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نهاية
هل تظن تلك هى النهاية؟!

دامئا ما كنت أرفض ذلك، ال يوجد ما جعلني أقتنع أن هناك نهاية للحياة 

باملوت، فكيف لها نهاية و يقال أن مثة حياة آخرى فيها  نحن خالدون، مل أُدرك 

و لو لوهلة أن الحياة ستمد يدها متسك رقبتي لتضعني أمام حائط النهاية، 

حيث طريق مسدود.. بال رجعة.

مر الكثري من الوقت عىل خروج أمى من املنزل و معها قطها، لكن ال تأخذ 

ذلك اللقب عىل أىن كنت أكره ذلك القط  كثريًا، كنت أحبه و أداعبه، لكن 

ما جعلني ألقبه ب« قطها » دون قطنا هو شعوري بالغبطة، عىل الرغم من 

حيايت املنعزلة مع والديت بعد وفاة أيب – لن أتحدث عنه كثريًا فهو ال يستحق-  

كطفلتها الوحيدة حتى قدوم ذلك القط الذى خطف إنتباه أمي و كان يشعل 

يب الغضب حده حينام يهرب ليتدثر بفراشها لياًل بعد نظرة خبيثة تُعلن فوزه 

عيل، و األهم من ذلك أنه ذهب معها، تركتني، أليس من املنصف أن أشعر 

ببعض الكره؟

بحثت ىف كل األماكن املمكنة، لكن مل أنتهى من هذا البحث ىف يوم واحد، لهذا 

أعتقد أنها غافلتني و ذهبت من مكان كانت فيه ملكان قد بحثت فيه عنها، 

كنت أعيد البحث دون كلل عىل أمل، و ما جعلني أعيد الكره مرة تلو املرة هو 

رائحة عطرها العالقة بكل مكان كنت أبحث فيه كدليل قاطع أنها كانت هنا 

منذ قليل، العجيب أنني كنت أشم تلك الرائحة عىل ثيايب، هل كانت هنا و 

المستني ؟



3

حتى كان ذلك اليوم حينام فتحت باب املنزل حاملة صندوق حزين عىل كتفي، 

حيث خطف عيني مشهد لسيدة تقف ىف الجهة املقابلة للمنزل و كانت ترتدى 

ثوب كانت تَُقِدسه أمي فتلبسه ىف مناسبات معينة، مل أستطع متييز وجهها فقد 

كانت تقف بوضعيه معاكسة حيث ظهرها ىف مواجهتي، وحينام تحولت بفعل 

هذا املشهد لتمثال من الشمع، أعادين للحياة أمر غريب حيث ظهر القط فجأة 

و قفز عىل قدمي ثم اختفى و هو يركض تجاه السيدة، سقط صندوق الحزن 

عىل األرض و أنا أرصخ أنادى عليها.. لكن كان الطريق خاٍل.

كيف مر الوقت و أنا أجذب عقارب الساعة نحوي رمبا تتوقف الصورة ألمسك 

هذه السيدة! و ما أثار تعجبي بل و فزعي أنه كلام إقرتبت منها كانت رائحة 

العطر تفوح، حتى وقفت بتلك البقعة متاًما و تحول رأيس لبندول ساعة بني 

ميني و يسار، و تارة آخرى ك »راقص تنورة« يدور حول نقطة أحاول إمساك 

طيف أسري خلفه، مل أشعر ما حدث و لكن عىل ما أظن أنني كنت أركض ألن 

جسدي مبلل بالعرق و دقات قلبي متسارعة، رمبا زادها عزف الرعب أيضا، و 

ما إن فقدت األمل بعد بحث طويل وجدت قدماي عىل باب املنزل، املرعب 

أنه كلام خطوت عىل الدرج تُطبع مكان خطوايت بقعة كبرية من الدم، إكتشفت 

ىف تلك اللحظة أنني كنت أركض دون حذاء.

