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إهداء

إلى الذين لن يقَرُؤوا هذه الرواية أبًدا؛ 
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ي عنــاق 
ف ضلوعــه �ف ف بــ�ي اليــوم قتلــُت أحَدهــم؛ احتضــَن الســك�ي

ف الــذي لــم يخــِىئ  ! التصقــْت عينــاي بالســك�ي طويــل، وربمــا أبــديٍّ
ف أن الزقــاق خــاٍل مــن الرفقــاء، لــم  هدفــه، والتَفــتُّ مذعــوًرا ألطمــ�ئ

ي أحــد لحســن الحــظ.  ِ
َيــَر�ف

ف  ي نهايــة الزقــاق المخنــوق بــ�ي
ي �ف

ه، ينتظــر�ف لــم يكــن هنــاك غــ�ي
ثــم  ــا، 

ً
ثالث  ، ف اثنتــ�ي خطــوة،  نحــوي؛  يتحــرك  أنــه  لي  َبــَدا   ، ف بنايتــ�ي

َّ بدقــة ليقــول:  ي كتَفــه، ويلتفــت بهــدوء دون أن ينظــر إلي
يالمــس كتــىف

ب لي  معــذرة! ويمــر المشــهد بشــكل عــاديٍّ دون أن يشــعر أنــه َتســبَّ
! بمشــكلة قــد ال يكــون لهــا حــلٌّ

ي 
ة، �ف ي منــذ فــ�ت : ال بــدَّ أنــه ذاك الرجــل الــذي يراقبــىف قلــت لنفــ�ي

طِلــق أقــدامي حــىت 
ُ
، ثــم أ ي

ي خــو�ف
ُ �ف َّ كل مــرة أستشــعر وجــوده أتعــ�ث

مــن  أتمكــن  ف حــىت  اثنــ�ي أو  أتجــاوزه بشــارع  ي 
لكــىفَّ  ، لي

ف مــ�ف ِصــَل إل 
َ
أ

اآلونــة  ي 
لكنــه �ف  ،

ً
ثانيــة أعــاود  اختفــاؤه  ــد لي 

َّ
يتأك خداعــه. وعندمــا 

ي عــى 
؛ كنــت أشــعر بأنفاســه خلــىف ة لــم يتوقــف عنــد هــذا الحــدِّ األخــ�ي

ي لينقــضَّ  درجــات الســلم كثعبــان، أســمع فحيــح انبعاثــه مــن جانــىب
وتنســحب  ا صــدري، 

ً
تــارك ي  قلــىب يقفــز  المناســبة،  اللحظــة  ي 

�ف  َّ عــىي
ــُت للخلــف، فــال أراه، كشــبح يســ�ي خلَفــَك دون أن  روحي معــه. أتلفَّ

ــن مــن تالبيبــه.
َّ
تتمك

ي دون فائــدة، 
ــص مــن خــو�ف

َّ
أعــاِوُد صعــود درجــات الســلم، أتمل

ليمســك  بنطــالي  أســفل  يًنا 
ِّ
ســك  َ ي ْخــىفِ

ُ
أ أن  بــدَّ لي  ال  لــه، كان  أثــر  ال 

بــُت أكــ�ث مــن  ي ويمنعــه مــن القفــز المســتمر ككــرة اليويــو. جرَّ زمــام قلــىب
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ي أو الجلــوس، 
ُه الالمــع أثنــاء المــ�ش َز ِســنُّ ُ ْ طريقــة إلخفائــه دون أن َيــ�ب

ي أكــ�ث مــن مــكان. 
ي أصابهــا الَقْطــع �ف ي بعًضــا مــن مالبــ�ي الــىت فــىف

َّ
ممــا كل

ه المســنون ببعــض األقمشــة، وأغلقــت الحجــرة بإحــكام  ْفــُت حــدَّ
َّ
غل

 ، ف الســك�ي هيئــة  مــن  ســتخاف  ي  زوجــىت ي  ْتــىف
َ
َرأ لــو  أحــد.  ي 

يــرا�ف ال  كي 
الحقيقــة،  هــا  أخ�ب أن   َّ إلي ستســأل، وســأضطر لإلجابــة. ستتوســل 
ي 

�ف أحــد  ُيصــاب  ال  أتركــه كي  أن  عــىي  وتقســم  ف  الســك�ي ستمســك 
ي تركتــه! موقــف طائــش. ليتــىف

ي كمــا 
الليلــة، األمــر تطــور لدرجــة مخيفــة؛ لــم يكــن الرجــل خلــىف

ة مــن لحــم ودٍم، َدم يغــىي  اعتــدت، لــم يكــن شــبًحا، إنــه أمــامي مبــا�ش
 ، ي إلحــاق األذى �ب ي 

أشــم عرقــه ورغبتــه �ف ي دونمــا ســبب،  بكراهيــىت
ف  بعــد خطوتــ�ي أســتدير فجــأة  أن  للخلــف،  أتراجــع  أن  الســهل  مــن 
ــِص ظلمــة الزقــاق  ي محاولــة بائســة لتفحُّ

، أن أتوقــف �ف ف مخادعتــ�ي
ي ســبب العطــل 

ْن أفكــر �ف
َ
أ
َ
ي خطــة بديلــة ك

الضيــق القــذر، والتفكــ�ي �ف
ي تصنع ضجيًجا  الذي حدث لماسورة الرصف! أو مصدر المياه الىت
 

ً
 لعرفــت أن هنــاك رجــا

ً
متناغًمــا: ِتــْن، ِتــْن، ِتــْن! ربمــا لــو فكــرت قليــا

وقــال  األصفــر  الضــوء  إل  نظــر  ســاطعة،  واإلضــاءة  هنــا  مــن  َمــرَّ 
لنفســه: »قليــل مــن الهــدوء، قليــل مــن الظلمــة.« بعــد أن أمســك 
المكســور،  المصبــاح  ِســَباب  يســمع  وانطلــق وهــو  يــده حجــًرا،  ي 

�ف
ي شــوارع مظلمــة 

ي شــفقة، وقلــت: »لمــاذا أســ�ي �ف
تأملــت المصبــاح �ف

ُت اتجــاهي فجــأة -كمــن اكتشــف أن حــذاءه  بهــذا الشــكل؟!« لــو غــ�يَّ
ي  ــىف اجــع! لكنَّ ســخ إذا أرصَّ عــى المواصلــة- قــد يدفــع القتيــل لل�ت سيتَّ
طالًبــا  رصخــت  لــو  مــاذا  ؟! 

ً
مســتحيا األمــر  يبــدو  لمــاذا  أدري:  ال 
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يســتغل  وربمــا  زمــن،  منــذ  ي  َيْتبعــىف أنــه  بالتأكيــد  ســينكر  النجــدة؟! 
ي 

أخــذ دورتــه �ف ء  ي
ي مجنــون. كل �ش ــىف

َّ
أن عي  ويــدَّ الموقــف لصالحــه 

ي بنظــرة عــن قــرب، نظــرة  ، ويلعقــىف ي
رأ�ي َعــَدا أن ُيالِمــس كتفــه كتــىف

ثابتــة  نظــرة  ون،  يجيدهــا كثــ�ي ي  الــىت النظــرة  تلــك   ، ي لعيــىف فاحصــة 
ي قيــادة بؤبــؤ 

ي خائــب �ف ــىف
َّ
ة. ســيعرف أن وعميقــة لمركــز الرؤيــة مبــا�ش

ي الخطــر؟!  ، فأنــا ال أعــرف تحديــًدا مــن أيــن يأتيــىف ي ي وفًقــا لرغبــىت عيــىف
ــع، لــم أنتبــه  ي بجســده المربـبَّ ف المســىف لــم ألتقــط مالمحــه حــىت حــ�ي
ٍّ فريــد، بدلــة تحتضــن  ي

َتُنــمُّ عــن رجــل مخابــرا�ت ســوى لبدلــة أنيقــة 
ي زقــاق 

. المشــهد يبــدو كحلــم ســخيف �ف ف أصابــ�ي ســكيًنا مرتعًشــا بــ�ي
ء هنــاك  ي

ي ميــاه المطــر والــرصف، حيــث يبــدو كل �ش
ــق غــارق �ف ضيِّ

مالئًمــا لجريمــة قتــل!

ي عــى 
ي الثــالث، بصمــا�ت

ي وجَرْيــُت، خطــوا�ت
ء خلــىف ي

تركــت كل �ش
، جســده المــدَم،  ي تشــبه بدلــة ُعــْرِ�ي ف المغــروس، بدلتــه الــىت الســك�ي
وجهــه الــذي لــم أقــدر عــى رؤيتــه، لــن أتحمــل أن أســمع نظرتــه وهي 

اءة وذعــر: »مــا ِبــَك أيهــا المجنــون؟!«. تقــول بــ�ب

لكــنَّ  ؛  ٍّ وَحْســِ�ي ــد 
َّ
مؤك بشــكل  اآلن  حــىت  أعرفــه  ال  ي  ــىف

َّ
أن ورغــم 

المجنــون؟!«. أيهــا  بــك  :»مــا  رأ�ي ي 
�ف ي كالرعــد  يخبطــىف صوتــه 

ي 
ي كعادتهــا كل يــوم كأن شــيًئا لــم يحــدث، تأخــذ�ف ــة تســ�ي �ب

َّ
األزق

ا،  ً ي حضنهــا البــارد حــىت بــاب بيتنــا، ذاك الحضــن الــذي يشــبه قــ�ب
�ف

ة،  أ يوًمــا عــى قتــل حــ�ش ــب بوافــد جديــد، يليــق بقاتــل لــم يتجــرَّ يرحِّ
ي تصيــب  . كنــت مستســلًما لتلــك اللســعة الــىت ِبَيــَديَّ الخــوف قتلــه 
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، جثة بها طعنة، أو ربما طعنتان،  ي
د�ف ، وخائًفا من جثة تتوعَّ المو�ت

ف عظام  ز أســنانها من ب�ي ي فزع، فت�ب
تبتســم لي عى جانب الطريق �ف

ي رصخــة  عتــىف ف ي لجحيــم، ان�ت
ل حيــا�ت ي أن ُتَحــوِّ

الجمجمــة وهي َتِعــُد�ف
ي 

ــىتَ هنــاك، �ف
ْ
ُمل

ْ
ي ال

ت �ف
، ال بــدَّ أنهــا تعــ�ثَّ ِّ ي ي األســفلىت امــرأة مــن قــ�ب

ي 
الزقــاق المخنــوق برائحــة العفــن. تســ�ي المــرأة وال ُتــدِرك أنهــا ســتلتىت

، شــهقت، ثــم  ي
بــه وهــو يحــاول أن ُيوِقــف خطواتهــا بجســده العــر�ف

َبــْت جســده وأدركــت أن أنفاســه انقطعــت منــذ دقائــق، وأنــه ال 
َّ
ل
َ
ق

ٍّ يمكن إصالح ما فسد منه! تعالت رصخات المرأة،  يزال دافًئا كَحي
َهــا عالقــة حميميــة  ي نواحهــا مــع مــواء قطــة أنهــت ِلَتوِّ

واشــتبكت �ف
ــفُّ عــن الــرصاخ!

ُ
ي ال َتك مــع قــط تكرهــه! القطــة عاهــرة كالمــرأة الــىت

ي  ، واشتعلت رغبىت ي
ُت أن رصاخ تلك المرأة قادر عى إيقا�ف

ْ
أدرك

ي زحــام جســدي المشــتعل،  نســيت 
ــفَّ وتمــوت �ف

ُ
ي خنقهــا حــىت َتك

�ف
تلــك األشــياء منــذ وقــت طويــل؛ أن يالمــس جســدي جســد امــرأة 
ة أو الضحــكات المعجونــة  ُعــد المالبــس القصــ�ي

َ
تــرصخ بغنــج! لــم ت

يــوم  ، أرقــد كل  ي ــىف
ُ
ك ي ُيحرِّ َيُعــد وجــه زوجــىت لــم   ، ي بالرغبــة تســتهويىف

ي داخــل �يــري أفكــر، أصنــع بداخلــه حفــرة يــزداد  منكفًئــا عــى بطــىف
، لكــنَّ فكــرة كتلــك  ــبُّ فــوق رأ�ي

َ
ْنك

َ
عمقهــا كل يــوم، آالف األفــكار ت

اآلونــة  ي 
�ف أدري،  ال  العنــف؟!  أحــب  هــل  قبــل؟!  مــن  ي 

تــراود�ف لــم 
! كيــف أ�ت الخنــق  ! ليســت لي ي ــىف ي أفــكاٌر ال تخصُّ ة َتــِرُد إل ذهــىف األخــ�ي
به  ة المشــهد دون أن أجرِّ

َّ
ش؟! وكيف شــعرت بلذ عى رأ�ي المشــوَّ

تجربتــه، كــم  نتــاج  بداخــىي  وَدسَّ  بــه  جرَّ أحدهــم  قبــل؟! كأن  مــن 
ُت أجهــل عــن نفــ�ي أكــ�ث ممــا أعــرف! رِصْ
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ي  ــُر، ربمــا تخونــىف
ِّ
ك

َ
ف
ُ
ي نومتهــا- أ

ــب �ف
َّ
ــَى تتقل

ُ
َّ -ون كل يــوم يمــر عــىي

ة! ستشــم  ي الشــارع! وللقطط أرواح ِعدَّ
كقطة مع أي ذكر يرمقها �ف

ــىتَ هنــاك وتلعقــه 
ْ
ُمل

ْ
ُم ال رائحــة الــدم الممــزوج بالمطــر وتمــوء، َتَتَشــمَّ

ْقٍب 
ُ
بلســانها الحار لتصلح ما فســد فيه، وما فســد فيه ليس ســوى ث

ينفــذ إل القلــب، فقــط ثقــب بحجــم عقلــة اإلصبــع يســهل إصالحــه 
بإحدى أرواحها الســبع، ســتقول المرأة بجوار الجثة: »ِســتُّ أرواح 

ي المقتــول!«. ْهــِو، الســابعة لــك يــا حبيــىب
َّ
ي ِلل

تكــىف

مــن  ســينهض  رقدتــه،  مــن  ليقــوم  العــزم  فيــه  ســيوقظ  صوتهــا 
ي الدنيــا يســتحق مــواء قطــة 

ء �ف ي
المــوت ويأخــذ بثــأره وثأرهــا، ال �ش

ء هــو أنــا! ي
عاهــرة، ولــو كان هــذا الــ�ش
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)2(

وقت للهرب!
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ي رجــل ال أعرفــه فحســب، بــل رجــل َهــَزَم المــوَت 
لــم َيُعــد يطــارد�ف

عــى يــد امــرأة! َمــْن أقــوى ِمــْن رجــل هــزم المــوت عــى يــد امــرأة؟! 
! لــم  أقصــد قتلــه!  ي

ي لينتقــم ِمــىفِّ
أعَطْتــه ُروًحــا مــن أرواحهــا، ســيأ�ت

لمــاذا ال أتخلــص مــن هــذا الجحيــم؟! أليــس مــن الســهل قتــل نفــ�ي 
ي لــن أمــوت قبــل أن أعــرف: 

ي تلــك الورطــة؟! لكــىفَّ
 مــن الوقــوع �ف

ً
بــدل

؟! أم عاهــرة أخــرى؟! ي هــل القطــة بجــوار الرجــل الميــت زوجــىت

 ، ي ي  تفضحــىف ــب األضــواء الــىت ي الشــوارع المظلمــة أتجنَّ
ــُت �ف

ْ
ك تحرَّ

ي جيــب 
، وضْعــُت يــدي �ف ي

 حركــة غــ�ي محســوبة قــد ُتــوِدي بحيــا�ت
ُ
ــة أيَّ

ْعُت االنشــغال  ة تصنَّ ي آثار الدم، كلما رأيت أحد المارَّ خىفِ
ُ
البنطال أل

الخــوف  مــن  َطــأ 
ْ
ُمَطأ رأ�ي  ألراه،  رأ�ي  أرفــع  أن  دون  بالطريــق 

ــْبُت أن تكــون   صــوت همهمــة مــن شــارع مجــاور، تحسَّ
َ

والخيبــة، َعــا
تلــك الهمهمــة حــول القتيــل، تتحــرك �يًعــا لتمســك بالقاتــل قبــل 
ــن مــن الفــرار، انطلقــت أقــدامي تشــق الطــرق األكــ�ث ظلمــة 

َّ
أن يتمك

ي  ؛ ارتفعــت الهمهــة الــىت كطلقــة جامحــة، وكلمــا قطعــت مســافة أكــ�ب
ي النهايــة اختبــأت داخــل بنايــة متهالكــة، مكثــُت أســفل 

، �ف ي
تطــارد�ف

َصَمَتــْت  ثــم  الهمهمــة،  َخَفَتــْت  حــىت  المتآكلــة  الرطبــة  ســاللمها 
ــْرُت بعــض الهــواء القلــق خــارج صــدري، 

َ
ت ســاعة، َزف تماًمــا، ربمــا مــرَّ

 إل الهــدوء الــذي يحــاول أن يســود بالخــارج.
ً

ْنــُت قليــا
َ
واطمأن

ف دخلــت مــن  باتهــا الجنونيــة حــ�ي ي مــن رصف ْت نبضــات قلــىب
َ
َهــَدأ

ي كي ال ُيصــِدر أيَّ صــوت 
ي أســكن بهــا، خلعــت حــذا�ئ بــاب العمــارة الــىت

ي �يــري 
ي لــم أكــن نائًمــا �ف ــىف

َّ
عــى الســلم، ال أريــد ألحــد أن يشــعر أن
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ــق: ــر لإلجابــة عــن ســؤال المحقِّ ، كي ال أضطَّ ي ئ بجــوار زوجــىت الــدا�ف

− أين كنت وقت ارتكاب الجريمة؟!	

أخرجُت مفتاح الشــقة بيٍد مرتعشــة، كنت أنظر للخلف مع كل 
: ما زال أمامي وقت للهرب! لفتة لألمام، لم يظهر بعد! قلت لنف�ي

ــام ألنظــف يــديَّ مــن آثــار الــدم، خلعــت  هرعــت �يًعــا نحــو الحمَّ
ي 

ي حرقها كما أرى �ف
ي اكتشــفت بها بعض الرتوش، فكرت �ف ي الىت ثيا�ب

ي 
َى. وضعت الثياب �ف

ُ
ي تراجعت حىت ال تنتبه أمي ون ىف األفالم، لكنَّ

ي 
ــز ســُيخىف

َّ
البانيــو، سأغســلها إلزالــة بقــع الــدم، كثــ�ي مــن الكلــور المرك

ي 
خلــىف تركتــه  فوقــه! كيــف  ي 

وبصمــا�ت ف  الســك�ي ــرت 
َّ
تذك مالمحهــا، 

 ، أنفــا�ي وارتبكــْت  المضطــرب،  لخفقانــه  ي  قلــىب عــاد  ؟!  َّ إلي يشــ�ي 
! هــل ســأبىت  َّ ــوا إلي

ُ
ي قبــل أن َيِصل ســأموت مــن القلــق! ســيتوقف قلــىب

، اإلعــدام  ؟! وقــد ُيصــِدرون الحكــم بإعــدامي ي
ي الســجن بقيــة حيــا�ت

�ف
أفضــل عــى كل حــال!

َّ بصــوت مرتفــع،  ي صالــة البيــت وتدعــو عــىي
أمي تصــىي الفجــر �ف

! هــل ســيقبل  ي
ي هللا منهــا ومــن أعــدا�ئ َصــىف

ِّ
لكنهــا أبــًدا ال تدعــو أن ُيخل

ي نائمــة،  ،  زوجــىت ي
هللا ابتهاالتهــا؟! ال أظــن! دلفــت �يًعــا إل حجــر�ت

لن أتمكن من النوم الليلة وسط كل هذا العدد من القطط والرجال. 
نظــرت مــن النافــذة، الشــارع بــدأ يســتيقظ عــى أنبــاء الجريمــة �يًعــا 
نــُت مــن العــودة قبــل 

َّ
ي تمك ــىف

َّ
دون أن ينتظــر للصبــاح، َحَمــْدُت هللا أن

، ارتفعت همهمة جماعية بغضب منفلت: ميت آخر! انتشار الخ�ب
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 أوشــكت عــى 
ً
ِتــَل أحــد مــن قبــل؟! شــعرت بــرأ�ي فقاعــة

ُ
هــل ق

ي نائمــة  االنفجــار مــن أثــر القلــق! القتــل صعــب. وأنــا متعــب! وزوجــىت
ــه  كمــالك يتقاعــس عــن عملــه ويغفــل عــن حجــم الــ�ش الــذي تضخُّ
 ، ي رقبتهــا البيضــاء الناعمــة، المســتها بأصابــ�ي األرض كل يــوم. أثارتــىف
ف أوردة تــرصخ مــن االحتقــان  رقــة بــ�ي ن بالزُّ واشــتهيت وجههــا الملــوَّ
 . والرغبــة، ســتموء داخــل جســدي وترتعــش رعشــة المــوت األخــ�ي
ال  هي  توقــف!  الزاعــق:  قلبهــا  نبضــات  ي  فخبطتــىف أكــ�ث  ضغطــُت 

تســتحق!

أي  الخاويــة وبكيــت،  أصابــ�ي  عــى  يــداي وأطبقتهــا  انتفضــْت 
مســحُت  أن  بعــد  غضــب  ي 

�ف أيقظُتهــا  الليلــة؟!  ي  ُســىف يتلبَّ شــيطان 
دمــوعي لتصنــع لي كوًبــا مــن الشــاي، اســتجابت �يًعــا كأنهــا لــم تكــن 

ي الفرصــة! 
نائمــة، وأفلَتــْت مــىفِّ

بجــوار  صاخبــة  ضوضــاء  يصنــع  ي  قلــىب الليلــة،  طــوال  ــْم 
َ
ن
َ
أ لــم 

 مــع بدايــة الصبــاح، ثــم اســتيقظُت 
ً
ي النــوم ســاعة

، ســقطت �ف َّ ي
أذ�ف

لــت  تأمَّ  . ي زوجــىت وصــوت  جــواري  الســاخن  الشــاي  رائحــة  عــى 
)الكومودينــو( الــذي يعلــوه كوبــان مــن الشــاي، أحدهمــا بــارد واآلخــر 
بأخبــار  يغــىي  الشــارع  أن  أعلــم  بهــدوء،  يتصاعــد  الدخــان  ســاخن، 
ــا يتصاعــد 

ً
الجريمــة، والدخــان الــذي َســَيِىي األحــداث ســيظل هادئ

 ،
ً

الــذي سيســتمر طويــا الهــدوء  ي ذلــك  ، ســيقتلىف ي
أنــىف بخفــة نحــو 

ة طويلــة أخــرى مــن القلــق؛ تحقيقــات، كلمــات، إشــاعات، ثــم  فــ�ت
ي عــن أخبــار  ي ســؤال زوجــىت

ينتــىي األمــر إل حبــل المشــنقة. فكــرت �ف
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ي تراجعــت كي ال ألفــت انتباههــا، خصوًصــا أنهــا َتُشــكُّ 
الشــارع، لكــىفَّ

ي دائًمــا، كأن كل مــا يصيــب الدنيــا مــن عطــب هــو مــن فعــل يــدي! 
�ف

األحــداث؛  موقــع  مــن  األمــر  ســأتابع  اليــوم،  منــذ  للخطــِإ  مجــال  ال 
ة مــ�ي  ي َعَجــٍل دون أن أضــع ســكيًنا؛ وجــود آلــة حــادَّ

ي �ف ارتديــت ثيــا�ب
ًشــا  يــن، كنــت ُمَشوَّ ــل خطــورة، ال بــدَّ أن المنطقــة مليئــة بالمخ�ب يمثِّ
ها 

ُ
ْســَوؤ

َ
؟! وأ ي ي ال أعــرف مــن أيــن تقفــز إل ذهــىف بمئــات األفــكار الــىت

ْل منــذ 
ُ
ي لــم آك ــىف

َّ
َّ اآلن كأن عــى اإلطــالق هــذا الجــوع الــذي يلــح عــىي

، وعشــماوي  ي ي ملمــس حبــل المشــنقة عــى رقبــىت
عــام! فبينمــا أفكــر �ف

ة، ومــا يمكــن أن يحــدث لي داخــل  ي األخــ�ي ي عــن رغبــىت الــذي سيســألىف
ي ذلــك الوقــت 

ي الشــارع �ف
ي مــن الســ�ي �ف

، وخــو�ف الحبــس االحتيــا�ي
ي 

�ف ة  ف المهــ�ت ي 
َهَنــا�ت يقلــب   ، ي هيئــىت ي 

�ف َيُشــكُّ  بضابــط  أصطــدم   
َّ

ِلَئــا
ي هــذا كلــه، ظــل 

ي الفاعــل! بينمــا أفكــر �ف ــىف
َّ
عقلــه، ويســتنتج بســهولة أن

ــق عــن  ي المحقِّ ي! فلــو ســألىف الجــوع يقفــز إل عقــىي ويشــلُّ تفكــ�ي
ي  ــىف

َّ
ه ببســاطة أن ، مــن الممكــن أن أخــ�ب ف ســبب قتــىي للرجــل المســك�ي

( مــن الفــول الــذي  ف كنــت جائًعــا! والقتيــل كان يحمــل )ساندوتشــ�ي
ي  ه كان يحمل ساندوتشات البطاطس الىت

َّ
ي لم أقتله ألن ىف

َّ
أحبه، أو أن

ي أنــه ال يعــرف شــخًصا 
�ف ي باألســئلة، وســيخ�ب

أكرههــا، ســيحارص�ف
شــخًصا  أقابــل  لــم  فأنــا  الــرأي؛  ســأوافقه  البطاطــس!  يكــره  ي  غــ�ي
ي تنتــ�ش بهــا،  يكرههــا مــن قبــل رغــم طعمهــا المقــرف، والدهــون الــىت
ي الوفاة! لكنهم 

ار َتِصُل إل التسبب �ف ب عى ذلك من أرصف تَّ وما ي�ت
ي كعادتهــم!

لــن يصدقــو�ف
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آخــر  عــن  عشــماوي  ي  يســألىف ف  حــ�ي تكُمــن  الحقيقيــة  المشــكلة 
ي طلــب 

ســل �ف َودُّ أن أمــوت وأنــا جائــع! ف�ي
َ
ي ال أ ــىف

َّ
ه أن أمنيــة لي فأخــ�ب

بطاطــس مقليــة ســاخنة؛ ألنــه أيًضــا ال يعــرف أحــًدا يكــره البطاطــس! 
ي النهايــة 

ســيتحول األمــر لكارثــة، ســأموت وأنــا جائــع! أو ســأضطر �ف
ة أكرههــا، هــل يســتحق األمــر كل هــذه المعانــاة؟! لتنــاول وجبــة أخــ�ي

شــيًئا  أعــرف  ال  ي  ــىف
َّ
أن ومتظاهــًرا   

ً
متثاقــا الشــارع  ي 

�ف تحركــت 
أثــر  ليبــدو عــى وجــىي  ف واآلخــر،  الحــ�ي ف  بــ�ي أتثــاءب  ــا يحــدث،  عمَّ
ي عالمــات األرق. 

ي األخبــار، وألخــىف
النــوم العميــق الــذي حجــب َعــىفِّ

ــع  جلســت عــى المقــى الــذي يقــع عنــد ناصيــة الحــارة، حيــث يتجمَّ
ْبــُت جــوعي 

َ
. كان أهــم مــا يشــغل بــالي هــو ك أكــ�ب عــدد مــن ســكان الــحي

تيــب رأ�ي   ل�ت
ً
. ساندوتشــات الفــول بالزيــت الحــار كانــت كاِفَيــة

ً
أول

عــن جنــازة جارنــا ســعيد  يتحدثــون  التشــويش. ســمعُتهم  وإيقــاف 
ــُت ســعيًدا دون أن 

ْ
ي باألمــس، هــل قتل

تــو�ف الــذي  التاكــ�ي  ســواق 
أدري؟!
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ــه  ســعيد يملــك جســًدا نحيًفــا، ولــم َيْرَتــِد بدلــة طــوال حياتــه، لكنَّ
؛ حيــث يشــبه أنفــه الطويــل أنــف فــأر، ربمــا  ِّ ي

ــه المخابــرا�ت ــع بِحسِّ يتمتَّ
، إنــه دائــم الســخرية مــن الجميــع، ولــم  َّ ــس عــىي ي ويتجسَّ كان يراقبــىف
ــْن يســخر منهــم مــن وراء ظهورهــم؛ لديــه القــدرة عــى الســخرية 

ُ
َيك

ث عــن شــخص آخــر غــ�ي موجــود.  ــه يتحــدَّ
َّ
مــن الشــخص أمامــه، كأن

ء لــم ينتبهــوا  ي
تهــم بــ�ش مــا أخ�ب

َّ
ي المقــى كل

ي أمــام َمــْن �ف
يضحــك ِمــىفِّ

هــم أن  ف أخ�ب ْشــِبُههم! أو حــ�ي
ُ
ي  ال أ ــىف

َّ
إليــه مــن قبــل، كقــولي لهــم: إن

ي هــذا العــدد 
ِّ
( تــر�ب ف ازي، وأن جارتنــا )كريســت�ي ف القطــط تثــ�ي اشــم�ئ

ف أمنعهــم مــن  َضهــا غيــاب زوجهــا الميــت، أو حــ�ي مــن القطــط لُيعوِّ
ين عن ُبْعٍد. يبتســم  ِ ُشــمُّ رائحة المخ�ب

َ
ي أ ىف

َّ
ي السياســة؛ ألن

ث �ف التحدُّ
: ي ســعيد، ويســألىف

− ف عى إيه؟!	
ِّ
؟! مول ي

وأنت جنسك إيه بىت

، أحــاول  ي ــح الَعــَرق عــن جبيــىف ـ ـ ـ ِزيـ
ُ
ينفجــر المقــى بالضحــك وأنــا أ

ي بإيحــاءات غــ�ي الئقــة،  ي تتناوبــىف ف رصخاتهــم الــىت ي بــ�ي
أن أرفــع صــو�ت

ــون عــن السياســة كَمــْن وجــد الفرصــة لإلفــالت مــن  فُّ
ُ
ورغــم ذلــك َيك

أخــرى  أن وجــدوا غنيمــة  بعــد  بهــم،  ي  �شِ
َ
أ الذيــن  يــن  ِ المخ�ب عيــون 

ي ذبحهــا والتســلية!
اك �ف يمكنهــم االشــ�ت

ا أن ســعيًدا كان َيْســَخر مــن نفســه أمامنــا جميًعــا،  خفيكــم ِ�ًّ
ُ
ال أ

ة  ا ما تطول سخريته زوَجَته نفسها؛ فَيِصُفها مرَّ
ً
ومن أبنائه، وأحيان

ة أخــرى َيْســَخر مــن عقلهــا الــذي ال يليــق بنملــة.كان  ــة، ومــرَّ بالنكديَّ
ي نوبــة مــن الضحــك، حــىت 

ــع بِحــسٍّ فــكاهي قــادر عــى إســقاطنا �ف يتمتَّ
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ــه مــن الســخرية كان يضحــك، وتختلــف الضحكــة  الــذي ينــال حظَّ
حســب شــدة الســخرية؛ إمــا ضحكــة حقيقيــة صــادرة مــن القلــب، 

أو ضحكــة صفــراء.

ا،  ً ــُت كثــ�ي
ْ
ي لقتلــه، ارتبك ي تدفعــىف لــم أكــن أكــره ســعيًدا للدرجــة الــىت

ي إظهــار القليــل مــن الحــزن، 
ي الحديــث، أو �ف

وحاولــت أن أشــارك �ف
ي جنازته. وجدت الجميع ينظرون 

ي لم أستطع أن أقتله وأبكي �ف
لكىفَّ

 َّ ــب؟! أم أنهــم انتبهــوا إلي ، ال أدري هــل حــدث ذلــك بشــكل ُمَرتَّ َّ إلي
ئ دون ترتيــب. نظــرت إل الســماء،  ي لحظــة واحــدة بشــكل مفــاحب

�ف
وســألت بصــوت مبحــوح كأنــه خــارج مــن بــ�ئ مغلــق لــم َيمَسْســه أحــد 

: ف منــذ ســن�ي

− هو مات إزاي؟!	

 شــيًئا جديــًدا 
َّ

ف أل ، مدركــ�ي َّ فــوا عــن النظــر إلي
َّ
لــم أســمع إجابــة، توق

. كان ذلــك   ي ي نــار فضولهــم، وال جــدوي مــن متابعــىت
ســأقوله يشــىف

ي 
�ف لكنهــا  ــف، 

ُّ
تكل دون  بحريــة  ف  بالتــرصُّ لي  ســمح  ــه 

َّ
إن إذ  ــًدا؛  جيِّ

النهايــة حريــة ال تخلــو مــن الحــرص.

ــر. 
ُّ
التذك عــى  ي 

ليســاعد�ف القهــوة  مــن  آخــر  ــا 
ً
فنجان طلبــت 

يــن تلتهــم حركاتنــا  ِ ؛ عيــون المخ�ب ألقيــت نظــرة عــى الوجــوه حــولي
جســدي  داخــل  تنغــرس  ف  عــ�ي مــن  بأكــ�ث  أحسســت  وســكناتنا، 
ــة هالميــة أمــام 

َ
ْتل

ُ
ق المرتعــش، الــذي أحــاول إخفــاءه بصنــع ك المتعــرِّ

يــة، لكنهــم 
ِّ
ء، ورقبــة متدل ي صــدري، أســ�ي بأيــٍد مرتخيــة تــروح وتــحب
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! ربمــا هــم خائفــون ِمْثــِىي  ف �ي
ِّ
عــى المقــى لــم يتناولــوا قصــة قتلــه بســك

مــن أجــواء الشــارع، ومــا أن يحتمــوا ببيوتهــم حــىت تنطلــق ألســنتهم 
ي قتلــت ســعيًدا، وأنــه مــات بــال رجعــة! ــىف

َّ
ــدت اليــوم أن

َّ
ــف، تأك

ُّ
بــال توق

شــعرت  الحــارة  إل  التوافــد  ي 
�ف ا  ِســنًّ األكــ�ب  الرتــب  ت 

َ
َبــَدأ ف  حــ�ي

ــن 
َّ
أتمك بينهــم كي  مــن  أنفلــُت  نفــ�ي  رأيــت  االنســحاب،  ورة  بــرصف

ي  ، أوقفــىف أكــ�ب ي بصــورة  انتباههــم إل هيئــىت َفــَت 
َ
ل الهــرب، ممــا  مــن 

ا: ِســنًّ أصغرهــم 

− بطاقتك؟!	

ــُت عــن الفكــرة �يًعــا، والتحمــت مفاصــىي بأرجــل الكــر�ي 
ْ
َعَدل

َتاِبــع األحــداث مــن 
ُ
أ ي أي مــكان، فكــرة غبيــة أن 

ك �ف التحــرُّ تخــ�ش 
ي  ــىف

َّ
ض أن أغيــب عــن العيــون اليــوم بحجــة أن الشــارع، كان مــن المفــ�ت

ــب بعــض الــردود 
ِّ
َرت

ُ
ّ أن أ عــه، عــىي مريــض، ليــس هنــاك وقــت ألضيِّ

ي يوًمــا مــا. ؛ ألنهــم سيســألونىف المقبولــة إذا تــم ســؤالي

− أين كنَت وقت ارتكاب الواقعة؟!	

− ي البيت.	
كنت نايم �ف

− عندك شهود؟!	

− 	. ي آه، أمي وزوجىت

− بيــه كانــت 	 وعالقتــك  ســعيد؟  ي 
�ف رأيــك  إيــه  طــب  بــس؟ 

إزاي؟! عاملــة  
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− قــادر 	 مــش  أنــا  بنحبــه،  نــا 
ِّ
ا، كل جــدًّ م  محــ�ت إنســان  ســعيد 

وقتلــه؟! قلــب  معنــدوش  الــىي  ده  ف  مــ�ي اتقتــل!!  إنــه  ــل  أتخيَّ

هكــذا  ــة،  منطقيَّ تبــدو  اإلجابــات  لكــنَّ   ،
ً

قليــا أبالــغ  ي  ــىف
َّ
أن أعلــم 

ــرون حيــاة  ، المــو�ت الُوَدَعــاء الذيــن ال يدمِّ ث النــاس عــن المــو�ت يتحــدَّ
ببســاطة! اآلخريــن 

حســاب  دفعــوا  أن  بعــد  بالتحــرك  الرجــال  مــن  كتلــة  ــت  َهمَّ
ي  تلتقطــىف ال  داخلهــم كي  أنغمــَس  بهــم،  َحــَق 

ْ
ل
َ
أ أن  رت  قــرَّ المقــى، 

ــُت 
ْ
ك ر! تحرَّ ل ســعيد، األمــر يتطــوَّ ف عيــون الضبــاط. اتجهــوا نحــو مــ�ف

، والمكوث  ي ي اتجاه بيىت
 للخروج عن الُحْزَمة والســ�ي وحدي �ف

ً
قليا

ي  ــىف
َّ
بأن ج  ســأتحجَّ التحقيقــات.  تنتــىي  حــىت  طويلــة  ة  لفــ�ت بداخلــه 

يســأل: ي 
مــن خلــىف أَجــشَّ  ، ســمعت صوًتــا  ي مريــض، وســيصدقونىف

− ؟!	 ف رايح ف�ي

− رايح معاهم.	

− ي الشارع.	
طب إخلص، مش عايزين حد �ف

بهــا  يســكن  ي  الــىت العمــارة  دخلنــا   ،
ً
ثانيــة بالُحْزَمــة  التحمــُت 

عــى  وحــدي  بقيــت  ُشــَقِقهم،  داخــل  قــون  يتفرَّ وا 
ُ

بــَدؤ ثــم  ســعيد، 
ي أحــد 

، هــل صعــد خلــىف ي ْحَسْســُت أن هنــاك أحــًدا يتبعــىف
َ
الســلم. أ

فُت وألقيُت نظرة عى السلم؛ فوجدت مجموعة 
َّ
ين؟! توق ِ المخ�ب

ف بعضها عن  ي تمي�ي ، ال يمكنىف ي
من الجالليب الســوداء صاعدة خلىف

بعض، أ�عت كي ال يكون هناك فرصة للحديث كأن أقول: البقاء 
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ي حياتــك. 
هلل، كان راجــل جــدع. أو أن أســمع كلمــات مثــل: البقيــة �ف

َّ أن أفعــل؟! اتضــح لي  وقفــت عــى عتبــة شــقته ال أعــرف مــاذا عــىي
ي الشــارع يتــم التحقيــق معهــم، 

أنهــا ال َتْحــِوي غــ�ي النســاء؛ فالرجــال �ف
الــذي  الوقــت  ي 

ول �ف ف للــ�ف بُت  ، تســحَّ بينهــنَّ ُمِريًبــا  ســيبدو وجــودي 
ة، َبــَدا لي أنهــا أمــه: ي فيــه إحداهــن، امــرأة ُمِســنَّ نادتــىف

− ، سعيد كان بيحبك أوي.	
َ

، تعال
َ

تعال

− يمكن!	

بداخلهــا   المبلــوع،  ي 
صــو�ت تســمع  أن  دون  وبكــت   ، ي احتضنتــىف

ي حىت )النهنهة(. 
، وبداخىي ندم. بكْيُت، وارتفع صو�ت ي

حزن حقيىت
لذلــك،  ي 

اضطــر�ف الــذي  هــو  فعلتــه،  مــا  أقصــد  لــم  لســت مجرًمــا، 
! ألــم يكــن مــن األفضــل أن  كرهــت نفــ�ي أكــ�ث مــن أي وقــت مــىفَ
ــا مكلومــة   منــه؟! الفــراغ الــذي ســأتركه لــن يؤلــم أمًّ

ً
أقتــل نفــ�ي بــدل

ي لــو ِغْبــُت، َرَبَتــْت أمــه عــى صــدري، 
كأم ســعيد! ال أحــد ســيفتقد�ف

َيِتــمَّ دفنــه،  أن  قبــل  الفقيــد  أن أرى   - َّ -رأفــة بحــالي وأقســمت عــىي
رُت  ي ُعْقــِر داره، تســمَّ

ُت أمــام حجرتــه �ف ي األيــدي حــىت رِصْ فتــىف تلقَّ
ي إل  ي هللا بتلــك الطريقــة؟! لمــاذا َيكرهــىف أمــام البــاب، لمــاذا يعاقبــىف

هــذا الحــد؟!

ُته بداخل 
ْ
ف عى الثقب الذي أحدث َخَطْوُت نحو حجرته ألتعرَّ

جســده الهزيــل، لــم أكــن جاهــًزا لتلــك اللحظــة، أنــا وهــو للمــرة الثانيــة 
ــا ينتــ�ي لعالــم  ي حجرتــه الضيقــة! أنــا وهــو! كل ِمنَّ

نــا �ف وحيــدان ولكنِّ
ال�يــر  مــن  أكــ�ث  ْمــُت  تقدَّ ومقتــول!  قاتــل  ــت!  وَميِّ  ٌّ حي مختلــف؛ 
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 ، ي
يــا أحف أنــا مصادفــة  يــا ســعيد، كســبتها  البــارد، خــ�ت معركتــك 

بــت أكــ�ث مــن الجســد المغــىَّ  َ مــا حــدث! اق�ت ِّ لكــن ذلــك لــن ُيَغــ�ي
دون  صــدره  ســُت  تحسَّ وزرقــاء،  حمــراء  بخطــوط  نــة  ملوَّ بمــالءة 
ــُت لمجــرم؟! جلســت عــى طــرف 

ْ
ل أن أكشــف غطــاءه. كيــف تحوَّ

ْحَسْســُت بحركــة أســفل المــالءة! حركــة خفيفــة! ارتعــْدُت 
َ
ال�يــر، أ

المــالءة! فقــط  نــزع  أ عــى  لــم أتجــرَّ  ! ي لحــالي كــىف إليــه أن ي�ت ــل  أتوسَّ
ي أرتعــش!

ي مــكا�ف
ْرُت �ف تســمَّ

تلــك  يمكــن  ال  أعنــف!  بصــورة  لكــْن   
ً
ثانيــة المــالءة  ــت 

َ
ك َتَحرَّ

بينمــا  ك،  التحــرُّ أخــ�ش  ي 
مــكا�ف ي 

�ف ــُت 
ْ
ل
َ
ظل  ، َّ ي عيــىف َب 

ِّ
ــذ

َ
ك

ُ
أ أن  المــرة 

ك ســعيد بحريــة أســفل مالءتــه الملونــة، ربمــا هــو غاضــب مــن  يتحــرَّ
ي 

ي ال تليــق بجــالل المــوت، المــوت هــو ذاك االنغمــاس �ف ألوانهــا الــىت
ْحَسْســُت بســعيد 

َ
ء، أ ي

البيــاض، اللــون الباهــت الــذي ال ُيــوِحي بــ�ش
ثــم  صــدري  ي 

�ف رعهــا  ف ل�ي المناســبة  اللحظــة  وينتظــر  ي  يىف
ِّ
ِســك فع  يــ�ف

ُبــدَّ أنَّ  ي دون مجهــود منــه داخــل تلــك المــالءة المقرفــة. ال  يضعــىف
 ، ي

ــأُت عــى وجهــه المختــىف ج بهــا. تقيَّ ف ــه ودمــه -وربمــا َبْولــه- امــ�ت
َ
َعَرق

عــج، فهــو  ف ثــم شــهقت أبحــث عــن الهــواء؛ أتنفــس بهــدوء حــىت ال ي�ف
انتقامــه  تلــك األنفــاس المتســارعة. وقفــت أنتظــر  َيُعــد يحتــاج  لــم 
ات  رَّ

َ
ي خنقــه، رجــل ال يحتــاج ذ ي استســالم، انتقــام رجــل ال ُيمِكُنــىف

�ف
ي ال 

ي ألهــث خلفهــا، كنــت أســ� دوًمــا نحــو المــوت، لكــىفِّ الهــواء الــىت
أريــد أن أمــوت مــن الخــوف.

اللحظــة أن ســعيًدا  تلــك  ي 
ــدُت �ف

َّ
تأك ًدا،  المــالءة مجــدَّ ــت 

َ
تحرك
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ي  ي عى ما فعلُته بمالءته، وقبل أن يفعل ســُيلىتِ ىف َّ ويســبَّ ســيخرج إلي
: ً
ة َشــاِمَتٍة، كأْن يقــول مثــا اِتــه بنظــرة مســتِخفَّ

َ
إحــدى ِنك

− ي إيه؟!	
ال فالح �ف مَّ

ُ
حىت القتل خايب فيه؟! أ

ــال فالــح  مَّ
ُ
ــٍة متحركــة: »أ وجــْدُت نفــ�ي أمــام ســؤال وجيــه مــن ُجثَّ

ي إيــه؟!« كنــت مضطــًرا لإلجابــة؛ ألن الســؤال َحــاَز أهميــة مختلفــة 
�ف

ي  ــىف
َّ
ي موضًحــا أن

ف ُطــِرَح بعــد المــوت، تلعثْمــُت، ثــم انطلــق لســا�ف حــ�ي
الحجــرة  غِلــق 

ُ
أ فالًحــا،  صِبــح 

ُ
أ أن  دون  ي 

حيــا�ت طــوال  أذاكــر  كنــت 
م،  ي الحــروف إل عالــم آخــر كالمنــوِّ وأمكــث أمــام الكتــب، تســحبىف
عــى  خربشــات  أصنــع   ، أمــامي الماثــل  الحائــط  ي 

�ف الُحَفــَر  ُعــدُّ 
َ
أ
َ
ف

ه عــى الصفحــات البيضــاء،  ا حــ�ب ً المكتــب، أستكشــف القلــم مبعــ�ثِ
ي  كــىف

َّ
ف يتمل ي قتلــه وتخويفــه، وحــ�ي

ف �ف ــُع خيــط النمــل، ثــم اتفــ�فَّ َتَتبَّ
َ
أ

هــٍة، وجــوٍه، وروٍد،  الملــل أمــأل الفراغــات البيضــاء بشــخبطات ُمَموَّ
ة اللهــو  يــات زرقــاء، حــىت تهلــك األوراق مــن كــ�ث

َّ
ف أحيطهــا ِبَدل أعــ�ي

ُهــوٍد 
ُ
ن إل  ي 

شــخبطا�ت ــْت 
َ
ل تحوَّ الوقــت  مــع  المذاكــرة.  يشــبه  الــذي 

 . ة، تختلــف الحجــرة مــن حــولي هــود صغــ�ي
ُ
ة، ن هــود كبــ�ي

ُ
َمــات، ن

َ
وَحل

ة وتواُطؤ. أحفظ الصور  ي ِخفَّ
فُّ �ف ي ويــه�ت  نحو عيىف

َّ
ء يتدل ي

أرى كل �ش
ي المدرســة، 

ي َتْخــُرُج أســفل المكاتــب �ف ي مــن المجــالت الــىت
ي ذاكــر�ت

�ف
يحــاول  ف  ، وحــ�ي ي

مــن زمــال�ئ أحــد  ينتبــه  أن  بعيــد دون  مــن  أشــاهد 
مثلهــم،  ي  رِهُقــىف

ُ
ت ال  الالمبــاالة، كأنهــا  ــع  أتصنَّ ي  يقحمــىف أن  أحدهــم 

 . ، وشــبعت نفــ�ي ء وقــد امتــأل فضــولي ي
بــكل �ش العــارف  ي  ــىف

َّ
أو كأن

ي ذلــك الضعــف األهــوج،  ْخــىفِ
ُ
، أ ي ي بذلــك أحفــظ كرامــىت ــىف

َّ
شــعرت أن

د  ــِة امــرأة لمجــرَّ ــف. الضعــف أمــام أيَّ شَّ
َ
تــه فــال يتك يَّ ي ِ�ِّ

أحفــظ لضعــىف
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، أحــب اختالفهــن وأشــتهيه، ثــم أســأل  ي
هــا كائــن آخــر يختلــف َعــىفِّ

َّ
أن

نفــ�ي متفلســًفا: لمــاذا؟!

ي ويقول:
شعرت بسعيد يغمز�ف

− ي 	
بــرده مــش عــارف ليــه؟! الســتات دول الدلــع كلــه، ُهــوَّ �ف

ي الدنيــا أحــى مــن الســتات؟!
حاجــة �ف

ــْت 
َ
ل تحوَّ الدنيــا  ي 

�ف مــا  أشــى  )الســتات(  وألن  موافًقــا،  ُت 
ْ
ْوَمــأ

َ
أ

ــرة،  ُمَقعَّ ء بعدســات  ي
أرقــب كل �ش  ، عينــاي فجــأة إل منظــار كبــ�ي

ــس كل همســة، ضحكــة عاليــة، نظــرة  ء يبــدو ضخًمــا، أتلمَّ ي
كل �ش

 ،
ً

ة، قطعــة داخليــة تبــدو مــن مالبــس تشــف قليــا ف مبــا�ش ي العــ�ي
�ف

 ، ي
 أثنــاء المــ�ش

ً
ف قليــا د ويــهــ�ت ْهــًدا يتمــرَّ

َ
َدًمــا، ن

َ
ا أو ق

ً
ســقطة ُتْظِهــُر ســاق

ا  ً كبــ�ي ملقاًطــا  صــارت  ي 
حــوا�ِّ الهائلــة، كل  ي 

قــدر�ت مــن  أتعجــب 
ي خطبــة الجمعــة 

ــر كالم الشــيخ �ف
َّ
مهمتــه هي االلتقــاط فقــط. أتذك

ــضِّ البــرص فأغــض بــرصي، لكــنَّ النظــرة األول كافيــة لشــقلبة 
َ
عــن غ

، وضيــاع يــوم آخــر بــال مذاكــرة، يــوم آخــر وأنــا أشــخبط البيــاض  حــالي
ي اإلعداديــة. 

