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مة المقدِّ

 على �شكل رواية.
ٌّ

 تعليمي
ٌ

ًة، بل هو كتاب
َّ
عزيزي القارئ، هذا الكتاب لي�س روايًة اأدبي

 اخلطواِت التي عليك اتِّباعها لت�شتك�شَف ذاتك، وتقرتب اأكرَث من 
ُ

مينحك هذا الكتاب

كرِهك  �شبب  فيه  �شتعرُف  معك.  يتنا�شب  الذي  �س  التخ�شُّ فتختار  لنف�شك،  فهمَك 

يتنا�شب معك.  الذي  �ِس  التخ�شُّ ال�شحيحَة لتحديد  الطرَق   �شتجُد 
َّ
ثم  ،

ّ
لعملك احلايل

 على �شكل رواية؛ لكي ترى نف�شك بني �شطورها، اأو- على الأقّل- لتعي�َس 
ُ

اأُجِنَز الكتاب

جوا من 
ُ
خر

َ
لي ٍة 

َّ
اتَّبعوها ب�شورٍة عملي  ترى اخلطواِت التي 

َّ
 مبعاناتهم، ثم

َ
اأبطالها وت�شعر مع 

�ٍس ل يتنا�شب معهم. امِة اختيار تخ�شُّ
َّ
دو

 ي�شمُن لك 
ٌ

 �شي�شمُن لك الو�شوَل اإىل هدفك؛ فلي�س هناك كتاب
َ

عي اأنَّ الكتاب ل اأدَّ

اأن  عليك  التي  ِة 
َّ
ال�شتك�شافي حلِة 

ِّ
للر اإعدادَك  على  �شيعمُل   

َ
الكتاب هذا  لكنَّ  ذلك. 

تخو�شها وحَدك وهو يقودك حتَّى تكت�شف الإجابات يف داخلك. ومن املحتمل اأن ت�شَل 

بٍة اأخرى. فهذه طبيعُة ال�شتك�شاف،  اإىل هدِفَك يف نهايِة الرحلة، اأو ت�شَل اإىل طرٍق مت�شعِّ

ة.
َّ
ا ما تكون اإيجابي

ً
 م�شمونة اإلَّ اأنَّها غالب

ُ
لي�شت له نتائج

ه يف 
َ

اأو اإىل َمن وجَد نف�ش  ،
ّ

ه اجلامعي �شَ  تخ�شُّ
َ
ٌه اإىل َمن يريد اأن يختار هذا الكتاب موجَّ

ه.
ِّ

اأن يغي ر 
َّ
ه، وقر �شَ  تخ�شُّ

ُّ
اإىل الذي ل يحب اأو  �ٍس خاطٍئ ل يتنا�شب معه،  تخ�شُّ

ٌة على مزيٍج من البحوِث والكتب، 
َّ
الأ�شاليب واخلطوات املقرتحة يف هذا الكتاِب مبني

�شي، ف�شًل عن جتارب الأ�شخا�س الذين  ة يف تغيي تخ�شُّ
َّ
وجتربتي وملحظاتي ال�شخ�شي
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ة 
َّ
 من العلِم وامللحظِة والتجربِة ال�شخ�شي

ُ
�شاتهم. و�شي�شمُن لك هذا املزيج وا تخ�شُّ

َّ
غي

َن من تطبيقِه على نف�شك. ا مبا يكفي لتتمكَّ
ًّ
 عملي

ُ
اأن يكوَن الكتاب

ا 
ً
منت�شر ا 

ً
اأ�شلوب ي�شتخدم  ه  لكنَّ رواية،  لي�س  الكتاب  هذا  اأنَّ  اأخرى  ًة 

َّ
مر رك  اأذكِّ اأن  اأريد 

وهي   ،(Business Fable) اأعمال«  »روايات  اأ�شلوب  ى 
َّ
�شم

ُ
ي ة 

َّ
الأجنبي الكتب  يف  بكرثة 

؛ 
ِّ

الق�ش�شي ال�شرد  بوا�شطة  ة 
َّ
احلياتي اأو  ة 

َّ
الإداري  

َ
والِعرب الدرو�س  اإعطاء  اإىل  تهدف  روايٌة 

 ،
ّ

كَتُب هذا النوع من الروايات باأ�شلوب اأدبي
ُ
وذلك بهدف ت�شهيل فهمها وتطبيقها. ول ي

للرواية. املعروفة  العنا�شر  ول يحوي كلَّ 

ا.  جدًّ  
ٌّ

طبيعي  
ٌ
اأمر فهذا  �شك،  تخ�شُّ تكرُه  اأنَّك  اكت�شفَت  لو  اأنَّك  هي  الأخيُة  ر�شالتي 

وهو ل يعني بتاًتا وجوَد نق�ٍس فيك- كما قد يخربك بع�ُس النا�س من حولك- بل اأنت 

لن  كان خاطًئا.  ِخيارُه  اأنَّ  اكت�شف   
َّ
ثم اإرادته،  مبح�س  �شُه  تخ�شُّ اختار   ،

ٌّ
طبيعي �شخ�ٌس 

نَك من  اأن متكِّ  من 
َ
اأق�شر األوَمَك على اختيارَك اخلاطئ؛ فخربتك وقت الختيار كانت 

ال�شحيح،  اخلياِر  نحو  ير�شدَك  اأن  من  اأ�شعُف  واملجتمُع من حولك  �شائب،  قراٍر  اتِّخاِذ 

والأ�شواأُ من ذلك هو تلك القيوُد التي ي�شعها املجتمُع على تفكينا، فيمنعنا من دخوِل 

تعطي  التي  تلك  ما 
َّ
�شي ل  اأخرى،  �شاٍت  تخ�شُّ لدخوِل  ويدفعنا  �شات،  التخ�شُّ بع�س 

 اخلاطئ؟
َ
القرار تتَّخَذ  اأن   

ٌّ
‘‘م.’’. هل لحظَت كم هو طبيعي اأو  ‘‘د.’’،  دار�شها حرَف 

َف عن القراءة   ما يف الكتاب؛ لذا يف ُو�شِعَك اأن تتوقَّ
َّ
قد تكوُن هذه الن�شيحُة هي اأهم

الرحلَة  وتبداأَ   ،
َ

الكتاب فتقراأَ  اإ�شافيًة   خطوًة 
َ
اأن تخطو اأو  ّف، 

َّ
الر اإىل   

َ
الكتاب وتعيَد  هنا، 

يف fiاولِة البحِث عن احللِّ البديل- تلك الرحلَة التي انطلَق بها كثيون، واأنا منهم. 

