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املقدمة

يأيت عىل الناس زمان يصبح الذي يعفو فيه خائًنا!

نحن دوًما مختلفون؛ نعفو رغم األذى!

 ولكن طبًقا للغابة التي بتنا نعيش فيها، واألمل الذي أضحى يصاحبنا، والحزن الذي أمىس
يسكن أعيننا، فم يعد العفو بأيدينا!

*********



6

بأي ذنب قتلت

الفصل األول

«من املؤسف أن الطريق ليس آمًنا عىل ذوي القلوب»

”رغد“

 دقت ساعة األحزان تحمل يف طياتها كل الذكريات املؤملة لتجعل مني شخًصا بائًسا ِسَمتُه
االنكسار وراحته يف الُعزلة، إنها الثانية عرش بتوقيت النََّكد الحتمي!

 بدأت الدقيقة األوىل بشعور الحنني ألتذكر من رحلواْ واحًدا تلو اآلخر أمتنى عودة الجميع
 إىل أن اكتشفت الحقيقة املرة أال وهي «سأبقى وحدي ولن يعود أحد»، رحل والداي

وبقيت زينب التي أخىش أن ترحل هي األخرى!

 وعىل مر الدقائق ازداد شعور امليل للبكاء حيث هطلت دمعايت يف البداية هادئة تُنم عن
 بكاء صامت ومن ثًّم أصبحت غزيرة ليكون بكاًء هسترييًا، حاولت مراًرا أن أهدى نفيس

حتى ال يستمع أحدهم إيّل خصوًصا أن فراغ الطريق يجعيل لصويت رنيًنا!

 ويف النهاية جفت الدموع ونضب معها كل شعور ليبقى الاليشء حتى شعرت بخواٍء
يالزمني بالداخل!

لطاملا اعتقدت أن الليل ممتع!

 ظالٌم حالك يسود املنطقة بأكملها، أسري عىل عجلة من أمري وال أتحرك خطوة واحدة
 دون أن ألتفت للوراء، الثانية عرش بعد منتصف الليل، حيث ال مارّة يف الشوارع إال قطاع

الطرق!
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.آنسة رغد -

 شهقت برصاخ الإراديًا حينام سمعت هتاف أحدهم باسمي، هنا يف هذا املكان، واآلن يف
هذا الوقت!

 استعدت أنفايس التي ظننت لوهلة أنها ُسلبت مني، ورغم طلته البهية التي توحي
 بكونه أحد آخر الرجال املحرتمني، إال أنني قلقت منه فرددت بنربة يكسوها القلق الذي

يعرتيني:

-أيوة، مني حرضتك؟

 الغموض الذي يسود بعضهم فيجذب إليهم بعضهن ويخيف البعض اآلخر منهن،
أخافني!

 نظرته الغامضة التي شملتني من أعىل رأيس حتى أخمص قدمّي، جعلتني يف أشد حااليت
خوفًا، السيام حني أخربين بنربة قوية ال تحتمل النقاش

 - مش مهم مني، ممكن تتفضيل معايا    

 أنا حواء الضعيفة القوية التي تظهر خالف ما تبطن، أتظاهر بالضعف يف أشد حااليت قوة،
وأتسم بالقوة يف أوج ضعفي؛ ورغم الرعب الذي سكن قلبي رددت بثبات واهي:

-أفندم! أتفضل معاك فني!

 آدم صاحب ضلعي األعوج، من علمني تصنع القوة ومن علم بضعفي منذ خلقت منه؛
كشف تصنعي ولعب عىل وتر الخوف الذي يراه ينضخ من مقلتّي قائاًل:

 - ياريت تتفضيل بالذوق لو باقية عىل حياة صاحبتك زينب، وأحب أقولك لو 
متفضلتيش بالذوق هتتفضيل بالعافية!
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 ابتسامته املرعبة خصوصا وهو يتحدث عن زينب، توأم روحي ورفيقة دريب زادتني قلًقا،
 رمبا مل أعلم هويته حتى اآلن، لكنها الثانية عرش، وال أحد هنا شاهًدا إال من كان عىل كل

يشء شهيًدا.

 

 أنا وزينب صديقتان، تربينا مًعا يف ملجأ لأليتام وغادرناه سويًا يف الثامنة عرش من عمرنا،
 انتهزنا كل فرصة أتيحت لنا حتى نعمل طاملا كان هذا العمل حالاًل ال يغضب الخالق،
 امتهننا كل الوظائف تقريبًا حتى انتهى بنا األمر نادلتان يف مطعم كبري، سكننا بغرفة

 فوق سطوح أحد املنازل، وقبل أسابيع اكتشفنا أن زينب مريضة قلب ال ميكنها العمل وال
 بذل الجهد، ومنذ ذلك الحني حملت املسؤولية عىل عاتقي ألعمل عنا نحن االثنتني، مل

 يكن معنا مال كاف حينها، فكل ما كان لدينا دفعناه إيجاًرا للغرفة التي تأوينا، وزينب ال
يجب ان يتوقف دوائها!

 اليوم رصف يل الراتب الذي أجازى به عن عميل، اشرتيت كل ما نحن بحاجته وحينام
 انتبهت لتأخر الوقت عدت للمنزل وقد نسيت أمر الدواء، وصلت ألجد زينب يف حالة
 يرىث لها، صنعت لها غذاًء صحيًا حتى تقيم حالها ومن ثَم خرجت ألشرتي الدواء، كنت

 أعلم أن الوقت متأخر لكن زينب متوقفة عن الدواء منذ ثالثة أيام بلياليها، ولن أسامح
 نفيس إن أصابها مكروه؛ وبعد أن اشرتيت الدواء وحدث ما حدث وجدت حايل مع هذا
 الكائن مبكان مهجور ال أعلم أين، نظرت حويل أتفحص املكان بريبة زادت حينام وجدت

أنني وهو و...وال أحد!

