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مقدمة

كانت مجلة (إل مقه) محاولة إلحاد تو صال ككراب ناال لقاب ي وناال
لكتااا و وناادكت اااحا لمحاولااة لتتحااول إلا تجبنااة اادمت لكراااب ماال
أل اا ،و وحتااات نااالكراب ماال لقااب يو واااا تجبنااة للتو صاال لب مااا
مكملة لعمل نادي لقصة فا لو ا،و لاحي مرال راتمب باة جااد فاا
لعمل لرقافا خ،ل رنو ت طوالة تجاوزت لعقدال مل لازملو وتال
مال كاا كن اطة نااادي لقصاة ححتااااي ناإلنجااز ت لكتاناااةو وتقاادا
لخدمة لنقداة كو إلع،ماة ألصحا إلصد ب ت و ححتااي نه و وفا
اح لرااق نضاف اح لن اط و لمتمرل نإصد ب كتاا إل مقاهو لاحي
ننوي كل نوصل مل خ،له عدد مل لمؤلاال و لمؤلاات فا لمجاحت
ألدناة و لرقافااة إلا اب ي و ابئاات للةاة لعبنااة فاا كال مكاال فاا
لعال .
وتتمرل احا لخدمة فا جعل إلصد ب متاحا نالمجال عنب مو  ،ناادي
لقصة وعنب ورائل لتو صل حجتماعاو ونأمل كل نتمكل مال تقادا
لاائد لكل مل لمؤلف و لقابئو نقدب إلمكال.
ولل ننالغ كراب فا تو عاتنا ولكل مل لمؤكد كننا نحتاج لهحا لتجبنة
ونأمل كل تكول إضافة لتقافتنا وكدننا.

مجلة إل مقه
نادي لقصة لامنا
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الجوارب
ما هذا البالء في هذا العالم يا ترى؟!
ال لذة تكتمل حتى تبدأ المرارة من جهة أخرى ،اليوم الذي صدر فيه القرار
لمعالي األستاذ حسن يوسف نائبا ً للوزير بعد عشرين عاما ً من الكفاح
الوظيفي ،إذا بوضعه العائلي المستقر يتهشم ،ولماذا؟! لسبب تافه وفي
اليوم التالي لتعيينه في هذا المنصب الرفيع الذي لم يكن يحلم به ،هل كان
لهذا القرار تأثيرا ً على سلوكه وأدى إلى تعاليه على زوجته حقا ً كما كانت
تدعي ،لكنه حاول إرضاءها بكل السبل وهي التي لم تقبل مراضاته لها
وعليها أن تتحمل العواقب ،هذا ما كان سعادة النائب يحدث به نفسه
مؤخرا ً ،ليبرر الورطة العائلية غير المحسوبة التي انزلق اليها مؤخرا ً
بدأت القصة عندما ذهب ليحتفل مع زوجته في الليلة األولى لتعيينه
نائبا ً للوزارة العتيدة ،لقد استمتعا كثيراً ،ولم يكن هناك ما يعكر صفو
العالقة بينهما ،وقد تواصال مع ولدهما الوحيد عالء الذي كان يحضر
الماجستير في الجزائر ،وقد شاركهم مع زوجته فرح وطفلهما الوحيد
مصطفى الفرحة عبر شاشات التواصل االجتماعي ،وقبل أن ينام حسن
يوسف في تلك الليلة التأريخية األولى التي سيصحو فيها مسئوالً رفيعاً،
قال مداعبا ً زوجته :أرجو أن تكوني قد حضرتي جواربي المفقودة دائماً،
فقد أصبحت نائبا ً للوزير ،ومركزي في الوقت الحالي لن يحتمل بأن أذهب
دون جوارب ،أو بزوج جوارب مختلفين  ،بدت مزحة سمجة حتى أن
زوجته لم تكلف نفسها الرد عليها سوى بهمهمات ممطوطة ،لكنه عندما
استيقظ في الصباح لم يجد الجوارب كالعادة ،وهذا ما أحنقه وجعله يخرج
عن طوره بكلمات كان يتمتم بها ،وهي في مجملها تتحدث عن حظه العاثر
مع الجوارب ،حتى أن زوجته عندما نهضت كعادتها من الفراش متأخرة
لتلحق به قبل الخروج وهي نادرا ً ما تفعل ،فهي في العادة تواصل نومها
وهو من جهته يدعها تسبح في نومها ،وال يسمح لنفسه أن يوقظها من
7

نومها ،ليخرج مطمئنا ً إلى نومها العميق ،لكنها في هذه المرة صاحت في
حدة
-

-

-

-

ماذا دهاك يا رجل ،يفترض أن تكون أكثر رزانة فقد أصبحت في
موقع مسئولية ،ما هذه الثرثرة اللعينة
هذا بدالً من أن تساعديني في البحث عن الجوارب ....
وهل جاء يوم منذ أن عرفتك ولم تبحث فيه عن الجوارب  ...وهل
هناك شيء ال تضيعه في هذا البيت ،إنك شارد طوال اليوم أو منكبا ً
على عملك ،وأنا أظل وحيدة حتى في وجودك ،لقد كرهت هذه
الحياة ،وكرهت معها العيش معك...
ماذا حل بك يا امرأة األمر ال يستحق ،سأشتري جوارب جديدة
كالعادة ال عليك
من المؤكد أنك ستشتري ما يحلو لك ،ولذلك ال تأبه بأن تفقد أي
شيء ألنك ستستبدله بيسر ،بل إني أحيانا ً أشك بأنك من تتعمد أن
تفقد األشياء لكي تعوضها.
ها هو البيت أمامك ،وما فقد من جواربي ال تظهر مرة أخرى منذ
عرفت نفسي ،وإن فعلت فلن يزيد ما يظهر عن فردة واحدة ،وهذا
ت دائما ً تشاركيني في البحث عن إجابة
يعني كأن شيئا ً لم يكن ،وأن ِ
لنفس السؤال أين تختفي الجوارب؟ فماذا دهاك اليوم؟ أما بالنسبة
ت بشرائه وبطاقة
للمال فأنا ال أشتري لنفسي شيئا ً سوى ما تقومين أن ِ
الصراف اآللي لراتبي في حوزتك دائما ً أال تذكرين.
عفوا ً لقد نسيت أنك ذو نفس طويل في الشجار ،وال شك أن هذا
النفس قد ازداد مع المنصب الذي وصلت إليه
ت تعلمين
وما دخل المنصب ،لقد وصلت إليه باجتهادي وهمتي ،وأن ِ
ذلك
أنا ال أحسد ك إذا كان هذا هو القصد من كالمك أيها األناني المتكبر
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-

حسنا ً أنا أعتذر أرجوك ،أال تغضبي سأعود ونذهب إلى المكان الذي
ذهبنا باألمس إليه وأعد لك مفاجأة هناك
من يسمعك يقول إننا باألمس قد عشنا في وسط الجنة ،أنت فرح
بمنصبك الجديد وأنا أجاريك وال اعتبار لي لديك
أرجوك فلتدعيني أذهب إلى العمل هادئ البال
كل ما يهمك هو عملك وأنا آخر اهتماماتك ،ولكن هذا لن يمر إلى
هنا وكفى لن أتنازل عن حقي في هذه المرة.

وصفقت الباب وراءه
من هنا كانت بداية األحداث التي تسارعت في تعقيدها ،فالزوج لم يجد
زوجته في المنزل عندما عاد ،وهو لم يكن يجد أنه قد أخطأ في حقها لذلك
تريث في الذهاب إليها لمراضاتها ،والزوجة الحانقة ازداد عنادها ،وعندما
وصل الزوج إلى منزل والدها بعد شهر ،خرج غاضبا ً بعد أن وجد أن
المسألة قد خرجت عن إطارها ،وأن العناد قد زاد عن حده ،وقرر أن يظل
فترة أطول حتى تهدأ زوجته وتعود إلى رشدها كما كان يتصور ،لكن هذا
التأخير اعتبر من جهة زوجته أنه استهتار ،وعندما ذهب إليها معتذرا ً بعد
فترة طالبا ً منها الرجوع إلى المنزل ،كانت قد قررت التصعيد ،ما أدى
إلى غضبه الشديد وعودته إلى منزله أكثر غيظا ً وحنقاً.
مرت ستة شهور قبل أن يتدخل ولده عالء دون أن يستمع إليه أحد ،ولذلك
اضطر أن يرسل زوجته فرح للتوسط بين الطرفين ،عندما وصلت فرح
أبدت لها عمتها فاطمة أم زوجها عالء الكثير من التقدير والترحيب،
وحكت لها وهي تغالب دموعها إهمال زوجها لها رغم عدم وجود سبب
حقيقي لكل هذا الهجران ،وعندما ذهبت فرح إلى عمها حسن يوسف
رفض أن يشاركها هم ما جرى بينه وبين زوجته وكان يزعم أنه ليس من
جانبه أي مشكلة مع زوجته ،ورفض أن يتحدث عن الموضوع وكان
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يتهرب من حديثها ليسألها عن حالها في الغربة مع زوجها وقد تعمد أن
يتجاهلها ليالعب حفيده الصغير مصطفى
تفهم عالء موقف والده بعد أن أبلغه استياء زوجته منه لعدم استجابته
لوساطتها ،فكبرياء والده يمنعه من أن يتدخل الصغار لحل مشكلته مع
زوجته ،فالعكس هو ما يجب أن يحدث ،تضاعف حنق األب من األم ،التي
كثفت من ثرثرتها بمشاكل مزمنة في حياتها مع زوجها والتي لم تكن
موجودة أصالً لتزيد األمور سوءاً ،تعاظم كبرياء حسن يوسف ورفض
استقبال زوجة ولده ،ما دفع فرح أن تقف موقفا ً غير محايد لصالح عمتها
فاطمة وأن تتخذ موقفا ً من عمها حسن يوسف ،اضطر عالء العودة إلى
البالد ليحل المشكلة بنفسه بعد أن رفضت زوجته أن تعود إليه إال بعد حل
المشكلة بين الطرفين ويتم انصاف عمتها وأن يتوقف تعسف عمها وظلمه
لها
انفتح األب لوساطة ولده عالء ،ووافق أن يعيد زوجته معززة مكرمة
وأن يلبي كل طلباتها ،لكن األم رفضت وساطة ولدها واعتبرته متحيزا ً
لوالده ضدها ،وعندما يئس عالء من إصالح العالقة بين الطرفين قرر
العودة إلكمال دراساته العليا بينما رفضت زوجته العودة معه مبدية
تعاطفها الكامل مع عمتها ضد عمها
كانت فرح قد انغمست في المشكلة ،وأصبحت طرفا ً فيها وهذا ما زاد من
حدة الخالف ،لتنقسم األسرة إلى طرفين متنافرين ،األب وولده في جهة،
والعمة مع زوجة ولدها في طرف آخر.
اعتبر عالء أن زوجته تتدخل بشكل سيء في مشاكل أسرته ،وعليها
االنسحاب والعودة معه إلى الجزائر ،لكنها رفضت وبإصرار ما أدى إلى
أن يتخذ قراره ويطلقها ،ليعود وحيدا ً ،تاركا ً ولده وزوجته السابقة خلفه
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االنفصال بين عالء وزوجته زاد من حدة المشاكل بين حسن يوسف
وزوجته فاطمة التي حملته سبب انفصال ولدها عن فرح ،ولذلك طلبت
منه الطالق وهو بدوره لم يتأخر عن إرسال ورقة الطالق إليها معتبرا ً أن
الموضوع يمس كرامته مباشرة وهو لن يبق مع امرأة تطلب االنفصال
عنه
لم يمر الكثير من الوقت حتى تزوجت فاطمة بالرجل األرمل الثري ،وهو
عم فرح وشقيق والدها الذي ماتت زوجته منذ عام والتي تتمنى الكثيرات
االرتباط به ،بعد فترة ليست بالطويلة عادت المياه إلى مجاريها بين عالء
وزوجته فرح ،بينما تدهورت حالة حسن يوسف على المستوى اإلداري
والشخصي وفضل البقاء في البيت منعزالً عن الناس ،وما تزال قصته مع
الجوارب من النوادر التي تحكى حيث أنه في الفترة األخيرة كان يحضر
إلى العمل البسا ً جوارب مختلفة ،وأحيانا يلبس الحذاء دون جوارب ما
جعل منه مسخرة من قبل زمالئه ،وقد تم االستغناء عن خدماته اإلدارية،
نتيجة إلهماله وعدم تركيزه في العمل وتغيبه المستمر عن الدوام
في أحد األيام بينما كان حسن يوسف يمشي في الشارع هائما ً على وجهه
حافي القدمين إال من زوج جوارب مختلفين ومهترئين ،إذا به يسمع
ضحكة زوجته الرنانة في غنج ودالل ،هذه الضحكة التي ال تصدر عنها
إال عندما يتم مداعبتها في األعضاء الحساسة من جسدها ،كان بالضبط
يمشي في ممر ما بين شارعي الذهاب واإلياب ،وعندما ركز نظره رآها
في الجهة المقابلة له تماما في السيارة المركونة جانباً ،وال يفصله عنها
سوى سيل السيارات الجرار ،كانت تركب أفخم السيارات وأحدث
الموديالت ،لقد كانت تتلذذ بشرب العصير كما يبدو وبأشياء أخرى تعبر
عنها نظرة الزهو واالبتسامة الجذلة على محيا رفيقها الخمسيني ،كان
جسدها يتمدد وينكمش ويدها تتصدى بضعف يغري تصعيد الهجوم من
قبل أصابع الرجل التي كانت تعرف طرقها المختصرة لعزف أجمل
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الضحكات التي كانت تتدفق بفواصل آهات غنِجة على أوتار ذلك الجسد
األنثوي الجذاب ،إنها زوجته فاطمة وقد حانت ساعة الحساب واالنتقام
من ذلك الوغد الذي سلبه أجمل ما يملك وأغلى من روحه نفسها ،ولم
يحس بشيء وهو يقفز بخطوة واحدة باتجاههما ،لكن إحدى السيارات التي
كانت تقطع الشارع كانت له بالمرصاد لتطيح به في الهواء قبل أن يستيقظ
من نومه مستعيذا ً باهلل من الشيطان الرجيم ومن الجوارب وشرها
استيقظ فزعا ً والعرق يتصبب من كل خلية من جسده ،بينما كانت زوجته
فاطمة تهنأ في نومها حتى الثمالة ،كانت الساعة تشارف الرابعة فجرا ً
عندما نهض ليلقي نظرة على رزمة الجوارب التي اشترتها له مؤخراً،
وقد جهزت له بعناية أجمل جوربين للذهاب إلى الدوام في اليوم األول
لتعيينه نائبا ً على رأس تلك الوزارة العتيدة التي ناضل فيها طويالً حتى
وصل إلى تلك المسئولية عن جدارة
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اعتراف
ت أن تتزوجيني؟!!!
عزيزتي لماذا غيرت رأيك وقبل ِ
دست المرأة الجالسة بجانب المريض يده بين أناملها ،ونهضت مستوية
على أطراف السرير بالقرب من رأسه ،وكأنها تأخذ وضع االستعداد ردا
على سؤال يستحق الكثير من االهتمام ،إنها تتذكر كم تملصت سابقا من
تلميحات ما يشابه هذا السؤال ،لكنها اآلن ستستغل الفرصة للبوح بتفاصيل
تعود الى عقود خلت ،خاصة وأن الرجل الممتد على السرير يعاني من
مرض عضال ،لم يتبق له سوى أيام معدودات قبل أن يغادر هذه الحياة
كما يزعم األطباء ،وهي اآلن في أمس الحاجة لتزيل عن كاهلها أسرارا ً
طالما أثقلتها لتعيش ما تبقى من عمرها في طمأنينة وراحة ضمير ،كانت
تعلم تماما المغزى من سؤاله ،فقد ارتبطت معه في بداية صباها بعالقة
عاطفية جميلة لم تكلل بالنجاح ،فما لبثت الغيوم أن تلبدت في أجواء
حياتهما بقدوم ذلك الشاب الثري الذي اختاره والدها عريسا ً لها وهو
جبران نجل أحد أصدقائه المقربين من رجال األعمال البارزين ،لم يستمر
الزواج أكثر من عام ،فقد توفي زوجها غرقا وهو يمارس هوايته المفضلة
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السباحة بينما كانا يستمتعان بوقتهما على متن يخت أنيق في واحد من
أجمل الشواطئ العربية ،لقد فاجأها وهو يقفز في عرض البحر ،ولم تكن
تلك المرة األولى التي ينطلق فيها سابحا في عرض البحر ،فالسباحة كانت
هوايته المفضلة وغالبا ً ما يغادر اليخت سابحا ً الى البعيد قبل أن يعود،
ولكنه في تلك المرة تأخر عن العودة ما أثار ريبتها لترسل بالغا مستعجال،
وبعد ساعات انتشلت جثته قوات خفر السواحل ،ليعلن التقرير الطبي أنه
قد أصيب بنوبة قلبية مفاجئة في عرض البحر أردته صريعا ،لتعود بعدها
الى الحي منكسرة حزينة ،على مدى ستة شهور اعتكفت سندس في البيت
لم تكن تسمح ألحد بزيارتها باستثناء صديقتها الوحيدة سعاد

وبما أن زوجها جمال اآلن على حافة الموت ،فال بأس بمصارحته بأحداث
طالما أخفتها عنه تؤلمها وتشكل نكتة سوداء في عالقتها المتميزة معه،
ولعله سيغفر لها ما خبأته عنه رغما ً عنها من لوثة ماضيها التي ال يد لها
فيها ،قبل أن تعود إليه لتتزوجه
الحقيقة هي أبسط ما يستحقه رجل على فراش الموت ،عاشت معه أجمل
سنوات حياتها واستعاضت به عن زواج سابق لم يكن لها بد من القبول به
نزوالً عند رغبة والدها ،رغم أنه كان على حساب قلبها ومشاعرها
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اآلن ال شك أنها ستحدثه بما جرى في تلك الليلة اللعينة التي استدرجت
فيها إلى منزل صديقتها سعاد ،وهناك وقعت مأساتها التي لم تنساها بعد
مرور ما يقارب العقدين على حدوثها
لقد ظهر هيثم شقيق زوجها السابق بعد وفاته بأشهر لينقض عليها
كالوحش ،برر فعلته الشنعاء بالثأر ألخيه الذي طالما أذاقه األمرين في
حياته وها هو يهتك عرضه بعد مماته ،عادت إلى منزلها كبقايا أشالء
تجرجر بعضها المحطم ،أحست بقشعريرة تغزو جسدها وتسحق كرامتها
من جديد ،وهي تستعيد ذكرى خيانة صديقة طالما أحبتها ووثقت بها
ولكن العدالة اإللهية كانت بالمرصاد للمتآمرين والمعتدين فقد سحقت
صديقتها بحادث مروري مروع بعد ثالث سنوات من الخيانة ،ولم تستمتع
بحياتها مع ذلك العشيق الذي أغرمت به وهربت معه ،لتصيب أهلها
بوصمة العار الذي الحقها حتى بعد موتها ،فلكأن موتها مجرد خبر عابر،
سر الكثيرون وفتح النار على عالقتها مع ذلك الحقير هيثم الذي هربت
معه
برفق ضغط الرجل المريض بيده على أنامل المرأة التي تحدثه بينما تنحدر
دموعها من خديها بغزارة ،انسلت بهدوء لتخرج من خزانتها مذكرات
كانت تحتفظ بها لتريه أنها وفي اليوم الذي سبق مؤامرة صديقتها سعاد
وهيثم ،كانت قد أرسلت إليه جوابا على رسائله التي كان يرسلها لتعزيتها
ومواساتها والتي لم تكن حالتها النفسية تسمح لها بالرد عليها ،لكنها أخيرا ً
قررت أن تخرج من أحزانها وتبدأ حياتها من جديد ،فأرسلت اليه الرسالة
مع سعاد لكنها عرفت مؤخرا ً بعد انكشاف المؤامرة أنها لم تصل وقد
أعادتها اليها سعاد بنفسها كي تضاعف من آالمها ،إنه الحقد األعمى على
أية حال ظهر من صديقة كانت تأتمنها على أدق تفاصيل حياتها ،إنها ال
تزال تحتفظ بالرسالة من ذلك الحين ،أخذ الرجل يحدق في ذهول بالرسالة
وهو يغمغم بكالم غير مفهوم
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واصلت المرأة حديثها المتهدج لتؤكد له أن تلك الحادثة لم يعد لها مكان
في حياتها منذ اختارت االرتباط به ،وكان إلحاحه عليها بالزواج بعد فترة
قصيرة من الحادثة ،طوق النجاة األخير لحياتها البائسة التي كادت تنتهي
في لحظة ضعف إنساني فكرت فيها أن تنتحر وتنهي حياتها ،ودموعها
تسيل على خديها توسلت إليه أن يسامحها على إخفاء أمر تلك الحادثة التي
كانت قد دفنتها في زاوية مهملة من ذاكرتها
بإشارة من يده أوقفها عن االستطراد في الكالم ،ولبرهة ظل صامتا،
وظلت هي تترقب منه حديثا سيكون مفصليا لحياة عاشاها في سعادة
لم يطل انتظارها ،أطل ذلك الصوت الجهوري واألجش وإن كان واهنا
هذه المرة ،ليعلن في هدوء ووقار كامل أسفه عما جرى لها في تلك الليلة
في منزل صديقتها سعاد ،ما يدهشها أنه على فراش المرض الذي لن ينجو
منه ،ها هو يبدو رجال رائعا لم يتنازل قط عن رباطة جأشه ،ولم يفرط
في رزانته وهدوئه ،ستظل على الدوام منذ عرفته في المرة األولى أسيرة
لشخصيته الرائعة تحترمه وتجله ،لكنها اآلن ستضطر لتنصت بإمعان
وتتنازل عن تأمالتها ،خاصة وقد أغمض عينيه وبدأ سرد الحكاية:
بعد وفاة زوجك السابق حاولت جاهدا التواصل معك لمواساتك ،لكنك لم
تستجيبي ،لم يكن أمامي سوى قناتك الوحيدة للتواصل صديقتك سعاد،
وفجأة وفد الى حينا هيثم أخو زوجك السابق جبران وربما بسبب زياراته
المتكررة إلى منزلكم ،أوال أدري …انتشرت شائعات حول قصة حب
بينكما و تحضير للزواج ،فجأة وجدت نفسي في عالقة صداقة معه بعد
أن زارني الى منزلي برفقة سعاد ،وأغرق معهما في تفاصيل حياتك كان
يتحدث هو وصديقتك سعاد عن وقوعك في غرامه ،وهذا ما أعماني عن
رؤية الحقيقة في حينه ،رغم أن الحديث كان يتوازى مع حقده عليك
زاعما ً أن لك يد في مصرع أخيه ،حاولت النأي بنفسي وعدم تصديق ما
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يقال وصممت على مواصلة التواصل بك عن طريق سعاد التي أقنعتني
عن ميلك لهيثم ومقتك لي كما كانت تزعم ،ونصحتني أن أبتعد عنك لكني
لم أستسلم ،قبل أيام قليلة على الحادثة ،صممت على مقابلتك ومواجهتك
لإلفصاح لك عن كل شي وتحذيرك من هيثم الذي لم تكن نيته سليمة
تجاهك ،وأرسلت برسالة عاجلة لك لمقابلتي وعادت سعاد حانقة كما
زعمت حينها ،و أخبرتني بكالم جارح أطلقته بأنني اسعى إلفشال عالقتك
بهيثم من دافع الغيرة والحقد عليه ،أخذ نفسا ً عميقا وبعدها أطلق سعاالً
جافا ً متواصالً ،كانت إحدى نوباته المرضية ،حاول جاهدا ً تجاوزها ،بعد
فترة قصيرة من الصمت واصل حديثه:
ال أدري إن كانت هذه التبريرات كافية ألخبرك بأنني وفي تلك الليلة قد
عرفت بتلك المؤامرة القذرة ضدك
وتنحنح أقصد ..وتحجرت عيناه كمن ينظر الى البعيد ومالمحه المنهكة
أصبحت أكثر ألماً:
في الليلة التي سبقت الحادثة جاءت سعاد وبرفقتها هيثم ووضعت كل
األفكار على الطاولة بوضوح ،هيثم يريد االنتقام منك بعد أن تأكد أنك
مسئولة عن موت أخيه من خالل عالقته بك وتحرياته الخاصة
سعاد ستقوم بدورها المهم ضد صديقتها المجرمة التي قتلت زوجها
السابق جبران ،وأنا ذلك المغرم الذي جرحت كرامته و يتلوى من األلم
ت يجب أن تدفعي الثمن وكانت الخطة تقضي
والصمت سيكون وأن ِ
باستدعائك في اليوم التالي إلى منزل سعاد ،ومن ثم يقوم هيثم باصطيادك،
لقد عرفت كل ذلك بمحض الصدفة ،في تلك الليلة كنت بالقرب منهما في
الغرفة المجاورة لذلك البناء القديم ،حيث يلتقيان ويقيمان عالقتهما اآلثمة
كذلك ،لم أنم وأنا أفكر ،كنت ممتلئا غيظا ً وحقدا ً عليك ،لذا وعدتهما
باالنسحاب بعد أن عرفا بمكاني وأنني قد عرفت كل شيء ،وسافرت في
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تلك الليلة ،لكن ما ظل يحز في نفسي أن ذلك الوغد هيثم قد تجرأ ليدعوني
إلى مشاركته الجريمة التي سيرتكبها
بعد فترة من النشيج تمالكت سندس نفسها لتستطرد:
آهﻟﻘﺪ ﺳﻤﻌﺖ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﺣﻮار اًﺑﯿﻦ ﺳﻌﺎد وھﯿﺜﻢ ﻓﮭﻤﺖ ﻣﻨﮫ وﺟﻮد
طﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ أﻛﻦ أﺗﺨﯿﻞ أن ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ھﻮ أﻧﺖ ،ﻟﻘﺪ
ﻛﻨﺖ اﻧﻈﺮ إﻟﯿﻚ أﻧﻚ أﻣﻠﻰ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻠﻌﺒﻮر ،وﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻤﺖ ﺣﯿﻨﮭﺎ أﻧﻚ ً
ﻛﻨﺖ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻣﻌﮭﻢ ﺑﺎﻟﺘﺂﻣﺮ ﺿﺪي ﻛﻨﺖ ﻧﻔﺬت ﻣﺎ ﻋﺰﻣﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ...
وﺗﺮددت ﻗﺒﻞ أن ﺗﻮاﺻﻞ وھﻲ ﺗﻨﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺒﻂء ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ً ﺑﺘﺮدد:
اﻻﻧﺘﺤﺎر
كانت تنتحب وهي تدس وجهها بين يديها لكنها عادت لالستماع الى
رواية زوجها:
بعد خمس سنوات عاد هيثم ،وكنا قد سمعنا عن وفاة سعاد في حادثة
غامضة قبل سنتين من عودته
بطبيعة الحال لم يكن ليخفى علي سبب قدوم ذلك التافه الشرير ،وقد قابلته
ألطلب منه ان يدعنا وشأننا ولكنه هددني أن يخبرك بأنني كنت شريكهم
الثالث في الحادثة
كان قد مر على زواجنا خمسة أعوام فقد تزوجنا بعد الحادثة مباشرة ،وقد
تقدمت للزواج منك ،بعد أن رجعت سريعا ً من سفري ألكفر عن ذنبي،
وأتقدم إليك مباشرة في شجاعة ،كنت أتمنى لو تحليت بها في السابق،
وكنت قد قررت أنها ستكون محاولتي األخيرة قبل أن أغادر القرية نهائيا ً
بال عودة ،لكن تلك المحاولة تكللت بالنجاح
تدلى رأسه فوق صدره وتشتت نظره الى المجهول قبل أن يواصل
حديثه:
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لقد كنت مطلعا ً على تلك الحادثة ولم أستطع االبتعاد لقد قررت العودة
وموافقتك الزواج ،رأيت أنه من
واالعتراف لك ،ومع اختفاء هيثم وسعاد
ِ
الحكمة عدم البوح بما صار
زفرت سندس بحرقة:
يجب أن تعرف أن مشاعري تجاهك منذ الصبا كانت صادقة ،ولم تتغير
في أي وقت من األوقات ،وأنني كنت موافقة الزواج منك في كل األحوال
لكني لم أكن أستطيع مخالفة والدي ،وكل ما تحدثت به تلك الخائنة سعاد
مع ذلك الوغد هيثم عن عالقة ما مع هيثم محض افتراء لقد كنت أكره
هيثم لعلمي أنه كان وراء األزمة القلبية التي ألمت بأخيه جراء أعماله
الشنيعة ،ولطالما أذاقه األمرين بسبب تصرفاته الحمقاء
أشار بيده لقد تأكدت من هذا بعد الحادثة بفترة قصيرة وال غبار عليك يا
عزيزتي ،ولوال غبائي لكنت عرفت حينها أني المستهدف معك أيضاً،
ألنهم كانوا أصالً يعلمون مدى حبي المزمن لك ،كما كان هيثم يعرف عن
ضعف شخصيتي أيضا ً وهذا ما يجب علي أن أعترف به إليك اآلن ولوال
ذلك لما ارتكبت تلك الجريمة بحقك ،إنها األقدار
عاد هيثم بعد سنوات خمس عشنا خاللها أجمل األوقات السعيدة ،عاد
يحمل الشر والحقد كان مصمما ً أن يرتكب جريمته الثانية معك ،ولم يكن
يبالي بأي اعتبار لزواجنا لقد وصل في غطرسته ووقاحته درجة من
الجنون ،حدثني بكل غرور وسفالة أنه اشتاق اليك كثيرا ،وعاد كي يقضي
معك وقتا ً ممتعا ً ،وأن سعاد لم تكن بالدرجة التي تقارن معك ،كما حدثني
صراحة عن تخلصه من سعاد
طلب مني الوقوف على الحياد ،بل إنه كان ممتلئا بالوقاحة وكذلك الغباء
ليطلب مني ذلك الطلب السخيف ،أن أقف على الحياد ،هذا إن لم أسهل له
نيل وطره ،ليذهب بعدها بسالم ويدعنا وشأننا في أمان ،حينها فقط علمت
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بمقدار تفاهتي في هذا العالم من خالل نظرة هيثم إلي ،لقد كان هيثم صادقا ً
في تعامله معي ،فأنا لم أكن سوى ذلك الجبان المخذول الذي ترك حبه
وحلمه ،ليضيع ويتسرب من بين يديه ،إن الرجل الذي لم يبذل من الجهد
ما يجب من أجل من يحب وما يحب ،سيعيش ما تبقى من عمره كالقشة
بدون وزن ،وعليه أن يكون مستسلما ً للتيارات التي ستتقاذف به دون
رحمة ،أضعف التيارات الهوائية لن تقيم وزنا ً لتلك القشة مهما توسلت،
هيثم عين العاصفة الهوجاء كان يعلم أني مجرد قشة ،وقد سلمت مقاليد
حياتي بسهولة إلى أخيه بمبررات شرعية النصيب والحظ في الزواج،
وسمحت الحقا ً بأن يعبث هو بحياتي ولم يكن بحاجة إلى منحي حتى
المبرر أقتات منه نزيف كرامتي الحاد جراء خذالني حبي الوحيد ،لقد
عشت تحت مطرقة الذل والقهر طوال السنوات الخمس الماضية ،وها هو
يعود في هذه المرة ليدوس كرامتي دون أن يرف له جفن ،وهل للعاصفة
العاتية أن تعطي أدنى اعتبار لقشة مثلي ،إنه يعرف تماما ً شخصيتي
الضعيفة وروحي المهزومة ويعاملني على هذا األساس
أخذ نفسا عميقا قبل ان يتابع:
بطريقتي الخاصة كنت أراقب عن كثب اتصاالته بك وتهديداته التي كان
يرسلها إليك
نعم لقد كنت أعرف كل شيء من حيث ال تشعرين ،وما كنت ألدع ذلك
الذئب البشري أن يسلبني أجمل ما في حياتي كلها مرة أخرى ،مهما يكن
الثمن
ت فيه للقائه
حتى كان ذلك اليوم الذي رضخ ِ
أي يوم تعني ،آه أنت تعني ذلك اليوم اللعين
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ت ترتجفين والعرق يتصبب
نعم ذلك اليوم الذي عدتي فيه متأخرة ،وأن ِ
منك قبل أن تسقطي طريحة الفراش أليام ،إنه اليوم الذي سقط فيه هيثم
صريعا ً
آه هل كنت تعرف هذا...تلعثمت في حديثها
لكنني لم أقتله ،أجهشت بالبكاء
وأحست بقشعريرة باردة تسري في كل خلية من جسدها وهي تجفف
دموعها :لم أقابله في ذلك اليوم ،..أقصد حيا ً ،نعم لقد كنت مصممة على
الثأر لشرفي ،وقد أخذت خنجرا ً للنيل منه ،لكني عندما ذهبت وجدته
مضرجا ً بدمائه ،هذا ما حدث
وفي تح ٍد شممخت برأسمها وهي تضمغط على الكلمات لتسمتمر في حديثها:
لم أكن آسممممفمة على مما جرى لمه ،حتى وإن فعلتهما ،...ممد يمده مهمدئما ً من
روعها ،احتضممنتها بأناملها الرشمميقة إنها تفهمه تماما ،وتفهم ما يريد ذلك
الرجل العظيم بهدوئه وصبره وحلمه
إني أصدقك
كانت هذه الكلمة السحرية التي بلسمت جراحها وتابع في هدوء:
وهذا ما أود أن أنهي اعترافي به من أحداث ذلك اليوم ،لم أكن أملك الخيار
لقد ذهبت اليه فقط ألطلب منه االبتعاد عن حياتنا التي قررت أن أدافع
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عنها حتى النهاية مهما يكن الثمن ،وأال اتركك فريسة له مرة أخرى كانت
تحدق إليه في ذهول وهي تقول:
هل تعني أنك من أرديته
أعني أنني كنت أعلم ما تنوين فعله ،لكنها معركتي وعلي حسمها ،ذهبت
إليه قبل موعدكما بساعة تماما ً ولكنه كعادته كان مغرورا ومتغطرسا ً
ووقحاً ،وعندما تمادى في وقاحته وبعد أن ضربني محاوالً أن يشد وثاقي
ألشاهد ما سيفعله بك كما كان يتوعد ،عندها طفح الكيل وأرديته مضرجا
بدمائه ،عدت سريعا إلى المنزل كي أحذرك من الذهاب ،وألخبرك الحقيقة
كل الحقيقة لكني لم أجدك
ت كنت قد قررت نسيان األمر إلى األبد
وعندما عد ِ
أغرقت يده بالدموع وهي تقبلها ،تابع الحديث:

