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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لهذا ال�تاب:
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�لمه مهمة:
، من منطلق حرص الجميع ع� � هذا العمل هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��
� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته

االجتما�� والعل�� والتق��
�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل

طب��� .
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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� تغرب الشمس ح��
قصص..

 

ال�اتب: ف��د الخمال 
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إهداء
� أظلم. إ� من أضاءوا الدرب ح��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



5

إهداء خاص
إ� من جعل الش�اب �قرؤون «أحمد خالد توفيق».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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االنتظار مالزم للح�اة ال �د�ل لها، ت�تظر ع� محطة القطار،
 و�� الشمال

�
قا وغ��ا � الوقت نفسه قطارات تحملك ��

وتركب ��
هم، تتعلم وت�تقل إ� و�� الجنوب. تخلف أطفاً� وتك��
الوظ�فة، تعشق أو تدفن موتاك. تع�د بناء ب�ت تهدم ع�
. تأخذك ألف تفص�لة وأنت وهذا هو  جد�دا�

�
رأسك أو تعمر ب�تا

العج�ب، واقف ع� المحطة ت�تظر.. ماذا ت�تظر؟
رضوى عاشور

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفرصة
� ارتداء مال�سها،

دقت الساعة معلنة الثالثة مساء، أ�عت ��
جمعت أوراقها، وق�لت �د أمها المقعدة ع� كر�� متحرك،
طال�ة منها الدعاء �التوفيق. ثم نزلت درجات السلم م�عة، ��

ال تتأخر عن موعدها. 
انطلقت �الفراشة �شق ط��قها، �انت ت�تظر هذا العمل ع�

أحر من الجمر �عدما ترددت ع� ال�ث�� من المدارس ت���
تها الشخص�ة؛ فقد ي�ست من الساعات اإلضاف�ة ألبناء س��

� لسد حاج�اتها.
ال�� بثمن �خس ال �ك��

ة، �شار�ه ال�ث، وعظام وجهه ال�ارزة �أنه عائد لتوە من المق��
� الشارع الرئ�س. لمحته فتمل�ها البهجة؛

توقف �س�ارته ��
� هذا الوقت من اليوم الذي تقل ف�ه

فوجود س�ارة أجرة ��
المواصالت أمر �دعو للف�ح. أحست أن اليوم يوُم سعدها، وأن
 ثمينة ال �جب تض��عها، اقتحمت الس�ارة

ٌ
تلك الفرصة فرصة

ة أنث��ة قائلة: دون أن �ستأذن؛ و�ادرته بن��
مدرسة األمل، شارع األنوار، لو سمحت.

رفع عي��ه الحمراو�ن، ونظر إليها بنظرة متفحصة ع�� المرآة،
ولم ين�س ب�نت شفة، ثم شغل محرك الس�ارة. لم �ظن أن
األمور س�س�� ع� ما يرام من ال�دا�ة، أما �� فانطلقت تردد

�لماتها �صوت �صل إ� مسامع السائق.
، � � األدب العر��

، ٢٦ سنة، حاصلة ع� اإلجازة �� سناء الرح���
� مجاالت أخرى..

ي، وشواهد �� � األدب الن��
وشهادة الماس�� ��

وسأ�ون سع�دة �العمل ضمن مجموعت�م المدرس�ة.
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� تكرار ال�لمات
نظر إليها نظرة نكراء وغمغم. و�� مستمرة ��

نفسها غ�� من�بهة لنظراته.
… سناء الرح���

�انت موشكة أن توقظ ذك��اته، ثم ت�سم اب�سامة �لهاء، وقال:
� عمل غ�� هذا.. عالم أخرق،

لو �انت الدراسة مجد�ة، ل�نُت ��
والناس ال �عرفون مصلحتهم إال �عد فوات األوان.

ە �س�� ب�طء �ما لو أنه ي�حث عن شخص آخر، ان�بهت لس��
� بها إ� العنوان

ء، تمنت لو أنها تحمل الس�ارة وتم�� ال���
المطلوب، المسافة ط��لة وال تحب أن تتأخر عن مواع�د
كهاته، فأر�اب العمل يتص�دون أي هفوة لرفض أي متقدم.
ا �عد اتصالهم بها و�خ�ارها �موعد إجراء المقا�لة فرحت كث��
الشفه�ة، ف�� المع�ل الوح�د ألمها، �عدما تنصل األب من
ة. مسؤوليته -أو �مع�� أدق من رجولته- ق�ل مدة ل�ست �ال�س��

رّن الهاتف، رّد م�عا �صوت خافض:
، لن أتأخر. ، حا�� حا��

زاد من �عة الس�ارة، و�ضغطة زر أح�م أبوابها. لم �سمع
� ترد�د ع�ارتها:

صوت اإلح�ام، ت�سمت واستمرت ��
… سناء الرح���

غ� أنفه وفمه، واستدار، ثم: �شش، �شش….
حينما حاولت أن �س��قظ من غفوتها، �انت الس�ارة تأخذ

من� آخر.
جع وعيها ، ورأس �عج �الصداع، تحاول أن �س�� � ب�دين مك�لت��
ل�ن دون جدوى. ثم غفت مجددا. رّن الهاتف مرة أخرى، فرّد
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ة: بنفس الن��
ء ع� ما يرام، شارفنا ع� الوصول. �

�ل ��
ى است�ملت ترت�بها. ��ر يتوسط غرفة ات ال��� � �انت التجه��
ة محاطا �األضواء الب�ضاء، واألم مستلق�ة ع� ال��ر ال كب��
تعرف تفاص�ل ما �جري. �دأ الطب�ب الذي امتأل رأسه ش��ا
َ�ٍة ترّد عافيتها-

�
داها -اللذان �خال �ِ�ل

�
بتخدير جسدها. اجتمع َول

خارج الغرفة، مارس �ل واحد منهما أنان�ته، واتفق ابنها ال�كر
مع أحد األط�اء �عدما نحل جسدها وضمر؛ لوقف مسلسل
معاناة أمهما. فقررا إ�جاد متط�ع، أو �مع�� أدق ضح�ة �سل�انه

�ليته.
دد الطب�ب وأع� تعل�ماته لف��قه أن م�ان إجراء العمل�ة لم ي��
�
� إحدى ف�الت العائلة ع� أطراف المدينة، �� تتم ��

س�كون ��
��ة تامة. فل�ست المرة األو� لعمل كهذا. �حث االبن عن حل
� شق�قه أ�ضا، �ما أن المال موجود فال مانع من

يرض�ه و�ر��
استعماله�

� مستق�ل زاهر، �شق الس�ارة
� وعقل سابح �� � غائرت�� �عين��

� الط��ق، �ش�� إ� أنه لم . رمق لوحة ع� �م�� � ط��قها اإلسمن��
ة؛ فقد ات، هذە �� العمل�ة الرا�عة واألخ�� يبق إال خمس ك�لوم��

نه من مغادرة الوطن.
�
جمع ماً� ُ�َم�

، والتفت حولها ممرضتان �جسمهما الرشيق. خّدر الطب�ب األمَّ
� أمسك أدواته، وضع أنبوب المخدر ع� فمها، و��دين ثاب�ت��

أخذ الم�ضع، و�دأ العمل�ة.
، وانتظر � ال زالت سناء تحت تأث�� المخدر. سلمها للممرضت��
ە الذي قل�ال الست�مال الم�لغ المّتفق عل�ه. أخذ ي��ت ع� ضم��
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�ر فعلته؛ س�س�� � محاولة منه لت��
اس��قظ فجأة ��لمات ��

األمور �ش�ل عادي، س�ستع�د عافيتها كسا�قاتها، لن تتوقف
ح�اتها إذا تطوعت ب�حدى �لي�يها.

علت وجهه اب�سامة ما�رة، وهّم �الرج�ع إ� الس�ارة، ح�� سمع
جل�ة تُعمُّ الم�ان، لم ي�اِل وهرول إ� س�ارته وأخذ �شق ط��قه.
� جحظت عينا الطب�ب، وتوقفت �داە اضط��ت الممرضتان ح��
عن الحركة �أنهما قد شلتا، والحظتا أن الم�ضع قد تلون �اللون
األحمر القاتم، توقف تنفس الم��ضة، وشحب لون الطب�ب،
� تركها ت الفو�� الم�ان، عندما رأى وجه اب�ته سناء، ال�� فعمَّ

ة سنة، ولم يرها من وقتها. �عدما طلق أمها ق�ل خمس ع��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ل�لة �طعم البنفسج
أن� وج�ة العشاء، ثم أشعل لفافة الحش�ش الثالثة. رّن الهاتف
، مسح ع� وجهه، � �ستغ�ث �من �ج�ب، مّد �دە �ش�ل روتي��

وضغط ع� الزر، فانفتح الخط مصدرا صوتا ش�اب�ا:
� اليوم،

س�د ز�اد، ك�ف حالك؟ اشتقَت لنا صحيح؟ سنلت��
ته � ن��

� إ� شقتك. خاط�ه و��
وسنصبح أصدقاء أعزاء، سنأ��

فرحة رجل منت�.
اللفافة الثالثة تحرق نفسها مرسلة سحا�ة دخان إ� سماء
� � اس��عاب الم�المة، ورن�� الغرفة. مرت نصف ساعة، ما ب��

الهاتف. ُطرق ال�اب �طرقات منتظمة، نهض يتهادى صوب
ال�اب، فتحه وعاد إ� م�انه بنفس الط��قة. دلف شخصان
وصفقا ال�اب من ورائهما، �انا مفتو�� العضالت، بنفس الهيئة
� أرجاء

والطول، جلسا ع� المنضدة، وطفقا �جوالن ب��هما ��
ل. � الم��

، وقّ�عة رماد�ة: � تحدث صاحب قم�ص بنفس��
ب ظننا، فمن خالل ت��عك ومعرفة كنا نعلم أنك لن تخ�ِّ
وضعيتك، علمنا أن قرارنا صائب، غ�� أن هناك نوعا من
� ما أنت عل�ه � الوصف الذي تلقيناە عنك، و��� االختالف ب��
� بنمو لح�ة كث�فة، واستعادة اآلن. مرور شه��ن �انا كف�ل��
�
�عض من عافيتك. �ل هذا غ�� مهم، ج�د أننا نتعارف اآلن ��

ظروف أخ��ة. وأت�عها �ضحكة ساخرة، �عدما �ان يت�لم �جد�ة.
ال تزال اللفافة تنفث دخانها الرمادي الغامق، ولم ينطق ز�اد
� خاطرە،

سل �� ء، مكتف�ا �المشاهدة. لم �دعه الرجل �س�� �
���
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وواصل حديثه:
إن تعاملت مع هذە الل�لة، بنفس سالسة تعاملك هذا الشهر،
ء ع� ما يرام، و�ن أ�د�ت مقاومة وشجاعة، لن �

فس�مر �ل ��
ك �ما ستؤول إل�ه األوضاع. أخ��

ت مالمح ز�اد متجمدة، لم تتحرك، محافظة ع� س�ماء
�
ظل

ة � الغرفة الصغ��
ة وال�حث عن خ�ط ي��ط ما �حدث �� الح��

� ال زال ح�� الساعة لم �عرف أي �اعث ة، ال�� �الم�المة األخ��
امه الصمت طوال المحادثة، �ل لم � دفعه للرد عليها، ثم ال��
�ستوعب ح�� ق�امه من م�انه وفتحه ال�اب �ط��قة �أنه �ان
ي�تظر ض�فا محب��ا. ظنَّ أن الحش�ش لعب برأسه، فأخذ �فتح
عي��ه و�غلقهما. فجأة تذكر ما جرى له مع الحش�ش حينما

� ته��ان ع� رأسه. دخن أول مرة؛ رأى عمارت��
� �ش�ه � هذە الل�لة العجي�ة ال��

لم �در� لماذا تذكر هذە القصة ��
� األفالم، رغم أنه مّر عليها ما �قارب ع�� سنوات.

ما �قع ��
شا�ان بنفس الهيئة والل�اس، ومالمح جامدة مع نظرة تث��

الره�ة، وثالجة �دو�ة تث�� الفضول� أيُّ عقل س�ستوعب ما
�حدث؟�

االتصال �عد منتصف الل�ل، الحش�ش الجد�د، الشخصان
ة، أمور ال را�ط ب�نها، وخطاب ال �ظن الغ���ان، والثالجة الصغ��
� الدهشة الملق�ة �سطوتها عل�ه والجو ٌّ �ه. ما ب�� � أنه مع��
م ع� الم�ان، وصل إ� مسامعه وقع خطوات الغ��ب المخ�ِّ
خف�فة ع� الُسلم. وسط هذا الخل�ط نطق صاحب قم�ص
أسود، لم ين�س ب�نت شفة منذ ولوجه ح�� حسب أنه أخرس.

ة من ال�امة: خرجت الحروف من فمه مصح��ة ��م�ة كب��
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، ال � ظننَت أن المال ُ�ع� دون مقا�ل� أخطأت التقدير �ا حبي��
ء �ال مقا�ل، ح�� الهواء الذي �ست�شقه تدفع حقه �ط��قة �

��
ما.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(٢)
أ�ملُت للتو قراءة قصة �عنوان «الفرصة» ضمن مجلة ع���ة،
أستغرب ك�ف أن ال�اتب طاوعته نفسه إرسال مشاركته لهذە
المجلة، وك�ف تم قبولها؛ �م�ة من الفنتاز�ا و�أننا انتهينا من
القصص الواقع�ة� كتب أن إحداهن �انت ضح�ة لعصا�ة
� نقل األعضاء، وتوف�ت ع� �د أبيها. أتذكر

متخصصة ��
�
. ج�د أ�� � موض�ع القصة فأشعر بن��ة من الضحك تجتاح��

ل، ولم أتعب نف�� حملها م�� خارجه، � � الم��
تركت المجلة ��

� أدب الفنتاز�ا.
� �قراء��

� أصدقا�� و�ال �ت أضحوكة ب��
قت الشارع الصامت الخا�� من المارة، لفت �خطوات واثقة اخ��
ء مل�� ع� األرض �عكس �

ان��ا�� شعاع الشمس ع� ��
�ت قصد إ�عادە �� ال أشعتها، حس�ته قطع زجاج مكسور فاق��
تُّ �مينا و�سارا � تلفَّ يتأذى �ه أحد، ان�بهت �عدها أنه هاتف ذ��
ت مساري. � وغ�� � جي��

� الشارع، دسسته ��
فلم �ظهر �� أحد ��

� أن أنتظر قل�ال، ع� أن �ظهر صاح�ه، و�عان ما
فكرت ��

� �مش�ة ، وهممت راجعا إ� شق�� � أزلت الفكرة من ذه��
، تفحصته فلم �ظهر عل�ه � م�سارعة. أخرجت الهاتف من جي��
ر، وضغطت زر ال�شغ�ل. ما إن انفتح ح�� انفتح معه أد�� ��
ف�� مصدرا ضحكة مدو�ة فاضت وأثلجت الصدر. توقعُت أن
� القرن

�� . األغب�اء قد انقرضوا، واليوم أقف ع� خطأ توق��
�حة �ال ك هاتفه وال�� �ن، وال زال هناك من ي�� الواحد والع��
رسل إ�� خص�صا.

�
� طبق من ذهب، و�أنه أ

قن �ي؟ جاء ��
� أو أب�عه ألحصل ع� �عض

فرصة موات�ة �� أتخلص من خرد��
المال. ما إن ظهرت الشاشة الرئ�سة ح�� تهاطلت الرسائل،
� الفضول لقراءة الرسائل الواردة ومعرفة محتواها، دفع��
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�ن رسالة بنفس المضمون: واندهشت من رقم واحد أرسل ع��
«لقد أرسلت الم�لغ الذي طلبته، أما �ال�س�ة له��تك، لن
�سألوك عنها، فقط أعط الرقم ال�ي ٩٤١٤ وستحصل ع�

الم�لغ المتفق عل�ه».
تحققت من جميع الرسائل، فتأ�دت من تطا�قها. أطلقت
� � هذە المرة رن��

� س�قتها، وقاطع صو�� ضحكة أ��� من ال��
رسالة جد�دة، فتحتها فوجدتها بنفس المضمون، نظرت إ�
الساعة، �ش�� إ� الثالثة والنصف �عد الزوال، خرجت مهروال

من الب�ت قاصدا و�الة للخدمات.
سنغلق الش�اك �عد خمس دقائق. هكذا تحدثت ر�اب -العاملة

� الو�الة- وال�سمة تغ�� مح�اها.
��

ال زالت محافظة ع� المسحة الطفول�ة، �ما لو أنها خرجت
للتو من المدرسة. طل�ت منها استق�ال الحوالة ومددت إليها
ة � بنفس الن�� � الرقم ال�ي.. وسألت�� الهاتف، �عدما طل�ت م��

األو� المفعمة �األنوثة:
؟ � هل ستخ�ج الحوالة �املة؟ أم ستحتفظ �م�لغ مع��

ل. أجبتها وأنا أسارع ال�لمات. � � الم��
ل أن أحتفظ �ه �� فضِّ

�
ال، ال، أ

�ما تأمر.
قة تعلو � الم�لغ. واب�سامة م�� عّدت األوراق النقد�ة، وسلمت��
وجهها. تهللت أسار�ري ح�� ظهرت نواجذي، وتركت لها ورقة
ل. مسكت � نقد�ة ع��ونا ع� شكرها، واستدرت عائدا إ� الم��
� درهم. دخلت إ� الب�ت

الهاتف ب�د و�ال�د األخرى م�لغ األل��
� يرقص ط��ا، وضعت الم�لغ ع� الطاولة، وانهلت ع� وقل��
�حة الهاتف، الهاتف �الق�ل الحارة. طردت فكرة تغي�� ��
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�
وقررت أن أرسل رسالة شكر ع� الحوالة المال�ة. فكرت مل�ا ��

� ع� ص�غة معينة. الص�غة المناس�ة للرد، فلم �ستقر ذه��
ضغطت �� أ�تب رسالة جد�دة فوجدت ردا جاهزا:

«لقد توصلت �القن ال�ي، وسأخ�ج الحوالة �عد ساعة،
.« �

خادم�م الو��
ي عدة ثوان، وأضفت �عض التعد�الت، ثم استغرق تفك��
ضغطت زر اإلرسال: «لقد توصلت �القن ال�ي، وأخرجت

.« �
الحوالة، خادم�م الو��

مرت دقائق �عدد أصابع ال�د الواحدة، ح�� جاء الرد:
«الحوالة الثان�ة، ستصلك �عد خمسة ع�� يوما، بنفس

الط��قة».
� غ�� مصدق لما �حصل، هل هو عهد جد�د

� م�ا��
�سمرت ��

� قد�ما �انت الح�ا�ات تقول إن إب��قا سح��ا ساقته األقدار إ��
هو ما �حقق األمن�ات، و�عد الطفرة التكنولوج�ة جاءت
الهواتف السح��ة لتحقيق األحالم� انكب�ت مرة أخرى �الق�ل

عل�ه، ومحاذرا أن �خ�ج العف��ت من الداخل.
�ت �عض المال�س الجد�دة، انق�� نصف شهر ��عا. اش��
� غطت جسدي لسنوات، وتخلصت من الخرق ال�ال�ة ال��
� صمدت ط��ال تقاوم صوت الصف�� داخلها. � ال�� ومألت ثالج��
إ� أن حانت الساعة الموعودة فوصلت رسالة جد�دة بنفس

: � األخ��
الع�ارة مع إضافة جد�دة ��

«صمتك نجاتك، دمت وف�ا».

ُّ
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، أُعدُّ األ�ام والساعات �ل ح�� انتظرت هذا اليوم �فارغ الص��
ا جم�ال، فلقد � بيوٍم أنتظر ف�ه خ��

. ر�طُت ح�ا�� �
الدقائق والثوا��

م�� عقد من الزمن واألخ�ار الجم�لة ال تعرف إ�� ط��قا. �عد
� �عد اخ�ارهم

ى، تم رف�� � أحد الفنادق ال���
قبو�� للعمل ��

� نصف الوقت، �س�ب الحالة الصح�ة
�� � ورة خرو�� ���

. ثم لم تمر إال أ�ام قالئل ح�� غادرت الح�اة، �
المتدهورة لجد��

وظللت عاطال من يومها، ألوم نف�� ع� استهتاري �ح�اتها.
�انت الحضن الوح�د �� �عد حادثة س�� أودت �ح�اة والدي،

وانكب�ت ع� الحش�ش، متناس�ا من فقدت.
� وعارف �ظهر أن العف��ت الذي �سكن الهاتف، لن يتخ� ع��
، ارتد�ت مال��� الجد�دة وتوجهت إ� الو�الة نفسها. �أحوا��
، نفس توق�ت المرة

�
�انت الساعة �ش�� إ� الرا�عة إال ر�عا

اقا، و�ع�ارات ترح�ب � ر�اب �اب�سامة أ��� إ�� األو�. استق�لت��
، وتهاطلت � � نقديت�� � الم�لغ وتركت لها ورقت�� . سلمت�� أر��

، ح�� غادرت جدران الو�الة. ع�ارات الشكر ع��
استحوذ ع�� االستغراب والتعجب، فالحوالة مضاعفة هذە
� اجتهدت

المرة، فتحت الهاتف وأرسلت نفس الرسالة، غ�� أ��
: � التعب��

��
«ج��ل الشكر واالمتنان، ع� عطائ�م، خادم�م الصموت

.« �
والو��

ٌ� ظللت أترقب قدوم الجواب. ساعة من الزمن ولم ُ�سمع رن��
: � وأطلقت العنان لسوط اللوم أجلد �ه نف��

للهاتف، زاد قل��
ت من ع�ارات � فرصة إال ض�عتها، أ��� … ما أتت�� � ، غ�� � «أنا غ��
، كنت سأستف�د لمدة أطول �

الشكر، وها أنا أحصد نتائج غ�ا��

�
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ِشف
�
� ا�تف�ت �ع�ارة مقتض�ة �الرسالة األو�، لقد ك

لو أ��
أمري، ولن تصل �� حوالة جد�دة». هممت ب�مساك الهاتف

� رسالة جد�دة. والقذف �ه ُعرَض الحائط، فجاء رن��
«ما دمت صامتا، العطا�ا لن تتوقف، وما إن �ح�َد لسانك عن
فمك سُ�قلع من م�انه. �عد ع�� دقائق ستصلك الحوالة

الثالثة، وس�ستق�لها بنفس الرقم ال�ي».
ي إ� � � الرسالة، وص��ت ترك��

لم ألتفت إ� التهد�د والوع�د ��
�
عدد أصابع ال�دين، ووصول الحوالة الثالثة، انطلقت أرقص ��

ا � صغري، حينما أستق�ل خ��
ا �� الغرفة، مكررا أغن�ة رددتها كث��

مفرحا.
الح�اة حلوة َ�س� ِنْفَهْمَها

الح�اة غنوة ما أح� أنغاْمَها
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(٣)
�سلل وقع صوت الحذاء األنثوي أ��� إ� الغرفة، وفتح ذو
الق�عة الرماد�ة ال�اب. ظهرت ر�اب وقد ص�غت شفتيها �اللون
، وجعلت شعرها كعكة مرفوعة عند مؤخر الرأس، � البنفس��
� �دها. زادت الصدمة استحواذها عل�ه،

تحمل حقي�ة طب�ة ��
� األحداث. وتعطلت خاص�ة ال��ط ب��

� المرحلة االبتدائ�ة، ولطالما حاول
� درست معه �� ر�اب ال��

� حولها؛ ها �� تطأ ب�ته. اب منها واقتحام س�اج الطائف�� االق��
� يراقب الرسائل تنهال

تذكر ك�ف ظل حب�سا لخجله، و���
� الفصل، �لما تذكر ذلك ال�م الهائل من

عليها من أحمد زم�له ��
� �انت تتل�سه، إال وأطلق الس�اب والشتائم ع� ال�الدة ال��

نفسه.
تحدث ذو الق�عة الرماد�ة:

ْشفق ع� حاله، ما إن سمع �المال ح�� عّطل دور
�
� أ المسك��

ال�صلة الس�سائ�ة، ال أدري م�� سمع عن حوالة �مكن الحصول
�
عليها برقم �ي فقط، دون اإلدالء ب�طاقة اله��ة. لم نجد ��

� األمر
تعاملنا ط�لة هذە السنوات الخمس أغ�� منه، واألفظع ��

أن تخصصه شع�ة االقتصاد� حينما أصادف أمثال هؤالء
� ع� � الدراسة، أشكر أ��

األغب�اء الذين �لغوا مراتب متقدمة ��
عدم سماحه �� �الذهاب إ� المدرسة. كنت أظنه أول األمر
ت ألعلم أنه ، ل�ن ك��ُ � � من ا��ساب العلم الغر�� متخلفا �منع��
�ان ذا نظرة ثاق�ة وُ�عد نظر. إذ عِلم أّن المطاف ي�ت�� بهم
� عن العمل وأغب�اء، فرفض أن �كون �� المص�� نفسه. عاطل��
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عليهم أن �شكرونا ع� خدماتنا لهم، فع� األقل �ع�شون
� �الح�اة. ة متمتع�� أ�امهم األخ��

تنا� الحوار إ� مسمعه، ل�ن دون فهم �لمة منه، انطفأت
لفافة الحش�ش وأطلق �احها �� تعانق أرض�ة الغرفة،
واستمرت رائحتها تقاوم الزوال. جلست ر�اب أمامه تحدجه
بنظرات ق��ة، والصدمة مستحوذة عل�ه. �القدر الذي تم�� ف�ه
أن �حصل ع� فرصة كهاته من ق�ل، و�ست�شق عطرها ملء

رئ��ه؛ �قدر ما تم�� اليوم لو أنه �ستطيع الفرار منها�
� وصلتك، و�سلمتها دون أن ُتفصح عن أعجبتك الحواالت ال��
. هكذا ه��تك. ظننت أن مغفال أرسل إل�ك مصدر رزق جار�

� �لطخ شفتيها. تحدثت واللون البنفس��
� رأسه، �ل تمثالته

أخذت الدقائق تمر وهو �قلب الفكرة ��
� وضعها فيها انهارت، الطي�ة، الطفول�ة، ماذا حولها والم�انة ال��
� الو�الة �انت

� حصل عليها �� حدث لها؟ ح�� االب�سامة ال��
م��فة مصطنعة�

ة ة �ش�ه ن�� جاء ذو القم�ص األسود من أق� الشقة، وقال بن��
� أثناء المحا�مة:

القا��
حان دورك اآلن.

ا: ثم استأنف ساخر�

�
ق ما �سمعه، أرسل إ� خادمنا الو�� أظن أن صاحبنا لم ُ�صدِّ

ه ُ�شيح عن وجهه لثام ال�الهة. وأت�عها �ضحكة هزت
�
رسالة، عل

ل. � الم��
ردت ر�اب:
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ات تصاعد�ة. � الضحك بن��
، و�شار�ا �� �

ماذا؟ ماذا؟ خادمنا الو��
� جالسا فاغرا فاە؛ محاوال تصديق ما �دور

ء، ��� �
لم ينطق ���

� رأسه �س�ب لفافات
� تلعب �� � الغرفة و�زاحة الهواجس ال��

��
� أ�ف فيها منذ انهال عل�ه المال من السماء. الحش�ش ال��

الهاتف المحمول، الحواالت العجي�ة، الشخصان الغ���ان،
، ور�اب� الرسائل، االتصال األخ��

خاضوا حديثا، لم ي�لغ لمسامعه منه ش�ئا، ثم ت�لم صاحب
القم�ص األسود �اقتضاب:

ال أظن أن ال�ل�د استوعب اللع�ة ج�دا، أح�� �ا مراد سطل
الماء من الداخل، ح�� �ستفيق. وجهزي �ا ر�اب المعدات، ثم

توجه صوب ال�اب مغادرا، يردد:
الح�اة حلوة َ�س� ِنْفَهْمَها
الح�اة حلوة َ�س� ِنْفَهْمَها

وتوقف �من تذكر ش�ئا مهما: ل�ن الفقراء ال �فهمونها، لذلك
� شقاء.

�ع�شون ��
� صمت، استعاد �عضا من وع�ه،

�عد مرور �عض الوقت ��
ل، والماء � وفطن للِح�ال تك�له وهو ممدد ع� ��رە وسط الم��
يتقاطر من لحيته. اآلن فهم الح�ا�ة ج�دا، لقد �ان ضح�ة

ة. ل�ن ما فائدة أن تعرف مجرى الواد �عد الغرق� لخدعة كب��
�أن جسمه قطعة خشب ال حرارة ت��عث منه، أدار عنقه �مينا
فوجد ع� المنضدة ص�ن�ة طب�ة مليئة �أدوات الجراحة. شعر
� أوردته، وال قدرة له لذود األ�ادي العابثة �ه. ثم

���ان البنج ��
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م جسدە لهما من غ�� مقاومة. مزق
�
تمكن المخدر منه، فسل

ط. مراد قم�صه، وأخذت ر�اب الم��
عاد الب�ت إ� هدوئه، واقتحمت الشمس الغرفة من النافذة
المفتوحة ع� م�اعيها، �عد ل�لة من األحداث والوقائع
� الم�ان، ثم ر� ��ە إ� الحائط �احثا

الصادمة. تجّول �عي��ه ��
عن الساعة، لم �جد غ�� المسمار الذي �انت معلقة عل�ه،
ُع عقار�ــها.

ْ
فتذكر المص�� الذي لقيته ق�ل أشهر �عدما أزعجه وق

ق�دە-
ُ
� �انت ت أدخل �دە -وقد تخلصت �داە من الح�ال ال��

تحت الوسادة فوجد الهاتف �ش�� ساعة شاشته إ� الثالثة
والنصف �عد الزوال. ان��ه لرسالة ع� شاشته الرئ�سة، فتحها

وانفتحت معها مخاوفه:
� الصموت، �شكرك ع� تعاونك معنا، فقد كنت

«الخادم الو��
ب الماء �انتظام، وال مط�عا، وم�افأة لك، تركنا لك الهاتف، ا��
تهمل �ليتك، فدور الواحدة قد �كون صع�ا هذە األ�ام، ور�ما

نحتاجها ف�ما �عد، مودتنا الخالصة».
�ط الل�لة الماض�ة، نظر تحت قم�صه، فرأى ومّر أمام عي��ه ��

الخ�ط �لون شفاە ر�اب، يتخلل الجهة ال��ى من �طنه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أوهن من ب�ت العنكبوت
�عدما سكنت الحواس لمدة شهر من غيب��ة ي�س فيها األط�اء،
�
وظنوا أنه مفارق الح�اة ال محالة، حصل ما لم �كن ��

جع �عضا من وع�ه، انطلقت حاسة ا �دأ �س�� الحس�ان، أخ��
سمعه فجأة.

ت�ت.. ت�ت.. ت�ت..
لم �در ماه�ة الصوت وال نوعه، ي��د أن �ستع�د وع�ه.

