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 يف قواي وبدأت نفاسي أتقطعت وقد، ىهد غري على جريأكنت 
 ناأو ساقاي تسابقت .الختيار املك ترف أكن أمل ولكنين، التهاوي

 وروث، عجيبة اللون وحل مكسرة وبركة شجار أأغصان على دوسأ
 هنا بارزة شجارأ ووجهي يصطدم بفروع ،اذ الرائحةنفّ تحيوانا
  ؟هرب أأين ىلإوال  يطاردين وال ماهية ما نا أأين عرف أكن أمل .وهناك

* * *  

 ن إيقولون. أحلم أنين هو حلظتها املنطقي الوحيد التفسري كان  
 ن أكيف يعقل.  جدا لدرجة أا ختدعكتكون واضحةً اأحيان حالماأل

 عندنا ليس! ؟غابة األرض يف على انائم ألجدين  نوميمن ستيقظأ
 قمت حني.  واحدةًمرةً ال إيف حيايت خرج من مصرأ ومل الًغابات أص

 خمتلطةً لكنها كانت، نفي أمتأل حيوان روث رائحة كانت النوم من
كان خدي  .ذلك الغراء الذي يدمن البعض مشّه برائحة نفاذة تشبه

، املغربة الزرقة ىل إوراقها متيل أشجارأوحويل  جاف غصن  علىامتكئً
 مث ميتدا، تقريب متارأارتفاع ثالثة  حىت اجلذع سفل أمن فروعها متتد

البامبو " كأشجار عاليةًا بعد ذلك مسافةًاجلذع عاري."  
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احللم   لعلعيين ثانيةً أغمضت، أحلم أنين اعتقدت وألنين  
 ارتعدت  مث،وجهي لكن سرعان ما شعرت بأنف يشتم، ينتهي

وكأنه  ساعدي لزج يلعق بلسان حسست أحني اوقرفً ا خوفً؛فرائصي
 ذا اكبري اكلب أو اذئب ألجد عيين وفتحت ذراعي بسرعة سحبت .يتذوقه

 عيين فتحت حني احليوان تراجع .بفضول مصفر يتأملين مربقش جلد
، ضربه به أعن شيء حبثأيدي  مددت .يراقبين وهو حويل خذ يدورأو

 مث نظر،  قذفته ناحيته فتراجع خطوتني،اا صغريعود الإمسك ألكن مل 
 عليه يرد ن أقبل ثوان مرت .غريب وعوى بصوت معدين السماء ىلإ
  ويستدعيوليمةً اعتربين الذئب هذا ن أيل اواضح وبدا، عواء من كثرأ
 اراكض انطلقت  بذلك شعرتحني .بشرية بوجبة ليجاملهم؛ صدقاءهأ

نه أب ما يوحي! يلحقين نل أ مل حياو،ري دوءجي كان .خلفي وهو
  .يستمتع مبطارديت

 ووجهي اجلري من ينخلع يكاد  قليب،متأكد نا أ..ليس حلما  
 غصااأو العجيبة شجاراأل هذه من ما جرح كثرة من بشدة حيرقين

  ...احلل أا وافترضت) األغصان (كلمة ذهين يف ضاءت أ.املتداخلة

 ثالثني منذ نفسي تذكرت .قابلتين كبرية شجرة ول أفروع تسلقت
كان كما يعد مل العصب لكن، هناك وتوتةً هنا مجيزةً أصعد وأنا اعام. 

 اواقفً احليوان ظل. اكافي اقدر األرض عن ارتفعت حىت الًقلي صعدت
  .أنه يستطيع يل يبدو وال الصعود حياول ال، حتتها

 الذي ما: حدث ما سترجع أن أحاولأو أراقبه ناأو أنفاسي التقطت
  ؟هنا ىل إيب جاء
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) للوصف اتبسيطً" الذئب "أمسيه دعوين( واحليوان دقائق مرت 
 الواقف ذئيب ىل إوانضمت، ذئاب ربعةأمن  جمموعة ظهرت مث ينتظر

 لكنين، اصوت  مل يصدر!ا حدثهم اليت اللغة أعرف ال. الشجرة سفلأ
بدأت  الذي الفرع نم أكربهم اقترب مث، امجيع يلّ إوجدم ينظرون

 ينبحون اخلمسة خذ أ.امزجمر ابتعد مث يتشممه وأخذ، عليه الصعود
 اعدو يفّ رأى كبريهم وكأن. بالعدائية متصاعد يوحي بشكل جتاهي
وليمةً جمرد وليس اخطر.  

الفرع أراقب الذئاب باألسفل  على أجلس ناأو ينفجر كاد رأسي  
 ا إعواءها فأقول أتذكر عودأ و،ا كالب إأقول الذي جيعلين بنباحها
جالس على الفرع خملوع  ناأ و،ا أشبه بالسباب البذيءكان نباح. ذئاب

  .هنا وال كيف أهرب ىلإأتى يب  الذي  ال أعرف ما،القلب

 هكذا وهذه اقً كيف سأبقى معلّ،كل ما كان يف بايل وقتها
 كيف ميكن ": يف نفس اللحظة اليت قلت لنفسي؟الوحوش تتربص يب

 كثروأجابة حني اقتربت الذئاب وجدت اإل، "سوأأأن تكون األمور 
كانوا . ةوا يف جتاذا بشدؤ وبد،مسك كل منهم بفرع من الشجرةأ
كاد أسقط أ و،متايل معهاأنا أقوياء للغاية وبدأت الشجرة تز بالفعل وأ

  .من الفزع

  ولفت انتباهي وجود مثار بني،مسكت الفرع بقوة بيدي اليمىن  أ
مسكت واحدة فوجدا أ. لكنها حبجم كرة اليد، ومالد غصان تشبهاأل

 ،امحدهم فعوى متألّألقيت ا بعنف على رأس أ خلعتها مث ،قاسية
عدت الكرة عدة مرات أست وحتم. يهوتوقف عن اجتذاب الفرع بفكّ

 .مار يف الوقت الذي نفدت فيه ذخرييت من الثّالًحىت تراجعوا قلي
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عه تبت ومسك الفرع ثانيةًأقذفه بشيء أ وحني مل ،حبذرحدهم أاقترب 
  . كثر هذه املرةأوا يهزون الشجرة بعنف ؤ وبد،الباقون

 خرى أالتقاط مثار ن من ألمتكّ؛صعد للفرع األعلى أأن حاولت  
 ال يعلم هل ،حبيس حركات بائسة من فأر. لهم ا بعض الوقتعطّأ

رة وقذفتها بقوة حنو كبريهم يف التقطت مث. سينقذه أحد أم سيترك ملصريه
 وجعلين زاين خيتلّ ما جعل ات،رت فيها وضعيغي نفس اللحظة اليت

  .أطري يف اهلواء ألسقط بينهم دون حراك
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أقطة كانت السمما أتوقعخف ...  

 من وقع السقطة حماواليت املستميتة تف وخفّ.رض كانت رخوةً األ
 مل تفلح تلك احملاولة يف منعي من .سقطأنا أمساك بفروع الشجرة ولإل

حني سقطت على . ما جنحت يف متزيق جلد ذراعي السقوط قدر
 كان فيه جرح ،كثر أمين بشكلمن ذراعي األيسيل الدم  رض كاناأل

مل يكن. سغطويل من منتصف ذراعي حىت الر لكنه كان أعمق ،اغائر 
  . من خدش بسيط

  وليمة  صري أنأى وشك نا علأ ف؛امل أعر تلك اجلروح انتباه
مونين بدأ اخلمسة يتشم.  قبلن مثلها مرأمل اليت موعة من احليوانات 

عدلت وضع . على احلركة قدرأنا على األرض ال أويدورون حويل و
لعله يكون من الذين . اأسكن متام جعلين كبريهم ما  فزجمر،ساعدي

ا جيب ديده يعتربين  وحياصرين فقط ألن،حم البشريميقتون اللّ
عامل معهالت .  

خرج لسانه ولعق خيط الدم أاقترب بفمه من ذراعي اروح و  
جاء . اى جانبوعوى مث تنح  مث رفع رأسه للسماء،السائل من اجلرح
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 وهكذا فعل ،خر من الدم ولعقه وعوىآالثاين وانتظر حىت جتمع خيط 
س من قبيلة بدائية كانت أفعاهلم أشبه بطقو. د بال حراكنا ممدأالباقون و

  .منها بسلوك حيوانات مفترسة

صل تأأن أستيقظ سوف  بعد. نين أحلم أيف تلك اللحظة أيقنت  
 هذه الذئاب هي نّإ" :ويقول رحالم وسوف جييبين املفساأل بقناة تفسري

هوات اليت تستهلكينالش،أعلى  م دليل ولعقها للدتسترتف  هان
  ."روحي

ذاك  خر آىلإ ...و... ك وملّ شهوة الت،شهوة املال، شهوة اجلسد
  . الكالم الفارغ

 ...هذا احللم شديد الوضوح قد يكون عالمة مرض نفسي
ىل  إ هذه الذئاب ترمزنّ أذهب لطبيب نفسي وسيؤكد يلأسوف    

 هو مدرس الرياضيات الذي اضطهدين ،الً فهذا الذئب مث.عقد حيايت
 رقام بشكلاأل ا يف غبي يضربين كل حصة دراسية؛ كنت،ثالث سنوات

غبياء الذين يريدون ا كبقية األا خصوصيخذ عنده درسآ ومل ،ال يوصف
إضرب املعلم للتلميذ ممارسة  يب يعترب أ وكان.أذاه بجتنومل ،اجيابية جد 

  .والتشفي ا من السادية تكون نوع–احيانأ–ا  أخيطر بباله

أخذ مين حتويشة  ذي ال،"سعد النصاب"هو  هذا الذئب القصري  
 عقد العمل زائف ن أ حيث اكتشفت؛رسلين لإلماراتأمخس سنوات و

 الدائم بعدم الرضا حساسيإفهو  كربا الذئب األأم. حنني يوعدت خبفّ
وعلى زجيايت الفاشلة وعلى  علي  أنفق، دخلها جيدنّأ مع ،مهنيت عن
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وحديت القاتلة ا وعن عن شهاديت اليت مل تعطين شيئً، كتابايت املغمورة
  .لل وال تيامرأة وال عي بال

 لكن كيف سيفسر طبييب النفسي أن هذه الذئاب ال تبدو كالذئاب 
مور جلدها مربقش كالن واذاا قصرية جدآ و،خطمها ضيق وطويل

  !؟ا وكأا تسعل حيانأ وتنبح ،ةحناسي ا بصوت فيه نربةحيانأتعوي 

  .ل حاليت النفسيةا من خيايل املهتز بفع إ سيقول

اقترب الكبري . اآلن حان وقت الوليمة وهم يستعدون لنهش حلمي
خرى من أ لكنه توقف حني ظهرت جمموعة ،عاب يسيل من شدقيهواللّ

دون مقدمات بدأت     . الناحية اليت مل أدخلها القصرية يف شجاربني األ
 ،قع ذئاب رملية اللون بال بةمن ثالث خراملعركة، كان القطيع اآل

واحد  صغرأعلى  هجم الكبري. من اموعة اليت حتتجزين كربأحجمها 
 ختطيط . وهجم اثنان على كل واحد من الباقني،يف اموعة الثانية

 ،احيانأم احتدمت املعركة وارتفع العواء املتألّ. لُبمن قَ نه مدبر أيبدو
  . أخرىاحيان أزا واملتحفّحيانأاملستغيث 

 كان .رض بيدياأل حتسس أناأعيين عليهم ول وبدأت أتسلّ  
قد ) اا جمموعيت فقد لعقوا دمي مجيعطبع(يف جمموعيت  كربالذئب األ

ا حتت رض مقبضملست يدي على األ. وشك على القضاء على خصمهأ
جذع الشجرة اليت كنت فوقها أمسكت به وجذبته، شعرت به يرتفع 

 اصوت صدرأ فذبته ثانيةًج. نه مشدود بزنربكأ وك معي مث يرتدالًقلي
 باحالن يف امجيع واؤبد. العراك عن ا يتجمدون ويتوقفونمجيع جعلهم

ووجدته ،كثر أين رفعت املقبضن لك،والتحرك ببطء يف اجتاهي علي 
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فرميت نفسي فيه .غرفة حتت األرض و أنه نفقأا ملا يبدو يغطي باب 
ما خلفي وابتلعين الظال الباب منغلقًبسرعة وارتد.  

. رضمسعهم ينبحون وخيمشون األ أناأمكثت دقيقتني بال حراك و
هربت  و أفق الذي سقطت فيهمامي الن أ وظهر،الًبدأ الظالم خيف قلي

 ،اونصف تقريب نا وعرضه متر،مترين من كثرأا يرتفع  كان واسع.إليه
ميتدمستقيم كان. هب ضوء داخله من فتحات صغرية يف سقفا ويتسر 

كان حلقي .  وكنت أشعر بعطش شديد،ائحة مثل بركة راكدعطن الرا
 حتسست اجلدران كانت ترت. يكاد يلتصق ببعضه من شدة اجلفاف

 مثل النشع الذي خيرج من جدار فوقه ماسورة ماء ،بقطرات ماء
صابتين الفكرة أ لكن ،على اجلدار املاء من لعقأن أ خطر ببايل .ةمكسور
 مشيت عدة .هذا املاء جد مصدر ألي لع؛نتظرأثرت أن آ و،بالغثيان

ريح  أرض لكيجلس على األأن ختور قواي وأبسيطة قبل  متارأ
  .جسدي املكدود

 ىحتاملت على نفسي وابتلعت ريقي ومهمت بلعق املاء من عل
. ي يتساقط منه املاء بانتظاما منقف قريبالس ا يفملح جزًءأن أ قبل ،اجلدار

ا قطرات ألعلى مبتلع ا فميفاحتًمشيت جتاهه بصعوبة وجلست حتته 
فكار عن أعلى بايل من  مبا مر مهتم  غري،خرىاأل  تلواملاء واحدةً

  .وطعمه الغريب املاء مصدر

 نكارخرج من حالة اإلأ بدأت .حلم أال نينأدرك أاآلن بدأت   
 تطاردين حيوانات مفترسة أختبئ منها يف ،غابة نا يفأ. عيشها أاليت
وبآالم يف سيقاين ووجهي  جبوع شديد شعرأو اطنع شرب ماًء، أنفق

 شيء خر، آسترجع أحداث اليوم السابقأأحاول أن . وجروح ساعدي
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 ذلك العامل املليء بضجيج ،ال يزال يعلق بذاكريت يف العامل الطبيعي
  .السيارات وصراعات البشر

تعاقدت مع ) كومباوند (ىل إاستيقظت باألمس وذهبت أنين ذكرأ
ا أنا أمتلك دكان. السباكة ألعمال سبوعيةأجراء صيانة إأصحابه على 

كسب فيه أمبا  ختالأ ،اعملي كان جمزي، لألدوات الصحية والسباكة
 فكل ،عين به هم  ألعوض بذلك ما ميتازون؛على قرنائي يف بلديت

ا  عهد،على نفسي اعهد خذتأنا الذي  أوأبناء خباليف سرة أمنهم لديه
  . بعدم اإلجناب

شرط عدم  على امرأة توافق ختارأوجت مرتني وكل مرة كنت تز  
 ومل تكن ،والثانية تأخرت يف الزواج ا بالفعلاألوىل كانت أم: جناباإل

 النساء  وألن، ووافقت على شرط عدم اإلجناب،مجيلة بأي مقياس
 األمر يتعلق حني اسريع وعودهن ينسني وألن، بالسليقة محقاوات
نفقد تراجعت األوىل والثانية عن هذا الوعد وكان ،ة لألمومبغريز 
  .الطالق

على كل خمارج املياه اليت تروي الزروع  قمت يف الصباح باملرور  
صالح النافورة ومراجعة مضخات محامات السباحة إ مث ،املوجودة

  واملديرينتهي،وال  العمل كثري. وهناك هنا السباكة ألعطال واالستجابة
ومقرفات لئيمات) الكومباوند (غلب سيداتأو ،ماجةشديد الس .

 لكنين .مامي مبالبس مكشوفة أوبعضهن خيرجن الكثري منهن مجيالت
 و أستكشف أنأ مرةً حاولأشياء موجودة حويل مل أ جمرد هننأتعودت 

ا بالنساء للحد  لكنين لست مولع،خالق رفيعة أذا و أالست ملتزم. نظرأ
  .  جمز كهذاالذي جيعلين أخاطر بفسخ عقد
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ىل إوذهبت   مث تركته ملساعدي، يف دكاين ساعةًت املساء مكثيف  
جلسة أدبية أقضيها مع جمموعة من الكتى اب املغمورين أمثايل على مقه

 وأنا أغناهم  فأنا،مرة كنت أحاسب على املشاريب كل. يف العباسية
ائف وظ  وتركت.احلريفّ العمل من فالوحيد من بينهم الذي مل يتأفّ

  .احلكومة التقليدية اليت يعملون ا

 أفكر. ا مبا أعايشه اآلنينبئ أبد ال يوم  كأي،اعادي مسِيوم أكان 
قد : (يف سبب وجودي هنا فأقول فق تزكم أنفيالن ورائحة العطن يف

 افاقد أكون قد .ما  جتربةري عليج جمنون يمعال  وهناك،اأكون خمتطفً
فيها  سافرت، أعوام كاملة سابقة يف حيايت أحداث ونسيت للذاكرة

 صابينأ و"كولومبيا"عصابة من  سالح مع و أخمدرات وعملت تاجر
  ).ما سبق كل أنساين حادث

 ةنزلة معوية حاد من و أاجلوع من ن سأموت اآل،حال أي على
 خمدرات تاجر مالعالَ  وسيفتقد،بطين من املاء العطن الذي ملئت به

مثليا كبري.  

 للعمل دينجن) وندامبوالك (يف الفيالت كأحد مال نّ أبد  ال!م نع
يب  وسقطت كولومبيا مبهام يف فينفكلّ، اماهر كنت أنين ويبدو، معه

  .سنوات من ذاكريت  ففقدت مخس،الغابة هذه طائرة البضاعة يف

  فتجارة املخدرات ال.الفكرة عجبتينأ وقد ،ابتسمت بارتياح
الذي ترتكبه  ربالش اهاقارن قليلة الشر لو وهي ،غري املدمنني تؤذي

  .خرى أشعوب حق يف وأالعامل كلها يف حق شعوا  حكومات

  .حاول ا تفسري وضعي احلايلأالفكرة اليت  من كثر أعجبتين فلسفيتأ 
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 ن أالًحماو، عيين اا مغمضساكن  لدقائق ظللت،أغفو ن أحاولت
على وقع قشعريرة  انتفضت حىت، ةفكار امللحن ذهين كل األ عبعدأ

حت ساقي بقوة طو. عليه حسست بشيء ميشي أجلدي حني يف سرت
ا متوسط احلجم يسقط على اجلدار املقابل وميشي باجتاهي ورأيت ثعبان

  .ثانيةً

م دقيقة على طول بطنه اقد أ كانت له،التعبري خطئ أمل نعم ميشي
 من أن تكون على الً لكنها أسفل منه بد،ربعنيأربعة و أم أقدامأتشبه 
  . جانبيه

.. كان أسرع من الثعبان العادي، وصل إيلَّ يف أقل من ثانيتني  
لدغين فقذفته ثانية بقوة أكرب، مث أمسكته من منتصف جسمه وضربت 

أمسكته بسرعة وتفحصت .. رأسه يف احلائط بعنف حىت سكنت حركته
 أمور الثعابني، وأنا أجهل من دابة يف! نابيه، ألرى إن كان ساما أم ال

فشلت يف فهم . لكنين أذكر أنين شاهدم يف أحد الربامج يفعلون ذلك
تكوين فم ذلك الثعبان ذي األقدام، وزاد فزعي حني أحسست بأمل 
ينتشر من مكان العضة إىل أعلى فخذي، فشمرت سروايل ونظرت 
 ألثر النابني فوجدت بثورا متتد ألعلى، وانتابين إحساس بأين أريد أن

استسلمت لقدري ومددت جسدي وقلت لنفسي إن . أحكها بعنف
السم بدأ يف العمل، لكن مضت نصف ساعة، ومل حيدث شيء سوى 

 .  من السمالًاحلكة الشديدة، وكأن ذلك الثعبان ميتلك زبانة حنلة بد
 وحني استيقظت كان اجلوع ، بعد أن هدأت احلكةةغفوت مرة ثاني

صعد ثانية أدراجي ملدخل النفق وأد عوأن أفكرت . هو ما يشغل بايل
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ا غري نين رأيت مثارأذكر أال . ألفتش عن بعض الثمار اليت تصلح لألكل
  .قذف ا الذئابأتلك القاسية اليت كنت 

 داست ، وحاولت القيامرت نفسي عن الكسل بصوت عالٍ
ن أ وهنا خطر ببايل ،ستند عليها للوقوفأنا أ و،يدي على الثعبان

 كما كنا نفعل يف فرقة الصاعقة اليت ،اكل حلمه نيئًآخه مث سلأ.. آكله
ا وبدأت يف جتهيز مل أتردد كثري. حصلت عليها يف خدميت العسكرية

ىل مسامعي صوت صراخ امرأة يأيت من اية النفق إوجبيت حني تناهى 
  . خرىألا
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أغلق سعيد حاسوبه الشخصي حني دخلت دكتورة هند عليه وهو 
وقفت هند . ض احملجوز يف قسم احلروق احلرجةير املرمر عجالس جوا

ا أ و،ن الوقت قد انتهىأتنظر حبزم ملريضها املمدد على السرير مؤكدة 
وهي جتاهد – فقالت ،نظر إليها يف استعطاف. اتساهلت معه كثري

 وتأجل يف ،بقالك ساعتني بتملي سعيد القصة بتاعتك ":–حنوها عليه
 وهو ،رفع ذراعه امللفوفة بالضمادات". اد وجبتك ومع،معاد الغيار

 سيشرب زجاجة امليلك شيك املمزوج بالبيض ،يطلب منها التفاوض
ضافية قبل أن يقوم معها لغرفة إ مث يكتب له سعيد صفحة ،كاملة
  .الغيار

ا يعاين من حروق عنيفة عمر املريض الذي استقبلته منذ شهر تقريب
 كما أن ،بة الشكل مل تر مثلها من قبلحروق غري. حد يعرف سببهاأال 

رض أسفله ألا من هلب اندفع من ان لسانأتوزيعها على جسده يشعرك 
خرى ألمرة تلو ا.  وجانيب جذعه وذراعيه،طرافه السفلىأفأصاب 

صابته محى أن أبعد . ن يردأصابته بتلك احلروق دون إلته عن كيفية أس
 قرر أن يبوح بسر ،ملوتسبوعني متتاليني اقترب فيهما من اأملدة 

 . ها العاملؤتب قصته حىت يقركْن تأصر أ لكنه ،صاباتهإ
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 ،كان معه سعيد شقيق مساعده الذي يعمل عنده يف دكان السباكة
جزاء أول أن قرأت أبعد . يستأجره ليكتب له بضع ساعات كل يوم

نه رمبا مصاب الوس سببتها مسوم احلرق اليت وصلت أقصته شعرت 
 لكنه لن يأيت قبل ثالثة ،ا على طبيب نفسي طلبت له عرض...لعقله

 وهم يرسلون ة،مراض النفسيأل فاملستشفى هنا ليس فيها قسم ل،أيام
  .يف طلب طبيب من مستشفى العباسية للكشف عليه

 وهو يشتكي ،امسك عمر بزجاجة املغذي وشرا بسرعة ممتعضأ
قبل .  من فسيخ ننتكثر زفارةأمن طعم البيض الذي جيعل امليلك شيك 

 نادت على املمرضة لتعلق زجاجة من احمللول يف ،أن تتركه ليكمل
 . وردة رقبتهأنبوب الذي يغوص يف ألا

. كان سعيد جيلس على كرسي جوار سريره يف غرفة الرعاية املركزة
سرير كهربائي يعترب هو الشيء الوحيد الذي يعمل يف هذه الغرفة اليت 

جواره مونيتور . ا عنه ستارة رمادية مسيكةخرى يفصلهأحتوي مريضة 
معطل وجهاز تنفس صناعي يقف متربصاء حياتهإا دوره يف ا منتظر .

 وأعاد فتح امللف الذي يكتب ،فتح سعيد احلاسوب الشخصي ثانية
   . وبدأ هو يقص حكايته بصوت جمهد،فيه

* * *  

ظننت من . .تصرخ مستغيثة بكلمات مصرية واضحةاملرأة كانت 
 لكنين وجدت ،كثر من عشرة أمتارأن النفق قصري ال ميتد أقرب صوا 

خر يف السقف ميتد النفق بعده ملسافة ال آعلى باب أصوا يأيت من 
 ،قفز بكل قويتأا تكاد يدي تلمسه حني  كان الباب مرتفع،عرفهاأ

. حدأن ينجدها أ بإحلاح وتنادي خة تصرأا زالت املرم. فكيف يل بفتحه
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صعد ا أفتش عن طريقة أنظر حويل أنا أيشوش تفكريي وصراخها 
  .ألفتح الباب

مررت يدي على اجلدران أسفل الباب ميينا لعلي أجد ا ويسار
أ ،ا يف اجلدارسلمقول أنا أ و! واملرأة تصرخ ثانية،تعلق بهأا و بروز

. ن هذه اهليستريا ستجعلين أتركها وليمة للذئاب يف اخلارجإلنفسي 
  . صعد إلنقاذها فأقتل أناأ فقد الًتركها فعأن أ للحظة خطر ببايل

شري هلا لتجري ألن يقتل أحد؛ سأفتح الباب فتحة قصرية و
 نين لن أبقى هنا لألبد الإمث .  خطة سريعة وفعالة وآمنة،فتختبئ معي

ا وجدت بروزات خريأ. جد طريقة للخروج من هذا النفقأن أبد 
 كانت زلقة لكنين ،مسكتهاأ. ىل البابإ تصعد الًمتدرجة يف اجلدار فع

جفلت أ ، ثانيةصرخت املرأة بصوت عالٍ. تشبثت بقوة وبدأت الصعود
 ،لعن النساءأنا أرض وألمن صرختها ففلتت يدي وسقطت على ا

 .لقاين يف غابة غريبة مع امرأة ال تكف عن الصراخأوحظي العاثر الذي 
 ،لباب اإىل حتاملت على نفسي وحاولت ثانية حىت وصلت 

 يف حني قبضت يدي اليسرى بقوة ،ودفعته حبذر شديد بيدي اليمىن
 ولكن ثياا كانت ،تبني مالحمهاأرأيتها مل . وار البابجبعلى مقبض 

 وبلوزة طويلة ،اسود فضفاضأ الًكانت ترتدي سروا. أكثر من عادية
خرها آسها مغطى بطرحة خضراء أىل منتصف فخذها ورإزيتونية تصل 

 . خرآ لون شريط من
سفلها حوايل عشرة أ وقف ،كانت تقف على فرع من شجرة

ا  راجية أن أهشهم بعيدحملتين فنادت علي. جرذان كبرية يف حجم القطط
 حىت ،تكلمأن جتري حنوي دون أن أليها بعصبيه إشرت أحترك أمل . عنها
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 وحني وجدتين ، ونادت عليةشارت ثانيأ ،لفت نظر اجلرذان إيلَّأال 
نت مش ا ،دمآخلي عندك دم يا بين  ":شارة هتفت بغيظإلتفي باكأ

  !"راجل

 لكنها كانت على حق؛ هذه جمرد جرذان وجيب ، سببتها يف سري
ن صياحها قد إ مث ،نقذها من هذا املوقفأن أخرج وأهشها عنها وأ

دسست ذراعي ورأسي بني الباب . نا يف غىن عنهاأجيذب الذئاب و
صحت على اجلرذان .  خرجترض مث رفعت جسدي حىتألوا

رض وخبطتهم به ألا من على اا مسيكًفتوجهوا حنوي فأمسكت غصن
  . فتفرقوا

 ففوجئت ا متسك ،اقتربت منها ومددت يدي ألربت على كتفها
ىل هذا املكان إلين من أنا وكيف جئت ا أبتالبييب وهي تصرخ وتس

 خمتطفة اإ لكنها ظلت ذي وتقول ،هدئ من روعهاأن أحاولت 
ربت عليها أن أ حاولت ،ا مصدومةأكان من الواضح . وأنين املسؤول

 . رض تبكيألا وجلست على ا لكنها دفعتين بعيد،ثانية
 ،انين مثلها متامإ مث اقتربت منها وقلت هلا أ،تركتها حىت بدأت د

سألتين كيف أفسر . ا واستيقظت ألجد نفسي يف هذه الغابةكنت نائم
ن تعود أ ونكمل كالمنا فيه قبل ،ن نرتل للنفقأ منها  فطلبت،ذلك

 . بتشكك وسألتين عن النفق وكيف اكتشفتهيلَّإنظرت . الذئاب ثانية
ىل إأنين أدعوها ب ن ترتل معي بطريقة أوحت إيلَّأأبت ... خربا بالقصةأ

 .شقيت
ا قد يصادفنا يف هذه خشى ممأنين أ و،نين حسن النيةأ أقسمت هلا 

 قلت ! رفضت،سفلألن املاء يف اإقلت هلا .  لكنها متنعت حبدة،الغابة
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 امتعضت وكادت ،ا لألكلا وجاهزا ومسلوخا طازجن لدي ثعبانإهلا 
ال صوت عواء ذئب قادم من غري إ مل يقنعها بالرتول معي ،ن تقيءأ

   .بعيد

 وحني أمسكت ،لبابإىل امشت خلفي مسرعة حىت وصلنا 
 حاولت ،امتقع وجهي واضطربت. ينفتح معين أ أىب ،مبقبضه وجذبته

انتفضت مفزوعة حني .  وثالثة دون جدوى وهي تنظر حنوي جبزعةثاني
لباب الذي نزلت إىل استبني الطريق نظرت حويل أل. تصاعد العواء ثانية

 واملمرات بينها ال مييزها شيء، ،شجار متشاةألكانت كل ا. فيه
واجتاه املقبض،شكل البابا فسألتين عن شكل النفق ووقفت حائر ، 

كانت ذكية وحسنة التصرف بعكس ما . فهمت ما كانت تفكر فيه
 . يوحي ا صراخها املتكرر

. نت املمر الذي سنسلكه مخَّ،حبساب اجتاه املقبض واجتاه النفق
لكنها نزعت يدها من يدي ،اجذبتها من يدها واجتهت حنوه سريع 

. مسك يدهاأن حلاجة ألا ستمشي خلفي دون اأ مؤكدة ،بعنف
ا من هذه الرأس اليت ينبغي نا أمتتم مغتاظًأ أمامها والًمشيت مهرو

ننا مشينا إوقفتين وهي تقول أب يقترب حني ئمسعنا عواء الذ. كسرها
 !ننا جتاوزنا البابمن أبد   وال،اطول من عشرين مترأمسافة 

يت الشجرة ن رأأىل إنظر حويل ميينا ويسارا أوقفت مبهوتا وأخذت 
ألرض فوجدت مقبض إىل اجرينا حنوها ونظرت . اليت كنت عليها

حاولت أن أشد بقاياه فانزلقت من يدي وصار العواء . الباب مكسورا
  .كثرأن ويقتربان يعواء
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.  واالنتظار حىت ميران،مل أجد أمامي مفرا من صعود الشجرة ثانية
ن أ أكدت هلا ،تناحني قلت ذلك ردت بعصبية أم سوف يتتبعون رائح

.  وستغطي على رائحة عرقنا بالتأكيد،رائحة دمائي ال تزال طازجة
 وكما توقعت ، وصعدنا لألعلى،عاونتها على الصعود وهي متربمة

نظرت . خرىأرجح لوليمة ألمشى الذئبان يف طريقهما متوجهني على ا
  . بتعدا حىت يالًن فطلبت منها االنتظار قليآل وهي تسألين هل نرتل اإيلَّ

مل تكن بدينة لكنها كانت .  قبلي وسقطت على األرض كدبةتنزلَ
 وجيعل جذعها قطعة مستقيمة ، للحد الذي يطمر خصرهاالًممتلئة قلي

رض تلتقط أنفاسها وحتكي يل كيف ألجلست على ا. بال احنناءات
  . وجدت نفسها هنا
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 ال  حىت،قترب منهاأن أخشى أنا أكانت ترجتف وهي تتكلم و
ا إقالت . ةي شيء عن نفسها يف البدايأمل ختربين . رضاهأتسمعين ما ال 

 وارتطم رأسها بأحد ،ن املصعد ارتج ا بشدةأكانت يف مصعد و
ا أ و،رض هناألفاقت لتجد نفسها على اأ عليها مث ي فأغم،جدرانه

مل تشك . ظلت بال حراك مذهولة من الصدمة حتاول استيعاب ما حيدث
 . ا خمتطفة لسبب ال تعلمهأا حتلم وكل ما يف خاطرها أمثلي 

خر لتظل آ ا وكان ذلك سبب،حياناأكان صوت العواء يصلها 
متجمدة يف مكاا حىت رأت اجلرذان الكبرية اليت جعلتها جتري بال 

سألتها . سفل الشجرةأ وحاصرا الفئران ،نفاسهاأتوقف حىت انقطعت 
ن عدة سنوات مرت امنحت من ألذاكرة ون تكون فاقدة لأأال ميكن 

 ،طرح هذه الفكرة الغريبةأنين أ غري مصدقة يلَّإنظرت . ذاكرا
ا حصلت هلا باألمس إثر لسعات قالت أوكشفت عن ساعدها وفيه 

  .حني كانت جتهز الغداء

 قلت هلا عن املاء ،اوشكت على املوت عطشأسألتين عن املاء فهي 
 ،ن نبحث عن مصدر للماء النظيفأقترحت  امتعضت مين وا،يف النفق
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نظرت هلا . اا قريبو نبعأ الًن هناك جدوأبد  فما دام يتسرب يف النفق فال
ا؛ رأيها فيه وجاهة لكنين ال أثق بآراء النساءمتردد،ا تقود  فآراؤهن دوم

  ".شورة الست لو صحت خبراب سنة ": وكما كان يقول أيب،للمهالك

ن إ مث ،مشي خلف رأي امرأة هكذاأ ناأ كيف سيكون شكلي و
من يدري ما الذي . مان وليس فيه سوى ثعابني غري سامةأالنفق 

أحلت ثانية . زرقأا و عفريتأا و دبأا  منر:ذا مشينا يف الغابةإسنقابله 
سنفتح باب .  لكن سنقوم باألمور على طريقيت،افهززت رأسي موافقً

كثر ألن منشي . ة حىت ال ينغلقا مث نضع قطعة خشب يف الفتحالنفق مع
خرآ مث نعود لباب النفق ونسلك اجتاها ،ي اجتاهأا يف من مخسني متر.  

شجار هو نفسه تتخلل بينها شجريات أل شكل ا،بدأنا املشي
مدت يدها . م طماطمأقصرية عليها مثار محراء ال أدري أفاكهة هي 

" كن تسممك مش مي!يه ديإنيت عارفه ا"لتأخذ واحدة لكنين حذرا 
 فعدنا مث ا ومل جند ماًءجاوزنا مخسني متر.  بيأس مث تركتهايلَّإنظرت 

متتد فروعها حىت قممها،شجار عاليةأخر ظهرت فيه آا سلكنا ممر ، 
 مث بعد ، ترمقنا يف فضول،عليها حيوانات تشبه النسانيس الصغرية

تظهرقصر أشجار أ وبقيت فقط ،ا اختفت تلك األشجارثالثني متر 
    .خرىأشجار طويلة أخلفها من بعيد 

 عليه للت ،اا يقطع مسارنا عموديخريأظهر لنا جدول ماء 
كان العطش يسبق . ساريرنا ومهمنا نشرب من املاء بأيدينا دون حذرأ

ا حدأ كأن الًا فيه طعم الذع قلي حلسن احلظ كان املاء عذب،تفكرينا
  .  من اخللالًسكب عليه قلي
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 من الًنت هي لو كان معنا زجاجة أو قربة منلؤها بدارتوينا ومت
كنا عائدين للنفق صامتني . ىل اجلدول كلما شعرنا بالعطشإالذهاب 

ن تنظر أقالت دون .  حني سألتها عن امسها،كأن على رؤوسنا الطري
  ."عمر ":؟ فأجبت"نتأو ...شادية ":يلَّإ

سأهلا عن أ وددت أن ،اسم من جيل قبلنا.. كان وقع امسها غريبا
. حسست بالسخف فسألت عن عملهاأ لكين ،سبب هذا االسم

 ،"موظفة يف احلكومة ":ىل باب النفقإجاوبتين وحنن منشي عائدين 
تين ق رم،"من بتوع فوت علينا بكره ":اقول مازحأنا أها ويلإنظرت 

ن أال من موظفة متزمتة تنظر ملواطن حلوح يرجوها إبنظرة ال خترج 
  .فطارها بعدإي مل تتناول وراقه وهأتنجز 

وشكنا أننا أن كنت الحظت إن نكمل تعارفنا سألتين أ من الًبد
 كأننا يف ،ن السماء مصفرةأنا منذ استيقظت أالحظت . على الغروب

 ،لسماء حني قالت مالحظتهاإىل ا نظرت ،يوم عاصف لكن دون غبار
 ينال عللون شعر م. ىل الربتقايل املشوب بلون بينإوجدت لوا مييل 

صدقائي خلفها يف املرحلة الثانوية أمنال اليت كنا ميشي . وحسني فهمي
 حىت كلمتين ،حدهم على حمادثتهاأ ومل جيرؤ ،من املدرسة حىت البيت

يلّإا جعلها تنظر هي بعد حصة عند مدرس خصوصي وكان ردي مسج 
  . بقرف وتتركين

كثر من املرة أا كان مظلم. ناأوال مث ألنفق ونزلت هي إىل اوصلنا 
نه كان إ قلت هلا ،ن نبحث عن مصدر للضوءأت هي على صرأ. وىلألا

مل منضِ. ا وسط النهار بفعل فتحات يف السقفمنرييف الًا طوي وقت 
  . و شيء من هذا القبيلأنا يف البحث عن مفتاح للضوء أالنقاش حىت بد

t.me/qurssan



+                                                                    +  

 ٢٨

مث جلسنا يف يأس وانفجرت هي يف ،ا دون جدوىحبثنا كثري 
 .. فأجفلت،حاولت طمأنتها بالكالم مث ربت على كتفها. لبكاءا

 يل عا كحالتنا تلك ال يشفا استثنائين ظرفًإ : فقالت حمذرة،اعتذرت هلا
 ة،سفآنا أ ":شاحت بوجهها وهي تقولأ مث ،يف التغاضي عن األصول

  ."بقى مع راجل غريب لوحدنا كدهأين إختيل أبس مكنتش 

ن كانت قد ختيلت إ وتساءلت حبدة ،ها من كالمالًتراجعت مذهو
. أن تصحو من النوم لتجد نفسها يف غابة جتري وراءها جرذان ضخمة

 ، فانفجرت يف البكاء ثانية،وكأن كالمي ذكرها بغرابة وضعنا
   .ا يف العادةعتذر كثريأين ال أفاعتذرت مرة أخرى رغم 

ة بدأت ال وأضواء خافتإ مل تكمل مجلتها ،"ويأنا جعانة أ ":قالت
ول ما رأيت وجدت ثعباين احلبيب أ. ا وتضيء النفقتظهر تدرجيي

 ،خرجت من جيبها مثرةأ ! مل تقبل،نه احلل الوحيدإ قلت هلا ،ماميأ
. ا رأت النسانيس تأكل منهاأ و،ا التقطتها يف الطريقإوقالت 

نين كنت أمين أل فلم أشغل بايل بذلك رمبا ،تعجبت من دقة مالحظتها
  .بأكل الثعباننفسي 

ا من الداخل أال إكانت أشبه بتفاحة كبرية . قسمت مثرا نصفني
رفضت هديتها بامتنان ليس . ةفيها بذور كثريه دقيقة وعصارة قليل

أ ولكن من مبدأ ما تعرفه ،ا مينتكرمعاجل أبدأت . ا ال تعرفهفضل مم
كانت . جهها ألرى أثر مذاق تلك الثمرة على وإليهانظر أنا أ و،الثعبان

 ، لكنها تناولتها على أي حال،ا شبهتها بالسبانخ الفاسدةطعمها سيئً
  .ئ من ثعبان نيأسوأفهي لن تكون 
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 ال !نا ونومهاأيل   ما،قالتها بفراغ صرب" نامألو مسحت عاوزة "
 :ا قلت هلا مازح،أحكي هلا حدوتة ن أهدهدها أوأا تريد مين أيعقل 

بتعد مسافة أن أ فطلبت مين ،لبيت بيتهان اإ و،"على الرحب والسعة"
 زفرت يف ،مسافة جتعلها غري ظاهرة يل.  حبيث تنام على راحتها،كافية

  .هلهاأضيق شديد من هذه املرأة اليت تتصرف وكأننا نبيت يف عزبة 

ثناء أضاءته إكثر من أا  كان مضيئً،ستطلع النفقأتركتها ومشيت 
بعدما جتاوزت الباب . كثرأة  وبدت يل جدرانه احلجرية الرطب،اليوم

 ساقين ،اول مرة كان النفق ينحرف ميينأالثاين الذي خرجت منه هلا 
.  وضوء يظهر يف ايتهالًفضويل فتتبعت الطريق وفوجئت به ميتد طوي

ن أبد  ال...  الصفراء يف السقفةضواء الباهتألبيض خمتلف عن اأضوء 
احلل ملوقفنا هذايف هذا الضوء مفتاح .  

ا يف  تردد صدى صويت عالي!"ةمدام شادي ":ديت بصوت عالٍنا
 وحمذرة من استخدام لقب ، فجاوبتين بغلظة مستفسرة عما أريد،النفق

 مث سبقتها ، كالمهاالًطلبت منها ثانية أن تأيت متجاه. مدام قبل امسها
  .وهي متشي خلفي حىت وصلنا ملصدر الضوء

إىل رض أل كبري ميتد من ا وكان مثة باب،ا جبداركان النفق مسدود
 وعلى ميني الباب ،بيضأا وحوله شريط ضوء  حيتل ثلثيه تقريب،لسقفا

تبادلنا النظرات املذهولة .  طولية حتتل باقي اجلدارةشاشة زجاجية كبري
ا طرقت كان معدني. ا ال يهتز لكنه كان صامد،حاول فتح البابأن أقبل 

  . اا مصمتصدر صوتأعليه ف

 حيث زر ،هان تشري إىل ميينأتفحص الشاشة قبل كانت هي ت
ن أ وبدون تفكري ودون ،)اضغط هنا(زرق مكتوب عليه أصغري 
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ا صمتت حني أفتحت فمها لتعترض إال . شاورها ضغطت الزرأ
مسعها أ وخرجت منها موسيقى وترية مل ،ضاءت الشاشة بلون فريوزيأ

على الشاشة غريب  مث اختفى اللون الفريوزي وظهر رجل ،من قبل
  . وخلفه ستارة بيضاء صافية وبدأ يتكلم،اخللقة
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 .. وأنف كبري مفلطح، فم عريض بارزا ذ،كان واسع العينني
 قال ، صوته رصني كأنه يلقي حماضرة،جبهته كبرية مائلة للخلف

ا بكما يف اجلزيرة  مرحب، العزيزة شادية،العزيز عمر": بعربية فصيحة
ال ترهقا نفسيكما مبحاولة تذكر كيف . رخبيل اهلاليلالرابعة من األ

ال حتاوال تفسري أو فهم . جئتما إىل هنا فقد كنتما خمدرين يف أثناء ذلك
  .ريد منكما التركيز فيما يليأ. الغرض من وجودكما هنا

ىل ملجأ جمهز بالكامل بكل إالباب ااور هلذه الشاشة يفضي 
ذا اخترمتا فتح هذا إ ،ي لسنوات ومبؤن تكف،وسائل احلياة احلديثة

 ،الباب فسوف تبقيان هنا ولن يسمح باملغادرة ملدة ثالث سنوات
 منذ بدأ وعيه حىت ،دق تفاصيل حياتهأ اثناءها سوف يكتب كل منكمأ

فكار اليت ألحداث وكل املشاعر واالنطباعات واأل كل ا،اليوم
 وال تقلقا ،ا من املذكراتيف اية كل عام سنستقبل جزًء. صاحبتها

  ." فهناك عقار خمصص لذلك لكل منكما،بشأن كيفية التذكر

ذا قارنتها بالطبع إا من التعابري كانت مالمح الرجل حتوي القليل جد
  .وشكت على البكاءأا وبوجه شادية اليت بوجهي الذي تصبب عرقً
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بعد .  جزء من شفرة فتح بابايف اية كل سنة سيصل لكم"
ىل إثة ستتمكنان بواسطتها من فتح باب يقودكما جزاء الثالألكمال اإ

  ." السفينة اليت ستأخذكما من هناأمرف

كان بني .  وكأنه ينتظر لنستوعب حديثه،الًصمت الرجل قلي
ا تسمح له بتقطيب جبينه ليتناسب مع أحاجبه مسافة عريضة ال أعتقد 

  .اما قاله الحقً

حداث ستكون أو اختالق أأي حماولة لكتابة مذكرات كاذبة "
 وأي حماولة لفتح الباب قبل انتهاء املدة قد ،عواقبها مضاعفة املدة

  ."حدكماأتنتهي مبوت 

يف حني صرخت هي ،ا على كالمهسببته بفجاجة معترض 
 ،خرآهناك بديل ": ن تستفيض يف ولولتها أكمل الرجلأ وقبل ،مولولة

 جناحكما  ويف حال،هو أن تبحثا يف اجلزيرة عن طريقة للخروج منها
 وسوف نزودكما بثالث حقائب حتوي وسائل ،لن مينعكما أحد

و أ ابتسم الرجل ."وىل من حماولة البحثأل اايامكمأ يف اإلعاشتكم
قبل أن يقوليلَّإ لَيِّهكذا خ :" فاجلزيرة كبرية ، التحذيرلكن علي 

 والنجاة فيها من هجمات حيواناا ليست مشكلة ،وخطرة للغاية
  ."كلة تدبري الغذاء واالحتماء من غضب الطبيعةصعب من مشأ

حساس متزايد بأننا فئران إ وداخلي ،حسست بغيظ شديدأ
هذا األمحق مل جيد .  وشادية جواري تتمتم وعيناها مغرورقتان،جتارب

ن يأيت بشاب رياضي أمل يكن يف مقدوره أ ،غرينا ليجري علينا جتاربه
 الًال رجإمل جيد . الًلكمبيوتر مثو اأحياء أل وعاملة يف ا،مفتول العضالت

  . وامرأة ممتلئة وكالمها يعمل يف مهنة ال عالقة هلا بأي مغامراتالًمتره
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 لكنه ،ولألخر يشبه اآن يظهر رجل أ قبل ،ظلمت الشاشة لثانيةأ
ميكن ": قال الرجل. مالبسه توحي بأا زي عسكري. مفتول الساعدين

سبوعني ميكن لكما أاآلن وملدة ن ختتارا دخول امللجأ يف أي وقت من أ
سبوعني سيفقد ألحدكما خالل اأذا مات إ لكن ،استكشاف اجلزيرة

  ."الثاين احلق يف دخول امللجأ

 كأنه خطوة اعتيادية ،للمرة الثانية تأيت سرية املوت مبنتهى البساطة
ا ابتسمت رغم.. و فردا كوماندوزأكأننا انتحاريان . علينا التعايش معها

ختيل كوماندوز امسها شادية أجال ذلك اخلاطر برأسي وأنا عين حني 
  . طوهلا متر ونصف ووزا يقارب الثمانني

وىل فيها أل ا: ثالث حقائبابعد انتهاء التعليمات ستظهر لكم"
ضافة إ ،خرهآىل إ مطرقة ،قراص مشتعلةأ ،حبالأ ، قداحات،دواتأ
 ، سكاكني،سلحةأيف الثانية . ىل كتيب تعليمات وخريطة للجزيرةإ

... رشادات الستخدامهاإدوية وضمادات وكتيب أ ويف الثالثة ،وحراب
احظلكماا سعيد ".   

 وانفتحت كوة يف ،ظلمت الشاشة وأضاء مصباح يف السقفأ
نا لْ ظل،حدناأمل يتحرك . احلائط على يسارنا ا ثالث حقائب كبرية

نصياع هلذه اللعبة ا غري اال أن أفعل شيئًعلي. مذهولني نتبادل النظرات
 خمابرات دولة ما تؤدي ،ي حالأمن الذي يقوم ا على . اللعينة

م عصابة من املليونريات الذين يريدون أجتارب على قوة حتمل البشر 
  . م عامل جمنونأالتسلية 

تكلم ألهدئ من روعها أن أكانت دموعها تنساب بصمت حاولت 
 ،اقتربت منها. قدة الوعي لكنها اوت فا،للمرة العاشرة هذا اليوم
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تذكرت كالم .  فآثرت تركها حىت أفكر دوء،كانت تتنفس بانتظام
فتشت فيها حىت وجدت . اإحداهالرجل عن احلقائب والضمادات يف 

ستهلك خمزونناأغطه بضماد لكي ال أمل . ا مسحت به جرح ذراعيمطهر 
ي القدرة مل يكن عند.  فاجلرح طويل وهو سطحي ال يثري القلق،اسريع

لقيت جسدي أ. ا وأريد أن أنام كنت جمهد،على فحص باقي احلقائب
  .رض وغرقت يف نوم عميقألعلى ا

خيت الكربى الذي عشت يف بيته أربع أ رأيت يف نومي زوج 
ا جييد التقليل من شأين كان حقري. سنوات قضيتها يف مرحليت الثانوية

كنت أطارده . خطأمسك عليه أ دون أن ،والتحدث بطريقة حترق دمي
 ،خرجت منها الضماد منذ قليلأكان بيده حقيبة تشبه اليت .. يف احللم

 ؛جريت خلفه حىت فقدت أثره يف شارع قدمي يشبه شوارع الغورية
ا حىت سقطت على مياه قذرة وقفت تائه. قيم أيام اجلامعةأحيث كنت 

  .ألعلى فوجدا طليقيت الثانيةإىل ا نظرت ،من شرفة فوقي

ا عين فهجرا وبعد شهرين فقط محلت رغم.  معهاالًت نذ كن
صدق أ مل ،جهضت بسبب حالتها النفسيةأا إقالت طبيبتها .. جهضتأ

 وحتمل ،اا تكذب لتستعطفين لنعود معأا  كنت متأكد،هذا اخلرف
ذكى من أكنت . هم بقتل ابين ثانيةتأُ حىت ال ،قبل باألمر الواقعأثانية و

ين أدركت أ لكن بعد فترة ، طلقتها وارحتت، اخلدعةين تنطلي علأ
  .افكر مليأتزوج ثانية قبل أن أال أظلمتها وقررت 

 كأنين ،أيقظتين شادية بصوت زاعق وهي تنهرين على النوم بعمق
هذه املرأة حادة الطباع ! سوأ الرحلة أم الصحبةأيهما أعرف أال . يف بيتنا

لو كان معي فتاة برقة ومجال .  شكونكدية ألقصى درجة وأنوثتها حمل
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 رمبا كنت اخترت قضاء ثالث سنوات يف امللجأ ،"سوق العصر"جناة يف 
لن "وقعين يف فتحية زوجة سيد كشري يف أ لكن حظي ،دون تفكري

  ".أعيش يف جلباب أيب

 ،ضراب عن الطعامإلا تفكر يف اإ سألتين ماذا سنفعل وقالت 
ضحكت . راجنا من لعبتهم تلكخإوأن هذا سيجرب خمتطفينا على 

م يعتربون موتنا شيئًإا وقلت هلا ساخرّصحاب هذه أ وأن ،اا عادي
 ،اا جانبيقل يعتربون موتنا ضررألو على اأو قتلة أاجلزيرة إما خمابيل 

كما يفعل طيار يقصف بالقنابل بيتا واحداا به مئة شخص ليقتل عدو.  

