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واغ�رس السي�ف في جبه�ة الصح�راء إلى أن يجي�ب الع��دم
إنني كنت لك

فارًسا،
وأًخا،
وأًبا،

وملك!

)الجنوبي العظيم أمل دنقل(
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َلْتُْم( )اْهبُِطوا ِمْصرًا فَِإّنَ لَكُم ّمَا َسأ

ف���ي صفح���ات التاريخ عجائب ش���عوب.. أس���اطير وأبط���ال.. خونة 
وقتل���ة.. م���ن أراد منك���م أن يتصف���ح ه���ذا التاري���خ فعلي���ه أن يتحم���ل 
عجائبه وأن يس���توعب قدرة اهلل في خلقه.. في إنس���انه الذي نفخ فيه 
من روحه.. أبناء األب آدم واألم حواء.. من عمروا األرض ومن خربوها.. 
من س���كنوها س���نينا وش���هورا وأياما ودفنوا تحت التراب قرونا.. من 
كتبوا أسماءهم منذ آالف السنين على مسلة المصري.. ومن ذكرت 
أس���ماؤهم في كتب س���ماوية وحرفت وتبدلت بفعل اإلنس���ان نفسه.. 

ومن حفظت أسماؤهم في كتاب محفوظ إلى يوم الدين.
 عندم���ا تفت���ش في صفح���ات التاريخ ع���ن أصل اليهود س���تعاني 
كثيًرا ولكنك ستتعجب أكثر.. تبحث في التوراة وأسفار األنبياء 
م���ن العهد القديم وهي كتب ورس���االت س���ماوية قام���وا بتحريفها 
فتج���د أنهم نس���بوا أنفس���هم إلى نبي اهلل إبراهي���م ولكنك لن تجد 
له���م تاري���خ قب���ل خلي���ل اهلل الذي ول���د ف���ي )أور( الواقعة بي���ن دجلة 
والفرات يالقرب الجزيرة العربية عام 1940ق.م تقريًبا ثم انتقل إلى 
)حاران( وموقعها حالًيا في الجنوب الشرقي من دولة تركيا ومنها 
ب���دء دعوته إلى عبادة اهلل الواحد األحد ثم انتقل إلى أرض كنعان 
)فلسطين ولبنان واألجزاء الغربية من سوريا واألردن(. وُيذكر أن 
أب���ا األنبياء س���كن )حبرون _ مدينة الخلي���ل( والتي دفن بها بعد 
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موت���ه.. ومن أرض كنعان ذهب إل���ى مصر ثم عاد ثانًيا إلى كنعان 
ومنها توجه إلى مكة المكرمة وأقام بها القواعد.

وتقول التوراة إن إبراهيم حصر إرثه بابنه إس���حاق دون إس���ماعيل 
وت���زوج إس���حاق م���ن رفقة ابن���ة بتونيل اآلرام���ي وكانت عاق���ًرا فدعا 
إسحاق ربه فاستجاب اهلل له وُرزق بولدين األول عيسو والثاني يعقوب.
وتحكي التوراة عن إس���حاق وتقول إنه أحب عيس���و دون يعقوب 
بينما رفقة زوجته أحبت يعقوب دون عيسو وعندما شاخ إسحاق فقد 

نور عينيه وعندما اقترب موته دعا ولده األكبر عيسو وقال له:
ِة  يَّ َت���َك: ُجْعَبَت���َك َوَقْوَس���َك، َواْخ���ُرْج ِإَل���ى اْلَبرِّ  _ )َف���اآلَن ُخ���ْذ ُعدَّ
، َوْأِتِني ِبَها آلُكَل  ْد ِلي َصْيًدا، َواْصَنْع ِلي َأْطِعَمًة َكَما ُأِحبُّ َوَتَصيَّ

َحتَّى ُتَباِرَكَك َنْفِسي َقْبَل َأْن َأُموَت()1(. 
س���معت رفق���ة زوجة إس���حاق الح���وار ال���ذي دار بينه وبي���ن ولده 
الكبي���ر ال���ذي ال تحب���ه وتفض���ل يعق���وب عليه فحاك���ت مكيدة 
للعج���وز ال���ذي ال ي���رى فب���ارك يعقوب ب���داًل من عيس���و وعندما علم 
عيس���و بالمكي���دة حقد على يعق���وب وأراد أن يقتل���ه فهرب يعقوب 

إلى حاران.
وم���ن هنا نجد أن التوراة تصف إس���حاق بالغباء والبالهة فهو لم 
يع���رف ابنه عيس���و من يعقوب وب���اع بركته بأكل���ة طيبة، وُتصف 
رفقة زوجته أم عيس���و ويعقوب بالمك���ر والخبث والدهاء، وُتظهر 
يعق���وب مخادًعا ومدلًس���ا.. وعيس���و مخدوًع���ا وحاق���ًدا وناقًما على 

أخيه وساعًيا لإلنتقام.. وهكذا صورت التوراة أنبياء اهلل.
بعد ذلك ربط اليهود أنفس���هم ونس���بهم بيعقوب "إس���رائيل اهلل" 
ومن هنا جاءت لفظة "إسرائيل واإلسرائيليين" وأصل تسمية يعقوب 

1_ سفر التكوين: 3-27.
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ب���� "إس���رائيل اهلل" كما تنص التوراة أن يعق���وب صارع اهلل فهزمه.. 
وقال اهلل ليعقوب ما اسمك؟ 

قال:   يعقوب. 
َك ِفي َما َبْعُد َيْعُقوَب َبْل ِإْس���َراِئيَل،  فقال له اهلل: )اَل ُيْدَعى اْس���مُ

اِس َوَقَدْرَت()1(.  َك َجاَهْدَت َمَع اهلِل َوالنَّ أَلنَّ
وتراءى له مالك الرب في جبل جلعاد بفلسطين بعد أن ترك أرام 
الت���ي عاش وت���زوج وأنجب فيها كل أوالده االثنى عش���ر، تراءى له 

مالك الرب وقال له: 
_ )َق���ْد َجَعْلُت َأَماَمُك���ُم اأَلْرَض. اْدُخُلوا َوَتَملَُّك���وا اأَلْرَض الَِّتي 
بُّ آلَباِئُكْم ِإْبَراِهي���َم َوِإْس���َحاَق َوَيْعُق���وَب َأْن ُيْعِطَيَها َلُهْم  َأْقَس���َم ال���رَّ

َوِلَنْسِلِهْم ِمْن َبْعِدِهْم()2(.
واألس���باط االثنى عش���ر هم أحف���اد يعقوب وليس���وا أوالده االثنا 
عش���ر والسبط يعني القبيلة وبالتالي فاألسباط االثنا عشر هم اثنتا 

عشر قبيلة من األبناء االثنى عشر.
وكم���ا ذكرنا فإن أبن���اء يعقوب جميعهم ُوِل���دوا في حاران في 
العراق وليس فيهم س���وى يوس���ف فقط الذي أنع���م اهلل عليه بالنبوة 
فأحبه يعقوب فامتألت نفوس أخوته بالحقد والحس���د وفعلوا به ما 

فعلوه بأن ألقوه في الجب.
ويزعم اليهود أنهم دخلوا مصر في عصر يوسف ، ولم يعلم 
أحد بالتحديد ما هو الوقت الذي تواجد به يوسف في مصر ويقول 
البع���ض أن���ه تواج���د في عه���د الهكس���وس أي في عهد األس���رتين 
الخامس���ة عش���رة والسادس���ة عش���رةالتي حكم فيهم الهكسوس 

1_ سفر التكوين: 28-32.
2_ سفر التثنية: 8-1.
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الذي���ن خرج���وا م���ن ب���الد الش���ام وبالد م���ا بي���ن النهرين إل���ى مصر 
واستوطنوا الوجه البحري.. ويعتبر هذا أول احتالل ألرض مصر في 
التاري���خ وأقاموا عاصمتهم "هوارة" ش���رق الدلتا إلى أن جاء أحمس 
وطرده���م م���ن مصر وحط���م المصري���ون كل أثر للهكس���وس في 
مصر بع���د خروجهم وبالتالي أصبحت هذه الفترة غامضة ولم يتبق 

منها إال مزاعم يهودية تقول أنهم جاءوا إلى مصر في هذه الفترة.
وك���م كان ش���قاء موس���ى وه���ارون عظيًما مع ه���ؤالء الهاربين 
م���ن بط���ش الفرع���ون عبر صحراء س���يناء فبعد أن س���رقوا وس���لبوا 
المصريي���ن ف���ي طريق الخ���روج ب���دأت متاعب كليم اهلل مع بش���ر 
تش���غلهم المادة ولذلك سرعان ما تمردوا عليه وأظهروا ندمهم على 
الخ���روج من مص���ر وتمرد مجموعة منهم بس���بب الطع���ام وحاجتهم 
للح���م فدعا موس���ى ربه فأن���زل عليهم المن والس���لوى ول���م يعجبهم 

الطع���ام الواح���د فقال له���م: زب ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  
ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ رب)1(.

وتم���ردوا أيًض���ا عن���د ش���عورهم بالعط���ش فأم���ره اهلل: زب  ڇ  
ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ رب)2(.

وف���ي طريقه���م م���روا على بع���ض المصريي���ن الذي���ن يعملون في 
التعدي���ن والمناج���م وكان له���م تمث���ال للرب���ة "حتح���ور" فطلبوا من 

موسى أن يجعل لهم إلًها.
وأضلهم السامري عندما تركهم موسى لهارون وذهب إلى جبل 
الط���ور لمالقات ربه وانس���اقوا ف���ي غيهم وضالله���م وعندما حاول 

هارون أن يعيدهم إلى رشدهم كادوا أن يقتلوه.

1_ سورة البقرة: 61.

2_ سورة البقرة: 60.
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 ونجد أن التوراة قد نس���بت صناعة العجل الذهبي إلى نبي اهلل 
هارون أخي موسى.. وعندما عاد موسى من جبل الطور أحرق العجل 
وطلب المغفرة له وألخيه هارون فقط ولما دعاهم موسى إلى دخول 

أرض كنعان ليبشروا بدين اهلل قالوا له:
 _ زب ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  رب)1(. 

فحكم اهلل عليهم بالتيه في األرض أربعين س���نة ومات معظمهم 
. في هذا التيه ومات هارون ومن بعده بثالث سنوات مات موسى
وتذه���ب بنا التوراة إلى ما بعد موس���ى وه���ارون حيث تزعم أن أمر 
اليهود آل بعد ذلك إلى يوشع بن نون الذي استخدم اإلرهاب والسالح 
ف���ي غ���زو كنع���ان وتوزيعه���ا على األس���باط االثنى عش���ر واس���تخدم 
الجواسيس لتسهيل المهمة وعبروا نهر األردن واستغلوا ضعف األقوام 

العربية الكنعانية والعمورية واآلرامية وفتحوا مدينة تلو األخرى. 
وتتوال���ى مزاع���م الت���وراة حيث تقول أن يوش���ع بن ن���ون صعد مع 
موس���ى جبل الطور وإنه كليم اهلل بعد موس���ى وعندما علم موسى 
أن���ه ل���ن يعب���ر باليهود إل���ى أرض الميع���اد عهد ذلك إلى يوش���ع بنون 
وتق���ول أيًض���ا أن اهلل تكل���م إلى يوش���ع وأم���ره أن يعبر نه���ر األردن 

ويوزع األرض عليهم، األرض التي منحها اهلل لهم.
ونذك���ر هن���ا أن���ه بعد وف���اة موس���ى  لم يب���ق أحد م���ن أتباعه 
مؤمًنا برس���الته وكلهم انحرفوا بعد أن أضلهم الس���امري وعادوا إلى 

جاهليتهم األولى.
ث���م جاء عهد القضاة أو عهد األس���باط حيث اس���توطنوا األرض 
التي فتحها يوش���ع بنون ولم يستطيعوا أن يخرجوا الفلسطينيين من 
أرضهم س���واء في عهد األس���باط االثنى عشر أو في عهد سابق إلى 

1_ سورة المائدة: 24.
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أن نجح الفلسطينيون عام 1050 ق.م من هزيمتهم وطردهم.
وإذا تتبع���ت كت���ب العه���د القدي���م لتتبي���ن تاري���خ ه���ؤالء اليهود 
س���تتعجب ألم���ر من َح���ّرَف هذه الكت���ب فبعد عهد القض���اة انتقل 
اليهود إلى عصر الملكية الموحدة بعد هزيمتهم وانقس���امهم على 
أنفس���هم إلى ش���يٍع وأسباط، فبعد فش���ل القضاة في حكمهم جاء 
الدور على طالوت ومن بعده داود وسليمان ثم مروا بعصر من التمزق 
واالنفصال وفي، العصر الروماني وذبحوا نبي اهلل يحيى ومن قبله 

أبوه النبي زكريا.. عذبوه ومثلوا بجسده ونشروه بالمناشير.
ولم يكن عيس���ى بن مريم أفضل حًظا من موس���ى وهارون فقد 
عان���ى حتى يصل إل���ى قلوب المؤمنين وقد تع���رض أتباعه إلى كل 

أنواع العذاب واالضطهاد على يد اليهود.
وم���ع نهاي���ة العص���ر الرومان���ي تمت محاص���رة اليهود ف���ي مدينة 
أورش���ليم عام 132م وكانوا تحت قيادة شمعون باركوسيا وكان 
يدعي أنه المس���يح المخلص وبع���د أن حاصرهم الرومان وهزموهم 
قاموا بتدمير ما يقرب من ألف قرية في فلسطين وقتلوا اآلالف من 
اليه���ود، وبيع اليهودي في أس���واق الرقيق لدرجة أن س���عر اليهودي 
تس���اوى بسعر الحمار، وُحرم عليهم دخول أورشليم ثم عاد الرومان 
رب  ې   ې    ې   ۉ   زب  فلس���طين،  م���ن  وطردوه���م 

ودخلوا في الشتات الطويل.
ووص���ل ج���زء منه���م إلى مدين���ة اإلس���كندرية وأقاموا ف���ي مكان 
خ���اص بهم، وُعرف بالحي اإلس���رائيلي ووصل جزء آخ���ر إلى الحجاز 
وآخر إلى اليمن، ومنهم من وصل العراق وأيًضا انتش���روا في الش���مال 

األفريقي ووصلوا الحبشة وانتشروا في أوروبا عن طريق روما.
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)1(

قام الجندي النيوزلندي لويس أزياك س���الك في 11 
ديسمبر عام 1917م برفع أول علم للكيان اإلسرائيلي 
عل���ى أس���وار الق���دس وكان قد حمل ه���ذا العلم معه 
م���ن اإلس���كندرية إل���ى الق���دس ورفرف لمدة عش���رين 
دقيق���ة قب���ل دخ���ول الق���وات البريطانية الت���ي أنزلته 
وكان العل���م نصف���ه بالل���ون األزرق والنص���ف اآلخ���ر 
أبيضا وبينهما نجم���ة داود وكان من صناعة الترزي 
موريني���و  ت���رزي  "اليع���ازر شوتس���كين"  اإلس���كندراني 

شيكوريل وصديقه.

في يوم من أيام عام 1870م  انطلق مورينيو شيكوريل من ساحل 
مدينة ليفورنو اإليطالية باحًثا عن وطن، صعد على س���طح السفينة 
المتوجه���ة إل���ى مدين���ة أزمي���ر التركي���ة، تل���ك المدينة الس���احلية 
الواقعة على ساحل بحر إيجة في الغرب من تركيا وكان يقطنها 
آالف اليه���ود حي���ث تمتع���وا بحري���ة دينية واس���تقالل ذات���ي وأقاموا 
المدارس اليهودية والمحاكم المس���تقلة وعملوا بالتجارة والتحقوا 
أيًضا بمؤسس���ات الس���لطة، ومع ذلك لم يجد مورينيو ش���يكوريل 
وطن���ه المنش���ود هناك فبحث عن س���فينة أخرى حت���ى وصل مدينة 
اإلس���كندرية ومنها إلى القاهرة، عم���ل في البداية في محل "بيتي 
ب���ازار_Au Petit Bazar "  ال���ذي كان يملك���ه اليه���ودي "هان���و 
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Hannaux" ث���م اس���تقل عام 1909م وأس���س محل���ه الخاص في قلب 

 les_ القاه���رة بجان���ب قصر األوب���را )جراند ماجازان ش���يكوريل
Grands Magasins Cicurel(  وال���ذي أصب���ح فيم���ا بع���د أفخ���م 

مح���الت القاهرة يخدم الطبقة األرس���تقراطية فقط، وكان أيًضا 
يخ���دم العائلة المالكة، ونجح الرج���ل في فترة قصيرة في صناعة 
وطنه بعد ترحال طويل، وحول مورينيو شيكوريل هو وكل اليهود 
األشكانز واليهود السفرديم قلب القاهرة إلى قطعة من أوروبا كما 
وصفتها الكاتبة الكبيرة "رضوى عاش���ور" في كتابها "قطعة من 
أوروبا" وهذه القطع���ة كان يطلق عليها القاهرة الخديوية وكانت 
تبدء هذه القاهرة من كوبري قصر النيل حتى منطقة العتبة، تلك 
المنطقة التي قام بتخطيطها المهندس الفرنسي "هاوسمان" بطلب 
من الخديوي إس���ماعيل، قدمه بشخصه إلمبراطور فرنسا "نابليون 
الثال���ث" ع���ام 1869م وطل���ب الخدي���وي إس���ماعيل م���ن المهن���دس 
هاوس���مان أن ُيحضر مع���ه إلى القاهرة كل بس���تاني وفنان وعامل 
ق���د يحتاجه م���ن أجل تحويل القاه���رة إلى باريس الش���رق، وبعدها 
بخمس���ة أعوام تم افتتاح كوبري قصر النيل بطول 400 متر تقريًبا 
وكان م���ن أجم���ل الكب���اري في العالم ف���ي هذا الوق���ت وتم جلب 
األربعة أس���ود بع���د أن نحتوا خصيًصا في إيطالي���ا وهم من البرونز 
وت���م افتت���اح كوبري أب���و العال وال���ذي صممه المهندس الفرنس���ي 
"جوس���تاف إيفل" صاحب تصميم برج إيفي���ل ومصمم تمثال الحرية 
بنيويورك )تم رفع الكوبري اآلن من الخدمة ألنه لم يتحمل الزحام 
الم���روري( وتم افتتاح ش���ارع "كلوت بك" وهو ش���ارع ُأنش���ئ للربط 
بين الس���كة الحديد وش���ارع محمد علي وقد س���مي الش���ارع بهذا 
االس���م تكريًم���ا للطبيب الفرنس���ي "كل���وت بك"  الذي أنش���أ أول 
كلي���ة للطب ف���ي مصر عام 1827م، وللش���ارع قص���ة عجيبة حيث 
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ُاطلق عليه شارع البغاء وشارع الدعارة المستوردة حيث قام نابليون 
بوناب���رت ع���ام 1798م عندما وصلت الحملة الفرنس���ية إلى القاهرة 
بترخي���ص بيوت الدعارة _ وكانت معظمها في ش���ارع كلوت بك 
وأنش���اء مستش���فى للعاهرات خوًفا على جنوده م���ن األمراض، وتم 
تحدي���د بيوت الرزيل���ة وتحديد موعد فتحها وقفلها والتش���ديد على 

التصريحات والتراخيص والكشف الدوري على فتيات المهنة.
بع���د الح���رب العالمي���ة األولى احت���اج الجن���ود اإلنجلي���ز للترفيه 
وأرادوا ممارس���ة الجن���س في ش���ارع كل���وت بك مع فتي���ات البيوت 
المرخص���ة وم���ن العجي���ب أن���ه حت���ى فتيات اله���وى م���ن المصريات 
ق���د س���جلن موقًفا وطنًي���ا عندما رفض���ن ذلك!، مما دف���ع اإلنجليز 
الس���تقدام عاهرات م���ن الخارج وس���خر المصريون منه���م وأطلقوا 
على الش���ارع "شارع الدعارة المستوردة" إلى أن تم منع الدعارة عام 

1945م عندما أصدرت الحكومة قانون يجرمها.

هكذا أراد الخديوي إسماعيل للقاهرة أن تنافس أجمل عواصم 
العالم وبالفعل أصبحت، ولكن تعرضت مصر ألزمات مالية طاحنة 
وأوشكت مصر أن ُتفلس عام 1875م، فقام الخديوي إسماعيل ببيع 
أسهم مصر في قناة السويس ولم يكن إسماعيل أول أوآخر حاكم 
يفرط في أرض مصرية بس���بب السياس���ات الفاش���لة والغير مدروسة 
والمبني���ة عل���ى المجهول فقد اعتمد إس���ماعيل على محصول القطن 
الذي كان أهم مصدر دخل للبالد وارتفع سعر القطن بصورة كبيرة 
أثن���اء الحرب األهلي���ة األمريكي���ة )1861_1865( وكانت الواليات 
المتح���دة المنافس الوحيد لمصر في س���وق القط���ن العالمي وتراجع 
إنتاجها أثناء الحرب األهلية إلى أن قام "أبراهام لينكولن" بالقضاء 
عل���ى االنفصاليي���ن وتوحيد الواليات من جديد وع���ادت أمريكا إلى 
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إنت���اج القط���ن وهذا م���ا غاب عن الخديوي إس���ماعيل ول���م يضعه في 
الحس���بان وانه���ارت بورصة القط���ن، ولكن الخديوي إس���ماعيل بن 
إبراهيم باش���ا ب���ن محمد علي الكبير تولى أم���ر حكم مصر، ألنه 

ورثها وكان من حقه أن يبدد ورثه كما شاء. 
كان���ت القاه���رة قاه���رة لناس���ها وأهلها فق���ط وظل���ت القاهرة 
الخديوي���ة لألت���راك واإلنجلي���ز واألجانب وُحرمت عل���ى المصريين 
ب���ل كان���وا يعمل���ون به���ا حرًس���ا وخدًم���ا وعاه���رات فق���ط وعندما 
أنش���أمورينيو ش���يكوريل محل���ه الكبي���ر اس���تقدم عم���ال أجانب 
يتحدثون الفرنس���ية واإلنجليزية مع بعض المصريين وعاش���ت هذه 
القاه���رة ف���ي وادي ومص���ر ف���ي واٍد آخ���ر،؛ فنجد مث���اًل أن محالت 
ش���يكوريل استقدمت جهاز ُيمكنك من رؤية قدمك داخل الحذاء 
قب���ل ش���رائه لرؤية درج���ة اس���ترخاء قدم���ك وأصابع قدم���ك داخل 
الحذاء في حين أن الس���واد األعظم من المصريين كان يعاني من 
الحفاء، وكان���ت الحكومات في تلك الفترة تضع مقاومة الحفاء 
أح���د أهم أولوياته���ا، وهكذا كانت القاهرة غ���الف جميل ورائع 
لواقع قذر وس���يئ، ولألس���ف خدع هذا الغالف الكثير وصور لهم 

صورة تغاير حقيقة مصر والمصريين في تلك الفترة.
نعود إلى مورينيو شيكوريل الذي بنى قصره في منطقة الزمالك 
ليسكنه هو وأوالده )سالمون ويوسف وسلفادور( وكان لمورينيو 
ش���يكوريل ال���ذي توفى ع���ام 1919م دور في الحرك���ة الصهيونية 
مثل���ه مث���ل معظ���م اليه���ود القادمين من خل���ف البحار حيث عاش���وا 
يحملون الخير م���ن مصر ويعملون من أجل الحركات الصهيونية، 
حي���ث ش���كلوا جبه���ة مهمة غرب فلس���طين، ه���ذه الجبهة تخطط 
وتمول وتساعد على الهجرة إلى الشرق ففي عام 1896م جاء يهودي 
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بلغ���اري إل���ى مصر يدع���ى )ماركوا باروخ( وأقام في حي يس���كنه 
اليهود األش���كانز وكان له نش���اط صهيوني بارز بدأه من الجزائر 
واس���تغل فت���رة تواج���ده في مصر وأس���س ثالث جمعي���ات صهيونية 
واح���دة ف���ي القاه���رة، والثاني���ة ف���ي اإلس���كندرية، والثالث���ة ف���ي 
بورس���عيد، وكانت الجمعيات الصهيونية نش���طة ولها دور تؤديه، 
وأول جمعية صهيونية ُأسس���ت في مصر كانت "باركوخيا" والتي 
أسسها ماركو باروخ، وكانت آخر جمعية تم تأسيسها على أرض 
مصر هي "أبناء هرتزل" عام 1913م نسبة إلى تيدور هرتزل مؤسس 

الحركة الصهيونية.
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)2(

عندما ترى نصف رجل يلهث خلف فتاة تزن مئة رجل، 
ال تنصح���ه بالتوق���ف ب���ل ش���جعه، فقد يع���ود مكتمل 
الرجولة وقد ال يعود وفي الحالتين النتيجة عظيمة.

ينتظره���ا ف���ي الثامنة صباًحا تقريّبا.. وه���ي كعادتها ال تتأخر.. 
يراقبه���ا من بعي���د.. يعرف جيًدا وق���ع أقدامها عل���ى األرض.. يعرف 
تفاصيل عنها هي ال تعرفها عن نفسها، ومع كل هذا كان يهرب 
من نظراتها.. كان يشعر أنها ُتعريه.. تكشف داخله المظلم.. وأي 
ظالم هذا الذي بداخلك يا س���عيد ومن أين أتاك وأنت الطفل الذي 
ش���ب في أس���رة رغم بس���اطتها إال أنها كانت س���عيدة.. ال يتذكر 
جي���ًدا الي���وم ال���ذي تغير فيه وتبدل من س���عيد الش���اب الطيب الذي 
يحبه الجميع إلى هذا المس���خ الش���يطاني، ال���ذي ينفر الجميع منه 
ويخشاه، تغير كل شيء وتبدل بداخله، والشيء الوحيد الذي ينير 
ج���زء من حياته هي منيرة،الفتاة التي تش���عره عند القرب منها بأنه 
مازال انساًنا، وعندما يرتكب فعاًل مشيًنا ال يفكر إال في منيرة 
وكأنها إلهه الذي س���يعاقبه وولي أمره الذي سيكيل له اللعنات، 
وكثيًرا ما كان يرس���م مالمحها في خيال���ه ويطالبها بنظرة رضا 
ُتس���كن الب���ركان النش���ط الذي يش���عل قلب���ه ويرهق���ه ويمنع عنه 
الن���وم، ويوًم���ا كان يبحث عن ذكرياته الس���عيدة فلم يجد إال يوم 
عي���د الفطر م���ن ثالثة أعوام عندما صادفها ف���ي المنزل أتت لتهنئة 
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شقيقته وصديقتها فاطمة بالعيد.. يومها ابتسمت في وجهه وقالت: 
كل سنة وأنت طيب يا سعيد.. 

ويذكر جيًدا كيف ارتبك ولم يس���تطيع الرد، ولكن في ذلك 
اليوم نام كنوم المحارب وش���عر أن له نصيب في اس���مه وسريًعا ما 

عاوده المزاج السيئ الذي ال يفارقه. 
كان س���عيد بن الثامنة والعش���رين أخا أصغر لخالد الذي يعمل 
حرف���ي في أمور البن���اء والمقاوالت وأخا أكب���ر لفاطمة وهم أبناء 
لس���يدة عجوز أرملة مات زوجها منذ زمن بعيد وترك لها ثالثة أوالد 
وفعل���ت كل ش���يء وكل ما تس���تطيع حتى تحاف���ظ عليهم وتصنع 
منه���م أوالًدا صالحين لبناء حياة س���عيدة، تلك كانت رغبة فطرية 
للس���يدة األمية البس���يطة ونجح���ت في ذلك مع االب���ن األكبر حتى 
ت���زوج وفت���ح بيًت���ا وأنجب ولدي���ن، وصنعت من فاطمة فت���اة صالحة 
ولوال س���معة أخيها سعيد لطلبها للزواج أفضل شباب الحارة، حتى 
س���عيد صنع���ت من���ه الس���يدة نموذًجا لش���اب جيد حتى س���ن الثانية 
والعش���رين عندما أختلط بش���اب اسمه حسان وكان حسان أكبر 
م���ن س���عيد بعامين، وكان ب���ن لرجل يمتلك خم���ارة وبيت مرخص 
لممارس���ة الرزيلة حي���ث تعمل الفتيات بالخم���ارة وينتهي بهم الحال 
في أحضان طالبي المتعة، واصطحب حس���ان س���عيد معه ذات يوم 
فتغي���ر كل ش���يء ودخل س���عيد عالًم���ا مظلًما وقذًرا كس���رير في 
بي���ت رزيل���ة وملوًثا بدخ���ان الحش���يش، وتحت تأثي���ر الكوكايين 
والخم���ور الرديئ���ة تع���رف عل���ى قط���اع الط���رق واللص���وص وتج���ار 
المخدرات والس���الح، وكان لس���عيد موهبة مكنته من العمل في 
كل المج���االت ورح���ب ب���ه الجميع ووج���دوا فيه مكس���ب كبيًرا 
حت���ى أصبح مع األيام كبير بينهم يأمرهم وينهاهم ويفصل بينهم، 
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وكان كل ذل���ك ينكس���ر أمام مني���رة التي تعلم جي���ًدا أنها دائًما 
تحت مراقبة سعيد، ولكنها لم تنشغل يوًما بأمره، إلى أن كانت 
الس���ماء ُتسقط آخر أمطار الشتاء في ش���وارع وسط البلد، توقفت 

فجأة وذهبت إليه وهو الواقف بعيًدا متظاهًرا باالنشغال.
قالت له: 

_  وبعدين يا سعيد؟
رد متعجًبا: 

_  أهاًل يا منيرة.
قالت بعصبية: 

_  وبعدين يا سعيد؟
قال بارتباك:

_  وبعدين في إيه يا منيرة؟
_  هتفضل ماشي ورايا لحد أمتي!؟

لم يجد رد فصمت ونظر إلى األرض.
قالت في هدوء: 

_  فاطمة أخبارها إيه يا سعيد؟
تعجب من السؤال الغير متوقع وقال: 

_  فاطمة بخير الحمد هلل.
_  ووالدتك؟

 _  بخير الحمد هلل.
_  قولي يا سعيد أنت بتمشي ورايا ديًما ليه؟

 _  بحبك يا منيرة.
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 _  طيب ليه مفكرتش مرة تتكلم معايا؟
_  فكرت كتير بس خوفت من رد فعلك.

_  وليه خوفت هو أنت برضه حد يقدر يخوفك؟
_  أن���ا خوفت من رد فعلك مش منك بالعكس أنا بكون مرتاح 

وأنا قريب منك.
_  عارف ليه يا سعيد؟

_  ليه يا منيرة؟
_  ألن أنت عارف رد فعلي... إبعد عن طريقي يا س���عيد.. إمش���ي 
وبالش تضيع وقتك وإعمل حساب أن أنا بنت حارتك وصاحبة 

أختك، وال أنت مش بيفرق معاك أي حاجة؟
تمال���ك س���عيد أعصاب���ه عل���ى غير الع���ادة وتحدث به���دوء كما 
تحدث���ت مني���رة وبع���د أن اش���تعلت الس���يجارة التي بي���ن أصابعه من 

حرارة جسده.. قال:
_  ليه كل ده يا بنت حارتي وصاحبة أختي؟

ردت منيرة على سؤال سعيد بسؤال: 
_  ل���و تق���دم للزواج من فاطمة نصاب وقاتل وس���كير هتوافق يا 

سعيد؟
أدرك االسقاط الواقع عليه وابتسم:  

_  لو بيحبها نص الحب اللي في قلبي ليكي مش هرفض.
كانت تعلم عن دهاء سعيد وكانت تعلم أيًضا عن صدق حبه.. 
صمت���ت قلياًل ول���م يكن هذا الصمت للتفكير أو لترتيب الكالم 
ب���ل كان لترتيب أش���ياء أخري تحركت بداخلها أمام حب س���عيد 
وص���دق كلمات���ه وروعة نظرت���ه التي غابت عنها من س���نين..  قالت 
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بعد أن أعادت األشياء كما كانت: 
_  مخادع أنت يا س���عيد إزاي عايش العيش���ة دي وكل الحب ده 

في قلبك؟
ضحك بصوت مسموع وقال: 

_  غياب���ك ه���و الل���ي بيقتل وبينصب وبيس���كر وأن���ا مش بالقي 
نفس���ي إال ف���ي الفترة اللي بمش���يها وراكي والي���وم اللي مش 
بمش���ي وراك���ي فيه بتكون في مصيبة مس���تعجلة الزم أقوم 

بيها بنفسي ومينفعش تتأجل.
تعجبت منيرة من كلماته وأطلقت رصاصتها: 

_  أنت لسه طفل يا سعيد..  لسه محبوس في األوضه اللي كنت 
بتعلمنا فيها ألعاب األطفال.. حلم أي بنت في سني راجل وأنت 
لس���ه بتلعب بس بتلعب بالناس ألن خيال األطفال غاب عنك.. 

إبعد يا سعيد أنت آخر إنسان ممكن أفكر فيه.
 قال بصوت حزين بعد أن ثبت نظراته في قلب عيونها: 

_  طفل يا منيرة !! فعاًل أنا طفل لو نافس رجال الدنيا في حبك 
لغلبهم بعد نظرة واحدة في عنيكي. 

