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شر والتوزيع
عصري الكتب للن

القصة األولى

h
اِبـيـَا« »نـَ

)الموريسكي األخير(

ث.اأيها.املوري�سكي؟« »اأما.زلَت.راغًبا.عن.التحدُّ

ُمذهلــة،. ب�ســرعٍة. بروؤو�ســنا. تنطِلــق. ذكريــات.خمتِلطــة.

بع�سهــا.مُيــّر.مــرور.الكرام،.والبع�ص.ميُرق.بها.كمرق.ال�ســهم.

ِمَيّة،.منها.ما.ُي�ســعدنا.حتى.لنجد.ثغورنا.تبت�ســم.رغم. من.الَرّ

ة.توجعنا. اأنف�ســنا،.ومنها.ما.يوؤملنا.فيعرتينا.�ســعور.اأدناه.غ�سَّ
وت�ســقينا،.واأق�ســاه.حــزن.يردينــا.ل.يبقينا!..

نظــرُت.اإليهــم.جميًعــا.مــن.داخــل.غرفتــي.املعزولــة،.ومــن.

خلــف.حاجزهــا.الزجاجــي.يف.هــدوٍء.عجيــب.دون.اأن.اأجيــب،.

اأخف�ســُت.عينــّي.ُمتطلًعــا.لذلــك.الطعــام.امللقــى.بجــواري.دون.
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اكــرتاث،.ورغــم.اأننــي.ل.اأفقــه.كثــرًيا.عــن.تلــك.اللغــة.الغريبــة.

ثــون.بهــا،.لكني.فطنُت.اإىل.معَناها.جيًدا،.واأدركُت. التــي.يتحدَّ
رت.مــراًرا.علــى.م�ســامعي.موؤخــًرا!. ماهيتهــا.لأنهــا.تكــرَّ

عــدُت.خطَوتــني.بظهــري.حتــى.جل�ســُت.علــى.تلــك.الطاولــة.

البلُّوريــة.املعلَّقــة.يف.الهــواء.لأ�ســتلقي.عليهــا.يف.اأريحيٍة.�ســابًكا.

ا.عيني،.كنت.اأ�ســعر.بق�ســعريرٍة.ما. كفّي.خلف.راأ�ســي.وُمغم�سً
تنتابني.كلما.ا�ســرتخيُت.فوَقها.ل.�ســيما.مبلم�ســها.الغريب!.

كان.ملم�ًســا.رخــًوا.بــارًدا.ب�ســكٍل.يتنافــى.مــع.هيئتهــا.التــي.

تبــُدو.�سلبــة!،.وي�ســرب.بقواعــد.علــم.املعــادن.واملخروطــات.
الــذي.تعلمنــاه.بال�سغــر.عر�ــص.احلائــط.

ثالثــة.اأ�ســهر.بتوقيتهــم.يحاولــون.ويبذلــون.�ســتى.الطــرق.

ت. ل�ســتنطاقي.ودفعي.اإىل.التجاُوب.معهم،.ثالثة.اأ�ســهر.م�سَ

واأنــا.هكــذا.بــني.ظهرانيهــم.يف.ا�ســتكانٍة.تامــة،.اأم�ســي.وقتــي.

بينهم.ُم�ست�ســلًما.لتلك.الفحو�سات.والأ�ســعة.والتحاليل.عالَية.

الدقة.كما.يبدو.وا�سًحا،.ثالثة.اأ�سهر.عكفوا.فيها.على.درا�سة.
كل.�ســيء.يخ�سني.

كاتي، حترُّ

�سكناتي،
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حركة.انتظام.اأنفا�سي....

خــروا.جهــًدا.حل�ســاب.كل.�ســيء؛. احلقيقــة.اأنهــم.مل.يدَّ

ــات.قلبــي،.وح�ســاب.عــدد.�ســاعات.نومــي،.غــري. �ُســرعة.دقَّ

اخلريطــة.الَت�ســريحية.ثالثيــة.الأبعــاد.لكامــل.ج�ســدي،.حتــى.

لت. �ســرعة.ارتــدادة.الطــرف.وكل.اأجهزتــي.الع�سويــة.ومعــدَّ

ا�ســتجابتي.احليويــة.مل.ين�ســوا.دَرا�ســتها.كاأي.حيــوان.جتــارب.
األيــف!.

كم.وددُت.اأن.لو.اأو�سعُتهم.�سرًبا.

ديــاري. اإىل. والعــوَدة. الهــَرب. اأمكننــي. لــو. وددُت. كــم.

تهــم. وموطنــي.وكوكبــي.احلبيــب،.ولكــن.اأي.هــروٍب.اأمــام.قوَّ

ــة.�ســيفلح؟.لقــد.مــات.اجلميــع.فيمــا.عــداي؛.ماتــوا.وهــم. العتيَّ

يحاولــون.الفــرار،.وعلمــُت.وقتــذاك.اأن.م�ســريي.املحتــوم.لــن.
ــا.منهــم. يكــون.اأكــر.حظًّ

لقــد.قالهــا.يل.اأحُدهــم.ب�ســوٍت.عميــق.ونــرٍة.هادئــة.عــر.
املرتجــم.ال�سوتي:

خاليــاك.-. عــر. الطاقــة. ــق. وتدفُّ ــة. العقليَّ اأن�ســطتَك.
ت�سيان.باأنك.�سخ�ص.ذكي.للغاية،.بل.نحن.نوؤمن.باأنك.
ــة.بنــي.جن�ســك.ممــن.حملناهم. ــة.تختِلــف.عــن.بقيَّ عقليَّ
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َفهــم.واختــاروا. وا�سطحبناهــم،.الذيــن.اأََبــْوا.اأن.ن�سيِّ

رنا.كل.�ســُبل.العلــِم. املــوت.علــى.العي�ــص.معنــا،.لقــد.�ســخَّ

احلديثــة.لدينــا.لن�سنع.لك.هذا.اجلهاز.اخلا�ص.الذي.

دنــاه.بالكلمــات.واجُلَمــل.التــي. ت�سعــه.باأُذنيــك،.ثــم.زوَّ

ــدة. لنــا.عليهــا.مــن.الآخريــن،.وعــر.�ســيفرٍة.ُمعقَّ حت�سّ

للغايــة.ا�ســتطعنا.تف�ســري.ُلغتــك،.ومــن.ثــم.تف�ســري.لغتنــا.

لــك؛.ذلــك.لتي�ســري.وت�ســهيل.احلــوار.فيمــا.بيننــا،.اأنــت.

تفهــم.الآن.مــا.نقولــه.وتعلم.جيًدا.ما.نريد،.نحن.نعطي.

لــك.حــق.الختيــار،.فاإمــا.اأن.متُكــث.وتخ�ســع.لنــا.مبــلء.

اإرادتــك.فلرمبــا.اأمكنك.التعاي�ــص.معنــا،.واإما.عليك.اأن.
ــل.تِبعــات.رف�ســك.ومقاومتــك.البائ�ســة. تتحمَّ

حّق.الختيار!.

ين.بني.مِيَتَتنْي؟ ا.لَك.اأيها.الأحمق،.كيف.ُتخريِّ تبًّ

اأَت.لت�ســلبني.اأب�ســط.حقوقي.ثم.وبكل.وقاحة. بل.كيف.جترَّ
متنحني.ما.لي�ص.لك؟

�ُسحًقا.لك.ولكوكبَك.البغي�ص..

ر.اأو. ــوَّ ــة.مل.نكــن.نت�س ...حينمــا.جــاءت.حملُتهــم.الف�سائي

ــات.التي.و�سعها. حتــى.يجــول.مُبخيِّالتنــا.اأبــًدا.اأن.تلــك.النظريَّ
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علماوؤنــا.وكــذا.حلمهــم.بالنتقــال.عــر.الزمــن.ميكــن.اأن.يكون.

حقيقــة.نراهــا.روؤيــا.العــني،.فثــورة.العلــم.والتكنولوجيــا.التــي.

ه. .حــدود.رحــالت.ترفيهيــة.للتنــزُّ و�سلنــا.اإليهــا.والتــي.مل.تتعــدَّ

ــة.لب�سع.كواكب. علــى.�ســطح.القمــر،.وبع�ــص.الرحــالت.املكوكيَّ
قريبــة.لــن.ت�ســتطيع.اأن.جُتابــه.وحدهــا.مركبتهــم.الف�سائيــة!.

فمــا.بالنــا.لــو.اأتْونــا.بجي�ــٍص.جــرار.مــن.كوكبهــم.بهــدف.
الغــزو؟

كانت.اأعُينهم.ُتراقبني.عن.كثب؛

ُيحلِّلون،.

ي�ستنتجون،

ي�ستنبطون.ثم...

ثــم.مزيــد.مــن.الختبــارات.والفحو�سات.اململَّــة،.وبالأخري.

ــدي. ــاُبه.يف.التكويــن.اجل�س ــة.ت�س ــة.التدِويــن...ثمَّ تاأتــي.مرحل

يــق.اأعينهــم.وق�ســر.طــول. ملحــوظ.بينهــم.وبيننــا،.فرغــم.�سِ

ــا.غــري.موجــودة-.لكــن. ــل.للناظــر.اأنه ــى.ليخيَّ ــا.-حت اأهدابه

.ُمده�ــص.اإذا. مالمــح.وجوههــم.ُت�ســبه.مالمــح.وجوهنا.اإىل.حدٍّ
مــا.اأن�سفنــا.املقارنــة.بينهــم.وبيننــا!.
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لــون.ب�ســرتهم.داِكــن،.وحجم.روؤو�ســهم.اأ�سغر.من.رءو�ســنا.

قليــاًل،.رمبــا.مل.نحــَظ.الآن.بتلُكــم.الأج�ســاد.املتيَنــة.واملفتولــة.

التــي.ميتــازون.بهــا،.فاملجاعــات.علــى.كوكبنا،.ونق�ــص.الغذاء.

ــص. ــعوب.والأجنا� ــني.ال�س ــدلع.احلــروب.ب ــاء.مــع.كــرة.ان وامل

َيت.بحرِب.الكون.العظمى.التي.قامت.بني. املختلفة.والتي.�سمِّ

تــني.ُعظمتــني،.عملــت.علــى.تغيــري.بع�ــص.مــن.خ�سائ�سنــا. ُقوَّ

رنــا.اأكــر.نُحوَلــًة.واأكر.ُبوؤ�ًســا،. الفي�ســيولوجية.والوراثيــة،.ف�سِ

ولــو.علمنــا.مبــداأ.اأن.الكبــري.دائًما.مــا.يلتِهم.ال�سغري.ف�ســتبُدو.
ال�ســورة.اأكــر.و�سوًحــا.علــى.اأر�سنا.

دائًمــا.مــا.تت�ســارع.تلــك.القــوى.مــن.اأجــل.حتقيــق.املــاآرب.

ة.ال�ســيطرة.وال�ســتعباد.حتــى.ولــو.يف.�ســبيل.ذلــك. واإ�ســباع.لــذَّ

ر.الكون.نف�ســه. ــرت.�ســعوب.باأكملهــا.حتــت.اأقدامهــم،.اأو.ُدمِّ ُدمِّ

مــن.اأجــل.طمــوح.طاغَية.اآخر.يحلم.ب�ســيادة.الكوكب،.نحن.مل.

نحَي.يف.تلُكم.التكنولوجيا.املُذهلة.التي.يعي�ســون.بها.ها.هنا،.
ولكن...

ــُبل. ــدت.�س ــارًة.مهَّ ــك.ح�س ــا.منتِل ــعًبا.عريًق ــا.�س ــا.كن ولكنن
مت.الكثري.من.الأفكار.والكثري.من.النور. م،.وقدَّ الِعلم.والتقدُّ

ث،.ولكننــي. ــي.التحــدُّ اأعلــم.اأنكــم.تراقبوننــي.وتريــدون.ِمنِّ

د.حيــوان.لطيــف.تلُهــوَن.بــه. اأرُف�ــص.اأن.اأغــدو.يف.اأعينكــم.ُمــرَّ
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ــي.املــوت،. ومــن.ثــم.ترتكونــه.مل�ســري.اأكــر.طمــوح.فيــه.هــو.متنِّ

اأرف�ص.ذلك.حتى.لو.كنتم.ُغزاة.ق�ساة.القلوب.َغزوُت.كوكبي.
واأ�سرمتوين.

�ســيء.واحــد.جنحنــا.مــن.خاللــه.يف.حتقيــق.ال�ســالم.بــني.
ال�ســعوب.املتناحرة،

�سيء.واحد.كنا.ن�سو�سهم.به؛

اإنه.احلب!.

انتهــت. بــه. الــذي. باحلــب. عاِمــرة. اأ�سبحــت. فقلوبنــا.

د.يف.عنان. ت.الربــوع،.وَحلَّقــت.الطيــوُر.ُتغرِّ احلــروب،.واخ�ســرَّ
ال�ســماء،.وحــده.احلــب.مــا.فعــل.ذلــك..

احلب؟!

باأنفــي. العاِلــق. ِعطرهــا. و�ســممُت. بهــا. �ســعرُت. فجــاأًة.
وذاكرتــي!.

اعتدلــُت.يف.جل�َســتي.دفعــًة.واحــدًة.ُمنتظــًرا.روؤيتهــا،.كانــت.

م.يف.هــدوٍء.وثبــات.اعتدُته.منها،.ثغُرها.با�ســٌم.كالعادة،. تتقــدَّ
وجهها.م�ســرٌق.ك�سم�ص.كوكبي.الدافئة.

ما.اأجمل.عينيها.ال�ساحرتني!.
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ــاأي. ــروي.ظم ــت.ت ــا.كان ــي.لطامل ــامتها.الت ــا.اأعــذب.ابت�س م
كلمــا.راأيتهــا!..

.ملحوظني،.نزلُت. ْت.بُعنقها.لرتُمقني.يف.لطٍف.ووٍدّ ا�ســراأبَّ

مــُت.بهــدوٍء.نحــو.الزجــاج.فاأ�ســاحْت. مــن.علــى.الطاولــة.وتقدَّ

ث. بوجهها.عني.ُمرتبكًة.لتتبادل.النظرات.مع.رفَقائها.وتتحدَّ

معهــم.بُلغتهــم.الغريبــة.التــي.تعلَّمــت.منهــا.ي�ســرًيا،.فنظــروا.

نحــوي.يف.ا�ســتهتاٍر.بينمــا.كانــت.هنــاك.ثمة.ابت�ســامة.�ســاخرة.
عــت.علــى.ثغورهم. تربَّ

ة. هــي.فقــط.مــن.منحُتهــا.ِثقتــي.واأعطيُتها.�ســيفرتي.ال�ســريَّ

.با�ســتمرار. ث.اإيلَّ حتــى.تتعامــل.معــي،.ورغــم.اأنها.كانــت.تتحدَّ

ه.بكلمــٍة.واحــدة.معهــا،.غــري. مــذ.اأن.اأ�سبحــُت.حالتهــا،.مل.اأتفــوَّ

ث.كاأنها. ث.وتتحدَّ .مــن.ع�سدهــا.وظلَّت.تتحــدَّ .هــذا.مل.َيُفــُتّ اأنَّ
ُم�سممــة.على.ا�ســتنطاقي.

كنــُت.اأنظــر.اإليهــا.بوجــٍه.َخــال.مــن.التعبــري،.وقلــب.غــدا.يف.

ك.ذهاًبا. �ُســرعته.كبنــدول.�ســاعٍة.اأ�سابــه.اللــوث.ف�ســار.يتحــرَّ

بــي. اخلا�ســة. ــرات. املوؤ�سِّ يتابعــون. كانــوا. بجنــون... واإياًبــا.

كعادتهم،.وكنُت.اأعلم.يقيًنا.اأن.هناك.ن�ساًطا.بداأ.يظَهر.على.

اأجهزتهــم.احلديثــة،.لــذا.اأيقنــُت.وعلمــُت.�ســبب.ابت�ســامتهم.
ال�ســاخرة.
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يعلمــون.اأين.اأحببُتهــا.و�ســرُت.ُمتيًمــا.بهــا.رغــم.اختــالف.

وُبعد.عامَلينا.اللَذين.يف�سلهما.مئات.ال�ســنني.ال�سوئيَّة،.رغم.

عــدم.معرفتــي.بهــم.وب�سفاتهم.الوراثيَّة،.رغــم.عدم.معرفتي.
كيــف.يتزوجــون؟.ومن.ثــم.كيف.يتَكاثرون.ويتَنا�ســلون!.

.متاًما.فيما.ا�ستنتجوا؛ لقد.كانوا.على.حقٍّ
لقد.اأحببتها.بالفعل،
ولهذا.يبت�ِسمون.

�سمــٍت. يف. عينيهــا. اإىل. اأنُظــر. الزجــاج. خلــف. وقفــُت.

مت. ُمطبق،.اأما.هي.فقد.اأم�سَكت.بع�ص.الأوراق.بيدها.ثم.تقدَّ

نحــوي.ووقفــت.اأمامــي.ُمبا�ســرًة.تنُظر.بعينيهــا.العميقتني.اإىل.

عينــّي.الذابلتــني.رغــم.ُهيامهمــا،.ل.يف�سلنــي.عنهــا.�ِســوى.

.�ُســمك.احلاجز.الزجاجي،.لقــد.اأمليُت. ب�ســع.ملليمــرتات.ُهــنَّ

عينّي.منها،.واأ�ســبعُت.قلبي.بروؤيتها،.و�ســممُت.باأنفي.دماءها.

جــت.م�ســاعري.امل�ســتعرة. ــة.التــي.ت�ســري.داخلهــا،.فتاأجَّ الزكيَّ

وقــد.ا�ســتعل.اأوارهــا،.الأمــر.مل.يخــُل.مــن.حمــاولٍت.ُم�سنَيــة.

ِمنــي.ملحاولــة.اإخفاء.م�ســاعري.ومواراتهــا.بذلك.الراب�ص.بني.
اأ�سُلعــي،.فخــاب.ظنــي.اأننــي.قــد.اأجنــح.يف.ذلــك!.

ــا.اأقنعتنــي.بغــري.ذلــك،.فقــد. ــة.اأي�سً نظــرات.عينيهــا.احلِييَّ
كانت.تعلــم...نعم.تعلم!.
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�سغطــْت.علــى.ذلــك.الــزر.فانفتحــت.طاقــٌة.مــن.احلاجــز.

لني.وتنُظر. الزجاجي.كانت.تكفيها.لتدلف.عَرها،.وقفْت.تتاأمَّ

ت.اأنفها. بعيني.للحظاٍت.ثم.ندت.منها.حركة.توتٍُّر.حينما.حكَّ

الدقيق.جًدا.فاأو�ســعُت.لها.الطريق.حتى.مُتر،.جل�َســْت.اأمامي.

وو�سَعت.تلك.الأوراق.اأمام.ناظريها.ثم.التقطت.ذلك.اجلهاز.

�ســع.الآخــر،.ففعلت،. الدقيــق.لت�سعــه.يف.اأُذنهــا.واأ�ســارت.يل.لأ

ث.بتلك. دْت.وبللْت.�ســفتيها.ثم.اأخذْت.نف�ًســا.عميًقا.لتتحدَّ تنهَّ

اللغــة.العجيبــة،.ويف.�ســوٍت.خفي�ــص.مل.ي�ســمعه.�ســوانا.نقل.يل.
الرتجمــة: اجلهــاز.

تبُدو.و�سيًما.اليوم.-.

ــي. ــل.اخرتقــت.قلب ــب،.ب ــُة.اأُذين.فح�س ...مل.تخــرتق.اجلمل

.خُميف،.�ســعرُت. اته.حلدِّ ونفــَذت.عــره.ُمبا�ســرًة.فارتفعت.دقَّ

معــه.باأننــي.يف.طريقــي.اإىل.الهــالك،.فاأطبقُت.فمي،.فاأردَفْت.
قائلًة:.

نعلــم.يقيًنــا.اأن.كوكبــَك.ي�ســُكنه.عاقلون.وهــذا.ما.اأثبتته.-.
جتربــة.الرحلــة.اإليــه،.نحــن.ل.نريــد.�ســوى.معلومــات،.
قاء.�سرور.الغد،.اأنت.تعلم.اأنني. �سالح.املعرفة.ودروع.اتِّ
طبيَبــة.وعامِلــة.اأوؤمــن.باحلريــة،.واأوؤِمــن.بحــق.احليــاة،.
واأوؤمــن.باحلــب....احلــب.الــذي.ي�سنــع.مــا.ل.ت�سنعــه.
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الأ�ســلحة...ثالثــة.اأ�ســهر.اأتابعــَك.بــكل.ذرة.اهتمــام.

ذوًبــا،. اأذوب.يف.معرفتــَك. بج�ســدي.حتــى.وجدتُّنــي.

.اأهتــم.باأمــره.و�ســئونه،. فاأ�سبحــَت.كطفــل.�سغــري.لــديَّ

ــراتك.اأثبتت.مبا.ل.يدع.مال.لل�ســك.اأنك. بالفعل.ُموؤ�سِّ

ذكــي،.بــل.لن.اأبالغ.حينما.اأخرك.اأنَك.�ســديد.الذكاء،.

ًما. ولكن.رغم.هذا.نحن.اأكر.منكم.عقاًل،.وفهًما،.وتقدُّ
ــا!. و....وبط�ًس

فْت.لتلتقط.نف�ًسا.عميًقا.ثم.ا�ستطرَدت: توقَّ

الأطمــاع.غــَدت.عنــوان.الع�ســر.حتــى.اأ�سبــح.اجلــو.-.
ًثــا،.والهواء.فا�ســًدا،.والرتبــة.ن�سبة،.واملاُء.َعِكًرا.... ُملوَّ
.عظيــم؛.اأتعَلــم.ما. لقــد.جئُتــَك.اليــوم.لأطلعــَك.علــى.�ســرٍّ

هو؟

ــة.مــالأت.مــا.بــني.اأُذيّن. ك�ســَف.وجهــي.عــن.ابت�ســامة.عري�سَ
فكاأمنا.اأُخرها:.

نعم.اأعلم.-.

فكان.لها.�سدى.عجيًبا!.

...لقــد.تــرَك.رفقاوؤهــا.مــا.باأيديهــم.حــال.ُروؤيتهم.اأ�ســاريري.

املنب�ســَطة،.والتفُتــوا.جميًعــا.جَتاهــي.يتابعــون.هــذا.التطــوُّر.
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املفاجــىء،.فهــذا.ُيَعــد.مبثابة.اأول.رد.فعٍل.يل.من.دون.اجلمود.

الــذي.راأَوين.عليــه.منــذ.اأن.جئــُت.معهــم،.اأما.هي.فقد.ات�ســعت.

عيناهــا.يف.ذهــوٍل.وانفعــال،.بينمــا.ارتع�ســت.�ســفتاها.لتِقــف.
الكلمــات.حبي�ســة.حلقها.

...ولكــن.�ُســرعان.مــا.عــادت.مالحمها.اإىل.اللني.فابت�ســَمت.

هــا.التوتُّــر،.ثــم.اقرتبــت.بوجههــا.مــن.وجهــي. ابت�َســامًة.يلفُّ
وا�ســتطردت:

خُمتلطــة.-. مب�ســاعر. لــًة. حممَّ جئُتــَك. لقــد. ح�ســًنا...
بــَك.ولأجِلــك!.. ينب�ــص.فقــط. بقلــٍب. ومتناق�ســة،.جئُتــَك.

...ل.ت�ســتنِكر.هذا؛.ف�ســهم.احلب.اإذا.انطلق.ل.يعرف.وقًتا.

اأو.زمًنا،.فقط.ي�ستقر.بفوؤادك.ويدميه.باأمَل.ال�ستياق.واللهفة،.

ــا،.ل. �سمتــَك.زادَك.قــوة،.ومثابرتــَك.زادتــَك.ُح�ســًنا.وتوا�سًع
.حدَث.يل.هذا،.ول.اأعلم.وماذا.بعد!. اأعلــم.كيــف.ومتــى.ومِلَ

ــاة.افتقــادك،. ل.تبعــات.فراقــك،.لتبكينــي.معان ــاأحتمَّ ...�س

قنــي.�ســراوة.الوحــدة،.لكــن.�ســيهون.كل.ذلــك.يف.�ســبيل. ومُتزِّ

عودتــَك.لأر�ســَك.و�ســعوري.وقَتِئــذ.اإنــك.باأمان،.�ســاأجنيَك.ِمن.

ــه.واأعيــدَك.لكوكبــك،.لقــد.اأعــددُت. هــذا.الو�ســع.الــذي.متقُت

هة.لتنقلَك.حيث.موطنك،.كل.ما.عليَك. زة.وموجَّ مركبًة.مهَّ
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هــو.�سغــط.الــزر.الأخ�سر،.الآن.ِعدين.اأنك.�ســتتذّكرين.دوًما،.
واأعــدَك.اأّن.قلبــي.لــن.ينب�ــَص.لأحــٍد.�ســواك.فلقــد.وهبـ...

ــر.هــذه.اللحظــات.واأنا.اأ�ســتعد.لالنطالق.عائًدا. كنــُت.اأتذكَّ
لكوكبي،...فرحة.العودة.حُتييني.بينما.وجع.الفراق.مُييتني!..

كان.هنــاك.ِزّران.اأمامــي،.ف�سغطــُت.ِزر.النطــالق.ليبــداأ.

العــد.التنــازيل،..حلظــات.و�ســاأنطلق.فــال.يبعــدين.عــن.اأر�ســي.

�ِســوى.ع�ســر.ثــوان.فح�ســب،.اتخــذُت.مل�ســي.وعــدُت.بظهــري.
اأ�ستن�ِســق.هــواء.احلريــة.ثمــان.ثوان...

نــي،.والقلــق.ُيحيطنــي،.والوجــع.يقُتلنــي.و.... التوتُّــر.يلفُّ
.بــي!. واحلــب.ي�ســتِبدُّ

.ثوان.. �ِستُّ

. ــرُت.وجههــا.اخلــالَّب،.هــو.فقــط.مــا.كان.يحتــلُّ ...تذكَّ

.جال.بخاطري.حق.الختيار،.ذلك.الذي. راأ�ســي،.ول.اأعلم.مِلَ
اأخَرنيــه.جارهــا.ذات.يــوم!.

ــرُت.جــزًءا.مــن.حديثهــا.معــي.عــن.ِحْقَبــة.مــن. ...فجــاأًة.تذكَّ

تاريخهــم.ال�ســحيق،.حتديــًدا.عــن.ف�سيــل.مــن.جن�ســهم.اأُطِلق.

تهــم،.وبالطبــع.ل.اأعلم.َمن. عليــه.»املوري�ســكيون«،.ل.اأعلــم.هِويَّ
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لــوا.العي�ــص.مع. يكونــون،.فقــط.علمــُت.اأن.هــوؤلء.القــوم.قــد.ف�سَّ
هازميهــم.عــن.اخلروج.مــن.البالد!.

ثنــي.عنهــم.وقتــذاك.وهــي.تتطلَّــع.اإىل.وجهــي. ...كانــت.حُتدِّ

ب�ســوٍق.اأق�ســم.بــروح.اأجــدادي.اأنــه.متلَّكنــي.واأحاطنــي.اإحاطــة.
ــم.ل.�ســيَّما.حينما.هم�َســت: ال�ِســَوار.باملع�سَ

اأنت.بالفعل.مثل.ُم�سلَّميهم.ونحن.نتعامل.معك.كـ...-.

...مل.يِغــب.عــن.عينــي.تبــدل.مالحمهــا.مــن.تلــك.احلما�ســة.

ق. .ممزَّ قني.�ســرَّ التي.تزيُد.من.ُحمرة.وجَنتيها،.اإىل.ُحزٍن.َمزَّ

ــا.علــى. وجعــل.م�ســاعري.كاأ�ســالء.متناثــرة،.وخــزي.بــدا.جليًّ
نظراتهــا.الزائغــة.حينمــا.اأردَفــت.بكلمــٍة.واحدة.يف.اأ�َســى:

كقاهريهم!.-.

فانتبهُت.لأمٍر.غريب!؛

.لقب.»موري�سكي«، لقد.اأدركُت.ملاذا.اأطلقوا.عليَّ

فقد.كانت.تلك.هي.نبوءتهم.حول.م�سريي.

ثالث.ثوان..

.الختيار.الآن،.اإنني... عليَّ
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ثانيتان.و...

كات.املركَبة. ف.حُمرِّ ...�سغطــُت.�ســريًعا.الــِزر.الأحمــر.لتتوقَّ

ا،.ثم. وتعــود.لو�ســع.ال�ســكون.مــن.جديــد،.فاأطلقــُت.زفرًيا.حــارًّ

قمــُت.بفتــح.بــاب.املركبــة.و�ســط.عا�سفــة.مــن.الأتِربــة.لأجدها.

َمــت.نحــوي.ُم�ســرعًة. تقــف.هنــاك.يف.انفعــال.جــارف...تقدَّ

واأم�ســَكت.مِبرفقــي.و�سغَطــت.عليــه.يف.قــوٍة.لُتطِلــق.كلمتــني.

ة.وبلهجة.بالدها.التي. اة.بالعربيَّ فح�سب.بلغتها.الغريبة.امل�سمَّ
ُتعــرف.باأر�ــص.الكنانة:

ماذا.فعلت؟!.-.

هــا.برفــٍق.نحــو.جانــب.�ســدري. ...اأم�ســكُت.يَدهــا.ودفعــُت.كفَّ

ث.للمرة.الأوىل.واأقول.لها. حتدَّ الأميــن.مو�ســع.القلب.متاًمــا.لأ
كلمــة.واحــدة.ب�سوتي.العميق.وبلغة.كوكبي:

َناِبيا.-.

: .انتقلُت.لُلغتها.واأردفُت.يف.ُحبٍّ ثمَّ

بلغتُكم.العربيَّة...اأحبِك.-.

C C C
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القصة الثانية

h
َرق«

ْ
»ِحذاٌء أز

بع�ــُص.املواقــف.الغريبــة.واملثــرَية.والتــي.مُتــّر.بنــا.ُمعرت�ســًة.

طريقنــا.يف.ِتلُكــم.احليــاة.الدنيــا.ت�ســتدعي.الوقــوف.عندهــا.

ــة-.ل�ســتيعابها. ــا.يف.حماولــٍة.-ه�سَّ ــل.فيهــا.مِليًّ طويــاًل.والتاأمُّ

ــة.حدوثهــا،.والغريــب.اأنــه.مهمــا.ُقمنــا.مــن. والقتنــاع.بفر�سيَّ

حماولت.ُمرهقة.كي.ن�سدُقها.اأو.نوؤمن.بحدوثها،.جندنا.قد.

ل.تلك.املواقف.بكل.ما.فيها.من. اأخفقنا.يف.هذا،.ومن.ثم.تتحوَّ

اأحــداٍث.خُميفــة.اإىل.ُلغــٍز.قــد.يرتقــي.لدرجــة.الأ�ســرار،.والتــي.

ــب.علينــا.وقتهــا.اأن.نواريها.هناك.حيث.اأعماق.الذاكرة،. يتوجَّ

ل.نقــرتب.منهــا.اأو.ندُنــو.اإليهــا،.ول.ننَفــك.عــن.الحتفــاظ.

بُطهرهــا.هكــذا.دون.اأن.نخد�ســها.حتــى.بالتفكــري.فيهــا،.اأو.اأن.

من�سها.ب�سوٍء.باإخبار.البع�ص.عنها.فت�سري.ُم�ستباحة.العر�ص.
لأل�ِســنتهم.كُم�سغــة.يلوكونهــا.باأفواههــم.دون.ا�ســتحياء..
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لي�ــص. الأ�ســرار. بتلــك. البــوح. عــدم. قاعــدة. واإر�ســاء.

بال�ســرورة.اأن.يكــون.مــن.ُمنطلق.عدم.الثقة.يف.البع�ص.اأو.لأن.

ل. .هذه.الأ�سرار.قد.ت�سِ نَّ البع�ص.لي�سوا.اأَُمناء.عليها،.ولكن.لأ

.اخُلرافات. مــن.غمو�سهــا.وغراَبتهــا.يف.كثري.من.الأوقــات.َحدَّ

ثناهــم.بها؛. -واإل.كيــف.لهــا.اأن.تكــون.ُلغــًزا.و�ســًرا؟-.فــاإذا.حدَّ

فــني،. ــا.ُم�ســتنكرين،.وَمّطــوا.�ِســفاههم.ُمتاأفِّ ْوا.وجوَههــم.عنَّ لــوَّ
وكاأن.حــال.األ�ســنتهم.تقــول:

ولــن. جــًدا. رخي�ســة. فاأكذوبتــَك. املخبــول،. اأيهــا. ــه. »�سَ
ِكــني.مثلنــا«... َتنَطلــي.علــى.حُمنَّ

ــك.النظــرات. ــق.اأمــام.تل ...ومــن.اأجــل.هــذا.نقطــع.الطري

امل�ســتنكرة.والعبــارات.املهرتئــة.ونوؤثرهــا.فقــط.علــى.ذاكرتنــا.

دون.التفكــري.يف.التفــوُّه.بهــا.يوًما...ولكن.�ُســرعان.ما.نكت�ِســف.

اأن.بقــاء.تلــك.الأ�ســرار.داخــل.ذلــك.اجلــب.ال�ســحيق.دون.

التقاطهــا،.والعتنــاء.بهــا.رمبــا.ُيعر�سهــا.للتــاآُكل.ثــم.الختفاء.

رُت.اخلروج.من.هذه.الدائرة.واإلقاء. وهذا.ما.اأخ�ساه؛.لذا.قرَّ

احلَجــر.يف.املــاء.الراكــد.لأك�ســر.تلــك.القاعــدة.واأحكــي.لكــم.
واأ�ســرد.اإحــدى.تلــك.الأ�ســرار.املكنونــة.

...اأحــداث.خُميَفــة.تقتِحــم.حياتنــا.فجــاأًة.دون.ا�ســتئذان.

فتدفعنــا.دفًعــا.خلو�ــص.تلــك.التجربة.الرهيبــة.اأو.هذه.احلالة.
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ا.ل.يخُلو.من.ثمة.ف�سول.ي�سل. املرعبة.رغًما.عنا،.الأمر.اأي�سً

اأحيانا.لدرجة.الغباء.ل�ســيما.حينما.نقِحم.اأنف�ســنا.يف.خ�سم.
تلــك.الأهــوال.بال.�ســبب.منطقي.�ِســوى...الف�سول!.

حدَثــت.هــذه.الق�ســة.معي.العام.املا�سي.حتديًدا.يف.ف�سل.

ال�ســتاء...يف.بداية.عامي.ال�ســابع.والع�ســرين.كنت.وقتها،.ومل.

يكــن.ليخطــر.ببــايل.ُمطلًقا.اأن.اأُمّر.يوًما.بهذا.املوقف.الرهيب.

ن.مــا. ــًدا.لأ .جيِّ تــوا.اإيلَّ اأو.اأن.اأكــون.طَرًفــا.يف.اأحداثــه،.لــذا.اأن�سِ
ى.حدود.املنطق.والعقل!. �ساأخركم.به.يتعدَّ

...رفعــُت.ياقــة.ِمعطفــي.ال�ســوف.حتــى.و�ســل.اإىل.منت�سف.

.طلًبا.لبث.بع�ص.الدفء.فيهما،.كنُت.اأ�سري.على.كورني�ص. اأُذينَّ

ــي.ل. ة.الت ــيَّ ــا.عــن.بع�ــص.الهــدوء.والراحــة.النف�س البحــر.بحًث

اأجدها.�سوى.يف.مدينتي.احلبيبة.»الإ�سكندرية«.خا�سًة.اأمام.

ــز،.ورغم.اأن. �ســاطئ.البحــر.املرتامــي،.ويف.ذلــك.الف�سل.املميَّ

الطق�ــص.بــدا.بارًدا.ب�ســكٍل.ملحوظ،.ورمبــا.كان.ُينذر.باقرتاب.

يان.ل�سقوط. ا.بهبوب.رياح.قوية.ُتوؤدِّ �سُحب.كثيفة،.وُينذر.اأي�سً

الأمطــار،.لكــن.-وعلــى.غــري.املعتــاد-.ال�ســماُء.بــَدت.�سافيــًة.

ب�ســكٍل.كبــري،.والقمــر.ظهــر.منيًفــا.كامــاًل.وهــو.يلقــي.ب�سيائــه.

ات.من.الف�سة. على.�ســاطئ.البحر.فتتالألأ.الأمواج.وكاأنها.حبَّ

تنر.على.�سفحته.فتعطي.لوحًة.طبيعية.رائعة.تاأُخذ.بالألباب.
وتاأ�ســر.الأنف�ص.
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ــيارات. ــة.ال�س ــارة،.وحرك ــبه.خــاٍل.مــن.امل ــق.�ِس كان.الطري

اأ�سبحت.ثقيلة،.والأ�سواء.املنبعَثة.من.بع�ص.املقاهي.القريبة.

.هناك.من.ي�ساركك. هي.التي.قد.ت�سعرك.ببع�ص.احلركة.كاأنَّ
الطريق.

ــم. كنــت.اأ�ســري.مبحــاذاة.الكورني�ــص.يف.ا�ســتمتاٍع.تــام.اأتن�سَّ

. ــفتيَّ ــى.�س ــم.عل ــا.ترت�س ــة.بينم ــعادة.جمَّ ــارد.يف.�س ــواء.الب اله

ابت�ســامة.هادئة.رافًعا.راأ�ســي.نحو.ال�ســماء،.تارة.اأنظر.لروعة.

القمــر.وبهائــه،.وتــارة.اأخــرى.اأحــاول.-عبًثــا-.ح�ســر.اأعــداد.
النجــوم.الزاخــرة..

بــه. يــزدان. الــذي. املنخف�ــص. ال�ســور. علــى. مــن. قفــزُت.

بة. ة.املكعَّ طريق.الكورني�ــص.ُمقرتًبا.من.اإحدى.الُكَتل.الإ�ســمنتيَّ

ال�سخمة.التي.ترتا�ص.ب�سكٍل.عر�سي.بطول.طريق.الكورني�ص.

ومنحــدرة.يف.و�ســٍع.مائــل.منتظــم.لتاأُخــذ.يف.معظمهــا.�ســكل.

م�ساطــب.مدرجــة.اأو.كدرجــات.�ســلمية.عري�ســة.متكننــا.مــن.
الهبــوط.عليهــا.يف.�ســهولة.حتــى.ن�ســل.ل�ســطح.املــاء.

.داخــل.معطفــي.واأنــا.اأرفــع.قدمــي.الي�ســرى. ...و�سعــُت.كفــيَّ

علــى.تلــك.الكتلــة.ناظــًرا.نحو.البحر.يف.�ســغٍف.وا�ســح.والهواء.

ــا. ــت.بوجهــي.مييًن ــُت.األتِف البــارد.ُيداعــب.وجهــي،.وبينمــا.كن

ًعــا.للبحــر.املمتــد.علــى.مرمــى.الب�ســر.والنجــوم. وي�ســاًرا.ُمتطلِّ
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املتناثــرة.هنــا.وهنــاك.والتي.�ســاعدت.ُظلمة.املــكان.يف.ُروؤيتها.
بو�ســوح.ملحــُت.اأمــًرا.غريًبا!.

ــل.يل.اأن.هنــاك.ثمــة.ذراعــني.يظهــران.بالأ�ســفل. ...فقــد.ُخيِّ

يخُرجــان.مــن.بــني.ُكتلتــني.كبريتــني.بحيــث.اختفــى.ج�ســد.
�ساحبهمــا.كامــاًل.بينهمــا.نظــًرا.ل�سخامــة.تلــك.الكتــل!.

...كان.الذراعــان.يتداخــالن.ويت�ســابكان.يف.نعومــٍة.وهــدوء.

ــة.غريبــة.وعجيبــة.بعَثــت.يف.نف�ســي.بع�ــص. وبحــركاٍت.اإيقاعيَّ
التوتُّر.والت�ســاوؤل؛

ما.هذا؟.
ــق. ــفل.لأحتقَّ ــط.بالأ�س ــول.كــي.اأهب ــي.الف�س ــة.قتلن ...حقيق
ــٍة.مل.تخــُل.مــن.التوتُّــر. مــن.هــذا.الأمــر.الغريــب...نزلــُت.يف.خفَّ
خوًفــا.مــن.اأن.اأ�ســدر.اأدنى.�سوت،.حتى.و�سلــُت.ملحاذاة.املاء،.
وجل�ســُت.علــى.اإحــدى.الكتــل.يف.حر�ٍص.�ســديد،.ثــم.قمُت.بدفع.

راأ�ســي.لالأمــام.لأرى.مــا.هناك.
»ياللروعة«!.

ا.اأرى.ما.اأراه؟. اأحقًّ

ن.من. اأغم�ســُت.عينــّي.بقــوٍة.ثــم.رددُتهما.مرًة.اأخــرى.لأتيقَّ
اأين.ل.اأحلم.
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مــن. الندها�ــص. ذلــك. اأحجــم. اأن. اأ�ســتطيع. اأكــن. ومل.

دُت. النت�سار.يف.كل.خاليا.ج�َسدي.كالنار.باله�سيم.حينما.تاأكَّ
مــن.اأين.ُم�ســتيقًظا.ومتيقًظــا.واأننــي.اأراهــا.اأمامــي.بالفعــل!.
كانــت.هنــاك.فتــاة.يف.غاَيــة.اجلمــال.والروعــة.�ســاعَد.
�سيــاء.القمــر.علــى.روؤيــة.وجههــا.اخلــالب...وقفــُت.يف.ده�ســٍة.
م.قدًما.عن.الأخرى. اأتابعها،.كانت.تِقف.ُقرب.حافة.املاء.ُتقدِّ
ت�ســد.جذعهــا.يف.مرونــة.اإىل.الأمــام.كالقو�ــص.رافعــًة.ذراعيها.
بتلك.احلركات.ال�سالف.ذكرها!،.�سراحًة.بداأ.القلق.ينتابني.
خا�ســًة.بعــد.اأن.ملحــُت.ذلــك.الــرداء.الذهبــي.الغريــب.الــذي.

ترتديه..
ز. ومطــرَّ بهــا. ــق. ُملت�سِ واحــدة. كقطعــة. يبــدو. رداء.
بر�ســوماٍت.عجيبــة.لمَعــة.ل.يتنا�ســب.بــاأي.حــال.مــن.الأحــوال.
.اأنني.ت�ســاءلُت.يف.حريٍة.هل.هذا. مع.ذلك.الطق�ــص.البارد.حدَّ
رداء.بالفعــل.اأم.اأنهــا.عارَيــة.وقــد.ُطلــي.ج�ســدها.بذلــك.اللــون.

