدخل؟ موفورة أرسة من أنه وهو املايض
الدوق حفيدة وستفال فون جینی من تزوج نفسه مارکس وكارل األرستقراطي، الحب
ساحرة أمرية هي وها الرقص»، و«ملكة الساحرة» «األمرية ونها يسمُّ وكانوا برونشويك،
يمأل وجعل رجع، ثم موضعه إىل املجلد وأعاد الرقص. ملكة لكانت رقصت ولو أخرى
املزدان والقذال الرقيق، العنق وصفحة الظهر، أعىل من جانب قامتها، من بدا مما ناظريه
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دقائق تمِض ولم وجلس. مقعده إىل خفيًفا بها ومر املنظر، أجمل ما املعقوص، بالشعر
رآها ولكنه منرصفًة يظنها وهو آسًفا الوراء إىل فنظر الخفيفة، أقدامها وقع سمع حتى
مؤاخذة، ال وقالت: عينيه، يصدق ال وهو االرتباك، من يشءٍ يف وقفت حاذته فلما قادمة،

التاريخ؟ محارضات عندك أجد هل
.. تأكيٍد بكل يقول: وبادر كالجندي، نهض

كثري تقييد ففاتني يجب، كما اإلنجليزي األستاذ متابعة أستطع لم كاملعتذرة: فقالت
بعد، فيما فيها سأتخصص التي املواد يف إال املراجع إىل أرجع ال وأنا الهامة. النقط من

.. املواد سائر يف للمراجعة الوقت يتسع وال
.. مفهوم .. مفهوم –

.. فاتهم؟ ما منها لينقلوا الكثريين أعرتها وأنك مستوفاة، مذكراتك أن علمت وقد –
.. غًدا أمرك تحت ستكون نعم، –

.. متوسطة! إنجليزيتي ولكن الكسل، بي تظن ال تبتسم): وهي (ثم ا جدٍّ متشكرة –
للتعاون، الفرص لنا تتاح ولعله الفرنسية، يف املتوسط دون بدوري أنا بأس، ال –
.. لهاكنز االجتماع مدخل الكتاب، هذا عىل االطالع يهمك قد بالجلوس، تفضيل معذرة ولكن
الفرنسية، يف املتوسط دون إنك قلت مرات، إليه رجعت لقد متشكرة. قالت: ولكنها

السيكولوجي؟ مذكرات إىل حاجة يف فلعلك
.. تفضلت لو شاكًرا أكون تردد: دون فأجاب

املذكرات؟ نتبادل غًدا –
.. باإلنجليزية االجتماع بقسم الدراسات أكثر ستجدين معذرة، ولكن رسور، بكل –

االجتماع؟ قسم اخرتت أنني أتعرف ابتسامة: مولد تداري وهي فتساءلت
قال ولكنه «وقع»، بأنه شعر ولكنه حياء ثمة يكن ولم حياءه، ليداري كأنما ابتسم

نعم! ببساطٍة:
مصادفة؟ أية ملناسبة –

.. فعلمت سألت بل بجرأة: فقال
نتبادل غًدا جوابه: تسمع لم وكأنها قالت ثم القرمزيتني، شفتيها وضغطت

.. املذكرات
.. صباًحا –

.. وشكًرا اللقاء إىل –
اللقاء. إىل إليك، بالتعرف سعيد إني فبادرها:
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نحوه، مستطلًعا ينظر كان البعض أن ولحظ جلس. ثم الباب واراها حتى واقًفا لبث
لحاجتها أم بها، إعجابه من بدا ملا استجابة حديثها أكان تُرى بالسعادة. ثمًال كان ولكنه
بصحبة دائًما يجدها كان للتعارف. فرصة الساعة قبل تسنح لم مذكراته؟ إىل ة امللحَّ
ثغر من كلمة إن املعجزة. يشبه فيما طويًال تمنى بما فاز وقد فرصة، أول هذه األتراب.

.. يشء َكَال يشء كل من تجعل بأن خليقة نحبه

٢٦

املاهية وال الدرجة ال يشء، يهمه ال بأنه طويًال تظاهر قد وكان إرادته. رغم قلًقا ياسني بدا
الدرجة إن أيًضا: نفسه حيال ولكن فحسب املوظفني زمالئه أمام ال نفسها، الحكومة وال
ويقولون ياسني! ضيع ما ويا غري! ال جنيهني مرتبه ستزيد — إليها ي ُرقِّ إذا — السادسة
بَيَْد للرياسات؟! ياسني يكرتث كان متى ولكن ُمراجع، بعد قلم رئيس منه ستجعل إنها
أم زينب زوج — حسن أفندي محمد اإلدارة مدير استدعى أن بعد خاصة قلًقا، كان أنه
ليسمع استدعاه الوكيل أن املحفوظات موظفي بني وذاع الوزارة، وكيل ملقابلة — رضوان
حسن؟! محمد — بالرتقيات الخاص الكشف توقيع قبل األخرية للمرة موظفيه يف رأيه
له يشهد أن أيمكن بعيد! زمٍن من به لبطش عفت محمد السيد لوال الذي اللدود خليفته
كلية وطلب التليفون، إىل فهرع املدير حجرة خلو فرصة وانتهز طيبة؟ شهادة الرجل هذا

.. ياسني رضوان مستدعيًا الثالثة، للمرة اليوم ذلك بها يتصل وكان الحقوق،
والدك. أنا رضوان؟ آلو، –

عاٍل. يشءٍ كل وسهًال، أهًال –
.. لألب واسطة االبن ثقة، عن ينمُّ صوته كان

اآلن؟ التوقيع رهن الحركة –
خري. بكل ووعدهم وشيوخ نواب كلَّمه بك، وىصَّ الذي هو نفسه الوزير اطمنئ، –

أخرية؟ لتوصية املسألة تحتاج أال –
ا. جدٍّ اطمنئ أخربتك، كما الصباح هذا هنأني الباشا أبًدا، –

عليكم. سالم بني، يا أشكرك –
.. مقدًما مبارك بابا، يا السالم وعليكم –
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ومنافسه زميله — هللا فتح أفندي بإبراهيم فالتقى الحجرة، وغادر السماعة ووضع
ياسني: قال ذاك وعند ٍظ. تحفُّ يف التحية فتبادال امللفات، بعض يحمل قادًما — الدرجة يف

.. بشهامة كانت أيٍّا النتيجة ولنقبل أفندي، إبراهيم يا رياضية مباراة بيننا ليكن
رشيفة! مباراة تكون أن رشط عىل امتعاض: يف الرجل فقال

تعني؟ ماذا –
لوساطة! ال هللا لوجه االختيار يكون أن –

وأسعى تشاء كما اسَع الدنيا؟ هذه يف وساطٍة بدون رزق يوجد وهل رأيك! غريب –
.. والنصيب! القسمة صاحب الدرجة وسيأخذ أشاء، كما

منك. أْقَدم أنا –
تؤخر! وال تقدِّم ال سنة قديم، موظف كالنا –

.. نفوس وتُزهق نفوس تولد سنة يف –
.. وقسمته واحد كل تُزهق، تولد –

والكفاءة؟ –
كفاءة! كهربائية؟ محطات نُنشئ أو جسوًرا نقيم هل الكفاءة؟ منفعًال: ياسني فقال
.. مثقف رجٌل فأنا ذلك عن وفضًال باالبتدائية، كالنا كفاءة؟ من الكتابي عملنا يتطلب ماذا
أتظن مثقف! يس يا أهًال مثقف؟ وقال: ساخرة، ضحكة أفندي إبراهيم فضحك
تؤدي كأنك اإلدارة خطابات به تكتب الذي باإلنشاء أو تحفظه. الذي بالشعر مثقًفا نفسك

.. هلل أمري تارك أنا .. جديد من االبتدائية امتحان
ت صفَّ كبرية، الحجرة كانت مكتبه. إىل ياسني وعاد حاٍل: أسوأ عىل الرجالن وافرتق
وكان بامللفات. املكتظَّة بالرفوف الجدران وغطت الجانبني، عىل متقابلة املكاتب بها
من عدد وجاء ذهب حني عىل ويدخنون: يتحادثون واآلخرون األوراق عىل مكبٍّا البعض
بمعهد وسأُلحقها العام، هذا البكالوريا ابنتي ستأخذ له: ياسني جار قال بامللفات. السعاة
التخرج. بعد وظيفة عن البحث يف قلب تعب وال مرصوفات ال ناحيتها، من فأرتاح الرتبية

.. تفعل ما خري ياسني: فقال
فكرة؟ عىل العمر من بلغت كم لكريمة؟ أعددت وماذا مجادًال: الرجل فسأله

االبتدائية تأخذ وسوف عرشة، الحادية يف وقال: انفعاله، رغم ياسني أسارير فابتسمت
أشهر سبعة فيبقى نوفمرب يف نحن أصابعه): عىل يعد (وهو هللا شاء إن القادم الصيف يف

.. والكمال بالتمام
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.. الصبيان من اليوم أضمن البنات ثانوي، يف فستنجح ابتدائي يف تنجح دامت ما –
ونهداها الطريق يف تسري ابنته يرى أن يطيق ال إنه كال زنوبة. تريده ما هذا ثانوي؟

.. املرصوفات؟ ثم يهتزان،
تتوظف! لن أنها وملاذا؟ بالثانوي، بناتنا نُلحق ال نحن –

١٩٣٨؟ عام يف يُقال كالم أهذا ثالث: فسأل
!٢٠٣٨ عام يف ولو أرستنا يف يُقال –

قهوة مًعا! نفسك وعىل عليها تنفق أن تستطيع ال إنك قل يقول: وهو رابع فضحك
.. الحكاية هي هذه الحيل، مني هدَّ البكارى البنات وحب عيل، محمد ارة وخمَّ العتبة

من أكثر البنت نعلِّم ال نحن لك قلت كما ولكن ساترها: ربنا قال: ثم ياسني فضحك
.. االبتدائية

صاحبها، إىل ياسني فالتفت الحجرة، مدخل ييل القيصفيما الركن من سعلة وتعالت
رأسه، نحوه فرفع به الرجل شعر حتى مكتبه إىل فمىض ا، هامٍّ أمًرا تذكَّر وكأنه وقف ثم

.. بالوصفة وعدتني قائًال: فوقه ياسني فمال
.. نعم؟ متسائًال: أذنه الرجل فمدَّ

بصوت وإذا صوته من يرفع أن واستحى الثقيلة، الرجل أُذن من ياسني فتضايق
وصفتك الوصفة، عن يسألك أنه عىل أراهن يقول: وهو عاليًا الحجرة وسط من يجيء

.. القرب إىل جميًعا بنا ستذهب التي
وبصوت بإحراجه، مباالة دون الرجل له فقال مكتبه، إىل متربًما ياسني وتراجع
عىل وداوم شديًدا، غليًا اغله مانجو، قرش هات عنها، لك أقول أنا كلها: الحجرة سمعته

.. الريق غيار عىل ملعقة منه وخذ كالعسل، لزًجا سائًال يصري حتى ذلك
حتى انتظر ورايق، فايق متهكًما: قال هللا فتح إبراهيم أن غري جميًعا، وضحكوا

.. حيلك! تشدُّ وهي السادسة الدرجة تأخذ
.. املسألة؟ هذه يف الدرجة تنفع وهل ضاحًكا: ياسني فتساءل

فراش حسنني عم الستحق النظرية، هذه ت صحَّ لو أيًضا: ضاحًكا ياسني جار فقال
.. املعارف! وزير يكون أن مكتبنا

هذا إخوان، يا جميًعا: زمالءه مسائًال وقال ، بكفٍّ ا كفٍّ هللا فتح إبراهيم ورضب
راٍض أنا .. بمليم؟ يشتغل هل ولكن حالل، وابن وظريف طيب ياسني) إىل (مشريًا الرجل

.. بذمتكم!
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.. منك! يوم شغل تساوي منِّي عمل دقيقة هازئًا: ياسني فقال
.. األغرب! العهد هذا يف ابنك عىل تتوكل وأنك بك، يرتفق املدير أن الحكاية –

جاء فإذا العهد، هذا يف ابني وحياتك، عهد كل ويف إغاظته: يف ا ملحٍّ ياسني فقال
.. أنت! عندك من قل وأبي، أختي ابن عندك الوفد

.. ربنا! عندي السقف: إىل رأسه يرفع وهو الرجل فقال
.. الجميع؟ برب أليس أيًضا، عندي سبحانه وهو –

.. عيل! محمد زباين عن يرىض لن ولكنه –
.. واملنزول؟ األفيون مدمني عن يرىض وهل –

.. السكِّري! من الوجود يف أبشع ليس –
ولكن األنخاب؟ يرشبون وهم الصحف يف تراهم أال والسفراء، الوزراء رشاب الخمر –

.. مثًال؟! معاهدة عقد صحة يف سيايس حفل يف أفيون قطعة يقدم سياسيٍّا رأيت هل
يف خدمتكم مدة قضيتم وإال جماعة، يا هس الضحك: يغالب وهو ياسني جار فقال

السجن!
أقدم أنا يل ويقول وحياتك، السجن يف يقرفني كان غريمه: إىل مشريًا ياسني فبادر

منك!
نحوه وتطلعت الصمت فساد الوزارة، وكيل مقابلة من يعود حسن بمحمد وإذا

الرءوس.
يبعد ال متسائلني. النظرات فتبادلوا يشء، عىل يلوي ال حجرته نحو الرجل واتجه
باب وُفتح السعيد؟ الحظ صاحب َمن ولكن قلم، رئيس اآلن املتخاصمني أحد يكون أن
ياسني فنهض أفندي». «ياسني جاف: بصوت ينادي وهو األصلع رأسه وظهر املدير.
قال: ثم غريبة بنظرة املدير صه وتفحَّ يخفق. وقلبه الحجرة نحو ومىض الضخم، بجسمه

السادسة! الدرجة إىل يت ُرقِّ
.. افندم يا شكًرا صدره: انرشح وقد ياسني فقال

من يوجد بأنه أُصارحك أن اإلنصاف من جفاف: من تخلو ال بلهجة الرجل فقال
الوساطة! ولكنها .. منك، بها أحق هو

لها؟ ما الوساطة! وقال: الرجل، هذا حيال يغضب ما كثريًا وكان ياسني، فغضب
هذه يف اإلدارة، هذه يف مخلوق ترقى هل وساطة؟ دون صغرية أو كبرية حركة تتم هل

وساطة؟ دون حرضتك، فيهم بما الوزارة،
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بدون ترتقى الدماغ، وجع إال ناحيتك من يأتيني ال قال: ثم غيظه، الرجل فكظم
أن أرجو فقط سيدي، يا مبارك مبارك، علينا، ما عادلة، مالحظٍة ألقل تثور ثم حق، وجه

قلم! رئيس اآلن أنت حيلك، تشد
أكثر منذ موظف أنا حدته: من يخفف أن دون وقال املدير، برتاجع ياسني ع فتشجَّ
إن السادسة؟! الدرجة عيلَّ تستكثر فهل عاًما، وأربعون اثنان وعمري عاًما، عرشين من

الجامعة! من تخرجهم بمجرد فيها يعيَّنون الغلمان
ضابط وأنت كنت لقد زمالئك. كبقية عليك أعتمد أن أرجو حيلك، تشد أن املهم –

… القديمة الحادثة تلك ولوال امُلِجد، املوظف مثال اسني النحَّ مدرسة
.. أخطاؤه له واحد وكل اآلن، لذكره داعي فال قديم يشء –

تقوم أن عليك تعذَّر سلوكك يستقم لم فإذا الناضجة، الرجولة سن يف اآلن أنت –
ما كل هذا باإلدارة، تنهض أن أريد الصباح. يف تعمل مخ فبأي سهر ليلة كل بواجبك،

.. هنالك
الخاص سلوكي إنساٌن يمسَّ أن أقبل ال وقال: بسريته، للتعريض ياسني فاستاء

.. الوزارة! خارج حرٌّ أنا بكلمة،
وداخلها؟ –

.. العمر طوال يكفيني ما مايضَّ يف اشتغلت أنا األقالم، رؤساء يعمله ما سأعمل –
ى فتلقَّ النبأ وذاع بالغضب، صدره جيَشان رغم االبتسام متكلًفا مكتبه إىل ياسني عاد

التهاني.
الحكاية، هي هذه ابنه! حقد: يف هامًسا جاره أذن عىل يميل هللا فتح إبراهيم وكان

اسفخص! .. فهمت؟! .. عيىس باشا الرحيم عبد

٢٧

حينًا، الطريق إىل ينظر املرشبية يف كبري كريس عىل جالًسا الجواد عبد أحمد السيد كان
جلبابه عىل تعكس املرشبية ثقوب وكانت ِحجره، عىل املبسوطة األهرام جريدة يف وحينًا
سماع من ليتمكن مفتوًحا حجرته باب ترك وقد الضياء. من نقًطا وطاقيته الفضفاض
تنم ثقيلة نظرة عينيه يف الحت كما ضامًرا، ناحًال بدا أنه غري الصالة. يف القائم الراديو
مرة ألول — باملرشبية مجلسه من — الطريق يكتشف كأنما وكان حزين. استسالم عن
يف يمكث لم إنه إذ املاضية؛ حياته أيام يف الزاوية هذه من رآه أن له يسبق فلم حياته، يف
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الراديو بعد — تسلية من له تعد فلم اليوم أما التقريب، وجه عىل النوم ساعات إال البيت
ُمسلٍّ حي، لطريق وإنه وجنوبًا. شماًال ثقوبها من ينظر املرشبية، يف الجلسة هذه إال —
— دكانه من رؤيته ألف الذي اسني النحَّ طريق عن يميزه الذي طابعه هذا إىل وله لطيف،
الفوال ودرويش الحالق حسنني دكاكني وهذه الزمان، من قرن نصف زهاء — السابق
كالَقَسمات الطريق يف تقوم املقىل، صاحب رسيع وأبو الرشبتيل وبيومي اللبان والفويل
الناس؟ هؤالء أعمار ما تُرى جوار. وأي ِعرشة أي به، وعرفت بها ُعرف حتى الوجه يف
منه يتغري يكد لم الزمن، أثر عليه يبدو أن قلَّ نوٍع من الخلق، مدمج الحالق حسنني
يحفظ أنه الناس بهؤالء هللا لطف من ريب، بال الخمسني جاوز ولكنه شعره، إال يشءٌ
جسمه! أقوى ما الستني، يف ولكنه دائًما، كان هكذا أصلع، ودرويش؟ صحتهم! عليهم

عمر! من له فيا والستني السابعة يف أمسيت ولكنني الستني، يف أنا كنت كذلك
الصورة هذه إىل نظرت وإذا جسدي، من تبقى ما لتناسب ثيابي تفصيل وأعدت
ولوال املسكني، األعمش ذلك درویش؛ من أصغر الفويل نفيس. أنكرت حجرتي يف املعلَّقة
زال ما ولكنه عجوز؟! عجوز، رجل رسيع أبو سبيله. إىل يهتدي كيف عرف ما غالمه
هذا إال لك يبقى ال ثم لشديد! الدكان فراق أن أال دكانه، منهم واحد يفارق لم يعمل،
ولكن يوم! كل واحدة ساعة أخرج أن أستطيع لو نهار، ليل البيت يف والقبوع املجلس،
هلل الحمد ليصحبني، كمال من بد وال العصا، من بد ال ثم الجمعة، يوم أنتظر أن عيلَّ
انتهيت، فعندها أنا أما بدأ، مريم أم من حظٍّا، وأسعدهم أصغرهم بيومي العاملني. رب
هذا أنشأ رضوان، السيد بيت مصري كان هكذا الحي، يف عمارة أحدث مالك اليوم وهو
حكمته! وجلَّت العاطي سبحان امرأة، بخداع يبدأ رجل حظ بالكهرباء، املضاء املرشب
آخر عودتك ليايل أتذكر باملصابيح، وأُيضء باألسفلت، ممهد الطريق يتجدد، يشء كل
كل وراديو، كهرباء دكان كل ويف الليايل؟ هاتيك مني أين لكن الدامس؟ الظالم يف الليل
يف واحًدا يوًما إال داره مغادرة يستطيع ال والستني، السابعة يف عجوز أنا، إال جديد، يشء
وطاملا ضحك وطاملا عشق طاملا الذي القلب القلب، من كله القلب! يلهث. وهو األسبوع
والزم الدواء «خذ الطبيب: قال لقضائه. رادَّ وال بالقعود اليوم يقيض وغنَّى، انبسط
قوتي؟ بعض أعني .. قوَّتي إيلَّ ذلك يعيد هل ولكن حسن، الغذائي»، نظامي واتبع البيت
.. خطري» يشء الحركة أو الجهد ولكن املضاعفات، نمنع أن «حسبنا الطبيب: فأجاب
ومع مًعا، مضحك محزن ليشء إنه ملاذا؟ أجل قوتك؟ تسرتد أن تريد ملاذا ضاحًكا): (ثم
اقرأ هادئة، جلسة اتها؛ مرسَّ حاٍل «لكل الطبيب: فقال وأجيء» أذهب أن «أريد قال: ذلك

128



السكرية

هذا!» حسبك راكبًا، الحسني زر الجمعة ويوم بأرستك، وانعم الراديو واسمع الصحف
بأرستك! وانَْعم ويقول الطرقات! يف يتخبط يزال ال الصمد عبد متويل األمر، لصاحب األمر
من القاهرة يف تجول وأمينة املرشبية يف أنا اآلية، انقلبت البيت، يف تمكث أمينة تعد لم
األحياء أمن عائشة، يا آه عائشة؟ كالضيف، خطًفا يجالسني كمال مسجد، إىل مسجد

ويسرتيح! يربأ أن قلبي من يريدون ثم األموات؟ من أم أنت
.. سيدي –

قارورة عليها صغرية صينية حاملة حنفي أم فرأى الصوت، صوب الوراء إىل والتفت
لنصفه. مملوء ماء وكوب فارغ قهوة وفنجان الدواء

.. سيدي يا الدواء –
من واحدة الزمن مع صارت التي املرأة هذه األسود، ثوبها من تتطاير املطبخ رائحة
أربع منها ط ونقَّ القارورة سداد وفض نصفه، حتى الفنجان ومأل الكوب وتناول أرستنا.

تجرَّعه. ثم الدواء، طعم من يتقلص أن قبل وجهه وقلَّص الفنجان، يف نقط
سيدي. يا بالشفا –

عائشة؟ أين متشكر، –
قلبها. يصرب هللا حجرتها، يف –

حنفي. أم يا ناديها –
من ساخًرا أغانيه يذيع زال ما الراديو وكان ماذا؟ ثم السطح، عىل أو حجرتها، يف
قد وكان شهرين، منذ إال البيت مالزمة إىل اضطر السيد يكن ولم الصامت. البيت حزن
امللحة لحاجته الراديو سماع يف الرجل فاستأذن أشهر، وأربعة عام نعيمة وفاة عىل مىض
حفيف وسمع البيت.» قعدة رش يكفيك ربنا بابا، يا «طبًعا عائشة له فقالت التسلية، إىل
تشوب الجو، حرارة رغم أسود بخمار متَّشحة أسود، ثوٍب يف قادمة فرآها فالتفت ثوب
واجليس الكريس هاتي برقة: قال ابنتي. يا التعاسة عنوان غريبة، زرقة البيضاء برشتها

.. قليًال معي
بابا. يا هكذا مرتاحة قائلة: موقفها عن تتزحزح لم ولكنها

رأي. عن بها يعدل أن يحاول أال األخرية األيام علمته
تفعلني؟ كنت ماذا –

بابا. يا أفعله يشء ال معنى: أي عن وجهها ينم أن دون فقالت
بقائك من أفضل هذا أليس املباركة، األرضحة لتزوري نينتك مع تخرجني ال ملاذا –

وحدك؟
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األرضحة؟ أزور وملاذا –
قلبك. يصربِّ أن هللا إىل تتوسلني بهدوء: قال أنه بَيَْد بقولها، ُفوجئ وكأنما

.. البيت يف معنا هنا هللا –
روِّحي الجريان، زوري أختك، زوري عائشة، يا العزلة هذه ترتكي أن أقصد طبًعا، –

.. نفسك عن
زيارة أطيق ال معارف، يل يعد لم يل، معارف وال السكرية، أرى أن أستطيع ال –

.. أحد
.. بصحتك تهتمي وأن تتصربي، أن أحب رأسه: عنها يويل وهو الرجل قال

.. صحتي! –
.. عائشة؟ يا الحزن فائدة ما نعم، بتوكيد: فقال العجب. يشبه فيما قالتها

فائدة وما حياله: تلتزمه أن تعودت الذي األدب عىل تحافظ حالها رغم وكانت فقالت
.. بابا؟ يا الحياة

.. عظيم! هللا عند أجرك إن هذا، تقويل ال –
األجر، هذا ألنال عنده أذهب أن أودُّ وقالت: الدامعتني، عينيها لتخفي رأسها فحنت

بابا! يا هنا ليس
فسألته: أمًرا، تذكرت كأنما قليًال توقفت الحجرة تغادر أن وقبل ة، برقَّ انسحبت ثم

اليوم؟ صحتك كيف
.. عائشة يا أنت صحتك املهم هلل، الحمد قائًال: فابتسم

الطريق يف برصه يردد وراح البيت؟ هذا يف الراحة تأتيه أين من الحجرة، وغادرت
وجهها وعىل معطًفا، ترتدي كانت اليومية. جولتها من راجعة وهي أمينة عىل ثبت حتى
أمها متذكًرا بصحتها الظن يحسن كان الكرب! ركبها ما شد بطءٍ. يف خطاها وتنقل بيشة،
عىل أعوام بعرشة — عاًما وستني اثنني — سنِّها من أكرب تبدو هي ها ولكن املعمرة،

.. سيدي؟ حال كيف تتساءل: وهي عليه تدخل أن قبل قصري غري وقت ومر األقل،
هللا! شاء ما أنت! حالك كيف املطلوبة: الحدة نربات فيه نفخ مرتفع بصوت فقال

ولية؟! يا الصبح طلعة من
.. وللجميع لك ودعوت سيدك، وزرت سيدتك، زرت قائلة: فابتسمت

دون يشاء ما يطلب أن اآلن يستطيع بأنه وشعر وسالم، طمأنينة بعودتها عاودته
الوقت؟! هذا كل وحدي ترتكيني أن أيصح حرج:

130



السكرية

إىل أحوجنا ما سيدي، يا الرضورة ولكنها طويًال، أغب لم سيدي، يا يل أذنت أنت –
دعوت كما تشاء، كما وتغدو تروح حتى صحتك إليك يرد أن سيدي إىل توسلت الدعاء،

.. وللجميع لعائشة
أم عىل نبَّهت أنا سيدي؟ يا الدواء تناولت هل سألته: ثم وجلست، بكريس وجاءت

.. حنفي
أحسن! يشء عىل نبهتها ليتك –

تحدث الرحمن، عبد الشيخ من جميًال درًسا املسجد يف سمعت سيدي، يا بالشفا –
ليتني سيدي، يا ا جدٍّ جميل كالٌم السيئات، تُمسح وكيف الذنب عن الكفارة عن سيدي يا

.. زمان كأيام أحفظ أن أستطيع
الدكتور! زبائن من وتصبحني يوم كم كلها امليش، من شاحب وجهك –
سوء؟! يل يقع فكيف البيت، آل لزيارة إال أخرج ال أنا الحافظ، ربنا –

إن يقولون الحرب، عن مكان كل يف يتحدثون أنىس، كدت سيدي، يا آه متداركة: ثم
هجم؟! هتلر

متأكدة؟ باهتمام: الرجل تساءل
.. هجم هتلر .. هجم هتلر مرة، مائة املرة بدل سمعتها –

ألخرى. لحظة من متوقًعا هذا كان باألخبار: تسبقه لم أنها ليُفهمها الرجل فقال
سيدي؟ يا هللا شاء إن عنا بعيد –

االسم؟ هذا تسمعي ألم وموسولینی؟ فقط؟ هتلر قالوا –
.. فقط هتلر اسم –

يدري؟» من عنا؟ «بعيد
فاشرتوه. املقطم أو البالغ ملحق عن نداء سمعتم إذا بنا، يلطف ربنا –

.. الدوام له من سبحان سيدي؟ يا أتذكر وزبلن، غليوم كأيام املرأة: فقالت

٢٨

مأل الشقة باب ُفتح فعندما بعد، فيما خديجة قالت كما معنى وذات جامعة زيارة كانت
يكاد العاجية، واملنشة الحمراء الوردة تتقدمه املحلة، تيل من بيضاء بذلة يف ياسني فراغه
األناقة يف آية الحريرية بذلته يف رضوان ابنه وتبعه يديه، بني الهواء يدفع الضخم جسمه
منها، يتجزأ ال جزءًا صارت التي الحشمة تعلوها سنجابي ثوب يف زنوبة ثم والجمال،
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أنوثتها تبلورت وقد والذراعني، النحر أعىل عن كشف بديع أزرق فستان يف كريمة وأخريًا
حجرة وضمتهم صارخة. جاذبيتها فبدت — عرشة الثالثة عن تزيد تكن لم — املبكرة
أسمعتم ياسني: قال ما ورسعان وأحمد، املنعم وعبد وإبراهيم خديجة مع االستقبال
يف قلم رئيس مجرد وزارته يف أنا الذي الوزير سكرتري ابني قبل؟ من كهذا يشء عن

إنسان! بي يشعر يكاد ال وأنا سار، إذا األرض له تنْهدُّ املحفوظات،
تيٍه من نفسه عليه انطوت ما أحد عىل يخَف لم ولكن االحتجاج، كالمه مدلول كان
لبث وما العام، هذا من مايو يف الليسانس عىل رضوان حصل قد الحق ويف بابنه. وفخار
الجامعات خريجو يتعنيَّ حني عىل السادسة، الدرجة يف للوزير، سكرتريًا يونيو يف تعنيَّ أن
ولكنه التاريخ، نفس يف الليسانس عىل املنعم عبد حصل وقد الكتابية. الثامنة الدرجة يف
رضوان الغرية: من بيشءٍ تشعر وكانت باسمة، خديجة قالت املصري. ما يدري يكن لم
يف يفلح لم رسور يف ياسني فسأل الحاجب. عىل تعلو ال العني ولكن الحكام، صديق

.. نكلمه! كيف ندري ال بتنا أمس؟ أهرام يف الوزير مع صورته تروا ألم مداراته:
ضيَّعا خائبان، الولدان هذان قائًال: وأحمد املنعم عبد إىل شوكت إبراهيم فأشار
عيل الشيخ البلد رجاالت من عرفا من خري وكان لها، معنى ال حادة مناقشات يف عمرهما
أو الضوء مجلة صاحب كريم عديل الربك وسخام األولية، الحسني مدرسة ناظر املنويف

.. أدري ال الهباب
والده، تعليق أثاره كما ياسني خاله زهو أثاره طبيعيٍّا. بدا وإن ساخًطا أحمد وكان
الذي الغضب عىل الجامعة الزيارة هذه وراء من ينتظره كان ما غطى فقد املنعم عبد أما
رضوان وجه إىل النظر يسرتق وكان أخرى. ظروف يف صدره يف يشتعل أن خليًقا كان
أنها لوال تقع تكن لم فلعلها بالزيارة، خريًا استبرش قلبه أن غري وراءه، ا عمَّ متسائًال
لك لقلت رأيي عن سألتني لو إبراهيم: كالم عىل معلًقا يقول ياسني وعاد البرشى. تحمل

السلطان؟ باب عن ابتعد من السلطان األمثال: يف يقولوا ألم الولدان! ِنْعم
قال، بما بإيمانه أحد إقناع يف يفلح لم كما رسوره، مداراة يف ياسني يفلح لم كالَّ

.. رشهم ويكفيه خريهم يطعمه ربنا رضوان: إىل مشرية قالت خديجة أن غري
.. قريب عما أُهنئك أن أرجو قائًال: املنعم عبد إىل رضوان التفت وأخريًا

الوزير وعدني يقول: رضوان فعاد وجهه، تورَّد وقد متسائًال املنعم عبد إليه فتطَّلع
.. التحقيقات إدارة يف يعيِّنك بأن

طالبة رضوان يف أبصارهم فركَّزت التقرير، هذا لهٍف عىل ترتقب خديجة أرسة كانت
تقدير. أكثر عىل القادم الشهر أول يقول: الشاب فمىض التأكيد، من املزيد
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إدارة يف عندنا ُعنيِّ لقد قضائية. وظيفة إنها ابنه: قول عىل معقبًا ياسني وقال
جنيهات! بثمانية الثامنة الدرجة يف الليسانس حملة من شابان املحفوظات

يف فقالت املنعم، عبد بشأن ابنه يكلم أن ياسني من طلبت التي هي خديجة وكانت
فوق رضوان جميل وطبًعا رضوان): إىل تلتفت وهي (ثم أخي يا ولك هلل الشكر امتنان:

.. رءوسنا
األخ. ونعم أخوه، إنه طبًعا، قائًال: قولها عىل إبراهيم ن وأمَّ

املنعم عبد أخو رضوان الجلسة: هامش من تخرج لكي باسمًة، زنوبة وقالت
كالم. ذلك يف ما رضوان، أخو املنعم وعبد

رضوان: حيال قبل من به يشعر لم بحياء يشعر كان الذي املنعم عبد وتساءل
جدية؟ كلمة أعطاك

املسألة! متتبع إني وزير! كلمة باهتماٍم: ياسني فقال
فيهم ويل املستخدمني، إدارة يف الصعاب لك سأذلل ناحيتي من وأنا رضوان: وقال

لهم! صديق ال املستخدمني موظفي أن ولو كثريون، أصدقاء
واملوظفني! الوظيفة من هللا أراحنا لقد هلل. الحمد د: يتنهَّ وهو شوكت إبراهيم فقال

.. خليل أبا يا ملًكا عشت ياسني: فقال
.. البيت! بقعدة أحد عىل يحكم ال ربنا متهكِّمة: قالت خديجة ولكن

ملك صاحب كان من إال لعنة، البيت قعدة فقالت: كعادتها، مجاملة زنوبة وتدخلت
سلطان! فهو

وظيفة صاحب ولكنه ِملك، صاحب ياسني خايل خبيثة: بسمة عينيه ويف أحمد فقال
أيًضا!

كان امِللك! أما فضلك، من وبس وظيفة صاحب وقال: عالية، ضحكة ياسني فضحك
كأرستي؟! أرسة له كان من بملكه يحتفظ كيف كان، ما يا

أرستك! ارتياع: يف زنوبة فهتفت
تجدنا هللا شاء إن قائًال: أحمد إىل — يحبه ال الذي الحديث قاطًعا — رضوان والتفت

الليسانس! تأخذ عندما املقبل العام يف خدمتك يف
أتوظف! لن لكنني ا، جدٍّ أشكرك أحمد: فقال

.. كيف؟ –
الحر! امليدان يف مستقبيل أمثايل، بقتل خليقة الوظيفة –
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فقال رضوان أما حينه، إىل العراك تأجيل آثرت ولكنها باالحتجاج، خديجة ت وهمَّ
خدمتك! يف فستجدني رأيك غريت إذا باسًما:

فرتة ويف املثلجة، الليمون بأكواب الخادم وجاء شاكًرا. رأسه إىل يده أحمد فرفع
كانت فكأنما كريمة نحو خديجة من التفاتة حانت يحتسون، فيها جعلوا التي الصمت
كريمة؟ يا حالك كيف ة: برقَّ فقالت املنعم، عبد مسألة من إفاقتها منذ مرة ألول تراها

.. متشكرة عمتي، يا بخري رخامة: فيه بصوت الفتاة فأجابتها
أنها الواقع أوقفها. — كالحذر — شيئًا ولكن جمالها، إطراء يف تأخذ خديجة وكادت
وقالت االبتدائية. أخذها بعد البيت يف ُحجزت مذ معها زنوبة بها تجيء مرة أول تكن لم
فهي زنوبة ابنة كانت إذا كريمة وإن ا! شمٍّ الهواء يف تُشم األمور هذه إن لنفسها خديجة
كريمة يويف املنعم عبد يكن ولم املسألة! دقة تجيء هنا ومن ياسني، ابنة نفسه الوقت يف
قد يكن لم أنه عىل املعرفة، حق يعرفها كان ولكن بموضوعه، النشغاله النظر من حقها
كريمة ياسني: وقال متسٌع! فؤاده يف يكن فلم أحمد ا أمَّ زوجه، وفاة أثر من الربء كل بَِرئ

الثانوية. باملدرسة التحاقها عدم عىل آسفة زالت ما
.. أكثر آسفة وأنا مقطبة: زنوبة فقالت

النهاية يف البنت إن ثم الدراسة، جهد من البنات عىل أشفق إنِّي شوكت: إبراهيم فقال
.. السعيد القسمة صاحب إىل كريمة تُزف حتى آخر أو عام يميض فلن لبيتها،

غفلة يف وهو الخطرية املواضيع يفتح لنفسها، خديجة قالت هكذا اللسان، مقطوع يا
ال لعله الفضل، صاحب رضوان وأخت ياسني ابنة كريمة موقف! من له يا نتائجها، عن
يدها يف جارَّة زيارتنا من زنوبة تُكثر ملاذا ولكن الوهم! إالَّ سبب من القلق لهذا يكون

!… التخت ربيبة أما والتدبري، بالتفكري وقته له يسمح ال ياسني كريمة؟
يذهبن كلهن فالبنات اليوم أما املايض، الزمن يف يُقال كان الكالم هذا زنوبة: وقالت

.. املدارس إىل
.. باهلل! والعياذ شكلهما ولكن العالية، املدارس يف بنتان حارتنا يف خديجة: فقالت

جمال؟ كلِّيتك بنات يف أليس أحمد: ياسني فسأل
العلم حب أجاب: ثم قلبه، يف املعششة الصورة لعينيه وتمثَّلت أحمد، قلب وخفق

.. الدميمات عىل قاًرصا ليس
اآلباء. عىل تتوقف املسألة أبيها: صوب تنظر وهي باسمًة، كريمة فقالت

وهكذا أبيها، عن الطيبة البنت تتحدث هكذا بنتي! يا عفارم قائًال: ياسني فضحك
جدك! عمتك تخاطب كانت
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ا. حقٍّ اآلباء عىل تتوقف املسألة متهكِّمة: خديجة فقالت
أوالده! بني حديثه سمعت لو آه معذورٌة، البنت قائلة: زنوبة فبادرتها

وفاهمة! عارفة أنا خديجة: فقالت
أبنائي يرتعد أن أحب ال الصديق، األب أنا الرتبية، يف آراؤه له رجل أنا ياسني: فقال

أبي! أمام االرتباك ينتابني اليوم حتى أنا محرضي، يف خوًفا
وحده، جيل أحمد السيد البيت! قعدة عىل ه ويصربَّ يقويه هللا شوكت: إبراهيم فقال

الرجال! يف أحد مثله وليس
له! قل منتقدة: خديجة فقالت

بيوتهم، قعيدي وأصحابه هو أصبح أسفاه وا وحده، جيٌل أبي كاملعتذر: ياسني فقال
رحابتها! عىل لتسَعهم الدنيا تكن ولم

أصبح الحرب إيطاليا بدخول : مستقلٍّ جانبي حديث يف ألحمد يقول رضوان وكان
الخطورة. شديد ملرص بالنسبة املوقف

.. فعلية غارات إىل االسمية الغارات هذه تحوَّلت ربما –
هتلر أن شك ال املتوقع؟ اإليطايل الزحف لصد كافية قوة اإلنجليز لدى هل ولكن –

.. ملوسوليني السويس قناة عىل االستيالء مهمة سيرتك
متفرِّجة. أمريكا تقف هل املنعم: عبد فتساءل

روسيا! يد يف الحقيقي املوقف مفتاح أحمد: فقال
هتلر؟ حليفة لكنها –

ما أضعاف األملان بانتصار العالم د يتهدَّ الذي الرش إن ثم النازية، عدوة الشيوعية –
.. الديمقراطيات بانتصار يتهدده

من نعرفها لم التي األشياء هذه وما عيشتهم، يظلم الدنيا لنا أظلموا خديجة: فقالت
األوان! قبل اإلنسان تُشيب مصائب كشافات. .. مضادة مدافع .. إنذار! صفارات .. قبل؟

.. األوان قبل ليس بيتنا يف الشيب حال أي عىل هادئة: سخريٍة يف إبراهيم فقال
وحدك! أنت عندك هذا –

لم الذي — أحمد السيد إىل بالقياس يبدو ولكنه والستني، الخامسة يف إبراهيم كان
السنني. بعرشات يصغره كأنما — سنوات بثالث إال يكربه يكن

الوزارة. يف زرني املنعم: لعبد رضوان قال الزيارة، انتهاء وعند
دون عليه تدخل أن بالك خذ املنعم: لعبد أحمد قال الذاهبني، وراء الباب أُغلق وملا

وزير! سكرتري تزور كيف ادرس استئذان،
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.. ناحيته ينظر ولم يجبه فلم

٢٩

– االجتماع علم أستاذ — فورسرت مسرت فيال إىل االهتداء يف تُذكر مشقة أحمد يجد لم
الذين الطلبة من كثريًا وأن الوقت، بعض متأخًرا جاء أنه دخوله حال أدرك وقد باملعادي.
واستقبله إليه. سبقوه قد إنجلرتا إىل سفره ملناسبة األستاذ أقامه الذي الحفل إىل مثله ُدعوا
الشاب مىض ثم القسم، طلبة خري من طالبًا باعتباره إليها قدَّمه وقد وحرمه، األستاذ
كافة، االجتماع قسم طلبة من يتكون املجلس كان الفراندا، يف الطلبة جلس حيث إىل
والتفوق. باالمتياز الشعور ذلك يشاركهم النهائية، للسنة املنقولة القلَّة ضمن أحمد وكان
مجيء إىل أو مجيئهن، إىل مطمئنٍّا كان ولكنه حرضت، قد الطالبات من واحدة تكن ولم
طويلة مائدة فرأى الحديقة عىل نظرة وألقى املعادي. سكان من كانت التي «صديقته»
وقد والنخيل، الصفصاف أشجار الجانبني من تكتنفها معشوشبة، فضاء أرض يف ممتدة
نلتزم يتساءل: طالبًا سمع ثم الحلوى. وأطباق اللبن وأوعية الشاي أباريق فوقها ت ُصفَّ

كالنسور؟ املائدة عىل ننقضُّ أم اإلنجليزية اآلداب
فورسرت! الدي توجد لم لو آه األسف: يشبه فيما آخر فأجابه

لبث ما ثم الثقيلة، يونيو شخصية رغم لطيًفا كان الجو ولكن أصيًال، الوقت كان
جملة هن أربًعا وكن ميعاد، عىل كأنهن مًعا جنئ الفيال، مدخل عند املنتظر الرسب الح أن
مهفهف، البياض ناصع فستان يف تخطر وهي صربي علوية وبدت بالقسم الطالبات
شعر ذاك وعند الفاحم. األسود الشعر عدا فيما بديًعا واحًدا لونًا اللطيف كائنها من جعل
رسه وكان ينبهه، من إىل حاجة يف كان إن تنبهه كأنما بقدمه تحتكُّ هازئة بقدٍم أحمد
جاء ثم بالفراندا، لهن أُخيل ركن يف املجلس بهن استقر حتى وتابعهن .. زمن من ذاع قد
الفتيات: إىل تشري وهي الطلبة، إىل الخطاب هة موجِّ الزوجة وقالت وزوجه، فورسرت مسرت

تعارف؟ إىل تحتاجون هل
األجدر الخمسني: مشارفته رغم فائقة حيوية ذا وكان األستاذ وقال الضحك، فارتفع

.. أنا بي تعرفيهم أن
من الوقت هذا مثل يف يقول: فورسرت مسرت عاد حتى أخرى، مرة بالضحك وضجوا
مرص سنرى كنا إن ندري ال املرة هذه العطلة، لقضاء إنجلرتا إىل مرص نغادر كنا عام كل

… ال! أم أخرى مرة
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إنجلرتا! سنرى كنا إن حتى وال قائلة: زوجه فقاطعته
سعيد حظٌّ صوت: من أكثر لها فقال الغواصات، خطر إىل ح تلمِّ أنها وأدركوا

.. سيدتي يا
اآلداب، كلية يف املشرتكة حياتنا من جميلة ذكريات معي سأحمل يقول: الرجل وعاد

بهذركم! حتى سأعتزُّ الذين أنتم وعنكم الجميلة، الهادئة املعادي مقاطعة وعن
شكًرا عقولنا: بنمو وتنمو دواًما، نفوسنا يف فستبقى ذكراك أما مجامًال: أحمد فقال
مما آراء له تكن وإن ينبغي، كما جامعيٌّ شاب أحمد يبتسم): وهو زوجه مخاطبًا (ثم ..

