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نوافذ المنازل بهدوء، تطرق علٌهم طرلات الصباح، انت أشعة الشمس تضرب ك

إلى مصدر ذان ن أنه ٌوم جدٌد لد بدأ فً حٌاتهم، ٌخرج الجمٌع منها، ٌنضرو

 ،استٌماظتابعون نومهم دون ثم ٌالنور، ثم ٌعودون للداخل وٌسدلون الستابر، 

ما فكل ، وال كٌفٌة تشكل سكانها اسمهاال ٌعرف كانت هكذا هً الحٌاة فً مدٌنة 

أالف  حٌث كانت لبلمن العدم، من ال شًء،  ظهرتمعلوم عنها أنها  هو

أثر أنها كانت مجرد صحراء، منطمة جرداء، ال  ٌنالسن مالٌٌنأو  ، واتلسنا

ذي ٌحتوي على ً العالم الوالعجٌب فً األمر أنها المكان الوحٌد فللحٌاة فٌها، 

 أشعة شمس لاتلة

 ! حما

إنها لاتلة فال ٌمكنن تحملها ألكثر من دلٌمة وبعد مرور تسعة وخمسٌن ثانٌة 

 سٌذوب جلدن، وٌسمط للبن بٌن لدمٌن، وتصبح كبركة مٌاه فً فصل الشتاء،

لذلن منع دخول هذه المنطمة برا أو جوا، وأطلك علٌها العلماء لمب " جهنم " 

 وبحرارتها الحارلة..وهو فً الحمٌمة ٌلٌك بها، 

غٌوم فولها، رمال ذهبٌة نمٌة كان كل عاٍم ٌمر والصحراء كما هً، ال تغٌر، وال 

أول غٌمة دابرٌة  ظهرتولكن فً ٌوم ما،  حتً من الحشرات أو العمارب،

 الدلابكاللون فً سمابها، حجبت أشعة الشمس، ألول مرة، وفً لشكل وسوداء ا

األولى من عملٌة التصدي لذان النور الملتهب تحركت الرمال، كؤنما هنان 

ٌوات الحَ  وانبثمت ،المظهرزلزال، وخرج من بٌنها، منازل طوٌلة الشكل، غرٌبة 

 .. من حٌث لم ٌدركها أحد

للوصول إلى تفسٌر  المسإولٌن دراسة طبٌعة األرضبعدها حاول العلماء وكبار 

لخروج مدٌنة من تحت الصحراء، ولكنهم جمٌعا فشلوا، فحتً كالمهم مع السكان 

لم ٌجدي نفعا، فجمٌع من ٌعٌش هنان، ٌملن لغة خاصة به لوحده، فال ٌوجد 

وال تجارة وال أعمال، وكٌف ٌعٌشون على ال شًء، تواصل بٌن أفراد المدٌنة، 

ال ٌؤكلون وال ٌهمهم المال الذي ال ٌملكونه، فهم ببساطة " خالدون " ال فهم 

ٌموتون حتً ولو لتلتهم، وحاولت تشرٌحهم لمعرفة تركٌبة جسدهم فلن تستطع، 

 لف، حتً بمنشار كهربابً أو لنبلة ٌدوٌة...وال للت لالختراقجسدهم غٌر لابل 
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 " لهاث، لهاث، لهاث "

ٌنفجر من الضغط علٌه، لم أركض لم أستطع االستمرار فً الركض، للبً ٌكاد 

ولكن وبشكل ما، كنت سرٌعا جدا، فحٌن ٌكون الموت هكذا منذ سنوات الدراسة، 

فً إحدى المنازل  اختببتولد فعلتها، ٌالحمن علٌن الهروب  بكل لوتن 

لد غم أن األغطٌة ، كانت األسرة جمٌلة رالمهجورة والتً تؤثرت بفعل الحرابك

حشرت نفسً تحت السرٌر، كنت أسمع ضربات ألدامهم وهً إلى رماد، تحولت 

إنً أراهم األن، حافًٌ األرجل، تفوح منهم رابحة اللحم تمترب منً بهدوء، 

ٌست بؤرجل بشرٌة، الفاسد، تملبها الثموب من كل الجهات، حتً أننً ألسم أنها ل

كؤنما مبعوثون من داخل المبور، حاولت كتم أنفاسً، وجعلت للبً ٌتولف للٌال 

سٌلتهموننً عن الخفمان، فلست مستعدا لمواجهتهم األن، دون أسلحة على األلل، 

كفطٌرة الرمان التً أعدتها لً أمً لبل موتها بدلابك، لبل أن ٌفترسها الوحوش، 

ن وداعها، فكان الهرب هو السبٌل لم أتمكن من إنماذها وال موتنكل بجثتها، 

ٌكاد ٌبلل سرواله من وها أنا ذا، خابف ومتوجس، مرعوب الوحٌد لتكرٌمها، 

ولٌس حتً ٌخطفنً ملن الموت، صغٌرا، أرٌد أن أعٌش  ما زلتالذعر، شدة 

، هو الهرب منها، ًالعدم، وجعلت روتٌننا الٌومفجؤة من  ظهرتوحوش لعٌنة 

الحادة.. مرت الدلابك كؤعوام بالنسبة لً، أشكر الرب أنهم ال ومن أسنانها 

ٌملكون حاسة شم لوٌة، فجواربً ٌمكنن شم رابحتها النتنة من أعالً جبال 

وأٌضا ٌملون بسرعة من البحث، فعادوا أدراجهم، جابعٌن ربما، األلب، 

لملمت شتات نفسً، وهذه المرة  سٌبحثون األن عن ضحٌة أخرى تشبع شهوتهم،

 ..إلتةاستلمٌت فوق السرٌر، أغمض عٌناي لعلً أضفر ببعض الراحة الم

كانت أسوء فكرة فً تارٌخ البشرٌة، أن تلمً بمنبلة ذرٌة فً تلن المدٌنة الغرٌبة، 

ولكن الموى العلٌا شعرت بالضعف حٌن رأت  والتً لم تكن تصٌبنا بسوء،

كانت الوحٌدة التً ال فمد  كابنات أخرى أشد لوة وبؤسا وال تعٌش على فضالتها،

من  تسٌر على طرٌمها، والوحٌدة التً تتبع نفسها فمط، وال تتلمً األوامر

الشخاص النافذٌن، لذلن جعلوها ممبرة للجثث المتحركة فهً ال تموت، وإن 

التً تمطع ألدامها،  باألشوان، غٌر مبالٌة ، وبتإدةءببطماتت فهً ال تزال تسٌر، 
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تحكم العالم، أن تجعله فً لبضتها، تعتصره،  أن استطاعتوفً عدة أعوام 