الكتاب. نهاية  ًدا يف  و�شنلتقي جمدَّ بالرحلة،  ا�شتمتع 

باملنا�شبة، هناك مفاجاأة داخل الكتاب، وعليك اأن تبحث عنها اأثناء القراءة.

R�Ñæ÷� أ‹د� .O
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ا 
ً
 اأحلِمها الذي كانت تنتظره، وحتم

َ
يوُم الزفاف هو يوٌم حتلم به كلِّ فتاة، لتلتقي فار�س

. مل تكن زينة خمتلفًة عنهنَّ

نظرت زينة اإىل نف�شها يف املراآة واإىل الف�شتان اجلميل الذي ترتديه، وقالت يف نف�شها: ‘‘يا 

لًة يف ف�شتانها نا�شع البيا�س. اإلهي كم اأبدو جميلًة اليوم!’’ وتابعت النظر يف املراآة، متاأمِّ

ا!
ًّ
 كان خمتلًفا؛ اإذ كان وردي

َّ
هكذا كانت تراه يف املراآة، رغم اأنَّ لونَه احلقيقي

’’ هو اللون ال�شائع لف�شاتني حفلت اخِلطبة. ومع اأنَّ زينة كانت غايًة يف ال�شعادة  ‘‘الورديُّ

ِحْن اأواُنها بعد.
َ
وِم ِخطبتها، فقد كانت حتلم ِبَليلِة الزفاف التي مل ي

َ
يف ي

:  اإىل �شديقاتها اللتي ملأَن الغرفة، و�شاألتهنَّ
ْ

نظرت

- كيف اأبدو اليوم؟

فرَددْن ب�شوٍت واحد:

- اأنت اليوم فاتنة.

 
ْ

، حتَّى لو بَدت ًقا اأنَّ هذه الإجابَة هي التي �شت�شمُعها منهنَّ
َّ
ابت�شمت زينة وهي تعلم م�شب

ما يف مثل هذه مواقف.
َّ
قبيحًة؛ فهذا هو دور الأ�شدقاء: يقولون لك ما تودُّ �شماعه، ل �شي

بة لزينة. 
َّ
دخلت رميا م�شرعة اإىل الغرفة و�شاحت: ‘‘و�شل العري�س’’. رميا هي ال�شديقة املقر
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ا. يف احلقيقة، ل اأحَد يدري كيف �شارتا �شديقَتني!
ً
كانتا خمتلفَتني يف كلِّ �شيء تقريب

 ممتلئَة 
َ
ا رميا فكانت �شمراء ة، اأمَّ

َّ
ي  فاحت، وعيون ُبنِّ

ٍّ
ي فزينة نحيلة اجل�شم، بي�شاء الوجه، مع �شعر ُبنِّ

د الختلف 
َّ
اجل�شم، ذات �شعر اأ�شود، وعيون �شوداء داكنة. اختلفهما يف ال�شكل هو جمر

ال�شلوك؛  يف  حتَّى  بل  ة، 
َّ
وال�شخ�شي وق  الذَّ يف  الكثيِة  الختلفات  قائمة  �شمن  ل  الأوَّ

ة والهدوء، على العك�س من رميا التي كانت دائمة احلركة واملزاح.
َّ
ي �شم باجِلدِّ فطبيعة زينة تتَّ

 كلَّ احلفِل 
َ

ب
ِّ
َن متاًما اأنَّ ال�شيء الوحيد الذي من �شاأنه اأن يخر

ْ
كان جميُع �شديقاتها يعلم

؛  ة اإدارة الأعمال، وزينة كانت اأتع�شُهنَّ
َّ
ي  كلمة »اجلامعة«؛ فجميعهنَّ يدر�شَن يف كلِّ

ُ
هو ِذكر

ه بكابو�ٍس مزعج ل يريُد 
َ
�شها، و�شارِت اجلامعُة عنَدها اأ�شب  اأن حتبَّ تخ�شُّ

ْ
اإذ اإنَّها مل ت�شتطع

ة الإدارة.
َّ
ي اأن ينتهي؛ فقدرات زينة واهتماماتها مل تتنا�شب بتاًتا مع كلِّ

ا كي ل تختلَط هذه املنا�شبة ال�شعيدة 
ً
اإقامة حفل اخِلطبة يف عطلة ال�شيف كان حلًّ منا�شب

لأنَّهنَّ  باجلامعة؛  علقة  له  �شيٍء  اأيِّ  ِذكِر  عدم  على  ا 
ً
اتَّفقَن جميع لذا  الدرا�شة.  بكاآبة 

ر ما تكرُهه. د اأن تتذكَّ
َّ
ة زينة القلقة �شت�شطرب مبجر

َّ
اأدركَن اأنَّ �شخ�شي

وبداأ خطيبها  الرجال،  يجتمع  املنزل حيث  �شاحة  نحو   
َ
لتنظر النافذة  اإىل  زينة  رك�شت 

اأهلها. على   
ُ
ي�شلِّم تامر   

ُّ
امل�شتقبلي

يا  اأنت  ‘‘اأين  قلبها.  انقب�س  بينهم،  ال�شيوف، وعندما مل جتْد »جواد«  ًدا بني 
ِّ
بحثت جي

جواد؟’’.

 من قلبها. فبداأت زينة تقلق: 
َ

ع يوًما اأن يخرج ل، الذي مل تتوقَّ
َّ
جواد هو حبيب زينة الأو

ر 
َّ
ا هو م�شتاء ب�شبب ِخطبتي، وقر �س حلادٍث ما، اأو رمبَّ

َّ
‘‘هل يُعَقل اأن يكوَن جواد قد تعر

األَّ ياأتي؟’’.
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1٢ �شاعة قبل اخلطبة...