بلده! يف عادة املتاعب تسبب
! شیوعيٌّ أنه يعني موضًحا: زميل فقال

أقل لم معنى: ذات بلهجة فقال فورسرت مسرت أما باسمًة، حاجبيها السيدة فرفعت
قال! الذي زميله ولكنه ذلك، أنا

نجد وسوف الوقت، يرسقنا أال يجب الشاي، وقت آن يقول: وهو األستاذ نهض ثم
.. واللهو للسمر متسًعا ذلك بعد

الدي وتوسطت .. للخدمة متأهبني ووقفوا املائدة وا أعدُّ قد جروبي عمال وكان
اآلخر، الجانب األستاذ ط توسَّ حني عىل الفتيات، إليه جلس الذي املائدة جانب فورسرت
ولكننا اختالًطا، أكثر الجلسة تكون أن نودُّ كنا الجلوس: نظام عىل معلًقا يقول وهو

كذلك؟ أليس الرشقية، اآلداب راعينا
سيدي! يا الحظناه ما هذا لألسف تردد: بال طالب فأجابه

صربي علوية أن اختالًسا أحمد الحظ املأدبة. وبدأت واللبن الشاي الخادم وصبَّ
االجتماعية، للحياة آلفة بدت ارتباًكا، وأقلهن املائدة آلداب ممارسًة زميالتها أبرع كانت
صديقته هذه نفسها. الحلوى من ألذُّ للحلوى تناولها مالحظة بأن وشعر بيتها، يف كأنها
لنفسه: وقال حدودهما، عبور عىل عه تشجِّ أن دون واملودة الصداقة تبادله التي العزيزة
أرجو تقول: وهي فورسرت الدي صوت وعال عيلَّ؟ فسالم املتاحة اليوم فرصة أنتهز لم إن

.. للحلوى تناولكم يف الحرب قيود تؤثِّر أال
عىل تُفرض لم الرقابة أن السعيدة املصادفات من قائًال: قولها عىل طالب فعلَّق

بعد! الشاي
تُميض كيف وسأله: — يساره إىل يجلس وكان — أحمد أذن عىل فورسرت مسرت ومال

تقرأ؟ ماذا أعني العطلة؟
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املجالت. يف املقاالت بعض وأكتب السياسة، يف وقليًال االقتصاد يف كثريًا –
الليسانس. بعد املاجستري يف تقدم بأن أنصحك –

هذه الصحافة، يف بالعمل سأبدأ بعد، فيما ربما فيه: يف مما االنتهاء بعد أحمد فقال
قديم. من خطتي
حسن! –

اإلنجليزية، أتقنت ما أرسع ما بطالقة، فورسرت الدي تحادث العزيزة الصديقة
الحرية عالم يف بالحب، القلب ينضح كما واأللوان بالحمرة تنضح واألزهار والورود
وقال . شيوعيٍّ بلٍد يف إال طبيعية صحيحة عاطفة يكون ال الحب كاألزهار، الحب يزدهر
أقرأ أن أودُّ كنت العربية، للغة دراستي أستكمل لم أنني املؤسف من فورسرت: مسرت

منكم! أحد مساعدة دون ليىل مجنون
.. دراستها عن ستنقطع أنك املؤسف –
.. بعد فيما الظروف سمحت إذا إال –

لندن شهدت لو مضحًكا يكون أال األملانية، تعلُّم إىل مضطرٍّا نفسك وجدت «ربما
الصديقة فتنة أما فتنة، الشخصية اإلنجليز أخالق يف له؟ وتهتف بالجالء تُطالب مظاهرات
ألول واحد مكان يف الليل فيجمعنا الشمس تغيب قليل ا عمَّ له، مثيل ال نوع فمن العزيزة
عقب فاعل أنت وماذا أستاذه: وسأل عيلَّ!» فسالم املتاحة اليوم فرصة أنتهز لم وإذا مرة،

لندن؟ إىل وصولك
اإلذاعة. يف للعمل ُدعيت –

صوتك. عنا ينقطع لن إذن –
اإلذاعة إال هنا نسمع ال إننا صديقتي، تزينه الذي املجلس هذا يف تُغتفر «مجاملة
مراحل أعىل واالستعمار لإلنجليز، الكراهية سبيل عىل ولو األملان يحب شعبنا األملانية،
ولكن العلمية بالروح نربره بالتأمل، جديًرا موقًفا يخلق بأستاذنا اجتماعنا الرأسمالية،
النازية عىل الحرب تقيض أن واملأمول لجنسه، وبغضنا ألستاذنا حبنا بني ارتطام ثمة

وحده.» للحب أخلص هنالك مًعا، واالستعمار
فورسرت الدي تلبث ولم مصابيحها، أُضيئت التي بالفراندا مجالسهم إىل عادوا ثم

لحنًا. بإسماعنا أحدكم فليتفضل البيانو إليكم قالت: أن
بإسماعنا. أنت تفضيل قائًال: طالب فرجاها

النوطة وفتحت البيانو إىل جلست ثم بأعوام، جاوزته الذي الشباب رشاقة يف فنهضت
ولكنهم لها، ق تذوُّ أو الغربية باملوسيقى إملام ذا منهم أحد يكن لم لحنًا. تعزف وراحت
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يفتح سحرية قوة حبه من يستمد أن وحاول واملجاملة. األدب بدافع اهتمام يف أنصتوا
عيناهما والتقت فتاته، وجه إىل النظر اسرتاق يف اللحن نيس ولكنه اللحن، مغاليق بها
لم إذا «أجل، لنفسه: قال الفرحة نشوة ويف كثريين، عن تغب لم ابتسامة فتبادال مرة،
عزف عزفها، من فورسرت الدي فراغ أثر وعىل عيلَّ.» فسالم املتاحة اليوم فرصة أنتهز
ودَّعوا مساءً الثامنة الساعة وحوايل قصري، غري وقتًا للسمر خلصوا ثم رشقيٍّا، لحنًا طالب
وحنانه، جماله يف بالغ ليل يف طريق منعرج عند أحمد ولبد االنرصاف. يف وأخذوا أستاذهم
فربز مسكنها، إىل طريقها يف وحيدة قادمة رآها حتى الباسقة، األشجار من مظلة تحت

معهم؟ تذهب ألم وقالت: دهش يف فتوقفت الطريق، عليها قاطًعا املنعطف من لها
القافلة عن تخلفت بهدوء: وقال جيَشانه، من صدره ليخفف د؛ التنهُّ يشبه فيما فنفخ

ألقابلك!
بتخلفك؟ يظنون ماذا تُرى –
شأنهم! هذا باستهانة: فقال

يقول: وهو عنه الطويلة األيام صرب تمخض ثم جانبها، إىل فسار بطءٍ يف وسارت
لخطبتك؟ بالتقدم يل تسمحني هل عودتي: قبل أسألك أن أريد

لم كأنها صوت عنها يندَّ لم ولكن املفاجأة، لوقع فعل كرد الجميل رأسها فارتفع
فعاد األزرق، الطالء خلف متوارية املصابيح وأضواء خاليًا الطريق وكان تقوله، ما تجد

يل؟ أتسمحني يسائلها:
طريقة، من لها ويا الكالم، يف طريقتك هذه عتاٍب: من يخُل لم خافت بصوت فقالت

أذهلتني! أنك الواقع
صداقتنا تاريخ أن أظن كنت وإن ذلك، عن أعتذر وقال: خفيفة، ضحكة فضحك

تُذهل. مفاجأة قويل من يجعل ال الطويل
الثقايف؟ وتعاوننا صداقتنا تعني –

الصداقة شكل اتخذت التي الخفية غري عاطفتي أعني قال: ولكنه لقولها، يرتح فلم
قلت! كما الثقايف والتعاون

الخفية! عاطفتك اضطراب: من خاٍل غري باسم صوت يف فتساءلت
وإنما لنعلنه، نتكلم ال عادة إننا يخفى، ال الحب حبي! أعني وإخالٍص: بعناٍد فقال

.. له إعالننا بسماع لنسعد
.. يل مفاجأة كله األمر هدوءها: تسرتد حتى مماطلة فقالت

.. هذا أسمع أن يؤسفني –
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.. أقول ماذا أدري ال أني الواقع تأسف؟ ملاذا –
.. يل الباقي ودعي لك» «أسمح قويل ضاحًكا:

عن تُحدثني لم ولكنك ا حقٍّ أصدقاء كنا معذرة، شيئًا، أعرف ال أنا .. ولكن ولكن، –
شخصك؟ عن تحدثني بأن الظروف تسمح لم أعني ..

تعرفيني؟ ألم –
.. تُعرف أن ينبغي أخرى أمور ثمة ولكن طبًعا، عرفتك –

وشعر الحب! يأِرسه لم بقلٍب خليقة أسئلة من لها يا التقليدية؟ األمور هذه أتعني
.. حينه يف يشءٍ كل سيجيء فقال: عناًدا ازداد أنه بَيَْد بامتعاض،
حينه؟ اآلن أليس نفسها: زمام ملكت قد وكانت فتساءلت،
املستقبل؟ تعنني ، حقٌّ لك وقال: فاترة، ابتسامة فابتسم

طبًعا! –
تخونه أال يجب ولكن ُمعادة! محارضة فسمع أغنية يسمع أن أمل «طبًعا»؛ وأحنقته

إسعادها! يسعده كم تدري ال الباردة العزيزة األمر. يكن مهما نفسه يف ثقته
.. عمًال تخرجي بعد سأجد –

به! بأس ال دخل يوًما يل وسيكون الصمت: من لحظات بعد ثم
.. عام كالم حياء: يف فتمتمت

فحوايل الدخل أما املعروفة، الحدود يف املرتب سيكون بالهدوء: أمله يداري وهو فقال
.. جنيهات عرشة

يحلم كان للحب! املادي التفسري هو هذا وتفكِّر. األمور تزن لعلها الصمت. وساد
العاطفة، وراء السياسة يف يندفع عجيٌب البلد هذا هذا؟ منه أين ولكن العذب بالجنون
فال جانبًا، الدخل لندع قائًال: الرقيق الصوت جاء وأخريًا املحاسبني. دقة الحب يف ويتبع

.. حياتك من األعزة اختفاء تقدير أساس عىل حياتك ترتب أن يجُمل
.. األمالك ذوي من والدي إن لك أقول أن أردت –

.. واقعيني فلنكن سبقته: التي الرتدد فرتة برَّر بجهد فقالت
.. أيًضا عمًال ناحيتك من وستجدين عمًال، سأجد إني قلت –

كسائر ألتوظف الجامعة إىل أذهب لم أشتغل، لن كالَّ غريبة: ضحكة فضحكت
.. الزميالت

.. عيبًا العمل ليس –
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أشتغل. لن هذا، عىل متفقون جميًعا أننا الواقع .. والدي ولكن طبًعا، –
.. أنا أشتغل ليكن، فقال: البحث، واستغرقه عواطفه بردت قد وكان

فلنؤجل أحمد، أستاذ العادة: فوق رقيًقا يكون أن دت تعمَّ كأنما بصوت فقالت
للتفكري. مهلة أعطني الحديث،

مهلة إىل حاجة يف ولكنك وجوهه، كافة عىل األمر قلبنا وقال: فاترة، ضحك فضحك
الرفض؟ لتدبري

والدي. أحادث أن ينبغي حيي: بصوٍت فقالت
ذلك! قبل رأي إىل ننتهي أن املمكن من كان ولكن بدهي، هذا –

.. قصرية ولو مهلة –
الكلية؟ يف القادم أكتوبر يف إال نلتقي ولن املصيف، إىل وستسافرين يونيو، يف نحن –

والتشاور. للتفكري مهلة من بد ال بإرصار: فقالت
تتكلمي. أن تريدين ال إنك –

تأبى إنك أحمد، أستاذ مًعا: وعزم دأب يف وتقول فجأة، املسري عن تتوقف بها وإذا
موضوع يف فكرت لقد سمح. بصدر كالمي تتقبل أن أرجو الكالم، عىل تحملني أن إال
عىل ووافقني — منه وانتهيت عامة، بصفة ولكن إليك بالقياس ال كثريًا، قبل من الزواج
ال ما يل تهيَّأ إذا إال مستواي، عىل أحافظ لن وأنني تستقيم، لن حياتي بأن — والدي ذلك

.. شهريٍّا جنيًها خمسني عن يقل
الدرجة، هذه مرارتها تبلغ أن الفروض— أسوأ عىل — يتوقع لم مريرة خيبة وتجرَّع
لم ولكنها الضخم؟ املرتب هذا — الزواج سن يف أعني — موظف يملك وهل وتساءل:

ثريٍّا! زوًجا تريدين إنك يقول: فعاد تنبس،
.. برأيي مصارحتك عىل أجربتني ولكنك ا، جدٍّ آسفة –

حال. أي عىل أفضل هذا غليظ: بصوٍت فقال
.. آسفة تغمغم: فعادت

ال رغبة وجد ثم األدب، حدود عن يخرج كيال صادًقا جهًدا بذل ولكنه غضبه، وثار
برأيي؟ أصارحك بأن يل أتسمحني فتساءل: برأيه يصارحها أن يف تقاوم

كنَّا! كما صديقني نبقى أن وأرجو آرائك، عن الكثري أعرف إني كال، قائلة: فبادرته
التي الحب. يلطفها أن قبل العارية الحقيقة هي هذه لحالها، غضبه رغم ورثى
املختل املجتمع يف شاذًة — التقاليد بعني — ُعدَّت وإن طبيعية امرأة خادمها مع تهرب
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إنها غضبه، من أكرب تعاسته ولكن غاضب إنه صحيًحا، واملريض مريًضا الصحيح يبدو
أبقاها ثم بيده، اها فتلقَّ للمصافحة يدها ومدت عزاء، هذا ويف رأيه تحدس حال أي عىل
ذاته يف جميل قوٌل لتتوظفي، الجامعة تدخيل لم إنك قلت يقول: أن وسعه حتى فيها

بالجامعة؟ انتفعت مدى أي إىل ولكن
سخافتي، عن معذرة سخرية: من تخُل لم بلهجة قال لكنه كاملتسائلة، ذقنها وارتفع

السالمة. مع بعد، تحبي لم أنك املسألة لعل
مرسًعا. وىلَّ ثم عقبيه، عىل ودار

٣٠

تنطلق ليلة كل فيها، تلد کي القاهرة إىل زوجي بحمل أخطأت لعيل لطيف: إسماعيل قال
الحرب. هذه أهوال عن شيئًا نعرف نكد فلم طنطا أما اإلنذار، صفارة
قوة. منعتهم ما ا رشٍّ بنا أرادوا لو رمزية غارات إنها كمال: فقال

مقابلة ثاني هذه وكانت لطيف، إسماعيل مخاطبًا وقال قلدس، رياض فضحك
الزوج! بمسئولية يشعر ال رجًال تخاطب أنت عام: تعارف مدى يف بينهما

أنت؟ بها تشعر وهل متهكًما: إسماعيل فسأله
.. للزواج عدوٍّا لست أني غري مثله، أعزب أنا ا حقٍّ –

األضواء إال تخففه لم ظالم يف الليل، مطلع يف األول، فؤاد شارع يف يسريون كانوا
بالنساء مكتظٍّا ذلك رغم الشارع وكان العامة، املحال أبواب من تترسب التي الضئيلة
رطيبة، أنفاًسا يبعث الخريف وكان أنواعهم. اختالف عىل الربيطانيني والجنود والرجال
الجنود من جماعة إىل قلدس رياض ونظر الصيفية. املالبس يف مضوا الناس أكثر ولكن
سبيل يف ليُقتل املديدة املسافة هذه وطنه عن اإلنسان يبتعد أن املحزن من وقال: الهنود

غريه!
يضحكوا! أن التعساء لهؤالء يتأتى كيف تُرى لطيف: إسماعيل فقال

واملخدرات الخمر الغريبة، الدنيا هذه يف نحن نضحك كما ممتعًضا: كمال فقال
واليأس.

األركان، مزعزع عندك ما كل فريدة، أزمة تعاني إنك قائًال: قلدس رياض فضحك
لك. أرثي أني وسقم، وملل والنفس، الحياة أرسار مع أليم نضال الريح، وقبض عبث

.. زواجي قبيل امللل بهذا مررت إني تزوج، ببساطة: لطيف إسماعيل فقال
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له! قل قلدس: رياض فقال
املعركة هذه يف األخري التسليم هو الزواج نفسه: يخاطب وكأنما كمال، فقال

.. الفاشلة
الغرور فيَم الغرور، لعله مهًال ولكن مهذٌب، حيواٌن إنه املقارنة، يف إسماعيل «أخطأ
ولكن الفكر، دنيا عن شيئًا يدري ال إسماعيل والفشل، الخيبة من تلٍّ فوق ترقد وأنت
من تسخر بأن جديرة سعادة أليست واألوالد، والزوجة العمل من املستمدة السعادة

أبطالها! أحد فستكون رواية، أؤلف أن يوًما قررت إذا رياض: قال لها؟» احتقارك
مني؟ ستصنع ماذا وسأله: صبياني، اهتمام يف نحوه كمال فاتجه

قرءوا ممن كثريين فإن تزعل، أال عىل نفسك توطن أن ينبغي ولكن أدري، ال –
.. زعلوا قد أقاصيىص يف أنفسهم

.. ملاذا؟ –
أَبَى منها الروائي جرده فإذا هو، خْلقه من شخصه عن فكرة إنسان لكل ألن لعله –

.. وغضب!
تعلن؟ ما غري عني فكرة ألديك قلق: يف كمال فتساءل

وهو كلِّيًة ينساه ثم شخص من يبدأ قد الروائي ولكن ، كالَّ قائًال: توكيد يف فبادره
إيلَّ توحي وإنك اإليحاء، إال األصل وبني بينه صلة ال جديد، برشي نموذٍج خلق بصدد
حتى كثريًا نفسه حول دار الذي والغرب، الرشق بني الحائر الرشقي الرجل بشخصية

الدوار. أصابه
التعاسة تكون قد عايدة؟ يعرف أن له أين من ولكن والغرب، الرشق عن «يتكلم

الجوانب.» متعددة
املتاعب، لنفسك تخلق عمرك طول أخرى: مرة بساطٍة يف لطيف إسماعيل وقال

الطبيعية؟ الحياة تجرب ال ملاذا بلواك، أساس نظري يف الكتب
من كبرية جماعة اعرتضهم وقد إليه، فمالوا الدين عماد منعطف مسريهم يف وبلغوا
تُرى األمل؟! بهذا لهم أين من جهنم، إىل لطيف: إسماعيل وقال منها، فتفادوا اإلنجليز

أنفسهم؟ يصدقون هل
.. القادم الربيع غايتها تقررت، قد الحرب نتيجة أن إيلَّ يُخيل كمال: فقال

يتضاعف وسوف إنسانية، غري رجعية حركة النازية ممتعًضا: قلدس رياض فقال
.. الحديدية أقدامها تحت العالم شقاء
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فرضوه الذي املوضع نفس يف اإلنجليز نرى أن املهم يكون، ما ليكن إسماعيل: فقال
الضعيف! العالم عىل

.. اإلنجليز من بخري األملان ليس كمال: وقال
يوغل الربيطاني واالستعمار بر، إىل اإلنجليز مع انتهينا ولكننا قلدس: رياض فقال
مع غًدا سنتعامل ولكننا اإلنسانية، املبادئ ببعض تلطَّف قد ولعله الشيخوخة، يف اليوم

العمل؟ فما حرب، غنى رشه مغرور فتيٍّ استعماٍر
واحد بعالم ونحلم كأسني نرشب وقال: جديدة، نغمة تحمل ضحكة كمال فضحك

عادلة! واحدة حكومة عليه تسيطر
.. كأسني من أكثر إىل حتًما سنحتاج –

«الشيطاني» الحانات من لعلها قبل، من يَروها لم جديدة حانة أمام أنفسهم ووجدوا
امرأة فرأى داخلها إىل نظرة كمال من وحانت وليلة. يوم بني الحرب ظروف تخلقها التي
موقفه، من يتحرك فلم قدماه جمدت ثم الحانة، إدارة عىل تقوم رشقيٍّ جسم ذات بيضاء
إىل وينظروا املسري عن يتوقفا أن صاحباه اضطر حتى يتحرك أن يستطع لم باألحرى أو
جارة مريم لياسني، الثانية الزوجة مريم غريها، دون مريم إال تكن لم مريم! ينظر. حيث

.. بأمها! لحقت أنها بها ظن التي مريم طويل، اختفاءٍ بعد الحانة هذه يف العمر،
.. جنود أربعة إال بالداخل فليس هلم هنا؟ ها نجلس أن أتريد –

.. كال ذهوله: من يفق وملا فقال تُواِته لم شجاعته ولكن مليٍّا، وتردد
طريقهم. يف انطلقوا ثم األخرية، أيامها يف بأمها ذكَّرته التي املرأة عىل نظرة وألقى
املايض معالم من معلم إنها األقل، عىل عاًما عرش أربعة أو ثالثة منذ مرة؟ آخر رآها متى
قرص يف استقبلته وقد واحد، يشء أولئك كل .. ماهیته .. تاريخه .. ماضيه ينىس، ال الذي
اعوجاج إليه شكت كيف يذكر زال وما طالقها، قبل البيت لهذا زيارة آخر يف الشوق
بها انتهت وقد عواقبها يقدِّر يكن لم شكوى واملجون، العربدة حياة إىل وارتداده أخيه
السيد كريمة كانت ذلك قبل ومن «الشيطاني»، الحانة هذه يف تلعبه الذي الدور ذلك إىل
شهد الذي الزمان ذلك يف األول، الصبا يف أحالمه وملهمة صديقته وكانت رضوان، محمد
الزمن ولكن وردة عائشة وكانت وردة مريم كانت والسالم، باألفراح عامًرا القديم البيت
كما البيوت هذه من بيت يف عليها يعثر أن املحتمل من كان وربما للورود، لدود عدو
مريم بدأت هكذا مأزق. وأي مأزٍق يف نفسه وجد لكان هذا وقع ولو جليلة، بالست عثر

.. باإلنجليز وانتهت باإلنجليز
املرأة؟ هذه أتعرف –
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.. نعم –
كيف؟ –

.. نسيتني ولعلها النسوة، هاتيك من امرأة –
.. لون كل ومن متمردات، وخادمات قديمات، مومسات ، بهنَّ مألى الحانات أوه، –

.. نعم –
لك؟ إكراًما بنا ترحب فلعلها تدخل لم ولَِم –

أفضل. أماكن ولدينا الشباب طور يف تعد لم –
من نصيبه استهلك قد وكأنما الرابعة، الحلقة منتصف يدري، ال وهو العمر به تقدم
ماذا ولكن أشد، أيهما يدِر لم املاضية وتعاسته الراهنة تعاسته بني قارن وإذا السعادة،

الصوت؟ هذا ما ولكن الحياة. لذة املوت إن ا حقٍّ بالحياة؟! ضاق وقد العمر يهم
غارة! –

نذهب؟ أين –
ركس. قهوة مخبأ إىل –

وسيدات وخواجات أفندية ثمة وكان فوقفوا، للجلوس خاليًا مكانًا املخبأ يف يجدوا لم
يف املدنية املقاومة رجال وأصوات واللهجات. اللغات بشتى يدور الكالم وكان وأطفال،
فقال املدافع، دويَّ يمقت وكان شاحبًا، رياض وجه وبدا النور.» «أطفئ تهتف الخارج

.. روايتك يف بشخيص العبث من تتمكن ال قد مداعبًا: كمال له
يف عادلة بنسبة ممثلة البرشية الناس: إىل يومئ وهو وقال عصبية ضحكًة فضحك

.. املخبأ هذا
الخوف! عىل يجتمعون كما خري عىل اجتمعوا لو متهكًما: كمال فقال

الظالم، يف طريقها تتلمس السلَّم عىل نازلة زوجي زمان متنرفًزا: إسماعيل وهتف
.. غًدا طنطا إىل العودة يف جديٍّا أفكر إني

عشنا! إن –
لندن! أهل ا حقٍّ مساكني –
.. كله البالء أصل لكنهم –

كمال: فسأل بالكالم اضطرابه دارى ولكنه شحوبًا، يزداد قلدس رياض وجه وكان
أن عليك يهون فهل اململة، الحياة مركبة ألغادر املوت محطة أين مرة تتساءل سمعتك

اآلن؟ قنبلة تنسفنا
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أن وأخرى لحظٍة بني متوقًعا متزايد قلق يف السمع يرهف وكان كمال، فابتسم
األلم؟ من الخوف لعله كاملتسائل): (ثم .. كال وأجاب: اآلذان، فيصك مدفع ينطلق

أعماقك؟ يف يضطرب زال ما الحياة يف غامض أمل ثمة أم –
نازعته طاملا وإيمانًا؟ حماًسا يمتلئ كأنما حياته ظاهر يبدو ولَِم ينتحر؟ لم ملاذا
للدعة خالصة حياة ليطيق يكن لم ولكنه والتصوف، الشهوات وكر النقيضني: إىل النفس
والهروب، السلبية فكرة من ينفر أعماقه يف يشء ثمة كان أخرى ناحية ومن والشهوات،
استمساكه فإن الوقت ذات ويف االنتحار، وبني بينه حال الذي — اليشء هذا — ولعله
حرية كلمتني: يف والخالصة القاتل، شكه لصميم مناقض يديه يف املضطرب الحياة بحبل

وعذاب!
وضلت األبصار، وزاغت متنفًسا، للصدر تتيح ال كاملطر، املدافع انطلقت وفجأة
عودة الناس وتوقع الزمني بالحساب دقيقتني من أكثر يستمر لم الرضب ولكن األلسن،
وتساءل وعمق، ساد الصمت أن غري بالنفوس، الفزع واستبد املرعب، الدوي إىل بغيضة

الغارة؟ تنتهي متى تُرى اآلن، زوجي حال أتخيل إني لطيف: إسماعيل
الحرب؟ تنتهي متى قلدس: رياض فتساءل

عميق. د تنهُّ املخبأ عن فندَّ األمان صفارة انطلقت أن لبث وما
إيطالية! مداعبة إال ليست كمال: وقال

تساقط ثم أشباح، وراء أشباًحا األبواب ولفظت كالخفافيش، الظالم يف املخبأ وغادروا
.. األركان الضجة ومألت النوافذ، من متتابًعا الباهت الضوء

بمدى غافٍل كل ذكَّرت — املعتمة الرسيعة اللحظة هذه يف — الحياة أن يبدو –
.. الوجود يف يشء به يُقاس ال الذي قيمتها

٣١

نظامه انفرط والتدهور. باالنحالل تنذر جديدة صورة الزمن مع القديم البيت اتخذ
يغيب األول النهار نصف ففي األصيل. روحه واملجلس النظام وكان مجلسه، وتقوض
أم وتنزل والسيدة، الحسني بني ما الروحية جولتها إىل أمينة وتميض املدرسة، يف كمال
يف كريس عىل يجلس أو حجرته يف الكنبة عىل السيد ويتمدد الفرن، حجرة إىل حنفي
الصالة يف الراديو ويظل وحجرتها، السطح بني ما وجهها عىل عائشة وتهيم املرشبية،
حجرتها، يف عائشة وتلبث الصالة، يف حنفي وأم أمينة تجتمع األصيل وعند وحده، يهتف
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من عاد إن وكمال حجرته، يغادر فال السيد أما تذهب، ثم الوقت بعض معهما تمكث أو
محزنًا، األمر أول السيد اعتكاف وكان مكتبه. يف األعىل الدور يف يقبع فِلكي مبكًرا الخارج
وعند عندها عادة صار ثم مفجًعا عائشة حزن وكان اآلخرين، وعند عنده عادة صار ثم
وتصيل: تتوضأ ثم حنفي، أم بدورها فتوقظ يستيقظ، من أول أمينة زالت وما اآلخرين،
وتفتح الفرن، حجرة فتقصد — صحة الجميع خري نسبيٍّا وكانت — حنفي أم وتنهض
تلو الواحدة السجائر وتحرق تباًعا القهوة أقداح لتحسو فتقوم ثقيلتني عينني عائشة
وانقلبت اضمحالل، أيَّما اضمحلت وقد لقمات. تناولت للفطور ُدعيت إذا حتى األخرى
إىل اللجوء إىل اضطرت حتى السقوط يف شعرها وأخذ باهتًا، جلًدا ُکيس عظميٍّا هيكًال
بالتخلص الطبيب عليها أشار حتى العلل عليها وتكالبت الصلع، يدركها أن قبل الطبيب
يف النظر عادة عن أقلعت تكن ولم االسم. إال القديم شخصها من يبَق فلم أسنانها، من
أخرى. ناحية من الحزن يف ولإلمعان ناحية، من العادة بحكم ولكن زينة. لتأخذ ال املرآة،
مع جلستها من فتطيل لطيف، استسالم يف للمقادير أذعنت وكأنها أحيانًا بدت وربما
تزور أو ابتسامة، عن الذابلتان شفتاها افرتَّت وربما الدائر، الحديث يف وتشارك أمها،
هناك الدجاج، إىل بالحبِّ وترمي السطح حديقة يف تتمىش أو صحته، عن لتسأل والدها
حني عىل الحال. هذه عىل دائًما أراك ليتني عائشة، يا قلبي أسعدت كم برجاء: أمها تقول

جميًال! شيئًا لنصنع الفرن حجرة إىل فلنذهب قائلة: عينيها حنفي أم تجفف
فهرعت حجرتها، من آٍت بكاءٍ صوت عىل أمها استيقظت الليل منتصف عند ولكن
بدنوِّ شعرت وملا تنتحب، الظالم يف جالسة فوجدتها النائم، الرجل توقظ أن محاذرة إليها
ال والدنيا فارغتان، يداي منها! ظالٍّ بطنها! يف كان ما يل تركت لو هاتفة: بها تعلقت أمها

.. فيها يشء
ليتني العزاء، عن يجلُّ حزن بحزنك، الناس أعلم إني تقول: وهي أمها فاحتضنتها

مسكينة؟! يا الحزن جدوى وما حكمته، وعال جلَّ هلل ولكْن فداهم، كنت
.. األوىل بالحياة حلمت أو بهم، حلمت نمت كلما –

ُمطاَلب املصاب املؤمن ولكن فهمي؟ أنسيت طويًال، تعانني ما ذقت هللا، دي وحِّ –
إيمانك؟ أين بالصرب،

إيماني! امتعاض: يف فهتفت
تدرين. ال حيث من الرحمة عليك تنزل ربك إىل يل وتوسَّ إيمانك، اذكري نعم، –

أين؟ الرحمة، أين الرحمة! –
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عىل يدك ضعي الحسني، إىل معي وتعايل طاوعيني يشء، كل وسعت رحمته –
.. إبراهيم سيدنا کنار وسالم برد إىل نارك تتحول الفاتحة واتيل الرضيح

يف األطباء عىل ترتدد فحينا اضطرابًا، ذلك دون صحتها حيال موقفها يكن ولم
نفسها تهمل وحينًا الحياة، بأهداب االستمساك إىل العودة بها يظن حتى وانتظام مثابرة
لم الذي الوحيد التقليد فهي القرافة زيارة أما االنتحار. لدرجة النصائح كافة وتزدري
ملكت ما كل خاطر طيب عن وتهبها بسخاءٍ فيها تنفق وكانت واحدة، مرة عنه تشذ
باألزهار اة موشَّ غنَّاء حديقة املقربة حول استحال حتى وابنتها زوجها مرياث من يمينها
مجنونة ضحكة ضحكت املرياث إجراءات إلتمام شوكت إبراهيم جاءها ويوم والرياحني.

.. نعيمة من مرياثي عىل هنئيني ألمها: وقالت
كان متودًدا. مالطًفا مليٍّا فيجالسها استقراًرا، منها آنس كلما بها يمر كمال وكان
يتفحص ثم هللاصنعها، أبدع التي الذاهبة الصورة محزونًا ويتخيل صامتًا، طويًال يتأملها
تحمل ما بكل محزونة ولكن فحسب، مريضة وال فحسب، هزيلة تكن لم إليه. آلت ما
فقدت قد فهي الحظ؛ يف الشبه أوجه من بينهما ما عنه يغب ولم معنى، من الكلمة هذه
لحًما أبناؤها كان بل يشء، ال إىل انتهى كما يشء ال إىل وانتهت آماله، فقد قد وهو ذريتها
املخبأ إىل تذهبوا أن األفضل من أليس يوًما: لهم وقال وأوهاًما! كذبًا فكانت آماله أما ودًما

اإلنذار؟ صفارة أُطلقت إذا
.. حجرتي أغادر لن عائشة: فقالت

.. كالصواريخ ومدافع آمنة غارات إنها األم: وقالت
املخبأ إىل الذهاب عىل قدرة بي أن لو يقول: وهو الداخل من صوته فجاء أبوه أما

.. عفت محمد بيت إىل أو الجامع إىل لذهبت
عجيٌب! يشءٌ حدث ألمها: وقالت تلهث وهي مهرولة السطح من عائشة جاءت ويوًما
تلهث: تزال ما وهي تقول فعادت بالرجاء، مشوب استطالع يف أمها إليها فنظرت
من بمثلها أشعر لم اليأس من حاٍل عىل وكنت الشمس، غروب أراقب السطح يف كنت

رب.» «يا صوتي: بأعىل فِصْحت بهيٍج نور من نافذة السماء يف فتحت وفجأة قبل،
األحزان؟ من جديدة هاوية أم املنشودة الرحمة أهي تساؤل، يف األم عينا اتسعت

.. ابنتي يا ربنا رحمة لعلها وتمتمت:
.. الدنيا يمأل النور وكان رب، يا صحت نعم، بًرشا: يتهلل ووجهها فقالت

فكانت عائشة أما بالغ. قلٍق يف الحال ويراقبون األمر يف يفكرون جميًعا وراحوا
كمال قال حتى أخرى، مرة يومض أن النور مرتقبة السطح من بموقفها الساعات تقف
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حظ — الحظ حسن من ولكن املوت؟» جانبها إىل يهون التي النهاية أهي «ترى لنفسه
خاصة دنيا يف توغل تزل لم ثم تذكره، تعد ولم األيام مع األمر تناست أنها — الجميع
جالسة أو حجرتها يف منفردة أكانت سواء وحدها وحدها، فيها وعاشت لنفسها، خلقتها
تواصل أن تلبث ال ثم سفر. من كالعائدة إليهم فيها تثوب متباعدة ساعات إال بينهم،
ما وشد انفرادها، حني خاصة نفسها، محادثة هي جديدة عادة بها والتصقت — الرحيل
تتخيل ولم موتهم، لحال مدركٌة وهي أمواتًا تخاطب كانت أنها غري القلق، بذلك أثارت

.. بها املحيطني عزاء كان ذلك ويف أشباًحا، أو أوهاًما

٣٢

أيِّ شتاء جيًال، به يؤرخون الناس ظل قديم بشتاءٍ يذكِّر الشتاء! هذا الربد أقىس ما
يف إليه يحنُّ العجوز القلب أن غري أين؟ ذلك، تعي التي الذاكرة أين رباه ترى؟ يا عاٍم
كان الذي املايض مكامنها، يف الدموع ذكراه تهيج الذي املايض من جزء فهو مجهوله؛
إىل وينطلق بطنه يمأل ثم الشتاء، برد مباٍل غري الدش تحت فيستحم مبكًرا فيه يستيقظ
به يجود ما إال اللهم شيئًا عنها اليوم يعرف ال التي والحرية الحركة دنيا الناس، دنيا
يجلس أن عىل والقدرة الحرية له كانت األرض. أقىص يف عالم عن يحدثون وكأنهم الرواة
البيت، بسجن يضيق ذلك مع وكان املرشبية، يف الكريس عىل أو الحجرة يف الكنبة عىل
البيت، قعدة لعن ذلك ومع بنفسه مالبسه يغري أو ام الحمَّ إىل الحاجة حني يذهب وكان
فيزور عربة راكبًا أو عصاه عىل متوكئًا البيت يغادر أن يستطيع األسبوع يف يوم له وكان
أما البيت. محبس من ينقذه أن هللا دعا فطاملا ذلك ومع األصدقاء أحد بيت أو الحسني
حتى الحشية، هذه أطراف تجاوز عامله حدود تعد ولم الفراش، يغادر أن يسعه فلم اليوم
االمتعاض استقر حتى الحسبان، يف تكن لم قذارة إليه، هو يذهب وال إليه يجيء الحمام
ويتناول ليًال وينام نهاًرا يرقد الحشية هذه عىل لعابه، يف املرارة وأسكنت شفتيه، عىل
يديه، بني الطيب الشذا ويسري املثل بأناقته يُرضب كان من وهو حاجته، ويقيض طعامه
الرثاء نظرات إال يلقى فال ينظر غدا املطلقة إلرادته عمره استكان الذي البيت هذا ويف
عىل كانوا كأنهم الزمن من متقاربة فرتات يف األحباب وذهب كاألطفال، فيعاتب يرجو أو
من سهرة به العهد آخر كان عفت، محمد يا هللا رحمة عليك وحيًدا، وتركوه ذهبوا ميعاد،
توصله العالية وضحكته ومىض ودعه ثم الحديقة، عىل املطل السالملك يف رمضان ليايل
وهو رضوان إليه وهرع طارق الباب طرق حتى حجرته إىل يأوي كاد وما الباب، إىل
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منذ يضاحكنا ألم .. وكيف؟ .. متى؟ .. هللا سبحان يا جدي»، يا جدي «مات يقول:
العمر. حبيب انطوى هكذا مخدعه، إىل طريقه يف وهو وجهه عىل سقط ولكنه دقائق؟
هللا إىل فزعنا حتى متقطع حاٍد سعاٍل يف كاملة، أيام ثالثة احترض الذي الرحيم عبد وعيل
الرحيم. عبد عيل الروح أليف دنیاي من واختفى األلم، من ويريحه خاتمته يحسن أن
يف أقعده قد املرض اشتداد كان يودعه، فلم الفار إبراهيم أما الحبيبني هذين ودَّع وقد
ياسني عنه فشیعها يشيعها لم الجنازة وحتى خادمه، إليه فنعاه عيادته عن ومنعه فراشه
والحمزاوي حميدو مات هؤالء قبل ومن ُطرٍّا. الناس ألطف يا هللا رحمة فإىل وكمال،
له زائر ال أحًدا، الناس من يعرف لم كأنه وحيًدا تركوه واألصحاب، املعارف من وعرشات
بالطهر يتمتع وهل وبينها، بينه حيل الصالة حتى صديق. يشيعها لن وجنازته عائد، وال
الصالة من فُحِرم أشهر؟ كل مرة إال األمر أولياء به يجود ال استحمام عقب ساعات إال
األيام. تميض هكذا املوحشة. الوحدة هذه يف الرحمن مناجاة إىل حاجة يكون ما أشد وهو
تعتد لم أنها غري الوهن، ركبها ما وشد وتجيء، تذهب وأمينة يسمع، وهو يتكلم الراديو
بقي ما كل وهي يُمرضها، من إىل غًدا تحتاج أن يخاف ما وأخوف ممرضته إنها الشكوى،
أمنية ولكنها يفارقاه، لم لو ود يذهبان، ثم ساعة عنده فيمكثان وكمال ياسني أما له،
ذهبت وإذا تمله، ال التي وحدها أمينة يُحققاها، أن يستطيعا ولن يعلنها أن يستطيع ال
اليوم له خديجة زيارة يوم وإن فراغ. ذلك بعد والعالم له، تدعو فلكي الحسني لزيارة
الحجرة فتمتلئ وأحمد، املنعم وعبد شوکت إبراهيم صحبتها ويف تجيء االنتظار، يستحق
خاطبهم ومرة كثريًا، فيتكلمون هم أما هو يتكلم ما وقليًال وحشتها، وتتبدد باألحياء
أن أريد .. يتكلموا «دعهم معاتبًا: له فقال ثرثرتكم.» من السيد «أريحوا قائًال: إبراهيم
تود بأنها يعلم وكان وابنيها، لزوجها ودعا العمر وطول بالصحة البنته ودعا أسمعهم!»
سأل ويوًما حنان. وراءه ما حنانًا عينيها يف يطالع وكان بنفسها، راحته عىل تسهر لو

سهراتك؟ تميض أين باسًما: واستطالع شوق يف ياسني
زمان. كأيام مكان كل يف اإلنجليز اليوم حياء: يف فقال

الغورية وسهرات الجدران، له تهتز الذي والضحك والبأس، القوة أيام زمان! أيام
أمك تذكر أال تُرى وهنية، وجليلة زبيدة أسماء، إال منهم يبَق لم الذين والناس والجمالية،

ياسني؟ يا
والغفران. الرحمة ستطلب ودواًما والدها، جانب إىل يجلسان وكريمة زنوبة هي وها

ياسني؟ يا وزارتك يف القدامى معارفنا من بقي من –
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شيئًا! عنهم أدري أعد ولم املعاش، إىل جميًعا أُحيلوا –
ما ولكن املعارف، عن نسأل لنا فما ماتوا القلب أصدقاء شيئًا، عنا يدرون هم وال
آية تكن ألم ونعيمة عرشة، الرابعة تَُعدِّ لم ذلك ومع زمانها، يف أمها فاقت كريمة! أجمل

الجمال! يف
فإني وحدتها من انتشلوها فافعل. بزيارتكم عائشة تقنع أن استطعت إن ياسني –

.. منها عليها أخاف
.. عونها! يف هللا كان .. ولكنها الشوق قرص لزيارة دعوتها طاملا زنوبة: فقالت

طريقك يف تصادف أال ياسني: يسأل به إذا ثم قاتمة. نظرٌة الرجل عينَي يف والحت
الصمد؟ عبد متويل الشيخ

قدمني عىل يسري زال ما ولكنه أحًدا، يعرف يكاد ال إنه أحيانًا، باسًما: ياسني فقال
قويتني!

قبل؟! من أبنائي نيس كما نسيني أم زيارتي؟ إىل مرة نفسه تنازعه ألم للرجل! يا
يعد لم بصداقته. فاجأه ولعله صديًقا، كمال من الرجل اتخذ األصدقاء ذهب وملا
«أعزب آسًفا: عنه يقول وكان مناجاته، إىل ويتشوف يناجيه صديًقا وغدا عهده، الذي األب
عونه»، يف هللا كان مكتبه، حجرة يف حياته أكثر يعيش عمره، من والثالثني الرابعة يف
يصنع أن إال األمر أول من أبى فقد أمره؛ إليه صار عما مسئوًال نفسه يعد يكن ولم
حجرته. يف مقطوًعا»، «قعيًدا أعزب مدرًسا يكون أن إىل الحال به وانتهى بنفسه، نفسه
أن هللا يدعو كان كما الخصوصية، الدروس أو الزواج بسرية عليه يُثقل أن يتجنب وكان
هل سأله: ويوًما عليه. عالة يوًما يكون ال كي األخري الرمق حتى النقود من مدخره يكفيه

األيام؟ هذه تعجبك
األيام قائًال: الرجل فاستطرد الجواب، يف وتردد حائرة، ابتسامًة كمال فابتسم
وسمعنا زغلول، سعد شهدنا وعافية، وصحة ورغًدا، يًرسا كانت أيامنا! كانت الحقيقية

أيامكم؟! يف ماذا عبده، يس
.. ومعايبه محاسنه زمان لكل فحسب: الحديث معاني بتداعي مأخوذًا كمال فأجاب
.. إال ليس يُقال كالم وقال: ظهره وراء مكسورة مخدة إىل املسند رأسه الرجل فهزَّ
فالعبادة حزٍّا، نفيس يف يحز الصالة عن عجزي تمهيد: ودون صمت فرتة بعد ثم
أعانيها التي الحرمان وجوه كافة فيها أنىس غريبة أوقات بي تمر ذلك، ومع الوحدة. عزاء
متصٌل أني إيلَّ يُخيل حتى عجيبًا صفاءً نفيس تصفو وعافية، وحرية ومرشب مأكل من

.. فيها وما بالحياة تزري مجهولة سعادة ثمة وأن بالسماوات،
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.. العافية إليك ويرد عمرك يف يمد ربنا كمال: فتمتم
ضيق وال الصدر، يف ألم ال طيبة، ساعة هذه وقال: استسالم، يف أخرى مرة رأسه فهز

املستمعون! يطلبه ما مع الراديو يف وموعدنا الزوال، يف آخذ ساقي وورم التنفس، يف
بخري؟ سيدي يقول: أمينة بصوت وإذا

هلل. الحمد –
بالعشاء؟ آتي هل –

.. اللبن! سلطانية هاتي العشاء؟! تسمينه زلت أما العشاء؟! –

٣٣

بكامل الصالة يف مجتمعة األرسة فوجد العرص حوايل بالسكرية أخته بيت كمال بلغ
.. الليسانس مبارك أحمد: مخاطبًا يقول وهو فصافحهم هيئتها،

اسمع تعال ولكن عليك، مبارك االبتهاج: معاني من خالية بلهجة خديجة فأجابته
.. يتوظَّف أن يريد ال البك خرب، آخر

عىل يرصُّ ولكنه وافق إذا لتوظيفه مستعد رضوان خاله ابن شوکت: إبراهيم وقال
.. أنت برأيك يقتنع لعله كمال أستاذ يا كلِّمه الرفض.

