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ليل
كَلِ َمت تُق َرأ ً
مجموعة مؤلفني
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دخان املوت
تب َّخر مع ال ُّدخان األزرق الصاعد من لفافات التبغ املحشوة بالحشيش ،نيس
أين كان وكيف يكون ومتى سيكون ،غاب عن الواقع وذهب لعا ٍمل آخر خارج
حدود القوانني والجاذبية ،صعد ألعىل ،فوق السحاب ،بل خارج حدود الكون.
رآه هناك حيث الال حدود ببذلته الرسمية ذات النجوم والنرسين املعلقني
يقف بهيبته املعتادة ومنكبيه العريضني ،عينيه السوداوين
عىل األكتاف ،كان ُ
اللتان تش َّعان رع ًبا ،قامته الطويلة وعضالته البارزة برغم تق ُّد ِم عمره وشيب
شعره ،تلك النظرة الحادة املعتادة والتي يك ِملها الشَّ ارب الكث مهاب ًة.
نظر إليه سامر وقدماه اللينتان تكادان تح ِمالنِه من الخوف ،لطاملا
رس خوفه؛ ففي عينيه مل ير أب ًدا دفئًا أو حنانًا بل كان دامئًا
كان والده ُّ
ف َّزاعته ،منذ موت أمه وهو يف الثالثة من عمره مل يض َّمه قط ومل يسمع
فعل واح ًدا يثبِت حبَّه وعاطفته األبوية.
منه كلم ًة واحدة ،أو يرى منه ً
عاشا م ًعا حيا ًة خالية من املشاعر ،بل كانت حيا ًة قاسية ،وكأ َّن أبوه مل ينس
يتعامل معه كعسكري يف خدمته،
ُ
أنه ضاب ٌط بالجيش ،طوال الوقت وهو
فالعقاب شديد.
وعليه إطاعة األوامر مهام كانت ومهام كلفه األمر ،وإال
ُ
ٍ
بخطوات بطيئة ح َّد
باقتضاب وغضب كعادته ،تق َّدم نحوه
تابع النظر إليه
ٍ
القتل فانهمر العرق من كل مكان يف جسده ،وكعادة تلك املواقف تخوننا
دامئًا األشياء التي نكون يف أمس الحاجة إليها ،تس َّمرت قدماه وخانته أعصابه.
كيف يعقل هذا فجسده يتضخم أكرث فأكرث وعيناه تفوح منهام رائحة املوت؟!
مسدسا له فوهة عمالقة ،ما هذا؟
ظل يقرتب ويقرتب ،أخرج من جيبه
َّ
ً
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تتغي بشكلٍ غريب ،فمه ينفتح بل ويتَّسع ،وترب ُز من ُه أنياب حادة
هيئته َّ
طويلة وكأنَّه يتحول إىل ..إىل ..ثعبان ..ثعبان.
أفاق أخ ًريا ليجِد نفسه مستلق ًيا عىل أريكته ولهاثه يكاد يفجر رئتيه،
نظ َر أمامه ليجد لفافات الحشيش تسك ُن بجوار زجاجات الخمر
رخيص الثمن ،م َّد يده وحمل إحداها وسكب محتواها يف فمه لريوي
ظأمه ،ث َّم مسح بيده عىل جبينه لتتساقط ح َّباتُ العرقِ املُنه ِمر.
انتفض مكانه عندما ر َّن هاتفه ،لعن الهاتف واملتصل وقام يستن ُد إىل الطَّاولة
ويلمل ُم شتات أعصابه ،دخل املرحاض وفتح الصنبور عن آخره ،ث َّم وضع رأسه
تحت املاء يف محاول ٍة بائسة لجمع شتات أفكاره.
ارتشف من فنجان قهوته رشف ًة قبل أن يضعها أمامه ويُشعل لفافة تبغ وينفث
ُ
يحدق فيها بغل وضيق.
وظل
دخانها يف الهواء ،نظر لصور ِة والده املعلَّقة َّ
 ملاذا تطاردين؟ ماذا تريد مني؟! أمل يكفك ما فعلته معي طيلة السنوات التيعشتها مج ًربا معك؟!
مسح بيده دمع ًة حار ًة نزلت من عينيه الذابلتني حينام ت َداعت عليه الذكريات
رفض أبيه ألي يشء يريده ،حرمانُه من كل
املؤملة بكل أوجاعها دفعة واحدة؛ ُ
لعب ولهو ،حتَّى زيارات األقارب كانت تكاد تنعدم،
متع اإلحساس بالطفولة من ٍ
ٍ
الضب التي تؤمل روحه حتى اآلن.
ت َركُه يف املنزل وحي ًدا
لساعات طويلة ،عالماتُ َّ
عاد بنظره للصورة وقال بأىس:
 أتعلم أنك السبب يف عجزي؟!لقد عجزتُ عن كل يشء؛ الحب ،التواصل مع الناس ،حتَّى أين عاج ٌز عن
تحطيم تلك الصورة اللعينة ،تبًا لتلك الظروف التي تجربنا عىل العيش مع
ِ
أيضا ميتني!
أناس ميتني ليجعلونا ً
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سكت فجأة وجحظت عيناه عندما ملحه يتحرك ،ال ،ال ،إنَّها مجرد صورة،
أشاح بوجهه ب ِعي ًدا وفرك عينيه ،ث َّم عاود النظر من جديد ،ت ًبا لتلك التخيالت!
ذهب للمطبخ يبحثُ عن طعام يُسكت به معدته املستغيثة ،فتح الثَّالجة
كيس
فلم يجد سوى زجاجات الخمر وبقايا ٍ
طعام يبدو عليه العفن ،هناك ٌ
بالستييك راق ٌد يف أسفل الثالجة ،أمسك به وفتحه لينظر ملا به ،ما تلك الرائحة!
س َّد أنفه بإصبعيه وألقى بالكيس يف صندوق القاممة ،وما إن أواله ظهره إال
للصندوق فلم يجد شيئًا.
وسمع صوت ًا ،التفت ُّ
ضال
كوب من الشاي بي َد أ َّن الصوت عاد من جديد ،وكأ َّن هناك فأ ًرا ً
بصنع ٍ
ه َّم ُ
طعام ميت لرجلٍ ميت،
بعثه حظه العرس لذلك الصندوق الفارغ إال من فتات ٍ
تجاهله وعاد ملا كان يفعل ،أخذ كوبه وخرج لغرفة نومه ،وضع الكوب عىل
السير وأسند
الكومود وأخرج علبة سجائره وأشعل منها واحده ،ث َّم استلقى عىل َّ
رأسه للخلف فسمع صوت ًا يأيت من األسفل؛ لذا وضع سيجارته يف املنفضة وهم
يرف ُع املالءة فتذكَّر األفالم األجنبية وما يحدث فيها يف تلك اللحظاتِ ،
ضحك من
كيسا بالستيك ًيا أسود ،مل يرت َّدد يف سحبه
نفسه ساخ ًرا ورفع املالءة بالفعل ليجد ً
لرؤية ما بداخله واشت َّم نفس الرائحة الكريهة التي وجدها يف املطبخ منذ قليل.
عجيب أمر هذا الفأر فهو مل يكتف بصندوق القاممة بل أىت بالكيس إىل هنا،
ٌ
هكذا ح َّدث نفسه قبل أن يأخذ الكيس ويذهب ليلقيه يف الصندوق ،نزلت عليه
فعل ،نظ َر لِام يف يده وال َّرعشة
الصاعقة عندما وجد الكيس اآلخر بالصندوق ً
ظل ينظر للكيسني ويحاول إقناع نفسه أنَّها الصدفة ،فاملنزل ال
تتملك منهاَّ ،
يعتني به أحد منذ أن مات والده وحتَّى الطعام فلهو ا يصنعه لنفسه َّإل ناد ًرا.
عقد العزم أخ ًريا وق َّرر أن يفتح الكيسني ،ولكن بأيهام يبدأ؟!
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بعد تفكري مل يستغرق إال ثوانٍ ق َّرر أن يبدأ مبا يف يده ،بيدين مرتعشتني وضعه
وفك عقدته بصعوبة ،فتحه برت ُّدد ونظ َر ٍ
عىل األرض َّ
بحرص فلم يجد إال بقايا
عظام تبدو أنها لدجاجة أكلت منذ زمن وأخفى آكلها البقايا حتى ال يُكتشف
ٍ
مم يحب من الطعام.
أمره ،ذلك ما فعله هو عندما كان معاق ًبا بالحرمان َّ
سال الدمع من عينيه حارقًا فمسحه بيده وترك ما فيها لينتقل للكيس اآلخر ،بثق ٍة
وحل العقدة فزادت
بال َّ
انتشله من الصندوق ليفتحه لك َّنه الحظ ثقل وزنه ،مل يلق ً
الرائحة بشاع ًة وكاد يقيئ من شدتها ،ابتع َد قليالً وس َّد أنفه ،بروية م َّد يده األخرى
وفتحه ،هناك ملع ٌة عجيبة الب َّد أنها لقطعة زجاجية ،جاهد إحساسه بالرغبة يف
التقيؤ واقرتب لريى عن قرب ،اتَّسعت حدقتاه وكاد يرصخ لوال اليد التي قفزت
من الكيس وامسكت برقبته ،ارمتى عىل األرض يُجاهد يف اقتالعها وإبعادها عنه
فلم يستطع ،علم عندما رأى ذلك الخاتم الفيض ذو الحجر الزجاجي الالمع أنَّها
يسحب يف يده اللعينة يف محاول ٍة بائسة لإلفالت بحياته حتى كاد
ظل
يد والدهَّ ،
ُ
يتشنج وهو
فظل
يفقدها ،مل ت ُعد رئتاه تحتمالن أكرث كام ذابت أعصابه وانهارت َّ
ُ
أرضا كذبيحة تُسلب منها آخر خيوط الحياة ،وأظلمت الدنيا من حوله.
ملقى ً
ً
يسعل ويأخذ نفسه
ظل ُ
شهق أخ ًريا ليتز َّود من الهواء مبا يكاد يرد روحه إليهَّ ،
روي ًدا روي ًدا حتَّى استقر ،دمعت عيناه حزنًا وحرس ًة عىل حاله ،ملاذا يحدث
معه ذلك؟! وملاذا يُطارده شبح والده حتى بعد موته؟!
تلفَّت ميي ًنا ويسا ًرا يبحثُ عن اليد فلم يجدها ،كان راق ًدا عىل أرضية املطبخ
وبجواره يستلقي صندوق القاممة الفظًا ما يحتويه ،قام مستن ًدا إىل الحائط
واتجه ألريكته ،تناول زجاجة خمر وتج َّرع نصفها دفعة واحدة ،ر َّن جرس
الباب عدة مرات حتى استجمع سامر ق َّوته وقام ليفتح فلم يجد أح ًدا أمام
حجم علبة الهدايا يرق ُد
الباب ،وقبل أن يُغلق وجد صندوقًا خشب ًيا صغ ًريا يف ِ
أمام الباب ،نظ َر إِليه متعج ًبا ث َّم حمله للداخل ،يبدو من خفَّة وزنه أن ما
َ
وتناول لفافة
به يشء صغري ،وضعه عىل املنضدة بجوار زجاجات الخمر
تبغٍ محشوة وأش َعلها يستجم ُع بها شتات أفكاره وما تبقى من له تركيز.
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جس ُده املثقل املفتقر للطعام منذ مدة كان بحاجة للنوم؛ لذا دخل غرفته وألقى
بجسده عىل الرسير ليذهب يف ثوانٍ لرحل ٍة هادئ ٍة وخالي ٍة من االضطرابات،
أصواتُ طرقٍ عىل النافذة أقلقت راحته ففتح عينيه بثقل ونظر ناحية الطرق ،ث َّم
وظل عىل حاله ،قام يستشيط غض ًبا
استسلم مرة أخرى بي َد أ َّن الطارق مل يستسلم َّ
من هؤالء األطفال الذين يقلقون راحة النامئني وكأنه حقهم ،قام وبحث عن عصا
يهددهم بها وذهب وقبل أن يفتح النافذة توقف الطرق ،تع َّجب وقال يف نفسه
وقبل أن يعو َد ملرقده عاد الطرق ،ولكن ما هاذا؟!
(لعلَّهم الحظوا حركته فتوقفوا) َ
الطَّرق يت ُّم بشكلٍ منتظم وبنفس القوة والرسعة ،ما هذا الطفل الدقيق!
اقرتب بحذر من النافذة وفتحها فجأة لكيال يدع فرص ًة للطارق للهرب ،توقَّف وكاد
أن يقع عندما شاهد ارتفاع البناية؛ فهو ميكث يف الدور األول واآلن هو بالكاد يرى
وجلس عىل رسيره
األرض ،أمسك برأسه الذي يكاد ينفجر ،أغلق النافذة رسي ًعا
َ
يلهث ،توقَّف عقلُه عن التفكري وكاد ينفجر من هول ما يحدث ،كيف؟! كيف؟!
دقائق حتَّى استعاد رشده فنظر للنافذة وحاول إقناع نفسه أنَّها مجر ُد أوهام
أو رمبا الحشيش الذي ابتاعه من (حسني دبشة) املسؤول عن التوزيع يف
ظل يلتقط أنفاسه وميأل صدره بالهواء حتى هدأ.
املنطقة رمبا هو مغشوشَّ ،
توسالت معدته الفارغة عادت من جديد ففكَّر يف عمل أي يشء يُؤكل ومل
ُّ
يجد ،عليه اآلن أن يذهب بنفسه ليجلب ما يقتات به ،بحث عن محفظة
نقوده فوجدها بداخل درج الكومود ،فتحها فشاهد صور ًة قدمية ألمه
يغلب عليها اصفرار الزمن ،ودون أن يدري سالت دموعه ،سقطت دمع ٌة
عىل الصورة فاشتعلت النار بها ،فزع مام رأى فألقاها وتراجع ،مل يصدق ما
شاهدته عيناه وكاد يجن ،ظل يرصخ ويرصخ وتتعاىل رصخاته حتَّى سقط.
صدا ٌع غري محتمل يتملك من رأسه ،قام مجاه ًدا إعيائه حتى وصل لرشيكة
وحدته وسهره وحزنه ،أريكتُه القابعة يف مكانها منذ زمن ال يعرف حتى متى
الصندوق الصغري
اح جسده املنهك عليها وأغمض عينيه ً
قليل ،تذكَّر ُّ
بدأ ،أر َ
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املاكث فوق املنضدة فتناوله وه َّزه هزة خفيفة ،تساءل من أين جاء وكيف وملاذا؟
ٍ
ٍ
بحرص شديد
بتساؤالت ال تجدي نف ًعا ،فتحه
فض َل عدم شغل باله
لك َّنه َّ
وكأنه يحتوي عىل ألغام أو رمبا ما حدث معه منذ قليل جعله يتوجس
الصندوق ال يحتوي إال عىل رشيط فيديو مكتوب
من أي يشء مغلقُّ ،
عليه (إىل ولدي العزيز) استغرق دقيق ًة كاملة ليستوعب ما بني يديه.
هل والدي حقًا ترك يل هذا؟!
وهل كام قرأت أنَّه وصفني بابنه العزيز؟!
هو مل يقلها قط ومل أسمع منه يو ًما كلمة ولدي!
يجلب زجاجة خمر
والشيط عىل املنضدة وقام للثالجة
الصندوق َّ
وضع ُّ
ُ
باردة ،أشعل لفاف ًة ونفث دخانها بكل ما أويت من قوة ،وكأنه يخرج مع
دخانها كل ما يحمل من هم وحرية ،تج َّرع قد ًرا من الزجاجة وقام إىل جهاز
تشغيل الفيديو ومعه الرشيط ،أدخل الرشيط يف مكانه وقام بفتح التلفاز،
كاد التلفاز يعمل لوال انقطاع التيار الكهريب فجأة ،ما هذا الحظ املنحوس!
قالها وهو عائ ٌد إىل املنضدة ليجلب قداحته ويشعل شمع ًة تيضء له الغرفة.
تغي لو ُن
ب َّدد لهيب الشمعة الظال َم الحالك ،ولكن هناك يشء عجيب ،لقد َّ
اللهيب عدة مرات؛ فلونه األصفر تح َّول إىل األزرق ث َّم األحمر ث َّم األسود ،كيف
يعقل هذا؟! إضاء ٌة سوداء يف ظالم حالك!
ُ
كيف أرى؟ وكيف تح َّول اللون هكذا؟
ظل
جالس يف مكانه يتاب ُع ما يحدث حتى ملح ً
كان هادئًا ،كل هذا وهو
ٌ
يتح َّرك يف اتجاه غرفة نوم أبيه ،تسارعت دقَّات قلبه تُصاحبها بعض حبات
العرق عىل جبينه ،حاول أن يقنع نفسه أنها خياالت إثر اهتزاز اللهيب،
أَكمل رشب سيجارته وكان يستمتع بشكل الدخان فوق لهيب الشمعة.
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صارت األمور طبيعية حتى أُضيئ نور غرفة أبيه دون باقي الشقة ،سقطت
الزجاجة من يده وقام فز ًعا؛ خاص ًة بعد أن رأى خيال امرأة يتح َّرك يف الغرفة،
هرول ملفاتيح الكهرباء الرئيسة ،حاول تحريكها ألعىل وأسفل علَّها تكو ُن هي
السبب ،لكن ال يشء يحدث.
َّ
اقرتب بحذ ٍر شديد من الغرفة وهو يقنع نفسه أنَّه رمبا يكون مجرد لص ،سحب
يف يده متثالً حديديًا صغ ًريا كان موضو ًعا يف مكتبة بجوار الغرفة ،اقرتب أكرث
ونبضاتُ قلبه ترسع َ
أكث ،أَمسك مبقبض الباب وانتظر حتَّى استجم َع ما ت َبقى لديه
من قوة ،فتح الباب وهو شاه ٌر التمثال ،ولك َّن ما رآه كان أكرب من درجة احتامله.
تقف أ َمامه بجسدها ال َّنحيل مرتدي ًة
أمه التي ال يعرفها إال من الصو ِر القدمية لها ُ
فستانًا أبيض ،وشعرها األسود اللييل يطري يف الهواء ليداعب خديها ،عيناها
الواسعتان ات َّخذا من السامء زرقت ُهام ،شفتاها الورديتان تبتسامن له يف رقة مل
ظل واقفًا مبكانه دون حراك حتَّى تحركت هي تجاهه ،بغري
يرها يف حياتهَّ ،
قصد عاد للوراء فتعرثت قدمه وسقط وارتطمت رأسه بالحائط وفقد الوعي.
بعض
وتحسس موضع االرتطامُ ،
أفاق بعد م َّدة ال يعلم كم كانت ،أمسك برأسه َّ
الدماء التي سالت قد تجلطتَ ،
اعتدل وجلس مستن ًدا بيده ،تذكَّر ما حدث قبل
ملقى عىل األرض ،م َّد يده
إغامئِه فنظر ملوضع وقوفها ورأى جز ًءا من فستانها ً
ليمسكه فشعر بدوار شديد ،حاول التامسك قدر املستطاع ولك ْن تكالب عليه
الصداع والدوار فسقط لريى طيف أمه يسري يف الغرفة ويبدو عليها أنَّها يف أواخ ِر
كريس مقابل للرسير ويف يدها صندوق صغري ،ما هذا؟!
أيام حملها ،جلست عىل ٍ
إنَّه نفس الصندوق الذي وجده أمام باب شقته ،فتحته وأَخرجت منه خنج ًرا صغ ًريا
شبح لرجلٍ ضخم الجثة،
و ..لقد جرحت يدها وسال دمها داخل الصندوق ،هناك ٌ
أسود الوجه يأيت من خلفها ،أرا َد أن يرصخ بعلو صوته ليحذرها لك َّن صوته مل يخرج
ٍ
كلامت ليست مفهومة له و..
وظل يرد ُد
من حلقه ،وضع الرجل يده عىل كتفيها َّ
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أفاق ليجد نفسه يفرتش األرض بجوار الرسير ،قام وعقله ال يطاوعه عىل
التفكري ،أخذ قطعة القامش وخرج ،تذكَّر رشيط الفيديو فذهب وأعاد تشغيل
الجهاز وجلس يشاهد ،يظه ُر عىل الشاشة والده وهو يف زيه الرسمي ويجلس
أمام الكامريا ،يعتيل الحزن مالمحه وهو ينظر مبارشة إليه ،تنحنح وقال:
 ولدي العزيز ،لتعلم أنك عندما تشاهد هذا الرشيط سأكون ساعتها تحتالرتاب ،ولدي اليوم قد أمتمت عامك العرشين فلتعلم أين أحبيتك بكل ذرة ّيف،
أنت مل تر هذا بل رأيت مني قسو ًة وش َّدة ،سامحني يا ولدي فعندما تعلم ملا
فعلت هذا أنا متأكد أنك ستغفر يل.
أظلمت الدنيا من حوله لربهة ث َّم عاد النور من جديد ،ما هذا؟! يبدو أ َّن
شكل الشقة تغري كث ًريا ،لقد تجددت محتويات الشقة وتغري لونها ،تبدو
مذهول يتلفت حوله غري مصدقَ ،
فرك عينيه وعاد
ً
وكأنها جديدة ،قام
ينظر فلم يتغري يشء ،كاد عقله أن يطري لوال صوتُ مزالج الباب يعلن
قدوم أحد فأخرجه من رشوده ،نظر تِجاهه فصعق عندما وجد والديه
يدخالن وكأنهام حديثي زواج ،تس َّمرت قدماه وتعلَّقت عيناه بهام.
عم تبدو عليه يف الصور ،لكن أبوه كان يبدو عليه
مل تتغري مالمح أمه كث ًريا َّ
تغ ٌري كبري؛ فقد كان يبتسم ويضحك ومالمحه أنقى وأجمل ،أراد أن يفتح فمه
ويكلمهام لكنه مل يستطع فأحباله الصوتية تأىب أن تتحرك ،حاول كثريا ً دون جدوى.
ظل ُ
يحرك يديه لهام ولكنهام مل يرياه ،انبهاره مبا يراه كان أقوى من رغبته
َّ
يف التحدث معهام ،تب َّدلت األماك ُن فجأة فوجد نفسه يف غرفة نومهام وهام
يتحدثان ،كان واض ًحا عىل أبيه الغضب وهذا من نربة صوته يف التحدث مع
أمه التي كان يتضح أنَّها يف أيام حملها األخرية ،راقب الحديث عن كثب.
أمه :يا حبيبي ،ملاذَا ال نرحل من ذلك املنزل امللعون ونريح أنفسنا؟!
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ابيه :هذا لن يحدث أب ًدا؛ فهذا بيت أيب ولن أفرط فيه ،فلتتوقفي ِ
أنت عن
تلك الخرافات التي تتفوهني بها.
أثبتت لك ما أراه وما يحدث معي
أمه :خرافات! أتسمي ما أقول بعد أن ُ
خرافات؟ حس ًنا ،كام تريد ولكن ال تلمني عىل يشء.
تجاهل أبوه ما سمع وغطَّى وجهه ونام.
ترى ماذا رأت أمي وماذا حدث معها؟! وملاذا مل يصدقها أيب؟!
مل ميهله الزمن وقتًا للبحث عن إجابات فقذ وجد نفسه غي مشهد آخر،
اآلن هو يف غرفته ،يرى أمه تجلس بجوار طفلٍ صغري وتنظر إليه وهو
نائم برباءة املالئكة ،نظر ليجد أنه هو يف صغره ،دمو ُع أمه التي تنهمر
خطفت قلبه وأراد أن يضمها ليطمئنها ويطمنئ بها لك َّنه كالعادة عاج ٌز
عن الحركة ،مل تنطق أمه بكلمه ولكن نظراتها له كانت تتح َّدث بالكثري.
انتقل م َّر ًة أخرى لغرفة نوم أبويه ،أمه تحمل صندوقًا خشب ًيا صغ ًريا تنظ ُر إليه
وهي ترتجف ،ت ُخرج منه خنج ًرا ومتسكه بقوة ،ما هذا؟!
لقد رأى ذلك املشهد من قبل ،نعم ،ستجرح أمه يدها ولكن ..ولكن سيأيت
الكائن الضخم اآلن.
بالفعل جرحت أمه يدها وتركت الدماء تسيل داخل الصندوق ،وها هو الرجل
يقف خلفها ويض ُع كلتا يديه عىل كتفيها وينطق
الضخم املتشح بالسواد ُ
ٍ
األرض تهت ُّز من تحته
تغيت اإلضاءة أكرث من مرةُ ،
بكلامت غري مفهومة ،لقد َّ
وأ ُّمه يتغ ُري لونها لألصفر الباهت ،إنَّها متوت ،حاول التح ُّرك فلم يجد القدرة عىل
ذلك ،أراد الرصاخ بأعىل صوته فلم يستطع ،وفجأة أظلمت الدنيا من حوله.
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عاد ملوضعه أمام التلفاز ليجد صورة أبيه وكان يبيك بكا ًء شدي ًدا وهو يقول:
 وبتلك الطريقة افتدتك أ ُّمك بنفسها يا بني ،أنا أعلم من البداية أ َّن ُهناكرسا يف هذا املنزل ،ولكني مل أستطع معرفته.
ً
ازداد بكاؤه فحاول التامسك ليكمل آخر كلامته:
 سامحني يا ولدي ،سامحني فلم أستطع إنقاذ أمك وقد توفيت بعدهاكنت أراك السبب يف موتها ولكن ..ولكن
بأيام،
رساُ ،
ُ
عشت بعدها حزي ًنا منك ً
أدركت أين أنا السبب.
بعدما وجدت تلك الورقة التي ستجدها يف الصندوق
ُ
وهنا انتهى الرشيط ،واختفت صورته من عىل الشاشة.
ظل ثابتًا مكانه دقائق ليستوعب ما شاهده (بتلك الطريقة افتدك أ ُّمك
َّ
الصندوق يبحث عن
بنفسها) تكررت العبارات يف أذنيه فقام مرس ًعا إىل ُّ
أيضا آثار دماء عليها،
الورقة ،وجدها بالفعل وكان يبدو عليها القدم ،هناك ً
فتحها بحرص وقرأ ما فيها (هذا العهد بني أصحاب املنزل القدماء وبني البرش؛
لتستمر الهدنة بيننا يجب االفتداء وإال أخذنا أصغرهم ،لقد وافقنا عىل افتداء
سليم األصغر بروح أمه ،ويف املوعد املحدد سيتطلب األمر افتدا ًء جدي ًدا
لتستمر الهدنة ،وإال أخذنا نحن من نريد وتبدأ الحرب) اتسعت حدقتاه
من هول ما قرأ؛ فجدته افتدت أبيه بروحها وكذلك فعلت أمه ،مل يتاملك
نفسه وقطع الورقة وألقاها عىل األرض ،وهنا شعر بيش ٍء غريب واشتعلت
كثيف مأل املكان يف لحظات ،وهو غري مصدق
الورقة من تلقاء نفسها ،دخان ٌ
ملا يحدث ،تراجع مبتع ًدا عن الحريق حتَّى وقع عىل األرض ،تشكَّل ال ُّدخان و..
إنه هو ،ذلك ال َّرجل الضخم الذي رآه من قبل.
 -ماذا تريد؟ ماذا تريد؟
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الفزع يتملك منه والرجل ينظر إليه بعينني من نار ،اقرتب منه حتَّى شعر
ٍ
بصوت كال َّرعد:
بحرار ٍة وكأنها الجحيم ،تح َّدث
جئت لتجديد العهد.
 لقد ُ م ..ماذا؟ إما تفتدي نفسك أو تهلك.ظل يزحف عىل يديه وقدميه للخلف
فكَّر رسي ًعا فلم يجد أمامه سوى الركضَّ ،
قليل لك َّن ذلك الضخم كان قري ًبا ج ًدا منه ،أَراد الوقوف عىل قدميه
حتى ابتعد ً
وظل ثابتًا مكانه ،أغمض عينيه يف انتظار
فلم تستطيعا حمله ،استسلم أخ ًريا َّ
قدره املحتوم ،ث َّم مل يحدث يشء ،فتح عينيه ببطء فوجد نفسه راق ًدا عىل األرض
وحده وال أثر ألحد ،تلفَّت ميي ًنا ويسا ًرا ،ال يشء عىل اإلطالق ،ر َّن هاتفه فنظر
تجاهه ،ذهب وقلبه يتواثب ليجد صديقه َمن يتصل ،ر َّد برسعة ليستغيث به:
 ممدوح ،أين انت؟ سامر كيف حالك؟!ُ
مفعول الحشيش الجديد؟!
أخربين كيف كا َن
وأتبع جملته ضحك ًة سمجة ،وهنا تذكَّر سامر ذلك الحشيش الغريب الذي أىت
به صديقه وقال له (تلك الخلطة جديدة تسمى :هالوس) َ
ترك الهاتف من يده
وتنفَّس أخ ًريا ،وض َع الهاتِف عىل املنضدة ونظر للفَافة التبغ املتبقية وبفضو ِل
رش القاتل أَخذها وأمسك بقداحته وقبل أن يشعلها ،أظلمت الدنيا فجأة!
الب ِ