 ث���م رح���ل وترك صوت دق���ات قلب منيرة أعلى م���ن ضجيج قطار 
الترام الذي مر أمامها وأخفى سعيد عنها وظلت منيرة واقفة صامتة 
دون رغبة في أي ش���يء.. تفكر في هذا الش���اب الوس���يم، وكيف 
اس���تغل قوة جس���ده في التعدي عل���ى الناس؟ وكيف اس���تغل جمال 
ابتس���امته وقدرت���ه عل���ى المكر في خ���داع آخري���ن؟ وكيف تحول 
من س���عيد الطفل الجميل الذي كان يعلمهم ألعاب األطفال عندما 
كانت تذه���ب لتلعب مع صديقتها فاطمة أخته والتي تصغرها بعام 
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إل���ى هذا الح���ال؟.. عادت إلى طريقها حيث كانت في طريق العودة 
إل���ى البي���ت دون أن تلتفت خلفها فهي أيًضا تع���رف وقع أقدامه على 
األرض وتعلم بوجوده دون أن تراه أو تلتفت خلفها وس���ارت المس���افة 
التي بين محل ش���يكوريل الذي تعمل ب���ه وبين بيتها في حالة ضياع 
ورغب���ة ف���ي ع���دم التفكير ف���ي أي ش���يء، ولكنها وجدت نفس���ها 
تتذكر أول يوم صادفت س���عيد في الش���ارع وكان من ثمانية أشهر 
تقريًب���ا حي���ث كان أول ي���وم عمل له���ا في محل ش���يكوريل بعد أن 
ترج���ى أبوها جنايني قصر ش���يكوريل زوجة س���المون ش���يكوريل 
أكث���ر م���ن م���رة لتقنع زوجه���ا بتوفي���ر فرصة عم���ل إلبنت���ه.. بالفعل 
نجح���ت الزوج���ة في إقناع زوجه���ا بعدما ألحت علي���ه أكثر من مره 
وكان دائًما يؤجل القرار، وعندما وجد من زوجته إصراًرا قال لها: 

_  خليها تمر عليا في المحل أشوفها وبعدين أقرر. 
 ول���م تنس���ى منيرة دخل���ة أبوه���ا عليها وه���و يبش���رها بالموافقة 
المبدئية من الخواجة س���المون شيكوريل وباتت هذه الليلة تفكر 
وتس���تعد للمقابل���ة وكيف تقنع الخواجة بقدرته���ا للعمل في المحل 
الذي لطالما أبهرها كلما مرت من أمامه.. ليلة طويلة وظنون تمأل 
رأس���ها إلى أن نامت واس���تيقظت بعد الفج���ر بقليل توضأت وصلت 
وأخ���ذت تس���تعد وارتدت أفض���ل ما عنده���ا وعندما دقت الس���اعة 
الثامنة صباًحا خرجت من بيتها البس���يط الذي ال يبتعد كثيًرا عن 
محل شيكوريل، وحين وصلت سألت عن الخواجة سالمون فعلمت 
أنه لم يأت بعد.. وقفت تنتظره أمام المحل وإذا بس���عيد يقف هناك 
بعيد.. لم تش���غل بالها كثيًرا ولم تتوقع أنه هنا من أجلها ولو كان 
قريًب���ا منه���ا لذهبت إليه وتحدث���ت معه وبعد انتظ���ار دام أكثر من 
س���اعة وصل الخواجة س���المون ثم انتظرت ساعة أخري حتى سمح 
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لها عامل مس���ن يرتدي بدلة س���وداء كالس���يكية عتيقة قميصها 
أبيض برباط عنق أسود على جسد طويل نحيف، وابتسامة عريضة 
مصطنعة.. اصطحبها إلى مكتب الخواجة ودخل معها ولم ينصرف.. 
أش���ار لها العامل المسن بالجلوس على كرسي لم تجلس على مثله 
م���ن قبل يقابله مكت���ب كبير خلفه رجل مقبل على الخمس���ين أو 
تجاوزها بقليل يرتدى نظارة مثبته على أنف معتدل ومستقيم وأذنين 
منحوتتين بدقة يعلوهما ش���عر أس���ود × أبيض وأس���فل األنف بقايا 
ش���نب ُحف من جانبية بموس حاد وُترك من المنصف.. يحمل أوراق 
ف���ي ي���ده اليمن���ي يقلبها بال اهتم���ام أو هكذا يبدو له���ا، وفي اليد 
األخرى س���يجارة ينبعث منها خيط دخان رفيع مرتبك يش���كل في 
الهواء ظنون منيرة ويحمل ارتباكها، وعلى الجدار خلف المكتب 
هن���اك صورة كبيرة باألبيض واألس���ود لرجل يش���به رج���ال العائلة 
المالك���ة بوج���ه ممتلئ ولحية يبدو عليها حزن رجل ضاعت س���نين 
عمره في الترحال من بلد إلى بلد، وش���ارب إيطالي كثيف الش���عر 
يتصل باللحي���ة ويتداخل معها، وطربوش فوق الرأس وعلمت منيرة 
فيما بعد أن هذه الصورة للراحل مورينيو ش���يكوريل والد سالمون 
ومؤس���س محالت ش���يكوريل.. انتبه���ت للخواجة س���المون عندما 
ترك األوراق وحمل فنجان من على المكتب وقبل أن يرتش���ف منه 
تأم���ل ما بداخله ثم ارتش���ف منه القليل وترك���ه، كما كان على 
طب���ق صغير يتوس���ط المكتب ونظر إل���ى مني���رة المرتبكة نظرة 
طويلة تمنت أن تنتهي س���ريًعا ث���م توجه إلى العامل الواقف في ثبات 
يماث���ل ثب���ات الصورة المعلقة على الجدار وتح���دث معه بلغة تجهلها 
منيرة وبعد أن انتهى توجه العامل بالسؤال لمنيرة وسألها عن سنها 
وأمرها بالوقوف والتقدم تجاه المكتب الذي يجلس عليه الخواجة 
سالمون.. تحركت ثالث خطوات وعين الخواجة تستكشف كل 
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منطق���ة في جس���دها وه���ي تقاوم ضعفه���ا وتحاول أن تتغل���ب عليه.. 
فوج���ئ س���المون بفتاة كاملة.. جس���د طويل به ليونة وتقس���يم قمة 
اإلب���داع وكأنه���ا ملكة فرعونية خرجت من تابوت س���كن مقبرة 
من���ذ آالف الس���نين ووجه مصري بس���يط وعيون س���احرة أثرت في 
الخواجة وحركت أطرافه، فقرر أن تكون بنت الجنايني البسيط 
أفضل من يستقبل س���يدات الطبقة االرستقراطية، ودخل الخواجة 
م���ع العام���ل في حوار لم ي���دم كثيًرا وانتهى بأن نظ���ر الخواجة إلى 
مني���رة وابتس���م وتحدث إليها المس���ن مبتس���ًما، ولكن ه���ذه المرة 

ابتسامة حقيقية:
_  اتفضلي يا آنسة عشان تستلمي شغلك.

انصرف���ت منيرة خلفه مس���رعة وهي تحم���د اهلل بعد أن خلصها 
م���ن هذا الموق���ف الصعب وتحم���ده أيًضا لنج���اح المقابل���ة.. وأثناء 
س���يرها مع العجوز أخبرها عن اسمه "موستاكي" ومن ثم أخبرها 
أن���ه يعيش في مص���ر منذ فترة طويلة، وأنه كان يعمل مع الخواجة 
مورينيو ش���يكوريل منذ أنشاء هذا المحل، وعرفت منه أن السبب 
الذي جعل الخواجة يوافق على عملها في المحل هو قوامها وجمالها 
وأنه���ا في فترة قصيرة ق���د تكون واجهة جميلة للمحل واس���تقبلت 
منيرة كلمات المس���ن دون أي انطباع فهي اعتادت كلمات المدح 

وتسمعها دائًما وتراها في عيون الناس.
وصل بها العامل إلى أن س���لمها لس���يدة في األربعين من عمرها 
ذات وجه بش���وش.. اس���تقبلتها بحفاوة بعد أن س���ألتها عن اس���مها.. 

وقالت لمنيرة: 
_  أن���ا مدام ميرال مصرية من أصول تركية وأنا من س���يؤهلك 
للعم���ل في أفخ���م محالت القاه���رة.. كل عمالئه من طبقات 
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راقي���ة وأن���ت جميلة ولديك كل ما تحتاج���ه فتاه للعمل هنا يا 
منيرة.

وتذك���رت منيرة أن مدام ميرال منحته���ا مالبس عادت بها إلى 
البي���ت لترتديه���ا أثناء عملها بع���د أن أذنت لها باالنص���راف والعودة 
غ���ًدا وكان���ت قد ترك���ت انطباعا جي���د بداخلها، وأخ���ذت منيرة 
تع���د الكلمات التي نطقت بها على أصابع يديها.. عش���رة كلمات 
وتركت الباقي لنظرة عيونها وروعة جسدها وحضورها الطاغي.

واس���تفاقت مني���رة م���ن ذكرياته���ا حي���ن وصل���ت إل���ى حارته���ا 
الكئيبة..
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)3(

هو: لن نموت قبل أن نحرر األرض.
هي: لن يحرر األرض إال موتنا.

ابتس���ما مًعا وواجها قذائف العدو بصدر يملؤه الحب 
فقتال العدو بموتهما وعاشت األرض.

ش���كل اليهود الس���فارديم المطرودين من إسبانيا والبرتغال مع 
اليه���ود األش���كانز الهاربي���ن إلى مصر م���ن أنحاء أوروبا الش���رقية 
مجتم���ع يه���ودي متكام���ل وانض���م إليه���م يه���ود مص���ر )الرباني���ون 
والق���راءون( وه���م الذين يتحدث���ون العربي���ة والفرق بينه���م عقائدي 
يتمثل في المناس���بات واألعياد واألحكام الدينية اليومية والتقويم 
والرباني���ون ه���م الطائف���ة األكبر ف���ي العال���م ويطلق عليه���م أيًضا 
)التلمودي���ون( وكان الربانيي���ن والقرائي���ن عدده���م بمص���ر قلي���ل 
مقارنة بالس���فرديم الذي بلغ عددهم قبل حرب 48 ما يقرب من 75 
ألف نس���مة واألش���كانز 40 ألف نس���مة أما يهود مصر فكانوا 11 
أل���ف نس���مة فقط، ووجدوا في مص���ر موقًعا ممت���اًزا وأفضل نقطة 
انط���الق إلى فلس���طين لتأس���يس دولته���م، وقد وجدوا أيًضا ش���عًبا 
محتل وأرًضا مستباحة وفرصة عظيمة لتكوين الثروات بمساعدة 
القص���ر واإلنجليز مع إجادتهم للتج���ارة وحبهم للمال، هذه األموال 
التي جمعوها س���اهمت بش���كل كبير في توفير السالح وتأسيس 
الجمعي���ات اليهودي���ة لدرج���ة إصدار صح���ف يهودية عدي���دة باللغة 
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العبري���ة لتمج���د في التاريخ اليهودي المزعوم وتبش���ر بحلم الدولة، 
وللحقيق���ة كان هن���اك منهم من يقف ضد الح���ركات الصهيونية 
وضد إقامة دولة على جثث أهل فلسطين، ولكنهم كانوا يتحولوا 
مع األيام رغًما عنهم خاصة مع حرب 48 ومع وصول أبناء المصريين 

المطحونين إلى السلطة مع ثورة يوليو ورحيل الملك واإلنجليز.
أكث���ر م���ن 20 عام���ل وعامل���ة في قص���ر ش���يكوريل المهيب، 
كًل منه���م يع���رف عمله ويتفان���ى فيه، نصفهم مصري���ون ونصفهم 
أجانب، وكان الخواجة سالمون يختار السائق األجنبي والجنايني 
المص���ري، وكانت زوجته تفض���ل المصري والمصرية على الدوام 
ف���ي أم���ور المطبخ والنظاف���ة، وترى فيه���م مثال للطاع���ة واألمانة، 
ويوًما طالبت زوجها أن يس���تبدل الس���ائق "انستي خريستو" اليوناني 
بس���ائق مصري فهي ال تحبه وال تثق فيه، فدائًما ما كان يش���كل 
مصدر قلق لها وكان رد فعله كالعادة تأجيل القرار.. كان يشعر 
أن الس���ائق وكل العم���ال األوروبيي���ن واليهودي منه���م على األخص 
مس���ئوليته ومسئولية كل التجار اليهود، وكان يسأل نفسه إذا لم 

نوفر لهم العمل والمسكن فمن سيفعل ذلك؟. 
في عصر يوم من األيام وقف الخواجة س���المون في جنينة القصر 
يتأمل روعة الزهور واألشجار ويراقب سالم الجنايني والد منيرة وهو 
يعمل في تنظيف وتنس���يق الزرع، فذهب إليه وهو منشغل بعيون ابنته 
وروع���ة جس���دها، وفي ه���ذا اليوم قد اتخ���ذ قرار جل���ب "المنيكان" 
الجس���م البالستيك الذي اس���تخدم ألول مرة عام 1860 في المحالت 
التجاري���ة الكب���رى، وكان ف���ي البداي���ة ب���دون وج���ه إل���ى أن ط���وره 

البلجيكي "ستوكعن" وأضاف إليه وجه وشعر عام 1869.
عل���ى يقين ل���و أنه تمكن من ع���رض بضائعه على جس���د منيرة 
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لج���اءت الزبائن من ش���تى أنحاء الدني���ا.. ابتس���م للجنايني فانتفض 
الرجل واقًفا فحياه الخواجة بإيماءة من رأسه ونظر في عينيه فوجد 
مالم يكن يراه من قبل.. لقد وجد في عين الجنايني البسيط شيء 
مخي���ف أفقده القدرة على إطالة النظر وانصرف مس���رًعا وعاد عم 

سالم إلى عمله.
توج���ه الخواجة إل���ى عوضين الح���ارس وفي طريق���ه على الممر 
الذي يتوس���ط األش���جار والورود انتابه الخوف وش���عر بضآلته أمام 

جنايني بسيط وسأل نفسه:
ماذا لو رأيت في عيون عوضين ما رأيته في عيون سالم؟ وقبل أن 
يفكر في االحتماالت كان قد توقف أمام سالم الصعيدي بن قرية 
"بني مر" الذي كان يضايف بن بلده ومعه ابنه طالب اإلعدادية الذي 
سيتركه مع عمه في القاهرة ويعود إلى اإلسكندرية حيث يعمل.. 
توقف عوضين أمام الخواجة وتبعه ضيفه ولم يتحرك ابنه ولم يهتم.. 
حياهم الخواجة أيًضا بإيماءة سريعة ونظر في عيون عوضين فوجد 
نفس نظرة س���الم، والتفت ونظر في عي���ن الضيف فأدرك الخطر، 
وعندما نظر في عيون الطفل تأكد أن وجود اليهود في مصر حتًما 

سينتهي قريًبا.
ف���ي رواي���ة "االعتراف���ات والمذك���رات الش���خصية لخاط���ئ ل���ه 
مب���رره" ق���دم اإلس���كتلندي جيمس ه���وج وصف بدي���ع للمحاكاة 

كان مؤداها:
".. عندما أتأمل بش���كل جدي مالمح ش���خص م���ا فإنني أتخلى 
عن ش���خصيتي وأتخ���ذ نفس مظهره وهيئته، وق���د أذهب ألبعد من 
ذلك، فعندما يكون التأمل أكثر امعاًنا ودقة فإنني ال أصل للهيئة 
نفس���ها والمظه���ر فحس���ب بل أتعدى ذل���ك ألصل إلى المزاج نفس���ه 
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واألف���كار الخاصة بالش���خص الذي أتأمله، فبتأملي لش���خص ما 
أصل إلى مظهره الخارجي عن طريق محاكاته ومن خالل المظهر 

أصل إلى أكثر أفكاره خصوصية".   
أس���رع الخواج���ة س���المون إلى باب القص���ر الكبي���ر والذي رأه 
كثق���ب إب���رة بعد أن ضاق���ت الدنيا ف���ي وجهه ودخل إل���ى مكتبه 
وأج���رى أكث���ر من تليفون وما من رق���م إال وأخطأ في طلبه وما من 

مكالمة أجراها إال وكانت مليئة بالعصبية والتوتر.
ف���ي المس���اء امتأل قصر ش���يكوريل باليهود من تج���ار ورجال من 
جمي���ع الجنس���يات يش���كلون الجزء المه���م في طبقة االرس���تقراطية 
المصري���ة.. واجتمع���وا بعي���ًدا عن الخدم ف���ي قاعة كبي���رة في الدور 
األرض���ي م���ن القص���ر ه���ذه القاعة له���ا باب واح���د محك���م القفل ال 
ُيخ���رج أي ص���وت م���ن الداخ���ل إلى الخ���ارج والعكس.. وح���ول طاولة 
اجتماعات عمالقة جلس الجميع على كراسي مصنوعة من الخشب 
الس���ويدي الفاخ���ر ومبطنة بجلود حيوانات مس���كينة وقعت فريس���ة 
ف���ي أيدي صيادين مه���رة وهناك عل���ى الحائط المقاب���ل للباب صورة 
عمالقة لباني القصر ومؤسس محالت شيكوريل العمالقة "مورينيو 
شيكوريل" وعلى رأس الطاولة من الداخل وقف سالمون شيكوريل 
ينتظ���ر صم���ت الجميع حتى يبدأ حديثه وما ه���ي اإل ثوان حتى صمت 
الجميع بعد أن أحدثت كاسات الويسكي نغمة رنانة عند ارتطامها 
بالخش���ب النظي���ف.. كان وج���ه س���المون يبعث على القل���ق وهذا ما 
س���بب كثيًرا من الحيرة والترقب لدى الجميع انتظاًرا لمعرفة س���بب 
اس���تدعاء س���المون لهم الذي ب���دء منطلًقا من طق���وس يهودية بترديد 
بع���ض الجم���ل المخت���ارة من الت���وراة وأخ���رى من البروتك���والت، ثم 

تطرق إلى متن كلمته وعندها تغير لون وجهه ونبرة صوته: 
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_  م���ن كان منكم ال ي���رى ما رأيته اليوم في عي���ون المصريين 
فليعي���د النظر.. هؤالء الناس البس���طاء الذي���ن جئنا إلى بلدهم 
واس���تعبدناهم وتملكناه���م وعمل���وا لدين���ا خ���دم وحرس في 
عيونه���م نذي���ر خراب ق���ادم لنا المحالة إن لم نج���د حال... البد 
م���ن االندم���اج أكث���ر وأكث���ر م���ع ه���ؤالء المس���اكين حت���ى 
يش���عروا أننا مصريون مثلهم.. إنهم ينظرون إلينا نفس نظرتهم 
لإلنجليز واألتراك وس���يأتي يوم قد يكون قريب س���يعود فيه 
المحت���ل اإلنجلي���زي إلى وطنه ويع���ود األتراك إل���ى بلدهم أما 
نح���ن فلي���س لدينا وطن نعود إليه.. لن نج���د وطن بديل يمنحنا 
كل ه���ذا الثراء واألمان.. لقد جمعتكم الليلة ألحذركم من 

الغد القريب، والتفكير مًعا لضمان حياة أبنائنا وأحفادنا.
انتهى س���المون من طرح كل ما لديه وعندها ش���عر بقسط من 
الراح���ة وجل���س على رأس الحضور ت���ارًكا لهم الفرص���ة للرد على 
كل م���ا طرح���ه، وكان م���ن الطبيع���ي أن تكون الكلم���ة األولى 
ليوس���ف قط���اوي رئيس الطائف���ة اليهودي���ة وحفيد يعق���وب قطاوي 
الذي كان أول يهودي مصري ُيمنح لقب "بك" وترجع أصول أس���رة 
قطاوي إلى إليشع قطاوي القادم إلى مصر من النمسا وبرز العديد 
من أبناء هذه العائلة في النشاط السياسي واالقتصادي وُمنحت لهم 

امتيازات عديدة من القصر ومن اإلنجليز.
وقف الرجل وعندها صمت الحضور وحيا س���المون شيكوريل 

وأثنى على ما قال وتطرق إلى إضافته قائاًل: 
_  ظهر القلق والخ���وف على مصيرنا عندما اختلطنا بالجمعيات 
المختلف���ة ف���ي كل أنح���اء العال���م فتش���تتنا، فبينن���ا اآلن من 
يج���د الوطن هو مصر وُيخل���ص لها، وبيننا من يراها ممر أمن 
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لإلنتقال ش���رًقا إلى أرض فلس���طين، وهذا التشتت قد يعيدنا 
إل���ى زمن الش���تات في العص���ور القديمة، ونحن األن ش���كلنا 
مجتم���ع يه���ودي في مصر ول���و أخلصنا لهذا الوط���ن واندمجنا 
بين طبقاته المختلفة دون الوقوف عند الطبقة االرس���تقراطية 
ألصب���ح وطننا حّق���ا وأحبن���ا المصريون وتغي���رت نظرتهم لنا.. 
أما إذا اس���تمر تش���تتنا فعندها قد ُنجبر على الرحيل من هذا 
الوط���ن.. أنا ُأثمن مش���اعر س���المون ب���ك وُأثني على مش���اعره 

المخلصة وأتمنى أن تكونوا أيًضا على علم بأهمية ما قال.
جلس الرجل ودارت نقاش���ات عديدة بي���ن الحاضرين ومنهم من 
سخر من كالم سالمون شيكوريل، ويوسف قطاوي وشككوا 
في قدرة المصرين على طرد اإلنجليز والملك، وكثيًرا منهم أصر 
عل���ى ضرورة الربط مع الحركات الصهيونية والس���عي لحلم إقامة 
الدول���ة على أرض فلس���طين واس���تمرت النقاش���ات حتى الس���اعات 

األولى من اليوم التالي.
ودع س���المون ضيوفه وصعد إلى غرفة نوم���ة منهًكا وتدور في 
رأس���ه الكثير من الظن���ون وتذكر أنه لم ينش���غل يوًما بكل هذه 
األف���كار إال بع���د الي���وم الذي رأي في���ه منيرة بنت س���الم الجنايني 
وكثي���ًرا ما ق���رر نقلها إلى فرع آخر أو فصلها كليا حتى يس���تريح 
من العناد الس���اكن في عينها ولكن حضورها كان يملئ المحل 
بالبهجة فاليوم وبعد شهور من بداية عملها أصبحت جزًءا مهًما من 
محل ش���يكوريل لدرجة طلبها باالس���م من بعض زبائن المحل ومع 
ذلك نام س���المون شيكوريل في الساعات األولى من صباح الرابع 
م���ن مارس ع���ام 1927م بعد أن اتخذ قرار نهائي ال رجعة فيه بفصل 

بنت الجنايني من العمل حتى يستريح من ظنونه وشكوكه.
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شيطان قتل شيطان.. وقف اإلنسان بعيد
إنسان جرح إنسان.. وقف الشيطان "سعيد"

ع���اد س���عيد وكلمات مني���رة تقوده حت���ى وجد نفس���ه في غرفة 
فاطم���ة.. الغرف���ة التي كانوا يلعب���ون فيها وهم أطف���ال.. لم يغضب 
م���ن وصفها له بالطفل ب���ل وجد في وصفها تفس���ير منطقي لما هو 
عليه.. كانت غرفة فاطمة جميلة وبسيطة مثلها.. ألقى بجسده على 
السرير النظيف والمرتب وما هي إال ثوان حتى غاب في نوم عميق.. 
كانت فاطمة في المطبخ ووالدتها في غرفتها ولم يشعروا بدخول 
س���عيد.. وبعد فترة أنهت فاطمة عملها وعادت إلى غرفتها فوجدت 
سعيد غارق في النوم.. وقفت أمام السرير صامتة ثم تحركت نحوه 

وفردت ذراعه بهدوء ووضعت رأسها عليه ونامت بجانبه.
ن���ادت األم على فاطم���ة فلم تجد رد فخرجت تبحث عنها.. ذهبت 
أواًل إل���ى المطب���خ فل���م تجدها فتوجه���ت إلى غرفته���ا.. فتحت الباب 
فوجدت فاطمة نائمة في حضن أخيها.. فقدت األم توازنها من روعة 
المش���هد فاتكأت بيمنها على الباب ومس���حت بيسرها دمعة وقفت 
على خدها وكأنها ترفض الس���قوط وخرجت وأغلقت الباب بهدوء 
وذهبت إلى المطبخ لتعد الطعام الذي يحبه س���عيد وهي تتعجب من 
بنتها التي ترى أخاها أجمل إنسان في الدنيا لدرجة أنها ال تصدق ما 
يق���ال عنه وتدافع عنه أمام الجميع وتغضب من أي ش���خص يذكره 
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بسوء حتى ولو كانت أمه وتذكرت األم يوم أن كانت غاضبة من 
سعيد وجلست تدعوا عليه وتشكوه إلى اهلل.. يومها صرخت فاطمة 
في وجهها وانهارت من البكاء ودخلت غرفتها وأغلقت بابها وظلت 
طوال اليوم دون أكل ولم تخرج من غرفتها إال بعد أن سمعت سعيد 
يناديها من الخارج خرجت وهي تبكي واحتضنته بشده.. ومن يومها 

ال تستطيع األم أن تذكر سعيد بسوء أمامها.
اس���تيقظ س���عيد فوجد فاطمة بجانبه فتأمل وجهها المالئكي 
وقبل رأس���ها وقام بهدوء وخرج لصالة البيت الصغير فس���مع صوت 
ق���ادم م���ن المطب���خ فذهب عل���ى أط���راف أصابعه ووق���ف على باب 
المطب���خ خل���ف أم���ه وحرك أط���راف أنامل���ه على كتفه���ا فانتفض 
جس���دها واستدارت فوجدت سعيد يضحك بشدة فضحكت وهي 

تلومه على عادته التي تالزمه منذ طفولته وقالت له: 
_  هتكبر امتي بقي يا واد؟

_  واضح إن أنا لسه طفل فعاًل.
ردت األم:

_  وهتفضل طول عمرك طفل.
ابتس���م وذه���ب إل���ى غرفت���ه وكانت أمه ق���د أعدت ل���ه مالبس 
نظيفة أخذها وذهب إلى الحمام واغتس���ل وغير مالبس���ه، وعندما 
خ���رج كانت فاطمة قد أع���دت الطعام بعد أن أيقظتها أمها.. جلس 
بينهم يأكل وهو صامت حتى سألته فاطمة عن السبب الذي أدخله 

غرفتها ولم يدخل غرفته فقال لها:
كنت تعبان وبالقي الراحة في غرفتك.

.. نظرت فاطمة إلى أمها في سعادة فابتسمت لها.
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خرج س���عيد من البيت بعد أن نامت أس���رته الصغيرة وتوجه إلى 
الخمارة التي يقضي بها معظم وقته وعندما وصل وجد الجميع في 
انتظاره.. جلس بينهما شارد الذهن يفكر في منيرة رغًما عنه فهو 
يفعل أي ش���يء يش���غله عنها، وقد يج���د هذا الش���يء لدقائق ويعود 
وينشغل بها من جديد.. الحظ الجميع شروده وغيابه بينهم فتركوه 
لحاله حتى يعود، وجاءت ليلى وهي إحدى فتيات الخمارة وجلس���ت 
بجانب���ه وكانت أجمل فتاة في المكان وهي فتاة س���عيد المفضلة 
يرت���اح لها ويحكي لها كل ما يش���غله أما ه���ي فكانت تحبه حًبا 
حقيقًيا وكانت تعرف عن عشقه لمنيرة، وعندما نظرت في عينيه 

علمت بما يشغله وأمسكت معصمه بقوة حتى ينتبه لها وسألته: 
_  مالك يا سيد الرجالة؟

_  انتظرت رد سعيد فلم ينبس ولم يلتفت لها:
_  مفيش غيرها منيرة يا سعيد اللي بتعمل فيك كده.

نظر إليها عندما سمع اسم منيرة ودار بوجه عنها من جديد.
ترك���ت ليلى مقعدها وجلس���ت على المقعد الذي يقابل س���عيد 
وهي تغني بصوت خليع ُأغنية لس���لطانة الطرب منيرة المهدية تقول 

كلمتها...
بالعجل تعالى  يا حبيبي  روح��ي  "أسمر ملك 
م���س���اف���ر ع���ل���ى ف���ي���ن وأخ������د م��ه��ج��ت��ي وي����اك
ل����و ك���ن���ت ت��ع��ل��م ب���ح���ال���ي ألخ���دت���ن���ي وي����اك
ش��ع��ب��ان ورم���ض���ان وش��ه��ر ال��ع��ي��د ل���م شفناك
يسالك ل��م  قلبي  أن��ا  عيوني  سلتك  إن  واهلل 
أح�����ب م���ش���ي ال���ع���ص���اري ألج�����ل م����ا ش��وف��ك
ي���ا ال���ل���ي م������داري ح���م���ار خ����دك ب��ط��رب��وش��ك
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أن ج���دت ب��ال��وص��ل م��ن ذوق���ك وم��ع��روف��ك".
وعندما جلس���ت ونظرت في عيونه صمتت وقد ش���عرت بالخجل 
أمام حب س���عيد.. انتقلت مرة أخ���ري لتجلس على المقعد الملتصق 

به وهمست في أذنه: 
_  احكيلي يا سعيد.

قال وهو ينظر إلى الفراغ: 
 _  أعم���ل إي���ه ي���ا ليلى مع بن���ت عنيدة بتش���وفني طف���ل وأنا اللي 

مفيش راجل يقدر يوقف في وشي.
قالت ليلى: 

_  طبًعا راجل وس���يد الرجالة بس س���عيد اللي بيهد أكبر شنب 
غير س���عيد اللي بيوقف قدام منيرة.. أنت بتعش���قها يا س���عيد 
والعشق ليه أحكامه.. شوف حل يقربها منك يا سعيد وبالش 

تعاند أنت كمان. 
رد بعصبية: 

_  أعمل إيه يعني!؟ بقولك بتشوفني طفل. 
ابتسمت:

_  فعاًل إن���ت حبتها حب طفولي، اتعلقت بيها وخالص وعايزها 
لي���ك من غير ما تع���رف هي عايزة إيه زي الطف���ل اللي بيتعلق 
بلعب���ة وبيتش���عبط فيه���ا م���ن غير ما يع���رف س���عرها..  ضحي 

عشان حبك يا سعيد قبل ما يضيع منك.
قاطعها بحدة: 
_  أضحى بإيه؟

قالت في خوف: 
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_  ضحي بطيشك وخليك الراجل اللي هي بتتمناه.
نظ���ر إليه���ا نظرة كلها ش���ر فقامت مس���رعة فهي تعل���م ما بعد 
ه���ذه النظرة، وبعد دقائق عادت وكان س���عيد كما هو غائب عن 
الصخ���ب ال���ذي يحاوطه فرس���مت بكفه���ا طريق على ظه���ره فعاد 

بعض الشيء من شروده وابتسمت في وجهه وهي تقول: 
_  أجمل ما فيك قلبك وأكتر حد بيقدر يقدر الحب واحدة بايعه 
جس���مها لش���وية حيوانات بيقض���وا ش���هوتهم ويبصولها بقرف 
ويمش���وا، بس أنت وعش���ان بتحب برتاح معاك، ألنك بتكون 
في حضني وعقلك معاها ما تيجي يا سعيد حضنك واحشني.
 وجذبته من ذراعه لعله يقوم معها وإذا بحسان يمسكها بقوة من 

معصمها حتى توجعت واستغاثت بسعيد الذي خلصها من حسان.
فقال لها حسان: 

_  امشي يا بنت الكلب شوفي شغلك.
فانصرفت مسرعة وهي تنطق بكلمات غير مسموعة.

.. نظر حسان لسعيد فضحك بصوت مسموع وخبط بكفه على 
كتف سعيد وهو يقول: 

_  بق���ي إن���ت م���ش القي حل م���ع بن���ت ال راحت وال ج���ات بص يا 
صاحب���ي البن���ت دي طول ماهي ش���غالة في المح���ل الفخم ده 

وبتلبس وتقابل الباشوات مش هتيجي معاك سكة. 
إعتدل سعيد واهتم بكلمات حسان الذي واصل: 

_  بنت الجنايني نس���يت نفسها يا صاحبي والزم تقعد في البيت 
وإنت عندك أكيد بدل الحل ألف عشان تقعدها في بيتها.

ثم انصرف وترك سعيد وحيًدا يفكر كيف يمنعها عن العمل بعد 
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أن اقتنع بكالم حسان دون تفكير إلى أن جاءته الفكرة الشيطانية 
وه���م منصرًفا، ونظرات ليلي تالحقه ف���ي قلق ولم تكن تعلم أن هذه 

أخر مره تطأ أقدام سعيد الخمارة، وأنها لن تراه مرة أخري. 
نظ���ر س���عيد في س���اعة ي���ده فوجدها تخط���ت الثانية م���ن صباح 
الراب���ع من مارس عام 1927م فتوجه بخطوات عصبية نحو الزمالك 

قاصًدا قصر شيكوريل.
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يموت شبح مع كل مولود ومع كل ميت يحيا آخر.

اس���تيقظت القاه���رة صب���اح الرابع من م���ارس ع���ام 1927م على 
فاجعة مقتل التاجر المش���هور س���المون شيكوريل في غرفة نومه.. 
أخبار عديدة خرجت من مسرح الجريمة.. وجميعها متباينة ولكنها 
مثيرة وانتشر الخبر كسرعة ورقة تجرفها عواصف الشتاء.. وأبرز 
ما قيل أن عصابة مسلحة اقتحمت القصر الكبير وقتلت سالمون 
واس���تولوا على أمواله، وقيل أيًضا أن قاتل إيطالي جاء من إيطاليا 
خصيًصا ليقتل سالمون، وروج البعض إلى أن سالمون ُقتل على يد 
زوجت���ه، وقال آخرون منتحًرا وح���اول كثيًرا أن يتخلص من حياته 
قب���ل ذل���ك ولم ينج���ح، والحقيقة كامل���ة ال تعلمه���ا إال زوجته التي 
نجت من الموت ولكنها إلى اآلن وبعد س���اعات من الحادث فاقدة 
الق���درة على النطق.. لك���ن صمتها هذا لن يدوم كثيًرا أمام رجال 
النيابة المتطلعين إلى س���ماع أقوالها بعد أن قامت الشرطة بالقبض 
على مش���تبه فيه بالقرب من مسرح الجريمة وهو شاب اسمه سعيد 

في الثامنة والعشرون من عمره.
كانت الدماء في كل مكان وهناك استنتاج يرجح أن الجاني 
ترك الرجل بين الحياة والموت فتحرك الرجل مستنًدا على حيطان 
القص���ر والدماء تس���يل من���ه حتى لونه���ا باألحمر ويب���دوا أن الرجل 
كان غي���ر مص���دق أن���ه س���يموت، وكيف يم���وت وق���د أعد خطة 
كامل���ة لتطوير أعماله، وكيف يموت وهو لم يهنأ ببناته ولم ينعم 
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بربح تجارته.. ولكنه مات وترك كل شيء ليدفن بمقابر البساتين 
حيث دفن والده وكل اليهود الذين أنهوا حياتهم في مصر.. 

تل���ك المقاب���ر التي م���ازال اليه���ود يعتبروها جزء م���ن أمالكهم 
ويقول���ون أنها ثاني أكبر مقاب���ر لليهود في العالم بعد المقبرة التي 
تق���ع في قل���ب العاصمة التش���يكية "براغ"، والت���ي خصصت لدفن 
موتى اليهود في القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر، وقد 
ُأغلقت بعدما ضمت رفات أكثر من 12 ألف يهودي.. أما عن مقابر 
البس���اتين فيقول البعض أنها كانت بتبرع من أحمد بن طولون في 
القرن التاس���ع الميالدي للجالية اليهودية، وكانت مس���احتها 100 
فدان ويسميها اليهود "تراب اليهود" وتقع شرق حي البساتين وتضم 
عائالت كاملة من اليهود ومشاهير عديدة ممن عاشوا في مصر.

يمر من أمام مدام سالمون شيكوريل أو باألدق أرملته سحابات 
س���وداء كلم���ا حاولت ط���رد هذا الس���واد الذي يحاصرها تفش���ل.. 
ت���راه ف���ي عيون بناتها.. تراه على مالبس���هم الس���وداء.. تراه حتى في 
ذكرياته���ا الجميل���ة م���ع س���المون.. تراه في مش���هد موت���ه الذي لن 

تنساه.. تراه في دمائه التي جفت على كفها.
انتص���ف النه���ار ولم تتحدث الس���يدة، وكلما حاول���ت الصمود 
لتدل���ي للمحقق بش���هادتها انهارت من جديد إل���ى أن جاء صوت من 
بعي���د.. ص���وت أذان العصر بص���وت جميل خارج من مس���جد مجاور 
للمستش���فى التي ترقد بها الس���يدة، وعندها تقريًبا اس���تطاعت أن 
تنط���ق.. كان المحقق في االنتظار بالخارج فدخل الغرفة مس���رًعا 

ومن قبله الطبيب الذي تحدث إليه المحقق: 
_  هل تستطيع أن تروي شهادتها اآلن يا دكتور؟ 

ثم أخرج أوراقه ليدون ما س���تقوله الس���يدة ونشط ذاكرته التي 
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تحمل األسئلة بعد أن أشار إليه الطبيب وقد اطمأن عليها.
المحقق: 

_  هل شاهدتي ما حدث في غرفة نومك ليلة أمس؟
_  نعم وأتذكر كل شيء.