ن يف رقبتها طفلة يتيمة إ. اياب كثريا ال ميكنها الغإحتدثت قائلة 
ا ال تعرف أ و، ابنة شقيقتها اليت ماتت يف حادث مع زوجها،تربيها

أمها مريضة وال تقدر على . اآلن ما سيحدث هلا ومن سريعاها
 قد يأخذها شقيقها األكرب لكن زوجته حرباء لن تعامل الفتاة ،رعايتها

  . مللجأ أيتام ستجعلها تتمىن لو تذهب،ا بشكل طيببدأ

 وكانت ، مل تفصح عن عمرها لكنين رجحت أا يف الثالثينات
مل يوافق خطيبها على . الطفلة يف العاشرة ترعاها منذ كانت يف الرابعة

 ومل يوافق ،أن تعيش الطفلة معهما بعد الزواج ففسخت خطبتها له
 مبعىن الكلمة يوافق أن الً مل جتد رج،على ذلك الشرط أحد آخر

عوج ذلك أللو قيمتين مبقياسها ا. ل مسؤولية طفلة يتيمة األبوينيتحم
  . باملرةالًفأنا ال أعد رج

. ستمع إليهاأنا أ و،لن يبحث عين أحد؛ كان هذا ما جال خباطري
 أو يعرف ابن عمي بأمر ،سيظل دكاين مغلقًا وقد يسطو عليه مساعدي

صدقاء أ ،خرآزبائين سيفتشون عن سباك . اختفائي ويطالب به إرثًا
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 وبقية ،خربهمأخلليج دون أن إىل انين نذل سافرت إاملقهى سيقولون 
ما مت أو أن الفلوس جرت يف يدي إنين إأقربائي يف البلد سيقولون 

  .ونسيتهم

 أكل ومرعى وكتابة :لن حيدث شيء لو مكثت ثالث سنوات هنا
 ، والعوم يف الترعة، حيث تسلق األشجار؛مذكرات من أيام الطفولة

 وسرقة الفول احلرايت والذرة من ،عب الكرة يف جرن الشواديفول
 ، حيث التنقل بني مهن خمتلفة؛يام ثانويأىل إ الً وشويهما لي،الغيطان

لكن هذه املسكينة لن . خرهآىل إمام ونادية اجلندي إوحيث أفالم عادل 
 وحيايت ، حياا جزء من كل،تتحمل البقاء هنا وهناك من ينتظروا

  .د للكلجزء فاق

 الً سأكون رج،جازف معها بالبحث عن خمرجأ سأفعلها و
حد أ مل أختل عن ،الًال تنقصين الرجولة ومل أكن نذ. مبقياسها هذه املرة

ختار احللول أ لكنين ظللت طيلة عمري أهرب من املسؤولية و،من قبل
قرب أا عن حبث دومأ...  مل أختر أن أعافر أو أعاند الظروف،األسهل

 سأجازف ،ا من املطلوبقل كثريأىل نتيجة إ لو كان يؤدي خمرج حىت
 بل من أجل هذه املرأة اليت ال أطيق ، ليس من أجلي،تلك املرة

   .صحبتها
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 ، لنروي عطشناالًىل اجلدول أوإتوجهنا ... كان الصباح هادئًا
 مث جنرب بعض الثمار لنفطر ،ومنأل القرب اجللدية اليت زودونا ا

 وقد وصفها كتيب ،ناك مثار كثرية هنا تصلح لألكله. عليها
 منها ما يصيب بالقيء ،ا الثمار الضارةيضأ ووصف ،رشادات بدقةإلا

خري شديد الشبه بأحد أل والنوع ا، ومنها ما جيلب اهلالوس،سهالإلوا
 فقليل ،ا لو أخذت هذا األخريلن يضريين كثري. الثمار القابلة لألكل
  .من اهلالوس قد يفيد

ا بسكني عريض وصاعق كهربائي من النوع الذي كنت متسلح
ول أسوف أصعق . ا كل حواسيا مرهفً أمشي متحفز،يستخدم للماشية

 وسوف يبلغ قطيعه ليعرفوا أننا لسنا لقمة سائغة فيكفوا ،ذئب يقابلين
 ،كانت املنطقة حول اجلدول ممتلئة بأشجار قصرية مثمرة. عن مطاردتنا

 ما اضطرين الستعمال السكني لقطعه من ،هبعضها يصعب اقتالع
ا نك. رض نفرزهاألمجعنا كمية ال بأس ا وجلسنا على ا. شجرته
كحبيبغري أن مالبسنا كانت قذرة وكالنا عابس ال ، يف نزهة نيليةنِي 
 .يتكلم
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 ومجيعها ذات طعم ال ،نواع خمتلفة من الثمارأ ةربعأ قضمت 
نا أعتذر للقلقاس الذي عرفت أا وتركت األكل وأطلقت سباب. يطاق

 قضمت منها وكانت ،شادية على النقيض أكملت أكل مثرة. قيمته اآلن
 وواحدة فيها تركيز ، مثرتان غنيتان بالطاقة:حمددة يف اختياراا

كانت . خرى غنية بالفيتامينات واملعادنأ وأوراق ،بروتينات مرتفع
 ،ول قضمةأ مع الًمتتعض قلي. متسك بالكتيب وتراجع واحدة واحدة

 .مث تبتلعها بصعوبة وتكمل
 وجنلس لنجففها يف ،ن نرتل للماء ونغتسل بثيابناأاقترحت عليها 

 ،ليها مستهجناإ نظرت ،"انت ما بتشغلش خمك أبداهو . "الشمس
 ، اعترضت على كالمها،ننا ال نعرف ما ميكن أن يقابلنا يف املاءإفقالت 

نزلت املاء .  حىت مسكةفاجلدول ضحل وال شيء فيه خييف وال
غمضت عيين وتركت نفسي أ ه، وفردت جسدي على سطح،امتحدي

تناسيت . حساس املنعش يف هذا اجلو الصيفي اجلافإلستمتع ذا اأ
نظرت . قضي عطليتأسيوي آ وختيلت نفسي يف بلد ،لوهلة ما أنا فيه

 فأدارت وجهها بضيق قبل أن تبتسم يف مشاتة حني ،حنوها بظفر
 .اخرجت من املاء مفزوعصرخت و

 قالت يل ،طرايف ثلة ديدان سوداء تقرصينأكانت تلتصق بوجهي و
كان نزعها . فزعين أكثرأ وأا متص الدم ما ،ن امسها علقاتإ ،هي
. ال وهي تاركة قرحة مكااإ ال تقبل الواحدة أن خترج ،ا للغايةمؤملً

. رأيتها وهي تضحك ألول مرة منذ ،كانت تساعدين على انتزاعها
ا بأكل  مث قمت صاغر، وقمت بتطهري جروحي،ىل النفقإعدنا أدراجنا 
 .الًنين شعرت بالشبع فعأ والغريب ،مخس مثرات
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كان يف إحدى احلقائب خارطة تفصيلية للجزيرة؛ كانت اجلزيرة  
كان أقصى . شبه مستطيلة، وإن كان ضلعها الغريب حمدبا وكأنه ضلعان

يلومترات وعرضا أربعة ولدهشيت كان غرب  سبعة كالًامتداد هلا طو
هذه الغابة جبل صغري مل نره إىل اآلن من كثافة األشجار الطويلة غرب 

. يف هذا اجلبل شالل يصب يف ر تتفرع منه عدة جداول. مكان إقامتنا
متتد الغابة شرقًا وجنوبا، ال يفصلها عن الشاطئ سوى أمتار قليلة، أما 

الغابة، مث ينحين ليصب عند الشاطئ الشمايل يف مشالنا فالنهر يقسم 
 . الذي تفصله عن الغابة أرض منبسطة واسعة

 والنهر ،ن النفق معسكرناأسوف نعترب .. ت يف شرح خطيت هلاأبد
 النهر مبحاذاة مث منشي ، سنمشي من النفق جتاه النهر،ساسيةألعالمتنا ا
 سفح التل  مث منشي على، عند منبع النهر سنعربه،ىل اجلبلإلنصل 

ول اجلبل هنا حلد أهنمشي على الشط من . "ئلشاطإىل احىت نصل 
ا دور قائد  متقمص،شري بيدي على اخلارطةأنا أ قلتها و،"اية النهر هنا

كان .  وهو يشرح لنا دورنا يف مناورة عسكرية مشتركة،كتيبيت يف سيوة
ر على كثأليام على اأ يف ستة ئننا سننهي اكتشاف الشاطأمعىن خطيت 

  .ننا سنعود للمبيت يف النفق كل يومأاعتبار 

ىل هنا إتوا بنا أن من أ فهي ال تتخيل ،سها غري مقتنعةأحركت ر
قالت وهي تشري بأصابعها على نقاط . مر ذه السهولةألسيجعلون ا

 حككت ،"يه ديإتقدر تقويل  ":زرقاء دقيقة متناثرة على سفح اجلبل
 ،ا نقاط إلكمال الشكل فقطأما ظننته كان كل . فكرأنا أفروة رأسي و

قلت هلا .  وليست جمرد خطوط،ن اخلريطة مرسومة بشكل فينأخاصة 
 الً جادلتين قلي، وإا تفترض األسوأ كعادة النساء،ا تضخم املسائلإ
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 فنحن يف النهاية جمربان على ، من ذلكالًلكنها يف النهاية مل جتد طائ
  .الكابوسلخروج من هذا لالبحث عن طريق 

ت أن نأخذ معنا مؤندون ،ا ونكمل رحلتنا حول الشاطئاقترح 
 فالنهار خطر يف هذه ،استنكرت الفكرة. العودة هنا لنوفر الوقت
 كان يف حقائب املؤن خيمتان فرديتان وكيسا !اجلزيرة فما بالك بالليل

 وكانت تلك ، وكأن من جهزوه قد افترضوا أننا سنبيت يف العراء،نوم
شورة " :نإ الً ومتتمت قائ،ا بشدةهززت رأسي رافض. ضافيةإل احجتها

 رفعت حاجبيها يف استنكار وهي ،"الواحدة لو صحت خبراب سنة
   ."نه أنا اللي شورت عليك ترتل امليةإعلى أساس  "كتقول

 ،احتدم النقاش بيننا وقبل أن ننهيه تناهى ألذين صوت مياه هادرة
ا من اجلهة أيت طوفانا من املاء قادمالتفت فر. وهي تنظر خلفي بدهشة

ارتفع .  حىت وصل إلينا وظلت املياه تتدفق بسرعة،األخرى من النفق
ا إ وهي تصرخ قائلة ،ا حىت جتاوز منتصف فخذيمستوى املاء سريع

. صعدت على الدرج املوصل للباب وحاولت فتحه. ال تعرف العوم
أطلقت سبابأن ينفتح مسافة أكثر من ا حني عاندين الباب وأىبا عالي 

  .مقدار قبضة يد

وال أستبعد أن ذئاب ، من اللعبة اللعينةاا أن هذا جزًءكان واضح 
 فالذئاب الطبيعية ستنهشين ،ا مدربة تعرف ماذا تفعلمس كانت ذئابألا

 وأن تبحث معي عن أي ،ن دأأنزلت هلا ثانية وطلبت منها . مباشرة
 فانفعلت ،حاولت أن تفهم. وفنبوب جمأو أ كخرطوم ،شيء يصلح

 وأخذت ،ا انصاعت هذه املرةأ والغريب ،وقلت هلا ال وقت للشرح
 فجزؤه ،اقترحت أن نكسر صاعق املاشية. تفتش يف احلقائب كما أمرا
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داة ال ينبغي أ فرفضت الفكرة حبجة أن هذه ،نبوب جموفأاألوسط 
  .التضحية ا

وهي فالتة ،نبحث وحنن ،اكان منسوب املاء يعلو سريع 
 ،كثرأرتفع منسوب املاء ا. عصاب تقلب األشياء على غري هدىألا

 وانغمرت أرفف ، وأسفل صدرها،ىل مستوى سريتإحىت وصل 
ن تصعد على أطلبت منها . الً فصار البحث مستحي،احلقائب باملاء

  .الدرج وتتمسك به فأنا أستطيع السباحة

ىل إ منسوب املاء كسره حني يصلأ قررت أن أضحي بالصاعق و
ا أن كنت موقن. نبوبا منده للخارج ونتنفس بهأ ألجعل منه ،الباب

 ، وأم سيعذبوننا يف هذا الوضع لدقائق،ىل هذا احلدإمور ستصل ألا
خرى من أا مل يكن؛ املوضوع كله جمرد مرحلة مث ينحسر املاء كأن شيئً

لذي وقفت فيه وصل املاء إىل رقبيت يف الوقت ا. هذه التجربة املريضة
كياس اخليام ا قوائم أن أشادية على الدرج وتذكرت يف هذه اللحظة 

غطست يف املاء . معدنية جموفة من ذلك النوع الذي ميكن تغيري طوله
خرجت قائمني أ وصلت للحقيبة و،ونادت هي على بصوت مرتعد

  . وصعدت لألعلى

مر النفق كثر حىت غأ وارتفع املاء ،رضألكانت قدماي ال تلمسان ا
كانت يف حالة من اهللع.  وبدأ يطفح من الفتحة الصغرية للباب،امتام، 

 ،ننا لن منوتأ و،ن هذه جمرد لعبةأشرحت هلا قبل أن يغمر املاء وجوهنا 
مرت دقائق وحنن . نبوبألخذ نفس من فمها من خالل اأودربتها على 

 ، مث اضطربت هي دون أن أدري السبب،هكذا نتنفس بثبات وصرب
  . هدأت ثانية وعادت للتنفس بانتظام،امسكت كتفها مطمئنأمددت يدي و
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ا ألشعر بإرهاق شديد يف  لكنه كان كافي، مقدارهدرِأ مر وقت مل 
ال أمكان إل قدر االً فأمسكت بالدرج ألستريح حماو،ساقي وذراعي

 فمددت ذراعي ، وبدا يل أا على وشك االيار،بدأت تترنح. أملسها
 ، زاد ثقلها على ذراعي وأحسست ا تستسلم للسقوط،ألساعدها

دفعتين بيدها حني فعلت ذلك وقد أفاقت . فقرصت ذراعها بعنف
 نيكانت عيناها مغمضت. واعتدل جسدها واشتدت قبضتها على الدرج

  . ال باللمسإا  ومل يكن التواصل معها ممكن،طيلة الوقت

دأت يف  وب، فقرصتها لكن دون جدوى،خارت قواها ثانية
ا؛ أمسكتها ورفعتها ألعلى يف اللحظة اليت ذًإمل يكن هناك مفر . الغرق

 وبدأ ينحسر حىت صار مبستوى ،ا عن الفيضانخريأتوقف فيها املاء 
لففت ذراعي خلفها وسندا ليظل . سفل سطح النفق مت توقفأشرب 

رججتها بعنف وقرصها من ظهرها . رأسها فوق املاء وهي مغمى عليها
 مث ،اف اصابعي حىت فتحت عيناها وشهقت وهي تأخذ نفسهابأطر

  .لدهشيت أراحت رأسها على كتفي وهي نصف واعية

سببتهم ،ن يفرغوا النفقأا منهم أن يكتفوا وصرخت بغضب طالب 
 يف املاء نا طافأمل جيبين أحد و.  يواجهينالًوحتديهم إن كان فيهم رج

ى متسك بامرأة نصف  وذراعي األخر،مستند بيد وقدم على الدرج
  .  واعية والوقت مير
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 ليسقط ،كانت عبوة حملول امللح تفرغ السائل من بطنها املفتوح
 فيشرب الشاش القليل من ،على الشاش اجلاف الذي يغطي جرح عمر

ا معه ما تيسر رض مصطحبألكرب يسقط على األ ويترك اجلزء ا،احمللول
بفزع حلظة نزع الشاش من على كان عمر ينتظر . من القشور والدماء

  .ن تسكب الكثري من احمللولأن تتمهل وأ ويرجو املمرضة ،جرحه

لكنه يف تلك اللحظات كان ميوت بالفعل،اواجه املوت كثري ، 
يتفصد العرق من جلده السليم . ينخلع قلبه مع كل قطعة شاش ترتع

حيد كان هو املريض الو. بنفس القدر الذي يتفصد به الدم من جروحه
خرين يتناوبون آل مرافقي املرضى ا لكن،الذي ليس معه مرافق يعتين به

ثناء الغيار أهذه تقف معه . عليه ويعاملونه كما يعامل كل منهم قريبه
 وعجوز ، وشاب يتربع له بالدم،خرى تطعمهأ و،تشد على يديه

  .يام اجلميلة اليت ولتأل حتكي له عن االًجتلس معه لي

طباء كيف ألرض مغمى عليه؛ سأله األوجدوه ملقى على ا
 سأله ة،نه يعرف، سأله ضابط الشرطة ووكيل النيابأنكر أاحترق 

ن استطاع أبعد . قسمأحد مهما أ فلن يصدقه ،الكثريون لكنه مل جيب
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.  قرر أن يكتب قصته يف شكل رواية،سبوع السابقألزمة اأالنجاة من 
صرية ورواية واحدة كان فيما مضى حياول الكتابة عشرات القصص الق

  . ا منها غري معارفه ونفر قليل أيأمل يقر

... ن الكتابة مفيدة حلالته النفسيةإ وقالت ،شجعته دكتورة هند
نه يصر على أ و،الًن الرواية حدثت له فعأقسم هلا أكانت تضحك كلما 

خرب أعندما . ا مأخوذة من قصة حقيقيةأن يكتب على غالفها أ
ا سامح كان طبيب. خرآل شجعه هو ا–به الثاينطبي–الدكتور سامح 

جمتهدال يهتم ،ىل وحش يف غرفة الغيارإ لكنه ينقلب ،اا وحنون 
ن ينظف جروحه باهتمام زائد حد الوجع أ ويصر ،نينهأبصراخه وال 

نسجته املهترئة حبجة أا أ فيمزق ، مث حيرك مفاصله بعنف،بئكْاملُ
  .تلتئم بطريقة تشوه مفاصله

وأ كان حني يصر سامح أن جيلسه يف اجلاكوزي حني ترتفع  األس
كان فيما مضى يتمىن أن جيلس يف جاكوزي من الذين . حرارته بشدة

 وذات مرة فعلها كان ،يقوم بتركيبهم يف الفيالت والشقق الفاخرة
اصاحب الفيال غائب،ح بعض التوصيالتلا منه أن يص وكان مطلوب، 

ا بتيار املاء يدغدغ  وجلس فيه مستمتع،لهمأل اجلاكوزي بعد أن أمت عم
  .ا نافعةأاليوم صار اجلاكوزي أداة تعذيب يدعي الطبيب . جسده

ن احلنو أ و،نه يؤمله ملصلحتهإ ويقول ، جيلس معه يف املساء يسامره
 فهو متأكد أم يف ،ال يقتنع عمر ذا الكالم. الزائد ضار يف حالته

ا ما جيعل ن بآالم املرضى ويفعلون شيئًخر من العامل يهتموآلاجلانب ا
  .  دون ذلك األمل الوحشيالًعالجهم فعا
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يف ذلك اليوم أجلسعلى كرسي متحرك معه يف مكتبه عمر ، 
 وقال لعمر إنه ،ا من القهوة معه وطلب له فنجان،ليغري من كآبته

خر وغاب آ الذي انشغل بعمل ، من الولد سعيدالًسيكتب له اليوم بد
 يف وقت كان ،فتح احلاسوب الشخصي وبدأ يكتب خلف عمر. اليوم
  . خرين يتنصتون على حكاية عمر باخلارجآربعة مستمعني أفيه 

* * *  

 وحلسن احلظ كانت ا،خريأ ةفاقت شاديأبدأ املاء ينحسر ببطء و
دفع أن أجربت ثانية . مسك اأ فلم تضربين قلمني ألنين كنت ،جمهدة

.  فقد انتهت تلك املرحلة من اللعبة،ا متامالباب فانفتح مثلما توقعت
يف لعبة فيديو صممها شخص جمنون جيلس " سوبر ماريو"أشعر أنين 

  . جهزة كومبيوتر يف قبو عفنأا بعشرة حماطً

نفاسنا حىت أرض نلتقط أل وجلسنا على ا،ساعدا على الصعود
ها يلإنظرت .  كانت ترتعد كالفرخ املبلول،يفرغ النفق من املاء

مل . لين عن سبب ضحكيأا وهي تس شفتيها استنكارتو لَ،ضحكتو
ا وهي يضأصابتها العدوى وضحكت هي أ .جبها واستمريت بالضحكأ

لو صرب القاتل ع املقتول كانت طلعت روحه  ":قلت. تسألين ثانية
ىل إ الغتسلت دون احلاجة للرتول الًين انتظرت قليأ لو ،"لوحده

فكاري أن إزاد ضحكها وقالت . قاتاجلدول والتعرض لقرص العل
حداثألتركها تقود اأن أنين يفترض أ و،ا خاطئةدوم .  

 ،حداث وهي كانت بال حول وال قوة منذ قليلألتريد أن تقود ا
نين إن قالت يل ألن أتعجب . ن غريقةآلولوالي لكانت يف قاع النفق ا

ىل إلت بعد قليل نز. نين مل أساعدها قط فهذه طبيعتهنإ و،بال فائدة
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 وليزيد طيين بلة وجدت النفق قد صار ،النفق ألرى هل جف أم ال
أوالد املالعني جيربوننا على .  يرتفع املاء فيه حىت ركبيت،كربكة ضحلة

 ألم وضعوا لنا بامتنان؛ وأنا الذي شعرت ،املبيت خارج النفق
م أمل أكن . كياس نومأا ومعدات حتوي خياما جزء من فكرعرف أ

  .تويةاملل

 لكنها انطلقت يف السباب هلم ،حني عرفت مل تفزع كعادا
ا سوف أ و،ا لن تنصاع هلذه اخلطةإوألفكارهم وأخذت تقول 

 وسوف تضرب عن الطعام حىت يعرفوا أن ،جتلس هنا بال حراك
 وأم لن يستطيعوا أن جيعلوا منا دمى حيركوا كيف ،لعبتهم فشلت

 حني ،خر وظرف خمتلفآا يصح يف وقت ا محاسيكان حديثً. شاءوا
  . ا وحني تكون حلياتك قيمة عندهيكون سجانك معروفً

.  ولن يعرف أحد إن متنا،احد يدري عنا شيئًأحنن هنا خمتطفان ال 
لن تكون هناك جثة وال طبيب شرعي وال مفتش مباحث ميسك 

عامل ذوا من أفريقيا ليعملوا يف الخحنن نشبه العبيد الذين أُ. بالقتلة
ر أهذه األشجار مل . اجلديد؛ ليس لدينا خيار سوى االنصياع والتكيف

هذه . نترنتإلو صورة على اأ ومل أشاهد مثلها يف برنامج ،الًمثلها قب
. و قناة ناشيونال جيوجرافيكأاحليوانات مل تظهر أمامي يف عامل احليوان 

  !ا إذًين املفرأحد؛ أحنن يف جزيرة بعيدة وسط احمليط مل يكتشفها 

طلبت . أخرجنا احلقائب من النفق واحدة تلو األخرى بصعوبة
 ولن تقدر على املشي لوقت ، فهي ال تزال متعبةالًن جنلس قليأمين 

ن بدأت تفرده إ وما ،حدى احلقائبإخرجت قماش اخليمة من أ. طويل
كانت جمموعة من . على األرض حىت تسمرت عيناها وهي تنظر خلفي
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مل . وز ميشون باختيال وال ينظرون حنوناإلني البط واالطيور شكلها ما ب
أفكر كثري تناولت الصاعق ببطء من جواري وملست به واحدة فسقطت 

جريت خلفهم . رض وتفرق الباقون يف أكثر من اجتاهألعلى ا
  .ن خيتفي الباقونأواستطعت صعق واحدة ثانية قبل 

ا لن أ  وحتلف، بدهشةيلّإأخرجت السكني وذحبتهما وهي تنظر 
رض ممتلئة أل فمعنا قداحة وا،ننا سنشويهماإقلت . اا نيئًتأكل حلم

. نا شديد التحمسأ و،بدأت يف نزع الريش منهما. باألغصان اجلافة
 )اخدم نفسك( فلم تطعين وقالت ،طلبت منها أن جتمع بعض احلطب

 جعلها تتذلل يلأ وأكملت مهميت وأنا أنتوي أن ،هتم هلاأ مل ،باإلجنليزية
  . ذيقها قطعة حلمأقبل أن 

 ولكين توقفت حني ،أيت مهميت وقمت ألمجع بعض احلطب
كانوا جمموعة من القطط تشبه متاما القطط البلدي اليت متأل . رأيتهم

. هششتهم لكن مل يتراجعوا وقفزوا ناحية طيوري. مقالب الزبالة
ميوؤون يف  و،نقاذ واحدة وكانت الثانية بني ثالثة يتجاذبواإاستطعت 

الباقون حاصروين حماولني ش الطري . غضب وقد احتدم الصراع بينهم
  . وشادية صرخت وفرت للنفق كما هو متوقع،من يدي

 لىمسكته وصعقت أحدهم فتلوى عأجريت حنو الصاعق 
.  وهرب الباقون ما عدا الثالثة الذين يتعاركون على الطري،رضألا

ت الطائر وتلوى من األمل حدهم فأفلأاقتربت منهم بثقة وصعقت 
 أما الثالث فظل مسمرا يف مكانه وفكه يقبض على ،وجرى الثاين

  .ملسه ترك الطائر وجرىأن أقرقع الصاعق ثانية وقبل . الطائر
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أمسكت بالثاين وتفحصته مكان ووضعت األول على األرض 
مث . ن النار كفيلة بتطهري اللحم من لعام القذرإ وقلت ،فواه القططأ

جزاء اليت عضتها القطط لو طلبت قطعة ألعطي شادية هذه اأن أرت فك
حدهم دون صوت أنا مشغول بانتصاري تسلل أوبينما . مين عقابا هلا
دركه وحني عدت كان الثاين أ فجريت خلفه بالصاعق ومل ،فأخذ األول

  . قد اختفى

حضرت يل أتوقعت مشاتة شادية لكنها على العكس واستين و
قلت هلا .  وقررنا تناول الغداء سوية مث نرحل، خمزوابعض الثمار من

ن ما فعلته تلك القطط جعلين أدرك شعور العجوز يف قصة العجوز إ
ا حتكي جمرد صراع على مسكة بني أ وكيف نالت شهرة رغم ،والبحر

.  وكيف يؤمل ذلك الشعور،ن عرفت مغزاهاآلا. مساك قرشأالعجوز و
امهة؛ مل تكن تعرف من هو هيمنجواي يلّ غري فإوجدت شادية تنظر 

  !صال فكيف تعرف العجوز والبحرأ

كانت ثالث حقائب كبرية . محالناأ بعد ساعة كنا منشي وحنن جنر 
ا فأجذا بعنف حيانأمزودة بعجالت ومقبض معدين تتعلق يف الوحل 

كنا منشي جتاه اجلدول وكانت تتوقف لتجمع مثرة من . ونكمل طريقنا
  . أا تتسوق يف متجر خضروات وك،هنا وهنا

. كملنا مشينا مبحاذاته حىت نصل للنهرأوصلنا للجدول شربنا منه و
رأينا . ا ملونة ومسعت تغريد بعضهايف طريقنا بدأت أرى طيور

كان . شبه باألرانب تتقافز هنا وهناكأشجريات مزهرة ورأينا حيوانات 
اجلو صحوقول لنفسي أ وأنا ، وال ذئاب وال مفترسات،اا واملشي ممتع

  .هو اهلدوء الذي يسبق العاصفة
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ا ال يعقل أن يكون بيننا ا جدكان بعيد..  ظهر لنا اجلبل ألول مرة
ا نفس فكرت هي أيض. وبينه أقل من عشرة كيلومترات على األقل

خرجت الكتيب أرض وأل فألقت احلقائب وجلست على ا،تفكريي
بدو أم يستخدمون وحدات قالت إنه ي. ىل اخلارطة ثانيةإونظرت 

 جدا الكتشاف الًا طوي وأننا سوف نستغرق وقت،خمتلفة لقياس املسافات
ا ننا ال يلزم أن منشي عليه مترإ و،ن الشط مكشوفإقلت . الشواطئ

لكنها هزت كتفيها غري مقتنعة بكالمي،ا لنكتشفهمتر .   

لظالم  واصلنا املشي حىت غابت الشمس الصفراء املختنقة وبدأ ا
قررنا أن نعسكر يف جانب اجلدول رغم أننا أوشكنا على . يهبط علينا

تناوب أ وقررت أن ،ا بينهمافردنا خيمتينا وأشعلت نار. الوصول
  . فليس من األمان أن ينام كالنا وحنن ال نعلم ما ينتظرنا،معها

ا أسلي نفسي  فوافقت وظللت مستيقظً،الً طلبت أن تنام هي أو
انتقيت مثرة تشبه . ستكشف أثر النار على طعمهاألار بشوي بعض الثم

ول مثرة انتبهت على أ وبعدما بدأت أقضم ،الًوأالبطاطس وشويتها 
 نظرت هلا ،"ستاذ عمرأشايف القمر يا  ": وهي تقول،صوت شادية

ردت ،ن الوقت مبكر لتلك الرومانسيةإنا أقول هلا أ و،امستنكر 
 بهت ،"تنيل بص ع السماإ ،الًهو انت فيه كلبة تبصلك أص ":بغضب

  !"يا اهللا ":من طول لساا ونظرت للسماء وصحت يف ذهول
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عقدت لساين املفاجأة فنسيت أن أرد على هذه القرشانة اليت تدعي 
ا  واحد:لسماء رأيت قمرينإىل ا املهم أنه حني نظرت ،ما علينا.... أنين

والثاين هالل ، من الشهر اهلجريا كأننا يف السابعيف وسط السماء حمدب 
 ،أول ما خطر ببايل أن يف األمر خدعة ما. صغري يف الغرب ناحية اجلبل

  . وأن من جيرون التجارب علينا هم وراء ذلك

 ولو كان يعاقبين على عشرة ،أحسست أن اهللا يعاقبين مبا أنا فيه
املرأة . قلبد أنه يعاقبين بشادية على سبعة منها على األ فال، الًأخطاء مث

 ،خرآ صارت تؤكد أننا خمطوفان على كوكب ،انتابتها نوبة من اجلنون
  .بوأن املخلوقات الفضائية جتري علينا التجار

 نعتها باجلنون وتفاهة املنطق ،كانت فرصيت ألرد عليها بقلة ذوق
كمل وأنعتها ببعض األوصاف األخرى أ وكدت أن ،وضحالة الثقافة
مكت يف البكاء، املعهودة بطريقتهاإذا ردت عليفتغريت ، لكنها ا 

سلوب فج أكانت امرأة مسكينة تدافع عن نفسها باستخدام . اهلجيت متام
املرأة .  وارتداء ثوب مزيف من القوة واالستقاللية الومهية،يف املعاملة

 ومع ذلك لو ،كائن هش ال تستقيم حياته دون دعم من رجل
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جت ورمتك باجلهل والذكورية صارحتها ذه احلقيقة هلاجت وما
  .وغريها من مصطلحان العقيمة

فلتأخذ قسطها من النوم . نام والصباح رباحأ كل ما أريده اآلن أن 
ا ا عميقًأخذت نفس. ا اآلن هذا يبدو عسري لكن،ولتتركين أنام نصييب

 فليس هناك مكان يف الكون حيتوي على القطط ،حاول إقناعهاأوبدأت 
ن كل أ و،م قد اختطفوها مثلما اختطفوناإقالت . مصرالبلدي غري 

كل حيوان نراه فيه .  مهما كان قريب الشبه مبا نعرفه،شيء هنا غريب
 وال أشجار لوا ،سفل بطنهأقدام أشيء خمتلف ال يوجد ثعبان لديه 

  .فتح عيين ألرى ما ال أدركأطلبت مين أن . مائل للزرقة

قناة ناشيونال جيوجرافيك قلت هلا إنين مدمن على مشاهدة 
ا من كثر عجبأ وأظنين رأيت أشياء ،وبرامج األرض على قناة يب يب سي

شجار صفراء ومحراء أهناك . خرآننا يف كوكب أتلك اليت تدلل ا على 
و ألسنا علماء نبات . ماكن النائيةألوهناك حيوانات عجيبة الشكل يف ا

  .  يهاحيوان لنصنف ونؤكد هذه التخاريف اليت تدع

ن أ و،هذا جمرد حيلةكل ا هدأت وبدأت تقتنع أن ا فشيئًشيئً
فالم اخليال العلمي ال ميكن أن تنطبق على حياة واقعية أختاريف 

ا إ فقالت ،ا حىت يتسىن يل أن أنام أنا أيضالًرجوا أن تنام قلي. نعيشها
  .ستأخذ املناوبة األوىل فقد طار النوم من عينيها

 اليت تركتين ،ا باالمتنان لشاديةء الصبح شاعراستيقظت على ضو
حني  تبدل هذا االمتنان لغيظا كل هذه الفترة لكن سرعان ما نائم

مهمت بالصياح عليها مث . وجدا ممددة على األرض كزكيبة األرز
 من أن تدخل الً بد، لقد نامت على األرض اخلشنة يف العراء،تراجعت
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 بدليل ، من اإلعياء ومل تنم بإرادالقد سقطت. كيس النوم يف خيمتها
  . قل من متر مينأا نامت على بعد أ

تركتها نائمة وقمت أتفقد املكان وبيدي الصاعق وحبزامي سكني 
ا  وبعد حماوالت مضنية أمسكت حيوان،اصطاد شيئًأفكرت أن . غليظ

ا ا صلبا جدكان جلده مسيكً. صغري احلجم ممتلئ القوائم بطيء احلركة
عانيت األمرين يف سلخه؛ مل تنفتح تلك . طى بطبقة تشبه األظافرمغ

. ال بعد أن سخنت السكني حىت توهج مث فتحتها بهإالطبقة اخلارجية 
ضافية وأخذت استخدمها بالتناوب إوضعت يف النار ثالث سكاكني 

  .حىت متت العملية بنجاح

 أكلت معي دون أن تسأل ، استيقظت شادية على رائحة الشوي
 وأظن ،ا غري منفركان طعمه عادي. و كيف حصلت عليهأ احليوان عن

عاودنا رحلتنا . لو تيسر لنا بعض التوابل والبصل لكان لذيذ الطعم
  . ولدهشيت وجدا جتاذبين أطراف احلديث بتودد

حك هلا عن أمل . ان قصيت طويلة جدإ فقلت هلا ،سألتين عن عملي
منا حدثتها عن إ و،ا كنت طالباملهن اليت جربتها وفشلت فيها حني

ىل جوار إا باحلصة حكيت هلا عن عملي مدرس. عملي بعد التخرج
 وعن رفدي من املدرسة ،استمراري يف العمل بالسباكة بعد الظهر

  .خذ دروس خصوصية معيأجبار التالميذ على إألنين كنت أحاول 

ا يف شركة سياحة واستغنائهم عين حكيت هلا عن عملي مرشد
. حتمل السياح املصرينيأ وكنت ال ،جنليزييت كانت سيئةإ ألن ؛ايعسر

ا فيها وكان الزبائن كنت ماهر.. كانت السباكة هي حصين الوحيد
ستخدم خامات أرخص أا ما الغريب أنين كنت كثري. خرينآحيضرون يل 
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 كانوا ينظرون لعلبة املنتج ويتأكدون من ،صرح بهأمن الذي كنت 
.  والعلبة مطبوعة يف شارع حممد علي،طاليا وهو صيينيإعبارة صنع يف 

ا من السباكةكنت أكسب كثري،فتحت دكان ا ليكون مقرا لعملي ا ثابت
ن أا؛ يكفي مل أتأفف من لقب سباك يوم. وجتارة لألدوات الصحية

 وال يزال لدي رصيد يف ،مهنيت كفتين تكاليف زجيتني وسفرية فاشلة
  .البنك

 ورابطة أصغر األمدباء مدينيت أكاتب وعضو يف رابطة نين إقلت هلا 
نفقت أنين كتبت الكثري وأنين إقلت . اسبوعيأجنتمع يف أحد املقاهي 

ومل يعطين الناشر ،ا ال بأس به على نشر رواية يل مل يقرأها أحدمبلغ 
شبه أنين إقلت . كثر من مئةأسوى نسخ كثرية ال يزال منها يف بييت 

 الذي كان يتكسب من اجلزارة ألنه مل جيد من ،لشاعرنفسي باجلزار ا
ا حىت قالالشعر مكسب:  

ــــح       عشت كيف ال أشكر اجلزارة ما ــ ــفــ ــ ــ ـ ــ ـًـاظــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــــا وأرفـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   داباض اآلـ
باوبالشعر كنت أرجو الكال       يـونـــرجـــتالب ــــت الكــا أضحــو 

 ،ا ألقهر وحديتقلت إنين كنت أقرأ كثري. كنت أنا السباك األديب
 ألنين ال أفهم النساء وال ؛ومل أقل سبب وحديت أنين كنت أخشى احلب

ا ليمضي حتدثت كثري.  وأنين مرعوب من فكرة اإلجناب،هن يفهمنين
 حتدثت ، وحتدثت ألنين مل أحتدث ألحد عن نفسي منذ زمن،الوقت

ا  عشرين مترلىا عرضه ال يزيد عكان صغري. نهر أمامناحىت وجدنا ال
  . ومع ذلك مل يدر بذهين أن عبوره سيكون مشكلة سوى اآلن

 فهذا األمر متروك للسادة ، سألتين ومل أجب؟"يا ترى فيه متاسيح"
سألتها إن كانت تظن أننا وحدنا أم أن . منظمي التجربة اليت حنن فئراا
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 ، بيدها وهي تسألين كيف هلا أن تعرف لوحت،هناك ضحايا آخرين
  . وأنه لو كان هناك غرينا لكنا قابلناهم،هي فقط ترجح أننا وحدنا

 مشينا مبحاذاة النهر مسافة ال بأس ا واجلبل باد أمامنا يقترب 
ال شيء جديد أو ملفت للنظر جمرد ضفة ر عادية ميتد على . ببطء

بعد وقت . بة مشاله وجنوبهجانبيها أرض عشبية تفصله عن أشجار الغا
نتناول غداًء من مثار وبقية اللحم ليس بالقصري جلسنا نستريح و

  .املشوي

حني اقتربنا من سفح اجلبل بدا لنا الشالل الذي يصب يف منبع 
النهر كان خالبا لدرجة أنين قلت له يف سري إنين كنت أمتىن لو تقابلنا 

 ميني الشالل يبعد عنه كان مثة كهف كبري يبدو على. يف ظروف أفضل
طلبت مين أن نكتفي ذا القدر . ا على األكثرو ثالثني مترأعشرين 

  .لليوم وأن نبيت ليلتنا

طلبت منها .  لكنها أحلت،ن خنيمأا على كان الوقت ال يزال مبكر
فضل من املبيت أا  فرمبا يكون مأوى مناسب،ستكشف هذا الكهفأن أ

كثر من أكانت خمتلفة مذعورة . ها وحدهاتركأال أ فرجتين ،يف العراء
شغل أمل .  تتحدث باقتضاب وال تستجيب الستفزازايت املعتادة،ذي قبل
ا فسوف تنام ليلتها مث تستيقظ لتعود كسابق عهدهابايل كثري.   

 كل ،جلسنا بني أول شجرتني على يسارنا غري بعيد من ضفة النهار
إىل سها من احلاجة أايل ربدأت تغفو ويتم. منا يسند ظهره على شجرة

تركتها نائمة . ن تدخل لتستريحألنوم، نصبت هلا خيمتها وطلبت منها ا
ا به مساكًأ أجد ينستطلعه لعلأ مث مضيت حنو ضفة النهر ،ونصبت خيميت

  .كان ذلك حني بدأ هطول املطر. صطادها بالصاعق الذي معيأف
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  جريت،بواب السماء فتحت مرة واحدةأ وكأن ،الًكان سي
 مث ،بدأت الربك تتجمع. راقب اجلو من فتحتهاأنا أ و،حتمي باخليمةأل

ا ا صغري مكونة ر،حني تزيد عن حد معني ينساب ماؤها مع تيار النهر
انتفضت ،مضت دقائق مث فوجئت باملاء جيرف احلقائب. ا لهموازي 
اخارجا من خيميت وجريت خلفها حىت أنقذ.  

ر احلقيبتني بصعوبة يف الوحل الزلقجأنا أدراجي وأا كنت عائد، 
مسعت صوت الشالل يهدر . وكان مستوى النهر قد بدأ يف االرتفاع

كرب من ذي قبل أ داخله وهو يبدو يننأحسست أ صوته يعلو حىت ،كثرأ
  .اشد تيارأو

 فأمسكتها من جانبها أجرجرها ،حدى احلقيبتني مينإانكسرت يد 
خرجت . عاود القيامأقط مث  فأس، وقدماي ترتلقان،كثرأبصعوبة 

وقفت .  فأشرت هلا أن تبقى يف مكاا،يلَّإ من خيمتها ونظرت ةشادي
خر يرتل من اجلبل آذا بسيل إ و،خرىأا وتؤخر  تقدم ساقًةمتردد
   .ا جتاهنا بكل عنفوانها ضفة النهر وما عليها وقادمجارفً
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لو أن كاتبا ماهرلك اللحظة لوصف ا بالتفاصيل كتب عن تا مولع
غصان ألالسيل والقطرات املتناثرة حوله والطني العالق باملوجة األوىل وا

ن يذكر أ تدور حول نفسها ولن ينسى ،اجلافة املتناثرة على سطحه
ا أو اثنني يصارعان الغرقحيوان .  

 ،ا أفتش عن مهربا ويسارنظر ميينأنا أسيكتب كثريا عن وقفيت و
قرب هلا مين أوهي يائسة وراجية أن أحلقها والسيل مث أعود أنظر لشادية 

خر يوم آ عمال البلدية يف يزِسيصف مالبسها اليت صارت كَ. وأعجل
 وسيصف طرحتها اليت احنسرت عن نصف رأسها وعن ،عمل مزدحم

قرب المرأة يف اية يوم عزاء أمجاال إثغرة حنرها حىت صارت هيئتها 
ا وزوجها وقد مألت الدنيا صراخالطم.  

ن ينسى الكتابة عن احلقائب اليت كانت تشغل ألكنه من احملتمل 
حيزأكان فقدها سيحيل . ا من اهتمامي وقتهاا كبريا يامنا هنا جحيم

ملدة ثالثة ) ااختياري(ا لنفق لندخل سجنإىل اوجيعلنا نستسلم ونعود 
مسك يدها أل كافحت ،جرف السيل شادية وجرفين أنا بعدها. أعوام

ىل أن هدأت املوجة ونفدت مياهها اليت احنسرت عنا إون جدوى د
رض بركة موحلةألا واومضت يف طريقها واملطر ال يزال غزير.  
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خذنا نسند أمسكت يدها وساعدا على القيام وأ ،اقتربت منها
 ، فجاءت موجت ثانية جرفتنا وفرقت أيدينا،بعضنا لندخل الغابة

احنسرت تلك املوجة وأنا ممسك . هالكنها قربتين من احلقائب فأمسكت
جرت حنوي بأقصى ما مسح هلا الوحل . باحلقائب غري بعيد عن شادية

  . نا أجر ذات اليد املكسورةأمسكت باحلقيبة ذات اليد السليمة جترها وأو

 فطلبت منها أن تترك ،ها فأمسكته يف يدهاءخلع الوحل حذا
. جات اجلارفة املتكررةاحلقيبة وسأعود هلا بعد أن حنتمي من تلك املو

متار داخل الغابة مث تركتها وذهبت أحضر احلقيبة الثانية أدخلنا عشرة 
  . بعد أن خلعت حذائي ليكون املشي أسهل

 حاولت ، جرفتين بعنف وأسقطتين يف النهرة،فاجأتين املوجة الثالث
غمرتين . كثر عن مكاينأكثر وأأن أقاوم تيار املاء لكنه غلبين وأبعدين 

خرية ألياه وصرت على وشك الغرق لكنين متسكت يف اللحظة اامل
بدأ رأسي يدور والدنيا تظلم من حويل . بشجرية نامية على ضفة النهر

ومسعت من بعيد صوت شادية يصرخ مناديا تقرعين ألنين ا عليوكأ 
  . تركتها وغرقت

 قد بدأ يف التالشي وبدأت قبضيت على الشجرية تز يكان وعي
 أن  لكن يبدو أن شادية استكثرت علي،حساس اخلدرإستعذب أبدأت 

ستجمع قواي وأمتسك بعنف أصرخاا املتتالية جعلتين . أستريح دوا
شادية مل .  وكان املطر بدأ يهدأ،بالشجرية وأتسلق الضفة حىت خرجت

سري مبحاذاة األشجار حىت أتكف عن منادايت وأنا يف طريقي للعودة هلا 
  . خرىأذ جاءت موجة إا للقفز داخلها  يف الغابة متحفزال أتوه منها
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شجار وجرت حنوي حافية تعافر الوحل وتكرر ألخرجت من بني ا
ما حدث بعد ذلك كان أغرب .  ألنين مل أغرق؛امسي وهي حتمد اهللا

 ضمتين بقوة وهي يلَّإحني وصلت شادية . من وجودنا على اجلزيرة
ا العجيبة يف السيطرة على  ختلت عن حتفظها وفقدت قدر،تبكي

 وتركت العنان لطبيعتها األنثوية البدائية اليت تنشد ،مشاعرها أمامي
ا غري كان رأسها على صدري تبكي وتنهنه وتقول كالم. محاية الرجل

ربت على ظهرها وقد غمرتين . اها يعتصران ظهري وكفَّ،مفهوم
  . ياللحظة ووجهي غارق يف ماء املطر أو يف الدموع ال أدر

توقف املطر وهدأ كل شيء وكانت دموعي هي ما يسيل على 
حاولت أن أفلتها ألجلس لكنها .  وأنا أشعر بقهر ال يوصف،خدي

 فقلت ،فلتتين واعتذرتأىل أن إ الًا قلي ظللت واقفً،ظلت متمسكة يب
أخذا من يدها . ننا يف ظرف يعذر لنا أن نكون على طبيعتناإهلا 

أظلمت السماء . برية وأجلستها جواريوركنت ظهري على شجرة ك
فأرحت رأسها على حجري ،ا فالتصقت يب أكثر وهي تغفوتدرجيي 

  . خرآلوتركتها تنام وغلبين النوم أنا ا

مل أشعر تلك اللحظة بشعور رجل وامرأة بل بشعور أب وابنته 
ا شعرت بذلك أيضكانت أول مرة أشعر فيها أنين أب يترك . اوأظن أ

و يف حجره؛ شعور حرمت نفسي منه نتيجة خوف مرضي ال ابنته تغف
  .ميكن تربيره

عيش يف بيتها أ وكنت ، كنت أصغر شقيقيت الكربى بتسع سنوات
ا وصلت إطفلها األول أصابته محى وقيل هلم . وأنا يف املرحلة الثانوية

ا كان محلها به يتفاقم تتردد كثري.  فتركته معاق احلركة والفكر،ملخه
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 وهي حمجوزة به يف ،ستشفيات لدرجة أا أجنبت طفلتها الثانيةعلى امل
املستشفى وبقيت معها يف عنرب احلرمي مخسة أيام أجالس الطفل وأمه 

  . وأنام يف الليل يف عنرب الرجال

 وحني ظنت أن األمور ال ميكن أن ،كانت معاناا معه ال تنتهي
ة بشق يف سقف  أجنبت هي طفلتها التالية وكانت مصاب،تكون أسوأ

خرى وباع أبوها قرياط ألت هلا العملية تلو ايجرأ. حلقها وشفة أرنبيه
مشكلتها كانت أقل . األرض اليتيم الذي ورثه عن أبيه ليكمل عالجها

خرى حني دخلت ألكرب لكن ظهرت أبعادها األا من أخيها اتعقيد
  ليس بسبب،كان بقية التالميذ يضايقوا ويسخرون منها. املدرسة

ا بسبب خنفها وطريقة كالمها املضطربة نتيجة  بل أيض،شكلها فقط
   .عيب حلقها

جناب خشية أن يولد يل طفل إلا مينعين من اخيت دافعأصار كابوس 
خيت وماتت أ وزاد خويف حني مرضت ،يريين كل هذا اهلم واملعاناة

  . وتركتهما يعانيان مها وأبومها املسكني

كيف . ت أن أرى قطعة من حلمي تعاينمنا خشيإمل أخش املسؤولية 
على األب أن يكون ،اأرى طفلي يتأمل كل يوم وال أملك له عالج 

ن كان إ فأىن له ذلك ،هءبناأيذاء إالبطل الذي يقتل الوحوش اليت حتاول 
ا حدأصارح أمل . الوحش هو مرض ال ميكن عالجه وأمل ال ميكن دفعه

د يقال عين أنين موسوس أو تافه ا وقكون مقنعأ فلن ،ا بذلك السبببدأ
نين ال أستطيع أن أنظر يف أ لكن احلقيقة ،حاول العيش بال مسؤوليةأ

  ! فما بالك لو كان ابين،عني طفل يعاين
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وقضينا وقتنا ،ا مل نتحرك فيه من مكاننا كان اليوم التايل صحو 
 وحبلول منتصف اليوم عادت شادية لطبيعتها ،متربعني أسفل الشجرة

وجربنا يومها أن خنلط اللحم ببعض الثمار لنغري ،ا السليطولسا 
 وحني ضحكت خبطتها ،نين قلت نكتةأالغريب . طعمه دون جدوى

ا مل تنم ، فناولتين ما فيه النصيب من اللوم والتقريع،ابكفي مازحوكأ 
 ، مرة سخرت من ثياا الرثة،مل يعجزها الرد علي. يف حجري باألمس

 فسألتين عن حميط ، سألتها كم وزا، املعوجنفيأفسخرت من 
  . وهكذا مر اليوم بسالم ومننا ليلتنا يف اخليام،كرشي

 واقترحت أن نستكشف ،ىل سفح اجلبلإ عدنا يف اليوم التايل 
ا نضع فيه احلقائب ؛ لعلنا جند فيه مكانالًوأالكهف ااور للشالل 

كانت فتحة الكهف .  فوافقتين على مضض،محالألونسري خفيفني من ا
سفلها صعب التسلق فيما أ واجلبل ،كثرأو أتبعد عن األرض مترين 

كثر من مرة أا؛ وقعنا كان الصعود صعب. عدا جزء بسيط ناحية الشالل
  . وهي تتمتم يف سرها عن سوء تقديري وأفكاري اخلاطئة،قبل أن نصل

حص  مث وقفنا نتف،دخلنا الكهف ورفعنا احلقائب حببل ثبتناه فيها
سقفه مبطن . ا داخل اجلبلا عميقًكان الكهف واسع الفوهة ممتد. املكان

 وجدرانه ناعمة ،حبجارة مدببة وأرضه صخرية متعرجة تعلو وبط
ما عدا بعض الربوزات البسيطة،اها مبيض حمارةكأمنا سو  .ا كان صاعد

  تركنا احلقائب عند باب الكهف،ا ال نرى ايته وممتدالًألعلى قلي
ا ا متامبعد حوايل مئة متر وجدناه ميتد أمامنا مستقيم. ومشينا نستطلعه

أسرعنا اخلطى وكلنا فضول .  ويسطع ضوء يف ايته،الًوأضيق قلي
 ويف غمرة استعجالنا جتاهلنا بعض املمرات املتفرعة ،لنرى اية الكهف

منه مييناا ويسار .  
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اوصلنا لنهاية الكهف ورأينا البحر أخري .ا على مرمى كان ممتد
نظرت .  ال تبدو له اية وال يبدو يل أن مثة أرض بالقرب منا،البصر

 ،ألسفل وألعلى كان اجلبل يشكل حافة صخرية قائمة غري منحدرة
. كأمنا قطعها سكني وتوجد حافة صخرية ضيقة عند التقائه باملاء

بحر  وال،األمواج تضرب الصخور يف األسفل والسماء مصفرة باألعلى
الشاطئ الصخري على يسارنا . رمادي ضارب للصفرة ال زرقة فيه

ين أمخن أن تلك الفتحة جبوار التحدب ل ما جع،ممتد وعلى مييننا مقطوع
 والذي جيعل شاطئها الغريب الذي حيتله اجلبل ،الظاهر على اخلارطة

يقابل هذا التحدب من اخلارج . يبدو كضلعني بينهما زاوية منفرجة
  .الذي حيتله الشالل من الداخلاالحنناء 

 ؟"هو ممكن املركبة اللي بندور عليها تكون راسية ع الصخر هنا"
 أال تكون الً وحمتمل أص، فكل شيء جائز، ومل أجبها،سألتين شادية

مث إن هذا الرجل قال أرخبيل وهذه هي . هناك سفينة وال فلوكة حىت
 :الت هي بفراغ صرب فق،ين باقي اجلزر؟ تساءلت أناأاجلزيرة الرابعة 

 يعين شكله قوس ممكن يكون الشط ده يف ضهر ،بيقولك هاليل"
   ".القوس وباقي اجلزر نشوفها من شط تاين

 مث دوى صوت يف ،فجأة مسعنا صوت أزيز ال نعرف من أين أتى
 اجتاوزمتا ثلث املهلة املتاحة لكما إلجياد وسيلة خروجكم ":الًاجلو قائ

نصيحيت لكما هي العودة وفتح ... أي شيء ا ومل تنجزو،من اجلزيرة
أرجو لكما التوفيق ... ما رأيتماه حىت اآلن ال يقارن مبا ينتظركما. امللجأ

تسمرت مكاين وأنا أمسع هذا الكالم ". يف اختيار القرار الصحيح
 تتحداه أن يظهر بنفسه وستريه ما ال وصرخت شادية بصوت عالٍ

 . حيب
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 قلتها !" جمنونةنيت ا "! من كالمهاجمنونة بال شك؛ ماذا ستستفيد
إياها وأنا أقول إا ناهرنه ليس بائع فاكهة وضع هلا عنبحذرتين . اا فاسد
 فقلت هلا إا هي األخرى ال حتفظ ،ا جمدد"انونة"ـ ناديها بأن أمن 

 .صمت كالنا وحنن عائدين لبداية الكهف. لساا معي
 مل ،لتها عن ابنة شقيقتها فسأ، حاولت أن ألطف اجلو معها ثانية

مهمت بأن أغلظ هلا القول لكين ، وأشاحت بوجهها عينترد علي 
ا فإذا بباب جرينا سريع. مسعت صوت قرقعة قادم من بداية الكهف

أسرعنا . معدين نبت من العدم يتحرك ببطء ويسد باب الكهف علينا
  .العدو حنوه لنعرب قبل أن ينغلق لكن الوقت قد فات
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. ا يف هذه اللعبة وكنا رافضني املضي قدم،كانت التعليمات واضحة
 هذا يؤكد أن ما  واللعني ،كثر من مرةأصربنا نفد وأوشكنا على املوت 

قل أرفيقة دريب مصدومة للمرة العاشرة يف . مضى هو غيض من فيض
ا اآلن بطريقة حنن حماصران متام. سبوع وال أملك أي وسيلة لتهدئتهاأمن 

  .جتعل صحبة احليوانات اخلطرة والسيول العنيفة تبدو كرتهة

 ،ا ابنتها هيإ تقول ،اختها جدّأتفتقد ابنة ا  تقول إ،بدأت تتكلم
ا عوضها ا غامركان حب. وأا حىت قبل موت أختها كانت األم اليت مل تنجب

 كانت حتب قراءة القصص الرومانسية لدرجة. عن فشلها املتكرر يف احلب
 يكتب بعض التفاهات على الفيس بوك ويسمي نفسه الًأا أحبت رج

يكتب ،كان يكتب الكثري من اجلمل اليت تدعم املرأة وتدافع عنها. اكاتب 
. عن كل شيء تفتقده يف الرجل على أنه من املسلمات الواجبة يف أي عالقة

 مث صار ، مث صارت رسائل،أدمنت صفحته أرسلت له رسالة فرد عليها
  .و دنياها اليت تعيشها بني الشاشة ولوحة املفاتيحه

ما أعرفه هو أا مل تكمل ألن . ال أعرف ما الذي ذكرها ذا اآلن
قال . ا كصوت مذيع عجوز يف اليب يب سي كان عميقً،الصوت قاطعها
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 مث يتوجب ،ن هناك زر جناة جوار الباب لو ضغطنا عليه سيفتح البابإ
البديل كان أن . أ معلنني بذلك استسالمناعلينا بعدها الذهاب للملج

نفتش الكهف واألنفاق املتفرعة منه عن عشرين مفتاحا جيب ا صغري
ا مث وضعها مجيعا على التوايل لينفتح البابإا يف فتحادار .  

  وطلبت منها أن تتجاهل كل ما مسعناه،سببت الرجل يف حنق
م سيملون لو إوقالت أعجبها االقتراح . ونعود إىل حديثنا السابق

طلع ندل معاكي  ":سألتها. وجدونا جالسني هكذا وسيفتحون لنا الباب
ن يكون أالطبيعي من  هنإ وقلت هلا ، سألتين كيف عرفت؟"ىزاي بقإ

.  فبنات حواء مالئكة بأجنحة شفافة،هو النذل ما دامت العالقة فشلت
  .مل تعلق وقالت سأحكي لك واحكم أنت عليه

 فتجاهلنا للمصيبة اليت ،صابنا فيها اجلنون بال شكأ كنا يف حلظة
أا حنن فيها للحديث عن قصة حب فاشلة لن يقينا املوت عطشاو جوع .

 وحتكي ،نه أومهها باحلب لتدخله حيااأكان اختصار حديثها الطويل 
حيلة رخيصة مارسها . عن أدق تفاصيلها ليجعلها مادة يف روايته األوىل

.  وعرفت هي من واحدة منهن عن طريق الصدفة،خرياتأمع نساء 
ن هذا أ وتصنع الغضب وأخرجها من حياته حبجة ،صارحته فأنكر

  . النوع من الشك يعين موت احلب

ا عليها أن نبحث عن خمرج من مقترح) امللحمية(قاطعت حكايتها 
خر من ناحية البحر تكون آأزمتنا عن طريق البحث عن فتحة لكهف 

 فعقدت حاجبيها بغضب هي تلوم نفسها على ،فناجماورة لفتحة كه
زي ما قلتلك طلع ندل  ":ا فقلت حمتدّ،فضفضتها مع شخص مثلي

   ."ونقطة ومن أول السطر
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 وتركتين وهي متشي تدب بقدميها على ،قامت واقفة فجأة
 شكلك ،نت شوف حتة تنط منهااأنا هدور ع املفاتيح و ":رض بغيظألا

 وخطر ببايل أننا ، عقدت لساين املفاجأة فلم أرد!"واخد ع النط م املناور
  . أبطال يف فيلم عبثي ال يعرف أحد مىت ينتهي

ىل فتحة الكهف اليت إا  أول نفق فرعي وقمت أنا متوجهت دخلَ
 الستطعت تنفيذ تركناها كما لو وجدت املوج هادئً. تطل على املاء

. شيء من دوين وألثبت هلا أا ال ،فكريت ألنقذنا من هذا املوقف
 فلو ،و طريقة للتكيفأكانت مشاعرنا تلك وصخبنا حماولة للهروب 

 فلرمبا أصابنا اجلنون أو استسلمنا ،ا ذه األزمةذهاننا تحتل متامأتركنا 
اسريع .ا أال لو خريين أحد هذا اخليار وأنا جالس يف بييت الخترت قطع

جل أن أساعد امرأة  حىت ولو كان من أ،خوض مغامرة قد تنتهي مبويتأ
  .يف ورطة

 وأن هذا هو دافعي ،نين سأساعدهاإرمبا قلت لنفسي يف حلظة ما 
مل أحتمل فكرة أن .  لكن العناد والكربياء كانا العامل األكرب،األساسي

أكون حيوان هامستر موضوعا ا يف قفص مقابل فكرة أن أكون أسد
 حيوان خيضع يف احلالتني. جيربون قوة حتمله لألهوال واملصاعب

 بل على العكس كان ، لكن احلالة الثانية مل تكن مهينة لكراميت،لتجربة
ا لنواقص داخلي كثريةإحساس التحدي شافي.  

