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عّياد أبو  شكري  األستاذ/  صاحبه  لوفاة  مغلق  "“املحل 
السبت” مساء  الراشدين  اخللفاء  مسجد  مناسبات  دار  يف   العزاء 
يافطة عّلقها مراهق عىل البوابة املعدنية الستوديو تصوير “اضحك الصورة 
تطلع حلوة” يف شارع سليم األول بحي الزيتون، صباح يوم مجعة، حني بدأ 
العرشات من امللتحني ذوي األردية البيضاء القصرية يف التوافد عىل مسجد 
اجلويني”. دانيال  “أبو  شيخهم  من  اجلمعة  خطبة  باهلل” لسامع  "“العزيز 
التفاًتا وواصل  يعرها  ومل  املعّلقة  الورقة  عابسة عىل  نظرة  بعضهم  ألقى 
التمتمة بتسبيحاته، بينام عّلق الذين يظنون أنفسهم أكثر إيامًنا وُقدرة عىل 

احلكم قائلني:      
- مصّورايت يف نار جهنم وبأس املصري.

ارتعد املراهق الصغري من ذكر اجلحيم، فارتدت يده عن التأكد من 
 تثبيت الورقة جيًدا بالـ»سوليتب«، وانرصف يف اجتاه منزل أستاذه الراحل.

مل تعش تلك الورقة طوياًل بعد صاحبها، أو بعد رحيل واضعها، حيث 
نزعها متحّمس نبتت حليته بالكاد، وتوقف منذ شهور قليلة عن ممارسة 
املنزل،  كومبيوتر  عىل  من  “البورنو”  أفالم  كل  ومسح  الرسية،  العادة 
وأضاف بدالً منها عىل “اهلارد” ذاته العديد من تفاسري القرآن والتالوات 
العجمي”. عىل  بن  و“أمحد  جربيل”،  “حممد  املفضلني  شيوخه   بصوت 
شيخوخة  عن  بعيًدا  رياحه  بأالعيب  يامرسها  التي  الشتاء  طفولة  ومع 
الصيف وجديته الصارمة التي تقطعها بعض النسامت اخلفيفة كابتسامات 
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جماملة لزوم استمرار احلياة، تالعبت رياح ذلك النهار الشتوي يف منتصف 
“سنط”  شجرة  عىل  مؤقًتا  لصقها  وأعادت  املنزوعة  بالورقة  ديسمرب 
عريضة هي آخر ما تبقى من طابع حي الزيتون القديم حني كان مكاًنا 
 زراعًيا تنتقل إليه أرس القاهرة الربجوازية لقضاء عطالت هناية األسبوع.

وألن األطفال ال يطمئنون الستقرار يشء لعبوا به يف مكان واحد أكثر 
حتى  معني،  اجتاه  دون  السامء  يف  لتحلق  الورقة  عادت  ثوان،  بضع  من 
أهنا مرت دون قصد يف طريق روح املصّور الراحل التي بدأت رحلتها 
كانت. حيث  الفضاء  يف  وانطلقت  اجلسد  قيود  من  التحرر  يف   النهائية 

قرأ األستاذ شكري ما كتبه “صبيه” حسن عىل الورقة، واكفهر قلياًل قبل 
أن ينطق بصوت مل خيرج من حنجرة وفم ولسان:

عيل غبي، اسرتخص وكتبها عند الواد محودة صاحبه بتاع السايرب  ـ
حتعرف  مش  والناس  كويس،  مثبتهاش  وكامن  ال  اخلرا،  زي  بفونت 

وتيجي العزا، جحش صحيح.
بأمورنا  كثرًيا  نفسها  تشغل  اجلسد ال  مغادرة  بمجرد  األرواح  وألن 
أكثر  قىض  وكمصّور  العادة  بحكم  أبوعّياد  شكري  اكتفى  الدنيوية، 
الكامريا. وعدسة  البرش  كل  مثل  اثنان  عيون،  بثالثة  عاًما  مخسني   من 
يقول  كام  الطائر”  “عني  منظور  من  ارتفاع،  عىل  من  املشهد  تأمل 
لتبعدها  رسيًعا  رضبتها  منتقبة  وجه  تصافح  الورقة  وشاهد  املصّورون، 
 وكأهنا صورة عن التحرش جديرة بالفوز يف إحدى مسابقات التصوير.

سجاجيد  إحدى  بجوار  األرض  عىل  الورقة  استقرت 
عميق،  فج  كل  “مرتو”من  بالـ  أتوا  والذين  الشيخ  ُمريدي 
ندري. ال  حيث  إىل  شكري  األستاذ  روح  ذهبت   بينام 

مارست  قد  املسكينة  العزاء  ورقة  كانت  اجلمعة،  صالة  انتهاء  ومع 
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بعض  يبيع  ريفي  مللتح  ورقي  كمنديل  العمل  يف  هلا،  تتقدم  مل  وظيفة 
يوم مجعة  يأيت كل  بيديه،  يدفعها  اإلبل عىل عربة خشبية  وألبان  التمور 
املال. وربح  احلسنات  ربح  ربحني،  عن  بحًثا  الشيخ،  خطب   لسامع 
التفت لعجوز أرص عىل سعر أقل لكيلو  بعيًدا  وبعد أن كورها وألقاها 

التمر وهتف بعد أن انفتحت أنفه:
- باهلل عليك يا شيخ وال ربع جنيه، ده جمابش حقه.

اجلنازة  صالة  عىل  اجلامع  شيخ  نادى  املصلون  ينرصف  أن  وقبل 
محلت  التي  اخلشبة  خترج  أن  قبل  األربعة  التكبريات  يكربون  فاصطفوا 
املوتى يف رحلته  نقل  لسيارة  عّياد يف طريقها  أبو  جسد األستاذ شكري 

األخرية إىل األسكندرية حتى يدفن بجوار والده وأجداده. 
االستاذ  منزل  أن  إال  اجلمعة،  هنار  حمل  فعلًيا  حل  قد  املساء  يكن  مل 
يبعد  والذي  الزيتون  حي  يف  خليل”  “حسن  بشارع  شكري 
املريح  امليش  من  دقائق  عرش  يملكه  الذي  التصوير  ستوديو  عن 
شقتهم  امتألت  أن  بعد  فعاًل  أظلم  قد  الستني،  سن  يف  رحل  لرجل 
للعزاء. السواد  ارتدين  الاليت  املعزيات  من  بجحافل  آخرها   حتى 

بينام جلس “أيمن” االبن الوحيد للفقيد بجوار بعض اجلريان وأصحاب 
حمالت املكواة والبقالة يف الشارع عىل بعض املقاعد اخلشبية يف مدخل العامرة 
الستقبال املعزين من الرجال، الذين كانت رحلتهم تنتهي بمجرد عبور 
البوابة احلديدة للمبنى السكني، بينام تكمل زوجاهتم اهلرولة عىل درجات 
 السلم للصعود لشقة األستاذ شكري يف الدور الثالث للقاء زوجة الفقيد.

أن  بعد  السكان  أحد  به  تربع  تسجيل  جهاز  صوت  وعىل 
أرضبت  قد  يملكوهنا  التي  التسجيل  أجهزة  أن  اجلميع  اكتشف 
سنوات  منذ  االستخدام  وعدم  البطالة  بحكم  العمل  عن 
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واإلنرتنت. الكومبيوتر  عىل  الكيل  االعتامد  بعد   عديدة 
وعىل صوت الشيخ عبدالباسط عبدالصمد املسجل عىل رشيط كاسيت 
اهرتأ بفعل الزمن وأصابه التلف يف أماكن عديدة، استمع مجيع اجللوس يف 
بري السلم لسورة “ق”، بينام اكتفى جار عجوز باملرور عىل احلضور لتوزيع 
السجائر املحلية التي رفضها معظمهم وأشعلوا سجائرهم اخلاصة، بينام 
أشعلها أيمن وهو يتساءل داخل نفسه يف غضب عن اختيار هذا اجلار 
ذاته لتلك السورة من القرآن عوًضا عن مائة وثالثة عرش سورة أخرى، 
 بينام كان صوت الشيخ يعلو يف إحدى وصالت الرشيط السليمة قائاًل:
﴿َوَلَقْد َخَلْقنَا اإِلنَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسُه َوَنْحُن َأْقَرُب إَِلْيِه ِمْن 
اَمِل َقِعيٌد، َما َيْلِفُظ ِمن  َياِن َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشِّ ى امْلَُتَلقِّ َحْبِل اْلَوِريِد، إِْذ َيَتَلقَّ
َقْوٍل إاِلَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد، َوَجاَءْت َسْكَرُة امْلَْوِت بِاحْلَقِّ َذلَِك َما ُكنَت ِمنُْه 
َعَها َساِئٌق  َنْفٍس مَّ اْلَوِعيِد، َوَجاَءْت ُكلُّ  َيْوُم  َذلَِك  وِر  َوُنِفَخ يِف الصُّ َتِيُد، 
اْلَيْوَم  َك  َفَبرَصُ ْن َهَذا َفَكَشْفنَا َعنَك ِغَطاَءَك  َلَقْد ُكنَت يِف َغْفَلٍة مِّ َوَشِهيٌد، 
َعنِيٍد﴾. اٍر  َكفَّ ُكلَّ  َجَهنََّم  يِف  َأْلِقَيا  َعتِيٌد،  َلَديَّ  َما  َهَذا  َقِرينُُه  َوَقاَل  َحِديٌد، 

 

يتحول  الصوت  كان  الكاسيت  إلغالق  أيمن  ينهض  أن  وقبل 
أن  بعد  القاريء  لصوت  كارتونية  طبقة  مع  ممكنة  رسعة  ألقىص 
سامع  بعد  البعض  ابتسم  الكاسيت،  “هيد”  يف  الرشيط  ُحرش 
ضاحًكا  ركبتيه  عىل  أيمن  سقط  بينام  الطريقة،  هبذه  الصوت 
حلظًيا. الصمت  عىل  األخرى  األصوات  كل  أجرب  عايل،   بصوت 

النميمة  يف  املعزون  بدأ  املقبول،  عن  الضحكة  زمن  طال  وبعدما 
هجرانه  يكفيه  مل  الذي  العاق،  اإلبن  هذا  حول  الشفاة  ومصمصة 
وفاته. يوم  سعيًدا  ويضحك  بل  سنوات،  عرش  من  أكثر  منذ  أبيه   لبيت 
بعض رمحاء القلوب كانوا    أكثر رمحة حني اعتربوا هذه     الضحكة “الشيطانية” 
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االبن من رحيل األب غاضًبا عليه.  حسبام رأوها هي جزء من صدمة 
الستخدام  املعزون  اضطر  مما  الضحك،  عن  يتوقف  مل  أيمن  لكن 
املكان،  ملغادرة  أعىل  من  زوجاهتم  واستدعاء  املحمولة  هواتفهم 
السلم  بري  عن  بعيًدا  الضاحك  سحب  املقربني  بعض  حاول  بينام 
حاًل. جتد  لعلها  والدته  إىل  للصعود  فاضطروا  فشلوا   لكنهم 
التصوير قد  إليه كان الشاب حسن، صبي ستوديو  وقبل أن يعودوا هبا 
عاد من اخلارج خماطًبا ابن رب عمله الذي ما زال يضحك جالًسا عىل 

ركبتيه:
 - أنا عّلقت ورقة تانية يا أستاذ أيمن بدل اليل ضاعت.

توقف أيمن عن الضحك فجأة كام بدأه فجأة وتأمل الصبي جيًدا للمرة 
 األوىل يف حياته وقبل أن يرد، أكمل الفتى حديثه:

- الواد محودة صاحب السايرب اليل جنبنا، قاليل الورقة ضاعت علشان 
 مكتبناش فيها “ إنا هلل وإنا هلل راجعون”.

هنض أيمن معتمًدا عىل كتفي الصبي الذي حيادثه، وضع يده عىل كتفه 
ليسحبه خارج “بري السلم” ويغادرا الشارع بأكمله. 

مل  الغاضبني،  األقارب  بصحبة  السلم  لبري  بصعوبة  األم  وبوصول 
يكن هناك سوى مقاعد خشبية صامتة وجهاز “كاسيت” صامت أيًضا 

وقطة جالسة يف صمت وسكون كأهنا يف عزاء.
“أيمن ميش؟!”

وقبل أن يرد عليها أحد استدارت أم أيمن لتعود إىل أريكتها املفضلة 
يف شقتها بالدور الثالث لتواصل البكاء مع الرفيقات وكأن شيًئا مل يكن.

*  *  *
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تقاطع شارع هدى شعراوي  الضيق يف  البار  الظالم عىل ذلك  خيَّم 
عليها  جلس  منضدة  من  الساقي  واقرتب  حرب،  طلعت  شارع  مع 
ال  سنه  أن  عىل  تنم  غاضبة  بنظرة  حسن  رمى  وحدمها،  وحسن  أيمن 
بينام  القانون،  خيالف  هذا  وأن  عام،  مكان  يف  البرية  بتناول  له  يسمح 
حياته. يف  يرشهبا  برية  زجاجة  ثالث  عقب  أخرى  دنيا  يف  حسن   كان 

استوعب أيمن نظرة الساقي فوضع عرشة جنيهات يف جيبه قائاًل:
- مساء الفل ياعم داوود.

الوضيعة  األرواح  يف  املال  يبثَّها  التي  السعادة  بفعل  الرجل  ابتسم 
ووضع زجاجتني »مايسرت ماكس« وقال قبل أن ينرصف:

- واهلل احلكومة يا أيمن باشا، إحنا عينينا ليك.
أكمل أيمن حواره مع الصبي متجاهاًل وجود الساقي متاًما:

- وأنا قدك يا حسن كان أبويا نفسه يعلمني التصوير، كان بينزلني 
معاه يومًيا يف االستوديو وكامن يف األفراح ملا احلال يبقى مايش.

وكان  الكامريا،  من  أقرب  ملا  بيزعقيل  كان  يرمحه  اهلل   -
اليوم. عىل  وميحاسبنيش  أتعشى  علشان  األفراح  يف   بياخدين 
إليه  التفت  للحظات،  املكان  ضجيج  لتقطع  أيمن  ضحكة  ارتفعت 
احلضورمتسائلني عن سبب سعادته، غري أن ُسُحب الكحول مالبثت أن 

أعادهتم إىل أنفسهم يف حلظات سبقت انتهاء الضحكة
- شكري أبو عّياد كان بخيل أنا عارف.

مع أول رشفة من الزجاجة اجلديدة مل يتمكن حسن صاحب الستة 
احلائط  املعّلقة عىل  يرى عالمة »ستال«  كان  أيمن،  عاًما من سامع  عرش 
أمامه وقد اختذت شكل وحًشا أسطورًيا من وحوش »الباور رينجرز« 
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أحالمه  فتاة  بـ»إيميل«  هذا  ذكره  العامل،  يغزو  أن  يف  يرغب  والذي 
صاحبة الشعر األصفر التي أدمنت زيارته يف األحالم، والتي يستدعيها 
 ملامرسة العادة الرسية يف محام االستوديو أو املنزل كلام اضطرته احلاجة.

الُكحول،  بفعل  الناتج  حسن  فراغ  »إيميل«  تتل  أن  وقبل 
ما  كل  ليفرغ  اجلديد  املرشوب  هذا  تعتد  مل  التي  معدته  تستدعيه 
يفعل. ما  يدرك  أن  قبل  أيمن  مالبس  وعىل  املنضدة  عىل  بطنه   يف 

يميزها  مل  التي  املنضدة  لتلك  األنظار  كل  واجتهت  الصمت  حل 
حلظة،  تتوقف  مل  التي  أيمن  ضحكة  سوى  التقيؤ  هذا  بعد 
حاالً. املكان  بمغادرة  طالبهم  الذي  البار  ساقي  داوود   وبرطمة 
وموضوًعا  شكاًل  الغريب  الثنائي  كان  معدودة  دقائق  وخالل 
باملياه  مالبسهام  ابتلت  بعدما  حرب  طلعت  شارع  يف  يسريان 
تغيب. ال  عنيدة  رائحته  بقيت  بينام  القيء  أثر  أزالت   التي 

استنشق أيمن نفًسا عميًقا وأشار إىل حسن لُيقّلده، ثم تابع املسري وخلفه 
املراهق الذي لعب الكحل برأسه حتى أن روح شكري أبو عّياد حرضت 

إليه من جديد:
 - كده يا وسخ بتسكر يوم وفايت بدل ما تعيط.

وقبل أن يرد حسن الذي هُبـَِت وتوقف ومل يلحظه أيمن وواصل السري، 
 أكمل شكري:

- إيه اليل ملَّك عىل العيل النجس ده، وديني ألوريك.
يطرد  كمن  بيده  وأشاح  الضحك،  من  نفسه  منع  عن  حسن  عجز 
للمرة األوىل  يتعرف عليه  الذي  برفيقه  ليلحق  الشبح، ثم جرى  صورة 

قائاًل:
 - أبوك بيقويّل ممشيش معاك.
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أجاب أيمن دون أن يلتفت للمتحدث:
قال  ال  عمره  صحيح  هو  كالمه،  أسمع  منك  لو  أنا   -
بيفهم. بقى  مات  ما  بعد  تالقيه  بس  صح،  حاجة  عمل   وال 

وقبل أن يرد املراهق املخمور، أوقف أيمن »تاكيس« قائاًل:
- الزيتون، والنبي وصل األخ وخد دول.

أعطى السائق عرشون جنيًها وساعد حسن عىل الركوب ثم سحب 
نفًسا عميًقا كمن ختلص من محل ثقيل، ثم أخرج هاتفه املحمول وطلب 

آِخر رقم اتصل به قائاًل:
- جني، عايز أشوفك حاالً.

- ال مفيش حاجة اسمها مينفعش، أنا جايلك دلوقتي.
لإلتصال  حماوالت  أي  ليمنع  نفسه  اهلاتف  وأغلق  اخلط،  أغلق  ثم 
التي  املهندسني، حيث تسكن جيهان  ليقودها يف اجتاه  واجته إىل سيارته 

ينادهيا »جني« يف شارع »شهاب«.

*  *  *

شاشة  أمام  جالسة  تركها  الفاتر،  جني  باستقبال  كثرًيا  أيمن  هيتم  مل 
سحب  النوم،  غرفة  إىل  كلمة  أي  دون  مبارشة  واجته  التليفزيون 
الفراش  فوق  معّلقة  صغرية  مكتبة  يف  رف  من  الفودكا  زجاجة 
فقط. بالـ»بوكرس«  ليبقى  مالبسه  خيلع  أن  قبل  القليل   وارتشف 

فيلاًم  تشاهد  وهي  األريكة  عىل  جنينًيا  وضًعا  اختذت  التي  جني  إىل  عاد 
ينتظر  أن  دون  بجسده  ألقى  الفضائيات،  إحدى  عىل  حلمي  ألمحد 
ليلتقط  الفرصة  انتهز  لكنه  متأملة،  رصاخها  فارتفع  مكاًنا،  له  ُتفسح  أن 
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ابتسامة ساخرة   الريموت كونرتول بحًثا عن فيلم أمريكي وعىل وجهه 
هنضت غاضبة:

- إيه اليل أنت بتعمله ده، أنا مش نقصاك!
- أنا ابويا مات يا جني.

أجلمت اجلملة الفتاة وحل الصمت حلظة قبل أن يميل أيمن إىل اليسار 
قلياًل ليتمكن من استخدام الريموت، اندهشت جني وألقت نظرة عىل 
 الفيلم الذي أستقر عليه، قبل أن تتجه للمطبخ إلحضار كوبني زجاجيني.

وفتاة  األوىل  العاملية  احلرب  فيلاًم عن  تعرض  كانت  التي  الشاشة  وأمام 
تبحث عن خطيبها الذي أبلغوها رسمًيا بوفاته ولكنها متأكدة من بقائه 
عىل قيد احلياة، رشب اإلثنان نصف الزجاجة قبل أن ينهار أيمن يف البكاء 
بني أحضان جني التي تابعت الفيلم وهي تربت عىل ظهره يف آلية أجهزة 

»املساج« احلديثة، وعند أول فاصل إعالين تساءلت:
- أنت بتعيط ليه، انت عمرك ما حبيته؟!

التي  صديقته  عىل  نظرة  ليلقي  رأسه  ورفع  البكاء  عن  أيمن  توقف 
ارمتى يف أحضاهنا متأماًل من أسفل تلك النغزة يف منتصف ذقنها والتي 
شكلت مع وجهها الدائري أحد أهم مالمح مجاهلا، باإلضافة إىل أنفها 
حاجته  والدهتا  قبل  األخرية  اللحظة  يف  أدرك  كأنه  يبدو  الذي  الصغري 
ناصع  جبني  صاحبها  التي  اخلرضاء  العيون  من  زوج  أسفل  للوجود، 
تعامل  دائاًم  صاحبته  جيعل  إمهال  يف  متناثر  أشقر  وشعر  برشهتا  كبقية 

وكأهنا شابة أوروبية تعيش يف مرص.
- صدقيني معرفش أنا بعيط ليه؟

- قوم نام يا أيمن.
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وقبل أن جييب كانت قد عادت لرتكز كلية يف الفيلم الذي عاد بعد 
إىل  فانسحب  احلديث  من  جدوى  ال  أنه  أدرك  اإلعالنية،  الفقرة  انتهاء 

غرفة النوم، وعند باب الغرفة توقف قلياًل ثم قال:
- تصبحي عىل خري.

لكن جني التي كانت تعود بالريموت كونرتول إىل فيلم أمحد حلمي 
مرة أخرى بنفس الرتكيز مل ترد , هز رأسه وأغلق الباب خلفه وفتح زر النور 
ليجد نفسه أمام املرآة، تأمل جسده العريض وذلك الكرش املتكور عىل 
 بطنه، قبل أن يقرتب من املرأة ليعيد عد الشعريات البيضاء يف حليته القصرية.

فك األستك الذي يربط به شعره األسود الناعم عىل هيئة ذيل حصان، 
ثم أخرج العدسات من عينيه اللتان امحرتا بفعل البكاء، أدهشه إحساسه 
بالسن فجأة، شعر بأن تلك التجاعيد اخلفيفة حول عينيه البنيتني الضيقتني 
صارت أكثر عمًقا، كام أن ذلك اجلرح القديم يف أنفه الصغري قد بدا أوضح 
 من ذي قبل، ابتسم معجًبا بوسامته وجلس عىل الفراش استعداًدا للنوم.
فالتقطه  بأحد قدميه  بنطاله  تعّلق  يرفع قدميه من عىل األرض  وقبل أن 
 لريمي به عىل مقعد »الترسحية« سقطت منه عىل األرض صورة فوتوغرافية.

فيها  وحدق  األرض  عىل  من  التقطها  جيبه،  يف  لوجودها  أيمن  تعجب 
يعرفه وطفل صغري  أباه وأمه ورجل غريب ال  ليجدها جتمع  مندهًشا، 
النوادي. أحد  يبدو محام سباحة  الرجل وخلفهام   جيلس عىل رجل هذا 
قلب أيمن الصورة عىل ظهرها لعله جيد أي عبارة مدونة عليها فلم جيد، 
 تساءل عن مصدر الصورة، وكيف دخلت جيبه بحجمها x 9 15سم.

متدد عىل الفراش ليعيد الرتكيز يف الصورة التي تبدو من ألواهنا الباهتة 
وزي أصحاهبا وكأهنا التقطت يف ثامنينات القرن املايض.

*  *  *
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باالستيقاظ  تطالبه  جني  صوت  عىل  عينيه  فتح  عندما  الصباح  يف 
الفراش  من  أيمن  قفز  املشاوير،  بعض  لقضاء  املنزل  ستغادر  ألهنا 
بتنظيفه  تقوم  التي  املرأة  وصول  قبل  املنزل  بمغادرة  ويعدها  ليودعها 
الصورة،  تذكر  مالبسه  ارتداء  وأثناء  محامه  أخذ  أن  وبعد  أسبوعًيا، 
جيدها. فيلم  كاملة  ساعة  طيلة  وأسفله  الفراش  عىل  عنها   فبحث 

وعندما  الصورة،  نسيان  حماوالً  املرأة  وصول  قبل  الشقة  ملغادرة  اضطر 
فوتوغرافية  صورة  سقطت  “الربفان”  بعض  ليضع  سيارته  تابلوه  فتح 
منه، التقطها ليجدها نفس الصورة، تأمل الرجل الغريب جيًدا ثم تذكر 

أنه عمه “عيد”.
املزدحم  الطريق  تأمل  الفهم،  عدم  عن  تعبرًيا  السفىل  شفته  امتدت 
بالبرش يف ذلك التوقيت من النهار يف املهندسني، تساءل مرة أخرى عن 
مصدر الصورة، ثم قرر أال هيتم، لعله “حسن” وقد لعبت اخلمر برأسه 

أمس وأراد مداعبته.
نظر يف ساعته ووجدها تشري إىل الواحدة ظهًرا، تذكر موعد العزاء 
يف السادسة قبل وصول املعزين، قرر أن يعود إىل شقته لريتدي “بدلة” 
مناسبة للعزاء عىل أن يسأل الصبي عن تلك الصور التي تركها يف سيارته.

ركن أيمن سيارته أمام مدخل العامرة التي يقطنها مبارشة، وغادرها 
مصطحُبا غداءه الذي اشرتاه من أحد املطاعم يف الطريق وأمام األسانسري 

عجز عىل أن يمنع سبة فلتت منه عندما اكتشف انقطاع الكهرباء.
أن  عليه  الذي  دوًرا  عرش  األحد  عىل  معنى  ذات  غري  نظرة  ألقى 
يف  البناية  تلك  سطح  عىل  الصغرية  الشقة  لتلك  يصل  حتى  يصعدهم 

شارع سعد زغلول يف وسط البلد.



18

فكر أن يعود مرة أخرى لشقة جني، لكنه تذكر عاملة التنظيف وبدلة 
العزاء، قرصه اجلوع فتمردت معدته فهز احلقيبة البالستيكية التي توي 

الطعام وكأنه يتأكد من وجوده.
غادر مدخل العامرة للجلوس عىل مقهى قريب للغداء ورشب الشاي 

انتظاًرا لعودة الكهرباء وعمل املصعد املعطل.
لكل  يضيفه  الذي  للسكر  مشابه  برتحاب  املقهى  عامل  استقبله 
أكواب الشاي دون متييز، عليك أن ُتعِلمه أنك ترشب الشاي بدون سكر 
إذا رغبت يف هذا، وإال ستحصل عىل نصيبك ذاته الذي يناله كل زبون، 
سحب مقعدا مشرًيا أليمن عىل املنضدة التي سيجلس عليها، ثم هرع إىل 
“الكولدير” ليعود بكوب من املياه الباردة بعد أن ملح حقيبة الطعام يف يد 
بسيطة  الساقي هبزة  املنضدة وشكر  بدأ يف جتهيز غدائه عىل  الذي  أيمن 
من رأسه، لكنه مل ينرصف وبنفس االبتسامة التي استقبله هبا سأله قائاًل:

نشكر النور اليل قطع وجابك يا أستاذ أيمن، هو إيه األخبار؟ ـ
استخراج  البالستيكية يف  امللعقة  السلطة واستخدم  أيمن غطاء  نزع 
الطامطم التي مل حيبها أبًدا ووضعها عىل ورقة أملونيوم كانت تغلف الكفتة 

الساخنة، ثم نظر للساقي يف غيظ:
أخبار إيه يا سيد؟ ـ
أخبار السياحة يا برنس! ـ

ابتسم أيمن يف حرسة ومد يده ليلتهم إصبع كفتة وأعقبه برشفة من 
كوب ماء السلطة امليلء بالشطة قبل أن يتجشأ ثم يقول:

ده  ـ والنبي  املواجع  عليا  متقلبش  سيد،  يا  السياحة  حال  ده  هو 
الواحد لو كان اشتغل مرشد للبوليس بدل مرشد سياحي كانت الدنيا 
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ظبطت معاه أكرت.
ماحوله،  كل  ناسًيا  فيه  اهنمك  الذي  لغداءه  أيمن  تارًكا  سيد  ابتعد 
ليجد جاره حممود قادًما هو اآلخر إىل املقهى، اقرتب منه وقبل أن ينهض 

للسالم عليه أجلسه حممود بضغطة برفق عىل كتفيه وهو يقول:
ال سالم عىل طعام، إيه قاعد عىل القهوة ليه؟ ـ

ابتلع أيمن اللقمة التي يف فمه وأجاب:
النور قاطع ياعم ومش حعرف أطلع. ـ

ابتسم حممود وقال: 
نرضب  ـ تعايل  وشفتك،  بيبيس  أشرتي  رايح  كنت  أنا  حلو  طيب 

كاسني سوا، تبس بيهم معايا ازازة دوبل بالك يامعلم.
توقف أيمن عن التهام غداءه وابتسم ثم نادي عىل سيد وهو يقول 

ملحمود:
أبويا مات امبارح، وأنا فعال حمتاج أرشب علشان أنسى العزا. ـ

طعامه  بقايا  مللم  الذي  أيمن  عزاء  وحماولته  حممود  خجل  ومابني 
لشقة  الصديقان  انطلق  احلساب،  يدفع  وهو  املقهى  لصبي  وأعطاها 
حممود التي تقع يف الدور األريض لنفس البناية التي يسكن فيها أيمن بعد 

رشاء زجاجة مياه غازية مثلجة.

*  *  *

فيها، وكذلك مع  نقطة  أعىل  إىل  تدفعك  بل  البهجة  ال تصنع اخلمر 
بعد  به  يشعر  أيمن  بدأ  ما  هذا  قاعه،  يف  نقطة  أبعد  إىل  تسحبك  احلزن 
الكأس الثالثة، توقف عن خلط الويسكي بالبيبيس وبدأ يرشبه بجرعات 



20

صغرية ورسيعة، وبعد ساعتني قضاها وصديقه يف مشاهدة أحد األفالم 
األجنبية املرتمجة عىل »الب توب« حممود مل يلحظا عودة الكهرباء للمبنى.

ارختى جسدهيام عىل األريكة الكبرية، تثاءب حممود وهو يرشف من 
كأسه، بينام غاب أيمن يف النوم متاًما.

هنض حممود وأطفأ النور متجًها إىل غرفته بعدما قام بتشغيل املروحة 
لصديقه حتى ال يشعر باحلر، ثم غاص داخل فراشه خالل ثواين قليلة.