 ذريًعــا �ف
ً

ي أفشــل فشــا الــذي جعلــىف البيــاض  وأمزقــه، 
: ي ي تأنيــىب

لــة �ف م مــن وصــالت مطوَّ
َ
ْســل

َ
، ولــم أ بكــت أمي

− ف ودكاترة، وأنت...!	 الِعيلة كلها مهندس�ي

ــر 
َّ
نــَ�، تتذك

ُ
ي األفــراح ن

ي المآتــم؛ فــىف
ي ال نراهــا إال �ف العائلــة الــىت

تقــول: از وهي  ف باشــم�ئ ــل رأ�ي  تتأمَّ العائلــة اآلن! 

− بدماغك دي عمرك ما هتفلح.	
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شــيًئا  فيــه  أرى  ال   ! طبيــ�ي حجمــه  المــرآة؛  ي 
�ف رأ�ي  إل  أنظــر 

ــا؛  ي لســت غبيًّ ــىف
َّ
، وإثبــات أن مختلًفــا، لــم َيُعــد هنــاك وقــت للثــأر لــرأ�ي

ي المدرســة الثانويــة الصناعيــة؛ فمجمــوعي 
َّ أن أدرس �ف ــم عــىي تحتَّ

أشــهر  َتْصُمــْت أمي طــوال  لــم  العــام.  الثانــوي  ي لدخــول  لــم يؤهلــىف
جًهــا إل الحمــام ألقــت  ي متَّ

ي خارًجــا مــن حجــر�ت مــا رأتــىف
َّ
الصيــف، كل

: هــا الَعــ�ثِ ي تشــبه الســهام، َتنــدب حظَّ ، الكلمــات الــىت الكلمــات أمــامي

− نة من األوائل!	
َّ

ابن فالنة دخل طب، ابن ِعا

؛ ال أخــرج منهــا إال  غِلــق الحجــرة عــى نفــ�ي
ُ
ــَرش وأ ــع الطَّ أتصنَّ

ورة. للــرصف

أذاكــر،  بــدأت  الصناعيــة  الثانويــة  بالمدرســة  األول  الســنة  ي 
�ف

ء  ي
أرى كل �ش بوضــوح،  أرى  ت  فــرِصْ  ، ي عيــىف عــن  المنظــار  خلعــت 

، مــا المشــكلة؟! لــم أجــد المذاكــرة  ، امــرأة تمــرُّ أمــامي بحجمــه الطبيــ�ي
، األمــر تافــه! ف كــ�ي صعبــة كمــا يقــال، تحتــاج فقــط لقليــل مــن ال�ت

لــن  از،  ف االهــ�ت عــن  َفــْت 
َّ
توق األول،  هيئتهــا  إل  ي 

عــادت حجــر�ت
دة، كل  محــدَّ بأمــور  نفــ�ي  وألزمــت  قــرارات  خــذت 

َّ
ات ي  ــىف

َّ
إن أقــول 

أعيــش داخــل دورة  ي  ــىف
َّ
مــا حــدث لي حــدث بمحــض الصدفــة، كأن

، كــدورة  ي
ر مــن َطــْوٍر إل آخــر دون إرادة ِمــىفِّ حيــاة كائــن )األنــا( أتحــوَّ

ر  تطــوُّ لمــاذا درســت  ي اإلعداديــة، 
ي درســتها �ف الــىت حيــاة الرصصــور 

وذلــك  حــال،  عــى كل  أذاكــره  لــم  أجنحتــه؟!  وســقوط  الرصصــور 
اآلن! نفــ�ي  أكتشــف  االمتحــان كمــا  ي 

�ف اكتشــفته  أفضــل! 
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ي نهايــة الســنة األول. تفاجــأت 
أصبحــت األول عــى المدرســة �ف

ي لــم تبتســم! َرَبَتــْت 
ُت أمِّ ْ ف أخــ�ب ــب لألمــر. حــ�ي ، لــم أكــن أرتِّ بالخــ�ب

؟! ي عــى ظهــري وانرصفــت، ســألت نفــ�ي هــل لهــذا معــىف

 ، ي لي
ف اختلفــت نظــرة زمــال�ئ لــم أشــعر بالســعادة وقتهــا إال حــ�ي

ي نهاية الفصل إل شخص 
ُت فجأة من النكرة الذي يجلس �ف

ْ
ل تحوَّ

مــت  ي أحدهــم بعبقرينــو! وانتــ�ش االســم بعــد ذلــك، قدِّ بــىف مهــم، لقَّ
ي بعض 

ح ألحدهم مسألة صعبة، أو أساعد �ف لهم خدمات كأْن أ�ش
ي  ي َتِقيــىف ليــة، أو أقــوم بهــا كاملــة مقابــل صداقتهــم الــىت ف الواجبــات الم�ف
ة؛  ي الِعــراك، عــى أن يتــم األمــر بصــورة غــ�ي مبــا�ش ُبــىف هــم، وُتَجنِّ َّ �ش
ي الطلــب، 

ب �ف ط أن يتــأدَّ نــة بــ�ش ي أحدهــم خدمــة معيَّ
ِمــىفِّ يطلــب 

ك لي مســاحة  ي أمــر ممكــن، يــ�ت ، كأنَّ عــدم موافقــىت ــج بانشــغالي أتحجَّ
ا غــ�ي محســوم، فــأرد بدبلوماســية: للتفكــ�ي وكأنــه ينتظــر ردًّ

− ي بس.	 أنا هعملك الواجب عشان أنت صاحىب

ي رصاعــات 
ُت صديقهــم جميًعــا متفادًيــا الدخــول �ف وبذلــك رِصْ

ي 
و�ف غ�ي محسوبة، أو الوقوف مع مجموعة ِضدَّ أخرى، وهم اعت�ب

ة  ــًرا عــى أحــد، حيــث نتبــادل األخــوَّ
ْ
ْســُت ِحك

َ
حالــة خاصــة للجميــع ول

والمنفعــة مًعــا!

ي أحــد  ف اســتوقفىف  آخــر لــن أنســاه؛ حــ�ي
ً

َمــت لي الصدفــة جميــا قدَّ
ي  ي جيىب

ي ال َتُروق له، وضع يده �ف طالب المدرسة المجاورة ألن هيئىت
: ي ي هو وشلته بجمل تأكل كرامىت ة، وأخد يتناوبىف

َّ
وأخرج بعض الَفك
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− جل يا وله، مالك ِخِرع كده ليه؟!	 ما تس�ت

 
ً

ي الســباب، فاشــا
 �ف

ً
هم؟! كنــت فاشــا لــم أســبُّ ال أعــرف لمــاذا 

ي أحــد 
بــات أو توجيههــا، بقيــت واقًفــا أنتظــر! وقتهــا رآ�ف ي َصــدِّ الرصف

�ف
ي 

أصدقــاء المنفعــة وثــار لرؤيــة صديقــه الــذي يحــلُّ لــه المســائل �ف
تقتتــالن  ف  فئتــ�ي إل  البــرص  لمــح  ي 

�ف المشــهد  ل  تحــوَّ الوضــع،  هــذا 
بينهــم  مــن  انســحْبُت  لألصدقــاء،  متتاليــة  نــداءات   َ ْ َعــ�ب اســة  ب�ش
عائــًدا إل البيــت، َظــلَّ العــراك يتنــاوب أليــام مــن أجــل الثــأر، ونــ�ي 
ي العــراك بــال ســبب وجيــه، غــ�ي 

ارة البــدء، بــىت ي كنــت �ش ــىف
َّ
الجميــع أن

ْيَســا بأصدقــاء!
َ
ل ف  أن الفئتــ�ي

ًصــا  مخصَّ ف  المدرســت�ي ف  بــ�ي الضيــق  الشــارع  صــار  يومهــا  منــذ 
لــه: قــال  اآلخــر  مــن  أحــد  غضــب  إذا  الطالبيــة،  للمعــارك 

− ي الشارع! 	
ي �ف لو راجل قابلىف

وهو يقصد ذلك الشارع الضيق الذي لم أدخله ثانية.

ت المالءة:
َ
ضحك سعيد وتحرك

− ي كنت بقول عليك طري؟! طري قليلة عليك!	
وزعالن إ�فِّ

ــرت أنــه أقــوى بعــد المــوت! 
َّ
ف تذك ت حــ�ي

ْ
ي هــَدأ

ي لكــىفَّ
اشــتعل غيــىف

، وهي معــه، أنــا أحتــاج للهــواء، وهــو ال يحتاجــه، كل  ف أنــا بــال ســك�ي
لــم  ي  ــىف

َّ
أن َيْعِنيــه. دافعــت عــن نفــ�ي موضًحــا  َيُعــد  لــم  ي  ُيِخيُفــىف مــا 

 ، ي
إلراد�ت وفًقــا  يحــُدث  صــار  ء  ي

�ش للصدفــة، كل  شــيًئا  أتــرك  ُعــْد 
َ
أ
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ــكت باســم  ة الخمس ســنوات، تمسَّ
َ
حافظُت عى المركز األول ِطيل

ي بســهولة -وإن كانــت   عــن هيمنــىت
َّ

)عبقرينــو( بــال منــازع، لــن أتخــى
ي وحــدي.

ُعــْد أمــ�ش
َ
ي لــم أ ــىف

َّ
كاذبــة- واألهــم مــن ذلــك أن

لاللتحــاق  التقــدم  ي 
حــىتِّ مــن  كان  الخامســة  الســنة  نهايــة  ي 

�ف
يومهــا  المنصــورة،  جامعــة  الهندســة  كليــة  ي 

�ف ِبلــت 
ُ
ق بالكليــات، 

ــُت، رقصــْت 
َ
الفرحــة، فضحك مــن  ضحكــت أمي وســالت دموعهــا 

العمــارة  ان  جــ�ي عــى  بــات  ال�ش عنــا  وزَّ فرقصــُت،   ، ي
خــاال�ت وســط 

ألول  أمي  وتباهــت  النجــاح،  مــن  بمزيــد  مبــاركات  وســط  والشــارع 
مــرة بابنهــا الوحيــد أمــام العائلــة! فرحــة أمي يوَمهــا جعلــت هــذا اليــوم 

 . ي
حيــا�ت ي 

�ف األســعد  هــو  -ربمــا- 

ف  وبــ�ي أقولــه،  مــا  عــى  يقهقــه   
َ
َبــَدأ أخــرى،  ة  مــرَّ ســعيد  ك  تحــرَّ

المــالءة لتكشــف عــن  المتواليــة قفــَزْت قطــة مــن أســفل  قهقهاتــه 
ــه ســال مــن الثقــب. ال بــدَّ أنَّ أرض 

َّ
وجــه ســعيد باهًتــا كأنَّ َدَمــُه كل

 ، الشــارع غرقــت اآلن! تراجعــت للخلــف بينمــا تحــك القطــة قــدمي
ي بنظراتهــا وحركاتهــا الَغِنَجــة، ترفــع ذيلهــا فتكشــف مســكنها 

ا�ف تتحــدَّ
لــم  المــوت،  مــن  شــبع  ســعيًدا  أن  وأشــعر  أتابعهــا  وترقــص،  اآلمــن 
ي وجــوُده والحلقــات الســوداء حــول عينيــه. لونــه أبيــض  َيُعــْد ُيِخيفــىف
ف ســمعت ضحكــة صاخبــة مــن  ْعــٍر حــ�ي

ُ
ي ذ

ــُت �ف فَّ
َ
باهــت كالمــوت، َتل

: ، نظــرت للقطــة، وظننتهــا تضحــك بصــوت أنثــوي حــادٍّ ي
خلــىف

− ي بسهولة 	 ي القاتل، لن تقتلىف ال زلت أملك ِستَّ أرواح يا حبيىب
كمــا تظن!

t.me/qurssan



37

ي قتلــت ســعيًدا بالخطــِإ،  ــىف
َّ
، وأدركــت أن ي رأ�ي

رصخــت الفكــرة �ف
م�عــة. كان  لســيارة  مطاردتــك  أثنــاء  خضــار   

َ
عربــة تصــدم  كأْن 

ة أخــرى  ــص مــن تلــك القطــة منــذ البدايــة، ضحكــت مــرَّ
ُّ
َّ التخل عــىي

ْنــُت إل عجــزه التــام، 
َ
ن
َ
بشــدة، فــأدرُت ظهــري لســعيد بعــد أن اطمأ

الــذي  الوقــت! رفعــت بنطــالي  القطــة طــوال هــذا  ــم 
ِّ
أكل لقــد كنــت 

ي توتــر، نظــرت للقطــة، كانــت هادئــة، زوجتــه هي  ــىف مــا مسَّ
َّ
حــزح كل ف ي�ت

ي تضحــك! ترتــدي قميًصــا أحمــر اللــون، تداعــب القطــة وســط  الــىت
عــى  تنطبــق  ال  وســخريته  ســعيد  . كلمــات  ذهــولي تلتهــم  نظــرات 
هــا تبــىت  هيئتهــا المتمايلــة أمــامي كأفــ� أثارتهــا أنغــام نــاي حزيــن، لكنَّ
ء، تضحك ثانية وهي تلف حولي وتعترص  ي

أف� جميلة رغم كل �ش
ي 

�ف قتلتــه  ي  ــىف
َّ
أن هــا  أخ�ب أن  وشــك  عــى  المنكمــش، كنــت  جســدي 

، مســتعد أن أجثــو  ي بــىف
ِّ

، وأنَّ ذلــك يعذ ف ف بنايتــ�ي الزقــاق المظلــم بــ�ي
َمــت:

َّ
ي أنهــا تكل

، مــا أنقــذ�ف عــى أقدامهــا لتغفــر لي

− أنت خايف من قطة يا راجل! دي قطة سعيد كان بيحبها 	
ي بالظبط!

ِّ
ز�ي

− قطته؟!	

− لــش أي حــد عليــه، بــس ُهــوَّ ُطــول عمــره بيحبــك، 	 أنــا مــا بدخَّ
أصــل ســعيد -هللا يرحمــه- ماكانــش بيحــب الحــزن أبــًدا.

− ي مش البسة أسود؟! مش زعالنة عليه؟!	 إنىت

− 	! وألبس أسود ليه؟! هو أنا الىي مت كفاهلل ال�ش
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أحــاول  بينمــا  ذراعهــا،  فــوق  النائمــة  بالقطــة  ي 
نظــر�ت التصَقــْت 

ص من الحجرة بأقل خســائر ممكنة، لم أكن حاِوًيا ُيخِرج من 
ُّ
التمل

ي اســتأذنت لالنــرصاف،  ــىف
َّ
ــات ويداعبهــن، كل مــا فعلُتــه أن جيبــه الحيَّ

، تضحــك  ــا يزيــد ارتبــاكي ف كل خطــوة وأخــرى كانــت تضحــك ممَّ وبــ�ي
ق، تضحــك  ، تضحــك فأتعــرَّ ي ، تضحــك فأفــرك جبيــىف فأرفــع بنطــالي
، تضحك ثم تضحك،  ف بصوت غ�ي مسموع، تضحك فأبكي فأع�ت
ف  ِّ ي الحــ�ي

، ألتصــق بهــا وأنــا أمــر �ف
ً

ثــم تفتــح البــاب ألعــ�ب جســدها أول
، رجــل  ي رجــل مثــىي

تها، رغبتهــا الجامحــة �ف الضيــق، أشــم رائحــة شــهيَّ
ي بأصابعهــا الطويلــة؛ فابتللــت  ف ركبتــاه مــن القلــق، داعبــت رقبــىت تهــ�ت
تركــت  قــد  القطــة  ســعيد، كانــت  إل  نظــرت  والتوتــر،  العــرق  مــن 
بمكــر!  مــن رقبتــه  ب  تلعــق وجهــه وتقــ�ت نحــوه،  زوجتــه واتجهــت 
ي مــع 

ي بلعــت كلمــا�ت ــىف ودْدُت أن أنبــه الزوجــة لمــا تفعلــه القطــة، لكنَّ
ي وهي تقــول بمكــر: ي رقبــىت

ي بســمها �ف ي قبــل أن تلدغــىف
بقايــا ريــىت

− ياقــة القميــص عشــان محــدش 	 ي أوي! أقفــل  أنــت عاجبــىف
ياخــد بالــه.

ْســُت  ْرُت أمامهــا للحظــات غــ�ي مصــدق مــا يحــدث، تحسَّ تســمَّ
ف  ي وريقهــا المنطبــع عليهــا، ثــم انطلقــت كطلقــة جامحــة مــن بــ�ي رقبــىت
ة وهي اآلن  الجمــع الــذي َبــَدا لي يرقــص! لســعيد قطعــة أرض كبــ�ي
المفهــوم،  ملــٌك للورثــة، ربمــا ذلــك هــو الســبب وراء رقصهــم غــ�ي 
ي  ، ســألت أمــه الــىت أو يكــون ذلــك مــن أثــر الســم الــذي يــ�ي بــدمي
ي أن ســعيًدا »مــا كانــش بيحــب الحــزن«، ارتفــع  تــىف تشــجعهم فأخ�ب
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الطبــل تعلــو  الســلم، خبطــات  الطبــل وأنــا أهبــط درجــات  صــوت 
ب فوقهــا  ة وهنــاك مــن يــرصف ، أحسســت رأ�ي طبلــة كبــ�ي داخــل رأ�ي
ي هيئتهــا زوجــة ســعيد، لــم 

بخفــة، والراقصــة أمــامي تتمايــل، تشــبه �ف
يقــل لنــا  إنهــا راقصــة!

يحــق  بينهــم كمــا  مــن  وانفلــت  ــًدا،  جيِّ القميــص  أزرار  أغلقــُت 
اتــه  ة، ذرَّ ي مبــا�ش

لملــدوغ أن يفعــل، ســمها يتحــرك ببــطء نحــو مــحف
الســوداء تندمــج بلحــ�ي وتذيــب خاليــاي، ســألت نفــ�ي أكــ�ث مــن 
 التأكــد ممــا حــدث! كيــف لــم تحــزن زوجتــه؟! أشــفقت 

ً
مــرة محــاول

 ، نفــ�ي قتــل  ي 
�ف ي  رغبــىت زادت  عليــه  ي  شــفقىت زادت  وكلمــا  عليــه، 

عــى  أســامحه  ِكــْدت  حــىت  ندًمــا،  ي 
فــوق كتــىف األحــداث  تراكمــت 

َبــَدا لي  مــا كان يقولــه، فلــم أتذكــر شــيًئا!  ســخريته، حاولــت تذكــر 
ي تحــوي  ي المنطقــة الــىت

ي  أصابــه عطــل �ف
ي قتلتــه بــال ســبب! مــحف ــىف

َّ
أن

ــر مالمحــه وهيئتــه الســاخرة، طريقــة 
ُّ
ذكريــات ســعيد، جاهــدت لتذك

الهازئــة، حكايــات  نغمــة صوتــه  أصدقائــه،  المقــى،  عــى  جلســته 
ي منــه هــو 

ي نائمــة، كل مــا تبــىت
ة المراهقــة، لكــن ذاكــر�ت ي فــ�ت

أوالده �ف
ي لــم أكــن أعرفــه مــن قبــل، وأنــه  ــىف

َّ
وجهــه الباهــت األبيــض، َبــَدا لي أن

ي ولــو بكلمــة، وأن أول لقــاء بيننــا لــم يكــن عــى المقــى، 
لــم يســخر ِمــىفِّ

ف صــار جثــة حيــة،  ي بــه بــدأت حــ�ي ي الشــارع المظلــم، فمعرفــىت
بــل �ف

ي بســؤاله الســخيف  ي عــى ســم�ي التحيــة، حدجــىف
 مــن أن يلــىت

ً
وبــدل

ــأت عــى  ي اســتقباله، تقيَّ
ي أخطــأت �ف

ي إيــه؟!« لكــىفَّ
ــال فالــح �ف »أومَّ

ي التحيــة عــى قاتلــه 
ي قاتلــه، كيــف ســيلىت ــىف

َّ
وجهــه، لديــه كل الحــق. إن

ي العادة ال تبدأ بعد الموت، فال ُبدَّ أنه يكره 
ببســاطة؟! العالقات �ف
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ي  ذلــك، أنــا أيًضــا لــم أحتمــل هيئتــه الباهتــة الزرقــاء، وتخيلتــه يصفعــىف
ي إل هــذا  ، مــا الــذي دفعــىف ي

عــى وجــىي تأديًبــا لي عــى ســوء تــرص�ف
ثــم ينــرصف  ي ويقــول معــذرة!  لــو تركتــه يصطــدم �ب كلــه؟! تمنيــت 
ي ترتــدي  دون أن ينتبــه، تأخــذه األزقــة عنــوة إل امرأتــه القطــة الــىت
ها أن الشــوارع مكتظــة  ثوًبــا أحمــر فاقًعــا، وال تعــرف الحــزن! ســيخ�ب
َتــىتَ بأحدهــم!

ْ
بميــاه الــرصف. وســين� وهي تخلــع عنــه ثيابــه أنــه ال
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ي المغلقــة ارتفــع َصــَدى آالم جســدي عالًيــا، الشــمس 
ي حجــر�ت

�ف
ي 

ي يــذوب، كيــف أوقــف ذوبانــه؟! حــرار�ت
، ومــحف يــــح فــوق رأ�ي تســ�ت

شاشــة  عــى  تــدور  ي  الــىت الســيناريوهات  آالف  وســط  ارتفعــت 
نــت أن تلــك األعــراض المفاجئــة ســتنتىي  ( الموجــوع، خمَّ ي

)نفــوحف
 داخل �يري، نظرت إل العالمة الحمراء 

ً
إذا أرحت جسدي قليا

ن بــاألزرق،  وضعــت قطعــة ثلــج عليهــا  ي بــدأت تتلــوَّ ، والــىت ي ي رقبــىت
�ف

ب أوضاًعــا مختلفــة لجســدي،  وارتديــت الــدوالب بأكملــه وأنــا أجــرِّ
ي جميــع االتجاهــات كي أتأكــد أن لدغتهــا اختفــت تحــت 

ي �ف ِديــر رقبــىت
ُ
أ

ي عــادت مــن العــزاء،  ي الــىت طبقــات المالبــس، لــم أفتــح البــاب لزوجــىت
ي تحــت جبــل مــن القمــاش.  فُســمُّ زوجــة ســعيد يشــل حركــىت

ات  ي رأ�ي مــرَّ
، وســمعت صوتهــا �ف ي لــىف تذكــرت شــغفها وهي تقبِّ

ــَى ذلــك مــن قبــل، لــم 
ُ
ي أوي«! لــم تقــل لي ن عديــدة: »أنــت عاجبــىف

َّ كأن  ي ال أعجبهــا، تنظــر إلي ــىف
َّ
تنظــر لي بهــذا الشــغف، أشــعر دوًمــا أن

ي خطــأ، خطــأ ال يمكــن إصالحــه! �ب

ي الصبــاح رصخ جســدي مــن األلــم، اقتحمــوا الحجــرة كعادتهــم 
�ف

؟! أيــن؟! مــن؟! قلــت زوجــة ســعيد،  وســألوا: لمــاذا؟! كيــف؟! مــىت
ة عــن حــزن زوجتــه، وصدمتهــا، و  صفــرت حناجرهــم بكلمــات كثــ�ي

...، و ...، و.... 

بعيــون  غيبوبــة  ي 
�ف وقعــت   ، ي

مــحف إل  تجــد كلماتهــم طريًقــا  لــم 
تــرى، عتمــة وخيــاالت، يتحركــون، يتحدثــون،  مفتوحــة، لكنهــا ال 
ي مشــغول عــن الــرد، يتحــول مــن حالــة ألخــرى، 

، مــحف ي يرصخــون �ب
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ثلــج  كقطعــة  ي  جمجمــىت داخــل  »الســائل«  ي 
مــحف صــوت  أســمع 

، يذيــب  ي دمي
ها يتســكع �ف ُســمُّ متهالكــة تحــت شــمس أغســطس، 

ــأت  ي بحامضــه القاتــل، َمــَرْرُت بنوبــات صــداع عنيفــة،  تقيَّ
خاليــا مــحف

ي بقــوة فــال أرى، لــم أشــعر  ب عيــىف مــن شــدة األلــم، واألضــواء تــرصف
ف َهَمْمــُت مــن �يــري واقًفــا، ســمعوا ارتطــام  بنفــ�ي وأنــا أســقط حــ�ي
، أســمع  ي

ي انفجــرت مــن أنــىف رأ�ي بالت�يحــة، ورأوا نافــورة الــدم الــىت
رصخاتهــم وهــم يحاولــون رفــ�ي عــن األرض، محاوالتهــم إليقــاف 
ي الســائل! 

ا، وأبلــع معــه مــحف ؛ فأبلعــه ُمــرًّ ي
يــف بالضغــط عــى أنــىف ف ال�ف

تنتقــم  كانــت  هــل  ســأموت؟!  هــل  ويســيل،  دمي  مــع  ينســكب 
ي بمــخ غــ�ي قــادر 

ي بــأن أبــىت طــوال حيــا�ت لزوجهــا؟! أم أنهــا تريــد تعذيــىب
ف! ف عــى العمــل؟! وأنــٍف يــ�ف

ي آالًمــا لــم أعهدهــا مــن قبــل، هــل هــذه هي 
ي ال�يــر أعــا�ف

رقــدت �ف
أعــراض القتــل؟! تصيــب القاتــل بعــد االنتهــاء مــن جريمتــه؟! هــل 
بــت مــن ســعيد ميًتــا؟! تــدور النجفــة فــوق  ف اق�ت ي مــرض حــ�ي ــىف َمسَّ
ي 

، أتــوه �ف َّ ي
رأ�ي دورات عديــدة، وتعلــو موســيىت صاخبــة بجــوار أذ�ف

 خطواتــه، تحاملــت 
َ

ول
ُ
ي نحــوه كطفــل يتعلــم أ عالــم غريــب يســحبىف

ي أول الشــارع. 
ي تقــع �ف عــى نفــ�ي حــىت وصلــت عيــادة الطبيــب الــىت

ــَى مــع طفلتنــا، ســألت نفــ�ي هــل هنــاك 
ُ
أمي مــ�ي بينمــا مكثــت ن

ي مــن 
؟! هــل ســأتمكن مــن إنقــاذ مــحف ــمِّ فرصــة إلبطــال مفعــول السُّ

ي مســتعصية. ؟! كلمــا َمــرَّ الوقــت صــارت حالــىت ي
التــال�ش

ي  ي وصــف مــا يحــدث للممرضــة الــىت ي المضطربــة، ومحاولــىت هيئــىت
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؛ حيــث  ي مــ�ي
تلــوك شــفتيها والعلكــة، كانــت كافيــة لتعاطــف المــر�ف

، بداخــىي طاقــة  أفســحوا لي الطريــق، وتخلــوا عــن أدوارهــم مــن أجــىي
ة،  بــة يــد كأحــد أبطــال األفــالم الهنديــة الشــه�ي كافيــة إلزاحتهــم برصف
، عليهــم أن يذوقــوا  ي

ــا ِمــىفِّ
ً
، بــل خوف ي لــم يتخلــوا عــن أدوارهــم رحمــة �ب

، لكنهــا انطفــأت قبــل  ة لي ي ذلــك ســعادة كبــ�ي
 مــن الخــوف، فــىف

ً
قليــا

! ق داخــىي أن تــ�ش

 ثنيــه عــن 
ً

طِبــق عــى رأ�ي بكلتــا َيــَديَّ محــاول
ُ
ظللــُت أدور وأنــا أ

ي تفــور،  ئ بقطعــة الثلــج الــىت الذوبــان! الطبيــب متجهــم وبــارد غــ�ي عــا�ب
أتعجــب  مفهومــة  وغــ�ي  البعــض  ببعضهــا  ملتصقــة  تخــرج  ي 

كلمــا�ت
تماًمــا، ومــا إن تخــرج إل  ي رأ�ي واضحــة 

أســمعها �ف ممــا يحــدث! 
ر إل كلمــات أخــرى، آالف الكلمــات  النــور حــىت تتلــكأ وتنبعــج وتتحــوَّ
ي تــذوب، كشــالل صغــ�ي انبثــق مــن  تندفــع مــرة واحــدة مــن الكتلــة الــىت
ي تندفــع قــً�ا،  ي الــىت

، وأنــا وســط مياهــه أغــرق! لــم  أفهــم كلمــا�ت ي شــفىت
ي وســط تلــك الصــورة الضبابيــة، 

وبينمــا كانــت عينــاي تتقفيــان األثــر �ف
ضحــك الطبيــب بشــدة:

- أنت بتقول إيه؟! أنت محتاج دكتور نف�ي يفتح لك دماغك 
ي الديب فريز! لكن أنا راجل بتاع باطنة.

دي ويحطها �ف

وســط  أمي  تهدئــة  ومحــاوالت  الطبيــب،  ضحــكات  اســتمرت 
ي أفالمــه؟! 

بتــه كمــا يفعــل شــاروخان دومــا �ف العتمــة القاتمــة، هــل رصف
ء! ي

، ال أشــعر ب�ش ي
ي يذوب، ال أشــعر بأطرا�ف

؟! محف ي لماذا ال يصدقىف
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داخل حدود العقل. 
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ي صــارت أكــ�ث عمًقــا،  غبــُت داخــل �يــري، اعتــدُت الحفــرة الــىت
مريــض،  ي   ــىف

َّ
إن يقولــون  أفهمهــا،  لــم  بأشــياء  الطبيــب  هــم  َ أخ�ب

ليــس  مريــض،  ي  ــىف
َّ
أن أعلــم  ألفيــق،  األدويــة  مــن  الكثــ�ي  إل  وأحتــاج 

هنــاك أصعــب مــن ألــم ذوبــان مخــك، أكاد أزعــم أنــه المــرض األشــد 
عــى اإلطــالق، لكنــه -لألســف- غــ�ي معــروف لــدى أغلبيــة النــاس، 
واألطبــاء -أيًضــا- يجهلونــه، فلــن تجــد أحــًدا يواســيك، لــن تحــط يــد 
ي عيونهــم، 

عــى ظهــرك وهي تدعــو لــك بالشــفاء، لــن تــرى الشــفقة �ف
وبالتــالي لــن تكــون أمامــك فرصــة للثــورة عــى شــفقتهم أو رفضهــا، 
ي مرضــت بال�طــان أو مــرض مــن هــذا القبيــل -يعرفونــه عــى  ليتــىف

! ي
األقــل- فالجحيــم أن تصبــح مريًضــا وغــ�ي مــر�ئ

ــا،  ء حــولي هشًّ ي
؛ حيــث يبــدو كل �ش ي ي عالــم ضبــا�ب

ظللــت عالًقــا �ف
 ، ي

ِهــمَّ مــن رقــد�ت
َ
أحسســت أن يــدي ســتنك� إذا مــا اتــكأت عليهــا أِل

ا  ي أنحاء الشقة، كنت زجاجيًّ
ي �ف

وقد تنعوج أقدامي وأنا أحاول الم�ش
بــة حجــر؛ لــذا اختبــأت داخــل �يــري مستســلًما، النــوم  ال أحتمــل رصف
ي بالذوبــان، حــىت األدويــة 

يطــل عــى نفــ�ي المرهقــة ويســمح لمــحف
حــولي كظــالل  َمــن  أرى  ذوبانــه،  ــم  ُتَحجِّ ال  الطبيــب  ي وصفهــا  الــىت
ي  تركــىف منــذ  الوقــت  طــوال  تبــكي  أمي  أعرفهــا،  ألشــخاص  هــة  مموَّ
ا أسمعها 

ً
ي كرسيها وتنرصف، وأحيان

ف أنهرها تفرك �ف الطبيب، وح�ي
الصحيــة  ي  حالــىت  ، ي شــفىت تتحــرك  أن  دون  عقــىي  فيســبها   ، ي ىف تســبُّ
باليــة ال تقــَوى عــى  تتدهــور ب�عــة فائقــة، رصت قطعــة قمــاش 

الهــواء مــن حولهــا!
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الغضــب   َّ عــىي يبــدو  ف  وحــ�ي  ، حــولي يحــوم  ظــل  ي  زوجــىت شــبح 
عالــ�ي  داخــل  أســمعها  �يعــة،  نظــرة  وإلقــاء  البــاب  بفتــح  ي 

تكتــىف
ي 

، تشــتكي �ف ي وجــه أمي
ي صمــت، تشــتكي �ف

، تشــتكي �ف التائــه تشــتكي
ف تنســكب شــكواها عــى األرض  ي التليفــون، وحــ�ي

، تشــتكي �ف وجــىي
ي 

ــا مــا )ترزعهــا( �ف
ً
بــال فائــدة تخبــط رأســها بكلتــا يديهــا وتــرصخ، وأحيان

تهــا أن حالتهــا تشــبه حــاالت الهيــاج  الحائــط بخبطــات متتاليــة! أخ�ب
؛ ضحكــت حــىت انقطعــت أنفاســها،  ف ي النفســي�ي

ي تصيــب المــر�ف الــىت
وســعلت حــىت ظننــت أنهــا ســتموت مــن الضحــك:

− أنت الىي بتقول كده!	

. ي َصَمتُّ
ية أيًضا لكىفَّ ها أن هذه الضحكات هست�ي ِكْدُت أخ�ب

الواهــن،  جســدي  إل  األفــكار  مئــات  تهبــط  أيــن  مــن  أدري  ال 
، تتحــرك عــى جلــدي وتغــوص  ي تســتغل عجــزي الكامــل وهشاشــىت
أمــام  تتحــرك  ي  الــىت المشــاهد  مــع آالف  معهــا،  ــد  أتوحَّ الحفــرة،  ي 

�ف
، مشــاهد عشــتها، ومشــاهد أخــرى لــم أعشــها، أشــارك أبطالهــا  ي عيــىف
عليــم  ــَراٍو 

َ
بعيــد ك مــن  بمراقبتهــم  ي 

أكتــىف ة  ومــرات كثــ�ي الحديــث، 
يتشــاجران  ي  ، أرى أمي وزوجــىت التفكــ�ي عــن  يتوقــف  ء وال  ي

بــكل �ش
ْم مــن 

َ
ْســل

َ
أ لــم  لــم أكــن موجــوًدا ومــع ذلــك  ي الرضيعــة،  ابنــىت حــول 

! أرى صاحــب محــل األثــاث  ي ي غيــا�ب
ي بالســوء �ف ألســنتهم! يذكرونــىف

ي لــم أتعامــل معــه مــن قبــل  ــىف
َّ
يتحــرش بالفتيــات العامــالت، رغــم أن

عــى فعلــه  يــدل  منــه شــيًئا  َر 
َ
أ ولــم  اء،  والــ�ش البيــع  أمــور  ي 

ســوى �ف
تبــدو   ، ي يىف

ِّ
ِســك يشــبه  ســكيًنا  تحمــل  إحداهــن  ورأيــت  الخســيس، 

t.me/qurssan



51

ــت َيمنــة وَيــ�ة، وتستســلم لــه دون أن تغــرس ســكينها  قلقــة، تتلفَّ
بــت مــن المــرآة وبصقــت،  ي لحمــه، الغريــب أنهــا بعــد أن انتهــت اق�ت

�ف
ي أتفــرج مــن �يــري، أتأمــل جســدها  ــىف

َّ
؛ ألن هــل بصقــت عــى وجــىي

كمــا أشــاهد أفــالم البورنــو!

تتــداع  المشــاهد  إليجادهــم؟!  أســ�  أن  دون   َّ إلي َتــوا 
َ
أ كيــف 

ي  نــة، أرى زوجــىت وتتداخــل، مشــاهد باألبيــض واألســود وأخــرى ملوَّ
تلوي شفتيها وهي تتذكر خطوبتنا مع صديقتها، صديقتها تجلس 
ي وبينهــا ســوى الغبــار! أراهــا وال  جــواري عــى ال�يــر ال يفصــل بيــىف
ف تمطــر،  ، كســحابة مثقلــة بالغيــوم، لــن تشــعر بوجودهــا إال حــ�ي ي

تــرا�ف
ي المدينــة الجامعيــة، كنــت أســمع زمــالء الــدور أثنــاء 

ي �ف
ــرت حيــا�ت

َّ
تذك

ي هنــاك معهــم دون  ــىف
َّ
، كأنهــم هنــا، أو كأن ي غيابهــم وهــم يتحدثــون عــىف

ي أتســع،  ي وخاليــاه جعلــىف
أن يحســوا وجــودي، أشــعر أن ذوبــان مــحف

ي،  ي من تحت عقب الباب ويتشكل خارج إطاره الب�ش
يت�ب محف

يتجمد عى هيئة أخرى يريدها، هيئة تجعله يرى آالف المشــاهد 
ي عــن نفــق 

ف ذاكــر�ت ي دهالــ�ي
ي تتــوال مــن أزمنــة مختلفــة، يبحــث �ف الــىت

ف عليمــة ومطلعــة، يطلــع عــى  ف مختلفــة، عــ�ي غــ�ي مظلــم، ينظــر بعــ�ي
يراهــا كمــا  منهــا،  جــزًءا  أكــون  أن  دون  اآلخريــن  حيــاة  مــن  مشــاهد 
ي منتصــف الحجــرة تشــهد 

تراهــا مــرآة مصقولــة وناعمــة، مــرآة تقــع �ف
ذرات  وســط  ــد  تجمَّ ي 

ذوبــا�ف أن  أشــعر  هنــاك  ـهــا،  يـ عرِّ
ُ
وت الحقيقــة 

الرمــل الســاخنة، طبقــات فــوق طبقــات تلمــع تحــت أشــعة الشــمس 
لتكشــف الغبــار العالــق، مــرآة لــم يســتغرق تصنيعهــا ســوى ســاعات 
ا  ً ، اآلن عرفــت الســبب ووجــدت تفســ�ي ي

قليلــة تحتضــن ذرات مــحف

t.me/qurssan



52

ي المدينــة الجامعيــة، لــم 
ي يــذوب منــذ البدايــة وأنــا �ف

لمــا حــدث، مــحف
تكــن تلــك اللدغــة ســوى صافــرة االنتبــاه لمــا يحــدث، كنــت أســمع 
ل كالصلصــال، 

َّ
ي ببســاطة كنــت هنــا وهنــاك، أتشــك ــىف

َّ
زمــالء الــدور؛ ألن

ي »الســائل«، ويظــل جســدي حبيــس الغــرف المغلقــة، 
يتحــرك مــحف

فيتبــادالن  الــروح،  تفتقــد  خاليــا  مــع  الحيــة  ي 
مــحف خاليــا  تندمــج 

ي المعرفــة، فتصبــح كل  المنفعــة، أعطيهــم جــزًءا مــن روحي ويعطونــىف
ي 

ي الــذي صــار �ف ي غيــا�ب
ي بــكل مــا يــدور �ف

�ف األشــياء حــولي حيــة، تخــ�ب
ة حضــوًرا طاغًيــا! اآلونــة األخــ�ي

ي لتطــل  رصخــت كل خليــة بجســدي مــن الفــرح، واتســعت غرفــىت
ي 

عــى العالــم، أو أن العالــم صــار يطــل عــى �يــري كل صبــاح، يلــىت
ي معــه فــوق جناحــه!  التحيــة قبــل أن يســتأذن لالنــرصاف، ويحملــىف
ء، ويصبــح كل  ي

! أن تكــون كل �ش
ً

ــا متداخــا مــا أعظــم أن تكــون عالميًّ
ي لمعجــزة! و 

ل مــر�ف ء جــزًءا منــك، اســتطعت بحكمــة أن أحــوِّ ي
�ش

روحي ألرواح عــدة!

ــل،  َّ دون أن تتجمَّ ي أمــام المــرآة تكــب غضبهــا عــىي تقــف زوجــىت
ء، فــىي  ي

تبعــد أدوات المكيــاج بعيــًدا، تعلــم أن المــرآة لــن تخــ�ب بــ�ش
ي 

�ف ، وتخــ�ب ي خرســاء صامتــة، لكنهــا لــن تتصــور أبــًدا أن المــرآة تحدثــىف
بعمليــة  صــارت  المصقولــة  المــرآة  أن   ، ي غيــا�ب ي 

�ف يحــدث  مــا  بــكل 
معقــدة أنــا!

− 	! ، جه الوقت إنك تحكي ي يا مرايىت

− اخرس!	
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)6(

الحكاية كما ينبغي لِمْرآٍة 
أن تحكيها 
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ي 
ي ال أحــب الدرامــا، أكرههــا، والغريــب �ف

الحكايــة تبــدأ مــن كــو�ف
تحــدث  ال  الحياتيــة  فالدرامــا  يدركــه،  ال  المــرء  يحبــه  مــا  أن  األمــر 
، وانتهــاًء  ي البــكاء أمــامي

يــن �ف ، ابتــداًء مــن رغبــة الكث�ي ي إال أمــام عيــىف
! وتســاءلت أكــ�ث مــن مــرة: مــا  ي أن أحــكي

بهــذا المخبــول الــذي يريــد�ف
ي عيونهــم المنتفخــة المتورمــة بالدمــع؟! 

الجديــد الــذي يرصدونــه �ف
ي  ــىف

َّ
؟! لــم أجــد إجابــة غــ�ي أن ومــا الــذي ســيفعله هــذا الــزوج بــكالمي

ف  ف الحــ�ي ي  أقــف مستســلمة ويحتــاج المــرء بــ�ي ــىف
َّ
مغناطيــس! ربمــا؛ ألن

أو  أخَطــُؤوا  كــم  هــم  أخ�ب لــن  المستســلم،  الصديــق  لهــذا  واآلخــر 
. ان أمــامي ف ِســيَّ أصابــوا، أو أن االثنــ�ي

ف تنطــق ال  تقــول الجــدات إن المــرآة تعــرف أبعــد ممــا تــراه، وحــ�ي
ون بتغطيــة وجــىي بقطعــة قماش  ــا؛ لذلــك قــام الكثــ�ي

ً
تقــول إال صدق

ي الليــل كي ال أرى، لكــن ذلــك يوقــظ فضــولي ألكشــف الغطــاء عــن 
�ف

ي الليــل ينقشــع الضــوء الــذي يحجــب الرؤيــة 
مآســيهم المضحكــة. �ف

ي  ، كــم أحــب الفضــة! فأشــعتها تمنحــىف ي
ي لي ضــوء القمــر الفــىف

ويبــىت
ي أعرفــه، 

َر الشــيطان يوًمــا، لكــىفَّ
َ
ن واالنعــكاس. لــم أ القــدرة عــى التلــوُّ
. ي ــُج أيًضــا مــن محاولــة شــيطنىت

ْ
ن
َ
ولــم أ

تنظــر  »ال  ــا: 
ً
وأحيان  ،»

ً
ليــا للمــرآة  تنظــر  »ال  تقــول:  الجــدات 

ا«، وغالًبــا: »إنــك ال تــرى نفســك داخــل المــرآة، بــل تــرى  ً للمــرآة كثــ�ي
ي 

شــيطانك«، أتســاءل: مــا الفــرق؟! وأضحــك! ورغــم جهــىي الحقيــىت
بالعالــم الســفىي ومــا يحويــه مــن جــن وعفاريــت؛ فــإن الجــدات دوًمــا 
صادقــات والمــرآة كاذبــة، ومــن هنــا تبــدأ الدرامــا: » مســه جــن ألنــه 
ضــت أن ذلــك يحــدث؛  كان يحــدث نفســه أمــام المــرآة«، وإذا اف�ت
بالمئــة، وهي  واحــد  إل  تصــل  ال  بنســبة  يحــدث  أنــه  أجــزم  ي  ــىف

َّ
فإن
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ي جوفــه 
مــا �ف ي 

يلــىت النهايــة  ي 
�ف فالجميــع  ــا؛  عالميًّ المقبولــة  النســبة 

أمــامي دون قلــق، وإذا كان تســعة وتســعون بالمئــة منهــم ال يصابــون 
عمــد  عــن  نهمــل  أن  ـح  ـ ـ يـ مســ�ت بضمــ�ي  فيمكننــا  عفريتيــة؛  بوعكــة 
ــص علينــا تلــك األلفــة  ي أن ينغِّ

الواحــد بالمئــة، وال نعطيــه الفرصــة �ف
ف الفــرد ومرآتــه. ومــن الممكــن إدراج تلــك الفئــة   بــ�ي

َّ
ر إل ي ال تتكــرَّ الــىت

ا، أو أولئك الذين  ي حوادث الطرق يوميًّ
ي تموت �ف ضمن الفئات الىت

ي 
ي من طعامهم �ف

ي سكان العالم ما تبىتَّ
ي با�ت يموتون جوًعا، بينما ُيلىتِ

ي الربيع بينما يتعايش الواحد بالمئة مع 
القمامة. ســتنبت األزهار �ف

ء، مــا زلــت أقبــع كأيــة مــرآة  ي
ي هــدوء وســالم، ولــن يتغــ�ي �ش

عفاريتــه �ف
ي أكــ�ث البيــوت درامــا عــى اإلطــالق!

ي منتصــف حجــرة نــوم �ف
حزينــة �ف

هــم  وطفلــة،  عجــوز،  وســيدة  جميلــة،  وامــرأة  وســيم،  رجــل 
ي بهــم إل زوج  لــت معرفــىت أصحــاب البيــت الــذي أســكنه، ثــم تحوَّ
مئــات  ي  عيــىف أمــام  مــر  الوصــف،  مللــت  وابنــة.  الــزوج  وأم  وزوجــة 
عمــال  أحــد  ي  فــىف تلقَّ حيــث  ؛  ي

والد�ت لحظــة  مــن  ابتــداء  الوجــوه، 
الشــوائب،  مــن  خلــوه  مــن  ليتأكــد  جســدي  ــص  يتفحَّ المصنــع 
ا، جيــدة فقــط دون أي انبهــار  ويــومئ »جيــدة« بنظــرة راضيــة نســبيًّ
- إن كان لي  ي . غضبــت، وكان ذلــك أول غضــب يدخــل قلــىب ي

بإمكانيــا�ت
ي  ــىف

َّ
قلــب- علمــت بعدمــا انطفــأ الغضــب أن مــن الســذاجة أن أظــن أن

ــل  ف تملــك القــدرة عــى تقبُّ ا، وربمــا أقــل! وحــ�ي اســتثناء! أنــا عاديــة جــدًّ
ء، ورغــم  ي

ــل أي �ش مثــل ذلــك األمــر بســخرية؛ يمكنــك بعدهــا تقبُّ
ي لــم أســتغرب  ــىف صــه بعنايــة، لكنَّ أن هــذا العامــل كان أول وجــٍه أتفحَّ
ي تلــك المنطقــة 

ي وأقدمهــا، �ف
ا�ت ي أعمــق ذرَّ

هيئتــه اإلنســانية، أعلمهــا �ف
ي 

ا�ت رَّ
َ
ي لم يصل إليها أحد، هل كنت حية وقت اختالط ذ الداكنة الىت
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وانصهارهــا عــى يــد أحــد األفــران الضخمــة؟! هــل ســمعتهم وهــم 
ْقــَد األحبــة، ســوء الحــظ؟! 

َ
ــة المرتبــات، ف

َّ
يشــكون ضعــف الحــال، ِقل

هــل رأيــت غمزاتهــم وهــم يصفــون ليلــة حــب؟ وســمعت ضحكاتهــم 
عــى نكتــة ســاذجة؟! ورأيتهــم يبصقــون، ويأكلــون، ويلعنــون المديــر، 
ات عرقهــم أمــام النــار المشــتعلة  رَّ

َ
ويلعقــون  حــذاءه؟! هــل رأيــت ذ

ألضحــك  ي 
ينبــ�ف وقتهــا؟! كمــا  تألمــت  هــل  واألهــم  جســدي؟!  ي 

�ف
ِ�ف 

ُ
 واحــدًة! مــا الــذي أقولــه؟! لمــاذا أ

ً
عليهــم بقيــة عمــري! لحظــة

عنــه  ألتحــدث  األلــم  عــن  أعــرف  مــاذا  مفرداتهــم؟!  اســتخدام  ي 
�ف

ُت  ، لمــاذا رِصْ ا بــداٍع وبغــ�ي ً ي يقولونهــا كثــ�ي ــة؟! تلــك الكلمــة الــىت بأريحيَّ
ي 

ة التصــا�ت ؟! هــل حــدث ذلــك مــن كــ�ث إنســانية إل هــذا الحــد الخطــ�ي
ــُر كشــخص مختــل!

ِّ
ُت أفك بهــم؟!  رِصْ

ي 
لكــىفَّ اآلخــر،  تلــو  واحــًدا  شــعورهم  أستكشــف  الوقــت  طــوال 

؛  ء يثــ�ي اهتمــامي ي
أستكشــفه استكشــاف الخبــ�ي العالــم، لــم َيُعــد �ش

انحــرص  قلــب؛  ظهــر  عــن  أحفظهــا  نــوم  حجــرة  ي 
�ف جلســت  منــذ 

ي إن كان هــذا العالــم الصغــ�ي داخــل  داخلهــا عالــ�ي كلــه، وال يهمــىف
ــده الزبائــن طــوال الوقــت، يلمســون  بيــت مغلــق أو محــل أثــاث يتفقَّ
ي المــرآة. 

