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توفيق احلكيم

ن�شوة الفن وعمق احلياة

اأحمد ح�شن عو�ض

توفيق احلكيم هو العلم الثالث من اأعالم ثقافتنا العربية بعد العقاد وطه 

والأدبية  والفكرية  الثقافية  حياتنا  العظيم  الثالوث  ذلك  اأثرى  وقد  ح�سني، 

باإبداع بالغ الغنى، متعدد، خ�سب العطاءات، ومتنوع الجتاهات. 

اخلام�سة  رحيله  ذكرى  الأيام  هذه  متر  الذي  احلكيم،  مييز  ما  اأن  غري 

اأنه كان الأكرث متثاًل لروح الفنان املنطلقة  والع�رشون، عن �سنويه الكبريين 

التي ل تبايل بالقيود والأ�رشع ا�ستجابة لأمناط الفن املختلفة والأعمق تفاعاًل 

والت�سكيلية  وامل�رشحية  وال�رشدية  اللغوية  بتجلياتها  احلديثة  اأجنا�سه  مع 

واملو�سيقية، بعد اأن �ساءت له الأقدار اأن يخالط اأهل الفن يف م�رش يف �سبابه 

املبكر، ثم ي�سافر اإىل فرن�سا لريت�سف ع�سارة الفن الرائق وينهل من مذاقاته 

الرثية، ويرتوي بها حتى الثمالة. 

طريق  عن  حل�سارتها  متثله  وكان  اأوروبا  اإىل  العقاد  ي�سافر  مل  حني  يف 

الطالع وقراءة الكتب التي كانت تاأتيه من اخلارج، بينما مل ي�ستطع طه ح�سني 

ب�سبب قيوده اخلا�سة وبنيته الأزهرية اأن ينفعل باجتاهات الفن املتنوعة يف 

اأوروبا كما انفعل بها احلكيم.



8

اأنه مل ينب  واملفكرين  الأدباء  اأبناء جيله من  اأي�سًا عن  احلكيم  وما مييز 

يكون  يكاد  بل  امل�رشية  ال�سيا�سية  لالأحزاب  الن�سمام  على  الأدبية  �سهرته 

موقع  على  حمافظًا  ظل  الذي  فوزي  وح�سني  حقي  يحيى  جانب  اإىل  الوحيد 

الفنان واملفكر امل�ستقل بعيداً عن األعيب ال�سيا�سة وتقلباتها و�رشاعاتها. 

وو�سائطه  جتلياته  اختالف  على  الفن  حمبة  يف  احلكيم  ا�ستغراق  ولعل 

عن  ودفاعه  امل�رشية،  احلزبية  احلياة  غمار  خو�سه  عدم  عن  ف�ساًل  النوعية، 

حرية الفنان واملفكر و�سمريه الفردي الذي ينبغي اأن يظل مبناأى عن هيمنة اأية 

�سلطات، هو ما يعد من اأبرز العوامل التي األ�سقت به لقبه ال�سهري »اأديب الربج 

العاجي« وهي ق�سية حتتاج اإىل مناق�سة عميقة �سنعود اإليها بعد اأن ن�ستعر�ض 

موؤثرات الفن الأوىل يف مرحلتي ال�سبا وال�سباب املبكر لدى توفيق احلكيم.

موؤثرات اأوىل:

اأن  ي�ستطيع  ل  املرء  اإن  يقول  جدامر  ال�سهري  الأملاين  الفيل�سوف  كان  اإذا 

ينفلت من اأ�رش انحيازاته الأوىل فاإن هذه املقولة تكاد تتج�سد متامًا يف �سخ�ض 

جارفًا  تعلقًا  يتعلق  اأن  القدرية  امل�سادفات  له  هياأت  الذي  احلكيم  توفيق 

تح للحكيم 
ُ
ي اأمر مل يكن ليتحقق لو مل  الفني املختلفة، وهو  مبوؤثرات اجلمال 

قدر من العزلة التي وفرها له و�سعه الطبقي املختلف عن اأقرانه من ال�سبية 

ال�سغار فقد كان اأبوه اإ�سماعيل اأحمد احلكيم من الذين اجتهدوا يف التعليم �سنة 

بعد �سنة حتى تخرج من مدر�سة احلقوق وعمل وكياًل للنيابة ثم قا�سيًا وكان 

مكنته  التي  العميقة  الثقافة  من  بقدر  ويتمتع  املبكر  �سبابه  يف  ال�سعر  يكتب 

من اأن يوؤ�س�ض »جملة ال�رشائع« مع زميليه اأحمد لطفي ال�سيد واإ�سماعيل �سقر. 

وكان زمياًل اأي�سًا لعبد العزيز فهمي وقا�سم اأمني وقد تزوج هذا الأب من فتاة 

الر�ستقراطي  بالطابع  مكت�سيًا  بيتها  يكون  اأن  على  حر�ست  تركي  اأ�سل  من 

الإجبارية  والعزلة  القا�سية  الرتبية  من  بقدر  املت�سم  اجلو  هذا  ويف  املن�سبط 

اخلا�سة ن�ساأ الطفل توفيق احلكيم الذي جنحت اأمه يف اإبعاده عن جريانهم من 
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اأبناء الفالحني. ويبدو اأن احلكيم كان مهيئًا بطبعه لهذا النفراد منذ طفولته، 

اإذ كان مييل اإىل الألعاب الفكرية والأن�سطة الذهنية اأكرث من ان�سغاله باجلري 

واللعب كاأغلب الأطفال يف �سنوات عمرهم الأوىل. 

الأطفال  للعب  النمطي  العامل  تتحقق يف  الذاتية مل  �سعادته  فاإن  ثم  ومن 

بقدر ما كان تناغمه الجتماعي يتحقق يف م�ستويات اأعمق من اأمناط التوا�سل 

اجلمايل.

وكان اأول انفعال له باجلمال الفني يوم اأح�رشوا له �سيخًا يحفِّظه القراآن 

ومبادئ القراءة والكتابة، وكان هذا ال�سيخ كما يحكي احلكيم يف �سجن العمر 

»�ساحب �سوت جميل موؤثر وكان الإعجاب ب�سوته حافزاً يل على حماكاته.. 

يل  كان  اأنه  ويظهر  مثله  لأتلوها  جميل  ب�سوت  اآيات  من  يلقنني  ما  وحفظ 

اإقباًل على  اأ�سمع من يطريه ويثني عليه، فيزيدين  اإذ كنت  مثل هذا ال�سوت... 

التالوة وجتويداً لها... و�سعرت لأول مرة باللذة الفنية... ذلك الذي ن�سفه اليوم 

باإح�سا�ض الفنان وهو يقوم بعمل فني«. 

اإبراهيم  اآخر عندما �ساهد مولد �سيدي  ثم اتخذ �سعور احلكيم بالفن �سكاًل 

الد�سوقي بكل طقو�سه املبهجة التي و�سفها باأنها نوع من الكرنفال ال�ساذج، 

ولكن تاأثريها على نف�سه يف تلك ال�سن كان عجيبًا، على حد قوله، لأن ذائقته 

يف  بالفن  احلقيقي  لالهتمام  ا�ستعداداًُ  اأكرث  لت�سبح  تهياأت  قد  كانت  الفنية 

جوقة  با�سم  ت�سمى  كانت  التي  الفرق  اإحدى  �ساهد  عندما  املبا�رشة  �سورته 

حظ  من  وكان  الأقاليم.  يف  برواياته  وتطوف  وتقلده  حجازي  �سالمة  ال�سيخ 

احلكيم اأن �ساهد م�رشحية »�سهداء الغرام« روميو وجولييت مطعمة بالق�سائد 

والأحلان ال�رشقية، وبالرغم من اأنه مل ي�ستوعب دللة العمل امل�رشحي ل�سغر 

والأحلان،  بالأنا�سيد  ماأخوذاً  الرباقة،  املمثلني  مبالب�ض  منبهراً  ظل  فقد  �سنه 

م�ستمتعًا مببارزات ال�سيوف. 

ويبدو اأن هذه احلالة امل�رشحية الغائمة ظلت تناو�ض خيال الطفل وتغذي 

وجدانه م�سكلة انحيازاً جماليًا مبكراً ما لبث اأن جت�سد يف حمبة احلكيم البالغة 
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لفن امل�رشح واإيثاره على غريه من الفنون وتاأليفه اأكرث من مئة م�رشحية بعد 

اأن تعمقت جتاربه بالطبع، واأتيح له اأن يخالط اأهل امل�رشح يف م�رش، ثم ي�سافر 

اإىل باري�ض لي�ستبطن التجارب امل�رشحية الأوروبية م�ساهدة وقراءة.

احلكي  بتجارب  اآخر  ولع  مازجه  قد  املبكر  الكرنفايل  الولع  هذا  اأن  على 

اإىل  لياًل  ويذهب  �سباحًا  لديهم  يعمل  خادم  له  يحكيها  كان  التي  الق�س�سي 

زيد  اأبي  ق�سة  عليه  ويق�ض  يعود  ثم  الربابة  �ساعر  اإىل  لي�ستمع  بلدي  مقهى 

الهاليل ودياب بن غامن وال�سفرية عزيزة، وكانت هذه الق�س�ض تقع من نف�ض 

كلها ميثالن  الع�رش  اأوقات  موقعًا ح�سنًا ومي�سي هو وخادمه  توفيق  الطفل 

ويتبارزان بالأعواد اخل�سبية. 

املتقم�ض  التمثيلي  بالأداء  امل�سحوبة  التمثيلية«  »املبارزات  هذه  ولعل 

ل�سخو�ض الأبطال هي التي حتولت بفعل الزمن وامل�سي يف �سنوات التعليم اإىل 

»املطارحات ال�سعرية« املعتمدة على قوة الذاكرة وملكة الإلقاء ال�سعري، التي 

كان يتبارى بها احلكيم مع اأقرانه، وما لبثت تلك املطارحات اأن حتولت اإىل 

لون من األوان اللعب التمثيلي الذي كان يقوم به بعد اأن انتقى اثنني من زمالئه 

املربزين يف الإلقاء.

مرحلة  اإىل  والإلقاء«  واملحاورة  »الرجتال  مرحلة  من  الأمر  حتول  ثم 

ل دور البطل على مقا�سه، ويح�سد 
ِّ

»التاأليف« التي تطوع بها احلكيم واأخذ يف�س

له املواقف املهمة والعبارات الفخمة، و�رشعان ما اأ�سبح لدى احلكيم و�سديقيه 

روايات موؤلفة وم�رشح �سغري وجمهور ي�ساهدهم من الزمالء.

واإذا كان حكي »اخلادم« امل�سحوب بالأداء التمثيلي لق�س�ض �ساعر الربابة 

حكي  فاإن  امل�ساحب  والتمثيل  ال�سعبي  الق�س�ض  يف  احلكيم  ب 
ّ
حب الذي  هو 

األف ليلة، وعنرتة، وحمزة  الأم امل�سوق امل�سحوب بالتعليق وال�رشح لق�س�ض 

البهلوان، و�سيف بن ذي يزن، والروايات املرتجمة باأقالم ال�سوام هو ما جعل 

احلكيم �سغوفًا باملعرفة ي�سعى للبحث عن الق�س�ض والروايات ليقراأها بنف�سه. 

وبعد ذلك اجنذب اإىل الر�سم، واأحبه واجتهد ليتفوق فيه لأنه كما يقول كان 
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ميلوؤه �رشوراً داخليًا غريبًا مثل الذي كان يح�سه وهو يقراأ القراآن الكرمي برتتيل 

جميل.

موهبة  فاإن  الر�سم  ممار�سة  يف  طوياًل  ي�ستمر  مل  احلكيم  اأن  من  وبالرغم 

التذوق الفني للوحات كبار الفنانني ومنحوتات كبار املّثالني ظلت تنمو مع 

بعد  الذي طاف،  املوهوب،  للطفل  الأوىل  النحيازات  اأحد  الأيام موؤ�رّشة على 

اأن اأ�سبح �سابًا، باملعار�ض واملتاحف يف باري�ض، وكان يخ�س�ض يوم الأحد 

من كل اأ�سبوع ليق�سي يومًا كاماًل يف متحف اللوفر يتاأمل فيه ويدر�ض حجرة 

واحدة اأو ق�سمًا واحداً واقفًا بال�ساعات الطوال اأمام متثال اأو لوحة، وكان من 

اللوحات ومقارنات بني  تذوق  اآراء خ�سبة يف  التحليلية  التاأمالت  تلك  ثمرة 

مدار�ض النحت املختلفة مثل النحت الفرعوين والنحت الإغريقي وغري ذلك من 

الأمور التي تخ�ض الفن الت�سكيلي. 

الإبداعية  الدوافع  اأحد  كانت  احلكيم  لدى  الفني«  »التذوق  موهبة  اإن  بل 

لكتابة م�رشحيته )بجماليون( التي يقول يف مقدمتها: »ولعل اأول من ك�سف يل 

عن جمالها تلك اللوحة الزيتية بجماليون وجالتيا بري�سة رواك�ض املعرو�سة 

يف متحف اللوفر.. وما اإن وقع ب�رشي عليها منذ �سبعة ع�رش عامًا، حتى حركْت 

نف�سي فكتبت وقتئذ قطعة )احللم واحلقيقة( وكنت اآمل اأن اأعود اإليها فاأ�سع كل 

ما خامرين منها يف عمل اأكرب واأرحب«. 

ومثلما اأحب احلكيم الر�سم قدميًا وحتول انفعاله اجلمايل به من الإنتاج اإىل 

التذوق فقد حتركت نزعته الفنية الكامنة اإىل حمبة )املو�سيقى( بعد اأن توطدت 

اأوا�رش ال�سداقة بني اأمه والأ�سطى حميدة العوادة املطربة التي كانت تنزل �سيفة 

تبخل  تكن  تختها ومل  املقربات من  مع  والقاهرة  الإ�سكندرية  الأ�رشة يف  على 

عليهم باأغانيها وتقا�سيمها، وقد حكى احلكيم عنها يف »�سجن العمر« قائاًل:

تغنيها..  كانت  التي  الأغاين  من  كثرياً  وحفظت  ي�سجيني  �سوتها  »كان 

وكانت ت�سجعني على الغناء معها، قائلة يل: اإن لدي قدرة على تاأدية النغمات 

كما اأتلقاها منها ويف ذات يوم عدت من مدر�ستي.. فوجدتها يف البيت وهي 
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ت�رشب على عودها.. فرجوتها اأن تعلمني العود ومل مي�ض قليل حتى ا�ستطاعت 

يدي اأن تخرج من الأوتار نغمًا مت�سقًا ملطلع الِب�رشف، ودخلت علينا والدتي 

وهي حت�سب العود يف يد العوادة، فلما اأب�رشتني.. اأرغمتني على الق�سم األ اأمل�ض 

العود بيدي طول حياتي واأق�سمت وبررت بالق�سم«.

اأعمق  ب�سكل  املو�سيقى  على  التعرف  من  احلكيم  مينع  مل  الق�سم  هذا  لكن 

الأ�رشة  قب�سة  من  وتخفف  احلرية  ن�سمات  وا�ستن�سق  القاهرة  اإىل  قدم  عندما 

 املو�سيقيني وامللحنني الكبار من اأمثال �سيد دروي�ض وكامل 
َ
ب

َ
املحكمة، ف�ساح

دقيقة حول بع�ض  له ملحوظات  بفنهم، وكانت   
َ
وداود ح�سني ومتتَّع اخللعي 

اإىل فرن�سا وحر�سه  ازدادت غنى بعد �سفره  الأحلان وروؤى مو�سيقية متطورة 

الأوبرا لالنت�ساء ب�سيمفونيات موت�سارت  ارتياد قاعات املو�سيقى ودور  على 

اأن  بعد  ال�رشق(  من  )ع�سفور  الروائية  �سريته  يف  عنه  قال  الذي  وبيتهوفن 

ا�ستمع اإىل �سيمفونيته اخلام�سة: »نعم اإن هو اإل وحي ال�سماء يتكلم، مبختلف 

امل�ساعر العظيمة التي رفعت الإن�سانية اإىل هذه املرتبة! لقد بداأ حم�سن يدرك 

ويح�ض حقيقة تلك الكلمة التي قراأها لنيت�سه: »كل عواطف الب�رشية ال�سامية يف 

ال�سيمفونية اخلام�سة«! 

الأوىل  انحيازاته  بتاأثري من  »اأفق املو�سيقى«  واإذا كان احلكيم قد ناو�ض 

اأنواع  اأرقى  بتذوقه   
ً
وانتهاء وعزفها  حميدة  الأ�سطى  بغناء  املبكر  وانت�سائه 

املو�سيقى ال�سيمفونية واأعقدها، فاإنه اأي�سًا قد ناو�ض »اأفق ال�سعر« عرب تاأليفه 

باأنغام تلك املو�سيقى اجلنائزية  1919 م�سرت�سداً  الأنا�سيد الوطنية يف ثورة 

وكانت  املظاهرات،  �سحايا  نعو�ض  اأمام  اهلل  ح�سب  فرقة  تعزفها  كانت  التي 

اأي�سًا ب�سع ق�سائد  حتريفًا لبع�ض مار�سات �سوبان وفاجرن وقد نظم احلكيم 

من ال�سعر يف احلركة الوطنية. 

اأبدعتها مل تفقد وظلت  التي  ال�سعر  الق�سائد فاإن روح  وبرغم �سياع هذه 

مالزمة للحكيم حتى �سافر اإىل فرن�سا وكتب مقطوعات �سعرية تتحلل من قيود 

التي تتجلى  ال�سور املت�سابكة يف تكوينات كتلك  الوزن وتنه�ض على منطق 
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للم�سور الت�سكيلي وتتوا�سج مع الفل�سفة اجلمالية التي ميزت الفن احلديث يف 

ع�رشينيات القرن املا�سي، وقد ن�رش احلكيم هذه املقطوعات يف كتابه »رحلة 

الربيع واخلريف«، ونذكر منها على �سبيل التمثيل لذلك النمط ال�سعري مقطوعة 

بعنوان احلب: 

زهر البنف�سج انترث 

وفوق جدار الأبد تدىل وانت�رش 

لون واأريج وربيع 

 على الكون �سبًا من اآنيتها 
ّ
ب

ُ
�س

 بنف�سجية تت�ساعد من نافذتها 
ٌ
اأنهار

تفي�ض على بطاح الأر�ض وديان القمر 

كل �سيء يف ربيٍع غرق

وعندما اأغلقْت نافذتها 

كان قلبي قد احرتق 

الفن للحياة:

بالغة بني عوامل  بر�ساقة  تنقلت  فنية مكتملة  احلكيم حالة  فقد كان  اإذن 

الوجدان  الأثريية مما جعل �سورته يف  ف�ساءاتها  املختلفة وحلقت يف  الفن 

العام ويف اأذهان كثري من املثقفني قرينة النعزال وانقطاع ال�سلة عن حركة 

اأديب الربج العاجي، وراهب  احلياة والأحياء ويف هذا الإطار �ساعت مقولت 

الفكر، وهي يف ما يبدو يل ت�سورات وقعت يف �رشك القراءة املتعجلة، والنظرات 

اجلزئية واملالحظات اخلاطفة، لأن من يتاأمل امل�سرية احلياتية لتوفيق احلكيم 

كان  اأنه  يجد  الأ�سمل  الكلي  اإطارها  يف  الفكرية  وكتاباته  الإبداعية  واأعماله 

الجتماعي  �سطحها  لي�ض يف  احلياة  النفتاح على  احليوية يف  بالغ  منوذجًا 

العري�ض فقط، بل يف عمقها التاريخي واحل�ساري املرتاكم اأي�سًا.

رها لغايات جمتمعية نبيلة بدايًة  فمنذ تفتحت مواهبه الإبداعية وهو ي�سخِّ
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باأ�ض  ل  حظ  لها  ُكتب  التي  الأنا�سيد  بتاأليف   1919 ثورة  يف  م�ساركته  من 

به من الذيوع والنت�سار بني القاهرة والإ�سكندرية، ومروراً بتاأليفه م�رشحية 

1919، وهي م�رشحية فكاهية رمزية، ذات  اأواخر عام  الثقيل« يف  »ال�سيف 

وا�ستغالله  وبط�سه  الإجنليزي  امل�ستعمر  احلكيم على  فيه  يتهكم  اإ�سقاطي  عد 
ُ
ب

خلريات البالد.. وقد �سنفها الدكتور مندور حتت م�سمى اأدب الكفاح، ثم كتابته 

الوطنية  للروح  ال�رشدي  املعادل  تقديري  تعد يف  التي  الروح«  »عودة  لرواية 

التي األفت بني امل�رشيني يف اأثناء ثورة 1919.

لقيمة  انحاز  قد  احلكيم  اأن  �سيجد  الرواية  تاأليف  مالب�سات  يتاأمل  ومن 

لأنه  الفن،  املجردة عن  الكتابة  الفن لالرتقاء باملجتمع على ح�ساب  ت�سخري 

كان قد بداأ يف تاأليف كتاب �سخم عن الفن وانتهى من خم�سني �سفحة ما لبث 

رواية م�رشية هو  تاأليف  »باأن  الروح موؤمنًا  وبداأ يف كتابة عودة  اأن مزقها 

عمل ل يقوم به اإل �ساحبه وابن بلده، لبد اأن ينبت يف اأر�سه باأيدي اأهله، كل 

جيل م�سوؤول عن جيله وعن متهيد الأر�ض ملن �سياأتي بعده«.

حمكمة  البناء،  متما�سكة  م�رشية  رواية  اأول  الروح  عودة  كانت  وبالفعل 

لغته  بارعة يف توظيف احلوار وتوزيع  ال�سخو�ض،  ال�رشد، موفقة يف ت�سوير 

وفق امل�ستويات الل�سانية املتعددة لل�سخو�ض، وكانت هي الرحم الروائي الذي 

تخلقت منه التجارب الروائية الأوىل لنجيب حمفوظ وجمايليه.

الفن  بني  حريته  عن  يعرب  الإبداعية  اأعماله  بع�ض  يف  احلكيم  كان  واإذا 

واحلياة كم�رشحية »بجماليون« مثاًل فذلك لأن اأ�سالته الذاتية مل تكن لرت�سى 

باأن تنظر مل�سكالت الوجود الكربى نظرة الالمبالة اأو ال�ستهانة، ومن ثم فقد 

 موؤثراً من اأبنية املجتمع الفوقية التي ل ميكن 
ً
كان يتناول الفن بح�سبانه بناء

عزلها عن �سياق احلياة. 

ويف الإطار ذاته ل ميكن جتاهل م�رشحياته املتعددة ذات الف�سل الواحد 

اليوم ليعالج عرب م�سمونها الجتماعي  اأخبار  التي كان ين�رشها يف جريدة 

جوانب من م�سكالت احلياة الراهنة، وقد جمعت هذه امل�رشحيات وغريها يف 
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ع«، »وم�رشح املجتمع«، بالإ�سافة اإىل 
ّ
جملدين كبريين بعنوان »امل�رشح املنو

م�رشح  مندور  الدكتور  عليه  اأطلق  ما  اإىل  وتنتمي  م�ستقلة  ُن�رشت  م�رشحيات 

قدرة  توؤكد  اإبداعية  اأعمال  وهي  و»ال�سفقة«،  الناعمة«  »الأيدي  مثل  احلياة 

البنية  مع  وجدله  والثقافية  ال�سيا�سية  التحولت  مع  التفاعل  على  احلكيم 

املجتمعية.

على  وال�سيا�سية  الجتماعية  احلياة  يف  احلكيم  م�ساركات  تقت�رش  ومل 

اأهمها  لعل  الالذعة،  املقالت  عدد من  اإىل  تعدتها  بل  فقط،  الإبداعي  اجلانب 

مقالته ال�سهرية التي ن�رشها يف 20 اأكتوبر 1938 مبجلة اآخر �ساعة بعنوان 

واحدة  الغالب  يف  الثنني  طبيعة  لأن  الربملاين«،  والنظام  املراأة  عدو  »اأنا 

»الرثثرة«.

لتخريج  ال�ساحلة  الأداة  هو  م�رش  يف  الربملاين  النظام  اأن  فيها  وكتب 

احلكام غري ال�ساحلني، وقد اأحدثت هذه املقالة �سدى وا�سعًا لدى امل�سوؤولني 

وانتهت بخ�سم خم�سة ع�رش يومًا من راتبه.

ويف فرتة احلكم النا�رشي مل مينعه تقدير الرئي�ض جمال عبد النا�رش البالغ 

له واعتباره الأب الروحي لثورة يوليو، حيث تنباأ بها يف كتابه »�سجرة احلكم« 

م�رشحيته  يف  يتناول  اأن  عن  الأو�سمة،  اأرفع  واإعطاوؤه   1945 عام  املن�سورة 

ال�سيف يف  التي قد يقع فيها احلاكم حني يجور  امل�ساوئ  »ال�سلطان احلائر« 

يده واحلكم املطلق على القانون والدميوقراطية، وكذلك اأ�سار يف »بنك القلق« 

اإىل خطورة القمع والهيمنة الأحادية، وحذر كثرياً من �سلبيات ذلك العهد، التي 

ناق�سها مناق�سة تف�سيلية بعد ذلك يف كتابه »عودة الوعي« الذي ن�رشه عام 

1972 معرتفًا بتخاذله وم�ستنكراًَ �سمته العاجز يف املرحلة النا�رشية.
وهي يف ت�سوري ال�سخ�سي حماولة للتطهر على طريقة الأبطال الرتاجيديني 

يف امل�رشح الكال�سيكي حاول احلكيم اأن يتمها بكتابة »بيان الُكّتاب والأدباء« 

بعد اأن �ساقوا بحالة الالحرب والال�سلم يف بداية حكم ال�سادات، م�ستعيداً ذاكرة 

ال�سجاعة القدمية حني هاجم الأحزاب وانتقد النظام الربملاين يف ثالثينيات 
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احلكيم  يقول  كما  البيان  هذا  عواقب  من  وكان  الع�رشين،  القرن  واأربعينيات 

اأنه ت�سبب يف طرد وت�رشيد اأكرث امل�سرتكني يف التوقيع عليه، وكان اأن �ستمه 

ال�سادات يف اجتماع علني عام.

؟! لندع  العاجي على توفيق احلكيم  اأديب الربج  وبعد، فهل تنطبق مقولة 

احلكيم يناق�ض هذه املقولة يف مقاله »الربج العاجي الأخالقي«:

»الربج العاجي عند اأكرث النا�ض معناه اعت�سام الكاتب بال�سحب اعت�سامًا 

يق�سيه عن اأحداث الدنيا وحقائق الوجود، وهذا غري �سحيح، على الأقل بالن�سبة 

ك قلمي، وما من اأمر هزَّ الب�رشية 
ّ
اإيّل، فما من حدث ا�ستوجب حترك القلم اإل حر

الإن�سان  التي مت�ض  الكربى  اإل هزَّ نف�سي، بل ما من ق�سية من ق�سايا احلياة 

وتطوره وتقدمه اإل �سغلتني ودفعتني اإىل اجلهر بالراأي حتى يف النظم ال�سيا�سية 

والقت�سادية والجتماعية دون التفات اإىل عواقب الراأي احلر والنقد املر«.

ويف هذا الإطار الذي بدا فيه احلكيم منفتحًا على احلياة انفتاح امل�ستوعب 

العا�سق  ا�ستغراق  الفن  يف  م�ستغرقًا   - قبل  من  جتلى  كما   - الناقد  املتاأمل 

املتبتل العابد يحق لنا اأن نقدم روايته املتميزة »يوميات نائب يف الأرياف« 

بح�سبانها منوذجًا اإبداعيًا داًل ينفتح على احلياة الجتماعية وال�سيا�سية يف 

ريف م�رش يف الربع الثاين من القرن الع�رشين، ويراعي مقت�سيات الفن النوعية 

على  النقاد  اأغلب  يجمع  رواية  وهي  ذاته،  الآن  يف  بالغة  برهافة  ويوظفها 

ل 
َّ

النقدي والتحليل املف�س الدر�ض  تاأخذ حقها من  اأنها مل  تفردها بالرغم من 

كعودة الروح وع�سفور من ال�رشق فقد قال عنها الدكتور مندور اإنها تعترب من 

خري ما كتب توفيق احلكيم، وقال عنها الناقد اأحمد عبا�ض �سالح »كانت نقداً 

عنيفًا لأ�سلوب احلياة يف الريف ولنظام احلكم ب�سكل عام وكتب عنها الناقد 

الأمريكي روجر اآلن: »اإنها اأح�سن رواية كتبها احلكيم، بل اإنها رواية متطورة 

هامة  اإ�سافة  واأعتربها  النقدي..  اأو  منه  الزمني  تقييم  �سياق  اأي  يف  ممتازة 

يف تطور الرواية العربية ب�سبب حمورية الرواية حول احلياة الريفية والنظرة 

النقدية الدقيقة امل�سحكة مل�ساكل ال�سخ�سيات املقيمة فيها.«.
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اإىل هذه املنطقة التي ل تتغري ليطبق  اأن النائب راوي احلكيم جاء  وراأى 

على الفالحني الأميني الذين ل يدركون قوانني املدينة املتفرجنة يف ا�ستخدام 

مفاهيم غريبة م�ستعارة عن قوانني اأجنبية غري معروفة وعليه تف�سريها لهم.. 

ويف هذا ال�سياق الق�س�سي تعترب �سورة ال�رشاع الداخلي الذي يعرتي النائب، 

وهو يواجه يف نف�ض الوقت موقفني متناق�سني متامًا من اأكرب �سمات عبقرية 

احلكيم الفنية يف هذه الرواية«.

الأرياف«  يف  نائب  »يوميات  جاذبية  �رش  اأن  ال�سخ�سي  ت�سوري  ويف 

يكمن يف متردها على ن�سق الت�سنيف النقدي ال�ساكن اإذ ُتراوح بني ثالثة من 

الق�سري  التاأريخ  بنية  على  املتكئ  اليوميات  ن�سق  وهي  ال�رشدية،  الأجنا�ض 

 11 يومًا من  اثني ع�رش  الأحداث يف  تتوا�سج مع زمن وقوع  التي  املن�سبط، 

اأكتوبر وحتى 22 اأكتوبر، ون�سق ال�سرية الذاتية الذي ينه�ض على وحدة الهوية 

التي هي يف  النيابة  الذي ي�رشد ب�سمري املتكلم و�سخ�سية وكيل  الراوي  بني 

حقيقة الأمر �سخ�سية املوؤلف الفعلي توفيق احلكيم، مما يوؤكد حيوية التجربة 

ن�سق  هو  الثالث  والن�سق  التخييل،  بفاعلية  املردوف  الروائي  الواقع  ودفء 

التفا�سيل  ن�سج  ال�سخ�سيات وجتيد  ُتعنى بر�سم مالمح  التي  الواقعية  الرواية 

املرتابطة وف�ساءات ال�رشاع يف عامل الريف.

وقد ا�ستطاع احلكيم تفعيل بنية الت�سويق عرب البدء ب�رشد اجلرمية مع اأول 

�سفحات الرواية »مقتل قمر الدولة علوان« وياأتي الت�سويق يف البحث عن فاعل 

ال�سخو�ض  نف�سيات  يف  يغو�ض  �ساخر  اجتماعي  نف�ض  مع  متوا�سجًا  اجلرمية 

بنية  مع  ذاته  الآن  يف  ومتاآزراً  قلب،  ظهر  عن  اأفعالهم  ردود  يحفظ  ويكاد 

الت�سبيه البالغية التي اأك�سبت ال�رشد مذاقًا فنيًا خا�سًا على م�ستويي ال�سخرية 

والنفعالت الوجدانية، اإزاء الفتاة اجلميلة رمي رمز اجلمال والرباءة يف عامل 

يقراأون  وهم  تاأملها  اإىل  اء 
ّ
القر اأدعو  اإبداعية  تقنيات  وهي  واجلرمية،  القبح 

احلكيم يف  راأيناها مع  التي  للف�ساءات  م�ست�رشفني ف�ساءات مغايرة  الرواية 

القاهرة عرب »عودة الروح«، ويف باري�ض عرب »ع�سفور من ال�رشق«.
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كال!  هنيئة؟  حياة  األأنها   يوميات؟  يف  حياتي  اأدون  ملاذا 

مع  اأعي�ض  اإين  يحياها.  اإمنا  يدونها،  ل  الهنيئة  احلياة  �ساحب  اإن 

اجلرمية يف اأ�سفاد واحدة. اإنها رفيقي وزوجي اأطالع وجهها يف كل 

يوم، ول اأ�ستطيع اأن اأحادثها على انفراد. هنا يف هذه اليوميات اأملك 

ال�سفحات  اأيتها  جميعًا.  الكائنات  وعن  نف�سي،  وعن  عنها،  الكالم 

يف  حريتي  منها  اأطلق  مفتوحة  نافذة  اإل  اأنت  ما  تن�رش!  لن  التي 

�ساعات ال�سيق!..
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11 اأكتوبر �شنة...

اإىل فرا�سي البارحة مبكراً، فقد �سعرت بالتهاب احللق، وهو مر�ض  اآويت 

ال�سوف،  من  خرقة  رقبتي  على  فع�سبت  حني.  اإىل  حني  من  الآن  يزورين 

حول  ون�سبتها  الثالث،  الفريان  م�سايد  العتيق  اجلنب  من  بقطع  رت 
َّ
وَعم

الأحمر،  ال�سليب  �سفن  من  �سفينة  حول  الواقية  الألغام  تن�سب  كما  �رشيري 

واأطفاأت م�سباح النفط، واأغم�ست عيني واأنا اأ�ساأل اهلل اأن ينيم الغرائز الب�رشية 

يف هذا »املركز« ب�سع �ساعات، فال حتدث جناية ت�ستوجب قيامي لياًل واأنا 

على هذه احلال. فلم اأكد اأ�سع راأ�سي على املخدة حتى كنت حجراً ملقى، اإىل 

اأن حركني �سوت اخلفري ي�رشب الباب �رشبًا �سديداً، وينادي خادمي �سائحًا: 

»ا�سح يا د�سوقي!«، فعلمت اأن جناية وقعت، واأن الغرائز مل تنم لأين اأردت اأنا 

 خادمي يفرك عينيه 
َّ
اأنام. فنه�ست لوقتي واأ�سعلت امل�سباح، ودخل علي اأن 

بيد، ويقدم اإيلَّ بالأخرى )اإ�سارة تليفونية( فاأدنيت الورقة من ال�سوء وقراأت: 

على  ما�سيًا  علوان  الدولة  قمر  املدعو  كان  بينما  م�ساء،   8 ال�ساعة  »الليلة، 
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ناري من مزرعة ق�سب  عيار  عليه  اأُطلق  الناحية  »داير«  بالقرب من  اجل�رش 

والفاعل جمهول، وب�سوؤال امل�ساب مل يعط منطقًا وحالته �سيئة، لزم الإخطار«. 

»العمدة«.

فقلت يف نف�سي: ل باأ�ض، تلك حادثة ب�سيطة ت�ستغرق مني على كرث �ساعتني؛ 

ريب: اخلفري  ال�سهود ول  يتكلم ول يرثثر،  ل  فال�سارب جمهول، وامل�رشوب 

النظامي الذي �سمع �سوت العيار فذهب اإليه خائفًا متباطئًا، فلم يجد بالطبع 

اأحداً بانتظاره غري اجلثة الطريحة، والعمدة الذي �سيزعم يل حالفًا بالطالق 

اأن اجلاين لي�ض من اأهل الناحية، ثم اأهل املجني عليه الذين �سيكتمون عني كل 

�سيء ليثاأروا لأنف�سهم باأيديهم.

ف�ساألت خادمي عن ال�ساعة وكتبت يف ذيل الورقة: »وردت ال�ساعة العا�رشة، 

ثيابي فارتديتها على عجل،  اإىل  الواقعة« وقمت من فوري  وقائمون ل�سبط 

كما ي�سنع رجال املطافئ، واأر�سلت يف طلب كاتب التحقيق و�سيارة النيابة، 

عهد  حديث  احلا�سية،  رقيق  �ساب  وهو  اجلديد  م�ساعدي  يوقظ  من  واأوفدت 

اأ�ست�سحبه يف الوقائع ليكت�سب اخلربة واملران.  اأن  اأو�ساين  بالعمل، كان قد 

املاأمور،  بها  »البوك�ض فورد«  املركز  �سيارة  ببابي بوق  �سمعت  اأن  األبث  ومل 

ول  اأُعّد  قد  �سيء  كل  فوجدت  اإليهم  فنزلت  اجلنود.  وبع�ض  الإدارة،  ومعاون 

اإىل  القيام  يف  يومًا  اأبطاأت  ما  لأين  اأعجب.  فلم  للتحقيق،  كاتب  اإل  ينق�سنا 

 
ّ
واقعة اإل كان ال�سبب كاتب التحقيق، يف اأي بلد كان، ويف اأي مركز. والتفت

الظالم  يف  ف�سمعت  اأفندي؟  �سعيد  ناديت  اأنك  متاأكد  اأنت  وقلت..  اخلفري  اإىل 

�سوت احلذاء ال�سخم ي�رشب الأر�ض، وملحت يداً ترتفع بالتحية فوق )اللبدة( 

الطويلة ذات الرقعة النحا�سية، وفمًا يتحرك حتت �سارب اأ�سود كبري كاأنه َذَنب 

 
ّ
القط: »لب�ض القمي�ض قدامي يا�سعادة البك!«. وراأينا اأن ننطلق ب�سياراتنا لنمر

النيابة  �سيارة  واملاأمور  وم�ساعدي  اأنا  فركبت  فن�ست�سحبه..  الكاتب  مبنزل 

البلدة. ف�ساح اخلفري وكان قد تعلق ب�سّلم  حتى بلغنا منزًل قدميًا يف طرف 
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ال�سيارة ليدلنا على الطريق.. »انزل يا �سعيد اأفندي«. فاأطل الكاتب من نافذة 

ق�سية وهو يف جلباب النوم: »حادثة«؟ ف�ساح اخلفري. »حادثة �رشب نار«، 

وما اأ�سعر عندئذ اإل بيد املاأمور قد خرجت من نافذة ال�سيارة ونزلت على قفا 

راأ�ض  ...«. »وحياة  الـ  ابن  يا  القمي�ض قدامك  لب�ض  ابن..  يا  »يا خفري  اخلفري: 

�سعادة البك كان لب�سه..«. ومل اأر �رشورة للتحقيق يف هذه امل�ساألة، فالأمر ل 

يخرج عن اثنتني: اإما اأن اخلفري ل يعرف القمي�ض من اللبا�ض وهو �سيء غري 

م�ستغرب، واإما اأن �سعيد اأفندي قد عاد فخلع قمي�سه ونام من جديد، وهو �سيء 

فال  التاأخري،  عن  ر�سميًا  امل�سوؤول  وحدي  اأنا  دمت  وما  ب. 
َ
�ستغر

ُ
م غري  اأي�سًا 

نفع اإذن من �سياحي مع �سعيد اأفندي غري ت�سديع راأ�سي، واأنا اأحوج النا�ض 

اإىل الراحة الليلة، واإىل توفري اجلهد والكالم للق�سية احلقيقية التي من اأجلها 

 يف اأع�سائي، فاأ�سندت راأ�سي اإىل ركن ال�سيارة 
َّ

نتج�سم. ومل يلبث الفتور اأن َدب

اأن  من  باأ�ض  فال  كيلومرتاً،  ثالثني  بعد  على  احلادث  وقلت ملن معي: »حمل 

اأنع�ض م�سافة الطريق« واأغم�ست عيني، وحتركت �سيارتنا وخلفها »البوك�ض 

نخرج  كدنا  وما   - والع�ساكر  والبا�سجاوي�ض  واملعاون  الكاتب  وبها  فورد« 

اإىل الطريق الزراعية حتى �سمعنا �سوت غناء يف جوف الليل، فاأخرج املاأمور 

راأ�سه من النافذة يف احلال و�ساح: ياح�رشة املعاون! ن�سينا ال�سيخ ع�سفور. 

ووقفت القافلة، واإذا ال�سوت يخرج وا�سحًا من دغل »بو�ض« على حافة غيط:

... ورم�ض عني احلبيبة يفر�ض على فدان...

فاأ�رشع املعاون مناديًا: »اطلع يا �سيخ ع�سفور. حادثة«! فظهر ذلك الرجل 

عني  يغني  النوم،  يعرف  ل  والنهار،  بالليل  وجهه  على  يهيم  الذي  العجيب 

الأغنية، ويلفظ كلمات، ويلقي بتنبوؤات. ي�سغي اإليها النا�ض، ذلك الرجل الذي 

ي�سمع  فهو  والبولي�ض،  النيابة  مع  احلوادث  اإىل  مثل خروجه  �سيء  يفرحه  ل 

�سيده  يتبع  الذي  كالكلب  ذهب  اأينما  ويتبعه  فورد«،  »البوك�ض  بوق  بعد  عن 

اإىل ال�سيد.. ملاذا كل هذا؟ طاملا �ساألت نف�سي: األ يكون لهذا الرجل �رش؟. ودنا 
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الرجل من »البوك�ض« قائاًل يف �سبه احتجاج:

- كنتم طالعني من غريي...؟

فاأجابه البا�سجاوي�ض با�سمًا:

- اأبداً! لو كنا نعرف عنوانك لبلغناك الإ�سارة!

فقال الرجل:

- طيب. هات �سيجارة!

فغمزه البا�سجاوي�ض �رشيعًا وقال له يف �سوت خاف�ض: 

- ا�سكت، ي�سمعك البك املاأمور.

فقال ال�سيخ ع�سفور:

- هات �سيجارة ياح�رشة البا�سجاوي�ض، لأين اأنا الليلة »با�سخرمان«!

و�سعد الرجل اإىل »البوك�ض فورد« كاأنه ي�سعد اإىل »رولز روي�ض« بعد اأن 

انتزع من الدغل عوداً اأخ�رش حمله يف يده كال�سوجلان. وانطلقت ال�سيارتان 

ال�سفادع،  نقيق  من  اإل  الأ�سوات  و�سكنت  الطبيعة  نامت  وقد  املزارع  بني 

وهفيف احل�رشات، وتغريد ال�سيخ ع�سفور املت�ساعد من جوف »البوك�ض«. وقد 

اأغفيت اأنا اأي�سًا اإغفاءتي التي اعتدتها كلما ركبت اإىل واقعة، اإغفاءة متقطعة 

اإىل  الكالم. وكان م�ساعدي  يدور حويل من  ما  �سماع  اأحيانًا من  ل متنعني 

ي�ساري متيقظًا يبدو عليه العجب ويريد اأن ي�ساأل عن كل �سيء فيمنعه اخلوف 

من اإزعاجي. فالتفت اإىل املاأمور بجواره، و�رشعان ما ا�ستبكا يف حديث طويل 

اأنامني النوم العميق طول الطريق، وانتبهت على  اأع منه �سيئًا، فهو الذي  مل 

اأمام ترعة..  ال�سيارة بعد زمن لي�ض بالق�سري، فتحت عيني فاإذا نحن  وقوف 

واإذا )املعدية( يف انتظارنا لتنقلنا اإىل ال�سفة الأخرى.