مسجد  يف  املناسبات  قاعة  عىل  التوافد  املعزون  بدأ  حني  العزاء  ويف 
اخللفاء الراشدين، تأمل حسن اللوحة الورقية التي خط عليها اخلطاط 
أبوعّياد”، تذكر ورقة األمس  “عزاء األستاذ شكري  بيده وبخط منمق 
ابتسامته، أجرى حماولته العارشة يف  وعتاب املرحوم له فابتسم وأخفى 
االتصال بأيمن لكنه مل يرد عليه، وبعد نصف ساعة كان تليفونه قد ُأغلق 

وسمع صوت الرسالة املسجلة.
املقربني  املعزين مع بعض اجلريان واألصدقاء  استقبل حسن وحده 
الذي ال يعرف اسمهم، وقبل هناية الربع األخري تلّقى اتصاالً من زوجة 

املرحوم تسأله فيه عن ولدها الغائب:
جماش ياحاجة. ـ
حاولت اكلمه ومبريدش وبعدين تليفونه اتقفل. ـ
بس العزا متام ومليان والناس كلها هنا. ـ
ورمحة املرحوم ما تزعيل. ـ

أغلق اخلط متجاهاًل غضبها الواضح يف إغالق املكاملة يف وجهه، هز 
وصلوا  الذين  املعزين  أحد  عىل  ليسلم  يده  ومد  اكرتاث  عدم  يف  كتفيه 

قائاًل: الدوام هلل وحده.
*  *  *
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استيقظ أيمن مذعوًرا من حلم كان فيه بصحبة والده، أرص فيه عىل 
أن يمسك بالكامريا ويلتقط بعض الصور لفرح يف إحدى دور القوات 
املسلحة، التهبت الكامريا بني يديه حتى سقطت بعد أن حرقتها، وعند 
ساخطة  طاردته  والده،  تشبه  وحوش  إىل  تولت  باألرض  ارتطامها 

غاضبة حتى استيقظ.
أقرب  ارتشاف  عىل  العطش  أجربه  حوله،  الشامل  بالظالم  فوجيء 
جتميع  يف  عقله  بدأ  الويسكي،  من  كأًسا  ألنه  يمتعض  أن  قبل  له  كوب 

الصورة رويًدا رويًدا، قفز من مكانه صارًخا:
أحا..العزا. ـ

أضاء النور ونظر يف ساعته وجدها تشري إىل الثالثة، بحث عن هاتفه 
منزل صديقه حتى  مغلًقا، بحث عن شاحن يف صالة  املحمول فوجده 
ليجد مكاملات حسن  تليفونه  وفتح  الكهرباء  إىل  أوصله   ، وجد واحًدا 
إال  مامتش  خلف  »اليل  نصها  كان  والدته  من  غاضبة  ورسالة  الفائتة 

أبوك«.
النهاية جترع  قاربت عىل  التي  الويسكي  زجاجة  إىل  أخرى  مرة  عاد 

كأًسا كبرًيا حماوالً كبت غضبه من املوقف الذي وضع نفسه فيه.
قام ليلقى نظرة عىل حممود النائم يف فراشه، ثم قرر الرحيل وعندما 
هم بالتقاط تليفونه من عىل منضدة بالقرب من باب املنزل وجد صورة 

لوالده، يقف فيها بجوار والدته وخلفهام متثال “الظوغيل”.
وضع  عمن  يبحث  وكأنه  مربر  دون  حوله  تلفت  الزمن،  توقف 
سيجارة  أشعل  قشعريرة،  بجسده  ومرت  فجأة  اخلوف  دامهه  الصورة، 
ووضع الصورة يف جيبه وانطلق صاعًدا إىل شقته ويف رأسه سؤال يرتدد:
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ع  ـ املوبايل  حطيت  أنا  حطها،  وازاي  دي  الصور  بيحط  اليل  مني 
الشاحن من ربع ساعة مكنش يف حاجة؟

*  *  *

أحصت روح شكري أبوعّياد املعزين بدار مناسبات مسجد اخلليفة 
سعيدة  وانرصفت  اجلديدة،  مرص  يف  االشرتاكي  املعهد  بشارع  املؤمن 
عىل  الزبائن  وحتى  واملعارف  األصدقاء  حرص  بعد  مبتسمة  وكأهنا 

احلضور للمشاركة يف عزاءه وفاًءا له.
فيه،  األب  ظن  خييب  ال  الغياب  هبذا  وكأنه  أيمن،  ولده  غاب  فقط 
خاصة بعد نوبة الضحك التي دخل فيها بعد الدفن مساء األمس، وكأن 

اهلل يعاقبه عىل عدم التزامه دينًيا بولد عاق، ال هيتم حتى بأخذ عزاءه.
إليه وهو جمرد روح  تسلل  يدِر كيف  مل  الضيق  بنوع من  أصابه هذا 

تستعد ملغادرة هذا العامل.
وعندما مرت به كلمة »مغادرة العامل« تذكر حمبوبته، تلك التي رافقته 
ُعمًرا بأكمله وصارت قطعة من روحه، تعجب من غياهبا عنه يف رحيله.
اجته فوًرا إىل مقر ستوديو التصوير اخلاص به، تأمل يافطته وكأهنا املرة 
تطلع  الصورة  »اضحك  لكلمة  البارزة  العربية  احلروف  تلك  األخرية، 
حلوة« والتي أرص عىل أن يكون كل حرف منها بلون خمتلف، احلروف 
احلروف  انتحلت  بينام  األبيض،  باللون  كلها  والواو  األلف  املتحركة 
الثابتة الثامنية بدًءا من الضاد وصوالً للتاء املربوطة ألوان الطيف السبعة 

وحصل الثامن عىل اللون األبيض.
بينام ألعىل قلياًل ويف منتصف اللوحة برزت احلروف الالتينية لكلمة 
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»STUDIO« باللون النحايس الالمع، والتي أعجزت الزمن عن طمسها 
مع حرصه الشديد عىل تلميعها بامدة »الرباسوا« أسبوعًيا بمعرفة صبيه 
املعلم خريشة صاحب  يستعريه من جاره  الذي  حسن والسلم اخلشبي 

حمل القامش.
أزعجت روح املرحوم عدم قدرته عىل رفع الباب احلديدي ملشاهدة 
واجهة االستوديو الزجاجية التي تزينها جمموعة من صور الفنانني عىل 
شكل حرف S، احلرف األول من اسمه، ويف أعالهم صورة فنانه املفضل 
عبداملنعم مدبويل وصوالً إىل صورة الفنانة سهري البابيل مرورا بعادل إمام 

وسعيد صالح وحممد نجم.
وكذلك صور زفاف مميزة التقطها داخل االستوديو وكّون هبا مربًعا 
حميًطا باحلرف الالتيني الذي احتل الواجهة الزجاجية للمحل بالكامل.

إليه االطمئنان وأنساه غضبه عىل عدم  أعاد  املشهد يف خميلته  اكتامل 
بجوار  كان  معدودة  ثوان  وخالل  احلديدي،  الباب  رفع  عىل  قدرته 
كامريته »مينولتا« موديل عام 1973، أول كامريا اشرتاها ليعمل مستقاًل 
بالتصوير حني بلغ عمره السابعة والعرشين، بعد  أكثر من سبع سنوات 

من العمل مساعًدا ألستاذه نادي ممتاز.
إىل  والده  اصطحبه  طفل  وانبهار  سعادة  يف  الكامريا  شكري  تأمل 
دار العرض السينامئي للمرة األوىل يف حياته، شعر وكأنه يتحسس ذلك 
الغالف اجللدي األسود املحبب الذي حييط بخارصهتا والذي كان دائاًم 
ما يعتربها فستاهنا األنيق، وكذلك اإلطار املعدين األسود الذي حيمل يف 
بينام   ،»Leica CL« العدسة متاًما حفًرا لكلمة املنتصف فوق  أعاله ويف 
نظرة وداع  تلقي  البيضاء وكأهنا  بلوهنا األسود وأرقامها  العدسة  كانت 

عىل صاحبها الراحل.
*  *  *
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طيلة أسبوع كامل مل خيرج فيه أيمن للعمل سوى يف رحلة إىل املتحف 
عند  ووالدته  لوالده  صورة  صباح  كل  يف  خالهلا  وجد  اخللييل،  وخان 

متثايل »الظوغيل«، و»إبراهيم باشا«.
بات ليلة كاملة خمتفًيا داخل دوالب غرفة نومه مستيقًظا حتى يعرف 
كيف تصل إليه الصور، إال أنه عندما سقط فجًرا بعد أن انفتح الدوالب 
الفراش  الصورة أسفل  النوم رغام عنه وجد  به  ألقى  بعدما  نتيجة وزنه 

بجوار رأسه متاًما الذي ارتطم بالبالط.
تصنع  مل  ساعة   24 غرفته  لتصور  وضعها  التي  الكامريا  تلك  حتى 
املنزل، وعندما وضع أخرى يف  الصورة يف صالة  أنه وجد  فارًقا سوى 

الصالة كانت الصورة يف احلامم.
قىض ليلة كاملة يف هناية االسبوع يسمع موسيقى »فاجنر« وهو يرصخ 
بكل الشتائم التي تعلمها رافًعا صوته حتى ال ينام، منادًيا ذلك الغامض 

الذي يضع الصور متوعًدا إياه.
من  ساعات   6 من  أكثر  بعد  »فاجنر«  صمت  عندما  الصباح  ويف 
أيمن  رشهبا  برية  زجاجة  ثامن  وانتهت  توب،  الالب  شاشة  عىل  الغناء 
يف تلك الليلة، وذهب صوته هنائيًّا عقب الرصاخ لساعات طويلة، كانت 
موسيقى  كانت  الذي  نفسه  توب  الالب  »كيبورد«  عىل  ترقد  الصورة 

»فاجنر« خترج من خالهلا.
أمسك الصورة ورصخ بشدة قبل أن يسقط نائام بعدما استنفد طاقته 

هنائبًّا.
وعندما استيقظ عرًصا جلس وأمامه ورقة طرح فيها كل من يعتقد 
أهنم يبعثون له هذه الصور، لكنه يف النهاية عجز عن إثبات كيفية وصول 
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أحدهم إىل غرفته دون أن يراه، أمسك برأسه ومهس يف يأس:
شكري أبو عّياد عايز جينني ميت بعد ما طفشني حي. ـ

إال أنه أعاد ترتيب الصور دون وعي ثم رصخ ُمقلًدا »أرشميدس«:
وجدهتا. ـ

ويف الليل كان قد اختذ قراره بالذهاب إىل والدته حاماًل كل الصور، 
التي وصلته خالل هذا األسبوع.

*  *  *

إىل  وعادت  الشقة  باب  عىل  تركته  للغاية،  فاتًرا  استقباالً  استقبلته 
أريكتها املفضلة، اجتاز عتبة الباب متجاهاًل رائحة البيت اخلاصة الذي 

مألت أنفاسه، والذي شعر جتاهها بامتنان عجيب.
انحنى وجلس أمامها وقبل يدهيا رغم أهنا سحبتها برسعة وأدرات 

وجهها بعيًدا عنه
قال مستعطًفا إياها:

كده يانور حتفضيل خماصمة ميمون الشقي كتري؟ ـ
تبتسم كلام سمعت كلمة »ميمون«، فقط  ـ تبتسم األم كام كانت  مل 

ردت يف غضب:
متحرضش العزا بتاع أبوك يا أيمن، هان عليك ميت وحي. ـ

اندفع يروي هلا كل ما مر به منذ يوم العزاء وحتى جاء إليها وأخرج 
من جيبه مظروًفا أخرج منه الصور ونثرها عىل األريكة بجوارها، إال أهنا 

مل تندهش متاًما ومل تلقي أي نظرة عىل الصور وقالت:
وانت شارب إيه قبل ما جتييل؟ ـ
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انكبَّ أيمن عىل يدي أمه يقبلها، وهو يقول بجدية:
واهلل يا أمي ما شارب، أبويا حيجنني أنا راقبت البيت بالكامريات  ـ

علشان اشوف مني بيحط الصور وملقتش حد، ومش بالقي صور غري 
ليكي وليه، وساعات ليا معاكو، عايز افهم.

أشاحت »نورسني« بوجهها مرة اخرى وقالت:
عمرك ما فهمت حاجة. ـ

هنض أيمن من جلسته عىل األرض يف مواجهة والدته ورمى بجسده 
عىل مقعد قريب وهو يقول يف غضب:

آه زي بالظبط ما انت فهمتيني ملا قولتلك وأنا عندي عرش سنني  ـ
إين شفته نايم مع مدام جوزفني جارتنا اليل جوزها مات.

رصخت األم يف غضب رافعة يدها مشهرة إصبعها:
اخرس يا ولد، انت مش فاهم حاجة خالص، أنت غبي. ـ

ثم بكت بشدة، فنهض أيمن ليحتضنها وهو يعتذر:
أنا آسف يا ماما، ارجوكي بالش بكا. ـ

رأس  تت  الوسادة  وضع  أيمن  عدل  النوم  غرفة  يف  الفراش  وعىل 
عىل  يربت  وهو  يتأملها  بجوارها  وجلس  النوم  يف  ذهبت  التي  والدته 

كتفها حتى انتظمت أنفاسها متاًما.
زاوية  كل  من  ملتقًطا  البيت،  يف  متجوالً  الغرفة  غادر 
أخرى  مرة  العودة  عىل  أجربه  مما  والده،  مع  ذكرياته  من  ذكرى 
الصباح. حتى  مالبسه  بكامل  بجوارها  ليغفو  النائمة   لوالدته 
األوىل  وللمرة  يستمع  أيمن  جلس  سنوات  منذ  يتناوله  مل  إفطار  أمام 
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لوالدته التي استيقظ ليجدها حمتضنة صوره التي نثرها عىل األريكة وهي 
تتأمل كال منها يف سعادة وشوق كبريين.

*  *  *

طهران – تربيز ) سبعينيات(
مل تعلم حني اقتادوها من دارها لياًل ملاذا تذكرت ذلك املشهد الذي 
الستقبال  عميق  فج  كل  من  تدفقوا  متالطمة  أمواًجا  البرش  فيه  كون 
اإلمام اخلوميني، حني ظنت أن طهران يومها تلبس حلة زاهية، وتترسبل 

بشعارات الثورة وتتنفس هواًءا جديًدا بعد رحيل الشاه.
وداخل برودة زنزانة مظلمة يف إحدى ضواحي املدينة النائمة عادت 
ذاكرهتا رغاًم عن األمل الذي سكن كل عضلة من عضالت جسدها جراء 
 18 تتجاوز  مل  وهي  فيه  خرجت  الذي  اليوم  ذلك  إىل  والركل  السحل 
عاما يف الذكرى األربعني لوفاة 70 طالبا يف مدينة ُقم عىل يد »السافاك« 

متظاهرة ضد نظام الشاه يف مدينتها »تربيز«.
وعىل الرغم من ذلك الصمت الذي تعتنقه الزنازين يف بداية تعارفها 
عىل من سكن جوفها، تذكرت تلك اهلتافات الربيئة التي خرجت تندد 
بالعنف وهتاجم النظام الفاسد وتنادي باحلرية، تلك الضجة التي تدثها 
مظاهرة غري منظمة خرجت هتدر يف شارع تعود اخلضوع حتى أنه ارتج 

تت أقدام الغاضبني.
قطع حبل أفكارها  رصخة سجني ال تعرفه، إنسان يتأمل يف مكان ما 
قريب، تردد الزنازين رصخته بفرحة متشفية خميفة، عادت إىل ذكرياهتا 
حلت  حني  مايو  من  العارش  يف  ميالدها  يوم  تذكرت  خوفها،  من  هرًبا 
والبنوك السينام  ودور  الفنادق  وهومجت  الكبرية  املدينة  يف   الفوىض 
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العام  بلوغها  هدية  تتلقى  أن  من  بدالً  يومها  الفتيات،  مدارس  وحتى 
والدهيا  بصحبة  سيارة  داخل  حمشورة  نفسها  وجدت  عرش  الثامن 

وشقيقيها يف اجتاه طهران.
قرر األب دون أي استشارات مغادرة »تربيز« كان يؤكد خالل الرحلة 
التي يبلغ طوهلا ستامئة وتسعة عرش كيلومرت أن الشاه باٍق ال حمالة، وأن 
باذرخان  مهدي  ووكذلك   اخلوميني  برأس  ستأيت  اإليرانية  املخابرات 
الليرباليني  من  املعارضة  رموز  وكل  الرشيعتمداري،  كاظم  وحممد 

والعلامنيني والشيوعيني.
تعانق  التي  الرسو  أشجار  بتأمل  اكتفت  فقط  »نورسني«  تسمعه  مل 
مزارع الكروم عىل بدايات الطريق، وقد بدأت عناقيد العنب يف النضج 
السيارة حاماًل  يتسلل خلسة من شباك  الذي  اهلواء  تاركة بصمتها عىل 

رائحة املدينة القديمة وضواحيها.
انتبهت »نورسني« حني رصخ فيها الوالد حمذًرا:

كفاكي مراهقة، واحتكاك بالشيوعني، أنا أغادر تلك املدينة حفاًظا  ـ
بحياة  ستودي  التي  واهتامماتكام  ناجي،  األمحق  أخيكي  وعىل  عليكي 

األرسة بالكامل.
تربم ناجي بجوارها يف السيارة ومال بجذعه الطويل إىل األمام حماوالً 
االقرتاب من مقعد أبيه الذي يقود السيارة ليدافع عن نفسه، خاصة وأنه 
يرى وضعه مع أخته الصغرى يف مجلة واحدة تشمل اهتاًما واحًدا؛ أمًرا 

مشينًا.
السيارة  شباك  زجاج  يف  يتحكم  الذي  املزالج  »نورسني«  حركت 
مدينتها،  هبواء  رئتيها  لتمأل  بالدخول،  اهلواء  من  أكرب  بكمية  لتسمح 
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أبيها  بني  الدائر  اجلدل  ذلك  بصوت  ليطيح  اهلواء  مع  كذلك  متآمرة 
وأخاها األكرب الذي يكربها بسبع سنوات.

هنر  كمياه  متاًما  بطيئا  سال  الذي  دمعها  كبت  عن  عيناها  عجزت 
وخالل  عام،  كل  اعتاد  كام  باجلفاف  يصيبه  الصيف  بدأ  التي  »مهران« 
املدينة  يقسم شاميل  الذي  النهر  فوق  يمر  ايل  القديم  عبورها عىل اجلرس 
عن جنوهبا وخلعت فردة احللق من أذهنا اليمنى وألقت به داخل املجرى 

الذي أوشك عىل اجلفاف.
املقعد  عىل  الرحلة  بداية  منذ  صامتة  جلست  التي  والدهتا  التفتت 
ملحت  مقعدها،  رجت  التي  القذف  حركة  أثر  عىل  للسائق  املجاور 
نظرة  عجزت  والتي  األم  عني  مألت  التي  الدموع  تلك  »نورسني« 
كفها ملسح  ويساًرا مستخدًما  يمينًا  رأسها  إخفائها، هزت  الغضب عن 
الدموع دون أن تغادر عيناها عني األم التي عادت ونظرت لألمام مرة 
أخرى بينام كان األب يتحدث بفخر عن السيارة لولده األوسط واملفضل 

مهدي والذي جلس خلفه مبارشة قائاًل:
الذي  ـ املوتور  ذلك  موديل 69،  الكابريس كالسيك  إهنا  ياولدي 

حيسده اهلواء.

*  *  *

يف  امللتحي  الضابط  سأهلا  ساعة  ربع  من  أكثر  التحقيق  يستغرق  مل 
االسواق  يف  احلساب  ماكينة  مثل  متاًما  إجابات،  ينتظر  ال  وهو  عجالة 

الكبرية، ختربك بام عليك وليس أمامك سوى أن تدفع.
كان  صغري  بكرباج  رضبة  أول  ومع  الصمت،  سوى  شيًئا  تفعل  مل 
الرصاخ بدياًل ال مناص منه، وداخل زنزانة مغمورة باملاء كان االستقرار، 



30

العام، تسست اجلدران،  التوقيت من  تعجبت من برودة اجلو يف ذلك 
خزان  داخل  أهنا  لتدرك  ألعىل  نظرت  احلاد،  املعدين  امللمس  أفزعها 
للمياه، ومع صوت اخلرير الصادر من ركن ال تعلمه أدركت أن مستوى 

املاء يرتفع رويًدا رويًدا.
مل تتعلم السباحة يوًما، وكأهنم كانوا يعرفون.

ومع كل بضع سنتيمرتات من ارتفاع املياه كان العرق يغمر وجهها 
النشاز  وجسدها، بينام تعلو دقات قلبها ليبدو وكأهنا آلة قررت ممارسة 

وسط هذا اإليقاع املميت الصامت.
املياه إىل مستوى وسطها هرعت كاملجنونة لتبحث  وعندما وصلت 
يف كل األركان عن أي وسيلة للبقاء مرتفعة عن املاء الذي زادت رسعة 

تدفقه متحدية خوفها.
أحد  عىل  »نورسني«  استندت  فمها  مستوى  إىل  املاء  وصول  ومع 
احلفاظ  حماولة  أصابعها  أطراف  عىل  ووقفت  بظهرها  اخلزان  جوانب 
عىل أنفها خارج املاء، ارتبكت وسقطت، شعرت وكأن املاء شبكة صياد 
أحاطتها، ال تستطيع اخلالص منها، لكنها انتفضت وأعادت املحاولة، 
سقطت مرة أخرى ورشبت الكثري من املاء الذي ترسب من فمها وأنفها 
لكنها يف النهاية نجحت يف الوقوف واملحافظة عىل اتزاهنا..عندها توقف 

صوت تدفق املاء وثبت املستوى.
بعض  سوى  تشغله  مل  هناية،  بال  وكأنه  ممتد  رسمدي  الزمن  أصبح 
أي  دون  وتسللت  جبهتها  عىل  التوتر  بفعل  نبتت  التي  الَعَرق  قطرات 
ُقدرة عىل املقاومة إىل عينيها، ومع ازدياد إحساسها بأمل عينيها بفعل امللح 
املتزايد، كان اخلدر قد بدأ يرسي يف أطراف أصابع قدميها واقرتب وقت 
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االستسالم.
سحبت نفًسا عميًقا ثم قررت كتم نفسها والغوص لثواين تت املاء 
لغسل عينيها، مع ذلك اإلحساس بالراحة عقب زوال األمل تذكرت ذلك 
البيت الصغري يف طهران، حيث استقر والدها فكان منزالً وعّيادة يامرس 
إحدى  مقاطعة »شمريانات«  مدينة »جتريش« عاصمة  مهنته ألبناء  فيها 
كانت  قليلة  كيلومرتات  عنها  تبعد  والتي  العاصمة  حمافظة  مقاطعات 
تقطعها يومًيا فيام يقرب من ثلث الساعة يف الطريق إىل كليتها يف جامعة 

طهران.
وداخل كلية اللغات األجنبية و آداهبا والتي درست فيها اإلنجليزية 
رغاًم عن والدها الذي كان يرغب يف أن تنضم إىل كلية الطب البيطري يف 

اجلامعة ذاهتا لتلحق بأخيها الطبيبني حتى ولو بيطريا.
البالد  كانت   78 سبتمرب  خالل  األول  الدرايس  عامها  بداية  ومع 
تغيل مطالبة بعزل الشاه حممد رضا هبلوي الذي فرض األحكام العرفية 
التي وعدت والدها بعدم املشاركة يف  التظاهر، لكن »نورسني«  وحظر 
أية فعاليات اكتفت بمشاهدة املظاهرة احلاشدة التي خرجت يوم اجلمعة 
العنف  نتيجة  األسود  اجلمعة  باسم  ذلك  بعد  عرف  والذي  سبتمرب،   8

الشديد الذي صاحب أحداثه.
ومع دخول البالد إرضابا عاًما يف بدايات أكتوبر كانت قد صحبت 
أخاها األكرب ناجي إىل ملتقيات أصدقائهام اليساريني الذي  تعرف عليهم 
خالل األسابيع القليلة التي قضاها ممارًسا ملهنة الطب يف أحد مستشفيات 
الطهران. وخالل شهرين كانت »نورسني« إحدى أهم ناشطات حركتها 
مليوين  نحو  فيها  خرج  والتي  ديسمرب   12 مظاهرات  وقادة  اليسارية 
اخلميني وعودة  الشاه  بعزل  مطالبني  »أزادي«  ساحة  مألوا   شخص 
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املوسيقى  رشائط  من  انتشاًرا  أكثر  رشائطه  صارت  الذي  الزعيم  ذلك 
والتي يتبادهلا الثوار ويسمعون بشارهتا بالثورة.

يوم  مألها  الذي  النشوة  إحساس  بنفس  »نورسني«  مرت  للحظات 
مل  عاًما  عرش  الثامنية  بنت  كانت  مرة،  ألول  للخوميني  خطاًبا  سمعت 
الشاه  رحيل  يوم  كان  هلذا  إحساسه،  أدركت  لكنها  بعد  اجلنس  متارس 
»شابور  الدكتور  الوزراء  رئيس  طلب  عند  نزوالً   1979 يناير   16 يف 

بختيار« أحد أسعد أيام حياة الشابة الثائرة.
يف  كانت  التي  هبلوي  ساللة  رموز  كل  تطيم  يف  يومها  تشارك  مل 
الشوارع مثل العديد من رفاقها، فقط أخذت طريقها عائدة للبيت سرًيا 
عىل األقدام وبعد أربع ساعات كانت واقفة أمام والدها الطبيب حسني 

صفائي ويف عينيها نظرة انتصار.
وجدته باكًيا عىل أحد مقاعد غرفة صالون املنزل، نسيت انتصارها يف 

حلظة وجلست عىل ركبتيها حمتضنة رأسه بشدة:
ملاذا تبكي يا أيب؟ ـ

اهنار االب يف بكاء أكثر تشنًجا داخل حضن ابنته الصغرية ومن بني 
دموعه أفلت من شفتيه كلامت متقطعة مل تفهمها حينها:

علينا  ـ العامل..  وإصالح  األمم  بخدمة  أوصينا  بالدنا..  تعد  مل 
الرحيل.

وطيلة أسابيع قضاها والدها رافًضا احلديث معها ومع ناجي أخيها، 
كانت األم جتمع أغراض املنزل يف صناديق كارتونية.

وكان أخوها مهدي يشري ملمًحا إىل هجرة يعدها الوالد إىل بريوت.
وبعد عودة اخلوميني يوم 1 فرباير واختيار منافسه مهدي باذرخان 
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رئيس وزراء مؤقت حلكومة تدير البالد، أرص ناجي عىل مناقشة الوالد 
عىل غداء يوم مجعة اجتمعت فيه العائلة:

مِلَ ُتعودنا عىل القهر ياوالدي ؟ ملاذ تُعّد األرسة للهجرة بينام تتجنب  ـ
احلديث معي ومع نورسني ؟

ناجي  فأبعد  باألرز،  امليلء  طبقه  داخل  بالنظر  واكتفى  الوالد  يرد  مل 
طبقه وقال بصوت أعىل:

لسنا أطفاالً لتنقلنا كام تشاء، طاوعتك يف األوىل ألنك والدي لكن  ـ
بعد انتصارنا.. عليك أن تغري وجهة نظرك.

أجاب الوالد دون أن يرفع برصه عن الطبق:
طوبى ملن حيب العامل خالًصا لوجه ربه الكريم. ـ

قام ناجي غاضًبا فسقط مقعده حمدًثا ضجيًجا بدا وكأنه أمًرا بالصمت 
التام الذي تاله، رفع الوالد عيناه للمرة األوىل ونظر إليه، انكرست عينا 

الشاب الغاضبتني فور لقاءمها بعيني االب الذي قال:
من مجلة تعاليم هباء اهلل ترك التعصب الوطني والتعصب املذهبي  ـ

والتعصب العرقي والتعصب السيايس، ألن عامل البرش مصاب بمرض 
التعصب، وهذا املرض املزمن سبب اهلالك.

ثم غادر الوالد مقعده يف اجتاه »نورسني« واحتضن رأسها برفق وهو 
يكمل حديثه قائاًل:

اخلوميني أشد تعصبا من الشيطان حني عىص اهلل، وإن بقينا لقتلنا  ـ
مجيًعا.

قاربت رئتا »نورسني« عىل االنفجار فعادت مرة أخرى إىل وضعها 
زنزانتها  داخل  التنفس  لتستطيع  املاء  سطح  فوق  أنفها  رافعة  األول 
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احلديدية الغارقة يف املياه، تذكرت شهوًرا يف حلظات، لكن عليها األن أن 
تبقى متزنة للحظات تبدو كشهور.

أضاء النور فجأة يف اخلزان لرتفع رأسها رغاًم يف اجتاه الضوء، فقدت 
توازهنا لتسقط من جديد، لكنها استعادت توازهنا رسيعا ونظرت ألعىل، 
بحكم  بالصلف  مليًئا  احلديدية  احلوائط  بفعل  رناًنا  الصوت  جاءها 

عسكرية صاحبه:
الشيوعني  ـ زمالئك  قائمة  من  تنطقينه  اسم  كل  البهاء  ياَعْبِدة 

املالحدة سينخفض معه املاء 10 سنتيمرتات.

* * *

تسست »نورسني« أثر بقائها يف املياه ملدة طويلة عىل أصابعها وهي 
تاول تأمل الزنزانة التي غادرهتا منذ قليل، كانت فعلُيا تعرف الكثريين 
أسامء  اختارت  األغلب  يف  إهنا  بل  معظمهم،  انتامءات  تعرف  ال  لكنها 

زمالئها الذين شكت أهنم ينتمون للتيار اإلسالمي.
عجزت عن تديد شكل الزنزانة التي غادرهتا ومل تلحظ سوى ذلك 
اإلطار الكاوتشوك الذي يغلف إطار الباب ملنع ترسب املاء، وأن ذلك 

الباب الذي انحنت لتعربه ال يزيد ارتفاعه عن 70 سم.
تذكرت للمرة األوىل أهنا مل تأكل شيًئا منذ يومني عندما قرصها اجلوع 
وأعلنت معدهتا املليئة باملاء التمرد، لكن أيدي اجلنود الصارمة سحبتها 

يف اجتاه جديد.
التوقيع  القائمة عليها ثم طلب منها  وأمام نفس الضابط أعاد قراءة 
وتوعدها بمصري يسء إن كانت تكذب، ثم أمرهم باحتجازها يف زنزانة 
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سطحية، مل تفهم الكلمة جيًدا لكنها شعرت بارتياح ما أهنا لن تعود إىل 
املاء.

ال  كتوأمان،  بديا  مالحمهام،  تديد  عن  عجزت  جنديان  اصطحبها 
خيتلفان يف الشكل وال املالمح، رفضا الرد حتى عىل سؤاهلا اهلاديء.

أال تعرف يا أخي أصباًحا نحن أم مساًء؟ ـ
بلغت  والتي  االسمنتية  اجلدران  ذات  اجلديدة  الزنزانة  باب  وعىل 
أبعادها 2 يف 3 مرت، وجدت »نورسني« مرتبة اسفنجية وطبق به بعض 
اخلرضوات املطهية التي فقدت لوهنا ودورق ماء وشباك صغري للغاية ال 
تزيد أبعاده عن 20 يف 30 سم بالقرب من السقف الذي ارتفع ملا يزيد 

عن مخسة أمتار.
تنفست بعمق بعدما أغلقوا عليها باب الزنزانة وانقّضت عىل الطعام 
الطعام  رائحة  ومتألها  الطبيعي  دورها  ممارسة  عىل  أنفها  أرص  لتأكل، 
العيش  بوضع  واكتفت  بعيًدا،  وأبعدته  تناوله  عن  فعجزت  احلامض، 
اجلاف داخل دورق املياه، وظلت تلوكه ببطء شديد ملدة تزيد عن ساعة 

وهو تنظر جتاه الشباك الذي يعربه ضوء ما يشبه ضوء النهار.
أن  اليساري  للتيار  ينتمون  الذين  الثوار  زمالئها  وكل  تعرف  كانت 
هذا  وكان  اهلدف،  نفس  حيمل  كان  لكنه  أفكارهم،  يعتنق  ال  اخلوميني 
كافًيا هلم يف وقت ما، كان كافًيا للتعاون من أجل خلع نظام فاسد، إال 
هبا  انتهت  الثورة  من  جديدة  جولة  وبدأت  عودته  منذ  أنه  تذكرت  أهنا 

داخل تلك الزنزانة.
كان لدهيم أهداًفا خمتلفة.. البعض ثار من أجل إهناء االستبداد، وإهناء 
السيطرة الغربية األمريكية، بينام ثارت هي وزمالءها من أجل مزيد من 
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العدالة االجتامعية، بينام ثار اإلسالميون من أجل مزيًدا من الِدين والذي 
لن يأيت سوى بالسلطة.

فيه األقوى وخالل عام واحد  ينترص  وكان طبيعًيا أن يدور رصاًعا 
بعد الثورة حني كانت السلطة مقسمة بني احلكومة الرسمية واملنظامت 
الثورية، رئيس الوزراء »مهدي باذركان« الذي عينه اخلميني، عمل عىل 
إنشاء حكومة إصالحية ديمقراطية، يف حني عمل بشكل مستقل كل من 
املجلس الثوري املكون من اخلميني وأتباعه من رجال الدين، واحلرس 
الثوري، واملحكمة الثورية، واخلاليا الثورية املحلية التي تولت إىل جلان 

حملية.
نقاش جمتمعي  اجلامعة يف  األول يف  الدرايس  ما عرب هبا عامها  وهو 
يونيو قبل  الذي طرحت حركة احلرية مرشوعه يف  الدستور  دائم حول 
اختبارات هناية العام، وأشارت فيه إىل إيران باعتبارها مجهورية مخينية، 
املتعارضة مع اإلسالم،  الترشيعات  نقض  يتمتع بحق  هبا جملس صيانة 

لكن دون ويص فقيه حاكم، وهو ما رفضه املجلس.
ناجي  كان  لبنان  إىل  تغادر  األرسة  كانت  حني  الصيف  وخالل 
ونورسني باقيني يف طهران، مل ينجح والدمها يف إقناعهام باملغادرة، وكانت 
ليلة الرحيل أشبه بوداع جنائزي ألرسة بأكملها، تغلبت عليها بدراسة 
اللغة العربية يف أحد املعاهد، كانت تعرف مبادئها ولكنها أرادت إتقاهنا.

والدهتا،  أمام  متامسكة  »نورسني«  ظلت  السفر  موعد  جاء  وحني 
متارسان كام اعتادتا دائاًم لعبة الدموع املتحجرة، تمل عيون الوالدة هلًعا 
لن ينتهي، بينام تبدو كلامهتا وكأهنا أم تويص ابنتها بري الزرع أثناء سفرها 

للمصيف.
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عن  تزيد  ملدة  كليهام  واحتضان  الصامت  بالبكاء  فاكتفى  الوالد  أما 
ساعتني، طالًبا منهام السفر إليه بمجرد استشعار اخلطر.