-احنا فني، وأنت مني، وعاوز مني أنا وزينب إيه؟

سألته بنفاذ صرب حينام فقدت األمل بأن ينقذين أحدهم،  وأخريًا أجابني ويا ليته مل يجب

ابتسم ابتسامته املخيفة وقال:

- أنتي معايا، وأنا عمر، بشتغل يف تجارة األعضاء، وأنتي وصاحبتك مطلوبني يف شغيل.  
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 كسا الرعب مالمحي حرفيا، لكنه مل يكن نقطة يف بحر الذي بداخيل، شعرت أن قلبي عىل
وشك أن يكف عن النبض، مؤكد أن هذا الـ «عمر» ميزح، أو أنه ليس طبيعيًا!

وإن كان ُمحًقا فليس هناك لخالصنا سبياًل إال....مكر حواء!

ابتلعت ريقي وحاولت أن أجيل حنجريت ألستعطفه بقويل:

- و ملقتوش غرينا! ده احنا غالبة وبنعدي اليوم بالعافية. 

 ضحك هذه املرة بصوت عايل، مل يبتسم ابتسامته املخيفة كام السابق، ال أعلم كيف
 يضحك املرء وهو يقتل الربايا بدم بارد! يبتسم يف وجوههم ويداه ملطختان بدمائهم! ما

جنسه هذا!

وبعد دقيقة متواصلة من الضحك، توقف عنه ليقل بسخرية:

 - أنتي غلبانة أوي يا رغد، هو احنا ملا نيجي نقتل، هنقتل من األغنياء عشان ندخل يف 
 سني وجيم! أكيد أل، بنتني حلوين، ملهمش أهل، لو اختفوا محدش هيسأل فيهم، عملية

عىل نضافة!

 متمرسون يف ارتكاب الجرائم وصنع املصائب واقرتاف الذنوب، تُرى هل جال بخاطرهم
 أن الدين يبقى حتى يتم سداده منهم أو من ذويهم، أو مبعنى أوضح أن «من قتل يقتل

ولو بعد حني»!

تأكدت أن حتى االستعطاف لن يجدي نفًعا، لكن أميل مل يِخب؛ تنهدت باختناق ألرجوه

- طب خدوين أنا وسيبوا زينب، زينب مريضة قلب، مش هتستحمل الرعب ده.

ضحك ملء فيه، وهذه املرة دوت ضحكاته بصوت أعىل ليقول من بينها:
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- إيه الطيبة اليل مش موجودة يف زماننا دي! 

 بكيت بنحيٍب عىل املوقف الذي وضعت فيه، بكيت انتزاع الرحمة من قلوب البرش،
 بكيت قلة حيلتي أمام هذا الـ «عمر»، وما زاد من بكايئ إال خويف عىل زينب صديقة

العمر.

- أنت مش طبيعي، أنت مريض.

ًسا عن ما  رصختها به بعدما نفذت كل رجائايت التي مل تحرك فيه شعرة، يظل الرصاخ ُمتََنفَّ
بداخلنا، ولكن ماذا إن مل تتجاوز رصخاتنا حناجرنا!

أفرغ كوبًا من املاء ثم رشبه ونظر يل ملِيًا، وبعد ثوان قال!

 - أل طبيعي متقلقيش، بس اتعودت، يف األول املوضوع كان صعب، بس اضطريت أدخل 
هنا وأتحول لكده لحد ما بقى عادي.

 كيف ميكن للمرء أن يتحول لحيوان مفرتس، ينهش فريسته بال رحمة، حتى األسد يلتهم
الغزال لحاجته للغذاء، أما هؤالء...ما عذرهم!

 - و إيه اليل يضطرك تبقى قاتل؟ ليه ترتكب كبرية من الكبائر؟ إيه ممكن يجربك عىل
حاجة زي دي؟

 توالت أسئلتي عليه دون أن ألجمها، فقد كانت تدور بخاطري تكاد توقف عقيل الذي مل
يجد له مربًرا!

 سحب كُرسيًا كان بزاوية املكان ثم جلس عليه بطريقة معاكسة ليجيبني بهدوء بدا يل
 مصطنًعا:

 - أنا دكتور، اكتشفت إن صحاب املستشفى ده شغلهم وملا عرفوا بده هددوين، قتلوا 
 أختي التوأم وقالويل لو عايز أخويا الصغري يفضل عايش أسكت، وبعدين لقوا إن يف

طريقة
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  أضمن للسكوت وهي إين أشتغل معاهم فمقدرش أبلغ عنهم، وعشان أخويا الصغري
 يعيش اتدفنت أنا بالحيا، بس ربنا عاقبني فيه، أخويا مريض بالكانرس، بيموت قدامي كل

يوم، ال أنا قادر أساعده وال انا قادر أحميه وال حتى قادر أرجع عن اليل أنا فيه.

حجج واهية، إن مل تكن أكذوبة!

 يتفنن الكاذب يف تقديم األعذار حينام تحني املواجهة، لدرجة أنه رمبا يستعطف من
يحكم عليه بالعقوبة، ومع ذلك ال تنفي أعذاره كونه كاذبًا يستحق التعزير!

- كلنا عمرنا مكتوب، تفتكر ربنا مش قادر ميوته دلوقتي بدون أي مرض!

 واجهته بحقيقة األمر ألكتشف أنني كنت محقة حينام رأيته هدوئه مصطنًعا، حيث قام
من محله ليرصخ يب:

- أنتي فاكرة املوضوع سهل عليا، أنا اتحكم عليا باملوت من يوم ما مات نيص التاين. 