 ..فً هذه المعركة ونحن كنا الخاسر الوحٌد وتعذبه، كما فعلوا معها

*** 

فؤنا طوق نجاة كونً األنثى الوحٌدة الناجٌة من هذه المجزرة أمر متعب حما، 

تالشت النساء على هذا الكوكب ، ال أحد ٌعلم كٌف ومتً االنمراضالبشرٌة من 

 ..ٌمةالتعٌس، فال أحد سؤل، وال أحد حاول معرفة الحم

أنا األن وسط غابة، ربما هً بدون نهاٌة، فعلى ما أعتمد أننً منذ أسبوع كامل 

أشجار، وحٌوانات مٌتة تفوح منها رابحة ولم أجد مخرج، فمط  االتجاهفً نفس 

لى أمل ع الجٌفة، والتً كانت غدابً فً رحلتً للبحث عن رجل، للتكاثر طبعا،

فنحن للٌلون جدا  أن تعود للبشرٌة هٌبتها التً فمدتها على إثر هجوم الوحوش،

الهروب هو  ممارنة بتوسعهم الرهٌب، فكل عضة ٌمابلها فرد جدٌد فً صفهم،

السبٌل للنجاة، ال زلت أشتم رابحة الكبرٌت المحترق فً مالبسً التً نزعتها 

البشرٌة ٌوما من كل بإس حملته أصبحت عارٌة الثٌاب، وعارٌة فور هجومهم، 

ً  العظامما، أتذكر صوت األسنان وهً تنهش  " أهربً "  ، أبً وهو ٌصرح ف

ولد عملت بوصٌته األخٌرة، صوت ألدامهم فوق الجثث المترامٌة والتً بدأت فً 

حتً أبً كان معهم، ٌهرول نحوي، ٌود لتلً، كانت ، اتجاهًالولوف والركض 

لتولف،  لمحنً ، حجبت عنه الرإٌة، فلواحتلهماعٌناه بدون شعور، سواد هابل 

 بعٌدا عنً وعنهم، بعٌدا عن كل الدماء..المعاكس،  االتجاهوعاد ٌركض فً 

 المناسب فهً دابما تعود فً الولت الغٌر، الذاكرةف من ذكرٌات ال تحالذآه، إن 

 ..تماما، لتذكرن بؤحزان الماضً وأوجاع المستمبل المرٌب

أركض دون تولف، رغم الدماء المنهارة من لدماي، ورغم جذوع  تما زل

الهدف أمامً وواضح، النجاة لٌوم أخر، فً هذه أردافً،  اخترقالشجر الذي 

على فكما لست معتادة البرٌة التً ستجعل منن مرٌضا نفسٌا بطبٌعتها السوداوٌة، 

ورٌماتها الذابلة، تصدر عبك الموت من السوداء التً  زهارالظالم، وال األ

إعتاد على اللون األبٌض فً حٌاته، فالمكان حما موحش لشخص لطٌف مثلً، 

دوام الحال من المحال، حكمة لالها وعلى سرٌره الناعم، وفطوره الجاهز دابما، 

على فراق زوجته، وهو األن  لً جدي فصدلتها األن، رحمه هللا لمد مات حزٌنا

والذي سؤلابله لرٌبا إن حل اللٌل وأنا معها، فً مكان أفضل عند اإلله الواحد، 

وهً أسرع من الوحوش بؤضعاف  تخطؤ فً لدغاتها،أركض، فألفاعً ال 
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  ً سلبا فهذا لٌس  مضاعفة، لو كنت فمط أملن سرعتها، ٌا إلهً، بدأ النوم ٌؤثر عل

 .تتحمك. ولت لألمنٌات التً لن

ً بملٌل، بحثت عن شك فً بطنها، ولحسن التربت من شجرة كانت أطول من

فؤنا األن جنٌن  داخله، وحاولت إخفابه ببعض الحشابش،ب تتغلغلحظً وجدته، 

فً بطن الشجرة، سؤولد فً الصباح، وأزهر، وأجعل العالم كما كان، بلون 

 األبٌض فمط..