متت
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كريم أحمد صادق

اغفري يل

دعينا نتَّفق أن املرء م َّنا يحيا حياته مر ًة واحده فقط بحلوها وم َّرها ،لن تتكرر
وعليه أن يُقرر كيف سيعيشها ،إن بدأ بالتهاون والرضا بالذل مات عليه ،وإن
ذلت عاشها بكرامة وإن مات قتيلها!
قاو َم امل ُ َّ
كانت تلك كلامته يل قبل رحيله من قريتنا منذ ما يقارب الخمس سنوات،
حينها كانت عيناه مليئتني بالوداع ،حتَّي نرباته كانت تود ُعني ،ولكني مل أفهم
أو تظاهرت بعدم الفهم وقتها.
ختمت ُسلوان حديثها مع رفيقتها تُقي بالدموع؛ فمهام طالت غيبته لن
تنساه ولن تكُف عن البكاء ،فمن تعشقه الروح كيف للعني أن تنساه!
ٍ
سنوات عدة ،من يراها تضحك
كالمها مع رفيقتها جعل ذاكرتها تعود أدراجها
يظُنها سعيدة ،وال أحد يعلم ما بالروح من خبايا وجروح.
**********************
أترتكني حقًا لهم؟! أتتخيل عني بتلك البساطة واليُرس؟!
ولكن كيف لك أن تقولها؟ وكيف تقر ُر عني ما يهمني؟
أخطأتَ بحقي كث ًريا اليوم نديم ،يف بادئ األمر ظننتك ستقف ضد الطُّغيان
يف سبييل ولكني أخطأت الظن ووجدتُك هاربًا مني قبلهم ،ومؤخ ًرا
أتيت لتخ َريين بني حبك والفرار معك وبني هواين والبقاء هنا ،لك َّنك ما
عهِدتني يو ًما ضعيف ًة يا نديم ،ولن أكون اليوم هكذا ال لك وال لغريك.
أطلقت ُسلوان سهام كلامتها ورحلت عنه لترتكه يتخبَّط يف أفكاره شار ًدا
يف طيفها الراحل ،هي حبيبته األويل والوحيدة وابن ُة خاله كذلك ،تعاه َدا
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عىل البقا ِء م ًعا وبناء ٍ
بيت دافئٍ ميأله الحب والسالم ،عاهدته أن تسري
معه عىل نه ٍج من القرآن وأنَّها ستكون جيشه األوحد إن رمته الهموم
وحي ًدا يف الطرقات ،عاهدت وكادت أن تصدق الوعد لوال غدر األيام!
تذكَّر أيامهام م ًعا ومدى حبه لها ،وكيف وعدها بحيا ٍة ميألها الحب والسالم وقابلته
ٌ
صادق هو من قال أ َّن الرياح ال تأيت مبا تشتهيه السفن!
الدنيا بالعكس متا ًما،
*********
قبل يومني من لقائه مع ُسلوان حرض لبيته سامل وهو أحد رجال
تحمل الكثري من البغض
ُ
حاكم البلدة ،أعطاه رسال ًة مطوي ًة بنظره
له ،وقال بنربته الخالية من كل معامل اإلنسانية :يأمرك سيدي برسعة
هلكت أنت ومن تُحب.
الرد وتنفيذ فحوى الرسالة ،وإن عصيت
َ
أبلغه الرسالة وتركه وخرج ليرتك نديم متعج ًبا من حضوره ومن كالمه ومن
غموض الرسالة الكالمية تلك ،ولك َّنه ترك التعجب جان ًبا لحني معرفه ما
تحمله الورق ُة املكتوب ُة بني يديه ،وه ّم بفتحها ليجد حروفها نُقشت بالدم!
“ليس َلك مني التح َّية أو السالم َ
ولك مني كل العذاب ،لعلَّك تعجبت مام قاله
لك سامل عىل لساين ومل تكف من التعجب حتي فتحت الرسالة لتجد رائحه الدم
علمت أنَّك ال تهاب أح ًدا غري خالقك
فواح ًة منها ليزداد تعجبك خوفًا ورهبة ،ولك ِّني ُ
وال تطيع أسيا ًدا أو حكا ًما  ،كام علمت أمر عشقك الطفويل البنة خالك الحسناء،
أيضا أن رغبتك يف معرفه ما
أعل ُم أ َّن قلبك تزداد دقاته اآلن خوفًا عليها مني ،وأعلم ً
وسأدخل
ُ
أريده منك تزداد أكرث؛ لذا لن أطيل الحديث معك عن محبوبتك الحسناء
يف صميم املوضوع وإليك مطلبي وعليك السمع والطاعة ،إن عصيت سيكون
دم محبوبتك يف رسالتي القادمة كَدم إحداهن الذي بني يديك وتشم رائحته “
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ارتعشت يدا نديم وخفق قلبه كث ًريا وازدادت رضباته حتَّى أنَّه كاد يسمع
دوي ُه عال ًيا ،حاول تهدئة روع نفسه ليستكمل تلك الرسالة امللعونة
يس ُّب ُسفيان يف نفسه عىل مدى جربوته وق َّوته ،ه َّم ليستكمل
وهو ُ
الرسالة لوال وقوع عينه عىل مطلبه الحقري فَخ َّر واق ًعا من صدمته.
ملقى عىل األرض كاملدفون ح ًيا ،ولك َّنه كان يتمني
ال يعلم كم م َّر عليه من الوقت وهو ً
أن ميوت حقًا أو أن يُفيق فيجد نفسه حاملًا وال يوجد أي صحة ملا قرأه ت ًوا ،لك َّنه أفاق
لم بل بات واق ًعا أسود ال يدري كيف سيخرج منه.
عىل الواقعِ املرير ،مل يكن األم ُر ُح ً
كان نديم يعل ُم مدى قوه سفيان وجربوته؛ فهو يحكم البلدة بالسيف والحرب،
من عيص قُتل ومن رفضت الخضوع استباح ُحرمتها وقُتلت بعدها ،كان كري ًها
ألبعد حد ،يكرهه الناس ويحكمهم بالظلم والعدوان ،مل يحبه أح ٌد قط غري حاشيته
الظاملة التي تعيش من خريه ،حتى إ َّن ح َّبهم له رياء فهو من باب الخوف ال غري ذلك.
تج َّمدتالدماءبعروقنديمعندما ُخيللهأنهينفذماأمرهبهسفيانويسريطوعبنانه،
لكنه وقف جام ًدا ال يفكر يف يش ٍء سواها ،ما مص ُريها إن رفض الطاعة وأعلن العصيان؟
وما مصريه معها إن قبِل بالذل والهوان؟ كيف سيحيا بعدها وكيف سيهون
عىل قلبه ما سيفعل؟ هذا إن قبل باألمر وأطاع.
فكَّر يف مشورتها واألخذ برأيها ولكنه خاف عليها؛ فإن علم سفيان سيقتلهام
م ًعا ال محالة ،ولك َّن كيف سيخرج من هذه الورطة؟!
بات ليلته والخوف يسيطر عليه حتَّى ُخيل له أنه نفذ ما أُمر به ليرصخ
مستيقظًا مستعيذًا بالله من الشيطان (سفيان) ،وفور استيقاظه عزم عىل أن
يرى ُسلوان ويقص عليها ما جاء به رسول سفيان يف رسالته وليحدث ما يحدث.
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كانت الدموع تنحد ُر من مقلتيه وهو يتذكر عجزه أمامها غري قاد ٍر عىل البوح
مبا يف قلبه ،مل يقُل سوى أنه ُهدد بالقتل من ِقبل سفيان إن بقي بالبلدة
وتز َّوجها ،تلك الكذبة التي قام بتأليفها ليجعلها تكرهه وتنساه حتى إن
عاش مظلو ًما مغلوبًا عىل أمره ،هو من عاش كرميًا وسط البلدة ال يهاب
ذليل حق ًريا كام يريد سفيان؟!
أي طاغية أو جبار ،كيف له أن يحيا وسطهم ً
َّ
حض أمتعته لل َّرحيل وخرج من البلدة ويف قلبه أمران أولهام :أن يظ َّن
ّ
سفيان أنه طوع أمره وسينفذه له ليضمن أن تحيا ُسلوان حياه كرمية،
وثانيهام :أن تغفر له ُسلوان رحيله املفاجئ إن قُدرت له العودة مره أخرى.
*******
ترك خلفه كل يشء وال يعلم ما بنفسه سوى الخالق الجبارَ ،من
أمرنا بعدم استباح ِة الدماء ولع َن من استهان بها ليوم العرض
العظيم ،ت ُري كيف للمرء أن يعيص من َخلَقه لريىض من ُخلق مثله؟!
*********
كانت ُسلوان تصيل كل ليلة وتناجي ربها أ ْن يجعل لها نصي ًبا من اسمها
تكف عن ذكراه
ويلهمها الصرب والسلوان يف فقيدها ،فمنذ رحيله مل َّ
وتدعو الله أن يكون بخري حتى وإن كان مع غريها ،هي ال تعلم شيئًا
عنه منذ رحيله وقاربت السنوات الخمس عىل االنقضاء ومازال قلبها
العاشق يتعلق بالوعود واآلمال يف عوده الغائب وإن طال الغياب.
عاشق ال يحمل من املحب سوى
بقلب
يا لها من فتا ٍة أح َّبت بصدق وعاشت ٍ
ٍ
ذكراه! لك َّن اليقني بالقلب يجعلها تصرب وتتحمل نظرات من حولها وتعيص أوامر
عقلها ،وتركت زمام أمورها للقلب يفعل بها ما يحلو له ،ال تدري ما حدث لقلبها
يكف عن الخفقان بشدة حتَّى كاد يتوقف من
اليوم فمنذ أ ْن استيقظت و ُهو مل َّ
رسعه دقاته ،كانت تضع يدها عىل قلبها بني الحني واآلخر وتدعو الله أن يحفظ
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نديم ويقيه رشور نفسه ورشور دنياه ،ال تدري ملاذا ربطت دقات قلبها به ولكن
ويظل قلب املحب دليله مهام باعدت املسافات بينه وبني من يُحب.
القلب قلبُّ ،
*******
قص حكايته عىل الشيخ العجوز الذي نزل يف استضافته يف
انتهي نديم من ِّ
تلك القرية البعيدة نسبيًا عن قريتهم والتي بها متكثُ ضحايا ُسفيان الصغار،
نعم ضحاياه الصغار؛ فالطاغي يشرتي البنات الصغار ويربيه َّن عنده حتى
يبلغن أشدهن ،وعند بلوغهن سن الحادية عرشة يقوم سامل ومعاونيه بذبحهن
لسفيان حتَّى تكون وليمته بكل ليل ٍة يكتمل فيها القمر.
وتقديم قلوبهن مغلفة ُ
رجل _مهام بلغ من
مل يص ِّدق العجوز ما سمعه من نديم للتو ،ومل يصدق أن هناك ً
طغيان_ بهذا القلب الجاحد الذي يتج َّر ُد من كل معامل اإلنسانية ،ق َّرر مساعدة
نديم وقال :ستكون ضيفي حتى تنتهي الخمس سنوات وعند بلوغ تلك الفتيات
السن املحددة سنكون قد وجدنا املخرج من هذا النصب اللعني الذي وضعك
به سفيان ،ولكن حتى يحني ذلك الوقت عليك أن تعدين بأال يعلم عن األمر
ُ
والحروف تتبعرث من محياه :ولك مني ذلك الوعد.
أح ٌد غريي ،ر َّد نديم ُمرس ًعا
ضيف عند
كان نديم يعيش حيا ًه هادئة نسب ًيا طيلة الخمس سنوات؛ فهو ٌ
العجوز يأكل ويرشب ويصيل فروضه بانتظام ويخرج لريي الناس ويتعرف
عىل معيشتهمُ ،هم رغم بلدتهم الصغرية ذات اإلمكانات املحدودة
يعيشون بهدوء ال تشوبه شائبة ،وكيف ال وهم ال ميلكون طاغي ًة كسفيان؟!
ليل عىل سو ِء حظه يف البعد عنها ولك َّنه يحبها وكيف
مل ينساها قط ،كان يبيك ً
له أن يتخ َّيل أن يقتلها ذلك الطاغي ،انصاع ألوامره وتركها تنعتُه بالضعيف
الجبان ،ولكنه يعيش عىل أمل أن يراها ذات يوم ويخربها بالحقيقة كامله
قائل :مساء الغد
وكيف أنه ضحي ألجلها ،أخرجه العجوز من رشوده ً
يكتمل القمر يا ولدي ،أمستع ٌد ملا أنت مقد ٌم عليه أم بقلبك الخوف؟
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أي ٍ
خوف هذا شيخنا وقد حانت اللحظة التي
ابتسم نديم ابتسام ًة خافت ًة وقالُّ :
ُحرمتمنأجلهاموطنيوأهيلومحبوبتي،تأكدبأينعىلأتماالستعدادلتلكاللحظة.
مم جعل قلب الشيخ العجوز
كانت نربته صادق ًة جادة ،تخلو من املشاعر َّ
يطمنئ عىل حياه الفتيات معه ،استع َّد نديم للرحيل فور بزوغ الفجر واستع َّدت
معه الفتيات الثالثة التاي وقع عليهم االختيار من ِقبل الطاغي سفيان ،و َّدع
كم و َّدعت الفتيات أهاليهن عىل ٍ
وعد من نديم لهم بقريب اللقاء.
نديم الشيخ َ
وصل لقريته وعندما خطا أول خطوة بها خفق قل ُبه بشدة ،ال يدري
أمن االشتياق أم من هول تلك املغامرة ،فهو عىل يق ٍني تام أنَّه إن
فشلت خطته سيكون ضمن الوليمة التي ستقام بعد منتصف الليل.
*******
سمعت إحداهن تهمس لألخرى باسم ًة وتنظ ُر لها ،مل تكذب خ ًربا حتَّى اقرتبت
منهن وسألت من تتحدث أ ْن تعيد عليها ما كانت تقوله لتوها :هل ِ
لك أن
تعيدي ما قول ِته مر ًة أخرى؟ هل تقصدين نديم ابن عمتي أم هناك نديم آخر؟
كانت نرباتُ صوتها تن ُّم عنِ األمل الجديد لحبها الدفني ،نظرت لها إحداه َّن
يتسلل فج ًرا نحو منز ِل سفيان وبصحبته
ُ
مشفق ًة :ال أقصد غريه ُسلوان ،زوجي رآه
ثالثة فتيات ،ث َّم غمزت ملن بصحبتها واستأنفت حديثها قائلة :يبدو أنه يعمل معه
ٍ
محرمات غري الفتيات؟!
أيضا من
ويعاونه عىل إحضار السبايا له ،تُرى ماذا يقدم له ً
كادت سلوان ترضبها كفًا عىل وجهها لوقاحتها وسوء حديثها عنه ،ولك َّنها كظمت
غيظها وتركتهم وانرصفت ،كان كالم املرأة يرت َّدد عىل مسامعها وال تدري ملاذا كادت
تصفعها وملاذا تدافع عنه حتَّى الساعة وهو من تركها بأم ٍر من سفيان ،ولكن قلبها
عارض ما فكَّر به عقلها وهمس لها بأ َّن هناك ما يحدث يف الخفاء غري ما يراه العيان.
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ٍ
بخطوات
عن َد غروب الشمس وبعد تسلُّل خيوط الليل يف السامء تسلَّلت ُسلوان
ُ
تسرتق النظر لغائبها العائد
وقلب مرتعش نحو بيت سفيان علَّ َها
مرتجف ًة
ٍ
ٍ
وحرص شديدين
وتسمع ما يحدث من وراء ظهرها ،دخلت فناء البيت ببط ٍء
خوفًا من أن يراها أحد فتقع أسرية ظلمه كام وقع نديم ،فور وصولها بحثت
عن أقرب نافذه وأخذت تنظ ُر من خاللها لعلها ترى شيئًا وهالها ما رأته من
خاللها؛ طاوله كبرية تستلقي عليها ثالثة فتيات يف مقتبل العمر مكبالت األيدي
واألرجل وال يصدر منه َّن أي صوت وكأنه َّن من َّومات بطريقة مغناطيسية فكل
واحد ٍة منه َّن مستسلمة ملا يحدث لها من ذاك الظل الرابض أمام إحداهن.
تج َّمدت الدماء بعروقها فور رؤيته ،مل يتغري كث ًريا عن املايض بل بات أقوى
وأشد ،عضالت يديه البارزة ُّ
تدل عىل مدى قوه صحته ،ولكن ماذا يفعل به َّن؟
وما دوره فيام يحدث ببيت ُسفيان؟
ٍ
يخرج منه للثالثة القابعات عىل الطاولة
همس
أفاقت من رشودها عىل
ُ
أي حركة وإال هلكن جمي ًعا ،تعجبت ملا يقوله له ّن
بأن يستك َّن وال يُصدرن َّ
كيسا
وأمعنت النظر مبا يفعل فوجدته يضع عىل قلب كل واحدة منه َّن ً
مليئًا بالدم ويضع من فوقه مالبسهن وعليها قطع لحم صغرية مل تتبني كُنهها
ولكن مجرد النظر أصابها باإلعياء الشديد ،لحظات من الهدوء والسكون أنهى
فيها (نديم) عمله ث َّم دخل غرف ًة ما وخرج منها ومن بعده سفيان بهامته
املفزعة الضخمة ،وجهه شديد السواد ،به ع َّدة ن ُدوب ُّ
تدل عىل جروح قدمية،
عيناه بهام واضح ،من يقف أمامه يظنه ينظر إليه والحقيقة عكس ذلك.
اسرتقت السمع ملا يدور بالداخل حتى سمعت نديم يقول :وها أنا وفيت
بوعدي القديم وأحرضت الفتيات كام أمرت ،وه ّم باستكامل حديثه لوال ضحكات
سفيان املتقطعة التي أوقفته ،نظر نديم له بنظر ٍ
ات متعجبة فقال له سفيان:
لت أع َّز
تقصد خوفك مني عىل حسنائك ُسلوان ،وإخضاعك ألوامري ،لقد ح َّو ُ
هارب جبان ال يقوى عىل
القوم ألذلهم ،أنت من ال يخاف أح ًدا جعلتُك مجرد ٍ
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فعل يشء معي وفوق كل هذا نفذت كل أوامري املتنافية مع عقائدك النبيلة،
وبدأت نوبه الضحك مر ًة أخري ولكن هذه املرة شاركه فيها نديم ،وبينام هام
يضحكان ويعيدان ما جاء به سامل رسول سليامن بالرسالة قبل خمس سنوات
اقب ما يحدث بصمت وتكتم بيديها الشهقات الخارجة من ف ِمها.
ُهناك من تر ُ
فهمت سبب كالم نديم معي قبل رحيله ،يا يل من فتا ٍة غبية.
اليوم فقط
ُ
أخرجها من رشودها صوت محبوبها وهو يدعو سفيان لتناول وليمته فالوقت
بالتهام القطعِ الصغرية
قارب عىل منتصف الليل ،جلس سفيان عىل الطَّاولة وبدأ
ِ
واحد ًة تلو األخرى بنهم شديد ونديم ينظر له ويراقبه بصمت وترقب شديدين،
قائل:
وما إن انتهى سفيان منه َّن جمي ًعا حتى أسند رأسه للوراء فاقرتب منه نديم ً
موتًا هنيئًا أيها البغيض ،لقد صربت خمس سنوات من أجل تلك اللحظة التي أراك
رشك ،بالطبع أنت تظن أنَّك انتهيت للتو من قلوب الفتيات
متوت فيها وينتهي ُّ
الثالثة وكالعادة ينترص الرش عىل الخري ،ولكن يرسين أن َّ
أزف لك هذا الخرب وصفَّق
ثالث تصفيقات بيده عىل إثر كل صفقة تقوم فتا ٌة وتقف من عىل الطَّاولة،
رص الخري وتنتهي ظلامتك وعصورك
اليوم تنقلب موازين حساباتك سفيان وينت ُ
السالم واألمان عىل بلدتنا وتُرشق الشمس من جديد.
املظلمة ،اليوم سيع ُّم َّ
قائل:
أرضا فور وقوفه لينحني نديم له ً
حاول سفيان الرد عليه ولكنه سقط ً
سالم مني.
الس ُّم أقوى منكُ ،مت من غري ٍ
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ليطالعه سفيان وال ُّروح ت ُغادره ،ويخرج نديم ومعه الثالثة فتيات خارج بيت
الطاغي ،ليتفاجأ بها تقف أمامه بعينني داميتني من كرثة البكاء ،حاول تهدئتها
ٍ
بصوت متهد ٍج من كرث ِة البُكاء قائل ًة :مل أفهمك يومها وظننتك خائفًا
لتقاطعه
منه ،مل يُخ َّيل يل أ َّن للحديث بقية.
ِ
فهمت مقصدي ،فلتغفري يل
وضع نديم يده عىل فمها وقال :ولكنك اآلن
غيايب ولننعم بالحياة من جديد م ًعا ،بال طُغيان وبال أرشار ،ولألبد بال سفيان.

متت بحمد الله وبفضله
زينب فوزي عبد املجيد
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تعويذات البعث
(جسد بال روح أم روح بال جسد)
أمي ،أنا أرى أروى تفعل أشياء غريبة.وماذا تفعل؟رأيتها وكأنها تتحدث مع أشخاص رغم أن الغرفة مل يكن بها أحد!الحظت ال ُّدموع يف عني أمي وهي تقول:
 يا وليد ،هي صغرية وأنت تعلم أ َّن األطفال يف سنها يفعلون مثل هذهاألشياء.
ومل تبكني يا أمي؟ال يشء يا ولدي.ثم دخلت إىل أيب وهي تقول بصوت حزين:
مل أعد أحتمل.شعرت أنها تشتيك من ترصفايت هذه ،هذا أنا ،وليد وشقيقتي أروى تبلغ
من العمر سبعة أعوام ،ولكن تفعل أشياء غريبه ،أخربتُ أمي أكرث من مرة
ولكن مل تكرتث يل ،أخربت أيب وكاد وقتها أن ينعتني بالجنون ،هم مل يروا ما
ليل فتجدها معلَّق ًة
رأيت ،لك أن تتخيل أن تدخل غرفة شقيقتك الصغرية ً
عىل الحائط وعينيها تضيئانِ لدرجة تجعلك ترتعب خوفًا منها ،كانت عيناها
تش َّعان بالغضب ،هرولت وقتها إىل أيب واخربته مبا رأيت فأرسع ودخل معي
إىل غرفتها فوجدناها نامئه ،كاد عقيل يجن بل يبدو أنني جننت بالفعل
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 ،عزمت يومها عىل الحديث معها ،أعلم أنها ال تعي ما يجري حولها ولكن
كان الب َّد وأن أجد تفس ًريا لهذه األشياء ،تتحدثُ مع أشخاص وتلعب معهم
وال وجود لهم من األصل ،أشع ُر أنها تنظر إ َّيل أحيانًا بغضب فقلت لها :
أخربيني يا أروى ،من هم أعز أصدقائك؟قالت وهي تبتسم :أنا أحب تال.
ومن تكون تال هذه؟صديقتي يا وليد ،هي تلعب معي كل يوم وتقول يل أنها ال تحبك ،ال أعلمملاذا تكرهك.
تكرهني أنا! وملاذا؟ال أعلم ،أنت ت ُخيفها.هل رأيتها قبل ذلك؟تبسمت وهي تلتفت خلفها وتقول:
ها هي تقف عند الباب ،هل رأيتها؟نظرت إىل الباب ومل يكن هناك أحد:
ال يوجد أحد عند الباب!كيف ال تراها؟تعجبت قليال ثم أخربت ُها أنني أراها ومل أكن أراها بالفعل ،ولكن أردت أن
أشعرها أنني أرى ما تراه ،فقالت:
يل ،هي أخربتني أنَّه ال أحد يستطيع رؤيتها غريي ،فكيف تراها أنت؟!
 أنت تكذب ع ّ25

شعرت لحظات بدف ٍء خلفي ،فوجدتها تقول :ها هي خلفك.
وابتلعت غصتي وأنا أقول:
أغمضت عيني
ُ
كل هذا من خيايل ،أنت تعل ُم أ َّن األطفال يف هذا السن يرون أشياء
 بالتأكيد ُّال وجود لها ،كنت أقول هذا الكالم فقط ألطمنئ نفيس ،فسمعتها تقول:
 هي خرجت ألنك مل تسلم عليها.رشدت للحظات:
ولكن ما العمل؟! هل سأظل هكذا أوهم نفيس بهذه األفكار؟ ولكن كيفأثبت أن هناك أروا ًحا رشير ًة متكث داخلها؟!
حتى هذا اليوم ،وجدتها تشاهد التلفاز فاقرتبت منها وتبني يل أنها تشاهد
فيلم رعب ،والفرحة تعلو محياها ،قلت لها :ماذا تشاهدين يا أروى؟
رأيت عيني َها
مل تَكْرتث يل وكأنَّ ِني طَ ْي ٌف ال ُوجو َد له ،ويَا ل ْيتَها مل تلتفتُ ،
عب
ال َب ْي َضاوين ت ْنظُر إ َّيل ث َّم أغلقت ال ِتلْفَازَّ ،
والضحكات املُخيفة التي ألقَت ال ُّر َ
يف قلبِي وأنا أقُول :ماذا ِ
بك يا أروى؟!
ٍ
بكلامت ل َْس ُت أفْ َه ُم َها ،شعرتُ أ َّن أح ًدا َما
ظلَّت تقْرتب م ِّني وهي تُ َه ْم ِه ُم
يقف خلْ ِفي وهو يقول :أنا ال أح ُّبك.
ُ
تس َّم َر يف مكانِه ،ال َع ُ
رق بدأَ يتَساقَ ُط م ِّني ،شعو ٌر غ ُري ُمري ٍح
وكَأ َّن جسدي ق ْد َ
تستطيع أن تفعل
عىل اإلطْالق أن ت َرى أُ ْختك أمامك بهذا امل ْنظَر املُخيف وال ْ
لها شيئًا وال أن تنظُر خلفك؛ ألنَّك ال تعلم ماذا ي ْن ِ
حاولت االلتفات
تظ ُرك،
ُ
قلت لها
ول ِك ْن نظرات أروى كانت كافية أن تجعلُك ال ت ُ ْغمض عينيك لألبدُ ،
ٍ
يل.
بصوت عا ٍل لعلَّها ت ِفيق :أنا وليد يا أروى ،أجِيبِي ع َّ
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ولت إليها ممسكًا بها وأ ْجل َْستُها يف ِفراشها ،كُنت
وقعت عىل األرض ف َه ْر ُ
السم َع وس ِم ْعتَ ُهم يقُولون:
أسم ُع أصواتًا تصد ُر من ناحية املطبخ ،أر َه ُ
فت َّ
 لن نرتك امل ْنزل.قلق عليها ،كانت تتع َّرق
ويكررونَها ،أرسعت وأقفلت الباب وجلست بجوارها وأنا ٌ
أيضا
بشدة وزادت حرارتها ،أخرجت هاتفي واتصلت بأيب ،يومها كان يف العمل وأ ِّمي ً
والعجيب يف األمر أن والدي ال يتأخر يف عمله إىل هذا الوقت!
قد سافرت البارحة
ُ
ِيضة ج ًدا وحرارتها مرتفعة للغاية ،أخربين أنه سيأيت
اتصلت به وأخربته أ َّن أروى مر َ
أحسست أنَّهم سيحطِّ ُمون
بعد ساعة ثم أغلق الهاتف ،ظلَّت األصوات تعلُو حتَّى
ُ
ذهبت إىل النوم بهذ ِه
كيف
البَاب،
خائف ،ال أ ْعلم َ
احتضنت أروى فقط ألنَّ ِني ٌ
ُ
ُ
استيقظت وجدتُ والدي يقول:
السهولة ويف هذا الوضع امل ُ ِخيف ،وما إن
ُ
ُّ
ذاهب إىل العمل.
كل هذا ال ّنوم أنا
 صباح الخري يا وليد ،هيا ي ْك ِفى ٌّ
جلست أنتظ ُرك ،ومن أىت يب إىل غرفتي!
كنت يف دهشة :عمل ..كيف هذا أنا
ُ
ُ
ذهبتإىلغرفةأروى
أتيتمنالعملمتأخ ًرافوجدتُكمتدث ًرايففر ِاشك،ثم ُ
ياوليد،أنا ُأيضا.
ووجدتهايفحال ٍةجيدة،ملتكنمريضةكامأخربتنيودرجةحرارتهاملتكنمرتفعة ً
كل هذا؟!
َفعل َّ
كيف ل َها أ ْن ت ُ
مل أستطع الحديث وقتها ،يا ل َها من أَ ْروا ٍح َخبيثة!! َ
مم حدث ،وكأنَّني ِ
الوحيد يف
بسالم ،وبالطَّبع أروى ال تتذكَّر شيئًا َّ
م َّر اليوم َ
كل هذا ،ولكن يا ترى من تكُون تال هذه؟!
هذا املنزل الذي يَرى َّ
السفر ،أخربتُ أروى أنَّني أري ُد اللعب
ُ
جلست مع أروى حتَّى ترجع أ َّمي من َّ
انتفضت وهي
سمعت هذه الكلِامت
مع تال ،كانت أروى جالس ًة وعندما
ْ
ْ
تقول :هي تكْر ُهك.
وملَاذا يا أروى؟ أنا مل أفعل لها شيئًا.27

هي تكرهك ألنك ال ت ُح ُّبها.طاملا األمر كذلك أريد أن أُصالحها.تبسمت ،ث َّم ذهبت نحو الباب ببطء وهي تقول:
هيا لنذهب إليها.إىل أين؟هي تسكُن يف املنزل امل َجاور لنا.خرجت معها فأشارت إىل منزل قد ُهجِر من ُذ زمن ،ك َّنا ونح ُن أطفال نَ ْحيك
ُ
أيضا غري ًبا
بعض القصص املُخيفة حول هذا املنزل العجيب ،تصميم ُه كان ً
اقرتبت معها من
مثل املنازل التي نراها يف أفالم الرعب،
بعض اليشء ،شكل ُه َ
ُ
ليست ُهنا.
متوجسا خيفة حتى سمعتها تقول :يب ُدو أنها
املنزل ،كنت
ْ
ً
ليست يف املنزل؟
كيف عل ْم ِت أنَّهاْ
 أال ترى الباب مغلقًا؟التفت إىل أروى مل أجِدها
نظرتُ إليْ ِه وكان مفتو ًحا عىل مرصاعيْ ِه ،وما إن
ُ
بجواري! أين قد ذهبت!
أقرتب من الباب ،فكَّرتُ وقتها يف أختي؛ الب َّد
ال أعلم ما الذي دفعني ليك
ُ
وأنها قد دخلت دون أن أراها ،حاولت ال ُّرجوع ولكن كيف ُ
أترك أروى هكذا،
رأيت ال ُّنور قَ ْد اشْ تَعل يف الرشفة
وما إن
اقرتبت من املدخل الرئِييس حتَّى ُ
ُ
وشقيقتي أروى تقف وشعرها ُم ْن َس ِدل عىل وجهها ،كانَت ع ْي َنا َها َج ِ
احظَتَ ْي،
مل أستطع أن أتراجع فهي شقيقتي ،كيف أتركها؟ صعدتُ الدرج ببطء فإذا
يب أسمع صوتَ ٍ
ٍ
دخلت متخوفًا فإذا بإمر ٍة جميل ٍة
بصوت جميل،
أحد يغ ِّني
ُ
تجلس بجوار أروى وهي تغني لها ،نطرتْ ا َّيل» أروى «ثم قالت بحدة:
ُ
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واقف هكذا ،اجلس.
ملا أنت ٌكنت سأُجن ،فكيف تعيش سيدة مثلها؟ هنا وأنا أعل ُم جي ًدا أن هذا املنزل مل
ُ
يُفتح من ُذ سنوات؛ بالتأكيد أنا أ ْحلُم ويبدو أنه حل ٌم لن ينتهي!
بت وأنا ال أدرك ما
جلست بالقُرب منها ،وجدتها تُعطي أروى كتابًا تَقْرأه ،تع َّج ُ
ُ
فقلت لها :هي صغرية ال تستطيع القراءة.
الذي يحدث ُ
تبسمت ابتسامة جعلتني أرتعش :من قال لك هذا الكالم؟! هي تقرأ انْظُر.
وجدتُ أروى تأْخذ منها الكتاب ،وبالفعل قرأت كال ًما غري ًبا مل أستطع أن
فس ُه ،غري أنني شعرتُ أنها تقرأ تعاويذ ،انتفض جسدي وشعرتُ برعشه
أُ ِّ ُ
قلت وقتها :ال يا أروى ،ال تقريئ هذا الكتاب.
فجائية ُ
السيدة وتجلس بجوارها ،ث َّم تبسمت أروى
نظرتْ إ َّيل وهي تراقب هذه َّ
كل يوم ،هو جميل ،انظر.
بابتسامة مريبة وهي تقول :أنا أقرأ ُه َّ
وجدتُ صفحات الكتاب بيضاء وال يوجد بها نقط ُة ِحرب ،ولكن ماذا كانت
تقرأ!
قلت بصوت عا ٍل :هيا يا أروى ،الب َّد وأن نذهب من هنا اآلن.
ٍ
بصوت عا ٍل وهي تقول :لن تخرج من هنا حتى تقرأ مثلها.
وجدتُ تال تضحك
أمسكت بأروى أشدها بقو ٍة لتأيت معي فوجدتها ترصخ وهي تقول:
لن أذهب معك.يا أروى ،هؤالء ليسوا مثلنا.لست مثلك ،تقول هذا ألنك تكرهها.
وأنا ًأيضا ُ
أنا ال أعرفها حتى أكرهها.29

هي تال صديقتي.التفت فلم أجد تال هذه ،وما إن التفت ألنظر إىل أروى مل أجدها هي
األخرى ،ما الذي يحدث هنا؟! هرولت ناحية الباب الذي أغلق بوجهي،
وسمعت صوت هذه تال تقول :اقرأ تخرج.
ُ
وظلت تكررها ،أغمضت عيني وأنا أقول :البد وأنه حلم.
فوجدت أح ًدا ما ميسك قدمي ،شعرت أنه أسفل مني وخشيت أن أنظر إليه،
أختلس النظر إليه ،فإذا برجلٍ
لكن اللعنة عىل هذا الفضول الذي جعلني
ُ
ظل يقول:
عجوز شعر ُه أشعث مربوط بسالسل من حديد ،عينه تقطر د ًماَّ ،
أخرجني من هنا.أفلتت يده بقوة وابتعدت عنه وأنا أحاول أن أحطم هذا الباب اللعني فلم
ُ
التفتت ألنظر إىل هذا العجوز مل أجده ،وع َّم الظالم املكان،
أستطع ،وما إن
ُ
كاد قلبي يقف ،ولكن ما هذا الصوت؟! هو صوت أروى ،نعم أسمعها جي ًدا
ِ
أرجوك.
واترك أروى،
يل ،ولكن ملَ تبيك؟! صحت قائالً :اقتليني أنا ِ
تنادي ع َّ
قائل :اقرأ التَّعاويذ وخذ املفتاح.
يل ً
ُ
سمعت صوت ًا غري ًبا ير ُّد ع َّ
ابتلعت غصتي من شدة الخوف وأنا أقول:
ولكن أنا ال أرى شيئًا عىل اإلطالق ،أين هذه التَّعاويذ؟كنت أحمله وأنا
وجدتُ كتابا يف يدي كنت ممسكًا به من البداية ،كيف ُ
أحاول تحطيم الباب؟! ما كان يشغل تفكريي وقتها وقتها هي أروى ،أخىش
عليها فلو أصابها مكروه لن أسامح نفيس ألنني السبب يف مجيئها إىل هنا.
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مكتوب باللغة العربية بل
فتحت الكتاب ،كانت حروفه غريبة ،ال يبدو أنه
ٌ
كتب بلُغ ٍة ال أعرفها ،فقلت :ال أستطيع قراءة هذا الكالم.
وجدت النور قد عاد والحروف قد تغريت إىل كلامت تجمعت لتصبح
(أهب هذا الجسد إىل تال لتحيا من جديد)
ثم ظهر فجأة سط ٌر كُتب أمام عيني من العدم
(خذين إىل الجحيم واترك تال تحيا يف النعيم)
ترددت أن اقرأه ولكن صوت بكاء أروى دفعني ألفعل ما تريد هذه
الخبيثة ،شممت وقتها رائحة يش ٍء يحرتق فنظرت بجواري فإذا باملنزل
قد أرضمت النريان فيه ،ألقيت الكاتب وأخذت أرسع نحو األعىل ألبحث
عن أروى فلم أجدها ،ولكن رأيت هذه الشيطانة عىل حقيقتها وهي
تقف أمامي وتضحك ضحكات متقطعة ،ث َّم قالت بصوت َج ْه َور ِّي أ َج ٍّش:
لقد وقعت عىل العقد ،يا لك من غبي!نزعت الخوف من قلبي وأنا أقول :أين أروى ،اتركيها.
تعالت ضحكاتها وهي تقول:
أروى قد ماتت منذ زمن بعيد ،ولكن أنت مل تكن تعلم ذلك.أنت تكذبني عىل ،أخربيني أين هي.أيضا وأنت قد صدمت مبوتها ومنذ هذا
 ماتت منذ أعوام ودفنت ًأيضا يتعاملون معك عىل أنها
الحني وأنا أتجسد لك عىل هيئتها وأهلك ً
موجودة كام أمرهم الطبيب ،ولكن الحقيقة أنها ماتت وأنت كذلك.
 أنا ماذا؟31

عندما قرأت التَّعاويذ جسدك أصبح مليك اآلن ،ولن تستطيع أن تخرج إال لوقمت بإحضار ٍ
كنت
رسا أنت املناسب يل فقد َ
جسد آخر إىل هنا ،ال أخفى عليك ًّ
يف حالة من االكتئاب تجعلني أسيطر عليك ،وها أنا أخرج من هنا بفضلك.
واختنقت أنا من
وبينام هي تتحدث تصاعد الحريق إىل األعىل ث َّم اختفت،
ُ
رائحة األدخنة ومل اشعر بنفيس إال عندما أفقت وأنا أرى عربات اإلطفاء تُحا ِول
إطفاء املنزل ،نظرت إىل األسفل ورأيت شيئًا صدمني ،من هذا الذي يأخذونه
من بني الحريق؟ اقرتبت منه فإذا به أنا! كيف أرى جسدي أنا مل أ ُم ْت؟!
صحت فيهم أن اتركوا هذا الجسد ولكن مل يكن يسمعني أحد ،أرى جسدي
يخرجون به من املنزل ،نظرت من النافذة فوجدتهم يضعونه يف عربة اإلسعاف،
حاولت الخروج من املنزل ،ولكن ماذا يحدث؟ ال أستطيع أن أخرج؟ أشعر أن
شيئًا ما مينعني ،حاولت كث ًريا ولكن مل أستطع ،أرى الناس من النافذة وهو يقولون:
هذا املنزل يشتعل كل يومني ،ماذا يحدث بالداخل؟ وما الذي أدخل وليد إىلهناك؟
تذكرت كلامت تال:
(جسدك مليك اآلن ،ولن تستطيع أن تخرج إال إن أحرضت جس ًدا آخر إىل هنا)
وأنا اآلن سج ُني هذا املنزل منذ سنوات ،يف الحقيقة مل أفكر أن أجلب جس ًدا
آخر وأجعله يتأمل مثلام تأملت ،ولكن ما يجعلني ال أفكر بالخروج هي أروى
شقيقتي ،نلعب مع ِ
بعضنا كل ليلة وهي سعيدة ج ًدا وال تريد أن تخرج،
علمت بعد ذلك أن تال كانت مغنية مشهورة ج ًدا وأتت روح رشيرة
فعلت معها ما فعلت ُه معي ،واستطاعت أن تخرج هي إىل الحياة مجد ًدا.
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روح بال جسد)
(أرى أنها تحيا اآلن جس ًدا بال روح ،وأنا ٌ
 أخي مل ال أشعر بال ُّنعاس؟ ألننا يف ثبات عميق يا أروى. وأين تال؟ ملاذا ال تأيت وتلعب معنا؟ -ألنها تكرهنا.

متت
املحمد عبدالله
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كريم غبايش

ال َّر ُجل العثَّة
تشق سيار ٌة سكون
عىل الطريق  26يف بوينت بليزنت بوالية فريجينيا الغربية ُّ
الليل و هي تتأرجح عيل الطريق ذات اليمني و ذات اليسار لتن َّم عن قيادة
من شخص متهور مخمور  ،ترتفع منها أصوات املوسيقي الصاخبة لتوقظ
الحيوانات التي تسكن األشجار التي تحيط بالطريق من االتجاهني فتفر
السامء و يطليها
الحيوانات خوفًا من طيش ذلك املخبولُ ،
الليل ُ
يغلف َّ
بالسواد الحالك إال من بعض األشعة الصادرة من القمر عىل استحياء،
عىل أفرع االشجار تتدىل الخفافيش و هي تنظر للسيارة الطائشة يف برود
يشاركُها ال َّنظرات البوم مام ينبيء بليل ٍة أشد حلكة من سواد الليل.
بداخل السيارة ترتفع القهقهات و الضحكات املاجنة من ثالثة شباب يف مقتبل
العمر ال يتخطى أكربهم عقده الثالث ،بيدهم سجائر تحتضن بداخلها قط ًعا
من املخدر و عدة زجاجات من الخمر ،يتبادلون السباب و بعض النكات البذيئة
أيضا ،يتق َّدمون يف طريقهم إىل منز ِل أحدهم _القابع بالقرب من أحد
والسخيفة ً
مصانع املتفجرات املتخلفة من الحرب العاملية الثانية القريب من الطريق _26
الستكامل سهرتهم املاجنة و التي ستنتهي بعالقة شاذة بينهم كام هو املعتاد.
تسري السيارة برسعة تفوق الرسعة الجنونية و كأنها ترتاقص عىل الطريق ثم
قليل و تأخذ بعضهم إغفاءة ليستيقظوا قبل
قليل بعد أن تهدأ نشوتهم ً
تبطئ ً
أن تصطدم السيارة بإحدى األشجار  ،ث َّم تبدأ النشوة مرة أخرى مع أول أنفاس
سجائر املخدر تلك فتبدأ السيارة تتخطي الرسعة الجنونية ،و هكذا كأنها دائرة
أو رحلة سيزيفية ليس لها أن تنتهي ،إال أن الحياة ليست وردية كام يراها البعض
فذلك اللون الوردي ما هو إال ستار ملصائب تذهب العقل و تُلجم اللسان.
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تقرتب السيارة من مصنع املتفجرات ليالحظ مارك نو ًرا أحمر ساط ًعا براقًا
يتألأل فوق سطح بناية املصنع ليقرر أن يتخطَّاه فرمبا كان ذلك نتيجة تأثري
الخمر و املخدرات عيل عقله إال أن ما لفت انتباهه هو أن ذلك اللون
الساطع الرباق يتحرك فوق سطح البناية ،و كأن قطعتني من النور األحمر
هذا إن وجد نور أحمر -تهيامن يف الهواء لتلفتا انتباه مارك مرة أخرى ليأتيهقائل :انظر ،هناك أنوار تتحرك فوق بناية املصنع.
صوت قائد السيارة جون ً
كانت تلك الجملة كافية لتؤكد ملارك أ َّن ذلك ليس من نسج هالوس عقله ،إال أن ثالثه
حثَّهام عىل استكامل طريقهم و تركهم كل هذا وراء ظهورهم فقد اقرتبوا من املنزل،
ٌ
ممسك بعضوه الذكري  :فلترسعوا ألن أحدهم جائع ج ًدا.
قائل و هو
ليستكمل كالمه ً
ليضحك ثالثتهم يف إثارة و هم يلقون النظرات ملؤخرات بعضهم البعض ،لكن ما
ال يعرفه أحدهم أن الحياة تجهز ركلتها ملؤخراتهم قبل أن يستمتعوا بيشء آخر.
يتشح بالسواد _ويتخطى طوله املرتين ،لديه عينان حمراوان
فجأة يسقط كيان ُ
شديدتا السطوع_ أمام السيارة فجأة ليفزع الجميع فيرسع جون قائد السيارة
يف الضغط عىل الفرامل يف توتر عظيم لتتنحى السيارة إىل جانب الطريق و يهرع
الثالثة خارج السيارة لينظروا إىل ماهية ذلك السواد الذي هبط عليهم من السامء،
ليفاجئوا بأن الطريق ساكن متا ًما إال من نعيب البوم ،لو كان أحدهم يف وعيه لكان
ذلك سببًا كافيًا لتدفق الرعب يف القلب كتدفق الدم يف العروق إال إن ذلك كان سببًا
لسيل من الضحكات املاجنة و هم يتجهون إيل سيارتهم الستكامل بقية سهرتهم.
السيارة تتهادى عىل الطريق
و مبجرد أن ارتقوا إىل مقاعدهم يف السيارة و بدأت َّ
حتى قاطع صوت ضحكاتهم صوتٌ أشبه برصاخ النساء ،العجيب يف األمر أنه
رصاخ حاد و كأنه صادر من عشرية من النساء الطائرة ،مهال هل قلت الطائرة!!
نعم ،فالصوت صادر من أعالهم ،الصوت يصدر من يشء ما يف السامء ،يخرج
ثالثتهم رؤوسهم من نوافذ السيارة لريوا مصدر ذلك الصوت املزعج ليصعق
الجميع برؤيتهم ذلك الكيان األسود ذو العيون الحمراء ،إال أن مارك مل ِ
متض
35