 وأقول ،نظر يف عيوم بازدراءأنين أ كنت أشعر مع جتاوز كل حمنة 
نا ال أقول لكم الصراحة؟ أ. نا أقوى منكم ومن أفكاركم املريضةأهلم 

 ، خوف، شهامة، حتد:و امللجأأفضت دخول هذا السجن عرف ملاذا رأ
  .  كل ما سبقأم ،كراهية للذات وحب للمعاناة
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 بتفحص أكثر انظرت حوهلوصلت للفتحة اليت تطل على البحر 
ا خرى قريبة وتعلو عن سطح املاء مترأ ورأيت فتحة ،أعلى وأسفل

ىل شيء؛ إ فرمبا كانت الفتحة ال تفضي ،ترددت قبل أن أقفز. اواحد
ستطيع أساعتها سأكون يف مأزق فلن . جمرد كهف صغري ال امتداد له

مشي على هذه احلافة أخرى ساعتها سأضطر أن أ مرة  لفتحيتالتسلق 
 وقد يكون ، وقد يهيج املوج ويفتك يب،الصخرية عدة كيلومترات

 . وساعتها ال أدري ماذا أفعل،هناك أماكن ال حافة فيها
 ومشيت حىت الفتحة الثانية ،ت حبذرتوكلت على اهللا ونزل

 مشيت فيه ،الًكانت بداية ممر طويل صاعد ألعلى قلي. وصعدت إليها
أسقط يف يدي ومل أدر .  حىت وصلت لنهاية مسدودة،مسافة ال أعلمها

ن أصل جلست أ وقبل ،ا خبفي حننيمشيت حنو الفتحة عائد. ما العمل
ية ويف شادية اليت فكر يف خطويت التالأريح قدمي وأعلى األرض 

 وقد تكون رجعت لعقلها وتبحث ،ن تائهة ال تعلم ما تفعلآلأحسبها ا
   .عين لتعتذر يل

ا بأمواج  وتوقعت أن هذا املطر سوف يكون مرتبطً،بدأت متطر
مرت دقائق . عالية ال ميكن معها أن أمشي على احلافة الصخرية

مشيت . اخلا من الد ينساب على األرض من حتيت قادمووجدت ماًء
 وضعت يدي ،ا من شق يف اجلدار وفوجئت باملاء قادم،للداخل ثانية

ضربته بيدي فبدأ جزء من . داخل هذا الشق فوجدت جدرانه هشة
 الذي كنت ، متجه ناحية الكهف فرعيا عن نفق اجلدار ينهار كاشفً

 فوجدت فوهة يف سقفه متتد ألعلى الًمشيت فيه قلي. فيه مع شادية
تركت تلك .  ويتسرب منها الضوء للنفق، املطر بغزارةويرتل منها
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ليها ألرى إن كانت ستقودين لفتحة إا وقد اعتزمت أن أعود الفتحة مؤقت
 . يف أعلى اجلبل ميكن اهلروب منها

مشيت فيه . كثرأا  كان مظلمطريقي يف هذا النفق الفرعي،كملت أ
ا متوت   اليت ال،لكهف أو لشاديةإىل ا الوصول الًا متعجمسرعبد أ

  مثا ونظرت جتاه البابخريأوصلت . ن وهي وحدهاآلمن الرعب ا
 مرة تلو األخرى حىت ناديتها بصوت عالٍ.  لكنين مل أرها،جتاه البحر

نيت ا. " كأنه من أحد األنفاق اجلانبية األخرى، صوا من بعيدجاءين
 دور ملكش دعوة روح ": ردت بفجاجتها املعهودة!"يهإبتعملي … فني 

 : ضحكت وأنا أقول يف سري،"على فتحة خترج منها بعيد عين
  ."وحشتيين يا بنت الغلباوية"

 ، ناديتها ثانية بغضب هذه املرة،مضى وقت وهي مل تأت بعد
 ١٨ ": وهي تقول،وجدا قادمة حنوي وعلى وجهها عالمات الظفر

ليها إ تطلعت ،"نت عمال تلف حوالني نفسكامفتاح من العشرين و
 أو غلبين ،ا هناكيبدو أنين غبت كثري. ري مصدق أا فعلت ذلكغ

 ؟ وهل حبثت عين؟ كدت أسأهلا هل خافت حني تركتها وحدها،النوم
ا لكلمة منها قد حترق دميولكين صمت جتنب.  

ن أ اقترحت عليها ،ا تشعر باجلوعإ وقالت الًجلست تستريح قلي
قمنا بعدها .  بامتعاض فرفضت،صطاد مسكة من البحر ونأكلها نيئةأ

مضى الوقت وأعدنا املرور يف . نفتش يف بقية األنفاق دون جدوى
. ا نتحسس اجلدران واألرض ومل جند شيئً،خرآلا تلو انفاق واحدألا

  . اظلم الكهف متامأحل الليل علينا وقد سقطنا من التعب واجلوع و
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املسيطر  وعندما استيقظنا يف الصباح كان الشعور ،استسلمنا للنوم
 ، الذي يسده اجلدار الفرعيذهبنا للنفق. علينا هو اجلوع والعطش

ا  وبالفعل كان فيه القليل من املاء راكد،لعلي أجد بقايا من مطر األمس
جاءت يف بايل فكرة أن أصعد ألعلى يف املمر الذي كان . أسفل اجلدار

 الً قلي ومنها ميكن أن نسري، رمبا يقودنا لقمة اجلبل،يرتل منه املطر
بط منه بأمانلنجد مكان ن نعاود أرفضت الفكرة وطلبت مين . ا

طلبت مين أن . ننا أمهلنا يف البحث يف مكان ماأبد   فال،البحث ثانية
 فلم تعد قادرة على ، ألنين حنستها على ما يبدو،أتركها تبحث وحدها

 الًأم تعطيك ،ن اللعبة هكذاإمل أجادهلا ومل أقل . خر مفتاحنيآجياد إ
  .  ا مث تصعب األمور عند االقتراب من الفوززائفً

عدنا الكرة أ حبثت هي وحبثت بعدها و، مضى اليوم دون جدوى
وليكن ما ،قبل الليل بقليل قلت هلا سأتسلق املمر. اا ومل جند شيئًمع 

 فاملمر ضيق وميكن أن ،صرت أن تتسلق معيأوافقتين لكن . يكون
 على شرطي حىت  بناًءالًوألى أن تصعد هي  اتفقنا ع،تصعد فيه بسهولة

  . ستطيع أن أنقذها لو اونت وسقطتأ

 ووصلنا للقمة ، لكن املسافة كانت طويلةالً فعالًكان التسلق سه
 ، ليس ألننا وجدنا املخرج،كان األمر يستحق التعب. جمهدين للغاية

ك نسانا للحظات تلأبل ألن اجلمال الذي رأيناه من أعلى ذلك اجلبل 
  . املأساة اليت نعيشها
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عشاب يف أل تنبت فيها بعض ا،كانت قمة اجلبل صخرية متعرجة
 وكان بالقرب من الفوهة اليت خرجنا منها منبع ،شقوق بني الصخور

 ماء يندفع من بني :عرفهاأا لقوانني الطبيعة اليت كان متحدي. الشالل
يندفع لألمام  يفور منها و،الصخور من مئات الفتحات الصغرية

فق من ألروع كان منظر األا. ا يف تيار واحد يتجه ألسفل اجلبلمتجمع
 يف رحلة سياحية جلزيرة من اليت أشاهد ينشعر كأنأ كنت ،مجيع اجلهات

   .ن أراها على الطبيعةأ وال أختيل ،صورها

وراق ألشجار اليت تغطي األلوان اأعلى تتداخل فيها أالغابة من 
 والنهر ،خرى ذات القمم العاريةألشجار األع ا قممها م،الزرقاء

ال يشبه ذلك املرسوم يف ،ايشقها ويتجول فيها على راحته متعرج 
خرى تبدو لنا من بعيد وجباهلا مكسوة ألوكانت اجلزر ا. اخلارطة

ما منظر الغروب أ. خرى صخورها عارية مثل جبلنا هذاأبأعشاب و
ث وال حرجفحد .ن أ ال ميكن ،ا يف البحرالشمس هنا تغطس فعلي

مام العني وهي أ ويبدو ،صفرة لوا تكسو املاء. ا ختتفي خلفهإتقول 
فق أل وقد تركت ا،عالهأ وجزء ،سفل املاءأتغيب وكان جزء منها 

  . صفر لألرجواين وما بينهماأللوان متباينة من اأا بمصبوغً
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ر  وظه،كان القمران قد بدآ يف الظهور مع ميل الشمس للمغيب
ما يف السماءأا جلي، يتها عن أشرح لشادية ظاهرة رأن أ وحاولت

ن أ و،رض تظهر فيها الشمس ثالثة مشوسألقصى مشال اأماكن يف أ
ستطع أ لكنين مل ،ن تكون فيه ظاهرة كتلكأاملكان الذي حنن فيه ميكن 

   .خرآلصغر من اأحد القمرين أأن أفسر ملاذا يظهر 

فيق من روعة هذا املشهد على ن نأمل ميض وقت طويل قبل 
ن نتذوق بعض أ اقترحت ، ونفكر ماذا سنفعل،حساسنا باجلوعإ
و أا ن يكون بعضها سامأ فمن املمكن ، لكنها استنكرت،عشابألا

 وكان اجلبل يبدو شديد الًجتولنا ناحية اجلنوب قلي. شديد املرارة
   . ال ميكن تسلقه ألسفل،االحندار

قبل أن نصل طلبت  ،راجنا حنو الفوهةيائسني جائعني عدنا أد 
 يف املنطقة احمليطة ا، بني األعشاب ويف الشقوق الًمنها أن نفتش قلي

حبثنا كثريا حىت فوجئت ا جتلس على األرض متعبة . وحول الينابيع
  .   الًطالبة مين أن نستريح قلي

 أغمضت عيين قليال  ،امنهكًجوارها رض أللقيت نفسي على اأ
ا حقأتأملت وجه شادية، مث  ، تأملت السماء والقمرينهما،فتحتمث 

 مجال مصري !كثر من الالزمأن مجاهلا مألوف أكانت متوسطة اجلمال أم 
ا قاهريةأ رغم ،اخالص ريفي متام . ا عادت لتوها أتنظر إليها فتشعر

ن آلن يداها ستربزان اأو أ حيث كانت تسرح ببهائمها ؛من الغيط
 تقدمه لك بوجه يشع ،جن لنب حلبته من جاموستها للتوممسكتان بطا
   .طيبة وتلقائية
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 مث ،وراقي بتجهمأختيل هذه املرأة جالسة على مكتب تراجع أال 
و أا ستبتسم ابتسامة أ ،خرى ومتغة بعشر جنيهاتأا وراقًأتطلب مين 

 وهي ، لكي تتم مصلحيت)ح عليهاصبأ(ن أنين ينبغي إصفراء وتقول 
فوت ( هل هي من نوعية ؟ا هي تفعل ذلكأحق. ها ببطءتفتح درج
    ؟)صباحك فل(م من نوعية أ )ةعلينا بكر

مفتاح النجاة : محرألتينا عند باب الكهف نتأمل الزر اأعدنا حيث 
ن نتمسك بأمل بسيط يف أ كالنا حناول ،كنا نفكر بصمت. كما قالوا

 ،ستمع إليهاأ سف ألنين ملآ ينقلت هلا إن. فالت من هذا املأزقإلا
 فالظرف  ،سفيأوفر أن أ فقالت يل ،وعاملت مشاعرها باستخفاف

ا إ قالت ،صل عائلتهاأي احملافظات ألتها من أس. أقوى من كلينا
اذًإا ا عن جد؛ كان ختميين خاطئًقاهرية أب.   

 فردت ،مل ترد، ناديتها... لتها عن جامعتهاأ مث سالًصمتنا قلي
ستطع أ فلم ،نامأن أتركتها يف حاهلا وحاولت . تا نامأخبمول وبدا يل 

ضغط زر النجاة وهي أقوم وأن أ وخطر ببايل ،فكر يف قرارناأخذت أو
 ،قول هلاأن أفعلها دون أن ألعلها يف عقلها الباطن تتمىن . نائمة

ي تلك أفعلها وأهل . حساسها بالذنب جتاه ابنة شقيقتهاإفتتخلص من 
  . ائهاإرغب يف أر ال خآلنا اأنين أم أاملأساة 

 حىت ،حالم املليئة باخلرفألسي واأمنت وتالطمت الكوابيس يف ر
فراغ مثانيتإا برغبة شديدة يف انتبهت شاعر .ا عنها مسافة مشيت بعيد

ننا مل نبحث يف أنا يف طريق عوديت أ مث خطر ببايل مرة واحدة و،كافية
   .ساسيألعود للكهف اأاجلدار الذي كنت كسرته كي 
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فكك ما تبقى من حجارته ببطء أخذت أ و،جريت حنوه كاحملموم
ا هذه جلست منهار. حتسس جدار الكهف دون جدوىأحتسس بينها وأو

 ولكين على ،كثر من فقدانه مرة واحدةأ مل وفقده مؤذأل تكرار ا،املرة
سأقضى . شعر بذرة ندمأقل هذه املرة لو ذهبت وضغطت الزر فلن ألا

 فقد حاولت وعرضت نفسي ،ا عن نفسياضيالسنوات الثالث ر
ا عين واستيقظت على صوت شادية غفوت رغم. للهالك عدة مرات

فقد . ا ألعلمها مبكاين قدر ما استطعتت صويت عاليع رف،تناديين
  .  فأنا قادمالًن تنتظرين قليأقلت هلا . ن أهلوس من شدة اجلوعأأوشكت 

شدة اجلوع، وصلت  تتداخل يف عيين الرؤى من الًمشيت متثاق
ليها كانت جالسة على ركبتها وقد وضعت املفاتيح التسعة عشر يف إ

ا على عد قادرأ وإنين مل ،قلت هلا ال فائدة. خريألفتحاا وتبقى ا
 نتظر حىتأن أ تطلب مين ، وعيناها مغرورقتانيلَّإنظرت . املقاومة

   . فعل ما أشاءأمنتصف اليوم مث 

كانت . السان ال نقوى على القياما وحنن جمضى الوقت بطيئً
ن أردت أ ،ال صوت دعائها ومتتمااإجالسة تبكي بصمت ال يقطعه 

 قوم ألحضر ماًءأن أحاولت .. قدرأ لكين مل ،حتدث ليمضي الوقتأ
زر إىل  مث نظرت ،لبابإىل انظرت بغيظ .  فخانتين قدماي،لنشرب
رئ احملفوظة خلف زرار الطواأ مثل ،اا مستديرا ضخمكان زرّ. النجاة

ا بشكل مبالغ فيه، مددت يدي يف ا لألمام وكبريكان ممتد. الزجاج
صرخ أخري وأنا أل ووجدت املفتاح ا،املسافة الصغرية بينه وبني احلائط
   .من الفرحة وألعنهم بصوت عالٍ
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ا منشي املسافة اليت نقدر مرت عدة أيام تشبه بعضها نقوم صباح
يف ظهرية .  ونبيت حيث وصلناالًشاطئ مث خنيم لي نستكشف ال،عليها

ا وهي جتمع بعض كل يوم كنا ندخل الغابة؛ أحاول أن أصطاد حلم
وجدت هي .  وحناول أن نولف وصفات للطهو من املتاح لدينا،الثمار

 وداخلها حبات رائحتها نفاذة تشبه ،شجرية ا قرون كقرون الفول
 . من مذاقهالً أضفناها للحم فحسنت قلي،البهارات

ا كثرية ننسى ما حيانأكنا  ...كانت أربعة أيام تشبه رحالت التخييم
يف . ننا نزلنا للبحر كأننا مصطافنيإ بل ،حنن بصدده ونستمتع بوقتنا

ؤجل أ وكانت املشكلة اليت ،منتصف اليوم اخلامس وصلنا ملصب النهر
 كيف سنعرب النهر لنكمل استكشاف. التفكري فيها طوال الوقت

 لكن ماذا عنها ،اجلزيرة؟ املسافة ليست كبرية أستطيع أن أعربها سباحة
  . وماذا عن احلقائب كيف سأمحلها وأعرب ا،هي ال تستطيع

فكرنا أن ننتقي شجرة صغرية وحناول قطعها مث نعرب سويا 
 كان يتالقى مع ،ا عند املصبمل يكن تيار النهر قوي. مستندين عليها

اخترنا .  وكان من السهل عبوره ذه الطريقة،ءالبحر يف سالم وهدو
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 فقد ، مل تكن املهمة سهلة،شجرة وخيمنا جوارها وبدأت حماولة قطعها
  .كانت البلطة الصغرية املوجودة معنا ضعيفة التأثري عليها

حني رأتين أرمي البلطة من يدي يف يأس، قامت شادية بإمساكها 
 ولدينا ،ملألالبال يبلغ ان طول إ وقالت يل ،فعلهأكمال ما كنت إو

و ألو ظللنا نطرق الشجرة ذه البلطة الصغرية يومان . الوقت الكايف
احىت ثالثة فستنكسر حتم .ا اجليديوما بعد يوم تبدو يل طيبتها ومعد، 

ة غليظة سليطة أوتتكسر تلك الشرنقة اليت تغلف نفسها ا وتظهرها امر
ا  وردود،ا الذعةحكامأا تطلق حيانأال مينع ذلك من أا . اللسان
   .ن دماثة اخللقآل لكن يغلب عليها ا،مستفزة

 دقائق ومل متر ،اانشغلت هي بضرب الشجرة وأنا أتابعها مبتسم 
 ،ذين كانا يف الفيديولالأحد  يشبه الً رج:ا علينا مسرعالًحىت رأيناه مقب

نهما  بي،ني واسعتنيعينذا  ،قصري القامة عريض املنكبني والصدر
تساءلت هل هم . مساحة عريضة ونفس اجلبهة العريضة املائلة للخلف

م مجيعانني  منا من عائلة واحدةأشقاء أم أخيتطفون الناس الذين  ا
ا أخري ": قال بعربية فصحى؟وميارسون عليهم تلك األلعاب املريضة

د  وهو مي، تساءلت يف نفسي ملاذا يتكلم مجيعهم الفصحى!"وجدتكما
 .يده يل ولكين مددت يدي املضمومة بقوة حنو فكه

مل ،ا ويقول إنه يريد مساعدتنا فوجئ حبركيت وهو يسقط أرض 
 ،ا قذفين من فوقه فهجمت عليه لكنه كان قوي،أقتنع وظننت أا خدعة

سقطت على رأسي مث قمت ثانية لكنه أسقطين وكبل حركيت بساعديه 
انتظرا  ": فصرخ ا وقال،ولة التدخلاقتربت منه شادية حما. القويني

  ". مث تصرفا كما تريدانالً أويلَّإاستمعا ... الًقلي

t.me/qurssan



+                                                                    +  

 ٧٧

 وقاهلا بطريقة توحي أنه يبوح بسر ،صارحنا الرجل بأننا خمتطفان
ن ما قاله ال حيتاج الكثري من إقالت له شادية بلهجة الذعة . حريب
 بشك ه سألت،بقال إنه يقصد خمتطفان لألبد على هذا الكوك. الذكاء

  ."ديتياأكوكب " : فقال، عن أي كوكب يتحدث،وقليب خيتلج

 وبأنه جزء ،ا إياه بالكذبته أنا متهمب وسب،صرخت شادية مرتعبة
 وأنه يشبه الرجلني ، والدليل هذا اخلرف الذي يقوله،من هذه اللعبة

ا متام ألم عرق خمتلف ؛نه يرانا متشانيإقال . لذين ظهرا يف الفيديولا
 بالضبط كما نرى ،عن البشر املوجودين على كوكب األرض

  .اآلسيويني متشاني

حىت ،ا عن األفخاخ طلب منا أن نتبعه حبذر ملكان هادئ بعيد 
ن اجلزيرة ا مستشعرات تتعرف على البشر إ وقال ،يتسىن له احلديث

 ألن اجلزيرة مصممة فقط ؛ وتنشط أسلحة امجهم،من عرقهم
.  وغري مسموح لألديتيني بالتواجد عليهااألرضيني على للتجارب

 وأنه من ، فرجانا أن نتبعه وأن ذلك لصاحلنا،رفضنا يف صوت واحد
  .جمموعة مناهضة للتجارب على األرضيني وخياطر حبياته إلنقاذنا

ا حسن ": ورفضنا ثانية فقال،مل نقتنع فكالمه بدا لنا كهذيان اانني
ذا هجمت إ لكن عداين أن ربا معي ، من أوهلا احلكايةاسأقص عليكم

أنتما هنا . " وعدته بسخرية وأنا أنتظر ألمسع ما يقول،"املستشعرات
جزء من برنامج النتقاء أفضل األرضيني الذكور الستخدامهم يف عالج 

 وقاطعته ، رفعت شادية حاجبيها بدهشة،"مشكلة كربى يف مواليدنا
 قبل أن ،موا يريدون انتقاء الذكورحضارها ما داإوهي تسأل عن سبب 

لقد كشفتين  ":ا وقال فقام منتفض،ازيزأيفتح فمه ليجيب مسعنا 
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 .. مث جرى وحنن خلفه ال نعرف ملاذا!"رجوكماأاتبعاين ... املستشعرات
  .رمبا ألنه ال يوجد لدينا بديل

 مث ، وحنن نلهث خلفه، األشجار يف مسار متعرجنيكان جيري ب
ن بني األشجار جمموعة من احلراب الصغرية تفاداها فجأة انطلقت م

 استمر يف ،نيوقفنا أنا وشادية خائفَ. بقفزة مذهلة مث استمر يف جريه
 وطمأننا ، تركناه فعاد ورجانا أن نتبعه، لكنه توقف حني وجدنا،جريه

ترددنا للحظة فانطلقت دفعة . بأن تلك القذائف ال تصيب األرضيني
  .رية تفاداها لكن استقرت واحدة يف ساقهخرى من احلراب الصغأ

 فقد أوشك على الوصول للبقعة ،ا ورجانا أن نتبعهصرخ متأملً
نه مل يعد هناك إ شادية تقول ،ظللنا مترددين ال نعرف ماذا نفعل. اآلمنة

ا كاملوت بالنسبة  هو متام،خرآ على كوكب فوجودنا ،معهاما يفرق 
 ويريد أن يزيد من سخونة ،"يناينصب عل"نه إرا وقلت هلا . هلا

خر فكرة سخيفة ال تستحق آ وأن فكرة أننا على كوكب ،اللعبة
  .النقاش

انطلقت .  منه مشينا خلفه وهو يعرجبعد جدال بيننا ورجاء متوالٍ
ما عدا واحدة ،احنوه احلراب عدة مرات بعد ذلك تفاداها مجيع 

 لىة ع ال يزيد طول الواحد،كانت حراب صغرية. خدشت وجهه
اء حياته لو أصابته يف مقتل،اعشرين سنتيمترما أثار .  لكنها كافية إل

.  لكنها تفادتين بأعجوبة،جنوين هو أن واحدة منها كادت أن تصيبين
 ان تلمسين مؤكدة أن هناك على األقل جزًءأاحنرفت عن مسارها قبل 

اصغريمن روايتها  صحيح.   

* * *  
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غرفة العناية يفصل املمر الذي ا على كرسيه املتحرك يفجالس 
 كان عمر يراقب بابتسامة واسعة طفلني ،املركزة عن الغرف العادية

 ويدفعه الثاين حىت ،حدمها على كرسي متحركأجيلس . مريضني يلعبان
كان مستمتعني يلعبان وكأما .  مث يبدالن مواقعهما،اية املمر

بر إل وال يتلقيان وخز ا،صحيحني ال يعانيان كل يوم يف غرفة الغيارات
كانت أول مرة يبتسم منذ .  إلعطاء أدوية أو لسحب عينات،ليل ار

  .ثالثة أيام منذ وفاة املريضة اليت كانت يف السرير ااور له

 وأا مسألة أيام قبل أن يتسابق ،أحس من وقتها بدنو أجله
قال له . عادته للحياة دون جدوىإنعاش قلبه وإليه حماولني إاألطباء 
 بل ماتت من ، وأن هذه املريضة مل متت من احلروق،ن يطمئنأالطبيب 

مل يقتنع فلم تكن أول . ىل رئتهاإ وانتقلت ،جلطة تكونت يف ساقها
ا  والثاين استنشق دخان، حروقه أصعبا مات األول وقالو،املتوفني معه

دوره كل واحد ميكث معه مدة مث يذهب إىل بارئه واآلن أيقن أن . اكثري
  . قادم ال حمالة

 فطلب ، سأله أحد الطفلني!"مني أسرع يا عم عمر أنا ولال هو"
زعقت أم أحد الطفلني . ا أن يعيدا الكرة ليقارن بينهما بدقةبامس

. ىل فراشهإ وانصرفا كل ، فتوقفت جتهما،ورما عن اللعب
فقد  ،ا هي السببإ فقال ،اقتربت املرأة منه وسألته عن سبب عبوسه

قالت إنه متغري منذ ماتت . قطعت جة الطفلني وجته القصرية معهما
 وأا وغريها ، وأا متأكدة أن حالته ليست ذه اخلطورة،صباح

 .ينتظرون أن يعود إلكمال قصته اليت يتابعها اجلميع بشغف
 وعندما وصلت به ،ىل فراشهإطلب منها أن تساعده يف العودة 

رد عليه الرجل يف . ا ماتح هاتفه وتطلب رقمهناك طلب منها أن تف
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ىل قريبه إ وأخربه أنه مل يستطع الوصول ،اجلهة املقابلة وسلم عليه حبرارة
أغلق معه . ن كانت خطرية أم الإ ليسأله عن حالته ؛جراح التجميل

من يومني وبعد وفاة صباح اتصل . على وعد بالرد عليه يف أقرب وقت
ن ابن عمته يعاين إ وقال ،راح جتميل شهري وهو قريب جل،ذا الرجل

مل .  وطلب أن يسأل عن احتمال وفاته،من حروق بنسبة ستني باملئة
  .نه هو املريض كي ال خيبئ الرجل عنه األخبار إن كانت سيئةإيقل 

عامل دوشة ومش "ن ابنها إ وقالت للمرأة ،دخلت أم مرمي الغرفة
مي مساعدته يف  وأكملت أم مر، فخرجت متوعدة،"راضي يتلم

 ،أم مرمي أوشكت على اخلروج من املستشفى. اجللوس على فراشه
 ولكنها تؤكد أا ستواظب على زيارم ،جروحها جل تمأَتقد الْف

أ. امجيعاثار دهشته أوقد يكون ذلك ،ا تطلب رأيه يف أمر خاص جد 
 يف تقي اهللابأن ت فسينصحها بإخالص ،ألا تراه بني احلياة واملوت

 ،ا وهي أا حرقت نفسها عمد،مل تقله لألطباء قصت عليه ما. سرها
سبب ذلك أا تعيش بابنتها يف بيت . ومل يكن وابور اجلاز هو السبب

  .عائلة زوجها الذي يعمل يف اخلليج

ا تلميح ا بنظراته واظب شقيق زوجها األصغر على التحرش
ىل التحرش الصريح إك  مث جتاوز ذل،وبكالمه الذي حيتمل معنيني

اشتكت لزوجها فثار عليها وامها بأا حتاول الوقيعة . وملس جسدها
محاا . ا عن عائلته لتنفذ رغبتها يف االستقالل بعيد،بينه وبني شقيقه

. امتها بأا تريد أن تبتعد عن بيت العائلة لتدور على حل شعرها
 ولكنها ، النار يف نفسهاآملتها االامات فقامت يف حلظة يأس بإشعال

  .ا قبل أن تتفاقم حروقهان تطفئ النار سريعأاستطاعت 
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 هو ؟م تطلب الطالقأليه إ هل تعود : تسأله عن رأيه يف قرارها
 لكن ما ،أدرك خطأه ووعدها أن يأخذ هلا شقة مستقلة جبوار أهلها

صديقتها تنصحها بالطالق وأمها تطلب . حدث شرخ ما كان بينهما
قال هلا إن كانت حتبه فعليها .  وهي حمتارة وتطلب مشورته،لصربمنها ا

 جيعله ال يرى الصورة ها وبعد فهو يف الغربة يعاين ضغوطً،أن تغفر
أكرب خطأ يف احلكاية من وجهة .  ويشوش حكمه على األمور،واضحة

 وكل ما عداه حيتمل الصواب ،قدامها على حرق نفسهاإنظره كان 
  .واخلطأ

 فطلب منها أن ، إمنا هي العشرة واملودة،ال حتبه بقوةقالت إا 
 ويتفق على ، األمور بعقالنية وتطلب من أبيها أن جيلس معهتزنَ

شكرته ودعت له بالشفاء وبأن جيمع اهللا مشله . ضمانات حتفظ حقها
 فقالت إن ؟ ملاذا تظن أنه مرتبط ا،ضحك وهو يسأهلا. بشادية

كر يف األمر كله ويف طبيعة مشاعره ويف تنهد وهو يف. حساسها ال خييبإ
خطوته التالية اليت ينبغي أن يقوم ا قبل أن يأيت أجله الذي يبدو له أنه 

ااقترب كثري .  
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ا يف مسارات قطعناها عدو. مل تكن الرحلة طويلة حلسن احلظ
 تطاردنا تلك احلراب الصغرية أو باألحرى ،شجارألمتعرجة بني ا

ذلك القصري قوي البنية صاحب الوجه . رحلتنا الصغريةتطارد قائد 
ينامها يف الفيديو من أذين رلخرين الآلالعريض الذي يشبه الوجهني ا

و أيته من قبل يف فيلم أا ما رهذه الوجوه مألوفة يل تشبه شيئً. قبل
   .و ما شابهأبرنامج 

 فظهرت لنا كتلة ،توقف الرجل فجأة مث ضغط على جذع شجرة 
. لدخولإىل اا فيه مث دعانا ندوق حبجم ميكروباص فتح بابشبه بصأ

– فوجدنا أنفسنا يف غرفة ضيقة ،متوجسني خطونا داخل الصندوق
يف البداية فتح الرجل  . جالسني على كراسي صغرية فيها–بالكاد تساعنا

خرج من العلبة مادة أ. اا أخرج منه علبة صغرية وحمقنا صغريصندوقً
 وندت منه آهة صغرية حني المست ،رح يف ساقةلزجة ودهن ا اجل

  .فرغه فيهأ مث غرس احملقن يف كتفه و،املادة حلمه

 قال ،"اجيب عن كل تساؤالتكمأ وميكنين أن ،حنن يف أمان اآلن"
   .وعلى فمه شبح ابتسامة يكاد خيفيها فكه العريض
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رض إىل ألبدأت القصة منذ مائيت ألف سنة حني هاجر أسالفه من ا
نشأوا أ و،لف سنةأكانوا يعيشون قبلها بأكثر من مئة . كوكبهذا ال

بدأت حضارم حني استقرت . حضارة يف مكان منعزل عن بقية البشر
 احليوانات يف واستأنسوااكتشفوا الزراعة . تسع عائالت على ضفة ر

   .ال الصيدإوقت كان البشر فيه ال يعرفون 

لف أا وبعد مئة مبرور الزمن تطورت حضارم واتسعت رقعته 
 يف وقت كان ،دوات استكشاف الكونأعام كانوا قادرين على صنع 

و أالناس خارج قارم ال يزالون يف بدائيتهم يعيشون على طرائدهم 
 :رضيون اليومألهؤالء البشر هم من يطلق عليهم ا. جيمعون الثمار

نسان إلم قد انقرضوا وحل حملهم اأ ويظنون ،"نسان نياندرتالإ"
   .ايلاحل

 واستطاعتهم ،سالفنا كوكب أديتياأختتلف الروايات عن اكتشاف "
 تولد خلل كوين يصل ،حد التجاربأقيل إنه بسبب . ليهإالوصول 

يف . م اكتشفوه نتيجة تطور قدرام العلميةإ وقيل ،األرض بأديتيا
مر أنه إيقول املتدينون . النهاية تركوا األرض واستوطنوا هنا لسبب ما

 ،ن يعبث يف اخلليقةأله الشر إمرهم بترك األرض بعدما استطاع أ إهلي
 وهم خمتلفون على ،رض بداء ال ميكن الفكاك منهألن يصيب اأو

مذاهب شىت يف حتديد نوع هذا الداء الذي بسببه جاءهم األمر اإلهلي 
 وشادية تستغفر يف سرها من ، قاهلا ووجهه يوحي بالسخرية،"بالرحيل

 فسألته أنا ،ن األمر برمته خدعةأزلت أشعر  ام أمسعه وناأ و،هذا الكفر
   .عن رأي غري املتدينني يف هذه األسطورة
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ن كارثة طبيعية أمهها أ :م يفترضون الكثري من النظرياتأجابين بأ
و حترك القارات نتيجة زالزل أحلت على األرض كانتشار اجلليد 

ن هناك أ و،كثر منا حضارةأن أسالفنا كانوا أم يرون أاملهم ... متعاقبة
تفسريما علميوأن الكوارث الطبيعية واحلروب السابقة على ،ا هلجر 

أديتيا هنا أخرم كثريم بالكاد اقتربوا من ،ات ركب حضاروأ 
  .املستوى الذي بلغه أسالفهم

 فنحن لسنا حباجة ،طلبت منه أن يكف عن احلكايات واألساطري
 فما كنت أريده أن أفهم سبب اختطافهم ،ريخمعرفة كل هذا التاإىل 
زاي بتتكلم فصحى صحيحة إوبعدين  ": مث أضفت وأنا ألوح بيدي،لنا

   !"كده

ن كل ا تسمعااللغة الفصيحة هي نتاج مترجم ختاطري جيعلكم"
 استمع لكمأحتدث بلغيت وأ لكنين يف احلقيقة ،احلديث بالعربية
فيما فتحت شادية فمها  لويت شفيت دون اقتناع ،"تتحدثون بلغيت

قال إم منذ قرن من ف ،كمل الرجل قصتهأ مث ،ادر له سببأبانبهار مل 
وانتشرت اخلرافات ،ا اخنفض عدد املواليد الذكور بشدهالزمن تقريب 

ن هذا أا نبوءات الكتب املقدسة اليت تؤكد أكدوا أبني الناس و
   .صليألسالفنا اأنه ينبئ بوجوب عودتنا ملوطن أ و،سيحدث

 وإن كان غري ،دى هذا إىل صعود املتدينني وسيطرم على احلكمأ
فكر . املتدينني ال يزال هلم بعض السلطات وجبهتهم يف املعارضة قوية

جراء التجارب إرضيني وألخذ قرار بإحضار عينات من اأاملتدينون يف 
فعاهلم لكي يدرسوا إمكانية التعايش أ لدراسة سلوكهم وردود ،عليهم

   .هم بعد هجرتنامع
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رض ينوون أي أ و؟ كيف سيهاجرون،لتهأا وسخريأقاطعته شادية 
ىل املوقع إ فقال إم سيعودون ؟العيش فيها وكوكبنا مزدحم بأهله

ن أ و،اجلغرايف املطابق لوجود أسالفهم حسب النصوص الدينية
سالف وبناء ألرض اأالتقنيات املتقدمة لديهم ستسمح هلم باحتالل 

ما البشر املوجودون يف أرض أ ،صلها عن بقية الكوكبحواجز تف
   .و الرحيلأسالف فسيخريون بني البقاء فيها حتت قوانيننا ألا

نيت اال و ":انا مازحأ وقلت ، قالت شادية باستياء!"بس ده ظلم"
ا أن ا زلت مؤمنم و،كنت غري مقتنع حبرف واحد". الصادقة ده فيلم

إن غري " :الً الرجل ورد على شادية قائجتاهلين. كل هذا جزء من اللعبة
جراء إ وأنه ميكن ،خالقيأن هذا غري إ وقالو ،املتدينني اعترضوا بشدة

لعالج نقص الذكور جتارب على عدد حمدود من البشر الكتشاف طريقة 
ناث إلرضيني واألو بالتزاوج بني الذكور اأما بعالج جيين إ ،عندنا
   ."عندنا

 ، القبحاتن اإلناث يف كوكبهم شديدأبد  ثارت الفكرة قريف فالأ
نا أضحكت و. وسألته شادية عن ماهية العيب اجليين املوجود عندهم

قصى مدى أمور وهي ضحلة الثقافة وأل تلك افهمها يةسأهلا عن كيفأ
 وبضع ،على الفيس بوك  هو اقتباسات قرأاةوصلت إليه يف القراء
  . قصص رومانسية تافهة

 ،فهمهاأخرى غريبة مل أ وكلمة )واي(سوم ذكر أشياء عن كرومو
 موظفة ! ما أثار استغرايب الشديد،سها متفهمةألكن شادية كانت ز ر
و اء طاهر وتعرف الكروموسوم أ )هيمنجواي(حكومية مل تسمع عن 

أن يدع تلك  نا منه بفراغ صربأطلبت . امر مثري للدهشة حقأهو 
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لته بدورها ألكن شادية س ،السفسطة العلمية ويدخل يف التفاصيل
خالقهم سيئة على عكس غري أا فهمته من أن املتدينني مستفهمة عم

ن كل من يف دوائر احلكم يبحث إ" : ضحك بسخرية وقال،املتدينني
 فهناك زعيم يف ، عقائديةأمسلطوية أم مالية أكانت  عن مصاحله سواًء

 يدر عليه ،رضينيألنتاج عالج من التجارب على اإاملعارضة يطمح يف 
 وهناك آخرون من غري املتدينني من يوافق على ،املكاسب الطائلة

   ". ويطمح يف جين أرباح من وراء اهلجرة لألرض،األمرين

كانت تلك هي اجلزئية الوحيدة يف كالمه اليت أقنعتين وجعلتين 
يطرقون و ،أصحاب التجربةمن قد يكون  وأا د يكون حمققأشعر أنه 

فجأة اهتزت الغرفة . فكارنا ليسهل علينا االقتناعأة يف وتار حساسأعلى 
ش أ لكن الرجل تصرف برباطة ج،نا وشاديةأ فأصبت باهللع ،بنا

.  فبدأت الغرفة باحلركة دوء،خلفهاجلدار زرار يف ألوضغط بعض ا
 فسألناه عن السبب ،ارجتت الغرفة ثانية بفعل ارتطام شيء ثقيل بنا

لقت علينا مادة مهيجة أ و،ت اكتشفتنان املستشعراأيبدو " :فقال
   ."للحيوانات جعلتها اجم العربة

ا أ ب،لت شادية فرد باإلجيابأ س؟"هذه الغرفة عربة!! عربة"
 حبيث ال يراها الناظر وال تظهر للكامريات ،عربة ذاتية القيادة ومموهة

 ، بعدكان مثة تساؤالت كثرية مل نعرف إجابتها. الدقيقة اليت متأل اجلزيرة
خرى ألسارت بنا العربة ترتج بني الفينة وا. نآللكن الوقت ال يسمح ا
 وسار ا على املاء ،ن وصل ا إىل الضفةأىل إبفعل نطح احليوانات 

وحنن نشاهد مسارنا عرب   وتوقف، عرب بنا النهر.وحنن يف دهشة
  . شاشات متأل اجلدار الكبري املقابل للباب
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 وبدأت مالمح ،انفجار صغري هذه املرةارجتت العربة ثانية بفعل 
.  ولكنه طمأننا بأنه هو فقط املعرض للخطر،القلق ترتسم على الرجل

ن حيرك العربة لكنها أتكررت االنفجارات مث صمتت فجأة حاول 
مل .  بعدها مسعنا صوت ارتطام جسم معدين صغري بالباب،توقفت

أ حىت اخنلع الباب كأن متض ثوانن أ وقبل ،ارجا جذبه من اخلحد
   .ن نتبعهأندرك ما حيدث قفز الرجل من العربة وركض وهو يصرخ بنا 

توقف الرجل حلظة ورمى من يده كرات صغرية قبل أن ميسك 
غلق جمال الرؤية وارتعد أانتشر دخان كثيف . بأيدينا ويعاود الركض

 ولكنين استمريت يف ،جسدي من فرط الربودة اليت ال أعرف مصدرها
ن أعادنا جلو الرعب أشعرت باحلنق عليه بعد . ل جذبه يلاجلري بفع
 وكدنا ننسى ما ،يام نعيش يف هدوءأربعة أن بقينا أ بعد ،واملطاردات

   .حنن فيه

كنا نركض والدخان يلفنا وأنا مندهش من امتداده على تلك 
توقفنا عندما .  وهو خرج من بضع كرات صغرية،املسافة الكبرية

 : فقال هلا الرجل،رضأل وقعت على اصرخت شادية وبدا أا
ا ومحلها ، ردت معترضة لكن يبدو أنه مل يعرها انتباه"سأمحلك"

ال . مسك بذراعه لكي ال نفقد بعضناأ وهو يطلب مين أن ،بالفعل
 لكننا انتهينا يف عربة ثانية !عرف كم مضى علينا من الوقت وحنن جنريأ

   .نفاسيألتقط أنا بالكاد أو

ن هناك أنه من الواضح أ و،ن الوقت يضيقإ" :قال لنا الرجل
نه علينا يف حال حدوث شيء له أ و،تقنيات جديدة لتحديد املخترقني

 أي يف اجلهة اليت حنن ؛الًن نتوجه حنو الكهف اخلامس بعد الشالل مشاأ
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 ،قال إنه ومجاعته يبذلون كل ما يف وسعهم ملساعدتنا على اهلرب. "فيها
 ،ي طارئأ ويف حال حدوث ،وسيلة ريبنان هناك يف هذا الكهف أو

ا فإنه علينا التوجه للملجأ وضغط زر النجاة واالستسالم ملختطفينا مؤقت
   .خرى لتهريبناأجياد طريقة إ حياول زمالؤه ىتح

ا فهل  فلو كان كالمه صحيح، تساءلت حبذر؟"ريبنا إىل أين"
عرب الفضاء لدى جمموعة من النشطاء تقنيات حكومية متقدمة للسفر 

م سيعيدوننا أ و،حساسةا يف أماكن عوانأقال إن هلم . كما استنتجت
 وليس حنن فقط بل هناك املئات من ،إىل األرض مهما كان الثمن

  . األرضيني خيضعون لتجارب مماثلة

 ما دامت ال توجد نية معلنة ،آلن ما غرض التجاربإىل افهم أمل "
ن هذه التجارب أإن السبب املعلن " : قال؟"ألرضإىل اهلجرتكم 

 ،فضل الصفات الوراثيةأالغرض منها انتقاء أفضل البشر الذين حيملون 
ال بعد وضع العينة البشرية إوأن أفضلية الصفات الوراثية ال تتضح 

محاض نووية يتم الكشف أ وليس جمرد تتابع ،حتت ضغط بيئي قوي
   ."عليها يف املعمل

كن هناك تسريبات عن صفقة بني  ل،قال إن هذا هو املعلن
 ومن يريد ،احلكومة املتدينة واملعارضة عن املضي يف كال الطريقني

فضل العينات يف أ ومن بقي سيستفيد من ،ألرض فله ذلكإىل ااهلجرة 
   .نتاج عالج جيينإفضل أو أناث من كوكبنا إلنتاج جيل إالتزاوج مع 

ا وشادية نأ وظللت ،كان رأسي يدور من كل تلك التفاصيل
 حىت فاجأتنا ،سئلة وهو جييب ويشرح لنا خطتهألنطرح عليه ا

ظلمت بعده أزيز مرتفع أ مث صوت ،انفجارات متتالية خارج العربة
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ن نقفز أ وقبل ،خر طار بعده باب العربةآ مث حدث انفجار ،العربة
الكثري والكثري منها انغرست .. منها جاء وابل من احلراب الصغرية

 .امل مث مهد متامألد الرجل وجعلته ينتفض من امجيعها يف جس
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 يف غرفتها يزفرت زهرة يف ملل وهي تقوم من على مكتبها لتمش
أمسكت . بعد أن أحست بتيبس ساقيها من طول اجللوس، الًقلي

 ، وأخذت ترفع السرير وختفضه،برميوت سرير الكشف يف عيادا
لليوم الثالث على التوايل مل . قتوتثين نصفه األعلى وتفرده لتمضية الو

 وعللت مساعدا ذلك بأننا يف شهر يقل ،يطرق مريض باب عيادا
   . لكنها حجة غري مقنعة فمرضى عيادا نادرون،فيه عدد املرضى

. ا زالت تعيش يف جمتمع يتوجس من فكرة أن يكون اجلراح امرأةم
الشوارب صحاب أيف املستشفى اجلامعي يتربم البعض ويبدي بعض 

قلقهم من فكرة أن املريض الذي يهتمون له سوف خيضع جلراحة 
خر ذكر آحدهم استعطاف طبيب أ وكم من مرة حاول ،جتريها طبيبة

 ويبدي دهشة ممزوجة باالمتعاض حني يعرف ! منهاالًليجري العملية بد
 وهي من يعلمه كيف ميسك ،أا هي من يرأس الطبيب يف عمله

فى اجلامعة ااين أما هنا يف املستشفى اخلاص هذا يف مستش. املبضع
 خاصة وأن ،فمن النادر أن خياطر أحدهم وجيري لديها جراحة ما

   .ختصصها هو يف جراحة املخ واألعصاب
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 يريد مقابلتها ان هناك شخصإ وقالت ،طرقت املساعدة الباب
ا مسحت له بالدخول؛ كان شاب. خبصوص مريض حمجوز يف مستشفى

 جلس على ، أنف معقوفا ذ،مسرأ ،الً حني، العشريناتيف أوائل
ا حبروق ا مصابقال هلا إن له قريب. الكرسي أمامها وبدأ احلديث حبرج

   . وأنه يريد منها املساعدة يف عالجه، وأنه بني احلياة واملوت،كربى

 وما عالقة ، وهي تسأل عن السبب،رفعت زهرة حاجبيها يف دهشة
ا لذكر  وهي احلاالت اليت تفزع دوم،حلروقختصصها حبالة مصابة با

 ،خر غري مقتنعآل مث قال هلا إنه هو ا، من املاءالًشرب الشاب قلي. امسها
ن دكتورة زهرة متخصصة يف عالج إنه قال أ و،لكنها رغبة ذلك املريض

   . وهي الوحيدة القادرة على عالجه،األمل عن طريق حقن األعصاب

خر يطلبها باالسم آ يف مكان ا ألن هناك مريض،شعرت بسعادة
 اليت ال يعرف أا تتقنها غري عدد ،الستخدام طريقتها يف عالج األمل

 كان ،ا هلذا املريضا عاجلت صديقًإقال الشاب . قليل من األطباء
خر آالمه وجعلته ميضي آ وأن طريقتها قضت على ،ا بالسرطانمصاب

  . أيامه يف سالم

 حمجوز يف مستشفى السالم يف ،املريض امسه عمر عوض اهللا"
 مث سأهلا عن أتعاا ، قال هلا وهو يهم بالقيام،"رعاية احلروق املركزة

دي تعرفها م السكرترية بس األول خلي الدكتور بتاعه  ":فقالت
   .شكرها الرجل وانصرف". يكلمين

 شرح هلا ،بعد دقائق جاءها اتصال هاتفي من سامح طبيب عمر
 ألنه يعرف ؛ شعر بالدهشة حني أخربه املريض عنهانهإ وقال هلا ،حالته

.  وليس جراحة املخ واألعصاب،أن عالج األمل ختصص أطباء التخدير
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 وأا أتقنته ،ن رسالتها للدكتوراه كانت يف هذا املوضوعإقالت له 
كان . وصارت معروفة يف جامعتها بأسلوا اخلاص يف عالج األمل

 الذي مل يكن ،ا من مشرفهاجبارإكتوراه اختيار هذا املوضوع لرسالة الد
ها رسالة عن جراحة نوع صعب من أورام املخئا بإعطامقتنع.   

ا ساتذا يرى تدرا يف جراحة املخ واألعصاب أمرأكان كمعظم  
 ،خرآا يف ختصص  ولذلك حاول أن حييدها ويعطي هلا اهتمام،اخاطئً

استطاعت أن . "بتوسيع منظور ختصص جراحة املخ واألعصا"حبجة 
 لدرجة أن زمالءها يف قسم التخدير كانوا يطلبون ،تتقن فن عالج األمل

ا أحيانم الصعبةمشورومل مينعها ذلك من ممارسة ،ا يف حاال 
   . وخاصة يف احلوادث،جراحات للعمود الفقري وللمخ

 الً قد يشبه ممث،ابدا هلا مألوفً. يف املوعد كانت تتحدث مع املريض 
نه رآها من قبل وهي إ سألته فقال ،ا أو أحد زمالئهاا مشهورخصأو ش

 ،حضر هلا سامح كل ما حتتاجهأ.  له وحتدث معهاالًتعاجل زمي
قالت لعمر إنه . وأحضرت هي معها الدواء الذي ستحقن به األعصاب

 وسيسمح هلا بإجراء ختدير لألعصاب احلسية ،حمظوظ ألن ظهره سليم
  . ا للذراعني ألن رقبته حمترقةون صعب لكن سيك،لبطنه وفخذيه

 فقالت ،شكرها على تعبها وسأهلا عن املدة اليت سيستغرقها احلقن
 ،نه يسأل عن املفعولأ و،صحح هلا مقصده. نصف ساعة على األكثر

على  ":ا مث قالأطرق مفكر. ا قالت ثالثة أشهر تقريب؟كم سيستغرق
   .عنه قاهلا ويف نيته شيء مل يفصح ،"بركة اهللا

 ،بدأت زهرة يف حقن األعصاب اليت تغذي طرفه السفلي األمين
 وربتت بكفها ،نه لن يتأمل بعدهاإ فقالت ،برة صغرية تأوه هلاإوخزته 
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 وهو ، فشعر بسكينة غريبة ومل يقلق بعدها،املغطى بالقفاز على ظهره
 مث تدفق ثقيل لسائل من اية ذلك ،يشعر بشيء يتحرك حتت جلده

 مث امتد ،ر مرة واحدة باختفاء أمل احلروق من ساقه اليمىنشع. الشيء
   .االرتياح لفخذه

ا ستبدأ يف حقن إ قالت ،نت على جناح حقنهاأبعد أن اطم
 وتعطيه فرصة الًطلب منها أن تنتظر قلي. الطرف األسفل األيسر

مش مشكلة تقدر  ": لكن زهرة قالت، بلومهمه تربم سامح و،للراحة
استأذن منها ". ا هفضل معاه حلد ما يهدا ونكمل تاين وأن،تتفضل

لالنصراف وجلست هي على كرسي جبوار سرير عمر الذي أعادته 
   .املمرضة للنوم على ظهره

 وعرب عن دهشته الشديدة بزوال األمل ،شكرها عمر على جميئها
شكرته وهي تشعر . ي على مهارارِطْ ومضى ي،من ناحيته اليمىن

نه يعلم إ فقال هلا ، مث متنت له الشفاء،ه ال تعرف سببهخبجل مبالغ في
مألت .  وكل ما كان يتمناه هو أن يراها قبل أن ميوت،ن أيامه معدودةأ

المه وأن آنه يقصد أن توقف إ فعدل كالمه وقال ،الدهشة وجهها
   .التعبري خانه

نه يكتبها يف رواية أا حكاية طويلة وإ فقال ،سألته عن سبب حروقه
ابتسمت وهي تعدل من جلستها على الكرسي . لد قصته بعد موتهلتخ

 ، مث سألته عن سبب أخذه أمر املوت ببساطة هكذا،املتعب الذي جلبوه هلا
ا عن ا مشهورث يستشري طبيبعنه بإقال . وعن فقدانه األمل يف الشفاء

 ال  وأنه، وأا مسألة وقت،ا سينتهي بوفاتهن األمر غالبإ وقيل له ،حالته
آ فاملوت ، يف التفكريالًا طوييريد أن يقضي وقتات اليوم أو غد.   
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 مث ،ا مانه يعترب أن الدنيا أشبه بشقة يؤجرها لك صاحبها وقتإقال 
ك أكثر من ئذا جاء هذا الطرد بعد قضاإ وعليك أال تبتئس ،يطردك منها
 شقة مقرفة ومشاكلها كثرية؛ حوائطها مشروخة وسباكتها. مدة العقد

ا واجلريان سيئون ويرمون عليك قمامتهم  والكهرباء تقطع كثري،تسرب
.. وكله كوم والشارع كوم تاين ":ابتسمت لقوله فأكمل. من حني آلخر

 فأضاف ، ضحكت هذه املرة،"دوشة وزمحة وخناقات ودخان عربيات
إى بأسا يرفض أن يسمح له ن صاحب الشقة تركه يقيم فيها أربعني عام

 حني نبتت خارج شرفته شجرة يامسني تثلج صدره  مث،بالرحيل
 قال له أمامك حىت اية الشهر قبل أن تتركها فقد جتاوزت ،املتعب

   .مدتك بكثري

سباك  ": سألته وقد أثار فضوهلا حديثه فقال؟"يه يا عمرإبتشتغل "
اعتقدت أنه ". حاصل على ليسانس تاريخ وحضارة وروائي مغمور

 ،ا إن لديه شقة مؤثثة مث قال مازح،ا احلقيقة لكنه أقسم هلا أ،ميزح
ضحكت ثانية . ويرغب يف االستقرار لو أن لديها فتاة تبحث عن عريس

 هكذا يف احلقيقة أم أن املرح املبالغ فيه حرِ هل هو م:وهي تتساءل
عر؟ الكتئابهض   

 طالبة منه أن يستعد ألا سوف تكمل ما ،قامت ونادت املمرضة
 لكنها أصرت أن تكمل ،ب منها أن تكتفي ذا لليوم طل،بدأته

 وحتججت بأا ليس لديها وقت للمجيء كل تلك املسافة مرة ،عملها
 ،اني مقدمتخرأنه سوف يبعث قريبه ليدفع حساب زيارتني إقال . ثانية

عملك احلقن كله أين إالطبيعي ... احلكاية مش فلوس  ":فردت بضيق
    ."ةمرة واحد
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 ووافقت أن تزوره بعد يومني ، استسلمت إلحلاحهيف النهاية 
.  بشرط أن يتركها تنهي عملها يف املرة القادمة،لتستكمل ما بدأته

 ترددت للحظة ،شكرها حبرارة مث مد يده امللفوفة بالضماد ليسلم عليها
مث مدت يدها تسلم عليه لكي ال جترح شعوره ويظن أا ممتعضة من 

دهشتها شعرت بأنامله الدافئة تضغط على سلمت عليه ول. كفه املصابة
 فهو مريض يف ،مل حتاول أن تفسر سبب سلوكه ذلك. رسغها برفق
   .ا بأي حال وال ميكن أن يكون غرضه سيئً،حالة حرجة

طلب منها قبل أن متشي أن تفتح درج الكومودينو ااور  
 سألته ما الذي يريده من.  سألته عن السبب فرجاها أن تفعل،لفراشه

ا حتوي ما مت كتابته إ قال ،"الفالشة احلمرا دي خديها ":الدرج فقال
 حتججت ، وأنه يرجوها أن تقرأها،صابتهإيف روايته اليت حتكي سبب 

نه سيطبعها ويعطيها هلا إ فقال ،بأا ال تستطيع القراءة من على الشاشة
القي أ بس ملا ،نا هقراها كدهأ ..ال خالص مش مستاهلة. "بعد غد

ا ال إ وملعت عيناه بالدموع وهو يقول ، شكرها بصوت متهدج!"قتو
   .تتخيل حجم اجلميل الذي تقدمه له

t.me/qurssan



+                                                                    +  

 ٩٧

  

  

  
 

  

وهي اللحظة ،ا حيتضر أماميكانت أول مرة يف حيايت أرى شخص 
املوت . ا من اللعبة ومل يكن جزًء،اليت اقتنعت فيها أنه مل يكن خيدعنا

 ،ف مبتسم وعيناه مسبلتانبالنسبة يل شخص مسجى أمامك فمه نص
أخربك أحدهم أنه فارق فقد  ،تعرف أنه ميت ، عليهوقبل أن تدخل

  . وطلب منك أن تلقي عليه النظرة األخرية،احلياة

 كان يأخذ قيلولته املعتادة ودخلت ،حني مات أيب كنت يف اجلامعة
 أما هي نفسها فقد ماتت يف غرفة العناية ،أمي إليقاظه فلم يستيقظ

 قبل ،سبوعا يف املستشفىأكانت مصابة جبلطة يف املخ ومكثت . ةاملركز
ا ماتتأن يتصلوا يب فجرا ،ا ليقولوا إم يريدون أن أستلم جثماوأ 

  . وأسلمهم بقية احلساب

نه مل إ ولكن شادية تفحصته وقالت ، ظننته مات،حني مهد الرجل
ا ا شبيهقن وأخرجت منها حم، وفتحت احلقيبة اليت كانت حبوزته،ميت

 صاحبته ،ا منهاا ذكيكان تصرفً. بالذي استخدمه من قبل وحقنته به
 وأن خمتطفينا ، رمبا كان سببها أا أدركت أننا بأمان،رباطة جأش غريبة

 عندها ،شهق الرجل وعض على شفتيه الغليظتني يف أمل. لن يضحوا بنا
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 ، فخذهاستعدت رباطة جأشي وحاولت أن أنزع واحدة من احلراب من
  .لكنه صرخ من األمل فتوقفت

 ،ىل الكهف الذي قلت لكما عليهإا  واذهبا سريع،اتركاين هنا"
 وتذكرا لو حدث أي ،هناك سوف جتدان من يأخذكما من هذه اجلزيرة

 ،" وابقيا هناك حىت يأيت من حيرركما،شيء خاطئ اذهبا للملجأ
ا الرجل أن طلب منه. ننا لن نتركهإأمسكت شادية بيديه وهي تقول 

 كيفية لى وطلبت منه أن يدلنا ع، لكنها مل توافق،تكف عن اجلدال
 يلَّإ نظر ،ننا لن نتركه للموت هناإتدخلت أنا وقلت له . مساعدته

مث تسارعت أنفاسه وبدأ لعابه يسيل وعيناه تدوران،امبتسم .  

