
 العقـــرب
 

ة       شيء   …أن ترتطم السماوات باألرض    يتوقعه اإلنسان آحدث سينهي خراف
هذا الكون الالمتناهي، وسيسبح مع روحه المنتشلة من جسده في ألوان من            

 ..!الطيف تتهادى بين أمواج شفافه، ال ولن يدري مستقرًا لها
ه وزوجه،           و خسر أطفال ه ول ى منزل اظ عل لكن أن يحيد عن مبادئه في الحف

ه آ           ن يتوقع م ول و حدث،      .. حدث سيحدث   وربما حياته، فهذا شيء ل ى ل وحت
 ..!سيظل متشبثًا باألمل

ا          ا ربم ق بأنه ه القل ي توقع ي ف دث وه أمور تح ع ب ك متوق أ، وذل د يفاج ق
ه الساعة         ..تحدث ه مع أصدقائه        " السليمانية "حتى ولو طغت علي في مقيل

د         .. في أي منزل   ذي ق ينتابه ذلك اإلحساس المتشائم من المستقبل القريب ال
 .يبدأ بعد دقائق

د نفسه وهو                   ة، ويجه داثها الفظيع ة في أح دائمًا يتوقع أنباء جسيمة، وهائل
 ..يقود سيارته دائمًا بعد المقيل

أن األمور تجري                    ه وب ى منزل ه سيصل إل يحاول أن يطمئن ويؤمن نفسه بأن
ا                  على ما ترآها فال يخاف على أطفاله من وقوعهم في حادث أو أصابتهم بم

ه           ال يحمد عقباه، يفكر في نشو      وم طفل ب حريق ربما يحدث في منزله أثناء ن
ع         ت م ي بعض الوق ت لتقض ريره وذهب ي س ه ف ه والدت د ترآت غير وق الص

رانهم ر  .. جي ا انفج از"أو ربم ال   " البوتج اء لألطف د العش ي تع ه وه بزوج
 .وبجوارها بعض منهم

ة،                     ه، فال يجدوا مقاوم ا في وا م ه لينهب أو أن يقتحم لصوص المنزل في غياب
ةوأي مقا ل .. وم وا الطف ا، أو يقتل د يقتلوهم ثًال ق ل الصغير م الزوجة والطف

 . الكبير الذي يمكث عادة لحراسة البيت
ًا                    ع دائم ك متوق ل ذل زل، آ زارة فتغرق السيول المن أو ربما تنزل األمطار بغ
رق    ه الع وس، فيتصبب من ة اله ى درج ل إل ي المقي ه تصل ف ه بجدي ق ل يقل

ادة         ..! مالئهليمسحه بحرآة عصبية ملفتة لز     ل آالع د المقي ه بع .. حمل هموم
ه أو بمن                         ه أو بمنزل وارث ستحل ب ع لحدوث آ ر من توق م تتغي هي نفسها ل

 ..!فيه
وأصبحت آلمة القدر غير قادرة على بعث اإلطمئنان أآثر مما تدفعه للرعب،            

ئن        ..وتجعله يتوقع حدوث قدر قاس، وظالم ورهيب       ادة ليطم وصل حسب الع
.. الحارة هي هي  ..! رة على عدم وجود شيء يثير االنتباه      من أول مدخل للحا   



ه              ت، وحوانيت مجاورة لمنزل ذا الوق وبعض البقاالت آما هي مفتوحة في ه
ال   كنها عم قاه"يس م   )1"(ش اآل بالده ول مش اتهم ح اهرون بمنادم ، س

الهم،       ايخهم، وعق ل مش ن قب ور م الم وج ن مظ ونه م ا يقاس ة، وم الريفي
 .وموظفي الحكومة

ه اآلن                   .. بابطرق ال  ع شيء لكن ل أقطار رأسه في توق ا زال يحت والخوف م
ه     اب منزل رع ب و يق دة وه ل ح ه  .. أق ت زوج ادة فتح ره  .. وآالع ا بنظ لثمه

وع   ا لضيق الوقت                .. المتطلع الهل داخل آعادته ى ال اب واتجهت إل فترآت الب
 .لديها بمشاغل األطفال

اب و  .. ارتاحت نفسيته  .. ليلة وستمر بسالم   أي لحن     وأغلق الب ه ب م خيال لمل
ذي انسجمت                  .. يشدو به صفيراً   ك اللحن ال م يجد سوى ذل ادة بحث فل وآالع
 "..عندما يأتي المساء"لحن لمحمد عبد الوهاب .. معه شفتاه دائمًا
ه الي .. وضحك لنفس ل اللي ة آك ا ليل ع.. أنه دًا، وال ..! نفس الواق ر أب ال تغيي
ق ك مخاوف ت..! وجوب للقل ت هنال ا زال ًاولكن م ه دائم ى وجدان ردد عل .. ت