ت�ت.. ت�ت.. ت�ت..
لم �كن �دري أن الموت ق��ب منه إ� هذە الدرجة، �ان يتمناە
�المقدار الذي نتم�� �ه الح�اة، ل�ن ل�س بهذە الط��قة

ە نفس الصوت. الخاطفة. قاطع تفك��
ت�ت.. ت�ت.. ت�ت..

�حاول فتح عي��ه؛ �أن ج�ال جاثما ع� جفن�ه، هل هو الموت
أم ماذا؟ ��ب �عض الضوء إليهما، والصوت ال يزال ع� نفس

الوقع.
ت�ت.. ت�ت.. ت�ت..

ء، �
ي��د أن �طلق العنان للس�اب، ل�ن ال قوة له ع� أي ��

�حاول تح��ك رأسه ل�نه عاجز عن ذلك، كصخرة ضخمة عل�ه
إزاحتها من م�انها، ما �ل هذا الثقل الذي �حس �ه؟

� أطرافه، انجلت الغشاوة عن عي��ه
شعر أن الح�اة قد د�ت ��

� محاولة منه لتذكر
د �� ى سقفا أب�ض وأضواء ساطعة، �� ل��

آخر ما وقع، ق�ل أن �صل إ� هذا الم�ان الذي ال �عرف كنهه
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إ� اآلن، �دا ض�اب ذا�رته كث�فا ال �مكن تجاوزە، ي��د التذكر
� م�انها، واألسئلة الحائرة

ل�ن دون جدوى، ال زالت الصخرة ��
� رأسه، أدار عنقه ب�طء وثقل، وجد

اقص �اللهب �� المتأججة ت��
�
نفسه ينظر إ� مرآة بنظرة منطفئة، تمل�ه شعور شد�د ��

تحط�مها، ثم أدار عنقه للجهة األخرى فظهر مصدر الصوت،
ة. ة وصغ�� آلة تظهر عليها خطوط كب��

� متاهات من الفو�� وال�أس، مسح آثار
ء، غارق �� � م�ان ق��

��
النوم ال�اد�ة ع� وجهه النح�ل الضامر وجلس القرفصاء، لم
�كن مقطوعا من شجرة �ما �قولون، و�نما اختار هذا النمط من

له دون عمل، ح�� � الع�ش �عد خسارته لمن �حب، استقر �م��
ا؛ توف�ت أمه �عد أن رأت ولدها وقد أف�غ ساءت األوضاع كث��

ء. �
الب�ت من �ل ��

� الجامعة وحصل ع� عمل �� له س�ل الع�ش ال���م،
تخ�ج ��

ا وارتدى أنواعا رف�عة من المال�س، ل�ن مع مرور سافر كث��
� نفسه تزداد وتزداد، والشعور �ال���ة

الوقت شعر بهوة ��
والرتا�ة ينمو و�طفو؛ إ� أن أ�� الف�ج من أحدهم حينما تأمله
بنظرة �لهاء ما�رة ونصحه �حنكة: «لو أردت أن تخ�ج مما أنت

ف�ه، فما عل�ك إال أن تلتحق بنا الل�لة».

�
� الذهاب، لم �سبق أن أمسك س�جارة ��

دد ولو للحظة �� لم ي��
ء، فقط �ان ي�حث عن �

�دە، ل�نه لم ي�ساءل حينها عن أي ��
� �ع�شها، فما ق�مة الم�ان المالذ الذي س�خرجه من ال���ة ال��

الممتع والهواء اللط�ف، والنفس مكدرة �الهموم؟�
الل�لة األو�؛ جسد �ال ه��ل، تمل�ته حالة من الذعر، ودارت
ل، أسقط رأسه � الدن�ا �ه دورتها. �خطوات متثاقلة رجع إ� الم��
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� النوم، ب�د أن إحساسا
ع� الوسادة، شعر برغ�ة جارفة ��

� ال�قظة والنوم، والدوار المر لم اجتاحه جعله يتأرجح ب��
يتوقف.

ت الهموم وتزا�دت لتجعل األ�ام ت�شا�ك مع �عضها، خ� ك��
ما معه من مال؛ ف�عد الجلسات األو� المجان�ة، جاء دورە

، �اع ما �ملك، وما ال �ملك. هزة غ�� ليتحمل مصار�ف الل�ا��
مسبوقة أتت ع� ما ت���َّ من ح�اته، وتحت تأث�� الزلزال
الداخ�� من األلم والذنب، تردى داخل زو�عة اإلدمان والوحدة،
� العزلة والوحدة لم �حل أي مش�لة، وزاد األمر

ل�ن ال�قاء ��
ء �ان قاتال ل�نه لم �مت. �

تفاقما، �ل ��
� �س��قظون وهم عازمون ع� أن �ظن ال�عض أن المدمن��
، ل�ن األمر ع� العكس من ذلك تماما، فقد � �ص�حوا مدمن��
استغرق األمر شهورا، ح�� ا��شف أنه ال رج�ع له عن هذا
الط��ق. اجتاز ح�اته �من �جتاز رواقا ط��ال معتما، �ان
محتاجا لمن ين�شله من هذە الط��ق، لمن يردە إ� جادة
صوا�ه، �ان يتم�� �ل يوم لو تنقلب األ�ام، و�صبح �ع�دا عن
و�ن و�ل ما �ق��ه إليها، �ل �ان يتم�� أن لو �ان �ل ما اله��
عاشه حلما معقدا مكتظا �المشاهد والصور المتداخلة، فالنائم
ال �عرف أنه �حلم إال �عدما �س��قظ. عزم ع� مواجهة األمواج،

ە نفس الصوت. و��� أنه ال �ج�د الس�احة.قاطع تفك��
ت�ت، ت�ت..ت�ت..

دت أطرافه. وت�عه صوت ط��ل، ع� إثرە ُجمِّ
ت�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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التدو�نة
� ع��تها، ثم أزالت

ل�ست ث�ابها، وه�أت اب�تها فوضعتها ��
الهاتف الذ�� من الشاحن. خرجت من الب�ت صوب السوق
. الجو التجاري لتلحق ساعات التخف�ضات ق�ل أن ت�ت��
. قررت، أن ال تركب أي وس�لة مشمس والفصل فصل ر����
للنقل، فانتظارها �ل مرة ساعة من الزمن، جعل لديها قناعة
ا، �� ال ت��� ساعات و�� خاصة �أن ت�تقل ح�ث ت��د مش��

ت�تظر س�ارات األجرة.
� الشوارع الفس�حة مستمتعة �أشعة الشمس تداعب

تتجول ��
تها، تدفع الع��ة ب�د واحدة، وتمسك �األخرى الهاتف ���
متصفحة موقع التواصل االجتما�� «ف�س بوك». تزوجت ق�ل
وج شخصا مثقفا، شغوفا �القراءة، � ، �ان حلمها أن ت�� � س�ت��
� موقع

و�الفعل تزوجت، �عد قصة حب ظهرت مالمحها ��
. �ق�ت شهورا تراقب صفحته ح�� �ادرته التواصل االجتما��
� ت�قنت �ال�الم، م�سائلة عن اسم كتاب، وضع منه اقت�اسا، ح��
أن ال رجل �ستحقها إال هو، لت�دأ القصة. ت�ادال ح�ا جارفا
وتعاهدا ع� الزواج، كَت�ا األشعار والقصائد، أغرمت �ه وهام
� ب�ت واحد مع رجل أغرقها ��لمات

بها، فوجدت نفسها ��
الحب واله�ام.

م�شغلة بتصفح جدار الف�س بوك، والتنقل من صفحة إ�
� انتظارها،

صفحة. لم تكتب أي حرف اليوم، والمت��عون ��
حاولت كتا�ة م�شور عن ت���ة األطفال؛ فمؤخرا وعدت
� «فن تعامل

مت��عيها �سلسلة عن ت���ة األبناء �عد سلسلة ��
األزواج». تقلب أف�ارها إل�جاد فكرة مناس�ة، تليق �الموض�ع.
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، ولم يتمكن منها التعب، فلم تحس �طول �
� الم��

استغرقت ��
المسافة، وال �مشقتها. وصلت إ� المركز التجاري، �عدما
� غفلة منها. استقرت ع� تمكنت الشمس من اب�تها ع� ح��

فكرة، وأخذت تكتب.
تدفق الحب والحنان وغمرهما، ضمنت ب�تا ل�نها لم تضمن
التفاهم ولو ليوم واحد، سجا�ا مخت�ئة طفت من أول يوم،
وظهرت ط�ائع أخرى. فما �� إال شهور معدودة ح�� جف النبع
، � قلبيهما. فالقصائد ت�خرت، وال�الم المعسول اخت��

�� �
العاط��

�
ء، ولم تقدم �� �

�عدما حا�ته آالف الطل�ات؛ طالبته �ألف ��
� عمله ج��ا وراء در�ــهمات؛ فقساوة

ء. انغمس �� �
مقا�له أي ��

الح�اة لم ترحمه، وقرض الب�ت �جب أن ُ�سّدد. اصطدما بواقع
مختلف �ع�دا عن الح�اة الورد�ة، وفتحا عي�يهما ع� ح�اة
روت�ن�ة �عد أشهر قالئل من الزواج. فالحب �الزهر �ذ�ل إن لم
ت الحب �األمس، � تمنَّ . وأص�حت ال�� �

ُيتعهد �العنا�ة والس��
� األخ�� تحت سقف واحد خش�ة

تلعن الحب وت�عاته. ل�ظال ��
� األفواە.

طالق �جعلهما مضغة سائغة ��
انتهت من التفك�� فكت�ت التدو�نة ع� حائطها: «حاولوا
� مختلف أعمارهم». ترأست

االهتمام �أوالد�م، واعتنوا بهم ��
التدو�نة صفحتها فانهالت عليها التعل�قات واإلعجا�ات. وقتها
تفقدت ع��ة اب�تها. أرخت الهاتف المحمول من �دها فارتطم
� األرجاء؛ حينما وجدت الع��ة فارغة.

ا �� �األرض وتهشم مت�ع��
ي، فالصدمة أ��� من أن أخذت تل�ح وتلتفت �ش�ل هست��
توصف. لطالما حاولت التخلص من الهاتف لفرط تعلقها
�
وولعها المستمر �ه، أ�ت نفسها أن تطاوعها، فاستمرت ��

� عالم ال تج�د الس�احة ف�ه، ت�تظر
إدمانها عل�ه. غاصت ��
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� والمعج�ات أن �غدقوا عليها �التعل�قات. من تدو�نة المعجب��
� اليوم، �سخ من

� األسب�ع، إ� تدو�نات ��
� الشهر إ� تدو�نة ��

��
هنا ولصق هناك، وكتا�ات متناثرة، �ل هذا �مكن أن �كون
� لحظة�

ع من سكنت �طنها �سعة أشهر �� عاد�ا؛ ل�ن أن تضيِّ
� لحظة عب��ة.

ب له حسا�ا. أِخذت قطعة منها �� هذا ما لم ت��

� ترقب، ��لمونها و��
�ق�ت مصدومة والناس من حولها ��

�ة. � عالم آخر، عادت إ� الوراء وانتابتها حالة هست��
سا�حة ��

توقف ال�الم خلف شفتيها وفغرت فاها، أص�حت �ل أف�ارها
وأسئلتها مجرد هواجس.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الغرفة ٦٦

� ارتدى سا�� النظارات الشمس�ة؛ قصد إخفاء الهاالت ال��
جعلت من تحت عي��ه موطنا لها. �عد ل�لة متع�ة من ال�حث
� الذهاب

واالس�نتاجات، اس��قظ ع� جو قائظ زاد من رغبته ��
إ� ال�حر؛ �غ�ة تجد�د الطاقة واالستمتاع �الم�اە ال�اردة ق�ل
طة عمر. أخذ حقي�ة الظهر لقاء المساء �صد�قه ضا�ط ال��
� إقناع صد�ق�ه �الذهاب معه

ل. �ل محاوالته �� � وخ�ج من الم��
� ألقت � ت�د�د الشحنة ال��

�اءت �الفشل، رغبته الملحة ��
�جنودها عل�ه، جعلته �مارس �ل أش�ال التمرد ح�� يتخلص

منها. �دافعها وتدافعه.
الت�� �صد�قه رش�د عند �اب الشقة، فأخذ قن�نة عص�� من �دە

� بها ذلك اللهب الحارق داخله، لم ينطق ��لمة وا�ت�� ل�ط��
ب�لقاء تح�ة الوداع ب�دە. توجه إ� محطة س�ارات األجرة، �دت
قاحلة ال ح�اة فيها. الشمس الملته�ة أعلنت عن نفسها �أشعتها
، والعرق يتص�ب عل�ه كشالل � قة للط��ق اإلسفل�� المخ��
ئة تجر عجالتها �أنها تزحف ا ظهرت س�ارة مه�� منهمر. أخ��
ع� األرض ب�طء. حمل جسدە وقذف �ه داخلها، �من �فرُّ من
� مقعدە ح�� �سللت إ�

جح�ٍم إ� جح�م آخر، ما إن استوى ��
أنفه رائحة غ���ة ألقت �سطوتها ع� الم�ان، أنفاس متالحقة،
�د من � ء التحم ل�� �

عجالت �طيئة، مذ�اع رديء، �ل ��
اإلحساس �الس�مة. والرائحة تواصل غزوها.

�انت الشمس قد توسطت ك�د السماء. انطلقت الس�ارة
، �مجرد � المقعد األما��

وانطلق معها فم رجل جالس �أر�ح�ة ��
� ع� �د ساحر، ح�� اقتنص الموض�ع ما سمع خ�� مقتل طالب��
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وأطلق العنان لصوته األجش، �أنه �ان ي�تظر ف��سة
ان، لالنقضاض عليها، راح ��د أخ�ار األقارب واألصدقاء والج��
و�ل ما سمع �ه من مصائب الشعوذة والمشعوذين، لم يتوقف
� ندوة ما؛ فال الموض�ع

لسانه عن ال�الم �من تناول مداخلة ��
�ــــح �ج�دە و�ف�د، وال يت�لم �اقتضاب من غ�� �شدق ف��
�ــــح. لم يتفاعل معه السائق سوى ب��ماءة �الرأس حينا، و�س��
� أخرى، رغم هذا لم ينقص من ع��مته ع� و�الصمت أحاي��

مواصلة ثرثرته.
�دت الط��ق ط��لة شاسعة. ال شجر وال ب�ت �ك� رتا�ة
المشهد، والرائحة القميئة مواصلة نفوذها ع� الم�ان وغزو
� النها�ة عن نفسها؛ رائحة الحش�ش

األنوف، إ� أن أعلنت ��
ممزوجة برائحة عرق ك��ــهة. داهمه الشعور �الغث�ان، وأحس

� التقيؤ، ما إن ت�دت له مالمح وجهته ح��
برغ�ة جامحة ��

سع.
�
انف�ج فمه عن اب�سامة مقتض�ة، وانتفض من م�انه �من ل

لفظته الس�ارة �ما تلفظ المعدة طعاما ضاقت �ه ذرعا،
� مخلفة سحا�ة سوداء.

ها الحلزو�� واستأنفت مس��
. لحظتها �انت � شعر بهواء جد�د ينعش رئ��ه المنق�ضت��
الشمس ته�ط عمود�ا ع� الرمل، و�ان وهجها ع� ال�حر ال
�حتمل. قَصد جهة �ِقلُّ مصطافوها، �غ�ة الراحة واالستمتاع
. و�الفعل لم �جد غ�� عائالت قل�لة، أخذ م�انا يتوسطهم أ���
ْطِفَئْت، �ل جنود

�
فه�أە وقصد ال�حر. شعر �أن جذوة مشتعلة أ

، فتمل�ته �شوة االنتصار. لم الشحنة المستفاق بها صاروا غر��
يرجع إ� م�انه إال �عدما تمكن منه الع�اء، وأحس �الرمال
الذهب�ة تمارس نوعا من سلطتها عل�ه، فصار قرار الرفض
والمواجهة غ�� متاح. سلم جسدە ل�داعب ح�ات الرمال
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�
� ال�دا�ة، ولم �قَو ��

الساخنة، اس�سلم لغفوة حاول رفضها ��
األخ�� ع� ردها. ثم تملك منه التعب ح�� صارت الغفوة، نومة

ط��لة.
استفاق ع� جل�ة وضوضاء، وظالم دامس �غرق الم�ان ح��

أنك إذا أخرجت �دك ال ت�اد تراها. حاول أن ي��ــــح آثار النوم عن
عي��ه ظنا منه أن المشهد ن��جة النظرة الناعسة؛ فلم يتغ��

ء. زادت الرؤ�ة وضوحا ولم ي��دد الظالم. تعالت أصوات ال �
��

جع آخر ما وقع ق�ل نومه. وقاطعته ِقَ�َل له بها، وأخذ �س��
. ص�حة طفل صغ��

نظر حوله مستطلعا �عيون زائغة واألصوات تمأل مسامعه،
أصوات أطفال وأحاد�ث �ساء ورجال. تراءى له �عض النور فلم
يَر أحدا ع� مر� ال��� أخذ يتلفت �مينا و�سارا ��عة
� إطالق ساق�ه

والرعب �قفز من عي��ه، أص�ب �الهلع ورغب ��
لل��ــــح، ل�نه لم �ج� ع� ذلك، فالصدمة المستحوذة عل�ه
ء. فرك عي��ه �

� وجهه م��ــــج من �ل ��
ت أطرافه. نما ��

�
شل

ُه �كون �ابوسا، فلم يتغ�� المشهد. ارتجف ف�اە
�
مجددا عل

ة �ظاللها ع� قل�ه واعت�ته وتفصد جب�نه عرقا، وألقت الح��
�
اعتصارا. أحس �أن لحظات ط��لة قد مرت، األحداث تتدافع ��

ذهنه ح�� أفقدته القدرة ع� الفهم.
ء غ��ب �حدث. مادت �ه األرض، وفجأة ظهر رجل �

ثمة ��
فارع القامة، �ال�اد تظهر �عض مالمحه؛ أسمر الوجه ذو لح�ة
كث�فة، شد�د سواد الشعر والث�اب، وخصالت شعر ت�سدل
 وجهه إل�ك

�
ع� كتفه. منظرە منفر و��عث ع� القرف، لو و�

را � تتقدان �� . �عين�� ئت من حاله رع�ا�
�
ُمل

�
، ول �ت منه فرارا�

�
لول

مثل جمرة مشتعلة، رشقه بنظرة م�شف�ة، حملق ف�ه �دهشة
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. و�لع ر�قه �صع��ة، انتصب شعر رأسه وحك عي��ه �شدة أ���
ا ط��ال، � راح قل�ه �خفق �ال توقف، فكر ولم �أخذ التفك�� ح��

� مأزق ال محالة.
فعلم حينها أنه ��

الدم�ع تف�ض وتفور، ح�� أنفاسه ت�اد تح�س وتحطم ضلوعه.
ج و�الم غ�� مفهوم: �ادرە الرجل الغ��ب �صوت متح��

«�اسم غمشون ديرف لمخ دمع تجد�م..»
� ن��ة �شنج�ة، وفقد

ابتلع ر�قه ولم يت�لم، ثم انهمرت دموعه ��
�
� ك�حها. اس�سلم ��

الس�طرة ع� مثانته �عد محاوالت �ا�سة ��
األخ�� من شدة الخوف، تصلب للحظات وأوشك قل�ه ع�
التوقف، احتقن وجهه �الدماء وقد غمرە العرق، مشاعر جمة
� ذهنه. أف�ارە �دت كح�ات

اختلطت، ومشاهد عدة تتدا� ��
الرمال ت�سل �لما حاول اإلمساك �ه؛ س�ارة األجرة، قن�نة

ثار، ال�حر، والغرفة. ، الرجل ال�� العص��
مضت برهة من الزمن وهو مشلول األر�ان والعرق الغ��ر �س�ل
ە ع� وجهه. يوشك قل�ه ع� الوثب من م�انه، شه�قه وزف��
� �د�ه وزفَر زفرًة ق��ة، � راح�� ، احتوى رأسه ب�� � صارا مسموع��
� � أصا�عه فلم �قَو ع� صدِّثم أجهش �ال��اء. نظر إل�ه وهو �مط شفت�ه ممتعضا �عين�� � بر�ان، رمقه من ب��

� كجمر�� محمرت��
� �قيود غل�ظة، ورائحة �خور غ���ة نظراته، ووجد رجل�ه مك�لت��

تمأل الم�ان.
ة غل�ظة خلطت ال�امة واالستهزاء: خاط�ه مد�د القامة، بن��

من تظن نفسك، هل حس�ت نفسك محققا؟
ء.. ثم كرر عل�ه السؤال، بنفس �

� ارت�اك، ولم يتفوە ���
تمتم ��
ة: الن��
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� أيها الوقح؟
لماذا تطاولت ع� أغرا��

أجاب وهو �ضغط ع� ال�لمات ممتعضا من المنظر:
د إذايتك. ء، أردت معرفة الحق�قة فقط، لم أر� �

لم أع�ث ���
أجاب وهو يرمقه �طرف عينه والخوف �عت�ە. و�صوت ملؤە

الغضب صاح ف�ه:
ك �أنك مطالب �كشف الحق�قة وال�حث عنها� ومن أخ��

لحظتها. تقلص وجهه من الذعر، وسقط مغش�ا عل�ه من
الخوف.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(٢)
، ٢٢ سنة، طالب �معهد اإلعالم والتواصل، �شأ سا�� الف�ال��
ة. وترع�ع �ال�� العتيق لمدينة تطوان، الولد ال�كر أل�ته الصغ��
ة � أتم مرحلة الثان��ة العامة، وحصل ع� شهادة «ال�ا�الور�ا» �م��
� ول�ج معهد الصحافة �العاصمة

حسن جدا، فزادت رغبته ��
� منذ صغرە. فقد �ان مسؤوال ال��اط. �ان مولعا �المجال األد��
عن المجلة المدرس�ة منذ المرحلة االبتدائ�ة. ظهرت م�اراة ول�ج
المعهد، فقدم ملفه ُخف�ة عن أهله. حاولت أمه مرارا إقناعه
� المدينة، إال أنه رفض

بول�ج أحد المعاهد الخصوص�ة ��
، � ا. اجتاز االمتحان �شق�ه الشفوي وال�تا��

ّ
ال�سج�ل رفضا �ات

� للدراسة �المعهد، ف�ح و�عد شهر ظهر اسمه ضمن المقبول��
اب، وقد شّق خطواته ا ب�نجازە؛ فالحلم شارف ع� االق�� كث��

األو�.
� المعهد. وضعهما أمام األمر الواقع،

أخ�� والد�ه �َقبوله ��
� ا قاطعا نظرا� لحالته الصح�ة، وهذە النقطة �� ال�� فرفضا رفض�

�ان �س�ش�ط لها غض�ا. لطالما أراد التغلب ع� مرضه، وكرهه
� المرحلة

ة خالل ط��ق دراسته �� كرها شد�دا، فقد وقف ع��
ف عن أصدقائه، ولزم الفراش مدة ل�ست

�
اإلعداد�ة؛ �عدما تخل

ف
�
� هذە المرحلة أ�ضا، و�تخل

ة. ال ي��د أن يتكرر األمر �� �ال�س��
عن حلمه الذي تم�� الوصول إل�ه. لما رأ�ا تعلقه �قرارە، أتاحا له
فرصة خوض التج��ة، الس�ما وأنهما لم �منعا عنه ش�ئا منذ

ە. ء إال وهروال إ� توف�� �
صغرە؛ ما فتح فمه ع� ��

� صغرە �الزائدة الدود�ة، ألقته ط��ــــح الفراش لشهور،
مرض ��

وأص�ب معها �ح� لم ينفع معها دواء وال فحوصات، ي�س
�والداە من الشفاء وأسلما نفسيهما للقدر، فأج��ت له عمل�ة
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ِتب له عمر جد�د.
�
جراح�ة، رغم االحتمال الض��ل لنجاحها، ك

ء، فزاد تعلقهما �ه �
�انت سعادة والد�ه حينها ال �سعها ��

� تعل�مه، ح�� �ستدرك ما
وحرصهما عل�ه. سّخر أبوە �ل ماله ��

أضاعه المرض. و�الفعل تمكن من تجاوز �ل العراق�ل
� المجال

والصع��ات. حصد أع� المعدالت، وظهرت ن�اهته ��
. �

� وولعه �الشأن الصح�� األد��
ال، اطمأنا عل�ه وودعاە. � �ا له م�� سافرا معه إ� مدينة ال��اط وا���
ور�ة للتعرف ع� رغم قساوة الِفراق، إال أن �عض االخت�ارات ��

� النها�ة.
ها؛ لتذوق �عضا من حالوتها �� الح�اة، والص�� ع� ُمرِّ

ها
�
ها وطول ق، فاأل�ام واألوقات، ِقَ�ُ مرت س�تان ��عة ال��

مرت�ط �دواخلنا. إ� أن جاءت السنة الثالثة ع� عجل، فاختار
موض�ع �حث التخ�ج، وطفق �جمع المادة العلم�ة، والحوارات
� قسم الحوادث

الم�دان�ة. �الموازاة مع ذلك �ان متدر�ا ��
ون�ة. �ج��دة إل���

� من � ال�� المجاور لمقر سكنه، مقتل طالب��
ە خ�� وقع �� هزَّ

ل والطالب الثالث. التفاص�ل � �ل�ة الطب، وفرار صاحب الم��
� تم فصل رأسيهما عن الجسد �ط��قة مجهولة. غ�� أن الجثت��
اف�ة. توجه إ� م�ح الج��مة ح�� ُ�عاين عن قرب، وما إن اح��
وصل ح�� است��� وجهه لرؤ�ة زم�ل المرحلة اإلعداد�ة؛
الضا�ط عمر ذو الجسم الممشوق، والعضالت المفتولة عكس
� حصانة خاصة س�ستف�د منها، � قض�ة �ع��

زمالئه. حضورە ��
� م�ح الج��مة ك�ف شاء، ع� النحو الذي أراد..

س�تجول ��
ره�ة غ���ة �س�طر ع� الم�ان، رائحة نفاذة �أن الج��مة
�
وقعت للتو. وضع �مامة ع� األنف والفم، ثم راح يتجول ��



36

الم�ان، لفت نظرە تحت أر�كة جان��ة عصا ملقاة وعليها جلد
مدب�غ، مكتوب عل�ه ع�ارة غ�� مفهومة:

«�اسم غمشون ديرف لمخ دمع تجد�م.»
� محفظة الظهر

طة أل�� �الجلد المدب�غ �� � غرة من ال�� ع� ح��
الخاصة �ه. ثم ترّجل من م�انه �عدما أخذ أ�ضا �عض األقوال
ة، فُشغٌل كث�� ي�تظرە. من الضا�ط عمر. توجه إ� الب�ت م�ا��
ما إن دلف إ� غرفته، ح�� وضع الجلد المدب�غ ع� المكتب

وأخذ �قرأ الع�ارات المكت��ة:
«�ل�سداس يولع لماز �ل�سداس»

ە. تل�� اتصاال هاتف�ا من ا من تفك�� ا كب�� � لقد أخذت الج��مة ح��
�ة كشفت عن استعمال ە �أن التحال�ل المخ�� صد�قه عمر �خ��
� �اد�ب ذا�رته، م�� قرأ موضوعا

�خور نادرة. انطلق ي�حث ��
مشابها. هرول إ� رف مكت�ته، حينما تذكر م�ان رؤ�ة الموض�ع
� حصل عليها �شق ب �عض المخطوطات ال��

�
أول مرة، قل

األنفس، فإذ �عنوان ع��ض �لفت ان��اهه، مكتوب �خط غ��
� المارد الج….).

واضح، وقد ت��ل �عضه (السلطان اإلف����
فة؛ ال�خور

�
واصل قراءته فهالته طقوس التحض�� الم�ل

االف��ق�ة، الثع�ان األسود، ودم �عض الحيوانات لرسم دائرة
هل أ��� وقت وق�ع

ُ
تتخللها مجموعة من الخطوط واألرقام… ذ

نظرە ع� نفس الع�ارة الموجودة ع� الجلد المدب�غ الذي أخذە
من م�ح الج��مة. هنا تأ�د من فرض�اته؛ ت�قن أن القض�ة لها
ارت�اط �السحر، وأن الط��قة المحاك بها الجلد تدل ع� ساحر
. خاطب � تحض�� المارد األ���

ف؛ فال�لمات ُ�ستعمل �� مح��
� إن ت�لل

نفسه لحظتها: «مادة دسمة لل�حث، وللّسبق الصح��
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االس�نتاج �النجاح وتمكنُت من الوصول إ� ه��ة القاتل». �ان
الوقت ل�ال، أخذ الهاتف وأخ�� عمر �أنه توصل إ� معط�ات

� المكتب.
مهمة، فعقد معه موعدا عش�ة يوم غد ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(٣)
ة سنة، فلم �ظنا مرَّ ع� آخر ن��ة أصابته ما �قارب خمس ع��
� واتصال � ملفه الط�� أن تعاودە �عد هذە المدة. أت�ا حامل��
. �دأ �فتح ح للطب�ب الحا�� أ��� ف ع� حالته؛ ح�� ��� �الم��

عي��ه فُسمح لهم �الدخول.
أمرهم الطب�ب �أال يتحدثوا معه ح�� �ستع�د �امل وع�ه �عد
غيب��ة لخمسة ع�� يوما. ال أحد �دري ماذا رأى خاللها، هذا إن
� عالم خاص.