كانت تعرف أن ناجي بذل جمهوًدا مضاعفا ليقنع والده ببقاءه معه، 
كانت تعلم أنه مازال رافضا لكنه مل يعتد إجبارها عىل ما التريد، وأنه فكر 

أكثر من مرة يف البقاء لوال إرصار مهدي عىل الرحيل.
ال  أنه  الحظت  ألهنا  األوىل  وكأهنا  األخرية  للمرة  مهدي  تأملت 
يشبهام، كان ناجي بمالحمه الفارسية الواضحة، اجلبهة املثلثة واحلاجبان 
والشعر  الرفيعة  والشفاه  احلاد  واألنف  الواسعتان  والعينان  اهلالليان 
والدهتا  ويشبه  كثريا  يشبهها  البيضاء  والبرشة  الكثيف،  الفاحم  األسود 
متاًما، بينام كان مهدي يشبه والدمها ببرشته املرشبة بسامر خفيف وأنف 
ذلك  حتى  العيون،  من  ضيق  وزوج  واسعة،  عريضة  وجبهة  مفلطح 
آخًرا صغرًيا رغم  مهدي حيمل  كان  والدها  الذي محله  املنبعج  الكرش 

سنوات عمره الثالثة والعرشون.
احتضنا بعضهام وتواعدا وحني ألقت كلمتها األخرية مازحة وسط 

شالل من الدموع مأل وجوه اجلميع كانت تقول:
عائلة هترب من ثورة إىل حرب أهلية. ـ

وجهها  فامحّر  اجلميع،  وجوه  الغصة  احتلت  بل  أحد،  يبتسم  مل 
وانسحبت لتودعهم من خلف الشباك، بينام قاد ناجي السيارة »كابريس« 

ليقلهم إىل املطار.
ومع بداية العام الدرايس اجلديد كانت ال تنفصل عن ناجي يصحيان 
ساعات  سوى  تفرقهام  وال  سوًيا  يأكالن  واحد،  توقيت  يف  وينامان 
أطفال إىل عمله كطبيب  اجلامعة ويذهب  إىل  يوصلها  كان   العمل حني 
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ليامرس  اجلامعة  معها  ويدخل  فراغه  أوقات  ينتهز  ما  كثريا  كان  بل   
أنشطتها الطالبية، وكانت مساًءا ترافقه الجتامعات بعض اللجان.

ويف هذا التوقيت كان جملس اخلرباء قد وضع دستوًرا جديًدا أوجد 
من خالله منصب القائد األعىل للخميني، ومنحه السيطرة عىل اجليش 
واألجهزة األمنية، واحلق يف نقض املرشحني للمناصب، كام أقر بانتخاب 
رئيس جديد يتمتع بصالحية أضيق، لكن املرشحني جيب أن حيوزوا عىل 
املوافقة املبارشة من القائد األعىل، وقد أصبح اخلميني نفسه رئيًسا للدولة 

مدى احلياة باعتباره »قائد الثورة«.
ورغم كل اجلهود التي بذلوها لرفض هذا الدستور شعبًيا عن طريق 
بقوة  شعر  بعدما  باستقالته  نوفمرب  يف  الوزاء  رئيس  تقدم   التصويت، 
استفتاء أجري يف ديسمرب  املوافقة عليها يف  التيار اإلسالمي، ومتت  مد 

1979، وأصبح اخلوميني »املرشد الروحي األعىل«.
وعىل الرغم من املظاهرات التي حاولت التنظيامت اليسارية تنظيمها 
ملنع إعدام كبار اجلنراالت، إال أن بعد شهرين أعدم أكثر من 200 من 
كبار مسؤويل الشاه املدنيني هبدف إزالة خطر أي انقالب، وأجرى قضاة 
موجزة  حماكامت  اخللخايل«  »صادق  الرشعي  القايض  أمثال  من  الثورة 
املتهمني  متنح  ومل  الشفافية،  إىل  أو  حملفني  أو  للدفاع  وكالء  إىل  افتقرت 

الفرصة للدفاع عن أنفسهم، وأعدم البعض دون حماكمة.
املنزل  باب  ناجي قد تغري متاًما، وضع عىل  الربيع كان  بدايات  ومع 
أكثر من مزالج، واشرتى سالًحا ال ينام إال وهو تت وسادته، ختىل متاًما 

عن أناقته املعهودة وأطلق حليته وبدا دائاًم مشوًشا وخائًفا.
طلب من »نورسني« عدم مشاركته االجتامعات وبدءا الشجار للمرة 
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األوىل، وخرج يوًما ومل يعد.
يطالبها والدها يومًيا عرب اهلاتف بجنون بمغادرة البالد، ظلت جتوب 
شواره طهران ملدة أسبوع باحثة عن ناجي، أخربها البعض أنه أعدم يف 
الشارع دون حماكمة، وأخربها آخرون أنه تم اعتقاله، بينام قالت ألبيها 
هاتفًيا أنه البد وقد عاد إىل »تربيز«، وحني يئست متاًما من العثور عليه، 
اعتربت  التي  اجلامعات  أغلقت  األبواب،  تدق  الثقافية«  »الثورة  كانت 
الديني بقرار من  النظام  لتنقيتها من معاريض  معاقل لليسار مدة سنتني 

اخلوميني.
وعندما قررت العودة إىل »تربيز« بحًثا عن ناجي كانت قوات األمن 
بإغالقها،  تعتني  مل  التي  التسعة  بمزاليجه  الباب  هتدم  املنزل  باب  عىل 
حطموا ما تبقى من مكتبة والدها ومجعوا كتبها وكتب ناجي وعثروا عىل 

السالح الذي مل يستخدم قط، واصطحبوها إىل املعتقل.

* * *

ثالثة أيام يف الزنزانة وحيدة، يدخل الطعام مرتني عرب فتحة خاصة، 
تتبول يف الركن املعاكس للركن الذي تنام فيه، جترت ذكرياهتا حني تتوقف 
الرصخات عن احتالل فضاء املعتقل، تنتظر أن ُيفتح الباب لكنها عجزت 
عن استيعاب خوفها من املجهول الذي قد حيمله خلفه، حتى ذلك اليوم 

الذي اصطحب فيه ضابط من احلرس الثوري جنديني تابعني له.
أشار  فأكثر،  أكثر  نفسها  وتكومت عىل  الباب  فتح  بمجرد  ارتعدت 
اآلخر  فابتسم  أحدمها  تقدم  إليها،  مشرًيا  للجنديني  امللتحي  الضابط 
راضًيا، أشار هلا الضابط حتى تقف، حاولت وفشلت لكن اجلندي الذي 

تقدم ساعدها حتى استندت عىل احلائط واقفة.
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سأهلا بابتسامة:
عذراء؟ ـ

مل تفهم »نورسني« السؤال فلم جتب، نغزها بعصا كانت معه:
عذراء يا بنت الزانية؟ ـ

أجابت دون أن تفهم:
نعم عذراء. ـ

اتسعت ابتسامة الضابط وأشار للجندي الذي بجوارها قائاًل:
جُتك إياها حتى ترسلها للجحيم، العذروات إذا متن ال يدخلن  ـ زوَّ

النار، لديك ثالثة أيام قبل إعدامها، وال تنس احلصول عىل عنوان أهلها 
حتى تدفع مهرها الذي ترصفه من اإلدارة بعد وفاهتا.

كلمة  دون  تركوها  النطق،  عن  عاجزة  مكاهنا  »نورسني«  سقطت 
وانرصفوا بعد أن أغلقوا الزنزانة، ويف العارشة والنصف مساء انطفأت 

كل أنوار املعتقل وفتح باب زنزانتها.
مل ُتبرص من يقرتب منها، فقط مألت أنفها رائحة عرقه الزنخة، مد 
رائحة  من  التقيؤ  يف  برغبة  فشعرت  بوجهه،  واقرتب  ليحتضنها  يديه 
والفارق  احلركة  عىل  قدرهتا  عدم  مستغال  عليها  انقض  العفنة،  أنفاسه 
الضخم بني جسده الكبري وجسدها النحيل الذي زاده االعتقال نحوالً، 

جذهبا من شعرها الطويل وأسقطها أرًضا.
شعرها  جذب  لكنه  بأظافرها  وجهه  مخش  حاولت  مالبسها،  مزق 
مرات  سبعة  عليها  اعتدى  األرض،  يف  بقوة  رأسها  ليصدم  أخرى  مرة 
متتالية حتى أضاءوا النور، فهمت عرب مههامته أنه ظل ملدة مخس ساعات 

يغتصبها.
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اختلطت دماء بكارهتا بدمائها التي سالت من وحشيته يف جرها عىل 
إىل  األسمنتية حلظة وصوله  باألرضية  وَطْرق جسدها ورأسها  األرض 
ذروة نشوته، وقبل أن يغادر أهداها فوطة وعاد رسيعا بقطعة حلم مشوية 

لتستعيد قوهتا وضعها يف فمها بقوة ثم اختفى.
ملتصقة  القطعة  تلوكها وأغيش عليها وبقيت  أن  عجزت حتى عىل 

بلساهنا الذي تدىل خارج فمها.
الضابط  نفس  زنزانة جديدة، وأمام  إىل  ينقلوهنا  إال وهم  تستيقظ  مل 
الذي أمر اجلندي باغتصاهبا وجدت نفسها مقيدة عىل مقعد بعد أن تم 
ابعاد رجليها عن بعضيهام عرب شد كل رجل باحلبال إىل زاوية يف احلائط، 

بعد أن نزعوا كل ما ترتديه.
رصخ الضابط يف غضب:

هبائية كافرة ال تستحقني حتى الزواج، دنست أحد رجالنا بكفرك،  ـ
لن أرحيك باملوت حتى أنتقم له.

مل تفهم »نورسني« شيًئا مما قاله، إال أهنا انتفضت حني أقرتب أحدهم 
بجرذ ضخم من موطن عفتها، بكت ورصخت واسرتمحت كل من يف 
يقرتب  الفأر  ظل  بينام  واألهل،  األمهات  وبكل  األرباب،  بكل  املكان 

حتى بدأ اللحس يف شفرة عضوها التناسيل.
الضعيف  اهتزازها  ومع  جيًدا،  مثبتة  كانت  لكنها  احلركة  حاولت 
عضها الفأر يف فخذها ثم يف عضوها التناسيل حتى شعرت وكأن كهرباء 

ترسي يف جهازها العصبي، فاهنارت مغشيا عليها من فرط األمل.
احليوية  باملضادات  واحقنوها  أخرى:أفيقوها  مرة  الضابط  رصخ 

وأعيدوا الفأر كرة أخرى حتى تتطهر. 
* * *
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القاهرة 2013
تقلصت مالمح »نورسني« وكأهنا تشعر بأمل شديد، أقرتب منها أيمن 

فوجدها تلهث وكأهنا كانت جتري، ربت عىل كتفها وقال:
اهدي يا أمي، مش الزم تكميل احلكاية. ـ

أشارت له والدته كي يعود هبا إىل غرفتها، أعادها إىل فراشها واطمئن 
قرر  الثالثة ظهًرا،  قد جاوزت  إىل ساعته وجدها  نظر  ثم  نامت  أهنا  إىل 

مغادرة املنزل بحًثا عن رائحة خمتلفة مسرتجًعا كل ما روته أمه.
الذهاب  ر  قرَّ تليفونه،  عىل  ترد  مل  أهنا  إال  بـ”جني”  اتصاال  أجرى 
إليها دون اتصال مسبق. ويف إشارة روكيس اقرتب من شباك سيارته أحد 

الشحاذين، أشار له أيمن قائال:
اهلل يسهلك ياحاج. ـ

واصل الرجل اقرتابه ثم مهس باساًم:
اهلل يسهلك انت كامن. ـ

رقم  عىل شكل  حاحباه  ارتسم  أن  بعد  الوراء  إىل  برقبته  أيمن  رجع 
جديدة  صورة  انتباهه  جيذب  أن  قبل  الشحاذ،  فعله  مما  مستعجًبا  ثامنية 
عىل املقعد بجواره ظهر فيها والده بجوار عمه عيد، وألول مرة صورة 
جديدة بال أمه هذه املرة، استغل فرصة اإلشارة املزدمحة احلمراء، وفتح 
باب السيارة حماوالً نداء الشحاذ، إال أنه اختفى متاًما من أمام عينيه، وقبل 
أن يتحرك معيًدا البحث عنه، كانت السيارات تطلق نفريها غاضبة من 
وقوفه بعدما تول لون اإلشارة للون األخرض، ودون أن يدري كان يقود 
سيارته عائًدا يف اجتاه حي املطرية حيث يقطن عمه عيد، الذي استقبله 

برتحاب شديد وبني أحضانه القوية قال له:
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سنني  ـ دي  كل  أيمن،  يا  واد  يا  عمك  واحش  ولدي،  يا  فني  أنت 
متسألش؟

التي  بالعديد من كلامت االعتذار  أيمن من اخلجل ومتتم  امحرَّ وجه 
بلدي  أريكة  عىل  بجواره  ليجلسه  يده  من  جذبه  الذي  عمه  يسمعها  مل 

ودموعه تنهمر بشدة وهو يقول:
شكري ميش زعالن مني يا أيمن، شكري ميش وسابني لوحدي،  ـ

كل اليل حبيتهم سابوين ومشيوا، جدك واألستاذ وشكري.
ربَّت أيمن عىل كتف عمه حماوالً هتدئته، إال أنه التفت له وابتسم  ـ

وهو  جديد  من  احتضنه  ثم  أكثر،  بدقة  مالحمه  وتأمل  دموعه  عن  رغاًم 
يقول:

ال شكري ما متش، أنت شكل شكري بالظبط. ـ
عىل  وضعها  التي  السربتاية  ملتقًطا  وهنض  عمه  من  أيمن  ختلص 

منضدة »السفرة« وهو يقول:
ما تيجي نرشب قهوة يا عمي، عايزك يف موضوع. ـ

وخالل إعداد القهوة كان يروي لعمه ما صنعته به الصور وبعًضا مما 
روته والدته، قبل أن خيرج تلك الصورة التي وجدها عىل مقعد سيارته 
شديد  هبدوء  القهوة  يعد  وهو  جديد  من  عمه  داره..ابتسم  إىل  وساقته 

وهو يقول:
أخرًيا عرفت دينك يا أيمن؟! ـ

أجاب أيمن وهو يلتقط فنجان قهوته من عمه:
عرفت ياعمي ومش عارف انتو خمبيني عليا إيه تاين. ـ
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ماهو ده سبب خناقايت أنا وأبوك يف الفرتة األخرية، أنت. ـ
أنا إزاي؟! ـ
مش مهم ازاي، اهلل يرحم شكري بقى. ـ
ال ياعمي أنا الزم اسمع كل حاجة. ـ
 عن خالفنا يعني؟ ـ
أل القصة من األول، ملا أمي ابتدت تكي م األول ابتديت أكتشف  ـ

حاجات فيا مكنتش فامهها ارجوك أحكييل من األول
ابتسم عيد أبو عّياد، وعاد بظهره مرتشًفا قدح القهوة بتلذذ واضح، 

قبل أن يبدأ احلكي

* * *

القاهرة ) الستينيات والسبعينيات(
مرسحي،  كملقن  عمله  يف  اليومية  عاداته  أبًدا  أبوعّياد  عيد  يغري  مل 
ليتناول  »الكمبوشة«  يف  مكانه  يغادر  املرسحية  ستار  يقفل  أن  بمجرد 
فنجان القهوة الذي يعده عامل البوفيه مسبًقا، كان ال يرشب القهوة إال 
الستارة  فتح  بعد  يعودون  الذين  املمثلني  بعيد عن غرف  ركن  يف  باردة 
مرة أخرى لتحية اجلامهري. كان عيد هيز رأسه برضا أكثر كلام ارتفع دوي 
التصفيق يستطعم طعم قهوته أكثر، كان صوت التصفيق بالنسبة له أمتع 

من كل موسيقى الدنيا.
كان  فاتر،  ماء  من  بكوب  قهوته  ينهي  كان  املمثلني،  انرصاف  وبعد 
املرور  دون  مبارشة  »احلنفية«  من  البوفيه  عامل  به  يأيت  أن  دائاًم  يرص 
كوب  فقط  الفصول،  باختالف  العادة  تلك  ختتلف  وال  الثالجة،  عىل 
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مياه نظيف من احلنفية، يرشبه ويدخل إىل خشبة املرسح وحيًدا ليحيى 
اجلمهور الذي يكون قد انرصف.

ينحني ودوي التصفيق الذي سمعه أثناء رشب قهوته مازال يف أذنه، 
يغادر خشبة  ثم يضع كفيه فوق بعضهام عىل صدره وهيز رأسه قبل أن 
املرسح دون أن يعطي ظهره للصالة أبًدا. يميش بعدها من املرسح أًيا كان 
تباشريه.  الوليد وأول  النهار  رائحة  يستنشق  العباسية،  ميدان  إىل  مكانه 
يتناول  لألوتوبيسات،  الرئييس  املوقف  بجوار  فول  عربة  عند  يصل 
زيادة«  مع »شطة  دون طحينة  احلار  بالزيت  الفول  املعتاد، طبق  إفطاره 
وبعدها حيبس  ليمونة.  الصابح ونصف  البلدي  العيش  من  مع رغيفني 
بكوب من الشاي من عىل نصبة بجوار برج مرص للسياحة وهو مازال 
حي  إىل  متجه  أوتوبيس  يف  يقفز  ثم  يتجشأ  الفول،  عربة  بجوار  جالسا 

املطرية حيث يسكن يف شارع »شجرة مريم«
مل ينجح املرض أو اإلجهاد أو الغضب أن يغري أي تفصيلة من تفاصيل 
إىل  يغري وجهته  املرسحي كان  النشاط  توقف  فقط  أبوعّياد، وحده  عيد 
سوق األزبكية، حيث هوايته الثانية التي عشقها أكثر من عائلته.  يعرفه 
باعة الكتب ألنه يأيت كل ثالثاء من كل أسبوع يف أجازة املرسح، يقيض 
مقاطعها  بعض  وقراءة  الكتب  تقليب  يف  والعشاء  العرص  بني  ما  الفرتة 
ينسى  أو حتى عىل األرض، كان  أو جالًسا عىل مقعد  واقًفا  وفهارسها 
يقرأ صفحاهتا  ما تكون رواية،  كتاًبا يعجبه وغالبا  الدنيا متاًما حني جيد 
األوىل ويغوص فيها، ومع أذان العشاء حني يستعد الباعة للرحيل يكون 
عىل متن املرتو الذي يسري اهلويني حتى يستمتع بغنيمة االسبوع،  روايتان 
أو ثالثة يربت عليهام ويعامل أوراقهام برفق مبالغ فيه، وعىل وجهه ابتسامة 

تصلح لعمل إعالنات عن السعادة إذا أراد يوما القدر أن ُيعلن عنها.
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عيون  يف  االستنكار  لنظرات  يلتقت  أن  دون  بحميمة  كتبه  حيادث 
املحطة  من  مقهى  أقرب  عىل  ليجلس  املطرية  يف  املرتو  يغادر  الناس، 
يتصفح الصفحات العرش األوىل من كل رواية قبل أن يستقر عىل واحدة 

يقيض الليلة معها يف فراشه.

*  *  *

تستقبله  النريوز،  عيد  خالل  عام  كل  مرة  أنيسة  طليقته  عيد  يزور 
دائام بنفس الوجه املتجهم، مل تطل حياهتام الزوجية سوى سنة وشهرين، 
تزوجها يف مارس 1984 وطلقها يف مايو 1985، تزوجها عماًل بمقولة 
حرضة عبد البهاء: » إن تأسيس العائلة أمر يف غاية األمهية فااٍلنسان طاملا 
هو يف مرحلة الشباب ومغرًتا بشبابه ال ينتبه إىل ذلك غري أنه عندما يشيخ 

ا«. يتأسف جدًّ
ولتدينه الشديد وتدين والد خطيبته مل تطل الفرتة عن 95 يوًما تنفيذا 
لتعليامت حرضة هباء اهلل يف الكتاب األقدس، وأهداها مهرها تسعة عرش 

مثقاالً من الذهب ذهبا كمدين من ابناء القاهرة.
الزوجة  منزل  سطح  عىل  الزجية  عن  لإلعالن  بسيًطا  حفاًل  وأقاما 
حرضه أخوه شكري وزوجته نورسني وإخوة العروسة وبعض أقارهبام 
اجلد  يف  يشرتكا  ألهنام  بعيدة  قرابة  تربطهام  كانت  حيث  املشرتكني، 
اخلامس، ذلك التاجر الشامي الذي استقر يف مرص منذ ما يقرب من مائة 

ومخسون عاما.
قال هلا أمام الشهود:»إنا كل هلل راضون«

وردت عليه يف خجل:»إنا كل هلل راضيات«.
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العروسة  والدة  أطلقت  بينام  ابتهاًجا  الرشبات  صفق اجلمع ورشبوا 
التي  املوسيقى  أنغام  بعض  وعىل  ابنتها،  زواج  للحي  معلنة  زغاريدها 
انطلقت من جهاز كاسيت كبري أحرضه شكري من بعض معارفه تبادل 
اللحم  ساندويتشات  بعض  من  بسيًطا  عشاًءا  وتناولوا  التهاين  اجلمع 

الربادة واجلبن وقطع اجلاتوه مع املياه الغازية.
وبعد مرور شهرين طلبت أنيسة الطالق، مل تتمل هنائيًّا عادات عيد 

وحفاظه الرهيب عليها.
يقرأه،  كتاًبا  صفحات  بني  يغرق  ما،  أمًرا  إليه  تشكو  عندما  كانت 

وعندما كان يتحدث كان يطالبها باإلنصات.
قرأها  مرسحية  عن  يكلمها  كان  ألنه  يوما  الغداء  أواين  هلا  سكب 
ليوسف إدريس يف املطبخ، بينام انشغلت هي بتذوق الطعام لقياس نسبة 
امللح فيه، مل حيتمل عيد أال تسمع امرأته مايقول، انفعل وفعل فعلته ثم 

غادر املنزل إىل ستوديو أخيه.
ويف كل مرة كان يدب اخلالف بينهام خالل شهرين فقط من الزواج، 
كان األمر ينتهي بتوسط شكري ألخاه ومصاحلة العروسة اجلديدة التي 

مل تستوعب أبدا ترصفات عريسها.
ويف النهاية عندما  مرضت أنيسة وظلت طرحية الفراش ملدة ثالثة أيام، 
كان عيد خالهلم يأيت املنزل فقط ليغري مالبسه ويطمئن عليها لدقائق قصرية 
قبل أن يغادره مرة أخرى ليجلس عىل القهوة مصطحًبا إحدى رواياته، أو 
لينام بعد يوم العمل حتى موعد العمل يف اليوم التايل، أيقنت أهنا تيا مع 
إنسان ال يراها، فغادرت املنزل أثناء وجوده يف املرسح موكلة أباها لطلب 
 الطالق، وتنفيًذا لتعليامت الرشيعة كان عليهام أن يصطربا ملدة سنه كاملة.
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والدها  وبذل  أبيها،  بيت  وهي يف  حتى  زوجته  بنفقة  اثنائها  عيد  التزم   
رضيا  النهاية  يف  لكنهام  بينهام،  اخلالف  لتسوية  مضنية  جهوًدا  وشكري 
بقرار الزوجة بالرحيل، وكانا شاهدين عىل الطالق رغم ضيقهام الشديد 

به.
يتذكر بعدها عيد أنه كان سعيًدا بالوحدة، حيث ال يستطيع أي إنسان 
حماولة تغيري نظام حياته، شكر اهلل كثرًيا بالتفرغ لقراءة الكتاب األقدس 
شهًرا كاماًل، هجر فيه رواياته وانتظم يف صلواته، لكنه أبًدا مل يغري عادته 
يف  وكأنه  احللويات  بعض  حاماًل  سنوًيا  واحدة  مرة  زيارهتا  يف  اجلديدة 
قرارة نفسه يشكرها عىل طلب الطالق الذي مل يكن سيجرؤ عىل طلبه 

خوًفا من غضب الرب.

*  *  *

كان شكري أبوعّياد أعلم الناس بطبيعة أخيه اخلاصة بحكم النشأة 
والعرشة الطويلة، كان يعرف جيًدا أن عزلته التي فرضتها ظروف وفاة 
والدهتام وهي تنجبه، وانشغال والده الدائم يف املطبعة التي كان يعمل هبا 
املدرسة لقضاء أجازته بني ماكينات  أنه كان يصطحبه قبل سنة  لدرجة 

الطباعة حتى ال يرتكه مع أخيه الذي يكربه بخمس سنوات.
كان يعلم أن هناك عالقة خاصة بني عيد واجلامد، خاصة إذا كان هلذا 
اجلامد عالقة بالورق أو اخلشب فيام بعد عند عمله باملرسح، كان يدرك 
أيًضا أن أخاه اعتاد احلديث دون أن يرد عليه أحد بني ماكينات املطبعة 
ما  ويسمع  أحد  مع  يتحدث  يكن  مل  طفولته.  ألعاب  يالعبها  كان  التي 
يقول سوى والده، وكانا يف حضور شكري يتبادالن إشارات كان يشعر 

معها أحياًنا أن وجوده غري مرغوب فيه.
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ظلت عالقتهام ضعيفة حتى عندما رحل الوالد وهو يف مراهقته ومل 
دبلوم  عىل  باحلصول  االكتفاء  قراره  كان  ثم  عرش،  السابع  عامه  يكمل 
التجارة والعمل داخل املطبعة التي عمل فيها أبوه، والتي عمل فيها فرتة 

الصيف من كل عام.
حتى التقى يوًما بعبد املنعم مدبويل أثناء تسليم مرسحية ألفها له يف 
منزله بناًءا عىل طلب من صاحب املطبعة التي يتعامل معها النجم الكبري.

مل حيكي عيد أبًدا ألحد عن تفاصيل هذا اليوم سوى أخاه شكري، 
تدث بعد شهور من هذا اللقاء ويف عينيه نظرة مل تتكرر مرة أخرى، كان 

سامًها وكأنام كان حيدث نفسه:
وحنانه  املفرطة  حساسيته  من  الرغم  عىل  جًدا  حازم  راجل  األستاذ 
الشديد، علمني ازاي اتعلم من أخطائي، بيسمعني كويس وبسمعه أكرت، 
األعزاء  »أبنائي  مسلسل  يف  قِدمها  اليل  عبده  بابا  شخصية  من  كثري  فيه 
بيغضب  ما  زي  إنه  إال  »نريون«  وبيسموه  عصبي  هو  صحيح  شكًرا«، 

برسعة بريوق برسعة، أنا بشوف أبويا يف كل مالحمه وترصفاته.
مل  هلذا  سعيد،  وأنه  جديًدا  أًبا  وجد  عيد  أن  شكري  ساعتها  أدرك 
»املدبوليزم«  فرقة  ضمن  كملقن  سيعمل  أنه  يوًما  أخربه  عندما  يتفاجأ 
التي تأسست عام 1975، فقط كان سعيًدا أن عالقته بأخيه قد صارت 

أكثر محيمية ألن أخاه وجد نفسه أخرًيا.

*  *  *

كان قرار ترك املرسح ثاين أكرب صدمة يف حياة عيد أبو عّياد بعد وفاة 
أبيه، مل يكن ختطى السادسة و الثالثني من عمره، بعد ما يزيد عن العمل 

اثنتا عرش عاما كملقن بصحبة مدبويل.
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زاره  حتى  بأحد،  يلتقي  أن  رافًضا  بكامله  أسبوع  ملدة  وحيًدا  ظل 
األستاذ مدبويل للمرة األوىل واألخرية بناًءا عىل زيارة من شكري أبوعّياد 
ملنزل الفنان يف شارع عامر بن يارس يف مرص اجلديدة شارًحا وضع أخيه 

الصعب.
أرص مدبويل عىل أن يصطحبه شكري إىل منزل عيد، ثم صعد وحيًدا 

وانرصف األخ األكرب إىل االستوديو.
يومها مل يملك عيد نفسه واحتضن مدبويل باكًيا كطفل صغري، ربت 

الفنان عىل ظهره وختلص منه هبدوء وهو يقول:
إيه ياراجل ياعرة، بيتك ده مفيهوش كوباية شاي؟ ـ

ابتسم عيد وأرسع ليعد الشاي ألستاذه الذي أمسك يده قائاًل:
يال نرشب الشاي يف بيتي. ـ

وداخل بيت عبداملنعم مدبويل جلسا يشاهدا حلقة للمصارعة احلرة، 
متجاوزين  ضحكا  اجلولة،  يكسب  الذي  املصارع  عىل  الرهان  تبادال 
وقت  حتى  يعمل  كان  متواضع  وملقن  شهري  وفنان  كنجم  وضعيهام 

قريب يف فرقته.
سمح له مدبويل أن يدخل مكتبته، واتفقا عىل أن يستعري منها ما يريد 
عىل أن يرده يف موعد حمدد واتفقا عىل أسبوع  لكل جمموعة كتب، ويف 
موعد العشاء أرص الفنان عىل أن يشاركه عيد العشاء قبل أن ينرصف بعد 

أن ذهب حزنه متاًما.
كانت  حلوة”،  تطلع  الصورة  “اضحك  االستوديو  يف  أخيه  عىل  مر 
بافتتاح  فكرته  عرض  عىل  شكري  بتشجيع  كفيلة  وجهه  عىل  االبتسامة 
من  بالقرب  شمس  عني  جامعة  منطقة  بجوار  املستندات  لتصوير  حمل 
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قرص الزعفران.
مل يفكر عيد كثرًيا وافق عىل أثر السعادة التي كان يشعر هبا، ثم عاد 
إىل منزله دون أن يلم بكل تفاصيل املرشوع، فقط صار لديه عادة جديدة 
انشغاله  حسب  قلياًل  ملجالسته  أسبوع  كل  مرة  بانتظام  أستاذه  بزيارة 

واستعارة بعض الكتب، والذهاب إىل حمله اجلديد.

*  *  *

اليوم يف صيف عام 2003 لدرجة  مل ير أحد عيد غاضًبا مثل ذلك 
للسفر  القطار يف رمسيس  يغلقه متجًها إىل حمطة  أن  أنه غادر حمله دون 
عليه  شنتها  التي  احلملة  بعد  مدبويل  عبداملنعم  ملؤازرة  األسكندرية  إىل 

الصحف عقب عرض مرسحية »ريا وسكينة يف مارينا«.
وداخل القطار الذي ترك كان عيد متفرًغا اٍلعادة قراة ما كتب عن 
مالبس بطلة املرسحية الفاضحة وعدم التزامها بالنص وصمت مدبويل 
جتاه ما كان حياربه شخصًيا يف املايض، ومع مرور الوقت وممارسة الركاب 
عادهتم احلميمة بقراءة جرائد الغري هنض عيد واقًفا يف املمر الفاصل بني 
صفي املقاعد يف القطار الفرنساوي رافًعا صوته وكأنه عىل خشبة مرسح 
ليقول: األستاذ مدبويل ملا كان يطلع عىل اخلشبة كان التصقيف بيفضل 
دقايق،  مخس  تصقيفه  كان  مرص  يا  فيكي  ممثل  أختن  ساعة،  ربع  حوايل 
مدبويل اليل كان ملا يرمي اإلفيه قلب مرص ذاته يرتّج من كرت الضحك، 
وأرشف  شلبي  ويونس  إمام  وعادل  زكي  أمحد  ج  خرَّ اليل  مدبويل 
ابتسم  بينام  عيد  إىل  الركاب  التفت بعض  بيهامجوه.  عبدالباقي وغريهم 
البعض اآلخر وأشار أحدهم لزوجته هاًزا كف يده بعالمة اجلنون، لكن 

هذا مل يمنع عيد من إكامل ما بدأ:
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»أبنائي  ـ زي  مرص  بكت  مسلسالت  عمل  اليل  مدبويل  األستاذ 
األعزاء شكًرا«، وأفالم حتفضل عالمات زي »احلفيد« بيهامجوه شوية 
دي  القطر  عربية  يف  واحد  كام  يف  بذمتكم  طيب  مأجورين،  صحفيني 
بيحب مدبويل. ودون أن يرد أحد كان عيد الذي أخذ يتحرك من مقدمة 

العربة إىل هنايتها برسعة كبرية يقول وهو يلهث:
حمدش يقدر ميحبش مدبويل. ـ

املرسح  بوابة  أمام  ساعات  ست  ملدة  جالسا  ظل  األسكندرية  ويف 
انتظاًرا خلروج أستاذه بعدما رفض األمن دخوله، أحىص رغاًم عنه أعداد 
مرتادي املرسحية وأحزنه ِقلة العدد، تنصت منتظًرا التصفيق احلاد لكن 
وبمجرد  املياه،  تروها  مل  عطشى  كأرض  بقى  أذنيه،  يعانق  مل  الصوت 
خروج مدبويل من باب املمثلني التهب كفاه من التصفيق ألستاذه الذي 

ابتسم يف وهن واحتضن تلميذه بحنان.
ومع تباشري الفجر داخل أحد مطاعم كورنيش األسكندرية بُصحبة 
اليوم  تناَول عيد أول طعام يدخل معدته منذ قرأ جرائد صباح  مدبويل 
يف  روحه  بدأت  معجبيه  بمصافحة  أستاذه  انشغال  ومع  انتهى،  الذي 

االطمئنان قلياًل.
التي  اجلرائد  ملجموعة  فقط  أشار  املوضوع،  يف  مناقشته  عن  عجز 
بيده واقرتب برأسه من رأس عيد  حيملها يف يده، نحى مدبويل اجلرائد 

الذي اقرتب بدوره ثم مهس له:
تيجي نرجع القاهرة؟ ـ

نبأ  بعد  روحه  من  كبرًيا  جزء  فقد  أخاه  أن  جيًدا  يدرك  شكري  كان 
وفاة أستاذه عبداملنعم مدبويل، صاحبه إىل اجلنازة، محله محاًل حني خارت 
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قدماه مع مشهد الدفن، ظل جالًسا أمام املقربة بعد أن انرصف اجلميع، 
تركه شكري قلياًل وتراجع خطوات قليلة ليفسح له املجال حلوار أخري 

معه..مهس عيد ودموعه تغالب حروف كلامته:
مشيت يا أستاذ، طيب سبتني ملني، أبويا ملا ميش سابني ليك، خد  ـ

قادر تضّحك  إنك  أنا عارف  كتري،  عندك  نفسك وضّحكهم  من  بالك 
ربنا ذاته.

