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 المقدمة

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

"إف الحمػػد ن نحمػػده ونسػػتعينو ونسػػتػفرهب ونعػػوذ رػػان مػػف شػػرور أنفسػػنا ومػػف 
ل لوب ومف ُيضمل فال ىادي لو."  سيئات أعمالناب مف ييده هللا فال ُمضِّ

مػػف الجػػرائـ الةطيػػرة التػػي ظيػػرت فػػي مجتمعنػػا جريمػػة القتػػلب والةطيػػر فػػي ىػػذه 
عػض الجػرائـ ال ُتػتفػر وعقواتيػا الوحيػدة الجريمة أف مرتكبيا يعتقػد فػي نفسػو أف ر

 ىي القتل.

لقد حرمت الشريعة اإلسالمية قتل الػنفس رػيػر حػقب لػذلؾ كانػت جريمػة القتػل مػف 
أرشع الجرائـ وأةطرىا في حياة اإلنساف لما فييا مػف التعػدي عمػى الػنفس الرشػرية 

 والتي ىي محور الحياة وأساس الوجود.

كتارو الحكيـ."مف أجل ذلؾ كتبنا عمػى بنػي اسػرائيل أنػو قاؿ هللا سرحانو وتعالى في 
مف قتل نفًسا رػير نفٍس أو فساٍد في األرض فكأنما قتل الناس جميًعػا ومػف أحياىػا 

 (20فكأنما أحيا الناس جميًعا" )المائدة

 :-صل هللا عميو وسمـ-وقد قاؿ رسوؿ هللا 

 ا. )رواه البةاري(ال يزاؿ المؤمف في فسحة مف دينو ما لـ  ُيصب دًما حرامً 

في ىذا الكتاب رعض الجرائـب والتي ىي مف وحػي الةيػاؿ وال تمػت لمواقػع رِصػمة ال 
 مف قريب وال مف رعيد. 

ىػػي مجػػرد صػػراعات وضػػػوطات داةميػػة ونفسػػية ألرطػػاؿ العمػػلب حاولػػُت إظيارىػػا 
ظيارىا يساعد يوًما ما في العالج  .والتعبير عنيا رحروؼ وكممات. فراما معرفتيا وا 
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 1عراة القطار

وضػػعُت سػػماعاتي األذف واسػػتمعت لموسػػيقى ىادئػػة تعزلنػػي عػػف العػػالـ والنػػاس. 
وقفت أنتظر وصػوؿ قطػاريب وحينمػا وصػل ركبػت فػي عراػة مكتظػة رالرشػر. مػا إف 
صػػعدت حتػػى قػػاـ  شػػاب تارًكػػا مقعػػده لػػيب فجمسػػت مكانػػو بجػػوار النافػػذة. وحينمػػا 

السػػماء واألشػػجار. صػػوت صػػافرة القطػػار تحػػرؾ القطػػار نظػػرت ةػػارج النافػػذة أتأمػػل 
يزعجني رغـ سماعاتي األذفب وضجيج الناس. تجمس بجواري فتاة يبدو أنيا طالرػة 
في كمية الطبب ترتدي نظارة طبية وتمسؾ بيف يدييا كتاًرا في التشريحب لقػد فيمػت 
ذلؾ مف رعض الرسومات أمامي.  يجمس أمامي رجل يبدو أنو في عقػده السػادس. 

يض ومالمحو سمراء. وتجمس بجواره امرأة ترتدي جمراًرا أسوًدا وتحمل بػيف شعره أب
يدييا طفاًل رضيًعاب وحينما ركى الطفل أةرجت أحد ثديييا ووضعتو في فمو وغطتػو 
رػطاء رأسػيا الطويػلب والػذي يػطػي نصػف جسػدىاب أو كمػا يقػاؿ عنػو "ِةمػاًر". لػـ 

ل بػداًل منيػا. نظػرت إلػى أرضػية تستح مػف إةػراج ثػدييا أمامنػاع فشػعرت أنػا رالةجػ
العراة حيث تجمس رعض رائعات الةضر يبدو مف مالرسيف أنيف فالحات. يجمعػف 
الةضر ويبيعنيا في األسػواؽ. العراػة مكتظػة بجميػع الفئػات: طمرػةب عمػاؿب نسػاءب 
رجػػاؿب وأطفػػاؿ. كنػػت أنظػػر فػػي وجػػوه الجميػػع. كميػػـ يثرثػػروفب ىنػػاؾ مػػف يضػػحؾب 

ينػػاـ فيوقظػػو صػػوت )الُكمسػػر ( عنػػدما يصػػيح.. "تػػذاكر.. وىنػػاؾ مػػف يسػػند رأسػػو و 
تػػذاكر". تتبػػدؿ وجػػوه النػػاس فػػي كػػل محطػػة. نزلػػت طالرػػة الطػػب وغػػادرت القطػػارب 

 وجمست األـ وطفميا بجواري. دارت بيننا أحاديث طويمة.

كنت في رادئ األمر ال أحبذ فكرة الحديث مع الػرااءب ولكنيا سيدة مثمي فِمػـ ال..   
أمامي ينظر لنا ويتحدث مع مف يجمس بجواره ىو اآلةػر. سػألت السػيدة ظل الرجل 
 بجواري:

 ألـ تشعري رالةجل ! فقالت: -

 ال أفيمؾ... -
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 قمت ليا: حينما أةرجِت ثديؾ وأرضعِت طفمؾ.

 ضحكت وقالت: 

 حينما تتزوج الفتاة وتنكشف عمى رجل غريب يضيع منيا الحياء... قمت ليا: -

 زينة أي امرأة ميما كانت.عمى العكسب الحياء  -

 طفمة أو فتاة أو متزوجة أو عجوز. ردت عمّي قائمة: 

مف الواضح أنِؾ مػا زلػِت فتػاة عػذراء رعػدب ولػـ تتزوجػي حتػى اآلفب عموًمػا مػاذا  -
كنػػت سػػػأفعل فػػػي رأيػػػؾ  ىػػل أتركػػػو يمػػػوت مػػػف الجػػوع ! ثػػػـ أننػػػي غطيػػػت صػػػدري 

نافػػذة أفكػػر فػػي كالميػػاب ىػػل رالةمػػار. شػػعرت رػػاإلحراج منيػػا وظممػػت أنظػػر ةػػارج ال
الحياة رسيطة ىكذ!! ىل الجميع شعر رما شعرت رو حينما أرضػعت طفميػا  أـ حًقػا 
كل ىذا ألنني ما زلػت فتػاة عػذراء  تنيػدت وقمػت لنفسػي رامػاب وعػاودت النظػر فػي 

ـَ أنظر ليـ وعـ أرحث بينيـ   وجوه الناس. ال أعمـ ِل

ماءىا. ورػػائع التػػرمس يتجػػوؿ بػػيف سػػرحت بةيػػالي وظممػػت أعػػد المحطػػات وأقػػرأ أسػػ
العراات وينادي.. "ترمس.. معايا الترمس".. ورائع الحمو  ينادي.. "عسمية لػوز".. 
ىناؾ أيًضا رائع مقصات وقصافة أظافرب ورعض األشياء األةر .. أشعر أف العراػة 
تحولت لسوؽ يراع رو كل شيء وأي شػيء. أغمػض عينػّي أحياًنػا واليػواء يػداعب 

جيي.. ال أسػتطيع النػوـ مثممػا يفعػل الػرعض مػنيـب أشػعر رالةجػل دوًمػا بنسماتو و 
وال أعمػػػـ كيػػػف يستسػػػمموف لمنػػػوـ فػػػي المواصػػػالت ! أةػػػاؼ أف تفػػػوتني محطتػػػيب 
وأةػػاؼ مػػف الجميػػع حػػوؿب ال أسػػتطيع أف أثػػق بيػػـ فأنػػاـ بيػػنيـ. أظػػل مسػػتيقظة 

فػػل رضػػيع وأتأمػػل الجميػػع. أبتسػػـ لرائعػػة الةضػػر الجالسػػة عمػػى األرضب أبتسػػـ لط
تحممو أمو... أبتسـ لمرجل.. وأشعر رالحرج والةجل مف  أي شاب لو تالقت أعيننػا 
فأنظر ةارج النافذة. أحياًنا أرترؾ وأفتح كتاًرا وأقػرأ رعػض السػطورب وأحياًنػا أتصػفح 
وسائل التواصل االجتماعيب ولكنػي أشػعر رالممػل سػريًعاع فأعػاود الرحػث مػرة أةػر  
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ـَ أ رحػث ! رامػا عػف ضػحكة أو سػعادة أو رضػاب ورامػا أرحػث في وجػوه النػاس.. عػ
عف نفسي التائية في دنيا غريرػة عنػيب ورامػا أكػوف أنػا مػف الػراػاء عنيػا ولسػت 

 مف األحياء فحتما سأتركيا يوما ما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دار الفكر الحر  اغتصاب على فراش الموت هناء مطر 

 Page 8 
 

 0عراة القطار 

في إحدي محطات القطارات وقفُت أنتظر مػع الجميػع عمػى الرصػيفب وأعػُد الػدقائق 
 والثواني كعادتي.

ثـ جاء القطار وصعد الجميعب وصعدت معيـب فرامػا أتالشػى بيػنيـ وأذوب كػذوراف 
 الممح في الماء.

جمست في منتصف العراة وظممت أعػد كػل شػيء مػف حػولي وأنظػر لمجميػع وأتأمػل 
الوجػوه. ثمػاٍف وعشػػروف نافػذةب واثنػػاف وعشػروف عمػوًدا حديػػدًياب وثمػاًف وعشػػروف 

أبػػوابب وعشػػرات األشػػةاص... كػػل مػػنيـ محمػػل رػػاليمـو واألوجػػاع مقعػػًداب وسػػتة 
واألحزافب ورائع الترمس كما ىو لـ يتػير رو شيء منذ آةر مرة رأيتو بيا. يا هللا.. 
لقػػد مػػر أكثػػر مػػف عشػػر سػػنواتب لػػـ يتػيػػر سػػو  أف شػػعره أصػػرح أبػػيض المػػوفب 

المصػنوعة مػػف وجسػده غػدا نحػػياًلب وثيارػو رثػػة  أكثػر مػف ذي قبػػلب وحتػى حقيبتػػو 
القمػػاش كمػػا ىػػيب بػػل لقػػد زادت رعػػض الرقػػع والةيػػوا البيضػػاء بيػػا. رػػائع لعػػب 

 األطفاؿ يصفر بدمية غبية مزعجة تزيد الضوضاء مف حولي.

وفي آةر العراػة ىنػاؾ طفػل رضػيع وصػوت ركائػو يصػل إلػى أوؿ العراػةب يبػدو أنػو 
ف الجائعػة ! جػائعب ولكػف.. كيػف سػتةرج أمػو ثػدييا وترضػعو وسػ  كػل ىػذه العيػو

 مجموعة  مف النساء يتحدثف عف كيفية تةميل الزيتوف وىل نضع رو ةاًل أـ ال..!!

تحرؾ القطار وازدادت الضوضاءب وعمت األصوات أكثر فأكثرب ولكنيا لػـ تطػع عمػى 
صػوت الضػػجيج بػػداةل عقمػػي. أفكػػار وذكريػات تػػنيش فػػي ذاكرتػػي ولحمػػيب وكأنيػػا 

 ػمب عمييا.ذئاب.. وال أستطيع تجاوزىا أو الت

اشتركت معيف في الحديث عف تةميػل الزيتػوف فرامػا أتناسػى رعػض الشػيء. ثػالث 
نساء ُكفَّ أكبرىف تبدو في عقدىا السػادسب وترتػدي عرػاءة سػمراءب وعيونيػا بمػوف 
زرقة السماءب رشرتيا بيضاء وترتدي فوؽ رأسيا غطاء رأس أسودب وتدؽ الصػميب 
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عػف الزيتػوف كانػت تتحػدث عػف الػػالء فػي األةضر في إحد  يدييا. وقبل الحديث 
األسعار وىموـ الحياةب ورعض المشاكل مع زوج ابنتيا. واجوارىا زوجيا المشاكس 

 يضحؾ معيا ويشاكسياب فيو يحاوؿ أف يةفف عنيا ضػوا الحياة. 

والثانية في منتصف العمرب سمينة وتبدو أكبر مف عمرىاب وىي مف فتحت موضػوع 
ة فتاة عشرينية ومعيا طفالفب تسػتمع ليمػا معػيب حاولػُت أف تةميل الزيتوف. الثالث

أنصت ليف جيًدا راما أتناسىب وراما أستطيع التػمب عمػى رعػض األوجػاع فػي ىػذه 
الدقائق القميمة. صوت ركاء الرضيع اةتفى فجأةب فرحثت عنو بنظراتي فوجػدت أمػو 

ةػػتمس إلييػػا ترضػػعو وتػطػػي صػػدرىا رػطػػاء طويػػل ال ُيظيػػر منػػو شػػيًئاب وال أحػػد ي
 النظراتب يبدو أف األمر طبيعي ومعتاد لمجميع إال أنا.

رائع الترمس توقف بجانبي يحاوؿ أف يرتاح قمياًل مف حممو الثقيل فػوؽ كتفػوب وأنػا 
مػػا زلػػت كمػػا أنػػا أتارعػػو رػػالنظرات. أطفػػاؿ تمعػػب حػػوؿ العمػػود الحديػػدي رغػػـ اىتػػزاز 

قمػػوب أميػػاتيـ قػػد ُقػػّدت مػػف القطػػارب كنػػُت أةشػػى عمػػييـ مػػف السػػقوا.. يبػػدو أف 
 أحجار.