فنزلنا جميعًا وامتالأ بنا القارب كاأننا غرقى يف زورق النجاة اأو »اأزيار« 

ال�ساطئ  بلغت  حتى  »املعدية«  بنا  و�سارت  بال�سعيد.  مركب  يف  الفخار  من 

الآخر ونحن ل ن�سمع يف �سكوت الليل العميق غري �سال�سلها ت�رشب املاء، ول 
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نرى من حلك الظالم �سيئًا. ومل تكد تطاأ اأقدامنا الرب حتى �سمعنا �سهيل خيل، 

واإذا اأمامنا »الركايب من خيول  نقطة البولي�ض« وحمري العمدة، مهياأة حلملنا 

م  طهَّ
ُ
م بجواد  اجلنود  اأحد  اإيّل  تقدم  لقد  اخليول!  من  واآه  احلادث.  مكان  اإىل 

ول  بحوافره،  الأر�ض  ويفح�ض  يتبخرت  احل�سان  هذا  وراأيت  لقدري.  اإجالًل 

ي�سرب على الهدوء حتى اأعتلي ظهره، فعلمت اأين ل حمالة واقع على الأر�ض. 

فار�ض  ل يحكمها غري  التي  الالعبة  الظهور  تلك  فوق  اأقع من  ولطاملا كدت 

بارع ل راكب نائم. ولطاملا ف�سلت عليها احلمري الهادئة غري اأين نظرت خلفي 

فاإذا اأكابر القافلة قد امتطوا اخليول ومل تبق احلمري اإل لالأوبا�ض، فخجلت اأن 

حماراً  اعتلى  وقد  ع�سفور،  ال�سيخ  املرتبة  يف  اأحاذي  واأن  جوادي  عن  اأنزل 

اأ�سهب وخزه ب�سوجلانه الأخ�رش فانطلق به يف ذيل اجلياد. اأ�سلمت اأمري هلل، 

و�رشت يف املقدمة قائداً مرتنحًا من اخلوف والتعب اإىل اأن ظفر النوم بجفوين 

على  ووقع  اجلواد  فوق  من  طار  قد  ج�سمي  وجدت  وفجاأة  ب�سيء.  اأ�سعر  فلم 

عنقه! فقد قفز احل�سان يف قناة ماء قفزة �سديدة خلعني من فوق ظهره خلعًا. 

يا  »احل�سان  بركابي.  امللحق  باخلفري  و�سحت  لقيناه«!  ح�سبناه  »ما  فقلت. 

�ستمًا و�سفعًا،  واأو�سع رجاله  النظام،  الركب واختل  خفري! احل�سان«! فوقف 

يظهر  خجلي:  لأداري  اأقول  واأنا  جوادي  ظهر  اإىل  واأعادوين  ونهيًا  واأمراً 

اأم�سك   فجمح. على كل حال 
ّ
اأو خاف من ثعلب فار احل�سان نام وهو ما�ض، 

اللجام يا خفري. فاأم�سك خفريان اللجام وم�سيًا بي رويداً رويداً م�سية هادئة 

واأب�رشت  الواقعة..  اإل يف مكان   
ُ
اأ�سح اإىل نف�سي هجوعها فلم  اأعادت  متزنة 

�سوء امل�سابيح وامل�ساعل يف اأيدي الأهايل املجتمعني حول امل�ساب، فطار 

واأ�رشعت  املقرتب  ال�سوء  على  وكرها  من  البوم  تطري  كما  راأ�سي  من  التعب 

يف النزول من فوق �سهوة اجلواد و�سققت طريقًا بني النا�ض الذين هتفوا يف 

�سوت خافت: »النيابة ح�رشت«.  ودنوت من ذلك اجل�سم املمدد على الأر�ض، 

وحدقت يف ذلك الوجه املعفر بالرتاب والدم، فعلمت اأنه حقيقة لن يتكلم، وقد 
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�ساأ�رشب  الذي  »النقطة« غارقًا لأذنيه يف حترير »حم�رشه«  وجدت مالحظ 

به عر�ض احلائط، فالنيابة متى ح�رشت بحثت كل �سيء من جديد.. وبا�رشنا 

وقلمًا ودنا مني  الكاتب ورقة  فاأم�سك  املعاينة،  التحقيق مفتتحني مبح�رش 

فاأمليت عليه الديباجة املعروفة: »نحن فالن وكيل النيابة ومعنا فالن كاتب 

التحقيق. الليلة ال�ساعة كذا وردت اإلينا الإ�سارة التليفونية رقم كذا ون�سها كذا. 

وعليه قمنا ب�سيارة اإىل ناحية كذا، فبلغناها افتتاح هذا املح�رش اإلخ اإلخ..« 

ذلك اأين اأحب دائمًا اأن اأُعنى بتحرير »حم�رشي« اأن اأجعله مرتبًا ترتيبًا منطقيًا 

واملح�رش هو كل �سيء يف نظر اأويل الأمر. وهو وحده ال�سهادة الناطقة للنائب 

اأحد. ويلي »الديباجة«  اأما �سبط اجلاين فاأمر ل ي�ساأل عنه  بالدقة والرباعة. 

ِجد فيه املجني عليه. فما ق�رشنا. 
ُ
و�سف الإ�سابة واملالب�ض واملو�سع الذي و

اأو�ساف ذلك اجلرح الناري الذي راأينا ثقبه املت�سع يف  واأمليت على الكاتب 

كتف امل�ساب. وقد حدث فيما اأرى من »ح�سار« بندقية اأطلقت على بعد غري 

الوجه خري و�سف، وهو لرجل  الدم. وقد و�سفنا  واأنزفت  اللحم  كبري فهتكت 

قارب الأربعني و�سيم ق�سيم، تلك الو�سامة الريفية مبا فيها من رجولة و�سحة 

وقوة. ومل يفتنا ذكر و�سم الع�سفور املر�سوم يف اأعلى �سدغه، ول لون �ساربه 

ال�سارب اإىل ال�سفرة، والثياب اأح�سيناها من »الدفية« واجللباب الغزيل وكي�ض 

، اإىل ال�رشوال »البفتة« الأبي�ض ذي التكة احلمراء. نعم، مل 
ّ

�ض
ُ

النقود الذي مل مي

نن�ض تكة اللبا�ض ونوع ن�سيجها، فاإن ذكر التفا�سيل دليل على الدقة والعناية. 

هكذا تعلمنا التحقيق كابراً عن كابر! واأذكر اأين تركت ذات مرة جريحًا يعالج 

�سكرات املوت، وجعلت اأ�سف �رشواله وتكته و»بلغته« و»لبدته«، فلما فرغت 

. ومل  انحنيت على امل�ساب اأ�ساأله عن املعتدي عليه، فاإذا بامل�ساب قد تويفِّ

املكان، وهو طريق �سيق بني مزارع ق�سب على اجلانبني. ول  نن�ض و�سف 

الذرة  ارتفاع  فمع  اجلرائم:  من  حم�سوله  الزرع  من  نوع  لكل  فاإن  عجيب، 

يظهر  وال�سعري  القمح  ا�سفرار  ومع  بالعيار«،  »القتل  املو�سم،  يبداأ  والق�سب 
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والإتالف«  »التقليع  يكرث  القطن  اخ�رشار  ومع  والقوالح«،  »باحلار  احلريق 

وانتهينا من اجلريح املحت�رش، ومل يعد يهمنا اأمره بعد اأن مالأنا »حم�رشنا« 

باأو�سافه، قرتكناه يف دمه حتت رعاية �سابط »النقطة« حتى ياأتي حلمله اإىل 

امل�ست�سفى رجال الإ�سعاف. وذهبنا اإىل »دوار« العمدة حيث كانت يف انتظارنا 

القهوة. واآه من قهوة »العمدة«! اإين اأ�سميها دائمًا »الكلوروفورم«، فما من مرة 

اإل اأحدثت عندي عك�ض املق�سود من �رشبها! ول�ست اأدري العلة، غري اأين �سمعت 

ذات ليلة عمدة من هوؤلء العمد ي�سيح يف تابعه اأمامنا: »هات يا ولد قهوة 

اأُترى الن�ض  اأفهم وقتذاك معنى لإ�سافة لفظ »النب« اإىل »القهوة«؟  بن«، ومل 

على النب »�رشاحة« جاء من قبيل التاأكيد، اأم على �سبيل الت�رشيف والتكرمي؟ 

ل�ست اأعلم. اإمنا الذي علمته يومئذ وا�ستوثقت منه اأن هذا »اللفظ« الأخري واإن 

دخل يف تركيب اجلملة. مل يدخل يف تركيب القهوة. وجل�سنا يف »املنظرة« على 

فر�ض من قطيفة ذهب وبرها ولونها، وو�سع الكاتب اأوراقه على خوان اأعرج، 

تعلوه رخامة مك�سورة، ون�رش املح�رش »حتت« م�سباح كبري له دوي وطنني 

ال�سهود. ف�ساح املاأمور ل�سياحي:  اأطلب  الليل، و�سحت  قد جمع حوله هوام 

»اجمع ال�سهود يا ح�رشة املعاون«. وارمتى على مقعد رحب يف ركن احلجرة 

ارمتاءة اأدركت معها اأن لي�ض بعدها غري نعا�ض وغطيط، وجل�ض م�ساعدي على 

مقربة مني يرمق ما يجري بعيون فاترة، تنم على ك�سل بداأ يداعبها مداعبة 

وُهِرع  العيار  �سمع �سوت  الذي  النظامي  باخلفري  لالأوراق. وجاءوين  الن�سيم 

اإىل مكان اجلرمية اأول من ُهِرع. فلم يخيب ظني يف �سيء اإل يف قوله اإنه �سمع 

واحد،  والإ�سابة من عيار  واحد،  »الإ�سارة« عيار  الوارد يف  اأن  عيارين، مع 

 يف القرية �سوى عيار واحد. ما حظ 
ِّ
واأقوال احلا�رشين متفقة على اأنه مل يدو

هذا الرجل من الكذب؟ ل�ست اأدري، وتركنا جوهر الق�سية وان�رشفنا اإىل م�ساألة 

العيار والعيارين. ف�ساألنا اجلميع من جديد فاأجابوا جممعني: عيار واحد يا 

�سعادة البك.
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- �سمعت يا خفري...

- عيارين يا �سعادة البك.

- متاأكد؟

- عيارين يا �سعادة البك.

حقه  فهو  املتهم،  يكذب  اأن  اأفهم  املهنة.  و�سماجة  التحقيق  ثقل  هنا 

الطبيعي، وما اأطمع قط اأن ي�سدقني متهم. ولكن ال�ساهد، ماذا يحمله على اأن 

يلقي على وجه احلقيقة كلفًا من الت�سكيك والتناق�ض، لوجه اهلل تعاىل.؟

�سيء.  اإىل  الو�سول  يف  معها  اأمل  ل  مظلمة  �سعاب  يف  التحقيق  وم�سى 

اأهل للم�رشوب  اأحداً، وما من  اأحد يتهم  اأحد يعرف اجلاين، وما من  فما من 

يف هذا البلد غري اأم عجوز مري�سة ك�سيحة �سعيفة الب�رش ل ت�ستطيع الكالم، 

وغري زوجة ماتت منذ عامني وتركت طفاًل �سغرياً ل ي�سلح للوقوف اأمامنا 

يف موقف ال�سوؤال، وما من اأحد يعرف اأن بني امل�ساب وبني اإن�سان على وجه 

ط اإذن �سيطان من اجلحيم فاأطلق 
َ
الب�سيطة عداوة اأدت اإىل ارتكاب اجلرمية. اأََهب

على الرجل العيار؟ ل اأحد يدري. لقد وجدت ما ح�سبت. اإين منذ قراأت »الإ�سارة« 

اأبعث احلياة فيما  اأن  اأنا »بتحقيقي«  اأ�ستطيع  الق�سية ميتة. وهل  اأن  اأدركت 

بالرغبة  الأهايل  بال�سدق، وتعاونني  ال�سهود   
ّ
اإن مل يقبل علي ل حياة فيه؟ 

والإخال�ض فاأي »حم�رش« يف الوجود يو�سلني اإىل الت�رشف مرة مبعرفة جاٍن 

من اجلناة؟ وجاءت نوبة العمدة يف ال�سهادة، وحلف اليمني وبداأنا نلقي تلك 

ويغطي  احلجرة  ركن  من  يعلو  بغطيط  واإذا  توؤخر..  ول  تقدم  ل  التي  الأ�سئلة 

على التحقيق. فالتفت فاإذا املاأمور قد »كوع« على »الكنبة«، وراأى العمدة هذه 

اللتفاتة مني، فا�ستاأذنني واجته اإىل املاأمور واأيقظه يف لطف:

- تف�سل يا بك على ال�رشير يف القاعة.

اأمامي يديل مبا  اأخرى داخلية. ثم عاد  اإىل حجرة  اأدب ولطف  وقاده يف 

عنده من اأقوال ر�سمية »جتارية« قد دمغت بطابع الوظيفة األفاظها وعبارتها 
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تكاد ل تتغري بني عمدة واآخر، وهي على كل حال ل تنفع ول ت�رش، وتلقي على 

ع باإم�سائه الذي ي�ساهي  نار احلادث برداً و�سالمًا، ومل يكد ح�رشة العمدة يوقِّ

نب�ض الدجاج حتت اأقواله، ويتنحى عن موقف ال�سهادة، حتى فتح باب احلجرة 

الداخلية وظهر املاأمور وهو يحك ج�سمه باأظافره ويلتقط باإ�سبعه اأ�سياء على 

مالب�سه ينف�سها عنه، وهو يرغي ويزبد:

- �رشير! اأعوذ باهلل! اأنت عمدة اأنت..؟

فعلمت ما حدث بالتمام.. و�سحكت يف نف�سي.. وتظاهرت بالنهماك يف 

الأوراق. وجل�ض املاأمور يف مقعده جل�سة من قد  اأرفع وجهي عن  عملي فلم 

اأن �ساح يف  يلبث  الليلة. ومل  تلك  له  ذهابًا ل رجعة  عينيه  النوم من  ذهب 

العمدة:

- هات قهوة وال�سالم. اعملها موزونة وحياة عينيك.

 الكالم كاأنه يريد اأن ي�سلى �سهره:
ّ
ثم وجه اإيل

- الق�سية على احلبل؟

وهو يرمي بهذا ال�سطالح اإىل ا�ستطالع حال الق�سية ومدى جناحها الذي 

يوؤهلها للذهاب براأ�ض املتهم اإىل امل�سنقة فاأجبته يف �سوت غري مرتفع دون 

اأن اأنظر اإليه، وكاأين اأخاطب نف�سي.

- الق�سية على ال�رشير!

وفجاأة نه�ض املاأمور عن مكانه كاأمنا قد تذكر مفتاح ال�رش و�ساح.

- يا�سيخ ع�سفور!...

فربز راأ�ض الرجل العجيب من خلف كر�سي من الق�ض بركن مظلم من اأركان 

القاعة ونه�ض ب�سوجلانه الأخ�رش كاأنه يقول: »لبيك«.

- راأيك يا �سيخ ع�سفور؟

ق�سايا  يف  املعتوهني  ن�ست�سري  اأن  اإل  ينق�سنا  كان  ما  �سرباً.  اأطق  فلم 

اجلنايات! فنظرت اإىل املاأمور نظرة ذات معنى، فاقرتب مني وقال:
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ة دلنا على بندقية متهم مدفونة يف قاع 
ّ
- ال�سيخ ع�سفور كله بركة. مر

الرتعة!

- ياح�رشة املاأمور.. بدًل من �سوؤال ال�سيخ ع�سفور وال�سيخ طرطور َكلِّف 

خاطرك وانتقل مع املعاون والع�ساكر، وفت�سوا دور امل�ستبه فيهم من الأهايل.

ف�ساح املاأمور:

- يا ح�رشة املعاون.

فاأقبل املعاون من خارج احلجرة وقد �سمع قويل، وَقدَّم اإىل رئي�سه »حم�رش 

تفتي�ض من ق�سيمة واحدة«:

- اأجرينا التفتي�ض يا فندم!

فلم ينظر فيه املاأمور وناولني اإياه، فجريت بب�رشي على الكالم الطويل 

العري�ض وانتهيت اإىل العبارة املاألوفة: »... ومل نعرث  على �سيء من الأ�سلحة 

اأو املمنوعات..«.

فق باملح�رش«، وو�سعت راأ�سي يف كفي اأفكر 
ْ
ر

ُ
فاأ�رشت يف ذيل الورقة: »ي

فيما ينبغي عمله يف هذه الق�سية، وفيمن ينبغي �سوؤالهم حتى نكمل حم�رشنا 

ع�رشين �سفحة على الأقل. ذلك اأين ما زلت اأذكر كلمة رئي�ض النيابة يومًا يل 

وقد تناول حم�رشاً يف ع�رش �سفحات:

»خمالفة؟ جنحة«؟ فلما اأخربته اأنها ق�سية قتل �ساح ده�سًا: ق�سية قتل 

ع�رش  يف  اآدمية  نف�ض  قتل  رجل!  قتل  قتل!  فقط.  �سفحات  ع�رش  يف  وحتقيق 

�سفحات؟! »فلما قلت له: »واإذا �سبطنا اجلاين بهذه ال�سفحات القليلة« مل يعبّا 

بقويل وم�سى يزن املح�رش يف ميزان كفه الدقيق: »من ي�سدق اأن هذا حم�رش 

قتل رجل«؟! فقلت له على الفور: »اإن �ساء اهلل نراعي الوزن«!

مر بخاطري كل هذا واأنا مطرق �سامت.. واإذا �سوت ال�سيخ املعتوه يرتفع 

يف القاعة من�سداً:

فت�ض عن الن�سوان،
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تعرف �سبب الأحزان،

ورم�ض عني احلبيبة،

يفر�ض على فدان...

مل اأغ�سب على ال�سيخ الذي امتهن حرمة التحقيق بهذا الغناء، ومل اأطرده 

خارج القاعة، ولكني تفكرت قلياًل يف مغزى كالمه لو اأن له مغزى ينفعني.. 

اإليه كلمة »الن�سوان«، والتفتي�ض ل عن امل�سبوهني بل  كل ما يجوز اللتفات 

عن الن�سوان. اأي ن�سوان؟ اإين مل اأر ق�سية خلت من الن�سوان مثل ق�سيتنا هذه. 

عجوز  اأم  غري  معه  اأحد  ول  زوجته.  ماتت  اأن  بعد  وحيداً  يعي�ض  فامل�رشوب 

ما  يعي  ل  الع�سفور  هذا  اأن  ريب  ل  الن�ساء.  اأن حت�سب يف  ينبغي  ل  ك�سحاء 

والأغاين  الألفاظ  يردد  ل�سك،  الببغاء  ف�سيلة  من  الأخ�رش  ال�سيخ  هذا  يقول. 

دون اأن يعني بها �سيئًا من الأ�سياء.. لكن مهاًل! اإن للمجني عليه طفاًل، فهل 

تلك الأم املقعدة املري�سة هي التي تعنى ب�ساأنه؟ »تعال يا عمدة..«. واألقيت 

على العمدة هذا ال�سوؤال. فاأجاب يف براءة الطفل و�سذاجة الأبله:

- الولد يف ح�سن البنت!

- اأي بنت؟

- البنت، اأخت املرحومة امراأته.

- بنت كبرية؟

لة«.
ّ
- »عي

فنظرت اإىل املعاون واأمرته اأن يح�رش هذه البنت يف احلال. ومل مي�ض قليل 

حتى بدت غادة يف ال�ساد�سة ع�رشة من عمرها، مل تر عيني منذ وجودي يف 

الريف اأجمل منها وجهًا ول اأر�سق قداً، وقفت بعتبة الباب يف لبا�سها الأ�سود 

الطويل كاأنها دمية من الأبنو�ض طعمت يف مو�سع الوجه بالعاج. وقال لها 

العمدة م�سجعًا:

- ادخلي يا »عرو�سة«.
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من  ْن 
َ
م يدي  بني  تعرف  مل  اإذ  خطواتها،  وا�سطربت  حياء،  يف  فتقدمت 

اجلال�سني يجب عليها الوقوف. فوجهها العمدة اإيّل فوقفت يف وجهي ورفعت 

اأ�ساألها.. ومل  اأدر كيف  اإىل رم�سني.. ولأول مرة يرجت علي يف »التحقيق« فلم 

الكاتب، فقد كان موقفها خلف ظهره. فلما حلظ �سمتي ظن بي تعبًا،  يرها 

فغم�ض يف الدواة ورفع راأ�سه اإليها وهو ي�ساألها:

- ا�سمك يا بنت..؟

ونظرت  الورق.  اإىل  يعد  ومل  فيها  حملق  حتى  عليها  ب�رشه  وقع  اإن  فما 

ال�سبية بعينيه  واأخذ يرمق  اأفاق ون�سط  قد  الناع�ض  حويل فوجدت م�ساعدي 

الوا�سعتني، ونقلت ب�رشي اإىل املاأمور فاإذا به ال�ساعة يف غري حاجة اإىل قهوة 

ول اإىل بن، وزحف ال�سيخ ع�سفور حتى بلغ موطئ قدمي فاأقعى كالكلب ينظر 

اإىل الفالحة احل�سناء فاغراً فاه. حقًا اإن للجمال لهيبة.. وراأيت اأن اأملك �رشيعًا 

نا�سية نف�سي قبل اأن ينك�سف الأمر، فقلت ل�ساحبة اجلمال واأنا اأكبح عيني 

حتى ل اأنظر اإليها:

- ا�سمك؟

- رمي.

اأنامل رقيقة، فما �سككت يف  الوتر  لفظته يف �سوت.. هز نف�سي كما تهز 

اأن �سوتي �سيتهدج اإن األقيت عليها �سوؤاًل اآخر فرتيثت وبدت يل دقة املوقف 

وال�سوؤال  ال�سوؤال  بني  كالدائخ  اأقف  اأن  يل  ُقدِّر  اإذا  التحقيق  ببطء  واأيقنت 

اأنتظر  فا�ستجمعت ما بقي عندي من �ستات القوة والعزم وهجمت باأ�سئلة ل 

اجلواب عنها اإل جملة، وقلت لها تكلمي يف كل هذا.. ولبثت اأنظر، فعلمت منها 

العجب العجاب! اإنها حتى الآن ل تعلم ما جرى للمجني عليه! فقد اأيقظوها من 

النوم لل�ساعة، وجاءوا بها اأمامي دون اأن يذكروا لها �سيئًا، ومل اأ�ساأ اأن اأخربها 

الآن مبا وقع وقد اآن�ست منها اأ�سياء ل يدركها اإل جمرد الإح�سا�ض..

�ساألتها: اأمل يخطبها خاطب؟ فكان اجلواب: بلى: اآخر من تقدم اإليها فتى 
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ل كما تردد 
ُ
ها تردد يف القبو

ِّ
ِلي

َ
جميل مل ترف�سه، ولكنَّ زوج اأختها وهو مقام و

ول الأيدي الكثرية التي ارتفعت تدعوها كما ترتفع اأيدي املوؤمنني 
ُ
دائمًا يف قب

بالدعاء!.. »اأو حتقدين عليه من اأجل هذا؟«. فكان اجلواب كذلك: ل، قالتها يف 

باإح�سا�سي. »وهل كان بينك وبني  اأدرْكُتها كذلك  نربة حارة: حرارة خا�سة 

بريء.  لقاء  يف  مرتني  الدار  اأمام  اجتمعنا  لقد  نعم  ات�سال«؟  اخلاطب  الفتى 

ما  الوايل  وذلك  ها، 
ّ
ولي خمالفة  تكره  ولكنها  زوجًا،  تكرهه  ل  اأنها  علم  وقد 

 منه يف احلر�ض على هنائها؟ اأهو 
ّ
غايته من رد اخلاطبني والطالب؟ اأهو غلو

ل يجد الزوج الكفء؟ اإنها ل تعلم حقيقة �رشه. واإنها لرتيد اأن تعلم. واإن هذا 

اأن تعلم. تعلم ماذا؟... ل �سيء. ل  اإنها تريد  اأحيانًا، وما يبكيها.  ما يحريها 

ت�ستطيع التعبري.. اإن التعبري هبة ل ميلكها كل النا�ض.

وبعد، فالتعبري ي�ستوجب العلم بحقيقة ال�سعور الراب�ض يف اأعماق النف�ض.. 

وهذه الفتاة فيما يخيل اإيل، ذات نف�ض كدغل »البو�ض والق�سب« ل ي�سل اإىل 

متايل  كلما  القاع  ظالم  يف  ترتاق�ض  كالدنانري  قطع  غري  ال�سوء  من  قاعها 

الق�سب...

على اأي حال قد بداأت قطع من ال�سوء تت�ساقط اأي�سًا بني �سطور »املح�رش«، 

وبداأنا ن�سع اأيدينا على ع�سب ناب�ض من اأع�ساب الق�سية، وهممت اأن اأطلب 

فنجانًا اآخر من القهوة وقد طاب املجل�ض وحال التحقيق. واإذا املعاون ي�ساأله 

مالحظ النقطة وقد ظهر بالباب:

 الإ�سعاف ونقل امل�رشوب؟
َ
�رَش

َ
- اأَح

- من زمان!

احلال  يف  كتمتها  �سيحة  فمها  من  فانطلقت  �سيء  كل  ال�سبية  فاأدركت 

خجاًل منا، غري اأين ما �سككت يف اأن لها دويًا وانفجاراً داخل نف�سها.

واأردت اأن اأم�سي يف عملي فما وجدت اأمامي غري فتاة جتبيني بكالم اأبرت 

ل �سبع فيه ول غنى. وراأيت اأن اأرجئ التحقيق فقلت:
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- ا�سرتيحي يا رمي...

ونظرت اإىل املاأمور.

- الأح�سن نكمل التحقيق ال�سبح.

عنه  خدعني  وقد  متل�س�سًا  منها  يدخل  النهار  فاإذا  النافذة،  اإىل  فاأ�سار 

امل�سباح امل�سيء. فا�ستويت على قدمي اإذ ذكرت للفور اأن جل�سة اجلنح اليوم، 

وقد فاتني اأن اأدبر الأمر من الليل حتى يخلفني فيها نائب من الزمالء، فال 

 يل اإذن من العودة العاجلة حتى اأح�رش اجلل�سة يف امليعاد. 
ّ
مفر

- يا ح�رشة املعاون! هات البنت يف »البوك�ض«!

واأقفلنا املح�رش على اأن ن�ستاأنف التحقيق بعد اجلل�سة يف دار النيابة.

وقمنا اإىل »الركايب« فامتطيناها عائدين وال�سيخ ع�سفور خلفنا ي�سيح 

ويلوح بعوده الأخ�رش يف حركات الثائر املهتاج:

- هي بعينها!

واملاأمور يجيبه:

- اعقل...!

- هي بعينها، برم�سها.. عرفتها، برم�سها.

- اعقل يا �سيخ ع�سفور، وافطن لنف�سك، تقع من فوق اجلح�ض!

 التعب يف اأع�سائي فانحنيت على ظهر احل�سان، ولكن ن�سيم ال�سباح 
َّ

وَدب

الرطب كان ي�رشب وجهي �رشبات خفيفة كاأنها لطمات مروحة يف يد ماجنة 

ظريفة، فلم اأفقد ن�ساطي وطفقت اأفكر، واإذا غناء الع�سفور يرتفع بغتة �سديداً 

كاأنه �سيء قد انخلع مع قلبه:

- ورم�ض عينها يفر�ض...

ومل اأ�سمع البقية، بل �سمعت �سيئًا �سقط على الأر�ض فالتفتنا فاألفينا ال�سيخ 

ع�سفور باأطماره على الأر�ض قد فر�ض.. فوقفنا.. واأ�رشع اإليه اخلفراء فحملوه 

اإىل حماره، فا�ستوى عليه وهو ينف�ض عن ج�سمه الرتاب �سائحًا م�ستاأنفًا:



35

- ... على فدان...

و�سمعت املاأمور وم�ساعدي ي�سحكان �سحكًا �سافيًا. ثم �سمعت املاأمور 

ينتهر املعتوه قائاًل له: »افطن لنف�سك. �ساحبتك غرقت يف الرياح من �سنتني.. 

ال�سوداء و�رشها  اأطمارها)1(  الفتاة يف  ومل يكن يف عقلي وقتئذ غري �سورة 

ا�ستجالء  اإىل  الق�سية. واإين لتدفعني  اإن �رشها هو �رش  اإليه بعد.  اأنفذ  الذي مل 

الأمر رغبة ل �ساأن لها بالعمل. اإين اأي�سًا اأريد اأن اأعلم. و�سارت القافلة حتى 

بلغت م�رشفًا مت�سعًا عميقًا زاخراً باملاء، ركبت عليه خ�سبة من جذوع النخل 

امل�رشف  بي  ليجتاز  يدفع عجز ح�ساين  اأن  اخلفري  واأراد  الذراع.  يف عر�ض 

على هذه اخل�سبة التي يف �سيق ال�رشاط فانتبهت و�سحت:

 من هنا اأنا واحل�سان؟
ّ
- اأنت جمنون يا خفري.. اأمر

فبدت على وجه الرجل ده�سة:

- �سبق لك يا �سعادة البك املرور من هنا بالليل اأنت واحل�سان ده.

فنظرت اإىل اخل�سبة يف �سبه رعب:

- اأنا؟ عديت بالليل امل�رشف من هنا على اخل�سبة دي؟ وكنت وقتها فوق 

احل�سان ده؟ م�ستحيل!

- الطريق وا�سع يا بك واحل�سان عاقل..

ومل اأرد اأن اأ�سغي اإىل كالم اخلفري اأكرث من ذلك. فاإذا كانت هذه اخل�سبة 

طريقًا مت�سعًا يف نظر هذا الرجل فهو من غري �سك �سيجتاز ال�رشاط يف الآخرة 

راكبًا جماًل. اأما عقل احل�سان فاإن �سِمَنه هو، وهو لي�ض راكبه، فما يحملني 

اإىل الأر�ض واجتزت  اأنا الراكب على هذه ال�سمانة اخلطرة؟ واأ�رشعت فنزلت 

امل�رشف ما�سيًا على قدمي فوق اخل�سبة، معتمداً على ع�ساي...

1: الأطمار: جمع طمر وهو الثوب البايل
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12 اأكتوبر ...

ملا عدنا كان ميعاد اجلل�سة قد حان. ودنت �سيارتنا من املحكمة ف�ساهدنا 

 اإىل جواري �رشيع 
َّ
الأهايل ببابها مكد�سني كالذباب. وكان م�ساعدي قد َخر

اأدعوه وهو على هذه احلال  اأن  اأمره، ومل يدر بخلدي قط  الكرى، ومل يهمني 

اإنه مل يعتد بعد  التحقيق.  اإىل م�ساهدة اجلل�سة بجواري كما �سهد  التعب  من 

و�سل الليل بالنهار. وح�سبه هذه ال�سهرة املمتعة، فالأترفقّن به يف اأول عهده 

باخلدمة. وما اإن مررنا باملحكمة حتى اأمرت ال�سائق بالوقوف واأو�سيته اأن 

اأكوام  اأ�سق طريقًا بني  ونزلت  املاأمور  اإىل منزله، وحييت  بامل�ساعد  مي�سي 

يف  القا�سي  فوجدت  املداولة  حجرة  ودخلت  والأطفال.  والن�ساء  الرجال 

النتظار. وما كدت اأرى وجه القا�سي حتى وجمت، ففي املحكمة قا�سيان 

يتناوبان العمل، اأحدهما يقيم يف القاهرة ول ياأتي اإل يوم اجلل�سة يف اأول 

قطار، وي�رشع يف نظر الق�سايا حتى يلحق قطار احلادية ع�رشة الذي يعود 

يفت  مل  القطار  هذا  فاإن  عددها  وبلغ  الق�سايا  زادت  ومهما  القاهرة.  اإىل 
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اأما القا�سي الثاين فهو رجل ذو و�سوا�ض، وهو بعد يقيم  القا�سي يومًا قط. 

مع اأ�رشته يف دائرة املركز، فهو يبطئ يف نظر الق�سايا خ�سية العجلة والغلط 

ولعله اأي�سًا يريد �سغل وقته وت�سلية �سجره يف هذا الريف ولي�ض اأمامه قطار 

يحر�ض على ميعاده، فهو من ال�سباح يجل�ض اإىل املن�سة وكاأنه قطعة منها 

اأكرث  يف  اجلل�سة  وي�ستاأنف  الع�رش.  قبيل  اإل  عنها  ينف�سل  فال  فيها  رت 
ِّ
م

ُ
�س

 العذاب، فهي احلب�ض بعينه، 
ّ
الأحيان عند امل�ساء. وكانت تذيقني جل�سته مر

وكاأمنا ق�سي علي اأن اأُربط اإىل من�ستي ل اأبدي حراكًا طول النهار، وقد و�سع 

حول عنقي وحتت اإبطي ذلك الو�سام الأحمر الأخ�رش كاأنه الغّل. اأهو انتقام 

اإلهي لهوؤلء الأبرياء الذين دفعت بهم اإىل احلب�ض دون اأن اأق�سد؟ اأترى اأخطاء 

 علينا فندفع ثمنها يف احلياة دون اأن نعرف؟ 
)1(

املهنة تقع تبعاتها

ووجمت لروؤية القا�سي اإذا اأدركت اأين وقعت يف جل�سة ل ترحم بعد ليلة 

اأن اليوم نوبة  اأدري ما الذي طم�ض ذاكرتي فح�سبت خطاأ  كلها عمل. ول�ست 

القا�سي ال�رشيع.

lll

اأمامنا  فاإذا  »الرول«  يف  نظرت  اأن  فعلت  ما  اأول  وكان  اجلل�سة،  دخلت 

�سبعون خمالفة واأربعون جنحة. عدد واحلمد هلل كفيل اأن يجل�سنا بال حراك 

اأكرث  القا�سي  دائمًا عند هذا  الق�سايا  اأن  اليوم. على  القا�سي طول  مع هذا 

منها عند القا�سي الآخر، وال�سبب ب�سيط: اأن القا�سي املو�سو�ض ل يحكم يف 

املخالفة باأكرث من غرامة ع�رشين قر�سًا، بينما الآخر يرفع �سعر الغرامة اإىل 

من  الهروب  همهم  كل  فجعلوا  بذلك  واملتهمون  املخالفون  وعلم  خم�سني، 

 
َ
م

َّ
ال�سعر املنا�سب. وطاملا ترب اإىل �ساحب  ال�سعر املرتفع واللتجاء  �ساحب 

هذا القا�سي و�سكا من ازدياد عمله يومًا عن يوم دون اأن يدري العلة. فكنت 

1- م�سوؤولياتها



39

اأ�سماء  ينادي  املح�رش  وبداأ  ي�رشك«  ما   
َ
َتر اأ�سعارك  »ارفع  نف�سي:  يف  اأقول 

املتهمني من ورقة يف يده. وقزمان اأفندي املح�رش رجل م�سّن اأبي�ض ال�سعر 

وال�ساربني ذو منظر وهيئة يليقان برئي�ض حمكمة عليا، وهو اإذا نادى تعاظم 

الآمر  التفاتة  بالباب  احلاجب  اإىل  والتفت  و�سوته،  واإ�ساراته  حركاته  يف 

تلقاه من املح�رش،  اجلل�سة كما  قاعة  ال�سم خارج  الناهي، فريدد احلاجب 

ولكن يف مّد وغّن ونعمة كنغمة الباعة املتجولني وقد لحظ ذلك اأحد الق�ساة 

اأو  مرة فقال له: »اأنت يا �سعبان قاعد تنادي على ق�سايا جنح وخمالفات، 

على بطاطة وبلح اأمهات؟« فاأجابه احلاجب: »جنح وخمالفات اأو بلح اأمهات، 

كله اأكل عي�ض«.

القا�سي  فرفع  الأوراق  يف  الغارق  القا�سي  اأمام  املخالفني  اأول  ُثل 
َ
وم

راأ�سه وو�سع منظاره ال�سميك على اأنفه، وقال للماثل بني يديه:

- اأنت يا رجل خالفت لئحة ال�سلخانات باأن اأجريت ذبح خروف خارج 

ال�سلخانة.

- يا �سيدي القا�سي، اخلروف.. ذبحناه. ول موؤاخذة، يف ليلة حظ »عقبال 

عندك« مبنا�سبة طهور الولد.

- غرامة »ع�رشين قر�ض«. غريه...

فنادى املح�رش. ونادى ثم نادى... خمالفات متتابعة كلها من ذلك النوع 

ح عن نف�سي 
ِّ
اأرو القا�سي يحكم وجعلت  الذي م�سى احلكم فيه... وقد تركت 

مب�ساهدة الأهايل احلا�رشين يف اجلل�سة. وقد مالأوا املقاعد »والدكك« وفا�ض 

يرفعون  املا�سية  كاأنهم  القرق�ساء  فجل�سوا  واملمرات..  الأر�ض  على  في�سهم 

ع�سًا.  يديه  يف  راع  كاأنه  احلكم  ينطق  وهو  القا�سي  اإىل  اخلا�سعة  عيونهم 

و�ساق ذرع القا�سي بذلك اللون املتكرر من املخالفات ف�ساح:

- فهموين احلكاية! اجلل�سة كلها خرفان خارج ال�سلخانة.!

وحملق يف النا�ض بعينني كاحلم�ستني خلف املنظار الراق�ض على طرف 
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اأنفه، ومل يفطن اأحد ول هو نف�سه ملا يف هذه العبارة من تعري�ض. وم�سى 

املح�رش ينادي وقد تغري قلياًل نوع املخالفة ودخلنا يف نوع جديد فقد قال 

القا�سي للمخالف الذي ح�رش:

- اأنت يا رجل متهم باأنك غ�سلت مالب�سك يف الرتعة.

- يا �سعادة القا�سي ربنا يعلي مراتبك؟ حتكم علي بغرامة لأين غ�سلت 

مالب�سي؟

- لأنك غ�سلتها يف الرتعة.

- واأغ�سلها »فني«؟

هوؤلء  اأن  يعرف  اأنه  ذلك  جوابًا.  ي�ستطع  ومل  وتفكر  القا�سي  فرتدد 

امل�ساكني ل ميلكون يف تلك القرى اأحوا�سًا ي�سب فيها املاء املقطر ال�سايف 

من الأنابيب، فهم قد تركوا طول حياتهم يعي�سون كال�سائمة، ومع ذلك يطلب 

اإليهم اأن يخ�سعوا اإىل قانون قد ا�ستورد من اخلارج على اأحدث طراز، والتفت 

القا�سي اإيّل وقال:

- النيابة.

- النيابة لي�ض من �ساأنها اأن تبحث اأين يغ�سل هذا الرجل مالب�سه ولكن 

ما يعنيها هو تطبيق القانون! فاأ�ساح القا�سي بوجهه عني واأطرق قلياًل وهز 

راأ�سه ثم قال يف �رشعة من يزيح عن كاهله حماًل:

- غرامة ع�رشين! غريه.

ف�ساح قزمان اأفندي با�سم املخالف التايل فظهر رجل كهل من املزارعني 

وعباءته  الك�سمري  جلبابه  ومن  »املزهرة«  عمامته  »�سال«  زرقة  من  يبدو 

اأنه على جانب من  الفاقع يف �سفرته،  اجلوخ الأمربيال وحذائه »الل�ستيك« 

الي�سار وا�ستواء احلال. فما اأن مثل حتى ابتدره القا�سي:

- اأنت يا �سيخ، اأنت متهم باأنك مل ت�سجل كلبك يف امليعاد القانوين.

فتنحنح الرجل وهز راأ�سه ومتتم كاأنه ي�ستغفر وي�سرتجع.
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- ع�سنا و�سفنا الكالب تت�سجل »زي الأطيان« وتبقى لها حيثية!

- غرامة ع�رشين.. غريه

اأر واحداً من  وم�ست الأحكام يف جميع املخالفات على هذا النحو، ومل 

املخالفني قد بدا عليه اأنه يوؤمن بحقيقة ما ارتكب، اإمنا هو غرم وقع عليهم 

من ال�سماء كما تقع امل�سائب، واإتاوة يوؤدونها. لأن القانون يقول: اإنهم يجب 

عليهم اأن يوؤدوها! ولطاملا �ساألت نف�سي عن معنى هذه املحاكمة، اأن�ستطيع 

اأن ن�سمي هذا الق�ساء رادعًا واملذنب ل يدرك مطلقًا اأنه مذنب؟ وفرغنا من 

املخالفات و�ساح املح�رش: »ق�سايا اجلنح« ونظر يف ورقة »الرول« ونادى 

»اأم ال�سعد بنت اإبراهيم اجلرف« فظهرت فالحة عجوز تدب يف و�سط القاعة 

اإىل  فوجهها  املح�رش.  اأفندي  قزمان  يدي  بني  ووقفت  املن�سة  بلغت  حتى 

القا�سي فوقفت تنظر اإليه بب�رش �سعيف ثم مل تلبث اأن حتولت عنه وعادت 

اإىل الوقوف بني يدي املح�رش. و�ساألها القا�سي ووجهه يف الورق:

- ا�سمك؟

- حم�سوبتك اأم ال�سعد.

َهها 
َّ

قالتها وكاأنها توجه اخلطاب اإىل املح�رش فغمزها قزمان اأفندي ووج

اإىل املن�سة مرة اأخرى و�ساألها القا�سي:

- �سنعتك؟

)1(
- �سنعتي حرمة

- اأنت متهمة اأنك ع�س�ست اأ�سبع ال�سيخ ح�سن عمارة.

فرتكت املن�سة ووجهت الكالم اإىل املح�رش:

- وحياة هيبتك و�سيبتك اإين ماعبت اأبداً. اأنا حلفت ووقع مني ميني اأن 

البنية ما يقل مهرها عن الع�رشين بنتو...

1- ولية
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فرفع القا�سي راأ�سه وثبت منظاره ونظر اإليها �سائحًا:

- تعايل كلميني هنا، اأنا القا�سي اأنا، الع�سة ح�سلت منك؟ قويل نعم اأو 

ل، كلمة واحدة.

- ع�سة؟ حد اهلل! اأنا �سحيح قبيحة، لكن كله اإل الع�ض.

ف�ساح القا�سي يف املح�رش: »هات ال�ساهد« فح�رش املجني عليه وقد لف 

بن�رشه يف رباط �سحي، ف�ساأله القا�سي عن ا�سمه و�سناعته وحلفه اليمني 

اأن ل يقول غري احلق وا�ستو�سحه الأمر. فقال الرجل:

الطحني. والق�سة وما  الطور ول يف  القا�سي ل يل يف  اأنا يا ح�رشة   -

فيها اأين كنت وا�سطة خري.