بدأ األمل ينهش قدماي لكنه مل يعلو فوق أمل رأيس التى رمبا مع صمت املكان 

يسمع املحيطني باملنزل دوى اإلنفجارات داخلها، كان عيّل أن أضع ذلك الجسد 

املنهك تحت املاء رمبا تربد أفكارى و أستطيع تناولها ىك أفهم ما حدث، و ما 

أن بدأ املاء يتسلل فوق رأيس حتى شعرت بجسدى يتهاوى طالبًا الجلوس، من 

فرط التعب إستجبت له و جلست ىف حوض اإلستحامم ىف وضع القرفصاء و 

بدأت أُلتقط خيط األحداث بتساؤل بديهى، هل كانت تلك السيدة أمي؟!
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الثوب، الهيئة، القط، كل هذا يجعلني أقسم أنها هي، لكن لو كانت فأين 

ذهبت؟ ما الذى فعلته يك ترتكني و تذهب منذ بادئ األمر؟ حاولت جاهدة أن 

أسرتجع يوميايت معها،هل أحزنها أننى تزوجت؟ مل تتحدث عن ذلك قط  و ال 

أظن ذلك السبب فهى تعيش معنا بنفس املنزل، مل يتغري شئ ىك يحزنها ذلك، 

حتى زوجي يحبها كثريًا خاصة أنه فقد أمه ىف صغره فكانت أمى مبثابة تعويض 

عن ذاك الفقد، هل أحزنها نسياين عيد ميالدها األخري؟ نعم نعم.. رمبا ذلك، 

لكننا تحدثنا ىف ذلك و مل يحزنها، لكنها عاتبتني أن زوجي تذكر ذلك و أنا ال، 

و أنه قد أحرض لنا زجاجتني من عطر أمي املفضل لكل منا واحدة، رمبا ألنني 

نسيت إحضار الدواء لها؟ أعتقد أن هذا هو السبب ألنها قالت يل أن صديقتي 

أهم منها لهذا نسيت إحضار الدواء، لكنها كانت تعاتبني بإبتسامة و مل تحزن، 

و كانت األمور طبيعية جًدا بعدها.

» مل أذهب ألى سبب مام ذكرِت، ذهبت ألنه كان يجب أن أذهب مع القط، 

دون سبب..«

إقشعر جسدي بقوة و كأن صاعقة كهربية أمسكت بأطرايف، لقد كان ذلك 

صوت أمي، و األكرث عجبًا أن يدها كانت عىل كتفي حينام نَطََقت ذلك، حاولت 

اإللتفات برسعة لكن ال أثر، و بينام رأيس يدور إلتقطت عيناي القط و هو 

يتسلل خارج الحامم، كان يجب أن أرُسع

هذه املرة ىك أُمسك به، حاولت النهوض برسعة و لكن إختل توازين بزحلقة 

مفاجئة ليدور جسدى ىف الهواء و أنا أحاول التشبث بأى شئ دون جدوى، 

لريتطم جسدى بحوض اإلستحامم تبعه رأيس ليسود الظالم.

ال أدرى كم مر من الوقت عيّل و أنا ممددة ىف حوض اإلستحامم، كان رأيس 

يؤملني قلياًل، و رسعان ما بدأت أتذكر ما حدث فنهضت من مرقدي ألرتدى 
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مالبيس ىف عجالة، ثم خرجت ببطء لغرفتي أتفحصها باحثة عنهام، كان األمل 

يداعب قلبي أن أمي هنا، دون أن أشعر كنت أرصخ:

»أمي.. أمي أين أنِت؟ ال أحب هذه املزحة تعلمي ذلك فأظهِر األن من 

فضلك«.

مل تُجب النداء مام جعلني أُكمل البحث ىف املنزل ما بني الغرف، و فجأة 

سمعت صوت ينبعث من غرفتي، فهرعت إىل هناك ألجدها مظلمة، عىل الرغم 

من أنني أذكر أنها كانت مضاءة، إقرتبت ىف هدوء صوب مقبس الكهرباء، 

قبل أن أمد يدي إليه تجمد الدم قى عروقي، لقد ظهر فجأة بضع أرقام عىل 

الحائط و ما أن حاولت الرتكيز حتى إستطعت متييزها، إنه تاريخ الغد الثامن 

و العرشون من شهر يوليو، و ما زاد الصدمة تلك الكلمة التى ذيلته.. كلمة » 

النهاية «.