ثوان عىل مشاهدته لذلك الكيان حتى وجد نفسه يطري يف الهواء و مخالب
قدم ذلك الكائن تنخر يف لحمه ،لقد التقطه الكائن يف ثوانٍ معدودة من
نافذة السيارة وسط دهشة الجميع و خوفهم.
كانت اللحظات األخريه عىل مارك قاسي ًة للغاية ،مخالب ذلك الكائن تنخر يف
لحمه حتي كادت تصل للعظام و هو يطري يف الهواء دون أن تأتيه مساعدة،
ظل مارك يرصخ و يرصخ حتي كادت أحباله الصوتية تنقطع لح ِني قرر الكائن
َّ
أن ينهي معاناته لكن مبعاناة أكرب ،لقد قبض بيديه عىل رأس مارك الذي مل
يستطع رغم قربه الشديد منه أن يتبني مالمحه إال أنه استطاع أن مييز جسده،
جسده الغريب ،جسد إنسانٍ فارع الطول تخرج من ظهره أجنحة عمالقة.
قام الكائن بشد رأس مارك عن جسده شدة عظيمة ليرصخ عىل أثرها مارك
رصخة عظيمة تنقطع مع انقطاع رأسه عن بقية جسده ،كان جون و توم يف
الحق أنهام كانا ال يريدان أن يريا ما يحدث فرصخات
السيارة ال يريان شيئًا و ُّ
مارك كانت تكفي لرتسم الصورة كامل ًة ملا يحدث ،فقط الوسيلة الوحيدة هي
زيادة رسعة السيارة ألقىص حد ،و يف لحظة وجد كالهام رأس مارك تصطدم
بزجاج السيارة األمامي ،ت ًبا ،إنها الرأس فقط ،إن األمر تخطى تأثري املخدر ،إن
ٍ
ضحكات ماجنة إيل دموع
ما يحدث حقيقي مئة باملئة ،لقد انقلبت األجواء من
صارخة ،كان الرعب يرسي يف عروقهام بغزارة حيث كان املشهد التايل أشد
بشاعة؛ فقد رأيا عليىضوء كشافات السيارة ذلك الكائن األسود و هو يقف يف
منتصف الطريق أمامهام ويلتقط بعض القضامت من جسد مارك منزوع الرأس،
إنه ميسك بجسد مارك و كأنه ميسك بدمي ٍة صغرية ويأكلها القضمة تلو األخرى،
التف جون بالسيارة ليغري من
رصخ جون و توم بعنف من هول املنظر و َّ
اتجاهها لالتجاه املعاكس و ق َّررا االتجاه ملركز الرشطة القابع عىل مقربة منهم.
انشغل الكائن األسود بطعامه و غنيمته و ق َّرر ترك املغفلني اآلخرين لحظهام
العاثر ،لينهي عىل جسد مارك عن آخره ويصبح عظا ًما فقط بعد أن كان عظاما
يأكل أفخر أنواع الطعام.
يكسوها اللحم ،كان يأكل يف نهم و تلذذ و كأنه ُ
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تعجب جون و توم من توقُّف مالحقة ذلك الكائن لهام إال إنهام انتهزا الفرصة
ليصال ملركز الرشطة ويهرعا بداخله ليتلقاهام رشطي االستقبال ويرشحا له ما
قد رأياه يف رعب و فزع حقيقيني ،أخرباه ما كان من شأن صديقهام مارك و
مالحقة ذلك الكائن لهم و قدراته الخارقة ،كان األمر عص ًيا عىل التَّصديق لكن
الفزع البادي عيل وجه جون و توم كان كافيًا لتوصيل رسال ِة الخوف كاملة،
قرر الرشطي اتباعهام هو و اثنني من رجاله و ذهبا للمكان الذي شاهدا فيه
الكائن يأكل صديقهام ،و كانت املفاجأة بالنسبة للرشطي فقد كانت العظام
دليل كاف ًيا للغاية
تسبح يف بركة من الدماء دون أن أي أثر للكائن ،كان ذلك ً
عىل صدق كالمهم فأي مخلوق ذلك القادر عىل فصل اللحم عن العظام
بتلك الرسعة فالدماء مازالت طازجة ،التفت أحد أفراد الرشطة ليبحث حوله
عن أي آثار للفاعل ،ث َّم نادى عىل بقيتهم و هو يشري بإصبعه و قد ألجم
الوضاء
الخوف لسانه ،لينظر بقيتهم و هم يرون قطعتني من الضوء األحمر َّ
تتحركان عىل سطح مصنع املتفجرات القديم ليرصخ توم و هو يتلعثم يف
الكالم :هذ ..هذا هو ..إنه هو ذلك الشيط ...الشيطان ..لقد كان يرقد فوق
أيضا قبل أن يحدث ما حدث ،تلك العيون الشيطانية هي عيونه.
بناية املصنع ً
وقف جميعهم مصدومون مندهشون مام يرون ،لقد بدأت الذكريات القدمية
تحض للعقول ،حكايات اآلباء عن الوحش األسطوري الذي
املتعلقة بذلك املصنع ُ
يسكن ذلك املصنع املهجور ،تري هل يكون هو؟ هل يكون حقًا الرجل العثة؟
مل يعطهم الرشطي األعيل رتبة فرص ًة للتفكري؛ ألنَّه قد قرر االنطالق لذلك
املصنع امللعون ليتأكَّد بنفسه فحكايات اآلباء ما هي إال خرافات ،وقد مرت
سنون عديدة دون أن يشاهد أحدهم ذلك الكائن الخرايف املزعوم ،إنه لن
يأخذ بشهادة مخمورين فرمبا هام من فعال ذلك و يريدان تزوير الحقيقة.
انطلق و انطلق من خلفه الرشطيان اآلخران ،ث َّم تبعهام توم و جون باتجاه املصنع،
مل يكن املصنع بعي ًدا عنهم فام هي إال بضع مئات األمتار وكانوا أمام بوابة املصنع،
بدأ الرشطي يف توزيع املهام ،الرشطي رونالد يستكشف السطح ،الرشطي سميث
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يستكشف القسم الغريب ،أ َّما هو فيستكشف القسم الرشقي ،بالنسبة لجون و توم
فقد قام بتقييدهام باألغالل لضامن عدم تحركهام أو تدخلهام يف مجريات األحداث.
بدأت عملية البحث و االستكشاف بعناية دون وجود أثر ألي يشء ،املكان
خا ٍل متا ًما إال من خيوط العنكبوت ،و بعد نصف ساعة من البحث املدقق
قرر الرشطي األعىل رتبة – جاكوب -االنرصاف بعدما زاد شكُّه يف جون و
توم فأعطى إشارته عرب جهاز الالسليك و خرج ليلحق به سميث دون أي
أثر لدونالد ،حاول التحدث معه مرة أخري إال أن رصخ ًة شقت سكون الليل
تالها جس ُد دونالد يسقط من فوق البناية التي يتخطى طولها ستة أمتار
ليسقط رصي ًعا لكن جسده كان مضجرا بالدماء ومليئًا بالجروح العميقة،
بدأ التوتر يعلو الوجوه مرة أخرى فتلك الجروح ال تصدر عن يش ٍء طبيعي،
جروح ميكنك من خاللها أن ترى العظم بوضوح دون أدىن جهد.
إنها
ٌ
أخرج جاكوب مسدسه و أم َّد دونالد بندقيته بالذخرية ،أعطى جاكوب األمر
لسميث بأن يستكشف السطح و يبلغه بكل جديد عرب الالسليك ،تقدم سميث
و هو يقدم قد ًما و يؤخر األخرى ،ينظ ُر بحرص و حيطة حوله فهو اآلن يواجه
املجهول ،يصل إىل السطح و يتلفَّت حوله ليجد آالف العظام مختلفة األشكال
واألحجام؛ بعضها برشية و بعضها حيوانية ،تلك جمجمة أرنب و هناك جمجمة
غزال بري تقب ُع بجانبها جمجمة برشية ،كان ذلك املشهد يكفي لتوقف نبض
أحدهم ،ق َّرر أن ي ُعو َد أدراجه فهو ال ينوي أن ميوت الليلة ،إال أ َّن للقدر رأي آخر.
التف رونالد حتى وجده أمامه و كأنه يأيت من العدم ،إنسا ٌن طوله
ما إن َّ
مرتين ،أرجله لها مخالب تفوق مخالب األسود ،أسنانه حادة قاطعة ،يتشح
بالسواد و كأنه مولو ٌد من رحم الظالم ،له جناحان عظيامن يفوق الواحد منهام
يف طوله م ًرتا و نصف ،له عينان و كأنهام قبس من حمم الربكان امللتهبة تش َّعان
وضا ًء يسلب العقل ،ال يعرف سميث متى بدأت الغراب يف النعيق
ضو ًءا أحمر َّ
و البوم يف النعيب و مخالب ذلك الكائن تنخر يف لحمه و يرتفع به الكائن يف
السامء يف مشهد جدير أن تراه يف أفالم الخيال العلمي ،إن سميث يرى جاكوب
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و توم و جون أسفله ،يبدو أنه سيلقى مصري دونالد ،هنا رصخ الكائن رصخة
عظيمة كادت تصم اآلذان ث َّم أمسك بسميث بيديه و كأنَّه يصلبه يف الهواء،
أخذ يجذب يديه يف اتجاهني متعاكسني حتَّى انفصلت يدا سميث عن جسده
ليسقط عىل األرض جس ًدا بال ذراعني وسط صدمة جاكوب و رصاخ جون و توم.
كان مشه ًدا مرسحيًا ألبعد الحدود ،ذلك الكائ ُن طائ ٌر يف الهواء ،يفر ُدجناحيه
رس طليق يتشح بالسواد رغم سقوط أشعة القمر عليه ،عيناه تطقان رش ًرا
كن ٍ
ميتزج رصاخه بنعيق الغربان و نعيب البوم
و كأنَّهام قطعتان من نار مستعرةُ ،
وسط نظرات باردة من الخفافيش وهي الشاهد الوحيد عىل حدوث ذلك املشهد
الكالسييك ،وعىل األرض يستلقي توم و جون و أعينهام تذرف ال َعربات بغزارة ،و
جاكوب الذي يحكم قبضته عىل مس َّدسه ليطلق الطلقة تلو األخرى ويتفاداها
ذلك الكائن بحرفية و مهارة شديدتني ،إىل أن نفدت الطلقات من الخزينة
املؤقتة للمسدس فابتسم ذلك الكائن يف سخرية ،و رصخ جاكوب :إنه حقيقي،
ويل للعامل من الخراب!
إنه ليس بخيال ،إنه الرجل العثة كام وصفه األقدمونٌ ،
لينقض عليهم الرجل العثة يف خف ٍة و رشاقة ويحاوطهم بجناحيه حتَّى مينع
يرضب ذلك بقدمه فتبرت ساقه ،و
هروب أحدهم ،ث َّم يبدأ يف الهجوم عليهم؛
ُ
يضع ذلك بني أسنانه فيقضم جز ًءا من رقبته ،و ميسك برأس ذلك فيفصلها عن
جسده ،وما إن انتهى من وليمته حتى ارتَفع يف السامء محلقًا يتوسط قرص القمر،
ثم أطلق رصخ ًة هائلة تصمت عىل إثرها بقية الكائنات و كأنَّها تخىش بطشه.

متت
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َمأزِق ق ْط

مل مير يف حيايت ما هو أكرث رع ًبا من تلك األيام التي بدأت ببهج ٍة كالتي
تظه ُر علينا يف طفولتنا حينام تعود الكهرباء بعد انقطاع ،كانت هي األوىل
منذ سنوات مضت ،لكن أعقبتها أيا ٌم مل يكن قلبي ينبض فيها إال بذلك
الرعب العائم يف داخيل والذي كان يأىب أن يفارق ذهني لحظة واحدة؛
فلم يكن يطاردين الخوف يف أحالمي فقط ،بل حتى يف اللحظات التي
أكون فيها غارق ًة يف خيايل وشاردة يف عاملي الخاص كنت أرى هذا الخوف.
لكن من الجيد أين أدركت حقيقة هذا العامل الساخر الذي نعيش فيه،
إنه لغز سوين ،رمبا تكون مجرد حكاية عن قط التقيت به يف أحد مالجئ
الحيوانات الشاردة لك َّنه كان مختلفًا عن بقيتهم؛ فشعره األبيض الناعم،
وعيناه الزرقاوان يسحران كل من ينظر إليه ،وهذه الضحكة التي مل أر مثلها
الناس عىل رشائِه
عىل إنسان ،تعجبت من وجوده هنا؛ فمثل هذا يتنافس ُ
يف مزا ٍد أو ما شابه ذلك لكني عرفت بعدها أنه عندما جاء إىل هنا كان
تختف ندبة الجرح إال اليوم.
يترصف بغرابة ،وهو
مصاب يف عينه اليمنى ومل ْ
ٌ
يرقص يف الشارع
كنت أفوق بفرحتي هذا الطفل الذي أنهى امتحاناته لتوه فصار ُ
فر ًحا ،دلفت إىل الحي ليستقبلني الصغار بتلك االبتسامات الربيئة التي تعيد الحياة
للموىت ،ومبجرد وصويل للمنزل بدأت أمي تفج ُر ثورتها وتوبخني كأين الزلت طفلة
يف املهد ،مل تهدأ حتى وعدتها أن القط سيبقى أمام الباب ولن يبيت يف الداخل،
احتضنت وساديت غارق ًة يف أحالمي عن عاملي املبهر مع سوين.
بعد ساعات كنت قد
ُ
هائل من الجميع عىل
إلحاح ٌ
يف الصباح انبهر الجميع برؤية هذا القط وطفق
ٌ
رشائِه أو استعارته ،ال يوجد دا ٍع ليك أخربكم عن سبب رفيض لإلغراء املستمر
باملال؛ فجنون الجميع وإرصارهم الرهيب للَّعب معه ،والتقاط الصور الذي لن
كفيل
أبالغ إن قلت إنه استم َّر لساعات ٌ
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أتول أمر التصوير ٍ
لوقت
ليك تدركوا سبب عدم التفريط يف هذا الكنز ،رصتُ َّ
بدل عني حتى غادر الجميع.
طفل صغري أنه سيتوىل ذلك األمر ً
طويل حتى عرض ٌ
لكن يف صباح اليوم التايل ظهرت بعض الجثث لكثريٍ من القطط الضالة
لقيت حتفها باألمس ،مل ينتبه لها أحد إال بعد انتشار الرائحة بعد
يوم عىل مرصعها ،ويف نفس اليوم قبيل الظهرية رسى تحذير لكل
مرو ِر ٍ
من يف الحي بشأن قطط أصيبت بالرصع وقامت بقتل هذه القطط
قائل:
الضالة؛ انتابني بعض الخوف عىل القط الجديد لكن أخربين جاري ً
 ال خوف عىل القط طاملا أنه بداخل القفص ،كام أن هذه األمور متيض رسي ًعا.حاولت أن أُقنع نفيس بكلامته لكن شيئًا ما يخيفني ،وعىل الرغم من ذلك مل أصنع
شيئًا حيال ذلك القلق الذي يطاردين بدون مربر مقنع ،الغريب أن هذه الحوادث
مل تنته بل كانت تزداد يو ًما بعد يوم دون اهتامم من أحد ،منذ متى ونحن نهتم
لحياة ألولئك البرش املرشدين يف الشوارع ،فكيف لنا أن نتهتم بحيوانات متوت؟
بل إن أكرث من واحد كان يتمنى لو أن هذه القطط هاجرت الحي بأي
مثن وال يهم طبيعة الوسيلة التي تجربهم عىل الخروج؛ فهؤالء ال يفقهون
شيئًا عن النظام البيئي ،هؤالء لديهم إدمان الذهاب إىل الهاوية يف سبيل
معيشتهم برفاهية ،ازدادت األزمة سو ًءا شيئًا فشيئًا كوعاء املاء املغيل،
يف كل لحظة تتبخر أعدا ٌد كبرية من أرواح القطط التي ال تجد مأوى؛
لتهاجر يف رحلة إىل عامل غريب عن عاملنا ال مييز بني القطة التي أكلت
بقايا الطعام وبني القطة التي تأىب أن تأكل األنواع الرخيصة من الجنب.
مل أدرك فظاعة األمر حتَّى خرجت ذات يوم قبيل الغروب ألشم رائحة الجيف
منترش ًة يف كل مكان ،مل أخط سوى بضع خطوات خارج العقار حتى شاهدت
قطة مسكينة غارقة يف بركة من الدماء إثر قطع أوعيتها الدموية يف منتصف
رقبتها وأسفل إبطها وفخذها ،تجاهلت املنظر من فظاعته لكن كان الوضع
مخيفًا ،فقبل أن تخطو قدمي ما دون املرتين وجدتُ قطًا آخر غارقًا يف دمائِه،
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ألقيت ببرصي عىل طول الحائط ألجد بني كل مرت قططًا ضال ًة صغرية قد أصيبت
بجروح غائرة والدماء تغطيها من كل مكان حتَّى أين مل أميز رأسها عن مؤخرتها.
شعرت باالشمئزاز وكدت أفقد وعيي عندما تخيلت األمل الذي عانت منه هذه
لعل بعضكم ال يعرف خطورة فقد الدماء من الجسد؛ فاألمر
القطط قبل املوتَّ ،
يبدأ بثقل يف الحركة ورسعة يف التنفس ،ثم فقدان الوعي ،وإذا استمر الوضع
ففي خالل لحظات يتم وضع الختم بجانب تأشرية الخروج ،باختصار لقد امتنع
ُ
األطفال عن اللعب يف الشارع؛ فلقد كان الحي يشبه إىل حد كبري بيت الرعب.
الغريب أنه مل يقدم أحد عىل انتشال هذه الجثث املرتاكمة كأننا لن نصاب
بأمر ٍ
اض هائلة من تحلُّل هذه الكائنات ،إن األمراض التي كانت تسببها وهي
حية لن تكون شيئًا يذكر أمام األمراض التي ستنجم عن تعفنها.
عدت مرسعة إىل املنزل؛ فلقد نسيت السبب الذي جعلني أخرج إىل الشارع ،وأنا
أحاول إقناع أمي ببقا ِء القط داخل قفصه يف املنزل وليس خارجه ،لكنها خيبت
أميل بالرفض غري املربر ،وخالل خمسة ليا ٍل كانت األمور تزاد سو ًءا يو ًما بعد يوم،
ٍ
ساعات متفرقة بعد منتصف الليل عىل أصوات
كنت أستيقظ يف
ويف كل ليل ٍة ُ
رصاخ بعضها خافت لدرجة جعلتني أظنه مجرد إزعاج لييل معتاد ت ِ
ُحدث ُه القطط
كابوسا
كل ليلة ،لك َّن بعضها كان صاخ ًبا لدرجة أفزعتني من نومي كأين رأيت
ً
مخيفًا يف منامي ،كانت هذه األصوات تزيد من قناعتي بخطورة املأزق الذي
وقع فيه القط يف هذا الحي حتَّى فكرت يف نقله خارجه حتى تنتهي هذه األمور.
لتنتهي خمسة أيام عىل بداية حوادث القتل الغامضة بإعالن جار ٍة يل
مرصع هر رضيع ولد منذ أيام ،كانت امرأة عقيم ًة هجرها زوجها ومل يؤنس
وحشة وحدتها سوى تربية القطط؛ ل ُنصد َم بعدها جمي ًعا بأن شوارع الحي
نظيف ٌة متا ًما من أي قط ضال حي ،مل تبق سوى قطط املنازل املرفَّهة ،خاف
البعض بينام رصح واحد بكل جدية بأن هذا يدل عىل أن القطط املصابة
بالرصع قتلت بعضها البعض ،وأن شوارعنا باتت نظيفة متا ًما من هذه
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القطط املزعجة وسوف تتجول قططنا يف الحي بدون خوف من األمراض.
تع َّجب الجميع وأظهر بعضهم اقتناعه بهذه الهراء ،أ َّما أنا فلم أكن ألقتنع
بشطر كلمة مام قيل؛ فمام ال شك فيه أنه واح ٌد من الحمقى املؤيدين
لفكرة قتل املريض امليؤوس من شفاءه توف ًريا ألموال الدولة التي تدفع
مث ًنا لعالجه فتجاهلت كالمه وفكَّرت يف حامية القط بحيلة ما ،أدخلت
القفص خلسة إىل الشقة ،ثم وضعت كامريا للمراقبة متصلة بهاتفي أمام
الرشفة التي رمبا يدخل منها يشء ،ومتك ُنني من مراقبة صالة الشقة جي ًدا.
وأثناء الليل عندما قاربت الساعة الواحدة والنصف بينام كنت أحتضن وساديت
يف ٍ
سمعت صوت اهتزا ِز باب الرشفة ،لكني مل أجد شيئًا غريبًا يظهر
خوف جيل
ُ
عىل شاشة الجوال حيث كانت صالة الشقة فارغة متا ًما ،بعدها بقليل سمعت
رصا ًخا يأيت من الخارج ،كان رصاخ هر يرصخ كأمنا يصعقه أحدهم بصاعق
ٍ
جهات مختلفة ومع كل رصخة
كهربايئ ،ث َّم تبعه أصوات رصاخ قطط من
ترتجف روحي وتهتز ،حتَّى أنه راودين شعور بأنني أهوي من أعىل السطح عدة
ُ
مرات ،وأحيانًا كنت أسمع صوتًا غليظًا يشبه أصوات الوحوش ،مل أدر هل كان
من داخل عقيل الباطن أم أين حقًا أسمع صوت الوحش الذي يقتل القطط؟
مل أهتم ؛ فقد أدركت أن خويف تجاه سوين كان صحي ًحا؛ مكثت عيناي تراقبان
قليل ألفيق عىل
الرشفة من شاشة الجوال حتى َمضت نصف ساعة غفوت فيها ً
صوت اهتزاز باب الرشفة مجد ًدا ،قفزت من الرسير دون محاولة واحدة للنظر
يف الجوال ألجد نفيس مقابل باب الرشفة لكني مل أجد شيئًا ،كان املكان خال ًيا
فقررت االطمئنان عىل سوين ،يف كل خطوة أقرتب فيها من القفص يزداد خفقان
قلبي حتى أن دوي دقات قلبي كاد يهز جدران الشقة ،وعندما فحصت القفص
مل أجده بالداخل فبدأت أنفايس تتعاىل بينام بدأت عيناي تذرفان قطرات
من الدموع ،تنهدت يف خوف شديد وأضأت هاتفي ووجهت شعاع الضوء يف
بسكينة بجانب املنضدة ،أخذته
أرجاء املكان حتى وقعت عيناي عليه راق ًدا َّ
وأغلقت عليه القفص دون أن يخطر بذهني أن أتساءل عن كيفية خروجه منه.
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يف اليوم التايل انترشت أخبار عن مرصع عدد من قطط املنازل ،مل يكن بالعدد
الكبرية مقارن ًة باأليام السابقة لك َّنه تجاوز نصف قطط املنازل ،كانت أغلبها يف
العقارات غري الفاخرة ومل يصب سوى بضعة قطط داخل عقارين فاخرين ،بعضها
كانت لجاري والذي انهارت زوجته من البكاء عقب إدراك مقتل الصغار املروع.
بدأت التحذيرات لكن بصور ٍة أقوى عن أي مرة سابقة والتي استمرت حتى زوال
الشمس برضورة إغالق األبواب ،ويف الليل مل أبدل ثيايب بثياب النوم؛ فقد اتخذ قراري
بالرتبصبهذاالقاتلانتقا ًمالهذهاألرواحالربيئةوألكونصادقةكانذلكحاميةلسوين.
دقت الساعة الواحدة والنصف وبدأ خويف يزداد ،وبني أصابعي أعترص
عصا معدنية ،مل أرد النظر يف شاشة الهاتف ملراقبة الوضع؛ فقد فضلت أن
ً
أنقض عليه مبجرد سامعه لكن كان األمر صاد ًما؛
أنصت ملصدر الصوت ثم َّ
يهرب من الرشفة ،ظننت
فمع صوت االهتزاز قصدت الباب فوجدت قطًا ُ
أنه أتم ما جاء ألجله لذا مل أتردد لحظة وأنا أسحب برقع أختي ألضعه عىل
وجهي حتى ال يتساءل أحد عن سبب تواجدي بالخارج يف هذه اللحظة.
كنت كالبلهاء؛ فقد كنت أنوي الفتك به قبل أن يهاجم قطًا آخر ،خرجت إىل
ُ
ٍ
خطوات واسعة أخطو يف كل اتجاه ألدقق يف رشفات العقارات واملنازل
الشارع يف
حتَّى سمعت رصاخ ٍ
قط كان يبدو أنه قط كبري وقوي ،توجهت بدون تردد أسفل
الرشفة ،وكانت نيتي أن تكون هذه الفريسة األخرية لهذا الوحش لكن لقد سقط
قطَّان من أعىل الرشفة وصارا يتقاتالن برشاسة كبرية ألنظر يف صدمة هائلة.
_يا إلهي ،إنه سوين ،ال يزال ح ًيا.
توجهت ألُخلِّصه من قبضة هذا املجرم لكن فاق األمر توقعي؛ فلقد كان
سوين أقوى بكثري وس َّدد له بضع رضبات مبخالبه أودت بحياته ،ات َّجهت إليه
ألحمله لنعود م ًعا إىل املنزل لكنه رمقني بنظرة غريبة كانت عيناه ممتلئتان
بالرش ،أصدر ذات الصوت الذي سمعته باألمس فتملكني الرعب ،لقد كانت
مصاب بها ،نال الخوف مني بصورة كاملة،
عينه اليمنى مخضبة بالدماء كأنه
ٌ
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حاولت أن أستعيد رباطة جأيش مجد ًدا ورسعان ما الذ بالفرار ليقفز إىل
لكني
ُ
رشفة أخرى.
عدت مرسع ًة إىل البيت ألتأكد أنه بالفعل سوين وليس مجرد هذيان مصطنع
من عقيل الباطن حزنًا ملقتله.
مل تكن بالصدمة الكاملة عدم وجوده داخل القفص وال داخل الشقة بكاملها،
كان مجرد نزع لجز ٍء كبري من الشك من داخيل؛ فال زال ذلك الصوت يف داخيل
يردد رمبا ليس سوين لك َّن نزع الجزء األخري حني قمت مبراجعة فيديو املراقبة
من هاتفي ،والذي أظهر سوين وهو يدخل ويخرج من الرشفة يف نفس لحظة
االهتزاز؛ ليتبخر ذلك الصوت من داخيل ويتحول إىل ٍ
صوت آخر يحثني عىل
فعل يشء لردع هذا الوحش.
مل أكن أهتم كث ًريا بكيفية خروجه أو دخوله من القفص فلقد كان عيل أن
كنت أخاف الخروج يف هذا الوقت
أتخذ قرا ًرا ينقذ باقي القطط ،لكني ُ
مجد ًدا؛ لذا قررت انتظاره وقتله بالعصا الحديدية داخل القفص فال
يل وأنا أرتدي الربقع ،عندما
شك أنه سيعود فمن املستحيل أنه تعرف ع ّ
دخل إىل قفصه أرسعت بإحكام إغالقه وإضاءة املصابيح ومن ثم أدخلت
العصا من الشَّ بكة املوجودة أعىل القفص لكنها أخفقت فلم تسقط فوق
رأسه ،حاول الخروج من القفص برسعة لكني زدت من إحكام الباب بيدي
األخرى لريمقني بنظرته التي كانت تن ُّم عن سخرية غري مربرة كأنه يقول:
 ال فائدة من قتيل اآلن أيتها الحمقاء.مل أتر َّدد لحظ ًة وأنا أس ِق ُط العصا مجد ًدا ،ث َّم أعقبتها بعدة رضبات وأنا أضغ ُط
عىل أسناين؛ لتنتهي حياة هذا الحثالة ،لكن هل حقًا هذا بال فائدة؟
كنت
يف الصباح أدركت كم تأخرت فلقد انتهت حياة القطط داخل الحيُ ،
أتجول يف الحي غري قادر ٍة عىل النظر يف عيون النساء واألطفال اللذين تالشت
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من وجوهم االبتسامة الربيئة وع َّم الهم إثر هذه الحوادث ،وال زلت حتى يومي
قتلت البهجة يف قلوب هؤالء ،كأين من أغلقت مفتاح الكهرباء.
هذا أشعر بأين من ُ
ولكن هل أدركتم أنتم حقيقة عاملنا؟ هل ال زالت األنانية تقطن داخل عقولكم؟
رص عىل انتظار دخولك قامئة املترضرين من املشكلة حتى تتخذ شيئًا
هل ت ُّ
جا ًدا للتخلص منها؟
وهل الزلت تعتقد أن الق َّط الخاص بك يف مأزق ويعاين من الخطر ،أم أن
األبرياء هم من يعانون من خطر هذا القط؟!

متت
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عبد الله محمد عبد الله

ليل ُة املنتَ ِ
صف م ْن َمارِس
أَنا خالد الجعفراوي ،ماجيستري إرشاد وصحة نفس َّية ،ال يُخ َّيل إليكم أنني طبيب
نفيس؛ أل َّن كل عالقتي بالطب النفيس تقترص عىل تشخيص الحالة فقط ،أحيانًا
أتطرق إىل العالج من خالل جلسات إرشاد للمريض ،وأحيانًا أخرى أُحيل الحالة
إىل طبيب نفيس أكرث خربة مني ال س َّيام حينام يقتيض األمر وصف أدوية أو
مه ِّدئات؛ باختصار حينام تكون الحالة أكرث تعقي ًدا مام تبدو عليه فاألمانة
يل أ ْن أُحيل كل حالة إىل حيث تنتمي ،ومن ُهنا تبدء حكايتي
املهن َّية ت ُحتِّم ع َّ
أرسل سكرترييت إىل منزلها ،ومن ث َّم أرتدي
فعندما ت ُد ُّق ساعتي العارشة بالتامم ُ
مرضاي،
بزيت التي تنتظرين دوام يوم كامل ُمعلَّقة عىل الشامعة حتى أنتهي من
ْ
ث َّم أته َّيأُ للخروج بعدما ألتقط مفتاح سياريت ،منزيل ليس بقريب من مق ّر
أيضا ،أحيانًا قد تُكلِّفني املسافة مق َدار نصف ساعة
عميل كام أنه ليس ببعيد ً
كنت ُمرس ًعا مبا فيه الكفاية وعندما أؤث ْ ُر التأين فاألمر يستغرق من الزمن
إذا ُ
غامضا ليس مبفهوم،
ساعة إلَّ ربع ،لكن تلك الليلة كان هناك شيئًا غري ًبا ،شيئًا ً
كانت ليلة مطرية رغم أننا أوشكنا عىل توديع الشتاء بل كنا أقرب منه للصيف.
ْ
ليلة املنتصف من شهر مارس ،السامء ترع ُد والربق يهتف بعنفوان ،يَسقط املاء
ويسيل عىل ِ
فائضا وال أحد يسري يف الشارع ،ال ما َّرة وال أناس ،فقط
ُ
كِسفًا
األرض ً
أنا وهدير أنفايس املتج ِّمدة بفعل ما أراه وصوتُ مح ِّرك سياريت الذي يشاطرين
تركت املق ِّود لربهة وال تزال قدماي تضغطان عىل د َّواسة البنزين يف
خويفُ ،
لبثت أن أشعلتها حتى
يدي تتشاطران مهمة إشعال سيجارة ،ما ُ
حني أ َّن كلتا َّ
سمعت صوت حطام ،من أي َن أىت ،ال أعلم ،هل كان نِتاج حادث برشي؟
ُ
لدي أدىن فكرة
ال أدري ،ما الخسائر املُتك ِّبدة؟! ليس َّ
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كل تلك األسئلة سألتها لنفيس وأنا ال أزال يف سياريت ،ورغم أ َّن ذاك الصوت جاءين
اجعت
من الخلف البعيد عىل أقل تقدير من مساف ِة خمسة أمتار إال أنني تر ُ
حائل بيني
كانت ً
قليل
بسياريت ً
ُ
ألكشف عن ُمالبسات الحادث ،عتمة الظالم ْ
ونزلت وأنا
وبني الرؤية؛ لذا تركت مصباح السيارة الخلفي ُمضا ًء وكذلك األمامي
ُ
ليست مكشوفة
أقبض مبعصمي عىل ج َّوايل بعد أن أضأتُ مصباحه ،وإذ بسيارة
ْ
متا ًما بفعل التصادم ُمحطَّمة من األمام ،قد غطَّتها شُ جرية ضخمة ،ال أعلم إذا
كان ما بداخلها من أشخاص أحيا ًء أم أمواتًا لك َّن الحادث ال يوحي بالتفاؤل.
لعل أملح طيفًا مل ْن هم بداخلها لكن ما
لففت حول السيارة ميي ًنا ويسا ًرا ِّ
ُ
من طائل،
أخرجت هاتفي رسي ًعا وبدأتُ أطلب اإلسعاف ،ث َّم انتظرتُ
ُ
يف سياريت إىل حني وصول ِه ،ال أدري كم من الزمن م َّر وأنا أنتظر ،أرى فقط
استفقت املزيد من األشجار الساقطة يف الشارع ،املياه الغامرة
أمامي بعد أن
ُ
املحلت ما تزال مغلقة من األمس ،املا َّرة ال يزالون
إثر العاصفة الرهيبةَّ ،
مفقودين ،أنا وحدي وسياريت من نُع ِّمر تلك املدينة ،الشجرة العجوز ال تزال
مقسومة نصفني لكن ما من سيارة وال حادث مفتعل ،ما من زجاج متناثر
عىل األرض وما من دماء تسيل ،كأ َّن أحدهم ن َّومني ليك ُيحو آثار الحادث،
مرضت أو أصابتني حمى وكعاديت أُهلوس،
أتحسس جبيني لعلَّني
رشعت
ُ
ُ
َّ
كنت أحلم؟
كفي ،إذًا
لست مبريض ،هل ُ
ُ
جبهتي باردة ُمثلجة وكذلك َّ
كل؛ ألن كل يشء يبدو حقيق ًيا.
َّ
هل تأثرتُ سل ًبا ببعض مرضاي؟!
وذهبت إىل أقرب صديق يل ،أحمد الرافعي ،صديقي
رمبا ،أدرتُ مح ِّرك سياريت
ُ
منذ الطفولة لكنه األكرث خربة مني فهو طبيب نفيس ليس مج َّرد مرشد ُمو ِّجه،
كشطي يُهرول خلف لص ،فتح يل صديقي
قرعت الجرس وأنفايس تالحقني ُ
ُ
برتحاب شديد ،ثم تساءل ملاذا أنا بالخارج يف مثل ذلك الجو:
واستقبلني
ٍ
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إنها مل تكف عن املطر طوال الليل ،وكأنها عالمات الساعة ،لقد ُخيِّل يل للحظة
ولست مبرص.
أنني يف القطب الجنويب
ُ
هكذا حادث َني ،بينام رشدتُ منه لثانية ،احتواين تفكريي ،إذًا ما أنا فيه ليس
هلوسات ،إنه يشء بعيد كل البعد عن االكتئاب الحاد أو حتى الفصام ،األمر
شفتي وقابلتْه عيناي
ال يشبه أي مرض نفيس ،شبح ابتسامة حينها ارتسم عىل
َّ
الت تلك السعادة وتب َّددت حينام سألني:
بوه ِج ف ْرحة يف
مقلتي ،رسعان ما ز ْ
َّ
طفت كل أرجاء الشقة بحثًا َ
عنك.
 ملاذاخرجت باك ًرا ،لق ْد ُ
ُ
 ماذا؟ ،بحثًا ع َّمن؟أبيت لديه؟
كنت ُ
هت كام ملْ يحدث من قبل ،كيف يعني أنه بحث عني ،هل ُ
بُ ُّ
إذًا متى خرجت؟!
ال أذكر ،أملْ أذهب لعياديت باألمس؟! أمل أستقبل تلك املرأة املدعوة رشيدة؟!
إنها عجوز خرِفة تظ ُّن يف كل لحظة أ َّن أحدهم يراقبها ،وأن ذلك الشخص ما هو
إلَّ زوجها الذي أشعل النريان بجسده منذ أكرث من خمسة عرش عا ًما ،الطريف يف
األمر أنني أعالج تلك املرأة بجلسات إرشادية منذ ما يقارب ثالثة أعوام ،وخاللهم
لست طبيبها الصحيح ،كم نصحتها بالتح ُّول
حاولت مرا ًرا وتكرا ًرا إقناعها بأنني ُ
ُ
يدي ،كم هي
عني إىل طبيب أمراض نفسية لكنها عازمة عىل أن يُت ّم شفاؤها عىل َّ
بلهاء أال تعلم أ َّن لكل قطعة معدن ح َّدادها الذي يحسن طيَّها والتعامل معها.
اِلتقطت هاتفي يك أُناقش جدول أعاميل اليومي مع سكرترييت ،بعد أن استأذن
صديقي إىل املطبخ ليك يحرض يل شيئًا خفيفًا أط َعمه ،بدأتُ بالسالم فور أن
ِ
صوتك؟
تغيا يف صوتها :ملاذا تلك الب َّحة يف
أجابت ث َّم رسعان ما
ُ
ْ
الحظت ُّ ً
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قالت:
كان يجب أن أتساءل لكن جوابها أخرسني ،ال سيَّام بعد أن ْ
وإل
أنت أنني بحاجة إىل الراحة التا َّمة حتى يزول ذاك الربد َّ
 أَملْ تخربين َسأُصاب بالتهاب رئوي حاد؟!
أتحل بتلك السامحة مع سكرترييت،
ال عجب أنني معالج بارع يف مجايل إذا كنت َّ
سمحت لها بعطلة؟!
مم تتح َّدث عنه ،متى أخربتها بذلك؟ ومتى
ُ
لكنني ال أتذكر أيًا َّ
فتحت التلفاز يف محاول ٍة مني
أنهيت الحديث معها ،ث َّم
إنني أتع َّج ُب من حايل،
ُ
ُ
قليل ،وإذ بخرب يُ َبث عن البلدة التي رضبها اإلعصار منذ ثالثة
لتشتيت رأيس ً
ينج منها أحد ،ما تزال األنقاض قامئة فوق الجثث ،وال يزال
أيام أو ما يزيد ،ومل ُ
حملقت عيناي يف اسم تلك البلدة،
كنت أُتابع بانسجام حتى
ْ
هناك مفقودينُ ،
حت أربط األحداث ببعضها البعض ،ما رأته
مل تكن إال بلديت التي أعيش فيهاُ ،ر ُ
عيناي من حادث ،وجودي يف منز ِل صديقي الذي ال أتذكَّر عنه أي يشء ،حديثي
حول مرض الفتاة الذي ال أعلم متى جرى ،هل كل ذلك من قبيل الصدفة؟!
دخلت إىل املطبخ حيث صديقي فوجدته يقف ُممسكًا مبقالة وضعها عىل
ُ
النار وينتظر نضج البيض فيها ،بينام عىل يساره وضع طبقًا كب ًريا نصفه رشائح
من البيف والنصف اآلخر رشائح ُجنب أبيض بجوارها بضع ُحبيبات من الزيتون
ثت إليه بغتة وأنا أقول:
األسود ،تح َّد ُ
 ألديك علم عن األخبار التي تُبثُّ يف التلفاز؟أومأ برأسه دون أن يجيبني؛ فعدتُ أقول:
متت ث ُّم عدتُ  ،أما كان
 ال أذكر أي يشء ،أشعر أنني غريب األطوار كأنني ُذلك اإلعصار باألمس؟! ملَا يُح ِّرفون األمر عىل أنه منذ ثالثة أيام؟
مل يجبني للمرة الثانية ،كأنني تائه يف مملكة الغرباء وأتح َّدث بلغة ال يفهمها
أحد ،أو كأنني فأر يف حقل تجارب ُي َنع عليه الخروج إىل أرض الواقع،
أرضا،
رصخت به يك يحادثني فإذا بطنني يف أُذ َّين كقاتل يحاول أن يطرحني ً
ُ
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يدي عىل كلتا أُذ َّين محاولً منع ذلك الصوت من إلحاق األذى يب أكرث،
أضع َّ
باءتْ محاواليت بفشل ذريع ،ومل يخمد ذلك الصوت يف أُذين بل ازداد ح َّدة
انتقلت ،ظالم دامس غلَّف
حتى أصابني بصداع رأس ،وبعدها ال أدري أين
ُ
ِّقت بداخلها ،ملْ أد ِر حينها هل هي ثالجة املوىت أم ماذا؟
األجواء ،غُرف ٌة ُعل ُ
انتفخت؟
هل وجهي أصابته زرقة املوت ،هل
ُ
غسلوين ،لكن أين امللكان؟
يل أم أنهم انتزعوها ليك يُ ِّ
أما تزال مالبيس ع َّ
أين رقيب وعتيد؟!
مهل أنا حتى مل يقبضني أحد بعد؛ إنَّه صوت صديقي يخرتق أذين يتساءل مع
ً
آخر حول ما أصابني ،أَيُعقل أن يكون طبيبًا؟!
 ال تقلق ،أنتم األطباء النفسيني أكرث عرضة لإلصابة باالضطرابات النفسية ،البد أنه تأثر سل ًبا فقط بأحد مرضاه.
كانت تلك الجملة التي التقطتُها من فم ذلك الشخص الذي مل أُتحقق من ماهيته
كانت الصورة بالنسبة يل أشبه بسونار
بعد ،ومل أطَّلع عىل هيأته حتى ،فقد ْ
ملريضة بداخلها جسم غريب وال تعلم كُنهه حقيقة إن كان جني ًنا أم مس ًخا
جسم ُمعقَّد الرتكيب
برشيًا أم شب ًحا ،فكل ما يخرج يف تلك الصورة عبارة عن ُم َّ
وتحاملت عىل نفيس ليك أرى
كام أنه ُمش َّوه تتوقَّف عنده كث ًريا ،خرج كالهام
ُ
مجهول الهوية اآلخر علَّه هو اآلخر يكون صديقًا منسيًا يف الذاكرة وال أدري.
فقمت من فرايش
ارتسمت الصور ًة جل َّية أمامي
عيني مرا ًرا
ُ
ْ
بعد أن ُ
فركت َّ
أُالحق األمر ،وإذ يب أرى رجلني يتخلَّلهام فرا ٌغ من ال َّداخل ،ال توجد أحشاء وال
ربا لو ملستَه لتح َّول إىل ُحطام،
قلب ،ليس أي يشء يظهر سوى ٍ
عظم بايلَّ ،
توقفت قدماي عن الحراك لوهلة وأنا أنظر النعكاس
والجمجمتان فارغتان،
ْ
قبل؟!
الصورة الجيل أمامي يف مرآ ِة الصالون ،كيف مل أنظر يف تلك املرآة ً
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لست مثلهام ،نعم أنا الوحيد الحقيقي بينهام ،إنه وجهي
لكنني ُ
أتحسسه بيدي،
املكيس ً
لحم ،وتلك رأيس ،ال يزال َّ
لدي شعر ،إنني َّ
ّ
ليست ظاهرة؛ لك َّنها يف محلها إذًا أنا برشي ،فمن هؤالء؟!
جمجمتي
ْ
وحل محلَّه ذاك الشبح ،وحتى الطبيب الذي يرافقه شبح،
هل رحل صديقي َّ
عم سيحدث بعد اآلن ،وأنا الذي مل أؤمن يو ًما
ُ
كفي وأنا أتساءل َّ
رشعت أُقلِّب َّ
بقيت وسطهم؟! وإىل أين سينتهي يب األمر؟!
بوجودهم ،فكيف ُ