المحقق: 
_  اًذا ماذا حدث؟

قالت السيدة بصوت يملؤه الحزن والبكاء والنحيب:
_  جاء سالمون إلى غرفتنا بعد أن ودع ضيوفه...

)قاطعها المحقق(: 
_  من كانوا ضيوفه؟

_  عندم���ا ج���اء س���المون تنبهت لقدوم���ه وكنت أود أن أس���أله 
عنه���م ولك���ن كان الن���وم أقوى من���ي ولم اس���تيقظ إال على 

اقتحام الغرفة. 
المحقق: أكملي...

_  اس���تيقظت ف���ي فزع على ص���وت أقدام وعندم���ا فتحت عيني 
وجدت أربعة أش���خاص لم أتعرف على أح���د منهم في البداية 
قام���وا بتخدي���ري وغبت ع���ن الوعي م���دة ال أعلم كم كانت 
إل���ى أن عاد إلي الوعي من جديد، وقد أش���علوا النور وكنت 
موثوق���ة اليدي���ن والقدمي���ن وكذلك س���المون وعندما حاول 
س���المون المقاوم���ة ق���ام خريس���توا بطعن���ه ع���دة طعن���ات في 

أماكن مختلفة من جسده... 
)لم تصمت السيدة إال بعد أن قاطعها المحقق(

 _  من خريستو؟
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_  انس���تي خريستوا يوناني الجنس���ية وكان سائق سالمون قبل 
أن يط���رده، فق���د عمل لدى س���المون ش���هرين تقريًب���ا، وقام 
بس���رقة بعض األش���ياء الثمينة، وأنا من حذرت س���المون منه 

أكثر من مرة، وفي النهاية قام بطرده. 
المحقق: 

_  من الثالثة الذين كانوا مع خريستوا؟
_  كان معه جونا داريو السائق الذي حل محل خريستوا.

المحقق: 
_  ومن االثنان اآلخران؟

_  ال أعرفهم وأحاول أن أتذكر مالمحهم. 
المحقق: 

_  ال ترهقي نفسك األن فالكل يعرف طبيعة ما تمري به. 
ث���م انصرف في خطوات واس���عة وكأنه حص���ل على أكثر مما 

يريد وترك السيدة غارقة في أحزانها.
أش���قاء  ش���يكوريل  وس���الفاتور  ش���يكوريل  يوس���ف  اس���تقبل 
س���المون جموع المعزين داخل أسوار القصر الكبير بعد أن قاموا 
بدفن جس���ده بمقبرة األس���رة وتوافد على الع���زاء مصريون وأتراك 
وأجانب يحملون العديد من الجنس���يات.. وكان سالمون نفسه أول 
من حضر مراس���م العزاء.. حضر ش���بحه الرافض والناقم والحزين 
ينظ���ر من بعيد على مش���هد رحيله، عنده���ا أدرك أنه في عالم آخر 
وأن عالقت���ه بالحياة انتهت إال داخل ه���ذا القصر الكبير، وكأن 
الخوف يالزمه حتى بعد موته ففي حياته كان الخوف من المصير 
وتط���ارده فك���رة الرحي���ل ع���ن مصر وف���ي موته أصب���ح خوفه على 

القصر الكبير الذي يشكل آخر عالقة له بالدنيا. 
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)6(

هي: هل الحب يقتل؟
هو: وما أنا إال شبح إلنسان قتله حبك

وضع���ت كفه���ا عل���ى قلب���ه فأعادت���ه للحي���اة 
وأضاءت داخله المظلم بابتسامة.

عندم���ا وص���ل س���عيد إلى قص���ر ش���يكوريل ودار حول أس���واره 
ليستكشفها ويبحث عن المكان األنسب الذي يستطيع من خالله 
العبور إلى الداخل.. وجد األسوار في متناوله بل إنه تجاوز األضخم 
واألعلى ولكنه لن يتمكن من العبور.. تأكد أن ضجيج دقات قلبه 
س���تفضحه وتعجب ألمر أطرافه المرتعش���ة وشعر بالمرض الشديد 
فجل���س تحت ش���جرة احتضنته بحنان وضمته حت���ى نام وكأنها أم 
تفعل كل ما تستطيع حتى ينام طفلها الذي يحاول أن يؤذي نفسه.. 

ورأى في أحالمه منيرة وهي تسير خلفه.. تعجب وتساءل:
_  ألست أنا من اعتاد أن أكون خلفها!؟  

_  ألست أنا الذي يراها دائًما دون أن تراه!؟ 
_  إًذا ما الذي تبدل.. حاول أن يتوقف ولكنه لم يستطيع وكأنه 
مدفوع من الخلف حتى وصل إلى طريق مس���دود فتوقف حتى 
جاءت من خلفه فانش���غل بخصلة من شعرها الذهبي يداعبها 
الهواء.. ابتسمت وهي تشير إلى األمام فواصل المسير بعد أن 

مهدت له الطريق وعادت هي لتسير خلفه.
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اس���تيقظ س���عيد م���ن أحالمه على ركل���ة من قدم قوي���ة انتفض 
جس���ده عل���ى أثرها وبفزع هب واقًفا وبدء يس���توعب م���ا يحدث من 
حول���ه تدريجًي���ا حي���ث وجد نفس���ه في أحض���ان ثالث رج���ال أدرك 
هويته���م دون أن يس���أل.. ثالث رجال ش���رطة لم يح���اول الفرار منهم 
ألنه���م كانوا أحكموا قبضته���م عليه.. ذهب معهم دون أي مقاومة 
وم���ع ذلك تع���رض للكماتهم العنيفة ولش���تائمهم القبيحة وألقوا به 
داخ���ل عرب���ة مغلق���ة ومظلمة وظل���ت العرب���ة ثابتة حتى ج���اء ضابط 
كبي���ر وأمر أح���د األفراد الثالثة بتفتيش���ه فأخرج ه���ذا األحد من 
جيب���ه محفظة نق���وده وبه���ا بطاقته الش���خصية وأغلق���وا العربة من 

جديد فعاد الظالم وسعيد يحاول أن يستوعب ما يحدث له.
_  إيه اللي جابني هنا؟ 

... ألقتل صاحب القصر.
_  لكن ليه أقتله؟

_  من أجل منيرة.. منيرة.. منيرة، ردد االسم بصوت مسموع فتحول 
الظ���الم الذي يحاوط���ه إلى نور رأى من خالله حلمه اليتيم.. نعم 
يتيم،ألنه لم يحلم بمنيرة من قبل.. كانت تس���تعصي حتى على 
أحالمه واستعاد تفاصيل الحلم ولم ينشغل بكل الصخب الذي 
يحاوط���ه خ���ارج العرب���ة وال في المش���كلة الكبي���رة التي وقع 
فيه���ا إلى أن تحرك���ت العربة حركة مفاجئ���ة وعصبية جعلته 
يصطدم بكل جوانبها األربعة قبل أن تتخذ طريقها وتسير في 

طريق ممهد ومستقيم.
ل���م يعل���م الكثير عن خبر القبض على س���عيد فقد كانت كل 
الصح���ف منش���غلة بأق���وال الس���يدة وتقاري���ر ع���ن س���المون القتيل 
وأخ���رى ع���ن القتلة ول���م تعل���م أس���رته وال أصدقائه أم���ا منيرة فقد 
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علمت بالصدفة من محامي عائلة ش���يكوريل األس���تاذ علي السيد 
ال���ذي كان يتردد على المحل وكانت تجمعه بمنيرة عالقة قوية، 
وعندم���ا دخل المحل صب���اح اليوم التالي من الح���ادث.. التف جميع 
عم���ال المح���ل م���ن حول���ه ليعرف���وا تفاصيل الح���ادث ووق���ف بينهم 
يحكي وقبل أن يسرد لهم أقول السيدة أرملة سالمون بك أخبرهم 
عن الشاب سعيد الذي تم إلقاء القبض عليه فقاطعته منيرة لتسأله 
عن سعيد فقال: ال أعرف عنه الكثير ولكن يبدوا إنه بريء، ألن 
أقوال زوجة س���المون بك تبرئه وبع���د أن إنتهى وجاوب على العديد 
من اإلس���ئلة وفي طريقه إلى الخروج سمع صوت مرتبك يناديه.. إنه 
ص���وت منيرة، ما ال���ذي حمل الصوت الجميل والق���وي دائًما بكل 
ه���ذا االرتب���اك.. توقف الرجل واس���تدار ليجد مني���رة مهمومة وقلقة 
فجذبها من معصمها وأجلس���ها على أح���د المقاعد وجلس بجانبها 

وسألها عن ارتباكها وقلقها وهمها؟
قالت: 

_  سعيد اللي اتقبض عليه. 
رد الرجل بهدوء: 

_  أنِت تعرفيه؟
 _  م���ش متأكدة بس عرفني أي حاجة عنه عش���ان أتأكد هو 

وال ال.
قلب الرجل العجوز صاحب الوجه ذي اللون األس���مر والذي تعود 
جذوره إلى صعيد مصر، قلب بعض األوراق التي أخرجها من شنطة 
يده العتيقة والتي تشكل جزءا كبيرا من حضوره بجانب النظارة 
المعلقة على صدره بسلسلة تلتف حول العنق النحيف وحمل الرجل 
بأط���راف أصابعه النظارة وثبتها عل���ى أنفه الغليظ وقلب األوراق ثم 
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نظر إلى منيرة وقال: 
_  سعيد جمعة عبد الخالق 28 سنة.

وقبل أن يكمل الرجل انتفضت منيرة واقفة فجذبها الرجل من 
ذراعها وأعادها إلى مقعدها مرة أخري وسألها من جديد: 

_أنٍت تعرفيه يا منيرة؟
_  أعرفه.. شقيق صديقتي وجاري.

قال الرجل: 
_  ب���الش تقلقي.. ش���هادة زوجة س���المون تبرئه وما ه���ي إال أيام 

وتتضح الحقيقة كاملة. 
بحثت منيرة عن مفتاح السلس���لة الذهبي���ة التي تزين رقبتها منذ 
أيام وقد اس���تطاعت توفير مرتب شهر كامل لتتمكن من شرائها 

حتى وصلت للمفتاح الذهبي وهي تقول لألستاذ علي:
_  خد السلس���ة دي وبيعها وبس���عرها دافع عن س���عيد يا أس���تاذ 

علي. 
تعجب الرجل وقال: 

_  هو قريبك يا منيرة؟ 
_ جاري وأخو صديقتي واهلل. 

فأعاد إليها السلسلة وهو يبتسم ثم قال: 
_  يكف���ي هذا الش���اب من الدني���ا النظرة التي أراه���ا في عيونك 
اآلن.. يكفيه خوفك وقلقك من أجله لكي يعيش ما تبقي من 
عمره في أم���ن وطمأنينة.. إليِك ذهبك كما هو خوفك وقلقك 
أم���ا أنا فل���ن أس���تطيع أن أتولى أم���ر الدفاع عنه ألن���ي محامي 
عائلة ش���يكوريل ولكني س���أوكل هذه المهمة لزميل ال يقل 
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خبرة عني واألمر ال يستحق التكلفة التي تدفعك لبيع أشيائك 
وعندم���ا يخرج جارك وش���قيق صديقتك بالس���المة س���أخبرك 
بالتكلف���ة ولو أنها ال تس���تحق فأنا في مق���ام والدك ويجب أن 
أتحمل عنك هذا األمر البسيط ولكني سأحصل منكي على 
أي نقود الحتفظ بها ألنها ستكون أثمن أجر أحصل عليه في 

حياتي وسأخبرك بالتفاصيل وبكل ما هو جديد.
ث���م انص���رف الرجل بعد أن طم���أن منيرة التي ع���ادت إلى عملها 
وهي ش���اردة، وفي اليوم التالي، الثالث للجريمة جاء األس���تاذ علي 
وبح���ث عن مني���رة بين العام���الت حتى وجدها وقب���ل أن يصل إليها 

كانت قد تخطت الجميع ووقفت أمامه.
فقال الرجل: 

_  قامت الش���رطة باألمس يا منيرة بالقب���ض على الجناة األربعة 
وبالتحقي���ق معه���م اعترفوا بجريمتهم ولم يدل���وا بأقوال تدين 
جارك ونفوا أي صلة له بالحادث، وس���يخرج اليوم وقد الزمه 
باألم���س أثن���اء التحقيق محام���ي زميل وس���يرافقه اليوم حتى 

إخالء سبيله.
قالت منيرة في سعادة: 

_ إمتي هيخرج؟
_  بعد الثانية ظهًرا تقريًبا.

شكرت منيرة األستاذ علي ومنحته قبله على خده وانطلقت في 
سعادة غامرة وعادت إلى عملها وشعر الرجل بالسعادة تجاه سعادة 

هذه الفتاة الجميلة.
بعد الثانية ظهًرا بنصف س���اعة حصل س���عيد على إذن باإلفراج 
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وق���د رافق���ه محامي ال يعرفه ولكنه انص���اع ألوامره بحكم أنه ال 
يع���رف ماذا يفعل وكيف يتصرف، وفي طريقه إلى الخروج س���أل 
المحام���ي عن س���بب الدفاع عن���ه ومن وكله فأج���اب الرجل إجابة 
لم ترد على اس���تفهامه، وحين وصل إلى س���لم قس���م الش���رطة رأى 
النور الذي غاب عنه منذ أكثر من يومين.. وضع كفيه على وجهه 
ليحم���ي عينيه من قوة أش���عة الش���مس فرأى من بي���ن أصابعه منيرة 
تجلس تحت شجرة أمام قسم الشرطة فتعجب وحاول أن يهرب منها 
ولكنه���ا تنبهت له وتنبه���ت لمحاولة هروبه، وه���ى تعلم أن القبض 
على سعيد ووجوده عند القصر كان له سبب البد أن تعرفه.. قامت 
مسرعة خلفه ونادت عليه فتوقف إلى أن وصلته.. أشارت إليه كي 
يكمل س���يره فتذكر حلمه وابتس���م.. كانت تسير بجانبه صامتة 
وقادت���ه إلى ميدان كبير في وس���ط القاه���رة بعد أن عبرا كوبري 
قص���ر الني���ل وجلس���ا مًعا ف���ي حديقة المي���دان الكبير ول���م ينطقا 
بكلمة واحدة طوال الطريق إلى أن كسرت منيرة حاجز الصمت: 

_  ألف مبروك البراءة. 
رد سعيد وهو يداري الخجل: 

_  تسلمي يا منيرة.. أنِت اللي وكلتي المحامي؟
_  أه أن���ا الل���ي وكلت���ه مينفع���ش أتخل���ى عنك في ظ���رف زي ده 
خاص���ة إن األس���تاذ علي محام���ي عائلة ش���يكوريل أكد لي 

إنك مظلوم ولكن إيه اللي وصلك لقصر شيكوريل؟
قال دون أن يترك لنفسه مجال للتفكير: 

_  كنت رايح أقتل الخواجة.
_  أنا بتكلم بجد كنت بتعمل إيه هناك؟
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_  واهلل كنت رايح أقتل الخواجة.
صرخت منيرة: 

_  يعني أنت اللي...
قاطعها سعيد قبل أن ُتكمل: 

_  ال م���ش أن���ا اللي قتلت���ه ومعرف���ش إزاي وال إيه الل���ي حصلي.. 
أنا نمت تحت ش���جرة جنب سور القصر وفضلت أحلم بيكي 

طول الليل.
_  إيه اللي أنت بتقوله ده؟

_  أنا بقولك اللي حصل من بعد ما قابلتك آخر مره لما قولتيلي 
أنت طفل.. فاكرة؟

ابتسمت وهي تنظر إليه بعناد: 
_  طبًعا فاكرة.

_  من يومها وأنا بحاول أشوف أي طريقة تقربك مني مش القي.. 
نصحن���ي صديق بالتفكير في أي وس���يلة تمنعك عن الش���غل 

في محل الخواجة. 
_  ليه؟

_  قال���ي إن طول ما إنِت ش���غالة في المح���ل الكبير ده وبتقابلي 
الباشوات مش هتعبريني. 

_  وبعدين؟
_  طلعت في دماغي أقتل الخواجة.

_  طيب الخواجة مات وأنا لسه بشتغل وهشتغل.
صمت سعيد إلى أن ألحت عليه منيرة بنظرتها حتى يرد فقال: 
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_  مش عارف هو ده اللي أنا فكرت فيه. 
_  ألن إن���ت عاجز ومتعرفش غي���ر القتل وعمرك ما فكرت في 

يوم صح عشان ترضيني وتقربني منك.
_  معقولة أنا معرفش غير القتل طيب اطلبي المستحيل يا منيرة 

وأنا أعاهدك أنفذه.. إيه اللي يرضيكي؟ 
 وضعت كفها على كتفه ونظرت في عينيه:

_  أنا عايزة سعيد اللي بيحب. 
ثم رفعت كفها ونظرت في الفراغ وأردفت: 

_  مش سعيد اللي بيقتل.
_  أنا سعيد اللي حبك.

_  أنت س���عيد اللي تايه.. س���عيد اللي بيقتل عشان بيحب والحب 
عمره ما كان قاتل. 

_  ال الحب قاتل يا منيرة وأنا أكبر دليل.
_  أنت قاتل مش قتيل.

_  فعاًل قتلت وطول ما أنِت بعيده عني هقتل. 
_  وطول ما أنت بتقتل هكون بعيدة عنك. 

وهمت لتذهب..
قال سعيد مرتجًيا:

_  اطلبي يا منيرة أعمل إيه عشان ترضي عني؟
_  تقدر تعمل المستحيل؟

_  عشانك أقدر. 
_  طيب إنت قتلت كام إنسان؟
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_  قتلت 4 ولو عايزاني أقتل 1000 أنا قدها.
ضحكت منيرة ضحكة سمعها القادم من كوبري قصر النيل 
وتحرك لها األس���دان المتأهبان الناظران إلى الميدان ثم قالت بعد 

أن سيطرت على نفسها: 
_  ال أنا عايزاك ترجع األربعة اللي إنت قتلتهم للحياة. 

قال سعيد متعجًبا: 
_  إنِت اللي بتهرجي أهو.

_  ال واهلل بتكلم بجد مش إنت بتقول تقدر تعمل المستحيل. 
نظ���ر إليه���ا وهي تعيد أناقته���ا بعد أن حركته���ا الضحكة عن 
مكانه���ا.. أعادتها بحركات س���ريعة.. مس���حت بأط���راف المنديل 
الكح���ل الذائ���ب عن جفونها.. صنعت من أناملها مش���ط أعادت به 
اصطفاف شعرها الثائر.. ضمت شفتيها لتعيد تثبيت أحمر الشفاه.. 
س���حبت بتلقائي���ة أط���راف “الجيب” الس���وداء بع���د أن أظهرت روعة 
ركبتيها وبياض جس���دها.. ومرت بكفيها على قميصها السماوي 
ف���ي تناغم تلقائي ورائع بين كفيها وب���روز صدرها المفاجئ الذي 
يمث���ل لس���عيد قم���ة الدني���ا ومنتهاه���ا.. أدرك الح���وار الراق���ص بين 
كفيه���ا وخصرها فأعادت ك���ي قميصها من جديد واكتوى معه 

قلب سعيد واكتوت غرائزه الجامحة.
ث���م تنف���س مخرًجا م���ع زفي���ره عاصفة صيفي���ة مختلط���ة بنيران 

الساحر الماهر وقال:
_  نعم وسأعيدهم للحياة. 

_  وأنا أوعدك يا سعيد.. مش هكون لغيرك وواثقة في قدرتك 
عل���ى إص���الح ماضي���ك.. روح يا س���عيد وع���وض كل من فقد 
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أب أو اب���ن أو أخ وأطل���ب العفو منهم عش���ان يعف���وا اهلل عنك.. 
كلمه���م عن حب���ك.. كلمهم عني.. ما أجم���ل كلمات الحب 
عل���ى لس���انك.. إفتح لهم قلبك ليعرفوا جنت���ك بعد أن اكتووا 
بنار طيشك وأنا في انتظارك كل عمري.. أنا من اآلن راهبة 

وزاهدة عن الدنيا ليوم عودتك.
قال سعيد: 

_  وأنا أوعدك.. وعد من طفل تعلق بِك.. وعد من رجل يعشقك.. 
يوًما ما سأعود إليِك أو أموت وأنا أحاول.

وخرج سعيد من الميدان الكبير ثائًرا.
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محكمة

ف���ي ع���ام 1927م حص���ل الطبي���ب النمس���اوي يولي���وس فاجن���ر 
)1857_1940م( عل���ى جائ���زة نوبل في الطب وكانت رس���الته التي 
قدمها للحصول على درجة الدكتوراه عام 1880م بخصوص أصل 
وأس���باب تصارع نبضات القلب ولكنه بعد فترة وألس���باب مجهولة 
ترك مجال رس���الته وانتقل إلى مجال األمراض النفس���ية والعصبية 
وكان فاجنر متعصب للنازية ويعادي السامية أشد عداوة وفي عام 
1903م طل���ق زوجته اليهودي���ة "بالبين فرومكين" وبعد موته ُوجدت 

أوراق ومستندات أثبتت انتمائه للحزب النازي.
وف���ي 19 إبري���ل م���ن ع���ام 1927م كان الجناة األربع���ة يقفون في 
القفص الحديدي ودقات قلوبهم تعدو مس���رعة وكأنها تس���ابق بطل 
العالم أحمد بوقرة الفرنسي الجنسية والجزائري األصل والذي حصل 
على ذهبية ماراثون دورة األلعاب األولمبية عام 1928م  والتي ُأقيمت 
في مدينة أمس���تردام عاصمة هولندا، وبعد ش���هر ونصف من حادث 
مقتل س���المون ش���يكوريل نطق القاضي محمد بك مظهر بالحكم 
ولم تستغرق التحقيقات أكثر من شهر بعد أن ألقت الشرطة القبض 
عل���ى الجن���اة األربعة وأولهم العقل المدبر للجريمة انس���تي خريس���تو 
اليوناني اليهودي والذي كان يعمل س���ائًقا لدى س���المون والبالغ من 
العمر 32 عاًما وأثبتت التحقيقات أن خريس���تو نفذ جريمته لالنتقام 
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والسرقة مًعا بعد أن طرده سالمون لسلوكه الشاذ.
وكان ثان���ي الجن���اة هو الش���اب اليه���ودي جونا داري���و ابن ال� 20 
ربيع وأعترف بكل ش���يء ولم ي���دع مجال لالنكار من جانب باقي 
المتهمي���ن وأعت���رف بأنه اقتحم غرفة س���المون مع باق���ي المتهمين 
بع���د أن خدعهم خريس���توا وأك���د لهم أن كل ش���يء تم التخطيط 
ل���ه بإح���كام ول���ن يفتضح أمره���م ومث���ل للمحققين كي���ف نفذوا 
جريمتهم وقد لجأ إليه خريستو ألنه يعيش بغرفة داخل القصر وهو 
من س���هل لباقي الجناة التس���لل إلى الداخل من خ���الل باب البدروم 
الذي يحمل نس���خة من مفتاحه وأعت���رف بأنه من أنقض على زوجة 
سالمون وقيدها ثم قيد سالمون بإحكام وأقر بأن خريستو هو من 

طعن الخواجة عدة طعنات قاتلة بعد أن حاول الخواجة مقاومتهم.
أما المتهمين الثال���ث والرابع هما اإليطالي جوناردو جريمالدي 
وق���د قاما بتخدير زوجة الخواجة س���المون فقط ولم يش���اركا في 
القت���ل، والراب���ع كان إيطال���ي أيًض���ا ويدع���ى إدواردو وق���د عثرت 
الش���رطة على المجوهرات المس���روقة في منزل جونا داريو بعد أن 

أخفاهم تحت بالطة في أرضية منزله. 
 وق���د ُأحي���ل الجناة إلى محكمة الجناي���ات وكانت المحكمة 
التي يرأسها مظهر بك وزميليه القاضيين مصطفي محمد ومحمود 
جعف���ر وجلس على كرس���ي النياب���ة مصطفى حنفي ب���ك.. كانت 
مكتظة بالحضور حيث حضرت كل أس���رة القتيل وحضر رئيس 
الطائفة اليهودية يوس���ف بك قطاوي والعديد من األصدقاء والتجار 

الذين جمعتهم يوًما عالقة بالقتيل والعائلة.
ووقفت زوجة الخواجة في قاعة المحكمة تحكي ما شاهدت في 
أل���م وهي تجهش بالب���كاء وتنظر للقاتل خريس���تو داخل القفص وهو 
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شارد شاحب اللون وقد سيطر عليه الرعب من المصير وأخذت تسرد 
كيف استغل طيبة قلب سالمون الذي لم يسلمه للشرطة بعد أن سرق 
بعض محتويات القصر.. ثم أش���ارت للش���اب جونا داري���و الذي يبكي 

بكاء مًرا حيث خانهم بعد أن ائتمنوه وسمحوا له أن يعيش بينهم.
وأخيًرا نطق س���يادة القاض���ي محمد بك مظهر بالحكم بعد أن 
انف���رد بعض���وي المحكمة في غرف���ة المداولة لوق���ت وجيز.. أحال 
أواق المتهمي���ن األربعة إلى مفتي الديار المصرية وقد ُنفذ الحكم 

عليهم بالفعل.
***

خلية نحل شكلها العاملين في محل شيكوريل وتلقائية جميلة 
ومرون���ة ف���ي العمل ولم يتأث���ر المحل بمقتل س���المون بل بالعكس 
فم���وت الرج���ل صن���ع أكبر إعالن تجاري وجعل اس���م ش���يكوريل 
يت���ردد على ألس���نة الجميع لدرجة أن هناك من ذه���ب للمحل بدافع 
الفض���ول أكث���ر من حاجته للش���راء، وكانت مني���رة قمر في بدره 
وس���ط نج���وم العاملي���ن المتألقين في مالبس���هم البيض���اء والزرقاء 
ووقف���ت م���دام مي���رال تتابع س���ير العمل وحرك���ة العاملي���ن إلى أن 
يعود يوس���ف شيكوريل وسالفاتور أو أحدهم حيث توليا مًعا إدارة 
تجارتهم بعد غياب سالمون ويبدو أن المحل لم يتأثر كثيًرا بالتغير 
الذي طرأ والحياة فعاًل ال تتوقف على أحد فكل يوم راحلون عنها 
ومع ذلك لم تتأخر الشمس يوًما عن موعدها ولم يختل تواتر الشهور 

والفصول والسنين.
ووقف القصر الكبير ش���امًخا وس���المون الش���بح بداخله يتنقل 
ما بي���ن غرفة نومه ومكتبه.. ينظف البيانو ويجلس على كرس���يه 

الخشبي ويعزف معزوفة المطر.
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هي:  احتفظ���ت بم���ا تبق���ى م���ن مالمح���ك في كت���اب أنت 
تعرفه.

هو: نعم أعرفه ولكن تغيرت المالمح.
هي: مالمحك في كتابنا المفضل تتغير أيًضا مع األيام.

هو: كيف؟.
هي: أنت زرع جميل وسط كلمات الحب.

ت���رك س���عيد المي���دان الكبي���ر بع���د أن ودع مني���رة وكان يعلم 
خط���ورة م���ا هو مقدم علي���ه.. كان يعلم أن أمام���ه طريق طويل البد 
أن يقطع���ه.. طري���ق إع���ادة قتاله إل���ى الحي���اة.. عاد إل���ى بيته ودخل 
غرفت���ه مس���رًعا وأغلق بابها من خلفه وجل���س على مكتبه الصغير 
وأخ���رج من أدراج���ه ثالثة كتب وأزاح عنهم الت���راب.. هذه الكتب 
ه���ي كل ما قرأه س���عيد في ش���بابه وهم )الع���دو الغامض، جريمة 
ف���ي ملع���ب الجول���ف، كبرياء وتحام���ل ( والكت���اب األول والثاني 
للكاتب���ة اإلنجليزية "أجاث���ا كريس���تي" )1890_1976م( _ والتي 
اش���تهرت بكتابة روايات الجرائم واإلث���ارة وحققت بعض مؤلفاتها 
مبيع���ات تجاوزت المليون نس���خة وترجمت إلى م���ا يزيد عن ثالثين 
لغ���ة.. ونش���رت رواي���ة )الع���دو الغامض( ع���ام 1922م _ وعث���ر عليها 
سعيد بعد أن اقتحم هو ورفاق السوء منزل بغرض السرقة فوجدها 
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ف���ي مكتبة المنزل الصغيرة فلفت انتباه���ه العنوان وبعد أن قرأها 
بح���ث عن كتب ُأخ���رى لنفس الكاتب���ة حتى وجد رواي���ة )جريمة 
ف���ي ملع���ب الجول���ف( والتي نش���رت ع���ام 1924م، وجده���ا مع أحد 
باع���ة الكتب الذي���ن يتجول���ون ببضائعهم على المقاه���ي، وعندما 
يتمك���ن منه���م التع���ب يجلس���ون بجان���ب س���ور األزبكي���ة للراح���ة 
بالق���رب م���ن مح���ل ش���يكوريل، حي���ث ينتظر مني���رة دائًم���ا.. هذا 
الس���ور ال���ذي يلتف ح���ول حديقة األزبكي���ة التي ُأنش���أت في عهد 
الخديوي إس���ماعيل وجلب لها األش���جار والنبات���ات النادرة من عدة 
دول أوروبية، وتطور الس���ور بعد ذلك وأصبح س���وق للُكتب النادرة 
والقديم���ة التي يبيعها أصحابها بغرض االنتفاع المادي أو يش���تريها 
التج���ار من المكتب���ات ودور النش���ر وورثة الُكت���اب والمفكرين 
وتح���ول إلى قبل���ة لمحبي الق���راءة وتخلى بائعو الُكت���ب عن التنقل 
بين المقاهي وافترشوا سور األزبكية.. وقد ساعدت هذه الكتب 
سعيد كثيًرا وخرج منها بأفكار جديدة طور بها جرائمه وأذهلت 
زمالئ���ه.. أما الكتاب الثالث )كبرياء وتحامل 1813م( فهى رواية 
حب للكاتبة اإلنجليزية "جين أوستن" )1775_1817م(.. كان قد 
حصل عليها وهو يبحث عن كتب كريستي؛ فهي رواية تجمع بين 
الرومانس���ية والكوميديا وتحكي قص���ة عائلة من أب وأم وخمس 
بنات وتس���عى األم لتزويج بناتها الخمسة وإيجاد الرجال المناسبين 
لهن.. واإلبنة الثانية في الترتيب هي )إليزايبث بينينت( والتي وقعت 
ف���ي حب الس���يد “دارس���ي” حي���ث بادلها الح���ب وغلب عل���ى حبهما 
الغرور والكبرياء ووجد س���عيد أن هناك صفات كثيرة تجمع بين 
إليزايب���ث بطل���ة الرواية وبطلته منيرة وبع���د أن إنتهى من قراءة هذه 
الرواية ذهب في اليوم التالي واش���ترى نس���خة أخرى وهذه النس���خة 
وجدته���ا منيرة ذات ي���وم في غرفتها متروكة بدقة حيث توس���طت 
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سريرها الصغير كطفل رضيع وضعته أمه برفق ففزعت في بداية 
األمر وس���ألت والدها وأخاها عن أم���ر الكتاب فلم تجد لديهم أي 

جواب، وعندما هدأت فكرت وتحدثت إلى نفسها قائلة: 
_  م���ن غي���ره يقدر يتخط���ى البيب���ان المغلقة، ويل ل���ك مني أيها 

المجنون.
 ث���م ابتس���مت وفتحت أول صفح���ات الرواية ولم تن���ام إال بعد أن 

أغلقت آخر صفحاتها.
أخرج س���عيد من داخل كتبه أرب���ع ورقات كان قد اقتصها من 
مجل���ة المص���ور وتحكي الورقات ع���ن قتلى س���عيد األربعة فرتبهم 
ترتيب زمني وأمس���ك بأولهم حيث تروي قصة قتل بش���عة في إحدى 
ح���ارات حي الطالبية.. الحي القديم الذي ُأنش���يء م���ع بناء القاهرة 
الفاطمي���ة وُأطل���ق علي���ه في البداية ح���ي "الباطلية" بعد أن اس���تولى 

عليه مجموعة من العسكر بالباطل وشيدوا فيه منازلهم. 
"علي" أول قتلى س���عيد وكان ش���اب في الثالثين من عمره قتله 
س���عيد وهو ال يعرف بأي ذنب ُقتل، وقبض فيه بضع جنيهات.. هذه 

الجنيهات مازالت في أحد أدراج سعيد.
 أعاد س���عيد ُكتب كريس���تي حيث كانت بع���د أن وضع فيها 
ث���الث قتل���ى ووضع الورقة الت���ي تحمل أول قتاله ف���ي كتاب الحب 
والذي رافقه وعاش معه رحلة المستحيل وترك بعدها المنزل ومعه 
حقيب���ة مالبس���ه، ومبلغ كبير من الم���ال، وودع فاطمة وهي نائمة 
بقبل���ة عل���ى جبينها، ث���م ودع أمه بقبل���ة على كفها العج���وز بعد أن 
تن���اول معهما في المس���اء العش���اء األخير، وهو ال يعلم عن العش���اء 
األخير ليس���وع مع تالميذه وال يدري ما قيمة لوحة الرسام اإليطالي 
"ليوناردو دافينش���ي" "العشاء األخير" والتي رسمها في أواخر القرن 
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الخامس عشر للمسيح وسط تالميذه.
وصل س���عيد حي الطالبية مع الصباح وذهب مباش���رة إلى الحي 
ال���ذي عاش في���ه قتيل���ه األول وفيه انته���ت حيات���ه وكان حي فقير 
وبأس، وبه مقهى وحيد يتوسطه، قصده سعيد وجلس على مقاعده 
القديمة وترك بجانبه حقيبة مالبس���ه الزرقاء وظل يتفحص الحارة 

بنظره، يتنقل بين مبانيها القديمة إلى أن أفزعه صبي المقهى: 
_  تشرب إيه يا أستاذ؟ 

_  أشرب شاي. 
هك���ذا رد س���عيد باقتضاب وع���اد يتفح���ص الدكاكين التي 
مازال���ت مغلق���ة بأبوابها الحديدية العتيقة إل���ى أن جاء الصبي ومعه 

الشاي: 
_  اتفضل الشاي.