و�سكت. كاأنه قد اأبان واأف�سح عن �رش الق�سية. فحملق فيه القا�سي وهو 

الرجل  فب�سط  بالتف�سيل،  حدث  ما  يق�ض  اأن  واأمره  انتهره  ثم  غيظه،  يكظم 

الأمر قائاًل: اإن لهذه املتهمة ابنة تدعى �ست اأبوها، خطبها فالح يدعى »ال�سيد 

حري�سة« وعر�ض مهراً قدره خم�سة ع�رش بنتو فلم تقبل اأمها بغري الع�رشين، 

ووقف الأمر عند هذا احلد اإىل اأن جاء ذات يوم �سقيق اخلاطب وهو �سبي �سغري 

يطلق عليه ا�سم »الزجنر« فذهب من تلقاء نف�سه اإىل اأهل العرو�ض واأبلغهم كذبًا 

اأن اخلاطب قد قبل ال�رشوط، ثم رجع اإىل اأخيه واأخربه اأن اأهل البنت قد ر�سوا 

اأثر عبث هذا ال�سبي ومكره بالطرفني  النزول باملهر كما عر�ض، وكان من 

ّدد يوم لقراءة الفاحتة يف بيت العرو�ض، وانتدب اخلاطب ال�سيخ عمارة 
ُ

اأن ح

هذا وال�سيخ فرج هذا ليكونا �ساهديه. وتقابل اجلميع وذبح والد البنت اأوزة. 

قدَّم اإىل ال�سيوف حتى ُذِكر املهر. وظهرت الأكذوبة 
ُ
اأ وي

َّ
هي

ُ
وما كاد الطعام ي

واإذا املوقف مل يتغري، واحتدم اجلدال بني الطرفني. و�ساحت اأم البنت تولول 

يف �سحن الدار: يا م�سيبتنا الكبرية يا �سماتة الأعادي والنبي ما اأ�سلِّم بنتي 

باأقل من ع�رشين. وخرجت املراأة يف و�سط الرجال كاملجنونة تدافع عن حق 

ابنتها وتخ�سى اأن ينهي الرجال الأمر فيما بينهم مبا ل تر�سى، وهزت ال�سيخ 
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ح�سن الأريحية فلم ي�سع يده يف طعام وقام اإىل املراأة يداورها ويحاورها 

ويقنعها. بينما مد زميله ال�سيخ فرج يده اإىل الأوزة وينه�ض منها نه�سًا دون 

اأن يدخل يف النزاع املحتدم. ويظهر اأن التحم�ض من اجلانبني قد جاوز حد 

الكالم واإذا ال�سيخ ح�سن يرى يده ل يف طبق الأوز ولكن يف فم العجوز؛ ف�رشخ 

�رشخة داوية وانقلبت الدار �رش منقلب، واختلط احلابل بالنابل، وجذب ال�سيخ 

ح�سن رفيقه، فانتزعه من اأمام الطعام انتزاعًا، وخرج به وهو يحرق الأرم: 

فهذا الرفيق مل يقل كلمة وحظي بالأكل، وهو الذي حتم�ض قد خرج من الوليمة 

بجوعه، وقد اأكلت العجوز اأ�سبعه...

وا�سرت�سل املجني عليه يف الكالم. وفجاأة اأخذت القا�سي خلجة. وتيقظ 

و�سوا�سه فقاطع املتكلم، وقال كاملخاطب لنف�سه: »يا ترى اأنا حلفت ال�ساهد 

ال�ساهد  حلفت  اأنا  النيابة،  وكيل  ح�رشة  »يا  قائاًل:  اإيّل  والتفت  اليمني«. 

اليمني«؟؟ فجعلت اأتذكر... ومل ي�ستطع القا�سي طرد ال�سك ف�ساح: »احلف يا 

رجل: واهلل العظيم اأقول احلق« فحلف الرجل. ف�ساح به القا�سي: »اذكر اأقوالك 

من اأولها«.

فعلمت اأننا لن ننتهي، وبلغ ال�سيق اأنفي وتثاءبت وغرقت يف مقعدي وقد 

القا�سي  �سوت  واإذا  مقداره،  اأدري  ل�ست  وقت  وم�سى  باأجفاين،  النوم  عبث 

ي�سيح بي: »النيابة! طلبات النيابة«. ففتحت عينني حمراوين ل يبدو فيهما 

غري طلب النوم، فاأخربين القا�سي اأنه اطلع الآن على تقرير الطبيب ال�رشعي 

الو�سطى  »ال�سالمية«  الإ�سابة قد تخلف عنها عاهة م�ستدمية هي فقد  فاإذا 

الخت�سا�ض.  بعدم  احلكم  احلال  يف  وطلبت  مقعدي  يف  فاعتدلت  للبن�رش، 

فالتفت القا�سي اإىل العجوز قائاًل:

- الواقعة اأ�سبحت جناية من اخت�سا�ض حمكمة اجلنايات. فلم يبُد على 

املراأة اأنها فهمت الفارق، فالع�سة يف نظرها هي مازالت الع�سة، فما الذي 

لها من جنحة اإىل جناية؟ اآه من هذا القانون الذي ل ميكن اأن يفهم كنهه 
َّ
و

َ
ح
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هوؤلء امل�ساكني!

التالية، فاإذا هي �سجار بالهراوات وقع بني والد »�ست  ونوديت الق�سية 

اآخر  الطرفني  بني  الزواج  مت  فلقد  حري�سة(  )ال�سيد  الزوج  اأهل  وبني  اأبوها« 

الأمر. وبعث الزوج بع�ض اأهله ومعهم جمل ل�ستالم العرو�ض من بيت اأبيها. 

على  تخرج  بنتي  بقى  ؟  »جمل«  �سارخًا يف وجوههم  الأب حمتداً  فقابلهم 

جمل! اأبداً. لبد من »الكومبيل«.

تطور  بهم  رماها  التي  البدعة  هذه  ثمن  يدفع  فيمن  الطرفان  وجتادل 

ل  الدماء  من  قطرات  بع�ض  واإ�سالة  الع�سي  رفع  اإىل  اجلدال  واأدى  الع�رش. 

ال�ساعني  اأحد  اأخرج  باأن  الأمر  وانتهى  الظروف.  هذه  مثل  منها يف  منا�ض 

يف اخلري رياًل من جيبه وا�ستاأجر �سيارة من تلك ال�سيارات التي متر بالطرق 

الزراعية، وحكم القا�سي يف هذه الق�سية ثم �ساح:

املح�رش  فنادى  غريه!  خري!...  على  و»الدخلة«  الفرح«  من  »انتهينا   -

ب�سوته املمتلئ »ق�سايا املحابي�ض« وذكر ا�سمًا من الأ�سماء، فدوت �سل�سلة 

ونه�ض  قيده.  احلار�ض  فك  رجل  اخلي�ض  لب�سي  بني  من  ونه�ض  ال�سال�سل 

من بني املحامني اأفندي ذو بطن كاأنها القربة اململوءة وقال: »حا�رش مع 

املتهم«. فقلت يف نف�سي »تلك ق�سية لها حمام لن يرتكنا قبل اأن يفرغ يف 

روؤو�سنا ما �ساء بحجة حرية الدفاع. فالأغم�ض عيني منذ الآن فراأ�سي اأحوج 

ما يكون اإىل الراحة بعد �سهر الليل. و�سمعت القا�سي يقول للمحبو�ض:

 - اأنت متهم باأنك �رشقت »وابور غاز«... 

- اأنا �سحيح لقيت الوابور قدام باب الدكان. لكن ل �رشقت ول نهبت...

على  رجل  فح�رش  ال�ساهد«  »هات  قائاًل:  املح�رش  اإىل  القا�سي  فالتفت 

راأ�سه لبدة بي�ساء وعلى منكبيه »دفية« فحلف اليمني وقال اإنه اأ�سغل »وابور 

ّدال 
َ
ب فهو  احلانوت.  داخل  اجلال�سني  »الزبائن«  لبع�ض  ال�ساي  ليهيئ  الغاز« 

بع�ض  اأحيانًا  لديه  ويجتمع  والتبغ  وال�ساي  والنب  ال�سكر  يبيع  ريفي �سغري 
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النا�ض كاأنهم يف �سبه مقهى، ولقد و�سع الوابور م�ستغاًل عند عتبة الباب يف 

الطريق ودخل يح�رش الإبريق وما اإن عاد حتى راأى املتهم قد حمل الوابور 

بناره وجرى به. وجعل ال�ساهد ي�سهب وي�ست�سهد مبن ح�رش ومن جرى معه 

خلف ال�سارق، والقا�سي مطرق وقد علمت من هيئته اأن يفكر يف �سيء اآخر. 

فما  اليمني«؟  ال�ساهد  حلفت  »اأنا  لنف�سه:  كاملخاطب  وقال  اإيّل  نظر  وفجاأة 

متالكت اأن �سحت يف �سيق: »�سبحان اهلل! اأنا �سمعت ال�ساهد حلف«، فقال يل 

القا�سي: »اأنت متاأكد«؟ ف�سعرت اأن روحي تفارقني فهم�ست: »حتب اأين اأحلف 

لك اأنه حلف«؟ فاطماأن القا�سي بع�ض الطمئنان واأ�سغى اإىل بقية ال�سهود 

يف �سمت وانتباه. ومل يطق املتهم �سرباً فنه�ض بغتة كامل�ستغيث:

- يا ح�رشة القا�سي! يف الدنيا »حرامي« ي�رشق »وابور جاز« بناره؟!

فاأ�سكته القا�سي باإ�سارة من يده قائاًل:

- ت�ساألني اأنا؟! اأنا عمري ما ا�ستغلت »حرامي«! ونظر اإىل من�سة الدفاع، 

فقام املحامي عن املتهم ي�سيح قائاًل: »يا ح�رشة الرئي�ض! نحن مل ن�سادف 

وابور، ول راأينا وابور، ول مررنا يف طريق به وابور... والق�سية ملفقة من 

األفها اإىل يائها..«. واأراد املحامي اأن ينطلق يف هذا الكالم واأن ي�سول ويجول. 

ولكن القا�سي قاطعه:

قدام  الوابور  لقى  باأنه �سحيح  نف�سه معرتف  املتهم  اأ�ستاذ.  يا  - حلمك 

باب الدكان.

ف�رشب الأ�ستاذ وجه املن�سة بقب�سته وقال:

- هذا �سوء دفاع من موكلي.

فاأجاب القا�سي يف هدوء:

- غر�ض ح�رشتك اأن اأ�سدق ح�سن دفاعك واأكذب احلقيقة التي نطق بها 

موكلك اأمامنا جميعًا!

فاحتج املحامي ورفع عقريته وقد بدا اإيّل اأن كل همه اأن يجلجل �سوته 
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كاأمنا  »زبونه«  اإىل  وينظر  فيم�سحه مبنديله  يت�سبب عرقه  واأن  اجل�سلة،  يف 

وكان  �سبيله.  يف  يبذلها  التي  والعناية  اأجله  من  يتكبده  الذي  اجلهد  يريه 

التعب وال�سيق واحلب�ض بال حراك اأمام من�ستي قد �سريين �سخ�سًا ل يعي ول 

يفهم ما يدور حوله فاأخفيت وجهي يف ملف من ملفات الق�سايا وا�ست�سلمت 

للنعا�ض.
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13 اأكتوبر ...

انتهت اجلل�سة عند الع�رش، وقد خرجت منها حمطم الأع�ساب. وما كدت 

اأكدا�سًا من  يحمل  الع�ساكر  اأحد  القا�سي حتى وجدت يف وجهي  اأفرتق عن 

اإم�سائي دون وعي  للتوقيع. فو�سعت   
ّ
اإيل الأحكام، يقدمها  تنفيذ  »مناذج« 

على هذه الأوراق التي لي�ض لها اآخر، واإم�سائي الآن ل ميت ب�سلة ال�سبه اإىل 

األقيهما حيثما  اأو خطني  اأ�سبح مع ال�رشعة وكرثة التوقيع خطًا  ا�سمي، فقد 

اتفق. وما اإن فرغت من ذلك وقد ت�سبب مني العرق حتى �سمعت من ي�رشب 

الأ�سفلت بحذائه ويرفع كفه بال�سالم:

- التحقيق منتظر فوق يف ق�سية �رشب النار!

ولكن للقوة الآدمية حدوداً. ومل اأتبلغ بلقمة ومل اأطرح ج�سمي على فرا�ض 

منذ... منذ اأم�ض الأول. فما متالكت اأن قلت:

- �رشب نار يف عينيك؟ لو كنا ع�سكر يف اخلنادق، اأو يف حرب الدردنيل 

لراأفوا بحالنا وخافوا على �سحتنا...



48

طريقي،  يف  و�رشت  فرتكته  الكالم؟  هذا  اإليه  اأوجه  اخلفري  ذنب  ما  لكن 

منتظرة  »رمي«  الفتاة  ببابه  فاألفيت  الثاين  الطابق  يف  مكتبي  اإىل  و�سعدت 

اأدري  الأخ�رش، ول�ست  ال�سيخ ع�سفور بعوده  مع احلرا�ض وعلى مقربة منها 

الع�سب  الفتاة كما ينتع�ض  ماذا ينتظر مع املنتظرين؟ واأنع�سني قلياًل مراأى 

وكاتب  واملعاون  املاأمور  فراأيت  حجرتي  ودخلت  الندى.  بقطرات  الذابل 

اآتون من  اأنهم  التحقيق جال�سني يف ن�ساط امل�ستيقظ من نوم مريح، فعلمت 

منازلهم واأنهم الآن على ا�ستعداد لقتل الوقت يف هذه الق�سية، فذلك خري من 

لعب »الطاولة« يف النادي اأو م�ض الق�سب اأمام الأجزاخانة. اأما اأنا فاإن�سان 

فاأعلنت احلا�رشين  �ساعات متواليات.  �سبع  للرقاد  اإل  ل�سيء  الآن  ل ي�سلح 

برغبتي يف تاأجيل التحقيق اإىل الغد، فاأذعنوا. ولكن بدا م�سكل مل يفطن اإليه 

الآن على م�سافة بعيدة من قريتها.  اإنها  ليلتها؟  اأين تبيت  الفتاة  اأحد: هذه 

ولي�ض من الراأي اأن تعود لتاأتي مع ال�سباح. فقد يت�سل بها بع�ض من يعنيهم 

اأمر الق�سية من الأهايل وال�سهود فيلقنونها ما ل ي�ستقيم مع ال�سدق واحلق، 

اأهل لها به. هنا �ساح املاأمور كمن  اأحداً يف هذا املركز ول  وهي ل تعرف 

وجد احلل ال�سعيد املوفق:

- امل�ساألة ب�سيطة. البنت تنام يف بيتي لل�سبح. فالتفتنا اإليه جميعًا يف 

احلا�رشين  نحن  فينا  دب  كيف  اأدري  ول�ست  اأنف�سنا،  متالكنا  ثم  ذعر،  �سبه 

نف�ض ال�سعور يف نف�ض الوقت. حتى ال�سيخ ع�سفور، وقد زحف خلفي ودلف اإىل 

احلجرة، ظهر يف عينيه القلق. وكان املوقف دقيقًا. اإن اأي اعرتا�ض منا معناه 

الريبة يف �سلوك ح�رشة املاأمور:

العجيب اأن احلا�رشين كلهم قد اأطرقوا ووجموا، واأراد املاأمور اأن يدخل 

علينا الطمئنان فقال:

- اأنا غر�سي اأنها تكون يف حمل اأمني بني زوجتي واأولدي.

ومل اأجد بّداً من الإذعان. وتركت املكان وان�رشفت اإىل منزيل، وتناولت 
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�سيئًا من الطعام على عجل. ثم اأويت اإىل فرا�سي وا�ستغرقت يف نوم مل اأ�سح 

الفخار  الليل. قمت عط�سان ف�رشبت جرعة من »القلة«  اإل عند منت�سف  منه 

النوم.  راأ�سي  الفتاة وتخيلتها يف بيت �ساحبنا فنفر من  بالنافذة وتذكرت 

املاأمور ولكن احلوادث كالقطط  له ومعي  اأقوم  الآن حادث  يقع  لو  ومتنيت 

اإذا ناديتها رف�ست املجيء واإذا طردتها جاءت تتم�سح بالأقدام. ومل اأجد ما 

ب و�سكوك. وطال الليل يف نظري و�سمج ومتنيت طلوع 
َ
اأ�سنع. وخاجلتني ِري

اأ�سغل فكري بتدوين يومياتي فجمد القلم يف يدي. ووقع  اأن  النهار. واأردت 

»اإيراد«  من  والعوار�ض  واملخالفات  اجلنح  ق�سايا  من  اأكوام  على  ب�رشي 

وو�سف  وتقييدها  لقراءتها  اجلدول  كاتب  اإيل  اأر�سلها  ال�سابقني  اليومني 

التهمة وتقدميها اإىل اجلل�سات. فلم اآن�ض عندي مياًل اإىل العمل.. فاجتهت اإىل 

ت�رشف  النجوم  اإىل  الرطب، ونظرت  الليل  وا�ستن�سقت هواء  النافذة وفتحتها 

النائم، كاأنها عيون �ساهرة مطلعة  ال�سامل يف هذا الريف  ال�سكون  على هذا 

على خفايا الأ�سياء.

واأدور حول منزل  الطريق  اإىل  اأنزل  واأن  اأرتدي ثيابي  اأن  فجاأة خطر يل 

اإنه قد  اأفعل ذلك؟ واإذا )�سبطني( خفري الدرك؟  اأنا  املاأمور. ما هذا اجلنون؟ 

يعرف �سخ�سي فيعتذر. ولكنه �سيخرب النا�ض وي�سيع اخلرب وتكون الف�سيحة. 

ل مفر اإذن من انتظار ال�سباح وما ياأتي به...

على اأن اهلل لطف بي اآخر الأمر فاأر�سل اإيّل اإ�سارة تليفونية، طالعتها يف 

احلال فاإذا هي واقعة تافهة مما ل نقوم ملثلها بالليل:

 17 الكيلو  الدلتا ال�سيقة عند  309 خط  الب�ساعة منرة  »... مبرور قطار 

فاعل  بفعل  واحلادثة  ال�رشيط  على  حدادي  م�سمار  وجد  مناورة  عمل  اأثناء 

بانتداب ح�رشة معاون  الإ�سارة  ذيل  املاأمور يف  اأ�رش  وقد  اإلخ..«.  جمهول.. 

اأنه لن يقوم  الإدارة لالنتقال واإخطار البك وكيل النيابة للعلم. ومعنى ذلك 

ول يريد يل اأن اأقوم ولكن كيف اأ�سيع هذه الفر�سة التي هبطت من ال�سماء؟ 
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لي�ض اأحب اإيل الليلة من اأن اأقلق راحتي وراحة ح�رشة املاأمور. وارتديت يف 

احلال ثيابي واأمرت باإح�سار ال�سيارة ومررت مبنزل �ساحبنا. واأطلقت عليه 

من يو�سع بابه طرقًا ويخربه بانتقايل. فاأطل الرجل من نافذته �سائحًا:

- م�سمار �سغري نقوم له كلنا بالليل!

فاأخرجت راأ�سي من نافذة ال�سيارة:

- لو كانت اإبرة. ما دامت احلادثة بفعل فاعل اأ�سبحث جناية.

لحظ اأنها جناية تعطيل قطار، اأخطر جناية يف الدنيا. لبد من ح�سورك 

يا ح�رشة املاأمور.

- لبد... اأنا انتدبت معاون الإدارة.

- لبد من ح�سورك �سخ�سيًا.

- الليلة.. م�ستحيل.. اأنا الليلة... تعبان...

- كلنا يف التعب �سوا: لكن الواجب يحتم علينا...!

عزميتي  وراأى  وامتعا�ض،  �سيق  يف  مفكراً  حلظة  املاأمور  فاأطرق 

اإيل  اأمر متعلق بالعمل. فاأذعن وطلب  اأن يعار�سني يف  وا�ستماتتي، وخ�سي 

النتظار هنيهة حتى يرتدي ثيابه، ونزل وجل�ض اإىل جانبي يف ال�سيارة وهو 

الرغم من �سوت  اإذ على  ال�سيخ ع�سفور.  اإىل غيبة  الغيظ. وتنبهت  ينفخ من 

البوق مل يبُد له اأثر، وكان فكر املاأمور م�سغوًل هذه املرة، فلم يفطن لغياب 

ال�سيخ، فلقد م�سى يف اإطراقه برهة ثم قال:

- اأي نعم! الواجب يحتم علينا.. لكن يعني.. م�سمار!؟

فاأغم�ست عيني حتى ل ينتظر مني جوابًا، فا�ستطرد:

القتل  ق�سية  يف  ي�ساأل  كان  �سلفك.  النيابة  وكيل  باخلري  مي�سيه  اهلل   -

�ساهدين فقط ل غري ويقفل حم�رشه ومييل علي ويقول: »هو القتيل اأبونا ول 

اأخونا؟ قم يا�سيخ نبّل ريقنا«!

الطريق بكلمة حتى بلغنا  اأنب�ض طول  اأعقب على كالمه بحرف، ومل  ومل 
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الكيلو 17. ووجدنا عمال الدري�سة وقطار الب�ساعة و�سائقه. وقدم اإلينا نائب 

العمدة امل�سمار، واأ�سار اإىل عربة حمملة باأكيا�ض من القطن كادت تخرج عن 

واملاأمور خلفي  اأفح�سه،  اأ�سابعي وجعلت  بني  امل�سمار  فتناولت  الق�سيب؟ 

يقول با�سمًا:

واأنه  يهزل،  اأنه  فعلمت  انك�رش،  وقع  الوابور  العط�سجي فني ملا  »كان   -

ي�سري اإىل تلك الأغلبية التي كانت �سائعة منذ ثالثني عامًا يوم كانت �سفيقة 

القبطية جتل�ض على عر�ض الطرب. و�سمع ال�سائق تلك العبارة وحملها حممل 

اجلد فتقدم يقول:

- ل ح�سل ك�رش ول وقوع يا فندم! واأنا �ساعة احلادثة كنت جنب الفرملة، 

وربطت يف احلال..

ولعلهم  العقول  ب�سطاء  املنطقة  هذه  اأهل  اإن  قائاًل:  اآراءه  ي�رشد  وم�سى 

اإليه  وقدمت  ظهوره  اأول  يف  القطار«  »عزمت  التي  القرية  تلك  اأ�سالب  من 

الطعام وال�رشاب، ول يبعد اأن يكون اأحد هوؤلء الأهايل قد دفعه العبط اأو حب 

ال�ستطالع اأن ي�سع هذا امل�سمار على اخلط احلديدي لريى ماي�سنع القطار، 

اأو على وجهه. وتقدم عامل دري�سة  وكيف يت�رشف، وكيف يقع على جنبه 

فقال: اإن امل�ساألة لي�ست م�ساألة ب�ساطة اأو بالهة. اإمنا هو انتقام من ال�رشكة 

فالأهايل يف هذه اجلهة يعي�سون على ا�ستخراج احل�سى من اجلبل ونقله على 

احلمري واجلمال وبيعه للمقاولني، فجاءت �رشكة �سكة حديد الدلتا الإجنليزية 

فمدت هذا اخلط حديثًا اإىل اجلبل وخ�ست نف�سها بهذا املورد وانتزعت بذلك 

ال�سبب  اأكان هذا هو  و�سواء  امل�ساكني،  اجلياع  اأفواه هوؤلء  هذا احل�سى من 

انتهينا  وقد  ينتظر معرفته.  اأي�سًا غري معروف ول  الفاعل هنا  فاإن  ذاك  اأم 

الأحمر  بال�سمع  عليه  وختمنا  »حرز«  داخل  امل�سمار  و�سعنا  باأن  الأمر  من 

واأرفقناه بالأوراق.. اإىل اآخر هذا الكالم الر�سمي الذي هو كل ب�ساعتنا، وكان 

الندى قد ت�ساقط على روؤو�سنا فراأى املاأمور فتح املح�رش يف »دوار« العمدة 
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ف�ساألت عن امل�سافة بيننا، وبينه، فرد نائبه قائاًل:

- »فركة كعب« يا ح�رشة البك!

ف�سدقناه، و�رشنا على اأقدامنا حتى كادت مفا�سلنا تنخلع، وما و�سلنا 

َن الفجر يف زاوية الناحية، وتركت املاأمور »ي�سبخ« لنائب العمدة على  حتى اأذَّ

»فركة« الكعب، وانهمكت يف فتح املح�رش و�سوؤال ال�سهود حتى فرغت منهم 

واإعداد  اأرى حركة ن�سب مائدة  بي  واإذا  اأختم حم�رشي،  اأن  واأردت  جميعًا، 

طعام وح�رشة املاأمور قائمًا قاعداً ينظر يف اخلوان ويدخل ويخرج دون اأن 

اأعلم ما ي�سغله من الأمر، واأخرياً �سمعته يقول للعمدة يف ناحية:

- ا�سمع يا عمدة! البك ل يحب اخلرفان على ال�سبح ول الديوك ول حاجة 

اأبداً، ولكن ل باأ�ض من كم زغلولة مدفونة يف الأرز، والقراقي�ض اإياها والفطري 

امل�سلتت: واإن كان عليه كم كتكوت حممر مفي�ض �رشر، واللنب الرايب طبعًا 

�سيء مفيد لل�سحة، ول باأ�ض من كم بي�سة مقلية يف الق�سدة، كفاية، اإياك يا 

عمدة تعمل حاجة زيادة، البك الوكيل اأكلته �سعيفة، اإن كان عندك ع�سل نحل 

الغر�ض  باأ�ض. قر�سني جبنة �ساين ل مانع، طبق كعك وغريبة...  ب�سمعه ل 

حاجات خفيفة لطيفة واأنت �سيد العارفني!

اأدر ما اأ�سنع، وراأيت اخلري يف اأن  اأطرقت لهذا الكالم واأحمر وجهي ومل 

حلظتني  املاأمور  عني  ولكن  عجل.  على  اأوراقي  فطويت  بالن�رشاف.  اأ�رشع 

واأدرك غر�سي. فجاءين م�رشعًا ي�ساألني:

- التحقيق انتهى؟

- من زمان!

فنظر اإىل املائدة التي مل يو�سع عليها �سيء بعد ثم نظر اإيّل:

- جميع ال�سهود اأعطوا اأقوالهم؟

- جميعهم.

- ول �ساهد واحد فا�سل...
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- ول ربع �ساهد.

فرتكني وخرج �رشيعًا ثم عاد بعد قليل يجذب اأحد الأهايل من »حزامه« 

ودفعه اأمامي دفعًا واأ�سار اإليه وقال:

- �ساهد مهم قوي، عنده اأقوال.

فاأبديت ارتيابي يف قيمة كالم هذا الرجل واأظهرت رغبتي يف الكتفاء 

مبن �ساألت من �سهود. ولكن املاأمور األح يف الرجاء اأن اأ�سغي اإىل هذا ال�ساهد 

وما  ورقي من جديد  فن�رشت  اأهمية عظمى.  ذات  معلومات  لديه  فاإن  اأي�سًا 

الطعام  ي�سعون  خدمه  وخلفه  العمدة  برز  حتى  ال�سوؤال،  اإلقاء  يف  اأبداً  كدت 

على املائدة.. وارتفع �سوت �سيد الدار يدعونا اإىل الفطور... فاعتذرت ب�سعف 

�سحتي واإم�ساكي عن الأكل عادة يف ال�سباح.. فانطلق من العمدة ق�سم غليظ... 

وتواطاأ يف احلال مع املاأمور على حملي من مكاين حماًل... واإذا بي اأجد نف�سي 

يف �سدر املائدة... فاأذعنت، وجعلت اأنظر �ساعة اإىل هوؤلء املخلوقات وبينهم 

املاأمور، ياأكلون وينه�سون ويزدردون وقد ان�سغلوا باأنف�سهم فلم يفطنوا حتى 

الأول  مكاين  يف  وجل�ست  قليل  بعد  مت�سلاًل  بينهم  من  وقمت  اأكلي،  قلة  اإىل 

اأنتظر تارة واأت�سفح حم�رشي تارة اإىل اأن فرغوا من اأمر بطونهم واأتوا على 

 وجه 
َ
ر

َ
ي الذي مل  املائدة  اأيديهم يف غطاء  وقاموا مي�سحون  اخلوان  ما فوق 

 املاأمور يتج�ساأ ويقول:
ّ
ال�سابون منذ عامني واأقبل علي

- اأظن نرجع ما دام التحقيق انتهى...

فاأ�رشت اإىل ال�ساهد الذي كان قد جاءين به وقد ن�سيه الآن فيما يظهر:

- ملا ن�ساأل ال�ساهد املهم...!

فاأجاب املاأمور من فوره:

- ل مهم ول حاجة...

وتركني واجته اإىل الفالح وقال له:

- اأنت يا ولد عندك معلومات...؟
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فاأجاب الفالح:

- »لع«...

اأي: ل، فالتفت املاأمور اإيّل قائاًل:

يا  بنا  قم  يحزنون..  ول  معلومات  عنده  ل  بر�سيمه...!  يف  اهلل  جح�ض   -

�سعادة البك نرجع بلدنا...!

حتى  املركز  دار  نبلغ  نكد  ومل  ال�سم�ض...  ارتفعت  وقد  عائدين،  ونه�سنا 

امل�ساب  اأن  الأمريي  امل�ست�سفى  من  اإ�سارة  يحمل  »البلوكامني«  علينا  اأقبل 

اأفاق من غيبوبته والآن ميكن ا�ستجوابه، فاأ�رشعنا  »قمر الدولة علوان«  قد 

اإىل امل�ست�سفى ل نلوي على �سيء، خ�سية اأن يعود امل�ساب اإىل الإغماء اأو �سوء 

احلال، فال ن�ستطيع اأبداً اأن ن�ستخل�ض من بني �سفتيه �رش احلادث...

قاعة  يف  اإنه  لنا  فقيل  »احلكيمبا�سي«  عن  و�ساألنا  امل�ست�سفى  ودخلنا 

ال�سغرية  ة 
َّ
الأ�رِش تلك  فقابلنا  اإليها،  املو�سلة  الردهة  يف  ف�رشنا  العمليات، 

احلمالني  عربات  كاأنها  الأ�سفلت  فوق  عجالت  على  جتري  التي  واملحفات 

بكر  على  تدفع  التعقيم  واأدوات  املباخر  تلك  وراأينا  الكربى،  املحطات  يف 

البي�ساء  باأرديتهم  ومرج  هرج  يف  واملمر�سون  البخار،  منها  ويت�ساعد 

يدفعون تلك العجالت التي حتمل اأج�سامًا يف طريق الفناء، ويدخلون بها تلك 

اأو  اأثر اهتمام ملوت  اأن يبدو على وجوههم  الرهيبة ويخرجون دون  القاعة 

حياة، فوقفت قلياًل وقد �رشد خاطري وخامرين اإح�سا�ض من يقف يف املحطة 

بني الُقُطر. نعم، اأو ل�ست ال�ساعة يف تلك املحطة التي ي�سافر منها املري�ض اإىل 

العامل الآخر؟ وحانت مني التفاتة اإىل باب امل�ست�سفى الكبري وراأيت الع�سكري 

ال�سود،  ثيابهن  يف  املجتمعات  الن�ساء  زرافات  يطرد  باحلرا�سة  املكلف 

�سيلقي  اأنه  القلق فعلمت  التي يقطعها عويل  واأ�سواتهن  الزرق  و»طرحهن«  

اإليهن بجثة بعد قليل. فاإنهم يف كل يوم يلقون خارج اأ�سوار هذا املكان بجثة 

اأو جثتني ليفرت�سها احلزن الراب�ض بالباب ذو الناب الأزرق يف لون »النيلة« 
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واملخلب املعفر بالطني والرتاب.

�سائل  دم  فيه  دلواً  يحمل  ممر�ض  وخرج  العمليات  قاعة  باب  وفتح 

ومتجمد وقطع من اللحم كاأنها اأح�ساء خروف، فنظرت يف ذلك، فقال الرجل 

اإن هذا خرج من بطن امراأة هي ال�ساعة فوق امل�رشحة حتت البنج، فجمدت يف 

موقفي. وبادر املاأمور وطلب با�سمي مقابلة احلكيمبا�سي يف احلال. فذهب 

فتجلدت ودخلت وخلفي من  العمليات،  قاعة  باب  لنا  يفتح  املمر�ض وعاد 

معطفه  يف  منحنيًا  مازال  وهو  بابت�سامة  احلكيمبا�سي  فقابلني  معي  كان 

الأبي�ض على �سيء فوق امل�رشحة، وقد �سمر عن ذراعيه ويف يده اأداة كاأنها 

»الكما�سة« وحوله رهط من اأ�سدقائه غري الأطباء عرفت منهم بع�ض الأعيان 

يف مالب�سهم العادية. فدنوت ونظرت اإىل الذي بني يديه فاإذا هو ج�سم فتاة 

اأ�سفل البطن، واإذا »الكما�سة« يف  قد �سق بطنها �سقًا طوياًل من ال�سدر حتى 

يده جتمع اجللد الذي ان�سق وتخيطه ب�سيء كاأنه امل�سامري ال�سغرية، والطبيب 

يفعل ذلك يف �رشعة غريبة وهو يرثثر مع �سيوفه مازحًا كاأنه »حاو« يفاخر 

بخفة يده ومهارة �سنعته. ونظرت يف وجه البنت ال�ساحب وهي كامليتة، ثم 

اإىل جلدة بطنها وقد ر�سفت بامل�سامري يف �سف طويل كاأنها جلدة حذاء يف 

يد الإ�سكايف، ف�سعرت بدوار يف راأ�سي وخفت اأن اأ�سقط، فاعتمدت على جانب 

امل�رشحة. وحلظ الطبيب ا�سفرار وجهي فرتك املري�سة وحدق يف وجهي قلقًا 

من  ن�سفه  اإل  يخرج  مل  �سوت  يف  اأقول  واأنا  القاعة  من  وخرجت  فاأ�رشعت 

حلقي:

- منتظرك يا دكتور بعد العملية.

من  كثرياً  �ساهدت  قد  اإين  التعليل.  اأ�ستطع  فلم  بي  عما  الدكتور  و�ساألني 

اأتاأثر،  فلم  تبقر  وبطونا  اأمامي  تقطع  راأيت جثثًا  الت�رشيح، وطاملا  عمليات 

ولكنها كانت اأج�ساداً ل حياة فيها، اأتراين �سديد التاأثر ملراأى الأج�سام احلية 

تعامل معاملة اجلمادات؟ اأم اأنها ف�سلة من رائحة البنج عبق بها جو قاعة 
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العمليات فبلغت خيا�سيمي اإذ دنوت من ج�سم الفتاة؟

واأعادين الهواء الطلق خارج القاعة اإىل ن�ساطي وجل�سنا ننتظر يف مكتب 

اأن ح�رش رئي�ض  اإىل  »البا�ستمرجي«.  لنا  احلكيمبا�سي، ون�رشب قهوة طلبها 

بًا اإىل »عنرب« امل�ساب.
ِّ
الدار فقادنا مرح

ة اإذ مل تكِف »العنابر« لإيواء 
َّ
وجل�سنا معه خالل ممرات ازدحمت بالأَ�رِش

»الزعابيط«  اأ�سحاب  من  الناقهني  املر�سى  وراأينا  التع�ساء.  من  القدر  هذا 

»الألومنيوم«،  من  �سغرية  اأوان  يف  ح�ساءهم  نهم  يف  يتناولون  الزرقاء 

وينظرون اإلينا ومعنا احلكيمبا�سي كما ينظر القردة يف حديقة احليوانات اإىل 

احلرا�ض مع كبار الزائرين.

وو�سلنا اإىل �رشير »قمر الدولة، فوجدناه ممداً ل يتحرك ونزع احلكيمبا�سي 

علينا  وقراأ  مر�سه  تطورات  فيها  يدون  التي  الرقعة  تلك  ال�رشير  راأ�ض  من 

ت�سخي�سات طبية مل اأحفل بها ال�ساعة وقلت:

- الغر�ض، ميكننا ا�ستجوابه حاًل؟

اأجاب الطبيب يف �سوت خافت:

- اأظن مع الخت�سار الكلي.

بريقهما  ذهب  عينني  قلياًل  ففتح  هدوء  يف  وناداه  امل�ساب  من  دنا  ثم 

وكاأنهما ل يريان ول يثبتان على �سيء بعينه. فاقرتبت من الرجل و�ساألته:

- يا قمر الدولة! من �رشبك؟

فلم يجب. فاأعدت عليه ال�سوؤال ففتح �سفتيه ومل يقل �سيئًا. فاأحلحت عليه 

فبذل جهداً ظاهراً وقال كلمة واحدة:

- رمي!

التحقيق  و�سكرتري  املاأمور  فوجدت  وي�رشة  مينة  والتفت  قلياًل  فده�ست 

�ساأنهما �ساأين يف الهتمام بالأمر والعجب له فنظرت يف وجه امل�ساب وقلت:

ح غر�سك يا قمر! - و�سِّ
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فلم يجب.

- ق�سدك اإن رمي هي نف�سها؟...

فلم يبد حراكًا...

من  ال�سارب!  واحدة.  كلمة  تتكلم.  اأنك  لبد  تكلم.  علوان،  يا  قمر،  يا   -

ال�سارب؟

عرقًا،  جبينه  تف�سد  وقد  عينيه  اأغم�ض  فقد  امل�ستحيل.  نطلب  ولكننا 

فجذبني احلكيمبا�سي من يدي بعيداً وقال:

- كفاية!

فنظرت اإىل املاأمور ياأ�سًا.

- كفاية؟!

اأو�سح منه الآن.  وهل ظفرنا نحن ب�سيء؟ لقد كان موقفنا عند دخولنا 

اإنها كلمة لفظها هذا الفم اجلاف بعد جهد، ليته مل يلفظها...
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14 اأكتوبر...

وعلم  النيابة  بدار  مكتبي  اإىل  وعدت  �ساأنه.  اإىل  يذهب  املاأمور  تركت 

امل�ساعد بعودتي فح�رش وهو كامل�ستاق اإىل روؤيتي. ولكنه عاتب على اإغفايل 

اإياه يف واقعة الليل، فتنبهت اإىل اأين حقيقة ن�سيته كل الن�سيان. اإن اهتمامي 

با�سطحاب املاأمور تلك الليلة قد األهاين ول�سك عن كل �سيء اآخر.. ومع ذلك 

فهي حادثة تافهة مل ي�ستفد منها غري بطن ح�رشة املاأمور، ومل يقع �رشرها 

وظهر  حلالهم!  اأرثي  ما  ل�سد  العمد!  لهوؤلء  اآه  العمدة.  ح�رشة  جيب  على  اإل 

ا�ض« املحكمة احلاج خمي�ض. فطلبت اإليه كوبًا من ال�ساي اخلفيف. والتفت 
ّ
»فر

به  وكاأين  احلديث،  ملجرد  يتحدث  كمن  يحدثني   
َّ
علي فاأقبل  م�ساعدي  اإىل 

اأثناء غيبتي عنه. لقد �سئم الريف.  اإن الوحدة قد كادت تقتله  جوعان كالم. 

اإنه ل يجد هنا قهوة واحدة يليق اأن يدخلها مثله. اللهم اإل دكان ذلك البدال 

الق�ض.  اخل�سب وكر�سيان من  اأمامه مائدتان من  الرومي »طنا�سي« و�سعت 

وقد اأطلق عليه الأهايل ا�سم »اخلمارة« وحتى هذا الرومي قد ارتدى جلبابًا 
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العينني  لون  غري  »اأفرجني«  اأنه  على  ينم  �سيء  يعد  فلم  الفالحني  كجلباب 

وال�سعر. اأين يتنزه؟ واأين ينفق وقته؟ هذا ال�ساب الذي جاء من العا�سمة منذ 

اأيام حيث الأنوار واملالهي وال�سجيج؟ اإنه الآن ل يكاد يرى غري مباٍن قليلة 

ياأوي  والذرة  القطن  بحطب  امل�سقفة  »اجلحور«  هذه  وغري  متهدم.  اأكرثها 

اإنها يف لونها الأغرب الأ�سمر لون الطني وال�سماء وف�سالت  اإليها الفالحون. 

البهائم، ويف تكد�سها وجتمعها »كفوراً« و»عزبًا« مبعرثة على ب�سيط املزارع، 

لكاأنها هي نف�سها قطعان من املا�سية مر�سلة يف الغيطان. هذه القطعان من 

البيوت التي تعي�ض يف بطونها ديدان من الفالحني امل�ساكني هي كل ما تقع 

العني عليه يف هذه البقاع. ويزيد يف كربه هذا ال�سكون يهبط على البلدة منذ 

الكالب ونهيق احلمري،  ي�سمع بعدئذ غري خوار اجلامو�ض ونبح  الغروب. فال 

النارية  الأعرية  بع�ض  واأ�سوات  والكبا�سات،  وال�سواديف  ال�سواقي  ونحيب 

اإرهابًا  اأحيانًا  النظاميون،  اأو  الليل اخلفراء اخل�سو�سيون  يطلقها يف جوف 

للغري اأو ت�سجيعًا لأنف�سهم. اإن م�ساعدي يريد دواء لهذا ال�سيق. وهل من دواء 

اأفعل  اأو املطالعة وحترير املذكرات كما  اأو ال�سري املعوج  للريف غري الزواج 

اأنا كلما وجدت اإىل ذلك �سبياًل؟ وفكر �ساحبي يف الختالف اإىل النادي، اإنه 

ل يعلم �سيئًا عن نادي هذا املركز. اإنه ا�سم يطلق على حجرة يف منزل عتيق 

اأي »كلوب« وهذا  ب�سلم من خ�سب. وهي ت�ساء مب�سباح غازي  اإليها  ي�سعد 

»الكلوب« هو وحده ال�سيء اجلدير بالحرتام يف احلجرة. اأما اأهل النادي فهم 

و�ساحب  واملوظفني  الأعيان  وبع�ض  املركز  وطبيب  الإدارة  رجال  بالطبع 

و»الطاولة«  الورق  لعب  غري  املكان  ذلك  يف  هوؤلء  ي�سغل  ول  الأجزاخانة. 

 يف 
ّ

واغتياب النا�ض. فهل يليق مبمثل النائب العام يف هذا املركز اأن يند�ض

هذه الزمرة؟ ولقد قلت مل�ساعدي اإين »�سخ�سيًا« اأف�سل اأن يكون ع�سو النيابة 

اليوم  ذلك  اأن�سى  لن  واأنا  يبجله اجلميع.  اأن  يريد  اإذا كان  عن كل هذا  بعيداً 

القا�سي  النادي مع  اإىل حفلة ع�ساء يف ذلك  الذي دعاين فيه رجال الإدارة 
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املقيم تكرميًا لزميل لهم منقول. ومل اأ�ستطع العتذار فذهبت. واإذا زجاجات 

القا�سي، ومل  كاأ�سي وكاأ�ض  الطعام، وقد مالأوا  املائدة بجوار  الو�سكي على 

مو�سع  ل  حيث  وي�سحك  يرثثر  وجعل  واأكرث،  ف�رشب  لنف�سه  القا�سي  يفطن 

 املاأمور وقد �سكر هو اأي�سًا واألقى يف اأذين 
َّ
للكالم وال�سحك وعندئذ مال علي

�ساحكًا »البك القا�سي فقد وقاره«! فلم اأرد اأن اأ�سمع اأكرث من ذلك. فان�سللت 

من�رشفًا اإىل بيتي يف هدوء دون اأن ي�سعر بي هوؤلء املتخبطون يف كوؤو�سهم. 