مسند فألبسها البيضاء الجاكتة — الحر شدة من — ونزع طربوشه، كمال خلع
خالًصا سيكون اليوم أن حسبت باسًما: قال أنه إال معركة يتوقع كان أنه ومع كريس،

أبًدا! النزاع يسلو ال البيت هذا ولكن للتهنئة،
حال. وحدنا ونحن حال كلهم الناس قسمتي، أسيفة: لهجٍة يف خديجة فقالت

فقد كتابية؛ وظيفة إال اآلن أمامي ليس بسيٌط، األمر قائًال: خاله أحمد وخاطب
عند املحفوظات بإدارة خالية كتابيٍة وظيفة يف اآلن تعييني يمكن أنه رضوان أخربني
أُعنيَّ لعيلِّ الجديد الدرايس العام بدء حتى أشهر ثالثة أنتظر أن عيلَّ واقرتح ياسني، خايل

نوعها! كان أيٍّا الوظيفة أريد ال ولكنني املدارس، إحدى يف فرنسية لغة مدرس
تريد؟ ماذا له قل خديجة: فهتفت

الصحافة. يف سأعمل وحزم: ببساطٍة الشاب فأجاب
وعبثًا، ضحًكا فنظنه الكالم هذا نسمع كنا جورنالجي! قائًال: شوكت إبراهيم فنفخ

.. جورنالجيٍّا يكون أن إىل ويسعى مثلك مدرًسا يكون أن يأبى
التدريس! مهنة رش هللا كفاه ساخرة: لهجٍة يف كمال فقال
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جورنالجيٍّا؟ يشتغل أن ك يرسُّ وهل انزعاٍج: يف خديجة فقالت
السعيد. باملطلب الوظيفة تعد لم الجو: ملطًفا املنعم عبد قال وهنا

!.. املنعم عبد يس يا موظف لكنك بحدٍة: أمه فقالت
من يستعيذ كمال خايل هو وها كتابية، وظيفة له أرىض ال ولكني ممتاز، كادٍر يف –

.. مهنته
تعمل؟ أن تُريد الصحافة من نوٍع أي يف متسائًال: أحمد إىل كمال والتفت

أوًال بالرتجمة ألقوم التمرين؛ تحت مجلته يف قبويل عىل موافق كريم عديل األستاذ –
.. بعد فيما بالتحرير ثم

واملجال؟ املوارد محدودة ثقافية مجلة الجديد» «اإلنسان ولكن –
أن وسعي ففي حال أي وعىل أهم، عمٌل يل يتيرس حتى للتمرين أوىل خطوة هي –

.. أجوع أن دون أنتظر
وأدرى مثقف راشٌد إنه يشاء، كما تجري األمور دعي قائًال: خديجة إىل كمال فنظر

.. يفعل بما
الوظيفة بقبول ابنها إقناع تحاول وعادت بسهولة، بالهزيمة تسلم لم خديجة ولكن
صمٌت وساد املجلس جو تكدَّر ثم بينهما. ليخلِّص كمال ل فتدخَّ واحتدَّ صوتهما عال حتى
نصيبي. العكننة هذه فكانت الرشبات رشب يف طامًعا جئت ضاحًكا: كمال قال حتى ثقيل
وسارا مًعا، وخرجا كمال فاستأذن البيت، ليغادر مالبسه أحمد ارتدى ذلك أثناء ويف
عمله ليتسلم الجديد؛ اإلنسان مجلة إىل ماٍض بأنه خاله أحمد صارح وقد األزهر، شارع يف
.. والديك إيذاء تجنَّب ولكن تشاء ما افعل كمال: له فقال كريم، عديل األستاذ وعده كما

… ولكن وأُِجلُّهما أحبهما إني ضاحًكا: أحمد فقال
ولكن؟ –

والدان! لإلنسان يكون أن الخطأ من –
ذلك؟ تقول أن عليك هان كيف ضاحًكا: كمال

وجه عىل فاألبوة املايض؛ تقاليد من الوالدان إليه يرمز ما ولكن حرفيته، أعني ال –
باألغالل؟! مكبَّلة بأرجل نسري ونحن الفرامل، إىل مرص يف حاجتنا وما فرملة، العموم

بيٌت يل دام ما املر بمعناه الكفاح يعرف لن مثيل إن تفكري: بعد الحديث مواصًال ثم
منه! خجل نفسه الوقت يف ولكن بذلك مطمنئٌّ أني أنكر وال دْخل، وألبي

عملك؟ عىل تؤَجر أن ينتظر متى –
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.. وقتًا األستاذ يحدد لم –
استقبله وقد الجديد، اإلنسان مجلة إىل أحمد فمىض افرتقا، الخرضاء العتبة وعند
فيها َمن خاطب حيث السكرتارية حجرة إىل معه وذهب مشجًعا، كريم عديل األستاذ

.. شوکت إبراهيم أحمد األستاذ الجديد زميلكم قائًال:
يوسف األستاذ رزق، إبراهيم األستاذ حماد، سوسن آنسة قائًال: زمالءه إليه قدَّم ثم

الجميل.
.. مجلتنا يف معروف اسمه مجامًال: رزق إبراهيم قال ثم مرحبني، وصافحوه

يشري وهو (ثم .. الجديد لإلنسان البكر االبن إنه باسًما: كريم عديل األستاذ وقال
فيما إال الخارج يف صاحبه عمل فإنَّ املكتب؛ هذا عىل ستعمل الجميل): يوسف مكتب إىل

.. ندر
قريب كريسٍّ عىل الجلوس إىل أحمد الجميل يوسف فدعا الحجرة كريم عديل وغادر
سيناط الذي العمل إىل سوسن اآلنسة هك ستوجِّ قال: ثم جلس حتى وانتظر مكتبه، من
أحمد راح حني عىل الجرس زر عىل وضغط .. قهوة فنجان ترشب أن اآلن بأس وال بك،
أعوام، بعرشة سنه من أكرب يبدو مهدًما کهًال رزق إبراهيم كان واملكان. الوجوه ح يتصفَّ
والذكاء. الحذق عن ينمُّ مظهره وكان الشباب، من األخري العقد يف فكان الجميل يوسف أما
أول منذ رآها يكن ولم تذكره؟ هل تُرى نفسه يسائل وهو حماد سوسن إىل ببرصه ورمى
صمته: عن الخروج يف برغبة مدفوًعا باسًما فسألها عيناهما والتقت .١٩٣٦ عام مقابلة

.. سنوات خمس منذ هنا حرضتك قابلت
تأخر مقالة مصري عن أسأل كنت قائًال: فاستدرك الالمعتني عينيها يف التذكر فالح

نرشها؟
كثرية. مقاالت التاريخ ذلك منذ نرشنا فقد كلٍّ وعىل أذكرك، أكاد باسمة: فقالت

.. طيبة تقدمية روٍح عن تنم مقاالت معلًقا: الجميل يوسف فقال
عىل قرأت الطريق يف نظرت كلما باألمس، غريه اليوم الوعي إن رزق: إبراهيم وقال

الجديد. الشعب شعار هذا والحرية» «الخبز عبارة الجدران
أطبق الذي الوقت هذا يف خاصة شعار، من أجمله ما باهتمام: حماد سوسن فقالت

العالم! عىل الظالم فيه
— ورسور حماٍس ويف — رسيًعا نفسه فاستجابت قولها يعنيه ما أحمد وأدرك
عىل يهجم لم هتلر دام ما ولكن ا، حقٍّ العالم عىل يطبق الظالم وقال: به املحيط للجو

النجاة. يف أمل فثمة بريطانيا
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لو هتلر أن ترى أال أخرى، زاويٍة من املوقف إىل أنظر إني حماد: سوسن فقالت
.. روسيا؟ إىل القوة مركز ينتقل أن األقل يف أو مًعا يهلكا أن املحتمل فمن بريطانيا هاجم

.. القوة؟! ذروة ويبلغ الجزيرة هتلر يجتاح أن أعني العكس؟ حدث وإذا –
مقربته. كانت روسيا ولكن أوروبا غازي كهتلر نابليون كان الجميل: يوسف فقال
وهؤالء النقي، الهواء هذا قبل. من بمثلهما يشعر لم وحماًسا نشاًطا أحمد ووجد
وعام صربي، علوية ذكر آلخر أو ولداٍع الحسناء. املستنرية الزميلة وهذه األحرار، الزمالء
يلعن وهو ويميس يصبح كان حني رصعه. حتى الخائب الحب فيه صارع الذي العذاب
االمتعاض من آثاًرا النفس أعماق يف تارًكا الهواء يف تطاير حتى قلبه صميم من الحب
عىل شهريٍّا جنيًها خمسني ذا زوًجا تنتظر املعادي يف بيتها يف اآلن إنها تزول. ال والتمرد

تُرى؟ يا تنتظر فماذا لروسيا بالنرص تدعو التي الفتاة هذه أما األقل،
.. تسمح؟ برقٍة: تقول وهي وجهه يف أوراق برزمة ح تلوِّ بسوسن وإذا

.. الجديد عمله ليبدأ باسًما مكتبها إىل مىض ثم فنهض،

٣٤

نشاطه جلُّ كان إذ يومني أو األسبوع يف يوًما إال باملجلة يمر الجميل يوسف يكن لم
ساعة من أكثر السكرتارية يف يمكث لم رزق إبراهيم كذلك واالشرتاكات، لإلعالنات موجًها
أحمد منفردان، وهما يميض الوقت أكثر فكان بها، يعمل التي املجاالت بقية عىل يدور ثم
يسمعها أن إال راعه فما األصول بعض ليأخذ املطبعة؛ عمال رئيس جاء ومرة وسوسن.
نفسه كريم عديل األستاذ تربط قربى صلة ثمة أن ذلك بعد وعلم «أبي»! تدعوه وهي
عىل مثابرتها سوسن من أكثر وراعه ومثريًا. مفاجئًا ذلك كان املطبعة. عمال برئيس
يستوجبه مما أكثر تعمل كانت أنها بَيَْد نشاطه، ومركز التحرير محور كانت العمل،
أول من وشعر الذكاء، شديدة حادة جادًة وبدت تكتب. أو تقرأ تزال فما املجلة، تحرير
السوداوين عينيها رغم — األحيان بعض إليه يُخيل كان حتى شخصيتها، بقوة األمر
ثم التنظيم. حسن اإلرادة قوى رجٍل حيال أنه — اللطيف األنثوي وجسمها الجذابتني
ترجمة عاتقه عىل أخذ وقد امللل. أو الكلل تعرف ال بهمٍة عمله عىل فثابر بنشاطها تأثر
لها قال وقد الشأن. ذات املقاالت بعض ترجمة إىل الثقافية، العالم مجالت من املختارات

.. باملرصاد لنا تقف الرقابة إن يوًما:
يف «مشبوهة» مجلتنا بعد، شيئًا تَر لم أنت واالزدراء: الحنق عىل يدل بصوٍت فقالت

الرشف! ولها العليا! الدوائر
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الحرب؟ قبل کريم عديل األستاذ افتتاحيات طبًعا تذكرين باسًما: أحمد فقال
العرابية الثورة ذكرى عن مقال بسبب ماهر عيل عهد يف مرة مجلتنا ُعطلت لقد –

بالخيانة. توفيق الخديو األستاذ فيه اتَّهم
الصحافة؟ اخرتت ملاذا عابر: حديٍث ضمن سألته ويوًما

تبدو التي الفتاة لهذه نفسه ذات عن يكشف أن له يجوز درجة أي إىل قليًال، فتفكَّر
جنسها! بنات من عرف من بني وحدها طراًزا

من وما ونرشها عنها التعبري أريد أفكار عندي ولكن ألتوظف، الجامعة أدخل لم –
.. الصحافة من خري ذلك إىل سبيل

تُتَح لم بالَحَرى أو الجامعة، يف أدرس فلم أنا أما أعماقه: من له ُرسَّ باهتماٍم فقالت
إنِّي .. جنسها) لبنات مخالفتها نفسه يف أكدت وإن كذلك رصاحتها ته (رسَّ فرصة يل
عليه درست منزلة، الجامعة دون ليست وهي کريم، عديل األستاذ مدرسة يف متخرجٌة
التي الصحافة أو الصحافة، تعريف أحسنت بأنك وأصارحك البكالوريا، عىل حصويل منذ
بالرتجمة، أعني غريك، طريق عن — اآلن حتى — أفكارك عن تُنفس أنك بَيَْد فيها، نعمل

الكتابة. أشكال من يُناسبك الذي الشكل اختيار يف تفكر ألم
تعنني؟ ماذا تساءل: ثم املقصود املعنى عليه أغلق كأنما مفكًِّرا فصمت

املرسحية؟ القصة، الشعر، املقالة، –
.. الخاطر إىل يتبادر ما أول املقالة أدري، ال –

يسريًا؛ مطلبًا تعد لم السياسية، لظروفنا ولكنها نعم، معنى: ذات بلهجة فقالت
ولذلك ومبارشة رصيحة املقالة الرسية، باملنشورات آرائهم إذاعة إىل األحرار يضطر لذلك
فنٌّ إنها لها، حرص ال ِحيَل فذات القصة أما فينا، محملقة األعني وأن خاصة خطريٌة، فهي
أال قصري، وقت يف األدب عالم يف اإلمامة ينتزع سوف شائًعا أدبيٍّا شكًال غدت وقد ماكر،
بمؤلٍف ولو نشاطها مجال يف وجوده يثبت وهو إال األدب شيوخ من كبرٍي من ما أنه ترى

واحٍد؟
بمجلة الكاتب قلدس رياض لألستاذ تقرئي ألم املؤلفات، هذه أكثر قرأت نعم، –

الفكر؟
خريهم! وليس كثريين، من واحد هذا –

.. املجلة بنفس الكاتب الجواد عبد أحمد كمال األستاذ خايل إليه لفتني لقد ربما. –
.. ولكن مرات، له قرأت خالك؟ هو باسمة: فقالت
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..؟ –
امليتافيزيقا! تيه يف يهيمون الذين الُكتَّاب من إنه معذرة –

يعجبك؟ ألم القلق: يشبه فيما فتساءل
نظرية .. املطلق .. الروح القديمة: الحقائق عن كثريًا يكتب إنه آخر، يشءٌ اإلعجاب –
إىل يُفيض ال — الفكري والرتف الذهنية املتعة عدا فيما — ولكنه جميٌل، هذا املعرفة،
هذا تطوير األخري هدفها يكون وأن الهدف، محددة وسيلة الكتابة تكون أن ينبغي غاية،
والكاتب متواصلٍة معركٍة يف اإلنسانية والتحرر، الرقيِّ ُسلَّم يف باإلنسان والصعود العالم
فلندعها الحياة وثبة أما املجاهدين، رأس عىل يكون أن يجب ا حقٍّ االسم بهذا الخليق

.. وحده لربجسون
امليتافيزيقا؟ تيه يف يهيم ناشئًا فیلسوًفا بدأ نفسه ماركس كارل ولكن –

.. بدأ حيث من ال نبدأ هنا فمن العلمي، االجتماع بعلم وانتهى –
يشءٍ: كل قبل عنه الدفاع بُغية فقال النحو، هذا عىل خاله نقد إىل أحمد يرتح لم

.. آثارها يف الرأي يكن ومهما تكن، مهما تُعرف، بأن دائًما جديرة الحقيقة
بالوفاء متأثٌر أنك عىل فأراهن تكتب، ملا مناقٌض هذا حماٍس: يف سوسن فقالت

لخالك!
ا جدٍّ متألٌم مجتمعنا األلم، أسباب إزالة يف اهتمامه يُركز متأمًلا اإلنسان يكون عندما
إنسانًا تصور ولكن ونتفلسف! نلهو أن ذلك بعد ولنا يشء، كل قبل األلم نزيل أن فيجب
اإلنسان؟! هذا مثل عن تقول ماذا التفات، أدنى يعريه ال ينزف جرٌح وبه الهيًا يتفلسف
عينيها وبأن نفسه، مع كامًال تجاوبًا يلقى كالمها بأن فليُقر لكن ا؟ حقٍّ خاله أهذا

.. جذابة .. جذابة و«جديتها» غرابتها رغم وبأنها جميلتان،
فوجدته عنها كثريًا حدثته لقد جديٍّا. التفاتًا األمور هذه يعري ال خايل أن الواقع –
حار، هو وال بارد هو ال ولكنه الشيوعية، أو الديمقراطية يدرس كما النازية يدرس إنسانًا

.. موقفه أتبنيَّ أن أستطع ولم
املثقفني من مثل إنه يخفى، أن يمكن ال الكاتب موقف إن له، موقف ال باسمة: فقالت
به بلغت وربما «املطلق»، أمام حرية يف تجده وقد ويتساءل، ويستمتع يقرأ البورجوازيني

.. طريقه يف الحقيقيني باملتأملني سادًرا يمر ولكنه األلم، حد الحرية
كذلك. خايل ليس ضاحًكا: فقال

واقعيٌة إنها املنشودة، بالقصص ليست قلدس رياض قصص كذلك أدرى، أنت –
تبشري! وال فيها توجيه ال خطوة، ذلك عن تتقدم وال تحليلية، وصفية
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والفالحني. العمال من الكادحني حال يصف ما كثريًا ولكنه قال: ثم قليًال أحمد ففكر
الكادحة! للطبقة أقاصيصه يف البطولة مرسح يهب أنه هذا ومعنى

الحقيقية! للمعركة بالنسبة سلبٌي لعمٌل إنه والتحليل، الوصف عىل يقترص ولكنه –
املرأة؟! أين ولكن يبدو، فيما الجد شديدة العراك! تروم فتاة من لها يا

يكتب؟ أن تريدينه وكيف –
جورکي؟ مكسيم أقرأت بل الحديث، السوفييتي األدب من شيئًا أقرأت –

تكربه إنها ثم أدب، طالب ال اجتماع طالب كان للخجل، داعي ال باسًما. فصمت
ما هذا تقول: وعادت أكثر! أو والعرشين الرابعة يف كانت ربما عمرها؟ ما تُرى بسنوات،

.. شئت إذا بعضه سأعريك األدب، ألوان من تقرأ أن ينبغي
.. رسور بكل –

املبادئ إن كاتبًا! أو قارئًا يكون أن يكفي ال «الحر» اإلنسان ولكن قائلة: فابتسمت
يشء. كل وقبل أوًال اإلرادة يشءٍ. كل قبل باإلرادة تتعلق

وأناقتها بمظهرها عنايتها ولكن زواق، وجهها يف ليس أجل أنيقة، رآها ذلك مع
الفاتنة، الصدور من كغريه مؤثر الحي الصدر هذا جنسها، بنات من غريها دون ليست
تأبى غريبة طبقتنا مبدأ؟ من يعتنق بما الرجال من غريه عن هو يختلف هل مهًال ولكن

خاصة! زاوية من إال املرأة إىل تنظر أن
.. واحدة كيٍد مًعا لنعمل مجال من أكثر أمامنا أنه وأرى بمعرفتك مرسوٌر إني –

إطراء! هذا يشءٍ: كل قبل أنثى تبدو االبتسام عند وكانت — باسمة فقالت
.. ا حقٍّ بمعرفتك مرسوٌر إني –

االستجابة فلعله صدره به ينفعل ما فهم ييسء أال ينبغي ولكن كذلك، إنه أجل
باملعادي، موقفك مثل إىل بنفسك ترمي ال حتى الحذر واصطنع مثله، ملراهق الطبيعية

.. قلبي صفحة من بعُد يُْمَح لم الحزن فإن

٣٥

عمتي. يا الخري مساء –
حتى الكنبة فوق املجلس بهما استقر وما الصالة، يف املختار مجلسها إىل جليلة وتبع
فرغت حتى الخوان تعد وهي ترقبها وجعلت الرشاب حاملًة فجاءت خادمتها املرأة نادت
أنني لك أقسم أخي، ابن يا قائلة: كمال إىل جليلة التفتت ذاك وعند وذهبت، مهمتها من

158



السكرية

القديم، الزمن يف أباك أشارب أن يل يحلو كان كما الجمعة، ليلة كل معك، إال أرشب أعد لم
.. أيًضا الكثريين أشارب الزمن ذلك يف ولكن

بدونه!» الحياة تكون كانت ماذا أدري ال الرشاب، إىل أحوجني «ما لنفسه: كمال وقال
ويُقال النظيفة، املرشوبات كافة وكذلك عمتي، يا اختفى الويسكي ولكن يُحاورها: قال ثم
الوديان سالت حتى عامليٍّا خمور مخزن أصابت اسكتلندا عىل األخرية األملانية الغارة إن

.. األصيل بالويسكي
السيد حال كيف تسكر أن قبل خربني ولكن النوع، هذا من غارة عىل روحي يا –

أحمد؟
.. به يلطف ربنا مرقده، جليلة ست يا عيلَّ يعزُّ ر، تأخُّ وال تقدُّم ال –

السالم؟ عني فتبلغه الشجاعة تجد أال أزوره، نفيس ما يا –
الساعة! تقوم حتى هذا إال يبَق لم خرب! يا –

يتصور أن يمكن أحمد السيد مثل رجًال أن أتحسب قالت: ثم العجوز فضحكت
صلبه؟ من كان إذا خاصًة إنسان يف الرباءة
.. صحتك .. الستات! زين يا ولو –

.. مريٌض ابنها إن إذ عطية تأخرت ربما .. صحتك –
يشءٌ؟ بها يكن لم مرة آخر يف االهتمام: من يشءٍ يف كمال فقال

ه مسَّ إذا وهو ابنها، يف املسكينة روحها املايض، السبت يوم مرض ابنها ولكن نعم –
.. عقلها أبراج طارت سوء

هذه تمارس ال بأنها أحوالها أقنعتني طاملا الحظ، عاثرة طيبة امرأة من لها يا –
.. مضطرة إال الحياة

ترىض فكيف الرشيفة بمهنته يضيق مثلك كان إذا ساخرة: أو باسمًة جليلة فقالت
بمهنتها؟! هي

نافذة من رطيبًا يهفو الخريف جو وكان لطيًفا، بخوًرا تنفث بمجمرة الخادم ومرت
عن جليلة كالم أن غري األثر، قوية ولكنها املرارة شديدة الخمر وكانت الصالة، نهاية يف
املحذور وقع ولو عمتي، يا مرص من أنقل كنت فقال: ينساها كاد بأمور ذكَّره املهنة

أسيوط! إىل للسفر الحقائب أعدُّ اآلن لكنت
وماذا عدوك، عني يف أسيوط بلح! يا أسيوط وقالت: بكفها صدرها جليلة فرضبت

حصل؟
هلل! والحمد سليمة –
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.. كالنمل الدواوين يملئون والدك معارف –
تدري ال القديم، املجد هالة يف أباه ترى زالت ما إنها تعليٍق. دون كاملوافق رأسه فهزَّ
أين أحد، يعرفنا يعد «لم آسًفا: محزونًا قال — نقله عن تقرر ا عمَّ أخربه حني — أنه
يعرف لعله الحمزاوي جميل فؤاد القديم صديقه إىل مىض ذلك وقبل أين؟» أصدقاؤنا
فأنا كمال؛ يا ا جدٍّ آسف «إني له قال الخطري القايض ولكن املعارف رجال كبار من أحًدا
يتعثر وهو أخيه ابن رضوان إىل لجأ وأخريًا أحًدا»، أرجو أن أستطيع ال قاضيًا بصفتي
وزارة يف موظف كالهما خطري، شاٍب من له يا نقله! عن عدل اليوم نفس ويف بخجله،
ولكن والعرشين، الثانية يف والشاب والثالثني الخامسة يف أنه رغم واحدة درجٍة ويف واحدة
أو بالفلسفة يتعزى أن املمكن من يعد ولم هذا؟ من أفضل ابتدائي خوجة ينتظر كيف
كلية يف متخرج كل واليوم كالببغاء، الفالسفة، أقوال ردد من الفيلسوف فليس يدَّعيها،
يجمع أن يف أمل ثمة هناك كان وقد أحسن، أو هو يكتب كما يكتب أن يستطيع اآلداب
أكثر وما تُذكر، قيمٍة من التعليمية املقاالت هذه ملثل يعد لم ولكن كتاب، يف مقاالته ناٌرش
يُدرك فمتى بامللل: طفح حتى ملَّ وقد يشء، ال الخضم هذا يف وهو األيام، هذه الكتب
املديد بعمرها الناطق وجهها إىل ثم عمته، يد يف الكأس إىل ونظر املوت؟ محطة قطاره
عن فوها فافرتَّ عمتي؟ يا الرشاب يف تجدين ماذا تساءل: ثم بها، اإلعجاب إال يسعه فلم
اليوم لها طعم ال الزمان، ذاك مىض اآلن؟ أرشب تحسبني وهل تقول: وهي ذهبية أسنان
حتى ببريجوان فرح يف مرة سكرت األول الزمان يف أقل، وال أكثر ال كالقهوة أثر، وال

ها..! رشَّ يكفيك ربنا الليل، آخر عربتي إىل يحملني أن التخت اضطر
له.» خري ال من خري «ولكنها –

کي كئوس ثمانية يلزمني اليوم بكأسني، أبلغها كنت عرفتها؟ هل النشوة وذروة –
.. طربًا املكلوم القلب يرقص فعندها عمتي، يا رضوريٌة ولكنها غًدا، كم أدري وال أبلغها،

.. الخمر إىل حاجة دون أخي ابن يا طروب قلبك –
يبَق لم اآلمال؟ محرتق من املتخلف والرماد الصديق؟ الحزن وهذا طروب! قلبه
ابنها، تداوي التي جاءت إذا الحجرة تلك يف أو الصالة هذه يف بالخمر، االمتالء إال للملول

لهم. حياة ال من حياة الحياة، من واحد موضع يف وهي هو
عطية؟ تجيء أال أخىش –

النقود! إىل حاجٍة يف املرض أليس حتًما، ستجيئ –
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ونظرت اهتمام، يف نحوه مالت إذ التفكري من تُمكِّنه لم أنها بَيَْد جواب! من له يا
مرادها: حقيقة يدرك أن دون فقال أيام! إال يبَق لم منخفض: بصوت قالت ثم مليٍّا، إليه

منك! يحرمني وال عمرك يطول ربنا
الحياة! هذه سأهجر باسمًة: فقالت

قلت؟! ماذا وهتف: دهشٍة يف األعىل نصفه فانتصب
بيت إىل عطية بك ستذهب تخف، ال سخرية: من تخُل لم بلهجٍة قالت ثم فضحكت

البيت. كهذا آمن
..؟! –

حدث؟ ماذا ولكن –
وسيقت قريب بيت ُضبط وباألمس حاجتي، فوق هللا وأغناني أخي، ابن يا كربت –
عليه! أنا ما غري عىل ربي أقابل أن ينبغي التوبة، يف أفكر إني حسبي، القسم، إىل صاحبته
تستقيل أن إال يبَق لم سمعه: ما يصدق لم وكأنما قال ثم ومأله، كأسه، بقية عىل أتى

مكة! إىل السفينة
.. الخري فعل عىل يقدرني ربنا –

.. فجأة؟ كله هذا أجاء دهشته: من يُِفق وملَّا وتساءل
.. زمن من هذا يف فكرت طاملا العمل، عند إال برسٍّ أبوح ال إني ، كالَّ –

جد؟! –
معنا! ربنا الجد، كل –

الخري. فعل عىل يقدرك ربنا ولكن أقول، ماذا أدري ال –
.. آمني –

مستقبلك! عىل أطمنئ حتى البيت هذا أُغلق فلن اطمنئ ولكن ضاحكة: ثم
البيت؟ كهذا فيه أرتاح بيتًا أجد أن هيهات وقال: عالية ضحكًة فضحك

مكة! يف كنت ولو الجديدة البدرونة بك أويص أن عيلَّ لك –
فيعلو األوضاع وتتغري املحزون، قبلة ستظل الخمر ولكن مضحًكا يبدو يشء كل –
بشاشة ستظل الخمر ولكن الجواد، عبد أحمد كمال ويسفل الحمزاوي جميل فؤاد
كمال رضوان فيحمل يوم يجيء ثم ليدلـله كتفه عىل رضوان كمال يحمل ويوًما املكروب،
يف التوبة يف تفكر جليلة الست وحتى امللهوف، نجدة ستظل الخمر ولكن عثرته من ليقيله
السقيم ويمل األخري، املأوى ستظل الخمر ولكن جديد ماخوٍر عن هو يبحث الذي الوقت

الفرج. مفتاح ستظل الخمر ولكن امللل يمل حتى يشءٍ كل
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. يُرسُّ ما دائًما عنك أسمع أن يسعدني –
.. ويسعدك يهديك هللا –

…؟ يضايقك وجودي كان إذا –
فيه أحل بيت وكل بيتي، دام ما بيتك هذا هللا، سامحك وقالت: بأصبعها فاه وسدَّت

.. أخي ابن يا بيتك فهو
الحرية هذه من املخرج كيف عنها؟! ر يُكفِّ بأن عليه ُقيض مجهولة قديمة لعنة ة أثمَّ
أسوة؟ منها يتخذ ال فلم حياتها تغيري يف جادًة تفكر جليلة حتى حياته؟ تغىش التي
لها نخلق ال فلَم معنى للحياة يكن لم وإذا فليغرق، أو بها يلوذ صخرٍة من للغريق بد ال

.. معنى؟!
أن األوىل مهمتنا أن بينا معنى عن الدنيا هذه يف نبحث أن الخطأ من كان ربما –

.. املعنى هذا نخلق
شعور. دون منه بدر ما إىل الوقت فوات بعد فانتبه غريبة بنظرٍة جليلة وحدجته

الرسعة؟ بهذه سكرت متسائلة: جليلة وضحكت
متى تُرى تؤاخذيني، ال كالسم، الحرب خمر وقال: عالية بضحكة ارتباكه فدارى

عطية؟! تأتي

٣٦

الظالم، يف غارًقا يشءٍ كل كان صباًحا، الثانية الساعة منتصف عند جليلة بيت كمال غادر
الحسني إىل مال ثم الجديدة السكة نحو مهٍل عىل وسار الصمت، يف غارًقا الظالم وكان
ابتسامًة وابتسم بصلٍة؟ إليه يمتَّ لم الذي املقدس الحي هذا يف يعيش متى حتى —
خطاه ل فنقَّ لواعجه، خمدت فقد الجسد أما خمارها، إال الخمر من بقي يكن لم فاترة.
هو ال — أعماقه يف يشء يرصخ الخامدة اللحظة هذه مثل يف عادة وكسل. إعياء يف
كأن األبد، إىل الشهوات قبضة من الخالص ملتمًسا التطهر، ناشًدا — الندم وال التوبة
ليستأنس كأنما السماء، إىل رأسه ورفع كامنة. ف تقشُّ صخور عن تنحرس شهواته موجة
عيناه حملقت ثم عنيفة دقة قلبه ودقَّ اإلنذار! صفارة السكون يف فانطلقت بالنجوم
أخرى مرة السماء إىل ونظر بحذائه، وسار جدار أقرب إىل مال غريزي بدافع ثم النائمتان،
ثم أحيانًا تلتقي شديدة، رسعٍة يف صفحاتها تمسح الكهربائية الكشافات أضواء فرأى
بوحدته موحًشا شعوًرا شعر وقد الجدران يفارق أن دون خطاه وحثَّ جنون. يف تتفرق
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قبل، من أذنه يطرق لم يتهاوى مبحوح بصفري وإذا منه! إال خال قد األرض وجه كأن
الوقت له يتسع ولم بعيد؟ أم قريب قدميه، تحت األرض له ت ارتجَّ شديد انفجاٌر يعقبه
وانطلقت األنفاس، تكتم برسعة االنفجارات تتابعت إذ الغارات، عن معلوماته ملراجعة
وال مصدرها يعرف لم كالربق بأضواء الجو والتمع جماعات، جماعات املضادة املدافع
صوب يشء عىل يلوي ال برسعة يعدو وانطلق تتطاير. األرض أن إليه فُخيل كنهها
جنوني، غضٍب يف تنطلق املدافع وكانت مخبأً. التاريخي قبوها يف ملتمًسا قرمز درب
يكتظُّ وكان القبو، بلغ الفزع من ثوان ويف تميد. واألرض دكٍّا، مراميها تدك والقنابل
الرعب يسوده جوُّه وكان يلهث. وهو بينهم فاندس ظلمته، بهم تكاثفت كثريين بخلق
آٍن من فيضيئان ومخرجه القبو مدخل أما دامس، ظالٍم يف الفزع بهمهمات ويمتلئ
ما هذا أو القنابل سقوط توقَّف وقد الفضاء. يف املنطلقة االشعاعات بانعكاسات آلخر
القنابل، رجع دون النفوس يف رْجُعها يكن ولم جنونها يخفَّ فلم املدافع أما إليهم. ُخيل

ورجال. وأطفال نسوة عن صادرة وانتهار وزجر وبكاء رصاخ أصوات واختلطت
.. كالسابقات وليست جديدة غارٌة هذه –

الجديدة! الغارات يتحمل هل القديم الحي وهذا –
رب! يا وقولوا الثرثرة هذه من أعفونا –

.. رب يا يقول كلنا –
هللا! يرحمكم اسكتوا اسكتوا، –

قادمة جديدة جماعًة رأى حني القبو مخرج يُنري الذي الضوء يُالحظ كمال وكان
يقطع أن استطاع وكيف أباه؟ ا حقٍّ أيكون قلبه، وخفق بينها، أبيه هيئة ملح أنه إليه فخيِّل
مخرتًقا القبو نهاية إىل طريًقا وشقَّ فراشه؟ يغادر أن استطاع كيف بل القبو؟ إىل الطريق
وأم وعائشة وأمه أباه جميًعا، أرسته الضوء التماع عىل فتبنيَّ املضطربة، البرشية الكتل

بخري؟ كلكم كمال! أنا يهمس: وهو بينهم وقف حتى نحوهم واتجه حنفي!
األم أما وعائشة، األم بني القبو جدار إىل إعياء يف بظهره ملقيًا وكان أبوه، يجب لم
سينقضُّ البيت أن إلينا ُخيل مرة، ككل ليست بني، يا فظيع يشءٌ هلل، الحمد كمال، فقالت:
.. جئنا كيف وال جاء كيف أدري ال بيننا، وجاء فنهض أبيك حيل شد وربنا رءوسنا، فوق

.. بنا يلطف ربنا الهول! هذا ما الرحمة، عنده حنفي: أم وغمغمت
املدافع؟! هذه تسكت متى عائشة: هتفت وفجأة
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يديه بني بكفها وأمسك منها فاقرتب عصبيٍّ بانهيار ينذر صوتها أن كمال إىل وخيِّل
تشجيعه. إىل حاجٍة يف هم َمن حيال نفسه وجد عندما املفقود وعيه بعض اسرتدَّ قد وكأنه
بدرجٍة تخفُّ أخذت وطأتها أن غري الجنوني، غضبها يف تنطلق تزال ما املدافع وكانت

أبي؟ يا حالك كيف وسأله: أبيه نحو كمال ومال محسوسة، غري
الغارة؟ وقعت حني كنت أين كمال؟ يا كنت أين خور: يف يهمس وهو صوته فجاءه

حالك؟ كيف القبو، من مقربة عىل كنت يطمئنه: فقال
أعلم هللا الطريق؟ يف وهرولت فرايش غادرت كيف .. أعلم هللا متقطع: بصوٍت فأجاب

الهدوء؟ إىل الحال تعود متى .. بيشءٍ أشعر لم ..
عليها؟ لتجلس جاكتتي لك أأخلع –

.. الهدوء؟ إىل الحال تعود متى ولكن الوقوف، عىل قادٌر أنا كال، –
تصنع ما كثريًا املفاجآت إن تََخْفه؛ فال املفاجئ قيامك أما يبدو، فيما انتهت الغارة –

املرض! مع املعجزات
جنون فثار متتابعة انفجارات بثالثة األرض ُزلزلت حتى قوله من ينتهي كاد وما

بالرصاخ. القبو وضجَّ أخرى، مرة املضادة املدافع
رءوسنا! فوق إنها –

.. هللا د وحِّ –
الشؤم! هذا أسكتوا –

حياته، يف مرة ألول ذلك يفعل وكان يديه، بني أبيه يَدي ليأخذ عائشة؛ يد كمال وترك
انبطحت فقد حنفي أم أما كذلك، ترتجفان كمال يدا وكانت ترتجفان، الرجل يدا وكانت
سأقتل والرصاخ، إیاکم هياج: يف يصيح العصبي الصوت وعاد تولول. وهي األرض عىل

الصارخ!
جديدة، زالزل ع توقُّ يف األعصاب توتر واشتد املدافع، طلقات وتالحقت الرصاخ، وعال

األرواح. يخنق جديدة انفجارات ع توقُّ وظل وحدها، تنطلق استمرت املدافع ولكن
القنابل! انتهت –

.. تنفجر ثم تغيب إنها –
حولنا! البيوت سلمت ما قريبة كانت لو بعيدٌة، إنها –

اسني! النحَّ يف سقطت بل –
األورنس! يف ولعلها إليك يُخيَّل هكذا –
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املدافع؟ تخفَّ ألم هوه، يا أنصتوا –
بني ثم متباعدة، ثم متقطعة ثم بعيد، من إال تُسمع تعد لم ثم طلقاتها، ت خفَّ بىل
األلسن، وانعقدت وعمق، وطال وامتد، الصمت، أناخ ثم كاملة، دقيقة واألخرى الطلقة
ويحيون وأشياء، أشياء يتذكرون كثريون وأخذ الباكي، األمل همسات تتعاىل مضت حتى
وجه يرى أن كمال حاول وعبثًا باإلشفاق. مشوب حذر ارتياٍح يف دون ويتنهَّ جديد، من

الظالم. وخيَّم الخاطف الضوء التماعات غابت أن بعد أبيه
.. الهدوء إىل الحال ستعود أبي، –

.. حيٍّا زال ما بأنه ليقنعه كأنما ابنه يدي بني يديه حرَّك ولكنه الرجل يجب فلم
بخري؟ أنت هل –

دموعه. يهيج أن أوشك بحزٍن كمال وشعر أخرى. مرة يديه فحرك
األمان. ارة صفَّ وانطلقت

وضجَّ األعياد. مدافع عقب األطفال كصياح األركان جميع من تهليل صياح وأعقبها
ثم عصبي، كالم هدير ونوافذ، أبواب صفقات آخر، من لها ما بحركة حوله وما املكان

.. فلنعد د: يتنهَّ وهو كمال وقال القبو. يف املنحرشين انرصاف تتابع
خطوة. خطوة بينهما وسار األم كتف عىل واألخرى كمال كتف عىل ذراًعا األب وضع
األب أن غري الخطرية. مغامرته إثر أصابه وماذا هو، كيف الرجل، عن يتساءلون وبدءوا

.. أجلس أن يجب بأنني أشعر ضعيٍف: بصوت يقول وهو امليش عن توقَّف
.. أحملك دعني كمال: له فقال
.. تستطيع لن إعياء: يف فقال

لم ورفعه. ساقيه، تحت األخرى ووضع ظهره وراء من بذراع أحاطه كمال ولكن
شديد، بطءٍ يف وسار هينًا. حال أي عىل كان أبيه من بقي ما ولكن خفيًفا حمًال يكن
داعي ال متعب: بصوت األب فقال فجأًة عائشة وانتحبت مشفقني، يتبعونه واآلخرون

للفضيحة!
السلَّم به فصعدا السيد، حمل يف حنفي أم عاونت البيت بلغوا وملا بيدها. فاها فكتمت
حزنه عن نمت املتواصلة االستغفارية همهمته ولكن مستسلًما وكان وحذر. مهٍل عىل
شديد األب وجه بدا الحجرة نور أُيضء وملا فراشه. عىل بعناية طرحاه حتى وضيقه،
فأغمض بعنف، وينخفض يعلو صدره وكان دمه، استصفى قد الجهد كأن الشحوب
بالصمت. يلوذ أن أخريًا استطاع حتى أمله غالب ولكنه ويتأوَّه، يتأوه، راح ثم إعياء، عينيه

165



السكرية

تساءلت وأخريًا وإشفاق، وجٍل يف إليه ويتطلَّعون فراشه بإزاء ا صفٍّ يقفون الجميع وكان
بخري؟ سيدي متهدج: بصوٍت أمينة

د تنهَّ ثم يعرفها، ال كأنه لحظات وبدا مليٍّا، الوجوه يف ينظر وجعل عينيه، ففتح
.. هلل الحمد يُسمع: يكاد ال بصوت وقال
.. تسرتيح کي نم سيدي، يا نم –

نظرات وتبادلوا الباب. لتفتح حنفي أم فمضت الخارجي الجرس رنني إليهم وترامى
علينا! ليطمنئ جاء قد الشوق قرص أو السكرية من أحًدا لعل كمال: فقال متسائلة

ياسني تبعهما ثم وأحمد املنعم عبد الحجرة دخل أن لبث فما حدسه؛ وصدق
نظرات الرجل إليهم ه فوجَّ املوجودين، يحيُّون وهم األب فراش عىل فأقبلوا ورضوان
يف كمال عليهم وقصَّ تحية، النحيلة يده برفع فاكتفى يسعفه لم الكالم وكأن فاترة،
ال ربنا فظيعة ليلة همًسا: أمينة قالت ثم املزعجة، ليلته يف والده عاناه ما اقتضاب

.. يعيدها
.. عافيته بالراحة سيسرتد ولكنه قليًال أتعبته الحركة حنفي: أم وقالت
اآلن؟ حالك كيف تنام، أن ينبغي يقول: وهو أبيه فوق ياسني ومال

.. األيرس جنبي يف بتعب أشعر .. هلل الحمد وغمغم: خاٍب ببٍرص إليه الرجل فرنا
الطبيب؟ لك أأحرض ياسني: فسأله

.. أنام أن يل خري كالَّ همس: ثم ضجر يف بيده فأشار
يده الرجل فرفع قليًال الوراء إىل وتراجع بالخروج. املوجودين إىل ياسني فأشار
أمينة. إال الرجل مع فيها يبَق فلم واحد إثر يف واحًدا. الحجرة وغادروا أخرى. مرة النحيلة
إىل هرعنا فقد نحن أما فعلتم؟ ماذا كمال: خاله املنعم عبد سأل الصالة جمعتهم وملا

الحوش. يف املنظرة
.. جرياننا عند األريض الدور شقة إىل نزلنا ونحن ياسني: وقال

.. بابا قوى أنهك قد التعب ولكن قلٍق: يف كمال فقال
.. بالنوم صحته سيسرتد ولكنه ياسني: فقال

أخرى؟! غارة وقعت إذا به نفعل أن عىس وما –
تتحمل ولن قديمة بيوتنا أحمد: قال حتى ثقيل صمٌت فساد جوابًا أحد يُِحر ولم

.. الغارات
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منتزًعا فقال أعصابه أرهقت التي املخيمة الكآبة سحب يبدد أن كمال أراد ذاك وعند
أساليب بأحدث سيكون هدمها أن رشًفا فحسبها بيوتنا ُهدمت إذا ابتسامة: شفتيه من

.. الحديث العلم

٣٧

حتى السلَّم باب إىل يعود يكد ولم الخارجي، الباب حتى الليل آخر زوار كمال أوصل
ورقي كآبة فداخلته متوترة تزال ما أعصابه وكانت مريبة، ضجٌة فوق من إليه ترامت
بابها خلف يعلو األصوات من وخليًطا مغلقة، األب وحجرة خالية، الصالة وجد وثبًا. السلَّم
كنهه. يف يُفكر أن أبى ا رشٍّ يتوقع وكان دخل، ثم الباب ودفع الحجرة إىل فهرع املغلق،
عىل «بابا»، غليظ: بصوٍت تُنادي عائشة وكانت «سيدي»، يهتف: املبحوح األمِّ صوت كان
فدهمه الفراش إىل برصه وامتدَّ تغمغم: وهي الفراش رأس عند حنفي أم رت تسمَّ حني
الفراش، عىل مطروًحا األسفل أبيه نصف رأى الحزين؛ واالستسالم واليأس بالفزع شعور
يف وينخفض يعلو وصدره ظهره، وراء تربعت التي األم صدر عىل ُملقى األعىل ونصفه
عن مفتوحتني وعينيه العالم، هذا أصوات من ليست غريبة حرشجة عنها تند آليٍة حركة
قدماه فتسمرت وراءها، يعتلج ا عمَّ تعربِّ أن تملك وال تعي وال ترى ال جديدة مظلمٍة نظرٍة
يفعله، شيئًا أو يقوله شيئًا يجد لم عيناه، رت وتحجَّ لسانه، وانعقد الرسير، شباك وراء
الوعي فقد وكأنه املطلقة والتفاهة املطلق واليأس املطلق، بالعجز قاهًرا شعوًرا وعانى
كمال ووجه أبيها وجه بني زائًغا بًرصا عائشة ورددت الحياة، يودِّع أباه أن إدراكه لوال

يُحدثك! أن يريد كمال هذا أبي! هتفت: ثم
.. الطبيب أحرضوا ممزقة: نرباٍت يف قائلة املتصلة غمغمتها عن حنفي أم وخرجت

حمقاء! يا طبيٍب أي غاضب: حزٍن يف األم فأنَّت
ومدَّ واضطرابًا، تشنًجا صدره وازداد الجلوس، يحاول كأنما حركة األب عن ندَّت ثم
عىل مالت ثم األلم من وجهها تقلَّص ذلك األم رأت فلما يُرساه، سبابة ثم يُمناه سبابة
لم أباه أن كمال وأدرك يداه. سكنت حتى ذلك وكررت مسموٍع بصوت دت وتشهَّ أذنه،
سيبقى األخرية الساعة هذه كنه وأن عنه، نيابة لتتشهد األم دعا وأنه النطق يستطيع يعد
ال حال كل عىل ولكنه بالغيب، رجٌم الغيبوبة أو الفزع أو باأللم وصفه وأن األبد، إىل ا رسٍّ
وخجل حيالها، انهارت فقد أعصابه أما تُبتذل، أن من وأخطر أجلُّ إنها تطول، أن ينبغي
يكون أن يجوز أبيه احتضار كأن ودراسته، املوقف تحليل إىل لحظات نزعت إذ نفسه من
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الصدر حركة اشتدت وقد أمله، ومن حزنه من ذلك وضاعف ملعرفته، ومادة لتأمله زاًدا
مجهوًال؟ شيئًا يخاطب أم الكالم؟ يحاول أم بالقيام؟ أيَُهمُّ هذا؟ ما ثم حرشجته، وعلت

.. آه .. يفزع؟ أم أيتألم؟
صدره. عىل رأسه ارتمى ثم عميقًة شهقًة األب وشهق

فهرعت محمد»، يا .. عثمان يا .. نعيمة يا .. أبي «يا األعماق من عائشة رصخت
كمال، إىل الشاحب وجهها األم ورفعت الخارج، إىل برقٍة أمامها ودفعتها حنفي أم إليها
نحو األخري بواجبي أقم دعني يأٍس: يف فهمست يتحرك، لم ولكنه الخارج، إىل وأشارت

.. أبيك
تعول، وهي الكنبة عىل مرتمية عائشة وكانت خارًجا. ومىض موقفه عن فتحول
سيدتها، لتساعد الحجرة إىل فذهبت حنفي أم أما وجلس، لها املقابلة الكنبة إىل فمىض
الصالة يقطع وراح واقًفا فقام يُحتمل مما عائشة بكاء يعد ولم وراءها، الباب وأغلقت
املغلق الحجرة باب إىل يرنو آلخر حني من وكان خطابًا. إليها يوجه أن دون وإيابًا ذهابًا
جمع كلما وكان الغرابة؟ بهذه املوت لنا يبدو ِلَم وتساءل بشدٍة. شفتيه عىل يضغط ثم
الحياة، هذه يمأل — انزوائه بعد حتى — األب كان االنفعال: وغلبه تشتت ليتأمل فكره؛
أِلفها، التي الحياة غري والحياة عهده، الذي البيت غري البيت غًدا وجد إذا غريبًا يكون فلن
بأن مرة وهمَّ عائشة بنحيب ضيقه واشتد جديٍد. لدور نفسه يُعد أن اللحظة منذ عليه بل
غريبة جامدًة تبدو كانت وقد الشعور بهذا لها أين من وعِجب يفعل، لم ولكنه يُسكتها
ذكر ثم هذا، ر تصوُّ عليه فكرب الحياة هذه من أبيه اختفاء يف يفكر وعاد يشء. كل عن
يف وهو خاطره، يف املاثلة القديمة صورته وذكر قلبه. شغاف الحزن فأكل األخري حاله
عائشة؟ نحيب يسكت متى ولكن جميًعا، للكائنات عميق برثاءٍ فشعر وقوته، أُبَّهته تمام

دموٍع! بغري — مثله — تبكي أن تستطيع أال ..
أن قبل الباب خالل من إليه وترامى حنفي، أم منه وخرجت الحجرة باب وُفتح
حنفي أم وتقدمت للبكاء. وخلصت واجبها أداء من فرغت أنها فأدرك األم، نحيب يغلق

.. سيدتي يا بكاء كفاية غليظ: بصوٍت لها وقالت عائشة من
.. عصيب غٌد فأمامك قليًال ولو نم سيدي، يا الح الفجر قائلًة: إليه تحولت ثم

السكرية إىل سأذهب باك: صوت يف تقول وهي املكان غادرت ثم البكاء، يف أفحمت ثم
األسود. الخرب إلبالغ الشوق وقرص
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صوات الصامت الطريق من إليهم ترامى ثم ورضوان، زنوبة تتبعه مهروًال ياسني وجاء
بالرصاخ الصوات فاختلط جميًعا البيت يف النار استعرت خديجة وبوصول خديجة.
األعىل الدور يف املكتبة إىل فصعدوا األول الدور يف البقاء الرجال عىل وتعذر والبكاء.
إال قوة وال حول ال شوکت: إبراهيم قال حتى والوجوم الصمت وغشيهم واجمني. وجلسوا

.. الرجال كل وال رجًال كان واسعة رحمة هللا رحمه الغارة، عليه قضت باهلل،
شوكت إبراهيم فعاد باكيًا، كمال انفجر ذاك وعند فبكى، نفسه ياسني يتمالك ولم

.. رجاًال ترككم لقد هللا. دوا وحِّ يقول:
ووجوم حزٍن يف الباكيني الرجلني إىل يتطلعون وأحمد املنعم وعبد رضوان وكان
إبراهيم فقال بالصمت، والذا دمعهما الرجالن ف جفَّ ما ورسعان الدهش. من ويشء

.. عمله يجب فيما فلنفكر قريٌب، الصباح شوكت:
.. مرات جرَّبناه فقد األمر يف جديد ال حزين: اقتضاٍب يف ياسني فقال

.. بمقامه جديرة الجنازة تكون أن يجب شوكت: إبراهيم فقال
يجب! ما أقل هذا بتوكيد: ياسني فقال

رسادق فلنُِقم املناسب ادق للرسُّ يتسع ال ضيٌق البيت أمام الشارع رضوان: قال وهنا
.. القايض بيت ميدان يف العزاء

املتوىف؟ بيت أمام العزاء رسادق يُقام بأن جرت العادة ولكن شوكت: إبراهيم فقال
وزراء الرسادق سيؤم وأنه خاصًة األهمية؛ من األول باملكان هذا ليس رضوان: فقال

ونواب! وشيوخ
.. هناك نقيمه مباالة: دون ياسني فقال هو معارفه إىل يُشري أنه املستمعون وأدرك
جرائد يف النعي نرش من نتمكن لن فقال: به املنوط الدور يف يفكر أحمد وكان

.. الصباح
ميعاد فلنجعل الظهر بعد الثالثة الساعة حوايل تصدر املساء جرائد كمال: فقال

.. الخامسة الساعة يف الجنازة
حاٍل. أي عىل قريبٌة القرافة ليكن، –

الخامسة الساعة يف األب كان العجب. من يشءٍ يف الحديث مجرى كمال وتأمل
ياسني وابنَي فهمي جانب إىل !.. غًدا الساعة نفس يف أما الراديو يُتابع فراشه يف اليوم
إىل التطلع يف القديمة رغبته من العمر يخفف لم فهمي؟ من ى تبقَّ ماذا تُرى الصغريين.
أن يريد كان ماذا له؟ تهيأ كما يشء قول يف يرغب ا حقٍّ األب كان هل تُرى القرب، جوف

احتضاره؟ شهدت هل متسائًال: إليه ياسني والتفت يقول،
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مبارشة. انرصافك عقب نعم، –
تألم؟ –

.. دقائق خمس من أكثر يستغرق لم ولكنه أخي، يا يدري من أدري، ال –
شيئًا؟ يقل ألم تساءل: ثم ياسني د تنهَّ

