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»لست قاتًل.. لست قاتًل«

 

هذه الكلامت قالها  وهو يغلق الهاتف،  يف لحظة ما، كأنه أغلق عىل قلبي بني املطرقة 
والسندان، لحظة فارقة توقف القلب عن النبض والعقل عن التفكري، سقطت بإراديت 

يف غيمة ألُنهي هذه اللحظة. هروب ال محال.

بعد وقت ال أدري عنه يشء سوى ضوء النهار ميأل الغرفة، حجبت عن عيني الضوء 
ليتَسنى يل الرؤية، لكن نغزة أمل بيدي جعلتني أتوه، إذا به خرطوم املحلول معلق 

بكفي، تحرك والداي نحوي يتمنون يل السلمة

»ماذا حدث.. آين أنا؟«

أجابتني والدايت بنربة صوت ال تخفى األمل الواضح بها

»اهديئ صغرييت.. انِت بخري، لقد أُصبت باإلغامء، ونحن اآلن باملشفى«

نظرت ألمي طويًل، تذكرت ما حدث قبل ساعات تصل إىل عرش  ساعات، عندما علمت 
بالتوقيت اآلن ..

هذه الكلمة اللعينة ترتدد بأذين كطنني األذن الصارخ، مل أتحدث وآثرت الصمت قناًعا 
باملرض ، ولكن فاجأين دخول الطبيب قائًل
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»أخريًا.. قررِت العودة إيل عاملنا،  ملاذا تهربني؟

لقد افقِت من نوبة اإلغامء منذ وقت وال زلِت تفضلني النوم ..

نظرت إليه بضعف مرسوم ملمحي، وتنهدت زافرة 

»هل ميكنني الخروج اآلن«

أجابني مهمهاًم..

»ستخرجني من هنا، لكن أمتنى أن تخرِج من زنزانتك الداخلية «

ابتسمت مودعة إياه،  خرجنا بعد ساعات قليلة للعودة للمنزل.

مر يومان وقررت الهروب إىل البحر، لتأخذين لفحة الهواء الباردة ، تدغدغ أوصايل، حتى 
يتسنى يل حل قيودي من زنزانة صمتي. بدأت الحديث مع موجات البحر التي تدفن 

حديثي مع الرمال وكأنها مل تكن

_يف أحد ليايل الخريف، ذات النسمة الباردة، ال تسقط أوراق األشجار فقط، لكن 
القلوب أيًضا .. هوى قلبي يف برئ الوحدة، مل يكن يل أحًدا .. وكأنني منبوذة من العامل 
..ال. ال أنا من قررت الهروب ، كلاميت كانت متر بني الجميع هباًء، مل يهتم القريب وال 

البعيد بها.. رمبا ألنني أخىش الحديث مع البرش ..ال أعلم 

لكن!!

ذات يوم وصل لهاتفي إشعار برسالة كيف حالك ؟

بهدوء تام أجبت عندما علمت املرِسل، هو أحد أصدقايئ ولكننا مل نتحدث أبًدا 

_ الحمد لله 
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سؤال موجز ورًدا مخترًصا

ظل يرسل رسالته يوميًا،

صديق ال يرسل غري السلم والسؤال عن الحال.

حًقا به يشء غامض ولكن ال يهم. يبدو أن وحديت جعلتني استمتع بيشء كهذا..

خرجت منى تلك الكلامت صامته أمام األمواج املتلطمة، قررت أن يخرج صويت عندما 
أنحلت عقدة لساين باحثة عن خروج الكلامت ..

هل هناك علقات تحمل يف طياتها الرباءة بني الناس، نعم .. فالله يحاسبنا عىل نوايانا.. 
وليس أفعالنا.

يف يوما ما قررت الحديث مع هذا الصديق املجهول عن حيايت ..استمع يل ومل يعلق، 
تعجبت كثريا ولكن 

نوًعا راق يل هذا، كأنني اتحدث مع نفىس.

يف اليوم التايل قررت البوح مبا يجول يف صدري من مخاوف حينذاك رد بهدوء 

_ال عليك يا صغرية، أرمي الخوف جانبًا، متتعي بحياتك فقط فالحياة سنعيشها مرة 
واحدة.

يوم عن يوم يزيد حديثًنا بكل الخري، مل يخرج عن املألوف قط..

فقط كان ناصح أمني، مستمع رائع، احتوى جنوين، وقلقي وخويف الغري مربر

لكني كنت دامئة الخوف منه ،ومع ذلك ألجأ  إليه
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ال أعلم ملاذا الخوف؟ يستمع يل قرابة األربع سنوات 

ومل أرى منه شيئًا .

كنت دامئًا أقول له:

ومن الخوف ما قتل

كان رده 

_حني تنتهي هذه األيام وتتشوقي لها. سرتين أنك أضعت الكثري منها يف وهم اسمه 
الخوف.. فأنا ال اريد منك يشء. أطمنِئ. 

رمبا كنت اقصده بهذه العبارة، حتى جاء يوم ذادت ثوريت، جنون خويف. ورمبا ضعفي و 
اتهمته عمًدا بقتىل مرات متتالية 

ماذا يريد مني؟

ملاذا الحديث ؟

تعددت اتهامايت وىف الواقع أنا من ابحث عنه وأتحدث معه.  

يف لحظة ما مل يحتوي جنوين ولكنه رصخ يب 

_لست قاتًل .. لست قاتًل 

وألقى عىل الكثري من الكلامت، وال يعلم أين حينذاك كنت يف حالة إغامء ..ورحل عني 

عدت إىل البحر، وتنهدت بزفري يحمل ابتسامة 
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أتدري يا بحر..

أنه الخيال األجمل يف قلبي،  الواقع امللموس بعناية يف عيني، صدفة من أملاس، أرسله 
القدر يف طريقي وما كانت إال حياة تحدث يف الخيال، شهد عىل أطهر علقة بني البرش 

ولكنها ستظل يف  برئ عميقة وكهف مهجور لن يدخله أحًدا سوى صاحبه.

متت

وفاء الغرباوي