 –فاقتهإ وحتاول ،وهي زه بعنف– فتحت شادية حقيبته وسألته
رد . نجحذ يبدو أن احملقن األول مل يإ ،نقاذهإ تستخدم يف عن أي حمقن

ا من ا ثانيأخذت حمقن. اعليها الرجل بأصوات متداخلة مل نفهم منها شيئً
 مث أخذت ،مل حيدث شيء لعدة ثوان.. نفس النوع وأفرغته يف كتفه

 مل يبد يل أن هواءها ، سطحيةا لكنها كانت أنفاس،أنفاسه يف التالحق
  . صدرهىلإيصل 

 وأسندت ظهري على ما تبقى من ،مات الرجل وغلبتين دموعي
مث  القتيل ،أسبلت عيينقد  أما شادية ف،ا وجهي بني كفيالعربة دافن 

 وهي تصرخ بكلمات ال معىن ،أخذت تضرب أرض العربة بغضب
 ، مث وضعت يدها على كتفي تربت عليه،ما لبثت أن هدأت. هلا

بعدت كفي عن أ و،ساعدي بقوة أمسكت وحني مل جتد استجابة
  ". نفسك وقومامسك... مش وقته يا عمر الزم منشي ": وقالت،وجهي
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فهي رابطة اجلأش وأنا منهار،ا هذه املرةكان املوقف معكوس ، 
ا يف عدة مرات سابقة كانت هي أصح رأي. هي مصممة وأنا متردد

ليل  وكنت أشعر أن لديها القدرة على حت،واقتراحها كان هو األصوب
 يف الوقت الذي كنت أرتبك وأفكر يف أول قرار خيطر ،معطيات كثرية

 وأفقد بوصليت ،ا سرعة البديهةفتقد أحيانأ فأنا ،اكان هذا عادي. ببايل
 لكنها هذه املرة جعلتين أشعر أنين طفل بني ،احني أكون مضغوطً

   .ىل ساحة اللعبإ وأا خترجين من خمبأي وتعيدين ،يديها

 ، مث أفلت ساعدي من يديها، وجهها الدافئىلإيها ولإنظرت 
امتقع وجهها من . ولسبب مل أدركه قبلتها على جبهتها وشكرا وقمت

.  لكنها مل ترد ونزلت من حطام العربة وتبعتها، فاعتذرت هلا،تصريف
وعلى يسارنا ضفة ، على مييننا األشجار،ا يف اجتاه اجلبلمشينا سريع 

 فتحت فمها لتقول ، صامتة للحظاتيلَّإ نظرت توقفت فجأة مث. النهر
  .ت شفتيها دون أن تتكلم مث استدارت وأكملت املشيا مث زمشيئً

وأنا أفكر فيما قد ،ا من اجلبلتسارعت خطواتنا واقتربنا سريع 
ا من هذه القبلة؛ كانت جمرد تعبري عن امتناين مل أقصد شيئً. يدور برأسها
 ،اال أدري حق.. ا عن مشاعر قمعتهات تعبريأو أا كان... لوجودها أو

لكن األكيد هو أنين مل أشعر أن امرأة احتوتين من قبل وعاجلت ضعفي 
 ال حبيبة وال ،ظهر ضعفي أمام امرأة من قبلأ مل الًأنا أص. ذه الطريقة

ن ارمبا ألننا وحيد. ا أن امرأة تستحق أن تراين أبكي ومل أشعر أبد،زوجة
 وتطحننا ا، نصارع للبقاء أحرار،فيه بشر حقيقيون غرينايف عامل ليس 

فضل أ اليت ينتقون منها ،لعبة عبثية من أناس يتعاملون معنا كاملاشية
ن صح كالم املرحوم الذي تركناه يتعفن يف إ هذا ،السالالت للتزاوج

  .الغابة
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 مل ترد وحثت ، وملاذا تراجعت،سألتها ماذا كانت تنوي أن تقول
 قالت يل ،نين لن أكررهاإ وقلت ،اعتذرت هلا عن القبلة. اخلطى أكثر

 وحينها سيكون لدينا ، حىت نعرف ما سنفعل،كف عن احلديثأأن 
 قد ،كانت على حق فقد تضيع وسيلة خالصنا لو تأخرنا. كل الوقت

امجهم تلك املستشعرات أو يرسلون عليهم ذئابا من ا أو شيئًا أو فيضان
  . هذا القبيل

 وحنن نعد الفتحات الً وبدأنا املشي مشا،ند الشاللوصلنا ع
 كان يبدو أا جمرد ، عددنا اثنني وكانت الثالثة حمل خالف بيننا،أمامنا

 وأنه بقي ،ت على أا رقم ثالثةر لكنين أصر،جتويف بسيط يف اجلبل
.  وأصرت شادية على عدم احتسابه،لنا كهف نتركه وندخل التايل

 ،ا عن كل سابقيها كبريا كهفً مث وجدنا جواره متامجتاوزنا الكهف التايل
 ، تقدمت أنا،مل جتادلين شادية ودخلنا الكهف. وأيقنت أنه هو املقصود

ىل أن توقفت مث إلكن شادية مشت ببطء وهي تتفحص اجلدار بتمعن 
  . نتظرأأشارت يل أن 

وجدنا شقويبدو أنه مكان لباب يتحكمون به،ا يف اجلدارا رفيع ، 
ا مل أدر ما وقفت حمتار.  من قبلاقد يغلقه اخلاطفون علينا كما فعلوو

 لكنين رفضت أن أمشي ، اقترحت هي أن نفتش يف الكهف التايل!احلل
م أقبل أن أعرف هل هناك أحد ينتظرنا يف اجلهة األخرى هلذا الكهف 

ىل ايته إ وقررت أن أعدو حىت أصل ،طلبت منها أن تنتظر باخلارج. ال
  .ا حاولت أن تعترض لكنين مل أمهلها وانطلقت سريع،اد سريعوأعو

بدأ الكهف يضيق كلما تقدمت به ويتعرج مساره وأحسست أن 
لو أم يريدون . .املسافة ستكون أطول من املعتاد توقفت حلظة ألفكر
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ا أن لديهم بد أيض  وال،اا واسعريبنا فمن الطبيعي أن خيتاروا كهفً
.  مثل تلك األبواب أو الفخاخة، الكهوف املوجودأدوات يعرفون ا

عت صوت صراخ مسقررت العودة وبدأت اجلري حنو املدخل حني 
  .شادية

ا مل خر حيوانيآا  خاصة عندما مسعت صوت،زدت سرعة عدوي
ليها وجدا الصقة ظهرها جبدار إوصلت . ا بصراخهاأميزه خمتلطً

 لكن ،كانا أشبه بالفهود.  وأمامها حيوانان يتصارعان بعنف،الكهف
. ليناإ وبدا أما ال ينتبهان ، وكانت املعركة حامية الوطيس،أصغر

 قلت ،ليناإ فطلبت مين أال نتحرك حىت ال ينتبها ،أخذت يدها لنخرج
خرجنا من باب . ما مشغوالن لدرجة أما مل ينتبها لصراخهاإهلا 

فترسات تتابع املعركة عائلة كاملة من امل... الكهف ففوجئنا باملتفرجني
  .ليناإوال تنظر 

 ألن املعركة قد تنتهي ؛كان من الطبيعي أن نعود أدراجنا للكهف
بدأ أحد .  وعندها سوف نكون حنن وليمة االحتفال،يف أي وقت

 فجذبت شادية من يدها وجريت ،ا على خصمهاملتصارعني يظهر تفوقً
ن املوت أأيي كان  لكن ر، تبعتين وهي تتربم وتعترض،ا حنو الداخل

 أما ،بأنياب هذه املفترسات ال ميكن التغلب عليه أو االلتفاف حوله
  .غالق الباب فهو جمرد جزء من اللعبةإ

ا من تبعتين وهي ال تزال جتادلين أن احليوانات قد تكون جزًء
ا امجنا بعد اليوم ننا مل نر ذئابأ والدليل ، ومدربة على ذلك،اللعبة
ا لو كالمها كان ميكن أن يبدو منطقي. ختفت من الغابة وكأا ا،األول

ال يوجد كائن يضحي حبياته . الدماء تسيل من احليوان املنهزممل تكن 
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خرى عند كل أغريزة البقاء أقوى من أي اعتبارات .. طاعة ملدربيه
  .ا ما عدا البشر فاحلماقة أقوى من غريزة البقاء أحيان،الكائنات

 يبدو أن املعركة انتهت ، أصوام داخل النفقىل مسامعناإ تناهت 
ا وحنن كان النفق ال يزال ممتد. وحان الوقت لالحتفال بوليمة بشرية

.  وظهر أمامنا البحر من الفتحة،ىل ايتهإ حىت وصلنا ،نعدو داخله
خرى ألنظرت منها كانت احلافة أضيق من تلك املوجودة يف الناحية ا

احليوانات صوا يعلو ويبدو أا اقتربت . ىمن الشالل والفتحة هنا أعل
ا من الفئران  بدًء، وشادية تفقد رباطة جأشها مع احليوانات،امنا متام

  .   وتفقد شخصيتها القوية القادرة على التصرف،وحىت األسود

 وأن أمسك بذراعها حىت تقترب من ، طلبت منها أن تديل جسدها
ة لكن تعايل صوت احليوانات ظلت متردد. احلافة لترتل عليها دوء

دليتها وأمسكت ا بكل قويت أنزلتها ألقصى ما . حسم ترددها
 ، عن احلافة مبا يقارب املتران تعلون ال تزاالا لكن قدمها كانت،أستطيع

ظللت .  فيختل توازا وتقع يف املاء،وال تزال خائفة من السقوط هكذا
ن احليوانات قد  حىت أحسست أ،ا ا وذراعي تكاد تتمزقممسكً

  . فرجوا أن تفلت ألقفز أنا اآلخر،وصلت

 وأفلتت يدها من ذراعي وهي تغمض عينها يف نفس ،صرخت بيأس
دون تفكري قفزت من شدة األمل وسقط . اللحظة اليت عض ساقي أحدهم

 مث سقط ثالثتنا يف ،ا فكيه يف ساقي وهو ال يزال ناشب،القط الضخم معي
 وشادية والقط يصارعان ،ا واملوج يسحبنا للداخلكان املاء عميقً. املاء

 ،ا حلسن احلظأمسكت ا بقوة وصارعت املوج الذي مل يكن قوي. الغرق
  .مث أمسكت باحلافة وساعدا على الصعود وصعدت بدوري
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 ،حلافةإىل اىل احليوان الذي يصارع الغرق وحياول الوصول إنظرت 
. ق من ساقي جعلتين أتراجعفكرت أن أساعده لكن نظرة للدم املتدف

كان يبدو اآلن مسكيننظرت ،ا كقطة وليدة يف وسط مطر جارفا جد 
 وعلى وجهها عالمات ،ليه هي األخرىإشادية فوجدا تنظر إىل 

فكرت ثانية أن أنقذه لكنين مسعت صوت هدير يشبه صوت . األسى
  . موتور سيارة رياضية

ة تشبه مركبات الفضاء كانت فوق املاء على ارتفاع منخفض مركب
 لكنها ،كانت حبجم سيارة دفع رباعي. فالم اخليال العلميأالصغرية يف 
 باب وظهر حتفُ. مام ومنحنية من جانبيها مبيل خفيفألمدببة من ا

 وهو ميسك بدفة ،بالداخل رجل شبيه بالذي مات بني يدينا منذ قليل
 الرتول ملستوى الًوأشار لنا أن ننتظر مث دار باملركبة حما. بني يديه

  . ا بعض الشيءمر كان عسريأل لكن يبدو أن ا،احلافة

 ارتفع باملركبة ألعلى مث اقترب من اجلبل أكثر مث بدأ الرتول 
عموديا ما أو التقطها  ويبدو أن مناورته تلك استثارت شيئً،اا فوقنا متام

يف  ألن قذيفة انطلقت حنو املركبة من مكان ؛مستشعر هنا أو هناك
  . اجلبل وأصابتها يف مقدمتها
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 ،احداها جبواري متامإتناثرت شظايا من مقدمة املركبة ومرت 
توقعت أن تدور املركبة حول نفسها مث تسقط، أو تدور وترتطم 
باجلدار مث تتفتت، أو تقع علينا وتشتعل وتشعل النريان فينا، وترحينا 

ى العكس انطلقت من  بل عل،مل حيدث شيء من ذلك. من هذا كله
 مث ،جوانب املركبة كرات منرية أخذت تدور يف اجتاهات عشوائية

  .حاول قائد املركبة االقتراب منا ثانية

. احدى الكرات وامتصتها وطارت ا بعيدإانطلقت قذيفة فتلقتها 
أدركنا حلظتها أنا وشادية . انطلقت قذيفة ثانية وثالثة وتكرر نفس الشيء

 أمسكت يدها ،ا وأننا على وشك اهلروب أخري،وياءأن مناصرينا أق
تسارع معدل . وعاونتها على تسلق السلم الصغري الذي نزل من املركبة

  .القذائف وشادية ختطو بقدمها داخل املركبة وأنا أستعد للتسلق بدوري

حداها يف جتاوز إانطلقت دفعة من القذائف مرة واحدة جنحت 
اختل توازن املركبة . ابها جبوار السلم متامالكرات وإصابة املركبة يف جان

وسقطت أنا على احلافة وشعرت بدوخة وجبزء من رأسي يكاد يتمزق 
انطلقت املركبة حاملة شادية وبدأت يف االبتعاد بسرعة متفادية . من األمل

  .قذائف أخرى انطلقت جتاهها
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 ستهرب شادية وسآوي ،يف حلظة تصارعت كل األفكار يف رأسي
 ، ولو مل ينقذوين فسأكمل مديت، لو أنقذين هؤالء فهذا جيد،لجأىل املإ

دون مث ي أو حيصلون مين على ما ير،مث أخضع لبعض التجارب
هل سأبقى يف هذا املكان ثالث سنوات أكتب مذكرايت أم . يعيدونين

 مأم سيختصرون املدة ويأخذونين للمعمل وجيرون بعض التجارب أ
طَحيصلون مين على نىل حال إمضى أصيب نسائهم مث يتركونين  لتخف

  !؟سبيلي

 سأغيب عن وطين ؟ خيططون إلبقائي معهمكانواماذا لو أم 
وعن الناس الذين أعرفهم وسأعيش بعادات جديدة وأفكار غريبة 

 وما املشكلة؟ من املمكن أن أجد البشر .وناس يدينون بدين ال أعرفه
قد تكون . خرينآلتغالل اهنا أرقى وأفضل وأقل قدرة على اخلداع واس

 مث إن وضعي ، والعادات أكثر منطقية،نسانيةإالقوانني هنا أكثر 
 فهنا لن أكون جمرد شخص ، يف األرض وضعيا عنها متامسيكون خمتلفً

  .عادي

. )ة صنعةلّأكل ومرعى وق( ،الًذا قرروا استبقائي هنا فسأعيش مدلإ
قد ال يكون . نسل جديدسيزوجونين مئة امرأة من نسائهم ليحصلوا على 

ولكنين سأتعود،ذا كانت النساء هنا بتلك املالمح اخلشنةإا ذلك ممتع ، 
   . ال أراه اآلنالً مجانومع الوقت سوف أبصر يف مالحمه

 ، عن عالجهمالً لن أكون مسؤو، ورمبا املئات،سأجنب العشرات
هم لن أمحل هم تربيتهم أو مدارسهم أو فشل. فاملريض سيتكفلون هم به

 ولن أنفق على البنني العاطلني عن ، لن أجهز البنات للزواج،يف احلياة
 وباملرة ، وسيعاملون معاملة خاصة،اا مميزسيكون نسلي جمتمع. العمل
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سأكون قد أنقذت كوكب األرض من احتالل جزء منه بواسطة 
  . كما نظنبشر ما قبل التاريخ: النياندرتال

أنا ملقى على الصخور  و،كل تلك األفكار دارت يف رأسي
كانت . مغمض العينني بساق جرحية ورأس مكدوم وعقل نصف واعٍ

 وهي بقائي هنا ،فكار كثرية تتالطم وحتاول أن تصارع الفكرة الرئيسيةأ
 صارت من –على الرغم من طريقتها وأسلوا–دون شادية اليت 

كرة ا لفكان صدري منقبض. أساسيات البقاء على احلياة يف هذا املنفى
صرفها عن ذهين بتلك اهلالوس أ لكنين أحاول أن ،اختفائها من هنا

  .واخلطط حليايت يف كوكب آخر

؛ صوت حمرك السيارة الرياضية املميز لتلك مسعت الصوت ثانية
 وباا مفتوح ،فتحت عيين فوجدا تقترب ثانية. الطائرةاملركبة 

انطلقت . كبة وتنادي بصوت غطى عليه صوت املر،يلَّإوشادية تشري 
االكرات اليت حتمي املركبة من القذائف واقترب قائدها مين متام.  

خر آ بفعل الًصبح خملخأ حتاملت بصعوبة وأمسكت بالسلم الذي 
مدت شادية يدها يل وعاونتين على الصعود يف . قذيفة وبدأت أتسلقه

اللحظة اليت انطلقت فيها عشرات احلراب جتاه قائد املركبة بعد أن 
 ليستقر أغلبها يف رأسه ورقبته كأن ،ت من الباب املفتوح وتفادتنادخل

ا يتحكم فيها بذراع بالي ستيشنشخص.  

 فمالت بزاوية حادة ،مات الرجل وتصلبت يده على مقود املركبة
وسقطت بنا يف املاء وتوقعت أن تأخذنا وتغرق خملفة دوامة جترنا معها 

ا يف التفكري؛ قفزت يف ع وقتضمل أَ.  لكنها طفت حلسن احلظ،لقاعإىل ا
 وسبحت حنو احلافة مسافة قصرية ال تتعدى ،املاء وشادية متمسكة يب
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 ملوحته ، واملاء فاتر،كانت حتتضنين من ظهري وأنا أسبح. مخسة أمتار
ضفت عليه أ كأنه عصري ليمون خمفف ، لكنه الذع الطعم،اخفيفة جد

  .نصف ملعقة من امللح

يسري يف ظهري من مسكتها؛ دفء شعر بدفء غريب أكنت 
 هل كانت تود العودة :تساءلت. ا مسرعيلَّإغاب عين عدة دقائق مث عاد 

حنا ف إ ": قالت حبدة؟ا أم أا فرحت بإفالا من هذا السجن أخريإيلَّ
نين كنت سأفتقد ذلك إ وقلت ، ضحكت بصوت عالٍ!"يهإيه ولال ف إ

  .اللسان الذي يستحق القطع

 فطلبت منها أن نرتاح ، وقد أكين التعب،حلافةجلسنا على ا
مات اثنان يف حماولة فاشلة .  قبل أن نفكر يف خطوتنا التاليةالًقلي

تساءل هل من أرسلوهم سيغامرون أ ما جعلين ،إلخراجنا من هنا
 ففي النهاية ،م لن حياولوا ثانيةإقالت شادية . خرين إلنقاذناآبإرسال 

 وال أعتقد أن الدفاع عن هذا ،بدأ يدافعون عنهحنن بالنسبة هلم جمرد م
  .املبدأ يستحق املوت من أجله

 !" عن مظلومني ما يعرفوهومشابس فيه كتري ماتوا عشان يدافعو"
؛  بالنشطاء األجانب يف فلسطني احملتلةالًقلت ذلك وضربت هلا مث

 وهي تدافع عن بيت كانوا يريدون هدمه يف قرية امرأةماتت حيث 
 وقضية فلسطني بالذات مل ،ا غري مهتمة بالسياسةإقالت . فلسطينية

ال إ فلن جيلب اجلدال معها ،مل أناقشها. اتعد حتب أن تسمع عنها شيئً
ال يف نفسيناإا وحنن يف موقف جيعلنا ال نفكر صداع.  

 ألا أصرت على ؛ا تشعر بالذنب جتاه قائد املركبةإ قالت يل 
.  تكن تستطيع املضي بدوين وتركي هنا ولكنها مل،العودة اللتقاطي
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نين ال أستحق أن ميوت إ لكن االبتسامة تالشت حني قالت ،ابتسمت
 ،ن شيء ليحدث لو تركتينونه لن يكأ و،هذا الرجل يف سبيل حتريري

  . نا كالقط بسبعة أرواحأف

أقتل أي حلظة مجيلة ،خرآلا مع اجلنس اكنت مثلها هكذا دوم 
 ،كان سبب ذلك خويف منهن. لوة يف مهدهاوأقضي على املشاعر احل

 لكن مع شادية مل ،احببت امرأة حقأذا إيذاء إلوخويف من التعرض ل
مل أفكر فيها كامرأة بل كرفيقة درب تصادف أا . أكن أفكر ذه الطريقة

 ، ذكية بقدر سطحيتها،أنثى؛ سليطة اللسان بقدر رقتها وحنوها
ا؛ مرة ال تتحدث عن نفسها كثري. ملسديدة الرأي بقدر محقها يف التعا

 وكنت أنا من ،واحدة فتحت قلبها وحتدثت عن قصة حب فاشلة
  .الغباء فكتمت بوحها

 فقلبت كفيها يف حرية ال ،ا رأيها قلت هلا ناشد!"دبرين يا وزير"
. ياهاإمل يعد أمامنا غري يومني من املهلة اليت أعطونا . تعرف ما العمل

وهل سيتركوننا هنا نتعفن أم ،نه بعد انتهاء املهلةا سيفعلوتساءلت عم 
 كم سنبقى بعدها قبل أن يقرروا أن !سيضعوننا يف املزيد من االختبارات

  !خراجنا والتصرف بشأنناإالتجربة انتهت وأن عليهم 

 ،نه من املمكن أن تكون وسيلة خروجنا من هناإردت شادية قائلة 
 وتكون خمبأة وسط ،ائرة كتلكواليت طلبوا منا البحث عنها مركبة ط

 ،ا عنها حبثًالًا كام وذا فإننا قد نستغرق عام،الغابات ال على الشاطئ
  .  جيادهاإن مل تكن مموهة أو خمبأة بطريقة تصعب إهذا 

 قالت ،"الًن امللجأ ده فيه لبس نضيف هدخله حاإلو متأكدة  "
يفلح بللنا  واليت مل ،مازحة وهي تتحسس مالبسها اليت مل جتف بعد
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 وندخل ،ىل النفقإاقترحت عليها أن نعود . املتكرر يف جعلها نظيفة
ننا جيب أن نتحرك على أي إ قالت ،امللجأ وننتظر كما قال لنا الرجل

 ولكن كيف نعرب النهر ، فال ميكن أن نظل على الصخور هكذا،حال
  .عائدين للمكان الذي تركنا فيه خيامنا وحقائبنا

 مين أن نتحرك على احلافة حىت نتجاوز اجلزء قامت واقفة وطلبت
قمت . لغابةإىل اا نعود منه  مث نكمل حىت جند كهفً،املقابل للشالل

وصلنا للجزء البارز من . ا لكن حبذربدوري وسبقتها أمشي مسرع
ا يف  وكانت احلافة رفيعة جد، والذي يقابله الشالل من الداخل،اجلبل

 لكنها ،ننا سنعربها يف املاءإقلت . ليها ال تكفي للوقوف ع،هذا اجلزء
  .وقفت متجمدة تأىب التقدم

ىل السماء إ وهي تنظر ،سندت ظهرها للحائط وجلست ببطءأ
 لكنها مل ،حلحت عليها لتتحركأ. لغروبإىل اوالشمس قد بدأت متيل 

 وتتساءل ،ا ملت اللعبةإ من ذلك بدأت تتمتم وتقول الً وبد،تفعل
 ،جلست جوارها وربت عليها. هللاإىل اذل وتشتكي إىل مىت يظل هذا ال

جلم أ ؟"نت بتصليا... عمر ": فقالت،ن اهللا لن خيذلناإوقلت هلا 
 فمن كثرة ما حنن فيه مل خيطر ببايل أنين جيب أن أصلي ،السؤال فكري

  .خرآوأنا هنا يف كوكب 

 وكيف كان الفقهاء ،تذكرت دراسة الفقه وأنا يف الثانوية األزهرية
 وكنا حني نسخر من ، ويفتون فيها،ضون مسائل يف غاية الغرابةيفتر

. ن الفقه مبين على االفتراضإساتذتنا أ يقول ،كثرة املسائل العجيبة
ربعة أو تالميذهم مسألة مثل اليت ألئمة األحد من اأ هل افترض !احسن

 ألنه ؛ننا معافون من املطالبة بالصالةإ الًقلت هلا مستسه. حنن فيها تلك
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مل تفهمين . ن الفرع ينتفي بالتبعيةإ ف،ذا انتفى األصلإ و، قبلة هناال
 فقلت هلا ال تشغلي بالك هذا كالم ،وطلبت مين أن أشرح كالمي
  ! رغم أنين مل أكن أفهم ما أقول،أزهرية ال يفهمه العوام أمثالك

 ، وبقولك ال جتب علينا الصالة هنا،املهم أنا مفيت الكوكب هنا"
 قلتها وأنا متقمص لصوت شيخ ،"اء بعد عودتنا لألرضويلزمنا القض
خر آا تشعر أنين إضحكت ساخرة وقالت . ذاعةإلمن مشايخ ا

رغم ذقين اليت طالت من فترة ،ا ويفيتشخص ميكن أن يكون شيخ 
  .   بقائنا على هذه اجلزيرة

 ،وطاوعتين يف الرتول للماء، الًعدل املزاح من مزاجها قلي
 ونزلت الًىل املاء أوإنزلت .  نعرب تلك املنطقة الصعبةواإلمساك يب حىت

 ولفت ذراعها اليمىن حول ، أمسكت احلافة بيدها اليسرى،خلفي
سبحت ببطء . ليهاإ أحسست معها أا تقصد أن تضمين ،صدري بقوة

 من أن الً مث أكملت يف املاء بد،حىت جتاوزنا املسافة اخلالية من احلافة
حىت وصلنا أسفل الكهف الذي حوصرنا ،افةا على احلأتسلق صعود 

  .فيه من قبل

 مث مدت ، حىت وصلت لفتحة الكهف،صعدنا احلافة ورفعتها
 أن  واقترحت علي،استقرينا يف الكهف. يدها تساعدين على الصعود

 ،لناحية األخرىإىل اا  لكنين طلبت منها أن نعرب سريع،الًنستريح قلي
 ،ن تلك اجلولة من اللعبة قد انتهتإالت ق. حىت ال يغلقوا الباب علينا

 كي ؛سراع بالعبورإلنين على حق يف اأ لكنها رأت ،ولن يغلقوه ثانية
  .نشرب ونتناول بعض الثمار فقد قتلنا اجلوع والعطش
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 الًكان املمر من قسم احلروق حىت الباب الرئيسي للمستشفى طوي
بعد أن ،ت متسارعة أو هكذا شعرت زهرة وهي تقطعه خبطوا،اجد 

كادت أن ترتطم بشخصني يف . ىل اخلارجإرفضت أن يرافقها سامح 
 قبل أن تصل للبهو الواسع الذي حيتل باب ،طريقها حنو اخلارج

ا منهاملستشفى ركن .  

 قاومتها يف البداية خبوف ،كانت تشعر بغبطة غريبة ال تعرف سببها
كان .  استسلمت هلا مث، مث اعتراها تشكك وتساؤل عن سببها،غريزي
شعورا كذلك الذي نشعر به عند انتهاء جتربة حمببة للنفسا حمبب، 

 وبعد أول عملية جراحية جتريها ،كشعورها بعد انتهاء حفلة خترجها
 وشعورها بعد أول قبلة طبعها خطيبها األول على خدها ،مبفردها

  .  )حساس حلظتها مل يفقد طعمهإ لكن ،رغم أن األمور ساءت بعدها(

 وحبثت عنها لكن مل ،ملكان الذي صفت فيه سياراإىل اوصلت 
سألت رجل األمن . ا دون جدوىا ويسار أخذت تنظر ميين،جتدها

م يف أن كانت متأكدة أا تركت السيارة هنا إ فسأهلا بدوره ،الواقف
 فشكرته ،تذكرت أا بالفعل تركتها يف الناحية الثانية. خرآلاملوقف ا

  .ا حىت وصلتهاسافة سعيوقطعت امل
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ىل بيتها يف مدينة نصر إكانت املسافة من املستشفى يف مدينة السالم 
 نصفها على األقل واقفة يف ازدحامات ،تستغرق ما يقارب الساعة

الغين   وانبعث فيها صوت عبد،ا وأدارت السيارةرشت معطر. خانقة
ىل يف مزيج  وهي األغنية األو،"ع احللوة واملرة ":السيد وهو يغين

كانت تعشق نوعية من املطربني ال حيبهم . ال هيإا أعدته ال يعجب أحد
 مثل كارم حممود وحمرم فؤاد وسعاد ،ال أصحاب املزاج اخلاص مثلهاإ

  .حممد وفايد حممد فايد

ا لسنني مراهقتها،امل حتب أغاين التسعينات كثريرغم معاصر ، 
ا املوضات اليت بدأ ومل تتقبل ،ومل تتنهد مع كاظم الساهر وعمرو دياب

حبها .  مثل فرق األندر جراوند وغريها؛ظهرت يف زمن الفيس بوك
 ،لألغاين قليلة الصيت كان يوازي حبها لكل ما هو مهمل ومتروك

حني كانت . لكل شيء وشخص يعطيه الناس أقل من قيمته احلقيقية
 ،ة من اجلميع واحملبوب،طالبة كانت الفتاة الالمعة املاهرة يف كل شيء

  .عندها كانت تشفق على املهمشني حىت يف حبها لألغاين

 مقيمة يف جراحة املخ تبدل كل شيء حني استلمت عملها طبيبةً
 ، وصار الكل حياول النيل منها وميشها فقط ألا أنثى،واألعصاب

ذا أخطأت يتم تكبري اخلطأ إ ،وهذا التخصص ال يناسب اإلناث
 بدأت تشعر بأا صارت ،ا أحد يتكلم أبدذا جنحت الإ و،وتضخيمه

  . مهمشة وصارت ترق للمهمشني أكثر ألا صارت منهم

"أن على  لكنه يصر ، متأكد من دنو أجله!ا هذا الرجلغريب جد
 تساءلت بينها !"أال يفكر يف شيء آخر... يكتب قصة وأن يقرأها الناس

أن تقرأ ما وبني نفسها وهي تتذكر كيف دج صوته وهو يرجوها 
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 وهي مل تعد تطيق قراءة أي شيء منذ أن اجتازت امتحانات ،كتبه
 وكأن احلديث معه ،شعرت حنوه بألفة ال تدري ما سببها. الدكتوراه

  . ىل أيام مجيلة نسيتهاإيعيدها 

كمال العالج حىت تأيت لتزوره إخطر يف باهلا أنه قد يكون رفض 
ا كهذا ويرفض حد يتحمل أملً فال أ، فكرة غريبة وال منطق هلا،ثانية

ابتسمت لوهلة وقد أرضت .  كانت منان يرى امرأة أيأ رد ،عالجه
 : وهي تقول بصوت عالٍ، مث دفعتها عن رأسها ثانية،نوثتهاأالفكرة 

 قبل أن تضغط فرملتها بقوة لتتفادى !"يه اجلنان اللي بقوله دهإ"
رة املرورية يف أقصى مامها ليمر للحاأاالصطدام بشاب اندفع بسيارته 

مل تكن قادرة . لعنته ولعنت قوانني املرور قبل أن تكمل طريقها. اليسار
 وعندها اكتسبت ،على لعن شخص أو شيء حىت عملت يف اجلراحة

  . تلك القدرة الظريفة من وجهة نظرها

 ونظرت لنفسها يف املرآة وأدخلت ،شارة مرورية طويلةإوقفت يف 
انتبهت للمرة األوىل . سفل طرحتهاأىل إة بعض خصالت الشعر الظاهر

 ومصمصت ،لظهور بعض اخلطوط الدقيقة حول عينيها وبني حاجبيها
 ،جتاوزت السادسة والثالثني منذ أيام. شفتيها بتربم دون أن تعلق

اورفضت عريساليت غضبت لرفضها ،ا أحضرته هلا زوجة أحد أساتذ 
ا سخيفًوألقت تلميحماا عن أن هناك عمر ينبغي أن تتنازل فيه اعين 

   .جنابإل كي تدرك ما تبقى من فرصها يف ا،املرأة

ليها؛ إ وهي تتذكر كيف كان ينظر ،ىل رأسها ثانيةإ عاد عمر 
 وأي امرأة قادرة على أن متيز نوع النظرة ،نظرات الرجال أنواع

 بل كانت ،مل تكن نظرة فجة وال متغزلة وال ناعمة مسبلة. بسهولة
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 تلك النظرة اليت تشعر معها أن قلبه حترك من ،من القلبنظرة تطل 
كانت نظرة كتلك مل تشعر ا . ليهاإصدره وجلس خلف عينيه لينظر 

 وتقذف يف ، كفيلة بأن ترمي يف روحها الكثري من االبتسامات،من قبل
  .بركة مشاعرها الراكدة حجارة ترج سطحها الساكن منذ زمن

 حلادثة على طريق مظلم ال متر  تعرضت،من فترة ليست بالبعيدة
طريق خلفي اعتادت أن تسلكه لتتجاوز . عليه الكثري من السيارات

.  ومرت فترة حىت وجدوها وأخذوها للمستشفى فاقدة الوعي،الزحام
استيقظت وهي يف جهاز األشعة املقطعية مرتدية مالبس املستشفى ال 

سوسة ال تستطيع  كاملمالًا كامظلت يوم. تعرف مىت جاءت وال أين هي
كانت أول مرة هلا جترب . الكالم بشكل طبيعي وال التفكري بشكل سليم

 ،اسبوع تقريبأأعراض ما بعد االرجتاج اليت تشخصها ملريض كل 
  .خر يف خميلتهاآأحست تلك املرة ا وصار التشخيص ذا معىن 

 وأن فجوة ما ،ظلت بعد ذلك احلادث تشعر أنه ينقصها شيء
 ينبغي أن تفعله ئًاكل يوم مير عليها تشعر أن هناك شي. انشأت يف روحه

 فتقوم من ،حساس حني يأيت موعد النومإل ويتزايد ا،وال تعرف ما هو
 تقلب يف هاتفها بعد ،ي شيء عشوائيأفراشها عدة مرات حتاول فعل 

 تطلب صديقة ، تدخل املطبخ تتأكد من أن الثالجة تعمل،أن أغلقته
  .ذاتسأهلا عن شيء ما وهك

فسر زمالؤها الذين استشارم ما حيدث هلا بأا تعاين أعراض ما 
ال إمل تفارقها تلك األحاسيس .  وأا ستختفي مع الوقت،بعد االرجتاج

 ذلك املعجب ا ،يف الدقائق اليت جلستها مع مريضها غريب األطوار
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ا يف سبيل ضافيإا  والذي قد يكون قرر أن يتحمل أملً،بال سبب مقنع
  . وهو على وشك فراق الدنيا،رؤيتها ثانية

عيقوم سامح بتنظيف ،ر يف ذلك الوقت كان يف غرفة الغيارم 
ثناء تنظيف الناحية أالم آمل يشعر بأي . جروحه بطريقته العنيفة املعتادة

 فقد مارس عمله ،كان سامح كأنه أسعد منه بذلك. اليت خدرا زهرة
 ملمارسته حتت وابل من الشكوى  قبل أن يعود،بأرحيية غري معتادة

 نه الإ وقال له  عمرر. والصراخ حني انتقل لتنظيف الناحية األخرى
  .تحمل ألنه مل يسمح للدكتورة زهرة بإكمال عملهاين أبد 

. ا أو كنت سعيدالًالم الغيار مهما كان ذهنك مشغوآال شيء يزيل 
ظف جروح  حني بدأ سامح ين،حقيقة أدركها عمر يف تلك اللحظة

حساسه باألمل إحساسه باألمل أقل أو باألحرى إمع ذلك كان . ذراعه
 فإن ،على خالف ما يظن الكثريون. النفسي املصاحب لألمل اجلسدي

يذاء إا بقدر ما يتسبب أمل اجلسد يف ا جسدي ال يسبب أملًياألمل النفس
غيار كل يوم ميزق األمل أثناء ال. اذا كان متكررإ شديدالنفس وبعنف 

اليوم يف  وقبل أن يلتئم يعود األمل ،ا من الروحوتنظيف اجلروح جزًء
  .التايل ليجعل املزق أكرب وأسوأ

ا اليوم فقط كان الرتق الذي وضعته هذه الزيارة القصرية كافي
 وكان كل ما يشعر به هو األمل ،ثار اآلالمآ ومحايتها من ،لشفاء روحه

الطبيب باجللوس على كرسيه انتهى الغيار ومسح له . اجلسدي فقط
. رأى الطفلني يلعبان ثانية يف املمر.  خارج غرفة العناية املركزةالًقلي

ضحك من ... ليه بقدر ما تسمح حالتهماإنادى عليهما فتسابقا 
نه ال احلرق وال احلرب وال أي شيء يف إ وهو يقول لنفسه ،منظرمها

  . الكون قادر على اغتيال الطفولة
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 ،"أل كل واحد فيكم سؤال واللي جياوب ليه هديةهس ":قال هلما
 قطعة حلوى لىن هديته لن تزيد عإ الًرد عليه الطفل األصغر قائ

نه سيقص إ مث قال ، وقال هذه املرة خمتلفة،ضحك ملء فيه. كالعادة
فكك يا عم عمر  ":كربمهاأقال .  مث يسأهلم عن أحداثها،حكاية عليهم

  ".واسأل علطول

 ومضى ،ه أصر أن حيضرا كرسيني وجيلسا لكن، ضحك ثانية
 جدته عن سليسلة اجلميلة اليت تيقص عليهم حكاية من حكايا

ا أ وكيف ، وخطفت عريسها لتزوجه البنتها،بيهاأاضطهدا زوجة 
نه مسع حكاية مثلها يف قناة إقال الصغري . استعانت بالغولة لتساعدها

  .ن البنت كان امسها سندريالأاألطفال غري 

 فال أحد ينادي على الغولة ،ن قصته مصرية خالصةإل عمر قا
ن التشابه أ و،بطال احلواديت املصريةأال إ !"منا الغولةأيا  ":ويقول هلا

مل . بني احلكايتني سببه الصورة املوروثة عن زوجة األب يف كل الثقافات
نادى على .  فعاد يكمل احلكاية مث سأهلما وأجابا،ايفهم الطفالن شيئً

  .ا جبوار فراشهاملة وطلب منها أن حتضر كيسالع

ا كان جهاز.  وأعطى كل واحد لعبة،نيأخرج من الكيس لعبت
انصرف الطفالن . ا بغالف مقوى للحمايةا باهلاتف اللوحي حماطًشبيه

يف سعادة غامرة بعد أن طلب منهما أن يدعسأله . ا اهللا لعمهما عمرو
 واندهش ،جهزةأل عن سعر هذه اا يراقب املوقفسامح الذي كان واقفً

  .من السعر املرتفع

ا  فقد سأل دكتورة هند يوم، قص عليه عمر حكاية هذه األجهزة
م يف بعض إ فقالت ،عن طريقة لتخفيف األمل عن هؤالء األطفال
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 ،املستشفيات يف الغرب يعطون هلم أجهزة شبيهة باهلواتف اللوحية
طلب منها أن تسأل له . باهه لألملثناء الغيار وتقلل انتأميسكها الطفل 

  . ويف النهاية حصل عليهما مبساعدا،عن طريقة لشراء هذين اجلهازين

 فرد ،ا سأله سامح مازح!"على كده السباكة بتكسب كتري"
 ،ن أيامه معدودةأ و،ا ال بأس به يف البنكن لديه مبلغإجياب وقال إلبا

طلب منه . ء األطفالال دعوة من قلب نقي كقلوب هؤالإولن يبقى له 
ن أا أخربه أيض.  وأن يكف عن هذا اليأس،ىل فراشهإسامح العودة 

هناك خبريا أجنبيا سيحضر مؤمتروقد جييب دعوة ،ا يف القاهرةا طبي 
ال يفقد أا منه  طالب، ومنها حالته،رئيس القسم ويناظر بعض احلاالت

  . األمل
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د أن اطمأننت أا حلوة الطعم قضمت نصف مثرة مرة واحدة بع
كان األكل هذه املرة له مذاق يشبه أكل املآمت يف . قريبة من الكمثرى

 يدغدغ حواسك ،ل اليوماا وجمهد طو تأكله ألنك جائع جد،بلدتنا
 ألن مثة ميت ينبغي أن مينعك ؛ لكنك تشعر بالذنب،طعمه اللذيذ

 ،حساس بالذنبإلاسى اتنأا كنت أحيان. حزنك عليه من التلذذ بالطعام
 ألنين أكاد أقسم أن النساء يف بلدتنا كن ؛ستمتع بالطعامأوأتركين 

   .يبدعن يف طهو الطعام يف املآمت

 وترقرقت الدموع يف عينيها وهي ،أكلت شادية مثرة واحدة بالكاد
كان الليل قد حل . تسقط بقايا الثمرة من يدها وتتمتم بكالم مل أفهمه

 وكان قمر ،سعنا بعد يوم كهذا أن نتحرك يف أي اجتاه ومل يكن بو،علينا
ا عن السماءمن القمرين غائب،ا من ضفة  وحنن جنلس على العشب قريب

ا كان سيخاطر  وال أعتقد أن أحد،مات رجالن يف سبيل حتريرنا. النهر
   .من أجلنا لو كنا خمتطفني على األرض

ذين ضحيا ل الن الرجلنيأ و،قلت هلا إننا سنتجاوز تلك احملنة
 فال ، وليس لنا ذنب يف ذلك،ن ااحبياما ماتا يف سبيل غاية يؤمن
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 ظهرها على تدفر.  وال طلبنا مساعدة،ن خنتطفأحنن اخترنا 
 قلت ، وهي تسألين كيف عرفت أا تشعر بالذنب جتاههما،العشب

 وقلت هذا الكالم ،ا وافترضت أا كذلك أيض،إنين أشعر بالذنب
   .عزيهاأنفسي قبل أن ألعزي 

ن التقيا اختيل أننا غريبأطلبت مين أن أتكلم عن شيء آخر، أن 
.  وأن أفكر يف موضوع أكلمها فيه،بالصدفة على جزيرة سياحية

ا ن يفتح موضوعأضحكت وأنا أقول إنين آخر رجل يف العامل ميكنه 
 الًا يف صغري وفشلت فش حاولت مرات قليلة جد،للحديث مع امرأة

 قلت هلا وأنا أفرد !"نيت عن نفسك شويةاإيه رأيك تكلميين . "اريعذ
ن إ مث قالت ، كأا تفكرالً فصمتت قلي،ظهري على العشب بدوري

   .حياا ال يوجد فيها ما يستحق الكالم عنه

 ال تزال تعاملين –وبعد كل ما مر بنا–أصابين الضيق وأنا أشعر أا 
حىت ليست كافية يوما  أو عشرين أعلم أن عشرة أيام. كغريب عنها

 ورمبا ،خرآ لكننا وحيدين يف عامل ،لنصري صديقني أو قريبني من بعضنا
ضت تلك األفكار فن.  فمىت ستنتفي الغربة بيننا،ىل األبدإسنظل هكذا 

وأنا أعود لرشدي وأتذكر أن حظي مع النساء مل يكن ،اعن رأسي سريع 
جيدجاة فلن أراها ثانية وأنه لو كتبت لنا الن،اا أبد.   

نام لكنين أ ظننت أا نامت وحاولت أن ،صمتت ومل تتكلم لفترة
 لكن ،مهمت أن أسأهلا عن سبب أرقها. مسعتها تتنهد بصوت عالٍ

و بتهكمأ فلم أطرحه خلويف أن ترد باقتضاب ،االسؤال بدا ساذج .
عد ثالثة أمتار مينكانت مستلقية على ب،تقلبت ميين عدة اا ويسار 

 فردت بتهكم أنه ،ىل أينإ سألتها ، مث قامت تتجه حنو األشجار،مرات
   .ال يصح هذا السؤال بعد عشرة أيام نقضيها يف اخلالء
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 ونظرت يف عيين ،ىل جواريإ واستلقت ، مث عادتالًغابت قلي
 ،ا ال حتب احلديث عن نفسها وحيااإقالت . واعتذرت عن ردها

ملا حكيت لك عن قصة حب  ": أضافت مث،ا قالت يل ما يكفيأو
 سألتها هل تقصد بالضعف أا !" كانت جمرد حلظة ضعف،قدمية

 فأجابت وهي تقترب ؟ أم تقصد قصة احلب نفسهايقصت حكايتها عل
   ".االتنني ضعف"مين أكثر 

ا اقتربت مين متاما للحد الذي ميكن أن ننام فيه فكرت أ
. جواري اآلن فسوف تتوسده هي وأنين لو فردت ذراعي ،متالمسني

ذا كنت أستطيع النوم إأخذت هي ذراعي ووضعته حتت رأسها وسألتين 
ا تريد أن تطلب إأغمضت عينيها مث قالت .  فأجبتها باملوافقة،هكذا

 تريد ،ا وتتمىن أن أوافق؛ تريد أن أنسى أا امرأة وأنين رجلمين شيئً
خر دون أي اعتبار آلعلى اأن نتعامل كشخصني يف أزمة يتوكأ أحدمها 

كانت تريد أن تنام ملتصقة يب لتطمئن فقط وتريدين أال . ملشاعر أخرى
   .فكر بطريقة أخرىأ

خر آل أا مثلي عالقتها باجلنس ا،قالت دون أن تفتح عينيها 
 وأا ، وأن ذلك سبب الكثري من املواقف والردود السلبية بيننا،متوترة
 وأا ، أن نتناسى أننا من جنسني خمتلفني–ان طال بنا الوقت هنإ–تريد 

ا من البكاء على صدري يف حلظات كانت أقرب فيها منعت نفسها كثري
   .فكاري الذكوريةأ ألا خافت من تبعات ذلك على ؛لاليار

امي وأنا إوضعت يدي على وجهها ورفعت جفنها العلوي ب
 ألا ؛الً كذلك فعنين حني قبلت جبينها كانت نييتإ وقلت هلا ،مبتسم

نين منذ اللحظة اليت بكت فيها على صدري أ و،أنقذتين من حلظة ايار
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.  وأنا أعاملها كإنسان يشاركين حمنة ال كامرأة،ن أغرقين السيلأبعد 
ا يف حضين اتسعت ابتسامتها واقتربت مين أكثر حىت صارت تنام فعلي

 أغفو حىت  وتركت نفسي،هرهاظوضعت ذراعي على . كطفلة صغرية
  .أيقظين ضوء الشمس املصفرة

جو صحو وعالقة هادئة واألكل ... افضل كثريأكان اليوم التايل 
ا كان أفضلأيض،حاولنا . ا لعدم وجود النار رغم أننا مل نأكل حلم

ىل مكان النفق دون أن نتناقش عن ماهية القرار الذي إالوصول 
ىل إ الًميكثر  كالنا صار أ؟ هل ندخل امللجأ أم نبقى يف اخلارج،سنتخذه

 نفتش عن الًا كام وأننا من املمكن أن نقضي عام،فكرة االستسالم
ن قضينا ثالثة يف إ فما املشكلة ،وسيلة اخلروج من اجلزيرة دون جدوى

و هناك أىل أين سنذهب؛ حنن هنا إمث لو أننا غادرناها . مكان نظيف
  . أسرى وسينهون جتارم علينا شئنا أم أبينا

 ، وكأا صارت عادتنا،مننا كما يف الليلة السابقة ملتصقني ببعضنا
وصلنا قرب . ا استيقظنا وكل منا ظهره لآلخروكاليوم السابق أيض

 وألنه ضحل ، أو هكذا ظننا،ول يومأالظهر للجدول الذي شربنا منه 
مشينا من بعده مسافة قصرية على . عربناه بالقرب من منبعه من النهر

 دخلنا بني األشجار يف املكان الذي يفترض أن جند فيه  مث،الضفة
  . لكنه كان قد اختفى،مدخل النفق

ن تعبنا ويئسنا من أىل إا ظللنا ندور ومنسح املكان جيئة وذهاب
 وهل هناك جزء جديد من ،خذنا نتبادل األفكار ساعتهاأ. جيادهإ

 ؟ عن املكانالتجربة يتضمن تعمية مدخل النفق علينا أم أننا ببساطة نا
 وبدأنا يف الًجلسنا نستريح قلي. فكالنا ال خربة له باملشي يف الغابات
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ذاننا صوت العواء الغريب الذي آن يصك أ قبل ،تناول بعض الثمار
  .مسعناه يف أول أيامنا هنا

.  وكأن ما يعوي كان جيري يف اجتاهنا،كان الصوت يقترب علينا
حملنا الذئاب . ا يف اجتاه النهررض وعدونا سريعألتركنا الثمار على ا

قرب أ فكرت أن نصعد على ،جتري خلفنا لكن ببطء كاملرة السابقة
.  كلها ملساء من أسفل بال غصون، لكين مل أجد واحدة مناسبة،شجرة

ن كانت تريد إ شادية  فسألت،استمرينا باجلري حىت وصلنا ضفة النهر
   .فعله الذئابتى ما س فطلبت مين االنتظار حىت نر،أن نقفز يف املاء

 كانت تشكل ،شجار متشي دوءألخرجت الذئاب من بني ا
نياا وهي أ وكانت تزجمر وتكشر عن ،جمموعة من سبعة أو مثانية

تراجعنا دوء وكأننا نظن أننا نتجنب استفزازها حىت خضنا يف . تقترب
ني ح ن وقفتأىل إ استمرت الذئاب يف االقتراب وحنن يف التراجع ،املاء

 .   اىل أكتافنا تقريبإىل بطوا ووصل إوصل املاء 
وكأن هناك من يأمر الذئاب مبحاصرتنا دون ،اظل املوقف ساكن 

 ،مل يكن عندي شك يف تلك اللحظة يف أا ذئاب مدربة. اهلجوم علينا
مشينا . ومع ذلك مل أجرؤ على االقتراب منها أو التوقف حني تطاردنا

ر النهر والذئاب معنا ال هي تتقدم حنونا وال هي مبحاذاة الضفة مع تيا
مرت دقائق على هذا الوضع قبل أن تقرر . تتركنا وتذهب حلال سبيلها

   .الذئاب التراجع واجللوس بني األشجار يف انتظارنا

 فتقوم وم ،قتراب من الضفةكانت الذئاب تراقبنا؛ حناول اال
نا لتحافظ على وضعها منشي مبحاذاة الضفة فتمشي مع. بالتحرك حنونا

فجأة صرخت شادية وقفزت يف املاء عدة . لينا طوال الوقتإبالنسبة 
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 جاءتينجابة إل ولكن ا،الً حولت نظري من الذئاب هلا متسائ،مرات
   .على هيئة عضات متتالية يف ساقي

قفزت بدوري مث رميت جبسدي على املاء وجذبت شادية من يدها 
اية لكنها ما لبثت أن حاولت أن تطفو على  قاومتين يف البد،لتفعل املثل
 ،جسادنا وسيقانناأمل تفلح احملاولة وشعرنا بالعضات يف . املاء بدورها

كانت . مث شعرت بعضة يف ذراعي فمددت يدي وأمسكت مهامجي
ا أنياب سحلية طوهلا شرب تقريبا حادة كأا أشبه بالتمساح وأسنا

   .قوية

رج كالنا من املاء وجرينا مبحاذاة  خ،حبركة غريزية ودون اتفاق 
 فكرت أن أقف وأستدير جتاهها ،الضفة والذئاب خلفنا تطاردنا دوء

طلبت مين شادية أن أمتهل يف .  من أا لن تؤذييناألنين بت واثقً
 وندافع به عن أنفسنا على ،ا منسكه بيدينا حىت جند شيئً،املواجهة

 مث ،ا وأعطيته هلاا مسيكًاقتربنا من األشجار والتقطت غصن. األقل
خر بعد قليل وعندها تبادلنا النظرات املشجعة آا وجدت واحد

   .واستدرنا يف مواجهة الذئاب

 ددها ،ن من اخلوفي متصلبنيواقفكنا اقتربت الذئاب منا و
اقترب أكرب . اا ويسار نلوح ا يف اهلواء ميين،يديناأباجلذوع اليت ب

ذين بدأ اللعاب يسيل منهمالا شدقيه الاشفًا وكالذئاب منا مزجمر، 
ن سيالن اللعاب هذا ال أوقالت عندها شادية وهي توشك على البكاء 

ال لغريزتهإا على أن هذا الذئب يتحرك لسبب يدل أبد.  

 فتفاداه مث قفز ، اقتربت من الذئب وطوحت اجلذع يف وجهه
يها وكأنه ال يؤذأحنوها فقفزت هي للخلف وهي تصرخ وتتضرع له 
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 وصرخت ،حظة التالية كانت أنيابه تطبق على فخذهاليف ال. يفهمها
هوي أا وا بذيئً وأنا أطلق سباب، وصرخت أنا بغضبهي بصوت عالٍ

  .على رأسه باجلذع بكل قويت

يلّ يف الوقت الذي هم به ذئبان إ الذئب فخذها والتفت أفلت
اقترب . ا يف مكانيهماا فتسمرليهما مزجمرإ لكنه نظر ،خران بالتحركآ

 لكنه حترك بسرعة مدهشة ،ا ألخيفها ويسار فطوحت اجلذع ميين،مين
 حىت جذبه ،حاولت أن أجذبه منه دون جدوى. وأمسك اجلذع بفكه

ا  مث ألقاه بعيد، فخلعه من يدي بعد أن كاد ميزق ذراعي معه،هو بقوة
    .واقترب مين وهو يزجمر واللعاب يسيل من شدقيه بغزارة
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 من شدة األمل أو من حزا كانت شادية تنتحب بصوت عالٍ
أو من كليهما،علي ،ا على األرض ال حول يل وال  فقد كنت ممدد
يف تلك .  والذئب فوقي يتشممين للمرة األخرية قبل أن جيهز علي،قوة

 فال مربر ،اللحظة متنيت لو أنين فعلتها من أول يوم ودخلت امللجأ
 حنو وقت عسري من األمل ن غري أننا سعينا جبدآللناه حىت الكل ما فع

  .والرعب واجلوع والعطش وتسببنا مبوت شخصني دون طائل

 وأنا فاتح ،مل أفعل كأبطال األفالم وأصرخ فيه كي ينهي مهمته
عيين بتحد،على شادية لتغلق عينيها حىت ال تبصر مشهد مويت ومل أناد  .