صػػوت القطػػار وىػػو يسػػير مسػػرًعا ال يػطػػي عمػػى صػػوت النػػاسب كممػػا عػػال صػػوت 
صػػافرة القطػػار كممػػا عػػال صػػوتيـب وكممػػا عػػال صػػوت الضػػجيج بػػداةمي..  أصػػرخ 
بداةمى وال يستطيع أحد أف يسمعني.  أبتسـ لألطفاؿ واداةمي يركيب أتحدث معيف 

 ات.رغـ صمتي.. فق  راإليماء

أنظػػر لألبػػواب وتراودنػػي أفكػػار مجنونػػة انتحاريػػةب فبينػػي واػػيف المػػوت سػػنتيمترات 
معدودة.وحينما ىممت رالوقوؼ واالتجػاه نحػو الرػاب المسػْت أصػارعو الصػػيرة كػف 
يػػػديع فابتسػػػمت لػػػو واسػػػتعذت رػػػانب واسػػػتػفرتو كثيػػػًراب ولكػػػف مػػػا زالػػػت تراودنػػػي 

 وتطاردني تمؾ األفكار.
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وتوقػػف القطػػارب ىرطػػت عمػػى الرصػػيفب وكػػـ تمنيػػت أف أتػػرؾ  جػػاءت محطتػػي أةيػػًرا
ةمفػػي األفكػػار المجنونػػةب واألحػػزاف فػػي ىػػذا القطػػارب كمػػا  تركػػت الجميػػع ورحمػػتب 
ولكني كنت أعمـ أنيـ لف يتركوني أبًدا.. ىؤالء األفكار واألحزاف..وأنػو ورامػا أنتحػر 

 يوًما ما.
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 اإلنتظار

في أحد  محطات القطار ...وقفت تنتظر أةر قطػار كػاف  موعػده السػاعة الحاديػة 
عشػػر مسػػاءا...نظرت لمسػػاعة المعمقػػة عمػػى الجػػدراف ولسػػاعتيا التػػي ترتػػدييا فػػي 
معصػػميا األيسػػر...كاف الوقػػت يمػػر مػػر السػػحاب  رػػاقي مػػف الوقػػت سػػاعة إال راػػع 

عقػػدىا الرارػػع  ترتػػدي  فجمسػػت عمػػى أريكػػة وتأممػػت وجػػوه الناس...ىنػػاؾ إمػػرأة فػػي
عرػػاءة سػػمراء ويبػػدو انيػػا مترىمػػة الجسػػد ومعيػػا طفػػالف ...طفمػػة فػػي عمػػر ثالثػػة 
أعػػواـ واةييػػا  ةمسػػة أعػػواـ يمعرػػاف حوليػػا فػػي المكاف...ولكنيػػا تنظػػر أيضػػا فػػي 
ساعتيا وتتأفف مف طوؿ االنتظار  ةوفػا مػف صػراخ زوجيػا وتأةرىػا إلػى منتصػف 

انػػب المقابػػل منيػػا يقػػف شػػاب وفتػػاة يبػػدو انيمػػا الميػػل ةػػارج المنزؿ...وعمػػى الج
عاشقاف ...الفتاة يبدو عمى وجييا القمق راما تأةرت عمى موعػد عودتيػا  لمنزليػا 
وةوفيا مف صراخ أبييا في وجييا وراما تةاؼ اف يراىا أحدا مػف أقارايػا مػع ىػذا 
الشػػاب....وفي أريكػػة ترعػػد عنيػػا ثالثػػة متػػرات يجمػػس رجػػل عجػػوز يمسػػؾ عكػػاز 

بتسـ ليا وكأنو يقرأ مايدور في عقميا مف أفكار...السػاعة الحاديػة عشػر إال راػع وا
واقتػػػػرب موعػػػػد القطػػػػار ....أةرجػػػػت ىاتفيػػػػا الةمػػػػوي وتصػػػػفحت مواقػػػػع التواصػػػػل 
االجتمػػػاعي ونشػػػرت منشػػػور واقتراػػػت السػػػاعة و رامػػػا موعػػػدىا اآلف ....ترادلػػػت 

عبػت معيمػا وأةرجػت مػف االبتسامات مع الرجل العجػوز ...واقتػرب منيػا الطفػالف ل
حقيبتيا رعض الحمو  ليما ...نظرا لوالدتيما وأشارت ليما رالموافقة وأةػذا الحمػو  
وظال يركضػاف حوليػا....فى الجانػب االةػر  يتشػاجر الشػاب والفتػاة ...رامػا اليريػد 
الػػػػزواج منيػػػػا ورامػػػػا يفترقػػػػا اآلف....رػػػػاقي مػػػػف الوقػػػػت ةمػػػػس دقػػػػائق ويصػػػػل 

ابتسػػمت لمعجػػوز ولوحػػت لألطفػػاؿ وأبتسػػمت األـ  ليػػا  القطػػار....نظرت لممحطػػة و 
أيضا ومازاؿ  الشاب والفتاة يتشاجراف....وقفت لبرىة ثـ تحركت نحػو الرصػيف تعػد 
كـ مراع يرعدىا عنو....مراع اثنافب ثالثػة ب ةمسػة حتػى وصػمت لمرصػيف ونظػرت 
وز إلى نياية المحطة وشاىدت لوحة تضيء بدةوؿ القطار المحطة  ...وقػف العجػ
واقتػػرب رعكػػازه  مػػف الرصػػيف وأمسػػكت األـ رطفمييػػا واقتراػػت ايضػػا مػػف الرصػػيف 
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...القطػػار يقتػػرب أكثػػر و يرعػػد عػػف الجميػػع  فقػػ  رضػػعة أمتػػار ....وفجػػأة أمسػػؾ 
الطفل بيدييا راما قرأ فكرة االنتحار تدور في رأسيا ...حاولت اف تبتعد عنػو وتفمػت 

تاة  االةػر  مػع الشػاب ....الجميػع يقػف مف يديو ولكف اقترب القطار  وانتحرت الف
 عمى نفس الرصيف والموت ىو الذي يقرر ويةتار....
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 1مذكرات منتحر

 

لػػـ أعػػد أشػػعر رػػاأللـ كمػػا كػػافب أصػػرحت ال أرػػاليب ولػػـ أعػػد أيًضػػا أعشػػق األلػػوافب 
 فجميعيا أصرح أسوًدا رالنسرة لي.

أصػػرحُت ال  خ نسػػاء فػػي جنػػازة.حتػػى الموسػػيقى اليادئػػة أصػػرحت فػػي أذنػػي كصػػرا
 أعاني مف شيء عمى اإلطالؽ فكل األشياء أصرحت سواء.

ـَ كػػل ىػػذا ! لقػػد فقػػدت شػػػفي رالحيػػاةب ورامػػا لػػـ يعػػد لػػي الحػػق فػػي أف أعيشػػياب  لػػ
 فأجدني أتنازؿ عنيا راستمرار.

! .. ـَ  ل

 لقد تكتفيت وال أريد االستمرار

 حاوؿ...

 الرحيل رسالـ.ال.. لف أحاوؿب أنا فق  أريد 

 ضعيف وجراف..!!

 ال ييـ..

 حارب..

 مف ! نفسي أـ الحياة !

 لسُت مريًضا مصاًرا راالكتئاب ولكنني ال أريد الرقاء.

 ُكفٌر..!

وما االيماف ! فأنا لست قديًساب وأنت كذلؾ مف ليب وهللا لـ يةمقنا مالئكػة وأنبيػاءب 
مػة لػيب رامػا يػفػر لػي هللا ولكنني عمػى يقػيف مػف رحمػة هللاب فرامػا كػاف المػوت رح
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ـَ لػيس اآلف !     ةطيئة االنتحارب راما كػل ىػذا ةطػأب ولكػف المػوت لمجميػع حقيقػة فمػ
  

 وماذا عف حسف الةتاـ 

 ال أعمـ.. كل ما أعممو اآلف أنو ال يوجد عمى األرض سالـ.
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 0مذكرات منتحر

 

واأليػػػاـب واألسػػػابيعب والشػػػيور ةمسػػػوف سػػػنة إال رضػػػع سػػػنيف أعػػػدىـ رالسػػػاعاتب 
 كالحصى.

أعػػد شػػعيرات رأسػػي البيضػػاءب وأعػػد تجاعيػػد وجيػػي. أتأمػػل تشػػققات يػػدّيب أتأمػػل 
 الةطوا تحت عينّي وانكساراتيا.

مالمحي تتػير رسرعة أكبر مف سرعة البرؽ والصػوت. ال أةػاؼ المػوت كمػا أةػاؼ 
 مف الزمف.

ما. ال أةاؼ مف الوحدة ولكنني  أةاؼ مف انحناء الظيرب أةاؼ أف أحتاج إلى أحدٍ 
 أةاؼ جًدا مف الضعف والوىف. أفكر كثيًرا في االنتحار حتى ال أحتاج إلى أي أحد.

 أفكر كثيًرا في غمق دفتر يوميات عمري وتمزيقوب وال أريد أكثر مف ذلؾ.

 لف أنتظر تساق  ورقة عمري مف شجرة الزمفب

يقيف أف الػد ال يحمل لي سو  الكثيػر لف أنتظر كي أشاىد انحناء ظيريب أنا عمى 
 والكثير مف الحزف واأللـ فق . يحمل لي المرض واالنكساربب

 يحمل لي المشقة والذؿب يحمل لي السيء فق .

لسػػُت ممػػف  يؤمنػػوف رالسػػعادة والػيػػبب لسػػُت ممػػف ىػػـ سػػعداء. أنػػا ولػػدت ىكػػذا 
 وسوؼ أموت ىكذا.

وتصػدأ مػع مػرور الػزمفب ونرضػات  مف قاؿ أنني ما زلػُت حًيػا رعػد..  روحػي تت كػل
 قمبي تتألـ كل يوـ.  دقات قمبي ال تشعرني سو  رالةوؼ. 

نمػا أنػػا مػػدفوف فػي قبػػر الحيػػاة منػػذ  لسػُت حًيػػا يػػرزؽ كمػا يعتقػػد الكثيػػروف مػػنكـب وا 
 زمف. ال أجيد التزييفب ال أجيد االستمرارب وال أجيد شيًئا سو  الركاء والحزف.
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أؤمف رانب ولكنني عمى يقيٍف مف أف هللا رحيـ وسػيػفر  الرعض يعتقد أنني كافر وال
 لي ةطيئة االنتحارب أو راما يوًما ما أموت قبميا.

كممػػا قػػرأت عػػف حالػػة انتحػػار أتمنػػى لػػو كنػػت أنػػا ىػػذا المنتحػػر. سػػامحوني.. فرامػػا 
 أكوف ضعيًفا اآلفب 

 ذا.راما لـ أعد أحتمل الحياة أكثر مف ذلؾ ولكنني ال أستطيع االستمرا ىك

 الدقائق والساعات تمر ثقااًل عمى روحي وُتحمميا الكثير والكثير مف األلـ.

لست ركافٍر برحمة هللاب أنا فق  عمى يقػيف تػاـ مػف أنػو سػيرحمني رػالموت مركػًرا أو 
 يميمني جرأة تنفيذ االنتحار اآلف.
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 القواد

 

عمػى األريكػةب أسػتمع إلػى في غرفة مػمقة النوافػذ واألبػوابب أطفػأل األنػوار وأجمػس 
 رعٍض مف أغاني سيدة الػناء العراي "أـ كمثوـ" وىى تشدو..

 أغًدا ألقاؾ..! 

 يا ةوؼ فؤادي مف غدي..

أحياًنا أةر  أتصفح وسائل التواصل االجتمػاعي )فيسػبوؾب وواتسػاب(ب فأنػا أعشػق 
أراعػػيف  العزلػػة وال أريػػد االةػػتالا رالنػػاسب ولكنػػي فػػي الحقيقػػة اآلف أبمػػع مػػف العمػػر

عاًما. أحياًنا أشعر رالوحدة ولكنيا أفضػل مػف فقػداف الثقػة فػي أقػرب النػاس. أثنػاء 
تصػػفحي لمرسػػائل كنػػت أضػػحؾ عمػػى رسػػائل مػػف نوعيػػة "أريػػد التعػػرؼ رػػؾ"... كنػػت 
ـّ يريػد منػي مثػػل ىػؤالء  الجميػع يعمػػـ أف تمػؾ الفئػة مػػف  أحػدث نفسػي متسػائمة  عػػ

عبػػث رمشػػاعر الفتيػػاتب حتػػى معمومػػاتيـ النػػاس ال يريػػدوف سػػو  رعػػض التسػػمية وال
الشةصػػية زائفػػة. ولكنػػي ىػػذه المػػرة وجػػدُت نفسػػي أقػػوؿ ولػػـ ال .. فمنتعػػرؼ ولنػػر  

 ماذا رعد.

بػػدأنا رالحػػديث عػػف االسػػـب والسػػفب والوظيفػػةب والمػػوف المفضػػلب واألكمػػة المفضػػمةب 
 وماذا أحب وأكره.. وىو أيًضا رالمثل.

وأتةػذ حػذري منػوب ظممنػا ىكػذا لرضػعة شػيورب طرًعا كنػُت أعطيػو معمومػات كاذرػةب 
نتحػػدث سػػوًيا حتػػى مطمػػع الفجػػر. ىػػو يسػػأؿ وأنػػا أجيػػب إجارػػات كاذرػػةب وأنػػا اسػػأؿ 

 وأرحث عف الصدؽ بيف كمماتو.

ومع مرور الوقت تعمقت رػوب أصػرح يػؤنس وحػدتي رغػـ أننػي أعمػـ جيػًدا أنػو كػذٌب 
 ووىـٌ.
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دة صػوًرا إراحيػةب وال حتػى لسػانو ما لفت نظري لو أنو لـ يرسػل لػي ولػو لمػرة  واحػ
نطػػق بمفػػر ةػػارج أو جػػارح معػػي. كػػاف حًقػػا يجيػػد تمثيػػل الػػدور المنػػوا رػػو.. رجػػل 

 ميذبب لبقب شديد االحتراـ حتى وىو يكذب.

مػػر عػػاـ ونحػػف ىكػػذاب وكنػػت حًقػػا قػػد تعمقػػت رػػوب حتػػى صػػارحني رحرػػو لػػيب شػػعرت 
 و حتى لو أعمـ أنو يكذب.وقتيا بةفقاف قمبيب وادقاتو المتسارعة. كنت سعيدة رحر

كػػاف يعػػيش فػػي الةػػارج كمػػا أةبرنػػيب واتفقنػػا عمػػى الػػزواج ورتبنػػا معػػا كػػل شػػيءب 
ورالفعػػل تزوجنػػا وقضػػيت معػػو شػػير عسػػل لػػـ أحمػػـ أبػػًدا رػػو. سػػافرت معػػو لمةػػارج 
وكانت ىذه أوؿ مرة في حياتي أسافر ةػارج حػدود غرفتػي. وثقػت رػوب وكػاف جميػع 

 بنا ويقضوف الميل معنا.أصدقائو يزورونناب يحتفموف 

لكف رعد مرور شيريف مف الحفالت الصاةرة بػدأت أشػعر رالوحػدة والةػوؼ.. عػالـ 
 غريب عني وال أنتمي لو.