بعدها صار أقرب إىل اهلل بفضل انعزاله عن البرش، مل يكن يتحدث 
يف  عيد  وجد  األب  األستاذ  رحيل  ومع  وربه،  وأستاذه  أخيه  مع  سوى 
عالقته بربه بدياًل، انغمس فيها متاًما، كانت تعامالته اليومية تعتمد عىل 
أقل عدد ممكن من البرش بعدد أقل من الكلامت، استعمل صبًيا يف حمله 
»األقدس«،  الكتاب  بصحبة  مكتبه  عىل  بقى  بينام  الزبائن  مع  ليتعامل 

الذي مل يكن يغلقه سوى ليناجي ربه.
 كان يف حالة تصالح كامل مع نفسه ال يعكره سوى زيارات أخيه التي 
وإنكاره  الدين  بأي يشء خيص  التلميح  من  تتباعد بحكم خوفه  بدأت 
أحياًنا، كان حزينًا بعد أخيه عن أبيه اجلديد، كان قريًبا من والدهيام حتى 
رحل، وحني كان مدبويل موجوًدا كان أخوه مصّوره اخلاص، لكنه اآلن 

بعيًدا، مل يعد أًخا كام كان.
بدأت املشاحنات بملحوظات كان عيد حريًصا عليها كلام التقيا عن 
رضورة االلتزام بمواعيد الصالة وإخبار أيمن بحقيقة ديانته خاصة أنه 
عقب  لكن  العملية،  حياته  خوض  وشك  وعىل  اجلامعية  دراسته  أهنى 
خالف أيمن مع أباه، كان عيد شامًتا يف أخيه الذي مل يريب ابنه عىل التعاليم 
الدينية الصحيحة بل وأخفى عليه ديانته فجاءت عقوبة اهلل يف ابن عاق.



54

كانت   ،2005 مارس   21 يف  النريوز  عيد  يف  األخري  لقائهام  كان 
مشاجرهتام األوىل:

أنت يا شكري بتخرج من امللة حبة حبة. ـ
مش من حقك تكفرين يا عيد، عيب أنا أخوك الكبري. ـ
بطل جبن يا شكري، جبنك ضيع منك ابنك. ـ

شوح شكري بيده غاضًبا:
أنا مش جبان ياعيد. ـ

ابتسم عيد يف سخرية:
آه بأمارة إن كل جريانك فاكرينك مسلم، صح؟ ـ
انت عايز مني إيه يا عيد؟ ـ
حرضة عبدالبهاء بيقول: أهيا األحباء كونوا بمنزلة الرساج للعامل  ـ

الظلامين، وبمثابة النور للظلامت.
وماهلم املسلمني، انت شكلك نسيت إهنم مش كفرة. ـ
أنا مقصدتش إهنم كفرة، أن اقصد تزييفك وكدبك وخوفك من  ـ

دينك اليل أنت مؤمن بيه.
أنت مالك يا أخي، أنت مالك. ـ
اجتمعوا عىل ما رشعناه لكم وال تتبعوا ُسبل املختلفني. ـ

من  الرشقي  الركن  احتل  الذي  املكتب  خلف  من  شكري  هنض 
وهو  للخارج  يده  من  األصغر  أخاه  جاذًبا  يده  ومد  االستوديو  مدخل 

يشري إىل الشارع:
اتفرج بص حواليك، انت مش عايش يف العامل بتاعنا، انت عايش  ـ



55

مع أستاذك اهلل يرمحه وكتبك، شوف كم املتطرفني اليل موتك عىل إيدهيم 
بالنسباهلم يعني دخوهلم اجلنة.

ابتسم عيد يف سخرية، وهو يفلت يد أخيه ويغادر االستوديو قائاًل:
مش قولتلك جبان يا شكري، ليه حق أيمن يسيبك ويميش. ـ

مل يلحق شكري بأخيه الذي قفز يف أول سيارة أجرة متجًها إىل حمله يف 
العباسية، لكنه وقف يرصخ يف عرض الطريق:

أنا مش جبان يا عيد، أنا مش جبااااااان. ـ

*  *  *

القاهرة 2013
أنا راجل مش بيحس غري إنه حي غري ملا يشم رحية اخلشب، قلبي  ـ

معرفش  شايفها،  مش  ناس  تصقيف  بسمع  ملا  غري  بانتظام  بيدق  مش 
أتفرج عىل تليفزيون والَّ سينام ألين اتعودت أشوف رجلني املمثلني بس 
ألين  أصحاب  بقايل  وال  خلفت  وال  جوازي  يف  منجحتش  واستمتع، 
من  اتلغت  »الكمبوشة«  ما  يوم  بقوله.  اليل  غري  كالم  أسمع  متعودتش 
املرسح، اتايلت ملدة ساعتني عىل صاحب الفرقة إين أخدها معايا البيت، 
ويوم ما سدوا الفتحة اليل عىل اخلشبة حسيت بحساب امللكني بعد قفلة 
القرب. مستحملتش أقف كتري يف الكواليس وهجرت املهنة وفتحت ركن 

تصوير الورق بمساعدة أبوك.
صحيح باملناسبة أبوك هو اليل صورين كل الصور اليل مع املمثلني  ـ

دول، عادل إمام وسعيد صالح، وفؤاد املهندس وشويكار وسهري البابيل 
وجالل الرشقاوي وحسن مصطفى.
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أنا  ـ عارف  »الكمبوشة«.  جوة  شغيل  بحرض  وأنا  صوري  وكامن 
فتحت حمل مكن تصوير الورق ده علشان أنا بحب رحية الورق وشكله.

ألقى أيمن نظرة عىل اليافطة الباهتة بفعل الزمن واملعّلقة عىل املحل 
الصغري وهو يوصل عمه إىل مقر عمله بعد أن جتاوزت الساعة السادسة: 
العمل  ببدء  عمه  انشغال  فرصة  وانتهز  املستندات«،  لتصوير  »امللقن 
عمه  شفاه  متتمة  يشبه  هدوء  يف  وانسحب  الزبائن  أحد  بطاقة  وتصوير 

التي ال تنقطع يف أوقات صمته وهو يتساءل عام يقول.
الكبري،  الكلب  أنت  يقول: -  ما  يدرك  أن  يردد دون  بينام كان عمه 

أنت نعجة وحصان.
أبيه، مل يكن  يعلمه سوى سبب قطيعته مع  مل يضف عمه جديًدا ال 
يعرف العم جيًدا بفضل عزلته الشديدة، كانا يلتقيان يف األعّياد اإلحدى 
عرش فقط، يصطحبه عمه يف هناية زيارته ألبيه إىل بقال عىل ناصية الشارع 
ليشرتي له كميات رهيبة من الشيكوالته، ثم خيتفي تارًكا إياه مع الرفاق 

يف الشارع.
كان ساعتها بحكم صغر سنه ال يعرف سبب تلك الزيارات حمددة 
املواعيد، مل خيربه والداه أبًدا بتلك األعّياد، كان حيتفل مع أقرانه بالعيدين 
كل  مثل  متاًما  عيدياته  عىل  وحيصل  مالبسه  ويشرتي  والصغري  الكبري 

األطفال، لكنه عمه مل يكن يزرهم يف هذا التوقيت.
قرص  أمام  بعمه  والده  مجعت  التي  الصورة  تلك  إىل  النظر  أعاد 
الزعفران يف العباسية، دقق النظر يف عيني والده الذي مل يكن مبتساًم ككل 
الصور األخرى، ورأى تلك النظرة التي كان يعرفها جيًدا، النظرة احلذرة 

املليئة باخلوف.
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قال خماطًبا نفسه وهو يركب سيارته:
كنت  ـ ما  زي  عمي  عىل  بتخاف  كنت  شكلك  بابا  يا  يرمحك  اهلل 

بتخاف عليا بالظبط.

* * *

القاهرة )الستينات والسبعينيات(
الشيخ  شارع  يف  الكامريات  بيع  حمل  أمام  أبوعّياد  شكري  توقف 
رحيان يف باب اللوق، التقط نفسا عميقا يليق بتلك اخلطوة التي اقرتب 
العارشة منذ وقع  يتجاوز  مل  الذي راوده صبيا  تنفيذها، ذلك احللم  من 
يديه،  بني  رياض  الفتاح  عبد  ملؤلفه  الضوئى«  التصوير  »ُأسس  كتاب 
تالها  وما  اجلديدة،  طبعاته  إحدى  طباعة  عملية  يتويل  والده  كان  حني 
من كتب لنفس املؤلف تت عناوين »آلة التصوير«، »التحميض والطبع 
والتكبري«، »املرشد العمىل للمصّورين والسينامئني« وغريها من الكتب 
املنشورة باللغة العربية حول التصوير، حني وجد نفسه للمرة األوىل يف 

حياته متياًم بيشء ما.
وداخل املحل أخرج تويشة عمره التي مجعها من العمل خلف أستاذه 
مصّور الفوتوغرافيا بني أفراح صوراها سوًيا، ولياِل قضاها بصحبته أو 

وحيًدا يف االستوديو حتى قرر العمل منفرًدا بعد أن أتم الـ27.
عاشًقا يستعد لالعرتاف حلبيبته بسنني عشق طويلة، كانت من طرف 

واحد وحان الوقت لتصبح من الطرفني.
تذكر شكري ساعتها أن أستاذه نادي األشقر وّبخه حني علم بعزمه 
بكامريا  حياته  ببدء  وطالبه   ،1973 موديل  »مينولتا«  كامريا  رشاء  عىل 
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دون  به  اخلاص  االستوديو  جتهيز  من  يتمكن  حتى  أقل  إمكانيات  ذات 
 أن يمر بضائقة مادية، بل وعرض عليه أن يعطيه إحدى كامرياته القديمة

برغبته  متعلاًل  اهلدية  رفض  لكنه   ،1958 موديل   »Minolta SR-2«
سوق  يف  التكنولوجي  التطور  مقتضيات  آخر  حسب  عمله  يبدأ  أن  يف 

التصوير.
ابتسم األستاذ وربت عىل كتف مساعده الشاب، واخرج مبلًغا آخًرا 
من املال ووضعه يف جيبه، وقبل أن يبدي شكري اعرتاًضا أو يتساءل عن 
طبيعة أو سبب هذا املبلغ كان قد رحل بعيًدا بخفة حركته املدهشة التي 

حرص عىل تقليدها طيلة حياته بعد ذلك.
ويف خشوع راهب متبتل يف أحد املعابد البوذية استلم شكري صندوق 
كامريته الكارتوين األبيض التي احتلت صورهتا أحد جوانبه اخلارجية، 
الوالدة إىل أحد  ومحله برفق وكأنه حيمل طفله األول اخلارج من غرفة 

أركان املحل ليختيل برفيقته األوىل ويطمئن عليها قبل مغادرة املحل.
تميها،  كانت  التي  الفلني  طبقات  بني  من  كامريته  شكري  أخرج 
ابتسم ومحلها بيده اليمنى وكأنه يزهنا بميزان حّساس، اتسعت اإلبتسامة 
مع خفة وزهنا التي بلغت 365 جراًما، قبلها يف غفلة من صاحب املحل 
الذي التفت إىل بعض الزبائن ثم وضعها برفق عىل املنضدة وسط الفلني.

واحدة  كل  وضع  الصندوق،  بداخل  كانتا  الاليت  العدستني  أخرج 
عىل حدة وأخرج الكتالوج املصاحب ليتأكد أهنام نفس العدستني، األوىل 

.»90mm f:4« والثانية ،»M-Rokkor 40mm f:2«
أعاد كل حمتويات الصندوق إىل مكاهنا قبل أن يستعيد الكامريا يطلب 
فيلام من صاحب املحل الذي ابتسم بدوره هو اآلخر وكأن ابتسامة زبونه 
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افالم  ثالثة  وأخرج  اليومي  إرهاقه  مقاومة  يفوق  ما  عدواها  من  تمل 
»كونيكا« تم وضعها سوًيا يف عبوة بالستيكية يف عرض ما، وقال:

األفالم دي هدية مني ليك يا شكري. ـ
التقط شكري العبوة وانتزع فيلمه األول وهو يقول شاكًرا:

أنا بحب »الفوجي« أكرت بس هديتك مقبوله يا أستاذنا. ـ
وبمجرد أن احتضنت الكامريا فيلمها األول بعد ان التأمت بإحدى 
عدستيها، كان صاحبها  عىل باب املحل حاماًل صندوقها الورقي، إال أن 
صاحب املحل أرسع خلفه مستاء ليعطيه صندوًقا آخر أصغر حجام بكثري 

وهو يقول:
 الـ »Hot shoe« يا أفندي. ـ

ضحك شكري بصوت عال  مل يناسب هدوء تلك الليلة الشتوية يف 
منتصف ديسمرب 1975، التقط »فالش« كامريته اجلديدة وأرسع اخلطى 

جتاه ميدان األوبرا.
وخالل َسريه يف شارع اجلمهورية ويف امليدان ذاته أهنى شكري فيلمه 
يف  قفز  ثم  الشهري  باشا«  »إبراهيم  ومتثال  القديمة  املباين  مصّوًرا  األول 
املرتو عائًدا إىل حي الزيتون، وهو يدندن جزًءا من  أغنية »موعود« لعبد 

احلليم حافظ بصوت خافت قائاًل:
وابتدي ابتدي ابتدي املشوار.. وآه يا خويف من آخر 

املشوار
جنة وال نار آه يا عيني..  رايح وانا حمتار آه يا خوفـــي
واتقابلنا..واحلياة قدام عينينا حلوة واتقابلنا..والكالم 

فوق الشفايف غنوة
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كل حاجة فكرت فيهــــا يف حلظة واحدة رديت 
عليهـــا

بنظـــرة حلـــوة من عينيهـــــا
األمان يف عينيهـــا..  حسيت إين عديت لألمان يف 

عينيهـــا

*  *  *

قرأ عيد يف القنوت وردد خلفه شكري قبل التكبريات:
»يا إهلي هذا عبدك وابن عبدك اّلذي آمن بك وبآياتك وتوّجه إليك 
الذنوب  غّفار  يا  أسألك  الّرامحني.  أرحم  أنت  إّنك  منقطًعا عن سواك. 
أفضالك  وبحر  جودك  لسامء  ينبغي  ما  به  تعمل  بأن  العيوب  وسّتار 
وتدخله يف جوار رمحتك الكربى اّلتي سبقت األرض والّسامء. ال إله إالّ 

أنت الغفور الكريم«.
وبعد إعادة التكبرية السادسة بقول: إنا كلٌّ هلل صابرون.

محل املعزون النعش وغادروا املسجد خلف الشاب الصغري واملراهق 
الذي أمهم داخل بيت العائلة يف صالة اجلنازة جتاه مقابر البساتني.

االثنتي  صاحب  شكري  اصطحب  الدفن  مراسم  انتهاء  وبعد 
وعرشون عاًما أخاه األصغر صاحب السبعة عرش عاًما إىل أحد مطاعم 
السمك يف منطقة باب اللوق، ألح عليه بالطعام لكن عيد اكتفى بالبكاء 
فقط انسلت الدموع من عينيه دون صوت، حتى مللم أخوه األكرب الطعام 
وطلب من العامل وضعه يف كيس بالستيكي ليأخذه إىل املنزل، وخالل 
3 أيام عجز عن استنطاق كلمة واحدة من أخيه الباكي، كان يعلم جيًدا 
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بفراقه،  كثرًيا  تأثر  وأنه  الراحل،  والده  وبني  بينه  اخلاصة  العالقة  تلك 
إىل  شكري  اضطر  النهاية  ويف  الفراق،  هذا  تأثري  من  عليه  خيشى  وكان 
أن  نادي األشقر حتى يستطيع  املصّور  أستاذه  إىل عمله خلف  يعود  أن 
تلك  سوى  خلفه  يرتك  أن  دون  والده  رحيل  مع  للبيت  مرصوًفا  جيد 
الشقة الصغرية يف حي املطرية التي كان إجيارها الشهري أربعة جنيهات، 
والدة  أثناء  والدهتم  رحيل  عقب  الزمن  بفعل  املتهالك  األثاث  وبعض 
عيد منذ سبعة عرش عاما تاركة هذا األثاث عرضة لـ3 رجال يعيثون فيه 

فسادا حتى عام 70 حني توىف والدهم.
أخرى  مرة  عاد  قد  كان  أسبوع  وخالل  »عيد«  بـ  الصمت  يطل  مل 

للمطبعة التي كان يعمل فيها الوالد الراحل ملواصلة العمل.
اتفقا  أهنام  حتى  األخني،  بني  رويًدا  رويًدا  طبيعتها  إىل  احلياة  عادت 
دون أن يتبادال الكالم عىل أن يذهبا إىل السينام مرة واحدة أسبوعًيا كل 

يوم سبت، استغالالً ألجازة املطبعة وندرة أفراح يوم السبت يف مرص.
كان  هلذا  الروايات،  وقراءة  والفن  التمثيل  يعشق  عيد  أن  يعلم  كان 
ويعيد  الفيلم  يناقش  العرض،  دار  من  اخلروج  عقب  متاًما  يتبدل  حاله 
متثيل بعض مشاهده ضاحكا مع شكري الذي كان يستمتع للغاية بفرحة 

أخيه البادية عىل وجهه.
ويف أول كل شهر كان حريًصا عىل أن خُيرج بعًضا مما اقتصده من راتبه 
يأتيه هبا  التي  الروايات  و»البقشيش« طيلة الشهر ليشرتي ألخيه بعض 
صديق يف حمل جماور الستوديو أستاذه يف حي حدائق القبة، وهو اهلدية 
التي كان عيد يتلقاها يف سعادة بالغة، لدرجة أنه كان يرص عىل أن يبقى 
الطعام  له  التليفزيون حتى يعد  أمام شاشة  اليوم  شكري جالًسا يف هذا 

عىل طريقته اخلاصة.
*  *  *
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وكان باب شقتهام ال جيد طارًقا بعد حمصل فاتورة الكهرباء والزّبال 
سوى جارهتام العجوز احلاجة أم سيد، التي كانت حريصة عىل أن تعد هلام 
كل يوم مجعة فرخة مشوية يتناوالها مع األُرز املعمر وطبق امللوخية التي 

كانت رائحة تقليتها متأل العامرة معلنة اقرتاب موعد الوجبة.
قائاًل  يتمتم  عيد  كان  بينام  بـ»أمي«،  سوى  ينادهيا  ال  شكري  كان 
»حاجة أم سيد« داجمًا احلروف لتخرج كلمة مبهمة بفعل اخلجل، وكانت 
يعمل  الذي  سيد  ابنها  ومعها  عليهام،  يومًيا  السؤال  عىل  حريصة  املرأة 
حماسًبا بأحد البنوك احلكومية والذي كان يزورها مرتني أسبوعًيا، وحيًدا 
يوم األحد ويوم اجلمعة مع زوجته وأبنائه. كان عيد حيب سيد بشكل 
خاص، ألنه كان حيب القراءة وكثرًيا ما تناقشا يف العديد من الروايات 
التي تبادالها سوًيا، ومل ينس عيد هنائيا أن سيد محل اخلشبة التي ضمت 
والده عىل كتفه حتى استقرت يف القرب، ومل يغادرمها حلظة طيلة مراسم 
وداع والدمها، كان يعتربه أًخا حقيقًيا خاصة مع حنان والدمها، بينام كان 
يستشريه يف  أن  يعتمد عليه، وكان حريًصا عىل  دائام رجاًل  يراه  شكري 
كل خطوات حياته احرتاًما لعرش سنوات فارق عمري بينهام وكونه يراه 
العمل يف رشاء شقة  بعد عدة سنوات من  ناجًحا يف حياته نجح  رجاًل 

والزواج واقتناء سيارة 128.
وكان سيد يعاملهام دائام كأخني أصغر منه وكان حريًصا عىل متابعة 
حياهتام العملية وإرشادمها ومساعدهتام كلام استطاع ذلك. وكان الطارق 
اآلخر عىل الباب هو احلاج »عريب« صاحب العامرة التي يسكنان فيها، 
بعد  املعاش  عىل  وخرج  عمره،  من  الستني  ختطى  الذي  الرجل  ذلك 
من  وأول  لوالدمها،  كان صديًقا  والذي  الربيد،  هيئة  موظًفا يف  كان  أن 
التي  »نورا«  ابنته  بصحبة  احليوانات  حديقة  إىل  صغريين  اصطحبهام 
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الوالد  وفاة  قبل  فرحها  حرضا  والتي  سنوات،  بخمس  تكربمها  كانت 
بـ3 سنوات، وأرص شكري عىل أن يقوم بتصويره منفرًدا للمرة األوىل 
عقب عمله ملدة عام واحد فقط خلف املصّور نادي األشقر، واعترب ذلك 

التصوير هديته للعروس التي كان يعتربها أخته الكربى.
كان الرجل حريًصا عىل أن يصطحب اخلادمة التي تقيم معه لرتعاه 
إىل شقة الشابني يف غياهبام لتنظيفها وغسيل مالبسهام، بعد أن بقي معه 
مفتاح الشقة الذي أعطاه له والدمها احتياطًيا ليبقى معه، وكان يرفض 
متاًما أي حماولة من الشابني لدفع اإلجيار قائاًل: مش حاخد منكم إجيار، 

حلد ما واحد فيكوا يتشملل ويتجّوز يف الشقة.
بينام كان  بقيت عىل األرض،  التي  الوالد  رائحة  يعتربه  كان شكري 
عيد يعامله باالحرتام الالزم لسنه ومكانته، لكنه كان يعترب والده رجال 
ال يمكن تكراره يف احلياة.  ويف نفس العام الذي ترك فيه شكري أستاذه 
املصّور ليفتتح االستوديو اخلاص به يف شارع سليم األول بالزيتون، كان 
عيد ينضم إىل فرقة »املدبوليزم«، كان شكري سعيدا بأوىل خطواته نحو 
احللم، بينام كان »عيد« سعيًدا بإعادة اكتشاف األب يف شخص »عبداملنعم 
اتسعت  منهام،  واحد  كل  نجاح  بداية  من  الرغم  وعىل  حينها  مدبويل«. 
الفرقة، حتى سهرة السبت يف السينام صارت بعيدة، وصار لقاء األخني 
النادر عىل اإلفطار يف صباح يوم الثالثاء ال تدور فيه سوى أحاديث جافة 

معتادة حول كيفية العمل وحال الصحة واألخبار اجليدة. 
وهو ما بدا واضًحا يف عالقة األخني لدرجة أن احلاج »عريب« نصح 
شكري باالقرتاب من أخيه، وأنه األكرب وله يف ذمة والده الراحل وصية 
محاية أخيه، وهو ما دفعه لزيارة عيد يف املرسح ذات ليلة، ليبدأ مشواًرا 

جديًدا يف حياته العملية.
*  *  *
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ارتدي شكري تلك البدلة التي حيرض هبا حفالت زفاف الفنادق ذات 
قلياًل،  مالحمه  وتأمل  بعناية،  املرآة  أمام  شعره  صفف  اخلمس،  النجوم 
ذلك الشعر األسود الناعم الكثيف الذي كان يفضل تصفيفه عىل طريقة 
املطرب »ألفيس بريسيل«، وزوج احلواجب اهلاللية الكثيفة التي شكلت 
مع عينيه الغائرتني قلياًل بسوادمها الشديد وضيقهام سمًتا يشبه املرىض أو 
املصابني بالشحوب، وتلك األنف الصغرية التي ورثها عن والدته، بينام 

كانت شفتيه الرفيعتني تؤكدان عصبيته الواضحة خاصة خالل العمل.
الدين  إىل مقر املرسح يف شارع عامد  لتوصله  »تاكيس«  لسيارة  أشار 

حيث تعرض مرسحية »نمرة 2 يكسب«.
ملقن  عّياد  أبو  عيد  مقابلة  طالًبا  املمثلني  باب  حلارس  بطاقته  أظهر 
استأذن  بعدما  احلارس  أدخله  ساعة،  بحوايل  املرسحية  بدء  قبل  الفرقة 
وجهه  وعىل  دافئا  حضنًا  احتضنه  السلم،  أول  عىل  ينتظره  أخاه  ليجد 
ابتسامة عريضة كأنه مل يره منذ فرتة طويلة، اطمأن شكري لتلك املقابلة 
وترك مع أخاه االصغر للبوفيه لتناول مرشوًبا ساخنًا، ويف الطريق فرقع 

عيد بإصبعيه صارًخا: عندي فكرة، تعاىل معايا.
وقبل أن يسأله شكري عن وجهتهام ويف ماذا يفكر كان عيد يطرق 
نفسه  شكري  وجد  ثواين  وخالل  كبرية،  محراء  بنجمة  زين  غرفة  باب 

وجها لوجه أمام الفنان عبداملنعم مدبويل.
ابتسم مدبويل عند رؤيته لعيد وتساءل وهو يتناول كوب من الشاي:

أهاًل ياعيد ازيك، خري يا ابني؟ ـ
أشار عيد إىل الكامريا املعّلقة يف صدر أخيه، والتي اصطحبها شكري 
زيارته  أثناء  شخصه  عىل  ما  »برستيج«  اضفاء  يف  ورغبة  العادة  بحكم 
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ألخيه:
شكري أخويا ياأستاذنا، مصّور مفيش زيه، جبته يصورك. ـ

احلديث  موجًها  وقال  هبدوء  شايه  يرتشف  وهو  مدبويل  ابتسم 
لشكري:

وياترى شاطر والَّ زي أخوك؟ ـ
ليخرج  دفَعا  ودفعه  ابتسم  عيد  لكن  رًدا،  جيد  ومل  شكري  ارتبك 

كامريته من جراهبا وهو يقول:
ده الكبري يا أستاذ، أشطر مني بكتري. ـ

وخالل دقائق مل يعرف كالمها كيف مرت كان شكري قد اندمج يف 
تصوير األستاذ الذي اصطحبه بعدها يف طريقه لالطمئنان عىل وصول 
الفنان حممد عوض الذي شاركه بطولة  بقية املمثلني للمرسح إىل غرفة 
نفس املرسحية، ليلتقط له شكري أيًضا بعض الصور قبل أن يطلبا منه 

البقاء يف املرسح ملشاهدة املرسحية وتصوير بقية نجوم الفرقة.
الصور داخل  التقط ألخيه بعض  الستار كان شكري قد  وقبل رفع 

الكمبوشة، قبل أن يستقر داخل الكواليس ملشاهدة املرسحية.
مع  مجال  وميمي  رايض  والسيد  رضا  حممد  من  كال  تصوير  وبعد 
أخيه  بصحبة  املرسح  شكري  غادر  عوض،  وحممد  مدبويل  عبداملنعم 
السيدة زينب،  العشاء عند »الرفاعي« يف  الذي أرص عىل أن يعزمه عىل 

مع وعد بالعودة يف الليلة التالية لتسليم الصور للفنانني.
االستوديو  إىل  لكن  العشاء  عقب  للمنزل  أخيه  مع  شكري  يعد  مل 
»النيجاتيف«  غرفة  إىل  دخل  ورسيًعا  الشمس،  شورق  مع  به  اخلاص 
لتحميض الصور وجتهيزها للتسليم مساء نفس اليوم ومع طغيان الضوء 
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األمحر داخل الغرفة صمت النهار الذي كان قد ولد وأخرج فيلمه هبدوء 
بعد  »ديفولرب«  يف  ليضعه  األوىل  للمرة  يفعلها  وكأنه  شديدين  وحرص 
قبل أن  تركيز شديد،  ناظًرا إىل ساعته يف  بالعدد  املحلول ويرجه  وضع 
ينقل الفيلم إىل »الفيكرس« ويبدأ يف ضبط »كونرتاست« الصور وتبهيته 
عىل الورق داخل حملول »الفيكرس«، وما إن بدأت الصور يف الظهور أمام 
عيني شكري حتى ارختت شفتاه الاليت ضمهام من فرط التوتر وارتسمت 

ابتسامة صغرية عىل وجهه انتظارا لظهور بقية الصور.
باملشابك  احلبال  عىل  الصور  تعليق  يف  بدأ  لنتائجه  اطمأن  أن  وبعد 
أحد  يف  صغرية  اسفنجية  مرتبه  عىل  ارمتى  ثم  لتجف،  وتركها  اخلاصة 

أركان الغرفة ليحصل عىل قسط صغري من النوم.
ويف املساء كان جيتاز بوابة املمثلني يف املرسح وهو يعّلق يده اليرسى 
يف يد أخيه األصغر بينام وضع الصور داخل عدة مظروفات ملونة عليها 
اسم االستوديو اخلاص به وعنوانه لكل ممثل عىل حدة، وبعد االستئذان 
وداخل  النتيجة،  انتظار  من  خوًفا  مرسًعا  املرسح  غادر  لتوزيعها، 
االستوديو اخلاص به بقى يستقبل زبائنه وعينه عىل باب االستوديو قائاًل 

لنفسه:
لو عيد جه يبقى الصور عجبت النجوم، لو جماش يبقى ياخيبتك  ـ

يا شكري.
أن  األوىل  للمرة  شكري  تذكر  عرش  الثانية  الساعة  دقت  أن  وبعد 
يف  يزوره  أن  يستحيل  وبالتايل  صباحا  الثالثة  قبل  عمله  ينهي  لن  أخاه 
االستوديو، فأغلق حمله هبدوء وغادر إىل املنزل منتظًرا أخاه أمام شاشة 
صور  كانت  شهور  وبعد  وسؤال..  سؤال  ألف  رأسه  ويف  التليفزيون 
التونيس« يف  »بريم  بوابات ومدخل مرسح  معّلقة عىل  عّياد  أبو  شكري 
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األسكندرية خالل موسم العرض الصيفي للمرسحية، وبعد 3 سنوات 
كانت صوره أيًضا يف كل إعالنات جرائد مرسحية »مع خالص تياتى« 
اعتامده  تم  أن  بعد  املرسح  قاعة  مدخل  عىل  لألبطال  احلقيقي  وباحلجم 

رسمًيا مصّوًرا لفرقة »املدبوليزم«.

*  *  *

القاهرة 2013
حاول أيمن االتصال بـ»جني« مرة اخرى لكنه وجد هاتفها مغلًقا، 
وسط  إىل  الذهاب  من  بدالً  اجلديدة  مرص  بارات  أحد  يف  اجللوس  قرر 
البلد، تذكر حسن مساعد والده فجأة، بحث عن رقمه يف سجل هاتفه 
ثم اتصل به طالبا منه أن يالقيه عىل ناصية شارع »العزيز باهلل« بعد ربع 
ساعة. وجده أيمن يف املوعد مبتساًم بال أي سبب، أشار له كي يركب، 

فقفز يف السيارة قائاًل:
عىل وسط البلد إن شاء اهلل. ـ

ضحك أيمن وهو هيز رأسه يمينًا ويساًرا:
ال مش وسط البلد، شكلك عجبتك البرية يا حسن. ـ

اتسعت ابتسامة حسن وهو يقول:
دماغها حلوة ياكبري. ـ
مايش ياعم، حنقعد يف روف فندق “احلرية” نرضب ازازتني. ـ

القليل  بالعدد  وازدحم  اضوائه  خفتت  عتيق،  خشبي  بار  وداخل 
اجلالس بداخله، وعىل أغاين متنوعة ملحمد منري وامحد منيب ومدحت 
مرص  يف  احلرية  شارع  عىل  مطلة  منضدة  عىل  الثنائي  جلس  صالح، 
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اجلديدة، يتأمالن من أعىل حركة املرور فيه.
قطع أيمن الصمت الذي صاحب الزجاجة األوىل مناديا النادل من 

أجل زجاجتني جديدتني من “ستال” وطبق آخر من الرتمس.
زجاجته  ثاملة  يرشب  كان  الذي  حسن  وجه  عىل  السعادة  ظهرت 

األوىل، واتسعت ابتسامته.
قال أيمن دون أي تفكري: احكييل حاجة عن أبويا ياحسن.