وو�ســم.بتلــك.الر�ســومات؟
ــاذ،.وقــد. اأمــام.�ســحرها.الأخَّ كنــُت.م�ســدوًها.ماأخــوًذا.
�ســاعد.يف.هــذا.�ســعرها.الثلجــي.الطويــل.-جًدا-.الــذي.ُيغطي.
راأ�ســها.وين�ســاب.مــن.ورائهــا.لي�ســل.اأ�ســفل.خ�سرهــا.بثالثــة.
اأ�ســبار.كاملــة،.ويتطايــر.بف�ســل.الريــاح.املرتطمــة.بــه.فظننُت.

ــم!.. اأننــي.مازلــُت.اأتوهَّ
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هل.هذه.اإحدى.اجلنيَّات؟.

اأم.اأنها.عرو�ص.البحر؟

ث.نف�ســي.هكــذا،.فجــاأًة.وجدُتهــا.تنُظر. ...وبينمــا.كنــُت.اأحــدِّ

نحــوي.يف.قــوٍة.وغ�ســٍب.اعتلَيــا.مالحمهــا،.كانت.امل�ســافة.التي.

ــذا. ــعرُت.به ــم.مَل.�س ــا،.ول.اأعل ــا.م ــة.نوًع ــى.قريب ــا.عن تف�سله
الــدوار.ينت�ِســر.براأ�ســي.فجــاأًة.بعد.نظرتهــا.الغا�سبة.يل!...

اأننــي. اأم. الدفعــة. بتلــك. فعــاًل. �ســعرُت. هــل. هــذا،. »مــا.
ت؟«. تعــرَّ

كــي.قيــَد.اأمنلــة.حتــى. نــي.التــام.مــن.عــدم.حترُّ ...ورغــم.تيقُّ

،.لكننــي.ل�ســبٍب.مــا.ل.اأعلــم.لــه.تف�ســرًيا.�ســعرُت.بدفَعــة. اأتعــرَّ
ــا!.. ــة.اأ�ســقطتني.اأر�سً قويَّ

فمن.دفعني؟

ل.اأدري!.

...قمــُت.�ســريًعا.وعينــي.جُتــوب.مالب�ســي.اأنف�ــص.مــا.بها.من.

تراب.وهمي.نتيجة.�سقوطي،.ثم.نظرُت.نحَوها.و....واأ�سابتني.
ده�َسة.باِلغة.ُمقرتنة.بخوٍف.بداأ.ي�سِري.يف.ج�سدي!.

مل.اأجدها.اأمامي!.
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اأي.عَبٍث.هذا؟

ــا.اأو.هنــاك.ولكــن.دون. ــي.اأجدهــا.هن ...نظــرُت.حــويل.لعلِّ

ــرت.يف.الهــواء.اأو.اختفــت.وراء.اإحــدى. هــا.تبخَّ جــدوى!،.ويكاأنَّ

الكتــل.الإ�ســمنتيَّة.هــذه،.ورمبــا.دفعــت.بنف�ســها.نحو.املــاء.طلًبا.
لالنتحــار!.

نعم.النتحار....ومَل.ل؟!

.مــا.اإن.انبلــَج.ذلــك.التف�ســري.براأ�ســي.حتــى.وجدُتنــي.اأقَطع.

تلــك.امل�ســافة.يف.خطــواٍت.قليلــة.بحًثــا.عنهــا.داخــل.املــاء.لكــن.
الأمــر.كان.هادًئا..

...عــدُت.بنظــري.اإىل.اخللــف.فلــم.اأجدهــا،.وبينمــا.كنــُت.

األتهم.بعيني.ما.حويل.بحًثا.عنها.اإذ.بي.اأرى.�سيًئا.اآخر.عجيًبا.
وُمده�ًسا!؛

لقد.راأيُت.حذاًء.اأزرقا!..

...ل.تنده�ســوا.طويــاًل،.نعــم.راأيــُت.حــذاًء.اأزرًقــا.لمًعــا.

وُم�سيًئــا.علــى.نف�ــص.ال�سخــرة.التــي.كانــت.تقــف.عليهــا.منــذ.

ثوان!،.حذاء.غريب.يبُدو.بلورًيا.بوجود.تلك.الإ�ساءة.املنبعَثة.
منــه.واملنعك�َســة.عليــه.
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...نظــرُت.حــويل.مــرًة.اأخــرى.لعلــي.اأفهــم.اأو.اأ�ســتوعب.

الأمر،.ولكن.هيهات!،.اقرتبُت.بحَذر.نحو.تلك.ال�سخرة.حتى.

بَهــت.حوا�ســي. وقفــُت.عليهــا.اأنُظــر.لهــذا.احلــذاء.الغريــب،.فتنَّ

كلهــا.وانتابت.ج�ســدي.ق�ســعريرة.بــاردة.اأفقدتني.ال�ســعور.مبا.

حــويل،.فلــم.تُعــد.بــرودة.الطق�ــص.ت�ســغلني،.اأو.ُظلمــة.املــكان.

ات.قلبي.ب�ســكٍل. ُتخيفني،.فقط.�ســعرُت.بتوتُّر.ارتفَعت.معه.دقَّ

كبري.اأن�ساين.كل.�سيء.حتى.ودون.اأن.األحظ.اعتلت.ال�سخرة.

مت.نحوى.�ســريًعا.فغمرت. التــي.اأِقــف.عليهــا.موجٌة.هائمُة.تقدَّ

حذائي.باملياه.لأ�ســعر.برودتها!...ولكن.ما.حدث.حينها.كان.
غريًبــا.ب�ســكل.زاد.مــن.خماويف!...

ــف.واإمنــا. َمــت.امليــاه.لتغُمــر.حذائــي،.مل.تتوقَّ ...فعندمــا.تقدَّ

م.حتــى.و�سَلــت.عنــد.هــذا.احلــذاء.الغريــب،. اأخــذت.يف.التقــدُّ

ــت.مــن.حولــه.و�سنَعــت.مــا.ي�ســبه.مــاًل.مغناطي�ســًيا. ثــم.التفَّ
ُمتنافــًرا.يبعــد.امليــاه.عنه.دون.اأن.مت�ســه!.

»اإذن.وراء.هذا.احلذاء.�ِسر.ما؟«

اأن.الهــدوء.كان.ي�ُســود. نظــرُت.مــرًة.ثالثــًة.حــويل.غــري.

املكان،.عدُت.بناظري.نحو.احلذاء.يف.ف�سوٍل.تام،.ثم.دفعُت.

.وحــذر.�ســديدين.و....وتالم�َســت.اأ�سابعــي. يــدي.نحــَوه.يف.تــوخٍّ
مــع.�ســطح.احلذاء...
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»اإياك.اأن.تفعلها«.
...فجاأة.ظهَرت.اأمامي.ب�ســكٍل.ُم�ســتحيل.حدوثه.يف.عاملنا،.
وُيخالــف.كل.القواعــد.والقوانــني.املنّظمــة.للعلــوم.الفيزيائيــة.
مــات.وكاأن.العدم.لفَظها. التــي.تعلَّمُتهــا!،.هكــذا.بــدون.اأي.ُمقدِّ

نحوي!.
...نظــرُت.اإليهــا.بخــوٍف.�ســديد.عندمــا.راأيُتهــا.هكــذا.يف.
الوقــت.الــذي.راأيــُت.فيــه.ج�ســدها.ُمرتفًعــا.عــن.الأر�ــص.بب�سع.
ــكٍل.ل.اإرادي. ــوراء.ب�س ــُت.خطــوًة.اإىل.ال ــنتيمرتات!،.تراجع �س
ــعرُت.اأن.هنــاك. ــدٍة،.و�س ــا.ب�س ــا.ُمتاأملً ت.و�ســقطُت.اأر�سً فتعــرَّ

جرًحــا.ينــِزف.يف.يــدي.
»حذاري.واأن.تلتقطه«.

فيهــا. �ســعرُت. التــي. العبــارة. هــذه. باإلقــاء. باغَتتنــي. . . .

رقَدتــي. نف�ــص. علــى. خُميفتــني.فرتاجعــُت. وقــوة. ب�سرامــٍة.

م�سُعوًقا.اإىل.الوراء،.واحلقيقة.اأن.انفعايل.وده�َســتي.اللذان.

متلَّــكا.ِمني.لي�ــص.ب�ســبب.تلــك.العبارة.الأخرية.فح�ســب؛.ولكن.

ــا!،.رغــم.كــوين. ك.�ســفتيها.ُمطلًق ــم.اأنهــا.مل.حُتــرِّ لأننــي.اأق�ِس
ــا.مــن.�ســماعي.اجلملــة.يف.و�ســوٍح.�ســديد!. ًن ُمتيقِّ

ومــازال.ج�ســدها. مــن.خلفهــا. يتطاَيــر. �ســعرها. كان. . . .

مرتفًعــا.عــن.�ســطح.الأر�ــص،.تنُظــر.يل.ب�سرامــٍة.خُميفــة....
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حافَيَة.القدَمني.تِقف،

مثرية.الطلَّة.تبُدو،..

د.لها.الدماء.يف.العروق... نظراتها.تتجمَّ

...ورغــم.مالمــح.ال�سراَمــة.التــي.ارت�ســَمت.علــى.وجههــا،.

ف. اًبا.حُمرًيا.وُملهًما...اأعتقد.اأن.قلبي.قد.توقَّ لكنه.مازال.جذَّ

متاًمــا.مــن.َهــول.املوقــف،.اأ�ســئلة.تلــح.علــى.راأ�ســي.ويف.توقيــٍت.
غريب!...

من.تكون.هذه.الفاتَنة؟

وماذا.ت�سنع؟

ما.هذه.الطُقو�ص.الغريَبة؟

كيف.ظهَرت؟.بل.واأين.اختَفت؟.

اأ�ساحرٌة.ِهي؟.

ل.اأعلم.جواًبا!...

.اليقــني.اأنــه.لــن.ُيخرجنــي. ملــاذا.جــاءين.�ســعور.ي�ســل.َحــدِّ

مما.اأنا.فيه.�سوى.التخلُّ�ص.من.هذا.احلذاء.اللعني؟!.وما.اإن.
جاَلت.الفكرُة.براأ�ســي.و...
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رُتَك.اآنًفا.األ.تفعلها«. »حذَّ

اإَذن.هي.تقراأ.اأفكاري!.

...اعتدلــُت.مــن.�ســقَطتي.يف.حــَذر،.فجــاأة.ويف.�ُســرعة.دون.

تفكــري.وبعــد.اأن.تغلَّبــُت.علــى.جــزء.مــن.خمــاويف.اندفعــُت.نحو.

ــع.ِمنــي.هــذا-.واأم�ســكه. ــا.اأنهــا.لــن.تتوقَّ احلــذاء.لألتقطــه.-ظًنّ

ــٍب.وحــَذر،. بِكلتــا.يــدي.يف.قــوة.واأنــا.اأخطــو.اإىل.الــوراء.يف.ترقُّ

ــا.ترتاجــع.يف.ذهــوٍل.وخــوٍف. ــا.ُمــدًدا.فوجدُته نظــرُت.اإليه

�ســديدين.بدَيــا.وا�سَحــني.علــى.مالحمهــا.فكاأمنــا.اأم�ســكُت.
بروحهــا.يف.يــدي!.

»ل.اأرجــوك...ل.ُتقــِدم.علــى.عمــل.�ســيء.ل.ُتــدِرك.عواِقبــه.
فاأنَت.ل.تفهم.�ســيًئا«..

اخرتَقــت.اجلملــُة.راأ�ســي.فراأيُتهــا.وقــد.لَنــت.مالحمهــا.

ال�سارَمــة.ليحــل.حملهــا.مالمح.اأمَل.وقلق.حُمــرية،.فاأوجَعتني.

نظــرات.احُلــزن.والأ�ســى.التــي.ظهــَرت.علــى.وجههــا.فــكادت.

تو�ســك.علــى.البــكاء،.هنــا.�ســعرُت.بدغدغــة.كيــاين،.وب�سعــٍف.

ُي�ســيطر.على.اإرادتي،.فرققُت.حلالها،.وبالأخري.وقعت.اأ�ســري.
جمالهــا.اخلالب!.
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ــا. تــرددُت.للحظــٍة.اأمــام.كل.هــذا،.ثــم.اأخــذُت.نف�ًســا.قوًيّ

ُم�ســجًعا.اأنتــوي.الإقــدام.علــى.عمــٍل.قــد.يكــون.الأخــَرق.علــى.
الإطــالق.ول.اأدري.مــا.�سي�ســفر.عنــه.

-ذو. احلــذاء. وبينهمــا. �ســدري. يــدّي.مبحــاذاة. رفعــُت.

امللم�ــص.الرخو.العجيب-.دافًعا.بهما.نحو.البحر،.ثم.يف.عزٍم.

ــي.لينفلــت.احلــذاء.مــن.بينهمــا.و....واآخــر. فتحــُت.مــا.بــني.كفِّ

.وهي.تبكي.يف.اأمَل.لتت�ساَقط. ل.اإيلَّ ره.اأنها.كانت.تتو�سَّ ما.اأتذكَّ

ل.اإىل. مــن.عينيهــا.دمــوع.عجيبــة.اأكاد.اأق�ســم.اأين.راأيُتهــا.تتحــوَّ

قَطع.بلُّوريَّة.�سغرية.على.وجنتيها.يف.الوقت.الذي.�سعرُت.فيه.

بدفعــٍة.قويــة.اأخــرى.يف.�ســدري.ِطــرُت.علــى.اإثرهــا.يف.الهــواء.

رغًمــا.عنــي.و�ســبحُت.عــدة.اأمتــار!،.فــاإذا.بــي.اأجدهــا.تنطِلــق.

نحوي.يف.�ُسرعٍة.ُخرافية.لأراها.تختفي.من.مكانها.ثم.تظهر.

مرًة.اأخرى.اأمامي.ُمبا�ســرًة.لتلقط.احلذاء.قبل.اأن.يُغو�ص.يف.

ــاه.البــاردة.اأو.اأ�ســتوعب.اأي. املــاء،.وقبــل.اأن.اأهــوي.داخــل.املي
.يَدهــا.نحوي.حُتــاول.اإنقاذي!. �ســيء.راأيُتهــا.متــدُّ

ــه.راآين.اأ�ســقط. ...يقــول.ذلــك.العجــوز.بعــد.اأن.اأفاقنــي.اأن

يف.امليــاه.ويف.قب�ستــي.م�سباًحــا.يبــدو.غريًبا.ي�ســع.نوًرا.اأزرًقا،.

وكان.يف.حالــة.ده�َســة.�ســديدة!؛.حيــث.�ســاهدين.اأخــُرج.مــن.

امليــاه.ب�ســكٍل.مفاجــئ.-وبعــد.حلظــة.واحــَدة.مــن.�ســُقوطي-..
ٍة.غريبــة.وكاأن.هنــاك.مــن.دفَعنــي.مــن.حتــت.املــاء!. بقــوَّ
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ثنــي،.فقــام. ...كنــُت.يف.حالــة.اأقــرب.اإىل.الإغمــاء.وهــو.ُيحدِّ

باإعطائــي.قطعــة.قما�ــص.اأخرَجهــا.مــن.حقيبتــه.التــي.يحملهــا.

وطَلــب.منــي.التجّفــف.بهــا،.ثــم.دعــا.يل.وهــو.يبت�ِســم.يف.طيبــٍة.

وان�ســرف...اعتدلــُت.يف.جل�ســتي.واأنا.اأم�ســك.براأ�ســي.يف.قوٍة.

�ًســا.مــكان.الأمل.يف.ج�ســدي،.ومــا.اإن.و�سعــُت.يــدي.علــى. ُمتح�سِّ
�سدري.حتى.اأ�ساَبتني.ده�سة.باِلَغة.اأدارت.راأ�سي.من.جديد!.
ــتيعاب.مــا.حــدث. ــٍة.وقفــُت.عــن.التفكــري.لأحــاول.ا�س لوهل

ومــا.راأيُته!.
ة.ثوان.معدودة... �ساأعوُد.بكم.عدَّ

ــُت.بتمريرهــا. ــدي.وقم ــى.ج�س ــدي.عل ــُت.ي ــا.و�سع ...عندم

ــاًل.ول. ــع.الأمل،.مل.اأجــدين.ُمبت �ــص.مو�سِ علــى.�ســدري.لأحت�سَّ
يوجــد.اأي.اأثــر.للمــاء.ُمطلًقــا.علــى.ج�ســدي!.

الغــري. املفاجــاأة. اأثــر. مــن. ده�ســٍة. عينــي.يف. ات�ســَعت. . . .

ُمنتظــرة،.وبــداأت.اأفكار.كثرية.جُتوب.راأ�ســي.يف.�ســرعة.فائقة.

علــى.اأمــل.الو�ســول.لثمــة.ِفهــم.اأو.اإدراك.ملــا.راأيُتــه.ومــررُت.بــه.

يف.تلــك.الدقائــق.الفائتــة،.نظرُت.�ســريًعا.نحــو.الرجل.العجوز.

ف.على.ُبعد.خطوات.مني.لي�ســتدير.نحوي.يف. فوجدُته.قد.توقَّ

هــدوٍء.لأرى.وجهــه.الــودود.يختفــي.يف.حلظــة.ويحــل.حملــه.
وجههــا.ِهَي!..
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نعم.هي.بوجهها.الفتَّان،.

هي.بوجهها.ال�ساحر،

هي.بوجهها.املُلِهم....

ــُت. ــًة.جــًدا.راأي ــامة.عذب ــه.ابت�س ــَمت.علي ــذي.َر�س وجههــا.ال
فيهــا.مــا.لم�ــَص.�ســغاف.قلبــي!..

...ظلَّــت.ابت�ســامتها.ُتنــري.وجههــا.حلظــات.وهي.ترُمقني.يف.

.ثم.اأماَلت.براأ�سها.قلياًل.ناحَية.اجلانب.الأي�سر.وهي. �صٍ تفحُّ

ت. متــط.�ســفتيها.البلوريتــني.يف.مداعبــٍة.لطيفــة.وبنظــرٍة.هــزَّ

كيــاين.ب�ســدة،.رفَعــت.يدهــا.التــي.حتمــل.احلــذاء.يف.�ســعادٍة.

ــِمعني. ة.لُت�س ــرَّ ــفتاها.لأول.م ــت.�س ك ــم.حترَّ ــت.وا�سحــة،.ث كان
ت.على.اأُذين.طوال.حياتي: ب�سوتهــا.العميــق.اأجمــل.عبارة.مرَّ

اأ�ســكرَك.اأيُّها.الغريب،.لقد.�َســعدُت.باإنقاذي.حلياتك،.-.
رمبا.ل.ُتدرك.اأنها.كانت.ُمهمتي.منذ.البداية،.يوًما.ما.
�ساأعود.ُمدًدا.لأجلَك.حتى.تُرد.الدين،.ل.تن�َص.هذا.

اأ�ســاءت.ليلــي.ولفَحتنــي. ثــم.ابت�ســَمت.ابت�ســامًة.عذبــًة.
مبعنــى.الكلمــة.واأ�سابــت.قلبــي.ب�ســهٍم.ناِفــذ،.ثــم.ا�ســتطرَدت:

�ساأعوُد.يوًما.ما.لأجلَك.-.
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وا�ستداَرت.ثم.اختفت.فجاأة!..

.واأنــا.اأ�ســُعر.باإح�سا�ــٍص.غريــب.يتملَّكنــي،. ...عــاٌم.كاِمــل.مــرَّ

اأذهــب.كل.يــوم.اإىل.نف�ــص.املــكان،.اأنتظرهــا.علــى.اأَمــل.علَّهــا.
تظَهــر.يل.مــن.جديــد.

...اأ�سبحــُت.حــايل.غــري.ذي.قبــل؛.اأرى.قلبــي.قــد.َذُبــل،.

اأ�سابــه.الوَهــن،.كنــُت.اأ�ســُعر.بوجودهــا.دائًمــا.بجانبــي،.تتطلَّع.
ــاأذين!.... اإيّل،.تهِم�ــص.ب

هل.تراين.اأحببتها؟

يبدو.ذلك!..

هل.�ستظهر.يل.من.جديد؟

ليَتها.تفعل..

...الآن.اأخرتُكــم.بق�ستــي.واأعلــم.يقيًنــا.اأنكــم.لــن.ُت�سدقوا.
ا.�ساأنكم...ولكن!. حرًفا.واحًدا.مما.ذكرت،.وهذا.حًقّ

...ولكــن.دعــوين.اأول.اأطِلعكــم.علــى.مــا.بحوزتــي،.هــذه.هــي.
قطعة.القما�ــص.التي.ترَكتها.يل،.ذهبيَّة.وبها.تطريز.غريب!.

ا.هاتني!. اآاآه.هناك.اأي�سً
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...ُخ�سَلــة.كثيفــة.طويلــة.مــن.�ســعرها.الأبَي�ــص.اللــون،.وثمــة.
ة.تاأخذ.�سكل.الدمعات!.......... بع�ص.حبات.بلوريَّ

...................................الإ�سكندرية....

�ستاء.2010

C C C
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القصة الثالثة

h
»اآلخر«

دائًما.ما.نخ�سى.املجهول...

...قيــل.اأن.الإن�ســان.عــُدو.مــا.يجَهــل.وعــدو.مــا.َيكــَرُه.اأو.مــا.
ُيكــَرُه.عليــه.كالإتيــان.باأفعــاٍل.تت�ســاَدم.مــع.مــا.ُيوؤمــن.به.

...ونت�ســاءل.دوًمــا.يف.�ســَغٍف.�ســديد.ملعرَفــة.بع�ــص.احلقائــق.

ــا.منِلــك.حق. الغائبــة.عنــا،.منهــا.-علــى.�ســبيل.املثــال-.هــل.حًقّ

�ــص.لــه.خــالل. الختيــار.بــني.اأمَريــن.يف.كل.مــا.نواجهــه.اأو.نتعرَّ
تلك.احليــاة.الزاخرة.باملتغريات؟.

احلقيقــة.اأنــه.�ســوؤال.اأَبــِدي.ل.فــكاَك.مــن.طرحــه.بــني.حــنٍي.

ــا.عــن.البحــث. ــا.مــا.تثنين ــاة.دائًم واآخــر،.اإل.اأن.طبيعــة.احلي
لإيجــاد.اإجابــة.�ســافَية.لهــذا.ال�ســوؤال.
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ــى. ــا.عل ــاذا.يظهــر.البع�ــص.ِمنَّ ــاءل.مل ــا.اأخــرى.نت�س واأحيان
غــري.حقيَقتــه؟

لطاملا.ن�سمع.تلك.العبارة.ول.ندري.ما.املخِفي.ورائها!..

وما.هو.دورنا.يف.�ِسباق.احلياة.املرير.هذا؟

ــة.لهــا،. ــة.قاطع ــئلة.ل.اإجاب ــك.الأ�س ــف.فجــاأًة.اأن.تل فنكت�ِس
ا. ــا.اأمــًرا.هاًمّ ومــن.ثــم.نكت�ِســف.اأي�سً

...فهــذه.احليــاة.التــي.نعي�ســها.وباختــالف.معنــى.احليــاة.

د.�ســتار.غليــظ.قــد.يخفــي. .لآخــر.ُمــرَّ -ذاتهــا-.مــن.�ســخ�صٍ

ورائــه.اأ�ســراًرا.مكنونــة،.وحيــاة.اأخــرى.دفيَنــة.هــي.يف.الأ�ســل.

حياتنــا.احلقيقيــة،.والتــي.ُوِجدنــا.مــن.اأجلهــا.لتظهــر.لنــا.يوًما.

فت�سعقنا.بحقيقتها.املفزعة.التي.تواَرت.بني.حجب.الذاكرة،.

فتتنافــر.عروقنــا.وحوا�ســنا.ا�ســتعداًدا.ملواجهــة.خمــاوف.تلــك.

احلقيقــة،.وعلينــا.حينئــذ.َبــذل.كامــل.اجلهــد.لتنفيــذ.بع�ــص.

املهــام.التــي.رمبــا.قــد.اأُكِرهنــا.عليهــا،.اأو.فقــط.لتنفيــذ.مهمــة.
واحــدة.بعينها!.

ــل. ــه،.كل.مف�س ــام.ترتعــد.كل.فرائ�س ...وقــَف.يف.ذهــوٍل.ت

.خوًفا.وُرعًبا،.تكاد.جميع.اأركانه.اأن..تنف�سل. من.مفا�سله.يِئنُّ
عن.بع�سها.من.رهَبة.النتظار،.انتظار.العقاب.من.مهول!.
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ويا.له.من.�سعوٍر.ُمقيت!.
ــب.ملالقــاة.عــدو.ل.يعلمه،.وبني. ...�ســعور.خُمتِلــط.بــني.الرتقُّ
ٍة.بال. ــل.يف.ج�ســده.ليجعلــه.اأقــرب.مــا.يكــون.جُلثَّ عجــٍز.تــام.توغَّ

روح.
ا. ...كان.يتلِفــت.مييًنــا.وي�ســاًرا.وهــو.يجرجــر.قدَمــه.جــًرّ
اإىل.الــوراء،.وبخطــوات.ثقيَلــة.ل.تــكاد.ترتفع.�ســنتيمرتات.عن.
الأر�ــص،.حتــى.اأرتكــن.اإىل.ذلــك.احلائــط.بعــد.مــا.اأفــرغ.كل.
طاقتــه.يف.الَعــْدو.هرًبــا.مــن.�ســيء.ل.يعلــم.مــا.ُكنهــه...فوَقــف.
ي�ســتِند.بظهــره.اإىل.ذلــك.احلائــط.وهــو.يلهــث.ب�ســدة،.لهــاث.
ــات.قلبــه.ب�ســكل.جنــوين.حتــى.كادت.اأن.ُتــودي. ارتفعــت.لــه.دقَّ
يــه.علــى.ُركبتيــه،.وهــو.مييل.بجذعه.لأ�ســفل. بحياتــه،.و�ســع.كفَّ

ــة.عنيَفــة.جتتــاح.ج�ســَده.كامــاًل!.. وثمــة.رجَّ
...كانــت.خ�ســَيته.مــن.ذلــك.اخلطــر.املجهــول.تتعاظــم.يف.
.عليه.ُمنتظًرا.فيهــا.ال�سدام.واملواجهة،. كل.حلظــة.رعــب.مُتــرُّ
فلــم.ياأَمــن.علــى.نف�ســه.وج�ســده.بهيئــة.الركــوع.تلــك،.ناظــًرا.
ــل.اأن.يظــل.رافًعــا.راأ�ســه.لأعلــى.ينُظــر.لُبقعــة.مــا. لأ�ســفل،.وف�سَّ
د. ًحــا.ُيقــاوم.الإغمــاء.املتبــدِّ يف.نهايــة.الطريــق،.ثــم.وقــف.ُمرتنِّ
يف.راأ�ســه.ليوؤكــد.عزمــه.على.ل�سق.ظهــره.بذات.احلائط،.فما.
كان.منه.اأن.يرُتك.ظهره.عر�سًة.خلطر.قريب.وهو.على.و�َسك.

ُمالقاتــه،.وهكــذا.مُيكنــه.اأن.يلتم�ــص.بع�ــص.الأمان.
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ولكن.هيهات!.

فــاأي.اأمــاٍن.هــذا.الــذي.مُيكــن.اأن.ي�ســتقيه.وهــو.ي�ســُعر.بهــم.
مــن.حولــه.ويف.كل.مــكان.يخطو.فيه؟!

اأ�ســواٍت. اأ�ســباه. ي�ســمع. املزِعجــة،. بخطواتهــم. ي�ســُعر.

ثــه،.وكاأنهــا.تاأتــي.مــن.ِبئــٍر.�ســحيقة.تقــِذف.يف.قلبــه.َهــوًل. حُتدِّ
ــف.لــه.قلبــه!.. يــكاد.اأن.يتوقَّ

كان.الظــالم.حاِلــًكا.يف.ذلــك.الطريــق.يف.الوقــت.الذي.بَدا.
رة.من.الليل.. ًة.يف.هذه.ال�ساعة.املتاأخِّ فيه.خالًيا.متاًما.خا�سَّ

ال�سبــاب.خفيــف،.ولكنــه.ُي�سو�ــص.الروؤيــة.نوًعا.ما،.ال�ســماء.

ــدت.بالغيــوم.واختفــى.القمــر.وراء.بع�ص.ال�ســُحب.الكثيَفة،. تلبَّ

يه.على.الُطرقات.لعدة.ثوان،.ومن.ثم. يظهــر.اأحياًنــا.لُيلقي.�سَ
تعاود.ال�ســُحب.اأدراجها.لتبتلَعه.داخلها.

ة.الأوىل.التــي. ــن.تلــك.املــرَّ نعــود.اإليــه.مــن.جديــد...مل.تُك
ي�ســُعر.بهــم.يتناثــرون.حولــه،.فقــد.كانوا.يتابعونه.عــن.كثب...

من.ُهم؟

ل.يعلم!.

كيف.يبُدون؟
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ل.يدري!.

.علــى.عقِلــه.هاِج�ــص.باأنهــم.اأ�ســباح.�سارَيــة،.اأو. كثــرًيا.مــرَّ

ا.من.عامل. اأرواح.�ســريرة.ُتريــد.الفتــَك.به،.ورمبــا.يكونون.اأي�سً
اجلن!.

الطريــق،. نهايــة. مــن. ياأتــي. غريًبــا. اًنــا. رنَّ �سوًتــا. �ســمع.

ــت. ــه،.فارتفع ــه.اإىل.اأُذن ــى.نقِل ــة.عل ــاح.الغا�سب ــاعدت.الري �س

دت.حدقتــاه.علــى.ات�ســاعهما.حتــى. ة،.ومتــدَّ ــات.قلبــه.ب�ســدَّ دقَّ

كادت.الدمــوع.تنهِمــر.منهمــا.خوًفــا.وارتياًعــا،.لي�ــص.هــذا.مــن.

اأجــل.ال�ســوت.فح�ســب،.واإمنــا.مــن.تلــك.اللغــة.الغريبــة.التــي.
تناَهــت.اإىل.م�ســامعه.وتلــك.الهمهمــات.املريَعــة.واملخيفــة!.

ــا،. دت.يف.ُبــطٍء.ثــم.اأخــَذت.تتعــاىل.تدريجًيّ همهمــات.تــردَّ

وب�سكٍل.خُميف.تق�سعر.له.الأبدان،.ف�سعر.بوخٍز.قاِتل.يف.قلبه.
وغمامة.بداأت.تنت�ِســر.يف.راأ�ِســه.

ًيــا.اخــرتاق.حاجــز.الظــالم. .راأ�َســه.اإىل.الأمــام.ُمتمنِّ مــدَّ
وال�سبــاب.بب�ســره.لروؤيــة.اأي.�ســيء،.ولكنــه.عجــز.عــن.ذلــك.

ــر.الآن.حياتــه،.ومــا.بهــا.مــن.اأمــوٍر.حُتّثــه. مل.يــدِر.ملــاذا.تذكَّ

ــك.بهــا؛.فهنــاك.عملــه.الــذي.ُيحبــه. علــى.البقــاء.فيهــا.والتم�سُّ

ا.»روعــة«.حبيبته.التي.من. بــون،.وهنــاك.اأي�سً واأ�سدقــاوؤه.املقرَّ
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ا.ُي�سيطر. ك.باحلياة....اإل.اأن.هناك.اإح�سا�ًسا.قوًيّ اأجلها.مت�سَّ

عليــه؛.اإح�سا�ــٌص.و�ســَل.حــد.اليقــني.ُيخره.اأنهــا.النهاية،.نهاية.

حياته.الهادئة،.التي.مل.يتخلَّلها.اأي.نوٍع.من.اأنواع.الأذى.لب�َسر.
والتــي.مل.يقــرتف.بها.اإثًمــا.جتاه.اأحد.

�ُســرعٍة. يف. منــه. تقــرِتب. خطــوات. �ســوت. �ســمع. فجــاأًة.
فانتف�ــص.وهــو.ينُظــر.علــى.ميينــه.و...

».ميياااااااو.»..-.

ة.اللعينــة،.مــا.�ســبب.خروجــك.يف.-. ــا.لــِك.اأيتهــا.الهــرَّ تبًّ
هــذا.اجلــو.الكئيب؟

ة.املزعجة. ق.مــن.َمنَبته.مع.�ســوت.تلك.الِهرَّ كاد.قلبــه.يتمــزَّ

ت.اأمامــه.مبا�ســرة،.فاأطلــق.تلــك.العبــارة.يف.�ســخط،. التــي.مــرَّ

ــد.اأنــه.مــا.زال.علــى.قيد. ثــم.و�ســع.يــَده.علــى.قلبــه.يف.قــوة.ليتاأكَّ
احلياة.

ــه.ويفتحهمــا.ليجــد.كل.�ســيء. ــى.اأن.يغِم�ــص.عيني كــم.متنَّ

قــد.انتهــى.من.حوله،.وكاأنه.كان.يعي�ــص.داخل.كابو�ــص.خُميف.

انتهى.فور.فتحه.لعينيه...مل.ينتِظر.طوياًل.ونفذ.على.الفور!،.

اأخــَذ.نف�ًســا.عميًقــا.وهو.ُيغلــق.عينيه،.فاأبقاهمــا.حلظًة.واحدًة.
.الطــرَف.عنهمــا.مرًة.اأخرى... ثــم.ردَّ
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.اأنــَت.خائــف.يــا.»�سائــد«؟.مل.نعهــدَك.ُمرتاًعــا.هكــذا. »مِلَ
مــن.قبل!«.

ــًة.لوجــه.رُجــل.مذُعــور. .»دافن�ســي«.اأن.ُيبــِدع.لوحــًة.فنيَّ اإن.ودَّ

ما.وجَد.اأن�َسب.من.وجهه.يف.هذه.اللحظة.لينِقله.على.لوَحته!،.

ق.اأمامــه،.فقد.زاغت.عيناه. فكاأمنــا.راأى.اأب�َســع.كوابي�ســه.تتحقَّ

�ــص. حتــى.اأو�ســك.علــى.ال�ســقوط.يف.غيبوبٍة.عميقة،.ج�ســده.تيبَّ

.ُيجاهــد.لدفع.بع�ص. كامــاًل،.الكلمــات.اختَفــت.مــن.حلِقه.فظلَّ
�ص!. الهواء.لُي�ســاعده.على.التنفُّ

وقــف.ذلــك.الرجــل.قبالتــه.عاقــًدا.�ســاعديه.اأمــام.�ســدره،.

ويبت�ســم.اإليــه.يف.هــدوٍء.�ســاخر،.مل.ُيــدِرك.كيف.ظهــر،.وكاأمنا.

.حينهــا.لــو.اأمكنــه.الرتاُجــع.اإىل.اخللــف. انبلــج.مــن.العــدم!،.ودَّ

واخرتاق.ذلك.اجلدار،.اأو.اأن.تن�ســق.الأر�ص.وتبتِلعه.داخلها،.
فخرجت.الكلمات.من.حلِقه.رغًما.عنه.يف.ُرعب.�سديد.قائاًل:

من.اأنت؟.وماذا.ُتريد؟.ومن.�ساِئد.هذا؟.-.

.�ســفتيه.يف.ده�ســٍة.ُم�سطنَعــة،.ثــم.قــال.�ســاخًرا.ليزيد. مــطَّ
ا: الأمر.غمو�سً

رين.يا.رجـ....يا.رجل؟.-. األ.تتذكَّ
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ــر.هــذا.الوجــه،.ولكنــه. ...فتَّ�ــص.يف.خبايــا.ذاِكرتــه.لعلــه.يتذكَّ

د. مل.يعرفــه.بالفعــل.اأو.حتــى.راآه.مــن.قبــل،.فقــال.لــه.يف.تــردُّ
ي�ُســوبه.بع�ــص.اخلــوف:

ــَك.-. ــد.هــذا،.فوجه ــل؟.ل...ل.اأعتِق ــا.مــن.قب هــل.التقين
غــري.ماأُلــوف.يل.

ة.لت�سنُّع.القوة: �سمَت.ُبرهًة.ثم.اأكمل.يف.حماولٍة.ه�سَّ

هيا.اأخرين.من.اأنت،.وماذا.ُتريد.قبل.اأن....-.

ــا. ــا.عنــه.خــرج.�سوتــه.واهًن ...مل.يِجــد.مــا.ُي�سيفــه،.فرغًم

�سعيًفــا.ومل.ُتقنعــه.تلــك.اللهجة.اأن.مبقدرته.اخلروج.من.هذا.
املــاأَزق،.فاأطبــق.�ســفَتيه.يف.حَنــٍق.ولــزم.ال�سمت.

نظــر.لــه.ذلــك.الرجــل،.وات�ســعت.ابت�ســاَمة.ال�ُســخرية.علــى.
�ســَفَتيه.وهو.يقول:

ــا.-. ــِوي.مثلهــم.طالًب ــت�سُرخ.وتع ــتفعل؟.هــل.�س ومــاذا.�س
ان.هــذه. ــكَّ الغــوث.منهــم،.اأق�ســد.مــن.بنــي.الب�ســر،.�ُس
الأر�ــص؟.اأم.�ســُتهاجمني.بذلــك.اخلــوف.الــذي.اأراه.

وا�سًحــا.يف.عينيــك؟

اأطلَق.�سحكًة.غريبًة.ثم.اأكمل:
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ــب.فاأنــَت.-. يبــدو.اأنــَك.قــد.ن�ســيت.مــن.اأنــت!،.ومل.التعجُّ
ــا.ل.تــدري.مــا.كونــك.وملــاذا.اأنــت.هنــا. حًقّ

قال.-�سائد-.يف.ده�سٍة.احتلَّت.وجهه:

ــة.غمو�ــص.ل.اأ�ســتطيع.-. كالمــك.غريــب.يــا.هــذا،.وثمَّ
ثني.عن.الب�َســر.ب�ُســخرية.واحتقار. َفك.طال�ِســمه،.حُتدِّ
لكاأنــك.ل�ســَت.منهــم،.وخاطبَتنــي.با�ســم.غــري.ا�ســمي،.

ــوؤِذين!. ــَك.اإىل.الآن.مَل.ُت ــى.اأن والأدَه

رامٍة: قال.يف.�سَ

ــَت.-. ــا.»�سائــد«،.لقــد.اأم�سي ــم.ي ــَت.واِه اأوؤذيــك!،.كــم.اأن
هنــا.قرابــة.الع�ســرة.اأعــوام.حتَيــا.يف.�ســالٍم.واطمئنــان.

دون.معرَفــة.حقيقتــك.التــي.اأُر�ســلَت.مــن.اأجلهــا.

ف.للحظٍة.ثم.ا�ستطرد:. توقَّ

نحــن.ُنراقبــك.عــن.َكثــب.طــوال.تلــك.الفــرتة،.نحــاول.-.
ــَك.ُكنــَت.ت�ســري.وفًقــا.ملخططنــا. دعَمــك.وتوجيهــَك.ولكنَّ
مبنتهــى.الن�سبــاط.واللتــزام،.ذلــك.املخطــط.الــذي.
ُقمنــا.باإعــداده.منــذ.اأعــوام.طــوال.حتى.جــاءت.اللحظة.

احلا�ســمة.
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.مالمــح.الده�ســة.علــى.وجهــه،.وكل.ذرٍة.يف. ...مل.تتغــريَّ

ــتوِعب.ذلــك.احلــوار،. ــتنِكر.هــذا.ال�ســخف.ول.ت�س ــده.ت�س ج�س
ٍة: ــا.ثــم.قــال.يف.ِحــدَّ فاأطلــق.زفــرًيا.قوًيّ

ثني.-. هــذا.هــو.الهــراء.بعينه،.فعالَم.ترمي.يــا.هذا؟.حُتدِّ
وكاأنني.غريب.عن.هذه.الأر�ص،.واحلقيقة.اأن.ما.تقوله.
ًة.�ســاذجة.يقروؤها.طالب. ى.كونــه.ق�ســًة.كرتونيَّ ل.يتعــدَّ

املرحلة.البتدائية.ليت�ساحكوا.عليها!.

�سمــَت.ُبرهــًة.ثــم.اأطلــق.�سحكــًة.ُينفــث.بهــا.عــن.توتُّــره.
ُم�ســتكماًل:

.رائحــة.املــزاح.يف.حــوارك...اأتريــد.اأن.ُتقنعنــي.-. اأ�ســمُّ
ان. اأننــي.مــن.عــامَل.اآخــر.كعــامل.اجلــن.مثــال.اأو.مــن.�ُســكَّ
ــة.ونحن.يف. اإحــدى.الكواكــب.العامــرة.باملخلوقــات.احليَّ
القــرن.احلــادي.والع�ســرين.هههههههــه،.كــم.�ســت�سري.
مــَت.للحظــٍة.اأن.باإمكانــك.اإقناعــي.بهذا. �ســاذًجا.لــو.توهَّ
اخلَبــل،.فاإمــا.اأنني.اأحلــم.اأو.اأنك.خُمتل.عقلًيّا...واحلق.

ــي.الثانَية. اأقــول.اأنــا.اأُزكِّ

اأجابه.باقت�ساٍب.ويف.هدوٍء.�ساخر:

اأت�ستنِكر.هذا؟-.
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نعم..-.

وماذا.عن.ظهوري.املفاجيء.لك؟-.

الظالم.دام�ص،.فلرمبا.كنت.تنتِظرين!.-.

وملاذا.اأنتظرك؟-.

ــا.-. ــا.حُمكًم ــاًل.اأو.مقَلًب ــا.ثقي ل.اأدري،.رمبــا.يكــون.مزاًح
.ُيبغ�سنــي،.متاًمــا.كالرامــج.التــي.اأراهــا. مــن.�ســخ�صٍ

تعــج.بهــا.�سا�ســة.التلفــاز..

قنــي.يــا.�سديقــي.-. ومــاذا.عــن.حبيبتــك...»روعــة«؟.�سدِّ
نحــن.نعــرف.عنَك.مــا.مل.تعرفه.اأنت..

قال.يف.اإ�سرار:

ُهراء..-.