وذات صراح استيقظت مػف نػومي وأنػا أشػعر بػدوار وألػـ فػي جسػديب نظػرت حػولي 
فوجػػدتني عاريػػة  بجػػوار رجػػل ال أعرفػػوب لطمػػت وجيػػي وغطيػػت جسػػديب مػػا الػػذي 

و ىػػذا الرجػػل  إننػػي فػػي بيتػػي واػػداةل غرفػػة نػػوميب ولكػػف.. أيػػف حػػدث ومػػف ىػػ
 زوجي !

ُفِتح رػاب الػرفػةب ووجػدت زوجػي ينظػر لػيب ركضػت نحػوه وحاولػت أف أحتمػي رػوب 
 فوجدتو يمسؾ يدي ويضحؾ وىو يقوؿ:

لقد سجمت كل ما حدث الرارحةب كل ما أريده منػؾ فقػ  ىػو أف تطيعػي أوامػريب   -
ال سأنشر مقطع الفيديو  عمى جميع  وسائل التواصل االجتماعي وُأشير رؾ. وا 

يا ويمي.. لقد كػاف كػل شػيء معػًدا ومػدبًرا مػف قبػلب  وأنػا وركػل سػذاجة وقعػت فػي 
 الفخ.
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كنػػت ةائفػػةب مػػذعورةب وجيػػي قػػد كسػػاه الرعػػبب وشػػفتاي شػػاحبتاف بمػػوف الرمػػادب 
ف ينظػر وعيناي اتسعتا وأنا أحممق روب ولكنػي لػـ أنطػق رحػرؼ واحػدب بينمػا ىػو كػا

فػػي عينػػّي كأنمػػا يرػػػى أف ينفػػذ إلػػى بػػواطف قمبػػيب فيػػو يعمػػـ جيػػًدا أننػػي لػػف أطيػػع 
 أوامرهب ىو يعمـ أنني مف النساء القويات المتقمرات كالرحر.

 استطرد يقوؿ: 

 أمامؾ يوميف فكري ةالليا جيًدا وال تحاولي أف تعصي أوامري. -

ذا بػػي أرصػػق فػػي وجيػػوب تمتمػػت سػػاةطة وثػػارت دمػػائي وتالقػػت عينػػاي رعينيػػوب وا  
اشتعل غضًرا فصفعني عمى وجييب وادأت في االنتحاب أركي وةػالؿ نشػيجي قمػت 

 لو: 

 ىذا األمر ليس ىيًنا.. أعطني أسبوعيف.-

كػػاف يتػػأممني مػػف رأسػػي حتػػى قػػدمي فرسػػمت ابتسػػامة عمػػى وجيػػيب بينمػػا قمبػػي 
 ممتمىء رحقد أسود لو.

 وانقضت كوميض البرؽ . وفي غصوف يوميف كل دواعي ةوفي كانت قد مرت

اسػػتيقظت فػػي اليػػوـ الثالػػث وكػػأف شػػيًئا لػػـ يكػػفب أعػػددت اإلفطػػار لػػوب واحتسػػينا 
القيػوة.. ةػػرج ىػػز لعممػػو وأنػػا دةمػػت غرفتػػي وضػػعت أحمػػر شػػفاهب ارتػػديت فسػػتاني 
األحمر واستمعت لموسيقى ىادئةب وفي المساء عاد لي ووجػدني كمػا لػـ يرنػي مػف 

قة زرقاء وشعري مموج كمػوج الرحػر.. احتضػنتو قبل. كنت قد وضعت عدسات الص
 وقمت لو:

لقػػد اصػػطفيتؾ لقمبػػي ووثقػػت رػػؾب أمػػا جسػػدي مػػف اآلف فيػػو ممػػؾ لػػؾب افعػػل رػػو  -
 ماشئت..
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كاف ال يصدقنيب ويشعر رأنني أدبر لو شيًئا ما... جمع كل األسمحة البيضػاء التػي 
 قتمو رو. رالمنزؿب وجميع األدوية والحبوبب وأ  شيء قد يجعمني أحاوؿ

 

 قمت لو:

 أليذا الحد ال تثق بي ! ال تةف أنا أحرؾ وممؾ لؾ. -

أعددت عشاء رومانسي وأضأت الشموع وأحضرت النبيذ األحمػر فيػو يعشػقوب كػاف 
يعمـ أنني ال أشرب الةمػر ولكػف كػي أجعمػو يثػق بػي شػرات معػو فػي تممػؾ الميمػة.. 

سػيل الصػمع مػف رحػـ ظل يقبمني ويػداعب جسػدي فشػعرت رػ الـ فػي رحمػي فكمػا ي
الشجرة ساؿ دمي... شعرت بجدار رحمي ينيار كما انيار جػدار قمبػي وجػدار الثقػة 
رػػو.. شػػعرت بيػػا فأنػػا أعمػػـ موعػػدىا جيػػًدا وليػػذا رتبػػت لكػػل شػػأل... طمبػػت منػػو أف 
يتوقف عف تقبيمي وذىبت لمحماـ وعدت ووضعت لو رعضا مػف دمػائي  فػي نبيػذهب 

السػـ يقتمػو... ظػل ينظػر لػي وأنػا أضػحؾ وأقػوؿ لػو  فيي سػامة. ورويػًدا رويػًدا بػدأ 
 إنؾ لـ تر كل شيء رعد...

 

كاف منيؾ القو ب وزىرة حريتي تتفتحب وترتػوي مػف دمائػو التػي انيمػرت مػف عنقػو 
 كمطر مف الدـ.
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 لذة العشق )دوف ذنب(

 

فػػي غرفػػة مظممػػة جمسػػُت عمػػى مقعػػد متشػػاركة اليػػديفب أشػػعر ببػػرودة شػػديدة فػػي 
يب قدماي ترتجفاف وتيتػزاف... أعػض رأسػناني عمػى شػفتي... وأحياًنػا أطراؼ جسد

ػد جػػانبي فمػػي مػػع اىتػػزاز رأسػػيب كمػي يرتجػػفب بػػداةمي يرتجػػف.. أشػػد أعصػػاب  أشُّ
يػدّي وأغمػق أصػارعيب وكػأنني أتمسػؾ رشػيء فػي قرضػة يػدي. أحياًنػا أجعػل قػػدمّي 

رمة فػي التػػوا. أمامي كة  مستقيـب وأحياًنا أضعيما أسفل مني.. أشعر برغرة عا
أقضػػـ أظػػافري وأحػػرؾ أصػػارعي كبنػػدوؿ ييتػػز.. أشػػعر  رسػػةونة رعقمػػي وكأنػػو عمػػى 
وشؾ االنفجار... أشد فػي شػعريب أحػاوؿ أف أتمالػؾ نفسػي ولكػف دوف جػدو ب مػا 
زلت أشعر برعشة في جسدي. أشعر ببرودة وةوؼب أحاوؿ  لف يدّي حوؿ جسدي 

نفسػي. أحػدثيا وأمسػؾ ليػا شػمعة.. ألحتضف الطفمة بػداةمي وأطمئنيػاب وألحتضػف 
"صػيرتيب ال تةافيب أنا ىنا بجانرؾ وسأظل آلةر العمر."  ولكنيػا مػا زالػت تجمػس 
وحيدة ةائفة في أحد أركاف الػرفة ىناؾ.. ما زلُت أتذكر حينما كنت في الرارعة مػف 
عمػػري وأمػػي تنيػػاؿ عمػػى جسػػدي رالضػػربع حينمػػا شػػاىدتيا تةػػوف أبػػي فػػي غرفػػة 

 راشو... كنت ال أفيـ شيًئا ولكنيا ضراتني وقالت لي محذرة:نومو وعمى ف

 إياِؾ أف تةبري والدؾ رما شاىدِت... -

حجزتني في غرفة شديدة الظالـب شعرت بوجود فأر معي في الػرفة.. ظممػت أصػرخ 
وأصػػرخ وأركػػي مناديػػة عمييػػا رػػأعمى صػػوت.."أمي أةرجينػػي ولػػف أةبػػر أبػػي.. أمػػي 

 أنقذيني."

معو وىي تصرخ  مف لذة العشق.. امرأة متقمرة األىواءب تعشػق كنت أسمع صوتيا 
 الميوب ماذا كنت أنتظر منيا 
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وىػػو.. صػػديق أبػػيب يػػأتي إلييػػا كػػل يػػوـ عنػػد ةػػروج أبػػي لعممػػو فػػي الميػػلب حينمػػا 
يزورنا ىذا المص كانت تضعني في ىذه الػرفة مع الفأر حتػى يتمػوف األفػق رػالموف 

. أمكث صامتة وال أركػيب بػل أتجسػس عمييمػاب األحمر وتبدو ةيوا الشمس األولى
وأسػػمع صػػوتييما فػػي غرفػػة النػػوـ. وذات يػػوـ عػػاد أبػػي منيًكػػا جػػًداب وجػػدىا فػػي 
أحضاف صديقوب وتحت وطأة غضرو قتميما ودفنيما في تمؾ الػرفة المظممػة رعػدما 
 لعق إصرعو المموث رالدماء. حاوؿ أبي أف يجعمني أنسىب ولكنني أبًدا ما نسيت. 

ت لطبيػػب أمػراض نفسػػية وعقميػػةب ولكنػو  تحػػوؿ معػػي لػذئبع وافتػػرس براءتػػيع ذىبػ
ـَ أجمػػس فػػي غرفػػة فػػي مستشػػفى لألمػػراض النفسػػية  فقتمتػػو. فػػأةبرني رػػان عميػػؾ لػػ
دوف ذنب. أبمع مف العمر عشريف عاًماب وفي كل يوـ أحاوؿ االنتحارب ولكف جميػع 

ـ أديػـ النيػار بػداةمي لػـ محاوالتي فشمتب ولكنػي سػأظل أحػاوؿ آلةػر العمػر مػا دا
 تظير براعمو رعد.
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 رال رحمة

 

ال صػوت يعمػػو عمػى صػػوت الصػمت فػػي المكػافب فقػػ  دقػات السػػاعة تصػدح معمنػػة 
أنيا الواحدة رعػد منتصػف الميػل... أجمػس عمػى األرض وأنظػر إلػى األراعػة جػدرافب 
أرفع رأسػي وأعػد أطػراؼ مروحتػيب واحػد.. اثنػاف.. ثالثػةب عمػى النضػد ىنػاؾ ورؽ 

راكيػػة وشػػفاه  أبػػيض وقمػػـ مػػف اارصػػاصب لطالمػػا عشػػقت رسػػـ األشػػةاصب عيػػوف 
مبتسػػمة وشػػعر منسػػدؿ عمػػى األكتػػاؼب بجػػوار الرػػاب يوجػػد "كومػػود" وعميػػو ىػػاتف 
ةموي صامت كما صمت األجواءب موصوؿ دائًما رالشاحف الكيراػائي... أةػاؼ جػًدا 
مف انقطاع الكيرااء فأنيره حينياب أةاؼ الظػالـ ال األشػراحب وعمػى األرض وضػعت 

فػػي حالػػة عػػزاء... تمػػر  الثػػواني والػػدقائق رػػال سػػجادة رػػألواف سػػوداء قاتمػػة وكأنيػػا 
صوتب رال ىمسات. فق  أتةيل ماذا يفعل اآلف !.. ىل ىو في أحضػانيا  تػر  ىػل 
ـَ تشػعر يػا تػر   ىػل تشػعر معػو راالسػتمتاع  أكػاد  يقبميا كمػا كػاف يفعػل معػى  ورػ
ـَ أفعػل وقػد زوجتيمػا بيػديب أنػا مػف اةترتيػا لػو  أجػف مػف أفكػاري عنيمػا.. ولكػف ِلػ
ىييو.. كـ أنا غبية حًقا..  ال.. لست غبيػةب إف مػف حقػو أف يتػزوج وينجػب أبنػاء 

 مف صمروب قد حاوؿ معي وفشمت كل محاوالت اإلنجاب. 

اليوـ يوـ عرسو عميياب عمى مف اةترتيا لو ليتزوجياب ولكف كيف وافقني ىو عمى 
 لي ! ىذا القرار!  أحًقا يريد أف يصرح أًرا ولو كاف ذلؾ عمى حساب حرو

ال.. إف عشقنا أكبر مػف جميػع الػرائػز.. ولكنػي أنػا أيًضػا تمنيػت أف أكػوف أًمػا وأف 
أنجػػب أطفػػااًلب تمنيػػت أف أرضػػعيـ وألعػػب معيػػـب وأحيانػػا أغضػػب حينمػػا يحػػدثوف 
ضجة في البيتب وأحكي ليـ قصص ما قبل النوـ. ىل أنا حًقا مجنونة  كيػف أحػـر 

 ب أبًدا أطفااًل.عميو الزواج  أنا عاقرب ورحمي لف ينج
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تر  ماذا يفعل اآلف  دعني مف التفكير بيما وألتذكر فق  حرو لي... أغمض عينّي 
وأرعد وساوس الشيطافب أعود بذاكرتي إلى الوراء.  عشروف عاًما مضوا ولػـ أنػس 

 اوؿ لقاء.. حينما قاؿ لي وىو ينظر في عيني: 

 اىل أنِت جديدة معنا فى ىذا المكاف  -

التقت أعيننا ثـ امتزجت روحانا وأصرحتا روًحػا واحػدة فػي جسػديفب ضحكنا يوميا و 
يوًما رعد يوـ تقاراناب ثـ مر شير وتزوجناب وعشت معو إجمل سنوات العمػرب ولكػف 

 القدر حرمني مف اإلنجاب.. آه كـ أف  قمبي يتألـ اآلف!

أنيػػا ال.. أنػػا فِرحػػة مػػف أجمػػوب فيػػو سيصػػرح أًرػػا بػػاذف هللا.. دقػػات السػػاعة تنبئنػػي 
الثانية رعد منتصػف الميػل  إف السػاعة تمػر كػدىر.. لػـ ال أنػاـ  فكػرة جيػدةب حسػًنا 

 دعني مف تمؾ األفكارب سأطفأل األنواراآلف.