الخشــب بأيديهــم، ومــا إن ينتهــوا حــىت يتأملــوا وجوههــم �ف
اء عــى كل حــال، فشــكل الحجــرة ونوعيــة  لســت داخــل ِحْســَبة الــ�ش
ي عاديــة للغايــة، وألن الحجــرة كانــت 

الخشــب أهــم بكثــ�ي مــن كــو�ف
 َّ ، رأيــت الكثــ�ي مــن الوجــوه، وإن كان عالــ�ي لــن يتغــ�ي عاديــة مثــىي
ف  ي انتقلــت إل أحــد البيــوت حــ�ي ــىف

َّ
مهمــا حــدث؛ فــال َيْفــِرق مــ�ي أن

مــن  ي  صــىف
َّ
خل أنــه  فعلــه  مــا  الحجــرة، كل  اء  �ش عــى  الــزوج  ــَدَم 

ْ
ق
َ
أ

الخســيس! المحــل  صاحــب 
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)7(

مشاهد متفرقة َرَأْتها المرآة 
خلسة وأخبرتنا:
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مشهد رقم )3(:

مفتــوح  أنــه  والحقيقــة  َمِقيَتــة،  نــوم  عــى حجــرة  الســتار  ُيفَتــح 
ي ال أتحرك، يهيمون حولي كالذباب دون أن يعلموا أنهم  ىف

َّ
دوًما؛ ألن

( الوحيــدة، ليــس لي )شــغلة( أخــرى. ي )فرجــىت

ي تمــص  تجلــس الزوجــة عــى ال�يــر البــارد تهدهــد طفلتهــا الــىت
حليبهــا كأنــه آخــر زادهــا، تلفــظ ثــدي أمهــا مــن فمهــا وتــرصخ بحرقــة، 
ثــم تعــاود القــرص عليــه بقــوة، مــا لهــا ال تشــبع؟! الحظــت ألول مــرة 
ســاعات وهي  ثــالث  منــذ  الشــبع!  يعرفــون  ال  آدم  ي  بــىف أطفــال  أن 
ف واألم تتملمــل، ثــالث ســاعات  تنتقــل مــن ثــدي آلخــر، ومنــذ ســاعت�ي
ز أوردتهــا مــن المجهــود،  ق الطفلــة وتــ�ب عــى الوضعيــة نفســها، تتعــرَّ
عــى  تطبــق  كمــا  أنفاســها،  عــى  تطبــق  فالحجــرة  األم،  وتتعــرق 
ي وأنــا حبيســة الحجــرة 

أنفــا�ي أيًضــا إن كانــت لي أنفــاس! منــذ والد�ت
كالطفلــة، لكــن الطفلــة ال تعلــم شــيًئا عــن العالــم، كل مــا تعرفــه هــو: 
؟ لــن تشــعر بالحبــس الــذي تشــعر بــه أمهــا،  كيــف ترضــع؟ ومــىت تبــكي
ي 

لــة بــرد، ارتــاحي �ف ف ي حــىت ال تصــاب ابنتــك ب�ف ســيقولون لهــا: ال تخــرحب
ى جرحــك القيــرصي.

َّ
�يــرك حــىت ال يتــأذ

، وصــوت رصاخ ال 
ف بــدأ يتخــ�ثَّ والحجــرة باتــت تختنــق برائحــة لــ�ب

ــدة بهــذا الشــكل، لكنهــم يحبــون  يتوقــف، ال أظــن أن الرضاعــة معقَّ
ي األمــر، أنــا فقــط أرصــد مــا يحــدث 

ي التدخــل �ف
الدرامــا! ليــس مــن حــىت

، لكــن لألســف بــال هــدف واحــد. ي
كمعلــق ريــا�ف
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ي ال تشــبع عــى ال�يــر، وانطلقــت نحــو  ألقــت األم بالطفلــة الــىت
َر مــا فعلتــه هنــاك، لكــن َبــَدا لي مــن هيئتهــا أنهــا كانــت 

َ
الحمــام، لــم أ

هــا الطبيــب أن الرضاعــة لــن تســتغرق أكــ�ث مــن  تحبــس بولهــا، أخ�ب
ى! َ َ ِت ِلــ�ي

ْ
َيــأ

ْ
ل
َ
نصــف ســاعة، ف

تبكيــان،  بالــدم وعيناهــا  ان  ُيْعَتــرَصَ ثدييهــا  رأيــت  عــادت  عندمــا 
ة  مــن كــ�ث متورمتــان  عيناهــا  المزريــة،  حالتهــا  ف  تتبــ�ي أمــامي  وقفــت 
القلــق والجهــل،  مــن  النــوم، وفزعتــان  قلــة  مــن  البــكاء، ومطفأتــان 
هــا،  تتعامــل مــع كائــن ال تعــرف )كتالوجــه(، وليــس لديهــا أحــد يخ�ب
غــارق  زوجهــا  ملمــوس،  غــ�ي  جميــل  عالــم  عــن  يتحــدث  الطبيــب 
ها، يتمتم بحوار  ي عليه التحية فال يردَّ

ي نفسه، تلىت
طوال الوقت �ف

ي 
، حــوار مــع قطــة وجدهــا، يقــول إنهــا ِلســعيد الســائق، و�ف داخــىي

ي يخــرج مــن نفســه ويقــرر التحــدث إليهــا يبــدو الحــوار  األوقــات الــىت
ثيابهــا  رفعــت  غامًضــا.  ليبــدو  منــه  ــصَّ 

َ
ق مــن  هنــاك  ُمْقَتَطًعــا، كأن 

بهــا  أثــر الحمــل والــوالدة، تمتــد  لــت مــن  ي ترهَّ الــىت لتكشــف بطنهــا 
خطــوط ســوداء متشــابكة، لونهــا األســود يجعلهــا بــارزة أكــ�ث عــى 
جلدهــا األبيــض، دهنــت الكريــم الــذي وصفــه الطبيــب، آثــار الحمــل 
، تقتحــم  ف ُد كلماتــه الـــُمَطْمِئَنة وال تطمــ�ئ ي مــع الوقــت، ُتــَردِّ

ســتختىف
ي تــرصخ منــذ زمــن، وقبــل أن  حماتهــا الحجــرة لتلتقــط الرضيعــة الــىت

ي نظــرة قــرف عــى زوجــة ابنهــا!
تخــرج تلــىت

ي  ــىف
َّ
ي وجــىي كأن

نــا، تبــكي بحرقــة وتــرصخ �ف ي الحجــرة غ�ي
لــم َيُعــد �ف

الســبب فيمــا حــدث:
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− أنا أم وحشة أوي.	

− ف فيها.	  حىت الدراما مش فالح�ي

هــا برضعــة 
َّ
ســئمت مــن تفاهــة مــا يحــدث، المشــكلة يمكــن حل

المتعبــة. أمهــا  وبجوارهــا  وتنــام،  الطفلــة  ضعها  ســ�ت صناعيــة 

ليســت  لكنهــا  الخــارج،  مــن  المســكينة  الطفلــة  رصاخ  ي  يصلــىف
ــد مضايقــة األم، تبــكي دائًمــا بــال ســبب واضــح،  بريئــة تماًمــا، إنهــا تتعمَّ
ًة مغــص، جــوع، زهــق، حــر،  وتختلــف التفاســ�ي لســبب البــكاء؛ َمــرَّ
غيــار! وإذا مــا اكتشــفت األم الســبب وعالجتــه ظهــر ســبب آخــر! 
ي التلفزيــون، وكمــا 

ي أن ترضعهــا فتنــام، كمــا تشــاهد �ف
هي فقــط تتمــىفَّ

هــا الجــدات: »العيــل لــو شــبع هينــام«، لكــن مــا يحــدث منــذ  تخ�ب
الــوالدة ال ُيحَتَمــل.

ي حجــر األم 
ي بهــا �ف

ي أنحــاء الشــقة، ثــم تلــىت
تلــف الجــدة بالطفلــة �ف

د  ء، مجــرَّ ي
ي �ش

ف لــن تســاعد �ف ، لفــة واحــدة اســتغرقت دقيقتــ�ي
ً
ثانيــة

أداء واجــب بحكــم  الحضــور.

− استهدي باهلل ورضعيها.	

− 	. ي
، مش هستحمل تمسكه تا�ف ي تىف صدري خالص هيموِّ

− ما أنِت لو بتاكىي عدل كانت البت شبعت.	

− 	!...
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»الوليــة  اســتطردت  أقطعــه،  أن  فــأردت  الصمــت  ة  فــ�ت طالــت 
القرشــانة«:

− أومال أنِت فاكرة إيه؟! األمومة بالساهل؟!	

− ف ابنك؟!	 هو ف�ي

− ! كنــت أنــا 	 تــاحي ؟! عمــرك مــا ه�ت تــاحي أنــِت فاكــرة أنــك ه�ت
! ف ارتحــت! مــش عايــزة أعــرف هــو فــ�ي

م لهــا ثديهــا وجبــة شــهية وهي تــرصخ  َتْرِبــُت عــى الطفلــة، وُتَقــدِّ
مــن األلــم!
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مشهد رقم )5(: 

ــت عــى محادثــات  ة لربــط األحــداث، والتنصُّ بعــد محــاوالت ِعــدَّ
الهاتــف؛ أدركــت أن حبهــا دخــل مــن بــاب الشــفقة، لكنــه خــرج مــن 
هــا، وتحولــت شــفقتها  بالقــوة نفســها إل  ف نفــد ص�ب بــاب آخــر حــ�ي
غضــب، غضــب يعتــرص جســدها الهزيــل. تســأل نفســها: لمــاذا لــم 
ي طفلــة تســألها عــن 

ط �ف ي الوقــت المناســب قبــل أن تتــورَّ
تهــرب �ف

هــا أنــه يريــد طفلــة تشــبهها  ف بــكي وأخ�ب أبيهــا؟! أشــفقت عليــه حــ�ي
ف وعدهــا بــأن  عــى شــاكلة المسلســالت الهنديــة! وأشــفقت عليــه حــ�ي
هــا  يتنــاول الــدواء ولــم يفعــل! اكتشــفت حقيقــة األمــر متأخــًرا، أخ�ب
ة الخطوبــة أن أمــه تكرهــه، وترفــض أن تصنــع لــه الطعــام، أو  ي فــ�ت

�ف
ف أمســك يدهــا وقــال: أن تغســل ثيابــه، تأثــرت حــ�ي

− 	. ي عن كل الىي فات بيكي أنا حاسس إن ربنا هيعوضىف

صوتــه المضطــرب وهــو يصــف لهــا حجــم معاناتــه مــا زال يــرن 
أمــه، عــن خوفــه منهــا، خوفــه عليهــا، عــن  ي أذنيهــا، حديثــه عــن 

�ف
َبــَدا  األســاتذة،  ــت  وتعنُّ الطلبــة،  ومضايقــات  الهندســة،  صعوبــة 

للمســاعدة: يحتــاج   
ً

لــه رجولــة خاصــة، طفــا  
ً

طفــا

− ْعت عليها ما تقرفش!	 أنا عايز ست لو َرجَّ

لــو  ودت  عليــه  أشــفقت  وكلمــا  وعقلــه،  بطفولتــه  أعجبــت 
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ي ال يصيبهــا قــرف مــن أطفالهــا الصغــار، مــا  ، األم الــىت مٍّ
ُ
احتضنتــه كأ

الغريبــة  الترصفــات  بعــض  هــو  الخطوبــة   ة  فــ�ت عليهــا  ــص  ينغِّ كان 
ي بعــض األوقــات ال يتكلــم تقريًبــا ويبــدو 

ًرا؛ فــىف ي لــم تجــد لهــا مــ�ب الــىت
واجًمــا، إذا جلســا بمــكان وبــدأ يزدحــم يهــمُّ �يًعــا باالنــرصاف، وإذا 
ــا أفضــل، 

ً
ــر مكان

َّ
ي الهــدوء، أو أنــه تذك

ــج برغبتــه �ف ضــت تحجَّ مــا اع�ت
أنــه  لهــا مفاجــأة! عرفــت  أعــدَّ  أنــه  هــا  مــا رفَضــْت بشــدة؛ أخ�ب وإذا 
عــى   

ً
قليــا البــ�ش حولــه، جرأتــه  مــن  الكــم  هــذا  وجــود  يتحمــل  ال 

ــت- ورغــم ذلــك لــم يكــن  ي الشــارع -أو هكــذا ظنَّ
التــرصف بحريــة �ف

ْت إليــه! ال بــدَّ مــن 
َ
ــل يــأكل األيــس كريــم عــى الكورنيــش مهمــا توسَّ

تناولــه داخــل أحــد الكافيهــات، ال يضحــك بصــوت مرتفــع، ال يعلــو 
ــا مــا يرفــض 

ً
ي المواصــالت العامــة ولــو لمــرة واحــدة، وأحيان

صوتــه �ف
، ترى األحبة يمسك كل منهم يد اآلخر،  ي التاك�ي

التحدث تماًما �ف
بينمــا خطيبهــا صامــت؛ ألنــه ال يريــد ألحــد أن يســمع كالمهمــا! كل 
ال  قطــار  عــى قضبــان  يســ�ي  دقيــق،  بحســاب  بــه  يقــوم  ء كان  ي

�ش
ينحــرف.

 ، ف ف بــ�ي ة الخطوبــة بــ�ي لــم تكــن ســعيدة، ولــم تكــن حزينــة، تمــر فــ�ت
هــا أنــه  ف أخ�ب ي فســخ هــذا الربــاط حــ�ي

لكنهــا أيًضــا لــم تكرهــه، فكــرت �ف
اء مالبــس جديــدة، مالبســه قديمــة، البنطلــون واســع،  ال يريــد �ش
ي يرتديهــا باهتــة،  وقــد يســقط منــه إذا اضطــر للجــري، والقمصــان الــىت
اء  تــه لرفــض �ش ه بهــذه المالبــس العجيبــة، ُحجَّ يبــدو أكــ�ب مــن ِســنِّ
ــْت بــه عــى 

َ
ِبل

َ
وجه هــو ال مالبســه، وأنهــا ق ف مالبــس أخــرى أنهــا ســت�ت

ف وضعــت لــه العقــدة  ــر اآلن؟! حــ�ي ي تعرفهــا، فلمــاذا تتذمَّ هيئتــه الــىت

t.me/qurssan



67

تهــا أنــه فــاض بهــا؛ اســتجاب لرغبتهــا، عرفــت  ي المنشــار وَبــَدا مــن ن�ب
�ف

؛ فهــو ال يحــب  ي
مــن أول محــل مالبــس يدخالنــه الســبب الحقيــىت

التهــم، تعليقاتهــم عــى مقــاس  التعامــل مــع الباعــة، ال يطيــق تدخُّ
التهــم حــول  اء، تطفُّ ي الــ�ش

المالبــس وهيئتهــا، ســؤالهم عــن رغبتــه �ف
مــا يليــق ومــا ال يليــق، مضايقاتهــم مــن طريقــة تعاملــه، مــن عــدم 
ــزون ضــده، ثــم يقولــون جملتهــم  ه عليهــم، كل هــذا جعلهــم يتحفَّ َردِّ

ي!«. ي ُتســَتخَدم للتوبيــخ: »أنــت مــش جــاي تشــ�ت ة الــىت الشــه�ي

تــه أنهــا لــن ُتكِمــل الطريــق  ي كل مــرة أخ�ب
ــْت الــزواج؟! �ف لمــاذا أتمَّ

اجــع،  ي كل مــرة  ت�ت
معــه، ســمعت صوتــه مضطرًبــا، حانًيــا، مرعوًبــا، �ف

تلــك  حــىت  خــاص،  نــوع  مــن  حــب  حــب،  بقاءهــا  أن  نفســها  تقنــع 
ي وضعــت بصمتهــا بجــوار بصمتــه عــى عقــد الــزواج،  اللحظــة الــىت
ي  الــىت الدمــوع  دموعهــا،  فســالت  اجــع  لل�ت تأخــر  الوقــت  أن  أدركــت 

قالــوا عنهــا دمــوع الفــرح!
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حياة داخل المرآة.
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، اســتطاع الزجــاج بداخــىي أن يصلــب  ي
بعــد أيــام اســتجمعت قــو�ت

وغاضًبــا  الجديــد كمــرآة كاشــفة،  لشــعوري  ــا  ممتنًّ رصت  عــودي، 
ف  ق بــ�ي ي الممــزَّ

ممــا كشــفته، هــذا الخليــط العجيــب يعصــف بكيــا�ف
ي ال أحتــاج للعــالج، اآلالُم الناتجــة مــن ذوبــان  ــىف

َّ
؛ األول أن ف حقيقتــ�ي

ي  ي تريحــىف ي تنــاول المســكنات الــىت له مقــدور عليهــا، يمكنــىف
ُّ
ي وتشــك

مــحف
ي غريبــة -أنــا أدرك ذلــك-  ــا الحقيقــة الثانيــة فــىي أن قصــىت ، أمَّ

ً
قليــا

صعبــة التصديــق، ألتمــس بعــض العــذر لهــم، مــا أقولــه يبــدو محــض 
، ال أحــد يهتــم ألمــري، حــىت  ي خيــال، األســوأ أن األطبــاء ال يصدقونــىف
ي المــرآة بالحقيقــة، رأيتهــا تتمــىف  تــىف ، أخ�ب ي ي أحبهــا تكرهــىف ي الــىت زوجــىت
الخــالص، لــوال الطفلــة لفعلــت منــذ زمــن، الطفلــة مربــط الفــرس، ال 
أســتبعد أن تقتلهــا ليصبــح الطريــق خالًيــا للهــرب، الهــرب الــذي لــم 

ي الوقــت المناســب!
يحــدث �ف

− 	! ي
، انطىت ي ، يا مرايىت ي يا مرايىت

َّ كدمتــان،  ي عيــىف حــول  تــدور  باهًتــا  رصت  المــرآة،  أمــام  وقفــت 
ي ولم تجد  ؟! طالت ذقىف كدمة زرقاء، وأخرى بنفســجية، هل متُّ
بــت  بهــا! لمــاذا رصت أشــبه ســعيًدا إل تلــك الدرجــة؟! اق�ت

ِّ
مــن ُيَهذ

أكــ�ث مــن المــرآة ســامًحا ألنفــا�ي باالنطبــاع عــى ســطحها العاكــس، 
ات البخــار فَبــَدا وجــه ســعيد واضًحــا  ومفزًعــا، تماًمــا كمــا  مســحت ذرَّ

ـًهــا: ي صوتــه غاضًبــا كريـ
، أتــا�ف ي ال تنتــىي ي كوابيــ�ي الــىت

أراه �ف

− ي ليه؟!	 قتلتىف
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ي المــرآة 
الــذي انحفــر �ف ي الشــارع المظلــم 

ي �ف
ورأيتــه يســ�ي خلــىف

المســكينة، عينــاه ممتلئتــان بالِغــلِّ والغضــب، هــل علــم أن زوجتــه 
ي تماًمــا  ي مواجهــىت

ي أوي«؟! ربمــا! صــار �ف : »أنــت عاجبــىف قالــت لي
َّ الدفــاع  ، كان عــىي ف ف بناينــ�ي والزقــاق خــاٍل مــن الرفقــاء ومخنــوق بــ�ي
ف يمســهم  ، هــم الذيــن يشــنون الحــرب ثــم يشــتكون حــ�ي عــن نفــ�ي
أفعالهــم  ــرت 

َّ
تذك ســعيد،  أمثــال  مــ�ي  يفعلــه  مــا  أحتمــل  ال  ســوء، 

هــم  يــا ســعيد يخربــون حيــاة غ�ي أمثالــك  ثانيــة،  لــو قتلتــه  وودْدُت 
ي تــدور  وهــم يبتســمون، لمــاذا كنــُت مرغًمــا عــى ســماع كلماتهــم الــىت

!? حــولي

ــا،  وًيــا، انطوائيًّ ف مئــات الكلمــات، الجمــل، الوشوشــات، يبــدو م�ف
ــا، مــا الــذي أ�ت 

ً
ــا؛ فهــو لــم يــدرس الثانويــة العامــة، لــم يكــن متفوق غبيًّ

بــه مــن القاهــرة؟!

ي ضحكهــم، همزاتهــم، حــركات أعينهــم بشــكل  يضحكــون، يأتيــىف
أحــاول   ، َّ ي

وأذ�ف رأ�ي  عــى  يطبــق  )وش(  األبعــاد،  ي 
ثــال�ث مجســم 

أصواتهــم: برفــع  ي  ويعاندونــىف ي 
فيعانــد�ف إســكاته 

−  بتضحكوا عى إيه؟!	

−  ماله ده؟!	

َّ هــذا  ــُص عــىي ي ألصبــح فالًحــا، لكــنَّ شــيًئا مــا ينغِّ أتجاهــل حماقــىت
صِبــح 

ُ
ي بتلــك الطريقــة، وأ

النجــاح، لمــاذا أخضــع لــكل مــا هــو إنســا�ف
وجهــة  مــن  للنجــاح  هــم؟!  لمعاي�ي وخاضًعــا  مستأنًســا  الوقــت  مــع 
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ي يصدرونهــا نحــوي،  نظرهــم، الختباراتهــم القميئــة، وأحكامهــم الــىت
ء! ي

حهــم ال أريــده، مــا الــذي أريــده منهــم؟! ال �ش
َ

ا
َ
ف

 ، ي
ْطِلعــه عــى أ�اري كأنــه صديــىت

ُ
ثــه عــن ذلــك كلــه؟! أ َحدِّ

ُ
لمــاذا أ

ى  ي الزقــاق المظلــم جعلنــا نتجــاوز كل األ�ار، نتعــرَّ
أو أن مــا حــدث �ف

ي أنــا، فــرصت أنســكب ككــوب مــاء بــال  قــىف دون قلــق، كأن ثقبــه اخ�ت
لــون أو طعــم أو رائحــة!

 ، ي م جريمــىت ي لتحــ�ت
وري يــا صديــىت الجــزء القــادم أكرهــه، لكنــه رصف
! ي

ــروا حيــا�ت قتلتــك ألســباب وجيهــة، أمثالــك دمَّ

ي مغلًقــا، ال أخــرج منهــا 
ي المدينــة الجامعيــة أبقيــت بــاب حجــر�ت

�ف
ي الخــارج، 

ف أتأكــد مــن عــدم وجودهــم، حيــث يعــم الصمــت �ف إال حــ�ي
، ال يهنــأ رأ�ي الصغــ�ي بالهــدوء حــىت أثنــاء  لكنــه ال يعــم داخــل رأ�ي
ــدي أنهــم ليســوا بالخــارج! ال 

ُّ
َّ رغــم تأك النــوم، تزحــف أصواتهــم إلي

أعرف كيف حدث ذلك؟! كيف أسمعهم دون أن أراهم؟! لم أجد 
ي الــذي يــذوب أن 

ي فهمــت اآلن، اســتطاع مــحف ــىف ا وقتهــا، لكنَّ ً تفســ�ي
يتتبعهم، يس�ي خلفهم وينقل لي همساتهم اللعينة، تبدو أصواتهم 
بعيــدة، لكنهــا واضحــة، كأن تســمع صوًتــا انتقــل مــن طابــق إل آخــر، 
ات،  ي غــ�ي قــادر عــى حضــور المحــارصف كل هــذه االحتياطــات جعلتــىف
بــه أي  ــوا  ــوف منــه، مــن الممكــن أن يدسُّ ُت أتخَّ حــىت الطعــام رِصْ
ي 

ُعــْد آكل، أشــم رائحــة الطعــام الشــهية وأنــا ألــىت
َ
ء لالنتقــام، لــم أ ي

�ش
ي وقــت 

ي بطريقــة مخيفــة �ف
. نقــص وز�ف ي القمامــة فأكرههــم أكــ�ث

بــه �ف
ي فــزع، وســألت: »لمــن تكــون  ، كلمــا َمــَرْرت أمــام المــرآة أصابــىف قصــ�ي
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الصــورة المرســومة بداخلهــا؟!«، صــورة رجــل نحيــف باهــت لــم يبــَق 
! ء مــن مالمــحي ي

فيــه �ش

ة حجــرات، والحجــرات  ن مــن ِعــدَّ الــدور الــذي أســكن فيــه مكــوَّ
بــولي  ــاٍم واحــد داخــل طرقــة طويلــة،  أحبــس  ي َحمَّ

ك �ف كلهــا تشــ�ت
ــاِم  للَحمَّ المؤديــة   الطرقــة  ــوِّ 

ُ
ُخل مــن  أتأكــد  حــىت  لســاعات طويلــة 

ي هي األقــرب- أقــف خلــف البــاب أمســح خطواتهــم 
-رغــم أن حجــر�ت

، ومــن خــالل اتجــاه الخطــوات تمكنــت مــن معرفــة الشــخص  َّ ي
بــأذ�ف

لــكل شــخص منهــم  ُت أعلــم أن  ، مــع الوقــت رِصْ الــذي يمــر أمــامي
ف  يهــ�ت ي  الــىت ي 

الموســيىت الســلم  ، كنغمــات  ي
المــ�ش أثنــاء  فريــدة  نغمــة 

( هــذا شبشــب فريــد، )دو، ري،  أنغامهــا، )دو، ري، مي ي عــى  قلــىب
، فــا، صــول(  ، فــا( أقــدام عــالء الــذي يســ�ي حافًيــا، )دو، ري، مي مي
فــا،   ، القطــار ســيفوته، )دو، ري، مي خطــوات خالــد ال�يعــة كأن 
ي أم كلثــوم، )دو، ري، 

ي تدنــدن بأغــا�ف صــول، ال( خطــوة محمــد الــىت
( صفــارة مؤمــن وهــو يتبــول، ثــم صــوت المــاء  ، فــا، صــول، ال، �ي مي
ئ وهو ينساب، ويعيد النغمات السبع ثانية، سبع أنغام لسبع  الدا�ف
ــع الخطــوات  ــا مــا اتتبَّ

ً
خطــوات، لســبع أرواح كأرواح القطــط! وأحيان

ي 
ي ترصــد�ف ي تــدور دون الذهــاب إل جهــة محــددة، الخطــوات الــىت الــىت

ي لتنقلهــا للمخابــرات، لــو فتحــت 
ر ترصفــا�ت ، تصــوِّ ي

ع حــركا�ت وتتســمَّ
البــاب فجــأة ســأتمكن مــن فضحهــم، وقتهــا ســيحق لي التحــدث إل 
ق يــدي، ثــم أتراجــع  ف الــدور، أمســك مقبــض البــاب حــىت تتعــرَّ مــ�ش

ة. ي اللحظــة األخــ�ي
�ف
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ســكيًنا  ت  أحــرصف منهــم،  ي  يحميــىف ء  ي
بــ�ش االحتفــاظ  ي 

�ف فكــرت 
، وكانــت تلــك أول مــرة أضــع  ي

مــن المطبــخ وأخفيتــه تحــت وســاد�ت
أ عــى الخــروج بــه إل الشــارع، كيــف  ي لــم أتجــرَّ

ســكيًنا بجــواري، لكــىفَّ
للقتــل؟! أســتخدمته 

أخــرج  بينهــم،  مســتحيلة  الحيــاة  أصبحــت  الوقــت  مــرور  مــع 
ــا 

ً
وأحيان منهــم،  أحــًدا  لمحــت  ســبابهم كلمــا  ي 

�ف المحبــوس  ي  غضــىب
لــم  ي  الــىت الشــتائم  أقــذع  مــن  ــة 

َ
َوْصل  ، ي

حجــر�ت بداخــل  وأنــا  هم  أســبُّ
ي مــن قبــل تنهــال عليهــم، لكنهــم يســتحقونها! بعــد أن 

يعرفهــا لســا�ف
وأنــام.  

ً
قليــا أهــدأ  ي كقذيفــة 

ِمــىفِّ تنطلــق 

ْوُت لــه مــا 
َ
ف الــدور، َشــك ْعُت للحديــث إل مــ�ش ي النهايــة تشــجَّ

�ف
ي  ىف

َّ
ته أن ، أخ�ب ي ي ودراسىت

ي تدم�ي حيا�ت
ب �ف ، والذي تسبَّ يفعلونه م�ي

، الشــوارع  ي
ا�ت ي للمخابــرات؛ مواعيــد محــارصف

�ت ســمعتهم ينقلــون ســ�ي
ي حجــرة 

نــه �ف ي أزورهــا، األشــخاص الذيــن أتعامــل معهــم، مــا أدوِّ الــىت
از خــط بــولي  ف ــاِم، واهــ�ت ، أوقــات دخــولي  الَحمَّ المذاكــرة، أوقــات نــومي

مــن الخــوف! لــم يكــن يعــرف شــيًئا عــن الخــوف؛ فلــم يقــل شــيًئا!

، أمســكت  بــت منــه أكــ�ث ، اق�ت ف واآلخــر ويــومئ ف الحــ�ي يهــز رأســه بــ�ي
، أعلم أن األمر صعب التصديق،  ي قىف د من أنه ُيصدِّ

َّ
يده بقوة ألتأك

لكــن للمخابــرات أذرع عديــدة، يمكنهــا تجنيــد أي شــخص! ِكــْدُت 
ي لجحيــم 

ــت حيــا�ت
َ
ل ، ويعــرف كيــف تحوَّ ي

ــل يــده ليشــعر بمعانــا�ت قبِّ
ُ
أ

فجــأة دون ســابق إنــذار!
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− ؟! مش كده؟	 ي قىف أنت مصدَّ

ي كحائــط  عيــىف أمــام  ظهــره  ي  لُيْبــىتِ وجهــه  وأدار  ذراعــه،  أفلــت 
: صلــب

− هنشوف الموضوع وهبلغك هنعمل إيه.	

− يــوم 	 بمــوت كل  أنــا  ا،  جــدًّ ــيت  خسِّ أنــا  ماكنتــش كــده،  أنــا 
حاســس!  ومحــدش  بســببهم 

− هنشوف، هنشوف.	

− ؟!	 ي
ي هتساعد�ف يعىف

− ية إيه؟	
ِّ
ل
ُ
أكيد، أنت ك

− ي َبْرُضه!	
هندسة، وبيعايرو�ف

− خسارة!	

ي قلبــت الطوابــق كلهــا  ــة الــىت ف الــدور كان القشَّ ي إل مــ�ش حديــىث
ي 

ُت أعــا�ف ي مــن زمــالء نفــس الــدور، رِصْ
! بعــد أن كنــت أعــا�ف فــوق رأ�ي

حيــث  الجامعيــة؛  المدينــة  يســكنون  الذيــن  الطــالب  جميــع  مــن 
ي أعجوبــة، منــذ ذلــك الوقــت تعلمــت  ــىف

َّ
ُت فجــأة »فرجتهــم«، كأن رِصْ

، ال أحــد يعــرف معــىف الخــوف الــذي  ي رأ�ي
خــ�بِ أحــًدا بمــا يــدور �ف

ُ
 أ

َّ
أل

ــل )الــوش( وحــدي، )الــوش( الــذي ال يصمــت  أقصــده، عــىي أن أتحمَّ
كإذاعــة راديــو ال تلتقــط أي إرســال.
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 منــه نشــاز 
ً

ي ليحــل بــدل
ِ�ي الموســيىت

َّ
ــْت خطواتهــم عــن ُســل

َ
انحرف

ف  ف كاملــ�ي خطــوات غريبــة مــن أدوار مختلفــة. بقيــت متيقًظــا يومــ�ي
 

َّ
ْرُت أل ي الجســدية الجبــارة، قــرَّ

ي لقــدرا�ت
�ت بكامــل انتبــاهي ممــا أثــار حــ�ي

ي حالــة 
ي بــولي بأيــة طريقــة، فأنــا �ف

ف �ف أخــرج مــن الحجــرة، وأن أتــرصَّ
! ي حــرب! لــو خرجــت قــد يعتقلونــىف

لــم  البــاب،  خلــف  مــن  نداءاتهــم  ي  حاوطتــىف الثالــث  اليــوم  ي 
�ف

 ، ف الــدور معهــم، وعددهــم كبــ�ي أســتجب، شــعرت بالمكيــدة؛ مــ�ش
ي 

، �ف كنــت وحــدي، رصخــت بأعــى صــوت ألمنعهــم مــن اقتحــامي
ي بعد  ي إزاحة الباب، لتنقشع عزلىت

ي �ف
النهاية فشلت، وانهارت قو�ت

ي تفــوح مــن كل  ي الدخــول، لــم يحتملــوا رائحــة البــول الــىت
أن نجحــوا �ف

ْبــِك وقتهــا، لكــنَّ جســدي كلــه 
َ
مــكان، كمــا لــم أحتمــل نظراتهم.لــم أ

بــات يــرصخ بصــوت مكتــوم!

الهندســة وســط  أكمــل   
َّ

أل المنصــورة وقــد عزمــت  مــن  ُعــْدُت   
بــاءت  قــرارات  مــن  اتخذتــه  عمــا  ي 

إلثنــا�ئ ، محاوالتهــا  أمي رصخــات 
ي  صــىف

َّ
ل لــم يغــ�ي شــيًئا، عــى العكــس خل ف بالخيبــة، طــردي مــن المــ�ف

مــن قيودههــا، وأســئلتها: »أنــت خســيت كــده ليــه؟! مالــك؟! أنــت 
ي بنظــرات 

قلقــان مــن حاجــة؟! حــد ضايقــك؟!« وعندمــا أثــور تكتــىف
ترشــقها داخــل جســدي كمخــ�ب يقــوم بــدوره عــى أكمــل وجــه.

ي الشــوارع أْحَسْســت بــأن هنــاك مــن 
ف مــن التجــول �ف بعــد يومــ�ي

ة تربــط  ي وقعــت داخــل شــبكة مخابراتيــة كبــ�ي ــىف
َّ
، أدركــت أن ي يراقبــىف

ي أعافــر  ــىف
َّ
ف زمــالء المدينــة الجامعيــة والقاهــرة، وقتهــا علمــت أن بــ�ي
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ي طويــل! ظلــت أمي غاضبــة لضيــاع 
ة، وأن طريــىت داخــل مصيــدة كبــ�ي

ي بعــد ذلــك!
فرحتهــا، لكنهــا انتقمــت ِمــىفِّ

كعادتــه،  بألــ�ي  يســتِخفُّ  المــرآة؛  داخــل  ســعيد  إل  نظــرت 
ي 

يالمــس كتــىف ثــم  ــا! 
ً
ثالث  ، ف اثنتــ�ي خطــوة،  بثبــات:  نحــوي  يتحــرك 

ة، أراه تلــك المــرة  ي بنظــرة عميقــة لمركــز الرؤيــة مبــا�ش كتفــه ويلعقــىف
ي أكرههــا، أبادلــه النظــرة نفســها،  واضًحــا؛ ســعيد بــكل قســماته الــىت
ي القتــل،  َمــىف

َّ
، أنــت َمــن عل أكرهــك يــا ســعيد أكــ�ث مــن أي وقــت مــىف

أســامحك! لــن 

ق المــرآة،  ف الــذي يعــرف طريقــه وحــده، يخــ�ت أخرجــت الســك�ي
 ! ي وكوابيــ�ي

ي مــن حيــا�ت
ويجعــل ســعيًدا يصمــت إل األبــد! ويختــىف

مــن  ف  الســك�ي ســحبت  المــرة،  هــذه  ي 
أخطــا�ئ مــن  التعلــم   َّ عــىي كان 

ي 
جســده المــدَم وأخفيتــه حــىت أتمكــن مــن إتالفــه وإتــالف بصمــا�ت

ا بصمــات أخــرى عــى المــرآة!
ً
عليــه! تــارك
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فطام.
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 ، ي
ضا�ئ ي إل محــاوالت اســ�ت

ي مــن غفــو�ت
انتبهــت بعــد اســتيقا�ف

الشــاي  غيابــه؛  طــال  ــل 
َّ
ُمَدل مــ�ي كطفــل  يتعامــالن  وأمي  ي  زوجــىت

الــذي أحبــه  الفــول  الســاخن موضــوع عــى »الكومودينــو«، طبــق 
عــى المائــدة، ابتســامة كاذبــة مرســومة بدقــة عــى  وجهيهمــا، ســؤال 
ي  ــىف

َّ
ي كأن تســألىف وهي  لــرأ�ي  ي 

مِّ
ُ
أ تشــ�ي   ، ي وصحــىت أحــوالي  عــن  ُمِلــحٌّ 

بــدت مالمــح  تافــه ال مــن إعصــار مدمــر،  ي مــن صــداع 
أعــا�ف كنــت 

ي محــو 
، لــم ُتْجــِد  محاوالتهمــا الخائبــة �ف االســتخفاف عــى وجــىي

ي 
ي الصالــة بعــد أن أغلْقــُت البــاب �ف

الحقيقــة، ســمعت أمي تبــكي �ف
وجههــا المبتســم، دمــوع التماســيح! يبتســمون فقــط وهــم يلتهمــون 
ة  فريســتهم، ال أعــرف مــىت نبتــت مشــاعر الكراهيــة تجــاه تلــك المِســنَّ
، ال أعــرف مــا فائــدة كل  َّ ي ال تفعــل شــيًئا غــ�ي الصــالة والدعــاء عــىي الــىت
ي انتبهــت إل الكراهيــة شــجرًة وافــرة  ــىف

َّ
هــذه الصــالة؟! مــا أتذكــره أن

 ، ي قلــىب عــى  وحدهــا  تتغــذي  ِلُســْقَيا،  تحتــاج  ال  والثمــر،  الغصــون 
ي طعــامي مــادة 

ي أن أتذكــر أن تلــك العجــوز الخرفــاء وضعــت �ف
يكــىف

، عرفــت مــن الصيــدلي جارنــا أن مــادة كالزرنيــخ  ي كيميائيــة لتؤذيــىف
- تبــدو آثارهــا القاتلــة مــع الوقــت، وهنــاك الكثــ�ي مــن المــواد 

ً
-مثــا

ي تطــرأ عــى  ات الــىت ف التغــ�ي مثلهــا؛ لذلــك يصعــب الربــط بينهــا وبــ�ي
ي البدايــة شــعرت بــآالم 

الجســد، ممــا ُيْبِعــد الشــبهة عــن المجــرم! �ف
ي وظهــري، والحظــت اختفاءهــا مــع امتنــاعي عــن الطعــام،  ي رقبــىت

�ف
هــا باســتمرار كي ال  وتنــاول أطعمــة مــن مطاعــم حرصــت عــى تغي�ي
ي لهــم،  ، كيــف باعتــىف تصــل إليهــم أذرع المخابــرات كمــا وصلــت ألمي
ي طفلهــا الوحيــد؟! كيــف اســتطاعت قتــىي بهــدوء كمــا  ــىف

َّ
ونســيت أن
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ف بــدأت الربــط  ائــح البصــل؟! حــ�ي تنظــف قشــور الســمك وتخــرط �ش
ا 

ً
ف آالم جســدي وطعامهــا، وبعــد ســؤال الصيــدلي الــذي َبــَدا مرتبــك بــ�ي

ي القــدرة  ي نوبــة عنيفــة مــن االكتئــاب أفقدتــىف
؛ ســقطت �ف ي مــن أســئلىت

تحــزن،  أمــك تخونــك؛  أن  تعــرف  أن  اآلخريــن،  إل  الحديــث  عــى 
ي 

تغضــب، تنفعــل، تمــوج، تثــور، تصفهــا بالعاهــرة؛ ألنهــا أنجبتــك �ف
ف ال تصفعــك عــى وجهــك  عالــم لــم يقــل لــك مرحًبــا، ثــم تصــدق حــ�ي
أنهــا عاهــرة بالفعــل! لــم تنفعــل للتهمــة، لــم ُتنِكــر أو تغضــب! ليتضــح 
ٍ عــن ذنــب  تكــن ســوى تكفــ�ي لــم  ، وصالتهــا  ف أبــاك مســك�ي أن  لــك 
عظيــم! يــزداد غضبــك ألبيــك المغفــل، تشــعر أنــك مغفــل بالوراثــة! 
نــة مــن  كلمــة واحــدة كشــفت تلــك »البالوعــة« المغلقــة، كلمــة مكوَّ
خمســة أحــرف: )ع ا ه ر ة( مــىت كرهتهــا؟! هــل حــدث ذلــك وقــت 
ي أكرههــا مــن قبــل أن  ــىف

َّ
ي لبنهــا المســموم وهي ناقمــة؟! أم أن أرضعتــىف

ي  ف باعتــىف ي وأنــا أتكشــف موضــ�ي بجــوار بولهــا وخرائهــا؟! أم حــ�ي
تلــد�ف

ي األكل؟! عزفــت عــن الــكالم، ال 
للمخابــرات، ووضعــت لي الســم �ف

ي الشارع ال أعرفها، 
ء يمكن قوله بعد أن سَبْبُت أمي كأية امرأة �ف ي

�ش
ي استســالم وتصديــق!

ِتها �ف َتْت عــى ُســبَّ
َ
وبعــد أن َســك

ي 
يــت أن أرتــ�ي �ف أ، كــم تمنَّ

َ
ــك ، لــم َيُعــْد لظهــري ُمتَّ ي الُيْتــم امتلكــىف

هــا أن  ي المدينــة الجامعيــة، أن أخ�ب
حضنهــا يــوم اقتحمــوا الحجــرة �ف

ي أدراج المكتب! أن أبكي حىت يبتل 
ابنها الشحط تخلص من بوله �ف

ي  ي كطفــل، وترضعــىف
، فتهدهــد�ف ي

حجرهــا، وأرتعــش حــىت ينتــىي خــو�ف
جل«؛  »اســ�ت  : لي وتقــول  وجــىي  ي 

�ف تشــخط  وثباتهــا،  شــجاعتها 
وتجعــل  ســفرها  حقيبــة  تأخــذ  وقــد   ، ي دراســىت وأكمــل  جل  فأســ�ت
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ان. ف الــدور )فرجــة( للجميــع، كمــا كانــت تفعــل مــع أوالد الجــ�ي مــ�ش

أن  ء  ي
لــ�ش يمكــن  قويــة، ال  رأيتهــا  ا؛  ً نــت صغــ�ي

ُ
ف ك أحببتهــا حــ�ي  

بقــوة  معهــا  تتعامــل   ، ي
وجــد�ت ي  أ�ب مــع  خالفاتهــا  حــىت  يك�هــا، 

ــة  ي ســوى هــذه األيــام، تبــدو َهشَّ
وحكمــة، لــم أرهــا تبــكي طــوال حيــا�ت

كطيــف ال أعرفــه، غريبــة وبعيــدة، وأنــا وحيــد كنبتــة شــيطانية، لــم 
تجــد شمًســا ترعاهــا، أرى وأســمع، وتنكتــب داخــل رأ�ي الحقائــق 
، وضعــت  تكــ�ب نبتتــه حــىت  ِلــع يســهر عــى  ُمطَّ كوسوســة شــيطان 

ْعــُت وكمــا يليــق بعاهــرة!
َّ
َّ كمــا توق ي عــى البــاب؛ تدعــو عــىي

أذ�ف

َّ الليــالي طويلــة  ت عــىي ــر تلــك األيــام الصعبــة مرهــق، كــم َمــرَّ
ُّ
ك

َ
َتذ

! كأن تكتشــف فجــأة أن أهلــك ليســوا أهلــك! هــم فقــط  ال تنتــىي
وجــدوك أمــام مســجد فاعتنــوا بــك! ُيْتُمــك عــار، ووجــودك بينهــم 
ي وجهــك الطفــولي ذات 

ي تحيــا بداخلهــا ســتنفجر �ف عــار، الفقاعــة الــىت
ي أحــب  ــىف

َّ
ف اكتشــفت أن يــوم، لــم أخــرج مــن متاهــة االكتئــاب إال حــ�ي

ي رأيت وجهها أمامي  ىف
َّ
َى، لم أعرف كيف تم ذلك، كل ما حدث أن

ُ
ن

 ، ف ي ال يعرفهــا غــ�ي المكتئبــ�ي ي أســوأ األوقــات، األوقــات الــىت
كطيــف �ف

ي عتمــة 
ك لتســتيقظ، و�ف ف تشــعر أن هنــاك مــن َيُهــزُّ وقــت الفجــر حــ�ي

الليــل وســط وحدتــك تفكــر، ال تعــرف لمــاذا اســتيقظت؟! وكيــف 
يمكنــك العــودة للمــوت ثانيــة؟!

 ، ي
ــص مــن حيــا�ت

ُّ
ي التخل

ــْرُت �ف
َّ
ك

َ
ف ف ي طيفهــا أكــ�ث مــن مــرة حــ�ي

زار�ف
ي حــوش البيــت، 

ــرت األيــام القديمــة حيــث كنــت ألعــب معهــا �ف
َّ
وتذك
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، والتشــجع  ي هــا كافيــة للوثــوق �ب ، قرابــة بعيــدة، لكنَّ أبوهــا قريــب ألمي
لطلــب يدهــا.

 ، ــَى تتســع داخــىي لتمــأل الفــراغ الــذي صنعــه غيــاب أمي
ُ
بــدأت ن

دخلــت المستشــىف أكــ�ث مــن مــرة بســبب قلــة الطعــام، حــاالت مــن 
ف واآلخــر، ولحظــات طويلــة مــن الغيــاب  ف الحــ�ي ي بــ�ي اإلغمــاء انتابتــىف
هــا  ــَى عاريــة كعــروس بحــر خرجــت ِلَتوِّ

ُ
ي فيهــا ن داخــل �يــري، تأتيــىف

ي ويبتســم جســدي،  هــا، أبتســم داخــل غيبوبــىت
ُ

ْخذ
َ
مــن المــاء تلمــع ف

ي لحركاتهــا، فــال أملــك ســوى الســ�ي خلفهــا  ي أعصــا�ب
تــحف ، ف�ت ي

تشــد�ف
ي وجــه العجــوز! 

ي أوقــات الهيــاج الحــاد �ف
ي المــوج، حــىت �ف لــىف

ِّ
حــىت ُيَبل

ي ألهــدأ.
ي وتربــت عــى كتــىف

ب ِمــىفِّ ــَى تقــ�ت
ُ
كانــت ن

 ، ي ي وصفها األطباء عى استقرار حالىت ي الفيتامينات الىت ساعدتىف
ي الخطوبــة، 

ــر جدًيــا �ف
ِّ
ك

َ
ف
ُ
ي أفضــل حــال، وبــدأت أ

أصبحــت بعدهــا �ف
، بواسطة  ي

ا من أمرا�ف ت ذلك شفاء تامًّ ي اعت�ب وسط فرحة أمي الىت
ء ب�عــة. ي

أمي تــم كل �ش

، أتناول فيتامينات فقط لتساعد جسدي  لم أكن مريًضا ألشىف
وفقــدت   ، ي

لخســار�ت استســلمت  ي  ــىف
َّ
أن األمــر  ي 

�ف مــا  الضعيــف، كل 
، وانزاحــت كل األفــكار عــن رأ�ي ســوى  ي

ِّ ــَى بحــىب
ُ
ت ن األمــل، أخــ�ب

ي لــن أحيــا بدونهــا. ــىف
َّ
فكــرة واحــدة؛ أن

لتهــا وهي نائمــة،  ، تأمَّ ي تركــت الحجــرة متجًهــا نحــو حجــرة ابنــىت
ا، شــعرت بالمســئولية تجاههــا -ربمــا ألول مــرة- أنــا  ً تشــبه أمهــا كثــ�ي
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ي مرهــون ببقائهــا، أســتمد منهــا القــدرة عــى 
حاميهــا الوحيــد، بقــا�ئ

ِلــه مــن أجــل  عيــة كــزوج ال بــدَّ مــن َتَحمُّ ي البيــت، وال�ش
االســتمرارية �ف

داد شعوري بالخطر، ألقيت عليها نظرة طويلة،  ف األوالد، دونها س�ي
ة 

َّ
ي الفذ

ي العجيبة، وتؤمن بقدر�ت ؟! هل ستصدق قصىت ي هل تعرفىف
عــى الرؤيــة؟! أم ســتصدقهم؟!

تنــَس  »ال  تقــول:  بهــا  أحسســت  مخيفــة،  بطريقــة  ــَى 
ُ
ن تشــبه 

ــق 
ِّ
ي حركتهــا شــكوى أمهــا، أمعنــت النظــر أدق

الــدواء«، وشــعرت �ف
ي تتوقــف لثــواٍن  ة الــىت بــت مــن أنفاســها الصغــ�ي ي الوجــه النائــم، اق�ت

�ف
، تبــدو  ة وأنــا أقــارن أنفاســها بأنفــا�ي ي حــ�ي

، وقعــت �ف
ً
ثــم تعــود ثانيــة

ْم أنهــا تحتــاج 
َ
بالنســبة لي متقطعــة، هــل هــذه طبيعــة األطفــال؟! أ

ي البيــت:
ي كل مــن �ف

للمســاعدة؟! خرجــت مــن الحجــرة أزعــق �ف

− أنتوا إزاي مش واخدين بالكم من البنت؟!	

− ما لها؟!	

− ّم أنــِت؟! أكيــد ســيباها كــده عشــان تمــوت وترتــاحي 	
ُ
أنــِت أ

منهــا.

− أنت مجنون؟! أكيد مجنون وبتخرف!	

− َفسها عامل إزاي؟!	
َ
مش شايفة ن

− ما له؟!	

− مالوش! أنا سايب لكم البيت وهطفش!	