بادلته الرصاخ بأشد وأنا ال أرى أمامي سوى زينب:

- و طاملا أنت ُمت ليه بتأذي اليل عايشني!

 وبحركة من قدمه أطاح  بالكريس أرًضا لريديه حطاًما، ويف غضون ثوان رأيته وقد
استحالت هيئته لوحش كارس!

أعاد رصاخه وهو يقول:

 - أنا بحكيلك ليه أصال، أنا مستني يجيبوا املحروسة صاحبتك عشان أخلص عليكوا، 
اقعدي يف جنب بقي لحد ما تيجي، ومتخافيش، هموتك موتة خفيفة مش بتوجع!

 مل أمت سابًقا حتى أعلم الفرق بني امليتة املوجعة والغري موجعة، لكنني رأيت املوت منذ
والديت وقد مات والدّي بعدما أتيت للعامل بأيام، رأيتها حينام خرجت من امللجأ ومل

 أجد من يعينني، رأيته وأنا أنحت يف الصخر وحدي ألجيل وألجل زينب املسكينة، رأيته
 والذكور تود أن تنهش لحمي وإن استطاعوا لكرسوا عظمي أيًضا رمبا بني ثناياه يجدون
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لحاًم!

قطع كالمه ورشودي رصير الباب، إنه السيد أكرم!

 كنت كمن وجد قارب النجاة يف عرض البحر، نحيت كل ذكريايت جانبًا ألهتف بسعادة
غري مكتملة لقلقي عىل زينب:

 - مسرت أكرم، حرضتك جاي تنقذنا، خدوا زينب يا مسرت أكرم، الحقها حرضتك عارف إنها
تعبانة.

 حتى نصف السعادة مل يدم طوياًل، حيث واتتني الصدمة يف أشد صورها قسوة حني قال
ضاحًكا بسخرية:

- يا دي سذاجتك يا رغد، أنا عارف إن زينب تعبانة بس الزم متوت. 

مسرت أكرم!

القشة التي قسمت ظهر البعري!

رصختي املستنكرة باسمه جعلت عمر يخربين بالصدمة كاملة:

- أعرفك؛ أكرم بيه صاحب الشبكة اليل أنا شغال فيها. 

 كيف! لقد عاملنا كأبنائه! لقد احتضننا يف كنف رعايته، كنت أظنه الوحيد الذي لن
ينهش فينا مثلهم!

- مستحيل، ده أنت شغلتنا عندك يف املطعم ملا عرفت حالتنا وكنت بتعاملنا زي والدك!

كلاميت تلك جعلته يضحك بصوت أعىل وهو يردد:

 - كنت بسّمنكم يا رغد، عارفة الواحد اليل برييب خروف وبيسمنه عشان يدبحه عالعيد؟ 
أهه أنا كنت بعمل معاكم كده.

غري معقول
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 - مش ممكن!

استنكرت ما يحدث بصوت مسموع لريد هو:

 - أل ممكن يا رغد، أنتي يا بنتي اليل طيبة زيادة عن اللزوم وبتثقي يف أي حد بسهولة، 
تعاىل يا عمر عشان عاوزك يف حاجة.

 شاهدت املوت مراًرا إال أنني مل أنتظره بالبدلة الحمراء، وحديثهام كان مبثابة حكم
 باإلعدام الذي اقرتب تنفيذه، وأنا ال أمتلك دفاًعا عني وال عن زينب، زينب! ترى كيف

حال قلبها اآلن!

 كدت أستسلم حتى شاهدت مفتاًحا كان قد وقع من عمر حينام أطاح بالكريس، ونظرًا
ألنهام أغلقا الباب مبفتاح السيد أكرم، فأنا أمامي فرصة للهروب، وقد كان!

 فتحت الباب الداخيل ألستمع لصوتهام خارج املبنى، بحثت يف املكان الذي انتقلت إليه
 حتى وجدت ضالتي، نافذة بال أخشاب تغلقها، كانت معاونًا فّعااًل لخروجي من هذا

املكان!

******
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الفصل الثاين

القلب ومن يشغله؛ أعظم من أي اعتبارات أخرى!  

”أحمد“

- آآآآآآآه.

 رصخة جعلتني أتوقف عن القيادة فوًرا ألهبط من سياريت عىل عجلة من أمري أسأل
صاحبتها:

- اهدي.. اهدي أنتي كويسة، أنتي مني وبتعميل إيه يف الشارع يف وقت متأخر زي ده؟ 

تجاهلت كل ما نطقت به لترصخ بنربة يكسوها الرعب:

- أرجوك انقذين، هيموتوين.

 كنت عائًدا من إحدى املأموريات التي كلفت بها وأنا أكاد ال أرى من كرثة إرهاقي،
 فوجئت بظهور إحداهن من العدم كدت أصدمها بسياريت لوال أنني ضغطت عىل املكابح

يف الوقت املناسب.

 مل يسعني أن أفهم منها سوى أن أحدهم يود قتلها ثم فقدت الوعي قبل أن تكمل؛
حملتها لشقتي القريبة وصعدت بها الدرج ثم طرقت الباب لتفتح أمي.

- بسم الله الرحمن الرحيم، مني دي يا أحمد ومالها فيها إيه!
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 تجاهلت قلق أمي موقتًا حتى أفهم أنا باألول، طلبت منها أت تفسح يل الطريق ثم
 دخلت بالفتاة لغرفة أختي رمياس - رحمها الله -، ثم أتيت بأحد عطورها ألعيد الوعي

لتلك املاثلة أمامي، وما أن وضعته قرب أنفها حتى شهقت بعنف وهي ترصخ:

- آآآآآآه.