ألقيت بجسػدي عمػى الفػراش ولكػف ىػا ىػو قػد عػاد الشػيطاف. راػي أسػتعيذ رػؾ مػف 
وأتػػذكر الشػػيطافب أتقمػػب عمػػى السػػريرب أنػػاـ عمػػى الجانػػب األيمػػفب أنظػػر لموسػػادة 

ليالينػػا سػػػوًيا.. ُأٍؼ لتمػػػؾ الػػػذكرياتب أسػػتدير رظيػػػريب أغمػػػض عينػػػيب ال أسػػػتطيع 
النوـب أجمس معتدلة وأضع يدّي عمى أذنّيب ال أريد أف أسمع صوتيماب ىػي وىػو.. 
ال بد وأنيما متيماف اآلف... تمر الساعة تمو األةر  وأنا مػا زلػت أتػألـ وال أسػتطيع 

 نا غبية  كيف أزوجو لػيري  كيف اةترتيا لو  التأقمـ وال النسياف.. كـ أ

كفاني أحاديث وتمتمػة لنفسػيب أريػد أف أصػرخب ال أسػتطيع تحمػل أنػو فػي أحضػاف 
امرأة أةر . حسًنا.. سأحاوؿ التماسػؾ سأتوضػأ وأقػرأ فػي القػرآف.. ارتػديت إسػدالي 
ع وصميت وركيت وتضرعت ن "راي ال أتحملب فساعدني وثبت قمبيب فأنػا ال أسػتطي

 االستمرار" أنييت صالتي وأنا أشعر براحة شممتني. 

إنيػػا الرارعػػة اآلفب تػػر  ىػػل ىمػػا نائمػػافب ىػػل شػػعر معيػػا كمػػا كػػاف يشػػعر معي يػػا 
 ن..!! ىا ىي أفكاري عادت  مرة أةر . ماذا أفعل 
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 هللا أكبر..

 هللا أكبر.. 

 هللا أكبر ..

 حي عمى الصالة..

. ركيت في صالتي.. سأقرأ قمياًل في قػرآفب آذاف الفجر ييدىد روحيب سأصمي وأناـ
سػػورة الطػػالؽ.. ال ال لػػتكف سػػورة النػػورب ال..سػػأقرأ سػػورة الرقػػرة. قرأتيػػا فاسػػتكانت 
أفكػػاريب فالحمػػد ن. سػػأحاوؿ النػػوـ. أطفػػأت األنػػوارب ولكػػف مػػا زاؿ ضػػوء النيػػار 
آلف... يةترؽ نافذتي. ىا ىو يوـ جديدب الحمد ن مرت الميمة رسالـب سأتصػل رػو ا

الب سأنتظره ليتصػل ويطمئنػي... السػاعة اآلف الثامنػة صػراًحا ولػـ يتصػل بػي رعػدب 
حتًما ىو نائـ ومتعبب ألستريح قمياًل.. ما ىذا  أىو صوت مفتاح في رػاب الشػقة.. 
مػػػف ىنػػػاؾ !  يػػػا هللا.. إنػػػو أمػػػامي يركػػػي قػػػائاًل.. ال أسػػػتطيع أف أتػػػزوج غيػػػرؾب ال 

 اجتذبتو في حنوب فناـ بيف أحضاني.أستطيع لمس امرأة أةر  غيرؾب 

 الساعة اآلف الرارعة عصًرا..

"ىيا حبيبي استيقر.. لقػد حضػرت لػؾ اإلفطػارب جػبف واػيض ولػبف وعسػل" ضػحكنا 
 وادأنا في تناوؿ الطعاـ ورعد أف انتيينا قمت لو:

ىيػػا ارحػػل إلييػػاب ىػػي زوجتػػؾ اآلفب أنػػا بةيػػرب وال تنسػػى أننػػي أريػػد أف أراؾ أًرػػا. -
ودعتو عند الساعة الةامسة. حاولت أف أناـ.. يا ويمي قد أرسػمتو ليػاب ومػاذا عػف 
أفكاري اآلف...  سأحاوؿ أف أناـ. مر يوـ.. اثناف.. شو... شيراف... ثالتة أشػيرب 

ف. ولكنػػػي لػػػـ أسػػػتطع النػػػـو حتػػػى ىػػػذه ورعػػػد رعػػػد تسػػػعة شػػػيور ىػػػا ىػػػو أب اآل
المحظة... ولـ أستطع التوقػف عػف التسػاؤؿب كيػف تػزوج غيػري  كيػف لمػس امػرأة 
غيري  أشعر بنار تأكمني وتحرؽ كيانيب  اعوذ ران مف الشػيطاف الػرجيـب مػا ىػذه 
األفكار..  كيف أفكر في قتميا  كيف أسعى ألنتقـ منيا  ومػا ذنبيػا ىػي  ال.. إنيػا 
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تموت وأنعـ أنا وىو رطفمتػو. راػي مػا ىػذه األفكػار  ىػو يحبنػي ولػـ يتػيػر  يجب أف
معػي حتػى اآلفب ولكنػي أرػضػيا.. إنيػا أنجبػت منػو وأنػا ال... أعػوذ رػان وأسػػتػفر 
هللا. يجب أف أةرج وأتكمـ مع رعض الناس. ال بػد أف أةػتم  بيػـب لػو رقيػت وحػدي 

... ارتػػديت فسػػتاًنا أحمػػر سػػأجف.. ارتػػديت مالرسػػى وتزينػػت ووضػػعت أحمػػر شػػفاه
الموفب ونظارة شمسية تةفي ىاالتي السوداءب ويا ليتني ما ةرجتب فقد شػاىدتيما 
يضػحكاف ويمعرػاف مػػع الطفمػةب اسػتدرت رظيػػري حتػى ال يرانػي أحػػدب وعػدت لمنزلػػي 
ورقمبي حمـ مف بركا. أستػفر هللا.. ما ىذه األفكار  أأقتل الطفمػة وأحرقيػا !!  ال.. 

 ىي  ال بد أف أحرؽ قمبييما. وما ذنبيا 

عندما جاء لػي أةبرتػو أنػي أريػد أف أر  الصػػيرة ألسػامرىا وأأنػس بيػاب فأنػا أيًضػا 
 أمياب أليس كذلؾ !.. ابتسـ لي وقاؿ:

نعـ حبيبتيب ىي عمرىا اآلف أراعػة أعػواـب تسػتطيع االسػتػناء عػف أميػا لػرعض  -
. يػػا ن سػػأنتظر كػػل ىػػذا الوقػػتب سأحضػػرىا لػػؾ يػػـو اإلثنػػيف. اليػػوـ ىػػو الجمعػػة.

السبت.. أحضرت ليا رعض قطع الشيكوالتة واأللعاب. األحد.. أحضػرت … الوقت!!
فحًمػػا لحرقيػػا... اإلتنػػيف تركيػػا لػػي... عنػػدما رأيتيػػا ركيػػت... ىػػي طفمػػة جميمػػةب 
ضحكتيا ساحرة ولكنيا ليست ابنتى. آآآه.. شعرت بيدىا الصػيرة ترات عمػى كتفػي 

أف أضعيا عمػى ثػديب أريػد أف أعػرؼ كيػف ترضػع الطفمػة مػف وأنا ادأركيب حاولت 
أميا.. أنا حًقا مجنونةب إنيا ُفِطمت منػذ عػاميف. ىػي اآلف تأكػل ال ترضػع... ولكػف 
كيػػػف سػػػأقتل ىػػػذا المػػػالؾ .. احتضػػػنتيا ولػػػـ أشػػػعر بنفسػػػي إال وىػػػي سػػػاكنة بػػػبف 
. كيػػػف ذراعػػػيب وال تتحػػػرؾ. لقػػػد ةنقتيػػػا وكتمػػػت أنفاسػػػيا. قتمتيػػػا...!! يػػػا ويمػػػي.

قتمتيػػا ... مػػا الػػذي فعمتػػو يػػا راػػي..  إنيػػا نائمػػة جميمػػة اآلف... ىػػا ىػػا ىػػا ىػػا... 
آآآآه. أنا أضحؾ وأركي  إف يدييا الصػيرتيف الناعمتيف لمستا قمبيب لقػد أحببتيػاب 
ال.. بل إنػي أكرىيػاب ال لسػت أمرىيػا فماذنبيػا !  ال أسػتطيع حرقيػا.. مػاذا سػأقوؿ 

ريد أف أناـ... سأناـ لألبد بجوارىاب اآلف.. سأتناوؿ  جميػع لو   أنا أشعر رالتعبب أ
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األقػػراص فػػي البيػػتب فينػػاؾ حبػػوب ميدئػػة سػػأبتمعيا كميػػا اآلف... أحضػػرت عمرػػة 
الدواء وأفرغت ما بيا مف أقراص وىا ىي فػي يػدي... سػأكتب لػو عمػى المػرآة رقمػـ 

ف. ال.. لػػف أحمػػر الشػػفاه.. اعػػذرني فمػػيس األمػػر بيػػديب لقػػد أحببتػػؾ وسػػأموت اآل
أتناوؿ الحبوبب سأقطع شػرياف. أشػعر رػألـ رىيػب.. آآه.. دمػاء... روحػي تنسػحب 

 مني رويًدا رويًدا...

ىل مر يوـ.. يوماف.. ثالثة أياـ.. ال أعمـ عمى وجو الدقةب ثـ فتحت عينػيب غرفػة 
جدارىا بيضاءب أجيزة طبية حولي.. ويدي بيا محاليل ب أيف أنا .. الجرح فػي يػدي 

يب مػػف الػػذي أنقػػذني  ُفػػِتح الرػػاب فوجدتػػو أمػػامي يركػػيب نظػػر لػػي نظػػرة لػػف يػػؤلمن
 أنساىا ما حييتب ثـ قاؿ:

 لقد كنت أحرؾ.. ما ذنب الطفمة البريئة   -

ركيػػت..لـ أسػػتطع التفػػوه رحػػرؼ واحػػد... ألقػػى عمػػي يمػػيف الطػػالؽ وقبػػل أف يرحػػل 
 سألتو في انكسار

ـَ أنقذتني !!!-  ل

 ؿ:عاجمني بنظرة إشفاؽ ثـ قا

ألني ما زلُت إنساًناب ولـ تنتػزع الرحمػة مػف قمبػي مثمػؾ. ثػـ رحػل وتركنػي أواجػو  -
 السجف وأتذكر ضحكاتيا ويدييا الصػيرتيف الناعمتيف
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 الصدمة

 

استيقظت مف نوميا ممسكة برأسياب تشعر بدوار وألـ شديدب ظمت راقدة في مكانيػا 
يػػا متعجرػػةب  حاولػػت أف تتػػذكر تنظػػر لسػػقف الػرفػػة لثػػواٍف معػػدودةب ثػػـ نظػػرت حول

الرارحة ومػاذا حػدث بيػا ولكػف دوف جػدو .. ثػـ بػدأت فػي تفحػص المكػاف.. حجػرة 
مػمقة رال نوافذب فق  راب أبيض رو مقرض نحاسيب وسقف معمق رو مروحة تػدور 
ويصػػػدر منيػػػا أصػػػوات مزعجػػػةب جػػػدراف لونيػػػا رمػػػادي وكميػػػا آذاف تسػػػتمع إلييػػػاب 

كاف الحجرةب وسرير مصنوع مف المعػدف مطمػي رػالموف وكاميرات مراقرة في جميع أر 
األبػػيضب ووسػػادةب واألرض مػطػػاة رسػػجادة رثػػةب فػػوؽ السػػجادة منضػػدة ُوِضػػعت 
عمييا أوراؽ بيضاء وقمـ رصاصب وىناؾ  أيًضا كرسي ةشػبي فػي منتصػف الػرفػة 
وصػػواف معػػدني لونػػو رمػػادي رػػو رعػػض المالرػػسب وغطػػاء تضػػعو عمػػى جسػػدىا فػػي 

عرت ببػػػرودة المكػػػاف.. ال تعمػػػـ أيػػػف ىػػػي ومتػػػى جػػػاءت إلػػػى ىػػػذا الشػػػتاء كممػػػا شػػػ
المكاف !..  ال تسمع أصواًتا مجػاورة ليػا وال  يوجػد ةػارج حػدود ىػذه الػرفػة سػو  
الصمت السائد في جميع األرجاء.. حاولت أف تفتش عف أ  شػأل يةبرىػا عػف كنػو 

عت أصػوات أقػداـ ىذا المكافب وأيف زوجيا وأبناؤىاو أقارايا والجيػراف !.. فجػأة سػم
متجية إلى الػرفة وُفِتح الرابب دةمػت ممرضػة ترتػد  مالرػس بيضػاء وغطػاء رأس 

كيػف حالػؾ اآلف  نظػرت ليػا -أبيض ومعيا رعض األدويػة وكػوب مػاءب قالػت ليػا: 
 وحممقت قائمة:

 مف أنِت  وأيف أنا  وكيف جئت ىنا   -

 أجابتيا الممرضة:

 المناسب ولكف اآلف ىو موعد الدواء.ال تقمقيب سأةبرؾ ركل شيء في الوقت  -
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حاولت الةروج مف الػرفة وىرولت نحػو الرػاب ولكػف الممرضػة منعتيػا ركػل قوتيػاب 
فقاومتيػػا إلػػى أف ىراػػت منيػػا وظمػػت تػػركض وتػػركض وتػػركض إلػػى أف وجػػدت راًرػػا 
يطػػل عمػػى حديقػػة معمػػق عميػػو  الفتػػة مكتػػوب عمييػػا "مستشػػفى األمػػراض العقميػػة"ب 

زوجيا وأبناءىا الذكور حينما اكتشفت أنيـ يمارسوف أفعػاؿ قػوـ  فتذكرت أنيا قتمت
 لوا وأنيت بيدييا المأساة.
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 ىنا كنُت أحيا

وتساقطت دموعيا كحرات لؤلؤ في عقد انفرطت حراتوع ُذعػًرا وحسػرًة.. كانػت تركػي 
بركانيػة وقمبيا بػداةميا يحتػرؽ. لػـ تنطػق ركممػة واحػدةب ولكػف كػاف بػداةميا حمًمػا 

مػػف كممػػات متطػػايرة فػػي عقميػػا. ظمػػت تتػػذكر ىمسػػاتو ليػػاب تتػػذكر وعػػوده الكاذرػػةب 
ضحكاتو ونظراتوب وتشارؾ أصارعيا معو. تتحدث إلى نفسيا وتػمض عينييػا لعميػا 
تمنػػع سػػقوا دموعيػػاب ترتجػػف وتترعثػػر نرضػػاتيا وترترػػؾ. تشػػعر ببػػرودة أطرافيػػا... 