وقبل أن ينصرف س���أله س���عيد عن مس���كن لإليجار في الحارة 
فقال الصبي بعد تفكير دام لثوان:

_  علي���ك وعلى الس���ت إنصاف _ وهو يش���ير إل���ى بيت من ثالث 
طوابق يقابل المقهى _ وهي صاحبة الدكان الكبير "وأشار 
إلى دكان أسفل المنزل" استناها شوية هتنزل تفتح المحل. 
راقب س���عيد المحل فيما يقرب من س���اعة نزلت سيدة في بداية 
العق���د الخام���س م���ن عمرها "هكذا خمن س���عيد" ترتدي الس���واد 
وعل���ى وجهه���ا أح���زان جيل ض���اع عمره في الش���قاء.. انتظر س���عيد 
نصف س���اعة أخرى إلى أن تجهز الس���يدة بضاعتها للعرض وعرف 
أنه دكان بقالة بس���يط وهو يح���اول أن يتعرف على المكان الذي 
قتل فيه علي لياًل، وبعد أن فش���ل في استكش���افه قام إلى السيدة 
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وبادرها بالتحية:
_  صباح الخير يا حاجة. 

ردت السيدة بصوت ذكر سعيد بصوت أمه: 
_  صباح الخير يا إبني.

_  كنت بسأل عن سكن لإليجار. 
وقبل أن يكمل قاطعته السيدة وهي تشير إلى كرسي خشبي 

وضع في مدخل المحل:
_  اتفضل يا إبني إقعد. 

جلس س���عيد منهًكا من أثر الطريق الذي قطعه س���يًرا بعد ليلة 
جاف���اه الن���وم فيها.. بع���د دقائق عادت الس���يدة وهي تجر كرس���ي 
خش���بي عل���ى األرض محدًث���ا ص���وت نقي���ر الحتكاك���ه ب���األرض 
الخرس���انية الصلب���ة ووضعت���ه مقابل الكرس���ي ال���ذي يجلس عليه 

سعيد وقالت بعد أن جلست: 
_  أهاًل بيك عرفني بنفسك يا إبني.

_  أنا سعيد من بوالق أبو العال. 
قاطعت السيدة سعيد من جديد:

_  وليه تسيب بوالق وتجي تعيش هنا؟
_  سبت بيتنا الصغير ألخويا إتجوز فيه وسبت بوالق بعدما ضاق 

بي الحال والعيشة هناك بقت مستحيلة.
أومأت السيدة برأسها وقالت: 

_  أنت بتشتغل إيه؟
_  كنت بش���تغل س���واق مع تاجر خضار وكن���ت بنقل الخضار 
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م���ن المزارع اللي ف���ي ضواحي القاهرة للوكالة كل يوم بعد 
الفجر.

ل���م يب���دوا على الس���ت إنصاف أي تش���كك في كلمات س���عيد 
التلقائية والتي لم تكن معدة بكل هذا االتقان ولم يعلم سعيد هل 
اقتن���اع الس���ت كان لمهارته في الخداع أم لنواي���اه الطيبة، ولكن 
يبدو أن الس���يدة في حاجة إلى المال فقد منحته مفتاح شقة بالدور 
األخي���ر م���ن المنزل بعد أن اتف���ق معها على اإليج���ار، ومنحها قيمة 
ش���هر مقدم وصعد س���اللم المنزل وفتح باب الش���قة وبدا له للوهلة 
األول���ى أنها لم ُتس���كن منذ زمن بعيد وتحت���اج إلى عمل كثير من 
أجل طرد أثر غياب البش���ر عنها وإعادتها للحياة فالبيوت تموت إذا 
غاب عنها س���اكنيها.. ترك حقيبة مالبس���ه على األرض وبحث عن 
غرف���ة الن���وم حتى وجدها وألقى جس���ده المنهك على الس���رير ونام 
قبل أن يفكر في أي ش���يء ورأى في أحالمه منيرة من جديد وهي 
مبتس���مة وس���عيدة إل���ى أن غابت حين ش���عر أن الس���رير يضيق به، 
وأحس أن هناك من يشاركه فيه.. تحسس بيده قبل أن يفتح عينيه 
فس���قطت يده على وجه إنس���ان، ففتح عينه في فزع فقد وجد رجل 
غ���ارق في دمائه.. تأم���ل مالمحه وهو فاقد الق���درة على الحركة.. 
"إن���ه علي"هكذا حدث س���عيد نفس���ه..  حاول بصعوبة أن يس���تفيق 
وينهض إلى أن س���قط من فوق السرير وشعر أنه يسقط من السماء 
ومصي���ره في باطن األرض.. افترش جس���ده المس���احة بين الس���رير 
وال���دوالب، ف���أدرك كابوس���ه ال���ذي ح���ال بين���ه وبين وج���ه منيرة 
المبتسم فقام وجسده يتصبب عرق، خرج مسرًعا إلى الصالة وهو 
يتخبط في جدرانها وأثاثها إلى أن وصل إلى حقيبة مالبسه وأخرج 
منه���ا مالبس نظيفة واتجه إلى الحمام البس���يط ألول مرة لم يكن 
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لدي���ه رفاهية االختيار.. كان عليه أن يعيش في أي مكان يمكنه 
م���ن إتم���ام مهمته.. خرج م���ن الحمام وقد أزاح عن جس���ده أثار نومه 
وأثار كابوس���ه وتوجه إلى باب الش���قة وعندم���ا أورب بابها تارًكا 
مجااًل للنور ليضئ السلم، رأى فتاة قد إرتسمت مالبسها الداخلية 
السوداء على جس���دها األبيض الشمعي نصف ليل أخفي كمائنها 
ونص���ف نهار أظهر مفاتنها وقد حملها ش���اب ياف���ع من على األرض 
وكان في ذروته الجنس���ية بعد أن جردها من مالبس���ها وهو نصف 
ع���اري، وه���ي غائبة في نش���وتها، ص���درت منهما أص���وات تنم عن 
نهم النش���وة، وذابا في جس���ًدا واحد، فصله من جديد ظهور سعيد 
المباغت، الس���لم المظلم دائًما هو المكان الذي ُيفرغ فيه الشاب 

والفتاة شهوتهم إلى أن أضاءه سعيد.
أغلق س���عيد الباب معلًنا انتهاء المشهد حيث أعاد للسلم ظالمه 
األعمى ت���ارًكا الفتاة تلملم جس���دها المنفرط، ُقتلت ش���هوتهما، 
صعد الش���اب إلى س���طح المنزل، ونزل س���عيد غير مبالي بما رأى 
وقد حل المساء على الحارة فقصد المقهى وجلس على مقعد قديم 
أفق���ده توازنه فس���قط عل���ى األرض وقام بمس���اعدة رجل طاعن في 

السن جلب كرسي آخر وهو يقول لسعيد: 
_  معلش يا ابني إن شاء اهلل هجيب كراسي جديدة قريب.

قال سعيد وهو يمحو التراب الذي إلتصق بمالبسه: 
_  حصل خير.. هو إنت صاحب القهوة؟

_  أه ي���ا ابن���ي واهلل لوال الظروف ما كنت هس���يب الكراس���ي 
المعدوم���ة دي ب���س نعمل إيه كل ما نوفر قرش���ين يجوا والد 
الكل���ب وم���ا يمش���وا إال واحن���ا عل���ى الحدي���دة م���ش أنا بس 
بيقلبوا كل أهل الحارة ولو مدفعتش بالذوق هتدفع بالعافية 
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اهلل يرحمه بقى اللي كان حامينا وعاملينا قيمة.. إال قولي يا 
ابني تشرب إيه؟

قال سعيد وهو متطلع لكالم الرجل: 
_  أش���رب ش���اي.. بس مين والد الكلب ومين اللي كان بيحمي 

الحارة؟
هتف الرجل لصبي المقهى وأمره بجلب الشاي ثم تطرق قائاًل: 
_  والد الكل���ب هما الهليب���ة اللي عاملين فيه���ا فتوات ويا بخت 
الحارة اللي ليها فتوة بيحميها واللي ما لهاش بيكون نصيبها 

من نصيبنا.. 
ثم صمت متأسًيا وقد لمعت دمعة في عينيه وأردف: 

_  أل���ف رحمة ون���ور عليك يا عل���ي كان في نفس س���نك تقريًبا 
ي���ا ابن���ي وكان بيوقف ف���ي وش الكالب وقاط���ع رجلهم عن 

الحارة.
وق���ع كالم الرج���ل على س���عيد كحج���ر ملتهب س���قط في بئر 
ماء رطب، وقد منحه صبي المقهى وهو يضع الش���اي أمامه فرصة 

للتماسك وقبل أن يتكلم سأله الرجل: 
_  إنت مين يا ابني ومنين وبتعمل إيه هنا؟

_  أنا سعيد ساكن جديد في الحارة في بيت الست إنصاف. 
قال الرجل: 

_  الست إنصاف دي أم علي اللي حكيتلك عنه.
اهتز كوب الشاي في يد سعيد من رعشة أصابت أطرافه ونظر 
للست إنصاف في محلها وقد جلست بجوارها الفتاة التي رأها ألول 

مرة وهي شبه عارية على السلم فوضع الكوب من يده وقال: 
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_  ومن اللي جنب الست إنصاف دي يا حاج؟
نظر الرجل إلى محل البقالة حيث تجلس الست إنصاف: 

_  دي فتحي���ة بنته���ا اهلل يكون في عونها مات أبوها وبعده أخوها 
وم���ش فاض���ل ليه���ا في الدني���ا غير أمها وعايش���ين عل���ى إيجار 
البي���ت ومكس���ب الدكانة الل���ي أنت ش���ايفها دي وياريت والد 
الح���رام س���يبنهم في حالهم ال كمان بيدفع���وا اإلتاوة مضاعفة 

عن البيت والدكانة. 
ق���ال الرجل كالم���ه وانصرف بعد أن اس���تئذن س���عيد وعندها 

عرف سعيد طبيعة مهمته ليعيد علي إلى الحياة.
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البن���ت أخ���ت، البن���ت صديق���ة، البن���ت حبيب���ة، 
البنت حتى ولو غريبة.. البنت نعمة.

لم تشعر منيرة بالفقد كشعورها يوم أن رحلت أمها وتركتها في 
سن العاشرة، وتركت لها أخ وحيد أكمل عامه األول، وأب بسيط 
ال يعل���م ع���ن الدنيا إال القلي���ل يذهب إلى عمله ف���ي الصباح الباكر 
ويع���ود منهًكا في المس���اء، تحملت منيرة غي���اب أمها وحدها وهي 
التي كانت ترعى أخاها في مرض أمها وتقوم بشئون المنزل، وهي 
في سن الطفولة لم يجد أبوها الحزين على رحيل زوجته داع للزواج، 
ولم تش���عر منيرة يوًما بالضجر فقد كانت تس���عد لس���عادة أس���رتها 
البسيطة وتسعى جاهدة لرسم البسمة على وجوههم، وعندما كبر 
أخوها ووجدت أن هناك إمكانية للعمل بجانب إدارة  ش���ئون البيت 
الصغير.. س���عت إلى ذلك وقامت بواجبتها المنزلية وعملها في محل 
ش���يكوريل على أكمل وجه، حيث أثبت���ت جدارتها في العمل دون 
أن تت���رك رعاي���ة والدها وأخيه���ا، وحين حصلت عل���ى مرتبها األول 
ل���م تفكر في نفس���ها ب���ل أضافت عل���ى المرتب حتى تكمل س���عر 
بدلة فاخرة في محل شيكوريل تناسب محمود ابن ال� 12 ربيًعا بعد 
الحص���ول على تخفيض خ���اص بحكم عملها في الم���كان.. يومها 

نظرت إليها مدام ميرال وهي تقول: 
_  ما أروع قلبك يا منيرة وما أجملك.. وضمتها بقوة.
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ارتدي ابن الجنايني رداء أبناء الباشوات والتجار ألنه أخو منيرة.. 
أم���ا عم س���الم الجنايني فلم يش���عر يوًما بمرض���ه إال بعد أن ترى 
منيرة أثره على جس���ده فتخبره وتجبره على الذهاب معها للطبيب.. 
تش���تري ل���ه مالبس���ه كم���ا تعلمت من أمه���ا.. تعرف مقاس جس���ده 
ومق���اس قدمه ول���م ُتخطئ يوًما في تقديرهم���ا، وكان أبوها يردد 

دائًما أمامها وأمام من يجالسهم: 
_  البن���ت الصالح���ة تطي���ل العم���ر وتعوض���ك عن متاع���ب الدنيا 

وهمومها. 
ويدعوا لها دعاء حقيقي تتحرك له بضع ش���عيرات بيضاء تبقت 

على رأسه المنحول بفعل الزمن والعمر.
... واآلن يعاودها الش���عور القاتل بغياب سعيد، لم تكن تعلم أنه 
يشغل هذه المساحة الكبيرة في حياتها.. تسير كل يوم إلى عملها 
وه���ي تتلص���ص خلفها لعله���ا تجده يتتبعها فال تج���د إال الفراغ حيث 
كانت تشعر باألمان في وجوده وكأنه يقف حائاًل بينها وبين كل 
شيء يشعرها بالخوف.. واكتشفت أنها عاشقة، تتحامل على قلبها 
وتكابر رفًضا لطيش حبيبها وعندما تخلى عن طيشه فتحت الباب 
لقلبها الس���جين فس���يطر على جس���دها صار العش���ق احتالاًل وعلى 

عقلها فأصبح الحب جنونا.
يقول الباريس���ي فرانس���وا ماري أوتي���ه "1694_1778" المعروف 

باسم فولتير:
_  "أس���عد حي���اة ممكن أن تعيش���ها.. هو أن تعيش مش���غواًل في 

عزلتك".  
حاولت منيرة أن تش���غل هذا الحي���ز من الفراغ بالمزيد من العمل 
والجل���وس مع والدها وأخيها محمود وصديقتها فاطمة أخت س���عيد 
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دون جدوى.. حتى شعر كل من حولها بشرودها وغيابها بينهم.. ولم 
يش���غل عزلتها إال س���عيد ولم تكن تجيد الرس���م مع ذلك تفننت في 
رس���م وجه حبيبها كأنها رس���امة محترفة تركت وجهه في كتاب 

الحب الذي تركه يوًما على سريرها.. تزوره كل ليلة وتسأله: 
_  أكل هذا من أجلى؟ 

_  ماذا أعجبك في منيرة حتى تسعى للمستحيل؟ 
_  متى تعود لتسرق مني نظرة ماكرة أفتقدها األن؟

_  نسيت أن أقبلك قبل أن تذهب فهل من فرصة أخرى؟
كلمات���ك القوي���ة كرصاص���ة.. ابتس���امتك الدافئ���ة كش���مس 
الش���تاء.. وخوف���ك على مصير نس���مة هواء تحمل أنفاس���ي.. خجلك 

أمام كلمة عتاب ونظرة لوم... كم أفتقدك .. متى تعود؟
تت���رك دمعة دافئة بين س���طور الكتاب قب���ل أن تطوي صفحاته 
وتن���ام على ذكريات حبيبها الغائ���ب وتتغطى بكلماته لعلها تقابله 

في أحالمها. 
***

كان يوس���ف ش���يكوريل هو االبن الثاني لمورينيو ش���يكوريل 
بعد س���المون وقبل سالفاتور وكان رجل اقتصاد وهو من مؤسسي 
بن���ك مصر عام 1920م، ولم يكن م���ن الصعب عليه توفير جزء من 
وقته إلدارة محاالت ش���يكوريل مع ش���قيقه األصغر سالفاتور رجل 
االقتص���اد وعض���و مجل���س إدارة الغرف���ة التجارية المصري���ة قبل أن 
يصبح رئيسها، سافر على رأس بعثة اقتصادية مصرية إلى السودان 
من أجل إيجاد مجاالت تجارية جديدة أمام رؤوس األموال المصرية.. 
ب���كل هذه الخب���رة والنج���اح االقتصادي نجح األخ���وان مًعا في 
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تطوير محاالت ش���يكوريل وانش���اء فروع لها ف���ي أغلب محافظات 
مص���ر.. ل���م يتوقف س���لفاتور ش���يكوريل عند النش���اط االقتصادي 
فقط بل كان له أيًضا نش���اط اجتماعي وسياسي ورياضي، حيث 
تزع���م الطائف���ة اليهودية في مصر بعد أن كانت حكًرا على عائلة 
قط���اوي، في تل���ك الفترة إزدادت هجرة اليهود إلى أرض فلس���طين 
وكانت أول مس���تعمرة ُأنش���أت على أرض فلسطين في عام 1927م 
على يد اليهودي البريطاني "موش���ي مونتفيوري" وكانت فلس���طين 
ف���ي تلك الفترة تح���ت الحكم المصري وحص���ل "مونتفيوري" على 
ضمان���ات بالحماي���ة م���ن الدول���ة العثماني���ة، كان ع���دد اليهود في 
فلس���طين في نفس العام حوالي 1500 ش���خص وبحلول عام 1948م 
وصل عدد اليهود بفلس���طين 150000 ش���خص حيث مثلوا %16 من 

سكان فلسطين الذي تجاوز المليون نسمة آنذاك.
_  س���عى المس���توطنون اليه���ود ف���ي تل���ك الفت���رة لش���راء األرض 
الفلس���طينية مستخدمين أس���اليب ملتوية عن طريق االحتالل 
الف���الح  يمن���ح  البريطان���ي  البن���ك  كان  حي���ث  اإلنجلي���زي 
الفلس���طيني القروض بأس���هل الط���رق ووقت جن���ي محصوله 
تلعب اليد الصهيونية في بخس محصوله فال يجد ما يسدد به 
دينه فيقوم البنك بالحجز على أرضه، عندها تتدخل األموال 

الصهيونية وتشتري من البنك.
_  شكل المستوطنون مجتمع يهودي منفصل عن المجتمع العربي 
ف���ي فلس���طين وش���كلوا قوة اقتصادي���ة خاصة به���م وتم إبعاد 
كل م���ا هو عربي عن نش���اطهم االقتصادي وقاموا بتأس���يس 
اإلتحاد العام للعمال اليهود في أرض فلس���طين "الهس���تدروت" 
عام 1920م، وتم تدش���ينه في مؤتمر صحفي في ديس���مبر من 
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نفس العام، لم يكن الهس���تدروت مج���رد إتحاد عمالي بقدر 
ما كان مؤسس���ة خاصة لالقتصاد اإلس���تيطاني ورفعت هذه 
المؤسس���ة شعار )أرض يهودية + عمل يهودي + منتج يهودي(، 
وس���عت للفصل بي���ن العمال اليهود والعم���ال العرب وكان "بن 
جورين" رئيس "الهس���تدروت"  آن���ذاك، الذي أصبح أول رئيس 
وزراء إلسرائيل فيما بعد.. كان يسعى إلى تهويد العمال وُمنع 

كل صاحب عمل يهودي من تشغيل العرب.
***

جلس���ت مني���رة تنتظ���ر ع���ودة والده���ا وصبره���ا ينفذ كش���معة 
تأكله���ا النار ش���يًئا فش���يئ.. لم تعتد على تأخ���ره كل هذه المدة، 

فلن تهدأ حتى يأتي. 
ع���دد  بق���راءة  ومش���غول  مب���ال  غي���ر  بجانبه���ا  محم���ود  كان 
الش���هر م���ن مجل���ة اله���الل الت���ي أسس���ها الم���ؤرخ اللبنان���ي "جورجي 

زيدان1861_1914م" وصدر العدد األول منها عام 1892م.. 
وقبل أن ينفذ صبر منيرة سمعت طبطبة أقدام والدها على ساللم 
البيت وقبل أن يطرق الباب ُفتح أمامه، وتس���اؤالت منيرة عن أسباب 

غيابه تقابله فأشار لها ليطمئنها ودخل البيت وهو يقول:
_  معل���ش يا بنتي الل���ي بيحصل في قصر ش���يكوريل األيام دي 

مش طبيعي. 
_  ليه إيه اللي حصل؟

_  م���ن الي���وم اللي اتقت���ل فيه الخواجة س���المون والس���ت زوجته 
وبناته وكل الخدم بيش���وفوا شبحه بيتحرك في القصر كل 

ليلة وده مسبب ليهم رعب. 
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_  معقولة!؟
_  هو ده كالم كل اللي بيبات في القصر يا منيرة مش معقول 

الكل..
قاطعه محمود بعد أن ألقى المجلة من يده: 
_  شبح إيه يا بابا إنت مصدق الكالم ده؟ 

ابتسمت منيرة ابتسامة فخر بمحمود ثم قالت: 
_  اللي في سنك بيسمعوا كلمة شبح مش بيعرفوا يناموا.

ضح���ك محمود وحمل مجلته من جديد وقام قاصًدا غرفته وهو 
يقول: 

_  بالعك���س كالم باب���ا ع���ن ش���بح الخواج���ة فكرن���ي بعال���م 
األحالم.. تصبحوا على خير. 

وذه���ب محمود تارًكا والده منهًكا وحيًدا بعد أن ذهبت منيرة 
لتحضر له وجبة العشاء.

وكان ش���بح سالمون ش���يكوريل ال يهدئ عندما يحل المساء.. 
يثور رفًضا للغياب.. يتعمد أن يشعر به الجميع وكأنه يصرخ: 

_  أنا هنا. 
 _  أنا رب القصر وسيده..

 ث���م يبكي أمام فزع أوالده وزوجته ويذهب بعيًدا عنهم.. يقصد 
مكتب���ه ويجلس قرب مكتبته.. يطال���ع الكتب التي قد جلبها من 
باري���س ولن���دن ولم يمنح���ه القدر فرص���ة لقراءتها.. كانت تش���غله 
تجارت���ه.. كانت تش���غله حت���ى عن أس���رته.. ودائًما يم���وت اليهودي 
بجان���ب خزن���ة نق���وده ول���و كان جس���ده عل���ى س���ريره.. يفتح ش���بح 
سالمون صفحات كتبه فال يجد بها كلمات.. ُيجن جنونه ويخرج 
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ويقص���د البيان���و العتي���ق ال���ذي جلبه ش���يكوريل األب م���ن إيطاليا 
وكلم���ة "بيان���و" في األص���ل إيطالية ويقابله���ا في العربي���ة كلمة " 
رقي���ق أو لي���ن"..  يعزف على أوت���اره المعدنية فال يجد صدى ويدرك 
أن وج���وده كالعدم.. عندها يهرب لس���طح القصر الكبير.. يطالع 
النجوم في السماء ويقصد ألمعها ويحدثها ويشكوا لها عن مآسيه 

ويبكي بال دموع ويصرخ بال ضجيج وينتهي فجأة ويصير عدًما.



72

)10(

توهتنا الدنيا مرة.. مرتين،
بس عمر في يوم ما ننسى توهنا فين. 

مر ش���هور على تواجد س���عيد في الحارة الكئيبة والمنهوبة بعد 
مقتل ابنها وحاميها.. وكان سعيد مشغول بمحاولة معرفة المكان 
ال���ذي طع���ن فيه قتيله األول، ويفش���ل في كل م���رة، ثم يحاول من 
جديد دون يأس لش���عوره الدائم أن هناك شيء ناقص يفقد الصورة 
كمالها.. كان يتذكر تفاصيل جريمته لدرجة أنه تعرف على وجه 
رجل الحقه بعد أن أسقط علي قتيال، وهذا الرجل فشل في اللحاق 
ب���ه فق���د تخفي في زي رجل صعيدي كأنه ق���ادم من الجنوب ليثأر 
لمقت���ل أحد أفراد أس���رته.. يتذكر كل ش���يء ويت���وه عن المكان 

الذي ارتوى بدماء علي.
ف���ي عص���ر يوم م���ن أيام���ه األولى في الح���ارة اقترح على الس���ت 
إنص���اف أن تؤج���ر له المح���ل المغلق ال���ذي يجاور محله���ا ولم تجد 
الس���ت س���بب لترفض طلبه خاصة بعد أن أظهر احترام وأدب شهد 
ب���ه الجمي���ع وك���ون صداقات عدي���دة وأصب���ح جليس دائم للس���ت 
إنص���اف، كان���ت ت���راه فتحية بنته���ا تتوارى ع���ن نظره وتتحاش���اه 

ولكنها مع الوقت ُأجبرت على االحتكاك به والتعامل معه.  
أج���ر س���عيد المحل وقد أوش���كت النقود التي مع���ه على النفاذ 

والغريب أنه لم يجد رد لسؤال الست إنصاف عن طبيعة تجارته، 
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اقترحت عليه أن يجلب الخضار والفاكهة من ضواحي القاهرة 
كم���ا كان يعمل في ب���والق أبو العال كما أخبرها.. اقتنع باقتراح 
الس���ت إنص���اف ولم يجد ف���ي تنفيذه أي صعوبة حي���ث كان يجلب 
بضاعت���ه مع كل صباح ومع الوقت أصبحت تأتي عن طريق متعهد 

تعرف عليه ذات يوم في إحدى المزارع.
بعد أن فتح س���عيد مشروعه الصغير بأس���بوع وبينما هو منشغل 
بتنظي���ف الخضروات وعرضها للزبائن ف���ي أفضل صورة الحظ أن 
هن���اك حرك���ة غير طبيعية في الحارة والقل���ق قد خيم على الوجوه 
وإذا بأربع���ة رجال يحملون الش���وم بأيدي غليظ���ة كمالمحهم التي 
رس���مت على أجس���اد عمالق���ة وقد دخل���وا الحارة بهام���ات منتصبة 
توزع الخوف والقلق على الجميع فأدرك من هم.. استعد لهم وجذب 
كرس���ي وجل���س أم���ام المحل ف���ي الوق���ت ال���ذي كان يدفع كل 
صاح���ب محل للرج���ال األربعة باإلكراه إلى أن وصلوا إليه وقد بدا 

عليه عدم االنشغال بما يدور حوله. 
صاح أحدهم بسعيد: 

_  أنت قاعد على النيل يا أخينا فذ قوم كلم المعلم.
نظر سعيد إليه ولم يتحرك فأسرع الرجل نحوه وهو يسب ويلعن 
أبا س���عيد وأم���ه وقد انتبه كل من ف���ي الحارة لما يح���دث.. وبينما 
الرجل على بعد خطوات منه قام س���عيد من على كرس���يه الخشبي 
وقد تمكن من الكرس���ي جيًدا وأطاح به في الهواء فصدم الرجل 
في رأس���ه بقوة فس���قط على األرض والدماء تس���يل من رأس���ه على 
عيني���ه عندها اقت���رب منه وركله ركلة قوي���ة أصابت أنفه وغيبته 
عن الدنيا.. وحمل س���عيد الكرس���ي من جديد وأعاده حيث كان 
وجلس من جديد بال أي مباالة أو قلق من الثالث رجال الذين وقفوا 
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يشاهدون سعيد وهو يجهز على رابعهم في أقل من دقيقة ثم تحرك 
أحدهم وعرف سعيد من نظرة الجميع له أنه كبيرهم إلى أن وقف 
أمام س���عيد وانحنى حت���ى أصبح في نفس مس���توى نظره وقال وهو 

يحاول أن يجذب انتباه سعيد له: 
_  ليك أهل تودعهم قبل ما تموت؟

اصطف أهل الحارة وقد رسموا نصف دائرة حول سعيد والثالث 
فت���وات ورابعهم الملقى على األرض يتطلع���ون له وهو يقف في وجه 

الذين نهبوهم وأذلوهم. 
قال بهدوء للرجل بعد أن توعده بالموت: 

_  مش هموت النهار ده.. حاول اللي أقوى منك وفشلوا.. صارعت 
رجال أش���داء وانتصرت وكان يخدم عليهم رجال أقوى منك 
وكان���وا عل���ى حق وكن���ت أنا عل���ى باطل والي���وم معي الحق 

وأنت الباطل. 
جن جنون الفتوة وصرخ: 

_  أن���ت مي���ت.. أن���ت وكل من يق���ف خلفك )ونظر أله���ل الحارة 
الواقفون ولوح لهم بنبوته يتوعدهم(.

وقف س���عيد م���ن جديد وتحرك خطوتين فق���ط نحو أهل الحارة 
وأعطى ظهره لهم وواجه الفتوة: 

_  أنا وحدي ولو كنت تعرف مين أنا لعرفت إنني أكفي.
ضحك الفتوة ضحكة سمعها كل من في الحارة ونظر لزمالئه 
من خلفه فضحكوا معه مرغمين وداخلهم رهبة من شاب شجاع ال 
يبدو على جس���ده الفتونة ورغ���م ذلك قضى على أحدهم واآلن يقف 

في وجه كبيرهم. 
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قال الفتوة: 
_  مين إنت عشان أعرف إن كنت تكفي وال الء؟

_  هتعرف مين أنا فى لحظة موتك. 
والتق���ط س���عيد نبوت أول ضحاي���اه الغارق ف���ي دمائه وهتف في 

أهل الحارة اليوم يعود علي من موته ليرد الظلم عنكم.
قاطعته فتحية وقد خرجت من بين الصفوف: 

_  مش هتقتلهم إال بنبوت علي يا سعيد. 
ودخلت الدكانة وأحضرت نبوت أخيها فالتقطه س���عيد وس���ط 
هتافات أناس عاش���وا حي���اة القوة والعزة في حي���اة علي وذاقوا عار 

الضعف والذل بعد موته.
تأم���ل س���عيد النبوت المعت���دل وتأهب للفتوة الذي ب���ادره بضربة 
عصبية اس���تقبلها س���عيد بنبوت قتيله، ولم يهتز جسده ولم تتحرك 
أقدام���ه عل���ى األرض ثم أعل���ن للفتوة عن  نفس���ه بضربة قوية كان 
له���ا بال���غ األثر على الفت���وة عرف طبيعة من يبارز فهوى على س���عيد 
بضرب���ات متالحقة صدها س���عيد برش���اقة ومه���ارة، وعندما أدرك 
التعب على جس���د الفتوة أخذ هو دوره ف���ي الهجوم بضربات ذكية 
أصاب���ت أقدام الرج���ل الغليظ، وأصابت جانبيه ث���م انتظر الفرصة 
ليصيب رأس���ه وبينما الفتوة يعان���ي أثار ضربة أصابت كتفه كان 
س���عيد قد وجه أخري قوية لرأس���ه فس���قط الرجل كس���قوط جبل 
وتل���ى س���قوطه لحظة صمت ث���م عاصفة م���ن أهالي الح���ارة مهللين 
ومكبري���ن وحمل���وا س���عيد عل���ى األعناق بع���د أن أكمل���وا ما بدأه 
وانهالوا على الفتوات األربعة بضربات كلها غل وجروا أجس���ادهم 
عل���ى األرض وألقوا بها خارج الحارة ولم تن���ام الحارة ليلتها ووزعت 
أم علي الشربات وهي ُتجلس سعيد بجانبها فخورة به وزينته فتحية 
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بوضعه���ا عقد من الُفل حول رقبته وكان يقف بجوار فتحية ش���اب 
عرفه سعيد.. إنه الشاب الذي جردها من مالبسها على السلم.

سادت أجواء االحتفال الحارة لفترة طويلة وأصبح سعيد مخلص 
الح���ارة وحاميه���ا رم���ز لكل ش���بابها وحلم ل���كل فتياته���ا وربحت 

تجارته وازدهرت الحارة.
عندما يجلس على المقهى البسيط ال يبحث كثيًرا عن كرسي 
س���ليم ب���ل يجلس دون قل���ق بعد أن ق���ام صاحبها بتجديده���ا وتغيير 
أثاثه���ا وقام���ت أم علي بتنكيس البيت وإنارة س���لمه بش���كل دائم 
ولم تعد فتحية وعاش���قها بحاجة إلى ظالم بعد اليوم الذي صادفها 
سعيد صاعدة إلى سطح البيت ومعها الغسيل لتنشره فصعد خلفها 
وتفاجأت به فعلمت أن الوقت جاء ليس���ألها عما شاهده على السلم 

في أول أيامه في البيت. 
ابتسم لها وسألها عن أحوالها، ردت وهي منشغلة بحبل الغسيل:
 _  الحم���د هلل بخير وكل أهل الحارة بخير والفضل يرجع ليك 

يا سعيد. 
وكانت فتحية تصغر س���عيد بثالث أعوام، مالمحها بس���يطة، 
لم تكن فاتنة بقدر ما كان جس���دها..  كانت تملك جس���د يرسم 
خط���وط الدني���ا ويصله���ا، عل���ى خصره���ا اجتمعت ش���عوب، وعلى 

أردافها تجمعت أحالمهم، وفى نفور صدرها نهضة أمم. 
رد سعيد ولم تغيب ابتسامته: 

_  الفضل ليكم يا فتحية س���كنت بيوتكم ولم أش���عر بالغربة 
بينكم وحسيت من أول يوم أن أنا عايش بين أهلي.

فردت عباية سوداء على الحبل وشبكتها به ثم تركت غسيلها 
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واقتربت من سعيد وهي تقول: 
_  أنت تستحق يا سعيد وأهل الحارة غالبة وكانوا في انتظارك 

بعد موت علي لتخلصهم من ظلم الفتوات.
جل���س س���عيد عل���ى كرس���ي أكل���ت الش���مس من���ه م���ا أكلت 
وتركته بقايا كرس���ي يتيم على الس���طح المتصل بسطح آخر عن 
طريق سبيكة حديد عريضة يستطيع اإلنسان أن يتنقل بين البيتين 

عن طريقها، وسأل فتحية وهو ينظر للسبيكة:
 _  إيه ده؟

رأت المكر في عينيه فابتسمت: 
_  ثبتها السيد. 
_  اسمه السيد؟

_أه.. دخ���ل الح���ارة في يوم م���ن األيام بطوله زي���ك وتعرفت عليه 
بالصدف���ة ومن أول نظرة اتعلقنا ببعض وعوضني عن غياب الراجل 
ف���ي حياتي واللي أنت ش���وفته بعين���ك على الس���لم ده أضعف حاجة 
بتربطن���ا.. الل���ي بيني وبين الس���يد أكبر بكتير وأنا كان نفس���ي 

يجي اليوم اللي أحكيلك فيه. 
_  وليه عالقتكم في السر؟

_  الس���يد حظه وحش وكل ما يدخل مصلحه ونحوش قرش���ين 
يضيعوا آخر مرة وقف جنبي وأمي مريضة وصرف كل اللي 
معاه عليها.. إحنا نفس���نا يجمعن���ا بيت واحد.. ورغم كل اللي 
بينا ده مفيش حد في الحارة كلها يعرف إن في عالقة بينا.. 
صعي���دي وبيخاف علي من كالم الناس.. بيخاف عليا أكتر 

ما بخاف على نفسي. 
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ثم ضحكت وأردفت:
_  مش بعيد لو شافك معايا دلوقتي يعمل فيك زي ما عملت في 

الفتوات.
_  الصعيدي بيعرف يحب يا فتحية؟

نظرت للس���بيكة التي يمر من عليها الس���يد في لهفة دئًما وقد 
أحمر خدها من الخجل وقالت: 

_  الصعيدي علمني الحب.
بعده���ا عرض س���عيد على الس���يد العمل معه ف���ي محل الخضار 
ووجد فيه أفضل من يحمي الحارة بعده وأكمل س���عيد في الحارة 
ثالث س���نوات علم أهلها أن ال ينتظروا علي أو سعيد ليدفعوا الظلم 
عنه���م وصنع من الحارة الضعيفة المنهوبة حارة قوية وبينما كانت 
الحارة س���عيدة ومنش���غلة بفرح الس���يد وفتحية كان س���عيد يستعد 
للرحيل وكانت وثيقة زواج السيد وفتحية من أول عشر وثائق زواج 

مكتوبة في مصر فقبل عام 1931م لم يكن الزواج يكتب بعد.
عند نهاية الفرح وقف سعيد عند مدخل بيت يقابل بيت أم علي، 
بي���ت صغير وبجانبه امرأة اقت���رب عمرها من الثالثين وبيدها طفل 

بلغ عامه السادسة وهتف بصوت لفت انتباه الجموع: 
_  م���ن خمس س���نين قابل���ت علي وهو خ���ارج من البيت ده )وأش���ار 
للبيت الذي يقف على مدخله( كنت شيطان أقتل مقابل المال 
وكان عل���ي أول م���ن قتل���ت.. قتلت���ه بخ���وف وغ���در.. طعنته من 
الخلف وسقط وهو أقوي مني وهربت بضعفي.. وقتلت من بعده 
ثالثة ومن بعدهم قتلت طيشي وجنوني فتاة عشقتها وطهرتني.. 
ولن تقبلني إال بعد أن يس���امحني كل من اكتوى بنار طيش���ي 
وجنون���ي والي���وم بعد 3 س���نين بينكم.. منعت الفت���وات عنكم 
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وصنع���ت بينك���م أكثر م���ن عل���ي والحمد هلل تزوج���ت فتحية 
وجاء اليوم ليعلم الجميع أن علي لسه موجود بينا )وحمل الطفل 
ليراه الجميع( ألن اللي خلف مماتش.. لحظة موت علي لم ينظر 
في وجه قاتله.. كان مهموم بمصير ولده وزوجته )وأشار للمرأة 
الت���ي بجانب���ه(.. اتجوزه���ا في الس���ر خوًفا م���ن مصير مكتوب 
يالحق���ه.. ضحت باألهل والم���ال والجاه من أجله وضحى بعمره 

من أجلها.. من يراني قاتل فليقتص مني الليلة.
س���ار س���عيد وس���ط الجموع في طريق الخ���روج من الح���ارة حاماًل 
حقيبة مالبس���ه الزرقاء التي جاء بها قبل ثالث س���نوات، صنع الناس 
بأجس���ادهم مم���ر، س���جلت عي���ون النس���اء والفتي���ات ف���ي الش���بابيك 
والبلكون���ات م���ا ل���م تس���جله كامي���رات فيديو ه���ذا الزم���ان.. وقف 
الرج���ال يودع���ون البطل.. والنس���اء يودع���ن العاش���ق.. وأم علي تبكي 
فرًحا بحفيدها.. وخرج سعيد تارًكا خلفه حكاية لن تنساها الحارة.
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ف���ي ليال���ي الح���رب أحتمي م���ن طائرات 
العدو تحت قميصك السماوي..