برسعة مددت يدى إىل املقبس ألشعل الكهرباء، و ما أن عاد الضوء حتى 

إختفت الكتابة، أغلقت الضوء مرة آخرى لكنها مل تظهر، تراجعت عدة خطوات 

للخلف، فجأة اقشعر جسدي بقوة بعدما المست قدمي شئ دافء عىل 

األرض، قفزت من مكاين حينام أصدر ذلك الشئ صوت مميز، مواء قط مفزوع.

»يكفى يا أمي يكففففى.. لقد تعبت، تعبت«،

ثم سقط جسدي عىل األرض ىف إنهيار و النحيب ال ينقطع.

ال أدرى هل كنت أرصخ بصوت مسموع؟ أم تلك الرصخة حبيسة خلف الشفاة 

مقيدة؟ أم أن العامل قد ذهب مع أمي؟ ياليتها تجيب و لو مرة، ملاذا ذهبت؟ 

لقد كنت غافلة عنها و أهملتها كثريًا حتى لو مل تبوح بذلك، لكن ذهبت مع 

قطها ومل تعود، لكن ملذا تفعل ىب هذا األن؟ ملاذا تبث الرعب ىف قلبي؟

» لو هذا عقاب يل فأنا تعلمت يا أمي.. تعلمت، أرجعِ لن أُهمل مرة آخرى، 
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أرجوووووِك «

كان رأيس اليزال يؤملني و بشدة، ما يحدث ليس بالقليل عىل ذلك العقل 

ليستوعبه مرة واحدة، حتى تلك اللحظة و منذ غياب أمي أسأل حايل نفس 

السؤال، و األن ال أدرى هل هى هنا حًقا أم تلك خياالت و األكرث عجبًا ذلك 

التاريخ و ما يشري إليه، أى نهاية تلك؟

رمبا من فرط التعب غفوت، محاولة الهرب من ذلك الكابوس الذى يتالعب 

يب عىل مسمع و مرىئ مني، لكن فجأة رست ىف جسدى قشعريرة قفز لها 

شعر رأيس خوف، يد دافئة تالمس رأيس و شئ يقرتب من أذىن شعرت أنفاسه 

الساخنة قبل أن يهمس:

»تفكريك خاطئ.. ذهبت ألنه كان يجب ذلك«.

تجمد الدم داخل أورديت و مل أستطع حتى التنفس، ثوان معدودة و أنا جثة 

هامدة و ما إن استطعت متالك نفيس حتى قفزت بحركة حادة من عىل رسيري 

و ركضت صوب مقبس الكهرباء ألشعل الضوء.. لكن ال آثر، هرولت مرسعة 

صوب فرايش أتحسسه لقد كان دافئ مام يدل أن هناك من كان ينام عليه، 

بجنون و أنا أرصخ قذفت الوسادات بعيد رمبا أجد شئ فكانت الصدمة، صورة 

ألمى و هى تجلس ىف غرفة معيشة املنزل، تلك الصورة تحديدا بحثت عنها 

كثريًا و مل أجدها، و كنت عىل مقربة من اليقني أنها أخذت تلك الصورة معها 

لعلمى التام كم كانت تحبها، التقطت الصورة و جلست عىل األرض أنظر لها 

قائلة:

»العذاب الذى يحيط عاملي هل أستحقه؟ لو ال أستحق عليك أن تعودى قبل 

أن أصاب بالجنون أو أموت رعبًا«.
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مل أنتبه أن الشمس أرشقت منذ ساعات و كادت تستقر ىف منتصف السامء، 

نهضت بوهن متجهة صوب الحامم، لكن تراجعت بعدما نظرت للمرآة، عاد 

الرعب يتوغل داخيل بعدما رأيت تلك الورقة املعلقة عىل املرآة و التى كان 

مكتوب عليها نفس التاريخ، و تحتها ال تنىس اليوم، متالكت نفيس بصعوبة و 

ذهبت مرسعة ىك التقط هذه الورقة قبل أن تختفى، و بالفعل أمسكتها مع 

محاوالت كثرية إلستيعاب ما يدور، كيف وصلت هذه الورقة هنا؟ و ما هذا 

التاريخ.