متت
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زينب محمد عيل

العمالق
تعود رحاب من عملها يف منتصف الليل يف أغلب األحيان فهي ممرض ٌة يف إحدى
ليل ،رحاب فتا ٌة جميلة يف منتصف العقد
املستشفيات الخاصة وأغلب ورديَّاتها ً
العرشين ،بيضاء ،ملفوفة القوام ،متتلك أنوثه تجعلها ترتبع عىل عرش النساء
قلب أبيض وأحاسيس مرهفة.
بكل سهولة ومع ذلك فهي طفلة من داخلها ،لها ٌ
يف هذا اليوم تحدي ًدا أثناء عودتِها من العمل ويف طريقها إىل البيت أوقفها اثنان
من البلطجية مالمحهام توحي بالرش ،نظراتُهام لها جائعة تشبه نظرات الوحش
املفرتس لفريسته ،انقبض قلب رحاب من شده الخوف وارتعش جسدها ،خاص ًة
بأن الشارع يف هذا التوقيت ال مير منه أحد ،تجرأ أحدهام وش َّدها بعنف من
يدها ليجذبها نحوه ،حاولت املقاومة ولكن ال جدوى من هذا فقَد قام اآلخر
قائل :اميش معانا من سكات
بسحب سال ٍح أبيض من جيبه وأش َه َر ُه يف وجهها ً
بدل ما أدبحك ،وكده كده محدش هيحس بييك ،ده احنا يف حتة مقطوعة.
قالت رحاب بتوسل :أبوس إيديكم سيبوين يف حايل.
فرد اآلخر بثق ٍة مبالغ فيها :بقول لك إيه يا موزة ،انتي كده كده بتاعتنا
النهارده ،فتعايل معانا بالذوق بدل ما تيجي غصب عنك.
بكت رحاب بحرقه وظلت ترصخ بقوة :الحقوين يا ناس ،أنا يف عرضكم.
تعامل معها البلطجية مبنتهى العنف ليك تطاوعهام وتذهب معهام إىل
الجحيم ،يف هذه اللحظة العصيبة ظهر شخص من الظالم وكأنَّه سقط
شاب عمالق ،ضخم الجثة ،يشبه
من السامء لينقذ هذه الفتاة يف محنتهاٌ ،
أبطال املصارعة الحرة ،مالمح وجهه قاسيه وكأنها منحوتة برباعة ،نطَق هذا
قائل :سيبوها وامشوا بدل ما أدفنكم مطرحكوا.
العمالق بصوت أجش ً
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تعلقت نظرات رحاب بهذا العمالق فهو اآلن طوق النجاة بالنسبة لها ،ابتسم
لها العمالق لتشعر باالطمئنان ولكن هذا االطمئنان تالىش رسي ًعا خاص ًة حينام
قائل :لو قربت خطوة واحدة هدبحك.
رد أحد البلطجية عليه ً
ث َّم أشا َر إليه بالسكني األبيض من بعيد كحيل ٍة لزرع الخوف داخله ،اقرتب
منهام العمالق بخطوات واثقة فانهال عليه أحدهام بالسكني ولكن ال جدوى
من هذا فتلك الطعنات مل تؤثر فيه وكأ َّن جسده من الفوالذ ،السكني مل يكد
يدخل جسده حتَّى انكرس سالح السكني إىل نصفني ،وقبل أن يتالىش أثر
الصدمة من مالمح البلطجي قبض العمالق بيده اليمنى عىل رقبته ورفعه إىل
وظل يضغط بيده حول رقبته حتى لفظ أنفاسه األخرية ،ث َّم أطاح به يف
أعىل َّ
األرض وهو جثه هامدة حولها برك ٌة من الدماء تحت قدم رحاب التي ألجمها
الخوف وظلت تبيك بال صوت وهي صامتة محتضنة شجرة صغرية بجوارها،
أ َّما البلطجي الثاين فقد هرب من بداية املعركة لينجو بحياته من املوت.
اقرتب العمالق من الفتاة الخائفة ث َّم قال لها بصوته األجش :يال اميش،
متخافيش هفضل متابعك من بعيد لحد ما توصيل البيت.
ابتسمت رحاب له ثم قالت :بجد مش عارفة أقول لك إيه؟!
قائل :لو عايزة تشكريني بجد يبقى الزم تتعلمي ازاي تحمي نفسك.
رد عليها ً
ث َّم انرصف بعدها قبل حتى أن يسمع ر َّدها ،وطب ًعا مل تتح َّمل رحاب أن تقف
لحظ ًة واحدة بجوار البلطجي وركضت إىل البيت بأقىص رسعة.
استيقظ عبد الحميد مفزو ًعا عىل صوت طرقات عنيفة عىل باب الشقة ،مل
يستيقظ عبد الحميد وحده وإمنا استيقظت زوجته وابنته حياة ،وقبل أن
يصل عبد الحميد إىل باب الشقة ليعرف من الطارق كرس املعلم علوان باب
الشقة واقتحم البيت هو ورجاله دون استئذان ودون مراعاة حرمه البيت.
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رجل عجوز يف العقد السادس ولك َّنه ُ
ميتلك جسد شاب يف العقد
علوان ٌ
الثالث يتمتع بصح ٍة جيدة ،علوان بلطجي أىت إىل هذه العذبة منذ أكرث من
وأصل
أربعني عا ًما ليختبئ فيها من الحكومة خاص ًة أنَّه تورط يف جرمية قتلُ ،
الحكاية أنه دخل شقة امرأه عجوز تعيش مبفردها ليرسقها ثم تفاجأ بوجودها
أمامه فقتلها قبل أن ترصخ وهرب إىل العذبة ومنذ هذه اللحظة مل يخرج
رشس ودموي ويحكم هذه العذبة منذ عرشات السنني،
من العذبة ،علوان ٌ
السمع
يحكمها بالحديد والنار والكل يخشاه ويخافه ،كلمته أمر وعىل الجميع َّ
والطاعة دون مناقشه أو حتى تفكريٍ يف األمر ،علوان ظامل ولك َّنه قانو ٌن يخضع
له الجميع فهو قضاؤهم وقدرهم وعليهم تحمله سواء بالرضا أو باإلجبار.
سأله عبد الحميد بخوف :يف حد يا معلم يخش بيوت الناس بالطريقة دي؟!
نظر علوان ناحي َة حياة املختبئة خلف أبوها بود ،ث َّم قال ألبوها :كل بيوت
العزبة بيتي ،أدخلها يف الوقت اليل أنا عايزه.
قائل :البيوت لها حرمة يا معلم علوان.
فرد عبد الحميد عليه ً
قال علوان بغضب لينهي الحديث :هتجوزين حياة وال أل؟
قليل ،ث َّم نظر إىل حياه ابنته ،نظر إليها نظرة أب يتعاطف
صمت عبد الحميد ً
مع ابنته ،أب ميكنه أن يضحي بنفسه يف سبيل إنقاذ ابنته من التعاسة حتى
ولو عىل حساب حياته نفسها.
أعاد علوان سؤاله بإلحاح عىل عبد الحميد حيث قال :خلصني ،هتجوزين حياة
وال أل؟!
رد عبد الحميد بخوف :أل يا معلم علوان ،لو جوزتها لك أبقى حكمت عليها
باإلعدام.
قائل :رصصار زيك يقول يل أل ،ده أنا أهرسك تحت جزمتي.
رصخ علوان يف وجهه ً
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قال عبد الحميد معاتبًا :عيب الكالم ده يا معلم علوان.
فرد علوان بقسوة :من النهارده ملكش مكان يف العزبة.
فسأله عبد الحميد :يعني إيه؟
فقال علوان بصيغه األمر :هتخرج أنت ومراتك وبنتك من الحارة ،مش
هرتجعوا لها تاين.
فسأله عبد الحميد بخوف :طب وبيتي اليل يف الحارة؟
فرصخ علوان يف وجهه :ملكش يف العزبة بيوت ،ده بيتي أنا.
استسلم عبد الحميد ألمر علوان تحت راية الخوف ،وطلب من زوجته وابنته
حياة أن تج َمعا مالبسهم يف الحقائب حتى يرتكوا البيت بال عودة.
فقال علوان بحسم :هتخرجوا من هنا باللبس اليل عليكم ،سيبوا كل حاجة مكانها.
بكت زوجه عبد الحميد بحرقة ثم قالت :حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا علوان.
ضحك علوان ثم قال بغرور :حسبني يا ولية زي ما انتي عايزة.
ُ
العمالق البيت بثق ٍة مبالغ فيها ،نظر
وقبل أن يغادر عبد الحميد وأهله اقتحم
له علوان بشزر ثم سأله :أنت مني؟
فرد العمالق بحدة :أنا فتوة الضعيف ونارص املظلوم.
ضحك علوان ،ث َّم قال باستهزاء :طب غور من هنا ،بدل ما أخيل رجالتي
يرموك من الشباك.
انقض العمالق عىل علوان واحتضنه بقوة وظل يضغط عىل ظهرة بعنف
وعلوان يتأمل ويرصخ كالنساء ،التف صبيان املعلم حولهام وظلوا يرضبوا
العمالق عىل ظهرة بالشوم واألسلحة البيضاء ولكن ال جدوى من كل هذا،
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الشوم والسالح األبيض ينكرس عىل ظهر العمالق وكأنَّه زجاج ،مازال العمالق
يضغط بقوة عىل ظهر علوان ،مازال علوان يرصخ كالنساء حتى انقسم ظهره
ولفظ أنفاسه األخرية فرتكه العمالق ليهوي عىل األرض جث ًة هامدة ليصبح عربة
لكل ظامل ،التفت العمالق لصبيان املرحوم علوان ،ث َّم انهال عليهم باللكامت
والركالت فرصخوا كالنساء ،ث َّم ركضوا خارج البيت مستسلمني بإصابات بالغة.
ويف النهاية عاد البيت إىل أصحابه عبد الحميد وأهله ليعيشوا يف أمان
بعد موت علوان ،وقبل أن ينرصف العمالق من البيت أوقفه عبد الحميد
قائل :أنت رحمتنا من الذل وكرسة النفس ،رجعت لنا حقنا من بوء السبع.
ً
رد العمالق بحزم :أنت راجل طيب يا عبد الحميد بس عيبك إنك ضعيف،
الزم تبقى قوي علشان تقدر تحمي بيتك وأهلك.
تخلَّت حياة أول مرة عن صمتها حيث قالت :أنت أنقذت أهل العذبة من
ظلم علوان.
ابتسم لها العمالق ،ث َّم قال :ملا واحد يبقى عمره ستني سنة عايز يتجوز واحدة
عمرها  51سنة غصب عنها وعن أهلها ،ده يبقى حيوان والزم ميوت.
تصفيق حاد
خرج العمالق من العزبة ونظرات األهايل متعلقة به بإعجاب،
ٌ
من الرجال ،زغاري ٌد متتالية من النساء ليودعوا هذا البطل الذي أنقذهم من
الجحيم املخلد (علوان).
مول شه ًريا بالتجمع الخامس ،عرشات األشخاص
اقتحم مجموعة من املسلحني ً
ملثمني محملون باألسلحة النارية احتجزوا أكرث من خمس مئة مواطن،
أشهروا أسلحتهم النارية يف وجوههم ،ث َّم أطلقوا النار بشكل عشوايئ يف
الفراغ فخضع املواطنون دون أدىن مقاومة ،القلوب توقفت عن النبض من
شدة الخوف ،األجساد ارتعشت من الرعب ،األلسنة الجمت من شدة الظلم.
57

وقفت عرشات من سيارات األمن املركزي تحارص املول ،انترش رجال األمن املركزي
يف كل مكان منتظرين لحظه االقتحام ،وقف اللواء عامد البسيوين بأعصاب
مضطربة ويف يده مكرب طال ًبا من مجموعة املسلحني االستالم وفك أرس الرهائن،
ولكن نداءه ال قيمه له فقد أصبح شيئًا يث ُري ضحك امللثمني وكأنها نكت ٌة سخيفة.
فجأة ظهر العمالق من الفراغ ،اقرتب من اللواء عامد البسيوين ث َّم قال له
بصوته األجش :محدش فيهم هيسمع لك.
سأله اللواء بح َّدة :أنت ازاي دخلت هنا؟! وعايز إيه؟
رد العمالق بحزم :أنا فتوة الضعيف ونارص املظلوم.
قائل :غور من ويش ،احنا مش فاضيني لك.
رصخ اللواء يف وجهه ً
مل يهتم العمالق بأوامر سيادة اللواء وركض ناحية املول غري عابئ بأوامر رجال
الرشطة بالرجوع حتى ال يؤذي نفسه ،وقف العمالق أمام بوابة املول عندما أوقفه
أحد امللثمني شاه ًرا مدف ًعا آل ًيا يف وجهه حيث قال :لو قربت خطوة واحدة هقتلك.
اقرتب منه العمالق مستهرتًا بتحذيره مام استفذ امللثَّم فدفعه ليطلق عليه
طلق ًة من مدفعه اآليل مصوبة يف رأسه ولكن الطلقة مل تخرتق رأس العمالق
انقض
وكأنَّها أطلقت عىل عمود خرساين ،وقبل أن يفيق امللثَّم من صدمته َّ
عليه العمالق ورفعه ألعىل وكأنه طفل رضيع ثم هوى به بعي ًدا ليسقط عىل
األرض مغشيًا عليه ،ركض العمالق داخل املول فصوبت عليه مئات الطلقات
النارية من فوهات عرشات املدافع اآللية ولك َّنها أبت أن تخرتق جسده ،وكأ َّن
جسد هذا العمالق مخلوق من الفوالذ وليس من اللحم والدم كباقي البرش.
انهال عليهم باللكامت وال َّركالت ،هناك منهم من أصيب بكسور وهناك من
ف َّر هاربًا ليقع فريس ًة يف قبضة رجال الرشطة حتَّى وصل يف النهاية إىل رأس
األفعى وزعيم العصابة عزت الحاوي ،ذلك الرجل الذي ميتلك قل ًبا من الصخر،
القتل هو اللغة الوحيدة التي يفه ُمها  ،عزت
رجل ال يعرف شيئًا عن الرحمةُ ،
ٌ
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يعمل يف كل يشء ضد القانون ،مشهو ٌر يف بؤر الفساد بلقب ابن الشيطان،
مسجل فيها عرشات األحكام الجنائية من قتلٍ وسط ٍو
ٌ
صفحتُه الجنائية
مسلَّح ،جرائم خطف ،وهناك العديد والعديد من الجرائمُ ،حكم علية غياب ًيا
يف العديد من القضايا والتي يصل مجموعها إىل أكرث من خمس مئة قضية.
وقف أمامه عزت مبالمح جامدة وعيون يقفز منها الرش وقلب ال يخىش أح ًدا
حتى املوت نفسه حيث قال له بصوت أجش :نفسك يف إيه قبل ما متوت؟!
فرد العمالق باستهزاء :وأنت بقى هتعرف متوتني يا عزت؟
رد عزت بحدة :الله يرحمك يا عم فاندام.
ثم ص َّوب مسدسه ناحيته وأطلق علية العديد من الطلقات والتي مل تؤثر يف
انقض عليه العمالق وقبض عىل رقبته بيده
العمالق ومل تخرتق جسده أب ًداَّ ،
اليمنى وضغط عليها بقوة فحاول عزت أن يتملص من قبضته ولكن ال جدوى من
هذا ،العمالق يضغط بيده عىل رقبته وع َّزت يختنق حتَّى لفظ أنفاسه األخرية.
العمالق يحرر رقبته فيسقط عزت عىل األرض جث َة هامدة ،وينظر له العمالق
بحدة ث َّم يقول :لكل ظامل نهاية.
يقرتب اللواء من العمالق ث َّم
ينترش رجال الرشطة يف املكان لتأمني املواطنني،
ُ
يقول له بكل هدوء :أنا بعتذر عن الطريقة اليل كلمتك بيها ،بس بجد أنت
راجل من ضهر راجل.
ابتسم العمالق ثم قال :الزم الخري ينترص يف النهاية.
السعادة واألمل عىل وجوه املواطنني ،وصنع
ث َّم انرصف من املول بعدما رسم َّ
متثال لذاته يكسوه االحرتام والتقدير.
لنفسه يف أعينهم ً
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تركَت رحاب العمل يف املشايف بعد أن نجاها الله من محاوله االغتصاب،
وعملت بعدها يف محلٍ شهري لبيع األنتيكات ،كانت تتعجب يف البداية من
زبائن املحل الذين يشرتون أشيا ًء ال قيمه لها يف هذا العرص مببالغ باهظة،
وكانت دامئًا تقول :رزق ال ُهبل عىل املجانني.
وتعترب هذه املقولة تفس ًريا علميًا ملا يحدث حولها ،ويف إحدى األيام
أحرضت مدام هايدي صاحبه املحل لوحة صغرية لتضعها وسط هذه
األنتيكات وطلبت من رحاب أن تضعها يف مكانٍ مميز يف املعرض حتى
يلمحها كل زبون يدخل املحل ،اقرتبت الفتاة من اللوحة لتضعها يف املكان
املناسب فرأت شيئًا غريب مل تصدقه يف البداية ،اللوحة تحتوي عىل صورة
العمالق الذي أنقذها من براثن البلطجية اللذين حاولوا اغتصابها ،تف َّحصت
شخصا يشبهه خاص ًة
اللوحة أكرث من مرة للتأكد بأنه هو العمالق وليس
ً
أ َّن اللوحة مرسومة بالزيت ،ويف النهاية آمنت بأنه هو البطل الخارق.
اقرتبت من مدام هايدي وسألتها :حرضتك تعريف الراجل اليل يف اللوحة؟!
ضحكت هايدي ثم قالت :هو صحيح شكله يخوف بس بطل مبعني الكلمة.
فعلقت رحاب :أنا عارفة إنه بطل.
ثم أشارت إىل اللوحة وأردفت :الراجل ده أنقذين من شويه بلطجية كانوا
عايزين يغتصبوين.
اندهشت هايدي من حديث الفتاة ،ث َّم قالت :أنقذك ازاي؟! الراجل ده مات
من خمسني سنة.
وظل فمها مفتو ًحا ألكرث من دقيقة ،ث َّم
انصدمت الفتاة من حديث هايدي َّ
قالت بعدها :مات ازاي من خمسني سنة؟!
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قليل ،ث َّم قالت بهدوء :أنا عندي يف البيت الكتاب اليل بيحيك
صمتت هايدي ً
عن قصه حياته ،بكره أجيبه معايا علشان تتأكدي.
أعادت رحاب السؤال عليها مر ًة أخرى :مات ازاي؟
ردت هايدي بهدوء :حصلت حريقة كبرية يف دار أيتام وطب ًعا كان يف أطفال
خصوصا إن النار حاوطت الدار من كل
كتري جوه الدار مش عارفني يخرجوهم،
ً
مكان ،الناس اتر َّحمت عليهم قبل ما النار تاكلهم ،وفجأة ظهر العمالق دخل
الدار يف وسط النار خرج األطفال كلهم عايشني ،وبعد كده دخل تاين خاف
لحسن يكون يف أطفال تاين محبوسني وسط النار ،بس لألسف دخل ومطلعش.
قاطعتها رحاب بنربة حزينة :مات!
اردفت هايدي قائلة :هو الوحيد اليل النار كلته ،بعد ما أنقذ كل األطفال من املوت.
رغم عنها وقالت :الله يرحمه!
بكت رحاب ً
ثم أمسكت اللوحة التي تحمل صورته وقالت بجدية :أنا هشرتي اللوحة دي بأي متن.
ابتسمت هايدي وقالت :خالص اللوحة بتاعتك ،ودي هديه مني.
ث َّم احتضنت رحاب وبكت معها.
(كن إيجايب سيتغري العامل من حولك لألفضل)

متت
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محمد السيد كامل

املجهول
بينام أنا أقف أمام مدرستي بعد انتهاء اليوم الدرايس أنتظر صديقتي حتى
تخرج ألين مل أذهب إىل املدرسة اليوم ،مع العلم أين أدرس يف الصف الثاين
يف املرحلة الثانوية عىل الرغم من أين تجاوزت التاسعة عرشة من عمري،
نظ ًرا لظروف عائلتي مل أستطع أن أت َّم تعليمي يف ميعاده ،لكن بعد وفاة
والدي قررت أن ا ُكمل بجانب عميل وأحاول قدر اإلمكان أن أوفق بينهام،
ر َّن هاتفي برقم خاص فتعجبت ،من الذي سيهاتفني من هذا الرقم؟
أجبت :ألو.
ال يوجد رد ،مل أسمع إال صوت الهواء ،كِدتُ أن أغلق لكن فاجأين صوتٌ عميق
قائل:
ارتعدت له أوصايل ً
أول مرة تلبيس اللون ده ،طول عمرك مش بتحبي اللون األحمر.انتفض جسدي رعبًا ،نظرت حويل لكني مل أجد شيئًا ،الشَّ ارع كان فارغًا ،خفق
قلبي بعنف مع همسة صوته وهو يقول :أنا واقف قدامك.
شعرتُ بقلبي سيتوقف يف تلك اللحظة ،ارتجف جسدي بشدة وأنا أنقل
برصي هنا وهناك ،ال أرى سوى الفراغ ،حاولت أن ا ُخرج صويت فلم أستطيع،
أشعر بوجود ٍ
أحد ما لكني ال أراه.
مش هتشوفيني ،عىل األقل دلوقتي ،بس الزم تبقي عارفة إين راجع قريب.أُغلق الخط فسقط قلبي مع جملته األخرية ،أخذت أتساءل :من يكون؟ كيف
يراين وأنا ال اراه؟ وملاذا يتكلم معي أنا؟
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أركض برسعة غريبة
مل أستطع أن أمتالك نفيس وأنتظر أكرث ،وجدت نفيس ُ
حتى وصلت منزيل ،ودخلت إىل غرفتي رسي ًعا واختبأت أسفل غطايئ
وجسدي يرتجف من الخوف ،يف صباح اليوم التايل تناولت اإلفطار مع
والديت ،دلفت إىل غرفتي الستذكار درويس ،ال أستطيع أن أنتبه ليشء منذ
ما حدث باألمس ،مل أستطيع أن أمتالك أعصايب وأجمع شتات نفيس من
خيال.
الخوف ،مل يسعفني عقيل أن أُح ِّدد إن كان ما يحدث حقيق ًة أم ً
م َّرت ساعة ،بدأ النوم يداعب جفوين ،مل أنم جي ًدا البارحة فقد هاجمتني
الكوابيس طول الليل ،وشعور أن هناك أح ًدا معي بالغرفة ،كان ميتلكني
قليل ومل أشعر بنفيس إال وي ٌد حاني ٌة متسح عىل
ويسبِّب يل فز ًعا شدي ًدا ،غفوت ً
شعري األسود ،وأنفاس حارقة تداعب رقبتي ،غرفتي كانت صغرية ،بها فراش
متوسط الحجم ،وكومود صغري وإذا شعرت بوجود أحد يف الغرفة فهو موجود.
انتفضت من نومتي وقفزتُ من مكاين برسعة ،وضعت يدي عىل شعري
بتعجب ونظرت حويل لكني مل أجد شيئًا ،رن هاتفي من جديد فتناولته من
عىل سطح مكتبي ويداي ترتعشان وال أدري سبب تلك االرتجافة ،أجبت وأنا
ألتفت حويل برهبة :ألو.
شعرك لسه حلو زي ماهو ،متغريش.كنت أتنفس بصعوبة ،صويت خرج عىل هيئة همس عىل الرغم من محاولتي
أنت مني؟!
لجعله قويًا:
َ
 هتعريف يف الوقت املناسب.صوته كان عميقًا ،نربته مميزة ،كأين أعرفه ،ابتعد صوته ومل أسمع إال الرياح
الجامدة عرب الهاتف.
شعرتُ بشخص ما مير من خلفي رسي ًعا ،اصطدم بالكوب املوضوع عىل
املكتب فسقط وتحطم ،التفت فلم أجد شيئًا سوى أثر املاء عىل األرض.
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 بسم الله الرحمن الرحيم ،إيه اليل حصل ده؟جلست أتحدث مع نفيس ،وأفكر طوال الوقت فيام يحدث معي حتى غرقت
يف النوم بسبب اإلرهاق ،ومل أحلم بيشء.
بعد مرور ثالثة أيام مل أر فيهم شيئًا لدرجة أنني نسيت املوضوع متا ًما،
شعرت بالراحة حتى ذلك اليوم الذي كُنت أجلس فيه أراجع بعض درويس،
تناهي ملسمعي صوت طرقات بسيطة عىل زجاج النافذة ،نهضت واقرتبت
منها ببطء ،فتحت الستار ألجد عىل الزجاج رسم ًة بلون أبيض ،اتسعت عيناي
بدهشة فقد كانت الرسمة عبارة عن قفص صغري ،وعصفورة تطري بعي ًدا
نسيت أن أخربكم أين أحب الرسم ،وتلك الرسمة
عنه كأنها تحررت لتوها،
ُ
رغم عني والحت يف عقيل ذكرى
دامئًا كنت أرسمها يف أوراقي،
ُ
ابتسمت َ
قدمية رغم اندهايش ،ارتفعت أناميل بدون أن أشعر ألملسها لك َّنها اختفت!
انتفضت وعدتُ للخلف خطوتني ،متتمت بآيات القرآن وأنا أضع يدي عىل صدري
ُ
الذي كان يعلو ويهبط ،جلست عىل مكتبي مرة أُخرى وفتحت الكتاب ،دقات قلبي
كادت أن ت ُس ِمع الجريان بسبب ما رأيت مكتوبًا بداخل كتايب بيش ٍء أشبه بالدماء
وخط مرتجف «راجع قريب» ،والرسمة التي وجدتها منذ قليل عىل زجاج نافذيت!
ركضا باتجاه أمي التي كانت تجلس يف
نهضت برسعة وخرجت من الغرفة ً
ُ
غرفة املعيشة ،جلست بجانبها ومل أتح َّدث ،انتبهت إ َّيل عندما رأت عالمات
الخوف تسكن مالمحي ،فقالت :مالك يا هديل وشك أصفر كده ليه؟!
حركت رأيس برشود ،ومل أد ِر مباذا أخربها ،أنا شخص ًيا ال أفهم!
مرت األيام ،أشيا ٌء مريبة تحدث ،أسمع صوتًا يحدثني يف الليل وأهمس يف أذين
مبهم ،لكن إحسايس يخربين أين أعرفه
أنه سيعود ،الصوت دامئًا ما يكون بعي ًداً ،
جي ًدا ،جاء عيد مولدي ،عدت من عميل ودلفت لغرفتي ألجد «شنطة هدايا»
اقرتبت برسعة وفرغتها ألرى ما بداخلها ،وجدتُ دف ًرتا صغ ًريا عليه رسومات
ُ
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كرتونية لفيلمي املفضل ،وألوانًا متعددة و»اسكتش رسم» تعجبت من األمر!
والديت مل تعرتف يو ًما بحبي للرسم وال تعتربه ف ًنا من األساس ،بل دامئًا تخربين
أنه مضيعة للوقت ،مستحيل أن تجلب يل هذه االشياء!
نظرت بداخل الحقيبة مرة أخرى ألجد بها زجاجة عطر «رجايل» ،نوعه ممي ٌز
وكنت أعرفه جي ًدا ،أنتقل برصي تلقائيًا إىل «الترسيحة» ،فوقها كان يوجد
أرب ُع زجاجات من نفس النوع!
يل دقائق وأنا انظر بصدمة ،ال أستطيع أن أفهم ما هذا!
م َّرت ع َّ
رسد
أقص عىل أمي كل يشء ،وبالفعل جلست معها وبدأتُ أ ِ
اتخذت قراري أن َّ
انقبضت مالمحها وأخذت تستعيذ بالله من الشيطان،
عليها كل ما رأيتهَ ،
وقالت :الزم نروح لشيخ.
شيخ إيه بس يا ماما.يا بنتي ما هو األصل اليل بيحصل ده مش طبيعي والزم نشوف حل.وهو الدجال اليل هرنوح له هو اليل هيشوف الحل.بس متقوليش دجال ،ده شيخ معروف بيشفي بالقرآن.إيه يا ماما ،خالص خلتيني ملبوسة؟!بعد الرش عنك يا بنتي مقصدش ،بس ال يكون بسم الله الرحمن الرحيمحاجة وحشة ،ما انتي لو بتسمعي كالمي ومتقفيش قدام املراية.
جلست طوال الليل أفكر فيام قالته أمي ،أيعقل أن يكون هذا؟!
مجرد التفكري يف األمر اقشعر جسدي ،استعذتُ بالله من الشيطان وقررت أن
أُصيل وبعدها خلدت إىل النوم ،استيقظت يف اليوم التايل وذهبت إىل املدرسة،
م َّر اليوم الدرايس رسي ًعا ومل أشعر به بسبب رشودي ،لدرجة أن اليوم انتهى
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انتبهت وخرجت من املدرسة والشارع فارغ ،يبدو
ورحل الجميع ماعدا أنا،
ُ
قليل وعندما وصلت ملنتصف الشارع وجدتُ نفيس
أ َّن الوقت رسقني ،مشيت ً
رغم عني ،كأ َّن هناك من يسيطر عيل ،اشتدت الرياح من حويل عىل
أتوقف ً
الرغم من أ َّن الجو كان حا ًرا ،تطايرت خصالت شعري أمام وجهي ،أعدتها للخلف
طويل كام أفعل دامئًا كلام شعرت بالتوتر ،تقدمت خطوتني
وأنا أرمش بأهدايب ً
وإحسايس يخربين أ َّن هناك عيونًا تراقبني ،سيطر عيل شعور أنني لست مبفردي،
جسدي كان يرتجف بدون سبب ،رن ُني هاتفي بنفس الرقم فانتفضت ،أصبحت
أمقت صوته ،نغمته تفزعني ،ال أدري ملَ فتحت الخط لكن هناك يش ٌء يجذبني.
كنت عاجزة عن الكالم رغم الصوت الداخيل الذي يحثني
مل يقابلني سوى الصمتُ ،
كل منهام يريد شيئًا
عىل التحدث ،وكا َن يشء آخر مينعني ،كأ َّن بداخيل رجالن ٌّ
وأمتزق أنا بينهام ،كل ما أسمعه اآلن صوت أنفاسه وأَشعر بها عىل وجهي كأنه معي.
فعل موجود.
أنا ًانقبض قلبي وارتجف داخيل ،ثقل لساين فعجزت عن الرد ،سجنت الكلامت
بداخيل كأنها تسلسلت بأغالل حديدية.
 لسه معرفتنيش! ال.خرج صويت ضعيفًا يكاد أال يسمع ،وانغلق الخط ،مل يعد لدي قدرة عىل
الوقوف ،سقطت عىل ركبتي ،جسدي ينتفض خوفًا ورع ًبا ،أشعر بروحي
جسدي ،حاولت أن أنظم أنفايس وأسيطر عىل تلك
تكاد
تخرج من َ
ُ
الرجفة التي متلكت من جسدي ،وعقيل الذي يعمل برسعة دون توقف.
من يكون؟ ملاذا يتحدث معي أنا بالذات؟!
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كيف عرف عني كل هذه األشياء؟ أيعقل أن يكون هو من وضع الهدية بغرفتي؟
كيف دخل املنزل؟ ومن أين علم بنوع العطر الذي كان يفضله؟!
حركت رأيس ميي ًنا ويسا ًرا بقوة ،متالكت نفيس ونهضت ألعود إىل بيتي ،لن
أذهب للعمل اليوم ،مل تعد لدي طاقة لفعل أي يشء ،وصلت إىل بيتي،
وخلدت يف النوم من كرثة تعبي وخويف وهاجمني حل ٌم ال أستطيع نسيانه.
أقف يف شارع املدرسة وشخص مجهول يقف أمامي ،مالمحه مبهمة ،دققت
النظر يف وجهه لكني فشلت يف معرفته ،كان ينظر إيل ونظرته كانت غريبة مل
أستطع تفسريها ،تحدث ،صوته بدى مألوفًا ،صوت الشخص الذي يطاردين:
 خايفة مني!أنت مني؟!
 َجواك ،معقول نسي ِتي!
 حد كان عايش ِمل أجد إجابة وال أقدر عىل التفكري ،كأين أصبحت عاجزة ،صورته بدأت
تختفي تدريج ًيا وغرق املكان يف الظالم ،اختفت الطأمنينة التي كانت تسكن
بداخيل وعاد الخوف من جديد ،انقبض قلبي وشعرت بيش ٍء ما يتحرك،
الرؤية كانت منعدمة ،وشعرت بكفني يلتفان حول رقبتي وتخنقاين ،أمل
شديد يجتاحني ،كأنني أحرتق ،وصوت بعيد يخربين أنها نهايتي ،سأموت!
ال ،لقد استيقظت ،تنفست الصعداء وأنا أمتتم بحمد الله ،لكن هناك وج ًعا كب ًريا
نهضت بتثاقل من فرايش ،اتكأت عىل الجدار حتى وصلت للمرآة،
يف رقبتي،
ُ
اتسعت عيناي بصدمة وبدأ نفيس يخرج بصعوبة ،رفعت يدي وملست رقبتي،
مظهرها جعلني كِدتُ أن أفقد وعيي فرقبتي كانت محرتقة ،وكان الحرق يظهر
جي ًدا عىل برشيت البيضاء؛ تشوشت الرؤية أمامي حتى سقطت مغش ًيا عيل.
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مر أسبوع آخر ومل يحدث به يشء سوى أنني مل أعد قادرة عىل النوم بسبب
الكوابيس واألصوات التي تطاردين يوم ًيا ،بعد ما حدث قررت والديت أن
نذهب لذلك الشيخ رسي ًعا خاص ًة أن الحرق مازال يف رقبتي ،توصلت أمي
لعنوان الشيخ ،كان يدعى الشيخ إبراهيم ،حددنا يو ًما وذهبنا بالفعل.
عندما وصلنا جلسنا بالخارج ساعتني حتى نستطيع الدخول ،كان هناك
الكثريون ينتظرونه ،جاء دورنا ودخلنا له ،املكان مل يكن كام توقعته إطالقًا،
يف الحقيقة أ َّن األفالم رسخت يف عقولنا أننا سندخل مكانا مرع ًبا تنقبض له
القلوب وترتعد له األوصال ،ولكن العكس هو ما حدث معي ،املكان كان
مري ًحا لألعصاب ،حتى رائحة البخور كانت رائعة ،كانت غرفة متوسطة
الحجم ،بها إضاءة خفيفة لكنها كافية لرتى أمامك جي ًدا ،كان الشيخ
إبراهيم يجلس عىل وسادة دائرية وأمامه طاولة صغرية وضع عليها البخور.
جلست أمامه وسألني ما الذي يؤرقني ،وبدأت يف رسد كل يشء ،بداية
من مكاملة الهاتف والهدايا واألحالم حتى الحرق ،عندما رآه اصف َّر وجهه
وانقبضت مالمحه مام أصابني بالقلق ،انتهيت بدون مقاطعة منه ،صمت
قليل كأنه يفكر ثم سألني :ان ِتي والدك فني؟
ً
 متوىف. بقاله قد إيه؟  9شهور. والدك كان رافض تختلطي بالعامل الخارجي مش كده؟تنهدت بحزن عندما تذكرت تلك األيام وأجبت :أيوا.
هز رأسه وظل صامتًا للحظات ،ث َّم قال :كنتي مرتبطة قبل كده؟
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نظرت إىل أمي بدهشة ث َّم عاودت النظر إليه وقلت له :آه.
اتوىف امتى!تعجبت حقًا من معرفته بهذا األمر ،ابتلعت ريقي برتدد وأجبت بعدما أعاد
سؤايل من جديد :نفس يوم وفاة بابا؟
صمت كث ًريا ،صمته قلقني ،وزرع الخوف بقلبي بدون قصد ،هل املوضوع
خطري لهذه الدرجة؟
دام صمته لخمس عرشة دقيقة ،ث َّم بدأ يتكلم وما قاله مستحيل أن يصدقه عقل.
 بيص يا بنتي اليل بيحصل لك ده ال هو مس وال حاجة من دي ،اليل بيحصل ده يشءمعرفش تصنيفه بس اليل فهمته إن اليل بتجي لك وتكلمك دي روح خطيبك اليل مات.
 عمر! أيوا ،اليل هقوله ميكن غريب وميكن متصدقيش بس هي دي الحقيقة،خطيبك روحه متعلقة بييك وعايزك معاه ،قدر يعمل معاهدة مع حد من
العامل اليل هو فيه عشان ياخدك وتكوين معاه ،بس..
صمت مرة أخرى ،وانتظرته ليكمل لكن لفت انتباهي أن عيناه كانتا معلقتان
بذلك الحرق ،فقلت :بس إيه يا موالنا؟ كمل.
 هو بطل يجيلك صح؟ أيوا ،آخر مرة من  01أيام أو أسبوعني مش متذكرة.اشار إىل رقبتي وقال :هو بطل ييجي عشان ده.
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قائل:
ارتفع حاجبي بتعجب وملح هو عدم الفهم يف عيني فأردف ً
 الكائن اليل اتعمل معاه املعاهدة كان هيأذييك ،رشط من رشوط وجودكمعاه إنك هتكوين أسرية ،مملوكة ،يعني حريتك كانت هتكون متن وجودك
جانبه ،هو رفض إنه يقيدك ،أنقذك من املوت اليل مكانش هيبقى رحمة لييك
خالص ،حتى محاولة الكائن ده إنه ميوتك هو اليل منعه ملا نهى املعاهدة.
رغم عني،
كنت أستمع إليه بعدم تصديق ،ألجمتني الصدمة وسقطت دموعي ً
عام ونصف ،كان يعشقني وأنا أبادله نفس
عمر كان خطيبي ،متت خطبتنا منذ ٍ
الشعور ،كان ينتظر ذلك اليوم الذي سأكون فيه زوجته حتَّى يحقق يل ما متنيته
كث ًريا بعي ًدا عن قيود أيب ،لكن كأن العامل قد تحالف لتحطيمي ،وجاء الحادث الذي
أخذهام معا ،ودمرين كل ًيا ،وجدت نفيس أبتس ُم من بني دموعي ،دامئًا ما كنت
أشعر أنه سن ٌد يل بعد الله سبحانه وتعاىل ،كأن الله أرسله ليكون حا ِم ًيا يل ح ًيا وميتًا.
عدتُ إىل منزيل وأنا أشعر أ َّن جسدي متجم ٌد من الصدمة ،مل تعد لدي قدرة
عىل التفكري وال التصديق ،فقط أتكلم مع نفيس وأقول:
 ازاي معرفتش صوته ،ريحة الربفان بتاعه اليل كان بيهديها يل يف كل مناسبةويقول يل انتي تخصيني ،رسمة العصفورة هو اليل علمها يل ،ازاي مقدرتش
أعرفه من كل ده؟!
أرهقني التفكري فنمت ،وكان من نصيبي ُحل ٌم غريب؛ مكا ٌن عجيب ال ميكنني
تحديده لكنه مألوف ،كان شار ًعا فارغًا به أشجار كثيفة ،ومحل كبري لبيع
الحيوانات والطيور ،جذبني إليه فاقرتبت منه ،مل أجد به أي شخص ،لفت
انتباهي قفص صغري به عصفورة ألوانها كانت مبهجة لك َّن الحزن يسكنها،
شعرت بغصة تخنقني وقبضة تعترص قلبي ورأيت نفيس مكانها ،كنت سجينة
وكان أيب سجانًا ال يعرف التفاهم ،يقيدين بأغالل لعينة ،أَضاع من عمري سنوات،
أمل يف الغد،
انسابت دموعي ،لك ِّني تذكرت ِّأن رغم يأيس وجدت من يعطيني ً
كان دامئًا يخربين أنه سيأيت اليوم الذي سيحررين فيه ،وضعت يدي عىل القفص
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ألخرجها فأنا أكره القيود ،لكني كنت مرتددة ،ابتعدت ،خائفة أخىش عليها من
العامل الخارجي ،العامل بشع ،هنا أفضل ،ومن بني ترددي وجدت صوت ًا يقول:
عمر تفكريك ما كان كده.نظرت حويل فلم أجد أح ًدا فقلت :مني؟!
 حرريها ،زي ما قدريت تحرري نفسك.ٍ
حلم:
وجدت نفيس أجيب
بصوت مختنق وال أدري إن كان ما يحدث حقيق ًة أم ً
 مش عايزاها تتلوث ،الدنيا وحشة أوي. بإيدنا نجملها ،يال خرجيها.مددتُ يدي مرة أخرى وفتحت القفص وحلقت أمامي ،نظرت إليها وابتسمت
فقد رأيت نفيس أحلق مكانها ،حتى ظهر.
 عمر! عرفتيني! مش عارفة ازاي توهت عنك.قلبي كان ينبض بقوة ،كنت أشعر بالدفء وأمان مل أشعر به إال يف وجوده.
آسف عشان مقدرتش أكون معايك ،بس لو بعدي عنك هيكون سبب إنكتبقي حرة وتحققي كل أحالمك فأكيد هكون رايض.
كنت أنظر إليه بصمت فقد اشتقت للنظر لعينيه ،الكالم ُسجن بداخيل ،كل
ما أردت قوله تب َّخر يف لحظات ،ابتسم يل وقلبي أصابته رجفة خفيفة مثلام
رأيته أول مرة ،تسلل حديثه لداخيل واحتضن قلبي ليأخذ معه كل األمل.
 هكون داميًا جانبِك ،هحمييك حتى لو مش هتشوفيني.71