.. النطق فقد أنه والغالب كال، –
يتشهد؟ ألم –

.. عنه نيابة بذلك أمي قامت تأثُّره: ليداري برصه يغض وهو كمال فقال
.. هللا لريحمه –

.. آمني –
ليتسع كبريًا؛ الرسادق يكون أن يجب قائًال: رضوان خرقه حتى مليٍّا الصمت وساد

للمعزين.
وهناك املنعم): عبد نحو ينظر وهو (ثم .. كثريون أصدقاؤنا طبًعا، ياسني: فقال

املسلمني! اإلخوان شعبة
.. أكتافهم عىل النعش لحملوا أحياء أصحابه كان لو متنهًدا: ثم

رضوان أصدقاء أما عدًدا. أكثر املنعم عبد أصدقاء وكان رسموا، كما الجنازة كانت ثم
واملجالت، الجرائد لقراء املعروفة بشخصياتهم األنظار منهم نفٌر ولفت مقاًما، أعىل فكانوا
العمر» «جار الحي أهل وشيَّع حزنه. عىل زهوه يغطي كاد حتى مزهوٍّا بهم رضوان وكان
إال تخلو الجنازة تكد فلم الشخيص، التعارف أسباب من سبب به يصلهم لم الذين حتى
الشيخ ظهر النرص باب وعند اآلخرة. الدار إىل سبقوه الذين نفسه املرحوم أصدقاء من
يضيق وهو النعش نحو رأسه فرفع الكرب من يرتنَّح وكان الطريق، يف الصمد عبد متويل

هذا؟ َمن سأل: ثم عينيه
الجواد. عبد أحمد السيد املرحوم الحي: أهل من رجل فأجابه

إذا ثم حرية، يف تتساءل ومالمحه ارتعاش، يف ويرسة يمنة يهتز الرجل وجه فجعل
.. أين؟ من يسأل: به

أال تعرفه! ال كيف الحي، هذا من الحزن: من يشءٍ يف رأسه يهزُّ وهو الرجل فأجابه
.. الجواد؟! عبد أحمد السيد تذكر

.. سبيله يف سار ثم النعش عىل أخرى نظرة وألقى شيئًا، تذكر أنه عليه يبد لم ولكن
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٣٨

والجميع عاًما، خمسني من أكثر عارشته الذي البيت هو فليس سيدي من البيت خال
كل قلب وهي والذكريات، بالحزن العامر قلبي فهي تفارقني؛ ال وخديجة حويل، يبكون
إذ نفيس إىل أخلو حني خلسة بكائي وأكثر أحيانًا، وأمي وأختي ابنتي هي بل قلب،
ينال أن — هللا قدر ال — أو يحزنوا أن عيلَّ يَُهون فما النسيان عىل أشجعهم أن ينبغي
حتى فأبكي البكاء يف إال عزاء أجد فال نفيس إىل خلوت إذا أما مناٍل. أي الحزن منهم
هللا. يرحمك وشأني دعيني الباكية وحدتي إىل تسللت إذا حنفي ألم وأقول دموعي، تجف
بل مؤمنة ست ولكنك .. بحالك عارفة أنا الحال؟ هذه عىل وأنت أتركك كيف يل فتقول
حنفي أم يا جميٌل قول .. هللا لقضاء والتسليم العزاء نتعلم فعندك املؤمنات ست أنت
عمٌل يل يعد ولم الدنيا هذه يف شأن يل يعد ولم معناه، يفقه أن املحزون للقلب أنَّى ولكن
إال الحياة أعرف لم .. سيدي ذكريات من بذكرى مرتبطة يومي ساعات من ساعة وكل
اقرتح من أول وأنا ظل، فيها له يعد ولم أطيقها فكيف حوله تدور الذي محورها وهو
أبصارهم تتعلق حتى يُدخلونها ال داموا ما حيلتي ما .. العزيزة الحجرة معالم تغيري
ولكني أجله، من تسيل التي الدموع يستحق وسيدي .. بالبكاء ويجهشون الخايل بمكانه
وأطالبهم حنفي أم به تعزيني بما فأعزيهم الغضة قلوبهم عىل وأخاف بكاءهم، أطيق ال
عائشة، حجرة إىل وانتقلت القديم، أثاثها من الحجرة أخليت ولذلك وقضائه؛ هلل بالتسليم
القهوة مجلس إليها فانتقل الصالة أثاث إليها نقلت وتستوحش الحجرة تُهجر ولكيال
كما يشءٌ يشغلنا وال الدموع، أحاديثنا وتقطع كثريًا نتحدث املجمرة حول نجتمع حيث
لم الذي األوحد الواجب فلعله الرحمة تجهيز عىل بنفيس وأرشف للقرافة، اإلعداد يشغلنا
دخلت التي الوفيَّة العزيزة املرأة تلك يشء، كل عن لها تخليت كما حنفي ألم عنه أتخلَّ
مًعا الجميلة األيام ونتذاكر مًعا ونبكي مًعا الرحمة نعدُّ فنحن أرستنا، صميم يف بجدارة
فبادرت رمضان ليايل ذكر إىل الحديث جر وأمس وذاكرتها، بروحها معي دائًما فهي
إلينا عودته حني حتى الضحى يف استيقاظه ساعة منذ رمضان يف سيدي سرية عن تحدث
يُعيده، الذي الحنطور ألرى املرشبية إىل أهرع كنت كيف بدوري فذكرت السحور، عند
الحلوة األيام ذهبت كما هللا رحمة إىل تباًعا ذهبوا الذين أولئك راكبيه ضحكات إىل وأستمع
بأفراح أعينهم وقر العمر بطول األبناء متع فاللهم والعافية، والصحة الشباب ذهب وكما
فلذات تُرضع كانت حيث الفراش تحت األرض تشمم قطتنا رأيت الصباح وهذا الحياة،
أعماق من وهتفت الحزين الحائر منظرها قلبي فقطع الجريان إىل أهديناها التي كبدها
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تبكي فهي حزنها أبيها موت هاج التي املسكينة عائشة .. عائشة يا يصربك هللا قلبي:
حتى قديًما الثكل مرارة تجرعت التي وأنا الدموع! أحر فما وزوجها، وابنيها وابنتها أباها
وال جميًعا، حياتي ملء وكان منه حياتي وتخلو سيدي بوفاة أفجع واليوم دًما قلبي سال
كل فهذا الشوق، وقرص السكرية من أتلقاها أو الرحمة له أُعد أن إال الواجبات من يل يبقى
ترسي ال حتى الحزين مجلسنا غري مجلًسا األيام هذه لنفسك اخرت بني، يا كال يل، بقي ما
يحمل أن يستطيع ال فالرجل للرجال؛ يخلق لم الحزن واجٌم؟ أنت ملاذا .. عدواه إليك
انطلق أو تفعل كما والكتابة بالقراءة وتسلَّ حجرتك إىل اصعد .. مًعا واألحزان األعباء
إىل االستسالم كان فلو ذويهم، يفارقون فاألعزاء الخليقة بدء ومن فاسهر، أصحابك إىل
ينبغي وما تتوهم، كما حزينة لست .. حيٌّ األرض ظهر عىل بقي ملا املتبع هو الحزن
الذي العزيز إىل سبيل وال ننىس، وسوف هللا أراد إذا نعيش وسوف يحزن، أن للمؤمن
إال والتجلد التصربُّ من بي ليس ما أتكلف أن آلو وال له أقول هكذا هللا، يشاء حني إال سبق
يف أجهش أن أملك ال هنالك حساب بال الدموع وذرفت الحيُّ بيتِنا قلُب خديجة هلَّت إذا
ساعد وعىل بيٍد نعيمة ساعد عىل قابًضا املنام يف أباها رأت أنها عائشة يل وقالت البكاء،
النافذة رس عن فسألته بخري وإنهم بخري إنه لها وقال كتفه، عىل عثمان حامًال بيٍد محمد
ثم ينبس. ولم عتاب نظرة عينيه يف فتجلت األبد إىل توارت ثم السماء يف لها نورت التي
وهو مات العزيز إن لها قلت أني غري .. عائشة يا أمك حرية يا الحلم. معنى عن سألتني
عينًا برؤيتهم لتقر الجنة؛ من بأوالدها وجاءها الحلم يف زارها ولذلك بها القلب مشغول
ساعة، ولو تعود األول الزمان عائشة ليت للحزن، باستسالمك صفوهم عليهم يص تنغِّ فال
العميق، الحزن واجب عن شاغل يشغلني ال حتى حزنهم من يربءون حويل الذين ليت
ياسني: فقال بها، نفعل ماذا العزيزة املخلفات هذه لهما: وقلت وكمال ياسني وجمعت
.. نينة يا أنت فلك املسبحة أما كمال، يا الساعة ولك أصبعي، قد عىل فإنه الخاتم آخذ
من الباقية الذكرى الصمد عبد متويل الشيخ توِّي من وذكرت .. والقفاطني؟ والجبب
كمال وقال مقر. له يُعرف وال غيبوبٍة يف فهو الرجل انتهى لقد ياسني: فقال العزيز عهد
أقول: وأنا فانزعجت اكرتاث. دون الجنازة عن وتوىلَّ اسمه نىس .. أبي! يعرف لم مقطبًا:
ولم يحبه دائًما وكان األخرية أيامه حتى عنه يسأل سيدي كان هذا؟ حدث متى للعجب يا
ذلك وأين نعيمة! أين ربَّاه، ولكْن نعيمة، دخلة ليلة بيتنا زار مذ مرتني أو مرة إال يره
كمال مدرسة وفرايش ديوانه ُسعاة إىل املالبس تُهدى أن ياسني اقرتح ثم كله؟ التاريخ
املسبحة أما األخري، مقره يف بالرحمة له سيدعون الذين أمثالهم الفقراء من بها أحق فليس
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من يثري ما عىل املزار حلو يبدو كم والقرب الحياة، أُفارق حتى يدي تفارق فلن العزيزة
أعتربه وأنا الوقت ذلك ومنذ الغايل، الشهيد إليه انتقل منذ عنه انقطعت أكن ولم شجن
مجلس يجمعنا كان كما جميًعا القرب ويجمعنا حيِّنا، أطراف يف لكنها بيتنا من حجرة
تأدبًا بالسكوت نؤمر ثم اإلعياء منها ينال حتى خديجة وتنوح الخايل، الزمن يف القهوة
ويشتبك الحزن، عن أعزائي يرصف بما فأَُرسُّ حينًا الحديث يشغلهم ثم القرآن، الستماع
يغري ما فذاك أحيانًا كريمة إليهم وتنضم طويل نقاٍش يف وأحمد املنعم وعبد رضوان
الشهيد خاله عن املنعم عبد ويسأل املقام، كآبة من ويلطِّف الحديث بمشاركتهم كمال
ويخفق الذكريات غائب ويعود القديمة األيام يف الحياة فتنبعث القصص ياسني فيقصُّ
فيقول به ا عمَّ فأسأله واجًما كمال أرى ما وكثريًا دموعي، أُداري كيف أدري فال قلبي
له فقلت أخف! نهايته كانت فلو االحتضار؛ منظر خاصًة تفارقني، ال صورته إن يل:
فابتسم باإليمان. له: فقلت النسيان؟ يكون كيف فتساءل: كله. هذا تنىس أن عليك ٍة: برقَّ
عن األخري عهده يف يل ف تكشَّ ولكنه حياتي! مطلع يف أخافه كنت كم وقال: حزينة ابتسامًة
مثله، الرجال يف يكن لم وألطفه، ه وأرقَّ أظرفه كان ما أال حبيب. صديٍق بل جديد إنسان
الضخم ياسني أما الواجم صمته يف حزنه كمال .. الذكرى أهاجته كلما يبكي وياسني
وكان أباه كان أجل حياتي، يف أحببته الذي الوحيد الرجل إنه يل ويقول كاألطفال فيبكي
أنىس ولن رحمة، كانت شدته حتى كنفه، يف إال والرعاية والحنان بالعطف ينعم ولم أمه
إن يل: تقول انفكت ما التي هللا رحمها أمي فراسة فصدَّق بيته إىل وردَّني عني عفا يوم
أما ذكراه، تجمعنا فاليوم حبه يجمعنا وكان أوالده. أم يقطع الذي بالرجل ليس السيد
.. حويل وآلهما وياسني خديجة أجد حتى يسكن ال قلبي أن غري الزوار من يخلو فال بيتنا
عندنا؛ تعايل جدتي يا الجميلة: الصغرية كريمة يل وقالت حزنها! أصدق فما زنوبة حتى
وقلت شاكرة فقبلتها ذلك. تحبني وأنت األذكار تُقام بيتنا وتحت الحسني مولد أيام فهذه
بيت آداب عن شيئًا تدري ال إنها .. بيتها خارج البيات تعتد لم جدتك بنيتي، يا لها:
أنتظر حيث دنياي، حدود آخر واملرشبية ذكراها أجمل ما خلت. التي األيام تلك يف جدها
يمأل ثم الحنطور، مغادرته عند األرض يهز يكاد قوته من وهو الليل آخر سیدي عودة
وقبل يعود، ولن يعود فال اليوم أما وجهه! من تثب تكاد والعافية وعرضه بطوله الحجرة
حزني يا واحدة. بيٍد ُحمل حتى وزنه وخفَّ جسمه ورقَّ الفراش ولزم وانزوى ذبل ذلك
ال إنهم جدهم، عىل يحزنوا لم األحفاد هؤالء إن غضٍب: يف عائشة وقالت يذهب! لن الذي
الحزن. يف يغرقوا أال بهم هللا رحمة ومن صغار ولكنهم حزنوا، بل لها: فقلت يحزنون!
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ما ورسعان ابنتي عىل يحزن لم وهو نقاشه، ينتهي ال املنعم، عبد إىل انظري فقالت:
الرجال وُحزن كثريًا، وبكى طويًال عليها حزن بل لها: فقلت يكن. لم يشء كأنها نسيها
أال ونحن عائشة؟! يا ينىس ال الذي ذا وَمن جميًعا، القلوب غري األم وقلب النساء، حزن غري
أين ثم دموع. فيه يكون ال يوم يأتي وسوف أحيانًا؟ االبتسام يدركنا أو بالحديث نتسىل
عن فاترة نفيس فقلت الحسني؟ زيارة عن امتنعت ملاذا حنفي: أم يل وقالت أين؟ فهمي؟
بزيارة إال الجرح يربأ وهل يل: فقالت الجرح. يربأ عندما سيدي وسأزور أحببته، يشء كل
رب ربي يا إنك بيت. لنا كان ما ولوالها بيتنا، ربة وهي حنفي، أم ترعاني هكذا سيدك؟
حتى قوَّته سيدي عىل أبقيَت لو وددت أَُصيل، ولك لقضائك، رادَّ وال القايض أنت الجميع،
حتى .. مراحه عن تضيق الدنيا كانت الذي هو رقاده، آملني كما يشءٌ آملني فما النهاية؛
لذلك كالطفل؛ األيدي عىل محموًال وَعْودته الضعيف، قلبه عاناه وما عنها، عجز الصالة

.. حزني ويتكاثف دموعي تسيل

٣٩

.. خايل بنت كريمة وأخطب هللا عىل سأتوكل –
وهو رأسه فأحنى أحمد أما الدهش، من يشءٍ يف ابنه إىل عينيه شوكت إبراهيم رفع
تطرزه الذي الشال خديجة تركت حني عىل بالخرب، يُفاجأ لم أنه عىل دلَّت ابتسامة يبتسم

قال؟ ماذا تتساءل: وهي زوجها إىل نظرت ثم مصدقة غري غريبة بنظرٍة وحدجته
.. أخيك بنت كريمة وأخطب هللا عىل سأتوكل يقول: املنعم عبد فعاد

الوقت أهذا الذوق؟ من الدنيا أفلست هل وقالت: حرية يف يديها خديجة فبسطت
املخطوبة؟! عن النظر رصف مع حتى الخطبة لحديث مناسب
.. للخطبة مناسبة األوقات كل باسًما: املنعم عبد فقال

أحمد بني عينيها تردد وهي (ثم .. وجدُّك؟! تتساءل: وهي حريٍة يف رأسها فهزَّت
قبل؟ من كهذا يشء عن سمعتم هل وإبراهيم):

وفاة عىل انقىض وقد فرح، وال زواج ال خطبة الحدَّة: من يشء يف املنعم عبد فقال
كاملة. أشهر أربعة جدي

من أكرب مظهرها صغرية، زالت ما كريمة سيجارة: يُشعل وهو شوكت إبراهيم وقال
.. أعتقد فيما سنها

.. عام قبل الكتاب يُكتب ولن عرشة الخامسة يف هي املنعم: عبد فقال
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امليالد؟ شهادة عىل هانم زنوبة أطلعتك هل ومرارة: تهكُّم يف خديجة فقالت
قبل يشءٌ يتم لن ا: جادٍّ فقال املنعم عبد أما أحمد، وضحك شوکت، إبراهيم فضحك
قد كريمة وتكون والنصف العام حوايل جدي وفاة عىل مىض قد سيكون عام وبعد عام،

.. الزواج سن بلغت
اآلن؟ دماغنا توجع وملاذا –

الحارض. الوقت يف الخطبة إعالن من بأس ال ألنه –
عاًما؟ لت أُجِّ إذا الخطبة تحمض وهل سخرية: يف خديجة فتساءلت

.. املزاح عن ي تكفِّ أن أرجوك .. أرجوك –
فضيحة. لكان هذا وقع لو خديجة: فصاحت

إنها منك، خريًا ستفهمني يل، جدتي دعي استطاع: ما هدوء يف املنعم عبد فقال
السواء. عىل كريمة وجدَّة جدتي

.. لكريمة جدة ليست بخشونة: فقالت
فيحسن ذوق مسألة املسألة قائًال: أبوه فبادره وجهه م تجهَّ وقد املنعم عبد فسكت

.. قليًال ننتظر أن
الوقت! عىل إال لك اعرتاض ال أنه يعني حانقة: خديجة فهتفت

آخر؟ اعرتاض ثمة هل متغابيًا: املنعم عبد فتساءل
كريمة قائًال: املنعم عبد فاستطرد الشال بتطريز تتشاغل وعادت خديجة تُِجب فلم

كذلك؟ أليس أخيك، ياسني ابنة
تذكر أن ينبغي كان ولكن ا حقٍّ أخي ابنة هي بمرارة: وقالت الشال خديجة فرتكت

أيًضا! أمها
أخيك زوجة أمها حدة: يف قائًال املنعم عبد اندفع ثم إشفاق، يف النظرات وتبادلوا

كذلك!
له! يؤسف ما وهو هذا، أعلم تقول: وهي صوتها فارتفع

مثلك! محرتمة سيدة إال تعد لم اآلن؟! يذكره من املنيس! املايض ذلك –
أبًدا! مثيل تكون ولن مثيل ليست غليظ: بصوت فقالت

إذا واإلنسان الكلمة، معنى بكل محرتمة سيدة صغرنا منذ عرفناها يعيبها؟! ماذا –
… إال ذلك بعد بها يذكِّره فال سوابقه صفحة ُمحيت واستقام تاب
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املرأة لهذه إكراًما أمك سب صفني! نعم، أسف: يف رأسها تهز وهي فقالت وأمسك،
قرص والئم إىل املتتابعة الدعوات وراء عما تساءلت طاملا ك، مخَّ تأكل كيف عرفت التي

كالجردل! تقع بك وإذا الشوق،
بنا؟ يليق الكالم أهذا تساءل: ثم وأخيه أبيه بني غاضبًا عينيه املنعم عبد فردد

رأيكما؟ أسمعاني
أو اليوم إِن سيتزوج املنعم عبد الكالم، لكثرة داعي ال متثائبًا: شوكت إبراهيم فقال

.. للشورشة داعي ال ولطيفة، جميلة بنت وهي ابنتنا، وكريمة هذا، تودين وأنت غًدا،
ياسني! خايل إرضاء يودُّ من أول نينة يا أنت أحمد: وقال

ياسني ياسني! خايل إال لكم حجة وال كالعادة، ضدي كلكم محتدة: خديجة فقالت
املزاج هذا أخته ابن ورث وعنه يتزوج، كيف يعرف لم أنه األول خطؤه وكان أخي،

.. الغريب
وأنتما يراكما من صديقتك؟! خايل امرأة أليست عجب: يف املنعم عبد فتساءل

شقيقتني! يظنكما تتناجيان
خاطر أراِع لم لو أو األمر يل ترك لو لكن اللنبي؟ مثل سياسية امرأٍة يف حيلتي ما –
امُلغرضة، بالوالئم مخك أكلت .. النتيجة؟ كانت وماذا بيتي، بدخول لها سمحت ما ياسني

العوض! وعليه
ولكن الكالم كثري لسانها نينة تشاء، وقتما اخطبها أخاه: مخاطبًا أحمد قال ذاك عند

.. طيب قلبها
وامللة الدين يف يشء؛ كل يف تختلفان ولد! يا عفارم وقالت: عصبية ضحكة فضحكت

فتتحدان! عيلَّ أما والسياسة،
كأحسن بكريمته ترحبني وسوف عندك، الناس أغىل ياسني خايل مرح: يف أحمد فقال
من — كحماة — تتمكني حتى غريبة عروًسا تودين أنك الحكاية الرتحيب، يكون ما
لتشفي الغريبة بالعروس أجيئك سوف األمل، هذا لك أحقق أن أنا عيلَّ حسن، اضطهادها،

غليلك!
سيصاهر اإلسالم شيخ هذا تضحكون؟! عالَم براقصة! غًدا جئتني إن عجب ال –

باهلل؟! والعياذ دينه، يف املتهم أنت منك أتوقع فماذا عاملة
بالفعل! راقصة إىل حاجٍة يف نحن –

عنا؟ تقول ماذا تُرى ربي يا وعائشة خطريًا: أمًرا تذكرت وكأنما تقول بخديجة وإذا
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فهل كاملة سنوات أربع منذ زوجتي توفيت لقد تقول؟ ماذا ا: محتجٍّ املنعم عبد فقال
العمر؟! مدى أرمل أبقى أن تود

كله، هذا من أبسُط املسألة قبة، الحبة من تخلقوا ال ضجر: يف شوكت إبراهيم فقال
نقار عندكم يشءٍ كل أف، هذا، حسبنا وعائشة، خديجة أخو ياسني ياسني، ابنة كريمة

األفراح؟! حتى
وغادرت كالغاضبة قامت حتى يراقبها وجعل باسمة، نظرًة أمه من أحمد واختلس
نفسانيٍّ محلٍل إىل تحتاج عقد، كلها البورجوازية الطبقة هذه لنفسه: يقول وراح الصالة.
أخي لسبقت الحظ هادنني لو نفسه! التاريخ قوة له محلل عللها، كافة من ليشفيها بارع
هكذا جنيًها، خمسني عن يقل ال مرتبًا اشرتطت األخرى البورجوازية ولكن الزواج إىل
علمت لو حماد سوسن رأي يكون ماذا تُرى بالقلوب، لها شأن ال ألموٍر قلوٌب تُجرح

الفاشلة؟! بمغامرتي

٤٠

رياض ولكن شتاءً، يؤثر مما الرطب الخلييل خان يكن ولم الربودة، شديد الجو كان
مكان ُشيدت التي الخلييل خان قهوة إىل بالذهاب املساء ذلك أشار الذي نفسه قلدس
أكون أن الزمن آخر عيل كمال «علمني قال: كما أو األرض، سطح فوق عبده أحمد قهوة
يف طوًال تمتد ثم الحسني، حي عىل يفتح بابها صغرية، قهوة كانت الغرائب.» غواة من
الجديد. الخلييل خان عىل تطل خشبية برشفٍة وينتهي املوائد جانبيه عىل تُصفُّ ممر شبه
وكان باملناوبة. نارجيلة ويدخنون الشاي يحتسون األيمن الرشفة جناح يف األصدقاء جلس

.. أسافر ثم ومن لالستعداد إجازة يف أنا يقول: لطيف إسماعيل
أعوام؟ ثالثة عنا ستغيب أسف: يف كمال فتساءل

بلد العراق إن ثم هنا، يوًما أناله أن أتخيل ال ضخم مرتٌب املغامرة، من بد ال نعم، –
.. كثريًا مرص عن يختلف ال عربي

قلدس رياض وتساءل العمر، صديق ولكنه الروح صديق يكن لم وحشة، سيخلِّف
مرتجمني؟ إىل العراق يحتاج أال ضاحًكا:

إسماعيل؟ كفرصة فرصة لك سنحت إذا أتسافر كمال: فسأله
فال. اليوم ا أمَّ ترددت ما املايض يف حدثت لو –

والحارض؟ املايض بني الفرق وما –
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يشء، كل فهو يل بالنسبة أما يشء، ال لك بالنسبة ضاحًكا: قلدس رياض فقال
املتزوجني! جماعة إىل قريبًا سأنضم أنني الظاهر

كنهه. يدرك لم قلق ساوره وقد تمهيد دون عليه وقع الذي للخرب كمال ُدهش
قبل! من ذلك إىل تُِرش لم ا؟! حقٍّ –

يشء! البال يف يكن لم بيننا مقابلة آخر يف مقابلة، آخر يف بغتة، جاء بىل، –
كيف؟ يبتسم: أن يحاول وهو فتساءل كمال أما ظفر، يف لطيف إسماعيل ضحك

فأعجبتني، الرتجمة إدارة يف أخيها لزيارة جاءت ُمدرِّسة يوم، كل يحدث كما كيف! –
.. «تفضل» يقول: من فوجدت النبض فجسست

يجس متى تُرى كمال: من النارجيلة خرطوم يتناول وهو ضاحًكا إسماعيل تساءل
النبض؟ كمال) إىل (مشريًا هذا

أخطر أمر ثمة ولكن املعاد. املوضوع هذا إلثارة أبًدا فرصة يفوِّت ال إسماعيل هكذا
يرى أالَّ ا جدٍّ املحتمل فمن «زنزانة» الزواج إن يقولون املتزوجني األصدقاء فجميع هذا، من
باملراسلة، صديًقا فيصبح وتبدل تغريَّ وربما النادر، القليل يف إال — تزوج إذا — رياض
الزواج جعل وإذا بدونه؟ الحياة تميض كيف ولكن هضمه! أسهل فما رقيق، وديٌع وهو
تتزوج؟ ومتى وسأله: الحياة! ات مرسَّ كافة عىل فسالم كإسماعيل جديًدا شخًصا منه

.. الفروض أبعد عىل القادم الشتاء يف –
املعذبة. لروحه صديًقا دواًما يفتقد أن عليه ُقيض كأنما

آخر! قلدس ریاض ستكون ذاك عند –
.. ا جدٍّ واهم أنت .. مله؟ –

يشء روحه يُشبع ال شخٌص اليوم رياض واهم؟! بابتسامة: قلقه يداري وهو فقال
.. الروح ملتاع فرصة يجد ولن أبًدا جيبه يشبع فلن الزوج أما يشء، بال جيبه ويقنع

.. عليه أوافقك ال ولكني للزوج، جارح تعريف من له يا –
طبيعيٌّ فهو هذا؛ من أسخر لست العراق، إىل الهجرة إىل اضطر الذي كإسماعيل –
هموم يف رأسك قمة حتى تغرق أن تصور بشع، نفسه الوقت يف ولكنه بطولة، أنه فوق
أن املالليم، أو بالقروش وقتك يحسب أن الرزق، مشكالت يف إال تفكر أال اليومية، الحياة

وقت؟ ضياع الحياة شاعرية تميس
الخوف! مبعثها أوهام استهانة: يف رياض فقال

تعرف أن اليوم حتى فاتك لقد واألبوة! الزواج تعرف لو آه لطيف: إسماعيل وقال –
.. الحياة حقيقة
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ما ولكن سخيفة، مأساة فحياته هذا صحَّ ولو رأيه، الصواب يكون أن يبعد ال
بالوحدة مهدًدا بات أنه اآلن يكربه الذي أن غري التحقيق؟ وجه عىل يروم وماذا السعادة
أن املمكن من كان لو حياته، من شداد حسني اختفاء عقب عانى كما أخرى، مرة املرعبة
رياض وروح عطية جسم ا، حقٍّ يروم ما هذا رياض؟! وروح عطية جسم لها زوجة يجد
وإذا املشكلة، هي هذه املوت، حتى بالوحدة الشعور يتهدده فال يتزوجه واحد شخص يف
ثمة أن عىل لك، وعقبى منه انتهيت لقد الزواج. حديث من دعونا ضجر: يف يقول برياض

باهتمامنا. اليوم تستأثر أن ينبغي التي هي هامة سياسية أحداثًا
فتلقى املفاجأة من يفيق أن يستطع لم أنه غري هذه مشاعره يشاركه كمال وكان
اس النحَّ عرف ضاحًكا: فقال لطيف إسماعيل أما ينبس، ولم ظاهر بفتور اآلخر دعوة
الربيطانية! الدبابات رأس عىل عابدين فاقتحم ١٩٣٧ سنة ديسمرب إلقالة ينتقم كيف

فقال للكالم، ينشط لم هذا أن غري للرد فرصة كمال ليعطي قليًال رياض وتريث
يكون ما أبعد هو وجه عىل املسألة لك ر يصوِّ خيالك إن انتقام؟! متجهمة: لهجة رياضيف

.. الحقيقة عن
الحقيقة؟ فما –

قائًال: استطرد يستجب لم فلما الكالم عىل يحثه كأنما كمال عىل نظرة رياض وألقى
ماهر أحمد إن الحكم، إىل العودة سبيل يف اإلنجليز مع يتآمر الذي بالرجل اس النحَّ ليس
املضعضع مركزه يغطي أن أراد ثم امللك، إىل وانضم الشعب خان الذي هو مجنون،

.. الصحفيني أمام أعلنه الذي األحمق بترصيحه
اهتمامه بعض أخريًا جذب قد السياسة حديث وكان رأيه، مستطلًعا كمال إىل نظر ثم
قد اس النحَّ أن شك ال فقال: اليشء بعض ولو رياض معارضة يف برغبة شعر أنه غري
خائن إىل السن هذه يف ينقلب ال اإلنسان إن مطلًقا، وطنيته يف أشك ولست املوقف، أنقذ
الترصف هو ترصفه كان هل ولكن قبل، من ستٍّا أو مرات خمس ها توالَّ وظيفة ليتوىل

.. املثايل
.. املثايل؟ املوقف ما لشكِّك، نهاية ال شكاك أنت –

يكون. ما وليكن الربيطاني لإلنذار يخضع ال حتى الوزارة رفض عىل يرصَّ أن –
بريطاني؟ عسكري حاكم البالد أمر وتوىل امللك عزل ولو –

.. ولو! –
فأمامه السيايس أما النارجيلة، أمام بالحديث نلهو نحن وقال: غيظ يف رياض د تنهَّ
امللك يعزل أن اس النحَّ يقبل كيف الدقيقة الحربية الظروف هذه يف خطرية، مسئولية
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أيًضا هذا نفرتض أن ويجب — الحلفاء انترص وإذا إنجليزي؟ عسكريٌّ البالد ويحكم
واقعية ولكنها شعرية مثالية ليست السياسة املنهزمني، األعداء صفوف يف فنكون —

.. حكيمة
.. خان أو تآمر أقول ال أخطأ، لعله ولكن اس، بالنحَّ أومن زلت ما –

كأن اإلنجليز ظهور وراء من الفاشست مالئوا الذين العابثني عىل تقع املسئولية –
يقيض الرشف وأليس معاهدة، اإلنجليز وبني بيننا أليس استقاللنا، سيحرتمون الفاشست
النازية عىل الديمقراطية تنترص أن يهمنا ديمقراطيني ألسنا ثم كلمتنا؟ باحرتام علينا
والعنرصية الجنسية شحناء وتثري طبقة أحط يف واألجناس األمم جدول يف تضعنا التي

.. والطائفية؟!
وهًما! استقاللنا من جعل الربيطاني لإلنذار الخضوع ولكن كله، هذا يف معك –

.. رأيه عند اإلنجليز ونزل اإلنذار عىل الرجل احتج –
األنجلوإجبشيان! االحتجاج عىل عيني يا قال: ثم عاليًا إسماعيل فضحك

رجل لفعلته، مكانه كنت ولو فعل، ما عىل أقرُّه إني ا: جادٍّ قال ما رسعان أنه غري
وال استقالل هنالك ليس أنه والواقع لنفسه، ينتقم كيف فعرف وأُهني أغلبيته رغم أُبعد

إنجليزي؟! عسكري حاكم ويحكمنا امللك يعزل يشء أي سبيل ففي فارغ؛ كالم
اآلخرون أخطأ غريبًا: بدا هدوء يف قائًال فابتسم كمال أما ًما، تجهُّ رياض وجه وازداد
العربة إن ثم والبالد، العرش أنقذ املوقف، أنقذ أنه شك ال الخطأ، نتيجة اس النحَّ ل وتحمَّ

.. فرباير ٤ أحد يذكر فلن الحرب بعد صنيعه اإلنجليز له ذكر فإذا بالخاتمة.
وأنا صنيعه! اإلنجليز ذكر إذا للنارجيلة: جمرات طالبًا ق يصفِّ وهو هازئًا إسماعيل

ذلك! قبل سيقيلونه بأنهم اآلن من لك أقول
.. الظروف أحرج يف مسئولية أكرب لحمل تقدَّم الرجل بإيمان: رياض فقال

حياتك! يف مسئولية أكرب لحمل ستتقدم كما باسًما: كمال فقال
ذاك وعند املياه. دورة اتجاه يف ومىض إذنكم» «عن قائًال نهض ثم رياض، فضحك
شك ال «جماعة» والدتي املايضزار األسبوع يف يبتسم: وهو وقال كمال نحو إسماعيل مال

تذكرهم! أنك
.. من؟ يتساءل: وهو مستطلًعا إليه كمال فنظر

عايدة! معنى: ذات ابتسامة يبتسم وهو اآلخر فقال
التي االنفعاالت كافة عىل موقعه غرابة فغطت غريبًا، موقًعا أذنيه من االسم وقع
صاحبه، لسان من ال هو أعماقه من صادر هو كأنما حينًا وبدا يثريها، بأن حريٍّا كان
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عايدة؟ َمن معنى، له ليس االسم وكأن لحظات ومضت هذا، إال متوقًعا كان يشءٍ وكل
أو ،١٩٢٦ منذ مسامعه االسم هذا يطرق أن دون مىض عاًما كم للتاريخ! يا عايدة؟ أيُّ
طعن لقد باإلخفاق! وُمني أحبَّ لعله بالكمال يافع شاب عمر أو عاًما عرش ستة ١٩٢٧؟
عاطفيٍّا اهتماًما إال ليس يشء! ال الذكرى، بهذه أصابه ماذا تُرى عايدة؟! ا، حقٍّ السن يف
فيذكر قديم من ملتئم جراحية عملية موضع يده تمس كمن االنفعال، من بيشء مشوبًا

عايدة؟ متسائًال: وتمتم وانقىض. مىض خطري ظرٍف من اكتنفها ما
شداد! حسني أخت تذكرها؟ أال شداد، عايدة نعم، –

حسني؟ أخبار ما تُرى حسني! متهربًا: فقال إسماعيل عينَي تحت بمضايقة وشعر
يدري؟ من –

فرباير برودة رغم يسخن بوجهه أحسَّ وقد حيلته ما ولكن تهرُّبه، بسخِف وشعر
وهو بقوة به نشعر كالطعام! .. اليشء بعض غريٍب مثال عىل الحب له وبدا الشديدة؟
نحو عىل الدم يف وهو ثم ما، نحو عىل األمعاء يف وهو ثم املعدة، يف وهو ثم املائدة، عىل
ربما لكن أثر، منه يبقى فال الزمن بمرور الخاليا تتجدد ثم خاليا يستحيل حتى آخر،
قديم «صوت» لإلنسان يعرض وقد بالنسيان، يه نسمِّ ما هو األعماق يف صدى منه بقي
فما وإال ما، وجه عىل الصدى فيسمع الوعي منطقة من قريب إىل النسيان بهذا فيدفع
انتهى فقد — كانت التي املحبوبة باعتبارها ال عايدة إىل الحنني لعله أم االضطراب؟ هذا
غيبته يستوحش ما كثريًا كان الذي للحب رمًزا باعتبارها ولكن — رجعة غري إىل هذا

جليلة. تاريخية ذكريات تثري التي املهجورة كالخربة رمز مجرد الطويلة،
لنا فروت — وزوجي وأمي وعايدة أنا — طويًال وتحادثنا يقول: إسماعيل وعاد
حتى األملانية الجيوش أمام السياسيني الدول ممثيل وجميع بل وزوجها هي هربت كيف

.. كثريًا وضحكنا زمان أيام إىل رجعنا ثم إيران؛ إىل أخريًا نُقال وأنهما بإسبانيا، الذا
التي األعماق وأوتار مسكًرا، حنينًا يبعث فقلبه مات الذي الحب أمر من يكن مهما

اآلن؟ شكلها ما وتساءل: والحزن، الخفوت يف بالغة أنغاًما تصعد أخذت تهتكت
وامتألت والثالثني، السابعة يف عايدة بعامني، منها أكرب أنا كالَّ األربعني، يف لعلها –
نظرة عدا فيما تقريبًا هو هو ووجهها برشاقتها، محتفظة زالت ما لكنها كانت، ا عمَّ قليًال
وبنتا عرشة الرابعة يف ابنًا أنجبت إنها وقالت والرزانة، بالجد توحي أصبحت التي عينيها

.. العارشة يف
فيبدو لحظات تمرُّ فقد وهًما؛ تاريخها يكن ولم حلًما تكن لم إذن، عايدة هي هذه
حقيقة ما ولكن كثريًا، وتضحك املايض وتذكر وأمٌّ، زوجٌة وهي يكن. لم كأنه املايض ذلك
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حفظها أثناء يف املناظر تتغري ما فلشد الذاكرة؟ يف الحقيقة هذه من بقي وماذا صورتها؟
الذي الرس عىل يقف لعله البرشي الكائن هذا عىل ثابتة نظرة يلقي أن يود وهو بالذاكرة،

األفاعيل. به يفعل أن من قديًما مكَّنه
قائًال: واصله ولكنه حديثه إسماعيل يقطع أن كمال فخاف مجلسه إىل رياض وعاد

عنك! وسألوا
إىل عنهما فعدل بينهما يدور ا خاصٍّ حديثًا أن فأدرك بينهما نظره رياض ردد
كأشد مناعته بقوة تودي أن توشك عنك» «سألوا جملة بأن شعر فقد كمال أما النارجيلة،

ملاذا؟ طبيعيٍّا: ليبدو قوة من يملك ما أقىص يبذل وهو وتساءل فتًكا، امليكروبات
بمدرسة مدرس فقلت: عنك سألوا ثم زمان أصحاب من وعالن فالن عن سألوا –
فضحكوا أفتحها، ال التي الفكر مجلة يف أفهمها ال مقاالت ينرش كبري وفيلسوف السلحدار

.. كال فقلت: تزوج؟» «هل سألوا: ثم
قالوا؟ ماذا يسأل: نفسه فوجد

الحديث؟ هذا عن َلنا حوَّ ماذا أذكر ال –
الربد، يحذر أن يجب بالسل قديًما مرض والذي باالنفجار، يهدد الكامن املرض إن
النفس، يف نفاذها وشديد معناها بساطٍة يف الصبا بأنغام أشبهها فما عنك سألوا جملة أما
.. تنقطع ثم املاضية قوتها بكامل مندثرة عاطفية حاٌل النفَس فتَْعُرب ظرف يطرأ وقد
القديم، العاشق ذلك انقلب بأنه العابرة اللحظة هذه يف شعر ذلك عىل أوانه، غري يف كاملطر
بصفٍة يتهدده يكن لم الخطر ولكن والحزينة، السارَّة أنغامه بكافة حيٍّا الحب يعاني وأنه
لكنه حقيقة، ال حلم يراه ما بأن ملطف شعور يداخله الذي املكروب كالحالم فهو جدية؛
له فتعرتف دقائق لبضع ولو فيلقاها السماء من معجزة تقع لو اللحظة تلك يف تمنى
بينهما! فرَّق الذي هو غريه أو السن فارق وأن يوم بعض أو يوًما عاطفته بادلته بأنها
الخلق يف سعيًدا نفسه ولعد وحديثها قديمها آالمه كافة عن لَعزَّته املعجزة هذه وقعت لو
يقنع أن به واألحرى املوت، كصحوة كاذبة صحوة أنها بَيَْد عبثًا، تمِض لم الحياة وأن
الذي البرش يف الوحيد ليس أنه عزاؤه وليكن هزيمة، عىل انطوى ولو نرص وهو بالنسيان،

إيران؟ إىل يسافرون متى وتساءل: الحياة، بخيبة ُمني
.. زيارتها يف به أخربتني ما هذا أو أمس سافروا –

أرستها؟ كارثة ت تلقَّ وكيف –
إليه! هي تُِرش ولم الحال بطبيعة الحديث هذا تجنبت –
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من األيرس الجناح إىل فنظروا «انظروا!» أمامه: مشريًا يهتف قلدس برياض وإذا
القدمني، حافية الجسد، نحيلة السابعة، الحلقة يف كانت الشكل. غريبة امرأة فرأوا الرشفة
أثر أي حافتها تحت يبدو ال طاقية رأسها عىل وتضع الرجال، يرتدي مما جلبابًا ترتدي
مزرية هيئة عىل الزواق أصباغ يف غارًقا فبدا وجهها أما قرعاء، أو صلعاء فهي للشعر
الجهات جميع يف ترسالن عيناها راحت حني عىل واحد ناب فيها يكن ولم مًعا، مضحكة

شحاذة؟ باهتمام: رياض تساءل — بَاِسم واستعطاف تودد نظرات
.. األرجح عىل مجذوبة إسماعيل: فقال

ذلك عند وجلست. مقعًدا اختارت ثم األيرس الجناح يف الخالية املقاعد إىل تنظر وقفت
رجال! يا الخري مساء وقالت: عريضَة ابتسامًة فابتسمت فيها املحدقني أعني إىل انتبهت

حاجة! يا الخري مساء بحرارة: وقال بتحيتها رياض ب فرحَّ
وقالت: .. عزِّها! يف باألزبكية — قوله حد عىل — إسماعيل ذكَّرت ضحكة عنها فندَّت

«الحرام»! املسجد تقصد كنت إن كذلك أنا نعم ة! حاجَّ
األجر ولكم والنارجيلة الشاي يل اطلبوا بإغراء: وقالت عت فتشجَّ ثالثتهم وضحكوا

.. هللا عند
«هكذا هامًسا: كمال أذن عىل ومال أرادت، ما لها ليطلب بحماس رياض فصفق
.. زمان! أيام كرم هذا وقالت: رسور يف ضحكت فقد العجوز أما القصص!» بعض تبدأ

أوالدي؟ يا حرب أغنياء
.. حاجة يا موظفون أي حرب؟ فقراء نحن ضاحًكا: كمال فقال

الكريم؟ االسم ما رياض: وسألها
ورمح! سن عىل زبيدة السلطانة وقالت: مضحك كربياء يف رأسها فارتفع

السلطانة؟! –
ماتوا! رعيتي ولكن تضحك): وهي (ثم .. نعم –

يرحمهم! هللا –
أنتم؟ َمن خربوني .. هللا يدي بني أنهم فحسبهم األموات أما األحياء يرحم هللا –

وسألهم: األصحاب مجلس من اقرتب ثم يبتسم، وهو والشاي بالنارجيلة النادل وجاء
تعرفونها؟

هي؟ من –
ترون! ما إىل والكوكايني العمر بها انتهى ثم زمانها، يف عاملة أشهر العاملة، زبيدة –
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ارتفع فقد قلدس رياض أما األوىل للمرة االسم هذا يسمع ال أنه كمال إىل خيِّل
تنفتح حتى طلبت كما بأنفسهم يعرِّفوها أن عىل أصحابه يحث فجعل الذروة إىل اهتمامه

لطيف. إسماعيل نفسه: ًما مقدِّ إسماعيل فقال للكالم، نفسها
ال اسم أنه ولو األسماء، عاشت يربد: أن قبل الشاي ترشف وهي ضاحكة فقالت

.. له معنى
فقال: قلدس رياض أما تسمعه، لم بصوت إسماعيل سبَّها الوقت ذات ويف فضحكوا،

قلدس. رياض
قد كان غطاس، يوسف اسمه املوسكي يف تاجًرا كان منكم واحد عشقني كافر؟! –

.. الصبح! يطلع حتى الرسير عىل أصلبه وكنت الدنيا،
فقال: كمال إىل برصها اتجه ثم وجهها يف الغبطة الحت وقد ضحكهم وشاركتهم

الجواد. عبد أحمد كمال
وجهه يف حملقت ثم طارئة يقظة يف يدها فتوقفت فيها من الشاي قدح تقرب وكانت

ماذا؟ قلت متسائلة:
الجواد. عبد أحمد كمال قلدس: رياض عنه فأجاب

ولكن الجواد! عبد أحمد نفسها: تخاطب وكأنما وقالت النارجيلة، من نفًسا فأخذت
اسني؟ النحَّ تاجر والدك كمال): مخاطبة (ثم .. زمان أيام كالقروش األسماء! أكثر ما

نعم. وقال: كمال فدهش
أقوى عالية ضحكة ضحكت ثم أمامه وقفت حتى منهم واقرتبت مجلسها من فقامت
تشبهه! ال ولكنك الغايل! الرفيق ابن يا الجواد! عبد ابن أنت وهتفت: بأجيال هيكلها من
وهو زبيدة بالسلطانة تذكِّره أن إال عليك ما ليلته، يف كالبدر كان ولكنه ا، حقٍّ أنفه هذا

الكفاية! فيه بما عني يُحدثك
من ركبه ما يغالب وهو كمال ابتسم حني عىل الضحك، يف وإسماعيل رياض أغرق
العاملة! وزبيدة أبيه عن أحاديثه بل الخايل، الزمن يف ياسني حديث تذكَّر فقط وهنا ارتباك،
اآلن أنا نبذني، الذي حيِّكم عن طويل زمن من انقطعُت السيد؟ حال كيف تسأله: وعادت
بي وطال مريضة وكنت ومني، حني كل فأزوره الحسني إىل أحنُّ ولكني اإلمام، أهل من

.. السيد؟ حال كيف حية، القرب يف لرموني املالم فلوال الجريان بي ضاق حتى املرض
.. أشهر أربعة منذ تُويف الوجوم: من يشء يف كمال فقال

.. الرجال كل وال رجًال كان خسارة، يا هللا، رحمة إىل وقالت: قليًال فقطبت

184



السكرية

صاحب ظهر أن لبث وما عالية، ضحكة ضحكت وبغتة مجلسها، إىل عادت ثم
بحماره، دخل له سكتنا ضحك، كفاية منذًرا: لها يقول وهو الرشفة مدخل عند القهوة

.. هنا من فالباب الزياط إىل عدت إن ولكن لك، إكرامهم عىل البكوات خري كرت
وأنت كمال: سألت ثم باسمة، إليهم نظرت ثم الرجل، ذهب حتى بالصمت فالذت

.. ال أم كأبيك
بعد! يتزوج لم إنه إسماعيل: وقال األصدقاء فضحك شاذة حركة بيدها وأتت

.. أونطة! ابن أنك الظاهر عابث: ارتياب لهجة يف فقالت
لنا حصل يقول: وهو جانبها إىل فجلس إليها ومىض رياض، نهض ثم فضحكوا،