 آيف أحوال األطفال؟؟ وهل البوتجاز مغلق بإحكام؟.. آأنها محنة مالزمة له
وهل نافذة المطبخ التي آسر بيده جزءًا من زجاجها عنوة منذ سكن ما زالت           
مكسورة بحيث يصبح أي تسرب للغاز عديم األضرار؟ ضحك هامسًا لنفسه،            

ى إص             دم عل ن تق ذلك            وهو يعرف أن زوجه ل د أن قامت ب ه بع ة من الحه خفي
 ..!عدة مرات، ويقوم هو بكسرها عدة مرات

ل ام    ..دخ افيًا الهتم ن ص م يك فتيه، فل ى ش ن إل ادة صفير اللح اول إع د ح وق
 !.حواسه باستكشاف األحوال

ياء      غولين بأش وا مش ا زال ار م اموا وبعض الكب د ن غار ق ال الص د األطف وج
 ..!عتادةيخترعونها لكي يشغلوه عن خلوته الم

ا            د أشتراهما لهم ان ق ديهما عروستان آ اندفعت بنتاه الكبيرتان نحوه وفي ي
 ؟..من مدينة بعيدة جدًا

ل    ة واألخرى تحم ا المزرآش دت بعض ثيابه د فق تها، وق ل عروس ت تحم بن
تانها      ن فس زءًا م يض وج اجي األب ذائها الع ة ح دت قطع د فق تها وق . عروس

وم ب          ه العروستان خلف      اندفعتا نحوه بإلحاح شرس لكي يق ا فقدت البحث عم
 ...أو أي مكان آخر في زوايا المنزل!! ربما. دوالب المالبس

ا                       ى م ًا وعل ال دائم ده األطف ا يفق ل م حدث نفسه أخيرًا فهو دائمًا يعثر على آ
 ..!!تفقده الزوجة أيضًا
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ة              ودات المطلوب ك المفق .. وبدأ على الفور لكي يسكت زعيق البنتين بإيجاد تل
تهج األسارير   .. حث، وهو مسرور النفسية     بدأ الب  ر بدرجة      .. مب ه آبي وإيمان

ة       .. عالية بأن يعثر على مفقودات عرائس بنتيه       بحث أوًال بين أشياء متراآم
 ..خلف وتحت دوالب المالبس

ك التراآمات    ًا      ..ربما زوجته ال تدري ما وراء تل ًا ذهبي ا خاتم ؟ حيث وجد له
ذ      .. مخفيًا هناك  ه من د اتهمت ه أخذه      آانت ق رة بأن وباعه لشراء    .. سرقه ..  فت

 ..!!شراب
ة          .. حفظه في جيبه   ه وبثق وفي نيته أن يكيل لها ردًا يفحمها ويجعلها تؤمن ب

اء ه . عمي د تحقيق ا يري ذا م ي البحث.. وه تمر ف ع .. اس مح م دوالب ال يس ال
 تالصقه بجدار الغرفة في اإلمعان،

راف   ددة األط ا متع كًال لشيء م ك ش أن هنال عر ب اءش اول االختف ن .. يح أمع
ا العقرب   .. النظر ه               .. انه اثنين من أطفال ا أن أودت ب .. العقرب التي سبق له

ددة  ر مكشرة عن سواعد متع ون أحم ا األصفر ل ى لونه ى عل د طغ ان ق .. آ
ال     د للقت ف مع ل مخي اب وذي ي      .. وأني ه ف دث ل م يح اع ل يب بارتي أص

 ..وجده من متطلباتهموتمالك أعصابه بعد أن أزاح األطفال مع ما ..حياته
ع الحذاء   .. أخذ فردة حذائه وهوى بها على العقرب بوجل        ى    .. ورف فمرقت إل

 ..تحت الدوالب سالمة وقد ترآت في أعماق نفسه رعبًا ال مثيل له
تمكن                    أخرجهم لكي ي ة، ف ك الحال نهر األطفال، وأمهم مرة أخرى وهو في تل

 ...من البحث
ا             وود في قرارة نفسه أن    .. شعر بالجبن  ا آم ة، لكنه ك المهم وم زوجه بتل  تق

 :خيل إليه جبنت وقالت
 ..وقتلها.. اترآها للصباح وسأقوم بقشع الغرفة -

قال .. ونظر إليها، فلم يجد أثرًا لما تخيله.. اعتبر ذلك منها جبنا آما خيل إليه     
 " ..!هو الجبان: "لنفسه