رصخت بها أنا اآلخر:

- يا بنتي اهدي أنتي علييك عفريت؟! 

تدخلت أمي يف الحوار متسائلًة:

- أنتي مني يا بنتي، وخايفة كده ليه؟

عاد الذعر ملالمحها الربيئة وتبعه قولها:

- أرجوكم انقذوين، خطفوين أنا وصاحبتي وهيموتونا عشان ياخدوا أعضائنا.

 رفعت أحد حاجبّي ويف خاطري أن تلك الفتاة إما أنها هربت للتو من إحدى املصحات
 العقلية، أو أن الله أعانها لتهرب بالفعل من إحدى العصابات املختصة برسقة األعضاء،

وهذا ما سأعلمه اآلن

ناولتها كوبًا من املاء وأنا أبث بداخلها الطأمنينة:

- اهدي كده وفهميني، هم مني دول اليل خطفوكم؟ وأنتي مني األول! 

- أنا رغد، مسرت أكرم وعمر خطفوين أنا وزينب صاحبتي.

الظن األقرب للصحة هو أنها مجنونة بالفعل، كيف يل أن أعرف هويتهم من اسم أحادي،

 أخربتها أن تهدأ ثم سألتها من أكرم ومن عمر لتأخذ نفًسا عميًقا ثم بدأت يف الرسد؛
أخربتني أن املدعو أكرم هو صاحب أحد سالسل املطاعم الكربى بالبلدة، تعرفت عليه
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بأي ذنب قتلت

  قدًرا هي وصديقتها املقربة فعطف عليهام وعينهام بأحد مطاعمه الشهرية، ثم قصت يل
 أن أحدهم - واسمه عمر - اختطفها لتكتشف أنه يعمل يف شبكة تختص برسقة األعضاء،

وأن الصدمة التي كانت من نصيبها هي أن املدعو أكرم هو صاحب تلك الشبكة.

 منذ قالت اسميهام وأنا أكذب حايل، أبرر لنفيس بأنه تشابه أسامء ليس إال لكنني اآلن
تيقنت!

يق، لسة الكلب مبطلش هو وأكرم الحيوان، وأكيد أدهم كامن معاهم.  - عمر الِصدِّ

رصخت بغل دون أن أنتبه لنفضة تلك الجالسة أمامي حتى تساءلت بخوف:

- مني أدهم؟

تنهدت بعصبية وأنا أخربها:

 - دكتور أدهم السهوجي ابن أكرم السهوجي، صاحب سلسلة املستشفيات املشهورة باسم
العيلة..

ما كدت أكمل حديثي حتى قاطعتني بسؤالها املتعجب:

- يعني عمر مش كداب!

حركت رأيس مييًنا ويساًرا ألجيبها:

- مقلتش إنه كداب، بس مهام كان مفيش مربر ليل بيعمله.

- طب والحل؟ زينب معاهم!

قالتها بيأس ألحاول بث األمل فيها مجدًدا بقويل:

- متقلقيش، أنا هترصف، حاويل تنامي أنتي دلوقتي للصبح. 

- مش هقدر أنام قبل ما أطمن عىل زينب.
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 عيناها الالمعتان بقلق عىل صديقتها كانتا صادقتني، يف زمن يقتل فيه األخ أخيه من أجل
أسباب واهية، الزالت هناك محبة، الزالت هناك عيون صادقة، الزالت هناك رغد!

 رغد...صاحبة القامة القصرية واألعني الجذابة والقلب الرقيق، من الوهلة األوىل وأنا
 أحملها حني فقدت وعيها شعرت برغبة عارمة يف إدخالها بقلبي، فمثلها لن تظهر يف

العمر سوى مرة.

 حركت رأيس مينًة ويساًرا أنفض تلك األفكار التي اقتحمتني فور رؤيتي لعينيها، ويف
محاولة مني لرصف نفيس عام أشعر به، قلت لها:

- طيب، أنا هجيبلك تاكيل وترشيب ملون يهدييك شوية عىل ما أشوف هعمل إيه. 

 غادرت الغرفة وأنا أكاد أغيل من فرط غيظي؛ عمر الصديق صاحب عمري، وقاتل
 شقيقتي!

 كانت حالة عمل بالنسبة له و»قرصة أدن» بالنسبة يل ألنني امتنعت عن العمل مع
 عائلة السهوجي، مل يكن يعلم أنها أختي خصوًصا أننا لسنا من نفس األب، كانت تعيش

 بالخارج مع أيب ومل يصادف أن رآها معي يوًما، يعز عيّل بعدما كنا نتناول الطعام سويًا أن
يقف أمامي بالسالح وأقف له باملرصاد!

 قررت قبل اتخاذي أي خطوة أن أبعد أمي، وبعد ساعة من محاواليت املستميتة اقتنعت 
 باالبتعاد حتى ال يأذوين فيها.

ترجتني بنربة قلقة:

- أوعدين يا ابني تخيل بالك من نفسك، أنا مليش غريك بعد موت أختك الله يرحمها.

تنهدت بأمل ثم قبلت رأسها وأنا أقول:

- أوعدك يا أمي. 

مل أنم سوى بضع ساعات ألستيقظ صباح اليوم التايل عىل طرقاٍت كادت تهشم باب
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بأي ذنب قتلت

 منزيل، ألجده عمر.