السلطنة! أيام عن تحدثينا وأنت لك أسمع أن أود ولكني سلطانة، يا الرشف

٤١

مسرت إن االمتالء. قاربت فقد إيوارت قاعة أما املحارضة، تلقي ثم ساعة ثلث إال يبَق لم
عن يتكلم حني يكون ما كأخطر وهو خطري، أستاذ — قلدس رياض قال كما — روجر
ولكن السياسية الدعاية من نوع من النهاية يف تخلو لن املحارضة أن قيل أجل شكسبري.
أن غري شكسبري. ولیم هو واملوضوع روجر مسرت هو املحارض دام ما ذلك يف يهمُّ ماذا
عن لتخلَّف املحارضة سماع إىل كمال دعا الذي هو أنه ولوال واجًما، ا مغتمٍّ كان رياض
االستئثار. هذا كل باهتمامه السياسة تستأثر مثله لرجل ينبغي كما حزينًا وكان شهودها.
هذه تقع كيف الوفد! من مكرم يُفصل خاٍف: غري بانفعال كمال أذن يف يهمس وكان

الخوارق!
إنها ينبس: أن دون وجوم يف رأسه فهزَّ كذلك الخرب من أفاق قد كمال يكن ولم

.. الحضيض هذا حتى األمور تتهاوى أن ينبغي كان ما كمال، يا قومية كارثٌة
املسئول؟ من ولكن نعم، –

واقع أمر الحكومة إىل ب ترسَّ الذي الفساد ولكن عصبيٍّا، مكرم يكون قد اس! النحَّ –
عليه. السكوت يصح وال

بقدر الفساد عىل ليست مكرم ثورة الحكومي، الفساد من دعنا باسًما: كمال فقال
.. النفوذ لضياع هي ما

.. زائلة؟ بعاطفة املجاهد مكرم أيُباع التسليم: من يشءٍ يف رياض فتساءل
الزائلة! العاطفة بهذه أنت نفسك بعت لقد قائًال: ضحك أن كمال يتمالك فلم
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.. أجبني! يبتسم: أن دون قال رياض ولكن
اإلطالق، عىل شيئًا يكون ال أو يشء كل يكون أن عنده ! ومغنٍّ شاعٌر عصبي، مكرم –
عالنية مندًدا الوزراء مجلس يف وقفته لهم وقف ثم فثار، يتقلص املأثور نفوذه وجد

له. يؤسف حدث التعاون، أو التفاهم فاستحال باالستثناءات
والنتيجة؟ –

مكرم وستحتضن الوفد، يف الجديد االنشقاق هذا شك وال تُبارك الرساي هنالك –
يلعب وهو مكرم فصاعًدا اآلن من سنرى قبل، من غريه احتضنت كما املناسب الوقت يف
يكرهونه لعلهم العزلة، وإما هذا ا إمَّ الرساي، ورجال السياسية األقليات مع الجديد دوره
ولكنهم مكرم يف كراهة إال الوفد يكرهوا لم أناس ومنهم أكثر، أو اس النحَّ يكرهون كما

.. به التنبؤ يمكن فال ذلك بعد املصري عن أما الوفد، به ليهدموا سيحتضنونه
متشائم قلبي إن ومكرم، اس النحَّ االثنان، أخطأ بشعة، صورة وقال: رياض فعبس

.. الحركة هذه من
حصن إىل يأوون أو مأوى، بال أنفسهم األقباط سيجد انخفاًضا: أشد بصوت ثم
تضطهدنا كما الوفد اضطهدنا وإذا طويًال، لهم يدوم لن مأوى وهو «امللك» اللدود عدوهم

الحال؟ يكون فكيف األقليات
األقباط ليس مكرم الطبيعة؟ حدود خارج باألمر تدفع ملاذا متغابيًا: كمال فتساءل

.. يذهب فلن القومي الوفد مبدأ أما ذهب شخٌص إنه مكرم، ليسوا واألقباط
الحقيقة أما الجرائد، يف يُكتب قد ما هذا وقال: ساخر أسٍف يف رأسه رياض فهز
وأخىش األمان يتلمسون وهم الوفد، من ُطردوا بأنهم األقباط شعر لقد أعني. ما فهي
كنت فكما الدين؛ كعقدة جديدة بعقدٍة أخريًا السياسة جاءتني لقد أبًدا. به يظفروا أال
وأميل بقلبي الوفد سأنبذ فكذلك قومية رابطة بصفته بقلبي إليه وأميل بعقيل الدين أنبذ
عقيل، خنت للوفد عدو إني قلت وإذا قلبي، كذبت فقد وفدي إني قلت إذا بعقيل، إليه
يف نعيش بأن األقباط نحن علينا مقيضٌّ أنه والظاهر بال، عىل يل تخطر لم كارثٌة إنها

! لُجنَّ واحًدا فرًدا مجموعتنا كانت لو أبًدا، منقسمة شخصيات
مهزلة تمثل وكأنها البرش جماعات لحظتذاك له وبدت وألم، بامتعاض كمال شعر
مشكلًة تكون أن عىس إيمان: عن ينم ال صوت يف قال ثم مفجعة، نهاية ذات ساخرة

جميًعا! القبطية األمة ال سيايسٍّ كرجل مكرم إىل نظرتم إذا وهمية،
النحو؟! هذا عىل أنفسهم املسلمون إليه ينظر هل –
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أنا! إليه أنظر هكذا –
أنت؟ دخلك فما املسلمني عن أتساءل إنِّي وقال: كآبته رغم رياض شفتا فابتسمت

وأنت؟ أنا أعني واحًدا؛ موقفنا أليس –
يف عشت لو يبتسم): وهو (ثم .. األقليَّة من لست أنك وهو بسيط، فارٍق مع بىل –
.. هللا! دين يف الدخول إىل جميًعا األقباط لدعوت الغيب يل وتكشف اإلسالمي الفتح عرص

!.. إيلَّ تُصغي ال إنك االحتجاج: من يشء يف ثم
أجل! –

فتاة فرأى ينظر حيث إىل ریاض ونظر القاعة. مدخل نحو مصوبتني عيناه كانت
املقاعد يف جلست وقد الطالبات، هيئة يف بسيًطا، رماديٍّا فستانًا ترتدي العمر، ُمقتبل يف

للسيدات. املخصصة األمامية
.. تعرفها؟ –
.. أدري؟ ال –

بالتصفيق القاعة ودوَّت املنصة املحارضعىل األستاذ ظهر إذ الكالم فرصة وانقطعت
الجامعة مدير قدمه ثم الفاضح، كالذنب السعلة فيه تبدو الذي الصمت ساد ثم الحاد،
متجه الوقت أكثر كمال وظل محارضته. إلقاء يف الرجل بدأ ثم مناسبة، بكلمٍة األمريكية
فدهمه دخولها، عند مصادفة رآها قد وكان واهتمام. تساؤل يف الفتاة رأس نحو العينني
اسرتدته ثم عاًما املايضعرشين يف به قذفت ثم أفكاره، تيار من بقوة وانتزعته منظرها،
دون عايدة تكن لم أنها غري عايدة. يرى أنه األمر أول إليه ُخيِّل يلهث. وهو الحارض إىل
يتفحص کي كاٍف وقت له يتح ولم العرشين. تجاوز أن يمكن ال التي الفتاة هذه .. ريٍب
ومجتىل والروح والقامة الوجه هيئة الكفاية، فيه كان منظرها جملًة ولكن قسماتها
له خطر شقيقتها؟ أتكون قبل. من عايدة وجه غري يف العينني هاتني يَر لم أجل العينني،
صداقتها ذكر ما ورسعان املرة. هذه االسم عنه يغب ولم بدور. خطر. ما أول الرأي هذا
صورتها أن املهم تتذكره. أن — هي ا حقٍّ تكون أن — هيهات ولكن البعيد، املايض يف له
زمنًا؛ بها اكتظَّ التي الغنية الغامرة الحياة تلك من يشء إىل حني إىل ولو ته ردَّ قلبه، أيقظت
الوقت، أكثر الفتاة رأس إىل ينظر ثم دقائق املحارض األستاذ إىل يسمع اضطراب، يف فهو
يف وتصطرع تتالحم التي املشاعر جملة أناة يف مستشعًرا الذكريات، موجة يف يغرق ثم
قد يشءٍ ألي أتوق إني اء، مشَّ امَللول ولكن يل غاية ال حقيقتها، ألعرف فألتبعها وجدانه.
املحارضة أطالت تُرى النية، هذه مبيتًا وتربص فوقها. املتكاثف الصدأ روحي عن يمسح
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أثر يف وسار ودَّعه ثم رياض إىل بغرضه أفىض انتهائها عند ولكنه يدري. ال قرصت؟ أم
املشيتني بني يقارن أن يستطيع ال هيفاء، قامة رشيقة، مشية مشيتها، بعناية تابع الفتاة.
األخرى شعر وكان هي، هي أنها الظن فأغلب القامة أما منها، متوكًدا يعد لم األخرى ألن
يف ما الحالني يف واحد األسود اللون ولكن معقوص، فغزير الشعر هذا أما «أالجرسون»
بجمهور الزدحامها الرتام محطة عىل وجهها ص يتفحَّ أن أيًضا يستطع ولم شك، ذلك
فاستقله الحريم يف وانحرشت العتبة إىل الذاهب ١٥ رقم الرتام استقلت ولكنها املستمعني،
أضغاث إال ليس يفرتضه ما إن أم العباسية إىل طريقها يف أهي تُرى يتساءل: وهو وراءها
املسكينة هذه أما سيارتان، أمرها رهن كان قط، حياتها يف تراًما تستقل لم عايدة أحالم؟
أكثر الرتام وأفرغ وانتحاره. بك شداد إفالس قصة إىل استمع يوم كحزنه حزن وداخله !..
صوب تنظر وجعلت املحطة، طوار فوق منها بعيٍد غري موقًفا فاختار العتبة يف حمولته
القديم، العهد ذلك النحيل؛ الطويل جيدها فرأى منها الرتام مجيء ترتقب التي الناحية
الذاهبة، كالصورة خمرية ليست البياض، إىل ميل مع اللون قمحية برشتها أن الحظ ثم
العباسية ترام جاء ثم األخرى. لريى تبعها كأنما تبعها. منذ أسف بأول لذلك فشعر
يرتدد ولم الثانية، الدرجة عربة استقلَّت مزدحمة الحريم وجدت وملا للركوب، بت فتأهَّ
امتأل ثم ني، الصفَّ عىل املقاعد امتألت ثم جانبها، إىل فجلس وجلست أعقابها، يف فكان
أن غري عليه، مزيد ال ارتياًحا جانبها إىل الجلوس يف لتوفيقه ووجد بالواقفني. بينهما ما
عند تباين من ذلك يُحدثه ملا ربما أخرى. مرة أحزنه الثانية الدرجة جمهور بني جلوسها
مالمسة منكبها يالمس منكبه وكان جانبه. إىل واملاثلة الخالدة القديمة الصورتني، مطابقة
كلما يالحظها وجعل والوقوف، القيام عند خاصة مفاجئة حركة الرتام عن ندَّ كلما خفيفة
املقرونان، والحاجبان الساجيتان، السوداوان العينان هاتان استطاع. ما صها ويتفحَّ أمكن
يف تباين ثمة كال، ا؟ حقٍّ عايدة. إىل ينظر كأنه البدري. والوجه اللطيف، السوي واألنف
النقصان، إىل أم هي الزيادة إىل كانت إن يذكر ال هناك، أو هنا اختالف وملسة البرشة، لون
الواحدة الحرارة كدرجة فهو خطريًا؛ كان به إحساسه أن إال يسريًا كان تباينهما أن ومع
مثال أقرب حيال نفسه الوقت يف كان ولكنه واملرض، الصحة بني فاصًال تكون قد التي
الوجه هذا ضوء عىل مىض وقٍت أي من أوضح يذكرها بات أنه إليه خيِّل التي عايدة إىل
نحيل، رشيٌق وهو يراه، اآلن فلعله عنه، تساءل ما أكثر ما هو، هو لعله والجسم الجميل.
املدملج البض عطية جسم إىل بسبب يمت ال جملته، يف هو كذلك الحياء، يف آية صدره
غريزته عىل ثائًرا كان القديم حبه أن أو األيام؟ مر عىل ذوقه فسد فهل يتعشقه! الذي
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مالمساته وكانت الذكريات، بنشوات القلب ثمل حامًلا سعيًدا حبٍّا كان أنه بَيَْد الكامنة؟
مستحيلة أبًدا يراها كان عايدة، يمسَّ لم إنه التأمالت، يف وإغراًقا نشوة تزيده لها املتقطعة
الدرجة جمهور بني تواضع يف وتجلس األسواق يف تسري فهي الصغرية هذه أما املنال،
حبه عىل وقىض أمله، وخيب أحنقه الذي الطفيف التباين وذلك حزنه، أشد فما الثانية،
ففتحت واألبونيهات» «التذاكر مناديًا الكمسارى وجاء األبد. إىل لغًزا يبقى بأن القديم
التذكرة إىل فاسرتق إليها، الرجل يصل حتى وانتظرت االشرتاك تذکرة وأخرجت حقيبتها
ثمة يعد لم اآلداب»، بكلية طالبة .. شداد الحميد عبد «بدور اسمها عىل عثر حتى النظر
أحتفظ کی االشرتاك! هذا أنشل أن أستطيع لو ينبغي، مما أكثر يخفق قلبي أن شك،
طالبة ينشل والثالثني السادسة يف مدرس هذا، اإلمكان يف كان لو آه لعايدة، صورة بأقرب
األربعني! حدود يف فاشل فیلسوف الجرائد، تتمناه مثري عنوان من له يا اآلداب؟ بكلية
من والعرشين الواحدة يف فهي ١٩٢٦ عام الخامسة تجاوز تكن لم بدور؟ سن ما تُرى
الرابعة دون تكن ولم حشم، وال خدم وال سيارة وال قرص ال السعيد؟! السعيد، عمرها
األلم، ويذوق الكارثة معنى يدرك بأن حري عمر وهو بأرستها، الكارثة حلَّت حني عرشة
جمَعنا خبري، جد به أصبحت الذي القايس الشعور بهذا ابتليت وذعرت، املسكينة تأملت
الكمساري، وجاءها .. املنسية القديمة الصداقة جمعتنا كما الزمن يف تفاوت عىل األلُم
قديمة كنغمة مسمعه الصوت وطرق التذكرة. ناولته ثم «تفضل»، له: تقول وهي فسمعها
ذكرياتها وجميع حالوتها بكل السمع يف انبعثت ثم طويًال دهًرا النسيان طواها محبوبة
أحالم مستهدفة اإللهية الطرب مملكة يف أذنه دوَّمت الزمن، من سماوية فرتة فأحيت
وما صوتك أسمعیني الطرب. بسحر املفعمة الرخيمة الدافئة النغمة هذه الغابر، الزمان
الصوت هذا صاحبة أن الحظ حسن من الحظ، السيئة القديمة صديقتي يا بصوتك. هو
أرستها، أغرقت التي األحزان إليها ترتق لم األوىل، حياتها بمثل تنعم زالت ما األصلية
كنت الذي صديقك تذكرين أال الثانية، الدرجة جمهور نحن إلينا انحدرت فقد أنت أما
يف مثيل تعملني وهل صغريتي؟ يا اليوم تعيشني كيف القبل؟ وتبادلينه بعنقه تتعلقني
يف قام الذي القديم القرص بمكان الرتام ومر االبتدائية؟ املدارس بإحدى مدرِّسة النهاية
منذ العباسية فيها زار التي القالئل املرَّات يف ذلك قبل رآه وقد جديد. ضخم بناءٌ موضعه
الحمزاوي. جميل فؤاد بيت عىل يرتدد وهو األخري العهد يف خاصة عنها التاريخي انقطاعه
عارصت التي وحدائقها قصورها اختفت صغريتي، يا كبيتكم تغريت نفسها العباسية
واملقاهي والحوانيت بالسكان املكتظَّة الضخمة العمارات مكانها وقامت وحزن، حبِّي
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أشمت فكيف أنا أما الطبقات، رصاع بمتابعة املفتون أحمد بذلك فليُرسَّ والسينمات،
الذي البديع املخلوق أحتقر كيف أو أنقاضه؟ يف مطمور قلبي أن حني عىل وآله بالقرص
ساجد؟ له وقلبي الجميل كاملعنى يخطر كان إذ الشعب زحمة وال العيش نكد يذق لم

طوار عىل ووقف فتبعها غادرته الواييل لقسم التالية املحطة يف الرتام ف توقَّ وعندما
املحطة يواجه الذي زيدون» «ابن شارع إىل الطريق تعرب وهي فرآها يراقبها. املحطة
الوسطى الطبقة بيوت من قديمة بيوت جانبه عىل تقوم ضيًقا شارًعا كان مبارشة.
بيت ثالث دخلت وقد املبعثرة واألوراق والحىص األتربة باألسفلت املمهد وجهه وتغطي
صمٍت يف والبيت الطريق إىل ينظر ووقف كوَّاء. دكان تالصقه ضيٍق باب من اليسار إىل
ال الشقة وهذه بك! شداد حرم هانم سنية اليوم فيه تُقيم الذي املكان ذلك واجم؛
نظرة عليها ليلقي الرشفة إىل تخرج هانم سنية وليت جنيهات، ثالثة عىل إيجارها يزيد
حني النفيس منظرها بعُد ينس لم ولعله خطري، أنه شك ال تغريُّ من بها حاق ما ويقيس
عجبًا تختال كانت السيارة، تنتظر حيث إىل زوجها ذراع متأبطًة السالملك تغادر كانت
يمنى ولن والطمأنينة، بالسؤدد مليئة نظراٍت حولها ما عىل وتلقي الوثري معطفها يف
بالقاهرة، إقامتها أثناء يف عايدة نزلت الشقة هذه يف الزمن، من فتًكا أشد بعدو اإلنسان
فراشهما وأختها أمها قاسمت ولعلها البالية، الرشفة هذه يف العصاري بعد جلست ولعلها
بعد رأيتها وليتني املناسب، الوقت يف بوجودها علمت فليتني ريب، ذلك يف ما الواحد
عىل أعرفها كي استبدادها، من متحرر وأنا أراها أن ينبغي كان الطويل، التاريخ ذلك

.. النادرة الفرصة هذه ضاعت ولكن أنا نفيس أعرف كي وبالتايل حقيقتها،

٤٢

الدرس إىل يصغي اآلداب بكلية اإلنجليزية اللغة قسم وطالبات طلبة بني كمال جلس
فيما مرة آخر وال الدرس هذا فيها يحرض مرة أول تكن لم اإلنجليزي. األستاذ يُلقيه الذي
ملتابعة — كمستمع — الحضور يف االستئذان عند تُذكر صعوبة وجد قد يكن ولم له. بدا
به ب رحَّ قد األستاذ فإن هذا من وأكثر األسبوع، يف مرات ثالث تُلقى التي املسائية الدروس
هذه بمتابعة يُعنى أن اليشء بعض غريبًا كان أجل إنجليزية. لغة مدرس بأنه علم عندما
استدعى ببحٍث يقوم بأنه األستاذ أمام ذلك علَّل ولكنه الدرايس، العام أواخر يف الدروس
عن القسم هذا يف بدور بوجود علم قد وكان منها، فاته ما رغم املحارضات هذه متابعة
منظره، وبدا الكلية. سكرتري صديقه طريق عن بدوره عرفه الذي قلدس رياض طريق
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التي البيض وشعرياته الغليظ وشاربه ونحوله وطوله الذهبية ونظارته األنيقة ببذلته
وهو خاصة لألنظار ملفتًا أولئك كل بدا الكبري، وأنفه الضخم رأسه إىل سوالفه يف تلتمع
بنظرات حدجوه وكم كاملتسائلني بدوا فكم الغض، الشباب من محدود عدد بني يجلس
هو وتعليقات مالحظات من نفوسهم يف يدور ما يسمع أنه إليه ُخيِّل حتى لها، يرتح لم
دون عليها أقدم التي الخارقة الخطوة لهذه يعجب كان نفسه هو وأخرب! بها الناس أدرى
شيئًا يدري ال هدفها؟ وما الحقيقية بواعثها ما وحرج، جهد من مته جشَّ ما عىل مباالة
ته يتََسمَّ انطلق حتى الداكنة حياته ظلمة يف نور بارقة رأى إن ما ولكنه التحقيق وجه عىل
قد بما مباٍل غري واألمل، واألشواق اليأس من هائلة بقًوى مدفوًعا يشء عىل يلوي ال وهو
من للسخرية املتوثب وبالشباب ناحية، من والتقاليد بالتزمت محفوف طريٍق يف به يعثر
أنه يف يشك ال الذي اليشء هذا وراء ملهوًفا فجرى وامللل اليأس يف غارًقا كان أخرى. ناحية
ويأمل األمل وينشد بالزمن يهتم انقلب أنه وبحسبه حياة، وأي وحياة تسلية، وأي تسلية
فالعام الوقت، بضيق يشعر وكان ميتًا، ذلك قبل وكان يخفق قلبه هو وها بل املرسة، يف
رآه كما رأته قد فبدور هباءً، تِضع لم محاولته أن بَيَْد املحتومة، نهايته يُشارف الدرايس
مرة، من أكثر تالقتا قد عينيهما أن إىل حوله، همٍس من يدور فيما شاركت ولعلها الجميع،
عن وفضًال يدري؟ من واإلعجاب، االهتمام من ذاته يف يضطرم ما عينيه يف طالعت ولعلها
يف يجلسان ما وكثريًا العباسية، ترام ثم مًعا الجيزة ترام ن يستقالَّ العودة فعند كله هذا
خاصة كله، حيِّها عن بعيٍد لشخٍص به بأس ال نجاح وهو جيًدا، تعرفه فباتت واحد، مكان
غايته عن أما ووقار. استقامة من تقتضيه وما مهنته مظاهر عىل حريًصا مدرًسا كان إذا
عليها، فتهالك موات بعد الحياة فيه دبَّت لقد تحقيقها. يف نفسه عىل يشقَّ فلم كله هذا من
املشاعر وجدانه يف تعتلج الذي اإلنسان ذلك يعود أن إىل املعذبة نفسه قوة بكل توَّاق وهو
وسقمه ضجره السحر بهذا ينىس وأن املناظر، حواسه يف وتتجىل الخواطر عقله يف وتهيم
األسبوع ويف عاقبة. وألطف متاًعا أعمق ولكنها الخمر كأنها تُحل، ال ألغاٍز أمام وحريته
بمدرسة الريايض النشاط عىل إرشافه عاقه فقد تأثر. أيما قلبه له تأثَّر يشء املايضحدث
والتقت متأخًرا، الدرس حجرة فدخل املناسب، الوقت يف الكلية إىل الوصول عن السلحدار
التقاءً عيناهما التقت صوتًا، يُحدث أن أصابعه أطراف عىل يسري وهو دخوله عند عيناهما
نظرة مجرد أذن تكن لم الحياء. يشبه فيما جفونها أرخت ما ورسعان سحريٍّا، خاطًفا
يقع كان فهل الحياء، من شيئًا استشعرت أنها مرجًحا وبات محايدتان، عينان فيها تلتقي
أخذت فلعلها نظراته من تستحي باتت الصغرية عبثًا؟! ضاع قد عينيه نشاط كان لو هذا
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من جملة نفسه يف ذلك وأثار املصادفة. توجهها التي الربيئة بالنظرات ليست أنها تدرك
لم ولكنه ويتخيلها، عايدة يتذكر نفسه وجد حتى الصور، من كثريًا واستدعى الذكريات
لفتة بها، ذكَّره الذي آخر شيئًا فلعل قط، حياله الطرفحياء تغضَّ لم عايدة فإن ملاذا، يدِر
خطورته له آخر يشء حدث أمس وأول بالروح. ندعوه الذي الساحر الرس ذلك أو رنوة أو
تضفي تكن لم أو قط، خطورة ليشء يكن لم ذلك قبل إليك! الحياة ردت كيف انظر كذلك،
وثبة أو هيجل عند املطلق أو شوبنهور عند كاإلرادة العقيمة األلغاز هذه عىل إال الخطورة
أو رنوة أن كيف اليوم انظر لها، خطر ال صماء كلها الحياة كانت برجسون، عند الحياة
الخامسة قبل الكلية إىل ماٍض وهو ذلك حدث األرضجميًعا! لها تزلزل قد ابتسامة أو لفتة
أريكة عىل يطالعنه فتيات وثالث وبدور إال يدري فما األورمان، حديقة مخرتًقا مساء
الدرس، حجرة يف وقع كما عميًقا التقاءً عيناهما والتقت الدرس، ميعاد عليها ينتظرن
كأنه عنهن بعيًدا به عرج فيه يسري الذي املمىش ولكن االقرتاب عند يحيِّيهن أن يودُّ وكان
فرآهن وراءه التفت قليًال ابتعد وملا املرتجلة، العاطفية املؤامرة هذه يف يشرتك أن أبى
املنظر هذا ما وجهها! تخفي كأنما راحتها إىل رأسها مسِندة وهي باسمات أذنها يف يهمسن
رياض، براعة إىل يحتاج ال ولكنه وتفسريه، تحليله ألحسن معه رياض كان لو البديع؟!
فلعل هذا؟ غري معنًى ثمة هل حياءً! وجهها أخفت حتى عنه لها يهمسن أنهنَّ شك ال
يكون وماذا أحدوثة، صار حتى يدري ال وهو املدى جاوز ولعله عيونه، فضحته الصب
االنقطاع يف ا جادٍّ وفكر الشياطني؟ الطلبة به يتمازح تعريًضا الهمس انقلب لو أمره من
يوم أول حدث كما املساء ذلك العباسية ترام يف جانبه إىل تجلس وجدها ولكنه الكلية، عن
بعض انتظاره طال فلما يكون، ما وليكن ليحيِّيها ناحيته التفاتها د وترصَّ فيه! تبعها
.. الخري مساء أدب: يف فهمس لصقه بجلوسها ُفوجئ بأنه تظاهر ثم هو التفت اليشء

كان نوع أي من أنثوي تصنُّع ذكرى عايدة له ترتك لم — کالدهشة نحوه فنظرت
.. الخري مساء همست: ثم —

ولكنها الجرأة، بهذه أختها مع يكن لم ذلك، عىل غبار وال التحية يتبادالن زميالن
الساذج. الصغري وكان الكربى كانت

أعتقد؟ فيما العباسية من حرضتك –
.. نعم –

ناحيتها! من الحديث تدفع أن تريد ال
.. أخريًا إال املحارضات أتابع لم أنني املؤسف من –
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.. نعم –
.. املستقبل يف فاتني ما أعوِّض أن أرجو –

املايض من الوحيدة النغمة فإنه صوتك سماع من «زيديني تنبس: أن دون فابتسمت
الزمن.» ها يغريِّ لم التي

الرتبية؟ معهد الليسانس؟ بعد تنوين ماذا –
مدرسات إىل محتاجٌة الوزارة ألن ذلك؛ إىل بي حاجة ال مرة: ألول باهتمام فقالت

.. التعليم يف الجديد والتوسع الحرب ظروف بسبب ومدرسني
كامًال! لحنًا فُوهب واحدٍة نغمٍة يف طمع

مدرسة! ستعملني إذن –
ال؟ لم نعم، –

عنها. سليني شاقة، مهنٌة إنها –
سمعت؟ فيما مدرس حرضتك

الجواد! عبد أحمد كمال نفيس، أقدِّم أن نسيت أوه، نعم، –
ترشفنا. –

بعد؟ فيني ترشِّ لم لكنك باسًما: فقال
شداد! الحميد عبد بدور –

.. افندم يا فنا ترشَّ –
حرضتك العباسية؟ ومن شداد! الحميد عبد فريد: بيشءٍ ُفوجئ كمن مستدرًكا ثم

شداد؟ حسني أخت
نعم. وقالت: اهتمام يف عيناها فلمعت

أعز كان سالم! يا وقال: املصادفات غرابة من عجبًا يضحك كأنما كمال فضحك
يف تلعب كانت التي الصغرية أخته أأنت رباه ا، جدٍّ سعيدة أياًما مًعا وقضينا أصدقائي،

الحديقة؟
كما بي مغرمًة كنت العهد ذلك «يف تتذكره! أن هيهات استطالع. بنظرٍة فحدجته

بأختك.» مغرًما كنت
.. طبًعا شيئًا أذكر ال –

سفر تاريخ ،١٩٢٩ عام حتى بعده وما ١٩٢٣ عام إىل يرجع تاريخ هذا طبًعا، –
اآلن؟ يفعل ماذا أوروبا، إىل حسني
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االحتالل عقب الفرنسية الحكومة إليه انتقلت الذي الجنوبي القسم يف فرنسا يف –
.. األملاني

.. ورسائله أخباره عنِّي انقطعت طويل زمن من حاله؟ وكيف –
.. بخیر –

وتساءل ذلك. من أكثر املوضوع يف الخوض عن رغبة عن نمت لهجٍة يف بها نطقت
القديمة بصداقته بمكاشفتها يخطئ ألم تُرى القديم. القرص بمكان يمر والرتام كمال
لقسم التالية املحطة جاءت وملا بسبيله؟ هو فيما حريته من حدٌّ ذلك يف أليس ألخيها؟
صها يتفحَّ الطريق طوال كان نفسه. نيس كأنما مكانه يف فلبث الرتام، وغادرت حيَّته الواييل
شعر وإن يجده لم ولكنه قديًما، سحره الذي الرس إىل يهتدي لعله فرصة سنحت كلما
يشعر اآلن وهو املنال. قريبة تبدو وكانت وديعًة، لطيفًة تبدو وكانت قريب. منه بأنه مراًرا
ما الفتاة هذه من الزواج أراد لو األسباب. بني غري وحزنًا غامضة أمل خيبة يعاني كأنما
بسبب أو املحسوس السن فارق رغم ملبِّية، مستجيبة تبدو إنها أجل . جدِّيٌّ عائٌق اعرتضه
إذا وهو أراده. إذا الزواج عن يعوقه لن شكله أن علَّمته قد التجارب إن ثم السن؟! فارق
السخيف؟ الخيال هذا كنه ما ولكن عايدة، أرسة عضوية إىل قادر بقدرة انتقل تزوجها
معرفة إىل التطلع عن يكفُّ ال ولكنه عايدة، يريد ال أنه الحق إليه؟ بالنسبة اآلن عايدة وما
طاملا — رغبة ووجد هباءً. يِضع لم — العمر عصور أزهى بأن األقل يف يقتنع لعله ها، رسِّ
أُهديت التي امللبَّس وعلبة الذكريات كراسة مراجعة يف — العمر من فرتات عىل عليه ت ألحَّ
يف اإلنسان يقع أن أيمكن تُرى تساءل: حتى بالحنني صدره جاش ثم الزفاف. ليلة إليه
ولكن والنفسية؟ واالجتماعية البيولوجية تركيبه بعنارص ويلم فهمه يحسن وهو الحب
فلماذا أو اآلخرين؟! كضحاياها بها يموت أن من بالسموم علُمه الكيميائيَّ يقي هل
بني الكبري الفارق رغم األمل، خيبة من به ُمنَي ما رغم الجيَشان؟ هذا صدره يجيش
هذا رغم الحارض، أهل من أم املايض أهل من كان إن يدري ال أنه رغم والحارض، املايض

.. يخفق وقلبه جيَّاش فصدره كله

٤٣

البحرية يف السابح البط النظر ومرتاد ريَّانة، وغصون أفرع سماؤها الشاي، حديقة هنا
سوسن هي وها الجديد، اإلنسان مجلة عطلة واليوم ذلك. وراء فيما والجبالية الزمردية،
آخذة وهي السمراوين، ذراعيها عن كشف خفيف أزرق فستان يف رائعة تبدو حماد
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يُيضء متقابلني فجلسا عام زمالتهما عىل مىض قد وكان وحذٍر. لباقة يف ولكن زينتها
إال فيهما يبَق لم دندورمة وكأَسا ماء دورق عليها مائدة بينهما التفاهم، ابتسام وجهيهما
بمرساتي لها أدين الدنيا، هذه يف لديَّ يشءٍ أعز «إنها بالفراوال. املورَّد الحليب ثمالة ذوب
ولكنني بيننا الحب ينطق لم مخلصان، زمیالن ونحن أيًضا، آمايل قبلة وهي جميًعا
ميدان يف رفيقني بدأنا التعاون، يكون ما كأحسن ومتعاونان متحابان، أننا يف أشك ال
يف حملقت بجمالها نوهت كلما وكنت للسجن، مرشح وكالنا واحدة، يًدا وعملنا الحرية،
فيه كنا ما إىل وأعود فأبتسم بنا يليق ال يشء الحب كأن مقطبة وزجرتني ة محتجَّ وجهي
«هذه يل: فقالت لك»، بدا ما فافعيل .. أحبك إني .. أحبك «إني لها: قلت ويوًما عمل، من
طور يف الرأسمالية أن أرى مثلك «إني لها: فقلت تعبث»، وأنت الجد كل الجد هي الحياة
لتدور إرادتها تطلق أن العاملة الطبقة عىل وأن أغراضها، كافة استنفدت وأنها االحتضار
ذلك بعد ولكني الوعي نخلق أن علينا وإن وحدها، تسقط لن الثمرة إن إذ التطور آلة
إسماعي عىل ترصُّ «إنك وقالت: اليشء بعض متكلفة تقطيبة فقطَّبت أحبك» ذلك قبل أو
خدَّها ولثمت فجأة وجهها إىل فهويت السكرتارية حجرة خلوُّ وشجعني أحب»، ال ما
نظام كتاب من الثامن الفصل من ى تبقَّ ما ترجمة عىل وأكبَّت قاسية بنظرٍة فحدجتني

مًعا.» نرتجمه كنا الذي السوفييتي االتحاد يف األرسة
عزيزتي؟ يا وأغسطس يوليو جاء إذا فكيف يونيو يف كله الحرُّ هذا –

ألمثالنا! تُخلق لم اإلسكندرية أن يبدو –
اليوم أما الحرب قبل كذلك كانت مصيًفا، تَُعد لم اإلسكندرية ولكن قائًال: فضحك

.. خرابًا جعلتها قد فاإلشاعات
مألى طرقاتها وأن هجروها قد سكانها أكثرية أن يؤكد كريم عديل األستاذ –

وجهها! عىل الهائمة بالقطط
.. بجيوشه رومل يدخلها قريب وعما كذلك، هي –

عىل الزاحفة اليابانية بالجيوش السويس يف يلتقي وسوف قصري: صمت بعد ثم
الحجري! العرص يف كان كما الفاشستي العهد ويعود آسيا

مصونة البرشية آمال وإن تنهزم، لن روسيا االنفعال: من يشء يف سوسن فقالت
.. األورال جبال خلف

اإلسكندرية! أبواب عىل األملان لكن نعم –
األملان؟ املرصيون يحب ملاذا تنفخ: وهي تساءلت

195



السكرية

كالسجني اليوم يبدو امللك إن القريب، الغد يف يمقتونهم وسوف اإلنجليز، يف كراهًة –
الناشئة الديمقراطية وأد نخب مًعا يرشبان ثم رومل ليستقبل سجنه؛ من سينطلق ولكنه

عليهم! األرض ع سيوزِّ رومل أن يظنون الفالحني أن املضحك ومن بالدنا، يف
يشء وكالهما الداخل، يف والرجعية واإلخوان الخارج، يف األملان كثريون، أعداؤنا –

.. واحد
تزري تقدمية فكرة اإلخوانية يعترب إنه رأيك، عىل لثار املنعم عبد أخي سمعك لو –

.. املادية باالشرتاكية
توماس بها برشَّ كالتي خيالية اشرتاكيٌة ولكنها اشرتاكية، اإلسالم يف يكون قد –
اإلنسان ضمري يف االجتماعي للظلم حلٍّ عن يبحث إنه سيمو، وسان بالن ولويس مور
إىل ولكن املجتمع طبقات إىل ينظر ال إنه نفسه، املجتمع تطور يف موجود الحل أن بينا
كله هذا عن وفضًال العلمية، االشرتاكية عن فكرة أية الحال بطبيعة فيه وليس أفراده،
ينبغي ال خطريًا، دوًرا املالئكة فيها تلعب أسطورية ميتافيزيقا إىل تستند اإلسالم فتعاليم

.. ألخيك هذا قل البعيد، املايض يف حارضنا ملشكالت حلول عن نبحث أن
أعَجُب إني ذکي، وقانوني مثقف شاب أخي وقال: خاٍف غري رسوٍر يف أحمد فضحك

لإلخوان! أمثاله يتحمس كيف
يقدمون املثقفني حيال فهم هائلة؛ تزييف عملية يصطنعون اإلخوان بازدراءٍ: فقالت
باسم فينترشون والنار، الجنة عن يتحدثون البسطاء حيال وهم ، عرصيٍّ ثوٍب يف اإلسالم

والديمقراطية. والوطنية االشرتاكية
اختلستها التي القبلة فمنذ نعم حبيبتي؟! قلت مبادئها، عن الحديث تملُّ ال حبيبتي
جعلت ثم أخرى، تارة وباإلشارة تارًة بالكالم تحتج وكانت بحبيبتي أدعوها أن عىل دأبت
الحب كلمات سماع إىل تواٌق إني لها قلت وعندما إصالحي، من يئست قد كأنما تتجاهله
العتيقة الربجوازية النظرة «هذه باحتقاٍر: قائلة وبَّختني باالشرتاكية املشغول ثغرها من
بأني أعرتف وإني كالم، كل فوق لك احرتامي إن جزًعا: لها فقلت هه؟!» .. املرأة إىل
فذهب بأٍس. من ذلك يف وما كذلك، أحبك ولكنني حياتي يف صنعت ما أنبل يف تلميذك
تقبيلها مضمًرا منها واقرتبت رأيت، فيما مظاهره استبْقت ولكنها شعرت فيما غضبها
دام وما خدَّها، لثمت ذلك رغم ولكنني صدري، يف غريضفدفعتني حزرت كيف أدري فال
لكائن وإنها راضية، اعتربتها فقد — جديٍّا منعه بوسعها كان وقد — وقع قد املحذور
يف للنزهة دعوتها وعندما السياسية، يف إغراقها رغم مًعا والجسم العقل جميل بديع
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للفرجة بل لها: فقلت الرتجمة»، لنواصل الكتاب معنا نأخذ أن رشط «عىل قالت الحديقة
املتشبعة نفيس حيال كثريًا يزعجني مما ولعله جميعها! باالشرتاكية كفرت وإال واملناجاة،
يف إيلَّ فيُخيل البورجوازية التقليدية بالعني املرأة إىل أحيانًا أنظر زلت ما أنني بالسكرية
الفتنة من نوًعا إال ليست التقدمية املرأة عند االشرتاكية أن والخور التقهقر ساعات بعض
قد سوسن فيه زاملت الذي العام أن كذلك به املسلَّم من ولكن والتربج، البيانو كرضب

أعماقي! يف املستوطنة البورجوازية من محمودة لدرجة وطهرني كثريًا غريني
حساب! بال يُعتقلون زمالءنا أن املؤسف من –

السواء، عىل اإلرهاب وأيام الحروب أيام تشيع موضة االعتقال حبيبتي، يا نعم –
.. العنف إىل بالدعوة يقرتن لم إذا املبدأ اعتناق يف بأًسا يرى ال القانون أن غري

… إال عاجًال وإن آجًال إن علينا القبض سيُلقى وقال: أحمد فضحك
الزواج! بَنا أدَّ إذا إال يقول: فعاد متسائلة بنظرة فحدجته

مزيٍف رجل من الزواج عىل أوافق بأنني أدراك َمن وقالت: ازدراءٍ يف منكبيها فهزَّت
مثلك؟

مزيف؟! –
يحارب كالنا مثيل! العمال طبقة من لست : جدِّيٍّ باهتماٍم قالت ثم قليًال ففكرت
يف الكريهة آثاره وملست طويًال، الفقر ذقنت لقد خربته. كما تخربه لم ولكنك واحًدا عدوٍّا
ال! الُعمَّ طبقة من لست .. فلست أنت أما فماتت، غلبها حتى يل أخت وغالبته أرستي،

الطبقة. هذه من إنجلز كان وال بهدوءٍ: فقال
هه أحمدوف؟! الربنس أدعوك؟ كيف وقالت: أنوثتها بعثت قصرية ضحكًة فضحكت
لكونك أحيانًا تَُرسُّ أنك إيلَّ يُخيَّل عتيدة، بورجوازية بقايا بك ولكن مبدأك، عليك أنكر ال

شوكت! آل من
فكما ورثته؛ ما يعيبني ال ظاملة! يا مخطئٌة أنت حدة: من تخُل لم بلهجٍة فقال
عيشة أرستنا به عاشت الذي القليل الدخل أعني يعيبني؛ ال فالغنى يعيبك ال الفقر أن
روح عن والتخلف الجمود يف إال عيب وال بورجوازيٍّا، نفسه يجد أن أحًدا يعيب ال التنابلة،

.. العرص
وجدنا عما نسأل ال علمية، طبيعية ظاهرة كالنا تغضب، ال تبتسم: وهي فقالت
خربني ولكن إنجلز، يا إليك أعتذر إني ونفعل. نعتنق ا عمَّ مسئولون ولكننا عليه أنفسنا

العواقب؟ تكن مهما العمال عىل املحارضات إلقاء ملواصلة استعداد عىل أنت هل
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خطريين، منشورين وحررت مرات، خمس أمس حتى حارضت لقد بإدالل: فقال
سجنًا! العامني جاوز عنقي يف دين وللحكومة املنشورات، عرشات ووزعت

ذلك! أضعاف عنقي يف ولها –
يحبها، إنه نعم وإعجاب. حنان يف البضة السمراء يدها عىل فوضعها خفٍة يف يده مدَّ
مداعبة أهي فيه؟ تشك وكأنها أحيانًا تبُد ألم تُرى الحب، باسم جهاده يف يندفع ال ولكنه
باملبدأ مؤمٌن إنه فيه؟ كامنة تحسبها التي البورجوازية من خيفة توجس أو املداعبات من
بشخٍص تحظى أن السعادة من «أليس ذاك، وال هذا عن له غنى ال بها، مغرم أنه كما
إني املكر؟ من نوٍع أي وبينه بينك يحول وأال الفهم؟ حق وتفهمه الفهم حق يفهمك
بنات عن بها سما الذي الرصيح القول هذا طويًال»، الفقر ذقت «لقد قالت: إذ أعبدها
أن وبوسعنا بنا، يرتبص والسجن غافلون محبون لكننا بنفيس، ومزجها جميًعا جنسها
يبدو ما لشد روح، بال حياة تكون ولكنها العيش، برغد ونقنع املتاعب نتجنب وأن نتزوج
كأنني وروحي، دمي إنه والقدر، القضاء من علينا مصبوبة لعنة كأنه أحيانًا املبدأ يل

«.. جميًعا اإلنسانية عن األول املسئول
.. أحبك –

لهذا؟ املناسبة ما –
مناسبة! وبال مناسبة كل يف –

بالهناء! يتغنَّى قلبك ولكن الجهاد عن تتحدث إنك –
.. وبينك بيني كالتفريق سخف هذين بني التفريق –
السجن؟ وكراهة واالستقرار الهناء الحب يعني أال –

يتزوج أن من يمنعه أن دون نهار ليل يجاهد كان الذي النبي عن تسمعي ألم –
تسًعا؟!

هذا؟ يا نبيٍّ أيُّ فاه، أعارك قد أخوك هو ها هاتفة: بأصابعها ففرقعت
املسلمني! نبي ضاحًكا: فقال

زوجه تارًكا املال» «رأس تأليف عىل عكف الذي ماركس كارل عن أحدثك دعني –
والبهدلة! للجوع وأبناءه

.. حال أي عىل متزوًجا كان –
والبط يونيو، من خلسٍة يف تهفو اللطيفة النسمة وهذه زمرد، عصري الربكة ماء كأن
من ألذُّ املتعبة والحبيبة ا، جدٍّ سعيٌد وأنت الخبز، فتات اللتقاط منقاره مسدًدا يسبح

.. يفَّ تفكر وأخذت قليًال السياسة تناست فلعلها تورَّد، وجهها أن إيلَّ يُخيل الطبيعة،
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.. عذب! بحديٍث الحديقة هذه يف نحظى أن العزيزة زميلتي يا املأمول كان –
به؟ نتحدث كنا مما أعذب –

حبنا! أعني –
حبنا؟ –

تعلمني. وأنت نعم، –
تريد؟ ماذا متسائلة: عينيها ت غضَّ حتى مليٍّا الصمت وساد

واحًدا! شيئًا نريد إننا قويل –
هو؟ ما ولكن نعم، فحسب: لتطيعه كأنما فقالت

ودورانًا! ا لفٍّ حسبنا –
واضًحا يشء كل دام ما تقول: بها وإذا ِقرصه! عىل االنتظار أمرَّ فما تفكر، كأنها

تعذبني؟ فلَم
حبي! أبهج ما وقال: عميٍق ارتياٍح يف فتنهد

والنغمة. النغمة بني كالالزمة أخرى مرة الصمت وساد
واحد! يشء يهمني قالت: ثم

أفندم؟ –
کرامتي! –

واحد! يشء وكرامتي هي كاملنزعج: فقال
.. والفصل األصل عن كثريًا ستسمع أُناسك! بتقاليد أدرى أنت بامتعاٍض: فقالت

طفًال؟ أتظنينني فارٌغ، كالٌم –
البورجوازية»! «العقلية هو واحد يشء إال يهددنا ال قالت: ثم قليًال وترددت

يف منها لست املنعم: عبد بأخيه يكون ما أشبه اللحظة تلك يف جعلته بقوة فقال
يشء!

