
 

 

 

 

 

 



 ظننتُني قابيل : القصة األولى"  "                

كتظ   البيت   توتر،  في أجلس نفسي، حول ألتف    ونحيب  توترني أصواتهم بأهلي، م 

  قابع اآلن وهو الكبرى النومة جاءته أخي عرقًا، تتصبب رأسي يجعل    بكائهم

  عار وصمة وتظل    جسده ليفارقنا ثم ي كفن ثم لي غسل الطبي الفحص ينتظر بسريره

 ! آبديه قلبي في  له يدي  

 ! دكتور يا تفضل -

تكئًا بيتنا يدخل الموت عتبة على عجوًزا كهًل  وأجد  أللتفت أبي  بها هتف    على  م 

 ! أخي من للقبر أقرب كان أنه  أعتقد عكازه،

 . أنا معه سأدخل انتظر: ألبي   وقلت ابتسامة شبح وجهي  على ظهر حينها

  لي يقول  سمعته ثم الخوف  من  تصطكان  وركبتاي الطبيب وراء  أخي غرفة دخلت  

 . سمحت  لو الباب أغلق: بصعوبة

 .أخي فحص قبل أجله جاء  لو حظي ح سن من سيكون : سخرت

  أسمع بدأت   جسده، من جزًءا لمس كلما أكثر توترت   وراقبته،  الباب أغلقت   ثم

  ال شهاب، يا أمرك  ي كشف  لن يرى،  بالكاد: قائًل  وتمتمت  حينها السريع قلبي نبضات

 !تقلق

  فمه قوس أن  كما عبوًسا تزداد تتغير، وجهه تعابير رأيت  لما حظي سوء من لكن

 !  لقتلني انطلق ان سهم، كقوس  انحدر

  فوجدت متأهبًا منه واقتربت   جيبي على يدي   فوضعت   القاتم  لألحمر وجهه تلون ثم

 أنت؟  من:  وقال مخيفة  نظرة لي نظر ثم  يرتعش  جسده

 . الميت أخو: بتلعثم  فأجبت  

 . عادية ميتة يمت لم ذاك  ب ني، يا : لي فهمس

 .تماًما باليسار واصابني فعًل  فمه من السهم انطلق حينها

 قصدك؟  ما: بتوتر قلت

 !مقتول إنه: فأتبع

 ! قلبي سقط تحديًدا، ه نا

  لوحش   تحولت    وقد له وهمست  رقبته على  ووضعتها  جيبي من السكين أخرجت  

 . نبيه بكهل    ظهرت لكن شيئًا تلحظ لن عجوز، كهل أنك  قلت   رجل، يا اسمع: كاسر

 . اإلنسان تقتل    أحيانًا النباهة: بخبث وهمست أذنه من شفتاي ق ربت   ثم صمت  



  بسكتة مات  أنه وتقول الغرفة من ستخرج هذا،  يا  اسمع: وقلت لياقته من أمسكته و

 .. لفظته وإن جوفك  في السر هذا وستبتلع  عادية قلبية

 !  كلها الدنيا من أللفظك  وللا  باهلل:  وأكملت عميقًا نفًسا أخذت  

 .  حسنًا حسنًا،:   يتلعثم وهو قال  ثم وتلجلج الخوف  من تقع  كادت حتى عينيه برزت

 .  رجل يا اخرى جريمة ارتكب أن أريد  ال: قائًل  أزفر وأنا نفضته

  العكاز أمسك  وبيده  المطأطأة رأسه على  اليسرى يديه يضع  وهو  يرتعش العجوز قام

س لًما الباب  وفتح جسده عد ل  ثم الباب  ناحية وهرول   كأنه م سرًعا  وخرج أبي على م 

  في فجلست  للمقابر ذاهبين وحملناه  أخي وك فن الم غسل جاء بعدها من ي، نجاته يلحق

 !  معه فعلتي وت دفن   أخي  سي دفن بفعلتي نجوت   لقد : بحرقة أبكي السيارة

 .  اآلن أبيك  سند أنت آزرك، أشدد:  ويقول علي   يربت من حينها  وجدت ثم

  لفقدان أبكي  أني ظن االحمق عمي،  ابن ألجده  ابتسامة شبح  فمي  وعلى له نظرت  

 ! فعلتي من لنجاتي  وأبكي  أخي قتلت أنني ال أخي،

  من هو  ابًدا، قتله أقصد لم حال آية  على لفراقه، جًدا حزين ايًضا كنت  الحقيقة في

 !  لذلك  دفعني

دثر   وأنا الكفن وحملنا للمقابر وصلنا :   ويهتف   ي كبر حولي من والجميع ببكائي  م 

 .  للا بإذن  الجنة إلى ذاهب

 ! الدنيا؟ هذه ما! باكيًا  جنازته في يمشي ثم  يقتله: ويقول يضحك   من سمعت ثم

 !  أحد يعرف  هل: صرع جاءني  وقد حولي  تلف ت

   شهاب؟  يا بك   ما: فقال ورائي  وكان المتوترة حركتي  أبي  الحظ

 شيء  ال ال، ها؟ : شرود  في له نظرت

 !  وأخي  أنا معي أحد   يكن لم فعل عيني، أمام  كله الحادثة شريط ِعدت

   لجهنم؟ سيرسلني من فعلتي، كشف  من

 --- 

  أي جديد، يحدث ولم منها، أخرج ال  غرفتي، أركان بين   محبوس   وأنا اآلن شهر   مر  

 . لي متربص   هو بالتأكيد  ولكن اآلن، إلى  يكشفه لم سري يعرف  من أن حتى جديد،

  وع رفت؟ فعلتك  قبر ن بش  هل  لترى صباًحا يوم كل تستيقظ أن جًدا السيء ِمن

 العالم؟ نظر  في مجرًما تصبح متى تفكر، كله الليل وتجلس



  يسكنني الحزن أن يظن الجميع غابة، كرجل أصبحت   حتى ذقني، ونمى شعري َكبر

 !مرة ألف  يوم   كل يقتلني الخوف  أن ال

  التي الحقيقة تلك  األخلق وقليل  مدمن قاتل، نفسي، أمام الحقيقة  في سيء أنا نعم

 !بالفعل أبيه ابن الخلوق، المتميز شهاب الجميع أمام لكن وحدي، أنا أعرفها

  كان ولو جميل أني الجميع يظن   أن يجب التميز، بوسواس مريض أني لك  ألقل

 ! شيطان ألف  بداخلي

 --- 

  السماء، في القابعة النجمة اتأمل سهرانًا زلت   وما  نائم الجميع ليًل، الثانية  الساعة

  بجانبها،  نجمة سأكون سأموت عندما أنني  تخيلت   استبرق، رأيتها  ما دوًما  والذي

  أهرول وقمت   فزفرت مصيبتي تذكرت    ثم  ببلهة ابتسمت   سويًا، إنسان كعيني ونبدو

 !  فعلتي على واطمئن   أخي، ألزور للقبر،

 --- 

  على ظلم   سحابة، خلف  استحياء   في تخفى  والقمر   بارد  الجو أرتعش، وأنا  ذهبت 

:  م رتعش بلسان   قلت   أمامه،  وجلست للقبر وصلت    شمعتي، سوى نور وال ظلم

 !الكهف  أهل كنومة عميق نوم   في ِغبت   ثم أخي؟ مرحبًا

 --- 

 أطلبها  عينيكِ  إلى رحلت   إن ي

ا ا الممات   إم   منتصراً  العود   وإم 

 أصل تجعلني اخر، عالم   في"   الماريجوانا"  تلك   تجعلني  وعيي، في غائبًا  كنت

سافر أنا ا حلق، أنا السماء، في  أطير كأني التحليق، لنشوة  ُ  ! عينيها وأرى أَ

  حينها   اتجهت   هذا، تقبل أستطيع ال بقسوة،  فارقتني عن ي،  ورحلت ماتت أ حبها من

  أرى وجعلتني مشكلتي حل ت التي  الوحيدة حقًا، صديقتي هي كانت للمخدرات،

  أمامي، أراها النوع ذلك  أخذ  كلما كنت ،"استبرق"  بداخلي  الحي ة الميتة، حبيبتي

 ! استبرق أيا بجناحين، كملك   تتجسد

 ! الوعي عن وغبت   قلبي ق بض رأيتها، أخرى، مرة تجسدت أمامي، جاءت

  حولي نظرت   أفهمها، ال تمتمات يقول؟ ماذا يهمس، يهمس،  أخي صوت على أفقت  

  مهلي على فمشيت   خطواتي ثبتت حتى مترنًحا وقمت   القيام  حاولت   غرفتي، في أنا

 يحدث؟  ماذا: فاغًرا فاهي جعل  ما ألجد المرحاض إلى خفيفة  بخطى  ووصلت



  حينها صرخت   جسدها، جانب يجلس  وأخي مذبوحة، قطة به بالدم، ملئ   المرحاض

 ! للبيت جئت متى والداي؟ مع تسافر  ألم: مني ف زع ثم ذ عًرا هو فالتفت

 . للبيت وعدت الطريق بمنتصف  تعبت  : وعي   بعدم قلت  

   أكرم؟ يا  الجن اتحضر تفعل؟  ماذا: فهتفت فيه نحن    ما أدركت   ثم

  ال :  بلهاء ابتسامة وجهه وعلى  لي وهمس فمي على يده  ووضع  نحوي هرول

 .  غبيًا تكن ال جاه، ذو أغنياء لنكون اسيساعدونن هم انظر، تصرخ،

 ..  مجنو أأنت: أقول وصرخت  عن ي يده أزحت  

، هجم أكمل، أن أستطع لم  ؟ فاسق يا المخدرات أتشرب: وقال فمي اشتم  ثم علي 

  سجادة على  من تقوم جعلتك  هل:  ضاحًكا انفجرت   ثم  قال ما  استيعاب حاولت

   أكرم؟ شيخ  يا الصلة،

 !  أخرس:  وقال فمي في لكمةً  فضربني

 !  ستقتلنا أنت  للبيت، الشؤم ذلك  أحضر ال األقل، على:  وقلت  منه اغتظت  

  الكلم سيموت سرك، يحفظ لن أقتله، : خشن جهوري   بصوت    له يقول  من سمعت ثم

 !  تقتله لم  إن العهد وسي نقض

  غير  له أنياب   وظهرت القاتم لألحمر عينيه تحولت كاسر، لوحش   حينها أخي تحول

 !  شيطانًا  كان لقد  أخي، يكن  لم أنيابه،

  وجهه جلد  على  يدي وضعت   التنفس، عن  توقفت   رقبتي، حول أظافره التفت

  ت سلخ، يدي  جعل الذي للحد جًدا ساخنًا  كان وجهه لكن النفس، عن  للدفاع كمحاولة

 !  بوجهه تلتصق

  الموت من مفر ال األرض، في ث بت  أني وشعرت   تنخلع  كادت  بقوة، عيني   أغمضت  

 !  اآلن

  رقبتي  وتحررت شيء كل فأختفى الفجر لصلة الشيخ وأذن المسجد كبر فجأة، لكن

دت روحي أن اللحظة تلك  في وشعرت   مي  لي ر    علي   من  فقذفته فوقي أخي ور 

 !  والقطة الدم حتى وال  رقبتي وال  يدي،  في شيء ال ألجد أسعل، وقمت  

  ماء كوب  وبيده المطبخ من يخرج  ألجده  ف زعت أختفى، قد أخي ألجد بجانبي  نظرت  

   مستيقظ؟ زلت أما بخير؟  أأنت شهاب  يا بك  ما: بابتسامة  مازًحا ويقول

   الجن؟ بتحضير  تقوم أكرم يا أنت ! أنت : بغضب أقول أمامه ووقفت   مهروالً  قمت

 ! أفهمك  ال  أنا تقول؟  ماذا: وقال الدهشة ملمحه على ظهرت



  أكشف  ال كي أكرم يا وقتلي  خنقي أتحاول رقبتي، على  يدي ووضعت   دمي فار

   أكرم؟ يا الجن تحضر سرك؟

  عنقه حول يدي  قبضة  ولففت عليه ارتميت   ثم أرًضا ليقع بدفعه وقمت    عليه هجمت  

 ذلك   من أكبر كان شيطاني  لكن  بأخيه،  أخ   بصدمة لي ينظر يترجاني،  كان له، خنقًا