هذا  يكاد  بال�شجيج.  الباكر  ال�شباح  �شكوَن  وملأ  النوم،  غرفة  من   
ٌ
مزعج �شوٌت   

َ
خرج

العامل. اأ�شوات  اأ�شواأ  يكوَن  اأن  ال�شوت 

تة.  موؤقَّ ًة  مدَّ ه 
ِّ
املنب  

َ
طفئ

ُ
لي  »Snooze« الغفوة   

َّ
زر و�شغط  الغطاء،  من حتت  يده  جواد  مدَّ 

له: قال  ير 
ِّ
ال�شر بجانبه يف  �شوًتا  لكنَّ  وم،  النَّ اإىل  عاد جواد   

َّ
ثم املزعج  ال�شوت  َف  توقَّ

ر عن عملك. ، �شتتاأخَّ
ّ
ة العا�شرة التي ت�شغط فيها على هذا الزر

َّ
ا ا�شتيقْظ! اإنَّها املر

َّ
- هي

ي�شدُّ  كبي  مغناطي�س  وكاأنَّه  ة، 
َّ
بقو اإليه  ه 

ُّ
ي�شم كان  ال�شرير  لكنَّ  النهو�س،  جواد  حاوَل 

نهاية  ات حتَّى جنح يف 
َّ
مر ة  ال�شرير عدَّ ب�شعوبة من  نف�شه  �شدَّ  ا من احلديد. 

ً
اإليه م�شمار

املطاف. نظر اإىل الو�شادة وهو يقول يف نف�شه: ‘‘وداًعا و�شادتي اجلميلة. �شاأعود اإليك بعد 

النائمة بجانبه، وقال ب�شوت خافت: اإىل �شحر، زوجته  ٤ �شاعات’’ نظر 

- �شباح اخلي حبيبتي، ما زال اأمامي 15 دقيقة ليبداأ عملي.

. وكانت بداية الروتني 
ّ

ام، واأغلق الباب على نف�شه. وبداأ روتينه اليومي
َّ
قام جواد اإىل احلم

الق�شي  اإىل ج�شمه  نظر  نف�شه واحلديث معها.  اإىل  النظر   
َّ
ثم املراآة،  اأمام  الوقوف  هي يف 

َتني 
َّ
ي نِّ ُ

الب اإىل عيَنيه   نظر 
َّ
ثم امل�شتدير،  ط وجهه 

َّ
يتو�ش اأنفه الكبي الذي  ل 

َّ
تاأم  

َّ
ثم النحيل، 

 اللون وكان منفو�ًشا 
ِّ

ي ُنِّ
ا نظر اإىل �شعره الأجعد ب

ً
اللتني يعلوهما حاجبان ثخينان. واأخي
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تها املنت�شرة. يف 
َّ
ب�شبب ا�شتيقاظه من النوم، ممَّا جعل راأ�شه يبدو كال�شم�س امل�شرقة باأ�شع

 عملي...اأنا 
ُّ

د قائًل: ‘‘اأنا قوّي...اأنا ن�شيط...اأنا اأحب له لنف�شه يف املراآة، كان يردِّ
ُّ
اأثناء تاأم

ة 
َّ
د تلك العبارات منذ اأن قراأ اآخر كتاب يف التنمية الب�شري طبيب ناجح’’. بداأ جواد يردِّ

 بني ما قراأه يف 
َ

 هو اخلام�س
ُ

 عملك يف ثلثة ع�شر يوًما’’. كان هذا الكتاب
ُّ

‘‘كيف حتب

ات 
َّ
مر  1٠ العبارة  تلك  ر 

َّ
كر اأن  بعد  عمله.  بها   

ُّ
يحب طريقة  عن  بحًثا  ة 

َّ
الب�شري التنمية 

ل يوَمه ال�شعيد. بداأ 
َّ
ام، واأغم�َس عيَنيه، وراح يتخي

َّ
 احلم

ِّ
‘‘على الريق’’، جل�س على كر�شي

ا يف طريقه اإىل العيادة، حيث يدخل عيادَته �شعيًدا مبتهًجا. ت�شتقبله 
ً
ه ذاهب

َ
ل نف�ش

َّ
يتخي

وباأنَّ  اليوم،  فارغ  اأعماله  باأنَّ جدول  وتخربه  مبت�شمًة،  اجلميلة  ال�شتقبال  فة  موظَّ �شعاد 

 قراءاِته، 
َ
 يعود اإىل املنزل ليتابع

َّ
ن من احل�شور. ثم جميع املر�شى اعتذروا عن عدم التمكُّ

اأو حتَّى نومه.

 ،
ّ

ة اأخرى اإىل نف�شه يف املراآة وبداأ يقول يف نف�شه: ‘‘يا رب
َّ
 نظر مر

َّ
 ال�شيفون، ثم

َّ
�شغط زر

لُتلغى كلُّ مواعيد العيادة’’. اليوَم   
َ
اأن متطر ُع 

َّ
اأت�شر

اإىل املنزل  اأنَّه �شيعود  العيادة، وكيف  اأيَّ مري�ٍس يف  اإْن مل يجْد   ما �شيفعله 
ُ
ر
َّ
وبداأ يت�شو

املمتعة. قراءاته   
َ
ليتابع

ه كان ميار�شه على اأيَّة حال. مل يكن هذا اجلزء الأخي موجوًدا يف كتاب التنمية الب�شريَّة، لكنَّ

 تبعه �شوٌت اآخر ي�شيح:
َّ
 من غرفة النوم وملأ املنزَل �شجيًجا. ثم

ٌ
فجاأة، ظهر �شوٌت عاٍل مزعج

!
ّ

َهك الغبي
ِّ
 منب

ْ
- جواد، تعاَل اأطِفئ
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َه اإىل العيادة. ا�شَتعدَّ جواد للخروج من املنزل، واجتَّ

فة ال�شتقبال بوجهها العبو�س القبيح الذي  عندما و�شل اإىل عيادته، ا�شتقبلته �شعاد موظَّ

العاب�س  املنظر  لتعطيها  جبهتها  على  اأخاديد  انحفرت  عبو�شها  ة  ول�شدَّ بتاًتا.  يبت�شم  ل 

الوقت. َطوال 

ا�شمك  يكون  اأن  الأوىل  فيك!  ال�شعيد  ال�شم  هذا  خَل�شارة  ‘‘يا  نف�شه:  يف  جواد   
َ
ر

َّ
حت�ش

»ُتعا�س«’’.