كلمات���ك  أردد  الحص���ار  حال���ة  وف���ي 
فيسقط الحصار وأنتصر.

متكًئا على جدار ساقط ومتمسًكا بحياة مستعارة.. كان شبح 
سالمون ال يغيب، أصبح جزًءا من القصر الكبير.. شبح حزين ناقم 
ومهموم.. يش���كل وجهه في أش���كال مخيفة ومرعبة ويلون جس���ده 
أحياًنا بالسواد وأحياًنا أخرى يزوم.. يئن.. يبكي.. يسمع أهل القصر 
صوت نحيبه.. يوًما رأى عامل تعمد التواجد بالقرب منه كان يراقبه 
بنظرات جريئة فأيقن أنه ال يخيف، كانت أس���رته الصغيرة تحتمي 

بالعمال منه، تأمل العيون كانت معظمها مصرية فتساءل: 
_  أليست تلك العيون التي كانت تقلقنى في حياتى؟ 

_  أصبحت أس���تأنس بها اآلن فه���ي عيون ال تخون.. عيون تحمي 
وتصون. 

وعاد للقصر هدوءه المعهود ولم ينشغل أحد بأمر شبح سالمون 
بقدر ما انشغل سالم الجنايني.. 

الحقيق���ة أن���ه كان مخت���ار م���ن الش���بح وكان يتجس���د ل���ه في 
ظ���الم الليل وكثي���ًرا ما تجاهله.. إلى أن كانت ليلة مظلمة، كان 
الرجل في طريق الخروج من س���ور القصر وجد شبح سالمون يقف 
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ف���ي طريقه حاول الهرب فلم يس���تطع.. فقال وهو يس���تعيذ باهلل من 
الشيطان بعد أن ردد بعض اآليات القرآنية: 

_  أنت عايز مني إيه؟
تحدث الشبح بصوت مخيف وحزين: 

_  ال تخف.
رد في خوف: 

_ أنت ميت.
اقترب الشبح: 

_  لسه موجود لكن في القصر فقط.
ابتعد سالم: 

_  أنا عايز أروح لوالدي.
اقترب الشبح أكثر: 

_  منيرة؟
ع���اد الرج���ل بظهره في خطوات عصبية إلي أن س���قط على األرض 
ولم يشعر بنفسه إال وهو في حضن منيرة وعيون محمود تراقب شروده 

في قلق.
دار عق���رب الدقائق دورة كاملة وش���كلت ظن���ون منيرة عقرب 
الثوان���ي حت���ى تصدعت رأس���ها ومحم���ود محتفظ بثبات���ه يحاول أن 

يستوعب ما يحدث لوالده إلى أن هدأ الرجل ونطق:
_  الشبح.

منيرة: 
_  شبح !؟
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_  شبح الخواجة.
محمود: 

_  معقول يا بابا.
_  شوفته واتكلم معايا واتكلمت معاه.

لم تنطق منيرة،صمت محمود وأردف والدهم:
_  كلمني وهو بيبكي وكان بيقرب ويقولي ماتخافش.

منيرة: 
_  وقالك إيه كمان؟

_  قالي إن هو لسه موجود لكن في القصر بس.
محمود: 

_  وبعدين؟
_  قال���ي ماتخافش وحاول يقرب مني أكت���ر، ولما قولتله عايز 

أروح لوالدي قالي تقصد "منيرة".
ش���عور اختل���ط بالرهبة والتعجب انتاب مني���رة ولم تجد ما تقوله 

فتحدث محمود:
_  طيب وأنا يا بابا. 

_  هو كان يعرفك يا محمود.
نظرت منيرة إلى والدها وهي تبحث عن كلمات لتطمئنه:

_  الخواجة مات يا بابا وإن كان ليه شبح هيجي يوم ويموت هو 
كمان. 

هتف الرجل:
_  القصر. 
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ثم أردف:
_  مش هيموت الشبح.. هيفضل في القصر. 

قال محمود وقد اطمأن على والده:
_  شبح.. لو كان فعاًل موجود فالويل كل الويل لشبح حزين ال 

يخيف مرتبط بقصر ساقط ال محالة. 
ثم تعجب:

_  ما قيمة الشبح إذا لم يخف اإلنسان؟
تساءل محمود:

_  يخرج اإلنسان إلى الدنيا دون أن يخير بين الحياة وبين العدم 
فهل يخير الشبح؟

نه���ض الرجل تارًكا ابنه في فلس���فته وضحكت منيرة لرد فعل 
أبيها وعمق تس���اؤالت أخيها، في المس���اء قبل نومها تملكها شعور 
بقرب س���عيد منها، قصدت ش���باك غرفتها الذي يطل من بعيد على 
بيت سعيد، ليلة هادئة مقمرة، كان ضوء القمر يسقط على بيوت 
الحارة كاشًفا أسرارها المرسومة على الشبابيك.. فحدثت نفسها:

_  شبح الخواجة يذكرني بك وأنا لم أنساك. 
_  هل لقتالك أشباح يا سعيد؟

_  متى تعود؟
ما أن أغلقت شباكها.. حتى ُفتح الشباك المقابل الذي كانت 
تقصده.. قد عاد متحرًرا بعض الش���يء من وعده بعد أن تخلص من 
ذن���ب أول قت���اله.. وجد والدت���ه في انتظاره قد تحمل���ت غيابه برضا 
وطي���ب خاط���ر، وعزاؤها الوحي���د هو ابتعاده عن أصدقاء الس���وء، 
قابلت���ه فاطم���ة بش���جن ودموع حمل���ت العتاب على الغي���اب والفرحة 
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بالعودة، أكملت عامها الرابع والعش���رين وأصبحت فتاة مكتملة 
يقصده���ا راغب���ي ال���زواج، انجذبت لش���اب يش���به س���عيد.. هكذا 
فسرت لنفسها سبب انجذابها له، وقد وقع في حبها، وعندما أراد 

االرتباط بها والتقدم للزواج طلبت منه االنتظار حتى يعود أخوها.
ي���وًم ش���اق م���ر عل���ى منيرة ف���ي محل ش���يكوريل بس���بب كثرة 
الزبائن لقرب الحفل السنوي الذي يقام في 15 مارس من كل عام 
ذك���رى تولي الملك ف���ؤاد األول عرش مصر.. أنه���ت عملها مرهقة 
ومجه���دة وف���ي طريق عودتها للبيت ش���عرت بس���عيد يس���ير خلفها.. 
تصاعدت أنفاس���ها وتوقفت.. ل���م تنظر خلفها فلطالم���ا التفتت ولم 
تج���ده.. وقب���ل أن تتحرك من جديد س���معت صوت يهمس باس���مها.. 

كان أنيًقا يرتدي بدلة سوداء ومصفًفا شعره بعناية. 
هتفت:

_  سعيد.
إقترب:

_  منيرة.
تعجب���ت م���ن الس���حر الكامن في مالمح���ه وابتس���مت لنظراته 
الماكرة وس���ارت فس���ار خلفها عبر ش���ارع س���ليمان باش���ا "طلعت 

حرب" حتى دخال الميدان الكبير. 
*****

كان س���لفاتور ش���يكوريل قائ���د منتخ���ب مص���ر ف���ي المبارزة 
وممث���ل منتخبه���ا الوطني ف���ي دورة األلعاب األولمبية ع���ام 1928م.. 
اعتاد ممارسة التمارين الرياضية في أشهر وأقدم النوادي المصرية 
)نادي الجزيرة( وأنشيء نادي الجزيرة بجزيرة الزمالك عام 1882م 
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وأطل���ق عليه نادي الخديوي، وأطلق عليه أيًض���ا نادي أبناء الذوات 
ونظم النادي أول سباق خيل في نفس عام افتتاحه.

بعده���ا عرفت مصر رياضة س���باق الخيل ومث���ل النادي الكبير 
المقام على مس���احة 146فدان رمًزا لرياضة سباق الخيل على غرار 

األندية اإلنجليزية. 
وبينم���ا كان س���لفاتور يس���تريح من عن���اء التمارين تارًكا جس���ده 
لله���واء يخلصه من اإلرهاق والتعب وقد رقد تحت شمس���ية تحميه من 
أشعة الشمس بعد أن بدل مالبس التمارين وارتدى مالبس رياضية من 
أفخم الماركات العالمية.. اقترب منه رجل خمسيني بمالمح أوروبية:

_  بون جور سلفادور بك.
اعت���دل س���لفادور في ضيق ونظ���ر للرج���ل دون أن ينبس بكلمه 

فأكمل الرجل:
_  أنا مس���يو ميش���يل من منظمة بيتار جئت إل���ى القاهرة منذ ما 
يقرب من شهر ألتواصل مع أبناء الوطن المنشود، وقد قابلت 
الكثي���ر منه���م، وكان الب���د أن أقابل أبناء الراح���ل مورينيو 

شيكوريل إلي أن جاءت الفرصة. 
قال سلفادور باقتضاب:

_  أنت تعرف والدي؟
_  لم أتش���رف بمعرفته شخصًيا ولكننا نعرف جميع اليهود في 

الشتات ونتواصل معهم في كل الدول.
_  من أنتم؟

_  منظمة بيتار. 
ثم أردف الرجل.. 
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ُأنش���ئت بيت���ار ف���ي ع���ام 1923م أي قب���ل ثمان س���نوات م���ن األن 
وأسس���ها األخ زئيف جابونس���كي تخليًدا لذكرى الراحل العظيم 
ترومبل���دور الذي ضحى من أجل اليهود، ومن أجل وطن على أرض 

الميعاد... 
اآلن وص���ل ع���دد أعض���اء بيتار إل���ى ما يقرب م���ن 20 ألف عضو 
وبدأنا من "ريفا" عاصمة "التفيا" وتم انشاء فروع أخرى للمنظمة في 
أوروبا وأمريكا وفي فلسطين، ونعمل اآلن من أجل جمع المال من 
التجار ورجال األعمال اليهود لنتمكن من تنش���ئة الشباب اليهودي 
عل���ى حب الوط���ن، ومن أجل تعبي���د الطرق لجم���ع أبنائنا في أرض 
الوطن المنش���ود، ونهتم بنش���ر تاريخنا وحضارتن���ا وثقافتنا وندعو 

لتعميم اللغة العبرية ونشيدنا الوطني الموحد. 
قال سلفاتور:

_  وماذا عن العمليات العس���كرية واإلرهابي���ة واإلجرامية التي 
تتم في أرض فلسطين؟

بخبث ابتسم الرجل:
_  واض���ح أن حضرتك س���لفاتور ب���ك متابع كل م���ا يجري ولك 
أن تعلم أننا نهتم بالتنش���ئة العسكرية وننفذ ونخطط لبعض 
العملي���ات العس���كرية لنزي���ل العقبات التي تح���ول بيننا وبين 

حلم الوطن.
فاجئ سلفاتور الرجل بسؤال أربكه:

_  ماهي عالقتكم بالهستدروت؟
كان���ت الش���مس تس���قط عل���ى وج���ه الرجل ول���م يتأثر به���ا ولم 
تش���غله بقدر ما شغلته أس���ئلة س���لفادور المباغتة، سقط ماء وجهه 
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لسخونتها، كان هناك خالف حاد بين المنظمتين يعلمه سلفادور.
ثم رد على السؤال األخير بابتسامه مصطنعة:

_  الهستدروت لها دورها ونحن أيًضا لنا دور نؤديه، هناك بعض 
الخالفات حتًما ستزول. 

 قال سلفاتور بعد أن دار بوجهه عن الرجل:
_  تركن���ا أب���ي ثالثة إخ���وة وم���ات الكبير على ي���د يهود كان 
ق���د منحهم أخي الثقة وأس���كنهم قص���ره.. أنا ال أثق في هذه 
المنظمات وال في أعضائها الذين ينتظرون الفلس���طيني بغدر 
عن���د مدخل الدنيا ويتركونه عل���ى باب األخرة.. أنا ال أعرف 

وطن غير مصر ولن أتركها. 
بحدة قال ميشيل:

_  هذا ليس وطنك سلفاتور بك وسيأتي يوم قريب ستدرك ذلك. 
_  وهل فلسطين وطني؟

_ نعم.. أقرأ كتاب موس���ى المقدس.. إنها أرض قد منحها اهلل 
لنا وقد اغتصبها العرب منذ قرون. 

_  وأين وطن العرب؟
_  يب���دو أن الرياضة التي تمارس���ها تحت علم مصر ش���غلتك عن 

هموم أبناء وطنك. 
قال سلفاتور معلنا انتهاء المقابلة:

_  ال تضيع وقتك يا رجل فلن أمنحك المال ولن أنضم لكم.
انصرف الرجل دون أن ينطق، وعاد س���لفاتور لس���المه الداخلي 

تحت الشمسية الملونة.
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ضوء القمر

ف���ي المي���دان الكبير كان مش���هد الربيع مكتماًل.. الش���مس 
ترحل بعد يوم طويل.. كانت حانية المعة كالذهب.. يزداد لمعانها 
وهي توزع أش���عتها على المباني المس���توردة التي تحاصر الميدان.. 
الذي يمر منه أجانب أكثر من أوالد البلد تحت حراسة أربعة أسود 
لي���س لهم عالقة من قريب أو م���ن بعيد بمصر والمصرين ولو كان 
وض���ع مكانهما أي ش���يء آخ���ر يدلل أو يعبر ع���ن حضارة أصحاب 

األرض لكان ذلك أفضل بكثير.
دخل���ت منيرة الميدان ومن بعدها س���عيد قص���دا نفس المكان 
الذي قد جلسا فيه قبل ثالث سنوات..  كان حضور سعيد في هذه 
الم���رة في غاية الروعة والجم���ال، ومنيرة مازالت محتفظة بروعتها 

وجمالها.
قبل ثالث س���نوات كان سعيد يجلس وال يجد ما يقول بل حاول 
اله���رب ف���ي البداي���ة، منيرة هي من كس���رت حاج���ز الصمت.. أما 
اليوم فقد اختلف األمر فسعيد هو من بادر بالحديث بعد أن جلست 
تراقب كل شيء فيه بعيون أرهقها الحنين ومنع عنها النوم ليالي. 

_  وحشتني 
_  أخيًرا رجعت. 

_  مشوار طويل وصعب يا منيرة.
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_  م���ش أصع���ب م���ن غيابك.. أن���ا قتيل���ك الخامس إمت���ى هيجي 
دوري؟ 

_  الحب مش قاتل يا منيرة.
_  عم���رك م���ا نس���يت كلمة س���معتها مني حتى ل���و كانت مش 
عجب���اك.. فاك���ر لما وصفت���ك بالطفل دا إن���ت كنت هتقتل 

عشانها.
_  أن���ا طفلك الل���ي كبرتيه وعملتي منه بط���ل بيتحاكى الناس 

بحكايته. 
كان���ت تفقد الكلمات وهي تتأم���ل مالمحه.. تعتلي اصطفاف 
ش���عره وترقص أفكاره���ا بحرية.. تحررت م���ن قيودها وجذبته من 
ذراع���ه وعانقت أنامله بأناملها الناعمة وحملت كفه لتقبله فش���عر 
بكف���ه يش���تعل أم���ام ح���رارة أنفاس���ها فح���اول جذب كف���ه برفق 
ولكنه���ا كانت أقوى منه.. غ���اب عن الوعي لحظات ثم عاد للدنيا 

عندما سمع صوتها. 
_  نفسي أرقص معاك. 

ابتسم:
_  وأنا نفسي أحكيلك وتحكيلي. 

_  إحكي يا سعيد. 
_  3 س���نين بعيد عنك ولما كنت بضعف كنت بفتكر وعدي 

ليكي.. كنت برجع أقوى من األول.
)وحك���ى له���ا عن ح���ارة الطالبي���ة وعن عل���ي وأم عل���ي وفتحيه 

والسيد(
_  وأنا في غيابك صنعتلك حضور مختلف.. كنت حاضر ديًما.  
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)وحكت له عن ش���يكوريل وعن س���لفاتور ويوس���ف وعن شبح 
سالمون وعن كتاب الحب والصورة التي رسمتها له(.

غابت الش���مس وأطل القمر من بعيد، عندها ودع سعيد منيرة.. 
وتركا الميدان من جديد وقضى س���عيد أكثر من ش���هر مع منيرة 
وس���ط أهل���ه.. تزوج���ت فاطم���ة وجهزها س���عيد بأموال أقس���م ألمه 
أن���ه جمعه���ا من العمل الحالل، وس���لم فاطمة في فس���تانها األبيض 
لزوجه���ا، وحضرت مني���رة الفرح وكانت ليلة لن تنس���اها، فبينما 
كانت ترقص هي وكل الفتيات مع فاطمة بعيًدا عن أعين الرجال 
بغرف���ة فاطم���ة المغلقة.. ُفت���ح الباب ولم يدخل أح���د فهمت بإغالقه 
فجذبها س���عيد من الخارج دون أن تشعر أو يشعر بهما أحد فسارت 

خلفة حتى وجدت نفسها في غرفته فهمست في أذنه:
_  يا لك من لص.

ابتسم ولم ينبس بكلمة ثم أغلق الباب وأخرج من أدراج مكتبه 
أسطوانة ثبتها ب� "الجرام فون" خرجت منها موسيقى رائعة "معزوفة 

ضوء القمر للموسيقار األشهر "بيتهوفن". 
إقت���رب منها وضمه���ا دون أن ينطق، رقصت الدنيا بهما، وضوء 
القمر يتس���لل من النافذة.. كانت ترتدي فستان سهرة رائع األلون.. 
وكان يرت���دي بدل���ة تحاكي بدلة بيتهوفن الش���هيرة.. كان يجمع 
الدنيا بين ذراعيه.. كانت ترى نجوم الس���ماء قريبة كعينيه.. مال 
على كتفها فمألت رائحتها أنفه.. نامت على صدره فرسمت دقات 
قلب���ه عل���ى خده���ا ُقب���الت كل العاش���قين.. كانت حرارة جس���ده 
تلتص���ق بنعوم���ة جس���دها دون خ���وف، الع���زف يعل���و معانًق���ا القمر 
وس���عيد يلملم ج���زر األرض الضائعة في البحار بكفه يش���كل بها 
جنة على جس���دها، ومنيرة تلعب بالنجوم وترس���م به���ا وجه حبيبها 
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والعزف يعلو وال ينقطع...
تؤث���ر الموس���يقى ف���ي %95 م���ن البش���ر حي���ث تق���وم باس���تثارة 
عقلي���ة، وانفع���االت قوية تتراوح بين الهزة الجس���دية الش���ديدة إلى 
الش���عور بالتوحد مع العالم وتتباطأ دقات القلب عند االس���تماع إلى 
الموسيقى وتقل حركات العضالت وقد تصل إلى ما يشبه الثبات 
التام وتختلف اس���تجابة المخ باختالف نوع الموس���يقى حيث يسبب 
العزف الماهر والسريع تغيرات جسدية ترتبط بالسعادة وتتمثل في 
زيادة معدل التنفس أما الموس���يقى ذات اإليقاع البطيء تسبب بطء 
نبض���ات القلب وارتف���اع ضغط الدم ودرجة الح���رارة وهذا ناتج عن 
الح���زن الذي يس���ببه ذلك النوع من الموس���يقى.. وتعتبر الموس���يقى 
ابتكاًرا بش���رًيا فريًدا وهي من بين أكثر األنش���طة البش���رية تعقيًدا 
إذ تتضم���ن اإلدراك والذاكرة والتزامن والتصنيف واالنتباه وتتضمن 

أيًضا في حالة العزف المهارة والتآزر المعقد للفعل الحركي.
ومعزوفة ضوء القمر تؤثر فينا ألننا نش���عر في كل وقت نستمع 
إليها فيه بأن هناك شيًئا ما مختلًفا سواء كان ذلك بسبب العازف 

أو حالتنا المزاجية.
وهن���اك %5 م���ن الن���اس ال تؤث���ر فيه���م الموس���يقى حي���ث يكون 
الش���خص الذي ال يحس الموسيقى وال يستطيع التمييز بين نوع ونوع 
آخر مصاب بصمم ش���به كامل بالنسبة للنغمات والغريب أن الثوري 
األش���هر "جيف���ارا" كان يعان���ي م���ن فقدان اإلحس���اس بالموس���يقى 
وكان يس���تعين برفاق���ه للتمي���ز بي���ن موس���يقى التانج���و األرجنتينية 
السريعة والمفاجئة والس���امبا البرازيلية الرقيقة.. ويأتي وجه الغرابة 
هنا حيث أن "جيفارا" ترك مجموعة من الصور هي األكثر انتش���اًرا 
بي���ن الش���باب وكل الثوريي���ن ف���ي أنحاء العالم وأش���هر تل���ك الصور 



92

صورة “لتش���ي” وهو يرتدي س���ماعة الموس���يقى على أذنيه ويبدو في 
حالة توحد مع النغمات التي كست مالمحه بالرومانسية المختلطة 

بالشجن.
انته���ى الع���زف ولكنه���ا ل���ن تك���ون الرقص���ة األخي���رة وانتهى 
فرح فاطمة، عاد س���عيد إلى ُكتب كريس���تي وق���د وجدها كما 
تركه���ا، أخ���رج منها ثاني قتاله "عبداهلل"  اب���ن الحارة الفقيرة في 
ح���ي األزبكية وكانت قصته عجيبة.. تذكرها س���عيد بألم وندم 
وأط���ال النظ���ر ف���ي الصورة الت���ي ُأرفق���ت بتقرير صفح���ة الحوادث 

بجريدة المصور بالعدد الصادر في أحد أيام عام 1925م.
تع���رف س���عيد عل���ى عبد اهلل ف���ي الخم���ارة عندما التح���ق بعالم 
الجريمة كان ش���اب صغير لم ُيكمل عامه الس���ادس والعش���رين، 
كان يحت���رف الجريم���ة.. يقتل دون تردد ومنه تعلم س���عيد الش���غب 
والسطو والنصب، ولكن سعيد تفوق على عبد اهلل وأخذ مكانه 
فص���ارا عدوين بع���د أن كان���ا صديقين، أصبح���ت العالقة بينهما 

تقوم على العناد والتراشق دائًما. 
ترك سعيد ورقة الجريدة التي بيده واستلقى بظهره على السرير 

ونظر لسقف غرفته وتذكر اليوم الذي قتل فيه عبد اهلل.
دخل الخمارة في هذا اليوم منتش���ي بعد أن أجهز على مجموعة 
م���ن األش���قياء.. وج���د ليلي ف���ي انتظ���اره باكي���ة وقلق���ه تطلب منه 

الحماية وتترجاه أن يبعد عبد اهلل عنها فقال لها:
_  اطمني يا ليلي متخافيش.

جلست ليلي بجانبه تتحسر على حالها وتصرخ:
_  بيقولي لو قربتي لسعيد هقتلك وأقتله. 
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وعنده���ا دخ���ل عب���د اهلل واقترب من س���عيد وليلى والش���ر يملؤه 
وجل���س بينهما وقال بصوت اس���تفز س���عيد بعد أن أش���عل س���يجارة 

الكي سترايك:
_  إنِت ملكي يا ليلي وإنت يا سعيد إبعد عنها وخلينا حبايب.

_  إحنا مش حبايب وليلي مش ملك حد وإبعد إنت عنها وسيبها 
لحالها.

_  كبرت يا سعيد وبقي ليك كلمة. 
لم يرد س���عيد وانش���غل بالصخب الذي يحاوطه فوقف عبد اهلل 

وسط الخمارة يصرخ فتوقف الصخب:
_  المكان ده ضاق علينا أنا وأنت يا سعيد والليلة يا أنا يا أنت. 
وخ���رج عب���د اهلل من الخم���ارة وليل���ى تبكي وجس���دها ينتفض 
وس���عيد ال يبال���ي.. يحاول أن يطمئنها وهو يعل���م أن عبد اهلل ينتظره 
بالخ���ارج وبالفع���ل وج���ده في انتظاره في الش���ارع وحاول س���عيد أن 
يتالشاه، لكن عبد اهلل لم يترك له أي اختيار وأشتبكا وقد خرج 
كل م���ن بالخمارة ليش���اهدوا بعد أن علموا باالش���تباك ولم يحاول 
أحد أن يفصل بينهما فالكل يعلم أن الليلة هي األخيرة ألحدهما.

كان عبد اهلل قوي ورشيق ولديه دافع الغيظ واالنتقام من رفيق 
أخ���ذ مكانه وحال بينه وبين فتاة أحبها فهوى على س���عيد بعصبية 
وكان سعيد هادئ ومتزن فكان يتصدى للكمات عبد اهلل ويرد 
بأقوى منها، عندما ش���عر عبد اهلل أنه لن يتمكن من س���عيد أخرج 
س���كين م���ن تحت قميص���ه وأصاب به س���عيد في كتف���ه وأراد أن 
يصيبه في مقتل، لكن س���عيد كان أس���رع منه وغرس س���كينه 

الذي ال يفارقه في قلب عبد اهلل وقال له بوجه جامد:
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_  مش الم���كان بس اللي ضاق علينا يا عبد اهلل.. الدنيا كلها 
ضاقت علينا. 

قال عبد اهلل وهو يلفظ أنفاسه األخيرة:
_  خلص���ت ليلى مني يا صاحبي، وم���ش هيبكي عليا غير أمي 

وهيفرح بموتي كل اللي يعرفني.
كانت الدماء تحاوط س���عيد، ظل يراقب أنفاس قتيله األخيرة 

وحدث عبد اهلل متأسًيا بعد أن أقترب منه:
_  مش هينفعك البكاء يا عبد اهلل اتشاهد يا صاحبي.

جاءت صرخات ليلى من بعيد وقالت:
_  الليل���ة بتم���وت يا عبد اهلل وبك���را الدور عليك يا س���عيد وأنا 

مش حالقي اللي يخلصني من الدنيا دي.
وأمس���كت س���كين عبد اهلل بعد أن س���قط من ي���ده وحاولت أن 
تطعن نفسها لتموت هي األخرى ولكنها لم تتمكن من ذلك بعد أن 
منعها س���عيد بقوة، كانت كالثور الهائج أمام جثة عبد اهلل فلطمها 
س���عيد بكفه على وجهه���ا فانهارت وفقدت الوعي وس���قطت بجانب 

جثة عبد اهلل..
اس���تفاق س���عيد بصعوب���ة م���ن ذكريات���ه وكأن���ه يتخل���ص م���ن 
كاب���وس يحاول أن يقضي عليه، أزاح بكفه عن وجهه دموع األلم 
والن���دم وحم���ل حقيبت���ه الزرق���اء وبداخلها كتاب الح���ب الذي بين 
صفحات���ه صورة عب���د اهلل بجانب ص���ورة علي وخرج مع الس���اعات 
األول���ى من صباح يوم ممطر في ع���ام 1931م قاصًدا حارة عبد اهلل 

في حي األزبكية.
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Oreco أوريكو

_ هل تتذكر ليلة مقتل سالمون؟
س���ؤال طرحه يوسف شيكوريل على سلفاتور شيكوريل وهما 

جالسان في صباح أحد األيام بالقرب من النيل في نادي الجزيرة.
أجاب سلفاتور بحزن:

_  نعم ليلة أن جمعنا في القصر داخل القاعة الكبيرة.
_  هل تتذكر ما قال؟

_  نعم.
استمر يوسف في طرح األسئلة:

_  وما هو رأيك في طرحه؟
_  كل يوم جديد يثبت صحة كالم س���المون وأعتقد أن اليوم 

اقترب وستعود مصر للمصريين.
قال يوسف:

_  يبدو أنك تعلم عن المصرين الكثير. 
ابتسم سلفاتور وقال:

_  وأنت أيًضا يا أخي تعلم الكثير. 
نظر يوسف للنيل من بعيد وهو يقول:
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_  عندما تقرأ تاريخ مصر فأنت تقرأ عن أولى خطوات التاريخ.. 
بلد الحكايات واألس���اطير والعجائب، والبد يا س���لفاتور أن 
تكون مصر هي بلد الحياة والموت لعائلة ش���يكوريل كما 
ع���اش وم���ات والدن���ا وأخون���ا الكبي���ر.. فما أصع���ب فكرة 

الرحيل عنها.
وضح االهتمام على وجه سلفاتور وقال:

_  حًقا بلد جميل لديه تاريخ ولكن ليس لديه حاضر.
قال يوسف:

_  هل ترى النيل هذا؟
_  نعم.

_  هن���اك أس���طورة تق���ول: إن���ه نزل من الس���ماء على جن���اح أحد 
المالئك���ة وكان يحم���ل الني���ل على جناحه األيس���ر ويحمل 

الفرات على جناحه األيمن.
قال سلفاتور في تعجب:

_  أين قرأت ذلك؟
_  بل سمعت.. 

أنا أحب أن أستمع إلى المصريين فلديهم الكثير من الحكايات 
العجيب���ة ول���ك أن تعلم أن���ه كان عند المصرين قديًما عيد يس���مى 
عي���د "الغط���اس" وكانت ليلة ه���ذا العيد ال ينام فيه���ا المصريين، 
كان���وا يجتمعون على ش���اطئ النيل الطويل حاملين المش���اعل من 
جنوب مصر إلى ش���مالها وكانوا يغطس���ون في النيل اعتقاًدا منهم 

أن ذلك يشفيهم من المرض ويحصنهم منه.
م���رت آمامهم امرأة في عقده���ا الثالث تمتل���ئ باألنوثة، ترتدي 
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مالبس رياضية مثيرة ويس���ير خلفها رجل أربعيني ذو بش���رة سمراء 
وتس���ير خلفهم أعين جميع رواد النادي.. ينظرون إلى المرأة الفاتنة 
والطويل���ة كنخل���ة والمس���تقيمة والمنحوت���ة كمس���لة فرعوني���ة.. 
يسخرون من الرجل الذي يسير خلفها وقد بدا للجميع أنه زوجها. 

دقق سلفاتور هو اآلخر في المرأة وقال ليوسف:
_  عجيب هو أمر المرأة المصرية! 

ضحك يوسف وقال:
_  عندم���ا غرق م���ن غرق من أه���ل مصر مع فرعون موس���ى ولم 
يبق���ى غي���ر العبيد واأُلجراء.. لم تتحمل النس���اء غياب الرجال 
فتزوج���ت المرأة عبده���ا وتزوجت األخرى من أجيرها بعد أن 
اش���ترطن عليهم أال يفعلوا أي ش���يء إال بإذنهن، ومن هنا جاء 
أمر نس���اء مصر على رجالها، وأعتقد أن هذا الرجل _ أشار 
للرجل الذي يسير خلف المرأة_ حفيد أحد العبيد أو اأُلجراء 

وهذه المرأة غرق رجلها مع الفرعون. 
ضحك سلفاتور وسأله يوسف:

هل تعلم لماذا لون بشرة هذا الرجل سمراء؟
_  أكيد من جنوب مصر.. من النوبة أو أسوان. 

_  وقد يكون أصله من الحبشة فبعد الغرق نكح العبيد السود 
النس���اء المصري���ات واختلطت األنس���اب ولم تعد تس���تطيع أن 

تميز المصري من النوبي من الحبشي. 
تأمل سلفاتور كالم يوسف وهو يراقب المرأة والرجل من بعيد 

ثم قال:
_  إن ه���ذا الرج���ل ال يمل���ك الش���خصية ليغي���ر عليه���ا فالرج���ل 
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المصري يا س���لفاتور قليل الغيرة وأكبر دليل على ذلك قصة 
نبي اهلل يوسف مع زليخة زوجة عزيز مصر، حين راودته عن 
نفس���ه وحتى عندما شهد ش���اهد من أهلها عليها، مع ذلك لم 
يعاقبها العزيز زوجها، إنما قال لها استغفري ربك وتوبي إليه.
أومأ يوسف برأسه إيماءات سريعة مصدًقا على كالم سلفاتور وقال:
_  نع���م يا أخ���ي فنحن يعمل لدين���ا في تجارتنا فتي���ات مصريات 
يمتلك���ن حضور وش���خصية وق���وة لن تجدها ف���ي كثير من 

الرجال المصريين.. هل تعرف منيرة التي تعمل لدينا؟
_  نع���م فه���ي فت���اة تلفت انتب���اه الجميع وأن���ا أراها أجم���ل فتيات 

المحل. 
ضحك يوسف وسأله:

_  هل تعرف سالم الجنايني؟
_  نعم أعرفه جيًدا. 

_  هو والد منيرة يا سلفاتور. 
اندهش سلفاتور وضحك متعجًبا وقال وهو ينهض:

_  ما أغرب وأعجب هذا البلد. 
_  إجلس يا سلفاتور فلم ننتهي بعد.