*** 

فً هذه المعركة النهابٌة، من أجل بماء الجنس البشري من  الخاسر األكبر

ربما ال توجد، جمٌعهن لد تحولوا هم، رغم أننً لم ألتمً حتً األن بؤنثى، معد

وأنا الوحٌد إذا على هذا الكوكب األزرق للتكاثر، لمسوخ أدمٌة، غٌر لابلة 

 للحدٌمة حتً ولو انتصرت سؤموت فً التسعٌن جالسا على كرسً ممابالالكبٌب، 

المحطمة، التً تحولت حٌواناتها لهٌاكل عظمٌة وماتت جوعا، ولكن ال بؤس، 

مجرد وحٌدا خٌر من أن أعٌش متحوال دون مشاعر أو للب ٌحركنً، الموت 

للبماء على لٌد الحٌاة ألطول مدة ممكنة،  الحٌوانٌةكثلة من اللحم تحركها الغرٌزة 

 ..إلى ما ال نهاٌة

ضوء الممر الخافت الذي ٌخجل من أن أشعر بالولت هنا،  حل اللٌل سرٌعا، لم

أحاول ولكنً باٍق، ٌسلط ضوبه على كوكب تغٌر من كان ٌستوطنه ٌوما، 

 ساعدنا للٌال، أرشدنا للطرٌك األصح للعٌش الهانا..الصمود هنا، فرباه 

 مساحة رملٌة وفً وسط تلن المساحة ببر ٌتدلى منه دلو تتوسطهابلدة صغٌرة، 

ظمآن بحاجة لمطرة واحدة فمط من إكسٌر الحٌاة،  إلحضار المٌاه، وأنا كنت

ربما، أو هً  دترالبت المكان ألكثر من ساعة، ال ٌوجد شًء، الوحوش ابتع

التهمت درجات السلم حتً تعثرت وسمطت أرضا ، نابمة، وهل حما هً تنام

أثرت انتباه  خلف الباب، لعلنً اختبؤتوبسرعة  ،مصدرا صوت ارتطام مرتفع 

 خفٌفا،أحدهم، ولم ٌحدث شًء، أدرت ممبض الباب بهدوء لٌصدر صرٌرا 

تمدمت بتإدة، خابفا، أكاد أن أموت للما، التربت من الببر، أدرت العجلة لٌسمط 

جاف وفارغ، ولبل أن الدلو داخله، لم ٌصدر أي صوت الرتطامه بالمٌاه، لعله 

عن مكانً بل فً إحدى المنازل، أعود أدراجً سمعت زمجرة، لم تكن ببعٌدة 

، بعٌنان دموٌتان، المجاورة، وهنان فً النافذة،   ً لم ٌمم بؤي حركة بل ٌنضر إل

وفجؤة  واصل التحدٌك، حتً كدت أجزم أنه مٌت، ولكنه نابم، هم حما ٌنامون،
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، لٌسمط أرضا، وٌمف على الفور متجها نحوي بسرعة هابلة، على الزجاج انمض

لم ٌكن أمامً حل سوي أن ألمً نفسً داخل الببر ولد فعلت  عندهم،لم أعهدها 

خاٍو، دسست رأسً بٌن رجالي، أغمضت  وكما تولعت لمد كان دون تردد،

واستسلمت للنوم، لعله ٌرحل عنً، ولكنه لم ٌفعل، بل لفز للداخل، وبدون جفونً 

لداخل ممدمات، حاول عض عنمً، ولم أسمح له، كان الببر واسعا للٌال من ا

وحما، فعلتها، سمط على  فسمح لً بالحركة، أمسكت فكٌه وحاولت تحطٌمهما،

وجهه حٌنها، وربما أصبح ساكنا لألبد، ولكن ال أثك فً " ربما " ألنها ال تنفً 

 تجٌب، فهرولت صاعدا لألعلى، ممسكا ببعض الٌاجور األحمر الخارج عن وال

خارج، حٌث الحرٌة المإلتة لل اندفعتمكانه، وبكل لوة ملكتها فً حٌاتً، 

 ..تنتظرنً

*** 

الذي ٌسمح اللون األبٌض الذي تلطخ بالدماء واألوساخ، ذان اللون الجمٌل 

استفمت على  نا،لو مجردللجمٌع بتحوٌل شخصٌته، فهو لوحة لبل أن ٌكون 

بهدوء لكً ال أإلمها فً والدتً،  ، خرجت من بطنهاصوت نعٌك الغربان

فتاة أحالم الجمٌع، خرجت وردٌة، ناصعة البٌاض، جمٌلة الموام، طوٌلة الشعر، 

بل الفتاة الوحٌدة فً هذه المجرة، سٌتعارن الرجال إن وجدتهم على من ٌتزوجنً 

  ً وتتوارث األجٌال سببا فً نجاة البشرٌة، ، لٌكون أوال، على من ٌزرع بذرته ف

، ولكنً لن ألبل إال إذا كنت راضٌة عنه، بما فعله معً، وبما ٌملكه من هحكاٌت

 ٌحتاج لنصفه الثانً أن ٌكون أفضل منه، خابفا عنه، فشخص مثلًلوة فً للبه، 

 ..ٌكون منزال، لبل أن ٌكون زوجا، سكنا ترتاح نفسً له

بعد تحركً لنصف مٌٍل على ما أعتمد، كان هنان ضوء ساطع ألوى من أشعة 

منً تمدمت نحوه، كنابمة  شعرت بؤنه ٌرحب بً، وبدون وعًالشمس بحد ذاتها، 

أهوي لألسفل بسرعة حٌث لم أشعر بنفسً أسمط على ذلن الجرف، مغناطٌسٌة، 

 فاتح دراعٌه لً.. لنهرمٌاه ا

 " صوت ارتطام " 

ن، أحاول بجهدي الواهن، محاربة المٌاه الجارٌة، ولسوء حظً، ال إنً أغرق األ

لتتالشً أحالم ، ببطءهو الحل الوحٌد للموت  االستسالمأعرف السباحة، فكان 

البماء للنهاٌة، فهً مجرد أحالم تتسالط كؤوراق األشجار فً الخرٌف، أحالم 

سٌكون األمر كارثٌا، موتً هو نهاٌة  ضعٌفة ٌنسجها العمل وال تحدث فً الوالع،
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وأغرق  وٌسود المكان ضبب الرإٌةتالجنس البشري، وإنً األن حما أموت، ت

الموت بعضات الموت غرلا أفضل من  أغوص بموة فً أعماق النهر، للداخل

فً  الملٌلة ألصبح واحدة منهم، مجرد دمٌة تتحرن ناحٌة كل الحٌوات الوحوش

 ..األرض

 الواحدة ليال..