الغريمب في األمر أني لم أكن من أجهز عليمه ،كنمت قمد دفعتمه بقوة الى
العمود ليسقط وقد شج رأسه ،ولكن التقرير الطبي للبحث الجنائي قال في
محتواه أنه تعرض لخمس طعنات نجالء كانت السبب في مصرعه
نظر إليها نظرة ذات مغزى وقال بصوت واهن :لقد تخلصت من ذلك
الخنجر اللعين الذي وجدته الحقا ً في منزلنا وآثار دماء ما زالت تغطيه،
وتابع مبتسما ً في شحوب :ال شك أن أحدهم كان ينوي الزج بنا في متاهة
ال ناقة لنا فيها وال جمل
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ما بين مالمح االبتسام والدهشة التي غطت قسمات وجهها الجميل،
هطلت دموعها كالمطر وهي تحتضن زوجها بامتنان ،رفع يده ليربت
عليها في حنان وهي تغمغم :كما أخبرتك لم أكن آسفة على ما جرى له
أعوام مرت على هذا الحديث االستثنائي بين جمال الذي كان يرقد
عشرة
ٍ
منهكا ً من مرض عضال وزوجته سندس التي كانت ترافقه في أصعب
ظروف مر بها ،تعافى جمال رغم تقارير األطباء ،وعاش حتى هذه
اللحظة التي يجلس فيها لمرافقة زوجته ،والدة أطفاله الثالثة التي ترقد
طريحة الفراش في نفس المستشفى والغرفة التي كان ينزل فيها قبل
سنوات ،لكنه اآلن في كامل صحته بجانبها يحتضن يدها برفق ،ويستعيد
تفاصيل تلك الليلة ،ليلة االعتراف الذي زاد توثيق عرى المحبة فيما
بينهما.
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صدى النبوءة
بمدايمة الفصممممل المدراسممممي األول للمسممممتوى النهمائي في الكليمة كمان مليئما ً
بالمفاجآت بالنسممبة للطالبة سممارة ،حتى مالم يخطر لها على بالها ها هي
تقع في حبائله ،فبينما كانت مع زميلتها ريناد تجوبان شمموارع العاصمممة
بعد أن أكملتا محاضممممراتهما لذلك اليوم ،إذ اسممممتوقفتهما تلك الجلبة وإذا
بهما وجها ً لوجه مع العرافة الشمهيرة ،وكان للفضمول دوره في دفع سمارة
أن تلتقط األحجمار الملونمة الغريبمة وترميهما إلى األرض ،لتبمدأ رحلتهما مع
تنبؤات العجوز الشمممممطماء ،وبعمد حيرة وتقليمب نظراتهما بين األحجمار
وسارة تحدثت العرافة:
 أمرك محير أيتها الفتاة ،عواصمف في حضمرة البراكين ،ورياح فيعين الشمس ،صعود وهبوط ،أمواج متالطمة ،وبالقرب من تحقيق
أحالمك ،تتغير المالمح وتتبدل هيئة فارس أحالمك ،وسمممتتزوجين
بمن ال تحبين ،كال لسممت متأكدة ،الويل للطغاة بعد االسممتضممعاف،
الويمل منهم ولهم ،....وضممممعمت العرافمة يمدهما على صممممدغيهما كمأن
صداع يداهمها غمغمت:
 حتى أنما لم أعمد أعرف شمممميئماً ،اذهبي أيتهما الفتماة من أممامي ،قلمتاذهبي ..اذهبي
في اليوم التمالي لتلمك النبوءة المشممممؤومة ،انتهمت المنماظرات الكالميمة بين
إبراهيم وصممممادق بأن ضممممرب صممممادق إبراهيم على وجهه أمام جميع
الزمالء ،وكانت سارة ضمن الحاضرين
منمذ العمام األول وصممممادق وإبراهيم ال يتفقمان ،همذا كمان المشممممهور بين
الطالب ،وغمالبما ً مما كمانمت المنماظرات الكالميمة بينهمما تنتهي بتطماول لفظي
من قبمل صممممادق على إبراهيم ،بينمما ينتصممممر إبراهيم بمأخالقمه الرفيعمة
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وترفعمه عن اإلجمابمة بنفس األسمممملوب الهمجي لصممممادق ،لكن األمور لم
تصل إلى هذه الدرجة من السوء من قبل
لم يغب عن سارة السبب الذي دفع ابن عمها صادق الرتكاب هذه الحماقة
في حق زميله إبراهيم ،فمنذ يومين وصممممادق يهددها في حال تحدثت مع
إبراهيم بأنه سموف يتصمرف بحزم ،لكنها لم تتوقع أن ينفذ تهديده ،خاصمة
وأن حديثها النادر مع إبراهيم كان بغرض التنسممميق للدفعة الطالبية كون
إبراهيم منمدوب الطالب كمما تم ترشمممميحهما مؤخرا ً منمدوبمة عن الطمالبمات،
وبينمما كان إبراهيم يحظى باحترام جميع الطالب ألخالقه العماليمة وتعماونه
مع جميع الطالب فضممممالً عن كونه األول على الدفعة ،كان على العكس
من همذا صمممممادق المتكبر والمتغطرس على زمالئمه ،و من يرى أن من
واجب الجميع أن يكونوا رهن إشمممارته ،لذلك لم يكن يلتف حوله سممموى
شملة من المنتفعين والمنافقين ،وغالبا ً ما كان صمادق سمبب إحراج لسمارة
أمام زمالئها ألنه خطيبها أوالً وابن عمها ثانيا ً
لم تتوقف األمور بين صمممممادق وإبراهيم عنمد همذا الحمد ولكن تعمدتمه الى
الزج بإبراهيم الى السمجن تحت دعاوى كيدية سمياسمية باالنتماء والترويج
ألفكار جماعة كانت الدولة تشمممن الحروب ضمممدها في ذلك الوقت ،كان
لوالد سمارة الفضمل في إخراج إبراهيم من السمجن حيث كان يشمغل منصمبا ً
رفيعما ً في الدولة ،كانت ردة فعمل سممممارة أن تحررت من خطبمة ابن عمها
صمادق كردة فعل طبيعية على تصمرفاته غير الالئقة معها لكثرة األوامر
التي كان عليها أن تتلقاها منه مطيعة دون نقاش ،وألنها لم تكن راضمممية
عما فعله صممادق بإبراهيم والزج به في السممجن دون وجه حق ،مسممتغالً
سلطته كونه أحد الضباط في األمن القومي ،ويشغل فيه عمها والد صادق
منصبا ً رفيعا ً
تسمممارعت األحداث بشمممكل غير متوقع في ذلك الفصمممل الدراسمممي وفي
نهايته ،اتخذت سمممارة قرارها النهائي والمصممميري و تمت خطبتها على
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إبراهيم ،ولذلك كان الفصممممل الثماني سمممماخنما ً رغم برودة وهدوء إبراهيم
ومحاولته قدر المسممتطاع التعامل بضممبط النفس مع اسممتفزازات صممادق
المتكررة ،وقد شممكل نفوذ صممادق من خالل أسممرته التي تتمتع بنفوذ في
الدولة وكذلك بسممبب انتمائه شممخصمميا ً ألهم جهاز أمني في الدولة ،عامالً
حاسمما ً ألن تميل كفة الصمراع غير المتكافئة لصمالحه ،فقد داهمت قوة من
مكمافحمة اإلرهماب حرم الجمامعمة للقبض على إبراهيم ،ولوال الحظ المذي
حمالفمه ومما بمذلتمه سممممارة مع زميالتهما من دور بطولي لمواجهمة تلمك القوة
لوقع إبراهيم في قبضممتهم بكل سممهولة ويسممر ،عندما ودع إبراهيم سممارة
خيرهما أن تكون حرة من االرتبماط بمه ألن همذا هو مما يمدفع ابن عمهما الى
الجنون وربما سممميدفعه إلى ارتكاب حماقة ضمممدها ،لكنها عاهدته على
اإلبقاء على عالقتها المقدسة معه مهما يكن الثمن
قبل أن يكمل إبراهيم دراسممته ،وبالتحديد قبل االختبارات النهائية للفصممل
األخير في مشمممواره الجامعي للعام 2009غادر إبراهيم صمممنعاء متخفيا ً
ومتجها ً صمموب الشمممال حيث كانت رحى حروب ضممروس تشممن على
أهالي تلك البالد ما أنتج مقاومة مسمملحة حققت انتصممارات مهمة ،بعد أن
احتضنها المجتمع في شمال الشمال والتحم معها ليشكل درعا ً واقيا ً لها
مع أحممداث الثورة التي مرت بهمما البالد في العممام  2011كممانممت عودة
إبراهيم الى صممنعاء ،غير أنه لم يبرح سمماحة التغيير وبقي لفترة قصمميرة
من الوقت ،قبل أن يعود أدراجه ثانية الى الشمممال ،لقد أصممبح أحد القادة
البارزين في الحراك الشمممبابي ولكن بصمممفته أحد أبرز المطلوبين للنظام
فلم يكن من المناسمب أن يبقى في صمنعاء ،بعد التطورات السمياسمية التي
حمدثمت وعودة الميماه الى مجماريهما بين القوى السمممميماسمممميمة المتصممممارعة
واتفاقهم على التوقيع على المبادرة الخليجية
في العام  21 -2014سمممبتمبر ،وكأبرز القادة الميدانيين للثورة تم دخول
إبراهيم الى صممنعاء على رأس القوة العسممكرية التي اجتاحت العاصمممة،
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وقد تم وصمممول إبراهيم رئيسممما ً ألهم جهاز أمني في البالد ،وعلى الفور
كان على إبراهيم أن يتواصممممل مع خطيبتمه سممممارة ،وكان اللقماء في أحد
المطاعم الكبرى في العاصمممة ومع ذلك اللقاء كانت صممدمة سممارة وهي
تشممممماهمد حمال إبراهيم التي تغيرت بشممممكمل جمذري ،وبغض النظر عن
المتفجرات والقنابل التي يطوق بها نفسمه وذلك المدفع الرشماش المصمغر
الذي يحمله مع تلك البذاءات التي كان يرسلها عبر جهاز الالسلكي إللقاء
األوامر ،لكن فضممالً عن ذلك فتعامله الفظ والال أخالقي لم يقتصممر على
أتبماعمه فحسممممب بمل تعمداهم الى كمل من يتورط في التعماممل معمه حتى ذلمك
المسكين عامل المطعم كاد أن يفتك به لوال أن توسلت إليه سارة بتركه
منمذ عمادت سممممارة إلى منزلهما والقلق حليفهما تجماه إبراهيم ،لكنهما طردت
تلمك الوسمممماوس ونسممممقمت لمه موعمدا ً للقماء والمدهما في منزلهم ،كتيبمة من
المرافقين حضمرت مع إبراهيم اللقاء الذي كان عاصمفاً ،تلفظ فيه إبراهيم
بألفاظ نابية على سمامي أخو سمارة بعد ان اختلف معه في الرأي ،ولم يقم
لوالد سمممارة أي اعتبار وصممموته يجلجل مت البيت ،ولم يقبل من أحد أي
معارضمة له في أرائه التي كان يعتبرها مقدسمة ،لقد كان إبراهيم مسمتفزا ً
الى الحد الذي جعل والد سارة يقول لها:
 سبحان مغير األحوال من حال إلى حالوعندما سألته سارة عن إبراهيم وهل تحدث معه بشأنها
 لقد تحدث عن كل القضايا في العالم إال عن قضيتهوفي المرة الثمانيمة التي حضممممر فيهما إبراهيم ،لم يزد على إعطماء أوامر
حول العرس ومتطلباته ما اسمممتدعى امتعاض أهل سمممارة ،وحديثهم عن
مدى تكبر وغرور إبراهيم ،ولم تفلح محاولة والد سمارة في تبسميط األمر
لسمممارة لكيال يفطر قلبها فيمن تحب وترغب الزواج به ،فسمممارة نفسمممها
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كانت مضممطربة وقلقة من خالل معرفتها شممخصمميا ً بسمملوك إبراهيم الذي
يعكس توحشا ً وحالة غير طبيعية
أخبرت سمممارة إبراهيم أنها تريد مهلة قبل إقامة العرس ،سمممكت إبراهيم
ولم يجب وقتها ،وقد ترجم إبراهيم ذلك الصمممممت الغضمممموب بعد يومين
باعتقال صمادق ابن عمها ،وعندما ذهبت سمارة مع صمديقتها ريناد زوجة
صممادق تتشممفعان إلطالقه ،أعطاهما إبراهيم محاضممرة عن حب الوطن
كانت مليئة بالسمخرية واالسمتهزاء ،ازداد موقف سمارة تشمددا ً ضمد إبراهيم
وأصممبحت قضممية االرتباط به تحت المجهر تدرس بعناية ،لكنه لم يمهلها
وإذا بهما تفيق ذات يوم وقوة عسممممكريمة تحيط بمالمنزل لتختطف والمدهما،
ذهبت سمارة الى مكتب إبراهيم وقد ملئت حنقا ً وغيضما ً لكنه لم يسممح لها
بالدخول لمقابلته ،اسمتمر والدها في المعتقل لمدة شمهر ثم تم اإلفراج عنه،
بينما اسمتمر صمادق في السمجن ال يعرف أهله عنه شميئاً ،بعد أن خرج من
السمجن لم يلبث رشميد والد سمارة سموى بضمعة أيام انتقل بعدها الى رحمة
هللا ،بالرغم من كل ذلك ظل إبراهيم يطارد سممممارة بحثا ً عن رضممممائها
وإعادة العالقة بينهما إلكمال ارتباطهما المقدس ،إال أنها كانت قد حسمت
أمرها باستحالة االرتباط به مهما يكن الثمن
محاوالت إبراهيم األخيرة في إقناع سممممارة بأال عالقة له باعتقال والدها
كانمت تبوء بالفشممممل ألنهما كانت مطلعمة على الحقيقمة ،اسممممتمرار إبراهيم
بمطماردة سممممارة ومحماولمة إخضمممماعهما بماإلكراه لم تجم ِد نفعما ً كمذلمك ،وقمد
تعرض إبراهيم لصممفعة مدوية على وجهه عندما عرض إطالق صممادق
مقمابمل الزواج منهما ،حمدث ذلمك في آخر مرة التقمت بمإبراهيم ،حيمث ذهبمت
مع صمممديقتها ريناد لتتشمممفع في إطالق صمممادق مع زوجته ريناد رحمة
بطفلتيه الصمممغيرتين ،وفي ذروة ذهوله من الصمممفعة التي سمممقطت على
وجهه كالصاعقة هتفت في وجهه:
 لم أكن أتصور أن السلطة لها كل هذه القدرة على تغيير البشر28

بعد وفاة والدها وعلى الرغم من أن الوضمع ازداد سموءا ً من خالل تمادي
إبراهيم مع سممممارة ،إال أنمه لم يسممممتمر طويالً على همذا الحمال ،فبعمد عمدة
أسمابيع تم إطالق صمادق من السمجن بعد أن تمت إقالة إبراهيم من منصمبه
وإيداعه السجن لبضعة أشهر قبل أن يطلق سراحه
بعد أن قامت سمارة بتوصميل ريناد الى مسمتشمفى األمراض النفسمية لزيارة
زوجهما صممممادق ،أخمذتهما معهما في جولمة بسمممميمارتهما وإذا بهما تنزل من
سمممميمارتهما لتمذهمب بماتجماه ذلمك المجنون المذي يلتحف بقمايما قطعمة من قمماش
ويفترش األرض ،بدى على محيا المجنون السممرور وسممارة تحدثه وبعد
أن أعطتمه طعمامما ً عمادت أدراجهما الى السمممميمارة لتلتفمت الى رينماد :همل
عرفتي هذا المجنون؟
ال ،ال أعتقد
إنه إبراهيم وقد تواصمملت مع طاقم مسممتشممفى األمراض النفسممية ألخذه
ومعالجته وقد أقنعته بضممممرورة العالج ،إنه يسممممتمع إلي وسمممموف أقوم
باإلشراف عليه حتى يتحسن
 بعد كل ما فعله بك هو نفسه ضحية ،كلنا ضحايابعد أن تأملت ريناد المكان الذي يفترشه إبراهيم ،كانت دهشتها مصحوبة
بشهقة وبعد قليل من التريث:
هل تعرفين المكان الذي يجلس فيه إبراهيم
قطبت سارة حاجبيها في استغراب
ريناد :إنه نفس المكان الذي كانت تجلس فيه العرافة
هنا صاحت سارة من الدهشة:
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ريناد :نعم قبل سبع سنوات لقد تحققت النبوءة
سممارة :يا للنبوءة المشممؤومة لكنها لم تتحقق تماما ً ،فأنا لن أتزوج إال من
أحب مهما يكن الثمن ،ضممحكت ريناد ضممحكة مصممطنعة اصممطبغت في
آخرها بشحوب ونظرات الى المجهول
 من يدري يا صديقتي أو يزعم أنه يدري فهو واهموهبط صمت ثقيل أعاد كال الفتاتين إلى قعر سحيق ،إلى هاوية المجهول.
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الراعية
كانت ابتسممام مجممرد راعيممة ،كممل ممما كممان يشممغلها هممو أغنامهمما ،وكيممف
يمكمممن أن تحظمممى بمزيمممد ممممن االهتممممام والمزيمممد ممممن المراعمممي
الخصممبة ،حتممى زواجهمما المقممرر بعممد شممهر لممم تكممن لتكتممرث بممه لمموال
اقتمممراب الموعمممد فعمممالً ،وتحفيمممز والمممدتها للعنايمممة بعرسمممها ،وهمممذا
يتطلممب التفممرر لشممراء ممما يلممزم العممرس مممن كسمموة للعممروس وغيرهمما،
وقممد كانممت والممدتها علممى أهبممة االسممتعداد للسممفر معهمما الممى صممنعاء
للقيام بالمهمة.
ابتسممام هممي ثالممث ثممالث مممن التمموائم ألسممرة زراعيممة متوسممطة الممدخل،
وقمممد اشمممتهرت التممموائم المممثالث بالمممذكاء والجممممال البممماهر المممذي ال
يوصممف ،وبينممما واصمملت ريهممام وأحممالم مسمميرتهما الدراسممية توقفممت
ابتسممام بعممد أن نالممت الشممهادة األساسممية بتقممدير جعلهمما ضمممن أوائممل
المحافظممة واألولممى علممى المديريممة ،متفوقممة علممى شممقيقتيها ،لكنهمما لممم
تكن تجد فممي الدراسممة شممغفها ،ولممم يكممن هممذا هممو الفممارق الوحيممد الممذي
تختلممف فيممه ابتسممام عممن شممقيقتيها ،فقممد كانممت أكثممر مرحمما ً وفطنممة
وشمممجاعة ،المممى الحم مد المممذي كانمممت تمممذهب ألحمممراش حمممول القريمممة
تتهيممب الوصممول اليهمما بقيممة صممديقاتها الراعيممات ،ضمممن هواياتهمما
الغريبمممة كانمممت ابتسمممام مهووسمممة بجممممع الثعمممابين وعممممل بعمممض
الدعابات ألسرتها وصديقاتها
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لكمممن الحمممق قمممد حصمممحص أخيمممرا ً وعليهممما أن ترضممم لمتطلبمممات
الممزواج الممذي ظلممت تماطممل فيممه طممويالً ،فشممقيقتيها قممد أكملتمما تمموا ً
اختبممارات الشممهادة الثانويممة ،ولممم يعممد مممن المجممدي تأجيممل خطوبتهمما
الممتممدة لعممام ،وعلممى غيممر المعتمماد فممي اجتممماع الحممظ والجمممال ،كانممت
ابتسممام اسممتثنا ًء كممما كممان يتحممدث جميممع أهممل القريممة فقممد تمممت خطبتهمما
علممى أحممد أبنمماء القريممة الممذي ينتمممي الممى إحممدى األسممر الثريممة عل مى
مسممتوى الممبالد بأكملهمما ،كانممت تلممك األسممرة تمتلممك ممما يشممبه القلعممة فممي
منطقمممة منعزلمممة وهمممي قريبمممة ممممن منطقمممة األحمممراش والمراعمممي
الخصبة
كممان علممى أحممالم أن تممذهب باألغنممام الممى منطقممة المراعممي فممي تلممك
الفتممرة التممي سممافرت فيهمما ابتسممام مممع والممدتها الممى صممنعاء لشممراء
مسمممتلزمات العمممرس ،ولمممم تكمممن أحمممالم لتسمممتطيع أن تسممميطر علمممى
األغنممام التممي كانممت تتوغممل فممي األحممراش كممما جممرت عليهمما العممادة،
اضممطرت أحممالم أن تتوغممل مممع األغنممام الممى منطقممة األحممراش ،كممما
اضممطرت صممديقتها إيمممان الخبيممرة فممي المراعممي إلممى تركهمما فممي ذلممك
اليمموم ومتابعممة أغنامهمما فممي منطقممة أخممرى قريبممة ،وكممان علممى إيمممان
أن ترجممع فممي منتصممف النهممار لتصممحب أحممالم معهمما لتعممود بهمما الممى
المنممزل ،خاصممة وأنهمما شممقيقة صممديقتها األثيممرة لممديها ابتسممام التممي
كانممت قممد أوصممتها كثيممرا ً عليهمما ،كممان وقممع الصممدمة مهمموالً علممى
إيمممان عنممدما وجممدت صممديقتها أحممالم مضممرجة بممدمائها وقممد تمزقممت
ثيابهمما ،كانممت فاجعممة حلممت علممى أهممالي القريممة وعلممى أسممرة أحممالم
بشممكل خمماف ،وفممي رحلممة البحممث عممن الجمماني كانممت شممهادة إيمممان
الوحيمممدة التمممي ألغيمممت الحقم ما ً ممممن المحاضمممر الرسممممية ،بأنهممما رأت
سممامي خطيممب ابتسممام خارجما ً مممن األحممراش وهممو فممي وضممع مرتبممك،
لكممن دخممول إيمممان فممي ممما يشممبه المممرض نفسممي وحالممة مممن االكتئمماب،
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وكممذلك اثبممات تواجممد المممتهم فممي مكممان بعيممد عممن الحممادث أدى الممى
عدم اكتمال القرينة وتجاهلها تماما ً
بممدأت عائلممة ابتسممام النجمماح فممي تجمماوز المأسمماة التممي حلممت عليهمما
فبينممما سممافرت ريهممام الممى صممنعاء إلكمممال دراسممتها البكممالوريوس
فممي الطممب ،عممادت ابتسممام إلممى الرعممي لكممن بممدون صممديقتها إيمممان،
وهممي فممي هممذه المممرة كانممت دائم ما ً تتوغممل للرعممي فممي األحممراش ،وقممد
ازداد اهتمامهمما بأصممدقائها الثعممابين حيممث كانممت تقضممي معهمما أوقاتمما ً
سعيدة تالعبها وتعتني بها
ﺑــﺪاﺧﻞ ﺗﻠــﻚ اﻷﺣــﺮاش وﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺮﺑــﺔ ﻣﻨﮭــﺎ ﻛــﺎن ﺳــﺎﻣﻲ ﻓــﻲ ﺗﻠــﻚ
اﻟﻘﻠﻌــﺔ ﺷــﺒﮫ اﻟﻤﮭﺠــﻮرة ﯾﻌــﯿﺶ اﻟﻜﺂﺑــﺔ اﻟﺘــﻲ اﺟﺘﺎﺣﺘــﮫ إﺛــﺮ اﻟﻔﺎﺟﻌــﺔ اﻟﺘــﻲ
ﺣﻠــﺖ ،وﺷــﯿﺌﺎ ً ﻓﺸــﯿﺌﺎ ً ﻧﺠــﺢ ﻓــﻲ إﻋــﺎدة اﻟﻤﯿــﺎه اﻟــﻰ ﻣﺠﺎرﯾﮭــﺎ واﻟﻔــﻮز
ﺑﺮﺿــﺎ ﺷــﻘﯿﻘﺔ ﺧﻄﯿﺒﺘــﮫ اﻟﺘــﻮأم ﻛﻤــﺎ ﻛــﺎن ﯾﺘﺼــﻮر وﻛﻤــﺎ أوھﻤﺘﮫ اﺑﺘﺴــﺎم
ﻧﻔﺴــﮭﺎ ،ﻏﯿــﺮ ﻣــﺪرك ﻟﺤﻘﯿﻘــﺔ اﻷﻣــﺮ وأن ﻣــﻦ ﻗﻀــﺖ ﻧﺤﺒﮭــﺎ ھــﻲ
أﺣــﻼم ،وﻟﯿﺴــﺖ ﺧﻄﯿﺒﺘـ ـﮫ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ اﺑﺘﺴــﺎم ،وﻟﻌﻘﺪﺗـــﮫ ﻣـــﻦ اﻟﺜﻌـــﺎﺑﯿﻦ ﻟـــﻢ
ﯾﻜـــﻦ ﯾـــﺄﻣﻦ إﻻ ﺑـــﺎﻟﻘﺮب ﻣـــﻦ اﻟﺮاﻋﯿـــﺔ اﻟﺸــﺠﺎﻋﺔ ،ﺣﯿــﺚ ﺗﺨﺘﻔــﻲ
اﻟﺜﻌــﺎﺑﯿﻦ ﻣــﻦ أﻣــﺎم ﻧﺎظﺮﯾــﮫ ،ﺑــﺪأت اﺑﺘﺴــﺎﻣﺔ ﺳــﺎﻣﻲ ﺑــﺎﻟﻌﻮدة ﻟﺘﻌﯿــﺪ
اﻟﺒﮭــﺎء اﻟــﻰ ﻣﺤﯿــﺎه ،ﻟﻜــﻦ اﻻﺿــﻄﺮاب واﻟﻘﻠــﻖ ﻟــﻢ ﯾﺒﺎرﺣــﮫ ﻓﻤــﺎ ﺟــﺮى
ﻻﺑﺘﺴــﺎم ﻣــﺎ ﯾــﺰال ﯾﺸــﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘــﺎ ً ﻟﻠﻮﻟــﻮج اﻟــﻰ ﻗﻠــﺐ ﺷــﻘﯿﻘﺘﮭﺎ
أﺣــﻼم)ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺼﻮره ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺎت( وﻟــﻮ أﻧــﮫ ﻟــﻢ ﯾﻜــﻦ ﯾﻠﻤــﺢ أي ﻓــﺮق
ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﯿــﺔ اﻟﻤﻈﮭــﺮ ﺑﯿﻨﮭﻤــﺎ ﺳــﻮى أﻧﮭــﺎ أﻛﺜــﺮ ﺗﻔﻜﯿــﺮاً و ﻏﻤﻮﺿــﺎً،
وﺗﺼــﺮﻓﺎﺗﮭﺎ ﺗــﺪﻋﻮ ﻟﻠﺮﯾﺒــﺔ وﻟﯿﺴﺖ ﺟﺎدة ﻣﻌﮫ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺤﺪث ﺳﺎﻣﻲ ﻧﻔﺴﮫ

