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إهداء
إلى المعلم والقدوة واألب واألخ ،من علمنا الفكر

وأرشدنا لطريق الورق ،من غرس في كل قارئ جزءًا
من ذاتو ،لن يزول ولن يندثر مهما دارت األيام ،من
اعتبرناه أعظم كاتب أقرب الناس لقلوبنا كأىلنا

وأكثر ،من لم نهده ىذا الكالم حبًا ألننا لم ندرك
مدى حبنا لو حتى غادرنا....

ومن سنبكيو ونشتاق للقياه لألبد...
وحتى تحترق النجوم...
للعراب.....

د .أحمد خالد توفيق.
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املقدهت
سمان
بقلم الكاتب األستاذ نافذ ّ
(( اصخهالل ))

لطاؼبا كاف إمتالؾ آلة الزمن ،أو على األقل اإلستدالؿ على تلك البوابة الٍب تنقل
اإلنساف من عوامل إىل عوامل أخرى ،حلماً لطاؼبا راود ـبيلة الكثّبين ،ومازاؿ.
لن نعدكم بتقدَل مفاتيح لقيادة آلة ما قد سبنحكم تلك اؼبميزات ،ولكننا على
ثقة من أنكم حاؼبا تُطلّوف من شرفات أحالمكم ،وتبحروف مع أقالـ مبدعينا،
فإ ّف تلك البوابة ستنقلكم لعوامل وعوامل ،تعدكم دوماً بالدىشة واعبماؿ والتميّز.
يضم بْب دفّتيو أظباء ؽبا
اللحظات األخّبة ،ىو عنواف كتابنا الذي استطاع أف ّ
اؼبعمقة ُب ىذا الفن.
الباع الطويل ،واػبربة ّ
سأترؾ ألظباء مبدعينا أف تعدكم بكل ما تطمحوف ألف تعايشوه بْب دفٍب ىذا
الكتاب ،وسنَبؾ لكم حرية التحليق والتنقل من نص آلخر ،ومن عامل آلخر،
ميقنْب أننا ُب ( اللحظات األخّبة ) قد أمنّا لكم اغب ّد األدٌل من اؼبتعة اعبمالية،
والنصوص اؼبميزة  ،ومدارس السرد اؼبختلفة اؼبتنوعة.
ُب ( اللحظات األخّبة ) كاف اإلصرار على أف يكوف العمل الكَبونياً لكي يكوف
لكل طاليب
متاحاً للجميع ،حبيث يكوف اغبصوؿ عليو سهل وغّب مكلف ُ
ومتاحاً ّ
اعبماؿ واؼبتعة والنصوص اؼبتميزة.
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أترؾ لذائقتكم تذوؽ ( اللحظات األخّبة ) بكل ىدوء وهنم ،متمنياً أف يالقي
عملنا القبوؿ والرضا بعد أف أسأؿ اهلل التوفيق لنا ولكم أصبعْب.
نافذ ظبّاف \ النرويج
ٖٕ\أبريل -نيساف\ٕٓٔٛ
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ىذه القصة اىداء من
سمان إلى المشتركين في ىذا العمل
أ /نافذ ّ

"هلىصت"

تتدىور حالٍب  ،و مرضي العضاؿ يتطور  ،و تفشل كل مسكنات األمل اؼبعروفة
بإيقاؼ نزيفي بغيابك ،قالوا يل أنو اغبنْب ،و إنِب ال أعاٍل شيئاً سواه.
نعم  ،إنو اغبنْب  .أضع ظباعٍب األذف و أكرر ُمعيداً االستماع لصوتك اؼبسجل
على ىاتفي احملموؿ  ،يهدأ أؼبي و ينتابِب اػبدر  ،ينمو يل شيئاف أخاؽبما
ىبف ثقل جسدي و أطّب .
أجنحة ،و سرعاف ما ّ
أالقيك ىناؾ  ،ال أدري أين ؟ تطلقْب كفك ليحتضن وجهي و يطلق حضنك
عبارات االستقباؿ  .تسأليِب أحوايل فتخونِب الكلمات  ،أتلعثم بأحزاٍل و اكتفي
بالنظر إليك  ،تشّبين يل أف إىدأ و اعتَ ِ
صم بصدري و ًَل  .فاُسلم نفسي لنشوٌب
و اصمت راضياً بنهايٍب على صدرؾ  ،صوت طفل مذعور يستعيدٍل ( ماما
عمو عم يبكي  ،ماما عمو ضايع )
تمت
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سمان
بقلم /نافذ ّ

اخلائنت
جمدي حمروس
علي الرغم من أف منصبو كاف يتيح لو إصدار األوامر  ،وإرساؿ اغبمالت  ،إال
أنو كاف وما زاؿ مصرا علي االشَباؾ ُب كل ضبلة  ،زبرج من مديرية األمن؛
للقضاء علي وكر جديد من أوكار الشياطْب  ..تلك األوكار الٍب ازبذت من بيع
الشرؼ ،والعِرض مهنة يَبحبوف منها ..اعتدؿ ذلك الرجل ُب اؼبقعد اػبلفي
للسيارة  ،وسأؿ الضابط  ،الذي هبلس جبوار سائق العربة :
 كم تبقي من الوقت ؟اعتدؿ الضابط  ،ؾبيبا ُب سرعة وعيناه تتطلعاف إىل ساعتو :
 طبس دقائق علي األكثر يا سيادة اللواء .تراجع الرجل بظهره إيل الوراء  ،جبسده اؼبليء  ،ووجهو اؼبكتظ  ،وراحت أصابعو
تعبث بشاربو الرفيع  ،وىو يتعجل تلك اللحظة  ،الٍب يقضي فيها علي إحدي
بؤر الفساد  ،الٍب تفسد شبابنا  ،وتسيء لوطننا ..لقد أقسم بينو وبْب نفسو،
منذ أكثر من ربع قرف مضى ،أف ينظف بالده من تلك العناصر..و كثّبا ما
تسبب ُب إسقاط الكثّب من ذبار اللحم الرخيص ..لدرجة أف اظبو أصبح ؿبفورا
ُب أذىاف كل أصحاب تلك اؼبهنة اؼبوبوءة ..اللواء " نبيل الشافعي "  ..ذلك
الرجل الذي يعمل لو اعبميع ألف ألف حساب و ....
 وصلنا يا سيادة اللواء .9

قطع حبل أفكاره صوت ضابط الشرطة ،فاعتدؿ ُب مقعده ،وىو يتطلع إيل
الدور اغبادي عشر من تلك البناية الشاىقةُ ،ب ذلك اغبي الراقي ..حي
اؼبهندسْب ..ترجل اللواء " نبيل "من سيارتو ،وراح يوزع رجالو حوؿ البنايةٍ ،ب
اصطحب طبسة منهم ،وصعد إيل الشقة اؼبنشودة ،الٍب ظهر علي عتبتها رجل
عجوز ،تبدو علي مالؿبو أمارات اػببث ،والدىاء ..أزاحو اللواء " نبيل
الشافعي " جانبا ٍ ،ب دخل ىو ورجالو  ،وطافت عيناه أرجاء اؼبكاف وتوقفتا عند
حجرة مغلقة فأعطى اإلشارة لرجالو باقتحامها و..كانت اؼبفاجأة ..اغبجرة
مكتظة عن آخرىا برجاؿ  ،ونساء  ،وأجساد عارية  ..بريق جنوٍل عجيب ،
يلمع ُب عيِب اللواء " نبيل "  ،وىو يتطلع ألجسادىم العارية  ،وراحت صفعاتو
تتواىل علي وجوىهم صبيعا رجاال  ،ونساءً  ،وىم يرتعدوف أمامو  ،وسط ذىوؿ
رجالو  ،وىو يصرخ :
 خونة  ..أنداؿ  ...خونة و ...إيل أف كانت تلك الصفعة  ،الٍب كاد معها قلب اللواء " نبيل " يتوقف عن
النبض  ،وىو يتطلع إيل تلك اؼبرأة  ،الٍب جحظت عيناىا ُب جنوف  ،وىي تتطلع
إليو  ،ورباوؿ أف ذبذب أي شيء  ،تسَب بو جسدىا العاري  ..من بْب شفتيو
خرج صوتو غاضبا  ،صارما  ،مذىوال ُ ،ب آف واحد  ،وىو يردد :
ِ
أنت ؟ !
رباه !! إهنا " نواؿ " ..زوجتو ! !
العيوف تتطلع إيل اللواء " نبيل " ُب فضوؿ  ،وهبا ألف تساؤؿ وتساؤؿ ..
بصوت يفوؽ الرعد قوة  ،ىتف :
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 خذ اعبميع باػبارج يا حضرة الضابط  ،واترؾ ىذه اؼبرأة ؛ سنستجوبكال علي حدة .
 سيتم االستجواب ىنا يا سيادة اللواء ؟ ! نفذ األمر يا حضرة الضابط .خرج اعبميعٍ ،ب أغلق اللواء الباب جيدا ،واذبو إيل زوجتو وىوى علي وجهها
بصفعة قوية ،ارتج ؽبا كياهنا وىو يصرخ :
 ؼباذا ؟ !وراحت صفعاتو تنهاؿ  ،وتنهاؿ وىو يردد نفس الكلمة :
 ؼباذا ؟  ..ؼباذا ؟ ..وإذا بزوجتو ،تتطلع إليو بعنْب صارمتْب ال تشعراف بأي ذنب ،وصرخت ُب
جنوف:
 ؼباذا ماذا ؟ وماذا تتوقع مِب يا سيادة اللواء  ،بعد أف أنبلتِب  ،ووىبتنفسك للشرطة نعم أنبلت كل شيء  ..نفسك وبيتك وأوالدؾ
و....أنا ،أنا يا سيادة اللواء ..الشرطة أنستك زوجتك  ..أنستك أف
ؽبا حقوقا عليك .
راح يتطلع إليها ُب جنوف غّب مصدؽ ما تسمعو أذنو ُ ،ب حْب أمسكت ىي
دبالبسو  ،وراحت هتزه بعنف  ،وىي تصرخ :
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-

الشرطة أنستك زوجتك يا " نبيل " ..زوجتك .

اللواء يتطلع إليها مبهوتا بعينْب جاحظتْب  ،وقد عقدت الدىشة لسانو،
لقد تنبو اآلف ..واآلف فقط ..أف حبو لعملو وللشرطة أنساه كل شيء ..نعم
أنساه أعز ما هبب علي اؼبرء أف يتذكره ..الزوجة ..شريك اغبياة ..اعبانب اؼبشرؽ
بلسم اغبياة ..و ...وىذا يعِب أنو وقع ُب اػبطأ ..اػبطأ القاتل ،ىكذا حدثو
عقلو الباطن  ،ولكن عقلو الواعي صرخ ُب حدة :
 ولكن ىذا ليس مربرا ..ما فعلتو هبب أف يُشعرىا بالفخرٍ ،ب صرخ بصوت مسموع  ،وكفو هتوي بصفعة
أخري علي وجهها :
 ىل تسمعْب  ..الفخر .ٍب استل مسدسو من بْب طيات ثيابو  ،وقاؿ ؽبا  ،وُب عينيو بريق جنوٍل عجيب:
 اقَبيب .اقَببت منو قائلة من بْب دموعها  ،وىي ترفع مالبسها من األرض :
 اقتلِب يا " نبيل "  ..اقتلِب ىذا ما أسبناه .ولكنو انتزع منها مالبسها ُب قوة  ،وأخذ منها كل ما يثبت شخصيتها ٍ ،ب فتح
الباب وىو يصرخ ُب الضابط قائال :
 ادخل كل اػبونة واخرج .02

أطاعو الضابط ُب ذىوؿ  ،وأدخل اعبميع ٍب خرج  ،وأغلق الباب ُ ،ب حْب
تطلع إليهم اللواء " نبيل الشافعي " ،وىم يرتعدوف أمامو و ...فجأة ..فتح
اللواء " نبيل الشافعي " نّباف مسدسو عليهم صبيعا  ،وأصابت رصاصاتو أوؿ ما
أصابت زوجتو  "..نواؿ " ..تطلع إيل اغبجرة  ،الٍب غرقت ُب حبّبة من الدماء ٍب
بكي ..نعم  ..بكي اللواء " نبيل الشافعي " ،وىو يتطلع عبسد زوجتو الذي
فارقتو الروح ٍ ،ب اذبو كبو النافذة و ..قفز منها ..قفز من الدور اغبادي عشر
وسقط وسط الطريق جثة ىامدة  ..وأصبحت تلك اغبادثة حديث مصر كلها
ومل يدر ُب ذىن أحد فبن قاموا بالتحقيق ُب اغبادث  ،أو تابعوه أف كل ما حدث
للواء نبيل الشافعي  ،كاف بسبب خطأ  ..نعم خطأ قاتل !

متج حبمد اهلل
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خادمت البيوث
نىرة طاع اهلل
إف شبرة اغبب اغبقيقي الزواج ..وىذا ما توج بو حب الثنائي النادر سوسن وىيثم،
بعد قصة حب دامت سنوات انتهت بالزواج  ،الذي رظبو لو السعادة قبل
عيشها ..وعاشوىا بعامهم األوؿ ..وأعظم فرحة حضيو هبا ىو ضبل سوسن
دبولودنبا األوؿ ..زاد حب واىتماـ وحٌب خوؼ وقلق ىيثم على زوجتو .ووصلت
فرحتو وترقبو لوضع مولوده وخروجو للحياة نوعا من الوسواس ..كانت سوسن
تسعد وتنبسط لكل تصرؼ يبدرويصدر من ىيثم هبذا اػبصوص ..وتفتخر بو،
من بْب القرارات الٍب ازبذىا ىيثم للحفاظ على راحة زوجتو حبيبتو..ىو االتياف
خبادمة لتخدمها طيلة فَبة ضبلها ،واىل أف تضع مولودىا ..وحٌب ُب مرحلة تربيتو
األوىل ..جاء ىيثم باػبادمة صاحبة العشرين سنة  ،وأوؿ شيء قامو بو ىو وضع
قوانْب وحدود خدمتها الٍب كانت تنظيف وطبخ وترتيب وكل ما وبتاجو البيت
ليكوف ُب منتهى أناقتو .وكذا كل ما تتطلبو اغبامل ال غّب ..مع اتاحة اقامة ؽبا
متمثلة ُب غرفة صغّبة تأويها كوهنا تعيش بعيدا وال تقوى على التنقل كل يوـ واىل
غّب ذلك..كانت اػبادمة تبدو مؤدبة لكن العيب فيها هتوى التجسس والتصنت
وكشف األسرار ..غّب أف معاملة ىيثم النادرة جدا لسوسن بْب الزوجْب جعل
اػبادمة تقع ُب غرامو.وتغار من زوجة البيت وكرىتها حد القتل.
وبينما ُب يوـ من األياـ  ..وُب أواخر الشهر الثامن من اغبمل ..وبينما ىيثم
وسوسن وبلموف وهبهزوف للحظة الٍب فيها يرو ابنهم  ،وفرحة غمرت كل ما
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يبلكوف وكل ما يسكنهم جسدا وغّبه وخارجو ..كانت اػبادمة الغّبة تزداد
عندىا وحبها وعشقها ؽبيثم يزداد وىو ال يوليها أي اىتماـ وال يراىا حٌب وكأهنا
غّب موجودة .
بدأت زبطط ُب طريقة هبا تكسب ىيثم وتقربو اليها ..كيف وسوسن حبياتو
وقريبة منو وسواىا ال يرى وال يريد ..فانصب التخطيط والتجهيز ؼبكيدة أقببتها
الغّبة اعبنونية وحب امتالؾ شيء بأي طريقة  ،واػبروج من الوضع واؼبرتبة اؼبتدنية
الٍب تنتمي اليها اػبادمة ،بالصعود اىل أرقى مرتبة تتمناىا اؼبرأة أف تصل اليها
بفضل رجل شبيو هبيثم.
بينما سوسن لبست بدلة رياضة وتقوـ بتمارين رياضية تساعدىا على
الوالدة ..اذبهت الزوجة اغبامل ..ووقفت بشرفة بيتها تستنشق اؽبواء النقي بعد
أخذ قسط معترب من التمارين الرياضية  ،كانت اػبادمة وراىا  ..مدت يديها
ودفعت سوسن بقوة أدت هبا اىل السقوط من الطابق اػبامس اىل األسفل فوؽ
سيارة كانت مركونة ربت العمارة ..ماتت ىي وجنينها.
ظباع ومشاىدة ىيثم ؽبذا اغبادث أوصلو تقريبا غبد اعبنوف .والشرطة تبحث
عن الفاعل وىو  ..وبعد أف كادوا يصلو اىل غلق ملف اغبادثة بأنو حادث غّب
مقصود وليس جريبة قتل مدبرة.
اال أف روح سوسن وجنينها كشفوا الوجو األخر للخادمة الٍب استغلت حزف وقهر
ىيثم جاىدة لسحبو اليها ..بدأ ىيثم وبن للخادمة ويهرب لطارؽ وحدتو
انكشف أمرىا وبأهنا ىي من قتلتهم  ،فاألرواح اؼبيتة ال هتدى اال بأخذ حقها
فتم سجنها وؿباكمتها بعد أف ىدمت بيت سعادة الزوجة وزوجها وحرمت
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األخّب من حبيبتو ورفيقة دربو ومن أعظم ىدية من اهلل وأكرب رزؽ انتظره وحلم
بو..

متج.
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الوحدة 137
إصالم وهيب
أريد أف أموت  ،ىذا ىو األمل الوحيد اؼبتبقي للهروب من ذلك اؼبكاف
اؼبوحش الذي تنازؿ عن نصيبو من الضمّب واإلنسانية  ،أريد أف تُقبض روحي
قبل أف يأٌب دوري وأربوؿ إىل فأر ذبارب بْب أيدي ىؤالء اجملانْب الذين ال
وبَبموف اإلنسانية وال يعّبوا ؽبا أي أىتماـ  ،أريد أف أموت ألنِب مل أعد أربمل
ذلك اؼبكاف ِ
اللذع الذي يتلفعو اعبور واألستبداد بطبقات من الظلم ويسكن
اػبوؼ الشديد كل ركن فيو  ،حالة من الفزع الشديد ربيط يب وذبعلِب أرتاب من
كل ما ىو أٌب ألنو بالتأكيد سيكوف شيئا خبيثًا ُب ِ
رحم مثل ذلك اؼبكاف لن
ً
الشجى اؼببْب  ،من ُذ أف ًب أسري وأقتادوٍل عنوةً إىل ىنا وأنا ال
ُىبرج سوى اآلمل و َ
أظبع سوى الصراخ والعويل الذي ال يتوقف حٌب أنو أصابِب بأكتئاب حاد ومل
أكن أملك سوى الصالة الٍب أُطيل فيها قدر اؼبستطاع لعلها تسكب على قليب
السلواف لكن يرتعد جسدي ويرتعش بغتًا حينما أُدرؾ أنِب لست دبنأى عما
يقَبفوف  ،فقط ىي مسألة وقت وأنتظار قاتل ال يرضبِب  ،يرذبف قليب ليل هنار
وأنا أعلم أف قطار عمري سيتوقف ىنا ال ؿبالة َّإما بتجربة شنيعة ذبرمها اإلنسانية
على يد ىؤالء اؼبسعورين أو من كثرة اإلنتظار البغيض الذي ال ىبلو من اآلمل
النفسي الرىيب .
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األياـ واألسابيع تتواىل على ساكنة كئيبة وأنا داخل زنزانٍب الصغّبة ذات الرائحة
العطنة واإلضاءة الشاحبة ُب ذلك اؼبكاف الذي فيو اؼبوت أصبح ناذبًا يوميًا ،
وبتجزوٍل داخل زنزانة ضيقة بالكاد أستطيع النوـ على أرضها ُب وضع اعبنْب
فمساحتها متناىية الصغر ذبعل من التجوؿ أمنية بعيدة اؼبناؿ  ،زنزانة سبأل جدراهنا
كما ىائالً من اؼبعاناة
رسائل ـبيفة ُكتبت بدماء من سكنوىا سل ًفا  ،رسائل ربمل ً
واآلمل الذي ال يوصف وال ُوبتمل  ،توقفت عن حصر األياـ واألسابيع الٍب
أقضيها ىنا فتاىت مِب األياـ والشهور وأختلط كل شيء حٌب أنِب مل أعد
أستطيع أف أجزـ بأننا ُب غسق الليل أـ ُب وسط النهار بعدما ذبانسوا وصاروا
احدا بالنسبة يل ولباقي األسرى األحياء  ،فكيف يل أفُ أميز بينهم وزنزانٍب
شيئًا و ً
تقع ربت سطح األرض بأمتار فتعجز أشعة الشمس عن الوصوؿ إلينا وكأهنم
يرفضوف أف يُنّبوا حياتنا الٍب أنطفأ فيها كل شيء من ُذ قدومنا إىل تلك الوحدة
الٍب ادركت بسببها أننا كبيا ُب عامل ال يسيطر عليو سوى اعبائرين  ،الزنزانة الرديئة
ُمزودة بباب معدٍل ظبيك بفتحة صغّبة يلقوا من خالؽبا زاد سيء كل حْب
فيخرسوا هبا صراخ معدٌب ليضمنوا بقائي حيًا حٌب يتبْب ؽبم التجربة الوحشية
اؼبناسبة يل  ،تقع الزنزانة ُب ردىة طويلة ذات إضاءة شاحبة تدعو للتوجس
واػبوؼ اؼبقيت  ،ردىة ضيقة أرتصت على جانبيها الزنازين اؼبوصدة بإحكاـ
شديد هبعلِب أشعر أننا مبثل ؽبم شيئاً أكثر بكثّب من كوننا أسرى داخل تلك
الوحدة الٍب ال يرتفع فيها سوى أعالـ العذاب والقتل البشع  ،زودوا تلك الردىة
بفتحة ُب السقف تصل عرب أنبوبة مفتوحة إىل غرفة اؽبالؾ الٍب تشهد جدراهنا
أبشع التجارب الفتاكة الٍب ُذبرمها اإلنسانية .
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الوحدة ًٖٔ ٚب تأسيسها عاـ ٕٖ ٜٔعلى مساحة كبّبة  ،ربتوي على عدد
كبّب من اؼبباٍل ال أعلم عددىا ومل أسبكن حٌب من رؤيتها  ،كلها معلومات أخربٍل
هبا األسرى الذين سكنوا الزنازين اجملاورة قبل العبث هبم وتشويههم  ،أخربٍل ذات
يوما أحد اليابانْب اؼبغضوب عليهم وىو ُب زنزانتِو أنو ًب تأسيس تلك الوحدة ُب
ً
البداية للوقاية من األوبئة ُب عهد األمرباطور الياباٍل ىّبو ىيتو ولكن ُب اغبقيقة
ىو ـبترب ُب غاية السرية يقوـ بأحباث سرية لتطوير أسلحة كميائية وبيلوجية
وذبرى التجارب ُب سرية تامة على البشر أو دبعُب أدؽ على األسرى
ؿبظورة ُ
الذين وقعوا ُب أيدي الضباط اليابانْب ُب اغبرب اليابانية الصينية الثانية  ،تُدار
ىذة الوحدة ربت قيادة الضابط الطبيب شّبو إيشي ذلك السادي اجملنوف الذي
سبكن من إقناع اإلمرباطور الياباٍل بتلك الفكرة حبُجة أف الصْب تقوـ بعمل
أسلحة بيلوجية حديثة لتُدمر هبا الياباف  ،ىذه ىي اؼبعلومات الٍب أخربٍل هبا
ذلك الظابط الياباٍل الذي أرادوا أف هبعلوا منو عربة لكل من تُسوؿ لو نفسو
بعدـ تنفيذ األوامر فلقى حدفو بطريقة وحشية  ،بعدىا أدركت أف كل شيء ُمباح
داخل ىذه الوحدة من جرائم وذبارب ُؿبرمة دوليًا وإنسانيًا على يد ذلك السادي
الذي حفر أظبو ُب كشوؼ ُؾبرمي اغبرب الذي ينبغي ؿباكمتو ؿباكمة عادلة
ولكن ىذا لن وبدث ألننا كبيا ُب زم ٍن أصبحت فيو الغلبة للقوة وليس للعدؿ
والياباف تعيش اآلف فَبة مليئة بالتقدـ التكنولوجي والعسكري فلماذا ال تقوـ بفعل
كل ما تريد على الصينْب اؼبستضعفْب أمثايل  ،قامت الياباف بقصف كل
اؼبنشأت اغبيوية ُب الصْب فأضعفتها وجعلتها تسقط بسهولة  ،ذكريات سيئة قد
عشتها بعد ذلك القصف اعبوي الذي تعرضت لو مدينٍب وماتت على أثره
أخوٌب ،ذكرى سيئة تدفع دموعي للتساقط كلما تذكرهتا  ،وكيف أنساىا وىي مل
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تَبكِب غبظة واحدة حٌب ُب أحالمي  ،كنت أجلس على ضفاؼ ذلك النهر
الذي يطل عليو منزيل البسيط اؼبصنوع من اػبوص والقش  ،ىذا ىو إيوائنا أنا
وأمي وأطفايل بعدما فقدنا منزلنا ُب ذلك القصف الغاشم وفقدت أنا حبيبة
عمري وزوجٍب  ،يتصاعد صوت اؼبروحية اؼبرعب وىي تقطع اؽبواء و تقَبب منا
فتقذؼ ُب قلوبنا الرعب  ،أدركت وقتها وأنا جالس على جانب النهر أُحاوؿ
أصطياد شيئًا نأكلو بأننا ربت وطأة غارة يابانية ستودي حبياة اعبميع  ،ىرعت
إىل الكوخ ألجد أطفايل اؼبذعورين ُب حضن أمي اؼبسنة  ،ضبلت أطفايل على
ُ
كتفي ونظرت إىل أمي اؼبتكومة على نفسها  ،أخربتِب بصوهتا الذي يتضح بْب
بعيدا
ثناياه اػبوؼ الشديد بأهنا لن تتمكن من الفرار  ،طلبت مِب أف أركض ً
لعلي أنقذ األطفاؿ وأتركها ىنا تلقى مصّبىا احملتوـ  ،مل أسبالك نفسي وقتها  ،مل
أنتبو إال وأناملها اػبشنة تتحرؾ على مؤخرة رأسي وأقبل يدىا الٍب ترسم ذبعيدىا
رغما ،
سنْب الشقاء األبدي الذي تعيشو من ُذ طفولتها  ،تساقطت دموعي ً
خرجت من الكوخ أضبل أطفايل  ،أركض ُب طر ٍيق مليء بالدماء واألشالء
اؼبتناثرة ،مل أركض سوى أمتار قليلة حٌب قُذفت علينا قذيفة غامشة أطاحت يب
وبأطفايل لكن مل يُقدر يل اؼبوت بعد  ،اصطدمت رأسي باألرض وبدأت أغيب
عِب دوف إرادة مِب .
صرخات قد تكوف األعلى على اإلطالؽ  ،صرخات تنُ ُم على أف صاحبها ردبا
ُوبرؽ حيًا  ،تأٌب من تلك الغرفة اؼبغلقة القريبة من جسدي اؼبلقى على سرير
ُ
طيب ،جاىدت حٌب جلست نصف ِجلسة  ،الصراخ ال يتوقف بل يتصاعد
بشكل جنوٍل بدأ يُصيبِب بالتوتر الشديد  ،بصعوبة شديدة وضعت قدمي على
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األرض ُ ،ب البداية كنت سأسقط على األرض بسبب َخ َدر أطراُب لكن ذلك
الصراخ اعبنوٍل اؼبتصاعد جعلِب أربامل على نفسي وأجاىد حٌب وصلت إىل
الباب  ،دفعتو ببطء شديد لتتسع تلك الفرجة بْب الدلفتْب  ،أطلق لبصري
العناف كي أرى ما وبدث بالداخل  ،أقشعر جسدي وأنتصب الشعر على مؤخرة
حلما  ،مل أزبيل أف ما
عنقي  ،اتسعت عيِب وسبنيت أف يكوف ما وبدث أمامي ً
وبدث حقيقي  ،ىناؾ شاب فهمت من كلماتو الٍب يلفظها بْب الصرخات أنو
صيِب ينتمي إىل اؼبنطقة الريفية الٍب التزاؿ تستخدـ بعض الكلمات القديبة ،
مقيد على طاولة خشبية  ،أطرافو مثبتو بعناية فائقة  ،ال تَبؾ اغبباؿ أي ؾباؿ
للحركة  ،ىناؾ شخصاف يستَباف خلف مالبس بيضاء وعلى رأسهم وضعوا أقنعة
بفتحة زجاجية سبكنهم من الرؤية  ،ينحنوا على ذلك الشاب ويقوموا بتشروبو
حيًا!!!
بعيدا عن ىذا اؼبنظر البشع فصطدـ
بسرعة فائقة حاولت اؽبروب بعيِب ً
جسدي بشيئًا خلفي  ،ألتفت سر ًيعا فوجدتو الطبيب شّبو أيشي  ،علمت أظبو
من تلك اللوحة اؼبعدنية الصغّبة احملفور عليها أظبو ومثبتو على زيو العسكري
الذي كاف يرتديو طواؿ الوقت  ،ابتسم يل ابتسامة صفراء تبدو كجنسو البارد .
-

ماذا تفعل أيها الصيِب األضبق

 ال شيء يا سيدي  ،ال شيء . ال شيء !! كيف وأنا وجدتك ربملق على ما وبدث داخل غرفةالتشريح  ،من الواضح أنك صيِب كاذب وىذا ال يروؽ يل .
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-

حبق بوذا أنا مل أفعل أي شيئًا مقصود يا سيدي  ،أنا فقط أردت أف

أكتشف سبب ذلك الصراخ اؼبتصاعد فقط .

ابتسم بسادية وعيناه تطلق شراراً مل أرى مثلو على اإلطالؽ .
 أنتم أيها الصينيوف ؾبرد فبتلكات خاصة لألمرباطورية اليابانية نعبثبكم كيفما نشاء  ،أنتم ىنا فقط ألًب أنا دراسٍب عليكم شئتم أـ
أبيتم.
-

أخربٍل حبق بوذا ماذا وبدث مع ىذا الشاب اؼبسكْب .

قهقو بسادية وحشية .
-

ىذا الشاب يقع عليو التجربة k101وىي بأختصار شديد تشروبة
حيًا دوف حقنو بأي ـبدر حٌب ال يؤثر ذلك على النتائج ٍب نقوـ ببَب

أحد أطرافو لنرى ردة فعل أعضاءه الداخلية عند فقد أحد األطراؼ

وكمية كبّبة من الدماء دفعة واحدة .
ارتعدت وأىتز جسدي رعبًا  ،تسارعت ضربات قليب بشكل جنوٍل  ،مل
أتوقع ىذا الكم من اعبنوف والسادية  ،أردؼ الدكتور اؼبخبوؿ بلهجة باردة
تتخللها صرخات ذلك اؼبسكْب .
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-

أخربتك أنكم ؾبرد فبتلكات للتجارب .