 !  روحه فاضت  حتى عليه أزل فلم كله

  المخدرات، بجرعة أزدت   أنني واحدة  حقيقة  إال أعرف  ولم  هذا كل من حينها أفقت   

، أخي قتلت   وأنني بها أكرم دخل  ال عجيبة وأشياء شياطين أتخيل جعلتني   اآلن  بيدي 

 الذي الغراب أين فعلتي، سوءة سيواري الذي الغراب أين هابيل، هو قابيل، أنا

  عيناي وفاضت  أكرم صدر على  ارتميت   أنني إال حينها شيء أي   أفعل لم سينتشلني؟

  سأبكي اآلن، ضعفي  سأتقبل المخدرات، من زائدة جرعة خلف   أهرب لن بالدموع،

 ! فيه وقعت   مما انتشلني  ضعفي، تقب ل سامحني، أكرم، يا  قم سأنهار،

 ----- 

 مغمور   كنت   المرة تلك  لكن أحلمي، في يتكرر  أصبح الذي الكابوس  ذلك  من أفقت  

 تهز بصرخة شعرت   والربع، الثالثة  ألجدها الساعة  في نظرت   القبر، تراب في

 ذلك  سامحني، أكرم، يا  أقصد لم:  للسماء ناظًرا  بقوة أصرخ فقمت   كياني

 قابيل لست  ! أكرم يا أنا لست   قتلتك، من هي ذلك  كل سبب هي الملعونة الماريجوانا

 ! أكرم يا

 .  طويًل  عن ا ِغبت   أنتظرك، كنت  ! أكرم قتلت  من أنت  تكذب، ال -

  ألجد المصدر ناحية والتفت   هدأت الجنازة، في سمعته الذي  الصوت نفس ارتعشت،

 !  بها قتلته التي الملبس بنفس  المفتوح قبره امام جالًسا أكرم

   أكرم؟:  ببطيء قلت   أركاني، وش لت العمل، عن  جسدي توقف 

 !  معي ألخذك  ع دت! أنا  نعم:  بسماجة ابتسم

  لكن أكرم جسد أكرم، وجه فقط، له انظر وظلت الرعب، من قدمي على سقطت

  امتدت بحوافر عاريتين  وقدمين  الحوافر تشبه طويلة بأظافر للغاية سوداء كانت يديه

  جسد  في شيطانًا  كان أكرم، ليس إنه دًما، تنزف  كانت التي وأنيابه  سنتيمتر لخمسين

 . أكرم

  بالفعل أكرم تتخيل، تكن  لم أنت نعم: جهوري  بصوت   يقول حولي  والتف  حينها قام

 .  من ا أنقذك  األذان لكن سيقتلك  كان شيء، كل عليه  أفسدت وأنت  يحضرني  كان

 ! كافًرا أصبح أكرم بقوة،  بكيت   شيء، كل حينها تذكرت  

   أكرم؟ أظلم لم! أتخيل أكن لم



  وجدته حتى أهرول أهرول، منه، أهرول فقمت   أوصالي في انبعثت بطاقة شعرت  

  لقبر متجًها قدمي، من  سحبني ألذنيه، شفتيه أطراف  وصلت حتى لي يبتسم  أمامي،

  قاتل بقابيل  لست ساعدوني،"  أصرخ وتنزف، األرض في رأسي تتخبط أخي

   للقبر، وصلنا حتى" ساعدوني"  ،"هابيل

ني واحدة  يد    بقبضة  الباب الجن  خلع حينها  أصرخ، وأنا القبر سللم على خلفه وجر 

  عنها يخلع  الجثة بجانب  وجلس الجن فقيدني  قلبي، انخلع  أخي، بجثة  اصطدمت   حتى

 !  ال ال،: أصرخ وأنا  كفنها

  وأنا السللم على أهرول وقمت    يده  من قدمي فانفلتت اخرى مرة الفجر أ ذن حتى

  بملبس   جسدي جميع من أنزف   المقابر، بين  أعدو وظلت   الجني صراخ أسمع

 للطريق وصلت   حتى م شوه، ووجه    الجنوبي القطب كثلج أصبح وشعر   متقطعة

   وانتهى، األذان سكت العمومي،

 .. بإعجو وللا!  نجوت لقد  تعب في رقصت  

 وفصل  فأسه الجني أحضر بعدما بجانبه  لتسقط جسده عن  الشهاب رأس انفلقت ه نا

  النجمة لتجد للسماء ونظرت الرأس تدحرجت و  الجسد فسقط جسده، نعرأسه 

  مات الطريق، بتراب  لتندمج الدمعة وسقطت الرأس عيني   فدمعت قابعة مازالت

  وبدوا جميًل  مظهًرا فكونا  السابقة، النجمة بجانب  أخرى نجمة ظهرت وحينها شهاب

 ! إنسان كعيني   السماء في

 

                  

 

 واه أبنبذه " :  الثانية " القصة                   

  هكذا؟ الليل منتصف  بعد  أبي يا  سنذهب  أين إلى_

  عمومي لشارع   وصلنا حتى  م طوق ككلب   خلفه وجرني أكثر يدي على شدد ه نا

تفرع  هادئ   القمامة سلت على المنازل تحتوي  بجدران  المسدودة األزقة منه م 

 .. الفقراء ودموع  واإلهمال

 ورقة  وأعطاني الجو، لبرودة مهترئة ثقيلة سترة البسني ثم  منهم زقاق   داخل دفعني

:  قال دامعة وبعيون   كتفي على ربت السماء، من الهاطلة الندى قطرات ببعض ب للت

 .لك  يروق لمن الورقة تلك   وأعطي ه نا  الشارع في  تجول الصباح  عند

   أمامي، من وهرب  تركني ثم



  أبي يا  تتركني قلت: ال وببكاء   معطفه بذيل وأمسكت    خلفه فهرولت   بالرعب شعرت  

 . خائف   أنا وحدي،

 ! سأقتلك   تبعتني  إن: بقسوة لي قال ثم لمستواي  بركبتيه نزل

  بإصبعه لي فأشار جًدا صادق  هو وكم  أبي أعرف  ولكني  إجابته من  وجهي امتقع

  في وجلست    إليه نفسي فجررت قلبه  عن آمن   أنه فشعرت فيه دفعني الذي للزقاق

  احن كانت حينها الزقاق جدران لعل بينهما رأسي دافنًا  ركبتي  م حتضنًا أبكي الزقاق

 !  أبي  من علي  

*** 

 "..  صباًحا التاسعة في"

  تسللت ثم  التعب فرط من بي آلم نوم   من أستيقظ جعلني رالعصافي زقزقة صوت

  هل ِخيفة، أتوجس رأسي فرفعت   ت داعبها المتورمة عيناي  إلى الدافئة الشمس أشعة

   أحلم؟ كنت  

  أجد لم ولكني  أمي ذراعي  بين نفسي  وأجد  أستفيق لعلي بقوة بالحائط رأسي صدمت

  وقمت  وقفت  .. الثياب  رث  القدمين حافي اآللم  من أترنح فقمت   ملبسي  يكسو الدم إال

  في المتجمعة الناس بجماهير  أل صعق الزقاق من  خرجت   ثم خائف، ببطيء أسير

 المكان ٰذلك   أن ي صدق  كان من شئ،  وكل المفتوحة  المتاجر.. السيارات.. مكان كل

   مهجوًرا؟ فالليل باألمس كان

 .  بينهما وشت ان الليل عن الصبح يختلف  كم

 لألرض انظر به، ملتصقًا وسرت لي طريقًا  الحائط جنب  واتخذت  عميقًا نفًسا أخذت

   سأذهب؟ أين ،وتبتلعنِ   اآلن تنشق  أن أتمنى

 للزهور محل   واجهة أمام تقف   أمي وجدت   حتى  حولي  بمن أتربص رأسي رفعت  

 .  أمي  يا تتركيني  ال مرير، بكاء   في ودخلت    قدميها واحتضنت  إليها فهرولت  

  أنت؟ من: قالت ثم  وأبعدتني عنها برفق   ذراعي شدت

  وعينيها األحمر بأنفها كثيًرا ت شبهها كأمي وجدتها  جيًدا لملمحها تنبهت    عندما

: أن أمي ليست لآلسف  لكنها الواسعتين    لماما؟  ت عديني أن ي مكنكِ  هل آسف، افقلت 