ﻛــﺎن ﺳــﺎﻣﻲ ﻗــﺪ دﺧــﻞ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻻﻛﺘﺌــﺎب ﺑﻌــﺪ اﻟﺤﺎدﺛــﺔ اﻟﺘــﻲ
وﻗﻌﺖ  ،ﻣــﺎ دﻓﻌــﮫ أن ﯾﺘــﺮك دراﺳــﺘﮫ ﻓــﻲ اﻟﻤﺎﺟﺴــﺘﯿﺮ ﻟﯿﺒﻘــﻰ ﻓـ ـﻲ
ذﻟــﻚ اﻟﻤﻨــﺰل اﻟﺮﯾﻔــﻲ اﻟﻤﮭﺠــﻮر ،ﻟﻘــﺪ ﺣــﺪث اﺑﺘﺴــﺎم ﻋــﺪة ﻣــﺮات
ﻋــﻦ أﻧــﮫ ﻟــﻢ
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ً
ﻣﻨﺸــﻐﻼ ﻓــﻲ ﺻــﻨﻌﺎء
ﯾﻜــﻦ ھﻨــﺎك ﻓــﻲ وﻗــﺖ اﻟﺤﺎدﺛــﺔ ،وأﻧــﮫ ﻛــﺎن
ﻹﻋــﺪاد ﻋﺪﺗــﮫ ﻟﻠﺰﻓــﺎف ،و ﻗــﺪ وﻗــﻊ ﻓــﻲ ﺻــﺪﻣﺔ أدﺧﻠﺘــﮫ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ
ﻧﻔﺴــﯿﺔ ﺷــﺪﯾﺪة ﻟــﻢ ﯾﺒــﺪأ ﻓــﻲ اﻟﺘﻌــﺎﻓﻲ ﻣﻨﮭــﺎ اﻻ ﺑﻌــﺪ أن رآھــﺎ
ﻣــﺆﺧﺮاً ،ﻟﻘــﺪ وﺟــﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻧﺴﺨﺔ ﻣــﻦ اﺑﺘﺴــﺎم اﻟﺘــﻲ ﻛــﺎن ﯾﺤﺒﮭــﺎ ﺑــﻞ
ﯾﻘﺪﺳــﮭﺎ ،وھــﻮ ﯾﺤــﺪﺛﮭﺎ ﻋــﻦ ﻣﺸــﺎﻋﺮه ،ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﯿﻨــﺎه ﺗﻔــﯿﺾ
ﺑﺎﻟــﺪﻣﻊ ،ﻟﻜﻨــﮫ ﻟــﻢ ﯾﻜــﻦ ﯾﺠــﺪ ﻣــﻦ اﺑﺘﺴــﺎم ﺳــﻮى اﻟﺘﻈــﺎھﺮ
واﻟﺘﻼﻋــﺐ ﺑــﮫ ،ﺑــﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ أن ﺣﺪﯾﺜــﮫ ﻛــﺎن ﯾﺘﻄــﺎﺑﻖ ﻣــﻊ
اﻟﺘﺤﻘﯿﻘــﺎت اﻟﺘــﻲ أﺟﺮﯾــﺖ وأﻛــﺪت وﺟــﻮد ﺳــﺎﻣﻲ ﻓــﻲ ﺻــﻨﻌﺎء وﻗــﺖ
ارﺗﻜــﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤــﺔ ،ﻟﻜــﻦ اﺑﺘﺴــﺎم اﻟﺘــﻲ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺘﻌﺎھــﺪ اﯾﻤــﺎن
ﺑﺎﻟﺰﯾــﺎرة واﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺷــﮭﺎدﺗﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭــﺎ رأت ﺳــﺎﻣﻲ وھــﻮ ﯾﺨــﺮج
ﻣــﻦ اﻷدﻏــﺎل ،ﻟــﻢ ﺗﻜــﻦ ﺗﺄﺑــﮫ ﻟﺤــﺪﯾﺚ ﺳــﺎﻣﻲ وﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﯾﮭﻤﮭــﺎ
ھــﻮ اﻻﻧﺘﻘــﺎم ﻟﺸــﻘﯿﻘﺘﮭﺎ أﺣــﻼم ،وﻗــﺪ وﺟــﺪ ﺳــﺎﻣﻲ ﻣــﺆﺧﺮاً ﺻــﺮﯾﻌﺎ ً
ﺑﻠﺪﻏــﺔ ﺛﻌﺒــﺎن ﻓــﻲ ﻋﻨﻘــﮫ وﻓــﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻗﺘﻠﺖ ﻓﯿﮫ أﺣﻼم
بممالرغم مممن تقريممر الطبيممب الشممرعي الواضممح ،إال أن شخص ما ً واحممدا ً
لممم يكممن ليقنعممه ذلممك التقريممر ،وقممد تأكممد مممن طرقممه الخاصممة حممول
مسممئولية التمموأم األخممرى فممي الجريمممة ،لممذلك ممما إن بممدأت الدراسممة
فممي كليممة الطممب بعممد اإلجممازة السممنوية ،حتممى كانممت ريهممام التمموأم
الثالممث محممط اهتمممام األسممتاذ الجممامعي فممي الكليممة الممذي أحاطهمما بكممل
الرعايمة واالهتمممام ،كممان هممذا األسممتاذ هممو عممالء ،شممقيق سممامي التمموأم
الممذي كممان يعمممل معيممدا ً فممي كليممة الطممب ويممدرس الماجسممتير فممي نفممس
الوقممت ،بعممد فتممرة قصمميرة تلقممت عائلممة ابتسممام مصمميبتها الثانيممة فقممد
أعلن عن وفاة ريهام إثر تسمم حاد مزق أمعاءها
لكمممل شمممخص طريقتمممه فمممي الهمممروب ممممن مشممماكله وأحزانمممه ،وقمممد
انممدفعت ابتسممام أكثممر الممى االنعممزال واالهتمممام بأغنامهمما والتسمملي مممع
الثعممابين التممي ألفتهمما الممى حممد أنهمما فكممرت فممي العمميش معهمما فممي تلممك
األدغال واألحراش الموحشة ،واالنعزال عن القرية تماما ً
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لم تسممتيقظ ابتسممام مممن غفوتهمما وسممط األحممراش إال وهممي فممي بهممو ذلممك
القصممر المنيممف لتلممك العائلممة الثريممة ،وقممد تفاجممأت الممى الحممد الممذي
ظنممت فيممه نفسممها مكبلممة فممي الجحمميم وهممي تشمماهد أمامهمما سممامي الممذي
انتقمت منه ألختها وقتلته عن طريق صديقتها الكوبرا
كانممت مكبلممة بقمموة الممى مقعممد حديممدي فممي بهممو واسممع خممال مممن األثمماث
سمموى مممن ذلممك الوجممه الشممامت والسمماخر وفممي يممده كانممت خرقممة
بيضممماء ورائحمممة البنمممزين التمممي كانمممت تممممت المكمممان ال شمممك أن
مصدرها ذلك اإلناء بجانبه
بصوت ساخر:
فضمملت أنممك يجممب أن تعرفممي بعممض األمممور قبممل أن تحترقممي مممع هممذا
المكممان األثممري الممذي لممم يعممد ألحممد الحاجممة فيممه ،هممذا سمميكون ألممذ
بالنسممبة الممي إذا لممم تمممانعي آنسممتي الجميلممة وممما تبقممى مممن التمموائم
الثالث الجميالت
 في البدء سأقدم لك نفسي يا ..... مهما يكن اسمك فأنا ال أهتم باألسماء كثيرا ً عالء الشقيق التوأم لساميعنممدما ظهممرت عالمممات االنممدهاش حممد الفممزع جليممةً علممى قسمممات
وجه ابتسام انعكست انتصارا ً على محيا عالء الذي واصل
 فممي البدايممة كانممت مفاجممأة لممي ممما حصممل ألخممي سممامي ،وكانممتالمفاجمممأة األكبمممر عنمممدما اكتشمممفت أن األخمممت التممموأم همممي ممممن
قامت بالمهمة ضد أخي الساذج سامي
 هنمما بممدأت لعبممة التمموائم والتممي ظننممت أن عامممل المفاجممأة فيهمماسمميكون لصممالحي ألكتشممف توأممما ً ثالثممةً حممدثتني عنهمما طممالبتي
النجيبمممة ريهمممام بينمممما كانمممت أمعاؤهممما تتممممزق وهمممي تحتضممر،
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لكنممي لممم آسممف لموتهمما حتممى ولممو لممم يكممن لهمما ذنممب ،فلعبممة
االنتقمممام البمممد فيهممما ممممن ضمممحايا يمممدفعون ثممممن غلطمممة لمممم
يرتكبونهمما ،ومممن المفارقممات العجيبممة فممي هممذه اللعبممة القممذرة،
أنممه غالبمما ً ممما ينجممو فيهمما المجرمممون ،لكممن أهممم ممما أريممدك أن
تعرفيممه ،وال شممك أنممك قممد عرفتيممه ،أن شممقيقي المحممب الولهممان
لمميس مممن قتممل خطيبتممه لقممد كنممت أنمما مممن قممام بقتلهمما بعممد ان
اسممتمتعت كثيممراً ،وعلممى عكسممك كانممت هممي مممن دفعنممي للنيممل
منهمما نعممم لقممد كانممت خائفممة ومتمموترة وهممذا حفزنممي علممى أن
استغلها ولم يكممن هنمماك بممد إلخفمماء جريمتممي بممأن أقمموم بقتلهمما ،أنمما
حقا ً آسف
وقهقه في ضحكة مدوية ساخرة
لقممد كانممت مجممرد غلطممة وكانممت زيممارتي األولممى لهممذه الممبالد التممي لممم
أكممن أعممرف عنهمما وال عممن أهلهمما شمميئا ً فقممد ترعرعممت ودرسممت فممي
خمممارج المممبالد ،علمممى عكمممس شمممقيقي المممذي كمممان يهممموى األممممور
التقليديممة ،إلممى الحممد الممذي دفعممه أن يختممار عروسممه مممن هممذه القريممة
التممي لممم تعممد أسممرتنا تممرتبط بهمما وكممل ممما تملكممه هممو هممذا المنممزل فممي
هممذه األحممراش ،وكانممت معرفتممي األولممى هممي أختممك الجميلممة فممي هممذه
البلممدة ،وكانممت ضممربتي الثانيممة لشممقيقتك األروع فممي صممنعاء ،وكممان
من الممكممن أن تنتهممي األمممور عنممد هممذا الحممد ،لمموال أننممي اكتشممفت مممن
خممالل تحريمماتي الخاصممة ،أن مممن قامممت بتصممفية أخممي ممماتزال علممى
قيد الحياة ،وليست محبوبتي طالبة الطب الجميلة ريهام
وهنا قهقه ضاحكا ً بشكل هستيري أكبر من المرة السابقة
 كنممت أتمنممى أن تكمموني فممي ضمميافتي وتعيشممي معممي فممي هممذاالقصممر المهجممور ،لكممن لتسممف لممم أعممد أثممق فممي أحممد ،لقممد
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مادفتك فممي الوقممت الخطممأ ،أنمما أيض ما ً سممأغادر ولممن أعممود إلممى
صم
ِ
هذا المكان
قام بغمس الخرقة في اإلناء ولوح بها:
 اسمممحي لممي أن أجفممف وجهممك الجميممل ،ال تحسممبي أنممك سممتنتهينهاية سعيدة ،انتي ال تستحقين موتا ً رحيما ً
فجأة صدح من فم ابتسام تصفير بلحن شجي
ما دفع عالء أن يرمي بتلك القطعة في البنزين ويصفق بكلتا يديه
 مرحممى تريممدين أن تحتفلممي قبممل أن تممموتي تعجبنممي معنوياتممكالمرتفعممة ،انتممي علممى عكممس اخواتممك المسممكينات ،انتنممي تحبممين
االثارة فلتكن االثارة
كممان يممرقص علممى نغمممات صممفيرها العممذب ،حتممى تعممب وسممقط علممى
األرض وهممو يقهقممه سمماخراً ،ومممن ثممم واصممل غمممس تلممك الخرقممة فممي
البنممزين وقربهمما مممن وجممه ابتسممام التممي كانممت مسممتمرة فممي لحنهمما
الشجي
 أصمتي قلت اصمتيرويدا ً رويدا ً بدأ وجهها يتتأل وعيناها تبرقان في سعادة
عنممدما التفممت عممالء حيممث يقممع بصممرها ،رأى ممما هالممه لقممد كممان البهممو
ممتلئمما ً بالثعممابين مممن كافممة األنممواع ومحاولتممه الفممرار لممم تجممد نفعمماً،
الكثير من الثعابين التفت حول جسد رمزي فأوثقته
 واآلن عليمممك أن تسممممعني ألعمممرف عمممن نفسمممي ،أنممما ابتسمممامخطيبممة شممقيقك التمموأم سممامي ،كممان مممن المفتممرض أننممي أنمما
ضمممحيتك األولمممى لكنمممي نجممموت ،وهمممذا ال شمممك لسممموء حظمممك،
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وعنمممدما انتقممممت ممممن سمممامي لمممم أتصمممور أن لديمممه تممموأم آخمممر
وكنممت متأكممدة أنممه مممن قتممل شممقيقتي ،فقممد أخبرتنممي صممديقتي
إيمممان أنهمما رأتممه بعممد الجريمممة مباشممرة يتنقممل بممين األحممراش،
ولكممن لممم يكممن حينهمما سممواك أيهمما الوغممد ،لكممن خطيئتممك أتممت بممك
علممى قممدميك إلممي ألقممتص لشممقيقتي االثنتممين منممك أيهمما المجممرم،
سممتكون حفلممة شممهية ألصممدقائي هممؤالء ،وأشممارت الممى الثعممابين
المتأهبة لالنقضاض
ومنممذ ذلممك اليمموم ظهممرت أسممطورة السمماحرة الراقصممة مممع الثعممابين
فممي ذلممك القصممر المهجممور ،الممذي لممم يعممد باسممتطاعة أحممد االقتممراب
منه
غيممر أن الكثيممر والكثيممر مممن األسمماطير كانممت تتناقلهمما األلسممنة عممن
تلمممك السممماحرة التمممي تغطمممي جسممممها األفممماعي حيمممث كمممان يشممماهدها
بعض األهالي في الليالي حالكة السواد.
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قواعد معكوسة
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أهال يا أبي ،كيف حالك في هذا العالم الجديد؟
أنما في أسمممموأ حمال يما ابنتي ،لكنني سممممعيمد برؤيتمك على كمل حمال،
أتمنى أن تكوني سممممعيمدة هنما ،أنما ال أفهم مما يجري! ،لقمد قضمممميمت
عمري في فعمل الخير ،فلمماذا أنما هنما في همذا المكمان البمائس يما
ترى!؟ ،لم أعد أفهم شيئاً ،أكاد أجن
ال عليك يا أبي ال تبتئس فأنا بجانبك
تصمممموري يا ابنتي ،قبل دقائق قليلة كانت حالتي هنا أفضممممل ،كل
شيء يتالشى ويتحول من سيء إلى أسوأ ،اللعنة
ال تقلق يما أبي ،لقمد أصممممبحمت بمأممان ،إن همذا العمالم لمه قواعمده
الخاصة ،ونحن األطفال األقدر على فهمها ،وسأوضح لك األمور
صحيح أين والدتك
أمي ،إنها غاضبة منك ال تنس أنك قد تأخرت في اللحاق بنا ،وهي
تسمممممي هذا خيانة ،كما أن الوصممممول إليك كان صممممعبا ً ،لذا آثرت
المجيء وحيدة إليك
حسممممنما ً مماذا جرى يما أبي لقمد تمأخرت كثيرا ً حتى لحقمت بنما إلى همذا
العالم
آه يا ابنتي ال أريد أن أتذكر شميئا ً من ذلك العالم األول الوهمي الذي
ت ووالمدتمك
تالشممممى سممممريعما ً ،وكمانمت أجممل ذكريماتي فيمه معكمما أنم ِ
زوجتي الحبيبة
أريد أن أعرف منك سممبب عدم لحاقك بنا ،رغم أنك كنت صمماحب
الفكرة وإرادة التنفيذ في انتقالنا من ذلك العالم إلى هنا
ال بأس يا ابنتي سمأخبرك بكل ما حدث لي بعد رحيلكما ،وأخذ نفسما ً
عميقما ً قبمل أن يكممل :في الوقمت المذي قمنما بتنفيمذ خطتنما لالنتقمال عبر
الغماز إلى همذا العمالم المذي نحن فيمه اآلن ،وذلمك بسممممبمب الفقر
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والحرمممان ومعممانمماتنمما المزمنممة هنمماك ،تم اسممممعممافنمما جميعما ً إلى
المسممممتشممممفى ،لكن تم إنقماذي قبمل أن ألقى حتفي ،بعمد أيمام حماولمت
مجددا ً اللحاق بكما ،وقد فكرت بالقفز من فوق سممممطح تلك العمارة
التي كنا نسممممكن على سممممطحها حياتنا البائسممممة ،لكن زوجة مالك
العمارة التي كنا نعيش على سمممطحها كانت هناك ،وقد عملت على
إجهماض محماولتي الثمانيمة لالنتحمار بغرض اللحماق بكمما ،وقمد أبمدت
الكثير من التعاطف معي وأعلنت عن أسممممفها الشممممديد لما حل بك
وبوالمدتمك ،التي كمانمت تعممل لمديهما كخمادممة تسمممماعمدهما في أعممال
المنزل ،وقد اسممتفاضممت في الحديث عن أمانة والدتك وإخالصممها
في عملها وندمها على معاملتها تلك المعاملة السيئة ،استغلت غياب
زوجها لتسمتضميفني بين وقت وآخر في شمقتها الباذخة ،كانت طيبة
معي ،لذا فقد آثرت التريث في فكرة مغادرة ذلك العالم بشكل سريع
نتيجة معاملتها اللطيفة ،وخالل تلك الفترة القصميرة وصملنا نبأ وفاة
زوجها الذي كان خارج البالد في حادث مروري ،وعندما عرضت
علي الزواج لم أتردد ،لقد كانت الوريثة الوحيدة ،بعد أن أصمممبحت
ثريماً ،رأيمت أن عممل الخير أولى من الهروب  ،ويجمب أن أقوم
بعممل شمممميء مما تجماه المحتماجين في همذا العمالم  ،وفعالً قممت بعممل
الكثير من األشمياء الرائعة ،صمرت رجل أعمال يشمار إليه بالبنان،
وقد نمت تجارتي بشممكل متسممارع ،أسممسممت المصممانع واألعمال
التجارية التي وفرت آالف فرف العمل آلالف األسممر ،كل هذا في
العشمر السمنوات األولى ،و في السمنوات العشمر الثانية قمت بأعمال
خيرية رائعة ،أنشممممأت دارا ً لتيتام اسممممتوعب المئات من األطفال
وامتمدت فروعمه إلى جميع أنحماء البالد وعملمت على توفير كماممل
احتياجهم ،وتعليمهم وتأهيلهم حتى حصمولهم على أعلى الشمهادات،
وكذلك أسمسمت دارا ً للعجزة والمسمنين تم اسمتيعاب الكثير فيه ،كما
أنشممأت المدن السممكنية العمالقة ،وأسممكنت فيها الموظفين محدودي
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الدخل ،وفي العشمممر السمممنوات األخيرة بنيت المسممماجد للمصممملين
وأسممسممت مدارس لتعليم القرآن الكريم و شممقق سممكنية لطالب العلم
الشمممريف ،ثالثون عاما ً كانت حافلة بالعطاء قبل أن ألحق بكم ألجد
نفسمي في هذا المكان البائس يا إلهي ما هذا الجحود ،لكن ماذا عنكم
أنتم!؟لقمد فعلمت الكثير من أجلكم وكنمت قلقما ً عليكم ويئسممممت من أن
أراكم في هذا العالم الجديد
لمماذا يما أبي يئسممممت من رؤيتنما ألننما سممممنكون من أهمل النمار أليس
كذلك ،ضحكت الفتاة الصغيرة ضحكتها الرنانة بخبث
مما زلمت ذكيمة كمما عهمدتمك ،لكن بمالفعمل مما أخبماركم يما ألنمانيتي مماذا
تفعلون...
نعم يا أبي في السمنوات العشمر األخيرة نسميتنا تماما ً وأصمبحت تعمل
الخير من أجل نفسمممك فقط ،لكن ال تقلق فأنا لم أخبر أمي بذلك ،لقد
كنت ضممممحية من ضممممحايا األفكار الدينية المغلوطة ،ولكن كل ما
يسمعني قوله لك أال تقلق فنحن في أفضمل حال بل نحن أفضمل حاالً
منك ال شك
مماذا تقولين لقمد كنمت قلقما ً عليكن بمالفعمل ،لقمد تم انتحماركمما ولمذا
فجزاؤكما النار ،وقد أعطيت الكثير من الصممدقات من أجلكما ،لكن
رجمال المدين المذين التقيمت بهم في السممممنوات األخيرة من عمري
أخبروني أنكمما في النمار وأنمه ال جمدوى من إنقماذكمما ،بمل إنمه من
المحرم أن أحاول إنقاذكما
ال بأس يا أبي هذا بالضممبط ما أحاول إيصمماله لك ،القواعد وقد جاء
اليوم الذي سمتفهم فيه قواعد الحياة بشمكل صمحيح ،وعليك أن تسممع
مني كما أنصت انا إليك
حسنا ً يا ابنتي
عندما انتقلت مع أمي إلى هذا العالم الجديد ،كان مسممتوى معيشممتنا
ال بمأس بمه ،بمل إنمه كمان ممتماز وبمسممممتوى خيمالي ،إذا مما قورن
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بوضمممعنا في ذلك العالم الدنيوي ،وخالل السمممنوات العشمممر األولى
قفزنا إلى مسممتوى يفوق الخيال من النعيم ،لن تسممتطيع أن تتخيله،
كان الفضل في ذلك كله لك ،رغم أن أمي كانت حانقة عليك بالطبع
ألنمك لم تلحق بنما ،لكنني أخبرتهما بكمل مما تفعلمه من أجلنما ،وعن
المصممانع واألعمال التي قمت بإنشممائها ،وسممياسمماتك الرشمميدة التي
وفرت آالف فرف العممل ،وجعلمت عشممممرات آالف من البشممممر
يعيشون في سعادة وهناء
ت كل هذا؟!!!
عفوا ً يا ابنتي ،لكن كيف عرف ِ
هذه إحدى القواعد هنا أن األطفال أمثالي يسمممتطيعون أن يشممماهدوا
كل شيء في الحياة األولى ،وما عليهم سوى مسح القالدة الخضراء
مثل هذه المتدلية على صمدري ،لتظهر شماشمة أسمتطيع بلمسمها عن
بعد أن أرى ما يجري في الحياة األولى ،ولكن رؤيتي سمممتقتصمممر
على ما يعنيني وال يحق لي رؤية أشياء أخرى
اااااااااااه كم كان هذا فظيع ،هذا يعني أنك على اطالع بكل تفاصيل
حياتي
غمزت بعينيها ،ليس تماماً ،لكن حياتك كانت مشرفة وجعلتنا نعيش
سعداء
إذا أين تكمن المشممممكلمة يما ابنتي ولمماذا لم أجمد أنما أي تقمدير هنما
لمجهودي الذي بذلته
حسمنا ً يا أبي فلنكمل ،في العشمر سمنوات الثانية ،قمت ببناء المالجئ
للعجزة واليتامى والمشممممردين واهتممت بتعليمهم وصممممنعت منهم
حياة جميلة ومفيدة ألنفسهم وللمجتمع
شم برأسه ،وكست وجهه عالمات الزهو :بالطبع يا ابنتي
نعم هنا وصلت مع والدتي إلى مستوى خرافي من النعيم ال تستطيع
أن تتخيله
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في السمنوات العشمر األخيرة من حياتك ،قمت بتشمييد المسماجد ودور
القرآن الكريم ،واهتممممت بممالعلوم الشممممرعيممة وطالبهمما وفتحممت
الجامعات الدينية
زاد زهوه وشم برأسه :بالطبع يا ابنتي لقد هداني هللا إلى صراطه
المستقيم
قاطعته :وهنا حلت بنا الكارثة
امتقع لون وجهه وهو يهتف :ماذا؟ ماذا تقولين؟!!!!
وهل بناء المساجد ومساعدة الصالحين األخيار جريمة
العبرة بالنتائج يا أبي ،فالكثير من الطالب الذين تم تدريسهم تحولوا
إلى أحزمة ناسممممفة وأمراء حروب وما يزالون يقومون بالكثير من
الدمار والفوضممى ونشممر التعاسممة واالالم بين الناس ،أنظر وفتحت
الشاشة :هل تعرف هذا؟
نعم هذا صديقي الذي هداني هللا على يديه
لقد ملكته الكثير من القرارات وأصمبح المتحكم الفعلي في قراراتك
في العشمر السمنوات األخيرة لقد أدمى الكثير من القلوب ،وأصمابت
أفعاله الشريرة الكثير من األبرياء
لقمد كمان رجالً صممممالحماً ،مممممم أو بماألحرى لم أكن أعرف عن
طبيعة أعماله التي ذكرتها بالضبط
هل تعلم أن األمر لم يقتصمر على اشمتراطك مسماعدة المتدينين فقط،
لكن مسماعدتك صمارت تشمترط التزكية من رجال الدين للمسمتحقين
للعطف واإلحسممان أيضمماً ،فأصممبحت كل أعمالك مشممروطة ،ولم
يتوقف األمر عنممد هممذا الحممد ،لقممد حلممت الكممارثممة الكبرى على
رصممميدك ،عندما تم االسمممتغناء عن الكثير من الموظفين فقط ألنهم
غير متدينين
هنا قاطعها األب :تقصدين غير صالحين...
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مهمما كمان المفهوم يما أبي أنما أحمدثمك عن النتمائج اآلن والقواعمد
الصحيحة ،يجب أن يكون عمل الخير والعطاء للجميع دون استثناء
بدون شممروط ،لقد كنت في السممابق سممببا ً في صممالح الكثيرين من
المنحرفين نتيجة الظروف البائسمممة التي يعيشمممونها ،وهنا ارتفعت
اسمهمنا إلى القمة ،ولكن في السمنوات األخيرة ،اعتقدت أنك وصملت
إلى ذروة الصالح والهداية ،وهرولنا إلى الحضيض
آه يما ابنتي لقمد فهممت أخيرا ً القواعمد ،إنني أعتمذر منكمما ،من المؤكمد
أنكما تعانيان
ال يما أبتي لن تعمانيما أنمت وأمي في ظمل وجود طفلتكمما المذكيمة ،لقمد
قممت بمالتثبيمت في بمدايمة العشممممر السممممنوات األخيرة ،عنمدمما راقبمت
االنحراف في أعممالمك وبمدايمة هبوط األسممممهم ،وقمد ثبمت القيم عنمد
األسممممهم المرتفعمة وهمذا يحق لي ،وبمالتمالي فمإن الكثير من األعممال
التي قمت بها مع رجال الدين لم تمسسنا بسوء
قاعدة أخرى يجب أن تعرفها ،ال يسممتطيع اإلنسممان أن يصممعد إلى
درجة عليا ال يسمممتحقها ولكن بالعكس يمكن لصممماحب الدرجة في
النعيم األعلى النزول إلى المستوى األدنى
قال بحزن والعبرة تخنقه :لقد فهمت سأظل هنا في انتظار زيارتك،
وأمك ال شك لن تقبل بزيارتي
ال يا أبي هناك اسمممتثناءات ،بموجبها أنت تسمممتطيع أن تأتي للعيش
معي ومع والممدتي ،اآلبمماء الممذين يمتلكون أطفممال يحق لهم العيش
معهم في المدرجمة نفسممممهما ،إنهما مكرممة مقمدممة فقط لتطفمال ،وأمي
أيضا ً بانتظارك هناك تهيئ لك األشياء األجمل
هيا بنا يا أبي.
وهنا اغرورقت عيناه بالدموع وهو يحتضن طفلته
كم أنا ممتن يا ابنتي ،لكن القواعد معكوسة في ذلك العالم
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نعم يتم نقلها بشممكل خاطئ ،من قبل من يعتبرون أنفسممهم أوصممياء
على الدين ،ويسممتغل المتدينون هذه األمور الغيبية ليقدموا أنفسممهم
ممثلين عن الرب ،ويعززون من سمملطاتهم الفاسممدة ،لذلك سممتكون
عاقبتهم هنا وخيمة
جزا ًء وفاقا ً
بقيمت قماعمدة أخيرة يما أبي ،أريمدك أن تعرفهما قبمل أن تقمابمل والمدتي
التي ما تزال في طور فهم القواعد
هيا يا طفلتي الحلوة
الثالثون عاما ً التي قضيتها في العالم األول تساوي ثالثة أيام لدينا
ماذا تقولين أيتها الفتاة الشقية؟
نعم يا أبي
اسممترسممال في ضممحكة مشممتركة ،وهو يجري وراءها في سممعادة
غامرة.
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الشاي
هما هي نرجس في منزل والمدتهما وفي المطب تممامماً ،تقوم بعممل الشمممماي
الذي تتقنه بالنسمبة لذوق والدتها الى الدرجة التي سمتجعلها في كل رشمفة
تكيمل لهما الممديح والثنماء دون توقف ،وليس كمما كمان حمالهما مع زوجهما
الذي وصممملت به الصمممفاقة ،حد أن المها على الشممماي الذي عملته أمام
أسممرته الذين حلوا عليها ضمميوفاً ،لذلك غادرت منزل الزوجية حانقة من
زوجها قبل يومين لتعود الى منزلها الذي ترعرعت فيه مع والدتها
لقد كانت تتحمل تلميحات زوجها التي تحمل في طياتها سمممخرية مبطنة،
وتقوم مجبرة ً بتعديل كمية السمكر في الشماي بحسمب ما يتطلبه ذوقه الذي
يحب الشماي بسمكر زيادة ،هذه النقطة فقط هي جوهر االختالف فيما بينها
وبين زوجها ،وعلى مدى العامين المنصممرمين اللذين عاشممتهما معه منذ
الزواج كان زوجا ً رائعا ً وطيبا ً ومحباً ،لكنه يحب السكر زائدا ً في الشاي،
وهي رغم خبرتهما التي تحسممممدهما عليهما جميع الفتيمات في الطب وإعمداد
األكالت الشمهية اال أنها لم تسمتطع أن توفر لزوجها الشماي الذي يريده فقد
كمان ذو مزاج متطرف في ولعمه بمالشممممايا وقمد كمان يطريهما ممدحما ً وثنما ًء
على خبرتهما في طهي الطعمام ،ويتمذوق كمل طبق تقمدممه ،لكن بمالنسممممبمة
للشمممماي كمان يلمح لهما أنهما البمد أن تكون خبيرة في إعمداده كخبرتهما في
إعداد بقية األطباق
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كمانمت في ذكمائهما ونبماهتهما في الطب تتصممممفح المعلوممات في النمت مرة
واحدة لتتابع ما يسمممتجد من أكالت أو ما يشمممتهيها زوجها ،فتعد منها ألذ
وأشممممهى األطبماق لتقمدمهما اليمه ولضمممميوفمه ،فكمانمت محمل إعجماب كمل من
يعرفها على تلك الموهبة التي تتمناها أغلب النساء
كل النسماء الالتي يزرنها في بيتها ال يخفين مشماعرهن بروعة مأكوالتها
ومن خبرتهما يتعلمن إعمداد األكالت ،فمأصممممبحمت نرجس حمديمث مجتمعهما
الصمغير في حسمن سمبكها ونباهتها وخفة أناملها في إعداد األكالت ،لكن
بالرغم من كل هذا ،إال أن عماد زوج نرجس يرى أنه فشممممل في تعليمها
كيفية عمل الشماي بالشمكل الصمحيح ،بعد أن حاول جاهدا ً أن يوصمل اليها
أهمية أن تعرف ماذا يعني إعداد الشمماي بأنواعه حسممب متطلبات مختلفة
في المذائقمة ،وهو بمالنسممممبمة إليمه ال يقمل أهميمة ان لم يكن أهم من جميع
األطباق التي تتفنن فيها ،لكن كل ذلك كان يذهب أدراج الرياح واصممممبح
عماد يعتمد على نفسه في إعداد الشاي
في كنف والمدتهما ترعرعمت نرجس يتيممة ووحيمدة ،فقمد توفي والمدهما وهي
في السممادسممة من العمر وأقامت األم على تربية ابنتها عشممر سممنوات لم
ترض بديالً عنهما ،فقمد رفضممممت أم نرجس جميع من تقمدموا لخطبتهما من
الرجال ،معرضممممة عنهم الى تربية وحيدتها نرجس ،كانت أم نرجس في
أوائل العقد الثالث ما تزال في ذروة صممممباها عندما توفي زوجها ،وعلى
قدر كبير من جمال باهر ورثت عنها ابنتها نرجس الشيء الكثير منه
وعنممدممما تقممدم المهنممدس عممماد ابن جيرانهم الممذي تخرج لتوه من كليممة
الهندسمممة لخطبة نرجس ،لم تمانع األم خاصمممة وأنه من أسمممرة ميسمممورة
الحال وهي محل تقدير كل أبناء الحارة ،أيضا ً لم يمانع عماد في أن تكمل
نرجس دراسممممتهما ،وقمد وفى بوعمده ،وهما هي بعمد سممممنتين من زواجهما
بالمهندس عماد قد أكملت دراستها الثانوية وتستعد لدخول الجامعة
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وكان كل شممميء يسمممير بشمممكل جيد لوال نقطتين ،أوالهما ما تحدثنا عنه
سمالفا ً من عدم قدرة نرجس إلصمالح الشماي كما ينبغي لزوجها الذي رغم
أنه يحبها كثيرا ً اال أنه تمادى مؤخرا ً في انتقادها أمام أسممرته وصممديقاتها
لجهلها في إصالح الشاي
واألمر الثماني أن نرجس كمانمت تحس بفتور من قبمل أمهما في همذه المرة،
وهي ال تمدري لمماذا بمل إن األمر كمما هو عليمه بمدون مجمامالت سمممميكون
أكثر من ذلك ،فهي تحس أن وجودها ليس مرغوبا ً في المنزل ،العديد من
المرات كمانمت تمأتي لزيمارة أمهما بعمد زواجهم من عمماد ،وكمانمت أمهما في
كل مرة تسممعى جاهدة لديها لتطويل الفترة في البقاء ،لكنها في هذه المرة
تحس بأن والدتها غير مهتمة بها ،وأن كل وقتها تقضميه في خدمة زوجها
الجديد الذي تزوجها قبل سمتة أشمهر ،وبالرغم من أنه ال يأتي اليها سموى
يومين في األسمبوع إال أن أمها تعطيه كل وقتها ،وأصمبحت طوال الوقت
تعممل على تحسممممين نفسممممهما ومظهرهما ،فال يمر يوم دون الخروج الى
السمموق لشممراء أدوات التجميل ،او شممراء األقمشممة وتفصمميل الفسمماتين
الراقية ،واذا لم تخرج الى السوق كان عليها أن تذهب الى الكوافير ،حتى
أنها حدثتها مؤخرا ً أنها تريد أن تسافر للقيام بعملية تجميل
كمل من يعرف والمدتهما من قبمل العماقلمة والهمادئمة كمان يحسممممدهما على تلمك
الرزانمة التي كمانمت تتمتع بهما ،ونرجس ذاتهما التي عماشممممت مع والمدتهما
كانت نسمخة طبق األصمل منها في حسمن تدبيرها المنزلي وهذا كان مثار
إعجماب كمل من يعرفهما وكمذلمك أصممممبحمت محمل اطمئنمان كبير من قبمل
زوجهما المذي كمان يعتممد عليهما في تمدبير شممممئون المنزل ،التبمذير و
االسممممراف كمان العمدو األول لوالمدتهما ،لكن نرجس اليوم تعيش في حمالمة
عجيبمة لم تسممممتطع التعماممل معهما ،فمأمهما بزاويمة ممائمة وثممانين درجمة قمد
غيرت االتجماه ،والرجمال المذين كمانمت تتهمهم بعمدم الوفماء وأنهم مصممممدر
إزعاج ليس إال وقد رفضت الكثير منهم جاؤوها خاطبين ،ها هي في هذه
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المرة تحرف على تلميع جسمدها ليصمبح كالمرآة في كل أوقاتها إرضما ًء
لزوجها الجديد ،كذلك الحظت أنها في هذه المرة تسممتبدل كل ذلك بما فيه
الترحم على والمدهما األول ،بكيمل الممديح لفؤاد زوجهما الجمديمد المذي ال تكمل
عن ذكره والتغزل فيمه ،وقمد غماب عن لسممممانهما المدعوة للمرحوم زوجهما
السابق
كمانمت نرجس إلى حمد مما تتفهم كمل ذلمك التغيير واالنقالب المفماجئ ،فمأمهما
تريد أن تعيش حيماتهما وتعوض سممممنوات الحرمان التي عاشممممتها أرملة،
وهي قمد قماممت بعممل عظيم في صممممبرهما ومثمابرتهما على تربيتهما ،ومن
المؤكد أنه يحق لها أن تقضمي ما تبقى من عمرها ،خاصمة وأنها ما تزال
في ريعان الشمباب بالطريقة التي تعجبها وال خالف على ذلك األمر ،لكن
مما أزعج نرجس هو ردة فعمل والمدتهما تجماه األحمداث األخيرة التي حمدثمت
فيمما بينهما وزوجهما ،وعمدم اهتممامهما بماألمر كمانمت في كمل مرة تمأتي
لزيارتها تحدثها عن قصمتها مع الشماي ،وكيف أن زوجها يتذمر من عدم
معرفتها لعمل الشمماي ،وتجد من والدتها اهتماما ً وتشممجيعا ً وعطفا ً كبير،
فهي تطلب منها أن تصمملح الشمماي وتتلذذ في رشممفه ،وتعتبر أن الشمماي
المذي تعملمه بمرارتمه المعروفمة ،ال يقمارن وأنمه وفق المواصممممفمات األعلى
جودة في العمالم ،لكن البعض يريمد سممممكرا ً زائمدا ً في الشمممماي ،وهمذا كمان
تخلف من وجهة نظر والدتها ،وحتى إن أرادوا فعليهم أن يعطوا السمممكر
بأنفسممهم بما يناسممبهم ،ولم تكن والدتها تتوانى عن وصممف زوجها عماد
بأنه مبذر ومسمرف ،عالوة على أن كثرة السمكر في الشماي أيضما ً مهلكة
للصمحة ،وبالرغم من أن والدتها ماتزال تتذوق ذلك الشماي الذي تعمله إال
أنهما لم تكن تلح عليهما في همذه المرة مثمل كمل مرة أن لعممل الشمممماي ،ومما
فاقم من مرارتها ،أنها وهي تعمل الشمممماي في هذه المرة التي جاءت فيها
غاضمبة من زوجها ال زائرة بسمبب الشماي بالذات ،لم تسممع من أمها ذلك
الصموت الغاضمب المجلجل الذي كانت تسممعه منذ أن كانت طفلة وحتى
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أصمبحت زوجة ،في كل مرة تصمنع فيها الشماي كانت تسممع ذلك الصموت
الغاضمب المجلجل من أمها ننرجس وازني السمكر في الشماي خففي من
السكر)
وقد تتبعها أحيانا ً
نالسكر غالي يا بنت)
في همذه المرة بمالمذات ورغم أن لهما يومين في المنزل وقمد عملمت الشمممماي
ألمهما عمدة مرات ،لكنهما لم تسمممممع منهما ذلمك التهمديمد المذي كمانمت تعتبره
شمممهادة ليس لها نظير منها ،خاصمممة وأنها بعد أن تأتي بالشممماي وتذوقه
تهتف قائلة:
نتسلم يدك يا أحلي نوسة)
كمانمت تتمنى من زوجهما أن يقوم بمانتقمادهما على عممل أي شمممميء إال في
الشماي ،ألنه بهذا يحاول أن يفقدها ثقتها بأمها وشمهادتها وحسمن تدبيرها،
وهمذا لن يكون لقمد كمانمت تبمادل زوجهما حبمه لهما ،لكنهما لن تتحممل انتقماداتمه
الالذعة لطريقتها في اصمممالح الشممماي ،ألن ذلك يجرح كبرياءها فاألمر
يتعلق بذوق أمها بل وبتربيتها على حسمممن التدبير والتبذير من عدمه يبدأ
من السكر أوالً ،وإذا لم يكن على علم بذلك فعليه أن يعلم
ازداد قلقها وهي تصمممب الشممماي لوالدتها وزوجها الذي جاء الى المنزل
في النهمار ،ضممممحكمة والمدتهما التي لم تعهمدهما من قبمل تجلجمل مملء المدار
وتصمك أذنيها إلى المطب  ،لقد أصمبحت نرجس مرتبكة في هذا البيت بل
هي تبمدو كمأنهما غريبمة في همذه المدار ،يوم أمس لم تبم ِد لهما والمدتهما أي
اهتممام ،فقمد كمانمت في حمالمة طوارئ تتنقمل مما بين الحمماممات البخماريمة
والكوافير ،وهما هي اليوم على غير الممألوف عنهما صمممموتهما يمت المدار،
وضمممحكاتها ربما تصمممل الى الجيران ،لقد كانت في هذه المرة أحوج ما
تكون الى صمموت والدتها المسممتبد والمتغطرس ،كي تقلل من السممكر في
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الشماي ،ذلك الصموت الذي ما إن تذكره حتى تنتابها مشماعر مختلطة بين
األمان والخوف ،إنه الصمموت الذي كان يجعلها تتكور داخل نفسممها وهي
ترد بصوت هامس
 حاضر يا أميحملت نرجس صممينية الشمماي مع الكاسممات الممتلئة ،ودخلت لتسمملم على
زوج أمهما المذي تمتلئ طماولتمه بمالحلويمات أمماممه ،إنمه ليس كبيرا ً كمما كمانمت
تتوقع ،وهو على درجمة كبيرة من الوسمممماممة ،والبهماء يشممممع من وجهمه،
ووالدتها تستحق األجمل ال شك ،وقبل أن يكمل طلبه أن تجلس معهما
إذا بصمموت والدتها المسممتبد والمتغطرس يهدر كالعاصممفة بل إنه كان في
هذه المرة أكثر غطرسة واستبدادا ً من أي مرة مضت
 ما هذا الشمماي يا نرجس ،الشمماي هذا بدون سممكر ،حتى الكالب ماتشربه
 لكن يا أمي ..... وبعدين هذا الشماي المر الذي بتعمليه بتلومي زوجك ليش ينتقدك ياخسارة تربيتي فيك يا نرجس ،فجأة قالت بدالل قبل
 على األقل من أجل الزوج العسل ،ضروري سكر عسلأجاب فؤاد بهدوء
-