أخ���رج س���لفاتور من بي���ن مالبس���ه س���اعة عتيقة كان���ت لوالده 
متصلة بسلسلة ذهبية ونظر فيها وجلس من جديد.

ثم أكمل يوسف:
_  ُأذك���رك ي���ا س���لفاتور من جدي���د بكلمات س���المون.. كان 
يطالبنا باالندماج أكثر مع طبقات الشعب المصري المختلفة 
ونحن نتعامل فقط مع األثرياء وقد ش���غلني هذا األمر كثيًرا 
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إلى أن وجدت السبيل لذلك.
_  ما هو؟

Oreco أوريكو  _
_  ماذا!؟

_  سلس���لة محالت جديدة س���نطلق عليها أوريك���و تخدم جميع 
الطبقات وباألخص الطبقات الفقيرة والبسيطة منها. 

_  فكرة رائعة يا أخي.  
_  هذه المحالت س���تجعل اسم شيكوريل في كل بيت مصري 
بس���يط وقد يأتي اليوم الذي يصبح فيه اس���م مصري بامتياز 

وعندها لن ننشغل بأمر األتراك واإلنجليز. 
_  أعتق���د أن ه���ذاء م���ا كان يري���ده ويتمن���اه س���المون.. البد أن 

أنصرف األن يا أخي. 
انصرف س���لفاتور وظل يوسف يتنقل في النادي الكبير بعد أن 
أنصفوا نساء مصر على رجالها، في المساء إلتقى يوسف بسلفاتور 
م���ن جدي���د وحكى له عن الرجل الذي إلتقى به في نادي الجزيرة.. 

عضو منظمة بيتار فانزعج يوسف وقال في غضب:
_  لن نترك المنظمات الصهيونية تعبث بعقول يهود مصر.

_  فعاًل يا أخي ولكن ما العمل؟
_  منذ متى وعائلة قطاوي تتزعم اليهود في مصر؟

_  من���ذ زم���ن بعي���د فزعامة الطائف���ة اليهودية لم تخ���رج من هذه 
العائلة وقت أن جاء إليش���ع قطاوي إلى مصر وتزعم من بعده 

يعقوب قطاوي. 
_  أعتق���د أنه ج���اء الوق���ت لننهي وصاي���ة تلك العائل���ة على يهود 
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مصر. 
_  لصالح من؟

_  لصالحنا نحن.
_  ماذا تقصد؟

_  أريد أن تنتقل الزعامة ألحدنا. 
غاب سلفاتور لثواني يتدبر األمر ثم قال: 

هذا األمر يحتاج إلى الكثير من التفكير. 
_  فكرت في األمر كثيًرا.

_  إًذا فلنسعي إلى ذلك.
_  ولكن البد أن ننشغل بأمر أوريكو أواًل.

_  فلتت���رك ل���ي أم���ر أوريك���و ولتس���عي أن���ت لزعام���ة الطائف���ة 
اليهودية، وأنا معك. 
قال يوسف في تصميم:

_  اتفقنا يا أخي.
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عزيزة

ه���واء نجس.. وأنت تس���ير في ح���ي الواس���عة باألزبكية.. تكاد 
تستمع لصوت ارتطام األجساد العارية ببعضها نتيجة الجماع القوي 

والعنيف حيث يدفع له الرجال ليحيا به أهل الحي البائس.
قوادوا بيوت الرزيلة مصطفون على رأس الحي يستقبلون الزبائن 
ويعرض���ون عليه���م صور فتياتهم.. بدا لهم س���عيد م���ن الوهلة األولى 
زب���ون يبحث عن المتعة ف���ي حضن فتاة لم تتج���اوز عقدها الثاني، 
يفتش في جسدها عن مكان نظيف يترك به عالمة يوسخه بمائه 
الس���اخن.. ورأى آخ���رون أن���ه يبح���ث عن س���يدة ف���ي األربعين طرية 
الجس���د يحتم���ي تحت نهديها م���ن مخاوفه، ويكتب عل���ى أردافها 
المترهلة قصته وأس���راره، لكنه يبحث عن بيت قتيله الثانى الذي 
دخله منذ أكثر من تس���عة أعوام عندما اصطحبه ذات يوم وقضيا 
مًعا أكثر من أسبوع في الحي، حيث تنقل خالله سعيد بين معظم 
بي���وت الدعارة وتذوق طعم النس���اء بنهم فتخل���ص من توتر البدايات 
وأصبح يحترف الجنس، يعلم كل خبايا النس���اء، يجامع الصغيرة 
والكبيرة والنحيفة والبدينة يس���رق منهن المتعة ويروي أجسادهن 

وقتما أراد..
_  9 سنين ُتغير العالم وتبدله.

جملة قالها س���عيد لنفس���ه وهو ينف���ث دخان س���يجارته الملتهب 
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والهارب من س���خونة الشاي بعد أن جلس على أحد المقاهي وتعمد 
الجلوس بجوار رجل مس���ن س���قطت أس���نانه في زحمة األيام وتبدل 
لون ش���عره حتى أصبح بال لون، اقترب منه س���عيد بكرسيه وطلب 

له قرص معسل وشاي، فقال الرجل العجوز شاكًرا:
_  ش���كًرا ي���ا ابن���ي أنا عم���ك محمد.. إن���ت مين؟ إن���ت مش من 

الواسعة.
_  إنت تعرف كل أهل الواسعة؟

_  70 س���نة ي���ا ابني كل عم���ري قضيته هنا.. أن���ا أقدم من كل 
البيوت دي.  

_  فعاًل أنا مش من الواسعة أنا من بوالق أبو العال.
_  وبتعمل إيه هنا؟

_  بدور على بيت صديق. 
_  اسمه إيه صاحبك ده؟

_  عبد اهلل. 
_  أي عبد اهلل فيهم؟

_  معرفش غير عبد اهلل بس أنا جيت معاه هنا من 9 سنين ومش 
فاك���ر البي���ت وس���معت أن هو م���ات وكان له فل���وس عندي 

وقولت أوصلها ألمه وأخواته البنات. 
_  مات..

نطق الرجل بالكلمة وسحب من الشيشة الهواء المليء بالدخان 
ابتلع معظمه ونفث ما تبقى في الهواء وسأل سعيد:

_  أخو هند وعزيزة ابن الست قرنفلة؟
_  هو عنده أختين بس أنا مش فاكر أساميهم.
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_  شايف البيت الواطي ده )وأشار لبيت يتوسط الحارة (.
قال سعيد وهو يتبين البيت:

_  أه.
_  هو ده بيت عبد اهلل.

_  وأمه وأخواته أخبارهم إيه يا عم محمد؟
_  شايف الجحش اللي قاعد على مدخل البيت؟

_ أه.
_  ده قرن���ي جوز هند الكبيرة.. في ليلة س���ودة وصل خبر مقتل 
عب���د اهلل ودخ���ل قرن���ي ضح���ك عل���ى أخوات���ه وكانوا لس���ه 
صغيري���ن واتج���وز الكبيرة ورم���ى الولية العج���وزة في أوضة 
عل���ى الس���طوح ورخ���ص البي���ت وش���غل البنتين وج���اب عليهم 

كمان كام بنت.
_  شغلهم في إيه؟

سخر الرجل من السؤال وقال وهو يضحك:
_  شغلهم في قصر القبة. 

اس���توعب س���عيد مقص���د الرج���ل وس���خر ه���و أيًض���ا من نفس���ه 
بضحكة وأكمل الرجل قائاًل:

_  وال���د عب���د اهلل كان صاحب���ي مات وهو في ش���بابه ووصاني 
على أوالده.

صمت الرجل وقال له سعيد:
_  وبعدين؟

_  وبعدين إيه يا أفندي؟ 



104

ثم استطرد بعصبية:
_  طلع���ت راج���ل خول دا أن���ا مقدرتش أرب���ى والدي هعرف إزاي 

أعمل بالوصية؟ 
ثم ترك الشيشة وانصرف في صمت كئيب تارًكا الشاي دون 
أن يقت���رب من���ه وقام س���عيد هو اآلخر قاصًدا بي���ت عبد اهلل بعد أن 
ت���رك حقيبته الزرقاء لصبي المقهى بعد أن منحه بقش���يش أس���عده 
فاحتض���ن الحقيبة وطمأنه عليها، وم���ا أن أصبح على بعد خطوات 
من البيت حتى قام قرني من مقعده وهو يبتسم ابتسامة بلهاء ُمرحًبا 
بالزب���ون وع���رض عليه بضاعت���ه بمجموعة ص���ور أخرجها من جيبه 

فطلب سعيد عزيزة باالسم فقال له قرني:
_ إنت زبون بقى وأنا مش واخد بالي؟  

ثم اصطحبه إلى الش���قة وعندها تذكر س���عيد أيامه في البيت 
ودخ���ل خل���ف قرني فوج���د هند تتوس���ط بعض الفتي���ات وقد تعرف 
عل���ى مالمحها وأش���ار قرن���ي ألصغرهن فقامت وجذبت س���عيد من 
قميصه فس���ار خلفها إلى أن أدخلته غرفة كانت في الماضي لعبد 
اهلل وجلست على طرف السرير تنتظره فظل بالقرب من الباب ولم 

يتحرك فقالت بصوت عذب:
_  أنت ناوي على إيه بقى؟

فرد عليها بسؤال أربكها:
_  أخبارك إيه يا عزيزة؟

دققت في مالمحه وسألته:
_  إنت تعرفني منين أنا أول مرة أشوفك؟

تحرك خطوتين وجلس بجانبها وقال:
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_  شوفتيني في طفولتك وأكيد مش فاكراني. 
_  أنت مين؟
_  أنا سعيد.

_  سعيد مين؟
_  صديق عبد اهلل أخوكي اهلل يرحمه.

انتفض جسد عزيزة وابتعدت عنه وهي ال تجد ما تقول فجذبها 
من ذراعها برفق وأجلسها من جديد وطمأنها قائاًل:

_  ماتخفيش أنا هنا عشان أحميكي وأخلصك من جوز أختك. 
قالت ساخرة:

_  تحميني من إيه؟ 
ث���م لمع���ت عيناها ونزعت مالبس���ها حتى صارت كي���وم ولدتها 

أمها وهي تقول:
_  جس���مي ده اتع���ود على ق���ذارة الرجالة وإنت ش���كلك نضيف 
وعش���ان خاطر أخوي���ا والعش���رة القديمة الحس���اب المرة دي 

عندي..
اقترب منها ووضع كفه على ش���فتيها فصمتت وضمها لحضنه 

فبللت قميصه بماء عينها وهمس في أذنها:
_  كم رجل نام معاكي؟

قالت بال اهتمام:
_  كتي�ر. 

حمله���ا ع���ن األرض ووضعه���ا على الس���رير وانحنى وقب���ل يديها 
ومس���ح دموعه���ا برف���ق وأمطره���ا بُقب���الت س���اخنة وتحركت يده 
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الخبي���رة بالنس���اء تداعب الجس���د المنهك تطيب جروحه، ش���عرت 
بنش���وة لم تش���عر بها من قبل، انتفض جس���دها أكث���ر من مرة في 

نصف ساعة وهمس من جديد بنفس السؤال؟
_  كم رجل نام معاكي؟

ابتسمت هامسة:
_  واحد.. كانوا حيوانات وإنت راجلي الوحيد. 

_  إيه رأيك نتجوز يا عزيزة؟
رمقته في دهش���ه وفي أقل من أس���بوع تزوجها واقتسم البيت مع 
قرني وأعاد قرنفلة أم عبد اهلل لغرفتها بالمنزل بعد أن عاش���ت في 
منفاها اإلجباري بغرفة قذرة على السطوح، شعر قرني بالضياع بعد 
أن ألغي س���عيد ترخيص الدعارة وط���رد الفتيات، فدبر له مكيدة 
حي���ث وضع في غرفته وبين مالبس���ه س���الح إنجلي���زي، وذهب إلى 

معسكر اإلنجليز وأبلغ عنه.
وج���اءت القوات بعد أن انتصف الليل وضبطت الس���الح وُحكم 

على سعيد بالسجن المشدد خمسة أعوام.
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في 30 يناير 1933م وصل أدولف هتلر لرأس السلطة
في ألمانيا وأصبح مستشار ألمانيا الرابع والعشرون. 

عندم���ا اخت���ارت مجل���ة التاي���م األمريكي���ة أدول���ف هتل���ر واحد 
م���ن بين مئة ش���خصية أثرت في تاريخ البش���رية لم تك���ن مفاجئة.. 
فالرج���ل الذي تس���بب في أكثر الحروب دموية في تاريخ البش���رية 
راح ضحيتها حولي 80 مليون قتيل في الفترة ما بين )1939_1945( 
م.. خرج من النمس���ا مس���قط رأس���ه فناًنا فاش���اًل.. خرج بال أهل أو 
أصدق���اء إل���ى ألمانيا وانض���م للحزب الن���ازي ع���ام 1920م، أصبح 
زعيمه بعد عام واحد وقد حارب ضمن القوات األلمانية أثناء الحرب 
العالمي���ة األول���ى )1914م_1918( وس���عى هتل���ر لمعاداة الش���يوعية 
لصال���ح األف���كار القومية المؤمن بها، وف���ي عام 1933م صنع وهو 
على رأس الس���لطة دولة شمولية ديكتاتورية، سيطر النازيون على 
أغلبية البرلمان بعد انتخابات عامة، وكان لهتلر كاريزما خاصة 

جذبت الناخبين ورجحت كفة الحزب النازي.
ح���اول اليه���ود في ألماني���ا الصمود ضد ع���داء النازيين رافضين 
اتهامهم بعدم الوالء للوطن وسعوا للحوار في بداية األمر ثم تظاهروا 
ضد مقاطعة تجارتهم، مع الوقت تم تطهير الجهاز اإلداري األلماني 
منه���م وعمل النازيون عل���ى تهجير يهود ألماني���ا بالكامل ورفضت 
الواليات المتحدة األمريكية استقبالهم كما رفضت كل أوروبا.
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ف���ي ع���ام 1934م وبعد ع���ام واحد م���ن حكم هتلر هاج���ر اثنان 
وأربعون ألف يهودي إلى أرض فلسطين.

كانت وزارة الخارجية األمريكية هي من ساعدت يهود أوروبا 
ش���رقها وغربها في الهجرة مع جه���ود بريطانية أيًضا، كان معظم 
ه���ؤالء اليه���ود من أوروبا الش���رقية )اإلش���كيناز( وه���م من وضعوا 

األساس الديموغرافي لدولة الكيان الصهيوني.
بع���د ع���ام )1935م( هاج���ر ثالثون ألف يهودي آخ���رون إلى أرض 
فلس���طين معظمهم م���ن أوروبا، وكان���ت المنظم���ة اليهودية بلندن 
تمدهم بالطعام والمأوى وتوفر لهم الس���فن والقطارات لتنقلهم إلى 
الش���رق األوس���ط، كان فرع المنظم���ة في الق���دس يمدهم بالمال 
ويمنحهم األرض والس���الح وينظم لهم تدريبات عس���كرية ليعدهم 

للقيام بعمليات إرهابية. 
ف���ي نفس العام )1935م( كانت القاهرة تغلي بل كل مصر من 
األسكندرية إلى أسوان.. كانت نصف ثورة كما وصفها األستاذ 
"محمد حس���نين هيكل" ، لكنها منس���ية في الذاكرة الوطنية، 
وكان المح���رك الرئيس���ي له���ا هم الطلبة وأدت إلس���قاط دس���تور 
1930م لصالح دس���تور 23، وش���كل مصطفى النحاس الحكومة 

بعد إقالة حكومة محمد توفيق نس���يم، وت���م توقيع اتفاقية 1936م 
بين مصر وبريطانيا والتي نصت على انشاء جيش مصري قوي.

كان العام���ل البش���ري ض���روري إلقامة هذا الجي���ش، وعندها 
جاءت الفرصة ألبناء المصرين البسطاء لاللتحاق بصفوف الجيش.

محمود سالم 
عندما ُنطق اس���مه ضمن أس���ماء المقبولين في الكلية الحربية 
ل���م يص���دق محمود أذن���ه وانتظر حتى انتهى الناطق بكل األس���ماء 
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وس���أل من جديد فتأكد، عندها عاد إلى بيته شارًدا داخله شعور 
عجي���ب.. لم تك���ن منيرة قد ع���ادت بعد من عملها وال والده س���الم 
الجناين���ي، فجلس ينتظرهما عند مدخ���ل البيت، وحين لمح منيرة 
قادمة من بعيد صعد وترك الباب مفتوًحا لتدخل، وبدخولها هتف:

_  قبلوني في الحربية يا منيرة.
صرخت:

_  بتتكلم بجد يا محمود.
_  أه يا حبيبتي.

اقتربت منه وضمته بقوة..
وفي المس���اء عاد سالم من قصر شيكوريل واحتفل بولده ووزع 
الشربات على الحارة وهو فخور بأبنائه محمود ومنيرة ونام مطمئًنا 
على مس���تقبلهم ولم يش���غله إال زواج منيرة قد تجاوز عمرها 31 عام 
وطلبه���ا لل���زواج العديد من أبناء الح���ارة وخارجها، وكانت ترفض 
فاحتار سالم في أمرها، وفي ليلة شتوية بينما منيرة تجلس وحيدة 
بغرفته���ا تحتمي م���ن البرد بكلمات س���عيد الدافئ���ة المحفورة في 
ذاكرته���ا دخل عليها والدها وأخرجها م���ن دفئها إلى العالم البارد 

فاعتدلت ورحبت به وقالت مبتسمة:
_  نورتني يا حاج سالم.

جلس الرجل بجانبها وسألها؟
_  م���ش عارف هنق���در نعيش من غيرك إزاي ي���ا بنتي بس البنت 

ملهاش غير الجواز واللي عايزينك كتير. 
أدركت سبب الزيارة الغير معتادة وقبل أن تنطق قال والدها:

_  اتقدمل���ك والد ن���اس كتي���ر أي بن���ت تتمناهم يا منيرة ولس���ه 
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بيتمنوا أى إشارة منك. 
صمت الرجل لحظات وقال:

_  ريحين���ي ي���ا بنت���ي وقوليلي إنِت عاي���زة إيه وبتفك���ري في إيه 
نفسي أفرح بيكي قبل ما أموت. 

_  بع���د الش���ر عليك يا باب���ا ومتقلقش قريب هتف���رح بيا بس إنت 
مستعجل عايز تجوزني وتشوفلك عروسة إنت كمان يا راجل 

يا عجوز. 
ضحك الرجل بصعوبة:

_  نفسي أفرح بيكي يا بنتي. 
_  قريب يا بابا إن شاء اهلل بس إنت إدعيلي. 

_  بدعيل���ك م���ع كل صب���اح وراضي عن���ك يا منيرة بس نفس���ي 
أطم���ن عليك���ي وأخوك���ي الحمد هلل ربنا كرم���ه واطمنت 

عليه بس إنت بنت وأنا خايف عليكي. 
_  متخافش يا حاج بنتك راجل. 

_  تفتكري مين سأل عليكي تاني يا منيرة؟
_  مين؟

_  شبح الخواجة. 
_  شبح.. الخواجة!!!

كان الرجل اعتاد مجالس���ة ش���بح س���المون وأصبح تجس���ده له 
شيء عادي.. بل أصبح رفيق شبه دائم وأحياًنا يراه في اليوم أكثر 

من مرة وحين يغيب لفترات وينقطع يشعر سالم بالفقد والفراغ.
_  مش مصدقاني يا منيرة أبوكي كبر صحيح بس لسه بعقله.
_  دا إنت س���يد العاقلين يا بابا بس إنت ش���ايف أن الموضوع ده 
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عادي والمفروض أصدقه بسهوله؟
_  الكل في الزمالك عارف بحكاية شبح الخواجة. 

_  طيب ليه بيسأل عليا؟
_  س���أل عليك���ي مرتي���ن وأنا آخ���ر مرة س���ألته ليه مني���رة اللي 

بتسأل عنها؟
_  وقالك إيه؟

_  قالي إن إنِت آخر حاجة فكر فيها قبل ما يموت وكان ناوي 
يفصلك من الشغل. 

_  ليه؟
_  كان بيخاف من العناد اللي في عيونك.. هو قالي كده.

تعجبت منيرة من القدر وتذكرت سعيد ورغبته في قتل سالمون 
من أجل منعها من العمل واكتش���فت أن الشيء الوحيد الذي كان 
يس���تطيع أن يبعده���ا عن عملها هو بقاء الخواج���ة على قيد الحياة، 

استفاقت وقالت لوالدها ساخرة:
_  سلملي عليه. 

انصرف س���الم وت���رك منيرة للب���رد القارص والصم���ت المخيف 
تذكرت رقصتها مع سعيد ليلة فرح فاطمة، في نفس الوقت كان 
سعيد يقضي أخر أيامه في السجن.. أكثر من أربع أعوام في زنزانة 
ضيقة.. كئيبة وباردة كل نومها كوابيس وكل أحالمها منس���ية 
ب���ال تفاصي���ل ُتذكر حت���ى أصبح يخ���اف النوم، ف���ي يقظته كان 
يعي���د ش���ريط ذكرياته م���ن الطفولة حتى حاض���ره المرير ويتوقف 

بالساعات عند كل ذكرى جمعته بمنيرة وكان يردد دائًما:
_  ومن غيرك يا منيرة يهون عليا سجني؟
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_  لم أنس���ى طفولتك.. شبابك..  كبريائك الملكي.. شطحاتك 
وجنونك.. غضبك ويأسك.. فرحك وحلمك..

وعندما يفرغ من ذكرياته يأسره الخيال.. يطوي جدار الزنزانة 
واألس���وار العالي���ة كورق���ة يفركها تح���ت أقدامه ويخط���ف منيرة 
ويرح���ل بها بعيد ع���ن دولة الملك واألتراك واإلنجلي���ز.. بعيًدا يرحل 

بحبيبته في عزلة بها منيرة.. منيرة فقط.
ومن الخيال للواقع حيث أصيب في آخر أيامه بهواجس أفسدت 
ذكريات���ه وخياله فأصبح متوتر يتمنى أن يأتيه خبر من عند منيرة 
يطمئن���ه، م���رت أيام���ه األخي���رة أصعب م���ن أيامه األول���ى، لكنها 
م���رت، وأنهى فترة س���جنه، وكان قد عقد الني���ة أن ُينهي ما بدئه 

قبل سجنه فتوجه مباشًرة إلى حي الواسعة باألزبكية. 
ل���م تختل���ف الح���ارة كثيًرا.. ظل���ت عل���ى نجاس���تها وإزداد عدد 
القوادي���ن عل���ى مدخلها، وتوج���ه إلى منزل عب���داهلل ولم يجد قرني 
أمامه فصعد الس���لم وطرق الباب.. فتح���ت عزيزة فتغير لون وجهها 

وصرخت باسمه وعانقته بشده فسألها:
_  أخباركم إيه يا عزيزة؟

_  إحنا بخير اطمن يا سعيد.
_  وقرني فين؟

قبضت على ذراعه بقوة وقالت:
_  قتلت���ه وانتقمت لجوزي.. كان ن���اوي يرخص البيت من جديد 
وإحنا ما صدقنا نضفناه والفضل يرجع ليك يا راجلي الوحيد. 

_  عرفتي تقتلي يا عزيزة؟
_  أسهل حاجة الموت.
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ثم أشارت إلى قلب سعيد وأردفت:
_  أسهل من الحياة بكتير. 

_  وأختك عملت إيه؟
_  أختي كانت بنت أرجل من شنبات كتير بس قرني حولها لبنت 
ضعيف���ة وجبانة ولما قتلت جوزها خافت مني ومقدرتش تتكلم 
واتجوزت تاني وس���ابت الحارة كلها، ودلوقتي خلفت بنت وولد 
وأم���ي خالص يا س���عيد ف���ي أيامه���ا األخيرة ومفيش ي���وم بطلت 

تدعيلك ونفسها تشوفك بتقول: إن أنت بتفكرها بعبد اهلل. 
عندما تم القبض على س���عيد كانت عزيزة أقرب لطفلة أكثر 
م���ن كونه���ا فتاة ناضج���ة تس���تطيع أن تقت���ل وهذا ما جعل س���عيد 

يتعجب ويسألها:  
_  قتلتي قرني إزاي؟

أدركت التعجب خلف السؤال وابتسمت وهي تقول:
_  تعلمت من أخويا ومن جوزي. 

ارتبك وسألها:
_  تقصدي إيه؟ 

_  إنت إيه حكايتك يا س���عيد إزاي تدخل وسطنا وتتجوزني في 
أقل من اسبوع؟

_وليه تتسجن 5 سنين وتخرج راضي... ليه كل ده؟
_وإي���ه الكت���اب الل���ي وس���ط هدوم���ك ده ولي���ه محتف���ظ بورق 

الجرايد؟
_علي رقم 1 وعبد اهلل أخويا رقم 2.. مين رقم 3؟

لم ينبس بكلمة حتى صمتت ليجيب.. 
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قال:
_  أن���ا الل���ي قتلت عب���د اهلل وقتلت عل���ي من قبل���ه وقتلت بعدهم 

ولكني توبت ودفعت التمن ولسه بدفع. 
_  وليه تندم وتدفع.. أنا أهو قتلت وممكن أقتل تاني عادي؟

قال: 
_  العشق..

وصمت.
ش���عرت أن خلف هذه الكلمات قصة كبي���رة وكانت تتأكد 
وه���و في حضنها، أن هذا الجس���د القوي روضت���ه أنثى، وأن دقات 
قلبه تهتف بإس���مها، لم تس���مع من قبل عن رجل ضحى وترك أهله 

وُسجن من أجل امرأة فهمست وقد تعلمت من همساته الرقيقة:
_ احكيلي؟.. ما أجمل كلمات الحب على لسانك. 

صوبت كرة متقنة دون أن تدري فسجلت هدف في إحدى زوايا قلب 
سعيد.. الزاوية التي سجلت باهتمام كلمات منيرة فقال ضاحًكا:

_  نفس كالم منيرة.
فتطلعت إليه:

_  اسمها منيرة؟
_ أه منيرة.

طلب منها ش���اي قب���ل أن يحكي لها فذهبت لتحضره فانش���غل 
بمؤخرتها الرائعة وهي تتموج على شاطئ شهوته المكبوتة، أشعل 
س���يجارة من النار التي اش���تعلت في جس���ده بعد خمس س���نوات لم 
يت���ذوق فيه���م طعم الجنس حتى في أحالمه حي���ث كان ينزوي في 
ركن من أركان الزنزانة يش���غله قلبه فقط وتأس���ره أدق تفاصيل 
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منيرة ثم فكر في عزيزة وتسأل:
_  هل انتظرته كما تنتظره منيرة وهل شعرت بخيبة أمل بعدما 

أفصح لها عن عشقه؟
 ترجرج صدرها وهي تضع الشاي أمامه والح كنزه أمام عينيه 
واضًحا.. ارتشف من الشاي فلم يشعر بسخونته أمام سخونة جسده 
وشعر بمذاق جديد.. اللذة األولى واالنطباع األول وكأنه لم يتذوق 
شاي من قبل وتأكد أن لذة الجنس ستكون أيًضا مثل لذة الشاي. 
كانت تعد له الش���اي هي على نار أخرى.. نار جس���د اعتاد عبث 
الرجال لسنوت وتحول لجسد راهبة فاجأة إلى أن ثار عليها اليوم أمام 

سعيد الذي تالعب به وأسكن غروره وهيجانه ثم غاب لسنوات. 
_  أم���ي س���امحتك حتى ل���و قتل���ت كل أوالدها بعد م���ا رجعتها 

ألوضتها وبناتها وأختي سعيدة بحياتها الجديدة وأوالدها.
ه���ذه الكلمات كانت أول ما نطق���ت عزيزة بعد أن حكى لها 

سعيد قصته وطلب منها العفو قائاًل:
_  وأنِت؟

_  مش هسامحك دلوقتي. 
وقضى سعيد مع عزيزة أكثر من ثالثة أشهر ماتت فيهم قرنفلة 
أم عبد اهلل وصلى عليها س���عيد الجنازة إمام وخلفه بضع رجال بعد 
أن اغتس���لوا من نجاس���تهم وس���اروا بالجنازة في ش���وارع األزبكية 
ودفنوها بالمقبرة التي احتفظت بما تبقى من جس���د عبد اهلل ابنها 
وس���محت ل���ه عزي���زة بالرحيل عندم���ا أراد أن ُيطلقه���ا رفضت حتى 
يتذكره���ا دائًما ويحميها حتى في غيابه كما صانت نفس���ها وهو 

في سجنه وآخر ما قالت له:
انتظرك كما تنتظرك منيرة...
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كادت أمط���ار الس���ماء ُتغ���رق القاه���رة، خلت الش���وارع بعد أن 
احتمى أهلها في البيوت وانطلقت سيارة سوداء تتبع القلم السياسي 
تشق شوارع القاهرة وتغتصب سكونها وترعب ساكنيها تستهدف 
ثالثة ش���باب.. كان���ت كالرصاصة الت���ي أطلقها قن���اص محترف 
نح���و هدف واضح.. خرجت الس���يارة بعد انتص���اف الليل وعادت مع 
أذان الفج���ر محمل���ة بفرس���ان جري���دة الصرخة التي تن���دد بالوضع 
السياس���ي، كان أول هؤالء الش���باب "فتحي رض���وان" الذي أصبح 

فيما بعد وزير اإلرشاد )وزير اإلعالم( عقب ثورة يوليو. 
أما الثاني "أحمد حس���ن" الذي أسس حزب مصر الفتاة والثالث 

"حافظ محمود" رئيس تحرير الجريدة. 
تس���بب اعتق���ال هؤالء الش���باب ف���ي اش���تعال الش���ارع المصري 
وتعاط���ف الجمي���ع معه���م وذه���ب الناس ف���ي جماعات إلى الس���جن 
ال���ذي أودعوا فيه مقدمين لهم أش���هى الطعام بش���كل يومي وقدم 
له���م المس���اجين الفراش واألغطية ومثل هؤالء الش���باب وقود لثورة 

كامنة في صدور المصريين.
ي���وم المحكمة تس���ابق المحام���ون للدفاع عنهم، خ���رج من بين 
الصفوف رجل شيخ جليل هو "محمد علي باشا علوبة" وزير حقانية 
س���ابق )وزي���ر ع���دل( وطلب م���ن القاضي إلق���اء كلمة فلم يس���تطع 
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القاض���ي الرفض أمام مكان���ة الرجل االجتماعي���ة والوزارية، قال 
علوبة للقاضي:

_  أطلب من حضراتكم تدوين كلمتي في محضر الجلسة.
وكان ه���ذا هو النظام المتب���ع في األنظمة القضائية حتى يومنا 
ه���ذا، وانطلق علوبة في خطاب حماس���ي قرأ خالل���ه مقال "حافظ 

محمود" الذي يحاكم بسببه، عندما انتهى قال للقاضي:
_  واآلن ي���ا س���يدي قل���ت وأس���جل ف���ي محض���ر الجلس���ة نف���س 
الكالم الذي ُس���جن هؤالء الش���باب بس���ببه، وعليك اآلن أن 

تطلق سراحهم أو تقضي بسجني معهم.
ضجت قاعة المحكمة بالتصفيق والهتاف وصاح القاضي:

_  ُرفعت الجلسة. 
وبعدها تنحى القاضي وحكم في القضية قاضي آخر أفرج عن 

الشباب الثالثة.
في التاس���ع م���ن نوفمبر عام 1935م صرح الس���ير "صمويل هور" 

وزير الخارجية البريطاني قائاًل:
_  "كان���ت نصيحتن���ا للمصرين موجهة ضد إعادة دس���توري 23 
و30 ألن األول ظه���ر أن���ه غير صالح للعم���ل والثاني ضد رغبة 

اإلجماع الوطني".
كان ه���ذا التصري���ح بمثاب���ة ع���ود ثق���اب أش���عل فتيل الث���ورة في 
أجس���اد المصريي���ن بع���د ش���عورهم باإلهانة تجاه حكومة تستش���ير 
اإلنجلي���ز ف���ي أمورهم وتنفذ إمالءات المحت���ل، كان هذا التصريح 
قب���ل عي���د الجه���اد الوطني بيومين فتح���ول االحتفال به���ذا العيد إلى 
مظاهرات قادها ش���باب الجامعة وانضم لهم طلبة المدارس هاتفين 
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ض���د تصريح هور وض���د اإلنجليز وض���د الحكوم���ة مطالبين بعودة 
دس���تور 23 ، عندما حاول الشباب عبور كوبري عباس في طريقهم 
إلى قلب القاهرة قاصدين بيت األمة وميدان عابدين منعهم البوليس 
وأطل���ق الن���ار على من تمكن م���ن العبور، وفي الي���وم التالي كانت 
المظاهرات على أُش���دها فخرج طالب الجامعة وشارك معهم طالب 
معظ���م الم���دارس واجت���از المتظاهري���ن ه���ذه المرة كوب���ري عباس 
ووجدوا كونس���تبالت اإلنجليز في انتظارهم، وحدث صدام قوي، 
س���قط على أثره الطال���ب "محمد عبدالمجيد مرس����ي" طالب كلية 
الزراعة جريًحا، وتوفى في المس���اء متأثًرا بجراحه، وس���قط طالب 
آخر هو "محمد عبدالحكيم الجارحى" طالب كلية اآلدب، وأصدر 
أحمد لطفي الس���يد مدي���ر جامعة القاه���رة ق���راًرا بإغالقها وتأجيل 

الدراسة.
في 16 نوفمبر خرجت مظاهرة كبيرة من مدرسة دار العلوم بحي 
المني���رة وحدث صدام بين هذه المظاهرة وبين البوليس واستش���هد 
الطالب "علي طه عفيفي" في اليوم التالي متأثًرا بجراحه وش���يعت 
جنازته من وسط القاهرة وسط اآلالف من المتظاهرين، وكان رد 
فعل حكومة نسيم باشا بمثابة زيت ملتهب ُألقي على ألسنة النيران 
التي تعانق الس���ماء فزادت من اش���تعالها حيث نص البيان على منع 

التظاهر وهدد باستخدام العنف.
 بالفعل اش���تعلت المظاهرات أكثر وأكث���ر صبيحة البيان يوم 
21 نوفمب���ر وُأعلن هذا اليوم يوًما لإلضراب العام، وفي 27 نوفمبر 

عق���د الطلب���ة مؤتمرهم الع���ام بمدرجات كلية الط���ب واتفقوا على 
مقاطع���ة البضائع اإلنجليزي���ة، وترجمة المطالب إل���ى كل اللغات 
وتوزيعه���ا عل���ى كل المفوضي���ات األجنبي���ة وإرس���الها إلى صحف 
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إنجلت���را وأص���در أحمد لطفي الس���يد ق���راًرا آخر بإغ���الق الجامعة 
حتى منتصف ديسمبر .