   أمك؟ أين_

 أدري  ال_

   تركتك؟ أين_

 .  ذلك  فعل والدي تتركني، لم_



 هو؟   وأين_

 .  للبيت ذهب _

   عمرك؟ كم_

 .  سنوات ثماني_

   تسكن؟ أين_

 .  أدري ال_

  عندما تلك  أبي  يوهتفت: أعطان  السترة جيب  من  فأخرجتها الورقة تذكرت ثم

 .  تركني

  وجهي  كمثل البشوشة وجهها  ملمح وتغيرت أغلقتها  ثم قرأتها مني، هي  أخذتها

  أبوك؟ تركك   أين: لي قالت ثم .. جًدا حزين  

  لينفق رماني ولذلك  علي   االنفاق يستطيع  ال جًدا، فقير ه قلت: إن ثم للزقاق فأشرت

  طردني ولذلك   ءسي أنا هل..  يطردني أن  قبل ألمي الكلمات تلك  قال لقد.. ثري علي  

   أستاذة؟ يا  أبي

  األمر منه سمعت   لما ولكني بقلبي  طعنات بمثابة  كانت الرسالة كلمات  قرأت   عندما

  ولست  جميل تحزن: أن في له وقلت   عيناي  دمعت قسوة، أشد الطعنات كانت بلسانه

 . ءسي

  مرة منهم الحلوى أطلب لن وللا  و  ألمي يقول: عديني وبكى فستاني ذيل فأمسك 

قابل فقط.. مؤدبًا وسأظل أشرب ولن أكل ولن أخرى  .  أمي قلب داخل العيش م 

 كبدهم؟  فلذة في فرطوا أن لهم كيف  معه، بكيت   عليه أهون أن من وبدالً  احتضنته

  إلى معي، ستعيش الفترة تلك  ولكن ألمك  ك وقلت: سأعيد ذراعي  بين  من انتزعته ثم

 ..  نجدها أن

  من كومة بوسط بإبرة تعلق وكأنما  بانتباه  لي قال ثم الصغيرتين بكفيه  دموعه مسح

   ألمي؟ ت عيديني بأن حقًا  القش: تعدينني

  ال وأنا أعده كيف  يرتجف، قلبي جعلت  فجأة عينيه  من انبثقت التي اآلمل شرارة

 !  أعدك  مكاذبة: نع قلت   ولكني اصًل؟ جاء أين من أعرف 

  أعود هنا حتى مكوثي طيلة أزعجكِ  لن أعدكِ  حقًا، اقال: شكرً  ثم  لي  ابتسم حينها

 ..  ألمي

  مثلك؟ جميلة أمك  هل_



 .  وللا السماء بكبد كبدر  _

  تحبها أنك  وضاحكة: يبد  فقلت سنه ِصغر رغم ألمه الرقيق تعبيره  من ابتسمت

 ..  كثيًرا

   بقلبه؟  المزروعة الوردة ي حب ال  ومن_ 

   الثامنة؟  بعمر أنك  أمتأكد_

 !فقط بأمي أتغزل لكي فالحب  وخصوًصا كثيًرا القراءة وأحب نعم_

  زوجكِ  القاه هل ،هنا ضائع   وحبيبكِ  يا أماه اآلن ك ما بال: بألم  فتمتمت   قلبي، انقبض

   اآلن؟ الدموع  عينيكِ  تسكب هل علمك؟  دون

   أستاذة؟  يا  تقولين ماذا_

 ..  يا  وللا  حبك  رقة يا ال  :باسمة فقلت   له انتبهت

   مريم؟ يا تلك  الزرقاء الورود باقة  بكم_

  اواخر في شاب   أيوب الحي في جارها  لتجده خلفها فنظرت الجملة تلك  كلمها قاطع

  لها قال نظارته،  عدستا عليها  لتتكأ  خده عظام فيه برزت نحيف  بوجه   العشرينات

 .  نقدية ورقة  بأربعين:  قائلة بحرج   إليه فالتفتت رقيقة بابتسامة الجملة تلك 

   بباقة؟ لي هل حسنًا،: وقال أنفه  على  نظارته أرنبة ضبط

 ..  لدقائق  يوقالت: انتظرن للصغير مريم نظرت  حينها

 مع جميل بشكل   الزرقاء الورود من باقة تحمل وعادت  المتجر بداخل هرولت  ثم

 أؤمن المتجر، من  هدية لباسمة: المرسا  وقالت  بها له يدها مدت صغير مرسال  

  للمهداة أ كتب.. بالهدية فرقًا تصنع  إنها كثيًرا، اليد خط رسائل وأحب بالمراسيل

 .  اإلطلق على هدية ألطف  وستكون   الورود باقة بجانب جميلة رسالة

   ؟ذلك  تظنين_ 

   المراسيل؟ بحب    يقع  ال ومن_

  بالرسائل تهادوا الناس، بين المراسيل نشر  في اسعى ا اتبعت: أن ثم هنية سكتت

 ! العالم جمال بكل ت كتب  وهي  الح ب بكل  اصنعها أنا.. الرقيقة المكتوبة

 .  عليه اللطيفة بصماتك  ارى جميل، هابتسم: إن ثم  يتفحصه منها المرسال أخذ

  مبتسًما شكرها ثم والمرسال الباقة منها فتناول به هو شعر بحرج   للصغير نظرت

 .  يا مريم  السلمة صحبتكِ : مودًعا



  قصة لدي المتجر، لقالت: لندخ ثم للصغير والتفتت رحل ثم باسمة رأسها هزت

 !  تعرفها أن أريدك 

*** 

 تلك : الصغير فهتف  حولهم من العطرة الزهور رائحة وغمرتهم معًا المتجر دخل

 . جًدا رائعة الرائحة

 !  جنة في  تعيشين إنكِ  والزينة، والعصافير باأللوان ملئ جميل، المتجر

  قليًل  بؤسه عن الصغير انتباه  بشد  للمتجر زينتها  نجحت  لما سعادة  في مريم حلقت

 م غرمة أنا الجنة، من كقطعة وجعلته كله زينته من أنا: للحديث  مشجعة فقالت

 !  مريم  واسمي بالزهور

 .  ع مر  اأطفال: وأن بسعادة  وقال له ينظر يغرد  عصفور أمام وقف  

  ه نا   فكلنا جًدا صغير الحي هذا:  مثرثرة وقالت العصفور ت طعم  بجانبه  مريم وقفت

 العطر يبيع ح سين عم وبجانبي بالحي الزهور بائعة مريم أنا .. بعضنا نعرف 

  ونعناع  خ ضروات تبيع اللطيفة سميرة والسيدة  الجرائد يبيع  كامل وعم والعشب

 !  الحب في  تقع تجعلك  رائحته

  زهورك؟ من أكثر_

 .  هذا أعتقد : وقالت ضحكت

   زرقاء؟ ورود  باقة منكِ  أخذ لمن وبالنسبة_

 .  ومحرر كصحفي ويعمل  بالحي يسكن أيوب، إنه_

 . لكِ  ليعطيها الورود باقة أخذ أنه  أعتقد: وقال لمريم نظر  حينها

 !  أشعر وأنا  هذا على فأكمل: أراهنكِ  فهم بعدم  له ونظرت يدها  ارتعشت ه نا

  جسده  وأخذ القرفصاء وجلس  باكيًا فأنفجر أموره إليه آلت ما تذكر  كأنه وفجأة ثم

  ؟ك ما ب: وقالت بجانبه  وجلست  وجهها فامتقع يرتعش

..  هذا غير شيئًا أريد ال وللا.. أريدها أمي، بدون  العيش أستطيع ال.. جًدا حزين أنا_

 .  وخذه  فتعالى يزعجك  ولن مؤدب  سيكون ع مر  أن له قولي أبي مع تواصلي

  تذهب  لله: ه فقلت  .. ألمه شوقه مدى يعلم  من أكثر وكنت   لكلماته ارتجفت   حينها

   عنده؟  ونبكي معي للبحر

 ****** 



  كولد   فاتخذته  وحدي أعيش كنت    شئ، كل في سويًا وع مر  وأنا والشهور  األيام مرت

  معًا البحر شاطئ على ونرقص حينًا  معًا ونبكي معًا ونأكل معًا الزهور نبيع.. لي

  وجودي على  أعوام ثلثة تلي: مر فقال معًا أعوام ثلثة أتممنا حتى آخر حينًا

 .  عندك  أخرى مرة وميلدي.. وحياتي ألمي فقداني  على.. معكِ 

   تحبني؟ هل_

 .  يا مريم   أمي بعد أحبكِ _

   معًا؟  لوجودنا الثالث العام بمرور احتفاالً  للبحر نذهب هل_

  أنا  أكن ولم  للبحر نذهب أن فيها أخبره مرة كل بحماس يكنلم  ،موافقًا رأسه هز

  بعضهم، مع الت عساء يعيش أن أسعد وما للغاية ت عساء كنا الحماس، هذا في أيًضا

  يقول  أن أخاف  وال  حزينة كلمات   من ما بجعبتي كل له القي .. مثلي تعيس   مع اثرثر

  أن اعتدنا هكذا.. مثلي  إلنه فقط بي  يشعر إنه يفهمني  إنه للغاية ومزعجة  بائسة أنني

  حين ذكية  كنت   لقد بهذا  احتفاالً  عام  كل من  فيه تقابلنا الذي اليوم  في للبحر نذهب 

  نجلس  نذهب،..  همومنا ي شاركنا بحر    عند احتفال يوم  إلى له سيئة ذكرى يوم قلبت

  طفًل  صديقي كان عارمة، براحة  للبيت نعود  ثم  نرقص نفضفض نثرثر البحر أمام

 ! كبير بعقل   لكن

   للبحر؟ نذهب للي: ه يده  مد ثم المنزل أمام وقفنا

  وجهي يلفح  هواء   مع البحر قاصدين طريقنا في وخطونا  بيده وأمسكت له ابتسمت

 !  ع مر وشاح  وهكذا فستاني  ويراقص

**** 

  موج  في يغرق أن من بدالً  أفكاره  في ِمنا كل   غارق   شاردين، البحر أمام جلسنا

 ..البحر

  سرك؟ تخبرينني ال لماذا قصتك، اآلن إلى أعرف  لم_

 البوح، وعدم منها الهرب ما تعمدت دوًما  مشاهد ، عقلي  في وغ زل لسؤاله ارتجفت  

 .  نفسي في فكتمته أفتحه  أن وِخفت   قلبي في بقفل    عليه أغلقت سر  

  أريد.. ت قيدني التي السيئة الذكريات نةعل اللعنة، تلك  من اتحرر أن  أريد هذا، سئمت  

 !  أحكي أن فقط

   وحدك؟ تعيشين ِلمَ  عائلتك؟ أين_

  موصد   باب به وفتحت   سنوات منذ   عقلي  باطن  في رميته مفتاح   عن بحثت    فقط ه نا

  رجَل  أبي كان.. وأمي أبي وحيدة  كنت  : فأجبت  البوح وقررت   ملعونة بذكريات  



عاملة يؤمن   ال.. أمي ي هين  ي هينني، فكان الشئ بعض قاسيًا الناس   مع الحسنة بالم 

  أنه  مع ي عذبها يضربها..  بطوقهم  هو ي مسك  كلب الناس أن فقط واحدة بطريقة يفكر

 !   يتنفسها ،يحبها

 !  مجنونًا  كان ذراعيها، بين  عليه يبكي ثم  ءالسي يفعل كان 

  شنقًا فانتحرت ثما يحد كل تحمل  تستطع  لم قهري بوسواس أمي أ صيبت هذا  بسبب

 .  إليها سأذهب بدونها  العيش أستطيع ال: قالها جيًدا جملة أتذكر هذا، أبي رأى وعندما

  نفسه  وقتل الهيستيرية أبي وحالة  مشنوقة أمي رؤية.. دماغه  في  بطلقة   نفسه قتل ثم