اندهش حسن من طلب أيمن، لكنه اعتدل يف مقعده، ثم ملس وجهه 
بيده وكأنه يعدل من وضع مالحمه ليقلد أستاذه قائاًل بصوت أجش غري 

صوته:
عيوهنم،  ـ من  الناس  تقرا  إنك  ياحسن  تتعلمها  الزم  حاجة  أول 

املصّور الشاطر يابني الزم يفهم زبونه من نظرة عينيه، كامن من قعدته، 
ولو حس وفهم إنه متوتر الزم يفكه، يضحكه بنكتة والَّ إيفيه، إن شاهلل 
يتكعبل قدامه علشان يبتسم املهم الزبون يفك ويرتاح، ساعتها بس تقدر 
تصوره والصورة تطلع حلوة، أوعى تستسهل يا ابني يف صورة وتطلعها 

وحشة.
الفاصل بني زبونني حرضا  عّياد كالمه يف  أبو  أهنى االستاذ شكري 
كامريا  رؤية  بمجرد  الزبون  ابتسم  السفر،  جلواز  صورة  عىل  للحصول 

التصوير املثبتة عىل »الرتايبود« املعدين وتوقف متسائاًل:
إيه ده يا عمنا أنت معندكش كامريا دجييتال؟ ـ

عبس وجه شكري أبو عّياد لدرجة اقسم أين مل أره غاضًبا مثل تلك 
املرة، ثم أشاح يف وجه زبونه للمرة األوىل يف حياته وهو يقول بصوت 

مرتفع:
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حرضتك تقدر تروح أي ستوديو من بتوع شوف الصورة األول  ـ
قبل ما تتصورها، أي عيل صغري يقدر يصورك صورة لباسبورك تسافر 

بيها، أنت جيت لوحد غلط، أنا مصّورايت مش ماكينة تصوير.
اندهش الزبون وقال خجاًل من سن الرجل وانفعاله:

أنا آسف يا حاج بس أنا فعاًل مستعجل عىل الصور. ـ
لعيني  عدستها  يف  ونظر  حاملها  عىل  من  الكامريا  شكري  اختطف 

الرجل قبل أن يقول:
 يف ستوديو يف شارع نصوح دجييتال، حيسلمك الصور كامن ساعتني. ـ

ثم مد يده مسلاًم عىل الزبون لريحل بعدها.
تسائلت يف  بينام  الكامريا مرة أخرى  تثبيت  إعادة  انشغل شكري يف 

حذر:
ليه يا أستاذ؟ ـ
الكامريا مبتكدبش ياحسن، مراية بتكشف شخصية اليل قدامك،  ـ

الكامريا  ختلده  ميستهلش  آدم  بني  وده  األرواح،  بتظهر  سحرية  بلورة 
بتاعتي.

اخللفيات  تلك  وتنظيف  اإلضاءة  ملبات  أوضاع  لضبط  يل  أشار  ثم 
خمتلفة،  وألوان  طبيعية  مناظر  محلت  والتي  كثريا  يستعملها  يعد  مل  التي 
وكذلك إعادة كي بعض املالبس التنكرية التي مازال البعض يستخدمها 

يف صور خاصة طريفة وهو يقول لنفسه حماوال أالَّ أسمعه:
فيها  ـ ليه  اليل  وخلىل  الصنعة  خرب  الدجييتال  بيت  خيرب  اهلل 

الفن بقرش تعب وفدان  أيام غربة خلت  واليل مالوش بقى مصّورايت، 
تكنولوجيا.

*  *  *
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عاد أيمن إىل والدته بعد جلسته مع حسن، حرص عىل أن حيمل معه 
بوكيه من الورد األبيض ونصف كيلو من الكباب من “صبحي” احلايت، 
يشء  كل  يضع  أن  له  اشارت  الباب،  له  فتحت  عندما  والدته  ابتسمت 
ويرتكها قلياًل حتى تعد العشاء وتنسق الورد، مشرية إىل غرفة نوم والده:

خش اختار جالبية من بتوع أبوك البسها بدل ما انت صاحي نايم  ـ
هبدومك.

تذكر أيمن للمرة األوىل أنه مل يستحم أو يغري مالبسه منذ حرض إىل 
والدته قبل يومني، فتح دوالب والده يف حرص شديد، مرر يده هبدوء 
عىل املالبس وأغمض عينيه، استنشق رائحة والده العالقة يف الدوالب، 

قبل أن يسحب جلبابا، وجيري نحو احلامم من أجل »دوش« رسيع.
وعىل مائدة فاخرة أعدهتا والدته، وسط زوجني من الشموع الكبرية 
األطباق  أحد  تناوله  وهي  قالت  النور،  أطفأت  أن  بعد  املنضدة  أضاءا 

الصينية التي ال خترجها سوى يف العزومات:
ده كان عشايا االسبوعي أنا وأبوك، وكامن يف املناسبات. ـ

ابتسم أيمن وهو يقبل يد والدته املمتدة له بالصحن:
ده انتو حّبيبة جامدين بقى. ـ

صبغ اخلجل وجه والدته قبل أن ترد بتلعثم:
تسمع بقية القصة النهاردة، والَّ بكرة ملا تصحى؟ ـ

التقط أيمن قطعة من اللحم وتناوهلا هو يقول قبل أن يبتلعها:
أنا جعان للقصة أكرت من األكل. ـ

*  *  *
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بريوت 1981
إال داخل مستشفى صغري يف بريوت،  إىل رشدها  تعد »نورسني«  مل 
بكت كثرًيا ومل تدرك إال بعد ثالثة شهور قضتها يف مصحة نفسية يف لبنان 
أن والدها دفع رشوة كبرية لتهريبها من السجن، وأن األطباء أجروا هلا 
ثالث عمليات ملعاجلة التشوه يف الفرج إثر قرض اجلرذان، وأهنا وناجي 
تم هتريبهام عرب احلدود مع العراق ضمن جمموعة مل تتجاوز العرشة أفراد 
داخل خزان مياه، وأن عملية التهريب كلفت أبوها ثروة طائلة وضعته 

يف مأزق مايل يف بريوت.
وقبل أن تستعيد عافيتها فارق األب واألم األرسة يف بدايات عام 81 
يف حادث سيارة، غادرت املشفى بعدما توقف مهدي عن دفع التكلفة 

الشهرية، خرجت مطرودة تبحث عن ناجي.
وعندما فقدت األمل داخل بلد غريب عنها ذهبت إىل مهدي الذي 

استقبلها بفتور واضح يف شقته الصغرية يف أحد ضواحي بريوت قائاًل:
مل يرتك والداك شيًئا، وكأهنام قررا اخلالص من إفالسهام وماتا، بينام 
أدمن ناجي واختفى، كعادته دائام يعجز عن اختاذ القرار الصحيح، وأنا 
أعمل ما يقرب من ثامين عرش ساعة يوميا حتى يمكنني البقاء حًيا داخل 
بلد ال أنتمي إليه، وعليِك أنت أيضا البحث عن عمل وتكوين حياة، يف 

الغربة ال تاولني االعتامد عىل أحد.
أدركت  نحاسية،  صينية  عىل  وقدمها  غازية  مياه  زجاجة  هلا  فتح  ثم 
»نورسني« أن أخاها األوسط حريص عىل معاملتها كاألغراب، ارتشفت 
رشفة من الزجاجة ثم سحبت علبة سجائره وأشعلت سيجارة ونفثت 

الدخان بقوة وكأهنا تنفث داخلها.
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ارتدى مهدي جاكيت ومحل حقيبته وأقرتب منها قائاًل:
أنا يف طريقي للمستشفى، أتبني أن أوصلك ملكان ما؟ ـ

ودون أن ترد كانت معه يف الشارع، وضع يف يدها كل أوراق إقامتها 
داخل لبنان ومائة دوالر وتركها كفتاة ليل قىض منها وطره عىل ناصية 

أحد شوارع بريوت اهلادئة حتى دون سالم.
مل تدرك »نورسني« حلظتها ملاذا رأت أخاها عىل هيئة فأر، ويف برد ليل 
بريوت الشتوي سارت دون هدى لثالث ساعات كاملة، وأمام إعالن 

معّلق عىل حائط قديم يطلب مرتمجني باتت ليلتها واقفة تفظ العنوان.
وعىل الرغم من الرعدة التي رست يف جسدها بفعل الربد، كان خدًرا 
عجيًبا ينترش يف جسدها يعزهلا عن العامل اخلارجي، ومع إرشاق الشمس 
كانت ترشب كوًبا كبرًيا من القهوة يف أحد املقاهي قبل أن تستقل تاكيس 

إىل العنوان الذي حفظته عن ظهر قلب.
وداخل مكتب صغري طليت حوائطه باللون األبيض واحتلت أركانه 
لشغل  تقدمها  استامرة  متأل  »نورسني«  جلست  صغرية  مكاتب  األربعة 

الوظيفة، ثم توقفت كثريا عند خانة العنوان.
أكملت االستامرة وأسعفها التفكري إىل كتابة العنوان املدون عىل بطاقة 
إقامتها والذي كان مسكنًا لوالدهيا قبل الرحيل، وبعد ساعة كانت جتري 
اختبارها األول أمام أحد املرتمجني املعتمدين، وبعد دردشة قصرية باللغة 
اإلنجليزية حول ظروف انتقاهلا للعيش يف لبنان ومغادرة إيران، حرصت 
منذ  إىل بريوت بصحبة والدها  انتقلت  القصة وكأهنا  خالهلا عىل رواية 
البداية، وبعد اختبار تريري، غادرت املكتب متجهة إىل حارة »حريك« 
كان  قليلة  سويعات  وخالل  بريوت،  يف  البهائي  املركز  يقع  حيث 
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املسؤولون قد نجحوا يف تدبري سكن مؤقت هلا يف بلدة »مشغرة« البقاعية 
حيث تعيش أغلب العائالت البهائية.

قصت  الكوافري  عند  »نورسني«  كانت  العمل  استالمها  وبمجرد 
املكان  باللون األمحر، وغادرت  للمرة األوىل يف حياهتا، صبغته  شعرها 
األوىل  األمحر  املارلبورو  سيجارهتا  دخنت  سجائر،  علبة  أول  لتشرتي 

هبدوء حمرتف تدخني، واستمتاع متشوق له.
فيها  تعيش  بالستيكية،  مالحمها  ترى  دائام  كانت  املدينة،  يف  جتولت 
رائحة املوت اخلانقة واللحم املتعفن والزعرت، كانت تراها مدينة الطيور 

املذبوحة، وعندما تغمض عيناها يف احلافلة كانت ترى »تربيز«.
لكن  تغريت  أهنا  جيًدا  تدرك  كانت  املقارنة  يف  منصفة  يوًما  تكن  مل 
بعيد عنه، والغربة كثرًيا ما ترمنا من  يتغري وهي اآلن مغرتبة  مل  وطنها 

حاسة التذوق.
األفالم  ترمجة  يف  طاقتها  بكل  »نورسني«  فيه  عملت  عام  وخالل 
األجنبية داخل مكتب الرتمجة الذي عملت فيه كان بحثها عن ناجي ال 
تاشت  فيها،  التحرك  وأتقنت  رويًدا،  رويًدا  البلد  عىل  تعرفت  ينتهي، 
متاًما كل ما يمت ملهدي بصلة حتى عندما دعاها حلضور خطبته اكتفت 
فقط  أبًدا،  والدهيا  قرب  تُزر  مل  احلضور.  دون  الزهور  من  باقة  بإرسال 
حاولت احلصول عىل صورة هلام، راسلت أصدقائها القدامى يف إيران، 
اضطرت إىل زيارة مهدي يف مستشفاه، حتى حصلت عىل واحدة كربهتا 
يف  فيها  تقطن  التي  غرفتها  يف  وعّلقتها  خشبي  إطار  داخل  ووضعتها 
كانت  لبنان،  يف  الدائرة  األهلية  احلرب  بأحداث  كثرًيا  تتأثر  مل  البقاع. 
تغرق يف العمل، كانت أصوات االنفجارات تبقى عاجزة أمام رصخات 

زمالء الزنزانة يف طهران.
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مل تنحاز إىل جانب، كانت تدرك أهنا دولة وحدها داخل تلك الدولة، 
فقط علمتها احلرب كيف تنتقل جيًدا بني الضواحي حتى ال تقع فريسة 
خطأ جندي غاضب، كانوا يعتربوهنا شيعية مثل كل البهائيني يف لبنان، 
يف  والقراءة  الصالة  عن  تقريًبا  توقفت  أبًدا،  األمر  هذا  تناقش  مل  لكنها 

الكتاب »األقدس«.
مل تقم أي صداقات لدرجة أهنم أطلقوا عليها يف املكتب لقب املرأة 
الصامتة، بينام ظلت العائلة التي تستأجر غرفة يف منزهلا تعاملها عىل أهنا 
امرأة مكلومة فقدت عائلتها يف بالد غريبة، فلم حياولوا التدخل يف حياهتا 
التي  األفالم  مشاهدة  هي  الوحيدة  تسليتها  كانت  صمتها،  واحرتموا 
ترتمجها وبعض العروض املوسيقية واملرسحية، وخالل عرض مرسحية 
»الواد النمس« يف بريوت يف يناير 82 تعرفت عىل شكري أبو عّياد، ذلك 
القاهرة مع خمرجها عبداملنعم مدبويل  الذي حرض خصيصا من  املصّور 

لتصويره.
يف  متخصصة  رشكة  ضمن  ترمجة  مكتب  داخل  عملها  وبحكم 
العروض السينامئية واملرسحية نظمت ذلك العرض الذي استمر لثالثة 
يف  العشاء  عىل  الوفد  صاحب  الذي  الرتحيب  فريق  ضمن  كانت  أيام، 
مثل  يف  املتبادلة  اجلافة  الرتحيب  عبارات  وبعد  بريوت،  يف  األوىل  ليلته 

هذه املناسبات، أهنت »نورسني« دورها وغادرت مرسعة.
البهائي  املقر  داخل  الثانية  للمرة  بشكري  تلتقي  كانت  الصباح  ويف 
يف حارة حريك، اندهشت للغاية عندما أدركت أنه هبائي، ابتسم عندما 

رآها وقال قبل أن يلقي عليها التحية:
امبارح كنت عارف إين حشوفك  ـ بتحبك، وأنا بصورك  الكامريا 
تاين.
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ابتسمْت يف خجل وقالت:
صباح اخلري يا مرصي. ـ
شكري.. شكري أبو عّياد.. مصّور. ـ

مدت يدها لتصافح يده وداخل املقر دار بينهام حوار طويل، روت فيه 
دون أن تعلم سبًبا لذلك قصتها كاملة للرجل املرصي بحكم الراحة يف 

احلكي مع الغرباء. 
وقبل أن يغادرا املكان أرص شكري عىل دعوهتا للغداء، وعىل مائدة 
الطعام كان يتأملها يف هدوء وهي تكمل روايتها، والتي ما إن أهنتها حتى 
قبل  ينم  ومل  باألمس  هلا  التقطها  مدبويل  عبداملنعم  مع  هلا  صورة  أخرج 
تميضها وطباعتها فابتسمت حني شاهدهتا، قام واقرتب منها ونزل عىل 

ركبتيه قائاًل:
تتجوزيني يانور؟ ـ

ضحكات  وسط  املطعم  مغادرة  وانتفضت  لساهنا  املفاجأة  عقدت 
بعض اجللوس، مللم شكري نفسه اخلجالنة ودفع احلساب وغادر متجًها 
إىل مقر املرسح الذي تقيم عليه الفرقة عروضها، ومل يرها مرة ثانية حتى 
غادرت الفرقة لبنان، إال أن اخلطابات مل تنقطع بينهام حتى يونيو 1982 
القوات  استولت  أيام  بضعة  غضون  ويف  لبنان  ارسائيل  غزت  حني 
اإلرسائيلة عىل مدن اجلنوب اهلامة مثل صور وصيدا، لتدخل بعد ذلك 

بريوت الرشقية بدعم ضمني من القادة وامليليشيات املارونية.
الرشكة  صاحب  هروب  بعد  عمل  بال  نفسها  »نورسني«  لتجد 
وتوقف كل النشاطات الفنية هنائيًّا يف بريوت، دون أن تفكر كانت عىل 
 أول طائرة إىل القاهرة، ظلت خالل الرحلة تعيد قراءة خطابات شكري
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التي أرسلتها رًدا عليه، وحني كانت الطائرة تط  ونسخة من خطاباهتا 
يف مطار القاهرة مل يكن بني يدهيا سوى صورة أخرى أرسلها هلا شكري 
هلام سويا بجوار الفنان حممد نجم يف ليلة تعارفهام، ويف املطار أستقبلها 
شكري يف سعادة غامرة قبل أن يصطحبها فورا إىل ميدان الظوغيل حيث 

مقر وزارة العدل لعقد القران.

*  *  *

القاهرة 2013
أهنيا عشائهام وغادرا الصالة بعد إعداد الشاي إىل غرفة النوم أخرجت 
»نورسني« حقيبة جلدية عتيقة من دوالب غرفة نومها اخلشبي األبيض، 
احتضنتها للحظات قبل أن تتحرك يف اجتاه ولدها اجلالس عىل الفراش.

مع  الرقيق  أمه  تعامل  بسبب  عينيه  يف  ظهرت  ابتسامة  أيمن  أخفى 
احلقيبة لكنه اعتدل بمجرد اقرتابه وساعدها عىل اجللوس أمامه، فتحت 
اخلطابات  من  لفة  وأخرجت  مقدسة،  عتبات  جيتاز  من  هبدوء  احلقيبة 
أحاط  ا  قامشيًّا ورديًّ رباطا  الزمن، فكت  بفعل  لوهنا  التي اصفر  الورقية 
يف  قالت  يبدأ  أن  وقبل  ليقرأه،  منهم  خطابا  ناولته  اهلدوء  وبمنتهى  هبا، 

حسم:
اقراه بصوت عايل. ـ

ابتسم أيمن وبدأ يف قراءة اخلطاب:
يف  ـ الزواج  منك  طلب  رجاًل  تستغربني  تصدقني،  ال  أنك  أعرف 

اللقاء األول، رجاًل أراد أن يشاركك روحك حتى قبل أن يعرفك.
ياعزيزيت  ـ لكنني  ارتيابك وارتباكك وخوفك،  لك كامل احلق يف 
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باقي  عن  عيناه  ختتلف  مهنتي  يمتهن  ومن  مصّوًرا،  أعمل  »نورسني« 
إىل  النفاذ  هبا  أستطيع  لألرواح،  بميكروسكوب  أشبه  تصبح  البرش، 

داخلك واكتشاف احلقيقة.
مل تأِت العبارة األخرية منه بل منها، اندهش أيمن ألن والدته تفظ 
اخلطاب عن ظهر قلب وتردد معه أجزاء كاملة دون خطأ واحد، توقف 

عن القراءة فأشارت له أن يستمر:
ربام ألننا معرش املصّورين ال نحب الصورة الرديئة، واإلنسان إذا  ـ

مل يكن سعيًدا حلظة التصوير غالًبا ما ستكون صورته سيئة مهام أضفنا هلا 
من رتوش وبذلنا جمهوًدا.

به  ـ خترباين  أن  عيناي  عىل  أمامي،  املقعد  عىل  جلوسه  حلظة  منذ 
وبحالته وبكينونته، ومع اخلربة شيًئا فشيئا بدأت أرى روحه.

كانت  ـ وكأهنا  أعرفها  تشبهني،  روًحا  سوى  أرى  فلم  أمامك  أما 
يوما قطعة من روحي، شفافة طاهرة نقية مثلام حلمت دائاًم.

سؤاالً  ـ نفيس  سألت  بلحظات  للزواج  أطلبك  أن  وقبل  ساعتها 
واحًدا، هل تشعر بالراحة؟، وجاءين اجلواب: بل سعيد.

ال أدعي أين غارق يف حبك، لكني قادر عىل التنبوء باحلياة غارًقا يف  ـ
حبك مستقباًل، يف أن أهبك ميناء للراحة واحلب مل ترسو سفينتك عليه 

منذ ولديت.
عزيزيت نورسني مازال عريض للزواج قائام لكني لن أذكره ثانية يف  ـ

خطابايت القادمة..يف انتظار خطابك عىل أمل اللقاء.
ظّلت عينا أيمن ملتصقة باخلطاب بعد انتهاءه حتى سحبته منه والدته 
القاميش  بالرباط  وضمته  املغلف  داخل  إىل  بالغ  حنو  يف  وأعادته  برفق 
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الوردي وأعادته إىل احلقيبة، ثم نظرت أليمن الذي ركز برصه عىل عينيها 
وقالت:

أبوك كان أحسن راجل يف الدنيا، وعيِّشني سعيدة حلد ما مات. ـ
قاطعها أيمن بغضب:

بس أنا شفته بيخونك مرة أو اتنني، مش فاكـ.. ـ
مجلته  إكامل  من  متنعه  حتى  ولدها  فم  عىل  يدها  »نورسني«  وضعت 

وهي تقول:
بالعافية  ـ وخلفناك  بعاهة  وأنا  اجتوزين  أبوك  يامحار،  بقى  افهم 

ينفع  مكنش  أنا  اجلواب  تشوف  ما  قبل  ماحكيتلك  وزي  وبالصدفة، 
أشارك راجل الرسير، وده كان سبب رفيض اجلواز حتى بعد ما جيت 

القاهرة، لكن أبوك عرف حيتويني ويمالين ويقنعني نتجوز.
مل  عينيها  من  فرتا  دمعتني  ومسحت  وضعها  يف  »نورسني«  اعتدلت 

يلحظهام أيمن ثم أكملت:
اخلّضة  ـ كرت  من  بالبيجاما  ساعات   3 يميش  نزل  الدخلة  ليلة 

ونص  ورد  ببوكيه  راجع  كان  بعدها،  رجع  ملا  بس  بالعجز،  وإحساسه 
كيلو كباب وعىل وشه ابتسامة وكأن مفيش حاجة حصلت، زي ما أنت 

عملت دلوقتي.
والدته  أسكتته  يتكلم  أن  وقبل  متسائاًل  السفىل  أيمن  شفة  امتدت 

قائلة:
يا  ـ مرات   3 غري  سوا  منمناش  جواز  سنة   27 خالل  وأبوك  أنا 

أيمن.. حتى لو عمل حاجة كده والَّ كده أنا فامهة احتياجاته كبني آدم 
اللحظة  نفس  يف  بنعرف  مش  كستات  احنا  ومتفتكرش  حلومه،  ومش 
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اليل الراجل بريوح فيها بيته إذا كان نام مع واحدة تانية والَّ أل، بس أبوك 
ال عمره َحّب عليا وال عمل كده كتري، فهمت يا أيمن، فهمت؟

* * *

القاهرة )الثامنينات(
أتم شكري أبو عّياد الرابعة والثالثني من عمره، وجتاوزها بعدة أشهر، 
صار الزواج مطلًبا رضوًيا، جتاوز مرحلة احللم املؤجل، واألولوية الثانية 
وصار رضورة ملحة، لكن عملية البحث عن عروسة مل تكن تسري عىل 
ما يرام، كان يزعجه للغاية ذلك اإلحساس الذي يسيطرعىل دائرته من 
الشهري يف  املنصة  السادات يف حادث  أنور  الرئيس  اغتيال  بعد  املعارف 
أكتوبر عام 81، أن اإلسالميني املتشددين يف طريقهم حلكم البالد، إن مل 
يكن عن طريق كريس الرئاسة ومقاعد الربملان، عن طريق فرض العرف 

احليايت اليومي املعتاد، من خالل مظاهر يتم تقديسها رويًدا رويًدا.
دفع يف  ونجح  املهني،  الصعيد  عىل  ومعنوًيا  مادًيا  تقق  قد   كان 

»خلو رجل« لشقة يف شارع حسن خليل القريب من االستوديو استعداًدا 
مقصًدا  احللوة«  تطلع  الصورة  »اضحك  ستوديو  وصار  فيها،  للزواج 
كمصّور  الزفاف  حفالت  يف  يرتدد  اسمه  وصار  احلي،  عائالت  ملعظم 

الفنانني املعتمد الذي يرشف كل عرس.
مل يكل العمل يومًيا، كانت الكامريا تشكل رفيًقا وزاًدا للطريق، كان 
فقط كثرًيا ما يدون بعض مالحظاته عن األفراح يف دفرت صغري يداعبه 

بالقلم خالل أوقات انتظاره جفاف الصور لتسليمها للعمالء.
كتب مرة بخط تأنق للغاية يف رسمه: األفراح يف السبعينات موسيقى 
شعبية وفساتني قصرية وباروكات مدورة، يف التمنينات موسيقى شبابية 
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وفساتني طويلة ومن غري باروكات خالص وساعات بحجاب.
لشكري  فرصة  مدبويل  األستاذ  عليها  وافق  التي  لبنان  رحلة  كانت 
للسفر خارج مرص للمرة األوىل، اعتذر الكثريون خوًفا من بوادر احلرب 
األهلية التي مألت أجواء بريوت لدرجة أهنم فكروا يف إلغاء العرض، إال 
أنه مل يرتدد يوًما، بل أبلغ األستاذ بقراره املساعدة يف جتهيز أزياء املرسح.

أبًدا،  ينساه  مل  حلاًم  شكري  رأي  لبريوت  املتجهة  الطائرة  متن  وعىل 
رأي قرب والده الذي كان يزوره شهرًيا بانتظام منذ وفاته قبل ما يقارب 
االثني عرش عاَما ليدون عليه أحداث الشهر، كان خيجل من الكالم أمام 
دموعه،  ُمغالًبا  األحجار  عىل  يكتب  فكان  حَيا،  ووالده  اعتاد  كام  القرب 
افتتاحه  عن  له  كتب  املطبعة،  يف  عمله  نفس  يف  يعمل  عيد  أن  أخربه 
ورفضه  له  املستمر  »عريب«  احلاج  بدعاء  أخربه  به،  اخلاص  لالستوديو 
تصيل اإلجيار،  كتب كل التفاصيل مما جعل عيد يسخر منه ذات يوم 
حني زار قرب والده يف الذكرى السنوية، ومل يعره شكري اهتامًما. رأي كل 
تلك الكتابات تتطاير يف احللم، رأي القرب وكأنه يدور حول نفسه برسعة 
غري عادية تتطاير بسببها احلروف بعيدا، وحني استقر القرب فجأة كام دار 
فجأة، كان الوالد مبتسام وعىل جدرانه كتبت كلمة »مربوك« بخط كويف 

أنيق.
رواية  يقرأ  بجواره  جالسا  عيد  ليجد  عينيه  وفتح  شكري  ارتعد 
وذكرى  الرواية  السم  ابتسم  شلبي،  خريي  اسمه  ألديب  »األوباش« 
قريب  حتجّوز  شكيل  يقول:  وهو  بكوعه  أخاه  لكز  ثم  املمتعة،  احللم 

ياعيد!
ابتسم عيد وقال دون أن يرفع راسه عن الرواية: أنت حتتجوز عىل 

نفسك يا شكري.



81

ابتسم شكري وأغمض عينيه طلًبا للنوم واالبتسامة مل تغادر وجهه 
املرسحي  الفريق  مرافقة  يتأمل  كان  بريوت  يف  األول  العشاء  ويف  بعد، 
اللبنانية، بمالحمها الفارسية اجلميلة، تلك العيون الواسعة السوداء التي 
شديدة  اهلاللية  واجلبهة  اللون  درجة  بنفس  االسود  الشعر  مع  تشكل 
يليه زوًجا  الذي  املرتفع  الشامخ  يقاوم، وذلك األنف  البيض سحًرا ال 
من الشفاة الوردية التي من فرط خشيتها رسمت شكل قلب طفل وليد.

يف  الصور  عرشات  هلا  التقط  العشاء،  طيلة  وجهها  عيناه  تغادر  مل 
خضم تصوير العشاء، متكن من خالل احلوار الدائر من التقاط معلومة 
أهنا إيرانية هاجرت بعد استيالء اإلسالميني عىل السلطة، مل يعرف عىل 
ألنه  أم  احللم،  تذكر  ألنه  ابتسم  هل  ديانتها  عرف  حني  التحديد  وجه 

اعتربها إشارة نادرة احلدوث.
يف صباح اليوم التايل كانت قدماه تقودانه إىل املركز البهائي يف حارة 
»حريك« وكانت هناك، وجد نفسه يقول دون تفكري يف جرأة مل يعتدها 
مع اجلنس اآلخر: الكامريا بتحبك، وأنا بصورك امبارح كنت عارف إين 

حشوفك تاين.
هلم  حكى  ملن  شكري  بعدها  أقسم  خجل  يف  »نورسني«  ابتسمت 
عن هذا اللقاء أن شمس الصباح خجلت من فرط ضوء االبتسامة وأن 
الصباح  تية  تبادال  البسمة.  تلك  لعمر  البهائي  املركز  يف  توقف  الزمن 
وبحكم مقابلة غريب يف مكان قريب لروحك نادًرا ما تلتقي فيه بأحد 
الديانة  نتيجة وحدة  بالقرب  يمكنك احلديث معه، وبُحكم اإلحساس 
حكت قصتها كاملة كام مل تكها ألحد من قبل، اصطحبته من رحلتها يف 
سهول إيران وجباهلا إىل مطعم ساحيل يف بريوت ليتناوال الغداء عندما 

طلب منها أن تصحبه ليعزمها عىل تناول الطعام.
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أهنت حكايتها مع هناية وجبتهام، ثم شعرت باخلجل من عدم توقفها 
عن احلكي ملا يزيد عن ثالث ساعات، ابتسم خلجلها وهذا الصمت الذي 
فرض وجوده، وأخرج شكري صورة لصاحبته التقطها هلا مع عبداملنعم 
التي  املعامل  قبل طباعتها يف أحد  ينم  مل  املايض،  اليوم  مدبويل يف عشاء 
وكان  اجلمر،  من  أحر  عىل  انتظرها  الفندق،  طريق  عن  طريقها  عرف 
حزينًا أهنا لن تظهر عىل يده كبقية ما اعتاد من صور، لكن كل هذا تالشى 

بمجرد ظهور ابستامة ساحرة عىل وجه »نورسني« فرًحا بالصورة.
ومتاما كاملنوم مغناطيسًيا غادر شكري مقعده لينزل عىل ركبتيه قائاًل:

تتجوزيني يا نور؟ ـ
انسحبت »نورسني« جارية وسط ضحكات احلضور بينام مللم شكري 
نفس  هلا وحيدة يف  التقطها  أخرى  احلساب وأخرج صورة  نفسه ودفع 

العشاء وابتسم هلا قائاًل وهو يغادر املطعم:
حاجتوزك يا نور ـ

* * *

عيد  يمتلكها  التي  الشعر  دواوين  كل  استعارة  بني  ما  بأكمله  عام 
حوائط  كل  احتّلت  التي  لـ»نورسني«  املختلفة  الصور  وتلك  أخوه، 
غرفته، وتلك اخلطابات التي كان يكتبها أسبوعيا حلبيبته الفارسية التي 
متاًما،  تغريت شخصية شكري  بريوت،  أهلية يف  آتون حرب  تعيش يف 
لبنان،  السياسية وخاصة ما خيص احلرب يف  متابًعا جيًدا لألخبار  صار 
هتف ألول مرة يف حياته تسقط إرسائيل بعدما روت له يف أحد خطاباهتا 

ما تفعله القوات الصهيونية يف بريوت.
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السويس  جرس  سنرتال  يف  كاملة  ساعة  عرشة  اثني  لقضاء  اضطر 
»نورسني«،  عىل  فيها  يطمئن  دولية  مكاملة  إلجراء  التجنيد  منطقة  يف 
اخلطابات، وبعض  من  العديد  استغرق  نقاش مطول  بعد  اقتنعت  التي 

املكاملات الدولية باحلضور إىل القاهرة من أجل الزواج.
التي  الشعرية  واختياراته  أسلوبه،  عشقت  أهنا  سنوات  بعد  أخربته 
كان ينهي هبا كل خطاب، لكن أكثر ما أعجبها هي تلك الصور التي كان 
يرسلها برفقة كل خطاب للقاهرة، وعن عشقها فنه، وُقدرته عىل التعبري 

بالصورة.
كانت  أكثر صورة عشقتها  أن  ابتسامته عندما أخربته  تفهم  مل  لكنها 
مليدان األوبرا، تلك الصورة التي التقطها بكامريته يف يوم لقائهام األول، 
حاولت فتح موضوع اغتصاهبا مرة أخرى خالل الرحلة من املطار إىل 

وسط البلد، وضع إصبعه فوق شفتيها وقال:
بلد أنت مضطرة تقيض  النهاردة يوم ميالدك من جديد، مرص مش 
فيها وقت زي لبنان، انت خالص يف بلدك، مع حبيبك، اليل فات مش 

بس مات، أل ده كان جمرد كابوس وانتي بتفوقي منه دلوقتي.
صّورها  التي  القاهرة  شوارع  ومراقبة  االبتسام،  من  مناًصا  جتد  مل 
عندما  خاصة  بالغربة  هنائيًّا  تشعر  مل  صورها،  وأرسل  شكري  كلها  هلا 
اقرتبت منها أنفاس شكري خالل رحلة العودة إىل حي الزيتون، ليقبلها 
يف الطريق، شعرت للمرة األوىل برائحة شوارع »تربيز« تنفذ إىل صدرها.