- أهال، كنت مستنيك، اتأخرت ليه؟ 

مل يكرتث لنربيت املستهزئة، بل اتخذ طريًقا واضًحا وهو يسألني بهدوء:

- فني رغد يا أحمد؟ 

 ابتسمت بسخرية وأنا أتخطى سؤاله بسؤايل:

- عاوز تقتلها طبًعا؟ إال صحيح قتلتوا صاحبتها وال لسة؟

مجدًدا مل يكرتث لنربيت الساخرة بل أجابني بهدوء:

- مستنتش، قلبها مستحملش، هات رغد يا أحمد من فضلك، أنت كده كده هتسلمهايل. 

 اشتعلت غيظًا من ثقته ألرد:

- ده بعينك يا عمر 

هذه املرة مل يكن هادئًا، بل إنه رصخ قائاًل:

 - يا غبي افهم، أكرم السهوجي وصل لوالدتك، أنا هنا عشان مصلحتك، أنت عارف أنت 
 بالنسبايل إيه، وعارف إن اليل حصل كان غصب عني، أنت نفسك كنت شغال معانا فرتة

 غصب عنك وملا تبت قتلوا أختك عن طريقي، وأنا كذلك، عايزين أستنى ملا أخويا كامن
ميوت بسببي!

حاولت أن أظل صامًدا ثم سألته بهدوء:

- عاوز إيه؟ 

تنهد بضيق وهو يردد اسم رغد فأجبته بذات الهدوء:

- هسلمهالك! 

******
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الفصل الثالث

”بعض النوايا متيت“

”رغد“

 اصطحبني عمر مجدًدا ملنطقة نائية مل تتسنَّ يل الفرصة يك أعرف أين هي، علمت مبوت
 زينب التي مل يحتمل قلبها أن يقرتب منها أحد، وقد ساهم غياب الدواء مساهمًة ال بأس

بها يف القضاء عىل أي ذرة مقاومة كانت بداخلها.

 رحلت زينب ورحل معها كل يشء حتى شعوري، مل أعد أشعر بالخوف أن أُقتل، بل إنني
أمتنى هذا من صميم قلبي.

 أن يصل بَك األمر إىل متِني املوت، نهاية كل ما لك يف الوجود، أن تأمل االنتقال إىل حياة
!غري الحياة، دنيا ال تشبه تلك التي تسلب فيها كل ما متلك وتبقى عاريًا دون حتى عناق

صربًا نفيس، اليوم يقتلونني وغًدا ألقى األحبة!

 أفقت من أمايّن هذه عىل صوت أحدهم قادم ويبدو أنه ينوي شجاًرا! فقد ظهر صوته
غاضبًا حني رصخ:

- أنت فني يا حيوان يليل اسمك عمر! 

 ظهر عمر فجأة وقد نالت تعابريه جزًءا من تلك الفجأة التي ظهر بها، حيث هتف
بتعجب:
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- أدهم! 

اقرتب املدعو «أدهم» وبقايا دموٌع عالقة بجفنه وهو يتابع رصاخه بنربة منكرسة:

- أيوة أدهم يا أندل خلق الله، قتلتوها ليه؟!

تساءل عمر عن هوية املقتولة التي يعنيها أدهم، والذي أجاب:

- زينب، كل ده عشان قلت هبطل! ما أنا كنت ساكت ومش بأذيكم، قتلتوها ليه! 

 أغمض عمر عينيه ليتنهد بحزن ال أعلم كيف شعرت به، ثم ربت عىل كتفه يواسيه
بقوله:

 - أدهم اهدى وبطل عياط أنا مش فاهم حاجة، أنت بتقول زينب؟ اليل كانت مريضة 
بالقلب؟

- أيوة هي، قتلتها ليه يا عمر؟ 

ازداد انكسار نربته وهو يتساءل عن سبب قتلها ليتابع عمر استفساراته:

- أدهم، بطل عياط خليني أفهم، هي تعنيلك إيه؟ 

تلك املرة انفجرت بالدموع حني رأيته يشاركني إياها وهو يجيب بأمل:

 - كانت حب حيايت، كنت بطلت كل حاجة عشانها، كنت بحاول أكون كويس عشان 
أستحقها، وقبل ما أعرتفلها قتلتوها.

 كست الصدمة مالمح عمر فيام ازدادت دموعي انهامًرا، ومل ينجح يف إيقايف سوى تذكُّري
أن كلها مسألة وقت وألحق بها، بالطبع لن يرتكوين حية!

ثوان وأفاق من صدمته ثم قال بنربة ُغلفت بالحزن:
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 - أدهم أنا معرفش، باباك كلفني بخطفها وأنا حتى ملمستهاش، هي قلبها كان ضعيف 
وماتت لوحدها.

 مل يظهر عليه أنه ُصدم من كون والده سببًا يف قتل حبيبته بل وكأنه توقع األمر!

 - عمل كده عشان أرجع للقرف اليل كنت بعمله، بس أل برضه مش هرجع وهدفعكم 
التمن غايل، غايل أوي يا عمر.

 ختم حديثه الذي قاله بأمل وقد فقد آخر ذرة تحكم يف دموعه لتسقط تباًعا وقد فشل
فشاًل ذريًعا يف السيطرة عليها.

 الدموع وما أغالها، تلك التي تستنزف جزًءا كبريًا من مشاعرنا دون أدىن إرادة، تلك التي
يستدعيها كل حزن ولو كان صغريًا، تلك التي نغرق بها وقد جففنا من الداخل!

اتخذ وجهته للرحيل، وقبل أن يخرج التفت إيّل متساءاًل:

- أنتي صاحبة زينب صح؟ أنا كنت بشوفك معاها؟ 

آه صاحبتها.

أجبته بنربة خاوية من أي يشء وكل يشء وقد أصبحت إنسانًا آليًا، يستمع ملا يقال له و...
وفقط!