اختفى واستيقظت ،وم َّرت السنوات ،ميكن أن تكون حكاي ًة ال تصدق،
وأيضا من املمكن أن يكون كل ما حدث
والكثري سيقول لقد فقدت عقلهاً ،
وهم ،هو مازال معي وروحه
وهم ،لكن ال ،أنا متيقنة أنه مل يكن ً
مل يكن إال ً
تحيطني وتح ُرسني ،يزورين يف أحالمي ،يتحدث إ ًّيل يحثني عىل املُتابعة.
حكايتي مل تنته بعد ،من املؤكد أن تكون لها نهاي ٌة ذات يوم ،لكن ما توصلت
إليه حقًا هو أنني مل أعد أخىش شيئًا.

متت
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نهلة مجدي متويل

الشَّ يطَا ُن يَغ ِّني
جاء متش ًحا بالسواد ،هو الذي تختفي الشمس يف حضوره ،ويسود الليل ،هو
سيد الظالم ،جاءه فاسق بنبأ فلم يتبني كعادته ،هناك يف السامء ،يحيكون
ليحصل عىل تفاصيل املؤامرة،
املؤامرات ضده ،والبد من إيقافهم ،صعد
ُ
كربياؤه أنساه االتفاق ،صعد حثيثًا فسمع كلمة أو كلمتني ،وفجأة ملحه من
شهاب اصطدم
بعيد يأيت برسعة الربق ،كذَّب عينيه وكذَّب الحقيقة ،إنه
ٌ
به كنيزك ،هوى من السامء محرتقًا ،رأى أفعاله منذ نشأة األرض ،رفض
السجود ،غ َِضب اإلله ،جاوز السحاب رما ًدا ،وأخ ًريا أمست األرض بال شيطان.
ترى كيف سيكون هذا الكوكب البائس بال إبليس ،بال رش ،بال خطيئة؟!
ترك مؤمن قلمه بعد أن كتب تلك السطور ومل يعد يدري كيف يكمل
قصته ،سيتهمه البعض باإللحاد والخروج عن الثوابت ،هكذا هو كلام رشع
يف كتابة عمل أديب تأخذه األفكار بعي ًدا ،لك َّن ما حدث يف روايته األخرية
هجوم جعله يفكر ألف مرة قبل أن يكتب تلك القصة.
وما واجهه من
ٍ
يدخل مؤمن مق َّر الجريدة التي يعمل بها محر ًرا بقسم الحوادث ،يعرتيه السأم،
والتعب؛ فقد قىض ليلته بني أفكاره وأوراقه وها هو يعود مجد ًدا لألوراق،
يحب هذا اإلصدار
أمام ُه كث ٌري من األخبا ِر ليحررها استعدادا للعدد األسبوعيُّ ،
ككاتب وأديب ،يكتب الجرمية يف إطار درامي مشوق.
جدا ويش ِب ُع فيه هوايته
ٍ
أكوام مل يكد يظه ُر من
يتفقد العديد من األخبار ،تراصت أمامه األوراق يف ٍ
خل ِفها وهو جالس إىل مكتبه ،يتنقل بينها وبني جها ِز الكمبيوتر ،يُطالِع أهم
وأغرب أخبار الجرائم التي حدثت خالل األسبوع.
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طويل وأسند ظهره للخلف مشبِّكًا يديه خلف رأسه ،تعج صالة
أطلق صف ًريا ً
تشفق
التحرير بزمالئه من الصحفيني لكنها هي من تتابعه وتهتم ألمره،
ُ
عمل مث ًريا للجدل ،سحبت كرسيها
عليه من مضايقات زمالئهم كلام كتب ً
يطلق
لتقرتب من مكتبها ،تض ُع وجهها بني كفيها وتتأمله ،تعرف أنَّه عندما ُ
هذا الصفري هناك أمر ما يشغلهـ يلمحها من تحت نظَّارته فيع ِّدل وضعها
عىل وجهه بيده راف ًعا حاجبه وقد عال صوته بالصفري ،ابتسمت ث َّم ضحكت
حتى َضاقت عيناها فقد أشار إىل ساعة يده وهو يغم ُز لها بطرفه ،فتقف
وتخرج مرسع ًة من املكتب وهو يتبعها حتى غابت عن ناظريه.
فو ًرا
ُ
تحتلمساح ًةمن ِ
حائطصالةالتحرير،وأزاحستائرها
ات َّجهلتلكالنافذةالزجاجيةالتي ُّ
اس من هذا االرتفاع كمستعمر ٍة من ال َّنمل ال يتوقَّف دبيبها
لريى الشارع ،يظه ُر ال َّن ُ
إال أنهم يف كل وا ٍد يهيمون ،وأين هم من نظام مملكة النمل ونِظا ِمهِم وتكاتفهم؟!
يف هذا الوقت من اليوم يشتد الزحام فهو موعد خروج طلبة املدارس واملوظفني،
كل منهم قنا ًعا يُخفي به وجهه الحقيقي ،هذا
تبدلت سلوكيات الناس وارتدى ٌّ
الرجل هناك يزاحم السيدة الحامل ليأخذ مكانا يف أتوبيس النقل العام ولتقف هي
يف الشارع ،ال يهم فخطؤها أنَّها نزلت من بيتها لتزاحمه يف العمل فلتتحمل إذن.
هذا الصبي راكب املوتوسيكل يتحني الفرصة ليخطف حقيبة أحد
املارة ويذوب يف الزحام ،وهذا املتسول هناك بجانب الرصيف يخطف
الصبية نقوده التي يلقيها له املارة وال يستطيع منعهم فهو كفيف ،أو
رمبا يدعي ذلك ليكسب تعاطفًا ،ويضطر للسكوت لكيال ينكشف أمره.
تقطع عليه سوسن تأمالته:
 نحن هنا يا سيادة األديب املحرتم ،إيه اليل واخد عقلك؟!م َّد يده دون أن يلتفت إليها لتضع فيها كوب الشاي ،أخذ يرتشفه عىل مهل
وفجأة وضع الكوب عىل مكتبه وأمسك يدها ،وخرج مرس ًعا يج ُّرها وراءه.
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 عىل فني يا مؤمن والشغل اليل مخلصش ،لسه العدد نازل بكره ،أنتمبتحرمش جزاءات؟! رئيس التحرير ده الله يكون يف عونه منك.
توقف فجأة ووقف قبالتها وبلهجة حاسمة ال تخلو من ابتسام ٍة رقيقة:
 أنت مش هتبطيل رغي ،من الصبح بتتكلمي ومش عارف أركز. أفهم بتفكر يف إيه وهسكت خالص. عازم نفيس عىل الغدا عندكم ،عندك مانع؟! قول إنك عايز والدي تناقشه يف موضوع روايتك الجديدة.يا سالم ملا تفهميني برسعة ،هو ده املطلوب.لفظ النهار أنفاسه األخرية ليبدأ الليل دورة حياة جديدة ينشط فيها
ٍ
جديد ترشق معه أحالمهم،
املفكرون ،واملتدبرون واملتأملون واملنتظرون لفج ٍر
جلس بالل وسط كوم ٍة من األوراق املمزقة املهملة فقد حاول الكتابة مرا ًرا
َ
ومل يُفلح ،األفكار ما زالت تراوده عن نفسه لك َّن ُه ٌ
غارق يف مراجعة ما قاله
والد سوسن اليوم ،هذا الرجل الذي درس الفلسفة وشغفته حبًا ،عمله
ِ
مزدحم مل ْمينعه من مامرسة حبه للفلسفة وعلم النفس.
كطبيب وقتُه
تناقشا يف الدافع الحقيقي وراء الجرائم التي يرتكبها البرش كل يوم ،و َمن
السبب يف انحدار األخالق وانفالت السلوك؟!
ملاذا يندفع الناس خلف أهوائهم غري مبالني بالعواقب؟!
هل نذهب للرش أم يأيت هو إلينا؟!
بعضامن ِ
كلامتالرجلظلَّتعالق ًة
والكثريالكثريمناألسئلة،مليصالإلجابةشافيةلك َّن ً
تحلقفيهاكطيو ٍرتبحثعنمخرجبالهوادةيحرمهرفيفأجنحتهاالنوم.
يفرأسبالل ُ
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(كـل الشـموع تحرتق إال ضوء اإلميان؛ فالشـمعة التي تـوقدها بنور إميانك
ُّ
هي التي تـغيـر مسار حياتك فأبقها مضيئة).
ق َّرر أن يبدأ من جديد ويعدل ما بدأه يف روايته ،راح يقرأ ما كتبه بصوت عال:
 جاء متش ًحا بالسواد ،هو الذي تختفي الشمس يف حضوره ويسو ُّد الليل ،هوسيد الظالم هوى الذي طُ ِر َد من السامء محرتقًا ،رأى أفعاله منذ نشأة األرض،
وأغضب اإلله ،جاوز السحاب رما ًدا.
رفض السجود َ
هنا أمسك مؤمن قلمه وكتب:
رشه ،وظلمه وظالمه ،كان الب َّد أ ْن يبقى يومان قبل العودة،
وأخ ًريا ،نزل إبليس األرض ب ِّ
ورآه أمامه نامئًا تحت شجرة عجوز اتَّخذ من جزعها بيتًا؛ تحتضنه فروعها اليابسة
كأم ال تتخىل عن ولدها مهام بلغ بها الوهن بل تستم ُّد قوتَ َها منه ،ومن احتياجه لها.
ٍ
رآه متكو ًما حول نفسه ،موحش ٌة هي أحضان الربد حني تلملم عظام وحدته
الشاحبة ،تؤنسه فيها نجوم السامء ويغسل القم ُر روحه يف كل ليلة لكن إبليس
حل الظَّالم بقدومه وقرر أن يحتل هذا الجسد.
أىت اآلن فحجب ضوء القمرَّ ،
جسد بالل بائع اليانصيب وقارئ الكف املتجول ،بصندوقه الخشبي
يربطه حول وسطه ،ويعلقه بحز ٍام عريض من الجلد يف رقبته ،أصبح اآلن
عارضا مهاراته ،الغواية لعبته
وسيلة الشيطان للتواجد ،والسري بني الناس ً
الستقطاب البرش ،سيقع ُد ل ُهم يف كل طريق ،ويزين لهم أهوائهم.
ووسيلته
ِ
حامل صندوقه تفوح منه روائح حرص أن
مع أ َّول ضو ٍء يف النهار انطلق ً
يجعلها نفاذة لتجتذب الزبائن ،وراح ينادي بصوت رخيم :هنا َعندي
تِ ِشم ريحة ِ
الص َبا ترجع شباب وردي
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يتابعها وهي تج ُّر زوجها ج ًرا لريى بخته ويش َّم عطر الشباب ،لكنه يرفض:
 لقد عشت شبايب وأستمتع اآلن بكهولتي ،سيفقدين الشباب حكمتي وعلميوتجاريب ،أرىض عن نفيس وعن قسمة الله يل يف السن والجامل.
 أنا أريد الشباب ،اقرأ يل يا بائع العطر كَف ِْي.ويغني إبليس :بِشَ ْمه واحدة من عطري تعودين شابَّة
مكتوب يف كَفْك ِهنا
إعجاب كتري وزواج
وك
َه ِت ْغلَبِي ِح ْ َية لو َخ َّ ُي ِ
تختاري مني م الشباب.
ومبجرد أن حصلت عىل شبابها فقدت بيتها واستقرارها ،مل يعد ينفعها ذلك
الكهل األشيب وصارت مهووس ًة بالشباب والجامل وباملعجبني بها ،هامت عىل
وجهها يف الطرقات تعيش الوحدة رغم الزحام حولها.
ابتسم إبليس ث َّم ضحك حتى بدت نواجذه عندما رأى ذلك الولد الصغري،
مندفعا إليه ميد كفه الصغري ليأخ َذ نفحة عطر ،ويقرأَ مستقبله ،لكن إبليس
همس له بعد أن نظر يف كفه:
 مستقبلك يبنيه املال ،باملال وحده متلك أسباب السعادة ،هات أباك هنافرشة من عطر الرثوة واملال تغنيه ومتنحه القوة.
اندفع الولد يلح عىل والده ،يقرأ ابليس أفكاره ،يفكر منذ زمن لرسقة املصلحة
التي يعمل بها لكن زميله يرفض مساعدته ،وخوفه لو انكشف أمره يقيده ،يؤمن
أن الله سيغفر له فهو سيفعلها ملرة واحدة تحت ضغط الحاجة ولن يعيدها.
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وراح إبليس يغني ،وينرش العطر:
 املال ده رس الحياة والخوف ملوش َعازَةقَّرب ونُول امل ُ َنى افتح خزاين ال َهنا
واليل يُق َْف لك يوم ا ْم ِش ّيلُه ف جنازة
لكن ده كله ِبتَمن؛ إوعاك تقول ماذا
رسق وانتحرَ ،
يحصل عىل املال ويتخلص من زميله بالقتل ،ويذيع أنَّه َ
امتلك
كل ما أراد وأغدق عىل ابنه ،ويف أول رحلة له بالسيارة الجديدة يعود مرض ًجا
يف دمائه ،هذا أول مثن يدفعه!
ٍ
وسيل من الرسائل يزعج هذا الجالس مع
هاتف محمول ال تنقطع ٌ
رنَّاتُ
صديقه ،يتابعهم إبليس عن كثب ،ويقرأ لغة العيون والشفاه:
 يف إيه بس مضايقك؟! البنت بتحبك وعايزاك. أنا ماليش يف الحرام يا سيد ،معرفش أميش كل يوم مع واحدة ،ربنا مريضاشبكده يا أخي ،أنا مش فاهم صالتك دي إيه لزمتها لو مش هتنهاك عن املنكر ده.
 ملكش دعوة أنت ،ويعني هو يريض ربنا املناظر اليل شايفينها يف الشوارعدي؟ ومتقوليش غض برصك يا أحمد ،أنا بحذرك أهو.
إيه ده شامم الريحة الحلوة؟ شايف الغزال ده اليل واقف هناك؟
 عارف لو روحت؛ ال أنت صاحبي وال أعرفك.يغني إبليس وينرش عطر الرغبة يف األجواء:
ِ
اتجهت ناحيتي
زلزال وقام ملايا سالم ِ
عليك ملا تنوي ع الدالل
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ِ
عينيك دنيتي
عارفة إين بلقى ف نور
والنظرة منهم خمرة م النوع الحالل.
وينادي سيد عىل إبليس:
 تعاىل يا بتاع الخمرة الحالل.ويقبل إبليس عليه ،يضم كفه بحنو ويهمس له:
 روح قول لها يسعد مسا حوا الجميلةاليل كانت سعد آدم كل ليلة
اليل خلت قلبه جنة من خضارها
اليل خلت شوقه زاد من انتظارها
اليل أنفاسها لهيب عالصدر حارق
اليل يف غيابها الحياة والكل بارد
روح قول لها ده العشق مذهب
وإنك جمعت ف عشقها كل املذاهب.
متجاهل كلمة إبليس:
ً
ويذهب إليها سيد بكل ما فيه
 سأمنحك عطر الرغبة والحب ،لكن كله بتمن إوعاك تقول ماذا.يقرتب منها سيد يف الوقت الذي يحتضن زوجته شخص مثله ،ويجلب له
العار ،يخرس سمعته بعد أن عرف الجميع.
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قارب اليومان عىل االنتهاء ،إبليس يفكر يف البقاء فام أسهل غواية اإلنسان،
يكفي أن تشجعه وتزين له أهواءه وسيقوم هو بكل يشء ،دقات قلب
بالل تتسارع وتتالحق أنفاسه ،قلبه املريض ال يحتمل اإلجهاد فيسقط
مغش ًيا عليه ،تتناثر محتويات صندوقه ويلتف املارة حوله ،يرصخ أحدهم:
 عم بالل اصحى ،أنا حفظت أذكار الصباح واملساء زي ما وعدتك؛ عم بالل.ويقرتب من أذنه ،ويردد األذكار:
 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.ويفر إبليس مذعو ًرا ،مات بالل ومل يعد إلبليس مكانا هنا ،البد أن يحيا لينتقم
من بني آدم ولينفذ مشيئة الله ووعده له أن يظل من املنظرين إىل يوم يبعثون.
يضع والد سوسن قصة مؤمن من يده مهنئًا إياه عىل انتهائه منها ويتلو قول
الله تعاىل مصدقًا عىل ما قرأ:
ل ل ِ َْئ أَ َّخ ْرتَنِ إِ َ ٰل يَ ْو ِم الْ ِق َيا َم ِة َلَ ْحتَ ِن َك َّن
 ( )16ق ََال أَ َرأَيْتَ َك َٰهذَا ال َِّذي كَ َّر ْم َت َع َ َُّذ ِّريَّتَ ُه إِلَّ قَلِ ًيل ( )26ق ََال ا ْذ َه ْب فَ َمن تَ ِب َع َك ِم ْن ُه ْم فَ ِإ َّن َج َه َّن َم َج َزا ُؤكُ ْم َج َزا ًء
َّم ْوفُو ًرا (َ )36و ْاستَ ْف ِز ْز َمنِ ْاستَطَ ْع َت ِم ْن ُهم ب َِص ْوتِ َك َوأَ ْجلِ ْب َعلَ ْيهِم ِب َخ ْيلِ َك
َو َر ِج ِل َك َوشَ ا ِركْ ُه ْم ِف ْالَ ْم َوا ِل َوالْ َ ْولَ ِد َو ِع ْد ُه ْم ۚ َو َما يَ ِع ُد ُه ُم الشَّ ْيطَا ُن ِإ َّل
ُغ ُرو ًرا ( )46إِ َّن ِع َبا ِدي لَ ْي َس ل ََك َعلَ ْي ِه ْم ُسلْطَا ٌن ۚ َوكَف َٰى ِب َربِّ َك َوكِ ًيل (.)56
« سورة اإلرساء»
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تدخل سوسن يف كامل زينتها فيلتفت مؤمن مشدو ًها من جاملها وكأنَّه يراها
ألول مرة ،فتسأله وهي مندهشة يعرتيها الخجل من نظراته:
 -إبليس مازال ح ًرا؟! ملاذا مل تُ ِته مع بالل وتريح الكون من رشوره؟

 إبليس يجري منا مجرى الدم ،ال غنى للمؤمنني املخلصني عنه ،ظ َّن أنه جاءضل
لينتقم من بني آدم لك َّنه جاء ليكشفهم ،ليفرق بني من اهتدى ومن َّ
سواء السبيل ،الشيطان واإلنسان ،الجنة والنار.
تهللت أساريره وهو يقرأ عينيها ،ث َّم فاحت رائحة ذكية عندما بدأ الغناء:
رسمتك وشم عىل قلبي
عيونك ساكنة وجداين
وروحي تشتهي همسك
ونفيس أسمعه تاين
وهعمل إيه مع بنية بكل كيانها وحشاين.
وهعمل إيه؟

متت بحمد الله
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نهاد رزق

ليل
كلِ َمت تُق َرأ ً
كانت ليل ًة ككل الليايل السابقة ال اختالف بها ،نفس الورشة والطريق الذي ال
ينام أب ًدا حيثُ تقطَعه سيارات املسافرين ليل نهار بال انقطاع ،وورشتي التي
تستقر عىل جانب الطريق لتقدم خدمات الصيانة املختلفة للسيارات تصليح
وقطع غيار اىل آخره ،أنا يوسف وأعمل بها منذ أن تفتحت عيناي عىل هذه
أحتل مكاين أمام الورشة بثق ٍة
رجل ُّ
طفل كنت بها ومراهقًا ،وها أنا ذا ٌ
الدنياً ،
يف ذلك الوقت املتأخر حيث أقتسم األيام بيني وبني رفيقي ،حيث أبيت أنا
ليل ملتابع ِة العمل يف ذلك الوقت املتأخر ليحل محيل هو يف الليلة التالية.
بها ً
فصل الشتاء يف إرسال تباشريه ،مل يكن الجو بار ًدا
كانت الليل ُة هادئة فقد ب َدأ ُ
ج ًدا بل عىل العكس كانت نسم ُة الهواء املنعشة توقظ حوايس وتجعلني
أكرث انتبا ًها ،ومن حني آلخر يقط ُع أفكاري مرور سيارة مرسعة ألعود
بعدها لتأ ُّمل الطريق وتأمل تلك الرقعة الزراعية الضخمة التي يف املقابل
يل والتي شكَّلت بظالمها الدامس شاشة عرض ممتازة ألفكاري وخيااليت.
طافت بذاكريت أيام عمري العرشين منذ ولدت ألرسة فقرية ،ألصبح يف عامي السادس
يتيم األب ،جاهدت والديت لتعليمي حتى أمتمت املرحلة االبتدائية لتخربين بعدها
أنَّ ُه ال مف َّر من أن أترك الدراسة ألساهم معها يف تربية إخويت الصغار ،تلك القصة
محل األب مبك ًرا لتصبح يده الصغرية هي مصدر
يحل َّ
املعتادة عن الطفل الذي ُّ
دخل االرسة الوحيد بعد أن توقَّفت األم عن العمل ليك تراعي صغارها ،مل أشك
وجل ما كنت أرجوه أن يوفقني الله إلسعاد أرسيت الصغرية.
يو ًما من وضعي هذا ُّ
أفقت من رشودي عىل صوت سيارة مرسعة قطعت بصوتها سيل ذكريايت،
ُ
شاب يرتدي
نهضت ألدخل الورشة ليك أصنع كوبًا من الشاي وعندها رأيتهٌ ،
ويحمل بني يديه حقيبة صغرية يحتضنها بكلتا يديه ،اخرتق ظالم
ُ
مالبس منزلية
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قليل ،يبدو عليه الرتدد ،ث َّم في
الجهة املقابلة يل وه َّم بعبور الطريق ليتوقف ً
أرضا
ثوانٍ معدودة حدثت الكارثة؛ سيار ٌة مرسع ٌة أطاحت بجسده لريتطم بقوة ً
هرعت إليه أنَا وسائق السيارة التي توقَّفت بصعوبة
لتسيل دماؤه غزيرة،
ُ
السائق وهو يرتجف ويرصخ:
كادت أن تؤدي النقالبها هي األخرى ،وهر َع إىل َّ
مل أره ،أقسم لقد تفاجأت مبروره وتوقفه أمامي ،لقد ألقى بنفسه أمام
السيارة ومل أمتكن من تجاوزه أو االنحراف بعي ًدا عنه أقسم لك هذا ما حدث.
كنت أعل ُم أ َّن السائق صادق يف قوله ،نعم ،فقد رأيت كل يشء ،بالفعل لقد
تردد الشاب يف العبور أثناء خلو الطريق حتَّى بدا يل أنه ينتظر شيئًا ما،
وما إن الحت السيارة مقرتبة حتَّى هرع إليها ملقيًا بنفسه أمامها ،انتحار!
محاول أن أحمله وأنا
ً
هذا الشاب قد أىت لينهي حياته عن عمد ،اقرتبت منه
أرصخ بالسائق :هيا نحمله إىل أقرب مشفى رمبا كتبت له النجاة.
قائل:
هنا شعرت بيد الشاب تُ سك يب ويجذبني ‘ليه ً
تخلص من الحقيبة ،أنا سأموت ال مفر ،هذا الرجل مل يرتكب أي جرمية فأنا
من أنهيت حيايت ،فقط تخلص من الحقيبة أرجوك.
يدي ومبساعدة السائق حملناه ووضعناه
حملت الحقيبة الصغرية بني ّ
وألقيت الحقيبة بني
بالسيارة ملحاولة إسعافه ،هرعت إىل الورشة إلغالقها
ُ
األدوات ألعود رسي ًعا إىل السيَّارة ،ويف خالل دقائق كنت يف املشفى ليطالعنا
قائل :لقد تُويف الشاب.
وجه الطبيب بعد الفحص ً
إجراءات كثرية تلت ترصيح الطبيب؛ الرشطة والقبض عىل السائق الذي
كاد يلثم يداي ألشهد بقول الشاب أنه من ألقى بنفسه عن عمد أمام
السيارة ،وما كنت ألفعل غري ذلك ،مل يتم التعرف عىل هوية الشاب
فهو ال يحمل أية أوراق شخصية ،ويف خضم تلك األحداث املتسارعة
نسيت متا ًما أمر الحقيبة ووصيته يل بالتخلص منها فلم أخرب أح ًدا بأمرها.
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عدتُ إىل الورشة وقد توسطت الشمس كبد السامء ألجد صاحب العمل يزفر
غيظًا ،ورصخ يب فور رؤيتي:
أين كنت يا يوسف؟!
لقد أىت زميلك يف الصباح ووجد الورشة مغلقة ،منذ متى وأنت تفعل ذلك؟
يبدو أنني كنت مغيبًا حني ظننت أنك تراعي الله يف عملك وتصون الورشة يف غيايب.
هتفت بضيق :كنت مضط ًرا ،حادثٌ
رهيب وقع أمامي واستُدعيت للشهادة
ٌ
ومنذ الليلة املاضية مل أذُق طعم النوم وال الطعام.
وقصصت عليه ما حدث رسي ًعا ،فرد صاحب العمل بحزن :اللهم احفظ
أوالدنا ،ما هذا أال يعلم أن االنتحار كفر؟!
رددت وقد بلغ يب التعب مبلغه :ال أحد يدري ما دفعه لذلك ،فلنسأل الله له
الرحمة واملغفرة ،هل يل أن أحصل عىل عطلة هذه الليلة فأنا مرهق ج ًدا وال
أقوى عىل فعل أي يشء؟
مل يكن صاحب عميل ذو قلب قاس ،رمبا لسانه ينطلق مقر ًعا إيانا من
حني آلخر إذا أخطأ أحدنا لك َّنه كان يعاملنا كأب لنا؛ لذا وافق عىل الفور
أن أعوض اليوم بليليتني سهر بالورشة فوافقت فو ًرا ،هنا تذكرتُ أمر الحقيبة
احل إىل منزيل ،عاز ًما
وحملت نفيس ر ً
فبحثت عنها بني األدوات ،وجدتها
ُ
عىل ردها إىل قسم الرشطة يف الغد علَّهم يتوصلون لهوية ذلك الشاب.
عدت إىل منزيل وأنا ال أقوى عىل الوقوف ،فزعت أمي ملظهري والدماء التي غطت
مالبيس فأخربتها مبا حدث رسي ًعا ومن ث َّم قمت ألخذ حامم دافئ وألقيت جسدي
بإرهاق عىل الرسير ،نظرت إىل الحقيبة امللقاة بجواري ،تفحصتها رسي ًعا لكن ال يشء!