�ان رأى ش�ئا، أم أنه انقطع عن العالم وسَبح ��
� الفرحة � ومالمحهم تتأرجح ب�� دلفوا إ� الغرفة رقم ستة وست��
� من � �استعادته �عضا من وع�ه، ومتوجس�� والتوجس، فرح��
� الجميع ينظرون

أعراض جان��ة قد تص��ه، أو أصابته� ���
ل�عضهم �عضا، وهو يتفحص وجوههم. منتظ��ن ما س�نطق

�ه.
وهل س�نطق؟

ِدِهم؛ ظل السؤال معلقا لصمت أل��
�
� َخل

سؤال طرحه الجميع ��
�سطوته ع� الغرفة. لم �ستطع أحد أن يتجاوز دقائق االنتظار
ا وُ�ن�� سطوة الصمت� إن أصعب ما قد و�ط�ح سؤاال م�ا��
�فعله اإل�سان أن ي�تظر� تصبح الدقائق حينها ساعات،
والساعات أ�اما، واأل�ام سنوات. يزحف الوقت ع� األعصاب
فها، وع� المزاج ف�عت�ە. �دأ سا�� �حرك فمه، وتهللت � و�ست��
أسار�ر الوجوە. هل �مكن أن �فعلها و�ن�� هذە اللحظات

العص��ة؟�
اغرورقت عينا األمِّ �الدم�ع، فقد أحست �معاناته وهو �حاول
 أن �شعر �أن داخلك

�
أن يتحدث فال �قدر. هل ج��ت يوما
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� ال�الم وال�اخ، وخارجك �ك�حه� أن تكون مكتوف
يرغب ��

ال�دين ل�س لد�ك ما تقدمه وال ما تؤخرە، وال تملك سوى
�
االنتظار والدعاء� وقف األب وآالف األف�ار واألسئلة تدور ��

� ابنه ال�كر، لم � صمت من عي��
رأسه وهو يرى الدم�ع �س�ل ��

�جد ما �ع�� �ه، شعر �لسانه مق�دا. فحرف واحد قد تكون
عواق�ه وخ�مة�

صد�قاە سع�د ورش�د عجزا عن اس��عاب ما �حصل ففتحا
فميهما، وظّ� يراق�ان الوضع، ومن الداخل �جلدان نفسيهما
�س�اط اللوم، فلو أنهما ذه�ا معه حينما دعاهما لما وقع ما

� صمت مطبق، واس�ند إ� الجدار.
وقع. أما عمر فدخل ��

� ال يزال �حرك فمه �صع��ة �الغة، والجميع متوجسون. ب��
� جمعت � ر�ط للمناس�ة ال�� تكذ�ب وتصديق لما �حصل، و���
الوجوە من حوله، استمر س�الن الدم�ع ع� وجن��ه
، مواصال نفس الحركة لفمه الذي أ�� أن ين�س ��لمة، � الشاحبت��
� أ�ت أن تتحرك. �عد لحظات سادها الصمت وأطرافه ال��
واألف�ار المختلطة وال��عة، تدّخل الطب�ب الذي راقب عن
� الحد�ث وتح��ك أطرافه، فقرر أن

كثب محاوالته المتكررة ��
: � الحالة، وق�ل أن �فصح عن ذلك، نطق سا��

�ع�� رأ�ه ��
ّ وأراد أن � ، لقد رأيته �عي�� � ال يزال هار�ا، هو من قتل الطالب��

� أ�ضا. �قتل��
ما رآە وما �جري اآلن، أي صلة ل��طه مع �عض� أشار الطب�ب
هم ق�ل الدخول إ� للجميع �أن �لزموا الصمت، فقد أخ��
، � له ال�ث�� الغرفة، أنه قد �قول �الما غ�� مفهوم لهم، وقد �ع��
خمسة ع�� يوما كف�لة �أن يرى فيها المرء األعاج�ب، وال أحد
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� أي عالم �ان. زاد ترقب الجميع، وهو يتفحصهم
�دري ��

بنظراته، الوجوە تتداخل ف�ما ب�نها. الرجل الغامض، سائق
ثار، سع�د، عمر، رش�د، األب واألم، س�ارة األجرة، الرجل ال��

والطب�ب.. واصل �المه:

�
�� � ، وطرحت�� �

�ة الشمس، لم آخذ احت�اطا�� �� � عاودت��
� تعاف�ت �ش�ل دائم، إذ بها

الفراش، صحيح؟ حس�ت أ��
� لم أتعاَف �عُد. ، كنتما محق��ْ � ت�اغت��

هنا أخذ الطب�ب زمام األمور، �عدما أحس أن الفرصة موات�ة،
جع وع�ه �مح�طه وما وقع له: وأن سا�� اس��

، ولوال أن � أصابته ق�ل سنوات رجعت �حدة أ��� الن��ة ال��
� �عدما وجدە محرورا يتلوى ع� الشا�� تداركه أحد المصطاف��

فارق الح�اة ولم نتمكن من إنقاذە.
�
؛ ل وأ�� �ه إ� المس�ش��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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متجر األلعاب
� حصل خ�ج سف�ان إ� ال�� وهو �عانق ألعا�ه الجد�دة ال��
� المستوى األول، �عدما نال المرت�ة

عليها �مناس�ة نجاحه ��
� �ل مناس�ة تغدق عل�ه أمه �ألعاب متنوعة؛ ل�ن �الل

الثان�ة، ��
رغم نجاحه وحصوله ع� المرت�ة األو�، لم �حصل ع� أي
ل ممس�ا �لعبته القد�مة، فمذ � هد�ة. جالس ع� عت�ة الم��
� ع�د م�الدە الثالث وهو محتفظ بها. الذكرى

أهدتها له أمه ��
الوح�دة المت�ق�ة من أم أعطت �ل الحب والوئام البنها ال�كر،
ە؛ فقل�ه ال �عرف ظل مب�سما رغم ما يراە من ألعاب �مل�ها غ��

س��ال للحقد والحسد.
� تخ�ط. إ� أن

�� � ، والجن�� مرت ثمان ساعات والوجع لم �ف��
� مكتب طب�ب زحف الشعر األب�ض ع�

�� � استقررت وزو��
� اإلجراءات و�دخالها إ� غرفة العمل�ات،

جاە �اإل�اع �� رأسه؛ ن��
فلم تعد هناك قدرة ع� تحمل الم��د من اآلالم، لم �لتفت
الطب�ب لحدي�نا، �أن ال�الم لم �كن �عن�ه، وانطلقت من فمه

�لمات مثل الرصاصات:
ادفع نجري لزوجتك العمل�ة الق���ة، إن لم تدفع؛ خذها لتلد

لك� � � م��
��

�
� عرو��

، والدماء الحارة تغ�� �� �
أحسست �الرصاصات تع�� ك�ا��

��عة، وعيناي تحمران من الغضب، أردت أن أثور ولم أقَو ع�
�
� المتوجعة، فلم أرغب �� � إ� زوج�� � حان�ت�� ذلك. نظرت �عين��

: � إضاعة م��د من الوقت. اس�شفت تلك ال�لمات وواصلت طل��
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� س��ل أن يرى مولودي النور،
أنا مستعد ألي ضمانات جزائ�ة ��

� أي مكروە؛ ما �ان مدخرا من المال للوالدة وال �لحق زوج��
انق�� ق�ل شهر، عندما مرض الطفل ال�كر، و�انت العمل�ة
�
الجراح�ة �� الحل الوح�د الس�ئصال الورم ق�ل أن ين��� ��

الجسد �له، و�ستع�د الطفل عافيته.
لم �عرنا اهتماما. و�نظرة محتقرة أخرجنا وأغلق مكت�ه. �ق�ت
أثور من الداخل �المجنون أمأل أرجاء المس�ش�� جيئة وذها�ا،
�
، أحاول طردها، شعرت أ�� �

� أذ��
و�ق�ت صدى �لماته تدوي ��

� ع� مقعد مكتوف ال�دين، ال حول �� وال قوة. أجلست زو��
متهالك، �انت مشدوهة لم تن�س ��لمة، طفرت الدم�ع من
�
� يتخ�ط �� ، وتص�ب جب�نها �عرق �ارد، والجن�� � ��ت�� عي�يها ال��
رحمها، �أنه �مارس ش�ال من أش�ال االحتجاج ع� مشهد يث��

الغث�ان.
تحركت الس�ارة �صاحبها قاصدة ع�ادته الخاصة، ف�عد اتصال

ات من المر�� � التلب�ة، تار�ا الع��
دد �� � طارئ لم ي��

هات��
ي�تظرون دورهم، وأنا را�ض خلفه أستعطفه علَّ الرحمة تتخلل

قل�ه الجامد جمود أرض صلدة.
دكتور، دكتور..

� لم �سمح له األ�ام �امتال�ها، انبهر �الل بتلك األلعاب ال��
ة تكسوها ، تم�� لو أن له غرفة كب�� وأطلق العنان لخ�اله الصغ��
ألوان زاه�ة، وتضم جميع األلعاب، ار�سمت ع� شفت�ه
� اب�سامة ب��ئة، وهو �داعب حلمه ممتط�ا حصانا ت�� الصغ��
� �مل�ها صد�قه خش��ا رفقة أب�ه، ومرتد�ا �دلة فارس، �ال��

سف�ان.
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دكتور، دكتور..
أغلق نافذة الس�ارة، وأشعل س�جارة، ثم مع أول نفثة لدخانها

أطلق الس�اب واللعن من فمه:
ال �مل�ون المال و��سا�قون ع� إنجاب األطفال، �أنهم

� األخ��
�حصلون ع� جوائز، ال أدري ك�ف �فكرون� و��

� �ل أوقاته
� الذي �ق�� يتوافدون إلزعاج الطب�ب المسك��

�ة، ال ، �أننا مؤسسة لألعمال الخ�� � خدمة المر��
مخلصا ��

� ر�ت بهذە ال�لمات ع� � والحم�� شغل لنا غ�� الم�سول��
. � ە الذي حاول االس��قاظ، وم�� �شق الط��ق اإلسفل�� ضم��

� كشالل تنفست الصعداء وا�سا�ت الدم�ع من غ�� طواع�ة م��
منهمر، لطالما حاولت ح�سها �� ال أظهر ضع�فا أمام خ�ث
الطب�ب ونذالته، ل�ن دون جدوى، فأح�انا الدم�ع �� الوس�لة

ة عما �خالج مشاعرنا من الداخل. الوح�دة المع��
� تزا�د…

� تخ�ط.. والوجع ��
�� � الجن��

ال صوت إال صوت ال�اخ، العرق يتدفق ع� جب�نها كس�ل
، فجأة � ت�� ل �األنهار من عي�يها الصغ�� � منهمر، والدم�ع ت��
ت جسدها الواهن رعشة رهي�ة، وشخصت عيناها، توقف اع��
�ط ح�اتها، مشاهد الرحلة الط��لة التخ�ط، وتراءى أمامها ��
من التجارب والحب، والفاقة واآلالم، ح�� انتهت بها إ� هذا

الم�ان الحق�� �أصحا�ه.
� جثة هامدة ملقاة ع� األرض، عدت مهروال فوجدت زو��
� بركة دم. �دا المس�ش�� حينها كساحة إعدام، �ل

وسا�حة ��
� � حب�ب�� من �لجها من غ�� مال �كون م�له المص�� ذاته. فارقت��

، أحب�نا �عضنا رغم قلة ح�لتنا، �
� �شاركت معها أغلب لحظا�� ال��
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�
� ط��ق من أحّ�ا �عضهما، وأخلصا ��

فلم �كن الفقر عق�ة ��
ذلك.

ى ودە لواجهة متجر فارە، دخل إ� المحل، واش�� عاد من ��
ل. دارت الدن�ا دورتها � �عض الهدا�ا، ثم انفض راجعا إ� الم��
� ر�عان

� ب�ت جدته، لتع��ض حنان أم غادرت ��
ملق�ة �طفل ��

� حلمه حب�سا لخ�اله، وتنهد �صوت بريء، ق�ل أن
ش�ابها، ���

يوقظه صوت أب�ه وهو ينادي عل�ه:
�الل، �الل..

استدار فرأى أ�اە محمً� ب�عض الهدا�ا المقتناة من المتجر الفارە
� الح�اة لم ي�س أن �شارك ابنه

�ما �ان يتمناها، فرغم ا�شغاله ��
� �سيها جع ثغرە ال�سمة ال�� فرحة نجاحه الدرا�� األول، و�س��

. � مع مرور األ�ام، وت�الب السن��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لقاء �ال موعد
� شوارع

، فخرجت أتجول �� تقا�� تلطخت السماء �اللون ال��
�
�� �

مدينة طنجة متنفسا هواءها، ومستمتعا �مسائها، كعاد��
� خضم ح�اة مليئة �المتاعب، تعت�� الجولة

نها�ة �ل أسب�ع. ف��
المسائ�ة المتنفَس الوح�د. �مجرد ما تقا�لت مع ال�حر
.. �

ت أورا�� � و�ع��
� ر�ــــح مفعمة �الح�اة، أ�قظت شجو�� اجتاحت��

� �ذراعيها مع عناق حار. لحظتها جرت نحوي إحداهن وطوقت��
�عدها ��لتا �دّي، وأتعرف مالمحها، فال أعرف من

�
حاولت أن أ

، أن أحتج ع� � س�تجرأ ع�� بهاته الط��قة� أردت أن أز�حها ع��
� أنصهر، اقتحامها، ولم أجد طاقة لذلك. فحرارة أنفاسها جعلت��

أذوب دون أن أحس.
� و�ق�ت � وظهري معات�ة، ازداد تعج��

ب ع� كت�� طفقت ت��
عاجزا عن صدها، أنفاسها الحارة متواصلة، و�داها الناعمتان،
�اتها توجع، � تارة. لم تكن ��

� ع� كت�� �ان�� � تارة، وت�� تطوقان��
� فقد �انت مختلفة، م��جا من الراحة واأللم. أغمضت عي��

� عتاب الحب��ة � أف�اري. وانطلقت تعاتب��
مس�سلما غاصا ��

ة، � مدة ل�ست �ال�س�� � عتا�ا شد�دا، �أنها تعرف�� لحب�بها، عات�ت��
� سم�� ل�لماتها.

عتاب الفاقد لفق�دە، فلم أملك إال أن أر��
: عت �لماتها تقطر من شفتيها كشهد مص�� و��

، � ت االبتعاد ع�� � واخ�� �ل يوم أنتظرك، أنتظرَك، ل�نك �س�ت��
ت � أ��� الحاالت ق��ا، كنُت دائما ق���ة منك ل�نك اخ��

ح�� ��
، لم ت�اِل �ما �ان ب�ننا. � أن تتجاهل��

ا من � وظهري، واستغ��ت كث��
�اتها ع� كت�� واصلت ��

�لماتها، حاولت الغوص أ��� لفك رموزها، ل�ن دون ن��جة� فال
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� يوم من األ�ام، هل
� كنت ق���ا ��

� ابتعدت، وال أ��
أذكر أ��

� شخصا آخر؟� حس�ت��

أردت دفعها ��لتا �دّي، ح�� أتمكن من رؤ�ة وجهها، ل�ن أ�� ��
� خاضعة لها، �انت الصدمة

ذلك �عد أن خارت قواي و�ل أطرا��
� ط�اتها ما ه �جد ب��

�
، وعق�� هائم �حلل �لماتها عل �ستحوذ ع��

. � � اجتاحت�� ة ال�� �كون �لسما للح��
ة صوتها. هل � �مشاعر ج�اشة، وخفتت ن�� ت معاتب��

�
واصل

� هذە المعاناة من ح�ث ال
؟ �ساءلت، هل �س��ُت �� س����

� صوت ، فقاطع�� �
� �اد�ب ذا�ر��

عُت أ�حث �� أدري؟� ��
�
� أعرف هذا الصوت، �أ��

� شعور و�أ�� ���
�
�ش�جها الخافت، تمل

قض�ت سنوات ط��لة معه. هنا فقط �أن صفعة ق��ة هوت
�
� المت�ق�ة، لدرجة أنها أعادت سنوا��

ت أورا�� ، �ع�� ع� وج��
األو� إ� الشط. تذكرت الطفل الذي لم يتجاوز سنواته
، تذكرتها ج�دا، كنت سأ�ادلها نفس العتاب الخمس وهو �ك��
اجعت عن ذلك، تجمدت � �ه، ل�ن زاد �ش�جها ف�� الذي ابتدرت��
، وارتجفت شفتاي، ���ت دمعة حارة ع� خدي، �

� م�ا��
��

فضحت �ل مشاعري. ما حاولُت إخفاءە وتجاهلته، طفا ع�
� �س�تها بهذە الط��قة، ج��ت وراء . كنت قاس�ا ح�� وج��
�
، كنت مخطئا، مخطئا جدا �� � وي ظم�� �اب حس�ته ماء س��

� تجاهلتها �ل هذە المدة غ�� آ�ه و�� ق���ة
حقها، أُ�عقل أ��

؟� � م��
ال أدري ك�ف استطعُت �س�ان تلك الم�المات االنفراد�ة الخال�ة
��ف، لحظة الط�ح ال��ــــح ال�ع�د عن النفاق � من ال�ذب وال��

والخداع، دون أن نخ�� أذنا تتلصص علينا.
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� � للح�اة فعصفت �� افتقدتِك �ما افتقدُت حواراتك، سلمِت��
� ظللت أحاول الوقوف، � قت�ال، ل��� عواصف �ادت تردي��

� لم أتذكرِك ح��
� أ�� ق�� ا، أتصدِّ � كث��

ت ح�ا�� أسقط وأقف. تغ��
�
� أحلك الحاالت وأصعبها� لم أعمل بنص�حة درو�ش؛ و��

��
� � لل�حث عن الح�اة �س�ت أن أع�ش و�س�تك. عصفت ��

ط����
� من

ء يهز�� �
� �ل ضعف �ان ��

الح�اة �ش�ل ال تتصور�نه، ��
، هل �ان هذا صوتك؟ ك�ف لم أن��ه لذلك� كنت �

أعماِق أعما��
� لك �اال� كنُت تائها، كنِت ق���ة للحد � أح�انا وال أل��ِ تنادين��
� حق من �كون

الذي لم أستطع رؤ�تك ف�ه، فدائما ما نخ�� ��
ا، و�عرف حق�قتنا؛ عي��نا ومزا�انا. ق���ا مّنا، ألنه يتجاوز عّنا كث��

را ط�عا� � ل�ن هذا ل�س م��
� س��ل

� كنت متهورا جدا، تجرعت صنوف المرارات ��
ف أ�� أع��

، �ما كنت �
� ف�ه، و�مأل صوتك جن�ا�� جع�� اليوم الذي س��

، � �الدفء. دائما ما كنِت وف�ة �� ، وتغم��ن�� � � طفول��
�� � تفعل��

� �دي دون أن أن��ه. � لحظة ت�ه ���ت من ب��
ل�ن ��

� قل�ال، وأردفت معات�ا:
ْدت من صو�� صعَّ

� قادرة ع� ال�اخ ��ل
� الخطأ، ألم تكو��

� م�� �� ل�نك ت�شارك��
، فلم �كن مجال �

� بها �ل أر�ا�� ما أوت�ِت من قوة، �خة تزعزع��
ك الح�اة� � خضم مع��

ألن��ه لك دون تلك ال�خة ��
توقف �ش�جها، فحس�تها مصغ�ة ل�ال�� الذي لم تبح �ه
، شفتاي. أحسست بها �أنها تحاول أن تعقب ع� �ال��

فن�ست ��لمات حان�ة:
ولقاؤنا اليوم؟�

ة: أجبتها بنفس الن��
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� شوقك ملته�ا، موقظا لقاؤنا اليوم �ان مختلفا، فقد لفح��
جذوة ظن�تها لن �شتعل أ�دا.

احتكرُت الحوار ولم أعد أسمع لها حسا، أَصَدقت �ال�� أم أنها
تها واه�ة؟ فمن س�شتاق س�خوض �ل � واعت��

را�� لم تلتفت لم��
قدم ع�

�
المعارك، ومن أحب ال �مكن أن ي�� محب��ه، وأنا لم أ

ا دون سماع أي رد، أو أحس �حرارة أي معركة. ت�لمت كث��
� برودة شد�دة، مناقضة ت�� أنفاسها، لم أعد أحس �الدفء، واع��
� أقف وح�دا ع� � فإذ �� لما �ان ق�ل لحظات، فتحت عي��

كورن�ش المدينة الهائمة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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العودة
أف�غ جام غض�ه ع� مديرە، وخ�ج م�عا من مكتب
� إتمام أعماله ن��جة إرهاق م��ر

االجتماعات. تهاون مؤخرا ��
� توتر العالقات، وانقطاع التواصل.

اجتاحه، ف�ان ذلك س��ا ��
وصل إ� س�ارته �عدما تمكن منه المطر، أشعل س�جارته ب�د
مرتعشة، ثم أعلن الس�اب والشتم، للمدير و�ق�ة الزمالء. شقت
الس�ارة ط��قها ��عة مفرطة، تمرق من الض�اب ال�ث�ف،

والمطر الغ��ر.
أمسكت ب�د ابنها و�� ت�تظر س�ارة أجرة تنقذها من هذە
ي ألعا�ا � جو صحو ل�ش��

األمس�ة الظلماء، خرجت من ب�تها ��
� س�ته األو� من المدرسة، ل�ن لم تمض

�مناس�ة نجاح ولدها ��
إال س��عات ح�� تجمعت الغيوم، وانقلب الجو ماطرا عاصفا.

ازداد المطر غزارة وتخللته بروق ورعود، والس�ارة الزالت �شق
ط��قها �مصابيح أمام�ة معطلة وسط شوارع ال�لد الموحشة
� إصالحها؛ �س�ب

� وهو متهاون ��
والخال�ة. منذ األسب�ع الما��

� العمل. صع��ة الط��ق أمامه، جعلت
انهما�ه المستمر ��

�
جلسته متوترة، �مسح الزجاج �طرف قم�صه، والس�جارة ��
�
�دە، وال�د األخرى تمسك المقود، شعر �دماء حارة متدفقة ��

ر يتطاير من عي��ه. تابع نفث دخان س�جارته وجهه، و��
د للحظة فإذ كقطار غاضب. �ان �دخن ع� غ�� عادته. ��
�عقب الس�جارة �حرق �دە، ثم اصطدام عن�ف صاحبته �خة
� غفوة أوقفت صوت المطر الغ��ر. لم �در ما حدث فب��

وهفوة، وقع االصطدام، ل�نه لم يتوقف…
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لم يتوقف، انتا�ه الذعر، أحس �اختناق فأزال ر�طة العنق،
وانطلق قل�ه �خفق ��عة. ب�نما �ان ضغط ره�ب �شد ع�
� حاول � جسدە، و��دين مرتجفت��

دماغه. �ت رعشة غ���ة ��
� الزجاج

ء ما ظل عالقا �� �
الس�طرة ع� مقود الس�ارة. ��

، �ماذا اصطدم؟ األما��
ق � خ�فة �خ��

� محاولة الس��عاب ما حصل، است�مل ط��قه ��
��

ء ع� الط��ق معتما و�ال ش�ل، رغم أن �
الض�اب. �ان �ل ��

الوقت لم يتجاوز الخامسة مساء. �أرجل مثقلة ولج إ� الب�ت
مرت��ا والخوف والرجفة تنهش جسدە الضع�ف، هوى ع�
��رە �جسدە المتهالك، طال�ا لراحة افتقدها من شهور،

وأص�حت أف�ارە مجرد كواب�س.
� الص�اح أتم جميع اإلجراءات؛ و�عدها رجع إ� �لدە �عدما

��
تاح. لم تعد له قدرة �� يتم أن� �ل ارت�اطاته، وطلب إجازة ل��
عمال، خارت قواە وتمكن اإلرهاق المر منه. استق�لته زوجته
ل �اب�سامة ع��ضة، واستق�لها بوجه خاطف، � عند �اب الم��
� الخوف والدهشة. طرحت عل�ه زمرة فتأرجحت مشاعرها ب��
من األسئلة، ل�ن �دت أسئلتها كصدى صوت ال �عود إال بنفس
� أذن�ه. شعر �الدماء الحارة

األسئلة. فال تزال ال�خة ترن ��
� أضلعه. تمل�ته � وجهه، وا�ت�� �الصمت الصارخ ب��

متدفقة ��
رعشة وشحب وجهه، أمسكت ب�دە؛ فاس�ند عليها وصاحبته

إ� غرفة النوم �صمت غ�� معتاد.
انتفض من فراشه يرتعش وأسنانه تصطك ب���ة؛ هاجمته
� رأسه، ودقات قل�ه ت�سارع وهلعه

ال�خة كف�ضان صارخ ��
ة الراحة، يتعا�. رغم مرور ستة أشهر ع� رجوعه، وتمد�د ف��
ا، ورغم إال أن ال�خة ما تزال �سكن أذن�ه. ساءت حالته كث��
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ء، ف�عض اآلالم خرساء، �
ترددە ع� الطب�ب النف�� لم يبح ���

ل من حينها، � � حب�س الم��
ال �مكن أن توصف ب�ضع �لمات، ���

ە � حالة ترقب، تنظر لزوجها وقد غ��ّ
وأص�حت زوجته �ل يوم ��

�
؛ من رجل مب�سم ومبتهج، إ� رجل ساهم �� السفر األخ��

� عي��ه.
، والدم�ع جامدة �� � ء، مقطب الحاجب�� �

الال��
ق معها نفس يوسف. قت شمس ص�اح جد�د، ل�ن لم ��� أ��
� � ح�ة وتمتم ��لمات، أخذ �عض المال وخ�ج ع� ح��

تنهد ��
غرة من زوجته؛ منهوك القوى �أنه خارج لتوە من عمل مرهق،
ا. ما إن � أحضان المدينة العت�قة �جر ساق�ه جر� يتجول كـتائه ب��
لمح امرأة برفقة ولدها ح�� م�� نحوها م�عا، أخذ �عض
. وقفت األم متعج�ة واستأنفت � المال من جي�ه وأعطاە للص��
� ر��ة. كرر األمر نفسه مع �ل امرأة تصطحب ابنها

ط��قها ��
ح�� تمكن منه التعب، واس�نفد ما معه من مال. شعر �الضعف
� ساق�ه، وأنهما �ال�اد تحمالنه. ثم توجه إ� د�ان

الشد�د ��
ى منه �عض الحاج�ات �ما ت��� معه من در�ــهمات وعاد إ� اش��
ل. لم �َشأ زوجته معات�ته عن خروجه دون إخ�ار، � الم��
واستق�لته �اب�سامة ظنت معها أن حالته قد تحس�ت. دلف إ�

غرفته فهوى ع� ��رە �من سقط من شاهق.
اس��قظ فزعا مضط��ا والدم�ع ت�ساب من عي��ه ع� صوت
� أذن�ه. يرى امرأة برفقة ابنها

� ال زالت ترن �� ال�خة ال��
الممسك ب�عض الهدا�ا المحطمة، وقد تمكن منهما المطر،
� غرفته وث�ابهما ملطخة

ف من جروحهما، يتجوالن �� � والدماء ت��
ان إل�ه �أص�عيهما، و�نظران له نظرة حقد وكراه�ة. �الدماء، �ش��

� م�انه.
ا�سعت عيناە �شدة و�سمر ��
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ال�خة تصم أذن�ه، أمسك �أذن�ه �حاول كتم الصوت النافذ إ�
أعماق أعماقه. حينها �دأ صدرە �علو و�ــه�ط ف�ما �ش�ه اللهاث،
انتا�ه خاطر مزعج �سلل إ� عقله �خ�ث، ورفع حاجب�ه
ل، �لحق � �اس�ن�ار. خ�ج من الغرفة م�عا، وع�ج إ� سطح الم��
�المرأة وولدها، وال�خة �شق رأسه، أخ�ج من جي�ه الح�ل
�ط ح�اته أمامه، اە وأخفاە عن زوجته، مّر �� الذي اش��

وال�خة تتكرر وتتكرر ح�� �اد صداها �صمُّ أذن�ه.
� المدينة الهادئة، تحسست م�ان زوجها

صدح آذان الفجر ��
�
� �ا��

فلم تجدە. تمل�ها الخوف، نادت عل�ه فلم ُ�جب. �حثت ��
الغرف، فلم تجد أثرا. �دأ ي�سلل الذعر والقلق إ� نفسها
� هذا الوقت المتأخر؛

تدر�ج�ا، ما من م�ان �مكنه الذهاب إل�ه ��
قررْت تفقد السطح رّ�ما أراد أن ي�نفس �عضا من هواء الفجر
المنعش، فصعدت. �لعت ر�قها �صع��ة، وانفجر الدمع من
ا من رقبته �ح�ل. و�خت �خة عي�يها حينما رأته معلق�

� هذ�ان أعق�ه سقوط.
ك�ت فيها صمت الفجر، ودخلت ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الخطيئة األو�
فتح عي��ه ع� معالم غرفة �اردة ال ي�دد قساوتها إال فراش
� الطابق الرابع، من ب�ت �عج �الص��ان

ئ �ضمه وأمه �� مه��
� المخدرات وتجارها. �� �سكنه األستاذة فدوى، والحاج ومدم��
� �فة ال�� ّت �� سف�ان الذي حج خمس مرات، واألخ أحمد، والسِّ

لها تراقب الرائح والعائد. وسط هذا � � اليوم �له ب�اب م��
تق��

� � ح��
ل �جري هنا وهناك، �� � � نهارە خارج الم��

الخل�ط �م��
� تهافت مستمر. وش�اوى

� غرفتها، وال��ائن ��
� األم يومها ��

تق��
ب ع� � آخر يومها آثارا للشجار وال��

، فتجد �� الجارات ال تف��
ابنها.

� تعرفت ع� الفارس �دأت الح�ا�ة ق�ل ع�� سنوات، ح��
المغوار الذي فتح قلعة قلبها �مفتاح �لماته المعسولة، فدخلت
غمار قصة عنوانها الحب. غمرتها �ل أحاس�س الوئام، فوثقت
قت شمس ر��عها معلنة انتهاء الخ��ف، �مشاعرها وت�عتها. أ��
خطوة فخطوة، ومن لقاء إ� لقاء، فاضت المشاعر وغمرت
، َب��ا ممل�ة من حب ع� شا�� الوجدان. ارت�طت �ه أ��� فأ���
� أحالمها.

� الخ�ال، و�دأت صورته ت��دى ��
ساحل، وس�حا ��

ظنت أنهما س�كت�ان أروع قصة حب.
***

ء، أفقت ع� صدمة مختلفة، �
جاء اليوم الذي سكن ف�ه �ل ��

ء إال لصمت �
لم �كن هناك من �الم �قال، المص��ة ال تحتاج ل��

فا �اللعب ثق�ل �خفف من هول الصدمة الثق�لة. �ان مح��
� وحل ال

� من ورق؛ فاشتعل. غرقت �� �أعواد الثقاب، و�ان قل��
ء أما�� �

� �مشاعر متضار�ة. تلطخ �ل �� فرار منه، وامتأل قل��
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� � �
، موجة قضت ع� ممل�تنا �السواد، ولع�ت الهواجس برأ��
الرمل�ة المب��ة ع� شط الساحل، حينها ت�قنت أن ح�اة أخرى

. � ملته�ا�
� متوهجة وشو��

، تاركة عواط�� �
قد ابتدأت من غ�� إذ��

مرت أشهر وأنا ع� نفس الحالة، من حانة إ� حانة أجر أذ�ال
الخي�ة والقلق. خرجت من ب�ت والدّي �ال عودة، هرو�ا من
همسات قاتلة ت�تقل من ب�ت إ� ب�ت، وضح�ات ساخرة
� لبناء ح�اة جد�دة � محاولة م��

تقذفها أفواە شامتة ال ترحم، ��
ء وراء ظهري، �

ع� أنقاض ح�اة مضت. ح�اة تركت فيها �ل ��
� �الهدا�ا،

� و�غرا��
� تلب�ة طل�ا��

ددا �� تركُت والدّي اللذان لم ي��
غ�� أن هذە األش�اء لم ت�دد إحسا�� �الحرمان من الحب
�ن، ف�حثت عن الحب والحنان �أي فتاة �ستق�ل ر��عها الع��

ة. � م�ان آخر �ع�دا عن الممل�ة الصغ��
��

� عالمه وهذا العالم، لما � إ� العالم، ولو أنه خ��ِّ ب�� خ�ج اب��
� األمر�

��
ُ
� اخت�ار عالمه، ل�نه خ�ج إ� الوجود وق

تردد هنيهة ��
ل �عد الوالدة، اس�نفدت �ل ما �ان م�� � � الم��

ظللت شهورا ��
من مال؛ فلم أجد س��ال غ�� العودة إ� ما كنت عل�ه من ق�ل.
إ� مس�نقع ال مجال للشفقة ف�ه، ال مجال سوى لنهش اللحم
ب ال��ائن، والطفل �ك�� يوما �عد يوم،

َ
الطري والتلذذ �ه. َتعاق

� توف��
يرى أش�اە الرجال يتهافتون ع� ب�تنا، لم أتوا�� ��

�
، تردى �� �

حاج�اته �لها. ك�� و�دأ الو�� ي��ب إل�ه من غ�� إذ��
هاو�ة سح�قة من األسئلة. �ساءل عمن �دخل غرفتنا؟ من

هؤالء الزوار الغ��اء؟
� هو لم تكن شفتاَي تن�سان �أي �لمة، ه�� الوح�د الذي �قلق��
�
� مستق�ال زاهرا. وال��ائن �� جمع المال الذي يوفر �� والب��
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� � جمع الدراهم، وتناس�ت أن اب��
�� � تهافت. استغرقت �ل وق��

� أفواههم،
� مضغة ��

ان ال �ف�� عن ال�الم، وأ�� �ك�� ولسان الج��

�
و� حق�قة األمر وال مجال لمواراة الشمس �الغ��ال، تع�� ��

دراسته وفشل فيها ولم �عد �ط�قها، رغم �ل الدروس
ة، إال أنه لم تعد له أي ان�ة كب�� � ف م�� � � �ست�� الخصوص�ة ال��

� متا�عة دراسته.
رغ�ة ��

� و�اءت محاوالت إرجاعه �الفشل. � وك�� سأنقطع عن دراس��
� تهافت..