* * *
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للسفر  يستعدون  الذين  وزوجها  وابنته  »عريب«  احلاج  حضور  يف 
وولدها  سيد  وأم  البرتول،  رشكات  إحدى  يف  للعمل  السعودية  إىل 
سيد، وصديقه الدكتور محزة الذي كان يعمل حتى وقت قريب يف أحد 
املحالت املجاورة لالستوديو، وبعض األضواء الكهربية القليلة املعّلقة 

عىل مدخل العامرة احتفل اجلمع الصغري بزفاف العروسني.
فقط يف هناية الليلة مال عيد عىل أذن شقيقه العريس ليقول:

شكري،  ـ يا  البهاء  لتعليامت  طبًقا  اجلواز  مراسم  تكرر  متنساش 
خليل ربنا يباركلك يف عروستك.

مل يعر شكري أخاه اهتامًما، فقط لفت نظره تلك الفرحة الغائبة عن 
االنسحاب  وحاول  ساعة  نصف  من  أكثر  يقض  مل  الذي  سيد،  وجه 
بوالدته، لكنها أرصت عىل البقاء عىل أن تعود إىل منزهلا مع عيد، وتعجب 
أكثر من مغادرته لالحتفال دون تية العروسني، فقط صكت أذنه رغام 
عن الضجيج البسيط الذي صنعه جهاز كاسيت تغني فيه عايدة الشاعر 

إحدى أغاين الفرح قوله:
استغفر اهلل العظيم. ـ

حقيقية،  أم  بحنان  العروس  حمتضنة  تغادر  وهي  سيد  أم  اعتذرت 
وأشارت إىل جبهتها ساخرة وهي تدث شكري:

تقريبا يا ابني الزبيبة يف القورة بتمسح اليض م القلب. ـ
ضحك اجلميع وغادروا العروسني قبل منتصف الليل بقليل، ودعهم 
شكري من رشفة شقته الواقعة يف الدور الثاين، مانحا الوقت لعروسته 

يف تغيري مالبسها.
وبمجرد اختفاء اجلمع داخل إحدى سيارات األجرة التي أحرضها 
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الكاسيت رشيطا ألم  ليضع يف  احلاج »عريب« أرسع شكري  بنت  زوج 
بينام كانت  األغنية  أنغام  بدلته عىل  ليلتي« وخلع  فيه »هذه  تغني  كلثوم 
من  األرض  من  به  تطري  تكاد  النوم  لغرفة  الطريق  يف  الراقصة  خطواته 

فرط السعادة.
وأمام نورسني التي ارتدت قميًصا أهدته هلا احلاجة »أم سيد« ليليق 
مكاهنا  وغادرت  برسعة  سحبتها  يدها،  مقّباًل  انحنى  الدخلة،  بليلة 

لتخفض صوت الكاسيت قلياًل وهي تقول:
شكري اديني وقت أخد عليك أكرت من كده. ـ

العشاء  ذلك  عن  الغطاء  ليكشف  وأرسع  بيجامته،  شكري  ارتدى 
الذي أعدته جارهتم العجوز، اشار إليه ضاحًكا:

بمجرد ما ناكل جوزين احلامم دول ونص البطة دي، حنبقى خدنا  ـ
عىل بعض متام.

ارتفعت ضحكة »نورسني« عالية لتشكل مع عزف الفرقة املصاحب 
لألغنية ترنيمة مألت روح شكري الذي احتضنها وأرص عىل إطعامها 

بنفسه.
ويف هناية الليلة وعىل الفراش، مل يستطع الشاب الذي عانى حرماًنا 
جنسًيا لطيلة حياته من السيطرة عىل نفسه أمام رائحة برشة زوجته ورفيقة 
الفراش، التي أشعلت ملسة فخذها لفخذه النار بداخله، قبَّلها يف سذاجة 
بنفسه  يشعر  مل  له،  تأوهت  بعنف  احتضنها  التقبيل،  فن  يتعلم  مل  عاشق 

خاصة مع ذلك اخلدر الذي أدار رأسه من فرط الرغبة.
يف  اخلوف  ذلك  رؤية  من  يتمكن  مل  له،  فاستسلمت  قميصها،  خلع 

عينيها، وتقلص مالمح وجهها يف هيئة األمل قبل حتى أن يلمسها.



86

خلع مالبسه واحتضنها أكثر، خفتت األصوات متاًما من حوهلام عدا 
صوت أم كلثوم تردد:

فيه سهادي يا حبيًبا قد طال 
بفؤادي مسافًرا  غريًبا  و 
سوف تلهو بنا احلياه و تسخر
أكثر اآلن  فتعاىل...أحبك 

يستعد  كان  يسمعها،  مل  لكنه  »نورسني«  من  خافتة  رصخة  أفلتت 
وشعوره  وسعادته،  عذريته  بني  الفاصل  الباب  الجتياز  معها،  للتوحد 
عىل  شكري  فسقط  للخلف  وانسحبت  يديه  بني  ارتعدت  باإلرتواء، 
الفراش، اضاءت نور »األباجورة« بغتة فاعتدل شكري مستفهاًم، رحل 
اخلدر عن رأسه فجأة، حجبت عروسه موضع عفتها بيدها مما لفت نظره 

لتلك احلركة اخلاطفة.
رصخت  يدها،  ُمزحًيا  أخرى  مرة  االقرتاب  فحاول  تتمنع  ظنها 
صدمته  أن  بعد  شكري  توقف  دمعتني،  عينيها  عىل  ونبتت  وارتعدت 

دموعها قالت بأمل:
قولتلك يا شكري أنا منفعش للجواز. ـ

مل يرد شكري وحاول احتضاهنا، فازدادت الرجفة يف جسدها وقالت 
وهي شبه غائبة عن الوعي:

اليل شاف مش زي اليل سمع، قوهلم يرمحوين، بالش فران، مبقتش  ـ
قادرة، قوهلم حرام، بالش يوجعوين،  ارجوك أنا خايفة.

يفهمها  مل  كلامت  ترديد  يف  »نورسني«  باتت  اهلذيان  يشبه  وفيام 
موضع  عن  يدهيا  سقطت  الرجفة  وبازدياد  الفارسية،  باللغة  شكري 



87

العفة، ليشاهد رغاًم عنه، بدافع فضول النظرة األوىل أثار جروح غائرة، 
وتشوهات واضحة فيام بني رجليها.

وعدل  بيجامته،  ارتدى  عينيه،  يغمض  وهو  بعيًدا  ونظر  انتفض 
اهلذيان واالرجتاف، غطاها  توقفها عن  الفراش رغم عدم  وضعها عىل 

جيًدا وأضاء النور، ثم غادر الشقة.
حاول االبتعاد عن كل مكان قد يقابل فيه شخًصا يعرفه، جلس يف 
تلك احلديقة الفاصلة بني حاريت الطريق يف شارع جرس السويس ألكثر 
جفف  قبل،  من  يبكي  مل  كام  بكى  دموعه،  منع  عن  عاجًزا  ساعة،  من 
لفات   6 دار حوله ألكثر من  املرييالند،  إىل سور حديقة  واجته  دموعه، 
السري حتى »صبحي احلايت« يف منطقة  ثم أكمل  خالل حوايل ساعتني، 
واسفل  املنزل  إىل  عودته  وأثناء  كباب،  كيلو  نصف  اشرتى  التجنيد، 
كوبري »التجنيد« أشرتى بوكيه ورد من بائع الورود الذي كان يامرس 

طقوسه الصباحية عند فتح املحل برش املاء عىل األسفلت املقابل.
وعاد شكري إىل البيت وهو يدندن بعد أن حسم أمره قائاًل:

كأيس و  مخري  أنت  و  حبيبي  يا 
أنيس هبجة  و  خاطري  منى  و 
مهيس و  نطقي  فيك  و  صمتي  فيك 
أميس. يسبق  هواك  يف  غدي  و 

النهار  شمس  أضاءت  بعدما  جبهتها  ليقبل  انحنى  الفراش  وأمام 
صباح غرفة نومهام وهو يرصخ بصوت عال واالبتسامة متأل وجهه:

يال يانور عندنا سفر السكندرية وشهر عسل كامل حتتفرجي فيه  ـ
عىل مرص كلها.

* * *
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ربام أدرك شكري حدوده مع »نورسني« حني كللت حماولتهام خالل 
للغاية حماوالهتا مساعدته  بالنجاح مرة واحدة، قدر  رحلة األسكندرية 
بتجنب  قراره  الشديد، وكيف أجربته عىل ذلك رغم  النفيس  أملها  رغم 
هذا حفاًظا عىل سالمها وأمنها، أدركت حبه ورغبته يف التضحية، وأكد 

حبها.
قال هلا يوًما عىل شاطيء البحر أثناء االستعداد للعودة إىل القاهرة: 

ابتسامتك كفاية، طبطبتك كفاية، مش بحلم غري بسعادتك. ـ
وحني وصال للقاهرة احتضنته بشدة، ويف ثوان كان سوًيا يف الفراش، 
للمرة األوىل مل تبكي وتردد بعض الكلامت الفارسية التي ال يفهمها، مل 
يرتسم الفزع واألمل عىل مالحمها ليغري شكلها متاًما حتى يظن للحظات 
أهنا ليست زوجته، فقط أغمضت عيناها يف صمت واستلقت أسفله يف 

وداعة مل يعتدها.
احلامم،   جتاه  مرسعة  الغرفة  وغادرت  بشدة  قبلته  انتهى  أن  وبمجرد 
احلاجز  هذا  زال  وهل  العقدة،  انفكت  هل  وتساءل  الصعداء  تنفس 
املخيف بينهام، إال أن األيام التالية أكدت له أنه ال فائدة ترجى، فقط كان 
إعالن احلمل سببا جديدا للحياة بالنسبة لشكري الذي مل يشعر بالسعادة 

مثلام شعر ذلك اليوم.
النساء  أمراض  طبيب  عّيادة  داخل  لزوجته  الصور  عرشات  التقط 
بعدما  باشا  إبراهيم  متثال  أسفل  معها  صورة  لنفسه  والتقط  والوالدة، 
إىل شقتهام يف  للعودة  تاكيس  يركبا  أن  الطبيب، وأرص عىل  عّيادة  غادرا 

حي الزيتون، وداخل سيارة األجرة أخربها بالتعليامت:
كان حلمي دايام إنك تبقي سعيدة، وكان نفيس يبقى عندي والد،  ـ
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ولسه  الشخيص  حلمي  وحققتي  متجوزين،  شهور   3 غري  ومبقالناش 
خملتكيش سعيدة كفاية.

حتى  فمه  عىل  يدها  تضع  وهي  وقالت  وجهه  يف  نورسني  ابتسمت 
يسكت:

بحبك ياجمنون، أي ست هادي اليل متبقاش سعيدة وهي راجلها  ـ
ابيض  ورد  ببوكيه  ليل  وكل  وحضن  بابتسامة  بيقابلها  الصبح  يوم  كل 

مجيل زي روحه
لسائق  القلقة  النظرات  تلك  متجاهاًل  بشدة،  شكري  احتضنها 
التاكيس يف مرآة سيارته، ومتتمته اخلافتة الغاضبة من ذلك احلضن احلار.

ويف الصباح قّبل شكري بطن زوجته قبل أن يغادر الشقة يف طريقه إىل 
االستوديو، طالًبا منها الراحة يف الفراش، ألنه سوف يعود بغداء اليوم 
عىل الرابعة ظهرا، وقبل أن يغادر الشقة، كان أمامها يف الفراش جمموعة 
وابتسم  خفة  يف  وضعهم  بلبن،  الشاي  من  وكوب  اجلبن  شطائر  من 

منرصًفا قبل حتى أن ينتظر تعليًقا.
لكن عندما عاد شكري يف الرابعة مل تكن عيناه تمالن نفس اللمعة، 
وبدا شارًدا ووامًجا، سألته زوجته عن السبب، إال أنه مل يرد سؤاهلا واكتفى 
بإطعامها بيده إصبع من الكفتة التي عاد هبا من احلايت، ثم انرصف مرسًعا 
كوب  لرشب  ينتظر  أن  حتى  دون  االستوديو،  إىل  للعودة  الغداء  عقب 

الشاي بالنعناع مثلام اعتاد منذ زواجهام.
أحرضه  الذي  األبيض  الورد  ورغم  الفراش،  داخل  املساء  ويف 
لزوجته ووضعته يف مزهرية ورد بجوار الفراش، كان القلق يأكل روح 
األمس، وال  اليوم  يشبه  ال  صار  غد  من  واخلوف  عّياد،  أبو   شكري 



90

هاجًسا جعل أنفاسه تتسارع لدرجة أن زوجته بعد أن يأست من أن يرد 
سؤاهلا وراحت يف النوم، استيقظت بغتة لتقول له:

يف إيه يا شكري، مالك أنت خايف من إيه؟ ـ

* * *

مل يتمكن شكري أبًدا من إجابة سؤال زوجته، فقط تذكر أنه وألول 
زبوًنا  يستقبل  به  أنشأ االستوديو اخلاص  بالتصوير ومنذ  منذ عمل  مرة 
جوازات  إخراج  أجل  من  تصويرهم  طالًبا  وبنته  وولديه  بزوجته  جاء 

السفر هلم، مشرتًطا أال يراهم املصّور.
ختيل شكري بسبب هلجة الرجل املرصية املكرسة واختالطها بلهجة 
هذا  أن  له  يرشح  أن  فحاول  خليجية،  لدولة  ينتمي  الزبون  أن  خليجية 
يستطيع  حتى  ويراهم  زبائنه  يوجه  أن  عليه  املصّور  وأن  مستحيل، 

تصويرهم.
أرص الرجل عىل رأيه وتركه يصور أوالده الثالثة، قبل أن يتخذ مقعده 
أمام شكري ليقوم بتضبيط الصورة عليه، وبمجرد االنتهاء طالبه الرجل 
بمغادرة غرفة التصوير، واستبدل مكانه بزوجته املنتقبة، التي استعدت 

خللع النقاب من أجل الصورة.
العودة  ويقرر  الغضب  ينتابه  أن  قبل  مندهًشا،  الغرفة  شكري  غادر 
حاملها  عىل  من  كامريته  انتزع  تصويرها،  من  انتهى  وقد  الرجل  ليجد 

وهو يقول بغضب:
ما أنا حاشوفها يف التحميض يا شيخ. ـ

العودة  أجل  من  المرأته  يشري  وهو  وقال  وحوقل  الرجل  بسمل 
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للسيارة خارج االستوديو:
تتحمل الذنب وحدك، هذه امرأيت تسافر معي للعمل يف اخلليج،  ـ

ولوال احلاجة ما اضطررت للتصوير احلرام. ثم ألقى بقيمة التصوير دون 
أن ينتظر وصاًل وغادر االستوديو. خرج شكري خلفه، وحلق بالسيارة 

ليقذف فيها بالنقود قائاًل لزبونه الذي اكتشف مرصيته منذ قليل:
مالكش صور عندي، اعتربها اترقت. ـ

أذنه  ويف  األوىل  املرة  وكأهنا  واجهته  تأمل  األستوديو  مدخل  وعىل 
ترددت كلمة واحدة:

التصوير حرام. ـ

* * *

القاهرة 2013
مل  مرهًقا،  املرصي«  و»املتحف  اخللييل«  »خان  رحلة  من  أيمن  عاد 
يستطع قيادة سيارته إىل منزل والدته يف حي الزيتون وفضل العودة إىل 
ألقى  املدينة،  فيها يف وسط  التي يعمل  السياحة  القريبة من رشكة  شقته 
االستحامم  حماوالً  البانيو  إىل  وقفز  دائاًم  اعتاد  كام  االرض  عىل  مالبسه 

واستعادة نشاطه بعد يوم مرهق يف رفقة وفد سياحي ياباين.
اهنمك يف االستمتاع باملاء الساخن وصوت سخان الغاز الذي يشبه 
صوته موال شعبي ألحد املطربني الشعبيني القدامى، غنى سعيًدا بأول 
»سبوبة« تدخل جيبه منذ شهر تقريبا بعد املرور عىل بازار »الدخاخني« يف 
اخلان، اشرتى السياح أوراق الربدي والتامثيل املقلدة وبعض املشغوالت 

الفضية فرعونية الطراز، وحصل هو عىل ألفي جينه نسبة من املبيعات.
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غادر البانيو مغنًيا:
األقرص بلدنا بلد سياح فيها األجانب تتفسح، وف كل عام وقت  ـ

املرواح بتبقى مش عايزة تروح.
وبعد أن أهنى جتفيف جسده باملنشفة نظر إىل مرآة احلامم التي اكتست 

ببخار املاء حماوالً تصفيف شعره.
اجلانب  عىل  مثبتة  صورة  رأي  حني  فجأة  العريضة  ابتسامته  غابت 
دوًنا  ألهنا  واللحظة،  التو  يف  وضعتها  يًدا  وكأن  للمرأة  العلوي  األيرس 
انتزع  املاء الذي كان يعبيء هواء احلامم،  املرآة خلت من بخار  بقية  عن 
اللوحة  الصورة ونظر فيها فوجد نفسه صغرًيا بصحبة والده أمام تلك 
تلك  بالقرب من مدخل خان اخللييل، رأى  املعّلقة عىل مسجد احلسني 
اإلبتسامة التي كانت عىل وجهه منذ قليل لكن هذه املرة كانت عىل وجه 
أثناء  الدموع  بعض  صاحبتها  تقطيبة  الصغري  وجهه  كست  بينام  والده، 

التقاط الصورة.

* * *

القاهرة ) بداية التسعينيات(
بقالب  ارتطمت  لكنها  هدًفا  إحراز  حماوالً  بقوة  الكرة  أيمن  رضب 
ملتابعة  جيري  أن  وقبل  اخلصم،  الفريق  عارضة  يمثل  كان  الذي  احلجر 

الكرة أوقفه نداء جهوري بصوت والده من رشفة شقتهم:
يا أيمن اطلع برسعة. ـ

التفت أيمن ذو السنوات السبع إىل والده الذي ارتدى منامته وتولت 
مالحمه بفعل الغضب الواضح عىل وجهه، ارجتف جسده للحظة ولكن 
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التامسك  الكرة يف الشارع أجربه عىل  اخلجل من أن يلحظه رفاق لعب 
والصعود جرًيا إىل شقته صارًخا:

راااااايت. ـ
توقف اللعب بناء عىل الكلمة املتفق عليها، فأكَمل أيمن:

لوا انتوا حشوف بابا عايز إيه وارجع تاين. ـ معلهش كمِّ
وعىل باب الشقة وقبل أن ينطق أيمن كان شكري ممسًكا برجل أحد 
املقاعد اخلشبية املكسورة، هابًطا به بعنف عىل كتف الصغري الذي حاول 
اهلروب يف اجتاه غرفته، لكنه أمسكه من ياقة قميصه وطرحه أرًضا واهنال 

عليه رضًبا بالركالت والعصا قائاًل يف غضب:
قلت ميت مرة مفيش لعب يف الشارع، مش عايزك تصاحب حد  ـ

هنا، أنت مبتتعلمش؟
وضع أيمن يديه عىل وجهه ال إرادًيا حماوالً محايته ورصخ مستعطًفا 

والده: 
مت يابابا واهلل حرمت. ـ حرَّ

الصغري،  ولده  عن  عّياد  أبو  شكري  إبعاد  حماولة  نورسني  أرسعت 
لكنه دفعها بيده موجًها احلديث هلا:

سيبيني أريبِّ الواد يانور. ـ
قالت نور بعد أن أفلتت الدموع من عينيها:

الرمحة يا شكري، أيمن لسه صغري مش فاهم حاجة. ـ
ثم أغمضت عينيها وبدأت تردد يف خشوع:

د  ـ »ُكتب عىل كّل أٍب تربية ابنه وبنته بالعلم واخلّط ودوهنام عام ُحدِّ
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يأخذوا منه ما يكون الزًما  أن  به فلألمناء  ُأمر  ما  الّلوح واّلذي ترك  يف 
لرتبيتهام إن كان غنيًّا وإالّ يرجع إىل بيت العدل إّنا جعلناه مأوى الفقراء 
واملساكني، إّن اّلذي رّبى ابنه أو ابنًا من األبناء كأّنه رّبى أحد أبنائي عليه 

هبائي وعنايتي ورمحتي اّلتي سبقت العاملني«.
والنّصيحة  ـ فبالرّتبية  مستور،  جوهره  فوالذ  بمثابة  اإلنسان  “إّن 

والّذكر والبيان يظهر ذلك اجلوهر عياًنا وأّما إذا بقي عىل حاله فسوف 
يعدمه صدأ مشتهيات النّفس واهلوى”.

الّدين  ـ بآداب  األمر  بادئ  يف  يرّبوهم  أن  أمرنا  األطفال  “أّما 
وأحكامه ثم بالعلوم النّافعة والّتجارة املزّينة بطراز األمانة واألعامل التي 
تكون دلياًل لنرصة أمره أو جيذب به أمًرا ُيقّرب العبد إىل مواله نسأل اهلل 
أن يؤّيد أطفال أوليائه وُيزّينهم بطراز العقل واآلداب واألمانة والّديانة 

إّنه هو الغفور الرحيم”.
سجنه  ـ شطر  من  الِقدم  وجه  إليك  أقبل  قد  معّلم  يا  حسني  “يا 

عىل  قام  ملعّلم  طوبى  األنام،  موىل  اهلل  إىل  يقّربك  بام  ويعّلمك  األعظم 
تعليم األطفال وهدى النّاس إىل رصاط اهلل العزيز الوّهاب”.

من  مقرتًبا  يده  من  وأفلته  ولده  رضب  عن  عّياد  أبو  شكري  توقف 
والدته، فنهض أيمن مرسًعا واختبأ يف غرفته:

ليه بتعميل كده يانورسني ليه؟ ـ
 اليل أنت بتعمله ده جنون يا شكري، ده طفل ال منك علمته وال  ـ

منك عايزه يعيش سنه ويلعب؟
سقط شكري عىل أقرب مقعد بجوار نورسني وقال يف أمل:

أنا مش أب وحش يا نور، أنا بس خايف عليه حتى حتشويف. ـ
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ثم رصخ بصوت عال:
البس ياواد يا أيمن حنروح نتفسح يف احلسني وخان اخللييل. ـ

ثم أشار إىل زوجته قائاًل:
يال قومي البيس حنتعشى هناك. ـ

ت نورسني رأسها رافضة وقالت وهي تغادره إىل غرفة ولدها كي  هزَّ
تساعده يف ارتداء مالبسه

يا شكري ومتخليهوش خياف  ـ لوحدكم، حاول تصاحبه  خليكم 
منك.

ثم أغلقت الباب خلفها وهو يقول خماطًبا نفسه:
أخليه يبطل خياف ازاي وأنا نفيس خايف؟ ـ

*  *  *

القاهرة )2013(
مرت ذكرى ذلك اليوم يف رأس أيمن أثناء ارتداء مالبسه، تذكر يف 
أسى تلك الرحلة التي حاول والده فيها ان يكون ودوًدا، وأن يقنعه أن 
باب  فتح  ينتظر  أن  عليه  وأن  الضالة،  لألطفال  الشارع  يف  الكرة  لعب 
التقديم ألي نادي وجيرب فرصته، وأنه سيشرتى له جمموعة من الكتب 

ملامرسة القراءة التي كان يكرهها.
وضع الصورة يف حقيبته واستعد للمغادرة وهو يراجع هاتفه املحمول 

بحًثا عن رقم صديقته »جني« بعد أن وصلته منها رسالة كان نصها:
أشيائك  ترتك  التي  اللحظة  تلك  تشبه  القبالت  »بعض 
لغريب يف املقهى، بال أي مربر سوى أنه موجود منذ فرتة «
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حتى  اتصل  الذي  اهلاتف  رنني  سوى  جيبه  فلم  االتصال  زر  ضغط 
بقى  لكن  السلم،  هبوط  أثناء  أخريني  مرتني  االتصال  حاول  انقطع، 

الرنني عىل عهده باإلجابة، كتب رسالة نصية قصرية قال فيها:
مش فاهم رسالتك، قصدك إيه يا جني. ـ

وقبل أن يدير سيارته وينطلق نحو بيت أمه كان رد »جني« حارًضا:
اليل بينا خالص انتهى، أنا زهقت. ـ

وجه سيارته جتاه بيت صديقته »جني« يف شارع شهاب باملهندسني، 
ثم هاتف والدته قائاًل:

معلهش ياماما احتامل آجي متأخر أو أبات يف وسط البلد النهاردة. ـ
وعىل باب شقتها قابلته بمالمح باردة خالية من أي مشاعر، سدت 

الباب بجسدها وعىل وجهها نظرة »ماذا تريد«، تساءل أيمن:
ممكن أدخل؟ ـ

أفسحت له طريق الدخول بجسدها دون أن تنبس ببنت شفة..
دخل إىل ذلك البار الصغري يف مكتبة التليفزيون والتقط زجاجة فودكا 
مفتوحة ونصف ممتلئة وأرسع جتاه املطبخ ليحرض كوًبا وثلًجا وعصرًيا 

وتساءل متجاهاًل نظرهتا املتعجبة:
حترشيب معايا؟ ـ

تعرض  كانت  التي  التلفاز  شاشة  أمام  املفضل  ملقعدها  جني  عادت 
فيلاًم أجنبًيا عىل »إم يب يس 2« وهي تقول يف ضجر:

أل. ـ
ع كالًّ ِمنهام برسعة غري عادية  صبَّ أيمن لنفسه كأًسا وتبعه بآخر، جترَّ
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وهو يتصفح كتاًبا وجده موضوًعا عىل املنضدة ثم قال دون أن ينظر إىل 
جني:
يعني إيه اليل انتي بعتيه ده؟ ـ

نظرت له جني بغضب ومل ترد.
قال  ثم  رأسه  يف  التنميل  ببعض  وشعر  الثالثة  الكأس  أيمن  جترع 

بصوت أعىل:
يعني إيه ياجني اليل بينا انتهى؟ ـ

أمسكت جني »الريموت كونرتول« ورفعت صوت التلفاز ليعلو عىل 
صوت أيمن. صبَّ أيمن الكأس الرابعة وجترعها دون عصري هذه املرة 

جرعة واحدة ورصخ ناظًرا إليها:
يعني إيه انتهى رّدي عليا؟ ـ

مقعده  من  أيمن  فنهض  درجة،  ألقىص  التلفاز  صوت  جني  رفعت 
وأغلق التلفاز فاصاًل الكهرباء عنه يف عنف وهو يرصخ خماطًبا جني:

رّدي يعني إيه انتهى؟ ـ
أرسعت جني جتاه باب الشقة وهي ترصخ فيه للمرة األوىل:

اطلع من بيتي يا أيمن، وياريت متجيش تاين، اليل بيننا انتهى. ـ
رفع أيمن زجاجة الفودكا ليرشب منها مبارشة لكنه فقد السيطرة عىل 
نفسه فابتل صدره متاًما عاوده صوت جني آمًرا هبدوء: اطلع برة يا أيمن.
غزت  التي  الدموع  تلك  وأخفى  األريكة  عىل  الزجاجة  أيمن  ألقى 
الباب  تغلق  أن  وقبل  املصعد  باب  وعند  الشقة،  مغادًرا  وأرسع  عينيه 

سأهلا يف أمل: طب ليه؟
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أجابت وهي تغلق باهبا:
ملا تفوق حتفهم. ـ

رحلته  قادته  ثم  القاهرة،  شوارع  يف  هدى  دون  سيارته  أيمن  قاد 
الكحول  بخار  رغم  تذكر  األول«،  »سليم  شارع  يف  والده  ستوديو  إىل 
مفتاح  أن  البرية  من  أخرى  أثر رشب ثالث زجاجات  رأسه  الذي مأل 
االستوديو موجود داخل تابلوه السيارة، فكر للحظة، ثم ركن السيارة 
وأخرج سلسلة املفاتيح واجته إىل باب االستوديو املعدين بينام صوت أذان 

الفجر يرتدد يف املنطقة من عدة مساجد خمتلفة.
وبعد معاناة نجح يف فتح الباب، وأغلقه حتى النصف خلفه، وداخل 

االستوديو أضاء النور الداخيل ثم وقف قائاًل:
أبو عّياد، خنقتني وأنا عيل، ال سبتني  ـ يا  يا شكري  إيه  عايز مني 

الصح كان  بحبها،  أعمل أي حاجة  العيال، وال سبتني  بقية  العب زي 
بس اليل أنت شايفه، احللو إين أمسك كامريا وأتعلم التصوير، وأنا باكره 
ما  وبعد  متحلمش،  تبش  ما  ؛  املراهقة  ويف  كرهتك،  ما  أكرت  التصوير 
طفشت وكربت واشتغلت وعملت كل حاجة بحبها، راجعيل تاين بعد 
املوت، وكأنك مت بس علشان ترجعني، واملرادي عايزين أساحمك عىل 
كل حاجة، عايزين أكتشف إن كل اليل عملته ده كان حب، عايز مني إيه 

ياشكري؟
ثم اهنار أيمن ساقًطا عىل أحد مقاعد اإلنتظار اجللدية يف االستوديو 
ماسًحا  فتحها  يبعث رنني وصول رسالة نصية قصرية،  بينام كان هاتفه 

دموعه بقميصه ليتمكن من أن يقرأ رسالة بعثتها »جني« كان نصها:
غري  ـ بتشوف  مش  أيمن  يا  أناين  أنت  كاملة،  الصورة  مرة  شوف 
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نفسك، وانا متعودتش أحب حد أناين، مش بيظهر غري ملا حيتاج، مش 
بيدي غري ملا ياخد، اتعلم مرة يف عمرك تقدر غريك.. سالم.

ثم  الداخل،  من  االستوديو  وأغلق  يرد،  أن  دون  هاتفه  أيمن  أغلق 
عدل وضع مقعدين ليواجها بعضهام ، ومتدد فوقهام غارًقا يف نوم طويل.

املعدين  الباب  إىل عينيه من نصف  متقطع وضوء تسلل  نوم  وعقب 
بعد  االستوديو  بفتح  فوجئوا  الذين  املتطفلني  بعض  وطرقات  املفتوح، 
إغالقه لفرتة، استيقظ أيمن حماوالً تذكر ذلك احللم الغريب الذي داعب 

نومه، وتلك احلكاية التي رواها له والده خالل احللم.
اعتدل عىل املقعد دافًعا اآلخر بقدميه، وأخرج علبة سجائره مشعاًل 

السيجارة األوىل.
قرر  صباحا،  العارشة  إىل  أشارت  التي  يده  ساعة  عىل  نظرة  ألقى 
الذهاب إىل والدته من أجل تناول اإلفطار واالستحامم، وقص احللم إن 
تذكره، وقبل أن يغادر االستوديو لفتت نظره كراسة صغرية استقرت عىل 
يد املقعد الذي كان جالسا عليه، فتحها بحكم الفضول، صافح وجهه 

خط أبيه املكتوب بعبارت قصرية يف كل صفحة، مع قليل من الرشح:
التصوير منحة اهلل التي وهبتنا اخللود. ـ

»عشقت كوين مصّوًرا، كوين أداة متنح البرش ختليًدا حلظاهتم، ختليًدا 
صورهم، كم هو من الرائع أن تكون يد اهلل املانحة »

عودت نفيس أال أنطق كلمة مل خترج من قلبي، ال داعي للكالم،  ـ
جعلت لساين حضنا لألخرين

لكني  الزبون،  وجذب  املهنة  بحكم  عادة  البعض  يعتربها  »ربام 
أعتنقتها مبدأ لباقي حيايت«



100

وكتب اهلل لنا أنفاًسا يف صدور من نحب... تأتينا هبا الُقبلة. ـ
»بني شفاه نورسني فقط رصت أستطيع التنفس«

املهنة التي عشقتها صارت مرتًعا ألنصاف املوهوبني..عندما تشعر  ـ
بالعجز عن صد طوفان القبح، ادخل قوقعتك واصنع عاملك.