84

فقط أور ٌاق بيضاء خالي ٌة من أي يشء موضوعة بعناية داخل ملف ،هكذا فقط؟!
تعجبت من هذا لكن عقيل وعيناي يستغيثان يب أن أهبهام بعض الراحة؛ إذًا
قمت بوضعِ الحقيب ِة
فلنأجل أمر الحقيبة حتى آخذ قسطًا من الراحة ،وبالفعل ُ
نوم عميق بال أحالم.
غبت يف ٍ
حرصا عليها من عبث األطفال ،ث َّم ُ
داخل خزانتي ً
استيقظت يف منتصف الليل ،كانت ساع ُة هاتفي املحمول تشري إىل الواحدة
كنت أشع ُر بظأم شديد وجوع فأنا مل أتناول شيئًا منذ
بعد منتصف الليلُ ،
وذهبت إىل املطبخ فوجدت أمي قد أع َّدت يل الطعام
نهضت
األمس،
ُ
ُ
تناولت بعض اللقيامت عىل عجالة حتى أعود لنومي مجد ًدا
قبيل نومها،
ُ
وخرجت من الغرفة حتى ال
وهنا تذكَّرت الحقيبة ،تناولتها من خزانتي
ُ
أوقظ إخويت الصغار ،وأمام املنزل عىل مصطبة قد وضعت عليها أمي قطع ًة
جلست أتفحص محتويات الحقيبة ،ال جديد فال يوجد
قدمي ًة من الحصري
ُ
يشء سوى ذلك امللف وما يحويه من أوراق ،فتحته مرة أخرى ألتفاجأ
ربا عبث
بأم ٍر عجيب؛ فاألوراق التي كانت خالي ًة يف الصباح مل تعد كذلكَّ ،
بها األطفال ،لكن ال ،هذه ليست كتابات أطفال وال تنتمي لعبثهم فالخ ُّط
ربا كان إرهاقي الشديد يف الصباح هو ما ه َّيأ يل أنها خالية.
ٌ
منمق ومنظمَّ ،
رمبا ،عىل كل حال ،قررتُ أن اقرأ ما بها علَّني أصل إىل أي معلومة هامة لكن
استنتجت من مطالعتي
وللعجب األوراق ما هي إال مجموع ٌة من القصص ،هكذا
ُ
لح بالتخلص من الحقيبة ،ما الداعي لذلك؟!
الرسيعة لها ،تذكَّرت طلبه امل ُ َّ
ما الداعي للتخلص من أوراقٍ
تحمل خيال كاتبها ال أكرث؟
ُ
رمبا كانت هلوس ًة منه من أثر الحادث ،رمبا!
أكملت فحص الحقيبة وال جديد؛ إذًا ال داعي لتسليمها فهي لن تفيد ورمبا
ظنوا أين أقوم بإخفا ِء يش ٍء مهم وأنا لن اتحمل ضياع أيام أخرى من عميل ،وال
أن أصبح من مرتادي أقسام الرشطة.
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وضعت الحقيبة بجواري وأخذت أتأمل األوراق ،منذ زمن مل أقرأ ،من ُذ أن
ُ
مازلت أذكر القراءة جي ًدا ،إذًا فألمنح نفيس
أنهيت مرحلتي االبتدائية ،لكن
ُ
ُ
بعض الراحة والتسلية وأقرأ تلك القصص ،تناولت الورقة األوىل والتي تليها..
كل ورقة
ورق ٌة تلو األخرى ،تجري عيناي فوق السطور وتلته ُم الكلامت التها ًماُّ ،
تحمل قص ًة قصرية لبطلٍ واحد مير بكل األحداث ،اندمجت فيها كليًا وكأنَّ ا أرى ما
يحدث ،أرى البطل الذي ال أدري ملاذا كانت مالمحه تشبه ذلك الشاب املنتحر،
أراه يعيش أحداثَ كل قصة والتي متيزت جميعها بالدموية والنهايات املأساوية،
وما إن تبدأ قصة أخرى إال ويعود ليحيا يف بطول ٍة جديدة وأحداث جديدة.
مالمح
أنهيت قصة
ُ
كانت القصص مشوقة رغم قسوتها ،وكلام ُ
ورشعت بأُخرى كانت ُ
بدل منها ،شعرتُ مبدى مهارة الكاتب الذي
الشاب تتب َّد ُل يف خيايل وأرى مالمحي ً
متكَّن من تقييد عقيل وجعل أنفايس مرتبكة ،ودقات قلبي تعلو وتهدأ متناغم ًة
مع األحداث وكأنَّ ا أحياها حقًا ،أي متعة عايشتها وأي عذاب عاشه البطل؟!
ومن آن آلخر يقطع حبل أفكاري سؤال محري :ملا يجب عيل التخلص منها؟!
ملاذا أوصاين بهذا؟!
مل أنتبه إىل أنني قد قاربت عىل إنهاء األوراق كلها ،مل أشعر مبرور الوقت،
ومل يخرجني من هذا االندماج إال أذان الفجر ،هنا فطنت إىل أين قد
جمعت األوراق ونهضت ألدخل املنزل
قضيت ليلتي كلها عىل هذا الوضع،
ُ
قبل أن تلحظ أمي غيايب ،وضعت األوراق والحقيبة عىل رسيري وذهبت
ألؤدي الصالة عاز ًما عىل العودة إلنها ِء القراءة مرة أخرى ،لكن فور تأديتي
للصالة غلبني النوم من جديد لتوقظني أمي يف الصباح هاتف ًة يب أن أنْهض
َّ
حتَّى ال ينهال عليك صاحب العمل تقري َعا ولو ًما ،نهضت ومازال أثر النوم
أمسكت باألوراق وهنا انتفضت كامللسوع فاألوراق خالي ٌة من جديد!
بعيني،
ُ
أي هراء هذا؟!
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رصخت بإخويت:
ُ
من منكم عبث بتلك االوراق؟!
نظروا إ َّيل بتعجب وقالوا :مل منسها يا يوسف ،لقد أيقظتنا أمنا للتو.
أتت األم مرسع ًة عىل صويت املرتفع هاتفة :مل يقربها أحد يا يوسف ،ما هذه
األوراق؟! ومن أين أتيت بها؟
أجبت تساؤلها وقد غلب عىل صويت الغضب والحرية :ليست يل يا أمي،
أحدهم حفظها لدي ،ال تقلقي ليس باألمر املهم ،سأقوم بحله.
إلمتام مهامها فال وقت لديها ألوراق وال غريها،
تعجبت أمي وتركتني عائد ًة ِ
أخذتُ أقلب األوراق يف حرية ،ال أثر ألي كلامت بها ،وما أثار ذهويل هو
أثر قطرة من كوب الشاي خاصتي التي سقطت مني سه ًوا باألمس أثناء
قراءيت ،إذًا فاألوراق مل تتبدل وأنا مل أكن أحلم ،ولكن أين اختفت الكلامت؟!
ب َّدلت مالبيس عىل عجالة أللحق بعميل ،كنت شارد الذهن معظم الوقت ومن
حني آلخر أختلس النظر إىل الحقيبة املستق َّرة بهدوء عىل أحد األرفف داخل
الورشة ،أتحني الفرصة لالنفراد بها مجد ًدا ومحاولة كشف لغزها املحري ،وأخ ًريا
حل الليل ورحل صاحب العمل وزماليئ تاركني يل مه َّمة وردية الليل وحي ًدا،
َّ
وكان أول ما فعلت أن أرسعت إىل الحقيبة وأخرجت األوراق وما إن رأيتها
أرضا وقد متلَّكني الذعر فها هي األوراق أمامي من جديد وقد
إال
وألقيت بها ً
ُ
خطت بها الكلامت مرة اخرى ،أخذتُ أجم ُع األوراق التي تناثرت يف كل مكان
اجعت السطور رسي ًعا فوجدتُها نفس قصص األمس ،لكن
بيدين مرتعشتني ،ر ُ
مهل ،تلك الورقة مل تكن موجودة باألمس ،الخ ُّط مختلف كام أنها ليست قصة
ً
فيام يبدو ،ويبدو أنها قد كتبت عىل عجالة فالكلامتُ مرتعشة بشكل واضح.
أرضا فلم أعد أقوى عىل استيعاب ما يحدث ،وبدأت يف قراءة الورقة
جلست ً
التي كانت رسالة.
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“إىل من يجد تلك األوراق ،أنت البطل القادم إال إذا متكنت من التخلص من
تلك األوراق وإال ستتحول إىل سجني ألحداث القصص السابقة ،ليس األمر ممت ًعا
تقرتب من املوت يف كل لحظة حتى إذا ما لفحتك
أب ًدا ،ستحيا أيا ًما يف ذع ٍر وأ ٍمل
ُ
بطل لقصة جديدة ،دائرة مغلقة ال فكاك منها إال باملوت.
أنفاسه نجوت لتُصبِح ً
قليل من ذلك العذاب حتَّى
ليل وحينها ميكنك أن تنجو ً
تلك الكلامت ال تظهر إال ً
إذا ما الح الفجر ستختفي الكلامت وتجذبك بني طياتها لتبدأ معاناتك حتى يعود
الليل فتتحرر ،تلك اللعنة تبدأ بعد إنهاء القراءة األوىل ،أرجو أال تكون قد أنهيت
فربا مينحك هذا فرصة للنجاة ،صدقني ال أدري سبب تلك
قراءة كل األوراق َّ
حصلت عىل تلك األوراق ضمن مجموع ٍة من الكتب القدمية التي
اللعنة فقد
ُ
اشرتيتها من بائع متجول يبيع كل ما هو قديم ،رمبا هي ٌ
ملك لكاتب معتوه لع َن
كلامته ليضمن خلودها ،رمبا هي ملك ساحر أو شيطان ،ال أدري ،فقط كل ما
أوقنه أين قد فشلت يف النجاة منها ولن أتحمل يو ًما آخر يف هذا العذاب وال هذه
الدائرة املغلقة ،ح َني تقرأ تلك الكلامت سأكو ُن بني يدي الرحمن وأرجو أن يغفر يل.
أمتنى لك النجاة
إمضاء :ال أحد.
فربا كان ضامن عودتك
ملحوظة :احرص عىل إخفاء األوراق قبيل الفجر َّ
كلم حل الليل أن تكون تلك األوراق يف أمان ،فأنا ال أعلم ماذا سيحدث
الوحيد َ
إذا حصل عليها أحدهم ،أنت سجني أحد حكاياتها ورمبا سجنت بها لألبد»
قرأت الرسالة وقلبي يرجف خوفًا ،لقد قرأت القصص بالفعل ،ال أذكر هل أنهيتها
أم ال ،رمبا هي خدعة ،ولكن ماذا عن اختفا ِء الكلامت وظهورها إذا ما حل الليل؟!
بعيني ومالمحه التي تجسدت يف خيايل وهو مير
ماذا عن انتحاره الذي رأيته
َّ
بأحداث القصص؟!
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بدل منه ،ال ،ليست خدعة،
وأنا مالمحي أنا التي بدأت يف اتخاذ سبيلها للبطل ً
رباه ما هو الترصف السليم؟ أين أحفظ تلك األوراق حتى أضمن نجايت؟
حامل يل ما
أنا حتى ال أذكر هل أنهيتها أم ال ،وال سبيل للمعرفة والفجر يقرتب ً
ال أطيق ،البد أن أحاول التخلص منها ،هرعت إىل إحدى الزجاجات التي تحتوي
عىل البنزين ويف نقط ٍة بعيد ٍة عن الورشة حاولت حرق األوراق ،التهمت النريا ُن
نفسها ومل تلتهم األوراق ،رباه ماذا أفعل؟! هل أقذفها بالنهر أم أمنحها ألحدهم؟!
رمبا حينها أصبحت سجينها لألبد ،ورمبا نجوت.
يكاد عقيل أن ينفجر وإذا يب أرى الشَّ اب وقد تجسد أمامي من جديد يف الجهة
املقابلة من الطريق ،ينظ ُر إيل وكأمنا جاء ليصحبني ،ومن بعيد انترش يف األجواء
صوت قرآنِ الفجر الذي يسبق األذان معل ًنا أنه مل يعد أمامي سوى دقائق
التخاذ قراري ،هرعت إىل الجهة املقابلة من الطريق وغصت بأقدامي يف البقعة
الزراعية وأنا ألهث غري عابئ بالطني والظالم ،وبجوار نخل ٍة عظيمة أخذت أنبش
بكلتا يدي محاولً إخفاء األوراق حتى ال يجدها أحد وأُصبح سجينها األبدي إذا
ما حل النهار ،الفجر يقرتب ودقات قلبي تتصاعد لتغطي عىل صوت القارئ
الذي اقرتب من إنهاء قراءة القرآن ،هرعت عائ ًدا ألجتاز الطريق إىل الورشة
وألستقبل مصريي وأعلم حقيقة إن كنت سأسجن بداخل القصص أم ال ،وما
إن وصلت إىل الورشة وجدت األوراق تنتظرين يف براءة عىل مقعدي الخايل.
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هنا أدركت أنَّها النهاية ،تلك األوراق ُخلقت حتى ال تقرأ ،وما إن تنهيها إال
وتُصب ُِح حياتك مث ًنا لذلك ،ليس يف األمر خدعة.
استسلمت لقدري فلن أمتكن من أَن أحيا رهني أحداثها ال َّدموية كل يوم ،سأدف ُع
ُ
مث َن فضويل القاتل ،وها أنت تراين وأنا أع ُرب الطريق مجد ًدا ،متا ًما كام فعل مالك
يدي حقيب ًة
السيارات املرسعة وأنا ُ
أحمل بني َّ
األوراق السابق ،أتوقف أمام إحدى َّ
بقلم مرتعش (ال تقرأها ،احرقها قبل أن يحل الليل).
تحتوي عىل أوراقٍ خ َّط عليها ٍ

متت
نورهان يارس عبد الله
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س ال ِقال َدة
ِ ُّ
قاب قوسني أو أدىن من املوت ،كانت النهاية وشيكة بفارق دقائق معدودة ،لقد
تغري مسار حياتها لألبد ،كادت نهري تفعلها لتتخلص من ذلك الشعور الثم الذي
خيم عىل أفقها املعتم بعد أن أمتم والدها أجراءات عقد قرانها لرجل يكربها
بأكرث من ثالثني عاما  ،مل تتجاوز تلك الطفلة ذات األربع عرش عاما أحالمها عنان
سقف الغرفة ف كان أعظم ما تحلم به عناقا طويال يجمعها بدميتها املفضلة
دون أزعاج أو مامرسة نقل كارتونها املفضل عىل ورق الكشاكيل املتبقي من
عام درايس منرصم ،كل تلك األمنيات تبخرت يف مراجلها بقدوم ذلك األرمل
املتصايب محمال بكل ما غال مثنه وثقل وزنه فأغلق برثوته صكوك الفقر التي
الزمت عتبة منزلها منذ أن دفقتها أمها ..تخمرت فكرة الرثي العريب يف ذهن
والدتها التي أقنعتها باملوافقة  ،فلم يكن هنا خيارا أخر ،دفعها ضيق الحال
املستدام إىل توديع أمالها املستقبلية والتي رغبت يف أحتضانها للمرة األخرية
قبل هروبها من النافذة املثقوبة او ارتطامها بالحائط األسمنتي الرطب املصادق
لندرة األثاث وقلة الغطاء ..لقد قررت اليوم التخلص من حياة األموات فأطلقت
سيقانها للريح تتنسم أفياء الحرية ولكن انقطع أزيز ثقل ذكرياتها املؤرقة عىل
صوت رجل أجش ينادي بغضب بأن تكف عن النوم وتنهض لتطعم طفلتها ..
تلمع الكلامت يف دفرت صغري تشق غموض الحدث ..تهتك خفاءه
مثةأشياء تستوقفك دون أدين أشارة منك ،توقف قدميك النحيلتني عن الركض
نحو املجهول وتقبل كل ما هو كائن  ،أنا األن متزوجة منذ ما يقرب العام ونص
نسيت كيف يبدو وجهي الباسم واكتفيت مبالمحي الشاردة وهي تنتظر جلسات
االمتعاض اليومية وعقد الجبني إن نسيت مقبسا بالخطأ أو تريثت يف نقل
الصحون إىل الطاولة أو تقاعست يف ارتداء مالبيس للخروج من املنزل  ،تخليت
عن طموحي وطفولتي ورصت أحتضن ليال طنني رجل سمني ال أكاد أعرفه
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مبدينة األسكندرية بعد أن اصطحبني معه بغرض امتام بعض االعامل هناك..
يف أحد األيام خرجت لرشاء بعض األغراض والتنزه قليال ،تركت طفلتي
مع الزوج  ،مثل الهوام أجوب الطرقات متنيت رسا أال أعود أبدا
،تذكرت كلامت جاريت التي تحيك عن فتاها الوسيم مخبئة صورته بني
صفحات الجريدة،أراقبها كل مرة أزورها مباغتة وهي تضمخ وجهها
الخمري الداكن مبساحيق التجميل الوردية لتبدو أنرض وأفتح لونا..
ترى كيف يشبه عناق العاشق ملعشوقته؟!
واملقابالت الغرامية واختالس القبالت من وراء حجاب؟!
وكعادة كل ليلة سآوي إيل النوم محملة باألوجاع فلم ترتك الحياة بحوزيت
سوى تفاصيل يومية رتيبة..
و رغم الزحام بدا الجميع مبتسمون ،جلست بالقرب من عاملة نظافة تلتقط
انفاسها بجوار حاوية القاممة بعد أن كنست الشارع بأتقان،تنظر بفخر ألكوام
النفايات وأعقاب السجائر واملناديل القذرة وهي متزاوجة بوريقات الشجر
الصفراءاملتساقطة مودعة نهايات الشتاء،كنت لحظتها أحاول التفكري يف حيلة
ما تخلصني من ذلك العجوز النكد
ويف الجهة املقابلة من الطريق الحت امرأة عجوز يف األفق ويكأنها من قلب
العدم تفرتش الرصيف ومعها حفنة من األعشاب وقنينات زجاجية تحمل روائح
غريبة والجميع يتوافدون عليها مثل مسامر معدين تتهافت عليه قطع املغناطيس
تطوف حوله أينام ذهب،بعد خالء الطريق من املارة واملبتاعني ندهت عىل
تعجبت انها تعرف اسمي وبنظرة متفحصة قالت يل مبكر يشوبه الرتقب
يانهري سيبتسم لك الحظ فقط ضعي تلك القالدة ال تخلعيها أو تحاويل التخلص منها
ملاذا أنا؟! ومن أنت؟92

لقد وقع ِعليك االختيار
ما هذا الهراء وملاذا عىل تصديقك؟!أكملت حديثها معي بنفس اإلرص ِ
ار،أنت صفقة رابحة بال رفقة صالحة بالفقر
كنت سابحة ِ
ِ
كفاك تساؤالت فإنها تكشف أبواب املحظورات
بنيتي حان موعد ذهابك للمنزل سيتأخر الوقت ِ
عليك.
كانت القالدة ذات تصميم جميل حقا ومكتوب عىل إطارها كلامت ليست مفهومة
بلغة ال اعرفها ،مل اشغل بايل كثريا فقد توقف ريقي مبجراه حني رفعت رأيس ألشكر
السيدة فلم أجد سواي أنا وشمس تنتصف السامء،عدت متعبة أريد بعض الراحة
تذكرت أمر القالدة فارتديتها عىل الفور واحتضنت ابنتي وغبت يف النوم ثم
ماهذا إنه صوت يصدر من الصالة؟!
هل يعقل أن يكون زوجي عاد من عمله لتلك الرسعة!
بخطوات خاطفة خرجت لتفقد املكان وجدت فقط قطة سوداء تقف مبنتصف
الصالة وتحتها ورقة ،تعجبت كيف دخلت تلك اللعينة للمنزل فأنا أكره القطط
كثريا باءت محاوالت طردها بالفشل حتى صدح أذان املسجد املجاور فاختفت
كام ظهرت ،تفقدت أمر الورقة مكتوب عليها يامن تحمل القالدة أو ترتديها
فأنت ملعون  ..عليك تقديم قربان خالل ثالثة أيام وإال سوف يتم قتلك،رددت
بعض األيات القرأنية حتى هدأت نفيس وبدأت أفكر وأحلل ما حدث للوصول
إىل تفسري منطقي دون جدوى ،حاولت العودة للنوم فلم أفلح،فقررت النهوض
العداد الطعام وترتيب املنزل وإطعام الصغرية فلم أجدها بجواري يا ألهي
أين ذهبت ابنتي الصغرية؟!
نهضت كاملجنونة أبحث عنها فهي الزالت مل تتعلم امليش !
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كاد قلبي يتوقف حني رميت نظري خارج النافذة فوجدتها تطعم القطة نعم
إنها نفس تلك القطةالسوداء وبنظرة خبيثة وصوت مرعب تردد باقي يوما
واحدا ال تنس القربان وإال ستكونني أنت
ماذا؟؟
القطة تتحدث
وابنتي كيف خرجت وحدها من املنزل ركضت مرسعة لحملها واالطمئنان
عليها فإذا بصوتها تبيك من غرفة النوم فاقرتبت بهدوء وحذر شديدين
تفحصتها وأنا ارتعش خوفا ماالذي يحدث البد أن الرس يف تلك القالدة امللعونة
سأتخلص منها شعرت بأنني قوي إن صدري يحرتق أكاد أشم رائحة شواء لحمي
تحسست مكانها  ..مل أجد شيئا تنبهت لصوت انفراج الباب ولعثمة املفاتيح
مرحبا لقد عدت إىل املنزل
أين أنت يانهري؟!
باملطبخ أقطع اللحم وأعد الطعام
تدفقت يف رشاييني موجات من الهلع وأنا أبرص عينيه املسكونتني بالرعب
ووجهه املغمور بنافورة من الدماء وقد أنهكه أعياء املقاومة
يف صبيحة اليوم التايل يتصدر النرشة خرب قتل شابة لزوجها وابنتها وتقطيعهم
ألجزاء صغرية بأول أيام عيد األضحى املبارك  ..سنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..
لفظني أيب ذات يوم فانتشلني أحدهم من براثن الفقر واالحتياج ليضمني
إىل قامئة محفوظاته وضم إىل جواري قطعة جديدة بثمن برائتي
الضائعة ..كنت أعتقد يوما بأنني سأصل إىل القمر بقفزة واحدة ،مل
أكن عىل علم بأنني سأصبو نحو املوت بنفس أشتياق لجوءي للقمر
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أنهت بتلك الجمل مذكراتها بعد أن وجدت منتحرة شنقا بغرفتها يف مستشفى
األمراض العقلية عقب قرار املحكمة بأخضاعها للعالج النفيس للتأكد
من سالمة قواها العقلية وقد أرفق الطبيب املعالج الدكتور سيد رشدي
تقريرا مفصال مبوجبه يتأكد لهيئة املحكمة املوقرة بأن السيدة نهري محمد
رضوان(17سنة)تعاين من فصام مراهقة تصاحبه هالوس برصية حادة ناتج عن
اكتئاب شديد واضطرابات مزاجية كانت الدافع وراء ارتكاب جرميتها ومن ثم
األنتحار بعد ذلك.

متت
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رانيا جامل

رس البِيا َدة
رجل بال
ا ُدعى ُحسام وبال عملٍ كام تعرفون فهذا امر طبيعي يف بالدناٌ ،
عمل ليس بأمر جلل تثار له األنفس؛ لذلك أعمل بأج ِر اليوم الواحد،
تراين أتنقل يوميًا من مكان عملٍ لآخر ،تار ًة بائع مالبس ويو ًما بائع
ُخضار وتارة أخرى (قهوجي) ال أبايل بطبيعة العمل ما دام سيوفر يل
قوت ًا يوم ًيا يكفيني أنا ومن أعول فقد تعودتُ َّأل أكون عبئًا عىل أحد.
ا ُزين حائط غرفتي بشهاد ِة ليسانس اآلداب ،أحتفظ بها من باب الفخر بأين
أنهيت التَّعليم بكل مراحلة وبدأت
اكملت مسرييت التعليمية بال أي فائدة تذكر،
ُ
حل الشتاء
يف رحلة البحث عن الذات ،وعىل ما يبدو أين مل أجدها حتى اآلن؛ فقد َّ
الخامس والعرشين يف عمري تقري ًبا ،دامئًا يأيت الشتاء مرس ًعا ونعلم جمي ًعا ما بر ُد
الشتاء وخاصة إن كنت من سكان مريس مطروح ،يلسعك الربد بلمساته القارصة
وتتجمع سحب األمطار يوميًا لتح ِّول رماله ٍ
ألرض طينيه يصعب امليش بها ،وخاصة
إن كنت يف مثلِ حايل تنتعل حذا ًء سئم من رائحة قدمي املطل نصفها خارج
كجيوب املواطن املرصي يف آخر الشهر.
الحذاء ،بدأت أصابع قدمي بالظهور
ِ
ذهبت بشكلٍ تعودته أو حفظته قدماي فتوجهت ال إراديًا إىل دكانة االحذية
ُ
رجل كبري السن يعرفني جي ًدا؛ لأنني أكرث الزبائن زيارة له
(دكانة عم محمد) هو ٌ
كام يقول يل دو ًما (أنت زبون دائم) يبي ُع مالبس وأحذية مستعملة وبأسعا ٍر بخسة.
وصلت إىل الدكانة ومل يكن عم محمد يجلس كعادته أ َمام املكان ،وجدتُ
ابنه أَحمد وهو ال يعرفني  ،أمامه كو ٌم كب ٌري كالجبال من املالبس املستعملة
والناس تتهافت عليه بغزاره كزخات املطر ،وبجانبه أحذي ٌة اكرث فسألته عن
والده وأخربين أنه سيأيت بعد قليل ،أفقدين تركيزي مع الزبائن املتهافتني
حدب وصوب عامل
عىل املكان من أجل الثياب املستعملة من كل
ٍ
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طويل ،يبدو أ َّن كلمة قليل تعني العديد من
الوقت فانتظرت عم محمد ً
الساعات فهو مل يأت بعد ،لكن أثناء انتظاري جذب انتباهي حذا ٌء يضعه
أحمد تحت موطئ قدميه وهو يقف فوق الكُريس مناديًا عىل بضاعته.
بني قاتم وهيئته من األمام نصف
الحذاء يشبه بيادة الجيش ،ذو نعلٍ ٍ
دائريه ،ولونه زيتوين قاتم ويرتفع عن القدم بحوايل  ٠٢سم تقريبًا ،وبه
جيب صغ ٌري من الجانب ،مددت يدي أتفحصه إذ يبدو أنها الحل ملشاكيل
ٌ
جمي ًعا؛ فسمك جلده قاد ٌر عىل تحمل الصعاب ،لكن ملاذا يبدو جدي ًدا الم ًعا؟
يبدو أ َّن القدر قد ابتسم يل أخ ًريا ولن تشعر أصابع قدمي بالربد مجد ًدا ،كانت
قائل يف تعجب :يا الله ،تناسب مقايس متا ًما!
كالثوب الجديد يف هيئتها متا ًما فارتديتها ً
وضعتها داخل الحقيبة بعد التفاوض عىل مثنها ،والذي كلفني أكرث مام كنت
ركوب
قدمي حتى املنزِل ً
بدل من ِ
أظن ببضعة جنيهات أجربتني عىل السري عىل َّ
الحافلة ،ذهبت إىل منزيل والسعادة تجتا ُحني كمن ربِح يف مضارب ِة البورصة
وأصبح من األغنياءُ ،
املنزل كعادته يُشعرين بالدفء ،وضعت الحذاء بجوار باب
املنزل ،الوقت متأخرو يبدو أن والديت نامت بعد معاناتها مع املرض محتضن ًة
أخي الصغري ،ب َّدلت مالبيس ومددتُ جسدي املُتعب عىل األريكة أُشاهد التلفاز،
شعرت بتعبي وإرهاقي مر ًة واحد ًة فغفوت دون أن أَتناول طعام العشاء.
رجل يف أواخر العرشينات تقريبًا ،أبيض الوجه ،أزرق العينني ،لديه
رأيت مبنامي ً
بعضا من
شارب أشق ُر اللون ،ذا شع ٍر قصري ،يرتدي زيًا عسكريًا ممزقًا يُظهر ً
ٌ
أجزاء جسده ،ممتلئ بالدماء ،اقرتب مني ،وغمس أصابع يده يف جر ٍح بجوار
قلبه وأخرج يديه وهو ينزف بغزاره ويتمتم ببعض الكلامت التي ال أفهمها.
فزعت من نومي عىل رصاخ أخي الصغري (آدم) الذي يبلغ من ال ُعمر ست
ُ
سنوات ،هرولت مرس ًعا إليه وهو يقف يف منتصف الغرفة.
ما بك أخربين؟
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فقد وعيه بني ذراعي فأدخلته إىل غرفة أمي التي بدا عىل وجهها الذعر
الشديد ،قالت :ماذا حدث يا حسام؟ أخربين ما به آدم.
نظرت إليها وأنا ال أعرف ما أقصه عليها ،ولكني قلت :ال أدري يا أمي ماذا حدث.
وضعت آدم بجانبها وأنا أنتفض من خويف عليه _فهو ابني قبل أن يكون أخي
وأتيت ببعض املاء وبدأت أض ُع ُه عىل وجه آدم املالئيك ليك
الصغري املدلل_
ُ
يستيقظ ،والحمد لله بدأ يسرتد وعيه فأمسكته بني ذراعي وأنا ألتق ُط أنفايس
من خويف عليه وقلت :ما بك يا آدم؟ ماذا حدث؟
بدأ آدم ينظر يف الغرفة ميي ًنا مره ويسا ًرا مره أخرى وعيناه ممتلئتان بالخوف،
يقص علينا ما حدث بهدوء بعدما اطأمن أنه بأمان ،وأثناء حديثه متلَّك
وبدأ ُّ
الهلع من قسامت وجهي ،بادلتني أمي النظرات وشعرت مبا أنا عليه ،فنظرت
يل بتعجب قائل ًة :ما بك يا حسام؟
قائل :كل ما رأيته يف حلمي
نهضت من موضعي وبدأت أتحرك إيابًا وذهابًا ً
قص ما حدث كام رأيته أنا بأدق التفاصيل ،ال
قد رآه آدم يف الحقيقة ،وقد َّ
أعرف يا أُمي ما عالقة آدم بحلمي وما رأيتُه؟!
نظرت يل أمي وعيناها ممتلئتان بالحرية والكثري من األسئلة والتعجب
والخوف ،طأمنت أمي حتى متكن النوم منها تركتها تغفو بجوار (آدم)
فيم حدث وحاولت أن أربط
وخرجت من الغرفة ،شغلني التفكري َ
حلمي مبا رواه ادم فلم أستطيع حتى خانتني عيناي ،وبدأت الغوص
يوم عملٍ شاق وليل ٍة ممتلئ ٍة باأللغاز.
يف بحر النوم املتقطِّع بعد ِ
استيقظت صبا ًحا وتناولت طعام اإلفطار مرس ًعا ،ارتديت مالبيس مع حذايئ
الجديد فنظرت له أمي بتعجب قائلة :من أين أتيت بهذا الحذاء يا حسام؟!
مبتسم :ما رأيك به يا أم حسام؟
فأجبتها
ً
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فقالت بهلع :من أين أتيت به يا بني فقلبي مل يرتح لهذا الحذاء؟
فأجبتها ضاحكًا :ما ِ
بك يا أمي؟!
هذا حذاء وليست زوجه البنك ،ال تقلقي فقد اشرتيته من عم محمد بثمن بخس ج ًدا.
قالت بنظرة خوف :ريب يكفيك رشه فأنا قد اضطرب قلبي عند رؤيته.
طبعت قبل ًة عىل يدها وأنا أضحك وذهبت إىل عميل وأنا سعيد بارتدايئ هذا الحذاء،
ُ
وقفت يف انتظار الحافلة للذهاب إىل عميل ،جذبت انتباهي فتا ٌة يف غاية الجامل
ذات سنوات ست تقري ًبا ،وقفت بجوار والدتها وبدأت تحدق يب كث ًريا وباألخص
تبسمت لها وسألتها عن سبب التحديق يب هكذا فر َّدت بال مقدمات
الحذاءَّ ،
كفتاة بالغة مع تح ُّول نظراتها ،أجابتني بغضب :ألين أو ُد أن أنتزع وجهك هذا.
ُصعقت والدتها واعتذرت يل وأنا اتعجب مام قالته ،ملاذا؟ أنا مل أفعل لها شيئًا،
وهذه أول مرة يف حيايت أراها ،ملاذا قالت يل هذا الكالم املفزع؟!
ركبت الحافلة ينتابني االرتباك الشديد ،جلست عىل املقعد يرتنح جسدي وبدون
ُ
أي مقدمات تفاجأت بطفلٍ
يقرتب مني تاركًا والده يف آخر الحافلة ،جذب انتباهي
ُ
شدة تحديقه نحوي ،لقد كان يرمقني بنظرات اشمئزاز واقرتب وهو يقول:
سيقتلعون رأسك قري ًبا يا أحمق .أمسكه والده وابتسم يل ونزل من الحافلة يوبخ ابنه.
بغضب شديد :ما هذا اليوم امليلء بكالم األطفال الذي ال
تح َّدثت مع نفيس
ٍ
يطاق؟
وصلت أخ ًريا إىل عميل ،م َّرت ساعات العمل رسي ًعا ،جاء وقت ذهايب إىل منزيل
ورأيت آدم يلعب مع أطفا ٍل من ُعمره يف الشارع بالكرة ويضحكون وميرحون،
ناديت عليه فأىت إ َّيل فاتح يداه ليحتضنني بقوة كالعصفور يرفرف يف السامء
ُ
العالية وال يستطيع أحد أن يوقفه عن طريانه ،لحظات وهرول إليه صديقه
قائل :يجب عليك أن تقتلع عينه ،ال تحتضنه.
وأوقفه ً
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نظر له آدم بغضب وقام بدفعه بقوة فوقع عىل ظهره وامتأل جسده بالكامل
بالطني ،ضحك عليه أصدقاؤه املتبقون فهممت مرس ًعا ألساعده عىل النهوض،
قائل :أود أن أقتلع رأسك وأحمله معي أينام ذهبت.
رفض ً
زادت حرييت ملا يحدث ،يبدو أ َّن االطفال جمي ًعا يعادونني.
اجعت إىل الخلف واحتضنت آدم وحملته عىل كلتي يدي ،تحدثت معه
تر ُ
قائل :هل صديق َُك يكون بهذا السلوك اليسء دامئًا؟
ً
آدم :ال يا حسام أنه من أكرث اصدقايئ أدبًا ،لكن أنا أعلم ملاذا قال لك هذا.
أصابتني الدهشة من ذكائه وقُلت :ملاذا؟ عليك أن تخربين يا فطني؟
آدم :ألنك تتبدل لشخص آخر.
حسام :أتبدل!! كيف؟!
آدم :يف بعض األوقات أراك كالشاب الذي رأيته فرصخت كام حدث باألمس.
حسام :وهل انت تراين كام رآين صديقك هذا؟ ومتى يحدث ذلك؟
آدم :يف بعض األوقات ،برصاحة عند ارتدائك هذا الحذاء.
صعدنا إىل املنزل وأنا أنظر إىل الحذاء وأتذكر كالم األطفال الذين صادفتهم
اليوم وعقيل ممتلئ باألسئلة ،بعد أن أنهيت عشايئ ق َّررت أن أذهب إىل عم
ألقص عليه ما يحدث فقد شككت يف أمر
محمد وأب ِّدل هذا الحذاءً ،
وأيضا َّ
الحذاء من كالم أمي وأخي وحلمي واألطفال.
دخلت إىل موضع نومي عىل األريكة أمام التلفاز أشاهده حتى غفوت ،بطبيعتي
ليل لكن عىل ما يبدو إ َّن األمور لن تسري كام نريد ،استيقظت ع َّدة
ال أستيقظ ً
ٍ
عيني ألتأكد أين ال
مرات عىل صوت
شخص يجري يف رواق املنزل ،فتحت َّ
أحلم والصوت يزداد كأنه يقرتب إيل ،أضأت مصباح الغرفة ومل أصدق ما أراه.
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وجدتُ الحذاء مييش كأن شيئًا خفيًا يرتديه ويتوقف فجأة ،يتوقف ويكمل سري ُه،
وهكذا كاد قلبي يُقتلع من بني أضلعي فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم
قائل :حسبي ريب فأنت وكييل وحسب.
وس َّميت باسم الله الرحمن الرحيم ً
ومازلت أكر ُر هذا حتى استيقظت أمي عىل كالمي وصويت املرتفع.
أمي :حسام ،ما بك يا بني؟
وأنا اتلعثم بكالم يقلت :ال ال الحذاء يا أمي.
أمي :ما به؟
حسام :انظري خلفك.
حينام نظرت توقَّف الحذاء مبكانه ،قالت :ال إله إال الله ،أتذكر أين وضعته خلف
الباب اليوم أكرث من ثالث مرات ،ظننت أن آدم يرتديه بعد مجيئك من العمل.
متلَّكتني الشجاعة مع قو ِل القرآن أنا وأمي ،أخرجت الحذاء أما َم باب املنزل وقررتُ
ربا هو يعلم ما رس هذه البيادة؟
الذَّهاب لعم محمد وأن َّ
أقص له ما حدث منذ رشائِهَّ ،
استيقظت من نومي قاص ًدا عم محمد ألعرف رس البيادة الغريبة؟
فتحت الباب بحثًا عن البيادة ألخذها معي ،ولكن أين الحذاء؟
ناديت أُمي فرمبا
انتابتني الحرية فقد وضعتُها بيدي يف هذا املكان ليلة أمس،
ُ
أخفتها ،جاءت مرسع ًة بسبب صويت العايل :ما بك يا حسام؟! ملاذا تصيح
هكذا؟!
حسام :أين الحذاء يا أمي؟
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اندهشت أمي وهي تبحث عن ُه أمام الباب هنا وهناك حتَّى سمعت رصا ًخا يأيت
ٍ
بكلامت غري مفهومة،
من الشارع ،نزلت مرس ًعا فإذ بآدم يرتدي الحذاء ويتمت ُم
ومن ث َّم قام برضب صديقه املقرب بال َحجر حتَّى سال الدم منه وبدأ ينزف
بغزارة ،عيون آدم ميلؤها الغضب ،تو َّجهت صوب أخي ونزعت عنه هذا الوباء
وأنا أوبخه :ملاذا ارتديتها يا آدم؟
آدم :لقد جاء إ َّيل ذلك الشخص ،وأجربين عىل ارتدائها واقتلع قلبه أمام عيني
فخفت كث ًريا.
بكالم غريِ مفهوم
وأخذ يتمت ُم ٍ
ُ
ِ
بالتأكيد
أخربته أن يصعد لألعىل ويجلس مع والدته حتَّى أعود ،وقمت
عىل عدم نزوله للشارع حتى مجيئي ،تو َّجهت صوب الدكان ومعي البيادة
رأيت الع َّم محمد وهو يجلس عىل كرسيه ويتناول
امللعونة ،فور وصويل ُ
كوبًا من الشاي ،ذهبت إليه مرس ًعا وبادرته بالسالم والسؤال عن أحواله.
عم محمد :وعليكم السالم ورحمه الله وبركاته ،الحمد لله بخري ،أين أنت؟!
منذ زمن مل ِ
تأت إلينا؟
حسام :أنا أتيت إليكم أ َّول أمس واشرتيت هذا الحذاء ،لكن منذ ذلك الحني
تحدثُ معي أشيا ٌء غريب ٌة متا ًما ،وال يوجد لدي أي تفسري ،وأري ُد منك أن
تخربين قصة هذا الحذاء وتأخذه فأنا ال أريده.
قائل :يا الله! من الذي باع لك هذا الحذاء يا بني؟!
نظر عم محمد إ َّيل ً
أنا أبحثُ عن ُه طيلة الوقت هذا ،إ َّن به كل املصائب.
قائل لوالده :هذا
أثناء حديثنا جاء أَحمد ابن عم محمد وهو ينظر إىل برتكيز ً
هو يا والدي الذي اشرتى الحذاء ،أين كنت يا أستاذ؟ هل أنت بخري؟!
قائل :الحمد لله بخري ،لكني أريد أن أفهم ماذا يحدث.
فنظرت لهام باندهاش ً
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فجلسنا ثالثتنا وبدأت أروي لهام ما حدث ،عندما انتهيت بدأت أو ِّجه األسئلة
التي تدور يف عقيل لعم محمد.
حسام :ماذا يوجد يف هذا الحذاء؟
وهل هذا سبب ما يحدث يل؟
وهل الذي رأيته وسمعته حقيقي؟
الع ُّم محمد نظر يل وابتسم وأخذ الحذاء من يدي وأعطاه البنه أحمد ليحرقه،
فوضعها بني ألسن ِة ال َّنار املتصا ِعدة التي أشعالها بغرض التدفئة.
ٍ
لضابط إرسائييل منذ فرتة ليست بالقصرية
عم محمد :يا بني ،هذه البيادة كانت
وال الطويلة ،أتت يل من فلسطني الحبيبة (باله) كانت بها مالبس وأحذية
مستعملة اشرتيتها منهم مببلغ معقول عن طريق األنفاق ،وكل زبون يأيت
ليشرتي هذه البيادة يعجب بها ألنها قوية ومتينة وال يوجد بها أي عيوب
ِ
ٌ
أطفال يقولون للذي يرتديها كال ًما عنيفًا،
بالحدوث معه؛
وتبدأُ أشياء ال تصدق
يستمعون يف املساء ملشيها دو َن أن يرتديها أحد ،وتتحرك وتصدر أصواتًا،
وكان من الغريب أن كل من يتكلم بالكالم الغريب هذا أطفال وليس الكبار.
ذهبت بها ذات يوم إىل جاري الشيخ حسن فأنا أثق به كث ًريا وأحرتم رأيه ،رويت
بعض من آيات القرآن من سورة
له ما حدث منذ البداية للنهاية فبدأ يقرأ َ
البقرة ونحن جالسان كعادتنا ،وفجأة بالفعل بدأت تتحرك يف أنحاء مختلفة من
الغرفة فقال يل :تسكنها روح شخص قد ُعذب قبل موته وعليك التخلص منها،
وبالفعل ذهبت إىل األشخاص الذين باعوها يل فقالوا أنه جندي إرسائييل قد ت َّم
تعذيبه بالفعل ألنه قام بالتحرش بطفل ٍة ث َّم اغتصابها أمام والديها تحت تهديد
السالح والرضب حتَّى ماتت الفتاة ،فرتبصوا به وقاموا باختطافه وافتعلوا جميع
أنواع العذاب ألخذ حقهم منه ،هذا جزاؤه ويستحق أكرث من ذلك بكثري ،لو
كنت مكانهم القتلعت عينيه من مكانهام ،ومازال والديها يعانيان من فراقها.
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حسام :يا الله!! لذلك رأيت أنه يرتدي زيًا عسكريًا ،وملاذا األطفال هم فقط َمن يرونه؟
عم محمد :أل َّن األطفال الصغار يا بني يعلمون أمو ًرا عديدة ال نتحدث بها أمامهم،
ويرون أشيا َء ال نراها نحن ،هم أنقياء وهذا كالم الشيخ حسن والدكتور النفيس عيل
الذي يقطن بأول الشارع ،وليك تصدق كالمي اذهب إليه وسيقول لك هذا الكالم.
فرددت عليه مرس ًعا :ال فوالله أصدقك يا راجل يا طيب.
عم محمد :باختصار شديد؛ إ َّن كل ما سمعته وحلمت به ورأيته كان حقيق ًيا ،والسبب
والحل الوحيد هو أن تُحرق هذه البيادة ،ويوم رشائك لها كان يوجد
فقد ذكرته لك ُّ
شخص تم اسرتجاعها منه ووضعتها هنا ،ولكني مل أخرب ابني أال يبيعها ألحد وألين
مازلت بخري.
ذهبت مرس ًعا ألم ٍر ما فقد نسيت ،لكن كانت من نصيبك والحمد لله
َ
فابتسمت واطأم َّن قلبي ومتَّت اإلجابة عىل جميع أسئلتي.
عم محمد :تعال معي ألعوضك بحذا ٍء أفضل وأجمل من ذلك بكثري لننهي
سوء التفاهم هذا ،أخذت الرش وذهبت بعي ًدا.
كا َن يقول هذا الكالم واالبتسامة والحب ميآلن عينيه ،أجبته :ال ،ال أريد،
أشكرك يا عم محمد ،أعتق ُد أنَّني بعد ذلك لن أشرتي أي يشء مستعملٍ مر ًة
أخرى ،الحمد لله أنَّها م َّرت عىل خري.
وحاول معي مجد ًدا لكن دون جدوى ،وأنا مل أشرت أي يش ٍء مستعملٍ مجد ًدا.