اةميػػة وتشػػاركيا ثػػورة غضػػبيا العارمػػة. تنظػػر لمجػػدراف لعميػػا تسػػمع أحاديثيػػا الد
تستمع لممذياع وأغانيو الصػاةرة المسػتمرة لعميػا تعمػو عمػى صػوت أحاديػث عقميػا 
دث ضجة حوليا ةوًفا مف أف تصرخ مف ألميػا ويسػتمع  فتنسى. تشاىد التمفاز وُتحّْ
إلييا جيرانيا في المنزؿب تضأل جميع األنػوار لعػل نػوًرا واحػًدا فقػ   يصػل ويضػيء 

مياب وُيْحي األمل فتنبت مرة أةر  براعـ ضحكتيا. تصرخ بداةميا مف ألػـ فراقػو داة
ـَ قػاؿ  ـَ وعػدني ولػ ـَ تركني  ما الذي جعمو ىكذا  لػ ليا ومف قسوة ةيانتو. تتساءؿ ل

ـَ رحل وتركني..  !!  أنو أحبني  ل

ظمت ُتَحدث نفسيا وعقميا يكاد يجف وال يستطيع تصديق ماحػدث. تنظػر فػي المػرآة  
تتأمل مالمح وجييا  متسائمة ىل أنا امرأة قبيحة  ألـ أعد في عينيو جميمػة رعػد  و 

أـ أنو رأ  ةصيالت شعري البيضاء ىذه  أليػذا تركنػي !  أيةػاؼ أف أكػوف عػاقًرا  
 أـ وجد امرأة غيري أصػر وأجمل مني  لقد قتل أطفاؿ أحالمي بيديو.

وتضػػحؾ بجنػػوف ورػػال  ظمػػت تركػػي وتصػػرخ رػػال صػػوت. أةػػذت تكػػتـ ألميػػاب تبتسػػـ
وعي. ثـ تسمل صوت مف النافذة قائاًل.. "هللا أكبر... هللا أكبر... حي عمى الصػالة" 
توضأت وارتدت إسػداؿ الصػالة وسػجدت راكيػة داعيػة.. "رانػا ال تحممنػا مػا ال طاقػة 
لنا رو" لقد مر عمى فراقو عشرات األعواـ وىي لـ تنس رعػدب ومػا زالػْت تحتػرؽب مػا 



 دار الفكر الحر  اغتصاب على فراش الموت هناء مطر 

 Page 31 
 

عيا ولكف رال فائدة. أشاىدىا تموت يومًيػا أشػاىدىا وُأذكرىػا رػأنني مػا زلُت أعيش م
 زلت ىنا مف أجمياب قمت ليا ذات يوـ:  

 عمتي انسي ما كاف فالحياة ال تتوقف عمى أحد. فتنظر لي وتقوؿ: -

 _ىو لـ يكف لي أي أحدب لقد كاف أنا.. وعندما رحل برحمت  روحي معو..

أجمؾب لـ يحارب الكوفب ولـ يحرؾب بػل رػاعب وةػافب قمت ليا: ولكنو لـ يجازؼ مف 
 وغد. فتركي وتقوؿ:

ـَ غادر وغدر !! -  ويا ليتني أعمـ ل

تركتيػػا حزينػػة كمػػا ىػػيب ورحمػػت.. ولكػػف فػػي اليػػوـ التػػالي وعنػػدما ذىبػػت إلييػػا لػػـ 
أتةيػػل ماحػػدث!! لقػػد قطعػػت شػػراييف يػػدييا ووجػػدتيا غارفػػة فػػي بركػػة مػػف الػػدماء. 

 يا األةيرة أشارت أصارعيا نحو صواف المالرس قائمة:وقبل أف تمفر أنفاس

 ىنا كنت أحيا.. - 

ثـ أغمضت عينييا ورحمت. لـ أفيـ مػاذا تقصػد ! وغرقػت فػي حزنػي عميػو. ورعػد  
شيور مف موتيا تذكرت كمماتيا.. "ىنا كنت أحيا" وفتحت الصػواف فوجػدت مػذكرات 

 عمتى. 

رحػل عنيػا اتصػمت رػو ودعتػو إلػى  كانت تكتب مذكراتيا معو ومػا فعمتػو رػوب عنػدما
حفمة عشاء أةير بينيما. أعدْت مائدة مف أفةػر األطعمػة التػي يحبيػاب بػل وألػذىاب 
وأحضرت النبيذ األحمػر الفرنسػيب وأضػاءت الشػموع وأعػدت قائمػة بجميػع األغػاني 
التػػي طالمػػا يحػػب االسػػتماع إلييػػاب ونثػػرت فػػي جميػػع األرجػػاء عطػػره المفضػػلب ثػػـ 

ا وقالػت لػو.. "اشػتقت إليػؾ جػًداب فيػاّل أتيتنػي مسػرًعا ". قفػز مػف اتصػمت رػو ىاتفًيػ
مكانو وأةػذ سػيارتو متجًيػا إلييػاب فيػو لػـ يصػدؽ أذنيػو عنػدما اتصػمت رػوب وأثنػاء 
قيادتػػػو السػػػيارة رف ىاتفػػػو بنػمػػػة رسػػػالة منيػػػا كتبػػػت لػػػو فييػػػا.. "أحرػػػؾ جػػػًداب وال 

لػػو وجػػدىا فػػي أجمػػل أسػػتطيع االسػػتػناء عنػػؾ" وعنػػدما وصػػل إلػػى بيتيػػا وفتحػػت 
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حاالتيا ب ترتدي ثوًرا أسوًدا يظير جميع مفاتنياب وتضع أحمر شفاه المعب وتتػزيف 
لػػو كأنيػػا عػػروس فػػي ليمػػة ُعرسػػياب ومػػا إف وجػػدىا أمامػػو أطػػاؿ النظػػر إلييػػا ثػػـ 
احتضنيا وأطاؿ وجودىا بيف أحضانوب ثـ أةذتو مف يديو وىو ماوزاؿ ُيقبميا وُيقبػل 

جمس عمػى مائػدة الطعػاـ وىػي بجػواره ووضػعت لػو الطعػاـ فػي ُعنقيا وجسدىاب ثـ 
طبػق بجػػواره زىػػور حمػراءب ومػػا إف انتيػػى مػف طعامػػو حتػػى ةػر مػشػػًيا عميػػوب ولػػـ 
يسػػتعد وعيػػو إال وىػػو ممقػػى عمػػى األرض وال يشػػعر رقدميػػو ودمػػاء تسػػيل منػػو. ولػػـ 
ت تكتػف رعػػد.. مزقػػت أعضػاءه ودفنتيػػا فػػي رسػػتاف منزليػا واسػػتةرجت قمرػػو وتحولػػ
لوحش رال رحمة.. حنطت قطعة منو لطالما وضعتيا في قػالدة حػوؿ عنقيػا وكتبػت 

 عمييا أنت لي وحدي ولألبد.

ـَ غدرت وغادرتني  كنت لي سيًما أحممو في جعرة عمػى كتفػيب  كانت دوًما تردد.. ل
أحػػارب رػػؾ أعػػدائي والػػزمفب وحينمػػا أطمقتػػؾ أةطػػأت اليػػدؼ وانػرسػػت فػػي قمبػػي 

تتػألـ مػف عواصػف الفػراؽ والرعػدب التػي اقتمعػت جػذور شػراييف  وقتمتني. كانت دوًما
 قمبيا وأفقدتيا عقميا فقتمتو واحتفظت رقطعو منو حوؿ عنقيا ليا ولألب. 

لقػػد لوثيػػا الفػػراؽ ولػػـ تػتسػػل رميػػاه االنتظػػار وال توضػػأت راألمػػلب بػػل عراىػػا الحػػب 
ولػـ تعػش أبػًدا فػي وسترتيا أمواج الفضيمة. فماتت روحيا و لػـ تػتكفف رالنسػياف.. 

 ىذا الزمف.
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 دماء ليمة الزفاؼ

 

 في تماـ الساعة التاسعة صراًحا استيقر عمى صوت والده وىو يقوؿ لو:

 ىيا استيقر يا بنيب اليوـ ىو يـو عرسؾ. -

أزاح الػطاء مف فوؽ جسده وظػل جالًسػا فػي سػريره ينظػر لمجػدراف وكأنػو يودعيػاب 
جيػػاز الحاسػػوب المحمػػوؿ الةػػاص رػػوب ولصػػواف ينظػػر لمسػػتائر والنوافػػذب ينظػػر ل

مالرسوب ومكتروب ومقعًدا كاف يجمس عميو في سيراتو وحده حتى مطمػع الفجػر. ثػـ 
نيض وذىػب لػدورة الميػاهب حينمػا مػر مػف أمػاـ المطػبخ نظػر لوالدتػو وىػي تعػد لػو 
اإلفطار.. )بيض مسموؽب وعسل أبيضب وكػوب مػف المػبفب ورعػض الةبػز الطػازجب 

ت(... احتضنيا وقبَّل وجنتييا ثـ ذىب لدورة الميػاهب نػض عنػو مالرسػوب وسرع تمرا
وةطا بداةل حوض االستحماـب ظل واقًفا تحت شػالؿ الميػاه ال يتحػرؾب يتػذكر فقػ  
ما فات... شري  حياة العزواية يمر مف أمامو فيتنيدب أغمض عينيو وأغمق الميػاه 

دورة الميػاه وصػمى صػالة وارتد  مالرسوب ووضػع منشػفة عمػى رأسػو... ةػرج مػف 
الضحىب وادأ يقرأ في المصحفب عندما أةذ ىاتفػو فػي الػرنيف.. أصػدقاء الطفولػةب 
والفيسػػبوؾب والجيػػراف. الجميػػع يتصػػل رػػو ليقػػوؿ مػػا مفػػاده.. "مرحػػى رػػالعريسب ىيػػا 
أةبػر الوالػػدة أف تعػػد لنػػا طعػاـ الػػػداءع فػػنحف فػػي الطريػق إليػػؾ"... يضػػحؾ رصػػوت 

ا ركػػػـ يػػػا أشػػػقياءب وأةيػػػًرا سػػػأتمكف مػػػف الفكػػػاؾ مػػػنكـ". يػمػػػق عػػػاٍؿ قػػػائاًل.. "مرحرػػػ
السماعة وينظر لػرفتو مرة أةر ... يشـ رائحة طعاـ أمو آتية مف المطبخ.. رائحػة 

 الثـو الذي تعده لطيي المموةية الةضراءب عبق المحشي.. 

فيي تعد لو مايسمى"صحف الوفاؽ" بينػو واػيف زوجتػوب مكونػة مػف "حمػاـ محشػيب 
دجػػاج"... يرتػػدي حمتػػو السػػوداءب وراطػػة العنػػق الحمػػراء والحػػذاء األسػػودب ورػػ ب و 

ويضع عمى شعره ما يثبتو ويجعمػو المًعػا. يحضػر الجميػع إلػى منزلػو ويعمػو صػوت 



 دار الفكر الحر  اغتصاب على فراش الموت هناء مطر 

 Page 34 
 

الزغاريػػد.. تحتضػػنو أمػػو وتقبمػػو.. يزفػػو الجميػػع وفجػػأة يشػػعر رػػاىتزاز ىاتفػػوب لقػػد 
يػد فػي الػدنيا".. تنحػى جانًرػا استمـ رسالة مكتوب بيا "مرارؾ يا مف كنػت أممػي الوح

 رعيًدا عف الجميع قائاًل ليـ:

 لتسرقوني أنتـب لقد تذكرت شيًئا ىاًما سأنجزه ثـ سألحق ركـ. -

اتصل بيا فوجػدىا تركػيب حػاوؿ أف يسػمع صػوتيا ولكػف صػوت الركػاء كػاف أقػو . 
 رادرىا قائاًل:

أىمػػي رػػِؾب فمػػـ اعػػذريني وسػػامحينيب لػػيس األمػػر بيػػديب حاولػػت كثيػػًرا أف أقنػػع  -
 أستطعب أعمـ أني مةطأل في حقِؾب ولكف األمر كاف أكبر مني.

 أكمل بيننا صوت ركائيا يتعالى.. أرجوِؾ.. إف صوت ركائؾ يعذبني. 

فجأة سمع صػوت ضػجيح وظػل ينػادي راسػمياع ولػـ يتمػق جواًرػا.. ثػـ سػمع صػوت 
 رجل يرد عميو بجزع:

فػػى الميػػاه. لػػـ يصػػدؽ مػػا سػػمع يػػا سػػيدي إف صػػاحرة اليػػاتف قػػد ألقػػت بنفسػػيا  -
بينمػػا اغرورقػػت عينػػاه رالػػدموع وىػػو يتػػذكر كػػل لحظػػة لػػو معيػػاب ىػػي فتػػاة تكبػػره 
بةمسػػة أعػػواـ... تعػػرؼ عمييػػا مػػف الفيسػػبوؾ وكػػاف يعشػػقياب انتظرتػػو لمػػدة سػػرع 
سنوات كاممة... حاوؿ أف يقنع أىمو بيا ولكف الجميع رفض ألنيا تكبره في العمر. 