التفت يرصخ يف عمر قائاًل:

- فكها حاال. 

نفذ غمر طلبه وحّل وثاقي وهو يردد:

- أنا مش وحش يا أدهم وأنت عارف.  

نظر له أدهم بعيون مليئة بالغضب ثم قال بنربة تحمل الغضب ذاته:



22

بأي ذنب قتلت

 - أنا الحاجة الوحيدة اليل أعرفها حاليا هي إنك ساهمت يف موت أغىل إنسانة عىل 
قلبي، وده هدفعك متنه من وجع قلبك يا عمر.

 اصطحبني معه للضابط الذي يدعى أحمد، وعلمت وقتها أنهام اتفقا أن يرتكني أحمد
 حتى يضع والدته مبكان آمن، ليأيت يب أدهم بعدها، لكن ما مل يضعه أحمد يف الحسبان؛

أن يتمكن السيد أكرم من الوصول لها، وقتلها!

نظرت للمكان حويل بغرابة وهدوء غريب يسكن مالمحي، ثم تكلمت بتيه:

- أنتو رجعتوين ليه، أنا عايزة أروحلها، خالص مبقتش عايزة أعيش!

اقرتب الضابط أحمد مني بهدوء قائاًل:

- اهدي يا رغد، أنتي الزم تعييش

تساءل أدهم بنربة حزينة:

- مش عايزة تاخدي حق زينب؟

أجبته والزلت تائهة

- هاخده إزاي ومن مني؟

رد بغل جيل:

- هتاخديه من أكرم ومن عمر ومن كل الكالب اليل شغالني معاهم.

- إزاي بقى؟

- هنقولك

 علمت أن أدهم قدم بالًغا يف والده السيد أكرم، مبستندات كان يخبئها لألمان، ليتم
القبض عليه وجميع رجاله؛ عدا عمر الذي مل يثبت عليه يشء، وكانت تلك مهمتي
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 أخربين أحمد أن عمر قد أحبني، وأن ذلك يبدو واضًحا كالشمس يف عينيه، وأنه كان ينوي
 تهريبي لكنه كان يحاول البحث عن طريقة لخداع السيد.أكرم حتى ال يؤذي أخاه، وإال

 ملا تركني ألدهم حني قدم، وقد كان يستطيع فعلها، إال أنه مّكنه من أخذي ألنه يعلم أن
أدهم سيحميني، ويف نفس الوقت لن يؤذيه والده، حتى يجد هو حاًل ملشكلة أخيه.

احتل الذهول قساميت، وقد متكن أحمد من قراءته عىل وجهي ليقول:

- متستغربيش؛ عمر كان أعز صحايب قبل ما يقتل أختي، وأعرفه من نظرة عينيه.

- و املطلوب مني إيه؟

سؤال صادق خرج مني بعدم استيعاب لألمر برمته، ليجيبني أدهم:

 - هتوهميه إنك اقتنعتي بحبه وبدأيت تحبيه، ويف مرة تعزميه عندك يف بيتك اليل هيبقى
تبعنا وهتِسميه.

ه أنتو عايزيني أقتل روح! - أِسمُّ

 شهقتي الالإرادية غادرتني دون أن أستطيع وضعها طي الكتامن، مام جغل أحمد يجيب
بغل:

- ما هو ياما قتل أرواح آخرهم صاحبتك، يبقى يستحق القتل.

رصخت قائلة:

- أنا مش زيه عشان أقتل، ومش قايض عشان أحكم عليه بالقتل، عقابه عند ربنا.

تحدث أدهم بهدوء تام:

 متقلقيش، كل املطلوب منك تقنعيه بحبك واحنا اليل هننفذ. -

 مل أكن عىل اقتناع، لكنهام ظال فوق رأيس حتى وافقت تحت الضغط العصبي الذي مررت
به.
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 وصلت للمنزل الذي اشرتياه يل، كانا يرشحان يل تقسيمة غرف املنزل ومكان كل يشء به،
.حتى قاطعني صوت هاتفي

- آلو .

- رغد! 

 كان هو، مل أنَس بعد نربة صوته املنكرسة، وهو يقص عيّل مأساته؛ خسارته ألخته،
!وإجباره عىل الدخول لهذا املستنقع حتى ال يضطر لخسارة أخيه أيًضا

مل يكن من املفرتض أن أظهر له معرفتي به، فسألته:

- أيوة مني؟ 

- أخويا مات يا رغد 

نفس النربة املكسورة، لكن ويا لألسف؛ قد كساها القهر!

 - أنا عارف إين كنت غلط ملا اشتغلت معاهم عشان أحميه منهم بس مكنتش قادر -
 أستناهم يأذوه وياخدوا أعضاؤه، أنا كان غصب عني أختار الطريق ده، صدقيني انا مش
 وحش كده، أنا عمري ما قتلت بإيدي، مبعرفش أعملها، كنت بكلف حد من اليل شغالني

 معايا هو اليل يقتل لو اضطريت، ألن أنا اغلب الحاالت اليل معايا كنت بهربها والله،
 وكنت ههربك بس لقيتهم مراقبيني عشان الحظوا إن أغلب الحاالت اليل معايا بتهرب

فشكوا فيا، وعشان كده سلمتك ألدهم، أنا مش وحش يا رغد والله، أنا بحبك.

 كالمه الغري مرتب، والذي مل يكذب بحرف منه آمل قلبي بشكل غري طبيعي، خصوصا حني
 اختتمه بكلمة «بحبك»، كنت أشعر بتيه بالغ؛ هل آخذ بيده، أم أخدعه حتى يقتاله كام

اتفقنا!