فراشات هنان، وعصافٌر فوق ، فكل شًء أخضر، نةالجحٌنها أننً فً  اعتمدت

الوجه،  مؤكولةاألغصان، ثمار متدلٌة من األشجار، و.. وجثة لشخص ما، 

لمن ٌؤكل أكثر، حٌنها علمت أننً ، تتماتل الغربان فٌما بٌنها األوصالممطوعة 

أوصلنً إلى هنا ال  عدت للجحٌم الحمٌمً، حٌث لم أمت غرلا هذه المرة، وما

 ..ٌعلمه سوي الخالك فمط

حاولت نزعه شعرت بؤلم شدٌد فً لدمً، ألشاهد غصن شجرة مخترلا إٌاها، 

ببطء ولكن األمر كان مإلما أكثر، فؤغمضت عٌونً، وعددت للثالث، ثم وفً 

الوجع ال ٌوصف بالكلمات وال حتً بالصرخات المدوٌة حركة واحدة نزعته، 

لحسناء، حٌن سؤجد رجال ما وإن لن عن وصولً لهذه الغابة االتً أطلمتها لتع

كثرة، زٌتون تلن، سنعٌش سوٌا ونتكاثر بوجد، سٌكون هنا منزلنا، أمام شجرة ال

كالدٌناصورات، وٌصبح مجرد هٌكل  االنمراضحتً ننمد الجنس البشري من 

 ..عظمً معروض فً أحد المتاحف للجنس المادم

تجتاح رابحة الموت أنفً، وفً طرٌمً أخطوها تمدمت لألمام ومع كل خطوة 

وجدت العدٌد من الجثث المرمٌة بشكل متباعد، بدأت أشن أن صاحب الفعلة 

تعض فمط وتجعلن واحدا منها، وال تشوهن وتمتلع بعضا لٌست الوحوش فهً 

ال تحتاجهما الوحوش حما، فهً ال  ذكً، فالملب و الكبد، من أعضابن بشكل

أبناء جنسه تؤكل، ربما هو بشري، ٌحاول العٌش فمط، ٌحارب الجوع بمتل 

جعلنً فً خطٍر األن، فؤنا شخص أحمك وغبً، عوض أبناء الفضاء اللعٌنون، 

ٌحتل عملً، الوسواس األنثوي بدأ الخوف وبكل تؤكٌد أحتاج لملبً ولكبدي طبعا، 

 االتجاهاتأنظر فً جمٌع بتإدة كسلحفاة لاربت المبة سنة، أتحرن و ٌموم بعمله،

 ..عشاءهلعله ٌكون متربصا بً، ٌكٌد لً مكٌدة وٌجعل منً 

بش حامال رمحا ربما أو ولكن لم ٌحدث شًء، تولعت خروجه من بٌن الحشا

، لم أري مسدسا طٌلة الخمس سنوات التً لضٌتها انمرضتسٌفا، فالمسدسات لد 

وخاللها تعلمت المتال بجمٌع الطرق، وكانت جرٌمتً لمحتم،  هاربة من الموت ا



 8 

حٌث داهمتنً من الخلف، لم أستطع الفرار وحش بشكل امرأة األولً فً حك 

ولكن عضة واحدة منً لٌدها كانت كافٌة لتطلمنً وأجعل سموطها سهال بحجرة 

 كبٌرة الحجم لممدمة الرأس..

كان ردة فعل للدفاع عن النفس، إما وكؤي أنثً كنت خابفة مما فعلته رغم أنه 

رٌد النجاة للعٌش لٌوم أخر، وبعد نهً، وبطبٌعة الحال كلنا  أو تموت أنا أموت

فجمٌع تلن الوحوش ال تختبا وال تلن الحادثة أصبح المتل كالهواٌة بالنسبة لً 

ً  عملٌة المتال، فكان تباغتن فهً تتمدم لألمام فمط، للمتال،  وهذا أمر سهل عل

ال ٌوجد أي شًء هنا ة جبن مسمومة، علهم ٌعتبر سهال جدا، كصٌد الفبران بمطلت

وهو كان بؤن هنان أمرا سٌبا سٌحدث،  ٌنببنًتمرٌبا ٌثٌر االرتٌاب ولكن حدسً 

 صادفنً كهف ،ناحٌة المجهولربما  محما كعادته، فبعد لطعً نصف ساعة

وال أعتمد  كامل، مصنوع من الخشب وأمامه كانت جمٌع األشجار ممطوعة بشكل

أن هذا من فعل الوحوش طبعا، فهذا المطع والبناء والهندسة من بشري حما، من 

عالٍم فً تلن األمور، ولبل أن أدلف للداخل شعرت بٌد باردة تلمس كتفً شخص 

انتفضت فورا على إثرها مفزوعة وخابفة، مرتابة من تلن الٌد النتنة، العاري، 

شٌخ لد أكله الزمان، ناحٌته ألجد  ببطء التفتومتسخة األصابع،  األظافرطوٌلة 

عاش لمدة طوٌلة جدا فً ه متسخ الوجه وأسود البشرة، تظهر من مالمح وجهه أن

، عدت للخلف بخطوتٌن، حٌث ٌمكننً المتال إن تطلبه األمر، هذا البإس الخانك

ً  إالللمتال، لم ٌفعل شٌبا ٌذكر  واستعداديورغم خوفً الواضع    أنه أحضر إل

أتناولها ولكنه وبعد أن حشرها فً فمه أمامً  نلطعة من الحلوى ترددت أ

كشفت عن صف أسنان أبٌض  بابتسامةناولنً  إٌاها .من جٌبه  ىوأخرج أخر

ناصع ال ٌتوافك مع شكله وال حتً مع وسخه، فمد كانت تبدو مثل بمعة النور 

ٌتكلم فدخلت  أنتظرهلم ، حشرتها أنا أٌضا وبسرعة أكلتها، ظلماءوسط غرفة 

كؤنما هو صدٌك الطفولة لً الذي ٌثك بً  تبعنً فً خطواته بتإدةللكوخ عنوة، 

ً  ألهرب  ثمة عمٌاء، ذلن الصدٌك الذي عضة أمً وأبً بمسوة لبل أن ٌتجه إل

 ..بعٌدا عنه وعن من أحببت

نة، رٌحة الجٌفة، واألمعاء تتسالط من ، كانت الرابحة نتجلست على جلد حٌوان

 احتمالال ٌمكن ألي بشري من الحطب،  هادبةالمدر الذي كان ٌطبخ على نار 

 وإظهارفً مكان ضٌك جدا، وبعد جلوسه أمامً، العٌش هنا، وبالضرورة 

 ، سبمته لابلة :رابحة لدمه

 ن أنت !؟ ولما تعٌش هنا ! م _
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خرج بصعوبة فؤ، حتً أعدت علٌه نفس السإال لم ٌجبنً لابلنً بالصمت المطبك

 لال : ومتلعثمامن فمه، كالما 

، المهم أنا هنا  أعلم، وال أرٌد أن أعلم، فالعلم بمثل هذه األمور ال أحتاجهاال _

 لت  حً. ز وما

*** 

، جدرانه اسودتالكبٌب الذي  مرت خمسة لٌالً وأنا مختبا فً هذا المنزل

ولكن ال بؤس، هكذا أفضل من الخارج، حٌث وتهاوى سمفه من لوة الشتاء، 

هو نهاٌتً، وأنا ال أزال الوحوش اجتمعت معلنة عن لوتها المعهودة، خروجً 

 صغٌرا على النهاٌات..