أشار إىل أثناف أقتادوٍل إىل تلك الزنزانة الٍب أنا حبيس هبا حٌب اآلف ال أخرج
منها إال لقضاء حاجٍب مرتْب فقط يوميًا ُ ،ب الزنزانة اؼبقابلة يل كاف ىناؾ شاب
صيِب وقع أسّب معي ُب قسم التشريح ولكن قد سبق ؽبذا النحيف الذي تستطيع
حصر ضلوعو اؼبرور على أقساـ أخرى داخل تلك الوحدة اللعينة قبل أف ينتهي
بو اغباؿ ىنا ُب أسوأ األقساـ وحشية  ،أخربٍل ذات يوـ وىو ُوباوؿ أف يقضي
على ساعات اآلمل واألنتظار الٍب نعيشها أهنم أحضروه ُب البداية إىل قسم
األسلحة البيلوجية وىو قسم ال يقل سادية عن قسم التشريح لتسجيل البيانات
اؽبامة  ،أقتادوه باللعنات والرفسات  ،زجوا بو ُب زنزانة مشاهبة لينتظر دوره ،
ىناؾ كاف اعبميع ذو عظاـ وجو بارزة بسبب سوء التغذية الشديد الذي يعانوف
منو  ،كاف يتم إصابتهم ببعض األمراض واألوبئة كالطاعوف والكولّبا والتيفوس
واؼبالريا ليُسجلوا بيانات تأثر اعبسم ووظائفو من ُذ دخوؿ تلك األوبئة إىل اعبسم
أيضا دبرض اعبُذاـ ليُسجلوا بيانات يومية
البشري  ،كانوا وبقنوف بعض األسرى ً
دوف عالج اؼبصاب حٌب سقوط أطرافِو  ،أخربٍل أف كل ىذه األعماؿ الوحشية
ُ
ربدث ُب قسم واحد داخل سور الوحدة ٖٔ ٚاليابانية .
 ماذا حدث لك ؟؟ وكيف قبوت من قسم األسلحة البيلوجية وجئتإىل ىنا .
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سألتو ىذا السؤاؿ فأجابِب بعد أف أغمض عيناه أهنم أقتادوه بصحبة تسعة
أخرين إىل ساحة كبّبة مثبت هبا أعمدة معدنية ُب األرض  ،كانت أعينهم مليئة
بالذعر والَبقب الشديد ألهنم ببساطة هبهلوف ما وبدث معهم وال يُدرؾ أيًا منهم
اؼبصّب البشع الذي ينتظره  ،أقتادوىم حٌب وصلوا هبم إىل تلك األعمدة  ،ثبتوا
كل شخص ُب عمود منفصل بوضعية النسر اؼبحلق ٍب غطوا األماكن اغبساسة
ُ
من اعبسم كالرأس والوجو واألعضاء التناسلية بقطع معدنية ظبيكة وتركوا األذرع
سباما حٌب من اؼبالبس  ،تركوىا دوف تغطية  ،ابتعدوا قليالً وقد
واألقداـ عارية ً
سهوا عن إحكاـ ربط الشخص اؼبثبت على يبينِو  ،أدرؾ ىو ذلك لكنو مل يفصح
عنو  ،تركو لعلو ينجى  ،فوجيء أف ذلك الشخص الغّب مثبت قد فر ىاربًا ،و
أرتفعت أصوات تصايح اعبميع وعال الصراخ وصفافّب اإلنذار ُؿبذرة اعبميع ؼبا
اؼبسيج
وبدث ،حاوؿ ذلك اؼبسكْب أف يلوذ بالفرار فركض داخل الفناء الكبّب َّ
باألسالؾ الشائكة  ،ننظر إليو وبداخلنا يقْب أنو لن يستطيع النجاة حٌب جاء
ذلك اعبندي وجثى على ركبتو اليمُب  ،أكبُب على البندقية وأغمض عينو اليسرى
ليَبؾ العناف إىل اليمُب تلتقطُو عرب الناظور  ،ضغط على الزناد  ،أصابة مباشرة
ُب الرأس أسقطتو قتيالً ُب الوقت الذي ظهر فيو داخل الساحة الدكتور اؼبخبوؿ
شّبو أيشي على أصوات الصفافّب وسرينة اإلنذار  ،قصوا عليو ما حدث
فأحتدت قسمات وجهو الباردة وأمر دبعاقبة الشخص اجملاور لو بالتجربة k105
ِ
اصفاده
ألنو مل يُبلغ عنو حينما أرزبت اغبباؿ وسبكن من اؽبرب  ،فكوا عنو
وأقتادوه خارج الفناء ،بعد مسافة ليست ببعيدة وجدىم يطلقوف قذائف على
ىؤالء اؼبساكْب بأشياء كروية شفافة ربتوي بداخلها على سائل غريب اللوف
دبجرد أف وصل إىل أطرافهم العارية أرتفع الصراخ وتراقصت أجسادىم كأهنم
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وبتضنوا كبل كهرباء عايل الفولت  ،أهنا رقصة اآلمل  ،أهنا مادة حارقة يريدوا صنع
قنابل منها فأطلقوىا على ىؤالء وجلسوا لتسجيل البيانات .
أقتادوا ذلك اؼبعاقب ووضعوه ُب الزنزانة اؼبقابلة يل  ،شاركنا ذلك النحيف ُب
ُ
هنيم ونفكر معو ُب تلك التجربة
الباطنة
أفالكنا
ُب
كلنا
فأصبحنا
K105
عقابو
ُ
الٍب بكل تأكيد ستكوف شنيعة كوهنا عقاب رادع  ،يوـ وراء يوـ وصديقنا الذي
ينتظر عقابو يتقوس على ذاتِو حٌب صار كالعرجوف العتيق اؽبش الذي ال يصلح
ألي شيء  ،ساءت حالتو النفسية وىو يتجرع األنتظار اؼبرير كل يوـ من ثدي
اآلمل علقم الطعم  ،يصلنا صرخات وأىات كفيلة بأف تقتلك قبل أف يصل
أيضا أف من يأخذوه من الزنزانة ال يعود إليها  ،تنتقل روحو إىل
دورؾ ،الغريب ً
بارئها بعد أف يذيقو العذاب اؼبهْب لكن ىذا مل وبدث مع ذلك النحيف الذي
ُ
هبلس ُب الزنزانة اؼبقابلة يل .
أرتفع وقع األقداـ تدرهبيًا وىم يقَببوف منا بالتأكيد مالئكة العذاب الزبانية
ُب زي عسكري ياباٍل  ،أقَببوا حٌب ظهروا ُب ؾباؿ رؤيٍب  ،ثالثة عساكر
وبصحبتهم ظابط وبمل سالح والدكتور اؼبخبوؿ شّبو أيشي  ،ىذه ىي اؼبرة
أجده ينزؿ ِ
بنفسو إىل الزنازين الٍب ربتاج إىل ىبوط عدد من درجات
األوىل الٍب ُ
السالمل  ،ربركت عْب الضابط ناحيٍب ووجهو ثابتًا فقط كاف ُوبرؾ عيناه كاغبرباء
ٍ
بصوت لْب
ُب كل مكاف  ،فتحوا الزنزانة وأقتادوا ذلك النحيف وىو يستعطفهم
ينُ ُم عن األعياء ُؿباوالً األفالت منهم لكنو وقع ربت مطر الضربات الٍب أهنكتُو
جرا على األرض من مالبسو
هنائيًا وجعلتو كاػبرقة البالية بْب أيديهم  ،سحبوه ً
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الشبو بالية  ،ألتف شّبو أيشي ناحيٍب وسدد يل نظرة وعيد قبل أف يَبكِب
ويبضي ،أنا ال أجد سببًا هبعلو يبقت شعب الصْب ىكذا .
تركوٍل أتقلب على سنابك البؤس والقلق وصراخ ذلك اؼبسكْب يصل إليا
هدا ال أستطيع النوـ  ،أفكر ُب
فّبعبُِب ويرج كياٍل  ،قضيت الساعات كلها ُم َّس ً
تلك التجربة الٍب هبريها اليابانيوف اؼبخابيل مع ىذا اؽبزيل الذي مل يتوقف صراخو
من ُذ أف أقتادوه  ،أفكر فيما يفعلوه  ،ال أستطيع أف أصل خبيايل إىل ما ىو أبشع
من تشريح إنساف حيًا !! ىل سنعود إىل عصور الظالـ حيث ؿباكم التفتيش ُب
وسالما إذا قُرنت بأفكار اليابانيْب األبالسة
بردا
أوروبا  ،ال ؿباكم التفتيش كانت ً
ً
الٍب ال أعلم من أين أستمدوىا  ،الصراخ يقَبب شيئًا فشيء حٌب أنو أصبح
جدا  ،ىل ىذا النحيف سيعود إىل زنزانتِو  ،وقع أقداـ تتابع اػبطى
قريب ً
ظللت أربَّْب الفرصة لستجالء األمر حٌب ظهر ُب ؾباؿ رؤيٍب أربعة
اؼبتالحقة ،
ُ
أفراد يرتدوف مالبس بيضاء تغطي أجسادىم ووجوىهم بالكامل  ،وبملوف ذلك
النحيف على نقالة كتلك الٍب وبملوف عليها مصابْب اغبرب  ،أصتدمت عيِب
بذلك النحيف الذي ربوؿ إىل مسخ ىبرج من فيلم رعب  ،يا لفظاعة اؼبنظر
الذي تنفطر لرؤيتو األكباد  ،تعالت الصرخات من حبائس بعض الزنازين اجملاورة
على أثر ذلك الناتج الرىيب من التجربة القاسية K105 ,بَبوا ىؤالء اجملانْب
ذراع النحيف األيبن وبَبوا قدمو اليمُب وىو حي دوف زبذير بالتاكيد ألف الصراخ
مل يتوقف ٍب قاموا حبياكة اعبلد لَبكيب قدمو مكاف ذراعو جبوار كتفو والعكس مع
ركبتو  ،بالتاكيد أرادوا تسجيل النتائج ىل هبوز فعل ذلك وما تأثّبه على اعبسد
البشري  ،ضحية جديدة لن تتوقف عن الصراخ  ،زجوا بو إىل داخل الزنزانة
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وأغلقوىا وأنطلقوا  ،ظل ذلك اؼبسكْب يصرخ من اآلمل حٌب مات  ،كانوا
يَبددوف عليو كل ساعتْب تقريبًا لتسجيل بعض النتائج .
مرت األياـ بطيئة على تلك الشاكلة اؼبرعبة يأٌب إلينا بعض األسرى
ويتناقصوف واحد تلو األخر وأنا أظبع صرخات الوداع الشنيعة الٍب وصلت إىل
حد الالؿبتمل  ،أصابِب األكتئاب الشديد حٌب أنِب أصبحت أطلب اؼبوت يوميًا
حٌب أىرب من ذلك العذاب اؼبتمثل ُب أنتظار دوري ألصرخ مثلهم وىم يقطعوف
أطراُب أو يهشموف صبجمٍب ويَبكوٍل حيًا أصرخ حٌب اؼبوت  ،كلها ىواجس
تقودٍل كبو اعبنوف اغبتمي  ،أضربت هنائيًا عن الطعاـ لفَبة زادت عن ثالثة أياـ
لكِب أكتشفت أنِب أُعاٍل ما ىو أكثر من اعبوع بكثّب  ،األمر الغريب أهنم
صيدا ظبينًا فبموٌب سيخسر
وضعوا يل احملاليل وأطعموٍل عنوةً ألنِب أمثل ؽبم ً
الدكتور ذبربة ىامة لو .
أرتفع وقع أقداـ الزبانية وىم يقَببوف  ،توقفوا ىذه اؼبرة أماـ زنزانٍب  ،ضابط
ياباٍل بصحبة العساكر وشخص أخر ال تعرؼ أنو من األطباء لوال أنو يرتدي
بلطو أبيض ُملطخ بزىق األرواح  ،توقف الظابط أماـ الباب مباشرةً وربدث إىل
بربود شديد وبنربة صوت مستفزة للغاية .
 أرى أنك حزين للغاية وربتاج إىل ما يدخل السرور إىل قلبك أيهاالصيِب الدٍلء .
سددت لو نظرة قاسية قدر اؼبستطاع وأنا أخربه أنو ال يوجد ما يُدخل
السرور ُب ىذا اؼبكاف اؼبوحش الذي يعج باؼبخابيل أمثالو  ،مل يهتز لعبارٌب
اعبارحة بل أبتسم ابتسامة صفراء ٍب أمر اعبميع بإخراجي من الزنزانة  ،أقتادوٍل
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إىل ساحة خارج اؼببِب  ،ىذه ىي اؼبرة األوىل الٍب تلمس فيها أشعة الشمس
جلدي من ُذ فَبة طويلة  ،طلب مِب مساعدهتم ُب إسباـ ذبربة بشعة على ؾبموعة
نفعا  ،لن أستطيع
من األسرى  ،اؼبوقف صعب وأنا ال أملك لنفسي ًّ
ضرا وال ً
الرفض  ،أنا ؾبرب على فعل ذلك لكن ما جعلِب أتيبس كالصخر أنِب وجدت أف
التجربة القادمة ستتم على ؾبموعة من األطفاؿ  ،أنتفض جسدي وارتعشت يدي
رىبة وخيفة  ،روحي أرذبفت بشدة وخفق قليب حينما وجدت بْب ىؤالء األطفاؿ
أوالدي !!!!
ُب ىذة اللحظة توقف الزمن !!

متج.
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القصف
نشوى سعيد
ؼباذا؟
السؤاؿ األزيل اػبالد الذي بدأ ِمنوُ الكوف ذاتوُ .
أبدا "ؼباذا" ؟
ىل ُيبكن أف نعرؼ ً
يوما ما ،مل نتوقع أف نبدأ حياتَنا الزوجية
حن مل نتوقع ً
أبدا أف نُصبح ُم َشردين ً
فَػنَ ُ
معا بالقصف واػبراب ،هنرب وقبوب األزقة واؼبناطق اػبَِربة ،هنرب دوف توقف
ً
ِ
ِ
ِ
نفقد ُكل ما
ُموقنْب أ َف ضريبة التوقف لثانيةً طلبًا إللتقاط أنفاسنا ىي إنّنا سوؼ ُ
ُيبكن أف يأٌب بعدىا .
دوما ،كأي فتاة ُفبلةً تقليديةً َحلِمت ُمن ُذ طفولتها باألشياء الٍب ربلم
لقد َح ُ
لمت ً
ِ
لمت باألماف والدؼء ُب منزؿ صغّب مع
وح ُ
هبا الفتياتَ ،ح ُ
لمت بإنتهاء اغبرب َ
ِ
احملرمات ،لقد شجعوٍل ألحلم ،ولكنِب
أبدا أف اغبِلم ِمن
ٍ
زوج ُؿبب ،مل ُىبربونِب ً
أبدا بأف أركض ىكذا حٌب تنقطع أنفاسي وال أريد أف أموت راكضةً ،مل
مل أحلم ً
ؿباوال ٍ
لمت بِِو ِمثلما كاف
يلهث جبانيب ً
أحلم أف أراهُ ُ
يبتسم ليطمئنِبَ ،ح ُ
بيأس أف ُ
وىبربٍل بأف العامل بأسرهِ ال يستطيع أف يُثّب ذُعرنا إذا ُكنا سويًا،
ً
طفال يلعب معي ُ
وكب ُن ُب الداخل كبتمي
وحينما كاف شابًا ُىبربٍُل أف العامل َسيكوف ُب اػبارج َ
ٍ
ِ
ِ
يغضب..
يبتسم ،وحينما كاف
ُ
جبدراف َمنزلنا ولن يُصيبُنا مكروه ،حينما كاف ُ
قالوا إننا كانت لنا قصة حب طويلةً ُمن ُذ الطفولة "حامد وأنا"
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مل نَبدد كأي مراىقْب أو شباب متوىج أف نتفوه بعِبار ِ
ات اغبُب ِمثل األفالـ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
نادرا ،لقد َحلمنا ومل يبنعنا أحد من أف كبلم رغم
السينيمائية الٍب مل نعد نراىا اإل ً
ِ
لك ،فيما بعد أخربونا أف األمر أصبح
هبهل أيًا ِمنا ذَ َ
أف اغبلم ذاتوُ كاف ُؿب ًرما ومل ُ
مستحيال .
ً
وج َهوُ إىل ُىنا
أزبيل أحيانًا أف ىذا الضابط لوُ عالقة بالقصف  ،ردبا ىو َمن َ
بالذات عن عمد إىل َمن ِزلنا "أنا وحامد"
ِ
ب أف أوافق  ..نعم إنو
أخربوٍل أنوُ يشتهيِب وأنِب ألُنقذ عائلٍب من بَطشوُ َهب ُ
ىو !
ِ
كثّبا ِمن قبل ،أخربتوُ أال نتزوج لكنوُ رفض بشدة
حٌب إنوُ قد قاـ بإيذاء حامد ً
ِ
وغضب ،وقاؿ أف ُكل شيء سوؼ يكوف على ما يُراـ وأنا صدقتوُ ،نعم كيف ال
كضت
أصدقوُ! وكيف يكوف ؽبذا اػبنزير أي عالقة بالقصف ،إنِب أىذي  .لقد ر ُ
يوما ما سأتوقف أو سأقع .
كثّبا وىر ُ
كثّبا و لكِب ً
بت ً
ً
األصوات اؼبدوية كثّبة حولنا لكن ىذا الصوت ُـبتلف ،ال أُميزهُ بالضبط  ..تُرى
ُ
ىل أع ِرؼ يوماً ما يكوف ىذا ؟
أرى نظرةً فزعة ُب عيوف فؤاد ؟ ما الذى يأٌب بِِو إىل ُىنا ؟! أـ أف ىذا حامد !
من ىو فؤاد ؟ إنوُ ىذا اػبنزير
أشعر باؽبلع وال أستطيع التنفس،أين أنا ؟ ال أستطيع التحديد
" حااامد "
أعتقد إهنا قذيفةً أخرى ،أشعر ترى ىل ىذا ىو شعور ما قبل اؼبوت ؟ ال يػَ ُهم
فكم تعبت !
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أرضا ؟ ىل أنا
ؼباذا أرى اػبنزير فؤاد ؟ وؼباذا يتضرج حامد ُب دمائوُ جبانيب ً
ٍ
حباجة
الصراخ طلبًا للنجدة ؟ ال يػَ ُهم فاعبميع ىنا
أىذي ً
ؾبددا ! مل ال أستطيع ُ
للمساعدة فمن ذا الذى ُيبكن أف ي ِ
ساع ُدٍل ،ىذه ىناؾ جارٌب لِبضع أياـ الٍب مل
ُ
ُ
ِ
ِ
ولن أسأؽبا عن إظبها أب ًدا أو عن إسم طفلتها اعبميلة الٍب وضعت حديثًا ،الطفلة
فاقدة للحياة جبانبها ،اعبميع صرعى وال أعرؼ من ِمنهن فقدت ِ
حياهتا بسبب
َ ُ
أحسدنبا ألف الفرصة مل تتسُب ؽبُن لّبوا ما أراهُ اآلف ؟
موت األخرى ! ىل
ُ
ذئب ،أو ردبا ٍ
أعتقد أف ىذا عواء ٍ
كلب فال ذئاب ىنا إال تلك اآلدمية .
ُ
ِ
لت حية كما أعتقد ،ال
ؾبددا ؟ ال أعرؼ ملَ حل اؼبساء ٰ
ؼباذا ً
علي وأنا ىنا وماز ُ
أعرؼ حٌب مٌب حل اؼبساء !
كل ما أعرفوُ أف ىذا ىو الليل اعبميل الذي طاؼبا أحببتوُ وطاؼبا خافتوُ مدينٍب،
ُكل ما أعرفوُ إنِب ال أستطيع اغبركة ولكن ال يػَ ُهم فأنا أرى السماء من فوقي
جيدا و أرى النجوـ ،الليلة بِال قم ٍر أرى أحيانًا طيوٍر جارحةً ُربلق فوقنا ،لوىلةً
ً
بدا يل أف الطيور تعوى وتنوح ،ىذه ليست طيوٍر ،إنِب أىذى مرًة أخرى،
نيت لو واريتوُ الَباب بيداي و واراٍل الَباب بيداهُ حامد الطيب اغبنوف حامد
َسب ُ
الذي قتلتوُ أنا  ..ىو ىنا بسبيب اآلف ..
كنت تُ ِ
أرى فؤاد ؾبددا يسألِب " ىل حصلت على السعادة الٍب ِ
نشدينها اآلف ؟
ً
كيف أصبح حالكم ىكذا  ..أيتها الغبية
مل يكن ليحدث ُكل ىذا " ..
أراهُ جبانيب يبكي وينتحب ! حامد  ..ال ..فؤاد !
فعلت بِنا ىذا ؟
أرى وجو حامد يسألِب ؼباذا ُ
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ين ما حدث ل ُكما أيتها الغبية ؟ ؼباذا ؟ ؼباذا فضلتوُ ؟ أيتها
يتحدث فؤاد" :أتر َ
الشيطانة اؼبلعونة ما الذي قدموُ ىو و مل ي ُكن بإستطاعٍب أف أقدموُ ؟
أنظر لَو ُب ٍ
ٍ
وصمت عيناي ز ِ
مالمح
قليال ؼباذا ىذا الشبو الكبّب بْب
بالىة
ِ
ائغتاف ً
ُ
ِ
كثّبا وىرـ
حامد وفؤاد ؟ وكأهنما الشخص ذاتوُ لكن أحدنبا تقدـ ُب السن ً
واآلخر ىو فؤاد !
يد أف أسألو
يد أف أسأؿ ،أر ُ
أشعر بدوار وأمل قاتل هبتاح خالياي ،لساٍل ثقيل ،أر ُ
أريد أف أع ِرؼ إنِب ال أفهم شيء
ف عن النحيب والعويل ويبتسم
يعاود الكالـ بعد غبظة ولكنوُ ىذه اؼبرة يَ ُك ُ
إبتسامة ذبعلوُ يشبو اؼبخابيل إبتسامة كلب مسعور
ِ
تذرعت ذكريِب ؟ أتذكرين ؟ إنِب أكربؾ
" ما الذي قُلتوُ عندما رفضتِب ؟ كيف
إنك تعتربينِب عما ِ
سنًا بثالثْب عاـ ؟ ِ
لك ؟ أح ًقا ؟ "
ً
تتحوؿ نظراتو إىل نظر ِ
ات شفقةً نظرات ال أذكر أٍل رأيتها إال مرةً واحدةً ِمن زم ٍن
ُ
ٍ
رحت جبهٍب
ُكنت حينها ألعب بدراجة ما مع االطفاؿ ُب حينا،
وج ْ
ُ
سقطت ُ
رؾ عالمةً ُب جبهٍب حٌب اآلف .
جرحا تَ َ
ً
ِ
ِ
رآٍل وقتها وكأي طفلةً ىرولت إليو شاكيةً باكيةً ،عندما وصلت إليو كاف ملهوفًا
و أوؿ شيء فَعلوُ إنوُ صفعِب !
جيدا .
صفعِب صفعةً رجت قليب وليس جسدي ،أتذكره ً
العم فؤاد
مهموما
"ؼباذا كاف العم فؤاد عندنا يا أيب ؟ " يصمت أيب
ً
ُزبربٍل أمي أف العم فؤاد جاء ليطلُبِب للزواج غبامد ؟ أوافق بفرٍح ولكنوُ مل يَ ُكن
يعِب غبامد ليس إبنوُ ! بل إنوُ أرادٍل لنفسوُ ىو من أراد الزواج يب .
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ألعب مع
أترجاىم وأترجى العم فؤاد ،لكنوُ يُصر على إنوُ ُوببِب ُمن ُذ ُك ُ
نت طفلةً ُ
ِ
ويوما بعد آخر ٍب يبدأ بإستخداـ
حامد ،عم فؤاد يُلح ُب طلبو مرةً بعد أخرى ً
علي ،إنوُ
مركزهُ ُ
وسلطتوُ ُب مضايقة إعمامي و والدي ،إهنم يعرفوف إنوُ يضغط ّ
أح ُبهم ىذا ىو اعبحيم الذي وضعِب فيو عم فؤاد اػبنزير،
يعرؼ أٍل ُ
ويوما يتودد باؽبدايا ..
يوما ً
إيل ً
عم فؤاد يتحاشى النظر ّ
عم فؤاد يثور جنونوُ عندما يتقدـ حامد ػبِطبٍب ويثور جنونوُ عندما أوافق ،فجأةً
ٍ
تتشابك ىنا واآلف ! أشعر ٍ
بفزعوكأنوُ يرى
ومشاىد متفرقةً،
يومض عقلي خبواط ٍر
ُ ُ
ِ
ينظر يل ويبتسم  " :ماذا ؟ أمل ترى ىذا إال اآلف فقط ؟ أمل تلحظُي
أفكر ُ
فيما ُ
ِ
من ُذ البداية ؟! مسكينةً ح ًقا  ..نعم إنوُ مل يبَُت بالقذيفة لقد فجرت رأسوُ
بعيدا
رصاصةً ِمن ىذا اؼبسدس ،ماذا إذا القذيفة مل َسبِس ُكما ؟ ىل أترككما هتربا ً
ُ
ٍ
تعاسة ؟ ال أحد يرفض عمو فؤاد يا صغّبٌب !
؟ وأ ُكمل ما تبقى ِمن حياٌب ُب
طويال ىادئًا ال أعتقد ِ
أنك ستعيشْب أكثر ِمن ىذا لقد مات
نوما ً
نامي ..نامي ً
ىو ُب اغباؿ فقد أخَبقت الرصاصة رأسوُ العنيد اؼبتحجر ُ ..ردبا ألنوُ كاف اؽبدؼ
ِ
أردت أف
وردبا كاف ً
درعا لك أو ُردبا يداي اؼبلعونة َمن ارتعشتا أو ُردبا ُ
األقرب ُ
ِ
وحوشا "
أودعك فقط ال أعلم يا صغّبٌب فاغبروب تصنع من الرجاؿ ً

متج.
كثيرا " ..
ً
"وداعا أيها الغريب  ،عسى أن تجد جنتك التي فتشت عنها ً

د/أضبد خالد توفيق .
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صرخت امليالد
حممد بن الظاهر
مدَّت الشمس ثديها لألفق وردعت بأشعتها اغبقوؿ والبحار و األبنية الشاـبات
بكربياء متعايل .ككل الصباحات وُب أياـ ديسمرب أياـ الصقيع و اعبباؿ اؼبضببة
و قطرات الندى على أوراؽ الشجر و أسناف تصطك ،يبزغ صباح جديد قبل أف
تنطفأ أضواء شوارع العاصمة لتخطب ُب النائمْب على أرصفة الطرقات أف ىبوا
لنداء اللهف ،ولنائمْب على سرر موضونة متأكْب عليها فرحْب ال يتصدعوف
عنها وال ينزفوف .شخصية ىامشية مهمشة تغرفت من معْب الويل أوعية وقد
بلغت من الوجع عتياً أخدت من اآلىات عنوناً لوجوده ،إنو لقيط الرباط  .مرواف
يأىب الشحاثة مهنة يبتهنها ُ ،ب الصباح يبيع الصحف وبقايا يومو ماسح أحدية.
خرج من "اػبّبية " ،مأوى الكالب الضالة كما يسميها بعض اؼبتعجرفْب وىو
كاره لرئيس الدار ،بعد أف عذبو و تركو دوف أكل ليومْب عقاباً على جرمو وعدـ
إستجابتو و رضوخو  ،بعدما راوده عن نفسو  ،فقد أراد الرئيس الشاذ أف يتحرش
بو بعد أف أغراه اؼبلعوف بالنقود وبعض اجملالت فقد كاف من عشاؽ اجملالت
اؼبصورة .مرواف يستغرب دوماً عندما يرى ُب ُؿبيا الرئيس تلك النظرات الٍب
يبالئها اإلعجاب و تنطوي ربت لواءىا لذة فبيتة لتصل بو الوقاحة و اعبرءة
العناف فقد حاصر مرواف داخل اؼبطعم وأىب إال أف يَبكو يشبع الوحش الكاسر
الذي يقبع داخلو فأمسكو من خلفو و نزع سروالو وبدأ مرواف هبهش بالبكاء
فتنهمر كالسيل البارد ربفر جداوالً ُب وجنتيو فبدأ يركلو ويضرب بيديو فأسقطو
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وبدأ هبر سروالو للخارج وخرج من "اػبّبية"  ،مذ ذاؾ الوقت ومرواف يتسكع ُب
شوارع العاصمةُ .ب الصباح الباكر ،الوقت الذي يتسيد و يَببع الربد على عرش
الشارع ال مرئ يبر ىناؾ دوف بردة وبتمي هبا خوفاً من بطشو ،يأخد مرواف جرائد
ويعيد بيعها ُب اؼبقاىي وُب الشوارع وىو أوؿ من يطلع على اػبرب قبل أف يقرأه
أحد غّبه يسّب حامالً ُب يده اليسرى حزمة من الصحف وُب يده اليمُب مساحة
األحذية ،عندما يكوف شارد الدىن ويضيع بْب وجوه اؼبارة يسأؿ نفسو عن اعبرـ
الذي أودى بنفسو ألف يعيش بالقرب من الوحوش اآلدمية ىاتو ،سبُب دوماً أف لو
كاف إىل اآلف ُب بطن أمو ُب عامل يوفر لو قوة يومو و يوفر لو مكاف عيشو إهنا
سباـ الراحة و اؽبناء وأتى ؽبذا العامل البئيس اؼبلطخ بالدـ أوؿ صرخة لو ُب وجو
البسيطة أكشفتو أف ال شئ يأٌب بالتمِب وإذا أراد شيئاً يطلبو بصراخ ،ىذه
الصدمة الٍب دقت لكل إمرئ بابو .
آه لك يا مرواف تطاولت عليك اغبياة إحتقرتك ،رمتك كخرقة بالية و
لفظتك من عزىا وأدخلتك إىل عرين الويالت .ذلك البدف النحيل الذي تصدى
لقسوة الربد و الفضيض ُب شهر ديسمرب وقد صدقة الكاتبة عندما قالت ُب شهر
ديسمرب تنتهي كل األحالـ ،يتلحف لنفسو غبافاً بالياً و باىةً والغيوـ اؼبلبدة
تفجرت أهناراً تسيل كالعيوف مسرعة إىل بطن األرض ،بينما وجو مرواف ربت
الغطاء تسيل عيونو ينابيعاً ربفر وجنتيو و غطائو الذي إستنجد بو لدفع اؼبطر قد
مص الصباح تلك األمطار بدأ مرواف يومو .
تشرب اؼبطر و الوحل و عندما َّ
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 جرائد يا ناس ،أخبار اليوـ ،ترامب يعلن القدس عاصمة إسرائيل،جرائد يا ناس .
يركض ُب الشارع وعندما أراد قطع الطريق فإذا بو يسمع فرملة مكابح
السيارة و صوت إحتكاؾ عجالهتا على الطريق .إهنا اؼبفاجأة يا مرواف التستأذف
وال تدؽ الباب ،تأٌب على حْب غرة إهنا وخزة إبرة مغلفة ُب كيس اؽبدايا هتديو
اغبياة لك يا صاح وتدقها على قلبك الضعيف .
 ما ىذا؟ .تقوؿ صاحبة رونج روفرتنزؿ صاحبة السيارة ووجها شاحب كسحابة ال ربمل مطراً
 ما بك يا ولدي ،تقطعوف الطريق كالبصّب .وتستأنف قوؽبا:
 ما أنا فاعلت اآلف لك.ىكذا بعض البشر ال يرقوف ؼبستوى اإلنساف ما إف هبدوا مفراً حٌب يهرولوا إليو
ىرباً من اؼبسؤولية فهم كائنات كارىة لضغط الواجب .
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ربولقوا الناس وبدأوا يوزعوف نظرىم بْب تلك العجوز الشمطاء و مرواف الذي يئن
بالوجع ،مل يصبو مكروه لكن عظامو بدأت تأؼبو بشدة و بعض اعبروح ُب يديو
ووجهو .و بعد برىة أتى شرطي وتصل دبركز الشرطة للنجدة تكلمت السيدة مع
الضابط بلغة التمايز الطبقي وصنفت نفسها إذ ذاؾ ُب طبقتها اؼبتعالية إهنا اللغة
الفرنسية ففي أيامنا مل تعد اللغة لتواصل وإهنا للتمايز و الفرز و استعراض
للعضالت وبعدىا مدت لو بعض النقود ُب يده  .مل يفهم مرواف أوؿ األمر شيئاً
فقد هنره الضابط بقولو:
 إنك سقطت أماـ السيارة عمداً لتأخذ من السيدة الفاضلة النقودعنوًة لكن ىناؾ مأوى ألمتالك يا سافل .

 أقسم لك يا صاحب الشرطة أنك فهمت األمور على كب ٍو خاطئ.وبدأ الدمع اغبارؽ يسيل ببطئ إهنا دمعة مظلوـ الذي تكالبة عليو اغبياة دبآسيها
وويالهتا .ركبوه ُب سيارة الشرطة ال اإلسعاؼ ففي بلدي كل اؼبفاىيم تعكس
.داخل السيارة الناقلة ؼبرواف بدأ شرطي كبيل ٍ
باد ُب ؿبياه و سحناة وجهو اؼبكفهر
شراً ال حدود لو وبدأ ويتمتم كالماً ال يفهمو مرواف .
-

يا ىذا  ،أعطِب ما ُب جيبك اآلف وإال أجربتك على نزعو.