ش���يد الطالب النصب التذكاري تخليًدا ألروح الشهداء وحاول 
الس���ير هور م���ن خالل خط���اب في البرلم���ان اإلنجلي���زي التخفيف 
م���ن ح���دة تصريحه الس���ابق ولك���ن اس���تمرت ح���دة المظاهرات، 
وتشكلت في 11 ديسمبر "الجبهة الوطنية" وهي إئتالف من جميع 
األح���زاب وأرس���لوا خط���اب للملك مطالبي���ن فيه بإعادة دس���تور 23 
وأرس���لوا خط���اب آخر إل���ى المندوب الس���امي البريطان���ي مطالبين 
إياه بإبالغ حكومته في الرغبة بإبرام معاهدة بينها وبين حكومة 
مص���ر، وافق الملك على طلب الجبهة الوطنية وأصدر أمًرا ملكًيا 
في 12 ديسمبر بإعادة دستور 23 وُأجبرت حكومة نسيم باشا على 
االس���تقالة، وش���كل مصطفى النحاس الحكومة التي أبرمت مع 

الحكومة اإلنجليزية معاهدة 36.
ص���ار الطلبة بعد ع���ام 1935م رجااًل في طريق اس���تقالل الوطن 

وأصبح حلم االستقالل مشروًعا وممكًنا وقريًبا.
أدرك يوس���ف شيكوريل حتمية انش���اء أوريكو في أسرع وقت 
ممك���ن فتخل���ى عن الجل���وس في ن���ادي الجزيرة م���ع كل صباح، 
وانش���غل عن الني���ل بمتابعة أخب���ار المظاهرات واإلعداد للمش���روع 
الجدي���د، اعت���اد الذه���اب مبك���ًرا إل���ى المح���ل الكبي���ر بميدان 
العتبة، ذات يوم كان جالًسا وأمامه كومة من الصحف القاهرية 
واألجنبي���ة فطل���ب القه���وة المعت���ادة وأرس���ل في طل���ب مجموعة من 
العم���ال من بينهم منيرة في الوقت الذي كانت منيرة تذوب وس���ط 
الطلب���ة الذين يملؤن الش���وارع تهت���ف معهم بصوتها المميز يس���قط 
اإلنجليز.. يس���قط اإلحتالل والوصاية.. يس���قط نسيم وتسقط كل 
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الحكومة، وصلت محل ش���يكوريل بعد الس���اعة العاشرة صباًحا 
وتوجهت مباش���رة إلى مكتب يوسف، وكان سلفاتور شيكوريل 
أيًض���ا في المكتب، معهما مجموعة من العمال على رأس���هم مدام 
مي���رال فحيتهم مني���رة واعتذرت ع���ن التأخير، أكمل الجالس���ون 
دائرة النقاش وقال يوس���ف ش���يكوريل من جديد حت���ى تعلم منيرة 

سبب االجتماع:
_  س���نفتتح محل جديد بأسعار تناس���ب جميع المصرين ونحتاج 
م���ن بينك���م م���ن يديره ويخت���ار عمال���ه وقد اتفقت م���ع مدام 
مي���رال أن تك���ون هي المس���ئولة عن إدارت���ه وأن ترأس منيرة 

العمال هنا. 
كانت نبرة صوت يوسف شيكوريل قاطعة تعلن نهاية االجتماع 

دون نقاش ولكن سلفاتور كان لديه ما يضيفه فقال:
_  نه���دف إل���ى أن تكون محالت ش���يكوريل ل���كل المصرين 
وأرى أن تذه���ب مني���رة إلدارة المح���ل الجدي���د فهي تس���تطيع 

التعامل مع جميع فئات المصرين. 
قال يوسف:

_  رأيك صائب يا سلفاتور.. ونظر إلى منيرة... 
ل���م تجد مني���رة س���بب لترفض ولم تجد س���بب لتقب���ل فاكتفت 
بإيماءة خفيفة من رأسها لم يتبين يوسف شيكوريل منها الموافقة 
أو الرف���ض أو حت���ى طلب مهلة للتفكير، لكنه تبين حضور منيرة 
جي���ًدا فه���و حض���ور مختلف يمي���زه األعمى، أكتش���ف في نفس���ه 
إعجاب شديد بها وتخيل في لحظات محل شيكوريل بدونها فعاد 
مس���رًعا إلى رأيه وقال بعد أن نظر في الهواء يس���تجمع األفكار أو 

يصطنع التفكير أمام الحضور:
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_  أعتق���د أنه من األفضل أن تذهب مدام ميرال وأن تبقى منيرة 
هنا.

كان البد من سبب مقنع لعودته وتمسكه برأيه على األقل من 
أجل سلفاتور فأردف متحجًجا:

_  تذه���ب مدام ميرال لتختار العم���ال لخبرتها الكبيرة وتذهب 
منيرة بعد أن يستقر سير العمل بالمحل.

أب���دى س���لفاتور موافقت���ه وتحمس���ه للفك���رة فانتق���ل يوس���ف 
بمؤخرت���ه الرش���يقة م���ن أطراف الكرس���ي الكبير إل���ى منتصفه 
وأس���ند ظهره فخوًرا برجاحة فكره وس���رعة بديهته ونظر في زهو 
إل���ى أعلى فوجد أن���ف منيرة بنت الجنايني أعل���ى من نظره فتعجب 

وكتم غيظه وهو يحدث نفسه:
_  وم���ا أن���ِت إال حفي���دة جن���دي فرنس���ي ج���اء م���ع نابلي���ون عبر 
األس���كندرية أو حفي���دة أح���د اإلنجليز الذين عب���روا القنال 

وقضوا على جيش عرابي في التل الكبير.
ارت���دت خصل���ة ذهبي���ة من ش���عر مني���رة رفًضا لهواجس يوس���ف 
شيكوريل وخرجت عن باقي شعرها المصطف بعناية ورسمت على 
جبينه���ا نهر النيل بانحناءته وفروع���ه وفيضانه المجنون الذي أغرق 

سالمون شيكوريل، واليوم يسبح فيه يوسف ضد تياره العنيد.
تعج���ب يوس���ف وإحتار في أمر فتاة تهزم���ه حتى بصمتها وكان 
يتس���أل دائًما عن أس���باب ع���دم زواجه���ا، اليوم اكتش���ف أنها في 
انتظ���ار بطل خارق يفعل المس���تحيل من أجلها وتخيل نفس���ه بطلها 

وهو يقول لنفسه:
لما ال والسلطان فؤاد األول نفسه فعل المستحيل من أجل نازلي 
المصري���ة حتى تزوجها.. ولكن نازلي كانت بنت محافظ القاهرة 
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وقد أصبح وزيًرا بعد زواج ابنته من الس���لطان، ومنيرة بنت جنايني 
بسيط فما العمل؟

كانت منيرة تهمس لمدام ميرال وس���المون منشغل بأمر أوراق 
تخ���ص صفق���ة مالب���س إنجليزي���ة ف���ي الوقت ال���ذي كان يوس���ف 
ش���يكوريل يت���زوج م���ن منيرة ويعي���ش دور البطل وانته���ى االجتماع 

وبدأت مأساة يوسف شيكوريل.
ل���م تمضي س���وى أيام حت���ى انتهى عام 1935م بعد أن ُس���جل في 
الذاك���رة الوطني���ة المصري���ة بالدم���اء والهت���اف والصم���ود.. دم���اء 
الطلب���ة وهتاف الش���باب وصمود الفتية، وبينم���ا كانت الحكومة 
اإلنجليزي���ة توق���ع م���ع حكومة النح���اس على معاه���دة 36 من أجل 
تقني���ن اإلحتالل والبقاء في مصر كانت عائلة ش���يكوريل تس���عى 
للبق���اء في الجزيرة الس���احرة بالق���رب من النيل العظي���م عن طريق 
أوريكو بعد افتتاح كبير لم يش���هد أي فرع من فروع ش���يكوريل 

افتتاًحا مثله حضره عامة المصريين.
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سيد الرجال

عاد س���عيد مرة أخرى بعد خمس س���نوات مرت عليه كالقطار 
الثقي���ل الذي يس���ير بب���طء على قطب���ان تئن وتص���رخ.. رأى الخمس 
سنوات وقد حفرت وجه أمه من جديد وغيرت لون عينيها وشعرها 
وه���زل الجس���د العني���د وقلت الحرك���ة وتوترت الكلم���ات وغابت 
حدتها وبكت الس���يدة المس���نة وبكى في حضنها الهش والخاوي 

كأطالل بيت قديم مهجور ورجته وهي تقبض على كفه:
_  بالش تسيبني تاني يا ابني أنا كبرت ومليش غيرك.

قال وهو يحاول أن يلطف الحوار:
_  هي البنت فاطمة مش بتزورك وال إيه؟ إيه جوزها شغلها عنك 

يا حاجة؟ 
ردت وهي تتأمله:

_  فاطم���ة مالهاش دلوقتي غير جوزه���ا وده حقه عليها فين بقى 
حقي عيك يا سعيد؟

بكت من جديد.
قال وهو يحتضنها:

_  مش هسيبك تاني يا أمي.
اعتدلت ونظرت إليه وهي تقول بحدة:
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_  أنا شوفتلك عروستين اختار واحدة منهم.
تذكر منيرة وقال مبتسًما:

_  العروسة موجودة يا أمي بس إنت توافقي. 
نطقت في لهفة:

_  مين؟.. لو إنت موافق أنا موافقة بس بالش تبعد تاني. 
_  منيرة بنت عم سالم صاحبة فاطمة.

_  زين ما اخترت يا ابني منيرة واحدة من العروستين اللي كنت 
بقولك اختار واحدة منهم.

_  أنا اخترت من زمان يا أمي.
ابتسمت وهي تهز رأسها:

_  هي كانت مستنياك يا سعيد؟
_  أه يا أمي هي اللي بعدتني عن الحياة اللي كنت عايشها. 

_  واهلل فيه���ا الخي���ر ي���ا ابني طول عمرها بنت ح���الل اهلل يرحم 
أمها إنت متوعاش عليها يا سعيد.

_  فاكرها بس كنت صغير. 
_  كان���ت س���ت وال كل الس���تات.. فع���اًل ي���ا س���عيد الل���ي خلف 

مامتش. 
_  فعاًل يا أمي منيرة مش هالقي زيها.

_  طيب يا ابني مستني إيه؟
_  لسه يا أمي أنا غلطت كتير والزم أصلح اللي أنا عملته. 

_  إلمتي يا سعيد؟
_  مش عارف يا أمي. 
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_  البنت كبرت وأنت كمان كبرت. 
قال سعيد وهو يتوجه إلى غرفته:

_  ربنا يقدم اللي فيه الخير.. تصبحي على خير يا أمي.
دخ���ل غرفته وطل من ش���باكها على ش���باك مني���رة وهو يفكر 
في كالم أمه، وتعجب من تأثير الس���نوات الخمس���ة عليها، تأمل 
مالمح���ه ف���ي المرآة وأصابه هوس رؤية مني���رة فتذكر قدرته على 
اخت���راق األب���واب المغلقة، س���رعان ما عدل عن ه���ذه الفكرة ولم 

يستطع النوم في هذه الليلة حيث ظل يفكر ويتسأل:
_  ماذا فعلت بك األيام يا منيرة؟

_ هل بدلتك وغيرتك؟
_ لماذا تحملٍت معي وزر الماضي وخطورة المستقبل؟

أش���عل سيجارة وسحب دخانها على صدره كانتقام وجلد لذاته 
وهو يحدث نفسه:

_  كم ظلمتك يا بنت حارتي وصديقة أختي. 
ابتس���م وهو يتذكر كلماتها، عندها أطلت الش���مس من بعيد 

في فجر يوم موعود.. اليوم الذي سيلتقي فيه العاشقان.
في الثامنة صباًحا عاد سعيد لأليام الخوالي.. كان يعتاد دائًما 
االنتظ���ار كمن يداوم على ممارس���ة الرياضة م���ع كل صباح وهي 
ل���م تتأخ���ر كعادتها وأطلت من بعيد فاهتز س���عيد وتوترت أطرافه 
وارتفعت درجة حرارته بعض الشيء، تعجب من تأثير الزمن عليها.. 

إزدادت جمااًل وتألًقا فلعن السلطان وزوجاته وهو يقول:
_  أنِت السلطانة واألميرة وأنت السيدة األولى واألخيرة.

_  أنِت من هزمٍت الزمن والطبيعة. 
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_  ما أجملك، ما أروعك.
_  لن أتركك من جديد فأنا عدم إن لم تكوني أنِت الحياة. 

سعيد..
ن���داء داخلي من قلب منيرة وهي تخطو أولى خطواتها نحو محل 
ش���يكوريل، لم تلتفت خلفها خوًفا من خيبة أمل جديدة واكتفت 
بالنظر إلى ش���باك غرفته فوجدت���ه على غير العادة مفتوح فخدعت 

حركة الهواء العالق بها ونظرت خلفها في لهفة..
 كان سعيد على بعد خطوات منها. 

جمياًل كما تمنته. 
ومبتسًما كعادته. 

وأنيًقا كما عودها.. 
توقفت فاقترب منها فقابلته بالدموع وهي تقول:

_  خمس سنين يا سعيد. 
قال في شجن:

_  خمس سنين يا منيرة بهتف باسمك.. أنا خالص مش قادر. 
_  وال أنا يا حبيبي كفاية كده.

توجها مًعا إلى الميدان الكبير بعد أن صرفت نظر عن الذهاب 
للعمل وصرفت نظر أيًضا عن قتلى سعيد وماضيه.

لم يمر سوى شهر وشهدت بوالق فرح سعيد ومنيرة وحضر معظم 
العاملين في محل ش���يكوريل وعلى رأسهم يوسف شيكوريل بعد 
أن قبل دعوة منيرة بخيبة ظهرت على مالمحه ولم تستطع تفسيرها 
ولم تنش���غل بأمره، ومنحها يوس���ف ش���يكوريل فس���تان الفرح دون 
مقاب���ل كهدي���ة من المح���ل وهو حزين يتحس���ر عل���ى ضياعها بعد 
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أن ش���غلته وحركت ش���يًئا ما بداخله وصمم على الحضور، يدفعه 
الفضول لرؤية البطل سيد الرجال الذي حصل على الكنز الكبير 

واصطحب سلفاتور معه بحجة االحتكاك بالمصريين.
وقف س���الم الجنايني وبجانبه محمود ابنه في اس���تقبال ضيوف 
مني���رة ورح���ب ب� يوس���ف ش���يكورل وس���لفاتور وهو ُيع���رف محمود 

بفخر:
_  محمود ابني في الكلية الحربية. 

ابتس���م يوس���ف لس���لفاتور ابتس���امة بله���اء لي���س له���ا معن���ى غير 
السخرية وقال لمحمود:

_  الجي���ش المصري هيحارب من أجل اإلنجليز وال هيحارب من 
أجل األتراك؟ 

رد محمود في حدة:
_  من أجل المصريين.

قال سلفاتور:
_  ولماذا يحارب المصريون يا محمود؟

قال محمود في ثقة:
_  في يوٍم ما س���تتحول مصر إلى دولة حقيقية تستقل عن الوالي 

العثماني وتطرد اإلنجليز وكل ده يحتاج جيش قوي. 
قال يوسف لمحمود:

_  يوًما ما.... متى؟
ابتسم محمود ابتسامة هادئة وهو يقول:

_  عندما ينتهي فرح منيرة.. 
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أش���ار لمني���رة وه���ي تتألل���ئ وس���ط الزين���ة وس���عيد يعتل���ي كل 
الصخ���ب بحض���ور جميل وق���وي ورأى كل من حض���ر الفرح حجم 
النش���وة والفرحة على وجه العروسين، فأدركوا قصة العشق التي 
جمعتهم س���نين دون أن يعلموا عنها شيء، كان يوسف شيكوريل 
ينتفض كس���مكة حية طالتها النار بعد أن رأى س���عيد بطل منيرة 
الحقيق���ي ومحم���ود ضاب���ط الجي���ش واختل���ط بأبن���اء المصريي���ن 
الحقيقين ألول مرة، عاشت بوالق ليلة لم تشهد مثلها من قبل وعاد 
يوس���ف شيكوريل وس���لفاتور إلى جزيرة الزمالك صامتين فاقدين 

القدرة حتى على النقاش وقد آثروا الصمت.
اختلفت غرفة س���عيد بعض الشيء بعد تجديد األثاث واستقبلت 
رائحة دهان الحوائط العروسين فسارع سعيد بفتح الشباك ولم يطل 
ألول مرة على ش���باك غرفة منيرة فقد كانت خلفه تعبث بأش���يائه 
بعد أن جلس���ت أمام مكتبه الصغي���ر تبتلع مخاوفها وتحاول إزاحة 
الجب���ل ال���ذي بداخلها، س���قط نظرها عل���ى "الجرام فون" فأس���رع 

سعيد وثبت به أسطوانة مخزن عليها نغمات شرقية هادئة.
ابتسمت وضمته حتى عظامه بين ذراعيها والتهمت شفتيه بنهم، 
غاب���ا في قبلة طويلة ش���عرت ب���ه يرقض مع الدم ف���ي عروقها.. يوزع 
الحياة على جس���دها.. يمأل رأسها.. كان سعيد يتحسس الدنيا من 
حوله فوجدها صامتة ساكنة كمقبرة، أدرك أن الحياة فقط في 
حضن حبيبته واكتش���ف أن خبرته بالنس���اء تتالش���ى فليست كل 
النس���اء منيرة، مال نحو السرير وأجلسها وجلس بجانبها وبدأ ينزع 
مالبس���ه بعش���وائية، كانت منيرة قد أعدت له جسًدا ساخًنا وبين 

ساقيها كنز محفوظ معد ومستعد لليلة العمر.
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شبح بال ذاكرة

م���رت عل���ى القاهرة س���نوات غبية يحلبه���ا األتراك ف���ي الصباح 
ويغتصبها اإلنجليز في المس���اء وزرع القائد األلماني "رومل" األلغام 
ف���ي بطنه���ا بعد فرار مرتبك أم���ام قوات الحلفاء وم���رت على الدنيا 
س���ت س���نوات وهي تستنش���ق البارود وتلته���ب بنيران ح���رب عالمية 
أش���علها الرس���ام الفاش���ل "هتلر" حيث رس���م لوحة للعالم بدماء 80 
مليون إنسان وسعى نازيو ألمانيا لتهجير كل اليهود ومنع اليهودي 
من امتالك رخصة قيادة وُأجبر على حمل بطاقة هوية تبين ديانته.

م���ع بداية الحرب كان عدد اليهود في ألمانيا 200000 يهودي، 
وت���م ف���رض قواني���ن تمنعه���م من الس���ير في الش���وارع بجان���ب باقي 
األلمان، وت���م مصادرة األجه���زة الكهربائي���ة والدراجات الخاصة 
بهم والسيارات من  قبل الشرطة، مع الوقت تم تجريم استخدامهم 
للنق���ل الع���ام، وأقدم أكث���ر من 4000 يه���ودي على االنتح���ار، وتم 

تهجير اليهود بصورة منظمة.
ف���ي ع���ام 1942م ت���م إرس���ال م���ا تبق���ى منه���م ف���ي ألماني���ا إل���ى 
معس���كرات التكثيف، ولم يتبق في ألمانيا س���وى 15000 يهودي 
اس���تطاعوا االختباء والنجاة من الهولوكوس���ت التي قضت على ما 

يقرب من 200000 يهودي.
ف���ي فلس���طين كان���ت المعان���اة أكبر وأصع���ب وتدف���ق اليهود 
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عليه���ا م���ن كل أرج���اء األرض هرًبا م���ن هتلر وأماًل ف���ي بناء وطن 
ف���ي أرض الميعاد، كان بعض يهود مصر يتدفقون على فلس���طين 
مش���اركين المس���لحين في الدفاع عن األرض التي سيطروا عليها 
بل والس���عي نج���و المزيد، أم���ا اليهود الرافضي���ن إلقامة وطن على 
أرض فلس���طين فق���د كانوا يتحولون ش���يًئا فش���يًئا ويلتحقون بمن 

سبقهم إلى فلسطين.
رغم وصول سلفاتور شيكوريل إلى زعامة الطائفة اليهودية في 
مص���ر فقد كانت األحداث والتطورات الس���ريعة أقوى منه بعد أن 
اس���تغل عالقاته وش���هرته كقائد لمنتخب المب���ارزة المصري، قد 
ش���ارك باسم مصر في محافل رياضية إقليمية وعالمية ومع شهرته 
كتاج���ر كبي���ر يمتلك مناصفة م���ع أخيه األكبر ترك���ة مورينيو 
ش���يكوريل، قد رأى يوسف شيكوريل أن سلفاتور هو القادر على 
اإلطاحة بعائلة قطاوي من زعامة اليهود، بالفعل نجح في ذلك عام 

1946م، لكن بعد فوات األوان.

مرت فت���رات عصيبة على المنطقة بعد أن خمدت نيران الحرب 
في كل العالم واش���تعلت في أرض فلس���طين، خ���رج رجال الجيش 
المصري بعد الح���رب العالمية الثانية ناقمين على الملك واإلنجليز 
وع���اش محمود س���الم كل هذه األحدث، وصدى كلمات يوس���ف 

شيكوريل ال تفارقه.. 
_  من أجل من يحارب الجيش المصري يا محمود؟

أدرك مقص���ده ورأى بعينية وطًنا بأرضه وثروته وجيش���ه يتورط 
ف���ي ح���رب ال ناق���ة له فيه���ا وال جم���ل، ذات يوم وبعدما غ���اب لفترة 
ع���ن القاه���رة بعدم���ا ش���ارك م���ع كتيبت���ه بس���الح المدفعي���ة ف���ي 
مناورات متوترة عاد إلى القاهرة وذهب للقاء ش���قيقته منيرة بمحل 
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ش���يكوريل فصادف يوسف شيكوريل وهو في طريق الخروج من 
المحل فحاول تجاهله ولكن يوسف أسرع إليه قائاًل:

_  أهال يا حضرة الضابط.
رد محمود بوجه جامد:

_  أهاًل بحضرتك يا خواجة.
_  اس���تفز يوس���ف ش���يكوريل م���ن أس���لوب محمود ول���م تعجبه 

كلمة خواجة فقال:
_  أنا مش خواجة اتفضل نشرب قهوة في مكتبي. 

لم يجد محمود أي سبيل للرفض، سار خلف يوسف شيكوريل 
ال���ذي ع���اد إلى مكتب���ه من جدي���د وهو يس���أل محمود ع���ن أخبار 

الجيش المصري فقال محمود:
_  جاء الوقت ليكون لنا دور في كل ما يحدث. 

فقال يوسف:
_  كيف يا محمود وأنتم تحت مطرقة الملك وسندان اإلنجليز؟

ابتسم محمود بمعاناة وقال:
_  لن يستمر هذا الوضع كثيًرا فقد سأمنا. 

قال يوسف:
_  يا محمود ليس هناك أقوي من اإلنجليز ولن يسمحوا بذلك. 

رد محمود بتحفظ قائاًل:
_  ولكن الحق أقوى وأبقى.

دخ���ل س���لفاتور المكتب هو اآلخ���ر ومن بعده مني���رة وألول مرة 
يجتمع يوس���ف وس���لفاتور ومحمود ومنيرة في غرف���ة واحدة، رحب 
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س���لفاتور بمحمود وعانقته منيرة وجلس األربعة بعد أن طلب يوسف 
القهوة للجميع وتحدث سلفاتور إلى محمود قائاًل:

_  أصبح���ت زعي���م الطائفة اليهودية في مص���ر فكيف تنظرون 
من داخل الجيش ليهود مصر؟

قال محمود:
_  نح���ن نعل���م جيًدا ع���ن دور البعض م���ن يهود مصر ف���ي تمويل 
المنظمات الصهيونية وهذا ش���يء اس���تفز المصريين جيًش���ا 
وشعًبا، هناك من ذهب وحمل السالح في وجه أهل فلسطين 

وهناك من امتنع ورفض كل هذا.
قال يوسف:

_  وكيف ترى القادم وأنت رجل من رجال الجيش؟
ارتشف محمود من فنجان القهوة على عجل وأردف:

_  الوضع اختلط علينا كما اختلط على كل المصرين، هناك 
الكثي���رون أصبح���وا ناقمين عل���ى الوضع ورافضي���ن للعنف 
الممنه���ج واإلره���اب الواضح م���ن الجميع ضد أهل فلس���طين 
وقريًب���ا س���يكون لنا موقف وحس���اب عادل ل���كل من عاش 
بيننا وهو يس���عى خل���ف المنظمات الصهيوني���ة، نحن نعلمهم 

جيًدا. 
تدخل س���لفاتور وحاول إثبات الوالء وحسن النية، وسأل محمود 
عن بعض أفراد الجيش ممن تجمعه عالقة بهم، وس���أله عن طبيعة 

الموقف الذي يسعى إليه رجال الجيش. 
قال محمود متحفًظا من جديد:

_  اقترب اليوم الذي س���ترى فيه دور الجيش المصري ولن نترك 
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اإلنجلي���ز والمل���ك يعبث���ون بش���ئوننا، لن نترك أهل فلس���طين 
إلرهاب المنظمات اليهودية. 

ت���رك محم���ود ومني���رة يوس���ف وس���لفاتور وانصرف���ا تاركي���ن 
الش���قيقين ف���ي حالة توت���ر ممزوج���ة بالخوف م���ن كالم محمود، 

حاول سلفاتور طمأنة يوسف قائاًل:
_  نح���ن أبع���د ما يكون عن كل ما يح���دث ولنا من يحمينا هنا 
ول���ن يقت���رب أحد م���ن تجارتن���ا وأعمالن���ا، فأن���ا أنافس كل 
المنتخبات في المبارزة تحت علم مصر.. ال تقلق يا أخي فهذا 
وطننا، وفيه عاش���ت أس���رتنا ولن���ا قصرنا ولن���ا مقبرتنا التي 

سندفن بها إلى األبد، كما دفن والدنا ومن بعده سالمون.
فكر يوسف قلياًل وقال باقتضاب:

_  الب���د أن نفكر ف���ي كل االحتماالت، وف���ى كل األحول لن 
نذهب إلى أرض فلسطين. 

ابتسم سلفاتور وقال:
_  ولن نترك مصر من األساس. 

_  م���ن أي���ن تأتي���ك كل ه���ذه الثقة؟.. أل���م تر الح���دة في كالم 
اب���ن الجناين���ي الذي ظل يخدم في قصرن���ا إلى أن مات وطين 

حديقتنا ملتصق بجسده.
_  س���عيت منذ فترة يا يوسف لمصادقة رجال الجيش وأصبحت 

اآلن على عالقة قوية ببعضهم وهذا مصدر ثقتي.  
تأمل يوسف صورة سالمون التي تجاور صورة مورينيو األب:

_  مازال صدى كلمات س���المون يتردد على مس���امعي مع كل 
صب���اح وأن���ا أعب���ر النيل، فق���د كان ي���رى ما نعيش���ه اآلن يا 
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سلفاتور. 
نظر سلفاتور هو اآلخر إلى صورة سالمون وهو يقول:

_  وأن���ا ل���م أنس ما قال يا أخي ونحن فعلنا كل ما نس���تطيع من 
أجل قتل مخاوفه فماذا نفعل بعد كل ذلك؟

قال يوسف وهو يترك مقعده:
_  ف���ات األوان ي���ا أخي وما علينا س���وى مراقبة م���ا يحدث، وأن 
نس���تعد جيًدا ل���كل االحتماالت.. ثم غ���ادر المكتب تارًكا 
س���لفاتور وحيًدا يفكر في المصير الذي شغل سالمون ومن 

بعده يوسف واآلن أصابته الهواجس هو اآلخر. 
ف���ي الطريق إل���ى بوالق كان���ت منيرة تقبض عل���ى ذراع محمود 
تح���اول أن تس���توعب ما ي���دور وما يحدث، حكى له���ا عن الغضب 
داخ���ل الجي���ش بعد الح���رب، وذكر لها مأس���اة أهل فلس���طين مع 
اليه���ود ودور اإلنجلي���ز والملك ودور يهود مصر، عندها س���ألته عن 

دور أبناء شيكوريل فقال:
_  أبن���اء ش���يكوريل كله���م خ���وف والرع���ب واض���ح عليهم وده 
طبيعي بس���بب أعماله���م وتجارتهم، بس للحقيق���ة مالهومش 
دور واض���ح ف���ي كل الل���ي بيحص���ل في أرض فلس���طين على 

األقل إلى اآلن. 
لم تنتظر كثيًرا وسألته من جديد:

_  تفتكر إيه اللي ممكن يحصل يا محمود؟ 
قال في ثقة:

_  إحنا في الجيش مش هنسكت وهنتدخل في أقرب فرصة.
في جزيرة الزمالك كان ش���بح س���المون يعتلي األشجار يراقب 
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القاهرة وهو ملتصق بالقصر الكبير، قد اعتاد ككل األش���باح 
طبيع���ة وج���وده وظ���ن إن���ه أفض���ل حًظا م���ن س���الم الجناين���ي الذي 
م���ات وأصب���ح عدًما أما هو فمازال هناك ش���يًئا ما يربط���ه بالدنيا.. 
يح���اول أن يتذكر والده مورينيو ش���يكوريل فتغيب عنه ذكرياته 
ويقاسي كي يشعر بأوالده فال يستطيع فانشغل عنهم وتعلق أكثر 
بالحيوانات والحش���رات وصادق كالب الحراس���ة وأصبح يتجسد 
للبش���ر دون قص���د وبال أي مباالة ، لم يفك���ر في يوم من األيام في 

إيذاء أحد فانشغل الجميع عنه وانشغل هو اآلخر عنهم. 
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رابــين

تش���عر منيرة وهي تداع���ب أطفالها أنها تعيش ف���ي قلب الحياة.. 
تنظر إليهم في متعة كأنها لم تر من قبل.. تسير خلفهم في شوارع 
القاه���رة بقلب س���اخن كالش���مس.. تراقبه���م بعناية حت���ى الميدان 
الكبي���ر.. تجل���س بينهم تحدثهم ع���ن أجدادهم.. عم س���الم والدها 
ال���ذي رحل منذ خمس س���نوات بعدم���ا راوغ الموت بجس���ده الهزيل 
وبأمراضه العدي���دة، وتحدثهم عن أمها التي ماتت منذ زمن بعيد، 
تحكي لهم عن جدتهم ألبيهم التي رحلت أيًضا بعد زواجها بعامين 
وم���ع ذك���ر الموتى كان الموت نش���يًطا من حوله���ا وحول أطفالها 
وج���اء رج���ل بمالمح ش���يطانية قامته قصيرة وس���مين كاألش���جار 
البائس���ة والمنسية وشعره مختلط وممزوج بالدماء وبعينية رغبة في 
االنتقام واقترب من األوالد، عندها لم تس���تطع الحركة وتسمرت 
ب���األرض واكتف���ت بالصراخ حت���ى ضعفت ووهن���ت وراقبت الرجل 
وهو يقتل أوالدها وهو مبتس���م ابتس���امة قبيح���ة، ظلت تحاول منعه 
وتص���رخ بال ص���وت حتى اقت���رب منها وداعب نهديه���ا بكف ملوث 
بدماء أطفالها وهي ذائبة كالش���مع الملته���ب، أزاح عنها قميصها 
ال���وردي وإلتص���ق بها ثم نزع عنها كل مالبس���ها ف���ي قلب الميدان 
والم���ارة ينظرون بال أي اندهاش، تعرى هو اآلخر فبدا جس���ده لها 
كجس���د حيون غريب تجهله لكنه ليس بجس���د إنسان، ثم غرس 
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بداخله���ا عضوه األعم���ى فصرخت كأنها انقس���مت إلى نصفين، 
ظلت تصرخ حتى خلصها سعيد من كابوسها، وهو يحاول تهدئتها 
استيقظت بصعوبة في حالة ضياع، سألها سعيد عن رؤيتها فقالت 

وهي تبكي ودموعها تسقط كالسيل :
_  الرجل القبيح قتل أوالدنا.

لم يس���توعب ش���يًئا، ع���ن أي أوالد تقصد فهم بعدم���ا يقرب من 
عش���ر س���نوات زواج لم ينجبا أطفااًل، قصت ل���ه بالتفاصيل ما رأت 

وسألها عن الرجل القاتل فوصفته له فصرخ:
_  عوض. 

قالت بعد أن هدأت بعض الشيء:
_  مين عوض ده يا سعيد؟

رد وهو شارد شاحب اللون:
_  عوض واحد من األربعة اللي قتلتهم يا منيرة. 

أفكار كلهيب الصحراء مألت رأس سعيد، ومنيرة لم تكف 
عن البكاء وساد الصمت لدقائق ثم هب سعيد نحو مكتبه يبحث 

عن ُكتب كريستي وهو يقول:
_  كان الزم أكمل الطريق آلخره يا منيرة. 

قامت منيرة من فوق الس���رير ومش���ت نحو س���عيد ووقفت أمامه 
وأمام مكتبه وقالت:

_  هتسيبني لمين يا سعيد وتغيب سنين وأنا ماليش غيرك؟
_  مش هسيبك يا منيرة. 

ثم قال وهو قابض على كتب كريس���تي بعد أن أخرج بعصبية 
من بينها ورقة لوح بها في وجه منيرة:
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_  مش هغيب عنك يوم واحد.  
رأت ص���ورة قات���ل أطفاله���ا الذين ل���م تنجبهم في ورق���ة منزوعة 

باهتمام من عدد قديم لجريدة المصور، ثم صرخت:
_  هو ده يا سعيد.

ضمه���ا س���عيد بحنان فغاص جس���ده ف���ي لحمها الط���ري وعاود 
همساته:

_  نفس���ي أخلف منك أوالد تش���بهك والحلم ده مالوش إال تفسير 
واحد يا منيرة.

_  إيه تفسيره يا حبيبي؟
_  الماضي هو اللي حرمنا من نعمة األطفال. 

_  وبعدي���ن؟ أنا مقدرش أعي���ش لواحدي، قبل كده كان أبويا 
عايش، ومحمود اتجوز ومش بشوفه إال كل كام شهر. 

طبع قبلة على جبينها وهو مبتسم:
_  قولتلك يا حبيبتي مش هسيبك.

_  وليه قتلته يا سعيد؟ 
_  مش فاكرة عوض ده يا منيرة؟

ووض���ع صورت���ه أمام عينها فنظ���رت إليها من جدي���د فتذكرت 
كابوسها فنظرت بعيد.

_  ال عمري ما شوفته إال في الكابوس.. قتلته ليه؟
_  في يوم من األيام وقبل س���نين كنت ماش���ي وراكي وشوفت 

عوض ده بيتعرض ليكي.. مش فاكرة يا منيرة؟
تذك���رت رجاًل تحرش بها وإلتصق بجس���دها ف���ي زحمة الناس 
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وس���مح لكفه الخش���ن بأن يستكش���ف نعومة جس���دها فما كان 
منها إال أن صرخت في وجهه ولم تره من بعدها. 

أمس���كت الورقة ونظ���رت في صورة عوض من جديد وفس���رت 
باقي حلمها ثم قالت لسعيد:

_  عشان كده قتلته؟
_  أه.