عمى أف يعشق غيرىاب ولكنيػا كػاف تحتػل قمرػو ونرضػو... كػاف حاوؿ أف يجبر قمرو 
ضػػػعيًفا فرضػػػي أف يتػػػزوج مػػػف اةتارتيػػػا لػػػو أمػػػو... أةػػػرج ورقػػػة وقمًمػػػا وكتػػػب.. 
سػػامحيني يػػا أمػػي لػػف أتػػزوج ولػػف أعشػػق غيرىػػا وسػػأغادر مػػف أجميػػا الػػدنيا كمػػا 
غادرتيػػا ىػػي. توجػػو لممطػػبخ وأحضػػر سػػكيًنا حػػاًدا تسػػتعممو أمػػو لتقطيػػع الرصػػل 

المحوـب وناـ عمى سريره وقطع شرايينو في حسـب وغرؽ قميصو األبيض في بركة و 
مػػف الػػدماء.. ورحػػل ىػػو اآلةػػر عػػف الػػدنيا. وأةيػػًرا تالقػػت فػػي السػػماء روحاىمػػا 

 المتراعدتاف عف الدنيا.
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 شيماء

 

فتاة في منتصػف عقػدي الثالػثب سػمراءب أرتػدي  دوًمػا بنطػااًل مػف الجينػز األزرؽب 
المػػوفب وقرعػػة سػػوداء. ال أرتػػدي قرًطػػا فػػي إحػػد  أذنػػّي. ال أضػػع وقميًصػػا رمػػادي 

مسػػاحيق التجميػػلب ورامػػا ال أعػػرؼ كيػػف أضػػعيا عمػػى وجيػػي مثػػل رػػاقي النسػػاءب 
عيػػوني لوزيػػةب وابتسػػامتي كابتسػػامة األطفػػاؿب صػػوتي نوًعػػا مػػا غمػػير وحػػادب ىكػػذا 

عر أننػػي ال ةمقنػػي هللا. مالمحػػي أقػػرب إلػػى المالمػػح الذكوريػػةب لموىمػػة األولػػى تشػػ
أنتمػػػي لعػػػالـ النسػػػاء. أحمػػػل عمػػػى أكتػػػافي أطناًنػػػا مػػػف الحديػػػدب لسػػػت العرػػػة فػػػي 
نما فتاة تعمل في وكالػة لبيػع الحديػد المسػتثوًرا )الةػردة(ب أعمػل وسػ   األولمبياد وا 
مجموعػػة مػػف الرجػػاؿ. أسػػتيقر فػػي السادسػػة صػػراًحا وال أنظػػر فػػي المػػرآة. أرتػػدي 

فػػي شػػعري تحػػت القرعػػةب ثػػـ أةػػرج لمعمػػل كمػػا مالرسػػي ذات الطػػارع الػػذكوريب وأة
عػػودتني أمػػي منػػذ كنػػت فػػي العاشػػرة مػػف عمػػري. حينمػػا أصػػل أضػػحؾ مػػع الجميػػع 
وكػػأنيـ أشػػقاء لػػي. أتنػػاوؿ إفطػػاري معيػػـب وكػػأنيـ عػػائمتيب بػػل ىػػـ حًقػػا عػػائمتي 
الوحيػػدة اآلف. الجميػػع يتعامػػل معػػي عمػػى أننػػي رجػػل وال مجػػاؿ لممشػػاعر بيننػػاب ال 

األنوثةب أو راما ألنػي قػد دفنػت أنػوثتي معيػـ تحػت األنقػاض. أتػذكر مجاؿ إلظيار 
حينما راغتتني آالـ الطمث وأنا بينيـ.. كنت فػي الةامسػة عشػرة مػف عمػري وقتيػا 

 وقاؿ لي أحدىـ مستفسًرا.. "ماىذه الدماء! " 

أنتيي مػف عممػي فػي تمػاـ السػاعة السػارعة مسػاءب وأعػود لمنزلػي منيكػة الجػس. 
رجولػػػة وأرتػػػدي ثوًرػػػا وردًيػػػا حريػػػًرا ناعًمػػػا كنعومػػػة أوراؽ الزىػػػور فػػػي أةمػػػع رداء ال

الصػػراحب أشػػاىد نجمػػي المفضػػل   "شػػاروةاف" كػػل مسػػاء. أتحسػػس مفػػاتف جسػػدي 
كػػي أشػػعر أننػػي مػػا زلػػت أنثػػىب فجسػػدي ىػػو الوحيػػد الػػذي مػػا زاؿ يراطنػػي رعػػالـ 
جػػدراف النسػػاء. أحتسػػي قيػػوتي أمػػاـ التمفػػازب أنظػػر لػػرعض الصػػور المعمقػػة عمػػى 

غرفتػػيب صػػور نجمػػي المفضػػلب وصػػور أطفػػاؿ تمنيػػت أف أنجػػب مػػثميـب ولكننػػي 
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سػػأظل لألبػػد عػػذراءب فمػػف ذا الػػذي سػػيتزوج مػػف فتػػاة ال تنتمػػي لعػػالـ النسػػاء! .. 
الرجػػاؿ يعشػػقوف الجمػػيالت. يعشػػقوف مػػف تتمػػو  بجسػػدىا أمػػاميـب يييمػػوف بتمػػؾ 

وضع مسػاحيق التجميػل  التي صوتيا ناعـب وضحكتيا تطرب اآلذافب مف تتفنف في
عمى وجييا. دوًما أريد أف أصػرخ رػأعمى صػوت فػي   وجػو العػالـ أجمػع وأقػوؿ لػو 
أنني فتاةب وأنثىب وطفمةب واسػمي شػيماء. مشػاعري مشػاعر امػرأة وال أريػد التةمػي 
عف جسدي ولف أتحػوؿ جنسػيا. أنػا حًقػا فتػاةب ال أريػد التةمػى عػف أنػوثتيب ولسػت 

 ةب أنا حًقا فتاة.رجاًل يعيش في جسد امرأ

أحياًنا أشػعر رػأنني فقػدت عقمػي حينمػا أمسػؾ دميتػي كػل ليمػة وأحػاوؿ أف أرضػعيا 
 مف صدريب أمومتي تقتمنيب ثـ أستػفر راي وأناـ.

وفػػي أحالمػػي أرتػػدي دوًمػػا ثوًرػػا أبػػيض المػػوفب وأطفػػالي يمعبػػوف مػػف حػػوليب ولكػػف 
ح عينػػّي عمػػى صػػوت فجػػأة.. يمػػتيميـ ذئػػب أشػػيبب ويتمػػوث ثػػواي رالػػدماءب ثػػـ أفػػت

آذاف الفجػػرع فأتوضػػأ وأصػػمي وأركػػي فػػي الصػػالةب ةمقتنػػي يػػا هللا فتػػاة ولسػػت رجػػاًل 
 مسجوًنا في جسد فتاة.

في تماـ الساعة السادسة صراًحا رف المنروب فاستيقظت كعادتي ولكنني ىػذه المػرة 
 ظممت في فراشي ولـ أتحرؾب ال أريد الةػروج مػف منزلػيب بػل ال أريػد الةػروج ةػارج
غرفتيب وكأنني أةتبىء مف نظرات الناس. مممت مف التعامل معي عمى أننػي رجػلب 

 مممت مف قتل أنوثتي.

انتفضت مف فراشي وتوجيت لمحماـ ب ظممت أنظر لوجيي في المرآة. أعد ةصػالت 
 شعري البيضاء. أتحسس بيدي وجيي وأحياًنا أغمض عينّي وأتنيد وأقوؿ آه..

ال أتحػػرؾب فقػػ  أركػػي وأقػػوؿ أنػػا ابنػػة حػػواء.  ةمعػػت مالرسػػي ووقفػػت تحػػت المػػاء
امتزجت دموعي مع قطرات الماء التي تسق  عمى جسديب ولكنيا لػـ تػسػل روحػي 

 ولـ تطفأل بداةمي حمـ البركاف.
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ارتػديت ثوًرػػا أحمػػر المػػوفب قصػػير الطػػوؿب يمتصػػق بجسػػديب ويكشػػف عػػف صػػدريب 
افرب ثػـ توجيػت وتركت شعري ينسدؿ عمى كتفّيب ووضعت أحمػر شػفاهب وطػالء أظػ

 لممطبخب وأعددت قيوتي الُمرة عمقًما كحياتي الجرداء.

قررت الػياب مف عممي اليوـب ال أريػد الةػروج مػف منزلػيب بػل ال أريػد الةػروج مػف 
قبري ىذاب ال أريػد مقابمػة النػاس. فينػا فقػ  أشػعر رػأنوثتي  وأرتػدي مػا أشػاء دوف 

مػف نظػراتيـب أىػرب مػػف  ةجػل مػف أحػدب ودوف ةػوؼ مػف كػالـ النػػاس. نعػـ أىػرب
 كوني لست جميمة كراقي النساء.

أعددت اإلفطارب جمست عمى مائدتي وحيدةب أتةيل لو كنت متزوجة اآلفب ىػل كػاف 
زوجي سُيقبمني  ىل كاف سػيطعمني بيديػو  ىػل كػاف سػيدلمني أـ كػاف سػييرب مػف 

 وجيي 

النوافػػذ  حًقػػا الرجػػاؿ يعشػػقوف  فقػػ  الجمػػيالت. أحياًنػػا يجػػف عقمػػي وأغمػػق جميػػع
ـَ ال  واألبواب وأةمع مالرسيب وأظل عارية وحػدي فػي بيتػي أنظػر لجسػدي وأركػيب ِلػ
ـَ ال يروف أنوثتي ىذه ! ثـ أتنيد  وأرتدي مالرسي وأقوؿ لنفسػي  يعشقني أحدىـ وِل

 لست رجاًل  مسجوًنا في جسد فتاة.

 فتحػػت التمفػػاز عمػػى قنػػاة تػػذيع أغػػاني فقػػ  وظممػػت أرقػػص وأرقػػصب وحينمػػا أشػػعر
رالتعب أجمس وأشرب رعض الماء ثـ أركي وأضحؾ وأقػوؿ  لنفسػي "لقػد جػف عقمػؾ 

 ياشيماء".

الساعة الثانية عشر ظيًرا رف ىاتفي الةمػوي مػف سيسػأؿ عنػي غيػرىـ.!! ضػحكت 
ضحكة استيزاء وقمػت فػي نفسػي حتًمػا يريػدوف أف أسػاعدىـ فػي حمػل األطنػاف أو 

 ومف سيشعر بي غير العماؿ أعد ليـ الشاي كعادتي كل يوـب مف سيفتقدني 

لف أرد عمى ىاتفي اليوـ  بل سأغمقو أيًضا فال أريد التحدث مع أحدب أريد االةػتالء 
 فق  رشيماء.
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الساعة الثالثة عصًرا رف جرس الرابب ركضػت رسػرعة إلػى غرفتػي وأرتػديت عرػاءة 
سػػمراء وغطػػاء رأس أسػػمرب ال أريػػد أف يرانػػي أحػػد بثػػواي األحمػػر ىػػذا. ثػػـ ذىبػػت 

ستطمع مف الطارؽ.. سمعت أصواتيـ ةمف الرابب إنيـ أشقاء العمػلب مػاذا أفعػل أل
 اآلف !

 ظممت ةمف الراب أسمع مايقولوف عـ مدبولي يقوؿ:

أنػػا قمػػق عمييػػاب إنيػػا المػػرة األولػػى التػػي تتػيػػب فييػػا عػػف العمػػلب وىاتفيػػا مػمػػقب -
 أدعو هللا أف تكوف بةيرب لتطرؽ الراب مرة أةر  يا محمود. 

 

 ود يطرؽ الراب رشدة ويقوؿ:محم

 شيماء.. أأنِت رالداةل  أجيبي ران عميؾ.  -

 عـ مدبولي: لتوصل بيا عمى ىاتفيا مرة أةر  فراما تكوف قد فتحتو. 

محمود: إنني أتصل بيا ولكػف مػا زالػت نفػس الرسػالة تػأتيني لتةبرنػي رػأف اليػاتف 
 مػمق.

أمانػة فػي رقابنػا مػف رعػد مػوت  عـ مدبولي: لنكسر الراب يا محمػود إف ىػذه الفتػاة
 أميا رحميا هللا. إنيا مثل ابنتي وأنا شديد القمق عمييا. 

 محمود: ولكف يا عـ مدبولي ال يصح أف نكسر الراب ىكذا.

ـَ  ماذا أفعل !... ال بد وأف أفػتح ليمػاب ولكػف مػاذا أقػوؿ ليمػا وقتيػا وأيػف كنػت  ولػ
 أغمقت ىاتفي !

 فتحت الراب قائمة:

 ـ مدبوليب أىاًل يا محمود. تفضال رالدةوؿ.أىاًل يا ع-
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ـَ لػـ تفتحػي الرػاب مراشػرة  أيعقػل - ـَ أغمقت ىاتفؾ  ول لقد أقمقتنا عميؾ يا ابنتيب ل
 أنؾ لـ تسمعيف كل تمؾ الضجة  

 قاليا العـ مدبولي.

 أجبتو قائمة: تفضل رالدةوؿ أوالب فميس مف المعقوؿ أف نتحدث ىنا. 

 امًتا ولكنو كاف ينظر إلي نظرات لـ أرىا مف قبل.دةل عـ مدبولي ومحمود ظل ص

غرفة الجموس بيا نافذة تطل عمى الشارع  وصػينية بيػا أواٍف فةاريػة )ُقمػل قنػاوي( 
ومقاعد ةشبيةب وعمييا مفارش مزةرفة بزىور لونيا أحمرب وفوقيا أقمشة بيضاءب 
تمفػػاز. ومنضػػدة ةشػػبية أضػػع عمييػػا الشػػاي لمزائػػريفب وسػػجادة حمػػراء المػػوفب وال

 ولوف الجدراف أزرؽ ورو رقايا أسمنت مف أثار الترميـ.

 وقدمت ليما الشايب بينما عـ مدبولي يسألني:

 ةيًرا يا ابنتي  ما ِرِؾ  -

ال شيء يا عـ مدبولي يبدو فق  أني استػرقت في النـو ونسيت إغػالؽ التمفػازب  -
 لذا لـ أسمع جرس الراب.

الحر طالء األظافر شعرت رالةجلب وارتركت ظل محمود يتفحصني بنظراتوب وحينما 
 وةرأت يدي منو وشعرت رقمبي يرتجف.

 أجابني عـ مدبولي قائاًل:

نحمػػػد هللا أننػػػا قػػػد اطمئننػػػا عميػػػِؾب لتكممػػػي راحتػػػؾ اليػػػوـ وغػػػًدا أيًضػػػاب وافتحػػػي  -
 الياتفب وسأرسل إليؾ زوجتي لتطمئف عميِؾب أنِت ابنتنا يا شيماء. 

 ثـ استطرد قائاًل:

 ا بنا يا محمود. ىي -
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 لتجمسوا قمياًل يا عـ مدبوليب ولنتناوؿ الشاي مًعا.   -

ال.. سنتركؾ اآلف لترتاحيب ولتكممي ما كنت تقوميف روب فمف الواضػح أنػؾ كنػت  -
 مشػولة رأمٍر ما. قاليا محمود وىو يرفع أحد حاجبيو.