  في  وحيدة تتركني  أن  قبل بي تفكر  لم كيف .. كثيًرا أمي أكره جعلتني.. عيني   امام

   البائسة؟ الحياة تلك 

  كتفي  على  ربت ه نا.. التعيسة الذكريات سيل   علي   هطل عندما باكية  انفجرت   ثم

   البحر؟ هذا  موج انغام  على نرقص أن رأيك  ما: وقال الصغير

  ت عساء، لنظل الحياة ت خلق لم: قائًل  وقام  لي  فابتسم دامعة بعيون   متفاجئة، له نظرت  

 !  جًدا وجميًل   سعيًدا شيئًا لنصنع  تعالي

**** 

  ندى قطرات علينا وتتساقط البوظة نأكل س عداء، البحر مع احتفالنا  يوم من ع دنا 

  يده  من البوظة اسقط.. جسده وارتجف  فجاءة الصغير توقف  حتى  حكايتنا، ت شاركنا

 !!  ي صرخ: أم.. لمحها لسيدة   وهرول

 بخير؟  أأنتِ .. حالك  كيف .. لكِ  اشتقت   يهو: أم فأتبع فزعة  له السيدة التفتت

بعثًرا كثيًرا كلًما أكمل ثم   عن  البحر عن عني به مر   ما  لها يقص  مرتب وغير م 

 ! أيوب وحتى الورود

  أنا أنت؟  من: له قالت أن الفاجعة كانت  ولكن شوقها  لها تبث أن تحتضنه أن انتظر

 .أعرفك  ال

  على  أجد فلم إليه هرولت  .. يلحقها فلم أمامه من وهرولت  بالدموع   عينيها توترقرق

 ! ءسي بالفعل  أنا نكرتني،  وهي  أمي أنها متأكد  اتمتم: أن  فقط تعابير أي وجهه

 !جميل  أنني  قلتي لما علي    كذبتي لقد : وجهي في صرخ ثم

  على هطل الذي والمطر يوهتافات أنا  تركني وهرول،  جرى.. وهرب  تركني ثم

  وأيا..  جًدا  سيئة بطريقة اليوم  البحر حفلة ختام ليوثق عيوني بدموع يختلط رأسي

 !ع مر  ف قدان على حسرتي

*** 



 .. عام عشر خمسة مرور بعد

  و واستبرق  الماس وأنجبت   لخطبتي وتقدم  بحبه  لي أعترف  بعدما أيوب تزوجت  

 ..  سنوات الثماني ذا ع مر أصغرهم

  زهور" ل اسمه وغيرت  ، ابدًا عنه  اتخلى لم الذي  زهوري لمتجر وذهبنا أخذته

 "..  ع مرية

  الذي الصغير بعمر تذكًرا قلبي خفق وزقاق شارع دخلت كلما الطريق في وأنا ثم

 ..  وابتلعته انشقت االرض كأن ابًدا عليه اعثر ولم عام   عشر خمسة منذ   فقدته

  أيوب عن  ثرثرتنا البحر، حفلت.. معًا حديثنا تذكرت  ..  فيه وجلست   المتجر فتحت  

  امرأة ملمح انسى وكيف  فوًرا عرفتها  اربعينية، سيدة  علي   دخلت ثم شئ، وكل

؟  أمام كبدها فلذة نكرت    عيني 

  وللا ولكن  كثيًرا افتقدته لقد عرفتني، أنكِ  أعرف : بكاءها بوسط وقالت تبكي وقفت

غما شيئًا كل حدث  من أقل كنت  .. أًما كنت   كيف  أعرف  ال  قاسي بقلب   كنت  .. عني   ر 

 .  عنه تخليت    لما بحشرة   أشبه كنت   كهذا، عظيم اسم   ا منح أن

 ألف  اليوم في اتقطع أنا: بهيستيرية وقالت  بكاء بنوبة  ودخلت ركبتيها على سقطت  ثم

 . مرة

  لمحت  حتى معها فبكيت   الوقت هذا   في معنى للكلمات أجد لم اجيب؟ وبماذا أجبها لم

 .. العينين جاحظ بائس، سكره،  من  بشدة    يترنح بعيد من يأتي مخموًرا.. خلفها من

  أمه؟ ونكرته والده نبذه   بصغير يا قوم  مما بالك: ي نادي

 !  ع مر: فهتفت  

 !  يفهتفت: ب ن فوره من وعرفته  خلفها نظرت مصعوقة، السيدة قامت

  تثرثر..  أمامه أمه ارتمت حينها ستيني، كهل   شكل في عشريني  شاب   أمامنا وقف 

   فعلته؟ ما تبرر  أن عساها  وما تائهة مبعثرة بكلمات  

  صنع أستطع  لم اليوم، ذلك  في هروبي  عن رقائًل: أعتذ أمامي ووقف  تثرثر تركها

 !  يا مريم   بدونكِ  وحدي سعيدة أيام

   ؟كذلك  أحلم أليس ال أنا ع مر،_

بتسًما: ه الصغير لعمر نظر    أيوب؟ تزوجتِ  لم 

  أشعر؟ أنني لكِ  أقل ألم: قائًل  فابتسم برؤيته   عارمة بفرحة رأسي له هززت



تقطعة والدته نبرة كلمه قطع  لك  هما فعلت ت سامحني، لن أنك  أعرف : تقول وهي  الم 

  هي  هذه أن أظن جعلني وجهلي  عليك   خوفًا وللا نكرتكَ  لقد  ب ني.. بقليل ليس

 .. مصلحتك 

باكية:   األيسر ذراعه تعانق وتشبثت ذلك  عن عد لت لكنها كثيًرا كلًما ستقول كانت

..  ع مر يا تحبني  تعد لم  وإن حتى أحبك  أنا.. ستسامحني أنك  لي قل لوجهي، رانظ

  كنت كما وغازلني الحب ك تب اقرأ جبهتي، قبَّل أحبني، عني، تجاوز سامحني،

 !  بقلبك   حبي تنبذ  ال.. وحدي   تتركني ال تفعل،

  روحه المست  قلبه رق ه نا..  الفرار تريد ال بذراعه ملتصقة وتعلقت  سكتت  ثم

  ومن بقلبي، المزروعة الوردة ما زلتِ  :بأذنيها  هامًسا  إياها  م حتضنًا  فألتفت  روحها

 أمي؟  يا بقلبه المزروعة الوردة  ي حب ال

 

                  

 

 فأٌر في مطبخنا " :الثالثة " القصة                 

  ملحها ألجد الصلصة بتذوق قمت   ثم العادة، كما روتينيًا  طعاًما  أِعد بالمطبخ  كنت  

 ت شعرك   لدرجة ناعم للغاية ناعم   بشيء  قدمي فارتطمت  ألحضره التفت   ناقًصا،

  ارتطمت   لما مختبئًا يجري قام فأر   على  عيني  لتقع قدمي  لموضع ظرتن باالشمئزاز

  بوجه   أخي  زوجة قابلتني حتى المطبخ  من أعدو وخرجت   أصرخ قمت ثم ومن به،

 ك؟ ما ب: بانزعاج قائلة كتفي  على  فربتت ابكي أحضانها بين فوقعت   مكفهر

  فأنعقد بقوة صفعني سؤال   أي ودون  أحضانها من  سحبني ولكنه  بإجابتها هممت

  العيون تلك  بجسدي، قشعريرة فسرت بصمت    لعيونه نظرت   فمي، وش ل لساني

  كلما فيها، بيتًا له ويجعل الشر يلونها قاسية عيون ،حنو أي من تخلو التي الجامدة

 !  أخي  عيون تلك  جسدي، وارتجف   بالخوف  شعرت لها نظرت

  أتريدين الصرخة؟ تلك  كمثل المطبخ في  أتصرخين األدب  عديمةيا   أنتِ : قائًل  صاح

   طريقًا؟ للتربية تعرف   ال فتاة بمنزلي أن  ويقولوا الجيران يسمعكِ  أن

 أمري فتخطيتِ  ممنوع العالي الصوت أن أقل ألم: أكبر بصياح    فأتبع بالرد هممت  

 !  األبشع فعلتي بل عال  بصوت    تتكلمي ولم

 باالشمئزاز فشعرت   بلمسه ق مت فأر بالمطبخ:  بهلع أقول وأنا ركبتاي على  جثوت

 .  الفئران من قاتلة فوبيا لدي أن أخي يا  تعلم أنت  صرخت، عني ورغًما  منه وف زعت



   أحمق؟ فأر ألجل تصرخين  مبرر؟ أهذا_

 .  الفأر من أكثر للشمئزاز مثيرة أنتِ : بأذني  هامًسا  شعري من بجذبي  قام ثم

 .  أخرى مرة تصرخي ال  لكي  الفئران من تخافي ال  بأن متبعًا: سأعلمكِ  تنهد

:  يرتفع أن خفت منخفض وت  ص هالعة ب أقول وأنا المطبخ ناحية بجذبي  قام ثم

 !  قصد بدون صرخت   لقد أكررها ولن اتركني  خييا أ ارجوك 

 ! أبي  يا  عمتي أترك : قال وبتحد   أمامنا الصغير فوقف 

 !  طريقي في تقف   قال: ال ثم ليقع بعيًدا فدفعه

  الفأر على تعثري أن قبل هنا  من تخرجي  لن: محمرة بعيون  وقال للمطبخ دفعني ثم

 .  وتقتليه 

 ! بعنف  الباب وأغلق

  الباب  على أطرق فجلست بقوة موصًدا كان  ولكنه الباب  فتح حاولت بسرعة قمت

 . أطيقهم ال فأنا الفأر ظهر لو سأموت باهلل أكررها ولن افتح أخي  يا:  باكية

 .  لبيب يا تكررها ولن  لها افتح: له تقول  أخي زوجة سمعت  وحينها

 !  تتدخلي ال شأنك   من وليس تتأدب، أن ويجب   ماجنة فتاة  إنها: فأجاب

  لقد اختفت، الباب فتحات  من  المنبعثة االنوار وبصيص  الصوت وهدأ صفعها ثم

 !  األنوار غل قوا

  وباتت أخرى مرة ويلمسها الفأر يظهر  أن مخافة أحتضنها  قدماي ضممت حينها

 !  ابًدا عيوني تجفل لم الليلة وبتلك   ليلي كحارس   بحذر المكان تراقب كالصقر عيوني

 _________________________________ 

 .  صباًحا العاشرة الساعة_

 ! ملعون  فأر   من نفسي أحرس سهرت البارحة، من أنم لم كالدم محمرة عيوني كانت

 .  رما ظه ليته 

   الفأر؟  على اعثرتِ : جهوري بصوت   قال أخي أنه ألتبين  ورائه  من فق مت الباب  ف تح