 وأنا ألوم نفسي على ،الندم وجلد الذاتع وكنت كتلة بشرية من الفز
أسوأ قرار خاطئ أخذته يف حيايت بعد سلسلة من القرارات الكثرية 

  .اخلاطئة

حسست أ مث فتح فمه واقترب مين مث ،رفع الذئب رأسه وعوى
مل ويرمتي أ ووجدته يعوي يف ،برعدة قوية تسري من جسده جلسدي

ا ا كهربائيعد كأن تيار وجسدي ال يزال يرت،على األرض وهو يتلوى
حسست بأمل يف صدري وباألنفاس تتالحق فيه أ. ا سرى فيهقوي
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خذ جرعة من اهلواء ال تكفي مللء آأحسست أين أعافر كي ... بصعوبة
  .رئيت مث أظلمت الدنيا

ا فوق أفقت على شادية وهي باركة فوقي ويداها مضمومتان مع
 يف الدموع اوجهها غارقًكان . منتصف صدري تضغطه بقوة بكل وزا

ن رأت إما .  وتتمتم بأدعية مل أفهمها،وهي تفعل ما تفعله بنفاد صرب
 ودموعها ، وهي حتمد اهللا،عيين مفتوحة حىت أمسكت وجهي بقوة

  . مث ضمتين بقوة واستمرت يف البكاء،تنهمر بغزارة أكثر

 ا،ا ويسار ونظرت حويل ميين،كنت غري مستوعب ملا حيدث
ا بال فوجدت الذئاب قد اختفت ما عدا الذئب الكبري الذي كان ممدد

لذئاب مدربة ان تلك أا متأكدة إا فقالت سألتها مستوضح. حراك
 لدرجة ، لكن يبدو أننا قمنا باستفزاز ذلك الذئب الكبري بشدة،الًفع

 وأن خاطفينا ، وينفذ خطة شخصية،جعلته يبتعد عن خطة مدربه
  . لدرجة أم قتلوا ذلك الذئب،على حياتنابالفعل حريصون 

سألتها ، ومغطى بدماء جافة،ا وسط فخذهاكان بنطاهلا مثقوب 
ا نسيته حني كانت أ و،مل بدأ يعود ثانيةألن اإ فقالت ؟اذا تشعرينمب

نعاش يف إلأخربتين أم يعطون دورات تدريبية على ا. نعاشيإحتاول 
 تلك ىحدإع الفضول حضرت  وأا بدافا،مستشفى خاص قريب منه

 !كدت أسأهلا هل قامت بقبلة احلياة اليت نسمع عنها أم ال. الدورات
  .ولكنين تراجعت حىت ال أضايقها فتنفر مين ثانية

 وزحفت جبسدي حنو أقرب ،جلست وأنا أشعر ببعض الدوار
كانت شجرة ممتلئة اجلذع تكفي لنستند . مساعديت وهي حتاول ،شجرة

كت رأسي ترتاح على كتفها وتر،اعليها مع،مث لفت  فربتت علي 
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 وماذا ،صابة فخذهاإلتها ثانية عن أس. ذراعها حويل وضمتين حبنو
ىل حقنة كتلك اليت إ وفكرت معها هل سنحتاج ،سنفعل يف تضميدها

  .يعطوا لعالج عضة الكلب

لسحايل ا فقد قضمتنا تلك ،مل تكن العضة الوحيدة على أي حال
ا من اجلروح اليت حصلت  ومن العجيب أن أي،راتالصغرية عدة م

 رغم القذارة اليت نعيش ،ا والتأمت سريع،عليها منذ جئنا هنا مل تلتهب
   . واملاء الذي غطسنا فيه يف النفق والنهر والبحر،فيها

قمنا . خرآىل جوار جدول إن آل وكنا ا،ن حيل عليناأأوشك الليل 
 وعندما ،ك بصعوبة أنا وهيلنشرب وجنمع بعض الثمار وحنن نتحر

 ؟ سألتها ملاذا!"ويأغبيا أحنا إ ":اقتربنا من اجلدول قالت بصوت عالٍ
 وليس اجلدول ،ن هذا اجلدول هو القريب من فتحة النفقإفقالت 

.  يف اجتاه جنوب شرقيالًننا ينبغي أن نعربه مث منشي قليإ و،خرآلا
 فقلت هلا ،وابا قد تكون على صأدركت أا مث سي مفكرأأطرقت ر

  .ول شيء عندما نستيقظأسنعرب اجلدول ونكمل حبثنا 
وكنت أشعر بالقرف الشديد من كل الثمار،ا بشدةكنت جائع ، 

 يف كنت أمر. و بنارأ لكن أين يل بطريدة ،ا ونشويهوأمتىن لو أصطاد شيئً
 ،نسان جيحد النعمة اليت بني يديهإهذه اجلزيرة بكل املراحل اليت مير ا 

 مث يتمىن ثانية لو بقيت تلك النعمة ولن يطلب ،ويطلب األفضل
 ..ن أجنوأ فأمتىن فقط ،وشكت على النهايةأن حيايت أشعر أ. غريها

ـ شعر بالقرف من ذلك الأ مث ،ي شيءأكل أن آمتىن أنين جنوت فأشعر أ
  ! مث أطلب حرييت،فضلأ مث مأوى ،فضلأ الًطلب أكأ ف،"ي شيءأ"
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 !ا جمرد هالوسأم أا خرية حقألاملرتبة ا احلرية يف تأيتهل 
 مث بعد فترة من السجن ،مرألول اأجل احلرية أاملساجني يصرخون من 

ذا إ مث ،وضاعألجل حتسني اأويأسهم من احلرية يصرخون فقط من 
وضاع اليت ألىل اإجل العودة أوضاع يتضرعون من ألساءت تلك ا

 وهل هذا هو ؟اجلزيرةهل هذه هي حالنا على تلك . رفضوها من قبل
نسان على التحمل إلاستكشاف قدرة ا.. الغرض من تلك التجربة

قْواالستكانة على تقبل ما ال يمنألذا كان الثمن جمرد اإل ب.   

 ..ال تسقين ماء احلياة بذلة ":ن الشاعر العريب الذي قالأعتقد أال 
 بتجربة  سيقول نفس الكالم لو أنه مر،"س احلنظلأبل فاسقين بالعز ك

 والكل عزيز حىت يرى ، الكل شريف حىت تأيت العاهرةالًفع. كتلك
سوف ننام الليلة مث نقوم يف الصباح لندخل ذلك النفق . سوط اجلالد

   .ونستريح من كل هذا العناء

 وهي ، وكنت أشرك شادية معي،كان تفكريي بصوت عالٍ
 اقترحت ، الثمارا بعضنعمن جأبعد .  وال ترد وال تناقشينيلَّإتستمع 

باستخدام ،شعال النار كما يفعل فتية الكشافةإن حناول أ علي 
ن أن حتاول أ و،الًوأ بالنار تستأنسكانت تريد أن . غصان اجلافةألا

نين ال إقلت .  لعل طعمها يكون أفضل،تنضج عليها بعض الثمار
ا بأنشطة الكشافة وهرائهم عجب يومأ ومل ،أعرف هذه الطريقة

   .الساذج

 ،غصان اجلافةأل وقامت حتضر بعض ا،لوت شفتيها يف عدم رضا
 وتعاود اجللوس مرة ،لكنها تأوهت وهي متسك فخذها املصاب

ربت عليها وطلبت .  وعلى وجهها حبات من العرق البارد،أخرى
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. غصان اجلافةأل وقمت أنا فأحضرت هلا بعض ا،منها أن تستريح
مث وضعته طرفه ،جفافه وتأكدت من ،ناا طوله شربأمسكت واحد 

 ة وجعلت تديره بسرع،صغرأ وأغصان ،وراق جافةأرض بني ألعلى ا
   .ن يتصاعد الدخان لكن دون جدوىأ وانتظرت ،بني يديها

وشكت أ وهي تصرخ يف غضب و،ألقت الغصن من يدها يف يأس
اقتربت منها وربت على رأسها الذي احنسرت عنه طرحتها . على البكاء

ن كل أعدها بأنا أ ويمسدت رأسها بيدي وضممتها عل. على رقبتهاأىل إ
 ،فلتنا من عدة مواقف عسريةأننا أ و،شيء سيكون على ما يرام

 حنن ،حدأننا مل نفلت ومل نتغلب على إقالت . وشكنا على االنتهاءأو
   .جمرد فئران يف متاهة منشي يف الطرق املفتوحة أمامنا

ننا اخترنا الطريق إقول أنا أ و، قلتها حبزم!"ما تقوليش كده"
ا لو رانئ أن نعترب فالًنه ميكن فعأ و،ننا حتديناهمإ و،الصعب كل مرة

 ، على نفسي باألساساكان ردي عليها رد. قبلنا بالسهل من البداية
حنن يف . ان قراري من البداية كان خاطئًأ واعتبار ،وعلى جلدي لذايت

كثرية ندور يف متاهة،  أسرى خليارات ،اجلزيرة كما حنن يف احلياة
 كل منا قدر ،اا ونقفز فوق احلواجز أحيانحيانأنسلك الطرق املفتوحة 

   .طاقته وحسب ظروفه

تساءل عن احلكمة وراء اختيارنا حنن أكنت يف تلك اللحظة  
ن إ و؟ هل خيتارون األرضيني بعشوائية؟ وهل كانت صدفة،بالذات

ا غرينا يعيشون  عشرين مليون فلماذا ابتالنا اهللا دون،كان احلال هكذا
 ألنه ال ؛ا يكون نعمةحيانأو السيل أوجود الذئاب . يف نفس املدينة

ويكون مهنا فقط هو حماولة احلياة،ا للتساؤليعطينا وقت .   
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نين إن تستبقيين فقلت هلا أ لكنها حاولت ،مهمت بالقيام ثانية 
كثر أل واقسىألخرى األغصان األحضرت هلا بعض اأ. اسأعود سريع

 ،اإحداهخذت أ. ن حتاول ثانيةأ وطلبت منها ،ا من السابقجفافً
مث . ا مث توقفت وكأا تتذكر شيئً،ت تفركه بني يديها بسرعةلوظ

 حىت ،ن املعتادع ولكنها غريت طريقة دورانه ،عاودت فرك العود ثانية
غصان حىت تشتعل أل وحنن ننفخ يف ا،تصاعد الدخان واشتعلت النار

   .كثر ووجوهنا تكاد تتالمسأالنار 

أمسكت .  منها نيئةالًفضل قليأ وكان طعمها ،شوينا بعض الثمار 
غصنحبث لنا عن طريدة نشويهاأ وقلت هلا سوف ،ا يف يديا كبري، 

 ،بتعدأضحكت ووعدا أال ". ىنيب تقعد وامحد ربنا بقلوا ":فقالت
و طائر على أ ي حيوان صغريأجياد إحاول أ الًشجار قليألمشيت بني ا

 فوجدت ،شجارأل اىحدإمسعت صوت خرفشة خلف . غصانألحد اأ
حيوانكان يشبه تلك اجلرذان الضخمة اليت . رض حيفرألا على اا جاثي

 ، نظر حنوي وملعت عيناه يف الظالم،ول يومأهامجت شادية يف 
  . فارتبكت للحظة وفكرت بالتراجع

 لكنها تعود ،ر حنويخرى تلمع يف الظالم وتنظأربعة عيون أرأيت 
قفزت . هام وطفالأن اموعة أا  وبدا واضح،اصغر كثريأحليوانني 

 ، مث تراجعت ومهت بالقفز حنوي ثانية،ة ومخشت ساقيأ فجم عليألا
اأ أن فتراجعت للخلف وقد صعب عليم تراجعي ألت اأحني ر. ضر

رض حيث كانت ألتفحصت ا. استدارت وولت الفرار مع طفليها
ىل إ ا وعدت مسكتأ ،رانب الصغريةأل فوجدت ثالثة من ا،فرحت

  .ي نفسي بعشاء دسممنأنا أ وة،شادي
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ن يبكروا مبوعد أه ء رجا عمر أطباعصرا،كان موعدها يف الرابعة 
رسل يف شراء زجاجة عطر أ. ا للقائها ليكون جاهز؛الغيار على جروحه

 وعلى ما انكشف ،ة اليت تغطيهربطأل ورش منها القليل على ا،غالية
 وحالقة ،اطلب من حالق املستشفى تصفيف شعره جيد. من جسده

ا  أعطى العاملة بقشيش،اا سخيعطاءه بقشيشإ  ومل ينس،ذقنه وتعطريها
 وكأنه ، وحتضر مفارش جديدة،ن تنظف الغرفةأ وطلب منها ،خرآ

  .جيهز بيته الستقباهلا

كان متحمس وكأنه،اا مبتهج ي ونس،ا ما حييط به نسي متام 
ا ألول مرة منذ أن دخل جلس يف اجلاكوزي راضي. المآلاحلروق وا

 وحلسن احلظ كانت ، أثناء الغيار وحتمله ببساطة ومل يشتك،املستشفى
ا وقبل يف الثالثة متام.  بالغيار اليومتطبيبته الرقيقة هند هي من قام

 وم بوضعه على حامل ،دم وجد املمرضة بيدها كيس ،جميئها بساعة
  .عبوات احملاليل وتوصيله برقبته

.  فرفضتالحقًاأن ترجعه اآلن مث تعود لتعليقه و ،طلب منها تأجيله
ا لو علقته يف رقبته فسوف يرتعه ويتركه إ وقال ،اعترض ورفع صوته
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 ،ا أن يرفع الدم درجة حرارته كاملعتادكان خائفً. يسيل على األرض
جاءته .  فال يتمكن من احلديث معها،ن جسده وعقلهوتتملك احلمى م

ن دكتورة زهرة سوف تأيت بعد ساعة إ فقال ،هند وسألته عن سبب رفضه
ن يتم أن ارتفعت حرارته من الدم إ وخيشى ،ملأللتحقنه بدواء خيدر ا

 وأمرت املمرضة حبفظ ،مل تعترض هند على طلبه. خرآتأجيل احلقن ليوم 
  . تنتهي زيارة الدكتورة زهرةالكيس يف بنك الدم حىت

جهزة اللوحية اللي أل سأله رئيس القسم عن تكلفة اصباح أمسِ
خذ الرجل يلومه ويتهمه أ وحني أخربه بسعرها ،حضرها للطفلنيأ

و يساعد يف شراء أدوية أموال أل وأنه كان ميكن أن يشتري ذه ا،بالسفه
ثانية دون ا  وحذره من أن يشتري شيئً،مستلزمات لغرف العمليات

 وألنه ،سأله بعدها عن الذي أشار عليه بذلك من األطباء. ليهإالرجوع 
ن أوالد إ قال له ،أحس من هلجته بأنه سوف يوجه اللوم للمتسبب

ن أ خفف هلجته يف احلديث ووعده الرجل ،قبل أن يتركه. احلالل دلوه
  .يام وسوف يفحص حالتهأجنيب سوف مير بعد عدة ألاخلبري ا

 وهل ، وهو يفكر يف حلظة لقائه،عة الباقية بطيئة للغايةمضت السا
ا حترك داخلها جتاهه بعد م أن شيئًأستقابله جمرد مقابلة طبيبة ملريضها 

 ورأى ،صابعهأ لقد رأى ارتباكها حني ملس يدها بأطراف !املرة السابقة
.  ما كتبه يف روايتهأن تقرأحرجها واستسالمها لرجائه حني طلب منها 

   إحلاحه؟ أم أخذا رد التخلص من الًا فعهل قرأ

ن ويزامحه الغرفة آلخذ يدعو يف سره أال يأيت مريض من الطوارئ اأ
 فينقلوه معه ،حد املرضى يف العنابرأخرية أو تسوء حالة أليف اللحظة ا

 فنادى ،ن التكييف قوي عن املعتادأشعر . يف غرفة العناية املركزة
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 فهو حيب التكييف ، فسألته متعجبة عن السبب،الًالعاملة لتهدئه قلي
باردأ مل يرد ومل يقل هلا إنه يعرف ،اا جدان زهرة ال حتب التكييف بارد .

 ،تعدت الرابعة ومل حتضر بعد، مرت مخس دقائق مث صارت عشرة
 ،قلبه ينبض بسرعة شديدة بالفعل... نفاسه تتسارع وقلبهأوأحس أن 

   .ةفق أسرع ولو لثانية واحدن خيأ ولن يتحمل ،بسبب مرضه
مرية من كتب احلكايات أ.. ا طلت عليه من باب الغرفةأخري

ترتدي ، مبهج اللون يغطي حىت كعبها وأسفله،الًا طويترتدي فستان 
سود ذا أ  وتلبس طرحة وردية وحذاًء،ا يداري ذراعيهاا ضيقًقميص

 يف النفس كانت مبتسمة تلك االبتسامة املشرقة اليت تترك. كعب قصري
 كما ،بشرا مخرية تذيب العقل. مذاق ماء القلة البارد يف يوم قيظ

حساس إل تعطي ا، وعيناها بنيتان واسعتان،تفعل اخلمر املعتقة
  . مثل ما يعتريك حني تنهي صالة خاشعة يف ليلة صموت،بالراحة

 ، قال نعم؟ وتسأله هل هو مستعد،مدت يدها تسلم عليه ببساطة
ا ال إقالت .  تنتظر الدكتورة هند لتحضر معها احلقننأولكن عليها 

. ا يف وجودهاكثر اطمئنانأ فأحل وحتجج بأنه سيكون ،ىل وجودهاإحتتاج 
 يف ن هندإ ولكنها استشفت السبب حني قال هلا ،اندهشت من طلبه

ا إ وقالت ،ابتسمت حببور.  وستتأخر نصف ساعة،العمليات
 ،نسان طيبإ ألنه ؛جله فقطأ ستضحي بنصف ساعة من وقتها من

   .عجبت باجلزء الذي قرأته يف قصتهأوألا 

 ، اندهشت كيف عرف؟"صح.... بتحيب النسكافيه املتجهز يدوي"
 لكنها ،جابته وزادا حريةإمل تقنعها . ن قريبه عرف من سكرترياإفقال هلا 
ن مفعول لته عأس. ن تنتهيأا ستشربه يف البيت بعد إ وقالت له ،مل تعلق

t.me/qurssan



+                                                                    +  

 ١٣٨

.  فشكرها ودعا اهللا هلا بالراحة والسعادة كعادة املرضى،عالجها السابق
نه إقال هلا . حضرته هلا العاملة وطاولة صغريةأ ،فوجئت بكوب النسكافيه

 الذين جيندون السجانني ،غنياءأليف القسم هنا يتصرف كاملساجني ا
ما أ ،لعمال فقطا لا بسيطً غري أنه يدفع بقشيش،واملساجني لفعل ما يريد

   . ودون انتظار شكر،خرين فيخدمونه دون سببآلهايل املرضى اأ

 قالتها وهي ترتشف !"مصر فيها حاجة حلوة برضه مهما كان"
ن عطف البشر على مريض وحيد يف حالته ال إ فأجاا ،النسكافيه ببطء

 ،انسانإن تكون أمنا يتطلب فقط إ ،او هنديأا ن تكون مصريأيستلزم 
قص .  على جنس بعينهتني قاصرتان الشفقة والرمحة بني البشر ليسأو

جل غرباء يف أناس فعلوا الكثري من أعليها حكايات من خمزونه عن 
   .نسانية احملضةإل دون سبب غري ا،حمنة

 والكحل الذي استقر على حافة ،كان يتكلم ويتأمل وجهها
 ،ها وشفتيها واللون األمحر اهلادئ الذي وضعته على خدي،جفااأ

صاا أ. ا يف املرة السابقة مل تكن تضع أي مساحيق للتجميلأوتذكر 
. ا ستعود بعد قليلإ وقالت ، فاستأذنت منه،اخلجل من نظرته

غلقته ووقفت أ و،ىل احلمام بداخلهإطباء ودخلت ألدخلت مكتب ا
ا  وملاذ؟ما الذي حيدث هلا.  وهي تلتقط أنفاسها املتالحقة،مام املرآةأ

 ألنه التهم ؛تطري من الفرحأن  وملاذا تكاد ؟ليهإتأنقت وهي قادمة 
 ملاذا تشعر كمراهقة وتتصرف كفتاة تدخل بقدميها لفخ ؟وجهها بعينيه

؟امشاعر جمهولة وهي مستسلمة متام   

 وشعرت أنه متحامل على ،قرأت صفحات معدودة من قصته
نه ظل أ ويبدو هلا ،هنا جتاها حاد وأن بطل روايته يأخذ موقفً،النساء
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ن آلما تراه منه ا. فكار البطلأمن روح كاتب القصة مسيطر على 
ا إ... اخمتلف متام وهي تلك ،نسانإنه مير بأسوأ وأفظع جتربة قد مير 

 ومع ذلك يرتب مع العاملة اليت تنظف ،صابة املرعبة اليت يعاين منهاإلا
 ؟من هذا الرجل. بهاغرفته لتعد هلا كوب نسكافيه بالطريقة اليت حت

 وكانت رائحة العطر الذي ،لقد رتب الغرفة وسريره؟ وملاذا يفعل ذلك
   .صلي تفوح منه كأنه يستعد للقاء حبيبتهأنه أمخنت 

ريكة ألجلست على ا.. ن تنتظر يف املكتب حىت تعود هندأقررت 
 مث ،صابعها بعصبيةأخذت تطقطق أ و،املغطاة باجللد على ميني املكتب

جلست . ىل غرفته ثانيةإ وتوجهت ،اا عميقًخذت نفسأن أبعد قامت 
بب حروقه  وهي تسأله عن س،خذت رشفة من النسكافيهأجواره و

 املهم كيف ،يب اصأُنه ليس من املهم كيف إ ،قال هلا. للمرة الثانية
ا بالسؤال  ومل يعد يهتم كثري،مل يف الشفاءألنه فاقد لأ و،سيعاجل منها

   .عن كيف ومىت

ا يف س ليس مطلوبأن اليإ وقالت له ،انقبض صدرها من كالمه
. اا معقولة جدإ وقيل هلا ،ا سألت عن فرصه يف النجاةأ و،حالته

ت عن حالته لَأَ مىت س–ووجهه يطفح بالسعادة–ضحك وقال هلا 
ن أا مثله الطبيعي حني تعاجل مريضأنه من  ، ردت قائلة؟وفرص جناته

ن تنطفئ حني وصفته أكادت ابتسامته . حالتهتعرف كل شيء عن 
.. نت مريض مهماوبعدين  ":ن تضيفأ قبل ،بطريقة عملية هكذا

 وقال إن قراءه يعدون على ، ضحك لكلماا."كاتب وقراءك حمتاجينك
   .ا بأا صارت منهمنه تشرف كثريأصابع وألا

كي ا حتإا حقيقية وإ فقال ،سألته عن قصته وعن خياله الواسع
 وملاذا ،سألته عن بطلة قصته. عن السبب الذي وضعه يف الفراش هنا
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 وكيف له وهو ؟ا ومتحامل على النساء عموم،هو متحامل عليها هكذا
 جراًءإة لتكون طبيبته وجتري له ألنساء تلك النظرة يطلب امرإىل اينظر 
   ؟ا كالذي تقوم له بها وخطردقيقً

سلوبه يف أعجاا بثقافته وإثار أ و أسئلتهاجاب عن أناقشها و
ن يستغل شهادته أا ومل حياول فيرن يكون حألته ملاذا اختار أس. احلديث

 كهذا ال جمال له يف بلد الًن سؤاإ قال هلا ؟يف البحث عن وظيفة
 تسمح ،يام جمرد ديكور وواجهة اجتماعيةألن الشهادة هذه اأ و،كمصر

  . ة جامعية دون حرجله بالتقدم خلطبة امرأة حاصلة على شهاد

 ولكنه تعرض لنصب ،قال إنه حاول السفر والعمل يف اخلليج
 وعندما عاد قرر التغلب على ،ا من املال على وهما كبريضاع مبلغأو

دوات ألن يكون له حمل صغري لأ واستطاع يف وقت وجيز ،ظروفه
ا يطلبون منه  وجيلب له زبائن جدد،الً معقوالً يدر عليه دخ،الصحية

نه وسط كل هذا إقال . شراء مستلزماا منهإىل ضافة إ ،عمال السباكةأ
   .نفق عليها من دخل عمله احلريفأنه إ بل ،مل يترك الكتابة

ا عن  واعتذرت كثري،دخلت عليهما هند ورحبت بزهرة حبرارة
ن آل وألا ا، عليهااا شكرت عمر ألنه عرفهإ وقالت ،خرهاأت

يف دقيقة .  مل تكن تعرف عنها الكثري،ملألعرفت طريقة جديدة لعالج ا
دهنت ضهره ، وزهرة تقوم بعملها،اواحدة كان كل شيء معد 

 ،برا السميكةإدخلت أ مث ،اا موضعي وحقنت خمدر،بالبيتادين
 وعندها ،حس بكهرباء تسري يف ساقهأذا إن خيربها أوطلبت منها 

   .المهآحقنت اخلليط املعد بعناية لتسكني 
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كانت .  وبقي الذراعان،الم من فخذه وساقه األخرىآلت ااختف
 وكانت حتتاج ،عصاا من خالل جذر عنقه من فوق ترقوتهأستخدر 

 ،ارتبكت هند. متام تلك املهمة جلهاز موجات فوق صوتيةإجل أمن 
ننا إ فقال عمر ،ا ستبحث هلا عن واحد وحتضره على الفورإوقالت 

ا ا ستحضر جهازإرفضت هند وقالت . ميكن أن نؤجلها ملرة قادمة
   .جراءإلا متحمسة ملشاهدة هذا اأ و،بأي شكل

 مث بادر عمر ،تركتهما وانصرفت مسرعة، ظال صامتني للحظات
 وقد يزوره ،سبوع القادمألا سيكون يف مصر اجنبيأا ن هناك خبريإ الًقائ

يجد نه سإابتهجت زهرة لسماع ذلك وقالت . ي يف حالتهأويبدي الر
 وتطرق حبذر للسؤال ،سأهلا عن عملها. ا متفائلةإا حلالته و جيدالًح

ا ترد أ لكنه أحس ،ن ينتظروا بالبيت حني تعود عم،عن حياا
نه سينتظر زيارا القادمة بفارغ إل جمرى احلديث وقال  فحو،باقتضاب

   .يها حني تكمل قراءة الروايةأ حىت تقول له ر،الصرب

عصاب أ فمهمتها ستنتهي بعد حقن ،اا قد ال تأيت له قريبإقالت 
ن املوضوع ال إ فرفضت وقالت ا،ذًإن تؤجلها أطلب منها . ذراعيه

ال ميكن أن تزوره أ مث سأهلا ،حس بانقباض يف صدرهأ. يستحق التأجيل
 !ستاذ عمرأ ":عندها عبست وقالت له.  زيارة لوجه اهللاامريضونه ك
   ." تاين يف عالج حالتك ومفيش مربر للزيارةنه مليش دورإعتقد أ

.  ومل يتكلم ثانية،حس بالعربة ختنقهأاحنبس بقية الكالم يف حلقه و 
 حىت عادت هند خبفي ،مضت دقائق معدودة كانت طويلة كالدهر

خر آ وطلبت من زهرة ايء يف يوم ،ا مل جتد اجلهازإ وقالت ،حنني
 ن تضاف مشرفةًأن كانت تقبل إلتها أس. يوافق نوبتها لتشاهد ما تفعله

t.me/qurssan



+                                                                    +  

 ١٤٢

ن حتضر أساتذا أن تقترح على أ ألا تنوي ؛على رسالتها للماجستري
رحبت باالقتراح . رسالتها يف عالج مرضى احلروق ذه الطريقة

  . بدت استعدادها وسعادا بتعليمهاأو

 وتركت زهرة تشرح ملريضها ما ،استأذنت هند لتكمل عملها
ليه بعد يومني إا سوف تأيت إقالت لعمر . ة القادمةستفعله يف املر
شكرها مث قال . خريةأل وستكون تلك هي املرة ا،لتكمل عالجه

ذا كنت اتكلمت بعشم زيادةإسف آنا أ ":ا عنهوالدموع تنحدر رغم ."
 وهي ،لق يف عينيهاأ وكادت الدموع تت،ت دموعهأانفطر قلبها حني ر

 ما !سفةآنا اللي أ. "ة يف الرد عليهتؤنب نفسها على طريقتها اجلاف
 قالتها وهي متسك يده وتسلم عليه وتعده بأا ،"ضايقكأقصدتش 

   .ستتابع حالته حىت بعد أن تنهي احلقن يف املرة القادمة
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ذا اخترنا أمان امللجأ إثالث سنوات كانت هي الثمن الذي سندفعه 
شهيد – مصدر معلوماتنا مل يوضح لنا. على العيش يف تيه تلك اجلزيرة

 بل جعلين يف ،ن ننهي فترة احلبس تلكأ ماذا سيحدث بعد –العدالة
قد . شك من أن رقم ثالث سنوات هذا هو جمرد جزء من التجربة

 وعندما ندوس الزر ،يكون املطلوب هو دراسة كيفية وصولنا الختيار
وسنسمع صوت مذياع يقول لنا،و هناكأ هنا اسيضيء مصباح : 

  ."خرآ وحان الوقت جلزء ،هى اجلزء األول من التجربةانت"

 وكانت ال تزال نائمة يف حضين ،استيقظت من النوم قبل شادية
كان شعرها الناعم الكثيف يغطي وجهها وينساب . على غري العادة

مل أختيل قبل تلك . ىل صدري كجسر يصل بينناإ مث ميتد ،على كتفها
 كان حيتل تلك املساحة من  مناأينسان إ وهناك ،اجلزيرة أنين سأنام

شادية فعلت ذلك أو اجلزيرة أو . جسدي ويرمي ثقل رأسه على ذراعي
نام أن أن يتقبل أا يف روحي مسح جلسدي  وفتحت باب،التجربة نفسها

  .وهناك شخص ملتصق يب

" صباح اخلري ": ففتحت عينيها وقالت،أزحت الشعر عن وجهها 
و اخلطة أ يف الصدفة الً وجهها وسرحت قليتأملت. برقة مل أعهدها منها
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 ، وابتسمت هي حني الحظت تأملي هلا،ن ذا القربآلاليت وضعتنا ا
 فغريت املوضوع ،مل أكن أعرف ما السبب. فسألتين خبجل عن السبب

  .ا تشعر بأا على ما يرامإ فقالت ،صابة فخذهاإوسألتها عن 

 ،ش عن باب النفق كانت خطتنا أن نعرب اجلدول القريب ونفت
حني اقترحت . ا يف الطريق لن نفعل شيئً،ونرتله ونضغط الزر مباشرة

ن إ و،ن مهي على بطينإ وقالت ، رتين بطريقتها املعتادةالًوأأن نفطر 
  .  امللجأ جمهز بأطعمة ستكون يف الغالب أفضل من تلك الثمار

رى أنين ال إ فقلت هلا ،ا من هذا القرارذا كنت واثقًإا  سألتين عم
ن موضوع السنوات الثالث هذا هو أظن أنين أ و،ي فائدة من العنادأ

و الستفزاز قدرتنا على أا  جلعل االختيار صعب،جمرد جزء من التجربة
 ،خرى ترى ذلكألا هي اإ وقالت ،نت على كالميأم. التحدي

لكن سيكون من احلمق االستمرار ة،ا أننا مل نستسلم بسهولوترى أيض 
ذا كان إما يثري استفهامها هو ملاذا أتوا ا .  معركة ال طائل من ورائهايف

قلت هلا ! فلماذا جلبوها معه؟رضأل من اااملطلوب للتجربة ذكور 
م يريدون أن يقيموا قدريت على التحمل يف وجود مصدر إا مازح

   .للنكد األنثوي بالتأكيد

حىت .  التقينا وهي تضحك بدالل ألول مرة منذ،خبطتين بكفها
ن شرنقتينا قد أ ويبدو ،حلظات اهلدوء السابقة مل تكن مبثل هذا الصفاء

ول يوم أشعر من أكنت . كثرأ والسماح لنا باالقتراب ،بدأتا يف التفتت
 ،نا جتاه النساءأختذه أ مثل املوقف الذي ، جتاه الرجالان لديها موقفًأ

ة وهي النفور من اجلنس  لكن احملصلة واحد،سبابه املختلفةأكل منا له 
 . خرآلا
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 فسألتها ،ا تشعر بهملًأحسست ا تكتم أعندما حتاملت للوقوف 
نا أ خضنا فيه وبد،مشينا دوء حىت وصلنا للجدول. قالت ال شيء

عندما وصلنا .  ال متسك بنا العلقات املاصة للدماءحىتنعربه مسرعني 
وهي ترفع  صرخت بأمل ،ورفعت قدمها لتصعد من اجلدول لألرض

 فرفضت ،ن نستريحأصبت بالقلق وطلبت منها أ. رضألرجلها عن ا
 ،ن تصرخ ثانيةأمتار قبل أقل من ثالثة أمشينا . صرت على املشيأو

   .رض رافعة فخذها املصابألومتسك يب وهي تسقط على ا

 ، فوافقت وهي تتأمل،لقي نظرة على اجلرحأن أطلبت منها 
نيابه أثار عضة الذئب، كانت آىل إت نظر. ملس اجلرحأال أوتطلب مين 

 ئ مدمم سي وكانت اجلروح ترت بسائلٍ،اقد انغرست يف اللحم عميقً
لتها هل ميكن أن تعاود حماولة املشي أس.  وقد امحر اجللد حوهلا،الرائحة

سندت ظهرها على جذع أ.  فأومأت باإلجياب،الًن نستريح قليأبعد 
لى األرض وتتوسد  فتركتها تستلقي ع،حست بالتعبأ ،شجرة
حضروها معي لريوا قدريت أم إ الًمزح معها قائأ وأخذت ،فخذي

ملكان الذي تركنا إىل ان آلذهب اأفكر هل أكنت . على محلها يف النهاية
لنفق إىل ام نذهب أ ،و مرهم ينفعهاأفيه حقائبنا ألحبث عن حقنة 
   .وسنجد يف امللجأ كل ما حنتاجه

طالت استراحتنا وقتكأننا خاليني ،ا قضيناه يف الكالم واملزاحا كافي 
ن حتاول أطلبت منها .  أو حناول صرف القادم عن تفكرينا،من اهلموم

فأمسكت بذراعي وحتاملت على فخذها السليمة ،أن متشي متكئة علي 
 وكادت تقع ن حاولت املشي حىت تأوهت بصوت عالٍإما . حىت وقفت

مل يكن من . ستها ثانية ببطء لوال أن أمسكت ا وأجل،رضألعلى ا

t.me/qurssan



+                                                                    +  

 ١٤٦

 ،املمكن أن نتمكن من املشي وسط تلك األدغال وهي حبالتها تلك
  .خاصة وحنن قد نسينا مكان باب النفق

وأنا ال أدري ،ىل مكان حقائبناإا قررت أن أتركها وأذهب سريع 
كانت املسافة ال تقل عن ستة كيلومترات ذهابا . هل سأجدها أم ال

 وبدلت بني ،ذا أسرعت اخلطىإعلى األقل ساعة  تستغرق ،وايابا
ال بأ لكنين وعدا ، طلبت أال أتركها،كانت خائفة. السعي والعدو

 وأنه مهما كان ما سيقابلين يف الطريق فلن مينعين من العودة ،أغيب
 .ليها على وجه السرعةإ

حسست بأنين ال أ وجريت مبحاذاا حىت ،ضفة النهرإىل توجهت 
 وصرت أمشي مسرع اخلطى ، فهدأت من سرعيت،نفاسيأكاد ألتقط أ

 حىت ، فعدت للعدو ثانية،رأيت اخليمة من بعيد. كمتسابقي املشي
حبثت يف . ا للحقائب وكأا تبخرت لكنين مل أجد أثر،ملكانإىل اوصلت 

 مث عدت أنظر أسفل ، نظرت على امتداد ضفة النهر،املكان حوهلا
  .ال شيء وال حىت البلطة الصغريةالشجرة اليت حاولنا قطعها لكن 

 وقد خطر ببايل أن أستعملها كمحفة أنقل عليها ،مللمت اخليمة
سرعت أ. ال ساعتها مث حيلها احللَّ، مث أجرها حىت مدخل النفقة،شادي

وعددت اجلداول اليت ، النهرةا على ضفيف طريق العودة ومشيت أيض 
 كانت جالسة ،ليهاإوصلت . عربا حىت ال أفقد اجتاهي وأتوه عنها

 وحني انتبهت على وقع خطوايت رفعت ، وجهها بني كفيهاةدافن
  . بعينني تسحان الدموعيلَّإوجهها ونظرت 

ن األمل يف فخذها صار ال إ قالت ؟ وسألتها ملاذا تبكييلَّإضممتها 
ا كانت خائفة عليه ومرعوبة من فكرة أن تفقده بسبب حيلة أ و،يطاق
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 مث طبعت قبلة ،ربت على ظهرها وطمأنتها. اطفونجديدة يقوم ا اخل
  .ننا أوشكنا على النهايةإ وأقول ،اا عميقًخذ نفسآ وأنا ،على رأسها

 وطلبت منها أن تنتقل عليها ببطء مستعينة على ،فرشت اخليمة
مث تأوهت ثانية وتوقفت وتدفقت ،بدأت يف التحرك. ذراعيها وعلي 

 فجلست ،ضمها ثانية لعلها دأأطلبت مين أن . الدموع من عينيها
اعترتين يف . جوارها وأرحت رأسها على صدري وضممتها ثانية بقوة

 ، ما السببي دون أن أدر،تلك اللحظة رغبة عارمة يف البكاء أنا اآلخر
 الً فأبعدت رأسها قلي،تركت دموعي تنساب ويبدو أا شعرت يب

  .ىل وجهيإونظرت 

 وأشك ، ودموعنا تنساب،صمتخر بآلكنا ننظر أحدنا يف عني ا
وضعت يدي . نآلن كانوا يراقبوننا اإأم سيفهمون أي شيء مما حيدث 

ليها ثانية إ مث نظرت حولنا ونظرت ، فأراحته على كفي،على خدها
ا هامساقتربنا أكثر. نين لن أختلى عنهاأا ووعد،ا  فلثمت شفتيها سريع

 على ظهري  فمدت ذراعها ووضعته،مث أرجعت وجهي للوراء
  . وضمتين بقوة ورأسها على كتفي

 ويف تلك املرة ثبت ساقها اليمىن بيدي حىت ال ،حتركت ثانية
 كانت ،بعد وقت مضى كأنه دهر. تتحرك فخذها حركة مؤملة

أخذت زاوييت اخليمة . مستقرة فوق اخليمة املفرودة وجاهزة للتحرك
أنا  ":قالت هيحىت أمتار، و ثالثة أن يجرها ببطء مترأبيدي وبدأت 

 !"ول بدال ما نلف كدهألنك تدور على مكان باب النفق اإشايفة 
جلستها أقرب شجرة وأجرها حىت أ جعلتين ،ة نظر سديدةهكانت وج

  . حتتها
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 التقطت منها ،ا نعرفها جيد،كانت شجرة عامرة بثمار طيبة الطعم
تجمع حملت عيين القرود ت. ذهب للبحثأن أكلهما قبل أنا نأمثرتني وبد

 وفجأة بدأت ،لينا بتحفزإ وتنظر ،على أشجار مرتفعة بالقرب منا
 محيت شادية بظهري حىت متر تلك ، كأا حجارة،تقذفنا بثمار قاسية

جر شادية أمسكت بأطراف اخليمة وبدأت أ.  لكن القذف استمر،النوبة
قذفنا ثانية التقط أنفاسي فعاودوأجلست .  فتوقف قذف الثمارابعيد 

 . ركت توقفواوحني حت
 توقفت ثانية فعادوا يقذفوننا ،ا بعض الشيءمر غريبألكان ا

مشيت يف خط .  فتحركت فتوقفوا وكأم جيربونين على السري،بالثمار
متار وجدت أ لكن بعد عدة ،مامي مبعجزةأجد الباب أن أ الًمأمستقيم 
من  فجاءتنا الثمار ،خرى تقذفنا من االجتاه املعاكس فتوقفتأجمموعة 

ا بدا وكأم يلعبون مع. اال حني استدرت ميينإاالجتاهني ومل تتوقف 
 وكأن ما ينقصين هو بعض القرود انونة اليت ال جتد ،ويتسلون علينا

   .ةال قذفنا بثمار تؤمل ضربتها بشدإا تفعله شيئً

. خر مرةآا كما تركته مامنا مواربأفوجئنا يف النهاية بباب النفق 
 وطلبت منها ، ببطةقصى اتساعه مث دليت جسد شاديفتحت الباب أل

نزال حتت وابل من إلذنا انفَّ. ن ترتكز على السلم بساقها السليمةأ
نزلت على . كثر من كل ما مررنا بهأ اليت كانت توجعين ،صرخاا

نزلتها أ و،ألرض مث محلتهاإىل ا حىت وصلت ،السلم من على ميينها
ن أضغط الزر قبل أن أنا ومهمت بنفاسأجلسنا نلتقط . خرىألهي ا

   .ن القرود كانت توجهنا لفتحة النفقأ هل شعرت مثلها ب،تسألين

 كانت الًفع.. فتحت فمي غري مصدق كيف فاتتين تلك املالحظة
خرية من ألن تلك هي املرحلة اأم أهم متعجلون . توجهنا حنو النفق
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جد أعنف وال ن يعضها ذلك الذئب ذا الأا هل كان مطلوب. االختبار
ما الذي ،ملاذا يصرون على استسالمنا. لنفقإىل اال باللجوء إا هلا عالج 

 أليست التجربة تقصد باألساس لدراسة !يضريهم لو رفضنا الدخول
   . التحملىقدرتنا عل

 من اجل حتريرنا جزًءأن يكون هؤالء الذين ماتوا من أال ميكن أ
ن أ وكان املطلوب ، تومهنا ذلكنناإم أا هل ماتوا حق.. ايضأالتجربة 
ن نطيع فقط؛ أ املطلوب !ن السالمة يف اخلضوع وانتظار الفرجأيقنعونا ب

مر أل بل دراسة ما يتطلبه ا،ليس املطلوب دراسة قدرتنا على املقاومة
و أ وقد تكون تلك العضة مسممة ،ن شادية تعاينآلا. حىت خنضع

ضغط زر أخضع وأن أبد  عاجلها الأ ولكي ،بد من عالجها  وال،ملوثة
   .االستسالم

خضع هلم غري ثور يستخدمونه للتلقيح مث أماذا سأكون حني 
ال جمرد إ فهو ليس ،و حىت لو حافظوا على حياتهأ ،يعدمونه بعد ذلك

طَخازن نلكن ،ن خضعت هلمإسيجعلون مين هكذا بسهولة .  حقريف 
 ،خرىأ قتهم فسوف يعاملونين بطريقةرأذا رفضت االستسالم وإ

و أ مث يقتلونين ،"عينات التجارب"ا غريي من سيستخدمون واحد
   .يتركونين حسب ما يتراءى هلم

ن شادية على كان الغرض فاآلما ا يأ و،كانت املعطياتما ا يأ
لو كانت . ال اخلضوعإ وليس لدي خيار إلنقاذ حياا ،وشك املوت

ما وأن حياا هي أ ،حيايت هي اليت على احملك لكان من حقي االختيار
ن أتوجهت للزر وقبل . ستشريها حىتأ فليس مثة خيار ولن ،املهددة

ووصلت   ماذا لو نزعته من احلائط. ضغطه خطرت ببايل فكرةأ
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باألسالك اليت تفتح باب امللجأ بعد أن أفصل أي أسالك أخرى قد تغلق 
  .بواب النفقأ

وينهون  وسوف يقبضون علينا ،سيشاهدوننا نفعل ذلك بالطبع
 فلو أنين فعلت ، كان قرارهم مااأي. التجربة أو سيتركوننا مدة أخرى

سألت شادية . ذلك فسأكون قد أفسدت لعبتهم وعصيتهم حىت النهاية
نا أرد أتلعثمت و.  فوافقتين مث سألتين هل أفهم يف الكهرباء،عن رأيها

 الًش وكنت فا،عداديةإلنا يف اأا لكهربائي و فقد عملت صبي،عليها
  .قل من شهرينأ جعلت الرجل يطردين بعد ،بدرجة كبرية

لن حيدث شيء حىت لو وصلت  .."أنا واثقة بك" :ابتسمت وقالت
دسست السكني . املغزى أننا مل نلعب وفق قواعدهم.. سالك اخلاطئةألا

بني الزر واحلائط وعافرت فيه حىت خلعته ووجدت يف الداخل عدة 
نبوب أ تنتهي كلها يف ،ا سبعة أسالك عددا فوجد،أسالك متشابكة

ا جرب توصيلها معأ مث بدأت ،ا حبذرا واحدفصلتها واحد. يف احلائط
  .صل للترابط الصحيحأحىت 
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 تشبه  تلك املخاطر ولكن،ا باملخاطر بالطبعكان األمر حمفوفً
األمر . املخاطر اليت تتعرض هلا حني تنقل قطعة شطرنج نقلة مفاجئة

 ولعبيت اليوم ال خسارة فيها وال ،يه أنك ستخسر اللعبةوما ف
عالن موقف إمنا هي إ و،ىل نتيجة مفاجئةإحركيت لن تؤدي ... مكسب

 صورة ساخرة على فيس ، مظاهرة ال طائل من ورائها،جمرد استنكار
  .بوك أو فيديو مضاف عليه صوت ممثل هزيل

عمد أن  وكأن من وضعها ت،اكانت األسالك تشبه بعضها مجيع
ا عسري ا منذ صغريأ. اجيعل التالعبنا أكره الكهرباء وتوصيال، 

تلقاها من األسطى الذي أال بالصفعات اليت كنت إوال تذكرين سريا 
جربت توصيل اثنني . ستطيع استيعابهأكان يصر على تعليمي ما ال 

دون جدوى ال توجد أي ، مث الثالث هكذا،ول مع الثاينأل ا:امع 
ا غري تأوهات مكتومة من شادية تثري أعصايب مسع صوتأ ومل ،ابةاستج

  .وتشعرين بالعجز

تفحصت األسالك ثانية واحدويف النهاية اكتشفت أن أحد ،اا واحد 
ا كان وحيد. نبوبألاألسالك خمتلف من حيث الترتيب يف خروجه من ا
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واثنان ، واثنان على يساره،ا بالنسبة للبقية؛ اثنان على ميينهومركزي 
  . وهو الوحيد يف املنتصف،ن عند خمرجهماا كل اثنني متالصق،سفلهأ

 رأيت ،جربت توصيل السلك املركزي مع السلكني على ميينه
 الًانتظرت قلي. سالك مث ال شيءألشرارة خفيفة تنبعث من تالمس ا

ال إ ومل متض حلظات ،خرىألفسمعت صوت خرير قادم من الناحية ا
ا مين أن توصيلها كان هو ا ظنسالك سريعألفصلت ا. اواملاء يتدفق حنون

  .ان توقف متامأىل إا  وبالفعل هدأ خرير املاء تدرجيي،السبب

 ،وصلت السلك املركزي بعدها بالسلكني املوجودين أسفل منه
لكنين مسعت صوت ،خرآا وظهرت الشرارة ثانية وتوقعت تلك املرة فخ 

ا قاعة واسعة فيها دأ الباب ينفتح ببطء كاشفًب. طنني يتصاعد من باب امللجأ
صحت .  وطاولة طعام وثالثة أبواب، وأريكة وكراسي وثرية،عدة دواليب

ونزلت على ركبيت ،ا باإلجناز الذي حتققيف جذل وقفزت يف اهلواء سعيد 
اوضممت شادية وضمتين هي األخرى وهي تكاد ترقص فرح.  

الذي اتسخت أرضيته الالمعة ىل امللجأ إ حركتها ببطء حىت دخلنا 
محلتها وأجلستها على . بالوحل الذي علق مبالبسها من أرض النفق

ىل الدواليب إ حىت ال تؤملها فخذها مث نظرت ،األريكة حبذر شديد
  . حيتوي على مستلزمات طبيةيا عن الدوالب الذباحثً

أ مل ،ا فيه مالبس مطويةوجدت دوالباخرجها مؤقت،خر آا  ودوالب
تفحصتها كان على أغلبها . دوية ومراهم وحقنأ فيه ا وثالثً،ه أدواتفي
 ومن الواضح أم جهزوا كل شيء ليتناسب مع ،مساء باللغة العربيةأ
 وحقنة ،ا عليه عالج اجلروح احلادةا كان مكتوبأخذت مرمهً. قامتنا هناإ

ريكة اليت ألمام اأجلست على األرض . مكتوب عليها مسكن لآلالم
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ا من املرهم ووضعته على اجلرح  مث تناولت قدر،جسدها عليهافردت 
  .من خالل املزق املوجود يف بنطاهلا

هاته بس  ": فقالت، سألتها ملاذا،حبث عن مقصأطلبت مين أن 
 فأمسكته وشقت به ،أحضرت املقص من دوالب األدوات". والنيب

أشعر كنت أريد أن أفعل ذلك لكن كنت. ابنطاهلا وكشفت اجلرح متام 
. امت أن املوقف ال يستدعي حرج هي كانت أعقل مين وقي،باحلرج

ا تستطيع أن تضعها لنفسها دون إ قائلة ،ا من املرهمأخذت بيدها قدر
فردت املرهم على اجلرح حىت تغطى .  ألن يدي ثقيلة؛أن تتسبب بأمل

فتحت ،ىل اخللف وهي تزم شفتيها يف أملإ مث أرجعت رأسها ،امتام 
  .ضعه يف كتفها كما هو مرسوم على غالفهأقن وأردت أن احمل

 مبا ،ىل املقصإ فأشارت ،ا مينع احلقنكانت أكمامها الطويلة عائقً
 القميص الذي أوشك أن قصصت كم. معناه أنين أعرف ما ينبغي عمله

مل .  وأنا مترقب لتأثريه، مث غرست احلقنة يف كتفها،يبلى على جسدها
ن مل يكن إ و،امل قد قل متامألأحست على الفور أن ا فقد الًنتظر طويأ

 لكن ،ان املفترض أن هؤالء الناس متقدمون عنا كثريإقالت . قد تالشى
  .من الواضح أن الطب عندهم ال خيتلف عن الطب عندنا

 ، مبا هو آتالً فقد كان رأسي مشغو،مل أرد على تلك املالحظة
 ،نآلبد أم رأونا ا نه الإ و،ن احلدأة ال تقذف بالكتاكيتإقلت هلا 

 ،خطر ببايل أم رمبا أغلقوا علينا النفق. ا لناا جديدوأن لديهم خازوقً
 ، وصعدت السلم ورفعت الباب،فقمت بسرعة وعربت باب امللجأ

عيد حديثي عن اخلطة القادمة أليها وأنا إعدت . افوجدته ال يزال مفتوح
  .والكارثة اليت تنتظرنا بعد قليل
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ستمتع حلظة أتين بوضع كفها على فمي وهي تطلب مين أن قاطع
 فالنساء ،سكت وأنا متعجب ملوقفها. ليهاإوينا آباهلدوء والنظافة اليت 

ا يقدرن البالء قبل وقوعه ويفترضن أن ألف  هن دوم،ابدأليسوا كذلك 
نين سأقوم إقلت هلا . مصيبة ختتبئ خلف كل هدية مفاجئة من القدر

 فأومأت باملوافقة وهي تغمض ، تلك األبوابألستطلع ما خلف
  .عينيها كأا م بالنوم

ا  فتحرك جانب،فتحت الباب األول بواسطة زر موجود على ميينه
على اجلدار األمين أرفف كثرية ارتصت . ا عن ممر طويل ممتدكاشفً

 وعلى اليسار فتحة لغرفة ،حجامألشكال واألعليها معلبات خمتلفة ا
 تشبه ثالجات ،كشاك ذات أبواب زجاجيةأها عدة  وبعد،دون باب

دخلت . ا متتد على طول املمر الذي يقارب العشرين متر،العرض
 ،ا به موقد وحوضني ودواليب صغرية كانت مطبخ،الغرفة اجلانبية

  .حدامها مزودة بعجالتإوطاولتان صغريتان 

  فدخلت، فوجدت شادية قد نامت،ىل القاعة الرئيسيةإدراجي أعدت 
حضرت أ و،طباقأملطبخ وانتقيت بعض املعلبات ووضعتها يف إىل اثانية 

 ومألت دورق ماء ووضعت كل ذلك على الطاولة ذات ،زجاجيت عصري
  .يقظت شاديةأريكة وأل وجررا حىت وضعتها جوار ا،العجالت

 فأفاقت واعتدلت وهي ال ،نا أناديها برفقأربت على كتفها و
 رغم غرابة ، والتهمناه يف ثوان،ية الطعام لل وجهها لرؤ،تشعر بأمل

قمنا بعدها نستطلع الغرف الباقية كانت كل واحدة غرفة . طعمه علينا
انوم صغرية ومحامبه حوض استحمام كبريا فسيح  .ا كان احلمام مزود

  .  خرى جعلتنا منيز غرفتها عن غرفيتأبفوط ومالبس 
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وقفت أسفل .  ونغتسل مالبسنا الباليةريغيتدخل كل منا لغرفته ل
 وبقايا األشجار ،دراين وكل الوحل الذي علق يبأ كل الًالدش غاس

جففت نفسي حتت تيار هواء . ا مهومي متناسي،والعشب العالق بشعري
الًارتديت سروا.  وموضح بالرسم كيفية استخدامه، لذلكمعدا  داخلي

ا مرحيةأ غري ،ا من مادة تشبه قفازات األطباءمصنوعتترك ، امللمس 
الً فوقه ارتديت بنطا، على اجللدالًا خامانطباعا ملمسهما  وقميص

  . اتسعا بسهولة ألرتديهما مث التصقا جبسدي، لكنهما مطاطني،حريري
نا أ انتظرا و،خرجت من الغرفة كانت شادية ال تزال يف غرفتها

 ال ،ميان البحر درويشإلغنية أدندن أجالس على الكرسي الوثري 
ن حظي ليس إقول لنفسي أنا أدندن وأ كنت ،عرف ما الذي ذكرين اأ

فكاري الناقصة وتعدل قرارايت حنو أ ألن شادية معي تكمل ؛ذا السوء
حتمل أن أق طأنا مل أ و،يام السابقةألاستعذبت محل مهها يف ا. الصواب

كانت بيين وبينها حلظات قصرية .  حىت من تزوجتهن،هم امرأة من قبل
وضمات قصرية ،ا من الشغف، ملسات معدودة ملست روحيجد 

ا من الثانية  وقبلة استمرت جزًء،خمتلطة بالدموع ضمدت جروحي
   . ما مل تفعله قبالت طويلة سابقةلكنها فعلت يفَّ

ا  قميص،رتديهأفتحت باب غرفتها مرتدية نفس الزي الذي 
فالم أفتيات يف  كال،اا فاتنعطياها مظهرأ ملتصقني جبسدها الًوبنطا

 اللوايت يرتدين سترات جلدية سوداء ملتصقة ،اخليال العلمي
 وكان ال يزال به بعض ،اكانت قد تركت شعرها مكشوفً. جسادهنأب

 ،ن هذا الزي يصيبها باحلرجإ :رأتين أمامها فقالت يف خجل. البلل
  .صابتهاإ وطلبت أن تطمئنين على ،"ال عليك" :فقلت هلا

 ،ا للغايةمل قد صار بسيطًألن اإ وة، باملرهم ثانيا غطتهاإالت ق
وقفت . افضل مما لدينا كثريأن الطب عند هؤالء القوم قد يكون إو
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كان ما ا يأ : قالت يل،شعر برغبة قوية يف ضمهاأنا أواقتربت منها و
مريها أنين فارسها وإ قالت .اا سوف تقبله ما دمنا معإ ف،سيحدث

 ،فكر فيه عنهاأ قالت عين كل ما كنت ،وحهانين شفيت رإ و،املنقذ
   .نتظرهاأنا أقالت كل ما دار برأسي و

ضممتها دون خجل، دون خوف، وضمتين دون حتفظ ودون 
ن كانت تشعر إلتها أ وس، طالت ضمتنا وطالت وقفتنا،شعور بالذنب

ا لو ظلت واقفة هكذا عشر إ فقالت . فأجلسها لتستريح،ملألبا
 دمعت ،احتوا ضلوعي واحتواين ذارعاها. ملألساعات فلن تشعر با

رواحنا ومتاست أ يف حلظة تسامت ،عيين وشربت دموعي عيوا
   .نفاسناأ واختلطت ،قلوبنا

 ولذلك مل تدم ،ال مرة يف العمرإنسان إلكانت حلظة ال تزور ا
..  ال نزال واقفني حني مشمنا رائحة نفاذة تأيت من جهة النفقاكن. الًطوي

يت من اية أا من البخار تستطلع ما حيدث فوجدت سحبألجريت 
غالق باب إحاولت .  وهي مصدر تلك الرائحة النفاذة،النفق جتاهنا

طاوعها أمل . فعل فقد ال ينفتح ثانيةأال أامللجأ لكن شادية صرخت يب 
   .ال سنتيمترات قليلةإ وجذبت الباب بقوة لكنه مل يتحرك ،هذه املرة

غلقته أ مث ،ا من يدها وفتحت باب املطبخجريت حنوها وجذبته
. رفف املعلبات ننتظر ما سيحدثأرض جوار ألخلفنا وجلسنا على ا

ننا صرنا بأمان، قمنا وجلسنا أمرت دقائق ومل حيدث شيء حىت ظننت 
 حىت فوجئنا بالباب ينفتح فجأة ،داخل املطبخ منتظرين ما سيحدث

 وحنن حناول كتم ،عينناأا ونوفنأ ميأل ،آلخره والغاز يدخل دفعة واحدة
   .اظلمت الدنيا متامأنفاسنا دون جدوى حىت أ
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 "خراط البنات قد خرط جسمها"حني بلغت اخلامسة عشرة كان 
نوثة تصلح الرتداء زي أل كانت فتاة مكتملة ا،كما كانوا يقولون