منذ ذلك اليوم واأنا ل اأ�سع قدمًا يف هذا النادي. واقتنع م�ساعدي بكالمي، 

واأردت اأن اأزيده بيانًا ليزداد حر�سًا، ولكن احلاج خمي�ض دخل حاماًل كوبًا مل 

يكد يقع نظري عليه حتى �سحت:

- ما ت�سقيني اأح�سن حرب »كوبية« وتخل�ض!

ا�ض حمكمة، 
ّ
- �سّل على النبي يا �سيدنا البك...! اأنا بقى يل ع�رشين �سنة فر

 اأ�سناف الأهايل واملوظفني ت�سدق باهلل...! ما ينفع يف املحاكم اإل 
ّ
وورد علي

�ساي مر طعم »الفورنيه«؟

فرتددت قلياًل ثم مل اأجد منا�سًا وقلت:

- �ساي املحاكم و�سغل املحاكم كله مر وال�سالم، هات!

وو�سع الرجل الكوب الزجاجي اأمامي وان�رشف. وما كدت اأر�سف ر�سفة 

حتى فتح الباب ودخل عبد املق�سود اأفندي رئي�ض القلم اجلنائي بروحه الذي 

ل اأ�ستخف له ظاًل وقال:

- عندنا من نوع التلب�ض اأربع ق�سايا.

- هات!

فذهب واأر�سل اإىل الع�سكري القادم »باملحا�رش« واملقبو�ض عليهم. 

من  وجعلت  املتهمني.  اأمامنا  ن�ستدعي  اأن  قبل  الأوراق  نطالع  واأخذنا 

واأعطيته  �رشيعة  نظره  عليه  األقيت  ملفًا  وا�ست�سغرت  ق�سايا  ثالث  ن�سيبي 

م�ساعدي واأنا اأقول له: »�رشقة كوز ذرة، لن نعرث لك على اأ�سهل من مثل هذه 
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ال�سطراب  وبدا  اهلل«!.  اأمان  يف  معرتفًا  ف�ستجده  املخلوق  هذا  �سل  لل�رشقة. 

قلياًل على امل�ساعد، فهذه اأول مرة ي�ستجوب فيها متهمًا.

هذه  قراءة  ويعيد  كلمة.  كلمة  يقروؤه  وجعل  املح�رش.  يدي  من  وتناول 

البالغ  ن�سيبي  اأمر  من  اأنا  وفرغت  اخلم�ض.  على  تزد  مل  التي  »الق�سائم« 

اأ�سعاف ما عنده وهو ما زال منهمكًا يف اإعداد ملخ�سات وافية، وملخ�سات 

كاأنها قنابل �ستلقى يف �سدر �سارق »كوز  اإعداداً  للملخ�سات، واأ�سئلة معدة 

اأفعل  كنت  الق�سائية  حياتي  م�ستهل  يف  اأي�سًا  اأنا  �سحكي،  فكتمت  الذرة«. 

 القدر اأ�سد مما ق�سا على هذا ال�ساب، فنكبني بق�سية تزوير 
َّ
فعله. ولقد ق�سا علي

وقد  وقتئذ  ا�سطرابي  اأن�سى  ول�ست  بالتحقيق.  اأول عهدي   معقدة كانت هي 

مثل اأمامي املتهم املزور بطول وذلقة ل�سانه واعتياده املثول اأمام الق�ساة، 

فذهبت الأ�سئلة املجهزة من راأ�سي ومل اأدر ما اأقول، وانتظر الرجل واقفًا يف 

واأنا  عرق  �سبه  مني  وت�سبب  ب�سوؤال،   
َّ
علي اهلل  يفتح  اأو  فمي  اأفتح  اأن  هدوء 

اإيلَّ  اأح�سن مني حاًل واأربط جاأ�سًا واأقوى امتالكًا لأمره، وخيل  اأرى املتهم 

التحقيق رجاًل قدميًا ذا مران  اأنه ي�سخر مني يف دخيلة نف�سه. وكان كاتب 

طويل، �سادف يف حياته ول�سك ع�رشات من امل�ساعدين اجلدد اأمثايل. عرف 

اأتقبل  اأ�سئلة واأنا  اأبداأ به من  اأن  ما بي فاأ�رشع يعاونني ويلقنني ما ينبغي 

واأمثال هذا  اإىل تدخله.  اأظهر حاجتي  اأن  باأنفة وكربياء دون  منه املعاونة 

ال�سكرتري الهرم من ذوي احلق املغموط والف�سل املجهول مثريون، وقد �سمعت 

اإىل بع�ض من كبار رجال الق�ساء: »علمناهم ال�سغل  اأحدهم يقول يل م�سرياً 

مطرحه  يف  واقف  منا  والواحد  وم�ست�سارين،  ق�ساة  وبقوا  وارتفعوا  وم�سوا 

وجه  اإىل  اأنظر  واأنا  هذا  كل  تذكرت  ال�سبخ«،  جح�ض  زي  ي�سغر،  ول  يكرب  ل 

م�ساعدي. وراأيت اأن اأتعهد خطاه الأوىل بنف�سي، فطلبت اإليه اأن ينحي جانبًا 

احلاجب  وظهر  ففعل،  اجلر�ض  على  باأ�سبعه  ي�سغط  واأن  امللخ�سات،  هذه 

برز من �سدره  الأول، فدخل فالح كهل قد  املتهم  باإح�سار  فاأمرته  بالباب 
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�سعر اأزرق اأ�سيب كاأنه �سعر �سبعة م�سّن، وقلت للم�ساعد اأن يوجه ما يح�رشه 

من اأ�سئلة ول يخاف، واأنا اأعينه اإذا توقف، فاأحمر وجه ال�ساب وتردد، ثم جتلد 

ونظر اإىل املتهم و�ساأله:

- اأنت �رشقت كوز الذرة؟

فاجاب ال�سيخ لفوره من جوف مقروح:

- من جوعي!

فنظر امل�ساعد اإيلَّ وقال يف لهجة النت�سار:

- اعرتف املتهم بال�رشقة.

فقال الرجل يف ب�ساطة:

- ومن قال اإين ناكر، اأنا �سحيح من جوعي نزلت يف غيط من الغيطان 

�سحبت يل كوزاً..

ووقف القلم يف يد امل�ساعد، ومل يعرف ماذا ي�ساأل بعد ذلك، والتفت اإيلَّ 

ي�ستنجدين، فنظرت اإىل الرجل �سائاًل:

- �سني، يا رجل ملاذا ل ت�ستغل؟

 اإن كنت اأتاأخر.
َّ
- جيم، يا ح�رشة البك هات يل ال�سغل وعيب علي

�رشة ما يلقى غري اجلوع.
َ
لكن الفقري منا يومًا يلقى، وع

- اأنت يف نظر القانون متهم بال�رشقة.

- القانون يا جناب البك على عيّنا ورا�سنا، لكن برده القانون عنده نظر 

ويعرف اإين حلم ودم ومطلوب يل اأكل.

- لك �سامن ي�سمنك؟

- اأنا واحد على باب اهلل.

- تدفع كفالة؟

- كنت اأكلت بها.

ج عنك فوراً.
َ
فر

ُ
- اإذا دفعت يا رجل خم�سني قر�سًا �سمان مايل ي
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ة من 
ّ
- خم�سني قر�ض! وحياة را�سك اأنا ما وقعت عيني على �سنف النقدي

ال�ساعة )خمروم(  اإن كان حلد  التعريفة ن�سيت �سكله، ما اعرف  مدة �سهرين. 

من و�سطه واإل �سدوه.

فنظرت اإىل م�ساعدي واأمليت عليه ن�ض القرار:

- »يحب�ض املتهم احتياطيًا اأربعة اأيام ويجدد له ويعمل له في�ض وت�سبيه«

- ا�سحبه يا ع�سكري!

ل الرجل كفه وجهًا وظهراً حامداً ربه:
َّ
فقب

- وماله. احلب�ض حلو. نلقى فيه على الأقل لقمة م�سمونة. ال�سالم عليكم!

م�ساعدي  واطماأن  القيد.  ه 
ْ
ي

َ
مع�سم يف  و�سع  وقد  يدب  الرجل  وخرج 

وا�سرتاح باله بذهاب متهمه، وطلبت الق�سية التالية. فظهر الع�سكري ومعه 

اآخر وفتحا باب مكتبي على م�رشاعيه، وجذب داخل احلجرة اأكرث من ثالثني 

رجاًل وامراأة وولداً قد �سدُّوا يف حبال الليف، اإذ مل يجدوا يف املركز لكل هذا 

حت ملنظرهم: العدد قيوداً حديدية. فما متالكت اأن �سِ

- اهلل اأكرب! موا�سي طالعة �سوق ال�سبت؟ ِحل احلبال يا ع�سكري!

فقال احلار�ض وهو يحل باأ�سنانه عقدة حبل:

- فت�سنا يا �سعادة البك بيوتهم وجدنا فيها املمنوعات. وباقي غريهم 

واأورطة  املالحظ  ح�رشة  مبعرفة  والقب�ض  التفتي�ض  حتت  الناحية  اأهل  من 

الهجانة!

ْدت يف خميلتي ما قراأته ال�ساعة 
َ
فاأدرت ب�رشي يف هوؤلء الآدميني. وا�ستع

عن تهمتهم يف الأوراق التي اأمامي وقلت:

- ممنوعات!

- فا�ستدرك احلار�ض:

- امللبو�سات يا فندم.

نعم. اإن ما قراأت ال�ساعة هو اأن �سيارة كبرية كانت حتمل اأكيا�سًا �سخمة، 
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و�رشاويل،  رَت 
ُ

و�س معاطف  من  وال�سوفية  القطنية  املالب�ض  مبختلف  مملوءة 

املتاجر  من  القاهرة  يف  متجر  حل�ساب  اجللدية  الأحذية  من  اأنواع  وكذلك 

الناحية،  لدائر  املحاذية  الرتعة  بكل هذا ج�رش  لياًل  ال�سهرية، وكانت جتتاز 

يف  الكي�ض  ولبث  املالب�ض،  باألوان  مفعم  كبري  كي�ض  املاء  يف  منها  ف�سقط 

اأعماق الرتعة حتى انخف�ض من�سوبها وانح�رش املاء عن الب�ساعة فهرعت تلك 

البلدة العارية اإىل الكنز الذي ل ي�سابه كل الكنوز وت�سابقت الأيدي اإىل الكي�ض 

الراقد يف الطني جتذب من بطنه ما ت�سل اإليه، فاإن كان �رشواًل من ال�سوف 

فيه  اجلوخ دخل  كان معطفًا من  واإن  الأزرق  اجللباب  فوق  احلال  لب�ض يف 

الرجل )بحرامه( واإن كان حذاء لمعًا و�سع يف الأقدام بغري جوارب. وم�ست 

يف  الك�ساوي  البحر،  يف  »الك�ساوي  مهللة:  فرحة  الطرقات  يف  جتري  البلدة 

البحر...«، اإىل اأن راآهم رجال احلفظ وا�ستكرثوا عليهم النعمة وعدُّوها بالن�سبة 

لهم »ممنوعات« وا�ستغربوا اأمرها وا�ستك�سفوا �رشها...

 
ّ
وراأيت اأول الأمر اأن اأ�ساألهم جملة، عّلني اأظفر منهم باعرتاف يي�رش علي

مهمتي. فاألقيت عليهم نظرة �ساملة:

- �رشقتم املالب�ض؟

فاأجابني من بينهم �سوت عميق رزين:

الكي�ض وكل  البحر رمى علينا  ال�رشقة،  اأبداً واهلل ما �رشقنا ول نعرف   -

واحد منا طال ن�سيبه.

فقلت للرجل من فوري:

- ن�سيبه؟ هو الكي�ض ِملك البحر والَّ له اأ�سحاب خواجات!

فاأجاب الرجل يف �سوته العميق الهادئ:

- راح من بالنا اأن له اأ�سحاب يا ح�رشة البك ربنا يعّلي مراتبك اراأف 

بحال الفالحني امل�ساكني!

- امل�ساألة م�ساألة قانون. والقانون �رشيح: اإن كل من وجد �سيئًا مملوكًا 
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للغري وحفظه بنية امتالكه يعامله معاملة ال�سارق. فهمتم؟

- فهمنا يا ح�رشة البك، لكن... بقى... الك�ساوي كانت قدام نظرنا ورماها 

البحر علينا والواحد منا من غري موؤاخذة عريان..

- اأنت يا رجل فاكر الدنيا فو�سى، والَّ فيه قانون وحكومة!

ويظهر اأن الرجل مل ي�ستطع �سرباً فقال:

تركتنا  ول  ك�ستنا  ل  �رشها؟!  كفاية  ول  منها  ل  احلكومة  هي  بقى   -

ننك�سي!

- اأنا م�سطر اإىل اأن اأحب�سكم.

والعيال  منا،  الك�ساوي  و�سحبتم  دورنا  فت�ستم  اأنتم  البك.  جناب  يا   -

الفرحانة عادت تبكي، ورجعنا لأ�سلنا ل لنا ول علينا. يبقى احلب�ض له لزوم؟!

- اأفرج عنكم ب�سمان مايل.

- مايل؟! الفالحني عرايا يا ح�رشة النايب!

- تف�سلوا من غري مطرود! دماغي وجعني واملناق�سة مع اأمثالكم �سياع 

يف  املو�سوعة  احلبال  من  اأ�سد  بن�سو�ض  د 
َّ
مقي واأنا  �رشيح  القانون  وقت. 

اأيديكم. امل�ساألة عندي قبل كل �سيء م�ساألة قانون. »يحب�ض املتهمون كلهم 

يا  ا�سحبهم  وت�سبيه«  في�ض  لهم  ويعمل  لهم  ويجدد  اأيام  اأربعة  احتياطيًا 

ع�سكري!

فخرجوا جميعًا يف �سف طويل ويف ذيلهم رجل يقول هام�سًا:

- يحب�سونا لأن ربنا ك�سانا!

انت�رشت يف احلجرة، فناديت احلاجب  وهداأ املكان. ولكن رائحة كريهة 

واأمرته يفتح النوافذ. ففعل وهو يلعن ب�سوت خافت هذا اجلامو�ض الأبي�ض 

اإىل م�ساعدي  التفاتة  اإدخاله حجرات احلكومة. وحانت مني  الذي ل ينبغي 

فوجدته مطرقًا مفكراً. فداخلني حب ا�ستطالع اأن اأعرف ما بنف�سه الآن. اأتراه 

قد تاأثر ل�سيء! اأترى دقة احل�ض ورقة ال�سعور - التي جاء بها كما جئنا كلنا 
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املوت..  اأنها يف طريق  اأم  مازالت حية  بالريف -  احلكومي  مبداأ عملنا  يف 

ودخل  املاأمور.  �رشبة  فيها  عرفت  الباب  �رشبت  �سديدة  ع�سا  طرقة  ولكن 

�ساحبنا يلهث وي�سيح:

- البنت رمي...

- مالها؟!

قلتها رغمًا عني يف لهفة. فا�سرتاح املاأمور على كر�سي واأنا انتظر الكالم 

من فمه ب�سرب نافذ. غري اأنه نظر اإىل احلاجب بالباب:

- ا�سقني وحياة عينيك!

واأخرج منديله احلرير ال�سناعي من كمه وم�سح وجهه وراأ�سه واأنا على 

اأحر من اجلمر. واأخرياً التفت اإيلَّ وقال:

- اختفت!

ًا.
ّ
فنظرت اإليه ملي

- تتكلم جّد 

- هربت مع ال�سيخ كلب!

- ال�سيخ ع�سفور؟!

- نهاره اأ�سود!

- والعمل؟

الطرق  جميع  يف  الأثر  تقتفي  احلال  يف  تقوم  الهجانة  فرقة  اأمرت   -

الزراعية...

- وجل�سنا يف �سمت. وقد �رشد فكر كل منا...
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15 اأكتوبر...

مل ميكث املاأمور عندي طوياًل، فقد ذهب �رشيعًا وانقطعت عني اأخباره، 

وطلبته كثرياً بالتليفون يف املركز فلم يدر اأحد اأين مقره. كل ما عرفوه عنه 

نهاري  طول  وانتظرته  يعد،  ومل  املعاون  مع  فورد«  »البوك�ض  يف  خرج  اأنه 

فم�سيت  وِعيل �سربي،  ال�سم�ض  وغربت  انق�سى  النهار  ولكن  منه..؟؟  لأعرف 

بنف�سي اإىل املركز فلم اأفز بطائل، وقال يل قائل: لعله عرج على النادي فهذا 

اأع�ساوؤه  فا�ستقبلني  النادي  اإىل  وتوجهت  ترددت،  فما  فيه.  جلو�سه  ميعاد 

تلك  الوحيد يف  »ال�سليم«  الكر�سي  اإيلَّ  الأمر، ثم هرعوا يقدمون  اأول  ده�سني 

يروه  مل  اإنهم  فقالوا:  املاأمور،  عن  ف�ساألت  بي.  الحتفال  يف  زيادة  احلجرة 

واإنهم يعجبون لغيابه عن النادي حتى هذه ال�ساعة. فلما علموا مني اأنه خرج 

من ال�سباح مع املعاون يف »البوك�ض« ومل يعد، �ساحوا جميعًا من فم واحد:

- ل حول ول قوة اإل باهلل!

و�ساح �سوت من بينهم:

- �سعنا و�ساعت فلو�سنا والعو�ض على اهلل!
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ومل اأفطن اإىل مرادهم يف مبداأ اأمري، ولكن التفاتة حانت مني اإىل املائدة 

والورق املطروح عليها يف انتظار الالعبني. ففهمت للفور وتذكرت ما قيل يل 

من اأن املاأمور مل يعرف اخل�سارة قط يف هذا النادي، واأنه اعتاد يف اأوائل كل 

�سهر اأن يربح كل مرتبات املوظفني ثم يظل طول ال�سهر يقر�سهم ما يحتاجون 

اإليه لالأكل واملعا�ض حتى ل ميوتوا جوعًا اإىل اأن يقب�سوا، فيالعبهم من جديد 

وياأخذ مرتباتهم اجلديدة ويقر�سهم ما يعي�سون به طول ال�سهر، وهكذا دواليك. 

وقد اعتادوا هذه احلياة ور�سوا بها. وهم يعزون اأنف�سهم بقولهم: »�سواء اأكانت 

واحد  �سيء  واحدة..«.  فالنتيجة  املاأمور  ح�رشة  جيب  اأم  جيبنا  يف  النقود 

»ملالعبة«  البلدة  باأموال  املاأمور  خروج  هو  اخلوف،  اأ�سد  ويخيفهم  يقلقهم 

مركز اآخر. فاملاأمور ي�سجر اأحيانًا من مالعبة هوؤلء املفل�سني وقد جتردوا، 

فينتخب تارة نفراً من خرية الالعبني وينتقلون ملنازلة املركز املجاور كما 

تنتقل فرق كرة القدم... وتارة يخف املاأمور مبفرده اأو مع املعاون اإىل اأقرب 

قادمًا  »منتخبًا«  ناديهم  ي�ستقبلون يف  وتارة  »دورين« ويرجع،  يلعب  بلدة 

من بالد اأخرى. هنا يف مثل هذه املقارعات احلامية الوطي�ض بني بلدة وبلدة 

يتعر�ض للخطر جيب املاأمور، اأعني مرتبات املركز...

على اأين مل األبث اأن اأدخلت الطمئنان على قلوبهم بقويل لهم: اإن املاأمور 

قد ذهب يف غالب الظن لعمل يتعلق بق�سية ت�سغل بالنا. فهداأوا وجل�سوا حلظة 

�رشب  اأثناء  قلياًل  ويرثثرون  يتحدثون  اأخذوا  ثم  واحت�سامًا،  اأدبًا  �ساكنني 

القهوة، اإىل اأن قال اأحدهم يف نربة الرتحيب:

- ربنا عو�سنا خري بت�رشيف البك النايب، لأن ح�رشة القا�سي انقطع عن 

النادي من زمن... ب�سبب �سوء التفاهم!...

فنظرت اإىل املتكلم وقد بدا يف عيني املت�سائلة ما دعاه اإىل ال�سرت�سال.

- اأي نعم، �سوء التفاهم بينه وبني البك املاأمور. واأمعن يف الرثثرة فقال:

ال�سيدات مع بع�ض. ال�ست حرم القا�سي واقعة  اأ�سلها خالف  - امل�ساألة 
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مع ال�ست حرم املاأمور.

فانطلق  الإ�سغاء  اإىل  رغبة  بي  اأن  احلا�رشون  وظن  �سامتًا،  فاأطرقت 

اأحدهم يقول:

»ردح«  بع�ض  ونزلوا يف  الأ�سطح  فوق  لبع�ض  اأنهم طلعوا  اأخبار  اآخر   -

من النوع »الن�سيف« امراأة املاأمور اإغاظة يف �ساحبتها راحت لب�ست �سرتة 

زوجها الر�سمية »بالتاج وال�سبورة« وغطت راأ�سها من غري موؤاخذة بالطرحة 

اأم »ترتر« وقالت لها بال�سوت العايل: »اأنتم حواليكم اإل ِقلة القيمة ل مي�سي 

املركز كله  لكن  �سعره.   �سابغ 
َّ

ر مك�رش
ْ
م

ُ
ع »ُن�ض  اإل حاجب« ربابكيا  وراكم 

القا�سي نزلت  امراأة  لنا �سالم«. قامت  اأمرنا، ي�رشب  باخلفر والع�سكر حتت 

امل�سخ�سخ  البمبي  الف�ستان  فوق  احلكومة  عهدة  الأحمر  الو�سام  لها  ولب�ست 

اإل  اإمارة  لكم  اأنتم �سحيح ما  �سفيهة!  ة 
َّ
ولي ل�سانك  لها: »قطع  وطلعت تقول 

ويقول:  وي�سنق  يحب�ض  يقدر  كلها  البلد  يف  ن 
َ
م لكن  مغفلني،  غفريين  على 

ت املحكمة غرينا؟«.
َ
حَكم

لقد اأح�س�ست �سيئًا من احلرج يف ا�ستماعي اإىل هذا الكالم، فما اإن فرغت 

الفنجان على املائدة يف هدوء ونه�ست يف  القهوة حتى و�سعت  من �رشب 

احلال م�سّلمًا موّدعًا وان�رشفت.

اأجد يف  اإذ مل  اأفكر. ولقد متهلت يف خطاي،  �رشت يف الطريق اإىل منزيل 

نف�سي رغبة اإىل الحتبا�ض بني جدران اأربعة مع اأكدا�ض من ال�سكاوى املتاأخرة 

اأ�سع اأنفي يف تراب ملفاتها. واإن راأ�سي بعُد مل�سغول بغياب املاأمور، اأتراه قد 

وجدها؟.. اأين ذهب بها اإذن؟ وال�سيخ ع�سفور ماذا جرى له؟ العجيب يف الأمر 

اأن ي�ستطيع هذا الع�سفور اأن يختطف هذه الزنبقة ونحن عنه غافلون! احلقيقة 

اأنا.  اأن يختطفها من يد املاأمور ل من يدي  اإليه، لقد ا�ستطاع  اأننا مل نفطن 

ولكن الأعجب من هذا اأن تطيعه الفتاة وتذهب معه را�سية. فهو من غري �سك 

كرهها ومل يحملها قوة واقتداراً، ما �رش هذا التاأثري وهذا النفوذ العجيب 
ُ
مل ي
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بالهرب؟  اأغراها  قد  اأتراه  لقاء طويل؟  وهو ل يكاد يعرفها ومل يكن بينهما 

ولكن ما الذي يدعوها اإىل الهرب؟ اأهي جمرمة؟ اأهذا اجلمال الرائع يجرم! اأم 

نحن املجرمون اإذ نظن ال�سوء باجلمال؟ اإن من الع�سري على نف�سي اأن اأت�سور 

اجلمال غري مقرتن بالف�سيلة. اجلمال احلق والف�سيلة احلقة �سيء واحد. ولكن 

امل�ساب قمر الدولة عندما �سئل عن ال�سارب فاه بكلمة واحدة ما زال جر�سها 

اإذ علمت  الفتاة �رشخت وذهلت  اأذين: »رمي«! ولكن ما بال  الباهت يرن يف 

باجلناية اأول مرة؟ اأهو ت�سنُّع ومتثيل؟ لقد خلعت اآهُتها قلبي خلعًا يف تلك 

الليلة. وما اأ�سك يف اأن املاأمور، وهو على الأقل ذو خربة بالقرويات، قد تاأثر 

مثلما تاأثرت. فاإن كان مكر مثل هذه البنية الرقيقة يجوز على اأمثالنا فاأحرى 

ن�ستطلع  النا�ض  نفو�ض  اأمامنا  تو�سع  اأن  ل  البقر  مرابط  يف  نو�سع  اأن  بنا 

من  قدماي  وحملتني  اخلواطر  هذه  واألهتني  اأ�رشارها.  ون�ستك�سف  جماهلها 

دون ق�سد اإىل امل�ست�سفى ومررت ببابه الكبري ووقعت عيني الالهية على ذلك 

املنظر املعتاد من الأهايل والن�ساء وال�سبيان اجلال�سني القرف�ساء فلم اأحفل 

بهم. ولكني مل اأكد اأغادر هذا اجلمع حتى وقفت ده�سًا. فلقد ملحت حتت اجلدار 

مطرق  وهو  الأر�ض  اإىل  جال�سًا  ع�سفور  ال�سيخ  النا�ض  من  ق�سبة  بعد  على 

ينكت الرتاب بطرف عوده وبجواره الفتاة وقد اأ�سندت راأ�سها اإىل احلائط تعبًا 

واإعياء اأو كاآبة وحزنًا. فهمت كل �سيء. اإنها جاءت امل�ست�سفى ت�ساأل عن حال 

وكان  ومعينًا،  و�ساحبًا  دلياًل  الأخ�رش  ال�سيخ  من  اتخذت  واإنها  املري�ض. 

العمل  ما  ولكن  القريبة.  اجلهة  هذه  اإىل  بحثه  يف  يتجه  اأن  لذكائنا  ينبغي 

الأوامر. لبد  اإليهم  اأُلقي  اإين مبفردي، ول �سلطة يل بغري رجال احلفظ  الآن؟ 

بهما.  ياأتي  الع�ساكر  اأحد  لأبعث  املركز  دار  اإىل  فوري  من  الذهاب  من  اإذن 

لهما فيهربا خوفًا مني وابتعدت  بروؤيتي  اأن يعلما  ال�سري قبل  واأ�رشعت يف 

عن املكان واأنا اأقول يف نف�سي: ل �سك اأن ال�سيخ ع�سفور يعلم الآن كل اأ�رشار 

الق�سية. اأو اأنه على الأقل قد اطلع على �رش الفتاة وغا�ض بعينيه الرباقتني 
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يف بحار نف�سها العميقة املظلمة. ولكن هل يف�سي هذا ال�سيخ اإلينا ب�سيء؟ اإنه 

هو نف�سه �رش مغلق، ول�ست اأدري اأهو حقًا اأبله اأم خلف هذا الوجه ال�ساذج...؟؟ 

اأن املاأمور قد  وكنت قد بلغت املركز. وراأيت ببابه »البوك�ض فورد« فعلمت 

عاد، فاأ�رشعت واقتحمت عليه حجرته فاألقيته ملقى على »الكنبة« وقد خلع 

طربو�سه واأم�سك الُقلة الفخار يجرع منها والعرق يت�سبب من جبينه فلم يكد 

يراين حتى �ساح:

البنت.  �سحر  الكلب  ال�سيخ  اأن  لبد  �سحر!  �سغل  فيها  وحياتك  امل�ساألة   -

اأننا من ال�سبح لغاية �ساعة تاريخه ما تركنا يف دايرة املركز غيط  ت�سور 

ار ول ترعة ول 
َّ
ذرة ول زراعة ق�سب ول �ساقية ول طاحونة ول َكْفر ول دو

اأر�ض ول �سما ول طريق زراعي ول جهنم حمرا اإل قلبناها وفت�سناها �سرب 

�سرب. لو كانوا انقلبوا طري على ال�سجر اأو �سمك يف البحر كنا وجدناهم. لكن 

امل�سيبة اأنهم...

فما متالكت اأن قاطعته:

عد خطوة من هنا يا ح�رشة املاأمور!!
ُ
- امل�سيبة اأنهم على ب

فو�سع املاأمور »القلة« على الأر�ض ونظر اإيلَّ فاغراً فاه:

- اإيه؟

فقلت يف �سيء من احلدة:

- طري اإيه و�سمك اإيه!! الرجل والبنت قدام باب امل�ست�سفى من �ساعتها.

- امل�ست�سفى الأمريي؟!

- قم يا �سيخ قل لواحد ع�سكري يروح يناديهم من هناك، بال�ض اأمور...

ومل اأمت بقية عبارتي، فقد نه�ض املاأمور فرحًا قبل اأن ي�سمع مني، و�ساح 

ب�سوت جلجل يف �سحن املركز:

- يا �ساوي�ض عبد النبي!

بي�ساء  و�رشاويل  قمي�ض  يف  عمالق  رجل  ال�سطبالت  ناحية  من  فجاء 
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ورفع يده بال�سالم وقال:

- اأفندم �سعادة البك؟

- قم حاًل مع نفرين للم�ست�سفى الأمريي ومعكم قيد حديد.

فرتدد الرجل وقال مقاطعًا:

- »اأودة التنب« مفتوحة يا �سعادة البك والأنفار جارين العليق والفر�ض 

للخيل..

ف�ساح فيه املاأمور:

- يا ح�سان نفذ الأوامر اإن �سا اهلل عن اخليل ما باتوا يف ليلتهم. قلت لك 

يف احلال.

- حا�رش يا فندم!

اأن  بعد  مكتبي  اإىل  وان�رشفت  يتبع.  ما  مروؤو�سه  يفهم  املاأمور  وتركت 

مطلقًا  اأحب  ل  فاأنا  عليهما.  املقبو�ض  مع  بي  يلحق  اأن  املاأمور  اأو�سيت 

 املركز هو املاأمور. ول اأر�سى 
ُّ

ب
َ
التحقيق يف دار املركز وهي لي�ست داري. فر

لنف�سي اأن اأكون يف كنفه اأثناء عملي. خ�سو�سًا يف هذه الق�سية واأمام هذه 

مي�ض  ومل  التحقيق.  كاتب  ي�ستدعي  من  واأر�سلت  ل 
َ
ج

َ
ع على  وذهبت  البنية. 

نافذ  الباب  اإىل  النظر  اأطيل  مكتبي  اإىل  قليل حتى كنت يف حجرتي جال�سًا 

ال�سرب منتظراً قدوم الفتاة كاأنه موعد لقاء.

عن  للفور  ي�ساألني  املاأمور  ودخل  احلجرة.  باب  على  نقراً  و�سمعت 

ن ياأتي 
َ
اأر�سل م اإنه  بعد. فجل�ض وهو يقول  اأحداً   

َ
اأر اأين مل  املطلوبني فاأجبت 

بهما. وجعل ينظر هو اأي�سًا اإىل الباب ويفتل �ساربيه. وجاء كاتبي باأوراقه 

ون�رشها اأمامي. وا�ستعد كل منا. واإذا بجلبة ترتفع يف الردهة و�سوت اأقدام 

ثقيلة و�سل�سلة حديد، وطرق الباب علينا، ثم فتح واألقى بيننا ال�سيخ ع�سفور 

وحده مكبل اليدين وخلفه البا�سجوي�ض يحمل له عوده الطويل فوقع يف نف�سي 

قلق. و�سعرت بوقع مثله يف نف�ض املاأمور. فقد ابتدر البا�سجاوي�ض �سائحًا:
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- والبنت؟!

- وجدنا الرجل وحده فقب�سنا عليه يا فندم.

- وحده؟!!

قالها املاأمور كما قلتها اأنا يف نف�ض الوقت، وقد اختلط يف نف�سينا الأ�سف 

بالعجب والغ�سب. وخرج املاأمور عن طوره فنه�ض و�رشخ يف وجه ال�سيخ 

ع�سفور قائاًل:

- البنت؟!

فلم يبد الرجل حراكًا. واأجاب يف هدوء ر�سني:

- بنت مني!

فنظر اإليه املاأمور نظرة �رشزاء وقال:

- اأنت يا رجل �سارب ح�سي�ض؟! �سغل احل�سي�ض اأنا اأفهمه. طيب!!

 
َ
يدنو اأن  ال�سيخ  واأمرت  القوية فمنعته من ذلك،  يلكمه بقب�سته  اأن  واأراد 

مني فدنا ف�ساألته يف رفق:

- رمي كانت معك!

فاأجابني الرجل من غري تردد:

- اأبداً.

فاأدركت اأن عني الرجل الرباقة قد ملحتني عند مروري بباب امل�ست�سفى، 

واأن  ذلك  الأمر غري  واأن  احلال،  الفتاة يف  فاأخفى  �سيكون  ما  بذكائه  وفهم 

يف  ال�سابح  خيايل  واأن  جانبه،  اإىل  رمي  تكن  فلم  خانتني  التي  هي  عيني 

الفالحات  من  اأخرى  امراأة  على  واأثوابها  �سورتها  األقى  قد  الفتاة  هذه  جو 

اأتهم ب�رشي  اأين ذهبت رمي؟ وملاذا  املنتظرات بالباب كل هذا جائز، ولكن 

حت فيه من فوري  ول اأتهم هذا ال�سيخ املخاتل؟ ومن هو اأوًل هذا الرجل؟ و�سِ

قائاًل:

- تعال يا رجل اأنت!
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- حم�سوبك.

- من اأنت؟

ن مل يفهم ال�سوؤال. فاألقيت عليه العبارة من جديد 
َ
فنظر اإيلَّ الرجل نظرة م

يف �سدة وقوة، فقال:

- اأنا... اأنا ع�سفور، األقط احلب فوق الرتاب، واأعبد الرب حتت الرتاب!

- تكلم جد يا رجل. ا�سمك؟

- ع�سفور.

واأ�سار اإىل يديه، وفيهما القيود و�ساح:

ن حب النبي يطلقني..
َ
- اأطلقوين! م

فاأمرت الع�سكر بفك القيد من يديه، و�ساألته يف �رشامة:

- �سنعتك؟

فرتدد ال�سيخ قلياًل و�سكت حلظة، ثم لفظ اآهة من اأعماق قلبه ورجع براأ�سه 

اإىل الوراء وجمدت عيناه كاأنهما تنظران اإىل �سيء ل وجود له يف عامل احل�ض 

واحلقيقة ورفع عقريته بالغناء:

»اأنا كنـت �سيـاد

ه
َّ
و�سيد ال�سمك ِغي

نزلت بحر ال�سمـك

ه
َّ
اأ�سطـاد يل بّني

وعجبني �سكل ال�سمك

ه
َّ
يف البحر حوالي

واحدة بيا�ض �سفت�سي

ة...«.
َّ
والتانية بلطي

فقاطعه املاأمور �سائحًا:

اح من �سنتني كانت البيا�ض والَّ 
َّ
- مفهوم، مفهوم! واللي غرقت يف الري
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لطية؟!
ُ
الب

فلم يجبه ال�سيخ ومل يلتفت اإليه وم�سى يغني:

»واحدة بيا�ض �سفت�سي

لطيــة
ُ
والتانيــة ب

والتالتة من بدعهــا

�سحـرت مراكبيــه«

معنى  ذات  عجيبة  نربة  فيها  �سوته  واتخذ  الأخرية  العبارة  يف  وتنهد 

اختلجت  قد  فراأيته  املاأمور  اإىل  خفي  طرف  من  ونظرت  قلياًل،  له  ارجتفت 

عيناه، ولكنه جتلد وحتامل وقال للرجل:

- ومن هم املراكبية؟!

فاأطرق الرجل و�سمت �سمتًا عميقًا. ول�ست اأدري اأهو اأي�سًا خيال مني ما 

اعرتاين من �سعور باأن هذا ال�سيخ قد فهم.. واأنه قد اأدرك ما بنا منذ اللحظة 

الأوىل...
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16 اأكتوبر...

مل ن�ستطع اأن نعرف �سيئًا من ال�سيخ ع�سفور، ومل ن�ستطع كذلك اأن نقب�ض 

عليه، فهو مل يرتكب اأمراً يقع حتت ن�سو�ض القانون فاأطلقناه، وخطر ببالنا 

اأن ندفع يف اأثره اأحد املخربين ع�سى اأن ن�ستك�سف خمباأ الفتاة.. ولكن اأين هو 

اإنه يعرف كل رجال احلفظ  املخرب ال�رشي الذي يخَفى على ال�سيخ ع�سفور؟ 

معهم  و�سهر  املرات،  مئات  الوقائع  يف  معهم  قام  الذي  وهو  اأكيدة،  معرفة 

اآثار  الأ�سلحة. واقتفى معهم  واأن�سد، ودلهم على خمابئ  واأكل و�رشب وغنَّى 

املجرمني. اإنه يكاد يح�سب من اأ�رشة »البولي�ض«. تركناه ين�رشف يف �سالم. 

وقد اكتفى املاأمور احلانق باأن �سيعه اإىل الباب ب�سفعة على قفاه �سفى بها 

غليله، وان�رشف بعد ذلك كلٌّ منا اإىل �ساأنه: املاأمور اإىل ناديه، واأنا اإىل منزيل 

حيث خلعت مالب�سي وخلوت اإىل نف�سي، واأخرجت كرا�سة يومياتي األقي فيها 

هذا الكالم الذي ل اأجد من اأف�سي به اإليه يف هذا الريف. اإن القلم َلنعمة لأمثالنا 

ممن كتبت عليهم الوحدة، ولكن القلم كاجلواد ينطلق اأحيانًا من تلقاء نف�سه 

يتقدَّم كاأن يف  اأن  ى 
َ
وياأب واأحيانًا يحزن ويثب على قدميه  كالطائر املرح، 
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ال�ساعة يهتز يف يدي ويرق�ض ول يطيعني  الراأ�ض، وهو  اأفعى رافعة  طريقه 

اإىل خزانة مالب�سي  اأو يق�سيه عن مروج الأحالم، فنظرت  كاأن �سيئًا يخيفه 

باأ�سنانه، فجعلت  اخل�سب  يقر�ض  واقفًا  راأ�سها  على  اأ�سود  فاأر  فاإذا  اخل�سبية 

اإليه علَّه يذهب، فلم يذهب، وم�ست �ساعة وهو مكانه واأنا يف مكاين،  اأنظر 

كالنا له عمل من غري �سك، وهو فيما يبدو يل ل يحفل بوجودي، ولكني اأنا 

اأحفل بوجوده. فزيارته يف هذه ال�ساعة �سغلتني عن نف�سي، واأخذت األحظه 

وهو مي�سح راأ�سه وفمه بيديه ال�سغريتني. وجلت اأفكر يف هذا املخلوق الذي 

، وهنا كل الفرق بيني وبينه وتركت هذا النجار ال�سغري ذا املن�سار  ل يفكر يفَّ

 واأحكمت ربط 
َّ
الدقيق، وحملت كتابي اإىل �رشيري و�سدلت »النامو�سية« علي

اأطرافها حتى اآمن ف�سول هذا الزائر اإذا حدثته نف�سه مبداعبة قدمي العارية. 

ومل اأجد فائدة من »امل�سايد« فاإنها تكلفني عناء اإعدادها وترقب نتيجتها. 

اإذا  اأ�سق على النف�ض ول اأدعى اإىل اإ�ساعة الوقت من انتظار النتيجة،  ولي�ض 

الفري�سة حا�رشة حتاورنا وتداورنا ول تقع حتى تقع معها نفو�سنا.  كانت 

وفوق ذلك فَلَكم قن�سنا من الفريان، ومع ذلك مل تنقطع زيارتها، فلنرتكها 

اأنف�سنا  على  نحن  ولنحر�ض  اجلميل،  هذا  لها 
ّ
ولنحم وتروح،  جتيء  اإذن 

وحوائجنا. واأنا - وهلل احلمد - لي�ض يل حوائج يخ�سى عليها، غري هذا الأثاث 

الرخي�ض من اخل�سب الأبي�ض قد حطمته كرثة التنقالت من بلد اإىل بلد. فماذا 

بقليل  الع�ساء  بعد  الليلة  تلك  اأ�سنان �سغرية؟ ومنت يف  به  اأن تعبث  ي�سريه 

فاإن يف اليوم التايل جل�سة القا�سي ال�رشيع، وقد كلفت م�ساعدي بح�سورها 

نه على نظام اجلل�سات، وما يتبع 
ّ
اأمر اإىل جواره كي  اأح�رشها معه  اأن  على 

فيها من اإجراءات. وجاء ال�سباح وذهبت اإىل املحكمة فوجدت م�ساعدي يف 

غرفة املداولة متاأبطًا مظروفًا به و�سامه وهو يف انتظار القا�سي. ومل يلبث 

القا�سي اأن جاء يف القطار القادم من القاهرة وخلفه �سعبان احلاجب. وهما 

ي�ستدان يف اخلطى والقا�سي يخرج من جيبه نقوداً يناولها للحاجب ويقول 
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له:

�سعبان  يا  للبي�ض   
َ
وا�سح اللوح!  بيت  ق�رشة  من  فالحي  يكون  اللحم   -

»كوي�ض«  ال�سالل  يف  احلاجة  اأو�سع  عهدتك.  على  واجلبنة  والزبدة  اأفندي، 

وانتظرين بها على املحطة يف قطر 11 كاملعتاد، اطلع اأنت ال�سوق والأفندي 

املح�رش يقوم بدلك بالعمل!

لة قائاًل:
َ
ج

َ
وان�رشف احلاجب �رشيعًا، ودخل علينا القا�سي و�سلم يف ع

- اأظن ندخل اجلل�سة.

و�سفق بيديه:

- يا اأفندي يا حم�رش! ح�رش اجلل�سة... اجلل�سة.

واألقى مبعطفه التيل الأبي�ض ال�سفري على كر�سي. واأخرج و�سامه الأحمر 

من حمفظته ولب�سه يف احلال. واأقبل الفرا�ض بالقهوة ف�رشبها القا�سي وهو 

و�ساح  اأعقابه،  يف  ونحن  اجلل�سة،  قاعة  على  وهجم  جرعتني  يف  واقف 

املح�رش:

- حمكمة!!

ونظر القا�سي يف »الرول« وقال:

ق�سايا املخالفات. حممد عبد الرحيم الدنف، مل ينّق دودة القطن.. غيابي 

خم�سني قر�ض. تهامي ال�سيد عنيبة... مل يقدم ابنه للتطعيم.. غيابي خم�سني... 

حممود حممد قنديل، اأحرز بندقية بدون رخ�سة.. غيابي خم�سني وامل�سادرة. 

غيابي خم�سني.. غيابي خم�سني..