وال��ائن ��
� المال؛ فأغدقت عل�ه منه. كررت ما سقط

ظننُت أّن المش�ل ��
ف�ه والدّي، وتوقعت نتائج مختلفة� اختار ط��قا آخر غ�� الذي
� ال�� الذي �عج بتجار

�� ، آملته له. ل�ن أل�ن صادقة مع نف��
ث لما �جري المخدرات لن �جد غ�� هذا الط��ق س��ال. لم أ���
ة من المراهقة. � السنوات األخ��

وظننت أنها مرحلة ال�د منها ��
ا، اء ب�ت أع�ش ف�ه رفقته أخ�� � ل�� تمكنت من جمع مال �كفي��
� إ� تاجر مخدرات� �دأت الل�ا�� � غفلة م��

ل�نه تحول ��
الحمراء، يتذوق فيها صنوف السجائر من مل� إ� مل�،

يتج�ع كؤوس الخمر، و�رقص ع� أنغام الس�ارى.
� �ان تعرف ع� فتاة من نفس المدرسة الثان��ة الخاصة ال��
�درس بها، و�عد شهور من اللقاءات والمحادثات؛ نمت
�ا، فت�قن أنه الوقت األحاس�س والمشاعر �ما تنمو ال�ك��
المناسب ليتقدم �طل�ه، �عدما وثقت �ه وهو �علم تماما أنها لن
� �المكر � ممتلئت�� � واسعت�� � ب�يت�� ترفض له طل�ا. �عين��

والخداع، قذف من فمه كذ�ة معتادة معسولة:
. ل للتعرف ع� أ�� � غدا سأصطح�ك إ� الم��
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السمفون�ة
اس��قظ ع� صمت �اسح وظالم دامس، وصدرە �علو و�ــه�ط
� مح�ط ثائر. ظّل مغمضا عي��ه �أن غشاء

�موجة غاض�ة ��
ثق�ال عليهما، شعر �ألم �دق جسدە �ال�امل، رغم األلم أ�
ع� فتح عي��ه ح�� �عرف م�انه، �صع��ة �الغة استطاع
� الغرفة. لم �در� س�ب

فتحهما، فلم يَر سوى الظالم الذي غ��
� هذا الوقت المتأخر، هل هو الجو القائظ الذي

اس��قاظه ��
ء آخر� �

�ا من الخ�ال؟ أم هو �� �جعل النوم ف�ه ��
أر�� �دە فإذا بها تالمس رأس أحدهم �جوارە، تمل�ه الذعر
و�سارعت دقات قل�ه، و�اد ينطلق هار�ا صارخا، ح�� تذكر أنه
�ــها، وأن هذا صد�قه معاذ نائم �جوارە، � �ك�� � غرفته ال��

��
اجع عن فكرة هرو�ه حينها. عادت دقات قل�ه لطب�عتها، غ�� ف��

، ز�ادة , وال شخ�� أن صمتا م��عا �سود الم�ان، ال شهيق, ال زف��
� الغرفة. زم�له معاذ من الن�ع الذي ال

ع� اإلضاءة المنعدمة ��
ور�ا ؛ مما �جعل وضع سدادات األذن أمرا �� �ف�� عن الشخ��
ء �

تجن�ا للسمفون�ة المزعجة، �ما �سميها. ل�ن اليوم ��
مختلف؛ صمت مطبق �لّف الغرفة. تحسس أذن�ه ليتأ�د أنه ال
، �ضع السدادات، فلم �جد ش�ئا. لطالما �شاجرا �س�ب الشخ��
ە. خ�� مف�ح أن �كون معاذ قد تخلص من أنفه، أقصد من شخ��
� سواد قاتم، حلقه جاف ووجهه

� ��رە، سا�حا ��
ظل م�سمرا ��

ملتهب، وألم كف�ضان صارخ �دق �ل جزء ف�ه. تحسس ال��ر
نت، و�دأت ب�دە، فأمسك �الهاتف المل�� �جان�ه، شّغَل االن��
الرسائل تتوافد، انخفض ضوء الشاشة وانطفأ الهاتف، انتهت
ال�طار�ة. تمتم ��لمات غ�� مفهومة، ولعن الهواتف الذك�ة
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عيها. أراد النهوض من م�انه، فلم تظهر مالمح الغرفة، ومخ��
� جسدە. رفع

ء �شدە لل��ر، و�ت رعشة خف�فة �� �
أحس ���

الغطاء عنه، وهّم إلشعال المص�اح و��قاظ عدنان صد�قه
� هدوٍء تام، ح�� ي�شار�ا

� نفس الغرفة- المحب للنوم ��
-اآلخر ��

الخ�� المف�ح. ول�ن عدنان �ادرە �ال�الم:
ء. � ا، ارتحنا من السمفون�ة المزعجة، وس�نعم بنوم ه�� وأخ��

: رّد عل�ه �مكر�
�ة �نا هذە الغرفة مع قاطرة ��� آە، افتقدنا هذا الصمت منذ ا���
قد�مة، ثم أتبع �المه �قهقهة، وعادت الغرفة لسكونها وصمتها.

� الِ�شارة، واستأنف نومه، فخ�� ي�دو أن عدنان أراد أن �شارك��
�
� فراشه أمال ��

ب ��
�
مف�ح كهذا ال �مكن تركه ح�� الّص�اح، تقل

االستمتاع بنومة هن�ئة. �فتح عي��ه و�غمضهما محاوال م�اغتة
ودة مال�سه، و�مادة لزجة تغ�� النعاس، دون جدوى. أحس ب��

� شّغل الهاتف، ازدادت برودة جسدە، �د�ه، لم ي�ت�ه لها ح��
و�دأ يرتجف، أسنانه تصطك ب���ة، طرد فكرة النوم من �اله،
� م�انه متأمال الظالم الذي �لف الغرفة، أشعل

واعتدل ��
� أصا�عه. ت�دد � �س�ل من ب�� المص�اح ل�عرف كنه المادة ال��
ت الغرفة، ا�سعت حدقتا عي��ه، وجثا ع� ركب��ه الظالم، وأن��
� الدار فزعا، وهو �قال �صوت عال

��خة أ�قظت من ��
و�لمات ق��ة:

حنا. حنا، لقد مات واس�� لقد مات واس��
ل ع� �اب الغرفة، واقتحموها � ان وصاحب الم�� اجتمع الج��
�عدما أنهكوا ال�اب �دقات متواصلة وال مج�ب. وألول مرة تقع
، � � زائغت�� � الحائط �عين��

أعينهم ع� الشاب الوقور، �حملق ��
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� عرقه، ث�ا�ه ملطخة �الدماء، و�ــهذي ��لمات
مرتجفا، غارقا ��

غ�� مفهومة:
حنا �ا حنا �ا عدنان من السمفون�ة المزعجة، لقد اس�� لقد اس��

عدنان.
وجثة صد�قه الوح�د معاذ الذي �شاركه الغرفة، هامدة ق��ه
مقطوعة األنف، وقد غطت الدماء وجهه وال��ر الممدد عل�ه

والستائر المسدولة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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صوف�ا
� عمله، ال �الم

الهواتف تدق واحدا تلو اآلخر، الجميع منهمك ��
تحت الخط �ما تفعل ط�لة يومها:

َ
سوى محادثات الهواتف. ف

كة المنتجات التجم�ل�ة والطب�ع�ة ترحب ��م، ألو� ��
صوف�ا، ك�ف حالك؟

أعادت الجملة نفسها �أنها لم �سمع ش�ئا. واالستغراب �مأل
ك�انها.

� الموض�ع
� هذا الدور، فسأدخل �� �ما أنك أردت أن تلع��

ة. م�ا��
تها، َك من ن��

�
ح�ب مرة أخرى. غ�� أن الخوف تمل رّدت ع�ارة ال��

. ع ذهنها ي�حث عن تفس�� و��
ە؟ ، هل خمسة أشهر �انت �اف�ة لتغي�� �

ُمّ�ة أن تتجاه�� صو��
ع� فكرة اتصلت �� أ�ارك لك؛ م�ارك عل�ك ع��سك الجد�د.

أغلقت سماعة الهاتف والتوتر �اٍد عليها. أطالت النظر إ�
ن� كه ير� الهاتف وهو يرن مجددا، �ق�ت حائرة، هل تُرد أم ت��

� وجهها:
دخل المدير الس�د توفيق و�خ ��

س�دة صوف�ا، س�دة صوف�ا، هل أج�ب أنا؟�
ان�بهت لوجودە فارت�كت وأخذت سماعة الهاتف �� ترد:

كة المنتجات التجم�ل�ة والطب�ع�ة ترحب ��م، ألو� ��
، كنت . عرفُت أنك اشتقِت إ�� ة أجابها، مع ثقة أ��� بنفس الن��

أعلم ذلك ج�دا.
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� الوصول. ردت
السعر س�عج�ك �ا س�دي، منتجاتنا ال تتأخر ��

و�� تداري قلقها وتوترها.
نظر لها الس�د توفيق مل�ا وغمغم قائال:

وجن فت�اد عقولهن تغادر م�انها. وغادر مكتبها. أفرغت � ي��
� الهاتف:

غضبها ��
؟ �س�تك، و�دأت ح�اة جد�دة، � ، ماذا ت��د م�� � ماذا ت��د م��

؟ أال �حق �� أن أنعم �السعادة؟ فلماذا تتحدث م��
� �ما عرفتك، تج�دين التمث�ل، أنت برافو، برافو، ال تزال��
.. عفوا، �

� الن��ل �ا آ�سة صو�� الضح�ة وأنا المعتدي. �ستحق��
س�دة صوف�ا.

� �ك، أنت مجرم، وقد لق�ت جزاءك، فما ال أسمح لك �أن تقارن��
؟ هل أنت م��ض؟ �

� أنا؟ لماذا ت� أن تعكر صفو ح�ا�� ذن��
المر�� م�انهم المس�شف�ات، ال ح�اتنا.

قون لم ت�ت�ه لنفسها وقت �اخها. زمالؤها جم�عهم �س��
السمع والنظر إليها؛ فصوتها جاوز ضجيج الهواتف الذي �مأل
ودة إال الم�ان. حافظ ع� هدوئه، �عرفها ج�دا، ال �عاملها ب��

وتثور حف�ظتها.
، اشتقت إل�ك أيتها ش��

�
نعم، م��ض �ك، وها أنا عدت �� أ
. المشا�سة، أعلم أنك أ�ضا اشتقت إ��

لم �غ�� السجن ط�اعك، حس�ُت أنك ستخ�ج منه رجال. أقفلت
�
الخط. وسط ذهول الجميع. ط�لة الشهور الخمسة الماض�ة ��

عملها، لم �سمعوها تتحدث بهاته الط��قة.
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� الهاتف �ستغ�ث �من �ج�ب، وتركت صوته �عانق جدران
���

� األخ�� اختارت الرض�خ:
الغرفة. و��

، ماذا ت��د؟ � حيوان. ماذا ت��د م��
الس�دة صوف�ا�

ابتلعت ر�قها �صع��ة:
الس�د المدير، أعتذر، أعتذر، أنا..

� المكتب.
أنتظرك ��

ته. أجابها والغضب واضح من ن��
�ال�اد استطاعت الق�ام من ع� كرسيها. قصدت مكتب المدير،
� � مراد الذي ظنت أنها تخلصت منه، و��� وعقلها يتخ�ط ب��

ر، لقول �لمة ا عن م�� المدير الذي أهانته ق�ل قل�ل. �حثت كث��
� هاتف العمل، ول�نها لم تجد، مت�قنة أنه س�ك�شف

حيوان ��
أمرها ��عة إن �� حاولت ال�ذب. �لغت �اب المكتب، ولم

تصل �عد إ� إجا�ة تدافع بها عن نفسها.
ر يتطاير من عي��ه، تأملها ج�دا، ولم يت�لم. بوجه محمر وال��
، وظلت �ش�ك �ديها �غ�� هدف، دقات قلبها زاد توترها أ���
صارت كصوت ط�ل مشدود ��اد �قفز من صدرها، ت�لع ر�قها
�صوت مسم�ع. مراد الذي عاد �عد أن ظنت أنها تخلصت منه،
� التعامل مع

� تعرض إليها. تعلم ط��قته �� المدير واإلهانة ال��
� الموض�ع

المشا�ل، �ختار التالعب �النفس�ة، فإذا ما دخل ��
�كون التوتر قد تمكن منك، فال تعرف �ماذا تج�ب.

حاولت التهدئة من روعها، من غ�� ن��جة، فال هدوء ق�ل
�
الرج�ع إ� مكتبها. �حاول أن �حا� نظرتها، أن تقع عيناها ��
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عي��ه، ل�نها تحاشت النظر ط��ال.
صوف�ا�

نعم.
وسقطت مغش�ة عليها..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(٢)
� غرفة نوم �أثاث جد�د، �جلس سلمان �القرب من زوجته.

��
� مركز تجاري. لم �مض ع�

تزوج حديثا، �عدما تعرف عليها ��
ات � � األسب�ع الثالث �انت تجه��

� و�� تعارفهما سوى أسبوع��
ة الزفاف؛ �عد محاوالت فاشلة للزواج، لم �شأ أن �ط�ل ف��
� مضت �لها فشلت �س�ب طول المدة التعارف، فالتجارب ال��

و�انت نتائجها غ�� ُمرض�ة.
� وحصل ع� مهنة ��عا، عكس ما �حصل تخ�ج ق�ل س�ت��
� التخ�ج. لم �ذق طعم ال�طالة يوما. أحبَّ عادة للش�اب حدي��

� الدراسة، تقّدم لخطبتها، ل�نها رفضت
م��م زم�لته ��

ته أنه ال وتحججت �أنه ال زال �درس، ماذا س�قول ألبيها� أخ��
�مكن أن �ق�ل �ـطالب ال �ملك ش�ئا زوجا الب�ته. لم �كن لُ�قدم
� الموض�ع لو أنها لم ت�ادله نفس الشعور، إال

ع� محادثتها ��
أنها لم تق�ل تقدمه ألهلها، ومن يومها ترك فكرة الزواج جان�ا.

�عد تخرجه وحصوله ع� العمل، علم أنها تزوجت. من يومها
طرد فكرة الزواج من �اله نهائ�ا، فإم�ان�ة العثور ع� زوجة مثلها
� تجاهها، صع�ة التحقق، �ان �حس �انجذاب واطمئنان غ��ب��
�لما أراد �س�انها زاد تعلقه بها، لم تغادر أحالمه يوما إ� أن
� محل تجاري، أحس �ذلك االنجذاب

الت�� �صوف�ا ��
واالطمئنان نفسه، أحبها ألنها ذكرته �حب�بته، وتعلق بها جدا

تعلقه بها.
ة من الشد والجذب. حصلت وافق ع� عملها �عد أشواط كث��
، �عدما أع�اها ال�حث عنه. � ع� العمل ق�ل تعارفهما �أسبوع��
ور�ة، �االسم، والعائلة. لم لم �علم عنها ش�ئا، غ�� معلومات ��
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ا خش�ة أن �علم عنها ش�ئا �ض�عها من �دە، ُيرد أن �سأل كث��
الس�ما وأنها أح�ت ذلك الشعور الذي حسب أنه لن �عودە مرة
، فيوشك ع� أخرى. أح�انا يرى صورة م��م فيها �أنها ��
ها �قصته �� �كون ��حا معها، مناداتها �اسمها، اختار أن �خ��
ودة غ���ة، لم ت�ِد أي تذمر أو نفور، تعاملت مع األمر ب��
استغرب من ذلك، وأرجع األمر إ� نضجها، وأنها ال ت��د أن

تخ�ە.
� صمت. حينما اتصل �ه

� غرفة ورد�ة الجدران، يتأملها ��
��

ا إ�اە �حالة زوجته، ترك عمله ��عة والتحق الس�د توفيق مخ��
ها ا، وعزا ذلك إ� أعراض الحمل، ثم أح�� بها، اعتذر منه كث��
ا حلم األبوة س�تحقق، � خ�اله، أخ��

ل. راح ��ح �� � إ� الم��
ته م��م، ال زالت ذكراها لم تغادرە، أح�انا �سخر وس�س�� صغ��
� أنها تع�ش ح�اتها � ح��

من نفسه، ك�ف أنه ظل وف�ا؛ �حبها. ��
اث له، و�ج�ب نفسه؛ قد تكون �� أ�ضا ال تزال من غ�� ا���
قنا؛ ف�� ، من �علم� لوال ضغط والديها عليها، لما اف�� ّ �

تفكر ��
� الحب األوف�اء هم من �عانون و�تجرعون

. ف�� � أ�ضا �انت تحب��
صنوف العذاب.

، الموض�ع �
فتحت عي�يها ب���ة، وأخذت سماعة الهاتف األر��

ع� المنضدة �جانب ال��ر، ��عة:
نعم.. نعم.

� هاتفه النقال، نظرت
� الغرفة يتحدث ��

ان�بهت لوجود زوجها ��
إل�ه بتوجس. ان��ه لها فار�سمت ع� وجهه اب�سامة تقاوم

الذبول، وواصل �المه:
، أعتذر عن ذلك. وأغلق الخط. � خرجُت �س�ب مرض زوج��
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رجعت إ� حالتها، �عدما عرفت ه��ة المتصل. أغمضت
عي�يها، و�دأت تهذي.

مراد، مراد..
التفت إليها، وقد �ش�لت مالمح القلق والغضب ع� وجهه،
ها ح�� سكتت. �عد هنيهة استعادت �عضا من وعيها، لم �خ��
�
ء. استفاقت وال ُ�سمع �� �

�ما سمعه منها، ولم �سألها عن ��
أذنيها إال صوته وهو يناديها، حينما فتحت عي�يها وشاهدت
زوجها �ق��ــها، ظلت متوجسة، خش�ة أن تكون ت�لمت �ما

�خالجها.
، فقفزت إل�ه مجي�ة: ��

� � الهاتف الم�� سمعت صوت رن��
تك أن الذي �ان ب�ننا انت�، .. أخ�� � ؟ ماذا ت��د م�� � ماذا ت��د م��
وجة، وحامل. � � ل�� أع�ش، أنا م�� ؟ اترك�� � لماذا ت� ع� مالحق��
� ، دع�� � ، لماذا تضحك؟ ل�س ابنك، لم أخن زو�� �

� وشأ�� دع��
… �

أع�ش، ال تكّدر ع�� ح�ا��
قام من كرس�ه وقصد ال�اب مغادرا، �عدما تأمل حالها مل�ا ولم

ين�س �حرف، فعقله فقد القدرة ع� التحل�ل. �سج عقله ال�ث��
ە الس�د توفيق عن إهانتها له، من الس�نار�وهات، حينما أخ��
� الهاتف غ�� المفهوم، ل�نه لم �ظن أن األمر

وعن �اخها ��
بهذا السوء.. فالهاتف الذي قفزت للحد�ث ف�ه، عاطل عن
ة الحمل، إال أنه لم � ف��

ا عما �حصل �� العمل منذ مدة. قرأ كث��
ة من الممكن أن تصبح بهذا السوء، هل �ظن يوما أن تلك الف��

فقدت عقلها�
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الوأُد الّصارخ
مضت األشهر ال�سعة ط��لة جدا، ساعات �أ�ام ودقائق
�الساعات. ح��َّ �ح�� وم��م الغرفة وز�ناها �ألوان زاه�ة،
ة. ة من المال�س، وانتظرا قدومه �لهفة كب�� �ا أنواعا كث�� اش��
غمرتهما فرحة ال توصف، ف�عد زواج دام خمس سنوات،
� جن�ات

س�حل عليهما ض�ف جد�د يرسم مالمح السعادة ��
الب�ت. ه�أت حقي�تها ونهضت ب�طنها الممتد أمامها، مسندة

إ� ذراع زوجها وغادرا الشقة.
وصال إ� المس�ش�� واستق�لتهما رائحته المعتادة، فأحست
. ، وأ�مال المس�� �دوران يتغشاها، �ش�ثت �ذراع زوجها أ���
الم�ان ممت�� �الضجيج وال�اخ، ومشاهد مر�� تث�� الغث�ان.
مسحت براحة �دها ع� �طنها، و�أنها ت�عث األمل واالطمئنان
لجن�نها �� �كف عن التخ�ط وتحاورە: «ِاص��ِ فقد شارفنا ع�

ى النور». الوصول وس��
� �ساق إ� المقصلة. وزوجها � الردهة كسج��

تجر رجليها ��
� � الفينة واألخرى، متأرجحة أحاس�سه ب�� يتلفت إليها ب��

التوجس والف�ح، والسكينة والطمأن�نة، واألمل واأللم، م�سائال
� مع نفسه: «ُترى هل ستكتمل الفرحة هذە المرة �عد محاولت��

.«� � فاشلت��
جو ره�ب �خ�م ع� الم�ان، �اخ وع��ل، وسب وشتم.. دلفا
ٍّ إ� غرفة االنتظار �عدما اشتد المخاض. أْجلَسها ع� كر��
ئ �قاوم عوامل الزوال. قصد الممرضة ذات الزي ال�اهت، مه��
� جيبها، ولم تن�س ب�نت شفة، أشارت له �عينها أن

مدَّ الظرف ��
ي��عاها، ثم توقف عند �اب غرفة العمل�ات حينما أمرته
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. �
الممرضة �ذلك. نظر لزوجه وطمأنها، وت�لفت الممرضة �ال�ا��

جاء الطب�ب ع� َعَجل �مسح ح�ات العرق المتقاطر ع�
جب�نه الط��ل، مرتد�ا وزرته، ودلف إ� غرفة العمل�ات.

توقف الّزمن حينها، ومأل الزوج الردهة جيئة وذها�ا، �صل إ�
� رجال مسامعه ال�خات والمشادات ال�الم�ة ع� البوا�ة ب��
، وتزداد مخاوفه وتوترە، ينظر إ� �اب األمن وأها�� المر��
قت الجدران جاە أن �فتح. انطلقت �خة اخ�� الغرفة �أنه ي��
ومسامعه أقوى من سا�قاتها، زعزعت أر�انه وتصل�ت معها
تها أنها لزوجته، ظّل قل�ه يرتجف كورقة فرائصه، علم من ن��
شجرة تذروها ال��اح. توجه بنظرە صوب ال�اب، سمع خطوات
ِتح ال�اب وظهرت الممرضة ملطخة

ُ
ب منه، ف متثاقلة تق��

� �الدماء �أنها خارجة للتو من حرب شعواء، رمقها �عين��
� تغال�ان النعاس، وأشارت بنفس الط��قة األو� آمرة إ�اە ض�قت��

�أن ي��عها.
� �جوارها، تهلل � غرفة نومها، ألقت بنظرة إ� الجن��

استفاقت ��
� نوم

ا وتوردت وجنتاها �حمرة خجولة، رأته �غط �� وجهها ���
� كث�� من

ة، �شعر أشقر خف�ف، و�شبهها �� عميق، أحمر ال���
�
مالمحه. راودتها فكرة أن تضمه إ� صدرها وترقص �ه ط��ا ��

� �سطوته عليها، ان�بهت إ�
الغرفة، ل�ن األلم �ان ينخرها و�ل��

من حولها، وتالشت ال�سمة من مح�اها فجأة، ال�ل واجم ون�ع
من ال�سخط �ظهر من مالمحهم، جو مشحون ُ�جهض أ�ة

محاولة إل�داء الفرحة.
نظرت األم لولدها فأطلق زفرة حارقة �من تل�� حمال ثق�ال،
وتحدث وهو �ضغط ع� ال�لمات ممتعضا �عدما اسودت
� وجهه. لم �ستوعب م��م ما تلقته مسامعها، تحسست

الدن�ا ��
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� والمولود أذنيها، ومسحت عي�يها من أثر النوم، رمقته �ع��
اعة صامتة، وتندى جب�نها �عرق ثم �� �

� األخرى �� �الع��
�ت الحماة منها وهمت شهقت �ا��ة. �عد لحظة من الزمن، اق��
�ال�الم وص��ته تجاهها، كص�اد �جهز بندقيته للفتك �ف��سته.

، اتصلُت �من � ە، وهذە المشاهد ال �سته����ِ ال �الم عندي غ��
ء، س�حصل ع� أجرە �

س�ت�لف �األمر، ولن �ستف� عن ��
ِته. � �عد قضاء َمهمَّ

وس�خت��
قاطعها االبن �صوت خف�ض وصداع شد�د �دك رأسه:

ل�ن �ا أ�� لن�تظر قل�ال� قد يتطلب األمر عالجا فقط، نعرضه
ع� األط�اء أوال قد تكون إم�ان�ة للعالج�

ر يتطاير من عي�يها: أجابته �لهجة أشّد وال��
إذا أردت أن تتعرض لسخ�� فال تفعل ما قلته، وحينها س�كون
عل�ك أنت وزوجتك أن ت�حثا عن م�ان �أو��ما والمسخ

األخرس�
ف دموعا، � سقطْت عليها الع�ارة �الصاعقة، شعرت �قلبها ي��
ات، ما ترا� إ� أذنها حق�قة ال حلم، � عي�يها الَع��

وترا�مت ��
�
تنذر �شؤم كب�� و�ر�ان حارق س�ذهب �األخ�� وال�ا�س. ��

الوهلة األو� حس�ْت أنه هذ�ان ما �عد الوالدة، تمنت أن
�منحها أحدهم حقنة تهدئ من روعها، فاألف�ار ت�اد تفتك
ة. تنظر إ� زوجها برأسها، والقدرة ع� اإلدراك أضحت عس��
والدم�ع تغزو لحيته النام�ة، التقت عيناها �عي��ه، فحاولت أن
ة، فأشاح بوجهه � الغرفة الصغ��

�سأله و�ستف�ە عما �دور ��
عنها. رمقت ول�دها و�لمات الحماة تقطع جسدها الواهن، �مْن

أص��ت برصاصات من رشاش طا�ش�
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اس��قظ المولود وظهرت عيناە الملونتان �لون ال�حر. ضمته إ�
صدرها والفرحة تغمرها، �أن الحد�ث الذي دار ق�ل قل�ل لم
�كن �عنيها، وراحت تخاط�ه والدم�ع �س�ل ع� وجن�يها

� صمت مؤلم:
�� � الورديت��

�
� وأنا قطعة منك، لن أتر�ك ترحل� فلقد لبثت �� أنَت قطعة م��

مك لهم هكذا� انف�ج فمه عن
�
� �سعة أشهر، أُ�عقل أْن أسل �ط��

اب�سامة، فرفعت صوتها و�� تغالب األلم الذي ينخر جسدها
� �ديها و�� �ش�� إليهما: ها ب�� المثقل، رفعت صغ��

انظروا، انظروا إنه يب�سم، إنه يب�سم…
ة � الهاتف، أجا�ت الحماة ��لمات مقتض�ة ون�� وقاطعها رن��

حازمة:
انتظر قل�ال، دقائق وس�كون معك.

، َّ �ان �اد�ا عليها أ��� قامت بنفس اإلشارة األو�، إال أن ال��
وغادرت الغرفة.

� �ح�� حائرا �صارع أمواجا ال
دّق قل�ه هلعا، وامتقع وجهه، ���

ل � ِق�ل له بها، فلطالما انتظر من �حمل اسمه، و�مأل جن�ات الم��
ح�ا وسكينة، من �كون له فخرا وعزا. أف�ار متالطمة عصفت
برأسه، تذكر استعدادهما لقدومه؛ وض�ا له الغرفة، ورسما
� راحت�ه، أحالما هو �طلها. ات�أ ع� الحائط وأخذ رأسه ب��

� حالة من الذهول.
ودخل ��

� أنحاء المدينة البئ�سة، دلفت
ع الل�ل �غرس مخال�ه �� وقتها ��

الممرضة إ� الغرفة �أمر من الحماة، أخذت حقنة وخزت بها
مَّ بها، وفقدت

�
� ذراعها، حاولت أن تقاوم، دوار شد�د أل

م��م ��
� �ح�� مشدوها من

عت الممرضة الطفل من �دها. ��� � وعيها، ف��
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هول الصدمة، وهو مقّ�د �أعراف ال ِق�ل له بها، �احثا عن
� عي��ه مشاعر

تفس�� لما �قع أمام ناظ��ه، وقد تزاحمت ��
مختلفة، غ�� مصدق لما �حصل، لم �كن َخَرس ابنه هو العائق
الذي �منعه من االحتفاظ �ه، و�نما خرسه هو� حينها رحلت
ة، الممرضة طفله الصغ�� من الغرفة وهو ينظر إل�ه للمرة األخ��

وسلمته للغ��ب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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إذا األحالم قتلت
فتح عي��ه �عدما وصلت خيوط الشمس الحارقة إ� وجهه، ال
شا األرض ملتحفا السماء. � هذا الم�ان مف��

�دري ك�ف نام ��
�ان مرهقا جدا فلم �قدر ع� ال�حث عن م�ان آمن يواري

سة. جسدە الصغ�� من الذئاب المف��
� �دا�ة يوم آخر، س�اق آخر قد قت الشمس مرة أخرى، �ع�� أ��
ابتدأ من غ�� إذنه. أزال ب�دە آثار النوم عن عي��ه، فتطلع للم�ان
الذي �ات ف�ه؛ إنه �اب مق�. �ان ج�دا أن أ�قظته أشعة
الشمس �دل أن توقظه ر�جل من األرجل و�� منهالة ع� ظهرە.
� جي�ه

ر المال الذي �ان �حوزته فأدخل �دە ��عة ��
�
تذك

اء المناد�ل و�س�ات � ل��
يتفقدە، وجد در�ــهمات �ال�اد تك��

األمعاء الصارخة. رغم كدِّ األمس وتع�ه إال أنه لم �كن ج�دا �ما
ف�ه ال�فا�ة، أو �األحرى لم �كونوا كرماء كفا�ة، فقد خ�

أغلب المناد�ل وهو ُ�طارد من هنا وهناك.