− أحسن برضه! حاجة تقرف!	
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ان، )رزعــت البــاب(  كانــت أصواتنــا عاليــة، بالتأكيــد ســمعها الجــ�ي
ي غضــب، ســيقتلون المســكينة! يبــدو أن األمهــات جميًعــا 

ي �ف
خلــىف

، األمهــات عاهــرات! مثــل أمي

م  أقــدامي كالمنــوَّ تســحب  جديــدة،  لمشــاهد  الشــوارع  ي 
تأخــذ�ف

ي زوجتــه، طفــالن 
نحــو حكايــات البــ�ش وترصفاتهــم؛ رجــل يزعــق �ف

ي حجــر حبيبهــا عــى الكورنيــش، 
ي حــب، فتــاة تجلــس �ف

يتعانقــان �ف
الجالســون عــى المقــى يتحدثــون ويرقبــون المــارة، والمــارة ُيلقــون 
الكلمــات إل بعضهــم وإل هواتفهــم الملتصقــة بأيديهــم، كل منهــم 
مــن  لمســة  يــ�ق  رجــل  عوالمهــم،  داخــل  َســٌع  ُمتَّ وأنــا  عالمــه،  ي 

�ف
ّ عــى  ي ف نغفــل! فتحــت عيــىف ء يحــدث حــ�ي ي

امــرأة غــ�ي منتبهــة، كل �ش
ل إل جســدي، أتلفــت 

ُّ
اتســاعهما ألمســك بأيــة غفلــة تحــاول التســل

ات  ذرَّ عــ�ب  تنتقــل  أصواتهــم  لألمــام،  للشــمال،   ، ف لليمــ�ي للخلــف، 
ــة بأيــٍد وأرجــل، أصــوات غليظــة لهــا  ــمة، أصــوات َمْرِئيَّ الهــواء مجسَّ
بلــوزات  بأجســام رفيعــة داخــل  أنثويــة  أصــوات  شــوارب وكــروش، 
ترتــدي  أخــرى  وأصــوات  وقفطــان،  عمامــة  لهــا  أصــوات  ضيقــة، 
متآمــرة،   أصــوات  أجنبيــة،  بكلمــات  ألســنتها  وتلــوي  نظــارة شــمس 
ي صــوت ضعيــف 

مغتاظــة، متعاركــة، وبينمــا تزدحــم األصــوات أتــا�ف
األقــدام  مــن  األمــوال  مــن  القليــل  يشــحذ  قــة،  ممزَّ جالبيــة  يلبــس 
ة أمامــه، لــه وجــه تغــزوه التجاعيــد، مضغــه الفقــر وَبَصَقــه عــى  المــارَّ
ي مريــض وبــارصف عليــه،  ة، الصــوت يقــول: »ابــىف تلــك الرقبــة القصــ�ي
ي ضيقــة، ربنــا ...«! توقفــت 

ها عليكــم، ربنــا مــا يوقعكــم �ف ربنــا يســ�ت
ي شــعرت أن 

أقــدامي عنــد المــرأة المســكينة وصوتهــا الخافــت، لكــىفَّ
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ب الليــل  ، فأ�عــت الُخــَى واختبــأت حــىت اقــ�ت ي الجميــع يرقبونــىف
بــت  ، وقبــل أن تهــم العجــوز مــن رقدتهــا اق�ت وخــال الشــارع مــن البــ�ش
ي جوارهــا، مالمحهــا تشــبه  ، أجلســتىف ي ي جيــو�ب

خــِرج كل مــا �ف
ُ
أ منهــا 

مالمــح أمي -أو هكــذا رأيتهــا- قالــت بحنــو:

− خىي فلوسك معاك، شكلك غلبان.	

− 	. ي
أنِت محتاجة الفلوس أك�ت ِمىفِّ

هــم، لكنهــا كانــت كل  ي حجرهــا، لــم أتفــرَّغ لعدِّ
قذفــت األمــوال �ف

ــْت:
َ
مــا أملــك. أكَمل

− ي أعملك إيه؟! أدعيلك بايه؟!	
طب أنت عايز�ف

− ي ابنك بالظبط.	
ي حضنك كأ�ف

ي �ف خديىف

− ي عندي والد.	
بس أنا نسيت إ�ف

− أنِت مش بتقولي أن ابنك تعبان.	

− الــىي 	 همــا  ومراتتهــم  والدي  إن  ي  يعــىف هقولهــم  أهــو كالم، 
دي! الرميــة  ي 

رمــو�ف

ي عــن  ي حجرهــا، ســألتىف
ْدُت عــى الرصيــف ووضعــت رأ�ي �ف تمــدَّ

تهــا أن أمي ماتــت وأنهــا تشــبهها! ، أخ�ب ي حكايــىت

− مش قلت لك شكلك غلبان!	

نمــت داخــل صدرهــا الواســع، واســتيقظت كطفــل مفجــوع ملــىتً 
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قلــت:  أيًضــا!  ي  ســاعىت أجــد  ولــم  أجدهــا،  لــم  عــى رصيــف مظلــم! 
ي النعــاس، لكــن رائحتهــا مــا  ف غلبــىف ال يهــم! يبــدو أنهــا انرصفــت حــ�ي
ي المــكان، رائحــة أشــياء قديمــة تركهــا الزمــن بعــد أن َمــلَّ منهــا، 

زالــت �ف
، الصــوت الــذي أســمعه دوًمــا دون ســبب  ســمعت صــوت بــكاء أمي
أنصــت  البيــت،  ي 

�ف يحــدث  مــا   َّ إلي تنقــل  المــرآة  أن  يبــدو  واضــح، 
إل تلــك )النهنهــة( الخارجــة مــن القلــب، مــع زفــرة حــارة، وشــهقة 
رضيــع يمســك بالمــوت أو الحيــاة، حاولــت تقليــد مــا أســمعه فارتفــع 
بجــوار  ْمــُت  تكوَّ اليــوم،  فطمــت  ي  ــىف

َّ
ا كأن حــارًّ وبــكاًء  نشــيًجا  ي 

صــو�ت
ي ال تهــدأ، لــم أنتبــه إال  ي يجــذب كائنــات الليــل الــىت الحائــط ونشــيحب
أقــَو عــى  لــم  بأقــدامي وتنــام جــواري،  تتمســح  ف وجــدت قطــة  حــ�ي
ي لــم آكل طــوال اليــوم، غابــت عينــاي وهي 

)هشــها(، واكتشــفت أ�ف
تلعــق وجــىي كميــت لــن يقــوى عــى إيذائهــا!

، انطلقــت وأنــا  ، ثــم صــوت البــ�ش الشــمس أول مــا خبــط رأ�ي
ــا مــن لدغــة أخــرى، رفعــت بنطــالي وأ�عــت 

ً
ي خوف أتحســس رقبــىت

، ســعيد مــرة أخــرى! ســعيد  ي الخــى، شــعرت أن هنــاك مــن يراقبــىف
ت  ي لــن أتمكــن مــن قتلــه هــذه المــرة، انحــ�ش

بعــد المــوت كقبلــه! لكــىفَّ
ي جثــة متوفــاة، لــن 

ــس بعــض الحمايــة، تطــارد�ف وســط الجمــوع أتلمَّ
ــت للخلــف فأشــعر بحركــة  ي طالمــا لــم أكــن وحــدي، أتلفَّ

تتمكــن ِمــىفِّ
ي إصابتهــا؟! أم أن 

ف �ف ُمِريبــة، صــوت غريــب، هــل أخطــأت الســك�ي
ف أرى  القطــة أيقظتــه كمــا رأيــت؟! لــن أتمكــن مــن حســم األمــر إال حــ�ي

! ي جثــة ســعيد مدفونــة بعيــىف
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ف دخلت من باب الشقة وجدت أمي بمالبس تدل عى أنها  ح�ي
ف قالت: ي ح�ي ي الخارج، لم أعرها اهتماًما، لكنها أوقفتىف

كانت �ف

− ْت أمك!	 كمان َموِّ

− ي مــش كــده؟! ال 	
ي بقــا عشــان تبلغيهــم بمــكا�ف اقبيــىف أنــِت ب�ت

برافــو، بتــأدي مهمتــك عــى أكمــل وجــه!

− نايــم 	 يــوم  ي 
�ف ماشــوفكش  ي 

إ�ف ي  مهمــىت عشــان  براقبــك  آه، 
عــى الرصيــف بهــدوم مقطعــة وشــعر منكــوش والعيــال بتحدفــك 

بالطــوب.

− شــعري 	 أ�ح  هبــىت  أطفــش  لمــا  ي 
إ�ف بعــد كــده  َهاوعــدك 

ي أبــًدا، أبــًدا، 
ي الــىي بعتينــك أنكــم مــش هتغلبــو�ف

وألبــس كويــس، بلــ�ف
فاهمــة! أنــِت 

t.me/qurssan



90

مشهد رقم )1(:

دمــوع  تمســح  عــروس  نحــس،  ي  ــىف لكنَّ جميلــة،  دوًمــا  البدايــات 
الفــرح، وعريــس يخلــع عنهــا فســتان الزفــاف، كان ذلــك أول مشــهد 
؛  ي ي لي بعــد انتقــالي مــن محــل األثــاث، وألن الدرامــا ال تفارقــىف

حقيــىت
خاللــه  ــس  أتحسَّ دامــس،  ظــالم  ي  عيــىف ليثقــب  النــور  الــزوج  أطفــأ 
ئ  المــوج الهــادر الــذي قلــب ال�يــر رأًســا عــى عقــب، بعــد دش دا�ف
ــَى، وهــو اســم يليــق بانتهــاء 

ُ
ــُت أنهــا ن

ْ
هبــط عــى كتــف العــروس، عرف

ــَى الخجــى 
ُ
ف قطــع األثــاث، التقطــت ضحكــة مــن ن ي المملــة بــ�ي

حيــا�ت
ــح  ي أذنهــا مــن عريســها، جســدها زهــرة مغطــاة بالنــدى تتفتَّ

وكلمــة �ف
ي خلــف ســتار 

عــى يديــه، كنــت شــغوفة بالرؤيــة وهمــا يختبئــان َعــىفِّ
ًهــا، ثــم رصخــة ألــم، بعدهــا ارتفــع الضــوء ألرى  مصمــت، ســمعت تأوُّ
ا أتغــزل 

ً
ي البيــاض، تمنيــت َيَدْيــِن أربــت بهمــا، ولســان

ــا �ف
ً
جســدها غارق

ف أتحــرك بهمــا ألغــوص داخــل جمالهــا القمــري، أعشــق  بــه، ورجلــ�ي
. البحــر  ي تســيل وســط المــوج الــذي يتكــ�َّ عــى ســطحي الفضــة الــىت
، لنــا خاصيــة واحــدة، وانعــكاس واحــد لفتــاة جميلــة، نظــرت  ي يشــبهىف
للرجــل الــذي يحتضــن ألمهــا بغضــب غــ�ي معتــاد، وتســاءلت عــن � 

مشــاعري غــ�ي المفهومــة؛ فلــم أجــد إجابــة!

َى عى 
ُ
ي تتقلب فيها ن تطورت المشاهد وبت أنتظر اللحظة الىت

ي الصبــاح، البســمة 
ي تلقيهــا عــى وجــىي �ف ال�يــر ألراهــا، النظــرة الــىت

ي لــم  ي تبتســمها بعــد أن تضــع بعــض المكيــاج، بســمة الرضــا الــىت الــىت
ي بــادئ الــزواج، أنتظــر بفــارغ صــ�ب اللحظــات 

ُعــْد أراهــا كمــا كانــت �ف
َ
أ
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ــَى، 
ُ
ا كمــا أحببــت ن

ً
ي لــم أحــب إنســان

ي تجمعنــا وحدنــا، شــعرت أ�ف الــىت
ولــم أكــره أحــًدا مثلمــا كرهــت زوجهــا! الــذي يعشــق الدرامــا! أنــادي 
ي 

، أن تلصــق وجههــا �ف
ً

ي قليــا ب مــىف عليهــا بصــوت مكتــوم أن تقــ�ت
وجىي كي أســمع صوت نفســها الســاخن وأحســه بخاًرا عى ســطحي 
! عذرتهــا فالعيــب يكمــن  ي

العاكــس. لــم تســتجب! لــم تســمع صــو�ت
ي منتصــف الحجــرة؟!

! مــن سيســمع مــرآة بائســة �ف داخــىي
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− أنا عايزة أسألك عى حاجة.	

− 	. ي َى يا حبيبىت
ُ
اتفضىي يا ن

− هو بيعمل كده ليه؟! أنا باســمعه بيكلم نفســه، بيكلم المراية! 	
القطط!

− ماعرفش، أهو عندك اسأليه!	

− مــا تعرفيــش إزاي أنــِت مــش أمــه؟! قــال لي قبــل الجــواز إنــك 	
ي  بتكرهيــه! بــس الــىي أنــا شــايفاه قــدامي أنــه هــو الــىي بيكرهــك! يعــىف

كان بيكــدب عليــا.

− 	!...

− ؟!	 ي ف إيه عىف أنتوا مخبي�ي

− وال حاجة. أنِت شكل الحمل مأثر عليِك وعى نفسيتك!	

− ؟!	 أنِت شايفة الىي بيحصل طبي�ي

− 	!...

− ي مستشىف قبل كده صح؟! مستشىف إيه؟!	
هو اتحجز �ف

− 	! ي حالي
ي �ف ي بقا، وسيبيىف مش فاكرة ... ارحميىف

كــه؟! لمــاذا يعشــق البــ�ش  ْنــِىي تلــك الدرامــا وت�ت
ُ
 قلــت: لمــاذا ال ت

ي غايــة البســاطة!
الدرامــا بذلــك الشــكل؟! األمــر �ف
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ــَى مهملــة كنبتــة تمــوت مــن 
ُ
، تأملــت ن

ً
البدايــات ال تــدوم طويــا

 ، ف متخــ�ث قلــة المــاء، جســدها يعلــوه الصــدأ، تفــوح منــه رائحــة لــ�ب
بنتها تأخذها إل منحدر عميق منكوشة الشعر ومشوشة، وبطنها 
ف ُيخــِىئ أحدهــم  ي تعلوهــا الخطــوط ُتْفِقدهــا أنوثتهــا، تفــرح حــ�ي الــىت

. ويقــول لهــا: آنســة! كأنــه دليلهــا الوحيــد عــى أنهــا مــا زالــت أنــىث

المنحــدر خطــر، والمســئولية ثقيلــة عــى ظهرهــا، كلمــا ســمعت 
غــد،  مــن  رعــب  ســقطت.  قــد  الطفلــة  تكــون   

َّ
أل انتبهــت  رصخــة 

ء  ي
ي وقلبهــا بالخــارج يحبــو عــى األرضيــة، ويتنــاول أي �ش

فالغــد يــأ�ت
 ، لــة معويــة تتطلــب طبيًبــا وأدويــة  ورعًبــا أكــ�ب ف يقابلــه، فيصــاب ب�ف
ي الخــارج، وال�يــر هــادئ كبحــر 

ا، ينــام �ف ً الــزوج كثــ�ي لــم أعــد أرى 
مــرت دون  ي  الــىت الشــهور  تتذكــر  مــات،  بحــر  ــَى عــروس 

ُ
ون ميــت، 

ي مــرت عليهــا دون  لمســة واحــدة، مغازلــة، كلمــة، إطــراء! الشــهور الــىت
أن تفعــل شــيًئا غــ�ي رضاعــة الطفلــة، وحمومهــا، وتغيــ�ي الحفــاض، 
ي كوابيــس 

ونــ�ش الغســيل، الشــهور العجــاف بينمــا يغــط زوجهــا �ف
ف أشــباح وقطــط! وضــالالت بــ�ي

ي كمــرآة صامتــة ثابتــة واقفــة! تنطبــع عــى  كــم رصت أكــره طبيعــىت
، وال أتمكــن مــن مســاعدتها! ي ي صــورة حبيبــىت جبيــىف

، ظهرت عى سطحي  اليوم فوجئُت بها تخلع ثيابها كاملة أمامي
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ــْت الت�يحــة لتنــام 
َ
، ثــم اعتل َبــْت أكــ�ث العاكــس بيضــاء رشــيقة، اق�ت

معــه،  واندمجــُت   ، ي
الفــىف انعكاســها  واحتضْنــُت  تالمســنا  فوقهــا، 

المــكان  ي 
�ف وتحرصهــا  تطوقهــا  ي 

قــو�ت انهــارْت  جســدها.  ات  ذرَّ مــع 
بــة  الضيــق، كان جســدها يابًســا كعشــب أصفــر، وكنــُت أصغــر مــن �ش
تحتــك  ي  الــىت الزجاجيــة  الرمــل  ات  ذرَّ داخــل  انطــوْت  تســقيها،  مــاء 
َهــْت،  ك عليــه خربشــات داميــة، رصَخــْت، تأوَّ بجســدها الطــري وتــ�ت
! هي  ف ْت: لمــاذا يغيــب زوجهــا شــهوًرا؟! ولعنــت ســؤالها المهــ�ي

َ
ســأل

ال تحتاجــه، ال تريــده، تكرهــه، تكــره طفولتــه، تكــره رجولتــه، ليــس 
هنــاك أشــى مــن الــذات، الــذات المجــردة!

ي 
�ف خلفهــا  المنســدل  وشــعرها  المتعــرق،  جســدها  إل  نظــرْت 

؟! ي أنوثــىت يســتحق  هــل  دت  وردَّ المــرآة، 

، وانطوْيــُت داخلهــا،  ، انطــَوْت داخــىي ي ، ابتعــَدْت عــىف ي َبــْت مــىف اق�ت
ورغبــة!  ألمًبــا  فتــرصخ  جســدها  ُتــْدِمي  عليهــا،  الزجــاج  ذرات   ُ أنــ�ث
ي 

�ف أقبــع  وانعكاســها،  ومــرآة  بهــا، جســدها  والتحمــُت  ي  �ب التحَمــْت 
انقباضاتهــا،  ي 

تعــرص�ف وانعكاســه،  ف جســدها  بــ�ي الضيقــة  المســافة 
لــم تحتمــل الت�يحــة غضبهــا المشــتعل وأنوثتهــا الطاغيــة، ذاتهــا 
، ذاتهــا الرجــل؛ انكــ�ت الت�يحــة  ء، ذاتهــا األنــىث ي

ي كل �ش
ي تكــىف الــىت

انحفــرت  ي  الــىت الطــرق  عــى  تعرفــُت  المــدَم،  الجســد  أســفل 
كها الســطح الحــاد الالمــع، قلــت مــا  ي ســي�ت بجســدها، والنــدوب الــىت
ُت  الــذي أفعلــه؟! أنــا مجــرد مــرآة! كيــف أفكــر كرجــل؟! كيــف رِصْ

 بقلــب شــارد وعقــل مختــل؟!
ً

رجــا
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ســال  بكائهــا؟!  ســبب  أعــرف  ال  )نهنهاتهــا(،  وارتفعــت  بكــت 
، قلــت الحليــب قــادر  حليبهــا عــى الجســد المبتــل، وعــى ســطحي

تحريكهــم؟! عــى  ســيقدر  فهــل   ، المــو�ت إحيــاء  عــى 
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)10(

دموع بال سبب وجيه.
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ي الصبــاح قــررت الذهــاب إل المقابــر والبحــث عــن قــ�ب ســعيد، 
�ف

ي 
لكــىفَّ  ، ي يرهقونــىف والبــ�ش  المــو�ت  الذهــاب،  بشــأن  ًدا  دِّ مــ�ت كنــت 

ي 
ي ضــوء النهــار، وقبــل أن تســقط الشــمس �ف

عزمــت عــى البحــث �ف
ل. ف ســباتها ســأعود للمــ�ف

جــاي  »أنــت   : ي ِوجَهــىت حــول  األســئلة  ة، وكذلــك  الشــواهد كثــ�ي
ف كدبابــ�ي تــزن، بحثــت  ِجــب، كانــوا مزعجــ�ي

ُ
ف يــا بيــه؟«، لــم أ لزيــارة مــ�ي

ف أنــه حي كقطتــه. ُت عــى يقــ�ي  دون أثــر، ورِصْ
ً

طويــا

المــوت؛ قبــور  ي 
، جميعــم متشــابهون �ف المــو�ت ف  يمــ�ي المــوت ال 

واحدة، شواهد متشابهه، زروع صبار وورد باهت، حىت أسماؤهم 
ي النهايــة واحــدة، اســم واحــد 

ي قضيــت اليــوم أقرأهــا بــدت لي �ف الــىت
طويل مع بعض التباديل والتوافيق، حىت العاملون هنا متشابهون 
اب أبيــض وضحكــة  ف بــ�ت كأنهــم ُدِفنــوا مــع أول ميــت دفنــوه، مغبشــ�ي
بــة، ودعــاء 

َّ
ــن كاذبــة كســبحة طويلــة أو لحيــة مهذ ريــاء، وعالمــات تديُّ

محفــوظ يبصقونــه فــوق قــ�ب الميــت كلمــا أ�ت أقاربــه للزيــارة، كأنهــم 
ال يهتمــون ســوى بميتهــم، وأن فقيدهــم هــو شــغلهم الشــاغل، كأن 
 ،

ً
ــل امرأتــه ليــا النفــر منهــم ال يتابــع الحــروب عــى التلفــاز، وال ُيقبِّ

ف تمتــىئ مثانتــه عــن  ا ويضحــك، وأنــه حــ�ي
ً
وال يشــاهد مشــهًدا مضحــك

ي زروع ميتهــم ببولــه!
آخرهــا ال يســىت

ف أخذت الشمس قيلولتها األول  كرهت هيئتهم وخصوًصا ح�ي
 ، والبــ�ش الشــمس  غيــاب  يســتغلون  ي رأ�ي 

�ف رأيتهــم  العــرص،  بعــد 
ي 

�ف بــوا 
ِّ
وُيقل أســنانهم  لي�قــوا  المــو�ت  ُيخِرجــون  بالقبــور،  يعبثــون 
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ف عــى مقاســها! أحســت  ي مالبــس ليطمــ�ئ
أعضائهــم كمــن يقلــب �ف

األرض،  عــى  وُتخــِرج محتوياتهــا  تتلــوى  وبــدأت  بالخطــر،  ي 
معــد�ت

ُت تلــك العصــارة الصفــراء، لــم أتنــاول شــيًئا منــذ األمــس، ازداد 
ْ
ــأ تقيَّ

ي مــع تزايــد عــدد القطــط، قلــت لنفــ�ي مــا حــدث قــد حــدث 
قلــىت

ة،  ي الخــارج تبــدو القبــور هادئــة غــ�ي مبعــ�ث
داخــل رأ�ي فقــط، و�ف

ء، هــل مــا أراه يحــدث  ي
ي كل �ش

كت �ف
َّ
ثــم لــم تمــِض دقائــق حــىت تشــك

هــم أن للمــوت  ي ضــوء النهــار دون أن ينهرهــم أحــد ويخ�ب
اآلن، و�ف

؟! حرمــة؟! لمــاذا يبــدو الجميــع كآكىي لحــوم البــ�ش

األرض،  عــى  ي 
معــد�ت ســأجد  ي  ــىف

َّ
أن شــعرت  حــىت  ا  ً ــأُت كثــ�ي تقيَّ

ء، انقباضــات ال  ْ ي
َ ــأ بــال �ت تتلــوى وتنقبــض ككائــن ُتــِرَك ليمــوت، أتقيَّ

تتوقــف!

وبينمــا أنــا عــى هــذه الحالــة اجتمــع حــولي ثالثــة منهــم، رصخــت 
فيهــم: 

− انتوا عايزين ايه؟!	

− ف 	 ب فيــه نوعــ�ي ي الــ�ت
أنــت الــىي عايــز إيــه؟! بــص يــا ســيدي �ف

بــرده  ف  حاجتــ�ي بيعملــوا  ودول  أحيــاء  تالــت،  مالهمــش  النــاس  مــن 
ي 

مالهمــش تالــت، بيقفــوا عــى القــ�ب يبكــوا ويدعــوا، ويخلونــا نســىت
إنــك  وبمــا   ، ف قرشــ�ي يرمولنــا  مــا  بعــد  بــة  ال�ت ف  حوالــ�ي الــىي  الصبــار 
ماعملتــش أي حاجــة مــن دول وقاعــد تلــف مــن الصبــح، يبــىت أنــت 

هربــان.
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− 	! ي
هربان من إيه بس سيبو�ف

− هنلــم 	 شــوية  مــش كل  تربــة؟!  أنــىي  مــن  هربــان  بقــا  أنــت 
لكــن  ه،  غــ�ي لــك  نحفــر  عاجبــك  مــش  القــ�ب  لــو  ختونــا،  دوَّ واحــد، 

أل! جابونــا؛  الــىي  تضايــق 

إل  وصــل  عددهــم   ، يغــىي كمــاٍء  وجــىي  عــى  كلماتهــم  نزلــت 
ت  ِعــدَّ

ُ
أ ي كذبيحــة  يســحبونىف ا وهــم  مفــرًّ أجــد  لــم   ، أكــ�ث أو  خمســة 

ي  ي األركان البعيــدة الــىت
لألضحيــة، حاولــت المقاومــة بــال فائــدة، و�ف

قــال أحدهــم: الحفــر!  بــدأ  نهايــة  بــال  بــدت لي صحــراء 

− ي الحفــرة بهدومــه؟! مــش المفــروض يكــون 	
ُمــوه �ف إحنــا ه�ف

معــاه كفنــه؟!

: ًها كالمه لي وافقه آخر موجِّ

− ؟!	 ف ، ضيعته ف�ي ي ف كفنك يا ابىف ف�ي

 ! ي
ِمــىفِّ َبــَدَر  لمــا  مــا أقولــه، فســكت صاحبهــم مندهًشــا  لــم أجــد 

أعمــال  عــى  يقــَوى  ال  عجــوًزا  ا، كان  ِســنًّ هــم  أك�ب ي 
عــى كتــىف ربــت 

ي الــزروع، والحكــم 
ــص للدعــاء وســىت الحفــر والدفــن، يبــدو أنــه مخصَّ

ه، قــال لي وهــو  ــع األمــوال بحكــم ِســنِّ ـ ـ ـ ف حــول توزيـ ف المتخاصمــ�ي بــ�ي
ًبــا:

ِّ
ي مؤن

يهــز�ف

− افتكــر كويــس، الهــدوم دي مــا تليقــش بيــك أبــًدا وال بالمــكان 	
أهــو!  البنطلــون هيقــع  بــص  واســعة،  حــىت  رايحــه، دي  أنــت  الــىي 

جيــل مــا يعلــم بــه إال ربنــا!
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يــدي  يمســكون  يســمعهم، كانــوا  بالفعــل، كأنــه  بنطــالي  ســقط 
لفعلتــه  رادع  أي  البنطــال  يجــد  فلــم  ظهــري،  خلــف  ويضعونهــا 
المشــينة، ضحكــوا وهــم يتناوبــون كلمــات مثــل: »تســتاهل، حــىت 
ف  تــ�ي َميِّ الكلــب،  ابــن  أنــه هيهــرب  الهــدوم مــش طايقــاك، كان فاكــر 

زمــن«! آخــر 

؛  ف انتهت مهمة الحفر، ولم يبَق غ�ي الكفن، انقســموا إل فريق�ي
غاليــة،  فاألكفــان  ثمــن كفــن؛  إهــدار  أســتحق  ال  ي  ــىف

َّ
أن يــرى  فريــق 

ي ولــم يجــدوا بهــا أيــة أمــوال، والفريــق  شــوا جيــو�ب خصوًصــا بعــد أن فتَّ
ي ال بــدَّ أن أقابــل هللا بالكفــن. ــىف

َّ
اآلخــر يــرى أن

− ماينفعــش يقابــل ربنــا بالهــدوم الــىي عليــه، إنتــوا هتكفــروا 	
إيــه؟! وال 

− بالراحــة علينــا يــا عــم، إحنــا ماقلنــاش يقابــل ربنــا بالهــدوم 	
دي أبــًدا، حاشــا هلل! بــس ممكــن يقابــل ربنــا عريــان.

هم: قال كب�ي

− عريان إيه يا والد الكلب يا أنجاس!	

− نا؟!	 مِّ
ُ
نا مش كلنا هنقابله يوم القيامة زي ما ولدتنا أ يا كب�ي

− أيوه.	

− ، وأهــو نوفــر تمــن 	 طــب هــو القــ�ب إيــه غــ�ي قيامــة عــى صغــ�يَّ
الكفــن ده لحــد محتاجــه، لكــن ده هربــان ابــن وســخة، حــالل فيــه 

القلــع.
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بأصابعــه ووجــه كالمــه لي  ذقنــه  أن دعــك  بعــد  العجــوز  اقتنــع 
الفكــرة: ولصاحــب 

− تصــدق يــا حمــو طلعــت بتفهــم، أنــا طــول عمــري بقــول أنــت 	
الــىي فيهــم، اقلــع يــا ولــه خلينــا نرميــك ونخلــص.

ي هالــك، فكــرة زيــارة المقابــر فكــرة  ــىف
َّ
ي ذلــك الوقــت أدركــت أن

�ف
ي قبضتهــم 

ي أصبــح �ف ســيئة للغايــة، حاولــت أن أتملــص منهــم؛ فــإذا �ب
ي مــن الهــرب: ! وجــدت أن فكــرة خلــع المالبــس قــد تمكنــىف أكــ�ث

− محــدش 	 أنــا   ، بنفــ�ي هقلــع  وأنــا  طيــب  ي 
ســيبو�ف  ، حــارصف

. ي عــىف
َّ
يقل

َّ بسخرية وهو يؤكد عى كالمي متفلسًفا: نظر كائن الـ»حمو« إلي

− نــا ميــت 	 ســيبه يــا كبــ�ي يقلــع بنفســه، عشــان مــا نبقــاش أج�ب
عــى حاجــة، إحنــا مــش هنشــيل ذنبــه.

الوقــت  ي 
و�ف واإلعجــاب،  الفخــر  نظــرات  عــى  الـ»حمــو«  حــاز 

ي تماًمــا، خلعــوا أيديهــم عــن جســدي وهــم  الــذي خلعــت فيــه ثيــا�ب
ا دون أن ينتبهــوا، هربــت مــن  يشــعرون بالحــرج، وبذلــك رصت ُحــرًّ
عــى  ــو  الَحمُّ ويلعــن  يســبهم  والكبــ�ي  ي 

خلــىف انطلقــوا  أيديهــم،  ف  بــ�ي
لهــا! ي ال مثيــل  الــىت »حموريتــه« 

ارتعبــوا  الذيــن  بالمعِزيــن  عامــرة  جنــازة  وســط  منهــم  اختبــأت 
ــا،  ي حيًّ تهــم أن عمــال القبــور يريــدون دفــىف ي بــال مالبــس، أخ�ب لهيئــىت
ي  ، كلمــا تكلمــت ازداد الخــوف مــىف ي ي ثيــا�ب وأنهــم هــم مــن خلعــوا عــىف
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الدرجــة؟!  لتلــك  أغبيــاء  هــم  لمــاذا  أفهــم  ال  هــارب!  شــبح  ي  ــىف
َّ
كأن

ُقــوا ميتهــم؛ 
ْ
ُيل  

َّ
أل الميــت وقبــل أن يدفنــوه نصحتهــم  وصلــت إل 

تناســبهم  ي  الــىت األعضــاء  يقيســون   ،
ً

ليــا القبــور  ون  يبعــ�ث فالعمــال 
ي عــن طريقهــم، وألقــوا بــه ككيــس 

ويحتفظــون بهــا كبدائــل! أزاحــو�ف
م مــن النبــش!

َ
زبالــة داخــل حفــرة ضيقــة! زبالــة لــن َتْســل

ي حبيــس المقابــر، كيــف ســأخرج  ــىف
َّ
ء أدركــت أن ي

عندمــا هــدأ كل �ش
والقطــط  العمــال  عيــون  عــن  بعيــًدا  يــن  ق�ب ف  بــ�ي مكثــت  هكــذا؟! 

د. أنتفــض مــن الــ�ب

ــْت  التفَّ منهــا،  دائــرة  عــن  ابتعــدت  ، كلمــا  حــولي تحــوم  القطــط 
حــولي أخــرى بعيونهــا اللئيمــة وأجســادها المتمايلــة، حــىت وجدتهــا 
ي  مــىف مجهــود  دون  وحدهــا  ي  َتْتــىفِ

َ
أ ندًمــا،  بــاألرض  تتمســح  وحيــدة 

ف بذنبهــا، هي مــن قتلــت ســعيًدا! كان مــن  مطأِطَئــة الــرأس وهي تعــ�ت
ض أن تمــوت هي ال هــو! المفــ�ت

قطــة ســعيد كمــا أعرفهــا، ال يمكــن أن أنــ� هيئتهــا وهي تلعــق 
ف أن  ، كنــت عــى يقــ�ي ي َعْصُتهــا بقبضــىت

َ
ك أنيابهــا داخلهــا، ف رقبتــه وتــ�ت

،  وجثــة ســعيد  ي ي تراقبــىف ي قتلهــا خــال�ي األبــدي مــن األرواح الــىت
�ف

للمــرآة، وجدتهــا باهتــة  أنظــر  ف  نائــم، أو حــ�ي ي وأنــا  ب مــىف ي تقــ�ت الــىت
كوجــه ســعيد وهــو ميــت، مذنبــة ومســتعدة لتلــىت عقابهــا المحتــوم! 
ء  ي

ه! كل �ش إنــه قــ�ب ئ خلفــه، ســعيد!  الــذي تختــىب القــ�ب  نظــرت إل 
واضــح اآلن، إنهــا تحــاول إحيــاَءه!
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ي 
تأخــذ�ف عارًيــا  مشــيت  البــ�ش جحورهــم،  دخــل  حــىت  انتظــرت 

ســمعت  َمَضــٍض، كلمــا  عــى  أســ�ي  ل،  ف المــ�ف إل  الخاليــة  الشــوارع 
القمامــة. صناديــق  خلــف  اختفيــت  أحــد  صــوت 

ْدُت قبــل الذهــاب  ، تــردَّ ي ل وجــدت زوجــة ســعيد تناديــىف ف أمــام المــ�ف
إليهــا، كانــت ترتــدي قميــص نــوم )فوشــيا( فاقــع، مالــت نحــوي ثــم 

رصخــت:

− أنت عريان يا راجل! مش سقعان؟!	

− شوية!	

− أدفيك؟!	

− متشكر ..	

− 	!.......

− ي 	
إ�ف حاســس  بــس  د!  دِّ ومــ�ت حاجــة  عــى  أقولــك  عايــز  أنــا   

قولتلــك. لــو  هارتــاح 

− ْدش.	 دِّ قول ما ت�ت

− أنــا قتلــت ســعيد، قتلتــه بالغلــط كان قصــدي أقتــل قطتــه 	
بــس جــت فيــه!

− وما له، مش مشكلة!	

− أنِت مش متضايقة؟!	

− ي بالعافيــة؟! بالعكــس، أصــل مــا يعجبنيــش 	 أنــت هاتضايقــىف
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ي 
غــ�ي الرجالــة الــىي مــا يخافــوش، قتلــت ســعيد ومــا خفتــش، مــا�ش

ي الصنــف بتاعــك!
ــك! أمــوت أنــا �ف عريــان وال َهمَّ

− مش يمكن أكون أك�ت راجل بيخاف؟!	

عــى  الضوضــاء  بعــض  صنعــت  ارتبــاكي  ومــن  وجريــت،  تركتهــا 
ف  ( يفتح الباب -كعادته- ليطم�ئ السلم، مما جعل جارنا الحاج )عىي
عــى كل ضوضــاء تصــدر، كان جاهــًزا لصــالة الفجــر، أغمــض عينيــه 
جــواره  ، صعــدت  ي

ف رآ�ف الرجيــم حــ�ي الشــيطان  مــن  بــاهلل  واســتعاذ 
! الشــيطان يفيــد  ي

ف فتــح عينيــه لــم يجــد�ف دون إصــدار صــوت، حــ�ي
ة! ــا كثــ�ي

ً
أحيان

، بعــد أن فتحــت البــاب وجدتهــا  ي ــَى نفســها لمقابلــىت
ُ
ت ن   أعــدَّ

ي اســتعداًدا لمقابلــة  ة، تركــت القطــة مــن قبضــىت تجلــس أمامــه مبــا�ش
ســخيفة:

− ي الشارع؟!	
ي كده �ف

يا لهوي! أنت كنت ما�ش

− ي لو ما قلعتش!	
! كانوا هيموتو�ف ي ... غصب عىف

− بقــا! أرحمنــا! 	 أكــ�ت مــن كــده، فــوق  إيــه  أنــت هتعمــل فينــا 
المســكينة! أمــك  وارحــم 

− طــب مــا ترحــ�ي نفســك أنــِت، ومــا تناميــش فــوق الت�يحــة 	
! ي

تا�ف

− أنت بتخرف بتقول إيه؟!	
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− ف الىي ك� الت�يحة دي؟! مش أنِت؟!	 م�ي

− لمــا 	 الــىي ك�تهــا  أنــت  بنفســك؟!  حاســس  مــش  كمــان 
مــرة!  آخــر  فــزت  ات�ف

− ؟! وأنــا بــرده الــىي باشــتكي مــن الجــواز وســنينه! أنــا 	 ي بتكــد�ب
الــىي بعمــل كل ده!

− أنا باكرهك! وبكره نف�ي وأنا جمبك!	

ذا  تغســل جســدي  ئ  الــدا�ف المــاء  مــع  رأ�ي  عــى  نزلــت كلماتهــا 
، كل مــا حــدث خــالل اليــوم يتمثــل أمــامي  ئ ِّ ي ســىي ء، مــزاحب ي

رائحــة الــىت
ي 

ــَى كمــا تــرا�ف
ُ
ي ن

ي ســوًءا، لمــاذا ال تــرا�ف عــى قطــرات المــاء، ويزيــد مــزاحب
زوجــة ســعيد »راجــل بجــد«؟!

القبــور  وعمــال  ي  ثيــا�ب فيهــا  خلعــت  ي  الــىت اللحظــات  أتذكــر 
ا نظــرات القــرف  ً يــن، وأخــ�ي ، ثــم نظــرات المعزِّ ي يســتحيون مــن ُعــْر�يِ

! ي مــىف خائفــة  ــَى! كانــت 
ُ
ن وجــه  عــى 

جــت دمــوعي بالمــاء، دمــوع بــال ســبب وجيــه، ال أعــرف مــن  ف ام�ت
ي تركتهــا تســقط مــع كلماتهــا عــى أرضيــة 

؟! وال لمــاذا؟! لكــىفَّ ي
أيــن تــأ�ت

»البانيــو«.
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مشهد رقم )6(:

َى جالسة أمامي مع صديقتها:
ُ
ُيْفَتح الستار عى ن

− ي مش ست!	
ي بحس جمبه إ�ف

المشكلة إ�ف

− ي نفســك حــىت لــو مــش 	
ي واثقــة �ف

طــز فيــه، المفــروض تبــىت
ي حياتــك.

موجــود �ف

− ي ظلماه معايا!	
ساعات بحس إ�ف

− ي إيه بس؟!	
ظلماه �ف

− ي الىي حكتهولك عن أيام الخطوبة؟!	
إنِت رأيك إيه �ف

t.me/qurssan



109

)11(

الروح األولى.
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ي البيــت بعــدم 
ي حجــرة نــومي بعــد أن أمرتهــم �ف

أخفيــُت القطــة �ف
ف اطمأننــت لنــوم الجميــع قــررت قتلهــا،  ي المســاء حــ�ي

التعــرض لهــا، �ف
ــف مجهــوًدا 

َّ
َبــَدا لي أن إلقاَءهــا مــن أعــى البنايــة موتــة جيــدة، لــن أتكل

ي 
ــا كأنهــا ســقطت وحدهــا أو �ف ي القتــل، كمــا أن األمــر ســيبدو طبيعيًّ

�ف
إحــدى معــارك القطــط الطاحنــة. 

ًيــا ببعــض المالبــس، عندمــا وصلــت إل الســور،  صعــدت متخفِّ
ي رعــب، كانــت 

ا جســدها يتطــوح يمنــة ويــ�ة �ف
ً
أمســكت بذيلهــا تــارك

ــُت 
ْ
. ظلل ي األســفلىت والشــارع  ف وجــىي  بــ�ي تنتقــالن  مرتعبــة وعيناهــا 

، الخــوف قاتــل!  ي
عــى هــذه الوضعيــة حــىت الحظــت أعصابهــا ترتــحف

ي 
ــل مــا أثارتــه �ف فلتجــرب مــا شــعرت بــه يــوم قتلــت ســعيًدا، ولتتحمَّ

ي 
ــُت ذيلهــا مــن يــدي والبــا�ت

ْ
، فــو�ف القتــل! ترك نفــ�ي مــن فــو�ف

فعلتــه الجاذبيــة!

تمالكــت  ي 
لكــىفَّ انكمشــت،  عالًيــا،  مــواًء  ســمعت  الســلم  عــى 

العجــوز  جارتنــا  شــقة  مــن  خارًجــا  الصــوت، كان  عــت  وتتبَّ نفــ�ي 
ي ال تمــوت، وضْعــُت  ا مــن القطــط الــىت ً ي عــدًدا كبــ�ي

ِّ
ــر�ب

ُ
(، ت ف )كريســت�ي

ي كأنهــا رأت مــا فعلتــه 
ُد�ف ي عــى البــاب، تبــدو القطــة غاضبــة، تهــدِّ

أذ�ف
ــح الخطــأ  ي قتلــت قطــة ســعيد ألصحِّ ف بأنــىف باألعــى! ســتخ�ب كريســت�ي
ي  ، ويلقــون �ب َّ عــىي قتلــت ســعيًدا، ســيقبضون  ف  ارتكبتــه حــ�ي الــذي 
بالحيــاة،  النوويــة  القنبلــة  عــوا  اخ�ت الذيــن  ينعــم  بينمــا  الســجن  ي 

�ف
هــا،   مــن الدمــاء، لكــن القنبلــة ال تنفجــر كغ�ي

ً
بــون الويســكي بــدل ي�ش

إنهــا تنفجــر للداخــل، تنفجــر دون أن نشــعر بهــا! لمــاذا لــم أجلــب 
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إنهــاء  عــى  قــادرة  واحــدة  فقنبلــة  القطــط؟!  جميــع  لقتــل  واحــدة 
! قنبلــة واحــدة وأرتــاح! ف الحيــاة عــى هــذا الكوكــب المســك�ي

والئهــا،  مــن  الخجــل  ي  أصابــىف  ، ف التأبــ�ي يرتفــع كهتافــات  المــواء 
ي بصــدره!  لمــاذا لــم أهتــف لســعيد تأبيًنــا لــه ؟! وأنــا أغــرس ســكيىف
 بُقْطــر األرض قبــل أن نتخلــص مــن 

ً
لمــاذا ال نصنــع نشــيًجا طويــا

 َّ ، يشــ�ي إلي ي ي �ب هــا َيــ�شِ
ُ

ــا؟! مواؤ موتانــا؟! هــل القطــط أكــ�ث وفــاء ِمنَّ
يئــة!«،  ويقــول بصــوت مرتفــع: »إنــه هــو ذاك مــن قتــل القطــة ال�ب
ق البــاب الحديــدي ويخــ�ب الجميــع بالقصــة، َشــعْرُت أن ســكان  يخــ�ت

العمــارة قــد اســتيقظوا عــى هــذا النــواح الــذي ال يصمــت.

أيقظهــا  البــاب،  أمــام  تقــف  ــَى 
ُ
ن وجــدت   ، ي شــقىت نحــو  هربــت 

ء،   ي
عــن �ش تســأل  وال  الطريــق  لي  لتفســح  خبْطــُت كتفهــا  المــواء، 

وابتســمت! غيــظ  ي 
�ف ســته  تحسَّ  ، صغــ�ي خربــوش  بكتفهــا 

تُّ من �يري 
َ
َفل

ْ
َدْع لي فرصة، ان

َ
لم أنم تلك الليلة، القطط لم ت

ــد الوضــع، عــى الســلم ســمعت مــواء  ي الصبــاح نحــو الشــارع ألتفقَّ
�ف

ألتقــط الصــوت  ئ أســفل درجــات الســلم، انحنيــت  ضعيًفــا، يختــىب
الخائــف الضعيــف، لــم تمــت!

 َّ عــىي يتكالبــون  لمــاذا  نبضاتــه،  وارتفعــت  جوارهــا  ي  قلــىب ســقط 
ويقفــون ضــدي؟! مــا الــذي يجمعهــم لالنتقــام؟! أنــا لــم أفعــل شــيًئا! 
ف   المخابــرات تجنــد الجميــع حــىت القطــط! ال بــدَّ أن قطــط كريســت�ي
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ي 
ء حــىت �ف ي

ي كل �ش
أحيتهــا كمــا فعلــت هي مــع ســعيد، لمــاذا أفشــل �ف

القتــل؟!

ســعت، عيناهــا قادرتــان عــى  زت عيناهــا واتَّ أمســكت برقبتهــا فــ�ب
تتســعان  اتجــاه،  ي كل 

�ف قــان  وت�ب لــون  مــن  بأكــ�ث  تتلونــان   ، ي إخافــىت
حــىت  قلــق،  ي 

�ف وتســتقيم  تنتفــض  جســدي  عضــالت   ، ي
لتشــمال�ف

القتــل  واســتمتاٍع،  ليقظــة   ي 
خــو�ف ل  فيتحــوَّ تــذوب  قوتهــا  بــدأت 

ى 
َّ

تتغــذ فريســتك،  ف  عــ�ي ي 
�ف الضعــف  تــرى  ف  حــ�ي وخصوًصــا  جيــد 

ــا ليشــتعل  ئ نورهــا تدريجيًّ عــى قوتهــا، تثقــب قلبهــا كبالــون، فينطــىف
داخلك، ويصيبك بفرح ومتعة، كأن حياتها انتقلت إليك، فصارت 

ا! لــك حياتــان، القتــل جيــد جــدًّ

مــن  القــرف  ي  أصــا�ب باليــة،  لقماشــة  يــدي  ي 
�ف القطــة  لــت  تحوَّ

ا غامًقا  ت كيًسا بالستيكيًّ ها، أحرصف ملمسها وهي مستسلمة لمص�ي
ألبعدهــا قــدر المســتطاع عــن يــدي، صعــدت جرًيــا إل أعــى البنايــة، 

حيــث ألقيــُت بهــا مطمئًنــا أنهــا لــن تعــود!
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ْهِو  ِستُّ أرواح تكفي ِللَّ
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، أعــرف مواعيــد خروجهــا  ف ظللــت أياًمــا أراقــب العجــوز كريســت�ي
ف آلخــر، خروجهــا للمقابــر  لقبــض المعــاش، زيارتهــا للكنيســة مــن حــ�ي
مبكــًرا،  اســتيقاظها  مواعيــد  فعرفــت  أكــ�ث  صــت  تلصَّ اآلحــاد،  أيــام 
البلكونــة  ي 

�ف للجلــوس  حبهــا  الظهــر،  بعــد  تأخذهــا  ي  الــىت قيلولتهــا 
أبناؤهــا  وحيــدة،  امــرأة  ف  وتلعــب. كريســت�ي تقفــز  القطــط  وحولهــا 
ي الخــارج وال يأتــون لزيارتهــا، حــىت اتصاالتهــم انقطعــت، 

يعيشــون �ف
، مــن  بعــده تركــت لقططهــا حريــة اإلنجــاب،  ف ي زوجهــا منــذ عامــ�ي

تــو�ف
ك عــم صبــحي  ا. كل يــوم يــ�ت ي البدايــة  وأصبحــت ِســتًّ

كانــت قطــة �ف
تلــك  ويرحــل،  الجــرس  يــرن  أن  بعــد  الشــقة  أمــام  الجرائــد  البــواب 
ي أمامها  ؤ عى السلم حىت تفتح، بالفعل وجدتىف

ُّ
فرصة جيدة للتلك

ي 
ف امــرأة طيبــة يحبهــا أهــل المنطقــة، ال تتدخــل �ف صاعــًدا، كريســت�ي

هــا، كمــا أنهــا تقــدم المســاعدة ألي محتــاج، لهــا أفضــال  ُشــئون غ�ي
عــى الجميــع، عندمــا تزوْجــُت صنَعــْت ألمي الطعــام الــذي قدمنــاه 
ال  ي 

لكــىفَّ إيطاليــة،  جــذوًرا  لهــا  إن  يقولــون  ــة،  الِحنَّ يــوم  لألقــارب 
، الجــدات األصيــالت، لهــن الكلمــات  ي

أشــعر بذلــك، هي تشــبه جــد�ت
ا  ً ي كثــ�ي َبــْت �ب ي أمامهــا رحَّ واألمثــال الشــعبية نفســها، عندمــا وجدتــىف
 ، ي وأرصت عــى دخــولي الشــقة، وجدتهــا فرصــة جيــدة لتنفيــذ خطــىت
، ال  ف ي وضــع قنبلــة نوويــة داخــل شــقة كريســت�ي أعلــم أنــه ال يمكنــىف
ي المــكان، إنمــا ألن بيتهــا 

لصعوبــة الحصــول عــى واحــدة وزرعهــا �ف
ي الخــارج 

ال يحــوي ســوى ِســتَّ قطــط فقــط، بينمــا تحَيــا القطــط �ف
ي 

�ف تصنعهــا  ي  الــىت العارمــة  بالفــو�ف  تشــعر  أن  دون  هائلــة  بأعــداد 
المــو�ت واألحيــاء، كان يجــب لســعيد أن يمــوت ويشــبع مــن  عالــم 
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ي فكــرة مجنونــة: مــاذا لــو قتلــت تلــك  المــوت، لــوال حماقتهــا! راودتــىف
هــا؟! َســْبع أرواح  ِّ يــة مــن �ش العيــون الملونــة اللئيمــة وخلصــت الب�ش
ي لألبــد مــن إمكانيــة عــودة ســعيد للحيــاة، روح ماتــت، لــم  ســتخلصىف

يتبــق غــ�ي ســت!