» الكل حيمل كامريا رقمية، يلتقط الصور كيف يشاء، مل تعد الصورة 
ختليًدا للحظة، بل هواية عابثة ماجنة تطيح هبا كلمة امسح »

اخليانة هي الشيطان، كلام انترص عيلَّ الشيطان كرهت ضعفي. ـ
»أقسم يف كل مرة أال أعود، وغالًبا أعود بسبب ضعفي، لعنة اهلل عىل 

الضعف، ويارب هبني احلياة«
ال  ـ وأبًدا  يعرف،  وهو  اهلل  إىل  يشتكون  كيف  اآلن  حتى  أفهم  مل 

يسمعون له وهم ال يعرفون.
يبغض خلق  الكل  اهلل حمبة،  الكل هيتف  باهلل،  معرفته  يدعي  »الكل 

اهلل، إهنم يكرهون كل خمتلف«
ومابني  ـ عليهم،  نخاف  أبدا..وكذلك  نحب  لن  كام  أبنائنا  نحب 

احلب واخلوف هي املعادلة الصعبة.
»يتغلب خويف عىل حبي، ألنني أدرك أنني من فرط حبي عىل ولدي 

أخاف عليه«
فقط  ـ وطبيعها،  مجاهلا  إىل  يلتفتوا  الشمس..مل  عباد  كزهرة  متاًما 

روها. أزعجهم اختالفها، فكفَّ
»رصت أشفق عىل تلك الزهرة التي يطلق عليها من يدعون اإليامن 
»دوار الشمس«، رغم أننا ولدنا وهي »عباد الشمس« فلم نرها يوما إال 
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مجيلة، كل خلق اهلل مجيل، ومل نرى القبح إال كي نعرف قيمة اجلامل، أنا 
زهرة عباد الشمس التي تريدوهنا دواًرا«

أغلق أيمن الكراسة، وأعاد اسرتجاع الكلامت مرة أخرى يف رأسه، 
مرة  إليها  يعود  أن  عىل  وعزم  عريضة،  ابتسامة  وجهه  عىل  ارتسمت 
أخرى، وضعها يف جيبه وأحكم إغالق االستوديو وسط تيات جريان 

العمل الذي حرص عىل الرد عليها بود شديد.
صافحت  ملكاهنا  املفاتيح  إعادة  حماولة  واثناء  سيارته،  ركب  وحني 
يده صورة جديدة، أمسكها وكأنه اعتاد وجود مثل تلك الصور، تأملها 
يف  البحر  شاطيء  عىل  محزة  عمره  صديق  بصحبة  والده  فوجد  جيًدا، 

األسكندرية، ارتفع حاجباه وهو يقول كمن تذكر شيًئا “
صحيح عم محزة ازاي جماش يف بايل؟ ـ

ودون أن يفكر وبعد أن أجرى اتصاال بوالدته ليعرف بالضبط مكان 
وكالة عم محزة يف حي العتبة كان يف طريقه إىل مقر عمل صاحب والده 

املقرب؟
* * *

القاهرة ) الثامنينات(
أهنى شكري أبو عّياد عشاءه بصحبة صديقه محزة، تأمله وكأنه يراه 
للمرة األوىل، الحظ تلك الوسامة الشديدة التي كثرًيا ما أوقعت النساء 
وأنفه  الزرقاوتان  األصفر وعيناه  الثالثيني، شعره  الشاب  يف غرام هذا 
السينام  لنجوم  أقرب  جعاله  الشفاة  من  حاد  وزوج  الرفيعة  الطويلة 
املحل  يف  القامش  يف  والده  جتارة  سيرتك  أنه  اليوم  محزة  أخربه  العامليني، 
القرية  تلك  االسكندرية،  إىل  سيسافر  وانه  شكري،  الستوديو  املجاور 
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املتمدنة التي سيجد فيها مكاًنا لقدمه يف عامل »البيزنس«، وكانا يتناوالن 
العشاء األخري قبل السفر، ابتسم محزة لنظرة صديقه الطويلة قائاًل:

إيه يا شكري أنت مش حتشوفني تاين والَّ إيه؟ ـ
ال حشوفك يا محزة، حاتلكك وأجيلك املاريا. ـ
طيب أومال مالك؟ ـ

البيبيس  السفرة وجترع زجاجة  بمنديل  يديه  أبو عّياد  جفف شكري 
قبل أن يقول:

مش عارف يا محزة، لسه مش مصدق إين مش حاشوفك كل يوم  ـ
وأنا بفتح االستوديو، مش حنلعب دومينو سوا العرصية، مش حتيجي 
يف  الفاطسة  القطط  وتطلع  كلها  الناس  عىل  تتمسخر  األفراح  معايا 
العريس والعروسة، مش حنرشب برية سوا بعد كل فرح وتقعد تقلديل 

كل الناس اليل بتمثل يف الفرح.
ابتسم محزة وتناول إصبع كفتة الكه ببطء وتلذذ شديد وهو يقول:

بقت  ـ الناس  نشاطه،  يغري  عايز  مش  أبويا  شكري،  يا  بح  القامش 
بتلبس جاهز، واملوضة دلوقتي وبعدين هي احلجاب، لو وافق نشتغل يف 

الطرح حنكسب دهب، واهي قامش برضو.
طيب ما تقعد يف القاهرة وتشتغل أنت يف الطرح. ـ
اليل  ـ العدة  وبقية  فيها هي  أشتغل  وراجع  اسكندرية  كام سنة يف   

حتظهر.
رجع شكري أبو عّياد برأسه متعجًبا:

عدة إيه اليل حتظهر يا محزة؟ ـ
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بقية ملحقات احلجاب يا شكري ـ
أهنيا طعامهام وأرص شكري عىل دفع حساب العشاء األخري، مذكًرا 
صديقه أن عليه أول عزومة يف األسكندرية حني يزوره، ومتشيا من مقر 
حمل »الرفاعي« للمشويات يف السيدة زينب وحتى الكورنيش يف منطقة 
جاردن سيتي، مل يتحدثا كثرًيا أثناء التمشية، فقط غنيا سويا أغنية وردة 

اجلزائرية »وتاهت بينا ليالينا«
ليالينا

ليالينا ليالينا
وتاهت بينا ليالينا

وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا
وقولنا نرسى نرسى عىل مينا

مشينا وادينا من غري اهالينا
وال حد بيسال فينا

واتارى الدنيا غداره غداااااره
بتغدر كل يوم بينا غدااااره

واهلل وجيتى علينا يا دنيا جيتى علينا علينا يا دنيا
وجيتى كتري عىل ناس قبلينا

ليالينا ليالينا
وتاهت بينا ليالينا

احلــنيـــة
طب فني هـــى
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ابكى يا قلبى عىل احلنية
هى الدنيا جرى فيها إيه دى جرى فيها إيه

حتى الناس صبحت مش هى
راحت فني الكلمه احللوة
راحت فني الناس احللوة

ضيعتيهم وجرحتيهم وتوهتيهم.
ضحكا للغاية بعد انتهاء األغنية حتى اغرورقت عينامها بالدموع، ثم 

التفت شكري إىل محزة وقال بجدية:
مفيش حاجة حتفرقنا يا محزة. ـ

احتضن محزة شكري وقال ضاحًكا:
أنا عارف إنك خايف عىل األلفني جنيه بتوعك اليل سلفتهوميل. ـ

ضحك شكري بصوت عال ودفع محزة بعيًدا وهو يقول:
يال ياواطي وقفلنا تاكيس خلينا نروح احنا قربنا من الفجر، أخريا  ـ

حنخلص من كدبة الدكتور.
* * *

القاهرة )2013(
مل تتغري مالمح الدكتور »محزة« كثريا رغم أن أيمن مل يلتقي به منذ ما 
يزيد عن عرشين عاًما، توقع أيمن أن يكون قد ختطي الستون من عمره 
التي عجزت  الشاب ومالمح وجهه األوروبية  لكنه حيافظ عىل مظهره 
التجاعيد عن غزوها بينام استعان بالصبغة لتهزم الشيب الذي غزا شعره.

مل يلتفت جيًدا السمه يف البداية حني طلب منه اجللوس حتى ينهي 
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الصغرية  رشكته  يف  يعملون  الذين  املبيعات  مندويب  أحد  مع  حواره 
لالسترياد فعاًل والتصدير اساًم.

 قال الدكتور »محزة« خماطًبا مندوب املبيعات الذي بدا عليه االمتعاض:
- يا ابني الزم تلبس الكرافتة، أنا مش بطلب منك وبارص وبافتش عليها 
ليا ولبضاعتي، كده كده  أكرت ماهي مهمة  ليك  الكرافتة مهمة  غالسة، 
قلم  وال  صيني  بارافان  منك  وبيشرتي  حمل  يف  أو  قهوة  عىل  قاعد  اليل 
والدتك  إنام  يشرتهيا،  علشان  كرافتتك  مستني  مش  غريه،  وال  كشاف 
يشوفوا  حمتاجني  عايش،  لسه  كان  لو  ووالدك  نازل،  وانت  البيت  يف 
الكرافتة، حمتاجني حيسوا إن ابنهم اليل كربوه وعلموه بقى حاجة حمرتمة 

حتى لو شكاًل بس.
مرسحية  بطريقة  املكتب  خلف  مقعده  »محزة«  الدكتور  غادر  ثم 
فوق  يده  ووضع  اليشء  بعض  مالحمه  النت  الذي  الشاب  من  واقرتب 
كتفه وهو يسحبه رويًدا رويًدا إىل خارج املكتب قائال بحنان بدا مبالًغا 
فيه: يا واد أنا باريح أهاليكم، يعني ال فلوس وال برستيج، أنا اصحايب 
من 40 سنة سموين الدكتور، علشان أنا أبويا كان نفسه يشوفني طبيب، 
ومبسوط  عني  رايض  وهو  ومات  جمموعي،  قد  عىل  جتارة  دخلت  وأنا 

وفاكرين دكتور.
وعند باب املكتب خفض الدكتور محزة ذراعه من عىل كتف الشاب 
شوف  انزل  يال  حمذًرا:_  يقول  وهو  وجهه  واضحة  تقطيبة  واعتلت 

حالك، ومسمعش وال أشوفك تاين قالع الكرافتة يف رشكتي.
أغلق الدكتور باب املكتب ثم عاد موجًها حديثه إىل أيمن:

خري يا ابني، اؤمرين. ـ
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أخفى أيمن ابتسامته رسيًعا وهو يرد:
أنا ابن شكري أبوعّياد. ـ

انتفض الدكتور قبل أن يمس مقعده الذي كان عىل وشك اجللوس 
عليه وهرع جتاه أيمن وكأنه يراه للمرة األوىل منذ دخل املكتب واحتضنه 

بحميمية شديدة وهو يقول:
ياغايل يا ابن الغايل، أهال وسهال بيك. ـ

متلص أيمن من احلضن الدايفء الذي مل يرحيه دفئه وأخرج الصورة 
من جيبه ووضعها يف حيز رؤية الدكتور وسأل:

حرضتك فاكر الصورة دي؟ ـ
يا  ـ ليه  عارف  حايف،  غري  مبسوط  وهو  يميش  حيب  مكنش  أبوك 

أقل  كانت  فرحته  وساعات  اجلزم،  بيحب  مكنش  أبوك  علشان  أيمن، 
ده  أنت شايفه حواليك  اليل  بتضايقه.وكل  إنه خييل جنبه أي حاجة  من 
أبوك ليه فضل فيه، ألنه هو صاحب فكرة رشكة االسترياد دي، من ساعة 
ما كنت باستورد بطاريات الكامريات، وكان يبعتني بيها عىل املصّورين 

زمايله، لدرجة إين بقيت أشهر مورد ليها يف مرص.
أبوك مكنش بيحتاج حاجة من حد، علشان كده ملا البلية كانت تلعب 

مع واحد فينا ويبعد شوية، كان يقلعه علشان يبقى مبسوط.
إنه يفتح  وأبوك يف الصورة دي كان حايف علشان ساعد عمك عىل 

حمل لتصوير الورق بعد ما شغالنته بارت ع املرسح.
اعتدل أيمن وهو يستعد ملغادرة املكان، وهو ما الحظه الدكتور محزة 

فقاطعه سائاًل:
أنت بتسأل ليه يا ابني؟ ـ
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اختلجت شفتا أيمن ونبتت دمعة يف عينه حاول إخفاءها بالنظر بعيًدا 
الذي  اخلشبي  التجليد  وذلك  الكالح،  األزرق  بسقفها  الوكالة  متأماًل 
يرتفع لنصف جدراهنا واملطيل بملمع بنفس لون اخلشب، وتلك الرائحة 
يابانية عتيقة  ماركة  الزمن، وعدة مراوح محلت  به  التي صنعها  اخلاصة 
واحتلت أركان املكتب األربعة، بينام اتسع احلائط خلف مقعد الدكتور 
بينام  الوكالة،  اسم  وفوقها  الطبيعية  باأللوان  للعامل  كبرية  خلريطة  محزة 
للمرة  بثالثة صور الحظها  مواجهته  يقع يف  الذي  األيرس  احلائط  تزين 
األوىل قبل أن ينتفض ويقرتب من أحدها متجاهاًل سؤال الرجل الذي 

أراح ظهره عىل املقعد.

*  *  *

األسكندرية )التسعينيات(
تأمل شكري أبو عّياد تفاصيل املكان من حوله، وذلك الزي املميز 
لألطباء والتمريض، وكذلك تلك األشجار العتيقة التي احتلت احلديقة 
طبيعًيا  سقًفا  لتشكل  البعض  بعضها  حمتضنة  أغصاهنا  أطراف  ومالت 
بأن  للنسيم  وسمح  له  املصاحبة  احلرارة  ومنع  الظهرية  ضوء  امتص 
النمر  إىل صديقه محزة  يلتفت  أن  قبل  اجلو،  تلطيف  بمعرفته يف  يتدخل 
الذي متدد عىل احلشائش حمتضنًا »ُترمس« الشاي بيده اليرسى، واضًعا 

اليمنى تت رأسه، مغمًضا عينيه يف اسرتخاء.
هزه شكري أبو عّياد ضاحًكا وهو يقول:

اهلل خيرب بيتك يامحزة، جايبني تفسحني يف مستشفى احلميات يف  ـ
اسكندرية.

ابتسم محزة دون أن يفتح عينيه وقال:
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التذكرة  ـ تذكرتني  ويادوب  فني،  كده  من  أحسن  ُخرضة  حتالقي 
يعني  التامم،  متام  ممرضات  شوية  ويف  بتاعنا  الشاي  ومعانا  جنيه،  بنص 

خرضة وشاي ووجه حسن.
مستشفى احلميات يا محزة؟! ـ
وماهلا يعني مستشفى احلميات، ده أنا حتى بفكر أفتح حمل هنا يف  ـ

»احلرضة« علشان ابقى قريب منها، وأجي ارتاح شوية الضهرية.
هيز  وهو  خدوده  من  بعنف  وأمسكه  محزة  وجه  من  شكري  اقرتب 

رأسه ضاحًكا:
اتعلمت البخل ده امتى يا جدع  أنت؟ ـ

وضع  عىل  حمافًظا  جالًسا  واعتدل  شكري  يدي  من  محزة  متلص 
»ُترمس« الشاي وهو يقول:

فاكر ملا كنت بتشكييل إن الناس بتقول عليك بخيل علشان عارف  ـ
قيمة القرش وعارف بتحطه فني؟

هز شكري رأسه مؤمنًا عىل الكالم، فأكمل محزة وهو يصب كوب 
من الشاي لصديقه يف الكوب البالستيكي:

أبويا شاكك فيا، وشغالنة أنا مش عايز أفتح عّيادة واشتغل معاك  ـ
بعد الضهر وكفاية املستشفى الصبح اليل عملناها فيها 5 سنني دي اهتيأيل 
مدخلتش عليه قوي، وملا قولتله إين اتنقلت اسكندرية أرص ميدينيش وال 
مليم علشان منفذش الفكرة اليل قولتهالوا يف القاهرة، وأنا الزم ارجع 

له معايا فلوس.
أشار شكري حلمزة كي يتوقف:

خالص خالص ياعم ـ
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أشار محزة برأسه ملمرضة مرت أمامها:
حلوة صحيح. ـ

مل يلتفت إليها شكري ولكنه عاد بظهره إىل الوراء واستلقى متمدًدا 
هو اآلخر، فأكمل محزة كالمه:

مش حتقويل بقى مالك يا صاحبي؟ ـ
نورسني خماصامين. ـ
 ليه؟ ـ
اتنيلت. ـ

ارتفعت ضحكة محزة بصوت عال جذب انتباه بعض رواد املستشفى 
حديقة  يف  الوقت  بعض  ويقضون  للشفاء  متاثلوا  ومرىض  زائرين  من 

املستشفى، قبل أن يقول:
ههههههههه أخريا يا شكري، أنا كنت قربت أشك يف رجولتك. ـ
بتزعل  ـ نورسني  ملا  إن  عارف  أنا  يامحزة،  والنبي  هتريج  عايز  مش 

مني بابقى مش طايق الدنيا واليل عليها
نفسها  ـ مع  كده  يومني  زعلت  األوالنية  املرة  زي  مش  هي  طب 

والصبح صحيت لقيتها عاماللك فطار ملوكي وفارشالك الشقة ورد.
مش عارف، بس املرة دي أنا شايف دموع حمبوسة يف عينيها طول  ـ

الوقت، ونظرة مكسورة عاماليل رعب.
طب وهي عرفت منني؟ ـ
حاسة  ـ خيوهنم،  الراجل  ملا  صاحبي  يا  لوحدهم  بيعرفوا  الستات 

سادسة.
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تأمل محزة وجه صديقه جيًدا وهو يقول ببطء:
متأكد إهنا عرفت يا شكري والَّ اليل عىل راسه بطحة؟ ـ
ال متأكد. ـ
والَّ انت اليل قولتلها بلسانك زي املرة األوالنية خالص؟ ـ
يووه متفكرنيش بقى يا محزة. ـ
يابني أنا مش مصدقك، وساعات رغم انك صاحبي مش بفهمك،  ـ

بقالك عرش سنني متجوز رغم إن أوضة نومك بالنسبالك أنت ومراتك 
عليك  ربنا  وسرت  أكرت،  مش  كلمتني  وتقولوا  شاي  فيه  بترشبوا  كازينو 
بعتلك أيمن غلطة، ورغم كده حافظت عىل بيتك ومراتك اليل بتحبها، 
وملا غلطت أول مرة رغم إين مش شايفه غلط، رحت اعرتفتلها وقولتيل 

ضمريك كان بيأنبك، رغم إين قولتلك متقولش.
قاطعه شكري:

كان الزم أقول، وبعدين دي كانت غلطة، ويف ليلة سكر، طلقت  ـ
الرشب بعدها بالتالتة.

طيب أديك غلطت تاين، والنهاردة جاي تقويل إنك غلطت تالت،  ـ
إيه الفرق؟

أمله  وخيبة  حزنه  عن  معربة  والتوت  السفلية  شكري  شفة  امتدت 
وهو يقول:

مفيش فرق غري إين باكره نفيس بعد كل مرة، باحس إين وال حاجة 
قدام نور.

رد  واهتيأيل  وبتحبك  الستات،  ست  مراتك  شكري،  يا  عبط  بطل 
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فعلها املرة اليل فاتت حيتكرر املرة دي، 3 مرات يف عرش سنني يا كافر، ده 
سيدنا أيوب ميعملهاش، متقلقش يا صاحبي املهم طمني ع الواد أيمن.

انتفض شكري لسامع اسم ولده وتأمل السامء قلياًل وهو جييب:
ماهو ده اليل خموفني وراعبني وخمليني مش مستطعم أي حاجة يف  ـ

الدنيا.

* * *

)القاهرة 2013(
وطعمها  إحساسها  يفسد  اجلميلة،  األشياء  تكوين  يفسد  اخلوف 
وكل ما يتعّلق هبا، هلذا عندما عاد أيمن إىل مقعده بعد تأمل صورة والده 
التي عّلقها صديق عمره محزة النمر عىل اجلدار، والتي كانت هي نفس 
عىل  والده  خوف  تفاصيل  يسمع  وهو  مؤخًرا   وجدها  التي  الصورة 
الذي  العامل  هذا  يف  طفل  إلنجاب  بالندم  الغريب  وإحساسه  مستقبله 
يتحول رويًدا رويًدا والذي يمتهن الكراهية ويعتربها جتارته األكثر ربًحا 
يف العامل، وبعد أن أهنى رواية موضوع الصور بكل تفاصيلها دون الولوج 

حلكايتي أمه وعمه وتفاصيلهام قال له محزة:
يا أيمن يا ابني أنا راجل ابن سوق، عشت حيايت بالطول والعرض،  ـ

ألن  واحدة  سنة  بعد  اسكندرية  من  ورجعت  خلفت،  وال  متجوزتش 
أبويا مات وورثت، بس اقدر اقولك أبوك مش حريتاح يف تربته غري ملا 

يعرف إنك ساحمته.
ابتسم أيمن مرة أخرى وقال:

أو يساحمنى هو. ـ
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احلقيقة ال انت حتساحمه وال هو حيساحمك انتوا حمتاجني تفهموا  ـ
بعض.

وقبل أن ينهض أيمن الذي هم بالنهوض أكمل محزة:
سيبك م الصور، املهم الناس احلقيقيني، وسيبك من اخلوف اليل  ـ

وقف أبوك مكانه سنني.
وداخل حضن صديق والده املقرب بكى أيمن طوياًل وهو يودعه، 
ثم غادره وهو يشعر بالراحة، وبقدرته عىل التنفس بصورة أحسن. قاد 
التي  الكافيهات  أحد  وداخل  الزمالك،  حي  حتى  هدى  دون  سيارته 
اعتاد اجللوس فيها ركن سيارته وغادرها لتناول بعض القهوة واحلديث 
الالب توب  أمام  املقهى فوجيء بجني جالسة  نفسه.وداخل  هبدوء مع 
اخلاص هبا، منهمكة يف تدوين بعض مالحظاهتا عليه، اقرتب منها هبدوء 

ملقًيا التحية يف خجل:
مساء اخلري ياجني. ـ

التفتت جني إليه، صبغ الفزع نظرهتا للحظات، قبل أن تتغلب عىل 
املفاجأة لكنها تغاضت عنهام وقالت مشرية إىل أيمن كي جيلس:

مساء اخلري يا أيمن، اتفضل. ـ
مش عايز أعطلك عن الشغل. ـ
ال مفيش عطلة خالص. ـ

أن  حتى  دون  أيمن  جلس  عامني  منذ  األوىل  للمرة  أحضان  ودون 
فطلب  النادل  منه  اقرتب  عامني،  ملدة  أحبها  التي  املرأة  يد  يده  تصافح 
قهوته الرتكية املعتادة، وعاد إىل الوراء متساءالً عن رس هذا التحول يف 
عالقتهام، وتلك الرسالة الغامضة حول قبالت االعتياد التي أرسلته له 



113

معلنة اهناء العالقة.
حاسبها  وأغلقت  قهوهتا  قدح  من  األخرية  الرشفة  جني  ارتشفت 

املحمول وهي تتحاشى النظر يف وجه رفيق منضدهتا املفاجيء:
أنا  ـ علشان  ال  جيت،  أنت  علشان  مش  أيمن،  يا  أميش  حقوم  أنا 

عايزاك  التفكري،  نفسك يف  ومتتعبش  كتري  متسألش  خلَّصت، وعلشان 
خيونني  واليل  بينكم،  حصل  اليل  كل  عىل  يل  حكت  سايل  إن  تعرف 
واحدة  مع  ينام  ألنه  وصله  واالعتياد  »استبن«  أبقاله  واليل  ميلزمنيش، 

غريي، يبقى كده بح.
اخلمسون  فئة  من  مالية  ورقة  جيبها  من  وأخرجت  واقفة  وهنضت 

جنيًها تركتها أليمن عىل املنضدة وهي تنهي حديثها قائلة:
كل واحد بيحب نفسه.. بس لو بذل جمهود حيب حد تاين ُنص ما  ـ

بيحب نفسه، األرض كانت حتبقى جنة.
يف  يتأملها  وهو  سابقة  صارت  التي  صديقته  غادرته  سالم  ودون 
إىل  النظر  عن  أيمن  يتوقف  مل  برصه  عن  غياهبا  وبعد  شديد،  استغراق 
التي  القهوة  حمرًضا  النادل  قاطعه  حتى  منه  رحلت  الذي  املكان  نفس 
طلبها، التقط أيمن منه زجاجة املياه املعدينة وفتحها دون االلتفاف لذلك 
الكوب الزجاجي الذي حاول أن يناوله إياه، ودون أن حيول برصه عن 
ابتسم بشدة  الزجاجة الصغرية عىل جرعة واحدة ثم  املكان جترع  نفس 

وقال خماطًبا نفسه:
ياهلوي يا أمه..أنِت وبابا أسطورة عىل كده. ـ

* * *
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)القاهرة منتصف التسعينيات(
دفعت نورسني زوجها شكري أبو عّياد الذي حاول احتضاهنا وهي 

تبتسم قائلة:
ياراجل متعطلنيش الناس جاية واألكل ع النار، العزومة حتبوظ. ـ

األواين  أغطية  رافعا  املطبخ  داخل  إىل  زوجته  وتبع  شكري  ابتسم 
الساخنة عىل املوقد، فدفعته مرة أخرى وهي تاول رسم »تكشرية« عىل 

وجهها:
جييب  ـ أيمن  ما  عىل  السفرة  ب  وضَّ روح  متهّرجش،  شكري  يا 

البيبيس.
رفع شكري أنفه وأغمض عينيه يف تلذذ واضح لرائحة الطعام وهو 

يقول:
»الفسنجون«  ـ عماللك  نور  املحظوظة،  ابن  يا  يامحزة  يابختك 

خمصوص.
ابتسمت نورسني وهي تواصل دفع زوجها خلارج املطبخ قائلة:

أوالً قول فراخ بالدبس علشان صاحبك وخطيبته ميتخضوش من  ـ
االسم، وثانًيا كلِّم عيد أخوك أكد عليه ييجي.

حارض يا ستي. ـ
احلضور  عليه  مؤكًدا  بـِعيد  اتصاله  شكري  أجرى  املنزل  صالة  ويف 
لالحتفال بخطبة محزة النمر، ثم أخرج طاقم الصيني من الدوالب وبدأ 
الساعة  دقات  قدياًم.ومع  غربًيا  حلنًا  يدندن  وهو  السفرة  عىل  رصه  يف 
ومحزة  شكري  مداعبات  وأمام  الثالثة،  ضيوفه  املنزل  استقبل  الرابعة 
ونيفني  قلوب عيد ونورسني  الضحكات صافية من  لبعضيهام خرجت 
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خطيبة محزة التي طلب منهم مناداهتا باسم نويف.
جلس أيمن جيوار عمه ليحيص احللوى التي أحرضها له معه، وأخذ 

عيد يقبل يف ابن أخيه، التفت شكري إليه وقال موجًها احلديث:
حتبّوظ الواد يا عيد. ـ
 مالكش دعوة أنت، عمه وبيدلعه. ـ
طيب كفاية طبطبة وبوس. ـ
ياشكري مالكش دعوة. ـ

اختفت االبتسامة من عىل وجه شكري وقال بحزم:
ادخل جوه يا أيمن. ـ

يف  الضيوف  بمغادرة  عرش  االثني  السنوات  صاحب  الصبي  أرسع 
خوف بينام تكهرب اجلو وساد الصمت للحظات قبل أن يرد عيد الذي 

اكتست مالحمه بالغضب هو اآلخر:
)الرّتبية  ـ بيقول  اهلل  هباء  حرضة  شكري،  يا  ليه  كده  بتعمل  أنت 

نفسه  اهلل  دعا  ولذلك  ويرزقه  الكّل  ويريّب  اجلميع  حييط  نوع  نوعان: 
الّظهور  هذا  اعتنقوا  ألناس  ص  ُخصِّ اآلخر  النّوع  وأّما  العاملني،  رّب 
األعظم مستظّلني بظّل هذا االسم، واخلارجون عن هذا املقام حمرومون 
وممنوعون من املائدة اإلهلّية اّلتي نزلت من سامء فضل هذا االسم األعظم 

فشّتان ما بني أولئك وهؤالء(.
رصخ شكري مقاطًعا عيد:

خالص يا عيد مش وقته. ـ
حدة  ختفيف  أراد  الذي  محزة  صوت  ارتفع  بينام  نيفني  وجه  امتعض 
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املوقف قائاًل:
واهلل أنتو ما ليكوا يف العزومات، أنتو آخركم مستشفى احلميات. ـ

هنضت نورسني متجهة إىل املطبخ وهي تقول:
ثواين يكون الغدا مفروش ع السفرة، تعاىل يا شكري ساعدين. ـ

تبعها شكري إىل املطبخ مفضاًل إهناء احلوار، بينام نظر عيد إىل أرضية 
الغرفة حزينًا، ومالت نيفني عىل أذن خطيبها وأرست له ببعض الكلامت، 
خانته نظرة إىل عيد ليتأكد أنه ال يراه، ثم مال عىل أذهنا وتدث، ثم هنض 

حماوالً مساعدة صديقه الذي كان حيمل صينية كبرية.
وعىل املائدة بعدما جلس اجلميع، أرص شكري عىل تقبيل رأس عيد، 
وأجلس أيمن بجواره حتى يعاود االبتسام، وبعد أن اهنمك اجلميع يف 
اقرتاب  عدم  نورسني  الحظت  السلطات،  بعض  وتناول  األكل  توزيع 
مفرش  عىل  بامللعقة  تلعب  صامتة  جلست  وأهنا  الطعام،  من  نيفني 

املنضدة، فقالت:
إيه يانيفني مبتاكليش ليه ياحبيبتي؟ ـ

التفت اجلميع إىل نيفني بينام يواصلون األكل بشهية مفتوحة:
احلقيقة يامدام نور مش قادرة أصيل متغدية يف البيت. ـ

فمه  يف  كان  الذي  األرز  بعض  ازدرد  الطعام،  عن  شكري  توقف 
بصعوبة، ونظر إىل محزة وهو يوجه كالمه إىل نيفني:

ازاي الكالم ده، احنا متفقني عىل العزومة بقالنا اسبوع. ـ
واصل محزة التهام طعامه بشهية عالية دون أن يلتفت إىل نيفني وهو 

يقول:
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أبويا،  ـ بنزور قرب  يا نويف، احنا مع بعض من الصبح وكنا  إيه  غدا 
اتغديتي امتى؟

ردت نيفني بغضب: مش عايز آكل يا محزة!
توقفت يد محزة التي تمل املعّلقة قبل أن تصل إىل فمه، والتفت إىل 

خطيبته التي جلست عىل يمينه بغضب وهو يقول: كيل يا نيفني.
ح،  أروَّ وعايزة  آكل  عايزة  مش  أنا  حسم:  يف  وقالت  نيفني  هنضت 

تعبانة.
نظر عيد إىل نيفني نظرة طويلة ثم التفت إىل ابن أخيه الذي توقف هو 

اآلخر عن تناول الطعام وقال له هامًسا:
ل أكلك يا أيمن مالناش دعوة. ـ كمِّ

بيد  وأمسك  املحرج،  املوقف  ذلك  للجميع عىل  معتذًرا  محزة  هنض 
نيفني وجذهبا خلفه يف اجتاه باب الشقة قائاًل:

حمدش يقوم من عىل األكل، دقيقتني وراجع. ـ
نبتت دمعتان عىل وجه نورسني، بينام احتضنها شكري بقوة مداعًبا 

وهو يقول مشرًيا إىل عيد الذي ظل يتناول طعامه هبدوء:
شايفة عيد بياكل ازاي، حاجة تفتح النفس صحيح. ـ

عىل  مكانه  ليحتل  وحيًدا  عاد  قد  محزة  كان  نورسني  ترد  أن  وقبل 
إىل  ينظر  أن  دون  قائاًل  الشهية  بنفس  األكل  ليواصل  الطعام،  منضدة 

العيون املتسائلة حوله:
بنت الوسخة مش عايزة تاكل عند أعز اصحايب علشان هبائيني،  ـ

َخدْت ِدبلتها ورّوحت.