  المطبخ باب وأغلق للخارج ودفعني بشعري فأمسك  ويساًرا، يمينًا  رأسي حركت

  من يجذبني من  وجدت ثم كلم دون   بشفقة  إلي تنظر زوجته  ألجد نفسه، على

  إنه تحزني ال : فقال بمستواه  ألكون ركبتي على جلست الصغير فوجدته فستاني 

 .  عنه بعيد   ببيت ونعيش   وأمي أنتِ  سأخذكِ  أكبر عندما شرير، رجل



 .  عتصميا م  للا ك قائلة: حفظ تبسمت

  هكذا: بالفأر  لي مشيًرا هادئة بسخرية قال ثم  رقبته من  له ممسًكا أخي خرج ثم

 ! الفئران ت مسك 

 .  ت خنق امبتسًما: وهكذ وقال رقبته على ضغط ثم

  على يقع  ثم بوجهي المقزز فروه ليصطدم علي   وقذفه  ذيله من فأمسكه الفأر، مات

  يعاقبني أن  مخافة بصمت   فبكيت   بجسدي تسري القشعريرة بنفس ألشعر األرض

 !  علي   الضحك  من هيستيرية  بنوبة هو ودخل أخي

 _________________________ 

  أنا معي  الرحمة من والخالية البشعة أخي  تصرفات  من ابكي السرير على جلست

  ال معاملة ي عاملني  وهو  وأبي،  أمي وفاة بعد  معه للعيش جئت فمنذ وولده وزوجته

  كانت بل الطريقة بتلك  فقط أنا يعاملني ولم حتى، حيوان   بها  ي عامل أن البشر يقبل

 !  لثلثتنا

   َمن؟: فقلت الباب ط رق

 .  ةالصوت: عز فأجابني

 .  أخي زوجة يا تفضلي_

  طيبة المرأة كيف  ويزينه، الحزن تمألها بعيون  صامتة امامي السرير على جلست

   األرعن؟ هذا نصيب من تكون  أن مثلها

 بخير؟  أأنتِ : نطقت  

: بخي  . رفتكلمت 

  تما انته انفجرت لو الكلمات أالف  وبجعبتنا   ظاهري صمت   اإلثنين نحن  وصمتنا

  حالنا على نبكي أعيننا وتحدث أفواهنا بصمت لبعض ننظر  فقط بالعيون حديثنا كان

  التي  عيونه وحمل وقسوته  ِغلظته  أبي عن  ورث لقد بالخارج القابع الرجل هذا من

  مريًضا منه  خلقت معنا  أبي تصرفات ينتهي، ال  ظلم   وبقلبه الكثير الشر من تحمل

 . الكريهة لصفاته وطابعًا   نفسيًا

  ولم المنزل عن القساة رحل. تلك   من أعظم براحة أشعر فلم أخي  وتزوج  أبي مات

  تائهة  فأمضيت سنوات  ثلث قبل  وماتت خذلتني حتى وأمي أنا  الطيبون إال فيه يبقى

  أريد ال أبي، من  أخرى نسخة أريد ال أبي، مع  حياتي تكرار  أريد ال  الحياة بجدران

 !  أخي مع العيش



 الخمسة أكمل لم صغيرة وأنا المأسوية حياتي مسيرة ألكمل ِعنده  عنوة  اخذني حتى

  ببطء  سلحفاة بسرعة تمر هنا األيام عام، ألف  عيشت    كأني تاهلل ولكن  بعد عام   عشر

 !  وبقسوة

 _____________________ 

  بسطح لغرفة صحبني أخطأت فكلما أخي عقاب وتجدد  والسنوات  األيام مرت

  مات وإن اخطأت كلما عقابي  ليكون فيها فأًرا يربي لي خصيًصا أعدها المنزل،

 !  غيره يجلب الفأر

  ويدفعني  ع نوة للغرفة فيصحبني  متوسلة أخي لزوجة واصرخ البداية  في أقاوم  كنت

  حينها باسمه اخبرني عليه، أطلق هكذا" هانتر" الفأر مع كامًل  يوًما فيها ألبيت بها

 ! ساخًرا

غلقًا للغرفة صحبني  وكالعادة  اليوم ذلك  وفي   تلفح  ببرودة حينها شعرت   بابها، عليا م 

 الهزيل، الباب تشققات  من المنبعث القمر ضوء سوى  بالغرفة نور  يوجد ال روحي،

  موتى رائحة شم تستطيع بالقبر  أن وبينه  بينها الوحيد الفارق قبر، كأنها الغرفة هذه

 !  وقسوة خ ذالن   رائحة شم  تستطيع  ه نا أما

  لدي يعد  لم مخيفة، بطريقة هادئة جًدا،  هادئة وأصبحت العقاب هذا على  تعودت

  قلت إن  أتتعجب آلمي، عن وافضفض  معه أتحدث أجلس بت بل الفئران من فوبيا

  الفأر مع وحدي عنه بعيدة فأبقى هنا إلى أصعد ليجعلني عمًدا أخطئ  بت أنني لك 

  القمر؟ وضوء

 ______________________ 

  اإلحساس ذلك   جعلني بي، ملَحقا  العقاب ذلك  ومازال عام عشر  الثامنة اتممت  أنا ها

 !  الفئران أخاف  ال كأخي، قاسية ظالمة المشاعر متبلدة

  يحتضنني الظلم له، وجود ال ممحًوا القمر ليلتها وكان العقاب لغرفة صعدت

 !  عليه اربت  قدمي على  جالًسا الفأر مع فقط بالغرفة

 !  أخي يا  بعد العقاب ينتهي لم : ساخرة فابتسمت  تام وهدوء ببرود الباب  ف تح

  ابي  أمي قتلت دببكاء: لق قائًل  مكفهر بوجه الباب  خلف  من معتصم حينها ظهر

 ! الشرطة بإبلغ وقامت

   تقول؟ افزعة: ماذ ق مت

 .  أمي انقذي: صارًخا  يدي من فجذبني 



  أمام تجلس ألجدها للشقة وصلت حتى الزمن، أسابق بسرعة   السلم على  عدوت 

 . فعلتها  لقد: وتردد   بهدوء    تبكي بسكين، ممسكة جثته

 . بطشه  من انقذتكِ  دمبتسمة: لق  إلي فنظرت الحظتني ثم

 . لي جميل   كرد هالة يا  ولدي  على حافظي

 !  نحتاجك  نحن  ؟ذلك  فعلتي ابقهر: لماذ  أقول إياها محتضنة نحوها  فاتجهت

  منذ ذلك  أفعل أن  علي   يجب كان تأخرت، ألني  أنا حمقاء ،ذلك  فعل علي  كان_

 ! زمن

  من  خصلت   أصابعي وتخللت بها  تجمعت قهر   دموع أحبس عيني   أغمضت

  وأعيش أحبه ءشي اخر أخسر جعلتني صارخة: بفعلتكِ  بوجهها أمسكت شعرها،

 ! تتركك  لن الشرطة ،زةياع خسرتكِ  لقد ألجله

 . عليكم  واطمأننت ارتحت األن يهم،  ال: مباالة بل أجابتني

  نصيبًا  للطيبين تهب لم التي الظالمة الحياة تلك  على  ابكي أحضانها بين  نفسي  فخبئت

كم  واحتجزتها الشرطة جاءت  ثم منها  !  عام وعشرين بخمس عليها وح 

كم:  فقالت بالحكم  القاضي نطق بعدما   جيًدا حينها  جملتها اتذكر   بالسجن عليا ح 

 ! حرة أنا األن به،  كنت أعظم سجن   من تحررت وللا  ولكني  ظاهريًا

 _________________ 

 .  سنة  مرور بعد_

 للعمل سوى أتحرك  ال ككرسي ساكنة  مخيفة  انطوائية صامتة بت كثيًرا، حالي  تبدل

  عن  بعيد    واد   في  فكنت معتصم وبين  بيني بيدي  فجوة صنعت فقط، األكل وتجهيز

  من خاليتين  جامدتين  بعينين السقف  اتأمل السرير على أجلس كنت مرة وبذات  واديه

:  بذ عر قائل الموقد إلى فأشار مسرعة فقمت بالمطبخ  معتصم صرخ حتى تعابير أي

 .  هناك  فأر

   أحمق؟ فأر أجل من أتصرخ: قائلة فصفعته

 . ألنساها  جاهدت سيئة ذكريات   أعادت  ء،شي كل لي أعادت  نظرته بذعر، إلي   نظر

 ! النظرة تلك  

 !  فأر من صرخت لما سنوات خمس  منذ صفعني  عندما  ألخي كنطرتي  كانت



  سنوات العشر ذا  معتصم أخذت  ثم  يبكي أن للمرء كان كيف  نسيت وقد  حينها بكيت  

  شبًحا أكون لن بقسوته، أكون لن ربأذنه: أعتذ أهمس وأنا  أعانقه بقوة    ضلوعي بين

 !  كأخي

 

 

 القصة الرابعة: " في جوف البندقية"                

تصببًا  بيده  يده  يحك  متردد متوتر الصالون في يجلس  كان بيبات م    من نفذت عرق  ح 

  يتنهد مدخلت؟ ث  لالصالون: ه لباب نظرة يخطف  واألخرى  الفينة بين وهو   جبينه

من   فتاة لخطبة جاء أن بعد  ساعة ربع نفسه الحال على ظل.. بعد تدخل لم بأريحية

  من  كوبًا لك  سأعد: له تقول وابتسمت  جاء عندما حيته  التي  جدتها مع تعيش قريته

 . شرعية  كرؤية بعضيكما  على وتتعرفا سويًا لتجلسا بسمة، مع وأرسله القهوة

  مساحيق في وقعت بسمة أو قهوة؟  كوب ت عد  الوقت هذا كل هل تعد  ولم  ذهبت ثم

 بعد؟  تجهز ولم  لتقابله التجميل

  تنفسه  صوت سوى يوجد وال سنة ألف  من مهجور   كأنه للغاية هادئ البيت

 .. كثيًرا تغيظه  بدأت التي  الساعة عقارب ودقات المضطرب

  الباب عند وقفت.. دخلت المرة تلك  ولكن أخرى مرة الصالون لباب نظرة خطف 

  خالي  ووجهها لكتفيها  يصل بالكاد  قصير شعرها.. بهرجة  دون هادئ مخملي بفستان  

  األسود عينيها تحت زحف  صورة، بأبهى لتظهر نفسها تكلف   لم مساحيق أي من

  ثم..  حال كل على جميلة جعلتها  بها المعهودة خديها ح مرة ولكن ذابلة  مشققة وشفاه

 !  القهوة كوب  من خالية  كانت يديها أن

 . الجميل اللون  بهذا لتظهر عينيها  في سكبتها أنها يبدو 

 !  عندك  تقفين  لماذا ،يقائًل: تفضل تنحنح

 . وسكتت  له المقابل الكرسي على  وجلست تحركت

  وجهه  فامتقع يسكت  أن له بيدها أشارت  ولكنها التحدث  ينوي   وابتسم لها رأسه رفع

 . متوتًرا يدها إلشارة وامتثل

 والسنة؟  العام بين  الفرق ما أنا، الكلم سأبدأ :بهدوء وقالت  هي  تنهدت

  حد على..  السنة مثل العام: باستغراب  وأجاب  حاجبيه رفع ثم سؤالها من  اندهش

 . فرق يوجد ال علمي

 .. يوجد بل_



 قلبك  رفرف  خير أيام عن تتحدث أن أردت إن" عام"  تقول:  ريقها وابتلعت سكتت

 .. السنة أما، سعادة فيه

  فقل جًدا جًدا وتعيسة  للغاية سيئة  األيام تكون اعينيه: عندم صوب  نظرت ثم  صمتت

 . عام ال سنة

 . المعلومة تلك   جيدة_

  ست   عندي بسمة أنا لكَ  اقول أن  معنى  لتفهم قلتها فقط! تفيدك  لكي لك  اقولها ال_