كانت زهرة يف درس خصوصي عند مس آمال مدرسة اللغة . العرس
كثرهن أنضجهن وأ وهي ،ن ثالث فتيات يف بيت املدرسةجنليزية، كإلا

دخل زوج مس آمال عليهن وطلب منها أن دئ . الًبضاضة واكتما
خرجت آمال وابتسم الرجل هلن يف . الطفل فهو ال يكف عن البكاء

 مث وضع يده على زهرة ،ن جيتهدن يف املذاكرةألطف وطلب منهن 
   .وهو خيصها بالنصح

على أ كانت مسحة بيده على ضهرها من ،ةمل تكن ملسة طبيعي
امتقع وجهها . نه يقيس مدى اكتنازهأ وضغطة على حلمها ك،ألسفل

ن حتكي أخشيت . ا من باقي احلصة ومل تفهم شيئً،ومل تقدر على الكالم
ن أذا حترك فمعناه إ وأن احلجر ،ا هي املخطئةأا لوالدا فتتهمها بشيئً

يومان تشعر أا مقهورة كعبد مصلوب مضى . من جتلس عليه غري ثابتة
 فقالت هلا حكمة ،قصت حكايتها على جدا.. تأكل الطري من رأسه

ال اخلشا يا زهرة اخلشا يف إكله  ":نآلأثرت عليها من ذلك اليوم وحىت ا
   ". العارالرجالة يورث الفقر ويف البنات يورث
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ا ال ا مرعبا هلا شبحي موقف عدوأمن يومها وصار احلرج يف 
 :قالت هلا جدا.  وخاصة يف التعامل مع الرجال،ال العارإيترتب عليه 

" هنادي راحت يف الوبا" وأن ،مثال واضح" دعاء الكروان"ن فيلم إ
ختها أحبت نفس الرجل لكنها أ ، ال بسبب احلب،"خشا"ـ بسبب ال

  .  ال تستحي من صدهحىتكانت قوية مبا يكفي 

ان جمرد رد فعل من امرأة اعتادت حني صدت عمر ذه الطريقة ك
ا جتاوزت احلد ألكنها شعرت . يف مواجهة الرجال" خشا"ـ أن تكره ال
خر غري آ تلك الدموع ليست ألي سبب ،انه حيبها حقإ. هذه املرة

.  بل لوعة من عاشق صدته حمبوبته، ليست بسبب كرامة جرحية،احلب
بها من دون قيد ودون  شعرت بأنه حي،كثرأتلك املرة شعرت به أكثر و

   .حساب للربح من وراء هذا احلب

ليها من السنة إ ظل يتقرب ،ول كان زميلها يف اجلامعةألحبها ا 
 فهو ليس ، وقعت يف حبه بعد فترة رغم حتذيرات زميالا منه،الثالثة
نه يشرب السجائر ويتسكع مع فتيات أ غري ،وائل مثلهاألمن ا

. و هناأال ينظر هنا أ و، واالكتفاء ااشترطت عليه االلتزام. خرياتأ
 ،ما طائرا احلب املثالينيأ و،ظال فترة تقارب العامني حديث دفعتهما

اكتشفت . ن يتقدم هلا بعد انتهاء امتحانات السنة النهائيةأواتفقا على 
.  تزوره يف شقته بانتظام،نه يعرف فتاة ساقطةأقبل االمتحانات بقليل 

   .اا مرتبن تتزوج زواجأه احلب وسريته وتقرر كانت صدمة جعلتها تكر

نه مين عليها أرفضت الكثريين بعده، كان لكل واحد شرط وك
 ،ا يسهل مهمتها كزوجةن ختتار ختصصأ واحد يطلب ،باختيارها زوجة

 وثالث يشترط السفر للخليج ،نفاق راتبهاإخر يناقشها يف كيفية آو
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ن يكون له نصف راتبها أا يضأ ويشترط ،والتخلي عن السلك اجلامعي
  .ن سافراإ

يف النهاية خطن إ قال ،ت ملهندس متفتح العقل يف شركة مرموقةب
طفاهلم أجياب على إلن ترقيها يف اجلامعة سينعكس باإ و،عملها فخر له

 لكن تغري كل ذلك بعد وفاة ،اا كرميا هادئًكان كاحللم رقيقً. املستقبليني
رفض بشكل قاطع . مها املريضة معهماأش ن تعيأ وطلبها منه ،والدها

ن كل ما يقوله جمرد أا يف حلظة احتدام نقاشهما جعلها تفهم وقال كالم
   . لن تكون قابلة للتنفيذ،شعارات

مل تكن حاملة .  يف حياا يعطيها ما تتمناه يف الرجلالًمل جتد رج
 كانت فقط تريد ،تفكر يف احلب والرومانسية وحواديت الروايات

عمر . ا لكن هذا النوع انقرض غالب،ا حيتويها وخيلص هلا متفهمالًرج
 على  غريبٍ صافليها غري حبٍإي شيء حني يتحدث أال يقدم 

سطوري ال طائل من أنه موجود لكنه حب أ مل تعرف  حبٍ،فكارهاأ
 ،خرآنسان إ حيبها حبها كما ملأحدب نوتردام للجميلة، أ كحب ،ورائه

   .ا ميتأما كان حي أسواًءلكن ال جدوى من حبه 

كانت يف مساء اجلمعة تنتظر زيارة من مشرية صديقتها املقربة اليت 
مشرية صاحبة قصة احلب الوحيدة . مل تنقص املسافات قدر احلب بينهما
 تزوجا بعد التخرج وسافرا بعد ،يف دفعتها هي وزميلهما حممود

احلكايات وتتشعب  تتعدد ،جازة الصيفإتراها كل عام يف . املاجستري
جاءت وحدها هذه املرة بدون . مواضيع النميمة عن هذه وذاك

 ،م زهرة قد بترت ساقها من فترة قصريةأن أ رمبا ألا تعلم ،والدألا
   .طفالألوجو البيت ال حيتمل صخب ا
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 وال تزال هي املكان ،يام الدراسةأال تزال غرفتها كما هي منذ 
 واحدة على :ا كانتا تذاكران سوياملفضل ملشرية للجلوس معها منذ

 وصوت مشرية يعلو ويهبط وهي ،ريكةألخرى على األ وا،السرير
  .  وزهرة تذاكر بعينها فقط،تعيد الكالم وحتفظه

صار .. افتحت مشرية قلبها وبدأت تشكو؛ حممود مل يعد حممود
ة أ وعفة المر،رضهأنه سنة اهللا يف أيفكر يف التعدد ويذكرها كل يوم 

ا يريد قصة حب استمرت مخسة عشر عام. ى حتتاج الزوج والسندخرأ
ىل إ مث تعداه ،ا يف البدايةمر مزاحألكان ا. ن يكللها بزوجة جديدةأ

شعال النار إ والتبجح بأا قد تعيد ،التصريح بأمهية خطوة كتلك
   .املطفأة بني قلبيهما حني تدخل امرأة جديدة

ا كهذا ا مل تفتح موضوعأ و،ن مشرية معتزة بنفسهاأكانت تعلم 
ا ال تذكر آخر مرة كان بينهما شغف يف إقالت . إال حني فاض ا

مدت زهرة . ن احلياة يف السعودية قضت على هذا الشغفأالعالقة و
ن تأكل منه قبل أن تقول أ وتقسم عليها ،ا حملىيدها وهي تناوهلا كعكً

ذكرا . شخاصألمان وا بل بالز،ن فقدان الشغف ال عالقة له باملكانإ
 واليت تزوجت ،احيانأبصديقتهما الثالثة اليت كانت تأيت لتذاكر معهما 

سوأ أزجيتها .  وسافرت بعد انتهاء االمتياز مباشرة،كرب منهاأا طبيب
والده أقل حممود يتحمل أل رجل يف حياا مثل عدمه على ا،منها
   .ال جبسده فقطإما هذا فلم يكن معها أ ،معي

نه حىت ذلك اجلسد إ وهي تقول ،ت مشرية ضحكة عابسةضحك
ا اشتكت هلا من ذلك ذات مرةأ و،ا مافقط مل يقم بدوره يوم،ا إ و

 وكررت مجلتها ،ن مشريةآلمل تشعر معه بذلك الشغف الذي تفتقده ا
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 ىنا بقأ ،نيت دقيت الشغف كام سنةاقل ألعلى ا ":باحلرف حني قالت
   ".ف وال شغتتاشر سنة ال دقت شغ ربعأ

خريات أا كزميالت ا مل تتصرف يومأكانت حتب يف مشرية 
 وعليها التنازل يف ،ن تتزوجأنه ينقصها أ ويذكرا ،يعاملنها بتعاطف

 أو اللوايت خيشني على أسرهن من احلسد فيطلن الشكوى ،سبيل ذلك
ال  و،ا مل تفسده غرية الفتياتكانت حتبها حب. هلا وخيبئن أطفاهلن منها

و أ وال البحث عن نقائص يف األخرى للحديث عنها ،تنافسهن
   .للمعايرة ا

ن لديها حكاية مثرية إ :–"يأم عل"ا من وهي تناوهلا طبقً–قالت 
ا يف فساد ا ستكون سببإخذت منها الطبق وهي تقول ألالهتمام، 

ن أقصت عليها ما حدث مع عمر منذ .  مث سألتها عن احلكاية،محيتها
حتدثت عن . ىل أن بكى حني صدته واعتذاره هلاإىل عيادا إقريبه جاء 

ا مرتبكة املشاعر جتاه أ و،انه حيبها صدقًأ و،انه يعرفها جيدأحساسها بإ
   .ذلك الفيض من العشق الذي غمرها به

 رغم علمه ،وىلألال يكمل جلسة احلقن اأحكت هلا كيف تعمد 
ن تنتظر جللسة تالية فقط لكي أجاها  وكيف تر،اضافيإا ملًأنه سيتحمل أب

 وعن ، حكت عن انطباعها عن الرواية اليت كتبها،يراها ويسامرها
 وكأا ،مور بينه وبني بطلة الروايةألضيقها حني قرأت كيف تطورت ا

   .تغار عليه رغم يقينها أن احلكاية خيالية

 فنهرا ، مث ضحكت، قالتها مشرية بابتسامة عاطفية!"يا خبتك"
حست أا إ :قالت مشرية. هرة وهي تقول هلا ليس هذا وقت املزاحز

ن هذا النوع أ و،بضربات قلبها تزيد بسبب الطريقة اليت تتكلم ا عنه
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ا جربت ألا تعتربها حمظوظة أ و،من العشق مل تبصر مثله من قبل
   .حساس ولو مرةإلذلك ا

يف حباط مشرية إن أم أسرحت ببصرها وفكرت هل هذا صحيح 
 هل تستسلم لشعورها وتكف عن ؟نآلحياا الزوجية هو ما يتكلم ا

 وتنسى عيون الًن تنسى كربياءها قليأذلك الصراع بينها وبني ذاا و
ن أ اذًإ عليها ؟ن تنهي عالجهأذا زارته بعد إا  اليت ستتساءل حتم،الناس
ا ذا عاش سليمإ وما ،ذا ماتإا عن التفكري يف العواقب يضأتكف 

   .صابتهإا بسبب و نفسيأا ا جسديو عاش معاقًأعاىف م

 ،ن احلكاية كلها تشبه اخليالإيقظتها مشرية من شرودها بقوهلا أ
 لطول تفكريها يف الً فال مربر أص،وجيب أال تأخذها على حممل اجلد

نه أ رد ، ألا ال جيوز أن تفكر يف رجل ذه الطريقة؛هذا املوضوع
 فهي ال تنصحها مببادلته ، لو كان الرجل حيبها حبقحىت. أبدى حبه هلا

 لكن القرارات املترتبة ،ن املشاعر اردة ليس منها ضررأل ؛االهتمام
   .عليها بعد ذلك هي ما قد يسبب كارثة
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 كانت الرؤية ،فتحت عيين وأنا أشعر بصداع فظيع حيتل رأسي

ا على كرسي كنت جالس. اا فشيئً مث بدأت تتضح شيئً،ضبابية يف البداية
 بل كنت ،ا باملعىن املفهوم مل يكن قيد،ذراعاي مقيدتان وقدماي

 ،جواري كانت شادية مقيدة كذلك. ملتصقا بالكرسي بطريقة مل أفهمها
 وكان الباب ، كنا يف القاعة الرئيسية للملجأ،لكنها مل تستيقظ بعد

ا كما هواخلارجي مفتوح،يقفان على ا فلمحت شبحني نظرت ملي 
 . جانيب الباب وقفة عسكرية

ويتبعها منهما، على رتبة أ يبدو أا ،دخلت من الباب امرأة
كانت . حدمها أنثىأ حليقي الرأس لكنين تبينت أن ،خرانآحارسان 

 وكانت حتتفظ ،املرأة هلا نفس املالمح املميزة اليت رأيتها يف الباقني
 ،يلّ بصرامةإ نظرت ،يهاىل كتفإبشعرها اعد الذي يصل بالكاد 

   !"ا ما بفعلتك تلكلعلك تظن أنك حققت انتصار ":وقالت
 ، وشددت ذراعي من قيده دون جدوى،ليها بغيظإنظرت 

 ،ها ببطءيفتحت شادية عين. ن ال جدوىأوأشارت هي بيدها حمذرة 
 ؟ ومن هؤالء؟لين ماذا حدثأ وتس،وهي تنظر بدهشة لكل ما حييط ا

   .ت منا املرأة الصمت يف صرامةرد طلبأوقبل أن 
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ا فوق  ووضعت ساقً،ا فجلست عليهحضرت هلا احلارسة كرسيأ
غبياء تدخلوا يف جتربتنا ألن هناك بعض اأفهم أ ": وهي تقول،خرىألا

 وقالت ،مل أرد عليها" ا غريبةفكارأ اكميسأ ووضعوا يف ر،املشتركة
جتاهلتها املرأة . قتلهما لا كافي أن غباءهم مل يكن مربر:شادية يف غيظ

ريبناوسألتنا بصرامة عم ا أخربنا به الرجل الذي حاول.   

ننا لن خنربها بأي إ وقالت ،فتح فميأن أردت عليها شادية قبل  
م أخربونا إ فقلت هلا ، ابتسمت املرأة بسخرية وأعادت السؤال.شيء

. درتال مع نسلهم من النيان–حنن األرضني–م يريدون خلط نسلنا أ
ياك إ ": وقالت املرأة،جتهم وجه املرأة واقتربت مين احلارسة وصفعتين

 :اتلمظ غيظًأ فسألتها وأنا ،"ن تقول تلك التسمية املهينة مرة أخرىأ
ما تلك الكلمة أ ،و األديتينيأوائل ألا" : فقالت؟"اذًإقول عنكم أماذا "

ا معانوائل جمرد ن األأ وك، تعطي لألرضيني أفضليةفتحمل يف طيا
لينا وهي تزم فمها العريض إ مث مالت لألمام ونظرت ،"اقل تطورأبشر 

   .وتقطب جبهتها املائلة وسألتنا ثانية

 فالكالم الذي كنت ،اا مدبلجنين أشاهد فيلمأخطر ببايل حلظتها 
ن ما أ كدت أسأهلا لكنين تذكرت ،مسعه مل يكن يطابق حركات شفتيهاأ

نكم إقالوا  ":ا فقلت هلا ساخر،ز غريبنسمعه هو ترمجة من جها
 ويبدو يل أنك حتتجزينين ،لقح بعض نساء كوكبكمأتريدون مين أن 

م أنك أ ":عدت رأسي للخلف وأنا أقولأ مث ،"ن لتنايل السبق بينهنآلا
ن املرأة أ لوال ،كادت احلارسة تصفعين ثانية". جتاوزت سن اخلصوبة

   .ن مل أتكلمإا ستعذب شادية أ مث هددتين ،وقفتها بنظرة صارمةأ

و ال أن تعرف أ فأنا ال يهمين ،مل يكن املوضوع يستحق التهديد 
ا من تلك الشمطاء وحارستها اليت صفعتين نا فقط كنت مستفزّأ ،تعرف
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 إننا سنقول كل شيء :قالت شادية وهي تسبقين باحلديث. دون سبب
اعلى شرط أن ختربنا باحلقيقة ما دام كالمهم كذب.   

 فقصت عليها شادية كل ما قاله لنا ،هزت املرأة رأسها موافقة
 وما ،دوات معهمأينا ألت هل رأ وس،الرجل، مل يبد على املرأة الرضا

 قلنا هلا هذا كل ،و وعدنا بالعودة ثانيةأطلعنا على خطة ما قد أذا كان إ
 اأا خريأحسست ألتها حىت أسأ وأكملت ،مل تبد مقتنعة بعد.. ما نعرفه
هناك  ": فقالت املرأة،سألتها شادية عن احلقيقة. جاباتناإلنت أقد اطم

خر آل والبعض ا، بعضه يعرفه كل الناس،الكثري مما قالوه لكما حقيقي
ننا أ لكن احلقيقة اليت ال جدال فيها ،جمرد شكوك ونظريات مؤامرة

  وأننا سنسترد مساحة كبرية،مألىل كوكبنا اإن نفتح باب العودة أننوي 
   ."رضيأن حبوايل ثالمثئة مليون آلرض يقدر عدد ساكنيها األمن ا

 ،رض ينوون احتالهلاألي قطعة من األتها بفضول عن أس 
هل أا سيفعلونه بلتها شادية عمأ فس،جابة عن هذا السؤالإلفرفضت ا

 وقفت املرأة ، سيبيدومان كانوإ وما ،خذهاأرض اليت ينوون ألا
 حنن مثلكمننا مهج أهل تظنني  ":ولونظرت حنوها بغضب وهي تق

حنن ..  ال يسمح لنا باازر تلك،صحاب حضارة وقيم ودين راقأ
 لكي نعرف ، هلااجراء جتارب كتلك اليت خنضعكمإنتجشم عناء 

 الذين سيكونون يف نطاق ،رضينيألالوسيلة املثلى للسيطرة على ا
مر زميتكم ألن ينتهي اأ وبعد ،سنحارب من حياربوننا.. وطننا األم

 يقدر عددهم ،ن يكون هناك مهاجرونأمر الواقع نتوقع ألورضاكم با
ن نتعايش مع مئة ومخسني أننا ينبغي أ لكن هذا يعين ،ابالنصف تقريب

ن نتوقع أ جيب ، نريدهم خاضعني لقوانيننا وقواعدنا،رضيأمليون 
د فراأهناك جتارب على .. طرقكم يف املقاومة وااللتفاف على القواعد
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عشرة ولكل إىل  وعلى مجاعات يصل عددها ا،زواج مثلكمأوعلى 
   ."جتربة مستويات متعددة

هلا عن تلك القيم اليت تسمح هلم أ وتسةكادت شادية جتادهلا ثاني
 ، لكنين قاطعتها،رضهم والسيطرة عليهمأ واحتالل ،بتهجري بشر

م لَثرية وِمثلة كأفاجلدال لن يفيد وستعايرنا بتارخينا البشري املمتلئ ب
حد يقدر على أا وال ن من يفعلون ما تقوله حرفيآلهناك او !؟التاريخ

سألتها كيف اختارونا وكيف يوفقون بني البشر املختلفني . املساس م
ا يف مر عشوائيألكان ا": الذين خيضعون لتجربة واحدة مجاعية فقالت

 بينكم مكانيات اليت تسمح بزرع جواسيسإلليس لدينا ا.. البداية
ا طورمت  لكن منذ عقدين تقريب،ينقلون لنا تفاصيل حياتكم الدقيقة

ت النقلة ء مث جا،نترنت اليت مسحت لنا مبعرفة الكثريإلشبكات ا
 تكشف كل جوانب حياتكم ،الكربى حني ابتكرمت وسائل للتواصل

هم هو كيف تستجيبون لضغوط حقيقية غري أل لكن يظل ا،اتقريب
الجتماعية لذلك استمرت التجارب لكن مع انتقائية العمل والعالقات ا

   ."فضل للعيناتأ

ا إا  فقلت هلا معترض،ن تقول عنا عيناتأكان يستفزين بشدة 
ن تسمينا أ وهي تصر على ،غضبت ألنين استخدمت اسم النياندرتال

ن تقول عنا ما أنه حيق هلا أ و،"مسىألاجلنس ا"م إ فقالت ،عينات
خالقهم جتعلهم عادلني يف معاملتهم أن إ قالت .تشاء وليس العكس

   .ن نتساوى مأ لكن ال تعين ،معنا

ال أ.. ا فهذا الكوكب يبدو مرحياذًإسألتها شادية عن الدافع يئهم 
و أ وحلل مشكلة التيلومري املتناقص ،ن يستعينوا ببشر للتزاوجأميكن 
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إىل ن العودة أ الًصدقون فعيم أم أحىت استخدام جينام دون خطفهم 
 واملاليني ،الًهلي حقيقي فعإلمر األن اأجابت املرأة بأ ؟هليإمر أألرض ا

 ،ن هذا الكوكب يتداعىأا يضأ لكن املشكلة ،يؤمنون به ومتعصبون له
كثر من أ تكلفهم ،عوامألالف من اآنه مير بكارثة ضخمة كل بضعة أو

ن قد آلالقرنني من ان الكارثة املتوقعة بعد ما يقارب أو. ثلثي السكان
   .ىل انقراضهمإتؤدي 

ن من انقرضوا أ وال يعلمون ،ننا انقرضناأالناس عندك يظنون "
 والذين ارتكب قومك ،رضألسالفنا الذين رفضوا مغادرة اأهم 

 فتحت ،" ومع ذلك لن نعاملكم باملثل،فنوهمأ حىت ،املذابح حبقهم
جدادنا منذ عشرات أرتكبه ا ا من تلك املرأة اليت حتملنا ذنبالًفمي مذهو

عرف ما أن أريد أ كنت ،جادهلاأ ن ولكنين ل،لوف من السننيألا
رض وأهل الفضاء ألهل اأ وليذهب ،نا وشاديةأ معي ةخطوم التالي

   .ىل اجلحيمإ

 لكن شادية انسحبت من لساا ،هلا عن التايلأسأن أكدت 
ا عاديني ناسأارون م خيتأردت املرأة . وسألتها عن كيفية اختيارهم لنا

 ،صحاب القدرات اخلاصةأو أ وليسوا من املشاهري ،غري عسكريني
وهذا ما ،ن هذا ما يهمهمأل ؛اخيتارون رجل الشارع العادي جد 

 وأن الناس العاديني يظهرون قدرات استثنائية ،سيبقى حتت حكمهم
ن يعرفوا ما مدى تلك أحني يوضعون حتت ضغط قوي ويريدون 

  . القدرات

 ا، بسيطًاكان املطلوب اختيار ":وجهت حديثها يل وهي تقول
 ولكنك من ضمن اموعة اليت اختارت ،وىلألوهذا هو لب املرحلة ا
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".  وعليه ستدخالن ضمن املرحلة الثانية،التفكري خارج قواعد اللعبة
  . هلا عن ماهية تلك املرحلة الثانيةأسأنا أ و،و هكذا ظننتأاصفر وجهي 

خرج أ ف،ىل احلارس الثاينإشارت أابتسمت بغموض و ،مل جتبين
 وضغط عليه فانفكت لصقتنا ،ا من جيبه يشبه الرميوت الصغريشيئً

م من أ من شخص التفاصيلن تعرفا أتريدان  ": مث قالت،بالكراسي
 مل تنتظر ردنا فقد كانت اإلجابة بديهية !"فضلأفيديو التوجيهات 

 مث الً صمتت قلي،..."املباشر هلذانكما تفضالن احلديث أيبدو  ":فقالت
حد املشرفني أسيأيت لكما " : فخرج وهي تقول،حلارسإىل اشارت أ

   ."على التجربة ليشرح لكما

 كأننا ،سبها وهي تتعامل ببساطةأعصايب تفلت وكدت أكادت 
متقبلني متاما استشفت ما يعتمل أوك. كانتما ا ا لوضعنا يف جتربة أي

 اللوم يقع ،نك السبب يف متديد التجربةأ تنس ال ": فقالت،داخلي
ن جتيب أن تطلب شادية منها أ قبل ،رد عليهاأ كدت !"عليك وحدك

نت أاألسئلة ال تنتهي يا عزيزيت  ": فقالت بفراغ صرب،خريأعلى سؤال 
كثر تركيب يثري أ فأنت تتعاملني يف مهنتك مع ،علم مين ومنه ذاأ

   .غري مستوعب ملقصدهاليها إ نظرت ،"التساؤل والدهشة

 والحظت ، وهي تشيح بعينيها عين،ارتبكت شادية وامحر وجهها
 يف تصرفات اسرارأيبدو أن هناك  ":املرأة ذلك فقالت ضاحكة

 ملاذا مل ،ابدأستوعب أنا لن أ.. رضيني لن نعرفها مهما قمنا بتجاربألا
 نأوشكتما أخر وآتقل لك عن حقيقة عملها وأنتما هنا يف كوكب 

 ونظرت حنو شادية ،فهم معىن كالمهاأ مل !"تصريا زوجا حب ظريفني
 جراحة مخ تتعامل مع ،زميلتك يف التجربة ":كملت املرأةأبتساؤل ف
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نت حبوض أ تفك اجلمجمة وتركبها كما تفعل ،عقد تركيب يف الكونأ
   ."استحمام

 وصدمت قليب طريقتها يف املقارنة بني ،عقدت لساين املفاجأة
ن هو نفس آلغرب شيء واجهته على اجلزيرة حىت اأكان . عملينا

كرب مصدر للصدمة تعرضي أمل يكن . فهمه طيلة عمريأالشيء الذي مل 
 ،ليه من ذئب ضخمإو صعق قليب بتيار كهربائي سرى ألسيل جارف 

 استسلمت هلا ووهبتها ثقيت اليت امرأة بل كان كذب ،قرر مدربه تأديبه
   .هبها المرأة قطأمل 
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جاءت امرأة ثانية ترتدي زيأا وتبدو ا مغايرا من األوىلصغر سن، 
ن زاوية فمها تقترب أنين أحسست أ لدرجة ،وكانت ابتسامتها واسعة

و أبدأت أرى االختالف يف املالمح بني هؤالء النياندرتال . ذنيهاأمن 
.  فم هذها منقل اتساعأ لكن ،ايضأ فاملرأة األوىل فمها واسع ،وائلألا

لينا كأا متلي علينا شروط تعاقد مكتوبة إكانت قليلة الكالم تتحدث 
   .يف صك خفي

هنا يف اجلزيرة بال وسيلة خروج منها ملدة ثالث  يتركونناسوف 
ا إلخاللنا بالقواعد اليت وضعت  عقابيجراًءإ ويعترب طول املدة ،سنوات
 لكن املؤن لن تكون ،ا كمأوى فقطسيتركون امللجأ مفتوح. النا سابقً
علينا أن ندبر معيشتنا هنا بكامل .  وال املاء وال األضواء،موجودة

 فقط حنن ، ولن يكون هناك أي تدخل منهم،حريتنا ملدة ثالث سنوات
 منها املفترس والسام وغري :والطبيعية واحليوانات العادية غري املدربة

نفسنا باملوارد أج نفسنا وعالأ وحنن فقط املسؤولون عن محاية ،املؤذ
 سيتم ،كمال السنوات الثالثإذا استطعنا إ. الطبيعية على اجلزيرة

   .ىل األرض ساملنيإعادتنا إ
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سيكون من حقنا طلب املساعدة أربع مرات فقط خالل املدة 
 وليست مساعدة على ، وهي مساعدة وقتية حلل ظرف معني،بأكملها

ة يتم الضغط سيكون هناك زر خمصص لطلب املساعد. مدى طويل
ربع أذا قمنا بالضغط على الزر إ.  وستأيت فرقة املساعدة يف احلال،عليه

 وستكون املرة ،مرات سنكون قد استنفدنا فرصنا يف طلب املساعدة
   .عالن استسالم مناإاخلامسة 

عالن االستسالم سيتم أخذنا ملنشأة تابعة ملؤسسة األحباث إبعد 
رضيني الذين فشلو يف أل مع بقية اىل برنامجإ وسيتم ضمنا ،العسكرية

ننا أ أي ،برنامج يتضمن دجمنا ضمن أجهزة الدعم لديهم. التجربة
كأن التاريخ واحد هنا ويف . سنكون ضمن وحدات عسكرية غري قتالية

 فعلها ،جتنيد الشعوب الضعيفة ضمن جيوش الدولة الغازية.. رضألا
   . عرب التاريخجنليز والترك وكل الشعوب املستعمرةإلالرومان وا

ا  ولوال أن املرأة أعطتنا كتيب،استمعت لكل هذا بنصف عقل 
يلخص ما قالته وبه بعض املعلومات عن اجلزيرة ملا تذكرت اصغري 

 وملاذا مل ؟ وملاذا كذبت علي، مبا فعلته شاديةالًعقلي كان مشغو. اشيئً
 بقينا مأ عدنا لألرض ؟نآلىل اإتشاركين يف أي شيء يذكر عن حياا 

 وهل أحبتين أم فقط ؟هنا ما الفارق الذي سيصنعه هذا يف عالقتنا
   ؟اطمأنت يل وجرفتها اللحظة

كيد أل لكن ا،مل أكن حددت حىت تلك اللحظة ماهية شعوري حنوها
 مل أكن ساعتها أمحل ذلك اهلم والقلق الذي ،أنين تركت نفسي هلا
و أ ، قريب مين للغايةنسانإ كنت أتعامل معها ك،يساورين جتاه أي امرأة

   .  خر باملعىن احلريف للكلمةآلنصفي ا.. خر من نفسيآكأا جزء 
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 وأن األمر ال ،قد يشعر من يسمعين أنين أبالغ يف ردة فعلي
د ع مل ن،يستحق؛ مل يكن بيننا اتفاق مكتوب وال حىت كلمة صرحية

 لكن األمر عندي أكرب من كل ، مل نكن يف قصة حب،بعضنا بشيء
ي مشاعر أخر بدون آل سالح حيمي أحدنا ظهر اهب أننا رفيقي. كذل
ملفترض أن يكون بيننا حد أدىن من الثقة جيعلها اليس من أ ،ضافيةإ

   .تقول يل من هي على األقل

 ،ننا خاسران على أي حالإليها وهي تقول للعاملة بغضب إانتبهت 
 تستطيع  ولن،فحياا سوف تدمر حني تعود بعد ثالث سنوات كاملة

 أمها املريضة لن ، ستفقد وظيفتها ويهجرها أهلها،ين كانتأأن تثبت 
.  وابنة شقيقتها املسكينة ستضيع بني بيوت األقرباء،جتد رعاية كافية

ذا كانت تريد البقاء هنا إ و،ن هذا ليس من شأمإ :قالت املرأة
   .واالنضمام للعمل من أول يوم فعليها فقط أن تقول ذلك

 ،ي واحلارسان وانصرفا ومعهما احلارسان على البابتركتنا ه
اختفوا مجيعتركتها .  وعدنا وحدنا على اجلزيرة كما اعتدناا يف ثوان

 كأن كل ، وألقيت جبسدي على الفراش خايل الذهن،ودخلت غرفيت
حيايت على تلك اجلزيرة هي مرآة حليايت على . شيء صار بال معىن

 ،متلكها من قبلألك قدرات مل متأ رغم أنين فيها كنت ،األرض
ا مل خيطر ببايل حتديهاوحتديت صعاب،قليب واحد لكن ،ا قلبا مهزوز 

 يعافه ا قلب،يعيش يف جحيم من الدونية والفقد والوحدة واخلوف
   .ن ميوتأ رغم أنه يتمىن لقاءه مرة واحدة قبل ،احلب

بدأ . انطفأ النور عدا من مصباح دقيق للغاية يف ركن يف السقف
 وال حىت ،نا راقد بال نية لشيءأاملالعني يف تنفيذ بنود جتربتهم احلقرية و
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طرقات على الباب قطعت حالة السكون . رد التفكري فيما سنفعله
 ويطلب مين ،ا يناديينا منكسر وصوت شادية خافت،اليت كنت فيها

 مث ، صمتت وابتعدت خطواا!"دكتورة.... مليش نفس يا. "اخلروج
   !" اخرج..رجوكأ ":عادت بعد قليل وقالت

 ،ضاءةإلتبني مالحمها من ضعف اأفتحت الباب كانت واقفة ال 
كانت تقف كمذنب ال . لكن الدموع كانت تلمع يف عينيها وعلى خدها

. جابةإلال رجاء خائب ال ينتظر اإ ،ميلك حجة يف الدفاع عن نفسه
ط كرجل يرى امرأة تصرف فقأن أ و،نسى كل ما مر بناأن أطلبت مين 

قالت و ، ألنين لن أفهم،ا لن تربر ما فعلتهإ ت وقال،من قريته يف حمنة
خر آلنقذ اأننا شركاء وكالنا إ :بصوت ميزج نربات التحدي بنربات األمل

   .كمال شراكتنا فقطإ تطلب مين غري  وال،وساعده

ام خرج ألنأن أ فرجتين ،الًنام قليأن تتركين أوافقتها وطلبت منها 
 من سينام اذًإ.  فهي لن تستطيع النوم وحدها يف هذا املكان،يف اخلارج

ن أ  ألنين رجل جيب علياألرض؟ هلريكة ومن سينام على ألعلى ا
ن تتنازل وتنام هي على أم ميكنها أجلها أرض من ألحتمل النوم على اأ
 كلغة املرأة اليت كانت تتحدث ، كان هذا هو سؤايل بلغة باردة؟رضألا
   .نذ قليلم

ن أ و، اىل جوار باب الغرفةةريكألن حترك اأيف النهاية اقترحت 
وافقتها بذات اللهجة . اترك الباب مفتوحأنام على فراشي وأتتركين 
ي أو قالت أو بررت أا اعتذرت أا منها؛ لو شتعل غيظًأنا أ و،الباردة

يام أل لكنها كانت تبكي وتتعامل بغطرسة ا،عيد التفكريأشيء جيعلين 
   .ن تعتذر عن كذاأتطلب املساعدة وتأىب . وىل يف نفس الوقتألا
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 ودخلت ،ريكةألن ساعدا يف حتريك اأرقدت على فراشي بعد 
يتغري . ا وفيها هي كثريالًفكر يف مصرينا قليأ. ن نتبادل كلمةأدون 

 ،لعنهاأ و،رثي هلاأ. فكري ناحيتها عشر مرات يف الثانية الواحدة
 والتمس لقليب السالمة من ،التمس هلا العذر مرةو ،دينهاأ و،عذرهاوأ

   .عواقب التسليم هلا مرات

 هي واحدة منهن ،قول لنفسي لن تكون هي االستثناء بني النساءأ
ن إ وتقول لنفسها ، كلما كان ذلك يف صاحلها،حتترف الكذب وتربره
مل ن الرجال خملوقات خبيثة ال ينبغي التعاإ و،الكذب حيلة الضعفاء

م وسواسي املرضي الذي أعود وأ مث ،و حبسن نيةأمعهم بصدق 
   .فكارألنه هو السبب وراء تلك اأجناب بإلمنعين من احلب ومن ا

ائط ووجهي ناحية جتاه احل ظهري ،مينألا على جانيب اكنت نائم
 حني ، ورأسي ميوج بألف فكرة،حاول النومأ مغمض العينني ،الباب

 مبنتهى ، صدري وتنام على ذراعي هكذافوجئت ا تدس وجهها يف
ضمها بنفس أحيطها بذراعي وأ وجدتين ،البساطة وبنفس البساطة

 وكأننا ،سألأمل تتربر ومل . يام املاضيةألالطريقة اليت كنا ننام ا خالل ا
  . ن منذ مئة عام ختاصما وعادا دون مربراعاشق

.. نها بعدخذ حقي مآ هكذا؛ مل نا مضحوك عليأتكلم فأن أفكرت 
 ،تكلمأن أزفرت دون . مور هكذا لسابق عهدها ببساطةألكيف تعود ا

 وهي ،ا بصوت عالٍ مث انقلبت حنيب،نفاسهاأوتنهدت هي مث تسارعت 
سود مع أ واندفعت حتكي عن تاريخ هلا ،"سفة يا عمرآنا أ ":تقول

 يف  وأا كذبت علي، وكيف أا مل تعد تأمن لرجل منذ زمن،الرجال
   .حداث فلم جتد فرصة لتقول يل ما حدثأل مث جرفتنا ا،بدايةال
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 لكين شعرت ا تنسكب على قليب ،بكت ودموع النساء قد ختدع
رد أا ال كنت صامت. ال ألا تفتقدينإا مل تسكب أذين بأوتوشوش يف 

ا مما ا مل تستوعب كثريإ تقدر على الكالم، قالأ ال ،ال بضمي هلاإ
ا كانت تفكر فقط يف قليب الذي أ و،اليت شرحت التجربةقالته العاملة 

 وتفكر يف الطريقة اليت ستصلح ا ما انكسر ،سيتغري بعد ما حدث
   .بيننا

خذت أ ،عذرهاأنين أ و،ن ال مشكلةأا وقلت هلا خريأتكلمت 
 فقلت ،بداأ ا لن تكذب عليأ وتقسم يل حلفين بكل عزيز وغالٍستت

ن نفكر يف أننا ينبغي إ وقالت ،مل تكف عن الكالم. "ال بأس" :هلا ثانيةً
ن أ وكأا مل تفهم ، وخطتنا وكأننا ينقصنا الوقت، وفيما سنفعله،الغد

ضغط أنا أقلت هلا و" ىختمدي بقا. "ن نصربأكل ما هو مطلوب منا هو 
ا ألول مرة إ وهي تقول ، فضحكت ضحكة رائقة،سها يف صدريأر

اجتد هذا اللفظ ممتع.  
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 وعدته بزيارة مهمتها،سبوع منذ أن زارته زهرة وأكملت أمضى 
أعطته رقم هاتفها وطلبت منه أال . أخرى قريبة دون أن حتدد موعدا

 ووعدته بأا ستكمل قراءة روايته ،يتردد يف طلب مشورا يف أي حلظة
مل تطل جلستها معه . كلما حالفها احلظ ووجدت بعض الوقت لفتحها

 لكنه يكاد جيزم ،ليوم وأحس ا متوترة تتجنب النظر يف عينيهيف هذا ا
أا كانت تتمىن لو جلست وقتا أطول وأن داخلها الكثري تريد أن تقوله 

  .لكن متنع نفسها

هو وابن عمه . بداأزاره ابن عمه زيارة مفاجئة مل يكن يتوقعها 
ين كانا احلفيدين الذكر.  وزادت مع الوقت،ن منذ الطفولةاخصيم

ا ا بينهما مقارنة تنتهي دوم وكانت دوم،الوحيدين للحاج عوض اهللا
جربه أبوه يف أكثر من صنعة وهو . لصاحل ابن عمه ما جعل عمر ميقته

خته أيام دراسته يف املعهد الثانوي أيف بيته أو حني كان يف بيت 
  . ومل يفلح يف صنعة واحدة،األزهري

مات . اية دراسته اجلامعيةالقاهرة من بدإىل ترك حمافظته وذهب 
 وكان ابن عمه جيرب حظه هنا ،أبوه وهو يف السنة الثانية يف اجلامعة
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ا  وشيئً، حىت اشتغل يف زراعة السمك،ن يغادر القريةأ دون ،وهناك
فضل من أ ومل يكن ينفك على التأكيد بأنه ،ا بدأت حياته تتحسنفشيئً
 كلمات مقعرة  وليس عنده سوى،ا يذكر الذي مل يعرف جناحعمر

يقوهلا ليبدي للناس أنه أكثر فهماا وتعليم.  

 ويف اليوم ،ى عمر بواجب العزاء ثالثة أيام بعد وفاة عمه وفَّ
. الرابع اقترح عليه ابن عمه أن يشاركه يف مزرعة مسك ليوسع أعماله

 ويف ،الًوافق عمر واشترط عليه لو خسرت املزرعة أن يسترد ماله كام
. قل من املتعارف عليهاأت سريضى بنسبة من الربح املقابل لو كسب

 وطالب عمر ، وخسرا الكثري،حدث ما كان خيشاه ومتت سرقة املزرعة
 ، واجتمع الكبار وحكموا بينهما،بنقوده ومل يوافق ابن عمه بالشرط

 فقد رأى أم حيابون ابن عمه ألنه يعيش ،لكن عمر مل يعجبه احلكم
  .بينهم

 المه ،كثر من مثان سنواتأرية من يومها منذ  انقطعت عالقته بالق
 رمبا كان ميكن أن يتجاوز ، مل يقتنع أنه خمطئ،الكثريون على غضبه
 لكنه مع ابن عمه ،ا آخر لو كان شريكه شخص،ويسامح يف خسارته

  . من الغرية وسوء الظنالًا طويكان حيمل تارخيً

أحس . سبوع والثالثة كانت هذا األ، من قبلني زاره ابن عمه مرت
حضر أ جلس ابن عمه معه بعد أن ،عمر بعدم ارتياح مل يدر ما سببه

 ومضى ،ا اخلمسة عشر عاماكرب ذأل وجلب معه ابنه ا،زيارة سخية
 ، وأنه الشقيق الوحيد ألبيه،مام ابنه عن احلب بينه وبني عمرأحيكي 

مكثت زيارما . والولد مبتسم ابتسامة عريضة خالية من أي دفء
 ومل يطل ،كان عمر خالهلا ينتظر ليعرف سبب عدم ارتياحهساعة 
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 وأنه ال ينبغي أن يترك ،دارة دكانهإانتظاره فقد فاحته ابن عمه يف 
ا فيتعلمون السرقةللغرباء ماله سائب.  

 لكن مل خيطر ،علم أن ابن عمه هو أول وارثيه يف حال وفاتهيكان 
ا منه بن عمه جبفاء طالب فرد على ا،بباله أن يكون هذا هو سبب الزيارة

. هلهأكثر من بعض أ وأنه يأمتن الغرباء ،أال يشغل باله بإدارة الدكان
 قاهلا البن عمه ،"موت وبيع الدكان بالصنايعية اللي فيهأبقى استىن ملا إ"

 : فرد ابن عمه بصوت نزل لزجا على أذنه،وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة
 وغلطك فيا ،نك تطيبإنا يهمنا حإ ..أخوياربنا يديك طولة العمر يا "
  ".نا مسامح فيهأ

 وعمر يشيعهما بتمتمة مليئة ،تركه وانصرف وابنه يف ذيله
ا بال  البعض يقول عنه مغرور: حولهنيكان أهل بلدته منقسم. باللعنات

 والقليل يرونه على ،ا ال حيب الناسخرون يرونه براويآل وا،سبب
الً ملواحقيقته شخصمن كل شيءا حمبطًا وحيد .  

 صحراء  ومل ترتوِ،ال حني كان على اجلزيرةإمل يتغري شعوره باحلياة 
خيشى أن يصارحها باحلقيقة . ال حني كانت هي تنام بني ذراعيهإروحه 

ليمة وجيعلها تبكي احلب الوحيد الذي مأل أ فيهديها ذكرى ،مث ميوت
باجلنون خيشى أن يعيش ويذكرها فال تتذكر وتصده أو تتهمه . حياا

غري ،ا على الدنيا والناسا حانقًويعود حلياته املقيتة قبل اجلزيرة وحيد 
  .ىل جانب تشوهات روحهإ تشوهات حروقه الًن سيعيش حامآلنه اأ

زاره الطبيب األجنيب؛ أوىل حالته اهتمامن نوعية حروقه ألا ا خاص
 ،قا أليامه األوىل بعد احلرطلب منهم صور. كانت غريبة وخمتلفة
ي أصابة وتوزيعها ال يتماشى مع إلا ألن شكل اوحني رآها كان حائر

  .الًه قبآشيء ر
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 ووقف مع أطبائه يف غرفة ،طلب منهم أن يكشفوا جروحه
 ويتابع يف اهتمام ،ا فوق بزته الفاخرة يرتدي كيسا بالستيكي،الغيار

ا كان بعض جروحه نظيفً. زالة األربطة واألغطية من على جروحهإ
 ،كان الطبيب من أصول عربية. ضها ال يزال مغطى بأنسجة ضارةوبع

 فسأله بعربية متكسرة عن ،ن يتفاهم معه بشكل مباشرأوكان حياول 
ن إ" :تربم الرجل من رده وقال. نه ال يذكرإ فقال عمر ،سبب حروقه

 ولكن عمر مل يغري ،"صابته ال خيدم عالجهإفصاحه عن طريقة إعدم 
  .من كالمه

يبدو أنك عميل سري يا  ":الًته حتدث معه الرجل قائبعد مناظر
 لكن ، وهذا حقك،صابتكإحد سبب أ وال تريد أن يعرف ،سيد عمر

أعجبت .. طباؤك هنا يقومون مبجهود رائع يف عالجكأعلى العموم 
رغم حتفظي عليها يف ،ا بالطريقة اليت استخدمت لتسكني آالمكجد 

 ، وهي غري متوفرة يف مصر،جلدىل بدائل إأنت حتتاج . حالة كحالتك
لذي اقترحته على االبديل . ورباأومرتفعة الثمن للغاية حىت مبقاييسنا يف 

 ،جراء عمليات ترقيع حلروقك تكون صغريةإطبائك هو البدء مباشرة بأ
ا ا يغطي جراحك مؤقتا يعطيك جلد متربعامكن أن جيدوأذا إو

  ."فستتحسن فرصك يف النجاة

 ويف حال ،ه يف النجاة يف حال وجود متربعسأله عمر عن فرص
 من الًن قليأ و،ن حالته ليست ذا السوءإ فقال الرجل ،عدم وجوده

 خاصة ،ا جدالًمر جناته حمتمأضايف والدعم املادي سيجعالن إلاهود ا
وربا لديهم بنك جلد يصدره أم يف إقال له . ذا تربع له أحدهم جبلدإ
ا جيعله  وقد يستغرق شحنه وقت،ايضأمرتفع الثمن  لكنه ،ىل بالد العاملإ

  .غري مفيد حني يصله
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طبائه أكان يشرح لعمر بعربيته املتكسرة مث جييب عن أسئلة 
 وال ،صوات نقاشهم تطرق مسعهأغمض عمر عينيه وأ ،باإلجنليزية

ا ا واثقًا هادئًا دافئًا مميزنثويأا انتبه فجأة حني مسع صوت. يفهم منها الكثري
ليها إنظر .  ويعرف بصاحبته ودورها يف عالج عمر،يتكلم باإلجنليزية

 والرجل يرد عليها ويسأهلا ،وهي تتكلم وتتناقش مع الرجل يف حالته
 ،ر لرأيهاظِّ تني وه،كان يشعر بالفخر. ا بكالمها ويبتسم معجب،بدوره

ا غالبا تقنع الرجل بطريقتها يف عالج األملواعتقد أ.  

 قامت زهرة بتغيري تفصيلتني ،تغيريها أجبديات روحه إىلضافة إ
خر ملتصق آأوهلما أنه تقبل أن ينام وهناك شخص . صغريتني يف حياته

ألول مرة ينظر بفخر ). معه( وثانيهما أنه ال يغار من املرأة اليت ،به
  . المرأة يف حياته وال يضايقه أنه يرى قدرا وحضورها

 وهي تقول لنفسها ،وجلست جوارهانتهى املرور وانصرف الرجل 
 أوهلما االطمئنان على حالته من :ا قررت زيارته اليوم لسببني مهمنيإ

 وما الذي فعله ا ، تريد أن تفهم ماذا حيدثا والثاين أ،ذلك الرجل
عضاءه احليوية مسوم أذلك الرجل البائس الراقد على فراش تلتهم 

  . احلروق وتبعاته

ثرت على أ وأن احلادثة ،ادثة غريبة منذ فترةا مرت حبإقالت له 
 مل ميألها ، وأن مثة فجوة داخلها تركتها تلك احلادثة،نظرا للحياة

ا استشارت طبيبتها النفسية لتفهم ما سبب أخربته أ. ال وجودهإشيء 
 وملاذا يتردد كالمهما يف ذهنها بعد أن ،تعلقها به وراحتها حني تراه

كانت تشعر حني جتالسه أا . كالم قااله منذ زمن وكأنه تكملة ل،متشي
ما مل ختربه به وأخربت طبيبتها به أا وهي . تفعل ذلك منذ زمن طويل
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مل . تنصرف عنه تشعر لوهلة أن من الطبيعي أن تقبله قبل أن تنصرف
ا ا يدرس معها وحبيب تراه صديقً،حالمها رجل حيااأختربه أا تراه يف 

  .ا يضمها يف فراش صغرية زرقاء وعاشقًيقبلها أسفل شجر

 أو أن ، يف طفولتهاا مرحدأنه يشبه إأخربته أن طبيبتها قالت 
ا  لكن الطبيبة مل تفسر ملاذا هو أيض،طريقته مثل طريقة أبيها أو جدها

مل ختربه أا قالت . ا لن تزوره ثانيةإ وملاذا بكى حني قالت ،متعلق ا
 ،ينبع من افتقادها للحب وضياعه من بني يديهان تعلقها به قد أا يضأ

 الً وأن جتاوا الغريب مع مشاعره ليس دلي،ا وجدتهأحني ظنت 
 ،منا جمرد تعلق بلحظة غريبة عليها خاصةإ و،ن مشاعرها حقيقيةأعلى 

ا مل تتعافوأا من احلادث الذي تعرضت له نفسي.  

ليهما إون تأيت تنظر كانت مسترسلة معه يف احلديث غري مكترثة لعي
 وال إلطراء هند عن طيبتها اليت جعلتها تزور ،باستغراب وتنصرف

 الًطراء الذي محل يف طياته تساؤإل وهو ا،أت مهمتها معهقد عمر و
سألته عن طفولته وهل بالفعل . ليه اليومإعن السبب الذي أتى ا 

تلك  وكيف استطاع مع ؟حاول أن يتعلم أكثر من صنعة وفشل فيها
  ؟اا مث كاتبالظروف أن يكون قارئً

 وأراد أن ،ا يف حتصيل العلمقص هلا عن أبيه الذي كان يراه ضعيفً
يكون له صنعة توعن خيبة أمله املتكررة يف ،يه عاقبة الفشل يف العلمق 

س األسطى منهئا بعد أن يابنه الوحيد وهو خيرج من كل صنعة مطرود .
 وينال بذلك ،لة ويقرأها أثناء عملهكيف كان يشتري القصص املستعم

تقريعا وأحيانخطائه اليت جنمت عن قلة تركيزه يف أا بسبب ا ضرب
  . العمل
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صيب به حني كان يساعد أنه إ وقال ،ىل جرح يف جبهتهإأشار 
ّوأنه فتح رأسه ألنه ثبت صامولة بشكل خاطئ،ا يف عملهميكانيكي  .

 وديده بطرده من البلدة بسبب بوه بشتم امليكانيكيأحكى هلا كيف قام 
 رغم أن هذا األب الطيب ذاته هو من قضى ليلة ،قسوته على ابنه

   .بأكملها يضربه قبلها بأسبوع

ا  ضحك وقص عليها كيف خبأ نقود!"أكيد كنت عامل مصيبة"
نفق ثالثة أ ،كانت مثاين جنيهات. ياها منحة يف مدرستهإكانوا قد أعطوه 

 وحني عرف أبوه أقام ، وأضاع مخسة،القصصمنها كاملة على شراء 
ا كانت الطفلة إضحكت وهي تقول . حمرقة للكتب وحفل تأديب له

.  مل يضرا أبوها مرة، املتفوقة اليت يشيد الكل ا،املدللة يف بيت أبيها
عدادية يعمل عند إل كان يف ا!"مقولتلكيش ع العلقة الكبرية"

 وباع باخلطأ ،يقرأ قصة كالعادة وكان جيلس يف الدكان و،الكهربائي
مل يصدق األسطى وأصر أنه .  أن يقبض الثمني ونس،ا مثينةأغراض

ن ابنه ترىب إ وقال ،بوه اام الرجلأمل يقبل . سرقه وطالب أباه باملال
م بيت شرفأ و،اجيد،ن الولد أخطأ لكنه ليس إ الً وأعطاه املال قائ
 ومل يكن يعلم أن ،ا بدفاعه عنهبيه فخورألبيت مع إىل اذهب . اسارقً

   .علقة حمترمة كانت يف انتظاره

 ويصف ما حدث ،ضحكت على طريقته وهو يصف العلقة
إىل  وأنه يستعد للذهاب ، وكان يتكلم كأن كل جروحه طابت،بعدها

ا ولن يشعر أن عمره ا أو نادمقال هلا لو أنه مات فلن يكون حزين. بيته
  . ان تكفي ليموت راضيآل بقرا ا وأن ساعة،انقضى بال جدوى

 ؟يه السببإ.. ليه ":قالت والصوت يغادر حنجرا بصعوبة
 قالتها !"ن فيه حاجة ناقصة مش فامهاهاإ حاسة !هتجنن يا عمر
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ا إسألته عن شادية وقالت . والدموع تتألق يف عينيها من فرط احلرية
ية حقيقي وليس ن الكالم احللو بينها وبني عمر الذي يف الرواأتشعر 

حيانا تعيد قراءة حلظاما املشحونة مرات أا أ و،خيال مؤلف
ن تصرف شادية معه هو إقالت .  وكأا جتتر ذكريات عاشتها،ومرات

 رغم ،التصرف الطبيعي الذي كانت ستفعله لو أا يف موقفها
النوم يف عن ا ناهيك  غريبالًاستهجاا الشديد لكون فتاة تقبل رج

  .حضنه

 تركتها تنقاد لكفه وهي ، مل جتذا منه،مد يده وأمسك يدها
ليه مبزيج من الفزع والدهشة وشفتاها إعيناها تنظران . حائرة مضطربة

اختفت الغرفة .  وحبات من العرق البارد تتفصد من جبينها،مرتعدتان
. طباء واملمرضات وبقية املرضىأل واختفى ا،وأجهزا وستائرها
شجار مورقة وضفة ر وشالل أتشفى وحل حملها تالشت جدران املس
  . بعيد وهو وهي فقط

 وقال له بصوت ، فأفاقت ونزعت يدها،طبع على كفها قبلة
ىل إن تطيل النظر أ طلب منها ؟"نت مني؟ ايهإنت عملت ا ":ضارع
نه مغطى أىل صدره وتنسى إن تنظر أ ، أن تتأمل األلق يف دموعه،عينيه

طلب منها أن تتذكر ما بني سطور . ن تتذكر وأن حتاول أ،بالضمادات
 وخوفها وذكائها ، وأن حتاول اكتشاف روحها يف كلمات شادية،روايته

ن تربط النقاط ببعضها وترسم صورة مكتملة أ. وحسن تصرفها
 وأا هي اليت ،ليها لتكتشف أا تنظر يف مرآة صافيةإ مث تنظر ،لشادية

 قلبه وتتوزع كلمات بني خرجت من بيتها ذات يوم لتسكن غرفة يف
  .  صفحات قصته
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 مل ،مضى ما يقارب الشهر منذ أن تركنا هؤالء املالعني ومضوا
ننا وجدنا الكثري من إ بل إنين أستطيع أن أقول ،يكن األمر ذا السوء

يام األوىل القليلة كنت أخرج وحدي حىت أتركها أليف ا. الراحة واملتعة
وجنحت ،مأل املياه من اجلدول القريبأالثمار و أجلب ،التتعاىف متام 

بعد ذلك صارت خترج معي . مرتني يف اصطياد فرائس لنأكل حلمها
ىل إخر اليوم آ ونعود ،ا على ضفة النهر وجنلس أحيان،نتجول يف الغابة

  .مهجعنا حنكي ونتسامر

ا بالكامليف ذلك الشهر قصت عليا ، تفاصيل حياوكأ 
 كيف يقصت عل.  اليت كانت ختبئ عين حقيقتهاتعوضين عن الفترة

 وكيف كانت تواجه وتتحدى زمالءها ،كانت تعاين يف بداية مهنتها
 ، وكيف كانت ادن وختضع ألساتذا املتعجرفني،ومرؤوسيها

 ناهيك ،والذين يرى الكثري منهم أا ال تصلح للجراحة بصفة عامة
اليت جلست فيها تبكي عددت يل مئات املرات . عصابألجراحة اعن 

 يف احلمام يف أي مكان تضمن فيه ،فاقةإل يف غرفة ا،وحيدة يف املكتب
كنت أنا أول رجل يرى دموعها بعد . أال يرى أحد دموعها وال ضعفها

  .أبيها الراحل وأول رجل تغفو على صدره منذ ولدت
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 قررنا أن ،يوم أن قلت هلا أحبك للمرة األوىل كنا على الشاطئ
 كانت قد استطاعت أن تولف ،ا بني ماء البحر وشي اللحممنقضي يو

ا أكثر تشكيلة من األوراق والثمار تعطي للحم على هذه اجلزيرة طعم
 بني اكان احليوان الذي قررت اصطياده ذلك اليوم كائن. قابلية لألكل

حني رآين وقف بتحد .  وكانت قرونه متشعبة وحادة،التيس والوعل
ا وأنا أراه يتجهز  أن تقف بعيدة فطلبت من شادي،حيك حوافره باألرض

للهجوم علي.  