لكن هذا الشمماي الذي عملته نرجس يناسممبني أكثر فأنا لدي السممكر
واستخدم الحمية.....
أووووه هل هذا صحيح
نعم وقد أخبرتك مسبقا ً لو تذكرين
ممممم لقد نسيت
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لكن كمل مما قمالمه الزوج لم ينجح في تهمدئمة زوجتمه المتحماملمة على ابنتهما،
التي تفجرت الدموع من عينيها ،وانسممحبت مسممرعة الى المطب حتى ال
تسمع ذلك الكالم القاسي والجارح الذي تهاجمها به والدتها
عمادت نرجس لتفترش أرض المطب وتمدخمل في غيبوبمة من النحيمب،
وسممالت دموعها بغزارة ،لم تعرف نرجس كم ظلت تنشممج دموعها ،قبل
أن تعود الى حمالمة من الوعي والسممممكون ،كمان تلفونهما على مقربمة منهما
ورسمائل الوتس بتلك النغمة المحببة اليها تصمل إلى أذنها ،نهضمت لتمسمك
التلفون بشغف لتجد رسائل من زوجها
 مسمماء سممعيد عليك يا أحلى نرجس ،افتقدتك كثيراً ،وافتقدت الشمماياللي بتعمليه ،من يدك كل شمممي عسمممل ،يا أحلى وألذ من العسمممل،
أشتي اشرب فنجان شاي من يدك جيي لك اآلن مسافة الطريق.
وأرسل اليها باقة من الورود والقلوب الوتسية
وكان الرد منها
 أهال وسمهال زوجي حبيبي منتظراك ،والشماي العسمل للناس العسمل،بتذوق شاي عمرك ما ذقته ،نباقة من الورود والقلوب الوتسية)
لم تحس ابدا ً من قبل بمثل هذه النشوة والسعادة الى حد أنها شغلت صوت
األغاني من تلفونها ،وكانت ترقص وهي تصملح الشماي حتى وصملت الى
مرحلة إعطاء السممممكر ،وارتجفت يدها قليالً وهي تسممممتعيد في جزء من
الثانية صموت والدتها لديها لتخفف من السمكر في الشماي ،لكنها تجاوزت
تلك اللحظة بعد أن وضممعت سممكر زيادة في الشمماي لتعود الى اشممراقتها
وغنائها ورقصها
كذلك انتقلت عدوى السمعادة الى زوجها بعد أن ارتشمف من ذلك الشماي،
المذي دفعمه ألخمذ يمدي زوجتمه ليقبلهمما بحرارة عنمدمما خرجمت من منزل
والدتها في منتصمممف الليل متأبطة ذراع زوجها ،كانت قد تركت رسمممالة
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اليهما ،سممممالم يما أحلى وأجممل ممامما ،لقمد عمدت مع عمماد الى منزلنما ،أتمنى
لك يا أمي السممممعمادة في حيماتك الجمديدة ،ال أعتقمد أن عمي فؤاد يعماني من
مرض السممكر ،هو يسممتحق بال شممك كل ما تفعلينه من أجله ،ألنه طيب
القلب ،تحياتي إليه ،تليقان لبعضكما.
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الجندي المجهول
كان الوضع في المصنع استثنائيا ،وكيف ال يكون كذلك والزيارة المقررة
للوزير سمتكون في هذا اليوم التاريخي العظيم ،كل شميء كان محضمرا ً له
منذ أيام فما بعد زيارة الوزير ليس كما قبلها ،هذه العبارة كانت المفضملة
للممدراء في اجتمماعماتهم مع العممال ،التلويح بماسممممتخمدام العقوبمات كمان
حاضمممرا ً كما أن الترغيب له حضممموره الباهت أيضم ماً ،في كل األقسمممام
اإلنتاجية الصممناعية كانت األصمموات تتعالى ويكسممو مالمح األفراد قلق
مبهم ،الجميع منشممغل بنفسممه ،دقائق معدودة تفصمملهم عن وصممول معالي
الوزير ،الممدراء بحسمممممب أهميتهم مع الممدير التنفيمذي والممدير الفني
لعمليات التصنيع مع مدراء اإلدارة الفنية تم تحديد مواقعهم بحسب ما هو
مخطط له سمملفاً ،الجميع دون اسممتثناء من عمال ومدراء كان كمن يؤدي
البروفممة األخيرة في حفظ الممدور قبممل العرض المسممممرحي ،مع زحف
الدقائق نحو محطة السممماعة العاشمممرة ،كانت األعمال التي يجب إنجازها
تتكاثر في مخيلة العاملين  ،القلق سمممميد الموقف وجميعهم دون اسممممتثناء
يسمممكنهم التوتر والقلق ،من خالل خبرتهم بدمرائهم الفنيين كانوا يعلمون
أنمه البمد من ضممممحمايما يتم التخلص منهم و فصمممملهم من أعممالهم عقمب
الزيارة ،وإذا كانت الضممممحايا تتسمممماقط إثر زيارات أبسممممط بكثير ،فمن
البديهي أن يذهب ضممممحايا كثر في هذه الزيارة للتغطية على ضممممعف
األداء اإلداري للمدراء المتسملطين والفاشملين ،وليس على العمال سموى
السمممممع والطاعة ،وسمممميجتمع المدراء ليقرروا فصممممل المقصممممرين في
أعمالهم ،بحسمب ما سميأتي في البروتوكول الذي سميصمدر عن اجتماعهم
في مثل هذه الظروف ،بينما سيعمل بعض العمال على التبرير للقرارات،

54

األغلمب سمممميفهم اللعبمة وتوزيع األدوار بين العممال ويفضممممل أن يتغمابى
مكرها ً
دقت السماعة معلنة تمام العاشمرة ،الجميع يعرف ما هو الدور الذي يجب
أن يؤديه بإتقان ،الحركة حول اآلالت للمشمممغلين والمراقبين ،العمل على
أجهزة التحليمل في المختبر ،تمأديمة أعممال ومهمام تمثيليمة ال عالقمة لهما
بمالواقع العملي ،االنهمماك على أجهزة معطلمة وخمارج الخمدممة ،فعلى كمل
حال الزيارة هي لمسمئولين سميلقون نظرات خاطفة وهم ليسموا مختصمين
أو مفتشمين وسملطتهم العليا سمتفرض عليهم الترفع وأن يكونوا مسمتعلين،
ينظرون بطرف أعينهم شممممزرا ً في تكبر ولن يتمأملوا أو يحمدقوا في أي
شيء
اصمممطف المدراء السمممتقبال الوزير ،على رأسمممهم المدير الفني فالزيارة
سمتكون الى المصمنع وسميكون له الدور األكبر في تعريف الزوار باآلالت
التصممممنيعية في المرافق المختلفة ،مدراء اإلدارة الذين ينضمممموون تحت
ادارته يصممطفون الى جانبه ،مدير التصممنيع ،مديرة تأكيد الجودة ،مديرة
رقابة وضممبط الجودة ،مديرة مختبر البحث والتطوير ،مدير الصمميانة ،لم
يكن هناك أي ضمممرورة مهنية لمصممماحبة المدراء للوفد باسمممتثناء المدير
الفني ،الذي يقوم بالشمممرح للوزير حول المصمممنع ومرافقه وإنتاجه ،لكن
مهمتهم األسماسمية كانت تقضمي مراقبة األفراد العاملين عند الوصمول إلى
موقع إدارته وأن أفراده يلتزمون بأداء األدوار المرسمممومة لهم بالشمممكل
المخطط له ،وعلى هذا سمميكون التقييم فيما بعد لنجاح الزيارة أو فشمملها،
وعلى هذا األساس سيكون الثواب والعقاب حتما ً
الوزير في بمدايمة العقمد الرابع ذو مظهر أنيق ،حماجبماه الكثيفمان ،نظراتمه
الحادة تدل على مدى سممطوته ،وهو فضممالً عن كونه وزير في الحكومة
له يد طولي في السممياسممة وأحد أبرز قادة األحزاب من الشممباب الملهمين
فمي إدارة المبمالد الممذيمن بمرزوا فمي المفمتمرة األخميمرة ،كمممما أنممه ممن أبرز
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المهيمنين على قرارات الحكوممة ،وكمانمت األخبمار تتوارد حول تعيينمه
نائبا ً لرئيس الوزراء للشئون الفنية في المرحلة القادمة
وفي حقيقمة األمر فمإن الوزير لم يكن بعيمدا ً عن همذه البيئمة العمليمة من
ناحية دراسممته الجامعية ،فقد درس تخصممصمما ً علميا ً هو في صممميم هذا
المجال ،لذا فهو يحاول أن يجمع شممممتات تفكيره ليسممممتعيد أيام دراسممممته
الجامعية ،وهو عندما يفعل ذلك يقفز الى مخيلته ذلك الشممخص الذي كان
من أعز أصممممدقائه في تلك األيام ،بل إنه لم يعرف صممممداقة فيما مر من
حياته أفضممل منه صممديقا ً صممدقا ً وإخالصمماً ،لقد كان هبة ربانية في تلك
المرحلة من عمره ،كان الوزير يمارس نشمماطا ً سممياسمميا ً مكثفاً ،وكان من
حظه أنه التقى بذلك الطالب المجتهد ،كان ذلك الطالب مدهش ما ً في نبوغه
وتفوقه العلمي و محل احترام الجميع من زمالئه لبسممماطته وتواضمممعه،
يقوم بتلخيص المحاضمرات وحل المسمائل واالشمكاالت العلمية وشمرحها
وإهدائها لزمالئه ،غير أنه ارتبط بعالقة خاصمممة أكثر به ،و له الفضمممل
الكبير عليمه لتجماوز المرحلمة الجمامعيمة بنجماح ،رغم أنمه كمان منهمكما ً في
العممل السمممميماسممممي حمد اإلهممال إال أن وفماء ذلمك الطمالمب كمان يعيمده الى
الدراسمممة ،فقد كان يأتي في الظروف الصمممعبة من مواسمممم االختبارات
ليلزمه بقراءة دروسه وشرح كل ما فاته منها
تخرج ذلمك الشممممماب من الكليمة بمامتيماز مع مرتبمة الشممممرف ،وبقي في
الجامعة معيدا ً بالتعاقد دون جدوى من التثبيت ،كان الفساد السياسي ينخر
البالد حتى النخاع ،فالدرجات األكاديمية لم تكن تسمملم من المحاصممصممة
الحزبية ،بينما ظل هو غير منتم ألي حزب ملتزما ً بمسممميرته العلمية ،تم
تثبيمت الكثير بمدرجمات أكماديميمة العتبمارات سمممميماسمممميمة بحتمة بمدون النظر
للمعايير األكاديمية ،فضمل مغادرة الجامعة فقد كان عليه أن يعيل أسمرته،
انقطع تواصممممل الوزير مع صممممديقمه الحقما ً وكمل مما كمان يعرفمه أنمه انتقمل
للعمل في أحد المصانع المحلية
56

من جهة أخرى لم يكن النجاح الذي حققه الوزير من خالل وصوله إلى
كرسي الوزارة نتيجة عمله السياسي فقط وكونه ناشطا ً حزبياً ،ولكن أغلب
النجاح قد تحقق له نتيجة زواجه من زميلته الجامعية ابنة أحد قادة الحزب
البارزين والسياسيين المخضرمين ،وهذا هو السر الكامن وراء صعوده
الصاروخي في تنظيم الحزب ليصبح أحد أبرز قادته مؤخراً ،وعلى كل
حال فهذا األمر هو الدارج في هذه البالد التي تسير وفق أهواء سياسييها
والفساد ينخرها بال هوادة جراء تخلي قياداتها عن العمل المؤسسي
وتكريس الفوضى سوا ًء في هيكل الدولة أو األحزاب نفسها ،ومن
المحطات التي ال تنسى بالنسبة للوزير و الكلمات التي ما تزال ترن في
أذنيه ،عند افتتاحه أحد المشاريع الهامة ،مر برجلين أحدهما كهل واآلخر
يبدو من هيئته أنه أحد الشحاذين المتشردين في شوارع العاصمة إال أنهما
كانا يجلسان كأصدقاء ،فجأة وجد الشحاذ يقف أمامه فجأة طالبا ً منه بعض
المال وعندما حاول مرافقه الوحيد أن ينحيه جانبا ً أوقفه ليعطيه مبلغا ً ال
بأس به ،عاد الشحاذ في سرعة كما جاء بسرعة وجلس وهو يهتف أرزاق،
أجابه ذلك الكهل العجوز نمع 1أخزاق يا صديقي) التفت الوزير بعينيه
ليحدق في عيني ذلك الكهل ،الذي نظر اليه باستهزاء وتح ٍد الفت ،ما زال
ذلك الموقف حاضرا ً في ذاكرته وتلك النظرات تمت رأسه ،و رغم مرور
سنوات على ذلك الحادث ،لقد كسرته تلك الكلمات من الداخل وما زال
أثرها باقيا ً لم يمح ،فأبلغ الكلمات عمقا ً وتأثيرا ً في النفس هي أكثرها قربا ً
للحقيقة ،حتى وإن حاولنا اإلنكار ،ولإلنصاف فإنه رغم حسن إدارته
ونزاهته واتخاذه بطانة من المستشارين الفنيين الناجحين ،إال أنه لم يكن
له أن يصل لوال مصاهرته لذلك السياسي المخضرم
بعمد أن قمام بمالتحقق من الترتيبمات الالزممة لمما بعمد جولمة الزيمارة ،التحق
الممدير التنفيمذي بمالمجموعمة التي كمانمت تحيط بمالوزير وبمدأ في مجماملمة
 -1ال باللهجة الصنعانية الدارجة.
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الوزير ،كمان الممدير العمام يعول على الزيمارة في إنقماذ المصممممنع ،وهو
بمدوره يعممل جماهمدا ً إلنقماذ مما يمكن إنقماذه ،فمذلمك المجمد التصممممنيعي المذي
أقامه ،يوشمك على الضمياع نتيجة اسمتعانته بجوقة من المدراء الفاشملين،
والهمدف غير المبماشممممر الذي يرتجيمه الممدير العمام من الزيارة كبير ،فهو
يرتب لخطبة ابنة الوزير لولده ليصمبح صمهرا ً للوزير ،وهذا ما تقتضميه
ضممممرورات انقاذ الوضممممع ،لذلك ال عجب في هذه الحفاوة المضمممماعفة
واالستقبال غير المعهود
بعمد أن أنهى سممممعمادة الوزير والوفمد المرافق لمه زيمارة المصممممنع ،وقبمل
وصممممولهم إلى مقر الضمممميمافمة في مبنى اإلدارة حيمث يقبع مكتمب الممدير
العام ،التفت الوزير ليرى بنا ًء صممغيرا ً محاذيا ً لسممور المصممنع الداخلي،
اقترب منه وعندما تمعن من الزجاج ،حيث كانت مسمممماحة كبيرة إلحدى
الغرف مصممنوعة من الزجاج ،وذلك المبنى الصممغير ليس سمموى مكتب
عممل ،تقمدم في سممممرعمة إلى داخلمه ،لم يكن هنماك من بمد لبقيمة المرافقين
وعلى رأسهم المدير الفني أن يجاروا الوزير في استطالعه
بسمرعة وهو يحاول جاهدا ً إخراج الوزير من ذلك المبنى ،أوضمح المدير
الفني للوزير طبيعة هذا المبنى الذي يحتوي في الدور األول على مكتبين
وصممالة تحتوي على كافة وثائق الشممركة ،وأن في هذه المكاتب ال يوجد
سمممموى موظف واحمد يقوم بتجهيز كمل بروتوكوالت ووثمائق العممل التي
تعمل على أسماسمها الشمركة ،وهي مسمتمدة من دسماتير دولية معتمدة ،بما
يعني أن هذه الشممممقة هي عقل الشممممركة ،وكذلك الذاكرة التي تحتفظ بكل
وثائق الشركة وإنجازاتها
لم يبمد على الوزير أي اهتممام لمما كمان يتحمدث عنمه الممدير الفني ،فقمد كمان
مشغوالً بأمر آخر لقد اقتحم المكتب الداخلي ،وها هو يقف وراء الموظف
المذي يبمدو أنمه منهممك في عملمه ،بينمما كمان دخمان السمممميجمارة يرتفع من
إحدى المنافض وكما يظهر فإن السميجارة لم تكن تنطفئ في ذلك المكان،
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فسمممحابة من الدخان تغطي كل شممميء ،الموظف الجالس الى مكتبه يقوم
بالطباعة على الالبتوب لم يكن يرى بشمكل واضمح نتيجة تلك األدخنة ،لم
يكن في المكتب عدا ذلك المكتب سموى مجلس وحيد في الزاوية وأرضمية
الغرفة مغطاة باألوراق المهملة ،عاد الوزير مسمرعا ً أدراجه الى الخارج
ولم يتسمممن ألحد أن يعرف شممميئا ً عن الكالم المقتضمممب الذي دار ما بين
الوزير وذلك الموظف
بمدى الوزير بعمد خروجمه من ذلمك المكتمب متمأثراً ،وعنمدمما سممممأل الممدير
الفني عن الموظف ،أخبره أنه أحد الفنيين الموظفين في الشمركة وأنه أحد
الخبراء في مجمال التصممممنيع لوال أنمه يعماني من أمراض نفسمممميمة جعلتمه
يعتزل النماس في الفترة األخيرة ،لم يعرف أحمد أن الوزير كمان قمد أخمذ
رقم تلفون ذلمك الموظف منمه وحفظمه عن ظهر قلمب دون أن يمدونمه ،كمما
أنه من المؤكد لم يطلع أيا ً من المرافقين عن حقيقة األمر ،أنه وجد ضالته
وأن مسممئول التوثيق في ذلك المكتب الحقير ،ليس سمموى زميله العبقري
الذي كان يبحث عنه
تسمممنى للوزير أن يعرف الكثير عن المصمممنع وتفاصممميل ما يدور فيه،
عرف أسمباب االختالالت اإلدارية فلم يكن المدراء هناك سموى ديكورات
زجماجيمه مزخرفمة ،بينمما يقوم الموظفون المغمورين بكمافمة األعممال ،وقمد
كمان المدور األكبر في نهوض المصممممنع فنيما ً وعلميما ً لزميلمه القمديم المذي
يوشممك أن يقذف نهائيا ً إلى سمملة المهمالت ،فض مالً على ذلك كان الوزير
مطلعا ً على تفاصميل ماضمي ذلك الموظف الذي كان يسمتغل بشمكل كامل
من زميلته التي أحبها حد الثمالة منذ السممنة الدراسممية األولى في الجامعة
والتي لم تبا ِل به وال بمشمماعره ،لقد حققت طموحها ووصمملت إلى درجة
مدير في هذا المصممنع على أكتافه ،لكنها تسممتمر في عبثها بذلك الشمماب
العبقري الذي ما يزال يضمحي في سمبيل إرضمائها إلى درجة أضماع فيها
حيماتمه المهنيمة ،وأخيرا ً هما هي تتمآمر عليمه وتضممممرب عرض الحمائط بكل
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حبه وإخالصه وخدماته التي لوالها لم يكن لها شأن يذكر ،ومنذ دراستها
الجامعية كان سملوكها المشمين واضمحا ً ،و عالقتها بأحد الدكاترة في الكلية
أصمبحت فضميحة مجلجلة ،لكنه الوحيد الذي صمم أذنيه ولم يقبل أن يسممع
شمميئاً ،وزمالؤه المحبون له وهم كثر لم يسممتطيعوا أن يباشممروه بالحديث
حول الموضموع ألن وقعه سميكون بمثابة الفاجعة ،لكنه كما يبدو قد أنهك
وهو على وشك االنهيار
عمام كماممل اختفى بعمدهما ذلمك الموظف عن األنظمار تممامماً ،ليعود إلى
المصمنع كرئيس لفريق المفتشمين ،لقد أصمبح رئيس فريق الخبراء الفنيين
في الوزارة ،وعلى عكس المألوف في هذه البالد وضممع الرجل المناسمب
في المكان المناسب
وخالل تلمك الفترة القصمممميرة ،حمدثمت تغيرات إداريمة كبرى في ذلمك
المصممممنع ،وخرج عن الخمدممة غمالبيمة الممدراء في المواقع الهماممة ،وتم
اسمممتبدالهم بكفاءات مهنية جديرة ،لينهض المصمممنع من جديد ويعود إلى
الصدارة
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سلمى
كممان شممريط حياتممه الممذي يداهمممه بشراسممة فممي هممذه الليلممة ،يمموازي
سممرعة سمميارته العسممكرية التممي تنهممب الطريممق للوصممول الممى غرفممة
عمليممات القيممادة ،حيممث ينتظممره القائممد ليتنمماوال العشمماء الطممازج الممذي
جلبه معه ،ومممن ثممم تنمماول القممات لممما تبقممى مممن هممذه الليلممة الغريبممة فممي
تفاصممميلها ،وممممن كمممان ليصمممدق أن جمممابر كمممان يبمممالي بشممميء اسممممه
القممات قبممل شممهرين مممن هممذا التممأري أو يعممرف شمميئا ً عنممه بينممما هممو
اآلن أصممبح محممل ثقممة فممي شممراء أجممود أنواعممه ،وهممذا ممما عممزز مممن
موقعممه لممدى القائممد ،ليرسممله فممي هممذه السمماعة مممن الليممل لشممراء القممات
والعشمماء وتعبئممة السمميارة بممالبنزين ،وقممد أنهممى جميممع المهممام الموكلممة
اليممه بنجمماح ،كممان جممابر مسممتغرقا ً التأمممل فممي زوايمما حياتممه الحممادة
صعودا ً وهبوطا ً في مستويات قياسية
إنممه الممدكتور جممابر األسممتاذ األكمماديمي الشممهير فممي الفلسممفة الممذي حمماز
علمممى إجمممازة فيهممما بالماجسمممتير والمممدكتوراة ممممن أعمممرق الجامعمممات
العالميممة هممي جامعممة السمموربون فممي بمماريس ،وبتقممدير امتيمماز مممع
مرتبممة الشممرف ،وهممو صمماحب المؤلفممات العديممدة فممي هممذا المجممال،
لكممن كممل هممذا النجمماح الممذي حققممه منممذ تخرجممه وفممي زمممن قياسممي ،لممم
يكممن يالمممس منطقممة ممما فممي أعممماق روحممه المهزومممة والمنكسممرة
دائمم ما ً علمممى عكمممس الحمممال المممذي كمممان يبمممدو عليمممه ،وبمممالرغم ممممن
االحتممرام والتقممدير الممذي كممان يحظممى بممه بممين الجميممع نتيجممة للمجهممود
المممذي يبذلمممه فمممي عملمممه إال أن المممدكتور جمممابر كمممان يتمممذوق ممممرارة
الهزيمممة والفشممل إلممى درجممة توشممك أن تصمميب كيانممه بالشمملل الكلممي،
ولممم يكممن ذلممك االسممتغراق فممي عملممه إال محاولممة الهممروب الممى األمممام
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مممن المشممكلة ،ولكممن يبممدو أن المسممافة التممي قطعهمما فممي الهممروب مهممما
كانت طويلةً إال أنها شارفت على نهايتها الحتمية
مممن يصممدق أن الممدكتور جممابر كممان يفكممر جممديا ً فممي االنتحممار فممي
األشممهر األخيممرة ،ولممم يكممن ذهابممه الممى الجبهممة نمماتج عممن إيمانممه بحممب
المموطن وال عالقممة لممه بممأي قيمممة وطنيممة أو دينيممة ،لكنممه وجممد فممي
الحممرب وسمميلته لالنتحممار بكرامممة كممما كممان يحممدث نفسممه ،وهنمما قهقممه
الممدكتور جممابر ضمماحكا ً وهممو يممدوس بنممزين تلممك السمميارة العسممكرية،
ليضمماعف مممن سممرعتها فممي طريممق عودتممه مسممتخدما ً مهارتممه الفممذة
في القيممادة ،فهممو ال يريممد أن يممموت فممي هممذه الليلممة علممى األقممل ،وعليممه
أن يقضممي سممهرته مممع قائممده الممذي أصممبح يحظممى لديممه بمكانممة رفيعممة
فهو سائقه ومرافقه الخاف
تبمما ً لتقممدار غمغممم الممدكتور جممابر ،همما هممو يقممف وجهمما لوجممه مممع
عقدتممه القديمممة ،لكنممه اآلن يتعممايش معهمما ،بممل أصممبح خانعمما ً خاضممعا ً
يتلممذذ بالسمممع والطاعممة ويجلممس رهنما ً لإلشممارة فممي حضممرة ذلممك القائممد
رغممم أنممه مصممدر بؤسممه القممديم وفمموق ذلممك يجاملممه بممالتملق ،همما هممو
يتحقممق فيممه كممل ممما تحممدثت بممه عنممه سمملمى قبممل سممتة عشممر عام ما ً مممن
جممبن وهممروب عممن تحمممل المسممئولية ،لقممد عممادت إليممه تلممك اللحظممات
األخيممرة فممي اللقمماء مممع ابنممة عمممه سمملمى وهممي تتوسممل اليممه أن يهربمما
مممن القريممة الممى عمهممما شممقيق والممديهما وهممو شممي كبيممر فممي المنطقممة
المجمماورة ليشممهر زواجهممما ،فقممد كممان عقممد القممران بينهممما قممد تممم منممذ
شمممهور ،لكنمممه آثمممر السمممالمة حينهممما وقمممرر السمممفر ممممن القريمممة المممى
صممنعاء ،حيممث أغمممد روحممه بممين الكتممب مممن أجممل النسمميان ،تاركمما ً
إياهمما لمصمميرها المحتمموم ،يبممدو أنممه مهممما حمماول اإلنسممان فممي هممذا
العممالم أن يتجممماوز فإنمممه لمممن يسممتطيع تجممماوز هزيممممة المممروح وقهمممر
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الممنفس ،ومممرارة الحيمماة سممتكون اللعنممة األبديممة التممي سممتحل عليممه ولممن
يهنأ العيش من بعدها مهما يكن األمر
وبمممالعودة ممممع شمممريط المممذاكرة للمممدكتور جمممابر ،فقمممد بمممدأ تسمممارع
األحممداث باتجمماه االنهيممار فممي زمممن قصممير جممداً ،كممان موعممد زواجممه
مممن ابنممة عمممه سمملمى قممد أعلممن واألهممل كممانوا فعليما ً قممد بممدأوا احتفممالهم
بمراسمممم المممزواج ،وكمممان الموعمممد المنتظمممر ليممموم الزفممماف همممو بعمممد
أسممبوع واحممد مممن إنهمماء جممابر اختبممار الثانويممة العامممة ،ولممم يتبممق
سمموى أياممما ً معممدودة لتجمماوز االمتحانممات النهائيممة ،لكممن قبممل ثالثممة
أيام مممن الزفمماف حصممل مممالم يكممن فممي الحسممبان فقممد تمموفي والممد جممابر
وتممم تأجيممل الزفمماف ألجممل غيممر مسمممى ،بعممد شممهر وصممل الممى جممابر
ممما يتهممامس بممه الممبعض بممأن الممزواج لممن يممتم وأن عمممه قممد غي مر رأيممه
فممي موافقتممه علممى زفمماف ابنتممه إليممه ،وعنممدما ذهممب لزيممارة عمممه
لتحديممد العممرس مممن جديممد ،الحممظ تلكممؤ عمممه والتبريممرات التافهممة التممي
سمماقها للتأجيممل ،لكنممه علممى مضممض تقبممل األمممر ،ولممم تمممض سمموى
أيممام قليلممة حتممى اسممتدعاه الشممي ناصممر وهممو شممي المنطقممة ليخبممره أن
عمه يطلممب منممه أن يطلممق ابنتممه ،وسمميعيد اليممه كممل ممما دفعممه مممن مهممر،
كانممت أسمموأ األيممام التممي عاشممها علممى االطممالق مممرارة الحممزن علممى
والده يضاف اليها غدر عمه شقيق والده وخذالن األقربين
فممي الليلممة التاليممة تفاجممأ بزيممارة غيممر معهممودة مممن ابنممة عمممه سمملمى،
كانمممت مواسممماة كبمممرى بالنسمممبة اليمممه كمممان كالمهممما واضمممحا ً وقويممما
وصريحا ً الى حد بلسم له جراحه بأكملها
 علمت أنك لم توافق على الطالق ما رأيك هل تريدينني أن أطلقكال بالطبع لهذا جئت اليك ...
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بعد صمت وتردد أردفت
-

وماذا تنوي أن تفعل
ال أدري
هناك رأي إن أردت أن تنصت إليه
تفضلي
لنممذهب أنمما وأنممت الممى عمنمما حميممد شممي القريممة المجمماورة ،أنممت
اآلن زوجممي شممرعا ً ولممم يتبممق سمموى الزفمماف وإشممهار مراسممم
العممرس ،عمنمما حميممد سمميقنع والممدي علممى تنفيممذ العقممد الممذي تممم
فممي حيمماة والممدك -عمممي رحمممة هللا تغشمماه – خاصممة عنممدما يممرى
رغبتنا في ذلك

بعد تفكير انفرجت اساريره
-

-

وهو كذلك نعم الرأي
هل صحيح ما سمعته أن زميلي مصطفى هو......
نعممم زميلممك وصممديقك العزيممز مصممطفى ابممن الشممي ناصممر هممو
العمممريس المرتقمممب إذا لمممم تتحمممرك ،ألمممم تمممدرك بعمممد مصممملحة
الشي الذي أصبح أحد األصدقاء األعزاء لوالدي
ال يهمني أحد أنتي الوحيدة التي يهمني أمرها
وانا امري بيدك ال تطلق ولننفذ ما عزمنا عليه
انت ال تستطيع أن تقاوم الضغوط بمفردك
ت معي
ان ِ
انا كذلك ،لن أخذلك ما دمت تريدني...