يف باملرأة الرجل عالقة تخص أشياء عنيت لقد .. قولك؟ خطورة مدى تدرك هل –
واالجتماعي! الشخيص صميمها

.. ا جدٍّ مفهوم –
زواج، حب، مثل: املأثورة الكلمات عن الكشف عند جديد بقاموٍس تطالب سوف –

!.. املايض الوفاء، غرية،
نعم! –
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ولكن أفكار، له خطرت مرة من وكم يشء، كل يعني وقد يشء، ال هذا يعني قد
جميًعا، واملكتسبة املوروثة لعقليته امتحاٌن إال هو ما فائقًة، شجاعة يتطلب املوقف
حتى ولكن تمتحنه، أنها يعدو ال األمر ولعل تعني، ما أدرك أنه إليه ُخيِّل رهيٌب، امتحاٌن
يرتاجع. لن ولكنه الغرية أعماقه يف ودبَّت ألٌم اعرتاه لقد يرتاجع، فلن أدركه الذي كان لو
بفتاٍة أحظى أن آمل كنت بأنني أُصارحك دعيني ولكن تعنني، بما مسلم إني –

مدقق! محاسب بفكر ال عاطفية
منك؟! الزواج عىل وأوافق أحبك لك لتقول السابح: البط تتابعان وعيناها فتساءلت

نعم! –
.. ضاحكة

املبدأ! عىل موافقة أكن لم ما التفاصيل يف أدخل كنت تراني وهل –
سماعه! تودُّ ولكنك يشء، كل تعرف وأنت تقول: فعادت رقة، يف راحتها عىل فضغط

سماعه! أملُّ وال –

٤٤

ترون! فيما أحرار ذلك بعد وأنتم ابنكم، حاٍل أي عىل وهو جميًعا، أرستنا سمعة إنها –
زوجها من وجه، إىل وجه من وقلق برسعٍة تنتقالن وعيناها تخطب خديجة كانت
بياسني مارتني الصالة، من املقابلة الناحية يف أحمد ابنها إىل يمينها إىل جلس الذي إبراهيم

.. املنعم وعبد وكمال
أي عىل وأنا أرسة، سمعة إنها جميًعا، انتبهوا لهجتها: يقلد وهو مداعبًا أحمد وقال
أن ترىض ال «أنت بني يا البالء هذا ما باملرارة: ميلء متشكٍّ بصوت له فقالت ابنكم! حاٍل
صواب عىل أنت دائًما صالحك، يف كانت ولو املشورة وتأبى أباك، كان ولو أحد يحكمك
كأخيك الحقوق تدخل أن رفضت يهديه، ربنا قلنا الصالة تركت خطأ، عىل جميًعا والناس

«.. عربجي! اشتغل قلنا جورنالجي أشتغل قلت هللا. بيد املستقبل قلنا
.. أتزوج! أن أريد واآلن باسًما: فقال

رشوط! له الزواج ولكن لهذا، يُرسُّ كلنا تزوج، –
رشوطه؟ يضع وَمن –

السليم! العقل –
.. يل اختار عقيل –
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وحده؟! عقلك عىل االعتماد يصح ال أنه بعُد األيام لك تُثبت ألم –
.. بسواء! سواء كالطعام فهو الزواج إال يشءٍ كل يف جائزة واملشورة أبًدا، –

أهلك — ونحن — كلها أرستها من ولكن فحسب فتاة من تتزوج ال أنت الطعام! –
معك. بالتبعية نتزوج —

يريد ال كمال خايل يُحتمل، مما أكثر هذا كلكم! وقال: عالية ضحكًة أحمد فضحك
.. وحده يتزوجها لو يودُّ ياسني وخايل يتزوج، أن

إذا الضحك: هيئة وجهه تزايل أن قبل ياسني قال ثم خديجة، إال جميًعا وضحكوا
للتضحية! استعداد أتمِّ عىل فأنا املشكلة فضُّ هذا يف كان

بآرائكم، تصارحوه أن ذلك من خري بضحككم، ع يتشجَّ إنه اضحكوا، خديجة: فهتفت
يعز إنه بمجلتها؟ يعمل التي املطبعة عامل «كريمة» من الزواج يف يرغب فيمن رأيكم ما
رأي لك أليس عمالها! تُصاهر أن تريد وأنت فكيف «جورنالجي» باملجلة تعمل أن علينا

إبراهیم؟ يس یا
تقول: فعادت سكت، ولكنه شيئًا، يقول أن يريد كأنما حاجبيه شوکت إبراهيم فرفع
والحوذية، والعنابر املطبعة بعمال الزفاف ليلة بيتك فسيمتلئ املصيبة هذه وقعت لو

خفي! بما أعلم وهللا
أهيل! عن هكذا تتكلمي ال بتأثر: أحمد فقال

أهلها؟ هم هؤالء أن أتنكر السماوات، رب یا –
.. بالجملة أتزوج ال إني وحدها، هي سأتزوجها –

تتعبنا! كما يتعبك هللا وحدها، تتزوجها لن ضجر: يف شوكت إبراهيم فقال
العادة، تقيض كما بيتها لزيارة ذهبت زوجها: بمعارضة عة متشجِّ خديجة فقالت
ني، الصفَّ عىل يهود كله شارع يف بدروم يف يقيمون فوجدتهم ابني، عروس أرى قلت
عن عمرها يقل ال نفسها والعروس املحرتفات، الخادمات عن هيئتها يف تفرتق ال وأمها
أنه يتزوجها؟ أن يريد ملاذا لعذرته، جمال من ذرة بها كان ولو وهللا، إي عاًما، ثالثني
له فوضعت غافلته لعلها املشئومة، املجلة يف معه تعمل إنها بحيلة، سحرته مسحوٌر،
أكاد ال الزيارة من عدت لقد غلبت. أنا واحكموا، وشوفوها اذهبوا املاء، أو القهوة يف شيئًا

.. وأسفي حزني من الطريق أرى
هذا. كالمك لك أغفر لن تغضبينني، إنك –

يف ربنا فرماني عيَّابة عمري طول أنا عيلَّ، الحق املالح! سيد يا العفو العفو! –
العظيم. هللا أستغفر العيوب، بكل أوالدي
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.. مثلك! .. بالباطل الناس يرمي من فيهم فليس عنهم تقولت مهما –
إهانتي. عىل هللا سامحك تعرف، ما ويا تسمع، ما يا بكرة –

الكفاية! فيه بما أهنتني التي أنت –
.. جرائد بيَّاع من أحسن يف طمعت ما خيبتك ولوال مالك، يف تطمع إنها –

.. مرتبي ضعف بمرتب املجلة يف محررة إنها –
القبيحة أو البائرة الفتاة إال تتوظف وهل هللا، شاء ما .. األخرى! هي جورنالجية –

املسرتجلة! أو
.. هللا سامحك –

عذاب! من علينا تصب ما عىل أنت فليسامحك –
اسمعي شاربه: فتل عن تمسك ال ويده الحديث يتابع كان الذي ياسني قال وهنا
.. الشجار من جدوى ال ولكن قوله ينبغي بما أحمد سنصارح للنقار، داعي ال أختي، يا
.. عميل إىل ألذهب مالبيس سأرتدي إذنكم عن يقول: وهو كالغاضب أحمد ونهض
شيئًا، الشجار يفيدك لن قائًال: عليها ومال أخته جانب إىل ياسني انتقل ذهب وملا
الزواج من بد ال كان إذا وأذکی، منا خريًا أنفسهم يرون إنهم أبناءنا، نحكم ال نحن
بزنوبة إال بيت بي يستقر لم أنا نفسه، عن املسئول فهو وإال بها كان سعد فإن فليتزوج،
بالتجارب. ولكن بالكالم نعقل ال إننا ثم اختار، فيما الخري يكون أن فعىس تعلمني! كما

لتني! عقَّ التجارب وال الكالم ال أنه ولو يضحك: وهو مستدرًكا ثم
.. أخي قال فيما الحق قائًال: ياسني قول عىل كمال وعلَّق

حدثته أنك فلو يحبك إنه كمال؟ يا عندك ما كل أهذا قائلة: عتاب بنظرة فحدجته
.. انفراد عىل

ومن حر، رجٌل إنه الشجار، عن ي كفِّ ولكن وسأحدثه، معه خارج إني كمال: فقال
مقاطعته؟ تنوين أم منعه أتستطيعني يشاء، ممن يتزوج أن ه حقِّ

مسلمون نحن غًدا، ويطلق اليوم يتزوج أختي، يا بسيٌط األمر باسًما: ياسني وقال
.. كاثوليك ال

يُدافع غريك محاٍم َمن طبًعا، مغلق: شبه بفٍم وقالت الصغريتني عينيها فضيَّقت
لخاله؟ الولد إن قال َمن صدق عنه؟

رحمة تحت النساء تُرك لو يسامحك، هللا وقال: العظيمة ضحكته ياسني فضحك
قط! امرأة تزوََّجت ملا النساء
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بنفسها! اختارتني التي هي يرحمها هللا أمه وقالت: زوجها إىل فأشارت
عنها؟ ويعفو يرحمها هللا الثمن، ودفعت باسًما: د يتنهَّ وهو إبراهيم فقال

أعمى! إنه .. جميلة! كانت لو متحرسة: تقول وعادت لتعليقه تأبه لم ولكنها
أبيه! مثل ضاحًكا: إبراهيم فقال

الرجال! كجنس جاحد أنت وقالت: غاضبة نحوه فالتفتت
.. الجنة ولنا صابرون نحن بل بهدوء: الرجل فقال

دينك! علمتك التي أنا .. فبفضيل ستدخلها كنت إذا به: فصاحت

والرتدد. الشك موقف الزواج هذا مرشوع من يقف وكان مًعا. السكرية وأحمد كمال غادر
مبادئ حيال بالفتور أو السخيفة، التقاليد عىل باملحافظة نفسه يتهم أن يمكن ال إنه
ال واقعة حقيقة بشاعته يف له يد ال الذي االجتماعي فالواقع ذلك ومع واإلنسانية، املساواة
فكادت املقىل، صاحب رسيع أبي بنت بقمر عهًدا ولع وقديًما إنسان، يتجاهلها أن يجوز
معجبًا هذا رغم كان أنه غري املحزنة. جسدها برائحة عقدة له تحدث — جاذبيتها رغم —
وعىل منها هو ُحرم التي املزايا من وغريهما إرادته وقوة شجاعته له غابًطا بالشاب،
ما وسلبيته. جموده عن كفارة األرسة يف بعث قد كأنما والزواج، والعمل اإليمان رأسها
السالم عن يزيد ال اآلخرين نظر يف هو بينا نظره يف الخطورة هذه للزواج يجعل الذي

السالم؟! وعليكم .. عليكم
فتى؟ يا أين إىل –

وأنت؟ خايل، يا املجلة –
الخطوة؟ هذه تخطو أن قبل قليًال تفكر أال قلدس، رياض ألقابل الفكر مجلة –

بالفعل! تزوجت لقد خايل! يا خطوة أي –
ا؟ حقٍّ –

.. املساكن ألزمة نظًرا بيتنا من األول الدور يف أقيم وسوف ا، حقٍّ –
سافر! تحدٍّ من له يا –

.. نامت قد أمي تكون حني إال البيت يف توجد لن ولكنها نعم، –
ورسوله؟ هللا ُسنَّة عىل تزوجت وهل باسًما: سأله الخرب وقع من أفاق أن وبعد

الحياة أما القديم، ديننا سنن عىل والدفن الزواج طبًعا، وقال: أيًضا أحمد فضحك
مارکس! دین فعىل
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ممتازة شخصيٌة إنها بنفسك، وتحكم سرتى ا، جدٍّ ستعجبك خايل، يودعه: وهو ثم
.. الكلمة معنى بكل

٤٥

فيها يتعذر متساوية متعددٍة وجوه ذا يبدو أمر فكل مزمن، مرض كأنها حرية، من لها يا
فإزاء اليومية، الحياة من البسيطة والتجربة امليتافيزيقية املسألة ذلك يف تستوي االختيار،
حول يدور لكنه برأي يقطع أن ينبغي كان ال؟ أم أيتزوج والرتدد. الحرية تعرتض كلٍّ
الدوامة تنجيل ثم والحواس والعقل الروح میزان منه ويختل الدوار يصيبه حتى نفسه
أحيانًا يضيق قد ال. أم أيتزوج وهو: بعد بالجواب يظفر لم وسؤال يتغري لم موقف عن
الخاوية الفكرية األشباح معارشة من يضجر أو بالوحدة الشعور عليه فيثقل بحريته
نفسه يتخيل ثم متنفًسا، تروم والحب األرسة غرائز محبسه يف وتنئُّ األليف إىل فيحن
األبناء يف نفسه الوقت يف فني لكنه أوهامه وتبددت ذاته يف الرتكيز من برأ قد زوًجا
انزعاج أيما فينزعج اليومية، الحياة مشاغل عليه فرتاكمت ومطالبه الرزق واستغرقه
باالستقرار ينعم ال أنه بَيَْد وعذاب، وحشة من م تجشَّ مهما بانطالقة االستمساك ويقرر
فتاة وبدور املقر؟ فأين وهكذا، وهكذا أخرى، مرة التساؤل إىل يعود أن يلبث فال طويًال
التي املالئكة جنة يف وشبَّت ُولدت قد دامت ما الرتام تركب أن اليوم يعيبها ال ا، حقٍّ ممتازة
وخلقها حسنها يف ا حقٍّ ممتازة فتاٌة وهي الساقط، كالشهاب فهي قديًما؛ قلبه شغفت
أن أراد إذا الكلمة معنى بكل الواعدة الزوجة فهي املنال عسرية ليست إنها ثم وثقافتها،
مركز باحتاللها يُسلم أن إال يسعه ال فهو كله هذا وإىل يتقدم، أن إال عليه وما يتقدم،
يستقبل ما أول وهي النوم قبل الحياة أطياف من يودِّع ما آخر فهي وعيه؛ من االهتمام
برؤيتها يحظى إن وما يومه، طوال خياله تغادر تكاد ال ثم االستيقاظ، عند أطيافها من
لم دنياه إن ثم الصدأ، عالها أوتار من شجية أنغاًما مردًدا الفؤاد يخفق حتى البرص
فإن الحياة، ماء فيها وجرى نسائم داخلتها ووحشة، وعذاب حرية دنیا كانت، كما تبَق
شارع من جعل املاضيني الشهرين وطوال يكون؟! أن عىس فما الحب هو هذا يكن لم
تلتقي حتى الرشفة إىل عينيه مسدًدا مهل، عىل يقطعه أصيٍل، كلَّ مقصَده زيدون ابن
ثم املصادفات، تقع كما ذلك بدا وقد بزميلني، يجدر كما االبتسام يتبادالن ثم بعينيها
يف تقرأ الرشفة من بمجلسها يجدها حتی میعاده يجيء فما عمد، عن كأنما وقوعه تكرر
ذهنه من املعنى هذا تمحو أن شاءت لو إذ تنتظره؛ أنها فأيقن الطرف، ترسح أو كتاب
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وابتسامته بمروره تظن ماذا ولكن أصيل. كلَّ دقائَق الرشفة تجنُّب إال ذلك كلفها ما
ه استخفَّ وقد صاحبه، يلقى أن يودُّ كالهما تخطئ، ال الغرائز أن مهًال، لكن وتحيته؟!
غري قبل، من به يشعر لم الحياة بجدوى إحساس ومأله الرسور، وأسكره الطرب لذلك
ولم عزم، عىل بعد يُجمع لم وهو ال كيف يشوبه، قلق دون يمِض لم كله الهناء هذا أن
مرساه! أين وال مجراه كيف يدري ال وهو له فاستسلم جرفه تياًرا ولكن سبيل، له يتضح
فثمل إشفاق، يف صدَّته الحياة فرحة ولكن أمره يتدبر أن عليه يوجب العقل من قليل
أن منذ ورياض فرصتك، فهذه أْقِدم رياض: له وقال قلٍق. من يخلو أن دون رسوًرا
هذه يف واألخرية األوىل اإلنسان غاية كأنه الزواج عن يتحدث وهو الخطوبة خاتم لبس
يفهم أن له فيتاح هيَّاب غري الفريدة التجربة هذه سيقتحم أنه مزهوٍّا فيقول الحياة.
.. واألطفال الزوجية للحياة قصصه أبواب يفتح ثم ومن صادًقا؛ جديًدا فهًما الحياة
اليوم أنت متهربًا: فأجابه الحياة؟ فوق السابح الفيلسوف أيها الحياة هي هذه أليست
من الحب له وبدا الصادق! املشري فيك أفتقد وسوف حكًما، يصلُح من آخر فأنت خصم؛
من الدكتاتور يمقت أن مرص يف السياسية الحياة علَّمته وقد «دكتاتوًرا»، أخرى ناحية
وكأن يسرتده ما رسعان ثم جسده عطية يَهُب كان جليلة عمته بيت ففي قلبه؛ صميم
وجسده روحه دون بما تقنع فلن حيائها يف املستكنَّة الفتاة هذه أما يكن، لم كان ما
الرزق سبيل يف املرير الكفاح إال ذلك بعد به يأتمُّ شعار من يجد ولن األبد، إىل جميًعا
وسيلة مجرد بالجالئل الحافلة الحياة من يجعل غريب مصري واألبناء، األرسة حياة ن ليؤمِّ
من مرة ألف أحَكُم ولكنه مجنونًا أو سخيًفا الهندي الفقري يكون وقد الرزق، «لتحصيل»
ها .. عليه وتتحرس تفتقده كنت الذي بالحب فأنِعم الرزق، سبيل يف أذنيه حتى الغارق
تحبها أن املعقول «أمن رياض: له وقال املتاعب! وراءه جارٍّا فؤادك يف حيٍّا يُبعث هو
ال ولكنه يحبها بأنه فأجابه زواجها؟» عن تمتنع ثم .. تتزوجها أن وسعك يف يكون وأن
الزواج تحب ال دمت فما للزواج؛ يسلمنا الذي هو الحب «إن ا: محتجٍّ فقال الزواج! يحب
«لعلك فقال: الزواج.» وأكره أحبها «بل بإرصار: فأجابه الفتاة!» تحب ال فأنت تقول كما
ال ما عميل ويف بيتي يف املسئولية أعباء من أحمل «إني ا: محتدٍّ فأجابه املسئولية»، تخاف
الفرد يتزوج «وهل ساخًرا: فقال أتصور»، مما أكثر أناني «لعلك فقال: بعضه»، تحمل
دكتور إىل فاذهب مريٌض «لعلك باسًما: فقال الخفية؟» أو الظاهرة بأنانيته مدفوًعا إال
عن: الفكر مجلة يف القادمة مقالتي أن الطريف «من له: فقال يحلِّلك»، لعله نفساني

األبد».» إىل الحائر «أنا فقال: حريتني»، لقد «أشهد له: فقال نفسك»، تحلل «كيف
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متجهة حبيبته أمَّ طريقه يف صادف زيدون ابن شارع كعادته يقطع وهو ومرة
ولم األقل. عىل عاًما عرش سبعة منذ يرها لم أنه رغم نظرة أول من عرفها البيت. نحو
يف يكن ولم الكرب قبل الهم وركبها محزنًا ذبوًال ذبلت قديًما. عرفها التي «الهانم» تكن
كانت التي الهانم نفس هي هزالها يف الساعية املرأة هذه أن يتصور أن إنسان وسع
هيئة ذكَّرته فقد كله هذا ورغم والكمال! الجمال من نهاية يف القرص حديقة يف تخطر
قبل االبتسام بدور مع تبادل أنه الحظ حسن وكان منظرها، قلبَه فقطَّع بعايدة رأسها
كيف يذكر ثم عائشة! يتذكر وهو إال يدري ما ثم يبتسم: أن استطاع ما وإال رؤيتها
نسيت التي أسنانها طاقم عن تبحث وهي البيت يف الصباح هذا النكد من عاصفًة أثارت
تبنيَّ ثم عادتها غري عىل الرشفة يف واقفة بدور رأی أمس وأول نومها. قبل أودعته أين
يف فمىض الرشفة من غابت أن لبثت وما وحدها؟! أتخرج وتساءل للخروج! متهيئة أنها
لعله امُلْسكر الظََّفر هذا له، تجيء فإنما وحدها جاءت لو ا حقٍّ متفكًرا. متمهًال سبيله
وعندما القمر؟! انشقَّ ولو هذا تفعل عايدة كانت هل ولكن سنني! منذ حلَّت إهانة يغسل
قلبه خفقان أن إليه وُخيِّل وحدها! .. قادمة فرآها الوراء إىل التفت الطريق منتصف بلغ
نازعته حتى الحدوث الوشيك املوقف بخطورة شعر ما ورسعان الجريان. مسامع سیطرق
أما بريئًا عاطفيٍّا لهًوا ذلك قبل االبتسام تبادل كان الهروب! إىل نفسه جوانب بعض
االختيار. يف بالحسم ومطالبة وخطورة مسئولية هو شأٍن. وأي شأن له فسيكون اللقاء
املتمهلة خطاه يف وتقدَّم يهرب، لم ولكنه .. الرتوي من مزيًدا نفسه ملنح اآلن هرب ولو
التقت منه التفاتة ويف الجالل، شارع إىل الطريق منعطف عند أدركته حتى كاملخدَّر

.. الخري مساء فقال: ابتسامة، يف عيناهما
.. الخري مساء –

أين؟ إىل يتزايد: بالخطورة وشعوره وتساءل
.. االتجاه هذا يف هناك صاحبتي، واحدة عند –

بأن تسمحني فهل طریقي إنه استهتار: يف فقال نازيل، امللكة شارع صوب وأشارت
مًعا؟ نسري

.. تفضل ابتسامة: تداري وهي فقالت
صاحبتها واحدة لتقابل الجميل الفستان بهذا تتحلَّ لم إنها جنب. إىل جنبًا وسارا
مسلكه؟ يكون كيف ولكن والحنان، بالوجد يستقبلها قلبه هو وها هو، لتقابله ولكن
لها إكراًما ينتهزها فإما مواتية فرصة له لتهييء بنفسها فجاءت بجموده ضاقت لعلها
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تُحبس أو العمر مدى قائلها فيتورط تُقال قد كلمٌة هي األبد، إىل فيفتقدها يتجاهلها وإما
يطوى الطريق هو وها يدري، ال وهو مأزٍق إىل ُدفع هكذا العمر، مدى حابسها فيندم
آل من ليست أجل شداد. آل من ليست كأنها ملبِّية مستجيبة تبدو وهي ترتقب. ولعلها
سيئة فتاة إال تسايرك التي وليست زمانهم، ووىل شداد، آل انتهى لقد يشء؛ يف شداد

سعيدة! فرصة ة: برقَّ فقال کالباسمة نحوه والتفتت الحظ،
شكًرا! –

تقرتب، الطريق نهاية هي وها ناحيته، من جديدة خطوة تنتظر أنها يبدو ماذا؟! ثم
ببساطة، يفرتقا أن أبًدا تتصور ال لعلها الوداع، وإما التورط فإما برأي يقطع أن يجب
الخيبة بمدى مؤمًلا شعوًرا يشعر إنه خطوات، بعد عىل املفرتق وها واعدة، كلمة ولو
املسري عن وتوقفت يكون؟! ما وليكن يتكلم أم ينطق، أن لسانه ويأبى بها، ستمنى التي
ثم نهايته، االضطراب به فبلغ نفرتق أن لنا آن تقول كأنما مرتبكة ابتسامًة وابتسمت

السالمة! مع غمغم: ثم رهيبة، فرتة وصمت بيده اها فتلقَّ يدها، مدت
متعثرة ذهابها إن يناديها؛ أن أوشك جانبية. عطفة إىل مالت ثم يدها واسرتدَّت
لسانه أن غري التعيسة؛ املواقف بهذه أدرى وأنت يُحتمل. ال كابوس والخجل بالخيبة
جاءتك وقد ترفضها أن الذوق أمن املاضيني. الشهرين طوال لها متابعته كانت فيَم انعقد.
وأنت أختها؟ بها عاملتك التي التاريخية املعاملة نفس تعاملها أن الرحمة أمن بنفسها؟
املتقدة كالجمرة وراءك خلَّفتها التي ليلتك من لقيت ما ليلها من تلقى وهل تحبها؟!

املنصهر؟! باأللم املايض غياهب يف تيضء
أم فيلسوًفا يكون لكي أعزب يبقى أن ا حقٍّ أيريد تُرى يتساءل وهو سريه وواصل
وهو تندم! ولسوف يصدَّق، ال يشء هذا رياض: له وقال أعزب؟ ليبقى الفلسفة يدَّعي إنه
كنت وقد تقطعها أن عليك هان کیف به وقال أيًضا؟ يندم هل ولكن ا حقٍّ يصدق ال يشءٌ
لتسعى تكن لم أحالمه فتاة إن .. أحالمه فتاة ليست أحالمك؟ فتاة وكأنها عنها تتحدث
ذلك بعد تكون ولن عمرك من والثالثني السادسة نهاية يف إنك له: قال وأخريًا أبًدا. إليه

.. كآبة وداخلته لقوله فامتعض للزواج. صالًحا

٤٦

استقبالهم يف وكان وأخيها. والديها مع عربٍة يف العروس ُحلَّة يف السكرية إىل كريمة جاءت
عىل يدل ما ثمة يكن ولم وكمال. حماد سوسن وزوجه وأحمد وخديجة شوكت إبراهيم
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من اللحى بذوي امتألت فقد املنظرة أما الصالة، طوقت التي الورد طاقات إال زفاف
إال السيد وفاة عىل ونصف عام مرَّ قد كان ذلك ومع املنويف. عيل الشيخ يتوسطهم الشبان
عندما فإنها عائشة أما بعد، فيما للتهنئة بالحضور ووعدت الزفاف تشهد لم أمينة أن
ال أنا عصبية: بلهجة وقالت عجبًا رأسها هزت الصامتة الدخلة شهود إىل خديجة دعتها

املآتم! إال أشهد
حيال املثايل بالحلم تتحىل أن اعتادت قد كانت ولكنها لقولها، خديجة تأملت وقد
ابنته ياسني ز وجهَّ العرس. بأثاث الثانية للمرة بالسكرية الثاني الدور ز ُجهِّ وقد عائشة.
وبدت الشوق. قرص بيت إال له يبقى يعد فلم أمالكه آخر ذلك سبيل يف وباع ينبغي، كما
ولم الدافئتني، عينيها يف خاصة الزاهر عهدها يف أمها شابهت وقد الجمال، يف آية كريمة
ينبغي كما سعيدة خديجة والحت أكتوبر. املايضمن األسبوع يف إال الزواج سن بلغت تكن
حال أي عىل قائلة: أذنه عىل فمالت مرة بكمال انفرادها فرصة انتهزت وقد العريس، ألم

العنابر! عروس من مرة ألف خري فهي أمر من يكن ومهما ياسني، ابنة فهي
املنعم عبد ملدعوِّي الفناء يف آخر وُمدَّ لألرسة، السفرة حجرة يف صغري بوفيه ُمدَّ وقد
خديجة له قالت حتى لحيته بدوره أرسل إذ عنهم؛ يتميز يكن ولم اللحى، ذوي من
العجمي محمد مثل فيها تبدو التي اللحية هذه رضورة ما ولكن جميل الدين يومذاك:

الكسكيس؟! بيَّاع
أصحابه، جالس الذي املنعم عبد عدا ما االستقبال حجرة يف األرسة أفراد وجلس
انضم حيث االستقبال حجرة إىل انتقل ثم الوقت، بعض بهم الرتحيب شاركه الذي وأحمد

عام! ألف الزمان يف املنظرة تراجعت باسًما: يقول وهو أهله إىل
يتحادثون؟ فيَم كمال: فسأله

بأصواتهم. املنظرة جدران ت ارتجَّ وقد العلمني، معركة عن –
اإلنجليز؟ انتصار حيال شعورهم وكيف –

يرحموا لم وهكذا جميًعا، والروس واألملان اإلنجليز أعداء إنهم طبًعا، الغضب –
.. زفافه ليلة يف حتى العريس

أعوام، بعرشة يصغرها كأنما زينته يف يبدو زنوبة، جانب إىل جالًسا ياسني وكان
ميدان مرص من يجعل لم أنه ربنا رحمة ومن عنَّا، بعيًدا البعض بعضهم فليأكلوا فقال:

.. حرب
ملزاجك! تفرغ حتى السالم تريد لعلك باسمة: خديجة فقالت
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القريبة األيام يف ذاع قد وكان الجميع، ضحك حتى ماكرة بنظرٍة زنوبة ورمقت
كاملتلبس أو متلبًسا ضبطته زنوبة وأن بيته، يف جديدة ساكنة غازل ياسني أن املاضية
كيف ارتباكه: يداري ياسني فقال الشقة. إخالء إىل اضطرتها حتى بالساكنة زالت فما

العرفية! باألحكام محكوم وبيتي ملزاجي أفُرغ
ابنتك؟ أمام استحييت هال امتعاٍض: يف زنوبة فقالت

مظلومة! املسكينة والجارة بريءٌ إني ل: توسُّ يف ياسني فقال
سبييل ضللت بأنني اعتذرت ثم بليل شقتها أطرق وأنا ُضبطت التي أنا الظاملة! أنا –

شقتك؟! تقع أين تعرف ال ثم البيت يف عاًما أربعون هه؟ الظالم! يف
الظالم! يف الخطأ كثري إنه تهكٍُّم: يف خديجة قالت حتى الضحك فتعاىل

.. السواء عىل النور ويف –
محمد مع حالك كيف رضوان يا وأنت قائًال: رضوان يُخاطب شوكت بإبراهيم وإذا

حسن؟ أفندي
زفت! أفندي محمد مصحًحا: ياسني فقال

أمي! إىل آلت التي جدِّي بثروة اآلن يَنعم إنه حانًقا: رضوان وأجاب
للرتفيه معونة يف رضوان قصدها وكلما به، يُستهان ال مرياث ا: محتجٍّ ياسني وقال

الحساب! وناقشه الصفيق له تصدى خالفه أو
يف بمالها تمتعك أن لها وخري غريك، تنجب لم إنها رضوان: مخاطبة خديجة فقالت

.. حياتها
كذلك؟ أليس تتزوج، أن لك آن وقد مستدركة: ثم

كمال! عمي يتزوج عندما قال: ثم فاترة ضحكًة رضوان فضحك
.. تقلده أن ينبغي ال ولكن كمال، عمك من يئست لقد –

منه يئست لقد وجهه. يف أثره يبُد لم وإن بامتعاٍض حوله يدور ملا كمال وأصغى
عن بذلك معلنًا زيدون ابن بشارع املرور عن انقطع قد وكان نفسه. من هو ويئس
لم تراه، ال حيث من رشفتها يف لرياها املحطة طرف عند يقف كان أنه غري بذنبه، شعوره
من وجفوله نفوره يتجاهل أو لها، حبَّه ينكر أن وال رؤيتها، يف رغبته يقاوم أن يستطع

تربأ! أن وتأبى مريٌض إنك رياض: له قال حتى منها! التزوج فكرة
الحساب يُناقشك حسن محمد أكان معنى: ذات بلهجة رضوان شوکت أحمد وسأل

الحكم؟ يف السعديون كان لو
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اليوم، الحساب يناقشني الذي الوحيد ليس إنه وقال: حانقة ضحكة رضوان فضحك
أسابيع. أو أيام إال هي إن صربًا ولكن

خصومه؟ يُشيع كما معدودة الوفد أيام أن أتظن حماد: سوسن فسألته
يجيء ثم .. األبد إىل الحرب تطول فلن حال أي وعىل اإلنجليز، بمشيئة رهن أيامه –

الحساب! وقت
الفاشیست ظاهروا الذين هم املأساة عن األول املسئول ظاهر: جدٍّ يف سوسن فقالت

.. الخلف من اإلنجليز لطعن
يف «اسرتجالها» من متعجبة منتقدة، ساخرة بنظرٍة سوسن ترمق خديجة وكانت

مناسبة! أمور يف تكلموا فرح، يف أننا املفروض قالت: أن تمالكت فما الحديث،
باسمة، نظرًة وكمال أحمد تبادل حني عىل اصطدام، دون بالصمت سوسن والذت
أحمد السيد يرحم هللا أفراًحا! تعد لم أفراحنا أن عذرهم ضاحًكا: فقال شوكت إبراهيم أما

.. جناته فسيح ويسكنه
واحدة! مرة أُزفَّ لم ولكنني مرات ثالث تزوجت متحًرسا: ياسني فقال

ابنتك؟ وتنىس نفسك أتذكر : مرٍّ بانتقاٍد زنوبة فقالت
.. هللا شاء إن الرابعة يف نُزفُّ ضاحًكا: ياسني فقال
رضوان! تزفَّ حتى لها أجِّ تهكم: يف زنوبة فقالت

تدركون أال أيًضا، الزواج وعىل جميًعا عليكم هللا لعنة ينبس. أن دون رضوان فغضب
صمٌت وعقب اللعينة. السرية بهذه يفاتحني من أقتل لو أودُّ وأنني أبًدا! أتزوج لن أنني
الذين اللحى أصحاب بني أقف ال حتى السيدات بوفيه يف أبقى ليتني ياسني: قال قصري.

يخيفونني!
لرجموك! سريتك عرفوا لو قائلة: زنوبة فأدركته

هل كمال وخايل معركة، وتكون الصحاف، يف لحاهم ستخوض ساخًرا: أحمد فقال
اإلخوان؟ يحب

األقل! عىل واحًدا منهم أحب باسًما: كمال فقال
لحية يف كريمة رأي وما بمودة: وسألتها الصامتة العروس إىل سوسن والتفتت

زوجها؟
زنوبة عنها فأجابت تتكلم، ولم ج املتوَّ رأسها بحني خفيفة ضحكًة كريمة فدارت

.. املنعم عبد تديُّن يف هم َمن الشبان من قليل قائلة:
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.. لحيته تعجبني ال ولكن أرستنا، دم يف خلق هذا تديُّنه، يعجبني خديجة: فقالت
— السواء عىل واملارق املؤمن — ابنيَّ بأن أعرتف ضاحًكا: شوكت إبراهيم فقال

مجنونان!
أيًضا! أرستنا دم يف خلق الجنون وقال: العظيمة ضحكته ياسني فضحك

مجنون، أنني أعني تنبس: أن قبل قائًال فعالجها احتجاٍج بنظرة خديجة فحدجته
وحدي! املجنون فأنا شئت وإن مجنون، أيًضا كمال وأظن

زيادة. دون الحق هو هذا –
والكتابة؟ للقراءة ليتفرغ بالعزوبة؛ نفسه عىل إنسان يقيض أن العقل من وهل –

العقالء. سيد ويكون آجًال أو عاجًال سيتزوج –
عىل األقل عىل أقف أن أريد عمي؟ يا تتزوج ال لَم قائًال: كمال عمه رضوان فسأل

الرضورة! حني نفيس عن به ألدافع اعرتاضك وجه
انتظر ولكن حييت، ما بهذا أسمح لن الزواج؟ عن اإلرضاب أتنوي ياسني: له فقال

رائًعا! سياسيٍّا زواًجا تزوج ثم الحكم إىل تعودوا حتى
.. الحال يف فتزوج مانع عندك يكن لم إذا له: فقال كمال أما

لعشقته، زمانها يف عايدة رأته لو واملال! للجاه مرشح وهو أجمله! ما الشاب هذا
تتقدم، كلها والدنيا نفسه عىل فيدور هو أما حبٍّا، لشغفها بدور عىل عابرة نظرًة ألقى ولو
سانحة فرصة هي فال مظلمة. حرية تبدو والحياة أتزوج! ال أم أتزوج يتساءل: يزال وال
يخلص حتى تتزوج فليتها والعذاب، الخصام طبعه عسري والحب ضائعة، فرصة هي وال

وعذابه! حريته من
احتفالنا البوفيه، إىل تفضلوا يقول: وهو لحيته تتقدمه عليهم يدخل املنعم بعبد وإذا

.. املعدة عىل قاٌرص اليوم

٤٧

صباح من العارشة يف تدور الساعة وكانت األول، فؤاد شارع يف متسكًِّعا يسري كمال كان
أيام كأكثر لطيًفا الجو وكان ورجاًال، نساءً والواقفني، باملارة ا خاصٍّ طريًقا فلقي الجمعة
يف الناس بني باالندساس القلبية عزلته من يتخفف أن أِلف وقد بامليش. يغري نوفمرب،
يف وصادفه واألشياء، الناس بمشاهدة متسليًا غاية، بال وجهه عىل فيميض عطلته، يوم
تحيتهم فردَّ رءوسهم، إىل أيديهم برفع فحيَّوه الصغار تالميذه من واحد من أكثر طريقه
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بالجامعة، يزال ال من ومنهم توظَّف، من منهم تالميذه! أكثر ما باسًما. منها بأحسن
أربعة والتعليم العلم تخدم أن القصري بالعمر فليس والثانوي؛ االبتدائي بني وغالبيتهم
والطربوش الالمع والحذاء األنيقة البذلة يتغري، يكاد ال التقليدي منظره وكان عاًما. عرش
عرش أربعة تتغري لم السادسة درجته حتى الغليظ، والشارب الذهبية والنظارة املستقيم
رأسه هو تغريَّ واحد يشء املظلومة، الهيئات إنصاف يف الوفد تفكري عن يُشاع ما رغم عاًما
ويحرتمونه، يحبُّونه الذين تالميذه بتحيات سعيًدا وبدا — سوالفه يف املشيب انترش الذي
وبالرغم وأنفه، رأسه رغم هو بها ظفر املدرسني، من أحد بمثلها يظفر لم منزلة وتلك

وجموح! شيطنة من األيام هذه تالميذ اعرتى مما
تطالعه وبدور إال يدري ما األول فؤاد مع الدين عماد تقاطع تسكُّعه بلغ وعندما
لحظات، برصه وجمد اإلنذار، صفارة بها انطلقت كأنما جوانحه وخفقت لوجه. وجًها
بنيِّ تجاهل يف عينيها عنه حوَّلت أنها غري الحرج، املوقف من ليتفادى باالبتسام همَّ ثم
ذراع تتأبط أنها رأى فحسب ذلك وعند جانبه، من مرقت ثم أساريرها تلني أن ودون
معطٍف يف بدور، هي أجل ناظريه، أتبعها ثم املسري، عن وتوقف صحبته! يف تسري شاب
صادًقا جهًدا وبذل بعد. الثالثني يبلغ لم ولعله أناقتها مثل يف صاحبها وهذا أنيق، أسود
أًخا ليس الشاب؟ هذا يكون من اهتمام يف تساءل ثم املفاجأة هزَّتها التي نفسه ليتمالك
خاصة األول فؤاد شارع يف بحبهم يجاهرون ال اق العشَّ إن إذ بالعاشق؛ هو وال لها،
تردد، دون تبعهما ثم إشفاق، يف قلبه دقات وتتابعت …؟! يكون فهل الجمعة، صباح
ضغطه وأن ترتفع حرارته بأن شعر حتى فيهما مركَّز ووعيه تفارقانهما، ال وعيناه
فدنا الحقائب، لبيع محل معرض أمام يتوقفان ورآهما تنعاه، قلبه دقات وأن يصعد
الذهبي! الخاتم عىل برصه استقر حتى اليمنى الفتاة يد نحو عينيه بًا مصوِّ متباطئًا منهما
شارع موقف عىل مىض قد وكان العميق، األلم من مزيج كأنه حار إحساٌس ولفحه
وما محله؟ ليحلَّ الطريق نهاية يف يرصده الشاب هذا كان فهل أشهر، أربعة زيدون ابن
عقب. عىل رأًسا الدنيا فيه تنقلب قد طويل زمن شهور أربعة فإن يدهش؛ أن ينبغي
اللعب. عىل يتفرَّج وكأنه يلحظهما موقفهما، من يسرٍي بعٍد عىل اللعب محل أمام ووقف
ما ولكن الكلمة! معنى بكل كالعروس مىض، يوم أي يف كانت مما أجمل تبدو اليوم إنها
ولكن فاخر بل مألوف أمٌر املعطف سواد إن مالبسها؟ كافة يف يشيع الذي السواد هذا
عادته من ليس توفيت؟ قد أمها أتكون حداد؟ أم موضة كذلك؟ أسود فستانها بال ما
قد بدور صفحة أن ا حقٍّ يهمه الذي ذلك! من يهمه ماذا ولكن الصحف يف الوفيات ح تصفُّ
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جوابه أتزوج» ال أم «أتزوج الحائُر السؤاُل وعرف بدور، انتهت حياته. كتاب يف انطوت
عذابه. من ليخلُص تتزوج لو تمنى وكم والعذاب! الحرية بعد بالطمأنينة فليهنأ املحتوم!
لعانى ذُبح لو إنسانًا أن إليه وخيِّل العذاب! من بالخالص فليهنأ تزوجت قد هي فها
خارج نُبذ وقد وجهه يف تُغلق الحياة أبواب إن موقفه. يف يعانيه الذي اإلحساس مثل
وأتبعهما سالم يف به ومرَّا نحوه، ويتجهان موقفهما، عن يتحوالن رآهما ثم أسوارها.
معرض أمام ولبث الضجر، يشبه فيما ذلك عن عدل ولكنه أثرهما يف باملسري وهمَّ عينيه
الوداع، نظرة عليها ليلقي كأنما أخرى مرة صوبهما ونظر شيئًا. يرى وال ينظر اللعب،
ثم مرة جانٌب منها ويُرى تارة، وتبدو املارة وراء تارة تختفي ف، توقُّ دون تبتعد وكانت
شعور أعماقه إىل ونفذ «وداًعا.» يغمغم: قلبه أوتار من وتر كل وكان آخر، جانب يُرى
يف دبَّت ماضية، مماثلة حاًال بها فذكر بالجديدة. ليست حزينٍة بأنغام مصحوبًا العذاب
يف وهو األلم ألجل مثري غامض لحٌن كأنها املدغمة، ذكرياتها شتى وراءها جارَّة أعماقه
كالفجر باللذة، األلم فيه يلتقي واحد شعور مبهمة! خفيفة لذٍة من يخلو ال نفسه الوقت
األبد، إىل اختفت وربما ناظريه، عن اختفت ثم النهار. بأهداب الليل حاشية عنده تلتقي
لم خطيبها؟ يكون أن عىس من يتساءل: نفسه ووجد قبل! من لها أخت اختفت كما
طبقة من يكون أن — موظًفا يكون أن — وودَّ يفعل. أن يود وكم صه يتفحَّ أن يستطع
األلم عن أما مخجل، ألمر إنه الصبيانية! األفكار هذه ما ولكن املعلمني! طبقة من أدنى
املوت. إىل — يشء ككل — مصريه أن بالتجربة عرف إنه إذ يطمنئ؛ أن به بالخبري فجدير
والجمال، التنسيق يف آية كان عينيه. تحت ينبسط الذي اللعب معرض إىل مرة ألول وانتبه
وأدوات وأراجيح وسيارات قطارات من األطفال، بها يهيم التي اللعب فنون لشتى حاويًا
املعذبة نفسه عنها رت تفجَّ غريبة بقوٍة أمامه املنظر إىل فانجذب وحدائق، وبيوت موسيقية
نفسه طاويًا فكِرب الجنة، بهذه ينعم أن طفولته يف له يتح لم عيناه. به تشبثت حتى
من الطفولة سعادة عن يتحدثون الذين وهؤالء إشباعها. أوان وفات تشبع لم غريزة عىل
هذه أسخف فما لذلك سعيًدا؟ طفًال كان بأنه يجزم أن يستطيع ذا وَمن بها؟ أدراهم
يف يلعب الذي الخشبي الطفل هذا مثل طفًال تردَّه بأن تحلم التي البائسة الطارئة الرغبة
األصل يف األطفال ولعل آن. يف ومحزنة سخيفة رغبة إنها الجميلة! الوهمية الحديقة هذه
وتوجيههم. معهم التفاهم يمكن كيف علَّمته التي وحدها املهنة ولعلها تُحتمل، ال كائنات
النامي بعقله الوقت ذات يف محتفًظا الطفولة إىل ُردَّ لو الحياة تكون كانت كيف ولكن
إىل يميض أو عايدة، بذكريات عامر بقلٍب السطح بستان يف اللعب إىل فيعود وذاكرته؟
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لقيه ما نفسه الوقت يف ويعرف الحديقة يف تلعب وهي عايدة فريى ١٩١٤ عام العباسية
عام ستقع الحرب إن له فيقول يلثغ وهو أباه يخاطب أو بعده! وما ١٩٢٤ عام منها
عىل خري ولكنها سخيفٍة أفكاٍر من لها يا غاراتها! إحدى عقب عليه سيُقىض وأنه ١٩٣٩
خري فؤاد، شارع يف اآلن بها ارتطم التي الجديدة الخيبة هذه يف الرتكيز من حال أي
ال وهو عنه ر يكفِّ املايض يف خطأ ثمة ولعل منها. وموقفه وخطيبها بدور يف التفكري من
كابده، موقف أو قيلت كلمة أو عرض حادث لعله الخطأ؟ هذا وقع ومتى كيف يدري.
يتيرسَّ حتى نفسه يعرف أن يجب يُعاني. الذي العذاب هذا عن املسئول هو ذاك أو هذا

يقع، أن له ينبغي وما يقع، لم والتسليم بعد، تنتِه لم فاملعركة آالمها؛ من يخلصها أن له
مضت حني عىل األظافر قضم إىل به انتهى الذي الجهنمي الرتدد ذلك عن املسئول ولعله
غامضة؛ بلذَّة املبطن العذاب هذا يف مرتني التفكري وينبغي خطيبها! ذراع متأبطة بدور
نافذة من املنبعث الضوء إىل يتطلع وهو العباسية صحراء يف قديًما ذاقه الذي هو أليس
ليستعيد مماثل؛ موقٍف إىل نفسه لدفع حيلًة بدور حيال تردده كان فهل الزفاف؟ حجرة
هللا عن للكتابة يده يحرِّك أن قبل به يحُسن مًعا؟! ولذتها بعذابها فيثمل قديمة مشاعر
بل أحمد، كمال بل أحمد، أفندي كمال املفرد، شخصه بل نفسه، يعرف أن واملادة والروح
الذكريات كراسة بمعاودة الليلة وليبدأ جديد. من يخلقه أن له يتسنَّى حتى فقط، كمال
منها فعنده نوعها، من األوىل ليست ولكنها نوم، بال ليلة وستكون املايضجيًدا، ص ليتفحَّ
حياته إن يقول ولن نوم». بال «ليايل عنوان تحت واحد مؤلف يف جمعها يصحُّ ذخرية
بدور أما للهو! أداًة القادمة األجيال منها تصنع قد عظاًما سيخلف النهاية ففي عبث؛
ولم الجنائزي! كاللحن بالشجن، مليئة حقيقٍة من لها يا األبد. إىل حياته من ولَّت فقد
يعد لم ولكنه طيبة، كلمة أو ملسة وال حتى ُقبَل، وال عناق ال واحدة، حنان ذكرى ترتك
العقول فيها تغيب أفانني ذلك فدون اليوم أما وحيًدا، يلقاه كان فقديًما السهاد؛ يخىش
أحاديثهما يواصالن ثم عيل، محمد بشارع الجديد البيت يف عطية إىل يذهب ثم والقلوب،

اآلخر! أحدنا يوافق كم السكر: أثقله بلسان لها قال مرة آخرة ويف تنقيض. ال التي
.. سكرك! يف ألطفك ما مستسلمة: بسخريٍة له فقالت

.. تزوجنا لو زوجني من أسعدنا ما فاستطرد:
.. الكلمة معنى بكل «سيدة» كنت فقد بي تهزأ ال مقطِّبة: فقالت

.. أبَّانها يف الفاكهة من ألذ إنك نعم، نعم، –
هربت! تعطيني ما فوق رياًال سألتك إذا ولكنني قولك هذا وقالت: هازئة فقرصته
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النقود! فوق ليسمو بيننا ما إن –
بيننا! ما عىل النقود الن يفضِّ طفالن يل ولكن وقالت: احتجاج بنظرة فحدجته

جليلة، بالست أسوة التوبة يف أفكر أنا ساخًرا: وقال غايتهما والحزن السكر به فبلغ
ثروتي! عن لك فسأنزل التصوف يختارني ويوم

.. السالم علينا فقل إليك التوبة وصلت إذا ضاحكة: فقالت
بمثيالتك! املرضة التوبة كانت ال وقال: عالية ضحكة فضحك

فتحوَّل طالت قد اللعب معرض أمام وقفته بأن شعر ثم السهاد! من يفزع هذا إىل
.. وذهب عنه

٤٨

الخمارات؟ سيغلقون أنهم حبيبي يا حقيقي النجمة: حانة صاحب خالو تساءل
يثرثروا أن النواب عادة من إن خالو! يا هللا سمح ال واطمئنان: بثقٍة ياسني فأجاب
أقرب يف النواب رغبات تحقيق يف بالنظر تعد أن الحكومة عادة ومن امليزانية، نظر عند

.. أبًدا تقرتب أال الفرصة هذه عادة ومن فرصة،
رئيس فقال التعليق، يف املشاركة عيل محمد بحانة ياسني جماعة واستبقت
وبتوسيع جديدة، جامعة وبفتح اإلنجليز، بإخراج يعدون عمرهم طول املستخدمني:

خالو؟! يا هذا من يشء تمَّ فهل الخليج، شارع
خمور من زعاًفا خمًرا رشب قد االقرتاح ُمقدِّم النائب لعل املعاشات: ذوي عميد وقال

.. اقرتاحه بتقديم فانتقم الحرب
بسوء، تُمس لن اإلفرنجية الشوارع حانات فإن أمر، من يكن ومهما املحامي: وقال
ار للخمَّ ار والخمَّ .. غريها أو تافرنا يف تسهم أن إال املحذور، وقع إذا خالو يا عليك فما

بعًضا! بعضه يشد كالبنيان
ملسألٍة عابدين إىل بدباباتهم دفعوا قد اإلنجليز كان إذا األوقاف: باشكاتب وقال

ارات؟! الخمَّ إغالق عن يسكتون تظنهم فهل الحكم، إىل اس النحَّ إعادة هي تافهة
عىل ولكن التجار، من البلد أهل من نفر — ياسني جماعة إىل — بالحجرة وكان
نغني هلموا قائًال: الغناء من بيشءٍ سكرهم يمزجوا أن الباشكاتب اقرتح ذلك من الرغم

العشق». «أسري
العشق «أسري يغنون األصدقاء وراح الطاولة، وراء موقفه إىل بالعودة خالو فبادر
وجوه يف الحت حتى أصواتهم يف األنغام أوضح السكر نغمة وبدت هوان»، يشوف ما يا
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املنسحبني، أول ياسني وكان طويًال، يستمر لم الغناء أن غري ساخرة. بسماٌت البلد أهل
حنٍي إىل حنٍي من تقطعه سكوت ساد ثم الباشكاتب، إال الدور يُتمَّ فلم اآلخرون تبعه ثم
وسيلة من أما يقول: بياسني وإذا مزة، أو كأس طلب يف تصفق يد أو تمطق أو مصمصة

للحبل؟ ناجعة
باهلل صربك .. وتعيده! السؤال هذا تسأل تفتأ ال كاملحتج: العجوز املوظف فقال

.. أخي يا
تحبل! بنتك ومسري أفندي، ياسني يا الجزع إىل داعي ال األوقاف: باشكاتب وقال

ولكنها السكرية، زينة كالوردة، عروس إنها بلهاء: ابتسامة يبتسم وهو ياسني فقال
أمها! جزعت لهذا تحبل، أن دون زواجها عىل عام عليها يمر أرستنا يف فتاة أول

يبدو! فيما وأبوها –
.. زوجها جزع الزوجة جزعت إذا ضاحًكا: ياسني فقال

الحبل! لكره األوالد قرف اإلنسان يتذكر لو –
.. الذرية إلنجاب عادة يتزوجون الناس ولو! –

.. أحد الزوجية الحياة طاق ما األطفال لوال حق! لهم –
.. الرأي هذا أتباع من أختي ابن يكون أن أخىش يقول: وهو كأسه ياسني فرشب

حريتهم من شيئًا فيسرتدوا بهم زوجاتهم ليشغلوا األطفال ينجبون الرجال بعض –
املفقودة!