يلَّإ وقبل أن يصل ،ا قرونه حنو بطينجرى التيس حنوي مشرع 
هززته ثانية . ملت جانبا وملسته بالصاعق الكهربائي لكنه مل يعمل

 وحيك يلَّإوجربته والتيس قد جتاوزين ووقف أسفل شجرة قريبة ينظر 
أمسكت بالسكني . فاليت منه أصاب قرنه باحلكةإ كأن ،قرنه جبذعها

 لكنه بعد ،ا هلجومه التايلالذي كنت أمحله معي لتقطيع األغصان متهيئً
 ومسعت شادية تتنهد ،اى حك قرنه استدار ومشى بتؤدة مبتعدأن أ

ا  ووقف متحدييلَّإا فالتفت  لكنين صرخت عليه متحدي،شاكرة را
  .ةرض بقوأليرفس ا

 ركض حنوي وركضت حنوه ،كرين يتنازعان منطقة نفوذ كنا كذ
 جرحته دون أن ،نا أضربه بالسكني ضربة خائبةأمث ملت جبانيب و

ال أحاول تقمص دور أ وهي تقول يل نادت شادية علي. تضعفه حىت
التفت .  وأن نبحث عن طريدة يف مستوى قدراتنا،رجل الغابة القوي

جريت حنوه . وقد استفزه صراخهاليها وجرى حنوها هذه املرة إالتيس 
خطأت كالعادة فقفزت أ حاولت طعن رقبته لكين ،يلَّإوهو غري منتبه 

افوق ضهره وأوقعته أرض.  
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 وأنا ،ن حتضر السكنيأكان حياول التملص مين حني طلبت منها 
فاجأتين شادية حني .  حوله فسيفلت مين منيأخشى لو أفلت ذراع

 يف رقبته وذحبته كأا جزار يف اقتربت بسرعة وغرست هي السكني
ىل أن إه علي وهو حياول التملص مرارا ءأخذ التيس يفرغ دما. املذبح

  . مهدت حركته يف النهاية

 ، جررناه معا حىت الشاطئ مث طلبت منها مبتسما أن تسلخه هي
 ،استنكرت طليب. نزل املاء أغسل الدماء عن جسدي ومالبسيأريثما 

 وقد ،مور اليت تشبه عملهاألن تتوىل اأ وعليها ،حةا جراإفقلت هلا 
  . أثبتت قدرها على غرس السكني يف احليوانات بسهولة

يلَّ إ وهي تنظر ،تقلب فيها بطريقة ساخرةأنزلت للمياه وأخذت 
خرجت .  وهي تسلخ احليوان ببساطة كأا تقلم أظافرها،وتضحك

ذكره ألنين أي تضحك مل  فقالت كالما وه،الًمن املاء واقتربت منها مبت
قالت . هتف بأعلى صويت يف تلك اللحظة وأقول أحبكأن أكنت أريد 

ا أا تعلم وإ قالت !" حببك!حببك يا شادية ": قلت؟"يهإفيه ؟ مالك"
وقاهلا صدري الذي ضمها، قالتها عيوين وشفيت،امسعتها مين كثري ، 

  .  لقلبهاالًوصو قالتها دموعي وكانت أكثر ،وكفي اليت احتوت خديها

ال أ طلبت مين أن أغمض عيين و؟"يعين مفرقش معاكي تسمعيها"
 مث سألتين هل ،"حببك ": فقالت، أغمضتهما،أفتحهما مهما حدث

 مث ، طلبت أن أبقي عيين مغمضتني، فأومأت باإلجياب،أحسستها
 مث سألتين بأيهما شعرت ، وقبلتها قبلة طويلة،أمسكت كفي وفتحته

 فقط ، فتحت عيين ومل أرد،عبت أذين ما مل تستوعبه كفيهل استو. كثرأ
  .افكر يف ذلك احلب الذي مل أختيله يومأتركتهما تطوفان حول وجهها وأنا 
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ا مل تشعر من قبل بأمان كالذي تشعر إقالت وكأا تتكلم بلساين 
 وأا على ،ا مل تسمح من قبل لعواطفها أن تنجرف هكذاأ و،به معي

 ونكون حنن فيها آدم ،نعيش على تلك اجلزيرة لألبداستعداد أن 
كانت . ون علينا هذه اجلزيرةؤ يزوجنا اهللا وينعم علينا بأبناء ميل،وحواء

 سألتها هل تقبل أن ،أول مرة أتقبل فكرة األبوة وأشعر أنين أمتناها
 وحىت تقوم ، فأجابت أنا زوجتك من اآلن؟تكون زوجيت على األرض

   ".أقبل يا سيدة الدنيا وملكة هذه اجلزيرة: "فقلت ؟ فهل تقبل،الساعة

كانت أول . صدرهاجفلت منها حني ملست أغبنا يف قبلة طويلة 
 وهي ، بوجه حممر من شدة اخلجليلَّإ نظرت ،مرة أفعل ذلك معها

 ضحكت ، قلت هلا لقد بدأنا للتو طقوس الزواج؟"ماذا تفعل" :تسألين
ت بدوري وقصصت عليها ضحك. نين أخيفها هكذاإبتوتر وقالت 

ا يف املرحلة كنت طالب.  فيها صدر فتاة أيام مراهقيتأملسحكاية أول مرة 
 كم مهنة ، فقاطعتين وهي تسأل، وكنت أساعد مبيض حمارة،الثانوية

عدادي واثنني يف إ ثالثة يف :مخسة ": فضحكت وقلت هلا؟فشلت فيها
نتظر أ و،نرتب املؤأنين كنت وحدي إ الً مث أكملت قائ،"ثانوي

 وهي ابنة قريب لصاحب ،األسطى حني صعدت فتاة يل بالشاي
 كنا نتبادل نظرات ذات مغزى ، حتضر لنا األكل والشاي بانتظام،البيت

  .كلما جاءت

ن يفاجئين صوت األسطى أ قبل  ما حدث بيين وبني الفتاة،مل أدر
ها آ ر، فابتعدنا عن بعضنا بسرعة وجرت خارجة،ا السلمصاعد

نكر أ الًا خجكنت واقفً. فطلب منها بضيق أن تنظف مالبسهاالرجل 
ن كفي مرسومان على صدرها إ فصفعين الرجل وهو يقول ،نين ملستهاأ

  . مث طردين شر طردة،مسنت العالقة يف يديألببقايا ا
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كنت بتلعب بديلك  ": مث سألتين،قت يف نوبة من الضحكرِغَ
ا  وأن الفتاة دفعتين دفع،خر مرةآا كانت أول وأقسمت هلا أ ؟"كتري

قصى أ وأنين يف ، السابقتنيال زوجيتإنين مل أملس نساء أ و،لذلك
 مل ،نا أقبلهاأحلظات احلميمية معهما مل أشعر بنصف ما شعرت به و

قالتها مث رجتين أن ،"مصدقاك. "ا بضمة احتوتين مثل ضمتهاأشعر أبد 
نين لن أ فأقسمت هلا ، وأال أدفعها لشيء ليست مستعدة له،أمتهل عليها

  .ضها ألي ضغط من أي نوعرع ولن أُ،أخذهلا

 يوم ئ،كنا حناول كل بضعة أيام أن نغري عادتنا يوم على الشاط
كانت األيام تسقينا من حلوها دون . خر عند سفح اجلبلآ و،على النهر

.  فلم تفعل الدنيا معي هكذا من قبل، وكان هذا األمر يقلقين،كدر
 ومل يطل ةوة جديدلْب خيل النياندرتال بتعهدهم ويتحفونا بِكنت أتوقع أن

  .انتظاري

 وقد نصبنا ، وكنا معسكرين وسط الغابة،كان النهار قد انتصف
 ،كنا قد تناولنا وجبة من مثار مشوية. خيمة بني شجرتني كبريتني

 فأجذب ،داعبهاأ وأنا نائم يف حجرها ،وجلسنا داخل اخليمة نتسامر
 مث أسكت ، مث تشد نفسها من يدي لتعتدل ثانية،قبلهاوجهها حنوي أل
عاشقان ال ميلكان غري ، تقبلين مث تتملص من ذراعيفتميل هي علي 
   . الوقت الطويل

 وصياح حيوانات خمتلفة ، فجأة مسعنا صوت ضجة يف اخلارج
 خرجنا من اخليمة فوجدنا حيوانات كثرية تندفع حنونا ،األصوات

التصقنا بالشجرة الكبرية . رب من وحش ما كأا ،بسرعة كبرية
تأهبت للصعود .  مث رفعت شادية لتجلس على غصن قريب،اخلالية
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بدوري حني اصطدم بساقي ذلك احليوان ذو اجللد املدرع فسقطت 
اأرض.  

كانت هناك رائحة دخان يف اجلو وطيور يف السماء تطري مبتعدة يف 
.  وشادية تشري يل أن أصعد،ليه احليواناتإنفس االجتاه الذي تطري 

 وأننا جيب أن رب يف ،أخربين حدسي بأن صعود الشجرة غري صائب
انفس االجتاه حنن أيض .ا جيري والنار صدقت حدسي حني رأيت تيس

  .غصان اجلافة أثناء جريهألمشتعلة جبسده ينقلها ليعض ا

 غري أن ،ا زالت جتريمأنزلت شادية من على الشجرة واحليوانات 
 من أن نتبع احليوانات جتاه الشرق الًجرينا لكن بد. الًضها كان مشتعبع

 غري ، كانت تبدو خطوة صائبة وقتها،جرينا جتاه اجلنوب حنو ملجئنا
نه إ وقالت شادية ،أننا حني اقتربنا من امللجأ وجدنا النريان تفصلنا عنه

  . ن األدخنةمن حظنا ألننا لو دخلناه وامتدت النريان فوقنا ملتنا خمتنقني م

 قطيع ،غرينا اجتاهنا وعدونا يف قطيع واحد مع بقية احليوانات
ال القرود اليت كانت إ ،ربع كان معناأجناس كل ما ميشي على ألمتنوع ا

كنا جنري الهثني متقطعي . تقفز من شجرة ألخرى يف خفة وسرعة
 ونعيش كطيور ، فقد أوشكنا أن ننسى املعاناة واملطاردات،األنفاس

  . على جزيرة منعزلةاحلب

تساءل ما أ ،ا من هذا احلريق الغريبا ومندهشجري فزعأكنت 
 هل يريدون حرق املوارد على تلك اجلزيرة حىت نقرع زر ،غرضهم منه

 ، هكذاالًا سهلو أم يريدون استسالم. االستغاثة كلما أردنا أن نأكل
ان الذي ينوون ن يسوقونا حنو ذلك املكأ كان ميكن ا؟ذًإ التجربة ملفَ

  .جتنيدنا فيه
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 فجلست ة،لشاطئ حني تعثرت شاديإىل اأوشكنا على الوصول 
 ، وقد قل عددها حىت توقف تدفقها،جوارها واحليوانات متر من حولنا

ا قد تباطأت ومل يضأكانت النار . ىل الشاطئإويبدو أن اجلميع قد وصل 
تها يصيبنا بالسعال ا من ناحي لكن الدخان كان يأيت كثيفً،تعد قريبة منا
  .وحرقة العني

 الذي ،ىل اهلواء الطلق عند الشاطئإي خنرج كعاونتها على القيام ل
كانت احليوانات هائمة على الشاطئ خيتلط املفترس . ا لعيونناكان ظاهر

 كأم كانوا يعرفون أم ،بالعاشب دون أي حماولة للصيد أو العراك
و كأن بأ ،ا لنفس البالءمعرضون معينهم قانونا يوجب السالم ا أخالقي

 ونتابع اقتراب ،جلسنا على الشاطئ ناحية الغابة. يف هذه األوقات
 ومسعنا ، وفجأة رأينا قذيفة تطري فوقنا متجهة ناحية البحر،احلريق

دويا النفجارها قبل أن ندير رؤوسنا وراءها ونشاهد املفاجأةا عالي.  
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 خرجت من ،ن اعترضتها قذيفة مضادةأانفجرت القذيفة بعد 
 :كان هناك ثالث مركبات. مركبة تشبه تلك اليت كنا سنهرب فيها
ا وميتد من جسمها ما يشبه الوسطى يف األمام وكانت أصغر حجم

خرى مضادة لتوقف أ انطلقت منها قذائف ،طالق صغريةإمنصات 
ى  واحدة عل:يف اخللف مركبتان. قذائف جديدة جاءت من اجلزيرة

  . الواحدة منهما ضعف حجم الوسطى،خرى على اليسارأ و،اليمني
ن كان هؤالء سينقذوننا أم أم إ ونتساءل ،كنا واقفني نشاهد املنظر

ا صوات االنفجار ميينأ جرت احليوانات فزعة من ؟خرآهنا لغرض 
ويسارمفعمني بالتوتر وترقب أمل خنشى أن ،اا وحنن مل حنرك ساكن 

انطلقت قذيفة كبرية من املركبة اليمىن وحلقت حنو الغابة . ايكون كاذب
ا زالت القذائف تأيت من اجلزيرة جتاها قذائف م و،يف اجتاه اجلبل

 . مضادة من املركبة الصغرى
مسعنا انفجارتاله مباشرة نزول ،تى من ناحية اجلبلأا ا ضخم 

وداء كانوا يرتدون مالبس س. لعدة أشخاص من املركبتني الكبريتني
 وتلمع حتت ضوء ، وخوذات تغطي وجوههم،ملتصقة بأجسادهم
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ا دفاعية على وضاعأخرون آا واختذ  جاء اثنان حنونا عدو،الشمس
 لكننا ظللنا مسمرين يف ،ن لنا بالتحرك حنوهماشار االثنأ. اجلانبني

   .مكاننا ملتصقني متوترين ال نعلم ما القادم

 ،حد الشخصنيأ قاهلا ،"ضاعة الوقتإ ال ميكنكما !هيا بنا"
 يف احلقيقة ؟"هل تريدان البقاء هنا ": بعصبية فرد علي؟ىل أينإ :فسألته

 ، فقد أحسست يف األيام السابقة أنين يف اجلنة،كدت أرد عليه باإلجياب
 ولذلك كافأين اهللا بنقلي ،وأنين أيت كل أفعال اخلري على األرض

 يعد ينقصنا إال أن منأل األرض وأا حواء، وملدم آكنت أشعر أنين . هنا
  .بذريتنا

 ، قالت شادية حبدة!"ال ملا نعرف راحيني فنيإمش هنتحرك "
 وقبل أن يرد الرجل فوجئنا بصوت طلقات تأيت ى كالمها،وأمنت عل

نظرت فرأيت جمموعة قادمة جتاهنا تطلق النار على . من جهة اليمني
 ،ق النار بني اموعتنيطالإبدأ تبادل . الذين تصدوا هلا من حمررينا

كان سبب .  فرفضت حبزم،وصرخ بنا الرجل لكي نتحرك جتاه املركبة
ننا لو حاولنا إ قالت ،ا أن املرأة اليت لقنتنا قواعد التجربةرفضي أيض

خرين كما يف املرة السابقة فسوف نوضع يف سجن هنا آاهلرب مبساعدة 
   .مدى احلياة

 وزمالؤه يشكلون ، النار مستمرطالقإتكلم الرجل ثانية بعصبية و
ا حيمينا من املهامجنيحاجز،ولكننا كنا مصر الغابة حتترق . ن على البقاءي

 ولو مل رب معهم سنعود للبدء من جديد ،ودخاا بدأ يغزو الشاطئ
. ا للذهاب هكذا مع ذلك مل أكن مطمئن،يف أطالل ال ميكن البقاء فيها

ناس عاديون أا من قبل كانوا هواة؛ النشطاء الذين حاولوا ريبن
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 أما هؤالء فيشبهون محلة ،حداث فرق بإمكانيات بسيطةإحياولون 
ال ميكن أن يكونوا أ. عسكرية ومعهم أسلحة متطورة ورجال مدربون

 وحنن هنا يف خضم حرب ،خرى على هذا الكوكبأتابعني لدولة 
   . و على األقل صراع خمابرايتأبينهما 

قل صار ال يعرف أي يقني فيما حيدث كانت هواجس من ع
 هل سنعود ؟ هل خنضع لتجربة علمية؟خرآ هل حنن يف كوكب ،حوله

ويبدو أن ،ال شادية وعشقهاإ مل يكن مثة يقني يف تلك اللحظة ؟احق 
 ، حيث صرخ الشخص الثاين فينا حبزم لنتحرك؛ا هلماألمر كان معروفً
مث استل سالحية اليت يستعملها البعض يف ا يشبه القبضة احلديدا غريب
ا طلق طلقة أسقطت واحدأوجهه ناحية املهامجني و. توجيه اللكمات

مهميت هي  ":الً مث وجهه حنو رأس شادية قائ،منهم كان يتسلل حنونا
   ".ا سأقتلها ما مل تتحرك فور،ا من اجلزيرةخراجك حيإنت وأنقاذك إ

ن جمرد مهمة، ا حنصدق حدسي هؤالء الناس ال حيملون لنا خري
نا وشادية جمرد عينتني يف أ. و خطة ال نعرفهاأخرى أجزء من جتربة 

. حد العواملأنا العينة وهي أو باألحرى أ ،و رقمني يف معادلةأ ،جتربة
نا الرجل أكون أن أحاسيس حياتنا وعشنا روعة أروع أن جربنا أبعد 

ان يف خطة ال رننا مسيأ عدنا ثانية لواقع ،وىلألنثى األول وهي األا
ىل إن يطردان آلآدم وحواء بعد أن ذاقا حالوة النعيم ا. حدأيعلم ايتها 

  . التيه

 وزمالؤمها ال يزالون ،جرينا مع الرجلني جتاه املركبة اليمىن
ن أبصروا أ مث بدأوا يتراجعون حني ،طالق النارإيبادلون املهامجني 

ملركبة على سلم إىل اصعدنا ). حنن( وأنه مت جلب العينات ،املهمة متت
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ا حىت دخلنا وجلسنا  وخلفنا الرجلني يدفعاننا دفع،قصري تدىل منها
خرين مث آدخل الرجالن بعدنا مث اثنني . قرب كرسيني أمامناأعلى 

  . أغلق الباب وانطلقت املركبة

 وكان بقية ،كانت جدران املركبة تكشف لنا اخلارج كأا شفافة
سقط منهم من سقط لكنهم يف . خرىالرجال يتراجعون للمركبة األ

النهاية أجهزوا على مهامجيهم مث أخذوا جرحاهم وركبوا املركبة 
 ماء ومساء : أمامنا األفق خالٍ، وانطلق املوكب بنا فوق املياه،الثانية
 وخلفنا سلسلة اجلزر اليت تتوسطها جزيرتنا اليت يتصاعد الدخان ،فقط

  . من حريقها

ا كوطن يبتعد عنك كلما ارتفعت ا فشيئًئًبدأت اجلزيرة تتضاءل شي
. ا وعيناك مثبتتان على ما تبقى من صورته حىت ختتفي متام،بك الطائرة

  ونساًءالً كانوا رجا،جالت عيين يف وجوههم بعد أن خلعوا اخلوذات
 ال تفرق بينهم يف الشكل يف ،نوف واجلباه والفمأل نفس ا،متشاني

 عن الًفرق رجأن أالنهدين ملا استطعت  ولوال بروز ،ال العيونإرأيي 
   .امرأة

 كأننا حماطون ،كانوا صامتني ال يتحدثون وال يتبادلون النظرات
ا نسان ما قبل التاريخ مرتديإ يظهر ،بتماثيل يف متحف مشعي ساخر

كانت شادية جتلس على الكرسي . مالبس من أفالم اخليال العلمي
اكنة ال تتحرك كأا قطعة أخرى  س، تنظر حنو األفق،ااور يل صامتة
وضعت يدي عليها .  لكنها قطعة مألوفة املالمح،يف ذات املتحف

 فأمسكتها وقبلتها وهي ال تزال تنظر ،ألبعث فيها طمأنينة ال أمتلكها
ابعيد.   
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ا مثلي رأسها ميوج كنت متيقنأفكار كثرية وبأسئلة ال حصر هلابا أ، 
 ،طلبت منها أال تقلق. نها حىت قبل قليلوحبسرة على اجلنة اليت كنا نسك

 ،ردنا من اجلنة إنين أشعر أننا طُ قلت،فهزت رأسها باملوافقة دون أن تتكلم
ا  وأننا كنا نتوقع أن يفعلوا شيئً!ا جنة كاذبةإ : فقالت،وأنين أمتىن العودة

ا  قلت هلا مصحح،"بس دول مش تبعهم. "يف أي وقت ومل يتأخروا علينا
   ."كلهم حيوانات":  وقالت كأا ختاطبهم،يهم بازدراءلإفنظرت 

 فرفعت صوا ،ىل حديثناإ وكأم ال يستمعون ،مل ينظر هلا أحد
 مل ،وهي تفرغ ما يف صدرها من غيظ وحنق يف شكل سباب متواصل

طلب أحدهم منها . أكن أتوقع أن مثة طبيبة متتلك هذا املخزون منه
 فأخرج أحدهم ،هي تسب ومضت تتساءل و،الصمت فلم تصمت

ا على فخذي فصرخنا مع قال . اأداة مسننة ورفعها ألعلى مث هوى
أنا .. خرآلا فسوف أعاقب اذا فعل أحدكما شيئًإ ":الرجل بربود شديد
    ." كل منكما باآلخرمدرك ملدى تعلقك

ايةاستمرت الرحلة واملاء يبدو ممتد تصادفنا كل فترة ،ا بال 
 وبعضها يظهر ، كأطالل حملطات استخراج النفطأطالل بعضها يبدو

بعد وقت طويل ظهرت أرض . وكأنه جمموعة من حطام سفن ضخمة
 ناحيتها لكنها استمرت املركبات وتوقعت أن تتوجه ،ىل الغرب مناإ

بدأ مشهد غياب الشمس بألوانه املبهجة اليت ال . متجهة حنو الشمال
  .تناسب رحلتنا بأي حال
 وجنوم ا،خر غائبآل وا،ان قمر صغري يف السماءأظلمت الدنيا وك

 والبحر ال يزال ،ضاءت املركبة بنور خافتأ. قليلة متناثرة هنا وهناك
ومتاثيل الشمع كما هي ال تتحرك وال ،ا وال أرض تبدو يف أي اجتاهممتد 
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 لكن مل أتلق ؟سألتهم عن وجهتنا وماذا ينوون أن يفعلوا بنا. تتكلم
 وهي تطلب مين أال اخريأ  شادية رأسها عليمالتأ. جابة فصمتإ
ا لو إ مث قالت الًصمتت قلي.  سألتها ملاذا تظن ذلك مل جتبين،تركهاأ

   .ن فسوف تكون مكتفية مبا عاشته معيآلماتت ا

طال الوقت بنا يف املركبة وبدأنا نغفوا وحنن جالسني على مقاعدنا 
رحت يف . ال نعاس كما هي ال يبدو عليهم تعب و،ومتاثيل الشمع
شعر وحني استيقظت وجدت شادية واضعة رأسها على أالنوم دون أن 

 ، ورأيت متاثيل الشمع كما هي، وقد غطت يف نوم عميق،فخذي
ّكان الرجال . اوأوىل خيوط الصبح تظهر يف السماء والبحر ال يزال ممتد

 مامنا ينظرون نفس النظرة حنو األفق بنفس الثبات؛ هؤالء عسكريونأ
ال إ و،و ما شابهأعضاء يف وحدة كوماندوز أ ن وقد يكونو،بال شك

   .كيف هلم تلك القدرة

فق بدأنا نقترب منها وبدأت تظهر لنا ألا ظهرت أرض يف اخريأ
اخنفضت املركبة حىت كادت . ول اليابسةأبعض املباين الشاهقة على 

يف استيقظت شادية واعتدلت . بطأأتالمس سطح املاء مث سارت بشكل 
توقفت .  وهي تنظر حنو الشاطئ واألبراج الشاهقة بفضول،جلستها

ااملركبة متامال من خالل إ ومل نعد نرى خارجها ،ا مث أعتمت جدرا
جزاء معدنية أعقبها أ مثل حركة ،مسعت صوت ضجة. زجاج يف املقدمة

   .سفلهأ واملركبة تلمس سطح البحر مث تغطس ،صوت ارتطام باملاء

  حىت عمق كبري كاف،سفل املاءأ اليت حتولت لغواصة نزلت املركبة
ىل ما إ مث اندفعت لألمام حىت وصلنا ،الختفاء ضوء النهار من أعلى

استمرت املركبة يف االندفاع حنوه حىت شعرت بأننا . يشبه احليد البحري
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انفتحت كوة بني الصخور اندفعت فيها املركبة . على وشك االصطدام
حتركت .  احتواها كأنه مصمم على مقاسها،نبوب معدينأىل داخل إ

  . نبوب بسرعة كبرية وظلت هكذا عدة دقائقألاملركبة داخل ا

خدود صغري تقف أتوقفت املركبة دوء يف قاعة فسيحة يتوسطها 
 وخلفه أربعة ،كان هناك رجل بدين يقف يف انتظارنا. فيه مركبتنا

.  دون خوذات لكن،حراس بذلك الزي الذي يرتديه املرافقون لنا
ا واقفني بثبات والرجل يتحرك حنو ا وذكورناثًإكلهم حليقي الرؤوس 

االعربة مبتسم.   

 ونزل منها الرجل الذي هددين بإيذاء ،انفتحت املركبة ونزلنا منها
 مث ، اقترب من الرجل البدين،كان يبدو أنه قائد اموعة. الًوأشادية 

نزل بقية . قة موحية بالشكرتكلم بلغة غريبة ورد عليه الرجل بطري
 :الً واقترب منا الرجل البدين قائ،الرجال وانصرفوا خلف قائدهم

 ،ىل هناإ ا اأعتذر عن الطريقة اليت جلبناكم..  بأصدقائنا األعزاءالًهأ"
   ".ن للغايةا عنيدالكن أمن اجلزيرة معروف بعنفه وأنتم

 ضحك وهو  الذي،سئلة للرجلألتسابقت أنا وشادية يف توجيه ا 
ىل غرفة صغرية فيها إأخذنا من القاعة . يطلب منا التمهل حىت جنلس

كان . و شوكاتأ لكن دون مالعق ،طباق خمتلفةأ عليها ،طاولة طعام
 ، جلس ثالثتنا مث جاءت امرأة وجلست معناربعة كراسٍأعلى الطاولة 

ن مل نعرف فنا عليها وحنرعاذا يم فسألته ل،قدمها الرجل على أا ابنته
   ؟نآلمن هو حىت ا

 هي اليت ،نه يدير منظمة كربىإضحك الرجل ثانية وهو يقول 
 : فسألته، وأم يريدون مساعدتنا،خراجنا من اجلزيرةإرتبت عملية 
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 هؤالء !أي نشطاء ": قال وهو يقضم مثرة مطهوة؟"هل أنتم من النشطاء"
 ويصدقون ،جمموعة من احلمقى يظنون أم ميكن أن يغريوا العامل

تناول جرعة من ". الكثري من اخلرافات اليت اخترعها قادم األوائل
حنن ال حنب السلطة وال  ": وأكمل،عصري أمامه مث جتشأ بصوت عالٍ

حنن أصحاب  ..اا مثالي ولسنا بلهاء ننشد عاملً،األفكار الدينية املتشددة
   ". ال املال فقطإاستثمارات وال نريد 

ا قد تعترب  فهو ينفي عن نفسه م،جابتهإانقبض قليب من 
 ويؤكد أنه ال ،ذا مت توظيفها بشكل صحيحإتوجهات هلا تقديرها 

وكأن .  وهو الشيء الذي يربر أي إمث للحصول عليه،ال املالإيطلب 
عتقد أن هناك يف أ ": فقد تدخلت يف احلديث قائلة،ابنته قرأت أفكاري

 أو سلطة ،باسم سلطة الشعب من يربر الكثري من اجلرائم اكوكبكم
–قلت ". فكار قد تبدو مثالية يف ظاهرهاأ أو باسم ،و الدينأ ،الوطن

وأنا أضع يف فمي بضع مثرات تشبه العنب مل يكن هناك مثلها يف 
يكون قد ا حيانأنه إ بل ،ىل جرائم أكربإنعم لكن املال يدفع  ":–اجلزيرة

   ."خرىأ السبب احلقيقي وراء جرائم ترتكب باسم مبادئ

 وهي تتمتم بكالم عن مهي الذي ينصب ،نظرت شادية يل بغيظ
 مث تدخلت يف احلوار ،نآل وفلسفيت اليت ليس هلا وقت ا،على بطين

ننا نريد أن إ و،ننا ال تم بكل تلك احلوارات الفلسفيةإوهي تقول 
ا  نظر الرجل حنوها مبتسم؟ وماذا سيفعلون بنا؟نفهم ماذا يريدون منا

 يف ضيافتنا االيوم أنتم.. الًيبدو أن السيدة حامية الطبع قلي ":ولوهو يق
  .  "خرآ مث لنا حديث ، بعد الغداءالًن قلياسوف تسترحي
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 وهي ،جلست زهرة أمام طبيبتها النفسية على كرسي خمملي وثري
 ،ا ستقص عليها كل شيءإيف النهاية قالت هلا . ال تعرف من أين تبدأ

ىل تشخيص من علبة التشخيصات إها عدم التسرع لكن ترجو من
ابتسمت طبيبتها . ا هلذا التشخيص وتفسر كل ما ستقوله طبقً،اجلاهزة

ي معتادة على مثل هذه الطلبات حني يكون مريضها ه ف،يف تفهم
ذا كان ختصصه يقترب من املخإ وخاصة ،اطبيب.  

 وحكت هلا كيف أثرت مشاهدها ،الًحكت هلا رواية عمر أو
 وكيف ، وباألخص تلك املشاهد املشحونة بالعواطف بينهما،يهاف

ردت عليها . تأملت بشدة حني قرأت وصفه لعضة الذئب فخذ البطلة
كانت مفتقدة ا أ وخاصة ،الطبيبة بأن هذا التعاطف شيء طبيعي هلا

 !"عشان كده قولتلك استين ملا أخلص ما حتكميش دلوقيت. "للحب
وهي تؤكد ثانية على أن التفسريات اجلاهزة  ،قالتها زهرة بفراغ صرب

  .نآلغري مناسبة ا

 تكلمت عن ،كملت احلكاية عن عمر وعن عشقه وعن هلفتهاأ
كيف ترتل . تفكريها وانشغاهلا مبشاعره بطريقة ال تتسق مع أي منطق
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 تشبعها نظرته ومتأل ، وتشعر أا جمرد أنثى فقط،أمامه من عليائها
مث تترك ضعفها املكبوت يظهر أمامه دون  ،وجودها ملسة حانية منه

ليها إطباءه واملتواجدين حوله ينظرون أا تشعر أن إقالت . خجل
  .ا تبادله احلبأم يعرفون أبطريقة توحي 

 ؛ فطلبت منها ثانية أن تنتظر، مهت الطبيبة بالتحدث!...."شويف"
ا إمر قصت عليها كيف قال هلا ع.  بعدألن املشكلة الرئيسية مل تأت

 وقصت ،ن كل شيء يف القصة حدث بينهما بالفعلأ و،هي بطلة قصته
ت اللقاء سريعا وتركت املستشفى عليها كيف كان رد فعلها بأن أ

  .  من قطيع ذئاب يطاردهاالًوكأا جتري فع

 وأا ،توقعت الطبيبة أن يكون سؤاهلا عن صحة عمر العقلية
 وأا تربر ذلك االهتمام ،نها وليس ع،عقدت هذه اجللسة لتسأل عنه

مل تقاطعها وانتظرت حىت تفرغ ما . الزائد عن احلد بتلك القصة الطويلة
 وحكى هلا عن ،نه طلبها على اهلاتف بعد ذلكإقالت زهرة . يف جعبتها

تها عليه حني  وادعى أا قص،سرار يف حياا مل يعرفها أحد من قبلأ
  . خرآكانا يف كوكب 

منا وصف مشاعرها جتاه أناس إ و،ا فقطصف أحداثًنه مل يإقالت 
 وعن أفكار جمنونة ، مل تكن جترؤ أن تصارح نفسها ا، يف حيااامرو

 كان يتكلم عنها وكأا هي اليت تتكلم ،عادة تذكرهاإكانت ختجل من 
ن غرضها من تلك اجللسة أن تفسر هلا طبيبتها سبب إقالت . عن نفسها

ا جتد نفسها أحيانأ تصدقه وتصدق اأالًا فعن ما حدث كان حقيقي 
  .وليس جمرد رواية
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خر آ ": فقالت هلا، سألتها الطبيبة بابتسامة هادئة؟.."خلصيت"
 ، على فخدي ظهرتلي من بعد احلادثةالًثار جرح فعآفيه .. حاجة بس

ن ما تراه أ وقالت ، هزت الطبيبة رأسها متفهمة!"ومش عارفة سببها
 وأن هذا ، االستغراق يف عمر يف حبه ويف قصتهأمامها هي حالة من

 جعلها حتاول أن تفسر كل شيء ،مصحوب باستنكار نفسي شديد
  .حوهلا مبا يعطيها احلجة الوحيدة املقنعة هلذه العالقة

 واألرجح ،الرجل يهلوس وصار خيلط احلقيقة بالرواية اليت كتبها
 له بالفعل أو ا قد تكون عاجلت قريب،أنه يعرف زهرة منذ زمن بعيد

 ،أعجبته شخصيتها وختيل أا بطلة روايته.  من هذا القبيلئًاشي
ذلك الصدق . واستغرقته احلكاية حىت صار ال يفرق بني اخليال واحلقيقة

جعلها تقتنع مبا ) املبين باألساس على هالوس مل حتدث(يف مشاعره 
  .يقول وتستغرق يف حكايته بتلك الطريقة

 وال تذكرها وهذا ، أصيبت ا يف احلادثثار اجلروح قد تكونآ
 املعلومات اليت يعرفها عنها قد تكون قصتها عليه يف ،عرض مألوف

 ، ألا تود أن تصدقه؛و حمادثات تليفونية وال تذكرهاأجلسات سابقة 
 وتصادف أن ،مشاعرها اخلفية موجود لدى أغلب الناس مشاعر مثلها

ا ألالناس صفات اا؛ بالضبط كما يقرأ ملست نفسها متامبراج ويطبقو
  .نفسهم ويقسمون أا حقيقة وهي جمرد هراء فارغأعلى 

ا ويكون كل شيء قد حدث مكانية أن يكون صادقًإ سألتها عن 
 هو أا ،املربر الوحيد املقبول لعواطفها تلك من وجهة نظرها. الًفع

عقلها  وأن ، وأحبته من قبلالً وأا عرفته فع،عاشت معه جتربة كتلك
ردت طبيبتها . الباطن حيرك مشاعرها رغم فقداا لذاكرة هذه األحداث

t.me/qurssan



+                                                                    +  

 ٢٠٤

 لكن ،الًبأا مقتنعة أن عقل زهرة الباطن هو من حيرك تلك املشاعر فع
 وحتاول التغطية ،ألسباب أخرى تتعلق حبرماا النفسي الذي تكبته

  . عليه باهتمامها حبياا العملية وصراعاا مع احمليطني ا

 ،ظلت الطبيبة حتلل كل جوانب القصة لتقنعها حبقيقة أا متومهة
 ونصحتها بتجنب زيارته وحماولة صرف ،وأا ال حتب عمر حقيقة
ا جازة بعيدإنصحتها بأن تسافر يف . ي شيءأذهنها عن ذلك املوضوع ب

 وحددت هلا ، ووصفت هلا بعض األدوية،عن كل تلك الضغوط
ا لزيارة قادمةموعد . 

ىل إقرب أن صارت إ و،ا زال يتخبطمرفت من عندها ورأسها انص
مرت بسيارا على املعهد املوسيقي اخلاص . االقتناع بوجهة نظرها
ا البنة شقيقتها سلمى يف العزف على الكمانالذي تعطي فيه دروس .

حاسيسها يف أطيلة عمرها كانت تتمىن أن متسك الكمان وتفرغ كل 
ت أن حتقق حلمها يف سلمى اليت صارت أراد. معزوفات تبهر الناس

  .ابنتها وحمور حياا منذ أعوام

 وكانت سلمى تعزف موسيقى ،لغرفة الصغريةإىل ادخلت 
يقاعها املشحون إتعشق األغنية األصلية وتعشق ". الموين الناس"

تنهي . حزان قصة حب ختلو من املنطقأحيمل  بالشجن، واملوال الذي
.  وتستمع بفخر إلطراء مدرا،ادة فتحتضنها بسع،سلمى عزفها

 ويف الطريق تسأهلا الفتاة عن سبب شرودها وتقول ،لبيتإىل اتأخذها 
  .ا ما يضايقهاا تشعر أن هناك شيئًإ

 ،و اثننيأا سبوعأتفكر ماذا لو أخذت سلمى يف رحلة خارج مصر 
هناك مؤمتر يف باريس . وتبتعد عن كل شيء وتعود لتبدأ بداية جديدة
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 ستأخذ سلمى ،ا يف حضوره وقد كانت تفكر جدي،الشهر القادممطلع 
 ومتضي تزور كل مكان ،معها وستتخلف عن حضور جلسات املؤمتر

    .ن ذلكم الًيف فرنسا بد

البيت وقد هدأت خواطرها وصارت فكرة السفر تسيطر إىل وصلت 
جراءات التأشرية إطلبت صديقة هلا لتسأهلا عن مشورا يف . عليها
 وعن املواقع اليت ميكن أن تعرف منها معلومات كافية عن تنظيم ،فروالس

حمتاجني  ":خر هندآل وكان على الطرف ا،رن هاتفها. الرحالت
  ".   عمر حالته وحشة وحمتاجني نفنتله ورافض،حضرتك ضروري

عمر ساءت حالته .. اضطربت ضربات قلبها وهي تسمع اخلرب
 هل حان ،نفس اصطناعيلدرجة أنه حيتاج أن يوضع على جهاز ت

 وسألت ،ىل رأسها بعنفإصابتها الفكرة بقشعريرة وتدفق الدم أ ؟أجله
. عن السبب الذي يريدون ألجله وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

صيب أن معدل تنفسه تعدى الستني نتيجة التهاب رئوي إ :قالت هند
لن نه أنه يشعر إقال .  وحيتاج اجلهاز حىت ال يصاب بفشل تنفسي،به

  .  ا قبل أن ميوت وأنه يريد أن يقول هلا شيئً،يقوم من على اجلهاز

 ، قالتها وهي تعتصر قلبها؟"يه املشكلةإ ،فنتلوه من غري ما يوافق"
ن إقالت هند . ليه وتستنفد كل حيلة يف االمتناع عن رؤيتهإلكي ال رع 

 على  ولو وضعوه،ا ألنه ال يزال واعي؛القوانني تشترط موافقة املريض
. اجلهاز دون رغبته وتويف ال قدر اهللا فسوف يتم مقاضام بسهولة

 يف ، وهند تتكلم عن موته ذه البساطة،شعرت بغصة يف حلقها
ا مرها وتناولت مفاتيح سيارا ونزلت السالمل جريأالنهاية حسمت 

   .ىل املستشفىإواجتهت 
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جتعل  و،نفاسه متالحقة لدرجة متنعه من الكالم بوضوحأكانت 
أنفاس متالحقة ال يستطيع كبح . حساس باألمل جمرد عرض بسيطإلا

ن أحياول . خريأل كأن كل نفس يدخل صدره هو ا،مجاحها مهما حاول
يأخذ نفسكانت .  لكن ختونه رئتاه،ا ميكنه من احلديث عميقًاا واحد

جهزة املوصلة به ال تكف عن الطنني أل وكانت ا،تهأتلك حالته حني ر
  .ملنذر خبطورة حالتهاملزعج ا

 ،ن كان االلتهاب الرئوي هو السبب الوحيد حلالتهإسألتهم 
لتنفس بشكل طبيعي إىل ان يعود أنه ميكن أ و،ا كذلكأا  مجيعافأكدو

ن تقنعه أجلست جواره حتاول . ذا حتسنت حالة الرئةإيام أبعد عدة 
تصب ن يغأ فحاول ،باملوافقة على وضعه على جهاز التنفس الصناعي

إل الذي يقاتل ،ا عن جهازه التنفسيضحكة رغممث قال ،ابقائه حي 
" موتأشوفك قبل ما أنا كنت عاوز أ ..نا مش رافضأ ":حبروف متقطعة

ا وضعوه نه مل ير مريضإ فقال هلا ،ردت عليه وهي تدعو ببعد الشر عنه
   .ال ومات بعدهاإعلى اجلهاز 

ا عنهادمعت عيناها رغم،عشة ووضعها على خدهاا مرت فمد يد، 
موت هتفتكريين وتفتكري أنا عارف بعد ما أ ":مث جاهد بصعوبة ليقول

 ؛ا لتحبهن تتذكر شيئًأا ال حتتاج أ قالت لتطمئنه ،"كل حاجة حصلت
جذب وجهها حنوه وقبل خدها . ألا يف تلك اللحظة غارقة يف حبه

ه يقبلها تركت. ا مع كل نفس يأخذه ووجه يتحرك جانب،بفم مرتعش
 أو كان حبهما ،ا لتلك القبلة وكأن مرضه كان عذر،رغم وجود هند
الذي بدا واضحا للجميع سببا لقبلة كتلكا مقنع.   

t.me/qurssan



+                                                                    +  

 ٢٠٧

ن تنشر أ و،ال تبكي عليهأخري وهو ألذا برجائه اأمهس يف 
 هلا الًنه كتب توكيأ و،حداث حقيقيةأ وتكتب أا مستوحاة من ،روايته

نه سيتعاىف ويكملها مث ينشرها هو ويفرح إ قالت. بنشر الرواية
عطاه أ و،خرج قرص ختزينأمد يده املرتعشة حتت وسادته و. بنجاحها

شار هلند أ قاهلا مث !"حببك. "ن هذا حيوي اية الروايةإ وقال هلا ،هلا
ا منها أن تقوم مبهمتهاطالب.   

 مث ،وقفت تنظر من بني دموعها هلم وهم حيقنونه باملهدئات
 ويوصلونه جبهاز التنفس ،نبوب احلنجري يف حلقهألن ايضعو

جهزة اليت ألراقبت صدره وهو يعلو ويهبط بانتظام وا. االصطناعي
 وهي تدق دوء معلنة جناح اجلهاز يف مد ،كانت تطن بشكل مزعج

ن حتاول أوقفت على جانب تبكي دون . كسجني الكايفألجسمه با
 ،نه سيعيشأها وهي تطمئنها  واقتربت منها هند وضمت،خفاء دموعهاإ

   .حياء لذلك املريض املسكنيألقرب اأن زهرة هي أوقد سلمت حبقيقة 
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 وحتججوا ،دخلوين غرفة صغرية وأدخلوا شادية يف غرفة جماورةأ
كانت . ن جيلس فيها اثنان بأي حالأ وال ميكن ،ن الغرف هنا فرديةأب

 ،تقلب فيه على راحتكقل من أن تأأشبه بزنزانة سجن؛ سرير عرضه 
وطاولة صغرية بالكاد يوضع عليها كوب شاي وطبق صغري ومحام 

ا من منظر ذلك الرجل مور يف رأسي قلقًألقلب اأجلست . ضيق
   .وكالمه املريب

حد الرجال املسلحني وطلب أجاء . حاولت النوم وبالكاد غفوت
ىل إ بواب يفضيأل من اتبعه، مشيت خلفه يف ممر طويل خالٍأن أمين 

تركين الرجل وجاء بعده الرجل .  تشبه قاعة اجتماعات،قاعة كبرية
   .ىل غرفة جانبية كانت جتلس فيها شادية وابنتهإخذين أالسمني و

ن ألينا إشار أ و،ا من على الطاولةجلس الرجل وتناول مشروب
الً لكنين شربت الكوب كام،الًوأتذوقت املشروب حبذر . ا حذوهحنذو 

ريده هو خدمة أن كل ما إ من قبل اقلت لكم. "عمهعجبين طأحني 
 من ا وهي ريبكما، يف مقابل خدمة كبرية أسديتها لكم،بسيطة

 مهت شادية باحلديث ."ألرضإىل ا اعادتكمإاجلزيرة ووعدي مبحاولة 
   .لكنه أشار هلا بصرامة أن تنتظر
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 ،رباحألريد استعادا مع اأ والً دفعت أموا،أنا رجل مستثمر"
 فاألغنياء يف جمتمعنا مهووسون ،ت يا عمر ستساعدين يف ذلكوأن

 وهناك سوق سوداء رائجة يتم فيها ،رضينيألبفكرة التناسل مع ا
 ، من بعض املسؤولنيؤاختطاف أرضيني من عينات التجارب بتواط

جراء عمليات تلقيح صناعي لسيدات يدفعن إويتم استخدام نطفهم يف 
   ."جنة مهجننيألى  مقابل احلصول ع،مبالغ طائلة

نين أ و،ن يكملألال داعي أطلب منه أنا أ و،ليه بفراغ صربإنظرت 
طالق سراحنا إن يأخذوا مين ما يشاؤون من النطف مقابل أموافق على 

ن أتناسى أنين إ وقالت ، يف استنكارة شادييلَّإنظرت . قرب فرصةأيف 
ننا جمربون إا  قلت هل،بنائيأطفال الذين سيولدون ذه الطريقة هم ألا

   .وال خيار لدينا فأصرت على الرفض

 وهو يشري خلادمة ، قاهلا الرجل بابتسامة صفراء!"العزيزة شادية"
 هذه هي احلقيقة اليت ،نتما هنا أسرىأ ": مث أردف،حضار شيء ماإب

 ،اا جيداخرى ال تدركأ وهناك حقيقة ،نتأ وتتناسيها ،يذكرها عمر
ىل إيسيطرون هنا سوف ينقلون املاليني منا ن املتعصبني الذين أوهي 

 املستوطنات اليت خيتاروا حسب ىحدإ ا وقد تكون بلدكما،كوكبكم
نه يبوح لنا بسر أ وك،ه بدهشةيلإ نظرت ابنته ،"تفسريهم للكتب الدينية

   .امر شيئًألن معرفتنا لن تغري من ا إ فقال هلا،حريب

 ؟"فضون هذه اهلجرةخرين الذين يرآلوماذا عن ا ":لته شاديةأس
 ،هؤالء يرفضون فقط إلرضاء ناخبيهم ":ضحك الرجل وهو يقول

ن لتحقيق استفادة عظمى آللكنهم يف احلقيقة مستثمرون وخيططون من ا
حباث على جينات أل ويف نفس الوقت يستفيدون من ا،من تلك اهلجرة
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كل واحد منهم يستثمر يف .. رضيني الذين خيضعون للتجارب هناألا
 ومن ، ومن يستثمر يف البناء، هناك من يستثمر يف الدواء:تهمنطق

نواع التسليح على أ ويعكف على دراسة كل ،يستثمر يف السالح
   ."كوكبكم

ن هؤالء أ وقد وقع يف قلوبنا ،نا وشادية نظرات قلقةأتبادلت 
 ،ا حاولت ابنته التخفيف من وقع كلماتهحق. ليناإالنياندرتال قادمون 

ا قد أ وة،مامها معوقات جسيمأ كل هذه اخلطط ال يزال نإبأن قالت 
وسيكون هناك ":  مث قالت،نآل طريقها للتنفيذ قبل قرن من ادال جت

صح ألو على اأرضيني جرتنا تلك ألحد من اأتدابري لكي ال يتأثر 
 :لينا وهو يقولإ قاطعها الرجل ووجه كالمه ....."حفادنا وأهجرة 

"ن هنا لألبدا تعيشاو نترككمأنا ان تساعدأما إ :افكرا باألمر جيد". 
لينا إ مث قال للحرس وهو ينظر ،ى ا املقابلةأكانت هلجته حامسة و

خذ العزيزين عمر وشادية لغرفة الضيوف املهمني ":ا اللطفمتصنع، 
  ". ووفر هلما كل ما حيتاجانه من وسائل الراحة

 يتوسطها ،لفاخرةىل غرفة فسيحة كغرف الفنادق اإأخذنا الرجل 
كان على الطاولة . سرير فخم وا طاولة وكراسي مبطنة ومحام كبري

 جلسنا على ، لكننا كنا مهمومني بالتفكري يف كل ما قاله،عشاء وشراب
نه ال ميكننا أ و،نه ال خيار لديناأقنعها أن أحاول أالكرسيني نتحدث و

هذا املكان اللعني، سرى يف أا زلنا مكيف لنا أن نرفض وحنن . البقاء هنا
   .ا مما كانوا يطلبونه على اجلزيرةهون كثريأن ما يطلبونه منا اآلن إ

و جتاه أ ،كانت متشككة ال تشعر بأدىن قدر من الراحة جتاه هذا الرجل
ا حتتاج إ وقالت يل ،ا تشعر بتوتر شديدإقالت . ا ابنتهإاملرأة اليت يقول 
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قمت معها . خذونا من اجلزيرةأا منذ  له طعم وأا مل تذق،الًلنوم قليإىل ا
   .ي رغبة يف النومأنا ال أشعر بأ وأخذا يف حضين و،ورقدت على الفراش

 كي أزيل توترها وتبدأ يف ،مسدت شعرها وظهرها بكفي يف هدوء
 وهي مغمضة العينني وعلى ،بدأت مترغ رأسها يف صدري. النوم

ى وجه طفل يتقلب يف نوم وجهها شبح ابتسامة كتلك اليت تراها عل
 ،ا تغار عليإ وقالت يلَّإ ففتحت عينيها ونظرت ،قبلت رأسها. هادئ

 حىت ولو مل ،خرياتأىل نساء إا مين سيذهب وتغار من فكرة أن جزًء
 وألن ذلك ،ن هذا لن يقلل من حقيقة أين ملكهاإقلت هلا . أمسسهن

   . اجلزء مين ملكها كذلك فسأترك القرار هلا

حلى من قصائد ابن أ وهي مس يل ببوح ،صدري وكفيقبلت 
 ،ختمت مقطوعتها املوسيقية بقبلة. الفارض ومن موسيقى السنباطي

 وغبت معها ، فمددت يدي وشددت على رأسها،وضعتها على شفيت
  .نفاسناأيف قبلة طويلة تبادلنا فيها نبض قلبينا قبل 

 اوأوشكت أخري ،كانت اللحظة تتصاعد بيننا وحتملنا على أجنحتها
كنا ولكن اللحظة انقطعت وانطلق . على أن أضع رحلي وأقر يف موطين
.  كأم يستدعوننا للتحقيق، متعجليف فضاء الغرفة صوت طرق عالٍ

فرأيت حارسة غليظة املالمح حىت مبقاييس هؤالء ،افتحت الباب موارب 
ين طلبت منها أن تنتظر. هممم يريدونين وحدي ألمر إ قالت ،القوم

غلقت الباب وجريت على شادية أ.  فأخربتين حبزم أن أعجل،حلظات
ا غري إ قالت ، ولن أتأخر،ليهمإنين سأذهب إوقبلتها وأنا أقول هلا 

 قالتها وكأا تودعين قبل أن أذهب ،"خلي بالك من نفسك ":مطمئنة
  .ا وهي تعلم أنين ال أملك من أمر نفسي شيئً،ىل عملي يف الصباحإ
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 كان الرجل البدين ، الغرفة اليت كنا فيها منذ قليلىلإذهبت 
ها يلإبدأت املرأة الكالم بعد أن أشار . خر وامرأةآا ومعه رجل موجود
الرئيس مل يتسن له أن خيربك مبا هو مطلوب منك .. العزيز عمر ":الرجل

 فقد كانت شادية حادة املزاج وخشي أن يؤثر رد فعلها على ،بالضبط
ها الرجل لتصمت وهو يزفر بضيق صرب يلإأشار  ،"قبولك للمهمة

  :وأكمل هو

 دون ،جناب الطبيعي منكإلحنن سنقدم خدمة لزبوناتنا وهي ا"
 وأنا أحك مؤخرة ،لرجل ببالهةإىل ا  نظرت،"أجهزة أو تلقيح صناعي

 هل هذا عسري على ،نريدك أن تنجب منهن يا عمر ": فأكمل،رأسي
  . مل أستوعب السبب أجبته بأنين قد فهمت لكنين!"فهمك

 ،"التلقيح الصناعي ينجح يف حالة واحدة فقط من كل عشرين"
كنا نقدم خدمة التلقيح  ": فأكمل الرجل الثاين،قالت املرأة مربرة

 ألن الغالبية منهن ؛قبال النساء عليهاإ وقل ،الصناعي مثل منافسينا
خدمة  عرض )أناندار( ولذا قرر الرئيس ،يدفعن دون أن تنجح العملية

 ، وجاءتنا طلبات كثرية،خصاب الطبيعي يف السوق بأضعاف السعرإلا
  ."اتعاب مقدمألا من اوكلهم دفعوا جزًء

. خبار الصادمة واملهينةألليهم وقد اعتدت على تلك اإ كنت أستمع 
 الذي كان الناس ،) يوسفحممود أبو(  عمياآلن أنا بالضبط مثل عجل

ال ميكنين أن أقبل سأقاومهم . دتنايستأجرونه لتلقيح جواميسهم يف بل
  .  نآل وليكن العصيان من ا،مثلما قاومت حكومتهم يف اجلزيرة

 ولكن صدقين ليس لديك ،أنا أعرف أنك تفكر يف الرفض"
 وقلت ليه بتحدإ فنظرت ،ا أفكاري قاطع)أناندار( قاهلا السمني ،"خيار
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و  وشددت على أنين لن أستجيب لتعذيب أ،اقض ما أنت قاضٍ
مسكينة شادية ستعاين ألن رجلها يريد أن يكون العاشق . "ترهيب

ليه وقد امتأل فمي ببصقة أريد أن أرميها على إ  نظرت،"املخلص
كمال إخر بآللرجل اإىل ا قبل أن يقوم من على كرسيه ويشري ،وجهه

  .احلديث معي ألنه سينصرف

ما  ": وبدأت املرأة باحلديث،ضاءت شاشة يف احلائط املقابل يلأ
كانت " نآلا من اتراه على الشاشة هي الغرفة اليت ستقيم فيها شادية بدًء

 زنزانة حبس ،اا صغريا ومرحاضا ضيقًال فراشإغرفة صغرية ال حتوي 
نا أشعر أبلعت ريقي بصعوبة و. انفرادي كما تراها يف األفالم األجنبية

هذه  ": لكن املرأة أكملت، ومهمت بالكالم،بالقلق الشديد عليها
  ".الغرفة تتغري يف حلظة واحدة بكبسة زر هكذا

 فبدأت الغرفة على الشاشة ،امها وسبابتهاإا بني ضغطت شيئً
غاص الفراش يف األرض تاله املرحاض واستوت أرضية الغرفة . تتغري
اقتربت الكامريا من أرضية الغرفة اليت بدأت تظهر منها زوائد . امتام

هذه الغرفة واقفة على قدميها ليلة كاملة ال ختيل حبيبتك يف  ":مدببة
 وكلما خانتها ساقها ،ميكنها النوم وال اجللوس وال الراحة بأي شكل

ا ا فظيع مسببة أملً،عياء قابلتها هذه الزوائدإلوسقطت على األرض من ا
  ."جيربها على الوقوف ثانية

فأمسكين رجالن ،ا على املرأةصرخت بغضب وقمت متهجم 
ستقضيان  ": وأكمل الرجل الثاين،عنوة على الكرسيوأجلساين 
لنوم إىل ا ستخلد هي ،ا وسيبيت كل منكما يف غرفة كتلكيومكما مع

ها أو اشتكت العميلة من ءذا رفضت أدا إ..وستقوم أنت بأداء مهمتك
   ."سوء معاملتك ستبيت حبيبتك الغالية ليلتها واقفة
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قال الرجل  ف، وخرج من فمي سيل من السباب،صرخت بغيظ
منا إجناب هجائن وحسب إعميالتنا ال يردن  ":دوء كأنه مل يسمعين

 مل تفلح يف ،كلهن نساء يعشن حياة فارغة... ا جتربة جديدةيضأيردن 
ا  جديدالً وستكون ليلتهن معك جما،ملئها كل النعم اليت لديهن