 ، ي بعيــًدا عــىف القطــط  انكمشــت  ف  أمــام كريســت�ي عندمــا جلســت 
لــت ذلــك بأنهــا لــم َتْعَتــد الغربــاء؛ فــال أحــد يزورهــا، رتبــت الحديــث 

َّ
عل

، القطــط ســتقتلك!  ي أحبــك- عــى ِ�ٍّ ــىف
َّ
ك -ألن : ســأخ�ب داخــل رأ�ي

نعــم انظــري جيــًدا إل أعينهــا، مرونــة جســدها، قدرتهــا عــى إحيــاء 
َّ إلقاؤهــا  ، لــم تمــت قطــة ســعيد مــن المــرة األول! كان عــىي المــو�ت
ــىي الوضــع،  ! ماتــت بثــالث موتــات! تخيَّ

ً
ثــم خنقهــا ثــم إلقاؤهــا ثانيــة

لــة 
َّ
ي هــذه الشــقة، وعندمــا تجــوع قططــك المدل

ف وحيــدة �ف ســتموت�ي
ي أحد األفالم الوثائقية، لن تنتظر ســوى 

ســتأكلك، شــاهدت ذلك �ف
ف قبــل التهامــك! ! كل مــا تفعلينــه ال يســاوي ســوى يومــ�ي ف يومــ�ي

أمــري  انكشــف  وإذا   ، ي بذهــىف يــدور  بمــا  بحــُت  إذا  تصــدق  لــن 
ي حالــة 

، الحــرب خدعــة وأنــا �ف ي أمامهــا ســتخ�ش عــى قططهــا مــىف
وأقــول:  ة  مبــا�ش عينيهــا  ي 

�ف ألنظــر  ي 
قــو�ت اســتجمعت  حــرب! 

− أخبــارك إيــه؟ قططــك جميلــة أوي! أنــا باِحــّب القطــط عــى 	
فكــرة.. أوي.

عيونهــا  المقــرف؟!  وجودهــا  تتحمــل  كيــف  د:  يــردِّ ي  وذهــىف
! ؟ لمخيفــة ا
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− نحمد الرب! هقوم أعملك شاي.	

ف حــول إمكانيــة تــزاوج القطــط   أول كذبــة كذبتهــا عــى كريســت�ي
اوج،  ف ي ســن الــ�ت

عــى ســطوح العمــارة، أوهمتهــا أن لي ثالثــة ذكــور �ف
المزيــد  تريــد  فــىي  فرحتهــا،  وأبــدت  الســبعينية  العجــوز  قــت  صدَّ
ي 

�ف والقطــط  الكنبــة  فــوق  الثقيــل  بجســدها  ألقــت  القطــط،  مــن 
ي 

اللئيمــة �ف تغــوص عيونهــا  الشــاي.  أن وضعــت لي  بعــد  حجرهــا، 
ف  هــل، تقفــز مــن ذراعهــا لصدرهــا لبطنهــا لمــا بــ�ي ف الم�ت لحــم كريســت�ي
وســط رصخاتهــا،  لحمهــا  ف  بــ�ي مــن  قطــط  ثــالث  ْعــُت  ف ان�ت قدميهــا، 
ي أن  ك عيالهــا مرغمــة، أوصتــىف ف تهدهدهــا كأم ســت�ت بينمــا كريســت�ي
ف خائفــة،  يتــم الموضــوع خــالل يــوم واحــد فقــط. شــعرت أن كريســت�ي

ء؟! ي
ال أدري هــل َبــَدا مــن أمــري �ش

تتــم  حــىت  بالحبــال  مربوطــة  الســطوح  فــوق  تركتهــا  أقتلهــا،  لــم 
ك  - تــ�ت ي

ف - لحســن حــىف الخطــة دون أن ينتبــه أحــد، كانــت كريســت�ي
بهــا  العــرص، واللتصاقهــا  التســكع عــى الســلم بعــد  للقطــط حريــة 
ســمعت  حــىت  البــاب  عــى  ــُت  َتَنصَّ الطابــق،  نفــس  ح  تــ�ب ال  كانــت 
ف  وبــاب كريســت�ي أمــامي  ف  قطتــ�ي فوجــدت  لألعــى،  مــواًء، صعــدت 
ي الكنيســة، وتركــت لهمــا بعــض 

مغلًقــا عــى غــ�ي العــادة، ال بــدَّ أنهــا �ف
ئ برصخاتهمــا  ي غــ�ي عــا�ب ي قبضــىت

الحريــة، دقائــق قليلــة وأصبحتــا �ف
البشــعة، منتهــًزا فرصــة خــروج أمهمــا العجــوز.

صــار مــ�ي اآلن خمــس قطــط، ال بــدَّ مــن التــرصف �يًعــا قبــل 
األمــر!  واكتشــاف  ف  عــودة كريســت�ي
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ي مــع 
ر، دق ناقــوس ســعاد�ت فــوق الســطوح بــدأت طقــوس التحــرُّ

ي ســتذهب هبــاًء! ف الــىت أجــراس الكنيســة ودعــوات كريســت�ي

ي أحــد  ، لــن يراقبــىف ي
ي الســماء هــا أنــا  أتخلــص مــن خــو�ف

أبانــا الــذي �ف
يــة مــن  ي شــارع مظلــم، ســأخلص الب�ش

ي شــبح �ف بعــد اليــوم، لــن يرعبــىف
ُصون دوًمــا قســاة، 

ِّ
، الـــُمَخل ي ي الســماء ســامحىف

يــر، أبانــا الــذي �ف ال�ش
آالف  وهنــاك  ا،  جــدًّ خائــف  أنــا  لســت كذلــك،  ي  ــىف

َّ
أن تعلــم  لكنــك 

ــا، لــن 
ً
، وأنــت ال يرضيــك أن يمــوت خــراف الــرب خوف ف مثــىي الخائفــ�ي

ي الســماء أنــا ال 
، أبانــا الــذي �ف ي أتــرك عيونهــا الحــادة الملونــة توقظــىف

ئ عيونهــا لألبــد! أنــام، لــن أنــام حــىت تنطــىف

الكنيســة ودقــت بعدهــا خمــس دقــات عاليــة  توقفــت أجــراس 
ــا، أربًعــا، خمــَس دقــات مــن األعــى 

ً
، ثالث ف مــن عمارتنــا؛ دقــة، اثنتــ�ي

لألســفل! يتهــادى الجســد، تشــده الجاذبيــة بقــوة خاطفــة ثــم دمــاء 
عــى األســفلت حــىت ينقطــع المــواء!

− ي السماء لقد تحققت مشيئتك!	
أبانا الذي �ف

ــر الدقــات الخمــس حــول 
ْ
ي المقــى عــى ِإث

اجتمــع الجالســون �ف
ــا بكــف! هربــت �يًعــا إل داخــل  بــون كفًّ بــاب العمــارة، وهــم يرصف
شــك  بنظــرة  ي 

مِّ
ُ
أ ي  رمقتــىف لألعــى،  عيونهــم  ترتفــع  أن  قبــل  الشــقة 

نظراتهــا  مــن  تواريــت   ، ي رأتــىف الشــقة كأنهــا  بــاب  مــن  دخلــت  ف  حــ�ي
، رائحــة  ي ي القــرف، فرائحــة القطــط تلتصــق �ب ــاِم، أصابــىف داخــل الَحمَّ
الخــوف والمــوت! غســلت يــدي أكــ�ث مــن مــرة، عندمــا خرجــت كانــت 
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ي فلــم 
؟!« أزحتهــا عــن طريــىت ي

: »عملــت إيــه تــا�ف ي نظــرات أمي تحدجــىف
ي مســاعدتها لتنهض 

رت �ف
َّ
، ســقطت عى األرض، فك ي

تحتمل نكز�ت
ي تركتهــا تحــاول لملمــة جســدها مــن األرض!

لكــىفَّ

ف  بــ�ي السادســة  قطتهــا  تحمــل  الكنيســة  مــن  ف  عــادت كريســت�ي
بقلبهــا!  أمســكت  قتــى،  العمــارة  أمــام  ذراعيهــا، فوجئــت بقططهــا 

ســاعدوها! الذيــن  ان  الجــ�ي لــوال  تســقط  وكادت 

ي شقتها كان هناك الكث�ي من الهرج؛ أكواب من الماء بالسكر، 
�ف

ونوبــة  الضغــط  قيــاس  عــن  حديــث  المخلــالت،  ببعــض  نصائــح 
 ، القلــب، وأســئلة حــول استشــارة الطبيــب، واالتصــال بالمستشــىف

صعــدت أمي إليهــا وشــاركتهم الحديــث.

ي القطــة الوحيــدة الباقيــة، كأنهــا كل مــا 
ف تتشــبث �ف ظلــت كريســت�ي

ف  ، تتذكــر زوجهــا الــذي تركهــا بعــد أربعــ�ي تبــىت لهــا، تنظــر إليهــا وتبــكي
ف  ســنة مــن الــزواج ليمــوت وحــده بكلمــات متفرقــة، تخــرج مــن شــفت�ي
ي المــوت، واألوالد 

ــا �ف ف مــن الدنيــا، تخــ�ب الجميــع أنــه كان أنانيًّ متعبتــ�ي
ي بالدهــم البعيــدة، 

مثلــه ال تعــرف عنهــم شــيًئا، هــم أيًضــا مــو�ت �ف
ي 

ــت تتحــدث عــن خســائرها حــىت غابــت �ف
َّ
ة! ظل فللمــوت أوجــه ِعــدَّ

ف ذراعهــا، كنــت مختبًئــا عــى  ة مــن بــ�ي َتــت األخــ�ي
َ
النــوم، وقتهــا انفل

ــع الــذي لــم َتْعَتــْده،  ي انتظــار خروجهــا وخوفهــا مــن التجمُّ
الســلم �ف

عــن  بحًثــا  الســلم  عــى  تتحــرك  أن  وقبــل  توقعتــه،  مــا  تــم  بالفعــل 
، أخذُتهــا �يًعــا إل الســطوح قبــل أن  ي ي قبضــىت

أخواتهــا، صــارت �ف
ف مــن الصدمــة. يشــعر أحــد مــن العمــارة منتهــًزا توهــان كريســت�ي
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الخطــوات  اعتــدت  الجميــع،  نــوم  مــن  ــد 
َّ
ألتأك  

ً
قليــا انتظــرت 

لصيقــة  جعلهــا  مــا  وهــذا  ا،  ِســنًّ األصغــر  هي  القطــة  تلــك  تماًمــا، 
أوقاتهــا. كل  ي 

�ف ف  كريســت�ي

ي تهدأ! لكن ثورة أخرى اشــتعلت ولم 
ة سادســة جعلت ثور�ت

َّ
َدق

 ، ف تجــد مــن يطفئهــا، لــم يســتيقظ أحــد لتلــك الدقــة ســوى كريســت�ي
ي وحاولــت  ي عــى الســلم، عندمــا رأيتهــا لملمــت ثيــا�ب

وجدتهــا تنتظــر�ف
ي  رقبــىت ْت 

َ
أمســك لتتكلــم،  تســتيقظ  لــم  لكنهــا  يــر،  ت�ب ي 

�ف التفكــ�ي 
ســقطت  ضخمــة،  ســبعينية  قطــة  عيناهــا كقطــة،  ق  تــ�ب بجنــون، 
ب وجــىي بأظافرهــا الطويلــة، تخربــش جلــدي وتغــرس  ، تــرصف ي

فــو�ت
 ، وتبــكي ي  ىف تســبُّ قاســية،  بكلمــات  عــى وجــىي  تبصــق  أنيابهــا،  فيــه 
الــذي  الســبب  عــن  ي  ســألتىف مجنــون!  قاتــل،  مجــرم،   : ي عــىف قالــت 
تها أنها ُخِدَعت!  ر حياتها بتلك الطريقة، َوَدْدُت لو أخ�ب َدمِّ

ُ
ي أ جعلىف

ي  ! قططهــا تحــىي َّ وأن المخابــرات تســتخدم قططهــا للتجســس عــىي
يــة! ي ذلــك خطــر عــى الب�ش

! و�ف المــو�ت

بــدَّ  ال  الشــوارع،  ي 
�ف تتجــول  بأصواتهــا،  ي 

دمــاعف تمــأل  األشــباح 
ث؛ كانــت  ك لي فرصــة للتحــدُّ ى لهــا، لكنهــا لــم تــ�ت مــن أحــد يتصــدَّ
الموقــف،  صعوبــة  مــن  ي 

فــو�ت ترتعــش  ثقيلــة،  غاضبــة،  محتقنــة، 
الوديعــة  ف  كريســت�ي أيــن  آخــر!  لشــخص  اإلنســان  ل  يحــوِّ الجهــل 
ق مثــل قططهــا المتوحشــة، لهــا نفــس  الهادئــة؟!  صــارت عيناهــا تــ�ب
جــة بلعابهــا، تلعقهــا ليــل نهــار،  ف رائحتهــا القــذرة، رائحــة القطــط المم�ت

ي يحبهــا الجميــع، وأنــا معهــم! ف الــىت أيــن ذهبــت كريســت�ي
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ويديهــا  بجســدي،  الملتصــق  جســدها  مــن  بالقــرف  شــعرت 
، أيقنــت أن صوتهــا قــادر عــى  ي ف تتطوقــان رقبــىت ف اللتــ�ي الضعيفتــ�ي
! أزحتهــا  ي

إيقــاظ الجميــع، وقتهــا ســيتعقد الموقــف ولــن يصدقــو�ف
الوقــت  ذلــك  ي 

�ف بالحائــط،  رأســها  فارتطمــت  عــن جســدي،  بقــوة 
جريــت كفــأر اســتطاع أن يفلــت مــن مصيــدة، خرجــت مــن العمــارة، 

تلــك المجنونــة! تهــدأ  الشــوارع حــىت  ي 
 �ف

ً
ل قليــا ســأتجوَّ
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مشهد رقم )0(:

البيــع  مبــارزات  باعتياديــة؛  يمــر  ء  ي
األثــاث كان كل �ش ي محــل 

�ف
بالقانــون  ام  ف االلــ�ت مــع  للفــوز،  فرصــة  اقتنــاص  ومحاولــة  اء  والــ�ش
الســائد الــذي يجعــل البائــع ال يخــ� أبــًدا، والزبــون دائًمــا عــى حــق، 
)أتفــرج(،  ا، كنــت  ً التاجــر كثــ�ي يكســب   

َّ
أل هــو  يتبــارزون حولــه  مــا 

هــل خلقــت المــرآة )لشــغلة( أخــرى؟! ال أظــن! ربمــا خلقــت أيًضــا 
لالنتظــار، االنتظــار األبــدي! أنتظــر صاحــب المحــل صباًحــا وأبنــاءه 
الذيــن يأتــون تباًعــا، أنتظــر الزبائــن، يــزداد توافدهــم مــع أفــول اليــوم، 
ي عــى مهــل، كــدت أشــتاق للدرامــا رغــم كــرهي 

ثــم أنتظــر يوًمــا آخــر يــأ�ت
ف بعــض البهجــة وتقتــل  ــا تخــ�ب

ً
! الدرامــا أحيان إياهــا، فكــرهي للملــل أكــ�ب

ة  ي عــ�ش ي المحــل المجــاور -اثنــىت
ي تعمــل �ف الوقــت. قلــت للفتــاة الــىت

اًمــا داخــل محــل األثــاث، وذلــك أفضــل  ســاعة متصلــة- أن هنــاك حمَّ
ت  ي أنــك أخــ�ب ــاِم المقــى، وأن تخــ�ب فتــاة ِبــِ�ٍّ يعــىف مــن دخــول َحمَّ
قليلــة  مــع كلمــات  ــا  تدريجيًّ يــزداد  توافدهــن  بــدأ  الفتيــات!  جميــع 
أمــام صاحــب  يمــُرْرن �يًعــا  وهــن  بداخــىي  يحملقــن  لالســتئذان، 

المحــل كعــرض أزيــاء رخيــص أغلبــه مســتعمل حــىت الثمالــة.

ــك  قلــت لصاحــب المحــل الــذي يتــدل كرشــه كأثــداء بقــرة حقُّ
ا 

ً
أربعــة زوجــات، لكــن زوجتــك صاحبــة رأس المــال الــذي كان ملــك

ء اآلن؛ المحل، والمصنع، ولوال وجودها  ي
ي كل �ش

يكتك �ف ألبيها �ش
لمــا أصبْحــَت )معلــم قــد الدنيــا( وغضبهــا عليــك ال يجــوز،  والميــل 
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ي يربيهــا  الــىت الحــاج ذقنــه  فــرك  أيًضــا،  الميــل لواحــدة ال يجــوز  كل 
ء  ي

ء ممكــن بــال عَقــٍد أو مشــاكل، كل �ش ي
ي ثدييــه، وقــال: كل �ش

ليخــىف
ممكــن ببعــض األمــوال! تبــدأ الخطــة بســؤال عــن الصحــة والحــال، 
 ، ف ثــم استفســار عــن االســم، ثــم تلميحــات باإلعجــاب؛ لمســة، اثنتــ�ي
 ، ف ــا عــن قصــد، لمســة، اثنتــ�ي

ً
، ثالث ف ــا عــن غــ�ي قصــد، لمســة، اثنتــ�ي

ً
ثالث

ــا عــن تواطــؤ واتفــاق! ثــم يضــع الحــاج الفتــة »مغلــق للصــالة« 
ً
ثالث

ــاِم أيًضــا. ويغلــق معهــا بــاب معصيــة زوجتــه وبــاب الَحمَّ

ي بموبايــل جديــد، وبعــض الفكــة، والبقــاء 
اللمســات الثــالث تــأ�ت

ــاِم مــدة أطــول مــع الحــاج ُتزيــد الهدايــا. ي الَحمَّ
�ف

ــلَّ عــدد الوافــدات مــع انتشــار األحاديــث لكنهــن لــم ينقطعــن، 
َ
ق

ممــا  شــيًئا،  تعــرف  أنهــا ال  ــع  تتصنَّ واحــدة وهي  تدخــل  ف  يومــ�ي كل 
ــب  ــع المحبَّ يثــ�ي إعجــاب الحــاج وُيشــِعل جنونــه نحوهــا، ذلــك التمنُّ
ببعــض  لهــن  وأهمــس  بعيــد،  مــن  أشــاهد  وســطوته.  لســيطرته 
لــم  هــا  أحبَّ ي  الــىت مــن  درامــا  لكــن  الخــارج،  ي 

�ف ســتقال  ي  الــىت الشــتائم 
ل ولــم َتُعــْد تهتــم، حــىت  ف ي المــ�ف

تحــدث، فزوجتــه المغفلــة ماكثــة �ف
اؤهــا مــن باعــة الرصيــف  اج رائحــة زوجهــا بروائــح رخيصــة تــم �ش ف امــ�ت
ي صمــت، 

ــا �ف
ً
دن أحيان ات يتمــرَّ لــم يلفــت انتباههــا، والفتيــات صغــ�ي

ي بصقــت عــى انعــكاس وجههــا بداخــىي قبــل أن تغــادر  كتلــك الــىت
ببعــض الفكــة وال تعــود ثانيــة!
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 رجُل المرآة.
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أخــرج منهــا  ، ال  ي
ي حجــر�ت

البقــاء �ف رت  قــرَّ ف  بعــد قصــة كريســت�ي
ف  ــاِم، بقيــت مختبًئــا بعيــًدا عــن عينيهــا الملونتــ�ي ســوى لدخــول الَحمَّ
ف  ورائحــة القطــط بجلدهــا، أتذكــر هيئتهــا بشــعر منتصــب وحدقتــ�ي
 

ً
ي أشــعث، أســمع صوتهــا مجلجــا

ف عــن آخرهمــا، شــعر ُبــىفِّ مفتوحتــ�ي
ي قبضتهــا، وهي 

نفــ�ي مذعــوًرا �ف بهــا، وأرى  ي  ي رمتــىف الــىت بالشــتائم 
! قطــة ضخمــة عجــوز تطبــق عــى أنفــا�ي

ي هــذه الدنيــا 
بقيــت مســتلقًيا عــى ال�يــر، ال أريــد أن أفعــل شــيًئا �ف

ســوى البقــاء هكــذا، ال أريــد أن أتحــرك، أن أرى، أن أســمع، أن أهمــس، 
ل  ، أريد لحوا�ي أن تتعطَّ ي اِم، أو حلق ذقىف أن آكل، ال أريد دخول الَحمَّ
ي صامتــة لألبــد، ألقيــت نظــرة 

وتكــفَّ عــن مهامهــا الروتينيــة، أن تبــىت
ب مــن صــدري، وشــعر »منكــوش«،  عــى المــرآة فرأيــت ذقًنــا تــكاد تقــ�ت
 ، ي وأمي ــالت زوجــىت َطفُّ تَ ي  بالمفتــاح حــىت ال تزعجــىف الحجــرة  أغلقــت 
ي ال أشعر  ىف

َّ
ي سجن. لماذا ال يفهمان أن

ي �ف ىف
َّ
التهما لي للخروج كأن وتوسُّ

باألمــان خــارج تلــك الحجــرة؟!

قالــت  النهايــة  ي 
و�ف يدهــا،  أوجعتهــا  حــىت  البــاب  ــَى 

ُ
ن َبــْت  رصف

: ي عصــىب بصــوت 

− كــة! 	 ال�ش مــن  اتفصلــت  أديــك  تخــرج،  عايــز  مــش  بــرده 
؟! ف منــ�ي هنــاكل  ؟!  ي دلوقــىت مبســوط 

، قلت:
ً

ي فلم أجد أموال ي جيىب
وضعت يدي �ف

− ال يهم!	
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رُت أمــام المــرآة، حــىت لــو أردت الخــروج لــن  تركــت �يــري وتســمَّ
؟! 

ً
ي بــال حــالق يطلــب مــال أســتطيع، كيــف ســأحلق شــعري وذقــىف

كيــف ســأركب مواصــالت ألنتقــل مــن مــكان آلخــر؟! كيــف ســأزاول 
ي الشارع 

ْن أبدأ حواًرا مع شخص �ف
َ
أ
َ
حياة دون امتالك مفرداتها؟! ك

ف يــومئ لي إيمــاءة ال معــىف لهــا ال أســبه،  ألســاله عــن الطريــق، وحــ�ي
منــه، وأن  إليــه ألقتــص  أعــود  إل حائــط ســد ال  ي  ف يوصلــىف أو حــ�ي
ي 

م باالبتســام �ف ف العمــل، وألــ�ت يــوم للذهــاب إل  أســتيقظ مبكــًرا كل 
ي ال أشــمها، وأمتثــل  ــىف

َّ
ـهــة كأن  رائحتهــم الكريـ

ً
وجــه الزمــالء متجاهــا

 
َّ

ل
َ
وأ  ، ي يكرهــىف أنــه  أعــرف  ال  ي  ــىف

َّ
فيــه كأن مبالــغ  ِبــُودٍّ  مديــري  ألوامــر 

ي تفســد  ، والقطــط الــىت ي
ي تطــارد�ف ي أمــور بديهيــة كاألشــباح الــىت

ــر �ف
ِّ
فك

ُ
أ

ي الشــارع؟! وكيــف صــارت 
العالــم، ال أســأل مــىت تهشــم المصبــاح �ف

األزقــة مظلمــة لهــذا الحــد؟! واألصــوات عاليــة تصــل إل الســماء؟! 
الوجــود حــولي  ليصبــح  ي  أمــام عيــىف النوويــة  القنبلــة  انفجــرت  مــىت 
ي قنبلــة نوويــة 

ي وجــوًدا يعــا�ف
ســاع مــحف ــا غائًمــا، وأصبــح أنــا باتِّ ضبابيًّ

وقطــة!

! ال  ــا كالســائرين حــولي ض أن أصبــح مــع الوقــت غبيًّ مــن المفــ�ت
؟! فتحت  ي أحد يلوم شخًصا عى غبائه، ال يقولون ما بك أيها الغىب
ــَى للزمــن، فلــم أجــد، حــىت 

ُ
الــدوالب أفتــش عــن أيــة أمــوال تركتهــا ن

ي حاجــة يــا ســعيد!« فليــس 
الغبــاء لــن أفلــح فيــه، »أنــا مــش فالــح �ف

ــا! وال  ــا! وال شــهادة ألصبــح عالمًبــا غبيًّ ــا غبيًّ مــ�ي أمــوال ألصبــح غنيًّ
ي العائلــة الكريمــة الغبيــة!

أهــل وعــزوة ألصبــح كبــ�ي األغبيــاء �ف
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سمعت المرآة تقول:

− ــل حجــج فارغــة وفلســفة، أنــت فاكــر نفســك بتفهــم؟! 	 َبطَّ
جل بقــا، بنتــك هتمــوت مــن الجــوع! اســ�ت

− ُبكرة كلنا هنموت من الجوع!	

ي  ، نظــرت للمــرآة الــىت ي  لمــاذا ُتــرِصُّ كل األشــياء حــولي عــى تأنيــىب
والمــرآة  الت�يحــة  عــى  عاريــة  ــَى 

ُ
ن وتذكــرت  بغيــظ   َّ عــىي د  تتمــرَّ

ف مــن  ك مكانهــا الثابــت وتتحــرك بيديــن ورجلــ�ي ي أذنهــا، تــ�ت
تهمــس �ف

ي يــد ذئــب 
ــَى وتســتبيح ُعْريـَبهــا كفتــاة ليــل وقعــت �ف

ُ
زجــاج، تلمــس ن

ي عــى شــاكلة األفــالم الهنديــة، لكنهــا كانــت ســعيدة بلحظــة  زجــاحب
لمــاذا ال  الهنديــة؟!  األفــالم  ي 

تســعد�ف لمــاذا ال  اغتصابهــا لألســف! 
وأبــدي!  مقــدس  والحــب  يموتــون!  ال  خارقــون  أبطالهــا  أحبهــا؟! 
النهايــات  يســود!  والســالم  يســجنون!  ار  واأل�ش ينتــرص!  والخــ�ي 
أو  شــخصياتها  داخــل  تناقضــات  هنــاك  ليســت  ومرتبــة!  ســعيدة 
ي حــرب 

حــروب! األمــور أكــ�ث بســاطة ممــا تبــدو! لمــاذا أعيــش دوًمــا �ف
، وال  ي

؟! حــرب بــال تفســ�ي منطــىت وأنــا بداخلهــا مجــرم حــرب وأســ�ي
فــق  ف نزهــاء، األطــراف كلهــا تتَّ ، وال أطــراف حياديــ�ي ي

هــدف منطــىت
ي تواطــؤ عــى اســتمرارية المعركــة مهمــا كانــت النهايــات، لــن تكــون 

�ف
ي ســأكون  ــىف

َّ
ســعيدة عــى كل حــال! ربمــا ال أحــب تلــك األفــالم؛ ألن

، أنــا  ي تلــك األفــالم ليــس هنــاك مــكان ألمثــالي
ار، �ف داخــل حســبة األ�ش

ي ســأظهر  ــىف
َّ
ئ فمعنــاه أن ِّ ي شــخص ســىي ــىف

َّ
، وإذا اعتقدنــا أن ئ ِّ شــخص ســىي

ي  ا مبالغ فيه، وقد أبدو أخرَق ليكرهىف ئ جدًّ ِّ عى الشاشــة بشــكل ســىي
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قتــل  ي 
العــذر �ف يلتمســوا لي  لــن  ُخِلقــت لألخيــار،  البطولــة  النــاس، 

ســعيد، كمــا ســيقولون عــن القطــط إنهــا كائنــات لطيفــة، ويطلبــون 
لهــا!  ذنــب  ي ال  الــىت يئــة  ال�ب الكائنــات  بحــق  مــا فعلتــه  ي مقابــل  رقبــىت

ــَى:
ُ
ي ن

�فَ
ُ
ذ

ُ
ي أ

أســمع صــوت المــرآة عالًيــا يقطــع أفــكاري ويــرصخ �ف

− جــوزك مريــض مــش هيقــدر ِيســِعِدك، أنــا رجــل المــرآة قــادر 	
ي 

هتتكســىف مــش  الــىي  نفســك  الذكــوري،  انعكاســك  أنــا  أعوضــك، 
ــك المســتقيم الــىي 

ِّ
ــك مــن غــ�ي انحنــاءات ملموســة، ِضل

ِّ
منهــا، ِضل

هيقــف جمبــك لمــا يســتدعي األمــر.

َى عى 
ُ
ن ن ، ُتَمرِّ ي امتأل صدري غضًبا وشعرت أن المرآة تغدر �ب

ا، لن أتحمل هجرها. فتحت الباب وناديت  ي تدريجيًّ
االستغناء َعىفِّ

ويســاًرا،  يميًنــا  تتلفــت  قلقــة  الحجــرة كانــت  دخلــت  ف  حــ�ي عليهــا، 
ي لــن أراهــا، تأكــدت مــن  ــىف

َّ
تنظــر للمــرآة بنظــرات جانبيــة خفيــة، كأن

ة هادئــة مصطنعــة، وأنــا أخلــع عنهــا  خيانتهــا، حاولــت طمأنتهــا بنــ�ب
يقــول   ، ي

عــىفِّ جســدها  ي 
تخــىف بســهولة، كانــت  انفلتــت  ي  الــىت ثيابهــا 

جســدها المشــبع بالخربشــات: ال أريــدك! أقــرأ لغــة جســدها جيــًدا، 
ــا، حاولــت فــك تشــابكها 

ً
ــا تتشــابك وحروف

ً
الخربشــات تصنــع ُطُرق

ي 
رهــا جعــل عضــال�ت يــدي كصنــم، تحجُّ ف  بــ�ي لكــن جســدها تحجــر 

ي غيــظ، 
ي بــال فائــدة، نظــرت للمــرآة �ف

ــس ثــم تهــدأ، كأنهــا زائــدة عــىفِّ تتيبَّ
ــَى تتواطــأ 

ُ
ي فشــلت كطفــل، ون كلمــا حاولــت أن أســتعرض فحولــىت

رهــا كتمثــال جميــل  مــع المــرآة ضــدي! مفتــاح جســدي بيدهــا، تحجُّ
ــَى إل هــذا الحــد؟!

ُ
ي ن ــا كالثلــج، كيــف كرهتــىف

ً
ي هادئ يجعلــىف
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− ف أنك راجل أوي؟! 	 عايز تب�يِّ

− 	! ي أوريكي راجل ونص، تحىب

ي ذوبانهــا 
ــَى الصخــري ليــذوب، ثــم أثــار�ف

ُ
قســوت عــى جســد ن

ُصلًبــا  جســدي  وقــف   ،
ً

واشــتعال حــرارة  وجــىي  واعتلــت   ، الرمــىي
ي لــم تشــتعل  ي الرمــال البــاردة فيلهبهــا بحموتــه الــىت

يســتِعدُّ للغــوص �ف
ن وتشــكل لتبــدو  ف المســت نــاري بــرد جســدها تلــوَّ منــذ زمــن، حــ�ي
ــَى أمــامي بلوريــة، زجاجيــة، شــفافة، تعكــس وجــىي هائًجــا عــى 

ُ
ن

: لمــاذا أبــدو عصبًيــا بهــذا الشــكل؟!  صفحــة وجههــا، قلــت لنفــ�ي
ورأيت نف�ي عى ســطحها العاكس أحمل جســدها الغض ووجىي 
الذكــوري الغاضــب، خليــط عجيــب مــن جســدي وجســدها، ألبــدو 
 بجســد أنثوي، نظرت إل صفحة 

ً
امرأة بوجه رجل وتبدو هي رجا

ــَى مــرآة، 
ُ
وجههــا الــذي يرتســم عليــه وجــىي وســألت: كيــف صــارت ن

؟! واألســوأ مــن ذلــك:  ُل وجــىي بِّ
َ
ق
ُ
ــَى؟! كيــف ســأ

ُ
وصــارت المــرآة ن

كيــف ســأخرق جســدي الــذي صــار جســدها؟!

− هو أنت فاكر أنك هتعمل حاجة، بال خيبة!	

− اخر�ي ألقِتِلك!	

− ي راجــل بجــد يقــول ِلِســّت بتقولــه أدفيــك 	
طــب بذمتــك، �ف

ــه؟! متشــكر؟! هي كانــت بتعــزم عليــك بكوبايــة ميَّ

− ف عنك!	 راجل غص�ب

− ي ميدان عام!	
لو الرجالة كلهم زيك كنا رجمناكم �ف
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− ...! يا بت الـ...!	

− هتموت عطشان يا بخيل! 	

ء حــدث بعــد ذلــك ب�عــة خاطفــة،  ي
لــم أحتمــل ســبتها، كل �ش

، ال أعــرف  ــَى عاريــة تطوقهــا يــد أمي
ُ
وجــدت نفــ�ي عــى األرض، ون

ب  ، وجســدها يتــ�ش ي ــَى وتســبىف
ُ
؟! تــرصخ ن كيــف دخلــت؟! وال مــىت

ف، ورقبــة  ف تــ�ف لــه شــفة  الكدمــات عــى مهــل، أرى صوتهــا ضعيًفــا 
األزرق  وجههــا  تســقيان  وعينــان  ة،  كثــ�ي أصابــع  عليهــا  انطبعــت 
ي الحجرة بحرية، 

بالدمع، فيتحول إل لون باهت، يتحرك صوتها �ف
ا جســدها العــاري الــذي تحــاول أمي تغطيتــه دون أن تــ�ق منــه 

ً
تــارك

! ي ــم الحــر ليطبــق عــى رقبــىت نظــرة، يتحــرك الصــوت المجسَّ

− الىي زيك الزم يموتوا وهما بيقولوا متشكرين!	

ي المتشــنجة،  ف مــن يــدي، وإل رقبــىت ف نظــرت إل الجــرح الــذي يــ�ف
حاولــت فهــم مــا يحــدث، تركــت األرض ونظــرت إل المــرآة، رأيــت 
ــَى. ســألت: 

ُ
ة بلوريــة، وكذلــك وجــه ن وجــىي متكــً�ا إل قطــع صغــ�ي

ــَى أم المــرآة؟!
ُ
ي ن مــن الــذي كان يكلمــىف

ي  ي أمي خــارج الحجــرة وهي تحــاول تهدئتهــا، كأن خــروحب دفعتــىف
ســيحل أزمتهــا! جســدي ال يــزال واقًفــا صلًبــا لــم يهــدأ بعــد.

ت المــرآة، وتكــ�َّ  ي الشــوارع بجســد غاضــب، تكــ�َّ
انطلقــت �ف

ي عــى العالــم، لــن أرى شــيًئا ممــا 
، فقــدت نافــذ�ت معهــا جــزء مــن روحي
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ــَى ســتطول 
ُ
ن ف  ي وبــ�ي ي بعــد اليــوم، والمســافة بيــىف ي غيــا�ب

يحــدث �ف
أكــ�ث بعــد مــا حــدث. ســألت نفــ�ي مــا الــذي حــدث؟! كيــف احتــال 
ــَى إل كدمــات وجــروح؟! هــل آذيــت اإلنســانة الوحيــدة 

ُ
ن جســد 

ي أحبهــا؟! كيــف تكــ�ت المــرآة عــى جســدها، هــل فعلهــا رجــل  الــىت
ي  ي رجولــىت

بتشــكيكه �ف ي 
اســتفز�ف أمامهــم؟!  متهًمــا  ي  ليجعلــىف المــرآة 

أنــا؟!  هــو  المــرآة  لكــن رجــل   ، ي حفرهــا لي الــىت الحفــرة  ي 
�ف ي  ليوقعــىف

ي 
ي �ف بطريقــة معقــدة صــارت المــرآة أنــا! صــارت المــرآة ذكــًرا يناطحــىف

، يســتخدم روحي  ي  مــن أن يخدمــىف
ً

مبــارزة ديــوك غــ�ي متكافئــة، بــدل
ي النهايــة عــى كل حــال! 

ي، يســتخدم »أنــاي« ضــدي، فــزت �ف لتدمــ�ي

ــَى مذعــوًرا يقــول: 
ُ
هبطــت كآبــة عــى صــدري، وتذكــرت وجــه ن

ي  »مابــك أيهــا المجنــون؟!« يشــبه وجــه ســعيد وقــت غرســت ســكيىف
ي وتصدق ما حدث؟! َى الثمن! كيف ستســامحىف

ُ
داخله، دفعت ن

ء آخــر،  ي
ي �ش

جلســت عــى الرصيــف أحــاول النســيان، والتفكــ�ي �ف
، نظــرت إل جســدي ال يــزال  ي ي تطوقــىف لــن أستســلم لتلــك الكآبــة الــىت

هائًجــا، قلــت: لــن يهــدأ حــىت يقابــل زوجــة ســعيد!
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حكاية تخجل المرآة من 
حكيها!
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رُت الذهــاب لرؤيــة زوجــة  ظللــت تائًهــا لســاعات طويلــة بعــد أن قــرَّ
سعيد، وبينما أنا حبيس شوارع ال أعرفها ظهرت أمامي زوجة سعيد، 
تنــادي بصــوت  أنــا؟!  تتبخــ�ت عــى الرصيــف، تقــول بثقــة: مــن مثــىي 
وتضحــك!  ي  مــىف فتنفلــت  نحوهــا؛  أهــرول  تعــال!  الصــدى:  ي 

�ف د  دَّ يــ�ت
وســط  ي  تقتلــىف بنظــرات  تمــوء   ، ي

يرتــحف وال  الصلــب  جســدي  فيثــور 
 

ً
ســحب مــن الغبــار، ترتــدي قميًصــا أزرق بلــون الســماء، كنــت مثقــا

، لــن يخفــف أوجــاعي  ، وموجوًعــا مــن نفــ�ي ف ــَى وكريســت�ي
ُ
بحكايــة ن

ســوى امــرأة ملكــة تعتــىي عــرش الســماء بقميــص نــوم أزرق.

− ي أنا بردان!	 دفيىف

− وأنا حرانة!	

ي عــى 
فوجئــت بهــا تخلــع مالبســها لتصبــح عاريــة تماًمــا، تســتلىت

جســدها  عــى  الخشــن  ملمســه  ــس  تتحسَّ عليــه،  د  وتتمــدَّ الرصيــف 
الطــري، يداعبهــا ببعــض طوبــه الصغــ�ي الــذي يحفــر لحمهــا وينغــرس 

بداخلــه!

− ي الشارع؟!	
�ف

− عادي إحنا ما بنعملش حاجة نتكسف منها!	

− هيتفرجوا علينا!	

− ا بيتفرجوا عى طول.	 ما ُهمَّ

ي نســيت 
ي الشــارع، لكــىفَّ

دُت جوارهــا وأنــا أحمــل َهــمَّ الوجــود �ف تمــدَّ
ِقــٌد كأن شمًســا  ُمتَّ ، جســدي  ي ثيــا�ب ي 

َعــىفِّ تخلــع  بــدأت  ف  ء حــ�ي ي
كل �ش
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ي األزرق نحــو 
قــت داخلــه، اندمجــت مــع ســمائها الرحبــة، يشــد�ف أ�ش

، مكمنــه  ي
ي بجــذوة اشــتعاله الكــو�ف

ف التــىت بــركا�ف المجهــول، رصْخــُت حــ�ي
ي أنــا وهي خلقنــا مــن أرض واحــدة، نقــذف ِحَمًمــا  ــىف

َّ
ــأ داخلهــا، كأن المخبَّ

قــا لســنوات وعــادا ألصلهمــا،  واحــدة عــى رصيــف الشــارع، توأمــان اف�ت
ئــان عــن العالــم بســحب وشــموس. مخبَّ

وبينمــا كنــت أهــذي بنشــوة الفــرح العــارم، أســتمتع بوجــ�ي الرائــع، 
ارتبكــت   ، وجــىي عــى  يــد  ي  صفعتــىف فورانــه،  مــن  جســدي  ي 

حف يســ�ت
وانتفضُت واقًفا، توالت عى جسدي الركالت والصفعات، سمعتهم 

يقولــون:

− مع قطة يا نجس!	

باتهم المتالحقة،   لم أفهم، ولم تكن هناك فرصة للفهم وسط رصف
ي ســبقتها، نظــرت إل  بــة وأخــرى أتلــىت ســبة أســوأ مــن الــىت ف كل رصف وبــ�ي
الفعــل  بهــذا  ئ  فــوحب ، كمــن  تبــكي المهــدرة عــى األرض عاريــة  ي  رجولــىت
أمــامي فرصــة للدفــاع عــن  لــم يكــن  ي الشــارع، 

يــن �ف المارِّ ف مــن  المشــ�ي
ف   ح�ي

ً
ُت كل من أحبهم، خذلُتها أول

ْ
بة، خذلتها كما خذل ي المحبَّ توأمىت

قتلــت ســعيًدا زوجهــا، وهــا أنــا أخذلهــا ثانيــة، كنــت خائًفــا! واألصــح أن 
ي إل البيــت، 

ــا، تركــت أقــدامي للريــــــح تأخــذ�ف
ً
 وجبان

ً
ي كنــت نــدل ــىف

َّ
أقــول إن

ــتُّ للخلــف، وجدتهــم يمســكون بهــا، يرفعــون جســدها عــن  ف تلفَّ حــ�ي
ف  ف غاضبتــ�ي ي وضــع اســتعداد بشــعر منتصــب وعينــ�ي

األرض، وقفــْت �ف
ي بــال شــك! ي أجســادهم، هي )أرجــل( مــىف

وأســنان َتــَودُّ لــو تنغــرس �ف
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ي 
أمطــر�ف الــذي  الســباب  مطــر  ــف 

َّ
وتوق لرؤيتهــا،  ثورتهــم  هــدأت 

ف يحاولــون تهدئتهــا وهــم يربتــون عــى ظهرهــا  ــوا واقفــ�ي
ُّ
منــذ قليــل، ظل

َّ بمكر وتبتســم  ف أيديهم هادئة وديعة، تنظر إلي العاري، اســتحالت ب�ي
ي هــدوء!

وهي تهــزُّ ذيلهــا �ف
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كريستين قطة سبعينية 
ضخمة.
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ي 
البيــت أشــبه ببقايــا عالــم هــدأ بعــد إعصــار مدمــر؛ أمي تنتظــر�ف

ي وجــىي ســم كلماتهــا:
لتبــخ �ف

− أنــا ظلمتهــا مــرة لمــا خبيــت عليهــا أنــك تعبــان، كان عنــدي 	
 ، ي

ف أظلمهــا تــا�ف أمــل تخــف لمــا حياتــك تســتقر، بــس أنــا مــا ليــش عــ�ي
ي تطلقهــا!

وح للدكتــور يبــىت لــو مــش هــ�ت

قلت باستسالم:

− َى؟!	
ُ
ف ن ف�ي

− مــا 	 إنهــا  أنــا حلفــت عليهــا  بــس  تــروح ألهلهــا  كانــت عايــزة 
نفســها. عــى  وقافلــة  يــة  األن�ت أوضــة  ي 

�ف هي  بالليــل،  تمشــيش 

− ؟!	 ي خايفة مىف

عليهــا  البــاب  لتغلــق  حجرتهــا  ودخلــت  ي  وتركتــىف ُتِجــب  لــم 
ا، رصت مستســلًما  ي ُمــرًّ

ي وبلعــُت ريــىت بالمفتــاح أيًضــا! أغلقــُت عيــىف
فُّ  يحهم، جســدي َيــ�ئِ لفكــرة الذهــاب إل الطبيــب إن كان ذلــك ســ�ي
مــن الــركالت المطبوعــة عليــه، ووجــىي ُمَهــان بصفعــات حاميــة، كل 
ي ظلمتهــا  ــَى الــىت

ُ
، ون ــص نــومي ، األرق الــذي ينغِّ ي جــزء بداخــىي يؤلمــىف

ف أغلقــْت عــى نفســها  ، حــىت أمي أشــفقُت عليهــا ألول مــرة حــ�ي مــ�ي
ي عينيهــا مــن طفلهــا الوحيــد، ســألت 

ف رأيــت الخــوف �ف الحجــرة، حــ�ي
لهــا  ؟! وضعــْت لي الســم! ووضعــُت  : مــاذا فعلــت أمي مــ�ي نفــ�ي
؟!  ي

الخــوف، نحــن متعــادالن اآلن! هــل رصت وحًشــا بجســد إنســا�ف
ا  ئ جــدًّ ِّ ا، أنــا ســىي ًئا جــدًّ لــن تحتــاج األفــالم الهنديــة الكثــ�ي ألصبــح ســيِّ

بالفعــل دون أي مجهــود.
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َى وقلت بصوت حاٍن:
ُ
ي عن ن خبطت الباب الذي يفصلىف

− أنا آسف!	

− 	!...

− 	! ما كنتش أقصد أأذيكي

− 	!...

− ا، قولي أي حاجة.	 ي عليَّ طب ُردِّ

− مش عايزة أسمع صوتك!	

ي عالــم 
إليهــا، كنــت وحيــًدا �ف البــاب تتوســل  ي عــى 

ــا�ت
َّ
تركــت دق

ة، ال�يــر مقلــوب، المــرآة مكســورة إل قطــع  َخــِرب، الحجــرة مبعــ�ث
 ، ي ة تمــأل أرضيــة الحجــرة، واإلضــاءة تتالعــب بأعصــا�ب زجاجيــة صغــ�ي
الوحيــد  ي  النــاحب أنــا  باهًتــا قاســًيا؟! وأبــدو  ا  ً العالــم مغــ�ب يبــدو  لمــاذا 

! الــذي بــىت

ا الفــو�ف عــى حالهــا، 
ً
ألقيــت جســدي المتعــب عــى ال�يــر تــارك

 ! ونمــت كمــًدا، لــم أســتيقظ إال عــى إعصــار آخــر ُينــِىي كل مــا تبــىتَّ
رصخــة عاليــة! ثــم خبطــة هــزت األرض مــن تحــت أرجلنــا! ارتعدنــا 
ف   حــ�ي

ً
َّ لكنهــا اطمأنــت قليــا ! خرجــت أمي مفزوعــة تنظــر إلي ف واقفــ�ي

ي مصيبــة جديــدة، قفــزت 
ب �ف أتســبَّ نائًمــا ولــم  ي كنــت  ــىف

َّ
أن أدركــت 

ف منبطحــة عــى األرض أمــام  عيوننــا مــن النوافــذ، شــاهدت كريســت�ي
ي دمهــا! ارتعبــت لهيئتهــا بجســدها الضخــم 

مدخــل العمــارة غارقــة �ف
تعتــىي  رأوهــا  إنهــم  قالــوا  ث!  تلــوَّ الــذي  الناصــع  األبيــض  وجلدهــا 
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ي بنفســها مــن األعــى، تتهــاَدى مــع الجاذبيــة  ســطوح العمــارة وُتلــىتِ
المــوت،  قبضــة  ي 

�ف ب 
َّ

تتعــذ كهــا  ت�ت ولــم  عليهــا  حنونــة  ي كانــت  الــىت
ي لحظتهــا!

َضــْت عليهــا �ف
َ
ق

 ! ف َســَقْطُت عــى األرض مــن المفاجــأة والرعــب! ماتــت كريســت�ي
ــٌت آخــر! وأنــا الســبب! لقــد كنــت أحبهــا! َميِّ

ل   ف المــ�ف بــاب  ف  يهــ�ت الموقــف،  لتــدارك  وقــت  هنــاك  يكــن  لــم 
بخبطــات غاضبــة، تعالــت صيحــات أهــل المنطقــة وســمعت اســ�ي 
الشــقة خلفهــا  بــاب  أمي وأغلقــت  ُيقــال بغضــب وغيــظ، خرجــت 
مــن  ــَى 

ُ
ن ل، خرجــت  ف المــ�ف اقتحــام  مــن  وتمنعهــم  معهــم  لتتفاهــم 
: أبــكي ي حضنهــا 

�ف ارتميــت  رأيتهــا  عندمــا  يــه،  األن�ت حجــرة 

− 	! ف أنا قتلت كريست�ي

أمي  َتِكيــل  بينمــا  الســماء،  يشــق  نشــيجنا   
َ

وَعــا أيًضــا  بكــت هي 
ي مبــارزة قويــة خــا�ة، 

ــا- ألهــل المنطقــة �ف
ً
الكلمــات- والســباب أحيان

ون  كثــ�ي وهــم  الشــجاعة  تغلــب  ة  الكــ�ث بالتأكيــد،  أمي  ســتخ� 
ون ســوى عــى   يمــرُّ

َّ
ْقِســم أل

ُ
، وأمي وحيــدة ت غاضبــون يريــدون قتــىي

ا بالقطــط قبــل الحــادث، 
ً
ي ممســك

، يقولــون إنهــم رأو�ف
ً

جســدها أول
ي الشــوارع 

ي �ف
ي أمــ�ش ــىف

َّ
هــم أنهــا مصادفــة، يقــول لهــا عــم عــىي إن فتخ�ب

ف ده الىي  ت وخرفت، م�ي عارًيا فجًرا، فتحدجه أمي وتقول: أنت ك�ب
ي مــن المنطقــة 

عريــان؟! يقولــون: هي كلمــة واحــدة، لــو مــش هيمــ�ش
وح  هــ�ي مــش  الطيبــة  الســت  دم  قدامــك،  هندبحــه  ســكات  مــن 

t.me/qurssan



148

هــدر، لــو معندهــاش والد يجيبــوا حقهــا، إحنــا والدهــا. صمتــت أمي 
وتحدثــت بصــوت منخفــض كمــن يحــاول تفــادي الموجــة العاليــة 

ء. ي
ي ســَتذهب بــكل �ش الــىت

ق البــاب، كأننــا معتقلــون  ي تطــوِّ كنــت مرعوًبــا مــن الفــو�ف الــىت
ي الشــارع 

ي �ف ي ويســحلونىف ي عقــىي يســحبونىف
بــال محاكمــة، رأيتهــم �ف

ي الجــزار فيســ�ي هللا: »بســم هللا، هللا 
حــىت محــل الجــزارة، ثــم يــأ�ت

ي وعــى وجهــه ابتســامة! بينمــا يقــوم أطفــال  ْحــر رقبــىت
َ
«، ويبــدأ ن أكــ�ب

الشــارع بالــرصاخ والتهليــل، ومحاولــة لمــس جســدي بأيديهــم، ومــع 
ي  صــىف

ِّ
، يخل ي ئ مــن أســفل مــىف انفجــار الــدم مــن الوريــد، ينســال مــاء دا�ف

مــن آخــر ألــم كنــت أشــعر بــه، ألحــس راحــة العبــور إل المــوت دون 
ــص. أي منغِّ

− ي النهــاردة، 	
ــَى، هيقتلــو�ف

ُ
ماتســبنيش أرجــوِك، أرجــوِك يــا ن

ف زي مــا قابلــت ســعيد، أنــا مــش خايــف مــن المــوت،  هقابــل كريســت�ي
! ف بــس مــش عايــز أقابــل كريســت�ي

ســخة بدمهــا، وأنــا  ف ملفوفــة بمــالءة ملونــة ُمتَّ وتخيلــت كريســت�ي
ي وجىي بمخالب 

واقف عند قدميها، تنفض عنها الغطاء وتك�ش �ف
ي غضــب.