 من �شعاد، وقال لها: ‘‘�شباح اخلي يا �شعاد’’. 
ُ

ر�شم على وجهه ابت�شامة م�شطنعًة وهو يقرتب

ال�شتقبال  خلف  اء 
َّ
الأطب غرفة  اإىل  بها  ليلحَق  اإليه  واأ�شارت  وجهه،  يف  فعب�شت 

ا ما �شيح�شل له 
ً
مبا�شرة، فلحق بها. دخل الغرفة واأغلق الباب خلفه، فهو يعرف متام

التالية. الدقائق  يف 

د اإغلق الباب، قالت له ب�شوتها الأج�سِّ املرتفع:
َّ
مبجر

رت ن�شف �شاعة  - من اأين �شياأتي اخلي؟ ال�شاعة الآن التا�شعة والن�شف. لقد تاأخَّ

 اأن اأقوَله للمر�شى الذين ينتظرونك. اأنت حترُجني دوًما. 
َّ

كعادتك. مل اأعرف ما علي

ك هذا يف عدم التزام الوقت؟
َ
 طبع

ِّ
األن ُتغي

 قال:
َّ
فة، ثم

َّ
 على ابت�شامته املزي

َ
حاوَل جواد اأن ُيبقي
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- اأنا ثابٌت دوًما على مواقفي يا �شعاد. األ تعرفني ملاذا اأ�شماين والدي »جواد«؟

 له عن 
ِّ

 نظرت اإىل ال�شقف، وكاأنَّها تريد اأن تعرب
َّ
لت �شعاد بنظرها بعيًدا عن جواد، ثم

َّ
حتو

ه تابع: ِلها. لكنَّ
ُ
متلم

جامًدا  اأكون  اأن  منِّي  اأراد  لقد  »جماد«.  كلمة  �شِبُه 
ُ
ي لأنَّه  »جواد«؛  اأ�شماين  لقد   -

ال�شغوط. كانت  مهما   
َّ

اأتغي فل  كال�شخر، 

ِل مري�ٍس ينتظره يف 
َّ
م اأو

ْ
 اأخربته ِبا�ش

َّ
مل ُتِعره باًل؛ فقد حفظت مقولته عن ظهر قلب. ثم

 منذ ن�شف �شاعة.
ُ
ْ اأنَّه ينتظر

دت العيادة، واأكَّ

 
َ
مل مَي�ِس على جواد اإلَّ �شنَتني وهو يعمل يف تلك العيادة. حيث بداأ عمله فيها فور

 - ا يف بداية العمل، اأو- على الأقلِّ
ً
�ش

ِّ
ة طبِّ الأ�شنان. كان ن�شيًطا متحم

َّ
ي جه يف كلِّ

ُّ
تخر

لِت العيادُة اإىل �شجن 
َّ
 بعد ذلك بداأ ي�شعر بامللل والكاآبة، وحتو

ْ
ِل اأ�شهر منه. لكن

َّ
يف اأو

اأنَّه دقيٌق  له، مع  العمل �شفًة ملزمًة  ر عن  التاأخُّ  
َ
الوقت، �شار اأبدّي. مبرور  وكابو�س 

ا جواد 
َّ
ب يف ا�شتياء مدير املركز د. اأ�شرف منه. اأم

َّ
ا يف مواعيده الأخرى، ممَّا ت�شب جدًّ

ا اأنَّ املرَكز لن ي�شتغني عنه؛ فعمله كان متقًنا وجعله يك�شُب الكثي 
ً
فكان يعرف متام

املراِجعني. من 

 العرتاف« الذي ي�شتلقي عليه اأحد املر�شى. ونظر 
ِّ

دخل عيادَته ب�شرعة، ونظر اإىل »كر�شي

اإلهي! تبدو هذه الغرفة  ‘‘يا   قال يف نف�شه: 
َّ
اإىل الأدوات الكثية املنت�شرة يف الغرفة، ثم

ها يف احلقيقة غرفة تعذيب يل اأي�ًشا’’. ه بغرفِة تعذيٍب للمر�شى، لكنَّ
َ
اأ�شب

د لأ�شباب  ه بجانب املري�س، واعتذر عن عدِم ح�شوره يف املوعد املحدَّ
ِّ
جل�س على كر�شي

خارجة عن اإرادته. نظر نظرة خاطفة اإىل ملفِّ املري�س على �شا�شة الكمپيوتر، وهو يلب�س 

باليد  الأ�شنان  ومراآة  منى، 
ُ
الي بيده  الأ�شنان  ارة  حفَّ واأم�شك  البي�شاء،  املعاجلة  ازاِت  قفَّ

اأخرجه ب�شرعة كما لو كان   
َّ
اأنفه، ثم ا عميًقا من 

ً
نف�ش اإىل املري�س و�شحَب  الي�شرى. نظر 
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 عملك يف 
ُّ

ينفُخ بالونًا بالهواء. بعدها قال يف نف�شه: ‘‘على ما يبدو اأنَّ كتاب »كيف حتب

ثلثة ع�شر يوًما« لن ينجح بتاًتا!’’.

ة يف اليوم: ‘‘افتح فمك’’.
َّ
رها األَف مر

ِّ
 قال للمري�س اجلملَة التي يكر

َّ
ثم

وعندها قال يف نف�شه: ‘‘بداأ العمل التعي�س، �شيكون يوًما طويًل كالعادة’’.