ـَ يتحػدث معػي  ـَ لـ أشعر رمحمود ونظراتػو سػو  اآلف  وِلػ ىكػذا..!  الب ال ال أعمـ ِل
يا شيماءب أفيقيب ما الذي سيجعل محمػود يعجػب رػِؾ  انصػرفا رعػدىا وقػد سػكنتني 

 وتممكتني ظنوف الشيطاف.

رعدما غادرا ظممت أفكر فػي نظػرات محمػودب فتػارة أوىػـ نفسػي رأنػو يعشػقنيب وتػارة 
 أةر  أنفي عشقو ليب وظل الشيطاف يوسوس لي ويزيف لي صدؽ ظني. 

ت أف أنػاـ ولكػف ظػل تفكيػري يػؤرقنيب ولػـ أسػتطع النػوـ فػي تمػؾ فػي المسػاء حاولػ
 الميمة.

حاولػػت أف أةػػرس الضػػجيج بػػداةمي ولكنػػي لػػـ أسػػتطع. أغمقػػت األنػػوار واسػػتمعت 
لموسػػيقى ىادئػػة لعػػل النػػـو يػمبنػػيب ولكػػف نظراتػػو اةترقػػت قمبػػيب بػػل روحػػي وكنػػت 

 فريسة سيمة لطائر الػراـ.

ادتي فػػػي السادسػػة صػػراًحاب وارتػػػديت رداء فػػي صػػراح اليػػوـ التػػػالي اسػػتيقظت كعػػ
 الرجولة ولكف نسيت أف أزيل طالء األظافر وذىبت لعممي.

حينما وصمت استقبمني الجميع رالترحاب وأةػذوا فػي التيميػل معبػريف عػف افتقػادىـ 
 ليب كميـ رحبوا بي إال محمودب حينما رآني ظل صامًتا. ذىبت إليو وقمت:

 كيف حالؾ يا محمود. -

حاؿ والحمد ن. قاليا دوف أف ينظر لي. شػعرت رالةجػل منػو وظممػت أنظػر بةير -
لمالمحوب ىو شاب يصػرني رأراعة أعواـب وقريػب الشػرو مػف الممثػل "دمحم رمضػاف" 
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مالمحػػو سػػمراء وجسػػده نحيػػل ويرتػػدي بنطػػااًل مػػف الجينػػز رمػػادي المػػوفب وقميًصػػا 
 أسوًداب وقرعة جينز زرقاء.

 دوف مساعدتي وكمما اقترات منو ابتعد.ظل يحمل الحديد  الةردة 

انتيػػى أوؿ يػػوـ دوف أ  كػػالـ بيننػػا. وغػػادر الجميػػع فػػي السػػاعة السػػارعة مسػػاءب 
وحينمػػا وصػػمت لمنزلػػي كنػػت منيكػػة جػػًداب ولكػػف ظمػػت نظػػرات محمػػود فػػي مةيمتػػيب 
وظل قمبي يدؽ دقات متتالية مرتركةب وكأف دقة مف دقاتو ذىبت إليو. كنػت متميفػة 

 كنت أريد أف أحب مثل راقي الفتيات إلى الحبب

في المساء أعددت قيوتي وأطفأت جميع األنوار ثـ اسػتمعت إلػى كوكػب الشػرؽ أـ 
كمثوـ  وىي تشدو "أغدا ألقاؾ  يا ةػوؼ فػؤادي مػف غػدي". وسػرحت بةيػالي.. ىػا 
أنا أرتدي ثوب زفافي األبيض بجوار محمود وىو يرتدي حمتػو السػمراء وراػاا عنػق 

 لونو أحمر.

غمبني النوـ وحممت بػنفس الحمػـب ىػا أنػا أرانػي أرتػدي ثوًرػا أبػيض المػوفب وحػولي 
أطفالي وفجأة يمتيميـ الذئب ويموث ثواي رالدماء... أصحو منػو متصػبرة رػالعرؽب 
فأتعوذ رػان مػف الشػيطاف الػرجيـب وأذىػب لممطػبخ وأشػرب كوًرػا مػف المػاء وأتوضػأ 

 وأقوؿ أذكار الصراح.  ألصمي وأقرأ رعض آيات مف القرآف الكريـ

ـَ ىػػو يتعامػػل معػػي ىكػػذا ! ومػػا  ذىبػػت لعممػػي اليػػوـ متميفػػة لمقػػاء محمػػودب ولكػػف لػػ
 الذي حدث !

كنت قبل ةروجػي مػف المنػزؿ قػد وضػعت حػوؿ عنقػي سمسػمة مػف الػذىب الصػيني 
 وأةفيتيا داةل قميصي. وذىبت لعممي. 

نمػا انتيينػا أعػددت جاء وقػت تنػاوؿ اإلفطػارب جمػس الجميػع ليأكػل إال محمػودب وحي
 الشاي وذىبت رو إليو فرفضوب فسألتو:

 ماذا رؾ يا محمود  ِلـ أنت متػير معي ىكذا  -
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ال شػػيء.. لتعممػػي فقػػ  رػػأني ال أحػػب التػػدةل فػػي حيػػاة اآلةػػريفب ولكنػػي غيػػر  -
مرتاح لتصرفاتؾ منذ أف تػيبػِت عػف العمػلب أراِؾ قػد وضػعت طػالء األظػافرب واليػوـ 

 مة حوؿ عنقِؾ.أجدِؾ ترتديف سمس

 _ سمسمة..!! ىل ىي واضحة ىكذا 

 رالطرع ىي واضحةب ماذا كنت تظنيف. -

وضػػعت يػػدي حػػوؿ عنقػػي أتحسػػس السمسػػمةب واػػداةمي فرحػػة عارمػػةب أشػػعر رحػػب 
محمودب تارة أصدؽ إحساسيب وتارة أكػذب نفسػي وأنيرىػا مػذكرة إياىػا رػأف محمػود 

 أصػر مني سًنا. 

 أتحدث مع محمودب الحر عـ مدبولي ارتراكي فسألني:وانتظرت مػادرة الجميع كي 

 ما رؾ يا شيماء  ألف تػادري  -

سأغادر رالطرعب ولكني سأنتيي مف رعض األشياء أواًل وسيوصمني محمود حتػى  -
 المنزؿ.

 ورالفعل غادر الجميعب وظممت أنا ومحمود وحدنا.

 أليس ىناؾ شيء تود إةراري رو. -

 ال.. ليس ىناؾ مف شيء. -

 ولكني أعمـ أنؾ تريد إةراري شيًئاب فييا تكمـ. -

راةتصار شديد أنا كنت أراؾ فتػاة جػادة رمائػة رجػل كمػا يقولػوفب ال تقػوميف رمػا  -
تقوـ رو راقي الفتيات مف تصرفات يبتػيف بيػا لفػت األنظػارب ولكنػؾ الحظػت رعػض 

 ؾ األشياء مؤةًرا.. طالء أظافرب وسمسمةب وما إلى ذلؾ. فما الذي تػير ر



 دار الفكر الحر  اغتصاب على فراش الموت هناء مطر 

 Page 43 
 

 ولكني فتاة في نيايةب ومف حقي أف أفعل كما يفعمف.  -

 وِلـ تفعميف مثميـ مف األساس. -

ولكف يا محمود أنػتـ معشػر الرجػاؿ تميمػوف لمفتيػات الالتػي يسػرفف فػي االىتمػاـ  -
 رأنفسيفب أليس كذلؾ 

مػػف الػػذي أدةػػل فػػي عقمػػؾ تمػػؾ التفاىػػات  أنػػِت فػػي نظػػري ىكػػذا سػػيدة الفتيػػات  -
 أجمع.

شعر رقمبي وقتياب كاد يتوقف مف شدة فرحتي ركالموب إف محمود يعتػرؼ رحرػو لـ أ
ـَ يعشػػقني ! أنػػا لسػػت جميمػػةب  لػػيب لػػـ أصػػدؽ مػػا سػػمعتو منػػوب وتممكنػػي الشػػؾب فِمػػ

ـَ أحبني محمود يا تر  !  والجميع يقتل أنوثتيب ِل

 اتصمت رو ىاتفًيا متسائمة:

 لماذا أحببتني أنا عمى وجو الةصوص يا محمود  -

 قاؿ:

 وىل قانوف الحب يحتوي عمى كممة لماذا    -

 ولكني لست جميمةب كما أني أكبر منؾ سًنا. -

 أنا أراِؾ أجمل الفتياتب وسأتزوجؾ يا شيماءب فما ىو قولؾ  -

 شعرت رالةجل وساد الصمت لمحظات ثـ قمت لو:

 لف يوافق أحد مف أىمؾ عمى زواجؾ رمف تكبرؾ في السف. -

 سأتولى إقناعيـب الميـ فق  أف توافقي.ال تحممي ىًماب  -

ورالفعل تزوجنا وكاف الشاىد عمى عقد زفافي ىو عـ مدبوليب فيػو رمثارػة والػديب 
 بل ىو كل أىمي حالًيا.
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وفي ليمة الزفاؼ ارتديت ثوب زفافي األبيضب جعمت الجميع يشدوف أذني كي أتأكػد 
 مف حممي ىذا.أنني في كامل وعييب شعرت أنني أحمـب وتمنيت أال أصحو 

جاء محمود يوميػا ورصػحبتو سػيارات كثيػرة مزينػة رػالورودب كػي يأةػذني إلػي بيػت 
 الزوجيةب ويا ليتو لـ يأت يوميا.

دةمت غرفة النوـ كػي أسػتبدؿ مالرسػيب ودةػل محمػود مػف ةمفػي. شػعرت رالةجػل 
ـَ انقػػرض قمبػػي   منػػو وطمبػػت منػػو أف يةػػرجب ولكنػػو ظػػل يػػداعب جسػػديب ال أعمػػـ ِلػػ

شػػيء مػػا سػػيحدثب لػػيب ارتػػديت قميًصػػا طػػوياًل أبػػيض المػػوف مػػف الحريػػرب شػػعرت ر
مكشوؼ الصدرب ووضعت فوؽ كتفػي غطػاًء ةفيًفػا ال يسػتر شػيًئاب وحينمػا جػاءني 

ـَ !  محمود جمست... وكمما حاوؿ االقتراب مني ينقرض قمبي وال أعمـ ِل

ظػػل ينظػػر لػػي ويضػػحؾ ضػػحكة غريرػػة لػػـ أفيميػػاب كنػػت أحػػدث نفسػػي قائمػػة.. مػػف 
المحتمل أف يكػوف سػكراًناب أو أف أحػًدا مػف أصػدقائو قػد أعطػاه رعػض الممنوعػاتب 

 وحينما اقترب مني كانت الكارثة واكتشفت إنو مف قـو لوا. 

 محمود أأنت شاذ !! -

 ىييييييييييو... ىكذا ضحؾ محمود قائاًل:

 ا قد صدقِت نفسؾ رأنؾ فتاة وتستحقيف حياة طبيعية أحقً  -

 أنت مجنوف. أنا لف أوافق عمى ما تريده مني. -

 ما رأيؾ لو أناديِؾ راسـ "سيد" حتى نستطيع التفاىـ مًعا. -

 ىل جننت  أنا فتاة واسمي شيماء. -

 ال.. بل أنِت سيد. -

 أنت سكراف وفي غير وعيؾ. -



 دار الفكر الحر  اغتصاب على فراش الموت هناء مطر 

 Page 45 
 

ال سأفضػػػحِؾب وأةبػػػر اسػػػمعيني جيػػػًدا.. أنػػػت سػػػتنفذي - ف كػػػل مػػػا سػػػأطمرو منػػػِؾ وا 
الجميع رأني وجدتؾ غير عذراء.. أنػِت فرصػة رائعػة لػي حتػى ال يشػؾ بػي أحػد مػا. 

 لقد تزوجتؾ كساتر لي وستنفيذيف كل أوامري.

ثـ قيدنيب اغتصبني. نالني كمػا ينػاؿ الرجػاؿ رعضػيـ رعضػا.. كنػت أصػرخب وأمػوت 
 داةمًيا بينما ىو يفعل ذلؾ.

 انتيى توجو لممطبخب وشرب كوًرا مف الماء ورعض العصير ثـ ناـ.وحينما 

 ظممت أركي طواؿ الميلب وأفكر في حياتي مع ىذا الحيواف.

لـ أشعر إال وأنا أرتدي ثوب زفافي مرة أةر ب ثـ نظرت لنفسي في المػرآةب ولمممػت 
شعري لمةمفب ومسحت آثار الكحػل مػف عمػى وجيػيب وابتسػمت لنفسػي فػي المػرآة 

 مة.. أنا فتاة واسمي شيماء.قائ

توجيت لممطبخ وأةرجت الساطور ومزقت جسده. قطعت عنقوب وتموث ثػوب زفػافي 
 رالدماء. أنا فتاة واسمي  شيماءب ولست رجاًل مسجوف في جسد فتاة.
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 اغتصاب عمى فراش الموت

 

 حينما فتحت عينػي ظممػت لبرىػة أفتحيػا وأغمقيػا... كنػت أشػعر رضػراٍب مػف حػولي
وكػػأف الرؤيػػة لػػـ تكتمػػل رعػػد... حاولػػت أف أفػػرؾ عينػػي بيػػدي ولػػـ أسػػتطعب نظػػرت 
حػػولي فوجػػدت نفسػػي نائمػػة فػػي حجػػرة بيػػا أجيػػزة طبيػػة ومعمػػق فػػي يػػدي محاليػػلب 
وأرتدي رداء غرفػة العمميػات األبػيض. وىنػاؾ نافػذة تطػل عمػى حديقػة أسػمع زقزقػة 

األبػػيض كجػػدراف الػرفػػة العصػػافير منيػػاب واجػػوار سػػريري الحديػػدي المطمػػي رػػالموف 
يوجد كرسي ةشبي. أشعر رألـ في جسديب أشعر بدوار فػي رأسػيب ولكنػي ال أعمػـ 

 ماذا حدث !