-

ال أملك إال ىذه الصحف  ،فمنذ الصباح وأنا أجري باحثاً عن
قارئ .
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 أأبدوا لك ضباراً بأدنْب ،وبدأ يبحث بيده ويضع يده ُب جيوب سرواؿمرواف ويتلمس جيوبو اػبلفية  .مل هبد شيئاً مازاد ؿبياه سوداوية
عارمة.
 كم من صعاليك أمثالك مروا من ىنا وكانوا أشطر منك ومل يفعلوىايب  ،ستنزع مالبسك وأرٍل مالبسك الداخلية .
 أرجوؾ يا سيدي أقسم لك ال أملك ولو قوت يومي فمنذ البارحة ومل يدخل جوُب سوى اؼباء.
وبدأ معْب الدمع سيلو وينزع مالبسو رويداً رويداً بستحياء ٍ
باد ُب فعلو .
 ىاي ال مبلك النهار بطولو  ،أسرع وإال أجربتك يا ولد الزانية علىنزعهم.
بدأ اػبوؼ يدب ُب أوصاؿ مرواف ونزع مالبسو برمتها كما ولدتو أمو بينما
الوحش اجملسد جبسد آدمي يرسبي على اؼبالبس حبركة جنونية كمن يسقط على
فريستو وبدأ يبحث عن اؼبكموف لكن مل هبد شيئاً يسد بو رمقو الشره ٍب لفظ ما
ُب فمو من لعاب على وجو مرواف الذي يبالءه الدمع ،جلس على الطرؼ اؼبقابل
ؼبرواف وبدأ يدخن ٍب أسرع األسيف ُب إرتداء مالبسو  .توقفت الناقلة أماـ
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اؼبخفر ،ألقاه ودفعو برجلو من على السيارة وتناثرت صحفو على األرض وبدأ
اؼبسكْب
جبمعها و رفعتو يد طائشة بقوة وأدخلتو إىل اؼبخفر  ،بعدما نسبت لو هتمت
التطاوؿ على اؼبهاجرة أدخلوه إىل سراديب اغبرية .إنو منفى كل ضعيف وكل
مستبصر وكل صوت يزعج من يعمل و يوقض اؼبوتى النياـ وال تستغرب يا مرواف
ُب بلد الوعد الٍب ال تتحقق ،ال تستغرب ُب بلد ألف مسؤوؿ و مسؤوؿ وال
تستغرب ُب بلد سجينو يعانق اغبرية و اغبر فيو سجْب  ،فطوىب لك يا مرواف
اغبرية فكلنا سجناء وموتى مع وقف التنفيد فاإلنساف ىنا على وشك اإلنقراض.

متج.
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ومضات وخمططات
صارة صعد الشرقاوي
أحاوؿ جاىدة أف أفتح عيناي واشعر بصعوبة ىائلة ُب تنفيذ ىذا الفعل
البسيط ،اشعر باف علي جفوٍل سبكث اعبباؿ ،وبعد جهد خارؽ استطعت أخّبا
فتحهما الغلقهما سريعا مره أخري بسب ىذا الضوء الذي يشبو فالش الكامّبا
أو ىكذا اعتقدت لعدـ اعتياد عيناي علي الضوء ببدايو األمر فتطلب ذلك أف
أعيد احملاولو أكثر من مره ،أنظر حويل وعالمات العبس ترتسم علي جبهٍب ،وانا
ال أدري أين أنا ؟!! ُب غرفة ما لوهنا أزرقهادئ وىناؾ بعض األجهزة الطبية حويل
أحاوؿ التحرؾ فأشعر باعضائي تصرخ من الوجع واألمل أنظر إيل جسدي
اؼبسجي علي الفراش فأجد اف ىناؾ جبّبة ربيط بذراعي وىناؾ بعض األسالؾ
اؼبوصلة بذراعي االخري ،أجاىد لتحريك تلك الذراع وىي تستجديِب أال احركها
من مكاهنا وبشعور رىيب من األمل واعبهد أربسس باناملي رأسي ذلك الذي
يدؽ بدواخلو الطبوؿ فأجد ضمادة ربيط بو كالقبعة ربجب ربتها خصالت
شعري...
ُب تلك اللحظة ينتقل تفكّبي وتركيزي علي ذاؾ الباب الذي ظبعت صوت
ربريك مقبضو الري تلك السيده الٍب ترتدي زي طيب ،فتبتسم يل قائلو :أىال
بعودتك مداـ ىناء ننتظر افاقتك منذ أياـ
تدور ُب راسي االؼ االسئلة أرغب بأجابو ؽبا فينطق لساٍل أوؽبا  :ماذا حدث؟!
تقوؿ تلك السيدة :
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 تعرضت غبادث سيارة يا مداـأردد ورائها ما قالت وكأٍل ال أستوعب ما قالتو النتبو لنهاية صبلتها فأقوؿ ؽبا
ؿباولو االبتساـ:
 مازلت انسو ....قطبت جبينها وتركت تلك األجهزة الٍب كانت تتفقدىا قائلو وىي هتروؿ مسرعة
للخارج :
 سأبلغ الطبيب مصطفي بافاقتكبعد خروجها جلست أحاوؿ التذكر آلخر األحداث الٍب مررت هبا ألكتشف
كيفيو أصابتأصابتيي هبذا اغبادث ،ليدخل بنفس الوقت رجل ُب منتصف العمر
يرتدي زيو الطيب ترافقة تلك اؼبمرضة الٍب كانت ىنا منذ دقائق يقَبب مِب قائال
بابتسامو ىادئة :
 اىال بك ىناء كيف تشعرين اآلف ؟أجيب سؤالو قائلة:
 أشعر كأف دعسِب قطار...يبتسم يل الطبيب وىو يقوؿ :
 البأس ىذا من أثر اغبادث وؼبا تعرض لو جسدؾ من كدمات وبعضالكسور لقد كنت ؿبظوظة.
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يصمت لبعض الوقت ويقوؿ :
 ما آخر حدث تتذكرينو؟أصمت لربىو من الزمن وأنا أتذكر الجيب باظبة :
 آخر ما أتذكره ىو إيصاؿ والدي يل إيل حفل زفاؼ احديصديقاٌب.
اتسائل بداخلي بعدىا :
 أين والدي؟!ليباغتِب الطبيب قائال:
 باي شهر كبن اآلف وباي عاـ؟اقطب جبيِب ؽبذا السؤاؿ واجيبو بعدـ فهم :
 كبن بشهر أغسطس عاـ ٕٓٔٙيصمت الطبيب ويعم السكوف غبظات الجد بعدىا أف كل منهما ينظر إيل
اآلخر ،ليقوؿ بعدىا :
 اال تعلمْب من انا ىناء؟ارد بنربه صوت تعرب عن نفاذ الصرب قائلو:
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 يبدو من مالبسك انك طبيب ....أال تتذكريِب حقا ...أنا مصطفيصباؿ نعمل سويا دكتوره ىناء هبذا اؼبشفي  ،كما اف زوجك ينتظر
باػبارج وىو مضطرب للغايو ويشعر باػبوؼ والقلق عليك
اشعر بأٍل كالطفلة الصغّبة الٍب التفقو شئ ،واف ما يقاؿ ال تستطيع
استيعابو،اشعر باٍل دبتاىو ...ال اعلم عن اي زوج يتحدث وانا مازلت انسو،
اشعر بالغضب يتملكِب القوؿ :اريد اف اري والدي اذا ظبحت فليس يل غّبه
هبذه اغبياه ،يصمت لبعض الوقت الطبيب وكانو يفكر فيما يريد قولو ٍب يقوؿ
هبدوء وكانو وباوؿ اف ينقل يل بعض منو :
 يبدو اف لديك حالو من فقداف الذاكرة للجزء االخّب من حياتكدكتورة ىناء ....كبن االف بعاـ  ٕٓٔٚووالدؾ رضبة اهلل عليو توُب
من شهرين تقريبا
اصاب وقتها حبالو من اؽبستّبيا واصرخ بشدة وانا اهتم ىذا احملتاؿ بالكذب،
فيشّب ايل تلك اؼبمرضة لتسرع حبقِب بأبرة مهدئة الشعر بعدىا بلحظات بتثاقل
جفوٍل واغط بعدىا بنوـ عميق ال اعلم كم عدد الساعات الٍب استغرقتها بالنوـ
بعد تلك االبرة اؼبخدرة الٍب ًب حقِب هبا ،افكر ُب اخر كلمات قاؽبا الطبيب
الجد دموعي تتساقط علي وجنٍب كالشالؿ ىل حقا والدي توُب؟ ىل تركِب
وحيده ورحل؟ ومن ىذا الذي تزوجت؟ وكيف؟ ومٍب؟
ىنا يدخل الطبيب مبتسما ليقطع سيل االسئلة الٍب تدور بعقلي ليقوؿ :
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 الشرطة تريد اف تاخذ اقوالك عن ىذا اغبادث ،كما اف زوجك يرغببرؤيتك فالقلق يكاد يتآكلو باػبارج
أومئ لو برأسي كعالمة للموافقة ...يسمح الطبيب بدخوؿ شاب وسيم ينظر ايل
بنظرات غريبة وكانو يريد اف يعرؼ ما يدور براسي يقَبب خبطوات بطيئة  ...ال
اعلم ما سر ىذا الشعور الذي هبتاحِب اشعر باالمشئزاز والبغض الشديد ،ورغم
مالؿبو الوسيمة اال اف عيناي ال تتحمل رؤيتو ،اغمض عيِب فاري ومضات سبر
من حياٌب كشريط فيديو واتذكر!! نعم أتذكر كيفيو لقائي بو حبفل صديقٍب،
اعجايب الشديد بو الذي انتقل ايل مشاعر اعمق ،وقوُب بوجو والدي عندما رفض
ارتباطي بو ،كثرة اؼبشاكل واػبالفات الٍب ظهرت ُب الساحة وكاٍل مل اتعرؼ عليو
من قبل وبالنهاية.
افتح عيناي باتساعهما وانا اظبع صوتو البغيض يقوؿ:
 ىناء حبيبٍب طمأنِب الطبيب عليك ،ال تقلقي حبيبٍب فانا جبوارؾدائما ساقص لك كل ما ترغبْب دبعرفتو حبيبٍب  ،اهني صبلتو تلك
بابتسامو ذات مغزي
دخل الطبيب وبصحبتو اثنْب من رجاؿ الشرطة لياخذوا اقوايل وجو يل الشرطي
سؤاؿ قائال:
 أال تذكرين كيف تعرضت لذاؾ اغبادث ؟انظر ايل ىشاـ زوجي الذي ينظر ايل وينتظر جوايب ككل من بالغرفة ،اجيب
كاذبة بأٍل ال أتذكر شيئ وانا انظر بطرؼ عيِب ايل ىشاـ الجده ينظر
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باذباىي تنتهي األسئلة والٍب انكر دبعظمها بعدـ قدرٌب علي التذكر ،سبر االياـ
علي وأنا باؼبشفي بطور الشفاء وىشاـ يَبدد علي باليوـ اكثر من مرة يقص يل
كيف وقع كالنا حبب اآلخر ،يصف يل حياتنا السعيدة معا ،اليوـ سيمر علي
بصحبة صديقٍب الوحيدة نادية حٍب نذىب سويا ايل منزيل ،فقد زارتِب اكثر من
مرة اسَبجعنا معا بعض الذكريات الٍب صبعتنا سويا اياـ اعبامعة ...
اظبع صوت طرقات علي باب الغرفة تنتشلِب من ذكرياٌب تلك فامسح سريعا
حبتْب من اللؤلؤ تساقطا علي وجنٍب فأذف للطارؽ بعدىا بالدخوؿ ،يفتح الباب
لتطل منو رأس نادية قائلة اإلبتسامة علي شفاىها:
 ىل انت مستعدة للخروجمن ىذا اؼبكاف الكئيب ؟
أبتسم ؽبا وانا احاوؿ النهوض من علي الفراش قائلو :
 مستعدة كل اإلستعداد ولكن اين ىشاـ؟تغمزيل بعينها قائلة:
 انو ينهي بعض االوراؽ اػباصة باػبروج ،دقائق ونقابلو باالسفل،دعيِب اساعدؾ حبيبٍب
بعد ساعتْب تقريبا وصلنا ايل منزيل لتستأذف نادية باؼبغادرة حٍب ال تتاخر علي
زوجها ،اتظاىر باإلرىاؽ الشديد وأدعي رغبٍب بالنعاس قائلة :
 ىشاـ اريد اف أسَبيح من فضلك51

يقَبب مِب ليقوؿ وىو ينوى احتضاٍل :
 انرت منزلك حبيبٍباهترب من مالمستو الٍب تثّب الغثياف وارسم الَبدد واػبجل قناع قائلو:
 ىش ػ ػ ..ىشاـ ..أرجو أف تقدر حالٍب ،فمازلت اشعر بالغرابة بعضالشيء ....ال تنزعج مِب رجاء
يومئ يل برأسو ويبتسم متفهما قائال:
 ال عليك حبيبٍب،انا مقدر ما سبرين بو ...لذلك طلبت من اػبادمةاعداد غرفة يل
سبر االياـ اؼباضية سريعا ،وانا ارتب ػبطواٌب ،فال ؾباؿ للخطأ  ،ارجع اؼبشفي كما
طلب الدكتور مصطفى الف ذلك قد يساعدٍل السَبجاع ذاكرٌب ،اليوـ أشعر
بسعادة صبو اليوـ ساحقق ما رغبت بو ،ىا انا اجلس باسَبخاء احتسي مع
صديقي مصطفى كاسْب من العصّب دبنزيل كنوع من االحتفاؿ ليعكر ىذا
االحتفاؿ دخوؿ ىشاـ الذي يشبو اإلعصار ليقوؿ بصوت ىادر:
 ما الذي وبدث بالشركة ىناء ؟!لقد منعت من دخوؽبا !! يقولوف بأهنااوامرؾ! !
أبتسم هبدوء لو قائلو :وقد ألغيت التوكيل ايضا الذي يبنحك حريو التصرؼ
دبمتلكاٌب ايها اؼبخادع ،اتعتقد حقا بأنِب فاقدة للذاكرة اهنا سبثيلية ساعدٍل هبا
الدكتور مصطفى الناؿ منك ..........ومنها
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تتسع عيناه من اؼبفاجأة ،الستكمل بنشوة االنتصار:
 اما بالنسبة لصديقٍب العزيزة نادية ،حرصت على أف يصل لزوجهامقطع فيديو هبمعكا معا بالفراش.
يقطع حديثي صوت صافرة سيارة الشرطة ألقوؿ مدعية النسياف :
 عذرا يا عزيزي لقد نسيت اخبارؾ ،بأنِب ذىبت إيل مركز الشرطة منذقليل الهتمك دبحاولة قتلي .

متج.

52

إال الروح
حامر حممد عزث
ىي كتبت :
" كانت تلك ىي اؼبرة األوىل الٍب أراه فيها ،عند هناية الشاطيء وهناية كل شيء
وبداية كل شيء  ،هناية الظالـ وبداية الضوء  ،هناية الليل وبداية النهار ُ ،ب
منطقة ال أعرؼ اظبها وال مكاهنا ولكننا أطلقنا عليو اظبا جديدا فيما بعد  ،كل
شيء ىاديء… الليل والبحر والسماء إال صباعة من الشباب والشابات مدوا
أرجلهم إىل البحر ..كاف البحر وديعا كأنو طفل لو أصابع بيضاء ناعمة تدغدغ
أقدامهم صبيعا فيضحكوف ويَباموف على الشاطيء اؼببلل من اإلرىاؽ  ،أخذوا
يتمرغوف على الرمل يبيناً ويساراً كأهنم جثث رماىا البحر أو غرقى قبوا من سفينة
ؾبهولة وربولوا إىل غبم ودـ وصراخ  ،كاف وبكي عن حياتو… حياتو ورؽ ودمو
حرب ودموعو دـ… جذبِب حديثو عن اغبب و أثارٍل صبلة عجيبة ( اغبب ُب
العائالت الكبّبة مثل نار الشتاء هبلس الناس حوؽبا ويتحدثوف ) ...حاولت
االقَباب منو ولكنو كاف بعيد ،الليل وباوؿ الرحيل وانا احاوؿ اف افتح عينيو ،
قص علينا من سبقِب إىل عينيو وأذنيو من قبل ومل يبق يل إال شيء واحد ..ىو ما
أسعى للفوز بو  ،فهو من اؼبهاجرين من أوروبا الشرقية إىل أرض األحالـ أمريكا
مثلي سباما… نفس العرؽ واللوف والدـ… مل يبقى إال الروح ...سألوه عن
ماضيو ..عن عائلتو… عن شبابو فيما أفناه  ،سكت طويال ...فهو زبطى
األربعْب عاما  ،ورأيت ما مل يراه غّبي… لو كانت األضواء قوية لرأوا الشحوب
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على وجهو مثلما رأيتها… ظهرت حركات عصبية وانفعاالت قد توىل اخفاءىا
ظالـ الليل … إنو ىارب من شيء ما ..حٌب ُب بالد اؼبهجر ..اؼباضي يالحقو
بعد الرحيل عنها… تكلم كثّبا حٌب ظهر االرتياح على مالمح وجهو  ،وتلك
اغبركات العصبية قد بددىا النسيم البارد الذي ينفذ إىل اعبسم فيشيع فيو الرجفة
والقشعريرة… سخر من ذاتو عندما أخربنا بأف العاـ اؼباضي ذىب هبمومو
ومرارتو… وضحكت ضحكة عالية عندما أضاؼ وذىب معهم حافظة النقود و
ساعة يدي وقميصي اؼبفضل ….عندىا تالقت األرواح ..وكاف الصمت أقوى
من اللساف واؽبدوء الداُبء أكثر صخبا يوجع األذاف… استدرجِب من شاطيء
ماء حبره كاف ملحاً ُمراً ..إىل شاطىء قلبو ماء هنره حلواً عذباً… لقد ربوؿ حبنا
إىل صداقة ٍب إىل ُحب روحي اىل حب اغبياة اؼبشَبكة… إىل عالقة كاف فيها
اعبنس ُب اؼبرتبة الثانية… عشنا معاً أروع وأصبل أربع سنوات ُب حياٌب… مل
نتزوج…حٌب ال تتحوؿ حياتنا من فيلم ُملوف إىل فيلم أبيض وأسود ٍب إىل فيلم
بال ألواف ،كنت أخشى اؼبلل ذاؾ الفراغ البليد ،اؼبلل إفالس ُب كل شيء ،والزواج
رحلة طويلة… تستخدـ فيها كل وسائل اؼبواصالت ..من القطار إىل الطائرة…
والف ُعمري ليس طويالً ..قررت عدـ اإلقباب… عندما يقرأ رسالٍب سيعرؼ كل
شيء ..فأنا أفضل اغبب القليل الذي يدوـ على اغبب الكثّب الذي ال يدوـ…
إىل َمن أعطاٍل اغبب القليل والكثّب معا… أشتاؽ إليك كثّباً " مليندا
قرأ جوف رسالتها بدموعو وأمسك قلماً و سطر شيطاف الكتابة تلك الرسالة :
" ىي صاحبة أصبل شفتْب وأعنف قُبلة ُب العامل  ،كنت أعتقد أهنا كانت تضع
أفيونا ربت لساهنا ..وكلما قبلتها أطلقت ريقها ُب فمي  ،فإذا يب ُـبدر ومسحور
منذ اف وجدهتا ُب تلك الليلة على الشاطيء وقد أزالت طبسة عشراً عاما من
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مالمح وجهى  ،كانت عروس البحر ىربت من أعماؽ البحار من أجلي  ،الفتاة
الوحيدة الٍب أسقطت حصوٍل الواحد بعد اآلخر ..اشتعلت مثل اؼبصباح
الكهربائي وانا احكي أحزاٍل… اخذهتا كأهنا احزاهنا الشخصية… مثلي سباما
من أوروبا الشرقية… كنت أحكي عن ذكريات قديبة ..ذكريات طفت على
السطح مثل زبد البحر وىو يطفو على الشاطيء… كنت ُب حالة ثائرة ..أدافع
عن نفسي ..ظللت ثائرا بال جدوى من االنتقاـ… اهنا بقايا قاذورات
قديبة...وبالرغم من انِب القيتها ُب غّب مكاهنا اؼبناسب  ،إال أف ضحكتها
انتشلتِب من تلك الذكريات ...ووقعت ُب غرامها… بدوف موعد وال
شروط…ولكن الدنيا ال تعطي كل ما نريده… سبدد عفريتاً خبيثاً على ساقيها
آناء الليل وأطراؼ النهار  ،ىذا العفريت كاف يناـ مفتوح العينْب ويتقلب
ويتثاءب… فال تدري حبيبٍب ىل ناـ أـ أهنا غفوة بسيطة… اهنا زباؼ اذا
ربرؾ… وزباؼ إذا سكت… مد رجليو ُب صدرىا ووضع رأسو على قلبها…
وـبالبو ُب عينيها...وأنيابو ُب أرجلها… لقد أسرىا سباما مثل السجاف وىو يُقيد
سفاح ؾبرـ باألساور اغبديدية … كانت تبكي من يقظتو وثورتو ورفضو الكامل
ؽبا….تعذبت اؼبسكينة… إهنا ربس بو وال تراه...وتلمسو وال تدري أين ىو…
اآلف علمت سر رفضها للزواج وعدـ اإلقباب...كانت تريد روح اغبياة...ىذا
اؼبرض اللعْب… السرطاف… هنش صباؽبا وبريق عينيها وقتل شباهبا… ؼباذا أنا
مِب ؟ كال… .لن
على قيد اغبياة ؟ ؼباذا عاد اؼبوت مرة اخرى ؟ أيريد أف يسخر ي
أمنحو ىذا االنتصار… اآلف فقط أشعر هببوط حاد ُب الدورة الدموية ..وخفقاف
شديد ُب القلب وضيق ُب التنفس… ويداي ترتعشاف… .والضوء خفت من
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عيِب… كبن اآلف ُب آخر فصل من اؼبسرحية اؽبزلية الٍب كبياىا… انوار الصالة
أطفئت...و أضيئت أنوار اؼبسرح .وارتفع الستار… وظهر اؼبوت "
أهنى كلماتو ووضع رسالتو جبوار رسالة حبيبتو الراحلة… ٍب راح يضرب رأسو ُب
اغبائط…كاف رأسو يرتد إليو وُب كل مرة يتحطم برج من أبراج عقلو… نزع
مالبسو… حلق شاربو وغبيتو… وارتد طفالً عارياً من كل عقل…ىرب من
حياتو… واختفي اؼباضي والرجل والشاب… ومل يبق إال الطفل… الطفل
الذي أعد لنفسو حبالً طويالً… ظن أنو يلعب باغبياة كما كاف صغّبا…
ابتسم وىو يلف اؼبشنقة اؼبثبتة ُب منتصف السقف حوؿ عنقو…َب انتظار
ردع أمو أو ضحكة حبيبتو.

متت.
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القطار
مدحج رأفج
الرتابة طغت على حياٌب بشكل كبّب ،فال جديد ُب اغبياة قد أفعلو! فمنذ
أمر ُمضحك ،أعيش ُب
أف أظباٍل أبواي سعيد وال عالقة للسعد يب تقريبًا! ٌ
إحدى قُرى اؼبنصورة! بْب الزراعة الٍب أجهل عنها كل شيء! تلك ُمعضلة جيلنا
اغباىل ال نأبو بشيء سوى ما يتأقلم مع التطور ،فشغلتنا التكنولوجيا وأصبحنا
مولعْب هبا ،لألسف ال نصنع لكن نكتفي بتجربة ما يصنع الغّب ،نلهث وراء كل
جديد حٌب وإف كاف الغرض منو اللهو وتضييع الوقت ،برعنا ُب تطبيق األمور
بشكل خاطئ فبتنا ال نعرؼ الصواب من اػبطأ وألقينا كل شيء على الظروؼ!
قليال ،وال نستمتع باغبياة كما فعل
سجنا أنفسنا خلف الشاشات فال لبرج إال ً
أجدادنا ،فكم التمست ُب قصص جدي وجدٌب السعادة والرضا ،أما اآلف فكل
شيء فبل كأننا ُب عقاب ال ُب حياة ،حٌب وُب يوـ قررت أف أخرج من قوقعٍب
تلك وأذىب لزيارة العم "عزيز" عجوز ُب أواخر اػبمسْب ،سبلكت التجاعيد
وحيدا بعد أف ماتت زوجتو ،ليس
وجهو لكن مل يفارؽ الشباب قلبو قط ،يعيش ً
لو أبناء فلم تكن زوجتو تُنجب ومن حبو ؽبا رفض أف يَبكها ويتزوج أخرى حٌب
كثّبا ،وسبنيت أف
بعد وفاهتا ،فأضحى كل فتياف القرية أبناءه ،تعجبت منو ً
مبتسما ُمرحبًا وقاؿ:
أستشعر ما يستشعره ىو ،فطرقت بابو ففتح يل
ً
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 -مرحبًا يا سعيد يا بِب ،كيف حالك وحاؿ أبيك؟

 خبّب يا عم عزيز ،كيف حالك أنت؟ فكرت أف أمر وأجلس معكقليال إف مل يكن لديك شيء
ً
كثّبا بتلك الزيارة فاليوـ مل أكن أعلم ماذا
 بالطبع يا ولدي ،أسعدتِب ًأفعل!
قليال عن أىل القرية ،وأحضر موقده وأكواب
ابتسمت وذباذبنا أطراؼ اغبديث ً
الشاي والرباد ،وجلسنا نشوي الذرة و نتسامر ،فقلت لو :
 أيا عماه أشعر وكأف حياٌب أقرب إىل اعبحيم من النعيم ،وال أقصد اؼباؿ! بلأقصد كل شيء آخر ،ال أعلم كيف أصف لك األمر ،لكن كأف كل ما
عشتو أمس ىو ما يتكرر ُب باقي األياـ وال يوجد ما ىو يُثّب النفس ،أشعر

وكأنِب إنساف آيل ال يتحكم ُب حركاتو
جيدا وابتسم وقاؿ :
نظر يل ً
 ومل اإلنتظار؟ -ماذا أفعل؟!
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ٍ
مكاف ما ليوـ أو يومْب وتعود؟ أنا
 ىل جربت أف تسافر ُبمتأكد أنك ستجد مبتغاؾ ُب اغبياة إف فعلت ذلك
 ال أعلم! لكن .....مل ال سأجرب األمر حسنًا اليوـ إذا ترحل بعد الفجر مػػ.....مػ ....ماذا!! اليوـ! إف خطت للسفر فستجد ألف سبب يبنعك ،أما إف كانتمفاجأة ستستمتع ولن تكَبث ألي شيء
فكرت ُب كالمو ،ورأيتو على صواب فكم من مرة قررت فعل شيء ما
وعجزت أو نسيت أللف سبب وسبب ،فاستأذنتو ورحلت ،وُب طريقي للبيت
رأيت أف أذىب لإلسكندرية لزيارة ابن عمي القاطن ىناؾ للدراسة ،وبالفعل
جهزت ما سأحتاج وصليت الفجر بعد أف أخربت أيب أٍل سأذىب لإلسكندرية
يومْب وأعود ،مل يعَبض ومدٍل باؼباؿ ،فصليت الفجر ومع شروؽ الشمس كنت
ُب ؿبطة القطار.
****
السفر ُب القطار لو رونق آخر ،حياة ـبتلفة وكذلك وجوه الناس فنرى الرباءة
ُب وجوه األطفاؿ والتجاعيد ُب عيوف الكبار ،اغبب يشع من الشباب منهم الغّب
مبايل واآلخر الذي ال ينفك عن التفكّب ،كلهم ذبمعوا ُب ذللك الصندوؽ
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موضعا ألقدامي وىواءً لشهيقي ،فما
اؼبستطيل ،اندسست من بينهم ألتمس
ً
متأمال ُب حركة
مناما فتسلقت ألقضي من الساعات ً
وجدت إال موضع اغبقائب ً
القطار والنظر إىل األجساد اؼبتكدسة ،وأنا أقوؿ ُب نفسي :
 كل ىؤالء ؾبتمعي األجساد مبتعدي التفكّبٍ ،كل يدور ُب فلكو يهيم
دبا هبيش قلبو
قاطع تفكّبي ذلك الصوت الذي لطاؼبا يُرغم اعبميع على الصمت
واإلنصات ،وانتبو اعبميع ؼبصدر الصوت الصادر من أحد اؼبسجالت ،بيد رجل
أبيض الرأس هبلس دبقعد أسفل مِب يدندف وراء أـ كلثوـ وىو يتمايل مع اؽبواء
القادـ من النافذة اؼبشتاؽ ىو اآلخر لصوهتا ،يردد معها ليندمج صوتو بصوهتا
جوا من الستينات مل يكن ينقصنا سوى أف يرتدي اعبميع تلك الطرابيش
وىبلقاف ً
اغبمراء الٍب ال أعلم إىل اآلف إىل ماذا ترمز؟! ،وبعد أف كاف الباعة يتخللوف بْب
أجساد اعبميع باحثْب عن مشَبي لسلعهم جلسوا ىم اآلخرين منصتْب لعذوبة
صوهتا كأهنم أرادوا ىدنة يستعيدوف فيها ذكرياهتم ،وأنا اآلخر ذىب يب صوت
"الست" إىل حيث مل أرد الذىاب ،ؼبا قبل اؼبراىقة إىل رغيف اػببز من يد أمي
فم أيب ،إىل حيث البيوت كانت من الطْب واأللعاب من
و"كركرة اعبوزه" ُب ّ
العجْب ،إىل اللدانة وشجر التوت وأكل اػبس وشوي الذرة ،وما ألذ الرز اؼبعمر
أيضا من الطْب ،الذىاب إىل الغيط فبسكْب جبلباب اعبد
ُب ذلك الفرف اؼببِب ً
بيد وفرؾ العينْب باليد األخرى من أثر النعاس ،أخذٍل صوهتا إىل تلك اعبالبيب
اؼبخططة الٍب لبسها كل أطفاؿ القرية فما سبيز أحد عن اآلخر بشيء ،شلن العيد
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الذي كاف أسعد ما ُب العاـ! صحبِب حٌب إىل تلك الَبعة الٍب استحممنا فيها
حٌب بتنا يافعْب ،أوؿ حب أيقظِب الليل وجعلِب أقرأ القصائد وأفعل كل ما قد
هبزب انتباىها ،وما أصبل خفقاف قليب حينما تالقت أعيننا وابتسم ثغرينا ،الزالت
"الست" تذكرنا والزاؿ العجوز يدندف واعبميع منصت أو كحايل قد راح بقلبو
وذاكرتو يبحث عما يشتاؽ ،لكن إىل مٌب سنظل نشتاؽ إىل مٌب سنحيا اغباضر
رضيعا
كما هبب وال نبك على ما تدثر بالنسياف من اؼباضي فلن يبقى الرضيع ً
ولن يعيش اعبد إىل األبد ،لكن طاؼبا يعيش فيجب عليو أف يستمتع ،أنظر ُب
وجوه اعبميع فأراىم يبتسموف تارة وتبث أعينهم اغبزف تارة أخرى ،كأهنم
يشاىدوف أحد األفالـ ويتفاعلوف مع أحداثو ،ح ًقا ىم يتفاعلوف مع ذكرياهتم.
الزاؿ اعبد يدندف والست تنهي سفرنا للذكريات وتنهى اؼبقطع كأهنا تتزامن
قليال حٌب يفرغ القطار قليال
أخّبا انتظرت ً
مع مكابح القطار الذي وصل ؼببتغاه ً
جالسا فقلت لو:
ويتسُب يل اغبركة حبرية وحينما نزلت وجدت اعبد مازاؿ ً
 معذرة يا عم لقد وصل القطار ألن تنزؿ ؟قائال :
لّبد
إيل مرة أخرى ً
ً
مبتسما ً
ناظرا إىل الراديو ٍب إىل النافذة ويعيد بصره ّ
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إيل من تسلية اؼبسافرين ،أنا عائد يا بِب مع
 ىذا مكاٍل وما أحب ّالقطار مرة أخرى ومع ركاب أخرين ،وسأتوقف عن ذلك إما أف
يتوقف عمري أو يتوقف القطار عن التحرؾ إىل األبد.
سعيدا كأف ىذا القطار بيتو
بالتأكيد فاجأٍل ذلك الرد ،لكن مل أشعر بو إال ً
أو كأنو أمو وىو جنْب ُب رضبو يأىب أف ىبرج للعامل ويرضى دبا يلقاه ُب داخل
ذلك الرحم ،ألوؿ مرة أشعر بأف القطار أوسع من ىذه الدنيا ،وللمرة الثانية
أحسد عجوز على شيء ،قلما هبد اإلنساف ما يسعده ويتخلى عن أشياء كثّبة
ألجلو.
ماما كاف مِب إال أف أتركو وأرذبل من القطار ،فوقفت برىة خارجو أفكر أين
كنت ذاىبًا فلم أتذكر ومل أشعر إال وأنا أعود للقطار مرة أخرى وأجلس جبوار
يل دوف أف يسألِب ؼباذا ُعدت ،كأنو َشعر يب وما ىبتلج
العجوز الذي ابتسم ّ
بصدري ،مضي الوقت ومل أشعر بو ،حٌب ربرؾ القطار مرة أخرى وبدأ اعبد
استعدادا للرحلة الثانية إىل اؼباضي
بتشغيل الشريط من جديد ،أغمضت عيِب
ً
سعيدا فالبأس.
الذي قد يضيع اغباضر لكن ما دمت ً