******
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الفصل الرابع

”ليس من الرضوري أن تسري أحداث الحياة مبنطقية، املنطق يف الكتب فقط“

”رغد“

 - رغد أنا تبت، والله العظيم تبت، وهثبتلك ده، هثبتلك إين اتغريت، ومش هتشوفيني -
إال وأنا جدير بييك.

كلامته، وصوته، وضعفي!

 أغلقت الهاتف وقد استمع أحمد وأدهم للمكاملة بأكملها لرييا أن تلك بداية نجاح
الُخطة!

 أخربوين أن أصرب حتى يتغري كام قال، وحينها أقنعه بحبي له بعد التغيري، حتى أستطيع
تنفيذ دوري.

*********
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0 أيوة، جاية يليل بتخبط.

 مرت شهور قليلة، ففتحت الباب ألجده الطارق، تغريت هيئته؛ وقد ارتدى جلبابًا أبيض،
جعل وجهه يبدو كالبدر املنري!

تشدق بدفء.

 - أنا قلتلك مش هتشوفيني غري وأنا جدير بييك، أنا مش هقدر أدخل عشان ممعكيش 
 حد، قدامك أسبوع وهاجي أعرف ردك عىل طلبي الجواز منك، ياريت تصيل استخارة

وتنيس املايض زي ما نسيته وتعريف إين فعال اتغريت، سالم يا رغد.

 طوال األسبوع وأنا أفكر مليًا، أستخري يف اليوم ما يقارب عرش مرات، والغريب؛ أنني.أشعر
بالراحة حيال األمر!

حادثت أحمد وأدهم لنتقابل بأحد املقاهي، تساءل أحمد فور رؤيتي:

- خري يا رغد؟ طلبتي تقابلينا ليه؟

أخذت نفًسا عميًقا وأنا أحاول ترتيب دواخيل وتطييب قلبي بالهدوء قائلة:

- طبًعا أنتو مراقبني عمر وعارفني بالتطورات اليل ظهرت عليه.

ابتسم أدهم ساخرًا وهو يردد:

- آه، بقى شيخ جامع.

قاطعه أحمد وقد شك يف حديثي؛ مام جعله يتساءل:

- ثواين يا أدهم، عايزة تقويل إيه يا رغد؟
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 تنهدت بثقة كدت أفقدها وقلت:

 - عايزة أقول إين منسحبة من اللعبة بتاعتنا دي، عمر اتغري فعال، ده غري إنه كان مجبور
 عالشغل من األول وملا جاتله فرصة يسيبه سابه، كامن أنتو كنتوا بتقتلوا بدم بارد،
 هو عمره ما قتل بإيده، حتى لو كان بيشارك يف الجرمية فده كان غصب عنه، عمر

 ميستاهلش أخدعه ومتوتوه، أنت يا أحمد خرست أختك ومامتك وأنت يا أدهم خرست
 حب عمرك وأنا خرست أعز صحايب كل ده بسبب أكرم بيه، عمر ملهوش ذنب، وكامن

تاب توبة نصوحة، املفروض ناخد بإيده مش نخدعه ونقتله.

انتفض أدهم ليلقي بالطاولة قائاًل بغضب:

- أنتي بتقويل إيه، أنتي اتجننتي؟

 منعه أحمد عني بأعجوبة، معتذًرا للناس حولنا عن عصبية أدهم، وبعد أن نجح يف
تهدئته؛ التفت إيّل  متسائاًل بهدوء:

- حبيتيه؟

أخفضت رأيس خجاًل، فتابع:

- عشان كده رفضتيني؟

 تذكرت يوم تقدم يل بعرض الزواج منه ألرفضه، لكنني مل أرفض بسبب عمر، أنا رفضته
ألنني مل أشعر تجاهه بأي يشء سوي االمتنان!

تحدثت بهدوء:

- أل، أنا رفضتك قبل ما عمر يظهر يف حياىت تاين

وعىل عكس كل توقعايت، وجدته يردد:

- مربوك يا رغد.
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رصخ فيه أدهم:

- مربوك إيه أنت كامن، أنت بتهزر!

أمسك بكفه قائاًل بهدوء:

 - أدهم.. خالص، رغد معاها حق، دايرة االنتقام دي مفيش منها فايدة، احنا كنا زيه،~
ولو هنعاقبه يبقى احنا كامن نتعاقب.

انتهى من محادثته ليلتفت إيّل مجدًدا ليقول:

- أمتنى نكون معزومني عالفرح

- أكيد طبًعا، أنتو زي أخوايت، أنا متشكرة أوي إنك فهمتني يا أحمد، حقيقي شكرا.

ا سعيدة، لقد أنقذت  خرجت كلاميت بنربة سعيدة مل أعهدها بنفيس منذ زمن، لكنني حقًّ
 عمر من املوت، أوقفت سلسال الدم، عمر كان يستحق فرصة ثانية؛ ألنه كان مظلوًما ،

وإن استسلم هو للظلم.

*********

 دق جرس الباب فاتجهت نحوه بابتسامة هادئة تعتيل ثغري ألفتح له، ومبجرد رؤيتي؛
انتقلت له عدوى االبتسامة تلقائيًا!

كنت أرتدي فستان زفاف رقيق، أتاين به أحمد كهدية أخوة، نظرًا ألنني ال أعرف أحًدا.

وبالطبع كانت تلك أعظم دالالت موافقتي عىل عرض عمر.
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 عقدنا القران يف وسط قاعة املسجد خارج املصىل، خرج أحمد وتبعه أدهم بعدما شهدا
عىل العقد، ثم باركا لنا؛ وفجأة!