٢٢

4

ن�شف �شاعة قبل حفل اخِلطبة...

 جواد من العيادة ُم�شرًعا قبل نهاية الدوام بن�شف 
َ

يف ال�شاعة الثامنة والن�شف م�شاء خرج

ج ب�شحر قبل 
َّ
ن من ح�شور حفل ِخطبة حبيبِة قلِبه زينة. ومع اأنَّ جواد تزو �شاعة، ليتمكَّ

 
ٌّ
�شنَتني، فاإنَّ زينة �شتبقى هي ال�شاكنة الأوىل يف قلبه مهما حدث، وح�شور هذا احلفل مهم

ة احلمراء، وانطلق م�شرًعا اإىل املنزل.
َّ
ارته الريا�شي

َّ
ا لهما. ركب �شي جدًّ

ا- كعادته- عندما يخرج من العيادة. اإح�شا�شه م�شابٌه متاًما ل�شجني حكم  كان �شعيًدا جدًّ

ة، لكْن مع فارق ب�شيط: اأنَّ جواد   اأُطلَق �شراحه بعد انق�شاء املدَّ
َّ
ة عام، ثم عليه بال�شجن مدَّ

ا، ومن 
ً
الثانية ع�شرَة ظهر التا�شعة �شباًحا حتَّى  ال�شاعة  تني: من 

َّ
مر يوم  يُ�شَجن يف كلِّ 

 .
ً
ا حتَّى التا�شعة م�شاء

ً
الرابعة ع�شر

ها 
َ
 مهنتي’’، وهي عبارٌة اأخرى تعلَّم

ُّ
د: ‘‘كان يوًما جميًل...كان يوًما �شعيًدا...اأحب بداأ يردِّ

اٍت بعد النتهاء من العمل.
َّ
من ذاك الكتاب، يتداولها ثلَث مر

 مهنتي؟’’.
ُّ

ر: ‘‘متى �شاأحب  يفكِّ
َ
 راح

َّ
�شكت، ثم

 
ُ
 احلفل، ومل تكن زوجته يف املنزل وقتها، وكان يعلم

َ
دخل املنزل م�شرًعا ليتدَي ملب�س

ب ربطات عنق خمتلفة، 
ِّ
 بداأ يجر

َّ
ة وقمي�شه الأزرق ال�شماوّي، ثم

َّ
ذلك. اأخرج بدلته الكحلي

 
َّ
واختار يف النهاية الربطة الزرقاء. لب�س البدلة، واألقى نظرة �شريعة على نف�شه يف املراآة، ثم
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‘‘كيف حتبُّ عملك يف ثلثة ع�شر  املنزل. ويف طريقه للخروج، ملح كتاب  ه نحو باب  اجتَّ

 وعاد اإىل مكتبه.
َ

 اأم�شك الكتاب
َّ
َف قليًل، ثم ا على الطاولة بجانب الباب. توقَّ

ًّ
يوًما’’ مرمي

ا اأخرى م�شابهة، وما زالت م�شاعر 
ً
ا، وقراأ قبله كتب

ً
كان قد اأنهى قراءة الكتاب قبل �شهر تقريب

ة مع قدراته وميوله. فهو  الكره جُتاه مهنته هي ذاتها دون تغيي؛ فهذه املهنة ل تتنا�شب البتَّ

 النعزال والتفكي، كما اأنَّه ل 
ُّ

ات وحلَّ امل�شكلت، ويحب
َّ
 الريا�شي

ُّ
�شديد الذكاء ويحب

ا مهنة طبِّ الأ�شنان فهي مهنة ل حتتاج اإىل الكثي من 
َّ
ة. اأم

َّ
 ممار�شَة الأعمال اجل�شدي

ُّ
يحب

 
َ
ر
ِّ
ر لدقائق يف امل�شكلة، ويقر التفكي؛ فلي�س اأمام الطبيب بعد معاينِة املري�س �شوى اأن يفكِّ

اأخرى  �شاعٍة  نحو  يعمل   
َّ
ثم يعجب جواد-  الذي  الوحيَد   

َ
اجلزء ة حلِّها- كان هذا 

َّ
كيفي

 فيه الأ�شنان ويح�شوها، مع  َمهامَّ اأخرى م�شابهة حتتاج اإىل القليل 
ُ
ا يحفر

ًّ
ا َحرفي

ًّ
عمًل يدوي

من التفكي.

ذُت كلَّ ما فيه، وبحذافيه! لكنَّ  قلََّب الكتاب ب�شرعة، وقال ب�شوت م�شموع: ‘‘لقد نفَّ

كراهيتي ملهنتي كانت تزداد يوًما بعد يوم’’.

ة حياتي هكذا؟’’.
َّ
و�شع يَديه على وجِهه مت�شائًل: ‘‘هل �شاأم�شي بقي

 تابع احلديث لكن ب�شوت اأعلى: ‘‘هل �شاأبقى يف حلقة الكاآبة هذه اإىل الآبد؟ ملاذا يحبُّ 
َّ
ثم

 رماه 
َّ
ا؟’’. اأم�شك جواد الكتاب، ثم ا اأنا فاأكرهه، بل اأكرهه جدًّ زملئي يف العمل عملهم، اأمَّ

ها الكاذب’’.
ُّ
ها بتاًتا اأي

َّ
ة نحو احلائط املقابل من الغرفة، وهو يخاطب الكتاب: ‘‘لن اأحب

َّ
بقو

 عملك يف ثلثة ع�شر يوًما’’ باحلائط، و�شقط على كومة من كتٍب 
ُّ

ارتطم كتاب ‘‘كيف حتب

الأ�شنان  طبيب  ‘‘اأطلْق  كتاب  الكومة  تلك  �شطح  على  كان  هناك.  ملقاًة  كانت  اأخرى 

الذي يف داخلك’’.