كممان مممن المقممرر أن ينطلقمما اليمموم التممالي مسمما ًء ،لكنممه آثممر التممروي
قليالً وكانت حساباته خاطئة

64

عنممدما جمماءت اليممه فممي المممرة التاليممة كممان الوض مع مختلف ما ً فقممد أبلغتممه
كم هو غبي وغير جدير بتحمل المسئولية
ممما زالممت تلممك النظممرات األخيممرة التممي أرسمملتها اليممه تهممز كيانممه كلممما
أعاد الذاكرة الى ذلك الموقف
تسممارعت األحممداث ،بعممدها همماجر جممابر مممن القريممة ،وتممم فس م عقممد
قرانممه بابنممة عمممه لتتممزوج مصممطفى ناصممر ،وبعممد اثنممي عشممر عام ما ً
عمماد جممابر الممى القريممة وهممو يحمممل شممهادة الممدكتوراة فممي الفلسممفة ،كممل
أهممالي القريممة بمممن فمميهم عمممه والممد سمملمى والشممي ناصممر وولممده
مصممطفى اسممتقبلوه بحفمماوة وإكبممار ،لكممن كممل ذلممك لممم يكممن يهمممه أو
يبممالي بممه كممل ممما كممان يقمميم لممه وزن هممو سمملمى ورأيهمما فيممه ،أو علممى
األقممل نظراتهمما تجاهممه ،لكممن لتسممف لممم يتغيممر مممن األمممر شمميء ،فممما
زالممت نظراتهمما تحمممل ذلممك القهممر الممممزوج باالحتقممار تجاهممه وقممد
أضممافت عممالوة علممى ذلممك نظممرة ال مباليممة وهازئممة كانممت واضممحة
في طرف عينها
ولممم يعممد جممابر يبممالي بشممهادة الممدكتوراة أو بالفلسممفة او بالكتممب التممي
نمممال شمممهرته بفضممملها ،كمممان عليمممه أن ينهمممي مسممميرة حياتمممه وكانمممت
الحممرب اللعينممة هممذه ومممن خاللهمما رأى فرصممته سممانحة لينهممي حياتممه
بعيممدا ً عممن االنتحممار الممذي يمقتممه ،علممى األقممل سمميتم االحتفمماء بممه كأحممد
األبطال الذين يتم االحتفال باستبسالهم في ساحات الحرب
كانممت دهشممته كبيممرة عنممدما وجممد أن قائممده فممي تلممك المنطقممة العسممكرية
التممي اختممار المرابطممة فيهمما هممو صممديقه اللممدود مصممطفى ابممن الشممي
ناصممر ،صممديق الطفولممة وزميممل الدراسممة ومممن طعنممه فممي ظهممرة فممي
أسوأ أحواله ليسلبه أعز ما يملك ابنة عمه سلمى
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مممع ذلممك كممان اللقمماء غيممر اعتيممادي ،وتممم االحتفمماء بممه بشممكل الئممق
كصمممديق وزميمممل قمممديم  ،تالشمممت سمممريعا ً مفاجمممأة جمممابر حمممول ذلمممك
التحممول الهائممل الممذي جعممل مممن مصممطفى قائممدا ً فممي جهممة كممان علممى
الضممد منهمما علممى الممدوام ،الموضمموع كممان يتعلممق بالمبممادئ كممما كممان
يفترض الممدكتور جممابر ،لكنممه لممم يبمما ِل بكممل هممذا فقممد كممان علممى اطممالع
بحسممب تعمقممه فممي الفلسممفة عممن شخصممية اإلنسممان اليمنممي وتحوالتممه
االنتهازيممة الكبممرى ،فمماليمني هممو الكممائن الوحيممد الممذي يسممتطيع أن
يشممترك فممي عممدة ثممورات متناقضممة أيممديولوجيا ً وتنظيميمما ً وفممي وقممت
قياسممي وبممنفس الحممماس ،كممما أن القائممد قممد اسممتقبله بحفمماوة بالغممة و
أصمممبح ممممن أصمممحاب النفممموذ فمممي القيمممادة ،وكمممذلك كمممان قريبمما ً ممممن
مصممدر سممعادته وتعاسممته فممي نفممس الوقممت سمملمى ،إنممه علممى األقممل
يسمممع صمموتها مممن خممالل التلفممون الممذي يحممدثها منممه زوجهمما القائممد
وهو بالقرب منه
هممو أو قائممده الميممداني مصممطفى لممم يقتربمما مممن الحممديث عممما جممرى
لهممما فممي الفتممرة الماضممية علممى كثممرة األحاديممث التممي تممدور بينهممما،
وقممد كممان جممابر يحممدث نفسممه أنممه مممن المؤكممد أن مصممطفى لممم يكممن قممد
نسممي فعلتممه ،وربممما أن تلممك الحفمماوة ليسممت سمموى نمموع مممن االعتممذار
لكممن ال محممل لالعتممذار غيممر المباشممر فممي هممذه األمممور ،الموضمموع
يعممود إلممى شخصمميته المتسممامحة بممل األحممرى بممه أن يسمممي األمممور
بمسمممياتها وهممو أن الموضمموع يعممود الممى شخصمميته الضممعيفة التممي
صممفعته بحقيقتهمما ذات يمموم ابنممة عمممه سمملمى فممي لقائهممما األخيممر ،إنممه
مممن الضممعف والسممذاجة الممى الدرجممة التممي يمكممن أن يسمملب منممه أعممز
ممما يملممك وردة فعلممه لممن تزيممد علممى الهممروب الممى األمممام ،وفضمالً عممن
ذلممك همما هممو يتممألم حممد الممذهاب الممى جبهممات القتممال بحث ما ً عممن الممموت،
واألم مر مممن كممل هممذا أنممه ينثنممي عممن ذلممك ليقبممع فممي أفضممل المواقممع
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مرافقمما ً لمممن سمملبه روحممه وحياتممه وجعلممه يممذوق العممذاب ألوانمما ً فممي
حيمماة لممم يعممد للنجمماح فيهمما أي محممل ،بعممد أن هممزم فممي صممميم ذاتممه
وكينونته فمن أين له أن يحس بطعم النجاح أو السعادة
فممي غرفممة القائممد كممان العشمماء لذيممذا ً والقممات ألممذ ،لقممد عممرف الممدكتور
جمممابر سمممر الشمممغف بالقمممات فتلمممك النبتمممة تجعلمممك تعتصمممر أحزانمممك
وترتشممف رغم ما ً عنممك قمميء آالمممك ،مثممل ذلممك الجمممل األعمممى الممذي
يممدور حممول معصممرة الزيممت بممال هممدف ،كممان يتخيممل نفسممه وهممو يلمموك
القممات بشممراهة ال يضمماهيه فيهمما سمموى القائممد ،ويثرثممر ليضممحك علممى
أشممياء تافهممة ،كأنممه فممي مراسمميم جنائزيممة لحراسممة تممابوت أحممد الممموتى
فممي الليلممة التممي تسممبق الممدفن ،وأن تلممك الممروح فممي التممابوت ليسممت
سمموى روحممه ،ولممم يكممن االكثممار مممن الثرثممرة والقهقهممة سمموى إثبممات
وجممود لكممائن قممد انتهممى فعلي ما ً بانتهمماء شممغفه بالحيمماة ولمميس أكثممر ،يمما
تممرى هممل يحممس كممل مممن يمضممغ القممات بممذلك اإلحسمماس أم أن ذلممك
الشعور كان من نصيبه وحده
مممع القائممد وبعممض الرفمماق ظممل الممدكتور جممابر حتممى وقممت متممأخر مممن
الليممل ،قبممل أن يحممس بتقلصممات وألممم شممديد فممي المعممدة ،نقممل علممى
إثرهمما الممى خيمتممه لتلقممي العممالج والراحممة ،بينممما كممان علممى القائممد
وبقيمممة األفمممراد أن يقومممموا بهجممممة محمممدودة ضمممد األعمممداء سمممبق
التخطمميط لهمما ،وبسممبب مرضممه المفمماجئ كممان علممى القائممد أن يقممود
سممميار ته العسمممكرية بنفسمممه ،لكمممن القائمممد لمممم يعمممد ممممن تلمممك الهجممممة
والجميع تحدث عن رؤية سيارته العسكرية تحترق عن بعد
كممان علممى الممدكتور جممابر أن يتصممرف ،وبصممفته الرفيممق الشخصممي
للشممهيد القائممد فضممالً عممن كونممه مممن نفممس قريتممه ،وعليممه فقممد قممام
بالتواصممل مممع والممد الشممهيد وزوجتممه ،وتممم إعممداد مراسممم جنائزيممة
تليق بالشهيد
67

بعممد أشممهر قليلممة تممم زفمماف زوجممة الشممهيد مصممطفى إلممى رفيقممه فممي
النضممال جممابر ،كممان لنشمماط سمملمى الثقممافي وكونهمما زوجممة أحممد أبممرز
الشمممهداء سمممببا ً رئيسممميا ً فمممي أن تصمممبح رئيسم مةً لمؤسسمممة الشمممهداء،
حصممل الممدكتور جممابر علممى منصممب رفيممع فممي الدولممة كونممه شممارك
فممي القتممال فممي إحممدى أهممم الجبهممات ،وألنممه رفيممق الشممهيد البطممل
وزوج إحمممدى أبمممرز الثمممائرات زوجمممة الشمممهيد البطمممل ،كمممان نشممماط
المؤسسمممة التمممي تترأسمممها زوجتمممه سممملمى تكثمممف عبمممر األدبيمممات
واألفمممالم الوثائقيمممة التمممي تصمممدرها ،إبمممراز دور زوجهممما السمممابق
مصمممطفى ،ولمممذلك كانمممت األضمممواء اإلعالميمممة تركمممز علمممى المممزوج
الالحق ألنه أبرز مرافقي القائد قبيل استشهاده
وصممول الممدكتور جممابر الممى هدفممه وزواجممه مممن ابنممة عمممه سمملمى لممم
تكممن نهايممة سممعيدة كممما كممان يتوقممع ،فقممد اكتشممف أنممه لمميس سمموى
نكومبمممارس) يمممؤدي دوره فمممي مهرجمممان كرنفمممالي يمممنف الحيممماة فمممي
الموتى ويستحضرهم بينما يهمش األحياء ويسحقهم
عنممدما كمممان يصمممارح سممملمى حمممول ذكرياتمممه ،كانمممت تبادلمممه صممممتا ً
مطبقم ما ً ،وأحيانم ما ً كمممان يحمممس فمممي أعماقمممه أنمممه يلممممح تلمممك النظمممرة
السمماخرة والمحتقممرة لممه التممي حدجتممه بهمما قبممل سممنوات طويلممة ،لقممد
تضمماعف شممقاء الممدكتور جممابر أكثممر مممن ذي قبممل فوصممول االنسممان
الممى هدفممه لممن يعنممي لممه شمميئا ً إذا لممم يكممن ذلممك الهممدف نفسممه الئق ما ً بممه
ومتطلعم ما ً اليمممه بمممنفس القمممدر باإلضمممافة إلمممى الوصمممول فمممي الوقمممت
المناسب
بعممد انقضمماء ثالثممة أعمموام مممن الممزواج لقممي جممابر نفسممه وحيممدا ً فممي
حجرة مكتبه رغممم أنممه ممما يممزال يعمميش مممع سمملمى فممي نفممس البيممت ،لممم
يكن سمموى ظممل شممهيد لمميس أكثممر ولممم تعممد هممي فممي نظممره سمموى هممالم
امممرأة تمممارس حياتهمما البرجوازيممة الجديممدة ،لقممد اتفقمما علممى االنفصممال
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ولكمممن الشمممكليات أممممام الجمممماهير ،أو ربمممما همممي المكاسمممب التمممي
تحصممال عليهمما فرضممت عليهممما بقمماء االرتبمماط كمصمملحة مشممتركة
بينهممما ،ثممراء زوجتممه واسممتعالئها وكممذلك ممما أصممبح يمثلممه هممو مممن
مسممئولية عليمما فممي الدولممة لممم تخممف عليممه الحقيقممة ،وأنهممما مجممرد
ديكممور زجمماجي منمممق مزخممرف بالممدماء لعصممر متمموحش مهتممرئ،
يوشمممك أن يتمممداعى فمممي أيمممة لحظمممة علمممى رؤوس الجميمممع ،يقمممدس
الحممروب ويمعممن فممي اسممتغالل التجيمميش الجمعممي لتحممزان ،ولمميس
هنمماك أقمموى أثممرا ً مممن الحممزن واأللممم كممرابط مصمميري مشممترك ،يسممير
بمماألمم نحممو المجهممول زائغممة النظممرات فممي ذهممول ،تممذهب بالبصمميرة
وتجعممل مممن اللبيممب أبلهمما ً ، ،لكنممه كممان يتسمماءل هممل كانممت تممدرك
زوجتممه هممذا أم أنهمما كانممت منهمكممة فممي أداء دورهمما نالكيشمموتي) البليممد
حد العمى
فممي تلممك الفتممرة ظهممر ممما لممم يكممن فممي الحسممبان ،فالشممائعات التممي
انطلقممت قبممل أسممابيع ،وكانممت تتحممدث عممن حيمماة مصممطفى ناصممر،
تجسمممدت علمممى أرض الواقمممع بظهمممور مصمممطفى ناصمممر شخصممميا ً
وخروجممه مممن المعتقممل ،وهمما هممو اإلعممالم الرسمممي يحتفممي بممه كأحممد
األبطممال األسممطوريين ويتحممدث عممن سمميرته ،وكيممف تممم أسممره بعممد أن
خممرج مممن سمميارته العسممكرية ،قبممل أن تحتممرق لمميظن رفاقممه أنممه قممد
قضممى نحبممه  ،إنهممم يتحممدثون كيممف اسممتمرت المفاوضممات السممرية مممع
العممدو ألشممهر طويلممة ،والممثمن البمماهظ الممذي دفعتممه القيممادة إلخممراج
ذلك القائممد العظمميم ،بممدوره كممان الممدكتور جممابر عنممدما يسممتمع الممى تلممك
القصممص ال يتمالممك نفسممه مممن الضممحك حتممى الغثيممان حممد القمميء ،لقممد
كان يعممرف ذلممك القائممد عممن كثممب فقممد كممان سممائقه الخمماف ولممم يختممره
كسائق إال ألنه كان يعرف متى يتقدم ومتى يتقهقر
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كممان الممدكتور جممابر وكثيممر غيممره يعرفممون أن مصممطفى كممان مممن
القمممادة المتحمممولين والمتقلبمممين فمممي مبمممادئهم بحسمممب الموجمممة ،وممممن
يفتممرض بهممم أن يعيشمموا طممويالً وال يموتممون فممي سمماحة القتممال ،وأن
تسممتمر حيمماتهم ليصمملوا الممى المناصممب الرفيعممة بتكتمميكهم المعممروف
والممممدعوم ممممن داخمممل التيمممار نفسمممه ،بينمممما يمممذهب األغبيممماء ممممن
الضممحايا وقممودا ً للحممرب بالعشممرات والمئممات وهممم أصممحاب المبممادئ
ممممن أطمممراف الصمممراع بمممين اإلخممموة األعمممداء ،ولممموال دوره المممذي ال
يعلمه الكثيرون فيما خطط ونفذه لما أسر مصطفى حتى األسر
مارسمممت سممملمى ضمممبط المممنفس مؤقتمما ً ،لكنهممما مممما لبثمممت أن مارسمممت
التطبيممل للشممهيد الحممي عبممر مؤسسممتها ،بينممما ظممل الممدكتور جممابر علممى
هيئته غيممر مبممال بشمميء كممان ،كمممن فقممد إحساسممه بممأي شمميء ،ولممم يعممد
يهمممه أمممر العممالمين بممأجمعهم لقممد خسممر كممل شمميء ولممم يعممد مبمما ٍل بممأي
شي،
فمممي الليلمممة التمممي يفتمممرض أن تكمممون األخيمممرة فيمممما بينهمممما بحسمممب
االتفمماق ،كانممت سمملمى صممريحة مممع زوجهمما الحممالي الممدكتور جممابر،
فقممد طلبممت منممه أن يوضممح لهمما بعممض األمممور بكممل صممراحة بعممد أن
وعدتممه أن تبقممى تلممك المعلومممات بشممكل سممري لممديها ،وال تخبممر أحممدا ً
عنهمما مهممما يكممن األمممر ،لقممد أوضممحت لممه أن انفصممالها عنممه ال يعنممي
أنهممما سمممتعود المممى زوجهممما السمممابق مصمممطفى ناصمممر رغمممم رسمممائله
االسمممتعطافية إليهممما ،ألنهممما تفضمممل أن تعممميش حياتهممما بعيمممدا ً عمممن
األضواء والمظاهر السابقة ،فقد تعبت من الحياة برمتها
كممان سممؤالها بطبيعممة الحممال عممما جممرى فممي تلممك الليلممة األخيممرة التممي
سممبقت أسممر زوجهمما السممابق ،وبالضممبط كانممت تريممد أن تتأكممد مممن تلممك
اإلشمماعة التممي انتشممرت مممؤخرا ً بممين الممبعض علممى اسممتحياء ،والتممي
تتحممدث ب مأن ممما جممرى لمصممطفى كممان مممدبرا ً عممن عمممد ،وأن مركبتممه
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العسممكرية لممم تكممن تحمموي علممى بنممزين كممافٍ ممما أدى الممى وقوعممه فممي
األسممر وهممو ممما كممان سمميؤدي الممى مصممرعه بالفعممل ،كانممت االشمماعة
تتحدث عن فعل مدبر عن عمد من قبل رفيقه جابر
جاءهمما الممرد مممن الممدكتور جممابر باختصممار وبكممل بممرود أنممه يتحمممل
المسممئولية كاملممة لممما جممرى لمصممطفى ناصممر ،إنممه يتممذكر أنممه قممام
بتعبئممة البنممزين فممي تلممك الليلممة ولكممن بشممكل غيممر كمماف ،وهممل كممان
ذلك عن عمممد أم ال فإنممه لممن يفصممح ألحممد عنممه ألنهمما سمموف تسممأل عممن
األسممباب ،وهممو لممن يتحممدث عممن شمميء خاصممة فممي هممذا التوقيممت،
وكرامتمممه لمممن تسممممح لمممه باالسمممتجداء ،كمممما أخبرهممما أنمممه ال يهمممتم إن
عممادت إلممى مصممطفى ناصممر او غيممره وكممل ممما يهمممه هممو أن تعمميش
في سعادة مهما يكن األمر
التظمماهر بممالبرود لممم يسممتمر كثيممرا ً فقممد اغرورقممت عينمماه بالممدموع
وهممو يتحممدث عممن أسممفه لفشممل العالقممة فيممما بينهممما ،تأكممدت سمملمى أن
ممما جممرى لمصممطفى كممان مممن تممدبير زوجهمما الحممالي جممابر وقممد كانممت
الوحيممدة التممي سممتفهم الممدوافع حتممى ولممو لممم يصممرح بهمما جممابر لكممن
شممغفها كممان الممدافع مممن وراء سممؤالها الممذي عرفممت اإلجابممة عنممه للتممو
ضمناً ،لكنها تريده منطوقا ً لحاجة في نفسها:
 هل فعلت ذلك من أجلي يا جابر ال أريممد مممن الجممواب أن يكممون قيممدا ً يكبلممك لممذا فلممي الحممق فمميت حرة
الصمت ،اذهبي حيث تشائين فأن ِ
هنا ترقرقت الدموع من مآقيها
وبعمممد أن حصممملت علمممى معلوممممات حمممول كمممل مممما كمممان يمممدور فمممي
رأسممها ،كانممت ردة الفعممل الغريبممة التممي أذهلممت جممابر بروفيسممور علممم
الممنفس نفسممه ،لقممد عمماش فممي تلممك الليلممة مممع سمملمى أروع ليلممة فممي
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حياتممه ،أعطتممه فمميض حبهمما وسممملمته جسممدها بكممل سممخاء وأمتعتمممه
حتمممى ارتممموى وأصمممبح راضممميا ً عنهممما ،وكأنهممما الليلمممة األولمممى التمممي
يقضيها معها ،وعند الفجر كان عليهما الرحيل الى مكان مجهول
وهممذا ممما كتبممه أسممتاذ الفلسممفة جممابر فممي مقاربتممه الفلسممفية عممن المممرأة
بعممد تلممك الليلممة ن ممما أشممهى حممواء مممع الخطيئممة ،مممن يممدعي إحاطتممه
المعرفممة الكاملممة بممالمرأة فهممو غبممي ،فممي الجنممة كممادت حممواء أن تهجممر
آدم وتلتحممممق بممممإبليس الممممى األبممممد ،لكممممن آدم أدرك السممممر فارتكممممب
الخطيئممة ،وهبطممت حممواء مممن الجنممة تعشممق إبلمميس وغممروره الممذي
الممممس شمممغاف أنوثتهممما ،ولكنهممما تبحمممث عمممن آدم المغمممامر األحممممق
الثمممل مممن وزر الخطيئممة ،اختممار آدم جنتممه ووطنممه األبممدي حضممن
حممواء ألنهمما بالنسممبة إليممه قممدر ال مفممر منممه ،وفضمملت حممواء الفنمماء
علممى البقمماء األبممدي والنعمميم فممي الجنممة ،فكممان آدم اختيارهمما ورغبتهمما
الحممرة ،رغممم أنهمما أبقممت البمماب موارب ما ً ليبقممى الشمميطان رهممن إشممارتها
وبناتهمما إلممى األبممد ،وألنهمما مممن ضمملع طينممي أرضممي ،تسممكرها رائحممة
الطممين ،وتعيممد اليهمما خلقهمما األنثمموي األجمممل ،هللا سمميغفر ك مل خطيئممة
يرتكبهممما الرجمممل إلرضمممائها ،الممممرأة ابنمممة حمممواء تريمممدك مغمممامرا ً
جسمموراً ،ترتكممب الخطيئممة مممن أجلهمما لتجنممي السممعادة كاملممة مممن بوتقممة
رضمماها ،ممما أشممهاك وأبهمماك يمما ابنممة حممواء فممي ظممالل الخطيئمممة،
األنثممى هممي الوجممه اآلخممر لثوراتنمما العميمماء التممي تقممدس المغممامرين
مممن اللصمموف والفاسممدين ،وتلقممي باألغبيمماء مممن المممؤمنين بالفضمميلة
والقيم وقودا ً لحروب لن يجني ثمرتها سوى األوغاد)
لممم يجممد الممدكتور جممابر منطقممة آمنممة أفضممل مممن منطقممة المعسممكر
النائيممة والتممي أصممبحت مهجممورة مممؤخراً ،حيممث كممان يقمميم مممع قائممده
مصطفى ناصممر ذات يمموم ،لكنممه بممالرغم مممن ذلممك تفاجممأ بعممد فتممرة مممن
الممزمن عنممدما اقممتحم مصممطفى ناصممر عزلتممه مممع زوجتممه سمملمى التممي
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كانممت حممامالً بطفلهم ما األول ،كممان مممن السممهل علممى مصممطفى ناصممر
أن يوثممق الممدكتور جممابر بالحبممال ،لكممن ركونممه علممى سمملمى كانممت
غلطتممه فقممد انتزعممت المسمممدس المهمممل علممى األرض لتوجهممه إلمممى
مصطفى ناصر المتفاجئ حد الذهول
 ألممم أرسممل اليممك كتابما ً أن تممدعني وشممأني مممع زوجممي وابممن عممميفي تلك الليلة األخيرة التي رحلت فيها
ت مجبممرة علممى إرسممال مثممل تلممك
 نعممم لكننممي ظننممت أنممك كنمم ِت
الرسالة وأنك قد اختطف ِ
 أنت تكذب لن تجعلنا نعيش بسالم ألنك تكذبوهنممما انطلقمممت زخمممة ممممن رصاصمممات المسمممدس لتنتشمممر فمممي جسمممد
مصطفى ناصر
وعلممى إثممر ذلممك كممان االنهيممار الممذي نممال مممن سمملمى ،ليتجممدد اللقمماء
المحممموم ويتجممدد العطمماء بممال حممدود علممى رائحممة ذلممك الممدم المنبثممق
من الجثة المهشمة
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التوأم
كل ما كان على سميرة أن تفعله هو أن تذهب بإجازة أختها التوأم أميرة
الى مقر عملها حيث كانت تعمل كمديرة تنفيذية إلحدى المؤسسات
السياحية في البالد ،وباإلضافة الى التطابق الكامل في الشكل بحيث ال
يستطيع أحد أن يفرق بينهما ،فمسيرتهما الدراسية كذلك شبه متطابقة،
وصوالً إلى تخصصهما الجامعي في إدارة األعمال ،وكالهما كانت تجيد
الفرنسية واإلنجليزية باإلضافة إلى اللغة العربية ،ولكن مهما يكن التطابق
يبقى للفروق في الشخصية الكلمة الفصل في تقرير المصير ،فأميرة الجادة
الطموحة والتي تأسرها المظاهر هي على العكس تماما ً من سميرة
البسيطة والمرحة دائما والطيبة القلب بدون تكلف أو تظاهر ،ولعل هذا
كان السبب في أن تحظى أميرة بفرصة وظيفية أفضل من أختها سميرة،
حيث أصبحت أميرة المدير التنفيذي لمؤسسة سياحية كبرى في البالد،
بينما كل ما وصلت إليه شقيقتها التوأم سميرة أن أصبحت مدرسة للغة
الفرنسية ،وها هي تعد العدة للزواج من خطيبها وزميلها في التدريس لمادة
اللغة الفرنسية العربي الجنسية زيدان ،بينما انفصلت أميرة عن أسرتها
واستقلت بحياتها ،بحسب ما تقتضيه طبيعة عملها
ما إن وصلت سميرة إلى الشركة حتى استقبلتها السكرتيرة غادة ،التي لم
تشك للحظة أنها مديرتها أميرة ،كانت سميرة تعرف الكثير عن غادة من
أحاديث أختها أميرة عنها ،أخبرتها غادة عن استياء رئيس الشركة من
غيابها اليوم األول ،وقد تم تأجيل االجتماع الهام للشركة بسبب تغيبها
باألمس ،وعلى عكس أختها أميرة التي كانت تصف سكرتيرتها الجديدة
التي تم تعيينها بالشركة منذ أسابيع قليلة بالغبية إال أنها وجدت فيها عينان
ثاقبتان ال تتناسب ووجهها الطفولي الجميل ،وكانت تصرفاتها تنم عن
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ذكاء ،وكلماتها محسوبة وليست كغيرها من الفتيات الثرثارات الالتي
يتفوهن بأي شيء
شيء ما جعل سميرة تحس أن تصرفات غادة الحمقاء وكلماتها الغبية
كانت مدروسة أيضاً ،وقد أغراها عدم اكتشاف غادة لشخصيتها القيام
بالمغامرة خاصة وأن حالة شقيقتها في الفترة األخيرة ليست مطمئنة،
وجدت سميرة نفسها أمام معركة تح ٍد قررت أن تخوضها ليوم واحد وهو
أن تتقمص شخصية شقيقتها في العمل ،كان االجتماع مع المدير رئيس
مجلس إدارة الشركة ذلك الشاب الخلوق وسليل األسرة الثرية روتينياً،
وبعد االنتهاء من االجتماع تم استدعائها إلى مكتبه ،وهنا عرض عليها
وهو يتصبب عرقا ً رغبته في الزواج منها ،وعدته أن تفكر في الموضوع،
وكان فرح غادة وامتنانها لسميرة أكثر من فرح المدير نفسه ،ومن شدة
انفعالها بكت وهي تحدثها أنه أذا كانت إجابتها بغير ذلك فلربما فقدت هي
وظيفتها ،وكانت تتساءل عن سر تغير موقفها المفاجئ ،ولكن إجابة سميرة
لم تزد عن االبتسام ،ما زاد الموضوع غموضا ً عند غادة المذهولة من
هول المفاجأة،
جاء االتصال عبر تلفون المكتب من شخص بدا صوته مألوف وهو
يهاتفها بلغة فرنسية طليقة ،وبعد أن حدد معها الموعد للقاء في عصر ذلك
اليوم ،تركها غارقة في تساؤالتها ،في عصر ذلك اليوم ذهبت للقائه
لينكشف أمامها ستار الغموض ،وفي إحدى الموالت الشهيرة في قلب
العاصمة صنعاء وفي أحد المقاهي الراقية كان اللقاء ،رحب بها بلغة
عربية ركيكة
 أهال سيدتي يوما ً بعد آخر تزدادين جماالً -شكرا ً
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استطاعت أن تتمالك نفسها وتخفي دهشتها وكان من حسن حظها أن دخل
في الموضوع مباشرة
 سأدخل في الموضوع ألنه ال وقت لدي كي أضيعه ،لقد تم تغيير موعدالعملية ،وتم تحديد الموعد بالضبط وسيكون بعد غد ،وهذا يعني أن كل
التسهيالت المطلوب تنفيذها منك ستكون جاهزة ألستلمها في الغد وفي
نفس هذا الموعد والمكان بالضبط ،واال فإن أختك الجميلة سميرة ستلقى
ت ما
مصيرها األسود المحتوم ،وال أعتقد أنك تحبذين ذلك ،وفي حال نفذ ِ
طلبته منك سأغادر هذه البالد وأتركها وشأنها ،وستكون نسبتك من العملية
محفوظة وهي خمسة وعشرون في المائة ،وهذا وعد شرف مني ،إلى
لقاء يوم غد
وقبل أن يغادر:
ت على ذلك المعتوه الشاب
 أود أن أهنئك ،لقد أخبروني أنك قد وافق ِأخيراً ،واقترب منها أكثر ليهمس في أذنها :هنيئا ً له التمتع بهذا الجسد
البض الثائر والجمال الباهر ،كم كنت أتمنى أن أنال حظا ً من هذا الحسن
الفاتن
 كل شيء بثمن ولك ما ذكرت في حال دفعت جيدا ًت إلى هذا الحد يا فتنتي ،أنا
 قهقه ضاحكاً ،يا هللا من أرى ،وكيف تغير ِكريم مع النساء وهن نقطة ضعفي ،ولماذا كل هذا العناء في الحصول
على المال أصالً ،خمسون في المائة أليست نسبة جيدة من ثروة ملوك
حمير ،ما رأيك يا سيدتي الجميلة
قال هذا وهو يتحسس خدها متناسيا ً أنه في مكان عام
 أنا موافقة -وهو كذلك ،باي كيوتي الجميلة
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عادت سميرة إلى الفيال التي تسكنها أختها وهي غاضبة منها وعندما
صارحتها بكل ما جرى لها
 إنها األقدار تلعب لعبتها إذا ً هل يعقل أن يحصل كل هذا في يوم واحدوعلى العموم أريد أن أخبرك أمراً ،أنني كنت قلقة عليك من هذا الوغد
خطيبك الذي كان يخدعك ولذلك استدعيتك قبل أسبوع ،لتبقي معي في
منزلي هذا الذي نبذتموني فيه
 نحن لم ننبذ أحداً ،ولكنك بتعاليك وغرورك من نبذنا ،وأنا سأخرجإكراما ً لتعاليك المزمن هذا
ت أني في ورطة
ت تريدين أن تهربي فقط بعد أن أحسس ِ
 أن ِهدأت سميرة من روع أختها التي انفجرت باكية:
 حسنا ً سأساعد في إنهاء هذا األمر ألنه متعلق بنا وبعد ذلك لكل حدثحديث ،لدي خطة
 ولكن يجب أن تخبريني بكل التفاصيل بالضبط وماذا يريد زيدان منك حسنا ً إنه يمتلك شركة سياحة وقد تعامل مع شركتنا وهو في الحقيقةصديق رئيس مجلس اإلدارة عادل عباس ،ولكني بعد أن اكتشفت بعض
أالعيبه وحذرته منه استطاع أن يبعد الشبهات عنه وبعد أن رأى تصميمي
على اإليقاع به ،حضر قبل أسبوعين وكشف كل أوراقه وأخبرني أنه
خطيبك ،وأن علي أن أسهل له الدخول إلى الموقع األثري الذي يحتوي
على كنوز حميرية وآثار من الحقبة الحميرية ،وكنت على وشك أن أطلع
المسئولين في الدولة عن تلك اآلثار لكنني اكتشفت أنه يمتلك أذرع عليا
في الدولة متواطئون معه ،كما أنه هددني أن يثأر منك ولذلك ما كان علي
سوى االنصياع لطلباته ،وكلما قدرت عليه هو أن أستدعيك إلى منزلي
خوفا ً عليك ،وقد قمت باستئجار منزل آخر ،للبقاء فيه في حالة الطوارئ
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 حسنا ً سأتولى األمر وعليك أنت تبقي في السرير هذه الساعات القليلةت مريضة واال انكشفنا
القادمة ،فأن ِ
في اليوم التالي التقت سميرة بزيدان وسلمته كل التسهيالت المطلوبة
للدخول إلى موقع التنقيب ،والخروج بسالم ومن ثم ذهبت معه إلى منزله،
وفي ذروة انتشائه السكرى دست له الجرعة المنومة قبل أن تأخذ جواز
سفره ولتكتشف أن في حوزته جوازي سفر ،بعد أن عادت إلى المنزل
وجدت أن أحد الجوازين باسم زيدان خطيبها واآلخر باسم وردان ،لقد
اتضحت لها الرؤية أكثر ،فالصور في الجوازين تثبت أن هناك خطأ ً وال
بد أن تفعل تحرياتها
كانت قد وضعت ورقة تخبره فيها بأن الجوازات لضمان تحويل النسبة
المتفق عليها بعد التنفيذ
وبعد أن قام بتنفيذ العملية وسرقة الكنز الحميري ،استطاع أن يختطف
أميرة من منزلها ،الذي كان مرصوداً ،كما كانت تتوقع سميرة التي طلبت
من شقيقتها مغادرته ،لكنها رفضت بإصرار
تفاجأ بتواصل سميرة معه واتفقا على أن تأتي هي لتسليم الجوازات
وتستلم شقيقتها التوأم
كانت سميرة قد اكتشفت لعبة وردان الذكية من خالل الجوازين كما عرفت
سر اختفاء خطيبها زيدان وأنه لم يكن سوى شقيق زيدان التوأم ،ولم يكن
عليها سوى مراقبة السكرتيرة غادة لتكتشف المكان الذي أخفى فيه وردان
شقيقه زيدان خطيبها
وبعد أن قامت بتحريره ،كان عليها أن تحذر أميرة لتنتقل من المنزل الذي
كانت تعرف عنه سكرتيرتها غادة ،لكن تحذيرها قوبل بالرفض ،وبينما
ذهبت إلى مقابلة وردان في المنطقة التي حددها ،ظهر زيدان في الوقت
المناسب ،بينما كان وردان قد غدر بالفتاتين وهو ينوي تصفيتهما في تلك
78