د استطاع    مرت األيام وما زال العقرب في وآره تحت أآوام من األدوات، و             ق
ه والعيش في                    ا ل روا ترآه ذين اث إخالء الغرفة الذي يقبع فيها من سكانها ال

 . غرفة أخرى مجاورة
ا                  ا أصابهما ومنزلهم ه لم ربتت على آتف زوجها، وقد بلغا من الحزن ذروت
ى    ا وطغ ر مجرى حياتهم ذي غي دخيل ال ك ال ود ذل داث لوج دهور وأح ن ت م

 ..يرعبهما، وأطفالهما



ة   ت الزوج ذابل   قال احب ال ا الش و وجهه ى تعل يم األس هر  .. وتقاس ة س نتيج
 :طويل

 إال يمكن التفاهم حول حل أفضل؟ -
وفي طباعه العداونية تكمن فيه فظاظة الكبرياء، والغطرسة وحب         .. آيف -

 !؟..اإلذالل
 وحتى بعد ما قد حدث لبنتنا؟ -
 ..ولكن ذلك لن يثنيني عن مبدئي.. رحمها اهللا -

 : أول ضحية للعقرب وقالتوتأوهت وهي تتذآر طفلتها
 أتريد أن تفقد جميع األبناء؟ -
 ..فليكن -
 ؟..!وربما حياتي وحياتك -
 ..فليكن -

 :ونظر إليها وقد شدها من منكبها، ثم تراجع وقال
ذلت في                 . فليكن آل ذلك   - اض، وب ذي شيد من أنق زل ال ولكن لن أترك المن

 ..سبيل إيجاده آل حبة عرق وقطرة دم من حياتي
 ..!ناداستمرار في الع -
 ..وإصرار عليه -

سهر وقلق واحتجاب داخل        .. واألمور تسير من سيء إلى أسوأ     .. ومر وقت 
 ..المنزل ما بين متابعة وانتباه وحذر لتقصى خط سير تلك العقرب

ل                 ى الك زل، والرعب يسيطر عل ع جوانب المن .. وأصبحت الوحشة تلف جمي
ال           ى شفاه األطف اآن     .. انقطعت االبتسامة من عل بهم اختفت أم أصبحت  .. لع

دأت تنحل               ا أجسامهم التي ب ة تقشعر له د      .. آهوفا مظلم شعروا بأشياء تفق
انبهم  ن ج ل م اء    .. وترح زن والبك اح والح ى الني رة معن معوا ألول م س

ر مشاجرات خاصة             .. والعويل هم يبكون دائمًا ويصيحون في بكائهم دائمًا اث
اء       فيما بينهم أو اثر لطمة من األب أو األم ولكن مما ي            حدث هذه األيام من بك

ل  اح والعوي ى الني وا معن بط .. وصياح عرم اهدون أن بعضهم ينخ انوا يش آ
د   م يهم ي األرض ث نج ف يض    ..بتش اء أب ي آس ذ ف ا يؤخ ادة إنم د آالع ال يرق

الشيء الذي يعود هو    .. ويدخل على سرير عجيب إلى باب الجامع ثم ال يعود         
ه        الكآبة والحزن الذي يعلو قسمات األب واألم        لم يكن يتوقع أصرار أحد أبنائ

 : آان االبن يقول.. الكبار



أس من مواجهة          .. البد من حل لهذه المأساة يا أبي       - ال يمكن أن نخضع للي
 ..هي معرآة يا أبي وال بد أن نخوضها أو سأخوضها وحدي..هذا الوضع

 ..ال تكن مجنونًا إلى هذه الدرجة -
 ..لي فيهابمقدوري إنهاء هذا الوضع في أي لحظة تأذن  -
 ..ال يا ولدي -

ه       .. آانت أحشاؤه تتمزق   ا أصيب ب ى مجرد أن       .. يكفي م لكن أن يتصور حت
ه  .. يتصور أن يتعرض ابنه الكبير ألذى فهذا ما ال يطيقه        وهو الذي يبني علي

وقطب حاجبيه  .. اآلمال الكبار واألحالم الخيالية في إسعاد األسرة إذا ما رحل         
 :بغضب

 ..آن مطيعًا في استماع أوامري. .ال أريد أن أغضب عليك -
ة                - ا صادرة من منطق العاطف .. لكنها يا والدي أوامر اتبعناها وفشلت ألنه