ال. اأم�شَك الهاتَف ليقراأ الر�شالة: و�شلت ر�شالٌة اإىل هاتفه النقَّ

رت’’ ‘‘�أين �أنت؟ لقد ت�أخَّ
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ا، لقد تاأخرُت عن احلفل’’.
ًّ
ال، وكانت ت�شي اإىل التا�شعة والن�شف. ‘‘تب  اإىل �شاعة هاتفه النقَّ

َ
نظر

ا عن منزله؛ اإذ ي�شتغرق الطريق 
ً
ارته، وانطلق اإىل منزل زينة الذي ل يبعد كثي

َّ
ركب �شي

ة 
َّ
الداخلي ة 

َّ
الفرعي الطرق  يف  ي 

َّ
بال�ش الوقت  اخت�شار  ميكُن  كما  ارة، 

َّ
بال�شي دقائق  ع�شر 

اأن يفعله. ر جواد 
َّ
قة، وهذا ما قر

ِّ
ال�شي

كان ذهنه م�شغوًل بالتفكي يف احلياة املزرية التي بات يعي�شها، حيث مل يعْد ي�شعر باأيِّ 

طعم للحياة، وبات ينتظر الأ�شبوع لينق�شي باأ�شرع طريقة ممكنة.

ر يف م�شتقبله، انعطَف يف �شارع خاطئ، ا�شتغرق بع�س الوقت ليكت�شَف اأنَّه  بينما هو يفكِّ

ا عن 
ً
رُت كثي  اأن اأدخلها؟ لقد تاأخَّ

َّ
ة« التي علي ا! اأين كانت تلك »اللفَّ

ًّ
�شلَّ طريقه. ‘‘تب

احلفل، والآن اأ�شعت الطريق، ويعني هذا مزيًدا من التاأخي’’.

اأخرى.  ات   طرًقا ولفَّ
ُ

ب
ِّ
 بداأ يجر

َّ
بداأ يلتفُت مييًنا و�شماًل بحًثا عن الطريق ال�شحيح، ثم

ال�شحيح’’. الطريق  ها هو 
ُّ
اأي اأدري  بة ومت�شابهة، ول  ‘‘الطرق هنا مت�شعِّ

بة حياتي البائ�شة.  ا. ‘‘يا اإلهي! كم ت�شبه هذه الطرق املت�شعِّ  باإح�شا�ٍس غريٍب جدًّ
ُ
 بداأ ي�شعر

َّ
ثم

اإنَّها كاملتاهة ل تعرف طريقك فيها، وت�شعى بكلِّ َجهدك اأن جتد الطريق ال�شحيح من...’’.

راأ�شه  فارتطم  ة، 
َّ
بقو ارتطمْت هابطٍة   

َّ
ثم الهواء،  ارته يف 

َّ
�شي ُينهي جملَته، طارت  اأن  وقبل 

اإنذار’’. �شابق  التي تظهر فجاأًة دون  ات 
َّ
املطب ا لهذه 

ًّ
‘‘تب ارة. 

َّ
ال�شي بَدوره يف �شقف 

فل  حياتي؛  يف  ا  جدًّ كثية  ات 
َّ
املطب ‘‘كذلك  قائًل:  التفكي  عاود  قليًل،  هداأ  اأن  وبعد 

ًة هو اأنَّها حافلٌة بالعراقيل وامل�شاعب التي  يكفي اأينِّ تائٌه يف حياتي، بل ما يزيُد الطنَي ِبلَّ

اأ�شعب’’. ا 
ً
اأمر ال�شحيح  الطريق  البحَث عن  جتعل 

 فتح برنامج 
َّ
ارته عند طرف ال�شارع، ثم

َّ
اإيجاد الطريق، توقَّف ب�شي بعد اأن فقد الأمل يف 

خرائط غوغل (Google Maps)، وبداأ يبحث عن منزل زينة: ‘‘ما هذا احلظُّ التعي�س! اإنَّ 

ة واحدة، وعلقُت يف املتاهة’’. منزلها على بعد �شارَعني فقط! اأ�شعُت لفَّ
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ر: ‘‘كم �شيكون جميًل لو اأنَّ لدى »غوغل« برناجًما يريك مكانَك يف احلياة،   بداأ يفكِّ
َّ
ثم

.’’»Google Life« وير�شُدك اإىل الطريق املنا�شب لك، كاأن يكون ا�شمه »غوغل احلياة« اأو

ارته ليجَد منزل زينة.
َّ
 �شحَك لثواٍن، والتفَّ ب�شي

َّ
ثم
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ٍب من نافذة غرفتها؛ ف�شديقاتها �شبقَنها اإىل غرفة ال�شيوف. كانت زينة تنظر برتقُّ

 له مكروه؟’’.
َ
ت�شاءلت يف نف�شها : ‘‘ملاذا مل ياأِت بعد؟ هل وقع

رها يف النزول اإىل ال�شيوف.  حى- والدة زينة- غرفَة ابنتها لت�شاألها عن �شبب تاأخُّ دخلت �شُ

 ارتباَكها، وقالت: ‘‘�شاأنزل حاًل’’. لكنَّ ارتباَكها كان وا�شًحا.
َ

حاولت زينة اأن تخفي

- زينة! ال�شيوف بانتظارك، ل بدَّ اأن تنزيل الآن.

وكاأنَّها  املراآة  اأمام  فجل�شت  قليًل،  متاطَل  اأن  زينة  وحاولت  ت�شتعجلها،  اأن  الأمُّ  حاولت 

مكياَجها. ل  تعدِّ

 من املنزل. فقالت يف نف�شها: ‘‘اأهو جواد يا 
ُ

ة حمراء تقرتب
َّ
ارة ريا�شي

َّ
ملحت من النافذة �شي

ت ملمح وجهها، وقالت 
َّ

 منها، فتغي
ُ

 اقرتبت من النافذة. وملحت جواد يخرج
َّ
ترى؟’’. ثم

يف نف�شها: ‘‘كنُت موقنة اأنَّه �شياأتي’’.