متت
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مها أحمد حسنني

ِحك َم ُة ال َوا ِعظ
جيوش من الكوابيس التي ظلَّت
استيقظت مبك ًرا عىل غريِ عاديت بعد أن هاجمتني ٌ
ُ
طوال الليل ُّ
تدك حصون عقيل حتى فتَّت أسواره ،وأَ َست جنوده التي كانت تحاول
الصمود ولو لساع ٍة فقط كنت أُمني النفس بها لتستقبلني زوجتي ذات الثالثني
ربيع بوج ٍه شاحب وعينني تتصارع فيهام الدموع يف محاول ٍة فاشلة بأن تعانق
وجنتيها الذابلتني ،وبصوت متحرشج ٍ
باك تخربين بأن صديقي قد توفاه الله اليوم،
ىل كالصاعقة؛ جف حلقي وتيبس لساين حتَّى قدماي أبَتا أن
وقع الخرب ع َ
تحمل جسدي ،لهيب نار يلفح وجهي ،نكزاتٌ تخزين يف صدري ،لكنني
وشكلت منها جملة
استجمعت الكلامت التي كانت تسقط من عىل لساين
ُّ
واحدة :ال إله إال الله ،ال إله إال الله.
ٍ
وذكريات كأنها أمس ومل مير عليها
شعرت بعدها وكأنني عائ ٌد من رحل ِة رشو ٍد طويلة،
أكرث من ثالثني عام ،تلك حصيل ُة رحلة صداقتنا التي بدأت من املرحلة االبتدائية
وحتى اإلعدادية ث َّم جمعنا السك ُن يف منطق ٍة واحدة لنتقابل فيها عىل فرتات متباعدة.
أُعيدت تروس عقيل للعمل مرة أخرى بعد أن توقَّفت فجأة بعد أن اقتحمه
هذا الزلزال العنيف ،والذي شل حركته متا ًما ليظهر دعايئ الدائم بالثبات
سائل إيَّاها:
ودفعت لساين املحتل لينطلق أخ ًريا ً
يف مثل هذه املواقف،
ُ
 ماذا تقولني؟! متى وكيف حدث هذا؟!كانت تشري الساعة إىل الثامنة والنصف صبا ًحا ،مل تكن تعلم مدى عالقتي به،
أ َّما عن سبب حزنها فهو صغر سنه وموت الفجأة الذي حل به ،رفَعت رأسها
عن األرض بعد أن استطاعت ال ُّدموع التغلُّب عليها وخطَّت عىل خديها طريقًا،
كنت أشعر بحرارتها وهي تلس ُعها لك َّنها وعىل ما يبدو هي التي ساعدتها
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عىل التحدث؛ فالدموع تدفَعنا أحيانًا للبوح عام ما يجول يف العقول ويستقر
يف الصدور ،وتفتح للكلامت املحبوسة نافذ ًة تنطلق منها ،لتكمل حديثها:
 البقاء لله ،سمعنا خرب الوفاة من ُذ قليل ،ويقولون أ َّن زوجته همت لتوقظهفوجدته قد فارق الحياة ،متاسك فكلنا ميتون.
ال حول وال قوة إال بالله
كانت آخر كلاميت يف حواري مع زوجتي ،تركتها بعد محاول ٍة ناجحة يف
أصبح يف رصا ٍع مع عقيل فال هو
الوصول إىل رسيري أللقي بجسدي الذي
َ
يستجيب لندائه يك نلحق تشييع الجنازة ،وال عقيل استسلم مثله وتوقَّف
غططت يف ثبات عميق ،منت كأهل
عن بث رشيطة الذكريات ،ورسي ًعا
ُ
الكهف ألجدين يف مكانٍ مظلم ج ًدا ال أستطيع أن أرى فيه أي يش ٍء قط ،وال
أستطيع الحراك ،وعندما حاولت أن أستغيث مل أجد يل صوت ًا يعينني عىل
االستغاثة ،ه َّدأت من نفيس وأخذت أقرأ ما تيرس يل من القرآن الكريم.
بدأت أشع ُر ببعض من الهدوء والطأمنينة ،ليظهر يل طائ ٌر يشبه اليامم يف
يخفق بجناحيه لثوانٍ قليلة بعدها أومأ
مظهره بلون أبيض كقنديل ميضء ،أخذ ُ
عل أجد مخر ًجا
وشق طريقًا كان يضيئه بجناحيه كلام مر فتبعته ِّ
يل برأسهَّ ،
أبصت عيناي حديقة
من هذا الظالم الدامس ،مل يكن الطريق ً
طويل حتَّى َ
كبرية تكسو الخرضة جميع أرجائها ،بها أشجا ٌر كثرية مصفوف ٌة بطريقة منتظمة،
تتفاوت أطوالها ،وتختلف أحجام مثارها وألوانها ،سامؤها شديدة الزرقة.
واجم مشدوه الفم ،شاخص العينني ،ال أكاد أُصدق ما تراه عيناي فهام مل
ُ
وقفت ً
ت َريا قط مثل هذا املنظر البديع ،رست ألتفقد هذا املكان الذي يبدو يل غريبا؛
إنسا أو حيوانًا أو غريه ،وبينام
فمن ُذ أن وطأته قدمي مل أ َر أح ًدا فيه سواء أكان ً
أُمتتم يف نفيس وقعت ْعيني عىل أرساب من الطيور امللونة ببطون بيضاء ،وأجنحة
تشكلت بثالث ألوان مختلفة هي األسود واألبيض واألزرق لك َّنها جميلة تصطف
وهى تحلق لتشكل صورة جميلة ،تصدر منها أصواتٌ كعزف جميل وكأنها
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متفق عليها ،لكن الغريب أ َّن كل مجموعة تقف عىل شجرة واحدة ال
مقطوعة ٌ
تتحرك من فوقها ،وكأنها مخصصة لها ،حتى مبروري بجوارهم ال يتحركون ،صغارها
يف أعشاشها ترفرف بأًجنحتها كأطفال فرحني بعودة آباءهم بعد فراق طويل.
أثناء سريي وجدتني كلام أخطو لألمام خطوة يرتفع منسوب األرض تدريج ًيا؛
انخفاضا
فالتفتْ ُت خلفي ألتحقق من ما الحظته ،وجدت األرض التي فارقتها أقل
ً
أي شعو ٍر
عن تلك التي بلغتها فتأكَّدت أنني قد صعدت ما يشبه التل ،مل ينتبني ُّ
بالخوف أو الرتدد يف إكامل السري نحو ما يدفعني إليه فؤادي حتى بلغت ذروة
هذا التل ،لتبرص عيناي هذا النهر الذي هو عبارة عن حمم بركانية تثور وتغيل،
يطفو عىل سطحها كل حني وآخر وجوه من البرش أعامرهم مختلفة وتبدو عليها
املشقة والعذاب ،فجثوت عىل ركبتي ألتحقق مام تراه عيناي ،ألتفاجأ بأحدهم
يصعد ألعىل حتى وصل قبالتي صامتًا وكأنَّه يريدين أن أبادر بالحديث ،وجدتُ
عقيل يدفعني ألستفرس عن هذا املكان ،وما سبب وجوده هنا لريد بلسان طليق:
 اإلجابة بسيطة؛ وهي أننا كنا نظن أ َّن الحياة ستدوم إىل األبد ،عشنا عىل مبدأ أننأخذ دون أن نعطي ،واعتدنا أن نخطئ ونطلب العفو ممن أخطأنا يف حقوقهم
وكانوا يسامحون ،وأحيانًا كنا ال نعرتف بأخطائنا باملرة ،وعندما يأيت علينا الدور كنا
غريب أمرنا معرش البرش فعندما يخطئ أح ٌد يف
ُ
نتفلسف ونكون القايض والجالدٌ ،
حقنا ال نسامحه وننتظر املسامحة من املخلوق يف الدنيا وننىس الخالق يف اآلخرة!
اإلجابة يا صديقي دو ًما تأيت متأخرة بعد أن تُقطع مسبحة العمر وتتبعرث عا ًما تلو
اآلخر ،وفجأة هوى لألسفل لتكون يده آخر ما رأته عيناي بعدما اختفى يف تلك
اجفف عرقي الذي كان يتصبب من كل أجزاء جسدي
الحمم الربكانية ،وقبل أن َ
الذي بدأ يهتز ليصبح كغثاء السيل ظَه َرت تلك األنثى الثالثينية تقريبًا بوجهها
سائل إياها:
الجميل الذي يشبه فتا ًة يف سن السابعة عرش فاندهشت ،واندفعت ً
 تخرجني من بني الحمم الربكانية بهذا الوجه الجميل ،كيف؟107

الكاف لتفكر يف الرد أو تزينه لرتد فور سؤايل:
شَ عرت أن ليس لديها الوقت ِ
 هذا ما كنت عليه قبل أن آيت إىل هنا ،غ َّرين جاميل وكنت أتباهى به بني النساءوالرجال ،كم من أنثى عايرتها بأنها ليست مثيل! وكم من رجا ٍل أوقعتهم يف فخ أنوثتي!
منهم من خرس بيته ،وآخر خرس دينه بالبعد عن الصالة والتقرب
بدل من دور العبادة ،ومل
إيل ،واعتياده حانات املجون والعربدة ً
يسألوا أنفسهم جمي ًعا هل تستحق متعة لحظات بيع متا ٍع أبدي؟!
وقبل ان أطرح سؤايل التايل هوت هي األخرى ومل أ َر منها شيئًا ،وكأنها
أرضب كفًا بكف ،أصفع خدي بيدي علني
طيف واختفى ،نهضت واقفًا
ُ
أعرف أين أنا ،وهل هذا حلم أم كابوس أم أنه واقع ،أم أنني مت ويف
طريقي للحساب ،ومن هؤالء وهل هم يعذبون أم أنها هالوس أهذي بها؟!
انرصفت إىل وجهة املكان الذي أتيت منه ،أشعر بذلك من قدماي
اللتان تقودانني ولست أنا الذي أقودهام ،ليقع برصي عىل سيدة
ٍ
وقوام شبايب تعلو االبتسامة وجهها ،تحمل بني يديها
ذات وجه قمري،
ٍ
محمل بالثامر املختلفة ألوانها وأشكالها ،اقرتبت منها ألسألها:
ً
إنا ًء
 من ِأنت؟ وهل أنت إنس أم جان؟ وأين أنا؟!
ابتسمت وكأ َّن القمر ييضء من ثغرها ،وتفوح روائح املسك منها قبل أن تتحدث:
 أنا من حافظت عىل نفسها ،صربت واحتسبت ،أ ٌم لثالثة شهداء ومل أتفوهسوى بجملة «الحمد لله» ودعوت أن تكون املكافأة من عند الله.
كانت ُ
تحول بيني وبينها شجرة كبرية ،هممت ألم َّر من خلفها حتى أستمع
منها أكرث وأجد إجابات ألسئلتي لكنني مل أجد سوى شجرة زيتون ممتلئة عن
والسيدة قد اختفت!
آخرها بالثامرَّ ،
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مل يكن أمامي سوى العودة إىل املكان الذي بدأت منه ،وبينام وأنا يف
طريق عوديت يقع برصي عىل ذلك الطائر الضخم الذي يحلق يف األفق
بجناحيه الكبريين وصوته املدوي ،والذي يردد جملة واحدة يكررها
«إن امللك لله وحده» لن ينازعه فيه أح ٌد من خلقه ،ومن يحاول قسمه»
وبينام يتابع برصي هذا الطائر تتعرث قدمي ألجد شي ًخا ذا لحية بيضاء متكئًا
عىل شجرة ضخمة أوراقها كبرية ذات سامكة ،شديدة الخرضة ،شاهقة االرتفاع،
مدون عليها كلامت مل أستطع قراءتها ،فوضعت يدي عىل كتفه ورحت أسأله:
ليل أم نها ًرا؟ وهل نحن أحياء أم أموات؟!
أين أنا يا شيخ؟! وهل نحن ًفنظر إىل نظر ًة فيها حرسة وشفقة ،ومسح بيده عىل لحيته ،وأسند رأسه إىل
جزع الشجرة ثم أغلق عينيه وبدأ يجيبني:
 نحن أحياء؛ لك َّننا أمواتٌ تزينت لنا الدنيا فغ َّرتنا وألهتنا ،وها نحن منوت فيهاحب
قبل أن نغادرها ،ندفع بعضنا دف ًعا تجاه الخطأ بل نُزين ألنفسنا ولغرينا َّ
الشهوات املخالفة لألديان واملبادئ ،ما من دينٍ إال وقد اتفق أن القتل حرام
والزنا حرام والرسقة حرام والظلم حرام ،ورغم ذلك تتصار ُع األديان عىل تكذيب
رش قتل من يخالفهم والزنا بنساء من يخالفهم
بعضها البعض؛ فاستحل الب ُ
والظلم ومامرسة كل ما ُحرم بدافع الدين ،واألديان براء من هذه األفعال.
خلقنا الله لنعمل يف الدنيا ونُكافأ يف اآلخرة ،كل ما اتفقنا عليه بنو البرش أال نتفق!
ننا ُم وكأننا منسك أرواحنا بأيدينا ونستطيع أن نعود بها للحياة مرة أخرى ،الحياة
ليست بأيدينا وال منلك مفاتيحها ،وعلينا أن نكون مستعدين يف أي وقت ملغادرتها،
أيضا أن منأل حقائبنا بالطاعة ال باملعصية وإنكار فضل الخالق علينا.
وعلينا ً
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وبينام كان جسدي يل ُني لكلامت امللتحي وبدأتُ أشعر بالراحة فقررت
الجلوس جواره مل أجده ،وكأنَّها كلامت ألق َيت عىل مسامعي دون قائل لها،
التفتت ميي ًنا ويسا ًرا فلم أجد أح ًدا سوى ابنتي الصغرية تنظ ُر إيل يف حالة
ُ
دهشة ،عرفت من مالمح وجهها أنَّني كنت أردد بعض الكلامت أثناء نومي.

متت
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عرفات سعيد عاديل

ُمذك َر ِات
قسم السيدة زينب الساعة الثانية عرش ظهر الثالثاء السادس عرش من مارس
لعام ألفني وتسعة عرش.
جلس الرائد حمزة ركن الدين عىل مكتبه األنيق ،وجلس أمامه مساعده وصهره
النقيب يارس الجيزاوي ورجل آخر يجلس بجوارهام عىل كريس وأمامه منضد ٌة
صغرية وكوم ٌة من األوراق ،ينظرون جي ًدا لذلك الرجل ذو الجلباب البلدي الذي
يقف أمامهام مرتعشً ا ،ث َّم دفن الرائد حمزة لفافة التبغ التي كان يقبلها منذ
لحظات يف املنفضة التي تعتيل سطح مكتبه وارتشف ما تبقى من قهوته وهو يقول:
ٍ
كشاهد ملك،
 اسمع يا هذا ،إذا صدقتني القول فسأخرجك من تلك القضيةأ َّما إذا حاولت التالعب يب..
رصخ الرجل باك ًيا وهو يقول:
 أقسم لك يا سيدي أين لن اقول سوى الصدق ،ولن أحاول الكذب أب ًدا.قائل:
نظر الرائد حمزة إىل ال َّرجل الذي يقبع بجواره ً
 فُتح املحرض يف ساعته وتاريخه.ه َّز الرجل رأسه ورشع يكتب ما يقوله ذو الجلباب.
يوم األحد ،السابع من مارس ،الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
يتح َّرك مروان بخطى بطيئة ويحاول جاه ًدا أن يتامسك فالتواجد يف هذا
املكان ويف تلك الساعة يلقي بالرعب يف قلبه ،يرتدي عباء ًة ذات قلنسوة
يحاول بها أن يخفي وجهه كيال يتعرف عليه أحد ،ينري القمر ما حوله بيض
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خافت فيلقي بظله عىل األرض ليزيده رعبًا وخوفًا ،ميسك يف يده عصا
خشبية صغرية ليدافع بها عن نفسه من هجامت الكالب الضالة ورمبا أحد
األشباح إذا أراد الظهور ،يتخطى شواهد القبور الواحد تلو اآلخر مبنتهي
الحذر والرعب ،وقد ساهمت الرياح بإعطائه ما يستحقه من جرعات
الرعب املركزة إثر صفريها املتزايد ،يصدر هاتفه طني ًنا عالمة عىل استقبال
اتصال من أحدهم فيفزع حتى تكاد روحه تخرج من حلقومه ،يجيب عىل
االتصال وهو موق ٌن أنه قد بلل رسواله ببضع قطرات من بوله إثر هذا الطنني.
 ألو. أين أنت يا دكتور؟! لقد أعددت األمانة وأنا يف انتظارك. أنا آت ،ولكن أال تستطيع أن تقرتب مني بعض اليشء فاملكان مرعب ج ًدا. ال تخف يا دكتور فهم أموات ولن يؤذوك يف يشء ،الحي يؤذي أكرث منامليت .وقهقه ضاحكًاِ ،
فطن َمروان ملا وراء حديث الرجل فآثر السالمة وأن َهى
يصب عيل رأسه اللعنات ويذكر نفسه
املكاملة ،ومىض يف طريقه مرتعشً ا وهو ُّ
بجائزته الكربى التي طاملا سعى إليها حتَّى وصل إىل ضالته املنشودة ،مقربة
يف أطراف منطقه (ت ُرب الغفري) يظهر عليها القدم ويحتل التهدم أطرافها وقد
هيكل عظم ًيا
نحيف للغاية حتَّى أنك تحسبه ً
وقف أمامها ٌ
رجل طويل القامةٌ ،
قصيا وشالً أسود ،يغطي عينه اليمنى بطرف عاممة قد انسدلت
يرتدي جلبابًا ً
جوال صغ ًريا وما إن رأى مروان حتَّى لوح
من فوق رأسه املكورة ،ويضع بجواره ً
ٍ
بخطوات رسيعة إىل حد ما ،وما إن
له ورفع الجوال عىل كتفه واتجه نحوه
مبتسم وقد ظَهرت من بني
اقرتبا حتَّى وضع جواله عيل األرض ،نظر إىل مروان
ً
شفتيه تلك السنة الذهبية التي تحتل أعىل فمه وظل ُ
يفرك يديه يف بعضهام
وهو ينظر إىل مروان الذي فهم ما أراده فأخرج من رسواله مظروفًا أبيض
قائل:
ودسها يف يد الرجل ً
يحوي الكثري من األوراق املالية فئة املائتي جنيهَّ ،
 هذا ما اتفقنا عليه ،عرشة آالف من الجنيهات.112

رشع الرجل يف ع ِّد النقود وهو يقول:
_حسنًا يا دكتور ،ولكن كل زمالئك الدكاترة الذين أتعامل معهم يطلبون يف الغالب
جثةرجلٍ بالغأوأجزا ًءمنه،ملاذاطلبتأنتجثةذلكالطفلالذيمليتخطثالثةأشهر؟
متعلل بأنه ال
ً
قالها وهو يشعل لفافة تبغ ويعطي أخرى ملروان الذي رفضها
قائل:
يدخن ،ث َّم أردف ً
 أنا أع ُّد الدكتوراة يف طب األطفال ،ثم أنا أعطيتك ثالثة أضعاف ما يدفعهلك طلبة الطب.
قائل:
هز الرجل رأسه وهو يهم باالنرصاف فاستوقفه مروان ً
 أين تذهب؟! ألن تخرجني لبداية الطريق؟!قائل:
ابتسم الرجل يف لزوج ٍة ً
 مل يكن هذا اتفاقنا يا دكتور ،إذا أردت أن أساعدك يف الخروج فهذا له حساب خاص.لعنه مروان آالف امل َّرات يف نفسه وهو ينقده خمس ورقات من فئة املائة
جنيه حتَّى يرفع الجوال عىل دراجته البخارية ويركب مروان خلفه ،ليبدأ
الرجل يف التهام الطريق الرتايب املم َّهد بني القبور ويصل إىل السيارة التي
كانت بجانب الطريق وقد استند أحدهم عىل جسدها يدخن لفافة تبغ
برشاهة ،ما إن ملح مروان حتَّى اقرتب منه يساعده يف حمل الجوال ليضعه
التيب الذي كان يقهقه
يف مؤخره السيارة ،ث َّم انطلقا م ًعا تاركني خلفهام ذلك ُّ
يتحسس هاتف مروان الذي سقط من جيب رسواله دون أن يشعر به.
وهو َّ
******
قسم السيدة زينب ،الساعة الثالثة بعد ظهر الثالثاء ،السادس عرش من مارس،
لعام ألفني وتسعة عرش.
113

 أكمل يا حسني ،إين أصغي إليك بوضوح ،ماذا حدث بعد أن أخذمتا جثةالصغري من حارس املقربة واتجهتام إىل منزلكام؟!
قالها الرائد حمزة وهو يستند مبرفقيه إىل مكتبه ويتج َّول بنظره حول ذلك
الفتي رث الحالة ومحاميه الذي يقف بجواره ،ث َّم تبادل النظرات مع النقيب
قائل:
يارس الجيزاوي ،استأنف الفتى حديثه ً
كل
 مل أكن أعلم ما هو اليشء املوجود داخل الجوال أو ما يخطط له مروانُّ ،ما كنت أعرفه أنه طلب مني أن أُقله بسيارة أيب من منزله إىل تلك املنطقة وأن
أُعيده إىل منزله مر ًة أُخرى؛ فمروان مل يكن ميتلك سيارة فهو محدود الدخل
يعيش عىل ِ
معاش والده فلذا طلب مني أن أوصله بعدما يأخذ شيئًا من هناك،
ُ
حتَّى أين مل أكن أعلم أنها منطقه مقابر ،ولو كنت أعلم ملا ذهبت أب ًدا فأنا أخيش
تلك األشياء ج ًدا ،ولكني الحظت أن ذلك الرجل الذي كان مروان ميتطي خلفه
متوجسا ونحن يف السيارة عائدان إىل منزله:
الدراجة البخارية يلقبه بدكتور فسألته
ً
 ملاذا يناديك ذلك الرجل بدكتور؟ أال يعلم أنك خريج كلية التجارة؟! وماالذي أخذته منه يف ذلك الجوال؟!
سأقص عليك كل يشء يف املنزل يا حسني ،ولكن دعني اآلن فقدماي مل
 ُّتعودا تحتمالنني.
قالها وأغلق عينيه وهو يف ُركُهام بينام انتبهت أنا نحو الطريق وأنا افكر
فيام يوجد داخل هذا الجوال حتَّى وصلنا إىل منزل مروان ،صعدنا سويًا إىل
شقته التي كانت يف الطابق الرابع واألخري حيثُ كان يعيش وحي ًدا فقد تويف
والداه وهو صغري وكفله جده من والده الذي تويف منذ قرابة ستة أشهر ،وقد
تغري حاله متا ًما بعد وفاه جده فبدأت ترصفاته تأخذ طابع العدوانية أحيانًا
واالنطوائية أحيانًا ،ومل يكن ملروان صديق سواي ،اعتدت عىل زيارته يوم ًيا
ِ
واملبيت معه يف شقته التي ورثها عن والديه ،وكان أيب يثق به ويراه منوذ ًجا
للشاب املكافح ،وبعد أن دلفنا من باب الشقة وقفت يف منتصف الردهة وأنا
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قائل:
أنتظ ُر الكثري من التفسري ملا حدث ،ولكن مروان قد فاجأين عيل غري عادته ً
 اذهب أنت اآلن؛ فأنت تبدو متع ًبا ج ًدا وقد أرهقتك معي ،وإين أنتظركغ ًدا ليك متر عيل حتى أرشح لك تفصيل ًيا ما عقدت العزم عىل تنفيذه.
يغلق باب منزله يف وجهي بطريق ٍة فجة ،ألول مرة أشعر أنني غري
قالها وهو ُ
مرحب يب يف منزل صديقي ،وقد اعتزمت مقاطعته بعد هذا املوقف املشني
ٍ
فقد طردين من منزله حرف ًيا مستخد ًما ألفاظًا مهذبة ،وتجمع يف ذهني
الكثري والكثري من األسئلة التي ال يوجد لها إجابات ،فمن ذلك الرجل الذي
قابله؟! وترى ما هو اليشء املوجود يف الجوال؟! واألهم من ذلك :ملاذا مل
يدعني للمبيت يف منزله فقد تأخر الوقت؟! مع العلم أننا إذا كنا يف موقف
ِ
بأغلظ األقسام أال أرفض.
يل
رص عىل مبيتي يف منزله ويقسم ع َّ
مشابه كان ي ُّ
اتصالمنمروانفسألته ُمتع ًبا:
ويفاليومالتايلاستيقظتعىلرننيهاتفياملنزيل،وكان ً
 ملاذا تكلمني عىل الهاتف األريض وال تكلمني عىل هاتفي الجوال؟!يل قائِ ًل :أنه ال يجد هاتفه ،وألح عيل أن أكون أمامه يف التو والحال
فرد ع َّ
وأال أتأخر عليه أب ًدا ،وبالفعل بعد ما يقل عن الساعة بقليل كنت أقف أمام
باب منزله وأدق الجرس ،فتح يل بابه وقد استحالت عيناه احمرارا ككتلتني من
مم يدل أن النوم مل يزره منذ تركته أمس.
الدماء ،وكان أشعث الشعر غري مهندمَّ ،
دلفت إىل البهو الواسع الذي يتوسط مسكنه ألجلس عىل مقعدي املفضل بينام
انشغل هو بتحضري كوبني من القهوة التي أفضلها ،وبينام هو مشغول دلفت إىل
يل من هول
الحامم ألقيض حاجتي فرصخت رصخ ًة مدوية ،ث َّم سقطت مغش ًيا ع َّ
ما رأيت فقد كان يرقد يف املغطس جثامن طفل صغري بال رأس ،وحينام أفقت
كنت مقي ًدا إىل كريس خشبي من أطرايف األربع بحبلٍ غليظ وقد ك َّمم فمي
ُ
برشيط الصق ،ث َّم سحب كرس ًيا خشب ًيا وجلس أمامي وهو ميسك يف يده محق ًنا
سحب الدماء وأنا أكاد أقطع أطرايف ،وأنا أحاول
طب ًيا ،ث َّم حق َنه يف وريدي وبدأ يف ِ
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الخالص من تلك الحبال التي تعترصها ،ث َّم وضع غطاء املحقن وأمسكه يف يده
طويل وأخرجه ببطء وقد رشع يف رشح ما انتوى فعله وأنا
وهو يسحب شهيقًا ً
مرتعب مام يقول حتَّى كادت عيناي أن تقفزا من مقلتي من هول ما سمعت.
ٌ
******
 أكمل يا حسني ،أسمعت؟!هكذا كان رد الرائد حمزة ركن الدين عندما توقف حسني عن الحديث ،قالها
وهو يشعل لفافة تبغ ويعطي أخرى لحسني الذي رفضها ألنه ال يدخن وألن
دخان لفائف التبغ يثري معدته ويشعره بالغثيان ،أرجعها الرائد حمزة إىل مكانها
قائل:
ونظر لحسني نظر ًة مغزاها أن كيل آذان صاغية ،فأردف حسني يحيك ً
يل يف حيايت حيث إن مروان
 كان ذلك اليوم من أصعب األيام التي مرت ع َّقد تركني مقي ًدا طوال اليوم دون طعام أو رشاب؛ فقد كان يخاف أن يفك
كاممتي فأرصخ لذا فقد أمسك بهاتفي النقال ،وأرسل رسال ًة نصي ًة لأيب
مفاداها أنه مريض بشدة وأنني سوف أمكث معه طوال اليوم والليلة
حتَّى يسرت َّد صحته ،ث َّم استغرق باقي اليوم يف عمل أشياء مل أكن افهمها.
أزاح سجاد البهو وح َّرك مائدة الطعام الضخمة بعي ًدا حتَّى أصبحت األرضية
عارية ،ث َّم مكث ميسح األرض جي ًدا وينظُفها كاألمهات قبل األعياد ،ث َّم
اختفى يف غرفته فرت ًة طويلة حاولت فيها جاه ًدا أن أمتلص من وثاقي فلم
فضل عن أين مل يعد لدي أدىن قوة ملواصلة
أستطع ألنه كان موثقًا جي ًدا ً
املحاوالت ،استسلمت ألمري الواقع وم َّر الوقت بني الصحو وفقد الوعي
انتبهت لباب غرفته يفتح عند الساعة الثانية عرش فخرج وهو يج ُّر
حتَّى
ُ
قائل:
جوال قامشيًا ،وجلس أمامي بعدما وضعه عىل األرضية النظيفة ً
ً
 صديقي العزيز ،منذ صغرنا ونحن متالصقان كظلني حتَّى أ َّن الناس يف بعضاألحيان ظنونا إخوة ،كنا نلعب سويًا ونعبث سويًا؛ لذلك أردت لك ما أردته
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لنفيس ،فكر بها جي َدا ،أنت تعلم أين منذ صغري وأنا مولع بقصص الرعب وحياة
الجن واليوم جاء اليوم الذي نحصد فيه مكافأتنا الصغرية ،لقد أعددت كل يشء
فتعويذة الخدمة التي ستسخر لنا الجان _التي كنت أبحث عنها يف أمهات
الكتب ملدة ثالث سنوات كاملة_ معي وكل األدوات التي تحتاجها التعويذة
للنجاح متوفرة ،وإين أعلم أنك ترتعب من تلك األمور ولكن حينام تحصل عىل
كل ما تتمناه وتحقق لك الخدمة كل ما تحلم به ستشكرين عىل ما فعلت.
قالها ونهض من مكانه متج ًها إىل الجوال امللقى عىل أرضية البهو ومل يبال بكل
تلك الهمهامت التي أصدرها ،فتحه ليخرج منه قنينه مليئ ًة بالدم واملحقن الذي
أخذ مني الدماء بواسطته ،ث َّم فتح القنينة وأفرغ فيها املحقن وهو يقول يل:
اآلن اختلطت دمايئ بدمائك وأصبحت تشاركني ذلك فعل ًيا.
قائل:
ومد يده ليفك عني الكاممة املوجودة عىل فمي ،فرصخت فيه ً
حال وإال سأقتلك يا
 أجننت!! لن أشرتك معك يف تلك السخافات ،ف َُّك وثاقي ًمروان ،بريب سأقتلك.
لطمني عىل وجهي بكل قوته فأخرسني ،ث َّم شدين نحوه من تالبيبي وهو
يصيح :لن يوقفني أحد مهام كان الثمن.
فالتزمت الصمت نهائ ًيا إذ مل يكن هو صديقي مروان الذي أعرفه ،كان كأ َّن
شياطني الكون جمي ًعا قد تجمعت يف عينيه.
أجهش ُحسني بالبكاء وأصدر الكثري من النهنهات القوية وهو األمر الذي دفع
َ
كوب من الليمون لتهدئته ،ث َّم انتظره بضع دقائق قبل أن
الرائد حمزة لطلب ٍ
قائل :أكمل يا حسني ،أنا أسمعك.
يستك ِمل ً
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قائل:
استطرد حسني ً
 ترك قمييص ،ث َّم اتَّجه إىل الجوال القاميش وبدأ يف إفراع محتوياته؛ فأخرجِ
قصاصات الورقِ القدمية املصف ِّر لونها
حج ًرا أسود وستة شموع حمراء ،وبعض
والتي كانت مطوي ًة ومكتوبه بخط سيئ ،ورأس الطفل الصغري الذي ترقد
جثته يف حوض االستحامم باملرحاض ،وسيخان صغريان كاللذين تستخدمهام
النساء يف التطريز ،وكوم ًة من الشعر األسود الفاحم املتشابك بالدبابيس
والطني ،وجل ًدا أسود مسلو ًخا لحيوان أظنه قط ،وقنين ًة مليئ ًة باللنب وكوم ًة
كبري ًة من البخور ،ورشع يف رسم نجمه داوود بالحجر األسود عىل أرضيه البهو،
ث َّم سكب قنينه الدماء بداخل النجمة ،كان يفعل ذلك وهو يتمتم ببعض
الكلامت التي كان يقرأها من القصاصات التي كانت بحوزته ،ث َّم وزع ست
شمعات _والتي علمت أنها مصنوعة من دهن الخنزير_ عىل رؤوس النجمة
ٍ
بصوت مسموع ولك َّنه
الستة وبدأ يف إشعال لهيبهم وهو يقرأ من القصاصات
كالم غري مفهوم ،وما إن أشعل آخر شمعه حتَّى شعرتُ بربود ٍة شديده تجتاح
الغرفة وارتعاش يف اإلضاءة فنظر يل وهو يصيح:
 لقد طردت عامر املكان ،وأنا اآلن مستع ٌد الستضافة ٍواحد من ملوك الجان السبع.
ارتعشت اإلضاءة بش َّدة ،ث َّم انفجرت املصابيح التي كانت تنري منزله جميعها،
وعىل ضو ِء الشموع أخذ يصيح بكل ما أويت من صوت وهو يقرأ من القصاصات:
“من أفضل ساللة اإلنس إىل ملك ملوك املاملك السبع ،أقسمت عليك برب
األكوان أن تظهر يف األوان ولك مني األمان» وأخذ يكررها وهو يشعل البخور
ويوزعه حول نجمه داوود املرسومة عىل األرض واملضاءة بالشموع ،ث َّم م َّد
يده وأمسك رأس الطفل الصغري ووضعها يف منتصف النجمة متا ًما وعاد يتمتم
بكلامت مل أفهمها ،كان يقرأها من القصاصات وبدأتُ أشعر بحركات حويل
وكأ َّن البهو قد امتأل بالبرش الذين يطوفون حولنا ،ث َّم بدأ بعدها بنتف كومة
الشعر املليئة بالدبابيس والطني ووضعها عىل رأس الرأس البرشي املوجود
تهب من حوله ،وكأننا يف الصحراء،
يف منتصف النجمة فشعرت بريا ٍح قوية ُّ
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ٍ
بصوت أحمر ناري متداخل يأيت من الال مكان فأرسع إىل
ثم أضا َءت الغرفة
الجلد األسود املسلوخ ووضعه عىل الرأس ليغطيها ،اشتعلت الغرفة يف توها
وتح َّولت إىل كوم ٍة كبري ٍة من اللهب والتي كان مركزها الجلد املوضوع أعىل
ال َّرأس فسكب قنينة اللنب عىل ذلك الجلد وهو يرصخ بكل ما اويت من قوة
بتلك الكلامت التي كان يقرأها من القصاصات ،وما إن أت َّم سكب اللنب
حتَّى ع َّم الدخان الغرفة ،دخا ٌن رمادي اختلط بدخان البخور حتَّى استحالت
الرؤية؛ فأمسك السيخان الصغريان وغرسهام يف جلد القط وهو يصيح:
 الأمان األمان ،األمان من ملك ملوك الجان.فتشكَّل الدخان عىل هيئة رجلٍ كالبرش ولكنه ال يقف عىل قدمني ،ورأسه
مغلف
أصلع يخرج منها قرنان صغريان ،ويعلو رأسه لهب أحمر ناري
ٌ
ذيل أحمر طويل ،وما إن تشكَّل هذا ال ُّدخان
بلهب أزرق ساموي ،وله ٌ
ذهبت يف ٍ
حتَّى
ثبات عميق فقد تخلت عني كل حوايس وإدرايك ،وفقدتُ
ُ
كل ما أتذكره أين أفقت من تلك الغيبوبة فلم أجد
الوعي مد ًة ال أعلمهاُّ ،
أرضا وفاغ ًرا فاه ،شاخص العينني إىل أعىل وال
إال مروان
ملقى عىل ظهره ً
ً
يتحرك ،فأخذت أرصخ وأرصخ وأرصخ وأنا أمتلص من قيودي حتَّى استطعت
أحل يدي ،وبدأتُ يف تحري ِر نفيس ،ث َّم هرعت إىل خارج املنزل
أخ ًريا أن َّ
أستنجد بجريانه و ُهم اتَّصلوا بكم ،هذا ما حدث دون أي زيادة أو نقصان.
ه َّز الرائد حمزة رأسه وهو ُّ
جرسا مثبتًا بجوار مكتبه فدخل أحد أفراد
يدق ً
الرشطة وهو يؤدي التحية العسكرية.
 سوف نستضيفك بضع ساعات يا حسني حتَّى نقفل املحرض.قالها الرائد حمزة وهو يومئ لفرد الرشطة الذي أمسك بذراع حسني واقتاده
قائل:
بينم تكلَّم املحامي ً
َخارج الغرفةَ ،
 أريد أن أُفرج عن موكيل بضامن محل إقامته.119

 حسنًا ،ولكن بعد انتهاء املحرض ،واآلن ميكنك االنرصاف.خال املكتب إال من حمزة ويارس اللذان انتظرا إىل أن خرج كاتب املحرض من
املكتب ،ث َّم قال حمزة:
 ما رأيك يف تلك القيضة يا يارس؟ إنها انتحار بال شك ،ولو كان مروان هذا ما زال عىل قيد الحياة لوجهت لهتهمة رسقه جثامن من املقابر ،واس ِتغالل صديقه تحت وطأة التعذيب.
شبح ابتسام ٍة عىل شفتيه ،األمر الذي دعا
ه َّز الرائد حمزة رأسه وقد ارتسم ُ
رأي آخر يا سيدي؟
يارس للسؤال :أولَك ٌ
 هناك يش ٌء أشك به إذا حدث سيغري مسار القضية ،فقط استدع تقريرالطب الرشعي واستصدر أم ًرا من النيابة بتفتيش شقه حسني.
قالها وهو يضع سالحه يف حزامه ويغادر املكتب تاركًا وراءه يارس يغوص يف بحر الحرية.
قسم السيدة زينب ،الساعة الواحدة ظه ًرا ،األحد ،الواحد والعرشين من
مارس ،عام ألفني وتسعة عرش.
كان الجميع يتجمع حول املقدم حمزة ويهنئونه بعبقريته يف حل تلك
القضية املعقدة ويباركون له الرتقية ،وحينام فرغ الجميع من املباركات
وفرغ املكتب إال من حمزة ويارس الذي كان غارقًا يف الذهول قال لحمزة:
 البد أن تخربين كيف استطعت أن تحل تلك األحجية الصعبة؛ فقد كان رأيس عىلوشك االنفجار وقد كنت موق ًنا أنها انتحار ،كيف استطعت أن تثبت العكس؟!
قائل :أمل تفهم بعد؟!
قهقه املقدم حمزة عال ًيا وجلس عىل مقعده ً
 بل فهمت ،ولكن أريد أن أعرف كيف استطعت حلها.120

قائل:
قالها يارس وهو يجلس عىل الكريس املقابل لحمزة الذي أردف حديثه ً
لفت نظري
 بعد أن سمعت شهادة حارس املقابر الذي أعطاهم جثة الطفل َيف حديثه أنه أعطي ملروان لفافة تبغ فرفضها بحجة أنه ال يدخن ،ث َّم ذكر أنَّهام
شخص يف انتظار مروان يجلس
حني خرجا عىل دراجته نحو السيارة كان هناك ٌ
عىل مقدمه السيارة وهو يدخن ،أي أنه باملنطق مروان ال يدخن وحسني
عرضت عىل حسني لفافة تبغ يف التحقيقات رفضها بحجة
يدخن بينام حينام
ُ
أنه ال يدخن فلفت ذلك انتباهي ،وحينام كنت يف مرسح الجرمية وجدتُ عيل
الطاولة منفضة سجائر مليئة باألعقاب ،ومبا أ َّن مروان كان يعيش وحده يف
املنزل استنتجت أنها منذ أكرث من يومني فأنت تعلم أ َّن الذُّكور املدخنني دامئًا
ما يعشقن رائحة السجائر املنطفئة منذ فرتة ،وحينام ترابطت كل تلك األمور
يف ذهني وصلت لآليت :أ َّن مروان يف الحقيقة يدخن بدليل أعقاب السجائر يف
شقته وأ َّن حسني ال يدخن بدليل أنَّه كان بحوزتنا يومني كاملني ومل يذق بهام
وحينم عرضت عليه لفافة تبغ رفضها وهو ما يتناىف مع أقوال
طعم الدخان،
َ
حارس املقربة ،ومبا أ َّن الشخص الذي كان يتحدث إليه حارس املقربة كان يُخفي
مالمح وجهه ومروان وحسني تقري ًبا متامثالن يف الجسد استنتجت أ َّن الذي كان
مع صاحب املقربة هو حسني ذاته وليس مروان ،وهذا يغري الكثري من القضية،
وبعد تفتيش منزل حسني وعثورنا عىل الكتب التي تتعمق يف علم النفس
والسيطرة عىل اآلخر ،وبعد تقرير الطب الرشعي الذي أثبت أ َّن الدماء يف تلك
القنينة هي دماء مروان فقط وليست دمائهام م ًعا ،وأ َّن البصامت عيل القنينة
هي بصامت حسني ،وأخ ًريا نفي جريان مروان سامعهم صوت حسني الذي
أدركت أ َّن حُسني
كان يرصخ بعد الساعة الثانية عرش كام ادعى ،حينها فقط
ُ
كل ذلك مع مروان فقد كان مسيط ًرا
اختب َّ
مل يكن مقي ًدا كام ادعى بل إنَّه َ
عليه سيطر ًة تامة أو مبعني ّ
أدق حسني هو من قام بكل يشء منذ البداية،
ولك َّنه استخدم مروان كقربانٍ برشي بعد أن أقنعه بطريق ٍة ما مبا يخطط له.
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خرجت عينا النقيب يارس من مقلتيهام من الذُّهول ونظر إىل املقدم
نهض من مكانه وأ َّدى التحية العسكرية وانرصف من
نظر َة إعجاب ،ث َّم َ
ٍ
صمت تام ،بينام قهقه حمزة ضاحكًا من ردة فعل زميله
املكتب يف
وصديقه وصهره وأر َجع ظهره إىل الخلف عىل كريس مكتبه وأغمض عينيه.