ا               ا أن وآلفنا ذلك تضحيات جسيمة فقدت أنت فيها أحب أطفالك وفقدت فيه
 ..أعز أشقائي

 .. آن صبورًا- -
 ؟..آيف -

وهم الخادع      ذا ال د  شعر ألول مرة في قرارة نفسه بأن عليه أن ينهي ه الخام
ل ابوس هائ ه. ألنفاسه آك ر صفو حيات ل شيء يعك ل آ ده .. أن يقت امتشق ي

ون أزرق  نعكس بل دم الم ة بال ارزة ممتلئ روق ب ة بع ة الملتحف ة الطويل القوي
 .داآن من الخارج

ان    د فحصه بإمع ه بع ه رأي تقر علي ذي اس أ ال دخل المخب ا نحو م ه به وتوج
ق ار تبحث .. دقي ود من ن ا عم ده آأنه ه توجه بي ب حيات ذي يطل ك ال عن ذل
د.. للموت ار ملتهب بالحق ود من ن ده آعم دت ي ده .. وامت وانفتحت أصابع ي

ا منظار                      وآر المخيف آأنه دامس عن ال المتحفزة تبحث من خالل الظالم ال
 ..غواصة حربية نازية تجوب أعماق المحيط

رابض ك ال ح ذل ابعه مالم مت رؤوس أص رارة .. ولس ه وبح ت علي فانقض
 ..لناقم فرآته بين ثناياها بشدةالمشتاق ا

ذي         ديد ال م الش ين واألل رات األن ل نب ار تحم ة انتص ًا برن وته قوي ال ص وع
 ..لقد لدغته.. يعانيه

ي ضغطه وبعنف  تمر ف ل اس ذلك ب ه ل م يأب ًا أن تضيع وتهرب .. ل ان خائف آ
 ..منه



ده              .. تجمع األبناء مع أمهم في لهفة      ا زالت ي ه وم ى وجهه وبطن سحبوه عل
امبعروق ى األم ده المتصلبة المنصوبة إل ة بي ة الملتحف ا الخضراء الداآن .. ه

والذي لم يستطيعوا إخراجه   .. القابضة على ذلك الرعب مفروآًا بين أصابعه  
ل           .. من داخل ثنايا وعطفات أنامله ويده      د ب د الي ى جل آانت البرودة تلمس عل

قف ى الس ة إل ا بباله ى آخرهم وحتين إل اه مفت ت عين م وآان ن . .الجس لك
ون              االبتسامة ما زالت على شفتيه الجافتين اللتين ابيضتا ثم طغى عليهما الل

 ..األصفر الذي استدعى تواجد ذباب أزرق يحوم حولها
 ..وآانت جنازة مهيبة
ة ارة آآب ح في وجوه المشيعين.. شملت الح ر طف د م ع .. وق ومن خالل تتب

بعض     الغيوم     .. حوارهم مع بعضهم ال دة ب اح      و.. السماء ملب دوامات من الري
ى            ا عل اس بوقعه ؤذي الن المفعمة برذاذ متفرق من األتربة وقطرات المطر ت

 .وجوههم
ون           ذين يتقرب ر ال النعش المسجى عليه الفقيد يتهادى على أآتاف رجال الخي

اء المسجد        دخل فن اآي          .. إلى الجنة في اح الب والت بالني وزعيق النسوة المول
دخول     ل ب دن األم د أن يفق ي بع طح      ينته ى أس دن إل ي يع جد لك اء المس  فن

اح                د، وعال الني منازلهن النتظار موآب الجنازة الخارج من المسجد من جدي
ى المسجى في               واألشجان والهموم واآلالم وآل عقد عصر العرب الراهن عل

ى            .. نعشه المرفوع على أآتاف الرجال     ذ أو عل ا في النواف أما النساء فهن إم
 ..أسطح المنازل
ى ا  ى عل ترآة  وطغ اعر المش ع المش داً  .. لجمي ون موح اد أن يك .. غضب يك

ى مصيرهم أيضاً                ة وغم وقلق عل وحداهم شعور    !! وعلتهم مسحة من آآب
يره   ل مص يرهم مث أن مص وا     . ب ي يجل اتف لك يهم التك أن عل نعش وب ي ال ف

 ..منازلهم ويطهروها من ذلك الشيء المرعب الدخيل  على حياتهم
 :ترنيم جنائزي

 ..ال إله إال اهللا -
 .ال إله إال اهللا.. ال إله إال اهللا

 ..محمد رسول اهللا
 :وفي المساء

 ابسط لنا يا خير فضلك في بسوط السالمة
 .يا دائمًا لم تزل.. يا دايمًا لم تزل
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