ها التي كانت م�شغولة بهاتفها، ونزلتا من  اأمِّ ِت اللم�شاِت الأخيَة، واأم�شكت بيد 
َ
و�شع

 حيث �شالة ال�شيوف التي كانت ممتلئة بالن�شاء اللتي اأَتنَي 
ِّ

الغرفة اإىل الطابق الأر�شي

املنزل   حديقة 
ْ

زت ُجهِّ فقد  الرجال  ا 
َّ
اأم بالن�شاء،  ة  ال�شالة خا�شَّ زينة. كانت تلك  لتهنئة 

َفتا اأمام باب �شالة ال�شيوِف، وهناك قالت الأّم:  والطاولت ل�شت�شافتهم. توقَّ
ِّ

بالكرا�شي
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- زينة انتظري هنا، ول تدخلي الغرفَة حتَّى اآذَن لِك.

 
َ
 املجاور ل�شالة ال�شيوف بانتظار اللحظة املنا�شبة لتدخَل اإليهم. فجاأة، ُفتح

ِّ
انتظرت يف املمر

 وخرجت منه يد �شحبت زينة نحو اخلارج.
ِّ
ة للممر

َّ
اأحد الأبواب اجلانبي

�شرخت زينة: جواد!

ردَّ عليها:

- كم اأنت جميلة اليوم يا زينة!

ت بخجل: ردَّ

 اليوم.
َ

ا لك، كنُت قلقًة األَّ تاأتي
ً
- �شكر

ردَّ عليها:

اأنَّك يف  ُع  اأتوقَّ اأكن  اأينِّ مل  مع  زينة،  كهذه حلبيبتي  منا�شبًة  ُع 
ِّ
اأ�شي اأن  ي�شتحيُل   -

بتامر! الزواج  على  �شتوافقني  النهاية 

قالت له:

 
ُّ

اأحب اأينِّ  كما  �شاكًنا.  ك 
ِّ
حتر مل  واأنت  خِلطبتي،  دم  تقَّ تامر  باأنَّ  اأخربتك  لقد   -

قليًل. ويتكلَّم  ا، 
ً
كثي ر  يفكِّ الذي  الرزيَن  الهادَئ  ال�شخ�َس 

فقال جواد:

ا؟ على كلِّ حال، هذا لي�س م�شتغربًا؛ لأنَّ ال�شفات التي 
ً
- هل تق�شدين اأينِّ اأتكلم كثي

 الهادَئ الذي ل 
َّ

لَن ال�شاب ذكرِتها هي �شفات فار�س اأحلم جميع الفتيات؛ فهنَّ يف�شِّ

ا  يتكلَّم بتاًتا، لت�شنَح لهنَّ فر�شُة الكلم َطوال الأربع والع�شرين �شاعة دون اأيَّة مقاطعة. واأمَّ

ب يف اإ�شابِة والدِك باجللطة.
َّ
عن �شكوتي عن ِخطبتك، فهو خوًفا من اأن اأت�شب
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ت بغ�شب: ردَّ

- جواد، ل داعي لهذا املزاح اليوم.

، ونظرت فاإذا بزينة مع جواد.
ِّ
 للممر

َّ
فجاأة فتحت اأمُّ زينة الباب اجلانبي

�شاحت:

- جواد؟

ردَّ باأع�شاب باردة:

- يا اأهًل ب�شقيقتي �شحى.

ة:
َّ
 قال بلهجٍة َهزلي

َّ
ثم

ا لها.
ً
 عن تامر؛ لأنَّه لي�س منا�شب

َ
- اإينِّ اأحاول اإقناع ابنِتك اأن ترتاجع

ْت �شحى جواد على كتفه وقالت له:
َ
وهنا لكم

�شها للم�شتقبل الآتي! - اأنت اأ�شواأ خاٍل يف الكون. تقول هذا بدَل اأن تبارَك ِخطبَتها وحتمِّ

قال لها:

- اأتق�شدين امل�شتقبل املظلم؟ كما اأنَّ زينة ما زالت يف اجلامعة، مل تنِه اإلَّ �شنَتني من 

 قليًل.
َ
ج، فكان ميكُنها اأن تنتظر

َّ
درا�شتها، وبقيت اأماَمها �شنتان لتتخر

ف�شحى  ا؛ 
ً
متام متعاك�شتان  تان 

َّ
�شخ�شي فاإنَّهما  �شقيقان،  اأخوان  وجواد  �شحى  اأنَّ  رغم 

الأقارب  مع  ال�شراعات  اأو  ة 
َّ
اليومي امل�شكلت  يف  منح�شرة  همومها  ة، 

َّ
وتقليدي ٌة 

َّ
ي ِجدِّ

وخارج  خمتلفة  بطرق  ا 
ً
دوم ر  ويفكِّ القراءة،   

ُّ
يحب  

ٌّ
هزيل فهو  جواد  ا 

َّ
اأم واجليان. 

ا بالأمور 
ً
ط له. لهذا فهو ل ي�شغُل نف�شه كثي ر يف امل�شتقبل ويخطِّ ال�شندوق، كما يفكِّ

ا يف هذا العامل، 
ً
ر ا باأن يكون موؤثِّ

ً
الب�شيطة التي ت�شغل بع�س الآخرين. كان يحلم دوم
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ِة طبِّ الأ�شنان، عندما وجد اأنَّ 
َّ
ي جه يف كلِّ

ُّ
د تخر

َّ
ا مبجر

ً
لكنَّ هذه الفكرة اندثرت تقريب

يلتقيا. اأن  ي�شتحيل  وواقعه  حلمه 

ه جواد اإىل احلديقة حيث يجل�س ال�شيوف، وجل�س بجانب تامر و�شلَّم عليه، وبارك باخِلطبة. اجتَّ

ردَّ تامر بحما�شة:

ث ب�شاأنك دوًما، واأنا اأحببُتك رغم اأنَّنا مل نلتِق  - اأهًل بعزيزي د. جواد. زينة تتحدَّ

من قبل.