المنطقة ،وهنا كانت المفاجأة الكبرى للقناف الذي أو كله وردان حمايته
ومساعدته في حال حدث طارئ
وفي خضم العراك باأليدي بين الطرفين ،استطاعت سميرة اسقاط مسدس
وردان من يده ،سمع دوي رصاصة سقط معها القناف الحليف لوردان
من بناية عالية في المنطقة ،ويبدو أن طلقة قد أصابته من البناية الموازية،
نجح زيدان في التغلب على وردان ،وتم إلقاء القبض عليه والزج به في
السجن ،واعتذر زيدان لخطيبته سميرة عن عدم افصاحه عن وجود توأم
له يعمل في المافيا وتهريب اآلثار ،بينما تم تسليم غادة إلى الشرطة كذلك
بدعوى التجسس والمشاركة في نهب اآلثار التأريخية للبالد
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رمال متحركة
لم يطمئن قلب قائد فريق التفتيش الدولي زكريا محمود لمجريات األمور،
رغم أنه بذل مجهودا ً كبيرا ً في التحقق بطرقه الخاصمة ،زكريا هو رئيس
منظممة نإنقماذ األطفمال المسممممتخمدمين في الحروب) والتي تعنى بمإنقماذ
األطفمال المذين يتم الزج بهم في الحروب المسممممتعرة ،لكن زكريما في همذه
المرة و رغم مرور ثالثمة أيمام على إنقماذ ممائتين وسممممبعمة وثممانين طفالً
وإخراجهم من السممممجن ،مما يزال يعتقمد أن هنماك من األطفمال من لم يتم
اإلفراج عنهم ،بمالرغم من أن عمدد األسممممرى المفرج عنهم يطمابق مما تم
رفعه في الكشموفات من الطرف اآلخر ،وقد تم اسمتفسمار مدير السمجن عن
ق لها باالً ،وقد واجهه مدير السممجن
حاالت أخرى يحتمل تواجدها و لم يل ِ
بقسمممماوة متهما ً إياه بالخروج عن القواعد السممممليمة للتعامل ،والبحث عن
معلوممات خمارج إطمار اختصمممماصممممه ،همذه المتماعمب التي ال يتمنى أي
شخص يعمل في منظمة إنسانية مواجهتها ،فكل األطراف السياسية تنظر
بعيون الشمك واالرتياب دائما ً لتعمال اإلنسمانية ،وللقائمين عليها وخاصمة
في أوقمات الحروب ،وليس هنماك أقمذر من همذه الحرب التي يزج فيهما
المتحاربون من جميع األطراف باألطفال كوقود تسممعر نيرانها ،غير أنه
يحاول أن يفصممل بين ذلك الوسممواس الذي يمت قلبه ،عن احتمالية وجود
أسمرى آخرين في هذا الموقع الذي يرتبط في ذاكرته بقضمية مماثلة وبين
الواقع الذي يجب أن يكون
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ولمذلمك فهو يحماول أن يحماسممممب نفسممممه بعيمدا ً عن وطمأة العقمدة التمأريخيمة
المرتبطة بالجغرافيا ،كي ال يكون أسمير عقدة نفسمية نتيجة لما تعرض له
في صمغره ،لكنه قد عمل كثيرا ً في مناطق حروب مختلفة ،وأطلق الكثير
من األسممرى األطفال ،ولم يكن هذا الشممعور يلح عليه بهذه القوة ،أو ربما
ألنمه حماليما ً في نفس الظروف التي عمانى منهما صممممغيرا ً وفي نفس الموقع
تقريباً ،وهذا ما جعله يسمممترجع كل معاناته دفعة واحدة ،عليه أن يعترف
أن هذه العملية كانت مختلفة بالنسبة إليه منذ البداية
ها هي ذاكرته تسممممتعيد أحداث مر بها في نفس المكان ،ولم يتغير الكثير
رغم الزممان الطويمل المذي مر سممممريعما ً ،لكنمه فخور بمما تحقق في حيماتمه،
وها هو شمريط الذاكرة يسمتعيد جميع التفاصميل دفعة واحدة رغم مرور ما
يربو على ثلث قرن من الزمان ،وهو اآلن على مشمممارف الخمسمممين من
العمر ،وكمأن األحمداث وقعمت بماألمس ،وعمادت بمه المذاكرة لتلمك الحرب
الضمروس التي تشمبه في ضمراوتها حرب هذه األيام ،والتي راح ضمحية
لها ووقع في األسممر وهو في الخامسممة عشممر ولم يكن قد مر على زواجه
سوى ستة شهور
ما أكثر ما تتناس م هذه البالد تأريخها الدموي البشممع على فترات تطول
أو تقصممممر ،ثلمث قرن من الزممان وهما هو الحمال يعود إلى سممممابق عهمده
المدامي المذي لم يعرف الهمدوء أصممممالً ،ثورات بمائسممممة تنتهي بمالتمماس
تمدخالت خمارجيمة وال نتيجمة ،يما ترى متى تحصمممممل همذه البالد التواقمة
للحريممة والعيش الكريم إلى قممادة وطنيين حقيقيين ال تهمهم النيمماشممممين
واأللقماب الوطنيمة والمدينيمة المزيفمة نظير ثوراتهم الخمداج ،الكمارثمة أننما
سمنجد وبحسمبة بسميطة أن فترات السملم واالسمتقرار في هذه البالد أقل من
أوقات الحروب
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الفارق أنه في هذه المرة في موقع مسمئولية يحتم عليه القيام بالمهمة التي
نذر نفسممممه لها ،وهي إنقاذ األطفال الذين يزج بهم في الحروب ثم يقعون
في األسمر ،لقد ظل في األسمر عشمر سمنوات في الماضمي ولم يسمأل عنه
أحد ،وألنه كان يحمل عقيدة ال تلين تم تعبئته بها بشمممكل مكثف ،فقد كان
صملبا ً مع السمجانين وحمل على كاهله رسمالة أن يقوم بنشمر ما يؤمن به،
ومظلومية القضية التي تبناها حتى الموت ،وهذا زاد من معاناته ووضعه
في سممجن انفرادي ،وتمت معاملته معاملة خاصممة ،لكنه لم يهدأ أو يلين،
بل على العكس زادت مشاكسته وتمسكه بما يعتقده
و مع مرور الوقت توطدت العالقة بينه وبين مدير السمممجن ،خاصمممة في
السمنوات الثالث األخيرة ،أصمبح مدير السمجن يعطف عليه ويمنحه بعض
المزايا ،وتم نقله إلى غرفة في السممممجن أحسممممن حاالً ،يتوفر فيها التلفاز
والتكييف ،لكنمه في البمدايمة قمابمل كمل ذلمك بعنماد وتصممممميم أكبر على
الصممممود ،وكان يعتبر نظرة العطف التي يلمحها في عيني آمر السمممجن
ليسمممت أكثر من عمل اسمممتخباراتي لعين السمممتمالته عن الحق والمبادئ
العظيمة ،للوصمول إلى تجنيده في صمفوف العدو ،وهذا ما لن يفعله مهما
يكن الثمن ،إنه يتفهم اآلن لماذا تتعمد الحركات المتصممممارعة أن تحشممممد
لصممراعاتها األطفال ،ألنهم يشممكلون أفضممل الوقود في ذلك السممن الذي
سيستقبل األفكار بسهولة ويعتبرها مقدسة
غير أن ذلك السمجان اسمتطاع أن يخرجه من عزلته وأن يطمئنه وهو في
سمممجنه ،وعليه أن يعترف بتأثير ذلك الرجل عليه ،ودوره المفصممملي في
تغيير حيماتمه جمذريماً ،من خالل المواقف اإلنسممممانيمة النبيلمة التي أسممممبغهما
عليه ،مع تذكر مدير السممجن طافت عليه ذكرى والده الحنون الذي غادر
هذه الحياة وهو في سمممن العاشمممرة مخلفا ً في نفسمممه انكسمممارا ً لم يجبر،
اسمتطاع آمر السمجن أن يحرره من أغالله الداخلية التي كانت تكبله ،وأن
يمسممممح األفكمار الخماطئمة عن اآلخر ويخفف من عنماده ،ثم يعطيمه حريتمه
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دون مقمابمل ،نعم دون مقمابمل ألنمه لم يعمد موجود على قيمد الحيماة بمالمعنى
الوثائقي
كمانمت الحرب كمالعمادة قمد وضممممعمت أوزارهما فجمأة كمما بمدأت فجمأة دون
مقمدممات ،وعمادت الميماه إلى مجماريهما بين اإلخوة األعمداء ،أصممممبح اآلن
يفهم اللعبة على عكس ذلك الزمان الذي كان فيه متحمسما ً للتضمحية بنفسمه
في سمبيل القضمية ،القضمية التي خانها أصمحابها مقابل البقاء في السملطة،
أو ربمما أن الهمدف الحقيقي غير المعلن للحرب هو البقماء في السمممملطمة
ولكن بوسممممائمل ثوريمة يمذهمب ضممممحيتهما الفقراء واألطفمال ليبقى األوغماد
يتمتعون بالثروة والسمممملطة و يتفخذون الحوريات الجميالت ويرسمممملون
األغبياء إلى حوريات الغيب و المجهول بشمممميكات بال رصمممميد ،من هو
الشمميطان سمموى اإلنسممان الذي يدعي الكمال ليمارس حق السممدانة للدين،
ويعتبر نفسممه ظل هللا في األرض ،ويسممتغل الضممعف البشممري الفطري،
ليمنح نفسه الحق أن يفسر األمور الغيبية على طريقته الخاصة
عن الحرب السممابقة الدامية الضممروس التي كان أحد ضممحاياها ،يحدث
نفسمه هل عرف الشمهداء من كال الطرفين أن الطرفين قد اتفقا ،وما يدمي
القلب أن الدماء لم تجف ،وإذا بحرب ثانية ضمممروس سمممتندلع بمسمممببات
واهية ،عبر التأري البشمري اللعين سميكون إبليس نفسمه عاجزا أن يفسمر
أسممباب حرب مدمرة ذهب ضممحيتها اآلالف ،وكلما كانت الحرب أبشممع
كان التفسمير المنطقي أعجز من أن يبرر تلك الحرب ،اإلنسمان المنحرف
هو الكائن الوحيد الذي سمميعرف أن يبرر إجرامه لذلك اختلق شممخصممية
الشيطان
وما زالت تلك النصميحة التي أعطاه إياها ذلك السمجان الرحيم ،تطن في
أذنيمه بعمد أن خلصممممتمه من مأسمممماة كانت سممممتودي بحيماته ،فعنمدما أحس
بحماسمممته للعودة إلى عائلته ،وعدم قبوله بالبقاء لديه أهدى إليه نصممميحة
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كان غافالً عنهما تمماماً ،وحتى عنمدما أعطماه إياها لم يأبه لهما ،لكنهما الحكمة
التي تختزل السنين الطويلة من التجارب:
كن على حذر يا بني ،وأنصممحك أال تصممطدم عندما تجد أن أمورا ً كثيرة
قد تغيرت ،وأن حياتك قد تم العبث بها ،وأنك لن تلق الحفاوة التي تتوقعها
السمتقبالك ،وعلى العكس من ذلك ربما سمتكون ضميفا ً ثقيالً ،توقع أن تؤلم
عودتك البعض وتؤذي آخرين
وعندما أطرقت برأسي أردف:
أنصممممحمك أال تظهر على حقيقتمك حتى تتمأكمد ممما آلمت إليمه األمور في
قريتمك ،وفي حمال واجهتمك المشمممماكمل أرجو أن تعتبر منزلي هو منزلمك،
وأال تضمع أي اعتبار لهذه الحدود التي وضمعها السماسمة فنحن ال شمأن لنا
بهما ،نحن يما بني جيران في الحقيقمة شممممئنما أم أبينما ،فمأنما أقرب إليمك من
عاصمممة بالدك كما أنك األقرب إلي من عاصمممة بالدي ،نحن أقرب إلى
بعضممممنا من السمممماسممممة الذين يسمممموقوننا إلى المجهول ،ويجب أن نكون
أحراراً ،إلى الحد الذي نسممتطيع معه أن نفكر بحرية على األقل ،حول ما
يصلحنا أو يضرنا
لقد كانت نصمميحة ال تقدر بثمن ،وفي خالل الفترة القصمميرة التي عشممتها
في بالدي ،والتي عشمت فيها متنكرا ً كشمخص غريب ،لم يكن يريحني في
ظالم الليالي ،وظالم غربة نفسي بين أهلي وإدراكي لجحود رموز القيادة
للتضمممحيات التي بذلتها وأمثالي ،سممموى أن أطل من شممماهق ذلك الجبل
العالي ألراقب تلك البالد المجاورة ،والتمس الضموء من ذلك القلب النبيل
سجاني الذي أصبح أقرب شخص لدي ،بل الوحيد في هذا العالم
الذاكرة الشممعبية أيضمما ً ليسممت جاحدة ،بين الحين واآلخر كنت أسمممعهم
يندبون حظي العاثر في تركي ورائي تلك الجميلة زوجتي ليفترسممها أحد
جالوزة السمممملطمة الجمدد ،ذلمك التمافمه المذي لم يكن لمه أي قيممة أخالقيمة أو
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ثوريمة واعتممد على تركتمه التي ورثهما ليصممممبح أحمد أقطماب السمممملطمة
المسممممتجدة ،وبينما كان يتمتع بكل ما وهبته السمممملطة من نعم لم يتخيلها،
كمانمت زوجتي إحمدى السممممبمايما التي بسممممط نفوذه عليهما ،وكنمت أنما أحمد
الضممحايا في صممفقة المؤامرات القذرة وكالعادة يتم التضممحية بالصممادقين
والشمممرفاء مقابل أن تنجح الثورة شمممكلياً ،في نظر الجماهير المخدوعة،
وسممأصممبح أنا وأمثالي العبء الذي يجب التخلص منه مقابل االنتقال من
العصر الثوري إلى عصر الدولة الهزيلة والكسيحة ،التي ستولد من رحم
مفاوضمممات كأطفال أنابيب يحتاجون لشمممرعية طبية للظهور إلى أرض
الواقع
كانت أميمة الوحيدة التي تفرسممممت في مالمحي بعمق في ذات نهار إلى
المدرجمة التي أشممممحمت بنظري عنهما قبمل أن تتسمممماقط المدموع من عيني
فتفضمحني ،كانت نظراتها غريبة لم أسمتطع تفسميرها إال في المسماء ،حيث
كنت أغالب وحدتي بجانب تلك النوارة في المسممممجد الصممممغير المهجور
الذي يجاور منزلهم الكبير ،كان ذلك المسمممجد قد أصمممبح مهجورا ً منذ تم
بناء ذلك المسمممجد الكبير لتهالي ،وهذا كل ما حصممملت عليه القرية من
منجزات ثورية
و إذا ببهاء وجهها يضمميء ذلك المكان الخرب ،وإذا بالدفء يتسمملل إلى
كل خلية في جسدي ،والطاقة تعود من جديد إلى روحي ،يا إله المعجزات
الكبرى كيف حدث هذا ما بين تفكيري في وسميلة للتخلص من حياتي وما
بين ظهورها ،كان الحمدث االنفجمار الكوني العظيم لروحي الثملمة من قهر
الهزائم ،وضمممعت الطعام بجانبي ،ألنهض من اسمممتلقائي جالسمماً ،أتأملها
بمانمدهماش لفترة من الزمن ،لقمد جماءت في وقمت لم أعمد فيمه مؤمنما ً بقيممة أو
فضمممميلة وإال اعتبرتها إحدى حوريات الجنان ،جاءت لتعوضممممني نظير
تضممحياتي ،ولم تطق صممبرا ً لمالقاتي ،فهربت من الجنان لمعرفتها أني
أشمد احتياجا ً اليها في هذا الوقت ،من ذلك المسمتقبل الغيبي المبهم ،نفضمت
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عن خاطري تلك الهواجس البالية قبل أن أنهض من اسممممتلقائي جالسمم ما ً
ألواجمه ذلمك الجممال الربماني الشمممماحمب ،وأشممممارت هي إلى الممائمدة التي
تتوسطنا:
-

تفضل كل أيها الغريب
وهل يستقبلون الغرباء لديكم بكل هذه الحفاوة
ليس جميعهم
ولكني...
ستأكل أوالً أيها الغريب ثم لكل مقام مقال

ما زالت كما عهدتها قوية الشخصية
ت معي
ت أن ِ
 لن آكل إال في حال أكل ِتناولنا أكلنا صامتين سوى من نظرات مختلسة
ونحن نتناول الشاي
كنت من الغباء ألقول:
-

-

أال يبحثون عنك اآلن
من سميبحث عني ال أحد في هذا المنزل ،زوجي سمافر في هذا اليوم
مع ولدي ،وأنا على كل حال سممأغادر اآلن ،تصممبح على خير أيها
ال......
أليس لك اسم أيها الغريب ألدعوك به
على كل حال فلتكن على حذر فهذه القرية ليست آمنة ألمثالك

نطقت تلك الكلمات وصوتها يتهدج
 يكفيني أن نسمماءها لطيفات إلى هذا الحد الذي يكرمن فيه الضمميوفبأنفسهن
 ال تكن مغفالً ،ليس هناك زوجة ال تعرف زوجها86

أمسممممكتها بيدها قبل أن تنهض من جلسممممتها ،فاضممممت عيناها بالدموع،
احتضنتها بلطف ،وربت عليها بحنان ،أرخت رأسها على كتفي ونشيجها
المكتوم المتقطع يمتزج مع أنفماس روحينما الملتماعمة ،لم أعمد أذكر الكثير،
حاولت أن تتمنع لكن يبدو أنها لم تعد تملك زمام السمميطرة على جسممدها،
الذي خانها ليسممممتلقي في وداعة بين ذراعي اللتين احتضممممنته بكل رفق،
وإذا بهمهمماتهما تتحول إلى فحيح ثم شممممهقمات تتخللهما أنين متقطع ،وبعمد
محماوالت عمدة ،اسممممتطماعمت أن تطفئ النوارة ،قبمل أن تفجر طماقماتهما
الكامنة ،لم يبق شمبر في ذلك الجامع الصمغير إال وأخذ حظه من الجسمدين
اللذين اتحدا في عناق متوحد ،ليصمنعا أجمل معركة بين طرفين متكافئين
في االشممتياق ،وال شممك أن المالئكة قد باركوا تلك العاصممفة الجميلة التي
اجتاحت الجامع ،أكثر من أي صالة أخرى عبر تأري المسجد المهجور،
ثم كان الهدوء ،ومن زرع في حواء االسمممتسمممالم المسمممبق إلى الخطيئة،
زرع فيها التوبة والندم المفرط كعقوبة ،إنه التناقض الذي يجعل األشممياء
أجمل
-

-

-

كل هذا في بيت هللا ،لن أسامحك عمري ،ألم تخف من هللا
هللا موجود فقط في قلب الضممعفاء ،لقد ظل في قلبي سممنوات طويلة
أعبده وأقدسمه في الليالي الظلماء والمكان المظلم الذي لم يقدسمه فيه
بشمري قبلي ،لكنه لم يسماعدني لقد ترك زوجتي فريسمة للذئاب ،ولم
يحم ثورتي من السرقة ،لقد سطا عليها اللصوف
ِ
أستغفر هللا ،هل عدت كافرا ً
لسممممت كمافرا ً أو مؤمنما ً ،مما عماد شمممميء من همذا القبيمل يهمني ،كلمما
ضمممحيت من أجله في هذا العالم انهار ،ولم يعد يجديني البكاء عليه
نفعا ً
يجب أن تسمتعيد ثقتك باهلل ،أخبرني ماذا جرى لك ،لقد أخبرونا أنك
استشهدت بعد أن عذبوك في السجن
87

-

-

-

همذا هراء ،لقمد تركوني وحيمداً ،لم يطمالمب بمإطالق سممممراحي أحمد،
ولوال ذلمك الرجمل المذي كنمت أنوي قتلمه بعمد أن أخرج من السممممجن
من شمممدة كرهي له لما خرجت ،وليتني لم أخرج ،فكل ما ضمممحينا
من أجله ذهب هبا ًء
ليس كل شيء ،ولدك نبيل بخير
ت..
وأن ِ
أنا لم أتزوج إال منذ عامين ،لكنك ما تزال في قلبي
لقد تأخرت يجب أن أذهب ،وأنت ال بقاء لك هنا ،إن اكتشممممف أحد
أمرك سيقتلك ،سيقتلوننا جميعا ً مع ولدك
لم يعد يهمني شيء ،سأواجه قدري
أرجوك ال منماف من االعتراف بمالهزيممة أحيمانما ً ،من أجمل ولمدنما
أال تحمب أن تراه لقمد أصممممبح شممممبالً كمأبيمه ،لقمد بمدأت البحمث عن
عروس له
أرجوك ،ماذا تريديني أن أقول له ،ال أسمممتطيع النظر إلى عينيه إال
لو أخمذت حقي المسمممملوب مني ،ونظر إليهما بشممممغف وألم وعينماه
تمتآلن بالدموع

ولم يطل غياب الشممي ناجي في هذه المرة لقد عاد مسممرعا ً وال شممك أن
قبضممته األمنية على تلك البالد قوية وأن جواسمميسممه ال يكلون عن العمل
ليل نهار ،وال شك أنهم قد اكتشفوا عالقة زوجته بالرجل الغريب وذهابها
المتكرر في المسمماء إليه والذهاب بمعيته إلى ذلك الجبل الشمماهق وبقائها
معه حتى الفجر
وفي الليلة األولى لوصمممموله تم اإلمسمممماك بزكريا والزج به في سممممجن
خماف ،وتم تعمذيبمه بشممممكمل مبرح ،وقمد أشمممميع في القريمة عن عودة أحمد
العمالء والخونمة للثورة والنظمام الجمديمد المذي تمأسممممس ،وبعمد شممممهر من
العذاب الشممديد اسممتطاعت زوجته السممابقة ،أميمة أن تعمل حيلة إلطالق
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سممممراحمه ،بعمد أن حكم عليمه بماإلعمدام وتقرر تنفيمذ الحكم وتحمدد الموعمد
لذلك الشأن
عاد زكريا إلى منزل سممجانه السممابق ،ليتلقى العالج المناسممب ،وليتزوج
ابنتمه كريممة ويرحمل من تلمك البالد برمتهما ،إلى الغرب ،حيمث أنشمممممأ
منظمته التي حظيت بقبول أممي ودعم شمعبي كبير ،وعادت لتعمل الخير
لهذه األمة المسمحوقة في وعيها ،المنكوبة في ضممير قادتها ،المتأزمة في
أخالقها ،حيث تزيد الثورة من تعاستها بدالً من أن تعيش حياة أفضل،
وهو حائر وسمط ذكرياته الماضمية التي عفا عليها الدهر ولم تعفها ذاكرته
من االنشمغال بها ،إذ باتصمال يأتيه من مدير السمجن ،ليطلب مقابلته ،عاد
أدراجمه إلى تلمك الممدينمة التي يقبع فيمه السممممجن ،ومن هنماك أعطماه عنوان
المدير السمممابق للسمممجن ،ومنه عرف أن هناك خمسمممة من السمممجناء تم
تحويلهم إلى سممممجن آخر ألنهم كمانوا يشمممماغبون وغير ملتزمين بمالنظمام
واللوائح في السممجن ،وكان من ضمممنهم طفل لم يتجاوز عمره الخامسممة
عشر
في طريق عودتمه مع صممممديقمه الصممممغير كمانمت مفماجمأتمه الكبرى ،لم يعمد
التأري يتناسمممم فقط في بالده لكنه يتناسممممل ويتوارث بجينات بشممممرية
مسممممتمداممة ،فمالحريمة جينمات والتطبيمل جينمات واالنتهمازيون المتحولون
أيضما ً جينات ،لقد كانت دهشمته الكبرى أنه مع حفيده ،النسمخة المصمغرة
عنه قبل ما يناهز ثلث قرن من الزمان
وها هو يكمل له األحداث التي غابت عنه ،لقد فرت زوجته السممممابقة بعد
أن أطلقته من قبضممممة المجرمين والذت بأهلها مع ولدها نبيل ،وهو اآلن
مع حفيمده عبماس ،إنمه يمذكره بنفسمممممه في ذروة عنفوانمه الثوري وإيممانمه
بمالعمدالمة وبمالثورات وانمدفماعمه الجنوني حينهما ،لقمد أشمممماعوا أنمه لقي حتفمه
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أثناء الهرب ،لكن جدته أميمة تنفي تلك األخبار بإصممممرار ،رغم مجيئهم
ببقايا جثة أكلتها السباع في ذلك الوقت البعيد
-

وماذا يعمل والدك يا عباس؟
يعمل مع الشي ناجي ،سائقا إلحدى شاحناته التجارية
وهكممذا ثرنمما إذا ً ليعمممل أبنمماءنمما أجراء مع لصمممموف الثورات
ومستثمري الحروب
ماذا عنك يا عباس؟! أريدك أن تبقى معي
كال أنا أريد العودة
ولماذا؟

أريد أن أتزوج بمن أحببتها ومن ناضملت من أجلها ،ثريا وهي من أسمرة
الشممممي نماجي لقمد رأيتهما بينمما كنمت أعممل مع والمدي ،وقمد تبمادلمت معهما
الرسمائل ،وتم اكتشمافنا ،لذلك تم طردي من العمل مع والدي وما إن دقت
الثورة األبواب حتى كنت أول الخارجين ضد سلطة الشي ناجي
 وما أدراك أن تلك الفتاة ما زالت تحبك لقد كانت إحدى أبرز الثائرات ،وقد فسخت خطبتها من ابن عمها ودخلمت هذه الحرب التي فرضممممت علينما من الخمارج ،للحفماظ علىمكتسبات الثورة
ضحك زكريا قائالً في سره
أنت تحمل نفس عناد جدك ،إنها لعنة الجينات حقا ً
-

ستعود يا بني وقد عادت سلطة ناجي وأبنائه كقادة للثورة الجديدة
إنهم أعداؤها
يا بني تلك البالد ميؤوس منها
كيف ذلك يا جدي إنها بالد الثورات المتجددة
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-

-

إنهمما بمماألحرى بالد الرمممال المتحركممة التي تلتهم كممل الشممممرفماء
واألحرار وتبتلع الثورات الشممممريفمة ،في بالدنما ليس هنماك ثورة أو
ثوار حقيقيون ،فقط يتم ممارسمممة غسممميل ثوري ويتم تبييض وجوه
سمممموداء قمد نهبمت أموال الشممممعمب وأهمانمت كرامتمه ليعماد تمدويرهم
كمالنفمايمات تممامماً ،قمادة ثمائرون وهم تمافهون رخيصممممون ،ولوال
اللصمممموف المذين يخطفون الثورات لمما احتجنما إلى ثورة أخرى
أصمالً ،يقوم الشمجعان واألحرار بالثورات ويتم تصمفيتهم والتخلص
منهم في ظروف غامضمة وبوسممائل شممتى ،ثم تخرج الزواحف من
جحورها بعد إسمباتها لتكتب تأري ثورة لم يشمهدوها ،وعند فشملهم
الحتمي تنطلق ثورة أخرى وهكذا يتجددون ،وال عزاء للضحايا
والتأري أين سيهربون منه
إنهم يزورون التأري يا بني
آه ،فعالً ،إنهم يتحمدثون عنمك أنمك ملحمد وخمائن وعميمل ،لوال أن
جمدتي حمدثتني بمالحقيقمة ولمذلمك خرجمت ثمائراً ،ألعيمد الحقيقمة إلى
نصابها وألسرتنا ومجتمعنا االحترام الذي يستحقه

ابتسم زكريا:
 لقد خرجت من أجل ثريا أيها الخبيث ،عد إليها وال تكرر مأسمماتي،سممتعود إليها قويا ً سممأمنحك المال والنفوذ الالزم للحصممول على ما
تريد ،وال شمك أنك سمتحتاج اليهما لتسمتعيد كرامتك ،السملطة والمال
هما السمبب الرئيسمي للثورات وال عزاء لوقود الحروب ،سمأمنحك
كممل ممما تريممد لتعود قوي ما ً في مواجهممة لصمممموف الثورة ،الممذين
يسمتغلونها ليمتصموا ثروات الشمعوب ويهدرون طاقاتها في حروب
عبثية ،ومن الحروب نفسمها يسمتمدون قوتهم ،وال تنس أن تعود إلي
مع أسممرتنا في حال احتجت ذلك ،وال شممك أنك سممتكون محتاجا ً أن
تعود إلي ،فال تتردد حينها
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عاد عباس بعد ثالث سمممنوات من األسمممر متخفيا ً كما نصمممحه والده ،ولم
يتبق من زفاف ثريا إلى ابن عمها سممموى ثالثة أيام ،لقد جاء وشمممعارات
الثورة ترتفع فوق كل ممتلكات أسمرة الشمي ناجي المشمبوهة من سميارات
ومنمازل ،ورفماقمه الثوار منهم من اغتيمل في ظروف غمامضممممة أو جن أو
اختفى ،إن الشممممي نماجي وأبنماءه أصممممبحوا هم منظرين الثورة التي لم
يقدموا لها شيء كالعادة
اسمتطاع مع من تبقى من رفاقه األحرار أن يطلق سمراح والده من السمجن
المذي زج فيمه بعمد أن اعترض على الزواج ،كمما عمادت إليمه خطيبتمه ثريما،
لقد تم االعتذار له من السممملطات العليا ،وزعموا أنهم لم يزوجوها إال بعد
أن أشيع أنه قتل ،إنها القوة والمال الذي يصنع المستحيل
وبين وقت وآخر كان يحدث جدته ووالده عن جده وكيف أنقذه من األسر،
وأخبرهم أنه أحد مشماهير العالم ولكن تحت اسمم آخر ،بعد أن غير هويته
لتسهيل مهماته اإلنسانية.
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َخ ِب َية