متج.
64

65

التوأم
حممد أبى يىصف
أيامي األخّبة زاد هبا صراعي مع أخٍب ،فهذه الضربة آلخذ مكانًا أكرب،
وذلك عقاب ؽبا على ربركاهتا اؼبستمرة الٍب جعلتِب أفيق من النوـ.
وبدث كل ىذا يوميًا إىل أف جاءت اللحظة اؼبرتقبة ،غبظة خروجنا للنور،
حيث عامل أوسع من عامل أمي الداخلي ،يسع ماليْب البشر ،لكن تلك اللحظة
أوال،
أيضا على من ىبرج ً
كثّبا عن أيامنا ُب رحم أمنا ،فتشاجرنا ً
مل زبتلف ً
أوال ،فحاولت أف
واستمر ذلك الشجار لبضعة دقائق فازت ىي فيو فخرجت ً
كثّبا ،لكن صراخها استوقفِب ،ؼباذا تبكي؟!
أسرع ُب اػبروج حٌب ال تسبقِب ً
ظللت أكرر ىذا السؤاؿ حٌب خرجت ،لكن مل أستطع فتح عيِب من كثرة
سباما عن عامل أمي الداخلي ،سرعاف ما ربشرجت
اإلضاءة ،فهذا العامل ـبتلف ً
أنفاسي فشعرت بيد تصدـ ظهري عدة صدمات ،ثواف وشعرت بإحساس
غريب ،إحساس جديد ،فأنفي يستقبل ىواءً ٍب ىبرجو.
مل أعتقد أف ىذا العامل سيوقفِب عن شجاري الدائم مع أخٍب ،نعم فلم
يوقفِب ،حيث بدأ شجار أخر على طائرة أحضرهتا يل أميُ ،ب سن اػبامسة،
66

ألعب هبا طواؿ الوقت ،فتاٌب شقيقٍب لتشاركِب إياىا فأرفض ،فتبكي..
فأغضب ..وأمي رباوؿ هتدئتنا.
 إيو يا سارة ..عروستك مش عجباكي؟ ماما ..أنا عايزة طيارة زي طيارة يوسف ..مليش دعوة.يوما ىل ح ًقا
 حبيبٍب البنات دايبًا بيلعبوا بالعرايس ..ح ًقا مل أتيقن ًالفتيات ربب العرائس؟ أـ فرضت عليهن؟!!!
ال يهم ،كل ما أىتم لو ىو شجاري مع سارة ..شجاري الذي تعودت عليو
منذ البداية أو قبل البداية حٌب ..لكنو شجار صبيل ..أعشقو ..وال أظن رأيها
كثّبا _ ..كلما كربنا زاد شجارنا ،فهذا شجار أخر لسبب
ىبتلف عن رأيي ً
جديد ،وىو رؤيٍب ؽبا وىي تلعب مع أضبد جارنا ..فبنرة غضب طفويل ربركها
أوتار الرجولة الوليدة هنيتها عن اللعب معو ،فانفجرت ُب بكاء حار ،بكاء أراه
ألوؿ مرة ..ىرولت على الفور إىل أمي شاكية ..لكن ما كاف بأمي إال وأف
نصفتِب ..بعد أف ىدأهتا ،طلبت منها عدـ اللهو مع أي فٌب؛ ألهنا فتاة فال يليق
أخّبا لشيء إهبايب
هبا أف تلهو معهم ..الغريب أف الشجار الدائم بيننا ربوؿ ً
دائما
عندما وصلنا إىل مرحلة الثانوية العامة ،غضبت عندما أخربهتا أف الفتياف ً
أذكى وأمهر من الفتيات؛ ولذلك سباديت ُب األمر ،فلم أخربىا ىذا إال رغبة ُب
رؤيتها تغضب ،لكن ما نلتو كاف خّب عقاب يل ،حيث إنِب أعلنت أماـ أمنا
ربديها يل ُب اغبصوؿ على أعلى الدرجات ُب اختبارات الثانوية العامة ،نعم ىذا
عقاب يل ،فأنا ال أقوى على االستذكار لساعة متصلة ..وبالفعل ىا ىي تقبل ُب
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كلية الصيدلة وينتهي يب اغباؿ بكلية اغبقوؽ ..طلب مِب والدي أف آخذ سارة
ُب نزىة اليوـ دبناسبة قبوؽبا بكلية الصيدلة؛ النشغالو ُب عملو ،وانشغاؿ أمي
بأمور أخرى ،فانتهزت بغضها لكرة القدـ فاقَبحت عليها مشاىدة مباراة مصر
والسنغاؿ باالستاد ،وما كاف هبا إال أف وافقت ،فلم يكن لديها حيلة أماـ
إصراري ..مل ِ
ينتو األمر ىنا بل نشب شجار أخر أثناء اؼبباراة عندما أخرج
اؼبدرب حسن شحاتة ميدو؛ فاعَبض األخّب على خروجو بطريقة ال تليق ..رغم
إيباٍل خبطأ ميدو ُب ىذا اؼبوقف ،إال أنِب تظاىرت بتأييدي لو ،دبجرد أف أخربتِب
سارة أف اؼبوقف ىذا استفزىا ،فشعرت برغبة لدي ُب زيادة ىذا االستفزاز ..كل
ىذه األمور أتذكرىا اآلف ..فأبتسم وأنا أشاىدىا جبوار عريسها ذبلس كالبدر..
قائال:
ً
يوما ..فأحظى بشجار أخر.
 -ليت األياـ تعود ً

متج.
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صراع مغ اآلخر
بسمة اجلمل
أفكاري تتصارع مثل حلبة مصارعة الثّباف ،أرى اؼبوت يبر أمامي كل يوـ
وكأنو يريد أف ىبطفِب ،وىذا الصوت اػببيث الذي ينبعث داخل ُخلدي يوميًا،
حائرا ال أريد أف أليب طلبو ،لكن ُب اغبقيقة يبدوا يل إف ذلك
أشعر وكأنِب ً
الصوت اػببيث بداخلي يريد يل الصواب ،مل أعد أربمل إزعاجو يل ...سوؼ
أفعل ما يريد لكي أزبلص من إزعاجو اؼبميت..
ُ
قليال
إنطلق 'سامل' إىل غرفتو شقيقتو الصغرى ليقف عند باب غرفتها يتأملها ً
خببث ،يقَبب منها لّبى إذ كانت مستيقظة أـ ال
 ىدى ..يا ىدى ىل ِأنت نائمة...
يتأكد إهنا ُب أعماؽ أحالمها ،يذىب عبلب السكْب من اؼبطبخ ويتجو
إليها ..وبكل غل يهم بطعنها لكن يداه منعتو من إرتكاب تلك اعبريبة ،انعقد
حاجبيو ُب غضب ويهم مرة أخرى إىل طعنها لكن يبدوا أف يداه ال تريد ذلك،
بدأ بفقداف أعصابو ال يستطيع السيطرة عليها لتقع السكْب الٍب بيده على
األرض ينظر إليها وإىل يده ليشعر بالقشعرينة تسري داخل جسده ليشعر
مسرعا إىل
باإلختناؽ ،حرارة جسده ترتفع تدرهبيًا كاد أف يفقد وعيو ،لينصرؼ ً
غرفتو؛ يتجو إىل فراشو ليسقط جسده متأؼبا ..كاد عقلو أف ينفجر ال يعلم ما
ً
69

الذي وبدث وكل ما يسمعة نبسات تدور حولو ..أصوات ال تطاؽ ،يريد خرؽ
قائال ُب ُخلده..
قليال ،يغلق عيناه ً
أُذنو كي يتخلص منها ...ساد الصمت ً
 ما ىذا الذي كنت ستفعلو ،لقد كنت تريد قتل شقيقتك ؼبا؟وكيف....وؼباذا؟؟!
ؾبددا تَباقص حولو بكل إزعاج ..كاف هبب
حٌب عادت تلك األصوات ً
عليها أف سبوت وتنتهي من ىذا العامل البائس ،ىل نسيت يا سامل كيف
تعاملك ..ىل نسيت كيف تسيء إليك ،يبدوا إنك نسيت ،لكنِب مل ولن أنسى
ىذا.
يشعر حبرارة منبعثة داخل جسده كأنو وبَبؽ ال يستطيع السيطرة على نفسو
يريد أف يرتوي بدماء أختو ...ليس بوعيو ضائع يبحث عن نفسو ،شعر إنو عالق
بْب ذلك اغباجز اؼبميت وال ؾباؿ للعودة ،تكاثرت األصوات حولو تأمره بفعل ما
قائال.
ال يريد فعلو ،وضع يده على أُذنيو وشرع يصرخ بقوة ً
 كفى ...كفى ...مل أعد أحتمل...إصمت ..أرجوؾ أصمت.ال لن أصمت حٌب تنصت غبديثي يا سامل ،سوؼ أعذبك حٌب تصبح
ملكي لألبد وتصبح عبدي ...ال تقاومِب لكي ال تتعذب أكثر ،وصدقِب ال مفر
مِب فأنا أملكك اآلف وسوؼ أحطمك كما حطمتِب أيها الغيب..
ؿبطما ال
يستيقظ "سامل" من نومو بعد صراع طويل مع ذاتو ،ليجد جسده ً
يقوى على اغبراؾ يبدو شاحبًا ..كأنو مل يتذوؽ طعم الراحة منذ زم ٍن طويل،
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أيضا ،يذىب لتناوؿ
ينهض من على فراشو وىو مستعد ليحارب ذاتو اليوـ ً
الفطور ليجد أختو جالسة على مائدة الطعاـ وتناظرة بسعادة.
 صباح الفل يا سامل ،ىيا تعاىل لتتناوؿ ققهوتك وفطورؾ..يصمت ،وىو ُب غاية التعجب الشديد من تصرفها ىذا ،يبدوا عليها السعادة
اليوـ؛ لكن ؼبا ما ىو الشيء الذي جعلها تبدوا سعيدة اليوـ؟!
 ما بك يا سامل ،ؼبا أنت صامت ..الن تتناوؿ فطورؾ يا حبييب. ما ِبك انت؟ اليوـ ؼبا تبدين ُب مزاج جيد  ..ما السبب أخربيِب.
ضحكت بقوة ٍب قالت..
 حسنًا يا سامل ...لقد أحضرت لك عمل ....إنو ُب ؿبل البقالة اجملاورللمنزؿ إف الراتب جيد ،وسوؼ يساعدؾ ُب تدبّب األمور.

ينفعل غضبًا لينهض من مائدة الطعاـ ويقَبب من شقيقتو.
 أمل أقل ِلك مئة مرة إٍل لن أعمل غّب بشهادٌب  ..حسنًا ..وغّب ذلك لن
أعمل ،فال تتعبْب نفسك يا ىدى.

ٍ
بصوت خافت..
تتمالك أعصاهبا وربادثو
جيدا يا سامل ..لقد أصبح عمرؾ ُب الثالثْب ،أتعلم ماذا يعِب ىذا،
 إظبعِب ًأنت مل تتزوج ومل ربقق أي إقباز ُب حياتك غّب إنك األربعة وعشروف ساعة
جالس ُب غرفتك ،ولقد تعبت ح ًقا من ىذا اغباؿ إنِب ىنا من أصرؼ اؼباؿ
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وحدي وانت ال تفعل شيء غّب اعبلوس ..من يوـ موت أيب وأمي وأنا من
أيضا ،أنا مازلت صغّبة على ىذا التعب ،
أربمل نفقة ىذا اؼبنزؿ ..ونفقتك ً
أنا بالفعل تعبت ،هبب أف تفهمِب يا سامل.

صدـ فبا ظبع ،بل كاد أف يبوت ـبتن ًقا لينفجر غضبًا ودموع عينو تنهمر شيئًا
فشيئًا ،قد شعر بالعجز وباإلىانة.
 ىل ىذا ما تريو يا ىدى ،حسنًا أنا سأعمل ..ولكنِب سوؼ أعملبشهادٌب ..وما تريو صحيح إفعليو .
ويرحل ويَبكها بنارىا لتنفجر قائلة لو بغضب..
 حسنًا يا سامل هبب أف زبجل من حالك فأنت تأكل وتشرب من ماؿ إمرأةيا ناقص.
ؾبددا،
مل يستطيع سبالك أعصابو لقد فقد صربه بالكامل ...تراوده أفكاره اػببيثة ً
يقف مكانو ويستعد لكي ينفذ ما كاف يريد أف يفعلو الليلة اؼباضية ويذىب
ليحضر السكْب من اؼبطبخ ،ويبسك هبا ويهم بالذىاب إليها لكن! ..جسده
أوقفو؛ وباوؿ التحرؾ بكل ما فيو من قوة ..لكن ال فائدة ..شعر إف جسده مل
يعد ملكو ..ؼبا ...ؼبا ال تريد أف تتحرؾ ،أمل تكن تلك رغبتك ىيا إذًا ما األمر!.
 ال ..ليس برغبتك أف تفعل ما تشاء وقت ما وبلو لك ،لقد حذرتك منقبل وقلت لك إنِب أملكك ،أملك رغباتك وأحالمك حٌب عقلك ىو يل
أيضا فال تقاومِب كي ال أقاومك.
ً
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بث الفزع واػبوؼ بداخلو وىو يعلم إف فقد السيطرة على نفسة سوؼ ىبسر
أيضا ،لكن يوجد بداخلو جزء يريد التخلص من
شقيقتو وسوؼ ىبسر نفسو ً
شقيقتو واعبزء اآلخر ال يريد ذلك .......أسرع بالذىاب داخل غرفتو اػباصة
ويغلق الباب بإحكاـ كي ال تدخل عليو شقيقتو ،وبدأ بالبكاء كػ األطفاؿ ظل
يبكي بأمل وظل يتذكر كل ما مضى من عمره من سراب ،مل وبقق أي إقباز ُب
حياتو بالفعل حٌب لقب الذكر الذي على بطاقتو ال يبس بصلة لو ،تذكر كالـ
شقيقتو الصغرى لو وإىانتها اؼبستمرة لو..
عاما ،كيف ؽبا أف تتحمل كل تلك
ىي على حق ىي مل تتجاوز الثالثة وعشروف ً
اؼبشقة وحدىا ..وأنا ،أين أنا جالس ُب غرفٍب وأتناوؿ الطعاـ وأشرب وأعيش
حياٌب كما وبلو يل وأنتظرىا عندما تأٌب لتعطيِب اؼباؿ ....يالِب من وقح حقّب..
ؾبددا ،لقد جاء لكي يعارض كالمو كعادتو..
صمع ىذا الصوت ً
 لكن ُب اغبقيقة يا سامل إف جئت للحق ليس ؽبا أف تعاملك بسوء ،هببعليها أف تَكن لك بعض من اإلحَباـ ..ال تنسى إنك من إىتميت هبا منذ
وفاة والديها وكنت مثل األب واألـ ؽبا ،أمل تكن تصرؼ على تعليمها
أيضا لقد صرفت
اعبامعي ..ومالبسها من أين جائت هبا أليس من مالك ً
أبدا..
عمرؾ عليها وىي مل تكَبث ألمرؾ ً
ظلت الكلمات تتالعب بعقلو حٌب إمتلكتو باألكمل ،ربولت مالؿبو إىل
الشر التاـ يفكر ويفكر كيف يتخلص من شقيقتو حٌب جائت لو الفكرة الٍب
سوؼ تنهى حياهتا إىل األبد.
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ىبرج من اؼبنزؿ وبعد بضع ساعات يعود إىل اؼبنزؿ ليجدىا جالسة على األريكة
تشاىد التلفاز.
 ىل جئت يا سامل ،ىل أحضر لك الغداء يا حبييب.مل يعرىا إي إىتماـ حٌب دخل إىل غرفتو وأقفل عليو الباب بإحكاـ .ال يدري ما
فورا...
الذي أصابو ...عندما يراىا يَباجع ً
 ال أنا لن أقتلها ىذه شقيقٍب ىل تفهم؛ لن أفعل ما تريده . ليس لك اغبق أف ترفض يا سامل أنا ىنا من أؤمر وليس أنت.مل يشعر إال جبسده وىو يتحرؾ لكي ينفذ جريبتو حاوؿ منعو لكنو غّب قادر،
وكل ما يرآه ىو شقيقتو الصغرى وىي تشنق بيداه ،مل يكن يتوقع إنو سوؼ ينهي
حياهتا ...أعاد سيطرتو سر ًيعا جبسده لينقظ شقيقتو من يده ،نظرت إليو وىي ُب
ٍ
زىوؿ تاـ فبا كاف يفعلو هبا وكل ما تفعلو ىو البكاء والنحيب ،مل يستطيع أف
يربر ؽبا ما فعلو لذلك تركها وذىب لغرفتو  ،أجهش ُب البكاء ونظر إىل نفسو ُب
اؼبرآة ليتسأؿ.
 من أنت ،وؼباذا ...ؼبا تنظر يل ىكذا ...ال تنظر يل ىكذا.ٍ
بصوت خافت ليخربه
صدى الضحكات قد تردد ُب أذنو
 أنا إنت وكل ما أريده ىو ما تريده أنت ،أنا اعبانب اآلخر الذي زبفيو حٌبأبدا ألنِب وصلت إىل
عن نفسك أنا اغبلم الذي تريد ربقيقو ولن أتوقف ً
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القمة ...إىل قمتك يا سامل ،لقد شربت من اغبياة ما يكفي من السموـ يا
سامل لذلك سوؼ أسقيهم ما شربتو منذ أعواـ وأعوا
مسرعا إىل اػبارج
ذباىل ذلك الصوت اؼبزعج اؼبنبعث من داخلو ،خرج
ً
ليطمئن على شقيقتو ليجدىا منهارة من البكاء ،حاوؿ أف يربر ؽبا ما فعلو لكنها
ؾبددا ليتصارع مع ذاتو
تصدت لو خبوؼ شديد شعر باغبرارة تعود إىل جسده ً
بقوة ...ليجد نفسة فبس ًكا بشعر شقيقتو بيد وباليد األخرى ينهاؿ عليها ضربًا..
ؾبددا لكنو يفقد سيطرتو عليو ليحضر السكْب ويذىب
أعاد سيطرتو على جسده ً
إىل شقيقتو الٍب ىرعت إىل غرفتها لتهرب منو ،يقف مكانو وينظر إىل يده ويقاوـ
ما يفعلو من أفعاؿ ليسود الصراع بداخلو يصرخ أؼبا متأؼبا فبا فعلو بنفسو كل ما
ً ً
يسمعو ىو بكاء شقيقتو وتأؼبها  ،ال يفهم ما الذي وبدث ينظر إىل أيده ليجدىا
مليئة بالدماء ،ليتسائل دماء من ىذه ...مل يستطيع حٌب أف هبيب على
نفسو........
ال يرى أمامو الرؤية مشوشة ،ال يسمع غّب صوت وبادثو بأذنو ..ىل قتلتها
ىل زبلصت منها ىل رحلت لألبد ىل سأحيا بدوهنا ؼبا ....ؼبا أريد قتلها ؼبا ،
يغمض عينو ويفتحها أكثر من مرة لعلو يستيقظ من ىذا الكابوس ،يرى شقيقتو
واقفة أمامو مذعورة مل هبد ُب جسدىا إي جرح ،ولكن كيف ..دماء من تلك
أرضا مل تعد قدماه قادرة على ضبلو ،شعر 'سامل' بإنو يفقد
الٍب بيدي؟ .سقط ً
الرؤية شل جسده باألكمل ظل يبكي على كل شيء ضاع ُب حياتو ،لكنو شعر
باألنتصار ألنو تغلب على ذاتو ولن ينفذ ما كاف يأمره بو ،ىل ستغفر لو شقيقتو
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ما بدر منو ىل ستتفهم ،وُب غبظة اؼبوت أخذ أنفاسو األخّبة بكل أمل وأصبح
وحيدا كما كاف...
ً

متج حبمد اهلل
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ورقة اجلوكر
أصامت القدوصي
كاف تأثّب اؼبخدر قد بدأ يزوؿ من جسدي وبدأت أفتح عيِب ببطئ ومل أجد
سوي ظالـ دامس،بعد ما يقرب من الساعة ظبعت صوت أحدىم ووجدت
اللحد يفتح علي،كما توقعت،قلت:كل ده ياعلي بتعمل اي انا فايق من زماف
وكنت ىتخنق ىنا،فقاؿ:معلش ياسيدي كنت بستُب الناس ايل جاية تعزي فيك
يبشو ،خد ألبس اؽبدوـ دي أوؿ بس وال ىتخرج بالكفن ايل عليك ده..بعد اف
خرجت وأغلقت اؼبدفن قلت:ىا جبتلي اؼبعلومات ايل قلتلك عليها؟؟ رد قائال
زي ما توقعت ؿبمد ىو الرأس الكبّبة ُب العصابة ومعاه دكتور مؤمن وفبرضْب
وسبرجيو وواحد أظبة السيوُب ىوا دا ايل جبيب ؽبم العياؿ اؼبخطوفة،والورؽ ده فيو
كل اؼبعلومات.
 كدا انتا سباـ ياعلي اديت دورؾ،بس لسة ىحتاجك بعد كدة ،دلوقٍب اناىختفي شوية وبعدين أرجع ،وودعتة ورحلت.
فلتبدا اللعبة...
خرج من بوابة اؼبطار ،وتوجو كبو سيارة اجرة واستقلها ...السائق قائال:
 ىَبوح على فْب يا استاذ؟،ليجيب:
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 مقابر ٙاكتوبرنظر السائق لو من خالؿ مرآة السيارة قائال:
 البقاء هلل يا استاذ.وأكمل:
 اظاىر إف اؼبيت حد قريب من حضرتك ،علشاف تنزؿ من اؼبطار علياؼبدافن على طوؿ؟!.
مل يعرؼ اي اىتماـ وظل وبدؽ ُب زجاج السيارة االمامى ...لكن السائق مل
يكن لييأس من ؿباولة فتح حوار معة ،لكنو اخرج من حقيبتو كتاب وفتحة ،ليقرأ
فية ،كانت رواية قواعد العشق االربعوف للكاتبة الَبكية أليف شافق ...ابتسم
السائق وىو ىبتلس النظر إيل الرواية ُب يده ،وقاؿ ؿباوال جذب انتباىو:
 واضح اف حضرتك مثقف ،باؼبناسبو أنا حافظ شوية من قصايد جالؿالدين الرومي.
متوقعاً اف يرد علية لكنة مل يعره أي اىتماـ ىذة اؼبرة أيضا وكأنة ال يسمعة ،بعد
مايقرب من الساعة ،كانت الشمس قد بدأت تنزاح من األُفق ،وىو يسّب وحده
وسط اؼبقابر حٌب وصل إىل "اغبوش" قاـ بفتح البوابة اغبديدية ،ودخل ٍب أغلقها
خلفة ،وقاـ بإزاحة بعض االلواح اػبشبية عن االرض فظهرت فتحة اؼبقربة ،واخرج
مصباح يدوي من حقيبتو ،ونزؿ سلم اؼبقربة ...وبعد نزولو قاـ بالضغط على احد
االزرار على اغبائط فأضائة اؼبقربة وظهرت حجرات الدفن بالكامل ،كاف باؼبقربة
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اثاث منزيل إىل جانب بعض اغبواسيب واالجهزة االليكَبونية ،دخل احد غرؼ
اؼبقربة كاف هبا صندوؽ خشيب يتوسط ارضية الغرفة ،فتح الصندوؽ ،كاف بو بعض
االسلحة النارية اػبفيفة من البنادؽ االالية واؼبسدسات واالسلحة البيضاء ،تناوؿ
ُب يده احد اؼبسدسات ،واغلق الصندوؽٍ ،ب خرج واغلق اؼبقربة خلفة ،وبعد
ساعتْب كاف يقود سيارة ُب أحد أحياء القاىرةٍ،ب اوقف السيارة اماـ احد االبنية
وانتظر قليال ،حٌب رأي شخص ما يدخل من بوابة البناء ،انتظر بعض الوقت ٍب
ترجل من السيارة وصعد خلفة ووقف أماـ أحد ابواب الشقق وأخرج اؼبسدس
وقاـ بَبكيب كاًب الصوت فية ٍب أخفاه مرة أخرى ،ودؽ جرس الشقة ،وبعد
غبظات فتح لو الشخص الذي صعد منذ قليل ،وقاؿ لو:
 مْب حضرتك؟؟ليجيب:
 أنا خالد جالؿ جاي غبضرتك من طرؼ اغبج عبد الرؤوؼ صاحب البيتفبكن أتكلم مع حضرتك كلمتْب؟
ليجيب:
 طبعا أفضلواشار لو بالدخوؿ ،فدخل قبلو وبينما كاف يغلق باب الشقة ألتفت خلفة
ليستقبل رصاصة تستقر ُب رأسة اردتو قتيال ،قاـ باخفاء مسدسو مرة أخرىٍ ،ب
أخرج من جيبة ورقة لعب كانت (ورقة اعبوكر) وألقاىا جبوار اعبسة وخرجُ ...ب
اغبقيقة انو ليس اظبو خالد جالؿ ..ومؤقت ستطلق عليو اسم "اعبوكر"...
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كاف هبلس وحدة ُب أحد مقاىي وسط البلد ،وكاف دخاف النرجيلة اؼبتصاعد من
حوؿ قد عبق اؼبكاف بالكامل ويكاد وبجب الرؤيو ،بينما كاف يبعن النظر بتجاه
اؼبتجر اؼبقابل اؼبقهى ،كاف متجر قدَل لبيع التحف ،وكاف بداخلة رجل بدين
يبدو عليو أنو ُب أوائل عقدة اػبامس ،كاف هبلس خلف مكتب عتيق ويقلب
بعض األوراؽ بْب يديو ،ألتف ليجد النادؿ يضع الصينية على اؼبنضدة جبوارة
وقالت:
 الشاي ياأستاذ. شكرا. أي خدمة.استوقفة قبل اف ينصرؼ وقاؿ:
 من فضلك فبكن تعلي صوت التلفزيوف؟؟ ربت امرؾ..انبعث صوت التلفاز على مزيع االخبار الذي كاف يقوؿ:
 حادث قتل آخر بنفس طريقة القتل ،حيث يكوف جبوار جثة الضحية ورقةاعبوكر فبا يدؿ عال اف القاتل ىو نفسو ،يُذكر اف حادثة القتل ىذة ىي رقم

 ٚمن نوعها ومل يتم التعرؼ علي القاتل بعد ،وكاف الضحية ىذة اؼبرة ىو
دكتور ؿبمد السيوُب طبيب جراحة القلب الشهّب ....
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رشف القليل من كوب الشاي وخرج من اؼبقهى متوجها كبو متجر
التحف ..،بعد ساعات كاف يقود سيارتة ،على الطريق اؼبؤدي إىل االسكندريو
وكاف صوت االغنية الصوفية ،للمغِب ضبزة مبرة،اؼبنبعث من ظباعات السيارة وتقوؿ
(مدد يانيب مدد مدد يانيب) بينما كاف منسجم معها كثّبا وكاف يرددىا وكأنو
وبفظها وىو ُب قمة انتشاءه ،وبعد ساعات كاف داخل غرفة باحد الفنادؽ
القديبة الواقعة دبنطقة ؿبطة الرمل ُب االسكندرية ...مل يغمض لو جفن وظل
مستيقظ ُب شرفة غرفتو يصارع أفكارة طواؿ اليل وككل مرة مل يستطع اف يشغل
تفكّبة ُب شيئ سواىا ،قبل يوـ من اغبادثة اتصلت بة واخربتة اهنا اشتاقت لو
وتنتظر عودتو من سفرة وأخربتو أهنا كانت عند الطبيب واخربىا الطبيب اهنا
حامل مل يتمالك نفسو من الفرح ،فقد مر على زواجهما طبسة اعواـ بدوف
اقباب اطفاؿ ،وقد كاف وبلم بطفل منها ،للكاتب جورج أوريل ظل يقرأ فيها
حٌب الصباح ،،وُب الصباح بعد أف تناوؿ افطار خفيف غادر الفندؽ ،واستقل
سيارة اجرة وامسك ىاتفة واتصل بشخص ما واخربة أف يقابلة بعد ساعة ،،وبعد
ساعة كاف هبلس ُب احدى اؼبقاىى الواقعة على الكرنيش دبنطقة سيدي بشر،
بينما وصل الشخص الذي كاف ينتظر ،أنو ىو نفسو البدين الذي كاف ُب متجر
التحف باألمس ،جلسا معا يتحدثاف ..،قاؿ اعبوكر :جبت اغباجة إىل طلبتها
منك؟ اخرج الرجل قارورة زجاجية صغّبة تشبو قارورة الدواء ،واعطاىا لو ،وظال
يتحدثاف بعض الوقت ٍب غادر اعبوكر اؼبكاف ،وعاد إىل الفندؽ ،وضع تلك
القارورة على اؼبنضدة ،كانت ربتوي على مادة سائلة شفافوٍ،ب لبس ُب يديو
قفازات وفتح القارورة وسكب السائل الذي كاف هبا ُب طبق ،و وضع بو ورقة
اعبوكر وتركها بعض الوقت ٍب اخرجها ووضعها داخل ظرؼ ورقي ...وبعد
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ساعات كاف كاف يقف على طريق جبوار السجن اؼبعروؼ بسجن برج العرب،
ورئي على بعد خطوات منو شخص يقف ،يبدو انو كاف ينتظرة ،اعطاه الظرؼ
الورقي وقاؿ:
 الظرؼ دة توصلو ؼبسجوف اظبو مؤمن العريب ىو مسجوف احتياطي ،بساىم حاجة ؿبدش يفتح الظرؼ دا غّبه ،سباـ؟؟
 سباـ ياباشو...بعد ساعات كاف هبلس داخل اؼبقربة مرة أخرى ويبسك بْب يديو كتاب و لكنو
مل يكن يقرأ فيو وكاف شارد الذىن يفكر يفكر ُب شيء ما ،مضي عليو مايقرب
من االسبوعْب وىو مل يفعل شيء سوا القرآءة ُب كتبو ومل ىبرج من اؼبقربة اال
مرات قليلة ...أما االف فقد حاف وقت اغبسم حاف الوقت الذي انتظرة بفارغ
الصرب وقت اخذ االنتقاـ..حاف موعد اػبروج للمواجهة ..انا قادـ...
اوقف سيارتو ُب أحد الشوارع جبوار منزؿ اؽبدؼ االخّب ..امسك ىاتفة و قاـ
بالتصاؿ برقم ما  ،كاف يعود لإلحدي القنوات الفضائية ،قاؿ بعد اف ًب وضعو
على البث اؼبباشر:
 أنا اعبوكر واالف قد حاف وقت الكشف عن اغبقيقة وراء ما قمت بو منقتل ؽبؤالء الذين اصفهم بالقتلة اغبقيقيوف ..أظبي ىو حسْب عامر مقدـ
بالقوات اػباصة ُب اعبيش اؼبصري ،والدي ىو الدكتور ؿبمد عامر كاف
رئيس قسم اعبراحة بكليو طب جامعة اؼبنصورة ،وكاف يبتلك عدد من
اؼبستشفيات اػباصة ،وىو متوَب منذ سنوات وترؾ يل ثروتو ومشاريعو الطبيو
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الٍب يقوـ بإدارهتا ابن عمي دكتور ؿبمد عامر ...منذ شهر وصلتِب
معلومات غّب مؤكدة بأف ىناؾ بعض االطباء فبن يعملوف ُب اؼبستشفيات
الٍب امتلكها يقوموف بأعماؿ مشبوىة تتعلق بتجارة االعضاء البشرية وكنت
وقتها مسافر خارج القاىرة ،وبعد معرفٍب هبذه اؼبعلومات ،اتصلت بابن
عمي ؿبمد عامر واخربتة هبا ،فأخربٍل بأنة سيبحث ُب االمر ....وبعد
عودٌب من السفر ذىبت إىل منزيل وفتحت باب اؼبنزؿ ودخلت ،كنت اتوقع
اف تكوف زوجٍب ُب استقبايل وراء الباب كعادهتا ،ولكنها مل تفعل ذلك،
فبدات اشعر بالريبة و عدـ االرتياح من ىذا االمر وشعرت بالقلق وناديت
عليها ،،يا يا أمّبة أنا جيت ياحببٍب انٍب فْب ،مل ياتِب رد علي ندائي ،فزاد
شعوري بالقلق ،ورحت احبث عنها ُب أرجاء اؼبنزؿ ٍب أخّبا دخلت اؼبطبخ
وكانت الصدمة الٍب كسرتِب لالبد فقد كانت أمّبة فبدة أرضا وغارقة ُب
دمائها ،شعرت وكأف الدنيا كلها قد صفعتِب ،كاف أحساس مهما قلت فلن
استطيع اف اصفو ،،دنوت منها وربسست دمها فوجدتو ماذاؿ دافئ
استنتجت اف القاتل مل يبتعد كثّبا واخرجت مسدسي وبدأت اربرؾ ببطئ
كبو شرفة اؼبطبخ الٍب كاف ىبتبئ بداخلها ،واشتبكت معو حٌب اجهزت
عليو ،اتصلت باكثر شخص استطيع الوثوؽ بو ،انو صديقي على االلفي
يبتلك متجر لبيع التحف ،وطلبت منة اجمليئ بسرعة ...وبعد دقائق كاف
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على قد وصل ،وقاـ دبساعٍب ُب تزوير وفاٌب ....وىا أنا ذا اماـ منزؿ القاتل
الكبّب وزعيم العصابة....
ترجل من السيارة وتقدـ كبو اؼبنزؿ وكما توقع كاف ىناؾ عدد كبّب من رجاؿ
االمن ..ولكنهم فور اف رأوة افسحو لو الطريق ودخل فوجد ىدفة هبلس وحيدا
ُب حديقة اؼبنزؿ اقَبب منو ووقف خلفة سباما وىوا مل يشعر بوجودة بعد ...اخرج
من جيبو ورقة اعبوكر ولقاىا اماـ ؿبمد ابن عمو الذي بعد اف راي الورقة نظر
خلفة وقاؿ وقد اتسعت عيناه ُب رعب حسْب؟؟انت اعبوكر أزاي دا انا دافنك
بإيدي؟ تكلم حسْب بعد اف استدار ووقف امامة مباشره قاؿ :مش ىضيع وقتك
واسألك عملت كداا لية أنا ىخلصك من حياتك االوؿ ،ومل ينو صبلتة وانقض
علي عنقة وخنقة حٌب لفظ اخر انفاسو..