 .  سنة  عشر ثماني  و أعوام

 .  عام أربعون  عندي برق  وأنا_

 ! أعوام  سنينكِ   سأقلب تزوجتني إن: وأكمل قصيرة ضحكة ضحك 

 ..  لعيني ِكسوة أصبحت التي الهاالت لتلك  رعينيها: انظ لتحت  فأشارت

 ..   حقًا  جميل الغير الفستان وهذا:  قائلة لفستانها  أشارت ثم

 إلمرأة ظهرت التي البارزة والعروق التجاعيد لتلك  رلوجهها: انظ اشارتها أتبعت ثم

  أعلم  وال  حجابًا أرتدي ال متدينة لست   أنني كما.. والعشرين الرابعة بسن مازالت

نتكسة امرأة أنا ارتدائه دون السنين هذه كل على مررت   لماذا   وحياتي  ديني في م 

 !  بسمة  كوني الجميل اسمي  من نصيبًا لي  ليس..  وآخرتي

بعثرة جًدا، تعيسة امرأة أنا    الموت؟ حد  بائسة امرأة بِخطبة تقوم   فلماذا.. للغاية م 

 .  حال أي على جميلة فأنتِ  تقولينه شئ أي يهم ال أحبك، ألنني  ةكتفيه: بسيط هز

   ه نا؟ الجنود مدرب ألست_

  قرى وبين بيننا  الحرب قبل مأجاب: نع ولكنه  للموضوع تغييرها من استغرب

  وها  بيننا  مكان   للخسارة تكون ال  كي الحرب لخوض الجنود أدرب العفاريت. كنت  

 .  الحمدهلل وانتصرنا فعلناها

  ثم  مشوشة متقطعة مشاهد مخيلتها في رأت ثم فجأة الصداع وأصابها جسدها  ارتعش

  احد؟  بتدريب  تقوم ال أنت الفترة تلك  جميل، :أجابت

  البندقية  كتصويب  االبتدائية االشياء أعلمهم.. بالجيش االلتحاق يريدون  الذين فقط_

  لي  ويعودون  تدريبهم الجيش  يكمل ثم ذلك  إلى وما  صحيحة بطريقة  والمسدسات

 .  اكفاء جنوًدا ليكونوا النهائي االختبار الجتياز

  االشياء وتلك  والجنود الحرب بموضوع دخلتِ   اوقال: لماذ لها نظر  ثم سكت

 !  مشوية  دجاجة كطهو سعيدة شئ عن مثًل  فلتتحدثي لخطبتكِ  آت   أنا! الحزينة



  ؟ةفناداها: بسم عليه  ت جيب ال تائهة بعيون    شاردة وجدها 

..  الحرب في االنتصار اريد للجيش، االنضمام د شاردة: أري عيونها ومازالت  أجابته 

 .. وحينها بها  والتصويب البنادق امساك  على  دربني

 ! سأتزوجك  ا وأكملت: حينه  لعينيه نظرت

 ********* 

  بعدم الشديدة محايلته بعد.. البندقية  بتصويب  لتدريبها  استعداًدا الباحة في وقفت

   التدريب؟  على م صرة زلتِ ما   لوقال: ه لها  ابتسم.. بالفشل  باءت والتي  االنضمام

  موضوعة  تفاحة   نحو  وصوبها البندقية  فأمسك  تجيب  أن دون بالموافقة رأسها هزت

  عندما: االرض على سقطت التي للتفاحة بفخر ينظر وهو  قال ثم  عصا رأس على

 !  للجيش االنضمام  حينها ي مكنكِ  هكذا، ارًضا التفاحة ت سقطين

 مرة الصداع أصابها  ثم فجأة ارتعشت ولكنها الزناد ضغط وحاولت   البندقية ناولها ثم

 .  عليه تضغط أن  تقدر ولم المتقطعة المشاهد  نفس تتذكر وهي أخرى

  ذات  في للغاية، مهمة نصيحة انصحكِ  أن أريد : قهوة كوب  يقلب وهو يثرثر لها فقال

  المقهى على  يجلس ما رجل   لقتل سرية مهمة في  مبعوثًا كنت   أعوام تسعة وقبل مرة

  رأسه نحو القناصة ووجهت  بيت    سطح على  وقفت   عصًرا والنصف  الرابعة في ثم

  كدت  .. جيًدا ويقلبها بالسكر يغمرها  ثم أمامه الطاولة على  قهوة كوبَ  يضع  وجدته ثم

  مستمتعة وجهه وتعابير القهوة يتذوق  رأيته ولكني القناصة زناد على اضغط حينها

  الزناد، على الضغط في كثيًرا ترددت   وحينها.. بسكر للقهوة الجميل المذاق فتذكرت  

  يشرب وهو شديد بتركيز   أتابعه بت   الرائع؟ المذاق بٰذلك   استمتاعه أمنع أن علي   هل

  ظهري على  وعلقتها القناصة أغلقت وحينها.. أنا فمي في  مذاقها وكأن القهوة

 . الرجل أقتل أن دون ورحلت  

  القصة؟ تلك  من الحكمة ما أكمل: تعلمين ثم  ريقه يبتلع  سكت

 !  بالسكر القهوة طعم ابًدا تتذكري  ال أحد قتل تودين  اعندمفقال:  باهتمام له نظرت

 *********** 

  اليوم ذلك  التدريب  باحة في حينها وقفت  البندقية  مع للتعامل تدريبها  على شهر   مر

  حجاب    رقبتها على ولفت لِخطبتها جاء يوم أردته التي المخملي الفستان نفس  ترتدي

  ترتدي ال لماذا! فستانًا أترتدين: يقول مندهًشا لها ونظر  الباحة برق   حضر ثم  أسود

   التدريب؟ ملبس



  قررت الِخطبة؟ على سأوافق التفاحة  اختبار اتجاوز عندما لك  أقل ألم : بحزم قالت

  جئتَ  لما ارتديته  الذي المخملي الفستان بنفس فحضرت   اليوم  االختبار اجتاز أن

 .  يدي  تطلب

  ثم  ومن حولها من  عميقًا  نفًسا  وسحبت التفاحة نحو  البندقية صوبت ثم وقفت

 !  الزناد على ضغطت

  الذي الوقت بنفس  لتسقط التفاحة بطن  في مستقرة الضوء بسرعة الرصاصة انطلقت

 .  جميل.. التفاحة اسقط قال: عزمكِ  ثم  لنجاحها بحرارة برق فيه صفق

  قطع ولكنه المشوشة المتقطعة المشاهد نفس   وتذكرت أخرى مرة جسدها  ارتعش

   بي؟ الزواج على  جديًا توافقين  هل: يبتسم وهو بقوله  تفكيرها

 .  تفاحة لست   أنا: يقول فضحك  نحوه  البندقية رفعت حينها

   الحرب؟ في ألنتصر البندقية على  اتدرب أن أريد لك  قلت عندما  تتذكر هل_

 .  مبتركيز: نع وقال وقفته في اعتدل

  اآلخيرة عشر   الثمانية طوال  والتي  عقلي داخل  الموجودة الوحيدة الحرب أنت_

  وكم الحرب تلك  قيدتني الفترة تلك  طوال منها، والتملص فيها  االنتصار أحاول

 .  منها  التخلص تمنيت  

  برق بقدم مستقرة الرصاصة فانطلقت ارتعشت يدها ولكن  الزناد على  ضغطت ثم

ما   كل نسيت وكأنها ولكن أخرى مرة الزناد  على فضغطت بألم  صارًخا فسقط

  من وابًل  منه وأطلق جيبه  من مسدًسا  اخرج حينها بكتفه الرصاصة فجاءت هتعلمت

 ..  السباب يطلق  وهو عليها الرصاص

  ورائها  هو  ويجري هي  تجري الغابة علي لتخرج الباحة من وهربت   البندقية فأخذت

   بتعليمي؟ لتقتليني الفترة  تلك  كل مني تتعلمين  كنتِ  لصاح: ه.. أعرج

  جسدها يرتعش.. تجب  ولم  جيًدا  تسمعه كانت  ولكنها  منها وتاه   الغابة في منه تاهت

  ،يا ماجنة ييقول: اظهر سمعته ثم  تبكي  وبدأت اكتئاب   نوبة   في دخلت وقد كثيًرا

 تفرين؟  ثم ببندقيتي قتلي أتحاولين 

 .  مثلك  أوغاد   من  نفر ال  ونحن يا هذا العفاريت لقرى التابعة القرية من ا فصاحت: أن

: أنتِ  بصوت   أجابها  !  يعني  بيننا  جاسوسة عال 

  جدتي مع انتقلت سنة، عشر ثمانية   منذ ه نا  ا شجرة: أن خلف  مختبئة وهي صاحت

  ألقابلك  لي  تتقدم  أن للا كتب! عليك  بل القرية على  ألتجسس ذلك  أفعل ولم لقريتكم

 .  منك  وأنتقم  السنين هذه كل بعد



   أنِت؟ نشعرها: م من فجذبها أمامها به  فوجئت حتى صوتها صدى هو تتبع 

  أنا: وقالت المتقطعة المشاهد تذكرت عندما  أخرى مرة جسدها  في قشعريرة سرت

 .  بيتنا في االصغر وأخوها أمها أكلت التي الطفلة

  أسنان  ال  بسكين    أصابها وكأنه  دًما فخرت جبهتها  ونهش  رأسها من  أسنانه قرب ه نا