ينادي  واملح�رش  �سيء،  يوقفه  ل  كال�سهم  الأحكام  القا�سي يف  وانطلق 

كم عليه 
ُ

دَّ غائبًا وح ُ
مرة واحدة حتى يالحق القا�سي، فمن مل ي�سمع النداء ع

غيابيًا. ومن �سمع بامل�سادفة فح�رش يجري ابتدره القا�سي:

- اأنت يا رجل تركت غنمك ترعى يف زراعة جارك؟.

- اأ�سل احلكاية يا �سعادة البك...
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- ما عندنا�ض وقت ل�سماع حكايات.. ح�سوري خم�سني. غريه.

عبد الرحمن اإبراهيم اأبو اأحمد... اإلخ اإلخ..

وانتهت املخالفات يف مثل ملح الب�رش، وجاء دور ق�سايا اجلنح وفيها 

فاأخرج  الأناة.  من  �سيء  اإىل  حتتاج  وهي  حمامني  ومرافعة  �سهود  �سماع 

القا�سي �ساعته وو�سعها اأمامه، و�ساح يف املح�رش:

- ب�رشعة الق�سية الأوىل...

فنادى املح�رش:

- �سامل عبد املجيد �سقرف...

اإىل املتهم وهو مل يجتز  التهمة والتفت  الرول وعرف  القا�سي يف  فنظر 

بعد عتبة باب اجلل�سة و�ساح فيه:

- �رشبت احلرمة؟ كلمة واحدة.. قل ِمن عندك!

ة!!
َ
م

ْ
ر

ُ
- يا �سعادة البك فيه راجل ي�رشب ح

- ممنوع الفل�سفة. كلمة ورد غطاها. �رشبت؟ نعم اأو ل؟

- لأ.

ف�ساح القا�سي يف املح�رش:

- ناِد ال�ساكية.

فح�رشت احلرمة امل�رشوبة تتعرث يف »مَل�سها« الأ�سود الطويل، فلم ينتظر 

القا�سي حتى تدخل اجلل�سة، و�رشخ فيها:

- �رشبك؟

- اأ�سل يا �سيدي القا�سي ربنا يخليك...

- مفي�ض اأ�سل. �رشب والَّ لأ؟ هي كلمة ل غري.

- �رشب.

- كفاية. وا�ستغنت املحكمة عن بقية ال�سهود.. كالمك يا متهم.

�سماعه  عن  م�سغول  والقا�سي  نف�سه  عن  يدافع  وجعل  املتهم  فتنحنح 
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فرفع  فرغ  اأن  اإىل  بالر�سا�ض  الرول  احلكم على  احليثيات ومنطوق  بكتابة 

راأ�سه ونطق باحلكم دون اأن ينظر اإىل املتهم اأو ينتظر بقية دفاعه.

- �سهر مع ال�سغل.

- يا �سعادة القا�سي اأنا عندي �سهادة. ل �رشبت ول بطحت. احلكم ظلم. 

ظلم يا نا�ض.

- اخر�ض! ا�سحبه يا ع�سكري!

�ض 
َّ
ت الق�سية التالية. فح�رش رجل َهِرم مقو

َ
ف�سحبه الع�سكري بعيداً. ونودي

الظهر اأبي�ض اللحية يدب على ع�سا فابتدره القا�سي:

- بددت القمح املحجوز عليه؟

- القمح قمحي يا �سعادة القا�سي واأكلته اأنا والعيال.

- معرتف. ح�سوري، حب�ض �سهر مع ال�سغل.

- �سهر! يا م�سلمني! القمح قمحي. زراعتي... مايل...

هو  كاأمنا  احلا�رشين  اإىل  زائغتني  بعينني  ينظر  وهو  الع�سكري.  ف�سحبه 

ل ي�سّدق اأن احلكم الذي �سمع حقيقي. اإن اأذنه ل �سك قد خانته، واإن اليقني 

املح�رش حقيقة  لقد جاءه  اأحد،  قمح  ي�رشق  فهو مل  احلا�رشين.  النا�ض  عند 

به  ا�ستد  اجلوع  ولكن  احلكومة،  ي�سدد مال  عليه حتى  فحجز وعينه حار�سًا 

اإن  ال�سارق؟  ويعاقبه عقاب  �سارقًا  يعّده  الذي  ذا  ن 
َ
فم فاأكل قمحه  وبعياله 

هذا ال�سيخ ل ميكن اأن يفهم هذا القانون الذي ي�سميه ل�سًا لأنه اأكل زراعته، 

وثمرة غر�سه. اإن هذه اجلرائم التي اخرتعها القانون اخرتاعًا ليحمي بها مال 

احلكومة اأو مال الدائنني لي�ض يف نظر الفالح جرائم طبيعية يح�سها بغريزته 

اأن ال�رشب جرمية والقتل جرمية وال�رشقة جرمية. لأن  اإنه يعرف  ال�ساذجة. 

جلية،  بديهية  فيها  اخللقية  الرذيلة  واأن  الغري،  على  ظاهراً  اعتداء  ذلك  يف 

يظل  قانونية  جرمية  هو  اإمنا  وحدوده؟  اأركانه  يفهم  كيف  التبديد...  ولكن 

اأمره خلالقه. وت�سلمه  ال�سيخ  اأن يوؤمن بوجودها، واأ�سلم  يتحمل وزرها دون 
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احلرا�ض وهو يقول: »ل حول ول قوة اإل باهلل«. ونوديت الق�سية التالية، ومل 

يكد املح�رش يلفظ ا�سم املتهم حتى كان القا�سي قد وزن »الدو�سيه« يف يده 

فوجده ثقياًل وال�سهود كثريين، ونظر اإىل �ساعته ثم نظر اإىل من�سة املحامني 

فلم يجد مع هذا املتهم حماميًا فعلمت اأنه يريد اأن يوؤجل الق�سية ومل يخب 

ظني، فقد التفت اإىل النيابة قائاًل:

- النيابة طالبة التاأجيل؟

فنظر م�ساعدي اإيلَّ مرتبكًا، فاأ�رشعت قائاًل:

- بالعك�ض، النيابة تعار�ض يف التاأجيل.

فاأخفى القا�سي امتعا�سه وقال يف �سبه هم�ض:

- ننظرها وال�سالم. هات ال�سهود...

غري اأن القا�سي ذكر اأن هذه الق�سية اإمنا هي ق�سية »معار�سة« يف حكم 

غيابي �سبق فيها. وينبغي اأن تقدم املعار�سة يف خالل ثالثة اأيام. فقراأ يف 

احلال التواريخ و�ساح من فوره يف املتهم متنف�سًا ال�سعداء:

بعد  تقدمت  املعار�سة  لأن  املتهم  يا ح�رشة  �سكاًل  الق�سية مرفو�سة   -

امليعاد.

فلم يفهم الفالح ذو »الِعرى« هذا الكالم. وقال:

- والعمل اإيه يا ح�رشة القا�سي؟

- العمل اأن احلكم ال�سابق بحب�سك ينفذ عليك. احجزه يا ع�سكري.

- احلب�ض بالزور يا ح�رشة القا�سي؟ اأنا مظلوم. ل قا�سي �سمع كالمي 

ول حاكم طلب �سوؤايل حلد ال�ساعة!

- اخر�ض! معار�ستك يا رجل بعد امليعاد؟!

- وماله؟

- القانون يا رجل اأنت حمدد ثالثة اأيام.

يفهمني  ومن  اأكتب.  ول  اأقرا  اأعرف  ل  غلبان  القا�سي  �سيدي  يا  اأنا   -
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يني املواعيد؟
ّ
القانون ويقر

لت بايل عليك اأكرث من الالزم. اأنت يا بهيم مفرو�ض فيك 
َّ
- يظهر اأين طو

العلم بالقانون. احجزه يا ع�سكري!

اإىل من حواليه  يلتفت مينة وي�رشة  الرجل بني املحجوزين وهو  وو�سع 

لريى اأهو وحده الذي مل يفهم؟!

وجعلُت اأتاأمل حلظة �سحنّة هذا املخلوق الذي يفرت�سون فيه العلم بقانون 

»نابليون«!!

حجرة  اإىل  وعاد  ناه�سًا  القا�سي  ووثب  الأمر.  اآخر  اجلل�سة  وانتهت 

ل، فاإن قطار العودة مل يبق على قيامه غري 
َ
ج

َ
املداولة، وخلع و�سامه على ع

د الركوب يف اآخر حلظة، فهو يف اإ�رشاعه مل 
َّ
�سبع دقائق. ولكن القا�سي تعو

يفقد ثباته الداخلي ول اطمئنانه، وتناول معطفه الأبي�ض وو�سعه على ذراعه 

و�سلم علينا وان�رشف اإىل املحطة يف �سبه رك�ض، واإذا كاتب النيابة يدخل 

م�رشعًا ببع�ض امللفات وخلفه ع�سكري ي�سحب م�سجونًا والكاتب ي�سيح:

اأمر حب�ض معرو�سة على ح�رشة  القا�سي م�سى؟ عندنا معار�سة يف   -

القا�سي.

فقلت له يف احلال:

- احلق القا�سي على املحطة قبل ما يركب.

ف�ساح الكاتب يف الع�سكري:

- هات امل�سجون يا �ساوي�ض واطلع على املحطة.

مربوطًا  ذيل حار�سه  وامل�سجون يف  واجلاوي�ض  الكاتب  اجلميع:  وهرول 

وا كلهم خلف القا�سي الراك�ض. هذا منظر ماألوف 
ُ
يف ال�سل�سلة كاأنه كلب. وجر

لأهل البلد يف يوم هذه اجلل�سة. فاإن املعار�سات املتاأخرة والتجديد لأوامر 

بدقيقتني،  القطار  قيام  قبل  املحطة  »بوفيه«  يف  ومت�سى  تنظر  احلب�ض 

العربة  والأخرى يف  الر�سيف  على  زالت  ما  القا�سي  وقَدم  القطار  ويتحرك 
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الأخرية وهو يقول:

- رف�ض املعار�سة وا�ستمرار حب�ض املتهم.

بينما  البوفيه  مائدة  »رخامة«  فوق  احلكم  هذا  منطوق  الكاتب  ن 
ّ
فيدو

يت�سلم القا�سي من �سعبان الراك�ض خلف القطار املتحرك »�ساليل« البي�ض 

والزبد واللحم، واحلاجب ي�سيح باأعلى �سوته:

- اللحم يا بك من بيت اللوح وبيت الكالوي!

و�سعدت بعد اجلل�سة اإىل مكتبي اأنا وم�ساعدي وقد بدا الوجوم على وجه 

امل�ساعد، فقد كان يح�سب اأن النيابة �ستقوم يف كل ق�سية ت�رشح وجهة نظرها 

اأعدَّ لذلك مرافعات طويلة مكتوبة بخط وا�سح جميل  يف التهام. ولقد كان 

فاإذا هو يخرج بها من اجلل�سة مطوية كما  رة،  »اأفرخ فول�سكاب« م�سطَّ على 

دخل بها، واإذا الأحكام قد انطلقت انطالق القطار يف ب�ساطة و�رشعة، والعدالة 

قد جرت جمراها يف طرفة عني كاأنها جواد ال�سباق من دون حاجة اإىل هذا 

هذه  به  ليح�سو  لياليه  �سهر  الذي  وال�ستدلل  وال�ست�سهاد  وال�رشح  التحليل 

الأوراق.

 رئي�ض القلم اجلنائي بربيد النيابة. 
ّ
وخلوت اأخرياً يف مكتبي. ودخل علي

اأو  غالفًا  نف�ض  كدنا  وما  �سباح،  كل  يف  كاملعتاد  اأمامي  مظاريفه  وفتح 

يًا عرفت فيه �سوت 
ّ
غالفني حتى �سمعنا �سجيجًا خارج احلجرة و�سوتًا مدو

ال�سيخ ع�سفور، فبعثت من ي�ساأله عن خربه، فقيل يل: اإن املركز اأر�سله اليوم 

مقبو�سًا عليه بعد اأن حرر له حم�رش ت�رشد. فاأدركت اأن املاأمور مازال يعتقد 

اأن هذا ال�سيخ هو الذي خطف البنت. واأن حقده عليه ما زال متاأججًا واأنه جلاأ 

فكرة  بالت�رشد  ع�سفور  ال�سيخ  اتهام  فكرة  اإن  به.  ليوقع  الإدارة  و�سائل  اإىل 

ال�سيخ  هذا  اأن  واحلقيقة  املغيظ.  املاأمور  بذهن  اإل  تخطر  اأن  ميكن  ل  نرية 

مت�رشد ل اأكرث ول اأقل. وهو من هذه الناحية ي�سلح فري�سة لن�سو�ض القانون 

التي  الأعوام  تلك  كل  املركز  عنه  ي�سكت  اأن  العجيب  ولكن  اأيدينا.  بني  التي 
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تعجبني  مل  الو�سيلة  هذه  اإن  ال�ساعة..  اإل  �سناعته  اأمر  اإىل  يفطن  ول  م�ست 

كثرياً ومل تر�ِض �سمريي الق�سائي، فاإن ن�سو�ض القانون ل ينبغي اأن تكون 

الوقت الذي نختاره.  ن نريد �رشبه يف 
َ
اأيدينا ن�رشب بها على م اأ�سلحة يف 

اإن  انتقامية.  م�ساألة  �سك  غري  من  هو  اليوم  ع�سفور  ال�سيخ  على  القب�ض  اإن 

املاأمور وقد راأى هذا الرجل يفلت من تهمة خطف الفتاة دبر وفكر يف طريق 

ي�سلكه  اأن  يح�سن  ل  الذي  الإدارة  اأ�سلوب  هذا  الإفالت.  منه  ي�ستطيع  ل  اآخر 

رجال الق�ساء، وعزمت يف نف�سي اأن اأفرج عن الرجل، ولكني اأرجاأت النظر يف 

اأمره حتى اأفرغ من »توريد البو�ستة« التي اأمامي. فلقد قدم يل عبد املق�سود 

اأفندي مظروفًا اأ�سفر �سخمًا علمت اأن فيه »ق�سايا جنايات« مر�سلة اإلينا من 

الريا�سة لدر�سها واملرافعة فيها اأمام حمكمة اجلنايات املنعقدة يف هذا ال�سهر 

يف عا�سمة املديرية التي نعمل يف دائرتها. فاألقيت نظرة على هذه الق�سايا 

فوجدتها حتوي مئات ال�سفحات. وهل يل راأ�ض يت�سع الآن لكل هذا؟ ل �سيء 

ينفرين من عمل النيابة غري املرافعة يف ق�سايا اجلنايات. فاإن من الع�سري 

على ذاكرتي ال�سعيفة اأن حتيط بكل تلك التفا�سيل التي تتكون منها اجلرمية 

كي تب�سطها بعد ذلك يف نظام وترتيب وهدوء اأمام م�ست�سارين ثالثة عاب�سني 

وحمامني مرتب�سني، وجمهور ي�ساهد ويحكم ل على لب املو�سوع، بل على 

مدى اإتقان احلركات والإ�سارات، ورنني ال�سوت يف القاعة، ومهارة الإلقاء، 

وال�رشب باليد فوق املن�سة. اإين بطبعي ل اأ�سلح اإل ملالحظة النا�ض ِخفية 

اأن ي�ساهدين النا�ض ممثاًل بارعًا قد �سلطت  يتحركون فوق م�رشح احلياة، ل 

على وجهه الأ�سواء، اإن هذه املواقف تعمي ب�رشي، وُتذهب لبي، وتطري ما 

يف ذاكرتي، وتفقدين ذلك الهدوء النف�سي الذي اأرى به اأعماق الأ�سياء، لذلك 

تلك  زال يف  ما  فهو  امل�ساعد،  الق�سايا على  باإحالة هذه  واأمرت  ترددت  ما 

ال�سن التي يبهر فيها الإن�سان ويعجب بهذه املواقف واملظاهر، وقد يكون له 

اإليه. واإين فوق ذلك   اأن اأوجهه 
َّ
من ح�سن ال�ستعداد لهذا العمل ما يجب علي



88

مالهيها  يف  يجد  حيث  املديرية  عا�سمة  يف  اأيامًا  الإقامة  فر�سة  له  اأتيح 

الريف  هذا  يف  وال�سيق  الوحدة  اأثر  من  ويلطف  عنه.  يرفه  ما  وم�ساربها 

ال�سامت. واأعجبتني هذه احلجج وراأيتها كافية لإقناعي بوجوب اإزاحة هذه 

الق�سايا الثقيلة عن كاهلي. وناولني رئي�ض القلم اجلنائي بعد ذلك مظروفًا 

»تلك  نف�سي:  فقلت يف  ي« 
ّ
»�رش كلمة  الأحمر  باحلرب  عليه  قراأت  اآخر �سغرياً 

ملحوظة من النائب العام«. فاأ�رشعت بف�سه فاإذا هو بالغ من جمهول اأر�ِسل 

 لإجراء الالزم فيه فن�رشته 
َّ
اإىل النائب العمومي راأ�سًا يف القاهرة فاأحاله علي

 العجب، 
ّ
يف يدي وقراأته باإمعان، ومل اآت على اآخره حتى كان قد ا�ستوىل علي

واأطرقت حلظة اأفكر، ثم اأعدت النظر فيه ومتهلت يف قراءة �سطوره هذه:

»�سعادة النائب العمومي مب�رش                 دام

املوجود  امل�رشوب  علوان  الدولة  قمر  زوجة  احلرمة  باأن  نعرفكم 

رتَّ عليها حالق 
َ
وت�س �سنتني خمنوقة  »بال�ستبالية املريي« كانت ماتت من 

زوجها  وا�ساألوا  احلكومة  علم  بدون  دفنها  واأجرى  الر�سوة  اأجل  من  ال�سحة 

علوان واأختها البنت رمي عن الذي خنقها. واأ�سباب اجلرمية معلومة ول تخفى 

اأ�رشاراً  تك�سفون  واإنكم  بنف�سكم  بالتحقيق  خاطركم  كلفتم  اإذا  فطنتكم  على 

خطرية وت�رشبون على اأيدي الأ�رشار. »وتو�سعون« العدل يف جمراه. والعدل 

نْيَ النَّا�ِض  َ
 ب

ْ
ُتم

ْ
َكم

َ
اإَذا ح

َ
اأ�سا�ض امللك. وقد قال اهلل عز وجل يف كتابه العزيز: )و

ْدِل( �سدق اهلل العظيم«.
َ
وا ِبْالع

ُ
ُكم اأَْن حَتْ

»فاعل خري«
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17 اأكتوبر..

ن ترى يكون مر�سله املجهول؟ الأ�سلوب 
َ
فكرت ملًّيًا يف اأمر ذلك اخلطاب، م

ينم عن اأن �ساحبه اأزهري ف�سد. هذه الآية القراآنية وهذا التوزيع ل ي�سدران 

اإل عن هذا ال�سنف الذي ي�ستغل علمه القليل وجهل النا�ض املطبق يف الريف، 

والأفراد.  الأ�رش  بني  ال�سقاق  وبذر  املاأجورة  البالغات  حترير  على  فيعي�ض 

ما  ولو �سح  التحقيق.  ت�ستدعي  وقائع   حال 
ّ

اأي ولكن يف هذا اخلطاب على 

بجناية  الأمر  من  خلرجنا  خنقًا  قتلت  الدولة  قمر  زوجة  اأن  من  فيه  جاء 

متخ�ست عن جناية ليهمنا الآن البحث عن �ساحب اخلطاب بقدر مايهمنا 

اإذن من فتح املقربة وا�ستخراج جثة زوجة  التاأكيد من �سحة التهام. لبد 

امل�ساب وعر�سها على الطبيب ال�رشعي. وقد اجته تفكريي كله هذا الجتاه 

فلم اأ�سغل ذهني مبا ورد عن رمي يف هذا البالغ وما ميكن اأن يلحقها من �رش. 

ذلك اأن كل �سيء مرتتب على نتيجة فح�ض اجلثة. وكنت قد بادرت فاأخطرت 

لفتح املقربة، فعينت  اإجراءات  ال�رشعي بربقية، وقمت مبا يلزم من  الطبيب 
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عليها احلرا�ض ي�سهرون الليل بجوارها حتى ل يعبث بها عابث. واأر�سلت يف 

اد« وكنت قد ات�سلت تليفونيًا باملركز عقب قراءتي ذلك اخلطاب 
ًّ
طلب »اللح

لأخطر املاأمور، فقيل يل اإن املاأمور ركب وم�سى اإىل اجتماع خطري معقود 

يف املديرية بريا�سة املدير، وح�رش اإيلَّ للفور املعاون يقول: 

- �سعادتك اطلعت طبعًا على جرائد امل�ساء؟

- اأبداً.

- يف البلد اأزمة وزارية.

منذ  الإدارة  رجال  اأن  وعلمت  املديرية،  اجتماع  �رش  احلال  يف  فاأدركت 

م هوى الوزارة اجلديدة، حتى 
ًّ
ال�ساعة لن يكون لهم عقل ول فكر يف غري تن�س

ا اأنف�سهم للميل معها كما ماّلوا مع غريها. وهذا امليل يبدو اأكرث ما يبدو 
ًّ
يعدو

د والأعيان املوالني للوزارة الآفلة، والبت�سام الوديع 
َ
م

ُ
يف التجهم ال�رشيع للع

ل  ق�ساء  رجل  فاأنا  للمعاون  مالحظة  ة 
ًّ
اأي اأبد  ومل  املقبلة.  الوزارة  لأن�سار 

ينبغي يل الكالم يف ال�سيا�سة، ومهما تغريت الوزارات والأحزاب فاإن القانون 

هو القانون. والتفت اإليه اأخرياً وقلت يف هدوء: 

- اأظن ح�رشتك تقوم معنا بدل املاأمور.

- الظروف احلا�رشة متنعني من ترك املركز. لكن مالحظ النقطة موجود 

هنا يف خدمة �سعادتك.

اأنتظر  وجل�ست  ال�سيارة،  باإعداد  واأمرت  مركزه،  اإىل  ين�رشف  فرتكته 

الطبيب ال�رشعي وقد اأجاب على برقيتنا باإ�سارة تليفونية اأنه حا�رش اليوم. 

 عبد املق�سود اأفندي واأ�سار بيده اإىل »النتيجة« املعلقة باحلائط، 
َّ
ودخل علي

وذكرين ب�رشورة تفتي�ض �سجن املركز، فالنيابة عليها اأن تقوم بهذا التفتي�ض 

اأن يذكرين فيما  اإليه واأمرته  األتفت  فجاأة مرتني يف كل �سهر على الأقل فلم 

بعد، فم�سى خطوتني ثم عاد وغمز بعينه:

- فيه اإ�ساعة اأن الوزارة اجلديدة تاألفت وناوية جتري انتخابات جديدة.
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- وماله؟

- غر�سي يعني.. قبل �سجن املركز ما يزدحم..

اأجلها،  نقوم من  التي  الق�سية  اأوراق  بتقليب  بكلمة وت�ساغلت  اأنب�ض  فلم 

وراأى رئي�ض القلم اجلنائي اأين لن اأجيب فان�رشف مرتدداً متباطئًا. واأدركت 

من هيئته اأنه مل ياأت من تلقاء نف�سه، فناديته فرجع، فقلت له يف ابت�سامة 

التخابث: 

- كاتب �سبط املركز كلمك يف التليفون؟

فاأجاب للفور:

التفتي�ض مكتوب. وكل  ددة جاهزة..وحم�رش 
ًّ
م�س ال�سجن  ودفاتر  - طبعًا 

�سيء متام، ول باقي غري اإم�ساء �سعادتك.. واحلكاية كلها قيمة ربع �ساعة 

ونكون انتهينا من ماأمورية تفتي�ض ال�سجن.

فنظرت اإليه �زشراً:

- �سيء جميل! تفتي�ض فجائي م�سبوط يا عبد املق�سود اأفندي..؟

فارتبك الرجل قلياًل ثم قال: 

 - اأنا غر�سي راحة �سعادتك من جهة، وعدم اإحراج املركز يف الظروف 

احلا�رشة من جهة اأخرى..

- طيب. طيب..

حجرتي،  باب  على  نقراً  �سمعت  فقد  املو�سوع.  باب  فاأقفلت  واأ�رشعت 

واأب�رشت من خلفه الطبيب ال�رشعي بحقيبته ال�سغرية ي�ستاأذن يف الدخول. 

بًا. وطلبت له فنجانًا من القهوة. 
ًّ

فنه�ست يف احلال واجتهت اإليه واأدخلته مرح

ثم جتاذبنا احلديث يف الأحوال العامة، فاأخربين باخت�سار ما �سبق اأن علمته 

من عبد املق�سود اأفندي من اأن الوزارة اجلديدة قد ت�سلمت فعاًل مقاليد الأمر، 

واأنها تعد العدة لنتخابات جديدة. ومل نعلق على هذه الأخبار ب�سيء فكالنا 

يجهل ميول الآخر. كالنا يخ�سى اأن يظهر راأيه الدفني. وبداأنا لوقتنا الكالم 
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يف العمل ويف الق�سية التي بني اأيدينا، واأخربت الطبيب بظروفها يف عبارات 

�رشيعة. وا�ستقر الراأي على املبادرة بالنتقال اإىل املقربة. فقمنا اإىل ال�سيارة 

وانطلقنا ومل نقف حتى بلغنا مكانًا ق�سيًا يف املزارع قد جتمعت فيه حتت 

ظل نخلتني اأو ثالث ب�سع مقابر من الطني والآجر قد علتها »�سواهد« طويلة 

هبطوا  احلرا�ض.  ل�ستقبالنا  وهرع  فنزلنا.  العفاريت  روؤو�ض  كاأنها  �سمراء 

اأعايل »مرتبة«  فجاأة من مراقدهم ملراآنا وخرجوا علينا، بع�سهم يهبط من 

الناقة، وبع�سهم يثب من  الهودج فوق  قد و�سعت فوق املقربة كما يو�سع 

اأمها،  حجر  من  ت�سب  قردة  كاأنهم  املقربة  هذه  يدي  بني  فر�ض  ح�سري  على 

و�ساألت عن ح�رشة مالحظ النقطة فاأ�ساروا اإىل الطريق الزراعي فراأيت فتًّى 

يف مالب�سه الع�سكرية يقبل متبخرتاً على ح�سانه الأ�سهب. ومل مت�ض حلظة 

وله 
َ
اد بفتح املقربة فاأعمل يف احلال فاأ�سه وِمع

ًّ
حتى بداأنا العمل، فاأمرنا اللح

ا اإذا كنا ا�ستدعينا 
ًّ
يف البناء الذي يخفي املدخل. و�ساألني الطبيب ال�رشعي عم

اأحداً من اأهل املتوفاة ي�ستطيع اأن يتعرف على اجلثة وَكفنها، فاأجبته اإنا ل 

نعرف للمتوفاة غري اأخت قد هربت واختفت. فاقرتح اإيفاد املالحظ اإىل القرية 

املالحظ  فقام  دفنها.  اأو  غ�سلها  امراأة من اجلريان ممن ح�رشوا  لنا  يح�رش 

للفور ملا انتدب له. واأمعن اللحاد يف الدق والهدم حتى جرح �سدر املقربة 

جرحًا بالغًا وقام عنها وهو يقول: 

- الباب من غري موؤاخذة من ورا..

وتناول اأدواته وذهب اإىل الناحية الأخرى وجعل يو�سعها �رشبًا وطرقًا. 

ف�ساح به الطبيب ال�رشعي:

اد  - هي دي يارجل انت مقربة توت عنخ اآمون؟ تغلط يف املدخل واأنت حلًّ

الناحية!

اأ�سل ياح�رشة الدكتور م�سى عليها زمن مقفلة.

و�رشب �رشبتني انفتح حتتهما املدخل. وزحف الرجل على يديه وقدميه 
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قَدم  اإىل داخل املقربة وخرج يجذب �سيئًا ملفوفًا يف »قما�ض« ل لون له من اِلِِِ

تكاد اأطرافه تتفتت يف اأ�سابعه، وو�سعه حتت اأنظارنا وهو يقول: 

ة؟
َ
- �سوفوا هي دي »بال قافية« احُلرم

فك�سف الطبيب ال�رشعي عن تلك العظام النخرة ونظر فيها ثم قال للحاد:

- ارجع بها ياحمار. دي جثة رجل.

- راجل؟!

واختفى اللحاد باجلثة يف قلب املقربة وعاد فظهر بجثة اأخرى ما كاد 

يفح�سها الطبيب حتى وجدها هي كذلك جثة رجل. وهكذا ظل يعر�ض علينا 

اجلثث التي وقعت عليها يده فاإذا كلها لرجال. ف�ساح اللحاد مغيظًا:

 - اأمال الن�سوان راحت فني يارجاله؟

 فقال له الطبيب يف هدوء: 

- ح�رشتك بالخت�سار غلطت يف املقربة.

ثم نظر اإىل املقربة التي بجوارها وقال: 

- افتح دي.

احلرا�ض  اأنزل  بينما  الطبيب  اإليه  اأ�سار  حيث  باأدواته  اللحاد  فذهب   

»متاعهم« من فوق املقربة الأوىل وهم يتهام�سون!

 - بقى كنا راكبني غلط!

فيها  ويختفي  اإليها  يزحف  اللحاد  كاد  وما  الثانية.  املقربة  وفتحت   

حتى ظهر املالحظ عائداً وخلفه امراأة تخفي وجهها بطرف طرحتها ال�سوداء 

لِوَلة:
َ
و

ُ
وترفع عقريتها م

 - ياللي كِنت منورة احلارة! ف�سد املالحظ فمها يف احلال منتهراً.

ة!
ًّ
- اخر�سي ياولي

 واقرتب الطبيب ال�رشعي من املراأة وحادثها فعلم منها اأنها كانت جارة 

للمتوفاة واأنها ح�رشت جهازها. 
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تة كفنوها قدامك؟
ًّ
- ا�سمعي يا�ستي. املي

 فتنهدت املراأة وقالت: 

-  قدامي يا�سيدي، وبقيت بعيد عنك األطم وارقع بال�سوت.

- املهم عندنا م�ض اللطم، كفنوها يف كم »درج«؟ 

حرير  ودرج  كزمري  ودرج  مرمر  درج  »اأدراج«:  تالت  العدو  عني  يف   -

اأخ�رش..

 وخرج اللحاد وقتئذ يجذب من داخل املقربة جثة فح�ض الطبيب كفنها 

وقد ذهب لونه بفعل الزمن اإل بقية اخ�رشار خفيف يف اأطرافه ينم عن حقيقة 

لونه الغابر. فاأمر من الفور بحمل اجلثة وو�سعها على »لوحني« من اخل�سب 

اإبعاد  ال�سنط، وطلب  ا �رشيعًا على هيئة م�رشحة حتت ظالل �سجرة من 
َ
ُن�سب

النا�ض  ق 
ًّ
وفر يده  يف  الرفيعة  اخليزران  ع�ساه  املالحظ  فرفع  احلا�رشين 

�سائحًا:

- بعيد. بعيد..

ي 
ّ
ظمي امل�سج

َ
وك�سف الطبيب الكفن يف احتياط. وما كاد ذلك الهيكل الع

يظهر للعيان حتى �سمعت خلفي هم�سًا وهمهمة، فا�ستدرت فاأب�رشت �سائق 

ال�سيارة خمتفيًا خلف جذع ال�سجرة �ساحب الوجه بارز العينني ي�ساهد هذا 

املنظر ول ميلك نف�سه:

- ل حول ول قوة اإل باهلل! اإنا هلل واإنا اإليه راجعون!

ال�سائق  اأنا كذلك يف  حت  واأمره بالبتعاد. و�سِ الطبيب فانتهره   وملحه 

�سيحة ان�رشف بعدها اإىل �سيارته وقبع فيها. غري اأين تاأملت قلياًل اأمر هذا 

عه؟ اأهو منظر العظام يف ذاتها، اأم فكرة املوت املمثلة 
ّ
ال�سائق.. ما الذي رو

فيها، اأم امل�سري الآدمي وقد راآه اأمامه راأي العني؟ وملاذا مل يعد منظر اجلثث 

اأو العظام يوؤثر يف مثلي ويف مثل الطبيب، وحتى يف مثل اللحاد اأو احلرا�ض 

فيها من  لدينا ما  قد فقدت  والعظام  اأن هذه اجلثث  اإيلَّ  التاأثري؟ يخيل  هذا 
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الطني  وقوالب  الأخ�ساب وعيدان احلطب  رموز. فهي لتعدو يف نظرنا قطع 

اأيدينا يف عملنا اليومي. لقد انف�سل عنها ذلك  اأ�سياء تتداولها  اإنها  والآجر. 

العظيمة  الأ�سياء  تلك  الذي هو كل قوتها. نعم. وماذا يبقى من كل  »الرمز« 

املقد�سة التي لها يف حياتنا الب�رشية كل اخلطر لو نزعنا عنها ذلك »الرمز« 

اأيبقى منها اأمام اأب�سارنا الالهية غري املكرتثة غري ج�سم مادي حجر اأو عظم 

ل ي�ساوي �سيئًا ول يعني �سيئًا. ما م�سري الب�رشية وما قيمتها لو ذهب عنها 

كل  ذلك  مع  وهو  ل�سيء.  هو  له.  ل وجود  كائن  ذاته  هو  »الرمز«  »الرمز«.. 

�سيء يف حياتنا الآدمية. هذا »الال �سيء« الذي ن�سيد عليه حياتنا هو كل ما 

منلك من �سمو نختال به ومنتاز على غرينا من املخلوقات. هنا كل الفرق بني 

احليوانات العليا واحليوانات الدنيا.

القفاز اجللدي  ذات  يده  �سل�سلة تفكريي مبق�ض طبي يف  الطبيب   وقطع 

ال�سفاف يفح�ض به العظام قائاًل:

- امراأة من غري �سك.

وم�سى يف عمله وهو يقول:

وهنا  الالمي..  والعظم  �سليمة،  الطا�سة  واجلمجمة:  �سليمة  ال�سالع   -

نظرت اإليه يف انتباه. فالعظم الالمي يف العنق هو الدليل الناطق على حدوث 

اجلرمية. فاإن ك�رشه معناه اأن اخلنق قد وقع. واإن كل ما يهمنا يف احلقيقة من 

ا�ستخراج اجلثة والك�سف عنها هو فح�ض العظم الالمي والتحقق من �سالمته. 

ومل ميهلني الطبيب حتى اأ�ساأله و�ساح وهو يريني هذا العظم بني اأ�سابعه:

- مك�سور 

 هذه الكلمة كانت كافية لتحديد موقفي من الأمر. اإن ما جاء يف البالغ 

حت يف الطبيب:  املجهول امل�سدر حقيقي اإذن. وماذا اأنتظر و�سِ

-  انتهينا.

وعزمت على العودة م�رشعًا للبدء يف تدبري ما ينبغي للو�سول اإىل معرفة 
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الطبيب  وفرغ  الأوىل.  مفتاح  ريب  دون  فهي من  اجلديدة،  الق�سية  هذه  �رش 

كما  عليها  و�سد  مقرها  اإىل  اأمامنا  اللحاد  واأعادها  اجلثة  اأمر  من  ال�رشعي 

كانت. واأنا �سامت يف مكاين اأفكر فيمن يكون اخلانق لهذه املراأة. اأهو زوجها 

امل�ساب؟ وما الذي حمله على ذلك؟ واأختها رمي ما �ساأنها يف الأمر؟ اأتراها 

تعلم بهذه اجلرمية؟ واأين رمي الآن؟ اإن وجودها اليوم يف التحقيق ذو اأهمية 

كربى. ولكن كيف نعرث عليها؟ اإن ال�سيخ ع�سفور يعلم مقرها، اأو على الأقل 

اإذن فلنجعل ال�سيخ ع�سفور مبداأ خلط  ي�ستطيع اأن يعاوننا يف البحث عنها. 

اإن  العنيفة.  الإدارة  اإذن بو�سائلي بعيداً عن طرق  اأنا  ال�سري اجلديد. فالأقنعه 

مثله قد يوؤخذ باحليلة والهدوء. ترى لو اأفهمته مثاًل اأن يف اإمكاين اأن اأزوجها 

عائدين.  ال�سيارة  وركبنا  تنفيذها.  على  وعزمت  الفكرة  واأعجبتني  منه.. 

ومررنا يف طريقنا بالقرية. فاإذا اأ�سوات حزن وولولة ن�ساء ترتفع من »دوار« 

مدة فقلت واأنا اأوقف ال�سائق باإ�سارة: 
ُ
الع

-  العمدة مات؟ 

الأمر. وراأيت  اأول  اأفهمه  اأمام منظر مل  ال�سيارة، فاإذا   واأطللت من نافذة 

حولهم  ومن  اأيديهم،  يف  �سيئًا  يحملون  اخلفراء  وبع�ض  ووكيله  اخلفر  �سيخ 

كما  يزغردن  والن�ساء  ويكربون  يهللون  وال�سبيان  والن�ساء  الرجال  جموع 

ما  جيداً  وتاأملت  عليها.  ي�رشبن  الدفوف  اأيديهن  ويف  الأفراح  يف  يفعلن 

يحملونه وتاأمل معي الطبيب ال�رشعي ده�سًا فراأينا اآلة تليفون حكومية من 

طراز تليفونات املراكز. ف�ساح الطبيب يف عجب: 

-  التليفون له زفة كاأنها زفة عرو�سة.

 ومر بقربنا خفري نظامي فاأ�رشت اإليه فاقرتب و�ساألته عن اخلرب فاأجابني 

الأ�رشة  من  مكانه  اآخر  وتعيني  احلايل  العمدة  برفت  اأمر  اليوم  قد �سدر  اأنه 

 الطبيب يقول �ساحكًا: 
ّ
املناف�سة يف القرية. ففهمنا كل �سيء، ومال علي

-  يظهر اإن تليفون احلكومة عند العمدة يف مقام ال�سوجلان.
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هذا �سحيح فيما اأرى. اإنه مظهر ال�سلطة واحلكم واأداة الت�سال باحلكومة، 

واأن خلعه من دار »العمدة« »املخلوع« اإمنا هو »رمز« زوال ال�سلطة، واأن هذا 

العويل املرتفع من »دوار« العمدة القدمي، وهذا البكاء الذي ي�سيع به التليفون 

اخلارج من بيته لدليل على فداحة امل�سيبة، وهذه امل�سيبة ككل م�سيبة لها 

الذي  اجلديد  العمدة  دار  واإن  اأخرى،  ناحية  على  يطل  البا�سم  الآخر  وجهها 

مبلغ  على  اأي�سًا  لدليل  والدفوف  بالزعاريد  عليه  الداخل  التليفون  ي�ستقبل 

ال�سعادة والهناء. هنا »الرمز« كذلك يف �سكل »تليفون« من ال�سلب واخل�سب 

قد لعب دوراً مهمًا على م�رشح هذه القرية الوادعة.

التفت   وانطلقت بنا ال�سيارة والطبيب �سامت يف بع�ض الطريق. واأخرياً 

اإيلَّ وقال:

- يظهر اأن العمدة اجلديد من حما�سيب الوزارة اجلديدة.

فقلت له: 

-  اإن هذه القرية، ككل قرية اليوم يف م�رش بها عائلتان قويتان اأو اأكرث 

التي تتنازع  الأحزاب  اإىل حزب من  دية، وكل منها ينتمي 
ُ
م

ُ
الع تتناف�ض يف 

احلكم، وملاذا تريد اأن يكون احلال يف القرية غريه يف الدولة؟ وهل القرية اإل 

م�سغر الدولة؟
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18 اأكتوبر..

ال�سيخ  طلب  يف  اأر�سلت  اأن  مكتبي  اإىل  رجوعي  عقب  فعلت  ما  اأول  كان 

ع�سفور، فح�رش اأمامي مطرقًا �سامتًا فابتدرته:

- البنت رمي تعجبك؟

فرفع راأ�سه ونظر اإيلَّ نظرة اأح�س�ست اأنها نفذت اإىل اأعماق نف�سي، ثم عاد 

فاأطرق ومل يجب.

فقلت له:

- اأنا م�ستعد اأطلب املاأذون واأعقد عليك وعليها حاًل.

فلم يبد حراكًا، فم�سيت اأقول:

- لو كانت موجودة هنا كنت حاًل..

ترمن ب�سوت  واأخرياً  فلم يخرج عن �سمته.  الكالم  اأ�ستحثه على  وجعلت 

كالهم�ض لكنه وا�سح النربات:

نهيـتك مـــا انتهيت

والطبـع فيك غالب
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وديل الكلب ما ينعدل

ولـو علقـوا فيه قالب

فما متالكت اأن �سحت:

- اخر�ض يا بهيم!

واأ�رشعت بطرده، وقد تبني يل اأن ل فائدة ترجى من مثله. وراأيت اأن اأ�ساأل 

�رشح  وكيف  املخنوقة  املراأة  اأمر  يف  و�ساألته  فا�ستدعيته  ال�سحة،  حالق 

بدفنها بدون اإذن النيابة، فقال من فوره:

- و�رشفك يا �سيدنا البك ما اأعرف اإن كانت خمنوقة اأو حمروقة، ح�رشة 

حكيم ال�سحة اأمر بالدفن كاملعتاد.

- بدون توقيع ك�سف؟

- لو كنا نقعد نك�سف يا �سعادة البك على كل متوفى كان زماننا توفينا 

من بدري.

- بقى بالخت�سار ل حد ك�سف ول نظر..

- اجلاري عليه يا�سعادة البك اأن حالقني ال�سحة يف اجلهات تبلغ الدكتور 

املفت�ض بالتليفون، وح�رشته قاعد على مكتبه هنا ما عليه اإل اأنه ي�ساأل يف 

كل حالة عن �سبب الوفاة نرد عليه يف التليفون: ماتت يا دكتور موتة ربها، 

يقوم يقول: ادفن، ادفن، ادفن..

- ما�ساء اهلل، ما�ساء اهلل، ما �ساء اهلل!

ى النا�ض بحالقي 
َ
 فائدة كذلك من البحث مع هذا احلالق فاأنا اأدر

َ
ومل اأر

ال�سحة. اإن كل مهمتهم اأن يقب�سوا من اأهل املتوفى خم�سة قرو�ض ويح�سلوا 

منزل  اإىل  ينتقلوا  اأو  جثة  وجه  يف  ينظروا  اأن  دون  بالدفن  الإذن  على  لهم 

متوفى. اإن هم اإل �سما�رشة »دفن«، حتى مع فر�ض وجود النزيه منهم الذي 

يريد القيام بواجبه فيذهب للك�سف على اجلثة، ماذا ي�ستطيع هذا اجلاهل اأن 

اإ�سابات  بها  ولي�ض  روحها  فا�ست  قد  امراأة  اأو  رجاًل  ريى 
َ
�س اإنه  ي�ستك�سف؟ 
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ظاهرة. فكيف يعرف اأن الوفاة م�ستبه يف اأمرها؟! اإن »نظام« حالق ال�سحة 

نف�سه، هذا النظام الذي ل تعرفه اأية دولة على ب�سيط الأر�ض هو موطن الداء. 