�
. لم يولد �� � � �� شع��

أيوب، ذو الع�� سنوات، �سكن ��
الشارع، ولم �خ�� لنفسه هذا النمط من الع�ش، �ل أج�� عل�ه
ق�ا، ع� الرغم من أّن أمه الزالت ع� ق�د الح�اة وأبوە كذلك.

لم تطأ قدمه ُحجرة الدرس.
كه ع� ق�د الح�اة، أّما ي ما �ق�م �ه صل�ه و��� توجه ل�ش��
الج�ع فقد سكن أحشاءە. وقف واجما �فكر ف�ما س�فعل، تذكر
أن عل�ه التوجه للمتجر الذي �اعه المناد�ل، ل�ن الدر�ــهمات
� ألداء ثمن سلعة األمس، �ساءل مع نفسه:

� معه �ال�اد تك�� ال��
هل س�تمكن من إقناع صاحب المحل، �ما فعل من ق�ل؟
�عدما ظل ساعات يتوسل إل�ه إلعطائه السلعة من غ�� مال، أم
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أن اليوم س�كون كسا�قه من األ�ام عنوانه المنع والسب
والقذف دون فائدة تذكر.

ة أ�ام من اب رأسه، وكسا الوسخ جسمه النح�ل �عد ع�� مأل ال��
ل خوفا من أب�ه الذي � النوم ع� األرض الصلدة �ع�دا عن الم��
. لوال عمل أمه أح�انا خادمة ب وال�� ُينهك ظهرە الصغ�� �ال��
� البيوت؛ لزارهم الموت ق�ل مدة. مؤخرا ساءت حالتها، �عد

��
أن �اغتها المرض والزمت الفراش، فجّن جنون الزوج المعتاد أن
� أن تعط�ه المال ل�قامر �ه، أو ينهال عليها وع� ها ب�� �خ��ِّ

ب. ابنهما �ال��
رغم عدم التحاق أيوب �المدرسة، لم �سمح أمه �طردە من

ء، وح�� �
ل للعمل، ل�ن �عد مرضها لم تعد قادرة ع� �� � الم��

�
عائلتها تنكرت لها وطل�ت منها أن ت��� معه، فال م�ان لها ��
ب�تهم �عدما تزوجت من اختارته �� دون رضاهم. لم تجد غ��

الص�� ع� علقم الع�ش والخض�ع له.
� جدران ب�ت موحش مع دارت الدن�ا دورتها فوجدت نفسها ب��
� قل�ه موضعا، وال �عرف من زوجة أنهكها

رجل ال تجد الرحمة ��
المرض إال المال، وسبها ل�ل نهار. فعصفت األعاص�� �ـأيوب

� شوارع المدينة الصاخ�ة.
ملق�ة �ه ��

، لم �حس بنفسه � ت�� س�ارة طا�شة مرت محاذ�ة لقدم�ه الصغ��
إال وقد ثار من م�انه هائجا مذعورا، اصفر وارفض جب�نه عرقا
و�سارعت ن�ضات قل�ه، فأصبح يرتجف كورقة تذروها ال��اح.
� وأرتاح من هذە الدن�ا ثم �ساءل: «لماذا لم أتركه �� �صدم��
المتع�ة الظالم أهلها؟ ح�� و�ن متُّ هل س��ا�� ذلك المدمن

؟ آە لدم�ع أ�� المسكينة حينها». � ��
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رغم صغر سنه ينطق أح�انا ��الم أ��� منه، لقد فعلت الدن�ا
بهذا الطفل ال�ث�� ح�� �لغ هذا ال�م من النضج وال�شاؤم،
ور�ة � ح�اتنا ��

 شخص�ته �غ�� إذنه. �عض األمور ��
ً
لة

�
ُمَش�

لت�ش�ل منها شخص�تنا، و�عض هذە األمور تكون قاس�ة
ا أن يتجه إ� د�ان وسا�قة ألوانها. طأطأ رأسه وقرر أخ��

، مك�� � المناد�ل، رمق صاح�ه من �ع�د مقطب الحاجب��
األن�اب، �انت نظراته تل�ح �أن�اء مزعجة. ما إن وصل تفحصه
� وجهه

�عي��ه �أنه �حاول أن �دخل إ� رأسه، وقذف الجملة ��
�ما تنقذف سدادة قن�نة زجاج�ة:

د الـْحرام؟
�
أت�ت �ا ْول

ا اليوم، أر�د أن هذا هو ثمن المناد�ل، ل�ن أحتاج عددا كب��
ا �� أعود إ� الب�ت. هكذا تحدث أيوب حينما أجمع ماال كث��

وضع المال ع� الطاولة.
تفحصه مرة أخرى، ورد برصاصات قاتلة خرجت من فمه:

أنت تعرف القاعدة؛ ادفع المال تأخذ السلعة، فأنا لم أفتح
، و�نما لجمع المال. المحل لفعل الخ��

� �األمس المناد�ل من غ�� مال، فأرجعُتها اليوم، فما ل�ن أعطيت��
الفرق؟ رد م�سائال.

، �أنه لم قت ك�انه الصغ�� � اخ�� �عدما اس�شف الرصاصات ال��
، لم �غضب أو ي�ال �ما ق�ل، فقد �كن معن�ا �الخطاب األخ��
اعتاد هذە الشتائم من أقرب الناس دما -أ�عدهم قل�ا- فك�ف

ب�ائع مناد�ل�
انهال عل�ه صاحب المحل بوا�ل من الس�اب، وأردف قائال:
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، واليوم ال مجال للتوسل. فهذا محل تجاري، ول�س األمس م��
�ة ت�ف المال ع� أبناء العاهرات. مؤسسة خ��

جاءت ال�لمات إ� أذنه محملة ��ل أوصاف ال�أس والبؤس،
أطرق ملّ�ا وعلم أن ال مناص اليوم من الدفع مقا�ل األخذ،

و�دأت عيناە تلمعان �دمع صامت.
، �دال من علب خ�ج من المحل حامال عل�ا من اإلهانة والتحق��

ة: المناد�ل. وظّل �سأل نفسه الصغ��
ل�ن ك�ف سأجمع هذا الم�لغ؟

لم �عد �ملك درهما، فما �ان معه نفد� توجه لعت�ة أحد
ى، قرفص والدم�ع تجري ساخنة ع� خدە، المحالت ال���
و�سا�قت إل�ه الهموم، �اخ أمه �مأل أذن�ه، تعن�فها ال يزال
ماثال أمام عي��ه، لم �فارقاە لحظة، سالت الدم�ع ع� وجهه
� فمه. أخذته غفوة فهوت

ب، وتلعثمت ال�لمات �� الصغ�� الم��
، �ة لم ت�اِل �جسدە اله��ل، ثم هرب دون تفك�� ع� رأسه ��
ه س�أخذ

ّ
� ش�ئا واحدا؛ أن � مثل هذە المواقف �ع��

فالتفك�� ��
. حا أ��� �ا م�� ��

تنهد وجفف أهدا�ه، توقف فجأة �شاهد ك�ف أخذ أحدهم
ء �

� الشارع ي�سول من المارة، فخطر ب�اله أن �فعل ال��
م�انا ��

نفسه. لم �سبق أن مّد �دە ألحد، فك�ف سُ�قدم ع� هذا
الفعل؟ ال مجال لعزة النفس اآلن، ل�ن ك�ف الس��ل إ� ذلك؟

استحسن الفكرة ع� مضض، وواصل تجف�ف دموعه وهو
دد إذا ل وم�� المال، ال مجال لل�� � يتمتم: «اليوم سأرجع للم��
�
، فمنها أستمد قو�� أردت التمكن من االطمئنان ع� أ��

لمواجهة الدن�ا و��بتها».
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جلس وأخ�ج مند�ال من جي�ه ووضعه �القرب منه. مّر ال�ث��
من الناس، وتوسطت الشمس ك�د السماء. وجه شاحب، شعر
أشعث، وث�اب م�سخة. لم �لتفت إل�ه أحد، فأسند ظهرە
� �سندنا حينما ال نجد من للجدار، الجدران �� الوح�دة ال��
� �أس تام �عدما مر ما �قارب الساعة

�س�ند إل�ه. أغمض عي��ه ��
� فتحهما وجد امرأة تضع ورقة نقد�ة ع� دون جدوى، وح��
المند�ل، مسح عي��ه �استماتة �الغة دون تصديق، ت�سمت له،
رسلت له خص�صا. شعر �أن

�
ها م�عة، �أنها أ وأ�ملت مس��

� وجهه، تهلل وجهه وأماط الشؤم عنه، فهذە
قت �� الدن�ا قد أ��

، بها س�فتح ال�اب الموصد لب�تهم، � له ال�ث�� الورقة تع��
وُ�سكت الشخص المتوحش الذي ال �عرف إال لغة المال.

. لّف
�
ق جسدە ط��ا

�
ا وتراقص قل�ه فرحا وحل است��� وجهه خ��

الورقة النقد�ة وأمسكها ب�دە ج�دا، ثم هرول م�عا وانطلقت
ت نضارته وفقد

�
يء، وك�ف قل ذا�رته؛ يتذكر مالمح وجه أمه ال��

حي��ته �عدما أتع�ه الزمن والمرض. ماتت االب�سامة ع�
شفتيها، وأضناها السهر والقلق المستمر. أمٌّ لطالما حلمت
ب��ت �عمه الحب والحنان، والدفء والوئام، وزوج �قدرها

مه، أحبته وواجهت مصاعب الح�اة برفقته. مها وتح�� و�ح��
أمٌّ م�افحة لم تكن مثل ق���اتها ممن �قدسن الذهب، فعند
� ابتدأت أ�ام القحط األسود، ق�ل ست الصدمة األو� ح��
ه يتغلب عما ألّم

�
سنوات، تنازلت عّما �انت تمل�ه من ذهب؛ عل

بهم �عدما ا�ُ�ِشف تالع�ه ب�عض الملفات، وُطرد من العمل.
� محنته، ل�ن ما ل�ث أن رّد

ر تضحيتها معه �� حس�ت أنه سُ�َقدِّ
الجم�ل بنق�ضه، ولم �لتفت لتضح�اتها وعكف أسابيع ع�

الّسهر و�ف ق�مة الذهب ع� الل�ا�� الحمراء.
ً ُ
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 عل�ه ولم �ستوعب ما جرى، فلطالما
ً
 طردە قاس�ة

ُ
�انت صدمة

ق، وتجّرأ وأقدم، فدّجل وزّور، وزّ�ف
ّ
ر وقّدر، وتقّ� ودق

�
فك

َ�ْت ح�اتهم
�
ولّفق، ولمستق�ل زاهر توّسم ول�ن �عان ما انقل

رأسا ع� عقب، وت�دد الحلم ع� شط الطمع وال�أس، ووجد
� وجهه،

هال، احدودب ظهرە ونمت التجاع�د �� نفسه جسما م��
تلفظه الحانات.

ل، وطفت � � جن�ات الم��
لم تعد مالمح السعادة مرسومة ��

مالمح ال�راه�ة والتعاسة �دال من الحب والمودة، لم �كن مرور
. �عود للب�ت األ�ام ي��د إال من بؤسها وتعق�د ح�اتها أ��� فأ���
ا وشتما، وتعل�قات ساخرة تطفح �المرارة والحنق، ف�ملؤە س��

ت�سف ما ت���ّ من حب.
قت � نفس الوقت اخ��

انطلقت ذا�رته وأر�� رجل�ه لل��ــــح، ��
س�ارة طا�شة الشارع متجاوزة إشارة المرور، رفعت جسمه
� دمائه و�دە التزال

الصغ�� عال�ا وهوت �ه ع� األرض. غرق ��
� الح�اة.

ممسكة �أمله األخ�� ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ل�لة التخ�خ
اب ي�ناثر، واألنفاس تتصاعد. لم أعتد العرق ي�ساقط، ال��
القدوم إ� هنا. مضت ساعة ولم نصل �عد إ� هدفنا� ما هذە
داد قوة � � ف��

؟ أسمع لهاث صد��� � ال ي�دو أنها س�نت�� الل�لة ال��
حفري، رغم الع�اء الذي حل ض�فا ثق�ال، لم نتوقف� فقد �ان

. � الحفر أ���
الرعب ي�سلل إلينا، ونطردە �االنغماس ��

هذا الق�� ال قاع له.
هكذا صاح نعمان �عد تمكن التعب منه.

اب ي�ناثر، واألنفاس تتصاعد. كنت أظنه العرق ي�ساقط، ال��
، تتلمذت ع� �دە حينما أت�ت ە أستاذا �� � أعت��

، أل�� � أقوى م��
. انضافت ساعة أخرى، أصدر � من عال��

إ� هذا العالم، وأنقذ��
الـِمْعول صوته ع� صخرة، ولم �مر ال�ث�� من الوقت ح��

سمعت صوت تهشم عصا المعول؛ هذا ما �ان ينقص هذە
� فك�ف الل�لة و�أننا نحتاج إ� مشا�ل إضاف�ة. لم نفلح �معول��
�معول واحد؟� ت�ا لهذە الل�لة، منذ ال�دا�ة لم أوافق ع� فكرة
ة، اس��عدت الفكرة فما سمعته من ح�ا�ات قدومنا لهذە المق��
� ساعة متأخرة ش�ه مستح�ل، ال زلت

ء إليها �� � عنها. جعل الم��
لحد الساعة أ�ساءل ك�ف وصلت إ� هنا�

الموض�ع ل�س �ما ي��ادر إ� األذهان، فال أحد �أخذ معه هذە
األ�ام غ�� كفنه، فقد مّر عهد الفراعنة وكنوزهم. و�الرغم من
� اليوم األول من الدفن وال حاجة لنا �من دفن ق�ل

أننا نحفر ��
أسب�ع� أو شهر� أو سنة، �ما أننا نحفر ع� ال�ساء فقط، إال أن
� ممارسة

تلك الفكرة أ�ضا ل�ست صح�حة، فلم نرغب يوما ��
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، أو سأ�ون صادقا أ��� وأقول لم أرغب أنا، الج�س مع المو��
أما نعمان قد راودته نفسه يوما حينما أخرجنا جسدا غضا ط��ا
� أول يوٍم من دفنه. �انت الل�لة مقمرة، وظهر جسدها األب�ض

��
� انكب � غفلة م��

». و�� � �أنه �صيح بنا: «لن تقووا ع� مضاجع��
�الُق�ل ع� جسدها؛ فأنهضته عنها �صع��ة. �انت الجثة

� مقت�ل عمرها لق�ت م�عها �س�ب مرض فتك بها.
لعروس ��

اب ي�ناثر، واألنفاس تتصاعد، وجابر العضو العرق ي�ساقط، ال��
� �� يتقن دورە ف�ما �عد -ال أدري هل هذا ك�� الجد�د يراقبنا ب��
� أم االسم الذي اختارە للعمل، فال أحد يتعامل

اسمه الحق���
� هنا- �جب عل�ه أن �ح�� خمس عمل�ات ح��

�اسمه الحق���
�صبح عضوا رسم�ا، الس��ل الوح�د للتأ�د من جد�ة الرغ�ة،

وعدم الخ�انة.
�انت هذە �� الل�لة الخامسة له معنا؛ يوم التخ�ج �ما أسم�ه.
فمن نفس الط��ق مررت، �فضل الحصص الخمس �ت
� أن �ت بهذا القدر من

أنافس نعمان، إنه صاحب الفضل ��
� أذكر ا، غ�� أن�� ة. ال أعلم لماذا اختار هذا االسم تحد�د� الخ��
� هذا

� أول يوم �� معه، ��
� �ه ��

�� � ضحكت منه حينما أخ�� أن��
العالم نحتاج أسماء مستعارة �� ال تكون فرصة الق�ض علينا
ُت هذا االسم؟ فلقد �س�ت الجواب. متاحة. أ�ساءل، لماذا اخ��
ال�س�ان نعمة �ستوجب الشكر، ال �علم ق�متها إال من ابت��

�ذا�رة فوالذ�ة. ك�ف س�كون حالنا إذا لم ن�س ش�ئا� أعتقد أننا
� شقاء ال نها�ة له، أال ن�� األما�ن،

كنا سن�مل ح�اتنا ��
� ن�شت قبورها، األمر الشخص�ات، الوقائع، وعدد الجثث ال��
� هذا، أو ر�ما من األفضل ��

صعب جدا، ال دا�� ح�� أن أفكر ��
� الرعب الذي أحاول إخفاءە. أن أفكر، عّل التفك�� ُي�سي��
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(٢)

�
�مال، ٣٢ سنة، طالب دكتوراە منذ أر�ــع سنوات، و�احث ��

� هذا العمل �عد سنوات من
التار�ــــخ. قض�ت ثالثة أشهر ��

� رغ�ات � مصنع �إ�سان آ�� �ل��
الرتا�ة والملل. تركت العمل ��

رئ�سه وتختل ساعاته البيولوج�ة �ل أسب�ع. قض�ت سنوات ال
ء سوى العمل والنوم واأل�ل؛ مثلث الموت، �ما �

�� �
أفكر ��

�سم�ه أغلب العمال. الجميع غ�� راض� عن الوضع، والجميع
ي�تظر الفتات أول الشهر. نخ�ج من المصنع كهواتف نفدت

ء غ�� �
�طار�تها تحتاج للشحن �� تواصل �شاطها. ال نصلح ل��

ء. �
األ�ل والنوم، ال م�ان للهوا�ات وال ألي ��

ة، ، و�دوت �م�ٍت فارٍّ من المق�� شعرت �التعب ينخر عظا��
� محج��ــهما ح��

، وعيناي غاصتا �� العظام �ارزة من وج��
�
نا فطل�ت من رئ��� �� � حيِّ

� رحمة ��
�ت كجمجمة. ماتت �ِّ

العمل أن �سمح �� �حضور الجنازة فرفض� قذفت ل�اس العمل
�ُل �أال أمرض، وأواظَب

ْ
. قد أق �

� وجهه وصفقت ال�اب ورا��
��

�
، وأغرق �� �

� مع معار�� ع� الحضور، ل�ن، أن أقطع عالق��
� (1) رحمة؛ األم ال�� �

«مثلث الموت» وأغ�ب عن جنازة �ِّ
؟� هذا األمر مرفوض البتة. غدا � ال��

ترعرعنا ع� �دها ��
� هذا

�� . �طلُب ش�ئا آخر، و�كون وقت الرفض، قد م��
الموقف الذي ال �مت لإل�سان�ة �صلة؛ ترك العمل هو الحل. رد

الفعل إن تأخر عن موعدە، �صبح والعدم سواء.
ها �عد ت أن أجلس قل�ال عند ق�� ت مراسم الدفن، واخ�� ح��
ة، دت قل�ال وأنا خارج من المق�� أن غادر الجميع. ��
فاصطدمت �شخص �حمل مالمح جامدة و���ة ق��ة، سقطت
� ع� الق�ام. صادف أن

ع� األرض من قوة الصدمة وساعد��
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م �
� �س�ارته؛ اعتذارا ح أن يوصل�� مقر سكناە ق��ب من حينا، فاق��
منه ع� عدم االن��اە واالصطدام الذي وقع. ت�ادلنا �عض
� � ال�� � مع وظ�ف��

ته عن معانا�� الحد�ث وأرقام الهاتف وأخ��
� العلم�ة � �أن من �درج��

�� ا، وأخ�� تركتها، تأسف لحا�� كث��
� مصنع

�جب أن �كون قدوة �حتذى �ه، ال أن �داس �األقدام ��
م إ�سان�ة عّماله، ثم ودعنا �عضنا. ال �ح��

�ان يوم لقائنا األول واألخ�� الذي التقينا ف�ه نهارا، ومن يومها
� ثم أحصل ع� � �ه وأن�� مهم��

�ل لقاءاتنا أص�حت ل�ال، ألت��
الم�لغ المتفق عل�ه، و�نطلق �ل منا إ� حال س��له. لم �كن
طان فقط: أداء المهمة �صمت، ة، �� وط كث�� للعمل ��
� أق�ل �العمل دون أن واالن�اف من غ�� ضوضاء. هذا ما جعل��
طان أط�ل التفك�� أو أس�ش�� أحدا، فالم�لغ محفز جدا، وال��

كذلك.
ت عل�ه � ف�ه، إ� أن ع�� دائما كنت أحلم �عمٍل ل��� أجد متع��
� حس�ت

وأنقذت نف�� من ذلك المس�نقع اآلسن. يوَم مغادر��
�
� مجددا، لم أظن أن س�ب مغادر�� أن براثن ال�طالة س�نهش��
� ا ما سمعت أنه ب�نك و��� س�كون ط��قا لعم�� الجد�د. كث��

حلمك الخطوة األو�، ولم أظن أنها بهذە السهولة، خطوت
. ا��� عظم وج�� �

الخطوة األو� وهأنذا أحصد ثمرة م�ادر��
� الجسمان�ة. أتذكر عم�� ، و��ي�� � لحما، واستعدت عافي��

السابق، فأسخر من نف�� ك�ف كنت راض�ا ع� العمل الشاق،
� القد�مة زاد استمتا�� �ما أفعله،

والمتعب، �لما تذكرت معانا��
أحتاج فقط القوة ال�دن�ة، والصمت الذي ي��د متعة العمل، فال
صوت مزعج أجش لرئ�س، وال ضجيج آالت. فقط صوت
�
ة التقينا، واستمر عملنا �� � المق��

الِمعول، واألت��ة المتناثرة. ��
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ك مدينة إال وسافرنا إليها، لم ألتق �من �طلبون المقابر، لم ن��
� لـنعمان يتكفل �ه، أحصل

الجثث كنت فقط أحفر وأترك ال�ا��
� ما إن غادرتها إال � ال�� � عائدا إ� مدين��

ع� المال، وأركب س�ار��
� قف�� الصدري.

وأحسست �انق�اض ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� الدارجة المغ���ة،
� ال�اء �� (1) ُتنطق �ضم الم�م وتكس��

و�قصد بها «األم».
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(٣)
التحاق جابر بنا �ان �ط��قة مغايرة، وجدناە ذات ل�لة �حفر
� ال�دء، وأثار

وحدە �القرب من المقابر دون هدف، استغ��نا ��
ء ما، ل�ن �عدما �ادرناە �

حف�ظتنا؛ ظننا أنه �حاول إخفاء ��
�الحد�ث، عِلمنا أنه ُطرد من العمل وتل��ّ شتائم متنوعة من
� الحفر �معزٍل

رئ�سه، فلم �جد غ�� إفراغ تلك الطاقة السلب�ة ��
� وجه رئ�سه،

عن الناس �دل العودة للعمل و�فراغ طاقته ��
وتكون العواقب وخ�مة.

� ت�ادرت إ� � صمت، علمت الفكرة ال��
نظر إ�� نعمان مل�ا ��

. � � موافق�� � عي��
ما القواعد، فقرأ �� ت السكوت مح�� ذهنه واخ��

� اليوم الموا�� وجدته را��ا
أخذ رقم هاتفه، واستأنفنا ط��قنا. و��

� س�ارة نعمان، متحمسا صامتا، علمت حينها التحاقه بنا، غ��
��

أن األ�ام األو� تكون ألخذ الدروس فقط؛ حمل المعاول
والمص�اح ال�دوي ومشاهدة ط��قة العمل و�براز مدى االمتثال

. � ط�� لل��
� األ�ام المق�لة

الل�لة تخرجه، فقد اجتاز مدة التدر�ب بنجاح، و��
� للفجر

��� . س�كون عضوا فعاال. هذە الل�لة ال ت��د أن ت�ت��
ساعة ولم نصل للجثة �عد� و�أننا �ستخ�ج الجثة من ب��
، خوف لم أشعر �ه من ق�ل، ح�� �

سحيق� �دأ الخوف يراود��
� قض�تها ممتعة ع� عكس هذە الل�لة الملعونة. أ�ام تدر���
� و��ع للوصول إ� قاع

� نعمان الِمعول ل��مل ما ��� طلب م��
، �أن األرض ابتلعت الجثة، هذا الق�� الذي لم �شأ أن ي�ت��

أُ�عقل أن �كون أحدا قد س�قنا إ� هنا�
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ء؛ ال خوف وال هلع. حافظ ع� ث�اته، �
لم �ش� مالمح جابر ���

ال أعلم من أين استمد هذە القوة، فح�� نعمان الذي س�قنا
للم�دان �سنوات ارتعدت فرائصه هذە الل�لة. لم نمر �ل�لة
ة وال نجد الجثة� �انت فكرة كهاته من ق�ل؛ أن نصل إ� المق��
ة من غ�� معلومات �اف�ة عنها. القدرة � إ� المق��

�لهاء أن نأ��
ع� مواصلة الحفر أخذت تتضاءل، وخاص�ة الص�� نفدت ق�ل

� مص��
� غضب ولسوء الحظ ل��

مدة، قذف نعمان المعول ��
أخ�ه؛ تك�ت العصا� �أنها �انت مهشمة�

نهض جابر دون إشعار سابق �أنه �ان ي�تظر هذە اللحظة،
� �دە، وسمعنا صوت

قذف �المص�اح الذي �ان �حمله ��
قا قاعدته تحطمه، ثم وقف شامخا. هنا �خ نعمان مخ��
ء. لقد نفد �

األو�، ومطلقا العنان للشتم، وجابر ال ي�ال �أي ��
� وهذا

نا، �عد ل�لة من الحفر، يتحطم الِمعول األول والثا�� ص��
األحمق ��ملها بتحط�م المص�اح.

أي لعنة أصاب�نا هذە الل�لة�
� علمت حينها أن أطلق جابر ضحكة لم نفهم طب�عتها. ل�ن��
� الس�اب، وواصل

نها�ة الل�لة لن تمر كسا�قاتها. استمر نعمان ��
اث، لحظتها َهوى نعمان �عد أن صعد جابر قهقهته دون ا���
من الحفرة �عصا الِمعول ع� رأس جابر. حينها فقط توقف عن

� غ��
� م�ا��

الضحك، أمسك �العصا ودفعه إ� الحفرة. توقفت ��
� الحفرة وراح ��خ و�سّب

مصدق لما �حدث، سقط نعمان ��
�أقدح األوصاف دون توقف، مهددا ومتوعدا وصارخا من ألم

ّ وقال: أصاب رجله. وجه جابر نظرە إ��
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أعلم أنك أذ� منه، ال تحاول أن تصنع األمر نفسه، و�ال ساءتك
الن��جة.

� من التصديق لما �حصل والتكذ�ب، � شعور�ن متناقض�� ب��
ت أن أساعدە ع� الخروج من تعالت ص�حات نعمان، فاخ��
ة. الحفرة، �ان ��خ من األلم فعند سقوطه تع�� �صخرة كب��
ة ك فرصة لرؤ�ة مالمحه، بن�� أطّل علينا جابر والظالم لم ي��

� التهد�د والوع�د، �ل ح�� السخ��ة، وقال: جمعت ب��
ظننَت أن الح�اة قد رقصت لك وتمتعت برغدها؟ أخطأت،
� ُتب�� ع� تعاسة اآلخ��ن، تص�� جح�ما، وقد حان السعادة ال��

وقت إرسالك إل�ه �� تتذوقه.
ألقت الصدمة ظاللها علينا، فالذي يت�لم من فوق �التأ��د ل�س
ة مختلفة تماما، أ�عقل أن جابرا الذي عرفناە ق�ل أ�ام، تلك ن��
�ئة؟ سمعُت عن موت صاحب المالمح ال�� �كون هذا هو الصَّ
أقراص للهلوسة، أ�كون متعاٍط لها� من هذا الذي �حدثنا؟ أو
ر�ما تل�سه جن ي��د معاقب�نا ع� انتها�نا حرمة المقابر؟ هذە
ا ء. سمعت كث�� �

� �ا�� دون الحسم ���
األمور جم�عها خطرت ��

عن قصص المقابر، ب�د أن ما �حصل اآلن مختلف تماما. ت�قنت
ة مصا�ة �لعنة، ال تفس�� � محله، وهذە المق��

أن إحسا�� �ان ��
لما �حصل غ�� هذا. ل�ن ما فائدة هذا ال�الم لقد فات أوانه،
سأترك ال�الم الفارغ جان�ا، وأنقذ نف�� من هذا المسخ الذي
� الحفرة الملعونة، �دل الجثة

� مرم�ة �� ت جث��
�
�حدثنا، و�ال ظل
� لم نجدها. ال��

، اجع عن ُجرمك، ل�نك تماد�ت أ��� � أن ت��
ا �� رغ�ُت كث��

، � قت وزوج�� � أن اف��
واستقط�ت من �ساعدك. كنَت س��ا ��
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�ت العد�د من البيوت، وال زلَت ع� الط��ق نفسه. حان خ�َّ
� تجرعتها لسنوات. هل ج��ت أن الوقت ل�� تتذوق المرارة ال��

ينقلب ح�ك لشخص إ� كراه�ة؟� هكذا تحدث جابر.
� من قوة:

�خ نعمان �ما أو��
تحرك وأخرجنا من هذە الحفرة و�ال سأصعد وس�ندم ع� �ل

حرف تنطق �ه.
ِ�ُّ ع� الم�ابرة، ظن�تك أعقل. رد

ُ
� أضعف حاالتك، ت

ح�� ��
ة مستهزئة. جابر بن��

ذكر.
ُ
� ال�حث عن تفس�� لما �قع دون ن��جة ت

�� � أرهقت ذه��
هممت �الصعود من الحفرة، فما �قع هنا ال دخل �� �ه إنها
�طا � وج�� ح�ال و��

تصف�ة حسا�ات. ق�ل أن أصعد، قذف ��
�ط الالصق ع� � أن أق�د نعمان، وأضع ال��

�الس��ك�ا، وأمر��
، وقتها �خ � اث م�� � غ�� ا���

فمه. تركتهما �قعان ع� األرض ��
ّ �لهجة آمرة. �

��
ّ أن � حسا�اتهم الشخص�ة، وع��

لم يبق �� أي خ�ار، سقطت ��
� غ�� عما �قع، لذا

أخ�ج نف�� منها �ط��قة أو �أخرى، فأنا ��
ت أال أ�دي أي مواجهة معه وأنفذ أوامرە. ق�دته �الح�ل، اخ��
ووضعت الالصق ع� فمه، حاول المقاومة ولم �فلح، ف�الم
� الجسم�ة، الج�ح أقوى من أن ي�دي أي مقاومة، ح�� أن ب�ي��
� المصنع وت�فت �إ�سان

صارت أفضل منه. تذكرت عم�� ��
، ثم صعدت من � ، تركت العاطفة جان�ا، وأتممت مهم�� آ��
، � وج��

ة. وقف �� الحفرة وهممت متوجها إ� �اب المق��
� � �الجلوس، لم أ�ِد أي ضجر؛ رغب��

ة الغاض�ة، أمر�� و�نفس الن��
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ت � الوح�د، فاخ��
ر �انت هد�� � العودة إ� الب�ت دون ��

��
الص�� للوصول إل�ه. صاح جابر:

تجرعُت المرارة، والس�د نعمان يتمتع �المال، أقدمت ع�
االنتحار �س��ك، وأنت غ�� آ�ه لفداحة ما تفعل. أيها الخادم
ك يوما؟ ألم ها، ألم �س��قظ ضم��

�
، �عد هذە السنوات �ل �

الو��
� مص�� الجثث، اغتص�ته ودفنته.