خرجت من الحامم و الزالت عالمات اإلستفهام تغزو عقيل، و فجأة سمعت 

مواء قط بالقرب من النافذة، ذهبت مرسعة ألرى أين هو، فجأة ظهرت نفس 

السيدة التى رأيتها أمس تقف ىف نفس املكان، لكن هذه املرة ىف مواجهة املنزل 

و تنظر للنافذة، هرع القط صوبها فانحنت تلتقطه ثم عادت بنظرها للنافذة، 

و هنا لوحت يل بيدها و أشارت ىل أن أذهب لها.

ذهبت بالفعل مرسعة ىك ال أفوتها تلك املرة و لكن ما إن وصلت للباب كانت 

قد اختفت، و بقى القط و حيًدا ينظر يل، ركضت مرسعة صوبه و ما إن رأى 

هرولتي حتى قفز من مكانه يركض و أنا أالحقه ىف إرصار، كان البد من الوصول 

له.

كنت أقرتب منه كثريًا و حاولت مراًرا اإلمساك به، حتى عرب الطريق مرسًعا و أنا 

من خلفه، فجأة ظهرت سيارة مرسعة و أنا ىف منتصف الطريق حيث مل أنتبه 

إال لصوت مكابح السيارة و هى تقف عىل بُعد خطوتني مني، و السائق يرصخ 

و بالمباالة أكملت الركض دون إعتذار، لكن القط اختفى و مل يظهر.
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ىف جنون كنت أسأل املارة عن قط يركض رمبا رأه أحد، العجيب أن الجميع كان 

ينظر يل بتعجب من شعر رأيس حتى إخمص قدماي و يرتكني دون رد، قررت 

هنا إستكامل الركض ىف اتجاه مستقيم، و فجأة إلتقطته بطرف عيني يقف 

عىل رصيف ينظر يل، ذهبت مرسعة و هو أيضا فر هاربًا كالعادة، بعد مطاردة 

كبرية و مل أحظى بفرصة حتى للمسه، نظرت حويل فإذا يب أتوسط املقابر، 

مالذى أىت يب إىل هنا ؟؟!

كان املشهد حويل غريب، األرض تهتز يب بشدة و أشعر بدوار عنيف، الحظت 

أننى ال أرتدى حذايئ أيضا هذه املرة و قدماي تقطر دًما، و األغرب أننى 

خرجت و ألول مرة دون غطاء رأس، لكن كل هذا ال شئ حينام انتبهت أن 

جسدي مبلال جدا و ال أظنها أمطرت ىف هذا الوقت من العام، هل كل هذا 

عرق؟.

بني كل تلك التساؤالت شعرت بشئ يخطو عىل قدماي املكشوفة، قفزت من 

مكاين فإذا بالقط يهرب و كأنه يحاول لفت انتباهي ليشء ما، وقف ينظر يل 

و ما إن ركضت حتى زاغ متوغاًل داخل املقابر، حتى وصل إىل أحد املدافن و 

فجأة قفز ىف الهواء ليخرتق باب ذلك القرب.. و اختفى.

ركضت مرسعة خلفه و بيدي كنت أرضب عىل باب القرب ىف قوة، لكن ما 

جعلني أتوقف شئ حبس الدم بأورديت مرة أخرى، إنه نفس التاريخ مكتوب 

عىل الحائط، و قبل أن أُكمل بنظري أو أستوعب ما يحدث، جاء صوت من 

خلفي يبدو مألوف جًدا يل قائاًل:

»مل أتوقع حضورك بهذا الشكل هنا، لكن من الجيد أنك رأيت الورقة التى 

تركتها لك بالحامم«.
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نظرت ىف رسعة فإذا به زوجي يقف خلفي متاًما و هو ميد يده تجاهي، لكن 

قبل أن أذهب نحوه رجعت بنظري مرة أخرى صوب القرب و التاريخ، فام تحت 

التاريخ كان كاٍف لنهاية تلك الحالة، لقد كان إسم أمى و قبله كلمة » املغفور 

لها ....«، و هو يقول:

»شعورك بالذنب بعد وفاتها فعل بنا الكثري، يجب أن نعود اليوم للطبيب «

متت