ي منتصــب، وذيــل يتحــرك كالبنــدول �ف
ة وشــعر ُبــىفِّ كبــ�ي

بــكاء  ي 
، فانفجــرت �ف الــذي أصــاب بنطــالي بالبلــل  ــَى 

ُ
ن أحســت 

؟! أم تبــكي عــى حالهــا؟!  مكتــوم، ال أعــرف هــل كانــت تبــكي مــن أجــىي
ي منــذ زمــن. ال يهــم! لقــد رأيتهــا ألول مــرة تحبــىف
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− بــس 	 هتصلــح،  حاجــة  أبــًدا! كل  هســيبك  مــش  معــاك  أنــا 
للدكتــور! نــروح  ي 

أوعــد�ف

− َى؟!	
ُ
هو أنا تعبان يا ن

− آه، تعبان أوي!	

− ؟!	 ي أنِت بتحبيىف

− ك، وما قدرش أشوفك كده!	 طبًعا بحبَّ

َى بتعجب:
ُ
ساد صمت فوق رؤوسنا فقطعته ن

− أنت عندك شك؟!	

− يحكم!	 ي أي مكان لو ده ه�ي
ي �ف

و�ف ودُّ

ــَى 
ُ
ن تركــت  اإلســعاف،  �ينــة  ســمعُت  باستســالم،  أومــأُت 

ــة  بَّ
َ
ت األعــى  مــن  يبــدو  ف  جســد كريســت�ي رأيــت  لألســفل؛  ونظــرت 

ف أمعنــت النظــر وجــدت تضخــم الجثــة ســببه  ــم، وحــ�ي عاليــة تتضخَّ
عــت حــول جســدها، كنــت أعلــم أن القطــط  ي تجمَّ مئــات القطــط الــىت
ًدا،  ف ســتعود لتنتقــم، المــواء يعلــو مهــدِّ ُتْحِييهــا اآلن، وأن كريســت�ي
قــادرة  الوقــت ستســتحيل قطــة ســبعينية ضخمــة  مــع  ف  وكريســت�ي

عــى قتــل فــأر صغــ�ي بنظــرة واحــدة!

ي ســكان الشــارع،  ــَى مــن الشــباك حــىت ال تثــ�ي هيئــىت
ُ
ي ن أدخلتــىف

م الموقــف  ، وأي تــرصف ال يحــ�ت ف أنــا بالنســبة إليهــم قتلــت كريســت�ي
ف بعــد. ي لــم تأخــذ حــق كريســت�ي ونه إهانــة لرجولتهــم الــىت ســيعت�ب
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تبــكي  ال  أمي  تســتعطفهم،  تبــكي وهي  الســلم  عــى  أمي  ســمعت 
ي  ، ســقوطه يعــىف ُت أعلــم أن هــذا هــو جدارهــا األخــ�ي بســهولة، رِصْ

. ي
مــو�ت

ألقيت نظرة أخرى عى الشارع دون أن يقفز رأ�ي من النافذة، 
ــد  ! اختــىف جســدها! لــم أجــد ســوى القطــط تتفقَّ ف لــم أجــد كريســت�ي

! ي
المــكان، وتلعــق بقايــا الــدم، صــارت حيــة اآلن تبحــث َعــىفِّ

ف قبــل  مــن حســن الحــظ أن هنــاك أكــ�ث مــن شــخص رأى كريســت�ي
ي بنفســها، ومــن حســن الحــظ أيًضــا أن أحــًدا منهــم لــم يقــل  ــىتِ

ْ
أن ُتل

ف ليقتلهــا. أن هنــاك مــن دفــع كريســت�ي

دخلت أمي إل الشقة بعد هدوء العاصفة منهكة تائهة صارمة، 
ي مثــل هــذا الموقــف، قالــت بجمــود غــ�ي 

لــم تتخيــل يوًمــا أن تقــف �ف
قابــل للنقاش:

− 	. ي
ي لجوزك هدوم وحاجات شخصية عشان هنم�ش حرصف

− ؟!	 ف وح ف�ي ه�ف

− مستشىف ...!	

قلت متعجًبا:

− ؟!	 ف بتاعة المجان�ي

− الــىي 	 الوحيــدة  الحاجــة  دي   ، ي
تــا�ف حــل  فيــش  مــا  أيــوه! 

هيقتلــوك! روحتــش  مــا  لــو  ِتْتهم، 
ِّ
ســك
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− بس أنا مش مجنون! مش مجنون!	

− ده مش وقت كالم، حرصف نفسك ب�عة!	
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)16(

استقبال ال يرحب بالزائرين.
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ــَى نــ�ع الخــى وســط الجمــع الــذي يرقبنــا، 
ُ
تحركنــا أنــا وأمي ون

موســومون بعــاٍر ال أفهمــه، كأننــا ذاهبــون لتنفيــذ حكــم صــدر ضدنــا، 
نــا مذنبــون وعلينــا أن نشــعر بالنــدم، أخفيــت رأ�ي 

َّ
حكــم ُيثِبــت أن

ي 
ْســَع لخوضهــا، لكــىفَّ

َ
أ لــم  ي حــرب 

داخــل صــدري، كنــت مهزوًمــا �ف
ي الوحيــد  ي النــاحب ــىف

َّ
ل نتائجهــا حــىت النهايــة، ظنْنــُت كذًبــا أن ســأتحمَّ

جــوا ســواي، اآلن 
َ
ي هــذا العالــم الخــِرب، والحقيقــة أنهــم جميًعــا ن

�ف
ف الحيــة  ف الميتــة، بينمــا تركــوا كريســت�ي يتكالبــون عــى خدمــة كريســت�ي
الحقيقــة،  ف  أدركــت كريســت�ي ربمــا  قطــط!  بســت  غيابهــم  ض  ُتَعــوِّ

أدركــت أن القطــط قــادرة عــى إحيائهــا والبــ�ش ال!

نــا داخــل صحــراء، 
َّ
ــا كأن

ً
ء هادئ ي

بــدا كل �ش ي شــارع المستشــىف 
�ف

. ي
أدركــت وقتهــا أن الحكــم الــذي صــدر ضــدي هــو النــىف

عــى  تســتند  الطبيبــة،  هنــاك وجدنــا  االســتقبال،  َمَرْرنــا بطرقــة 
مكتــب قديــم، ســلمت عليهــا أمي بطريقــة ودودة، ثــم بــدأ الحديــث 

ي غــ�ي موجــود! ــىف
َّ
ي كأن

َعــىفِّ

− المــرة 	  ، بكتــ�ي أشــد  دي  المــرة  بــس   ، ي
تــا�ف النوبــة  رجعتلــه 

ِبِعــد عــن المدينــة الجامعيــة الدنيــا  الــىي فاتــت فــاق ب�عــة، ولمــا 
اســتقرت.

− معاِك الروشتة بتاعته.	

− ِتك كتبتيها آخر مرة؟	 الىي حرصف

− آه.	
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− 	. ىي
اتفضَّ

− ي البيــت، أنــا 	
د لــه نــوع كمــان ويكمــل عالجــه �ف أنــا ممكــن أزوِّ

شــايفاه هــادي مــش محتــاج حجــز.

َمْن يعاين بضاعة:
َ
َّ ك َقت نظرة �يعة عىي

ْ
ل
َ
أ

− ال، أبــوس إيــدك! مــش هينفــع البيــت خالــص! النهــاردة هــاج 	
وبــهــدل مراتــه وأهــل الحــارة هيقتلــوه لــو رجــع!

− ي 	
بــس أنــا معنديــش أماكــن للحجــز النهــاردة، بكــرة الصبــح �ف

ي الصبــح  ي بيــه وتيــحب حــاالت أكيــد هتخــرج، ممكــن تــروحي دلوقــىت
لــه. بــدري، بــإذن هللا هدخَّ

− ما ينفعش يرجع، هيقتلوه!	

− ؟! ده مريــض الزم يتاخــد 	 ف ي إيــه يقتلــوه؟! همــا متخلفــ�ي يعــىف
؟! ف ف فــ�ي بالراحــة، أســتغفر هللا العظيــم، وبعديــن هــو إحنــا عايشــ�ي

− ي 	
ي أي حتــة النهــاردة إن شــاهلل عــى األرض �ف

طــب ِنَبــات �ف
! المستشــىف

− ي االستقبال للصبح.	
خالص ممكن تستنوا �ف

؟! نوبــة! روشــتة!  ي
: هــل كانــت تلــك المحادثــة عــىفِّ ســألت نفــ�ي

ي  تــىف ف أخ�ب ي أمي حــ�ي حجــز! هــل أتيــت إل هنــا مــن قبــل؟! هــل خدعتــىف
ًبــا،  ء كان مرتَّ ي

أن هــذا قــرار أهــل الحــارة وليــس قرارهــا، يبــدو أن كل �ش
فعلتهــا ثانيــة!
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ي  لــىتِ
ُ
أ أن  يــت  تمنَّ ــل،  يتعطَّ أن  ي  لقلــىب تمنيــت  اللحظــة  تلــك  ي 

�ف
، أتهادى ببطء مع الهواء، بالتأكيد سيقفون  ف بنف�ي جوار كريست�ي
ويســاعدون  موتاهــم،  محاســن  ويذكــرون  المــوت،  بعــد  جــواري 
ــح، وسينســون أنهــم كادوا  ـ ـ ـ ي أمــور الدفــن واســتخراج التصاريـ

أمي �ف
ي مــن قبــل. يقتلونــىف

 ، وفــو�ف ضوضــاء  وســط  شــاب  ومعهــم  رجــال  ة  عــ�ش دخــل 
ف دخل إل االســتقبال انفلت  يمســكون به جيًدا ليوقفوا ثورته، ح�ي
ف أيديهــم كثــور هائــج، وأطــاح بالمكتــب الــذي تســتند إليــه  مــن بــ�ي
إخفاَءهــا،  ــْت 

َ
حاَول وإن  الخــوف  مالمــح  عليهــا  ظهــرت  الطبيبــة، 

وصــل العمــال �يًعــا والممرضــات وأفــراد األمــن كأنهــم ســينقذون 
ي الوقت 

ي لحظات صار مقيًدا بال�ير، �ف
، �ف البالد من مجرم خط�ي

الــذي أعطــت فيــه الطبيبــة »أوردر« بحقنــة »نيوريــل«، وقالــت:

− هنحجزه بكرة.	

ي مــكان واحــد؟! نظــرت إل أمي 
هــل ســأكون أنــا وهــذا المجنــون �ف

منتهــًزا الفرصــة ألبرهــن عــى خطــإ مــا نفعلــه، ســألتها باســتعطاف:

− ي ابنك الوحيد هنا؟!	 هتسيىب

جيب:
ُ
دت وهي ت تنهَّ

− ! بس قضا أخف من قضا!	 ي عى عيىف

− ل ونــروح مــكان 	 مــا تعمليــش حجــة النــاس، إحنــا ممكــن نعــزِّ
ي خــروف هتدبحــوه عــى العيــد!

ــا كأ�ف ي ِبيَّ
، لكــن تضــحِّ ي

تــا�ف
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−  لو سبتك دقيقة برة!	
ً

ي بيك فعا
أنا أبىت بضحِّ

− ؟!	 ي للدرجادي بتكرهيىف

، ثم قالت بغيظ شخص فاض به:
ً

َّ طويا نظرت إلي

− آه!	

ون كالذبــاب، كيــف  ف كثــ�ي الهائجــ�ي أن  الليــل  طــوال  الحظــت 
ي الدنيــا، 

ي الشــوارع؟! لــم أشــعر يوًمــا بوجودهــم �ف
لــم أنتبــه لهــم �ف

َ�ِهــم الذيــن يرمــون بهــم أمــام الطبيبــة كمــن يحــاول 
ُ
يأتــون بصحبــة أ

مثــل:  ســمعت كلمــات  وأرهقــه،  بــه  التصــق  َوَســخ  مــن  ــص 
ُّ
التخل

ــل  يهــا تبطَّ
ِّ
، عاماللنــا مشــاكل مــع كل النــاس، خل »خلصينــا منهــا بــىت

، شــوفلنا مــكان النهــاردة، أنــا  ي
كالم، إحنــا مــش هنســتحمل يــوم تــا�ف

ي أخويــا هــو الــىي بيموتــه  ــال لــو شــفىت ، أومَّ ي بتــوش لحــد دلوقــىت مرصف
لــو مــا اتحجــزش النهــاردة هقتلهولــك«. ب، بــس  رصف

ــا مــا تزعــق 
ً
تتحــدث الطبيبــة بكلمــات قليلــة مــع األهــل، وأحيان

وأن  المــرض،  طبيعــة  إفهامهــم  ي 
�ف الكيــل  بهــا  يفيــض  ف  حــ�ي بهــم 

 
ً

المريــض ينكــر مرضــه، فكيميــاء مخــه بهــا عطــب، تعــىي لهــم مثــال
أفــراد األ�ة: أحــد  تســأل  ــا؛ حيــث  توضيحيًّ

− مــش 	 المــكان ده  المستشــىف وأن  ي 
أنــك مــش �ف لــو قلتلــك 

شــايفه  أنــت  الــىي  وتكــدب  ي  هتصدقــىف عقلــك  ي 
�ف غــ�ي  موجــود 

بعينــك؟!
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يومئ ببالهة!

كان التكتيــف يحــدث بروتينيــة، واألوامــر تتكــرر بنفــس النمــط 
مريــض  بتكتيــف  أوامرهــا  الطبيبــة  تعــىي  أن  قبــل  الليــل،  طــوال 
ي مللــت  ــىف

َّ
جديــد، يكــون التمريــض والعمــال قــد قامــوا بالــالزم، حــىت إن

ي البداية، ما لفت انتباهي هي 
ي �ف

المشهد الذي استول عى حوا�ِّ
ف المــر�ف وأهلهــم؛ األغلبيــة  يتعاملــون بفوقيــة، باعتبــار  العالقــة بــ�ي
مرضاهــم درجــة ثانيــة: »بتــاع ربنــا«، »وبتــاع ربنــا ليــس لــه إال هللا«، 
ي الدنيــا، كيــف 

ي اآلخــرة، والــكل يفكــر �ف
ي الدنيــا وخــ�ي �ف

فهــو عــاٌر �ف
ســيتخلص مــن عــاره بأقــل قــدر مــن المشــكالت؛ يحركــون َعاَرهــم 
ــا أمــام الطبيبــة ليصمتــوا، يســبونهم 

ً
بونهــم أحيان كمــا يشــاؤون، يرصف

بــون ظهورهــم كي ال يحيــدوا عــن  ، ويرصف غالًبــا، يســوقونهم كالحمــ�ي
الطريــق، وعندمــا تلومهــم طبيبــة االســتقبال يــردون بجملــة: »إحنــا 
العالــم  هــذا  دخلــت  نفــ�ي كيــف  ســألت  أساًســا«!  عايزينــه  مــش 

؟! ي
الموِحــش بكامــل إراد�ت

عينهــا  أســفل  بكدمــة  البيــت،  إل  عائــدة  مبكــًرا  ــَى 
ُ
ن غــادرت 

لــو  ي خــارج الســجن، وددت 
بقــا�ئ لتثبــت خطــورة  اســتخدمتها أمي 

بــات  الرصف أتلــىت  ي  ــىف
َّ
أن أشــعر   ، ي

هــذا ورا�ئ أتــرك كل  أن  أغــادر معهــا! 
بــة أتلــىت األخــرى، ليــس هنــاك  ، وقبــل أن أفيــق مــن رصف فــوق رأ�ي
ــَى، 

ُ
ي كل حــدث بصــورة منفصلــة، مــا حــدث مــع ن

وقــت للتفكــ�ي �ف
َمــن وضــع  ، والختــام هنــا،  ف ثــم كريســت�ي ي الشــارع، 

ثــم مــا حــدث �ف
! ي رقبــىت يضــع  أن  فاألفضــل  المطرقــة؟!  تحــت  رأ�ي 
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َى قبل أن ترحل:
ُ
ي أذن ن

همسُت �ف

− بتــك، رجــل المــرآة هــو الــىي عمــل كــده، لــو 	 مــش أنــا الــىي رصف
ك، مــا تقتليــش  ي الدنيــا غــ�ي

ي محبتــش �ف
ضــاق بــك الحــال افتكــري إ�ف

بنتنــا مهمــا حصــل!

شــنطة  أمي  أعطــت  شــيًئا،  تقــل  ولــم  طويلــة  تنهيــدة  ــدت  تنهَّ
لكنهــا  تصديــق  نظــرة  تنتظــران  بعينيهــا  عينــاي  تعلقــت   ، مالبــ�ي
ي وهي تســ�ي  ي عيــىف

ــت �ف
َّ
، ظل َّ انســحبت َتُجــرُّ ثيابهــا، ولــم تنظــر إلي

يتحكــم  األعــى،  مــن  االســتقبال كعــروس يحركهــا خيــط  ي طرقــة 
�ف

. تســ�ي إرادة  بــال  لرغبتــه وهي  وفًقــا  بحركاتهــا 

الطبيبــة   وتســلم  الشــمس  ق  تــ�ش أن  وقبــل   ، ف صامتــ�ي َبَقْينــا 
بــال أهــل  يــن مــن عمرهــا تائهــة،  ي الع�ش

نوبتجيتهــا، دخلــت فتــاة �ف
ي منتصــف االســتقبال، وخلعــت 

حــون حالتهــا، وقفــت �ف معهــا ي�ش
ء! أصابــت  ي

ح بذلــك كل �ش ثيابهــا كاملــة لتصبــح عاريــة تماًمــا وتــ�ش
الطبيبــة: زعقــت  بالشــلل،  ف  العاملــ�ي المفاجــأة 

− طلعولي الرجالة برة!	

األمــن،  ورجــال  العمــال  مــن  الرجــال  بذلــك  تقصــد  وكانــت 
لــم  أمثــالي  للمــر�ف  بالنســبة  أمــا  الســيدات،  العامــالت  مســتدعية 
بعــض  ْحــِدث 

ُ
ن هــوام  مجــرد   ،

ً
رجــال لســنا  نــا 

َّ
لوجودنــا، كأن ث  تكــ�ت

لقلــق. ا
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ف عى الفتاة المسكينة حىت ألبسنها ثيابها، رأيتها جميلة،   تكال�ب
ة طويلــة، وجههــا  ي الشــارع فــ�ت

شــة، يبــدو أنهــا بقيــت �ف حزينــة، مشوَّ
الســبب  لهــذا  ربمــا  مقرفــة،  ســوداء  وثيابهــا  متســخان،  وجســدها 
خلعتهــا، انجرفــت نحوهــا بشــكل غــ�ي مفهــوم، انجــراف َمــن التــىتَ 
إنهــا   : ي

هذيــا�ف مــن  ألفيــق  نفــ�ي  ي 
�ف رصخــت  ثــم  مثلــه،  هــم  بمــن 

قــت أنــك مجنــون مثلهــا؟! مجنونــة! هــل صدَّ

ِم )الشفت(:
ُّ
ي ميعاده لَتَسل

قالت الطبيبة للطبيب الذي أ�ت �ف

− أول حاجة هتتعمل تحليل الحمل عشان األدوية.	
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)17(

مورستان ) أ ( رجال.

t.me/qurssan



164
t.me/qurssan



165

ي الصبــاح ســاقنا العمــال كمــا ُيســاق المجرمــون؛ لــكل واحــد فينــا 
�ف

ي أحدهــم مــن ذراعي بحركــة آليــة  ىف
َ
عامــل يمســكه مــن ذراعــه، أمَســك

ي طرقات المستشــىف 
دون أن ينظر نحوي كأنه ممســٌك بحقيبته، �ف

ئ داخــل تلــك األســوار،  ــا قديًمــا، العالــم ينطــىف ء رماديًّ ي
َبــَدا لي كل �ش

عــى  انطبعــت   
ً
بالهــة لكــنَّ   ، مثــىي األذرع  مشــدودي  آخريــن  أرى 

بأيــٍد مســدلة، ووجــوه غامضــة ال  هــدف  بــال  ون  يســ�ي وجهوهــم؛ 
تعــرف إن كانــت ســعيدة أم حزينــة، غاضبــة أم راضيــة،  وجهوههــم 
ورقــة بيضــاء لــم َيْخُطــْط بهــا أحــد، مــا أســوأ هــذا البيــاض! هــذا العــدم 
هــل  شــخبطة،  أيــة  يصنــع  ال  الــذي  الوجــود  وجــوًدا،  يبــدو  الــذي 

ســأص�ي أبلــَه مثلهــم مــع الوقــت؟!

الهمســات,  ؛  َّ ي
أذ�ف ي 

�ف صــًدى  ء  ي
�ش لــكل  وصــار  قلــق!  ي  انتابــىف

كعــب،  ارتطــام  األرض،  عــى  ســيجارة  انطفــاء  األيــدي،  حركــة 
ب العمــال، أزيــز األبــواب، حــىت اإلضــاءة تــرف 

ُ
زقزقــة عصفــور، تثــاؤ

ء،  ي
لهــا رجــع غــ�ي مســموع، تخفــت وتعلــو، تظلــم وتــىف  ، ي ي عيــىف

�ف
ي  ي وتصيبــىف تبــدو األشــياء عــى بســاطتها مخيفــة، الســاللم تخيفــىف
ــع العمــال ورجــال األمــن، الشــخبطات والحفــر  بــدوار، كذلــك تجمُّ
ي 

ي القديمــة أيــام المذاكــرة �ف
ــرت عــاد�ت

َّ
المرســومة عــى الحائــط، تذك

َعــدِّ الحفــر، نظــرت إل الحائــط جــواري، وســألت: هــل تلــك الحفــر 
صنعهــا أنــاس يئســوا مــن الخــروج مــن هنــا؟! هــل للحفــر حكايــات 

؟! ي
ي حجــر�ت

الحفــر �ف عــن  تختلــف 

ــا عــى عقــىي أن يتــوه 
ً
ي رجفــة مــن الغــد المجهــول؛ خوف أصابتــىف
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ي  ــا مــن أن أستســلم لهــم، مــن أن تخونــىف
ً
وســط العقــول التائهــة، خوف

ي جئــت هنــا بالخطــإ.  ي بكامــل قــواي العقليــة، وأنــىف ــىف
َّ
ي فأنــ�ي أن

ذاكــر�ت
بالتأكيــد، تعمــل تلــك الطبيبــة مــع المخابــرات، ربمــا ال تكــون طبيبــة 
ي 

مــن األســاس، انتحلــت شــخصية طبيبــة لتتمكــن مــن حجــزي، بقــا�ئ
ي فاقــًدا لألهليــة، البقــاء هنــا تعذيــب. هنــا يجعلــىف

، َبَدا عليه القرف،  ي مالمحي
ن �ف بدأ ظىي الذي يس�ي م�ي بالتمعُّ

ة  هكــذا شــعرت، أو ربمــا كان شــعوره بالقــرف يعــود إل أســباب كثــ�ي
، قــد يكــون عــى خــالف مــع زوجتــه بعــد أن رفضــت ليلــة  ي

بعيــدة عــىفِّ
حــب بقســوة، أو أن يكــون ابنــه قــد أغضبــه بعــد أن عــ�ث أبــوه عــى 
 عن مجلة تعرض صوًرا 

ً
علبة ســجائر وســط كتب الدراســة متغافا

ه بهــا؛ ألن  لــن يخــ�ب ي  الــىت وريــة مــن أجــل المعرفــة  عاريــة، فــىي رصف
ف أب وابنــه، أو أن  رئيــس العمــال خصــم  أمــوًرا مثــل تلــك ال تتــم بــ�ي
، ربمــا، كل  ي ي اصطحــا�ب

منــه نصــف يــوم ألنــه تأخــر خمــس دقائــق �ف
لــم  الجميــع؟!  مثــل  األمــور  تلــك  ي  تضايقــىف ال  لمــاذا  ممكــن!  ء  ي

�ش
ث  كــة، ولــم أكــ�ت ي جــواب تهديــد مــن ال�ش

َيــِرُد�ف ف  أكــن أغضــب حــ�ي
ذلــك  هــو  ي  يضايقــىف مــا   المرتــب، كل  َتْقِصــُم  ي  الــىت للخصومــات 
الــذي  البــ�ش ولــو للحظــة واحــدة؟! مــا  )الــوش(، لمــاذا ال يصمــت 
واحــدة؟! صــوت  لحظــة  ي 

�ف إذا صمتنــا جميًعــا  نســمعه  أن  يمكــن 
ي ســماُعه! الفــراغ األبــدي! ينقصــىف

ي 
يخــىف [ رجــال(،  أ   [ )عنــ�ب  الالفتــة  قــرأت  فنــا، 

َّ
توق العنــ�ب  أمــام 

ب مــن  البــاب خلفــه طرقــة طويلــة بهــا أ�ة صفــراء متالصقــة، تقــ�ت
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: ي
ي أذ�ف

ي وهمــس �ف
ِّ

؟! أومــأ ِظــى ف �يــًرا، هــل هــذا هــو العنــ�ب الســبع�ي

− كب دماغك هزعلك!	 ، ه�ت ي ي حبيىب
هتسمع الكالم هتبىت

ال  وابتســمت،  وحقــًدا،   
ً

غــا تشــعان  ف  اللتــ�ي عينيــه  إل  نظــرت 
أن  ولــوال  للغايــة،  مضحــك  يقولــه  مــا  أنَّ  شــعرت  لمــاذا؟!  أعــرف 
ي بعــد 

األوضــاع ســيئة؛ لضحكــت بصــوت مرتفــع. أغلــق البــاب خلــىف
الممرضــة: ألــىت جملــة إل  أن 

− ج حد.	 ي له �ير عقبال ما تخرَّ
الدكتورة بتقول ِلك: شو�ف

− تبــىت 	 لمــا  �ايــر!  مافيــش  حجــري؟!  عــى  ؟!  ف فــ�ي ُمــه  هنيِّ
ناقــص  بقــا،  حجــز  هيبطلــوا  مــش  هــم  تتكلــم،  تبــىتَ  حــد  ج  تخــرَّ

الشــوارع! مــن  يلموهــم 

نظــرت إل العامــل ذي الشــوارب الغليظــة والمشــية العســكرية، 
ورفعــت إصبــ�ي بحركــة بذيئــة! انتبــه إليهــا قبــل أن يغــادر؛ لكنــه لــم 
َّ كمــا ينظــر مديــر إل طالــب أخطــأ،  يغضــب! عــى العكــس، نظــر إلي
مديــر يعلــم قدرتــه عــى فعــص هــذا الطالــب الجاهــل ببواطــن األمور.

تلــك  خمســينية،  خالعــة  لكنهــا  بخالعــة،  الممرضــة  ضحكــت 
ة«! مالــت  ي تمارســها دون لــوم أو تأنيــب باعتبــار أنهــا »ســت كبــ�ي الــىت

نحــوي وهي تكمــل ضحكتهــا:

− 	! شكلك مش هتجيبها ال�ب
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ثم ربتت عى ظهري بحنان أم:

− خىي بالك ده غشيم وأهبل، خليك أنت العاقل!	

ثم قالت تحدث نفسها:

− ــه المفــروض 	 أنــا مــش عارفــة الراجــل ده طلقينــه ليــه، حقَّ
ي عنــ�ب مــن العنابــر.

يبــىت �ف

ا: نادتها امرأة بدت أك�ب منها سنًّ

− ص شغل، أنا جايبة فالفل سخنة.	
َّ
يال نخل

طــوال  أفعلهــا  لــم  حركــة كتلــك،  عــى  أُت  تجــرَّ أعــرف كيــف  ال 
ي الخــارج، أخــ�ش 

ي كنــت أخــ�ش غضبهــم �ف ــىف
َّ
ي الســابقة، ربمــا ألن

حيــا�ت
ي هنــا، مــا الــذي سأخشــاه هنــا؟!  ي أمامهــم، رغــم ذلــك ألقــوا �ب هيئــىت
ي 

ليــس هنــاك أســوأ ممــا حــدث ليحــدث، وإذا حــدث لــك أســوأ مــا �ف
الكــون فلــن تخــاف شــيًئا، ليــس هنــاك مــا تخــ�ه!

ي فــرح، رأيتــه ألًفــا واقًفــا رفيًعــا 
 �ف

ً
نظــرت إل إصبــ�ي وأوقفتــه ثانيــة

ي 
ئ بمــو�ت ي وجــه أهــل الشــارع غــ�ي عــا�ب

ا! رأيــت نفــ�ي أرفعــه �ف حــادًّ
 ، ــُث عــن الغضــب داخــىي ا األمــر، وصــار ُيَنفِّ ً ي كثــ�ي وتهديدهــم، أراحــىف
، رفعتــه  ف نفــ�ي ي وبــ�ي وبقيــت أليــام كلمــا شــعرت بالغضــب رفعتــه بيــىف
ف المتوحشــة، ووجــه ســعيد، وعــم عــىي  ، ووجــه كريســت�ي ي وجــه أمي

�ف
بــال ســبب واضــح، ولرجــل  ي 

بــو�ف الذيــن رصف الشــارع  جارنــا، ورجــال 
ي تــركي 

ي بُنــَى، ولُنــَى إذا فكــرت يوًمــا �ف المــرآة الــذي أفســد عالقــىت
وقتــل ابنتنــا!
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عرفت بعد دقائق المقصود )بالشغل( الذي وصفته الممرضة، 
للمــر�ف  أوامــر  ة  وِعــدَّ والعمــال،  األمــن  لرجــال  نــداءات  ة  ِعــدَّ بعــد 
، ُتخــِرج الممرضــة  ف ف متوازيــ�ي ي صفــ�ي

، وقــف العنــ�ب كلــه �ف ي العنــ�ب
�ف

ي فمــه، وخلفــه 
ي يــده، ليضعــه �يًعــا �ف

لــكل منهــم دواءه وتضعــه �ف
كــوب مــاء، ثــم تتأكــد بأنــه ابتلعــه بفتــح فمــه والتنقيــب داخلــه! لــم 
أكــن  لــم  ي وجوههــم، 

�ف أحــد  يبصــق  ولــم  اض،  االعــ�ت أحــد  يحــاول 
ي لــرصف الــدواء. مــا 

ي تنتظــر األخصــا�ئ
ــر�ت

َ
ك

ْ
؛ فَتذ داخــل تلــك الطوابــ�ي

انتبهــت لوجــوده داخــل المشــهد -ولــم يكــن موجــوًدا مــن قبــل- تلــك 
ي بأيــدي العمــال، تبــدو مــن هيئتهــا قاســية مؤلمــة، نظــر  ّ الــىت الِعــِىي
ًحــا؛ لتأخــذ وضــع اإلصبــع  وِّ

َ
ي ورفــع العصــا ُمل

ِّ
لي العامــل الــذي كان ِظــى

ي تهديــد!
المنتصــب، ثــم ابتســم �ف
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)18(

طابور ال ينتهي.
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ي الخامســة عــرًصا 
ي الــذي يتــم �ف

كان لي نصيــب مــن الطابــور الثــا�ف
الثانيــة ظهــًرا،  ي 

تقريًبــا، بعــد أن تتســلم الممرضــات )النوبتجيــة( �ف
وَيتحدثــن ببعــض األحاديــث الجانبيــة الخافتــة، ثــم )يقفلــن التذاكــر( 
اعتــادت  ي  الــىت عيونهــن  بحــركات  علينــا  ْمــَن  وُيَتمِّ الغــذاء،  ــَن 

ْ
ويتناول

المراقبــة.

، حيــث تطــل عليــه ببــاب  حجــرة التمريــض توجــد داخــل العنــ�ب
وشــباك يســمحان بالرؤيــة، نحــن تحــت المراقبــة المســتمرة خــالل 
فَ  يراقــ�بْ يجعلهــن  الــذي  الشــباك  خــالل  ومــن   ، العنــ�ب ي 

�ف حركاتهــن 
. ي أماكنهــنَّ

الوضــع وهــنَّ جلــوس �ف

ي لو وصلت  ىف
َّ
، شعرت أن ي الطابور الذي الح لي ال ينتىي

وقْفُت �ف
لنهايتــه ربمــا أصــل إل حافــة األرض، بعيــًدا عــن تلــك البقعــة تحركــت 
ي 

ِّ
ْيــُت آخــر رجــل داخــل الطابــور، وجــدت أمــامي ِظــى أقــدامي حــىت تعدَّ
ب،  تــرصف عصــا  وحافتهــا  تلــوح  عصــا  األرض  بدايــة  بعصــاه،  ح  يلــوِّ
ف بألــوان لــم  ف ملونتــ�ي ي يــدي، كانــت أكــ�ث مــن حبتــ�ي

وضــع لي الــدواء �ف
ي حفظتهــا بعــد ذلــك، أمســكت الــدواء  ــىف ي ذلــك اليــوم، لكنَّ

ألحظهــا �ف
وهــززت يــدي ألجعلــه يقفــز ثــم ألقيــت بــه عــى وجهــه الغاضــب.

− ان عشان آخد دوا!	 أنا مش عيَّ

بــات  ي رصف
ي عــى حافــة األرض هبطــت عــى ظهــري �ف العصــا الــىت

ي 
م وأنــا أســعل، ويســيل ِمــىفِّ ي أســقط وأتكــوَّ قويــة متســارعة، جعلتــىف

لعاب ممخط ببعض الدماء، وبينما أنا كومة تحاول استكشاف ما 
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ف فيــه الحبــات الثــالث وخلفهــا 
َ

يحــدث، وجــدت فــ�ي ُيفَتــح وُتقــذ
قطــرات مــاء حاولــت تمريــر مــا حــدث بصعوبــة!

ة، قبــل أن يأخــذ الواقــف أمــامي بيــدي،  بقيــت عــى األرض فــ�ت
ي كل جســدي 

، أحسســت بألــم َبِشــٍع، وخــٍز �ف ُت عــى قــدمي
ْ
ــكأ ف اتَّ حــ�ي

ينــ�ش عظــامي ويصــل إل النخــاع.

ي 
�ف  ، عــىي ــ�ئ  يتَّ  ، بكثــ�ي ي 

ِمــىفِّ أطــول  مهيًبــا،  ي 
ِّ

ِظــى بــدا  األعــى  ي 
�ف

البــكاء! وشــك  عــى  وكنــت  يضحــك،  األعــى كان 

ِم )شفت النايت( 
ُّ
ة مساء بعد َتَسل ي العا�ش

الطابور الثالث يتم �ف
ي زحمــة المواصــالت 

، وهمــا الســاعتان اللتــان تِضيعــان �ف ف بســاعت�ي
وارتــداء مالبــس العمــل وتقفيــل التذاكــر، أمــا وجبــة العشــاء فتتناولهــا 

ي الواحــدة صباًحــا بعــد نومنــا.
الممرضــات �ف

لي  ُوِضــع  ف  حــ�ي  ، فُّ َتــ�ئِ جســدي  آالم  الثالــث كانــت  الطابــور  ي 
�ف

بــت كــوب المــاء خلفــه وحــدي. عرفــت  الــدواء تناولتــه �يًعــا و�ش
ح ثــالث  ب المــ�ب وقتهــا لمــاذا ال يقاومــون؟! لــن يتحمــل أحــد الــرصف
لهــا يوًمــا فلــن يقــدر عــى ذلــك أليــام. عرفــت  ــا، ولــو تحمَّ مــرات يوميًّ
أيــة شــخبطة.  بــال  وقتهــا أن عقــىي ســيتوه وســأصبح ورقــة بيضــاء 

ح بعصــاه: يلــوِّ ي وهــو 
ِّ

ِظــى ســمعت صــوت 

− ِديــك بــدأت تســمع الــكالم، مــا كان مــن األول وال 	
َ
شــاطر، أ

أنتــوا مــا بتجــوش غــ�ي بالكربــاج؟!

t.me/qurssan



175

، انفصلــت عــن الطابــور متجًهــا إل  ي لــم أنظــر إليــه كأنــه ال يحدثــىف
ي ال أقــوى فيهــا عــى الغضــب!  �يــري، كنــت ُمتَعًبــا لتلــك الدرجــة الــىت
ي بطبيبــة االســتقبال 

، اليــوم الــذي ال يمــر منــذ لقــا�ئ
ً

كان اليــوم ثقيــا
ي هــذا الجحيــم!

ون ســاعة �ف حــىت تلــك اللحظــة، أربــــع وعــ�ش

عليهــن  البــاب  يغلقــن  الممرضــات  أن  علمــت  �يًعــا،  غفــوت 
ي الداخــل طــوال الليــل، وأحــد العمــال ينــام معنــا؛ ليطلــع 

ف �ف ويبقــ�ي
الليــل.  ي 

ء يحــدث �ف ي
عــى أي �ش

ي وأنــا نائــم، فتحــت 
ــر�ت ء صلــب َيِخــُز مؤخِّ ي

     أحسســت بــ�ش
ــدت مــن حركــة ذلــك الجســم 

َّ
ي الظــالم دون أن أتحــرك، تأك

ي �ف عيــىف
ي مــن أســفل الغطــاء، حــىت اســتقر 

ــر�ت الــذي يــدور ويلــف حــول مؤخِّ
ي الموضــع الــذي يبحــث عنــه، وقتهــا انتفْضــُت وأمســكت بالجســم 

�ف
ي لــم أجــده،  ــىف ، لكنَّ ي

! أمســكت بهــا وأبعدتهــا عــىفِّ ي
ِّ

المتحــرك، عصــا ِظــى
ي العصــا دونــه؟! 

أعلــم أنــه ينــام معنــا، )نوبتجيتــه الليلــة( كيــف تــأ�ت
ف أمســكت العصــا، قفــزت عــى ال�يــر  ي وابتعــد حــ�ي ربمــا خــاف مــىف
َر شــيًئا، 

َ
أ فلــم  النظــر  أمعنــت  هــادئ،  ء  ي

، كل �ش فيمــا حــولي أنظــر 
وأســنان  يبتســم!  ــٌم 

َ
ف األفــق  ي 

�ف بعيــًدا  هنــاك  أن  أحسســت  ي 
لكــىفَّ

ي الظــالم!
صفــراء تلمــع �ف
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)19(

ل إلى  )كتاتونيا( َحيٌّ يتحوَّ
ة! ُجثَّ
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ي اليــوم التــالي أن الزيــارة تبــدأ مــن الثانيــة ظهــًرا وحــىت 
عرفــت �ف

ي نفــ�ي 
ــَى، ممــا أثــار �ف

ُ
ي ولــم تــأِت ن

الرابعــة عــرًصا، أتــت أمي لزيــار�ت
ي البداية لرؤيتها، وددت أن أستنجد بها كما 

بعض القلق، فرحت �ف
؛ حــىت  ي ي أو يســبونىف بونــىف كنــت أشــكو إليهــا أوالد الشــارع عندمــا يرصف

: »عيــل وبيشــتكي ألمــه«، قلــت لهــا: ي ــىف
َّ
ف أن ِعــ�ي ي ُمدَّ

تجنبــو�ف

− ي امبارح!	
بو�ف رصف

− يا لهوي! ليه؟!	

− عشان آخد الدوا.	

− وأخدته؟!	

− ك؟!	 ُهوَّ ده الىي همِّ

− ي إنك ِتِخّف.	 يهمىف

− بــس أنــا مــش َهِخــّف بالعنــد فيــِك! مــش عايــز أشــوفك هنــا 	
! ي

تــا�ف

ي االستقبال، وكيف 
ف ثار �ف تذكرت الرجل الذي قلب المكتب ح�ي

محــاوالت  ال�يــر،  داخــل  التكتيــف  خطــوات  الطبيبــة؟!  توتــرت 
ي تجعلــه يهــدأ مثــل حمــل، وددت أن  تهدئتــه، ثــم تلــك الحقنــة الــىت
ي  أفعــل مثلــه، أن أهيــج كثــور، وأطبــق عــى رقبتهــا فــال تنفلــت مــىف
، أنــا قاتــل بالفطــرة! حفيــد قابيــل!  ف  وهي بجــوار ســعيد وكريســت�ي

َّ
إل

ي  ف يالحقــه النــدم، وتلتصــق �ب لمــاذا لــم يفكــر أحــد أن قابيــل مســك�ي
انقطــع  المــوت راحــة! هابيــل محظــوظ!  وصمــة الجريمــة األول، 
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: ي حبــل أفــكاري عــى يــد الممرضــة الخمســينية وهي تــرصخ �ب

− ت أمك؟!	 دي أمك برُضه، هتموِّ

تصلهــم  هــل  فقــط!  فكــرت  ســأقتلها؟!  ي  ــىف
َّ
أن لهــم  قــال  َمــن 

ي 
ــٍت؟! أحسســت بألــم �ف ي جهــاز َتَنصُّ

أفــكاري؟! هــل يزرعــون بمــحف
؟! نظــرت أمــامي  ي ؟! ومــىت ي ي ال�يــر! َمــن ربطــىف

، كنــت مربوًطــا �ف ذراعي
فرأيت أمي تبكي وهي تمسك رقبتها وتبحث عن الهواء، والممرضة 

ي حنــان وتقــول:
الخمســينية تربــت عــى ظهرهــا �ف

− هيخف ويبىت زي الفل!	

− ة الجايــة بعــد الــىي حصــل، خــدي 	 ي الفــ�ت أنــا مــش هقــدر آحب
، مــش هحلفــك! ي بالــك منــه والنــىب

عالــم  ي 
�ف غبــت   ، ذراعي تلهــب  مــادة صفــراء  وريــدي  ي 

�ف حقنــوا 
آخــر، رأيــت فيــه ســعيد جالًســا عــى المقــى وحولــه الرجــال الذيــن 

يضحكــون. وســخريته  هزلــه  يحبــون 

− الــواد األهبــل فرحــان إنــه عمــل بصبعــه حركــة مــش والبــد! 	
، لكــن راجــل  ي

شــفتم هبــل أكــ�ت مــن كــده، مــا هــو لــو مــرة كنــا قلنــا مــا�ش
طــول بعــرض ومــش قــادر غــ�ي عــى صبعــه!

ي بعيونهم. ي الضحك وهم يطوقونىف
انفجر الرجال �ف

− ي عــى الرصيــف وجــرى، طــب مــش يعمــل 	
النــدل ســاب مــرا�ت

معاهــا الواجــب لآلخــر؟! شــكله مــا بيعرفــش!
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ي كان منهــا: »مــا هــو  ي والــىت توالــت كلماتهــم الهازئــة حــول رجولــىت
ي إيــه منــه؟!« والعجيــب أنهــم لــم يتحدثــوا عنــه وعــن  عيــل! مســتىف

ء! زوجتــه بمــا يــ�ي

− ي أنــا الــىي قتلتــه 	
! مــا خــدش بالــه إ�ف ي العبيــط فاكــر أنــه قتلــىف

مــن غــ�ي مــا يحــس!

لــت العنــ�ب  اســتيقظت نافًضــا أحــالمي الســخيفة عــن ال�يــر، تأمَّ
ــا، أنــا العاقــل الوحيــد بينهــم، أحــاول  الــذي كان )مورســتاَن( حقيقيًّ
، مــا  ي ال تنتــىي ي تلــك الدوامــة الــىت

أن أقــاوم حــىت ال ينفلــت عقــىي �ف
ي حجــرة واحــدة تشــبه طرقــة، يزعقــون 

ف مريًضــا �ف يقــرب مــن ســبع�ي
ــا مــا تخــرج 

ً
ــا، يحدثــون أنفســهم، يضحكــون بــال ســبب، وأحيان

ً
أحيان

ر  ــرِّ
َ
الكلمــات منهــم غــ�ي مفهومــة، أو َيَظــلُّ أحدهــم أياًمــا طويلــة ُيك

ــا 
ً
َ الكلمــات األخــرى، أحيان ــِ�ي

َ
الكلمــة نفســها بنغمــة واحــدة، كأنــه ن

ب زميــل ال�يــر المجــاور بــال ســبب واضــح، كل  يثــور أحدهــم فيــرصف
 مــع تغيــ�ي 

َّ
هــذه الفــو�ف تحــدث والبــاب مغلــق علينــا ال ُيفَتــح إل

ي 
�ف ســاعة  إخراجنــا  يتــم  ــا 

ً
وأحيان األطبــاء،  مــرور  أو  )النوبتجيــات( 

ف أو ثالثــة وســط أوامــر صارمــة، الحالــة  حديقــة المستشــىف كل يومــ�ي
الرابعــة لفتــح البــاب هي عنــد حــدوث كارثــة.

استغرقت طبيبة االستقبال ربــع ساعة فقط للمرور عى العن�ب 
ْرُتهــا، الفــو�ف ال ُتحتمــل، لــن تصــ�ب أكــ�ث مــن 

َ
ومتابعــة الحــاالت، َعذ

ف كل خطــوة وأخــرى هنــاك مــن يهددهــا  ــع ســاعة، تتحــرك، وبــ�ي ـ ربـ
باالنتقــام! لــم تكــن تبــالي بهــم، أو ربمــا اعتــادت األمــر،  هدفهــا أن 
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تخــرج بــأ�ع وقــت، تســاءلت: كيــف ســأص�ب عــى البقــاء هنــا دون 
؟! العقــالء ال يبقــون هنــا ســوى دقائــق! وقفــت عنــد  أن أفقــد عقــىي

: ي �يــري، وســألتىف

− ؟!	 ي عامل إيه دلوقىت

لم أرد، ما الذي سأقوله؟!

− طــب احــكي لي القصــة مــن األول وأنــا هســمعك وأقــول لــك 	
. ي رأ�ي

− ؟!	 ي لو حكيت لك هتصدقيىف

− طبًعا.	

ارتكبــت  ي  ــىف
َّ
أن هــا  أخ�ب أن  ي  يمكنــىف ال  أبــدأ؟!  أيــن  مــن  أعــرف  ال 

ف زوجــة  ي وبــ�ي ــا حــدث بيــىف جريمــة قتــل، وســأخجل مــن إخبارهــا عمَّ
ِحد باألشــياء، فتصبح  ي يذوب ويتَّ

تها أن محف ي الشــارع! أخ�ب
ســعيد �ف

. حيــة مــن حــولي

− تاعبــك، إحنــا هنديــك 	 أكيــد دوبــان مخــك ده  بــس  تمــام، 
خالــص. ده  الموضــوع  تمنــع  أدويــة 

− 	! ي
ي لمعجزة، فاهما�ف

لت مر�ف ال أنا عايزه كده! أنا حوِّ

− بــص 	 لمعجــزات،  لــوا مرضهــم  برضــه حوِّ ُهــمَّ  ـهــم كــده!  زيـ
حواليــك!

− ، أنا مختلف عنهم! 	 ف دول مجان�ي
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− والدتك أو مراتك مخهم بيدوب زيك؟!	

− ال، أنا بس.	

− حواليــك؟! 	 الــىي  عــن  مختلــف  الــىي  بــس  أنــت  واشــمعنا 
أنــت غريــب  ليــه  النــاس؟!  ليــه مــش زي  أنــت  مــا ســألتش نفســك 

النــاس؟! زي  تكونــش  مــا  ليــه  ومختلــف؟! 

ي انتى، وأنها تود االنرصاف.  نظرت إل ساعتها، علمت أن وقىت
ُت وهي تهم بالتحرك:

ْ
ل
ُ
ق

− 	! ف ط يبقوا مجان�ي ي ناس قليلة مش شبه حد، مش �ش
�ف

: ك العن�ب ابتسمت بسخرية وهي ت�ت

− وبرده كان مخهم بيدوب وبيتفلسفوا مش كده؟!	