 !  بشر

  عنه كثيًرا ابتعدت أنها شعرت  حتى  الغابة أشجار بين تهرول هاربة يده فعضت

 المتقطعة المشاهد أتصلت وقد بحرقة  تبكي رأسها ودفنت  لصدرها ركبتيها فضمت

 .  بقسوة  روحها  يأكل كامًل  مشهًدا وأصبحت برأسها

 ******* 

  التي الشمس عباد  وق رى العفاريت ق ري بين   كبيرة حرب  حدثت عام عشر  ثمانية قبل

  الشمس عباد قرى حاصرت  ثم كثيًرا العفاريت ق رى جنودها  وأعداد قوتها  فاقت

حتلين بقبضتهم  واصبحوا العفاريت قرى   فجأة ويقتلون فجأة البيوت على يهجمون  كم 

حتلة القرى ساكنوا فبات   الملعون اليوم جاء حتى.. الموت من حفرة شفا على الم 

 المرحاض لتدخل أعوام الست ذو الطفلة استيقظت بلحظات الفجر وق بيل بسمة  بحياة

 أخيها صراخ تبعه أمها صراخ سمعت بالخروج  همت وعندما  حاجتها قضت ثم

 كثيًرا بسمة ارتعبت يحدث، لم  شيئًا  وكأن  فجأة الصوتان سكتا ثم لدقائق الصغير

   موتنا؟ موعد  أحان علينا،  المحتلون هجم لنفسها: ه وسألت

  اما جعله لتشاهد  شديد بحذر   تنظر الغرفة باب خلف  ووقفت قدميها على فتسللت

  المقتولة أمها بجانبه  ركبتيه على  يجلس رجل   حياتها، طيلة شديدة بهيستيرية  ت صاب

 !  بنهم  احشائه الرجل ويأكل بطنه  مفتوح   أخيها ركبتيه وعلى

  بعيون   البيت ارجاء اقتحم كاسر كوحش   أنيابه عن  ويكشف   المفتوح فمه من الدم يخر

 سيأكلها هل ؟ رأها هل تفكر الطفلة جسد فارتعش فجأة  الباب ناحية رأسه رفع تلمع

   أخيها؟ مثل

 . قط بهذا أمي تخبرني  لم الناس؟ الرجال يأكل هل_

 الرجل هما يفعل تابعت التحرك، تستطيع ال  مكانها في تسمرت.. لنفسها قالت هكذا

 ! أمها امعاء بأكل  ويبدأ جانبًا يضعه  اآلن  وها هو االصغر اخيها يأكل إنه بصمت

  في حلت صدمة واحدة، دمعة تذرف  أو تتحرك  أن دون   بصمت المشهد تتابع ظلت

  البيت  من  ليخرج يقوم وجدته لما أنها  حتى شئ أي تفسير  عن عاجزة جعلتها عقلها

  عمًرا تعيش أن  لها قد ر قد للا  ولكن .. لها ث ما سيحد تقبلت مكانها  من تتحرك  لم

 !  بالمنزل ثالثًا  ه ناك  أن يعلم أن دون   وخرج عنها الرجل عيون فأعمى طويًل 



  الجدة وأخذت القرية في الماضية الليلة حدثت التي الفاجعة خبر وانتقل الصباح حل

  نصحها ثم  بالقرية  واكتئابها   النفسي بمرضها  البنت   واشتهرت لتربيها ابنتها ابنة

  الجدة حينها فقررت ثما حد بكل الطفلة ي ذكر ألنه كله المكان من تنتقل بأن الطبيب

  منهم أقوي الق رى تلك  طالما  الشمس عباد  ق رى في للعيش وتنتقل بسمة تأخذ   بأن

 قريتها؟  في والمهانة الذل عن لتبتعد منهم واحدة تصير ال  فلماذا مما يدمرونه ودوًما

  السكان مع اندمجت  حتى  العفاريت من  كونها وخبئت الشمس عباد  لق رى انتقلت

  لما االنتقام وهو طويًل  فيه تفكر  ت ما كان في بسمة  ساعد بانتقالها أن تعلم  ولم الجدد

 !  سنة الف  بعد ولو الصغيرة عائلتها من وحرمانها  نفسيتها  شوهيرأته 

 ****** 

  من  تخاف  السنين تلك  كل أبعد خوفًا،  جسدها فارتج تفصيًل  ثما حد  كل تذكرت

   اآلن؟ فيها الخوف  أاستيقظ المشهد؟

   أيًضا؟ لتأكلني بي الزواج تريد ت بهيستيرية: أكن  صرخت ثم  يرتجف  جسدها ظل

  مسدسه  صوب يعرج، مبتسًما قابلها حتى  عنه  تبحث كالمجنونة تجري  قامت ثم

  أردت   المرة هذه  الحقيقة يبقوله: ف  فيتبعها ذراعها لتخترق رصاصة واطلق نحوه

  اجرب أن وددت ولكني كثيًرا  البشر لحم أحب أني رغم أسرة، لتكوين بك  الزواج

 !  البشر مثل حقيقية أسرة لدى يكون أن

  بأكل  دائًما العارمة الرغبة يجتاحني لماذا أعلم  ال: بكى  ثم بهيسترية يضحك  ظل ثم

 ..  حقًا  تعجبني   ولكنها نية  البشر لحوم

  حب في واقع    اباكيًا: أن  واتبع  جلس بعدما شجرة على  واستند جانبه مسدسه أسقط

 ..  اكتشفته بعدما وغيركِ  غيري  أحد   يعرفه ال الذي العظيم سري إنه البشر، لحم

  جًدا قذر الباطن في ولكني لوطنه ويكافح   الجنود يساعد  خي ِر رجل   الظاهر في أنا

لي:   يقول وأحد   سعيدة أسرة تكوين وهو أيًضا بشرية غريزة  بي  ولكن جًدا  ووحش

 . ا باب

 ..  بابا أحد   لي يقول  أن حقًا تمنيت   م بهيستيرية: ك يقول صرخ

  حينها رأيتكِ  أني لو  مني؟ للنتقام تعودين  سنة عشر  ثمانية أبعد لها، ونظر  سكت ثم

 غيرك  بأحد   تزوجت   ولكنت   أمري تكشفين السنين هذه كل بعد عدتِ  لمَ  وقتلتكِ 

 .  الي: باب يقول  بولد    وجئت  

 ! معك  سري  لي دفن ه نا أدفنكِ  ان ببهدوء: يج  قال ثم



  جسدها ارتجف  ثم..  البندقية  نحوه هي ووجهت عنه بعيًدا مسدسه رمى أنه  الحظ ثم

  أردت   إن أنني  لي  قلت عندما دامعة: أتذكر  بعيون   فقالت قصته وتذكرت آخري مرة

   قتله؟ في أتردد ال لكي فمي في بالسكر القهوة مذاق أتذكر ال أن احًدا اقتل أن

 . قتلك  في أتردد لن ولهذا القهوة أحب ال أنا الحقيقة في: فأكملت بنعم رأسه لها هز

  جميع في الرصاص من وابل   لينطلق بقوة  الزناد  على  وضغطت عينيها  أغمضت ثم

   أمات؟ :امامه وجلست عينيها على  يديها  ووضعت  البندقية أسقطت ثم جسده انحاء

  حتفه القى وقد  بجسده مكان كل في مثقوبًا لتجده عيونها  عن ءببطي  يديها أزاحت

  جسدها واحتضنت لرأسها رقبتها  على  الموضوع حجابها   فلفت صريعًا وأصبح

  لثمانية قيدني  الذي الحرب قيد  عني ف ك  قد وآخيًرا:تقول دامعة  وابتسمت  بذراعيها

 ..  سنة عشر

 للزواج جًدا صالحة امرأة اآلن أنا: بجنون  وقالت المقتول برق  لعيني نظرت ثم

 !يا برق  لي خطبتك  على وأوافق

 

 

 براءة تحت االنقاض:  القصة الخامسة ""           

  من شعاعها فيرتد المدينة، تلك   على  هنا الحارقة اشعتها تسلط  ساطعة ذهبية شمس

  تسلط الشمس..  حوله رماًدا بقيته  اصبحت هالك  بيت  نصف   إلى تالفة صخرة على

 .  هالكة  عمارتها  واصبحت د مرت  مدينة على اشعتها

 لتلك  تدميًرا  صواريخها واطلقت هاهنا  القاذفة الطائرات جاءت ساعتين، قبل_ 

 !  مدينة  ال صخوًرا فأصبحت المسالمة المدينة

  صوت  يتخلله  رياح صفير إال يقطعه ال التام  الهدوء يعمه المكان ساعتين، بعد_ 

  تكون  أن استطاعت التي الجدران احدى على مائلة صخرة وراء من آت   بكاء، آنين

 !  الحرب ساحة  في صامدة

 " المائلة الصخرة وراء" 

 تجعله أن قبل فستانًا  كان شيئًا  ترتدي ..   الورد  تشبه عمرها،  من السادسة في طفلة

  الصغيرة يدها قبضة وتضع فزًعا تبكي كانت الوردي، باللون بالية خرقة الحرب

  رميا األكبر أخاها يقتل  شاهدته  كما فيقتلها العدو  يسمعها أن من  خشية فمها على

 . بالرصاص



  ثم ذلك  في  والدتها  وتساعدها شعرها لتمشط المرآة امام تقف   كانت عندما تتذكر

  ثم بالخارج، دوى  انفجار صوت سمعا  حتى انتهت أن  وما حمراء بشريطة تعقده

  اختبئت عندما  جيًدا تتذكر لكنها  بعدها حدث  ما  تتذكر فل الصغيرة ذاكرتها ش وشت

  ما وسرعان األمان، وجدت قد ها له فابتسمت إليها متجًها أخاها  ووجدت األزقة بين

 .  وغد جندي من  رصاصتين إثر صريعًا سقط وجدته   عندما ابتسامتها تلشت

  فانتفض الصخرة تحريك  يحاول  ما بشخص  شعرت عندما ذاكرتها شريط انقطع

  أن لتجد أمامها من  تسقط تراها وهي   بفزع للصخرة ونظرت  أنفاسها وتلحقت قلبها

  سترة يرتدي   بعامين،  يكبرها أو عمرها  بمثل صغير طفل إال هو ما الصخرة محرك 

  إنها تماًما، مثلها..  والكدمات بالجروح مليء ووجهه  الثقوب من الكثير بهما وبنطاالً 

 ! الحرب أثار

   ؟ أنت  من:  البكاء يشوبهه  بصوت فصرخت

  اخفِض : بحذر  حوله يتلفت وهو  خفيض بصوت وقال  فمها على يده الطفل فوضع

 .  الشياطين يسمعنا ال حتى  صوتك  من

  تبكي   وظلت رأسها ودفنت ذراعيها  بين ركبتيها احتضنت ثم فمها عن  يده  فأبعدت

  من  مقلتيها تخبئه كانت ما فأخرجت قليل باألمان أشعرها الطفل ذاك  ءبمجي وكأن

 .  والخوف  القهر دموع

  هكذا قريب عن  لنا للا سينتقم  تبكِ  ال:  ظهرها على يربت  وهو   بجانبها الطفل فجلس