ُفِتح الرابب ودةمت امرأة ترتدي زي الممرضػاتب بنطػاألبيضب ومعطػف وغطػاء رأس 
مػػف نفػػس لػػوف البنطػػاؿب تحمػػل فػػي يػػدييا رعػػض األدويػػةب وكانػػت تبتسػػـ لػػي ثػػـ 

 سمعتيا تقوؿ: 

 أةيًرا فتحِت عينيِؾ. حمًدا ن عمى سالمتؾب لقد قمقنا عميؾ. -

ابتسمت ليا ولكني لـ أفيـ ماذا تعني ركالميا ىذا ! لػـ أنطػق ركممػة واحػدةب ولكػف 
 بداةمي أسئمة كثيرة جًداب أيف أنا ! ومف الذي أتى بي إلى ىنا ! وماذا حدث !

مػا بنػي المػوف فػي عمرػة  ثـ اقترات مني ومررت يػدىا عمػى رأسػي ثػـ وضػعت شػيًئا
المحموؿ المعمقب راما يكوف عػالج يحتػوي عمػى حديػد لعػالج األنيميػاب فرامػا أكػوف 

 قد نزفت. رعض الدماءب ولكف ماذا حدث !

 أيف أمي !

 أيف اةوتي !

ـَ أنا وحدي ىنا !  أيف الجميع  وِل
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 وُقبيل ةروج الممرضة قمت ليا:

 ما الذي حدث لي  -

 ردت قائمة:

 ف. نحمد هللا أف كل شيء بةير. ارتاحي اآل -

لـ أشعر رشيء رعدىا سو  رأننى استيقظت عمى صػوت أمػي وىػي تحمػد هللا عمػى 
 سالمتيب والجميع حولي ينظر لي ويبتسـ ويركي في ذات الوقت.

ال أعمـ ماذا حدث ! أمسكت  أمي بيديب فأغمضت عيني واطمػأف قمبػي ونمػت مػرة 
 أةر .

 لمنافذة وعممت أف الميل أسدؿ أستارهب قمت ألمي:في المساء فتحت عينّي ونظرت 

 كـ الساعة اآلف  -

 نظرت في ىاتفيا الةموي وقالت:

 الساعة اآلف العاشرة مساء  حمًدا ن عمى سالمتؾ يا حبيبتي. -

ـِ جئت ىنا  -  أمي.. ما الذي حدث ليب ول

 ابتسمت أمي وقالت: 

 قدر هللا وما شاء فعل. ارتاحي اآلف وال تشػمي رالؾ رأي شيء. -

جػػاءت الممرضػػة مػػرة أةػػر ب وىػػي تبتسػػػـ لػػيب كانػػت ترتػػدي بنطػػااًل مػػف الجينػػػز 
وقميًصا أسود الموفب وغطاء رأس أحمرب وعمى ما يبدو أنيا قػد أنيػت عمميػا ليػذا 

وقبػل مػادرتيػا  اليوـ ولكنيا جاءت لتودعني وتطمئف عمػي قبػل مػػادرة المستشػفى.
 قالت ألمي: 
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حمًدا ن عمى سالمتياب سيقتص لكـ هللا مف ىذا الحيواف الذي فعل بيا ذلؾ. ثػـ  -
 غادرت. 

 قمت ألمي... ماذا حدث !

 قالت:

 ارتاحي اآلف. ليس الوقت مناسًرا لمثل ىذه األحاديث.-

وأناـ. راما  ال أعمـ ماذا تضع الممرضة لي في المحموؿ... فأنا أشعر رعدىا رالدوار
 تضع رعض المسكنات أو تضع  منوًما.. ال أعمـ.

وفي الصراح استيقظت عمى صوت العصافير تقف عمى النافذةب ابتسمت ليػا ولكػف 
شػػعرت أننػػي أريػػد الػػذىاب لمحمػػاـ. نظػػرت حػػولي فوجػػدت أمػػي نائمػػة كػػالمالؾ. ىػػي 
نقػػش  امػػرأة فػػي عقػػدىا الةػػامسب ترتػػدي جمراًرػػا أسػػود المػػوف وغطػػاء رأس أزرؽب

 الحزف عالمتو عمى وجييا رعد وفاة أبي. أنا ابنتيا الوحيدة ولي أراعة أةوة رجاؿ.

لقد تذكرت اآلف... يوـ الةمػيس السػاعة الثانيػة عشػرة رعػد منتصػف الميػلب شػعرت 
رػػألـ فػػي أسػػفل الجانػػب األيمػػف مػػف رطنػػيب وظممػػت أنػػادي عمػػى أمػػيب ولكنيػػا كانػػت 

تيػػػا وجػػػاءت بػػػي ىػػػي وأةػػػوتى إلػػػى غارقػػػة فػػػي نوميػػػاب زحفػػػت حتػػػى وصػػػمت لػرف
 المستشفى. قاؿ الطبيب أنو ال بد مف إجراء عممية الزائدة الدودية حااًل.

ورالفعػػل وافػػق الجميػػع عمػػى إجػػراء العمميػػة ولكنػػي كنػػت ةائفػػة جػػًدا. وحينمػػا دةمػػت 
 غرفة العمميات جاء طبيب التةدير وظل يحدثني لرضع دقائقب

الثالثب مالمحػو بيضػاءب وعيونػو ةضػراءب  ىو شاب يبدو عميو أنو في نياية عقده
ـَ لػـ أشػعر رالراحػة تجاىػوب بػل شػعرت رػصػة  وشعره ذىبي. ليس نحياًل. وال أدري لػ

 في قمبي.
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حينما أمسؾ يدي كاف يداعبني رأصارع يػدهب كػاف يمػرر أصػارعو فػى كػف يػدي فػي 
ـَ ! ثـ لـ أشعر رشيء رعػدىاب حاولػت النػزوؿ مػف فر  اشػيب حركات دائرية وال أعمـ ل

 فأنا أريد الذىاب إلى الحماـب

 ال أريد أف تستيقر أميب لقد عانت كثيًرا معيب 

 وحينما حاولت النزوؿ فتحت عينييا وقالت: 

 ماذا ىنالؾ يا حبيبتيب ىل تريديف شيًئا  -

 أريد الذىاب لمحماـ. -

انتفضت مف مكانيا وأمسكت بيدي ودةمت الحمػاـب نظػرت لجسػدي إف رػو عالمػات 
والصق طبي يػطي أسفل جانبي األيمف. ولكف جسدي رػو ةراشػات.. شػيء زرقاءب 

 غريبب ما الذي حدث لي !

ةرجت وطمبت مف أمي استبداؿ مالرسي ىػذهب ورالفعػل قامػت أمػي رمسػاعدتي فػي 
اسػػتبداؿ مالرسػػيب وصػػففت ةصػػالت شػػعري وكػػأنني  عػػدت طفمتيػػا الصػػػيرة ذات 

 العشرة أعواـ.

 قمت ليا أمي:

 في جسدي ! ما ىذه األثار -

 نظرت أمي فى األرض ولـ تنطق ركممة واحدة.

 سألتيا مف جديد:

 ما الذي حدث يا أمي  -

 قالت: لـ يحدث شيءب ارتاحي اآلف. والحمد ن أنؾ بةيرب إف هللا لف يضيعنا أبًدا.  
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تذكرت كممات الممرضة وىي تدعو رػأف  يقػتص لنػا هللا مػف ىػذا الحيػواف عمػى حػد 
 قوليا.

 نت تقصده !ما الذي كا

نمػػت عمػػى فراشػػي ثػػـ سػػمعت طرقػػات عمػػى الرػػابب دةػػل أحػػد الضػػراا ومعػػو محقػػق 
 يمسؾ أوراًقا في يدهب ظل يستجواني مستعمًما.. 

 اسمؾ وسنؾ.. ىل ىناؾ سابق معرفة بينؾ وايف طبيب التةدير  -

تذكرت طبيب التةدير ورأني لـ أشعر براحة تجاىوب وتذكرت ماذا فعل في كف يػدي 
 اء العممية لي.قبل إجر 

 وحينما غادر الضار  سألت أمي عـّ حدث  

 ردت قائمة: 

رعػػد أف تجيػػزِت إلجػػراء العمميػػػةب كانػػت ىنػػاؾ إحػػػد  الحػػاالت الطارئػػة التػػػي ال  -
تحتمل االنتظار فاضطر الطبيب إلجراء جراحة ليا أواًل. ولكف طبيب التةػدير معػدوـ 

عمى فراش الموتب ولكف هللا سػمـ الضمير قاـ بتةديرؾ وكاف ينتوي اغتصارؾ وأنِت 
ولػـ يػتمكف مػف تنفيػذ مػا أراد. فمينػتقـ هللا منػو ومػف أمثالػو. الحمػد ن الػذي سػػترؾ 

 ولـ يفضحؾ. 

لـ أقتنع ركالـ أمي وظممت صامتةبوفي المساء غمبني النوـ. أغمضت عينػي ولكػف 
 ظل عقمي يحاوؿ تذكر مػا حػدثب وكأنػو كػابوس يمػف حبمػو حػوؿ عنقػي ويقتمنػي..
رعدما داعػب كػف يػدي رحركاتػو الدائريػةب صػفعتو عمػى وجيػوب وكػاف يبػدو لػي أنػو 
مضطربب يةاؼ مف أف يكتشف أمره بيف زمالئوب ويشطب اسمو مف نقارة األطراء 
نظػر لػي نظػرة انتقاميػةب كنػت ةائقػة جػػًدا منػو رعػدما تركنػي الجميػع وذىبػوا لمحالػػة 

( كي أنتظػر الطبيػب الجػراحب 342)األةر ب أةذتني أمي والممرضة إلى الػرفة رقـ 
 وكنت أشعر رألـ شديد في أسفل جانبي األيمف. 
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وأثناء ذلؾ طمبت الممرضة مػف أمػي النػزوؿ لمحسػارات لػدفع مبمػع مػف المػاؿ تحػت 
الحساب إلى حيف االنتياء مف العممية. طمبت مف الممرضة رعػض المسػكنات  فأنػا 

وتركتنػػي وحػػدي وحينمػػا عػػادت  ال أسػػتطيع تحمػػل األلػػـب ورالفعػػل ذىبػػت الممرضػػة
 رالمسكناتب وىي تقف ةارج راب الػرفة 

 جاء ىو وأمسؾ يدييا وقاؿ:

 اتركي لي ىذه الحالةب وتوجيي لالستقراؿ فيـ يريدونؾ ىناؾ. -

ورالفعل دةل ىػو وعمػى وجيػو نظػرة انتقاميػةب كػاف يتأمػل جسػدي رغػـ مػا بػي مػف 
 ألـب أفرغ زجاجة المسكف في حقنة وقاؿ لي: 

 أرفعي مالرسؾ -

 قمت لو: 

 اةرج مف فضمؾ.  -

ضحؾ ضحكة صفراء وحاوؿ مداعبتي مرة أةػر  وىػو يرفػع مالرسػيب كانػت أظػافره 
طويمة إلى حد ما فأحدث ىذه الةراشات بجسديب حينما حاوؿ رفػع مالرسػي وكنػت 

 أقاوـ ما يفعمو

 ولمحت أمي عائدة لػرفتي ولـ أستطع قوؿ أي شيء لياب ولكنو قاؿ ليا:

إف ابنتػػػػؾ تتػػػػدلل يػػػػا سػػػػيدتي وال تمكننػػػػي مػػػػف إعطائيػػػػا حقنػػػػة التةػػػػديرب فيػػػػل  -
 تساعديني ران عميؾ 

احتضػػنت أمػػي وىػػو رأظػػافره تػػرؾ عالمػػة بجسػػدي مػػرة أةػػر ب ثػػـ أعطػػاني الحقنػػة 
 وكنت أشعر أنني أريد أف أقتمو.

 ثـ قاؿ ألمي: 
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ساعة اآلف الثالثة فجػًرا لنتركيا ترتاح قمياًل اآلفب فأنا أعطيتيا مسكًنا قوًيا. إف ال -
 وعندما ينتيي الجراح مف الحالة التي معوب سيقوـ باجراء العممية ليا.

كنت أسمع مػا يػدور بينيمػاب وكنػت أريػد أف أصػرخ ولكػف لػـ أسػتطع. ال أعمػـ مػاذا 
 أعطاني  ىل ىي حًقا مسكنات  أـ شيء ما يصيبني رالشمل المؤقت  

 سمعت أمي تردد:

 لجموسب سأتمشى قمياًلب راركؾ هللا يا بني.لقد تعبت مف كثرة ا -

 رد عمييا قائاًل:

 تفضميب سأرافقؾ لمةارج ولنتركيا ترتاح. -

ومػػا إف غػػادرت أمػػي حتػػى عػػاد ىػػو كالػػذئب رضػػحكة انتصػػاره عمػػى فريسػػتوب كنػػت 
نائمة عمى السرير الحديدي كجثة ىامدةب أشعر ركل شػيء حػولي ولكػف ال أسػتطيع 

 ب الػرفة وأدعو هللا أف يأتي أحد ما وينقذنيبالحركةب كنت أنظر إلى را

كنت أنظر لو وأريد أف أقتموب أف اقتمع عينيو التى تنظر إليب وحينمػا ةمػع مالرسػي 
 واقترب مني أغمضت عيني وفجأة وجدت مف يضراو عمى رأسو مف الةمف...

 إنيا أمي...!!

مػشػًيا  أمي  ىي مف ضراتو عمى رأسو مػف الةمػفب رعمرػة عصػير زجاجيػةب فسػق 
عميػػػو فػػػوؽ صػػػدريب ثػػػـ قامػػػت رسػػػحرو عمػػػى األرضب ونزعػػػت مالرسػػػو ورالزجػػػاج 

 المكسور كتبت عمى جسده عرارة واحدة..

 إال ابنتي..

 ثـ قطعت عضوه التناسميب ولـ أشعر رعدىا رشيء.

وحينما استيقظت كنت أشعر رفقػداف ذاكػرة مؤقػتب مػف صػدمتي رػو وةػوفي الشػديد 
 ا عمى فراش الموت. ومما فعمت رو أمي أماـ عيني.مف أف أفقد عذريتيب حتى وأن
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 لـ يرحـ أنوثتي.

 لـ يرحـ عذريتي.

 لـ يرحـ جسدي ومرضي وضعفي.

لػػـ ييمػػو شػػيء سػػو  أف ينػػاؿ مػػف فريسػػتوب فنالػػت أمػػي منػػوب والتػػى اتفقػػت مػػع 
 الضار  عمى تسميـ نفسيا رعد االطمئناف عمى حالتي.. ورعد أف أستعيد وعيي.

 ف يحدث كل ىذا.يا ليتني مت قبل أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