 رفَع الهاتَف اأمام وجه تامر، و�شاأله:
َّ
ال وقلَّب بع�س ال�شور، ثم ابت�شم جواد، ثم اأخرج هاتفه النقَّ

- براأيك، ما هذه ال�شورة؟

رجل  فيها  ويظهر  والأ�شود،  بالأبي�س  قدمية  �شورة  كانت  والتي  ال�شورة،  يف  تامر  ل 
َّ
تاأم

ته اأربعة رجال من يَديه ورجَليه. ويقف اأمامه �شخ�س خام�س بيده 
ِّ
، يثب

ٍّ
يجل�س على كر�شي

اء الأ�شنان يف 
َّ
كما�شة وي�شعها داخل فمه. كانت هذه الطريقة هي التي ي�شتخدمها اأطب

ر. املا�شي عند قلع الأ�شنان قبل اكت�شاف املخدِّ

ل يف ال�شورة، ردَّ تامر قائًل:
ُّ
بعد حلظاٍت من التاأم

اء الأ�شنان يف املا�شي، وكيف كانوا يقَتِلعون 
َّ
- اأظنُّ اأنَّ هذه ال�شورة هي �شورة اأطب

األي�س كذلك؟ ر.  الأ�شنان دون خمدِّ

ردَّ جواد:

اأزعجَت زينة يف يوم  اإْن  اإجابتك خاطئة! هذه ال�شورة تو�شح ما �شاأفعله بك،   -

ام.
َّ
الأي من 

طت’’.
َّ
ت ملمح وجه تامر، واختفت البت�شامة من وجهه متاًما. وقال يف نف�شه: ‘‘لقد تور

َّ
تغي



3٠

6

زينة  كانت  بينما  �شاخبة،  اأغنيات  ْقِع 
َ
و على  يرق�شَن  الفتيات  كانت  الن�شاء،  �شالة  يف 

اأخرى. تارًة  �شديقاتها  مع  وجتل�س  تارًة،  املوجودات  الن�شاء  ي 
ِّ
وحتي ًة، 

َّ
تار معهنَّ  ترق�س 

ا لُتكمَل باقي حياِتها 
ً
ا؛ فارتداوؤها لف�شتان اأحلمها الأبي�س بات قريب كانت �شعيدًة جدًّ

مع حبيبها تامر.

دات و�شلَّمْت عليها قائلًة:
ِّ
ْت منها اإحدى ال�شي

َ
اقرتب

- مبارٌك يا زينة! تبدين رائعة اجلمال.

ت زينة دون اأن تعرَف حتَّى َمن هي تلك املراأة: ردَّ

ا لك يا خالة.
ً
- �شكر

دة:
ِّ
ف�شاألتها ال�شي

جِك يف اجلامعة؟
ُّ
- كم بقي على تخر

ت زينة: ردَّ

- بقيْت �شنتان باإذن اهلل.

دة:
ِّ
فقالت لها ال�شي
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- اإنَّ �شنوات اجلامعة هي اأجمل �شنواِت احلياة. اأنا اأح�شدك اأنَّك تعي�شينها الآن. كما اأنَّ 

تامر �شي�شيف املزيد من اجلمال واملتعة. ا�شتمتعي بلحظاتك يف اجلامعة الآن ما ا�شتعطِت؛ 

 ابتعدت عن زينة.
َّ
ر. كم اأمتنَّى اأن اأعود اإىل مقاعد الدرا�شة! ثم

َّ
فهذه الأيَّام لن تتكر

 بداأ �شدى اجلملة ‘‘اأجمل 
َّ
 الهدوء يف اأرجاء ال�شالة. ثم

َّ
توقَّف كلُّ �شيء حول زينة، وعم

د داخل راأ�س زينة. �شنوات احلياة’’ يرتدَّ

‘‘اأجمل �شنوات احلياة؟’’

دة ل تعرف 
ِّ
 تابعت: ‘‘اإنَّ هذه ال�شي

َّ
دة؟’’. ثم

ِّ
 هذه ال�شي

ُ
ت�شاءلت: ‘‘عن اأيِّ جمال تتكلَّم

ا ما تقوله. اجلامعة هي اأتع�س مكان يف الكون؛ فقد اأم�شيُت فيها �شنتني من النكد 
ً
حتم

ة متاما كما يعدُّ 
َّ
ية من اجلامعة قبل الإجازات ال�شيفي ام املتبقِّ

َّ
وامللل والعذاب، واأنا اأعدُّ الأي

ية على اإطلق �شراحه. فكيف تعتقد هذه املراأة اأنَّ اجلامعة هي املكان  امه املتبقِّ
َّ
ال�شجني اأي

الأجمل! اأ�شكُّ يف اأنَّها التحقت باجلامعة يف يوم ما’’.

ها، ‘‘ملاذا �شمتِّ فجاأًة؟ الليلة َليلتِك. قومي ارق�شي معنا’’. ‘‘زينة...زينة!’’ نادتها رميا وهي تهزُّ

 نه�شت لتتابع الرق�َس مع الفتيات، ولكْن بحما�شٍة اأقّل؛ فبالها 
َّ
ت زينة: ‘‘ل �شيء!’’ ثم ردَّ

 ت�شغيَله، وهو يقول 
ْ

اد الذي اعتادت م�شغوٌل مبو�شوع اآخر بعيد عن اخِلطبة- م�شغوٌل بالعدَّ

يف راأ�شها: ‘‘3٢ يوًما وتبداأ اجلامعة’’.

التعي�شة ل تختفي  الأفكار  اأنَّ  يبدو  لكْن  اجلامعة،  اآخر غي  ر يف �شيء  تفكِّ اأن  حاولت 

لديها. والكاآبة  القلق  باإثارة  كفيلة  كانت  واحدة  �شرارة  ب�شهولة. 

ث ب�شاأن جامعتي؟’’. دة! ما الذي جعلها تتحدَّ
ِّ
ا لتلك ال�شي

ًّ
فقالت يف نف�شها: ‘‘تب

ها يف غرفة ال�شيوف، واأخذت الهاتف من على املن�شدة، وبعثْت بر�شالٍة 
ِّ
ذهبت اإىل كر�شي

اإىل جواد:

‘‘يجب �أن نلتقي غًد�’’