تحملق الوقت نفس يف ولكنها آخر وتهدهد طفًال تُرضع املرأة هيهات، ياسني: فقال
أن يستطيعوا لم فالحكماء ذلك ومع الساعة؟ هذه إىل غبت ملاذا كنت؟ أين زوجها: يف

الكوني. النظام هذا يغريوا
منعهم؟ ماذا –

.. ذلك يف للتفكري فرصًة لهم يَدْعن لم أزواجهم! –
.. توظيفه يف ابنك فضل ينىس أن يمكن ال بنتك زوج فإن أفندي، ياسني يا اطمنئ –

.. يُنىس يشءٍ كل –
خارج نفسه «املحروس» إن ثم رأسه: الخمر دغدغت وقد — يضحك وهو — ثم

اآلن! الحكم
.. يبدو فيما املرة هذه سيعمر والوفد آه! –

لحكم مرص يف طبيعيٍّا سريًا األمور سارت لو خطابية: بلهجٍة يقول باملحامي وإذا
.. األبد إىل الوفد
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الوفد! عىل ابني خروج لوال وجاهته له القول هذا ضاحًكا: ياسني فقال
السالم! الوفد أعداء عىل فقل امللك مات إذا القصاصني! حادث تنسوا وال –

بسالم! امللك –
.. عمره طول الوفد مع منسجٌم وهو الترشيفة! بذلَة يُعدُّ عيل محمد األمري –

کالويسكي مركزه؛ بحكم للوفد عدو هو — اسمه كان أيٍّا — العرش عىل الجالس –
يتفقان! ال والحلوى

منك أكثر يعرف بيوم منك فأكرب معكم؛ الحق لعل نشوة: يضحك وهو ياسني فقال
يدركه! أن يوشك من ومنكم العمر أرذل بلغ َمن منكم وأنتم بسنة،

واألربعني! السبعة ابن يا عليك هللا اسم –
.. سنٍّا أصغركم فأنا حاٍل أي عىل –

ال الحقيقي العمر ولكن واستطرد: وخيالء، نشوًة يتمايل وهو بأصابعه فرقع ثم
أيام يف ومذاًقا نوًعا انحطت قد والخمر يُقاس، أن ينبغي بالنشوة ولكن بالسنني، يُقاس
عينيك فتفتح الصداع رأسك يدق صباًحا االستيقاظ وعند هي، هي نشوتها ولكن الحرب
وُربَّ يشء، أي يهون النشوة سبيل يف إنه لكم أقول أني غري كحوًال، تتجشأ ثم بكماشة
مثيله غري واألربعني السبعة وابن كانت، كما الصحة تعد لم أجل والصحة؟ يتساءل: أٍخ
له، ثمن فال العمر إال الحرب يف ثمنه غال قد يشء كل أن عىل يدل مما األول؛ الزمن يف
األربعني فابن الغادر زماننا يف أما عمره من الستني يف يتزوج الرجل كان األول الزمن يف
ماء! شرب يف يوحل قد العسل شهر يف والعريس ية، املقوِّ الوصفات عن العلم أهل يسأل

عنه! يسألون جميًعا الدنيا أهل األول! الزمن –
اللهم األول، الزمن صوته: أوتار يف ترن السكر أنغام أخذت وقد يقول ياسني فعاد
تُرهبه ال الذي ولكن الثورة! يف الدموي االشرتاك من ليمنعني رضبني ما شد أبي، ارحم
وقذف املظاهرات لتدبري نجتمع كنا عبده أحمد قهوة ويف الزجر! يرهبه ال اإلنجليز قنابل

.. القنابل
كوزنك الجهاد أيام وزنك أكان أفندي ياسني يا ني خربِّ جديد! من األسطوانة هذه –

اليوم؟
رأس عىل رست الكربى املعركة يوم ويف كالنحلة، الجد حني كنت أني غري وأثقل، –
لصق يمرق وهو الرصاص أزيز فسمعت الوطنية، الحركة شهداء أول وأخي أنا املظاهرة

املجاهدين! الوزراء بركب للِحق العمر به امتد لو للذكرى! يا أخي، يف ويستقر أذني
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أنت! بك امتد العمر ولكن –
توقعنا جهادنا يف إننا ثم باالبتدائية، وزيًرا أكون أن بوسعي كان ما ولكن نعم، –
أخي جنازة ويف آخرون، املناصب ويتبوأ أناس يموت أن بد ال أنه غري املناصب، ال املوت

أخرى! عظيمة ذكرى هذه الطلبة، زعيم إليه فقدَّمني زغلول سعد مىش
والعشق! للعربدة متسًعا — جهادك رغم — وجدت كيف ولكن –

الذين هم أليسوا الطرق يف النساء يضاجعون الذين الجنود وهؤالء هوه! يا اسمعوا –
الفروسية، من روح علمتم لو والخمر الفرفشة، يكره ال فالجهاد أعقابه؟! عىل رومل ردُّوا

األلباب! أويل يا أخوان والسكران واملجاهد
أخيك؟ جنازة يف شيئًا لك يقل ألم زغلول وسعد –

أنت! الشهيد كنت ليتك له: قال قائًال: املحامي عنه فأجاب
وضحك السبب، عن يتساءلون ثم أوًال يضحكون الحال هذه يف وكانوا وضحكوا،
ال مؤدبًا هللا رحمه كان هذا، يقل لم قائًال: حديثه واصل ثم صافية أريحية يف ياسني معهم
وأديبًا ومجاهًدا سياسيٍّا فكان اآلفاق، واسع كان ولذلك أيًضا؛ حظ ابن وكان كحرضتك،

وتُميت! تحيي منه كلمة وكانت وقانونيٍّا، وفيلسوًفا
يرحمه. هللا –

امُلومس حتى الحياة، فقد أنه بحسبه الرحمة، يستحق ميت كل الجميع، ويرحم –
.. به إليها ليعود رفيقها إىل بابنها تبعث كانت التي األم وحتى القوَّاد، وحتى

األم؟ هذه توجد أن يمكن وهل –
الحياة! يف يوجد تتصور ال وما تتصور ما كل –

ابنها؟ إال تجد ألم –
املضاجعة! أبناء جميًعا إنكم ثم االبن؟! من لألمِّ أرعى ومن –

الرشعية! –
فراشهن كان بائسات مومسات عرفت وقد فواحدة، الحقيقة أما شكليات هذه –
بعيًدا الفرتة هذه مثل قضت أمهاتكم من أم عىل دلُّوني أكثر، أو أسبوًعا ضجيع من يخلو

قرينها؟ عن
األمهات! أعراض يف بالخوض ولًعا املرصي كالشعب شعبًا أعرف ال –

األدب! قليل شعب نحن –
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انقلب حده عن زاد إذا واليشء ينبغي، مما أكثر بنا أدَّ الزمن إن ضاحًكا: ياسني فقال
عادة فالتوبة ذلك، رغم الطيبة علينا تغلب ولكن مؤدبني! غري فنحن ولذلك ضده؛ إىل

ختامنا!
بعد! أتُب لم ولكنني املعاشات ذوي من أنا ها –

ساعات تسكر إنك ضارٍّا، شيئًا تفعل ال إنك ثم املوظفني. لكادر تخضع ال التوبة –
الطبيب أو املرض يوًما السكر من يمنعك وسوف بأس، من ذلك يف وليس ليلٍة كل
الحياة عىل صربنا وال الخمر أِلفنا ما ذلك ولوال ضعفاء، بطبعنا ونحن واحٌد، يشءٌ وكالهما
ثم فنتعذب هيهات، حد، عند تقف ال رغائبنا ولكن ضعًفا األيام بمرور ونزداد الزوجية،
يف سبيلك يعرتض بصفيق وإذا املستور منا فيفضح شعرنا ويشيب أخرى. مرة نسكر
إذا أنت لك ما هللا! سبحان يا شايب!» وشعرك امرأة تطارد أن «عيب يقول: وهو الطريق
مع متآمرون الناس أن حينًا تخال حتى حمارة! أتبع أم امرأة أتبع شيًخا، أم شابٍّا كنت
تتيه الخادمة حتى بهراوته، والعسكري بتقله ل الدالَّ كله ذلك إىل وهنالك عليك، زوجك
الكأس، إال فيه لك صديق ال مشاكس عالم يف نفسك تجد وهكذا الخضار، سوق يف دالًال

ترشب!» «ال بساطة: بكل لك فيقولون األطباء من املرتزقة دور يجيء ثم
قلوبنا؟ بكل الدنيا نحب أننا أتنكر ذلك ومع –

لقد خري. من يخلون ال اإلنجليز حتى خري، من يخلو ال نفسه والرش قلوبنا! بكل –
الثورة! عهد عىل أصدقاء منهم يل وكان كثب، عن يوًما عرفتهم

أنسيت؟! .. تجاهدهم كنت ولكنك املحامي: فهتف
إيلَّ سارع أن لوال جاسوًسا ظنوني مرة ويف يناسبها، ما حال لكل نعم، .. نعم –
جامع يف ذلك وكان يل، فهتفوا حقيقتي عىل القوم فدلَّ املناسبة اللحظة يف الطلبة زعيم

الحسني!
الحسني؟! جامع يف تفعل كنت ماذا ولكن ياسني! يعيش .. ياسني يعيش –

!.. ا جدٍّ هامة نقطة هذه أجب، –
لصالة معه يأخذنا أن أبي عادة من وكان الجمعة، نصيل كنا قال: ثم ياسني فضحك

الحسني؟! أهل سلوا تصدِّقون؟ أال الجمعة،
ألبيك؟ زلفى تصيل كنت –

يف ولكن فاسقون، سكِّريون كلنا أجل دينية، أرسٌة نحن بنا، الظن تسيئوا ال وهلل، –
التوبة! تنتظرنا النهاية

قليًال؟ الغناء نعاود أال قائًال: املحامي تأوَّه وهنا
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بي وهتف رشطي فاعرتضني أُغنِّي وأنا الحانة غادرت أمس قائًال: ياسني فبادره
الساعة بعد الزعيق «ممنوع فقال: أغني؟» أن يل يحق «أال فسألته: أفندي!» «يا محذًرا:
فسألته: القانون.» أمام زعق «كله بحدة: فقال أُغني!» «ولكنني ا: محتجٍّ فقلت «.١٢
يف ترغب أنك «الظاهر مهدًدا: فقال زعًقا؟» تعد أال ١٢ الساعة بعد تنفجر التي «والقنابل
نكون كيف البيت!» يف أبيت أن األفضل «بل أقول: وأنا عنه فابتعدت القسم!» يف البيات
الوزارة يف وهنالك باملرصاد، زوجك تلقى البيت ويف تحكمنا؟! والعساكر ة متحرضِّ أمة

.. بالهراوات مالكان يستقبلك الرتبة يف حتى رئيسك،
.. الغناء من بيشءٍ فلنمزَّ يقول: املحامي وعاد
يرتنَّم: راح ثم املعاشات ذوي عميد فتنحنح

إي��ديَّ��ه ف��ي ال��ح��ن��ة ول��س��ه ع��ل��يَّ��ه ات��ج��وز ج��وزي
ف��ي��ه وآدت ن��اس ي��ا ن��ار دي ع��ل��ي��ه وج��ب��ه��ا ج��ه م��ا ي��وم

حتى الضحك يف يغرق ياسني وكان ، همجيٍّ حماس يف املطلع رددوا ما ورسعان
… عيناه دمعت

٤٩

أن منذ خاصة — شوكت إبراهيم أن ومع وحيدة. بأنها خديجة تشعر كانت ما كثريًا
يبدد أن يستطع لم أنه إال الشتاء، أيام طوال بيته يف يعتكف كان — السبعني قارب
من أهون باتت — الواجبات — أنها غري بيتها، بواجبات القيام يف تهن ولم وحشتها،
نشيطة قويًة تزل لم واألربعني السادسة تجاوزها فعىل ونشاطها؛ حيويتها تستغرق أن
كحماة دورها أن حني عىل انقطعت قد كأم وظيفتها أن هذا من وأسوأ جسامة. وازدادت
تلتقي تكاد ال موظفة واألخرى أخيها، ابنة الزوجتني فإحدى بدا. فيما أبًدا يبدأ ولن لم
من يدور فيما املكبوت صدرها عن ح تروِّ فكانت واملناسبات. األوقات من ندر فيما إال بها

بعباءته. املتلفع زوجها وبني بينها حديث
شموًعا! نوقد ولم زواجهما عىل عام من أكثر مىض –

يعدَّان وأحمد املنعم عبد لعل تقول: فعادت تعليق دون استهانة منكبيه الرجل فهز
الوالدين! كطاعة قديمة موضة الذُّرِّية
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هذا. وحسبنا سعيدان فهما نفسك أريحي ضجر: يف الرجل فقال
فائدتها؟ فما تلد وال تحبل ال العروس كانت إذا حدة: يف فتساءلت

الرأي! هذا يف يخالفانك ابنيك لعل –
… وأميل تعبي أضيع ما يشء، كل يف خالفاني لقد –

جدة؟ تكوني أالَّ أيحزنك –
نفيس! عىل ال عليهما حزني إن درجتها: تعالت حدة يف فقالت
… خريًا ه فبرشَّ الطبيب عىل كريمة املنعم عبد عرض لقد –

كالطماطم الثمن غالية اليوم عرائس إن أكثر، غًدا وسينفق كثريًا املسكني أنفق –
واللحوم!

بسيدي عليها فأستعني األخرى أما تقول: فاستطردت تعليق دون الرجل فضحك
املتويل.

كالشهد! لسانها بأن اعرتيف –
العنابر؟ ابنة من تتوقع ماذا ودهاء، مكٌر –

شيخة! يا هللا اتقي –
الطبيب؟ إىل «األستاذ» بها يذهب متى ترى –

هذا! يف زاهدان إنهما –
والوالدة؟ للحبل وقتًا تجد أين فمن موظفة، إنها طبًعا، –

شك. ذلك يف ما سعيدان إنهما –
… األوان فوات بعد ذلك وسيعرف صالحة، زوجة تكون أن يمكن ال املوظفة –

… ذلك يضريه ولن رجل إنه –
للخسارة! فيا كولدي شابان كله الحي هذا يف ليس –

وقد نشيط، و«أخ» كفء موظٌف أنه فأثبت واتجاهه، طابعه تبلور قد املنعم عبد وكان
تحرير يف وأسهم لها، قانونيٍّا مستشاًرا فُعنيِّ إليه الجمالية شعبة عىل اإلرشاف انتهى
إلخوانه ناديًا شقته من وجعل األهلية. املساجد يف أحيانًا املواعظ يلقي وكان املجلة،
التحمس شديد الشاب وكان املنويف. عيل الشيخ رأسهم وعىل ليلة كل عنده يسهرون
التي الدعوة خدمة يف وعقل ومال جهد من يملك ما جميع يضع كي االستعداد موفور
وحقيقة سنية وطريقة سلفية دعوة بأنها — املرشد تعبري حد عىل — قلبه بكل آمن
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وفكرة اقتصادية ورشكة ثقافية علمية ورابطة رياضية وجماعة سياسية وهيئة صوفية
شئون تنظيم شاملة وأحكامه اإلسالم تعاليم يقول: املنويف عيل الشيخ وكان اجتماعية.
الروحية الناحية تتناول إنما التعاليم هذه أن يظنون الذين وإن واآلخرة، الدنيا يف الناس
ووطن وعبادة عقيدة فاإلسالم الظن، هذا يف مخطئون النواحي من غريها دون العبادة أو

… وسيف ومصحف وروحانية ودولة ودين وجنسية
والكفر شيئًا نفعل ال جامدون ولكننا ديننا، هو هذا املجتمعني: من شاب فيقول

… ورجاله وتقاليده بقوانينه يحكمنا
تجيء ثم املجاهدين، األنصار وتكوين والتبشري، الدعاية من بد ال عيل: الشيخ فيقول

… التنفيذ مرحلة
ننتظر؟ وإالم –

ثقتهم الناس نزع وقد لدعوتنا، مهيأ الحقل إن الحرب، تنتهي حتى لننتظر –
بقرآنه مدرع وكل اإلخوان يهب املناسب الوقت يف الداعي يهتف وعندما األحزاب، من

… وسالحه
ليست دعوتنا إن طويل، جهاٍد عىل النفس فلنوطِّن العميق: القوي بصوته املنعم عبد
حتى النجاح لها يتحقق ولن األرض، يف املسلمني كافة إىل ولكن وحدها، مرص إىل موجهة
القرآن نرى حتى السالح نغمد فلن القرآنية، املبادئ هذه عىل االسالمية مرصواألمم تجمع

… أجمعني للمسلمني دستوًرا
مركز اليوم لها بيئة، كل يف هللا بفضل تنترش دعوتنا بأن أبرشكم املنويف: عيل الشيخ

… ينرصونه قوًما يخذل ال وهللا هللا، دعوة إنها قرية، كل يف
ولم الهدف. اختلف وإن التحتاني الدور يف آخر نشاط يستعر كان الوقت، نفس ويف
محدود بعدد الليايل من كثري يف يجتمعان كانا وسوسن أحمد فان كهذا، العدد وفري يكن
عديل األستاذ زارهم وقد الصحفية. البيئة من أكثرهم وامللل، النِّحل مختلفي األصدقاء من
أن حسن لهم: فقال نظرية. مناقشات من بينهم يدور بما علٍم عىل وكان مساء، ذات كريم
من ليست حتميتها أن إال تاريخية رضورة تكن وإن أنها تذكَّروا ولكن املاركسية، تدرسوا
األول فواجبنا وجهادهم، البرش بإرادة إال توجد لن إنها الفلكية. الظاهرات حتمية نوع
التاريخي الدور بمعنى الكادحة الطبقة وعي نمأل أن يف ولكن كثريًا نتفلسف أن يف ليس

… جميًعا والعالم نفسها إلنقاذ تلعبه أن عليها الذي
ونلقي املثقفني، من الخاصة الفلسفة هذه عن القيِّمة الكتب نرتجم إننا أحمد:

… عنه غنى ال واجب العملني وكال املجاهدين، العمال عىل الحماسية املحارضات
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وعيها يمتلئ وحني العاملة، باليد إال يتطور لن الفاسد املجتمع ولكن األستاذ: فقال
سبيلنا يف تقف لن فهنالك اإلرادة، من واحدة كتلة كله الشعب ويميس الجديد، باإليمان

… املدافع وال الهمجية القوانني
املرشحة الفئة عىل السيطرة يعني املثقفة العقول كسب أن غري بذلك، مؤمنون كلنا –

… والحكم للتوجيه
أنه بالتجربة عرفت إبداءها، أودُّ مالحظة ثمة األستاذ، سيدي يقول: بأحمد وإذا
من ولكن وتضليل، تخدير الغيبيات وأن خرافة الدين بأن املثقفني إقناع العسري من ليس
رمي هي أعداؤنا يستغلها تهمة أكرب وأن اآلراء، بهذه الشعب مخاطبة بمكاٍن الخطورة

…؟ الكفر أو باإللحاد حركتنا
فلن الدين أما واالستسالم، والخمول القناعة روح نحارب أن األوىل مهمتنا إن –
وعىل باالنقالب، إال الحكم هذا يتحقق ولن الحر، الحكم ظل يف إال عليه القضاء يتأتى
… عقولهم قدر عىل الناس تُخاطب أن دائًما الحكمة ومن اإليمان، من أقوى فالفقر العموم
تقنعني بت فهل بالعمل تؤمنني كنت يقول: وهو باسًما سوسن إىل األستاذ ونظر

… الزواج؟ ظل يف بالنقاش
زوجي إن جادة: قالت فقد ذلك ومع يقول، ما يعني ال وأنه يداعبها أنه تدرك وكانت

… بنفيس املنشورات أوزع أِني ال وأنا النائية، الخرابات يف العمال يحارض
غري النفعيني من كثريين إليها تجذب أنها حركتنا عيب إن ا: مغتمٍّ أحمد قال ثم

الحزبية! للمصلحة يعمل من أو األجر بغية يعمل من هؤالء من املخلصني،
حق هذا أعلم واضحة: استهانٍة يف الكبري رأسه يهز وهو کريم عديل األستاذ فقال
فهم ذلك ومع به يؤمنون ال وهم اإلسالم ورثوا قد األمويني أن أيًضا أعلم ولكني العلم،
علينا هؤالء، من نستفيد أن حقنا فمن إسبانيا! حتى القديم العالم بقاع يف نرشوه الذين
من وسعنا يف ما نبذل أن رشط عىل معنا الزمن أن تنسوا وال نفسه، الوقت يف نحذِّرهم أن

… وتضحية جهٍد
سبيلنا. يف خطرية عقبة بأنهم نشعر بتنا لقد أستاذ! يا واإلخوان –

يخاطبون أنهم ترى أال تتخيلها، التي بالخطورة ليسوا ولكنهم هذا، أنكر ال –
استعارة من ا بدٍّ يجدوا لم الرجعيون فحتى اإلسالم؟ اشرتاكية فيقولون بلغتنا العقول
تحقيقا ولو مبادئنا بعض يحققون فسوف االنقالب إىل سبقونا لو وهم اصطالحاتنا،
كفيٌل العلم نرش إن ثم املحتوم، هدفها إىل املتقدمة الزمن حركة يوقفوا لن ولكنهم جزئيٍّا.

الخفافيش! النور يطرد كما بطردهم
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باالمتعاضوالسخط، مقرونة دهشٍة يف الغريب النشاط هذا مظاهر تراقب خديجة ومضت
أدري، ال وأنا قهوتان لعلهما وأحمد، املنعم عبد كبيتَي بيتًا أَر لم لزوجها: يوًما قالت حتى
أسمع لم والخواجات، اللحى أصحاب من بالزوار الطريق يمتلئ حتى املساء يجيء فال

قبل. من كهذا يشء عن
!… تسمعي أن لك آن قائًال: رأسه الرجل فهزَّ

للضيوف! تقدَّم التي القهوة ثمن يكفيا لن مرتَّبيهما إن بحدة: فقالت
الفقر؟ إليك اشتكيا هل –

تخرج؟ وأفواًجا تدخل أفواًجا يرون وهم يقولون ماذا والناس؟ –
بيته. يف حر واحد كل –

إىل تخرج حتى أحيانًا تعلو تنتهي ال التي أحاديثهم أصوات إن قائلة: فنفخت
… الحارة

… السماء إىل فلتصعد أو الحارة إىل فلتخرج –
… بكفٍّ ا كفٍّ ترضب وهي األعماق من خديجة دت وتنهَّ

٥٠

جاءوا الذين الزوار من األخري الفوج تودِّع بحلوان عيىس باشا الرحيم عبد فيالَّ كانت
… الحج فريضة ألداء الحجازية األرايض إىل سفره قبيل يودِّعونه

عام، بعد عاًما عنه شغلتني التي فهي السياسة هللا لعن قديمة، أمنيٌة الحج إن –
… بربه القريب اللقاء أداء يف املرء يفكر أن يجب عمري مثل يف ولكن

السياسة! هللا لعن الباشا: وكيل مهران عيل فقال
شئت، ما فيها قل قال: ثم متفكًرا وحلمي رضوان بني الذابلتني عينيه الباشا فردد
العجوز األعزب إن وحشتي، عن سلَّتني أنها وهو أنساه ال عنقي يف جميًال لها أن غري

… الجحيم! يف ولو األُنس يلتمس مثيل
تسليتك؟ يف بواجبنا نُقم ألم باشا يا ونحن وقال: حاجبيه مهران عيل ب فلعَّ

وإني رفيق، من لإلنسان بد وال الشتاء، كليل طويل األعزب يوم ولكن ، شكٍّ دون –
ملن حتى رضورة املرأة أن األيام! هذه أمي أذكر وكم خطرية، رضورة املرأة بأن ألعرتف

يتعشقها! ال
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يسقط باشا اس النحَّ هِب الباشا: يسأل به فإذا بعيدة أمور يف يفكر رضوان وكان
السفر؟! عن تعدل أفال

… الحج! من األقل عىل أعود حتى بنحسه فليبَق وقال: ساخًطا بيده الباشا ح فلوَّ
… الذنوب يغسل والحج مذنٌب، كلنا رأسه: يهز وهو ثم

الكثريين! يحري ملما إيمانك وإن مؤمن، باشا يا إنك قائًال: عزت حلمي فضحك
ومن املطلقة، الرباءة يدَّعي الذي وحده واملنافق الصدر، واسع اإليمان إن ِلَمه؟ –
أشبه ذنوبنا إن ثم اإليمان، جثة عىل إال الذنوب يقرتف ال اإلنسان أن تظن أن الغباء

الربيء! الصبياني بالعبث
بأنني أصارحك دعني واآلن جميل. قول من له يا ارتياح: يف متنهًدا مهران عيل فقال
وهل التوبة؟ أهي تُرى نفيس: وساءلت الحج، اعتزامك عن حدثتني حني كثريًا تشاءمت

الحياة؟! مرسات لنا بالنسبة تنتهي
أتحزنون شيطان، صلب من شيطان أنت وقال: جذعه اهتزَّ حتى الباشا فضحك

… التوبة؟ أنها علمتم إذا ا حقٍّ
حجرها! يف وليدها ذُبح كمن متأوًها: حلمي فقال

أراد إذا مثيل عيل اإليه، أوالد يا منكم آه وقال: أخرى مرة باشا الرحيم عبد فضحك
مجاورة عىل يعكف وأن الوردية، والخدود النجل العيون عن بنفسه ينأى أن ا حقٍّ التوبة

… والسالم الصالة عليه النبي قرب
العارفون، عنها حدثني لقد الحجاز، ما أدراك وما الحجاز شماتة: يف مهران فهتف

بالنار! الرمضاء من كاملستجري ستكون
يف يوجد وهل اإلنجليزية، كالدعايات كاذبة دعاية لعلها : كاملحتجِّ عزت حلمي فقال

رضوان؟! كوجه وجه كله الحجاز
الحرام أوالد يا لكننا … مرتاجًعا) (ثم … الجنة! يف وال عيىس: الرحيم عبد فهتف

التوبة! حديث بصدد
سبعني تاب الذي الصويف عن يوًما أخربتني لقد باشا، يا مهًال مهران: عيل فقال

مرة؟ سبعني أذنب أنه هذا معنى أليس مرة،
مرة! مائة أو رضوان: فقال

بسبعني! راٍض أنا مهران: عيل فقال
بقية؟ العمر يف وهل بًرشا: يتهلل ووجهه الباشا فتساءل
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األوىل! التوبة إنها وقل طمئنَّا باشا، يا عمرك يطول ربنا –
واألخرية! –

ثم األقمار كل وال بقمر الحج من العودة حني أستقبلك فسوف يتني تحدَّ إذا فرش! –
أمرك! من يكون ماذا ننظر

شيطان أنت اإلخص، بوز يا وجهك مثل النتيجة ستكون باسًما: الباشا فقال
… عنه لإلنسان غنى ال شيطان مهران، يا

… ذلك عىل هللا أحمد –
… عليه ونحمده تقريبًا: واحد وقت يف وحلمي رضوان

الحياة والصداقة؟ املودة بدون الحياة ما أُنيس، أنتم ورسور: خيالء يف الباشا فقال
من الدنيا إىل وتنظرون شباب أنتم جميل، العفو جميل، الطرب جميل، الجمال جميلة،
لبيت زيارتي وإن الدنيا، وأحب أحبكم إني الكثريَ، العمُر يعلمكم وسوف خاصة، زاوية

… الهداية وطلب واالعتذار للشكر هللا
صفاء! تقطر إنك منظرك، أجمل ما باسًما: رضوان فقال

باشا يا ا حقٍّ أخرى، أشياء يقطر تجعله صغرية حركة ولكن بمكر: مهران عيل فقال
الجيل! معلم إنك

إليك فسأشري للحساب يوًما قدمت إذا إني اللهم الهرمة! ابن يا نفسه إبليس وأنت –
وكفى!

مأموًرا! عبًدا إال لست وهللا، مظلوم أنا! –
… شيطان أنت بل –

عنه؟! إلنسان غنى ال ولكن –
… عكروت يا نعم قائًال: الباشا فضحك

وأخريًا متجدًدا، وهناءً مليًحا ووجًها مطربًا نغًما العامرة حياتك يف أزال وما كنت –
الغادر! سعادة يا شبابي أيام تنس ال

ربي يا حكمتك جلَّت نكرب؟! ِلَم أوالد يا الزمان! من آه زمان! أيام قائًال: الباشا فتأوَّه
وعلت!

واإلم��س��اء اإلص��ب��اح ف��أالن��ه��ا ل��غ��ام��ز ت��م��ي��ل ال ق��ن��ات��ي ك��ان��ت

ملهران! تميل ال قل بل لغامز؟! حاجبيه: بًا ملعِّ مهران فقال
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الجميلة، األيام ذكر عند نعبث أن يجوز ال بهذرك! الجو تفسد ال الكلب ابن يا –
هذا اسمعوا بالجميل، عرفانًا وأشد إنسانية وأضخم االبتسام من أجمل أحيانًا والدموع

أيًضا:

وال��ص��ل��ع��ا ال��ش��ي��ب إال ال��ح��وادث م��ن ذك��رت ال��ذي ك��ان وم��ا واس��ت��ن��ك��رت��ن��ي

الحوادث»؟ «من قوله يف رأيكم ما –
… واملرصي واألهرام الحوادث الصحف: باعة طريقة عىل ينادي بمهران وإذا

… عـ ولكن عليك ليس الحقُّ يائًسا: الباشا
أنت! عليك –

لن ولكني إبليس، عليها يحسدك حال عىل كنت عرفتك عندما منك، بريء أنا أنا! –
أيًضا: هذا إىل اسمعوا نعم، الذكريات، جو من تنتزعني أن لك أسمح

ال��ق��ض��ي��ب ال��ورق م��ن ي��ع��رى ك��م��ا ��ا غ��ضٍّ وك��ان ال��ش��ب��اب م��ن ع��ري��ت

باشا؟! يا القضيب كاملنزعج: مهران فتساءل
ال جثة صاحبكما الضحك: يف املغرقني وحلمي رضوان بني ناظريه يردد وهو الباشا
أو لكان خربًا جميل كل يصري حني الحرسات، فرتة قريبًا سيبلغ ولكنه الشعر! فيها يؤثر

نسيتهم؟ هل الهرمة ابن يا زمان وأصحاب مهران) إىل متلفتًا (ثم أخواتها، إحدى
… كله والدالل كله الجمال كانوا … بالخري يمسيهم هللا أوه، –

سليمان؟ شاكر عن تعرف ماذا –
األوان قبل املعاش عىل أُحيل حتى اإلنجليز عند بكشك وفرخة الداخلية وكيل كان –
… حمادة بكوم عزبته يف معتكًفا اآلن وأظنه أذكر، ال الثالثة أو الثانية اس النحَّ وزارة يف

النجدي؟ وحامد أيامه، عىل عيني يا –
باملراحيض ليًال اآلن ليطوف وإنه والسقط، الجلد خرس حظٍّا! أحبابنا أسوأ هذا –

… العمومية
رأفت؟ وعيل وعربيًدا. مقامًرا كذلك كان ولكنه ظريًفا خفيًفا كان –

ُسْمعته ولكنَّ رشكات، عدة إدارة مجلس يف عضًوا صار أن «باجتهاده» بلغ لقد –
يقال! فيما الوزارة عليه ضيَّعت
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هذا أن غري اململكة، حدود شهرتهم جاوزت أناس الوزارة ويلَ يُقال، ما تصدِّق ال –
من أكثر علينا واجٌب العامة بالفضائل التحيل أن وهو عنه لكم نوهت طاملا الذي الرأي
مرص املماليك حكم لقد ذلك، بعد عليه تثريب فال هذا ألحدكم تحقق فإذا الناس! بقية
سأقص نفسه! ذلك هو اململوك؟! وما واملال، بالجاه تتمتع ذراريهم زالت وما أجياًال،

املغزى. عظيمة قصة عليكم
رئيس الوقت ذلك يف كنت قال: ثم فكره شتات ليجمع كأنما قليًال الباشا وصمت
القضية نظر وقبل عليه، مختَلف مرياث عن مدنية قضية عىل ُعرضت أن وحدث محكمة،
مهران) إىل مشريًا (ثم … حلمي وقوام رضوان وجه له جميل بشابٍّ بعضهم عرَّفني
إذا حتى شيئًا، ه رسِّ عن أدري ال وأنا عهًدا فتصادقنا أيامه! عز يف الكلب هذا ورشاقة
تظنون ماذا النزاع! طرَيف ألحد ممثًال أمامي يقف وهو إال أدري ما القضية نظر يوم كان

فعلت؟
موقف! من له يا رضوان: فتمتم

تردد! دون القضية نظر عن يت تنحَّ –
عليه وضيعت كاملحتج: فقال مهران أما إعجابهما عن وحلمي رضوان وأبدى

كفاحه؟!
احتقاًرا قطعته ولكني فحسب، هذا ليس مهران: لهذر اكرتاث دون الباشا فقال
الفرنسيون الناس، بأذكى اإلنجليز ليس خلق، بال لإلنسان قيمة ال أجل، خلقه. لسوء
التافه الجمال أنبذ لذلك العالم! سادة فهم الخلق سادة ولكنهم منهم أذكى واإليطاليون

املنحط.
خلق؟ ذو أني عيلَّ إبقائك من أفهم هل ضاحًكا: مهران عيل فتساءل

بالنزاهة ُمطالب فالقايض متنوعة. األخالق يقول: وهو ا جادٍّ نحوه الباشا فأشار
وأنت والوفاء، بالصفاء والصديق العامة، باملسئولية والشعور بالواجب والوزير والعدل،

… ويفٌّ أمني ولكنك كثرية، أحايني يف ووغد شك بال عربيد
تورَّد! قد وجهي يكون أن أرجو –

زوج إنك ثم خري، من فيك بما قانٌع أني والحق وسعها! إال نفًسا يكلف ال هللا –
صمت أن إال البيوت، صمت عانى من إال يقدِّرها ال سعادة وهي أخرى، فضيلة وهذه وأب

الشيخوخة! عذاب املقام
للهدوء! محبة الشيخوخة حسبت كاملنِكر: رضوان فقال
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حرسات، الشباب عن الشيخوخة تخيالت ضالل، الشيخوخة عن الشباب تخيالت –
الزواج؟ يف رأيك عن رضوان يا خربني

باشا. يا قبل من عنه حدثتك الذي الرأي هو يقول: وهو رضوان أسارير وانقبضت
عنه؟ العدول يف أمل ال –

أظن. ال –
مله؟ –

مخلوًقا يل تبدو املرأة ولكن كنهه، أدري ال عجيب، يشءٌ قال: ثم قليًال رضوان تردد
!… لالشمئزاز مثريًا

مهران عيل أن ترى أال لألسف، يا وقال: حزينة نظرة الذابلتني العينني يف فتجلَّت
رثاء أنه إذ مضاعًفا رثاء لك أرثي إني الزواج؟ أنصار من حلمي صديقك وأن وأب؟ زوج
نفيس طويت أني غري املرأة، جمال عن سمعت وما قرأت ما ني حريَّ طاملا أيًضا، لنفيس
ذراعيَّ بني الروح أسلمت وقد ا، جمٍّ حبٍّا أحبها كنت أمي، لذكرى إكراًما الخاص رأيي عىل
… رضوان يا متاعبك عىل تتغلب لو أودُّ وكم وخديها، جبينها فوق تتساقط ودموعي

… امرأة بال يعيش أن اإلنسان يستطيع ساهًما: شارًدا يبدو وكان رضوان فقال
أن املمكن من أنت؟ تساؤلك عن ماذا ولكن الناس، تساؤل تبايل ال وقد مشكلة! األمر ليس
يركبك هنالك اآلخرين؟ اشمئزاز تثري ال هي ملاذا ولكن لالشمئزاز، مثرية املرأة إن تقول
الوحدة، يف رفيٍق رشُّ وهو به، العالم فتعتزل دواء، له تعرف ال مرض كاملرض، إحساس

احتقارها! مواصلة إىل مضطرٍّا تكن وإن املرأة تحتقر أن ذلك بعد أخجلك وربما
جديرة مرحة بليلة النفس منَّيت قال: ثم اليأس يُشبه فيما مهران عيل نفخ وهنا

بالوداع!
الحجاج؟ توديع عن أنت تعرف ماذا حاج! وداع لكنه وقال: باشا الرحيم عبد فضحك

فاعل! أنت ماذا نرى ويومئذ والخدود، بالورود أستقبلك ثم بالدعاء سأودِّعك –
… الجالل ذي هللا إىل أمري مفوض إني ضاحًكا: يقول وهو بكف ا كفٍّ الباشا فرضب

٥١

أمام نفسه كمال وجد وفجأة، رتز، مقهى أمام النيل، وقرص رشيف شارَعي تقاطع عند
حسني! كمال: هتف حتى صاحبه وجه يف يحملق وكالهما السري عن فا وتوقَّ شداد! حسني

كمال! بدوره: اآلخر فهتف
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… والرسور الغبطة ضحكة يضحكان وهما حرارٍة يف تصافحا ثم
الطويل! التاريخ ذلك بعد سعيدة مفاجأة أية –

هو، هو عودك أبالغ! لعيلِّ مهًال ولكن كمال، يا كثريًا تغريت سعيدة! مفاجأة أية –
العصا! وهذه الكالسيكية النظارة وهذه املحرتم؟! الشارب هذا ما ولكن منظرك، جملة

غريك! يلبسه أحد يعد لم الذي الطربوش وهذا
باريس؟ وتقاليد يتفق أهذا أتصور، كنت مما أكثر سِمنْت تغريت! ما شد وأنت –

زمان؟! حسني أين
ألرشب ريتز إىل ذاهبًا كنت علينا، ما وموسوليني؟ هتلر أين زمان؟ باريس وأين –

قليًال؟ معي الجلوس من مانع عندك فهل شاي قدح
رسوٍر. بكل –

وطلب الطريق، عىل املطلَّة الزجاجية النافذة وراء مائدة حول جلسا ثم ريتز إىل فماال
لقد ابتسام. يف البعض بعضهما صان يتفحَّ عادا ثم قهوة كمال وطلب الشاي شداد حسني
األرض يف ساح هل ترى؟ يا بحياته فعل ماذا ولكن وعرًضا. طوًال فامتد حسني ضُخم
بدلت كأنما غليظة نظرة ابتسامها رغم تعكسان عينيه لكن قديًما؟ يود كان كما والسماء
فربئ األول فؤاد شارع يف ببدور التقائه عىل عام مىض قد وكان ا. جدٍّ الحياة طفولة من
حسني ظهور أن غري النسيان، ركن يف جميًعا شداد آل وانزوى الحب نكسة من أثنائه يف

وآالمه. أفراحه ناًرشا يتمطى وكأنه املايض فبدا ُسباتها، من النفس أيقظ قد
الخارج؟ من عدت متى –

… تقريبًا عام منذ –
من وفرغ نسيه قد نفسه وهو يلومه عالَم ولكن اإلطالق! عىل مقابلته يحاول ولم

دهر؟! منذ صداقته
لقائك! إىل لسعت مرص إىل عدت أنك علمت لو –

يف الهموم فوجدت عدت ببساطة: قال ولكنه ارتبك أو أُحرج أنه حسني عيل يبُد ولم
عنا؟ أشياء تبلغك ألم انتظاري،

لطيف. إسماعيل صديقنا طريق عن بىل، وأسف: باقتضاب وقال كمال وجه م فتجهَّ
… والدتي أخربتني كما عامني منذ العراق إىل سافر لقد –

نهار! ليل أعمل وأن أعمل، أن عيلَّ كان ثم قلت، كما انتظاري يف الهموم وجدت
ذلك وجد أحقٌّ إنسانية، جريمة العمل يعد الذي ذلك !١٩٤٤ طبعة شداد حسني هذا

القلب. هذا خفقان إال عليه دليل ال لعله املايض؟
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تالقينا؟! مرة آخر أتذكر –
… أوه! –

… للذكريات متحمًسا يبُد لم أنه غري كالمه يُتم أن قبل والقهوة بالشاي النادل وجاء
.١٩٢٦ عام يف ذلك كان أذكِّرك، دعني –

أوروبا! يف عاًما عرش سبعة … شارًدا) (ثم … ذاكرتك! عىل عفارم –
هنالك! حياتك عن حدثني –

بهذه اآلن واقنع حينه، إىل ذلك دع وقال: سوالفه إال منه يشْب لم الذي رأسه فهز
الحرب محرتمة، أرسٍة من باريسية من فزواج حب كالحلم، وفرحة سياحة أعوام العناوين:
زوجي دون مرص إىل عودتي حماي، متجر يف العمل أبي، إفالس الجنوب، إىل والهجرة

ذلك! من أكثر تريد ماذا مستقرًة، حياًة لها أُهيئَ حتى
أطفاًال؟ أنجبت –

. كالَّ –
ذلك؟ عىل يأسف حتى القديمة الصداقة من بقي ماذا ولكن يتكلم، أن يود ال كأنما
القديمة؟ فلسفتك عن وماذا فتساءل: املايض أبواب َطْرق يف قوية رغبة وجد هذا ورغم

أعوام منذ العمل يف غارق إني وقال: ساخرة ضحكة ضحك ثم مليٍّا، حسني وتفكَّر
أعمال؟ رجل إال لست وأعوام،

الروحية؟ الغبطة من ظليل ظل إىل منها يأوي كان الذي شداد حسني روح أين
ال فإنه الرجل هذا أما قلدس، رياض يف استقرت لعلها الضخم، الرجل هذا يف ليست
له يحتفظ كان لو اللحظة تلك يف ودَّ ماٍض مجهول، ماٍض إال به يربطه وال يعرفه،

باردة. فوتوغرافية صورة ال حية بصورة
اآلن؟ تعمل وماذا –

الليل منتصف من ابتداء أعمل حيث الرقابة يف بوظيفة أبي أصدقاء أحد ألحقني –
… اإلفرنجية الصحف بعض يف بالرتجمة أقوم فإني هذا وإىل الفجر، حتى

العمل؟ من تخلو ومتى –
لها أُهيِّئ حتى مرص إىل زوجي أدعو لن أنني املشقة عيلَّ يهوِّن والذي ندر، فيما –

األغنياء! من معدوًدا منها تزوجت حني وكنت محرتمة، أرسة من فهي تناسبها؛ حياة
كأنما ابتسامة كمال فابتسم نفسه من بها يسخر كأنما ضحكة وضحك ذلك قال
ذلك ولوال طويل، زمن من سلوتك أني حظي حسن من لنفسه: يقول وراح بها، عه يشجِّ

قلبي! أعماق من عليك لبكيت
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تعمل؟ ماذا كمال يا وأنت –
بالثقافة؟ مغرًما كنت أنك أذكر مستدرًكا: ثم

بالنسبة ميت اآلخر أن كما إليه بالنسبة ميت فهو التذكر! هذا عىل بالشكر أجدره ما
… إنجليزية لغة مدرس إني وأجابه: مرات! يوم كل ونحيا لنموت وإننا هو، إليه

مؤلًفا؟ تكون أن يف ترغب وكنت أشياء. اآلن تذكرت نعم. … نعم مدرس! –
الخائبة! للرغبات يا

قريب! ا عمَّ كتاب يف بعضها أجمع ولعيل الفكر، مجلة يف مقاالتي أنرش إني –
!… أنا أما صباك، أحالم حققت ألنك سعيد أنت وقال: كئيبة ابتسامة حسني فابتسم
غريبًا، موقًعا أذنيه من سعيد» «أنت جملة وقعت فقد كمال أما أخرى. مرة وضحك
واحدة مرة نفسه فوجد الحسد، عىل الدالة بها قيلت التي اللهجة إال منها أغرب يكن ولم
حياتك املجاملة: سبيل عىل قال أنه غري شداد! آل عميد من وممن؟ ومحسوًدا. سعيًدا

حياة! أجلُّ العملية
مستوى من شيئًا أستعيد أن الوحيد وَمْرجوِّي يل، اختيار ال باسًما: اآلخر فقال

… املايض
املايض من صورة وكانت باهتمام، حسني يتفحص كمال وكان مليٍّا. الصمت وساد

األرسة؟ حال وكيف قائًال: يسأله نفسه وجد حتى صه، تفحُّ خالل تنبعث
… بخري اكرتاٍث: دون فقال

اليوم؟ صارت فكيف اسمها نسيت صغرية أخت لك كانت قال: ثم قليًال كمال فرتدَّد
املايض… العام يف تزوجت بدور! –

يتزوجون! أوالدنا هللا، شاء ما –
تتزوج؟ ألم وأنت –

الذكريات؟ تعاوده ألم ترى
… كال –

… القطار فاتك وإال أرسع –
… بأميال فاتني ضاحًكا: فقال

ولكنني خطتي ضمن الزواج يكن لم صدقني، تدري، ال حيث من تزوجت ربما –
… سنوات عرش من أكثر منذ متزوج

إقامتك بعد هنا الحياة تجد كيف خربني وقال: اكرتاث دون منكبيه كمال فهز
فرنسا؟ يف الطويلة
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إىل بالقياس يسرية فالحياة هنا أما ، يرسُّ مما الغزو عقب فرنسا يف الحياة تكن لم –
باريس؟! أين أين باريس، ولكن بحنان) (ثم هناك،

فرنسا؟ يف تبَق لْم ِلم –
ظروف حالت عندما عذر ثمة كان ، كالَّ ؟! َحِميَّ عىل َكالٍّ أعيش باستنكار: فقال

بد! السفر من يكن فلم ذلك بعد أما السفر، دون الحرب
عذبة خطرية مغامرة إىل مدفوًعا نفسه وجد ثم القديم؟ الكربياء من شذًا أهو تُرى

سليم؟ حسن صاحبنا أخبار وما بمكر: فتساءل مًعا،
شيئًا! عنه أدري ال بربود: قال ثم لحظًة، ارتياب بنظرة فحدجه

كيف؟! –
حوايل منذ وبينه بيننا ما انتهى الزجاج: خالل الطريق إىل برصه يمد وهو فقال

العامني!
!… أتعني إخفاءها: يستطع لم دهشة يف كمال فقال

امرأة أخرى؟ مرة العباسية إىل عايدة عادت هل املفاجأة. غلبته كالمه. يُتم ولم
ما آخر إيران إىل سفره كان بهدوء: وقال حني. إىل كله هذا يف التفكري فليؤجل مطلقة؟!