* * *
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)القاهرة 2013(
الشهرية  الشمس«  املقلدة للوحة »عباد  اللوحة  أمام  وقفت نورسني 
لفان جوخ واملعّلقة يف صالون شقتها، تأملتها جيًدا ثم بدأت يف تنظيفها 
الذي فتح  أيمن  تلتفت إىل  العالق هبا، ودون أن  الرتاب  بالريشة إلزالة 

باب الشقة واحتضنها بقوة من اخللف قالت:
محدهلل عىل سالمتك ياحبيب ماما يا صايع، كنت فني بقالك يومني. ـ

ابتسم أيمن وهو يقول:
بقابل بابا يا أمي. ـ

ارجتف جسد األم رغاًم عنها للحظة قبل أن تستدير وهي تتساءل يف 
ذهول:

نعم؟! ـ
قهقه أيمن جميًبا:

مش أنا قابلته يف حواديتك، كنت بقابله يف حواديت عم محزة. ـ
ابتسمت نورين واستدرات مرة أخرى ملواصلة تنظيف اللوحة، بينام 
جلس أيمن عىل مقعد قريب منها وهو يتأمل اللوحة وكأنه يراها للمرة 

األوىل ثم قال:
اشمعنى عباد الشمس يعني يا ماما؟ ـ
أبوك كان دايام يقول اليل زينا عاملني زي عباد الشمس بالظبط، ربنا  ـ

خلقه كده، زهرة زي كل الزهور، الفرق ما بينه وبينهم إنه بيتبع الشمس 
من الرشوق للغروب، بس اختالفه ده خلىل البعض يكرهه، وناس تانية 

تكفره، وتعترب حتى اسمه بس حرام، مع إنه زهرة وربنا خلقها كده.
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اتسعت ابتسامة أيمن وقال:
طيب يا زهرة عباد الشمس الفارسية اجلميلة مش ناوية تأكيل ابنك  ـ

اليل حيموت من اجلوع؟
استدارت نورسني بعد أن أهنت مهمتها وقالت يف دالل:

أنا حدخل ألبس وأعزمك عىل األكل بره يا غلباوي. ـ
قفز أيمن من عىل مقعده صارًخا يف سعادة:

تعيش ماما تا تا تا تعيش ـ
الزيتون  السيارة تعرب هبم حي  دقائق كانت األم وولدها يف  وخالل 
شارع  يف  »فلفلة«  مطعم  يف  املدينة  وسط  إىل  اجتاهها  يف  اجلديدة  ومرص 

هدى شعرواي.
أحد  أسفل  للمطعم،  األيمن  العلوي  اجلانب  احتلت  منضدة  وعىل 
ليلتقطا  الثنائي  جلس  بحرية  سلحفاة  حوى  الذي  السمك  أحواض 
أنفاسهام من زحام القاهرة القاتل، لكن أيمن قطع ضجيج اللهاث قائاًل:

اشمعنى فلفلة ياماما، وعرفتيه منني يا شقية؟ ـ
سعادة  يف  املطعم  أرجاء  بني  عيناها  تنقلت  بينام  نورسني  ابتسمت 

وشوق:
أبوك اهلل يرمحه كان دايام يعزمني هنا. ـ

والدته  يسأل  أيمن  ظل  النادل  من  الطعام  طلب  أهنيا  أن  وبمجرد 
التوقف  منه  طلبت  أهنا  لدرجة  توقف  دون  والده  عن  االسئلة  بعض 

لتناول الطعام قبل أن يربد، وبمجرد أن أهنت طعامها قالت يف حزم:
أنا بقى عندي سؤال مهم، أنت ليه عمرك ما سألت أبوك شخصًيا  ـ
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هو ليه بيعمل معاك كده، وازاي قلبك طاوعك تبعد عرش سنني بحاهلم 
يا أبو من غري قلب أنت؟

* * *

)القاهرة 1989(
يف  باالس«  »كايرو  سينام  قاعة  جدران  لرتج  الضحكات  ارتفعت 
كان  بينام  آنسايت«  »سيدايت  فيلم  تعرض  التي  الشاشة  أمام  املدينة  وسط 

حممود عبدالعزيز حياول االختيار بني زوجاته األربعة يف ليلة الدخلة.
أخذ  بينام  الدموع،  من  عيناها  اغرورقت  حتى  نورسني  ضحكت 
شكري يداعبها هامًسا يف أذهنا، وبمجرد انتهاء العرض غادرا دار السينام 
يف شارع 26 يوليو متجهني إىل شارع هدى شعراوي سرًيا عىل األقدام، 
تناقشا يف أحداث الفيلم، وردد شكري إفيهاته مقلًدا حممود عبدالعزيز، 
أتت  الفيلم حني  بطل  ليقلد  يتوقف عىل رصيف شارع رشيف  أن  قبل 
باسم  الكيالين  عائشة  الفنانة  بدورها  قامت  التي  الرابعة  زوجته  ليلة 
ضحكات  ارتفعت  »جريمة«،  اسم  البطل  عليها  أطلق  والتي  كريمة، 

نورسني لدرجة أن بعض املارة توقفوا ملشاهدة زوجها باسمني.
أثر  ببعض احلمرة عىل  فاكتسى وجهها  أدركت نورسني هذا رسيعا 

اخلجل فسحبت زوجها من يده ليواصال السري قائلة:
يال يا شكري الناس بتتفرج علينا. ـ

بجـِد  وسارا  زوجته  يد  أحضان  يف  يده  واستسلمت  شكري  ابتسم 
خمرتقني »قهوة البورصة« للوصول إىل شارع هدى شعرواي حيث يقع 

»فلفلة« مطعمهام املفضل.
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للمطعم  األيمن  العلوي  اجلانب  احتلت  التي  املنضدة  تلك  وعىل 
جلسا ليطلبا عشائهام األسبوعي، كام اعتادا كل يوم مخيس، بعدما يرتكان 
أيمن لدى أحد جرياهنام وزوجته مل ينجبا أطفاالً بعد، كان النادل يعرف 
طلباهتام لدرجة أنه رحب هبام فقط دون أن يسأهلام عام يريدان، وبمجرد 
أن انسحب، اقرتبت نورسني من زوجها واحتضنت يده بقوة وهي تنظر 

يف عينيه وتقول:
أيمن يا شكري ـ

ظهر عدم الفهم عىل وجه شكري، فأكملت نورسني:
أنت بتبقى حد تاين وأنت بتتعامل مع أيمن. ـ

اختفت تلك االبتسامة التي صاحبت وجه شكري منذ بداية عرض 
الفيلم وحتى وصوهلام إىل املطعم، وحل مكاهنا وجه صارم بال أي تعبري، 
تأمل اجلالسني يف املطعم وكأنه يبحث عن يشء بعينه، هزت نورسني يده 
لتعيد برصه إليها، فأجاب دون أن ينظر إىل عينيها: أنت عندك شك إين 

بحب ابني يا نور.
ال ياحبيبي، أنا متكلمتش عن حب وكره، أنا باتكلم عن قسوتك  ـ

معاه.
الراجل اليل بيرتيب بطراوة بيطلع طول عمره طري، ميعرفش يقف  ـ

عىل رجليه أبًدا لوحده.

*  *  *

)القاهرة 1963(
جيري  الفسحة،  يف  مدرسته  »حوش«  يف  يبكي  طفاًل  عّياد  أبو  عيد 

شكري مرسعا إليه، جيذبه بشدة متسائاًل: حصل إيه ياعيد؟
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الواد محدي حممد رضبني. ـ
ومرضبتوش ليه ياعيد؟ ـ

ارتفع بكاء عيد مرة أخرى متجاهاًل اإلجابة عىل شقيقه األكرب، الذي 
أرسع يبحث يف حوش املدرسة عن محدي حممد، والذي أخربه البعض 

أنه غادر املدرسة قفًزا من عىل السور.
اشرتى  “الكانتني”  عىل  املرور  بعد  ولكن  أخرى  مرة  أخيه  إىل  عاد 

ببعض مدخراته زجاجة مياه غازية ودفع هبا إىل أخيه مبتساًم:
ارشب ياعيد ومتعيطش، وبكرة حنرضبه سوا. ـ

تناول عيد الزجاجة بلهفة وتوقف عن البكاء:
ال ارضبه أنت لوحدك يا شكري. ـ

قطع حديثهام جرس انتهاء الفسحة فعاد كاًل منهام إىل فصله، وبمجرد 
انتهاء اليوم الدرايس، التقيا مرة أخرى يف رحلة عودهتام إىل املنزل، تأمل 
لوهنا  بدأ  والتي  أخيه  وجه  يف  الواضحة  الكدمة  تلك  عّياد  أبو  شكري 

يتحول إىل اللون األزرق، وتسائل عن رد فعل والده الغاضب.
وداخل املنزل أعد شكري غداًءا رسيًعا ألخاه األصغر، وهبط درج 
املنزل إىل حمل بيع املرطبات واحللويات يف نفس املبنى، طلب من صاحب 
املحل قطعتي ثلج وعاد هبام مرة أخرى حماوال اجراء كامدات لعني عيد 

وتلك الكدمة الزرقاء.
كبرية  ماء  بقعة  إىل  وتوهلام  الوقت  مع  الثلج  قطعتي  انسياب  ومع 
احتلت صدر عيد وبللت مالبسه، وصل االب حسب موعده املعتاد مع 

غروب الشمس.
وبمجرد رؤيته لعني ولده األصغر الطالب يف الصف األول اإلعدادي 
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راكًعا  وانحنى  املنضدة  عىل  حيملها  كان  ورق  رزمة  ألقى  الفزع،  أصابه 
أمام ولده الذي جلس عىل مقعد مواجه، وسأله يف فزع:

مالك ياعيد، إيه اليل عمل فيك كده؟ ـ
عاود عيد البكاء مرة أخرى وقال منتحًبا:

الواد محدي يابابا رضبني بالبوكس يف عيني. ـ
ليه ياحبيبي؟ ـ
علشان مرضيتش أغّششه يف امتحان اجلرب بتاع الشهر. ـ
 وشكري كان فني؟ ـ
 كان يف فصله يابابا. ـ

س األب صدر ولده املبتل، ثم أرسع إىل كومة غسيل باتت عىل  تسَّ
أحد مقاعد صالة املنزل منذ األمس، التقط منها بعض املالبس وعاد مرة 

أخرى لتغيري تلك املالبس املْبَتلة وهو يتساءل:
وإيه اليل بلَّك كده يا حبيبي؟ ـ
ده شكري كان بيعميلِّ كامدات. ـ

وبمجرد انتهاء الوالد من مهمته التفت إىل شكري الطالب يف الصف 
الثالث اإلعدادي والذي جلس صامتا متاًما طوال احلوار الدائر بني والده 

وأخاه األصغر، ثم أشار إليه لدخول غرفته وتبعه مرسًعا: 
أخوك اترضب ازاي يابني آدم وأنت موجود يف املدرسة؟ ـ
يابابا أخويا اترضب يف فصله وأنا كنت يف فصيل. ـ

اكتست مالمح األب بالغضب :
أنا خمّلفتش راجل يا شكري. ـ
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 آه يابابا عيد مش راجل علشان اترضب ومرضبش اليل رضبه. ـ
انجليزًيا  مفتاحا  سحب  باجلنون،  الوالد  األخرية  العبارة  أصابت 

وجده بجوار يده واهنال به عىل كتف شكري وهو يرصخ قائاًل:
راجل كنت عرفت تمي  ـ لو  يا شكري،  راجل  اليل مش  انت  ال 

أخوك.
فلم  الرضبات،  وتفادي  والده  أمام  من  اهلرب  املراهق  الفتى  حاول 
جيد مهرًبا سوى رشفة الغرفة وأغلق باهبا اخلشبي خلفه مثبًتا إياه برجليه 
وهو  اقتحامها  من  والده  يتمكن  ال  حتى  الرشفة  حائط  إىل  ظهره  سندا 

يرصخ باكًيا: حرام عليك يابابا واهلل حرام عليك.
حاول األب دفع »الشيش« اخلشبي بكتفه لكنه فشل فقال متوعًدا:

حسابنا خملصش يا شكري. ـ
وبعد دقائق قضاها شكري يف حماولة التوقف عن البكاء، أتاه صوت 
عيد ضاحًكا يف الشارع بصوت عال، انتفض قائاًم فوجد والده حيتضن 

أخاه األصغر بعد أن ارتديا مالبس اخلروج يف طريقهام ملكان ما.

 * * *

)القاهرة 1989(
أهنى شكري أبو عّياد عشاءه ونادى عىل نادل املطعم طالًبا زجاجتي 
مياه غازية له ولزوجته التي تناولت عشاءها أبطأ من كل مرة، أدركت 
للمرة األوىل ذلك الفارق بني زوجها وأخيه، وُقدرة شكري غري املحدودة 
عىل تمل مسؤولية اجلميع عىل العكس متاًما من أخيه، صمتت قلياًل ثم 

قالت: بس برضو ده مش مربر لعنفك املبالغ فيه مع الولد ياشكري.



125

مع  ـ املالهي  راح  دي  الكدمة  حدوتة  يوم  أبويا  فيه،  املبالغ  عنفي 
يف  زماييل  سندوتشات  لوال  بعدها،  أيام   3 األكل  من  وحرمني  عيد، 

املدرسة كنت مت من اجلوع.
يعني أنت كده حتَّطلعوا راجل يا شكري؟ ـ
زي  ـ مش  حتى  دي  األيام  وعني،  عنه  غصب  راجل  حيطلع  آه 

أيامي، لو مبقاش راجل قوي وجامد قوي حيتاكل، أنتي قاعدة يف البيت 
مش شايفة اليل أنا بشوفه.

تنهدت نورسني بصوت مسموع، قبل أن تقرتب بجسدها من زوجها 
اجلالس بجوارها وكأهنا تاول االحتامء به ثم قالت:

طيب وحيايت عندك يا شكري بالراحة عليه، صاحبه ملا يكرب طيب. ـ
التقط شكري زجاجة املياه الغازية قبل أن يضعها النادل عىل املنضدة 

وجترعها مرة واحدة، ثم جتشأ بصوت منخفض وأجاب:
حارض يانور، ملا يكرب. ـ

* * *

)القاهرة 2000(
دق شكري أبو عّياد جرس منزل جاره الذي يقطن يف املنزل املواجه 
ملنزله يف نفس الشارع، فتحت الباب ابنته الكربى، نظر يف األرض وقال 

يف خجل:
عايز باباكي لو سمحتي. ـ

أرسعت الشابة لتخرب أباه بزيارة جارهم، فنادى األب من الداخل:
اتفضل يا أستاذ شكري. ـ
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مل خيطو شكري إىل داخل الشقة حتى استقبله صاحبها مسلاًم ومشرًيا 
إىل صالون املنزل حيث جلسا، ثم سأله:

ترشب إيه يا أستاذ شكري؟ ـ
إىل  وصوله  منذ  األوىل  للمرة  األرض  أبوعّياد  شكري  عينا  غادرت 

شقة جاره، واندفع متحدًثا حماوالً الكالم بأقىص طاقة لديه:
إن  ـ أقولك  علشان  حلرضتك  جاي  أنا  أرشب،  عايز  مش  شكًرا 

الصبح  النهاردة  ظبطتهم  وأنا  ابني،  الكلب  مصاحبة  الوسطانية  بنتك 
من  دول  طلَّعت  البيت  روحت  وملا  سوا،  روكيس  سينام  من  خارجني 

مكتب مذاكرته.
ثم رفع جمموعة أوراق كانت بيده ودفع هبا إىل جاره الذي تأملها يف 

دهشة، فأكمل شكري:
أنا جاي  ـ بنتك جوه،  عند  أكيد  ردودها  غرامية حتالقي  جوابات 

أعتذر وأتأسف وأمتنى تقبل أسفي.
ثم قفز يف الفاصل بني مقعده ومقعد جاره ليقبل رأسه، انزعج الرجل 

بشدة من الترصف وابتعد بظهره وهو يقول:
اتفضل اقعد يا أستاذ شكري ميصحش. ـ

ونادى بصوٍت عال عىل ابنته:
يانورا. ـ

الرجفة  رست  بغضب،  شكري  تأملها  والدها،  إىل  الفتاة  أرسعت 
يف جسدها بعدما أدركت من هو الضيف، وقبل أن يتكلم والدها، قفز 

شكري أبو عّياد دافًعا البنت من طريقه ليغادر املنزل.
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بينام يف نفس اللحظة جلست نورسني داخل غرفة أيمن تاول هتدئته 
بعدما كرس مرآة غرفته عندما شاهد ما فعله والده بشعره، وهو يرصخ:

حلقيل زي العيال اليل بيتمسكوا يف القسم ياماما. ـ
ذلك  إىل  النظر  متحاشية  طريقة  بكل  ولدها  هتدئة  األم  حاولت 
إىل  الشاب  قيد  بعدما  زوجها  صنعه  والذي  رأسه،  يف  األقرع  الصليب 

مقعده، وهو يرصخ:
الناس،  ـ بنات  وتصاحب  ياحبيب  مصايب  جتيبلنا  تبقى  علشان 

عايزهم يولعوا فينا، ابقى وريني حتخرج من أوضتك ازاي.
وقال  أيمن  مكتب  يف  وجدها  التي  الغرامية  باخلطابات  أمسك  ثم 

خماطًبا نورسني وهو يغادر الشقة:
حسك عينِك أعرف إنك اديتي األفندي جنيه واحد. ـ

* * *

القاهرة 2000
احلامم،  يف  بنطاله  يرتدي  وهو  عينيه  من  فرت  دمعة  شكري  يمسح 
يتأكد من مظهره جيًدا يف املرآة، تنكرس عينيه رسيًعا وكأنه ال يريد أن يرى 

وجهه، يتسلل هبدوء حتى ال تشعر به صاحبة املنزل.
يضل الطريق إىل الباب، يمنعه الظالم والرغبة يف عدم اإلزعاج من 
الترصف رسيًعا، حياول بدأب العثور عىل صالة الشقة التي يدخلها للمرة 

األوىل.
يمر رغاًم عنه من أمام باب غرفة النوم، تتأوه املرأة يف الداخل وهي 
تتقلب عىل فراشها، يلقي نظرة خاطفة وهيز رأسه يف أسى، متر يف خياله 
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ذكرى لقاءمها للمرة األوىل قبل ساعات يف أحد األفراح، والتي انتهت 
يف فراشها بعد زجاجة كاملة من الويسكي املرصي.

جتاوزت  قد  جيدها  الفسفورية  أرقامها  أنارت  التي  ساعته  يف  ينظر 
الفرصة ويتحرك  ينتهز  به،  الفجر الصمت املحيط  أذان  الرابعة، يقتحم 
الباب  عىل  وينقض  رسيًعا  ينهض  لكنه  ويقع،  بمقعد  يصطدم  رسيًعا، 

الذي رآه فجأة.
يغادر الشقة مهروالً عىل سالمل العامرة، يفتح الباب احلديدي هبدوء 
يفاجئه وجود أيمن الذي خط شنبه مستنًدا إىل سيارة مركونة يف الشارع.
يبتسم أيمن يف سخرية، يقرتب شكري منه هبدوء حماوالً ملس كتفه، 

جيري الشاب الصغري ويعجز والده عىل اللحاق به.
االستوديو  إىل  يغري وجهته  مبارشة،  للمنزل  يعود  أن  خيشى شكري 

واألفكار تدور يف رأسه دون توقف.
ويف الصباح يأتيه اهلاتف الذي ينتظره منذ وصل إىل حمل عمله، يسمع 
صوت نورسني باكًيا عىل الطرف اآلخر، يسقط قلبه يف قدميه، يتحسس 

كلامته فرتفض اخلروج، يسمعها فقط وهي تقول:
أيمن ساب البيت يا شكري، حلف ماهو راجع تاين. ـ

يزدرد ريقه ويقول:
ليه؟ ـ

تصمت نورسني فجأة، يصمت هو أيضا، ترجتف يده بسامعة اهلاتف..
تقول نورسني:

مش مهم ليه، املهم إنه املرة دي مش راجع. ـ
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نورسني  تواصل  الرد،  عن  ويعجز  أسف  يف  عينيه  شكري  يغمض 
كالمه:

حاول تعرف مكانه وتراضيه، حاول تصاحله، أنا مساحماك. ـ
يسمع صوت إغالق السامعة وينهار يف البكاء.

* * *

)القاهرة 2013(
حاول أيمن إثناء والدته عن دفع حساب العشاء، لكنها أرصت عىل 

موقفها، وغادرا سوًيا املطعم وهي تقول:
حتوديني سينام إيه بقى يا أستاذ؟ ـ

نظر أيمن يف ساعته، وقال:
سينام عىل  بينا  يال  بالظبط،   10 بيبدأ  الفيلم   ،9 دلوقتي   الساعة 

»نايل سيتي« فوًرا
االفالم  أحد  ملشاهدة  السينام  إىل  طريقهام  يف  كانا  دقائق  وخالل 
ولدها  إجابة  األم  اسرتجعت  فقط  الطريق  خالل  يتحدثا  مل  املعروضة، 

عىل السؤال:
عــادة..  ـ لنا  العيــال..  »ونحن  بتقول  قصيدة  ليه  رسور  نجيب 

نقول اذا أعجزتنا األمور؛ أبى يستطيع!«، وأنا طول الوقت كنت عارف 
حنيته  بشوف  كنت  الين  معايا،  قوي  حنني  يبقى  يقدر  يستطيع،  إنه 
معاكي، مع أصحابه، مع العيال يف الشارع ويف األفراح اليل نزلتها معاه، 
مع حتى البياعني الرسحية اليل كانوا بييجوا االستوديو واليل كان بيشرتي 
بخاطرهم ميكرسش  علشان  حمتاجها  مش  حاجات  ساعات   منهم 
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لكن حاجتني مقدرتش أستحملهم أبًدا يا أمي يف كل اليل حصل بينا، إنه 
كان مرص خينقني ويقفل الدنيا كلها حواليا، ال أحب زي كل الشباب وال 
أصاحب حد غري الكامريا، اليل كرهتها علشان السبب ده، ويوم ما شفته 
بيخونك، ساعتها خفت حتى احلنية اليل بيصدرها للناس تكون كذبة، 
احلقيقة،  بشخصيته  بيعامله  اليل  الوحيد  إين  فهمت  ما  حسب  ساعتها 

ساعتها كان الزم أهرب.
وعندما سألته نورسني عن نفسها، وكيف قاطعها وهي أمه أجاب:

من عرش سنني مقبلتش قبولك خليانته، زعلت منك، بعد ملا هديت  ـ
شوية كنت شايفك حتة منه، كرهت حتى تفاصيل زي إنك كنت بتديني 
فلوس من وراه، إنك بوستي ايديه علشان حيلق شعري كله عىل الزيرو 
بعد الصليبة، حمبتش ضعفك، كنت صغري ومحار، وبعد كده اتعودت عىل 

البعد والدنيا خطفتني.
بقايل شوية رحتي  العربية  أنا ركنت  ماما  أيمن بصوت عال:  رصخ 

فني.
موقف  تتأمل  وهي  وابتسمت  خجل  يف  رأسها  نورسني  ت  هزَّ

السيارات داخل املبنى التجاري الذي يضم دار السينام وقالت:
معلهش يا ابني رسحت شوية. ـ

وأمام شاشة العرض تعّلقت نورسني بيد ولدها وأراحت رأسها عىل 
كتفه، وعىل فمها ابتسامة هادئة واثقة.

الذي  الزي  بنفس  أبو عّياد  املعروض، كان شكري  الفيلم  مل تشاهد 
ارتداه يوم التقاها به يف املطار، وشعره الالمع املصفف بعناية بالغة حيتل 

الشاشة كلها، جالسا عىل ركبة ونصف ينظر يف عينيها ويغني يف سعادة:
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ليالينا يف  وتعبنا  حبينا  ما  قد  “عىل 
هتنادينا تاين  مشوارنا  يف  الفرحة 
ليالينا يف  وتعبنا  حبينا  ما  قد  عىل 
هتنادينا تاين  مشوارنا  يف  الفرحة 
واىف العشق  بحر  صايف  القلب  ما  طول 
لينا بكرة  هريوق  الدنيا  عذاب  وكل 
ترسينا عاحللم  ليالينا  امتى  بس 
بنلقاه احلب  وال..  أيوة  بني 
وأهالينا بأصحابنا  احلياة  أحىل  ما 
وحدينا نكون  ما  ملا  وعذاب 
امتنينا ما  كل  هيجينا  نروق  لو 

ليالينا يف  وتعبنا  حبينا  ما  قد  عىل 
هتنادينا تاين  مشوارنا  يف  الفرحة 
احلبيب أحزان  تطّيب  ممكن  لو 
املغيب بعد  من  تطلع  احلب  شمس 
وتدفينا تيجي  أمانينا  امتى  بس 
اجلميلة الليله  يف  ذكرى  مانكنيش  ليه 
الطويل الرحله  يف  غنوة  مانكنيش  ليه 
اتنسينا ما  يوم  من  شقينا  ياما  ماحنا 
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امتنينا ما  كل  هيجينا  نروق  لو 
ليالينا يف  وتعبنا  حبينا  ما  قد  عىل 
هتنادينا تاين  مشوارنا  يف  الفرحة 
ليالينا يف  وتعبنا  حبينا  ما  قد  عىل 
هتنادينا” تاين  مشوارنا  يف  الفرحة 

كان بليغ محدي يف أقىص الشاشة يلعب عىل جيتاره حلن األغنية وعىل 
وجهه ابتسامة عريضة، سعيًدا، وبمجرد انتهاء شكري من الغناء احتضنا 
بعضهام بشدة، ثم أشار هلا بليغ حميًيا قبل أن ينرصف، والتفت هلا شكري 
تغزو  التجاعيد  بعض  وبدأت  مالبسه  تغريت  وقد  مبتساًم  يقول  وهو 

وجهه:
بعيد  ـ وانا  حتى  نفسك،  من  بالك  خدي  يانورسني،  حتوحشيني 

باميش،  أنا  بيساحمني  ده  الندل  الواد  ما  كل  بس  أكرت،  يوم  كل  بحبك 
وخالص قربت أرتاح.

ر شكري حلنًا غربًيا قديم صار عالمة عىل شعوره بالسعادة منذ  صفَّ
ارتبطا قبل عقود، فأدركت نورسني أنه سعيد، بدأ الشيب يغزو شعره، 
وزادت جتاعيده حتى ظهرت عىل الشاشة وكأن ُكالًّ منهام يروي تفصيلة 
رحل  التي  األخرية  مالبسه  يرتدي  وصار  مالبسه  تغريت  عمره،  يف  ما 

وهو يرتدهيا، لكنه مل يتوقف عن ترديد اللحن، ثم قال:
إين  ـ قوي  صعب  شعور  صح،  كامريا  غري  من  تشوفيني  مرة  أول 

أعيش بعينني اتنني بس هنا، هههههه، حلوة أعيش دي، مش حتفهميها 
دلوقتي ربنا يديلك طولة العمر، بس يف حاجات بتعوضني عن الكامريا، 
إمام  ده،  العظيم  اهلولندي  الرسام  ختييل  رامربانت،  قابلت  إين  كفاية 



133

املصّورين بقى صاحبي، وبيناديني يا شكري كده عادي، كل حاجة هنا 
حلوة زيك بالظبط، ومكنش ناقصني غري إن اجلدع ده.

ثم أشار إىل أيمن اجلالس بجوارها والغارق بني أحدث الفيلم الذي 
يشاهده:

حاالً  ـ دلوقتي  بوسيهويل  عليكي،  وأطمن  ويساحمني،  يصاحلني 
نعرف كمية  لو  آه  قادر،  وأنا  أبوسه  يانور، علشان من غبائي ملحقتش 

احلاجات البسيطة الليل بتبقى بني ايدينا وبنضيعها باستخفاف وغباوة.
له،  ابتسمت  مندهًشا،  هلا  فالتفت  خده،  عىل  أيمن  نورسني  قبلت 

فابتسم دون أن يستوعب، ثم عاد رسيعا ليغرق يف أحداث الفيلم.
ابتسمت مرة أخرى لذلك  تأملته حلظات وكأهنا تراه للمرة األوىل، 
الشبه الواضح بينه وبني والده الراحل، رصخ فيها شكري عىل الشاشة:

أنا أحىل وأشيك  ـ إيه، صحيح  بالك والَّ  أيوة شبهي، لسه واخدة 
بس الواد حتة مني، بس غالًبا هو أجدع وبيفهم أكرت، خدوا بالكم من 

بعض يانور.
ثم صمت شكري قلياًل وأعطاها ظهره وعاد مرة أخرى لينظر إليها 

بعينني حممرتني وكأنه كان يبكي، ثم قال:
أنا عارف إنك بتحبي ليىل مراد قوي، حغنيلك معاها آخر أغنية  ـ

قبل ما أميش، بحبك قوي يانورسني.
التي  البيضاء  الزهور  بتلك  الشاشة  امتألت  قليلة  ثواٍن  وخالل 
نورسني  عىل  التحية  ألقت  املميزة،  بمالحمها  مراد  ليىل  وأطلَّت  عشقتها 
نصف  هلا  انحنى  الذي  عّياد  أبو  شكري  حيت  ثم  الدهشة،  يف  الغارقة 

انحناءة، وبدأت الغناء وشكري يردد معها:
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“يا حبيب الروح  فني أيامك وحشتني ووحشني خصامك
يا حبيب الروح فني أيامك

منها اقرص  كان عمري  ريت  يا  فاتتني  اليل  احللوة  أيامك 
عنها بعيد  صبحت  اليل  وانا  سبقتنى  جت  االيام  لكن 
حرمانك حتى  طايلة  وال  وحنانك  عطفك  طايلة  أنا  ال 

يا حبيب الروح فني أيامك”
يمني  أقىص  يف  عبدالوهاب  حممد  ظهر  األول  الكوبليه  هناية  ومع 
عىل  تية  ألقى  أن  بعد  معهام  ويغني  البيانو  عىل  يعزف  وهو  الشاشة 

نورسني هبزة خفيفة بالرأس:
عيني يف  باين  حاىل  شوف  هناي  عز  من  حارمني  “يا 
عيل  ابكي  بعيد  كنت  وان  معاي  ابكي  قريب  كنت  ان 
احالمك عروسة  تالقيني  منامك  يف  حتى  يل  انده 

يا حبيب الروح فني أيامك”
وبنهاية الكوبليه الثاين كان فريد األطرش وحممد القصبجي حيمالن 
عودهيام خلف شكري وليىل مراد يعزفان سوًيا حلن األغنية، رفع االطرش 

يده ليحيي نورسني، بينام انحنى القصبجي نصف انحناءة
تبكيني عرفت  الىل  وانت  تفرحني  قدرت  اليل  “انت 
عيني برتيح  دمعة  وال  بيسعدين  فرح  ال  دلوقتي 
كالمك اال  يسعدنيش  وال  أيامك  غري  يفرحنيش  ما 

يا حبيب الروح فني أيامك”
وبنهاية األغنية أخذت نورسني تاول تية كل “ الكورس” الواقف 
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حافظ  وعبداحلليم  فوزي  حممد  من  واملكون  الشاشة  يسار  أقىص  عىل 
بنفسها وقفت  وسعاد حسني وأسمهان وحممد قنديل، ودون أن تشعر 

لتصفق بكل ما أوتيت من قوة لتحية اجلمع عىل الشاشة.
التفت اجلميع إليها، اختفت شاشتها اخلاصة، وظهرت عىل الشاشة 
يشاهدانه،  الذي  الفيلم  أحداث  ضمن  مشهد  يف  علوش  كنده  الفنانة 
ارتفعت ضحكة ساخرة من أقىص القاعة، بينام تراقصت عدة ضحكات 

مرتفعة، جذهبا أيمن من يدها لتجلس، وهو يقول:
هو حرضتك بتشويف فيلم غري اليل احنا بنشوفه؟ ـ

 * * *

قبل  البلد  وسط  يف  شقته  ارجاء  يف  أخرى  مرة  البحث  أيمن  أعاد 
أن  قبل  للغاية  ذلك  أزعجه  جديدة،  صوًرا  جيد  مل  املالك،  إىل  تسليمها 

يبتسم خماطًبا نفسه:
واهلل وبقيت بتزعل ملا متالقيش صور يا أيمون. ـ

بجوار  السيارة  يف  وضعها  األخرية،  حقيبته  حاماًل  الشقة  غادر 
احلقائب التي سبقتها، ألقى نظرة إىل الشارع وكأنه يوّدعه، أمسك هاتفه 

املحمول، كتب رسالة قصرية إىل »جني« قال فيها:
آسف ياجني، أرجو إنك تقبيل اعتذاري عن كل سخافايت، الواحد  ـ

بيشوفها  زاويته هو، وعلشان كده  الصورة غري من  مبيشوفش  ساعات 
دايام غلط.

اخلاصة  التصميامت  مهندس  مكتب  اجتاه  يف  وانطلق  سيارته  أدار 
باإلنرتنت يف شارع أبو داوود الظاهري بمدينة نرص، أشار إىل »السايس« 
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وهو يركن سيارته: خد بالك م العربية حلسن تترسق، فيها شنط هدومي 
كلها، حاعيش عريان.

وأمام شاشة كومبيوتر املهندس جلس يشاهد تصميم موقع شكري 
عنوان  تت  كان  والذي  الشخصية  الصور  قسم  جيًدا  تأمل  عّياد،  أبو 
»اضحك الصورة تطلع حلوة«، ثم انتقل إىل قسم الصور العامة، وبعدها 
إىل قسم صور املرسح، قبل أن يعود مرة أخرى إىل السرية الذاتية لوالده، 
بس،  صغرية  إضافة  يف  شمس  يا  املهندس:معلش  خماطًبا  إليها  ويشري 

حتكتب ضمن السرية الذاتية بتاعة الوالد إنه »هبائي« الديانة.
وأهنى  املفهومة  غري  الكلامت  ببعض  ونطق  الشاب  املهندس  تلعثم 
أون  املوقع حيبقى  أيمن:  فتابع  امتقع وجهه،  أن  بعد  املطلوب  التعديل 

الين امتى؟
البيتا  بالنسخة  ظهر  يكون  البيت  توصل  ما  عىل  املهندس:  أجاب 

التجريبة.
ثم  الدفعة األخرية من احلساب،  أيمن وأعطاه مظروًفا يضم  شكره 

غادره يف الطريق إىل منزله.
وعىل منضدة الُسفرة جلس بجوار عمه عيد أبو عّياد، والدكتور محزة 
اإللكرتوين  املوقع  يشاهدون مجيًعا  الغداء، ووالدته  املدعوان عىل  النمر 

الذي أطلقه أيمن الستعراض صور والده وختليده.
كانت كل صورة تظى بتعليق ما، عن ذكرى ما، كانت يوًما ما حدًثا 
للموقع  الرئيسية  الصفحة  خلفية  ويف  الكامريا،  تلتقطها  أن  قبل  عادًيا 
إىل  ُتشري  ثابتة  كخلفية  الشمس  عباد  زهرة  لوحة  بقيت  اإللكرتوين 

صاحب هذا املوقع.