متت
محمد مصطفي أبو حمزة
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ذات ُحلْم
ُ

رصاخ وهلع من نسوة الحارة ،الكل يجري تجاه صوت االنفجارالذي
أحدثارتجاج يف البيوت املجاورة وسط الهرج نساء يبحنث عن ابنائهن خوفا ان
اصيبوا ورجال تكرب والبعض يتعجل املطافئ واإلسعاف  ،الغريب أن ال أحد
يلتفت ل عفاف التي تجلس عىل الرصيف املقابل ملنزلها الذي يخرتق ،متورمة
العينني ساهمة وبيدها مقص القامش ملطخ بالدم  ،وباليد األخرى شحمتي
أذن مقطوعتني يتدىل منهام حلق ذهب يقطر الدم منه لكن أين اللسان
املقطوع ؟ تتساءل عفاف ...كان بالحلم لسانها مقطوعا مع شحمتي أذنها !!
تنظر للجميع دون ان تراهم فهي الجئة إىل إدمانها الذي تستعذبه  ،مخدرها
الذي يسكن آالم روحها املعذبة  ،تذهب بعييدا حيث بحار وشطآن  ،مالبس
جميلة  ،حبيب وسيم يحملها ويلف بها  ...ترصخ وتضحك يف آن واحد
يشاركها ضحكها ،ال ينطق اسمها كام ينطقه البرش بل يغنيه ..صوته لحن
ك آلة تشيللو تعزف لحنا هادئا لكنه عميق ك طبيعتها  ،تسمع همسته...
أحبك وتقول له أنطقها ثانية ليقول أحبك ويرصخ احببببك وهو يحملها
ألعىل وترصخ مع رصخته ،ذلك دواؤها الذي عوفيت معه معدتها من
نوبات قيئ  ،اضطرت معها االم لدفع مبلغ الكشف لتشفى عفاف وتستطيع
مواصلة عملها  ،لتفجأ االم بأمر الطبيب برضورة عرض عفاف عىل طبيب
نفيس ...ماذا ؟ تقولها االم وهي ترضب صدرها  ،تنهره ويتطور االمر إىل
السباب ومطالبة االم باسرتداد مثن الكشف فيطردهام الطبيب من العيادة
ويستمر مرض عفاف والتستطيع معه اإلنتهاء من حياكة اثواب الزفاف
املطلوبة منها واالم تدعو عليها جيئة وذهابا فهي تحتاج للامل ملقاول البناء ،
حتى..تأتيها احالمها فتعيش بها وعليها
تحيك عفاف فساتني العرائس وترى السعادة عىل وجوههن وملعة اعينهن ...
تسمع منهن الحكايا عن خطيب هذه وزوج تلك وغرية األخرى عىل حبيبها ...
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من وسط ضجيج االصوات بعقلها الذاهب بعيدا يأيت صوت األم الغليظ الذي
يوقظ عفاف من حلمها ليذلها بأنها منحوسة يصيبها بالضجر وضيق بالتنفس
ينبئ عن نوبة صداع جديدة  ،تعايشها عفاف مع كل إيقاظة مريرة لواقع أم ّر
 نعم يا حاجة  ..فيه إيه الداء اليل بقى مالزمك  ...هنبطل نرسح ونشوف شغلنا امتى هه  ..فستانالعروسة اليل فرحها االسبوع الجاي لسه مرضبتيش فيه مقص وخدي بالك
بالطريقة دي هنخرس ال.......
يتالىش صوت األم تدريجيا ويأيت صوت رصاخ خارجي  ،مغلف بالخوف  ،تلتفت
عفاف فإذا نسوة تشري إىل ماتحمله بيدها ...تتساءل مالهن النسوة ؟ ....ومن قلب
ضجيج عقلها يعود صوت النورس الجميل وهو يطري فتذهب اصوات النساء
بعيدا مع هواء البحر  ،وهي فوق اليخت الخاص بحبيبها يعلمها صيد السمك
ويشويه لها  ..يطعمها يف فمها  ...هو نفس املشهد من ذلك الفيلم األجنبي الذي
شاهدته خلسة بعد ان نامت امها بعد رشب كوب النعناع اليومي الذي اعتادته
من يد عفاف التي اعتادت هي األخرى ان تضع فيه اقراص مضاد الحساسية
النفسية التي اصابتها الشهر املايض  ،لتذهب األم يف سالم إىل احالمها ببناء الدور
الثالث ألبنها فقد امتت بناء الدور الثاين وفرشته باألثاث ليتزوج األبن التايل لعفاف
وبقى األبن االصغر  ،يجب أن تجمع له مثن( الشبكة ) وبعدها تكمل البناء ومن
ثم تنضم لجمعية مع جاراتها لتقبضها اوال لثمن االثاث واالجهزة الكهربائية ...
من داخل عقلها املتعب يعود صوت رصاخ األم ليغطي عىل صوت النورس و
رصاخ نسوة وأطفال الشارع...
تتلفت عفاف تبحث عن امها  ..لكن أين هي ؟ أين ذهبت وتركت صوتها
هاهنا  ...ليته ذهب معها
ترتفع دقات قلبها فزعا وتزيد آالم رأسها
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صوت األم  :انت سمعاين
عفاف :ايوه ايوه حارض هخلص الفستان
االم :فستان ايه  ،بقولك عاوزين ناخد باقي فلوس خياطة الفستان برسعة ..
عيد ميالد مرات اخويك قرب وعاوزة اشرتي لها حلق ذهب
عفاف :ذهب ايه يا حاجة  ،حرام علييك .
االم :حرمت علييك عيشتك  ،يعني ادخل عليهم يف عيد امليالد ايد ورا وايد
قدام وحامته العقربة تدخل بهدية ذهب واخذل ابني  ،وتحس حامته انها
احسن مني ..ابدا الحصل وال هيحصل
تفاجئها عفاف :وانا  ،انا يا حاجة مش بنتك  ،تعبي وشقايا دا كله لهم مش
حرام  ،انا مح..
تردها االم عن تسمية حاجتها بصفعة قوية تصيب عينها فتتورم يف لحظتها
صفعة مثل كل الصفعات السابقة وإن كانت صفعات رفضها الزواج من الرثي
العريب العجوز كانت أقوى واكرث عددا
كان العريس يقارب الثامنني  ،جاء مستندا إىل ذراعي إبناه الكبريان  ،يكاد ال
يستطيع التنفس من ازمات الربو التي حرض خصيصا إىل مرص للعالج منها ليقنعه
احد سامرسة الزواج بالصغريات بالزواج لتجديد شبابه  ،وتنتهز االم -التي رفضت
كل من تقدم للزواج منها  -الفرصة بطلب مهر مبالغ فيه وشبكة مبهرة و ،و ،و
وبعد تلقي الصفعات املعتادة تقرر عفاف املوافقة عىل الزواج لتتخلص من
جلستها املؤملة للحياكة التي برعت فيها  ،والسكن يف قرصه ببلده ويكن لديها
خدم كثري  ،واألهم البعد عن امها التي انتظرت خمس سنوات عجاف لتتخلص
من تسمية الجارات لها ب أم عفاف وكأنه سباب متحوال إىل تاج مسمى أم محمد
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يوثق الزواج يف الشهرالعقاري  ،وتكتشف عفاف انه زاوجا بال أي مكاسب
ف السفر لبلده لن يكون  ،لن تتمتع بالقرص بل مجرد شقة مفروشة واألهم
زيارة االم لها يوميا لتخلصها من اللحوم والفاكهة التي ينوء بها مربد الطعام
الترى عيني عفاف أي برش حولها  ،..كلهم غيالن  ،إال إبن زوجها الحنون
هو البرشي الوحيد الذي يأيت كل يوم مساء بعد نوم والده ليواسيها
و يرسي عنها بعد عناء اليوم مع زوج تنتابه نوبات السعال كل يوم حتى
يتناول اقراصه ويستنشق بخاخة توسيع الشعب الهوائية ويذهب يف
نوم عميق  ،يذكرها مبرض ابيها الراحل  ..كان غوال هو اآلخر اليرضبها
وأمها إال بحزام رسواله لتصنع حافته املعدنية خرائط وشقوق يف وجههام
كم هو رقيق إبن الزوج ..يقول لها ان كوب الشاي من يدها ال يضاهيه أي
كوب شاي آخر وهو صادق النه مل يقل انها جميلة  ،يالطفها ويحادثها حتى ....
تطوع بجعلها أنثى بدال عن أبيه  ،ويكتشف اإلبن الثاين للزوج مأساة ارسته بزنا
اخيه مبحرمته  ،ومرة ثانية تعود الصفعات لوجه عفاف عىل يد األبن املفجوع
ويكتشف اإلبن الثاين للزوج مأساة ارسته بزنا اخيه مبحرمته  ،ومرة ثانية تعود
الصفعات لوجه عفاف عىل يد األبن املفجوع ويطردها من البيت  ،تتوسل له
عفاف أال يفضحها وان يسمح لها بتغيري مالبسها والتنزل قبيل الفجر مبالبسها
الشفافة التي اشرتاها لها أبوه النائم بالداخل
تبدل عفاف مالبسها باكية داعية عىل ابن الزوج الذي احبته وترك اخيه
يصفعها بال مباالة وكأنه مشهد متثييل من ممثليني سييئ األداء  ،وكأمنا صعد
دعائها إىل السامء رسيعا وكام حدث بحلم يقظتها وهى تلملم شتاتها قبل
عودتها لبيت االم  ،اشتعلت الشقة مبن فيها إثر نسيانهم براد الشاي عىل
النار ! ،واغلب الظن ان فوران املاء اطفأ النار وينترش الغاز الذي يشتعل
بفعل إشعال اإلبن لفافة تبغ !!  ،ولوال شهادة البواب بانرصافها قبيل الحريق
ألتهموها بقتلهم  ،وتعود خالية الوفاض ألمها سوى من اساورها الذهبية
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التي اخفتها عن ابنه الذي انتزع من صدرها السالسل الذهب  ..وتكمل امها
بخلع تلك االساور من يدها  ،تاركة لعفاف خاتم وحيد يف إصبعها  ،لتكمل
االم تأثيث شقة ابنها بعد علقة محرتمة نالتها عفاف ألعرتاضها عىل خلع
االساور  ،وكان هذا الحلم هو حلم اليقظة السيئ الوحيد الذي رأته  ،ف دامئا
احالمها وردية جميلة تخصها وحبيب احالمها اليوجد بها أحد ممن تكرههم ...
عني عفاف تحيطها هالة زرقاء متورمة  ،حاولت االم بكل الكامدات ووصفات
الصيدلية املجاورة لشفاء العني دون جدوى ،وال يكتمل الثوب املنتظر وال تقبض
االم املال  ،فتطلب من عفاف خلع خامتها الوحيد لبيعه ورشاء الحلق هدية
زوجة األخ ...وترصخ عفاف رفضا  ،فتتلقى من االم لكمة قوية متعمدة يف
عينها األخرى قائلة ان عينا عفاف اصبحتا بال فائدة ولتقلع عن متردها الغريب
بعد إنتهاء عيد ميالد زوجة األخ  ،تعد عفاف للعائلة ألذ اكواب شاي  ،الغريب ان
يتكرر نفس حلم اليقظة السيئ جامعا كل من تكرههم  ،وهي تغسل االكواب
من أثر اقراص الحساسية املذابة يف براد الشاي بوفرة  ،واألغرب ان يتحقق الحلم
،..نريان مشتعلة باملنزل مبن فيه نتيجة نفس السبب براد الشاي املنيس عىل
املوقد  ،والفارق ان خرجت عفاف من املنزل لتجلس عىل الرصيف املقابل قبل
إشتعال النريان بثواين و اإلرتياح يطل من خطني وسط كومتي الزرقة املحيطة
بعيني عفاف وهي تخلع الحلق من شحمتي األذن املقطوعتني وتضعه بأذنيها

متت
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إميان الوكيل

األ َرق امل ُ ِميت
ٍ
ساعات طويلة تأىب انبالج
السامء ،الهدوء يسيط ُر
مل تكن ليل ًة عادية فالنجوم تزي ُن َّ
الفجر ،وسواد عمقها بعمق أمواج البحر ،غائر ٌة ال يتهيأ لناظ ٍر البداية من النهاية.
الصمت وأنني العيون
بعد جدا ٍل دام كث ًريا وعصيانِ الذاكرة عن َّ
حسان قرص ،منوم واستسلم،
املطالبة بالسكون معلن ًة الثورة عىل األرق تناول َّ
الحت الستائر فجأة وسقطت ساعة الحائط وبدأت األور ُاق تتطاير من
مكانها وأصواتٌ غريبة تنئ كأنها بومة ترصخ بالخراب ،وعاد مرور الوقت
القاتل والجو املخيف كأحداث فيلم هوليوودي من إنتاج هذه السنة ،بدأت
الخطوات تقرتب واألصوات تهمس واألشباح تتقدم منه شيئًا فشيئًا ،ما إِ ْن
امت َّدت عىل الرسير بقبض ٍة مريعة استيقظ مرتعشً ا ً
كل فرائسه مرتجفة.
تتحرك ُّ
يا إلهي ماذا يحدث؟
أين أنا؟
من أفلت ربطة الستائر؟ هل هو يوم القيامة؟
واستحض ذاكرته وركض مرس ًعا نحو سرتته املعلقة يتفقد
تج َّمعت األس ِئلة
َ
درهم واح ًدا ،وجد مكتوبًا بدون عنوان يسقط ُخلسة
ماله فإذا به مل ينقص ً
كأنَّه ورقة خريف ،فتح الرسالة وكان مضمونها:
« هذه املرة نجوت أ َّما املرة القادمة ال نعلم ،نقودك مل نقرتب منها ،وهذا
شكلك أبقيناه عىل قيد الحياة كإضافة فأر يتنفس عىل مزابل الدنيا ،فالعجوز
التي تسكن آخر القرية قبضنا روحها انتهى»
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حاول استجامع قواه فاجتاحه اليأس من كل الجهات وبدأ بالبكاء كأنه طفل
أفلت منه تالبيب أمه دون إرادة ،انبثقت ساعات الفجر األوىل فارتدى ثيابه
وأراد أن يذهب إىل عمله ،بينام هو ينتظر القطار لنقله إىل عمله سمع رصاخ
أحد املارة يتحدث بصوت مرتفع:
هذه العجوز التي مل يتمكن من رسقتها أحد وجِدت مقتولة ،ماذا؟ ماذا تقول؟
نعم ،والقاتل مثَّل بالجثة وقطَّع كل عضو فيها ،إنها جرمية بشعة ،كم كانت
عجوزًا تتمتع مبحاربتها لزهامير!
أكمل سريه واستقل القطار للذهاب فهاجمته أحداث الليلة الغريبة ،اسرتجعها
أمامه كأحداث فيلم مل ينس تفاصيله.
عندما انتهى من عمله قرر أن يقيض عىل أرقه الذي ينتابه كل الليل فذهب لرشاء
بعد األعشاب التي من اختصاصها تهدئة األعصاب وتعمل عىل اسرتخائها ،وجد
شاب طويل القامة ،ذو برش ٍة سمراء ،ال يظه ُر منه سوى بياض أسنانه
نفسه أمام ٍ
قائل :يا أستاذ يا أستاذ ،سق َط منك هذا الكيس.
والوشم يغزو يديه ،استوقفه ً
قال :شك ًرا لتنبيهي.
فتناول العشبة وقال :هذه من اختصاصها تريح األعصاب.
فقهقه الشاب ضاحكًا :لو أنها كذلك ألصبحت أغىل من الدواء ،ال تتعب
نفسك ،شمة واحدة من هذه تصبح يف دنيا األحالم ،خذها جربها.
قال :ال ،ال أريد.
قال الشاب :لن تندم ،عانيت كث ًريا حتى استهديت أقسم أنك ستأخذها.
وضعها يف جيبه بالقوة ،وقبلها منه استحيا ًء ،يا له من عطاء!
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معظمنا يعتقد أن العطاء هو مجرد مساعدة ،ولكن طيبة القلوب ال تعلم أنه
طبق من ذهب.
ممكن أن يقدم لك املوت عىل ٍ
مىض حسان وبدأت معاناته مع الليل وعند ساعاته األوىل قام بغيل األعشاب
وظالل مختلفة
وأشخاصا عىل الحائط ً
ورشبها ،ولكن دون جدوى فقد بدأ يرى صو ًرا
ً
الشكل فأخذ يغمض عينيه ولك َّنه مل يستطيع النوم ،وتذكر كالم
الشاب الذي صادفه ،ذهب إىل جيبة سرتته وتناول العشبة التي وصفها له،
الكها ثالث مرات ولكن مل يستطيع بلعها يشعر ،إن رائحتها تفوح من إبهام
قدميه حتى نوافذ جمجمته ،وبعد ساعة استسلم للنوم.
وقبل الفجر بساعتني الح يف غرفته ُ
تجلس عند نهاية رسيره
خيال قط ٍة سوداء
ُ
وتتوسد قدميه ،قام مذعو ًرا بحثًا عن القطة فلم يجدها ولكن صوت موائها
َّ
ميأل رأسه الذي يدو ُر يف حلق ٍة مبهمة ،تفقد املنزل فوجد أثر وبقايا جمجمة
فيها دم متخرث قاتم ننت يف الغرفة املهجورة وقطة تستنجده بصوتها معلقة
بطرف النافذة اليرسى العلوية ،كاد أن يغمى عليه مرة واحدة فهناك يشء
أرضا فتموت ،ما إن يقرتب حتى يتداف ُع عىل السلم رسب
يدفع القطة فتسقط ً
من الخطوات التي تدفعه للهروب نحو رسيره فيسمع صوت ًا ،إنه ليس هنا.
تبعرثت نبضات قلبه وتسارعت حتَّى كادت تفضح مكانه ،حاول جاه ًدا
أن يدفن أنفاسه وي ِئدها لكن ال حول له وال قوة ،تن َّهد تنهيدة الحياة
علَّها قدر ٌة إلهية تحتويه ،ومت َّنى لو أ َّن ي ًدا متسح عن مالمح وجهه العرق
املتص ِّبب ،التحف أقدام رسيره العريضة وانزوى تحتها فأغيش عليه.
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يف بعض املجتمعات إن مل متت بسبب سكتة دماغية أو تضخم يف رشيان
القلب أو رسطان يهدد ع ّداد أنفاسك فأنت باحتام ٍل كبري ستق ُع ضحية
تجار البرش ،ستكون الخرب املهمل بني ماليني ميوتون دون أن يلتفت
إليهم أحد ،فأصبحوا مجرد رقم يف دوائر النفوس تحت مصطلح متوىف.

متت بحمد الله سبحانه
بتول حسن
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ال َم ْخ َرج
أنا مجنونة بإسكندرية ،بحرها ،شوارعها ،ريحة األركان والقصص اليل املباين
بتحكيها ،املنتزه ،سان ستيفانو ،كامب شيزار ،بحري ،القلعة.
ملا ببعد عنها شهور بكتئب بس املرة اليل فاتت كانت مختلفة عشان قررت أعمل
حاجة جديدة ،مش هنزل يف أي فندق متعودة عليه ،اخرتت لوكاندة قرب ستانيل
اتبنت سنة  ،5391بالنسبة يل شكلها  antiqueتحفة وإن كان ممكن ناس تانية
تشوفها مقبضة واليل خالين أرص عليها إين كنت لوحدي ومفيش حد هيعارضني
أو يتحكم يف أي حاجة من تفاصيل للرحلة ،فرصة ممكن متتكررش تاين.
الحيطة من بره متآكلة والجدران جوه املدخل متهالكة ،طلعت السالمل متجهة ألول
دور ،برغم إنه كان دور واحد بس السالمل كانت متعبة ج ًدا ،ارتفاع السلمة كبري
وأطرافها معوجة ،لو الواحد مخدش باله ممكن يتزحلق وتحصله حادثة مش لطيفة.
الناس يف ال  receptionكانوا ودودين ج ًدا وده شجعني أكرت ومحى التوتر
اليل كان جوايا ،طريقتهم مريحة واستقبالهم مبهج بعكس الناس يف القاهرة
اليل ميشجعوش حد وميكسبوش زبون.
دخلت األوضة ،ريحة كمكمة ورطوبة هفت أول ما فتحتها ،املفارش عتيقة
واملساحة ضيقة كأن الجدران والحيطة هتميل عليا وتخنقني جواها ،مش
مهم ،روحها حلوة واملنظر من الشباك الطويل القديم املرتب رهيب ،البحر
قريب كأنه هيحضنني ،رميت نفيس عىل الرسير اليل يا دوب استوعب جسمي
وبصيت يف السقف ،فضلت ممددة مكاين كتري لحد ما قررت أقوم عشان اليوم
ميضيعش مني بس قبل ما أنزل طلبت االستقبال عشان كنت عايزة كوباية
شاي تفوقني ،صداع السفر بقى ولسه عايزة أمتىش يف الشوارع وعىل البحر.
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بعد ما املوظفة أخدت الطلب سألتني عن رقم األوضة رديت.6 :
سكوت ومفيش رد ،لدرجة إين افتكرت التليفون فصل.
ألو ،أيوه ،حرضتك معايا؟! أنا قلت أوضة .6
متام آه ،هبعت لحرضتك حد.
طب ًعا استغربت بس قلت معلش تالقي الشيفت بتاعها لسه مبتدي وال حاجة
ولسه مفاقتش ،بعد  01دقايق لقيت الباب بيخبط ،بس لو مكنتش مركزة مكنتش
سمعت ،خبطة خفيفة ورسيعة ومتكررتش ،فتحت الباب لقيت موظف خدمة
الغرف واقف عىل بعد كذا خطوة والصينية اليل عليها الشاي يف إيده ،مالمحه كانت
جامدة وعينيه فيها خوف ،مش فاهمة ليه كان واقف بعيد كده بس أكيد مش
هسأله أنت ليه واقف بعيد ،أخدت الصينية منه بهدوء ودخلت ،غريب ج ًدا يعني!
يال مش مشكلة ،أنا جايه أتبسط مش هتأثر بترصف عاملني وال أي
حد هقابله هنا ،أنا جايه أتبسط ،ده قرار ،ياه كان حتة يوم ،قعدت
ف كافيه جنب مكتبة إسكندرية معايا الالب توب وبكتب ،اإللهام
بيجييل مع النسامت وبعدين امتشيت كتري عىل البحر ،ويف اآلخر روحت
سبورتنج عشان الفطري اليل مفيش زيه يف مرص كلها ورجعت أخ ًريا.
مديت إيدي أفتح باب األوضة اتفتح عىل طول وبعدين افتكرت إين كنت
مثل؟!
قفالها باملفتاح ،معقولة حد جه فتحها عشان ينضفها ً
بس أل ،مفيش حاجة يف األوضة اتغريت ،ال تراب اتشال وال حاجة اتحركت،
الفرش زي ما سبته ،نفس الفوىض مطرح ما مددت ،أكيد مقفلتش األوضة،
أنا اليل ذاكريت ضعيفة ،منت زي ما أكون طفلة ،بقايل زمن منمتش كده،
كأن الرسير محيط غويط يغرق الواحد للقاع ،بس غرق حلو برصاحة،
غرق بتمناه بعيد عن الدوشة والشغل واملسؤولية وخيبة األمل من الناس.
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صحيت مع الخيوط األوىل للصبح عىل زقزقة العصافري ،جميل صوتهم أوي،
بس فجأة الصوت راح ،كل العصافري بطلت تزقزق ،كلهم مرة واحدة طاروا
فجأة وال إيه ،مش ممكن!
فتحت عيني عىل آخرهم ملا أخدت بايل وقلبي اتقبض ،مفيش حاجة معينة ،ال
سمعت حاجة وال شفت حاجة بس إحساس غريب امتلكني ،قمت من مكاين،
فتحت الشنطة وطلعت هدوم ،لبست واستعديت أنزل ،رحت يف اتجاه الباب بس...
إيه ده فني الباب؟!
الباب مش موجود مكانه ،أكيد اتلخبطت ،كان الناحية التانية من األوضة
مثل ،أل برده ،طب جنب الدوالب ،جنب الحامم ،مش باين ميكن ،الباب مش
ً
موجود يف األوضة كلها ،مفيش باب!
يعني إيه ،إيه اليل بيحصل ،ازاي مفيش باب ،فني الخروج ،عايزة املخرج!
ازاي هنزل؟ إيه اليل بيحصل؟!
حاولت أحافظ يف األول عىل هدويئ بس فات األوان ،األوضة ملهاش باب،
«أوضة  »6عشان كده ،موظفة االستقبال ،خدمة الغرف ،األوضة فيها رس،
كل ده ميهمنيش دلوقتي وال عايزة أعرف رس األوضة ،أنا عايزه أخرج!
دماغي وقفت ،الرعب امتلك مني عشان ملا الخوف بيسيطر العقل بيغيب وبعديها
بثواين رجعت لوعيي ،افتكرت إن يف تليفون ،ببساطة هكلم االستقبال ييجوا
يخرجوين ،يترصفوا ،اتجهت للتليفون ،بصيت ملكانه ملقتوش ،التليفون اختفى.
التليفون عمره ما كان موجود ،مفيش تليفون ،ازاي؟؟ أمال أنا كلمتهم قبل كده ازاي؟!
بعدين افتكرت إن يف مخرج غري الباب ،الشباك!
صحيح فكرة مرعبة إين أخرج من خالله ،بس الوضع مش خطر أوي ،احنا
يف الدور األول ،املسافة مش كبرية فهحاول أنزل بأي طريقة ،قربت منه
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وفتحت بس لقيت عواميد حديد وراه ،ظهرت امتى؟! مكانتش موجودة!
«طول الوقت كانت موجودة»
اتشليت مكاين ملا أدركت أن اليل بريد عليا مش أفكاري ،مش صوت جوايا ،يف
حد بريد عليا ،يف حد معايا يف األوضة.
همست كأين بكلم نفيس بصوت مهزوز :مني؟
«أنا اليل ملقتش مخرج!»
وقتها اتأكدت ،الصوت كان مجسم وواضح أكرت ،صوت أنثوي ،واحدة ست،
بس هي فني؟ مش شايفاها.
«أنا اليل شفت الباب ومقدرتش أخرج ،أنا اليل ملقتش مخرج»
يعني..يعني إيه؟
«من  28سنة اتحبست جوه جسمي ،اتشليت ،عينيا بس اليل كانت قادرة
تتحرك ،كنت ببص عىل الباب وبتحرس ومش قادرة أتحرك ناحيته»
«أل ،أنا أكيد بحلم ،ده مش منطقي أب ًدا ،أنا الزم أصحى»
«واليل بيحلم يحصل له كده؟»
فجأةلقيتحاجةبتزقنيناحيةالحيطةبرسعةرهيبة،اتخبطتجامدلدرجةحسيت
دماغي اترجت جوه رايس ووقعت عىل األرض ،قمت وأنا بتأمل ،وعرفت إن مفيش
مخرج إال لو حاولت أجاري الكيان ده وأسمعه وأفهم ،ميكن يف اآلخر يساعدين أخرج.
حصل لك إيه عشان تتشيل؟
«سم ضفادع» ؟!
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«ضفادع سامة ،خرجوا منها س َّمها وحطوه يف كوباية النعناع بتاعتي ،أكتوبر»1937 ،
ليه؟
«عمي ،صاحب اللوكاندة مات بعد افتتاحها ب  3سنني ،قبل ما ميوت كان بعتيل
جواب عشان آجي ،كتب فيه إن نهايته قربت خالص وإنه كتب يل اللوكاندة
دي لوحدي ،جيت عىل مىل ويش من الصعيد بس ملحقتش أتهنى بالورث»
مني اليل قتلِك؟
«مرات عمي ،مكانش فيه غريي أنا وأمي نعرف بأمر الوصية ،اتفقت مع
املحامي يخفوا املوضوع ،والرس يتدفن معايا»
انتي هنا عشان تحيك؟
«أل ..أنا هنا»
عشان إيه؟
«أنا هنا»
لقيت مالمح بدأت تظهر يف الهوا ،كانت مش واضحة ،شفافة ،عينني
ومناخري وبق ودقن بس من غري جلد ،كأنها مية مرسومة عىل شكل وش،
الوش الشفاف شاور يل عىل حيطة معينة ،جنب الدوالب ،قربت منها
وأنا قلبي بينتفض ،كان عندي إحساس معني وامتنيت ميكونش حقيقي.
فجأة النهار قلب ليل ،النور راح وبداله عتمة حلت ،وبعدين ضوء خافت ظهر من
بعيد ،وهج بدأ يزيد ،شمعة بتقرب وتحتيها طبق صغري حد شايله ،ه َّيا شاياله ،بقى
جنبي مبارشة وقدرت أشوف قدامي ،يف األرض جنب الحيطة لقيت فاس وفهمت
املفروض أعمل إيه ،مسكته وقعدت أرضب يف الحيطة وأحفر وأحفر لحد...
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لقيت خصل شعر لونها أبيض من الرتاب واألسمنت ،رضبت الفاس أكرت ،بدأ
هيكل برشي يظهر ،جمجمة وعضم ،ه َّيا هنا عشان ه َّيا لسه هنا ،مخرجتش
من األوضة ،اتدفنت جوه الحيطة واتردمت.
عمري ما تخيلت يف أجمح أحالمي إين ممكن أشوف منظر زي ده ،املفاجأة
شلتني ،إيدي ماسكة يف الفاس اليل أخدت بايل إن عليه آثار دم ،معرفش جت
منني ،حسيت بيها واقفة جنبي ،عدد الشمع والوهج زاد ومن غري ما أبص
ناحيتها قدرت أميز إنها راسمة ابتسامة غريبة معرفش مغزاها ولقيتها بتقول يل:
بنبص عىل إيه؟
علييك ،انتي لسه هنا ،حتى مهانش عليهم يكرمويك بالدفن ،حطويك هنا ،جثتك هنا.
جثة مني اليل هنا!
جثتك ،أهي ،عضامك ،كشفتها بالفاس.
أنهي فاس؟
بصيت يف إيدي ملقتش الفاس وبعدين قدامي ملقتش أي حفر يف الحيطة،
الحيطة زي ما هي ،وإيدي ،اااه ،أمل رهيب ،بصيت عىل مصدره لقيت ُعقل
صوابعي بتنزف ،كنت برضب عىل الحيطة بيها!
اتنقلت من جنبي لورايا عىل الرسير ،كنت عارفه إنها قاعدة من قبل ما أبص
عليها ،اتلفتت لقيت نفس االبتسامة املستفزة اليل مش مفهومة وبعدين قالت:
«انتي بتكرهي مرات عمي صح؟ الست اليل قتلتني»
«أكيد ست معندهاش قلب»
«ولو قلت لك إين كنت عشيقة صاحب اللوكاندة مش بنت أخوه برده
هتفضيل كارهاها؟!»
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«أكيد أل ،كده املوقف يتغري متا ًما ،كده هي عندها حق!»
مش فاهمه الجرأة دي جاتيل منني ،بس أنا مكنتش قادرة أتحكم ف نفيس ،بقول اليل
جوايا وبترصف عىل طبيعتي من غري القدرات العادية عىل الكدب والتزوير والتمثيل،
كأين بقيت يف كون تاين ،بُعد محدش يقدر يكدب فيه أو يخبي خوفه واليل جواه..
لقيت وشها اتجه لبقعة معينة ،مكان التليفون ،بصيت لنفس املكان لقيته
موجود ،جريت عليه ودوست عىل أرقام االستقبال وبعديها ،العدة اختفت
وبدالها لقيت كفي ،واكتشفت أين ضغطت عليه بضوافري عىل أساس إنه
أرقام وطب ًعا اتعورت ونزفت ويف حروف« :أ ن ت ي ...م ل ك ...ا ل أ و ض
ة ...م ل ك ي ...م ف ي ش ...م خ ر ج»
قمت مفزوعة ،مفيش مخرج ،رجعت لفيت بعيني ف كل االتجاهات ،مفيش
باب ،مفيش باب.
بعدين حسيت بربودة رهيبة ورايا ،لفيت ببطء لقيت ولد صغري وشه شاحب
مزرق ،شعره أسود فاحم ،خصالت شعره عىل جبينه مدببة وشفايفه لونها
أحمر ولزجة وبيطلع من بوقه دخان بارد كأننا يف عز الشتا ،يف الشارع أو يف
مكان مش مستور.
«طب لو قلت لك إين أنا اليل اتقتلت وإنها قتلتني عشان كانت مرات أبويا
ومكانتش عايزة حد يشاركها يف اللوكاندة بعد ما أبويا مات هرتجعي تكرهيها تاين؟»
ساعتها بدأت أدرك إن ده مش شبح ،ده كيان شيطاين وإنه بيحاول يثبت يل
قدراته ،ازاي يقدر يدخل الفكرة جوا اإلنسان ويقنعه بحاجات مش موجودة،
يلعب بيه ويحرك الشخصيات واألحداث عىل مزاجه أحسن من أحسن مؤلف
وكاتب ،ازاي يقدر يخلق نظرية مؤامرة ويكره حد يف حد ويحبب حد يف حد
عىل أساس مش موجود يف األصل.
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وبعنني متحدية وصوت بشع كرر سؤاله:
«هاه هتكرهيها؟»
«أل!»
«أل؟؟!»
قرب مني برسعة رهيبة ،مش عىل رجله كأنه طاف يف الهوا وارتفع من األرض
كام سنتي ،فرد إيده الزرقة وحطها قرب رقبتي ،حسيت حرف ًيا كأن قطع جليد
اتكونت يف املكان ده ،برد مش عادي بدأ يرسي ويتنقل لباقي جسمي وبعدين
ميش بيا وبرغم جسمه القليل قوته حركتني لحد الحيطة ،بصيل بعيونه
الحمرة وهو لسه بيتحداين وواثق يف الفوز ،لقيتني بقول بصوت محرشج:
أنا هخرج!ضحك بسخرية .وفلت إيده من عليا وقال يل اتفضيل.
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غمضت عيني لحظة وافتكرت مكان الباب بالظبط ،غريبة إين قدرت أفتكر،
األحداث دي شوشت كتري من ذاكريت ومكنتش متخيلة إين حتى ممكن أفتكر اسمي.
اتوجهت ناحية املكان اليل افتكرته ،ذهول بدأ يكيس نظرته وزاد ملا مديت إيدي
عىل حته يف الحيطة كنت متأكدة إنها كانت مكان األوكرة مسكتها وفتحت!
خرجت ومشيت من اللوكاندة من غري ما أقول كلمة للموظفني وال
لبرش ،بس الخدوش والدم والجروح اليل عىل جسمي كانت كافية إنهم
يكونوا فكرة عن اليل حصل يل ،أنا قدرت أخرج وأكيد يف ناس حظهم
هيوصلهم برضو لألوضة دي وممكن يشوفوا حاجات غري اليل شفتها،
قصصهم تبقى مختلفة ،ده بالنسبة ليل هيخرجوا أ َّما اليل مش هيخرجوا
فأكيد قصصهم هتبقى مثرية أكرت بس لألسف مش هنعرفها أب ًدا.

متت
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ياسمني رحمي
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 .جميع حقوق النرش محفوظة
وال يحق ألي شخص أو مؤسسة أو جهة إعادة إصدار هذا الكتاب أو جزء منه
أو نقله بأى شكل من األشكال أو تدواله إلكرتونياً نسخاً أو تخزيناً دون إذن
 .خطي من الدار
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