،  غري الذي مر بسرعة، مر مرور الكرامأتذكر ِص   ً على للبً غٌر لاٍس هٌنا عل

على  استٌمظتأتذكر فمط أننً  أتذكرها مطلما، ورغم كل تلن السعادة فؤنا ال

أبً الموجه ألمً والتً كانت الدموع تنهمر على وجنتٌها، كنت حٌنها  صراخ

كما أنا األن فً الخزانة، بعدما داهمت الغرفة الوحوش بموة عددها،  مختببا

وتزداد  حجمها، إن لوتها وبحك تتطور كل ٌوم، ٌزداد وبدنها الذي لم أعهده منها

بعد محاوالت عدة لتحطٌم ، وأما أنا فلم أزدد سوي نحافة وشحوبا،  سرعتها

وصل بها األمر فً أبواب الخزانة ولحسن حظً فهً خزانة ذهبٌة، ال أعلم كٌف 

 واضح وهو مساعدتً على النجاة مجددا.. لهدفكهذا ولكنها كانت  مهترئمنزل 

ومجددا لم تتولف الوحوش عن المحاولة، إنها ال تشعر بالملل حتما، فمضاء 

لهو أمٌر لغروبها محاوال تحطٌم خزانة ذهبٌة ٌومٌن كاملٌن من شروق الشمس 

كونن بشري ٌحتاج للراحة واألكل والتبرز، ولكنها وحوش ال تحتاج لمتعب 

الناجً الوحٌد فً وبشدة، هل هذا بسبب أننً لشًء سوي لن أنت، إنها ترٌدنً 

إضافتً لصفوفهم للغزو الجدٌد إن بمً مكان هذا الكوكب، أو أنهم فمط ٌرٌدون 

وواحد منهم ماذا سؤفعل حٌنها، سؤكون مع ولو أصبحت أمامهم  أصال للغزو،

سٌاسة المطٌع، جثة وسط العدٌد من الجثث، هذا غٌر معمول فشخص ممٌز مثلً 

هكذا خلمت فرٌد من حوش، ابد الوحٌد للوإما أن ٌكون الناجً الوحٌدة أو الم

أن استسلم نوعً لذلن بمٌت حتً النهاٌة، تلن النهاٌة التً تنجلً أمامً بعد 

 الذهب للضربات بجمٌع األدوات الموجودة فً الغرفة..

 أعتمد أنها النهاٌة.. 
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النهاٌة التً لطالما هربت منها، والتً ستكون أكثر لسوة من أٌام شبابً حٌث ال 

 أتذكر فٌها سوي البإس..

  ً األن، ذلن الشإم الذي تحول إلى جرعة من األمل  ذلن البإس الذي ٌسٌطر عل

أفرق الجموع أضرب بهوادة، أصنع طرٌما لنفسً  للخارج بكل لوة، واندفعت

 فوق الجثث السالطة، كانت كالبساط تحت لدمً، حتً..

ار ولكنً أكملت رسغً فتولفت لبرهة، بدأت أشعر بالدو عضنً أحدهم فً

، الخروج اٌحاولوطرٌمً للخارج، أغلمت الباب فً وجوههم، ولم ٌصدونً، ولم 

 لمد نجحو من جعلً واحدا مثلهم، وحش ربما أو أكثر بكثٌر..

ال ظل لها، أشعة الشمس تحرق بشرتً لم أشعر بنفسً وأنا أسمط أمام شجرة 

سوي الفراغ ٌملبنً من الداخل، شعرت بنفسً وأنا ال أشعر بشًء، البٌضاء، 

ثمٌال، بطًء الحركة رغم أننً حاوت النهوض أكثر من مرة ولكننً سمطت، 

 فمدت المدرة على التفكٌر وعلى الكالم، أصبحت واحدا منهم..

*** 

لنا، لما نفعله  اختبار_ فً الحمٌمة ٌا بنٌتً، أن هذه الحٌاة بؤكمها هً مجرد 

أحسنا إلٌها سٌحسن إلٌنا، هكذا هً الدنٌا هنا، سنظلم، وإن  هاظلمنابؤنفسنا فإن 

 فً هذا الكوكب الصغٌر، فنحن مجرد فبران تجارب إن صح المول..

اندس تحت اللحاف ونام لرٌر العٌن، لم ٌكن بشعا أخر ما لاله لً، بعدها  اكان هذ

ما لال لً ، كمطلما من داخله، هو فمط بشري مثلً، لد لتلته األٌام واستسلم لها

بؤنه كان فً الثالثٌن حٌن تحولت السماء للون البرتمالً وسمط منها الوحوش، لم 

ولم تمت ولكنها حٌن لابلته وجها  االرتفاعٌفهم حٌنها كٌف سمطت من ذان 

لوجه، ألسم لً بؤنها مخلولات فضابٌة أسرع منا وألوي وكل تلن الموة التً 

بل  ن المسدس ألنها فً األصل ال تموتٌملكونها بدون سالح، وال طلمة واحدة م

 ..تزداد لوة بعد سموطها

" إنً أتذكر صراخ أمً، وبكاء إخوتً، وتمطٌع أوصال أبً، لم أستطع فعل 

 شًء، كان األمر سرٌعا جدا، وممٌتا، كٌف ٌموت جمٌع من تحبهم وتبمً أنت

كان لٌكون موتً أفضل معهم، ولكنهم تركونً وحٌدا،  شاهد على نهاٌتهم األلٌمة،

ذلن الحً لد لمو حتفهم، وأنا كنت  خكل من أعرفهم فٌمرمٌا للبإس اللعٌن، 

الهارب و الجبان الوحٌد، هروبا كان األخٌر من منزلً ناحٌة الغابة التً أنِت 
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لً هنا، فؤعتمد أن الوحوش تخاف الخوض فً  ًفٌها األن، عشت ما تبم