يف.نفاذ.�سر.قال:

ــًدا.يــا.»�سائــد«،.فكالمــي.هــذا.لــن.-. .جيِّ ــت.اإيلَّ .اأن�سِ
ره.علــى.م�ســامعَك.مــرًة.اأخرى...منذ.�ســنني.طويلة. اأكــرِّ
فاتهــم. ت�سرُّ ُنراقــب. الب�ســر،. عــامَل. نراقــب. ونحــُن.
وحياتهــم.وكل.مــا.يفعلونــه.مــن.اآثــام.وجرائــم.ُت�ســمى.
مبفاهيمهم.»جرائم.اإن�سانية«،.حروب.طويلة.وطاِحَنة.
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ة،. والقــوَّ ال�ســيطَرة. َفر�ــص. اأجــل. مــن. ا�سطنُعوهــا.

فخا�سوها.وا�ســتباُحوا.اأرواح.واأعرا�ص.ماليني.الب�ســر.

د.حلم.�ســخيف.حلاكم.منون،. مــن.بنــي.جلدتهم.ملجرَّ

اأو.ُروؤيٍة.فا�ِسَدة.لقائد.�سادي.ومن.اأجل.اأهداف.هي.يف.

الأ�ســل.تتعاَر�ــص.مــع.مــا.ُيوؤمنــون.به.من.حــق.يف.احلياة.

ة.والأر�ص....حروٌب.ت�سافَرت.فيها.ُقوى.ال�سر. واحُلريَّ

جميًعــا.مــن.اأجــل.اإذلل.ال�ســعوب.ال�سعيَفة،.وا�ســتغالل.
راتهــم.وثرواتهــم... ُمقدَّ

ــف.ينُظــر.لـــ.»�سائــد«.الــذي.متلَّكتــه.حالــة.مــن.اخلــوف. توقَّ
والرهَبة.ثم.ا�ســتكمل:

واأنــت.يــا.»�سائــد«.اأعَظــم.قاَدتنــا.يف.عاملنــا.اخلا�ــص.-.
والفِريــد،.ذلــك.العــامل.الــذي.ل.تتخلَّلــه.تلــك.امل�ســاعر.
ــَت. ي ــة.و�سحَّ ــك.اخلطَّ ــة،.واأنــت.الــذي.و�سعــَت.تل املقيَت
مبكانتــك.وحياتــك.مــن.اأجــل.حتقيــق.ماآربنــا.واأهدافنــا.
لغــزو.هــذا.الكوكــب.ال�ســخيف،.األ.تــرى.تلــك.العالقات.
التــي.يتبادُلونهــا.فيمــا.بينهــم.والتــي.يتخلَّلهــا.بع�ــص.
ال�سفــات.املوجــودة.يف.دمائهــم؛.كالنفــاق.والكــذب.
رون.تلــك.احليــاة.التــي. واحلقــد.والغــرية....هــم.ل.ُيقــدِّ
ار.علــى. َيحَيونهــا.والتــي.ل.ي�ســتحقونها...جي�ســنا.اجلــرَّ



53

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ب.حلظة. د.بالعــدة.والعتاد.ُمرتقِّ اأهبــة.ال�ســتعداد،.ُمزوَّ

رة. دناَك.برامــج.ُمتطوِّ الغــزو.و�ســاعة.احل�ســم،.لقــد.زوَّ

ــة،. ــل.مــرور.قــرون.طويل ــر.قب ــن.يعرفهــا.الب�َس ــة.ل للغاي

ف�سنعنــا.يف.ذاكرتــك.حيــاة.اأخــرى،.ت�ســملها.م�ســاعر.

هــوؤلء.الب�ســر،.ولكننــا.اخرتنــا.لــك.م�ســاعر.حميــَدة.

ــر.مثلهــم.وحتيــا.مثلهم. ــة.ف�ســرت.ُتفكِّ ْفــح.واملحبَّ كال�سَ

ــب.مثلهــم!،.ولكنــك.لــن.تكــون.�ســوى.»�سائــد«،. و....وحُتِ

ذلك.القائد.الفذ.الذي.يختار.فري�َسته،.وينَق�ّص.عليها.
ل�سطيادهــا.ثــم.ال�ســيطرة.عليهــا.

...ا�ســتقبل.»�سائــد«.ذلــك.احلــوار.يف.�سمــٍت.ُمطَبــق.وهــو.

ــه.يف. ــم.نظــَر.ل ــديد،.ث ــاٍت.�س يراجــع.ذلــك.احلديــث.يف.اإن�س
�سرامــٍة.�ســديدة.قائــاًل:

هــات.والهالِو�ــص.التي.اأ�ســمعها.منك.اإل.-. رغــم.تلــك.الرُتَّ
قك. اأنني.�ساأجاريك.واأ�سدِّ

ثم.�سمَت.ونظَر.يف.عينيه.ُمكماًل:

لكن.ب�سرٍط.واحد..-.

ثه.يف.هدوٍء.تام.ثم.قال: نظَر.له.حُمدِّ

ة.كالمي...األي�ص.كذلك؟-. حَّ تريد.الدليل.على.�سِ
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يف.هدوٍء.قال:

نعم..-.

اأطلَق.�سحكًة.ي�ُسوبها.�سوت.رنَّان.وقال:

�ســاآتيك.بــه.فــوًرا...اأمل.تالحــظ.يــا.�سديقــي.تلــك.اللغــة.-.
ثَك.بها؟!.اأمل.ت�ســاأل.نف�ســك.كيف.تفهمها!. التي.اأحدِّ

.ج�َســد.»�سائــد«.واأ�ساَبتــه.ده�َســة.باِلَغــة،.وحــرَية. ...اق�ســعرَّ

ثــه. ــة.وهــو.يكت�ســف.تلــك.احلقيقــة.العجيبــة؛.فلغــة.حُمدِّ حقيقيَّ
غريبــة.بالفعــل.ومل.ي�ســمعها.مــن.قبل!.

ثه: .بقول.�سيء.ما.فقاطَعه.حُمدِّ همَّ

فاأنــا.-. �سديقــي،. يــا. بــَك. َتْفتــك. الده�ســة. جتَعــل. ل.
»حار�ــص«.�سديقــك.الــويف.وذراعــك.الأمَين،.فالده�ســة.
ــا.اأنــك.مل.تفهــم. �ســتكون.عظيمــة.حينمــا.تكت�ِســف.اأي�سً
ثــَت.معــي.بــذات.اللغــة!. ُلغتــي.فح�ســب،.واإمنــا.حتدَّ

...هنــا.مل.تُعــد.قدَمــا.»�سائــد«.ت�ســتطيعان.حملــه،.ف�ســقَط.

علــى.ُركبتيــه.وثمــة.دمــوع.تت�ســاَقط.مــن.عينيــه؛.فبالفعــل.كان.
ث.معــه.بنف�ــص.اللغة!.. يتحــدَّ

.»حار�ص«.له.يَده.وقال: مدَّ
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ل.جتعــل.املظاهــر.تخدعــك،.فــال.معنــى.لتلــك.الدمــوع.-.
الب�ســريَّة،.فنحن.ل.نعرفها.يف.عاملنا.املثايل،.واإمنا.هو.
ة. برنامــج.مــزروع.داخلــك.مثلهــا.مثــل.امل�ســاعر.الب�ســريَّ

التي.زرعناها.براأ�ســك!.

ــف.الزمــُن.بـ«�سائــد«. ....هــداأَت.الريــاح.عــن.زاأرهــا،.وتوقَّ

يف.الوقــت.الــذي.ان�ســاَب.يف.املــكان.ُبخــار.ورِدّي.اللون.�ســطعت.

معــه.بع�ــص.الوم�ســات،.وظهــر.يف.نف�ــص.املــكان.بع�ــص.ال�ســرر.

امل�سحــوب.ب�ســوت.احتــكاك.كهربائــي.لُتفتــح.طاقــة.يظهــر.

داخلهــا.مَمــّر.طويــل.هائــل.احت�ســدت.فيــه.قــوات.ذلــك.العــامل.

املخيف...فاأم�سك.»حار�ص«.بكتف.»�سائد«.لُيوقفه،.ثم.اأخرج.

ــه.جهــاًزا.�سغــرًيا.اأقــرب.لل�ساعــق.الكهربائــي. مــن.بــني.يدي

ني. فو�سَعــه.يف.يــده،.ثــم.اأخــرج.اآلــًة.حــادًة.عري�ســة.اأ�ســبه.ب�ســكِّ
ــني: .واحــرتام.باِلَغ ــد.قدمــه.وقــال.يف.ودٍّ ــه.عن كبــري.قذَف

مــا.عليــَك.يــا.�ســيدي.�ِســوى.�سعــق.نف�ســك.عنــد.مو�ســع.-.
القلــب.بهــذا.اجلهــاز.لت�ســتعيد.ذاكرتــك.دفعــًة.واحــدة،.
وعندئــٍذ.�ســينتهي.كل.�ســيء.وتعلــم.حقيقتــك.وحقيقــة.
تــك...هيــا.اأ�ســِرع،.فالقــوات.على.املحــك.ينتظرون. ُمهمَّ
ــة،.هيــا.قبــل. اإ�ســارة.البــدء.لين�ســلُّوا.عــر.بوابتنــا.الكونيَّ
ا.وي�سيــع. ــق.بوابــة.الزمــن.ويطي�ــص.ِحلمنــا.�ســوًيّ اأن.ُتغَل
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اأملنــا.واأمــل.عاملنــا.يف.الغزو،.ثم.ترَكــه.وانطلق.يعُدو.يف.

اآليــٍة.نحــو.البوابــة،.ويف.م�ســهٍد.مِهيب.يجمــد.الدماء.يف.

العــروق.وقبــل.اأن.ي�ســل.اإليهــا.بع�ســرين.مــرت.وثــَب.وثبــًة.

هائلــة.جــًدا.وُمده�ســًة.للغايــة،.وكاأمنــا.طــار.�ســابًحا.يف.

الهــواء.ليقطــع.هــذه.امل�ســافة.بتلــك.القفــزة.لي�سل.عند.

ــف.حلظــًة.ثــم.اأداَر.وجَهــه.للــوراء.ينُظــر. حافتهــا،.فتوقَّ

لـــ.»�سائــد«.يف.حــزم.و�سراَمــٍة،.وعــاَد.بــه.مــرًة.اأخــرى.

ــا.اأمــام.ذلــك.اجلي�ــص. ًف ليخــرتق.البوابــة.يف.قــوة.ُمتوقِّ

ار،.وبــداأ.يف.توجيــه.تعليماته.لهم.وبذلك.ال�سوت. اجلــرَّ

املخيــف،.يف.الوقــت.الــذي.اأخــذ.ج�ســده.يتمــاَوج.ب�ســكل.

ان�ســيابي.هــادئ.ليظهــر.مــن.حتــت.ذلــك.الوجــه.وذلــك.
اجل�ســد.�ســكل.اآخــر.خميــف.وقا�ســي!.

.نظــر.»�سائــد«.لــه.يف.هــدوٍء.وا�ست�ســالم.و�ســريط.ذكرياته.

ر. -الأر�سيَّة-.ينطِلق.ب�سرعٍة.ُخرافيَّة،.ويف.ثواٍن.معدودة.تذكَّ
فت.ال�سورة.عندها...»روعة«... حياته.كاملًة.حتى.توقَّ

لكم.ي�ستاُق.لها.الآن!.

...نظــر.يف.خ�ســوٍع.لذلــك.اجلهــاز.الــذي.بــني.يديه.ثم.لتلك.

ني.الراقــدة.علــى.الأر�ــص.بجــواره،.وللحظــٍة.توقف.عقُله. ال�ســكِّ

عــن.التفكــري،.ل.يــدري.مــاذا.ي�سنــع؛.فهنــاك.�ســراع.ُمقــرتن.
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ب�سيء.مهول.داخله.ُيخره.اأمنا.تلك.هي.احلقيقة،.فما.يراه.

قهــا،. الآن.هــو.جــزء.مــن.حقيقتــه.الكامَنــة.واإن.مل.يكــن.ُي�سدِّ

جزء.من.حياة.قا�ســَية.غابت.عنه.ل�ســنواٍت.عديدة.وتنا�ســاها.

عن.غري.اإرادته،.لذلك.مل.يحَتج.مهوًدا.ووقًتا.حل�سم.الأمر،.
فاأخذ.القرار.�ســريًعا.

...نظر.نحو.»حار�ــص«.الذي.دلَف.عر.البوابة.واقًفا.و�ســط.

ــه.لهــم.تعليماته،. جــني.باأ�ســِلَحتهم.الفتَّاكــة.ُيوجِّ ُمقاتليــه.املدجَّ

له.يف.هدوٍء. فاأم�سَك.اجلهاز.باأ�ساِبعه.ورفعه.اأمام.عينيه.يتاأمَّ

به. ثم.اأخف�سه.مرًة.اأخرى.مبحاذاة.قلبه.مبا�ســرة،.واأخذ.ُيقرِّ

حتى.مل�ــص.�سدره.واأطلق.تلك.ال�ساعقة.لتنتف�ص.كل.ذرة.من.

ر. ة....فاأخــذ.ج�ســده.ينتِف�ص.وينتِف�ــص.حتى.تذكَّ خاليــاه.ب�ســدَّ
كل.�سيء.فجاأة!.

نعــم.هــو.ذلــك.القائــد.الأ�ســطوري.الــذي.جــاَب.اأكواًنــا.

ــر. تــه.وتذكَّ تــه،.وت�سحيَّ ــر.رحَلتــه،.وخطَّ وعــوامِل.عديــدة،.تذكَّ
هدفــه....

الأر�ص!.

...مــاَل.بِجذِعــه.اإىل.اأ�ســفل.بزاوَيــة.ُم�ســتحيلة.ليلتِقــط.ذلك.

ال�ســكني.ويُعــود.بــه.مــرًة.اأخــرى،.وهنــاك.نظــرة.خُميفــة.مالأَت.
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وجهــه.خا�ســًة.وهــو.ُيــدين.ذلــك.ال�ســكني.مــن.جبَهتــه.ويبداأ.يف.
عمل.�ســيء.ب�ِســع.وُمريع!..

فقــد.غــرَز.َن�ســل.ال�ســكني.يف.جبَهتــه.ُدون.اكــرتاث!،.وبــداأ.

يف.تقطيــع.حلــم.وجهــه.يف.ُهــدوٍء.خُميــف،.وثبــات.غــري.ب�ســري.

لتنعك�ــص.�ســورة.وجهــه.احلقيقــي.علــى.�ســطح.ال�ســكني.الالمع.
ويــرى.حقيقته!.

د.قائد.لعامل.قا�ٍص.وخُميف،. .ُمرَّ

د.كائن.لي�َص.لَديه.اأدنى.م�ساِعر.اإن�سانيَّة،. ُمرَّ

د.�سيء.اآخر.حلياة.اأخرى،. ُمرَّ

د.اإن�سان.اآيل.و... ُمرَّ

وبداأ.الغزو!.

C C C
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القصة الرابعة

h
ر«

َ
»ضعف نظ

ل.نظَرة!. .من.اأوَّ مل.اأُكن.اأوؤِمن.باحلِبّ

فــوا.كثــرًيا.اأمــام.تلــك.اجلملــة.اأو.تنتابُكــم.الده�َســة. ل.تتوقَّ

ي.التام.لفكرة. ل�سراحتــي.هــذه،.فاإمياين.بهذا.املعتقد.ورف�سِ

الوقــوع.اأ�ســرًيا.يف.هــَوى.فتــاة.وِمن.اأول.وهَلــة.ل.يبُدو.غريًبا.ول.
ة.اأقراين.من.الب�َسر!. خُمتلًفا.عن.ُمعتقد.بقيَّ

َوهــَم،. د. ُمــرَّ تــام. و�ســوٍح. �ســديدة.ويف. بب�ســاطة. لأنــه.

اأعتِقــد.اأنــه.ل.يوجــد.مــا.ُي�ســمى.باحلــب.مــن.اأوِل.نظــرة،.نعــم.

هنــاك.احلــب.الأول.وهــذا.اأمــٌر.قائــم.ل.فــرار.منــه،.ول.يوجــد.
ا.مل.يقع.حتت.براثنه؟ من.و�سيَلة.لتجنُّب.الوقوع.فيه،.فَمن.ِمنَّ

ومل.اأكــن.اأنــا.ذلــك.الغــّر.ال�ســاذج.الــذي.ينَخــِدع.بتلــك.

ــة.-املخجلــة-.اأمــام.نعوَمــة.اأو.َمكــر.اإحداهــن.في�ســري. العفويَّ
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ًبــا.يف.هواهــا.اأو.ُمتيًمــا.بجماِلهــا،.كمــا.اإننــي.واحلــق.يقــال. ُمعذَّ

وبــال.َفخــر.اأو.ِكــر.ل�ســُت.ذلــك.الطائــر.مهي�ــص.اجلنــاح.الــذي.

. يقــع.فري�ســًة.�ســهلًة.يف.�ســباك.�سائــٍد.ِمْثلــه.ممــن.ُيــزاول.ال�َســرَّ

ا،.فاأ�سقُط.خمدوًعا.اإثر.كلمة.مع�ُسوَلة.اأ�سمعها،.اأو.ابت�سامة. فًنّ

عابــَرة.اأملحهــا،.واإمنــا.دوًمــا.اأبحــث.عــن.الكمــال.يف.كل.�ســيء،.

.املَلل.القاِتل. حتــى.حياتــي.رغــم.رتابتها.التي.ت�ســل.اأحياًنا.حدِّ

اأراهــا.يف.كثــري.مــن.الوقــت.كامَلــًة.وتتخلَّلهــا.ن�ســائم.عطرة.قد.

بة...نعم.ُمركبة.ول.اأبالغ. �ساعدت.يف.تكوين.�سخ�سيَّتي.املُركَّ

ــدة.يف.بع�ــص.الأحيــان؛.لأين.رغــم.كل. اإن.قلــُت.اأنهــا.تغــُدو.معقَّ

ــا. ــا.ُمفعًم ا�سً ــا.فيَّ تلــك.القناعــات.التــي.اأوؤِمــن.بهــا.اأحمــل.قلًب

بامل�ســاعر،.قلب.يزَخر.باأَرق.واأعذب.معاين.احلب.وال�ســلوان،.
فاأكــون.قــد.جمعــُت.النقي�سني..

ول�ســُت.اأباِلــغ.اإن.قلــُت.اأين.�ســخ�ص.غزيــر.امل�ســاعر.فيَّا�ــص.

لــه.عقــل.اأو.ي�ســتوِعبه. الأحا�سي�ــص.لأبَعــد.حــد.مُمِكــن.اأن.يتخيَّ

قلــب،.فاأ�سبحــُت.اأ�ســرب.مــن.تريــاق.احلــب.اأنهــاًرا،.واأقتــاُت.

ث.من.قواِمي�سه.وق�س�سه. من.ثماره.النا�سجة.األواًنا،.واأحتدَّ

ــف.اأو.كَلل... ة.بال.توقُّ مــا.يكفــي.لتدويــن.ُملَّــدات.ومراجع.عدَّ

مــة. ــع.نف�ســه.يف.ُمقدِّ فيــا.يل.مــن.�ســخ�ص.فريــد،.�ســخ�ص.ي�سَ
ــني.واملتيَّمني. قائمــة.العا�ســقني.واملحبِّ
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اأ�ســتمتع.كثــرًيا.حينمــا.اأرى.نظــرات.اخلجــل.متــالأ.وجــه.

اإحداهــن.وهــي.ت�ســري.ُمتاأبطــة.ذراع.فار�ســها.الــذي.متــالأه.
ــان...وكــم.اأغبطهمــا!. نظــرات.احلــب.واحلن

ــه.يف.حــب. ــاء.عــن.انغما�س ــي.اأحــُد.الأ�سدق ثن ــا.حدَّ عندم

ــز.عــن. ــكٍل.يعَج ــة.ب�س ــح.الأنوث ــوح.منهــا.روائ ــمراء.تُف ــاة.�س فت

و�سفه،.ليجَد.نف�َســُه.�ســابًحا.يف.فَلِك.ُحبها.ول.ي�ســتطيع.البوح.

د،. لها.بحبه،.اأ�سرُت.عليه.بالإقدام.فوًرا.مل�سارحتها.دون.تردُّ

ة.حينما.كنُت.�ســبًبا.من.اأ�ســباب. وكم.�ســعرُت.بال�ســعادة.اجلمَّ
اإمتــام.ذلــك.الزواج.ال�ســعيد..

الروايــات. مــن. املئــات. بــل. ع�ســرات،. حتــوي. مكتبتــي.

ــة،.قــراأت.بدايــة.»روميــو.وجوليــت«.وغريهــا.الكثــري. العاطفيَّ

لُت.بني.�سفحاتها.واأَِن�ســُت. و�سوًل.لروايات.عبري.وزهور.فتجوَّ

ت.كثرًيا.بــل.و.بَكيُت.كثرًيا. ــرُت.كثــرًيا.وتاأملَّ بحلــو.كلماتهــا،.فتاأثَّ

حتى.اأ�سبح.قلبي.كالورقة.املهرتئة،.لذا.ل.اأزايد.عندما.اأقول.
اأين.قــد.ن�سبــُت.نف�ســي..

روميو.هذا.الع�سر،.

اأنطونيو.هذا.الع�سر،

عنرتة.هذا.الع�سر...ورمبا.قي�ص.هذا.الع�سر!....
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ــا. اأمل.اأخركــم.اأين.عا�ِســق.ولَهــان؟.هــذا.كان.�َســمتي،.فاأمَّ

عــن.و�سفــي.فاأنــا.اأبــُدو.يف.مظهــري.مثــل.يو�ســف.�ســاهني.يف.
»البــاِب.احلديــد«!.

فقــط.اأمــَزح.معكــم،.فهــذه.مزَيــة.اأخــرى.اأمتــاُز.بهــا...طبًعا.

.واللذان.ل. ران.لــديَّ ثكــم.عــن.ِح�ــّص.الُدعابــة.واملَرح.املتوفِّ اأُحِدّ
فــان،.فــال.يتعار�ص.كون.املــرء.مرًحا.مع.وقاره.وهيبته. يتوقَّ

»اأمل.اأخركم..اأين.اأمتِلك..�سخ�سيًة.ُمركبة!«.
العيــون. مــن. زوج. يتو�ســطه. ُم�ســتديًرا. وجًهــا. اأمتلــُك.
الوا�ِسَعة،.يخط.اأعالهما.حاجبان.عري�سان.وثمة.اأنف.طويل.
ًيا.له.عوينات.رقيَقة.يقع.اأ�سفله.ثغًرا. ُمدبَّب.يحمل.منظاًرا.طبِّ
نــه.اأ�ســنان.مرتا�ســة،.ولــو.اأ�سفنــا.له.راأ�ًســا.ُم�ســتوي. وا�ســًعا.ُتزيِّ
يــه.�ســعًرا.ُمعــًدا.كثيًفا.اأكاد.اأكــون.قد.اأو�سحُت. الــدوران.ُيغطِّ
ــز.بكتفــني.عري�سني. لكــم.مالمــح.وجهــي...طويــل.القامــة.اأمتيَّ

تــان.ن�ســبًيّا. وبطــن.مم�ســوح.يحمــل.كل.هــذا.قدمــان.قويَّ

كان.�سبــاٌح.ُم�ســرًقا.ُم�سِم�ًســا.مــن.اأيــام.اخلريــف.الدافئــة.

تلك.التي..تدفعك..للرتي�ص.طلًبا.لدفع.بع�ص.الن�ساط.والِدفء.

بج�ســدك،.اأنــا.علــى.موعــٍد.مــع.اأحــد.الأ�سدقــاء.قرابــة.نهايــة.

ا.ان�سهار.ُقر�ص.ال�سم�ص.وامتزاجه.مبياه. النهار.لن�سهدا.�سويًّ

البحــر.-كعادتنــا.�ســوًيّا-.ولكنــه.هاتفني.لُيخــرين.باأن.هناك.
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ر. .لديــه.�ســياأُخذ.جــزًءا.مــن.وقِته.قــد.يتاأخَّ اأمــر.طــارئ.ا�ســتجدَّ

لُت.الأمر.بي�سارتي.املعتادة. على.اإثره.قلياًل.عن.ميعادنا...تقبَّ

ــة. واأخرُتــه.اأن.مــكان.لقاءنــا.�ســيكون.يف.اأحــد.املراكــز.التجاريَّ
ال�ســهرية.والقريبــة.من.مكان.وجهتنا.ال�ســابقة.

هــُت.لذلــك.املركــز.التجــاري.بعــد.روؤية.م�ســهد.الغروب. توجَّ

ــة.اأنُظــر. ــل.بــني.املحــال.التجاريَّ ــب.اإىل.نف�ســي،.كنــُت.اأتنقَّ املحبَّ

هنــا.وهنــاك.اأراقــب.هــذا.وذاك،.دلفــُت.اإىل.اأحدهــا.بغَيــة.

ــا،. ــم.باأقدارن ــا.ل.نتحكَّ ــه...ولأنن ــا.مــن.معُرو�سات ــة.بع�سً روؤي

ــا.حــال. فحينمــا.يحــني.قــدرك.قــد.يعمــى.ب�ســرك،.وهــذه.اأي�سً

اأغلبنــا،.فبينمــا.كنــُت.اأقلِّــب.ذلــك.املعطــف.بــني.يــدي،.وبينمــا.

كنــت.اأرفــع.عينــي.�ســوَب.اأحــد.اأركان.املحــل.وجدُتهــا.اأمامي!..
يا.لقلبي.الهزيل!،.

تــه.مــن. اأ�سابتــُه.�ساِعقــٌة.هبَطــت.عليــه.مــن.ال�ســماء.فاجتثَّ
جذوره!.

�سعرُت.بوخٍز.هائل.يف.قلبي.
يا.لها.من.فاتنة!.
من.هذه.احُلوريَّة؟

ومتى.ظهَرت؟
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وكيف.مل.اأملحها.من.قبل؟

يا.اهلل!.

وُمثــرية،. وحامَلــة،. وناعَمــة،. وفاِتنــة،. �ســاحَرة،. كانــت.
وباِهــرة.. و.... وُملِفتــة. ورقيَقــة،. وعذَبــة،. وراِئعــة،.

ت. عندمــا.وقَعــت.عينــي.عليهــا.ا�سطرَبــت.خواطــري.واهتزَّ

ــا،.وعندمــا. م�ســاعري.وخجَلــت.عينــاي.فاأطرقــُت.بهمــا.اأر�سً

ــرق. ــات.الع ــديد.وحبَّ ــاٍء.�س ــا.يف.حي ــا.مــرًة.اأخــرى.واأن رفعُتهم
البــاردة.بــداأت.تت�ســاَقط.ِمــن.جبينــي.وجدُتهــا.تبت�ِســم.اإيّل!.

يا.اإله.الكون.رحماك.من.هذا.الأمَل...

ا.قلبي.ينتِف�ص؟. ت�ساءلُت.يف.جويف.هل.حًقّ

ا؟. هل.تبت�ِسم.يل.حًقّ

نعــم.اإنهــا.تبت�ِســم.يل،.فهــذا.يبــدو.وا�سًحــا.وظاهــًرا.روؤيــا.

العــني...كانــت.ابت�ســامتها.عذبــة.ُم�ســرقًة.لي�ــص.بهــا.تكلُّــف.اأو.

ا.هنــاك.هــو.املق�ســود. ،.نظــرُت.خلفــي.لعلِّــي.اأرى.�ســخ�سً تكــرُّ

بتلك.البت�سامة،.ولكن....ولكنها.تبت�ِسم.يل.بالفعل!،.فاأنا.مل.

ًقا.النظر.فبدت. اأَر.اأحًدا.غريي،.نظرُت.اإليها.مرًة.اأخرى.ُمدقِّ
عة. ابت�ســامتها.�ســاحَرة.وُملِهمة.وُم�ســجِّ
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هل.هذا.هو.احلب.من.اأول.نظرة؟.نعم.اإنه.هو....هو.

ــدي.انــرى.مــن.اأنوَثتهــا،. ــَل.مــن.نظرتهــا،.وج�س ــي.ذب قلب

فكانــت.منوذًجــا.لفتاة.اأحالمي.التي.لطاملا.ر�ســمُتها.بخيايل،.

ــج.كقر�ــص.ال�سم�ــص.�ســاَعة.الظهــرية. فلهــا.�ســعر.ذهبــي.ُمتوهِّ

.يف.نعومٍة. ُيغ�سى.له.الب�سر،.كانت.تعق�سه.من.خلفها.ليتدىلَّ

ٍة.ُمطلقــة،.وعينــان.بلــون.ال�ســماء.ال�سافَيــة.التــي. وان�ســيابيَّ

ل.ي�ُســوبها.َغْيــم.ول.�سبــاب،.وقــوام.بديــع.ُمن�سِبــط.تَغــار.منــه.

.والذي.�سكل. اأفروديت.وفينو�ص.فيبدو.كقطعة.من.العاج.اللنيِّ

بو�سٍع.ل.يخاله.ذرة.خطاأ،.واأنف.�سغري.احلجم.تعتلي.اأرنبته.

ثمــة.ُحمــَرة.تزيــد.هاَلــة.اجلمــال.مــن.حولهــا،.مــع.َثْغــر.عــذب.
تعك�ــص.الإ�ســاءة.لــون.طالئــه.القرمــزي.

الآن.اأنــا.علــى.موعــد.مــع.احلــب.اخلالــد.واحليــاة.ال�ســعيدة.
ة!. ال�سرمديَّ

اأنــا...اأنــا.الــذي.اأرُف�ــص.فكــَرة.النظــرة.الأوىل.هــا.قــد.ذبــُت.
فيه.ذوباًنا.وانغم�ســُت.فيه.انغما�ًسا!..

ولكن.�ســيظل.هناك.عائًقا.بيني.وبني.تلك.ال�ســعادة،.كيف.

ــي.لهــا؟.وكيــف.�ســاأتبادل.معهــا.احلديــث؟. �ســاأُخرها.عــن.ُحبِّ

اأتتذكــرون.�سديقــي.وتلــك.ال�ســمراء؟.نعــم.لي�ــص.هنــاك.بدياًل.
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. ع.والَبْوح.لها.مبا.�ســعرُت.به.جتاهها،.عليَّ �ســوى.هذا...الت�ســجُّ

ــه.اإليهــا.الآن،.علــى.اأن.اأقطــع.تلــك.اخلطــوات.واأخرهــا. التوجُّ

اأين.اأحبهــا.وليكــن.مــا.يكــون.حتــى.واإن.كانــت.اأناملهــا.الرقيقة.
�ســترتك.عالمات.حمــراء.على.وجهي!.

ك.نحوها،.كنُت. اتَّخــذُت.قــراري.بالفعــل،.ثم.بــداأُت.التحــرُّ

اأعلم.اأن.هناك.عيوًنا.ُتراقبني.لي�ــص.الآن.فح�ســب،.ولكن.منذ.

اأن.راأيتها.ووقَعت.عيني.عليها.ولكني.مل.اأُعد.اأبايل.اأو.اأكرِتث،.

.مــاذا.اأفعــل...اقرتبــُت.منهــا. فلــم.يكــن.لأحــد.اأن.مُيلــي.علــيَّ

ب�ســع.خطــوات.وبينمــا.كنــُت.اأدُنــو.اأكــر.تناَهــت.اإىل.م�ســامعي.

بع�ــص.ال�سحــكات.القوية.التــي.اخرتَقت.اأُذين،.التففُت.خلفي.

فوجــدت.امراأتــان.تنُظران.نحوي.وُتقهقان.بقوٍة.�ســممت.فيها.

�ُسخرية.ما!،.يبدو.اأن.ارتباكي.اأظهَر.لهم.ما.بداخلي،.اأو.كان.
يف.طفــويل.�ســاذج.كُمراهــق.�سغــري!. ت�ســرُّ

ــا،.رمبــا.نظراتــي.لهــا.كانت.وا�سحــة.اأكر.مما. ل.اأعلــم.حًقّ
ينبغي،.فال�سب.تف�سحه.عيونه.كما.يقال.

ازداد.توتُّــري.ب�ســكٍل.ملحــوظ،.فعــدُت.بنظــري.لفاِتنتــي.

و....وكــم.�ســعرُت.باإع�ســار.مــن.الده�َســة.ل.ُيبقــي.ول.يــَذر.بداأ.
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جِنيًنــا.ب�سحــكات.تلــك.املراأتــان.و�ســار.�ســيًخا.َهِرًمــا،.مــا.اإن.

التففــُت.اإىل.مع�ُســوقتي.مــرًة.اأخــرى.فوجدُتهــا.تبادلهما.نف�ــص.
البت�ســامة.ال�ســاخرة!.

نظــرُت.لهمــا.مــرًة.اأخــرى.يف.توتُّــٍر.وخجــل.عِلّــي.اأفهــم.

ــا. �ســيًئا،.فراأيُتهمــا.يقرتبــان.منــي.حتــى.كادتــا.ت�ســقطان.اأر�سً

ج. ا.ُم�سحًكا.ملهرِّ ة.ال�سحك.وكاأنهما.ُي�ســاهدان.عر�سً من.�ِســدَّ
داخــل.�ســريك!.

ا.لرعونتكما.. تبًّ

ثُت.لنف�سي.»لن.اأهتم«. حتدَّ

نظــرُت.مــرًة.ثالثــًة.لفاتنتــي.و.....وكــم.�ســعرُت.باحلمــق.
وقتــذاك..

وقتما.اأدركُت.احلقيَقة.وعلمُت.ملاذا.ت�سحكان!.

فكم.اأنا.باِئ�ص!،

وكم.اأنا.حزين،

ا.اأحمًقا... وكم.كنُت.حًقّ
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...ترقرَقــت.عينــاي.بالدمــوع.واأنا.اأ�ســُعر.بــاأمَل.هائل.يعت�سر.

قلبي.اعت�ساًرا.حتى.انك�سَرت.نظرتي.ونك�ست.راأ�سي،.وعدُت.

اإىل.الوراء.يف.اإحباٍط.واأنا.اأم�َســح.دمعًة.حبي�ســًة.يف.عيني.قبل.

انفالتهــا!،.ثــم.عدلــُت.تلــك.العوينات.التي.اأرتديها.واأنا.اأ�ســاأل.

نف�ســي.يف.خَجــٍل.�ســديد.وُحــزٍن.باِئ�ــص.هــل.مــن.املعقــول.حينما.
اأقــع.يوًمــا.يف.احلب،.اأقع.يف.حب.مانيكان؟!

C C C
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القصة الخامسة

h
»خيانة«

ــا.لزوجتــي.احل�ســناء،. ــًقا.وُهياًم ــا.وِع�س ــي.ُحًبّ اأحمــُل.داخل

كم.ع�سقُت.�ِسحَر.عينيها،.كم.تاأملَُّت.كثرًيا.لُبعدها.عني،.وكم.
تنــا.مليئة.بالأحــداث.الزاخرة. كانــت.ِق�سّ

قنــا.مرارتهــا.و�ســقائها.ونحــن. يــا.لهــا.مــن.ليــال.طــوال.تذوَّ

يف.انتظــاِر.يــوم.ِزفافنــا،.ذلــك.اليــوم.الذي.طــال.انتظاره.حتى.

ت.علينــا.كدُهوٍر.عديــدة.حتى.ق�سى. ى.ب�سعــة.�ســنوات.مــرَّ تعــدَّ
جنــا. اهلل.اأمــًرا.كان.مفعــوًل...وتزوَّ

مــا.اأجمــل.اأيــام.زواجنــا.الأوىل...ُمنتهــى.الــِدفء.واحلنــان.

كانــت.زوجتــي،.بــل.ل.اأزاِيــد.حينما.اأقول.اأنهــا.كانت.يف.ُمنتهى.

الرعاية.والهتمام.بي،.فقد.كانت.ت�سملني.بحنانها.اجلاِرف.

وعطائهــا.الدائــم،.تبــث.م�ســاعرها.بــال.ح�ســاب،.اأو.ميعاد،.اأو.
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مقابــل،.فكثــرًيا.ما.اأطعَمتنــي.يف.َفِمي.بيديها.الرقيقتني،.وكم.

كانت.حتظى.باأ�ســعِد.اأوقاتها.بجواري.واأنا.اأداعب.خ�سالتها.

ا.ونتبادل.ال�سحكات.واملزاح. الناعمة.بينما.كنا.نت�ســاَمر.�ســِوًيّ

ل.وجَنتي.بُحب.فاأ�ســُعر.حينئذ. يف.�ســعادة.حتى.تدُنو.ِمني.وُتقبِّ

هــا.النِقــي.وقلبهــا.الرائــق....ابت�ســامتها.كانــت.احلــب. بُحبِّ

تهــا.كانــت.الــِدفء.والطمئنــان،.اأيــام.�ســعيدة. وال�ســلوان،.ِرقَّ
وخ�ســال.حميــدة.كانــت.تتمتَّع.بهــا.زوجتي.

ــًدا.عــن.املنــزل. ــا.تنــاول.وجبــة.الغــداء.بعي ــد.ُمطلًق مل.اأعَت

وبعيــًدا.عنهــا،.حتــى.يف.اأيــام.ال�ســَهر.داخــل.العَمــل.كنــُت.دوًمــا.

اأطُلب.ال�ســتئذان.لفرتٍة.وجيَزة.حتى.اأذهب.ُم�ســرًعا.لنتناول.

ا.واأعــود.مــرًة.اأخــرى،.ورمبــا.كان.هــذا.ُيفرحهــا. الطعــام.�ســِوًيّ

كثرًيا،.فكانت.دوًما.ُت�ســِمعني.عبارات.الثناء.وال�ســكر.واحلب.

ــياء.كثــرية.مــن.اأجلهــا.ومــن.اأجــل. وتقــول.اأننــي.اأ�سحــي.باأ�س
ــد.ُحبــي.لهــا.ومكانتهــا.عنــدي.. �ســعادتها.وهــذا.اأمــر.ُيوؤكِّ

لكــن.هنــاك.مــن.الظــروف.الطارئــة.التــي.قــد.تاأتيــك.فجاأة.

مــا.جتعلــك.ُم�سطــًرا.لالنحــراف.قليــاًل.عن.امل�ســار.والعتماد.

على.النف�ــص،.فتتناَول.الطعام.وحَدك،.وتت�ســاَمر.مع.نف�ســك،.

ــا.وحــدك...فزوجتــي.كانــت.يف.طريقهــا. وتخُلــد.للنــوم.اأي�سً

ــع.اأن. ــة.لإحــدى.اأقاربهــا.ومــن.املتوقَّ ــارة.مر�سيَّ ــَفر.يف.زي لل�س
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ة.اأيــام.�ســتكون.حائــاًل.دون.النغما�ــص.يف.ُحبهــا. متُكــث.ِعــدَّ

والنعيم.بُقربها.وال�ستمتاع.ب�سيائها،.فما.اإن.ارحتلت.اأدركُت.

علــى.الفــور.اأننــي.�ســاأق�سي.ليــاٍل.طويلة.اأ�ســُعر.فيهــا.بالوحدة،.
�ســاأغُدو.�ســارًدا.وحائــًرا.وحزيًنــا...

.اأحيا.بال.روح،

ث.بال.�سوت،. اأحتدَّ

�ص.بال.هواء. اأتنفَّ

كيف.بداأت.خيانتي.اإذن؟.�سوؤال.هام..

كيف.انتهت؟.

�ساأروي.لك.

كنــُت.اأجِل�ــص.يف.ذلــك.املطعــم.الأنيــق.لتنــاول.وجبــة.الغداء.

وحدي.والذي.قد.اعتدُت.الذهاب.اإليه.يف.اأيام.عُزوبتي.واأثناء.

فــرتة.خطوبتــي،.وباملنا�ســبة.هــو.اأول.مــكان.جمعنــي.بزوَجتــي.

فــكان.مــكان.لقائنــا.الأول،.لــذا.قــد.اخــرتُت.تلــك.الطاولــة.يف.

ذلك.الركن.الهادئ.بجانب.اإحدى.نوافذ.املطعم.من.الطابق.

ــل.اأعــنُي. الثــاين.وهــو.مــكان.ا�ســرتاتيجي.رائــع.بعيــًدا.عــن.تطفُّ
بع�ص.الب�ســر..
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مُيكننــي.اأن.اأنَعــم.باأجــواء.�ســاحَرة.مــن.خاللــه.ويف.فــرتة.

.للجُلو�ــص.فيــه،.ومل. ــب.اإيلَّ تنــاويل.الطعــام...فــكان.هــو.املحبَّ

يكــن.املطعــم.يف.ذلــك.الوقــت.مُمتلًئــا،.فوجــدُت.متَعــًة.�ســديدًة.

يف.ذلــك.الهــدوء.املن�َســاب.مــن.حــويل.وذلــك.املنظــر.البديــع.

الكال�ســيكية. املو�ســيقى. تلــك. مــع. روَعتــه. زاَدت. باخلــارج.

ال�ســابحة.يف.جــو.املكان،.ف�ســعرُت.معهــا.بحنني.جارف.ورغبة.
ــة.يف.البــكاء.... ُملحَّ

ت�ســاُقط. هــو. و�ســحًرا. اكتمــاًل. ال�ســورة. تلــك. زاد. ومــا.

قطــرات.الأمطــار.اخلفيفــة.باخلــارج.علــى.زجــاج.النافــذة.يف.

هــدوٍء.مثــري،.لي�سبــح.ذلك.الزجــاج.حاجًزا.ل�ســوت.الأمطار.

ًبا.ُمتنا�سًقا. املت�ساقطة.تكاد.ل.ت�سمع.له.�سوًتا،.فكان.اجلو.خالَّ
وُمتناغًمــا.ب�ســكٍل.عجيــب.مل.اأعهــده.كثــرًيا..

ــل.معــي.هــذا،.اأجل�ــص.مبفــردي.يف.هــدوء،.ت�ســبح.مــن. تخيَّ

حــويل.مو�ســيقى.�ســاحرة،.زجــاج.ُمِطــل.علــى.�ســاطيء.البحر،.
هطــول.لالأمطــار.ثم...

اذ!. .ثم.هذا.الِعطر.الأخَّ

نعــم.ِعطــر.ن�ســائي.�ســاِحر.ُيثِمــل.العقــل.وُيدغــِدغ.امل�ســاعر.

ويروي.الوجدان!،.ِعطٌر.لي�ص.بغريب.على.اأنفي،.عطر.كالذي.
ت�سعــه.زوجتــي....بل.اإنه.عطرها.املف�سل!..
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والإح�سا�ــص. ال�ســعور. مركــز. العطــر. رائحــة. اخرتَقــت.

ث.الناِدل.يف. عنــدي،.نظــرُت.جانبــي.يف.هــدوء.فوجدُتهــا.حُتــدِّ

رقٍة.ُمتناهَية.والبت�سامة.اخلالبة.تعُلو.وجهها.املنري.ال�ساحر،.