�سمعه ��خ؟ أم أنه أ�ضا ل��
� غضب، و�خت ف�ه مستفهما:

وجهت نظري صوب نعمان ��
، وظللَت تقسم �أنك ما الذي أسمعه؟ موقف واحد حصل أما��
� أن الحادَث عارض� ما هذا الذي لم تقصد ش�ئا، وأقنعت��

أسمعه؟
ت إفراغ كبتك أ�ضا. استمر لم تكتِف �العمل مع الدجال، واخ��

جابر صارخا.
، ما �قوله جابر زاد استفها�� والدهشة ألقت �سطوتها ع��
� وأقسم �أغلظ األ�مان أن � أول مرة، ل�نه أقنع�� ت�ادر إ� ذه��
مون � عن هذە العمل�ات ال يؤذون أحدا، �العكس ُ�قدِّ المسؤول��
خدمات أل� أنهكها انتظار يوم تف�ح ب�ناتها، و�فضل خدمتنا
� ال �مكن أداؤها إال ب�د عروسة ميتة وجّن� الخدمة ال�� � ي��
حديثا، كنا دائما حينما نصل إ� الجثة ُ�خ�ج مجموعة متنوعة
� �د الجثة، وأنطلق أنا إ� حال

من مناد�ل الشعر، و�ضعها ��
� �ل مهمة �ان �قوم �األمر نفسه.

س���� �عدما آخذ المال. ��
: قاطع جابر أف�اري ��الم وجهه إ��

حاجتك للمال عّطلت دور الُ�صلة الس�سائ�ة لد�ك، رغم
ّرر �ك جاهل� األجرة �انت

َ
� دراستك غ

� قض�تها �� السنوات ال��
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�اف�ة إلخراس لسانك. اليوم س�ل�� جزاءە وسأخلصك وأخلص
الجميع من آثامه.

ته، وراح �صبها ع� ة من ج�ب س�� �ن صغ�� � أخ�ج جابر قن�نة ب��
� م�انه وت��لل مال�سه، �ق�ُت صامتا

نعمان، وهو يتقلب ��
متأمال لما �حدث، منتظرا نها�ة هذە الل�لة. واستأنف �المه:

هل تعلم أن لقاءك �ه لم �كن صدفة، وأن جارتك رحمة لم
� الوقت الذي التق�ت �ه وحس�ته مصادفة،

�سلم من أفعاله. ��
ا منه ل�أخذ منك معلومات عنها، ووجدك وج�ة �ان مخطط�
�
ة �� � الل�ل مارس طقوسه معها، رغم أنها كب��

سهلة ودسمة. و��
� عدم

�� �
السن. لحظتها لم أتمالك نف�� و�خت من أعما��

. تصديق لما �حدث حو��
تك �جميع المعلومات ماذا �ا ابن المعتوهة؟ كنُت ساذجا وأخ��

�ا. عنها. لم أظن أنك حيوان إ� هذە الدرجة. وانهلت عل�ه ��
تابع جابر:

وقت اإلجرام قد م�� وانت�، وآن األوان لدفع الحساب. �لٌّ
. � ما جرى ��

� �انت س��ا �� أخذ جزاءە؛ الساحر، وح�� المرأة ال��
ة جح�ما، ق�ل أن �فارقا الح�اة، ُت ساعاتهما األخ��

�
لقد أحل

والل�لة حان دورك.
ة � المق��

� ستواجهها �� ، لم ت�ساءل عن الظروف ال�� � غ��
� طائعا. المهجورة؟ �مجرد ما تتل�� األوامر من مشعوذك تل��
ك ه أنا ل�خ��

ُ
ت ك بها، أو �ما أخ�� � أخ�� ا�تف�َت �المعلومات ال��

ء إ� مص�دتك �الفأر األحمق. المال � � الم��
بها، وأ�عت ��

� الجميع.
� و�جعل الُجّهال يتح�مون �� �ع�� األع��
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أطلق ضحكته مرة أخرى، وأخ�ج من جي�ه عل�ة سجائر
� الحفرة؛ فانطلقت

�ت، أشعل س�جارة وأل�� �عود الثقاب �� وِك��
�
ان تلفح جسم نعمان، وتصدح آهاته و�خاته. راح يتم�غ �� الن��

اب عل�ه و�صيح �ه، هذە �� ل�لة األرض، وجابر يه�ل ال��
تخرجك، ل�لة تخرجك من الدن�ا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تلك الح�اة
� غرفة خاو�ة إال من كرا�� متناثرة، �جلس مسندا ظهرە

��
الء �صح�ة عائلته، تذكروە � للجدار المقا�ل للنافذة يتأمل أحد ال��
جاعه. نفث الدخان من فمه مش�ال غمامة فوق وأتوا الس��

رأسه، عيناە ذا�لتان، و�دە مرتعشة تمسك �أس الشاي األخ��
الساخن.

شاب برفقة زوجه �ق�ل �د أب�ه، و�طل�ان منه الصفح والعفو
� �أ��اس من الهدا�ا � حقه، محمل��

ع� ما صدر منهما ��
�
دد �� والمال�س. غمرت األب مشاعر الفرحة والبهجة؛ فلم ي��
فا �خطئهما. فالم�ان ي��� الصفح عنهما، الس�ما �عدما اع��

. ودّع رفاقه وقد � � تغ�ب فلذات األ��اد عن األع�� موحشا، ح��
اختلطت ع� خدە دم�ع الحزن والف�ح، وانف�ج فمه عما �ش�ه
ال�هف، ح�� �دت أسنانه الثالثة ال�اق�ة. عزم ع� الذهاب
� حقه

معهما، واست��� �عودتهما، متجاوزا �ل إساءة صدرت ��
من ق�ل.

�انت عيناە ت��ضان �الحب والسعادة. لّ�ح ب�دە للرجل الذي
غزى الشعر األب�ض رأسه ومألت التجاع�د وجهه، القابع خلف
� القاعة الخاو�ة، ل�ح له ط��ال ح�� تمكن من االن��اە

النافذة ��
إل�ه، رّد التح�ة ب�د مرتعشة، مع اب�سامة �اذ�ة طفت ع�
� وجهه. نظر إل�ه برهة، ثم سحب نفسا ط��ال من س�جارة ب��

اسة �أنه ي��د إنهاء ح�اته. أنامله ونفثه ���
� المنظر وجال خاطرە.. ت�ّقظت ذك��ات ظن أنه

ا �� غاص كث��
� ب�� سحيق، ل�نها طفت

أغلق عليها �ألف قفل، وأل�� بها ��
� إل�ه. منذ اختار أن ��مل �ق�ة ح�اته هنا، ل�شله وُترجع الحن��
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ء غ�� ه��ته، الوح�د الذي ظلت قصته �
لم �فصح عن ��

مجهولة، و�اءت �ل جلسات المساعد االجتما�� �الفشل؛ رغم
ما �ذله من جهد محاوال أن �خرجه من أزمته. غمغم ��الم غ��

� مقعدە، آخذا شه�قا من س�جارته، مرسال
مفهوم، و�سمر ��
دخانها إ� رئ��ه.

دد، أحس �مرارة قاتلة اليوم عزم ع� الب�ح، فال مجال لل��
ە ع� اإلفصاح. أغمض عي��ه، ق�ل أن ينطق �داخله تج��

�صوت مخنوق:
محسن برادة، متقاعد، أرمل، وأب لطفل. أتبع �المه �اب�سامة
� ح�اة � �دي، وأنا أحاول تأم�� ساخرة: لقد ا�سل العمر من ب��
وعة، لم وعة وغ�� الم�� راق�ة سل�ت فيها �ل الس�ل؛ الم��
أتوان عن تزو�ر أو تلفيق أي عقد وأخذ أي ر�شوة تعرض نفسها
. كنت أر�د أن أصل ��عة، وأتف�غ من أع�اء الح�اة أللتفت ع��
ة، فعلت �ل ذلك من أجلهم، فمن تلفيق إ� � الصغ�� لعائل��
�
تلفيق، ومن تزو�ر إ� تزو�ر، ح�� وجدت نف�� خضت ��

ت وتضاعفت، � ك��
اجع عنها. األما�� ى ال س��ل لل�� قضا�ا ك��

� �انت تعمل لتتعاون م�� ولم �عد مجال للخوف، ح�� زوج��
� أوقاته رفقة م���ة

ع� أع�اء الح�اة، و�ان اب�نا الوح�د �ق��
خاصة.

ل فاخر، � � م��
ت�ّدلت ح�اتنا وتغ�� مستوى ع�شنا، استقررنا ��

�ت س�ارة فارهة، � أفخر المدارس �المدينة، اش��
ودّرسنا ولدنا ��

، �عدما �انت مدبرة. ك�� الولد من و�دت الح�اة مق�لة ع��
� أر�� المعاهد، وكت�ت له �ل ما

م���ة إ� م���ة، وأتم دراسته ��
ورة هذا اإلجراء ضمانا ��� � � زوج�� أملك من متاع، �عدما أقنعت��
، لم � من أي تحقيق مستق���

و�� لمستق�ل ولدنا، وحما�ة ل��
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، أخاف الض�اع � ، فشبح المحاس�ة �الحق�� آخذ مهلة للتفك��
� تجم�عها سنوات. فعلت �ل

والمصادرة ع� ثروة قض�ت ��
كنا أنا � ح�اتها، لت�� ذلك من أجلهم، �عدها �شهور فارقت زوج��

� الوح�د. واب��
� سكراته،

ق زفرات خرجت كتأوهات م�ت �� أرسل صدرە المح��
�
، وأخذت ح�ا�� � واستدرك: جرت ال��اح �ما ال �شت�� سف��

من� آخر. توقف عن الحد�ث وتنهد تنه�دة عم�قة، ثم أخ�ج
� فمه، أت�عه �جرعة

عل�ة األقراص من جي�ه، وقذف �قرص ��
ماء، وتندت أهدا�ه �دم�ع حارقة �شق ط��قها ع� خدە

المجعد.
م�� شهر واحد ع� وفاة أمه، فقرر الزواج �عدها، لم ي�تظر
ها. رغم ذلك شاركته فرحه، وسعدت من ح�� أن تجف ت��ة ق��
أجله. ارتعدت شفتاە، تجمدت حدقتا عي��ه، وأخذ شه�قا من
�
س�جارته مرسال دخانها إ� رئ��ه. تغ�� سلوكه و�دوت غ���ا ��

� نظراته المتجردة من �ل � سا�قا، ُتطالع�� ب�ته الذي �ان بي��
ِتمَّ كتا�ة ما ت��� من

�
حب ومن �ل عاطفة، �عدما رفضُت أن أ

�
� ما أملك وما �ملك، فلم ي�بق �� ما�� له. لم أ�ن أحس �فرق ب��
� � إال القل�ل؛ تركته �� ال أجد نف�� أطلب منه أن �عطي��

حوز��
، �

، وأل�مل �ه ما ت��� من سنوا�� � در�ــهمات لقضاء حوائ��
فالعمر �دنو من نهايته. ضمنت له مستق�ال زاهرا، �ع�ش ف�ه

�كرامته، ل�ن…
احمر وجهه، وأحرقت الس�جارة أص�ع�ه، وزاد خفقان قل�ه.

� حديثه:
واستطرد ��
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ل � � الم��
�� �

إ� أن جاء يوم فسمعته يتجادل مع زوجه حول �قا��
� سا�قا، � من ب�ته، الذي هو بي�� وطردي، فقد قرر أن �خرج��
� �الصاعقة

� اجتاحت �لماته ك�ا�� �
فلم �عد يتحمل مصار���

. و�ق�ت تدوي داخ��
� ظلمة ال س��ل

�� � أحسست �أن أنوار العالم انطفأت، وتركت��
� �غ�ة ك�� جاە وتطلب منه أن ي�� للخروج منها، �انت زوجه ت��
� إال أ�ام قالئل. لم

، فلم ي�بق من ح�ا�� عدم التعرض لسخ��
� للخارج، وأجر أعرف ما أفعله وقتها، ثم شعرت �قدماي تجران��
� � ال�� معهما أذ�ال الصدمة والض�اع، منقذا ما ت��� من كرام��

� �أس �الغ
اب أمام زوجه. �دأ يهذي ��الم كث�� �� � ال��

مرغها ��
� عالم قذف �ه إ� هامشه فجأة.

وذهن شارد، ��
� م�انه �عدما ت�اثر عل�ه الهم ثم نام. غا�ت

جلس القرفصاء ��
� رحم الغمام المثقل �الماء منذرة �ل�لة هاطلة من ل�ا��

النجوم ��
دجن�� الماطر. وأ�قظته قطرات �اردة المست رأسه المشتعل
ش��ا، استجمع قوته ولملم نفسه، وركض �حت�� تحت األشجار

من زخات المطر.
� رأسه �المثقب،

�صوت خافض، وال�لمات ال تزال تنخر ��
طفرت من عي��ه دم�ع حارة وقد زادت مالمح األ�. تابع

�المه:
� �ع�دا عن �ل من أعرفهم.

إ� أن وصلت إ� هنا أل�مل ح�ا��
ا �ان ع� صدرە وقد زال، فمنذ أن اح �أن ج�ال كب�� أحس �ا���
ولج مركز الرعا�ة لم �فصح عما �قض ذا�رته. فتح عي��ه فوجد
� ركن القاعة الخاو�ة وحدە. لم �كن أي مساعد اجتما��

نفسه ��
� اإلفصاح عما

�جوارە، ل�نه شعر �عد المشهد األخ�� برغ�ة ��
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� ذلك. نهض من م�انه مس�ندا ع�
دد �� �شغل ذا�رته، فلم ي��

� �دت كئ��ة ع� غ�� عادتها، وظّل ال�ر�� مغادرا القاعة ال��
الشاي ال�ارد ع� الطاولة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الـُمخ��
نصف ساعة مرت، وال زال الرجل الضخم مه�ب المظهر،
� الشد�د السمرة، ذو الشارب ال�ث والوجه الحليق جالسا ق�ال��

� من االجتماعات المهمة، � محطة القطار، بزي الخارج��
��

� �خفيها بنظارات سوداء، ما نظرت إل�ه إال أشاح � �أع�� يتفحص��
� لم أن��ه له وهو يت�ف

� �حسب أ�� . المسك�� � بوجهه ع��
� �ن القدا�، ينظر من وراء الج��دة العت�قة، وال�� كت�ف المخ��

غال�ا تكون ألحداث م�� عليها قرن من الزمن، �طل بنظارته من
خلف الج��دة، عندما أتظاهر �اللعب �الهاتف، مغفل حقا..
أفعاله مفضوحة �من �غ�� جسمه خلف شجرة، وتظل أذناە

ظاهرة للع�ان..

�
، فإنجازا�� � � العمل ي��دون اإلطاحة ��

�� �
أعلم ج�دا أن زمال��

� اإلشاعات �منة مألت قل��ــهم غال وحقدا، وأخذوا �ش�عون ع��
و��ة، رغم ترددها ع� مسام�� مرارا تجاهلتها، فالرا�ب ال
� �القافلة.. استمررت ف�ما أقوم �ه غ�� ملتفت �لتفت للمح�ط��
هم �سقطون أل�اط�لهم، فالذين ينظرون إ� الخلف أثناء مس��
و��تهون.. وهذا مطمحهم، ولن أمكنهم من رؤ�ة هذا اليوم.
� �الغل الذي

�لهم يتمنون ذلك �شدة، فنظراتهم دائما ���
� تطفو أح�انا ع� �شحن قل��ــهم، رغم اب�ساماتهم الصفراء ال��
، فتجاهلتها.. �

شفاههم، ورائحة نفاقهم وخداعهم أز�مت أن��
� أجهل نوا�اهم، الواضحة وض�ح شمس

لحظتها اعتقدوا أ��
� شهر يوليو.

ة �� الظه��
، ته�أت الشمس للرح�ل. صاحب الجثة الضخمة والزي الرس��
، � بنظراته، ي�تظر الفرصة الموات�ة لالنقضاض ع�� يواصل حد��
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، فخطر ب�ا�� أن �
، وتأ�دت من حذا�� رأ�ت حذاءە ال�الس���

� لل��ــــح، لست من الن�ع الذي �حب المجازفة، غ��
أطلق سا��

� كنت مرغما ع� ذلك، نظرت إل�ه وقد اقتض�ت مالمحه،
أ��

هَل، وامتألْت عيناي �الغضب، ثم اب�سم اب�سامة طف�فة
ُ
�من ذ

� العنان و�خت
�األ�له الذي ال �علم ش�ئا� فأطلقت لحنجر��

: � �ما أوت�ت من قوة، ودون أن ترمش عي��
َّ لل��ــــح… . وأطلقت رج�� � ، الحق �� � لو أردت أن تمسك��

� محله،
، �ان توق�� �� � قذف �الج��دة المتهال�ة جان�ا، ولحق ��

، لم �كتفوا �
، و�راقب ت�فا�� � سلون من ي�ت�ع�� عرفت أنهم س��

� �لها إ�
� ساعات العمل، وأرادوا إحالة ح�ا��

�التنغ�ص ع�� ��
� خطواتهم،

ون �� ة جعلتهم يتع�� � األخ��
مطاردات. ا��شافا��

وتنفضح معها خططهم، �ل أقنعتهم سقطت، وأص�حوا �ال
، منطلقا �ال هدف، غ�� ملتفت، �

.. ج��ت ��ل قو�� وجوە أما��
� ش�ئا واحدا؛ تأخري � مثل هذە الحاالت �ع��

فااللتفات ��
.. وانقضاضه ع��

�
، فأنا أرتدي حذا�� � ، لن تجرؤ ع� اإلمساك �� � لن تلحق ��

.. هكذا ، وأنت س�تدح�ج �عد قل�ل �حذائك ال�الس��� �
ال��ا��

هتفت، وأنا أجري، وأجري.. المنطقة �لها خال�ة تماما،
والشوارع شاسعة، ال يوجد م�ان �مكن االخت�اء ف�ه.. مما �جعل
ە.. �انت ء غ�� �

اخت�ار عدم التوقف أمرا حتم�ا، الفرار وال ��
� هذا الوقت، ومن هذا

فكرة س�ئة حينما قررت أن أهرب ��
� للمحطة… ل�س هذا وقت تقي�م هذە الخطوة، الشارع الجان��

إن نجوت منه، حينها �مكن أن أق�مها…
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، والجري ��عة � لم تمنعه ال�دلة ور�طة العنق من اللحاق ��
�
.. أسمع صوت لهاثه خل�� � مذهلة، ح�ث أوشك ع� اإلمساك ��

، فأضاعف مجهودي.. هذا الضخم ب، �أنه س�نقض ع�� �ق��
� � تمكن م�� � الذي حس�ته لن �قدر ع� الجري، ال زال �لحق ��

، جاع أنفا�� � �صع��ة، وحاولت اس��
التعب، ابتلعت ر���

والتفت..
ة، مع االلتفاتة إ� الخلف شعرت �اصطدا�� �صخرة كب��
قا أشغال التهيئة ع� القنطرة. وتدحرجت ع� األرض، مخ��
اجتمع حوله العمال، فعلموا أنه قد فارق الح�اة. تفاجأوا حينما
، لن � � شارع خال من المارة؛ لن تمسك ��

رأوە �جري و�صيح ��
� الشارع، وما إن ت��عوا فرارە ح��

ە �� … ولم �كن غ�� � تلحق ��
� بركة من الدماء.

هوى ع� رأسه من علو أر�عة أمتار، وسبح ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الموعد
� الدرجات، �عدما �سطت العتمة كفها ��� صعد الرجل الع��
فوق المدينة النائمة، وق�ل أن �صل إ� رأس السلم وقف
� الصعود، ال ُ�سمع إال صوت

ل�لتقط أنفاسه ثم استمر ��
خطواته و�� تخفق ع� السلم، إ� أن وصل وفتح ال�اب، ثم
علق معطفه ع� المشجب، وأل�� بنفسه ع� األر�كة الجلد�ة
� ة، �ان يوما متع�ا، متع�ا جدا، �عد العمل لما ي��د عن اثن�� الوث��

� كرس�ه
ة ساعة، منذ شهور وهو ع� هذا الحال، ترا�� �� ع��

� النوم،
� جسدە، شعر برغ�ة شد�دة ��

وأحس بثقل يتمدد ��
وأخذته غفوة �عدما اس�شعر دفء األر�كة ونعومتها، إنها

ة. � �سبق النوم م�ا�� اللحظات القل�لة العائمة ال��
اس��قظ ع� صوت أغن�ة من�عثة من التلفاز، لملم نفسه وتوجه
� مشاهدة الف�لم، ولم

ل�طفئه، إذ �ه يرى زوجته مستغرقة ��
اق نظرة إل�ه وتا�عت مشاهدتها.. لم تعرە اهتماما، ا�تفت �اس��
�در� ك�ف تعالت األصوات و�دأ ال�اخ، جل�ة وضوضاء، ثم
�خة مدو�ة �سفت الصمت السائد، انتفخت فيها أوداجها،
�ان، مزقت األحشاء وجرفت �ل واندفعت �لمة �ما يندفع ال��

ة العواطف والق�الت. سنوات الحب، م�ع��
ا��سحها حزن �ش�ه الطعنة، و�دأ وجهها يتفصد �العرق،
أحست بهول الفاجعة، و�تحطم األحالم الورد�ة فوق مس�نقع
ال�اخ الط��ل والقلق المستمر.. جلس ناظرا حوال�ه �من وقع
� إغماء ط��ل، وشعر �غصة ع��ضة �سد حلقه �أنها نصل

��
� عي��ه، واللون

معقوف منعه من ب�ح أي �لمة، وادلهم الم�ان ��
ال�اهت ساد ناظ��ه. �دت ورود المزه��ة شاح�ة وأقل جماال،
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�شكو قسوة وجفاف قلوب أصحابها. عقدة المس�حة أصغر من
ح�اتها، ول�نها إذا انفكت كرت ح�اتها واحدة تلو األخرى، لقد
� لم يتوقعاها. نظر إليها من كرت المس�حة فجأة �الط��قة ال��
� عي��ه؛ �ان وجهها مشدوها أم�ل إ� االصفرار، و�انت

طر��
عيناها تتدفقان �الدم�ع.. الدم�ع� الدم�ع ال �ستطيع أن تصلح
قل��ا تحطمت، �ل دم�ع العالم ال �ستطيع أن تحمل زورقا

، ولو ظل اإل�سان ي��� ط�لة ح�اته… � ا ي�سع لزوج�� صغ��
� خلدە، فاألمور قد

هل توقع حصول هذا األمر؟ �ساءل ��
.. حلقات متصلة من � يتداخل مع الحا��

اختلطت، الما��
. لم يتوقع القدر لو فقدت حلقة واحدة الختلفت مصائر ش��

� بهما حصان الحب الجامح و�ر�لهما �ع�دا…
أن �م��

� رأسه �الناقوس. �ان
. انطلقت ال�لمة تدق �� � … طلق�� � طلق��

للحروف المعدودة وقع الصاعقة عل�ه، وجاء المستق�ل الراعب
��ل ضج�جه. هل �ان �عرف أن هذا األمر س�قع؟ هل أحس

ء الفاجع ق�ل أن �حدث؟ �
ذلك ال��

أح�انا �حسب المرء أن قصة ما �دأت فإذا بها ت�ت�� �غ�� إذنه،
إن مستق�ل إ�سان �امل تراە فجأة متعلقا �حادث صغ�� ال ق�مة
له. أال �مكن أن تكون الل�لة مجرد حلم ط��ل ممطوط؟ و�ابوس

ل�ج �فرش نفسه فوقه �أخطبوط هائل�
� م�انه محاوال عدم تصديق ما

ظل واجما مرتعد األوصال ��
، � السماء، عجز عقله عن التفك��

سمع وقل�ه �أنما �صّعد ��
وارتد إ� الوراء مدهوشا مطعونا. �انت دهشته قد اتخذت ش�ل
انه�ار مه�ض الجناح. لقد مضت اللحظات �طيئة وقاس�ة، تارة
�قول لنفسه: ��، عرفت ذلك ق�ل أن �حدث، وتارة �قول: ال،
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أنا أتصور ذلك �عد أن حدث. أف�ار وأوهام وتخ�الت… َ�َم
نفسه كونه لم �ح��ِّ جملة يرد بها، ودارت الزو�عة دورتها

� الخ��ف.
الغاض�ة ثم صدمه الجدار فسقط �أوراق األشجار ��

� جسدها �الوتر المشدود، أحست
� قلبها ي��ض �شدة ��

���
ء غ�� دقات �

�الت��ة و�دت الغرفة مهجورة ال �سمع فيها ��
ساعة الحائط، تدق خطواتها ال�اردة كصوت ع�از مغرد �ال
� تزا�د، أعادت تلك

توقف.. تدق، تدق، وتدق.. وخفقان قلبها ��
الدقات حف�ف �لماتها األو� إ� الساحل، تذكرت ك�ف �دأت
قصة حبهما �ط��قة �الس�ك�ة عند أول نظرة، ح�ث التق�ا أول

مرة عند التقاء جزرها �مدە.
ء أجمل من عي��ه، وثغرە عندما نطق �الع�ارات. ثم �

لم �كن ��
�دت السنوات الماض�ة مجرد �ابوس انت� ع� صورة مفزعة،

.«… � ، طلق�� � � أذنها: «طلق��
ورنت ال�لمة ��

سأل نفسه: ما مع�� هذە ال�لمة؟ و�ان مثل من فتح م�ا��
� راحت�ه �حاول أن ش�اك أمام إعصار غ�� متوقع، فأخذ رأسه ب��
يوقف ذلك الدوران المجنون واإلرهاق المر دون أن �جرؤ ع�
مواجهته. ان�طح الحزن ع� جب�نه، وتص�ب العرق �اردا ع�
جسدە، وانطلقت أسئلة حائرة داخله؛ أُ�عقل �عد هذا الحب أن
� ودفن همو��

ة ح�ا�� � خراب صدري و�ع��
� الم�س��ة ��

تكو��
� المحا�م،

؟ و�تحول فمنا الذي ضم قص�نا خص�منا �� داخ��
� ال�راه�ة وال�غض والقسوة، �عدما حامت وتحوم حولنا ش�اط��
حولنا مالئكة الحب والرحمة� هل حب سنوات س�ذوب

� ثوان قل�لة؟�
كقطعة جل�د ��
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ارتجت القلوب، وعذ�ت األرواح، وشق�ت العقول. هذە
اللحظة؛ س�قتها شهور من التفك�� لفصم هذە العالقة، �دأت
ش�ت

َ
بتوقف المشاعر وتجمد العواطف وتصلب الوجدان، ثم �

� قلبيهما، لُ�علَن عن فشل رجل
مخالب ال�راه�ة أظفارها ��

� للحب.
� تك��س المع�� الحق���

وامرأة فشال ��
� مقعدها، وصوتها الخافت

� راحتيها منكفئة �� احتوت رأسها ب��
ي��� �ما �ش�ه الصمت، والدم�ع الحارقة �سد حلقها. دارت
السماء بها دورتها وزلزلت األرض زلزالها، ال تل�ث أن تمسح
ها، سا�حة داخل ذهول صارخ �صمت دموعها ح�� ت�ساقط غ��
كسيح. شعرت �الخوف والض�اع قد مّد خيوطهما غ�� المرئ�ة،
فتعطلت مشاعر طي�ة، وحلت مشاعر ال �حملها اإل�سان إال
� عقلها.

� �جر حقائ�ه ل�ستوطن ��
لنّد أو عدو، وجاء الما��

فغ�اب الحوار ألز�د من ستة أشهر، وعدم رؤ�ة �عضهما ال�عض
� عمل �ظل يومه مرهقا ف�ه، جعلها

إال أح�انا، �عدما انغمس ��
� ترسم الحب تنهال ع� مشاهدة األفالم والمسلسالت ال��
� أن يتحول زوجها إ�

الوردي �ع�دا عن الواقع�ة. وطمحت ��
�طل ف�لم و�سعدها �ما �سعد ال�طل زوجته.