 طبيب م�ست�سفى 
ًّ
ومثله عندنا نظام »الدايات« واإين مازلت اأذكر ما ق�سه علي

اإحدى جهات  اإىل حالة ولدة ع�رشة يف  ُدعي  اإنه  املركز ذات يوم. قال يل: 

الريف، فذهب م�رشعا فوجد املري�سة ملقاة على ظهرها وقد تدلت منها ذراع 

هندية  »�ست  اإنها  له  قيل  وال�سدقني،  ال�سعر  حمراء  عجوز  وبجوارها  اجلنني 

الداية« واأخربوه اأن املري�سة قد م�سى عليها ثالثة اأيام على هذه احلال بهذه 

الذراع اخلارجة منها. ف�ساأل الداية: ملاذا انتظرت كل هذا الوقت ومل تخطري 

الطبيب؟ فاأجابت: »كنا منتظرين �سرت ربنا، قلنا املوىل ينتعها بال�سالمة«. 

وو�سع الطبيب يده يف الرحم فاإذا الرِحم حم�سو بالتنب، واإذا مثانة املري�سة 

قد تهتكت واأنها هالكة ل اأمل فيها، واأن املولود قد مات منذ يومني. واألقى 

نظرة حوله فاإذا كومة من »التنب« القذر عند اأقدام املراأة. فالتفت اإىل »�ست 

الدكتور ملا دخلت  يا�سيدي  اأ�سل  فقالت:  م�ستفهمًا،  ال�سحية«  الداية  هندية 

يدي اأ�سحب الولد لقيتها راحت »مزفلطة« قمت قلت »اأحر�ض كفي ب�سوية تنب«. 

اأظافر طويلة �سوداء. وقال  ومدت للطبيب يداً ملوثة »بالتنب« قد بدت منها 

يل الطبيب: »اإن الداية تولًّد املراأة كما لو كانت جامو�سة«. وماتت املري�سة 

مع طفلها واكتفت ال�سحة باأن �سحبت من هذه الداية »ال�سحية« الت�رشيح. 

ولكنها مل تغري النظام وهي تعلم اأن األوف الأطفال ميوتون على هذه ال�سورة 

كل عام..

ًا واأدركت اأن اأرواح النا�ض يف م�رش ل قيمة 
ًّ
نظرت اإىل حالق ال�سحة ملي

اإل قلياًل.  الأرواح ل يفكرون فيها  اأن يفكروا يف هذه  الذين عليهم  لها. لأن 

وطردت هذا الرجل اأي�سًا، وقلت يف نف�سي: اإن خري ال�سبل يف مثل هذه الق�سية 

اأعر�ض خطه  اأن  البالغ املجهول، وفكرت حلظة، وخطر يل  اأعرف مر�سل  اأن 

على القا�سي ال�رشعي وهو يتحرى يل بني موظفي حمكمته وبني املحامني 
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�ساحب  اأن  اأعتقد  ومادمت  اخلط.  هذا  به  مر  قد  نف�سه  هو  ولعله  ال�رشعيني. 

اخلطاب اأزهري فليكن البحث يف دائرة املحكمة ال�رشعية، وطلبت يف احلال 

عبد املق�سود اأفندي رئي�ض القلم اجلنائي وهو من اأ�سدقاء القا�سي ال�رشعي 

وكلفته اأن يرافقني يف احلاِل، ومل مي�ض قليل حتى كنا يف بناء تلك املحكمة، 

عبد  فهم�ض  »قبقاب«،  بابها  اأمام  حجرة  على  فدلونا  القا�سي  عن  ف�ساألنا 

الظهر.  ي�سلي  يتو�ساأ كي  �سك كان  اأن ف�سيلته ل  اأذين  اأفندي يف  املق�سود 

الباب  القا�سي وزهده، و�رشبنا على  و�رشد يل يف عبارتني مبلغ ورع هذا 

ح�سري  على  جال�ض  وهو  وعمامته  جبته  خالعًا  القا�سي  فراأينا  ودخلنا. 

نا على الكرا�سي وطلب لنا »زجنبيل« 
َ
ال�سالة، فلما راآنا نه�ض وحيانا واأجل�س

اإىل  فالتفت  احلديث،  بدء  مئونة   
ًّ
علي يوفر  اأن  اأفندي  املق�سود  عبد  وراأى 

القا�سي ال�رشعي وقال: 

- البك وكيل النيابة غر�سه يطلب من ف�سيلتك..

فاأجاب القا�سي �رشيعًا يف �سيء من القلق:

- خري اإن �ساء اهلل. طلب خ�سو�سي اأو..

 املاأمور قال يل يومًا: اإن 
ًّ
وذكرتني هيئته وقلقه بق�سة عنه ق�سها علي

املدير اقرتح حت�سينًا ملظهر املركز ومراعاة لل�سحة العامة اإن�ساء منتزه يف 

و�سط البلد، وقد تربع بع�ض الأعيان مبا ا�ستطاعوا التربع به من مالهم، وبلغ 

ه له هذا امل�رشوع واقرتح اأن  القا�سي ال�رشعي ذلك، فذهب اإىل املاأمور و�سفَّ

وال�سالح،  التقوى  على  النا�ض  وح�ض  اهلل  لعبادة  م�سجد  املنتزه  بدل  يقام 

اأيه اأعظم التحم�ض، وقال 
َ
فاأمن املاأمور اخلبيث على كالم القا�سي وحتم�ض لر

له:

- لبد من عر�ض اقرتاح امل�سجد على �سعادة املدير، واأنا متاأكد اأنه موافق 

مقدمًا، وزيادة يف اإدخال ال�رشور على قلب �سعادته نكتب ا�سم ف�سيلتك يف 

واأخربين  جنيهات  خم�سة  مببلغ  متربع  اأنك  باعتبار  التربعات،  قائمة  راأ�ض 
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املاأمور اأن القا�سي وكاأنه مل ينم الليل، ح�رش اإليه يف ال�سباح املبكر يجري 

ويقول له يف تردد:

- م�رشوع امل�سجد بلغته ل�سعادة املدير؟

فاأجاب املاأمور يف ابت�سامة خفية:

- طبعًا اليوم اآخر النهار اأنا ناوي اأقابل �سعادته.

هذه الواقعة متثلت يف راأ�سي فجاأة عندما قال لنا القا�سي يف قلق: »طلب 

خ�سو�سي؟« فقد قراأت ما جال يف نف�سه، فهو ل �سك قد خاف اأن نكون قادمني 

لطلب تربع من هذا النوع. فاأ�رشعت اأرد اإليه الطمئنان واأخربه اأن ح�سورنا 

اأوراقنا اخلطاب  هو لعمل من اأعمال وظيفتنا، واأخرجنا يف احلال من ملف 

الغفل وعر�سناه عليه وحادثناه فيما نريد منه فان�رشح �سدره وقال: 

- مو�سوع ب�سيط. ن�رشب الزجنبيل اأوًل.. ثم ننظر بعد ذلك يف اأمر البالغ..

و�سفق بيديه و�ساح: 

- يا�سيخ ح�سنني. ا�ستعجل لنا الفرا�ض.

ثم �سمت قلياًل. وعاد فحيانا:

- اأهاًل و�سهاًل.. ح�سل لنا ال�رشف..

وراأى عبد املق�سود اأفندي اأن يبدي �سلته بالقا�سي ومعرفته له فاأ�سار 

اإليه والتفت اإيلًّ قائاًل: 

- ف�سيلته من كبار العلماء الرا�سخني يف العلم. 

ووجه الكالم للقا�سي:

الولد  على  رديت  ملا  املحا�رشة  يوم  اأن�سى  ل  القا�سي  ف�سيلة  يا  اأنا 

املدر�ض..فقاطعه القا�سي م�ستغفراً م�ستعيذاً:

- اأخزاه اهلل. اأنا ل اأطيق ال�سرب على الكفر واجلهل.

والتفت القا�سي اإيلًّ وقال:

املدر�سة  يف  جغرافيا  مدر�ض  الأفندي  هذا  اأن  البك  �سيدي  يا  ت�سور   -
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ا�سمه »�سنتون« قال  األقى فيها حما�رشة علنية عن عامل ن�رشاين  الثانوية، 

اإنه عرف بال�سبط وزن الأر�ض وال�سماء.. اأ�ستغفر اهلل العظيم..

اأن  اإىل  الأمر  اآخر  القا�سي واهتديت  الذي نطقه  ال�سم  قلياًل يف  وتاأملت 

املق�سود به العامل الريا�سي »اين�ستني« ولذًّ يل اأن اأعرف ما جرى، فهذا من 

اأن  دائمًا  ملثلي  يحلو  راأ�سني  بني  وا�سطدام  عقليتني  بني  �رشاع  �سك  غري 

ي�ساهده ويقف على مداه، فقلت للقا�سي يف �سيء من الهتمام:

- وح�رشت املحا�رشة يا ف�سيلة ال�سيخ!

 - ح�رشت والأمر هلل من قبل ومن بعد.

 - وماذا ح�سل؟

املدير  البا�سا  وقال يف ح�رشة  قام  املدر�ض  هذا  اأن  �سيدي  يا  - ح�سل 

وكبار املوظفني والأعيان. اإن هذا العامل الكافر قد اأتى مبا مل ياأِت به الأوائل 

والأواخر، فقمت و�سحت به »كداب يا ح�رشة املدر�ض، ولقد قال اهلل يف كتابه 

بًا   تاأدُّ
ًّ
الكتاب من �سيء« فاأ�سكتني احلا�رشون ف�سكت طنا يف 

ّ
العزيز: »مافر

 ورب الكعبة، ثم ا�ستمر هذا الأفندي 
ُّ
لوجود �سعادة املدير، ولول هذا ما �سكت

قد  الن�رشاين  اإن عامله  قال:  اأن  اإىل  يف كالم ل هو باملعقول ول باملنقول 

نف�سي  متالكت  فما  وال�سماء!  الأر�ض  يزن  اأن  جربية  مبعادلت  ا�ستطاع 

ونه�ست واأنا اأنتف�ض و�سحت به: »مهاًل يا ح�رشة الأفندي مهاًل، اأخربنا قبل 

كل �سيء، هل هذا العامل »�سنتون« وَزن ال�سموات والأر�ض بالكر�سي اأم بدون 

الكر�سي؟.. فارتبك املدر�ض ونظر اإيلًّ قائاًل: »كر�سي اإيه« فرددت عليه بالآية 

ه ال�سمواِت والأر�َض..}   اأجب اأيها املدر�ض الأفاك، ها 
ُّ
ال�رشيفة: {و�سع كر�سي

هنا احلا�سل واجلوهر، الوزن كان بالكر�سي اأو بغري الكر�سي؟..

فكتمت �سحكي وقلت يف هيئة اجلد:

- واأخرياً..؟

واحتج  يجيب،  اأن  املحا�رش  ي�ستطع  مل  ل�سيء،  �سيدي..  يا  واأخريا   -
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�سعادة  مني  وغ�سب  بالنابل،  احلابل  واختلط  احلا�رشون  و�سج  وان�سحب 

امل�ساألة  وهي  املحا�رشة،  النا�ض  وترك  ملجل�سه،  اإهانة  واعتربها  املدير 

الأ�سلية، والتفتوا اإىل اعتدائي على مقام املدير وهي م�ساألة فرعية، وتكاثروا 

 يطلبون اإيلًّ العتذار واأمري هلل! ولكن مع ذلك اأ�سعر اأن من يومها والبا�سا 
ًّ
علي

املدير لينظر اإيلًّ بعني الر�سا..

و�سكت قلياًل ثم قال يف لهجة اأخرى:

اأظن الوزارة اجلديدة �ستجري حركة  - مبنا�سبة احلالة ال�سيا�سية اليوم، 

تغيري وتبديل بني املديرين ورجال الإدارة كاملعتاد؟

اأعني  �سيخ،  ن�سف  وهو  الفرا�ض  دخل  حتى  لأجيب  فمي  اأفتح  اأكد  فلم 

عاري  وهو  الفالحني،  قذر كجالبيب  عادي  على جلباب  العمامة  يلب�ض  اأنه 

القدمني. وقدم لنا فنجانني من طرازين خمتلفني قد ك�رش مقب�ساهما ف�رشبت 

ال�سكر  بدل  فيه  يكون  اأن  خ�سية  الفنجان  داخل  اإىل  اأنظر  واأنا  احرتا�ض  يف 

�رش�سار. وفرغنا من احلديث والزجنبيل وبداأنا العمل. وطلب القا�سي اأوراقًا 

بخط موظفيه �ساهيناها بخط البالغ فلم جند م�سابهة. وعر�سنا البالغ على 

نظفر  فلم  اخلط  هذا  يعرف �ساحب  اأنه  لنا  يذكر  اأحداً  لعل  املحكمة  ن يف 
َ
م

بطائل، وخرجنا من املحكمة كما دخلنا وم�سينا يف طريقنا اإىل دار النيابة. 

فقال عبد املق�سود اأفندي:

- منر باملرة نفت�ض �سجن املركز ونخل�ض. 

مد 
ُ
ِد اعرتا�سًا. وذهبنا اإىل املركز فوجدنا املاأمور وقد جمع بع�ض الع

ْ
فلم اأب

تعليماته  اإليهم  وي�سدر  اجلديدة  النظر  وجهة  لهم  ي�رشح  وجعل  حجرته  يف 

بنف�ض احلما�سة التي كان يبديها يف مبداأ تويل الوزارة ال�سالفة. فما اإن راآين 

وعلم بالغر�ض من زيارتي حتى خفًّ ل�ستقبايل واأجل�سني يف �سدر حجرته. 

مد اإىل الباب قائاًل:
ُ
ع الع

ًّ
وف�ض جمل�سه وهو ي�سي

مدة اأنت وهو. مر�سح احلكومة يف النتخاب لزم ينجح، 
ُ
- فتح عينك ياع
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اأنا نف�ست يدي واأنتم اأحرار، مفهوم؟..

- فاأجابوا يف �سوت واحد:

- مفهوم يا ح�رشة البك.

وتردد اأحدهم وقال:

- فيه يا جناب البك جماعة م�ساغبني اأقويا كلمتهم م�سموعة من العائلة 

الثانية الكبرية.. 

فدفع املاأمور يف كتفه دفعًا وقال له:

- امل�ساغبني اتركهم يل اأنا!.. تف�سل.

فخرجوا جميعًا وعاد اإيّل املاأمور يتنف�ض ال�سعداء ويقول يف �سوت متعب:

- بقى يل يومني بليلتني يف القرف ده.

واأردت اأن اأداعبه واأخيفه قلياًل فقلت:

- لكن يا ح�رشة املاأمور معروف عنك اإنك من حزب الوزارة ال�سابقة.

فقال على الفور:

- ا�سكت اعمل معروف.. اأنا طول عمري مع الوزارة اجلديدة بل�ساين، واللي 

يف القلب يف القلب، والأعمال بالنيات..

فابت�سمت وقلت له:

- نرتك ال�سيا�سة ونتكلم يف ال�سغل..

و�رشورة  مك�سوراً  الالمي  العظم  ووجود  اجلثة  فح�ض  بنتيجة  واأخربته 

اأن يوجه عنايته  اإليه  البحث عن املجرم يف جناية اخلنق اجلديدة.. وطلبت 

مل�ساعدتنا يف الك�سف عن الفاعل.. فقال يف احلال:

- املركز م�ض فا�سي اليومني دول للخنق واحلرق.. 

- عجايب.. اأنتم لكم �سغل غري املحافظة على الأمن؟!..

- يعني ح�رشتك م�ض فاهم؟..

- لأ م�ض فاهم!..
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- نرتك النتخابات ونلتفت للقتل واخلنق؟..

طبعًا..

- التعليمات اللي عندنا غري كده!..

وتركني وجعل يعبث بقيود حديدية و�سال�سل معلقة على حائطه..

يغري  اأن  واأراد  املو�سوع..  هذا  اأغلق  كي  اأفندي  املق�سود  عبد  وغمزين 

جمرى احلديث فقال:

- البك املاأمور ي�سمح بطلب دفاتر ال�سجن..

و�سعرت اأن كرامة عملي يف خطر ف�سحت قائاًل:

- لبد اأين اأفت�ض بنف�سي ال�سجن واملركز كله.

ونه�ست يف قوة وعزمية اأزعجت املاأمور فرتدد ثم قال يف رفق:

- تف�سل ال�سجن حتت اأمرك.. انتظر �سعادتك دقيقة واحدة.

وخرج �رشيعًا من احلجرة وهو ينادي:

- يا �ساوي�ض عبد النبي..

واختفى عن نظري. ودفعني دافع اإىل النظر من نافذة للحجرة تطل على 

فناء املركز. فراأيت املاأمور واجلاوي�ض ي�رشعان اإىل �سجن املركز ويفتحانه 

ذوي  النواحي  اأهايل  من  اأنهم  على  هيئتهم  تدل  اأ�سخا�سًا  منه  ويخرجان 

الرخاء ويزجان بهم يف حجرة التنب والعلف ويغلقان عليهم بابها باملفتاح، 

فقلت لعبد املق�سود اأفندي:

ال وطل بعينك، ده ول �سجن البا�ستيل. املاأمور اأخفى بع�ض الأهايل 
َ
- تع

يف اأودة التنب.

فقال يل عبد املق�سود يف �سيء من التو�سل:

يا بك، الوقت، بطال، وال�سيا�سة متحكمة يف البلد، مافي�ض داعي للتدقيق..

- يعني نرتك النا�ض يف احلب�ض من غري جرمية؟!..

الداخلية ورئي�ض  البك، رئي�ض املاأمور ول يخفاك هو وزير  - يا �سعادة 
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اأما رئي�سنا فهو وزير احلقانية.. فقط، وقد �سبق اأن  الوزراء يف الوقت نف�سه، 

ق�ساة ووكالء نيابة وقفوا لالإدارة يف ظروف �سيا�سية مواقف من هذا القبيل 

قاموا نقلوهم ال�سعيد!..

- يعني من�سي على دفاتر املركز ون�سكت؟..

- يا �سيدنا البك، اإحنا حانكون اأح�سن من مني.. كان غرينا اأ�سطر..

- طيب، قم ا�ستعجل لنا الدفاتر وال�سالم.. 
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19 اأكتوبر..

راأيت اأن الطريق الوحيد بعد ذلك اأن اأبحث عن ذلك اخلاطب الذي كان قد 

تقدم للبنت رمي. ولكن كيف ن�ستدل عليه ونحن ل نعرف حتى ا�سمه؟! فلنطلب 

اإَذن اإىل املركز اأن ياأتي اإلينا باأحد اجلريان لعله يعرف اخلاطب. وليكن اجلار 

اأ�سماء  تعرف  ل  جارة  من  فما  ثرثارة.  ف�سولية  بطبعها  املراأة  فاإن  امراأة، 

اأكلف املركز  اأن  الآن  اأ�ستطيع  اخلاطبني واملخطوبات يف احلارة، ولكن هل 

�سيء  كل  هي  وحدها  ال�سيا�سة  اإن  جمرم؟  عن  بالبحث  اأو  �ساهد  باإح�سار 

اليوم يف املركز، ولن اأجد خفرياً يلقى باًل اإىل اأوامري ال�ساعة. فلنت�سل نحن 

مبا�رشة بالقرية ونطلب اإىل النقطة اأن تر�سل اإلينا املراأة املطلوبة. واأمرت يف 

احلال حاجبي فتقدم اإىل اآلة التليفون واأم�سك بالبوق وجعل ي�سيح اأكرث من 

ربع �ساعة:

 يا نقطة! البك الوكيل جنبي يا نقطة! ولكن 
َّ
- يا نقطة! يا نقطة! ردي علي

النقطة غ�ست طرفها الناع�ض عنا ومل تكلف نف�سها عناء الرد علينا.. وا�ستد 

غيظ احلاجب وجعلت يده حترك جر�ض التليفون بقوة كادت تخلعه. وهو من 
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تليفونات املركز التي ل تو�سل الكالم بني املتكلم واملخاطب حتى ينقطع 

ومرة  مرة  مئة  احلديث  حبل  ينقطع  وحتى  ال�سياح  كرثة  من  الثنني  نَف�ض 

اأخرى ومن م�سالح خمتلفة.  بالد  اأخرى من  اأحاديث  ت�ستبك خاللها حبال 

متعلقة  م�ساألة  يف  يجيب  �سوت  اإذا  متهم  اإر�سال  حول  الكالم  يدور  فبينما 

الُقرعة  اأنفار  يف  يتكلم  اآخر  واإذا  الرتع،  ونوبات  وبالفتحات  الري  بتفتي�ض 

على  رداً  نلقي  ل  اليوم  اأننا  على  والنهي.  الأمر  لهجة  يف  طلبات  ويطلب 

الإطالق. ويد اجلر�ض يف يد احلاجب ل يقف لها دوران، كاأنه يدير طاحونة 

بن. ول ينفك ي�سيح تارة مهدداً، وتارة متو�ساًل: 

نقطة!  يا  اإخ�ض عليك  نقطة!  يا  واحدة  نقطة! كلمة  يا  اأنا يف عر�سك   -

 يا..
َّ
ردي علي

فما متالكت اأن �سحت فيه:

- �سيء لطيف! اأنا قلت لك اطلب النقطة، م�ض غازل النقطة! 

- يظهر يا �سعادة البك اأن النقطة خالية من ح�رشة املالحظ والبلوكامني 

والكل كليلة..

- النقطة خالية!..

- اأيام انتخابات يا �سعادة البك.

- والعمل؟

- نت�سل بدار العمدة ونطلب النفر واحُلرمة.

- ات�سل.

»خم�سو�ض«  مع  اجلارة  احلرمة  بح�سور  نظفر  اأن  الأمر  اآخر  وا�ستطعنا 

باملكتب.  املعتاد  العمل  اأجهدين  قد  وكان  حان.  قد  غدائي  ميعاد  وكان 

املركز  من  الوارد  والتلب�ض  الفاح�ض  الربا  وق�سايا  التزويرات  حتقيق  اأعني 

املوالني  غري  الأهايل  �سد  »ت�رشد«  حما�رش  الآن  واأكرثه  اليوم،  »اإيراد«  من 

للحكومة القائمة. وما اأ�سهل هذا ال�سالح وما اأقواه يف يد رجال الإدارة، فاإن 
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كل جنل كرمي من اأجنال الأعيان ميكن اتهامه باأنه ل يحرتف �سناعة، وميكن 

بذلك القب�ض عليه وحب�سه اأربعة اأيام باإذن النيابة حلني التحري عنه وطلب 

اليوم  املركز  يعار�ض  الذي  النيابة  وكيل  واأين  م�رش.  من  �سوابقه  �سحيفة 

اأ�سدرت من هذه ما �ساء اهلل  اأن  للغداء بعد  اأوامر احلب�ض؟ وقمت  اإ�سدار  يف 

اأخرج منه  ل�سوؤال املراأة، فتكلمت كالمًا كثرياً مل  الظهر  واملركز. وعدت بعد 

اإل اأن الفتى اخلاطب يدعى »ح�سني« وهو لي�ض من اأهايل البلدة، بل من بلدة 

جماورة.

- ا�سمه ح�سني اإيه يا ولية؟ فيه األف ح�سني يف البلد، لقبه اإيه؟

- ما اأعرف�ض نقبه يا �سيدي. البنت قالت ا�سمه »ح�سني« واأنا مايل بقى 

 اإل 
َّ
اأ�ساأل عن اأ�سله وف�سله. اأنا حرمة غلبانة يف حايل، بعيد عنك ما اأكره علي

كرت الكالم. اأنا طول عمري يا �سيدي يف احلارة ما اأح�رش نف�سي يف كالم ول 

يف �سوؤال. واأنا مايل، قالوا يا داخل بني الب�سلة وق�رشتها..

 - ا�سكتي قلبِت دماغي يف الفارغ، داهية تقلب دماغ اللي طلبك. يعني لو 

عر�سنا عليِك الولد تعرفيه؟

- اأعرفه يا �سيدي. يا ندامة! واأنا بقى خال�ض انعميت.. اأنا كنت ا�سم اهلل 

على مقامك..

- كفاية.. اأنت واحدة وهلل احلمد ل حتبي كرت الكالم ول..

- كرت كالم.. اأبدا وحياة �رشفك.. اأنا بعيد عنك من يوم..

- ب�ض!

بجواره  الدهليز  يف  واإجال�سها  املراأة  باإخراج  واأمرته  احلاجب،  وناديت 

تنتظر حتى ُتطَلب. وكلفته مبخابرة البلدة التي فيها الفتى ليح�رش والفتيان 

اأحوالهم واأو�سافهم على ما  الذين ي�سمون فيها با�سم »ح�سني« ممن تنطبق 

العر�ض  هذا  قيمة  اأفكر يف  واأنا  �ساعة  اأنتظر  املعلومات. وجل�ست  لدينا من 

»القانوين«. اإين ل اأثق كثرياً بفرا�سة هوؤلء الن�سوة. وما زلت اأذكر ق�سية َقْتل 
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اأ�سخا�ض اآخرين جئنا  اأتينا فيها بزوجة القتيل وعر�سنا عليهم املتهم بني 

بهم عفوا من قاعة اجلل�سة املدنية املنعقدة يف �سباح اليوم وكان من بني 

هوؤلء �سخ�ض منكود الطالع اأتى يحمل م�ستندات �رشكته يف جامو�سة وي�سمع 

الذين  الأنفار   بني 
َّ
ُزج قد  نف�سه  فاإذا هو يجد  بالطلبات.  احلكم على خ�سمه 

اأخرج  النيابة، وقد  اأُِخذوا من قاعة اجلل�سة ليقفوا يف �سف طويل يف قاعة 

عليهم وكيل النيابة امراأة �سمطاء، اأمرها اأن تربز القاتل من بينهم. فتفر�ست 

املراأة الوجوه وهي تدق �سدرها وتدعو بالويل على قاتل زوجها، ودنت من 

�ساحب  امل�سكني  ذلك  اإىل  وو�سلت  الكرام،  مر  عليه  ومرت  احلقيقي  القاتل 

لكمة  فلكمته يف �سدره  الطحني،  الثور ول يف  له يف  لي�ض  الذي  امل�ستندات 

كادت ترديه و»رقعت« بال�سوت:

- غرميي!..

فاأرجت على الرجل وقد فوجئ ثم متالك وقال:

- يا �ستي اأنا اعرفك؟

فلم ت�سمع اإليه املراأة وم�ست تولول:

- غرميي! دمي. غرميي..

والتفت اإيلَّ الرجل كامل�ستجري:

- يا �سيدي البك. اأنه�سني. اأنا عمري ل �سفتها ول قابلتها..

فقام وكيل النيابة، وهو اأنا ول فخر، باأ�سئلته »التجارية« املحفوظة عن 

الريا�سة  اأح�ستها  ُت�ساأل  مل  اإذا  التي  العمل  »روتني«  املعتربة من  قلب،  ظهر 

علينا هفوة، واإن مل يكن هناك حمل لتوجيهها، اأ�سئلة �سخيفة ل تعني �سيئًا 

يف ذاتها ولكن الق�ساء يعتربها حمرجة م�سيقة على خناق املجرم:

- بينك وبينها �سغائن؟

- اأبداً يا �سيدي ول اأعرفها..

فتمهلت قلياًل لكي األقي ذلك ال�سوؤال الذي يلقيه كل وكيل نيابة وكل قا�ض 
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يف ثقة واطمئنان كاأمنا يلقي يده على الدليل املبني:

- اإذن ما �سبب ادعائها عليك؟..

..
َّ
- اأنا عارف!.. م�سيبة على ال�سبح وارمتت علي

- احجزه يا ع�سكري!..

معروف  اعمل  حتت..  مدنية  ق�سية  يل  البك  �سيدنا  يا  اأنا  يحجزين؟..   -

خليني اروح ل�سغلي..

فلم  املدنية  ق�سيته  ونوديت  الحتياطي..  احلب�ض  يف  الرجل  واأُلقي 

الأ�سفلت  القرف�ساء على  الرجل  يح�رشها بال�رشورة ف�سطبت دعواه وجل�ض 

وم�ستنداته يف يده يفكر فيما اآل اإليه حاله بال مربر ول جريرة..

العر�ض  نبالغ يف قيمة  اأن  تذكرت ذلك وقلت يف نف�سي: »كالَّ ل ينبغي 

الطفولة،  منذ  ال�سديد  اأكلها  التي  باأعينهم  الفالحني  هوؤلء  اإن  القانوين«، 

ومداركهم التي تركت همال على مدى حكم ولة من جميع الأجنا�ض ل ميكن 

اأن يركن اإليها يف حكم اأو متييز .. وهل هناك اأعجب من »عر�ض قانوين« اآخر 

اأ�سخا�ض  قمت به يف ق�سية تزوير، وكان املتهم »اأفنديًا« وقد و�سعُته بني 

بني  من  »غرميه«  باإخراج  واأمرته  الفالح  عليه  باملجني  وجئت  مطرب�سني 

اأنا  جتاهي  ووقف  باأكمله  ال�سف  ترك  ثم  حلظة  الوجوه  يف  فتفر�ض  هوؤلء 

بدت يف عينيه عالمات  وقد  النظر يف وجهي  واأطال  املحقق  النيابة  وكيل 

ال�سك الذي �سيتبعه اليقني اأنه وقع اأخرياً على املجرم احلقيقي، وكان حا�رشاً 

عندي وقتئٍذ اأحد كبار مفت�سي النيابات زائراً وقد اأراد اأن ي�سهد عملية العر�ض. 

فهالني اأن يطيل الرجل �سكه يفَّ اأنا فيبدو للمفت�ض راأي ل اأر�ساه، فانتهرت 

فكان  املتهم.  منهم  ويخرج  اأمامه  الذي  ال�سف  يف  ينظر  اأن  واأمرته  الفالح 

 ويفح�سني من راأ�سي 
َّ
ا �رشيعًا ويعود فيلقي ب�رشه علي

ٌّ
ر

َ
اللعني مير بال�سف م

اأن�سى ا�سطرابي يومئذ.  اإخم�ض قدمي فح�ض امل�ستبه امل�سرتيب. ولن  حتى 

وقلت يف نف�سي: »اهلل يكون يف عون املعرو�سني« ومل اأجد عند ذاك مندوحة 
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من اأن اأنهي عملية العر�ض يف احلال قائاًل يف �رشعة: »مل ي�ستعرف املجني 

زال  ما  وهو  الرجل  بالن�رشاف، فخرج  احلا�رشين  واأمرت  اأحد«  على  عليه 

يختل�ض اإيلَّ النظر. كال اإن تلك الإجراءات التي تتبع يف اأعمالنا الق�سائية طبقًا 

ومدى  النا�ض  هوؤلء  عقلية  تطبيقها  يف  يراعى  اأن  ينبغي  احلديثة  للقوانني 

اإدراكهم وقدرتهم الذهنية. اأو فلرتفع تلك املدارك اإىل م�ستوى تلك القوانني!

فتقدمت  املراأة  واأدخلنا  طويل  �سف  يف  واأوقفناهم  املطلوبون  وح�رش 

وهي تقول:

- ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.

ومل اأترك لها جماًل للرثثرة. فقد انتهرتها:

ن يف احلا�رشين اخلاطب؟..
َ
- كلمة ورد غطاها يا ولية. م

نظرة  »العم�ساء«  بعينها  اإليه  ونظرت  اإليها  الفتيان  اأقرب  من  فدنت 

»العر�سحاجلي الأ�سب�ض« اإىل »عري�سة« يرفعها يف يده حتى مت�ض اأنفه.

وقالت له يف �سوت خافت تريد األ ي�سل اإىل م�سامعي:

- اأنت »يا ادلعدي« م�ض ا�سمك ح�سني؟

فاأدركت يف احلال مبلغ علم املراأة مبا انتدبت لأجله وقلت لها يف �سدة:

- كل اجلدعان اللي قدامك يا ولية ا�سمهم ح�سني.

- قطيعة!

- لفظتها املراأة يف �سوت الواقع يف حرية من اأمره ثم اجتهت اإىل التايل 

و�ساألته:

- اأنت منني يا جدع اأنت؟

فاأجابها الرجل يف �سوت هادئ:

- من امبابة يا �ستي!

فقالت على الفور يف لهجة اجلد:

- دي بلد احلمري يا جدعان. دا كان مرة »ادلعدي« جوزي ا�سرتى منها 
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حمار..

فلم اأمتالك اأن �سحت:

- اخرجي يا »قر�سانة« يا »وح�سة« يا قليلة احليا.. �سيعت وقتنا نهار 

بحاله. اإخ�ض على دي �سهود.

قلتها من غيظي واأنا لي�ض من عادتي »القباحة«، ولكن هذه املراأة التي 

اأفهمتني اأنها راأت اخلاطب بعينها وتعرفه اإذا ح�رش اأمامها قد ات�سح ال�ساعة 

اإذا كان  اأدرانا  ن 
َ
الأبرت »ح�سني« م ا�سمه وحتى هذا ال�سم  اإل  اأنها ل تعرف 

هو ا�سمه احلقيقي اأو اأنها كلمة األقتها على عواهنها هذه املراأة »الهجا�سة«. 

و�ساألت احلا�رشين عن اخلاطب فلم اأجد بينهم من يفهم غر�سي اأو من يعرف 

�سيئًا عن املو�سوع. ف�رشفتهم. ومل اأخل اإىل نف�سي واأفكر فيما ينبغي عمله 

كان  حيث  البندر  من  اآتيًا  م�ساعدي   
َّ
علي ودخل  الباب  فتح  حتى  ذلك،  بعد 

يرتافع يف ق�سايا اجلنايات التي اأحلتها عليه وقد راأيت وجهه ن�رشاً م�رشقًا 

وابتدرين قائاًل:

- البنادر هي النعيم، يا خ�سارة رجعنا ب�رشعة اإىل جحيم الريف! 

- اأخذت اأحكام براءة؟

- اأنا نزلت يف اأح�سن بان�سيون و�رشفت �سعف بدل ال�سفرية.

- رد على �سوؤايل. الق�سايا عملت فيها اإيه!

منذ  واجلد  العمل  يف  الكالم  مني  ينتظر  يكن  ومل  قلياًل،  ال�ساب  فوجم 

اللحظة الأوىل. وكان يح�سن بي فعاًل اأن اأكون به لطيفًا رقيقًا، ولكن الق�سية 

التي يف يدي اأتعبت اأع�سابي، اأو لعل �سيئًا من احل�سد اخلفي قام يف نف�سي 

يقول عنه  الذي  النعيم  ذلك  امل�رشقة من  كالزهرة  الفتى عائداً  راأيت هذا  اإذ 

بينما اأنا را�سف يف اأغالل الوظيفة غارق يف عمل ذي م�سوؤولية ل يقف ول 

ينتهي، وتنبهت مع ذلك خل�سونتي واأردت اأن ابت�سم واتكلم يف غري الق�سايا.. 

التي  الق�سية  عن  يحدثني  امل�ساعد  وم�سى  فاتت  قد  كانت  املنا�سبة  ولكن 
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ترافع فيها قائاًل: اإن املتهم فيها قد حكم عليه بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة لأنه 

قتل رجاًل يف نظري مبلغ خم�سة جنيهات. فالقاتل رجل �سوداين بدوي قوي 

اجل�سم يحرتف اإزهاق الأرواح. وقد اتفق معه اأحد الفالحني على قتل خ�سم له 

وحررت الكمبيالة بثمن »الروح« وانطلق ذلك املحرتف حاماًل بندقيته كما 

يحمل الفنان قيثارته، ووقف بها حتت نافذة امل�سجد حتى دخلت »الروح« 

الغالية و�سجدت ت�سلي فاأر�سل اإليها ذلك املرتب�ض من بني ق�سبان النافذة 

قنبلة واحدة ذات �سفري من »ما�سورة« اأرغوله اجلهنمي كانت فيها الكفاية 

وهي �سناعة حتتاج اإىل ثبات يد، ك�سناعة النجارة، فالنجار احلاذق ي�رشب 

امل�سمار �رشبة واحدة ل عوج فيها ول ميل، ت�سيب اللوح يف ال�سميم. وكان 

م�سري هذا الدم ال�سياع كاملعتاد وماآل الق�سية الرباءة، لول خالف دب بني 

مطل  امل�سرتي  ولكن  حا�رشة،  »الب�ساعة«  �سلم  فالقاتل  وامل�سرتي.  البائع 

عن  املتوقف  »الزبون«  هذا  على  �سرباً  املحرتف  القاتل  يطق  ومل  بالثمن. 

الدفع، ف�ساح به و�سط اجلل�سة غري مراع حرمة ق�ساء ول ق�ساة:

- عايز اأقتله لك لوجه اهلل؟

وترك »زبونه« والتفت اإىل هيئة املحكمة:

ما  اللي  ال�سنق؟  اأ�ستحق  بر�سه  اأنا  ال�رشف،  قلة  على  نا�ض  يا  ا�سهدوا   -

قب�ست مقدم. هو يخرب البيوت اإل ال�سكك!!

و�سحكت قلياًل اأنا وم�ساعدي. وقد اأبديت له مالحظتي على هذه التجارة اأو 

ال�سناعة املعروفة يف الريف. وهي ال�ستئجار على القتل. اإن الفالح امل�رشي 

يلجاأ كثرياً اإىل حمرتف يقتل له، كما كان بع�ض ملوكنا الأقدمني يلجاأون اإىل 

اجلثمانية  اأمرا�سه  اإىل  ي�ساف  الفالح  نق�ض خلقي يف  اأهو  املرتزقة.  اجلنود 

قدرة و�سعف ثقة بالنف�ض من�سوؤها 
َ
والفكرية والجتماعية الكثرية. اأم اأنها قلة م

ا�ستغاله باأعمال العبيد من قدمي يف الأر�ض والزراعة وترك الفرو�سية واجلندية 

للمغريين واأقربهم بنا عهداً الأعراب والأتراك. اإن املالحظ على اأ�سهر حمرتيف 
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اأن  وياأنف  ال�سالم  الفالح يحب  اأن  اأم  اأجنبي.  دم  اأنهم من  الأرياف  القتل يف 

يزاول �سفك الدماء بيده التي تبذر البذر ويخرج منها اخلري. ل�ست اأدري. اإن الأمر 

يحتاج اإىل در�ض خا�ض. ويكفينا نحن املت�سلني بهذه امل�سائل اأن ل منر عليها 

بغري مالحظة. وقد اأفهمت م�ساعدي اأن مهنتنا �سخية مبادة البحث واملالحظة. 

ن 
ّ
واأنه طول حياته بها ل ينبغي اأن ي�سري مغم�ض العينني فهي خري مهنة تكو

الرجل تكوينًا �سحيحًا. فوكيل النيابة اإن هو اإل حاكم �سغري يف مملكة �سغرية 

النا�ض وطباعهم  �سيء ودر�ض  اململكة، ولحظ كل  �سيء يف هذه  اإذا فهم كل 

وغرائزهم، فقد ا�ستطاع بعد ذلك اأن يعرف تلك اململكة الكبرية التي هي دولته، 

من  كم  ولكن  »الإن�سانية«.  هو  الذي  الأو�سع  العامل  ذلك  يفهم  اأن  ا�ستطاع  بل 

رجال النيابة اأو الق�ساء ي�ستطيع اأن يالحظ؟ اإن قوة املالحظة هي اأي�سًا هبة 

عظيمة ل ميلكها كل النا�ض. وقد وعى م�ساعدي هذا الكالم وهو على ق�سط وافر 

من الذكاء. فاأطرق قلياًل ثم رفع راأ�سه واأخربين اأنه لحظ اأمراً ا�ستوقف تفكريه 

بدء باحلكم. ثم  امل�ست�سارين ينطقون بادئ ذي  اأن  يف جل�سة اجلنايات، ذلك 

اأن يكون  الذي يت�سوره هو  الأ�سباب. واملنطق  اإىل كتابة  ين�رشفون بعد ذلك 

الأمر على العك�ض. مالحظة قيمة. ولقد اأخربين فعال اأحد امل�ست�سارين من اأهل 

ال�رشاحة اأنه بعد اأن نطق ذات مرة باحلكم يف جناية خطرية ورجع لياًل اإىل 

مكتبه وورقه وملفات الق�سية ليكتب احليثيات، وقع نظره على اأقوال وعبارات 

يف حم�رش جل�سة اليوم، ويف املحا�رش ال�سابقة، ويف حتقيق النيابة ا�ستخل�ض 

النطق  قبل  عرفه  لو  ما  ال�ساجي  الليل  ذلك  يف  الرزين  الهادئ  تفكريه  منها 

باحلكم لكان حكمه قد تعدل وتبدل. ولكن ما العمل الآن وقد مت النطق باحلكم 

وما من �سبيل اإىل تغيريه باأي حال؟ ل ي�ستطيع اأن ي�سنع �سيئًا. فجعل همه تلك 

الليلة اأن ي�ستخرج من الأوراق جميع الأ�سباب التي يربرها النطق باحلكم. وكم 

به، ل  النطق  وتدعيمًا حلكم �رشيع م�سى  الطويلة تكتب تربيراً  من احليثيات 

تف�سرياً لعدالة ول متحي�سًا حلقيقة..
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20 اأكتوبر..

�ساأنها  التي من  فالنيابة هي  املحكمة..  بجرد خزينة  ال�سباح  قمت يف 

�سهر  الأقل يف كل  اأن تقوم بهذا اجلرد مرتني على  مراقبة اخلزينة، وعليها 

بطريق املفاجاأة. ويظهر اأن كلمة »املفاجاأة« و�سعت يف اللوائح والتعليمات 

من قبيل الت�سويق كما تو�سع يف اإعالنات امل�سارح، فهي يف العمل ل وجود 

النيابة لكرثة م�ساغله هذا اجلرد فال  ين�سى وكيل  اأن  العادة  لها. وقد جرت 

يذكره به اإل ال�رشاف املق�سود مفاجاأته، فهو الذي يطلب يف اإحلاح ح�سور 

البك الوكيل »ليفاجئه« باجلرد يف متام العا�رشة قبل اإيداع الأموال يف خزانة 

املديرية حتى ي�سدد اخلانة طبقًا للقانون. ويف اأكرث الأحيان ل ي�سعر وكيل 

عر�ض عليه مع املح�رش 
ُ
النيابة اإل وقد فوجئ هو بالدفرت اخلا�ض باخلزينة ي

اخلزينة،  بجرد  فجاأة  اليوم  قمنا  النيابة  وكيل  فالن  »نحن  با�سمه  حمرراً 

فوجدنا بها كذا اأوراقًا مالية ثمينة وكذا ف�سة وكذا اأ�سياء ثمينة وكذا اأمانات«، 

فيوقع وهو مل يتحرك من كر�سيه وهو يقول: »خذوا اإم�سا وحلوا عني بال وجع 

دماغ« غري اأين اأنا �سخ�سيًا اأنتقل بالفعل واأ�ساهد اخلزينة واإن كنت اأوقع اآخر 
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الأمر على كل حال دون اأن اأطيق �سرباً على عد النقود التي تو�سع اأمامي. 