ــر.الأنوثــة.كان. كانــت.يف.ريعــاِن.�ســبابها.ون�سارتهــا...متفجِّ

ج�ســدها.ب�ســكل.ُي�ســعرك.بــاأن.هنــاك.هاَلة.مــن.الطاقة.حتيُط.

ا.اأنها.كانت.ُت�سبه. .اأي�سً بها،.لكن.العجيب.يف.الأمر.بل.واملحريِّ

.ُمده�ــص.بالفعل!،.ولكنها....ولكنها.خُمتلفة،. زوجتي.اإىل.حٍدّ

فذلك.ال�سحر.املنبِعث.منها.والذي.ُيجرك.على.النَظر.اإليها.
غــري.طبيعي..

مل.اأنفــك.عــن.التحِديــق.فيها.بهدوء.ُمنتظــًرا.قدوم.الناِدل.

ــل،.فجــاأًة.نَظــَرت.نحــِوي.يف.نعومٍة. حتــى.اأطُلــب.ح�ســائي.املف�سَّ

�سديدة.�سعرُت.معها.بق�سعريرة.�سَرت.يف.ج�سدي.انتف�ص.لها.
قلبي.لوهَلة..

م.ما.لديَك.من.قوة.اإرادة!. نظرة.حُتطِّ

نظرة.لها.معنى.وا�سح...قراأته.جيًدا!..

ًدا.اأنَك.تنُظر.اإيّل«. »اأعلم.جيِّ

وكــم.كانــت.نظَرتهــا.هــذه.كال�ســهم.القاتــل،.فرغــم.هدوئي.

الــذي.اأمتــاز.بــه.لكننــي.ول�ســبٍب.مــا.�ســعرُت.بجبــٍل.مــن.التوتُّــر.
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جثــَم.فــوق.�ســدري؛.فن�ســيُت.اأمــر.النــادل.وتركُتــه.مي�ســي.يف.
طريقــه.دون.اأن.اأ�ســتوِقفه..

النظــري. ُمنقطعــة. ــٍة. رقَّ واأ�ســدلتهما.يف. اأ�ســبَلْت.عينيهــا.

�سَرى.معهما.اخلدر.يف.ج�سدي،.�سراحة.�سغلتني.تلك.النظرة.

للحظــات.معــدودة،.اإل.اأن.ذلــك.اجلــو.املمتــع.والهــدوء.البديــع.

ــي.كثــرًيا.وي�ســغال.بــايل؛.فــاأدرُت.وجهــي.نحــو. كانــا.ي�ســغفان.ُلبِّ

ًعــا.اإىل.�ســاطيء.البحــر.ُم�ســتمتًعا،. النافــذة.مــرًة.اأخــرى.ُمتطلِّ

فارت�سَمت.على.�سَفتّي.ابت�سامة.خفيفة.من.روعة.ذلك.امل�سهد.

ت.واأنا.هكذا!.. الرائع.حتى.اأنني.مل.اأعلم.كم.من.الدقائق.مرَّ

كان.ُيالزمنــي.�ســعوًرا.قوًيــا.باأنهــا.ُتراقبنــي.يف.اإ�ســرار؛.

ــُت.نظــري.يف.هــدوٍء.نحوهــا.لأجدهــا.بالفعــل.ترُمقنــي. ل فحوَّ

.بقــوٍة.وهــدوٍء،.عــدُت.بوجهــي.للمــرة.الثالثــة.اإىل. وتنُظــر.اإيلَّ

النافــذة.ناظــًرا.عــر.زجاجهــا.لتحتــل.ابت�ســامتي.وجهــي.مــن.

ــر.كيــف.اأتغلَّــب.علــى.مَللــي.هــذا.ومــن. جديــد،.وبينمــا.كنــُت.اأفكِّ

ميكنــه.م�ســاركتي.تلــك.الوحدة.�ســَممُت.ِعطرهــا.ُيداعب.اأنفي.
و�ســعرُت.بقدومهــا.

مــا.بالــَك.بُرجــل.و�ســيم.تبــُدو.عليــه.عالمــات.الوحــَدة.-.
ــا. واحلــزن.يجل�ــص.دون.�ســريك...اأتــراه.يرُف�ــص.عر�سً
ة.دقيقة.واحدة.من.�سيدة.ح�سناء.مثلي.تريد. �سارًيا.ملدَّ



79

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ُمقا�ســمته.الطاوَلــة.ورمبا.بع�ــص.اأحزانه؟.ل.اأظن.ذلك.
ــا...األ.دعوتني.للجلو�ــص؟ فالعر�ــص.ُمغرًيــا.حًقّ

ــال. ــا.ا�سرت�س ــع.به ــم.لتقَط ــُت.عبارتهــا.يف.وقــٍت.حا�س تلقي

-.واأجبُتهــا. ــم.مِلَ .حقيقــي.-ل.اأعَل اأفــكاري،.نظــرُت.لهــا.يف.ودٍّ
بُلطــٍف.وَترحــاب.لي�ــص.لهمــا.ُمــرًرا.قــط!:

بكل.�سرور.�سيِّدتي.-.

ابت�ســَمت.يف.عذوبــة.تخطــف.الأب�ســار.حتى.اأ�ســرق.وجُهها.

ــًة.حاملتــني.وخياليتــني... ــًة.ورقَّ ــر.فــازدادت.اأنوث الناعــم.املبِه

اقرتَبــت.ِمنــي.حتــى.لفَحــت.اأنفا�ســها.وجهــي.واأثمــَل.عطُرهــا.

وجداين.ونظَرت.بقوٍة.اإىل.عينّي.وقالت.يف.دلٍل.اأربَكني.وهي.
مازالــت.واقفة:.

اأ�سكرك.حُل�سن.لطفَك.اأيها.الو�سيم..-.

...عدُت.بج�ســدي.اإىل.الوراء.�ســابًكا.يداي.من.خلف.راأ�ســي.

اأنُظر.لها.بقوٍة.والبت�سامة.متالأ.عيني...عندئٍذ.وقفُت.يف.تلكاأٍ.

مق�ســود،.ثــم.درُت.حــول.الطاولــة.لأقــف.علــى.َقيــد.خطَوتــني.

منها.واأنُظر.لها.ماًطا.�سفتاي.وعاِقًدا.حاجباي.يف.تعبرٍي.يُدل.

علــى.املــزاح.من.�ســاأنه.اإذابة.حاجز.التوتُّــر.واجتذاب.اأطراف.

احلديــث.معهــا،.فعقــَدت.حاجَبيهــا.هــي.الأخــرى.يف.غ�ســب.
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م�سطنــع.وعلــى.�ســفتيها.ظهــرت.ابت�ســامة.ملهمــة.لتبادلنــي.

بذلــك.نف�ــص.املــزاح،.ثــم.تراجَعــت.خطــوًة.اإىل.الــوراء.تنُظــر.

يل.يف.�سمــٍت.منتظــرًة.رد.فعلــي...اأم�ســكُت.بظهــر.املقعــد.ثــم.

كت.يف. ه.بكلمٍة.واحدة،.فتحرَّ كُته.اإىل.اخللف.دون.اأن.اأتفوَّ حرَّ

خيــالء.تلــك.اخلطوتني،.وقامت.بخلع.معطفها.الثمني.ليظهر.

من.حتته.ثوًبا.اأ�سوًدا.اأنيًقا.ورقيًقا.زادها.�سحًرا،.اأراحته.على.

ظهر.املقعد.ثم.جل�َست.وتفوَّهت.بكلمٍة.واحدة.يف.هم�ٍص.قاتل:.

اأ�سُكَرك..-.

ة.ُتعربــد. رجعــُت.اإىل.مقعــدي.ويف.راأ�ســي.اأ�ســئلة.حُمــريِّ
بهــا...

.اأفَعل.ذلك؟. مِلَ

وملاذا.اأهتم.بها.هكذا؟

يُت.رغَبتها.يف.م�ساركتي؟ بل.كيف.وافقُتها.على.الفور.ولبَّ

هل.لأنها.ُت�سبه.زوجتي؟

اأم.اأن.ِفتنتهــا.بالفعــل.اأقــوى.مــن.اأين.اأجتاهلهــا.اأو.اأجتاهــل.
رغبتها.يف.اجللو�ص.واحلديث.معي؟
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لت�ســرب. وتهــب. الآن. تعُلــو. اخلياَنــة. رائحــة. اأ�ســتم. . . .

ت.�ســريًعا.براأ�ســي.ا�ســتوقفها. بج�ســدي...اأ�ســئلة.كثــرية.مــرَّ
املباغــت: �ســوؤالها.

لعلك.تت�ساءل.عن.ُجراأتي؟-.

نظــرُت.لهــا.واأطلــُت.النَظــر.يف.عينيهــا.هــذه.املــرة،.ثم.قلُت.
يف.ثقٍة:.

ُمطلًقا.-.

...ظهــَرت.علــى.وجههــا.الرقيــق.عالمــات.الده�َســة،.ثــم.
انفرَجــت.�ســَفتيها.بابت�ســامٍة.هادَئــة.ف�ســاألتني.يف.مكــر:

األ�ســَت.تت�ســاءل.عن.ُجراأتي.وال�ِســر.وراء.قُدومي.وذلك.-.
العر�ص.الذي.طرحُته.عليك؟

ــًدا!،. اأ�ســتوِعبه.جيِّ بالأحــرى.مل. اأو. ل�ســوؤالها. األتِفــت. .مل.
فكنــُت.م�ســغوًل.باأمــٍر.مــا.حتــى.قلــُت.لهــا.بغتــًة:.

هل.تعلمني.اأنَك.ُت�سبهني.زوجتي.ب�سكٍل.كبري؟-.

ــت.بقــول.�ســيء.مــا.ولكنهــا.تراجَعــت.عنــه.�ســريًعا. ...همَّ

ــم. ــرة.ث ــّي.مبا�س ــب.عين ــر.يف.قل لت�سمــت.حلظــات.وهــي.تنُظ

ُت.مرى.احلديث-. ابت�سمت.يف.رقٍة.عجيبة.-يبدو.لأنني.غريَّ
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ت.مرًة.واحدًة.وقالت.يف. وعادت.بظهرها.اإىل.اخللف.ثم.ارتَدّ
هم�ــٍص.ُمثري:.

األهذا.احلد؟-.

بــَدت.يف.عينــي.حــرية.مــن.عبارتهــا.فهــَززُت.راأ�ســي.وقلــُت.
لها.ُم�ستف�ســًرا:.

.تق�سدين؟-. اأُي.حٍدّ

ــى. ــت.وهــي.ت�سغــط.عل ــت.بوجِههــا.نحــوي.ثــم.قاَل ...اقرتَب

كلماتهــا.املنتقــاة.بعناَيــة.والتــي.�ســعرُت.معهــا.وكاأننــي.انتقلــُت.

ملــكان.بعيييييــد.�ســاحر،.حيــُث.الطيــور.الغناء،.واجلــو.البديع،.
وجنــان.الزهــور.والرياحــني:.

للحــد.الــذي.جعــَل.عينيــَك.زائغتــني.هكــذا،.وقلبــَك.-.
اته.من.هنا...األ.ت�سمعه.اأنت؟.اأم. اأكاد.اأ�سمع.�سوت.دقَّ

ــة؟ اأراين.خُمطئ

ــة.لأحــّد.مــن. ــي.علــى.راأ�ســي.يف.حُماولــة.باهَت رُت.َكفِّ ...مــرَّ

توتُّري.الذي.بداأ.يع�سف.بي،.واحلقيقة.اأنني.مل.اأحاول.كتمان.
م�ســاعري.واأنا.اأجاوبها:.

ل.مل.ُتخطئي.-.
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فــُت.قليــاًل.كــي.اأطفــئ.مــن.تلــك.النــريان.التــي.بــداأت. توقَّ
ــج.داخلــي.وا�ســتطردُت: تتاأجَّ

بُقدراتــك.-. تثقــني. اأراِك. بــي؟. هــذا. ت�سنعــنَي. كيــف.
وُتدركــني.مــدى.تاأثــري.�ِســحرك.واأنوثتــك.علــى.الآخريــن!.

�سيَّقت.حدقتيها.يف.اإثارٍة.وهم�َست:.

نعم.اأُدِرك.هذا.-.

ثم.اأطلَقت.�سحكًة.عابثًة.واأردَفت:

وخا�سًة.معَك.اأيها.الو�ِسيم.-.

...ت�ســارَعت.اأفــكاري.و�ســعرُت.بــاأن.هنــاك.ثمــة.م�ســاعر.

كــت.داخلــي،.فقلــُت.حمــاوًل.دفــع.احلديــث.لطريــٍق.اآخــر:. حترَّ

هل.التقينا.من.قبل؟.-.

اأجاَبت.على.الفور:.

ل.مل.نلتــِق،.ولكننــي.اأراَك.كل.يــوم،.هنــا.وعلــى.نف�ــص.-.
ــك.طويــاًل.ول.اأرى.�ســوى.ُحــزن. ــة....اأنُظــر.اإلي الطاول
عميق.يحتل.وجهك،.حاولُت.كثرًيا.لفت.انتباهك.علَّك.
تنتِبــه.ولكنــَك.ل.تــراين!،.حتى.اأتى.اليــوم.فما.كان.ِمني.

اأن.اأفعــل.اأكــر.ممــا.ُقمت.بــه.معك..
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ات�سَعت.ابت�سامتي.وقلُت.لها.يف.�سراحة:.

ولكنني.متزوًجا!.-.

قالت.يف.اإ�سرار:

ل.اأكرِتث..-.

كت.�سفتاي: نظرُت.لها.طوياًل.حتى.حترَّ

ــا.اإنــِك.متلكــني.وجًهــا.لــه.�ســحر.فريــد.ل.ُيقــاوم،.-. حًقّ
ع.ُمطلًقا. حتــى.اأننــي.يف.حــرية.من.اأمري،.فلم.اأكــن.اأتوقَّ
اأن.اأقــع.ُمتاأثــًرا.بــه،.حتــى.اأنني.ت�ســاءلُت.يف.نف�ســي.ملاذا.
حــدَث.يل.ذلــك،.وملاذا.وافقُت.على.م�ســاركتك.الطعام.

ج؟ خا�ســًة.واأنــا.رجــل.ُمتزوِّ

دُت.حتى.اأفرغ.توتُّري.ُمكماًل: .ُبرهًة.ثم.تنهَّ �سمُتّ

حقيقــة.ل.اأعَلــم...ولكنــك.حتِملــني.مــن.اجلمــال.مــا.-.
ًبا.لي�ــص.لــه.مِثيل،. مل.حتِملــه.اأنثــى.مــن.قبــل،.جمــاًل.خالَّ
وقواًمــا.بديًعــا.ُيناف�ــص.يف.كمالــه.وِفتنتــه.قــوام.ملــكات.
احل�سارات.الفرعونية.القدمية...هناك.�سيء.خِفي.يف.
ا.يف.عطرك.الذي.لعب.دوًرا.جوهرًيّا.يف. مالحمك.ورمبَّ
اإقناعي.باملوافقة.على.م�ساركتك.احلديث،.بل.�ساأكون.
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�سريًحــا.معــك،.قــد.جعَلنــي.اأقــدم.عليه.اإقداًمــا!،.كثرًيا.

،.ولكنــِك...ولكنــك. مــا.اأرى.ن�ســاًء.مــن.اأجمــل.مــا.يُكــنَّ
خُمتلفــة.وفريدة!.

اأطلقُت.�سحكًة.عابرًة.اأنُفث.بها.عن.حالتي،.وا�ســتطردُت.
ًها.لها.�سوؤاًل: موجِّ

اأقبلــِت.علــى.ذلــك.-. ملــاذا. بعــد. ولكنــِك.مل.ُتخرينــي.
الأمــر؟

ال�ســوت.-. وبــذات. املنخف�ســة. النــرة. بتلــك. قاَلــت.
الناعــم:.

د.لأنني.اأقدمُت.وطلبُت.اجللو�ص.معك؟-. هل.تق�سِ

نعم.اأق�سد.هذا.-.

ًبــا.اإجابتهــا...ملَعــت. نظــرُت.لفمهــا.الدقيــق.يف.�ســغٍف.ُمرتقِّ

جت.ب�سَرتها.لتزداد.حمرة.وروعًة.ثم.قالت. عينيها.بقوٍة.وتوهَّ
وهي.ت�سبلهما:

ة.اأيــام.ُمتتالَيــة.تظهــُر.-. وجدتــَك.جتِل�ــص.مبفــردك.ولِعــَدّ
ــا،. عليــك.عالمــات.الوحــَدة.فلم�ســت.فيــك.�ســعوًرا.قوًي
�ســعور.الحتيــاج.لفاِتنــة.مثلــي.ُتقا�ســمك.تلــك.الوحــدة.
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ــت.�سوتهــا.واقرتَبــت.ِمنــي.كثــرًيا.حتــى.كادت. ثــم.خف�سَ

�ســفتاها.تالم�ــص.وجهي.وا�ســتطرَدت.يف.ُبطء.وهم�ٍص.عجيب:.

ثم.اإنني.اأردُت.هذا.فاأنَت.تُروق.يل.كثرًيا.-.

اأطلَقت.�سحكًة.عابثًة.اأخرى.قائلة:

اإن.مل.يُكن.عندَك.ما.مينع.-.

ر.زوجتي.الآن؟! األي�ص.غريًبا.اأن.اأتذكَّ

رُتهــا.ول.اأعلــم.ملــاذا.يف.ذلــك.الوقــت...نت�ســاءل. نعــم.تذكَّ

كيــف.تبــداأ.خيانتنا،.واأقول.طريــق.اخليانة.دائًما.يبداأ.بامراأة.
ُمثرية.

ملاذا.اجنذبُت.اإليها؟

وملاذا.اأثاَرت.عواطفي؟

وماذا.ُتريد.ِمني....ل.اأعلم!.

مل.يحُدث.ذلك.الأمر.معي.من.قبل؟

هــل.اأ�ســتِمر.يف.ُمغازلتهــا.لت�ســد.هــذا.الإرث.ال�سخــم.مــن.
الفــراغ.الــذي.ترَكتــه.يل.زوجتي!..

ولكن....ولكن.ماذا.بعد.املغازَلة؟.
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�ــص.مــن. هــل.اأجنــِرف.مب�ســاعري.نحــو.اأعمــاق.خيانتــي.لأدنِّ
ُطهر.م�ســاعري.واأن�ســى.اأمر.زوَجتي.احلبيبة؟
ملاذا.اأ�سُعر.بتلك.الوحدة.وهذا.الفراغ؟.

فل�سوف.اأجاريها...نعم.ومل.ل!.
لكن....

هذه.خيانة.لزوجتي..
وملاذا.اأُطِلق.عليها.خيانة؟!.

فمــا.ال�ســَرر.لــو.ا�ســتمتعُت.بق�ســٍط.مــن.الــدلل...نعــم.ومل.
ل!.

�سني.ُبعد.زوجتي.عني.. ق�سًطا.ي�سرًيا.ُيعوِّ
ــا.�ســتكون.خيانــة.لَعهــدي،.وخيانــة.حُلبــي،.وخيانــة. حًقّ

ــة. ــي.احلبيب ــي،.زوجت ــا...زوجت له
د.قلُت.لها.ُمبت�سًما.يف.هدوء: فجاأة.ودون.تردُّ

تــك.وُعذوبتك،.حقيقــة.مل.اأر.مثياًل.-. �ســيدتي.مــا.اأروع.ِرقَّ
لهما.من.قبل،.وكم.وَددُت.لو.اأظل.معِك.لأنَعم.بلحظات.
الراحــة.هــذه،.ولكــن.هنــاك.اأمر.ما.مينعنــي،.اأمر.اأقوى.

من.ذلك...اإنها.زوجتي..
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زوجـ....اآاآاآه.

ــوٍة.-. ــي.يف.ق ــكُت.براأ�س ــداع.اللعــني...اأم�س ــا.لهــذا.ال�س ي
واأنفا�ســي.تتالحــق.يف.�ُســرعٍة.خُميفــة،.و�ســاق.�ســدري.
�ــص.اأو.ال�ســتمرار.يف.احلديث. ٍة.فلم.اأ�ســتطع.التنفُّ ب�ســدَّ
اأو.قــول.اأي.�ســيء،.و�ســعرُت.بــدواٍر.عنيــٍف.بــداأ.يــُدب.
ــات.قلبي.بداأُت.اأ�ســمعها.وكاأنها.طرق.على. داخلــي،.ودقَّ
احلديــد،.وهنــاك.ثمــة.غمامــة.ُمعِتمة.بداأت.تن�ســاب.يف.
راأ�ســي.واأخــَذت.طريقها.لالنت�ســار.ثم.بــداأت.يف.الرتنُّح.

ــا.و... ثــم.ال�ســقوط.اأر�سً

اآاآاآاآاآاآاآاآه.

»ح�ســنا.اأيهــا.الطبيــب...لقــد.اأخرتــَك.بــكل.�ســيء،.هــذا.

مــا.يحــُدث.يل.دائًمــا.ويف.كل.يــوٍم.اأجِل�ــص.فيــه.بذلــك.املطعم!،.

ثهــا.واأ�ســامرها.واأغاِزلهــا.حتــى.يقتحــم. اأراهــا.هنــاك.ثــم.اأحدِّ
ا.علــّي«. ذلــك.ال�ســداع.الرهيــب.راأ�ســي.فاأ�ســقط.مغ�ســًيّ

لقــد.اأخرَتنــي.اأنــك.يف.هــذه.احلالــة.منــذ.ثالثــة.اأ�ســهر.-.
...�سحيح؟

نعم.اأيها.الطبيب...�سحيح.-.
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العظيــم.-. ُحبــك. ر. اأقــدِّ اأنــا. ــًدا،. جيِّ اإذن. ا�ســمعني.
ر.وفــاءَك.لهــا.و�ســعورك.النبيل.برف�ص. لزوجتــك،.واأقــدِّ
اأي.طريــق.يدفعــَك.خليانتهــا،.هــذا.لــو.اعترنــا.اأن.مــا.
اأخرَتني.به.الآن.ُيعد.خيانة!...لكن.ما.ذكرَته.يجعلني.
ة.احتمــالت.ُمهمة.جميعها.ت�ســرتك.يف.معنى. اأ�ســع.ِعــدَّ
ــة. ــا.بداي ــو.اأ�سفن ــة«،.ول ــا.اأعرا�ــص.مر�سيَّ واحــد؛.»اإنه
ظهــور.هــذه.الأعرا�ص.وظهور.هذه.الهالِو�ــص.ال�ســمعيَّة.
ــة.والتــي.ظهــرت.ُمتزامنًة.مع.احلــادث.املروع. والب�سريَّ
ــت.لــه.زوجتــك.وفقــَدت.على.اإثــره.حياتها،. �سَ الــذي.تعرَّ
وتلــك. العــامل. ذلــك. تختِلــق. اأنــَك. متاًمــا. �ســُتدرك.
ــا. احلالــة.لنف�ســك.للهــروب.مــن.واقعــك.الأليــم.وتعوي�سً
ا. ــه.زوجتــك.لــك!،.فــرتى.اأ�ســخا�سً للفــراغ.الــذي.ترَكت
ثهــم.وتتفاعــل.معهم،.كتلــك.املراأة. غــري.موجوديــن.حُتدِّ
و�ســًرا،. منــَك.مهــوًدا. يحتــاج. الأمــر. ال�ســاحرة!،.
ة.جل�ســات.و�ســنبداأ.فــوًرا.يف.العــالج.. ر.الزيــارة.لِعــدَّ �ســتتكرَّ

ان�ســاَبت.دموُعــه.يف.�سمــٍت.واأمــاَء.براأ�ِســه.يف.ا�ست�ســالٍم.
وياأ�ــٍص.قائاًل:

ح�سًنا.اأيها.الطبيب.-.

C C C
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القصة السادسة

h
»حسناء«

ة. ًدا.علــى.طاوَلة.خ�ســبيَّ .وجدُتنــي.ممــدَّ فجــاأة.فتحــُت.عينــيَّ

ــِرَد. ــد.اليديــن.والقدَمــني،.ُف ا.عــاري.ال�ســدر.ُمقيَّ خ�ســَنة.جــدًّ

.اإىل.اخللــف.وُثبتــا.علــى.تلــك.الطاولــة.بحبــٍل.غليــظ. ذراعــيَّ

مِتــني،.قدمــاي.كذلــك.فقــد.ُفعــل.بهما.نف�ــص.الأمــر!،.اأغم�سُت.

عيني.مرًة.اأخرى.واأنا.اأحاول.عبًثا.اأن.اأ�ستوِعب.الأمر،.�سعرُت.

ــف.بهــا،.والــذي.اأخــذ. بِثقــٍل.رهيــب.يف.راأ�ســي.ودوار.حــاٍد.يع�سِ
ــا.حتــى.بــداأت.الروؤيــا.تت�سح. يختفــي.تدريجًيّ

ــة.متو�ســطة.احلجــم،.اأخــذ.الهواء. كنــُت.داخــل.خيَمــة.بدائيَّ

ــل.بالأتربــة.ي�ســرب.مبدخلهــا.وُيطــري.بابهــا،.و�ســعرُت. املحمَّ

بلفح.الهواء.ال�ساخن.يرتِطم.بوجهي...الهدوء.ُيثري.اأع�سابي.

فلم.يكن.هناك.وبا�ســتثناء.�سوت.الرياح.�ســوى.الهدوء.التام...
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ــر.الثالثــة.اأ�ســابيع.املا�سَيــة.ومــا.حــدَث.فيهــا. اأخــذُت.اأتذكَّ
مــن.اأحــداث.اآَلــت.بــي.لهذا.الو�ســع.الغريب..

ة.اإىل.مدينتــي. رُت.الذهــاب.يف.رحلــٍة.�ســياحيَّ كنــُت.قــد.قــرَّ

)الأق�ســر.واأ�ســوان(.كنــوٍع.مــن.الرتِفيــه.والنتقــال.مــن.جــو.

املدينــة.املزدحــم.وتوتُّــر.العمــل.اإىل.الهــدوء.والُعزَلــة.وجتديــد.

ر.�سوى.يف.�ِسحر.هاتني.املدينتني. الن�ساط،.ومل.يكن.هذا.ليتوفَّ

ة.القدمية...منذ.اليوم. اللتان.مزجتا.بعبق.احل�سارة.امل�سريَّ

ك.مبفــردي.غــري.ُملتــزم.برنامــج.الرحلة. رُت.التحــرُّ ل.قــرَّ الأوَّ

مــي.الرحلــة.ـ.فقــط.ق�سيــُت.معهــم.اليــوم. ـ.وبالتفــاق.مــع.ُمنظِّ

ك.مُبفــردي،. الأول،.و.يف.�سبــاح.اليــوم.الثــاين.بــداأُت.بالتحــرُّ

قمُت.بتاأجري.�ســيارة.خا�سة.ُتِقلُّني.اإىل.اأ�ســوان،.و�سلُت.هناك.

ُقبيــل.الظهــرية.وقمــت.بحجــز.غرفــة.باإحــدى.بيــوت.ال�ســباب،.

اًما.�ســريًعا.بارًدا.واأبدلُت. وما.اإن.دلفُت.اإليها.حتى.اأخذُت.حمَّ

ثيابــي.وتناولــُت.وجبــًة.خفيفــة،.قمــُت.بــاأداء.�ســالة.الظهــر.ثم.
بداأُت.ِرحلتــي.الفرديَّة.

كانــت.بالفعــل.مدينــة.�ســاِحَرة.بــكل.مــا.حتِملــه.هــذه.الكلمة.

مــن.معــان،.ل�ســيَّما.طبيعتها.التاريخيَّة.وجوهــا.الرائع.واأهلها.
الذين.اأ�ســتهر.عنهم.الكرم.
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نــي. فدلَّ النيــل؛. نهــر. مــن. قريًبــا. اجللو�ــص. اأريــد. كنــت.

اأحُدهــم.علــى.قريــٍة.من.اأ�سول.نوبيَّة.تقع.على.حماذاة.النهر،.

وهنــاك.بع�ــص.ال�سخــور.الرائعــة.واملناظــر.الطبيعيــة.الفاِتنــة.

التــي.مُيكننــي.ال�ســتمتاع.بروؤيتهــا.والتقــاط.ال�ســور.الفريدة..

كنــت.اأحمــل.حقيبتــي.ال�سغــرية.علــى.ظهــري.وبهــا.بع�ــص.

احلاجيات.الب�ســيطة...وَرق،.قَلم،.�ســجادة.لل�سالة.من.ذلك.

د.ببو�سَلة.للتمكن.من.حتديد.اجتاه.القبلة،.زجاجة. النوع.املزوَّ

مياه،.وبالطبع.كامريا.فوتوغرافية....قطعُت.م�ســافًة.ل.باأ�ــَص.

جة.مبحاذاة. بهــا.�ســرًيا.على.الأقدام.واأنا.اأ�ســُلك.طريًقــا.ُمتعرِّ

ة.�ســور.رائعة،.كانت. النهــر،.اأخرجــُت.الكامــريا.والتقطــُت.ِعدَّ

املناظــر.تاأُخــذ.بالألبــاب.حتــى.اأين.مل.اأ�ســُعر.بالوقــت.ُمطلًقــا؛.

ورائــي. املغيــب،.نظــرُت. و�َســك. ال�سم�ــص.علــى. كانــت. فقــد.

فوجدُتنــي.بالفعــل.قطعــُت.م�ســافًة.ل.باأ�ــَص.بهــا.ابتعــدت.فيهــا.
عــن.القرَيــة.ومل.يُكــن.هنــاك.اأحــد.غريي!.

،.ثــم. ــطة.احلجــم.اأريــُح.قدمــيَّ جل�ســُت.علــى.�سخــرة.ُمتو�سِّ
اأخرجــُت.�ســجادة.ال�سالة.ا�ســتعداًدا.ل�سالة.املغرب..

ــاه. ــي.مــن.املي ــت.زجاجت ــد.فرَغ ــص.وق ــُعر.بالعَط� ــُت.اأ�س كن

متاًمــا،.ولكنــي.مل.اأكــرِتث.لذلــك.كثــرًيا؛.فاملناظــر.الطبيعيــة.

اخلالبة.لها.من.ال�ســحر.ما.ي�ســِلبك.حتى.اإرادتك،.وملا.غابت.
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كُت.خُمرتًقا. عن.ال�سماء.زرقتها.ُمعلنًة.بذلك.قدوم.الليل،.حترَّ

تلــك.الطريــق.ال�سخريــة.لعلِّــي.اأجد.من.اأبتــاع.منه.املياه.حيث.
.بــي.العط�ــص.لكــن.مل.اأجــد.�ســوى.ال�سخــور!.. ا�ســتدَّ

اأ�ســواٌء.خاِفتــة.تاأتــي.مــن.بع�ــص.اأعمــدة.الإنــارة.املتباعدة،.

ــا.علــى.اخــرتاق.ُظلمــة.الليــل.هــو.�سياء. ولكــن.مــا.�ســاعدين.حًقّ

القمر.الذي.اعتلى.و�سط.ال�سماء.فكنُت.اأرى.بو�سوٍح.�سديد...

ــة.�ِســبه. مل.يكــن.هنــاك.�ســيء.مــن.حــويل.�ِســوى.طــُرق.�سخريَّ

ــة.التــي.ازدانــت.بهــا.املنطقــة،. ــدة.وبع�ــص.الكتــل.احلجريَّ ممهَّ

نظــرُت.مــرًة.اأخــرى.لعلِّــي.اأِجــد.�ســيًئا،.فلمحــُت.هنــاك.طريًقــا.

قــة.ل.يــكاد.يبلــغ.عر�سهــا.املرت.الواحــد.والتي.تقع.بني.تلني. �سيِّ

�سخراويــن،.قلــُت.لنف�ســي.لعلــه.ينتهــي.ب�ســبيل.ُيــوؤدي.بــي.اإىل.
قريــة.اأو.لطريــق.العــودة!..

اقرتبــُت.مــن.التلَّــني.ونظــرُت.داخــل.الطريــق.فوجُدتهــا.ل.

ــري.ببع�ــص.املغامــرة. ى.الع�ســرين.مــرًتا.طــوًل!،.اإذن.ل.�سَ تتعــَدّ
وقطــع.تلك.امل�ســافة..

دلفــُت.اإليهــا.بالفعــل،.وبينمــا.كنــت.اأ�ســلكها.وجــدُت.هنــاك.

ا.ُيلقي.بظالله.داخل.ذلك.الفج.-التجويف-.الذي. �سوًءا.قوًيّ
مل.اأ�ســتِطع.حتديد.م�سَدره!.
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اقرتبــُت.يف.تــوؤدة.نحــو.نهايــة.الطريــق.والف�ســول.قــد.بــداأ.

يدب.داخلي،.ما.اإن.و�سلُت.لنهايتها.وبينما.كنُت.اأدَفع.براأ�سي.

يف.حــَذر.لأ�ستك�ِســف.الو�ســع.حتــى.�ســعرُت.ب�ســعوٍر.عجيــب.
متلَّكنــي.ملــا.راأيُتــه.اأمــام.عيني!.

يبُلــغ. احلجــم. ُمتو�ســطة. ــة. دائريَّ ب�ســاحة. اأ�ســبه. كانــت.

ُقطرها.ما.يقرب.من.ثالثني.مرًتا،.اأر�سها.ُمنب�سَطة.وم�ستوَية.

افرُت�َســت.بالنجيــل.الطبيعــي،.واأحاَطــت.بهــا.بع�ــص.ال�سخــور.

ــة.املرتفعــة.مــن.علــى.اجلانبــني.ب�ســكٍل.هــاليل،.بحيــث. اجلبليَّ

ــا.نحــو.اجلنــوب. ــف.وت�سيــق.تدريجًيّ كانــت.تت�ســع.مــن.املنت�سَ

والتــي.كان.يخرتقهــا.مــرى.مائــي.ميتــّد.داخلهــا.وينتهــي.

بركــة.�سغــرية.مــن.املاء.الفرات،.بينما.ناحَية.ال�ســمال.يوجد.

ــم.اإىل.اأيــن.تنتهــي،.كانــت.علــى.حــواف. ــة.ل.اأعل طريــق.طويَل

تلــك.ال�ســاحة.بع�ــص.امل�سابيــح.التي.تعَمل.بالكريو�ســني.والتي.

لها.م�سافات.ُمت�ساوَية. ت.ب�سكٍل.ُمن�سِبط.تف�سِ ُو�سَعت.وترا�سَّ

كة.وُتلقي.عليها.ظالًل.مهيَبة... لت�سنع.دائرة.حُتيط.بتلك.الِرْ

حقيقــة.رغــم.هــذا.املنظــر.ال�ســاحر.بــكل.املقايي�ــص.والــذي.
اأثار.�ســَغفي.وده�َســتي.لكنه.مل.يكن.م�سدرهما.احلقيقي!..

ــه.عنــد. ــتي،.بــل.مــا.راأيُت نعــم.مل.يكــن.ذلــك.م�ســدر.ده�َس
الركــة!.
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كانــت.هنــاك.فتــاة.جتل�ــص.بالقــرب.مــن.الركــة.ت�ســع.

قدميها.اإىل.جانبها.تتكئ.على.مرفقها.الأمَين.ت�ستِند.بوجهها.

على.راحتها.الُيمنى.بينما.كانت.اأنامل.يدها.الي�سرى.ُتداعب.
�سفحــات.امليــاه.العذبــة.يف.رقة.ودلل.يحب�ســا.الأنفا�ــص.

كانــت.فتــاة.�ســمراء.اللــون.جميلــة.ب�ســكٍل.ي�سعــب.و�سفــه،.

جمــاٌل.لــن.ومل.اأَره.مــن.قبــل.وقــد.ل.اأراه.ثانيــة،.مالمــح.وجهها.

ــا.هــي.تلــك. ُملفتــًة.تتميــز.بن�ســق.عجيــب،.ومــا.زاد.ده�َســتي.حًقّ

املــراأة.النوبيــة.التــي.كانــت.جتل�ــص.مــن.خلفهــا.وت�ســتند.علــى.

ُركبتيهــا.يف.احــرتاٍم.بالــغ.تقــوم.بتم�ســيط.�ســعرها.الأ�ســَود.

الناعم.الطويل.يف.عنايٍة.�ســديدة.و�ســعادة.باِلَغة.ظهرت.على.
اهــا. حميَّ

مل.اأُعــد.اأ�ســُعر.ب�ســيء.ُمطلًقــا،.ازدادت.�سربــات.قلبــي.

.خُميف.ملا.اأ�سابه.اإثر.هذا.ال�سهم.النافذ. حتى.و�سلت.اإىل.حدٍّ

الذي.اخرتقه.دون.ا�ستئذان،.اأغم�سُت.عينّي.ثم.فتحتهما.عن.

د.اأين.ل.اأحلم،.ولكنه.لي�ص.بحلٍم.اأو.َوهٍم.بل. اآخرهما.كي.اأتاأكَّ
احلقيقة.ت�سطع..

قامــت.تلــك.املــراأة.يف.هــدوء.ُمتجهــًة.نحــو.ذلــك.الطريــق.

ال�ســاحرة. تلــك. ترَكــت. بينمــا. تلمحنــي. اأن. دون. ال�ســمايل.

كــت.على.الفور. مبفردهــا،.مل.يكــن.هنــاك.وقــت.للتفكــري.فتحرَّ
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ُمتجًهــا.نحوهــا،.ومــا.اإن.راأتنــي.حتى.اعتدَلت.يف.جل�َســتها.وقد.

ــان،.فاقرتبــُت. اعتلــت.مالمــح.النزعــاج.والتوتُّــر.وجههــا.الفتَّ
هام�ًســا:.

لقــد.�سَللــُت.الطريــق.وفرَغــت.ُزجاجتــي.مــن.امليــاه.-.
ــا،.وكنــُت.اأبحــث.عــن.بع�سهــا. متاًم

قــت.بــي.لوهَلــة.وات�ســعت. ه.بكلمــٍة.واحــدة،.بــل.حدَّ ...مل.تتفــوَّ

ــة. ــا.الرقيق ــت.مالحمه ــا.لَن ــرعان.م ــم.�س ــة،.ث عيناهــا.ده�س

كاتــي،.اأمــا. .يف.هــدوٍء.ُتتابــع.كالمــي.وحترُّ واأخــذت.تنُظــر.اإيلَّ

ا�سة.تطيح.بكياين. اأنا.فقد.�سعرُت.بعا�سفة.من.امل�ساعر.اجليَّ

كلــه،.فنظــرت.اإليهــا.بابت�ســامة.وُدوَدة.علــى.وجهــي.وعالمــات.
الت�ساوؤل.يف.عيني،.ثم.اأخذُت.نف�ًسا.عميًقا.وقلُت.لها.يف.توتر:

اأاأ...-. اأمممــم... اأ... اأنــا.حممــود...حممــود.حلمــي....
اأنــا...اأاأ....يبــدو.اأين.قــد.�سللــُت.الطريــق.واأبحــث.عــن.

مــِت.يل.امل�ســاعدة؟ بع�ــص.املــاء،.هــال.قدَّ

َلت. مل.حتــر.جواًبــا،.فقــط.تلــك.النظــرات.العذبة.التــي.حتوَّ

اهــا.املنــري.فاأ�سفــى. ــة.ر�ســمت.علــى.حميَّ اإىل.ابت�ســامة.خفيَف

عليهــا.�ســحًرا.يخــرتق.العظام.مبا�ســرة...وبينمــا.عزمُت.على.
�ســوؤالها.للمــرة.الثالثة.و...
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»اأنت.هناك...ماذا.تفعل.عندك؟«.

ــة.قــد.عــادت.مــن.جديــد.حتمــل. ...كانــت.تلــك.املــراأة.النوبيَّ

ة.-بتلك. �سيًئا.ما.وهي.ُتلقي.على.م�سامعي.تلك.الكلمات.بحدَّ

اللكَنة.املميَّزة.لأهل.النوبة-.فنظرُت.لها.غري.ُمباٍل.وقلُت.لها.
يف.هدوء:

اأنا.اأبحث.عن.املاء.-.

توقفــُت.حلظــًة.واحــدًة.ثــم.اأكملــُت.واأنــا.اأ�ســاألها.يف.�ســغٍف.
مل.اأ�ســتِطع.كتمانه:.

َمن.تكون.هذه.الفاتنة؟-.

قاَلت.يف.لهجٍة.عدائيَّة.وا�سحة:

ــا.-. ــا.اذهــب.مــن.ُهن ــا،.هي ــاأنك...هي ــص.هــذا.مــن.�س لي�
ــَك.لــالأذى. �ــص.نف�س ــل.اأن.ُتعرِّ ــريًعا.قب �س

ثــم.نظــَرت.نحــو.�ســيدتها.-التــي.مــا.زاَلــت.تنُظــر.نحــوي-.

ــة.التــي.ل.اأعــرف.عنهــا.حرًفــا. ثهــا.باللغــة.النوبيَّ واأخــَذت.حُتدِّ
واحًدا!..

ــي.ُمطلًقــا،.ترُمقنــي.بنظــراٍت.ثاِقَبــة. ...مل.ترفــع.عينيهــا.َعنِّ

.اأنهــا.مل.تُعــد.ت�ســتمع.ملخدومتهــا!،.وبالطبــع.مل. ــل.اإيلَّ حتــى.ُخيَّ



99

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

اأفهم.�ســيًئا.من.كالم.تلك.ال�ســيدة،.ولكن.هناك.كلمة.واحدة.
اخرتَقــت.اأُذين،.عرفــُت.اأن.اأميِّزهــا.بو�سوح...»ح�ســناء«..

مل.اأنتِظــر.طويــاًل،.بــل.قلــُت.يف.�ســرعٍة.وف�ســول.واأنــا.اأنُظــر.
يف.عينيها.مبا�ســرة:.

ا�سمِك.ح�سناء؟.-.

...حقيقــة.مل.اأبــاِل.بنظــَرة.الده�َســة.البالَغــة،.وحتــى.اأكــون.

اأميًنــا.كانــت.قــد.ر�ســمت.نظــرة.بالَهة.�ســديدة.علــى.وجه.تلك.
ال�سيدة!..