ي ال�ير المقابل، وجدته 
رت عيناي عى جاري �ف دت وتسمَّ تنهَّ

لــة بالكهربــاء لكنهــا عاطلــة عــن العمــل،  ــا عــن الدنيــا، كآلــة موصَّ
ً
عازف

لــه حديــث، وإذا وقفــت  ــه  ُوجِّ إذا  يــرد  يتحــرك، ال  أو  يتحــدث،  ال 
أمامــه ال يعــىي إشــارة بأنــه يــراك، وبالتأكيــد ال يــأكل، إذا أوقفــوه ال 
يجلــس، يظــل هكــذا، وإذا أجلســوه ال يقــف، ال يذهــب للحمــام، 
 

ً
ينســاب بوله عى ال�ير دون أية حركة منه، كان جثة حية! تمثال

ي كتاتونيــا. لــم 
مــن الشــمع ينبــض، ســمعتهم يقولــون عنــه: دخــل �ف

ي تبقيه  ًدا، يعلقون له المحاليل الىت ا معقَّ أفهم! يبدو مصطلًحا طبيًّ
ف  ي )النوبتجيــة( دخــل الطبيــب برصامــة واضحــة، أشــار الثنــ�ي

ــا، �ف حيًّ
أيــن؟! وبعــد ســاعة  إل  نعلــم  بــه، ال  ليحمــاله وذهبــا  العمــال  مــن 
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ا، 
ً
، يســيل لعابــه مــن فمــه، يبــدو منهــك  فاقــًدا الــوعي

ً
أتيــا بــه محمــول

هــل عذبــوه ليعــود إل الحيــاة؟! كأن نخبــط األجهــزة عــى رؤوســها 
ثــالث  ر األمــر  َتكــرَّ لتعمــل! أو ننقــب داخلهــا للبحــث عــن الخطــإ! 
 ، َّ مرات خالل أســبوع واحد، بعدها بدأ عطله ينصلح، بدأ ينظر إلي
ل ووجــدت فيــه شــيًئا مفرًحــا، رغــم  ال أدري لمــاذا أحببــت هــذا التحــوُّ
ي 

شــعوري أنهــم انتــرصوا عليــه وأنــه استســلم، كنــت أتعاطــف معــه �ف
َســاق إل 

ُ
 إل وجهــة ال يعرفهــا، وخشــيت أن أ

ً
كل مــرة أراه محمــول

َّ نظــرة  ي وهــو ينظــر إلي
ِّ

ف يأخــذه ِظــى مــا ُيســاق إليــه، خصوًصــا حــ�ي
جانبيــة موحيــة.

− ؟!	 ف هما بيخدوك ف�ي

− مش فاكر.	
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العصا حين تصبح بطريقة 
َدٍة أنا! ُمَعقَّ
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ف  ا عى عكس أغلب الماكث�ي
ً
أســميته )محمد كتاتونيا(، بدا هادئ

ي أحتــ�ي بــه.  ــىف
َّ
ي أجلــس معــه دوًمــا كأن ي هــذا المورســتان، ممــا جعلــىف

�ف

 أشــعر أننــا عــى ناحيــة أخــرى مــن العالــم؛ حيــث تمتــد طوابــ�ي 
ٌّ تصــل إل الســماء، وحدائــق ال نلتمــس جمالهــا  بــال نهايــة، وِعــِىي
متعلقــات  أيــة  َمَعَنــا  ليــس  الصارمــة،  والقواعــد  األوامــر  وســط 
ي شــنق 

شــخصية، النســاء ال يرتدين )إيشــاربات( كي ال يســتخدمنها �ف
ا ألنهــم  ً ، والذيــن يتحدثــون كثــ�ي ف بــون الهائجــ�ي أنفســهن، العمــال يرصف
ف عــى  ضــ�ي -عــى حــد قولهــم- »بيجبولهــم صــداع«! وكذلــك المع�ت
الطعــام،  تنــاول  يرفضــون  أو  الممرضــات،  ون  يســبُّ والذيــن  الــدواء 
ث  ي بقعــة ال تخلــو مــن مشــاحنات ال تهــدأ، وصــداع ال يكــ�ت

كنــا �ف
 ، ف فــرًدا تمــوج طــوال اليــوم داخــل رأ�ي للمســكنات، ضوضــاء ســبع�ي
لمــاذا نحــن بهــذا العــدد الضخــم؟! حــىت الســجون ال يكــون بهــا مثــل 
األطبــاء،  وجــود  ي 

�ف ي 
تختــىف  َّ الِعــِىي أن  الحظــت  األعــداد؟!  هــذه 

ي وجوهنــا أربًعــا 
َّ �ف لكنهــم ال يمكثــون ســوى دقائــق، وتبــىت الِعــِىي

يــن ســاعة إال دقائــق! لــو فكــرت ســأموت مــن الحــزن، حاولــت  وع�ش
الســبب  عــن  ســألته  محمــد،  ي 

وصديــىت أنــا  الهــرج  هــذا  ــب كل  تجنُّ
ي أنــه يشــعر 

�ف الــذي جعلــه يتحــول إل حالــة الكتاتونيــا تلــك، أخــ�ب
بالذنــب، الذنــب العظيــم الــذي يمنعــه مــن االنتحــار؛ ألن االنتحــار 
يحه، وهــو ال يريــد أن يرتــاح، عليــه أن يدفــع ثمــن أخطائــه، كان  ســ�ي
ي لخبطــة كونيــة لــن 

ب �ف يشــعر أن أيــة حركــة ســتصدر منــه ستتســبَّ
ــا 

ً
ي مــوت والــده بالجلطــة حزن

يســتطيع إصالحهــا، مثلمــا تســبب �ف
أخاهــا  حالهــا؛ ألن  وقــف  ي 

�ف العانــس  ب ألختــه  وتســبَّ حالــه،  عــى 
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مريــض، لــن يحتمــل مزيــًدا مــن األخطــاء والشــعور بالذنــب، وجــوده 
به الخطــأ، وهي وســيلة  كجثــة ال تتحــرك، ال تــرى، ال تســمع ســيجنِّ

جيــدة لدفــع الثمــن!

ا بالذنب؟! ينامون  : لماذا ال يشــعر المســئولون عنَّ ســألت نف�ي
ي البــال، بينمــا يتحــول محمــد إل جثــة حيــة؛ ألنــه يلــوم نفســه، 

هــاد�ئ
، وقتلت  ف ي موت كريســت�ي

بت �ف لماذا لم أشــعر بالذنب مثله؟! تســبَّ
ي بــال شــك!

ــَى؟! هــو أنبــل ِمــىفِّ
ُ
ســعيًدا، وآذيــت ن

ء، ابتــداء مــن أصدقــاء المدينــة الجامعيــة،  ي
حكيــت لــه عــن كل �ش

ي  ــىف
َّ
ج مــن إخبــاره بزوجــة ســعيد كأن ، ولــم أتحــرَّ ف حــىت مــوت كريســت�ي

لــم  حــدث،  مــا  عــى  ا  ً وأضحــك كثــ�ي ــا 
ً
أحيان أبــكي   ، نفــ�ي ث  أحــدِّ

. بعــد أيــام قليلــة انضــم  َّ الحــكي ل عــىي ض عــى مــا أقــول، ممــا ســهَّ يعــ�ت
، صديــق الممرضــات واألطبــاء  ي العنــ�ب

إلينــا ثالــث، كان أعقــل َمــن �ف
؛ فهــو  ي ي البدايــة أنــه ينتــ�ي للطاقــم الطــىب

والعمــال أيًضــا، َبــَدا لنــا �ف
وتنــاول  االســتحمام  عــى  يســاعدهم  اآلخريــن،  بالمــر�ف  ي  يعتــىف
الطعــام، يعمــل عــى تهدئــة الثائريــن، تناديــه الممرضــة بالمستشــار، 
َقــد 

َ
ي أنــه كان مستشــاًرا )أد الدنيــا(، ثــم ف

�ف ف ســألته عــن لقبــه أخــ�ب حــ�ي
ض غيــاَب  ي لــم ينجــب منهــا، وعــوَّ َقــد بعدهــا زوجتــه الــىت

َ
وظيفتــه، وف

أهلــه بالممرضــات واألطبــاء الذيــن صــاروا عائلتــه الجديــدة، عرفــت 
 عنــه 

َّ
ِ ســنوات، بعــد أن تخــى

ْ بعــد ذلــك أنــه يعيــش هنــا منــذ عــ�ش
إخوتــه، يقــول:

− مــن 	 ي 
إخــوا�ت بــس  أخــرج  المفــروض  بالعــالج،  أنــا كويــس 
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، عشــان كــده أنــا  ي ي عــىف
ي االســتقبال مــا ســألوش تــا�ف

ي �ف
ســاعة مــا رمــو�ف

قاعــد هنــا، ُهــمَّ معذوريــن برضــه، أنــا بابــىت وحــش أوي لمــا باتعــب!

لــم أتصــوره كمــا يقــول »وحــش أوي لمــا بيتعــب«! وخصوًصــا 
يــن،  نــا أن هنــاك مثلــه كث�ي ي كامــل قــواه العقليــة، أخ�ب

وأنــا أراه أمــامي �ف
بــون منهــم، خصوًصــا  صــارت المستشــىف بيًتــا لهــم، ألن أهلهــم يتهرَّ

ي عنــ�ب الشــيخوخة!
�ف

ء  ي
ء غامــض، يعــرف كل �ش ي

ي فهــم أي �ش
صــار بعــد ذلــك دليــىي �ف

، ســألته عــن محمــد كتاتونيــا وإل أيــن كانــوا يذهبــون  عــن المستشــىف
به؟!

رد باقتضاب:

− ي حالته.	
جلسة كهربا، مفيدة �ف

ي بصفــة 
ِّ

ي غاضًبــا مــن العمــال بصفــة عامــة، ومــن ِظــى
ف يجــد�ف وحــ�ي

ًرا: ِّ خاصــة، يــرد م�ب

− ف مجنون من 	 ل نفســك واقف وســط ســبع�ي معذورين، تخيَّ
غــ�ي عصايــة؛ هياكلــوك! الزم يخافــوا منــك! الــى بيحســوه ضعيــف 

بيشــتغلوه! أنــت مــا تعرفــش حاجــة.

ي أحاديــث 
 يتحــدث عــن المــر�ف كأنــه ليــس مريًضــا، ثــم تجــده �ف

حــه بالتفصيــل، يــرى نفســه  ــا مــا ي�ش
ً
ــا بمرضــه، وأحيان

ً
ف أخــرى مع�ت

ال يختلــف عــن أي مريــض بمــرض مزمــن كالســكر والضغــط، مرضــه 
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ب بقــوة أشــد  ي ويذهــب، يغيــب كأنــه لــن يعــود ثانيــة، ثــم يــرصف
يــأ�ت

كلمــا نــ�ي وجــوده.

− وســاعتها 	 تعبــان،  مــش  ي 
إ�ف شــايف  باْبَقــا  أتعــب  بابــدأ  لمــا 

ــان الســكر والضغــط  ممكــن أأذي نــاس بحبهــا. مشــكلة تعبنــا عــن عيَّ
ي أصعــب حتــة جــواك، مخــك، تخيــل لمــا مخــك يضحــك 

ي �ف أنــه بيــحب
ه، عشــان كــده بحــاول أخــده  عليــك، اســتحالة تقــدر تصــدق حــد غــ�ي

عــى أد عقلــه.

−  أول ما شفتك بتساعد الناس افتكرتك تبع التمريض.	

− يمكــن 	 بســاعدهم  بخــاف،  حواليــا  ف  تعبانــ�ي باشــوفهم  لمــا 
. ي

يســاعد�ف الــىي  ي 
أال�ت

بالحــزن والقلــق، عــ�ش ســنوات  ي حديثــه  لمــاذا أصابــىف ال أدري 
، عــىي أن  ي بحاجــة للســؤال عــن أمي ــىف

َّ
ا، أحسســت أن ة طويلــة جــدًّ فــ�ت

، إنهــا تملــك  ي
ي حــىت ال أبــىت هنــا لبقيــة حيــا�ت أحافــظ عــى عالقتهــا �ب

ي الصبــاح ســألت 
، خــارج تلــك الزنزانــة، �ف ي اآلن مفتــاح العالــم الخــارحب

ي  ــىف
َّ
هــا أن ي التــزال عــى تواصــل معهــا أن تخ�ب الممرضــة الخمســينية الــىت

أريــد أن أراهــا!

َودُّ قتلها، 
َ
ي  أ ي بأنىف  أفكر كي ال يتهمونىف

َّ
َظلَّ صامًتا وأل

َ
رت أن أ  قرَّ

، فقــط إيمــاءات بالموافقــة،  ي ــا بــال كلمــة واحــدة مــىف مــىف اللقــاء عاديًّ
ي إخــراج الكلمــات مــع مــرور الوقــت 

وإيمــاءات بالرفــض، َيِئَســت أمي �ف
ــل ســوى جملــة وحيــدة وهي راحلــة:

ُ
ق
َ
الــذي َبــَدا بطيًئــا، لــم أ
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− ة، ما تقطعيش 	 ي كل ف�ت ي تيحب
َى ماجتش معاِك ليه؟! تبىت

ُ
ن
الزيارات.

ُشــفيت  ي  ــىف
َّ
أن ــت  ظنَّ فرحــة،  وبــدت  الجملــة،  لتلــك  ابتســمت   
النهايــة. ي 

�ف يضحــك  بمــن  ة  العــ�ب لكــن  انتــرصت،  وأنهــا 

ي حــر 
ــس �ف  بــال متنفَّ

ً
ي الليــل كان الجــو خانًقــا، ســبعون رجــا

   �ف
ــف 

َّ
ــاِم، تأف ي أريــد دخــول الَحمَّ ــىف

َّ
عًيــا أن ي ُمدَّ

ِّ
أغســطس، أيقظــت ِظــى

ي ذلــك الوقــت، فتــح لي بــاب العنــ�ب ونــام عــى كــر�ي 
ي لــه �ف

مــن إيقــا�ف
لــت  ، تبوَّ ا ألول مــرة منــذ دخلــت تلــك المستشــىف جــواره، رصت ُحــرًّ
فرًحــا بهــذا االنتصــار، بــدت فرحــىت واضحــة عــى بــولي الــذي تحــرك 
ي رأيتهــا، منكوشــة الشــعر،  ي أكــ�ث مــن اتجــاه منتشــًيا، وعنــد خــروحب

�ف
ي كل مــكان، �حــت 

 بخصلــه الهائشــة �ف
ً

لكنــه رغــم ذلــك يبــدو جميــا
ي 

ة، كانــت فراشــة تتبخــ�ت �ف ي بــدت لي كــرة صغــ�ي ي انتفــاخ بطنهــا الــىت
�ف

أنحــاء المستشــىف دون رقيــب، ســألتها:

− ي هنا؟!	 ي عن�ب الحريم  إزاي وجيىت أنِت سيبىت

− ي حامل!	
زي الناس، أنا جيت أقولك إ�ف

− 	!...

− ، بــس أنــا 	 ي ي ومضايقــىف أنــا هحافــظ عليــه رغــم أنــه بيــاكل مــىف
هســتحمل عشــانك.

ي الذي  يدق: ، ورمت رأسها نحو قلىب ي
وضعت يدها فوق كتىف

− هو أنا أعرِفك؟!	
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− ي كل 	
�ف أنــا موجــودة  مايعرفنيــش،  حــد  فيــش  مــا  أنــا  أكيــد، 
بيــدوب! ي 

مــحف أنــا  حواليــك،  حتــة  ي كل 
�ف ي  هتالقيــىف حاجــة، 

ي كل حتة!
ي �ف ك بيعاكسىف

َّ
ا، ِضل أنَت المفروض ِتِغ�ي عليَّ

− ك إيه ده كمان؟!	 عايز ِمنِّ

− الىي أنت أخدته قبل كده!	

خلعــت ثيابهــا ووقفــت أمــامي عاريــة كمــا فعلــت يــوم االســتقبال، 
ــت  تلفتَّ ثــم  بُعْريـِبهــا،   

ً
ِرَحــة

َ
ف ي وانرصفــت  وضعــت قبلــة عــى جبيــىف

قبــل أن تبتلعهــا الطرقــة، ورفعــت إصبعهــا األوســط بحركــة بذيئــة 
وضحكــت!

ي مــا قالتــه عــن 
جهــُت إل العنــ�ب وأنــا أفكــر فيمــا قالــت، يزيــد قلــىت اتَّ

ي الــذي ال يــزال نائًمــا بجــوار البــاب، هــل يضايقهــا بالفعــل؟!
ِّ

ِظــى

ــا، ال يريــد أن ينطبــع عــى  عــى ال�يــر األصفــر كان النــوم عصيًّ
ي نــوم قلــق تغلبــه 

ي النهايــة ُرْحــُت �ف
ي الــذي يحمــل قبلتهــا، و�ف جبيــىف

تبــكي  أمي  خــِرج جنينهــا وتأكلــه،  
ُ
ت نــومي وهي  ي 

رأيتهــا �ف الكوابيــس! 
ثــم تطلــب  المخــدة،  ابنتنــا بكيــس  ــَى تخنــق 

ُ
ن بــال ســبب واضــح، 

، وبينمــا أنــا  ي
الطــالق، وهي ُترِفــق جواًبــا مــن المستشــىف يؤكــد جنــو�ف

تتحــرك  بالعصــا  أحسســت  القاتمــة،  الكوابيــس  مــن  داخــل دوامــة 
، عندمــا وصلــت إليهــا غاصــت  ي ، تبحــث عــن فتحــىت ي

حــول مؤخــر�ت
، ثــم  ي

ي ألــم صــارخ، بكْيــُت وأنــا أشــعر بهــا تنفــذ إل أحشــا�ئ
داخــىي �ف

ي إل صــدري، تتجــاوز الهــواء بصــدري إل  تمزقهــا وهي تفــر مــن بطــىف
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ي الــذي تريــده، لتــذوب داخلــه، تأخــذ 
، حيــث تصعــد إل مــحف ي رقبــىت

ي صفقــة خــا�ة، لكنــه 
الميــت �ف الحيــة وتعطيــه خشــبها  خاليــاي 

ف تصبــح قــادرة عــى النطــق،  ق لســماع صوتهــا حــ�ي يقبــل برَضــا، يتشــوَّ
! ي ك بالحقائــق يــا حبيــىب وتــرصخ بأعــى صــوت: ســأخ�ب

ا عصــا 
ً
ي الــذي ارتفــع، كنــت ممســك

اســتيقظ العنــ�ب عــى رصاحف
ي يــدي وعينــاه تشــتعالن بالغيــظ، أخــذ عصــاه وجعلهــا تهبــط 

ي �ف
ِّ

ِظــى
ي الســماء، 

ك جســدي لتطــ�ي �ف ي �يًعــا ثــم تــ�ت عــى جســدي، تخبطــىف
ي مــرح ُتحَســد عليــه.

ثــم تهبــط ثانيــة �ف

− ي وبياخــد العصايــة، طــب وروح 	 ابــن المــرة الوســخة بيغفلــىف
أمــك مــا هســيبك إال لمــا تبــوس إيديــا عشــان أرحمــك.

، مــا أذكــره اآلن أنــه ليــس  ي كــىف لــت يــده بالفعــل لي�ت ال أعلــم، هــل قبَّ
ي فوجــدت آثــار العصــا  ي جســدي ســليم، خلعــت ثيــا�ب

هنــاك جــزء �ف
ف  ــرت مــالءة ســعيد، هــل مــت بــ�ي

َّ
حمــراء وزرقــاء فــوق جســدي، تذك

يديــه؟!

اليــوم،  طوابــ�ي  مــن  ي  تعفَيــىف أن  الممرضــة  ســألت  الصبــاح  ي 
�ف

ي يــدي وأنــا عــى ال�يــر، لكــن العامــل 
وافقــت وأعطــت لي الــدواء �ف

ة(، تســلم عامــل آخــر )الشــفت(  رآهــا ونشــبت بينهمــا )خناقــة كبــ�ي
ي خناقتــه بحجــة أنــه 

ا عنــه، انتــرص �ف ً ي لكنــه ال يختلــف كثــ�ي
ِّ

مــن ِظــى
ــم أحــد  ي َحــاِل تهجُّ

اهــا بأنــه لــن يتــرصف �ف ًدا إيَّ مســئول األمــن، مهــدِّ
أخفتــه  واستســالم  ي صمــت 

�ف لتهديــده  أذعنــت  عليهــا،  ف  المجانــ�ي
بضحكــة مرنــة وقولهــا: مــا تقــدرش؟!
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ٍّ ورأس غائر، لماذا  ي ي الطابور خائَر القوى، بظهر َمْحىفِ
مت �ف تكوَّ

دة أنا؟! ف أصبحت بطريقة معقَّ صارت العصا بهذه القسوة ح�ي

− 	! ك تحكي
ِّ
ي السحرية، جه الوقت إن يا عصايىت

− اخرس!	
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الحكاية كما ينبغي لعصا 
أن تحكيها!
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ي هــذا األبلــه جــزًءا مــن روحــه عــى  ــة مــن قبــل أن يعِطــىف أنــا حيَّ
ي األرض قبــل 

ــة منــذ بدايــة الخلــق، بالتأكيــد كنــا �ف ه، أنــا حيَّ حــدِّ تعبــ�ي
ي ابتــدأ معهــم، وابتــدأت 

هبــوط البــ�ش إليهــا، لكــن تاريخنــا الحقيــىت
ي عن حضن 

ي ساذج وأبعد�ف ي صىب
ف ك��ف المأساة، مت أول مرة ح�ي

وج، ويــأِت  ف ف صــار شــاًبا- ليــ�ت ــع حجرتــه -حــ�ي ، ثــم اجَتــثَّ أمي ليوسِّ أمي
ود أعصــاب وهــدوء، كــم  ف مثلــه، لــم يأبــه لنــا وهــو يقتلنــا بــ�ب بشــياط�ي
ي كل مراحلهــم العمريــة، كأننــا خادمــات 

! يســتخدموننا �ف أكــره البــ�ش
بقدرتهــم  يتفاخــروا  لــ�ي  مجرمــون  أطفــال  وهــم  العفــن،  مزاجهــم 
ي شــبابهم لــ�ي 

ات وكــ� أغصانهــا، و�ف الفائقــة عــى تســلق الشــج�ي
هــم لــ�ي  ي ك�ب

بــوا الــدواب ويســتعرضوا القــوة، و�ف يهشــوا الغنــم ويرصف
ِكُئــوا علينــا، لمــاذا رصت ســخيفة إل هــذا الحــد؟! مــا فائــدة هــذا  يتَّ
ب َمــن؟! المهــم أنَّ  ؟! ال يهــم َمــن يمســك َمــن؟! وَمــن يــرصف الحــكي
ي منهــم، أحمــد هللا أنهــم لــم 

ي بعــض غيــىف
ي أشــىف ي عصــاه جعلــىف

كــو�ف
يحون  ي ينامــون عليــه، ويســ�ت ي لقطعــة أثــاث، أو لــوح خشــىب

لــو�ف ُيَحوِّ
ي عصــا أفضــل عــى كل حــال!

مــن أعبائهــم، فكــو�ف

ف؛ فنحــن- وأختــص بذلــك هــذا  ِّ ال أريــد أن أذكــر أن تاريخنــا مــ�ش
ي يــد هابيــل نهــش عــى الغنــم، ثــم 

«- كنــا �ف ّ الجنــس النبيــل »الِعــِىي
ف  ، وتحولنــا بــ�ي ف ــم ربــه، َشــقَّ بنــا البحــر لنصفــ�ي

ِّ
يــد مــو� وهــو يكل

ف يدي ســليمان، ما جدوى  َل منا الســوس ب�ي
َ
ك
َ
يديه لحيات تأكل، وأ

ي النهايــة عصــا ال أملــك أيــة قدســية! 
مــا أقولــه لهــذا المخبــول؟! أنــا �ف

ي أهذي بتلك  ىف
َّ
! أشــعر أن ي ي شــيطان أو نىب لن يفرق م�ي إن أمســك �ب

ي غــ�ي صــاٍف، أو ربمــا ألن تلــك هي  تة، ذهــىف ي مشــتَّ ــىف
َّ
الحكايــات؛ ألن
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ء: بســم هللا الرحمــن  ي
أول مــرة أتحــدث فيهــا، فأريــد أن أقــول كل �ش

الحيــوان،  عالــم  ي 
�ف بكــم  ومرحًبــا   

ً
أهــا  ، ي

آنســا�ت  ، ي
ســيدا�ت الرحيــم، 

أقصــد األشــجار، أقصــد األخشــاب، مــاذا يحــدث إذا تناولــت بعــض 
َهــان؟!

ُّ
األخشــاب أدويــة للذ

ة، ال أتذكــر اآلن مــن الــذي  ي باتــت خطــ�ي ال أدري ســوى أن حالــىت
ي عــى قطعــة حديــد ببعــض الحبــال ليســتقيم عــودي؟! وال  ربطــىف
ي 

ي لتخويــف األطفــال �ف ي يــد الشــيخ الــذي اســتخدمىف
كيــف وقعــت �ف

متهــم كيــف يتســلقون 
َّ
ــاب؟! انتقمــت مــن هــؤالء األوغــاد، وعل الكتَّ

يتلجلجــون  ف  حــ�ي بكائهــم  صــوت  أحببــت  كالقــرود!  ات  الشــج�ي
: انُظــر، لــم يحفظوهــا جيــًدا، وحمــًدا  ي

ي أذن شــيحف
باآليــات، أهمــس �ف

هلل أنــه كان أبلــَه مثــل هــذا المعتــوه الــذي ُيــرِصُّ أن أحــكي لــه حكايــة 
ي ســالف العــرص واألوان! كان هنــاك عصــا 

قبــل النــوم: كان يامــا كان �ف
ي يــد مــدرس الجغرافيــا، الــذي لــم يكــن يعــرف 

ة المراهقــة �ف تعيــش فــ�ت
ببعــض  بلفهــا  وقــام  بمظهــر عصــاه،  يهتــم  أخــذ  العالــم،  عــن  شــيًئا 
»الســوليتب« األصفــر واألســود لتشــبه تاكــ�ي المدينــة! اهتــم بهــا 
الوحيــدة  لــم يذاكــره جيــًدا؛ ألنهــا وســيلته  الــذي  المنهــج  مــن  أكــ�ث 
لــه:  يقــول  أن  عــى  أحدهــم  أ  يتجــرَّ فلــم  مونــه،  يح�ت لجعــل طالبــه 
»إنــه حمــار، مــش فاهــم حاجــة« ويعــود ذلــك ألفضــالي عليــه، ال 
التاكــ�ي  بمالبــس  المخجلــة  الذكريــات  تلــك  أمحــو  أعــرف، كيــف 
أيهــا  الحكايــة، وعليــك  بتلــك  أحــًدا آخــر  أخــ�ب  لــن  ي ارتديتهــا؟!  الــىت
المخبــول أن تحفــظ األ�ار، عــى كل حــال ليســت هنــاك صــورة 
! ي

ي تلــك المرحلــة، وذلــك مــن حســن حــىف
ِبــت مــا حــدث �ف

ْ
( ُتث ي ىفِ

ْ
)ِســل
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 ذريًعــا 
ً

وانتقلــت مــن يــد حمــار إل آخــر، ابــن المــدرس فشــل فشــا
ف  ، يــوم أتــاه تعيــ�ي ي ــح �ب ـ ـ ـ ء غــ�ي التلويـ ي

ي �ش
ي الدراســة، ولــم يفلــح �ف

�ف
بــات( عــى  ق نفســه، وزَّع )ال�ش لــم يصــدِّ ي المستشــىف 

الحكومــة �ف
ف طبيًبــا؟! ربمــا! أهــل المنطقــة، ال أدري، هــل ظــن نفســه ســُيَع�يَّ

ي  ي محمد عالء فتحي إسماعيل محمد أحمد عبد النىب
ُيدَع ها�ف

ف ذهــب إل المستشــىف لتســلم عملــه كعامــل  العســكري، لكنــه حــ�ي
بمنصبــه  غــ�ي الئــق  يبــدو  ي 

هــا�ف اســم  أن  برتبــة عقيــد، رأى  نظافــة 
حشــد   

ً
متجاهــا العســكري  اســم  نفســه  عــى  فأطلــق  الجديــد؛ 

ي قبلــه، بطاقتــه ال تحتــوي عــى أي عســكري  مشــاة وال  األســماء الــىت
مدفعيــة! لكنــه رغــم ذلــك َيْقِســُم أن جــده الســابع يــدَع العســكري، 
ي العمــل أن يذهــب قســمه هبــاًء فصدقــوه، وصــاروا 

لــم يــرد زمــالؤه �ف
ينادونــه بالعســكري!

اِب، ومرة  تَّ
ُ
ي مع األطفال، مرة مع أطفال  الك

ي كل مرة يقع حىف
�ف

صــت ثــأري كلــه مــن طفولتهــم الشــيطانية، 
َّ
مــع أطفــال المدرســة، خل

المالئكــة  يــروا  لــم  ف  إنهــم شــياط�ي أبريــاء كالمالئكــة،  إنهــم  قــال  َمــن 
ي مع وحوش تلبس زي 

ي حياتهم البائســة! أول مرة يقع حىف
يوًما �ف

ي كامــل قواهــم 
يــت أن يكونــوا �ف ، تمنَّ ي تلــك المستشــىف

البــ�ش كان �ف
ي إياهم، حىت  �ب ية بعد رصف العقلية كي ال يضحكوا ضحكات هيســت�ي

. أشــعر أنهــم جديــرون بثــأر أمي

ي  ي ارتضيتهــا قــً�ا، يرغمــىف ي الــىت
َّ حيــا�ت اليــوم ظهــر مــن ينغــص عــىي

، والحــكي كلــه تافــه بــال فائــدة، فمخــه الــذي يــذوب لــن  عــى الحــكي
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ا ألتقــن التفاصيــل الدقيقــة  ً ي ليــس دفــ�ت
يتذكــر شــيًئا ممــا قلتــه، ومــحف

بــة تلتهــا أول  ي، وأول رصف ف يــدي بــ�ش ي مــررت بهــا، كأول لمســة بــ�ي الــىت
ف المســت ذلــك الجســد الصغــ�ي -الــذي لــن  رصخــة ألــم أســمعها، حــ�ي
ي  حمــىف  أصبــح عصــا، أن أنكــ� ف�ي

َّ
أنســاه أبــًدا- تمنيــت أن أتوقــف، أل

ي 
ــرت لحظــة مــو�ت

َّ
ي تذك

ي تثــ�ي الشــفقة، لكــىفَّ هللا مــن تلــك الدمــوع الــىت
، كلمــا  ي

، وصــارت تلــك عــاد�ت ي
د قســو�ت ، وأســ�ت ي

ألتراجــع عــن ضعــىف
، وتصبــح  ي لهــم فُيَجــنُّ عقــىي ــرت كراهيــىت

َّ
تراجعــت عــن ثــأري، تذك

الســيطرة، كل هــذا  ي هائجــة، عنيفــة، عنيــدة، صعبــة عــى 
بــا�ت رصف

ي ببعــض العتــه،  الهــراء لــن يهــم أحــًدا، حــىت هــذا المعتــوه الــذي أصابــىف
لــم أكــن غبيــة إل هــذا الحــد مــن قبــل! ســأعرف كيــف أنتقــم منــه؟!
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)22(

وساوس عصا / شيطان!
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، أنقــل لكــم األحــداث مــن أهــدِإ بقــاع  ي
، ســاد�ت ي

، آنســا�ت ي
ســيدا�ت

َودُّ 
َ
ِلــف رجــال، نســيت لألســف مــا أ

َ
العالــم، مــن داخــل المورســتان أ

ي أذن المغفــل األول:
قولــه بســبب األدويــة، همســت �ف

− ما تاخدش الدوا، مش حاســس بالتشــويش، الدوا فيه ســم 	
قاتل!

: ي
ي أذن المغفل الثا�ف

ثم همست �ف

− ه!	 ة لغ�ي ، موته عشان يبىتَ ع�ب شكله مش هيجبها ال�ب

ــن هــذا المخبــول  ا، وأنــا ألقِّ ً ي أســتمتع بهــا كثــ�ي ي اللحظــة الــىت
ثــم تــأ�ت

ي أكرهــه أيًضــا، 
ي لكــىفَّ درًســا لــن ينســاه، ورغــم أن العســكري يطيعــىف

فأشــم  بجــوار صدورهــم  ي  يلصقونــىف  ، ي
امتلكــو�ف الذيــن  كرهــت كل 

ا  ً ي بأيــد متســخة، اتســخت كثــ�ي ـهــة، يمســكونىف رائحــة عرقهــم الكريـ
ي لألســوِإ!

َّ لــو�ف وتغــ�ي

ي أذن المغفل األول:
همست �ف

− ي عشان تستخدمها ضده!	
هقولك قصة المغفل التا�ف

، مــا يلبــث  ي أرجــاء المستشــىف
ا �ف

ً
العســكري الــذي تــراه يســ�ي ملــك

أن يدخــل شــارعهم حــىت يصبــح أرنًبــا، يســ�ي بأرجــل زاحفــة، يبتعــد 
بهــا،  ونــه  ُيع�يِّ ي  الــىت يعــرف كلماتهــم  إذا رآهــم،  ـهــرب  ويـ النــاس  عــن 
هــا هربــت مــع عشــيقها، ووضعــت رأســه  لــم يحــب غ�ي ي  ابنتــه الــىت
وتــدور  تلــف  تعــرف كيــف   ، ف البنــت طريــة كملــ�ب ! كانــت  ف الطــ�ي ي 

�ف
ي كانــت بدورهــا  مثلــه، فكســبت قلبــه، أمــا الولــد فــكان مثــل أمــه الــىت
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نــا نصــ�ي مــع الوقــت واحــًدا، 
َّ
، ألن ي مثــل القطــار، فاصطــدم بــه، أو �ب

 عــى جســد الولــد، حــىت طــرده العســكري؛ 
َّ

 وأتســى
َّ

ال يمــر يــوم إل
اقــب فشــله وهــو ينتقــل مــن بيــت  ــش« ل�ي ــة ومــا بيحسِّ

َّ
ألنــه »ِجِبل

م العســكري أوراقــه لمديــر  ي النهايــة قــدَّ
آلخــر، ويســتمتع بذلــك! �ف

، لكــن الولــد رفــض! لــم  ف نــه ضمــن فئــة أبنــاء العاملــ�ي المستشــىف ليعيِّ
ي أن يراقب 

ي ذلك متعة أك�ب �ف
يتأثر العسكري، عى العكس وجد �ف

لــم يكــن  البنــت،  مــا فعلتــه  ــا هــو  مــا كــ�ه حقًّ الفشــل،  مزيــًدا مــن 
ـهــا مثــل أخيهــا لتنتقــم منــه بهــذا الشــكل، طفشــت مــن البيــت  بـ يرصف
تــه،  الــذي أحبَّ وج  ف إنهــا ســت�ت تقــول فيهــا  لهــم ورقــة  بعــد أن كتبــت 

 يبحثــوا عنهــا.
َّ

والــذي ســينقذها مــن هــذا العالــم، وســألتهم أل

ي كل مــكان بــال فائــدة، حــىت هــدأت زوبعتــه رغًمــا 
ــش عنهــا �ف فتَّ

هــم حــول  عنــه؛ ليتفــرغ لســماع أســئلة النــاس، ثــم تريقتهــم، ثــم تنظ�ي
عهــا! وآخــر يــرد: 

َّ
ســبب المشــكلة، منهــم مــن يقــول: أصلــه كان مدل

ل الشــارع  ــص منــه حــق الــواد الــىي رميــه! و�يًعــا مــا يتحــوَّ
َّ
ربنــا بيخل

ل معهــم العســكري  ، ويتحــوَّ ف بأكملــه إل فالســفة وقضــاه ومحامــ�ي
ــل العيــش بعيــًدا عــن الشــمس داخــل جحــور  ل حياتــه، يفضِّ وتتبــدَّ
، يأخذ )نوبتجيات( 

ً
ي طلبات البيت إال ليا صنعها لنفسه، ال يش�ت

ــا دون ســبب 
ً
ة ممكنــة، يبــكي أحيان أكــ�ث ليظــلَّ بالمستشــىف أطــول فــ�ت

ف ينــام  ي أينمــا ذهــب، حــىت حــ�ي ي أبــًدا، يســ�ي �ب مقنــع، ولــم َيُعــد يفارقــىف
دها  ف ضلوعه وأمام زوجته، وإذا ضاق بزوجته الحال هدَّ ي ب�ي يضعىف
ي تركــه.

ي ملوًحــا فتصمــت عــن انتقــاده أو اإلعــالن عــن رغبتهــا �ف �ب
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همست للمغفل األول:

− أخرج عن الطابور لتغيظه.	

: ي
ثم همست للمغفل الثا�ف

− ده بيتحداك ومستهيفك.	

همست للمغفل األول:

− ي يصحيك من النوم.	 اشتمه لما يحب

: ي
ثم همست للمغفل الثا�ف

− حــد 	 ي 
�ف أنــت  هــو  حــق،  عنــده  الرصاحــة،  ُهــُزؤ  أنــت  مــا 

! مــك بيح�ت

همست للمغفل األول:

− قول له جاي تتشطر علينا؟! كنت اتشطرت عى بنتك!	

يحمــد  ال  مــا  حــدث  ي 
الثــا�ف للمغفــل  األول  المغفــل  قالهــا  ف  حــ�ي

أوائــل  ي 
�ف قيلــت  أنهــا  أعتقــد  القديمــة؟!  الجملــة  هــذه  مــا  عقبــاه، 

، هــل رصت عجــوًزا إل هــذا الحــد؟! لي أمنيــة وحيــدة  ي
القــرن المــا�ف

ق  ة، أريــد أن أنتقــم مــن العســكري، أتــذوَّ ي األخــ�ي قبــل أن أمــوت موتــىت
لحمــه وأشــعر بحــرارة دمــه وهــو يلمــس جســدي، رغــم أن العســكري 
ي ال أحــب  ــىف ي جنســنا كلــه، لكنَّ ي مــن أخــذ ثــأري وثــأر بــىف

نــا�ف
َّ
وأبــوه مك

أثــأر   ، األخــ�ي ثــأري  لعلــه  مــوت(،  )علقــة  يســتحقان  همــا  الظلــم، 
؟! األمــر  ، لمــاذا أبــدو »أوڤــر« وأنــا أحــكي ي ماتــت داخــىي للشــجرة الــىت

ًدا، الحــكي ال يفيــد! ال يســتحق، لــن أحــكي مجــدَّ
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)23(

ٌة عارية تفسد صداقة  يَّ ِجنِّ
الرجال!
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يــوم،  ي كل  تأتيــىف وهي  تضحــك  عاريــة  الطرقــة  ي 
�ف تركُتهــا  منــذ 

ي 
ي عــى الســلم وأنــا ممســوك مــن ذراعي لســحب التحاليــل، �ف تقابلــىف

ي العنــ�ب دون أن 
ي �ف ي النهايــة صــارت تأتيــىف

ــاِم وأنــا أســتحم، ثــم �ف الَحمَّ
ــة! يَّ يراهــا أحــد كِجنِّ

الفجــر كأنهــا  قرابــة  أنتظرهــا   ،
ً

ليــا ب  تتســحَّ البدايــة كانــت  ي 
�ف

ل مــن الســماء، كنــا نخفــض أصواتنــا كي ال تســمعنا الممرضــات  ف ســتت�ف
ي عــراك ُمفَتعــل، 

ها عــى ُعْريـِبهــا الناصــع، ويشــتبكن معهــا �ف
َ
فيحســْدن

يد  ف ة نســوان« وهي تضحــك! وســ�ت كهن يتعاركــن وتقــول: »غــ�ي ســت�ت
ليســت  ملكهــا،  المستشــىف  أن  تظــن  هــا كغجريــة  بتبخ�ت تهــن  غ�ي
ي قبضــة يدهــا، هي مجنونــة بالفعــل، 

المستشــىف فقــط، الكــون كلــه �ف
ناصعــة،  بيضــاء  أحــًدا!  تخــ�ش  أن  دون  بحريــة،  وتمــارس جنونهــا 
مــن  هنــاك  دائًمــا كأن  تضحــك  المالمــح،  ــة  حيَّ الشــعر،  منكوشــة 

ي بقولهــا:
يداعبهــا، تســخر ِمــىفَّ

− الــىي 	 األدويــة  وبلبــع   ، ف المجانــ�ي طابــور  ي 
�ف أقــف  َحــق 

ْ
ِال

اســمك. ــيك  هتنسِّ

ي خفة:
ي �ف ثم تسألىف

− اسمك إيه بجد؟!	

فأجيبها بمكر:

− هتفرق؟!	

تضحك:
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− يك أنا َبَقا وأمري هلل.	 ا هسمِّ ؟! يا إمَّ ي َهَناِديك بإيه يعىف

ي أكــ�ث عصبيــة، 
ِّ

َّ مــا أالقيــه هنــا بعــد أن أصبــح ِظــى هونــت عــىي
بــة  مــع كل رصف أشــعر  اســتثارة غضبــه،  عــى  قــدرة  أكــ�ث  أنــا  ُت  ورِصْ
، أرى مالمحها  ي ىت يَّ ي ِجنِّ ي عيىف

 �ف
ً

ُت بطا ي رِصْ ىف
َّ
تهبط عى جسدي أن

عــى  تمســح  وهي  ي  قــىف تطوِّ واحــد،  آٍن  ي 
�ف والحــب  بــاأل�  تنطــق 

أنــه  بــرودة الثلــج، فأنــ�  ي 
ــه �ف

ُ
بــات، فُتِحيل جســدي الملــون بالرصف

أضحــك  أتألــم،  ي كنــت  ــىف
َّ
أن أنــ�  جمــًرا،  يشــتعل  ثــواٍن كان  منــذ 

 ، ف وال تحزن، ال أريد أن أحزن وهي م�ي ف كي تطم�ئ لعينيها الجميلت�ي
، ألحــظ حــركات جنينهــا، ال بــدَّ أنــه عفريــت  أشــهد بطنهــا ترتفــع أمــامي
ي أعــود فأقــول ربمــا يصبــح حظــه 

مثلهــا! أشــفق عليــه مــن الدنيــا، لكــىفَّ
أفضــل مــن حظنــا.

ي بــال ذنــب  ــىف
َّ
ُت أشــعر أن بــات عــى جســدي رِصْ مــع ازديــاد الرصف

ف  ي حــق ســعيد وكريســت�ي
ي ارتكبتهــا �ف ي الــىت اآلن، تطهــرت مــن ذنــو�ب

فهــا،  لــم أق�ت ي  الــىت الذنــوب  فتهــا ومــن  ي اق�ت الــىت الذنــوب  ــَى، مــن 
ُ
ون

الثمــن، منــذ  بهــا  د  وجــدت وســيلة أخــرى غــ�ي »الكتاتونيــا« ألســدِّ
َّ أن  ي آٍن واحــد، صــار عــىي

لــت لعصــا وجســد، قــاٍض ومجــرم �ف تحوَّ
ي دون رحمــة أو تهــاون!

، قــادًرا عــى جلــد ذا�ت ــا مــع نفــ�ي
ً
أكــون صادق

ى، لــم أتعمــد أن  ي الكــ�ب ف بخطيئــىت ي الســماء أعــ�ت
أبانــا الــذي �ف

ي الســماء لقــد 
! أبانــا الــذي �ف ي أقتــل، القتــل هــو الــذي يتعمــد مصاحبــىت

تكــن  لــم   ، ف المســكينة كريســت�ي أجــل روح  مــن  الجســد  ــر هــذا  تطهَّ
ي ماتتهــا! أبانــا الــذي يــرى ذلــك المورســتان  تســتحق موتــة القطــط الــىت
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ف ذنبهــا  ى فاغفــر لكريســت�ي ي الكــ�ب ويصمــت، إن غفــرت لي خطيئــىت
األعظــم، لــم تكــن تقصــد مصاحبــة القطــط!

عــى  جلســت  إذا  »كتاتونيــا«،  ي  بــىف يتجنَّ صــار  لمــاذا  أعــرف  ال 
د  ي الحديقــة التــودُّ

ــج بأيــة حجــة، إذا حاولــت �ف �يــره تركــه وتحجَّ
بأنــه  فيــه  ي  صارحــىف الــذي  اليــوم  ذلــك  حــىت   ، العنــ�ب إل  عــاد  إليــه 

أمــري! ي 
�ف ك 

َّ
يتشــك

− ؟! أنا باســمعك كل ليلة الفجر وأنت 	 ي
بتبلغ المخابرات عىفِّ

بتكلمهم وبتضحك!

− أنــت مجنــون! هبلغهــم إزاي إن كنــت أنــا هربــان منهــم؟! أنــا 	
ي معاهــم.

مــش حكيــت لــك مأســا�ت

− هو قاتل زيك صعب عليه إنه يكدب؟!	

− ، أنت مالك، هي تالقيح وخالص!	 ي ىت يَّ م ِجنِّ
ِّ
ل
َ
أنا كنت باك

− لهــم عــن كل حاجــة 	 ، بتحــكي  ي
�ت أنــا ســامعك بتجيــب ســ�ي

ا مخــك، وبتكلمهــم  ، بتســجل لنــا بميكرفــون ُجــوَّ ي العنــ�ب
بتحصــل �ف

؟! ي
ب ود�ف ي ممكــن أصدقــك وأكــدِّ

طــول الليــل والنهــار، أنــت فاكــر�ف

تحــول  معــه،  النقــاش  ُيجــِدي  لــن  وتركتــه،  عنــه  ابتعــْدُت 
 ، ف ف كاملتــ�ي »كتاتونيــا« مــن الهــدوء إل العصبيــة، ال يجلــس دقيقتــ�ي
ة غــ�ي  ي أنحــاء العنــ�ب كأنــه يطــوف، يتحــدث بكلمــات كثــ�ي

يتحــرك �ف
ب الحائــط بيديــه ورأســه،  ي الفــراغ ويــرصف

ــا يزعــق �ف
ً
مفهومــة، وأحيان

فســد بوجــود امــرأة، 
َ
ي العاريــة إن صداقــات الرجــال ت ــىت يَّ قالــت لي ِجنِّ
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ق صخــب جســدها حــىت  لــم تتــذوَّ فمــا بالــك بامــرأة عاريــة جميلــة 
أومــأت موافًقــا، وســألت  والُقَبــل،  الحكايــات  تتبــادل معهــا  اآلن؟! 
َرت األدوية 

َّ
ث
َ
قها؟! هل أ نف�ي كيف أشتهيها إل هذا الحد وال أتذوَّ

ي الَيِقَظــة فجعلتهــا تنــام كالميــت؟! عــى رجولــىت

ف قامــت الممرضــة بنقــىي مــن �يــري إل �يــر آخــر  بعــد يومــ�ي
ي خطــر عليــك! 

هــا: »كتاتونيــا« بــىت ؛ فعــى حــد تعب�ي ي نهايــة العنــ�ب
�ف

ة أمتــار فقــط!  ي نفــس الحجــرة معــه! تبعدنــا ِعــدَّ
ي مــا زلــت �ف ــىف لكنَّ

؟! هــل ُيَعــدُّ ذلــك إجــراء  ف ف مفتوحتــ�ي َّ أن أقلــق وأنــام بعينــ�ي هــل عــىي
ــا؟! ربمــا! ازيًّ اح�ت

t.me/qurssan



213

)24(

رجل العصا.
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 ! ي ســأفقد عقــىي ــىف
َّ
ف شــعرت فيهمــا أن ف كاملــ�ي ي ليومــ�ي ــىت يَّ غابــت جنِّ

ي الوحيــد للبقــاء هنــا 
ــا مثــل هــؤالء، إنهــا عــزا�ئ

ً
ي مجنون غيابهــا ســيجعلىف

ب، األطبــاء الذيــن يبتســمون وينظــرون  ، الحــر، الــرصف ــل العنــ�ب وتحمُّ
، مــن قــال  ، يحاولــون أن يثبتــوا جــدَوى مــا يفعلونــه لنشــىفَ لنــا بتَحــدٍّ

ُرون مصائرنــا كآلهــة؟! ؟! لمــاذا يقــرِّ ْشــىفَ
ُ
لهــم إننــا نريــد أن ن

بالذهــاب  ًجــا  متحجِّ  
ً

ليــا  
َّ

إل العنــ�ب  مــن  الخــروج  ي  يمكنــىف ال 
العامــل  اســتأذنت  ثــم  الجميــع،  نــام  حــىت  انتظــرت  ــاِم،  الَحمَّ إل 
ي موجــوًدا الليلــة، وذلــك أفضــل ألتمكــن 

ِّ
(، لــم يكــن ِظــى ي )النوبتــحب

ي ال 
ي أذهــب وحــدي، بعــض المــر�ف ، تركــىف ي ــىت يَّ مــن البحــث عــن جنِّ

ي  ون حالــىت ون، الحمــد هلل أنهــم يعتــ�ب كونهــم حــىت وهــم يســتِحمُّ ي�ت
تســمح.