متج.
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قرية تاوماال
إميان اخلطيب
وقفت مع حقائيب ُب انتظار أي
ُب طريق يفتقر إىل اؼبارة من بشر وسيارات ُ
شيء يقلِب إىل وجهٍب ،مرت ساعات حٌب ظهر ضوء ضعيف خافت قادـ من
بعيد ،إهنا حافلة  ،سبنيت أف يكوف هبا مقعد ِ
خاؿ عندما اقَببت مِب اعَبضت
طريقها و أشرت للسائق بكلتا يداي حٌب توقف ،ذىبت إليو وحدثتو بلطف
-

من فضلك ىل تأخذٍل معك إىل أقرب قرية ألٍل تائهة وأريد الذىاب إىل
قرية " تاوماال ".

أجاب السائق :
 تفضلي أنا ذاىب إليها مع بعض الرفاؽ  ،ىم أيضا ذاىبوف إليها.أجبتو بفرح :
 أشكرؾ جداً ولكن ليس ىناؾ مكاف بالعربة ىل يل أف أجلس ىنا جبوارؾسيدي.
السائق :
 بكل سرور.85

نظرت إىل اعبالسْب خلفي  ،وجدهتم مقنعْب وكأهنم ذاىبوف أو عائدوف من
ُ
حفل تنكري أو كأف أمس كاف عيد اؽبالوين ...يايل من ضبقاء إف أمس حقاً
كاف عيد اؽبالوين اعتقد أهنم كانوا ُب اؼبدينة وبتفلوف.
سألت السائق ؿباولة قطع الوقت :
 ىل قرية تاوماال ىي قريتكم أـ ستَبؾ أحدىم ىناؾ وتكمل سّبؾ؟السائق بكل هتذيب :
 ال يا سيدٌب إهنا قريتنا ...لقد كنا ُب اؼبدينة الساحرة لقضاء اؽبالوين وىاكبن عائدوف بسالـ إىل مكاننا ...وأنٍب سيدٌب اعتقد أنك ذاىبة لشيء
ما ،ألنك ِ
لست من القرية  ،إف قريتنا صغّبة وكلنا نعرؼ بعضنا ىناؾ.
أجبتو :
 حقاً أنا لست من تلك القرية  ،أنا صحفية ُب جريدة مشهورة وارسلتِباعبريدة إىل قريتكم كي أكتب عنها فهي القرية الوحيدة ُب البالد الٍب ال
أحد يعرؼ عنها شيئا  ،ومغلقة على أىلها بطريقة مريبة .
جائتِب ضحكة مدوية من السائق قبل أف هبيب :
 قريتنا ىادئة وساؼبة  ،ال كبب الغرباء وال نستقبلهم كثّباً ...فأىل قريتنا اليتكلموف .
ُب تلك اللحظة ،دب الرعب قليب ،أي أناس ىم الذين ال يتكلموف وال وببوف
الغرباء ،قاطع السائق تدفق أفكاري وسأؿ :
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-

وحضرتك سيدٌب ما اظبك؟!

أجبتو على مضض :
 روبانا.نظر ُب عيناي فشعرت أنِب أنظر ُب فراغ ،ال روح فيها وكأهنا قطع زجاج
اكبْب الصامتة واػبالية
المعة ،
أشحت بوجهي الناحية األخرى الصطدـ بوجوه الر َ
ُ
من أي تعابّب وكأٍل أركب مقربة صباعية ال حافلة  ،لفت انتباىي أف ىناؾ عيوف
تراقبنا من اػبارج وسبضي جبوار اغبافلة ولكن مبتعدة قليالً  ،بالقرب من األشجار؛
لكن كيف ذباورنا واغبافلة تتحرؾ وال أرى أي جسد وبمل ىذه العيوف ،رمادية
كضباب صباحات الشتاء ُب مدينٍب صافية ال يشوهبا إال تلك اػبطوط السمراء
الرفيعة الٍب تعطيها سحر قوي ،ىززت رأسي كمن يفيق من شروده وأبعدت
علي وكأهنا تراقبِب أنا فقط ،ازدت
ناظري عنها ٍب عدت انظر ؽبا وجدهتا مسمرة ّ
رعباً على ٍ
رعب وسبنيت أف أصل سريعاً أو أعود بأسرع فبا أتيت ،مرت غبظات
وبعدىا توقفت اغبافلة وأتاٍل صوت السائق بثبات مريب:
 ىا قد وصلنا سيدٌب ..تفضلي.قاؽبا ونزؿ من اغبافلة ٍب ساعدٍل على النزوؿ وعندما ؼبست يده صعقت  ،إهنا
باردة كالثلج ...زادت ضربات قليب وعال خفقها فنظر يل بإبتسامة مريبة ووضع
يده الباردة على قليب ،وىو يقوؿ :
 اشتقت كثّباً لسماع ضربات قلب ىبفق وينتفض ُب أوردتو الدماءالساخنة .
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اجعت خطوتْب إىل اػبلف وقد شعرت بأٍل ُب مكاف غّب مناسب لوجودي،
تر ُ
وأف البد من اإلنصرؼ فوراً وبأي شبن.
عندما حاولت التحدث وجدت أف من كانوا ُب اغبافلة ينزلوف عنها وكانوا عبارة
عن ىياكل عظمية ترتدي ثياب بشرية  ،وُب أخر اغبافلة ظل قابع ذلك اؼب ّدثر
وصعدت سر ًيعا إىل كرسي السائق وحاولت أف أدير
كت ببطء
ُ
بالغطاء  ،ربر ُ
السيارة للتحرؾ فوجئت أف السيارة ليس هبا مفتاح  ،إذف كيف كاف يقودىا ؟!
فجأه وجدت ذلك اؼب ّدثر يقرب وجهو من وجهي وىو يفيح كاألفاعي :
 أتيٍب ىنا برغبتك ولكن الذىاب سيكوف برغبتنا.وأطبق على عنقي بقبضة من حديد وسحبِب إىل اػبارج معلقة ُب اؽبواء حٌب
دخل إىل القرية وقذفِب إىل وسط ساحة كبّبة مل َأر فيها إال قبور وسبثاؿ رخامي
كبّب ؼبالؾ بأنياب واسفلو جسد غارس انيابو ُب رقبتو ،صرخت بعد أف ظبعت
اصطكاؾ عظامي باألرض :
 من أنتم وماذا تريدوف مِب؟أجابِب السائق بعد أف أزاؿ مالبسو وخلع القناع :
ِ
أنت الٍب تريدين منا كتابة تقرير عن قريتنا كي تفضحوا مكنوننا للبشر
وتقتلونا ثانيو.
ُب غبظة شعرت بربودة سبتد وتصعق أطراُب ،سألت وأنا ُب ذىوؿ:
 أين أنا؟ أنا ُب قرية تاوماال القرية اؽبادئة؟88

ذبمع حويل عدد ال بأس بو من األشخاص منهم اؽبياكل العظمية  ،وىل العظاـ
ربيا بعد فناء اعبسد؟ ومنهم من يبشوف وكأهنم مسحورين ،ىل ىؤالء زوميب؟
وتلك اغبفنة البيضاء ذوات العيوف النارية واألنياب الظاىرة ،ىل من اؼبعقوؿ أف
يكونوا مصاصي دماء؟ صرخت:
 الاااااا  ،ماذا ستفعلوف يب؟ أنا مل أصبكم بأي أذى!طار أحدىم وجلس فوؽ التمثاؿ الرخامي وىو يبتسم ويقوؿ:
 نريد غذاء لنا فنحن منذ أياـ مل نعثر على أي فريسة ،القرية اؽبادئة جائعةياصبيلٍب.
قفز أمامي وامسكِب من قميصي وقرب أنيابو مِب ولكنو توقف فجأه ودفعِب
بعيداً سألو صاحبو :
 ماذا بك؟نظر يل وقاؿ:
 روبانا؟! ؼباذا ىنا وؼباذا اآلف؟وقفوا صبيعاً مذىولْب كيف يعرفِب حٍب أنا ال أعرفو ،سألتو ؿباولة إؽباء الباقْب:
 من أنت ...وكيف تعرفِب؟نظر يل ُب دىشة وقاؿ:
 -أال تعرفيِب؟! أنا نارياف خطيبك.

89

جلست مكاٍل ال أصدؽ فنارياف توُب منذ طبس سنوات ُب حادث ومل
يعثروا على جثتو؛ ولكن اآلف ىيئتو ـبتلفة ،جسده األبيض البارد وأنيابو اغبادة
بادرت:
وعيونو اؼبلونة بدماء الكثّبين وشعره الطويل،
ُ
 ال نارياف توُب منذ سنوات  ،أنت كاذب خطييب كاف إنساف وليس مصاصدماء يعيش على جثث الناس وأشالء اغبيوانات.
أجابِب:
 ال روبانا أنا نارياف وعرفتك من تلك القالدة الٍب أىديتك إياىا ُب أوؿ عيدميالد ِ
لك بعد خطبتنا.
حقاً  ،إف القالدة الٍب ارتديها اىداٍل إياىا نارياف ،أمسكِب من يدي وقاؿ ؽبم:
 ال أحد يقَبب منها ،إهنا سَبحل اآلفوقفوا أمامو ؾبموعة من الزوميب واؽبياكل يريدونِب منو ،وأمسكِب من اػبلف
ؾبموعة من أصدقائو مصاصي الدماء ...فقاـ بضرهبم واخذوا يتشابكوف ُب
معركة طاحنة حاولت الفكاؾ منهم فلم استطع حٌب صرخت واستغثت بػ أحد
يستطيع قبدٌب ،فظهر فجأة ذئباً كبّباً جاء من بْب األشجار وقفز بينهم وعثا
فيهم قتل وتقطيع حٌب نارياف رأيت الذئب يقطعو دبخالبو  ،نظر الذئب يل بعد
أف أهنى عملو هبم ،إهنا ىي تلك العيوف الرمادية الضبابية الساحرة ،يا إؽبي إنو
مستذئب! نظراتو كأهنا تقوؿ يل أىريب بسرعة من ىنا وويل ظهره عائداً من
حيث جاء ،ركضت حٌب مل أعد أشعر بقدمي وُب غبظة ظهر أمامي أحدىم،
أمسكِب من رقبٍب فلم احتمل االمل وفقدت وعيي.
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أياـ صارعت فيها الكوابيس واألحالـ البشعة وظليت اذىب إىل ىناؾ كثّباً وال
أعلم ؼباذاُ ،ب ليلة ذىبت إىل رئيس جريدٌب ُب مكتبو فهو يظل ىناؾ كثّباً ُب
الليل  ،وسألتو ؼباذا أرسلِب إىل ىناؾ وىو يعلم مايدور ُب تلك القرية
فقاؿ يل :
 أمل تقويل أنك أقوى من كل شيء حٌب من اؼبوت؟ أرسلتك لتثبٍب يل ذلك.قلت لو وأنا أنظر ُب عينو نظرة قاسية :
 لقد أثبت ذلك وعدت إليك هبدية من ىناؾ ،عدت إليك بأحد الػ تاوماالأجابِب هبلع :
 ماذا تقصدين؟!أجبتو بإبتسامة خبيثة :
 اقرأىا بالعكس سيدي اقرأىا بالعكسوربركت حولو وأنا أردد:
 تاوماال ...تاوماال ...تاوماال ...تاوماال .ُب اليوـ التايل على ؿبطة القطار ذىبت إىل بائع اعبرائد
 أعطِب بعض اجملالت إذا ظبحتالبائع :
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-

ىل ِ
أنت مسافرة سيدٌب؟!

أجبتو :
 نعم.لفت انتباىي خرب ُب جريدة فقلت للبائع :
 وأعطِب نسخة من تلك اعبريدة أيضاً .ُب اعبريدة "خرب عاجل وفاة رئيس جريدة معروؼ بطريقة بشعة واسفرت
التحقيقات أف ىناؾ آثار ألنياب ُب عنقو لقد قتل علي يد إحدى مصاصي
الدماء" .

متج.
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بال عنوان
أمحد أبو زيد حممد
قصة واقعية ...
هبلس " إيهاب " بالعيادة الطبية منتظراً أف يدخل عنده  ،ينظر علي صبيع اؼبرضي
واحدا تلو األخر  ..يسود الصمت ُب العيادة كأنو ُب صحراء جرداء نظراتو
اغبادة تتسمر علي عقارب الساعة كاف وقت اإلنتظار دقائق معدودة و ُب ـبيلة
كإف الوقت توقف منذ زماف ،إنو شاب ُب بداية العمر جعلت اغبياة منو شخصاً
مضطراب عصبيا  ،ترذبف يده ليس خوفاً  ،إمبا التفكّب الكثّب يبيت خاليا
اعبسد العصبية  ،ينتفض مراراً و تكراراً كأنو ُب نوبة ؼبرض الصرع ،زباطبو اؼبمرضة
بداخلو خوفاً شديداً :
 "إيهاب " لقد حاف الوقت للمقابلة ...(إيهاب) كاف مل يعّب إنتبو ؽبا  ،كأنو جسد بال روح  ،إنساف بال حياة  ،يعيش
ُب ـبيلة فقط ال يريد العودة إىل ىذا اؼبكاف ..
ٍب نظر إليها متحدثاً بصوت رقيق ىادئ كأنو يهمس ال يريد أف يسمعو أحد :
 -ىا ماذا !!! أجل سيدٌب حسنا ..
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يسبح ُب ـبيلة من جديد و بداخلو صوتا من بعيد  ،لقد حاف الوقت هبب علي
البوح بكل شيء قدَل و جديد بكل مابداخلي حٌب أجد الراحة و اإلستقرار
الروحي و السعادة من جديد ،تتقدـ أمامو اؼبمرضة  ،و ىو يسّب خلفها يتلفت
حوؿ ذاتو كأنو خائف و ليس سعيد يرى اؼبمرضة تطرؽ الباب ٍب  ،هبيب
الطبيب :
 أدخل يا "إيهاب" ال زباؼ كل شيء سوؼ يكوف علي مايراـ..جلس إماـ الطبيب بداخلو راحو ذبعلو سعيد وبدثو الطبيب مسَبسال :
 ما بك أشكو يل  ،ربدث معي  ،دباذا تشعر يا "إيهاب".."إيهاب" مازؿ خائفاً و يده تزداد أرذباؼ و وبدث الطبيب و تظفر من عيونو
قطرات مياه ربمل بداخلها شيء من الوفاء الصادؽ الوليد:
 ال شيء يا أيها الطبيب  ،فقط أريد الراحة و أف أبقي سعيد ...تعجب الطبيب ألمره كثّباً و قاؿ لو :
 استلقي علي تلك األريكو  ،و أسَبخي فحسب و دعِب أحي معك بداخلذكريات حياتك من جديد ...
ظفرت دموعو كسيوؿ من احمليط و ذىب داخل ـبيلة من جديد يتذكر حياتو ُب
اؼباضي البعيد و األمل و الصعوبات الٍب واجها  ..مل هبد الدعم من أحد فقط
الكلمات السيئة ،صبيع اإلبتهاالت سبر عليو و تعطيو يائس لتلك اغبياة  ،ال
حبيب و ال صديق و ال مدير عمل يقوـ بتشجيعو علي ما يتقن من العمل و ال
94

معلم ُب الدراسة وال عائلة حٍب  ،فقط اعبميع يلومك يؤنبك دبا تفعل  ،فاشل ،
أضبق  ،متحزلق  ،جسد بل روح  ،أصبحت ؾبرد سطر ُب ورقة دمر هبا النار حٌب
أحَبقت  ..حبيبتو "ياظبْب" ىي البداية لألكبضار ُب اليائس ،كانت دوماً معي
لن تفارؽ ظلي  ،إبتسامتها يل كانت زبلق أمل داخلي كانت تقوؿ يل صبلة
واحده "
 ىل سوؼ تتخلى عِب ذات يوـ "أتبسم ؽبا و أحتضن عيوهنا و أقوؿ ؽبا
 أنت كالوتْب عندما أخذلك وأتركك سوؼ يكوف اؼبوت حليفي.كانت مثل " وردة الربية " تسقيها ماء و تزرع أشواؾ حٌب تقتل حبيبها و يبقى
بداخلو أمل من الذكريات ،عندما كاف اؼبوت يقَبب منها لن أجد متربعا ؽبا و ال
أحد يدافع عنها سوي اؼبتحذلق الساذج الذي يكوف أنا  ،قمت بالتضحية
بكليٍب و دمائي و قطعة من الكبد الصغّب ،كاف اؼبرض سوؼ يأخذ روحها مِب
ًب أنقاذىا بسبب تربعي ؽبا  ،و عندما رأيتها ربي من جديد قلت ؽبا:
 يالو من خرب صبيل سعيد  ..هبب أف نتزوج األف أو عما قريب "تعجبت لكلماٌب تلك فغضبت مِب و قالت:
 لن أتزوج من شخصاً ساذجا و وبمل قلبا ضعيف  ،أريد رجال يكوف قوياًُب ىذا الزمن اللعْب.
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ظفرت من عيوٍل دموع اػبزي ،لقد وىبت ؽبا حياٌب ،وقليب الصغّب ،لكن ؼبا
التكرب إذا و كبن من خالق واحد عظيم،كاد قليب يقف من ىذا اػبذالف الكبّب،
بعد مرور سنوات عدة كاف يل صديقا وسيم " أنور" تلك ىي الصدمة الثانية،
صدمة الروح الفانية ،كاف ينسب لو أي قباح يل كبّبا كاف أو صغّب ،كاف معي
مثل روحا غالية لن زبوف ىذا اعبسد اللعْبٍ ،ب نعتِب بالفاشل و قاؽبا يل وأنا
بداخلي دمارا بداخل قليب اؼبسكْب ...
" لوال وجودي إىل جانبك  ،مل تكن ناجحا هبذا العقل الصغّب  ،تلك األعياد
ملكا يل  ،و أنت سوؼ تبقى إنساف جسدا بال روح ؾبدداً حٌب سبوت و تدفن
مع تلك األحزاف يالعْب "
كرىت حياٌب بسببهم  ،سبنيت اؼبوت ُب الوقت القريب  ...أبتعدت عن كل
شيء مؤذيا لقليب الساذج الصغّب  ..قليب موطِب و لن يفتح أبوابو ألي عابر
سبيل ،سوؼ أحكم أغالقة جيداً حٌب أجد األبدية مع شخصاً يصبح يل صديق
ألتحقت باعبامعة كاف أساتذة الكلية ينعتونِب " بالفاشل الفقّب ،الساذج الشهّب"
كانت دموعي تظفر مِب  ،ىل ألنِب فقّب ال أمتلك من السلطة لكبّب و ال
صغّب أصبح منعدـ التقدير  ،أصبح فقط وىم ؾبرد عبء علي كل متعايل طاغيا
غنيا كاف أو فقّب يا ؽبا من حياة لعينو  ..ياإؽبي أطالب حبقي اؼبوت العاجل يا
قدير ..
زبرجت من التعليم بعد كل ىذا ،الظلم اغبقّب ،كنت أحبث عن أي عمل يعطيِب
راتب صغّب ،منذ أف جئت لتلك اغبياة وأنا مل أجد نصييب ؾبرد وىلة ربمل تقدير
صبيع البشر خائنْب ،حبيبٍب كانت
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" وردة الربية " رأيت داخل عيوهنا اؼبخادعة " زىرة ربمل من األمل ما كاف ونبا
منسي "
حٌب عائلٍب كانت دوماً أجد منهم سوء التقدير واالحَباـ الصغّب ..والدٌب كانت
تريد أف أصبح طاغيا حقّب  ،حٌب والدي كاف يريد أف أكوف فاسد حقّب
ألتحقت ببؤسي و يائسي الكبّب  ،بأحد الشركات لكي أجِب اؼباؿ من ىذا
الطاغي اغبقّب  ،مل يكن وفّب بل كاف ؾبرد بعض اعبنيهات الٍب ال يستطيع حٌب
لو حيواف أف وبي هبا بعدـ توفر طعاماً هبذا اؼببلغ الصغّب " أين الرضبة يااهلل ُب
تلك اغبياة  ،أين العدؿ واؼبساواة ُب ىذا الكوف الرديء "
أتقنت عملي حٌب أحظي براتب مقابل ىذا التقدير  ،لكن وجدت (تامر) مدير
العمل اغبقّب ينعتِب بالفاشل الكبّب  ،حٌب يتم خصومات من ىذا الراتب القليل
ىل أنا أعمل حٌب ال أجِب ال ماؿ و ال سعادة و ال تقدير  ،سحقا للذي يسعي
و ال هبد بْب البشر سوا الظلم و قلت التقدير  ..سحقا للذي يكوف مثل اللعبة
ُب يد كل متعايل حقّب  ..ربولت من إنساف يشعر  ،إىل جسد دوف روح فقط
وبي مثل حيواف ال هبد أماف ُب تلك اغبياة ..أصبحت شاعرا صغّب  ،أريد أف
أطوار
ذاٌب حٌب أكوف كبّب  ،وجدت صديقة حمليب الكتابة تدعي "سايل" كانت
تنصحِب حٌب أسّب علي دريب اػباص ُب ؾباؿ الكتابة اؼبقالية كنت علي وشك
النجاح  ،كلما تعثرت ساعدتِب علي النهوض ؾبدداً لكي أكمل ىذا الدرب
الكبّب  ،حٍب وصلت ٍب !!!  ،دفعتِب كبو اؽباوية بسبب نقدىا السيء ...
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ربولت من مدح لإلساءة  ،من عزيبة ػبموؿ  ،من فوز لفشل  ،من سعادة ليائس
و شؤوـ  ..أوشكت علي النجاح قالت يل عرب بريدي اإللكَبوٍل ...
" أنت أفشل شخص قابلتو ُب حياٌب  ،لن تصل إيل بداية النجاح  ،ألنك ال
سبتلك القدر علي بلوغ الكفاح  ،ال ربمل غّب معلومات عشوائية  ،متحذلق
ساذج و حياتك لن تبقي ذكية  ،أرحل عنا ؼ أنت لست منا  ،ؼباذا ربي و
رباوؿ  ،أغرب بعيداً ؼ أنت ؾبرد حيواف فاشل "
أنا فاشل أنا متحذلق أنا وىم أنا سراب أحبث عن الراحو منذ زمن بعيد لن
أجد سوا السخرية و التهديد ىذا أنا و سوؼ أبقى أنا علي طيبة قليب علي
أستقرار روحي حٍب تتالشي مِب  ...لكن أتعلموف  ،لن يبقى اهلل عنكم غافال
فسوؼ يأٌب حبقي منكم  ...لكن !!! أساؿبكم علي كل شيء
ا ستغرؽ "إيهاب" الكثّب ُب ـبيلة لكن وجد الطبيب " إماـ" يتحدث لو متعجبا
ألمره ..
 إيهاب" ىل أنت معي !!! ما األمر ما الذي تريده ما الذي تبحث عنو ؟!وجد "إيهاب" ساعة علي اغبائط نظر إليها كثّباً وجد أنو تذكر كل شيء ُب
وىلة ؼبا يستغرؽ إال دقائق معدودة  ..بداخلو ضجيج يبنعو عن البوح من جديد
فأدرؾ ماذا سيطلب ُب ىدوء تاـ قاؿ للطبيب و ىو يرذبف بصورة ملحوظة ..
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 ال شيء إيها الطبيب فقط !!! أريد مهديء يأخذٍل إيل عامل األحالـ و الأستيقظ ؾبدداً ...
" عن التبلد هبعل اإلنساف من كتلة مشاعر جملرد كائن بال عنواف " قلوب البشر
ال تتحمل إي سخرية أو كالـ فظا فقط أرضبو قلوبا كانت طيبة ُب األصل إف
اغبياة لن تبقى كما أنا "إيهاب" سوؼ أغادر عما قريب ...

متج.
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مل يشاء القدر
أماني أمحد
مل اشعر يومآ ب السعادة اغبقيقة اال جبانب ذلك الشخص الذي اىداٌل آظبا
معاٌل اغبب ،من منا ليس لديو عيوب ولكُب صدقآ  .صبيع عيوبو تروقُب  ،اشعر
باالماف بقربو مُب .
الساعو االف الثامنو والنصف صباحآ قبلس سويآ اماـ شارع خالد ابن الوليد
باالسكندرية انو يوـ من افضل ايامى معو كاف اؼبكاف ساحرآ بالنسبو ىل ،كما لو
اقتطع من عوامل اغبكايات القديبو ،اعشق ىذة اؼبدينو واسبُب اف اعيش معو ىنا،
نعم فهو من االسكندريو وانا من القاىرة تعرفنا لبعضنا البعض منذ اكثر من ست
سنوات ُب مقر عملنا بالقاىرة وبدآت قصتنا باٌل مل اتقبلو يوما كاف وجوده ُب
اؼبكاف الذي انا ُب يسبب ىل ازعاج كبّب ودائما وبدث مشاجرات بيننا ولكن معا
الوقت اكتشفت انو شخص رائع و ذو شخصيو جذابو ومثقف يبدو من اػبارج
انساف قلبو قاس وال يبلك اى مشاعر بداخلو مالؿبو متجمدة ال يعرؼ للحب
عنواف ولكن اذا نظرت بداخلو وجدت "قلب امك"
اعشق ابتسامتو ،عروؽ يديو ،رائحة عطره ،مالبسو ،ساعتو ،غموضو اال متناىى،
مل يستطع اف يتقدـ ػبطبٌب بسبب ظروؼ معيشتو فاىو ال يقدر االف على
طلب يدى " كيف سآخربه االف انُب وافقت على العريس رقم ثالثوف وانُب ىذة
011

اؼبرة فقدت شجاعٌب ُب رفضو واٌل ارغمت عليو بسبب انو ابن صاحب والدى
اؼبقرب اعز اصدقائو
مل استطع اف اجادلو فيما ىبص اسباب الرفض واالعَباؼ باٌل على عالقو معا
شخص اخر احبو كثّبا فطباع والدى حادة للغايو وال وبب اؼبناقشات ُب شئ ىو
يريده الحظ كرَل االرتباؾ الواضح علي كلما حدؽ ُب عيُب ،قاؿ :
 ماذا بك يانورا مل اعتاد على ىذة النظرة من قبلقلت :
 ماذا هبا نظرتى ؟قاؿ :
 تنظرين ىل كما لو اهنا اخر مرة سوؼ نتقابل هبا .ٍب امسك بيدى وضغط عليها بعنف ،انقذٌل من االقبراؼ ُب البكاء ىاتفى
فكانت اؼبتصلو أمى  .تدعوٌل باف احضر اىل البيت ُب اغباؿ،مل استطع النظر ُب
زرقو عيناه ومل استطع االجابو على تسآوالتو وقلت وانا اهنض من مكاٌل هبب اف
ارحل اآلف ،أمى قلقآ على للغايو ال يبكن إف ٱتاخر ىذة اؼبرة ،رحلت وانا اودع
اؼبكاف والشاطئ واقوؿ ُب نفسى دبرارة انو شئ كنت اعيو سباـ الوعى وىو اننا لن
نكوف لبعضنا مهما فعلنا ،وقررت اف ىذة اؼبرة ستكوف االخّبة ولن آتى اىل
االسكندريو مرة اخري ،وسآدفن ذكرياتى ىنا قبل الرحيل ولكُب كنت اود اف
اعانقو بشدة ىذة اؼبرة ،أوصلُب اىل ؿبطة القطار وكاف يريد اجملئ معى لالطمئناف
على ولكُب رفضت حٌب ال يصعب االمر علي اكثر ،زرفت الدموع ُب طريق
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العودة وقلىب يتحطم من الداخل وقاؿ عقلي  :لن اتذكر باٌل قلت لو يومآ " لن
اقبل الزواج بغّبؾ " ولن اتذكر بأٌل قلت لن اكوف ُب احضاف غّبؾ ولن اتذكر
اٌل قلت سآموت اف افَبقنا ولن اشتاؽ لسماع صوتو ولن اشتاؽ للموسيقي الٌب
كنا نستمع اليها معا  ،ولن اشتاؽ للمسو يديو ولن اشتاؽ لغضبو ولن اشتاؽ
غبس فكاىتو لن اشتاؽ الى شئ ٍ ،ب ظبعت نبس قليب يقوؿ :
 ماذا !!! انظرو من تتحدث حقا ستفعلْب ؟! حسنآ  ،اعَبؼ بآٌل اشتقت لو من االف ..وصلت اىل اؼبنزؿ فتح يل اىب الباب  ،والحظ اثار البكاء على وجنٌب
ٍب قاؿ ىل:
 ماذا حدث لطفلٌب باػبارج ىل ازعجكى احدىم قوىل ىل حٌب اذىب اليووأحطم راسو
قلت لو:
 ال ياايب انُب متعبو فقط سوؼ اذىب السَبيحوُب اؼبساء دؽ باب غرفٌب وقاؿ:
 ىل تسمحْب ىل بالدخوؿ ياحلوتىقلت:
 بالطبع تفضل يا أىب يبكنك الدخوؿ012

جلس جبانيب ع اؼبنضدة واخدٌل بْب ذراعو وقاؿ:
 اعلم دباذا تفكرين االف انٌب مستآءة مُب كثّبا بسبب اصراري على اضبد وانامل اعتاد يومآ اف ارغمك على شئ ال تريدينو ولكُب اجده شاب ؿبَبـ
وخلوؽ ،دائما عندما كنٌب ترفضْب اى عريس يتقدـ ػبطبتك كنت اوافقك
الرائ النك مازلٌب صغّبة ُب عيُب ولكن ىذة اؼبرة انا مطمئن عليك معو
فهذا ىو االنساف االصلح لكى واذا مت فسوؼ اكوف سعيد حقا.
اهنمرت دموعى من حديثو الذي يشق صدري بسهاـ مسممو وانا اود اف احدثو
عن رجل وببُب مثلما يفعل ىو وانو مستعد لتضحيو من اجلىٍ ،ب سكت وقلت
لو:
 سوؼ افعل ما هبعلك سعيد بالتاكيد يا أيب ال تقلقاحتضنُب بشدة وقاؿ:
 ىذة ىى صغّبتى اؼبطيعو***
مر شهر وانا مل ارد على اتصاالتو اؼبتكررة ومل ارد على رسأئلو مل يكن االمر
سهإل باف اواجهو بانُب سآتزوج بأخر  ..واليوـ ىو عقد قراٌل ،انتفض قليب عند
ظباع اتصالو للمرة اؼبآئو اليوـ شعرت وكأف الدقائق ال سبر وبدوف تفكّب التقط
اؽباتف وأجبت عليو بسرعو ،ظبعت تنهيدة صوتو الٌب ربولت فجاءة اىل شرار
يتطاير من حولو قاؿ بصراخ:
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 ىل جننٌب ؼبا ال تردين على ىاتفك ؟-

شهرا كامال ال اعرؼ عنك شيئآ !مل تفكري يب ولو للحظو واحدة كيف
سيكوف حاىل بدونك شهرآ كامإل !