.فّكهــا.ال�ُســفلي.ب�ســكٍل. ....ات�ســعت.عينيهــا.يف.ذهــول،.وتــدىلَّ

دتها،.مــا. ــا.لأننــي.عرفــُت.ا�ســم.�ســيِّ جعلنــي.اأ�ســِفق.عليهــا.حًقّ

ا.هو.رد.فعل.تلك.ال�ساحرة،.فقد.عادت.لتتكئ.على. �سغلني.حًقّ

ت. مرفقهــا.الأمَيــن.مــرًة.اأخــرى.يف.نعومــٍة.ودلل.وهــي.مــا.انفكَّ

تنُظــر.اإيّل،.ثــم.اأغم�ســت.عينيهــا.الزرقاويــن.ذاتــا.الأهــداب.

ــٍة.ُمتناهَيــة.اهتــز.لهــا.كيــاين،.ثــم.عــادت.بهمــا. الطويلــة.يف.ِرقَّ
مــرة.اأخــرى.يف.هــدوء.اإ�ســارة.منهــا.بالإيجاب.على.�ســوؤايل.

ــر.يف.ج�ســدي.وموجــة. ...�ســعرُت.بلفــٍح.مــن.النــريان.ينت�ِس

ة.مــن.امل�ســاعر.امللتهبة.تنتف�ــص.داخلي.فــوددُت.ال�سراخ. حــارَّ
قائاًل:.
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»كم.اأحبِك!«...

قطَعــت.تلــك.املــراأة.اأفــكاري.وهــي.تقــرتب.ِمنــي.يف.حتفــٍز.

ــح.م�ســريًة.بيدهــا.ُمعلنــًة.غ�سبهــا.ال�ســديد.قائلــة.بنــرٍة. وا�سِ
حادة:.

.يف.طريقــك.ُمبتعــًدا.مــن.هنــا.�ســتكون.-. اإن.مل.مت�ــصِ
ــَك.وخيمــة. عاقبت

قلُت.يف.هدوٍء.ُم�سرًيا.لها.بزجاجتي.الفارَغة:

فقط.اأريُد.بع�ص.املاء..-.

قاَلت.يف.غ�سب:.

ابتِعد.عن.هنا،.ل.يوجد.عندنا.ماء..-.

»بل.اأعِطه.املاء«..

ثت!. اأخرًيا.حتدَّ

اأخرًيا.�َسِمعُت.�سوتها!..

يا.اإلهي...ما.هذا.ال�سوت.العذب؟

اأن.يحــُدث. ــل. اأتخيَّ ين.ب�ســكٍل.مل. �ســوٌت.اقتحَمنــي.وهــزَّ
معــي!..
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ــحور.نحَوهــا.اأمــام. مــُت.كامل�س م،.فتقدَّ ــارت.يل.بالتقــدُّ اأ�س

نظــرات.البالَهــة.التــي.مــالأت.وجــه.خمدومتهــا...َدنــوُت.منها.

وهــي.ترفــع.كوًبــا.فخارًيــا.لمًعــا.وتغو�ــص.بــه.يف.هــذا.الينبــوع.

وُتخِرج.منه.بع�ص.املاء.وتدفعه.نحوي!،.اقرتبُت.منها.واأخذت.
عُتــه.يف.هــدوٍء.واأنــا.اأختِل�ــص.منهــا.النظرات. الكــوب.ثــم.جترَّ

كان.مــذاق.املــاء.رائًعــا.بحــق،.ومع.ذلك.اجلــو.الرائع.وهذا.

ال�ســعور.الذي.متلَّكني.وذلك.الوخز.الذي.�ســعرُت.به.يف.قلبي.
وجدُتني.اأقوُل.لها.فجاأة:

تــك.هذه.-. ــا.مل.تــَر.عينــي.مثيــاًل.لِرقَّ كــم.اأنــِت.فاتنــة...حًقّ
وجمالــك.هــذا.قــط...اأنــا.ل.اأعلم.ماذا.اأقــول!،.ومل.اأُعد.

ل.ذلك.ال�ســعور!. اأقَوى.على.حتمُّ

مل.تبعد.ناظَريها.عني.َقيد.اأمُنَلة.

مازالت.ترُمقني...

ة.ونظراتها. ــي.بعطرها.املفَعــم.باحليويَّ ...مازالــت.تخلــُب.ُلبِّ

ة...رفَعــت.يَدهــا.ُم�ســرية.اإىل.الُكــوب.الفــارغ.قائلــًة.يف. املحــريِّ
عذوبــٍة.فاَقــت.عذوبة.»جوليت«:.

هل.ُتريد.املزيد؟-.
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ج:. دفعُت.يدي.لها.بالكوب.دون.تفكري.وقلُت.يف.تهدُّ

اإن.اأذنِت.يل.-.

ــه.مــرًة. ...اأخــَذت.ِمنــي.الكــوب.وهــي.لتــزال.متــكاأة.َفمالأَت

مته.يل،.وما.اإن.لم�َص.الكوب.اأ�ساِبعي.حتى.عادت. اأخرى.وقدَّ
بيدها.ُم�ســرعًة.وعلى.ق�ســماتها.عالمات.ال�ســرود!..

ــاًل.لهــذا.املوقــف.اإل.اأن.مالحمهــا. ــق.قلي ــعرُت.بال�سي ...�س

ال�ســارَدة.األَزمتنــي.ال�سمــت،.نظــرُت.ملخدومتهــا.وجدُتهــا.

�سامتــًة.بينمــا.اختفــت.مالمــح.الطيبــة.وراء.ذلــك.الوجــه.
ــب.. العبو�ــص.وهــي.تنُظــر.نحوهــا.يف.ترقُّ

...اأمــا.هــي.فاأخــذت.تتطلَّــع.لتلــك.املــراأة.ثــم.نظــَرت.نحــوي.

.جاحَمــة،.فقامــت. ُحــبٍّ اأنهــا.نظــراُت. اأق�ســم. اأكاد. بنظــرة.

ت.يدها.خلفها.واأم�ســَكت.بقنينة. بالعتــدال.مــن.ِجل�ســتها.ومدَّ

ا.ورفعتها.نحو. فخاريَّة.يف.حر�ٍص.�ســديد.دفعت.بغطائها.اأر�سً

ٍة.ويف.�سعادٍة.ظهرت.على.مالحمها،.ثم. اأنفها.لت�ستن�سقها.بُقوَّ

ا.من.ذلك.ال�سائل.الوردي.الرائق.الذي.ان�سابت. و�سَعت.بع�سً

.ثــم.قالــت.يف.�ســعادة. قطراتــه.داخــل.الكــوب.ونظــَرت.اإيلَّ
.: حقيقية

اأتريد.البقاء.معي.اإىل.الأبد؟.-.
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�سرَخــت.خمدومتهــا.يف.هَلــٍع.�ســديد.حتــى.اأن.ج�ســدها.

اأخذ.ينتِف�ص.يف.قوة.يف.الوقت.الذي.�ســعرُت.فيه.بالندها�ــص.
ع: ــل.وت�ســرُّ ال�ســديد.جُلملتهــا!،.فقالــت.املــراأة.يف.تو�سُّ

لاا...يا.�ســيدتي.ل!!.�ســتكون.العواِقب.وخيَمة.والنهاية.-.
األيَمة!..

فبَكــت.-خمدومتهــا-. اأن.جُتيبهــا،. لهــا.دون. نظــَرت. . . .

ــل.اأن.تُعــود.عمــا.انتَوتــه،.فعــادت.بنظرهــا.نحــوي. وبــداأت.تتو�سَّ
ر.�ســوؤالها.يف.لهجــٍة.جــادة:. ُتكــرِّ

اأتريد.البقاء.معي.اإىل.الأبد؟-.

ــي.اأن.اأقبــل. .اخليــار،.كانــت.خطــَوة.جريئــة.ِمنِّ مل.يُكــن.لــديَّ

د. عر�سهــا.وطلبهــا،.حتــى.ت�ســاءلُت.يف.نف�ســي،.هــل.هــو.ُمــرَّ

هــا؟.لكننــي.وجــدُت. اإعجــاب.اأم.اأننــي.بالفعــل.�ســقطُت.يف.ُحبِّ
الكلمــات.جــَرت.علــى.ل�ســاين.كالــذي.اأ�سابــه.م�ــص:.

نعم.ح�سنائي...اأريد.واإىل.الأبد..-.

ة.لتدفــع.بكــوب.املــاء. ..ات�ســعت.ابت�ســامتها.وهــي.ُتعيــد.الكــرَّ

مــُت.تلــك.اخلطوتــني.واأنــا.اأمَلــح.تلــك.املــراأة.وقــد. نحــوي،.فتقدَّ

�ســقَطت.علــى.ركبتيهــا.يف.ذهــوٍل.�ســديد.وكاأنهــا.مل.ت�ســتوعب.
ما.يحــُدث!.
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...اأخــَذت.الكــوب.ورفَعتــه.نحــو.فمــي.فتخلَّلــت.اأنفــي.رائحــة.

ــة.جــًدا.جعَلتنــي.اأدُنــو.بالكــوب.نحــو.فمــي.ثــم...ثــم.�ســربت. ذكيَّ
الكــوب.كاماًل!....

...�ســقَطت.تلــك.املــراأة.كاملغ�ســي.عليهــا!،.بينمــا.اأ�ســارت.

يل.»ح�ســناء«.باجللو�ــص،.فدنــوُت.اأكــر.وجل�ســُت.جوارهــا،.
ــي:. ثن ــة.واأخــَذت.حُتدِّ ــعادة.جمَّ ــَمت.يف.�س فابت�س

اإن.-. تندِه�ــص. ول. اليــوم،. �ســتاأتي. اأنــك. اأعلــم. كنــُت.
اأخرُتــَك.اأين.كنــُت.يف.انتظــارك،.ول.ت�ســاألني.كيــف.
ــا.كيف!،.ولكني.حلمُت.بك.اأكر. هــذا،.لأين.ل.اأعلــم.حًقّ
ــاء.هــذا.مبالحمــك. مــن.مــرة،.بــل.راأيــت.وجهــك.الو�سَّ
ــة!. ــة.كالمــك.الرائع ــة.وعذوب ــك.الهادئ ــيَمة.ونظرات الو�س

عــادت.لتتكــئ.مــرًة.ثالثــة.وبــداأت.ُتداِعــب.�ســطح.املــاء.
الفــرات.هــذا.واأكمَلــت.يف.هــدوء:.

.منــذ.عــدة.-. نحــن.ُهنــا.لنــا.عــادات.وتقاِليــد.مل.تتغــريَّ
قــرون،.ولأين.مــن.�ســاللة.عريَقــة.والأنثــى.الوحيــدة.
يــة.مــن.تلــك.ال�ســاللة،.ولأننــا.ل.نقَبــل.م�ساهــرة. املتبقِّ
ــا.ينتظــرون.حفل.ُعر�ســي.بفارغ. الأغــراب،.ولأنهــم.اأي�سً
ال�ســر.حتــى.اأ�ســع.مولــوًدا.جديــًدا.يحِمــل.يف.عروقــه.
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ُروا.اإمتــام. ــا.وقــرَّ ــة؛.فقــد.اتفقــوا.جميًع الدمــاء.العريَق

زواجــي.نهايــة.هــذا.ال�ســهر.مــن.اأحــد.الأقــارب.والــذي.

ــل.هــذا،.رُجل.يف. يبُلــغ.مــن.العمــر.خم�ســني.عاًمــا!...تخيَّ

ج.بفتاة.يف.ُمنت�سف.عقدها. نهاية.عقده.ال�ساد�ص.يتزوَّ
الثالــث!..

رباًطــا. ليكــون. هــذا. »احليــاة«. �ســراب. �سنعــوا. وقــد. . . .

�ًســا.ودائًمــا.يجمــع.بــني.الزوجــني.ول.يجــوز.ُمطلًقــا.اأن. ُمقدَّ

يتناوله.�سوى.العرو�سني.حتى.ل.يكون.نذير.�ُسوؤم،.واأنا.مل.اأكن.

لأختــار.غــريَك.للــزواج.بــي،.ولأنَك.�ســربَت.مــن.قنينتي.فال.بد.

ج.ونهــرب.بعيــًدا.عــن.اأعُينهــم.اأو....اأو.يقومــوا.بقتلــي. اأن.نتــزوَّ
ــا!.. وقتلــَك.اأي�سً

...كنــُت.اأ�ســتمع.اإليهــا.يف.اهتمــاٍم.باِلــغ.لحًمــا.نظــرات.

الرجــاء.املمزوَجــة.بالأَمــل.املطلَّــة.مــن.عينيهــا.التــي.اأحاطتني.
بهــا،.ُموؤمًنــا.ب�ســدق.كالمهــا.الــذي.اأخَرتنــي.بــه.

عجيٌب.هو.القدر!.

ياأتينــا.مبواقــف.فا�سَلــة.يف.حياتنــا.بــدون.ميعــاد.�ســابق.

د،.ويف.الوقــت.الــذي.نُظن.فيه. وعلينــا.اتخــاذ.القــرار.دون.تــردُّ

اأننا.اخرتنا.الطريق.ال�سحيح.لن�سلكه،.نكت�ِسف.فيما.بعد.اأن.
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قرارنــا.هــذا.كان.خاطًئــا.ورمبــا.يت�ســبَّب.يف.توريط.اأحدهم.يف.
�ص.حياته.خلطــر.داِهم.. خ�ســم.اأهــوال.و�سعوبــات.قــد.ُتعرِّ

تنا.هي.ما.تدفعنا.لتخاذ.ذلك.القرار!. رمبا.اأنانيَّ

دة.للواقع!. رمبا.عدم.قراءتنا.اجليِّ

رمبا.هو.قَدرنا...رمبا..

...فجــاأة.وقعــُت.يف.ُحبهــا.حتــى.النخــاع.واأيقنــُت.بعــد.اللقــاء.

. الثالــث.اأننــي.بالفعــل.�ســقطُت.يف.غــزل.احلــب.و�ســباكه،.وِبــتُّ

ُمتيًما.بها.فن�سيت.كل.�سيء،.ن�سيُت.حايل،.وعملي.وُم�ستقبلي،.

اأهلــي.واأ�سدقائــي....ومل.اأُعــد.اأذُكــر.�ِســوى.وجههــا.املالئكــي.

واحلا�سر.الذي.اأحَيا.فيه،.هناك.ثمة.�سعور.�سكَن.�سدري.ول.

اأ�ستطيع.النفكاك.عنه...�سعور.حلو.املذاق.يزيد.معه.ظماأي،.
�ســعور.اأين.لن.اأ�ســتطيع.العي�ص.بدونها.

ــرُت.ع�ســرة.اأيــام.كاملــة.ق�سيُتهــا.معهــا.يف.نعيــٍم.تــام. ...تذكَّ

ة...اأجل�ــُص.معها.من.وقت.الغروب..حتى.�ســروق. و�ســعاَدة.اأبديَّ
ا.لنت�ســاَمر.ونتحاور.... ال�سم�ــص،.اأقطع.تلك.امل�ســافة.يومًيّ

ث.قلوبنا، تتالقى.اأعُيننا.وتتحدَّ

تتالَم�ص.جوارحنا.وتبت�ِسم.م�ساعرنا.
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ن�سحك.طوياًل.وتبكي.هي.كثرًيا؛.

تبكي.خوًفا.من.الغد.املجهول.

...ومل.يكــن.مــن.�ســبيل.�ِســوى.الهــَرب.والرحيــل!،.كانــت.

ج. بالفعل.فكرة.منونة.ولكني.اأهٌل.لكل.جنون...هناك.�سنتزوَّ

ونبتعــد.عــن.اأعينهــم،.نتــوارى.خلــف.زحــام.املدينــة.ونحَيــا.يف.
.اإىل.الأبد.. ُحــبٍّ

هــت.نحو.مكان. د.اأعــددُت.حقيبتــي.وتوجَّ ...ويف.اليــوم.املحــدَّ

متــواٍر.قــد.و�سَفتــه.يل.ُم�ســبًقا.واتفقنــا.علــى.اللقــاء.فيــه.ومــن.

ــق.نحــو.احلــب،.نحــو.احليــاة...وبينمــا.كنــُت.يف. هنــاك.ننطل

ًبــا.و�سولهــا.وقد.�سربني.اإع�ســار.من.التوتُّر،. انتظارهــا.مرتقِّ

ويف.الوقت.الذي.كنُت.اأرهف.�سمعي.لذلك.احلفيف.املت�سارع.

�سعرُت.بحركة.من.خلفي،.ومل.تكتمل.التفافتي؛.فقد.فاجاأَتني.

ا. �سرَبة.عنيفة.على.راأ�ســي.ترنحُت.على.اإثرها.و�ســقطُت.اأر�سً
و....و.فتحُت.عيني.لأجدين.ُملَقى.ها.هنا.على.هذه.الطاِوَلة!.

يًنا. .فجــاأة.دخَلــت.تلــك.املــراأة.-اخلادمــة-.حاملــة.�ســكِّ

�سخَمــة.وهــي.تقــرتب.ِمنــي.يف.غ�سٍب.�ســديد.فرفَعت.ال�ســكني.

عالًيــا.ثــم....ثــم.قامــت.بتمزيــق.احلبــل.من.على.يــدي.وقَدمي.
وقاَلــت.وهــي.تبكي:.
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اأنــَت.اأيهــا.الغريــب.ال�ســبب...اأنــَت.ال�ســبب.يف.ُفقدانهــا،.-.
ــدوا.اأنــك.قــد. روا.التخلُّ�ــص.منهــا.بعــد.مــا.تاأكَّ لقــد.قــرَّ
ُروا.الإطاَحــة.بــَك.اأنــت. ــِربَت.مــن.قنينتهــا،.لقــد.قــرَّ �َس
ــا.بعدهــا...ثــم.بَكــت.يف.حرقــٍة.وا�سحــة.واأكمَلــت:. اأي�سً

مل.ت�ســاأ.�ســيِّدتي.»ح�ســناء«.اأن.تكــون.�ســبًبا.يف.موتــَك.-.
ــى. ــاعدك.عل ــدَك.واأ�س ــَك.قي ــك.عن ــى.اأُف ــَلتني.حت فاأر�س
تنــي.اأن. الهــرب،.واأعَطتنــي.هــذه.احلقيبــة.لــَك،.واأو�سَ
قــد. واأنهــا. قبلــك. �ســخ�ص. تع�ســق. مل. اأنهــا. اأخــرَك.
هــا.وحياتهــا.لــك،.كانــت.تعلــم.هــذه.النهايــة. وهَبــت.ُحبَّ
تــني،.و.تريــدَك. ب.مرَّ ومل.ُتخــرك.بهــا.حتــى.ل.تتعــذَّ
جــَت.ووهبــك.اهلل.يف. األ.تن�ســاها.مــا.حييــت،.ولئــن.تزوَّ
ــًدا.وقــم.بت�ســميتها. يــوٍم.مــا.بطفلــة.جميلــة.اعــِن.بهــا.جيِّ

»ح�ســناء«.

�سمتت.لتلتِقط.اأنفا�سها.ثم.اأكمَلت:.

كما.اأنها.ُتريدك.اأن.َتِعدها.اأنك.لن.حُتاول.م�ســاعدتها.-.
لأنــك.لن.ت�ســتطيع.الهرب.مــن.قَدر.اهلل...واأخرًيا.تقول.
ــر.دائًمــا.تلــك.اجلملــة.التي.هم�َســت.لــك.بها.يف. لــك.تذكَّ

اأُذنــك...وداًعــا.يــا.�ســيدي.»حممــود«...وداًعــا.



109

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

رها. لقد.م�سى.على.هذا.املوقف.ع�سرة.اأعوام.كاملة.اأتذكَّ

ر.تلك.الأحداث.الأخرية.واأنا.اأجل�ص. بني.احلني.والآخر،.اأتذكَّ

ــًكا.باحلقيبــة.التــي. داخــل.هــذا.القطــار.عائــًدا.للديــار.مُم�س

اأعطتنــي.اإياهــا.اخلادمــة،.فنظــرُت.لهــا.طوياًل.ثــم.فتحُتها.يف.

�سَغف.لأِجد.بها.لفافة.غريبة!...فككُتها.�سريًعا.لأجد.داخلها.
تلــك.القنينــة.التي.حتوي.داخلها.�ســراب.احلياة!.

...كانــت.دموعــي.تت�ســاقط.وتن�ســاب.وقتــذاك.بينمــا.كنــت.

ــًرا.ُجملتهــا.التــي. اأنُظــر.عــر.زجــاج.القطــار.يف.هــدوٍء.متذكِّ
هم�َســت.بهــا.يل....

ــراق.ل.حمــال،. ــا.الِف ــل.وكان.قَدرن ــوم.الرحي ...»اإن.جــاء.ي

ي.بــكل.ما.اأمِلك.بــل.باأثَمن.ما. ــًدا.اأين.حينهــا.�ســاأُ�سحِّ اعَلــم.جيِّ
اأمِلــك.-روحــي-.يف.�ســبيل.ُحبــك.وحــَده...فال.تن�ســاين«.

ا.اإىل.الأبد،. ..ول.اأعلــم.بعــد.تلــك.ال�ســنوات.هــل.فقدُتهــا.حًقّ
اأم.اأن.القَدر.يحِمل.يل.مفاجاأة!...

C C C
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القصة السابعة

h
»ورحلت«

.مــا.كانــت.تخ�ســى. ــدَّ اعتــاَدت.عيناهــا.ُظلمــة.الغرفــة،.ل�َس
الظــالم،.لكــن.هــذه.الليلــة.مل.تُعــد.تخ�ســاه.بعــد!.

جافــى.النــوم.ُمقلتيهــا،.حاوَلــت.اأن.تغُفــو.ولــو.قليــل،.لكــن.

يــق.مل.مينحاها. تلــك.امل�ســاعر.الثائــرة.ب�سدرهــا،.وذلــك.ال�سِ

ت. عــد.يف.ال�ســماء،.مدَّ .�سدرهــا.ي�سَّ الفر�ســة؛.ف�ســعَرت.ويــكاأنَّ

يدهــا.ت�سغــط.مقب�ــص.امل�سبــاح.امل�ســتقر.علــى.الكومــود،.ثــم.

ت.ي�ساًرا.تتطلع.لوجهه.النائم.وقد.غط.يف.�سباٍت.عميق... التفَّ

فجــاأًة.�ســرَعت.تبكــي.وتنتِحــب.يف.هــدوء،.تت�ســاَقط.دمعاتهــا.
ق.وجنتيهــا،.وت�سنــع.اأخدوديــن.ُمتَّقديــن.بهما. امللتهبــة.لُتحــرِّ

ــر.حياتهمــا.الهادئــة.وزواجهما.ال�ســعيد،.فكم. اأخــَذت.تتذكَّ
حُتب.هذا.الرجل!،
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ته!،. كم.حُتب.ُقوَّ

كم.حتب.رُجولته.وطيبته!....

ــة،. القويَّ وعالقتهمــا. الرا�ســخ،. ُحبهمــا. ــر. تتذكَّ كانــت.

ــل. بــة،.وبيتهمــا.ال�ســعيد...تعلــم.اأّنــه.قــد.حتمَّ ومعاملتهمــا.الطيِّ

.ُمت�ســبًثا.بهــا.فحبــه.لهــا.قــد. منهــا.الكثــري،.وُرغــم.ذلــك.ظــلَّ
تخّطــى.حــدود.العقــل.

ــت.وهــو.�ساِمــد.اأمــام.ُعنفها.وتوتُّرهــا.اللذان.ل. �ســهور.م�سَ

ا،.تتهلَّل.اأ�ساريرها. ينتهيان،.كان.ِحلمها.كاأي.اأنثى.اأن.ت�سري.اأًمّ

دها،.تبت�ِســم. بــاأول.�ســعور.بالغثيــان،.تفــرح.بتكــّور.بطنهــا.ومتدُّ

م�سدوهة.مع.اأول.ركل.جلنينها،.وت�سحك.حينما.ترى.ب�سمة.

ــه.الرقيــق.تطبــع.علــى.جــدار.بطنها.اخلارجي.لكــن....لكن. كفِّ

ر. هلل.اأمور.ُيبديها.ول.يبَتديها،.فلحكمٍة.ل.يعلمها.�سواه.مل.ُيقدِّ
لها.ذلك.احللم.

تنَه�ــص. الوحــدة. براِثــن. واأخــَذت. الياأ�ــص،. فاأ�سابهــا.

بج�ســدها.الــذي.اأخــذ.يف.النحــول،.بــداأت.تغزوهــا.الُعزلــة،.

وتر�سم.عليها.مالمح.الكتئاب.ُرَويًدا.رويًدا.حتى.ُحفرت.على.
ــا.حتــاذي.خطــوط.الزمــن!. وجههــا.خطوًط
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تلــك.الزهــرة.اليانعــة.ُمنَعــت.عنهــا.ال�ُســقيا.فبــَدت.ذاِبَلــًة،.
ة!. ومائَلــة،.وُم�سفرَّ

�سحكتــه. البت�ســام،. دائــَم. ُمتجلــًدا. فمــازال. هــو. اأمــا.

ه. حا�ســرة،.يحتويهــا.بنبــع.حنانــه.الــذي.ل.ين�ســب،.وفي�ص.ُحبِّ

ــا. ــا.ازدادت.هــي.ُعنًف الــذي.ل.ينتهــي،.وكلمــا.ازداد.فيهــا.ُحًبّ
ــد. ــر.ويتجلَّ ــه.اإل.اأن.يثاِب ــا.كان.من ــًة،.فم و�سرا�س

مل.تُكــن.ت�ســُعر.بنف�ســها.عندمــا.األَقــت.بج�ســدها.يف.�ســدره.

احلنون.جْته�ُص.ببكاٍء.حاٍر.ملتهب،.فقام.من.نومِه.فِزًعا.على.

هــا.اإليــه. �ســوت.نهنَهِتهــا،.وقبــل.اأن.ي�ستف�ِســر.عــن.حالهــا.�سمَّ
واأحاَطهــا.بذراَعيــه.واحتواهــا.وهــو.ُيهدِهدها.قائاًل:.

ماذا.بك.حبيبتي؟.ماذا.حَدث؟.-.
ت: .يف.بكاٍء.مريٍر.ردَّ

ل.�سيء..-.

احلاِلَكــة،.-. الليــل. ُظلمــة. يف. تبكــني. اأراِك. �ســيء؟!. ل.
وُتخريننــي.اأنــه.ل.�ســيء!.

ك�َســى. وقــد. اإليــه. نظــَرت. اعتدَلــت.مت�ســح.دمعاتهــا،. . . .

ت.يدها.نحو.وجهه.وهــي.حُتاول.عبًثا. ال�ســوُق.مالحمهــا،.فمــدَّ

ها.الب�ص.على.وجنته.ثم.قالت.هام�سة:. البت�سام،.وربَتت.بكفِّ
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كنــُت.اأذكــرَك.ب�سحــوي،.كمــا.ُتَذّكــُرين.اأحالمــي.بــك!،.-.
اأتذّكر.اأيامنا.اخلوايل،.واأ�ستاُق.لها.ك�سوق.الأم.لولدها.

املغرِتب.

. ــٍبّ ــه.يف.ُح ــل.راحت ــا.وقبَّ ه ــَط.كفَّ ــه.والتق ــدَل.مــن.نوَمت اعت
.و�ســَجن: امتلكــه.ثــم.قــال.يف.ُحــبٍّ

حبيبتــي،.اأخرينــي.ملــاذا.تبِكــني.هكــذا؟.األ.تعلمــني.كم.-.
.من.حالتك.تلك؟ ب.واأتاأملَّ اأتعذَّ

عــادت.لبكائهــا.ُمــدًدا.ثــم.اأجاَبتــه.مــن.بــني.ن�ســيجها.
واأنفا�ســها.امللتاَعــة:

لــت.غ�سبــي،.ل.اأنكر.-. لتنــي.كثــرًيا،.وحتمَّ اأعلــم.اأنــَك.حتمَّ
عليك.ُمعاناتك.ِمّني...نعم.اأعلم.ذلك.جيًدا..

...�سمَتــت.برهــًة.وعــادت.تتطلَّــع.اإىل.مالحمــه.بعينــني.
ــدت.بغيمــاٍت.و�ُســحب.�ســريًعا.مــا.اأ�ســقطت.مــا.حتِملَنــه. تلبَّ

ــم. ــه.ث ــا.منامت ــت.دموعه ــدره،.وبلَل ــها.يف.�س ــت.راأ�َس ...دفَن
ا�ســتطرَدت.مــن.بــني.دمــوع.حــارة،.ونهنهــة.ُموؤملــة:

اأعطيتنــي.مــا.مل.ُيعطنيــه.�ســخ�ص.�ســواك،.منحَتنــي.-.
ع.على.هذا.الكون.لكَفاه.رغم.ق�ســَوته.هذه،. حناًنا.لو.ُوزِّ
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ــذي.ل.يغي�ــص،. ــايف.ال ــا.مــن.نبعــك.ال�س ــقيَتني.ُحًبّ اأ�س

�ســملَتني.بُنبــل.اأخــالٍق.عجــزُت.عــن.و�سفــه،.وغلَّفتنــي.

.لطاملــا. ــٍر،.اأعــرتف.اأينِّ بطيبــٍة.مل.اأرهــا.يف.مكنــون.ب�َس

يــُت.لــك.قــدرك. ــَك.وياليتنــي.وفَّ ــرة.يف.حقِّ كنــُت.ُمق�سِّ
الــذي.ت�ســتحق!....

...رفَعــت.راأ�َســها.تنُظــر.لعينيــه.العميقتــني،.ثــم.دفَعــت.

بنف�ســها.مــرًة.اأخــرى.يف.�ســدره.واأردَفت.بنحيٍب.ون�ســيج.قَذَفا.
بقلبــه.التوتُّــر:

لقــد.عاملَتنــي.لــكاأين.اأمرَيتــك.ورغــم.ذلــك.مل.اأجنــب.-.
لــك.طفــاًل.حتمــل.مالمــح.وجهــه.ق�ســماتك،.فاحت�ســبَت.
ــل،. ــوق.مــن.قب ــى.خمل ــٍن.مل.اأعهــده.عل ــَرٍم.ودي ــت.بك اأن

لــَت.اإيذائــي.لــك.يف.�سمــود.قــد.اأخجلنــي!.. وحتمَّ

...وا.زوجــي.احلبيــب...اأنــا.مل.اأحــب.�ســواك،.ومل.اأ�ســُعر.

ة. بالأمــان.اإل.واأنــا.بــني.يديــك.ويف.�ســدرك،.فاأنــت.زوجــي.وُقــرَّ

عينــي.وروحــي،.اأريــدَك.اأن.تعلــم.�ســيًئا،.اأيّن.كنــت.اأغــار.عليك.
ومازلُت.اأغار،.بل.و�ساأظل.اأغار.عليك.يف.كل.وقت.وكل.حني!.

�ساأظل.اأغار.عليَك.يف.حياتي،.ويف.مَماتي.ويف...

ويف.قري.
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ــر. نعــم.قــري،.فاأنــا.ذاهَبــٌة.ل.حماَلــة.فــال.تن�َســاين،.وتذكَّ
.اأحبــك.ومــا.اأحببــُت.اأحًدا.�ســواك. دائًمــا.اأينِّ

هــا.ل�ســدره.يف.قــوٍة.ثــم.قــال.ب�ســوٍت.تهتــز.نراتــه. �سمَّ
ــك.ِمنــه.الهَلــع: بعدمــا.متلَّ

بيتنــا.-. يف. َمعــي. �ستعي�ســني. هــذا،. تقــويل. ل. حبيبتــي.
و�ســُرزق.بطفلــة.ح�ســناء.حتمــل.وجهــِك.املالئكي.هذا،.
د.اأطرافنا،. �ســنحَيا.�ســِوًيّا.حتى.تنكم�ص.جلودنا،.وتتجعَّ

ويك�ُســو.ال�ســيب.خ�ســالت.�َســعرنا.

كانــت.لكلماتــه.وقًعــا.وا�سًحــا.عليــه،.فجــاءت.مزيًجــا.بــني.

ها.اأكر. العذوبــة.وال�ســجن.الأمــر.الذي.دفعه.لالنفعــال،.ف�سمَّ
لــراح.�سدره.وا�ســتطرد:

ــك،.كيــف.�ساأعي�ــص.دونــِك.واأنــِت.معنــى.-. اأخرينــي.بربِّ
احليــاة،.بــل.كيــف.�ساأعي�ــص.دونــِك.واأنــِت.معنــى.احلــب.

والإخال�ــص،.ومعنــى.الوفـــ...

حبيبتي؟!

حبيبتي.ملاذا.ل.جُتيبيني؟

حبيبتي،
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حبيبــ...

ومل.يُكن.هناك.من.يُرد.على.نداه.بجواب!؛.

فقد.ترَكته.ورحَلت،.

اإىل.الأَبد.

C C C
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القصة الثامنة

h
»أم رتيبة«

ل. ــه،.حــوَّ علــى.ا�ســتحياٍء.وثمــة.ابت�ســامة.توتــر.حتتــل.وجَه

نظــَره.لتلــك.الأطبــاق.التــي.افرُت�َســت.بها.املائــدة،.يتطلَّع.اإليها.
يف.قَلــق.

ــل.كل.تلــك.املعانــاة،.ول.ي�ســُرخ.يف.وجههــا.بقــوٍة. مَل.يتحمَّ

كاأي.رجــٍل.�ســرقي.اأ�سيــل.وُيخرهــا.اأن.طعامهــا.�ســيء.للغاَيــة.

ــي.جاهــل.ل.يقــراأ.ول.يكتــب. واأن.عالقتهــا.بالطهــي.كعالقــة.اأُمِّ
ة«!. ومي�ســك.بيده.كتاب.»اأين�ســتني.والن�ســبيَّ

ــب. الغ�سَ »اأن. مقولــة. ابتــدع. الــذي. الأحمــق. ذاك. َمــن.
حماَقــة؟«.

فلي�ص.كل.الغ�سب.حماقة.
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نها.در�ًســا. .لــو.اأن.األقــى.تلــك.الأطبــاق.يف.وجهها.لُيلقِّ كــم.ودَّ

ا.لي�ــص.كل. جة...حًقّ عنيًفا.حتى.يرد.من.نريان.غ�سبه.املتاأجِّ
الغ�سب.حماقة،.كما.اأنه.لي�ص.باأحَمق.

ل.فظاظتها، عليه.اأن.يتحمَّ

ل.�سطَوتها،. عليه.اأن.يتحمَّ

ل.وقع.ا�سمها.على.اأُذنه!. ا.اأن.يتحمَّ وعليه.اأي�سً

اأم.رتيبة!.

يــا.لــه.مــن.ا�ســٍم.اأحَمق.ُي�ســعرك.اأنها.جاءت.من.رِحم.َن�ســل.
ا.و�سِكينة!. ريَّ

نعــم.هــو.ذاك.الرجــل.اخلُلــوق.الــذي.ُيريــد.اأن.يحَيــا.يف.

ئة.معه.ومع. هــدوء،.ولكــن.ِبــال.»اأم.رتيبــة«،.وبال.مواقفها.ال�ســيِّ
جريانها.

كانــت.»�ســماح«.جارتهــا.-تلــك.الفاِتنــة-.دوًمــا.ُتلِقــي.عليها.

ــدرج.اأو.بامل�سعــد،.فكانــت. ــى.ال ــة.حينمــا.تتقابــالن.عل التحيَّ

ث.ب�ســوٍت.عــذب.ُيذكــرك.باإحدى.معزوفات.موت�ســارت. تتحــدَّ

ه.األف.األف.كروان. ال�ساحرة،.فيخُرج.من.حلِقها.الكالم.ويكاأنَّ
ي�سُدو!.
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ــر،.ُتزِمــر.وتُخــور.كَثــْور. �ــص.وتذمُّ كانــت.تنظــر.اإليهــا.بت�َسرُّ

.احلال.هكذا.حتى. َة.برد.ُمقت�سب،.وظلَّ هاِئــج،.ثــم.تــُرد.التحيَّ

جــاء.يــوم.اأوقَفتــه.فيــه.لت�ســاأله.عــن.�ســيء.خا�ــص.با�ســتخراج.

بع�ص.الأوراق.لأنه.يعمل.بال�سجل.املدين،.ف�سمَعتهما.من.وراء.
البــاب.ففتَحتــه.فجــاأًة!،.كان.موقًفا.ُم�سحــًكا.للغاية...

ــا.بقب�ســة. ــت.علــى.زوجهــا.لُتطيــح.بــه.اأر�سً فقــد.انق�سَّ

ــت.اإىل.تلــَك.امل�ســكينة.لتده�ســها. �ســاِحقة.بــني.عينيــه،.ثــم.التفَّ

كحاِفلــة.�سخَمــة.فقــَد.قائُدهــا.املقــدَرة.علــى.ال�ســيطَرة.علــى.
مقودهــا.ومكابحهــا!...

هكذا.انتقَمت.»اأم.رتيبة«.منها.

ك�سَرت.�ساَقيها،

جلــروح. اإ�سافــة. ال�ســدري،. قف�سهــا. عظــام. ــَمت. ه�سَّ
مــه!... وتورُّ وجههــا.

تلــك. ــل. حتمَّ اململَّــة. احليــاة. تلــك. ورغــم. اأنــه. املده�ــص.

ــد.�سناعتهــا.واإلقائهــا.دائًمــا.بــني.يديــه. ال�سغــوط.التــي.تتعمَّ

وعلــى.عاتقــِه،.لكــن...كل.تلــك.ال�سغوط.وامل�سائب.�ســيء.واأن.

يُعــود.مــن.عمِلــه.وبعد.انتهاء.يــوم.ُمرِهق.ع�سيب.ثم.يجد.تلك.

زة.مــن.الطعــام.والتــي.تبتكره.�ســيًئا. الأ�سنــاف.الغريبــة.واملقــزِّ
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اآخر!،...الغريب.اإنها.تعتِقد.بل.ُتوؤِمن.بجوَدة.ما.ت�سَنعه.متاًما.

ل. كـ.»�سيف«.يف.مطعم.7.جنوم!،.والأغرب.اأنه.دائًما.ما.يتحمَّ
�سنيعتهــا!.

ــر.ذلــك.اليــوم.عندمــا.اأخَرهــا.-مازًحــا-.اأن.الطعــام. .تذكَّ

ينُق�ســه.بع�ــص.امِللــح،.ثــم.ليجدهــا.يف.اليــوم.التــايل.اأنهــا.رمبا.

ا�ستعانت.بالإنتاج.اليومي.كاماًل.ل�سركة.امللح.وال�سودا.لت�سعه.

علــى.طعــام.الغــداء،.وحينما.نظَر.اإليها.حُماوًل.ال�ســكاَية.حتى.

هــا.�ستفرت�ُســه،.ومــا.كان. بالنظــرة،.زجــَرت.لــه.وزمــَرت.وكاأنَّ

ع.مــا.يقــرب.مــن.ع�ســرين.لــرًتا.مــن.املــاء. منــه.�ســوى.اأن.يتجــرَّ
لــريوي.بهــا.ظَماأه.عقب.تناولــه.الطعام.كاماًل!.

ــر.ذلــك.وهــو.ينُظــر.للمائــدة.يف.امتعا�ــص،.رفــع.راأ�َســه. تذكَّ

نحوهــا.لينظــَر.اإليهــا.فوجدهــا.تِقــف.�ســاخَمة.ُمنتظــرة.تعليَقه.

علــى.الطعــام.الــذي.بذَلــت.فيــه.ُجهــًدا.م�سنًيــا.حتــى.ُتخرجــه.
ب!. بذلــك.املذاق.اخلــالَّ

ترفــع.اأحــد.حاجبيهــا.لأعلــى،.تنُظــر.اإليــه.نظــرًة.خُميفــًة.

مــن.�ســاأنها.اأن.جتعلــه.ُيعيــد.ح�ســاباته.األــف.مرة.قبــل.اأن.يقدم.
ر!. علــى.عمــل.ُمتهوِّ

ا.بيدهــا.اليمنى.التــي.اأراحتها.اإىل. كان.هنــاك.�ســكيًنا.حــادًّ

عت.قطرة.من.ح�ساء.ال�سوربة.على.�سطح. جانبها،.بينما.جتمَّ
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تلــك.»الكب�ســة«.التــي.خلــدت.بــني.يدها.الأخــرى.لُتلقي.بحتفها.

�ســاقطة.علــى.الأر�ــص.فتنُظــر.اإليهــا.يف.ق�ســَوٍة.عجيَبــة.وكاأنهــا.
ا!. �ســتنتِقم.منها.-القطرة-.ل�ســقوطها.اأر�سً

�ُســرعٍة. يف. الُيمنــى. قدمهــا. مب�ســط. تــُدق. �سرا�ســة. يف.
�ســاعَدت.كثــرًيا.علــى.زيــادة.توتُّــره!.

رفــع.تلــك.امللَعقــة.اأمــاَم.عينيــِه.يف.قهــٍر.مل.يظهــر.علــى.

وجهه،.ثم.نظر.ل�سطحها.امل�سقل.الناعم.والذي.عك�ص.وجهه.

ب�ســكٍل.مقلــوب،.فمــا.كان.منــه.�ســوى.اأن.ميــد.يــَده.نحــو.ح�ســاء.
ال�ُســوربة.

.ما.هذا؟

هناك.�سيء.يطُفو.فوق.ال�سطح!.

�سعَر.بالغثيان..

ــة.داخــل. ــه.بهــذه.العبــارات.وهــو.ُيقِحــم.امللعَق ث.نف�َس حــدَّ

بها.نحو.َفمه.خائًفا.اأن. ٍد.�سديد.اأخذ.ُيقرِّ احل�ساء،.ثم.ويف.تردُّ

يفــرغ.مــا.بجوفــه.داخــل.احل�ســاء!،.اأدخل.طــرف.امللَعقة.داخل.

فمــه.وهــو.ينُظــر.اإليهــا.ُمبت�ســًما،.ثــم.اأغلــق.فَمــه.على.�ســطحها.

ويف.قهٍر.�سديد.ابتَلع.الكميَّة.وهو.يدُعو.اهلل.باأن.ل.يظهر.على.
مالحمــه.اأثــر.ذلك.احل�ســاء.املقزز!.
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ــة. ــاق.وثم ــعوره.بالختن ــى؛.ل�س ــه.الأعل ــل.ِزر.منامت ــداأ.بَح ب

قطــرات.مــن.العرق.بداأت.تظهر.علــى.جبَهته،.مازالت.ترُمقه.
تها. ــر.عــن.اأنيابهــا.ُمعربًة.عــن.ِنيَّ وُتك�سِّ

ما.هذا.اأي�سا؟

»الأرز.نيًئا!«.

وما.اجلديد!.