 .  تبكِ  ال  يقتلوه،  أن قبل أبي لي قال

   ؟ أيضا أباك  أقتلوا: تقول  وهي  بدهشة له نظرت ثم رأسها فرفعت

 ؟  أحد لكِ  أقتلوا_ 

  أخي= 

 عائلتك؟  بقية وأين _ 

 .  فقدتهم قد أعلم، ال= 

 ! أيضا وأنا _ 

 ي ظهر عدوه، من  يختبئ أن أحد  يود عندما وهل: اطفال ببراءة قائل ضحك  ثم

 .  تعال هنا أنا لعدوك  تقولين  كمن إنكِ  مخبأه؟ مكان من فستانه من البعض

 ؟  ظاهرا فستاني أكان : قائلة فشهقت

 .   هنا  ما أحًدا أن علمت   ومنه  نعم_ 



 الطفل فنظر اليمني  بذراعها فادحة إلصابة  بألم تنظر وهي الطفلة ملمح عبثت  ثم

 !   أصيبتِ : قائل فهتف  بصرها موضع إلى

 .  االلم من  عينيها تغمض وهي  برأسها امآت

  ومحاولة عناء  بوسط األيسر كمها طرف  ق طع  بأكمام  سترة يرتدي الطفل فكان

  قماشة ك ون حتى قطعه وأكمل المقطوع بالطرف  فأمسك  بسلم الحرب من الهروب

 موضع علي أل ف  ذراعكِ   اعطني: قائل لها وأبتسم كمه عن  فصلها ثم طويلة

 .  هذا تفعل  أحدنا إصابة عند   أمي كانت القماشة، تلك  اإلصابة

  إذ القماشة ي لف   هو وبينما  آلمها تكتم  شفتيها علي وعضت باستسلم  ذراعها فأعطته

  يدها  فرفعت الحرب بدأ قبل شعرها في أمها عقدتها التي الحمراء الشريطة تذكرت

 ماكثة زالت ما الحمراء الشريطة بأن نفسها وتطمئن شعرها تتحسس  األخرى

 ! برأسها

 . انتهيت: قائل هتف  حتي القماشة لف  من الطفل انتهى أن وما

  شبح ظهر ثم  وتتحسسه الملفوف  اإلصابة موضع  إلى تنظر بيدها  الطفلة فأمسكت

 .أشكرك : قالت  ثم الغبار ملئها والتي المجهدة وجهها ملمح بين مدفون ابتسامة

  وهي لها تنظر وظلت الحمراء الشريطة بفك   وقامت  شعرها على  يدها رفعت ثم

 . الصغيرتين كفيها بين تستقر

 ؟  هذا ما: قائل الطفل لها فنظر

  أن منها محاولة في جميل بشكل معصمه على  الشريطة عقد وحاولت ذراعه  فأخذت

 . أمها تقلد

  مدى عن  له ونعبر ساعدنا  من لنشكر بوسعنا  ما نفعل أن أمي  لي قالت: قالت ثم

 . يدك  من تخلعها  ال له، امتنانا

يا  : قائل سعادة في مبتسما الحمراء للشريطة ينظر وهو بدهشة ذراعه الطفل فأمسك 

 . جميلة من لها

  الشياطين يأتي  أن قبل بينهم  نختبئ  كبار أ ناس عن نبحث فلنقم  هيا: قائل لها نظر ثم

 . ويقتلوننا 

  فنظرا منهما تقترب  أقدام    صوت سمعا إذ للرحيل استعدادا يقومان  هما وبينما

  تختبئ  كانت الذي الجدار خلف  أنفسهم  واخفوا بيدها  الطفل فأمسك ..  بهلع لبعضهما

  ملثم.. وقميًصا  بنطاالً  يرتدي رجًل  رأوا حتى   خلفه من المكان وراقبا..   الطفلة عنده

  الثالث  الربيع في  تبدو امرأة خلفه من ظهر ثم ببندقية،  ممسكا رمادي بوشاح  وجهه

  ووجهها والتعب الهزل جسدها على  بدى ، وخمار عباءة ترتدي..  عمرها من



مرة المغبر  نظرة  بعيونهما القى ثم  ،البتة جيدة حالة في ليست  بأنها ينبئان   عينيها وح 

 . المكان على متفحصة

 !  هنا األنقاض تحت  د فن يكون  أن أمعقول: بوهن تقول وهي المرآة الطفلن سمعا ثم

 . سنجده أننا قلبك  في أمل ذرة وأتركِ  كثيرا، استغفري: الرجل فأجابها

 المرآة فنظرت..   الثنائي فسمعها سعالها كتم  الطفلة تستطع  لم إذ يتحدثان  هما وبينما

 سمعته؟ ما أسمعتَ : متعجبة للرجل

 . الصخرة تلك  خلف  من الصوت  صدر قد_ 

  قلبهم دقات   يسمعان..  القرفصاء يجلسان الطفلن ليجدا الصخرة ناحية  اتجها ثم

 ..  عيونهما من تطل الخوف  نظرة  ويرون ب عد  على من المذعورة

 آبائكم؟  افقدتم!   ا تختبئون: قائلة المرأة فابتسمت

 . يرد  أن دون إيجابًا رأسه الطفل فأماء

  الضائع  ولدي  عن  ابحث هنا  أنا..  تخافا ال  قلبوكم؟ ينهش  الخوف  أرى ِلمَ : فأتبعت

  عائلتكما تجدا فلربما..  معي فألخذكما تعاال اللجئين مخيمات إلى به ألذهب أيضا

 . هناك 

 الطفل له ينظر ما إلي المرآة فالتفتت بجانبها، الملثم الرجل إلى نظره الطفل فحول

  قد الشياطين يحارب   جندي إنه تخف،  ال:  ضاحكة أخري مرة للطفل نظرت ثم

 .  ولدي عن للبحث به استعنت

  ال..   بسرعة معهم نهرب  هيا: لها قال ثم جانبه ترتعش الماكثة للطفلة الطفل فنظر

 . تخافي

  إذ..  يسيران هما وبينما  والجندي المرآة مع للرحيل استعدادا االثنان  هما  قاما ثم

 ؟ اسمكما ما : قائلة سألتهما

 . بعضهما اسم عن يسأال لم تقابل  أن منذ أنهما وتذكرا لبعض فنظرا

 .  عدنان اسمي:  الطفل فنطق

 .  نور وأنا:  الطفلة وأتبعت

 ؟  عنك  وماذا:  الطفل قال ثم

 . غفران بماما  نادوني:  المرآة فأجابت 

 .   مخيفا يبدو  الرجل، هذا معنا  يتحدث  ال لماذا: قائل عدنان فهمس



  من  انطلقت رصاصة...  اإلجابة  من غفران  منعت رصاصة انطلقت ما سرعان لكن

  ركبتيه على ونزل  عدنان فصاح أرًضا، لتسقط الصغير نور قلب  في لتستقر العدم

 سمعوا ثم الرصاصة مصدر  اتجاه  في تنظر وهي غفران  وشهقت  نور ليتفحص

 . هنا قناص هناك ..  اهربوا سريعا، اهربوا: يقول وهو يصيح الرجل صوت

 . هيا  عدنان  يا  هيا : قائلة عدنان يد غفران  فجذبت

 . معنا لنأخذها:  قائلً  نور  بيد متشبث وهو  عدنان  فبكى

  أال ،بارئها إلى نور روح ذهبت  هنا، سنموت  عدنان  يا هيا :  به غفران فصرخت

   قلبها؟ دقات سماع عن والصمم بالدماء الملطخة ملبسها تري

 .األِعزاء بفقد قلوبنا ليكسروا نؤذيهم  لم ،لماذا..   يقتلوننا  لماذا: بها أكثر فتشبث

 .  الوعي فاقًدا فسقط عدنان  نصيب من كانت  العدم من أخرى رصاصة أ طلقت ثم

  قلبها بركان  ثار ركبتيها، على سقطت..  والكلم الحركة عن  تماما غفران  ش لت هنا

  يا  أنت: صوتها بعلو صرخت ،  يحاوطهم الذي والقهر الظلم بكم شعرت...  غضبًا

..   طفلن إنهما ، رجًل  كنت إن كالرجال  هنا اظهر..  كالفأر تختبئ  أن من بدالً   وغد

  الرحمة؟ من ذرة قلبك  يرى أال

  تحتضنهما بالطفلين أمسكت للهروب، اقناعها في الجندي بمحاوالت  هي تبالي  لم

 هائل رصاصات كم فانطلق"  أيا للا  أيا للا"  بقهر تصرخ  وهي البكاء في  ودخلت

  ابتسامة شبح وظهر غفران صراخ وأنقطع..  الصمت فحل الهزيل، جسدها  اخترقن

  بشدة الطفلن جثتا يحتضن ذراعها زال وما  ظهرها على  سقطت ثم ثغرها على قهر

 . بجسديهما التصق وكأنه

 الهروب حاول ثم القناص الستهداف  محاولة في رصاصات  ِعدة الجندي ألقى هنا

  ذراعي بين   وهو عدنان رأى..  هروبه قبل لكن شئ فعل يستطيع   لن واحد فهو

  علي زال ما وجده عندما كثيًرا وابتسم  إليه فذهب  بضعف   ذراعه ي حرك  وهو  السيدة

 والطفلة السيدة  على نظرة القى ثم..   وحمله عليه  من السيدة  ذراع فأزال الحياة قيد

  اللجئين مخيمات إلى للعودة سريعًا وهرب الطفل واحتضن عليهما، باألسى فشعر

 ..  إلنقاذه 

   ؟ أبي

  في  ستكبر: متمتًما إليه الجندي  فضمه الجندي يدي  بين محمول وهو عندنان نطقها

 . عزيزي  يا ألبيك  وتنتقم ما  يوم  

 ! أخري مرة وعيه ويفقد   يده  في  معقودة حمراء شريطة يتحسس وهو  رأه ثم

 "  عاًما  وعشرين   خمسة مرور بعد" 



 . الثلثاء يوم  ظهيرة مارس  في_ 

 .القنابل إلطلق استعدوا...  الحرب إنها ...  الحرب إنها

  البنادق ي مسك  جزء  ..  الحرب لبداية تأهبًا المدافع خلف  الجنود وقف  الوقت، ذلك  في

 .  العدو علي واالنقضاض للثأر مستعد والجميع المدافع خلف  وجزء  

 . اضرب المدافع، أصحاب يا

 "  االنتصار بعد ليًل " 

  ما  جندي يقف ..  بانتصارهم الجنود حفلة عن  وبعيًدا ،باالنتصار فرًحا يهلل الجميع

  وهي ويتأملها جيبه من حمراء  شريطة يخرج  ثم شارًدا للجنود ينظر..  عنهم بعيًدا

  وعشرون خمس منذ  معتًما كان نجًما  فأضاء مبتسما، السماء إلى نظر ثم  يديه   بين

 !   يلمع نجًما  األن وأصبح عاًما

 . القاكم أن الى اليكم مني للا  سلم...  روحكم هدأت األن : لسانه نطق