وحٌن علم بعض أصبحت ألتل الحٌوانات للنجاة بعدما كنت أرعاها، ها، غمار

بعٌدا عن الرعب الخارجً، بدأنا نتماسم األكل البشر بذلن جاإوا جمٌعا إلى هنا، 

 ترٌد ماونبٌت فً العراء، تحت األشجار، ومع األفاعً التً كنا نصطادها حٌن

الص بشكل رهٌب ولكن مع مرور الولت أصبحت الحٌوانات تتنصٌدنا،  هً

، فتحول البشر من حتً اختفت، حتً الزواحف والحشرات لم نعثر علٌها مطلما

حولً لوحوش آدمٌة تؤكل بعضها البعض، أما أنا فهربت مجددا للحً، إختببت 

منزلً، حتً شعرت بؤن األمر لد انتهً وعدت مجددا ألجد الجثث مسجاة فً 

والسبب هو األكل، تما هنا، ، مشوهة تماما، لمد حدثت معركة حعلى األرض

الشراهة البشرٌة دابما تكون الفابزة على العمل والملب، فالجمٌع كان ٌرٌد لحم 

 ، والجمٌع لد مات، وأنا األن سؤضعهم فً الصحن "أخٌه فً طبك

كانت لصته عادٌة بالنسبة لً، فما حدث معه لد حدث مع كل شخص أعرفه، 

حٌاته فً سبٌل فجمٌعنا فمدنا من نحبهم وهنان من فمد نفسه، بل الجمٌع لد فمد 

ٌسمط هاوٌا بعدما كان فمط، ٌرالبان العالم ٌتدمر بصمت،  فاثنانالعٌش، أما نحن 

األعلى ٌوما، بالً العوالم المتوازٌة وإن وجدت فكٌف ستكون األن، مثلنا ربما، 

 من جدٌد كؤرواح طاهرة عادت لألرضأو أنهم ٌنتظرون فمط خالصهم، للبعث 

 بعدما نظفت تماما من األوساخ البشرٌة..

العٌش مجددا فً اثنان فمط ٌحمالن على أكتافهما الجنس األدمً كامال، لسبٌل 

 ..األنعلٌه مكان أفضل، سنتوسع، وسنكون ألوى مما نحن 

فهو ال  حمود كوخا أخر لً،مٌمر الولت سرٌعا حٌن تكون تعمل، لمد بنٌنا أنا و

، مراعاة لشرفً، رغم أنه ال ٌوجد كابن بشري حً على ٌمكنه أن ٌنام مع فتاة

فهذا مع زوجها،  أنثى وعلى األنثى أال تنام إالهذه األرض، ولكنه ٌصر بؤننً 

إنه حما رجل دٌن هو شرع اإلله ونحن لن نعصٌه حتً ولو اضطررنا لذلن، 

ورغم هذا فؤنا أشهد له بؤنه أفضل من رجال الدٌن رغم عدم حفضه لكالم هللا، 

لمثل تلن األمور التافهة ٌهرب البعض من الذٌن ٌبٌعون كالم اإلله حسب هواهم، 

الدٌن، فٌجعلون ألنفسهم دٌنا أخر، أو ٌلحدون وٌكفرون، ٌعبدون الشٌطان ربما 

 بؤنه من المبشرٌن بالجنة..ألنه وفً عمولهم أشد نماٍء ممن ٌُمثل 

السوداء، وتترالص األشباح حول النار المولدة بالحطب  بعباءتهما ٌحل اللٌل حٌن

من الجهة الشمالٌة أصوات  سمعتبسرعة دون ألم، الجاف تجاهد نفسها لتحترق 
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حٌاة ال تتولف حتً لبرهة، وأنا أختبا داخل الكوخ وحٌدة دون  انفجارات متتالٌة

ال ٌملن شٌبا لٌحارب من  ولتأخرى أمامً، محمود ٌكون نابما فً مثل هذا ال

 ستعدأجله أطٌاف النوم، عكسً تماما، فمجًء اللٌل ٌعنً الهموم والشماء العملً ٌ

 ، ذان الوسواس الصغٌر ٌصبح أكبر وأكبر مع مرور كل دلٌمة أتملب فٌهاللبداٌة

اٌجاد رجل على الفراش، ٌخبرنً بؤننً بعٌدة كل البعد عن تحمٌك هدفً، 

 ...ركامأحالمً وسط هذا ال

 في إحدى السنوات الغابرة..

 الواحدة ليال..

لعله ٌجود  ة غرٌزته الجنسٌةإثار ٌردنتتماٌل الرالصات حول الملن " سلٌمان " 

علٌهن ولكنه ال ٌهتم بمفاتنهن، فكل ما ٌهمه تلن الشمراء بالملٌل من الدرٌهمات 

، تمٌل خصرها للٌمٌن وللٌسار لتكشف خباٌا جسدها من وشوم التً تتماٌل ببطء

فً فخدها، ووشم أخر وجد مكانا فً عنمها، وشم لد عاش الكثٌر لٌصل إلٌه، لمد 

الوشم عبارة عن لرون للشٌطان منموش فٌها بلغة غٌر مفهومة للعامة من كان 

ففن وتك ، فرلع بؤصابعه لٌتولف العزفله بالنسبةالناس ولكنها مفهومة 

الرلص، أشار بإصبعه إلٌها لتتحرن إلٌه مسرعة، همس فً أدنها  عن تالحسناوا

" نعم " ترتفع همهمات الفتٌات بكالم لم ٌسمعه أحد، حتً هً ولكنها أجابته بؤن 

بالً بهن، بل أعطاهن بعٌدا عنها، كؤنما كٌف ٌختار بنت الرٌف علٌنا، ولم ٌ

الملٌل من المال وسرحهن لٌوم أخر، وبٌنما غلمت أبواب المصر، صعد معها 

ترتدي شٌبا، لغرفته الملكٌة، كانت الفتاة خابفة، ترتجف من البرد فهً وحرفٌا ال 

كانت وفً لرارة نفسها تعتمد أنه سٌضاجعها ألطول مدة ممكنة، فهو هرم ولد 

ت من السموط، سٌكون األمر ممززا هكذا لالن فً شابت شعٌرات رأسه التً نج

ؤفكارها عرض الحابط فبدل أن ٌضاجع جسدها، ضاجع نفسها ولكنه ضرب ب

 عملها بسإال مباغت :