اأفت�سه  النيابة يف طريقي  وانتهيت من هذه املاأمورية، وعرجت على خمزن 

»باملرة« وهو عبارة عن حجرة ت�سبه دكان »األف �سنف« فيها من اأ�سناف 

لط 
ُ
البنادق والغدارات الريفية وال�سكاكني وال�رشا�رش واملناجل والفوؤو�ض والب

ّلغ« و»اجلالبيب« امللطخة بالدم والطني 
ُ
د« و»الب

ّ
راوات و»اللِّب

َّ
والنَّبابيت واله

و»ال�سداري« املثقوبة بالر�ض والبارود، كلٌّ عليه رقمه وتاريخ �سبطه ورقم 

الق�سية التي �سبط على ذمتها. وعندي اأن نظرة واحدة تلقى يف خمزن نيابة 

 بلد تدل يف احلال على لون هذا البلد وعقليته ودرجة ح�سارته. ول�سك 
ّ

اأي

عندي يف اأن خمزن نيابة »�سيكاغو« مثاًل ل ميكن اأن يحوي مطلقًا هراوة اأو 

�رش�رشة. و�سعدت بعد ذلك اإىل مكتبي، فوجدت ح�رشة القا�سي »املقيم« يف 

ا�ض القهوة، فما كاد يراين حتى �ساح:
َّ
النتظار وقد اأح�رش له الفر

- خال�ض الفو�سى دبت يف البلد!

فاأردت اأن افتح فمي اأ�ساأله الإف�ساح، فلم ميهلني وم�سى يقول:

- راحت هيبة الأحكام!

- اإيه امل�ساألة؟!

املوالني  من  عمدة  �سد  مدنيًا  حكما  اأ�سدرت  اأين  �سيدي  يا  امل�ساألة   -

للحكومة وراح املح�رش ينفذ عليه، تعرف ح�سل اإيه؟

- لأ.

- ان�رشب مبعرفة العمدة »علقة« لكن »ن�سيفة« وانحب�ض اأربعة وع�رشين 

�ساعة يف حجرة التليفون.

- واملركز عمل لها ق�سية؟

- اأبدا. ما هي هنا اخلطورة. ل ق�سية ول مذكرة �سحكوا على املح�رش 

وقالوا له ي�سحب �سكواه و�رشفوها.

- ما داموا �رشفوها انتهينا.
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اإجرام!  ا�سمه  دا  اأ�سكت عن م�ساألة زي دي.  اأنا ل ميكن  ازاي؟  انتهينا   -

البولي�ض يجرم..

 وجه قبلي.
ّ
- يظهر اأن ح�رشتك ا�ستقت حلر

- ينقلوا قا�سي وجه قبلي لأنه اأراد منع املركز من العبث؟..

- عملوها كتري. و�سبق نقلوا قا�سي اأقا�سي ال�سعيد لأنه اأفرج يف ق�سية 

معار�سة عن متظاهرين �سد احلكومة، مع اأن هذا القا�سي كان من املحايدين 

البعيدين عن الأحزاب وعن ال�سيا�سة. ول يخفى اأن بينك وبني املاأمور �سوء 

ر التقارير ال�رشية عنك واتهمك باأنك 
َّ
تفاهم عائلي و�ساعتها تلقى املاأمور حر

من خ�سوم احلكومة، واأنك من اأرباب الفنت والد�سائ�ض، واأنك ت�سطهد اأن�سار 

الوزارة، واأنك خطر على �سيا�ستها احلا�رشة اإىل اآخر هذا الأ�سلوب املعروف.

- �سيء جميل. البولي�ض يحرر التقارير ال�رشية �سد الق�ساة؟!

- ح�سل.

- والعمل اإيه؟

- اترك يل امل�ساألة. اأنا اأحترى من املركز بلطف واأجري الالزم..

- لهذا احلد تعبث ال�سيا�سة عندنا بالعدالة والنظام والأخالق، اأعوذ باهلل! 

�سيء خميف.. 

وجعل يهز راأ�سه اأ�سفًا وحنقًا. ثم التفت اإيلَّ فجاأة وقال:

- دا �سحيح، ت�سور ف�سيلة القا�سي ال�رشعي »ال�ساليل« عامل اليوم اأنه 

حادثة  بعد  من  التحرمي  كراهة  يكرهه  كان  اأنه  مع  احلميم  املاأمور  �سديق 

الأجزاخانة!

�سمعت من  املاأمور فيما  �سمعت من  قد  اإين حقيقة كنت  فاأبديت عجبي. 

اأخبار القا�سي ال�رشعي هذه احلادثة: اأن اأهايل البلد واأعيانها لحظوا افتقار 

البلد اإىل اأجزاخانة »اأ�سولية« تغنيهم عن البنادر الكبرية فاكتتبوا فيما بينهم 

»اأجزجي«  لها  وعينوا  الأدوات  كاملة  نظيفة  اأجزاخانة  بها  اأ�س�سوا  مببالغ 
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قانوين هو رجل �سوري ي�سمى »جبور« ثم تباحثوا فيمن ي�سلح م�رشفًا على 

على  الأمر  اآخر  يف  الختيار  ووقع  اإدارتها،  وعلى  الأجزاخانة  هذه  مالية 

ن غري ف�سيلته بلحيته الوقورة و�سبحته الطويلة 
َ
ف�سيلة القا�سي ال�رشعي.وم

اأموال امل�سلمني وغري امل�سلمني من امل�ساهمني؟  البلدة على  يوؤمتن يف هذه 

م ف�سيلته وت�سلم 
ّ
ووافق املاأمور على تن�سيب القا�سي ال�رشعي م�رشفًا وتكر

حيث  الأجزاخانة  باب  اأمام  يوم  كل  ع�رش  جمل�سه  جعل  باأن  عمله  مهام 

يتنحنح ويبداأ با�سم اهلل وال�سالة على نبيه و�سحبه. ثم ي�سيح:

- يا خواجة جبور. القهوة وال�سي�سة!

كل  كثري  عدد  الُكُفور  من  الآتني  واأقاربه  اأ�سدقائه  من  عليه  يجتمع  ثم 

ح�ساب  على  طبعًا  الطلبات  هذه  وكل  ال�ساي.  اأو  بالقهوة  لهم  فياأمر  يوم، 

الأجزاخانة. وهو ل ين�سى مطلقًا اأن يلقي نظرة على م�ستح�رشات املحل قبل 

ان�رشافه وهو يقول جلبور:

»الكلونيا« دي ل  »الريحة«،  العال! زجاجة  ك من 
ّ
- عندك �سابون مم�س

باأ�ض بها!..

اأعجبته  التي  الب�ساعة  هذه  تكون  حتى  منزله  ف�سيلته  يدخل  يكاد  ول 

الأجزاخانة  بباب  جواره  اإىل  اأطفاله  اأحيانًا  جل�ض 
ُ
وي البيت.  اإىل  �سبقته  قد 

الأجزجي  يف  القا�سي  �ساح  بكوا  اأو  جاعوا  فاإذا  حوله  يلعبون  يرتكهم  اأو 

القانوين:

- يا خواجة جبور! هات لالأولد كم قر�ض نعناع من عندك!

حتى �ساق ذرع الأجزجي جبور اآخر الأمر. ف�ساح يف القا�سي ذات يوم:

- �سو ها العما!

�ساق  يك�رش  اأن  جبور  واأق�سم  والأجزجي.  امل�رشف  بني  ال�سجار  ون�سب 

القا�سي اإذا ح�رش اإىل الأجزاخانة بعد ذلك. وا�ستغاث باملاأمور، وعر�ض عليه 

ما و�سلت اإليه حالة الأجزاخانة. فاإذا هي مو�سكة على الإفال�ض، فقد اختفت 
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م�ستح�رشاتها، ون�سبت مواردها ومل يبق اأمل يف بقائها، فاإن الأجزجي هو 

الإجهاز من جهته على  يق�رش يف  الوقور مل  امل�رشف  بف�سيلة  اقتداء  الآخر 

الباقي من »الدرج« والب�ساعة والأدوات، وتغيظ املاأمور و�ساح يف الأعيان 

امل�ساهمني:

- احلق علينا اللي �سدقنا اللحية وال�سبحة!

والقا�سي  ال�رشعي،  بالقا�سي  الت�سهري  دائم  واملاأمور  اليوم  ذلك  ومنذ 

ال�رشعي من جهته دائم النَّيل من املاأمور.

ولكن ال�سيا�سة قد جعلت رجال الإدارة اليوم اأ�سحاب �سلطة خميفة.

م�ساحبة  يف  الأمان  اأن  بحكمته  وراأى  نف�سه،  على  ف�سيلته  خ�سى  وقد 

املاأمور. فهل يحجم عن التقرب اإليه والتزلف له؟

اأمتالك  ومل  الأهلي،  القا�سي  واأمامي  جال�ض  واأنا  ذلك  كل  بخاطري  مر 

فقلت كاملخاطب نف�سي:

ل باأ�ض من ال�سلح، لكن يف الظروف احلا�رشة.. فيه �سيء ا�سمه كرامة..

فرفع القا�سي يده يف حركة ذات معنى وقال:

- كرامة مني يا »مون�سري«!

 ويقول ب�سوت منخف�ض:
َّ
ونه�ض يريد الن�رشاف وهو مييل علي

وقال  خروف  ومعه  فالح  بيتي  اإىل  ح�رش  يوم  يف  �رشك.  يف  كالم   -

»الهدية«. فقلت له: »هدية اإيه يا راجل«؟ فقال: »الهدية اللي مت عليها التفاق 

ة مراتي«. ففهمت وقلت له يف احلال: »اإنت يا رجل غلطت يف 
َّ
عل�سان رد الولي

البيت اإنت ق�سدك �سخ�ض اآخر«.

ثم  قلياًل.  القا�سي حمدثي  براأ�سي. و�سكت  واأطرقت  اأبد ده�سة كربى  فلم 

حترك نحو باب احلجرة وحياين بيده حتية خمت�رشة وذهب، وجل�ست وحدي 

خا�سة  زيارة  �سبه  يف  املركز  اإىل  اأقوم  اأن  وراأيت  ذلك،  كل  يف  اأفكر  قلياًل 

وخلفي  مبفردي  فانطلقت  القا�سي.  به  اأخربين  عما  املاأمور  من  لأ�ستطلع 
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حاجبي حتى بلغت حجرة املاأمور، فوجدته يف هذه املرة اأي�سًا مع اأحد العمد 

يحادثه يف �سبه عنف، ومل تكن �سيما هذا العمدة تنم عن ي�رش ول عن وقار، 

ويخيل اإيّل اأنه من اأجالف العمد. فالعمدة »كاجلرادة« يتخذ �سكل الأر�ض التي 

يولد فيها. فالأر�ض اخل�رشاء تخرج اجلراد الأخ�رش، والأر�ض القحالء تخرج 

اجلراد الأغرب. وهذا العمدة الأغرب ل �سك من بالد قا�سية فقرية على حدود 

املركز قريبة من ال�سحارى. و�سلمت على املاأمور وقلت له با�سمًا:

- داميًا مع العمد!

فقال يف نربة تعب:

- نعمل اإيه يا �سيدي!

ثم اجل�سني وطلب يل القهوة. اإذ على الرغم من اعتكايف عنه وعن ناديه، 

فهو يحرتمني ول يحمل يل ما يحمله لغريي من ال�سغن، فاإين حري�ض دائمًا 

اأوامري يف مظهر ب�سيط ل ي�سعرهم بغ�سا�سة  الإدارة على تنفيذ  مع رجال 

�ساأنه  من  لينتهي  العمدة  مع  حديثه  اإمتام  يف  املاأمور  وا�ستاأذنني  الأمر. 

ويتفرغ يل فاأذنت له. فالتفت اإىل الرجل وقال له يف �سياح وتهديد:

طول بالك، اأنت يظهر عليك اإنك م�ض عارفني. واهلل لبد من اأين..

فقاطعه العمدة م�ستعطفًا:

- اأنا رجل غلبان.

فم�سى املاأمور يف وعيده:

- انتظر! اإن ما كنت اأدخلك الربملان. ما ابقا�ض اأنا ماأمور املركز!

- ليه؟ اأنا عملت اإيه ب�ض تدخلني الربملان؟!

املاأمور  اإيلَّ  والتفت  وارتياع. ف�سحكت وعجبت.  تو�سل  الرجل يف  قالها 

قائاًل:

- ك�سوف النتخابات يف جيبه، وم�ض عارف ح�رشته الربملان ده يبقى 

مد، ون�ستغل معهم!!
ُ
اإيه. وي�سموهم ع



125

ثم عاد املاأمور والتفت اإىل الرجل قائاًل:

- تف�سل من غري مطرود!

فخرج العمدة ذلياًل كاأنه خادم اأو جمرم، وقلت يف نف�سي: »هذه الذلة التي 

دى، فهو �سيذيقها بعينها لأهايل 
ُ

يذوقها يف ح�رشة رجال الإدارة لن تذهب �س

القرية التي يحكمها، فاإن كاأ�ض الإذلل تنتقل من يد الرئي�ض اإىل املروؤو�ض يف 

هذا البلد حتى ت�سل يف نهاية الأمر اإىل جوف ال�سعب امل�سكني وقد جترعها 

دفعة واحدة«.

وجل�ض اإيلَّ املاأمور يعرف �سبب »ت�رشيفي« املركز بالزيارة، فاأخربته اأنه 

الأفالطوين، ومل  ال�سبب  ابت�سامة غري املوؤمن بهذا  املاأمور  »ال�سوق« فابت�سم 

 كثرياً على كلمتي، وقلت يف هيئة اجلد: 
ّ
اأ�رش

اأثناء  وحب�سوه  �رشبوه  املح�رشين  اأحد  اأن  املاأمور  ح�رشة  يا  بلغك   -

تاأدية وظيفته؟

فاأجاب من فوره:

- ما عندي�ض خرب.

- ح�سل تبليغ للمركز؟

- لو كان ح�سل كنا �سبطنا لها واقعة وعملنا ق�سية.

بالتاأكيد.

اأطرقت قلياًل، وفكر املاأمور حلظة ثم قال:

- حد بلغ �سعادتك ب�سيء؟

- لو كان حد بلغني كنت يف احلال با�رشت التحقيق.

موؤكد.

- امل�ساألة يظهر اأنها جمرد اإ�ساعة.

فانطلق املاأمور يقول:

اإ�ساعة خارجة من بطن املحكمة لت�سويه �سمعة املركز،  - هي وحياتك 
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اأن ح�رشة القا�سي »طالع فيها« وغر�سه ي�سنع علينا باأي  واأنت ل يخفاك 

طريقة..

واأراد املاأمور اأن ي�سرت�سل، فبادرت باإغالق هذا الباب حتى ل اأزج بنف�سي 

خفي  طرف  من  املاأمور  اأفهمت  اأين  ح�سبي  بينهما.  القائم  ال�سجار  هذا  يف 

اأحجم عن اتخاذ الإجراء الالزم فيه،  اأين ل�ست بغافل عن املو�سوع، واأين ل 

ونه�ست يف احلال، ونه�ض معي وقلت مازحًا:

- والنتخابات يا ح�رشة املاأمور..؟

- عال.

- ما�سية بالأ�سول؟

ًا، وقال يل يف مزاح كمزاحي:
ًّ
فنظر اإيلَّ ملي

- حان�سحك على بع�ض؟! فيه يف الدنيا انتخابات بالأ�سول!!

ف�سحكت وقلت:

- ق�سدي بالأ�سول: مظاهر الأ�سول.

- اإن كان على دي اطمئن.

ثم �سكت قلياًل، وقال يف قوة وخيالء:

- ت�سدق باهلل؟ اأنا ماأمور مركز بال�رشف. اأنا م�ض ماأمور من املاآمري اللي 

اأنت عارفهم، اأنا ل عمري اأتدخل يف انتخابات، ول عمري قلت انتخبوا هذا 

واأ�سِقطوا هذا، اأبداً، اأبداً، اأبدا. اأنا مبدئي ترك النا�ض اأحراراً تنتخب كما ت�ساء..

فقاطعت املاأمور واأنا ل اأملك نف�سي من الإعجاب:

- �سيء عظيم يا ح�رشة املاأمور، ب�ض الكالم ده م�ض خطر على من�سبك؟ 

اأنت على كده.. اأنت رجل عظيم..

فم�سى املاأمور يقول:

- دي داميًا طريقتي يف النتخابات: احلرية املطلقة، اأترك النا�ض تنتخب 

على كيفها، لغاية ما تتم عملية النتخابات، وبعدين اأقوم بكل ب�ساطة �سايل 
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اللي  ال�سندوق  واأروح وا�سع مطرحه  الرتعة،  واأرميه يف  الأ�سوات  �سندوق 

بينه على مهلنا. احنا مو�سَّ

- �سيء جميل!

قلتها يف �سيء من ال�ستغراب ممزوج بخيبة الأمل. ومل اأ�ساأ اأن اأعقب على 

الباب  اإىل  ي�سيعني  املاأمور  م�سلمًا. وخرجت خلفي  يدي  �سمعت. ومددت  ما 

اخلارجي، واإذا بي اأرى، واأنا اأجتاز فناء املركز، �رشذمة من اخلفراء تتاأهب 

لل�سحن يف »اللوريات«، ومن بينهم ال�سيخ ع�سفور باأ�سماله وعوده الأخ�رش، 

 اإىل املاأمور اأ�ساأله يف ذلك، فقال وهو ي�سري بيده اإىل الرجال:
ُّ
فالتفت

- اأنفار قامية حلفظ النظام �ساعة اإعطاء الأ�سوات.

- وال�سيخ ع�سفور ما له ومال النتخابات؟!

- مواويله توؤثر على عقول الفالحني!

- يعني منتدب للدعاية!

اأي�سًا  اأنا  وابت�سمت  مالحظتي،  على  امل�سادق  ابت�سامة  املاأمور  فابت�سم 

واأنا اأ�سيف قائاًل:

- حتى ال�سيخ ع�سفور �سغلتوه يف ال�سيا�سة!

فنظر اإيلَّ املاأمور نظرة ذات معنى، وقال يف تنهد:

- نعمل اإيه ب�ض!

ويف هذه العبارة وهذا التنهد كل الكفاية يف جعلي اأرثي حلال هذا املاأمور 

واأقدَّر ِدقة موقفه وم�سوؤوليته اأمام الروؤ�ساء الذين يطلبون اإليه نتائج معينة 

بالذات بكل الو�سائل التي يراها موؤدية اإىل الغر�ض، فاإن اأحجم اأو تردد نكلوا 

به بغري رحمة ول �سفقة.

ومررت يف �سريي بجوار ال�سيخ ع�سفور فابتدرته:

- البنت رمي راحت فني؟

رة يف �سيء من  . فاأعدت عليه الكَّ
ّ
فنظر اإيلَّ الرجل �زشراً ومل يعن بالرد علي
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الرفق وال�ستعطاف:

- رمي يا �سيدنا ال�سيخ. َنَف�سك ويانا يف م�ساألة البنت رمي!

ح بعوده، وقال مرتمنًا:
ّ
فهز الرجل راأ�سه، ولو

اإيــ�ض راح ينـوبـــك

مـن ال�سكيـان ويفــيدك

ليــه مـا حكمتـــ�ض

على طيـرك وهو يف اإيدك

فابت�سمت وقلت لل�سيخ ع�سفور واأنا اأ�سري باأ�سبعي اإىل املاأمور:

- قل حل�رشة املاأمور وهو اللي ا�ستلم الطري!
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21 اأكتوبر..

ما كدت هذا ال�سباح اأر�سف فنجان القهوة على مكتبي حتى وردت اإ�سارة 

مطلقها  من  تناولت  امراأة  املركز:  دائرة  يف  ت�سمم  حادثة  بوقوع  تليفونية 

النفقة  من  للتخل�ض  ها 
ّ
ب�سم تتهمه  وهي  الأعرا�ض،  عليها  فظهرت  فطرية 

ولكني من  �سك.  التحقيق من غري  ت�ستدعي  وم�ساألة  معقول،  ال�رشعية. كالم 

جهة اأخرى اأعرف ق�سايا الت�سمم. وما فيها من »قرف« خ�سو�سًا على ال�سبح. 

واأعلم اأين �ساأنتقل فاأجد امراأة عائمة يف بركة من القيء والرباز. وكلما وجهت 

اإليها �سوؤاًل تلقيت جوابًا، ل من الكلمات، بل من الـ.. اأعوذ باهلل! ومل اأمتالك 

على  الق�سية  هذه  اإحالة  يف  اأفكر  وجعلت  فيه.  وب�سقت  منديلي  واأخرجت 

�رشيعة  بنظرة  عليها  فمر  الإ�سارة،  ف�سلمته  فح�رش  بالفعل  امل�ساعد.وطلبته 

و�ساح:

- ت�سمم، واأنا عمري حققت ق�سايا ت�سمم اأو حتى ح�رشت حتقيق الت�سمم!

ل  املتمرن.  القدمي  اأنا  الت�سمم. حتى  معقول. خ�سو�سًا  الآخر  هو  كالمه 

يف  عنها  املن�سو�ض  »ال�ستمارة«  ومعي  اإل  الق�سايا  هذه  حتقيق  اأ�ستطيع 
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تعليمات النائب العمومي. هذه ال�ستمارة فيها اأ�سئلة معينة بالذات لبد من 

مع  والأجوبة  الأ�سئلة  هذه  من  �سورة  وترفق  عنها.  اجلواب  وتلقِّي  �سوؤالها 

القيء والرباز لإر�سالها للتحليل.  تقرير وجيز بالقطرميز احلاوي »لعينات« 

اأظافر املتهم وق�ض جيوبه واإر�سالها كذلك داخل  هذا مع عدم ن�سيان ق�ض 

عالقة  الزرنيخ  اآثار  تكون  ما  كثرياً  اإذ  الكيماوي.  للتحليل  خمتومة  اأحراز 

للقيام،  الالزم  بتهيئة  واأمرته  التحقيق،  كاتب  وناديت  واجليوب.  بالأظافر 

وطلبت اإليه ال�ستمارة املذكورة األقي عليها نظرة واأتذكر ما فيها. فاأح�رشها 

واأح�رش معها التعليمات فقراأت ما يلي:

»فقرة 141« – عند اإر�سال الأحراز اإىل القلم الطبي ال�رشعي.. على النيابة 

اأن تر�سل يف اآن واحد للنائب العمومي.. ال�ستمارة الآتية بعد ا�ستيفاء جميع 

اخلانات بال�سبط:

)1( تاريخ التبليغ عن احلادثة.

)2( ا�سم امل�ساب وعمره وجن�سيته.

)3( هل كان امل�ساب يف �سحة جيدة قبل الإ�سابة؟

)4( الأعرا�ض التي لوحظت: كالقيء، الإ�سهال، الأمل، العط�ض، اأمل الراأ�ض، 

�ض، حالة احلَدقتني، 
ُّ
ق، التيب

ّ
الدوار، فقد قوة الأطراف، التقل�سات، النعا�ض، العر

النب�ض، التنف�ض!

)5( هل كان امل�ساب ي�سكو من مذاق خا�ض يف فمه من الطعام؟

)6( هل ح�سل للم�ساب تخدير اأو تنميل بل�سانه اأو اأطرافه؟

)7( هل ح�سل للم�ساب غيبوبة؟

)8( هل ح�سل له ت�سنجات اأو التواءات بالع�سالت؟

)9( هل ظهرت الأعرا�ض فجاأة؟

)10( هل �سبق اأن ح�سل للم�ساب حالة ت�سبه هذه؟

)11( الفرتة بني تعاطي املادة امل�ستبه فيها واأول ظهور الأعرا�ض؟
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مالحظة – يجب ذكر تواريخ وا�سحة و�ساعات معينة عما تقدم، اأي اأنه ل 

يقال مثاًل بعد اليوم الثاين بثالث �ساعات اأو يف يوم ) الثنني ( بل يقال مثاًل 

ابتداأت الأعرا�ض يف ال�ساعة 4 بعد ظهر يوم 16 �سهر كذا �سنة كذا واأول ما 

لوحظ منها هو كذا وذلك يف ال�ساعة 3 م�ساء اأو �سباحًا بال�سبط..«.

�سيء جميل جداً!! كل هذه الأ�سئلة ينبغي اأن تطرح على م�ساب ل يعرف 

الأعرا�ض  باأن  يخربنا  باأن  نطالبه  اأن  ذلك  من  والأعجب  رجليه.  من  راأ�سه 

ابتداأت يف ال�ساعة كذا بال�سبط. اإذ ل ينبغي اأن يقال مثاًل يوم ) الثنني (. بل 

على هذا امل�ساب امل�سكني الغارق يف متح�سالت جوفه ال�ساعر بالدوار وفقد 

قوة الأطراف والتقل�سات والنعا�ض.. اإلخ اإلخ.

باعرتاف ال�ستمارة.. على هذا الرجل اأو هذه املراأة الفالحة ال�ساذجة التي 

اإن  لنا  تقول  اأن  ال�ساعة  حياتها  يف  تر  مل  ورمبا  �ساعة  جيبها  يف  حتمل  ل 

الأعرا�ض لوحظت اأول ما لوحظت يف ال�ساعة 3 والدقيقة.. بال�سبط!!

ب هذه الأ�سئلة على راأ�ض املراأة امل�سمومة. وا�سطحبت 
ُ

النهاية. قمنا ن�س

معي امل�ساعد ي�ساهد حتى تزول حجته يف امل�ستقبل. غري اأننا ما كدنا نتحرك 

حتى وردت اإ�سارة تليفونية اأخرى قدمها اإيّل احلاجب فقلت:

- نهار باين من اأوله:

وقراأت فاإذا هي اإخطار من امل�ست�سفى الأمريي بوفاة قمر الدولة علوان. 

ف�سحت: »مات الرجل قبل اأن نعرف منه �رش املو�سوع«. وطلبت قلمًا واأ�رشت 

»ناأمر  احلالة:  هذه  مثل  يف  املاألوفة  العبارة  الإ�سارة  ذيل  على  احلال  يف 

بت�رشيح اجلثة«. وقلت للم�ساعد اأن يذهب حل�سور الت�رشيح واإفادتي بنتيجته 

املراأة  اإىل منزل  اأنا  امل�ست�سفى. وم�سيت  اإىل  الفراغ منه. فم�سى هو  مبجرد 

�سحن  يف  املراأة  وجدت  توقعت،  كما  فعاًل  الأمر  وكان  الفطرية،  اأكلت  التي 

لة« ول »كروانة« 
َ

الدار وحولها جاراتها مل يرتكن فيما يخيل اإيلَّ اآنية، ول »ح

يف احلارة اإل اأتني بها وو�سعنها حتت فم امل�سابة املطروحة اأر�سًا تتلوى 
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املح�رش،  يفتح  اأن  منها  ِفهم  التحقيق  كاتب  اإىل  نظرة  ونظرت  وحت�رشج. 

وتقدمت بني الأواين اململوءة حتى دنوت من املجني عليها و�ساألتها:

- ا�سمك وعمرك وجن�سيتك؟

فهمت  اأنها  الع�سالت  املتقل�ض  الباهت  وجهها  على  بد 
َ
ي ومل  جتب.  فلم 

ة يف �سبه �سياح، فلم يخرج من فمها غري اأنني طويل 
َّ
عني. فاأعدُت عليها الكر

اإليها ي�سندن راأ�سها  ممزوج ب�رشوع يف قيء جديد. وقد اأ�رشع بع�ض الن�سوة 

املائل باأكفهن، وهن يتهام�سن:

- اأيوة ي�سيبها يف ُغلبها!

نًا على منطقهن وكاأين اأخاطب نف�سي:
ّ
فاأجبت موؤم

- واهلل كان بودي اأتركها يف غلبها، لكن اأعمل اإيه؟ قلم النائب العمومي 

يف انتظار ال�ستمارة والقطرميز!

وت�سجعت امراأة َل�ِسَنة بني الن�سوة وقالت يل:

ها؟ ا�سمها نبوية.
َ
- »م�ض ادلعدي« ح�رشتك طالب تعرف ا�سم

- نبوية اإيه؟

- لأ ما نعرف�ض غري نبوية. اأهي يف احلارة كنا نقول لها تعايل يا نبوية 

روحي يا نبوية.

الن�سوة  اإىل  فتو�سلُت  كاماًل،  ا�سمها  كتابة  من  ولبد  يكفي.  ل  هذا  ولكن 

ورفعن  عليها  فتكاثرن  واحدة.  دقيقة  النطق  على  حملها  يف  ي�ساعدنني  اأن 

راأ�سها الذي ل يريد اإل اأن يقع على �سدرها وهم�سن يف اأذنها يرجونها الكالم 

واإجابة البك النيابة. وبعد ذلك بالتمام حركت امل�سابة �سفتيها فا�ستب�رشت 

الن�سوة و�سجعنها رابتات على كتفيها:

- اأيوه.. اأيوه، ردي علينا يا حبيبتي!

فاأ�رشعت اأ�سيح قرب اأذنها وقد ت�سبب العرق مني:

- ا�سمك؟ ا�سمك اإيه بقى؟..
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ت وزامت وقالت يف �سوت خافت متهدج: نَّ
فاأَ

- ا�سمي.. نبوية.

فكدت اأ�سق ثيابي:

- مفهوم! نبوية! كوي�ض خال�ض! لكن نبوية اإيه؟ ا�سم »اأبوك« اإيه؟ اأنا يف 

عر�ض »اأبوك«! نبوية اإيه؟

على  و�سقط  راأ�سها  انحدر  فقد  جثة.  �سبه  اإىل  واأتو�سل  اأخاطب  ولكني 

مني  وبلغ  اخلافت.  الأنني  ذلك  من  اإل  ال�سمت  ت 
َ
ولزم جديد.  من  �سدرها 

واأنه�سنها مرة  فاأ�رشعن  داوية  الن�سوة �سيحة  وال�سيق، ف�سحت يف  الياأ�ض 

اأخرى وم�سحن �سدغيها باملاء البارد وناجينها بالكالم العذب اإىل اأن ظفرنا 

اآخر الأمر با�سمها كاماًل. ولكن بقي يف ال�ستمارة ع�رشة اأ�سئلة! واإذا كان ذكر 

ال�سم على ب�ساطته قد اقت�سى هذا املجهود، فكيف بالباقي؟ خ�سو�سًا ال�سوؤال 

الأخري. بيان الفرتة بني تعاطي املادة امل�ستبه فيها واأول ظهور الأعرا�ض؟ 

مع وجوب ذكر تواريخ وا�سحة و�ساعات معينة كما تقول امللحوظة!! اأي اأن 

هذه املراأة التي مل تخرج ا�سمها من بني فكيها اإل بعد اأن كادت تخرج اأرواحنا 

�ستقول لنا عن ال�ساعة والدقيقة بال�سبط التي لحظت فيها ظهور الأعرا�ض 

اأول ما لحظت؟ �سيء جميل، اأنا جمنون اأ�ساأل هذه الأ�سئلة؟ األي�ض يف عيني 

نظر؟ ماذا تظن بعقلي هوؤلء الن�سوة اإذا خاجلني طمع يف اأن اأتلقى من هذه 

الطريحة جوابًا بال�ساعة والدقيقة عن الأعرا�ض والفرتة بني تعاطي املادة 

وظهور اأول.. اإىل اآخر هذا الكالم املطبوع على ا�ستمارة �سنعت فوق مكاتب 

العا�سمة يف �سفاء وهدوء بال، بعيداً عن مناظر القيء والإ�سهال!! واأوماأُت 

ا�ستجوابها،  ميكن  مل  امل�سابة  اأن  واأفهمته  املح�رش«  »اأقفل  اأن  الكاتب  اإىل 

واكتفينا باأخذ »عينات« القيء والرباز وق�ض اأظافر وجيوب املتهم. ثم عدنا 

اإىل دار النيابة حيث ارمتيت على مقعدي َتِعبًا.

الباب يفتح وقد دخل منه  ثم فتحتها على �سوت  قلياًل،  اأغم�ست عيني 
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م�ساعدي اأ�سفر الوجه. فاأفقت من خمويل يف احلال وابتدرته:

- ما لك؟

- الت�رشيح.

- اآخ ح�رشت العملية، والنتيجة؟

- النتيجة اأين اأنا...

كل  ففهمت  وجهه.  يف  ًا 
َّ
ملي بنظري  فحدقت  قريب،  كر�سي  على  وجل�ض 

�سيء. اإن هذا ال�ساب قد حدث له ما حدث يل يوم ح�رشت لأول مرة ت�رشيح 

جثة اآدمية. هذا ال�ساب الرقيق الذي خرج بالأم�ض من بني الكتب، تلك الكتب 

واأنه  الكون،  حمور  هو  اإنه  عظيم،  �سيء  الإن�سان  اأن  واأفهمتنا  اأرتنا  التي 

امل�سطفى امللحوظ دون بقية املخلوقات بعناية اخلالق الأعظم، واأنه الكائن 

النوراين الروحاين الذي �سوف يبعث، هذا الإن�سان مل يتح لكثري من النا�ض اأن 

ت يف نف�سه 
َ
يطلعوا على تركيبه من الداخل، فاإذا ما اطلع اأحدنا على ذلك �رش

�سدمة يختلف تف�سريها باختالف مزاج ال�سخ�ض وطبيعته وثقافته، واإين لن 

اأن�سى اأبداً يوم وقفت للمرة الأوىل على راأ�ض جثة رجل اأ�سيب يف دماغه بعيار 

برز  حتى  لالأذن  الأمين  اجلدار  وهتك  اجلمجمة  فك�رش  قرب  عن  اأطلق  ناري 

اأ�ساهد ما يفعل،  جزء من جوهر املخ، وح�رش الطبيب للت�رشيح، فقمت معه 

وغادرنا الغيط الذي وقعت فيه احلادثة، وانتقلنا اإىل دار املجني عليه، وهي 

اأهله وقد لفوه يف حلاف جديد   دار قروية متوا�سعة، وجيء بالقتيل يحمله 

ومن حوله الن�سوة بعويلهن و�سياحهن وطينهن يلطخن به وجوههن، وكان 

اإل من رجال احلفظ والطبيب  باإخالء املكان  اأمر رجاله  ن�سيط  معي ماأمور 

وحالق ال�سحة ومعاونيه، واأتوا »بط�ستني« كبريين و�سعوهما حتت »دكة« 

فوق  اجلثة  ومعاونوه  احلالق  وو�سع  الدار،  �سحن  يف  اخل�سب  من  عري�سة 

»الّدكة« وخلعوا مالب�ض القتيل، وكانت جديدة احتفاًل بعيد الفطر، اإذ وقعت 

اجلرمية يف اليوم الأخري من �سهر رم�سان، كاأمنا اأراد القاتل اأن ي�رشع خ�سية 
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اأن يحل العيد وغرميه على قيد احلياة، وحر�سًا منه على اأن تكون هدية العيد 

تلك الر�سا�سة يف راأ�ض القتيل، ورغبة منه يف اأن تتغري نغمة اأ�سوات العيد 

واأنا�سيده املت�ساعدة من جوف هذه الدار، واأعمل الطبيب امل�رشط حاًل يف 

راأ�ض القتيل وهو ميلي على الكاتب:

- ونزعنا الفروة ) يق�سد فروة الراأ�ض طبعًا (.

وعندئذ عال �سياح الن�سوة، وكنَّ قد ت�سللن وت�سلقن �سطح الدار والأ�سطح 

�سة« بحطب القطن والذرة، و�سمعت بني اأ�سواتهن املختلطة 
َّ
املجاورة »املعر

اً موؤثراً اأوجع قلبي ي�سيح:
ًّ
�سوتًا رفيعًا حار

- يا �سجرة و»م�سلالنا« يا بويا!..

وتاله �سوت اآخر يف مثل رفعه ولهيبه وقد امتزج بن�سيج وبكاء مر: 

- ياللي كنت خارج ب�سحورك يف بطنك يابه.

غوره  ي�سرب  اجلرح  فتحة  يف  اأ�سبعه  الطبيب  وو�سع  الفروة،  نزع  ومت 

ويعرف حدوده، واأملى الكاتب:

- جرح ناري طوله اأربعة �سنتيمرتات..

وحاول اأن يعرث باأ�سبعه على الر�سا�سة فلم ي�ستطع.

فتناول من�ساراً من املعدن من حقيبته وجعل ين�رش اجلمجمة من اجلبهة 

ليفتح الراأ�ض فلم ينجح يف ن�رشها ل�سالبتها، فاأخذ مطرقة �سغرية من بني 

ت 
َ
اأدواته وطفق يدق بها فوق املن�سار كاأمنا يدق على علبة »�رشدين« و�سمع

اإحدى العجائز ذلك وراأت من فجوة ال�سطح ذلك الدق و»الهبد« يف راأ�ض رجل 

العائلة وعميد الدار فو�سعت كفها على خذها وقالت متنهدة:

- ا�سم اهلل عليه!

هذه الكلمة هزتني. ووجدت لوقعها غرابة. اإن تلك العجوز ما زالت تعتقد 

اأن رجلهن هو رجلهن ب�سخ�سيته واآدميته، اأما اأنا فمنذ حلظة قد بداأت اأ�سك 

يف ذلك.
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الرقيق الذي فوق  اعة« وظهر من حتته الغالف 
َّ
اأو »القر ومت نزع الغطاء 

الطبيب مب�رشطه، وجعل يفح�ض ما حول اجلرح وهو  املخ مبا�رشة. فمزقه 

ميلي:

- نزيف دموي �سديد باأن�سجة املخ..

البحث  الر�سا�سة فلم يجد �سيئًا. وا�ستمر يف  وجعل يبحث باأ�سبعه عن 

حول تلك املنطقة القريبة من اجلرح فلم يعرث للر�سا�سة على اأثر. اأين ذهبت 

اإذن؟ ولي�ض هنالك من فتحة اأخرى يظن اأن املقذوف خرج منها. ومل يياأ�ض 

الطبيب. وقال يل با�سمًا: اإن املقذوف الناري يتخذ اأحيانًا خطوط �سري عجيبة 

يف ج�سم امل�ساب واأحيانًا تدخل الر�سا�سة من البطن فال يعرث عليها اإل يف 

ت�ستخرج من  الراأ�ض  يكون هذا معقوًل. ولكن ر�سا�سة تدخل من  قد  الفخذ. 

القدم؟ هذا �سغل »حواة« ول اأ�سدق اأن الر�سا�سة لها كل هذه املقدرة. وا�ستاء 

الطبيب اأخرياً ف�ساح:

- وعلى اإيه؟ اآدي مخ الراجل بحاله..

واأخرج بكلتا يديه كل ما يف اجلمجمة من مخ حتى اأخالها فاأ�سبحت مثل 

اأربعة اأعطى كال من معاونيه  اأق�سامًا  م هذا املخ 
َّ
»ال�سلطانية« النظيفة، وق�س

»يلغو�سون«  فجعلوا  جيداً،  بحثًا  املقذوف  عن  يبحثوا  اأن  وكلفهم  ق�سمًا 

وها 
َّ

عَزى اإليها كل نبوغ الإن�سانية، حتى �سري
ُ
باأ�سابعهم يف هذه املادة التي ي

�سبه �سائلة كاملهلبية؟

هذا هو مخ الإن�سان!

يزول  الأمر  اأول  اأخذين  الذي  الروع  بداأ  وقد  لنف�سي،  هم�سا  ذلك  قلت 

اإح�سا�سي وتيقظ يف نف�سي حب  اأع�سابي وهمد  �سيئًا ف�سيئًا. وت�سلبت  عني 

ا�ستطالع ورغبة يف اأن يفتح اأمامي كل هذا اجل�سم امل�سجى لأنظر فيه. وما 

دمت قد راأيت املخ هكذا فلرن القلب ولرن الكبد ولرن الأح�ساء، مل يعد هذا الرجل 

لأ�ساهد  اأفتحها  اأن  اأريُد  �ساعة حائط كبرية ممدد  اإمنا هو  نظري رجاًل،  يف 
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اآلتها وترو�سها وعجالتها واأجرا�سها.

وء حظ كما قال 
ُ
َل�س اإنه  الطويل.  البحث  الرجال �سيئًا كذلك بعد  ومل يجد 

اأن  القتيل ولبد  اأية حال. ها هو ذا  الطبيب، ولكنا مطالبون بالنتيجة على 

تكون الر�سا�سة فيه. و�سمر الطبيب عن �ساعد اجلد وال�سيق وعمل امل�رشط 

يف ذلك اجل�سد، واأنا من خلفه اأ�ساهد واأقول:

ط!.
ُ
- اقطع! ا�رش

واخذتني حمى غريبة وفقدت كل �سعور اإن�ساين فجعلُت اأقول للطبيب: اأرين 

رئتيه، اأرين اأمعاءه، اأرين الطحال.. اإلخ اإلخ. ومل يرتدد الطبيب. و�رشط ال�سدر 

حتى اأ�سفل البطن واأخرج القلب ثم الأمعاء واأملى:

- وجدنا القلب �سليمًا والأمعاء بها طعام مه�سوم، ومل نعرث مع كل ذلك 

ًا. فات�سح لنا اأن الر�سا�سة قد تكون �سقطت من نف�ض 
ًّ
على �سيء. ففكرنا ملي

اجلرح لت�ساعه وثقلها و�سقطت ب�سقوطه على الأر�ض.

وفرغنا من العمل وان�رشفنا واأنا اأعجب ملا حدث يف نف�سي من انقالب. 

خيبة   
ّ

اأي ثم  اأرتعد!  ول  به  واآمر  بل  والتقطيع،  اجَلْزر  اأرى  احل�ض  الرقيق  اأنا 

اأنف�سنا  اأن نرى  اأعظم من ذلك! كال، ل ينبغي  الإن�سان  اأح�سب  لقد كنت  اأمل! 

من الداخل. اإن �سورة ما راأيت ل ميكن اأن تزول من خميلتي. ول ريب اأن تلك 

املناظر قد اأحدثت يف نف�ض م�ساعدي اأحداثًا. واأردت اأن اأ�ساأله يف ذلك. ولكن 

الباب فتح وظهر حاجبي ومعه اإ�سارة تليفونية فقلت:

- اللهم خرياً!

وتناولت الإ�سارة وما كدت األقي عليها نظرة حتى �سحت:

- البنت رمي؟!..

فاأ�رشع م�ساعدي متلهفًا:

- ما لها؟

اح ِقبلي البلد؟
َّ
- وجدوا جثتها يف الري
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- وماتت؟

- قلت لك وجدوا جثتها، خذ اقراأ الإ�سارة!

فاأخذ امل�ساعد الورقة وجعل يقراأ بعينيه حتى و�سل اإىل اآخر عبارة وهي 

من  حلظة  عليها  عيناه  وقفت  الغرق«،  ا�سفك�سيا  الوفاة  �سبب  اأن  »ويحتمل 

ال�سيء اجلميل بهذه  انطفاء حياة هذا  اأ�سد منه حزنًا على  اأنا  التاأثر، وكنت 

ال�رشعة.