أجبت ،وُب داخلى بركاف على وشك االنفجار:
 اليوـ عقد قراٌلكرَل غّب مستوعب ماوبدث كما لو انو ُب فيلم عريب قدَل قصتو انتهكت االؼ
اؼبرات ،شعر بعقلو قد توقف عن العمل وقلبو يركض ُب سباؽ مارثوف ،يشعر بآنو
يقف على قمو اڤريست ويقدـ على االنتحار .
قاؿ بغّب تصديق والصدمو ُب نربة صوتو فبزوجو بضحكو سخريو فبا وبدث:
 سبزحْب أليس كذالك ؟ أنت تريدين اف هتريب بفعلتك النك مل تتحدثي معىؼبدة شهر  ،ال بآس فأنا اساؿبك ولكن ال تفعلى يب ىكذا
قالت جبديو:
 ال انا مل امزحقاؿ:
 وماذا عن وعودؾ ىل!قالت:
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 اعترب االمر مل يكن لو وجود من البدايوصمتا لدقائق كاف كل منهما يراجع احداث اؿ ست سنوات الٌب مضت ،قاؿ ؽبا
ُب ربدي واضح:
 أنت لن تكوٌل لشخص غّبي حٌب لو اضطررت لقتلك وقتلو .ٍب انقطع االتصاؿ وبدء التماسك يذوب ويتحوؿ الهنيار وبكاء حبرقو ،تتمُب لو
يآتى حقا لقتلها و يوقف ىذة اعبريبو الٌب ستحدث و ...ردبا لن يآتى ردبا لن
يساؿبها على موتو وىو على قيد اغبياة ،على جرح قلبو ،دؽ باب غرفتها
بزغاريط وضحكات وفرحو اصدقائها وعائلتها وامها الٌب سبإل وجوىهم .
وصل اؼبآذوف بل وصل القاضي لنطق حبكم االعداـ شنقٱ . . .

متج.

015

عروس اآلخره

رانيا محدي
ضحايا كثّبة ىنا وىناؾ ،أشالء مبعثرة ذات اليمْب وذات اليسار ،جثة لفتاة
َب الثالثْب من عمرىا تغطى الدماء فستاف زفافها األبيض ،صوت الصريخ
والعويل يبأل األركاف ،ما ىذا؟! وكيف حدث ذاؾ؟! سؤاؿ شغل عقل صبيع من
شاىد ذلك اغبادث األليم من بعيد وصبيع من خرج سليم أو مصاب بإصابات
طفيفة أثر حدوث إنفجار كبّب َب مكاف تواجد موكب العرس....
 أين أنٌب يا إبنٍب؟ ىنا يا أمى عروس َب اعبنة. ال  ،ال تقوىل ذلك اغبديث مرة ثانية إٍل أشتاؽ إليكي يا قرة عيِب. ىاتفي يا أمى ،ىاتفي.كانت تلك أخر كلمة تسمعها َب حلمها اؼبتكرر منذ وفاة إبنتها ،حلم غريب
يتكرر يومياً ال ترى غّبه ،ذىبت يوـ صبعة إىل مدافن العائلة وجلست جبوار
قربىا ،جلست تبث ؽبا من اؽبموـ واغبزف ما وبمل قلبها وزبربىا دبدى إشتياقها
ؽبا ،وبينما ىى جالسة غفت قليالً لَبى نفس ذلك اغبلم يراودىا من جديد
إبنتها توصيها باؽباتف اػباص هبا وتَبكها وتذىب ٍ
بوجو يبلئو األسى واغبزف
والندـ ،عادت األـ إىل اؼبنزؿ ودخلت إىل غرفتها لتأٌب باغبقيبة الٌب إستلمتها من
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مركز الشرطة وتبحث بداخلها عن اؽباتف فلم ذبده ٍب ذىبت إىل غرفت إبنتها
وظلت تبعث بأغراضها حٌب وجدت اؽباتف اػباص هبا وسط مالبسها القديبة
ـببأ ومنزوع منو اػبط والبطارية ،قامت األـ بقفل الباب عليها بإحكاـ ٍب صبعت
أجزاء اؽباتف وضغطت على زر التشغيل ودبجرد أف أضأت شاشة اؽباتف وصلت
العديد من الرسائل من رقم ؾبهوؿ ظلت األـ تقرأ الرسائل والدىشة تسيطر
عليها....
"لن تسلمي مِب ،سأظل كالوباء متواج ٌد معكي طواؿ حياتك ،إال إذا ِ
قبلت
بشرطي فحينها ستعيشْب ملكة وسط اعبميع وسأؿبي ما تركتيو من جرح ،كفى
عناداً ستندمْب ذات ٍ
يوـ ولن تصّبى عروس لغّبي مهما كلفِب األمر".
زدات دىشت األـ وذىوؽبا أكثر وأكثر بعدما دخلت على ؿبادثة الواتساب
وقرأت ما هبا...
 إتركِب حبايل ،إتركِب أعيش حياتى بسعادة سأصبح عروس خالؿ عدة أياـ. ىههههههههههو أتركك ،أجننٍب أنٍب يل ،يل لوحدي أتفهمْب ذلك أـ ال. ال ،ال أفهم وأفعل ما شئت فأٍل أكرىك إىل حد ال يعلمو إال ريب. إكرىيِب كما تشائْب ولكِب أحبك ومازلت أحبك ومهما حدث بيننا لنملك يل فلن تصّبى ٍ
أتركك ،إذا مل تصّبى ٍ
ملك لغّبي.
 أنت من جعلتِب أكرىك وأنت من جعلت حبك يل ؾبرد وى ٍم عشت بووأنت أيضاً من جعلتِب أىجرؾ إىل األبد ،أفعل ما شئت فلم يعد لك مكاف
بقليب بعد األف.
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 حسناً يا حلوتى ولكن ال تأتى إيل َب النهاية وعينيكي تكسوىا الدموعويديكي غارقة بالدماء  ،تَبجيِب وتطلبْب مِب السماح.
 أنت معتوهٍ ،ـبتل عقلياً ،ؾبنووووووف.
كانت ىذه ىي احملادثة الوحيدة بْب إبنتها وذلك الشخص اجملهوؿ قبل وفاهتا
بعدة أياـ ،ظلت األـ جالسة َب غرفة إبنتها تفكر ماذا تفعل؟ وؼبا أخفت إبنتها
عليها أمر كهذا؟ وىل ذلك الشخص اؼبسئوؿ عن موت إبنتها؟ يبدو أنو ىو
اؼبسئوؿ بالفعل عن موهتا ،ولكن كيف ؽبا أف تثبت ذلك؟ كيف ؽبا بأف ذبعلو
يعَبؼ جبريبتو؟ كيف؟!
مر ما يقارب الشهر واألـ تُعد خطة ُؿبكمة لإليقاع بذلك القاتل بعدما أقفلت
الشرطة القضية وقيدهتا ضد ؾبهوؿ لعدـ وجود أدلة أو شهود عن واضع القنبلة،
قررت حينها األـ بأف تأخذ بثأرىا بيدىا وأف ال تعتمد على أى شخص مهما
كاف ،قامت بشراء خط جديد وسجلتو بإسم فتاة وقامت بوضع صورة لفتاة
صبيلة على تطبيق الواتساب أتت هبا من على األنَبت كما قامت بإنشاء صفحة
على الفيسبوؾ ربمل نفس الصورة واألسم اؼبسجل بو اػبط ٍب بعثت لو برسالة
على اػباص تستدرجو من خالؽبا وبالفعل أستطاعت أف تتحدث معو وتكسب
ثقتو دبرور الوقت حٌب سبكنت َب النهاية من اإليقاع بو وجعلو ىبربىا حببيبتو
السابقة دوف اػبوض َب تفاصيل موهتا وَب النهاية طلب موعد للقائها بعدما شعر
باألماف معاىا ،قررا أف يتقابال َب مكاف ىادئ ال يزعجهما أحد بو ،وبالفعل
ذىب إىل ذلك اؼبكاف اؽبادئ الذى قامت بإرساؿ موقعو لو على اػباص ليجده
شارع صبيل مليء باألشجار وبعده حبواىل ثالث شوارع تتواجد اؼبقابر...
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 ااااه رأسي تؤؼبِب بشدة ماذا حدث؟ ومن أنٌب؟ فكي ىذا الرباط من يدىوجسدى.
 ال ،ومل وبدث شئ فقد ضربو بسيطة على رأسك أفقدتك لوعيك.مئلوؼ يل ولكُب ال أتذكر بالظبط من أين
 أنتظرى ،إٌل أعرفك فوجهكٌ
أعرفك.
 حسناً يا حلوتى ولكن ال تأتى إيل َب النهاية وعينيكي تكسوىا الدموعويديكي غارقة بالدماء  ،تَبجيِب وتطلبْب مِب السماح.
 مهالً ،من أين أتيٌب بذلك الكالـ؟ أنظر إىل يبينك لتعلم من أين أتيت بو.نظر إىل يبينو ليجد قرب حفر عليو إسم حبيبتو وتاريخ وفاهتا ٍب سرعاف ما تذكر
وجو اؼبرأة الٌب تقف أمامو...
 أنٌب والدهتا أليس كذلك؟ ما بك ؼبا كل ىذا الذىوؿ ،نعم أنا والدهتا وأنت ،من أنت؟ أنت منسلبت مِب قرة عيِب ،أنت من سلبت مِب حياٌب ،أىذا ىو اغبب (أنانية).
 ال صدقيِب مل أقصد قتلها ىي بل كانت غايٍب قتل عريسها حٌب أحرؽ قلبهاوأجعلها تعود يل مرة أخرى ،فأنا ال أقوى على اغبياة بدوهنا.
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 ال تقوى ،بل تقوى ،قويت على اغبياة وعلى اغبب مرة أخرى وعلى التعرؼعلى فتايات ،قويت أف ربيا وجسدىا ربت الَباب وروحها تسبح َب
السماء ،قويت قويت قويت قويت قوووووووويت.
ظلت تصرخ وتصرخ بأعلى صوهتا وىى هتشم رأسو حبجر كبّب كاف موضوع على
قرب إبنتها حٌب أرتعش جسده بقوة أثر خروج روحو منو ،وقفت األـ ويدىا سبلئها
الدماء تنظر إىل قرب إبنتها بفرحة وربدثها...
" ىا قد أخذت بثأرؾ يا عزيزتى ،األف سَبقدين بقربؾ والسكينة تعم روحك ".
وضعت رأسها على القرب وغفت غفوة ال قياـ منها لتأٌب الشرطة فور إكتشاؼ
حارس اؼبقابر للجريبة وتنتشل جثة اعباٌل وربوؽبا إىل الطبيب الشرعى وسبنح األـ
ىى أيضاً السكينة بدفنها جوار إبنتها ،وأثناء دفنها وجدوا ورقة صغّبة جبانب
مكتوب عليها بالدماء...
القرب
ٌ
" ىا قد أتيت حبق إبنٍب عروس األخره وحق كل فتاة  ،بعث اغبب بقلبها ذات
ٍ
يوـ األمل ٍب سلب منها اغبياة بكل بساطة  ،إهنا األنانية يا سادة اغبب ".

متج حبمد اهلل
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اخللود الكاذب
منال امحد قطب
ظالـ شدي ٌد ىنا ...أجواء الشتاء الٍب تُرعد األبداف...رائحة نتنو تشبو تلك الٍب
ٌ
تنبعث من تعفن جثو منذ أيااااـ ....
ظباء ـبتلفو ال تشبو ظبائي ،و األرضيو،وتلك األدخنو السوداء اؼبتصاعدة ماهبا
،وكأهنا نّباف أُوقدت منذ قرف........أشعر أٍل أحلم بكابوس مرعب بدأ للتو
!!!!
فمٌب سأفيق منو ... ،وما ىذا؟
ما تلك القيود اغبديدية الٍب تُكبلِب ،ومن اللبسِب تلك الثياب وكأٍل من أىل
النار ؟؟
قدمو ،كزلزاؿ ،فخر على ر ِ
_قاطع كل تلك التساؤالت صوت أتى من ربت ِ
كبتيو
ّ
وىو فبسك أذنيو من شدة وىوؿ الصدى الذي صدح وكأنو ٍ
فضاء شاسع ال
حدود لو ......
غبظات وظهر ذلك الرجل الضخم اؼبلفح بثوبو االسود وكانو من لباس اىل
ُ
اعبحيم ،
مغطى الوجو سباماً ال تظهر منو سوى عينْب يبدوا عليهم الغضب َب توىج ؿبمر
تثقباٍل ........
وبصوت أشبو بعووؿ الذئاب قاؿ :
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 ال زبف أيها البشري الضعيف ،لقد أخَبناؾ بعناية فائقو ،نعم وانت منساعدنا على إهبادؾ ،فمن خالؿ حبك وشغفك للبحث عن لوسيفر بْب
كتبك ومواقعك االلكَبونيو ....أحضرناؾ إىل ىنا لتنعم ربت عرشنا
اؼببجلٍ ،ب إقَبب مِب وأطبق على عنقي ورفعِب عن األرض دبَبين ،وقاؿ
أرى ُب عينيك شر ال مثيل لو ،عيناؾ تنبض حبروب قادمو لبِب جنسك
حقاً.
ٍب إبتعد ُملقياً جسدي اؼبرذبف أرضاً وال أعرؼ كيف عرؼ ذلك الوحش حقيقٍب
مل أكن أفكر سوى َب كيفية اػبروج من ىذا اؼبأزؽ الذي وضعت نفسي بو ،نعم
فليلة أمس جذبِب ذلك الكتاب اللعْب وما بو من طالسم تُثبت أف لوسيفر ىو
من معو (إكسّب اغبياة ) الذي بو سأملك قوانْب العامل أصبع ،فحب السلطة
يتملكِب منذ الصغر ....منذ أف قتلت صديقي اؼبقرب  ،وتاله العديد من البشر
الذين إستفزوا روح الشر يب أرى َب نفسي جربوت ُمدمر ،وذلك الشيطاف تعرؼ
علي من الوىلة األوىل ،ترى ىل سيحقق ُمبتاغي ىل سيمنحِب تلك الطاقو
للعيش مدى اغبياة دوف أمل ......دوف موت ....دوف فناء  ،قاطع تفكّبي
سخونو ىائلة لفحتِب من كالبيب يدي اغبديدية تباً إهنا تشتعل ناراً  ،فصرت
أصرخ بو أف يفك أسري وأنا مستعد لفعل كل شئ يطلبو مِب  ،ولكنو مل يتحرؾ
من مكانو قط بل إزداد ؽبيب السالسل يقَبب من جسدي ،حٌب ارتفع جسدي
ُؿبلقاً عن االرض بقليل ،حٌب إشتعل جسدي بالكامل ..................
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غبظات من األمل والصرخات دوت تصدح َب االرجاء ،دقائق رأيت فيها موٌب
الدنيوي ،توقفت النار وىدأت سباماً
وأنا أنظر لنفسي كيف مازلت حياً بعد اغبرؽ وما ىذا اعبسد الضخم فصرت
أتفحص جسدي بالكامل الذي تغّب ،أيادي دبخالب ذئاب ،وشعر طويل قاًب
وبْب يدي سيف مشتعل بإمكانو شق االرض نصفْب ،أنا َب غبظة تعجب
وإنبهار من ما وبدث ،ليظهر حويل ؾبموعة تشبهِب سباماً وكأنِب مستنسخ منهم،
لينحنوا يل مرحبْب يب َب عاؼبهم اعبحيمي ٍ،ب ليظهر لوسيفر أمامي قائالً:
 ال تفكر كثّباً ألٍل أستطيع رؤيو ما َب ـبيلتك وربقيقو إف كاف شراً ،وإفكاف غّب ذلك ،وال تدعوٍل باللعْب مرة آخرى فتصاب بغضيب اؼبرير واالف
أنت أصبحت من رجاؿ االرض اػبالدين ،فال موت وال فناء ..
تبسمت فرحاً ناسياً عاؼبي الذي تركتو خلفي فأي عائلة او منصب االف أخشى
أف يفتقدوٍل ،فقلت لو:
 أعدؾ سيدي أٍل للبشر قاتلهم ولالرواح منتزعاً وللخراب سيداً ،وللحروبوالفًب ـبططاً..
فتبسم لوسيفر ٍ
بوجو ماكر ،قائالً:
 حسناً واألف أوؿ عمل لك ،فأحضروا رجالً مكبالً ُمغطى الوجوطالباً مِب اقتالع رأسو َب اغباؿ ولتبقى دمائو ؿبربة جديدة لرسم الشر ،فرفعت
يدي عالياً والسيف يلمع بريقو َب الظالـ ،وقبل أف أنقض عليو ليظهر يل وجهي
َب ذلك الرجل ،فَباجعت قليالً وقلت:
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 ما ىذا ،ىذا أنا كيف ذلكٍب ليظهر لوسيفر ىامساً يل من اػبلف وواضعاً يده على كتفي:
 إنو أنت بالفعل قبل امتالكنا طفرة الشر بك.واالف ىو جسد ضعيف الروح لو ،ىيا فلتبدأ بتطهّب ذاتك أوالً...
ُمشّباً يل ناحية األرض وكأٍل واقف على سطح كوكب أخر بعيداً ،قائالً اعبحيم
اغبقيقي ينتظرؾ ىناؾ ،فرفعت سيفي ُب عزـ واضح أطاح بذلك الرأس بعيداًٍ ،ب
تذوقت قطرات الدماء على يدي قائالً مل أكن أزبيل يوماً أف أشرب من دمي،
على كل حاؿ طعمي لذيذاً جداً ضحكات عاليو من اعبميع كادت أف تشق
االرض ربتنا ،مشهد مروع ،لوسيفر َب اؼبقدمو وخلفو صبوع شياطينو يبتلعوف
األرض بنظرات االنتقاـ والتوعد لشب الدمار ،وىنا بدأت الرحلة اغبقيقة
للحصوؿ على اػبلود .
وضع ذلك الشيطاف اللعْب اػبطط مسبقاً ،يبدو إنو كاف يعلم بإنضمامي ؽبم
يوماً ما ،حيث أمر بعدة عمليات للجميع زبتلف عن الثانية واألخرى سباماً،
وكأنو يعلم من سيحقق مبتغاه بنحاج حسب مقدار الشر فيو ،كانت أوؿ مهمو
يل على االرض أف أُفًب شاب يُدعى خالد ،شاب َب ُمقتبل عمره متدين يذىب
كل فرض للمسجد ،يتضرع ربو كثّباً ليناؿ قدراً من األحَباـ والرفعو بْب زمالئو
األغنياء ،فهو شاب فقّب يدرس جبهد عايل لتحقيق حلم والده فّبفع من شأنو
بْب عائلتو ،وىنا فكرت ،كي تُفسد جسداً عليك باؼباديات لقتلو فوصعت خطٍب
أجّره كبو اؽبالؾ حيث ال رجوع من طبر ونساء وترؾ للصالة وال
البدائية بأف ُ
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بأس ببعض اؼبخدرات ،ولكي تُفسد روحاً فعليك بإبعاده عن صالتو وقرآنو ألهنا
كاؼباء ُربيي الروح بعد ىالكها ،وبذلك سيصبح جثة ال حوؿ ؽبا وال قوة ،وبذلك
ستكوف مهمٍب سهلة التنفيذ بإغوائو والسيطرة عليو.
فظللت أراقبو من بعيد مدة شهر كامل ،فكاف هبب أف اعرؼ طريقة كل شئ
يفعلو ومٌب وأين ألحتويو سباماً ربت جناحي اؼبزيف ،فكنت معو َب البيت والعمل
والشارع َب اؼبرآة واغبقيبو وعلى الكرسي ......صحيح نسيت أف أخربكم أٍل
أصبحت غّب مرئي للبشر لذلك كانت مراقبتو سهلو للغاية،كنت على يقْب إٍل
ناجح َب مهمٍب األوىل بطالقة ،ومتشوؽ للمثوؿ أماـ لوسيفر بإنتصار شامخ بْب
ٌ
جنوده ،فبدأت مع خالد بالتالعب داخل أفكاره َب ماىية اغبياة واؼبوت وإذا
كانت الصالة ىي اؼبنجية حقاً من كل شئ ،فلما ال زبلصو من الفقر ،طرحت
ُ
َب عقلو تساؤالت عدة دوف اعبدوى من وجود إجابات عليها ،ولكنو كل مرة
كاف ىبيب ظِب بو فيُسرع للتفسّب ويقرائو للتأكد من إجابات عقلو النقي،
بقيت مدة شهر وأياـ قليلة معو أقنعو بَبؾ الصالة وفشلت ،شهر أخر أقنعو
بشرب اػبمر وفشلت ،وعدة شهور حملاولة تعصبو واػبروج عن صوابو وفشلت،
حٌب ضاؽ ذرعي بو ،فقررت الظهور لو ،ذلك اليوـ قبل أف يذىب للصالة كما
اؼبعتاد وبينما ىو ينظر للمرآة يهندـ مالبسو ،فأصدرت صوتاً ُـبيفاً علو يرتعد،
ُ
فسم اهلل ،فبدأت بتحريك اؼبرآة أمامو وصارت لينو كاؼباء تنساب بسالسة ،فنظر
َب دىشة وىو فبسك على قلبو باؽبدوء ،فتعوذ باهلل من الشيطاف ،فظهرت أمامو
كمرئ العْب ،يا خالد أال تُريد الغُب ،فقاؿ نعم ،فقلت أال تُريد األحَباـ واؼبكانو
العظيمو ،فقاؿ نعم ،فقلت وأنا ىنا ألحقق أحالمك ،فقاؿ ولكن من أنت،
أأنت مالؾ أرسلو ريب ،أأنت ُدعاءٌ ُمستجاب يل ،فغضبت كثّباً حٌب ُكسرت
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اؼبرآة ،فقلت لو أي مالؾ ىذا الذي سيأتيك من الظالـ ،أي مالؾ ىذا يوجد
على ىذه األرض اػببيثة ،أنت ذبهل سباماً القوة اغبقيقة على ىذه االرض والٍب
ىى معي ،وسأجعلك ربقق هبا ما تبغى فقاؿ خالد :
 وىو يضحك بسخرية أرىبتِب قليالً ،واالف عرفت من أنت ،ولكن لألسفمرحب بك ىنا ،فاذىب عِب ال أريد قوتك أو عونك اللعْب.
لست
ٌ
فاضبرت ُمقلتاي من الفشل الذريع فقلت ُؿباوالً ظهور عدـ اؼببااله دبا قاؿ ،أعلم
أنك صاحل ُـبلص َب حب ربك ولكن ما اؼبقابل ؽبذا اغبب أخربٍل؟ أنت فقّب
ُمعدـ ال تقوى على شئ وال سبلك شيئاً هبعلك تتكلم بذلك الفخر الزائف ،فقاؿ
خالد يل كلمات جعلت لساٍل عاجز عن الرد وقتها:
 أنا أملك كل شئ وإال ؼبا أخَبتِب أنا لتحاوؿ إفسادي ،أنا الغِب باهلل والغِبوز َب األخرة ستخلدٍل بعد موٌب ،أملك
بالعفاؼ والغِب باؽبدى ،أملك كن ٌ
رضا باهلل وقوتو وقضائو ،أنا أُشفق عليك حقاً ،فأنت ضعيفٌ سباماً كما ذكر
اهلل َب كتابو ورسولو ،أنتم الشياطْب تفشلوف من بدء خلقكم فال فالح لك
اليوـ أيضاً ،فاذىب قبل أف أحرقك بآية واحدة ،ولكن ىل لك أف ُزبربٍل ما
وعي مِب بتلقائية (ؿبمد) ،فابتسم خالد وقاؿ كنت
اظبك فأخربتو دوف ٌ
أعلم أنك ربمل خّباً بداخلك وىو اظبك الطاىر الذي سيُعيدؾ ثانية
اذىب يا ؿبمد وأعلم قائدؾ إٍل لست لو ُمصاع .
***
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فغادرت َب اغباؿ وأنا أرتعد من تلك القوة اؼببعوثة من ذلك اعبسد الضعيف،
كيف وأنا أقوى منو جسدياً ويل رىبة أكرب منو ......ظللت أُحدث نفسي كثّباً
حٌب إرتطمت بظهور لوسيفر أمامي ،فهممت أف أخربه دبا حدث معى منذ
شهور مع خالد وَب اوؿ مهمو معي ،فأشار يل بالصمت فقاؿ :
 أعلم كل شئ فصمت قليالً ٍب أمرٍل بالرحيل دوف أف يصرخ يب بسببفشلي الذريع ىذا ،علمت وقتها إنو فشل لو أيضاً كقائد لنا .
فبينما أىم باؼبغادرة حٌب ظبعتو وبدث نفسو ،ال تتعجل َب اغبكم يا خالد سأٌب
إليك بنفسي قريباً .
ف ُذىلت ؼبا ظبعتو وجاؿ خباطري ما يبكن أف وبدث خبالد يومها.

متج

007

الفقدان
أمرية رفعج
مل يكن ؼ اغبسباف يوماً اٍل سيتدىور حايل ايل ىذا اغبد ،كاف فقداف والدي
علي قليب مثل الصاعقة وشعرت حينها اف ال مكاف يل ُب الدنيا ،بل وسئمت
اغبياة والبشر سئمت كل خيوط األمل اال خيطاف ،األوؿ كاف ايب الثاٍل ،والثاٍل
كاف أمي ،بعد فَبة من رحيل ايب ،وُب يوماً ما بالتحديد ،استيقظت مبكراً علي
صوت امي يعلوا ُب أركاف اؼبنزؿ تناديِب واخي( ،ايب الثاٍل) ،ىيا استيقظوا،
كفاكم كسال ،لديكم مدرسة ،قمت من سريري انظر من حويل ايل تلك
السحابة الٍب تغيم فوؽ منزلنا منذ فَبة ،سحابة اغبزف ،سحابة اػبوؼ من غدا
كانت امي زباؼ كثّباً علينا ال تدري كيف سيدبر حالنا حْب انتهاء اؼباؿ الذي
كبتوية معنا ،ذىبت ايل مائدة الطعاـ بانتظار اخي ،نظرت ايل الصحوف فوجدت
فيها من اغبزف ما يبألىا ،ووجدت بصحن أمي النصيب األكرب من اغبزف واالقل
من الطعاـ ،ىا قد أتى اخي ،قبل جبيِب قبل أف هبلس وأبتسم يل ،لكن خلف
بسمتة كاف ىناؾ شيء آخر ،نعم ىناؾ أمل ،جلس وبدأ يلتهم طعامة ،بدأ اخي
يأكل اغبزف وبتلعة بسرعة كبّبة كي ال يشعر دبذاقة وكانت حجتة انو يريد اف
يذىب يب ايل مدرسٍب قبل أف اتأخر
خرجنا من اؼبنزؿ ،وكنت أسّب جبواره ببطئ شديد ،نعم أعلم علم اليقْب انو ال
وبب البطئ ،يريد اف ينجز أعماؿ يومو بسرعة شديدة ،لكنو كاف ال يتكلم فهو
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من تسبب ُب كسر عجلة الكرسي اؼبتحرؾ اػباص يب أوؿ امس ومازاؿ مل يأتيِب
بواحد اخر ،نعم انا معاقة لكن ال يهمِب ابدا إعاقة بدٍل كما يهرمِب إعاقة قليب
وكبن نعرب الطريق كاف ىناؾ شخص ؾبنوف أظنو التهم حصة كبّبة من اؽبم على
الفطور كاف يطّب بسيارتة وما شعرت وال رأيت شئ اال عيوف اخي تنظر يل وىو
وباوؿ انقاذي من ذلك اجملنوف وسيارتة استفقت علي سرير اؼبستشفي وجدت
امي تقف جبواري تبكي بكاء كاد اف يهلك قليب منو سألتها عن اخي زاد بكاءىا
أمسكت يدىا وقلت ؽبا:
 أمي ىل أصبحت انا بال اب مره أخرىأخفت وجهها عِب وادارتو للناحية االخري ،بدأت أبكي وأبكي وأبكي وكيف ال
أبكي فأنا السبب ،مات اخي كي أعيش أنا ،مسحت أمي علي رأسي ؿباولة
هتدأٌب وتقوؿ:
 اف كالنبا عند اهلل ُب اعبنةخرجنا من اؼبستشفي وعدنا ايل واحتنا واحة اغبزف واؽبم يا صديقي عدنا ؿبملْب
دبزيد من اؽبم واػبوؼ والفزع ،عدنا وقد ىرمنا ،عدنا مثقلْب دبزيد من األمل،
دخلت اؼبنزؿ انظر حويل ،نظرت ؼبائدة الطعاـ ،كاف ىذا اخر مكاف جلست فيو
وأخي ،ذىبت ايل غرفتة ،فتحت الباب ودخلت ،ىذه صور لو وىذا اغباسوب
اػباص بو وىذا سريره وىذه مالبسة وىذه خزانتة جلست علي طرؼ السرير انظر
حويل حٍب وقعت عيِب علي دفَب اليوميات اػباص بو ،فتحت الدفَب علي اخر
شيء كتبة
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(ال أشعر اٍل اخ جيد فأنا قد كسرت الكرسي اؼبتحرؾ اػباص حبلوٌب حور لكِب
غدا سأتٍب لو بغّبة وأسبِب اف تساؿبِب حور ،كم أنا أحبها ىي ليست فقط أخٍب
ىي صغّبٌب اعبميلة طفلٍب اؼبدللة ىي ابنٍب وصديقٍب ىي الشئ اغبلو حبياٌب كم
أسبُب اف أسعدىا كم اسبِب اف أليب ؽبا كل ما تريدة اف شاء القدر وتزوجت يوما
سيكوف أسم مولودٌب ىو حور كي تكوف كحوريٍب الٍب ىداٍل اهلل إياىا من
والداي )
أغلقت دفَبة وقد أغرقتة بدموعي ،أخذتو وذىبت ايل غرفٍب وقبل اف ادخل الغرفة
ظبعت صوت امي تبكي ذىبت إليها وجدهتا ساجدة ربدث اهلل عن ما بداخلها
مل اشأ اف تراٍل أمي ذىبت مسرعة ايل غرفٍب دخلت من باباىا ألري ىذه اؼبقربة
ىي مقربٌب اػباصة تقربٍل داخلها كل ليلة مع إعاقٍب هلل اغبمد وال أعَبض
وبعد مرور األياـ وما ازداد منزلنا اال ىم وحزف ونقص ُب افرادة ىنا ال يوجد
أحد اال انا وأمي حقا ىذه اؼبرة ال أدري ىل انا مشئومة اـ ىن القدر ال يريد
الرفق يب اخذتِب أمي ايل مركز عالج طبيعي كي ئأخذ أحد اعبلسات وُب طريق
عودتنا شعرت أمي بألرىاؽ الشديد كاف من اؼبفَبض أف نذىب إىل جدٌب ُب
ىذا اليوـ ولكن ألرىاؽ أمي عدنا ايل اؼبنزؿ شعرت أمي بالدوار وسقطت على
األرض مغشياً عليها ال أدري ماذا افعل للوىلة األوىل كدت أموت أتصلت
جبدٌب وبدأت أحاوؿ أف أجعل آمي تستفيق ،أسندهتا ايل الفراش وأنا أريد من
يساندٍل أتت جدٌب ايل اؼبنزؿ ومعها الطبيب فحص الطبيب أمي وقاؿ البد من
نقلها حاال على اؼبستشفى ........