ــه.بذلــك.وهــو.ُيجاهــد.يف.ابتالعــه،.نظــر.اإىل. اأخــَر.نف�َس

.بقــول.�ســيء.مــا،.لكنهــا.قاطَعتــُه.بزمــرٍة. مالحمهــا.وهــمَّ

وهمَهمــٍة.غــري.مفهومــة.وهــي.ُت�ســري.»بالكب�ســة«.نحــو.الأطبــاق.
فَفهــَم.مغــزى.الإ�ســارة!.

عليه.بتناول.الأطباق.جميًعا!.

نظــر.علــى.ميينــه.طالًبا.النجــدة.والعون.من.ابنــِه.ال�سغري.

ًيا.وهو.مي�سم�ص.�ســَفتيه.ُم�ســتمتًعا. فوجــده.ينُظــر.اإليــه.ُمت�ســفِّ
ه. بذلــك.)العك(.الذي.�سنعته.اأمُّ

ى.مــن. كــم.اأنــَت.بِغي�ــص.اأيهــا.اخلرتيــت.الوِقــح،.اأتت�ســفَّ
اأبيــك؟
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يف. الغا�سَبــة. الدمــاء. اأجــَرت. حلِقــه. يف. مبــرارٍة. �ســعر.

ة.ل�سْفع.ذلك.الوغد. �ًســا.وب�ســدَّ ُعروقِه.حتى.وَجد.نف�َســه.ُمتحمِّ
ال�سغــري.ومــن.ثــم.الإطاحــة.باأنثــى.فر�ــص.النهــر.هــذه.

عــاِرم. ــٍب. غ�سَ يف. فوَقــف. الفكــرة.يف.حلظــة. اختمــرت.

ُمتذكــًرا.تلــك.الأعــوام.التــي.ق�ساهــا.يف.�سمٍت.يفعل.كل.�ســيء.
رغًمــا.عنــه!.

ياأُكل.رغًما.عنه،.

ي�سرب.رغًما.عنه،.

وي�سمت.رغًما.عنه....

ب.بلَغا. .وغ�سَ ــا.وهــو.ينُظــر.لبنه.يف.غــٍلّ األقــى.بامللعَقــة.اأر�سً

ذروتيِهمــا،.اأخــذ.تلــك.اخلطــَوة.ليم�ســكه.مــن.تالبيبــه.وُيطيــح.

ــة. ــيٍة.حقيقي ــة،.التفــَت.اإليهــا.يف.وح�س ــا.ب�سفعــٍة.قويَّ ــه.اأر�سً ب

ا�ســتغربها.يف.نف�ســه،.ورمقها.بنظرة.ناريَّة.جمدت.الدماء.يف.

عروقهــا.حتــى.اأن.ال�ســكني.�ســقطت.مــن.يدهــا.وهــي.تُعــود.اإىل.

الــوراء.يف.خــوف،.فالَنــت.مالحِمهــا.فجــاأة.واعــرتى.وجههــا.
مالمــح.ال�سعــف.والقَلق!.

.يقــرِتُب.منهــا.وهــو.ُيلقــي.علــى.م�ســامعها.عبــارات. ظــلَّ

غا�سبة.قد.�ســمَلها.بع�ص.ال�ُســباب.كانت.»حم�ســورة«.يف.حلِقه.
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ــف.اأمامها.ونظرة.�ســر.خُميفــة.اأطلَّت.من.عينيه،. وجوِفــه،.توقَّ

رفــَع.يــده.وهــَوى.بهــا.بــكل.مــا.اأُوتــي.مــن.قــوة.ليلطــم.وجههــا.يف.

ق�ســَوٍة.�ســديدة.اقتلعتهــا.مــن.وقفتهــا.لتطــري.ن�سف.مــرًتا.على.
الأقــل.وت�ســقط.مه�ســًة.يف.البــكاء.ثــم...

.هكذا؟ ملاذا.َتنُظر.اإيلَّ

اأجننت.اأنَت.اأم.ماذا.حدَث.لك؟

ملاذا.ل.تتكلَّم؟.هل.اأ�سابَك.ال�سمم؟.هاه.

قطَعــت.بتلــك.العبــارات.ُحلمــه.اجلميــل.بتلقينهــا.در�ًســا.

ــًيا،.نظــر.للملعقــة.يف.�ســروٍد.تــام.والتــي.مازالــت.حتمــل. قا�س

ــه.ا�ســتيقظ.مــن.حلــم.عميــق،. الأرز.فاأفــاق.دفعــًة.واحــدًة.وكاأنَّ

ًيا،.فاأدار. نظر.اإىل.ابنه.يف.�سمٍت.فوجده.مازال.يبت�سم.ُمت�سفِّ

وجهه.اإليها.لري�سم.ابت�سامة.ُم�سطنعة.وي�سع.امللعقة.يف.فمه.

ويبــداأ.امل�ســغ،.ثــم.اأ�ســار.لهــا.باإبهاِمــه.عالمــة.ال�ستح�ســان،.

ه.بقهــر. .علــى.الطعــام.كحيــوان.�َســِره.وهــو.يلَعــن.يف.�ِســرِّ وانكــبَّ

وياأ�ــٍص.ُم�ست�ســلًما،.يلعــن.تلــك.اللحظــة.التــي.راأى.فيهــا.زوجتــه.
الطــروب....»اأم.رتيبــة«.

C C C
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القصة التاسعة

h
اجة«

َ
التي الح

َ
اب خ

َ
»نق

..
لــُت.مــن.احَلاِفلة.يف.�سجٍر.واآثرُت.ا�ســتكَمال.م�ســرَيتي. ترجَّ
للعودة.اإىل.املنزل.�سرًيا.على.الأقدام...اجلو.ُم�سم�ص.وهناك.
ار.باِرد.ي�سرب.الأجواء.ُي�ســعرك.مُبتعة.الطق�ــص.الرائع. ثمة.تيَّ
�ــص.ال�ســيارات،.الأمر. لول.وجود.ذلك.الزدحام.املروري.وتكدُّ
الذي.يدفعك.لل�ســخط.الَعارم.على.ال�ســائقني.والنا�ــص.جميًعا.

ن.فيها!. واحلكومة.والبلد.مِبَ
ــطة.اأتَّخــذ.ُطرًقــا.خمت�ســرة؛. كنــت.اأ�ســري.يف.�ُســرعٍة.ُمتو�سِّ
ــه.-ورغــم. ــعرُت.مع ــذي.�س ــوي.ال ــث.الفو�س ــا.لهــذا.العب جتنًب
ــات.العــَرق.الَبــاردة.قــد. ــن.الطق�ــص.املائــل.للــرودة-.بحبَّ حت�سُّ
ــب.وتت�َســابق.ب�ســكٍل.طــويل.يف.ظهــري،.بتجويــف. بــداأت.تت�سبَّ
عمودي.الفقري.متاًما،.مما.اأثار.حنقي.ول.و�سيَّما.بن�سوحها.

ــا.علــى.جبهتي. اأي�سً
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»اأ�ستغفرَك.ربي.واأتوُب.اإليك«.

ــق.بينــي.وبــني.نف�ســي،. ــٍب.حاِن هــُت.بهــا.يف.غ�سَ هكــذا.تفوَّ

األَعــن.تلــك.الزحمــة،.وهــذا.ال�ســعب.الفو�ســوي،.مثلــي.مثــل.كل.
ال�ســاخطني.علــى.هــذا.البلد.

ال�ســارع. ذلــك. ُمتخــًذا. مييًنــا. اأنحــِرف. كنــُت. وبينمــا.

ــا.لالبتعــاد.عــن.نفــري.ال�ســيارات.املزعــج،.وعــن. ــق.درًب ال�سيِّ

ــة.التــي.جعلت.من. اجــات.الناريَّ عــدم.ال�سطــدام.ببع�ــص.الدرَّ

ــا،.وبالأخــري.جتنــب.رائحــة.عــرق. ًه ــا.ومتنزِّ الر�سفــان.مرتًع

هــوؤلء.الب�َســر.املزعجــني...ظهَرت.اأمامي.فجــاأًة.وانبلَجت.من.
ــدم!... الع

ما.هذا.العبث!.

م.نحــِوي.يف.�ُســرعٍة.كان.معهــا.ال�سطــدام. كانــت.تتقــدَّ

و�ســيًكا،.حتركُت.ب�ســرعِة.ا�ســتجابة.عالية.بقدٍر.ما،.فالتففُت.

علــى.قدمــي.الي�ســرى.عائــًدا.بظهــري.اإىل.الــوراء.يف.حُماولــة.

-�سعَبــة-.لتجنُّــب.ال�سطــدام.بهــا،.كادت.تلــك.املحاولة.ُتفلح.
لــو.اأنها.حاوَلــت.التوقُّف!.

لكــن.مــع.اندفاِعهــا.القــوي.كانــت.تبــُدو.كاأمنــا.انطلَقــت.

من.وتِر.قو�ــٍص.م�ســدوٍد،.فا�سَطدم.جزء.من.ج�سِدها.بذراعي.
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ا!...كنُت.قاَب.قو�َســني.اأو.اأدين. الأميــن.وبُجــزء.مــن.كتفــي.اأي�سً

ــوء. ــت.قدمــي.بذلــك.النُت ــا،.بعدمــا.تعرَكَل مــن.ال�ســقوط.اأر�سً

ــة.بذراعــي. ــُت.بحــركاٍت.بهلوانيَّ ــف،.فاأتي ــارز.مــن.الر�سي الب

ت.هــي.يَدهــا.لتقب�ــص.علــى. ــزاين.و....ومــدَّ اأحــاول.�سبــط.اتِّ
مع�سمــي.وجتِذبنــي.قبــل.ال�ســقوط!.

د.احلمــد.وال�ســكر.هلل.واأنــا.اأرفــع.راأ�ســي.نحــو. وقُفــت.اأردِّ
وجههــا.مــرًة.اأخــرى.

ما.هذا.العبث؟!

ــع. ُملفَّ وجههــا. كان. حلظــات،. منــذ. ملحُتهــا. وكمــا. نعــم.
بال�ســواد.ترتــدي.ثوًبــا.ُملفًتــا.ب�ســكل.ُمثــرٍي.للغ�ســب!.

اأي.نقاٍب.هذا!.

بل.اأي.لبا�ٍص.هذا!...

»اأنا.اآ�سفة«.

ر!. هكذا.قاَلتها.ب�سوٍت.ناعٍم.ُمتوتِّ

�ســعرُت.برغبــة.عارَمــة.ل�سفعهــا.بــكل.مــا.اأوتيــُت.مــن.قــوة،.

لي�ــص.هــذا.ل�سِطَدامهــا.بــي.علــى.اأية.حــاٍل.بالطبــع...لكن.من.
ذلــك.املنظــر.التي.ظهــَرت.عليه.
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نعــم.ل�ســُت.خُمــوًل.بالنهــي.اأو.الأمــر،.ولكــن.�سدًقــا.الو�ســع.

اأقوى.من.رغبتي.يف.اللتزام.بالهدوء،.لذا.مل.تثنيني.-رغبتي.
ب.الذي.�سَرى.بج�َسدي!. تلك-.عن.ال�سعور.بذلك.الغ�سَ

ب�سوٍت.خال.من.اأي.تعبري:.

خرًيا...اأحَمد.اهلل.-.

.قائلًة: بَدت.ُمتوترة.ي�سرًيا.وهي.حتاول.الطمئنان.عليَّ

اأعتــِذر.لــك.فلــم.اأ�ســَتطع.اأن.اأتَفــادى.هــذا.ال�سطــدام،.-.
اأريــد.اأن.اأطمئــن.عليــك،.هل.اأنت.بخري؟

كنُت.يف.حريٍة.من.اأمري!.

ــواٍر.دون.التلميــح،. ــكٍل.مت ــها.ب�س ــى.لبا�س فهــا.عل ...هــل.اأعنِّ

ذلــك. اأظهــر.مبظهــر. اأم. ــة،. بــي.مطيِّ ا�سطدامهــا. ُمتَّخــًذا.

ة.للُن�سح. الواعظ.الديني.الذي.ل.يُفوته.هذه.الفر�سة.الذهبيَّ
ــاد؟! والإر�س

حقيقــة.اأنــا.ل�ســُت.هــذا.ول.ذاك،.لــذا.كنــُت.ُمقت�سًبــا.واأنــا.
اأخرها:

اأنا.بخري.-.
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.يف. ك.كالنــا.كٌلّ ...هكــذا.ل.ُبــد.اأن.ينتهــي.الأمــر.ويتحــَرّ

طريِقه،.لكن.يبدو.اأنها.ترُنو.ل�سيء.اآخر!...اأ�سَتطيع.مالَحظة.

هــذا.جيــًدا،.لي�ســت.ثمــة.براَعــة.ِمنــي،.ولكــن.لأن.ذلــك.الأمــر.

ر.مكانهــا.دون.اللتَفــاف.وال�ســري. املبَهــم.الــذي.جعلهــا.تت�َســمَّ

ا.ما.جعلني.اأِقف.مكاين.ُمنتظًرا. قدًما.نحو.طريقها،.هو.اأي�سً
اأمــًرا.ل.اأعلمــه!.

يق.�َساأَلتني: يف.�سيء.من.ال�سِ
يبــدو.عليــَك.اأمــارات.احلنــق.رغــم.اأين.اأبديــُت.اأ�َســفي.-.

واعتــذرت،.فلَمــاذا.تبــدو.هكذا؟
ــا.نــوع.مــا،.بــرَزت.معــه. ًق ــا.�سيِّ ــا.زاهًي ...كانــت.ترتــدي.ثوًب
مفاتنها.ب�سكٍل.ل.يتَنا�سب.مع.كونها.ُمنتقبة،.ل.�سيما.بنقابها.
الق�ســري.الــذي.ل.ي�ســل.اإىل.َجيبهــا،.يف.الوقــت.الــذي.ظَهرت.
لتني.بلون.اأ�ســَود.قاِت. من.حتته.كامل.عينيها.الوا�ســعتني.املُكحَّ
ــا.فبــَدت.بكامــل.زينتهــا،. مالأهمــا.بكثافــٍة،.ومــالأ.جفنيهــا.اأي�سً
اذة.التي.انت�ســرت. وزاد.�ســعوري.هــذا.مــع.رائحــة.عطرها.الأخَّ
علــى.طــول.ذراعــي.الأمين.وكتفــي.يف.موِطن.ا�سطدامها.بي!.
. .�ســفتيَّ ــا.اأمــطُّ ــة.اليمــني.واأن ــا.ناحَي ــُت.براأ�ســي.طفيًف ...ِمل
ــص!،. ــا.نظــرة.اندها� .وُمطلًق ــيَّ ــا.اأحــد.حاجب ــتغرًبا،.رافًع ُم�س

الأمــر.الــذي.دفَعنــي.لكــي.اأبت�ِســم.يف.ا�ســتهجاٍن.قائــاًل:
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ملاذا.اأبُدو.ماذا؟-.

...كنــُت.اأحتا�َســى.النَظــر.اإليهــا،.فبينمــا.كنــُت.اأخف�ــص.

قت.كاحلها. ا.جذب.انتباهي.اأ�سوَرة.من.الذهب.َطوَّ .اأر�سً عينيَّ

الأي�ســر،.ملَحــْت.نظراتــي.امل�ســتهجنة.على.لبا�ســها.ومالحظتي.
ة: لتلــك.الأ�ســورة.فقالت.ب�ســيء.مــن.احِلدَّ

ــا،.-. ًف .ُمتاأفِّ ــر.اإيلَّ ــة؟.اأراَك.تنُظ ــَك.كــوين.ُمنتقب األ.يعجب
ز؟.اأم.ماذا...هاه؟.هل.اأخلع. فهل.ت�ســُعر.جتاهي.بالتقزُّ

ِنَقابــي.حتــى.ت�ســعرون.بالراحة؟.اأنُتم.مل.تـ...

ب:. قاطعُتها.يف.غ�سَ

ثــني.عنــه؟!.بــل.اأي.ثيــاٍب.-. اأي.نَقــاٍب.هــذا.الــذي.تتحدَّ
تلــك.التــي.ترتدينهــا!،.اأهــذا.هــو.النقاب.الــذي.ارتدينه.
زوجــات.النبــي؟.اأمل.تنُظــري.مِبــراآة.ُغرفتــك.قبــل.نُزوِلــك؟.

.قدَمهــا.الُيمنــى.يف.حنــٍق.بــدا.وا�سًحــا.يف. ...كانــت.تهــزُّ

مــت.خطــوًة.مبَحاذاتــي.لتقــول.يف. نظراتهــا.الغا�سَبــة،.ثــم.تقدَّ
�ســوٍت.خفي�ــص.لكنــه.جــاد:

ر.موِقفــي،.لــن.اأقــول.لــك.هــذا.-. ة.لأبــرِّ اأنــا.ل�ســُت.م�سطــرَّ
لي�ــص.مــن.�ســاأنك.لأين.اأحفــظ.اأَدبــي،.ولكــن.�ســاأقول.لك.

مــا.قــد.حتَتــاج.اأن.تتعلَّمه!.
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رة: اأطلقُت.�سحكًة.متوتِّ

فاِقــد.ال�ســيء.ل.ُيعطيــه،.كيــف.ُتعلِّمينــي.مــا.تفَتِقرينــه.-.
اأنــِت؟.مــا.الفــرق.بــني.طلَّتــِك.الآن.وبينها.لــو.خلعِت.هذا.

النقــاب؟.ح�سرتــك.حتــى.ل.ترَتديــَن.قفاًزا!.

يف.غ�سٍب:

وهــل.اأنــت.ر�ســول.الإ�ســالم.والآِمــر.باملعــروف.والناهــي.-.
عن.املنكر؟

ابت�سمُت.يف.هدوٍء.ثم.حتدثُت.اإليها:

امل�ســِلم.-. و�َســمُت. واإ�ســالمنا،. لديِننــا. �ُســفراء. نحــن.
ا،.وما. معــُروف،.ولبا�ــص.املــراأة.بالإ�ســالم.معــروف.اأي�سً
.لالإ�ســالم.ب�سَلــٍة.ل.مــن.قريــب. اأراِك.ترتِدينــه.ل.ميــتُّ
.اهلل.قــد.نهــى.عــن.ارتــداء.اأ�َســاور. اأو.مــن.بعيــد،.ثــم.واأنَّ
القــدم.كالتــي.ت�سعينها.اأنت.بكاحلــك...يقول.اهلل.)َوَل.
....) .ِلُيْعَلــَم.َمــا.ُيْخِفــنَي.ِمــن.ِزيَنِتِهــَنّ ِرْبــَن.ِباأَْرُجِلِهــَنّ َي�سْ

ت.يف.ا�ستغراٍب.�سديد:. ردَّ

د.من.هذا؟-. منِهي.عن.ارتدائه!...هل.اأنَت.ُمتاأكِّ
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ــا.مــا.بني.حنِقي.ل�ســوؤالها. ...حقيقــة.كان.اإح�سا�ســي.ُمتناق�سً

ــت.داخلــي،.فا�ســتطردُت.ميُبهــا.بلهجة.بها. وبــني.حما�ســة.دبَّ
م�سحة.لذعة:

ــد.اأم.ل؟.-. ــا.متاأكِّ ــاأليني.هــل.اأن ــال.اهلل.وت�س ــِك.ق ــول.ل اأق
ي.منطقة. وهل.هذا.فقط.ما.ل.تعرفينه؟.نقابك.ل.ُيغطِّ
ا،. ازين،.ولبا�سِك.لي�ص.ف�سفا�سً اجليب،.ول.ترتدين.قفَّ
بل.اإنه.ي�سف.وي�سف.ما.حتته،.وبالأخري.ن�سف.وجهك.
ع.هذه. يظهر.من.حتت.نقابك،.فاأي.دين.هذا.الذي.�سرَّ

الثياب؟

قاَلت.يف.عناد:

ولكــن.ديننــا.ُي�ْســر.ولي�ــص.ُع�ْســر،.واهلل.يعلــم.مــا.بقلبــي،.-.
.لَك.راأًيا.اآخر؟! ثــم.اأنني.ل�ســُت.بعارَيــة،.اأم.اأنَّ

ــم.م�سدرهــا،. ــدوء.ومل.اأعَل ــاعر.اله .م�س ــيَّ ــيطَرت.عل ...�س
ومل.ي�ســغلني.حينهــا،.فاأجبتهــا.يف.هــدوء:.

نعم.اإن.اهلل.ل.ينُظر.اإىل.اأج�َســاِمكم،.ول.اإىل.�سوركم،.-.
ولكن.ينُظر.اإىل.قلوبكم....نعم.اأعلم.هذا.ومل.يجعلني.
ًدا،.وكما.اأخرتِك.اآِنًفا.نحن. اهلل.قا�سًيــا.وحاِكًمــا.وجالَّ
�ُسفراء.لِديننا،.فدعيني.اأ�ساألِك.يف.اأمٍر.ما.وبعيًدا.عن.
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القلوب...هل.تعتقدين.اأنِك.�سفرية.لدينك؟.هل.اإذا.ما.

ُقورنــت.املنتقبــات.احلــق.وردائهــن.بردائــك.هــذا.فِلَمن.
ة.يا.ُترى؟ ترجح.الكفَّ

يف.اإذعاٍن.و�سدق:

.ول.�سك.-. ُهنَّ

ت.مالحمــي.اإثــر.قولهــا.فاأومــاأُت.براأ�ســي.ا�ستح�ســاًنا. �ُســرَّ
قائاًل:

دق.وقوٌل.ف�سل.-. هذا.قوٌل.�سِ

يف.خَجٍل.قالت:

ا�ســتطاعتنا،.-. قــدر. نحــن.جنتهــد. هــذا،. اأعَلــم. نعــم.
فعلينا.ال�َســعي.ولي�ــص.علينا.اإدراك.النجاح،.اأ�ســاأل.اهلل.

الثبــات...

ظللنــا.نتحــاَور.بع�ــص.الدقائــق.الأخــرى.حــول.الإ�ســالم.

وكيــف.نكــون.�ُســفراء.لــه،.وعندمــا.هممــُت.بالن�ســراف.بعــد.

.عَك�َص.�سَفاء.نيتي،. هذا.احلوار.ال�سريع،.ابت�سمُت.اإليها.يف.ودٍّ

ــة.لأنهــا.ابت�ســمت.هــي.الأخــرى،. لتهــا.يف.اأريحيَّ ويبــدو.اأنهــا.تقبَّ

ة،.ثم. ا.بَدر.منها.من.غ�سب.وِحدَّ ف�ســكَرتني.واعتذَرت.يل.عمَّ
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ت.يدهــا.نحــوي.لُت�سافحني،.اأطلقُت.�سحكــًة.عابَثة.لكنها. مــدَّ

.حقيقــي،.فنظــرُت.نحو.يدهــا.املمدودة. ة.بــوٍدّ جــاءت.هــذه.املــرَّ

ومططــُت.�ســَفتي.يف.مــزاٍح.اأدرَكــت.معــه.مــا.ق�سدُتــه،.ثــم.قلُت.
.ُمغادًرا:. واأنــا.األتــفُّ

النبي.قال.اإين.ل.اأ�سافح.الن�ساء...ال�سالم.عليكم.-.

C C C
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القصة العاشرة

h
»السيد الُمدير«

ــة. انتفخــت.اأوداج.ال�ســيد.املديــر.بينمــا.�ســعر.ب�ســعادة.جمَّ

به. اه.املوظفــون،.وهنئوه.مبن�سِ كادت.ترِديــه.قتيــاًل.بعــد.اأن.حيَّ

اجلديــد،.واأمطــُروه.بعــرات.احلفــاَوة.والرتحيــب،.واأخــُروه.
اأنــه.اإ�سافة.للمــكان.لَريب!.

وقــف.ُهنيهــة.ينُظــر.يف.فرحــة.انت�سَبــت.لهــا.مناِبــت.�ســعره.

كاملــة.بعــد.اأن.اأغلــق.البــاب.خلفــه،.كان.يتطلَّــع.لتلــك.اللوحات.

ق.هذا.حتى. التي.ازدانت.بها.جدران.املكتب،.ومل.يكن.لُي�سدِّ

د.اأنه.مازال.ُم�ســتيقًظا،.واأنه. هما.ليتاأكَّ اإنه.اأغم�َص.عينيه.وردَّ

بالفعــل.يقــف.يف.مكتبــه.اجلديــد.ويــرى.اأمــام.ناظريــه.مقَعــده.
اجللــدي.الوثــري.ينت�سف.ذلــك.املكتب.ال�سخم.

اأخرًيا.و�سَل.ملبتغاه!.
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اأخــرًيا.�سيجِل�ــص.علــى.ذلــك.املقعــد.الذي.لطاملــا.كان.يحلم.

م.الغايل.والنفي�ص.حتى.يرتقيه،.الأمر.الذي. به.ومن.اأجله.قدَّ

ــة. ــات.املخذل ــاُزلت.والت�سحي ــلًة.مــن.التن م.�سل�س ــدِّ ــه.لُيق دفع
والتــي.و�سَلــت.به.حلد.اإهانة.النف�ــص.ووطاأ.الكرامة!.

ذاك.ال�ســخ�ص.الــذي.ذاَق.َويــالت.الن�سبــاط.واللتــزام.

ــه،.هــو.هــو.ذاك.ال�ســخ�ص.الــذي.كفــَر.مببادئــه.عــن. يف.عَمل

يات.جديدة.طــراأَت.على.حياته. بكــَرة.اأبيهــا.وبــداأ.ُيوؤمن.مب�ســمَّ
وطرَقــت.بــاب.عقله.عنــَوة!.

وماذا.يف.هذا؟!

ــز.عليهما. تــه.اللتــان.كان.يتعجَّ فلــم.ت�ســفع.لــه.اأمانتــه.ومثاِليَّ

عــون.مــن.كاأ�ــص. .يتجرَّ ار.مــن.اأنا�ــصٍ يف.مواجهــة.جي�ــص.جــرَّ
ًعــا!. الف�ســاد.جترُّ

لــواء.الن�سبــاط.والحــرتام.طاملــا. وملــاذا.يظــل.يحمــل.

.تقديــر؟.ومــاذا.�ســيجني.مــن.هــذا.الهــراء. ره.اأحــد.حــقَّ ل.يقــدِّ
ــة. ى.باملثاِليَّ امل�ســمَّ

ــر.�ســنوات.ال�ســقاء.والتعــب.التــي.�ســارت.مــن.ُبوؤ�ســها. تذكَّ

كبحر.جلي.�سرع.الغو�ص.فيه.حتى.و�سلت.ِمياهه.اإىل.حقويه،.
�ســيختنق.ل.حمالة..
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�سيغرق.ل.حماَلة.
بــة.التــي.لــن. �ســيُموت.تــارًكا.اإرًثــا.زهيــًدا.مــن.ال�ســرية.الطيِّ
م.بخطواٍت.تبــُدو.ُمرتاجعة،.فالتوتُّر. رهــا.اأحدهــم...تقــدَّ يتذكَّ
ميــالأه،.الرهبــة.والنفعــال.يع�سفــان.بــه.ك�ســفينة.تتالعب.بها.
ــل. ــب.املقعــد.ذو.الظهــر.الطوي ــاح.والأمــواج!،.وقــف.جان الري
د.ومــن.ثــم.اأراحهــا. الوثــري.ل.ي�ســدق.عينيــه،.رفــع.يــده.يف.تــردُّ
علــى.املقعــد.وبــداأ.ميــرر.ومي�َســح.بكفــه.عليــه،.ينظــر.لــه.وبريق.
عينيه.يطُغو.على.اإ�ساءة.ثريا.املكتب.الفخمة،.انفعال.جارف.
.وغلَّــف.قلَبــه.الــذي.ت�ســارعت.دقاتــه.يف.ُقــوٍة.فاأخــذ.يلهج. التــفَّ
و�ســدره.يعلــو.ويهبــط...اأخــذ.خطــوة.اأخرى.وهو.يقــول.ب�سوٍت.

جذل:
وا.حبيبــي.الغــايل،.لكــم.متنيــُت.كثــرًيا.تلــك.اللحظــات.-.

الفارقــة.يف.حياتــي،.كــم.عانيــُت.مــن.اأجلــَك.ومــن.اأجــل.

لــُت.ال�سعــاب.وبذلُت. ماورتــَك.ومالزمتــك!،.كــم.حتمَّ

قــُت.مــرارة. مــا.بو�ســعي.مــن.ُجهــد.حتــى.اأرتقيــك!،.تذوَّ

تلك.ال�سنون.العجاف.حتى.�سار.حلقي.ل.يعرف.طعًما.

غــريه،.الآن.فقــط.اأ�ســُعر.بالنت�ســاء،.الآن.فقــط.اأ�ســعر.

باأنــك.مــا.ُوِجــدَت.�ســوى.لتكــون.يل.منــذ.البدايــة،.مل.

مــُت.اأنها. اأخطــئ.حينمــا.تنازلــُت.عــن.مبادئــي.التي.توهَّ
موؤكــًدا.�ســتو�سلني.لأعلــى.املنا�ســب.والدرجــات!.
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ُم�ســتحكًما،. وغبــاء. خاِدًعــا،. وهًمــا. وهًمــا... كان. ــا. حًقّ

ومبــادئ.فارَغــة.مل.تُكــن.لتجدي،.الآن.قــد.�سرَت.ِملًكا.يل.اإىل.

الأبــد،.الآن.فقــط.قــد.بــداأ.ع�سر.جديــد.من.الق�ســَوة.والقوة...

هــا.كل.مــن.يعمــل.حتــت.اإمرتــي،. نعــم.ق�ســوة.وقــوة.لأذيقنَّ

�ست�ســهدون.اأوقــات.ع�سيبــة.ومريــرة.و�سعبــة.حتــى.ُتدركــون.

كــم.ُكنتــم.اأغبيــاء.حينمــا.اأوليتُمــوين.ظهوركــم.و�ســَخرُت.مــن.

ــن. ــكني.ل ــه.م�س ــف.اأبَل ــخ�ص.�سعي ــوين.ك�س ــي،.وعاملتُم ت ِمثاليَّ

مون. يقــوى.علــى.ُمابهتكم،.�ســت�سريون.الآن.اأوفيــاء.يل،.ُتقدِّ

ــتنرُيون. ــبِّحون.مبجــِدي.وت�س ــولء،.�سُت�س فرو�ــص.الطاعــة.وال

باآرائــي.ولــن.تخُطــو.يف.حياتكــم.خطــَوًة.اإل.بــاإذين...اأنتــم.مــن.
اأردُت.هــذا.

ــا.وثمــة.نظــرة.هــي.مزيــج.خمتلــط.مــن. ــا.عميًق اأخــذ.نف�ًس

ال�سر.والتمكني.وال�ُسخرَية.مالأت.عينيه،.وظهر.�سبح.ابت�سامة.

قا�ســَية.علــى.ثغــره،.فاأعــاد.املقعــد.اإىل.الــوراء.وجل�ــص.عليــه.يف.

اعتزاز.وهو.يعدل.من.رباطة.عنقه،.وب�سوٍت.قوي.رزين.وبعد.

اأن.�سغَط.ِزر.الهاتف.الداخلي.ملكَتبه.لت�سمعه.�سكرترية.مكتبه..

يطُلب.اآِمًرا.فنجاًنا.من.القهوة.التي.مل.ين�َص.اأن.يجلبها.معه!..

ُفــون.و�ســاَدت.حالــة.مــن.الهــَرج.والهَلــع.داخــل. اجتمــَع.املوظَّ

ــل.القهــَوة.يف.يدهــا. ــت.تلــك.ال�ســكرترية.حتِم مكتبــه،.ومازاَل
وعلــى.وجههــا.ظهــَرت.عالمــات.الذهــول.ال�ســديد!.
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مل.ُتــدِرك.�ســيًئا.�ِســوى.انطــالق.حلقهــا.ب�سرَخــة.�ســديدة.

كُقنبلــة.انفجــَرت.يف.�ســكون.الليل،.ذلك.عقــب.دُخولها.املكتب.

حاِمَلــة.طاولــة.القهــوة.لتجــد.ال�ســيد.املديــر.عائــًدا.بظهره.اإىل.

اخللــف.وقــد.جحَظــت.عينــاه.عــن.اآخرهمــا.ب�ســكٍل.خُميــف،..
وُحلَّــت.رباطــة.عُنقــه.ي�ســرًيا!...

...مل.تعَلــم.وقتهــا.اأن.عالمــات.الوَجــع.والأمَل.ِتلُكــم.التــي.

مــالأت.وجَهــه.والتــي.مل.ُتالحظهمــا.مــع.َهــول.املوقــف.مــا.همــا.

ــة.ُمفاجئة.اأوَدت.بحياِته!.. �ِســوى.عالمــات.املوت.اإثر.اأزَمة.قلبيَّ
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القصة الحادية عشر

h
»اليقين«

..

ــع.اأن.تت�ســاقط.دُموعــي.يف.�ســالم.وا�ست�ســالم. مل.اأكــن.اأتوقَّ

هكذا.دون.اأن.تطُرق.باب.عيني،.بل.مل.اأكن.اأتخيَّل.اأن.اأ�ساب.

بذلــك.ال�ســعور.املوِجــع.الــذي.اقتحــَم.�ســدري.دون.ا�ســتئذان.

عندمــا.راأيُتهــا!،.�ســعور.قا�ســي.اأدَمــى.قلبــي.و�ســكَن.جوارحــي.
وك�َســاين.بُحزٍن.عميق.�ســعرُت.معــه.بالأمَل..

ــى.ج�ســَدها.حينمــا.وقَعــت.عينــاي. كانــت.تت�ســح.�ســواًدا.غطَّ

عليها،.لي�ص.م�سدره.تلك.العباءة.املرقعة.واملغرة.التي.كانت.

اأقــَرب.مــا.تكــون.اإىل.ما�ِســَحة.لالأحذيــة.املت�ِســَخة،.لكن.�ســواًدا.

وغبــاًرا.يبــدو.اأنهمــا.اختلطــا.بــكل.ذرة.من.ج�ســدها؛.فك�ســاها.

بطبقــة.وكاأنهــا.طــني.مــزج.بال�ســحم.ـ.بــل.علــى.الأرجــح.اإنهمــا.

ــا.اإىل. لت ــد.حتوَّ ــام.فق ري.الأكم ــمِّ ــاعديها.مت�س ــا.�س كذلكـــ،.اأم
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�ســبكة.ُمتداخلــة.مــن.العــروق.الناِفــرة.تــدل.علــى.نحافــة.ذلــك.
اجل�ســد.البايل...

ل.بُجــزء.ي�ســري.مــن. كانــت.تربــط.�ســعرها.الكثيــف.املتهــدِّ

بقايــا.تلــك.»الطرحــة«.البالَيــة.ذات.اللــون.الأرجــواين.الباِهت.

دون.عنايــة.فــكان.مظهــره.ُمعــًدا،.ُملت�سًقــا،.يبــدو.كاأنــه.مل.

يتخلَّله.املاء.اأو.مي�سط.منذ.دهر،.فبَدت.راأ�سها.اأ�سبه.ب�سجرة.

عظيمة.ُمت�سابكة.الأغ�سان.اأ�سبحت.مرَتًعا.لف�سالت.الطيور.

ــوب...لهــا.عينــان.جاحظتــان. التــي.تاأتيهــا.مــن.كل.َحــدٍب.و�سَ

رانــك.مبــن.فقــد.خوذتــه.علــى.�ســطح.كوكــب.املريــخ.الــذي. ُتذكِّ

ل.ي�ســُكنه.الأوك�ســجني،.اأ�ســنانها.متاآِكَلــة.ينخــر.فيهــا.ال�سو�ــص.

ال�َسره.وتك�ُسوها.طبقة.من.اجلري.ال�سميك.ُمرتامي.الأطراف.

ــع.لت�ســري. نتيجــة.الإهمــال.فتغــري.لونهــا.مــن.الأبي�ــص.النا�سِ
�ســوداء.كقلب.الليــل.املظلم..

. نظــرُت.لهــا.يف.ف�ســوٍل.طبيعــي.عــن.َكثــب.حينمــا.كنــُت.اأمــرُّ

.من. بجوارهــا.فلفَتــت.نظــري.تلــك.النظــَرة.اخلاوَية.التــي.تطلُّ

فاتها. �ًســا.ثم.اأخــذُت.اأراقب.ت�سرُّ فــُت.ُبرهًة.متوجِّ عينيهــا،.توقَّ
وما.�ســوف.ُتقِدم.عليه..

كانــت.تقــرتب.مــن.ذلــك.ال�سنــدوق.ال�سخــم.يف.هــدوء.

ا.فتبُدو.كمن.اأ�سيبت.بجرح،.يف.قدمها. وهــي.جُتــر.قَدمها.جــًرّ



149

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

فلــم.تكــن.تلــك.»العرجــة«.ال�سادرة.من.حركــة.قدمها.اليمنى.
طبيعية!.

كــت.عينــاي.�ســريًعا.نحــو.قدمهــا.فوجدُتهــا.تــكاد.ل. حترَّ

ترتــدي.حــذاًء.اللهــم.اإل.بقايــا.خــف.ُمــزِري.ال�ســكل.بــَدت.منــه.

مــة.وُمتَّ�ســخة.ب�ســكٍل.�ســعرُت.معــه.مبــدى.الأمَل. اأ�سابعهــا.متورِّ
حــات.والتقيحــات.الكثــرية!. الــذي.ُتعانيــه.مــن.اأثــر.تلــك.التقرُّ

ــق. �ــص.وقَل ــا،.فِمــن.توجُّ .ُكلًي هنــا.بــداأت.نظرتــي.لهــا.تتغــريَّ

غــَدت.�ســفَقة.وعطــف...اأخَذت.خطوتــني.اإىل.الوراء.وما.زالت.

عينــاي.ُتتابعهــا.بحما�ــٍص.�ســديد.وهــي.تقــرِتب.يف.تــوؤدة.نحــو.

ال�سنــدوق.يف.الوقــت.الــذي.كانــت.ترفــع.فيــه.ذلــك.الربــاط.

ة. ــيَّ ــة.قما�س ــي.بحقيب ــذي.ينته ــا.ال العري�ــص.مــن.حــول.عنقه

ت�سعهــا.ب�ســكل.معكو�ــص.لت�ســل.اإىل.بداية.و�ســطها.من.اجلهة.

ــة.وهــي. ــم.اأقحمــت.يدهــا.اليمنــى.داخــل.احلقيب ــرى،.ث الي�س
تبحــث.عــن.ثمــة.�ســيء.ل.اأعلمــه!.

كــون.ذهاًبــا.واإياًبــا. نظــرُت.مــن.حــويل.وجــدُت.املــارة.يتحرَّ

دون.اأي.بارقــة.اهتمــام.تنبــت.مــن.وجوههــم.�ســفقة.عليهــا.اأو.

ــا. ــهم.الطــري!،.ولرمبــا.اأي�سً ــى.روؤو�س ــالة.وكاأن.عل ــى.لمب حت

ــدي.امل�ســاعر.فرتاهــم.فقــُدوا.معنــى. يكونــوا.قــد.�ســاروا.ُمتبلِّ
هاًمــا.يف.نفو�ســهم.ُي�ســمى...»الرحمــة«.



150

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

كنت.اأت�ســاءل.يف.ِحريٍة.عن.�ِســر.تلك.البت�ســامة.ال�ســاِحَبة.

بدايــة.حافــة. علــى. اأ�سبَحــت. مــالأت.وجههــا.حينمــا. التــي.

ده. ال�سنــدوق،.وليتنــي.كنــت.اأ�ســتطيع.اأن.اأ�سغــي.اإىل.مــا.ُتــردِّ

مــن.غنــاء.كان.ي�ســدر.مــن.حنجرتهــا.ال�ســداأة،.�ســمعُت.ثمــة.
�ســوت.اأج�ــص.ُيدنــِدن.بَلْحــن.فــَرح.لأغنيــة.قدميــة!.

»فجاأة«..

اأخرَجــت.ذلــك.القــط.الأ�ســَعث.وهــو.ُي�ســدر.مــواًء.غا�سًبــا.

يف.تكا�سل.وكاأمنا.يعرِت�ص.على.اإيقاظه.من.غطيطه.العِميق،.

ت.يَدها.نحو.�سندوق.»القمامة«.وهي.تقطع.اأحد.الأكيا�ص. مدَّ

ه. ز_.ثم.تتوجَّ البال�ستيكية.لُتخِرج.ِمنه.بقايا.طعام_.ُمقزِّ

به.نحو.الر�سيف.بجوار.ال�سندوق.لتجل�ــص.وهي.ت�ســتند.على.

ــًة.ُركبتيهــا.نحــو.�سدرهــا.ومــا.زاَلــت.حتِمــل.القــط،. يدهــا.�سامَّ

و�سَعــت.»طعامهــا«.علــى.فخذيهــا.واأخــذت.باإ�سبعيهــا.جــزًءا.

ي�ســرًيا.منــه.لت�سعــه.يف.فمــه،.ثــم.رفعــت.راأ�َســها.نحــو.ال�ســماء.

التــي.بــداأت.مُتطــر.يف.هــدوء.وبع�ــص.القطــرات.بــداأت.تتناَثــر.

علــى.وجههــا.فاأنزلــت.وجهها.وترَكت.القط.ثم.عادت.براأ�ســها.

مرًة.اأخرى.وهي.ترفع.يَدها.نحو.ال�سماء.وُت�سري.ب�سبابتها.اإىل.
اأعلــى.وتقــول.يف.يقــني:

»احلمد.هلل«..
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نعم.احلمد.هلل....

الآن.فقط.اأدركُت.معنى.ابت�سامتها.ال�ساِحَبة!.

رُت.يف.مــكاين. ــمَّ ــل.ت�س ــا،.ب ــري.مــن.عليه مل.اأخِف�ــص.ناِظ

د.حمدهــا.هلل. اأتابعهــا.وهــي.مــا.زالــت.علــى.نف�ــص.حالهــا،.ُتــردِّ
هــا.الرمــادي... وُتطعــم.قطَّ

ظلَّــت.هكــذا.ُتطعمــه.حتــى.اأداَر.وجهــه.عــن.يدهــا.يف.تعــاٍل.

دلياًل.على.ال�ســَبع.ودفع.نف�َســه.من.بني.يديها.ليقِفز.بجوارها.