2

فممي عشممته المتواضممعة ،وفممي زاويممة منهمما جلممس الحمماج هممادي وهممو
غممارق فممي طقوسممه ،بينممما ولممداه سممامح ومحمممد مممع أختهممما عفمماف
يغرقممون فممي ضممحكهما علممى أبيهممما وال تفلممح نصممائح والممدتهم لهممم
بممأن يصمممتوا ألن والممدهم فممي حاجممة الممى الهممدوء فممي عملممه ،وبعممد أن
يغفمموا والممدهم قلمميالً يقمموم مممذعورا ً ومممن ثممم يهممرع إلمميهم بهممدوء وثقممة
المنتصممر لمميعلمهم أنممه فممك شممفرة الخبيممة نالكنممز) ،ثممم يمموبخهم بشممدة
ألنهممم ال يقممدرون ممما يقمموم بممه مممن مجهممود مممن أجممل وضممعهم علممى
طريمممق الغنمممى والمجمممد األبمممدي ،المممذي ال يسمممتحقونه ،وبعمممد مجادلمممة
حممادة بممين أفممراد األسممرة ،تتحممد األم فممي رأيهمما مممع ابنتهمما أن الغنممى
لمميس هممو المهممم ،و يؤيممد األبنمماء والممدهم بممأن المممال هممو روح الحيمماة،
وال حيمماة سممعيدة وهانئممة بممدون المممال ولممذا فممإن األب سمميتجهز مممع
ولديمممه فمممي تلمممك الليلمممة للمممذهاب المممى حيمممث يوجمممد الكنمممز ،وقبمممل أن
ينطلقممموا فمممي رحلمممتهم للبحمممث عمممن الكنمممز ،ينصمممح األب ولديممه بمممأن
يصمممبرا علمممى وعمممورة الطريمممق ،ويمممتحمال المكممماره للوصمممول المممى
مكان الكنز ،الذي أصبح يعرف مكانه تماما ً
قبمممل أن يخمممرج الحممماج همممادي وأبنائمممه فمممي رحلمممتهم ،تسمممتدعي األم
زوجهممما لتناشمممده وتسمممتحلفه بمممأال يكمممون ثممممن حصممموله علمممى الكنمممز
باهظ ماً ،كممما كممان يتحممدث منممذ عممام مضممى ب مأن حممارس الكنممز يممراوده
في الحلممم ويفاوضممه أن ثمممن الكنممز حيمماة أسممرته ،وقممد أقسممم لهمما الحمماج
همممادي األيممممان وأعطاهممما المواثيمممق أال يضمممر أسمممرته ،وأن الكنمممز ال
 - 2كنز أثري مدفون تحت األرض
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يتعلممق بممذلك الحلممم ،ولكنممه اكتشممف الطريممق بذكائممه وأنممه ال خطممر
على أسرته من الكنز ابدا ً
فممي ظممالم الليممل الحالممك وفممي دروب ملتويممة ،يصممل الفريممق الثالثممي
الممى الكنممز ،وبممداخل الكهممف ذلممك الثعبممان الممذي سمميتجاوزونه ،ألخممذ
الجمموهرة لكممن سمميكون الممثمن هممو ممموت محمممد فممي ذلممك المكممان حيممث
سيصممبح ضممحية لتفعممى ،ليعممود الحمماج هممادي مممع ولممده سممامح الممى
قريته وتبدأ أحزان األم التي لن تنطفئ
ينتقممل الحممماج همممادي ومممما تبقمممى مممن أسمممرته المممى العممميش فمممي فممميال
واسممعة ،ويصممبح أحممد كبممار مممالك األراضممي ،وكممذلك أحممد التجممار
الممذين يشممار إلمميهم بالبنممان ،ويعمممل لديممه مممدير اعمممال أجنبممي يقمموم
بالعمممل علممى تسممريب المخممدرات لولممده سممامح وجعلممه مممدمنا ً عليهمما
وال فائدة ترجى منه
فممي ظممروف غامضممة يممتم تطليممق عفمماف ابنممة الحمماج هممادي مممن ابممن
عمهممما المممذي كمممان قمممد عقمممد عليهممما وعلمممى شمممك المممزواج منهممما وال
يفصلهما عن الزفاف سوى أيام قالئل
بعممد أن تممزوج الحمماج هممادي مممن شممقيقة بينممما مممدير أعمال مه األجنبممي
أصممبح هممو الممذراع اليمنممى للحممج هممادي والمهمميمن علممى جميممع أعمالممه
التجارية والعقارية وله حق التصرف في جميع األمور
يحمماول سممامح ابممن الحمماج هممادي قتممل مممدير أعمممال والممده ،عنممدها يممتم
إلقمماء القممبض علممى سممامح متلبسمما ً بتهمممة حيممازة المخممدرات ،ويحكممم
عليممه بعقوبممة السممجن لسممنوات ،ليممموت فممي السممجن بعممد دخولممه بأيممام
قليلة
يتممرك الحمماج هممادي زوجتممه وابنتممه غارقتممان فممي مآسمميهما ،ليممذهب
فممي رحلممة خممارج الممبالد مممع عروسممه الجديممد ،لكممن لممن تطممول تلممك
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الرحلممة السممعيدة ،ليعممود إلممى بيتممه طريممدا ً شممريدا ً مفلس ماً ،ليجممد زوجتممه
مريضممة تشممرف علممى الممموت ،وتحدثممه بأسممى أن ابنتممه قممد انتحممرت،
بعممد أن عجممزت عممن أن تتحمممل ممما حممل بهمما وبأسممرتها مممن مصممائب،
و تتهمممه بخيانتهمما هممي وأبنائهمما ليعمميش حيمماة البممذة علممى حسمماب حيمماة
أسمممرته بكاملهممما ،وتمممذكره بقسممممه المممذي أقسممممه بمممأن يحمممافظ علمممى
أسممرته ،مهممما كممان الممثمن وأال يبمميعهم مقابممل الكنممز ،وتممدعوا عليممه
بممالهالك بأبشممع طريقممة ،يقسممم لهمما أنممه لممم يفممرط فممي أسممرته قممط لكممن
كممما يبممدو حممارس الكنممز وهممو الثعبممان قممد خانممه ،وفممي هممذه األيممام ال
شمميء مسممتغرب حتممى العفاريممت يخونممون ،وعليممه أن يممذهب للثممأر
منه
ال تفلممح األم فممي منعممه مممن الممذهاب وتكممون المواجهممة غيممر المتكافئممة
بممين الثعبممان والحمماج هممادي ،الممذي يوشممك علممى الممموت محترقما ً بأبشممع
طريقممة ،لمموال اسممتيقاظه مممن النمموم ،وهممو وسممط كتبممه التممي يحضممر مممن
خاللهمما الجممان ،للوصممول الممى أممماكن الكنمموز السممليمانية المحروسممة
ومممن حولممه أبنائممه الثالثممة ووالممدتهم يحمماولون جاهممدين إيقاظممه مممن
ذلك الكابوس اللعين ،الذي كان يراوده أثناء النوم.
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فساد منظم
في منتصممف الليممل الممذي بسممط جناحممه علممى القريممة النائيممة ،ظهممر شممبح
الممدكتور محمممد وهممو يحمممل حقيبتممه فمموق ظهممره ،ويمشممي بتثاقممل وقممد
أعيمماه التعممب ،يعممود الممدكتور محمممد بعممد سممبع سممنوات قضمماها فممي
الغربمممة إلمممى قريتمممه ومسمممقط رأسمممه ،وبعمممد أن يمممدخل إلمممى بيتمممه
المتواضممع وهممو عبممارة عممن عشممة متواضممعة ،تلتقيممه أمممه بحفمماوة
وكممذلك أختممه مممريم ومعهممما يجلممس فممي مشممهد حممزن مممؤلم يخمميم علممى
الجميممع ،يعممرف محمممد أن والممده قممد مممات منممذ عممام كامممل ولممم تخبممره
أختممه بممالخبر ألنهمما أشممفقت عليممه مممن أن يتممرك دراسممته التممي كممان
قريبا ً من منتهاها
والخبممر اآلخممر الممذي ترددتمما كثيممرا ً قبممل إخبمماره ،هممو أن ابنممة عمممه
زينممب قممد تزوجممت بعممد أن فسمم والممدها خطبتهمما منممه ،لكممن أختممه
اضممطرت آسممفة أن تحدثممه بعممد أن أخممرج الهممدايا التممي كممان ينمموي أن
يعطيهم أثناء زيارتهم صبيحة اليوم الثاني كما كان يخطط
فممي مضممجعه يسممتعيد محمممد مممع نفسممه ممما كابممده فممي الغربممة وهممو
يممدرس الط مب الممذي تخممرج منممه حممامالً الشممهادة بتقممدير امتيمماز ،لكممن
دون جممدوى ،فأحالمممه قممد تبخممرت وذهبممت أدراج الريمماح ،ولممم يبممق
بجانبممه فممي تلممك اللحظممة سمموى ثنممائي الظممالم والممدموع التممي تنهمممر
على خديه دافئة سخية
فمممي اليممموم التمممالي ،بعمممد أن يأخمممذ إفطممماره ،يمممذهب ليستنشمممق رائحمممة
قريتممه الحبيبممة ويمشممي فممي أنحائهمما ويجلممس فممي القهمموة ،ويسممتقبله
صمماحبها عزيممز صممديق والممده بكممل حفمماوة وترحمماب ،لمميعلن للجميممع
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أن كمممل مممما يقدممممه ممممن طلبمممات فمممي ذلمممك اليممموم همممو علمممى حسمممابه
الشخصي ،احتفا ًء بقدوم الدكتور محمد من الغربة
إلممى جانبممه جلممس زمممياله فممي الدراسممة حتممى المرحلممة الثانويممة التممي لممم
يكمالهممما ،عبمممده وقنممماف يشمممربان األرجيلمممة ،ويصمممل إليمممه همسمممهما
وهممما يسممتهزئان بممه وبدراسممته التممي أضمماعت منممه والممده وخطيبتممه،
وفممي هممذه األثنمماء يظهممر صممديقهما الثالممث صممابر الممذي يجلممس اليهممما،
لكنممه ممما إن يممرى محمممد حتممى يممذهب اليممه ليصممافحه ويسمملم عليممه،
ويعممود الممى عبممده وقنمماف ليعاتبهممما ألنهممما لممم يقوممما بواجبهممما تجمماه
المممدكتور محممممد ،لكنهمممما ال يصمممغيان اليمممه ويواصمممالن سمممخريتهما،
فيممما يعممود هممو إلممى صممديقه محمممد ليواصممل معممه حديثممه ،ويتأسممف
صابر مما جممرى مممن فسم خطبتممه ،فصممابر هممو ابممن عممم محمممد وأخممو
زينب خطيبة محمد السابقة
قلمميال ً مممن الوقممت ،ويظهممر جممابر بسمميارته الفارهممة ليممدخل القهمموة،
ويسممتقبل بحفمماوة خاصممة مممن قبممل عبممده وقنمماف ،التابعممان المطيعممان
لممه ،وبعممد أن يقممدما لممه الخممدمات ،يخبممراه أن محمممد قممد وصممل فيجيممب
عليهما بسخرية:
 ومممن قلكممم إنممي ممما نمماش داري ممما بممش ذبابممة بتممدخل القريممة بغيممرعلم الشي جابر
وتنطلق ضحكة قوية منه ،قبل أن يضيف:
 خلونا نرتاح شوية ونقوم نسلم على الضيف حقنافمممي همممذه األثنممماء يمممذهب سمممليمان خمممال المممدكتور محممممد إلمممى منمممزل
شممقيقته يسممألها عممن محمممد وأحوالممه ،وحممول ممما إذا قممد تممم إخبمماره بممما
جممرى أثنمماء غيابممه ،لتجيبممه أنممه عممرف بكممل شمميء ،وذهممب ليتمشممى
في القرية
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يممنهض جممابر بتثاقممل الممى الممدكتور محمممد ليسمملم عليممه ببممرود ،ومعممه
يجلمممس مرافقيمممه عبمممده وقنممماف ،ويتحمممدث بسمممخرية عمممن الدراسمممة،
وكيمممف أنهممما ال تنفمممع فمممي همممذا الوقمممت وممممن خمممالل الكمممالم يعمممرف
الدكتور محمد أن الشي جابر يقوم بتجهيز مستشفى ألهل القرية
يظهممر سممليمان فممي الوقممت المناسممب وبعممد أن يقمموم باحتضممان محمممد
وتحيتممه يغممادر جممابر المكممان وهممو مسممتاء ،يجلممس سممليمان مممع محمممد
وصممابر ويضمماف اليهممما عزيممز صمماحب القهمموة ،وبعممد أن يقممدما اليممه
التعمممازي يقترحمممان عليمممه أن يمسمممك الوحمممدة الصمممحية فمممي القريمممة،
ويقمموم بواجبممه تجمماه أهممل القريممة ،خاصممة وأن المستوصممف مهمممل
ويحممارب مممن قبممل الشممي مممانع وولممده جممابر الممذي بنممى مستشممفى
خاف به ،بعد أن تآمر على الوحدة الصحية الحكومية
يبممدأ محمممد ممارسممة عملممه فممي الوحممدة الصممحية بممدعم مممن المجلممس
المحلمممي وعلمممى رأسمممه عزيمممز وسمممليمان ،رغمممم معارضمممة رئممميس
المجلممس الشممي مممانع والممد جممابر وتممتم خطبممة شممقيقة الممدكتور محمممد
بابن عمها صابر
يممتم افتتمماح مستشممفى الشممي جممابر فممي احتفممال بهمميج ،وبعممدها بأيممام
يقممدم الشممي جممابر الممى منممزل الممدكتور محمممد ليعممرض عليممه العمممل
بالترغيمممب والتهديمممد ،وأن يقممموم بالعممممل لديمممه كممممدير للمستشمممفى
األهلممي ،الممى جانممب ادارتممه للوحممدة الصممحية ولكممن محمممد يممرفض
بشممدة ويتضممامن معممه عزيممز وسممليمان ،لكنممه يتفاجممأ بقممرار إيقافممه مممن
الوحدة الطبية
تتمموالى األزمممات علممى أهممالي القريممة فتحتممرق قهمموة عزيممز ،وهممو مممن
أكبممر الممداعمين للممدكتور محمممد ،ويممتم إحممراق مزرعممة سممليمان ،فممي
نفس الوقممت وعنممدما يجتمممع محمممد معهممما ،يقمموم بكممل شممجن سممرد كممل
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تضممحياته فممي الدراسممة وممما عانمماه وقاسمماه ،وكيممف أن القريممة بانعممدام
وعممي أهلهمما يسمميطر عليهمما الفاسممدين ،ويحممدثهما عممن حالتممه وكيممف
أنممه أصممبح بممدون عمممل ،كممل هممذا بسممبب نفمموذ الشممي جممابر ووالممده
الشممي مممانع الممذي لممم يكتممف بسممرقة حياتممه ولكممن حتممى مسممتقبله أصممبح
ايضما ً فممي يممده ،عجممز سممليمان وكممذلك عزيممز عممن إقناعممه وصمممتا عممن
الكالم لموقفهما الضعيف هما نفسيهما
يعممود محمممد الممى عملممه كمسممئول للوحممدة الصممحية الحكوميممة ،لكممن
هممذه المممرة وقممد أصممبح كممذلك مممديرا ً للمستشممفى األهلممي ،وهنمما سممتظهر
خطممة الشممي جممابر الممذي يتممماهى معهمما الممدكتور محمممد فمنظمممات
اإلغاثممة ال تعتممرف اال بمسممئول الوحممدة الصممحية الحكوميممة ،والشممي
جممابر فممي حاجممة الممى توقيممع الممدكتور محمممد لتمريممر صممفقات بعشممرات
الماليممين ،وممما تبقممى مممن ضمممير لممدى الممدكتور محمممد ال ينفممع فممي
اقنمماع مسممئول المنظمممة فممي أن يقوممموا بإضممافة بعممض األدويممة الهامممة
التممي يحتاجهمما المرضممى إلغاثممة األطفممال فممي تلممك المديريممة النائيممة،
لكممنهم يصممممون علممى عقمماقير محممددة كممالتطعيم وأدويممة ألمممراض
غير متواجدة في القرية أصالً
ويممأتي مسمممئول المنظمممة األكبمممر الممى القريمممة كزائممر وضممميف لمممدى
الشممي جممابر ولتوقيممع صممفقات مشممبوهة يكممون الممدكتور محمممد طرف ما ً
فيهمما ،ويممتم اسممتقباله مممن الشممي جممابر وأهممالي القريممة بحفمماوة منقطعممة
النظيمممر ،ويكتشمممف المممدكتور محممممد أن مسمممئول المنظممممة المممدكتور
جممورج هممو أحممد زمممالء الدراسممة الفاشمملين الممذين لممم يكملمموا دراسممتهم،
ويسمممتعيد معمممه ذكريمممات الدراسمممة البائسمممة لمممه وهنممما تكمممون المقولمممة
الشممهيرة لمحمممد التممي سمممعتها أذنممه ولكنهمما لممم تنطلممق مممن حنجرتممه:
هم ال يكتفون برمي مخلفاتهم التصنيعية إلينا ولكن أيضا ً البشرية
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يكتشممممف الممممدكتور محمممممد كونممممه أصممممبح جممممزءا ً مممممن اللعبممممة ،أن
المستشممفى بالنسممبة للشممي جممابر لمميس سمموى سممتار لعمليممات قممذرة
كبيممرة وجممابر هممو وكيممل أدويممة مممزورة ومهممرب ألدويممة مممن جهممة
أخمممرى ،ويمممدخل عبمممر المنظممممة أدويمممة منتهيمممة يوزعهممما فمممي أنحممماء
المممبالد ،يتقاسمممم عائمممداتها الماديمممة الضمممخمة ،الشمممي جمممابر ومسمممئول
المنظمة جورج
تتممأزم العالقممة بممين سممليمان وعزيممز مممن جهممة وبممين الممدكتور محمممد
بعممد أن أصممبحت الوحممدة الصممحية ،مجممرد ديكممور ل ميس أكث مر ،وجميممع
األعمممال الطبيممة تممتم فممي مستشممفى الشممي جممابر ،وتصممل األمممور إلممى
ذهمماب عزيمممز المممى محمممد بينمممما كمممان يتواجممد معمممه خالمممه سمممليمان،
ويهممدده بعممد أن يممئس مممن إقناعممه بمفارقممة الشممي جممابر بممأن يعتبممر
خطوبته من ابنته منتهية
تتواصممل المممؤامرات ممما بممين مسممتر جممورج والشممي جممابر ،وتصممل
صممفقة األدويممة المنتهيممة األضممخم الممى القريممة لتخممزن فممي عشممش بممين
المممزارع فممي ظممروف سمميئة وجممزء يسممير منهمما يخممزن فممي المستشممفى
األهلي
يمممتم مداهممممة المستشمممفى األهلمممي ممممن قبمممل الشمممرطة بينمممما يكمممون
االجتماع بين مستر جورج والشي جابر والدكتور محمد قائم
تتضممح الحقممائق ألهممالي القريممة ،فالممدكتور محمممد لممم يممدخل مممع الشممي
جممابر فممي عالقممة ،اال بالتنسمميق مممع سمملطات عليمما فممي الدولممة ،ولممم
يخبر عنها حتى أقرب المقربين اليه حفاظا ً على إنجاح الخطة
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سارة
إنهمما المممرة األولممى التممي يتمنممى يوسممف عممدم عودتممه إلممى المنممزل فممي
مثممل تلممك السمماعة المسممائية ،فممي العممادة كممان يسممابق الممزمن للوصممول
إلممى منزلممه بعممد يمموم طويممل مممن العمممل  ،ليقضممي أروع أوقاتممه مممع
زوجتممه الحسممناء وأطفالممه الثالثممة ،لكنممه اليمموم ومنممذ أن اتصممل بممه
عمممه والممد زوجتممه ليطلممب منممه زيارتممه ،أحممس بممالقلق يسمميطر عليممه و
لم يتوقممع فممي أسمموأ كوابيسممه ممما حدثممه عنممه عمممه ،كيممف لممه أن يوصممل
إلممى زوجتممه تلممك المعلومممات التممي يريممد منممه إيصممالها إليهمما بكممل تلممك
السممهولة ،إن األمممر سمميكون وقعممه قاسمميا ً جممدا ً عليهمما فهممو يعلممم مممدى
تعلممق زوجتممه بوالممدها أو بمماألحرى والممدها السممابق ،لكممن البممد مممما
لممميس منمممه بمممد وعليمممه أن يتحممممل مسمممئولياته كمممزوج ،وأن يخبرهممما
الحقيقممة مهممما كانممت مممرة ،خاصممة وأن والممدها مصممر علممى إيصممال
األمر لها في سرعة
مممع مممرور الوقممت بممدأت الصممدمة التممي تلقاهمما علممى رأسممه منممذ سممماعه
الخبمممر تمممزول عنمممه رويمممدا ً رويمممداً ،وهممما همممو بقليمممل ممممن المراجعمممة
للمواقف منممذ خمسممة عشممر عامما ً حينممما تممزوج سممارة يجممد أن ممما حدثممه
بممه عمممه ووالممد زوجتممه ،لممم يكممن مسممتغربا ً لممو أن المواقممف تقمماس
بالعقمممل ،وال يتمممدخل فيهممما التسمممليم المطلمممق لمممما همممو موجمممود سممملفاً،
فعالقممة عمممه والممد زوجتممه سممارة بابنتممه لممم تكممن علممى ممما يممرام منممذ
البدايممة ،ولطالممما فكممر مسممتغربا ً فممي مواقممف كثيممرة حممول قسمماوة ذلممك
القلممب وتجنيممه فممي بعممض المواقممف علممى زوجتممه ،فممي مقابممل لطممف
ابنتممه وطاعتهمما المطلقممة لممه ،غيممر أنممه ممما كممان ليصممل إلممى ممما أفصممح
عنممه والممدها قبممل دقممائق بتات ما ً ،مهممما أطممال التفكيممر فممي تلممك المواقممف
القاسمممية التمممي كمممان يفرضمممها ذلمممك األب علمممى ابنتمممه الوحيمممدة ،إنهممما
بالفعمممل المسممملمات التمممي تمنمممع العقمممل عمممن قيممماس المواقمممف بالشمممكل
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الصمممحيح ،مهمممما بمممدى لمممه األممممر فمممي الوقمممت الحمممالي منسمممجما ً ممممع
المنطممق ،و عنممدما يراجممع يوسممف مواقممف عمممه تجمماه زوجتممه سمميجد
الالمبمماالة والتطنمميش هممي السمممة الغالبممة بشممكل مسممتمر ،باإلضممافة
إلممى تلممك المواقممف العنيفممة التممي تعممرض لهمما بفضممل أنممه زوجهمما مممن
قبل تلك األسرة اللعينة
األب الغمممممارق حتمممممى أذنيمممممه فمممممي أعمالمممممه المشمممممغول بأرباحمممممه
واسممتثماراته ،وولممده سممليم الممذي كممان أتفممه مممن أن يتحمممل مسممئولية،
وال هممم لديممه سمموى تضممييع األوقممات مممع أصممدقاء السمموء ،وزوجتممه
المغممرورة ناهممد منغمسممة فممي ملممذاتها وتقممود تلممك األسممرة بكممل فخممر
نحمممو الهاويمممة ،ولممميس هنممماك ممممن لديمممه الجمممرأة أن يمممردع حماقتهممما،
خاصممة أنهمما أصممبحت والممدة ً لحفيممد وحيممد جعممل منهمما سمملطانة ذلممك
القصر واآلمر الناهي فيه دون منازع
مرت فتممرة طويلممة منممذ ذهممب آخممر مممرة إلممى ذلممك البنمماء المنيممف حيممث
يقطممن عمممه عبممد الواسممع وأسممرته الصممغيرة ،ولكممن ناهممد زوجممة سممليم
ممما زالممت كممما عرفهمما للمممرة األولممى فممي تعلقهمما بممه ،إنهمما نمموع غريممب
من النسمماء لممم يسممتطع تفسمميره ،معرفتممه بهمما بممدأت فممي منممزل عمممه فممي
بداية حياته الزوجيممة سممكن فممي بيممت عمممه ،لكنممه لممم يلبممث سمموى أشممهر
قليلممة خممرج مممن المنممزل بعممدها والسممبب لممم يكممن سمموى ناهممد ،ولممو أنممه
أطاعهمما لمآربهمما لبقممي فممي ذلممك البيممت الكبيممر ،ولكنممه فضممل أن يعمماني
علممى أن يمممذهب فمممي متاهمممات الخطيئمممة وقمممد دفمممع ثمنمما ً ممممن شمممظف
العمميش مممع زوجتممه سممارة حينهمما ،لكنممه اآلن يعمميش فممي هنمماء وسممرور،
وقممد امتلممك عملممه الخمماف وهممو ممممتن لنفسممه العصممامية التممي لممم تدعممه
يسقط
كممان يعلممم أن ناهممد هممي مممن تقممف وراء الكثيممر مممن المآسممي التممي
حلت علممى األسممرة وخاصممة ممما بممين زوجتممه ووالممدها مممن جهممة وبينهمما
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وبممين شممقيقها سممليم مممن جهممة أخممرى ،لكممن همما هممو يكتشممف أن تحليلممه
لتمممور لممم يكممن سممليما ً تمام ماً ،فلممم يكممن لرغبممات ناهممد المشممؤومة أن
تنفممذ لمموال تواطممؤ ذلممك األب معهمما وهممذه هممي الحقيقممة المممرة التممي لممم
يسممتوعبها هممو فضممالً عممن زوجتممه الطيبممة القلممب سممارة ،إن تعامممل
ذلمممك األب ممممع ابنتمممه بتلمممك القسممموة جعلمممت منهممما لقممممةً سمممائغة،
لمؤامرات زوجة أخيها وتماديها ضدها
لكنممه اسممتطاع أن يخلممص زوجتممه مممن بممراثن تلممك األسممرة ومشمماكلها
التمممي ال نهايمممة لهممما ،وأن يخمممرج معهممما بأقمممل األضمممرار ،وعليمممه أن
يتممنفس الصممعداء هممو أيضمما ً لقراراتممه المناسممبة التممي كممان يتخممذها،
ولمموال ذلممك القممرار الممذي اتخممذه بممالخروج مممن المنممزل بعممد أن جمماءت
إليممه زوجتممه باكيممة قبممل خمسممة عشممر عاممما ً ،جممراء مكيممدة زوجممة
أخيهمما ناهممد ،لممما كممان اآلن قممد حقممق شمميئا ً يممذكر ولكممان اآلن ألعوبممة
في يد تلك الشيطانة
ممما تممزال ابتسممامة الظفممر والشممماتة التممي كانممت علممى محياهمما وهممو
يغادر المنممزل قبممل دقممائق ممملء ذاكرتممه ،يمما لهمما مممن شخصممية مريضممة
ومنحرفممة ،فعنممد دخولممه إلممى المنممزل أغرتممه بأعممذب الكلمممات ،وفممي
الحديقمممة الخارجيمممة قبمممل أن يمممدخل حيمممث يسمممتقبله عممممه ،أخبرتمممه أن
ثروتهممما قمممد أصمممبحت طائلمممة وهمممي رهمممن أشمممارته إن أراد أن يفمممتح
مشممروعا ً فهممي جمماهزة لتكممون شممريكته فممي أي مشممروع يممراه مناسممباً،
وقممد حدثتممه عممن رغبتهمما االنضمممام إلممى شممركته التسمماهمية الرائممدة
التممي ذاع صمميتها ،لممم يكممن غممافالً عممن لغممة إغممراء الجسممد األنثمموي وإن
تجاهل ذلك
لكن هممل يعقممل أن تكممون تلممك المممرأة مممن الممدهاء إلممى الحممد الممذي تبتلممع
فيممه كممل ممما تعممب ذلممك الرجممل العجمموز فممي تحصمميله لسممنوات طويلممة
وبتلممك السممهولة ،أم أنهمما العدالممة اإللهيممة ،فممذلك الرجممل العجمموز الممذي
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بخممل بالمشمماعر الطيبممة علممى فتمماة ترعرعممت فممي داره منممذ الطفولممة،
ولو بالمعنى الظاهري ،يصبح ألعوبة في يد زوجة ولده
حتممى وإن كانممت زوجتممه متبنمماة وليسممت ابنتممه حقيقممة كممما تممم إبالغممه
قبممل دقممائق ،وأنممه وجممدها علممى بمماب منزلممه وهممي حديثممة المموالدة،
وقممرر مممن قبيممل اإلحسممان تربيتهمما فممي منزلممه ،أال يسممتحق الطفممل
المتبنممى قلمميالً مممن الحنممان ،بالحممد الممذي يجعلممه يعمميش ممتن ما ً وسممليماً،
ال شمممك أن المممبخالء بعمممواطفهم فمممي االتجممماه الصمممحيح سممميكونون
ضممحية لعاطفممة مخادعممة فممي وقممت ممما ،تسممتغلهم إلممى درجممة االسممتعباد
وتتلممذذ باسممتغاللهم ،وهممذا أقممل عقمماب يجممب أن تنفممذه عدالممة السممماء
ضدهم
لممم تممنم سممارة فممي تلممك الليلممة ،وكممان عليهمما أن تحمماول الممذهاب إلممى
منممزل والممدها وكممأن أمممرا ً لممم يحممدث ضمماربةً نصمميحة زوجهمما بعممدم
الممذهاب عممرض الحممائط ،ونتيجممة لممذلك سمممعت كلمممات لممم أسممتطع أن
أبلغهمما وتممم طردهمما مممن المنممزل بطريق م ٍة مهينممة ،كممل ممما قالتممه لوالممدها
أنهمما ال تريممد شمميئا ً مممن الميممراث وأن كممل ممما تريممده أن تبقممى إلممى
جممواره لتهممتم بممه ،وتممرد بعممض الجميممل إليممه دون مقابممل ،وهممذا تممم
تفسمميره مممن قبممل نفسمميته المتكبممرة ،إنممه نمموع مممن التعمماطف الممذي ال
يجممب أن يسمممعه رجممل ثممري مثلممه ،يمتلممك مممن الثممروة ممما تجعممل
الكثيممر يقفممون رهممن إشممارته طممائعين ،ولديممه مممن الخممدام فممي قصممره
مممن يهممتم بشممئونه ولمميس لديممه الحاجممة للغربمماء لخدمتممه ،ولممم يجممدها
التوسممط بعمهمما عبممد الجبممار شممقيق والممدها نفعمما ً وعلممى العكممس مممن
ذلممك ،حمماول إقناعهمما أن ترض م لتمممر الواقممع ،وازداد وقاحممة عنممدما
لمح إليها بكلمات مهينة حول نسبها المجهول
دخلممت سممارة فممي حالممة مممن االكتئمماب وظلممت ألسممابيع علممى السممرير
عمماجزة عممن الحركممة ،وكممان مممن حسممن الحممظ أن يممتم انتقممال المقممر
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الرئيسممي لمشممروعي االسممتثماري إلممى إحممدى المحافظممات السمماحلية،
حيممممث ابتعادنمممما عممممن المكممممان سمممميكون أفضممممل للنسمممميان ولحالممممة
االسممترخاء مممن الممذكريات المرتبطممة بالمكممان ،وكنممت مسممتمرا ً فممي
تشممجيع سممارة علممى تناسممي آالمهمما ،ولكممن ممما بممين فتممرة وأخممرى كانممت
ذاكرتها تخونها ،لتنسكب دموعها بغزارة وهي تستذكر ما جرى
لممم تقتصممر خسممارة رجممل األعمممال عبممد الواسممع علممى ابنتممه سممارة
ومشمماعرها الطيبممة التممي كانممت تفمميض حب ما ً تجاهممه ،فهممو فض مالً علممى
ذلك قممد خسممر ابنما ً بممارا ً هممو إدريممس زوج سممارة ،فقممد كممان هممذا الشمماب
المجتهممد الطممموح نعممم العممون لممه فممي المهمممات والملمممات وممما أكثرهمما
فمممي حياتمممه فمممي ظمممل وجمممود أسمممرة عقيممممة كسمممليم وزوجتمممه ناهمممد،
وبممالرغم مممن االسمماءات التممي كممان يتلقاهمما مممن قبممل ولممده سممليم ،إال أنممه
ظممل مالزممما ً خدمتممه علممى الممدوام ،وكممان ملبيمما ً لنممداء الواجممب تجمماه
عمه السابق عبد الواسع في كل حين
كممان قممد مممر علممى تلممك الحادثممة خمممس سممنوات عنممدما جمماءت إلممي
سممارة لتخبرنممي أن عليهمما السممفر إلممى صممنعاء للبحممث عممن والممدها فممي
دار المسممنين ،ذهبممت معهمما وبعممد إجممراءات قانونيممة أخممذت والممدها
وعممادت بممه إلممى المنممزل ،كممان مممن حسممن الحممظ أن والممدها لممم يكممن قممد
ألغممى رسممميا ً تبنيهمما وهممذا سممهل مممن المهمممة بشممكل كبيممر ،وألول مممرة
منممذ خمممس سممنوات تعممود البسمممة إلممى وجههمما ويشممرق البهمماء مممن
محياها وتعود إلى طبيعتها السابقة
وخممالل تلممك السممنوات الخمممس كانممت الكثيممر مممن األحممداث قممد عصممفت
بتلممك األسممرة ،فممي السممنتين األولممى تممم الحجممر علممى والممدها مممن قبممل
ولممده وأخيممه عبممد الجبممار بتشممجيع مممن زوجممة ولممده ،وبعممد عممام واحممد
يممتم إدخممال أخيهمما هشممام إلممى المصممحة النفسممية إثممر األزمممات التممي
تعممرض لهمما بسممبب تناولممه للكحممول وأخيممرا ً إدمانممه للمخممدرات بتممدبير
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مممن عمممه عبممد الجبممار وزوجتممه ناهممد ،ثممم لممم يلبممث عبممد الجبممار أن
طممرد ناهممد بعممد أن اكتشممفت متلبسممة بعمممل فاضممح مممع أحممد مممدراء
الشممركة التممي كانممت يممديرها ،وذلممك بتممدبير مممن عبممد الجبممار نفسممه
المممذي ابتزهممما بفيمممديو موثمممق للفضممميحة ،أصمممبح عبمممد الجبمممار همممو
الممممتحكم الوحيمممد فمممي ثمممروة أخيمممه ،وتمممم إحالمممة والمممدها إلمممى دار
المسمممنين ،لمممم تتوقمممف سمممارة عنمممد همممذا الحمممد ،ولكنهممما أقاممممت علمممى
معالجممة أخيهمما واحتضممنت ولممده الوحيممد ،وقممد أخرجتممه مممن مستشممفى
األمممراض النفسممية ،وهممو يتلقممى الرعايممة ويتماثممل للشممفاء فممي منممزل
أخته المتبناة سارة
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اإلشاعة
ذلمك الهمس الملتهمب بمدخمان الغيظ بين المرأتين ،لم يلبمث أن تصممممماعمد
رويدا ً رويدا ً حتى اضمممطر يحيى صمممالح لسمممماعه ،رغم أنه كان المعني
بعدم وصمممول الكالم إليه لكنها طبيعة النسممماء في كتمان األسمممرار عندما
يردن إيصمممالها بطريقتهن الخاصمممة ،وكأنه ال يد لهن في األمر ،الدموع
التي سممالت من مآقي كريمة زوجة يحيى ،والكلمات الغاضممبة التي كانت
ريم تمدحرجهما تمارة بمالتوسممممل وتمارة بماألمر حتى ال يسمممممع أخوهما يحيى
الحمديمث المذي يمدور ،سممممماهم بمدوره أن يخرج يحيى الجمالس بمالغرفمة
المجاورة قريبا ً من الباب الذي ينفتح على الصمالة ،ليتسماءل مسمتفهما ً عما
يمدور بين المرأتين ،ولم يكن من بمد أن تخبره زوجتمه كريممة عمما يتم
تداوله في القرية ،أن الدكتور إبراهيم قد سمخر من محصمول هذا العام من
البن المذي قمدممه لمه يحيى من أموالمه المودعمة لمديمه في القريمة ،كمانمت كريممة
ومعهما ريم تعلممان مماذا يعني همذا الكالم ليحيى ،المذي مما إن سمممممعمه حتى
جف ريقمه وارتجفمت الكلممات في فممه وهو يخبر زوجتمه أنمه يريمد أن
يخرج إلى مقهى القرية ليمضمي بعض الوقت ولم تنفع كلمات زوجته في
ثنيه عن الخروج في تلك الساعة التي لم يعتد الخروج فيها
على عكس أغلمب أهمالي القريمة كمان مسممممتغربما ً على يحيى الخروج من
منزله بعد صمالة العشماء ،فمن عادته أن يصملي العشماء ،ثم يتناول وجبة
العشممممماء ويبقى مع زوجتمه وطفليمه ،قبمل أن يخلمد إلى النوم بماكراً ،في
المقهى تواجد علي مسمممممار زوج أخته ريم ،وخالد مهيوب ذلك الشممماب
المسممتهتر ،الذي يكن الحقد ليحيى ،لص المزارع كان يحيى قد أمسممك به
متلبسما ً عدة مرات في مزارع البن والقات ،كما كان متواجدا ً هناك األمين
الشممممرعي في المنطقمة محممد محمود ،وقمد جلس الثالثمة على طماولمة
يشممربون األرجيلة مع أكواب البن ،ما إن رأى علي مسمممار يحيى ،حتى
نهض لينضممممم إليه على نفس الطاولة ،مسممممتغربا ً من تواجده معهم على
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غير عمادتمه ،لكنمه مما لبمث أن فهم أهميمة الموضمممموع عنمدمما فماتحمه يحيى
مباشرة كعادته في الوضوح الذي كان أحد سمات شخصيته الواضحة:
-

بماعتبمار أنمك من أوصممممل الحبوب والبن إلى المدكتور إبراهيم ،أيش
كلمك بالضبط؟
شكرنا على توصيل المواد؟
من كان معك عندما رحت؟
أشار علي إلى حيث يتواجد خالد ومحمد محمود؟
وصلني أنه أبلغك عن قلة المحصول في هذي السنة!
نعم ،لكن بهدوء
أيش قلك بالضبط؟
حين هز األكياس وكأنه تكلم عن نقص المحصول...
ما اشتيش وكأنه ،قللي بالذي تكلم بالضبط إذا تكرمت؟
أظن أنمه قمال :أن المحصممممول يتنماقص من عمام لعمام رغم وفرة
األمطار في هذه السنين
بمدى وجمه يحيى شمممماحبما ً وكمأنمه قمد دخمل في غيبوبمة ،لبرهمة قبمل أن
ينهض منتفضما ً من مكانه ليرتطم بمحمد محمود الذي كان قد نهض
ليشماركهما الطاولة ويطيح به أرضما ،ثم يمضمي في طريقه غير آبه
لشيء