لن تذكر أنت أول األرضيني الذين جنلبهم و. للتفاخر واملكايدة بينهن
نت وحبيبتك أا وسوف نعيدك لوطنك قم مبهمتك جيد.. تكون األخري

   ."حني حنصل على أرباحنا

t.me/qurssan



+                                                                    +  

 ٢١٦

t.me/qurssan



+                                                                    +  

 ٢١٧

  

  

 
  

  

 ، فيها طاولة لفحص املرضى،يف اليوم التايل أخذوين لغرفة جديدة
ا  وأن أرقد على الفرش منتظر،وطلبوا مين أن أخلع مالبسي بالكامل

 قماش صغرية بالكاد تغطي  عدا عن قطعة،اا متامكنت عاري. الطبيب
 اقترب مين ،الًتنهدت يف ارتياح حني وجدت طبييب رج. يتءسو

ايته شاشة ،ا يف جانب الطاولةوضغط زر فارتفع منها ذراع جانيب يف 
  . صغرية

 ،مرر الطبيب قطعة صغرية كانت يف يده على كل جزء يف جسدي
ا أحسب أا كانت الشاشة تصدر أصوات. وهو يتابع الشاشة باهتمام

صوت نبض وأصوات تنفس عند . حشائي الداخلية وشراييينأأصوات 
و مصاب أنا جائع أ كاليت تصيبين و،صوات قرقرةأالصدر وعند البطن 

  . معائيأبربكة يف 

ى الطبيب عمله بعد أن أمسك عوده أعواد البخوربا يشأ، 
 مث ،ين وثالثا جبفن عي،خر يف أنفيآا  وعود،ووضعه للحظات يف فمي
ا كعروس يتم جتهيزها كنت مستسلما متام. يف بقية فتحات جسدي

 فقط جمرد ملل ،حساس بالرفضإ وقد فقدت كل ،لرجل ال تطيقه
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كان جمرد ختيل شادية واقفة يف . وانتظار ليمضي الوقت ولتنتهي املهمة
تلك الغرفة ذات األرضية املدببة والنوم واقفة قد جعلين أفقد الرغبة يف 

ؤكد أن املهانة أا وأنا  قلتها لنفسي مربر،"الشتيمة ما بتلزقش. "ومةاملقا
   .ليست كذلك

ا ونعيش أسعد من األيام القالئل ىل األرض ونبين بيتإسنعود 
ذا كانت إ.  وسننسى كل شيء عن اجلزيرة وعن النياندرتال،املاضية

خططهم حقيقة فسيأتون بعد أن نكون قد متنا وتكون مهمة أحفادنا 
 ،مريكا والصني وروسياأ أو باألحرى أحفاد املوجودين يف ،اومتهممق

فنحن العرب لدينا خربة سيئة يف مقاومة الغزاة املستوطنني الذين كلما 
  .  زادت رقعة سيطرمحاربناهم

منع نفسي من عقد تلك املقارنة السخيفة بني ما أال أستطيع أن 
ا بطرد أناس هليإا  أمراأناس وجدو.  فعله وبني ما جرى يف أرضناينوون

 والعيش مكام والسعي إلقناع عامل بأكمله بأن ،رضهمأخرين من آ
ويف ، مهما تضمنت من جور،ا يف اتباع نصوصهم الدينيةهلم عذر 

سوف يسطون على دولة أو . خرينآلنفس الوقت يشيطنون نصوص ا
 ال  سيحارم العامل أمجع وحني يكتشف أن،عدة دول أو قارة بأكملها
ىل إ مث ستجد من يربر أم من حقهم العودة ،جدوى سيكتفي بالسالم

   .رضهم األصلية وأن على اجلميع التعايش مع ذلكأ

ن أمامي مهمتان أعقد أمايل أنا ومال تلك احلواديت واالفتراضات 
كذب على شادية وأتظاهر بأم يأخذونين فقط أ األوىل أن :من بعضهما

ن كانت إا ما ن اكتشفت احلقيقة يومإعلم  وال أ،للحصول على نطفي
 خاليات  نساًءأواقعخرى أن ألمهميت ا.  ستتهمين باخليانةأمستغفر يل 
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كيف يل أن أفعل ذلك . ا وأن أجنب منهن بل وأرضيهن أيض،من األنوثة
   .دون رغبة وبإحساس باملهانة

وأنين ،ن نتائج فحصي ممتازةأ فأخربين ، الطبيب ثانيةدخل علي 
 وأنا أشكره وأكمل ،ابتسمت بسخرية مريرة. اهز ملباشرة مهميتج

 قبل أن أرتدي القميص استوقفين وأخرج حمقنني من ،ارتداء مالبسي
ن احلقنة إقال . خرآلا تلو ا وغرسهما يف كتفي واحد،علبة كانت يف يده

األوىل هي أشبه بلقاح خمصص للقضاء على أي فرصة النتقال 
جناز إ والثانية مقويات تساعدين يف ،عميالتاألمراض بيين وبني ال

   .العمل

امسع أيها العزيز عمر ":ا كالفحيحاقترب مين وصار كالمه هامس، 
 وهؤالء الناس أغلبهم من ، هذا وكر عصابة،حنن لسنا يف مقر شركة

ذا عارضت إ ولن يتورعوا عن فعل أي شيء ،ارمني السابقني
ا فمقار كثري من الشركات الكبرية دا جدي مل يقل الرجل شيئً،"مصاحلهم

 لذلك مل أعر لكالمه ، تتاجر حبياة الناس،هي يف احلقيقة أوكار عصابية
ما أطلبه منك هو أن تعلم أنين هنا ":قال. ااهتمام اجمرب مثلك متام، 

ولست ذلك الطبيب املشرف على املتاجرة جبسدك مقابل حفنة من 
    ."املال

م كأهل أ و،ا بني ساكنيها كبري تنوعيبدو أن هذا الكوكب حيمل
 فربت على ،شكرته بابتسامة مرحبة. األرض فيهم الطيب والقبيح

. ىل حارسي املرافقإ وسلمين ،ىل خارج تلك العيادةإكتفي واقتادين 
اليت و ،ىل الغرفة اليت يسمح يل فيها باجللوس مع شاديةإعدت 

  .استقبلتين بلهفة وهي تسألين عن األخبار
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ىل إ وأجتنب النظر ،حاول تصنع البساطة يف احلديثأ هلا وأنا قلت
 ابتسمت يف ،" ع البضاعةا بيتطمنوا كانو،وال حاجة ":عينيها املتسائلتني

 وكأا ،مرارة وهي تضمين وتعتذر يل عن عدم قدرا على التصرف
حبيبيت شادية اليت اعتادت على التصرف . هي املفترض ا أن حتميين

 تعتذر ألا مل تقم بواجبها يف دفع هؤالء عين ،حلياة كرجلمبفردها وا
  . ا مصدر ضغط عليأأو تعتذر ألا تشعر 

فقلت ، نوم منفصلتنيسألتين هل أخربوين بسبب وضعنا يف غرفيت 
م ال يريدون أن تتم بيننا تفاعالت تؤثر على جودة النطف اليت إهلا 

 مث نظرت حماولة التظاهر ،امحر وجهها يف خجل. سيحصلون عليها مين
قلت هلا .  وهي تطلب مين أن أكف عن املزاح وأخربها بالسبب،باجلدية
  . نين مثلها غري مقتنعإ و،ن هذا ما قالوهإا عيين حنو الفراغ ا وموجهمرتبكً

ا ال إ أمسكت وجهي بني يديها وقالت وهي مثبتة عينيها علي
. يقة مهما تطلب األمرا تطلب مين أن أخربها باحلقإ و،تصدقين

ا إ وأخفضت عيين فقالت ، مل أفتح فمي، ترجتين،صمت ومل أتكلم
 وأننا منذ تالقينا خنوض كل ،كذب عليهاأال أن إستسامح يف أي شيء 

امشكلة مع  . 
 ، أشاحت بوجهها معترضة،أخربا عن غرفتها وكيف سيعذبوا

 قلت هلا ماذا لو . ذلك فستتحملام يكذبون وحىت لو فعلوإ :توقال
 فقالت ال فارق بني تعرضها ؟ ماذا لو اغتصبوها؟كثرأعذبوها 

 فنهرا عن ذلك ،غضبت من مقارنتها. لالغتصاب وتعرضي أنا له
 فغضبت وأشاحت ، بني األمرينا كبريان هناك فارقً إ وقلت،احلديث

  .بوجهها ومل ترد
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. قناعيإ ذا فشل تعذيبها يفإم هددوين بقطع أصابعي إقلت هلا 
 ويف النهاية سيقطعون ،صبعاإكل يوم ميضي دون أن أطيعهم سيقطعون 

ا ألضفي الصدق على ا خرافيا لكنين بذلت جهدمل أكن صادقً. كفي
فكر يف تلك أنين مل إ وقلت ، فأقسمت هلا، نظرت غري مقتنعة،كالمي

ذا كان يرضيها أن إ لكن ، ألنين لن أدعها ختضع للتعذيب؛االحتمالية
  .يستأصلوا كل يوم قطعة من حلمي فسأتقبل ذلك

 ، وظلت لوقت غري قادرة على الكالم،احتقنت عيناها بالدموع
ضحكت ،" هتقويل جنازته وال جوازته..ها ":افقلت هلا مازح 

ا لن تتحمل إ وقالت باكية ،عد الشر عين وهي تدعو بب،واحتضنتين
وي هؤالء الوحوش  فكيف مبا ين، أو أشاك بشوكة،عذبأُأن تراين 

  . فعله

 حاولت أن ،اال نزرإظلت شادية طوال اليوم متجهمة ال تتكلم 
نين لست املذنب إعتذر فقالت أ حاولت أن ،أالطفها دون جدوى

 أرى معشوقيت وريح الصبا ،كنت ألول مرة أشعر ذا العجز. عتذرأل
ا عالجلك ميزقين ذ. االيت لطفت من قيظ حيايت حزينة ال أملك حلز

ا وأمسكها بني ذراعي وأطري ا بني صري خارقًأالشعور وأمتىن لو 
حني تكون ضحكة من حبيبك أمنية بعيدة وأنت . النجوم حىت تبتسم

ا على عقب لتسمع منه ضحكة صافيةمستعد لقلب العامل رأس.    

 ، ودعتين حبرقة ونهت على كتفي،يف الليل اقتادوها لغرفتها
اقتادين أحدهم حنو . ىل ضراإعدام أو أزف إل اىل كرسيإوكأنين أساق 

وشكت باألمس أن تكون شاهدة على تكليل أالغرفة الوثرية اليت 
طرد أنه جيب أن إ ،قال يل الرجل الذي اقتادين وهو يضحك. زواجنا
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شيعته . من رأسي تلك األفكار ألمتكن من أداء مهميت على ما يرام
  .بنظرة حانقة وجلست أنتظر

 اإا لقلت  لو كان تقييمي ألعمارهم دقيقً،يت صغريةكانت زبون
 وحني ،خرياتألكانت مالحمها أقل غلظة من ا. يف اية العشرينات

ا غليظة أيضضاءة إخفضت املرأة من . اأقول أقل غلظة فأنا أعين أ
خرى انبعثت يف املكان أ وبكبسة ،الغرفة بكبسة زر على رميوت يف يدها

 لكنها كانت هادئة ومرحية ،ع مثلها من قبلمسأ مل ،موسيقى عجيبة
  .عصابألل

ن ممثل يف فيلم آلنين اأ وأنا كنت أشعر ،شر البلية ما يضحك
ا على طرف كنت جالس.  يقلب العالقة بني الرجل واملرأة،ساخر

 دفعت عالقةا لتقودين يف صغر سنأ تقترب مين امرأة ،الفراش منكمشا
". نتأنا وأقم نرقص  ": مين ومهستاقتربت. مثنها لقواد يؤجر جسدي

 كانت ،عرف كيف يرقصون بالطبعأنا ال أ و،وقفت معها ألرقص
 مث بدأت تقترب مين ،دور حوهلاأن أواقفة تدور حويل وتطلب مين 

اتدرجيي.  

 وقالت ،اا وابتعادداء تلك احلركات اقترابأستمر يف أطلبت مين أن 
 فهذه امرأة ،صبت بالدهشةأ. م يراقبون حركة جسدينا من اخلارجإ

غنية دفعت مبلغم ال إ فقالت ،ا فكيف تسمح هلم بتصويرهاا كبري
  . منا يستشعرون حركة جسدينا مبستشعرات حراريةإ و،يصورون

توجس من هذه املرأة اليت تسارعت حركتها يف الدوران أبدأت 
 مث أكملت ، مث بدأت يف خلع ثياا وطلبت مين خلع ثيايب،خلفي

أنا جزء من  " بصوت هامسصتها واقتادتين للفراش وهي تقولرق
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 الً يريد طفهو ، زوجي سياسي كبري،ا والدي رجل غين جد،املقاومة
بلعت ،"شكل الطبيعيالا وأصررت أنا على أن أحصل عليه بهجين 

  . ريقي وبدأت أفهم أا تربر سبب ما أقدمت عليه من فعل حقري

 حاول أن ،"ريرك أنت واملرأة وسأساعد يف حت،امسي شاوريا"
ىل إ قالتها ونامت ،" سوف ننكشفالعالقة معي وإالتتصنع ممارسة 

 وهي تشرح يل ما ، مث بدأت تتحرك وحتركين بطريقة عجيبة،جواري
ن الطبقة احلاكمة متثل على إقالت . يعانيه الناس على هذا الكوكب

 مترفة وهناك يعيشون حياة.  وكلهم شركاء يف الفساد والطغيان،الشعب
  .  وميوت الكثريون من اجلوع واملرض، يف الفقر واحلاجةيقبعوناملاليني 

 ،هناك جمتمعات بالكامل تعيش يف الظالل وأسفل األرض
ا يف الصراع على السلطة ا ويقبل أن يكون وقودوأغلبهم ال يدري شيئً

 يعيشون يف ،بقية الشعب حرفيون وجنود ومهنيون. حيانأليف بعض ا
 وهم حياولون ، األيامى تطحنهم رح،ة مفرغة من العمل ليل اردائر

  . الصعود للسلم األعلى يف طبقات الدولة

 وهم يسترتفونه ويسترتفون الفقراء ،ديتياأاملوارد شحت هنا يف 
هناك . ويعدون بأن استخدام األرضيني واهلجرة لألرض هي اخلالص

يف املشاريع اليت املاليني يصدقون أن األرض هي اخلالص ويعملون 
 وأن ، ألم مؤمنون بأن تعاليم الدين حتتم ذلك؛حتضر للهجرة

منا ألننا تأخرنا يف إ و،كوارث الطبيعة ليست بسبب جشع الشركات
   .صليألملوطن اإىل اهلي باهلجرة إلجابة األمر اإ

 مث توقفت حركتها وأكملت ،الً فعالعالقةتصنع ممارسة ن لناظل
ن زمالءها يف املقاومة سيأتون يف أي أ كيف  وهي تشرح يل،حديثها
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 تلك الفتاة البطلة اليت ،ن إلخراجنا مبساعدة ابنة الزعيمآلوقت ا
  .تسدي للمقاومات خدمات عظيمة

نه أ و،ا زعيم عصابة حقيقة ال جماز)أناندار(ن ذلك البدين إقالت 
 وأن هناك فتيات من املفترض أن ،يتاجر يف كل شيء حىت البشر

 وأن ، وقد فشل التلقيح الصناعي معهن،جمربات على ذلكألقحهن 
 سيكون لبعضهن نصيب يف ،هناك أكثر من مئة فتاة سجينات هنا

  . طفال مهجنني لألغنياء العجائزأجناب إلالتجربة معي 
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 تشرح يل خطة ،ظلت املرأة تتحدث وهي مستلقية على ظهرها
لهم يظنون أننا أكملنا ن استلقاءها على ظهرها سيجعإقالت . اهلروب
ن الطاقة سوف إقالت . خصابإل وأا مستلقية لتزيد فرص ا،العملية

كان ردي أنين لن أهرب . ا وسنبدأ يف التحرك سريع،تتوقف بعد قليل
الطبيب سيحضرها  ": فطمأنتين وهي تقول،دون أن تكون شادية معي

   ."عند حمطة املركبات

 ،ايات السجينات هنا أيضم سيهربون جمموعة من الفتإقالت 
ن عملية اهلروب اليوم يتم التنظيم هلا منذ أ و،اوهن أكثرهن تضرر

خر لكن العصابة مل آ وكان من املفترض أن يكون هناك أرضي ،فترة
  .حضاره من املنشأة التجريبية اليت يتم فيها اختبارهإتتمكن من 

ت ن األرضيني مثلي أنا وشادية ال خيضعون لذاإكما فهمت ف
خرون آ و،خرون يف منشآت كالسجونآ بعضنا على جزر و،التجارب

 ، كل حسب املعطيات اموعة عن شخصيته، ومتاهاتييف صحار
 عن طريق ،وحسب ما حتدد براجمهم اليت تعاجل ماليني البيانات عنا

. نترنتإلشبكات التواصل االجتماعي وأنشطتنا على خمتلف مواقع ا
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لكترونية اليت إليتم اختراق هاتفها واألجهزة االعينة اليت يتم اختيارها 
  . وكل ذلك عن طريق برامج يستحيل على تقنياتنا كشفها،يستخدمها

 الً وهل هم منظمون فع، وسألتها عن املقاومة،بدأت أشعر بالقلق
نشاء نظام جديد ال يسعى الستيطان إسقاط احلكام وإوقادرون على 

 وكل يوم ينضم ،ان جد لكنهم منظمو،م قلةبأ أجابت ؟األرض
بناء الطبقة احلاكمة وطبقة أ والكثري من الشباب من ،عضاء جددأليهم إ

بائهم آ وهم أقوى سالح يف مواجهة ،األغنياء يؤمنون مببادئ الثورة
  .وأمهام من صناع القرار

كنت أشعر أنين أحتدث مع فتاة يسارية متحمسة من حقبة 
وا حيلمون بعامل مثايل جعلهم  هؤالء الشباب الذين كان،الستينات

 ومل ،ركان العامل األربعأ ويقاتلون من أجل احلرية يف ،حيملون السالح
  .ال فشل ذريع وجرائم ارتكبت بامسهم يف كل مكانإيتحقق يف النهاية 

 وقامت هي ، وبدأت تظهر أضواء متقطعة خافتة،انقطع النور
. بسي بسرعة وطلبت مين أن أرتدي مال،فارتدت مالبسها على عجل

مامنا مينعنا من أا  فوجدنا احلارس واقفً،باب الغرفة وفتحناهإىل توجهنا 
ا مث سقط  فصرخ الرجل متأملً،ا يف وجهه من علبةأطلقت رذاذً. اخلروج

ا وارتدته يف يدها  وأخذت هي من حزامه سالح،على األرض كاجلوال
  .ا على تلك األشياءا تلقت تدريبأباحتراف يدل على 

طلقت حنوه أ ف،اء حارس من املمر على صوت صرخة زميلهج
ا من حزام ا صغرياستلت سكين. ا من سالحها بسرعة فجندلتهمقذوفً

 مث ،امه دون أن يطرف هلا جفنإ وقطعت به جلد ،احلارس األول
خر فأخذت آل للحارس اوصلت. جرت وأنا وراءها كاحلمل املرتعب
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 وأدخلت أصابعي األربعة  وأمسكت يدي،من حزامه نفس السالح
 فهؤالء ،ا على يديكان واسع .ام مضموم عليه من اخلارجإل وا،فيه

  .  ا زالت غليظة رغم تقدمهممالقوم أكفهم 

نين سأضغط بإامي أشرحت يل كيفية استخدامه؛ كل ما هنالك 
 ، الوسطى ألطلق قذيفة فرديةيصبعإضغط أ مث ،على تلك النقطة

ا يكفي إلسقاط شخصني ا حمدودة حتدث انفجاروبسبابيت ألطلق قذيف
ىل تدريب إحذرتين من استخدام املقذوف املتفجر ألنه حيتاج . أو ثالثة

  . على توجيهه غري أنه سيلفت نظر الكثريين

 مما ،طلق كالنا على نفس احلارسأعدونا يف املمر قابلنا حارسان 
ا طلق مقذوفًصرخت من األمل وهي ت. صابتهاإمكن احلارس الثاين من 

صابتها كانت طفيفة جمرد جرح إ تفحصت مكان ،جتاهه فأسقطته
صوات أ وبدأت ،خرآكملنا عدونا يف ممر تلو أ. على كتفهاأسطحي 

  . نذارإلمتقطعة يف التصاعد مخنت أا طريقتهم يف ا

ا  وهو حيمل سالح، والطبيب الذي فحصين من قبلةقابلنا شادي
 وهذا لقب جديد تضيفه أللقاا ،ةصارت مقاتل. يف يده وهي كذلك

 وأندفع حنوها ،نا ومن فرط هلفيت كدت أنسى أننا مطارد،العديدة
ا طلقت مقذوفًأ لكن املرأة دفعتين بقوة مث ، وأقبل كل شرب فيها،أضمها

  . على حارس كان يهم بضربنا

 ،طالق القذائف عليكإن احلراس مترددون يف أمن حسن احلظ "
 وأنا ممسك بيد ،قالتها املرأة وحنن األربعة نعدو" اههيا بنا من هذا االجت

 فأطلق كالمها قذائف متفجرة ، قابلتنا جمموعة من احلراس،شادية بقوة
متار قبل أن نرى أا واستمر عدونا عدة  مث احنرفنا ميين،فأسقطوهم
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جهاد ومعهم إلجمموعة من الفتيات النياندرتال يبدو عليهن الفزع وا
  . نرجل وامرأة مسلحا

 ،سار موكبنا جتاه اخلندق الذي رست فيه مركبتنا أول ما جئنا هنا
نا يطلقون القذائف على من يواجهنا وعلى من يتبعوننا وكان مرافق

 ، من جمموعتنا وفتاةاسقطت قذائف املهامجني واحدأ. مبهارة غريبة
 قبل أن يصيب فتاة ثانية ،وأصاب شادية مقذوف احتك بفروة رأسها

  . وأوشكن على اجلري على غري هدى،ية الفتيات بالفزعما أصاب بق

 هدأتا الفتيات وعدلتا ،لينا امرأتان مسلحتانإ تمضانبعد حلظات 
وصلنا وكان يف انتظارنا . سقاط بقية املهامجنيإ واستطاعتا ،مسار موكبنا

.  ابنة الزعيم بنفسها)بروفاتارا( كانت قائدة املركبة األوىل ،مركبتني
 لىبرية جلست فيها الفتيات اللوايت يزيد عددهن عكانت مركبة ك

نا وشادية والطبيب أما املركبة اخللفية فجلسنا فيها أ ،العشرين
  .؛ املرأة اليت تظاهرت بأنين أضاجعها)شاوريا(و

 على ،خلف املركبتني كان هناك ما يشبه دراجتني ناريتني طائرتني
جاء . اكل واحدة جلس اثنان عكس بعضهما ومشهران أسلحتهم

 يف نفس اللحظة اليت انطلقت فيها ، اهلجوم علينااكثريون وبدأو
مل يكن .  وسط تبادل للمقذوفات،املركبتان تتبعهما الدراجات النارية

نا يف أ فقد كنت ،نا قادرين على استخدام مقذوفات متفجرةومهامج
 ما جعلهم حياولون ، ابنة زعيمهم يف مركبة أخرى)بروفاتارا(مركبة و

  . نظمة تشغيل املركباتأاد املدافعني واصطي

كان الطبيب . مل تنطلق املركبات وتبادلت مع شادية النظرات القلقة
 سألته ،مرألول اأنبوب الذي جاءت منه مركبتنا ألينظر ناحية بداية ا
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. ن تعود لنتمكن من االنطالقأبد  ن الطاقة الإ فقال ،ماذا ينتظرون
أكلنا انطلقت قذيفة متفجرة فأسقطت بينما حنن يف االنتظار والقلق ي

  .  وانكشف جزء من مركبتنا كانوا يدافعون عنه،دراجة نارية براكبيها

 عن مركبتنا وأطلقت عدة قذائف متفجرة جتاه )شاوريا(قفزت 
. املهامجني من سالحني يف يديها يف نفس الوقت فأحدثت جلبة كبرية

 ،انبوب سريعأل اأضاءت األنوار دفعة واحدة وانطلقت املركبات يف
   .تتبعها الدراجة النارية الطائرة وصراخ غاضب بلغة غريبة مل أفهمها

كانت  ": وهو يقول،ا حبماس املنتصررفع الطبيب يده صائح
 ستجعل اجلميع يعلم أن للمقاومة قوة مكنتها من هزمية ،عملية متقنة

ن املرأة  مث توقف حني الحظ أ، صفق بيديه جذال!"أعىت أسياد اجلرمية
 ردت ؟"ثناء اهلروبأهل سقط  ":خللف دامعة العينني فسأهلاإىل اتنظر 

  .مياءة دون أن تتكلم ونزلت دموعها منسابة دوءإب

نه إ فنظرت هلا املرأة ممتنة وهي تقول هلا ،ربتت شادية على كتفها
نه حبيبها الذي كانت تنوي البقاء معه بقية أ و،من ضمها للمقاومة

 اذًإكان هذا هو سبب غضبتها . و سقط بقذيفة حقرية وها ه،عمرها
  . سقطوا الدراجة الطائرةأطالقها كل تلك املتفجرات على الذين إو

 وقبل أن نتمكن من ،انبوب الذي ننطلق فيه ال يزال ممتدألكان ا
سألتهم عن السبب فقال . اخلروج منه توقفت املركبات مرة واحدة

قة عن النفق ليوقفونا حىت يستطيع بد أم قطعوا الطا ال ":الطبيب
 فهمت ،" فنكون قد وقعنا بني فكي الوحش،رجاهلم حماصرة املخرج

ال أ فطلب مين ،نآل فسألته بقلق عن احلل ا،أنه يقصد بني شقي الرحى
  . ا زال لديهم األعوان املتخفني بني الفنيني يف مقر العصابةمأقلق ف
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 –أناندار–لرجل السمني هذا ا ": والرجل يشرح يلالًمر الوقت ثقي
 وجيعلهم يعملون لديه حتت ،خرين حرفنيآا مثلي تقنيني وناسأخيتطف 

مثل عصابات  ": أكملت املرأة شارحة،"التهديد بالقتل وإيذاء عائالم
 ، سألتها كيف عرفت بعصابات املافيا عندنا،"املافيا عندكم يف األرض

 ،ة اخلاصة مبراقبة األرضحد املراكز التقنيألأنا أعمل رئيسة  ":فقالت
رضية ومشاهدة كل ألنترنت اإلولدي صالحية الدخول على شبكات ا

   ."شيء عندكم

 فأخرج ، للطبيب)شاوريا( وأشارت ،بدأت املركبات يف التحرك
ن جند أنه من املتوقع إ وقال ،عدة أسلحة أعطى كل واحد منا سالحني

يلّ قائلةإ نظرت  مث، وأن علينا أن نستعد،ا منهم عند املخرجبعض: 
حد أسباب انضمامي للمقاومة هو تعاطفي معكم من طول ما عشت أ"

 شعرت أنكم ال ختتلفون عنا ،قصصكم وحكاياتكم وتفاعالتكم
لديكم نفس اآلمال واآلالم،اكثري ،أا  ومل أجد مربرخالقيا ا واحد

مام أعطائنا احلق يف سلب املاليني منكم إيسمح بتفضيلنا عليكم و
   ."وأوطام

ا أوىل لالنضمام  أليست سبب، عن معاناة الفقراء يف وطنهاسألتها
 ، والضعيف والقوي،كل مكان فيه الغين والفقري ": فقالت،ىل املقاومةإ

أن  و،"خالل بكل نواميس الكونإرضكم هو ألكن ما يريد قادتنا فعله ب
ا خوفً"ينة  ملنع تلك اهلجرة اللع،هناك الكثري مثلها انضموا للمقاومة

   ".هلنا من تبعات غري حمسوبة العواقبأا على رضيني وخوفًألعلى ا

وصلت املركبات عند مدخل املمر الذي كان ساحة قذرة وسط 
الت ملقى يف آ حطام ،حياء الفقرية يف املدن الكربىألمكان يشبه ا
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 ، نصف متهدمة ومبان،خرآكوام مهمالت يف جانب أ و،جانب
  .ان توجد هذه القذارة يف الفضاء أيضأيل ختأمل . كشاك صغريةأو

ا من املسلحني لفينا بعضأ فقد ، حمقة يف توقعها)شاوريا(كانت 
ا  لكن حلسن احلظ كان عددهم حمدود،يهامجوننا من زاويتني خمتلفتني

ىل عدة إنزلنا من املركبتني وتفرقنا . سقاطهمإا يف ومل نستغرق وقت
 ،ربع فتيات مذعوراتأ وة وشادي كانت جمموعتنا تضمين،جمموعات

  . خرىأ ومسلحة )شاوريا(ىل الطبيب وإضافة إ

 والناس يرمقوننا بفضول، ،زقة صغرية متشعبةأمشينا يف عدة 
 وشعورهم مشعثة ووجوههم قذرة، لو مجعت ،ةئكانت مالبسهم مهتر

 حلصلت على ،ىل جانب مالمح وجوههم البدائيةإصورم تلك 
 على خالف مرافقينا الذين غريت ،ل التاريخنسان ما قبإصورة تشبه 

لبشر من إىل اقرب أمالبسهم ونظافتهم من صورم وجعلتهم 
   .املستقبل

ىل إ وصلنا ،بعد ما يقارب النصف ساعة من املشي يف تلك األزقة
ىل املبىن املمتلئ إدخلنا .  شكله ال يوحي بأمن من أي نوع،بيت متهالك

ىل إ ودلفنا ،رض بإمهالأللية امللقاة على امتعة وبعض الفرش الباأببقايا 
ىل إىل سلم قادنا إكانت أرضية الغرفة هي مدخلنا السري . حد غرفهأ

قاعة فسيحة مليئة بالشاشات ولوحات التحكم وصندوق زجاجي يف 
  . جانب الغرفة يتسع لشخص واحد

 كان من الواضح ،كان بالغرفة بعض املسلحني أغلبهم من النساء
 وليست جمرد شباب ، شبه عسكريالًاومة كونت تشكين هذه املقأ
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قتاد ا و،أجلسونا على كرسيني. يرفعون شعارات وحيتجون هنا وهناك
  . ين يتجهأىل إىل باب جانيب ال نعرف إحدهم الفتيات أ

لية آ وبدأ يشرح لنا ،ىل األرضإعادتنا إجاء لنا العامل املسؤول عن 
لك الذي استخدم يف  عن ذالًهذا اجلهاز خمتلف قلي ":العمل

صبت أ ،"ا عن طريق فريقنا الصغري فهو مصنع يدويا،حضاركمإ
 ، فكالمه أشعرين أم يستخدمون لعبة أطفال يف قتال حقيقي،بالقلق

هذا اجلهاز جيد ال يقل  ": فعدل شرحه وقال،ويبدو أنه فهم رد فعلي
ا كان من العودة ما خباصية متكنكمزودته إنين بل ،جهزمأكفاءة عن 

إن ا ستعودا أي أنكم:اوزمانا لنقطة ىل نقطة زمنية مطابقة تقريب
  ."احضاركمإ

 : فقال الرجل،سألته شادية هل يعين ذلك أننا سنسافر عرب الزمن
العزيزة شادية ال تقيسي ما أقول بقواعد الفيزياء اليت تدرسوا يف "

ن  فهناك الكثري من النظريات اخلاطئة تعترب عندكم م،األرض
 اليت صممتها ن الرحلة العكسيةأن تعريف أببساطة حاويل  ..املسلمات

   ." تسري يف الزمان واملكان بدون شرح أكثرلكما

 وكيف ، وهو يشرح كيف سيدخله الواحد منا،ىل اجلهازإأشار 
طلبت .  وعن النصائح الواجب اتباعها يف حلظة الوصول،سيقوم بنقله

عراض اجلانبية ألمن ا ": بسرعة فقال،حدى املسلحات التعجيلإمنه 
هذه ال حتدث .. ثناء الرحلةأاحملتملة فقدان ذاكرة األحداث اليت وقعت 

ن بسخونة قبل االنطالق بعدها ا سوف تشعر، لكنها واردة،للجميع
ن يف نفس اتكون ":طرقع بإصبعه يف اهلواء وهو يكمل...." غماءة مثإ

   ."احضاركمإموقع 
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ضمتين . ن تكون البادئةأية على  وافقت شاد،بعد جدال قصري
 وأا لو ، وهي تقسم أا لن تنساين،بقوة مث تراجعت ونظرت يف عيين

 مهما كنا يلَّإفقدت ذاكرة هذه األيام فسوف يظل حيب يف قلبها يقودها 
 وأنين سأتبع قليب وسأجدها ،قسم أنين لن أنساهاأقبلتها وأنا . غرباء

طرة واحدة بيننا كفيلة بأن تطلق  فأنا أعرف أن ن،ولو كانت نسيتين
 تعانقنا وتعانقت ،دمعت عيوين وأنا أتكلم. فيضان احلب من بدايته

   .دموعنا مث دفعتها برفق حنو الصندوق الشفاف

 مث خبا الوميض ،دخلته وبدأ اجلهاز يرتج مث مأله وميض مبهر
 لكن ،انقبض قليب واندفعت للدخول يف اجلهاز. واختفت من أمامي

ن حرارة اجلهاز قد ؛ ألالًن ننتظر قليأننا جيب إ وقال ،أوقفينالعامل 
  .ن يربد من النقلة السابقةأا قبل ذا دخلته مبكرإحترقين 

. ىل مسامعناإصوات قذائف يف اخلارج تتناهى أال وإمل يكمل مجلته 
ت على ررفضت وأصر. نآلن رب اأننا ينبغي إحد املسلحني أقال 

أوافق العامل . مدخول الناقل رغم حتذيراحتت ضغط وقع اخري 
دخلت اجلهاز وضغط الزر . صوات تبادل املقذوفات باألعلىأ

ظلمت الدنيا وصحوت أ مث ،وأحسست بسخونة رهيبة تشوي جلدي
 وحمفة ،سعافإعلى أصوات الناس وهم يتنادون حويل وصوت عربة 

هل وصلت بسالم " شادية"؛ كسجني وفكرة واحدة تسيطر عليأوقناع 
؟ م أنساها اجلهاز كل شيءأ هل تذكرين كما أذكرها ؟م احترقت مثليأ

   باملوت؟ ن النريان قد حكمت عليأهل سأعيش ألضمها ثانية أم 
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ا يف مستشفى ،اغرفة العمليات اليوم خمتلفة متامو أخر آ ليس أل
زهرة كانت .  بل ألن موقعها هي خمتلف،حدث أو أقدمأجهزا أن أل

 مستسلمة على طاولة اجلراحة منتظرة أن تغرق يف غيبوبة التخدير ممددة
ا وأصرت على أن ا نصفيرفضت أن يعطيها األطباء خمدر. االصطناعية

ا وتستيقظ فتجد اجلراحة قد انتهتتنام متام.  

طفاءه إ طلبت من املمرضة ،كشاف العمليات مبهر يدمع عينيها
ا . امؤقتباحترام ممزوج باإلشفاق عند اجلميع يف الغرفة يعاملو

أغمضت عينيها . خرآل وباالستنكار املبطن عند البعض ا،البعض
 سائل أبيض جيعل احملقن يشبه ،وأوردا تستقبل جرعة من املهدئ

.. حساس املريحإلاستسلمت لذلك ا. زجاجة لنب معدة إلرضاع طفل
ىل إرب  وغاز نفاذ يتس،اهلدوء التام الذي قطعه قناع يوضع على وجهها

  .  ظالم تام.. ا عنها مث استنشقته رغم،صدرها

 ،أمضى عمر مخسة أيام وهو على جهاز التنفس االصطناعي
تقرأ له حديث . وزهرة جتلس معه كل يوم أكثر من ست ساعات

 وزمن اخليول البيضاء والوتد خلريي شليب، ،الصباح واملساء حملفوظ
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 أعادا على مسامعه ،هلاروايات حدثها عن عشقه . براهيم نصر اهللاإل
 بفعل املهدئات اليت حيقن ا بانتظام ،وهي تعلم أنه بني الصحو والنوم

ا جلهاز التنفس االصطناعيكي تبقي جسده مستسلم.  

ال يف حاالت البكتريا شديدة إابتاعت أغلى مضاد حيوي ال يعطى 
 حماولتها مل يتربم األطباء من. ا تعزز قدرة جهازه املناعي وحقن،املقاومة

 ألم يعرفون أن تلك األدوية مفيدة لكنها غري متاحة يف ؛للمساعدة
ن تكتب منشورات على الفيس أحد األيام أخطر بباهلا يف . املستشفى

كانت تقول لو أن .  وتطلب من الناس الدعاء له،بوك حتكي عن حالته
 من  وأن يكون، يف املليون أن تكون قصته حقيقيةا واحدالًهناك احتما

نترنت فسيعرفون أن إلا صفحات اساعدوهم على اهلروب يراقبون حق
. اا متطورليه عالجإ وقد يرسلون ،ا مميتةجهازهم قد سبب له حروقً

صدقائها عن سبب اهتمامها بذلك أكانت فكرة ساذجة وستثري تساؤل 
 لكنها مل تبال فقد تعرضت النتقادات بسبب زيارا املتكررة ،املريض

  .  فعلله بال

يف اليوم السادس كانت حالته قد حتسنت بشكل يسمح بفصل 
 وعودة وعيه ،نبوب يف اية اليومألزالة اإ مث الصباحاجلهاز عنه يف 

ا وكان جسده  لكنها أهدأ كثري،كانت أنفاسه ال تزال متالحقة. الًكام
أجرت .  لكن حالته كما هي،ال صدرهإمل يتحسن فيه . الًيزداد حنو

 وطلبت من رئيس ،جنيب الذي رأى حالته من قبلألباخلبري ا الًاتصا
ن احلل الوحيد النافع إقال الرجل . اليه فقبل متربمإالقسم التحدث 

 ليوقف نزيف سوائل جسده ؛ن هو نقل جلد بشري له بشكل مؤقتآلا
  . املتواصل
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نت تعرف يا سيدي ليس لدينا هنا بنوك أ ":قال رئيس القسم
ىل متربع حي وأنه حيتاج إ واقترح اللجوء ،نه يعلم فرد الرجل بأ."جلد

ملتربعويف نفس الوقت ال ،حىت تزيد فرصه يف النجاة، قلألن على اي 
 وطلب ،انتهت املكاملة ونادى رئيس القسم على سامح. يتأذى املتربع

طباء ألجاء الرجل وأخرب ا. خباره باألمرإمنه االتصال بابن عم عمر و
  . ربعنه على استعداد للتأ

كانت حلظة مؤثرة شهدا زهرة حني قال ابن العم لعمر أنه 
 ا عن الدم الذي ال يستحيل ماًءا كثريقال عمر كالم. سيتربع له باجللد

 وعن أن سبب توتر العالقة بينهما على ،وعن تقصريه يف حق ابن عمه
نه هو الذي إ وقال ،ربت الرجل عليه يف تأثر. الدوام هو غرية عمر منه

 حني كانا ، مها السبب–رمحهما اهللا– وأن الوالدين ،ن يغار من عمركا
ا على عقد مقارنات بينهمايصران دوم  .  

 انزعج ،خرىألطلبت زهرة من رئيس القسم أن تتربع هي ا
ن الوضع أ و،ن ما تريد فعله شيء غري مقبولإ وقال هلا ة،الرجل بشد

 قاهلا ،" يف سن والدكناأ ،ما تزعليش مين يا دكتورة ":جتاوز املألوف
مربرا كالمه حني الحظ على وجهها استنكارحضرت ابن أ. اا شديد

طباء على ألعم عمر وجعلته يطلب بصفته قريبه األول أن يوافق ا
  .  مما جعل رئيس القسم يتراجع عن رفضه،تربعها له

 حىت ،ستتربع له خبار عمر بأن زهرةإسامح وهند وافقا على عدم 
و أ رغم عدم اقتناعهما بقرارها ، كانا متحمسني لعالجه فقد،ال يرفض

يف اليوم التايل أجرت التحاليل املطلوبة يف . دوافعها مهما كانت
 وهو الوحيد ،ساتذاأ وجاءها استدعاء من أحد ،مستشفى اجلامعة
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نه إقال هلا الرجل . الذي ساعدها طيلة مسارها الوظيفي وعاملها كابنته
ا سوف تتربع أ وأنه وصل لعلمه ،ق اهتمامه اال من منطإال يتدخل 

 وأنه غري مقتنع مبا قيل له عن عالقة ،جبلد ملريض يف مستشفى السالم
  . حب تربطها بذلك الرجل

ا أ و،ا تعي ما تفعلإ وقالت ،شكرته على اهتمامه الشديد
. ا دون منطق باسم احلبامرأة ناضجة وليست فتاة مراهقة تفعل شيئً

ا مل ترد عليه من قبل ذه إ وهو يقول ،ستاذها يف حنوأابتسم 
 وطلبت منه أن يثق ا كما كان ،تلعثمت واعتذرت بأدب. الطريقة

ا لن ،ادومأا بأيام قليلة يف الفراش و باهلتشغل وأّا ثر طفيف جد
  . للجراحة

ا ستذهب ملؤمتر إ فقط قالت ،مل خترب أمها وال سلمى ابنة شقيقتها
يف صباح العملية مل متر على عمر وأخربته أا . قصر عدة أيامأليف ا

 قام األطباء ،ابدأت اجلراحة يف التاسعة صباح. ستزوره متأخرة
 مث وضعوا عليها ،باحلصول على طبقات رقيقة من جلد فخذيها

طلب سامح من .  عملهم وحان وقت استيقاظهاا وأو،الضمادات
   .الم الفخذ يف حالتها ال تطاقآن ألت طبيب التخدير االهتمام باملسكنا

 ،حساس باالختناقإجهزة تزعق وعلى ألصوات اأأفاقت على 
 واألطباء ،كان حنجرا يف حالة تشنج.  يسد حنجرائًان هناك شيأو

اضطربت الرؤى يف ذهنها وبدأت تدخل يف . يتناقشون بصوت عالٍ
ىل كياا إذها يتسرب أمل شديد يف فخ. حالة بني الغيبوبة واليقظة الكاملة

 وعمر ميسك ، تظهر أمامها صورة ذئب ينشب أنيابه يف فخذها،كله
ترى عمر .  والذئب وهو بارك فوق عمر،بغصن يضرب به الذئب
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حيتضنها مث .. ا وهي فوقه تدوس على صدره بكفيها حىت يستيقظمتيبس
 وعينان مغمضتان وشفتان ،شجار وميأل الدنيا نور خافتألختتفي ا

  . همان شفتيها وكتفان عريضان متسدمها بذراعهاتلت

 وترى ، وبروحها تكاد تزهق،تسعل بقوة وتشعر باختناق شديد
تعود أنفاسها تقف حتت .. عمر حيملها ويرفع وجهها فوق سطح املاء

ليها إ ويعود ، وعمر يغيب حتت مياه السيل،املطر ممسكة جبذع شجرة
 ،اا زجاجي صندوقً تقف أمامه مودعة وتدخل،تبكي على ذراعه

نبوب خيرج من ألا وا مث تصرخ عالي،وتشعر بلهب يسري يف جسدها
   ."احلمد هللا" وتقول مرددة خلف طبيب التخدير ،حلقها

نائمة على فراشها يف غرفة صغرية منفصلة واملورفني يلعب 
.  وميلؤها بنشوة لذيذة خمتلطة بنشوة ذكرياا اليت استعادا،برأسها

 ، وال ماذا حدث بالتفصيل،ين كانواأ مشوشة ال تذكر كانت الصور
تستسلم لنشوة املورفني مستعيدة معها . تذكر صورة هنا وحلظة هناك

 وهو يلتهمها قطعة قطعة بشفتيه قبل ،ىل وجه عمرإنشوا وهي تنظر 
  .أن يتوقف وخيتفي

مل يسمحوا هلا خشية العدوى لكنها . يف الليل أفاقت وطلبت رؤيته
ليها إنظر . قتادوها على سرير متحرك ووضعوها جواره ا،أصرت

ن إقالت له . مله منظرها وهي مستلقية هكذا وهو السببآا فقد معاتب
  .  نآلا تذكره اأاألمرية النائمة قد استيقظت و

ال يتحرك حىت ال أ فطلبت منه ، االعتدال يف فراشهالًهب حماو
 مل تكن تعلم السبب .ا فسأهلا يف جذل عن كيفية تذكره،تفسد الرقع

مل يف فخذها ألن اإ - ن احلكاية حدثتأم اقتنعوا بألو - سيقول األطباء 
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حداث إىل خمها تشاركا يف إدرينالني ألونقص االكسجني الذي دفع با
تأثري نا مكافأة كما يف أستقول هي .  ذكريات مرتبطة بأملهاطَش

  .اكبريا ليك حبإاحلكايات القدمية؛ تضحية كربى دي 

 فكانا ينظران لبعضيهما ،كان الفراشان متجاورين ومتعاكسني
تسامرا . ويتحدثان كأما جالسني يف حديقة على مقعدين متقابلني

بعد يومني كانت . ىل غرفتهاإساعة أو ساعتني مث اقتادها األطباء مرغمة 
ا  ومنحته مع جلد ابن عمه حتسن،شرائح من جلدها قد التصقت جبسده

بعد عشرة أيام دخل لغرفة العمليات ليستبدل ذلك . ا يف حالتهكبري
 ،كانت واقفة يف أول غيار له مرتعبة. خر من جسده هوآاجللد جبلد 

 وهي ال تزال تعاين من بقية أمل يف ،تبتهل وتدعو اهللا أن تنجح العملية
   .مكان جراحتها

جنحت جراحته وكانت األوىل يف سلسلة من العمليات اليت 
 كانت يف عملها ،قبل العملية الثالثة. ف ترقيع حروقه بالكاملتستهد

 قد الًن رجإ قالت هلا السكرترية ،ا يف انتظارهاا كبريووجدت مظروفً
شكله  ":ا لقوهلا رغم أنه طبقً،أحضره منذ قليل يرتدي بدلة رمسية

أخذت املظروف ودخلت ". ستغفر اهللا العظيم كده شكل القرد بالظبطأ
وجدت فيه علبة مثل علب أقالم . هيئة التدريس وفتحتهمكتب أعضاء 

 ورسالة مطوية ،حتها وجدت فيها حمقنني غرييب الشكلت ف،الباركر
   :بعناية مكتوب فيها

 وعن التأخر ،أعتذر على ما حدث للعزيز عمر.. العزيزة زهرة"
 لكننا ، حنن منر بصعوبات شديدة هنا،رسال تلك املساعدة لهإيف 

كان نوعه وأصله من ا نسان أيإلعالء قيمة اإل مستمرون من أج

t.me/qurssan



+                                                                    +  

 ٢٤١

حقنيه ذين . بنائكمأ نقاوم من أجل غد أفضل ألبنائنا و،وموطنه
على كتفة واحدة اليوم وواحدة بعد أسبوع ستسرع من أاحملقنني 

   ."اعدك مبحاولة التواصل قريبأ... شفائه

ما  وأن ما حدث هل،ن يف أا مل تكن ذيآلمل يعد لديها شك ا
ن آلاحتارت هل تعطي عمر هذا العالج أم أنه ا. حقيقة ال مراء فيها

ظلت . ها ال تعرف فوائده وال أضرار وال حيتاج عالج،يتماثل الشفاء
 مث قررت أن تطلب من زميل هلا يف معمل كبري أن حياول الًتفكر قلي

  . حتليل حمتويات احملقن قبل أن تعطيه احملقن الثاين

 سألت ، دخلت املستشفى وكان عمر خارج فراشهيف اليوم التايل
ىل أن فوجئت إ انتظرته على كرسي يف غرفته ، يف غرفة الغيارواعنه فقال

ا ألول مرة منذ احلادثة التفتت فوجدته واقفً. بكف تربت على كتفها
خذت تتحدث حبب ومحاس أخرى وألوقفت هي ا. اليها مبتسمإينظر 

شتركني الذين أرسلوا رسالة هلم صدقائهم املأ وعن ،عن قرب خروجه
ا ستنظف غرفة الغيار وأغلقت الباب إخرجت العاملة وقالت . اليوم

اقترب منها بذراعيه املغطيان بالضماد وأحاطها ما وطبع على . خلفها
  .   من كل شيءجبينها قبلة وهو يضمها وذهنهما خالٍ
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  العزيزان عمر وزهرة"

 ،املتأخرة على الزواج وعلى طفلكما األول تقبال نئتنا الًأو
  .ومتنياتنا بأن يعيش هو وأبناؤه من بعده يف عامل يسوده األمن والسالم

قمنا يف الفترة األوىل . مرت مخس سنوات منذ كنتما خمتطفني عندنا
بعد رحيلكما بتحرير آخرين من األرضيني وإعادم بسالم حىت 

ودمرت كل أجهزة التنقل  ،استطاعت السلطة تقويض جهودنا تلك
 ان مثلكميأغلب احملرر.  لكننا كنا سعداء مبا حققناه،اليت أنتجناها

استعادوا ذاكرم ويعرفون كل ما حدث هلم على كوكبنا واخلطر 
  .الوشيك احملدق بكم وبنا

استطعنا ضم . ا تغيري الوضع القائم على كوكبنا لقد حاولنا كثري
 وأقمنا االحتجاجات وكشفنا ، العلنىلإالكثري من األنصار وخرجنا 

أعلنا عصياننا . الكثري من املؤامرات اخلفية ووثقناها ونشرناها للجميع
 وكان خطؤنا األكرب أننا كشفنا ،ىل األرضإتوجهاتنا املناهضة للهجرة و

ألرض ليقرر إىل اجراء استفتاء على موضوع اهلجرة إىل إتنظيمنا ودعونا 
  .الشعب بأكمله
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مام الناس وكشفنا األغراض اخلفية ألهل احلكم أائق كشفنا احلق
كان الطرف األقوى يف منظومة احلكم هم املتدينون . وفندنا حججهم

 وكانت حجتهم يف اهلجرة هو أن مثة نبوءة يف الكتب ،املتعصبون
 وأن هذه ،املقدسة تنبأت بأن نسل شعبنا من الذكور سيصيبه العطب

  .  نعود إىل األرض األصليةهي العالمة اليت ينبغي عندها أن

حاولنا أن . ا جمرد خرافاتإمل نقدح يف حقيقة إميام ومل نقل 
نقنعهم بنفس حججهم وقام املتدينون املتعقلون من املقاومة بعقد 

قلنا هلم إن النصوص مطاطة وميكن تفسريها . مناظرات توضح رأينا
ا ام نادرجنإمنا صار إ و،ن الذكور مل يصبهم العطبإ و،خرآبشكل 

 وأن صفة العطب قد تنطبق على ،نظرة ملشكلة يف الصبغي الذكوري
رض اليت ألن اإا قلنا أيض. خر غري الذي يعاين شعبنا منهآرف طأي 

ليها واستيطاا واليت يضفون عليها صفة القدسية ال إيريدون اهلجرة 
  . تطابق األماكن اليت اكتشف فيها األرضيون حفريات ألجدادنا

كانت . ا جتاه اجلناح غري املتدين يف السلطةت لنا مناظرتنا أيضكان
حجتنا القوية هي كشف العلماء من املقاومة عن طرق بديلة للتزاوج 

 وعن طرق للعالج اجليين تستخدم صبغيات من ،مع البشر األرضيني
 كهذا سيحتاج الكثري من الً وأن ح،األرضيني وتدمج مع صبغياتنا

ىل إىل حل مدمر مثل اهلجرة اجلماعية إمن أن نلجأ  لكنه أفضل ،البحث
  .األرض

 كانت ورقتنا األقوى حني كشفنا أن الكثري من املوجودين يف 
أروقة احلكم من املتدينني وغري املتدينني لديهم مكاسب من هذه 

 وأن تلك املكاسب هي الدافع األساسي وراء ختصيص موارد ،اهلجرة
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 الًصيصها للبحث العلمي لوجدنا حلو لو مت خت،هائلة ملسألة اهلجرة
كوكب األرض بالنسبة هلم غنيمة مذهلة وال يهم ما سيحدث . سهلأ

  . جزاء منه واالستفادة بتلك الغنيمةأيف سبيل استيطان 

 وليس جمرد االعتماد ، يف النهاية دعونا ألخذ رأي الشعب بأكمله
. ة احلاكمة فقطعلى النظام احلايل الذي جيعل اختاذ تلك القرارات للطبق

 لكنه  كما تفعلون عندكمحتت ضغط كبري استجابوا لنا ونظموا استفتاًء
نشطت أبواقهم تعد . عندنا قاصر على فئات معينة وليس لكل الناس

 ،هلي تارة أخرىإل وبالعفو ا،الناس بالنعيم املنتظر على األرض تارة
كانت نتيجة . عادة تغييب عقول الناس اليت أنرناها بالكادإواستطاعوا 

 وبعدها قاموا حبظر أنشطتنا وتصفية ،االستفتاء خسارة فادحة لنا
  .الكثريين منا

 ،يف احلقيقة لسنا مالئكة نتصرف بداعي اخلوف على أهل األرض
 وعلى من يستغلون آمال الناس ،وإمنا خنشى يف األساس على شعبنا

 خنشى عليهم من عواقب احلياة يف. ومعتقدام يف مكاسب رخيصة
نتم أننا خنشى منكم إا وأقول  وسأكون صرحي، خمتلفةمناخ جديد وأرضٍ

  .يف األساس

 وكل التجارب اليت أجريت ، منا وأوسع حيلةأنتم جنس أكثر ذكاًء
 ،أنتم أشد قسوة. على أرضيني كانت تبدو ساذجة وسهلة بالنسبة لكم

مل  و،مل حيدث يف تارخينا كله حوادث بالبشاعة املوجودة يف تارخيكم
 الًيتخيل أكثر القادة وحشية يف تارخينا أن يفعل بشعبه أو بأعدائه أفعا

كالبشاعات اليت حدثت وحتدث على كوكبكم وجيد املاليني منكم 
ااجلرأة لتربيرها أخالقي  .  
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 ونسوا أو ،قادتنا يعتمدون على الفرق التقين اهلائل بيننا وبينكم
يقاع إ الوسائل لقتالنا وتناسوا أنكم تتعلمون بسرعة وأنكم ستجدون

  .صابات بينناإلا

ما نريده منكما ومن بقية األرضيني الذين حررناهم هو التعاون 
سوف نعاونكم باخلربات . معنا إلفشال خمططات اهلجرة ألرضكم

 ستكون مجيعها وسائل ،واألدوات اليت تستطيعون ا مقاومة الغزو
ا علهم يعودون سريع ما جي، ومنع قدرم على االنتشار،لشل الغزاة

  .بعد التأكد من فشل خططهم

 وسوف تليها ،بلدكما مصر سوف تكون أوىل األراضي املستهدفة
 وشرق الشمايل حىت ،كل البالد على ساحل البحر املتوسط الشرقي

 أي مخس دول سوف حيتلون ،املضيق الذي يفصله عن البحر األسود
 ثالمثئة ألماكن إىل يصل يف بعص اا على كل ذلك الساحل بعمقشريطً

 ،كيلومتر بوحدات قياسكم وال أحد يدري سبب حتديد تلك املسافة
ما يعلنونه من أا تلك هي حدود الدولة القدمية اليت هاجر منها غري 

  .أسالفنا

ا أنك متشكك وأنك قد ال تقتنع مبا يف هذه أعلم يقينعمر، العزيز 
 ،خرينآل وستتهمنا بأننا جنعل من أنفسنا مالئكة ونشيطن ا،الرسالة

 ،مدادنا لكم بأسلحة ملقاومة الغزو قد يكون له أغراض أخرىإوأن 
ا جتربة جديدةإا يف حمتوى الرسالة وتقول وقد تشكك أساس، لكن 

   .األيام ستؤكد لك صدق نوايانا

هذه الرسالة هي األوىل يف سلسلة مراسالتنا ونلتمس العذر 
. رونية سهلة الكشفلكتإل فالرسائل ا،لطريقة التواصل البدائية تلك
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حافظا . نا أمل شعوبكم يف جتنب ذلك الغد الكارثيئة أصدقايأنتما وبق
 على ا وابعثا رسائلكمان أردمتإ واكتبا لنا ،على سرية التواصل بيننا

  .صندوق الربيد املوضح باألسفل

خال من اخلوف واألملمتنياتنا حبياة رائعة وغد ".  
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