ــًحا.بقدمهــا،.نظــَرت.اإليــه.طويــاًل.ور�ســمت.علــى.وجهها. متم�سِّ

ت.يدهــا.يف.هدوء. ابت�ســامًة.راأيــُت.فيهــا.طيبــة.عجيبــًة،.ثــم.مدَّ
ى.من.طعام!. وِر�سى.ويقني.نحو.َفمها.وبداأت.يف.تناول.ما.تبقَّ
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القصة الثانية عشر

h
»دنجوان«

�ُسحًقا.لتلك.امِلراآة.اللعينة!.

ــه. ــة.ل.اأعــرف.ُكن ــا؟.حقيق ــع.فيه ــى.الَتطلُّ ــرار.عل .الإ�س مِلَ
ذلــك.ال�ســخ�ص.املنعِك�ــص.علــى.�ســطحَها.امَل�سقــول!.

اأُتَراين.هو؟

ل،.ل.ل�ســُت.اأَنــا،.لي�ســت.تلــك.اللحيــة.ال�ســعثة.حِليتــي،.ول.

عيناي.ُيَحاوطهما.هذا.ال�سَواد،.اأو.يخُفت.بريقهما،.مل.اأحِمل.
بيوٍم.هذا.اجل�ســد.الهزيل،.ول.تلك.النظَرة.املنك�ســرة!.

يا.اإلهي.ماذا.دهاين؟!

.هــذا.الــذي. اأي.م�ســرٍي.قــاِت.دفعــُت.نف�ســي.بــه؟.اأي.ُجــبٍّ
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األقيــُت.نف�ســي.يف.غياِهبــه؟

بنــي.البع�ــُص.بــــ.)دجنــوان(.�َســاحِر.الفتَيــات.والن�َســاء،. لقَّ
.البع�ُص.قاِهرهن!. واأطلــَق.علــيَّ

لقــد.اآمنــوا.بهــذا.اإذ.راأينهــن.يَقعــن.�ســريًعا.يف.�ســراكي،.

.ول. ــة.التــي.تظهر.علــى.مالحِمُهنَّ كــذا.َراأوا.تلــك.الرغبــة.املُلحَّ

د.وحُماولــة.ُمغازلتــي. ي�ســتِطعن.اإخفائهــا.غــري.ذلــك.التــودُّ
دوًما!.

ة.القوة.التــي.تتمتَّع.بها،.ل�ســيَّما.حينما. �ســيء.ُي�ســعرك.بلــذَّ

ت�ســُعر.مبــدى.�سعفهــن.اأمامــك،.اأمــام.�ســيل.الكلمــات.العذبــة.

ــرن. التــي.تتقاطــر.مــن.فمــك.وُتلقيهــا.علــى.م�ســامعهن.في�سِ

ــا. ــن.نفخــت.فيه ــاآكل.جــراء.الحــرتاق،.فلئ ــي.تت ــة.الت كالورَق
قــت.�ســريًعا،.و�ســَبح.رمادهــا.نــًرا.يف.الهــواء. متزَّ

مل.اأ�ســُعر.مبعنــى.التاآُلــف.اأو.احُلــب.مــذ.اأن.َخانتنــي.َمــن.

اعتقــدُت.اأنهــا.اأنــا،.َمن.ظننُت.اأنها.�ســتكون.يوًمــا.حِليلتي،.فلم.

ت�ســتاأِذن.قلبــي.الطاهــر،.بــل.اقتحَمتــه.عنــَوة،.وجا�َســت.خــالل.

ــد.يف. ــا،.فتعبَّ ــام.له ــاَلمه،.وخ�سوعــه.الت رُبوعــه.حتــت.ا�ست�س

.اإل.حبها،.وكم.كنُت.مغفاًل. حِمرابهــا،.واأق�َســَم.األ.َيديــن.بحــٍبّ

ــرت.عــن.اأنيابهــا،.وانتهَكــت. حينمــا.�ســلَّمت.لهــا.مَفاحِتــه،.فك�سَّ
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ــرت.ُطهــري،. عــاف،.فعكَّ .َذنبهــا.الزُّ ُحرَماتــه،.وطاَلنــي.�ُســمُّ
ثــت.روحــي.حتــى.اأ�سبحــُت.علــى.مــا.اأنــا.عليه!. ولوَّ

اأ�ســُعر.فقــط.بن�ســوٍة.غريبــة.حينمــا.اأجَنــح.عــن.جــدارة.يف.

ة.الناجحة.بني.قلبني،. ف�ــص.بــكارة.بع�ــص.تلك.العالقات.القويَّ

فاأجتثهــا.مــن.جذورهــا،.واأهــِدم.ُبنيانهــا.املر�سو�ــص.ومــن.ثــم.
اأوئدهــا.حيَّة!.

هواية.غريبة!.
ل.ل،.هو.�سرطاٌن.انت�َسر.بدمائي.وحمَلته.�سراييني!.

ل.بــد.اأن.اأعــرتف.بهــذا.فــاأوىل.الف�سائــل.اأن.يعــرِتف.املــرء.
باحلقيقة.

فلــم.َي�ْســلم.اأحــد.مــن.�ســُروري.اأو.اإيذائــي.حتــى.طــال.الأمــر.

تــي.وغــُروري. بــني،.فكنــُت.اأ�ســعر.بُقوَّ بع�ــص.الأ�سدقــاء.واملقرَّ

. حينمــا.تــرُتك.اإحداهــن..�ســاًبا.ياِفًعــا.مــن.اأجلــي.حاملــًة.بُحــبٍّ

تها.عالقــة.روميو.وجولييت،. �ســرَمدي،.وعالقــة.ُتناِف�ــص.يف.ُقوَّ

وكــم.اأ�ســُعر.وقتها.بحماقتهن،.وتفاهتهــن،.وغبائهن!....كنُت.

اأتف�ســى.فيهــن.كالطاعــون،.فــال.اأبقــي.علــى.ن�ســرة.َخ�ســٍر.اإل.

واأذبلتهــا،.ول.نــرة.عبــٍق.اإل.واأف�ســدُتها،.ول.نظــرة.اأَمــل.اإل.

وقتلُتهــا،.لــذا.�ســعور.النت�ســاء.هــو.�ســُعوري.الأعظــم.يف.نهايــة.

.يف.عجرفٍة.وا�ستهتاٍر. تلك.امل�سرحيَّة،.خا�سة.عندما.اأُخرُهنَّ
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ح.عن.نف�ســي.معُهن،.ومــا.فعلُته.كان.على. اأننــي.فقــط.كنــُت.اأروِّ
�ســبيل.الت�سلية!.

ك�سرهن.ُي�سعدين.

بكائهن.ُير�سيني.

ــٍة.مــن.خرَدل. .هــو.مــا.اأرُنــو.اإليــه.دون.اأي.مثقــال.حبَّ مَتلكُهــنَّ

من.راأفة.اأو.�سفَقة،.فغدوُت.بلفظهم.)حيوان(.مبعنى.الكلمة،.
ول.اأنكر.هذا.عليهم،.لكن!...

لكــن.يف.ِخ�ســم.هــذا.ال�سبــاب.املحيــط.بــي،.تنق�ِســع.بع�ــص.

د.بع�ــص.ال�ســُحب.لتنــري.�ســمائي.املعِتمــة. الغيامــات،.وتتبــدَّ
.ل.ينتمــي.لهــذا.الزمــن!. ب�ســخ�صٍ

�سخ�ص.رمبا.اأتى.من.عهٍد.م�سى،.اأو.من.كوكٍب.اآخر.!
فكانت.عالقتي.ب�سديقي.»ود«.هي.ما.قد.ت�ســي.فُتخرين.
اأننــي.مازلــُت.اأنتمــي.لف�سيــل.الب�ســر،.واأن.غريزتــي.احليوانية.

هاته.رمبا.�سياأتي.يوًما.ما.وتزول!.
�ساألُته.يوًما.يف.توتُّر:

األ.تخ�ســى.اأن.عالقتــَك.بــي.مُيكــن.اأن.تنتهــي.بالف�ســل.-.
ورمبــا.الفــراق.ب�ســبب.اأفعايل.تلك؟.
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األ.تخ�سى.على.نف�سَك.ِمني؟

ــت. بــة.التــي.طلَّ ...لــن.اأ�ســتطيع.ن�ســيان.تلــك.النظــرة.الطيِّ

اه.وهو. مــن.عينيــه،.وتلك.البت�ســامة.الودودة.التي.اأنــارت.حُميَّ
ُيجيبنــي.يف.ثقٍة.وح�ســم:.

مــا.-. ــدة. جنــود.منَّ فــالأرواح. اأخ�ســاك،. ل�ســُت. ل... .
ــف!. ــر.منهــا.اختل ــف.ومــا.تناَك ــارَف.منهــا.ائتَل تع

...�ســعرُت.بذلــك.املعنــى.الرائــع.ب�ســكٍل.عجــَز.ل�ســاين.فيــه.

عــن.الــكالم،.ل�ســيَّما.مــا.اإن.ا�ســتطرد.واأخــَرين.اأنــه.حديــث.
�ســريف.عــن.النبــي.�سلــى.اهلل.عليــه.و�ســلم.

...ُمــذ.تلــك.الواقعــة.واأنــا.يف.�ســراع.رهيــب.مــع.نف�ســي.التــي.

�ص. ن.منهــا؟.كيــف.�ســاأروِّ دائًمــا.مــا.تتغلَّــب.علــي،.كيــف.�ســاأمتكَّ
تلك.الغريزة.وهذا.املَر�ص.امل�ست�سري.بخاليا.ج�سدي.باأكمله؟

حتى.جاء.ذلك.اليوم!.

ــته.غبطــة.غامــرة،. ...هاتفنــي.لُيخــرين.ب�ســوٍت.نــدي.تغ�سَّ

اأنــه.اأخــرًيا.وجــَد.ن�سَفــه.الآخــر.و�ســريكة.حياته!،.لقد.�ســعرُت.

ج.�سوتــه،.�ســمعُت.خفقــان.قلبه،.ا�ســتممُت.تلك. وقتــذاك.بتهــدُّ

الطاقة.الهائلة.املنبعثة.منه،.راأيت.وجهه.اأمامي،.لكاأنَّه.البدر.
ُمنــرًيا.يف.�ســماه،.ثم.بداأت.الأفــكار.ُتالحقني!...
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تــه.اأو.تعا�َســته،.اأنــا.مل. ...ل.اأريــد.اأن.اأكــون.�ســبًبا.يف.اأِذيَّ

ت.حلوقهم،.وانهمرت. اأكرتث.يوًما.حلال.الكثريين.ممن.غ�سَّ

دموعهــم.علــى.يــدي.حينمــا.�ســغلُت.فتياتهــم.عنهــم،.لكــن.مــع.
»ود«.الأمــر.خُمتلــف!.

حيائهــا،. وعــن. عنهــا. ثنــي. ُيحدِّ ال�ســهر. قرابــة. . ظــلَّ . . .

وجمالهــا،.واأخالقهــا.يف.الوقــت.الــذي.كنــُت.اأحتا�ســى.فيــه.

ــد.لــه،.وددُت.اأن.لــو.اأ�ســُرخ.يف.وجهــه:.ل.اأريــد. الإن�ســات.اجليِّ
�ســماع.�ســيء.عنهــا.اأرجــوك.!

لكن.هيهات!.

ل.بالفعل.لوح�ــٍص.كا�ِســر.�ســيلتِهم.كل.من. فمَر�ســي.قــد.حتــوَّ
يعرت�ص.طريقه!.

فــك.بـ)�ســما(،.فقــد.اأخرُتهــا.عنــَك.الكثري،. »اأريــد.اأن.اأعرِّ
واأخرُتها.عن.�سداقتنا.الوطيدة..

قالهــا.يف.بــراءة.اأزعَجتنــي،.وانتابنــي.علــى.اأثرهــا.�ســعور.
عجيب!.

اخلوف!..

نعم.اخلوف.من.املجهول.
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ــي.يتملكنــي.فيهــا.هــذا. ة.الأوىل.الت ــك.املــرَّ ــد.تل ...رمبــا.ُتَع

ال�ســعور!،.ولكــن.احلــق.اأقــول.اأننــي.لــن.اآمــن.َمكــر.نف�ســي.معه،.

ولــن.اآمــن.تبعــات.هــذه.املقابلــة،.فــال.اأريــد.اأن.اأ�سبــح.حيواًنــا.
�ســِرَه.الغريــزة،.خا�ســًة.معه.

.يدفعنــي.دفًعــا.حتــى.وافقــُت.اأخــرًيا.على.تلبَيــة.رغبته،. ظــلَّ
واتفقُت.معه.على.ميعاد.قريب.

ا.لتلك.الذكريات.اللعينة.! تًبّ

...كانــت.ُخطــاي.بطيئــًة.وقتــذاك.كاأمنــا.ترتاجــع.تاأبــى.

ي.ُقدًما.لهذا.اللقاء،.حتركُت.ُمتجًها.للمكان.املن�ســود.يف. املُ�سِ

د.�سديد،.وما.اإن.اأتيُته.حتى.وقفُت.من.بعيد.اأرقبهما،.فلم. تردُّ

ها. َيرانيــا.بعــد،.فراأيُتهمــا.هنــاك.جنًبــا.اإىل.جنب،.مي�ســك.بكفِّ

يف.حنــان،.بينمــا.اأخــذ.ُي�ســري.بيــِده.الأخرى.نحو.ال�ســماء.تارًة،.

ــاعرهما،. ــا.ُمنغم�ســني.يف.م�س ــارًة.اأخــرى،.كان ونحــو.الأفــق.ت

. لــكاأن.ال�ســوادي.حُتلِّــق.فوقهمــا،.والزهــور.اليانعات.تنت�ســر.َمدَّ
ب�سريهما!.

يا.لهما.من.ُبلبلني.ي�سُدَوان.!.

كَت.ب�سداقتي.اأيها.الأحمق؟ ملاذا.مت�سَّ
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ُمتداخلــة،.وحــايل. وم�ســاعري. ُم�ســتَّتة،. اأفــكاري. كانــت.
خُمتلــف!....

ماذا.�ساأ�سنع.بهما؟

ــة.بينهمــا.كعادتــي. ــبًبا.يف.الفــراق.والوقيَع ــاأكون.�س هــل.�س
الَقــِذرة.تلك؟.

ــَمح.بهــذا،.يجــب.اأن.اأعــاِود.اأدراجــي.واأغــادر. ــن.اأ�س ...ل.ل

هــذا.املــكان.الآن،.ومــا.ُرمت.غري.اأن.اأبتِعد.عن.تدني�ــص.طهارة.
كــُت.م�ســرًعا.و.... ُحبهمــا.فــاأدرًت.ج�ســدي.وحترَّ

»با�سم!«.

فالتففــُت. منــه،. اعتدُتهــا. ة. ومــودَّ رَحابــة. نــاداين.يف. . . .

اإليــه.يف.�سيــٍق.اعــرتى.وجهــي.لكن.�ُســرَعان.مــا.اختفى،.وحلَّت.

م.نحوي. حملَّه.ابت�سامة.�ساِحبة.على.ثغري،.فرتَك.يدها.وتقدَّ

ُمرحًبا.وثناياه.اأ�سيئت.بابت�سامته.العذبة،.�سافحني.بانفعاٍل.

ًهــا.اإليهــا،.ووقفنــا. و�ســعادة.ثــم.اأم�ســَك.يــدي.و�ســَحبني.ُمتوجِّ
اأمامها!.

ــة،.اأنــا.اأحب.»ود«.َبيــَد.اأنني.بال.قلٍب،. كانــت.املواجهــة.حتميَّ
حبته.اإىل.الأبد!. ورمبا.�ساأخ�َسر.�سُ
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فها.بي: وقَف.مُبحاذاتي.ُمبت�سًما.ثم.�سرَع.ُيعرِّ

هذا.�سديقي.»با�سم«.الذي.اأخرُتِك.عنه..-.

.حتا�ســيُت.ب�سعوبــٍة.النظــر.اإليهــا،.وتلعَثمــُت.واأنــا.اأحــاول.
الرتحيــب.بها:

اأاأ...اأمم...كيفف...كيف.حالك؟-.

...كنــُت.وجــاًل،.تت�ســارع.بداخلــي.ُقــوى.غــري.ُمتكافئــة،.

الأوىل.قــوى.ال�ســر.التــي.متلَّكتنــي.منــذ.زمــن،.والأخــرى.تلــك.

تني. تــي.لـــ«ود«،.فــاأي.الكفَّ القــوة.ال�سعيفــة.التــي.متثَّلــت.يف.حمبَّ
�ســرتجح؟.كنــت.ل.اأعلــم.�سدًقــا!.

رفعُت.وجهي.نحَوها.فتالقت.عيني.بعينيها.و…

ب.املــوت.مــن.قبــل،.لكن.من.املوؤكد.اأن.ما.�ســعرُت. ...مل.اأجــرِّ

ــة.املــوت،. ــاأين.مباهَي ــا،.اأنب ــُت.عينيه ــذاك.عندمــا.راأي ــه.وقت ب
وفهمنــي.�ســعور.حلظــة.خــروج.الروح!.

.روحــي.خرَجــت.مــن.ج�َســدي.بِغلَظــة،.وق�ســَوة،.ثــم. ويــكاأنَّ
ت.اإليــه.مــرًة.اأخــرى.بنف�ــص.الق�ســوة!. ُقذَفــت.وردَّ

ويح.قلبي.!

ماذا.دهاه؟
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.به؟ ما.هذا.الوخز.الذي.حلَّ

لقــد.اأ�سبــُت.بــذات.ال�ســهم.الــذي.لطاملــا.اأنكرُتــه،.واأنكــرُت.
وجوده.بالأ�سا�ص!.

ظلــُت.عليهــا.ناظــًرا.لعــدة.ثــوان.ل.اأقــوى.علــى.قــول.�ســيء،.

اأو.اأ�ســدر.اأدنــى.حركــة.حتــى.�ســرُت.اأقــرب.مــا.اأكــون.ل�ســخ�ص.
اأبَله!.

فجاأًة.حَدَث.اأمر.جَلل.مل.اأعرف.له.�سبًبا.اأو.ماذا.يعني؟!

مــات،.اأو.اإدراك،.اأو.حتــى.اإرادة.منــي.انتف�ــَص. فبــدون.ُمقدِّ

قلبــي.ب�ســدة،.اأغرورَقــت.عيناي.بالدموع،.وبداأت.تت�ســاَقط.يف.

موقف.بدا.غريًبا.على.اأعينهما،.تراجعُت.خطوًة.للوراء.اأمام.
نظرة.احلرية.والده�ســة.بعينيها.ثم...

ــا.كاملم�سو�ــِص.بــال.َهــْدي. ثــم.ا�ســتدرُت.واندفعــُت.راك�سً
اأ�ســُرخ:.ل.لااااا.!.

رك�ســُت.ودموعــي.تتَنافــر،.بــل.الأنكــى.اأن.ُبكائــي.عَلــت.

وترَيتــه،.وارتفع.�سوت.ن�ســيجي.حتــى.و�سلُت.منزيل.وبداخلي.

د. م�ســاعر.ُمتَّقــدة.ل.اأ�ســتطيع.تف�ســريها،.كانــت.لي�ســت.ُمــرَّ

ى.قلبي. �ســرٍر،.بــل.لهــب.م�ســتعٍر،.ف�ســار.�ســدري.كجــذوٍة.يتلظَّ
داخله!.
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كاأ�ــٌص.مريــرة.لطاملــا.اأ�ســقيُت.منهــا.الكثرييــن،.بيــَد.اأننــي.
�ســربُت.مــن.نف�ــص.الكاأ�ــص...فهــل.اأحببُتها؟.

احلقيقة.اأن.نعم.ول.اأنكر.على.قلبي.هذا!.

ومتيًمــا. غرامهــا،. يف. اأ�ســرًيا. ووقعــُت. اأحببُتهــا. نعــم.
و�ســابًحا.يف.هواهــا. ــِة.عينيهــا،. رقَّ ب�ســحرها،.وهائًمــا.يف.

لن.اأ�ستطيع.البوح.بذلك،.ولن.اأقَوى.على.جرح.»ود«!.

اأو. اأرُف�ــص.مقابلتــه،. اأنــا.ذا. .�ســهٌر.وراء.�ســهر.وهــا. مــرَّ
مهاتفتــه،.اأو.الــرد.عليــه..

ثالثــة.اأ�ســُهر.اأبدَلــت.حــايل.من.ذاك.الو�ســيم.املغُرور،.اإىل.
هذا.النِحيل.املهزوم..

ــا.لــِك.اأيتهــا.امِلــراآة.اللعينــة،.لقــد.ك�ســفِت.عــن.حقيقتــي. تًبّ

ًيــا. الدن�َســة،.ووجهــي.القبيــح،.فــالأول.مــرٍة.اأِقــف.اأمامــِك.ُمتعرِّ
لأرى.حقارتــي.بو�ســوح.تــام!.

اأمــا.وقــد.غــدوُت.ملُعوًنــا.بعدمــا.علَّــم.ُحبهــا.علــى.قلبــي.
واأحــدَث.بــه.َثْلًمــا.غائــًرا!.

حِييــت،. مــا. وُتطــاردين. احلــب،. لعنــة. ف�ســتالحقني.
ظلمُتــه.! مظلــوم. كل. دعــاء. بــي. و�ســيلحق.
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ل.تلك.املعناة؟ فهل.�ساأقَوى.على.حتمُّ

ا.ل.ريب!. ل،.لن.يحُدث.هذا،.بل.�ساأموُت.ُحًبّ

هل.�سيكون.جزائي.من.جن�ص.العمل؟

نعم،.فهالكي.بات.و�سيًكا!.

هل.�سيغِفر.يل.ربِّي.خطاياي؟.

اأرُجو.ذلك.و...

ولريَحمني.اهلل!.

C C C
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القصة الثالثة عشر

h
»َوهم الخالص«

يف.وَهــٍن.�ســديد.اأنُظــر.بعينــني.زائَغتــني.اأتطلَّــع.لل�ســماء.

ــا،.اأنفا�ســي.ُمتح�ســرجة،.يف.انتظــار. ًق ــة،.جبينــي.ُمتعرِّ الرحَب
اخلال�ــص...املعركــة.باَتــت.علــى.و�َســك.النتهــاء،.اأعلــم.هــذا.

ــب.النمــل.يف. ــُعر.بدبي ــوم،.اأ�س ــا.الي ــُدو.يل.الأمــر.خُمتلًف يب

ج�ســدي،.اآلٌم.ُمرحــة.تنت�ِســر.بــه.وكاأن.ع�ســرات.ال�ســفرات.

ذ،. رها.على.ج�سدي.يف.ُبطء.وتلذُّ ة.قد.اأخذ.اأحدهم.مُيرِّ احلادَّ

ــت. .جفَّ حتــى.�سنَعــت.اآلف.اجلــروح.احلارقــة...كغ�ســٍن.ه�ــٍصّ

ة،. ِمياهــه.اأبــُدو،.تــكاد.تتالعــب.بــي.الريــاح.دون.عنــاء.اأو.م�ســقَّ

ودون.اأدنــى.ُمقاومــة.ِمنــي!،.ج�َســٌد.ناحــٌل،.ووجــٌه.�ســاِحٌب،.

حُتيط.بعيني.الهالت.ال�ســوداء.تكاد.تراين.اأقرب.اإىل.ُمدِمن.
رات.حُمــرتف...»ومــا.اأنــا.منــه.ببعيد«!. خُمــدَّ
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رها.... ر.حياتي.ال�سابقة،.واأتذكَّ اأخذُت.اأتذكَّ

)جميلة(.

مل.يُكن.ا�ســًما.يتم.هتافها.به.فح�ســب،.هو.ا�ســٌم،.وو�سٌف،.

و�سكٌل.ل.ت�ستطيع.ُمقاومة.اإغرائه،.فتجد.نف�سَك.وبدون.َوعي.

ت.اأمامك.وفاَح.منها.عطُرها.املثري،.تلتِفت.اإليها. تام.وُكلَّما.َمرَّ

م�سُحوًرا.لت�سبح.�سبًحا.يف.تغزل.قوامها.الغ�ص.اللني،.وتغو�ُص.

ــا.يف.بحــِر.عينيهــا.العميَقتــني،.فيفغر.فاَهك،.ويت�ســاَقط. غو�سً

اللعــاب.مــن.�ســدَقيك،.متاًمــا.ككلــٍب.�ســاَل.لَعابــه.حينمــا.وجــد.
قطعــًة.مــن.العظم.-ف�ساًل.عن.اإنه.كلب.جائع-!.

ت.مــن.اأمامــي. كنــُت.اأختِل�ــص.منهــا.النظــرات.كلَّمــا.مــرَّ

.�ســاذج.حتــى. اأو.راحــت،.فكــم.مــن.مــرة.ان�ســَللُت.ورائهــا.كِل�ــصّ

ى.يل. اأراقبهــا.عــن.كثــب،.لأطيــح.بتلــك.الفعلة.احلمقاء.مــا.تبقَّ

ا.اآخــر،. مــن.ِقَيــم.ومبــادئ.ن�ســاأُت.عليهــا،.فاأ�سبحــت.�ســخ�سً
�ســخ�ص.فقــَد.كل.معنــى.لالأخــالق.والإح�ســان.

ــة.�سنَعــت.ِمنــي.منوذًجــا.�ساحًلــا.ح�ســًنا. ن�ســاأتي.الدينيَّ

بنــي. ُيلقِّ �ســيخي. الــذي.جعــل. الأمــر. بــه،. وُيحتــذى. ُيقتــدى.

واأناِف�ســهم. اأقــراين. اأ�ســاِبق. ف�ســرُت. الثــوري«. »�ُســفيان. بـــ.

مب�ســابقات.احلفــظ.والقــراءة.بامل�ســجد،.ف�ُســرعان.مــا.ثبَتــت.
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قــت.نبوءتــه...اأمــا.درا�ســتي.فكنــُت.مولًعــا. روؤيــة.�ســيخي.وحتقَّ

ــوم.رغــم.اأن.مموعــي.كان. بهــا.للغايــة،.التحقــُت.بكليــة.العل

ــغفي. ــة،.لكــن.�س ــة.الطــب.اأو.ال�سيدل لنــي.لاللتحــاق.بكلي ُيوؤهِّ

التام.بعامل.اجليولوجيا،.وِعلم.طبقات.الأر�ص.جعَلني.اأندفع.

كامل�ســحور.نحــو.درا�ســتها.و....واأنهيــُت.درا�ســتي.بتفــوٍُّق.تــام،.

ولأن.حت�ســني.املــرء.واجــب.لــكل.مــن.ا�ســتطاع.البــاَءة،.فقــد.

�ســاَرع.واِلــدي.بتزويجــي.مــن.ابنــة.عمــي.وهــو.ُمنت�ــٍص.ُمنتفــخ.

ــن. ــه.اهلل-.ل ــَن.اأن.مــرياث.عمــي.-رحم ــذا.�سم الأوداج؛.فبه

يكــون.لغريــب،.واحلــق.اأقــول.كانت.»زينب«.نعــم.الزوجة.وخري.

جلي�ــص.واأني�ــص،.كانــت.ُمنتقَبــة.حافظــًة.لكتــاب.اهلل،.بــل.كانت.

خــر.مهــوًدا.مل�ســاعدتي،.ومل. ــا،.مل.تدَّ ظــة.اأي�سً ُمعلِّمــة.وحُمفِّ

ا.�ســعيًدا.بالبيت. تبخــل.بوقتهــا.اأو.طاقتهــا.حتــى.ت�سنــع.يل.جــًوّ

ثــم....ثــم.رزقنــا.اهلل.بـ.»ُم�سعــب«.الذي.حمل.جمال.وجه.اأمه.
ــة.ِظــل.طلَّتهــا. وِخفَّ

مة.ت�ســري. حياتنــا.كانــت.ُم�ســتقرة.و�ســعيدة،.ُمنتظمة.وُمنظَّ

ة.للبع�ص،.لكن.حقيقة. .ُم�ستقيم،.نعم.رمبا.كانت.مثاليَّ يف.َخٍطّ

ــة،.فكنُت. .عالقتنــا.بــَدت.يل.بعيــدة.متاًمــا.عــن.املثالَيّ الأمــر.اأنَّ

ــة.ت�ســرُي.يف.اجتاٍه.واحــد،.حتى.عالقتنا. دوًمــا.مــا.اأراهــا.روتينيَّ

ــا.فاعتدتهــا. احلميميــة.كانــت.ت�ســري.علــى.وتــرية.واحــدة.اأي�سً
واعتدت.وجودها.فح�ســب!.
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هناك.�ســيء.ما.ينق�سني،.�ســيء.ُينبئني.به.�ســَغفي،.�ســيء.
مل.ي�ستِطع.التزامي.ترِوي�سه.اأو.تقييده!.

ــة«.بقوامهــا.البديــع،.واأنوثتهــا. لــذا.حينمــا.ظهــَرت.»جميل

ة،.ا�ســتاَقت. الطاغَيــة،.ودللهــا.املحــرق.ل�ســنابل.قلبي.املخ�سرَّ

. ــر.�ســَغِفي.لأعلــى.حدٍّ اأر�ســي.اجلدبــاء.ل�ســقياها،.وارتفــع.ُموؤ�سِّ
مُمكن!.

ل.اأعلــم.كيــف.اجنذبــُت.اإليهــا،.ل.اأعلــم.كيــف.حفــرت.
مالحمهــا.علــى.جــدار.قلبــي.حتــى.جــاء.ذلــك.اليــوم!.

ــى. ــيطر.عل ــٍب.ُي�س ــيء.غري ــُعر.ب�س ــُت.اأ�س ــوم.كن يف.هــذا.الي

ات.اأكاد.اأ�سمعها.بو�سوح.�سادرة.من.قلبي. م�ساعري.فثمة.دقَّ

الهزيــل،.كنــت.اأنتِظــر.روؤيتها.حتــى.اأُثلج.�سدري.بهذا.ال�ســعور.

ــات.ُمتالحقــة.لقلــٍب.غــدا.ُيهــرِول.نحوهــا.يبغــي. الرائــع،.دقَّ
اخلــروج.مــن.منَبتــه.لريمتــي.حتــت.اأقدامهــا!.

اأهذا.ُحّب.اأراه؟

ل.اأعلم!.

مــا.عِلمُتــه.وغــدوُت.ُمنكفًئــا.عليــه،.اأن.كيــاين.ووجــودي.

اأ�سبح.ُمرتبًطا.فقط.بروؤيتها،.لهذا.عندما.كانت.ت�سري.اأمامي.
يف.هــذا.اليــوم.�ســعرُت.وكاأنهــا.ُتريــدين.اأنــا...اأنــا.دون.غريي!..
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نظــَرت.فجــاأًة.نحــِوي.واأ�ســَدَلت.جفنيهــا.العذبــني.برقــة.

ال�ســاحرتني. ودلل.ل.فــرار.منهمــا،.بينمــا.كانــت.�ســَفتيها.

تنفرجــان.لتحمــل.اأروع.ابت�ســامة.ميكنــك.اأن.تراهــا.ُتر�ســم.

علــى.وجــه.ب�ســر،.وقتهــا.اآمنــُت.اأننــي.اأ�سبحــُت.اأحــد.مريدينها.

وَم�ســُحوريها،.ورمبــا.�ســاأغُدو.يوًمــا.اأحــد.�سحاياهــا...مــن.
يــدري!..

مــت،. �ســقطُت.يف.�ســباكها،.مكثــُت.ليــاٍل.طــوال.اأبكــي.يف.�سَ

هــا...مــاذا.�سنَعــت. بــال.دمــوع.لوجيعــة.قلبــي.وانغما�ســي.يف.ُحبِّ
بي؟.

حياتهــا. يف. خاطًئــا. َم�ســلًكا. ت�ســُلك. اأنهــا. اأعلــم. كنــُت.

وعالقاتهــا،.لكننــي.مل.اأبــاِل.ومل.اأكــرِتث،.�ســيء.ف�ســيء.بــداأُت.

التــي.واأهملــُت.فيهــا،. اأحــُذو.حْذوهــا.-ال�ســيئ-.فرتكــُت.�سَ

تعلَّمُت.منها.اأ�سياء.كثرية.جّلها.فاِح�ص.وبغي�ص.ولكنني.اأي�سا.
ــال!. مل.اأب

اأ�سحيُت.كحيوان.�َســِره.�ســقَط.يف.بئر.وُم�ســتنَقع.ال�ســهوات.

مُت.باأن.قلبها.مازال.طاهًرا.وليوٍم.اآت.ل.حماَلة. ات،.توهَّ وامللذَّ
�سيكون.ِملًكا.يل!.

كنُت.خمطًئا.يف.تقديري،.فاأنَّى.للذئب.اأن.يغُدو.وديًعا؟!
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الآن.اأِقــف.علــى.اأعتــاب.نهايتــي،.ُمدمًنــا.اأ�سبحــُت،.خائًنــا.

لــُت،.مل.اأنَفــك.عــن.�ُســرب.امل�ســِكرات. غــدوُت،.فا�ســًدا.حتوَّ

رات.منــذ.واأن.اقرتبــُت.منهــا.واأ�سبحُت.خادًمــا.ُمطيًعا. واملخــدَّ
لها!.

اتهــا،.بــل.اأي.ف�ســاد. .هــذا.الــذي.حتِملــه.يف.طيَّ ...اأي.�َســرٍّ
متــوار.خلــف.قنــاع.اجلمــال.والطهــارة.الزائــف.حتملــه؟

ًمــا.بُقربهــا.اأريــد. ــرُت.عا�ســًقا.لهــا،.ُمتيَّ اأخرُتهــا.اأين.�سِ

وهــذه. امل�ســتهرِتة. النظــرة. تلــك. ــر. اأتذكَّ منهــا.... الــزواج.

البت�ســامة.ال�ســاخرة.التــي.احتلَّــت.وجهها.وهــي.ُتخرين.اأنني.

ــرت.دفعهــا.يل. ــة.وجنــان.مفاجــئ،.تذكَّ بــُت.بلوثــة.عقليَّ قــد.اأُ�سِ

رت.ا�ستعانتها.ببع�ص.الرجال.الذين.قاموا.ب�سحلي. بقوة،.تذكَّ

حتــى.امتالأ.ج�ســدي.ب�ســحجات.كثرية.ُموؤملة.اأفقــَدين.الهذيان.

ثُت. لُت،.واأَبت.واأَبت....حينها.حتدَّ لُت.وتو�سَّ ال�سعور.بها...تو�سَّ

لنف�ســي.بقــوة...»مل.يُعــد.يل.اأي.رغَبــة.فيهــا.الآن،.فلتذَهــب.

اإىل.جحيم.الأغبياء،.املعركة.مل.تنَتِه.بعد.وما.زال.يف.جعبتي.

الكثــري،.ل.بــد.اأن.اأخلِّ�ــص.العــامل.مــن.�ســرور.اأمثالهــا.اللواتــي.
ــا.مــن.جذورهــا!«.. ــد.واأن.اأجَتثه ــني،.ل.ب اأ�سبحــَن.كالثعاب

�ص.يف.يدي؟ مل.اأعرف.كيف.وجدُت.هذا.امل�سدَّ
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رمبــا.اأعطــاين.اإيــاه.اأحــد.�سحاياهــا،.رمبــا.اإحــدى.زوجــات.

ــا. كــُت.وا�سًع ــر...فقــط.حترَّ ــني.اأمثــايل؟.ل.اأتذكَّ ل بع�ــص.املغفَّ

�ــص.يف.عــزم. �ــص.بــُرودة.فوَهــة.امل�سدَّ يــدي.داخــل.ِمعطفــي.اأتلمَّ
اأخافنــي!.

.ح�ســم.هــذه. انتظــرُت.طويــاًل.حتــى.ظهــَرت،.ومــن.ثــم.علــيَّ
املعركــة...ول�ساحلي.

يف.م�ســهٍد.دراماتيكــي.ُمثــري.انقطَعت.فيــه.الأ�سوات.متاًما.

م.وهي.تتاأَبّط.ذراع.اأحد. ف.ِبنا،.تتقــدَّ .الزمــن.توقَّ ترانــا.ويــكاأنَّ

لــني.-اجلــُدد-.عيناهــا.حتِمــل.ق�ســَوة.مل.اأرهــا.مــن.قبــل،. املغفَّ

�ســعرها.تتالعــب.بــه.الريــاح.بقــوة.ليتطايــر.من.خلفهــا،.وجها.

.من.قعــر.اجلحيم.و....وابت�ســامة. بغي�ــص.ك�ســيطان.رجيــم.فــرَّ
ة.لهــي.الأمَقــت.اإىل.قلبي.يف.تلــك.اللحظات. اإبلي�ســيَّ

ًحا.من.اأثر.ال�ســحل.الذي.تلقيُته.منذ.�ســويعات. وقفُت.ُمرتنِّ

قليلة.حتى.اندفعُت.نحوها،.اأخرجُت.امل�سد�ــص.يف.�ُســرعة.واأنا.
ف.اأمامها.مبا�سرًة.وعلى.ُبعد.خطوات.معدودة.... اأتوقَّ

ــوى. ــف.امل�ســهد.للحظــات.اأخــرى.ُمثــرية.مل.يقطعــه.�س توقَّ

�سوت.تيار.خفيف.من.الرياح.ُيداعب.بع�ص.الأتِربة.املتناِثرة.

هنــا.وهنــاك.وبع�ــص.الُوريقات.التي.تفرِت�ــص.يف.الطرقات،.مل.
ه.بــاأي.كلمــة،.واإمنا.نظــرُت.اإليها.يف.ثبات!. اأتفــوَّ
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اأهذه.ابت�ساَمة.�ُسخرية.ترتبَّع.وجهها؟

وكاأنها.تعلم.اأنني.لن.اأقدم.على.�سغط.الزناد!..

ولكن.هيهات.فقد.اأخذُت.قراري.بالفعل!.

ــا.عــن.عزمــي.لقتلهــا... حــُت.بيــدي.ُمعلًن نظــرُت.اإليهــا.ولوَّ

قــُت.فيــه. مــات.وجدُتنــي.اأبكــي.بــكاًء.حــاًرا.تذوَّ فجــاأًة.وبــال.ُمقدِّ

مرارة.ال�ســقاء،.�ســعرُت.بدموعي.ال�ســاخنة.تت�ساقط.بال.َوعي.

رت.�ســيخي.وكم. ب.حلَيتي.ال�ســعثة...تذكَّ لتمــالأ.وجهــي.وتخ�سِّ

يــُت.لــو.اأن.تغِفــر. ــرُت.»زينــب«.ومتنَّ �ســعرُت.باحلنــني.اإليــه،.تذكَّ

رت.»م�سعب«.واجتاحتني.رغبة.عارمة. يل.وُت�ساحمني،.وتذكَّ

يف.احت�سانــه.وتقبيــل.جبينــه،.ول.اأعلــم.ملاذا.�ســعرُت.باحلنني.
وال�ســتياق.لرفــع.الأذان.كالأيــام.اخلــوايل!.

فــت،.هززُت.راأ�ســي. رفعــُت.راأ�ســي.نحوهــا.ودموعــي.قــد.توقَّ

ُمعلًنــا.نَدِمــي.واأ�َســِفي.لعالقتــي.الآِثمة.بهــا،.رفعُت.يدي.يف.قوة.

واإ�سرار.نحوها.ُم�ســرًيا.ب�ســالحي.ثم...ثم.اأدرُت.الفوهَة.نحو.
�ســدري.و...و�سغطُت.الزناد!...

اأ�سُعر.بهم.يقرتبون.الآن،

اأ�سُعر.بدبيب.النمل.يف.ج�سدي،
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ة.متــرر.علــى.ج�ســدي. اأ�ســُعر.بــاآلف.مــن.ال�ســفرات.احلــادَّ
لتحيلــه.اإىل.جحيم.ُم�ســتعر!.

لقــد.انتهــت.املعركــة.ل�ساحلــي،.ول.اأعلــم.هــل.هــذا.هــو.
اخلال�ــص،.اأم.هــو.َوهــم.اخلال�ــص؟

فهل.اآن.الأوان.للرحيل...نعم!.

C C C
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القصة الرابعة عشر

h
»المريض«

الوقت.مي�سي.بُبطٍء.�سديد..

ك.بالفعل.نحو.مُهول؟. هل.يتحرَّ

ا!. ل.اأدري.حقًّ

هل.عقاِربه.ي�سُدر.عنها.تلك.التكات.املنتِظمة؟

فقط.اأ�سمعها.ولكنني.ل.اأ�سعر.بها!.

وبــني. ــه،. يِّ مُب�سِ والإح�سا�ــص. بالوقــت. العالَقــة. اأن. اأظــن.

ال�ســعور.بالأمَل.عند.الكثريين.ل.مُتثِّل.�ســوى.حلظة.اأمَل.واحدة.

ي�ســعُرون.بها.كاأنك.تغِرز.�ســن.ُحقنة.اأن�ُســولني.ُم�ساملة.يف.فخذ.

اأحدهم!...اأما.اأنا.فعالقتي.بهما.عالقة.طرديَّة؛.فكلما.زادت.
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ة.وطاأة.اآلمي،.كلما.ت�ســارَعت.عقارب.ال�ســاعة.بالرتاجع. �ِســدَّ

ذ.بكل.حلظة.ُمعاناة.األقيها،.ومل. راغبًة.يف.التوقُّف.حتى.اأتلذَّ
يكن.لأحد.اأن.ي�ســُعر.ب�ســماَجة.هذا.ال�ســعور.اململ.�ســواي!.

ــوؤ.حاِنــق.ُيثــري.اأع�سابــك. كل.�ســيء.مُيــر.اأمامــك.يف.تلكُّ

ا.مل�ســاعرك.ب�ســكل.يجعلــك.اأقــَرب.اإىل.اجلنــون.كاأن. وُم�ســتفًزّ

ــة.عُجــوز.و�سعــت.فــوق.�سدَفتهــا.اخلارجيــة.طًنــا. �ســلحَفاة.بريَّ
دة. مــن.الطــني.فبــَدت.حركتهــا.ل.تــرى.بالعــني.املجــرَّ

.»هكذا.كنُت.اأ�سُعر.مب�سي.بالوقت«.

هــا.ترتاجع،.والأج�ســاد.من.حولك. ف�ســارت.اخُلطــى.ويكاأنَّ

ك.يف.اإيقاٍع.رتيب.مُمل.كاأنك.�سغطَت.على.زر.التحريك. تتحرَّ
.)SLOW MOTION)  البطيء.اخلا�ص.بهم

وامل�ســاعر. ــدة،. ُمتجمِّ والوجــوه. فــة،. ُمتوقِّ فال�سحــكات.
�َســة!... ُمتقلِّبــة.والأج�ســام..ُمَتيبِّ

ــة،.مل. .بــك.يف.وقــٍت.ي�ِســري.جــًدا.وب�ُســرعة.خرافيَّ الأمَل.اأملَّ
تكــن.ت�ســتِعد.له.فبداأ.الَغزو.ُمبا�ســرة!.