021

(الجزء األخير من قصتي بعنوان #عدوي)
ذىبنا بأمي ايل اؼبستشفى وبعد اف قاموا ببعض الفحصات الطبية تبْب لنا أف أمي
لديها مرض أبغضو لدي أمي سرطاف بالدـ وحبالة متأخرة جداً وقع ىذا علي
مسمعي وكأٍل الدنيا صفعتِب صفعة اماتتِب فيها طلبت جدٌب وعمي فعل اي
شيء وإنقاذ أمي .لكن كانت إجابة الطبيب أوضح من ضوء الشمس قاؿ أهنا
لن تعيش طويالً ،ولكن سنفعل ما بوسعنا يااهلل ،من أين يل هبذا ،سرطاف!!!!،
وحبالة متأخرة كيف ىذا يا اهلل كن معي مل يتبقى يل سواىا مر يوماف من كالـ
الطبيب وأمي ُب اؼبستشفى تعاٍل من آالـ الكيماوي وآالـ مرضها وضيف أيضاً
خوفها على بعد رحيلها كنت أجلس على الكرسي اؼبتحرؾ خاصٍب وأجلس
جبوار سريرىا أمسكت يديها وقبلتها وقلت ؽبا ستكونْب خبّب يا أمي ىذا فقط
إختبار من اهلل قالت يل أمي اإلختبار ىذه اؼبرة لك انت يا صغّبٌب ال ترسيب
فيو.
كوٍل دوما ناجحة ربملي مهما أعطتك الدنيا وال تبتأسي (مسكينة يا أمي ال
تعلمي اف اغبزف الذي نلتهمو كل صباح قد جعلِب سئمت نبض قليب حٌب)
نظرت إليها وعيناٍل ؿبملة بفيضاف من الدموع ولكن تبسمت ُب وجهها واخربهتا
مره أخري أهنا ستكوف خبّب ُب نفس اليوـ مساءً كنت اجلس خارج غرفت أمي
وظبعت صوت اؼبمرضة تنادي على الطبيب لن يأٌب بسرعة نبمت بالدخوؿ
لكن منعتِب تلك اؼبمرضة وبعدىا بدقائق وجدت الطبيب خارج من الغرفة ومل
ينظر إىل عيناي حينما قاؿ (إنا هلل وإنا إليو راجعوف) مل أدرؾ ماذا أفعل وال ما
يقوؿ :قمت من على ىذا الكرسي وقعت علي األرض من شدة صدمٍب أخذت
أجر جبسدي لغرفة أمي وجدٌب تساعدٍل على الوقوؼ ال يا أمي ال تَبكيِب من
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أنا بدونك ،وما ىي الدنيا اف مل تكوف انت فيها أمي أنا كيف أمضي وحدي
أخربيِب يا أمي من يساندٍل عند موتك من يكوف جبواري من يدفعِب لألماـ من
يساعدٍل علي الوقوؼ يا أمي اخربيِب كيف لصغّبتك اف سبضي وحدىا كيف
ؽبا اف ذبرد من روحها ىكذا مل مل أجرد من أنفاسي قبل روحي يا أمي ال
تَبكيِب قليب الصغّب تذوؽ من اغبزف الكثّب بعد الدفن عدت مع جدٌب ايل
اؼبنزؿ نعم نفس اؼبنزؿ الذي أقسم اغبزف اال يَبكة أخذت جولة بْب ارجاء اؼبنزؿ
وذىبت لغرفٍب أقصد مقربٌب ومنذ ذلك اليوـ وأنا التهم ُب كل صباح صحنا كبّبا
من اغبزف الذي يأكل جسدي ويلتهم بقايا روحي أعد انفاسي الٍب صارت عبئ
علي صدري وأنتظر أنتظر الوقت الذي سيشاء فيو القدر وهبمعِب مع عائلٍب
ىل سأنتظر كثّبا ؟ ال اظنِب سأفعل فهذا اغبزف مازاؿ يأكلِب وئأكلة حٍب
سننهي بعضنا قريباً
انتهت قصتي

أسأؿ اهلل اف وبفظ يل أمي وال يفرقها عِب أبدا فأنا الغارؽ بدوهنا وأسأؿ اهلل اف
يرحم أمهات اؼبسلمْب واف يصرب ابنائهم علي فراقهم
ملحوظة

عدوي الوحيد هبذه اغبياة ىو السرطاف انتظروا مِب الكثّب من القصص عنو
واعتذر اف كانت قصصي حزينة

متج
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التعويذة السوداء
حنان اهلىاري
دلف إيفاف ايل اؼبكتبة الٍب طاؼبا استعار منها ـبطوطات تساعده ُب عملو كعامل
آثار ،يلقي التحية علي صاحبها .ولكن اليصلو رد ،يبدو الرجل شاردا ،شاحب
اللوف ،علي غّب عادتو ،فقد كاف كثّب الكالـ ،واغبركة .يطلب منو كتيبا ،يناولو
إياه ويهم باؼبغادرة ،يلوح جبواره علي زجاج النافذة ظال لفتاة صبيلة ،مل يرىا من
قبل ،يتابعها بعينيو ،ذبلس ُب ركن قصي آخر اؼبكتبة  ،يتوجو إليها مشدوىاً دوف
أف يشعر ،سحر ما ىبامرىا ،هبذبو ألف وبدؽ فيها .وجو برونزي  ،عيوف ساحرة.
تنتبو إليو وىو يراقبها ،ترمقو بنظرة تعيد توازنو ،فيهرع باػبروج .
غادر ولكن ،طيفها يسكنو ،هبدوئها وىذه األجواء الساحرة الٍب ربيط هبا .
سبسك ُب احدي يديها تفاحة ،تعكس لوهنا الربونزي الساحر ،ومبخرة تتصاعد
منها،رائحة غريبة ،مل وبددىا أنفو اػببّب بألواف العطور ،أسكرتو نظراهتا ،مل يبلك
أف يطردىا ،بل كانت تطارده ،يشعر بأنفاسها حولو ،يتعجب كيف
سيطرت عليو ،حٍب يكاد يسمع صوهتا اؽبامس ،يذوب رقو ليلثم أذنيو ،الٍب
تاقت ايل النساء فهو بعيد عن زوجتو وابنيوُ ،ب ىذا اؼبكاف النائي ،منذ ما يقارب
العاـ ،كيف لو أف يصمد أماـ صباؿ وسحر كهذا ،ىذه الرائعة فبشوقة العنق،
حادة النظرات و أجوائها اؼبخملية الساحرة .لكن ماسر ىذه التفاحات الٍب تتناثر
أمامها؟!من ىي؟! ما صلتها باؼبكتبة؟ يصل لبيتو ،يضع الكتيب جانبا ،ويلقي
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بنفسو علي السرير ،وباوؿ النوـ ليطرد شبحها اؼبقيم ُب عقلو وصورهتا اؼبرسومة
أمامو .يسرقو النوـ ،فتأتيو ُب غاللة سوداء شفافة ،وجسد مرمري ،يقطر فتنة،
ويفوح منو عبق مسكر ،ينتشي بو ،تتمايل ُب مشيتها فتسلب ما بقي من لبو،
تقَبب من وجهو يشعر بأنفاسها اغبارة ،الٍب تذيب قلبو ،هتمس  :امل تعلم
يارفيقي اف دخوؿ قليب ليس باالمر السهل وكذلك ىو خروجك منو لن يكوف
بإرادتك اال بعد اف تُ َسلِ َم ماىو يل عندؾ ...قلبك.
يفتح عينيو ،مع هتادي أشعة الشمس ،الٍب سبرؽ من فتحات النافذة لغرفتو
اؼبوجودة ُب بيتو الذي يسكنو وحيدا ُب ىذا اؼبكاف اؼبقفر  ،يقوـ متكاسال ،فلم
يكن يريد ؽبذا اغبلم أف ينقضي .ولكن ؼباذا اغبلم؟ سيذىب ليتعرؼ عليها ،فقد
يتحوؿ إيل واقع.
ليذىب إيل موقع عملو أوال فقد اكتشفوا مقربة جديدة ،واليوـ سيتم فتحها ؼبعرفة
ما فيها.
مل يتمالك نفسو وىو يبر من أماـ اؼبكتبة ،فتحجج بالسؤاؿ علي صاحبها ،علو
يري تلك الغيداء اعبميلة أو يسأؿ عنها.يدخل من الباب ،ولكن ال أثر غبياة،
فقد اختفي صاحب اؼبكتبة ،يتلفت باحثا عن أحد ،خطوات تقَبب منو ،
يستدير فإذا ىي حسناؤه ،يبتسم قائال :أىال بك سيدٌب جئت أسأؿ عن مسَب
جوف فقد كاف يبدو علي غّب ما يراـ باألمس ،تبتسم قائلة :انو مريض بعض
الشئ ،وأنا ابنة أخيو ،إذا أردت شيئا فاطلبو مِب ،يكاد يطّب فرحاً .اذا سوؼ
تبقي ىنا وسّباىا كثّبا ياغبظي الرائع!!
وبدث نفسو ،وىو يكاد يرقص فرحا ،يشكرىا ويهم باإلنصراؼ ،تناولو إحدي
تفاحاهتا ،وىي تبتسم قائلة:
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 ىذه مِب لك ،لكن احرص علي أف تأكلها سريعا قبل أف يصيبها العطب.وبرؾ رأسو عالمة اؼبوافقة ،وابتسامة رضا تكسو وجهو بل تكاد ربملو وتطّب من
السعادة ،يشكرىا ويغادر وىو وبتضن التفاحة بلوهنا ورائحتها الغريبة.
يتذكر أنو نسي مفاتيحو  ،فيعود أدراجو ،يدخل بسرعة ىبتطفها من علي
اؼبكتب الكبّب ُب مدخل اؼبكتبةٍ ،ب يهم باؼبغادرة ،يَبامي إيل مسامعو أزيزا غريباً
يرسل بصره يتتبعو أسفل اؼبكتب ،احدي التفاحات مقضومو ،ويتهافت عليها
نوع من الذباب األزرؽ ،الذي يتقزز من منظره ،يلتقط أنفو أيضاً رائحة غريبة،
يدور حوؿ اؼبكتب ،ليجد جثة مسجاة  ،لوهنا كقطعة من الليل ،عيناه تنزفاف دماً
أزرقاً  ،قد اخَبقتو ؾبموعة من األفاعي السوداء وكأهنا تنبت من جسده زبرج من
كل أكباء جسده ،عينيو ،فمو وأذنيو ،يقف مشدوىاٍ ،ب ما يلبث أف يغادر
مهروال ،ال يدري ماذا يصنع؟! ما ىذا الذي رآه؟! ومن فعل ىذا؟ وؼباذا قالت
ابنو أخيو أنو مريض ،وأين ذىبت؟! أيكوف أصاهبا مكروه؟ قطع اؼبسافة جريا
ايل موقع عملو  ،وىناؾ يقابلو أحد مساعديو صارخا :لقد مات كل العماؿ
الذين كانوا يقوموف باغبفر ياسيدي ،ما أف رفعنا غطاء اؼبقربة حٍب ىاصبت
العماؿ أفاعي سوداء ،اخَبقت أجسادىم وكأهنا سهاـ ،مل ينج أحد منهم .كنت
فوؽ اعببل ،ولذلك قبوت ،هبري إيل موقع اؼبقربة  ،عشرة من عمالو ومساعده
الثاٍل  ،كأهنم مومياءات  ،أجسادىم مثقوبة تلتهمهم أفاعي سوداء تغطيها
سباما ،يفيق من دىشتو ،ليحضر مادة حارقة ويقوـ ىو واؼبساعد اآلخر الذي قبا
بإحراؽ اعبثث ،للتخلص من األفاعي .يتصل دبديره ليبلغو باألمر ،ويشّب عليو
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مساعده أف يهربا خوفا من أف يكوف مصّبنبا اؼبوت ،ولكن كيف يَبؾ ىذه
التساؤالت الٍب تدور برأسو؟ و ما قصة ىذا اؼبقربة .
هبافيو النوـ تلك الليلة ،لقد أرسل ُب طلب عماؿ جدد ،ومدير الشركة الٍب تقوـ
هبذه االكتشافات مهتم دبعرفة سر اؼبقربة وخاصة بعد ما حدث .يظل ليلو
ساىدا .تأخذه غفوة ،يراىا بْب اليقظة والنوـ تقوؿ لو :أنت يل ال ؿبالة ،ال مفر
فقد استوليت علي روحك ،أرسلت ُب طليب حْب فتحت اؼبقربة ،تقَبب بأنفاسها
اغبارة ،تشق وجهها بأظافرىا وتزيل جسد الفتاة عنها لتظهر أفعي سوداء ضخمة
بعيناف تشعاف ،ضوءا حارقا .ينتفض صارخا من فراشو ،مع بزوغ الشمس،
يذىب مسرعاً ؼبكاف اؼبقربة ،يصر بعد حضور العماؿ اعبدد علي فتحها ،هبد
بداخلها تابوت إلمرأة ،علي شكل أفعي ؿبفور علي حواؼ التابوت،شبارالتفاح،
وبعض النقوش اإلغريقية ،يتذكر اؼبرأة الربونزية اعبميلة والتفاحة الٍب أعطتو إياىا،
نقوش علي التابوت (أنا صبيلة كل العصور ،افتحوا ضروبي فهو مسحور،
ستصيبك لعنٍب لو حاولت دخوؿ غرفٍب ،تفاحاٌب ىي سر قوٌب ،أنا اؼبلكة
األفعي فإذا دخلت علي فال توقد مشعة)
إذا التفاحة ،واؼبرأة ،يتمتم ...يذىب مسرعا للمكتب يفتش .صورة للمرأة اعبميلة
ُب ألبوـ جورج صاحب اؼبكتبة إذا ىي ابنو أخيو فعال ،وقد تلبستها األفعي
الساحرة.تقبل اؼبرأة اعبميلة ،تتهادي ،يفزع و يَباجع حٍب يرتطم باؼبكتب ،تقف
قبالتو تنحِب عليو تلثم خده بلساهنا اؼبشقوؽ ،هتمس :لقد نبشت قربي،
وفككت طالسم لعنٍب أعدتِب للحياة ،انتظرتك كثّبا ،لتحررٍل .لو أكلت
التفاحة لصرت أحد عبيدي.ولكنك عاندت ،وستحصد شبن عنادؾ .حياتك،
ىي الثمن.
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تتحوؿ ايل شكل أفعي وهتم لغرز ناباىا ُب عنقو ،وبينما يلتف ذيلها حولو يعصره
يتذكر كلمة ال تشعل مشعة ،اؼبكتوبة جبوار التابوت .يقرر أف هبرب حظو فردبا
زباؼ النار .يبد يده بسرعة ىبرج عود ثقاب ومشعة كانت علي اؼبكتب،
يشعلهما ،يعميها شعاع اللهب  ،هتلع،.تصرخ صرخة أصمت أذنيو ،تسقط
اؼبرأة علي األرض وكأهنا جذع جاؼ وهترب األفعي ،ىبرج خلفها ولكنها زبتفي.
يشعر بالذعر ،يقرر غلق اؼبقربة فقد جلبت الشر واؽبالؾ للكثّبين ،يقدـ اعتذارا
مكتوبا للشركة ونصيحة بعدـ فتح اؼبقربة ،يعد حقيبتو ؼبغادرة اؼبكاف فال أماف ىنا
بوجود األفعي طليقة ،فقد تتلبس بسحرىا أي شخص ،يهم بالرحيل طرقات
علي الباب ،صوت مساعده ،آت من اػبارج يفتح الباب ،ويدخل ليكمل ترتيب
اغبقيبة،يتحدث مع مساعده ،ال يرد يسمع فحيحاً خلفو،وصوت شئ يبضغ
فيستدير ليجد،مساعده يقضم تفاحة ٍب ما لبث أف ربوؿ لشكل األفعي ،وُب
حركة سريعة يطوقو ويغرز أنيابو ُب رقبتو،يَبنح من أثر السم ،عيناه جاحظتاف،
يتساقط الزبد من فمو ،تَباقص األفعي وىي تقوؿ :ىنيئا يل بك سَبوي عطشي
سنْب هبذا الدـ الذي يسري ُب عروقك،كاف البد من قتلك ىذه ىي شروط
التعويذة ،علي آف أقتل من وبررٍل ألستعد آلكمل طقوسي  ،بك سأعودملكة
لألرض مرة أخري ،تتحوؿ القرية بالكامل إيل مرتع لألفاعي ،ىجرىا من استطاع
والباقوف كانوا طعاما ؽبم.

متج
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لوحة ملعونة
قصة حقيقية

كريلش عاطف
ُب البداية
ماذا تعرؼ عن اللعنات ؟! ما معُب الكلمة و كيف بدأت اللعنة من االساس ؟!
ما ىو السبب فيها ؟! كيف يبكن التخلص منها ؟!
ىذه ىي األسئلة الٍب ستورد اىل عقلك دبجرد اف تقرأ اسم قصتنا اليوـ ُب الواقع
تلك األسئلة ُب غاية الصعوبة ،كلمة لعنة ىي الشيئ الغامض الذي يالحق
االجساد اؼبادية او اغبيوانية او البشرية ُب اغلب الوقت ،وغالب الوقت تكوف
اللعنة تلك شيء سيء يعود على االخرين باالذى و الضرر ،أعرؼ الكثّب عن
اللعنات احمللية والعاؼبية واغلبتها تتعلق باالشياء القديبة ،لكن دعونا نتكلم عن
احداىا اليوـ..
احيانا تبدأ اللعنة أو الضرر فجأة و زبتفي فجأة ،واحيانا ال ربتفي وتضل مرافقة
غباملها حٌب يتم تدمّبة اذا امكن ذلك ،ىناؾ الكثّب من اجملموعات ُب امريكا
الشمالية مؤمنة انة يبكن التخلص من اللعنات حبلسات التطهّب والعالج بالكتاب
اؼبقدس و غّبىا من الطرؽ الٍب تنتهي ايل االسلوب الديِب غالبا ،فهناؾ معتقد
قدَل ُب العامل يقوؿ "كل ما ىو غريب خارؽ  ..و كل ما ىو خارؽ فاسد ،وكل
ما ىو فاسد شيطاف"
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كانت ىذه اؼبقولة تطلق على كل شيء هبهلو االنساف قديبًا ،ال انكر اف ىذه
اؼبقولة انعدمت تقريبا بعد التطور الفيزيائي الرىيب الذي نعيشة اليوـ ،ولكن
ىناؾ من ال يزاؿ يؤمن هبذه اؼبقولة ،احيانا تلك اجملموعات الٍب تقوـ جبلسات
التطهّب من االرواح الشريرة تنجع ُب فعلتها بأزالو اللعنة او حاملها بشكل دائم،
واحيانا تنجح مؤقتا و تعود اللعنة ،واحيانا تفشل من االساس ،لكن الكل اتفق
ُب النهاية اف اللعنات تلك صبعة التخلص منها ،واهنا ستطارد صاحبها دائما ..
***
باريس ،فرنسا 11/4/2000
الساعة ٖٜٔ:
ٕٓ درجة مأوية
انا ؿباسب عادي بأحدى الشركات بباريس ،أظبي ليس دبهم على االطالؽ او
سِب او حٌب ؿبل عملي ،اؼبهم ىو ما سأروية االف ،والقصة تبدأمن ىذا اليوـ
كاف يوما عاديا عندما كنت عائدا من عملي إىل اؼبنزؿ ليال ،اندىشت عندما
شاىدهتا وسط القمامة ،انا لست خبّبا ُب الفن ،وال حٌب فناف ،ولكِب على
األقل استطيع تقديره...
لوحة ُب مثل ىذا اعبماؿ ال هبب اف تَبؾ ىكذا وسط الكالب واعبرذاف يعبثوف
هبا ،هبب اف يتم الرعاية بالفن اكثر من ىذا ،عندما عدت لبيٍب و معي اللوحة
واريتها لزوجٍب وابنٍب الصغّبه ،مل يصدقوا اٍل وجدهتا ُب الشارع  ،معهم حق
فلوحة ُب مثل ىذا اعبماؿ مكاهنا اؼبتاحف ال االزقة.
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كنت أشعر بإحساس عجيب ،وكأف اللوحة تناديِب للنظر إليها ،كنت أنظر اليها
باستمرار واحيانا بدوف وعي ،حاولت اف افهم معُب أو مقصد ىذه اللوحة،
فلكل عمل فِب ىدؼ للتعبّب عن شيء داخل الفناف...
سأقص عليكم مواصفات اللوحة ،ىي لوحة زيتية مرسومة على قماش موضوعة
داخل اطار خشيب فخم ذو نقوش بديعة تضيف للوحة فخامة وصباؿ ،ىي عبارة
عن فٌب صغّب يرتدي مالبس صيفية يقف أماـ نافذه سوداء عمالقة وجبانبة دمية
ضخمة حبجمة تقريبا ،وىبرج من النافذة أيادي كثّبة رباوؿ اإلمساؾ هبم ،ما جاء
ُب رأسي من تفسّب ؽبذه اللوحة ،ىو أف ىذه النافذة ىي بوابة العامل اآلخر
ورباوؿ كائنات الظالـ اإلمساؾ بالطفل ولكن ىذه الدمية ىي مرشدتة للحياة
والنقاذه ،ال أعلم ؼباذا ولكن ىذا ىو التفسّب الوحيد الذي جاء ُب رأسي،
العجيب ىو عندما سألت زوجٍب عن تفسّبىا للوحة ىي األخرى ،اعتطِب نفس
التفسّب الذي قلتو ُب رأسي ،وكأننا كنا نفكر معا بصوت عايل ،عجيب حقا،
ولكِب مل أىتم ،فتلك االمور الصغّبة ال اضع ؽبا اعتبارا ،اللوحة صبيلو و ىذا ما
يهم.
لقد علقتها دبسمار أعلى التلفاز ،ىذا اؼبكاف مناسب ؽبا جدا ،وتلفت النظر
اليها كثّبا ،كثّبا بطريقة عجيبة !!
أثناء نومي ،حلمت حبلم عجيب حقا ،أنا أقف أماـ اللوحة وأنا انظر اليها فقط
ال أفعل شيء سوى ذلك ،يبدو أٍل تعلقت هبا كثّبا لدرجة اٍل احلم هبا
***
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ُب اليوـ التايل ..
قالت يل ابنٍب الصغّبة ذات السبعة سنوات أهنا تكره ىذه اللوحة ،عندما سألتها
عن السبب أخربتِب قائلو:
 إف الفٌب الذي ُب الصورة قد زارٍل ليلة أمس و قاؿ يل بغضب شديد (أيندميٍب)  ..لقد خفت كثّبا يا ايب و أختبأت اسفل غباُب
 ال بد يا حلوٌب انكي اكثرٌب من اؼبشروبات الغازية ليلو امس  ..احرصيعلى تناوؿ العشاء جيدا و لن ربلمي بكوابيس كتلك ؾبددا
 لكن يا ايب  ..مل يكن كابوسا كاف حقيقةمل أىتم لكالمها واخذتة بالضحك والدعابة ،إف خياؿ االطفاؿ واسع ومن
الطبيعي اف تتخيل كهذه اشياء....
***
ُب اليوـ التايل..
قالت يل ابنيت:
 إف الدمية زارتِب ىي االخرى ليلة امس وقالت لو (الظالـ قادـ) ورحلتمسرعة
صبلو عجيبة ال زبرج من فم طفلو ،ولكِب ذباىلت اؼبوضوع وتعاملت معها بنفس
االسلوب ...
****
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بعد ثالثة أياـ من الشكوى اؼبستمرة من ابنٍب أهنا خائفة من اللوحة ،ألف يوـ
يزورىا الصيب ويوـ تزورىا الدمية ،طفح يب الكيل وبدأت اشعر بأف ابنٍب تعاٍل من
فوبيا ما من اللوحات الزيتية ،ألف منزيل مل يكن بو ذلك النوع من اللوحات من
قبل بل كاف أغلبية ما يعلق على اغبائط ىي صور عائلية ،حاولت اف اطمئنها
بَبكيب كامّبات مراقبة ُب البيت كلو ،رغم تأكدي اف شيئا لن وبدث ،ولكِب
كنت افكر ُب ذلك اغبلم الذي احلمة كل يوـ منذ اهبادي للوحة ،ىو اغبلم
الذي كل ما افعلة فيو ىو نظري للوحة وتدقيقي فيها ىل لو عالقة باالمر ،أنا
احلم بذلك اغبلم العجيب ،وابنٍب تظل تشكي من الزائرين ؽبا ليال ،لكن ماذا
عن زوجٍب ؟!
***
بعد منتصف الليل ....
وضعت كامّبات مراقبة ُب اؼبزؿ كلة و اتفقت اف اري ابنٍب التسجيالت كاملة ُب
اليوـ التايل.
أنا االف اجلس ُب حجرة مكتيب اماـ شاشة اغباسوب وامامي سبعة نوافذ بث
على الشاشة لسبع كامّبات مراقبة ..
ُب حجرة نومي الرئيسية و الصالو و حجرة ابنٍب وحجرة اؼبكتب الٍب انا هبا
والطرقة و اغبماـ و اؼبطبخ ،كاف كل شيء عادي ال شيء يدعو ايل الغرابة،
ولكن أثناء مشاىدٌب لكامّبات اؼبراقبة ُب اوؿ يوـ من تركيبها ،رأيت فعال الصيب
ىبرج من اللوحةٍ ،ب تبعتو الدمية ،وفجأه خرجت ايادي رمادية من اللوحة رباوؿ
امساؾ أي شيء ،لتجذبة كبوىا ....
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ىذه بالفعل بوابة العامل اآلخر ،كائنات الظالـ تريد سحب اي شئ اليها ،نظرت
خلفي ألجد الصيب يقف على باب غرفٍب ،وقعت من فوؽ الكرسى من اؼبفاجأة
كاف الصيب ينظر ايل بغضب و يقوؿ( ..أين دميٍب  ..الظالـ قادـ من أجلك)
وأشار ناحيٍب ،وفجأه صرخ صرخة عالية مل اربملها ،وبدأت الدماء تنزؿ من عينة
واختفى تدرهبيا ،هنضت مسرعا من على االرض و جلست على كرسيا ؾبددا
ونظرت لشاشة اؼبراقبة الجدة يدخل اللوحة مرة أخرى ٍ ..ب تتبعة الدمية الٍب
كانت تتجوؿ ُب الشقة لداخل اللوحة  ..تعود كما كانت لوحة فنية عادية،
شعرت برعب شديد ومل استطيع ربريك جسمي بعدىا لنصف ساعة ،مل أناـ
بالطبع مل أناـ ،أخشى من ذلك اغبلم الذي اراه بأستمرار اف يتحوؿ ىو االخر
لكابوس ،استعدت ادراكي للمكاف من حويل و جبسدي ايضا ،نظرت للساعة
ألجدىا اػبامسة فجرا ،ىل ظللت مشلوال ىكذا أكثر من النصف ساعة الٍب
اعتقدىا ،أـ اف حركة الصيب خارج اللوحة  ..اسرعت الوقت من حويل
***
اليوـ التايل ..
ذىبت للصالة وانا انظر للوحة وأدقق هبا ،تبدو طبيعية للغاية ،بل وأكثر من
طبيعية ،ظللت افكر ُب كيفية حدوث ما حدث ،ال استطيع اف اكذب ابنٍب بعد
االف ،فأنا االخر رأيت ما كانت ربكي عنة ،لكن كيف حدث ىذا ؟! كيف
يبكن للوحة كهذه اف تتحوؿ لبوابة للعامل االخر ،وؿبتجز هبا صيب ردبا كانت
روحة معلقة حقا هبا وردبا شيء اسوء؟
أسألو عديدة ليس ؽبا بأجابة منطقية ،ولكن التفسّب الوحيد ؼبا حدث  ..اف تلك
اللوحة ملعونة ووجودىا ُب منزيل خطر علينا صبيعا ،استيقظت زوجٌب لَباٍل وانا
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اسبعن باللوحة ُب شرود ،فحكيت لزوجٍب على كل شيء ،وجدت أهنا ىي
االخرى كانت ربلم بنفس اغبلم الذي يطاردٍل ،و لكن ليلة امس كاف اغبلم
ـبتلف
قالت بأهنا كانت تنظر للوحة ككل ليلة ،لكن ىذه اؼبرة كنت معها ُب اغبلم ،مل
اكن أقف جبانبها انظر للوحة ال ،بل كنت اقف جبانب الصيب داخل اللوحة
نفسها ،اآلف تأكدت أف ىذه اللوحة تنوي اف تأخذنا صبيعا اىل داخلها ،اف
العامل اؼبظلم يريد ضحايا ،ويبدو أف اسرٌب ىي الضحية اعبديدة ،كأي شخص
مكاٍل كل ما سيفكر فية ىو تدمّب تلك اللوحة اؼبلعونة و لكن مع االسف ،كل
ؿباوالٌب فشلت ،حاولت سبزيقها ،لكنها متينة جدا ،حاولت باستخداـ اؼبقص،
بسكْب ،بأسناٍل ،لكنها ُب النهاية تظل سليمة ،جربت حرقها ،ولكن يبدو اف
النار كل ما فعلتها اهنا حرقت الغبار اؼبوجود عليها ،ألخرجها من النار قطعة
قماش نظيفة  ..ال يوجد هبا أي اثر غبرؽ او رماد ،حاولت كسر اطارىا اػبشيب
اؼبزخرؼ ،لكن يبدو اف ىذا مل يكن خشبا ،كاف اقوى من الفوالذ ،ألقيت هبا مع
اسرٌب ُب النهر ،شعرت براحة شديدة لكن مع االسف تبعت ىذه الراحة القصّبة
فزع مدوي ،الٍل عندما عدت للمنزؿ مع زوجٍب و طفلٍب ،وجدنا اللوحة معلقة
ُب مكاهنا اعلى التلفاز كما كانت.
***
فقدت القدرة على التفكّب ،اشعر بتوتر دائم يشل تفكّبي ،ارسلت زوجٍب
وطفلٍب لدى امي لتبيتا معها ،ال اضمن مكوثهما ُب ىذا البيت دقيقة واحدة
وىذه اللوحة اللعينة موجودة ،حٌب عرضتها للبيع ُب موقع اوباي للتسويق واشَباىا
مِب بعد ثالثة أياـ مدير متحف لللوحات و التماثيل الفنية ،بألف طبسو
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وعشروف دوالر ،زبلصت منها أخّبا ،أخّبا يبكنِب النوـ ُب ىدوء ،وتعود حياٌب
لسابق عهدىا..
بعد مرور ثالثة اياـ كدت اف اجن فيها .
***
علمت بعد ذلك عندما ًب عرض اللوحة ُب اؼبتحف ،كاف كبار السن أو العجائز
عندما يروا اللوحة يفزعوف و يغشى عليهم ،واالطفاؿ كانوا ىم االخرين يصرخوف
و يركضوف خارج اؼبتحف ،تلك اللوحة حقا شؤـ على ىذا اؼبتحف ،اسبُب من اهلل
اف يساؿبِب ألٍل مل اخرب مدير اؼبتحف حبقيقة اللوحة ،ولكِب مل اعد اىتم ،لقد
زبلصت منها وىي االف لعنة غّبي.
***
قصة صبيلو و هناية سعيدة ،لكن ردبا مل تنتهي بالشكل السعيد الذي تعتقدونة،
الرجل الذي حكى تلك القصة ،اختفى ىو واسرتو بعدما ًب عرض اللوحة ُب
اؼبتحف مباشرة خبمسة اياـ ،والشرطة الفرنسية مل تستطيع الوصوؿ لشيء ،وجاء
بعض الشباب الذي يدعوف اف ؽبم شفافية عالية ُب التواصل مع االرواح وشعروا
بوجود اضطراب ُب ذلك اؼبكاف ،وعرضوا على الشرطة اؼبساعدة ،ولكن الشرطة
رفضت بالتأكيد واهنالت على ىؤالء الشباب بالسخرية واالستهزاء ،فقاـ احد
ىؤالء الشباب الذي ادعى بأف لو بصّبة عالية ُب االتصاؿ بالزماف ،وعلم ما
حدث باؼباضي ،لكنة عجز عن ربديد موقع تلك االسرة ،وقاـ الشاب بنشر
تقرير عما حدث الذي دعمتة أـ صاحب القصة ومدير اؼبتحف ذاتة وًب نشرة
ُب احدى اعبرائد اؼبشهورة ُب فرنسا ،وأصبحت قصة اللوحة اؼبلعونة من أشهر
قصص الرعب الفرنسية ،أما اللوحة اختفت ىي االخرى ،بعد ستة أياـ من
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عرضها ُب اؼبتحف ،ومل يتم اهبادىا حٌب االف ،أو ردبا ًب اهبادىا وىي االف تنتقل
من اسرة ألخرى حاملو معها لعنها ما اصل ىذه اللوحة ؟!
(بيل ستوهناـ) الرساـ االيطايل الذي قاـ برسم تلك اللوحة ُب عاـ ٕٜٔٚ
أىداىا كهدية الحد اصدقائو الذي يعمل مدير متحف لوحات ،واؼبدير باعها
لناقد فِب ،وبعد سنة واحدة من البيع ،مات االثنْب واللوحة اختفت وىي قد
ظهرت من جديد مع بطلنا عاـ ٕٓٓٓ
كيف اصبحت تلك اللوحة ملعونة ؟!
ال اعرؼ وال احد يعرؼ ،لكن العجيب اف تلك اللوحة مل تشتهر اال بعد تلك
القصة ،والرساـ نفسو مل ىبرب احدا عنها على االطالؽ ،كما لو انة مل يرظبها قط
ىنا قبد اف اللعنة اختفت بشكل مؤقت عن عائلو بطلنا ،ولكنها عادت بعد ستة
اياـ..
نستنتج اف اؼبقايضة حل من حلوؿ التخلص من اللعنات ،اي اف بطلنا مل
يستطيع التخلص من اللوحة اال و قد حصل على شيء باؼبقابل وىو اؼباؿ ،لكن
الذي لفت نظري ُب تلك القصة ىو امر الشباب الذين يدعوف بأف ؽبم القدرة
على التواصل مع االرواح ...ىل اذا قبلت الشرطة الفرنسية اؼبساعدة منهم لكانوا
قبحوا ُب اهبادىم ؟!
كيف كانت توقعات احدىم مطابقة بنسبة كبّبة ؼبا حدث على لسن اـ البطل
ومدير اؼبتحف ؟!
ؼباذا مل وباوؿ ىؤالء الشباب التصرؼ ُب السر بعد رفض الشرطة مساعتهم ؟!
ىل كانوا خائفْب على مستقبلهم بأف يعيقوا اوامر الشرطة ،اعتقد اف ىؤالء
الشباب بتلك القدرات الٍب يدعوهنا و تلك الوظيفة ،فأف غضب احد الضباط
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عيلهم اقل ما يبكن اف يرونة من اذى او شر ،أسئلو كثّبة من ىذا النوع تنصب
ُب رؤسنا ،ىل ىم كثّبوف من يبتلكوف تلك القدرات حبق ؟! نعم اهنم كثّبوف
وأعلم كثّبا من قواىم اػبفية وشفافيتهم اؼبميزة ،لكن دعوىا لقصص اخرى .