كان عزر س���عيد أقبح من ذنب، ش���عرت منيرة أن الدنيا بعدما 
صفت والنت عادت من جديد لقسوتها وشدتها، جلست على طرف 
السرير تنظر إلى سعيد وهو ممسك بالورقة يحاول أن يحصل على 
أي شيء يدله عن المكان الذي كان يعيش فيه عوض بالتحديد. 
كانت تفكر في س���عيد الذي قتل مرة من أجلها وس���عى للمرة 
الثاني���ة لوال تدخل القدر.. تفكر في عش���قه ال���ذي يكبر ويتجدد 
م���ع كل صباح، حتى بعد عش���ر س���نوات زواج لم تبه���ت نظرته لها 
ول���م تخف���ت دقات قلبه.. يراق���ب كل تفاصيل جس���دها حتى أدمن 
جس���دها نظراته وأصبح رافًضا لفكرة غيابه، فثار وفار فأخذت 
تهدئ���ه وتطمئن���ه بكفيها وس���عيد يعبث مع الزمن مرة ويس���تجديه 
م���رة أخ���ري حتى يص���ل إلى أه���ل أو حت���ى أصدقاء ع���وض، منيرة 
الت���ي كان���ت تتباهى بقدرته���ا على تحويل س���عيد وتغييره أصبحت 
األن تش���عر بالذنب هي اآلخرى، فتحركت نحو س���عيد الغارق في 
الماضي جالًس���ا على كرسي المكتب، وألصقت رأسه بجسدها 

الغاضب وهي تقول:
_  ارت���اح دلوقتي يا حبيبي والصبح نش���وف حل وناخد قرار وأنا 

مش هسيبك لوحدك. 
_  راح النوم من عيني يا منيرة.
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تح���رك نحو ش���باك الغرف���ة ومالمحه يكس���وها اله���م والحزن 
فتحركت خلفه واحتضنت ظهره وقالت:

_  مالك يا سعيد؟
استدار وضمها بشوق:

_  ظلمتك كتير. 
س���قطت دمعه منه على كتفها فاستش���اط قلبها غضًبا وضمته 

هي اآلخرى بقوة:
_  مين اللي ظلم مين يا حبيبي؟ 

_  أنا اللي ظلمتك طبًعا.
_  أبًدا.. أنا اللي طلبت منك المستحيل. 

_  ألني قاتل.
_  كنت قاتل ودلوقتي أنت عاشق. 

_  إزاي القاتل يبقى عاشق؟
_  لما يقتل عشان عشقه. 

صم���ت ول���م يرد بعد أن تأك���د أن منيرة مس���تعدة أن تهزم كل 
أفكاره وهمومه، لم تنتظر منيرة كثيًرا ليتحدث وقالت:

_  أنا افتكرت اليوم اللي قابلني فيه عوض ده. 
_  بجد؟ 

_  أه افتكرت يومها حاول يعمل معايا كده...
وضعت كفيه على نهديها فترك لها نفسه. 

وأردفت:
_  ولكن جسمي كان بيرفض أي راجل غيرك.  
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وأزاحت عن جس���دها قميص نومها البسيط في حركة خاطفة 
وهي تقول:

_  حاول كمان يسرقني في حضنه.
ومال���ت بجس���دها نح���وه فس���كنت جوارحه وحمله���ا برفق نحو 

السرير وهو يقول:
_  كان الزم أقتله.

ابتسمت...
ف���ي الصب���اح بدء س���عيد رحل���ة المعان���اة فعوض هو قتيل س���عيد 
الغام���ض وتقري���ر الجري���دة ل���م يب���رز عن���ه الكثير وتحرك س���عيد 
ف���ي المنطق���ة التي قتله بها بالق���رب من ميدان العتب���ة.. يجلس على 
المقاه���ي يتح���دث للمس���نين ومع���ه ص���ورة ع���وض.. يتس���كع ف���ي 
الش���وارع ويحتك بالمارة ويصطنع معه���م أحاديث كاذبة لعله يجد 
م���ع أحدهم ما يريد.. ال يكف عن البحث حتى في نومه حيث رأى 
هو اآلخر عوض، كان مبتور األطراف يش���به جزع ش���جرة س���مينة 
وجاف���ة وح���اول الحدي���ث مع���ه، لكن عوض لم يس���تجب واس���تمر 
س���عيد يبحث عن أهله عدة أس���ابيع دون أن يكل أو يمل.. يخرج مع 
كل صباح قبل منيرة ويعود مع الليل كالقتيل، حتى تدخلت منيرة 
حيث كانت تمتلك عالقات عديدة برجال البوليس من خالل عملها 
وحملت معها تقرير الجريدة وسألت رجال يعملون في البوليس حتى 

حصلت على عنوان عوض وكل المعلومات التي يحتاجها سعيد..
كان ع���وض من حي الس���يدة زينب.. متزوج.. ت���رك طفلتين.. هذه 
كل أس���رته وكان يعمل فران، على الفور توجه سعيد لحي السيدة 
وعانى من جديد حتى وصل ألسرة عوض التي كانت تعيش بالكاد 
ف���ي غرف���ة أعل���ى بناية حزينة تس���قط أج���زاء منها كالدم���وع ودخل 
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عليهم س���عيد بحجة وجود صداقة وزمالة قديمة تجمعه بزوج األرملة 
الت���ي أهملت نفس���ها بعد موت زوجها أو ربم���ا كانت هكذا قبل أن 
يموت ويتركها، هذا هو انطباع س���عيد الذي فس���ر به سبب تحرش 
زوجه���ا بالنس���اء في الش���وارع وحم���د اهلل على نعمة مني���رة وتخيل لو 
أن هذه الس���يدة القبيحة كانت زوجته، فلعن الفكرة ولعن الخيال 
وع���اد إلى األرملة من جديد يحاول أن يميز لونها.. هل هي س���وداء أم 
أن هذا الس���واد ما هو إال تراكم عادم األيام والس���نين على بشرتها.. 
كانت امرأة طويلة قوية الجس���د، رحبت به وس���لمت عليه بيد ثقيلة 

وغليظة وهي تسأله:
_  دا إيه اللي فكرك بعوض وأهل عوض يا افندي؟

_  عوض زارني في منامي ووصاني بأوالده.  
لم تقتنع السيدة فصمتت وأردف هو:

_  ظلمت عوض في حياته وحاسس بالذنب بقالي 10 سنين ودي 
مش أول مرة يزورني في منامي ومصدقت يطلب مني حاجة.. 

يمكن لو نفذت طلبه أرتاح. 
لم تهتز األرملة ولم يقشعر جسدها وهو لم ينتظر ذلك فهو يعلم 

أن إحساسها ببعض األشياء كالعدم، سألته مرة أخري:
_  ظلمته إزاي يا اخويا؟

_  قتلته.
قاله���ا باقتضاب ولم ينبس، إل���ى أن صرخت في وجهه واقتربت 
من���ه ف���أدرك مدى قبحها، لمعت بش���رتها الس���وداء..  حاول تحجيم 

ثورتها عندما قال:
_  بصي يا ست جوزك تطاول على أهل بيتي ومد إيده عليهم وأنا 
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كنت لسه شاب طايش. 
_  تقوم تقتله يا مفتري!!

_  أنا غلطت كتير وموت جوزك على إيدي عذبني وحرمني من 
حاجات كتير وعملت المستحيل عشان أوصلكم. 

_  ولي���ه توصلن���ا عايز إيه مننا دا س���ايب بنتين بيته���د حيلهم في 
بيوت الناس وبرضه مش عارفين نعيش. 

ثم ثارت في وجهه من جديد:
_  سيبنا في حالنا مش عايزين منك حاجة. 

لم يمل ولم ييأس وترجاها:
_  من فضلك يمكن أقدر أعوض غياب أبوهم؟ 

_  هتعمله���م إي���ه يعني؟.. هتس���كنهم في بيت زي بن���ات الناس؟ 
هتسترهم وتجوزهم وترحمهم من الخدمة في البيوت؟

قب���ل أن ي���رد طرق���ت الب���اب فت���اة رآها س���عيد قب���ل دخولها عبر 
فراغ���ات بي���ن حلق الباب والج���دار، وفراغات أخرى بالباب نفس���ه 
عندم���ا دخل���ت الغرف���ة اكتمل���ت الرؤي���ة.. فت���اة تقترب م���ن العقد 
الثاني.. جميلة لدرجة أنها زادت من قبح أمها.. جلس���ت بجانب أمها 
وهي تنظر في عينهيا تسألها عن الضيف دون أن تنطق فقالت أمها:

_  صاحب أبوكي يا ليلى.. فيه الخير جاي يطمن عليكم.
ل���م تهت���م الفت���اة وخرج���ت إلى الب���راح أم���ام الغرفة فقال س���عيد 

للسيدة:
 ش���كًرا ليكي وأنا هقدر أوفرلكم سكن وجواز ومصاريف 

البنات عليا.
بكت أم البنات: 
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_  هقوله���م إيه؟ هقولهم ده اللي قتل أبوكم؟ دول واليا وغالبة.. 
يمكن لو كان فيهم ولد كان يقدر يتحاسب معاك.

_  مش محتاج حساب أنا عارف اذيتكم قد إيه وأنا عند وعدي 
ليكي. 

ث���م انصرف ووع���د األرملة بزي���ارة قريبة وطلب منها االس���تعداد 
لترك السطوح، عندما عاد لمنيرة التي كانت في انتظاره.. حكى 
له���ا ع���ن األرملة وبناتها فبكت.. نظرت لس���عيد وهو يغير مالبس���ه 

فوجدته هادًئا وثابًتا فسألته:
هنعمل إيه يا حبيبي؟

_  بفكر أشوف شقة باإليجار.
قاطعته:

_  بيت أبويا يا سعيد فاضي من يوم جواز محمود. 
قال بعد تفكير دام لثوان:

_  ب���الش يا منيرة دي غلطتي أنا وده بيت محمود قبل ما يكون 
بيتك. 

_  ي���ا حبيب���ي إن���ت قتلته بس���ببي وبعدي���ن محمود م���ش محتاج.. 
موضوع الس���كن سهل وهيس���هل علينا حاجات كتير عشان 

نعرف نستر البنات وناخد بالنا منهم. 
وضع كفه على قلب منيرة:

_  قلبك يساع الدنيا. 
ابتسمت:

_  قلبي ملكك إنت بس. 
لم يمر أس���بوع حتى دخلت األرملة مع بناتها بيت س���الم الجنايني 
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وتكف���ل س���عيد به���م، فق���د كان يكس���ب الم���ال الوفي���ر بعد أن 
احت���رف تج���ارة الخض���روات والفاكه���ة وتحمل���ت مني���رة معه وزر 
ماضي���ه وصعوبة حاضره فق���د حكى لها كثيًرا عن أهل علي أول 
قت���اله حت���ى زارتهم أكثر من مرة وس���محت لعزي���زة أخت عبداهلل 
ثان���ي قت���اله أن تقتس���م معها زوجها وحبيبها س���عيد وفتحت ألس���رة 
عوض بيت أبيها وسألت سعيد عن أخر قتاله.. الرابع، فأجاب دون 

أن يستعين بكتب كريستي:
_  كان شاب يهودي من الضاهر. 

_  يهودي!؟
_  أه.. كان اس���مه رابي���ن.. كان بيت���ردد عل���ى الخمارة وكنت 
بش���وفه بتعق���د ويركبن���ي 100 عفري���ت، ف���ي ليل���ة كن���ت 
س���كران ودخل علينا الخمارة وكان بيتخانق ويس���ب لكل 

الموجودين.
صمت فتكلمت منيرة:

_  وبعدين.
_  وبعدين قومت اتخانقت معاه وطردته.. وهو ماش���ي سب ديني 
ودين أهلي وسب لمصر وكل أهلها فقتلته في نفس المكان 

اللي قتلت فيه عبد اهلل.. قدام الخمارة.
قالت منيرة:

وده هتعمل معاه إيه يا سعيد:
_  أس���رع نحو ُكتب كريس���تي وأخرج الورقة الرابعة واألخيرة 

وقال:
_  هنعمل المستحيل.
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يا ابني تذّكْر! 
هنا صلب اإلنجليُز أباك على شوك صبار

 سوف تكبر يا ابني،
وتروي لمن يرثون بنادقهم سيرة الدم فوق الحديِد

محمود درويش

ش���هدت األراض���ي الفلس���طينية صراع���ات وس���الت الدم���اء بين 
الع���رب والمليش���يات الصهيوني���ة األم���ر ال���ذي دف���ع منظم���ة األم���م 

المتحدة للتدخل من أجل إيجاد حل وليتها ما تدخلت..
فف���ي 29 نوفمب���ر م���ن عام 1947م أق���رت الجمعي���ة العامة لألمم 

المتحدة بتقسيم فلسطين "قرار رقم 181".
كان���ت الجمعية العامة تتش���كل من 56 دول���ة هم كل أعضاء 
المنظم���ة األممية حتى ه���ذا التاريخ، خرج القرار بأغلبية 33 صوت 
ورفض���ت 13 دول���ة وامتنع���ت 10 دول عن التصوي���ت وانتهى مع هذا 

القرار االنتداب البريطاني على فلسطين التي ُقسمت إلى:
_  دول���ة أله���ل فلس���طين.. ف���ي الجلي���ل الغربي وع���كا والضفة 
الغربي���ة والس���احل الجنوبي "غزة" وش���كلت ه���ذه الدولة 11 

كم مربع من األراضي الفلسطينية 43%.
_  ودول���ة لليه���ود.. في الجليل الش���رقي وعلى الس���احل من حيفا 



147

وحتى تل أبيب وبلغت مس���احة هذه الدولة المزعومة 15 كم 
مربع 56%.

_ أما القدس وبيت لحم فأصبحتا تحت الوصاية الدولية.. 
واحتفلت المنظمات الصهيونية في قاعة الجمعية العامة وأصبح 
29 نوفمب���ر يش���كل أهمية كبي���رة للصهاينة ولم ال وق���د أتى هذا 

الق���رار كتتوي���ج ألعمالهم الش���يطانية، جاء تح���ت ضغط من دول 
بعينه���ا ف���ي مقدمتها أمري���كا وبريطاني���ا ورفضت ال���دول العربية 
قرار التقس���يم وخرجت بعده قرارات من خالل الجامعة العربية مع 

مذكرة عنيفة موجهة لإلنجليز واألمريكان.
تمت إقامة معس���كرات لتدريب المتطوعين من أهل فلس���طين 
بالقرب من العاصمة الس���ورية دمشق، وتم اإلعداد لتكوين جيش 
عرب���ي "جيش االنقاذ" ورصدت الجامعة العربية مليون جنية مصري 
من أجل الدفاع عن األراضي العربية في فلس���طين، تش���كل جيش 
االنقاذ في البداية من 7700 جندي في الوقت الذي كانت األسلحة 
واإلم���دادات تصل إلى اليهود عن طري���ق أمريكا وإنجلترا، حضر 
الضب���اط الغربي���ون والروس لتدري���ب الصهاينة على تلك األس���لحة 
وأع���دوا جي���ش م���ن 75 أل���ف جن���دي، وفي منتص���ف ع���ام  1948م 
وبالتحديد  في 15 مايو صبيحة إعالن قيام دولة إس���رائيل اش���تعلت 
الح���رب بي���ن الع���رب والصهاين���ة واس���تمرت ألكثر من 9 أش���هر ، 
كانت أرض المعركة في فلس���طين وجزء من ش���به جزيرة س���ينا 
وجن���وب لبن���ان، تش���كل الجيش العرب���ي من مصر بواق���ع 20 ألف 
جندي.. والعراق 18 ألف جندي.. وس���وريا 5 آالف.. واألردن 12ألف.. 
ولبن���ان 1000 جن���دي وم���ن الس���عودية 1200 بجان���ب 300 من اليمن 
بخ���الف جيش االنقاذ الذي وص���ل إلى 6000 جندي وكان الجيش 
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المصري هو أكبر الجيوش العربية وأكثرهم فاعلية على األرض 
وصن���ع معركة أرهقت الصهاينة في صحراء النقب "الفلوجة" رغم 
ضع���ف اإلمكاني���ات وفس���اد األس���لحة واإلع���داد المتوت���ر وكان 

محمود سالم ضمن أفراد الجيش المصري. 
في القاهرة اش���تعلت نيران الغضب ضد اإلنجليز واليهود وصب 
المصري���ون لعناته���م على كل ما هو يه���ودي وكل ما هو إنجليزي 
وتابع���وا الحرب الدائرة بعصبية، لكن يوس���ف ش���يكوريل كان 
أكث���ر عصبية وأهمل أعماله وجلس ينتظر النتائج.. فاقًدا الش���هية 
دائًما.. يدخن.. يحتس���ي القهوة س���ادة ُدبل.. يس���ير في نادي الجزيرة 
شارًدا متوتًرا يجلس مع سلفاتور يتحدثون ويتوقعون نتائج األحداث 
الس���ريعة التي كانت كلها غير مطمئنة، وكان س���لفاتور أكثر 
ثباًت���ا م���ن يوس���ف، جلس في صباح ي���وم من تلك األي���ام بالقرب من 

شاطئ النيل يذكره:
_  لن ينسى المصريون رفضي للدعاية اليهودية من خالل جمعية 
الشباب اليهود التي تحاول سرقة إنجازات أبطال مصر اليهود 
لتنسبها إلى إسرائيل.. لقد وقفنا ضد مخططات وأفكار تلك 
المنظمات.. لن ينس���وا عظمة القتال بالس���يف باس���م مصر في 
دورة األلع���اب األولمبي���ة في أمس���تردام ع���ام 28.. لقد حصلت 
لمص���ر عل���ى المرك���ز الس���ادس وكن���ت قري���ب م���ن حصد 
ميدالي���ة.. لق���د أعلنتها يا أخي للجميع أنني أش���ارك في جميع 

المنافسات كالعب مصري يهودي الديانة ليس أكثر. 
كانت أشعة الشمس تقسم وجه يوسف شيكوريل إلى نصفين 
وهو جالس كعادته تحت الشمس���ية الملونة في نادي الجزيرة ومع 
ذلك لم يشعر بها.. كانت همومة أثقل ومخاوفه أعظم من الجزيرة 
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نفسها.. تحشرج صدره وهو يحاول أن ينطق:
_  هل يعلم المصريون عن كل هذا؟ 

قال سلفاتور:
_  يكف���ي أن يعلمه القصر ويعلم كل من يهتم بالعمل العام من 
هم أبناء مورينيو ش���يكوريل، واألهم من كل ذلك عالقاتي 

بضباط الجيش المصري. 
متشائم لحد العمى.. هكذا كان يوسف شيكوريل:

_  كل هذا ليس كافًيا يا أخي.
سأله سلفاتور:

_  وماذا عن أوريكو؟
_  ما يحدث على أرض فلسطين أقوى من كل ما قدمته لمصر 
بس���يفك في المبارزة وأقوى من مواقفن���ا الرافضة للجمعيات 

الصهيونية وأقوي من أوريكو. 
تعجب سلفاتور:

_  تخيل يا أخي، هناك بعض المتشددين اليهود رافضين لقرار 
التقسيم وطامعين في كل أرض فلسطين!! 

ضحك يوسف بعصبية:
_  هذه إشكالية تاريخية يا سلفاتور.

_  وهناك بعض الشيوعيين العرب رحبوا بالتقسيم. 
_  الشيوعيون أعداء القوميات وال وطن لهم وموقفهم طبيعي.

_  وبعدين يا يوسف؟
نظر يوسف إلى النيل العظيم وهو يقول:
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_  ال نملك سوى االنتظار.
_  كل هذه الهواجس يا أخي بدأت ليلة مقتل سالمون. 

أومأ يوسف برأسه:
_  اشتقت لسالمون وإلى والدنا.. ما رأيك أن نذهب لقبر العائلة 

في البساتين. 
تحمس سلفاتور للفكرة:

_  لم نزرهم منذ زمن بعيد يا أخي.. شغلتنا الدنيا عنهم. 
.. كان���ت نوبات الحب والوفاء والوالء تجتاح يوس���ف وس���لفاتور 
ل���كل م���ا هو مص���ري، لك���ن نوبات الخ���وف والقلق م���ن المصير 

كانت تقتلهم.
***

في حي الظاهر كان س���عيد يعدو في الشوارع متلهًفا للخالص 
من حمل أثقل ظهره وس���رق منه العمر ف���ي الترحال من مكان إلى 
مكان.. يبحث عن أثر رابين في الحي.. هنا عاش س���نينا من عمره 
فماذا ترك؟.. ترك أًما أو أًبا أم ترك زوجة وأوالًدا أو حتى صديًقا. 

وفي منطقة الظاهر ما أكثر اليهود، ففي هذا الحي الذي سمي 
بهذا االس���م نس���بة إلى س���لطان مصر في العهد المملوكي "الظاهر 
بيبرس" رابع س���الطين مصر في عهد المماليك وأبرزهم.. فيه معظم 
المعابد اليهودية والمدرسة اإلسرائيلية، كان من الطبيعي أن يبحث 
سعيد بين هؤالء اليهود عن أثر قتيله، بالفعل احتك بهم وتعاملوا معه 
بالكثير من الريبة والقلق وعانى معهم، مر بميدان الظاهر أو ميدان 
مذب���ح اإلنجليز كما أطلق عليه بعد أن حول اإلنجليز جامع الظاهر 
بيب���رس إلى مذب���ح للعجول والخرفان ورغم ذلك داوم س���كان الحي 
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على آداء الفروض بجوار المس���جد..، استمر سعيد يتردد على الحي 
شهوًرا حتى وصل ألحد أصدقاء رابين، كان شاًبا في سن الخامسة 
والثالثين اسمه إسحاق.. أعزب.. مهندم الثياب.. يأكل بنهم.. يدخن 
أحياًنا.. يعمل بالسمسرة وأحياًنا يعتمد على مراهنات القمار، تعرف 
عليه س���عيد في ليلة من ليالي خريف عام 1947م وكان إس���حاق هو 
آخ���ر ما تبق���ى من أثار رابين فال أهل وال أصدق���اء غيره، كان على 
سعيد أن يطلب العفو والتصالح والسماح منه بعد أن صادقه، تحمل 
معه خسائره في القمار أحياًنا وأحياًنا آخرى كان يشتري له الطعام 
والمالب���س بع���د أن اس���تغله إس���حاق أفض���ل اس���تغالل حت���ى قبل أن 
يصارحه س���عيد بحقيقته، دامت الصداقة ألكثر من أش���هر سبعة، 
عوض س���عيد إس���حاق عن غياب صديقه، وقدم له مالم يقدمه رابين 
أو غيره من األصدقاء حتى اعترف إس���حاق بذلك في ليلة سوداء من 

ليالي مايو 1948:
_  أنت أوفى صديق يا سعيد. 

قال سعيد بثبات:
_  أوفى من رابين؟ 

صمت إسحاق لثواني:
_  رابين مين؟

_  صديقك اللي اتقتل من سنين في قلب القاهرة.
اندهش إسحاق وقال:

_  وأنت كنت تعرف رابين منين؟
بشجاعة رد سعيد:
_  أنا اللي قتلته.. 
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وحكى س���عيد أمام إس���حاق قصته مع رابي���ن وقصته مع منيرة 
وقصت���ه مع علي وعبداهلل وعوض وطلب منه الس���ماح ليتخلص من 
وزر ماضيه، وكان إس���حاق يس���تمع ل���ه بال أي تأُثر.. كان يس���ير 
بجانب س���عيد في الخ���الء كما اعتادا قضاء الس���اعات األولى من 
أيامهما مًعا، وبينما كان سعيد يبحث عن حجر يجلس عليه ليريح 
جسده بعدما أراح ضميره وقتل ماضيه، إذا بإسحاق يغرس مطوته 
ف���ي ظه���ره.. اخترقت ضلوعه.. لم يصدق س���عيد فتحس���س جس���ده 
فس���قطت الدم���اء عل���ى كف���ه قب���ل أن ت���روي األرض، رأى أس���نان 
إس���حاق بارزة ف���ي الظالم عندما اس���تدار وقبل أن يس���توعب بادره 
بطعنة آخرى أسفل قفصه الصدري وسحب مطوته ونظفها بمنديل 
أخرج���ه م���ن جيبة وألقاه بجانب س���عيد الذي س���قط عل���ى ركبتيه 

وجلس بجانبه مبتسًما:
_  كلمني عن طعم الموت يا سعيد؟

قال سعيد وهو يتشبث بالحياة:
_  ليه يا إسحاق؟

_  مفيش بينا تصالح وال تسامح يا غبي. 
ابتسم سعيد ابتسامة صافية:

_  أنا فعاًل غبي. 
إنهار سعيد فاقترب منه إسحاق في حذر وأخرج من جيبه ما بها 
من نقود وس���جائر وأخرج أيًضا صورة لمنيرة لم يهتم بها فس���قطت 
على األرض والتصقت بدماء س���عيد، جلس إسحاق من جديد وقال 

وهو يشعل سيجارة:
_  كلمني عن طعم الموت يا صديقي؟
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قال سعيد وهو ممسًكا بصورة منيرة:
_  لسه محستوش بس شوفته في عيون رابين من سنين. 

ضحك إس���حاق بعصبية حتى س���قطت الس���يجارة م���ن يده فقال 
وهو يشعل آخرى:

_  رابين مامتش.. رابين بيحارب العرب في فلس���طين وبفلوس���ك 
دي "ولوح بمحفظة نقود سعيد" هقدر أسافرله في أقرب وقت. 

مات سعيد وهو يشعر بالخوف..
عاش شجاًعا ومات خائًفا..

***
في صحراء النقب كان رابين ممسًكا بسالح أمريكي مرتدًيا 
زًي���ا أزرًقا قادم م���ن لندن.. يقتل بال رحم���ة، عندما يكل ويتمكن 
منه التعب يتحس���س أثار جرحه القديم القادم به من القاهرة فيثور 
من جديد.. كان ضمن العصابات الصهيونية التي حاصرت الجيش 
المص���ري ف���ي الفلوجة، بينم���ا كانت الجيوش في حالة اس���ترخاء 
بع���د اتفاق على وقف اطالق الن���ار.. اعتلى رابين قمة صخرة عالية.. 
يراقب من فوقها أفراد الجيش المصري ليصطاد أحدهم حتى الح 
له هدف فقبض على س���الحه بإحكام وأطلق رصاصة غدر عمياء 

ولكنها لم تخطئ هدفها. 
عل���ى الجان���ب اآلخ���ر كان الجيش المص���ري يعان���ي من نقص 
ف���ي الذخيرة ونقص في اإلس���عافات، مع ذلك ح���اول طبيب ملتحق 
بالجي���ش إس���عاف المصاب لكن كان���ت رصاصة رابين حاس���مة 

وقاتلة فقال الطبيب متأسًيا:
_  أخبروا القائد.. البكباشي محمود سالم إلتحق بالشهداء. 

***
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عاشت منيرة في حالة ضياع بعد غياب سعيد، قد اعتاد الذهاب 
إل���ى الظاهر بش���كل متواصل إل���ى أن ذهب ذات يوم ول���م يعد مرة 
أخ���رى وعظمت هواجس���ها وه���ي تتابع أخبار الحرب في فلس���طين 
قلًقا على محمود.. ذبلت في أسابيع قليلة وأهملت مظهرها وهجرها 
النوم وفقدت الشهية وملت العمل في محالت شيكوريل، مع ذلك 
كان���ت تدفن ظنونها وهواجس���ها في العمل.. كان���ت تبكي أمام 
الجميع وتجف عيونها في بيتها.. تنزوي في أركان البيت كقطعة 
أث���اث بالس���اعات وتقف في الش���رفة المطلة على الش���ارع س���اعات 
أخرى منتظرة عودة أحدهم.. تذهب إلى الميدان الكبير تتحس���س 
أث���ر حبيبها وفي صباح ي���وم صيفي من أيام عام 48 ذهبت إلى محل 
ش���يكوريل ب���ال ن���وم أو طع���ام.. كانت ش���وارع القاه���رة مرتبكة 
ومهملة ولكنها كانت أكثر اهمااًل وارتباًكا، عندما اقتربت من 
ميدان العتبة كان الدخان يغطي السماء والجميع يتحرك بغوغائية 

تسمرت باألرض عندما رأت النيران تلتهم محل شيكوريل..  
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منـــيرة

أصب���ح بقاء عائلة ش���يكوريل بع���د نكبة الجي���وش العربية في 
فلسطين شبه مستحيل.

وبعد ثورة يوليو درب من الخيال، لم تنفعهم أوريكو ولم يستفد 
س���لفاتور كثي���ًرا بعالقته ببع���ض الضباط األحرار، وقد اش���تعلت 
الني���ران بمح���الت العائل���ة مرتي���ن.. األولى أثن���اء ح���رب 48 والثانية 
م���ع حري���ق القاهرة، وقد تكفل���ت حكومة ما قبل الث���ورة بترميم 
المح���الت وإعادتها لصورته���ا األولى، وبعد العدوان الثالثي في 56 
تم تأميم معظم ممتلكات العائلة وقام الش���قيقان يوسف وسلفاتور 
بتصفية كل أعمالهما والهجرة إلى أوروبا ولم ُيعرف بالتحديد أين 

استقرت العائلة لكن المؤكد أنها لم تذهب إلى إسرائيل.
 وع���ن قص���ر العائلة ف���ي الزمالك فقد قامت أس���رة الفنان عزت 
أبو عوف بش���رائه عام 1957م، وتحدث الفنان المعروف أكثر من 
مرة عن ش���بح س���المون ش���يكوريل، ولكنه نس���به إلى سلفاتور، 
يحكي الفنان ويقول: أنهم اش���تروا القص���ر بالبيانو الخاص بعائلة 
ش���يكوريل، بينم���ا كان هو وأخت���ه الفنانة مها أبو ع���وف يعزفان 
على البيانو إذا بش���بح س���المون يدخل عليهم مما س���بب لهم الرعب 
والف���زع ف���ي البداية لكن م���ع األيام اكتش���فوا أنه ال ي���ؤذي أحًدا 
فاعتبروه جزًءا من القصر وتعايشوا معه وقصت أيًضا الفنانة يسرا 
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ع���ن الليل���ة التي قضتها بالقص���ر وتقول أنها لم تس���تطع البقاء حتى 
الصب���اح وخرجت م���ن القصر م���ع الفجر وقامت إحدى الس���فارات 
األوربي���ة المج���اورة للقص���ر بش���رائه من أس���رة الفنان وُألح���ق بها.. 
وكان للعائلة قصر آخر في منطقة مصطفى كامل باإلسكندرية 
وهذه الفيال تمثل ألهل اإلسكندرية قيمة تاريخية وجمالية ولذلك 
وقف���وا ض���د المح���اوالت العديدة لهدمه���ا بغرض اس���تغالل موقعها 
المتمي���ز وُأنش���يء القص���ر ع���ام 1930م وصمم���ه أربع���ة مهندس���ون 
فرنس���يون، وقد تم تأميمه أيًضا بعد العدوان الثالثي وأصبح تابًعا 
لرئاس���ة الجمهورية، يقال أن الرئيس السابق حسني مبارك فر إلى 
اإلسكندرية واحتمى بالفيال أثناء انتفاضة الخبز في يناير من عام 
1977م عندما كان نائًبا للرئيس أنور الس���ادات الذي فر هو اآلخر 

إلى جنوب مصر. 
أما عن مقبرة األسرة في البساتين فقد زحفت إليها العشوائيات 
وق���ام بع���ض الوافدين إل���ى القاهرة بالبناء والس���كن فيه���ا بل وتم 
إنشاء عزبة بالكامل على أطالل تلك المقابر تسمى عزبة النصر.

واس���تمرت محالت ش���يكوريل تعمل تح���ت إدارة الدولة إلى أن 
وصلها قطار الخصخصة وحتى عام 2000م كان محل شيكوريل 
يق���ف ش���امًخا بجان���ب قص���ر األوب���را ف���ي العتب���ة، وتم هدم���ه بعد 
خصخصته وانتهى وتالش���ى كل أثر لعائلة مورينيو شيكوريل في 

مصر بعد أن تغيرت مصر. 
حتى نادي الجزيرة.. نادي األثرياء قد تم تأميم نصفه تقريًبا وتم 

إنشاء مركز شباب ألبناء الطبقة الوسطى في قلب الجزيرة. 
نع���م تغيرت القاه���رة وقامت األبراج والفنادق عل���ى جانبي النيل 
وظل���ت مني���رة محتفظة ببيتها كما هو رغم مرور الس���نين، مازلت 
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تنتظر س���عيد، عانق���ت البنايات من حولها الس���ماء وتقدمت الدنيا 
وظلت هي على وضعها تنتظر مساعدة من جار أو من قريب أو حتى 
م���ن غريب، ذهب جماله���ا وُأصيبت بأمراض الش���يخوخة وباغتتها 
س���كرات الموات عام 1978م، وهي جالسة على مقعد حزين أمام 
تلفزيون أبيض وأس���ود 14 بوصة أحمر اللون كان ينقل بث مباشر 
من منتجع كامب ديفيد.. دخلت عالم الموت ورأت في س���كراتها 
الميدان الكبير قبل ثالثين عاًما وهي تجلس بجانب سعيد.. كان 
جمياًل.. مبتس���ًما.. وس���يًما.. حدثها عن قلبه.. عن عشقه.. عن رحلته 

إلى المستحيل..
اس���تفاقت على الضحكات المصطنع���ة الخارجة من التلفزيون 
التي يتبادلها الجالس���ون بالمنتجع ودخلت إلى سكرات الموت من 
جدي���د ورأت المي���دان الكبير بعد أكثر من ثالثي���ن عاًما.. كان 
مزدحًم���ا بالش���باب واألعالم والراي���ات والباع���ة الجائلين وتداخلت 
أصوات الهتافات ولم تنشغل بكل ذلك بل صارعت األجساد القوية 
حتى تصل إلى حبيبها.. إلى س���عيد ظًن���ا منها أنه ينتظرها في نفس 
المكان الذي ودعها منه آخر مرة، عندما وصلت وجدت حلقة من 
البش���ر ملتفي���ن حول ثالثة ش���باب كان أولهم م���ن الطالبية وجلس 
على ركبتيه يحكي عن س���عيد وحكايت���ه البطولية التي تواترها 

أجيال وأجيال من أبناء الطالبية.
أما الثاني فكان من األزبكية وأخذ يحكي بشجن عن سعيد 
وحكايت���ه الخالدة في األزبكية التي قصها اآلباء لألبناء في زهو 

وإعجاب.
وكان الثالث من الس���يدة زينب وقص على الجميع قصة س���عيد 

مع األرملة وبناتها وكيف غير حياتهم البائسة.
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اخترق���ت مني���رة الصفوف بصعوبة حتى دخلت الدائرة وجلس���ت 
بجان���ب الش���باب الثالث���ة تحكي عن قصة س���عيد ف���ي الظاهر مع 

الشاب اليهودي وأخذت تصرخ فيهم حبيبي.. سعيد ذهب ولم يعد.
عادت منيرة من س���كراتها م���رة آخرى على صوت صرير أقالم 
المجتمعين بالمنتجع.. كانت األقالم تنزف دًما وكانت منيرة تودع 
الدنيا كأنها نقطة مطر ش���توية علقت بالس���ماء لسنوات وسقطت 

على رصيف صيفي ملتهب فتبخرت قبل أن تشعر باأللم.. 

 ~
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