عاد يحيى طريحا ً على فراش المرض ،ال يشمكو من شميء محدد ،لكنه ال
ينام وعيناه متسمرتان إلى السقف ،بينما غزت الحمى جسده النحيل
لم يكن خمافيما ً على صممممفيمة أم يحيى مما ألم بولمدهما ،ولم يكن سممممواهما التي
سمموف يحكي لها كل ما ألم به وعصممف بهدوئه واسممتقراره ،كانت والدته
تعرف سممر الداء وأين يكمن الدواء ،لذلك سممافرات إلى أخيها إبراهيم في
صممممنعماء تسممممتجمديمه زيمارة ولمدهما يحيى ،ألنمه الوحيمد المذي يملمك العالج
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النماجع لحمالة يحيى التي اسممممتعصممممت على الطمب ،ولم يأت األطباء فيها
بشيء جديد
من سممموء حظ األم التي كانت عالقتها بأخيها إبراهيم من أروع العالقات
األخوية أنها وصمملت إلى منزله في أسمموأ لياليه عبر تأريخه المهني ،فقد
قضت بين يديه عصر ذلك اليوم في عملية جراحية فاشلة إحدى الطفالت
في خطأ طبي تافه بالنسممبة لبروفيسممور مثله ،كان قد أغلق باب مجلسممه
عليه ،مطالبا ً أسرته عدم فتح ذلك الباب ،مهما يكن األمر ،وبعد أن شرب
جرعمة من أقوى جرع مضمممممادات االكتئماب ،قرب إليمه كوممة من أجود
أعواد القات وأثمنها ،وبين معسممل الشمميشممة حل البانجو بجرعات ثقيلة،
وعنمدمما اقتحممت عليمه أختمه خلوتمه ،كمان من الصممممعمب عليهما تمييزه بين
سممحب الدخان ،ولكان األمر سمميبدو مسممتغربا ً بالنسممبة إليها في الظروف
الطبيعية ،لكنها في تلك المناسممممبة لم تبا ِل ،ألقت بنفسممممها بين يديه تعانقه
وتقبلمه ،وهو لم يزد في ردة فعلمه من أن أزاحهما جمانبما ً بكمل برود ،بينمما
واصممل تدخينه لترجيلة ،وبينما كانت تشممرح له بحرقة معاناة ولدها من
القهر الناتج عن كالمه حول المحصمول لهذا العام ،وعن انعدام المشمتقات
النفطية وارتفاع أسمممعارها الجنوني ،وبالتالي ارتفاع أسمممعار مياه الري،
واصمل الدكتور إبراهيم غير آبه بحديث أخته ،حتى جاءته صمرختها على
هيئة استغاثة:
 أرجوك يا أخي اسمعنيحدق إليها كالمخبول في برود غير طبيعي لدرجة أنه أخافها:
 وقلتي أنمه مريض من القهر ،وعيموت ألني قلمت إنمه المحصممممولقليل هذي السنة ويش فيها لو تكلمت كذا وقهقه ضاحكا ً
 الناس في القرية بيتكلموا بإشاعات ويزيدوا في الكالم -وما دخلي أنا بقريتكم الملعونة قد نسيت ذولك الحثالة من زمان
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 يا اخي.....أشار بيده في هدوء
 اسمممعي يا اختي ما عاد أشممتي اسمممع وال كلمة ،والسممفر معش إلىالبالد هذي الساعة لو تحلمي ،وال عاد أشتي أسمع صوتك
في الظروف العماديمة ،كمانمت أم يحيى من الخبيرات في تلطيف النفوس،
مهممما كممانممت نممافرة ،لكنهمما في هممذه اللحظممة فقممدت حكمتهمما ربممما ألن
الموضمموع مصمميري بالنسممبة إليها ،وسمميكون الشممر حتميا ً عندما تخون
الحكيم حكمتمه المعتمادة ،وهمذا مما حمدث في تلمك الليلمة الرهيبمة تممامماً ،لقمد
نهضت أم يحيى واقفة وغيرت من أسلوبها مع أخي ِها
 أيها الملعون إن ولدي يموت بسمببك ،وأنا لن أسمامحك ما حييت إذاما جرى له شيء
نهض الدكتور إبراهيم واقفا ً في نشماطية غير معتادة ،وهجم على أخته
ليجرها من يدها ،ويواصممل سممحبها حتى يقذف بها خلف أسمموار داره
مع كم هائل من الكلمات البذيئة
عاد علي مسمممار مع عمته صممفية وزوجته ريم ،وبفضممل تكنولوجيا
التواصمل الحديث ،كانت األخبار قد سمبقتهم إلى القرية حول ما جرى،
لذلك كان استقبال صفية في منزلها حافالً بالدموع واأللم
لم تجم ِد محماوالت األم دفع األلم والمعماناة عن ولدها نفعماً ،على رأسممممه
جلست طوال يومها وليلها تحاول التخفيف عن معاناته لكن دون فائدة
كمانمت العالقمة بين المدكتور إبراهيم ويحيى عالقمة وطيمدة منمذ الطفولمة،
وتوطمدت أكثر حتى أصممممبحمت أخويمة بينهمما منمذ توفي والمد إبراهيم
ليسممتحوذ عمه األكبر على كل األموال التي خلفها والده ،لينتقل للعيش
عنمد أختمه صممممفيمة أم يحيى وعمره لم يتجماوز الثمامنمة ،بينمما كمان يحيى
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في الخمامسمممممة من العمر رأى في إبراهيم أخيمه األكبر ،وكمان يحيى
بمثابة األة األصممغر إلبراهيم يهتم به ويعطف عليه ،أصممبحت صممفية
بمثابة األم ألخيها الصمغير إبراهيم خاصمة أن والدتهما كانت قد توفيت
في اللحظة التي انطلقت فيها صرخة إبراهيم إلى الوجود
بعد سمممنوات عندما أكمل يحيى المرحلة الدراسمممية األسممماسمممية توفي
والده ،وكان عليه أن يتوقف عن الدراسمممة ،ليعمل في الزراعة ويوفر
ألسرته احتياجاتها المعيشية
واصمل إبراهيم تفوقه ونبوغه الدراسمي ،ليحصمل على منحة في الطب
إلى إحدى الدول األوروبية ،ومع تحسمن وضمعه المادي هناك ،أرسمل
األموال إلى يحيى الذي قام بفتح ملف القضممممية ضممممد عمه المتسمممملط
لينتزع حصة إبراهيم من تركة والده ،كانت كبيرة جدا ً تحوي المزارع
الشممماسمممعة باإلضمممافة إلى األموال الكثيرة ،وقد أبقى إبراهيم مزارعه
تحت تصرف يحيى مع حصة شقيقته صفية
بكمل أممانمة وإخالف أدار يحيى أموال إبراهيم وكمان يعطيمه حصممممتمه
كاملة ويرفقها سمنويا ً بحسمابات دقيقة ،بعد أن أصمبح دكتورا ً مشمهور،
لم يكن إبراهيم محتماجما ً لتموال التي كمانمت تمأتيمه من القريمة وطمالمما
أصمممر على يحيى أن يبقيها لسمممد احتياجاته إكراما ً ألخته وأمه الثانية
صممممفيه ،التي كان لها فضممممل تربيته ،لكن يحيى المشممممهور بنزاهته
واسممتقامته كان أكثر إصممرارا ً منه أن يوصممل إليه حصممته كاملةً غير
منقوصة
رغم فمارق السممممن البسمممميط بينهمما ،كمان يحيى يعتبر إبراهيم مثلمه
األعلى ،ولمذلمك فقمد كمان يكن لمه احترامما ً وتقمديرا ً عظيمماً ،ولم يكن من
السممهل عليه أن يسمممع تلك الكلمات ،التي تم نقلها إليه وتداولتها ألسممنة
أهل القرية فأكثرت من اللغو فيها
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لم يطل بيحيى المرض بعد عودة والدته من صمنعاء ،فلفظ أنفاسمه بين
يمديهما وغسمممملمت جثممانمه بمدموعهما ،أيقظمت أنماتهما الثكلى على ولمدهما كل
من في قلبمه بعض رحممة من أهمالي القريمة ،فكمان ممأتمما ً قمل نظيره في
تلك النواحي من البالد ،حضمر الجنازة من المناطق المجاورة فقد كان
يحيى صماحب خير ومعروف ،وله ماض مشمرف من االسمتقامة ونقاء
القلب وصفاء السريرة
ومما زالمت لعبمة األقمدار مسممممتمرة ففي نفس اللحظمات التي كمان يحيى
يلفظ أنفماسمممممه المنهكمة ،وصمممممل خمالمه إبراهيم إلى القريمة مع بعض
أصممممدقمائمه معتمذرا ً نمادمما ً على فعلتمه التي اقترفهما دون وعي مع أختمه
صمفية ،لم توافق أخته التي سمقطت طريحة الفراش على رؤيته فضمالً
أن تسمامحه ،وقد بقي في القرية ثالثة أيام ،قبل أن يغادر عائدا ً أدراجه
إلى صنعاء في حزن عظيم
عشمرون يوما ً كانت الفارق بين أن ودع يحيى هذه الحياة قبل أن تلحق
بمه والمدتمه منهيمة كمل آالمهما وحسممممراتهما عليمه ،جمددت القريمة أحزانهما
لكنها لم تتوقف عن إشماعاتها حول ما يجري ،وكالعادة البشمرية الدنيئة
في القمدح عنمدمما تحول يحيى إلى لص في حيماتمه من خالل إشمممماعماتهم
وتفسمممميراتهم المضممممللمة لكلممات المدكتور إبراهيم العمابرة ،هما هم بعمد
رحيلمه مكلومما ً مغبونما ولحماق والمدتمه بمه ،بمدأوا مرحلمة جمديمدة لتحميمل
إبراهيم كل ما حدث ،متذكرين فضمائل يحيى التي تناسموها في حياته،
وقد سماعد األهالي على إثراء اإلشماعات ،وصمول الدكتور إبراهيم من
صممنعاء القرية وحيدا ً تاركا ً أسممرته وراءه ،منزويا ً عن رؤية البشممر،
ولم تكن سمممموى ريم ابنمة أختمه صممممفيمة تمذهمب بين الحين واآلخر
لالطمئنان عليه
تحدث الكثير من األهالي عن رؤيته طوال الليالي جالسا ً يمضغ القات
على قبري يحي ووالدته صممفية  ،وعندما تشممرق الشمممس يختفي عن
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األنظار وال يراه أحد ،لم يطل الوقت حتى اسمتيقظ األهالي على فاجعة
تردي خمالمد مهيوب من أعلى قممة جبليمة في المنطقمة ،وبمالرغم من
صمعوبة تضماريس تلك المنطقة التي وقع فيها الحادث ،إال أن العارفين
لطبيعة خالد كانوا يجزمون أنه طوال حياته كان يسمتهويه البقاء هناك،
وال يوجد أكثر منمه خبرة ً بتلمك المنطقمة ،ويسممممتحيمل أن يكون ما جرى
حمادثما ً وإنمما بفعمل فماعمل ،بينمما تحمدث بعض األهمالي أنمه في أيماممه
األخيرة كان يسامر الدكتور إبراهيم ،الذي أصبح رفيقه األثير
ازدادت اإلشمممماعمة بين أهمالي القريمة انتشمممماراً ،ومعهما ازداد إقبمالهم
وخاصمممة الصمممغار منهم على تناول القات ،وحاجة اإلشممماعة للظالم
صار يستدعي منهم أن يذهبوا في الليل إلى القفر الموحش ،حيث يبدع
خيال االنسمممان نظم مرثيته وتجسممميم أحزانه ،وعبادة بؤسمممه ،لقد جن
الكثير من أبنماء القريمة ،ومن لم يفعمل كمان يتحمدث عن ذلمك المجنون،
الذي أصممبح كابوسمما ً يؤرق أهالي القرية ،كان يقوم مع األشممباح التي
ترافقممه بممإتالف القممات والثمممار للمزارعين ،وال يسممممتطيع رادع أن
يردعهم ،ولم يكن هناك من يصمدق أو يكذب روايات جمة حول أشمباح
الليل التي تنتشمر عندما يحل الظالم ،وذلك األنين الذي كان يسممعه كل
من يمر من المقبرة ،إنمه أنين ممتزج بين القهر والثكمل ليحيى وأممه،
وشممممبح يضممممع نظارة على عينيه يقف على القبرين متسمممممرا ً حتى
الصمباح ،اإلشماعات كتنت تنتشمر أن مجنونا ً بنظارة طبية أنيقة أصمبح
زعيما ً فعليا ً لتلك المناطق والنواحي ،واآلمر الناهي دون منازع.
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الراقصة
في إحدى أفخم الشقق السكنية ،وفي أجمل المدن العربية ،بدأت أجمل
الراقصات وأكثرهن إغرا ًء وإثارة في أداء مهام وظيفتها بكل جدارة،
والجمهور لم يكن سوى رجل واحد يتربع على تخت ،يتابع بكل حواسه
المتحفزة ذلك الجسد البض وفتنته الباهرة ومرونته المثيرة في االنتقال بين
مختلف فنون الرقص العالمي التي تجمع بين الشرق األصيل وإبداع
الغرب الجميل ،وما بين مهارة األداء وجمال الجسد المثير ،لم تتوقف
عيني علي طه عن مسح المشهد بكل تفاصيله ،فجأة أشار لها بالجلوس
على التخت المقابل المجاور ،أطاعته في صمت ليناولها كأس شراب
فاخر ،أخذت الكأس لكنها قالت في لهجة تحمل في طياتها تحذيرا ً مبطنا ً
وبأسلوب ال يعكر صفو الجلسة الجميلة
 أنا هنا للرقص ،وليس أكثر ال بأس من فترة استراحة للكالم إذا لم تمانعي ،وال شيء سيحدثهنا إال بالتراضي
بالرغم من أنه كان قد ابتلع الكثير من النبيذ ،إال أنه لم يمانع من شرب
الكأس الذي ناولته بيدها دفعة واحدة
ت فاتنة ولديك موهبة رائعة ،وفي هذه الليلة أنت ضيفتي،
 أن ِوسنعتبر هذه الليلة تأهيلية للتعارف لليلة القادمة التي سنقضيها
سويةً ،في أفخم جناح فندقي في الشرق بمناسبة أعياد الميالد
المجيد
ت أيتها الفتاة؟
 من أين أن ِضحكت بخبث وهي تجيب:
 سؤال تقليدي للتعارف ،اشرب هذا القدح ،إنه فعالً الوقت المناسبللتعارف
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 لقد شربت كثيرا ً هذه الليلة سيكون األخير أعدكوبعد لحظات صمت
-

لماذا ال يحدث العكس وتبدأ التعارف أنت وتعرفني بشخصيتك
الجذابة أيها الكهل الوسيم؟
ال بأس ،أنا من بالد ملعونة لذلك لقبوها بالد السعيدة
ال شك أنك أحد أعالم السعادة في بالدك
تجاهل سخريتها وهو يرد
بلى ،فأنا أحد أبرز تجار السالح
ولذلك فال شك أنك من أبرز األثرياء ،في تلك البالد المنكوبة
بالحروب

التقطت الكأس من يده المتهالكة
-

يبدو أنك قد شربت أكثر من الالزم
ال أعتقد أن هذه هي المشكلة ،فأنا متعود على شرب األكثر من هذا
النوع
أخذت يده تمسدها ،بينما بدى هو كمن فقد القدرة على الحركة
دعك من أمري ،وحدثيني عن نفسك؟
ِ
نعم إنه الوقت المناسب للحديث ،فأنا من نفس بالدك السعيدة،
لكنني من الضحايا ولست من طبقة األثرياء
عجيب
وما العجيب في األمر

فجأة التفتت إليه بحدة:
 إني أستغرب لذاكرة الرجال الضعيفة عكس ما يقولون ،هلصحيح أنك لم تعرفني حتى اآلن؟ فأنا لم أتنكر حتى!
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-

-

-

حدق فيها متسائالً وعيناه تزيغان بتشتت
ت أيتها الفتاة هل أعرفك من قبل
فعالً من أن ِ
بالطبع معرفة حقيقية ،قال وهو يهز رأسه
كال ال أستطيع أن أتذكرك
هل تعرف حمود غانم
نعم لقد كان من أعز أصدقائي
أنا ابنته لمياء
هل يعقل...
عندما استشهد والدي في تلك العملية االنتحارية التي كنت أنت
العقل المدبر لها ،كان عمري حينها خمس سنوات ،عشرون عاما ً
مضت وانقضت تماما ً
تبدين أصغر من عمرك بكثير
أيها الوغد لقد كنت صغيرة فعالً عندما بعتني لذلك الرجل ،عشر
سنوات هل تعتقد حينها أنني كنت أعرف ماذا يعني الزواج
لقد نفذ والدي تلك العملية وضحى بنفسه في سبيل هدف مشترك
سامي لكم جميعاً ،وقد أوصاك برعاية أسرته ألنك كنت من أقرب
الناس إليه ،لكنك خنت األمانة ،ما زالت صرخات أمي تهز كياني
وهي الوقود التي تسعر في نفسي االنتقام طوال السنوات الماضية
أيها الحقير ،لقد كنت زائر الفجر المريب ومقابل تلك الشقة الحقيرة
التي استأجرتها لنا في تلك المنطقة النائية ،كان اقتحامك واغتصابك
لوالدتي عند الفجر ،وأناتها المصحوبة باللعنات ،ال يفصله عني
سوى جدار ،ال أستطيع البكاء لقد تحجر قلبي ،وهذا أقسى ما مررت
به ،ربما ستعود مشاعري بعد أن أراك صريعا ،وضحكت ضحكة
هستيرية ،لقد وضعت لك مخدرا ً في الشراب معه لن تقوى على
الحراك
ت هنا إلى هذا النفوذ والقدرة
حسناً ،لكن أخبريني كيف وصل ِ
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 لقد كان ذلك الرجل الذي تزوجني كريما ً معي ،عشت معه أجملحياة في قصره الذي خصصه لي وقد استمتع معي ولم يعرف أحد
من أهله أنه قد تزوجني ،وعندما قضى نحبه بعد خمس سنوات كان
قد ترك لي ثروة طائلة ،وبحسب االتفاق بيني وبينه كان علي أال
أخبر أحدا ً أنني زوجته ،خاصة وأننا لم ننجب و قد أعطاني أكثر
مما استحقه في الميراث ،كان ذلك الرجل رغم تدينه الشديد إال أنه
يحب الرقص بكل أنواعه ،وبحسب مركزه ،لم يكن يستطيع أن
يحضر إلى المراقص ،وقد شجعني على تعلم الرقص حتى أتقنته
وكان يأتيني بأفضل المدربات في فن الرقص ،ولم أبخل على ذلك
الرجل الذي أسعدني وبذلت كل ما في وسعي لتعلم الرقص وإمتاعه
بما تعلمته ،وبعد وفاته قمت بإنشاء معهد لتعليم الرقص ،وأنا ال
أرقص في المناسبات العامة ،ولكن لشخصيات محددة على مستوى
عال جداً ،وقد استخدمت جزءا ً من الثروة التي كونتها باإلضافة
للميراث الذي وصلني من زوجي للوصول إليك ،فأنا تلك المرأة
التي تقوم بالتعامل معها لتمويل مشاريعك الخيرية في بالدك ،لقد
بنيت المساجد والمعاهد الدينية ،وأعتقد أن هذا سيغفر لي ما سأفعله
بك أيها الوغد
وبينما كانت في ذروة انفعالها ،أشار لها بكل برود بالهدوء ،لكنها
أشارت إليه بلغة التهديد والوعيد
-

لست في مقام إصدار األوامر أيها التافه
اهدئي وتعلمي كيف تنصتين مثلما أنصت أنا إليك
أيها الحقير وماذا لديك أكثر لتقوله ،فأنا أعرفك وأعرفك تأريخك
وكل حياتك السافلة كسفالة.....
أشار إليها بكل صرامة لتصمت ،وقد اختفت مالمح االنهاك وحلت
محلها الصرامة ،إلى حد شعرت بالقشعريرة تجتاحها
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 يفترض بك أن تكون متيبسا ً وال تستطيع الحراك ولذلك يجب أن تسمعي فأنا في أحسن حال وعليك أن تستعديلسماع مالم تتوقعينه
امتقع وجهها وتحول إلى اللون الوردي ،قبل أن يواصل:
-

-

-

-

-

-

ت عنه هو معلوم عندي وكل أوراقك مكشوفة ليس
إن كل ما تحدث ِ
عندي فقط ولكن عند الكبار الذين يطالبون بتصفيتك ،لقد أصبحت
مزعجة بالنسبة إليهم وقد أوكلوا لي مهمة تصفيتك يا عزيزتي،
منك ومني ولسنا سوى أدوات في مالعبهم
إنهم أكبر ِ
أنت تكذب أيها اللعين ،أنا امرأة أتمتع بنفوذ كبير ،ولي عالقات
كبيرة مع أشهر السياسيين العالميين ،وليس على المستوى المحلي
واإلقليمي فحسب
هدئي من روعك فاللعبة أكبر مما تتوقعين والسياسيين أنفسهم
أقزام في لعبة االستخبارات ،وكل ما ستحظين به هو تعزية على
صدر كبريات الصحف العالمية ليس أكثر
لن تستطيع أن تزعزع ثقتي بنفسي أيها اإلرهابي اللعين ،فأنت
مطلوب وقد أصبحت على رأس القائمة
أنا لست مطلوبا ً ألني على رأس قائمة اإلرهاب ،ولكن ألنهم
أصبحوا يشكون في والئي ،ألني لم أعد طوع بنانهم بالشكل
المطلوب ،ولذلك فقد أوعزوا لي بالقيام بهذه المهمة شخصيا ً
أية مهمة تعني
ت تشكلين خطرا ً عليهم ،وهذه المهمة
مهمة تصفيتك ،ألن ك أصبح ِ
بالنسبة لي ستكون بمثابة إعادة الوالء لهم واألمور إلى مجاريها
بالنسبة لي
فلتضحك بهذا الكالم على غر ساذج غيري ،أما أنا لن تنطلي حيلك
علي
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وبينما كانت تبحث في حقيبتها عن شيء ما ،أمسكها من يدها بقوة
-

-

كنت آمل أن أجد امرأة واحدة عبر مسيرة حياتي ال تتمتع بالغباء
الكافي ،لكن يبدو أن هذا محال
لكن أال يفترض بك أن تكون مخدراً ،لقد أعطيتك عقارا ً قوياً،
وبجرعة مناسبة يفقدك السيطرة على أعضائك
وبالمناسبة أستطيع أن أذكر لك اسم العقار ومن أي صيدلية
اشتريته ،وأي طبيب تافه وصفه لك ،وبالتوقيت أيضاً ،وأصبحت
لهجته أكثر حزماً ،أال يكفي هذا لتعرفي أن أقدامك على منصة
اإلعدام ،لقد أخذت المضاد المناسب ،كل خطواتك محسوبة ،وأنا
هنا إلنقاذك
دست رأسها بين يديها وانتحبت ،ولكن كيف سأعرف أنك فعال
ستنقذني ولست جزءا ً من المؤامرة
ت في هذه اللحظات ،والقرار السليم
هذا يعتمد على ما تقررينه أن ِ
يعتمد على ذكائك ،كالنا مطلوب وال فرق بيني وبينك ،لكني أدرك
ت الغباء ،لقد كنت مجرما ً نعم ،وقد مارست
هذا بينما تواصلين أن ِ
الكثير مما كنت أعتبره في صالح الدين ،وهو يخدم أجندة خارجية
ضد بلدي ،لكنني في اللحظة التي أفقت فيها بعد أن جندت المئات
لهم وفي خدمتهم ،إذا بهم يختطفون حفيدي ،إلجباري على العودة،
لقد كانوا متفوقين علي ألني كنت واثقا ً بهم ،لكني أعدت ترتيب
أوراقي في الفترة األخيرة ،وكل ما أرجوه منك أن تثقي بي ألنه
ليس لديك خيارا ً آخر ،وقد أعطيتك من المعطيات ما يكفي

بعد برهة قصيرة
 -حسنا ً ما المطلوب مني؟
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-

-

-

-

أوالً أن تواصلي استمرارك في لعب الدور وكأن شيئا ً لم يكن ،ثانيا ً
عليك أن تعلمي أن هناك فرصةً للنجاة وقد عملت على هذا األمر
ولكنه يعتمد عليك ،هل اتفقنا؟
وهل لدي خيار؟
إذا ً فلتعلمي أنني عملت إلى دعوتك إلى هذا المكان دون علم منهم،
لكنهم بالرغم من ذلك يعرفون
وهل هذا لغز أم ماذا!؟ لقد جننت وأنت تزيدني جنونا ً
إحدى القواعد التي تعلمتها في حياتي غير االعتيادية هو أن
السلوك الطبيعي تماما ً والرضوة لتوامر الحرفية يعمل على
الشك وجلب المتاعب أكثر من سلوك غير طبيعي مدروس،
ال أفهمك
ولذلك استطعت أن أحصل على المعلومات الكافية ألدعوك إلى
ت الدعوة مباشرة ،تأكدت من المعلومات
هذا المكان ،وعندما تقبل ِ
التي زودوني ،ومفادها أنك تعملين على محاولة قتلي ،لكن ماال
يعلمونه هم أني أعلم أنهم يعرفون عن هذه الدعوة ،وأنهم حاليا ً
يراقبوننا
ماذا تقول أيها السافل؟
نعم لقد استأجرت هذه الشقة بشكل سري وقد عملت شخصيا ً على
أن يعرفوا عنها فباألمس بت هنا ،ولم يكن شيء قد حدث لكنني
عندما عدت اليوم ظهراً ،وجدت أنهم قد وضعوا كاميرا مراقبة خفية
بشكل ذكي ،من الصعب اكتشافها ،لكنني فعلت ،ولذلك قمت بعمل
الديكور بهذا الشكل ،الكاميرا ،وراءنا وبما أن هذه الكراسي
السريرية التي نجلس عليها مرتفعة فهم لن يرونا في استراحتنا هذه،
ويجب عليك أن تطمئني فجميع الغرف في الشقة ال تحتوي على أية
كاميرا ،على عكس الجناح الذي تم حجزه لنسهر فيه في الغد ،لذلك
ت وعلينا
يجب عليك حاالً أن تنهضي لتواصلي عملك بشغف كما كن ِ
120

بعد ساعة من اآلن أن نأكل الفطور الشهي المعد ،وأن ندخل بعدها
إلى جناح النوم ،وهناك سأخبرك بتفاصيل الخطة للنجاة ،هيا
أرجوك ،الوضع يعتمد عليك وال داعي للعواطف
انتشلت المسدس الكاتم للصوت من حقيبتها ووجهته إلى رأسه المتدلي،
ونظرت إلى وجهه الشاحب ،قبل أن تقول
 هل تعلم أن من سوء حظ المرء بل وتعاسته أن تأتيه الفرصة ضداألشخاف المطلوبين ،لكن بعد أن يتغيرون ويتحولون إلى جانبه،
بينما كان ماضيهم بالنسبة إليه إجرامي سخيف
أعادت المسدس إلى الحقيبة ونهضت في خفة لتركع فوق رأسه،
وتحتضن وجهه بيديها وتمتص شفتيه بعمق ،قبل أن تهمس في أذنه
 شكرا ًلتواصل هز جسدها المثير بشغف أكبر
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قصص قصيرة جدا
ق.ق.ج
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رحيق
منذ تذوقت شممفتيها ،لم تعد جدتي تشممكو من سممرقة العسممل في مزرعتها
لتربية النحل ،أصمممبحت تحدق إلي بعينين يملؤها اإلشمممفاق ،مذ كشمممفتني
متلبسا ً أمص الرحيق بجنون من ثغر ابنة الجيران

123

زهو
منذ ذلك المسماء الذي ارتطم بعينيها ،لم يعد الفضماء يتسمع له ،ورأسمه يدق
في جدار السماء

124

جحيم
 أنت ال تخاف الجحيم كال لقد عشت حياة أسوأ من الجحيم وقد تعودت ،وطالما أنني أتمتعبموهبة التعود فأنا لن أخشى من شيء

125

تعب
 لماذا االصطدام دائما ً ،لقد تعبت عليك يا صممديقي أن تعيد النظر في مواصممفاتك للطيبين وأنصممحكأن تخفض من سقف توقعاتك من البشر أيضا

126

مثالية
 أليس بإمكاننا أن نكون أسوياء -في هذه الحالة ستدوم األحزان إلى ماال نهاية

127

استثمار
-

انتبه أنت تدوس على جرحي
عذرا ً ،ماذا اآلن
إنه موضع آخر ،لكن هل يجب عليك أن تدوسني ،آه لقد جرحتني
حسنا ً إنها منطقتي سأستثمر فيها

128

حصار
 األوغاد لقد أحكموا الحصار حولنا وما الحل -علينا أن نعيد النظر في كلمة نأوغاد)

129

-

العالم اآلخر
أمي ممازالمت تلمك الكوابيس تراودني في همذا العمالم الجميمل ،رائحمة
الغاز تمت أنفي أنهض من نومي مذعورة ،أنا في حاجة إلى والدي
يا ترى ماذا يفعل اآلن
إن والدك قد خاننا .ولم تكن قصمممة انتقاله المفضممملة عبر الرصممماف
بديالً للغاز سوى حيلة للبقاء في ذلك العالم
ال تظلميمه يما امي ربمما توجمب علينما مسمممماعمدتمه للحماق بنما وإنقماذه من
ذلك المكان الكئيب
وماذا تقترحين يا صغيرتي
حسمنا ً بما أننا نسمتطيع أن نتخاطر مع األطفال فقط في ذلك العالم علي
أن استفيد من عالقتي الحميمة مع جاري السابق عالء
بعد يومين كان عالء ووالدته يعيشمان معهما في ذلك العالم الذي انتقال
إليه
وفي خالل عام كان هناك الكثير من األطفال وأمهاتهم لديهم
ماذا يفعل والدك يا طفلتي ولماذا لم يلحق بنا
إنه لم يعد يسمممتطيع لقد تم القبض عليه ،وهو اآلن في زنزانة انفرادية
بتهمة اغتصاب األمهات وقتلهن مع أطفالهن
اللعنة ماذا يفعل ذلك المعتوه
وهمل تصممممدقين كلمما يقمال في ذلمك العمالم المجنون يما أمي؟! إنمه فقط
يوفر لهم مكانا ً أكثر جماالً وأمنا ً أال تدركين ذلك.
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روح جميلة
في غمرة نشوتنا الساخرة تساءلت صديقتي الفيلسوفة هامسة في أذني:
 إني ألعجمب كيف اجتزت همذه المراحمل من العمر ومما زلمت تحمملروح المرح والدعابة مع نقاء الفكر وسمممالمة الصمممدر ،األوغاد وما
أكثرهم من حولك وفي كل ممرات حياتك ،كيف نجوت وال ندوب؟!
بعد تنهيدة حارة:
 ومن أخبرك يا صديقتي أنه ال ندوب ،إنها كثيرة وال تحصى لكنها فيأسفل حذائي
ضمحكت صمديقتي بمرح طفولي ثم جنوني وغرقنا معا ً في ضمحكة رددت
صداها أعماقنا الثائرة

131

سقوط
ثم رأى فيما يراه النائم أنه على وشمك السمقوط ،قبل أن يسمتيقظ ليجد نفسمه
في قعر السقوط نفسه

132

جنون
ولم يكن أمامه سمموى الجنون ليسممتعيد عنفوانه الالشممعوري ،وليربت من
جديد على هزائمه اللذيذة دون أن يشعر به أحد سواها

133

متاهة الزمن
على حمافمة الوقمت ،التقط أنفماسممممه المنتشمممميمة متسممممائالً :يما ترى كم بقي
للوصول؟!!!

134

حقد طبقي
لو كنت إلها ً لما عاقبت األثرياء الجشعين بأكثر من جعلهم متسولين في
الجنة
ما رأيك يا صديقي في هذا العقاب؟! أال يروق لك كخيار أفضل من
الجحيم
وكانت غمزة طرفها الجميل وابتسامتها المميزة في سخريتها الالذعة
تكفي ألعرف المقصود من وراء كلماتها وأنني أحد أهدافها وألصب
حمم غيظي عليها:
عليك اللعنة أيتها اليسارية الطبقية الحاقدة

135

توقيت
وعندما حان الوقت المناسب كان المناسب قد فقد ذاكرته تماما ً

136

تزامن
قبل أن يدرك اللحظة المناسبة ،استرعى انتباهه فوات األوان

137

خيانة
أفاقت من صدمة الخيانة ،لتغرق في خيانة الصدمة من جديد

138

ضياع
في النظرة األولى إلى عينيها ،العابقتين بميالد رياحين النور ،أزهر قلبه،
وفي الثانية فقد ذاكرته ،وما بينهما سرق عمره.

139

نبل
وهال حدثتني يا صمممديقتي عن اجتماع العظمة والنبل اإلنسممماني في ذلك
الرجمل وزوجتمه اللمذين أنقمذا البلمدة بكرمهمما ،لقمد أخبروني أنمك الوحيمدة
التي تعرفين القصة كاملة
حسنا ً يا صديقي:
بدأت القصممة في الماضممي ،لقد كان صممبيا ً وكان أحد المهمشممين الفقراء
ولمذلمك فقمد عزم على الرحيمل بعمد أن يئس من أن يكون مقبوالً هنما في همذه
البلدة ،فذهب إلى صديقته الوحيدة التي كانت تحمل أنبل قلب ليودعها:
-

أنا راحل نحو البعيد وقد أعود وال أعود ،الوداع
لماذا
ألبحث عن ظلي
ولماذا كل هذا العناء
ت تعلمين لم يقبل بي أحد ،الجميع دون اسممتثناء طردوني ،ال كرامة
أن ِ
لي بدون ظل
أنا أقبل بك ،وخطت نحوه وامتزجا في عناق حميمي ،وعندما مشمممى
كانت هي ظله

140

ألم
بأسى نظرت األم إلى طفلها الذي يتلوى من األلم:
ال عليك يا صممممغيري ،ال مزيد من األلم بعد اليوم ،سممممينتهي كل هذا
الوجع بجرعمة واحمدة ،أغمض عينيمك فقط ،وسممممكبمت في فممه جرعمة
الدواء المضاد لاللتهابات غير الستيرويدية نإيبوبروفين)
بهذه الكلمات القليلة اختصممرت القضممية التي كان يتصممفحها عضممو
النيابة الجزائية المتخصممصممة والتي تحولت إلى سمملسمملة جرائم هزت
الضممير اإلنسماني ،فقد مات الطفل الوحيد لتلك األسمرة نتيجة شمرقته
بمالمدواء ،وقتمل األب األم قبمل أن يجن ،بعمد أيمام قليلمة وجمد المجنون
الذي كان يجوب الشمموارع ليتسممول الناس مناديا ً باسممم طفله وزوجته
ممزق األعضاء واألحشاء.

141

المجد

-

عندما رآه بادره مسرعا ً فوق سيارته الفارهة بينما كان هو يمشي
راجالً على قدميه
كيف حالك يا صديقي وزميلي القديم
أهال
أتابع كتاباتك وشخابيطك ،لكن ما زلت أشفق عليك وكما يقولون
المجد ال يؤكل خبزا ً ،حتى السيارة ال تملكها
إن أردت وظيفة فخذ كرتي فيه رقم تلفوني الخاف
ال ،شكرا يا صديقي ،أنا مقتنع بما أنا فيه ،فلتتركونا وشأننا مع المجد
ولكم أن تنعموا بالتخمة والحمامات اإلفرنجية

142

وردة
-

ال أستطيع أن أعيش بنصف قلب
ال خيار أمامك..
بلى
ماذا ستفعلين
سأطفئ النصف اآلخر
وسقطت وردة
.
.
.
ودمعتان

143

ندبة
بعد أن تأملت وجهها في المرآة ،التفتت في حدة إليه
-

-

يا للهول ما هذه الندبة على جبيني؟
ال تقلقي يا عزيزتي هذه الندبة هو أثر الرصاصة التي نقلتك إلى هذا
العالم الجميل ،وهي ثمن االنتقال من ذلك العالم الكئيب إلى هذا العالم
الرائع ،حيث نستطيع أن نحقق أحالمنا
آه لماذا لم تخبرني أن هذا التشوه سيحدث؟
وماذا كنت ستفعلين؟
أختار طريقة أخرى لالنتقال ،حتى ال يتشوه وجهي

اقترب منها ،وبيديه الحانيتين ،تحسس خديها وهو ينظر إلى عينيها
الجميلتين
 أنا هو الوحيد من يهمه أمر هذا الوجه الجميل ،ومازلت أراه كمانظرت إليه في أول مرة ،لوحة إبداع ال تنتهي عجائبها
ابتسمت في حياء ،بينما واصل حديثه:
 علينا أن نهتم بشئوننا الخاصة ،ومالم نكن قادرين على تحقيقه فيذلك العالم ،يجب أن نهتم به هنا ،سيكون االهتمام بالزواج أولويتنا،
وهذا ما ضحينا من أجله لننتقل من ذلك العالم المأفون
بعد أن المست شفتاه تلك الندبة على جبينها في حنان ،نظرت إلى الندبة
الصغيرة على جبينه:
 أتمنى أن يكون في هذا العالم طبيب تجميل بارع ،لن نتزوج قبل أننخفي هذه الندب ،أريد أن أنسى ذلك العالم تماماً.
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