متج
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بروليتاريا احلياة
ػائشة يانس
كاف رضا شابا يبلغ اؿٖٓ من عمره ،ينحدر من أسرة فقّبة جدا  ..و كاف لو
أربع شقيقات يصغرنو ُب العمر ،حْب بلغ سن السادسة عشر توقف عن الدراسة
و توجو للبحث عن عمل كي يساعد والده اؼبقعد على نفقات البيت و طلبات
أخواتو الٍب ال تنتهي ،أما والدتو فكانت قد توفيت قبل سنة من ذلك الوقت
بسبب عجز ُب عضلة القلب .
رغم كل الظروؼ الٍب يعيشها ،كاف رجال مرحا للغاية ،يستطيع بسهولة حاذقة أف
يدخل البهجة على اؼبكاف الذي يتواجد فيو ،و أما عالقتو مع شقيقاتو فكانت
أمرا استثنائيا وبسدف عليو  ..كاف يليب طلباهتن بأقصى قدر يستطيعو و ال يرضيو
أبدا أف ينقصهن شيئا ،فهو يعلم جيدا كيف يشعرف إذا ما تبجحت على
إحداىن زميلتها ُب اؼبدرسة أو ُب الكلية  ..و ىو وباوؿ أف هبعلهن يتفادين ىذا
الشعور بكل ما يبلك .
يكوف
وببلوغو سن الثالثْب بدأ رضا يف ّكر ُب الزواج كأي شاب يريد أف يستقر و ّ
يزوج ابنتو
أسرة ،ولكن عسر اغباؿ كاف يعَبض طريقو ،وأي رجل سيقبل أف ّ
لشاب معدـ مثلو .
تغّب طبعو و مل يعد كسابق عهده
بدأ األمر يشغلو ليال هنارا ،فتعكر مزاجو و ّ
باعبميع  ..و حْب الحظت ىاجر  -أكرب أخواتو  -ذلك ،فاربتو ُب األمر
وطلبت منو أف وب ّدثها عما يشغل بالو ،و رغم أهنا كانت تصغره سنا إال أنو كاف
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وببّها كثّبا و هبد فيها تعويضا عن والدتو  ..فح ّدثها دبا يشغلو و مل ىبفي عنها
شيئا واحدا .
ُب ذلك الوقت كانت السنة الدراسية على وشك النهاية ،و وىو الوقت الذي
تبدأ فيو األخوات الثالث األكرب بالبحث عن عمل ُب أحد مصانع التمور أو
اػبياطة أو غراسة األرض .
و ذات مساء ،صبعت ىاجر أخواهتا و بادرهتن دبا ظبعت من رضا  ..و اقَبحت
عليهن أف يعملن ىذا الصيف ألجل أف يوفرف لو اؼباؿ الالزـ ليتزوج فوافقن دوف
تردد  ..و لكن إقناع رضا هبذا األمر مل يكن سهال أبدا ،فهو الذي يشعر دائما
أنو مقصرا ُب حقهن لن يستطيع اليوـ تقبّل فكرة االنتفاع دبا وبصلن عليو من
ماؿ بعد تعب طويل .
ؽبن
و لكن بعد طوؿ إصرار استطاعت الفتيات أف يقنعنو بذلك ،و لو أف يرجع ّ
اؼببلغ على أمد ىبتاره .
بدأ موسم الصيف ،و توجهت كل واحدة اىل عملها  ..كانت ىاجر و فاطمة
تعمالف ُب مصنع لتنظيف الزرايب ،أما مرَل فاستطاعت أف ذبد عمال ُب ؿبل بيع
آالت ميكانيكية  ..و الصغّبة رَل كانت ؽبا مسؤولية االعتناء بوالدىا طواؿ
اليوـ.
ُب اؼبساء ،ذبتمع العائلة ُب البيت بعد يوـ طويل و شاؽ  ..فيتناولوف عشاءً
بسيطا و يتوجو كل منهم اىل نومو مستع ّدا لليوـ التايل ..
مر شهراف على بداية فصل الصيف ،و بدأت األخوات يف ّكرف ُب إهباد عروس
ّ
مناسبة لرضا ،وبعد تفكّب وتساؤالت دامت ألسبوعْب ،اقَبحت فاطمة
صديقتهما ُب العمل ..كاف اظبها " آمنة " و كانت فتاة طيبة و ىادئة و تنحدر
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ىي األخرى من عائلة فقّبة ال تبحث عن شيء غّب " السَب " لبناهتا خاصة بعد
أف توفيت أمهن أيضا ،فوافقت األخوات على اقَباح العروس على رضا .
و مل يتكلّف الرجل كثّبا ُب السؤاؿ و التمحيص ،فما دامت أخواتو قد رأينها
مرة واحدة على عجل
صاغبة لو فاألمر كذلك  ..و حٌب بعد ،مل يقابلها إال ّ
حْب كانت عائدة إىل بيتها ُب طريق عودة شقيقتاه من العمل .
طلبت ىاجر من آمنة أف تفاتح أسرهتا ُب أمر اػبطبة ،فأعلمتها من الغد أف
والدىا ال يرى ُب ذلك مانعا بعد أف اتضح أنو كاف يعرؼ والد رضا حق اؼبعرفة
وهبده رجال طيبا ال بأس دبصاىرتو ،أما أمر العريس فَبكو اىل إرادة ابنتو الكاملة .
بانقضاء الشعر الثالث كانت ربضّبات الزواج على أش ّدىا لدى العائلتْب ،وكانت
عائلة رضا قد صبعت مبلغا تستطيع معو أف تكَبي بيتا متواضعا وتؤمن بو األثاث
الضروري للسكن .
أما اؼببلغ اؼبتبقي فخصصتو ؼبراسم الزواج البسيطة .
وجاءت الليلة الٍب تسبق الزفاؼ ،فاجتمعت األخوات وصديقاهتن وبعض األقرباء
وأقاموا حفال صغّبا وكاف بو بعض الرقص والغناء واؼبقبالت البسيطة .أما أخوات
آمنة فقد ذىنب ُب ذلك اليوـ اىل بيتها اعبديد لّبتنب ما تيسر ؽبن صبعو من جهاز
ولتزيْب الغرؼ باؼبزىريات الرخيصة والكروشي األبيض .
وكانت فرحة العائلتْب عارمة ،فال أحد كاف يتخيل أف يتم ىذا الزواج بسرعة
وبتفاىم كبّب من الطرفْب .فذات مرة حْب كاف رضا يعتذر آلمنة على عدـ قدرتو
على توفّب ما يليق هبا من جهاز وأثاث قالت لو بابتسامتها اعبميلة:
 أنت أشبن عندي من كل شيء.041

** **
الساعة السادسة صباحا ،كاف شقيقي قادما من احملطّة بعد مناوبتو الليلية ،وحْب
اقَبب من الشارع اجملاور لبيتنا سبلكو الرعب ،رأى أؽببة من الدخاف تتصاعد
وتغطي اؼبكاف وكأف قطعة من اعبحيم نزلت اىل األرض ،و ظبع صوت انفجارات
متتالية ألعمدة الكهرباء اجملاورة لبيتنا ..فتسارعت خطواتو وبدأ بالركض واػبوؼ
يسابقو حٌب اقَبب من حينا واتّضح لو األمر ،لقد احَبؽ بيت رضا ،جارنا
اعبديد الذي سيدخل الليلة عريسا.
دخل البيت فزعا و أيقظ اعبميع ،وماىي إال دقائق حٌب ىب اعبّباف الطفاء
اغبريق واتصل أحدىم بالنجدة ،كسر أحد اعبّباف الباب فقابلو الرواؽ الداخلي
يتبخر وسط سواد عارـ ،و كانت اؼبفاجأة األكربُ ،ب زاوية البيت احملَبؽ يقف
مسودا و ىو
رضا مشدوىا بال حراؾ و ألسنة اللهب تقَبب منو  ..كاف وجهو ّ
ينظر باذباه اؼبطبخ كاألبلو الذي ال يفقو شيئا فبا وبيط بو و يداه ترتعشاف بشدة.
اقَبب منو شقيقي وضبلو واسرع بو اىل اػبارج حيث واصل رضا ُب حالة الذىوؿ
كل شيء
الٍب أصابتو وواصل اعبّباف ؿباوالت االطفاء اىل أف تأٌب النجدة ،ولكن ّ
احَبؽ ،دبا فيو أحالـ العريس.
مرت الساعات واصبة وكاف أىل اغبي ُب حزف شديد ؼبا أصاب الرجل الفقّب ،أما
اخوٌب وبعض الفتياف فأخذوا رضا وذىبوا بو اىل مكاف ما ليحاولوا اخراجو فبا ىو
فيو.
جاء وقت صالة الظهر الٍب أقيمت كالعادة ُب اؼبسجد التابع للحي وبعد أف
أهنى اؼبصلّوف خاطبهم االماـ وأبلغ من مل يعلم دبصاب جارنا و طلب من كل
من يقدر اؼبساعدة أف يقدـ شيئا ما.
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أما كبن النسوة فبدأنا فورا ُب تنظيف البيت والتخلص من األثاث احملَبؽ وإصالح
ما يبكن إصالحو ،وقد توقفت سيارة ما فنزؿ منها رجل وبمل سطلْب كبّبين من
الدىاف ،فتكاتفت األيدي و بعد أربع ساعات عاد البيت اىل وضعو القدَل،
ؾبهزا بأثاث جديد و دبالبس جديدة للعروسْب وبكثّب من
وحبلوؿ اؼبساء كاف ّ
االفرشة واألغطية وأدوات اؼبطبخ ومل يعد ينقصو شيء.
وعند الغروب قدمت ىاجر اىل منزلنا وطلبت منا حضور حفل الزفاؼ ُب بيتهم
وأخربتنا أف العروس ال تعلم بكل ما حدث ،مل ىبربوىا ألهنا مصابة دبرض مزمن،
فازدادت اغبسرة على ما أصاهبم و طفقت الدموع من الوجوه.
ذىبنا اىل اغبفل وكاف كل شيء شبو طبيعي ،عدا وجو رضا اؼبتجهم وىو يبتسم
لعروسو ابتسامة كاذبة ،ويغمض عينيو بْب اغبْب واآلخر لعلو يتخلص من
الكابوس.
علي وضغط يدي بطريقة لن
صع ُ
دت إىل اؼبنصة و قدمت التهاٍل ،سلم رضا ّ
أنساىا وكأنو يقوؿ:
 لن أنسى معروفكم أبدا .قبلت العروس و سبنيت ؽبا حياة ىنيئة و نزلت ؿباولة أف ال تغلبِب الدموع ،وقفت
جبانب فاطمة فمالت كبوي وأخربتِب بأف رضا أقنع العروس باؼببيت ُب بيت أىلو
مر كل شيء خبّب ،أو تقريبا كاف خبّب.
حبجة انقطاع الكهرباء ُب حيّناّ ،
من الغد أتى وقت ذىاب العروسْب اىل بيتهما ،وحْب توقفت هبما السيارة أماـ
الباب ،وضع رضا يده بيد زوجتو وقاؿ:
كل شيء ؟
 آمنة  ..أمل تقويل يل أٍل أشبن عندؾ من ّ042

استغربت سؤالو ،أو ردبا استغربت توقيت السؤاؿ فردت بعجب:
 طبعا .فقاؿ حبسرة:
 باألمس ،مل يبق ِلك شيء غّبي .
ودخال و أقفال الباب ورائهما .
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اللحظات األخرية

حىريت اجلمل
صباحا كػ عادتة كي يذىب لعملوُ ،لَكن
باكرا ُب سباـ الساعو السادسو
ً
أستيقظ ً
متوترا للغاية جسده بارد يشعر بربوده ال مثيل ؽبا
تلك اؼبرة مل يكن كػطبيعتة ،كاف ً
رغم حرارة الطقس ُب ىذا الوقت ،يبدو على مالؿبو اغبزف واآلمل الشديد ،ظل
جالس على طرؼ فراشو لػبعض الوقت يفكر ،لكن بػماذا يفكرػ دباضيو؟ أـ
بػمستقبلو؟
يوما منها
أبتسم عندما تذكر حبيبتو "ظبر" الٍب تبادلو اغبب ونفس الشعور مل يبل ً
أيضا فػهي من ترعاه منذ
فهو يسعى ً
وهنارا من أجل خطبتها ،وتذكر والدتة ً
ليال ً
يوما عن غيابو عنها وتقصّبه اؼبستمر
وفاة والده الذي مل يراه قط ،مل تعاتبو ً
وكلماتو اعبارحة ،بدأ يبكي هبدوء دموعو تنهمر من أعينو بدوف توقف عندما
يوما على تعبها ،ومل وبَبمها مل ىبربىا حببو من قبل
تذكر اؼباضي ،مل يشكر والدتو ً
لكن مٌب سيخربىا فهو ملهو دبصاعب اغبياه ،ؼباذا يشعر إهنا سوؼ تذىب اليوـ
دائما جبانبو..
ال مستحيل أف تَبكو ىي ً
 هبب أف أذىب وأخربىا أهنا مصدر سعادٌب وأعتذر عن أي تقصّب بدر مِببقصد أو بدوف قصد فهي حياٌب وسبب سعادٌب..
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قرر أف يذىب ؽبا ،أعطى عقلو إشارة عبسده ليبدأ بالتحرؾ  ،لكن جسده مل
يتقبل تلك اإلشارة ،جسده ـبدر ال يشعر بو يشعر أنو متجمد عاجز مشلوؿ..
 جسدي بارد للغاية ،ما ىذا أنا أتصبب عرقًا ىل الطقس حار؟ ماذا وبدثيل ..سوؼ اُنادي على والدٌب اآلف ...ال أستطيع النطق ،ىل أنا عاجز؟
ولكن كيف أنا يقظ جسدي ؾبمد.
بدء ىاتفو يرف بستمرار وباوؿ ربريك رأسو لليسار حٌب يرى من اؼبتصل ظبر ،نعم
ىي حبيبٍب قد تشاجرت معها باألمس ىي تتصل كي تعتذر يل ،لكنِب أنا
دائما ال تَبكِب حزين حٌب أف كنت أنا
اؼبخطئ ،أنا كثّب الشك والغّبه وىي ً
اؼبخطئ ،هبب أف أجيبها كي أعتذر ؽبا عن ما بدر مِب ليلة أمس يا يل من غيب
كيف يل أف أكن مصدر حزهنا ،ال ..ال أستطيع ربريك معصمي أنا مشلوؿ عن
اغبركة يا إؽبي ..ىيا يا ُؿبمد أنت تستطيع نعم تستطيع التحرؾ اف جسدؾ مرىق
وهنارا كي أقنع
من كثرة العمل ال أكثر ،فأنا أبزؿ ؾبهود ُب عملي أسعى ً
ليال ً
الزبائن بشراء منتجات الشركة ،ياااه ح ًقا فمندوب اؼببيعات يبزؿ ؾبهود أكثر من
أصحاب الشركات..
حاوؿ بكل ما يبلك من قوة وربدي أف وبرؾ يداه لكنو مل يستطيع ،كل ما
يستطيع ربريكة ىي عيناه ،تتحرؾ ُب صبيع أكباء الغرفو نظر لساعة اغبائط الساعة
صباحا ،الساعة السابعة أيعقل أنِب أحاوؿ ربريك جسدي منذ ساعو؟
السابعو
ً
ماذا وبدث يل ،أشعر باػبوؼ الشديد ؼبا أنا عاجز؟!
خفق قلبو وبدأ يتنفس بسرعو الطقس حار ،جسده بارد ،عقلو يفكر ،ىاتفو يرف
يرف ..صوت عقرب الساعة يدؽ ،عرقو يصب على وجهو حٌب تبللت مالبسو،
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حاوؿ تكر ًارا أف يغلق عيناه ال يوجد أمل فقد ذبمد ىكذا ،مل يبدو يل كأي
شعور ،بل كاف قاتل لدرجة إٍل مل أستوعب ما حدث أيعقل إنِب ال أشعر دبا
وبدث من حويل ،تدرهبيًا يفقد قوة الرؤيو لوف رمادي ،حٌب أصبحت الغرفة
ظالـ ،ظالـ فقط ال يوجد غّبه
 نعم أنا أعلم أف تلك ىي النهاية  ..هنايٍب ،لكن أنتظر أف أصحح كلشيء مل أودع أحد أريد توديع نفسي ،أرجوؾ ..
بدأ يبكي وقلبو ىبفق ويرتعش سر ًيعا:
 أيها اؼبوت أتركِب دقيقو ،دقيقو واحده قد أصحح كل ما فعلتو أعلم افالوقت قد نفذ ..
يوما ،أعطيِب يوماف ،قد
لكن كيف ،كيف سأموت وأنا ـبطئ ،نعم مل أرضي ريب ً
يغفر يل ريب ذنويب ،يبكن توبٍب هتدـ جبل ذنويب فػريب غفور رحيم نعم سيغفر يل
ودائما وبميِب من كل سوء ويكافئِب رغم تقصّبي معو ...ال أستطيع
إنو وببِب ً
أف أموت ال أريد اؼبوت اآلف ،ال يبكن أف أكن بتلك البشاعة ،أجبِب أيها اؼبوت
أنا أشعر بوجودؾ معي نعم أشعر بك أشعر بتجولك حويل أشعر بَبددؾ بإزباذ
روحي ،ما ىذا اآلمل الذي بداخلي ال أستطيع ربملو ليس بعقلي وقليب فقط بل
داخل أكباء جسدي أنو يؤؼبِب للغايو هبعلِب أشعر بالربد والقشعرينو رغم حرارت
جسدي ،ال أستطيع التنفس بشكل طبيعي فأنا أخذ نفسي بصعوبو ذبعلِب أيأس
ُب البقاء يقظ ،حٌب أطراُب بارده كػالثليج ال يبكنِب ربريكها ماذا حل يب كي أكن
عاجز ىكذا ،ىل أنا أحتضر لكن كيف فأنا مازلت صغّب اثناف وعشروف عاـ
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فقط ،لكن اؼبوت ليس لو عمر ،أين سأذىب إ ًذا ..ال تفكر كثّب ،معدٌب تؤؼبِب
للغايو جعلتِب أنكمش وأنا أنبهم بآىات ليست مسموعة ذلك األمل ال مثيل لو
فهو ح ًقا يدمرٍل ..صوٌب ال يستطيع أف يعلو فطاقٍب نفذت ،قليب ال أشعر بشيء
غّب نبضاتو السريعو(بوـ بوـ بوـ)يا ريب ماذا وبدث يل ُب تلك الليلة اؼبشؤمة،
حٌب عقلي ال أستطيع التفكّب بو فهو يؤؼبِب قد ينفجر بعد دقائق وقد أفقد
الذاكرة نعم سوؼ أفقد ذاكرٌب اللعينو اؼبليئو بالكوابيس واؼبواقف اؼبقرفة ،ال يبكن
أف تأخذٍل ،ال تأخذٍل كل ما أسبُب فرصة واحده فقط ،أعدؾ أنِب سوؼ أتغّب ال
تسحب روحي أريد البقاء.
ويسارا ،حاوؿ ربريك رأسو
أخّبا  ...الساعة التاسعة ً
صباحا ،نظر يبينًا ً
فتح عيناه ً
 نعم أنا أربرؾ ..حرؾ قدمة هبدوء وحاوؿ أف يتكلم وبالفعل نطق بصوت ىادئ (ال أريد أف
أموت) وقف وىو ُب غاية السعادة:
 أنا حي ىذا كابوس أنا مل أمت حسنا اآلف سأذبو لوالدٌب ألخربىا حبيب ؽبالن أىدر وقٍب منذ تلك اللحظو سوؼ أستغل كل دقيقو وأصلح كل شيء
نعم كل شيء .
أرضا وباوؿ فتح عيناه،
حجبت الرؤيو تدرهبيًا عنو مل يعد يتنفس أطالقًا ،سقط ً
كثّبا ينتفض أكثر وكل ما ُب ُخلده
ال أمل ُب ذلك أعصابو مشدوده يرتعش ً
صبيعا فاؼبوت يأخذ كل يوـ منا أشخاص ،قد
(الرحيل) نعم الرحيل الذي وبيطنا ً
كثّبا لكن مل أكن أتوقع الرحيل اآلف ،قد رظبت مستقبلي ولن أرسم
سبنيت اؼبوت ً
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هنايٍب ،اؼبوت  ..يأخذ كل ما مبلك دوف إذف أو ميعاد ،يأٌب سر ًيعا يسرؽ
السعادة ويَبؾ دموع وصراخ ،ذىب ومل يتبقى منو إال ماضي ،كلمات قد تنسى
مواقف ال يتذكرىا أحد.
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أبنائي األػساء
أمحد صيد عبد الغفار
ليلة اخرى من ليايل اؼبرض يقضيها وحده ولكن شعور غريب اتاه تلك الليلة
لقد شعر اهنا الليلة االخّبة شعور ال يستطيع التخلص منو يرقد على فراشو ناظرا
لسقف الغرفة اؼبظلم نظر اىل يساره فوجد صورة زوجتو الٍب توفت منذ ثالث
سنوات قلب الصورة على وجهها كأنو ال يريدىا اف تراه وىو ضعيف.
عاد اىل النظر اىل سقف الغرفة ونزلت من عينيو دمعو لسعت خده من سخونتها.
انْب بداخلو يعذبو وصراخ ُب قلبو يبزقو يشعر اف حياتو انتهت عبثا رغم اموالو
الٍب سبلئ البنوؾ.
يشعر بالوحدة رغم انو منذ قليل كاف يلتف حولو ابناءه الثالث.
يشعر باالهنزاـ رغم سلطتو و نفوذه .خيل اليو اف السقف اصبح شاشو عرض
ورأى نفسو وىو طفل يلهو مع االطفاؿ ٍب يرى انو كرب قليال وهبرى فرحا وبمل
شهادة قباحو ُب االعدادية ٍب يرى كفاحو ُب دراستو الثانوية وتفوقو اىل اف دخل
اعبامعة ولكنو اضطر للعمل لكي ينفق على نفسو وسريعا مرت سنوات الكفاح
وزبرج من اعبامعة حامال شهادتو الٍب انتهى هبا اؼبطاؼ معلقة على احد جدراف
غرفتو .يرى نفسو يكافح ليال وهنارا من اجل الزواج ٍب يرى حفل زفافو من احدى
قريباتو وبعد زواجو اذبو اىل ؾباؿ التجارة مستغال ذكائو وقد رزقو اهلل بصفقة كبّبه
يوـ ميالد ابنو االكرب وكانت الفرحة مضاعفة .مرت سنْب العمر سريعا بْب العمل
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والصفقات وصبع االمواؿ وتغّب اغباؿ واصبح من كبار رجاؿ االعماؿ لكنو كاف
مهمال ُب اسرتو فقد كاف ال هبلس مع ابناءه اال قليال ويبر الشهر وىو مل هبلس
مع اسرتو سوى بضع ساعات ومل يتناوؿ طعامو معهم سوى بضع مرات.
ما الذى فعلو حٌب يتحسر على عمره الذى شارؼ على االنتهاء ،قضى عمره
منشغال لكي يسعد اسرتو ولكنو مل ينتبو انو نسى اسرتو .يشعر انو غريبا على
ابناءه ويعرؼ اهنم يشعروف بذلك ايضا ..يرى ذلك ُب نظراهتم اليو نظرات ال
ربمل حبا وال ربمل ايو مشاعر يعلم جيدا اف قلوهبم متحجره ويعلم ايضا اهنم
من داخلهم يتمنوف موتو لكي ينعموا بأموالو .مل ىبرجو من شروده اال طرقات
على باب غرفتو ظبح للطارؽ بالدخوؿ وكاف صديقو وؿباميو دخل عليو هبدوء
وجلس على كرسي جبانب سريره
 كيف حالك ؟ اشعر باقَباب رحيلي ال تقل ىذا ..سوؼ تتحسن اف االطباء يقولوف.... ال اريد ظبع اؼبزيد من ىراء االطباء اهنم يثرثروف كثّبا مازاؿ ىناؾ امل ..سبسك بو االمل...تلك الكلمة الٍب ضاع عمري من اجلها طواؿ حياٌب وانا ارددىالنفسي ..ىناؾ امل...وسبر السنْب ويكسو الشيب رأسي...ىناؾ
امل...اصبحت غريبا وسط عائلٍب وما زلت اردد ...ىناؾ امل ...لكي
اعوض ما فات من عمري ..اصبحت مريضا طريح الفراش وعندما
شعرت بأقَباب موعدي ادركت انِب كنت اسّب ُب الطريق اػباطئ كبو
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االمل...ولكن ىيهات ال يوجد امل ُب الرجوع وتصحيح االخطاء .ال
ربدثِب عن االمل
 مل اراؾ من قبل ؿببطا ىكذا انِب مقبل على طريق مل افكر يوما انِب سأسلكو-

اطاؿ اهلل عمرؾ
اتركِب االف اشعر برغبة كبّبة ُب النوـ ولكن خذ ىذه اغبقيبة وال تفتحها
اال بعد ثالثة اياـ من رحيلي
ولكن....
افعل ما أأمرؾ بو وال ذبادلِب وارحل االف...

عاود النظر اىل سقف غرفتو ولكنو مل يرى شيئا اغمض عينيو وسبُب اال يستيقظ
وقد حدث ذلك فعال.......
هبلسوف ُمنتظرين ُؿبامي والدىم الذي تُوُب ُمنذ ثالثة أياـ
كاف الثالثةُ أبناء ُ
وذلك موعد األستماع إىل وصيتو الٍب تركها ُمسجلةً بصوتو داخل أسطوانة ،كانوا
الد ُىم
ُمتلهفْب لسماع وصية والدىم ليعرفوا كيف سيتم اقتساـ أموالو الٍب تركها فو ُ
من األثرياء.
جيدا لسماع الوصية وأهنا سوؼ
دخل عليهم اؼبحامي وجلس وأمرىم باإلنصات ً
ُ
الد ُىم مل ينتظر جوابًا منهم وقاـ بتشغيل األسطوانة ومل سبر ثواٍل
تُنفذ كما أراد و ُ
حٌب ظبعوا صوت والدىم:
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 أبنائى األعزاء كيف حالُ ُكم ُب اليوـ الثالث بعد موٌب؟ ىل تشتاقوف يل؟ بالطبعيوما ومل
ال ومن اؼبؤكد أنكم مل ربزنُوا لفراقي ،أعلم ذلك ً
جيدا فأنتم مل تشعُُروا يب ً
أحارب الفقر بكل قوٌب حٌب أجعلكم تعيشوف ُب رفاىية ولكن
هتتموا ؼبعاناٌب وأنا
ُ

عبيدا ؽباُ .منذ قليل
انقلب ذلك علي وصارت األمو ُاؿ أحب إليكم مِب وصرًب ً
تدؽ ُبعنف
ُكنتم ُمتلهفوف ؼبعرفة كيف ستوزع األمواؿ ولكن األف قُػلُوبكم ُ
ذبلس معكم األف ولكنها ماتت
ُ
وتشعُروف بالقلقُ .كنت أسبُب أف تكوف والدتُ ُكم ُ

أعلم ذلك ولكِب
قبلي ماتت قبل أف أنتقم منها ػبيانتها ..نعم فهي خائنة وُكنت ُ

مل أطلقها خوفًا عليكم وياليتِب طلقتها فأنا مل أشعر ُمطل ًقا أنكم أبنائي ُكنت
أريدىا أف تُعاٌل مثلي  .أعلم أن ُك ُم األف زبافوف من أف أحرمكم من أموايل

تربعت بنصف
ويتصبب جبينُ ُكم عرقًا ..ال زبافوا ولكن أعيدوا حساباتكم ألٍل
ُ
ثروٌب ػبدـ ال ُقصر والفقراء لعل اهلل يرضبِب ويغفر يل .يتبقى األف نصف ثروٌب
األخر ولكن قبل أف أخربكم كيف ستُوزع األمواؿ أريد أف أسألكم ماذا ستفعلوف
هبا؟

كثّبا أعلم أنكم تافهوف وسوؼ تُنفقوهنا َب تعاطي اؼبخدرات والتسكع
ال تُفكروا ً
ُ
السكر والعربدة و
مع العاىرات أو على طاوالت القمار
ُ
وستقضوف أيامكم َب ُ
يوما وال تعلموا كيف ُصبعت تلك
اؼبُقامرة وؼبا ال؟ فأنتم مل تشعروف بالتعب ً
أحدا
األمواؿ ولكن أريد إخباركم بشيء قبل أف ربصلوا على األمواؿ مل أخرب بو ً
أبدا..
ً
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ُمنذ قليل أخربتُ ُكم أف والدتكم خائنة ولكن مل أخربكم بأهنا كانت زبُونِب مع
سأخربُكم ،أنو احملامي الذي هبلس أمامكم
من؟ ىل تريدوف أف تعرفوا؟ حسنًا
ُ
اآلف ...نعم إنو ُىو الذي استغل والدتكم ُب سرقٍب وقاما بسرقة بضع ماليْب من
أموايل ،نعم ىذا اؼبحامي الذي ُكنت أعتربه صديقي ومل أخبل عليو بشيء مطل ًقا
ُ
قاـ خبيانٍب وسرقٍب ُمستغالً زوجٍب الٍب ىي والدتكم ،أخربوٍل ماىو شعوركم
يد أف أخربكم أف ىذا
اآلف؟ ىل ستنتقموف لوالدكم؟ ولكن قبل أف ُذبيبوا أر ُ
وبق لو أف يعطيكم أموايل وقتما يشاء.
احملامي ُ
وقعا مِب ُ
يبلك توكيالً ُم ً
عليكم األف أف زبتاروا ما بْب االنتقاـ لوالدكم فبن خانو واستغل والدتكم وحينها
سوؼ زبسروف األمواؿ.
سبرحوا ضاربْب بشرؼ والد ُكم عرض اغبائط
أو تُصافحوه اآلف وتأخذوا األمواؿ و ُ
ولكن ىل تستطيعوا تقبل ىذا َب حياتكم ىل تستطيعوا العيش بأمواؿ جائتكم
على حساب تغاضيكم عن شرفكم؟ عليكم اإلختيار وربمل عواقب اختياركم.
عليكم اف تعانوا قليال وتذوقوا ما ذبرعتو انا طواؿ عمري ،عندما كنت فقّبا كنت
اعاٍل من الفقر وعندما اصبحت غنيا عانيت من اػبيانة وعندما ماتت والدتكم
عانيت من قسوة قلوبكم
ارجوا منكم اال تكرىوٍل ..لقد فعلت ذلك لكي تدركوا كم كانت حياٌب مؤؼبة
وداعا.
وكنت احتاج اىل عطفكم ولكنكم مل تنتبهوا .وَب النهاية ،أبنائي األعزاء ً

متج.
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