� دموعه والعرق يتص�ب
اس��قظت األم فوجدت ابنها غارقا ��

عل�ه ص�ا، ترتعد أوصاله ووجهه أم�ل إ� االصفرار.
كعادتها لم تحس إال والدم�ع تنهمر ع� خديها ساخنة متح�ة
ع� فلذة ك�دها وقرة عينها، الذي لم �عرف راحة أو طمأن�نة
� المح�مة، �ل ل�لة

منذ ستة أشهر �عد آخر لقاء مع زوجته ��
�
يتكرر الس�نار�و نفسه، رغم المسكنات، ورغم �ل المحاوالت ��
: «إنه س�حتاج ال�ث�� التخف�ف عنه. ف�ما قال المعالج النف��
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�ل عنه إحساس الذنب، و�عود مرة أخرى لتق�ل � من الوقت ل��
� طرأت ع� ح�اته». ات ال�� الواقع واس��عاب التغ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ال�اب
تع�ت من ال�حث عن أنخ�ال، ابتداء من حينا إ� األح�اء
المجاورة �ال أثر ُ�ذكر. �أن األرض ا�شقت وابتلعتها. أمضْت م��
�
ما �قارب ثالث سنوات، واختفت عش�ة ال�ارحة� �انت تخت��

� التعب، عن األنظار أح�انا، ل�ن �عان ما تعود. تمكن م��
. أعوام من د أنفا�� فقصدت عت�ة أحد المنازل، وجلست أس��
الخمول جعلت المجهود القل�ل �أشواط من الجري، لطالما
، فظلت حب�سة � د فيها ل�اق�� امج ص�اح�ة أس�� خططت ل��

، دون أن ترى ضوء الشمس. � ذه��
ال�� فارغ، ما إن جلست ح�� رأيتهم �جتمعون أمام �اب إحدى
� المنازل المجاورة �أنهم أتوا إلعال�� �خ�� عن أنخ�ال. هال��

. أز�د من ع�� قطط رماد�ة � إ�داء أي تفس��
المنظر ولم أفِلح ��

� مجموعة �انتظام غ��ب -القطط والنظام� ال
�� �

اللون، تم��
� منظر غ�� هذا- متجهات نحو صحن من

أظنهما �جتمعان ��
حل�ب �ال�اد تكفيهن. حينما كنت أقدم ألنخ�ال الطعام �انت
تمأل الم�ان قفزا ومواء، وأولئك استمروا ع� الط��قة نفسها ولم
� أ�� أنخ�ال حوا م�انهم� المنظر الذي أراە أما�� لم �جعل�� ي��
ل م�انها، �ل ع� العكس � وأقصد قطة منهن والعودة بها للم��
� ال�حث عنها و�حضارها إ� هذا

�� � من ذلك تماما، زادت رغب��
ب �� أ�ضا من المعسكر، فمن �علم قد تتعلم من فعلهن أو ل���

الحل�ب. ف��ما ��من ف�ه ال�� ر�ما..
. مرت ساعتان و�ل �

قار�ت الشمس ع� المغ�ب ولم أب�ح م�ا��
ء ع� حاله؛ القطط، ال�� الهادئ الفارغ من المارة… فجأة �

��
، تقا�� � ذلك الصمت الره�ب، وقت تلطخ السماء �اللون ال��

و��
ُ
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تح ال�اب مصدرا أز�زا ودخلت قطة تلو األخرى، بنفس االنتظام
ُ
ف

ب �ه الحل�ب، أو أ��� قل�ال.. فغرت ف�� عن آخرە الذي ��ُ
وظللت مشدوها، ما هذا الف�لم البئ�س الذي تدور أحداثه أما��

� صمت غ��ب، ينقص فقط الموس��� التص����ة وس�كتمل
��

� المشهد المرعب. �ق�ت منتظرا ذلك األز�ز األول لُ�علم��
� لم أسمع � األفالم. ل���

ا �� ب�غالق ال�اب، فهذا ما شاهدته كث��
صوت أز�زە.

تقا�� من السماء، �ما اختفت القطط، وجاء اخت�� اللون ال��
الهلع �جر حقائ�ه. هذا ما �ان ينقص المشهد ح�� �صبح
� الل�ل أستارە. ما مع�� أال ُ�سمع األز�ز؟ ال أعلم�

مرع�ا، أن ير��
عت تنهش َ�� � � ال��

غ�� أنه لو أقفل ال�اب، ألقفلت معه مخاو��
ّ من غ�� هوادة. أجلت ��ي �احثا عن مصابيح فرأيتها �

��
كة ال�ه��اء وأرجأت ذلك إ� أن أجد محطمة، كنت سأسب ��
ّ لل��ــــح� �

� أن أطلق سا��
أنخ�ال. أحسست برغ�ة جامحة ��

فالمشهد المرعب لم �كن ل�كتمل دون مصابيح محطمة. وهنا
. ومازال ال�اب لم � جس��

فقط أحسست �دب�ب غ��ب ��ي ��
�صدر صوتا�

�
� المتعب، �أن أل�� ت أال أ��� مكتوف ال�دين وأرهق ذه�� اخ��

نظرًة ع� ال�اب الذي لم �صدر صوتا. �خطوات ال تمت للثقة
�ت من الب�ت، وأملت رأ�� � اتجاە ال�اب، اق��

�صلة، خطوت ��
� التلصص، لم أصدق ما رأ�ت،

قل�ال بتلك الحركة المشهورة ��
ال�اب لم �كن موجودا� سمعت مرارا عن أرواح �سكن القطط،
� �ل مرة أنكرت ذلك �شدة، فهذا ال وجود له ع� أرض

�� � ل���
الواقع. هذا ما كنت أعتقدە ق�ل اليوم، وها أنا اليوم أقف ع�
�رة خطأ اعتقادي، فال تفس�� لما وقع أمام ناظري، غ�� أرواح ��
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�ئة ور�ما أنخ�ال معهم. أنخ�ال� �س�بها �ت القطط ال��
�
تمل

� هذا ال�� البئ�س
� ساعات ��

وصلت إ� هنا و�س�تها� �قا��
، شعرت ء. شعرت �الدوار فما �قع أجهَد عق�� �

� �ل ��
أ�سا��

. � سأسقط مغش�ا ع�� أن��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(٢)
نهض ذات ص�اح ق�ل زوجته، كعادته مع االس��قاظ. ح��

الفطور وه�أ المائدة، ثم انطلق يوقظها. رجعا حديثا إ� �لدهما،
� المس�ش�� العام �ألمان�ا.

�عد العمل ألز�د من ع�� سنوات ��
قررا العودة �� �قدما خدماتهما بثمن رمزي ألبناء المدينة، َ�ْعَد

� أحد مس�شف�ات ال�لد.
�� �

ما َعايُنوە الص�ف الما��
� جامعة فرايبورغ

، ٣٨ سنة، طب�ب جراح تخ�ج �� � هشام الم����
، ٣٧ سنة، �

وج من ر�اب البنا�� � ة سنة. م�� �ألمان�ا ق�ل ثالث ع��
� الجامعة نفسها. تعرفا ع� �عضهما خالل

تخرجت ��
� الطال�ات

دراستهما.. لفت ان��اهه ن�اهتها وجديتها عكس �ا��
المهاجرات.. استمر سنة �أ�ملها يراقبها، من غ�� أن �جرؤ ع�
ة من عام التخ�ج، فصارحها محادثتها، إ� أن جاءت آخر محا��
� الزواج منها.

�ما �حسه تجاهها، من غ�� مقدمات، وأنه يرغب ��
�ان �مر �ضيق شد�د وأزمة نفس�ة �عد موت والدته؛ جّراء عدم
امنه مع موعد االمتحانات. ف�انت � حضورە مراس�م الدفن ل��
� عي��ه الع�ش،

� ان�شلته من غّمه وهّمه �عدما اسود �� �ال�د ال��
وأرجعته إ� الح�اة.

� نداؤە معانقا الخواء، لم تج�ه ولم تفتح
واصل مناداتها، و���

� مناداتها دون جدوى،
عي�يها. هزها ��لتا �د�ه واستمر ��

اي�نها، تأ�د من ن�ضات قلبها: ماتت� �لمة خرجت تحسس ��
� الطب، غ��

من فمه، ولم �فهما إال �عد لفظها رغم اشتغاله ��
ت معناها. أّن وقع هذە ال�لمة ع� قل�ه غ��ّ

اب، أن ال � ال��
ماتت: �مع�� أنه لن يراها مجددا، وس�دفنها ��

حد�ث س�جمعهما، ال اب�سامة، ال عناق، ال ضح�ات، وال
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صوت… «ال، ال، مستح�ل» وظل يردد اسمها؛ «ر�اب، ر�اب
ة الزالت ت�تظر أن نخرجها إ� ، أف�ار كث�� �

، اس��ق�� �
اس��ق��

أرض الواقع، ال �مكن أن تغادري من غ�� وداع، ر�اب، ر�اب، �ا
� أنارت �� الدرب، و�ا دل�ل ومرشدي، ك�ف سأع�ش � ال�� شمع��
� منتصفها وأنا

ة �� � أرجوك، فال زالت المس��
دونك� اس��ق��

� منِك، ك�ف سأ�ملها� ال أقدر ع� الع�ش وحدي،
أستلهم قو��

ء س�فرقنا� ها �
س�ِت أننا تعاهدنا أن ن��� مع �عضنا وأن ال ��

َ
أ�

، لم نتفق ع� هذا� ال أستطيع الع�ش � أنا أناد�ك وال تجي�ين��
من دونك..

ر�اب، ر�اب…»
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(٣)
. ، وق�ع طبول �دوي داخل رأ�� � استعدت �عضا من وع��
� ب�ت

�� ، � وجدت نف�� مق�دا �ح�ال غل�ظة ع� كر�� خش��
ش�ه خاٍل من األثاث، وأسئلة عط�� ال تجد من يرو�ــها. أحس
� من �عطف ع��

ات، وأرغب �� � ج��ت ك�لوم��
� جافا �أ��

�حل��
�ة ماء. ���

، وطا�عة أوراق، مع � ة، حاسوب ع� مكتب خش�� أوراق م�ع��
ل مغ� � إنارة خافتة من مصابيح واهنة، و��ر يتوسط الم��
بثوب أب�ض. والقطط� جالسة بهدوئها الغ�� اعت�ادي. ورجل
ة، ي�دو ة �أنه عاد من مق�� �عظام �ارزة من وجهه مع لح�ة م�ع��
� �دە، ونظارات طب�ة ع� أنفه

أنه صاحب الب�ت. �قرأ ورقة ��
� بتعب و�رهاق شد�دين، هاالت سوداء

الحاد، حر�اته ���
اتخذت من أسفل عي��ه موطنا لها.

� إال �عد مدة، �عدما طل�ت ماء يروي لم �لحظ استعادة وع��
. �ان ا، فتمكن من سما�� � كث�� ، كررت طل�� �

حرارة حل��
� �دە واألوراق الموجودة ع�

�� � � قراءته للورقة ال��
مستغرقا ��

� لهي�ا لم �جعل
� ال�دا�ة، ل�ن اشتعال حل��

مكت�ه، ترددت ��
َّ �دە ب�ناٍء من ماء، ُ�ش�ه تماما ذلك اإلناء دد م�انا. مدَّ إ�� لل��
� أول الل�ل، فانكب�ُت

السحري الذي تجمع حوله القطط ��
� نهٍم دون ترك مجاٍل للتقزز أو ال�ساؤل عن مصدر

برأ�� عل�ه ��
الماء…

كوا الناس وشأنهم� لماذا تحبون التطفل «ال تحبون أن ت��
وتعك�� ح�اة اآلخ��ن؟ متلصصون، لم �ستط�عوا تغي��

ة غ�� مستقرة مع تأتأة واضحة. ط�اع�م…» جاء �المه بن��
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�
� األرعن. ال أدري لماذا رغ�ت ��

خجلت من نف�� ومن ت���
�
معرفة هل ال�اب مفت�ح أم ال؟ ما الذي �ان س�حصل لو أ��
� � قال: «ال �سـأل�� ذه�ت دون معرفته� سحقا، صدق ج�فارا ح��

ء أخف�ه عنك، إن لم �كن ظاهرا لك، فهو غال�ا ال �
عن ��

�خصك».
�ر، ة ذاتها: «ال ت�حث عن اعتذار، وال عن ت�� قاطع أف�اري �الن��
� نظرة ع� بيوت اآلخ��ن، �ستحق ما س�قع له،

فمن �ل��
تعشقون التلصص. ماذا ت��د أن تعرف؟ ستعرف، وتأخذ ال�
� أحمق أو حمقاء إلنقاذك.. »

ك. من �دري قد �أ�� معك إ� ق��
�
�� �

� هذا الوقت �الض�ط، علمت أ��
وأت�عها �ضحكة مخ�فة. ��

�
. تحدثت وصو�� مأزق ال نها�ة له، أو أل�ون دق�قا؛ ف�ه نها�ة ��

يرتعد ره�ا: «ال، ال، لم أقصد التلصص، فقط لم أسمع أز�ز
ال�اب…».

اە؟ وانطلق ضاح�ا، هل تعرف؟ لْم «جئَت ق�الة ال�اب ل��
� افتقدت القدرة ع� أضحك منذ مدة ط��لة، خلت أن��
� قالت عن�م: «شعب �عشق الضحك. �انت ر�اب صادقة ح��

التلصص حّد الجنون، وتعك�� مزاج األح�ة».
مت � � أخذت بنص�حته، وال��

طأطأت رأ�� خجال، فلو أ��
�ر �أش�اء غ�� معقولة.. من قال إنها غ�� الصمت أهون من الت��

معقولة؟ ل�ن هذا ما حصل، لم أسمع صوت إقفال ال�اب و…
. «أحمق، أحمق» خاط�ت نف��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(٤)
نهض وقد تمالك نفسه قل�ال، أقفل جميع النوافذ وأح�م إغالق
ال�اب. أخذ الهاتف واتصل برقم الع�ادة، أخ�� الممرضة �أنهما
أخذا إجازة ألمر طارئ، وس�سافر مع زوجته، وأغلق الهاتف.
د � الم��

فتح الحاسوب وعكف ع� ال�حث، �عدما وضعها ��
والدم�ع تتقاطر من عي��ه.

مضت األسابيع الثالثة م��رة، أسابيع من ال�حث المتواصل، لم
�عرف النوم لعي��ه س��ال، منذ الص��حة المشؤومة، لم �ذق من
الطعام إال ما �عينه ع� ال�حث. �انت زوجته مح�ة للقطط �ل
ص�اح تف�غ لهن الطعام والحل�ب ق�ل أن تذهب إ� الع�ادة،

واستمر هو ع� نفس النهج، ح�� �عد موتها، �ل أ��� قل�ال.
وجه ��ە نحو الغ��ب المق�د وخاط�ه: «ماذا تقول أنت أ�ضا؟
هل ستح�� أنفك ف�ما ال �عن�ك؟ ر�اب لم تمت �� فقط
نائمة، وه�ت �� اس��قاظها، فأنا لم أنم منذ ذلك اليوم الذي
ت�ادلنا ف�ه األدوار. اليوم س�شهد اللحظة التار�خ�ة، ف�عد
ا إ� ط��قة لت�ادل � ط�لة هذە األسابيع، توصلت أخ��

اعت�ا��
ة». � األدوار. محظوظ أيها المتلصص، س�شهد لحظة متم��

ت �دا �المه �أساط�� غ���ة عن تناسخ األرواح وانتقالها. اخ��
�
� صديق �� ��

�� ، هكذا أخ�� الصمت، فمن ينصت �ستفد أ���
حصة لمادة التار�ــــخ. اللعنة، هل هذا موضع أذكر ف�ه رتا�ة تلك

الحصص؟
: � سل ��لم�� ارتجفت �دە ارتجافة شد�دة، وت�عها جسمه. واس��
«هل ترى؟ اليوم سأقا�لها وس�ت�ادل األدوار، هذا ما هو مكتوب
�
، استمر �� � وج��

� هذا التق��ر، انظر، انظر». وألصق الورقة ��
��
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حديثه، وا�تف�ت بتح��ك رأ�� �اإل�جاب، لم أتمكن من قراءة
؛ �� ال أقع � � أقنعت نف�� أن الموض�ع ال يهم��

المكتوب، ب�د أ��
ا ع� فك الح�ل ي �ان منص�� � ف�ما ال ُ�حمُد ُعق�اە. فجل ترك��

من �دي.
� سأصل إ� ن��جة مبهرة، لم �صل إليها أحد

«كنت متأ�دا أ��
من ق�ل، �ستحق ر�اب أن تحتفل بهذە اللحظة، لهذا سأترك لها
، الفرصة وسأنام قل�ال، من �دري؟ قد تجد ط��قة إلرجا��

وتصل �� إ� سبق آخر».

� نظراته حال التفاته إ�� � الموض�ع، ترهب��
لم أ�ِد أي رأي ��

� نظراته، فأحرك رأ�� � محج��ــهما، ترهب��
�� � �عي��ه الغائرت��

إ�جا�ا.
ارتجف أ��� من ق�ل وهوى ع� الحائط �اصطدامة عن�فة. لم
� الهروب من هذا المأزق.. نهض

ي �� ء غ�� تفك�� �
�� �

أعد أفكر ��
� مجددا، استجمع ما ت��� من قوته، وأمسك ب�د�ه المرتعدت��

� ذلك، وأنا
تلك الورقة، وتحرك فمه ��الم غ�� مفهوم، استمر ��

� أف�اري، �احثا عن ط��قة للخالص. �عد تمتماته ��الم
سابح ��

غ�� مفهوم، أزال الغطاء ع� ال��ر الذي يتوسط الب�ت، فظهر
وجه امرأة عل�ه خطوط ورموز حمراء، �ظهر من حالها أنها ميتة.

�
، �عد محاوالت �ا�سة �� � وقتها فقدت الس�طرة ع� مثان��

� قراءة
� األخ�� من شدة الخوف.. استمر ��

ك�حها، اس�سلمت ��
�
الورقة �صوت عاٍل إ� أن انتفخت أوداجه وانطلقت القطط ��
موجة مواء صارخ، ثم سقط مغش�ا ع� حافة المكتب، وان���

السائل األحمر الساخن ع� األرض.
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� جامد األطراف، ألق�ت �الدهشة جان�ا،
� م�ا��

�سمرت ��
ي إ� ق�دي، فكرت أن ال ط��ق للخالص غ�� � وحّولت ترك��

تح��ري من هذە القيود.. تخ�ط جسمه مرارا مصدرا خ��را،
وانقطع صوته. تزا�د مواء القطط، وانت�� النظام، وظهرت

� كنت أ�حث عنها. أنخ�ال من ب�نهن، نعم، أنخ�ال ال��
ا، تمكنت من التحرر، هرعت نحوە، أتفحص ن�ضه ودقات أخ��
� تلطخت قل�ه، �ان الوقت قد فات. أمسكت �الورقة ال��
ا عن خط األط�اء الذي �الدماء، فلم أفهم ما كتب، سمعت كث��
تب ال أظن له عالقة �الطب من ق��ب أو

�
ال ُ�فهم، غ�� أن ما ك

من �ع�د..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الغ��ب
«ماذا لو �ان من تراق�ه وت��عه، ي��عك و�راق�ك أ�ضا، و�تابع ما

ە وال تعرف عنه إال القل�ل». ت���
، ولم أ�تب حرفا، � جالسا ق�الة الورقة والقلم منذ ساعت��
ء. تق��ر واحد وأن�� سلسة �

استعصت ع�� ص�اغة أي ��
� �دأتها ق�ل ثالثة أشهر، وأرتاح من التعب الذي التقار�ر ال��
� ط�لتها، صدق من قال إن مهن�نا مهنة المتاعب، ف�ل رافق��
.. مقال إال وله اآلالف من الح�ا�ات، وح�ا�ة الل�لة أ�ت أن ت�ت��
لم ي�بق ع� مرور ثالث ساعات إال ر�ــع ساعة، ولم أصل إ�
طرف الخ�ط الذي سَ�نظم هذا المقال. �دا�ة الخ�ط وت�ساب
� انتظام، دون

ال�لمات �عدها من تلقاء نفسها، مس�سلمة ��
ذكر،

ُ
إ�راە. ب�د أن الل�لة لها رأي آخر، ت��د أن ت�ت�� دون ن��جة ت

أو �لمة ُتقرأ.
� �دي، أوجهها حيثما أردت.  وتص�� ناص�ة المقال ب��

ٌ
�لمة، �لمة

� �ه ع� الورقة
� وأل��

�لمة، و�زول هذا الحمل من فوق أ�تا��
. أمسكت فنجان القهوة �غ�ة االر�شاف منه، عّل القا�عة أما��
، فوجدته فارغا� أنه�ت � ألتمس �عض ال�شاط من ال�افي��

الفنجان ولم أحسن كتا�ة جملة، أو �لمة، أو ح�� حرف�
� من �ل ، تح�ط�� رجعت لعنة ال�تا�ة وألقت بتعاو�ذها ع��
جانب، وتق�د �دّي �أغالل ال ِق�ل �� بها. أسندت ظهري إ�
، ورفعت رأ�� إ� السقف؛ من �دري قد �سقط ع�� ال�ر��

فكرة، تكون فاتحة لهذا المقال المنغلق� تأملت السقف وتلك
ل ال�لمات� � � تغزوە ملّ�ا، �من ي�تظرە أن ُ�فتح، وت�� الشقوق ال��
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� تخلصت من هذە اللعنة ق�ل مدة، ل�ن غال�ا ما توقعت أن��
� الح�اة، أن

، تذكرت توق�� األول �� أصطدم �خطأ توق��
� �لهم مخلصون، وأوف�اء، ومع أول اخت�ار؛ أغلبهم

أصدقا��
، و�عدها أِلفت رسبوا. �انت هذە أول مرة أصطدم �خطأ توق��

التوقع الخطأ.
ثالث ساعات ور�ــع. أعدت نظري من السقف إ� الورقة وتأملتها
عّل الحروف تظهر عليها، من �دري قد �كون عليها ح�� �ي
ومقالة مكت��ة� ال زال الحال �ما �ان، قلم وورقة ع� سطح
المكتب، لم �د�س القلم ب�اضها. نظرت ملّ�ا، أجلت ��ي
. ء، فطردت الفكرة من رأ�� �

طوال وعرضا، دون ظهور أي ��
. أرجعت نظري إ� الورقة؛ هذا ل�س وقت األحالم واألساط��
� خش�ة أن ، فركت عي�� �

ت�ت �ح�� خ��
�
فظهرت �لمات �أنها ك

تكون قد تغشاها النعاس، وانطلقتا تته��ن لألعاج�ب، أ�عقل أن
ء ح�� �حدث� استمرت �

�� �
أ�ون ذا قوة خارقة؟ ما إن أفكر ��

� الظهور بوض�ح… فركتها مجددا، ونظرت
الحروف وال�لمات ��

للورقة، فوجدت أن الحروف ش�لت �لمة، وال�لمة تصاغ إ�
جمل…

� �الملس�ع، هرعت إ� الحمام وغسلت وج��
نهضت من م�ا��

، أ��ت وج�� فرأيته است�� من �
�الماء ع� النعاس �غادر��

. � وعدت إ� ال�ر��
لون وردة نّوار الشمس. �لعت ر���

ّ إ� � ، وص��ت عي�� ددت أنفا�� ، اس�� است��ت ع� ال�ر��
الورقة. وهن ضوء المص�اح أ��� وأخذ يرتجف، ثم انطفأ،
� هذا

� ال�ه��اء �� � األرجاء صوت الرعد. دائما ما تخون��
وانطلق ��

� هذە الق��ة المهجورة توقعت أوضاعا حسنة،
�� ، �ال��خ الم���

. عم�� مراسً� صحف�ا � �عان ما أسقط ع� خطأ توق��
وكعاد��
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� مناعة صل�ة، فقد أتممت األشهر الثالثة، وأنا أ�عث أ�سب��
للج��دة المقاالت، و�ل التفاص�ل المتعلقة �الساحرة المتخف�ة
، غ�� الذي � الق��ة؛ عدد زوارها، ومعاونيها، ح�� اسمها األص��

��
� الق��ة.

ُعرفت �ه ��
هرعت إ� النافذة، �ما �فعل أي شخص انقطعت عنه ال�ه��اء،
انه أ�ضا معنيون، أم هو عطل خاص ب�يته� ح�� يرى هل ج��
� الظالم، غ�� ب�تها، نعم، ب�تها؛ �ان �شع

الق��ة �لها غارقة ��
أضواء، �أنها استجل�ت كه��اء الق��ة �لها إ� ب�تها، ثم عدت إ�

� فزعا.
م�ا��

تك، تك، تك.. اشتعلت الشمعة، وجهتها صوب الورقة،
وظهرت �لون أسود وخط �ارز فقرة ع��ضة تف�ح منها رائحة
غ���ة؛ «ماذا لو �ان من تراق�ه وت��عه، ي��عك و�راق�ك أ�ضا،
ە، وال تعرف عنه إال القل�ل». فتح فمه عن آخرە، و�تابع ما ت���
قت، وانطلقت منها رائحة وسقطت الشمعة ع� الورقة واح��
� مصدق ومنكر لما رأى، ثم هوى مغ� قذرة، وهو متأرجح ب��

ان الَعنان. عل�ه تار�ا أللسنة الن��

� الق��ة خ��
ص�اح يوم غد. �عد أن توقف هطول المطر، ان��� ��

� ب�ت
ان �� م الن�� أن الغ��ب القادم ق�ل ثالثة أشهر، انتحر وأ��

اە من الس�دة -الساحرة- هناء. تحلق الس�د أسعد، �عد أن اش��
، لطالما رأوە غ��ب األطوار، � ل مشدوه�� � أهل الق��ة ع� الم��
إال أنهم لم يتوقعوا أن �جرؤ ع� وضع حد لح�اته، بهكذا
ط��قة. �ال�اد تعرفوا عل�ه، فألسنة اللهب �انت مهي�ة شد�دة،

ولم توقفها األمطار، و�ان لها صوت غ��ب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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القالدة المفقودة
ة، وأعلنت الساعة مّد الظالم ستارە األسود ع� المدينة الصغ��
عن منتصف الل�ل، ال صوت �علو فوق صوت التلفاز. ار�شف

من �أس القهوة ال�ارد، ونفث الدخان األخ�� من لفافة التبغ.
� لحظة شعر بره�ة والعرق يتص�ب منه، �اد أفراد العصا�ة أن

��
� منهم. �فتكوا �ه، لوال أن دخل ف�ال «ب��د��ار�س» �� �خت��
اب جلبتهم، لم د أنفاسه، فإذ �ه �سمع اق�� توقف هنيهة �س��
� �دە القالدة القد�مة

� ساق�ه لل��ــــح مجددا و��
�ملك إال أن ير��

� ي�حثون عنها. الل�لة مكفهرة، والسحب مل�دة منذرة �ل�ل ال��
ماطر وعاصف، ال �عرف ك�ف س�تمكن من الخروج من هذە
ە، ل�ن ال مجال للراحة اآلن، الغا�ة اللعينة. يتعا� شه�قه وزف��
فلو أمسك �ه أحدهم لما ترك له عظما سل�ما، فقد أرهقهم
�ر � ا، وال س��ل لعودتهم من غ�� القالدة. �سمع صوت الخ�� كث��
�د من �عته، لم �در س�ب تعلقهم بها ل�ن ال وقت � ي ف�� ال��
� �دە، وال

� هذە اللحظة. الغ��اء خلفه والقالدة ��
لألسئلة ��

س��ل للخالص اآلن سوى الخروج من هنا.
� الهاتف، نهض و�أن المقعد قذفه، � لحظة صمت سمع رن��

��
ل�ج�ب ع� الهاتف الذي قاطع مشاهدته للف�لم، رقم من غ��

ل ماجد. لم �در ك�ف � اسم، فتح الخط، سأل المتصل عن م��
خرجت ال�لمة ��عة: نعم، اطمأن ع� حالته، ثم ودعه وأقفل

الخط. �انت م�المة عاد�ة، وتابع �عدها مشاهدة الف�لم.
لقد نفذ �جلدە �أعج��ة وخ�ج من غا�ة «ب��د�ار�س» سالما
ي أحدهم، فاشتغلوا �ر ال�� � ب الخ�� ولم ُ�ص�ه أي أذى، لقد ��

له �منطقة مجمع ال�ح��ن «أشقار». � برف�قهم عنه، فتوجه لم��
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رّن الهاتف مرة أخرى، نفس الرقم، فتح الخط. ل�ن ال صوت
نت، وتوقف ُ�سمع، أغلق الخط. وقتها انقطع االتصال �اإلن��
الف�لم، حاول تفقد األسالك و�عادة �شغ�له ل�ن دون جدوى،
رن الهاتف مجددا بنفس الرقم فتح الخط؛ ال صوت �سمع،
فأطلق فمه �الس�اب والشتم، وق�ل إغالق الهاتف سمع ضحكة

ط��لة وغ���ة، هّزت أر�انه. وانقطع االتصال.
� برسالة ع� شاشته، همَّ ب�نزال الهاتف ع� الطاولة، وفو��

 فيها:
�
فتحها فوجد مكت��ا

ماجد �ا ماجد.
� محاولة

هل مما رأى. تذكر لحظة ردە ع� الهاتف ��عة ��
ُ
ذ

منه للتخلص من المتصل �غ�ة إ�مال الف�لم. أمسك �الهاتف ��
تح

ُ
�خ�� المتصل �أن اسمه ل�س ماجد، و�نما هو خطأ منه، ف

الخط ولم �سمع أي صوت، ثم اندلقت ضحكة دفعة واحدة،
� س�قتها، وأطلق العنان مرة أخرى للس�اب والشتم، أقبح من ال��

أي ل�لة هذە؟�
من �م�ح معه هذا المزاح الثق�ل؟ �دأت األمطار ت�ساقط. حينها
عِلم أن الش�كة تعطلت �فعل األمطار وال��اح، ول�ست �فعل
� ال فاعل. ي�دو أن هذا المطر لن يتوقف، وأن المش�ل خار��
يتعلق �األسالك. أراد أن ُ�شعل لفافة التبغ، فإذا برسالة ثان�ة؛
«ال �شعل تلك اللفافة و�ال اشتعل جسمك �له، انهض وأخ�ج
لنا القالدة». شعر �أوصاله ترتجف وفمه �لهج �السب، لم ي�ال
�الرسالة وأشعل عود الثقاب، فإذ �ه �سمع صوتا خافتا، ثم أخذ
� الهاتف،

� �ان �سمعها �� �علو ش�ئا فش�ئا. الضحكة نفسها ال��
ل. توقف فمه عن الس�اب و�دأت أسنانه � � أرجاء الم��

تن��� ��
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تصطك مع �عضها. أحاطت �ه العتمة وتمل�ه الذعر. ما هذە
� هذە الل�لة المهي�ة الرهي�ة� لم �حس يوما

الضحكة السمجة ��
� قلب

�ما �شعر �ه اآلن، أي قالدة وأي ضحكة لعينة �سمعها ��
له؟ ودمدم �خاطب نفسه مضط��ا. � م��

ل لقال أن هناك من �مازحه و���د � � الم��
لو �ان معه أحد ��

� �د �طل الف�لم ثم �طال�ه
إخافته، و�ال فك�ف تكون القالدة ��

شخص مجهول �ط��قة مخ�فة أن �سلمه القالدة؟ ل�ن الجميع
� � ال�طل، وأي عالقة ب�� سافر ق�ل أ�ام، فأي عالقة ب�نه و���

، � � هذا المتصل اللع�� � الف�لم، �ل أي عالقة ب�نه و��� ح�اته و���
رسالة أخرى تصل:

«توقف عن اللعن والشتم، ولملم نفسك وأخ�ج القالدة المخ�أة
� درج مال�سك».

��
سمع صوتا شد�دا وأخذت ترتعش معه ال�ه��اء، أي ل�لة هذە؟
ء بها غرفته، �

� دوالب صغ�� عن شمعة ���
قفز ي�حث ��

ء �
تحسست �دە ش�ئا غ���ا، أخذ الشمعة �ال�د ال�م�� وال��

الغ��ب ب�دە ال��ى. �حث عن عود ثقاب وأشعل الشمعة
� الغرفة. التفت إ� �دە فرأى قالدة لم �سبق أن

فان��� النور ��
� غرفته من ق�ل. �ساءل: ك�ف وصلت إ� غرفته؟�

رآها ��
دفع القالدة �قوة إ� األرض. فسمع خ�طا شد�دا ع� �اب
� جسدە، ازداد العرق وأحس �أطرافه

الغرفة، ارتعدت �ل خل�ة ��
قد تجمدت.