 ؟_ أٌن هو الكنز 

لم تفهم أو أنها ال ترٌد أن تفهم األمر رغم دراٌتها به، فصمتت لبرهة لبل أن 

 فٌعاود فعلته.. مجددا لتصمتٌصفعها 

 ؟م الذي فً عنمن هو لمبٌلة " الجانشورا " ألٌس كذلن _ الوش
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لم تجبه مجددا فلم ٌصفعها هذه المرة بل أخرج من تحت وسادته مسدسا ٌبدوا 

 جبهتها..محشوا ووضعه فً 

_ لن أعٌد السإال مجددا، إما أن تخبرٌنً عن مكان اإلكسٌر أو أن تموتً هنا 

 ٌلة لطالما حٌٌت.واألن وأعدن أننً سؤبحث عن بالً أفراد المب

لم ٌكن أمامها خٌار سوي أن تبوح بما فً جوفها، أن تسمط األثمال عن كاهلها 

 فهً األخٌرة من بنً جنسها وهً الوحٌدة التً تعلم ذلن..

_ فً الصحراء الغربٌة، داخل كهف رملً سٌبدو لن ولوهلة أنه فارغ ولكنه 

 .. وبدمابن ستفتح لن أبواب الجحٌم أو الجنة

 سالحه لمكانه فجلس أمامها مداعبا شعرها..أعاد 

 _ الجحٌم ! وعن أي أبواب تتحدثٌن ألٌس هو باب واحد فمط ؟

وعاد للخلف منحنً ووسط سإاله دلج الخادم للداخل وضع عدة أطعمة أمام ملكه 

 الرأس، فؤكملت الفتاة بتإدة :

تحتوي على فإما أن تختار الباب التً أبواب لكل باب جواب،  ثالثة_ ال، هنان 

سطورٌة فتهلن البشرٌة خرج من تحت الرمال المدٌنة األاإلكسٌر أو تختار أن تُ 

 اخترتإن  هدفهوتجعل شمسها لاتلة أو أن ٌصٌبن السهم الذي ال ٌخطا  لهذا

 ..الباب الخطؤ

شعر الملن بغصة فً للبه كؤنما هنان شًء ما ٌعتصر صدره، حاول التنفس، 

 ً...وحاول مجددا ولكنه فمد الوع

لنوبة الملبٌة للملن فً الصباح الباكر وبعد أن هربت الفتاة من المصر مستفٌدة با

، وأكدت له على ضرورة الترحال للصحراء حٌث سٌجد ما الذي لم ٌمت بسببها

وإما أن ٌنجح أو ٌموت، على األلل سؤحاول هكذا  لالت له تلن اللعٌنة الهاربة

 كان ٌمنع نفسه التً أرادت المزٌد والمزٌد من الحٌاة، تلن النفس التً لم تشبع بعد

 ..من الدنٌا وما فٌها، حتً بعد بلوغ الجسد الثمانٌن

كانت الساعة تشٌر للواحدة ضهرا حٌث انتصبت أشعة الشمس الحارلة فً وجوه 

للمكان، الداخل فً للب  املكهم فوق أكتافهم، حتً وصلون الخدم وهم ٌحملو

انتصب كهف مظلم من الصحراء حٌث الرمال الذهبٌة تحترق بلهٌب الشمس، 

 الداخل موحش من الخارج، تكرهه النفس وتبتعد عنه..
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، أخرج سكٌنه الذهبً وجرح راحة ٌده ٌتحرن الملن بتإدة بٌنما عاد الخدم للخلف

لكهف، تتسالط الدماء على األرض لتنٌر المكان بؤكمله، لٌعتصرها فً مدخل ا

ثالثة أبواب كل باب أمام األخر، مرلم بؤرلام غرٌبة على شكل أفاعً فالباب رلم 

أفعً وحٌدة الرأس والباب الثانً أفعً ثنابٌة الرإوس والثالث  توسطهواحد 

 ..ثالثٌة الرإوس

 ٌمترب من الباب األوسط ثم ٌعود للخلف..

 الباب األول، ٌتؤمله وٌعود للخلف.. ٌمترب من

بشدة، ٌشعر بؤن خلف هذا الباب هدفه، طوق ٌمترب من الباب الثانً، ٌتؤمله 

نجاته من الموت وبكل لوته عاد للخلف لٌندفع وٌحطمه وٌجد الفراغ ٌنتظره 

 خلف الباب غٌر مباٍل بحالته..

مإخرة رأسه، لادمة من فوهة مسدسه فسمط صرٌعا حٌنما اخترلت رصاصة 

مهل وهً ترالب مالمح وجهه دنت منه بتالذي سرلته الفتاة بعدما أن هربت، 

فتح فمه بصعوبة لٌنطك بكلمة واحدة ولكنها وطبت  وهً تتغٌر فور رإٌتها

موضع الكالم بمدمها لٌصبح جثة هامدة، لتصعد نفسه للسماء بعدما كانت تحاول 

ولكنها لد تؤخرت حتما فمد فتح الباب الخطؤ،  ممرر لها،ال مصٌرهاالهروب من 

 ..الباب الذي كانت خابفة من أن ٌفتح

خرجت مهرولة للخارج حٌث بدأت تشعر بؤن جسدها ٌذوب، أن جلدها الذي 

فتولت ونضرت للسماء، كانت تعلم بؤنها ٌغطٌها ٌحترق، ٌصبح مطهوا ربما، 

 ة.اٌة البشرٌنهاٌتها وربما بعد خروج المدٌنة ستكون نه

*** 

فً نفس المكان مع نفس الشخص، إن األمر  تتمر األٌام واللٌالً، وأنا ما زل

ماكن متعب للنفس ومعذب لها، فهً ترٌد الحرٌة والتجوال، االبتعاد عن األ

ففً هذه اللٌلة لررت الهروب، لٌس منه  المعهودة التً حفظنا كل حجر فٌها،

طبعا ولكن من هذا المكان لعلنً أجد شخصا أخر وأعود به إلى هنا، لنجعل هذا 

 ممام عامرا بالناس إن وجدتهم..ال

النجوم أعلم أن محمود ٌكون  وباختفاءال أعرف كم ستكون الساعة األن ولكننً 

نابما األن وهذا هو الولت المناسب للرحٌل أتمنً أن ال ٌجرحه ذلن األمر فلم 

واالهتمام الدالل، ولكننً طٌر حر أكره األلفاص وأحب  أرى منه سوي الخٌر
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الحرٌة أكثر وأكثر مما مضً، فركضت بموة ناحٌة المجهول وبعد مرور فترة 