شــت المستشــىف عنهــا، أنتقــل مــن طابــق إل آخــر، عنــ�ب )أ(  فتَّ
، عن�ب  ف ، أطفال ومراهق�ي عي حريم، عن�ب )ج( رجال، شيخوخة، �ش
)ج( حريــم، مــا كل هــذه العنابــر؟!  اإلدمــان، عنــ�ب )ب( رجــال، عنــ�ب
ا ســمعت صوتهــا! ال  ً أخــ�ي المرئيــة!  المبهمــة غــ�ي  البقــاع  كل هــذه 
ي 

ي اتجــاه الصــوت، يــأ�ت
ة، انجرفــت �ف ف تهــا الممــ�ي ي ن�ب

ي الخطــأ �ف يمكنــىف
ي اســتيقاظ 

ب وجــودي �ف ــاِم الحريــم، تباطــأت حــىت ال يتســبَّ مــن َحمَّ
، فتحــت البــاب ببــطء فرأيــت المشــهد الــذي لــن أســتطيع  ف العاملــ�ي
ي النائمة عى أرض  ىت يَّ ي ِجنِّ

ي غطاء يغىِّ
ِّ

َمْحَوه مهما حدث، كان ِظى
ه بانتشــاء رجــل يقــف عــى المــاء، وجســده عصــا لهــا  ــاِم، يتــأوَّ الَحمَّ
بــة مليئــة بالشــوك، مــا إن تدلــف  وتــد مغــروس بجســدها، عصــا مدبَّ
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فقــْدُت  لمــاذا  بالدمــاء، نظــرت إل جســدي وســألت:  إال  تخــرج  ال 
قــوة  مــن  أملــك  مــا  بــكل  خبطتــه  األدويــة،  عــى  اللعنــة  عصــاي؟! 
حــىت أفقدتــه توازنــه، خطفــت العصــا منــه ونزلــت بهــا عــى جســده، 
ي 

العصــا �ف بــدت  القــوة؟!  تلــك  ي  َتْتــىف
َ
أ أيــن  مــن  ــًرا،   مدمِّ

ً
كنــت زلــزال

ة، لــن أتركــه حــىت  يــدي هزيلــة رفيعــة، وعصــا جســده ســميكة وممتــدَّ
ة،  ، أنتقــم لجســدي الــذي احتملــه كل هــذه الفــ�ت ف أكــ�ه إل نصفــ�ي
ذ برصاخــه المــدوي، شــعرت 

َّ
ب بصــورة أقــَوى وأنــا أتلــذ يــرصخ فــأرصف

ِحــد معــه، تهبــط رغًمــا عنهــا وهي  ، تدافــع عنــه وتتَّ ي أن العصــا تقاومــىف
، تبــكي عليــه بحرقــة، كنــت  ي

ي وجــىي فتحطــم أســنا�ف
َتــَودُّ لــو ترتــد �ف

ــدة أنــا، العصــا  ف ظننــت أن العصــا صــارت بطريقــة معقَّ مخطًئــا حــ�ي
ِحــد مــع عصــا جســده  ه! تتَّ لــم تكــن ســوى العســكري ولــن تنتــ�ي لغــ�ي

ليتحــول وجودهمــا إل كيــان واحــد، عصــا طويلــة نافــذة!

ي تقول: ىت يَّ سمعت ِجنِّ

− عش نفسك؟!	 سيبه يا مجنون، ما تضيَّ

− ال يمكن!	

ي بقوة: أحسست بها تدفعىف

− ي 	
أفكــر �ف ي بطلــت 

إ�ف أنــا متعــودة عــى كــده! لدرجــة  ســيبه 
الشــارع، فاهــم ده  ي 

أنــا طــول عمــري �ف ا ده بيحصــل!  لـــمَّ االنتحــار 
إيــه؟! معنــاه 

ي وخياالت وجوه تزعق! ب عيىف أحسست بضوء يرصف
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− ، عشان خاطري!	 ي سيبه لو بتحبىف

نظــرت إليــه لــم يعــد يصــدر صوًتــا، والعصــا فوقــه مكســورة ألكــ�ث 
ي مــن 

ف اطمأننــت الستســالمه التــام تركــت مــا تبــىتَّ مــن قطعــة، حــ�ي
للخلــف  وغيــظ  بقــوة  ذراعي  ي  ــىت يَّ جنِّ ســحبت  يــدي،  مــن  العصــا 

: ي
بتكتيــىف وقامــت 

− ك يعمــل حاجــة؟! 	 ي أنــت ال بتعمــل حاجــة وال عايــز غــ�ي يعــىف
؟! ي ده جزاتــه إنــه بيبســطىف

أصواًتــا  أســمع  ُت  ورِصْ متشــابكة،  بكلمــات  ي وجههــا 
�ف رصخــت 

ة. كثــ�ي

− مــا 	 لحــد  متكتــف  ويفضــل   ، العنــ�ب عــى  ب�عــة  خــدوه 
إيــه. هنعمــل  نشــوف 

− بــه 	 واطلعــوا   ، المستشــىف إســعاف  عــى  العســكري  خــدوا 
ب�عــة. ي  المــ�ي طــوارئ  عــى 

ي من حيث أتيت، كان  بة، عائدين �ب ي إل الطرقات المضبَّ وا �ب زجُّ
ا، اســتقبلته برصخــات عاليــة ومحــاوالت لإلفــالت مــن 

ً
الفجــر وشــيك

 ، ي ألتحــرك عمــًدا إل العنــ�ب يــن، يدفعونــىف أيديهــم، لكنهــم كانــوا كث�ي
اســتقبال مستشــىف  إل  هــل ســتذهب  ؟!  ي تذهــب حبيبــىت أيــن  إل 

ــَى؟!
ُ
ي كأمي ون ي؟! هــل ســتخونىف المــ�ي

وددت   ، ي عــىف وانشــغلوا  الصبــاح  حــىت  �يــري  داخــل  ي 
ربطــو�ف

أن أبــكي لكــن الدمــوع ظلــت متحجــرة، و»كتاتونيــا« يحــوم حــولي 
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وخلفهــا  االســتقبال  طبيبــة  َتــْت 
َ
أ حــىت  فريســته،  ينتظــر  كثعلــب 

جهــاًزا  هادئــة، وضعــوا  إل حجــرة  ولي  الــ�ت عــى  ي 
العمــال، حملــو�ف

، حقنــوا داخــل وريــدي مــادة صفــراء لزجــة! رأيــت غربــان  عــى رأ�ي
، تنقــر رأ�ي  تقتحــم الحجــرة، تكــ� زجــاج النافــذة وتعــ�ب نحــو رأ�ي
الجهــاز  إل  تطــ�ي  ثــم  مخيفــة،  مزعجــة  نقــرات  الحــاد،  بمنقارهــا 
العــالي  نعيقهــا  ُتصــِدر  مزعــج،  ي 

إنســا�ف بصــوت  ث  تتحــدَّ بجــواري، 
مــن  ف األرض  تهــ�ت ؟! هــل  شــىف

ُ
الوقــت أل آَن  ، هــل  َّ ي

أذ�ف حــىت تصــم 
تقفــز هنــا وهنــاك فتحطمهــا  ؟! وتصطــدم بنجمــة مجنونــة  ي تحــىت
ي الســم 

ب رأ�ي وتمحــو مــن ذاكــر�ت ي معهــا؟! األضــواء تــرصف وتحطمــىف
، تفــر إل أصدقــاء المدينــة فتنهاهــم عــن تبليــغ  الــذي وضعتــه لي أمي
. ي

هــا أن  تكــف عــن مطــارد�ت المخابــرات، تجمــع قطــط العالــم لتخ�ب

ي مــرة أخــرى قبــل أن أنتبــه لنفــ�ي تائًهــا،  ت األرض مــن تحــىت ف اهــ�ت
ي 

لســا�ف  ، ي يؤلمــىف ي جســدي 
�ف جــزء  باللعــاب، كل  ي  ثيــا�ب ــت 

َّ
ابتل وقــد 

هــل   ، العنــ�ب ي 
�ف جــواري، كنــت  األرض  عــى  الــدم  بصقــت  ف،  ف يــ�ف

؟! مــش فاكــر! ي
بــو�ف رصف
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» جلسة كهربا « ُتنِهي كل 
شيء!
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ساق إل الحجرة الهادئة كما ُيساق المجرمون إل حجرة 
ُ
كنت أ

ي آلــة الشــنق ال يمــوت المحكــوم عليــه، 
اإلعــدام، لكــن لخطــٍإ مــا �ف

ف األرض تحت أقدامه بزلزال يهدم كيانه، فين� ما يفكر  فقط ته�ت
ف  نــة، والحيــاة أفضــل، وخصوًصــا حــ�ي فيــه، وتبــدو أحقــاد اآلخريــن هيِّ
 

ً
ي مقارنــة أمــام إعــدام دون مــوت، يعــود إل حياتــه متغافــا

توضــع �ف
ي  ــص بــه هنــاك، والســم الموضــوع لــه هنــا، وزوجتــه الــىت بَّ عــن الــذي ي�ت
ي تحبــه، وجســده الــذي يــذوب، كل هــذا يبــدو  ــة الــىت يَّ تكرهــه والجنِّ
ي تلتهــم  تافًهــا أمــام الســائل اللــزج الــذي يســ�ي بوريــده، والغربــان الــىت
ــة  يَّ ي ال�يــر بمســام�ي ِطبِّ

رأســه، تنقــر رغيــف العيــش وهــو مصلــوب �ف
مــة، فللطــب وســائله للتعذيــب أيًضــا! معقَّ

ي قــادًرا عــى الذوبــان، صــار 
خلــت األيــام بعــد ذلــك، لــم َيُعــْد مــحف

ي  ــىف
َّ
، شــعرت أن

ً
ي ثانيــة ــىت يَّ َر جنِّ

َ
ء، لــم أ ي

ي �ش
جامــًدا متحجــًرا ال يفكــر �ف

نســيت مالمحهــا، كأنهــا مرســومة عــى صفحــة بيضــاء وأ�ت أحدهــم 
بممحــاة ومســحها، بهــذه الســهولة! لــم أعــد أســمع صــوت ســعيد 
ف حولــه، وزوجتــه منــذ هرْبــُت وتركتهــا  الهــازئ، وال أصــوات الجالســ�ي
ْمــُت فجــأة كمــن فقــد  َيتَّ

َ
، لــم َيُعــد لي أحــد، ت ي عــى الرصيــف جافتــىف

ي ســوى حــزن ال أعــرف  ي قلــىب
، لــم يبــَق �ف ي حــادث ســ�ي

أهلــه جميًعــا �ف
ك بروحي أي أثر، ليس هناك من يمر  ي فال ي�ت مصدره، حزن يغسلىف
، كــم كنــت أتمــىف هــذا  ك عالمــة، صمــت العالــم فجــأة مــن حــولي ليــ�ت
ي جوفه، حىت 

ي �ف ، وسيبتلعىف
ً

الصمت! لم أكن أعلم أنه سيكون مما
ي البيــاض 

ي عــى النافــذة غابــت، أنغمــس �ف
ي كانــت تنتظــر�ف الغربــان الــىت

ســيجارة  اشــتعالي كعقــب  ـهــدأ  ويـ  ُ ئ أنطــىفِ بالجهــاز،  ي 
أوصلــو�ف كلمــا 

 َ ئ ي مــن الوقــت لينطــىفِ
ملــىتً عــى الطريــق، ال أتذكــر كــم اســتغرق مــحف
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ي ُهِزمــت تماًمــا. ــىف
َّ
بهــذا الشــكل؟! مــا أتذكــره جيــًدا أنهــم انتــرصوا وأن

ي لعالــم العقــالء، 
ي بعــود�ت ُئــىف وقفــت طبيبــة االســتقبال أمــامي تهنِّ

ي تعلــن فيهــا انتصارهــم. ، والــىت ي تقفــز أمــامي ي بكلماتهــا الــىت اســتفزتىف

− ف وتخــرج، مــش 	 ، وكلهــا يومــ�ي ــنت كتــ�ي أنــت الحمــد هلل اتحسِّ
! ي

عايزيــن نشــوفك هنــا تــا�ف

إل  وصلــت  عندمــا   ، ي تثقبــىف ي  الــىت نظراتهــا  متفادًيــا  ِجْبهــا 
ُ
أ لــم 

ــا، قفــز فوقهــا مطِبًقــا عــى رقبتهــا،  
ً
َبــَدا لي مجنون المستشــار الــذي 

ت دقائــق قبــل أن ينتبــه لهــا  ي منهــا، مــرَّ ي رغــم قــر�ب
ي مــكا�ف

بقيــت �ف
ف يديــه، ألــم تكــن تلــك الطبيبــة  صوهــا مــن بــ�ي

َّ
العمــال والتمريــض، خل

الجنــون!   ة  ُهــوَّ مــن  ف  المجانــ�ي انتشــال  ي 
�ف يســاعدها  صديقتــه؟! 

ــرت جملتــه: »أنــا باْبَقــا وحــش أوي وأنــا 
َّ
! تذك ي ســقط هــو فيهــا، غــىب

! ي بعيــىف وغمــزت  لــه  ابتســمت  تعبــان«، 

اتهــن  ســمعت الممرضــات يتحدثــن عــن العســكري، وتباينــت  ن�ب
ي والشــفقة، يقلــن إن بجســده أكــ�ث مــن كــ�، وأنــه طلــب 

ف التشــىفِّ بــ�ي
البوفيــه، وكــن  إل  ، واالنتقــال  ي

الميــدا�ف العمــل  ال  ف اعــ�ت المديــر  مــن 
َّ نظــرات جانبيــة متفاوتــة، ال أعــرف  ف يتحدثــن عنــه ينظــرن إلي حــ�ي
ف مــا حــدث لــه؟! ال أعــرف  ي وبــ�ي لمــاذا؟! ال أتذكــر مــا العالقــة بيــىف

بــه؟! حــىت اآلن مــن الــذي قــام برصف

− ي البوفيــه مــن بعــد 	
ي يــا عليــة إن العســكري هيشــتغل �ف

تعــر�ف
الــىي حصلــه مــن أخينــا؟!

− ي مــن جمــب �يــره، بــس 	 وهللا بقيــت بخــاف منــه لمــا أعــدِّ

t.me/qurssan



223

شــكل جلســات الكهربــا منســياه الــىي عملــه، أمــه هي الــىي صعبانــة 
عليــا، ابنهــا الوحيــد!

− ف جــه المستشــىف يســأل عــى 	 ــس بيومــ�ي بيقولــوا بعــد مــا اتجبِّ
ــط بالدمــوع! عصايتــه، لمــا قالولــه إنهــا اتكــ�ت عيَّ

− ه غلبان وبيصعب عليا!	 وهللا ساعات باِحسُّ

− ! ده ابــن كلــب، جزمــة مــا 	 ي مــا يصعبــش عليــِك غــالي يــا أخــىت
ف بعــد مــا يخــف  تتقلعــش مــن الرجــل، أحلــف لــك بإيــه همــا يومــ�ي

. ي
تــا�ف جــع العنابــر  وه�ي

مــا  )بأخينــا(؟!  المقصــود  َمــن  أفهــم  لــم  حوارهــن،  إل  نِصــت 
ُ
أ

مــ�ي  يتعاملــن  اختلفــت، رصن  مــ�ي  معاملتهــن  أن  فقــط  الحظتــه 
، ال  ي عــىف بعيــًدا  العمــال  ف  أعــ�ي تلهــو  )مســجل خطــر(، ال  باعتبــاري 
ي الليــل، يذهــب مــ�ي العامــل 

ــاِم وحــدي حــىت �ف تــَرك للذهــاب للَحمَّ
ُ
أ

وأنــا  ي  ُعــْر�يِ ويــرى  مــ�ي  يدخــل  مــا  ــا 
ً
وأحيان الخــارج،  ي 

�ف ي 
وينتظــر�ف

ي 
�ف رأيتهــم  أبلــَه كالذيــن  ي رصت  ــىف

َّ
أن بــدَّ  ، ال  أبــالي أُعــد  لــم  اســتحم! 

ف أيديهــم  ، أســ�ي بــ�ي ف جئــت، وجــىي ال يحمــل أي تعبــ�ي الطرقــات حــ�ي
موعــد  يحــددون  شــاؤوا،  ومــىت  وا، 

ُ
شــاؤ يحركونهــا كيــف  كدميــة 

، مــع مــن أتعامــل، موقــع �يــري، مــا يجــب  ، نــوع طعــامي اســتحمامي
ي إل أهىي  ي النهاية يقدمونىف

أن أفكر فيه، ما أقوله وما ال أقوله، و�ف
كمــن قــام بواجبــه عــى أكمــل وجــه، أصلــح الخطــأ الموجــود بالجهــاز 

وعــى العميــل �عــة تســلمه.

، رأيتــه  لــه ولي ة  ي بكتاتونيــا ســوى اللحظــات األخــ�ي لــم تجمعــىف
الممرضــات وخصوًصــا  أوامــر  ا 

ً
منفــذ عنــه  ابتعــدت  ــاِم،  الَحمَّ أمــام 
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ي كأنــه يعلــم  ي حركــة مفاجئــة، لكنــه احتضنــىف
ف انحــىفَ نحــوي �ف حــ�ي

، وَبــَدا لي أن جنونــه نحــوي   ي
ي أذ�ف

ي الصبــاح، همــس �ف
ي مغــادر �ف

أ�ف
: اهــرب!

ً
قــد هــدأ قليــا

ت ربــــع  ، مــرَّ ي وأتــاح لكتاتونيــا الدخــول قبــىي ا �ب
ً
ظــل العامــل ممســك

ــب إيــه  ســاعة ولــم يخــرج، َمــلَّ العامــل االنتظــار وســأل نفســه: »بيهبِّ
ف دلفنــا وجدنــا »كتاتونيــا«  ده؟!« ثــم فتــح البــاب بــال اســتئذان! حــ�ي
األســالك  بأحــد  الســقف  مــن  ل  تتــدَّ حقيقيــة  جثــة  إل  تحــول 

ة! الكهربائيــة، وتتحــرك كبنــدول بــدأ يهــدأ مــن رعشــته األخــ�ي

ي إل حقيقــة ال 
ي بــكاء عميــق، يشــد�ف

ي العامــل وانهــار �ف احتضنــىف
أريــد أن أصدقهــا، هــل مــات »كتاتونيــا« وارتــاح مــن ذنوبــه؛ ليهنــأ 
كل َمــن لهــم ثــأر عنــده؟! لــن تحتــاج الممرضــات لتحذيــري منــه مــرة 
ي لألبــد، يبتعــد عــن  س، هــا هــو يبتعــد عــىف ــَن: احــ�ت

ْ
َيُقل لــن  أخــرى، 

ي تحرســنا  العمــال، األدويــة، المخابــرات، األطبــاء، عــن العيــون الــىت
ي  ــىف ــا؟! لكنَّ وُتْدِمينــا! وددت أن أســأل العامــل هــل يحــزن عليــه حقًّ
ْمِســك يــده كي ال يســقط، 

ُ
لزمــت الصمــت وأنــا أربــت عــى كتفــه، وأ

أم  ي  مــىف تصــدر  هــل  أعــرف  نهنهــة ال  ــا  عنَّ ف وترتفــع  نهــ�ت وبينمــا كنــا 
ي األعــى وينظــر إلينــا برضــا!

ف �ف منــه؟! كان »كتاتونيــا« يهــ�ت

أمي فرحــة، استســلمت لفرحتهــا، وددت  ي  الصبــاح تســلمتىف ي 
�ف

الخــروج مــن هــذا الجحيــم بــأ�ع وقــت، كلمــا انتقلــت مــن طرقــة 
إل أخــرى، رأيــت »كتاتونيــا« يتأرجــح مــن األبــواب، كانــت هيئتــه 
د:  ف يصــدر عــن جثتــه صــوت عميــق أزلي يــردِّ مخيفــة وخصوًصــا حــ�ي

اهــرب!
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بدلة ُعْرس.
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ي  ــىف
َّ
ي أن

ــر�ف
ِّ
، المســت وجــىي نســمة بــاردة ُتذك عــى بــاب المستشــىف

ي ســأط�ي مــن  ــىف
َّ
ف دخلــت هنــا أن لــت حــ�ي خرجــت مــن الســجن، تخيَّ

ء؛  ي
ي اآلن ال أشعر ب�ش ىف ، لكنَّ ي ف يصدر الحكم باإلفراج عىف الفرحة ح�ي

ازات الجهــاز الــذي  ف فَّ مــع اهــ�ت َ ء بداخــىي اهــ�ت ي
ُعــد أنــا، كل �ش

َ
فأنــا لــم أ

: ي الشــوارع الغارقــة بالبــ�ش
ــَى ونحــن نســ�ي �ف

ُ
اتصلــت بــه، ســألت ن

− ؟!	 ي المستشىف
ي وال مرة �ف ليه ما ِجِتيش تزوريىف

ردت باقتضاب:

− كنت خايفة!	

ي أحببتها؟! َى الىت
ُ
سألت نف�ي هل هذه ن

، فاترينــات المحــالِّ التجاريــة،  رت عينــاي عــى وجــوه البــ�ش تســمَّ
ء، هــل أنتــ�ي  ي

ي يدفعونهــا ثمًنــا لــكل �ش نــداءات الباعــة، األمــوال الــىت
ــا؟! هــل ســأتمكن مــن الجــري خلفــه واللحــاق بــه؟! لهــذا العالــم حقًّ

ُم عــى امــرأة أربعينــة ترتــدي عبــاءة 
ِّ
َفــْت أمي قــرب بيتنــا ُتَســل

َّ
توق

: ســوداء ويبــدو عــى وجههــا الحــزن، لــم أكــن أعرفهــا، ســألت أمي

− ف دي؟!	 م�ي

− ِمَراة سعيد هللا يرحمه!	

ف قبل أن أنتبه لمالمحها القريبة من زوجة  ي الدنيا دورت�ي دارت �ب
ي الشــارع؟! 

ي أعرفهــا، هــل تتخــىفَّ وتتظاهــر بالحــزن ألننــا �ف ســعيد الــىت
ا َوْصَفــه لهــا وســخريته منهــا،  ً ي عينــاي؟! ُتشــِبه كثــ�ي ربمــا! هــل تخونــىف
ِلَتســتحيل  ي المستشــىف 

، كــم مكثــت �ف ي أكــ�ث مــىف أنــه يعرفهــا  بــدَّ  ال 
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الســماوي؟! ووجودهــا  النــوم  أيــن قميــص  الهيئــة؟!  لتلــك  زوجتــه 
؟! دار  ي ي غيــا�ب

َســْت عليهــا الدنيــا إل تلــك الدرجــة �ف
َ
؟! هــل ق الملــ�ي

ي ذلك الوقت لم ألتقط منه شــيًئا، ســألتها بإلحاح:
ي �ف حديث جانىب

− هو سعيد مات إزاي؟!	

ب مــن  ، َبــَدا لي أنهــا تتهــرَّ ي نظــرت لي ِبِريبــة وقلــق كأنهــا ال تعرفــىف
: ف ــج مستشــىف المجانــ�ي ـ ـ ـ ي خريـ ــىف

َّ
عالقتنــا، مــن المؤكــد أنهــا عرفــت أن

− ي إيه إزاي؟!	 يعىف

− مات بإيه؟! عايز أعرف.	

− مات بغيبوبة سكر!	

− أنِت متأكدة؟!	

− طبًعا، أنا كنت معاه.	

! إن لم أكن قد قتلت سعيًدا، فمن قتلت  ي ي عيىف
أظلمت الدنيا �ف

ي طيف  إذن؟! الحكاية تبتِدئ وأنا ُمْنَهك من البحث، مرق أمام عيىف
ف جانبيــة  َّ بعــ�ي ف هيئتــه، ينظــر إلي لــه �عــة هائلــة، لــم أتمكــن مــن تميــ�ي
؟! ي ثاقبــة، ال بــدَّ أنــه القتيــل الــذي ال أعرفــه حــىت اآلن! هــل يراقبــىف

− طــب ســعيد كان بيعــد عــى القهــوة ويضحــك عــى الــىي رايــح 	
والــىي جاي.

− !! ده عشان اسمه سعيد مثال!	

ي عــن 
ي أمي لتبعــد�ف ابتســمت زوجــة ســعيد بقــرف، بينمــا تســحبىف
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يفعــل ظــىي  البيــت، كمــا كان  بــاب  ي خلفهــا حــىت  
المشــهد، تجــر�ف

، ال فــرق عــى كل حــال! مــ�ي

 ، ء ميًتا بال حياة، الفو�ف  انصلحت مثىي ي
ي البيت كان كل �ش

�ف
َى لتحرصف 

ُ
ت، يبدو أنهم أتوا بأخرى جديدة، ذهبت ن والمرآة تغ�يَّ

ف رأيتهــا احتضنتهــا بشــدة، وأنــا أشــم  ان، حــ�ي طفلتنــا مــن بيــت الجــ�ي
ي  ــىف

َّ
ــَى وتعلقهــا بالطفلــة كأن

ُ
، الحظــت قلــق ن ي بداخلهــا رائحــة طفولــىت

ي عــن نفــ�ي التهمــة:
ســأقتلها، تركتهــا عــى ال�يــر، وأنــا أنــىف

− أنا خفيت زي ما انتوا عايزين عى فكرة!	

، لــم تمــت  ي
ا قــادًرا عــى احتــوا�ئ ً ي بــدت لي قــ�ب ي الحفــرة الــىت

ِغْبــُت �ف
ي 

ــذ وصيتهــا �ف طبيبــة االســتقبال لألســف الشــديد، وهــا هي أمي تنفِّ
د 

َّ
ي يدي، وتتأك

ي الدواء، تحرصف لي الماء وتضع الحبات �ف
طريقة إعطا�ئ

ي أك�ث األحيان مما 
ي ابتلعتها، لكنها تغادر م�عة �ف ىف

َّ
قبل أن تغادر أن

ي واإللقــاء بهــا خلــف ال�يــر!
ي مــن إخراجهــا مــن أســفل لســا�ف نــىف

ِّ
ُيَمك

ُعــْد أخــرج مــن البيــت، أنــا مفضــوح أمــام الجميــع، مواطــن 
َ
لــم أ

ِبِريَبــة  إليــه، ويســتقبلون حديثــه  ثانيــة( يخافــون الحديــث  )درجــة 
مــن  يســخر  أو  مجنــون  ي  عــىف يقــول  أن  أحدهــم  رع  يتــوَّ لــن  وقلــق، 
وجودي، كل ما كنت أشعر به قبل دخولي المستشىف سيتضاعف 
ي وردت إل الجحيــم حــىت لــو  ــىف

َّ
ي منهــا، لــن ينســوا أبــًدا أن بعــد خــروحب

َعــاة. ُعــْدُت إل جنتهــم المدَّ

 ،  أنظــر ألحــد بشــكل مبــا�ش
َّ

أول خــروج لي لهــذا العالــم حاولــت أل
: »مــاذا تريــد؟!« ثــم رصت  ي ي الفــراغ، ألنــه لــن يســألىف

كنــت أنظــر �ف
؛ حيــث ينــام البــ�ش وتصــ�ي الشــوارع خاليــة 

ً
بعــد ذلــك ال أخــرج إال ليــا
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ن 
َّ
، ربما ألنها لن تتمك ي الليىي ض أمي عى خروحب ، تع�ت إال من أمثالي

ــا:
ً
طمِئنهــا هازئ

ُ
، أ ي

مــن الســ�ي خلــىف

− مش أنا باخد الدوا قلقانة من إيه؟!	

َى بقلق مفتش مباحث، وتسأل أمي بإلحاح:
ُ
تنظر لي ن

− أنِت متأكدة أنه بياخده؟!	

أحدجها بغيظ:

− ي لسه مجنون؟!	
ليه شايفا�ف

ي أنحاء البيت وال نتحدث، 
ي �ف

َى، كنا نلتىت
ُ
ث إل ن ُعد أتحدَّ

َ
لم أ

ي الطويلــة مــع  ي مــن عالقتنــا، تذكــرت أحاديــىث
أصــاب الخــرس مــا تبــىت

ي  َى انتابىف
ُ
، لم أكن أمل وقتها من الحكايات، كلما نظرت إل ن ي ىت يَّ ِجنِّ

ي تربطهــا وتحركهــا مــن األعــى وهي بــال إرادة  ضيــق، أرى الخيــوط الــىت
ف عــى  ، وجودهــا جــواري رغًمــا عنهــا، نومهــا مفتوحــة العينــ�ي تســ�ي
ي رغًمــا عنهــا، أستِشــفُّ مــا يفتعــل  ال�يــر رغًمــا عنهــا، رعايتهــا لطفلــىت
، مــن  ي ي أنهــا خائفــة، هي خائفــة مــىف تــىف ف أخ�ب بصدرهــا، لــم تكــذب حــ�ي
، مــن البقــاء  ف تكــ�ب ي حــ�ي ان، مــن أســئلة طفلــىت ، مــن حديــث الجــ�ي أمي
؟! ي

، هل الشفقة وحدها تكىف َّ ، ما زالت ُتشِفق عىي جواري، ومن تركي

ــَى ســتفتش الحجــرة عــن أي دليــل 
ُ
تركــت البيــت وأنــا أعلــم أن ن

: ي أذن أمي
يثبــت صــدق حدســها، بعــد أن همســت �ف

− شكله مش مظبوط، شكله ما بياخدش الدوا.	

ى الحبــوب عــى األرض، أنــا لســت   ســ�ت
ً

لــو أزاحــت ال�يــر قليــا
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، أملــك شــيًئا غــ�ي  ــَى، أنــا صاحــب معجــزة ينكرهــا البــ�ش
ُ
مريًضــا يــا ن

، وهــم اعتــادوا كل مــا هــو تقليــدي، الحكايــات التقليديــة،  تقليــديٍّ
اآلراء التقليدية، الحياة التقليدية، كل ما هو غريب يصيبهم بخيبة 
واضحــة، يهــز كل مــا هــو تقليــدي بداخلهــم، فلــم يجــدوا غــ�ي طريــق 
واحــد للخــالص، لوقــف الــرصاع الــذي ينفعــل داخــل صدورهــم، ال 

بــدَّ مــن التخلــص مــن كل مــا هــو غريــب ورجمــه حــىت المــوت!

ف  بــ�ي  ، مالبــ�ي وســط   ، ي
خلــىف شــا  ِلُيَفتِّ الفرصــة  لهمــا  َتْحــُت 

َ
أ

ــَى 
ُ
ن ي وكانــت  لــم أجــد ابنــىت ي 

دفاتــري، تحــت ال�يــر، وعنــد عــود�ت
حــل. ل�ت شــنطتها  ــز  تجهِّ

− قتلِت البنت خالص؟!	

− ك؟!	 ليه هو أنا زيَّ

− عنــدك حــق، إنــِت عاقلــة والنــاس كلهــا تشــهد ِبــَده، لكــن أنــا 	
؟! ي

مجنــون يــا حــرام! خــالص هتمــ�ش

− 	!...

− َباْصعــب 	 بــس كنــت  أنــا  ــَى، 
ُ
ن يــا  ي  ماحبتيــىف عمــرك  أنــِت 

انتــى!  الصعبانيــات  ووقــت  عليــِك، 

− بهــا علينــا، أنــت الــىي مــش عايــز تخــف، 	 أنــَت الــىي مــرص تصعَّ
وأنــا خــالص مــش قــادرة أســتحمل.

− ي المستشىف عى فكرة.	
أنا خنتك �ف

− ؟! العفاريت بتوعك؟!	 ف مع م�ي

t.me/qurssan



232

− أنِت طالق.	

ي تقــف جوارهــا، كنــت أعلــم أنهــا لــن تظلمهــا  نظــرت إل أمي الــىت
هــُت ألمي بالحديــث:  مــن أجــىي كمــا كانــت تقــول، توجَّ

ً
ثانيــة

− طالــق 	 أنــِت  أقولــك  ينفعــش  مــا  أبديــة،  عالقتنــا  لألســف 
! ي

وتمــ�ش هدومــك  شــنطة  ي 
فتِلــ�ِّ

− 	!...

− ي 	 ، ليــه مــا جتيــش تزوريــىف ي
ي رقبِتــك لحــد مــا تمــو�ت

هفضــل �ف
بعــد آخــر مــرة؟! مــش قلــت لــك مــا تقطعيــش الزيــارات؟!

− 	!...

ي أنها  وضعت لي 
ك �ف

َّ
ُعد أكرهها، ورصت أتشك

َ
، لم أ نظرت إل أمي

ي  ي ابىف
ي آخر لحظة، وقالت: »مش هعمل كده �ف

السم، ربما تراجعت �ف
ي  ء، ال أشعر أنها المرأة الىت ي

الوحيد«! رغم ذلك ال أشعر تجاهها ب�ش
ي  ِحنُّ لحضنها، كنت أعلم أنها سُتدِخلىف

َ
ُعد أ

َ
، لم أ ي ي وأرضعىت ولدتىف

أصبــح كالمستشــار! لــن  لألبــد!  فيهــا  ي  كىف ، وســت�ت
ً
ثانيــة المستشــىف 

− ي 	
ي لمــا أطفــش مــن البيــت هبــىت

أنــا كنــت َوَعْدِتــك زمــان إ�ف
ألبــس شــيك مــش كــده؟!

ــَى 
ُ
ي الوقــت الــذي خرجــت فيــه ن

، �ف ي
تركتهــا ودلفــت إل حجــر�ت

، ولــن تحــس يوًمــا بالنــدم 
ً
مــن البيــت، كنــت أعلــم أنهــا لــن تعــود ثانيــة

ي عــن لبــس شــيك، لــم أجــد غــ�ي بدلــة  ي دوال�ب
عــى قرارهــا. بحثــت �ف

ُعــد لهــا فائــدة اآلن!
َ
، لــم ت ُعــْرِ�ي
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حكاية قاتل َظنَّ نفسه 
مرآة!
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 أرحــل، 
َّ

ي أل
ي أمي وترجــو�ف

انتظــرت بعــد أن ارتديــت البدلــة  أن تــأ�ت
ي  كىف ًدا داخل أســوار المستشــىف وت�ت ي مجدَّ ي �ب ي أنها لن ُتلىتِ

�ف أن تخ�ب
داخلهــا لألبــد، لكنهــا لــم تفعــل!

وجهــه   ، ي
حجــر�ت ســقف  مــن   

َّ
يتــدل الــذي  »كتاتونيــا«  تأملــت 

�عــة! بأقــى  اهــرب  عميــق:  بصــوت  د  ُيــردِّ مرعــب،  أزرق 

ال ُبــدَّ مــن معرفــة الحقيقــة، والحقيقــة قــد تكــون مخيفــة؛ لــذا 
ف المطبــخ، وأخفيتــه كمــا اعتــدت دوًمــا داخــل  ِري وســك�ي

َ
أخــذت َحــذ

ا جثتــه عــى حالهــا، تتحــرك كبنــدول 
ً
، انطلقــت م�ًعــا تــارك بنطــالي

رة  ة، تركتهــا متســمِّ ســاعة لــن يتوقــف، لــم أنظــر إل وجــه أمي مبــا�ش
 ، ي

ب مــن النظــر إل عينيهــا، لــم تغلقــه خلــىف أمــام بــاب الشــقة وأنــا أتهــرَّ
ي صالــة البيــت وتركتــه مفتوًحــا!

َســْت عــى كــر�ي �ف
َ
َجل

الشــارع،  إل  أخطــو  أن  قبــل  وجــىي  اعتلــت  دمعــة  مســْحُت 
أتبعتهــا بنظــرة أخــرى  ة مودعــة،  العمــارة بنظــرة أخــ�ي ثــم مســحت 
الجاكــت،  ي جيــب 

�ف قديمــة وجدتهــا  عــى صــورة جماعيــة  طويلــة 
قتهــا وأنــا أســمع  ــَى قبــل والدة بنتنــا، مزَّ

ُ
بــأمي ون ي  الصــورة تجمعــىف

ي غيــظ: مــا بــك أيهــا 
د �ف ي الهــواء قطًعــا متفرقــة، وُتــَردِّ

رصخاتهــا تطــ�ي �ف
المجنــون؟!

ُجــرُّ 
َ
أ  ، أقــدامي ســحبت  ســأذهب؟!  أيــن  إل  أعــرف  أكــن  لــم 

 ، ي
جســدي ألماكــن لــم أزرهــا مــن قبــل، أنتظــر أيــة إشــارة لتنــِىي مأســا�ت

ء، يعــود إل أيامــه األول، يحــاول  ي
كنــت تائًهــا كطفــل فقــد كل �ش
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غــ�ي  غــ�ي رصاخ  منــه  يخــرج  فــال  يتحــدث  أن  فيســقط،  ي 
يمــ�ش أن 

مفهــوم، الجميــع حولــه، لكنهــم يرقبونــه بعيــون غبيــة، ال يفهمــون 
لكــن وجعــه ال  المســكنات  ببعــض  إســكاته  يريــد؟! يحاولــون  مــاذا 
ُيَغــ�يِّ  لــن  البــكاء  ، وأنــا أعلــم أن  أبــكي يهــدأ، جلســت عــى الرصيــف 

شــيًئا!

أمــامي  ق  يــ�ب ، فأحسســت بطيــف  َّ ي الضبــاب عــن عيــىف مســحت 
ي ســينتىي إذا  دون أن أعــرف هويتــه أو مالمحــه، شــعرت أن عــذا�ب
الــذي قتلــت ســعيد فيــه، أو مــن  ُعــْدُت ثانيــة إل الشــارع المظلــم 
َّ أن أعــرف هويتهــا. كنــت أظنــه ســعيد، ال بــدَّ أن الجثــة هنــاك، وعــىي

ي البدايــة خائًفــا، وخصوًصــا أن الوقــت تجــاوز منتصــف 
كنــت �ف

الليــل بقليــل، لكــن ال مفــر مــن إنهــاء تلــك المأســاة، ربمــا لــو عرفــت 
ي لحــالي دون مراقبــة. القتيــل، تركــىف

 ، ف ف بنايت�ي ا ب�ي
ً
وقفت أمام الزقاق، كان خالًيا من الرفقاء ومخنوق

ف ميــاه الــرصف،  ي منتصفــه، ليــس هنــاك عظــام ناتئــة بــ�ي
َر جثــة �ف

َ
لــم أ

ي 
ي �ف

ق،  ينتظــر�ف مــا الحظتــه أنــه كان هنــاك، ذاك الطيــف الــذي يــ�ب
ــا ثــم 

ً
، ثالث ف نهايــة الشــارع، َبــَدا لي أنــه يتحــرك نحــوي؛ خطــوة، اثنتــ�ي

َّ بدقــة ليقــول:  ي كتفــه ويلتفــت بهــدوء دون أن ينظــر إلي
يالمــس كتــىف

معــذرة! ويمــر المشــهد بشــكل عــادي دون أن يشــعر أنــه تســبب لي 
بمشــكلة قــد ال يكــون لهــا حــل! قلــت لنفــ�ي ال بــدَّ أنــه ذاك الرجــل 
ي دون أن أخرجــه، الليلــة  ة، أمســكت ســكيىف ي منــذ فــ�ت الــذي يراقبــىف
ي كمــا اعتــدت، لــم 

ر لدرجــة مرعبــة. لــم يكــن الرجــل خلــىف األمــر يتطــوَّ

t.me/qurssan



237

 ، ي ة مــن لحــم ودم، دم يغــىي بكراهيــىت يكــن شــبًحا، إنــه أمــامي مبــا�ش
، أشــم عرقــه  ي ي قتلتــه مــن قبــل، وقــد أ�ت لينتقــم مــىف ــىف

َّ
اليــوم أعلــم أن

، كان مــن الســهل أن أتراجــع للخلــف،  ي ي إلحــاق األذى �ب
ورغبتــه �ف

ي محاولــة 
. أن أتوقــف �ف ف ف مخادعتــ�ي أن أســتدير فجــأة بعــد خطوتــ�ي

خطــة  ي 
�ف والتفكــ�ي  القــذر  الضيــق  الزقــاق  ظلمــة  لتفحــص  بائســة 

ي سبب العطل الذي حدث لماسورة الرصف! أو 
ْن أفكر �ف

َ
بديلة، كأ

ي تصنــع ضجيًجــا متناغًمــا: ِتــْن، ِتــْن، ِتــْن! ســمعت  مصــدر الميــاه الــىت
ســأفقد  هربــت  لــو  اهــرب!  د:  يــردِّ واضًحــا  »كتاتونيــا«  صــوت 

الحقيقــة، ولــن أتحمــل وقًتــا آخــر بــال حقيقــة.

نفســها،  بال�عــة  تماًمــا  مثــىي  يتحــرك  ــا، 
ً
ثالث  ، ف اثنتــ�ي خطــوة، 

ء أخــذ  ي
ي الوقــت الــذي أخــرج فيــه ســكينه، كل �ش

ي �ف أخرجــت ســكيىف
ي بنظــرة عــن  ، ويلعقــىف ي

َعــَدا أن يالمــس كتفــه كتــىف ي رأ�ي 
دورتــه �ف

ون،  ي يجيدهــا كثــ�ي الــىت النظــرة  تلــك   ، ي لعيــىف قــرب، نظــرة فاحصــة 
ي 

ي خائــب �ف ــىف
َّ
ة، ســيعرف أن نظــرة ثابتــة وعميقــة لمركــز الرؤيــة مبــا�ش

ي  ؛ فأنــا ال أعــرف تحديــًدا مــن أيــن يأتيــىف ي ي وفًقــا لرغبــىت قيــادة بؤبــؤ عيــىف
ــق النظــر فيــه، اكتشــفت أن لــه نفــَس طــولي 

ِّ
الخطــر! حاولــت أن أدق

لــم  للســخرية،  وســيلته  أنهــا  بــدَّ  ال  أتحــرك،  وأنــا  ي 
يقلــد�ف  ، ي وهيئــىت

ي بجســده المربــــع، لــم أنتبــه ســوى  ف المســىف ألتقــط مالمحــه حــىت حــ�ي
، احتضــن  ف أصابــ�ي لبدلــة أنيقــة، بدلــة تحتضــن ســكيًنا مرتعًشــا بــ�ي
ي عنــاق طويــل وربمــا أبــدي، التصقــت عينــاي 

ف ضلوعــه �ف ف بــ�ي الســك�ي
: »هــل قتلتــه  ي نفــ�ي

ف الــذي لــم يخــىئ هدفــه ورصخــت �ف بالســك�ي
بالفعــل لمــرة ثانيــة؟!« لــن أهــرب كالمــرة الفائتــة، نظــرت إل وجهــه، 

t.me/qurssan



238

الفــزع،  ي عالمــات 
ي تماًمــا، ال يختلــف عــن وجــىي ســوى �ف يشــبهىف

ي  الــىت البدلــة  إل  نظــرت  قبــل!  مــن  أحــد  يجربــه  لــم  الــذي  الفــزع 
؟!«  نفــ�ي ! »هــل قتلــت  ي أرتديهــا، كانــت داميــة! تحتضــن ســكيىف
ف تتلــىتَّ  مــىت تحولــت لمــرآة ضخمــة؟! تتكــ�َّ إل آالف القطــع حــ�ي
؟! أحسســت بهشاشــة الزجــاج وأنــا أســقط! لقــد كنــت  ف بــة ســك�ي رصف

ــا منــذ البدايــة! ُمِحقًّ

 
َّ

يتــدل ي 
فــو�ت »كتاتونيــا«  رأيــت  ألهــث،  األرض  عــى  ســقطت 

هربــت  د:  يــردِّ ي 
وكيــا�ف فابتســمت  ويبتســم،  لي  يغمــز  الســماء،  مــن 

ثــم رصخــت فيــه ليتوقــف عــن  لــم أحتمــل الحقيقــة،   ، ي
يــا صديــىت

المجنــون؟! أيهــا  بــك  مــا  از:  ف االهــ�ت

ي  رأتــىف أنهــا  بــدَّ  ال   ، ي األســفلىت ي  قــ�ب مــن  امــرأة  رصخــة  ي  عتــىف ف ان�ت
وال  المــرأة  تســ�ي  العفــن،  برائحــة  المخنــوق  الزقــاق  ي 

�ف هنــا،  ملــىتً 
بــت ورأت جســدي الــذي يوقــف  ف اق�ت ، حــ�ي ي ي �ب

تــدرك أنهــا ســتلتىت
، الحظــت اختفــاء  ي ْتــىفِ

َ
ت
َ
ا أ ً ي العاريــة! أخــ�ي ــىت يَّ خطواتهــا، شــهقت! جنِّ

َبــْت جســدي وهي تبــكي 
َّ
االنتفــاخ ببطنهــا! أيــن ذهــب جنينهــا؟! قل

مبحوًحــا،  خــرج ضعيًفــا  ي 
صــو�ت لكــن  طمأنتهــا،  حاولــت  صارخــة، 

ي لتغلــق الثقــب 
أدركــت أن أنفــا�ي تذهــب بــال عــودة، نامــت فــو�ت

، كانــت مالئكيــة لهــا جناحــان يصــالن إل  الــذي تنســحب منــه روحي
أجمــل  َر 

َ
أ لــم  بلــوري،  أزرق  ، وجســدها  ي

فــىف الســماء، رأســها قمــر 
ح مــع  ، المســت عناقيــد شــعرها الغجــري الــذي يتطــوَّ ي

ي حيــا�ت
منهــا �ف

 يصــل إل 
ً

، طويــا ي ي مــرت �ب ــح، كان أســود كالليــالي الطويلــة الــىت ـ ـ ـ الريـ
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ي الشــوارع حافيــة، 
كعبهــا، لهــا كعــب ناصــع أبيــض، رغــم أنهــا تســ�ي �ف

ٍّ يمكــن  ــَحي
َ
مــا زلــت ســاخًنا ك أســطوري:  ي بصــوت 

أذ�ف ي 
همســت �ف

إصــالح مــا فســد منــه!

أنهــت  قطــة  مــواء  مــع  واِحهــا 
ُ
ن ي 

�ف واشــتبكت  تعالــت رصخاتهــا 
عــى  قــادرة  رصاخاتهــا  تحبــه.  قــط  مــع  حميميــة  عالقــة  لتوهــا 
ي األزرق، شــعرت أننــا  ي جســدها الضبــا�ب

ي �ف ، اشــتعلت رغبــىت ي
إيقــا�ف

ــت بمــا أفكــر فيــه،  إذا التحمنــا ســنصنع مًعــا لوحــة ســماوية، أحسَّ
أنــا  الســماء:  ي 

د �ف دَّ يــ�ت الدنيــا، وصوتهــا  مــن  تبــىتَّ  مــا  ي  فخلعــت عــىف
ي  ْهــِو، الســابعة لــك يــا حبيــىب

َّ
ي ِلل

قــادرة عــى إحيائــك، ِســتُّ أرواح تكــىف
المقتــول!« 

ي فقط، كل جسدي يذوب ليلتحم ِبُنَقِر 
كنت أذوب، ليس محف

األســفلت الــرديء! يزحــف عــى الطرقــات ويندمــج بــكل مــا يقابلــه، 
ي أفــكار ليســت لهــا، 

يزحــف إل العقــول النائمــة فتســتيقظ وتفكــر �ف
 

ً
وا قليــا ي نظرهــم؟! فليختــ�ب

ــا �ف
ً
، ألســت مجنون أفــكار مجنونــة مثــىي

ي الهائلــة!
، وقــدر�ت ي العالــ�ي

مــن الجنــون! كنــت مســتمتًعا بذوبــا�ف

خلعــت  أن  بعــد  منتصًبــا  ي  ــىت يَّ جنِّ داخــل  ي  مــىف تبــىت  مــا  غــاص 
الــذي يحتضــن آخــر مــا  ثــم انطفــأ داخــل رحمهــا الواســع   ، بنطــالي
ره الدنيــا، ســعادة حقيقيــة بــال  ــدِّ

َ
ي صفــو ال ُتك تبــىتَّ مــن الــروح، انتابــىف

ي رصختهــا، لحظــة انفجــار بكارتهــا عــى  َتْتــىفِ
َ
صــات، هــل أحلــم؟! أ منغِّ

! ــت يبحــث عــن الحيــاة، وســال دمهــا داخــل دمي يــد َميِّ

t.me/qurssan



240

ي الشــارع المظلــم جثــة، فقــط انعــكاس الســماء 
لــن يكــون هنــا �ف

الزجــاج  مــن  تــدري، كومــة  أن  عــى األرض، تدهســه األقــدام دون 
ي يمــر بهــا المــارة دون أن يســألوا مــن أيــن أتــت؟! كيــف؟!  المهشــم الــىت
ولمــاذا؟! يظنــون أن حــادث ســ�ي هــو الســبب، أو أن طوبــة طائشــة 
ي ترصفاتهــا، لــن يتخيلــوا أبــًدا أن 

تخلــت عــن األســفلت وانفلتــت �ف
ــدة- هي أنــا! تلــك الكومــة – بطريقــة ُمَعقَّ

مــن  لــم أغضــب  ي اجتمعــت حولنــا،  الــىت القطــط  تأملــت مئــات 
ي بكت وهي تلحظ وجىي باهًتا، ثم  وجودها وابتسمت، لكن جنيىت
ي تحتــك بجســدها  ، داخــل ذرات الزجــاج الــىت دفنــت جســدها داخــىي

: ي الطــري، ورصخــت �ب

− ي الشــوارع 	
إيــه �ف ك! هعمــل  أنــا مــا ليــش غــ�ي مــا تســبنيش! 

الضالمــة؟!

− ي كل حتــة حواليــِك! زي مــا 	
ي �ف مــش هســيبك أبــًدا، هتالقيــىف

ي الــىي مــش هيفارقــك أبــًدا!
، أنــا الجــىفِّ ي المستشــىف

كنــت جمبــك �ف

ي جلدهــا، بطنهــا بــدأت 
ي انحفــرت  �ف تحسســت الخربشــات الــىت

الــذي  إل »كتاتونيــا«  نظــرت  داخلهــا،  يتشــكل  ي  مــىف جــزء  تنتفــخ، 
ــر وجــىي عــى ابتســامة ُمطمئنــة، ولــم َيُعــد  ي لألعــى، وتحجَّ

يشــد�ف
قبلــة  ي  لتــىف قبَّ المــوت؟!  هــو  هــذا  هــل  بعدهــا،  الحركــة  عــى  قــادًرا 
ي  مــىف تبــىتَّ  مــا  وتركــت  يــذوب،  الــذي  وجــىي  فيهــا  لعقــت  ة،  أخــ�ي

تمــوء حولنــا! ي  الــىت القطــط  لمئــات 
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ي أي صــورة كانــت 
© جميــع الحقــوق محفوظــة للنــا�ش و أي اقتبــاس أو إعــادة طبــع أو نــ�ش �ف

ونيــة أو أي وســيلة ســمعية أو برصيــة دون موافقــة كتابيــة، يعــرض صاحبــه  ورقيــة أو الك�ت

للمســاءلة القانونيــة.
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