كاأنــك.تــراه.مِلــًكا.عظيًمــا.يف.عنفــوان.ال�ســباب،.قــِوي،.

وَطُمــوح،.وُمثابــر.ف�ســاًل.عــن.اأنــه.ُمقاتــل.�سنديــد.ل.ُي�َســق.لــه.
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غبار،.يقطع.طريًقا.ُم�ستقيًما.داخل.مملكته.اجلديدة.لُي�سيد.

�ــص.بها.ح�سارتــه.املرتاِمَية،. بهــا.امراطوريتــه.العظيمــة.وياأ�سِّ
ول.تعلــم.وقتهــا.هــل.�ســُيالقي.مقاوَمــة.مــا.يتقهقهــر.اأمامهــا؟

اأم.اأنــه.�سَي�ســحق.كل.مــا.يواجهــه.مــن.مقاومــة.حتى.يجل�ــص.
على.عر�سه.اجلديد؟

.الثانَية.اأقَرب. اأظنُّ

اأرُقــد.علــى.ظهــري.علــى.تلــك.الطاولــة.التــي.ُت�ســبه.تابوًتــا.

.مــن. منــزوع.الغطــاء.يف.هــدوء.غــري.منطقــي،.با�ســًطا.ذراعــيَّ

اأمامي.يف.تراٍخ.ملحوظ.وراأ�سي.قد.اأرحُتها.متاًما،.اأما.عيناي.

فكانتــا.ثابتتــان.لأعلــى.اأنُظــر.بهمــا.لتلــك.امل�سابيــح.بي�ســاء،.

ــة.نحــل.يف.�ســكِلها.وطريقــة. الإ�ســاءة.والتــي.اأراهــا.اأقــرب.خلليَّ

تهــا.لُتعطــي.اإ�ســاءة.�ســاطعًة.ُت�ســعرك.بالراحــة.والأمــان. و�سعيَّ
الكاذبني!..

بــني.اأننــي.مــن.هــوؤلء. قــال.يل.يوًمــا.اأحــُد.الأ�سدقــاء.املقرَّ

احلمقى.الذين.يتبنُّون.نظريَّة.)ل.تلقي.للَهم.واحُلزن.باًل(...

ا.مني.اأن.ابت�ســامتي.هي.مبَعث.�ســفائي.من.كل.داء،.وكنُت. ظًنّ

ُموؤمًنا.اأنني.بالفعل.اأحَمق،.واأن.حماقتي.تلك.رمبا.يوًما.ت�ُسود.

العــامل.وي�ســعد.بهــا.النا�ــص.ليعَلمــوا.يومــا.اأمنــا.تلــك.النظريــة.
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»الأر�ســطور.نت�ســيية«.هــي.مــن.قريَحــة.اأفكاري.ولكــن...ولكني.

د.هــراء.وخواء،.بالفعــل.فالأمَل.اأقوى. الآن.ل.اأراهــا.�ِســوى.ُمــرَّ
من.اأي.عقار.اأو.َم�سل.مليء.بالبت�سامات.اأو.حتى.ال�سحكات!.

جتان. ُمت�ســنِّ ج�ســدي-. تراخــي. -ورغــم. قدمــاي. كانــت.
ــا.هــذا.يعــود.»للخــوف.الباطــن«!. قليــاًل،.رمبَّ

ــة،. ــة-.الطبيَّ هنــاك.كــم.ل.باأ�ــَص.بــه.مــن.الأدوات.-احلربيَّ

والكحــول. الِبنــج. بــني. مــا. خُمتلطــة. رائحــة. ــا. اأي�سً هنــاك.

والبيتاديــن....تلــك.الرائحــة.املميــزة.لهــذه.الأماكــن،.رائحــة.

كفيلــة.وحدهــا.اأن.جُتــرك.علــى.الوقوف.على.قدَميك.وُت�ســِرع.

ا.هارًبــا.مــن.هــذا.اجلحيــم.املنتظــر.دون.اأن.ترتــدي.حتــى. فــاًرّ

�ســرتتك!...هناك.اأجهزة.ُمت�سلة.بالكهرباء.وغريها.�ســاِكنة.
يف.�ســالم،.ثــم.هنــاك.تلــك.املمر�ســات.احل�ســناوات!.

ل.اأدري.ملاذا.دائًما.جتدهن.ح�سناوات؟

الرحمــة؛.فيكفيــك. ــن.مبالئكــة. ُيلقَّ اأن. ي�ســتِحقن. ــا. حًقّ

ــق.الدمــاء.يف.عروقــك،. اأن.تــرى.ثغورهــن.املبت�ســَمة.حتــى.تتدفَّ
وت�ســحذ.الهمــم.داخلــك.فتكون.البداية.للتغلُّــب.على.مر�سك.

ثــن.عنــي. .يتبادلــن.ويتحدَّ .يف.و�ســوٍح.جِلــي.وُهــنَّ اأ�ســمعُهنَّ
يف.ُحــزٍن.وا�سح:.
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يا.له.من.و�ِسيم.ِم�سكني..-.

هــذا.البنيــان.القــوي.�ســيغُدو.ناحاًل،.وهــذه.اخل�سالت.-.
الناعَمة.�سُت�سبح.والعدم.�سواء.

ج؟.-. ُمتــزوِّ هــو. هــل. لــه... اأدُعــوا. ُمعافــى... كان. ليتــه.
�ســيظل.بريــق.عينيــه.اأمــل.يف.الإبقــاء.علــى.حياتــه...كــم.

هــي.حمظوظــة!.

.بو�ســوٍح.واإن.كانــت.اأ�سواتهــن.ل. هكــذا.كنــُت.اأ�ســمعُهنَّ

تتعــدى.اأفواههــن.�ســنتيمرتان،.واأتغا�ســى.عــن.تلــك.الكلمــات.

الرحيمات.والتي.يتبادلوهن.ِجواري.ول.اأعباأ.بها.لأنني.ُموؤمن.
بقــدري.وق�ســاء.اهلل.يف.اأمــري.

بــداأت.اجلل�َســة.وكاملعتــاد.بــداأَت.اأنفا�ســي.حتتِب�ــص.داخلــي.

مــن.َفــرط.الأمَل.حتــى.اأنــه.و�ســل.درجــة.غليــان.املــاء،.العــَرق.

ــود.يف. ــدي،.الدمــوع.ترُف�ــص.اخلل تنافــر.مــن.كل.ذرة.يف.ج�س

عقرهــا.فبــداأت.تتقافــز.خارجــة،.اأنهــار.مــن.احِلَمــم.امللتهَبــة.

يــة. �ســارت.ت�ســري.عــر.كل.خاليــا.ج�ســدي،.وثمــة.�سرخــة.ُمدوِّ
تاأبــى.اخلــروج.مــن.حلقــي...ملــاذا.ل.اأ�ســرخ؟؟.اآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآه.

»يا.َلُه.من.عالج.�سخيف«!..
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ا. هــا.جــًرّ ًحــا.تــكاد.ل.حتملنــي.قدمــاي،.اأجرُّ وقفــُت.ُمرتنِّ

حتــى.دلفــُت.اإىل.حمــام.�سغــري.ُمرَفــق.بتلــك.الغرفــة،.اقرتبــُت.

ق،. من.�سنبور.املياه.ثم.قمُت.بفتحه.لأجعل.املياه.الباردة.تتدفَّ

�ســع.بع�ص.القطرات. و�سعــُت.كفــي.الأمَيــن.حتتها.ثــم.رفعُته.لأ

ــر.براأ�ســي... ــِكن.الأمل.املنت�ِس ــي.علَّهــا.ُت�س ــى.جبهت ــاردة.عل الب

نظــرُت.للمــراآة.التــي.تعتلــي.احلو�ــص.اأنُظــر.لهــذا.ال�ســخ�ص.
الغريــب.اأمامــي.

»يا.لَوجهي.امل�سكني.قد.�سار.�ساحًبا«.

ــي.بفــرَوة.راأ�ســي.وجــدُت.بع�ــص. ــل.اأناِمل ــُت.اأخلِّ وبينمــا.كن

اخل�ســالت.الب�ســيَطة.ُمتعلقــة.فيمــا.بينهــم!،.»هكــذا.�ســيبداأ.

ــرُت.كيــف.بــداأ.مَر�ســي،. ــرُت.اأمــري،.وتذكَّ الأمــر.اإذن«...تذكَّ

رُت.نظرات.ال�ســفَقة.ال�ســخيفة.التي.كنُت.اأراها.يف.عيون. تذكَّ

ــرُت.خطيَبتي.وتركها.يل.بينما.كنُت.يف.اأم�ــص. اأ�سدقائــي،.تذكَّ

قالــت. ويدعمنــي... ُي�ســاندين. جــواري. يقــف. ملــن. احلاجــة.
لأختــي.يف.كريــاء:

اأنــا.ل.اأ�ســتطيع.جعــل.حياتــي.مرُهونــة.بحيــاة.�ســخ�ص.-.
�سريًعا.�سُتحلِّق.روحه.عالًيا.ويرتكني.اأعاين.وحدي.من.
�سخافات.احلياة.واأنا.يف.ريعان.�سبابي،.كما.اأنني.اأريد.

اإجناب.طفاًل.وهذا.اأ�سبح.م�ســتحيال!.
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ا.من.حتِملن.جينات.مثلها. رائعاٌت.حًقّ

...هــداأُت.قليــاًل.ثــم.ارتديــُت.مالب�ســي.وهممــُت.باخلــروج،.

فتحــُت.البــاب.واأنــا.اأحاول.-كعادتــي-.اإخفاء.وجهي.ونظراتي.

ــة.املر�ســى،.لكــن.�ســعوري.بــاأن.هنــاك. وحــايل.عــن.اأعــنُي.بقيَّ

ثمــة.عينــان.تراقبنــي.تغلَّــب.علــى.رغبتــي.فرفعُت.راأ�ســي.اأنُظر.
نحوهــم.واأنــا.اأخُطــو.خطَوتــي.الأوىل.و...

.يا.اإلهي!.

...انده�ســُت.واأنا.اأنُظر.لتلك.احل�ســناء.التي.كانت.ترُمقني.

ا. يف.تركيــٍز.وا�ســح،.ومــن.بــاب.ال�سراحــة.دعنــي.اأخــرَك.�ِســرًّ

ــا،.فلــم.يكــن.مبعــث.ده�َســتي.هــو.ُروؤيتهــا.اأو.روؤيــة.وجههــا. هاًمّ

اها. ا.لتلك.ال�ساعقة.التي.تلقَّ ال�ساحر.فح�سب،.بل.كانت.اأي�سً
قلبي.امل�ســكني.فور.ُروؤيتها!.

ات.املت�ســارعة،.ول. ل...لي�ــص.هــذا.وقًتــا.منا�ســًبا.لتلك.الدقَّ
وقت.لهذا.اخلفقان.املنتِظم.يف.الرتفاع!.

.اأن. �ســعرُت.بخجــل.يتملَّكنــي.ومل.اأُكــن.اأعلــم.مــاذا.علــيَّ
اأ�سنــع.الآن!.

»ال�سالم.عليكم«.



184

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

...قلُتهــا.يف.خجــٍل.ملُحــوظ.بينمــا.كنــُت.اأقــرتب.منهــا،.

فابت�سَمت.يف.ُحزٍن.وا�سح.وهي.تُرد.�سالمي.باآخر،.ثم.�سمَتت.
ُبرهــة.وقاَلــت.يف.اأريحيــة.عجيبــة:.

حمًدا.هلل.على.�سالمتك.اأ�ستاذ.»وائل«.-.

»الده�سة.الثانَية«...كيف.عرَفت.ا�سمي؟

ــل.وقفتــي.هــذه،.فجل�ســُت.جوارهــا. ...مل.تُعــد.قدَمــاي.تتحمَّ
اأبت�ِســم.يف.وَهن.قائاًل.يف.�ســيء.من.املزاح:.

مل.اأكن.اأعلم.اأن.�ُسهرتي.ت�سبقني.اأينما.ُوجدت!.-.

اأجاَبتني.يف.ب�ساطة:.

يعــرف.-. �ســخ�ص. كل. العــامل.حتديــًدا. هــذا. هنــا.ويف.
الآخــر،.ا�ســمه،.و�ســنه،.وحالتــه،.وعالجــه،.وحياتــه.
�ــص.دائمة.ملعرفة.املزيد. اخلا�سة....الكل.يف.حالة.تعطُّ
.يف.حالتــه.وهــل.�ســيمُثل.لل�ســفاء. عــن.الآخــر،.مــاذا.جــدَّ
القريــب،.الــكل.هنــا.يحيــا.علــى.اأمــل.�سعــب.املنــال،.
ولكنهــم.دائًمــا.ُمتفائلون،.ويحلُمون.بلحَظة.عودتهم.ملا.

كانــوا.عليــه.مــن.قبــل.
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ابت�ســامتي. ولزالــت. الفهــم. عالمــة. براأ�ســي. اأومــاأُت.

ــان،.هممــُت. ــا.ترتع�س ــداي.مازالت ــاحبة.متــالأ.وجهــي،.وي ال�س

ب�ســوؤالها.عــن.�ســبب.تواجدهــا.اأو.بالأحــرى.نــوع.مر�سهــا،.

ة.ُم�سابهة.لتلك.التي. ولكنني.اأرجاأُته.لوقٍت.اآخر،.ثم.يف.اأريحيَّ
َثتنــي.بهــا.بــداأُت.احلديــث: حدَّ

اأ�سا�ســها.-. ُم�ســاملة. حيــاة. هادئــة،. حيــاًة. اأحَيــا. كنــُت.
.بعنايــة. الطمــوح،.عمدانهــا.العزمَيــة،.بنيانهــا.ُر�ــصَّ
ره.اهلل.يل. فائقــة.مــن.ال�ســر.والتجلُّد.والإميــان.مبا.قدَّ
مــن.اإمكانيــات.�ســخ�سية.واجتماعيــة،.وطالئهــا.ُمــِزَج.
ــر. بخليــط.مــن.احلــب.والأمــل،.مل.يكــن.هنــاك.مــا.ُيعكِّ
�سفو.حياتي.اأو.يحيلها.جلحيم.ُم�ستعر...وقفُت.األتقط.
اأمَل. ونظــرة. ــاًل. ُمكمِّ وا�ســتطردُت. املختِنَقــة. اأنفا�ســي.

وُحــزن.وا�سحــني.اعتليــا.وجهــي:.

ــي.بهــذا.الكابو�ــص.-. ــتنتجي.بعــد.اإ�سابت ــِك.اأن.ت�س وميكن
املرعب.الذي.اأحَيا.فيه.كل.يوم.وكل.حلظة.ماذا.ي�سنع.
بي،.كاأنه.وح�ــص.كا�ِســر.ي�ســُعر.بجوع.�سديد.قطع.اأمعاءه.
ى.دائًمــا.مــن.فــرط.جوعه.فاأخــذ.يلتهم. اأملًــا.وجعلــه.يتلــوَّ
الأخ�سر.والياب�ص...�سعور.ُمقيت.ب�سببه.انق�َسم.النا�ص.
مــن.حــويل،.نظرات.�ســفَقة.واأمَل.تعــرتي.وجوه.بع�سهم،.
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ــب.ُم�سافحتــي.خوًفــا.مــن.�ســيء.ل. وهنــاك.مــن.جتنَّ

اأعلمــه،.ههههههههههــه.وهنــاك.مــن.ترَكنــي.يف.عر�ص.

ــة.الغائبــة. ــا.عــن.تلــك.الق�سَّ الَيّم.اأ�ســبح.مبفــردي.باحًث

والتــي.مل.اأ�ســَلم.مــن.األعيبهــا.ال�ســيطانيَّة.هــي.الأخــرى.

�ســفل.يف.�سمــت.ُمطبــق...اأق�ســد. ف�ســرُت.اأ�ســقط.لأ
ت.هاربة!. بالطبــع.خطيبتــي.التــي.فــرَّ

كانــت.عيناهــا.تلمعــان.ب�ســكٍل.ملحــوظ.وهــي.ُتتابــع.كلماتــي.

.يف.اهتمــاٍم.بــدا.يل. ــَفتيَّ .و�س ال�ســاخَطة.وُتتابــع.حركــة.عينــيَّ

ا.حياًء.وخجاًل.عندما. ــا.حينهــا،.ثم.اأطرَقت.بهما.اأر�سً منطقًيّ

وجَدتنــي.اأنُظــر.اإليهــا،.فقاَلــت.يف.هدوٍء.�ســاِحر.وهي.ترفعهما.
مــرًة.اأخرى:.

�سك.خرًيا.منها..-. ل.عليك...رمبا.اأراد.اهلل.اأن.ُيعوِّ

.اأحمُد.اهلل.على.كل.�سيء..-.

ثــم.�ســاألُتها.يف.ُلطــٍف.بعــد.مــا.�ســعرُت.بطماأنينــة.بــداأت.
تنت�ِســر.داخلــي:.

هل.هذه.اأول.جل�سة.لِك؟-.

ــم. ــي،.ث ــًة.ازداد.لهــا.خفقــان.قلب ب ــامًة.خالَّ ــَمْت.ابت�س ابت�س
اأجاَبتنــي.يف.حيــاء.بكلمــٍة.واحــدة:.
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ل..-.
�ــص.مل.ي�ســتوعب. ...كنــُت.يف.حــريٍة.مــن.اأمــري؛.فعقلــي.امل�سوَّ
كلمتهــا،.فبادلُتهــا.ابت�ســامة.اأردُت.اأن.تبــُدو.ُم�ســجعة.فخرَجت.

رغًما.عني.واِهنة.لألقي.ال�ســوؤال.الثاين:
اإذن.هي.املرة.الثانية؟-.

...ات�ســَعت.ابت�ســامتها.اأكــر.واأكــر،.وازدان.وجههــا.بُحمــرة.

اخلجــل.حينمــا.راأت.بع�ــص.الأعنُي.تتابعنا،.فاكتَفت.بال�سمت.
البا�ِسم.واأ�سارت.ب�سبابتها.كالبندول..

�سحكــُت.لإجاباتهــا.امل�ســترتة.ول.زاَلــت.احلــرية.تكتنُفنــي.
ثم.قلت:.
ة.اأراِك.هنا.و...-. هذه.اأول.مرَّ

باغَتتني.ب�سوؤاٍل.مفاجئ:.
كم.جل�سة.ح�سرَتها.اأنت؟-.

يف.نظرة.ت�ساوؤُل.اأجبُتها:.

اليوم.كانت.اجلل�سة.التا�سعة.-.

...اأخف�ســت.راأ�َســها.مــرًة.اأخــرى.للحظــات.ثــم.رفَعتها.قلياًل.

تنُظــر.يف.الجتــاه.الآخــر.وكاأنهــا.ُتخفــي.عنــي.نظــرات.تخ�ســى.
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ث.عنهــا.واإخبــاري.مبــا.تاأبــى.�ســَفتيها.اإخراجــه،.تابعت. التحــدُّ

ــرة.ُمنتظــًرا.اإجابتهــا. ــاقيها.املتوت ــزاز.�س حركــة.يديهــا،.واهت

بهدوء.ل.يتنا�ســب.قط.مع.تلك.الت�ســاوؤلت.التي.جعَلت.بعقلي.

�سو�ســاء.ل.حــدود.لهــا،.هممــُت.ب�ســوؤالها.مــرًة.اأخــريًة.حتــى.

اأ�ســكتها،.لكنها.فعَلت.هذا.بهم�ســها.املفاجئ،.فرَوتني.بب�ســمة.
ث.قائلًة: مــن.ثغرهــا.الدقيــق..قبــل.اأن.تتحــدَّ

اإذن.هذه.املرة.التا�سعة.التي.اأتواَجد.فيها.هنا.-.

ك.يف.�سدري.. �سعرُت.ب�سيء.يتحرَّ

.»اأها.اإنه.قلبي.اإذن«.

ق. ..�ســعرُت.بقلبــي.ينِب�ــص.مــن.جديــد،.وبداأت.الدمــاء.تتدفَّ
داخله.لتعيد.له.احلياة.مرًة.اأخرى!.

.مل.اأُعــد.اأ�ســُعر.بالتَعــب.والأمل،.مل.اأُعــد.اأ�ســُعر.بالنا�ــص.مــن.
حويل،.والغريب.اأنني.مل.اأُعد.اأ�سُعر.مبَلل.مرور.الوقت!.

ــى.مــن. ــا.اأرقــب.وجــوه.املر�س ــَمت.مــرًة.واحــدًة.واأن ...ابت�س

حــويل.فوجدُتهــم.يتبادلــون.النظــرات.نحونــا،.فنظــرُت.اإليهــا.
واأنــا.اأ�ســاألها.يف.�ســجاعة.مل.اأعهدهــا.يف.نف�ســي:.

اإذن.ما.هو.ا�سمك؟.-.
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تهلَّلــت.اأ�ســاريرها.ب�ســكٍل.ملحــوظ،.واعتَلــت.وجههــا.حمرة.

ت.بقول.�سيء. خَجل.اأخرى.جعَلت.وجهها.اأكر.عذوبًة،.ثم.همَّ
ما.قراأُته.وا�سًحا.على.وجهها.وكاأنها.تَود.اأن.تقول.»اأخرًيا«..

ج: ثم.قاَلت.كلمًة.واحدًة.ب�سوٍت.ُمتهدِّ

هم�ص..-.

...؟-.

هم�ص...ا�سمي.»هم�ص«..-.

د. ة.توتُّــري.واأنا.اأردِّ اأطلقــُت.زفــرًة.حــارة.اأخرجــُت.معها.بقيَّ
ا�سمها.يف.�سعادة.مالأت.وجهي.اأنا.الآخر:.

»هم�ــص«...يــا.لــه.مــن.ا�ســم،.ا�ســمِك.رائع،.»هم�ــص«.ثمة.-.
�سجن،.وفرَحة،.و�سعادة،.و�سر.تفوح.منه.لقد.كـ...

»اأنا.اأحبَُّك«!.

مــات.اختلــج. »الده�ســة.الثالثــة«...قاَلتهــا.فجــاأًة.بــدون.ُمقدِّ
قلبي.معها.واأو�ســَك.على.اخلروج.من.قَف�سي.ال�سدري!.

ا.كان.اأثر.ُجملتها. .كياين.هًزّ زلزال.هزَّ
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ة.مرات،.فاأخرَجت.زجاجة. ...حت�ســرَج.�سوتي.و�ســعلُت.عدَّ

ــر. ت.يدها.بها.نحوي.فتجرعُت.ما.تي�سَّ ِمياه.من.حقيبتها.ومدَّ

حللقــي،.ثــم.نظــرُت.اإليهــا.يف.ده�ســٍة.عارَمة.ممزوجــة.بفرحة.

مهولــة.امل�ســدر.واأنــا.اأهــم.الــكالم....فقاطَعتنــي.بو�ســع.
اأناِملهــا.الرقيقــة.علــى.فمي،.وبداأت.»هم�ــص«.الهم�ــص:.

ــا.عادًيــا.ول.ُم�ســتحياًل،.ول.-. ــا.اأنــا.اأحبــك،.ولي�ــص.ُحًبّ حًقّ
ــا.ُيده�ســك...هــذه.لي�ســت.املــرة.الأوىل. جتعــل.هــذا.اأي�سً
التي.اأراك؛.فيها.فاأنا.اأهتم.بَك.وباأمرك.منذ.اأن.وقَعت.
ت،.ل.اأعلم.ماذا. عينــاي.عليــك.منــذ.ثمــان.جل�ســات.مــرَّ
�سنعــَت.بــي!،.فمنــذ.اأن.راأيُتــك.واأنــا.اأ�ســُعر.بــاأن.حياتــي.
كلهــا.�ســارت.ِملــًكا.لــك.وحــدك!،.�ســرُت.اأ�ســعر.باأننــي.
فقــط.اأحَيــا.مــن.اأجــل.�ســعادتك.ومــن.اأجــل.ُم�ســاندتك.
يف.حِمنتــك،.اأكتفــي.بتلــك.اللحظــات.التــي.اأراَك.فيهــا.
اأثنــاء.دخولــك.وخروجــك.من.جل�ســاتك.لتمنحني.ِدفًئا.
ب. ــا.ُيبقينــي.على.قيد.احليــاة.للميعاد.التايل،.اأتعذَّ وُحًبّ
.ل�سرخاتــك.ال�سامتــة،.اأبكي. لآلمــك.العميقــة،.واأتــاأملَّ
مــرارًة.لنظــرة.احُلــزن.يف.عينيــك،.واأبت�ســم.لريقهمــا.

الــذي.ُيعطينــي.اأمــاًل.جديــًدا.يف.احليــاة!...

...كنــُت.اأتابــع.حديثهــا.يف.�ســعادة.غطــت.اآلمــي.بالفعــل.ول.

!...ل.اأدري.ملــاذا.�ســعرُت.بحنــني.جتاههــا؛.والغريــب. اأعلــم.مِلَ
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ا.ووا�سًحا.و�سافًيا.ورائًقا. يف.الأمــر.اأن.كالمهــا.بــَدا.يل.حقيقًيّ

-كوجههــا.ال�سبــوح.امل�ســِرق-.ونابًعــا.بالفعــل.مــن.قلبهــا.دون.

نظــرة.ال�ســفقة.املقيتــة.والتــي.اعتــدُت.اأن.اأراهــا.مــن.اأعــني.
البع�ص.

اأكمَلت.وبنف�ص.احلب:

ــك،.-. ــور.خروجــك.عــن.حاَلت ــات.ف �س ــاأل.املمرِّ ــُت.اأ�س كن
ُثوين.عنــك.وعن.اإرادتك.وعن.اأحالمك.... ولطاملــا.حدَّ
.ُيتابعوننا.الآن؟.انُظر.اأمامك.�ستِجدهن. هل.تعلم.اأنهنَّ
يختِل�ســن.النظــرات.ويتهاَم�ســن.يف.خَجــل.عنا،.يتبادلن.
ال�سحــكات.ويغبطــن.عالقتــي.بــك،.اأنــا.ل.اأريــد.منــك.
�ســيًئا.�ســوى.اأن.متنحنــي.الأمــل.مــن.هــذا.الريــق.الــذي.
ينــي.ويدفعنــي.دائًمــا.ملنحــك. اأراه.يف.عينيــك،.اأمــل.ُيقوِّ
ــب. ــي.قل ــا.داخل ــا.طامل ــيظل.يحَي ــًدا.�س ــا.خال ــا.عميًق ُحًبّ
�ــص.ِع�ســًقا.لــك...فاأنــا.ل.اأريــد.�ســوى.اجللو�ــص.بــني. يتنفَّ
ــتمِتع.بــدفء. ــة.واأ�س يديــك.اأداعــب.خ�سالتــك.الناعَم
ــل. ــى.التحمُّ ــدك.اأن.ُتعاهــدين.عل ــاطع...اأري ُحبــك.ال�س
ـد،.اإرادتــك.وحدهــا.-وبعــد.ف�ســل.اهلل-.هــي. والتجلُـّ
�ســبيلك.لل�ســفاء،.�ســاأكون.معــَك.اإىل.الأبــد،.واأعاهــدَك.
يتها،.والبنة. اأننــي.�ســاأحَيا.لأكــون.لــك.الزوجة.التــي.متنَّ
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ــتاق.ل�سدرهــا.احلنــون. ــي.ت�س ــي.ُتريدهــا،.والأم.الت الت

دوًمــا...فقــط.عاِهــدين.بالتفــاوؤل.والأمــل.الــذي.اأراه.يف.
بريــق.عينيــك.وكل.�ســيء.�ســيغُدو.�ســهاًل...

ــئلة.ُتعربــد.يف.راأ�ســي،.كان. ...كانــت.هنــاك.ع�ســرات.الأ�س
هنــاك.خــوف.مــن.مهــول.بــداأ.ُيحلِّق.يف.�ســماء.عقلي!.

كيف.�سنحيا.وكالنا.يحمل.وح�ًسا.يفِتك.بنا؟

ل...لن.يكون.هذا.عدًل.لها.اأو.يل!.

ما.هي.حالة.مر�سِك؟-.

...بالفعل.مل.اأُعد.اأ�ســعر.�ســوى.بهم�ســات.»هم�ــص«.ال�ساحرة.

وبكالمهــا.الــذي.اأ�ســاب.ُمنت�ســف.قلبــي.بدقــة.ُمذهلــة،.لــذا.

ــا... ــا.اإجابته ًب ــديدة.ُمرتقِّ ــٍة.�س ــوؤال.يف.لهَف ــك.ال�س ــاألُتها.ذل �س
وكانــت.املفاجــاأة:

ة.-. اأنا.ل�سُت.مري�سَ

»الده�ســة.الرابعــة«...هــل.�ســعرَت.يوًمــا.بذلــك.الأمَل.الــذي.

ــل.بالكهربــاء؟. ينتابــك.حينمــا.مت�ــص.بيــدك.�ســلًكا.عــار.ُمو�سَّ

فمــا.بالــك.واإن.قب�ســَت.عليه.بكلتا.يدك؟.هكذا.�ســعرت.ويكاأن.

تهــا.األــف.فولــت.�ســَرت.يف.ج�ســدي.باأكملــه.حينمــا. �ساعقــًة.ُقوَّ
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ق.يف.وجههــا.بده�ســٍة. هــت.بتلــك.اجلملــة،.فقلــُت.واأنــا.اأحــدِّ تفوَّ
عارَمة:

نعم؟.ل.اأفهم.�سيء!.-.

اأنــا.ل�ســُت.مري�ســة،.لقــد.راأيُتــَك.منــذ.فــرتة.يف.اآخــر.-.
جل�ســة.لإحــدى.ال�سديقــات.التــي.كنــُت.اأ�سحبهــا.يف.
جل�ســاتها.وقــد.متاثَلــت.لل�ســفاء...فكنــَت.هنــاك.حيــُث.
راأيــُت.وجهــَك.الو�ســيم.وثغــرك.البا�ِســم.دائًما.ف�ســعرُت.
وقتهــا.وكاأننــا.ُخلقنــا.لبع�سنــا.البع�ــص.واأننــي.اأ�سبحــُت.
ــرُت.اأعــرف.ميعــاد. ــوؤولًة.عنــك،.ف�س ومــن.حينهــا.م�س
ــِبقك.اإىل.هنــا.واأنتِظــر.خروجــك.حتــى. ــاتك.واأ�س جل�س
ــًة.اهلل.لــك. �ــص.ال�سعــداء.لطمئنــاين.عليــك.داعَي اأتنفَّ

ــفاء. بال�س

عاِهــدين.الآن.اأن.نبــداأ.�ســوًيّا.طريًقــا.جديــًدا.مفُرو�ًســا.-.
باحلب.والعطاء.ُمزدان.بالأَمل.والتفاوؤل.تتزيَّن.جوانبه.

بالت�سامح.واحلنني....عاهدين..

ُم�ســرقة. �سم�ــص. كاألــف. امل�ســيء. لوجههــا. اأنُظــر. كنــُت.
وداخلــي.�ســراع.مريــر!.
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اأت�ســبَّث.بتلــك. اأرهــن.�ســعادتي.بتعا�َســتها؟.كيــف. كيــف.

ل. ــت.ِمنــي.ُرَويــًدا.رويــًدا؟.بــل.كيــف.�ســيتحمَّ احليــاة.التــي.تتفلَّ
قلبهــا.الرقيــق.هــذا.امل�ســري.الــذي.يزحــف.ويــدق.الأبــواب!.

ا.لأنانيتي!. تبًّ
ــا.لهــا.بــل.واألف.تب،.لن.اأ�ســمح.باأن.اأغتال.�ســعادتها. نعــم.تبًّ

ولن.اأكون.ظهرًيا.لأنانيتي!.
...كنــُت.اأنظــر.لعينيهــا.امللِهمتــني.بعدمــا.ك�ســى.مالحمــي.
اجلمــود،.فقــراأَت.اأفــكاري،.لقــد.ظهــر.ذلــك.يف.نظــرة.الرجاء.
املطلَّة.من.عينيها،.وتوتُّر.�سطح.وجهها،.ويف.رجفة.�سفتيها....

ثُت: مل.اأنتِظــر.طويــاًل.وحتدَّ
لكــم.هــو.ُموؤمِل.ذلك.ال�ســعور،.�ســعور.الفرحــة.اخلاِدَعة،.-.

تاأتــي.الفرحــة.علــى.غــري.ميعــاد،.نظــل.نلَهــث.وراءهــا،.

نقتفــي.اأثرهــا،.نبحث.عنها.يف.الــركام.ول.تاأتينا،.ويوم.

ــدم. ــارك.يف.َه ــن.اأ�س ــد.زهدناهــا...ل ــون.ق ــي.نك اأن.تاأت

ــوم،.ففــي. ــب؛.فم�ســريي.حمت ــة.القل ــا.خليَّ ــعادتك.ي �س

ــى.اأن.متنحنــي.الدنيــا.فيــه.ر�سا�ســة. الوقــت.الــذي.اأمتنَّ
الرحمــة،.تفتــح.لــك.فيهــا.ذراعيهــا!.

فــُت.قليــاًل.األتِقــط.اأنفا�ســي،.وظللــُت.عــدة.ثــوان.اأنُظــر. ...توقَّ

اإليهــا،.ثــم.قلــُت.كلمــًة.واحــدة.اأودعــُت.فيهــا.كل.ُحــزين.قبل.اأن.
اأتركهــا.واأن�ســِرف.و�ســط.دموعها.الزاخة:
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وداًعا.-.
ــة. ة.الكافَي ــوَّ ...ل.اأعلــم.كيــف.وجــدُت.يف.قلبــي.ونف�ســي.الُق
لكــي.اأتُركهــا.واأن�ســِرف،.لكــن.مــا.حدث.يف.اجلل�ســة.العا�ســرة.
ــع.اأن.هــذا. ــد.احلــدود!،.ومل.اأتوقَّ كان.خُمتلفــا!،.خمتلفــا.لأبَع

�ســي�سُدر.عنــي.جتاه.مــا.حدث..
ــة.يف.مللمــة. ...بعدمــا.انتهــت.اجلل�ســة.وبعــد.حُماولتــي.اله�سَّ
اأ�ســالئي.املبعــرة،.ا�ســتطعُت.اأن.اأجمــع.بع�ــص.قــواي.اخلائــرة.
كــُت.نحــو.البــاب،.وما.اإن.قمُت.بفتحه.وجدُتها.تِقف.على. وحترَّ

اأعتابه.بابت�ســامة.تغ�ســي.الأب�سار!.
...وقفــُت.يف.اعتــداد.بينمــا.كان.ثغرهــا.ُمنفرًجــا.يف.�ســعادة.
ت.يَدهــا.ت�سعها.على.اإطار. ك.مدَّ ــة،.وحــني.هممــُت.بالتحرُّ َجمَّ

الباب.تعرِت�ص.طريقي.فابت�ســمت.
...مل.مُتهلنــي.اأو.متنحنــي.حلظــة.واحــدة،.فجَذبتنــي.مــن.

يــدي.ُخطَوتــني.جانًبــا،.ثــم.قاَلت.يف.قــوة.وُجراأة:
ال�سعــف.�ِســَمة.الفا�ســلني،.ووجــودَك.ُهنــا.يعك�ــص.مــدى.-.

حمبتك.للحياة،.ودليل.قاطع.اأنك.�سخ�ص.ذكي.ناجح،.

ل.جتَنــح.للياأ�ــص،.ول.جتعــل.القنــوط.ُين�ســيك.رحَمة.رب.

العبــاد.بنــا،.فكــم.مــن.نعمــة.اأنَعــم.بهــا.علينــا،.اأِفــق.قبــل.
فــوات.الأوان،.اأِفــق.قبــل.اأن.تخ�ســر.قلوًبا.حُتبك...
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.فوجــدُت.عينيهــا.لِمَعتــني. َفــت.عــن.حديثهــا.تنُظــر.اإيلَّ توقَّ
.جامح: ة.قبل.اأن.يغرورقا،.فاأردَفت.بُحبٍّ ب�ســدَّ

ثــم.اإننــي.فتــاة.ل.تقَبــل.الف�ســل.ول.تتنازل.اأبــًدا.اأبًدا.عن.-.
حتقيــق.طموحهــا،.وعليــك.اأن.تعَلــم.اأنــك.كل.طموحــي.

وكل.اأحالمــي!.

.قام.من.رقاده.الطويل.وا�ستيقظ.من. ...كنت.اأتابعها.بُحبٍّ

�ُسباته.العميق.فجاأًة،.كنُت.اأود.ُمعانقتها.بعدما.بداأت.دموعها.

الغالَية.تن�ساب.يف.رفق.وهدوء...مل.اأعلم.حينها.اأكان.حديث.

ي. عقلــي.لقلبــي.�ســواب.اأم.ل،.حديــث.بزجره.عــن.الندفاع.حِلَ

هــو.ومييــت.قلًبــا.اآخــر.بعدمــا.ي�ســقيه.مــن.كاأ�ــص.فــراٍق.اأملــه.لــن.

ينتهي،.اأمَل.اأ�ســد.من.هذا.الذي.�ســيفتك.بي.عن.قريب،.لكني.

�ســرُت.وراءه.كـــ.�ســاة.تخ�ســى.اأن.تبتعــد.عــن.القطيــع،.تخ�ســى.

اأن.تع�ســي.اأمــر.�ساحبهــا.وتــاأُكل.من.طعام.وجَدتــه.بطريقها،.

�ــص. مل.ي�سعــه.ُهــَو.لهــا،.حينهــا.فقــط.نظــرُت.حــويل.وكاأين.اأتلمَّ

مــن.الوجــوه.الناظــرة.لنــا.طــوق.النجــاة.مــن.اأفكار.عقلــي.التي.

غرقت.بها،.فوجدُت.املر�سى.على.وجوههم.نظرات.ُمتباينة،.

البع�ــص.حتمــل.عينــاه.نظــرات.رجاء.قــراأُت.فيهــا.»األ.ترتكها،.

.تروي.اأر�ــص.َياأ�ســه.القاِحَلــة.لتنبت. فكــم.ِمنــا.يحتــاج.ملــاء.ُحــبٍّ

حياة.تقهر.األف.مَر�ص«،.والبع�ص.يف.عينيه.ابت�سامة.ُم�سجعة.
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»اأن.اأقِبــل.ول.تَخــف،.�ســتحيا.معهــا.حيــاة.مل.تعهدهــا.من.قبل«.

ــهام. ــي.ب�س ــا.مــن.اإ�سابت ــه.خوًف ــي.نظرات ــى.عن والبع�ــص.اأخف

ياأ�ِســها.لكــن.دموعهــم.مل.ُتخــِف.عنــي.�ســيء،.وحينمــا.نظــرُت.

.ُيلقني.اأ�ســُهم.نظراتهن.املعاِتبة.جتاهي. �سات.وجدتُهنَّ للممرِّ
َمــت.اإحداهــن.وقامت.بعمــٍل.غريٍب!... حتــى.تقدَّ

ــق.يف.هــدوء.اأخــذ. مــت.خطوتــني.ثــم.بــداأت.ُت�سفِّ ...تقدَّ

ــا.حتــى.تبعتها.الأخريات.ترتا،.مل.اأ�ســُعر.بذلك. يرتفــع.تدريجًيّ
الوهــج.بقلبــي.مــن.قبــل،.وهــج.اأنــار.فجــاج.قلبــي.املعتمــة.

ــب.لهــا،.وقــَف. ...ويف.تتابــع.وبخطــوة.جديــدة.غــري.ُمرَتّ

املر�ســى.يف.�ســكل.ن�ســف.دائــري.وهــم.يبت�ســمون.يف.فرحــٍة.

�ســديدة،.بينمــا.دمــوع.البع�ص.تت�ســاقط.يف.تاأثُّر.وقد.ت�ســابكت.

اأياديهــم.ثــم.قامــوا.برفعهــا.لأعلــى.يف.حما�ــص.وتفــاوؤل.ويف.

ت�ســجيع.لنــا....حينهــا.مل.اأجــد.مــا.اأقولــه.�ســوى.اأننــي.اأم�ســكُت.

ــا. ــه.ت�ســطع.يف.الآفــاق.واأن .بــداأت.�َسم�ُس ــد.»هم�ــص«.يف.ُحــبٍّ بَي

.م�ستمرات. اأنُظر.اإىل.املمر�سات.الالتي.اجتمعن.اأمامنا.وُهَنّ

.روح.قــد.تنا�ســيُتها.منــذ. .يفَّ يف.الت�سفيــق.ب�ســكٍل.حما�ســي.بــثَّ

فــرتة...روح.الأمــل،.ثــم.نظــرُت.اإىل.»هم�ــص«.اأتاأملهــا.بفرحــٍة.
واأِعدهــا.بعــدم.الفــراق،.وبداأنــا.بالفعــل.الطريــق...

اأين. رغــم. اأبــًدا. الذكــرى. هــذه. عنــي. تِغــب. مل. اأتعَلــم!،.
دون: وُيــردِّ يقولــون. دوًمــا. اأ�ســمعُهم.
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جّدنا.العزيز.يهِذي.بعدما.اأ�سابه.داء.الن�سيان!.-.

الأمر.ل.ي�سغلني.ُمطلقًا.يا.بني...

دعني.اأكِمل.لَك.الق�سة..

...لقــد.ُرزقــُت.منهــا.بطفلتــني.حتمــالن.جمــال.اأّمهمــا،.

ــا،. وغــالم.اأ�سبــح.رُجــاًل.ر�ســيًدا،.لقــد.راأيــُت.اأحفــادي.جميًع

راأيتُكــم.جميًعــا.يــا.بنــي.وح�ســرُت.ُعر�َســكم،.بــل.وراأيــُت.بع�ــص.

اأبنائكــم،.اأنــا.ل.اأحمــل.مــن.دنيــاي.�ســوى.تلــك.الذكــرى.العبَقة.

تكــم.البُتــول،.والتــي.�ســتظل. التــي.حتِمــل.عبــَق.و�ِســحر.جدَّ

ُترافقنــي.كِظلِّــي.يف.رحلتــي.الطويلة.بتلكم.احلياة.الدنيا.حتى.
املمــات،.وحتــى.األقاهــا.تنتظــرين.يوًمــا.مــا.هنــاك.
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