فنضرت وجهة الصوت، ألجد  على األرض تتبعنًوجٌزة شعرت بضرب ألدام 

مالمحه تتغٌر جزبٌا، محمودا ٌالحمنً وهو عاٍر على غٌر عادته، ٌهرول بموة و

ً  أن أتولف ولكننً لم أفعل لٌصبح غاضبا ٌتطاٌر الشرر من عٌونه ٌصرخ  عل

ولن أفعل، ولم ٌستسلم فازدادت سرعته بحكم ذكورٌته بٌنما استسلمت للتعب 

وكان أخر ما رأٌته وجهه وهو ٌبتسم فً شر ٌبتسم  تً ألسمط أرضاوخوار لو

 ..بخبث

_ هل تعلمٌن ٌا فتاة، فً الحمٌمة أنا أحببتن ولكنً عاجز جنسٌا عن مضاجعتن 

 والتذوق من رحٌمن، فغفري لً هذا من فضلن..

مكبلة فوق سرٌر خشبً صنع جدٌدا بدأت الرإٌا تتوضح روٌدا روٌدا، كنت 

لم أستطع الحران، لمد أحكم وثالً فرابحة الخشب المنجور ال تزال تفوح منه، 

 حتً عن حن أنفً..وجعلنً عاجزة تماما 

_ الحب ٌا فتاة هو أمر صعب حما، فحٌن نحب ننسً أننا نحب لكوننا بشرا، بل 

وال الوحدانٌة، وحٌن فالبشرٌة شًء ٌزول مع زنحب لكوننا نملن للوبا فمط، 

أران وها أنا ذا  اندثرت الوحدة من أمامً فلصبحتً رفٌمتً وزمٌلتً،بن  التمٌت

 هاربة من مخبؤن الوحٌد ناحٌة الوحوش التً لن ترحمن أبدا..

 تولف عن الكالم لبرهة كؤنما هو ٌتذكر شٌبا ما :

  ً لوتً على فرض  _ ومجددا ٌحدث هذا األمر اللعٌن لً، لماذا ٌجب دابما عل

حماٌتن من الموت من أحب هل ترٌدٌن منً أن ألتلن ؟ هل هذا هو جزابً لماء 

نحن فمط فً مواجهة العالم، الذي لد حصد الجمٌع وتركنا لبعضنا البعض، 

ولكنً وكما أخبرتن عاجز عن ترن بصمتً فٌن، عاجز عن جعلن تنمذٌن 

 الجنس البشري من االنمراض..

وألصمه فً هذا اللعٌن العاجز  الطاهرٌنأسفة، أسحب كالمً على رجال الدٌن 

إن حظً كحظ شخص أراد الذي ٌرٌد منً أن أعٌش معه كل حٌاته البابسة، 

السباحة وٌخاف الغرق، وإننً األن مستسلمة لمدري، داعٌة للرب أن ٌنجٌنً من 

 دنً.. البشري المحطم، وأن ٌحضر لً فارس أحالمً ربما لٌنم هذا

 

*** 
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 أصبحت واحدا منهم األن..

لعلنا نصطاد ونشبع جوعنا، التحول لوحش وأنا األن وسطهم متجهٌن لملب الغابة 

حرن بسرعة فؤنت بطًء لٌس سٌبا على اإلطالق فمهما حاولت جاهدا أن تت

ومهما حاولت التفكٌر فً شًء من غٌر األكل فؤنت تتعب نفسن فمط كما أنا 

ر الطوٌلة تجعل المكان جمٌال حما فرغم أننا فً اللٌل إال أن األشجافاعل األن، 

وحٌنها فمط ضوء الممر مسلط تماما على تلن األشجار المابلة و العوجاء، 

البشر هم الحممى هنا، فرغم كونً وحشا بتفكٌر بدابً وممٌد إال أننً اكتشفت أن 

، فالوحوش ال تعرف همدخانها ٌصل لألعلى، ال بد أنهم  ال أولد نارا ألجعل

تؤكل البشر مطلما بل تحولهم وترتوي كٌفٌة فعلها وحتً لو عرفت فهً ال 

وال تبنً األكواخ أٌضا، هه ٌا لهم من حممً حما بل ٌا له من بدمابهم الملٌلة، 

، حاولت الركض نحوه لعضه ولكنه لاوم ببسالة للغاٌةولكنه سمٌن أحمك لعٌن، 

ها، أسمط الكثٌر منا ولكننا نفوله عددا بشكل أربعة رجال لاتل بموة أعترف ب

مضاعف جدا فحتً لو أسمط مبة، هنان مبة أخرى خلفنا تسٌر، وأخٌرا استسلم 

 ..مصدرا صرخة تصم األذان

كواخ الخشبٌة وأنا وبسرعة لم ولكن.. لم ٌنتهً األمر، إن الوحوش تدخل لأل

األول، وكان األمر أعهدها فً نفسً الموحشة وبعد نبش الموة الداخلٌة دخلت 

كارثٌا فهنان وعلى السرٌر ترلد فتاة جمٌلة الوجه ومثٌرة الجسد إال أنها ممطوعة 

 األوصال ومثموبة األحشاء..

 ٌمتلون أنفسهم للنجاة.عوابك الوحٌدة هنا، فالبشر فً اللسنا الوحوش 

 

 تمت بحمد هللا وتوفيقه

 

 