********
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الفصل الخامس

”النهايات؛ هي تلك التي نكتبها برؤوسنا بعيًدا عن الحقيقة“

”عمر“

 خرجنا من املصىل لقاعة املسجد، رغد بني يدي، وأدهم وأحمد بجوارنا، وفجأة ظهر من
العدم أربعة رجال مسلحني قيدوين أنا وأدهم، ليبقى أحمد أمام رغد!

احتلت الصدمة معاملنا جميًعا، حتى تشدق أحمد قائاًل:

- مكنتش عايزك تبقي عىل اسمه بس محبتش أكرس فرحتك.

خشت رغد أن تتحرك فيرضبني بطلقة غادرة من سالحه، فتحدثت برجاء:

 - أحمد أرجوك بالش، عشان خاطري متقتلهوش، عمر مش وحش والله، ومكانش قصده
يتسبب يف موت أختك.

مل يرد، بينام ثال أدهم وهو يحاول فّك أرسه:

- أحمد أنت بتعمل إيه؟ ده أنت اليل أقنعتني أسامح وأنىس، إيه اليل جرالك!

ابتسمت بهدوء وأنا أنظر لعينيه قائاًل:

 - سيبيه يا رغد، أنا أستاهل أموت، من قتل يُقتل، وأنا كنت مشارك يف قتل ناس كتري 
 حتى لو مش أنا اليل قتلتهم، شكرًا يا أحمد إنك استنيت ملا بقت عىل اسمي، دي أكرب

جايزة
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 قدمتهايل حتى لو ناوي تقتلني بعدها.

 ضحك بصوت عايل، بدا يل هيسترييًا، وقال:

 - أل ما هو أنا معملتش كده عشان أكافئك، أنا عملت كده عشان أفرحها هي قبل ما
متوت!

 وقبل أن يدرك أحدنا مقصده أو يفهم ما يعنيه، كانت الرصاصة قد غادرت سالحه
مستقرة يف قلب رغد، لتخرج مني رصخة عالية باسمها، وأنا ال أصدق ما يحدث:

رغاااااااااد!  

*******

”أدهم“

مل أستطع استيعاب ما كان يحدث، لاِمذا أقنعني بالسامح إًذا، لقد كنت معه!

 جاءين الجواب من رده عىل عمر، هو يود قتل قلبه وليس قتله هو، ومؤكد مل أكن ألوافقه
عىل قتل رفيقة زينب!

- أحمد!

 رأيت عمر وهو يهوي أرًضا ودموعه تتسابق دون أن يتحرك بسبب الرجلني اللذان
قيدانه، وأنا كذلك!

بينام انخفض أحمد بهدوء ملحل رغد لرياها تتنفس بصعوبة، مد يديه املرتعشة ليفك
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عنها حجابها، يف محاولة فاشلة لجعلها تتنفس، وهو يردد بهيسترييا

 - ليه يا رغد؟ ليه خنتي حق صاحبتك؟ ليه ضحيتي بحبي لييك؟ أنا أحق منه، أنا أمي
 اتقتلت عشان دافعت عنك، وهو كلب اتسبب يف موت أختي وصاحبتك، ليه مكملتيش

زي ما كنا متفقني؟ ليه حبيتيه.

كانت تحترض، ويبدو أن روحها بدأت تتصاعد، ليبيك هو قائاًل بهدوء غريب:

 - أنا آسف يا رغد، كان نفيس أقتله بس مكنتش هقدر أسيبك عايشة وقلبك موجوع
عليه، ومكنتش هقدر أعيش وأنا شايفك ليه، أنا آسف بس أنتي اليل خنتي!

 يراها خانت والحقيقة أنها أحبت، تجاوزت، صفحت عماًل مبقولة «العفو عند املقدرة»،
 فبأي ذنب قتلت!

 ُدفنت رغد وعمل عمر حارًسا للمقابر ليحرس قربها خاصة، يبقى بجانبها نهاًرا يردد آيات
القرآن، وال يفارقها حتى لياًل عند املنام.

 قم بتسليم نفيس للرشطة معرتفًا بكل جرامئي لتحال أوراقي إىل فضيلة املفتي، بينام
 وصلني أن أحمد قد ُوضع مبستشفى األمراض العقلية نظرًا لجهله مبن حوله، ال يتفوه إال

باسم أمه، رمياس و...ورغد!

********
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الخامتة

«العفو عند املقدرة جملة لطاملا سمعنا عنها؛ قليل من يطبّقها، وكثري من يتجاهلها»

 األمر أشبه مبن متنى مسامحتك له قبل رمضان، وحني سامحت عاد ألفعاله املؤذية، ليأيت
طالبًا السامح مجدًدا قبل عرفة!

هذا ما يراه الجميع، لكن...هل فكرتم يوًما بالطرف اآلخر؟

 رمبا أخطا ثانيًا بعد طلب العفو األول تحت التهديد أو اإلكراه، فمن الطبيعي أن يحتاج
العفو ثانيًة!

ال تحكم بالظواهر يا ابن آدم فكلنا خطّاء، ولألمور أبعاد أخرى.

********



34

بأي ذنب قتلت

شكر خاص

.إىل الكتب التي أكسبتني هذا األسلوب الذي قرأمتوه

.إىل املواقف التي خلَّقت بداخيل تلك األفكار ألترجمها لحروف

إىل أعز الناس عىل قلبي قدويت

األوىل واألخرية «أمي»

إىل كل من ساعدين عىل الوصول إىل هنا سواء بكلمة مشجعة

 جعلتني أقدم أفضل ما عندي ، أو كلمة محبطة جعلتني أسعى ألطور من نفيس حتى
أثبت أنني أستحق.

 شكرٌا لكم

********

متّـت بحمد اللّه

بأي ذنب قتلت

زينب إسامعيل