واأطرقت قلياًل اأفكر يف �سوء حظنا، ل من حيث العمل، ول لأن رمي مفتاح 

من مفاتيح الق�سية، بل لأنها كانت �سورة بديعة هزت نفو�سنا جميعًا عاقلنا 

ون�سيمًا  م�رشقة،  وحلظات  حلوة  يقات 
َ
اأو منحنا  حلوا  وخملوقًا  وجمنوننًا، 

علياًل هب على �سحراء حياتنا العاطفية املجدبة يف هذا الريف القفر.

اأ�سرتد  وا�ستيقظت من تفكريي، ورفعت راأ�سي ومددت يدي اإىل م�ساعدي 

الإ�سارة واأخط عليها العبارة املاألوفة: »ناأمر بت�رشيح اجلثة«، وفجاأة تنبهت 

اأجدها فظيعة، طاملا �رشحنا جثثًا،  العبارة، نعم لأول مرة  اإىل فظاعة هذه 

فليكن، واإين لعلى ا�ستعداد لت�رشيح ن�سف اأهايل هذه البلدة، اأما هذه الفتاة.. 

اأما هذا اجلمال فحرام اأن منزقه ونرى ما بداخله، وملح م�ساعدي َن�ض الإ�سارة 

بنظره احلاد ف�ساح:

- اأظن ناوي تقول يل اح�رش الت�رشيح!

- ومني غري ح�رشتك؟!

اأقعد طول النهار   ت�رشيح ال�سبح! حرام! 
َّ
اأول كفاية علي اأنا  - م�ستحيل، 

دي  البنت  ثانيًا  حانوتي!  م�ساعد  م�ض  نيابة  م�ساعد  اأنا  جثث!  فتح  اأ�ساهد 

بنوع خ�سو�سي..

فتاأملت قوله، وعذرته، واأطرقت حلظة ثم قلت:

يل  دفعوا  لو  اأنا  يح�رش..  قلب  له  من  خ�سو�سي!  بنوع  رمي  حق،  لك   -

ع�رشين جنيهًا..! هات الإ�سارة ن�سطب على الت�رشيح وناأمر بالدفن ونخل�ض..
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اأيدينا اأن نفعل ذلك بدون اأن نتعر�ض للنقد وامل�سوؤولية،  والواقع اأن يف 

فالطبيب الذي ك�سف عن اجلثة عقب ا�ستخراجها من النهر قرر اأن الوفاة من 

ا�سفك�سيا الغرق، اأي اأنه مل يجد اآثاراً م�ستبهًا فيها تدل على اأن الوفاة جنائية، 

اآه لرجال الفقه والقانون  فاإجراء الت�رشيح يف هذه احلالة دقة ل مربر لها، 

اأ�سحاب الغر�ض! اإنهم ي�ستطيعون اأن يت�رشفوا على كل وجه ت�رشفًا منطقيا 

مقبوًل! وما كدت اأم�سك بالقلم لأ�سطب الأمر ال�سابق حتى �سمعنا �سياحًا يف 

الطريق،  ال�سيخ ع�سفور يجري يف  بنا نرى  فاإذا  النافذة،  اإىل  الطريق فقمنا 

الأهايل  من  وجمع  والِغلمان  ية 
ّ
وال�سب الأخ�رش،  عوده  بدون  الراأ�ض  عاري 

خلفه وهو ي�سيح كاملجنون:

ورم�ض عينهـا يا نـا�ض

ه
َّ
يفـر�ض على املي

واحــدة بيـا�ض �سفتـ�سي

والتانيــه بلطيــــــه

والتالتـــة من بدعهـــا

ه
َّ
قهــا يف املي

َّ
غر

و�سار يردد ذلك ب�سوت تارة كالعويل وتارة كالزئري، وتارة يف حركات 

يف  ويجري  اأحيانًا  ويرق�ض  اأحيانًا  مي�سي  وهو  امل�ساجد  خطباء  كحركات 

النافذة �سامتني ماأخوذين،  فلبثنا عند  اأنظارنا،  اختفى عن  كل جهة حتى 

ثم انتبهنا بعد حلظة وعدنا حيث كنا من احلجرة ونحن نقول كمن يخاطب 

نف�سه:

- م�سكني!

وعدت اإىل الإ�سارة، واأم�سكت بالقلم من جديد، ولكن ال�سك والقلق خاجلاين..

قها؟!
َّ
ه«! من اللي غر

َّ
قها يف امَلي

َّ
- �سمعته ملا قال: »غر

فقال امل�ساعد:
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دي »هلو�سة« جمانني! حانفتح حتقيق بناء على »خطرفة« رجل خمبول 

يف ال�سارع؟! اأظن الأح�سن ندفن البنت وننتهي!

فمحا قوله ترددي، و�سغطت على القلم �سغط العزم والقتناع وخططت 

اأمر الدفن، واأنا اأقول:

- �سدقت، اأنا حتى نف�سي ان�سدت عن الق�سية واأ�سحابها!!
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22 اأكتوبر..

الأوراق  التهام  يف  الليل  اأكرث  �سهرت  فقد  متاأخرا.  اليوم  ا�ستيقظت 

ل  اأنه  هذا  ومعنى  اجلديدة.  الق�سائية  ال�سنة  تبداأ  اأ�سبوع  بعد  اإذ  املتاأخرة. 

ينبغي اأن تبقى عندي ق�سية واحدة مل يتم الت�رشف فيها من ق�سايا العام 

املن�رشم. ومعنى هذا اأي�سًا اأنه يجب اأن اأحب�ض نف�سي طول هذا الأ�سبوع حتى 

من  اآه  خزائني..  بها  فا�ست  التي  »ال�سكاوى«  اأكدا�ض  من  املتاأخر  يف  اأنظر 

ق« الزاحف جيو�سًا على حائط دار 
َ
هذه ال�سكاوى! اإنها اأكرث عدداً من ذلك »الب

كالوابل  راأ�سي  تنزل على  ال�سكاوى ل  اأن  اإيلَّ  املتهدم! يخيل  الرطب  النيابة 

اأ�سبوع  كل  اخلمي�ض من  �سوق  اإيلَّ  يخرج  اإمنا  الفالح  كاأن  الأ�سواق،  اأيام  اإل 

»ال�سريج«  زجاجة  وميالأ  وال�ساي  ال�سكر  من  قلياًل  لي�سرتي  ذرة  كيلة  يبيع 

الناحية  ماأذون  �سد  »عري�سة«  اأو  »بالغًا«  العمومية  الكتبة  اأحد  وي�ستكتب 

كل  ميزانية  يف  ثابتًا  بنداً  اأ�سبح  هذا  ولعل  اخلفر.  �سيخ  وكيل  اأو  العمدة  اأو 

خارج اإىل ال�سوق من هوؤلء الفالحني. ل�ست اأدري لذلك من �سبب. اأهو الظلم 

اجلور  من  اأحقاب  مدى  على  الفالح  دم  ا�ستوطن  ال�سكوى  داء  هو  اأم  حقًا! 
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من  الأوراق  هذه  يف  ما  اأجرع  اأنا  ذنبي  ما  حال،  اأي  على  حقيقة!  به  مرت 

اأن ح�سور جل�سات املحاكم و�سبط ق�سايا التلب�ض يف النهار،  �سخف. يظهر 

وقيد وارد اجُلَنح واملخالفات يف امل�ساء، والنتقال لتحقيق وقائع اجلنايات 

وقتًا  يجد  زال  ما  فهو  الأرياف،  يف  النيابة  وكيل  يكفي  ل  هذا  كل  بالليل، 

الآتية  التافهة  الأوراق  باأكوام  الهواء  م�سالك  اإذن  عليه  فلت�سد  فيه..  يتنف�ض 

من املركز با�سم »ال�سكاوى« و»العوار�ض« و»الأحوال«. ومعنى هذا اأي�سًا اأين 

اإىل  الذي يتوق  الدقيق احل�ض وال�سعور  ال�سعيف اجل�سم والبنية  ال�سخ�ض  اأنا 

ن�سف ال�ساعة يفرغ فيها اإىل مطالعة كتاب جميل، ينبغي يل اأن اأقراأ اأي�سًا ما 

اب وما 
ّ
جرى بني »�ست الدار« وجارتها »قطايف« من تبادل »الردح« وال�سب

تلقاه املركز من بالغات فقد الأختام و»حما�رش« البحث اجلاري عن جح�ض 

هرب من اأمام الباب، واإ�سابة قدم طفل دا�ض على قطعة زجاج، و�سقوط فرع 

جميزة على راأ�ض كب�ض احلاج هباب! اإين واهلل لأعذر ذلك النائب يف ال�سعيد 

مقر عمله وكان معه  اإىل  للو�سول  قارب  النيل يف  يعرب  اإنه كان  قيل  الذي 

فمال  القارب،  �ساحب  اإىل  فاأوماأ  اأمره  يف  حار  »ال�سكاوى«  هذه  من  حمل 

بالئي  يف  ويزيد  املاء!  يف  »ال�سكاوى«  اأ�سقط  مياًل  جنبيه  اأحد  على  بقاربه 

املنوط  فهو  اجلنائي.  القلم  رئي�ض  اأفندي  املق�سود  عبد  اإحلاح  هذا  اأكرث من 

باإر�سال »ك�سوف« الق�سايا يف مواعيدها اإىل النائب العام ووزارة احلقانية. 

هذا الرجل ل اأرى له عماًل عندي غري التنقل بني احلجرات حاماًل يف يده ورقة 

ياأمر هنا وينهى هناك. حتى عملية »التنفيذ« التي من ن�سيبه قد األقى بعبئها 

اب. 
َّ
على غريه من مروؤو�سيه واكتفى هو »مبهمة« ال�سياح يف الكتبة واحلج

وهو اأول من ين�رشف من املوظفني وا�سعًا على طرف اأنفه عويناته الذهبية، 

اأروقة دار النيابة من  اإىل املجتمعني يف  ير�سل من خاللها نظرات �رشيحة 

وكالء املحامني واأرباب الق�سايا كاأمنا ي�ستحثهم على الوقوف له. ول حديث 

عنده اإل ذكر عالقاته و�سالته بكبار املوظفني، يقول ذلك يف زهو وانتفاخ. 



143

ولطاملا طلبت اإليه ح�سابًا عن عمله فيجيبني دائمًا:

- اأنا وهلل احلمد ل اأميل اإىل الأبهة ول اإىل الفخفخة!

يلقي  ْن 
َ
م النا�ض  ِمن  اأن  اإيلَّ  يخيل  قط:  يحدث  مل  ذلك؟  يف  �ساألته  تراين 

الكلمة يدفع بها عن نف�سه فاإذا فيها التهام ال�سارخ ولعل كال منهم يحمل 

يف طيات كالمه دليل اإجرامه، كما يحمل املري�ض يف دمه جراثيم دائه!!

الق�سائية على خري، وقد  ال�سنة  العمل امل�سنى حتى تختم  اإذن من  لبد 

باليمني  فيها  اأت�رشف  امللفات  لهذه  اأنفرد   حتى 
َّ
اأبوابي علي باإغالق  اأمرت 

وبال�سمال، وم�سيت اأعمل واأنا اأقول: »خد من التل يختل«! ولكن الذي و�سع 

هذا املثل كان يق�سد بالتل النقود والذهب. اأما اأوراقي »ال�سكاوى« فهي تل 

دائم النمو، ل يختل ول يزول.

اإن�سانًا؟!  هو  دام  ما  الأر�ض  هذه  على  »�سكوى«  لالإن�سان  تنقطع  وهل 

على  وقعت  اإنها  قيل  خفيفة  طرقة  اإل  اأ�سمع  فلم  العمل،  يف  نف�سي  ون�سيت 

حاجب  وخلفه  يل  يبت�سم  احلجرة  و�سط  يف  اأنيقًا  رجاًل  راأيت  ولكني  الباب. 

يحمل حقيبتني. عجبًا! هذا زميلي وكيل نيابة طنطا! ماذا اأتى به؟ وما هذه 

احلقائب؟ ومل يرتك يل زميلي وقتًا للت�ساوؤل. فقد اأ�سار اإىل حاجبه اأن ي�سع 

احلقيبتني على الأر�ض وين�رشف. وما اإن �رشنا وحدنا حتى جثا على قدميه 

اأمامي يف حركة متثيلية وقال:

- اأنا وقعت من ال�سما واأنت تلقفتني!

فنظرت اإىل يدي الهزيلتني ثم اإىل ج�سمه املمتلئ:

- اأنا تلقفتك؟ ونزلت »�ساغ« �سليم!

- ا�سمع! املو�سوع جد. اأنت رجل معروف بيننا جميعًا اأنك �ساحب همة 

ومروءة و..

ي الفار« واأدركت اأن هذا الزميل قد ترك مقر عمله طنطا 
ّ
هنا لعب يف »عب

يف هذا الوقت الع�سيب وقت مولد ال�سيد البدوي وما يتبعه من ازدحام املدينة 
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باأفواج الوافدين وكرثة احلوادث والوقائع التي ت�سحب عادة كل مولد وكل 

ازدحام. ترك ذلك واأتى اإيلَّ يطلب ول �سك اإىل همتي ومروءتي معونة كربى! 

اأعرف �رشيعًا ما يريد  اأن  ترى ما نوع هذه املعونة؟ وخامرين قلق، واأردت 

مني حتى اأطمئن فقلت:

- اأنا يف خدمتك!

فما كاد ي�سمع هذه الكلمة امل�سجعة حتى قام اإىل راأ�سي يقبله ويقول يف 

�سوت ك�سوت »ال�سحاذين«:

ربنا يخليك ويبقيك وميد يف عمرك و..

ثم تركني واأ�رشع اإىل حقائبه وقال يل:

- ت�سمح؟

فقلت له وقد حمدت له يف نف�سي ذوقه ومراعاته اللياقة يف الزيارة:

- واهلل ما كان فيه لزوم تكلف نف�سك هدية.

من  حم�سا  الأقل  على  فيها  اأرى  اأن  اأتوقع  واأنا  احلقيبتني  اإحدى  وفتح 

من  اأحماًل  اأخرج  ولكنه  املولد..  حالوة  الأخرى  ويف  البدوي  ال�سيد  حم�ض 

اأوراق »ال�سكاوى« وو�سعها على مكتبي وهو يقول يف توا�سع:

- هديتنا على قدنا.

فنظرت اإىل الأوراق يف روع ومتتمت:

- اأعوذ باهلل!

 الأكدا�ض وهو يقول:
َ
وجعل هذا ال�سيف يخرج الأكدا�ض ِتلو

- النبي قبل الهدية!

فلم اأجد ما اأقول لهذا الإن�سان الذي ي�رش على اأن ي�سمي هذه »ال�سخرة« 

ن�سري  الذي  املبداأ  تتجزاأ« هذا  »النيابة ل  اإن  قولهم  نف�سي  ولعنت يف  هدية، 

ويعطي  النيابة،  اأع�ساء  كل  بني  الت�سامن  يفر�ض  الذي  النظام  وهذا  عليه، 

احلق لوكيل نيابة اأ�سوان اأن يت�رشف يف ق�سايا وكيل نيابة الإ�سكندرية دون 
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اأن يبطل ت�رشفه اخت�سا�ض مكاين اأو زمني. لعنت ذلك ولعنت ال�سيف ولعنت 

نف�سي اإذ اإن يل حقيقة من �سوء حظي �سيتًا بني زمالئي.. باأين من اأ�سحاب 

الهمم خ�سو�سًا يف ال�سكاوى الإدارية و�رشعة الت�رشف فيها. وقد نقل عني 

الكثري من اإخواين اأع�ساء النيابة طريقتي يف قراءة ال�سكاوى. فهم يقولون اإين 

اأقراأ ال�سكوى من اآخرها ل من اأولها وهذا �سحيح فاأنا ل�ست جمنونا حتى اأقراأ 

الأوراق من اأولها كما يقراأ النا�ض والعقالء! لو فعلت ذلك ملا انتهيت. ولكني 

اأ�رشب �سفحا عن الديباجة وما فيها من »اأنتم يا مالذ العدل ويا ن�سري احلق 

ويا مبيد دولة الظلم ويا ماحق.. اإلخ اإلخ«، واأنظر يف احلال اإىل ال�سطر الأخري 

ما يجرى  لبًا، وكثرياً  اأجده  اأي�سًا قلما  اللب  ففيه عادة لب املو�سوع. وهذا 

فيه قلمي بالكن�ض، اأي »باحلفظ« يف �رشعة وجراأة وهمة اأطمعت يفَّ الزمالء 

يعني  من  اآخر  اليوم  ولكني  »الواغ�ض«،  هذا  بحار  يف  الغارقني  املوروطني 

 
َّ
اأنا نف�سي يف حاجة اإىل املعونة. واإن هبوط هذا »ال�سيف« علي النا�ض. اإين 

لل�سكاوى  وجتهمت  اأمتالك،  ومل  النف�ض.  على  �ساق  لأمر  امل�سيبة  تهبط  كما 

اخلارجة من احلقائب وقلت يف �سخرية املغيظ:

- يا �سالم، يا �سالم على حم�ض املوالد! حاجة ت�رشح القلب �سحيح.

فقال ال�سيف وهو ينف�ض يديه من اآخر ملف:

- كان غر�سي اأجيب لك �سوية حالوة..

فقاطعته �سائحًا مرتاعًا:

- من ال�سنف ده؟!

فا�ستمر يف قوله با�سمًا:

- لكن واهلل غاب عن فكري يف اآخر حلظة..

- احلمد هلل جات �سليمة!..

ف�سحك الزميل املحرتم. وجاءت القهوة ف�رشب هنيئًا ثم قام فدار دورة 

يف احلجرة واقرتب من النافذة كعادته التي اأعرفها عنه واأطلق ب�رشه فيما 
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حولنا من منازل قليلة وغمز بعينه.

- يف البيت ده بنت حلوة!

فبادرت اإليه وجذبته من ذراعيه بعيداً واأنا اأقول له:

- كنت فاكرك عقلت وبطلت الهل�ض!

فقال با�سمًا وهو يعود اإىل احلجرة ويجل�ض على مقعد:

- اأبطل ازاي، »الب�سب�سة« يف دمي!

وطلب  نيابتها،  يف  معًا  نعمل  كنا  حيث  »ديروط«  باأيام  يذكرين  وجعل 

مني �سيجارة طفق يدخنها ويقول:

- فاكر يف ديروط ملا كنا نقف يف ال�سبابيك نبحث بعيننا فوق الأ�سطح 

عن قمي�ض حرميي م�سغول »بالتنتنة« لأجل ب�ض نطمئن على وجود �سنف 

الن�سوان يف البلد!

الواقع اأنها بالد قريبة من الفطرة والوح�سية! هذا الوجه القبلي من م�رش 

ى ول ينبغي 
َ
ر

ُ
�سيء خميف ل�ساكن الوجه البحري، اإن املراأة هناك �سبح ل ي

اأن يرى. وهي خملوق جاف ل فرق بينها هناك وبني الرجل. كالهما �سيء ل 

اأثر للرقة فيه. وكالهما يف اجل�سم والطبع والروح كتلك الأر�ض ال�سوداء التي 

يعي�سان عليها وقد جف عنها النيل يف زمن التحاريق! اآدميون قد جف عن 

تركيبهم ذلك املاء الذي فيه �رش امتياز الآدميني.

ونفخ �ساحبي الدخان من اأنفه وفمه ثم ا�ستطرد:

- لعنة اهلل على دي بلد! اأنا اأراهن اأن ت�سعة اأع�سار اأهايل ديروط لو تك�سف 

لهم جميعًا عمليات »طربنة« من �رشبهم يف بع�ض  تلقى معمول  روؤو�سهم 

بالنبابيت.

ف�سادقت براأ�سي على قوله ثم زدت:

- واأبنوب؟

- األعن!
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قالها يف اإ�سارة من يده اأ�سحكتني وذكرتني ب�سيء قراأته عن هذه البلدة: 

عر�سها  التحقيق(  على  اأذكر  )ل�ست  واأمريكا  اأوروبا  يف  �سدرت  اإح�سائية 

بيان الإجرام يف العامل، ورد فيها اأن »�سيكاجو« اأكرث بالد الأر�ض يف عدد 

ال�سهرية. وقد  العامل  »اأبنوب« وبعدهما بقية مدن  جرائمها، وتليها مبا�رشة 

ملحوظة يف هام�ض  لول  اأمريكا،  مدينة يف  »اأبنوب« هذه  اأن  وقتئذ  ح�سيت 

ده�ست  امل�رشي.  بالُقطر  القبلي  الوجه  بالد  من  اأنها  ذكرت  الإح�سائية 

الدنيا  مدن  العظيم بني  املقام  ال�سغرية هذا  البلدة  لهذه  تكون  اأن  ذلك  عند 

ال�سهرية، واإن كان هذا املقام يف عامل الإجرام!! »�سيكاجو« و»اأبنوب« قطبًا 

اإجرام  والثانية  احل�سارة!  اإجرام  الأوىل  الأر�ض.  هذه  على  ال�سفلى  الغريزة 

ثوب  اأي�سًا  هو  ارتدى  قد  احل�سارة  اإجرام  ومميزاته:  طابعه  له  كل  البداوة! 

احل�سارة باأ�سلحتها واأغرا�سها واأ�سبابها! هنالك اجلرمية املتح�رشة تخرج 

يف �سياراتها امل�سفحة حاملة »امل�سد�سات« و»املرتاليوزات« و»املفرقعات« 

لتهجم على اأ�سخم »البنوك« وبيوت املال ثم تعود اإىل مكمنها برثوات طائلة 

حاملة  عباءتها  يف  متدثرة  تخرج  الفطرية  اجلرمية  وهنا  اجلنيهات!..  من 

هراوتها اأو فاأ�سها اأو بندقيتها لت�سفك دم رجل �سعيف انتقامًا لِعر�ض اأِهني 

يف نظر التقاليد والعادات. هنالك الرثوة واملال، وهنا التقاليد والعادات. هذا 

هو الفرق بني احل�سارة والفطرة بني ما ي�سغل بال الرجل املتح�رش وما ي�سغل 

بال الرجل املتاأخر! نعم، اإن ال�رش هو دائمًا ال�رش. ولكن ال�رش الناجت عن �سبب 

كبري لأجدر بالتقدير من �رش ن�ساأ عن �سبب تافه حقري! اإن احل�سارة العظيمة 

ل تزيل ال�رش ول متحو اجلرمية، ولكنها توِجد ال�رش العظيم واجلرمية العظيمة!

 اإىل زميلي املطرق وقلت له:
ُّ
والتفت

اأرياف! زهقت من  اأنا روحي طلعت خال�ض! زهقت من حاجة ا�سمها   -

اأ�سناف »البلد«!

- ازهق على كيفك!
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- اأنا ا�ستقت مل�رش! ن�سيت �سكل عا�سمة بالدي، اأحب يا نا�ض اأغري نوع 

اجلرمية، واأ�ستغل مع جمرمني لب�سني �سرتة وبنطلون!

- حركة التنقالت يف نوفمرب.

 الدور اأنتقل مل�رش.
َّ
- اأظن علي

- النقل مل�رش م�ض بالدور يا حبيبي عندك وا�سطة؟

- لأ.

- حاتعي�ض ومتوت يف الأرياف.

- واإخواننا اللي قاعدين متمتعني يف م�رش بقى لهم �سنني؟

- ت�سملهم كذلك حركة التنقالت، لكن على الوجه املفهوم وعلى الطريقة 

اإىل  �سربا  ووكيل  الأزبكية.  نيابة  اإىل  ينقل  املو�سكي  نيابة  وكيل  املعتادة: 

نيابة اخلليفة. ووكيل ال�سيدة زينب اإىل كلية م�رش، يعني تنقالت مع مراعاة 

غري  ح�رشاتهم  جتد  ذلك  ومع  العا�سمة.  اأي  »اجلنة«  من  خروجهم  عدم 

را�سيني، لأن بع�سهم يقول لك: »�سربا! يا �سالم �سربا بعيدة جداً جداً عن بيتي 

دميقراطي  حي  ال�سيدة؟!  نيابة  اأروح  »ازاي  لك:  يقول  والآخر  الزمالك«،  يف 

قوي!!«، اأما ح�رشتك وح�رشتي، فاأنت اإن �ساء اهلل من هنا اإىل »الف�سن« من 

فتح  واإن  »منفلوط« من غري كالم.  اأو  »طما«  اإىل  من طنطا  واأنا  غري كالم. 

وا فينا: »اإيه دلع اأع�ساء النيابة ده! 
ُّ
واحد منا فمه بال�سكوى اأو الحتجاج هب

تف�سلوا روحوا نياباتكم بال دلع!!«.

فاأطرقت طوياًل يف حزن وغم، ومل اأجد يف يدي غري التم�سك بال�سرب حتى 

ل اأ�سيف على بالئي بالء وقلت متنهدا:

- اأمرنا هلل! لنا رب! لكن ده �سيء ي�سد النف�ض عن ال�سغل..!

اإجناز  من  لبد  التي  الأوراق  اأكوام  على  عيني  وقعت  ملا  ذلك  لفظت 

الت�رشف فيها فاأح�س�ست اأن رغبتي يف العمل قد فرتت. فقال �سديقي:

اأوًل  املح�سوبية  الكبار!  الروؤ�ساء  اأ�سيادنا  يهم  �سيء  اآخر  هو  ال�سغل..   -
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وم�سلحة العمل اأخرياً، وكون نف�ض ح�رشتك تن�سد اأو تنفتح لل�سغل م�ساألة غري 

مفهومة باملرة ول مهمة باملرة عند اأ�سيادنا الكبار!

ونظر الزميل يف �ساعته ثم نه�ض �رشيعًا م�ستاأذنًا فاأم�سكت به يف لهفة، 

ففي وجودنا معًا وتقليب ذكرياتنا بع�ض الراحة والعزاء:

- اقعد! اأنت رايح تتغدى عندي النهارده!

- م�ستحيل! نيابتي فا�سية ووقت مولد اأرجوك ت�ساحمني..

ملفات  اإىل  م�سرياً  يقول  وهو  ب�رشعة  وودعني  يده  اإيلَّ  ومد  يل  و�سكر 

ال�سكاوى التي جاء بها:

الهدية.. ويبقى لك عندي املرة   ورقة 
ْ
الَكم - على اهلل نْف�سك تنفتح على 

اجلاية احلالوة.. حالوة ب�سحيح: حم�سية و�سم�سمية وباجلوز واللوز والف�ستق 

و..

وح بقى، ريقي جرى مقدمًا..
ُ
- طيب ر

كنت  ما  اإىل  فرجعت  اختفى  حتى  حجرتي  باب  اإىل  با�سمًا  و�سيعته 

على  اأخرى  نظرة  واألقيت  والكاآبة،  وال�سيق  التثاقل  �سيء من  ولكن يف  فيه 

»ال�سكاوى« وراأيت اأن اأم�سي يف عملي واأن ل اأ�سيع الوقت يف تربم ل فائدة 

منه، ل ي�سعر به اأحد ول يراه اأحد غري تلك احليطان الأربعة التي حتب�ض روحي 

واأنفا�سي واأم�سكت بالقلم، وتناولت من الكوم ملفًا وفتحته. وقراأت: »يا مالذ 

ة.. اأنا مالذ العدل؟ 
َّ
ر

ُ
العدل..« فما متالكت اأن �سحكت ب�سوت مرتفع �سحكة م

اإيلَّ  اإنهم يطلبون  اأحدا مل يعطنيه!  اأره. لأن  اأعرفه ومل  اإين ل  العدل؟  اأين هو 

النظر يف �سكواي و�سكوى  اإىل  النا�ض ول يتنازلون هم  اأنظر يف �سكاوى  اأن 

 
َّ
املئات من زمالئي! واأجريت القلم يف الأوراق اأو�سعها »حفظًا«! ودخل علي

عبد املق�سود اأفندي يحمل ملفات �سخمة فقلت مرتاعًا:

- اإيه كل ده؟

- اجُلَنح الباقية على الت�رشف..
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ثم التفت خلفه ونادى احلاجب:

- هات اجلنايات يا جدع!

ونظر اإيلَّ قائاًل:

- حانعمل اإيه يف اجلنايات الباقية..؟

وو�سع اأمامي ملفات قراأت على غالف اأحدها: ق�سية »قمر الدولة علوان«. 

عرف ولن 
ُ
عرف، طبعًا مل ي

ُ
عرف.. مل ي

ُ
فتذكرت اأن الفاعل يف هذه الق�سية مل ي

عرف. وكيف يراد متهما يف ق�سية غام�سة كهذه الق�سية وكل من املاأمور 
ُ
ي

اإىل قدمه يف تزييف النتخاب، واأنا »ملبوخ«  والبولي�ض »ملبوخ« من راأ�سه 

»بولي�ض  لدينا  اأن  لو  �سكاوى وجنح وخمالفات وح�سور جل�سات!  قراءة  يف 

�رشي« على النظام احلديث، وقا�سي »حتقيق« ينقطع لق�سايا اجلنايات كما 

هو احلال يف اأوروبا والعامل املتح�رش! اإنهم هناك ينظرون اإىل اأرواح النا�ض 

لتنفق  الأموال  واإن  اجلد.  �سبيل  ذلك على  ياأخذ  اأحد  اأما هنا فال  اجلد.  بعني 

هنا ب�سخاء يف التافه من الأمور، واأما اإذا طلبت لإقامة العدل اأو حت�سني حال 

كاأنها  املرجتفة  الأكف  عليها  تقب�ض  �سحيحة  عزيزة  ت�سبح  فاإنها  ال�سعب 

اإلخ. كلمات مل يزل  »العدل« و»ال�سعب«..اإلخ  اأن  البحر هباء. ذلك  �ستلقى يف 

اأن تكتب على  البلد. كلمات كل مهمتها  معناها غام�سًا عن العقول يف هذا 

الورق وتلقى يف اخلطب كغريها من الألفاظ وال�سفات املعنوية التي ل يح�ض 

لها وجود حقيقي، فلماذا ينتظر مني اأنا اأن اآخذ على �سبيل اجلد روح »�سي 

غريه  مثل  مثله  وانتهى  مات  قد  عليه  املجني  هذا  اإن  علوان«؟!  الدولة  قمر 

ذهب  القطر،  يف  الأخرى  واملراكز  املركز  هذا  يف  عليهم  املجني  مئات  من 

دمهم جميعًا اأرخ�ض من املداد الذي حربت به حما�رش ق�ساياهم، وانتهى 

لعدم  الق�سية  »حتفظ  الب�سيط:  الأخري  الإجراء  بذلك  »ر�سميًا«  عندنا  ذكرهم 

املركز  فيجيب  والتحري«  البحث  با�ستمرار  للمركز  ويكتب  الفاعل  معرفة 

يق�سم  وهو  اآلية  حركة  يف  ال�سبط  كاتب  يحررها  حمفوظة  ماألوفة  بعبارة 
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»�رش�ض جزر«: »جارين البحث والتحري..« وهي كلمة الوداع التي تقرب بها 

الق�سية نهائيا. لقد كان يف ق�سية قمر الدولة »قمر« م�سيء ميز يف اأعيننا 

اختفى  ولقد  �سبيلها.  يف  واجلهد  العمل  اإلينا  وجب  غريها  عن  الق�سية  هذه 

قد  بذهابه  اإنه  بل  الظالم!  الق�سية وحمققيها يف  وترك  الأبد  اإىل  القمر  هذا 

زال عنها ذلك العتبار اخلا�ض فاأ�سبحت ق�سية عادية كمئات الق�سايا التي 

املادي من  »امللف«  لذلك  اأي  وللق�سية،  �سيء.  اأ�سخا�سها  اأمر  يعنينا من  ل 

الورق املكتوب »�سخ�سية« قائمة بذاتها يف نظر رجال العدل. واإن ما يعني 

يعيبنا  لن  واإنه  فيه.  الت�رشف  و�رشعة  »امللف«  ذلك  هو  الرئي�سية  جهاتنا 

�سيء اإذا حفظنا الق�سية، ولكن العيب كل العيب اأن تظل هذه الق�سية باقية 

اإىل النائب العام والوزارة  قيد الت�رشف ويثبت ذلك يف »الك�سوف« املر�سلة 

 اإهمال ين�سبان اإىل وكيل النيابةّ؟ 
ّ

 عار عند ذلك واأي
ّ

اآخر ال�سنة الق�سائية. اأي

 مكاتبات م�ستعجلة ت�سقط على راأ�سه من جميع اجلهات عن �سبب بقاء 
ّ

واأي

فيها  اأبحاثه  بعد  ي�ستوف  مل  باأنه  اأجاب  فاإذا  الت�رشف؟  قيد  الق�سية  هذه 

للو�سول اإىل معرفة الفاعل واأنه موا�سل بحثه وم�رش عليه ل يعترب ذلك عذراً، 

الق�سية »موؤقتًا«  و�سفهه زمالوؤه وح�سبوه »غ�سيمًا« ون�سحوه باأن »يحفظ« 

»الت�رشف«  العليا يهمها ويطمئنها  حتى تعترب »مت�رشفًا فيها«، فاجلهات 

اأي وجه،  اأي �سورة وعلى  اليد والفراغ منها على  اأي »نف�ض«  الق�سايا،  يف 

هذا  الُقطر  »وقع يف  الإح�سائيات:  تدون يف  اأن  اجلهات  تلك  ت�ستطيع  حتى 

العام عدد كذا جنايات مت الت�رشف يف عدد كذا منها.. اإلخ«. وكلما كان عدد 

رجال  ن�ساط  على  نا�سعًا  دلياًل  ذلك  كان  كبرياً  الت�رشف  مت  التي  الق�سايا 

العدل وغريتهم على ا�ستتباب الأمن وح�سن �سري الدولب احلكومي!!

واأ�سار عبد املق�سود اأفندي اإىل امللفات وقال:

- قبل كل �سيء يا �سعادة البك ت�رشف لنا يف الكم جناية الباقيني لأجل 

اأ�سدد ك�سف اجلنايات واأ�سدره للبا�سا النائب والوزارة!..



152

- ب�ض كده؟ حا�رش!

وغم�ست القلم يف املداد وتناولت الق�سية الأوىل وهي ق�سية »قمر الدولة«:

- طالب ت�رشف، خد ت�رشف!

ثم كتبت يف ذيل املح�رش الإ�سارة املعهودة:

»اجلنايات«  و�سحبت  اإلخ«.  اإلخ  الفاعل..  معرفة  لعدم  الق�سية  »حتفظ 

يف  اأقول  واأنا  اجلنائي  القلم  رئي�ض  وناولتها  ذلك  مثل  بها  وفعلت  الأخرى 

نربة خرجت �ساخرة مريرة على الرغم مني:

- مب�سوط! اأدحنا خال�ض �سددنا ك�سف اجلنايات!

انتهى  
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يوميات نائب يف الأرياف 

يف نظر النقاد الأوروبيني

الفرن�سي  ال�سحايف  الكاتب  علق  م�رش«  ريف  يف  »نائب  عنوان  حتت 

لـ  الفرن�سية  الرتجمة  من  الأخرية  الطبعة  على  كوثور«  ل  »جان  امل�سهور 

»يوميات نائب يف الأرياف« يف باري�ض.. يف مقال ن�رشته �سحيفة »املوند« 

بتاريخ 15 يناير 1975.. قال:

املالحظة،  قوي  وال�ساهد  الق�س�سي  الكاتب  يتغلب  احلكيم  توفيق  يف 

اأقدم مدينة قامت على الزراعة.. والكتاب هو حتفته التي  خفيف الروح، مع 

اأخرجتها دار م�رشية للن�رش منذ ثالثني عامًا، يقدمه »جا�ستون ويت« و»�سليم 

ح�سن« يف الثوب الأنيق املعهود وبعنوان »يوميات نائب يف الأرياف«.. لكن 

بعد �سيء من التعديل.. ل�ست اأدري ملاذا؟!

الن�رش »جان مالوري« كان موفقًا متامًا عندما ن�رشه يف  اأن مدير  على 

جمموعة الإن�سانية ليجاور توفيق احلكيم خال�سة الكتَّاب الذين كتبوا يف هذا 

املجال.. فالكتاب هو قبل كل �سيء وثيقة »انرثوبولوجية« عظيمة.. و�سورة 

ب�سيئاته  م�رش..  يف  القرية  ملجتمع  تاأثرياً،  واأبلغها  اأمانة،  ال�سور  اأكرث  من 
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خالفاته  فيه..  الإعجاب  تثري  التي  التكافل  وروح  بحماقاته  ومباهجه.. 

ومتا�سكه.. واإخال�سه لكل هذه ال�سمات فيه من زمن بعيد..

ولأن توفيق احلكيم متفائل يف �سخريته، ولأن م�رشيته من العمق بحيث 

هذه  يومياته  فاإن  لل�سحك،  اأ�سبابًا  ال�سقاء  �سور  اأق�سى  يف  يجد  اأن  ميكنه 

ميكن اأن تعترب من الأدب الفكاهي املمتاز.. اإنها تذكرنا باأعمال »ت�سيكوف« 

النكتة  من  مزيج  هي  قرية  اإىل  قرية  من  اجلنائية  حتقيقاته  و»جوجول«. 

وتقطيب الوجه.. واأحيانًا �رشبات الع�سا.. روح الفكاهة طبع اأ�سيل.. والتعليق 

الالذع اأ�رشع من رد الطرف!

يف اأغوار �سقائهم يبداأ اأولئك النا�ض الب�سطاء بال�سحك من معذبيهم.. وقبل 

الذي �سي�سنقونهم به!. فاإذا �سحكنا معهم، ومع املوؤلف..  اأن يتناولوا احلبل 

التي �سمنها  الغ�سب والرف�ض  ناأخذ ن�ست�سعر �سحنة  الكتاب.. فاإننا  وطوينا 

النائب توفيق وثيقته!

الكتاب موؤمل.. مبا يذكره �رشاحة وما يرتك لك اأن تفهمه.. كذلك املقدمة 

الق�سرية التي كتبها املوؤلف لهذه الطبعة الأخرية »وهو قد كتبه عام 1940« 

يف  الغارق  العامل  ذلك  يف  تذكر  لدرجة  بعد  يتغري  مل  �سيئًا  اإن  يقول  وحيث 

الوحل.. حتى الختناق!. والكتاب هام جداً لأن الكثري يف م�رش، وعن احلقيقة، 

جتده يف تلك اليوميات احلية اأكرث كثرياً مما ميكن اأن جتده يف كتب �سيا�سية 

ت�سدر عن ذلك ال�سعب الفريد يف وادي النيل.. والذي يبداأ عادة بال�سحك من 

م�سائبه لكنه يف النهاية يجد الو�سيلة التي ي�سرتد بها احلياة!

مقتطفات من النقد الإجنليزي:

و»يوميات  الأحياء.  امل�رشيني  الروائيني  اأكرب  احلكيم  توفيق  يعترب   ..«

نائب يف الأرياف« هو اأول كتبه التي نقلت ون�رشت يف اللغة الإجنليزية. ما 

اأعجب واأ�سدق كل هذا الذي يف الكتاب!..«.
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النظم  وعجز  احلكومية  الأداة  ف�ساد  ت�سور  التي  اخلالدة  املهزلة  »اإنها 

احلكيم  توفيق  ت�سوير  اإن  الفالحني.  جموع  بني  العدالة  حتقيق  عن  الإدارية 

على  لينطوي  واجبهم  عن  النتخابية  باحلملة  وان�سغالهم  الإدارة  لرجال 

للعبث باجلثث لأكرث من جمرد  واإن يف ت�سويره  ال�ستنكار..  اأكرث من جمرد 

الحتجاج. وكما حدث يف القرن التا�سع ع�رش من الكتَّاب الرو�ض، وكما حدث 

مع كاتبنا الإجنليزي ) ديكنز ( ي�سعر الأديب مرهف احل�ض و�سط ال�سطراب ويف 

اأجواء الظلم اأن ال�سفقة على املظلومني ل تكفي، واأن الغ�سب على الظاملني ل 

يجدي، فيتخذ من ال�سخرية الالذعة �سالحًا لتحقيق ما يهدف اإليه من التنبيه 

والتحذير والإ�سالح. وقد كان توفيق احلكيم يف هذه الناحية رائعًا، فقد زخر 

كتابه بال�سخرية الالذعة ولكنها �سخرية اتخذ منها �سالحًا للهجوم..«.

 ) ب. هـ. نيوباي (

 جملة »ذي ل�سرن« 7 اأغ�سط�ض �سنة 1947

امل�رشي  الريف  يف  والظلم  الفقر  ترينا  الأرياف«  يف  نائب  »..»يوميات 

وما يلقاه اأبناوؤه من عنت وع�سف من جانب الإدارة ب�سبب تطبيق نظم مل تراع 

ذكريات موظف حكومي  قالب  اأحوالهم وظروفهم، �سيغت يف  عند و�سعها 

م�رشي يعمل يف �سلك الق�ساء. اإن املرارة وال�سخرية التي ر�سم بهما توفيق 

احلكيم هذه ال�سور ل ميكن اأن تن�سى«.

 ) د. �ض. �سافاج (

 جملة »�سبكتاتور« 18 يوليو �سنة 1947

مقتطفات من النقد الفرن�شي: 

».. هو ديكنز وادي النيل.. بل هو »كورتلني« اأي�سًا. لأن روح الفكاهة يف 

مليء  فالكتاب  منوعة..  بطرق  كثرية  عنده  جتدها  الق�ساء  جمال�ض  ت�سوير 
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مفعم  جو  يف  راب�سة  فيه  واملاأ�ساة  ال�سخرية،  بري�سة  املر�سومة  بال�سور 

بالأ�رشار. على اأن الأ�سخا�ض ال�سعبيني ومن يعي�ض يف حميطهم من اآدميني 

هم الذين عنى املوؤلف بخلقهم خلقًا ناب�سًا موؤثراً.. اإن »كورتلني« امل�رشي، 

وهو – واحلق يقال – اأعمق �ساعرية من كاتبنا الفرن�سي، يثور لهذه الفو�سى 

التي نتجت يف الريف امل�رشي، واإن توفيق احلكيم قد ا�ستخرج من كل ذلك 

احلجج التي حتتم الإ�سالح.

م�رش  لأدب  ممثاًل  يعترب  الذي  الكاتب  هذا  �سفات  كل  لي�ست  »وهذه 

املعا�رشة«.

 ) اأندريه رو�سو (

 »فرن�سي�ض ال�سرتا�سيون« 29 اإبريل �سنة 1950

اأحيانًا لدنيا الريف امل�رشي.. واإن  اإنها �سورة حية، �ساخرة، قا�سية   ..«

هذه الدنيا لتتحرك يف �سفحات هذا الكتاب يف حيوية مده�سة جتعل القارئ 

الذي  فاإن  احلكيم..  توفيق  حركت  التي  الإ�سالحية  املقا�سد  اأحيانًا  ين�سى 

يعلق بذاكرة القارئ هو قوة ال�رشد واخللق والإبراز وال�سدق ودقة املالحظة 

وينقد  ليحتج  يكتب  اإمنا  احلكيم  توفيق  اأن  على  الق�سة،  اإدارة  يف  والقدرة 

ويتهم«.

 ) رمون فرنانديز (

 جريدة »ماريان« 9 اأغ�سط�ض �سنة 1939
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