� سمع وقع � األرض اجتمعت خلفه، ح�� شعر �أن �ل ش�اط��
األقدام تتجه صوب غرفته. لم �عد قادرا ع� الحركة. الخ�ط
ة تمزق ك�انه، والهواجس تلعب �عقله. لم �شعر ا�د، والح�� � ي��
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بنفسه إال وقد ارت� ع� األرض؛ �ضم القالدة �شدة إ� صدرە.
توقف الخ�ط، فإذ برسالة جد�دة تصل: «القرار قرارك وال

مجال للفرار».
ە إ� ال�دا�ة، ف�دأ �سأل نفسه، لماذا أي لعنة هذە؟� رجع بتفك��
ە. � أنا ماجد� ضحكة أفظع من سا�قاتها تقطع تفك��

أج�ت �أ��
� من أق� الغرفة. لم �عد

وصوت عقارب ساعة منهوكة تأ��
�سمع ش�ئا غ�� أنفاسه. �ان س�طلق العنان مجددا للسب
� حذرته، �حاول أن �فتح القالدة �� والشتم، فتذكر الرسالة ال��

يرى ماذا يوجد فيها، فوصلت رسالة أخرى: «إن أردت أن تع�ش
ح�اتك سع�دا، ال تحاول معرفة ما �داخلها، و�ال أصا�ك ما

أصاب من س�قك».
استجمع قواە وعاود االتصال. من غ�� مج�ب. عزم ع� معرفة
� حذرته، فانطلقت أصوات � القالدة، متجاهال الرسالة ال��

ما ��
ل، وارتفع وقع الخ�ط ع� �اب الغرفة. � � أرجاء الم��

غ���ة ��
صوت قوي، أوقف �ل الجل�ة. هذە المرة صوت الرعد.
ە و�دأ �حس �اختناق وانطفأت معه الشمعة. تعا� شه�قه وزف��
شد�د. وانق�اض رئ��ه. الدم�ع تنهمر من عي��ه �غزارة ال �دري
س�بها. وسعال شد�د ��اد �خنقه. �اإلضافة إ� حرارة تلف

� تزا�د.
جسمه. والخ�ط ��

ان من ك� �اب الغرفة، �عدما أنهكوا ال�اب ا تمكن الج�� أخ��
�الدقات، ل�جدوا ألسنة اللهب، والدخان قد مأل أرجاء الم�ان
� وع�ت الرؤ�ة، وسمعوا صوت السعال، فتمكنوا من رؤ�ة مع��

ان ت�اد تلفحه، وهو مغ� عل�ه والدم�ع تنهمر من عي��ه والن��
�س�ب الدخان، وتعاونوا ف�ما ب�نهم إلطفاء ألسنة اللهب،
وأخرجوە من الغرفة ح�� يتمكن من است�شاق هواء �جدد
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� النها�ة،
انتعاش رئ��ه، وهو يتقلب تقل�ا شد�دا. استعاد وع�ه ��

ى م�انه، و�حاول أن يتذكر ما وقع �عد حاول فتح عي��ه ل��
ة من �أس القهوة ال�اردة، وتلك اللفافة. الرشفة األخ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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والدة جد�دة

� � والغرفة الشاح�ة، جلست أمام المكتب ع� كرس��
أنا وقهو��

� �دي قلم أسود، عبثا أحاول أن أ�تب ش�ئا. رغم
المتحرك، و��

رشفات القهوة السوداء، لم يهدأ �ا�� �عُد، ولم أحسن كتا�ة
. �لما أمسكت � � مد وجزر، أدافع القلم و�دافع�� جملة واحدة. ب��
�ه ارتجفت ��اي وسقط منها، لم أ�ن ُ��ى من ق�ل، ل�ن

اآلن ال تحمل �مناي إال ثالثة أصابع.
ل � � هذا الم��

، أقطن �� �
اس�� ف�ح، ٢١ سنة، وح�دة أ���

� حادثة نجوت منها �أعج��ة ق�ل
� والدي ��

وحدي، فقد غادر��
أر�ــع سنوات، أو أل�ون ��حة معك، لم أنُج و�نما ِمتُّ فيها.
ا ، ُب�� �

� ح�ا��
ء �� �

ا مجاز�ا؛ فمنذ ذلك اليوم تغ��ّ �ل �� ل�س تعب��
، �

، وقطع الزجاج طرف لسا�� � من أصابع �دي ال�م�� أص�ع��
وتحولت إ� مسخ �الزم كرس�ه المتحرك، �حاول األط�اء إقنا��

� من الحركة وأنه � لست مصا�ة �أي مرض عضوي �منع�� أن��
� آمال

، لطالما علمت أنهم �حاولون إعطا�� مجرد مرض نف��
�اذ�ة فهذا ما �فعله األط�اء دوما.

ذان ألقيتهما
�
أعتذر لك عن هذا ال�م من التعاسة والقبح الل

عل�ك مرة واحدة؛ أردت أن تعرف طب�عة المسخ الذي يتحدث
إل�ك �ا إبراه�م. لتكن من تكون، المهم أنك قد ساقتك األقدار
� من � لدقائق، ثم احذف�� �� تقرأ هذا البؤس فأرجو أن تتحّمل��
�
ض أن هذا هو اسمك. حينما تعطلت الس�ارة �� ذا�رتك. لنف��

� فجأة ع� �مينها. طرأ تغي�� شقلب الط��ق ال��ــــع، وتوقف أ��
� رأسا ع� عقب، فمن إ�سانة ��امل أطرافها، وقوتها، إ�

ح�ا��
�
ء من ذا�ر�� �

مسخ ينفر منه الجميع. آە لو أتيح �� حذف �ل ��
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، القتلعت �ل ما � وقتما أر�د، لحذفت �خات أ�� وتأوهات أ��
. � حدث ذلك اليوم من عق�� وقل��

ما إن توقفت س�ارتنا، ح�� صدمتنا شاحنة �انت �س�� ��عة
جنون�ة، قذفت بنا ع� ُ�عد أمتار. دارت خمس دورات أو ي��د
فمن هول الصدمة والخوف لم أعد أقوى ع� العد. لحظة
� ْ أ�� وأ�� توقفها تمكنت من مشاهدة الدماء منهمرة من رأ��

�عدما ُصّمت أذناي من �اخهما وتأوهاتهما، لم أتفوە ��لمة،
� � الرغ�ة ع� النطق، والقطعة ال��

فما وقع أمام ناظري، أفقد��
� أزالت تلك القدرة. لم أ�خ ولم أتأوە، ِلـما رأ�ت

ضت لسا�� اع��
وسمعت.

� غيب��ة قال األط�اء إن مدتها �انت ستة أشهر، ال يهم
دخلُت ��

فلم �عد للوقت ق�مة وال مع�� من فجر ذلك اليوم، �ساَوت
؛ فقط أنتظر الوقت � األحاس�س واأل�ام والشهور وح�� السن��

الذي سألحق بهما، ف�عد وفاتهما لم يبق مع�� للح�اة.
ة، ، لم أنظر لهما النظرة األخ�� � لم أح�� مراس�م �ش�يع الجنازت��

� من تلك الل�لة، تأ��
� ذا�ر��

صورة وح�دة �قت منهما عالقة ��
الزوال، وليتها زالت.

� الذي � تلك الل�لة فال أسمع لق��
� فقدت سم�� مع نط�� وليت��

� أر�عة جدران، ، �ت وح�دة ب�� � من المش�� نلته �عد خرو��
، حطمت جميع المرا�ا، ل ورأ�� � دد داخل الم�� و�لمة المسخ ت��

فال قدرة �� ع� النظر إليها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(٢)
الجميع متحلق حول الحاسوب، األب واألم مجتمعان حول
قب لحظة اإلعالن عن نتائج الثان��ة العامة، اب�تيهما و�� ت��
مضت ساعة ونصف ع� اإلخ�ار األخ�� أن النتائج قار�ت ع�
ء� الجميع متوجس، وألس�تهم الهجة �

الظهور، ولم �ظهر ��
�الدعاء. يرتعد قلب البنت، و���د خوفها لحظة توقف الموقع
، أح�انا الرس�� عن العمل، فال طاقة لها ع� االنتظار أ���
ات لصالحها، �ساورها إحساس �أنها س�نجح، ف�ل المؤ��
� االمتحانات �انت سهلة، ومجهود الفصل أ�ضا ج�د، وأحاي��

� ال�ث�� من اإلجا�ات، وأن
أخرى يراودها شك، أنها لم توفق ��

ها وساوس عن بيع نقاِطها لمن ال ها. وتح�� الرسوب مص��
ا ما سمعت عن حاالت مماثلة. �ستحق، فكث��

أر�ــع ساعات وال زال الوضع ع� حاله، �شتغل الموقع لدقائق،
ى ، ف�� و�تعطل لساعات. تتصفح موقع التواصل االجتما��
صد�قاتها، وهن �حتفلن بنجاحهن، �عد تمكنهّن من رؤ�ة
، داد توجسها وترقبها أ��� � ، ف�� النتائج، واشتغال الموقع الرس��
نام والدها ع� األر�كة، واألم ما زالت تدافع رغ�ة النعاس
� قلب

� الفينة واألخرى، �اثة الطمأن�نة �� �المسح ع� وجهها ب��
اب�تها.

وصلتها رسالة ع� الهاتف المحمول من رقم غ�� مسجل: «لم
� �حالفك الحظ، ل�ن لد�ك فرص أخرى». توقفت شاخصة ح��

قراءتها، من صاح�ة الرسالة؟ أُ�عقُل أن أرُسب� حاولت االتصال
�الرقم، ال مج�ب. زاد توترها، هدأتها أمها و�� تعاود االتصال
بنفس الرقم، دون رد. وه�طت دم�ع حارة ع� خديها. واألم

� تهدئتها.
مستمرة ��
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�
رسالة أخرى: «م�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروك لقد نجحت، سأنتظر الحفل». من
؟ أزالت الرقم نفسه، لم تدر� ماذا ستفعل، هل ستف�ح أم ت���
� قلبها.

أمها الهاتف من �دها، وضمتها إ� صدرها �اعثة األمل ��
� الرا�عة ص�احا.

أقفلت الهاتف، فال وقت لمجاراة سلوك أرعن ��
هدأْت ف�ح من روعها قل�ال، وتمددت ع� األر�كة، أخذت األم
ه �عمل وتظهر ن��جة اب�تها سواء �النجاح أو

�
ُتقلب الموقع، عل

الرسوب، خ�� من التأرجح ب�نهما. فجأة اشتغل الموقع، وظهر
ة حسن جدا، �خت األم فرحة، موقظة � معدل الن��جة، �م��
� م�انها، وانهالت

الجميع، فقفز األب مذهوال، واستوت البنت ��
�الُق�ل عليها مهنئة، و�� غ�� مصدقة لما �حصل. اآلن �مكن

للجميع أن ينام ��ل أر�ح�ة. �أن ج�ال زال عن عاِتقهم.
تمكنت من حصد مرت�ة أو� ع� المستوى الجهوي، وق���ا
� موقع معهد

س�تحقق لها ما رغ�ت ف�ه. سجلت اسمها ��
صَب

ُ
ا، وضعته ن � الول�ج إل�ه كث��

الطب، المعهد الذي رغ�ت ��
وِجِه

�
عي�يها واجتهدت ل�َل نهار وحصدت نقطة تمكنها من ول

از. سح�ت استمارة ال�سج�ل األو�� � برأس شامخ مع فخر واع��
من الموقع، و�سخت الشهادة األصل�ة للثان��ة العامة وجمعت

ملفها.

�
رغم وجود المعهد خارج مدي�تها، إال أن والديها لم �قفا عق�ة ��

ط��قها، وافقاها ع� اخت�ارها، ودع�ا لها �التوفيق والسداد.
� ع� رغ�ة جامحة وجهٍد فنصف التوفيق، االخت�ار الحر المب��
جه�د. رت�ت أوراقها داخل محفظتها، وارتدت مال�سها، ثم
التحقت �س�ارة أبيها وت�عتها أمها. �انوا ع� موعد مع السفر
�
إ� مدينة ال��اط، من أجل إ�داع ملف ال�سج�ل. �ساءلت ��
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، مع وجود إم�ان�ة اإل�داع �
دها عن جدوى اإل�داع الور��

�
خل

، و�ق�ت أسئلتها معلقة �ال إجا�ات. الرق��
� �شق ط��قها صوب الف�ح والبهجة �مآلن جن�ات الس�ارة ال��
معهد الطب. وجوە الجميع تعلوها س�ماء ال�ور والسعادة،
� مشاركتها أروع لحظاتها، وقررا السفر معا.

رغب والداها ��
� الذا�رة، يتذكرها

فلحظات كهاته �جب أن تظل محفوظة ��
� ف�ه عرق ي��ض.

اإل�سان ما ���
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(٣)
ة، ولم تحسن كتا�ة حرف، ال تدري هل رغبتها مزقت أوراقا كث��
� كتا�ة رسالة دق�قة ومخت�ة هو الس�ب، أم أن مستواها

��
تراجع ولم تبق لها القدرة ع� ص�اغة جملة وال كتا�ة حرف.
� أمنتها ع� قلبها آتت منها الشمعة تأ�ل نفسها، فالفت�لة ال��
دت تتأملها، و�� �ْت من آخرها، وتضاءل نورها. �� النار؛ اق��

ق �ال ُمنقذ، ف�أنها أشعلت ذك��اتها وصّ�ت عليها ال��ت. تح��
قذفت �القلم من �دها، وأمسكت أذنيها، محاولة إغالقهما؛ �من
ي��د منع وصول صوت إل�ه. وأقفلت عي�يها �شدة، �أنها ال ت��د

، و�خْت �أع� صوتها. فتحهما أ�دا�
ها تدفع الصوت الذي �صل إ� مسامعها. والدم�ع

�
و�خت؛ عل

ء أمامها �لون النار، ومأل �
الحارقة �س�ل ع� خديها. تلّون �ل ��

سمعها تأوهات و�خات تحاول تجنبهما من �دا�ة الل�لة،
حس�ت أنها تمكنت من ذلك، وها �� تقف ع� خطأ حس�انها.
تردد المشهد من جد�د، �دمائه وأشالئه المتناثرة، سقطت من
� م�انها، �احثة عن خالص

، و�� ت�خ وتتقلب �� ع� ال�ر��
من الصوت الذي �قض مضجعها �ل ل�لة. �خت ح�� ظنت
أن أح�الها الصوت�ة ُمزقت، والدم�ع تتالحق ع� خديها. احتوت
� راحتيها منكفئة ع� نفسها، شعرت �الخوف والض�اع رأسها ب��

قد ك�الها �خيوطهما غ�� المرئ�ة وال طاقة إلزالتهما.
زال الصوت وفتحت عي�يها. عِلمت أن ما تحسه لن �سعه أوراق
�ت من العالم ولن تكف�ه أقالمه. زحفت ع� األرض�ة واق��
المكتب، وأتت ع� ما ت��� من األوراق واألقالم؛ مزقتهم
� عن �اهلها، علمت أنها

وحطمتهم. أحست �حمل ثق�ل أل��
س�تعذب �ما تكتب، وأن العالج �ال�تا�ة غ�� مجٍد �ال�س�ة لها،
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ج
ء، وأن حالتها �

�� �
وأن �ل ما سمعته عن هذا العالج ال �عنيها ��

متفردة، أو �مع�� أدق ميؤوس منها. ال عالج لها وال خالص إال
الموت.

زحفت ع� أرض الغرفة، واتخذت من إحدى زاو�اها مالذا
�
جع ف�ه أنفاسها، هدأ روعها قل�ال، فتذكرت حضن أمها �� �س��

� ن��ة من ال��اء مجددا. نظرت إ�
هكذا حاالت، فدخلت ��

�
ة. ثم أ�ملت زحفها �� الشمعة فوجدتها تع�ش لحظاتها األخ��

� المطبخ،
اتجاە ��رها، أخذت ح�ال، وجدته ق�ل مدة ��

فت�قنت أنه س�ب خالِصَها، عقدت عل�ه عقدة فالثان�ة والثالثة؛
� اتجاە

لتتأ�د أنه قوٌي كفا�ة ألداء مهمته، وراحت تجر نفسها ��
فة. ال��

ا و�عان ما تالشت من ذهنها، غ�� أن راودتها أف�ار مشابهة كث��
� �الها مدة ط��لة؛ رغم طردها مرارا.

هذە الفكرة عّمرت ��

�
فة �شق األنفس، جسدها غارق �� تمكّنْت من الوصول إ� ال��

. العرق ح�� ت�للت منه مال�سها، وغسلت الدم�ع وجهها الصغ��
ء واضحا. مّدت الح�ل �

�ان الل�ل مقمرا �اعثا نورا جعل �ل ��
إ� الطرف الحد�دي المعقوف، أعادت األمر مرارا ح�� علق �ه
. عقدت عل�ه عقدة وشدته ألع�؛ حاولت أن تجعل � األخ��

��
ا ح�� تنجح محاولتها من المرة األو�، و�صع��ة الح�ل قص��
�الغة امتطت كرس�ا عال�ا �عد محاوالت فاشلة �أنها ت��د أن
� الوصول لطرف الح�ل

ت�نيها عما تفعله، ساعدها ال�ر�� ��
� عنقها.

فدسته ��
�ط ح�اتها مت جسدها الواهن للح�ل، مّر ��

�
تركت ال�ر�� وسل

م�عا أمام عي�يها و�� تتحرك �منة و��ة، جحظت عيناها،



129

. شاهدْت لحظات ترقبها ووالَدْيها و�دأ لون جسدها �التغ��
� نتائج الثان��ة العامة، وفرحهما وحضنهما. األحاس�س ال��

� األوقات العص��ة
غمرتهما وتهلل �شائرهما، حضن أمها ��

و�لماتها الدافئة المفعمة �األمل، نظرات أبيها المليئة �اإل�ار
والع��مة. لو أنهما ي��انها اآلن لتح�ا ع� اس�سالمها أمام أول

وأصعب اخت�ار لها.
� لحظة فتحت عي�يها، وحاولت ال�ش�ث �الح�اة مجددا،

��
ظلت تقاوم وتحاول جاهدة التملص من الح�ل ح�� انقطع
�معجزة إله�ة. فتحت عي�يها �من ولد للتو، أجالت ��ها فرأت
القمر �شع نورا، �أنها لم ترە بهذا النور من ق�ل، انف�ج فمها عن
اب�سامة فظهرت غمازاتها وظلت م�انها ت��� ط��ال ح�� شعرت

� رجليها. و�عد عدة محاوالت وقفت عليهما غ��
�دب�ب ��ي ��

� أن الطب�ب لم �كن �حاول فقط مصدقة لما �قع. هذا �ع��
� ن��ة من

إعطاءها أمال للح�اة، و�نما �ان صادقا تماما. ودخلت ��
ال��اء والضحك وعدم التصديق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ة الل�لة األخ��
، وص��ُت �

رنت الصفارة معلنة أن الوقت قد حان، ابتلعُت ر���
ب من الزنزانة، ع الخ� الق��ة تق��

ْ
َّ إ� ال�اب. سمعت وق � عي��

تهما السوداء، وعضالتهما تح ال�اب وظهر الجالدان ب���
ُ
ف

، وحذاء أسود، لم ال�ارزة، مرتدين نفس الل�اس؛ �وال أخ��
� �� ش�ئا، فقد �شابهت �ما �شابهت األ�ام تكن األلوان تع��
�
ق�لها، نظر �� أحدهما والحقد �فور من عي��ه، وقذف ل�اسا ��

، وقال: «ارتد هذا». وج��

� أزلت الل�اس المح�� الصنع -الذي خطته ب�دي من األ��اس ال��
�
خصصت لجمع القاذورات- وارتد�ت الل�اس الذي قذفه ��
�
� وأصفادا �� ، دون أي سخط. وضعا عصا�ة ع� عي�� وج��

رعبهم،
�
� ال زلت أ

� �قينا �أ��
.الل�اس والعصا�ة أ�س�ا�� �دي ورج��

� أ�ضا
، وقّضت مضجعهم، ها �� ذي نظرا�� � ف�ما أفزعتهم �لم��

تفعل فيهم األفاع�ل، و�خفونها بهذە الخرقة.. لم أجّر إ�
� ، وقدم�� �

المشنقة وال ذرفت دمعة، �ل توجهت إليها ب�راد��
، وصدر شامخ. � ثاب�ت��

� المساومات العار�ة، رغم مراوداتها ِ
؛ ولم تغر�� � �ق�ت وف�ا ل�لم��

� قناعة ال � األرض إ� زوال، أ�سب�� � �أن مالي�� المتكررة. �قي��
، �ل المغ��ات لم تفلح، � تتصدع مع مرور األ�ام، وتوا�� السن��

وح�� التعذي�ات لم تجِد نفعا.
ق من الداخل أمام هذە � إال عذا�ا، أح�� ِ

مرور األ�ام لم يزد��
� عن نف�� �ل يوم بزي فاضح، اجتمع

� تراود�� المغ��ات ال��
الناصحون يهمسون: «أن ارَض بوضعك، فالجميع يتغ��
وم�ادئك غال�ة ما داموا �ساومونك عليها، ِاق�ل وال تعِ��
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�
الموض�ع أ��� من حجمه، ووحَدك لن �ستطيع تغي��

. وأص�حُت �لما أرى الواقع…». �انت هذە آخر خطا�اتهم ��
� غرفة ال��ارات، إال وعلمت ما س�قوله مس�قا،

وجها أعرفه ��
فأج�ب العا�� �ما أج�ت األول، وهكذا. أغلب من سمحوا لهم
� لقبول عرضهم،

� مطلب واحد؛ دعو��
كوا �� �الدخول، اش��

� �انت أح�انا تطلب وأنهم أقوى وأنا لن أقدر عليهم، ح�� زوج��
� األمر ذاته. طال�ُت مرارا الحصول ع� ورقة وقلم، ع� م��
� تصل إ� الخارج، إال أن األمر ظل معلقا للفراغ، �انوا رسال��
� منه. وقت

�علمون ج�دا أنه سال�� الذي يرعبهم فلم �مكنو��
ء، غ�� �وال حظ�ت �ه أول يوم �

جّرُد من أي ��
�
ال��ارات كنت أ

االختطاف، الذي �سمونه ق�ا اعتقاال.
ال مجال المتطاء ظهرك إال إذا انحن�ت، وأنا رفضت ذلك، �عد
� مح�مٍة ل�س �� الحق أن أدافع فيها عن

جلسات صور�ة ��
� � ، أو أن �كون �� محام �دافع ع�� نف��

� الخفاء ح�ث المحا�مة
� العلن لفقت تهم ال عالقة �� بها، و��

��
ج، أز�لت الحق�ق�ة، تحت الضوء الخافت، والصوت المتح��
َّ تهم تمس استقرارهم، و�تُّ المساحيق التجم�ل�ة، ووجهت إ��
� أتعرض للتهد�د الم�ا�� �القتل، �ل ح�� اختطاف زو��
�
ت الصمود ع� أن أسقط �� � اخ�� . ل��� � واغتصابها أمام عي��

. � ئة المتورط�� ب ما كت�ت من ق�ل وت��
ِّ

در�اتهم، أرادوا أن أ�ذ
� قمت بها، � اعتمدت عليها، والتحق�قات ال�� جميع األدلة ال��
؟� � � أن أتركها أدراج ال��اح، مقا�ل ماذا؟ مقا�ل ح���� ي��دون م��

� الوقت ذاته�
ا �� ا وع�د� وك�ف أ�ون حر�

ُمنعُت من ال��ارات، أو قل المفاوضات، وتوقفت المحا�مات.
� معادلتهم، حسبوا أنهم قادر�ن ع� أن

�ُت رقما صع�ا ��
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� �انت االس�ثناء. �ل
وا الجميع �المال، ل�ن م�اد�� �ش��

ته، و�خ�ارهم � الحصول ع� تكذ�ب خ�� لما ���
محاوالتهم ��

� �اءت �الفشل. �م�ان أدل��
ا. ، ولم أسمع عنها خ�� � منذ تح���� إ� هذا الق�� لم أر زوج��
عة. و��نما األبواب من حو�� موصدة؛ أبواب الذك��ات م��
، فهؤالء �مكن � � غ�ا��

ا، وما قد تعرضت له �� � أمرها كث��
فكرت ��

 �� ال أنهزم
�
� األخ�� تركت مشاعري جان�ا

أن �قوموا �أي فعل، و��
أمامها. وواصلت المقاومة.

� ق�� �سمونه زنزانة انفراد�ة، أر�عة جدران
وجدت نف�� مل�� ��

و�اب حد�دي �صدر أز�زا حال فتحه و�غالقه، ف�ما �عد أسميتها
سمفون�ة �� ال أتضجر منها، فاألش�اء �ما نراها من داخلنا، و�ما
� الوعينا. انتهت م�ح�ة المحا�مات العلن�ة، وجاءت

نرسمها ��
المرحلة األخرى؛ العذاب ح�� الموت، أو النفوق �ما �سمونه.

ء غ�� الظالم. لم أحظ� �
� هذا الق�� الظالم وال ��

أن��� ��
� تخنق الم�ان وتقتل إ�سان�ته، غ�� �مص�اح ي�دد العتمة ال��

� ال�اب.
ضوء �دخل ع� استح�اء من شق ��

� � من هالوس �ادت تردي��
� هذا الق�� أعا��

أمض�ت أ�ا�� األو� ��
� قت�ال. ضيق الم�ان ورائحة الموت المن�عثة من الجدران ال��

� �معاناة أحدهم هنا إ� أن فارق الح�اة؛ جعلوا إطالق
���

. الجح�م كـاسم لهذا الم�ان حق�قة ال مجازا�
تعا�شت مع الوضع، وهذا ما �ان يزعجهم، و�قض مضجعهم،
، ومن أجل �

� المقاومة، من أجل م�اد��
، وأ�الغ �� �

� إذا��
ي�الغون ��

� األزمة
� الوضع هنا، ف�ك��

.. لم أشأ أن أط�ل التفك�� �� � كرام��
� أ�ا�� أو قل

� مررت بها أ�ا�� األو�، ال أحب أن أم�� ال��
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، وأنا ضع�ف وسطهم، فلطالما ظهرت ق��ا شامخا. هل �
سنوا��

تظن أن من اقت�د �س�ب م�ادئه؟ س�تنازل عن كرامته؟�
� ح�ت ال � ذه��

ت لنف�� م�انا فس�حا وأو�ت إل�ه �� اخ��
وتهم. �قدرون ع� اقتحامه، وال تدن�سه �قذراتهم مهما �لغ ج��
، � � أ�سجها، و�األ�طال الذين يزورون�� كنت أستمتع �القصص ال��
، ن�شد أح�انا �

� أتراحهم وأفراحهم، و�ؤ�سون وحد�� �شاركون��
�لمات فؤاد نجم:

نا وعمل إدينــــا د قصـورك ع المزارع، من كدِّ ش�ِّ
� الشوارع، واقفل زناز�نك علينـا

واطلق �ال�ك ��
واتقــل علينا �المواجــع، احنا اتوجعنــا وا�تفينـــا

ي ح�� ��خ أحدهم بوقت األ�ل، وقتما شاءوا كنت أ�� ق��
ا قد افتقد طراوته منذ � � خ�� ع� النحو الذي أرادوا، �منحون��
ء. نفس الوج�ة ص�اح مساء، �

زمن، ودلو ماء عكر ال �صلح ل��
مثل وصفة طب�ة.

، �ل رافقتهم �صدر لم أجرَّ إ� المشنقة، ولم ترتعد فرائ��
� متحرر رغم هذە األبواب واألسوار،

� �أ��
شامخ وأنفة. إ�ما��

� األمن�ة
جعل تحط��� معادلة صع�ة، صع�ة جدا. لم أفكر ��

ة، فما جدوى أمن�ة لن أراها� ولم أحظ �م�المة هاتف�ة األخ��
� األفالم فقط. فمن ُمنع من أ�سط

ة، فذلك �حصل �� أخ��
حقوقه، ك�ف س�ح�� �أمن�ات؟�

� قض�تها هنا، � ممر ط��ل طول السنوات ال��
�� � أتوسط الحارس��

، إال أنهم ال � رغم أنهم استطاعوا تصف�د �دي، وتعص�ب عي��
، فأطلقت لها الِعنان وأص�حت أتخ�ل �

�قدرون ع� كبح خ�اال��
. أعينهما ودة الممر الذي ال ي��د أن ي�ت�� وجوههم ال�اردة ك��
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جامدة، �ما حال مالمحهما، لم �صدرا أي صوت، ��الت تنفذ
ما �قال لها، من غ�� عقل وال قلب، لوال �المهما أح�انا
وتدخينهما، لجزمُت أنهما مجرد آالت. ار�سمت ع� وج��

َّ أنهما ينظران � تلك اللحظة ُخ�ل إ��
�سمة لم أعرف مصدرها، ��

را، ح�� أحسست �حرارتها. لم � وأعينهما تتقُد �� إ� اب�سام��
� ال زلت أرعبهم ، وأنا مت�قٌن أن�� � أ�اِل بها، وحافظت ع� اب�سام��

� إال مناعة ضد أف�ارهم.
� لم تزد�� رغم مرور السنوات ال��

انت� الممر، أو هكذا توقعت حينما شعرت بهواء �ارد �داعب
ة � الساحة ال�ب��

وج�� للمرة األو� منذ سنوات. ال ُ�دَّ أننا ��
المخصصة لإلعدام، ال أتوقع فيها ش�ئا سوى مشنقة شاح�ة،
وضا�ط ب��ه الرس�� م�شوق لرؤ�ة العرض. أشعر أن الجو غائم
منذر �سقوط المطر، فالق�� الذي مكثت ف�ه لم �ستطع
. �

ا أن �محو رائحة هواء الشتاء من أن�� برط��ته ورائحته أ�د�
صعدت الدرجات الثالث والهواء الذي لطالما ُحرمت منه �دخل
� ا �ط��قته الخاصة ورغم أنف الجالدين أن�� ، معلن� � �خفة إ� رئ��

ا تحررت. � وأخ��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
(تمت �حمد هللا وتوف�قه)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
إهداء

إهداء خاص
الفرصة

ل�لة �طعم البنفسج
(٢)
(٣)

أوهن من ب�ت العنكبوت
التدو�نة

الغرفة ٦٦
(٢)
(٣)

متجر األلعاب
لقاء �ال موعد

العودة
الخطيئة األو�

السمفون�ة
صوف�ا

(٢)
الوأُد الّصارخ

إذا األحالم قتلت
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ل�لة التخ�خ
(٢)
(٣)

تلك الح�اة
الـُمخ��

الموعد
ال�اب

(٢)
(٣)
(٤)

الغ��ب
القالدة المفقودة

والدة جد�دة
(٢)
(٣)

ة الل�لة األخ��
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