عنه؟ لطيف إسماعيل حدَّثني
عادت ثم واحًدا، شهًرا إال الرحلة هذه يف معه أختي تمكث لم بكآبة: حسني فقال

هللا! يرحمها منخفض) بصوت (ثم … بمفردها
هه؟! –

حسني إليه فنظر حولهم، من القريبة املوائد إىل ترامى صوٍت يف كمال عن ندَّت
عام! منذ ماتت لقد تدري! تكن لم وقال: كالداهش

عايدة؟! –
مجرًدا االسم نطقه من كمال خجل الوقت نفس ويف باإليجاب. رأسه اآلخر فهز
ال وكأن جميًعا األلفاظ وبدت لحظة. من أقل إال هذا عند يقف لم ولكنه مسموع، بصوت
ألم، وال حزن ال وارتياع. دهشة به ما وكان برأسه. تدور الَفناء بدوامة وشعر لها. معنى

حياتك! يف البقية محزن، خرب من له يا فقال: أخريًا وتكلَّم
بك أنور من تزوجت ثم شهًرا، أمي مع ومكثت وحيدة، إيران من عادت حسني: فقال
توفيت ثم مرضت، ثم شهرين، إال تعارشه لم ولكنها اإلنجليزية، اللغة مفتيش كبري زكي

القبطي. املستشفى يف
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زکي، بك أنور يقول ولكنه الجنونية! رسعتها يف األحداث هذه يتابع أن لرأسه كيف
ربَّاه لعايدة. زوج وهو مرات بمقابلته ف ترشَّ ولعله التعليمية. لهيئته األعىل املراقب وهو
كيف ولكن عايدة؟! هي أفكانت عام منذ املراقب حرم جنازة شيَّع أنه اآلن ليذكر إنه …

بحسني؟! يلتِق لم
وفاتها؟ حرضت هل –

… مرص إىل عودتي قبل توفيت كال، –
أختك! أنها أدري ال وأنا جنازتها يف رست لقد تعجبًا: رأسه يهز وهو فقال

كيف؟ –
ستُشيع الجنازة وأن توفيت قد املفتشني كبري حرم بأن اليوم ذلك املدرسة يف علمت –
الصحف، يف النعي عىل أطَّلع أن دون املدرسني زمالئي مع فذهبت اإلسماعيلية، ميدان من

… عام منذ ذلك كان جركس، جامع حتى املشيعني بني ورسنا
… مشكور سعيكم يقول: وهو حزينة ابتسامة حسني فابتسم

األخبار، من كخرب به تمر اليوم انتحر، أو لُجنَّ ١٩٢٦ عام الوفاة هذه وقعت لو
التجربة ملرارة أسريًا يزال ما وقتذاك وكان يدري، ال وهو جنازتها يشيع أن عجب ومن
خواطر من به طاف فيما برأسه طافت النعش صاحبة فلعل بدور، زواج عن تخلفت التي
جلس ثم معزيًا زكي بك أنور من تقدم حني الجنازة يوم يذكر زال وما وأرستها، بدور
بالحرير مكلًال جميًال نعًشا فرأى عينيه فمد النعش، حرض لقد قياًما قالوا: املشيعني، بني
ذهبت وقد … للمفتش الثانية الزوجة … عروس أنها زمالئه بعض تهامس حتى األبيض
زوجها؟ كان ومن ماضيه، يودِّع أنه يدري ال وهو النعش وودع الرئوي، لاللتهاب ضحية
تظنها وكنت الخايل؟ الزمان مالك به ريض فكيف وأبناء زوجة ذو الخمسني فوق رجل
وقت يميض وسوف الثانية! الزوجة بنصيب تقنع ثم للطالق تعنو هي فإذا الزواج فوق
والدهشة، الذهول من ولكن األلم أو الحزن من ال الصدر هذا جيَشان يسكن أن قبل طويل
كان وإن األبد، إىل الساحر املايض رس ضياع ومن األحالم، مباهج من العالم خلو ومن

بك! يجدر كان كما تحزن لم أنك فعىل حزن ثمة
سليم! حسن غريَّ ماذا لكن –

فغضبت بإيران بلجيكا بمفوضية موظفة الوغد عشق وقال: بازدراء رأسه حسني فهز
… باالنفصال وطالبته لكرامتها املرحومة

املطلقة!» بالبديهيات تعد لم إقليدس بديهيات أن املوقف هذا مثل يف املرء يعزِّي «مما
وأوالدها؟ –
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ألبيهم. جدتهم عند –
السيد أو فهمي يعرفها أن يمكن وهل العام؟ هذا يف عليها جدَّ وماذا هي؟ أين وهي

نعيمة؟ أو الجواد عبد أحمد
عشائي أتناول إني أَرك، دعني أذهب، أن يل آن يقول: ينهضوهو شداد بحسني وإذا

رتز. يف عادة
… هللا شاء إن يتمتم: وهو وتصافحا بدوره، فنهض

معاودة إىل حاجة به ليس وبأنه أخرى، مرة يراه لن بأنه يشعر وهو ذاك عند وافرتقا
حزين «إني لنفسه يقول وهو املرشب وغادر ذلك، إىل حاجة باآلخر ليس كما رؤيته،

«… بي يجدر كان كما عليك أحزن لم ألني عايدة يا

٥٢

تتابع ثم بالسكرية، شوكت آل بيت باب طارق طرق الليل من األخري الهزيع سكون يف
أقدام الداخل إىل تدافعت حتى الباب خادم فتحت إن وما النائمون. استيقظ حتى الطرق
إبراهيم وخرج الثالث. الشقق عىل وأطبقت والسلَّم الفناء يف انترشت الوقع، شديدة ثقيلة
مجموعة يتوسط كبريًا ضابًطا فرأى بالكرب متعبًا بالنوم الرأس مثقل الصالة إىل شوكت

الرش؟! هللا كفى هنالك ماذا منزعًجا: وتساءل الرجل فدهش واملخربين، الجنود من
إبراهيم املنعم وعبد شوكت إبراهيم أحمد والد ألست بخشونة: الكبري الضابط فسأله

البيت؟ هذا يف املقيمني
… بىل وجهه: امتقع وقد الرجل فأجاب
… جميعه البيت بتفتيش أوامر عندنا –

املأمور؟ حرضة يا ملاذا –
… فتِّشوا آمًرا: معاونيه نحو والتفت له يأبه فلم

ملاذا شوکت: إبراهيم تساءل حني عىل باألمر صادعني الحجرات إىل الرجال واندفع
شقتي؟ تفتشون

التي — النوم حجرة مغادرة إىل خديجة اضطرت ذاك وعند تجاهله. املأمور ولكن
هل ُحرمة! للنساء أليس غاضبة: تهتف وهي أسود بشال متلفعة — املخربون اقتحمها

املأمور! حرضة يا لصوص نحن
قبل، من الوجه هذا رأت بأنها بغتة تشعر بها وإذا غاضبة، وجهه يف تحدق كانت
رباه وأين؟ متى السن، تقدُّم يعتورها أن قبل األوىل صورته رأت أنها أصح بمعنًى أو
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ضابًطا كنت حرضتك تردد: دون وقالت واسمه؟ كثريًا، يتغري يكد لم ريب، دون هو إنه
… بالضبط الزمن أذكر ال عاًما ثالثني منذ بل عاًما، عرشين منذ الجمالية بقسم

متسائًال بينهما ناظريه شوکت إبراهيم وردد متسائلتني، عينني إليها املأمور فرفع
كذلك؟ أليس إبراهيم، حسن اسمك تقول: بها وإذا كذلك.

تعرفينني؟ حرضتك –
اإلنجليز قتله الذي أحمد فهمي وأخت الجواد عبد أحمد السيد بنت أنا برجاء: فقالت

تذكره؟ أال الثورة، أيام
رحمة هللا رحمه مرة: ألول مهذب بصوت وتمتم املأمور عينَي يف الدهشة فالحت

… واسعة
البهدلة؟ هذه لبيتي ترىض فهل أخته أنا أشد: برجاء فقالت

هانم. يا األوامر ننفذ إننا كاملعتذر: يقول وهو بوجهه عنها املأمور فأشاح
طيبون! أناس نحن املأمور، حرضة يا ملاذا ولكن –
… نجالك كذلك ليس ولكن نعم، برقة: املأمور فقال

القديم! صديقك أخت ابنا إنهما باضطراب: خديجة فهتفت
الداخلية. أوامر نُنفذ إننا نحوهما: ينظر أن دون املأمور فقال

… ذلك عىل لك وأقسم طيبان ولدان إنهما ضارٍّا، شيئًا يفعال لم –
بمغادرة املأمور فأمرهم يشء عىل يعثروا أن دون الصالة إىل واملخربون الجنود وعاد
يف تُعَقد مريبة اجتماعات عن أُبلغنا وقال: أمامه املاثلني الزوجني إىل التفت ثم الشقة،

… شقتيهما
املأمور! حرضة يا كذب هذا –

يبقيان وسوف عليهما القبض إىل اآلن مضطرٌّ لكنني كذلك، األمر يكون أن أرجو –
سليمة. تكون أن العاقبة ولعل معهما، التحقيق يتم حتى

ال … هذا القسم؟ إىل ا حقٍّ أتسوقهما بدموعها: وىش متهدِّج بصوت خديجة هتفت
أوالدك! وحياة عنهما اعُف … أتصور

مساؤكما! طاب عليهما، بالقبض رصيحة أوامر لدي ذلك، بوسعي ليس –
ونزال العجوز الرجل أعقابها ويف خديجة غادرتها أن لبثت وما الشقة. الرجل وغادر
من شديدة حال يف شقتها أمام واقفة وكانت كريمة ورأتهما يشء. عىل يلويان ال السلم

… السجن إىل أخذوه عمتي، يا أخذوه فهتفت: الفزع
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حيث األوىل الشقة إىل مرسعة ونزلت متحجرة، نظرة الشقة عىل خديجة فألقت
تنظر حيث فنظرت كالح، بوجٍه الفناء إىل تتطلَّع كذلك شقتها باب عىل سوسن وجدت
من ترصخ أن تتمالك فلم الخارج، إىل بهما متجهة وأحمد املنعم بعبد تُحيط القوة فرأت
نحوها فالتفتت سوسن، يد بها أمسكت أن لوال أثرهما يف باالنطالق ت وهمَّ قلبها، أعماق
يشءٍ عىل يعثروا لم روعك، هدئي حزين: هادئ بصوت لها قالت سوسن أن غري هائجة،

… وأحمد املنعم عبد لكرامة حفًظا وراءهم تجري ال يشء، ضدهما يثبُت ولن ُمريب،
عليه! تُحسدين الهدوء هذا بها: فصاحت

… اطمئني بخري، بيتهما إىل سيعودان وصرب: برقة سوسن فقالت
أدراك؟ من بحدة: فتساءلت
… أقول مما واثقٌة إني –

انعدم تقول: وهي بكف ا كفٍّ رضبت ثم زوجها نحو والتفتت لقولها تكرتث فلم
الطيبني الناس ربنا يأخذ ملاذا أوامر، عندي يل فيقول فهمي أخت ابنا إنهما له أقول الوفاء،

األرذال! ويرتك
القرصين! بني يف الجماعة بيت سيفتشون وقالت: إبراهيم نحو سوسن واتجهت
الضابط عليه فاقرتح القرصين بني يف جدهما بيت يعرف إنه للمأمور يقول ُمخربًا سمعت

منشورات! فيه أخفيا قد يكونا أن الحيطة سبيل عىل لألوامر تنفيذًا تفتيشه املساعد
إني ربي يا آه شيئًا، يستطيع كمال لعل أمي، إىل ذاهبٌة إني خديجة: فصاحت

… أحرتق
بارًدا الجو كان مضطربة. متالحقٍة خطواٍت يف السكرية وغادرت بمعطفها وجاءت
الغورية من انطلقت متواصل. تجاوب يف تصيح الديكة وكانت كثيًفا، يزال ما والظالم
ُمخربًا الفناء يف ووجدت ُمخربًا، البيت باب عند ووجدت اسني، النحَّ إىل الصاغة مخرتقة

… تلهث وهي السلم صعدت ثم آخر،
وهي حنفي أم جاءتهم ثم الجرس، رنني عىل مضطربة استيقظت قد األرسة وكانت
منزعًجا: فتساءل باملأمور التقى حيث الحوش إىل كمال وهرع «بوليس»، ذعر: يف تقول

أفندم؟
إبراهيم؟ وأحمد إبراهيم املنعم عبد أتعرف املأمور: فسأله

خالهما! أنا –
صناعتك؟ –
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السلحدار. بمدرسة مدرس –
البيت! بتفتيش أوامر عندنا –

إيلَّ؟ توجهها تهمٍة أي ملاذا؟ ولكن –
هنا. أخفياها لعلهما الشابني تخصُّ منشورات عن نفتش إننا –

… تشاء كما فتِّش تفضل منشورات، بيتنا يف ليس أنه لحرضتك أؤكد –
وما بمفرده. معه مىض وأنه والسطح السلم باحتالل القوة أمر أنه كمال والحظ
نظرٍة وإلقاء الحجرات د بتفقُّ اكتفى املأمور ولكن عقب عىل رأًسا البيت يقلب تفتيًشا كان
إليه: أنس وقد يسأله أن واستطاع أنفاسه، فاسرتدَّ الكتب، وخزانات املكتب عىل سطحية

بيتهما؟ فتشتم
… طبًعا –

القسم! سجن يف اآلن إنهما قصرية: لحظة بعد ثم
يشء؟ عليهما ثبت هل انزعاج: يف كمال فسأله

أن غري الحد، هذا إىل األمر يصل أال أرجو أمثاله: يف معهودة غري ة برقَّ الرجل فأجاب
للنيابة. مرتوك التحقيق

عواطفك! جميل لك أشكر –
البيت! أبهدل لم أنني تنَس وال يبتسم: وهو بهدوءٍ املأمور فقال

أشكرك! كيف أدري ال إني سيدي، يا نعم –
فهمي؟ املرحوم أخو حرضتك متسائًال: نحوه يلتفت به وإذا

تعرفه؟ أكنت نعم، وقال: دهشة كمال عينا فاتسعت
… هللا رحمه أصدقاء، كنا –

الجواد. عبد أحمد كمال … يده) له يمد (وهو … سعيدة مصادفة برجاء: كمال فقال
وعدت مالزًما فيه بدأت الجمالية! قسم مأمور إبراهيم حسن قائًال: الرجل فصافحة

… مأموًرا املطاف آخر يف إليه
يدينهما. ما عليهما يثبُت أال أرجو رصيحًة، األوامر كانت رأسه: يهز وهو ثم

فقال: وتبكي كان بما وعائشة أمها تُحدث وهي خديجة صوت إليهما ترامى وهنا
التفتيش كان أن بعد ولكن باملرحوم ذكرتني ثم العجيبة بذاكرتها عرفتني أمهما، هذه

أمكنك. ما طمئنها وقع، قد الدقيق
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يف الباب من عائشة مرقت الثاني بالدور مرورهما وعند جنب، إىل جنبًا مًعا نزال ثم
بال الناس أوالد عىل تقبضون ملاذا به: وصاحت قاسية بنظرٍة املأمور وحدجت بادية حدٍة

أمهما؟ بكاء تسمع أال سبب؟
يقول: وهو تأدبًا برصه غضَّ ثم للمفاجأة فعٍل كردِّ إليها املأمور برص فانحرف

… هللا شاء إن قريب ا عمَّ رساحهما سيطلق
والدتك؟ الثاني: الدور مدخل عن ابتعدا أن بعد كمال سأل ثم

ولكنها واألربعني الرابعة تجاوز لم شقيقتي! بل وقال: حزينة ابتسامة كمال فابتسم
… حطمها ما الحظ سوء من عانت

تردد ولكنه سؤاًال، يطرح أن همَّ بأنه إليه وُخيِّل كالداهش، إليه املأمور والتفت
سأله سبيله إىل الرجل يميض أن وقبل الفناء، يف وتصافحا به، َهمَّ كان عما عدل ثم لحظة

السجن؟ يف أزورهما أن املستطاع أمن كمال:
… نعم –
… شكًرا –

داعي ال غًدا، سأزورهما يقول: وهو وشقيقتيه أمه إىل فانضم الصالة إىل كمال وعاد
… معهما التحقيق عقب رساحهما يطلق وسوف للخوف،

بكاء، كفانا تبكي، ال نرفزة: يف عائشة فصاحت البكاء عن تُمسك ال خديجة وكانت
تسمعني؟ أال إليك، سيعودان

ولداه! يا السجن يف أدري، ال أدري، ال قائلة: خديجة فولولت
بالطمأنينة: توحي لهجة يف كمال فقال أخرسها، الحزن كأن صامتة أمينة وكانت
تصدق، ال لدرجة التفتيش يف بنا تلطَّف وقد فهمي، املرحوم صديق كان يعرفنا، املأمور

بعطفه! سريعاهما أنه شك وال
تذكرينه أال إبراهيم، حسن حنق: يف خديجة فقالت كاملتسائلة رأسها األم فرفعت
هانم! يا األوامر ننفذ إننا قال: أن إال منه كان فما فهمي أخت بأنني أخربته وقد أمي؟ يا

!… عينه يف أوامر
… شيئًا ذكرت أنها عليها يبد لم ولكنها عائشة نحو األم عينا واتجهت

بني، يا شيئًا أفهم لم بالغ: قلٍق يف له تقول وراحت جانبًا بكمال أمينة انتحت ثم
عليهما؟ ُقِبض ملاذا

ضدها! يعمالن أنهما خطأ تظن الحكومة قال: ثم قوله، ينبغي فيما كمال فتفكر
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اإلخوان من ألنه املنعم عبد عىل قبضوا إنهم تقول أختك وقالت: حرية يف رأسها فهزت
املسلمني؟ عىل يقبضون ملاذا املسلمني،

… ضدها يعملون تظنهم الحكومة –
بني؟! يا الكلمة نسيت … إنه قالت وأحمد؟! –

الحكومة! ظن يف كاإلخوان الشيوعيون شيوعي؟ –
عيل؟ سيدنا أشياع الشيوعيون؟! –

واإلنجليز! الحكومة ضد حزب هم الشيعة، ال الشيوعيون وقال: ابتسامة كمال فدارى
الحكومة املسكينة! أختك إىل انظر عنهما؟ يُفرج متى وقالت: حرية يف املرأة فتنهدت

املصاب؟! بيتنا إال يجدوا ألم واإلنجليز.

٥٣

املنعم عبد الجمالية قسم مأمور استدعى حني الشامل الصمت يف يرسي الفجر أذان كان
باالنرصاف، املأمور فأمره مسلح، جنديٌّ يسوقهما مكتبه أمام ومثال حجرته. إىل وأحمد

وصناعتك؟ وسنك اسمك وسأله: املنعم عبد إىل نظر ثم باهتمام، يتفحصهما ومىض
عاًما، وعرشون خمسة شوكت، إبراهيم املنعم عبد وثبات: بهدوء املنعم عبد فأجاب

املعارف. بوزارة التحقيقات بإدارة محقق
القانون؟! رجال من وأنت الدولة، قوانني تخرق كيف –

إن املساجد، يف ونخطب الصحف يف فنكتب جهاًرا نعمل ونحن قانونًا، أخرق لم –
يخفونه. ما يجدون ال هللا يدعون الذين

مريبة؟ اجتماعاٌت بيتك يف تحدث ألم –
واملشورة الرأي لتبادل األصدقاء؛ بني تجمع مما عادية اجتماعات كانت كال، –

… الدين يف ه والتفقُّ
حليفة؟ دول معاداة عىل التحريض األغراض هذه ضمن يدخل وهل –

بالدبابات كرامتنا تدوس التي الدولة غادٌر، عدوٌّ إنها سيدي؟ يا بريطانيا أتعني –
… حليفة دولة تكون أن يمكن ال

املحظورات! تبيح ظروًفا للحرب أن تدرك أن ينبغي وكان مثقٌف، رجٌل إنك –
الوجود! هذا يف األول عدونا هي بريطانيا أن أدرك إني –

وأنت؟ متسائًال: أحمد إىل املأمور والتفت
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عاًما، وعرشون أربعة شوكت، إبراهيم أحمد ابتسامة: شبه شفتيه وعىل أحمد فأجاب
… الجديد اإلنسان بمجلة محرر

مجلتك أن به املسلَّم من أنه عن فضًال املتطرفة، مقاالتك عن خطرية تقاريٌر هنالك –
… السمعة سيئة

… االجتماعية العدالة مبادئ عن الدفاع تعدو ال مقاالتي –
حرضتك؟ شيوعي –

يؤاخذ ال نفسه والقانون االشرتاكية، إىل يدعون النواب من وكثري اشرتاكي، إني –
… العنف أساليب إىل يلجأ ال دام ما رأيه عىل الشيوعي

شقتك يف مساء كل تُعقد التي االجتماعات تتمخض حتى ننتظر أن ينبغي أكان –
العنف؟ عن

وأجاب: الليلية؟! واملحارضات املنشورات رس عىل وقفوا هل تُرى نفسه: يف وتساءل
أو أربعة عن يوًما زواري عدد يزد ولم املقربني، باألصدقاء إال بيتي يف أجتمع ال إني

… العنف عن يكون ما أبعد تفكرينا وكان خمسة،
ومتزوجان مهذبان، و… مثقفان إنكما تردد: بعد قال ثم بينهما نظرة املأمور د وردَّ
تجنبا وأن الخاصة بشئونكما تهتما أن لكما األفضل من أليس حسن. كذلك؟ أليس

… الهالك؟ نفسيكما
… بها أعمل لن التي نصيحتك لك أشكر إني القوي: بصوته املنعم عبد فقال

التفتيش أثناء يف علمت قال: ثم رغمه، عىل كأنما مقتضبة ضحكة املأمور عن فندَّت
يل، حميًما صديًقا فهمي املرحوم خالكما كان وقد الجواد، عبد أحمد املرحوم حفيدا أنكما
الحياة قيد عىل ظلوا زمالءه أن حني عىل العمر ربيع يف حياته فقد أنه تعلمان وأظنكما

… املناصب أكرب تبوءوا حتى
عما سيدي يا أسألك دعني ه: حريَّ الذي املأمور لطف يف الرس أدرك وقد أحمد فقال

وأمثاله؟! خايل تضحية لوال مرص عليه تكون كانت
الفلسفة هذه من ودعكما ورويَّة بعقٍل نصيحتي يف فكِّرا وقال: رأسه الرجل فهز

املهلكة!
حظٍّا إلكما أرجو التحقيق، إىل تُْدَعوا حتى سجننا يف ضيفني ستبقيان يقف: وهو ثم

… سعيًدا
الدور إىل جميًعا ومضوا مسلحان، وجنديان أونبايش تسلمهما حيث الحجرة وغادرا
ان السجَّ استقبلهم حتى قليًال فيه فساروا الرطوبة شديد مظلٍم بهٍو إىل عرَّجوا ثم األريض،
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صوَّب ثم وأدخلهما، الباب الرجل وفتح السجن، باب عىل ليدلَّهم كأنما الكهربائي افه بكشَّ
املساحة متوسط فبدا املكان الكشاف وأضاء بُرشيهما. إىل به ليهتديا الداخل إىل ضوءه
عامًرا وكان الحديدية. القضبان تعرتضها جداره أعىل يف صغرية نافذة ذا السقف، عايل
شائهي املنظر مْجُفوِّي حفاة رجال وثالثة الطلبة، هيئة عىل شابان فيهم بالضيوف،
قد كانت القادمني وحركة الضوء أن غري الظالم، وساد الباب أغلق أن لبث وما الخلقة.
الصبح فلننتظر الرطوبة، قتلتني وإال أجلس لن همًسا: ألخيه أحمد وقال النائمني، أيقظت

واقفني.
السجن؟ هذا نربح متى أعلمت آجًال، أو عاجًال الجلوس إىل سنضطر –

ليس الجلوس، من بد ال يقول: — الشابني ألحد أنه بالبداهة أدركا — بصوت وإذا
… أياًما الوقوف من أخف ولكنه السار باليشء هو

طويًال؟ مكثتما هل –
أيام! ثالثة منذ –

عليكما؟ ُقبض ملاذا يسأل: الصوت عاد حتى الصمت وساد
… يبدو فيما سياسية أسباب قائًال: باقتضاب املنعم عبد فأجاب

قبل كنا السجن، هذا يف للسياسيني أخريًا األغلبية صارت ضاحًكا: الصوت فقال
… أقلية ترشيفكما

تهمتكما؟ وما أحمد: فسأله
لحية رأينا أن بعد للسؤال داعي ال يكن وإن مقاًما! أحدث فأنتما أوًال، أنتما تكلما –

اإلخوانية؟! أحدكما
وأنتما؟ الظالم: يف يبتسم وهو أحمد فسأله

… يقولون كما امة هدَّ منشورات بتوزيع متَّهم الحقوق يف طالب كالنا –
متلبسني؟ أضبطتما وسأله: أحمد فثار

… نعم –
املنشورات؟ يف كان وماذا –

… مرص يف الزراعية الثروة بتوزيع بيان –
نفسها! العرفية األحكام ظل يف الصحف تنرشه مما هذا –

حماسية! توجيهات شوية إليه يُضاف –
صاحب وعاد مرة، ألول وحشته من تخفف وقد الظالم يف أخرى مرة أحمد فابتسم

… االعتقال نخاف ما بقدر القانون نخاف ال إننا يقول: الصوت
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… شامل بتغيري تبرشِّ األمور إن –
… العهود جميع يف الهدف سنظل لكننا –

… ننَم ودعونا كالًما كفاكم قائًال: خشونة يف يعلو غليظ بصوت وإذا
الصبح؟ طلع متسائًال: فتثاءب زميليه من زميًال أيقظ صوته ولكن

… غرزٍة يف أنفسهم يحسبون أصحابنا ولكن كال، هازئًا: األول فأجابه
لسبب ال املكان هذا إىل بي أيزجُّ أحمد: إال يسمعه لم بصوت وهمس املنعم عبد د تنهَّ

هللا؟ أعبد أنني إال
أعبده؟! ال الذي أنا ذنبي وما باسًما: أذنه يف أحمد فهمس

القبضعىل إىل دعا ا عمَّ نفسه يسأل أحمد وراح صوته، يرفع أن ذلك بعد أحد يشأ لم
بمعطف مدثر وهو الشعب عن كتب طاملا وعربدة؟ سكر أم مشاجرة أم رسقة اآلخرين،
الكالحة الوجوه وهذه نومه. يف يغطُّ أو يلعن الشعب هو ها الجميلة، مكتبه حجرة يف
وما رأسه يحك كان الذي الرجل وذاك لحظات، الكشاف ضوء عىل رآها التي البائسة
فكيف أجله من تعيش الذي الشعب هو هذا دائبًا، نحوهما يزحف قمله فلعل إبطيه تحت
عن يمسك أن ينبغي اإلنسانية خالص به املناط الرجل هذا مالمسته؟! فكرة عن تجزع
«إن لنفسه: وقال جميًعا! العالم إلنقاذ ينهض حتى التاريخي موقفه يعي وأن شخريه
الرطب. املظلم املكان هذا يف مشاربنا اختالف عىل جمعنا الذي هو واحًدا إنسانيٍّا موقًفا
أو املناعة قوة يف تفاوت عىل واحد كلنا السواء، عىل والسارق والسكِّري والشيوعي األخ
املأمور، يقول هكذا الخاصة، بشئونك تُعنى ال ملاذا فقال: أخرى مرة نفسه وحدَّث الحظ»
أو موظف أو زوج هو بما يسعد قد اإلنسان أن والحق موفور، ورزق محبوبة زوجة ويل
عليه أُقِيض وسواء إنسان. هو بما نفسه باملوت أو باملتاعب عليه مقيض ولكنه ابن أو أب
لعينيه يرتاءى ما هو املتجهم الغليظ السجن فباب رساحه أطلق أم املرة هذه بالسجن
اإلنسان أنه إال الباهر؟ الخطري السبيل هذا يف يدفعني ماذا يتساءل: وعاد حياته. أفق يف
ميزة وأن العام، التاريخي اإلنساني ملوقفه املدرك لذاته الواعي اإلنسان أعماقي، يف الكامن
اختياره بمحض باملوت نفسه يقيضعىل أن يستطيع أنه هي املخلوقات سائر عىل اإلنسان

… ورضاه
يف يرتدد الشخري وكان مفاصله، يتخلَّل واإلعياء ساقيه يف ترسي بالرطوبة وشعر
وانية النور من طالئع الصغرية النافذة قضبان خالل الحت ثم موصول، بإيقاع األركان

… رقيقة
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٥٤

بعينني وحدجه الصالة يف به لحق ثم واجًما، يتبعه وكمال الحجرة الطبيب غادر
… كيلٍّ شلٍل حالة بأنها أخربك أن يؤسفني بهدوء: الطبيب فقال متسائلتني،

خطرة؟ حالة وسأله: شديًدا انقباًضا كمال صدر فانقبض
رضوريٌة فالحقن ولذلك رئوي؛ بالتهاب نفسه الوقت يف أصيبت وقد طبًعا! –

… إلراحتها
الشفاء؟ يف أمل هناك أليس –

هذه أن حدوده يف فيقرر الطبيب أما هللا، بيد األعمار قال: ثم قليًال الطبيب فصمت
… أيام ثالثة من أكثر تستمر أن يمكن ال الحال

إىل عاد ثم الخارجي الباب إىل الطبيب وأوصل بتجلُّد، املوت نذير كمال وتلقى
الشاحب وجهها إال الكثيف الغطاء من يبدو ال كالنائمة، أو نائمًة، األم وكانت الحجرة.
نحوه فأقبلت الرسير حيال واقفة عائشة وكانت االعوجاج. من يشءٍ يف املطبق وفوها

الطبيب؟ قال ماذا أخي؟ يا لها ما متسائلة:
تتكلم لم سيدي، يا تتكلم ال إنها الفراش: م مقدَّ عند موقفها من حنفي أم وقالت

… واحدة كلمًة
ضغط حالة أخته: مجيبًا قال ثم اآلن. بعد صوت لها يُسمع ولن لنفسه: وقال

الحقن! تُريحها سوف خفيفة، برد بإصابة مصحوبة
هكذا سرتقد كانت وإذا خائفٌة، إني نفسها: تخاطب كانت ولعلها عائشة، فقالت

البيت؟ هذا يف الحياة تحتمل فكيف طويًال
الجماعة؟ أخربت هل وسألها: حنفي أم إىل عنها فتحول

سيدي؟ يا لها ما الحال، يف ياسني ويس خديجة ست وستحرض سيدي، يا نعم –
… والعافية الصحة تمام يف الصباح يف كانت

إىل انطالقه قبل صباح كل كعادته بالصالة مرَّ وقد بذلك! يشهد وهو … كانت!
البيت تغادري ال يقول: وهو له قدمته الذي القهوة فنجان فتناول السلحدار، مدرسة

… جدٍّا بارٌد فالجو اليوم؛
سيدك؟ زيارة دون اليوم يل يطيب وكيف وقالت: الرقيقة ابتسامتها فابتسمت

أماه! يا عنيدة أنت لك، يحلو ما افعيل ا: محتجٍّ فقال
الحافظ. ربك فتمتمت:
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… أيامك يسعد ربنا املكان: يغادر وهو ثم
فعاد املدرسة يف ظهًرا مرضها نبأ جاءه وقد بيقظتها. عهده آخر هذا وكان –
كم ترى أيام! ثالثة إال يبق لم أجل دقائق. منذ سلًفا إليه نعاها الذي الطبيب مصطحبًا

وقع؟ ما لها وقع وكيف متى وسألها: عائشة من واقرتب هو؟ له ى تبقَّ يوًما
حجرتها نحو متجهًة قامت ثم الصالة، يف جالستني كنا قائلة: حنفي أم عنها فأجابت
خديجة»، سأزور الحسني زيارة من أفرغ «عندما يل: تقول وهي وتخرج معطفها لرتتدي
إىل فهرعت يشء وقوع صوت أذنيَّ إىل ترامى مبارشة دخولها وبعد الحجرة، إىل وذهبت
ست أُنادي: وأنا نحوها فجريت والدوالب، الرسير بني األرض عىل ُملقاة فوجدتها الداخل

… عائشة
وجعلت الرسير، إىل فحملناها املكان، هذا يف فوجدتها مرسعًة جئت عائشة: وقالت

أخي؟ يا تتكلم متى تتكلم، ولم تجبني، لم ولكنها بها عما أسألها
هللا! يشاء عندما ضيٍق: يف فأجاب

أجل الصامت. الشاحب الوجه إىل حزن يف ينظر ومىض جلس، ثم الكنبة إىل وتراجع
ستتغري نفسها الحجرة هذه سبيل. رؤيته إىل له يكون لن قريب فعما طويًال؛ إليه لينظر
يكن لم «أمي». أحد: به ينادي ولن مجموعه، يف البيت معالم بالتايل وستتغري معاملها
من ولديه بىل، … بعد؟ املوت يألف ألم كله. األلم هذا قلبه ل سيحمِّ موتها أن يتصور
عليه يُالم مما ولعله موجعة، األبدي الفراق لذعة ولكن الجزع، يقيه ما والتجربة العمر
وكم الجميع، أحبت وكم أحبته، وكم الغض. كالقلب يتألم ألم من کابد ما رغم أنه قلبه
ففي الفراق. عند إال النفس تعيها ال الطيبة السجايا هذه ولكن الوجود، يف يشءٍ كل أحبت
أعماقه، من لها يهتز وحوادث وأزمنة أماكن بصور ذاكرتك تزدحم الخطرية اللحظة هذه
مجلس ومجمرة السطح، بحديقة الفجر زرقة فيها وتمتزج الظالم، نورها يخالط هي وها
الجاحد، القلب أيها رائًعا حبٍّا وكان حلوة، بأغنياٍت الحمام وهديل باألساطري، القهوة
حتى تدمعا أن عينيك ولعل إليك، الناس بأحب استأثر املوت أن بحق غًدا تقول ولعلك
أن بك واألجدر طفلية رومانتيكية من يخلو ال كمأساة الحياة إىل والنظر املشيب. يزجرك
تضيع إالَم نفسك سائْل ثم املوت. هي سعيدة نهاية ذات كدراما شجاعة يف إليها تنظر

أنت؟ صنعت فماذا كامًال بناءً صنعت وقد تموت األم أن هباء؟ حياتك

الفراش نحو وتتجه مرتاعًة الحجرة تدخل بخديجة وإذا أقدام، صوت عىل واستيقظ
فغادر تجلُّده يخونه أن خاف حتى أمله وتضاعف بها. حلَّ عما وتسألهم أمها تنادي وهي
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عن وأخربهم فصافحوه، ورضوان، وزنوبة ياسني جاء أن لبث وما الصالة، إىل الحجرة
يسأله: وهو ياسني إليه عاد حتى وحيًدا ولبث الحجرة إىل فذهبوا التفاصيل، دون مرضها

الطبيب؟ لك قال ماذا
… أيام ثالثة ظرف يف يشءٍ كل سينتهي رئوي، والتهاب شلل وجوم: يف فقال

… باهلل إال قوة وال حول ال بحزن: وقال شفته عىل ياسني فعضَّ
األخرية؟ األيام يف تعبًا تشُك ألم مفاجئًا! يشء كل كان مسكينة، يتمتم: وهو جلس ثم

… كاملتعبة أحيانًا تبدو كانت ولكنها تعلم، كما الشكوى تعتِد لم إنها كال، –
قبل؟ من الطبيب عىل عرضتها ليتك –

الطبيب! سرية من نفسها إىل أبغض يكن لم –
… عمي يا املستشفى إىل تنقل أن أرى لكمال: فقال حني بعد رضوان إليهما وانضم
ممرضة الصيديل وسريسل ذلك، إىل داعي ال حزن: يف رأسه يهز وهو كمال فقال

… لتحقنها يعرفها
املجاملة تقتيض أمًرا كمال ذكر ذاك وعند وجوههم، يعلو والوجوم بالصمت والذوا

… كريمة؟ حال كيف ياسني: فسأل يهمله أال
… الحكيمة تؤكده ما هذا أو األسبوع، هذا بحر يف ستلد –

… بيدها يأخذ ربنا كمال: فتمتم
… املعتقل يف وأبوه الدنيا إىل الوليد سيخرج ياسني: فقال

حجرة إىل به ومىض كمال استقبله وقد قلدس، رياض القادم فكان الجرس، ودق
السكرتري فأخربني املدرسة يف عنك سألت رياض: قال الحجرة إىل الطريق ويف مكتبه.

حالها؟ كيف بالخرب،
… أيام ثالثة ظرف يف ستنتهي بأنها الطبيب وأخربني بشلل أُصيبت –

ما؟ حيلة هنالك أليس وتساءل: رياض فوجم
عما تدري ال غيبوبة يف أنها الحظ حسن من لعله وقال: يائًسا، رأسه كمال فهز

… شيئًا ينتظرها
شيئًا؟ ينتظرنا عما نحن ندري هل ولكن يجلسان: وهما ساخرٍة لهجة يف ثم

أن الحكمة من أن يرون كثريون يقول: اآلخر فعاد ينبس، أن دون رياض وابتسم
للتفكري ذريعة املوت من نتخذ أن يجب أنه والحق املوت، يف للتفكري ذريعة املوت من نتخذ

… الحياة يف
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أي — املوت عند أنفسنا فلنسأل كذلك أرى، فيما أفضل هذا باسًما: رياض فقال
بحياتنا؟ صنعنا ماذا — موت

… فيه أفكر كنت ما هذا شيئًا، بحياتي أصنع فلم أنا أما –
الطريق. منتصف يف زلت ما أنك بَيد –

نفسه يراود ما اإلنسان يتأمل أن دائًما املستحسن من أنه غري ال، وربما نعم، ربما
بد فال وإذن هروب، بالعلم السلبي اإليمان أن كما هروب، فالتصوُّف ذلك عىل أحالٍم، من
بالحياة. جديًرا إيمانًا ألنفسنا نخلق كيف هي واملسألة إيمان، من للعمل بد وال عمل، من
املقاالت وبكتابة كمعلم ملهنتي باإلخالص واجبها للحياة أديت قد حسبتني قال:

… الفلسفية
شك! بال واجبًا أديت وقد بعطف: رياض قال

خائن! لكل ينبغي كما الضمري معذب عشت ولكنني –
خائن؟! –

سجن يف زرته عندما أختي ابن أحمد يل قال بما أخربك دعني وقال: كمال د فتنهَّ
… املعتقل إىل نقله قبل القسم

عنهما؟ جديد من أما فكرة، عىل –
… الطور معتقل إىل كثريين مع رحال لقد –

يعبده؟ ال والذي هللا يعبد الذي باسًما: رياض فتساءل
… مطمئنٍّا تعيش كي أوًال حكومة تعبد أن يجب –

املحاكمة! من نظري يف أخف االعتقال حال أي عىل –
يعود متى العرفية؟ األحكام ترفع متى الغمة؟ هذه تنكشف متى ولكن رأي، هذا –

كاآلدميني؟! املرصيون يعامل متى والدستور! الطبيعي القانون إىل السلطان
ماذا علينا، ما متى! نعم بحزن: قال ثم يُرساه، يف الزواج بخاتم يعبث رياض فجعل

القسم؟ سجن يف أحمد قال
املناسبة هذه وليست عام، إنساني وواجب وزواج عمٌل الحياة إن يل قال نعم، –
الثورة فهو العام اإلنساني الواجب أما زوجه، أو مهنته نحو الفرد واجب عن للحديث
املثل نحو تطورها يف ممثلة الحياة إرادة تحقيق عىل الدائب العمل إال ذلك وما األبدية،

… األعىل
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… املتناقضات لكافة يتسع ولكنه جميٌل، رأي قال: ثم قليًال رياض فتفكر
إىل دعوة أنه عىل فهمته ولذلك املنعم؛ عبد ونقيضه أخوه عليه وافقه ولذلك نعم؛ –
الخليق الضمري بعذاب تعاستي أعلل فإني ولذلك غايته؛ كانت وأيٍّا مرشبه كان أيٍّا اإليمان
إذا بذلك تسعد أن العسري من ولكن أنانيتك قمقم يف تعيش أن يسريًا يبدو قد خائن. بكل

… ا حقٍّ إنسانًا كنت
يوشك خطرٍي بانقالٍب بشیر هذا وقال: املناسبة كآبة رغم عىل رياض وجه فأرشق

يقع! أن
، حلٍّ بدون قائمًة زالت ما اإليمان مشكلة إن مني، تسخر ال حذٍر: يف كمال فقال
من يبَق لم ولو تنتهي ولن تنتِه، لم املعركة أن هو نفيس به أعزي أن أستطيع ما وغاية

… كأمي أيام ثالثة إال عمري
نفيس وأرى وبالناس، بالحياة أومن إني قال: أيًضا؟ قال ماذا أتعلم يتنهد: وهو ثم
وهروب، جبن ذلك عىل النكوص إذ الحق؛ أنها أعتقد دمت ما العليا ُمثلهم باتباع ملزًما
ذلك عن النكوص إذ باطل؛ أنها اعتقدت ما مثلهم عىل بالثورة ملزًما نفيس أرى كما

األبدية! الثورة معني هو وهذا خيانة،
فقال والضيق اإلعياء كمال عىل بدا ثم موافًقا، رأسه يهز وهو ينصت رياض وجعل
يريح امليش لعل الرتام محطة إىل تصحبني أن يف رأيك فما الذهاب إىل مضطرٌّ أنا رياض:

أعصابك؟
عىل وكان — األول الدور مدخل عند ياسني وقابال الحجرة، وغادرا مًعا ونهضا
ريثما دقائق منهما استأذن أنه غري مصاحبته. إىل كمال فدعاه برياض— سطحية معرفة
خديجة وكانت غيبوبة، يف تركها كما فوجدها حجرتها إىل ومىض أمه. عىل نظرة يلقي
لم التي الكآبة وجهها وعلت البكاء، من عيناها احمرت وقد قدميها عند الفراش يف جالسة
عىل جلسن فقد حنفي وأم وعائشة زنوبة أما ابنيها. إىل الحكومة يد امتدت منذ تفارقه
عيناها راحت حني عىل وقلق، رسعٍة يف سيجارة تدخن عائشة وكانت صامتات، الكنبة

حالها؟ كيف وسألهن: ، عصبيٍّ اضطراٍب يف املكان يف تجوالن
تصحو! أن تريد ال واالحتجاج: الضيق عن ينم مرتفع بصوت عائشة فأجابت

ويأس حزيٍن تفاهم عىل دلَّت طويلة نظرة فتبادال خديجة إىل التفاتة منه وحانت
بصاحبيه. ويلحق الحجرة يُغادر أن إال يتمالك فلم مشرتك
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وعندما صمت، شبه يف الغورية إىل الصاغة فقطعوا متمهلني، الطريق يف وساروا
عىل متوكئًا الغورية إىل منها ينحدر الصمد عبد متويل الشيخ صادفوا الصنادقية بلغوا
حوله فيما يتلفت وكان أطرافه، وارتعشت برصه ُكف وقد مخلخلة، خطوات يف عصاه،

الجنة؟ طريق أين من مرتفع: صوت يف متسائًال
… يمينك عىل عطفة أول يضحك: وهو مارٌّ فأجابه

من يقرب بما املائة جاوز قد الرجل هذا أن أتصدق قلدس: لرياض ياسني وقال
… أعوام؟ عرشة

… حال أي عىل رجًال يعد لم إنه باسًما: رياض فقال
َمعلًما يعده وكان أباه، به يذكر كان بعطف. متويل الشيخ نحو ينظر كمال وكان
يعطفون وهم كثريين ووجد قرمز، وقبو قالوون وجامع القديم كالسبيل الحي معالم من
وجهه يف رون يصفِّ راحوا الذين الغلمان بعض شقاوة من يسلم لم العجوز أن غري عليه،

حركاته. محاکني يتبعونه أو
الغورية. إىل مًعا عادا ثم ركب، حتى معه وانتظرا الرتام، محطة رياضحتى وأوصال

… القهوة إىل تذهب أن لك آن ألخيه: وقال فجأة السري عن كمال ف وتوقَّ
… معك سأبقى كال، بحدَّة: ياسني فقال

… البتة ذلك إىل داعي ال فقال: أخيه، بمزاج الناس أعرف من كمال وكان
أمك! أنها كما أمي إنها يقول: وهو أمامه ياسني فدفعه

يف بالحياة مكتظٍّا يسري إنه ا حقٍّ ياسني! عىل بالخوف شعوٌر بغتًة كمال وداخل
أن غري بالكأبة، فؤاده وطفح باألهواء؟ املفعمة حياته يحتمل إالَم ولكن الجمل ضخامة
وأرى قال، هكذا وبالناس، بالحياة أومن إني املعتقل. إىل الطور، إىل فجأة طار فكره
جبن ذلك عن النكوص إذ الحق؛ أنها أعتقد دمت ما العليا ُمثلهم باتباع ملزًما نفيس
عن النكوص إن باطل أنها اعتقدت ما مثلهم عىل بالثورة ملزًما نفيس أرى كما وهروب،
كالتصوف الهروب من نوع الشك لعل ولكن الباطل، وما الحق ما تسأل وقد خيانة! ذلك
أبديٍّا؟! وثائًرا مثاليٍّا وزوًجا مثاليٍّا مدرًسا تكون أن تستطيع فهل بالعلم. السلبي واإليمان
أستبضع بأن كريمة كلفتني يقول: وهو ياسني توقف الرشقاوي بدكان مرا وعندما

… إذنك عن املنتظر للمولود اللوازم بعض لها
قماًطا املنتظر؛ املولود لوازم من يريد ما ينتقي ياسني وراح الصغري، الدكان ودخال
حداًدا عاًما استعمله الذي األسود عنقه رباط أن كمال تذكَّر ذلك وعند ومنامة، وطاقية
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حني للرجل فقال الحزين، اليوم به ليواجه جديٌد آَخُر يلزمه وأنه استُهلك، قد والده عىل
… فضلك من أسود عنق رباط ياسني: من فرغ

… الدكان وغادرا لفافته، كلٌّ وتناول
… البيت نحو جنٍب إىل جنبًا فمضيا هادئة سمرة يقطر املغيب وكان
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