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هذه أرض خضراء حييط هبا سور متوسط االرتفاع لكنه آاف
إلخفاء ما جيرى داخله عمن ىف اخلارج، وتنطلق من وسطها مسلة
.طويلة ىف رأسها علم، أما سطحها فيمرح بالشباب واحلرآة

ولكن بعد أن أمعنت.  ناد رياضىخلت بادئ األمر أنىن ىف
.البصر غلب على ظىن أنىن ىف سريك، فهنا مجاعة تسري على أربع

وفريق آخر. وهنا فريق يتبادل أفراده الصياح والرآل
الشتائم، أما البقية من الشباب فتشدو.... يتعاقب احلرآة

وأردت أن أزداد علما فوجدتىن خارج. بأحلان مل يسمع مثلها
مدينة آبرية يشقها شارع عمالق تتكتل اجلماهري علىالسور ىف 

جانبيه خارج السور وهى هتتف متطلعة إىل العلم ىف رأس
وهتادى منه املوآب، عربة. وأخريا فتح الباب الكبري. املسلة

وىف آل عربة شاب جيلس جلسة ملوآية، ينظر إىل. إثر عربة
 .ويرد حتياهتم باستعالء واستكبار. الناس من عل

 تقاسيمال

رحت أنقل بصرى بني اجلماهري اهلاتفة، وأتابع الشاب.... 
تلو الشاب ىف العربات املزدانة ىف جلستهم امللوآية املتكربة
املتغطرسة، وخوفا من أن أقدم على ما ال أعرف آيف أضبطه
عرجت إىل أقرب حارة متفرعة من الشارع العمالق، فإذا ىب

مل نكن خارج السور أصال، أستدرج من حارة إىل حارة وآأننا
الرائحة آريهة، وتزداد عفونة ونتنا، وحٌل هذا نزحوه من
مصرف مهجور؟ أم فضالت بشرية تلك الىت تغوص فيها قدماى؟،
حل الظالم فجأة وآأننا مل نكن الظهر منذ قليل، ومسعت صوت
تعنية وحزق جبوار حائط متهدم، فاقرتبت من الصوت لعله حيتاج

وتبينت وجها لشاب جبوار احلائط وقد بدأ يتقيأمساعدة ما، 
ويتأمل متأوها، وإذا ىب أالحظ أنه أحد الوجوه الىت آانت ىف
املوآب تنظر للجماهري باستعالء واستكبار، ومع ذلك غلبتىن
الشفقة عليه وسألته عن معاناته وهل حيتاج مساعدة، فرفع

ق ىف وجهىرأسه وتصورت أنه يستنقذىن أو يشكرىن، فإذا به يبص
ال: فانصرفت فزعا وأنا أمسح بصقته مرددا. قبل أن أنتبه

 .حول وال قوة إال باهللا العلى العظيم
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ىف طريق رجوعى وعلى مسافات متساوية وجبوار نفس احلائط
وجدت آل الشباب املتغطرسني الذين آانوا يرآبون العربات
واحدة تلو األخرى على مسافات متساوية تقريبا، وهم جيلسون

يعانون نفس املعاناة، فأعددت نفسى للمباغتهنفس اجللسة، 
هبجمات دفاعية استباقية، وآلما اقرتبت من أحدهم بصقت ىف

 .وجهه دون أن أسأله عن حاجته ملساعدتى

* * * * 
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من شدة الرعب تسمرت قدماى ىف االرض، فعلى بعد ذراع مىن
ن تنقض علّى لتفتك ىب لوالشبت ثالثة آالب ضخمة متوحشة تريد أ

 .أن قبضت على أذياهلا امرأة باستماتة

وإىل اليمني وقفت آلبة ىف ريعان الشباب، آية ىف غزارة
الشعر وبياضه ونعومته وآانت تشاهد ما حيدث ىف قلق جتلى ىف

 .اهتزازات ذيلها القصري املقصوص

وارتفع نباح الكالب الثالثة وتتابع آالرعد واشتعلت ىف
نها الرغبة املتأججة ىف الفتك ىب وملا تعذر عليها الوصول إّىلأعي

استدرات فجأة ووثبت على املرأة وعند ذاك اقتلع الرعب قلىب
أما الكلبة اجلميلة فتطلعت ىل مدة وترددت. وارمتت على الكالب

 .حلظة عابرة مث ألقت بنفسها ىف املعرآة دون مباالة بالعواقب

 التقاسيم

الرعب الذى شل تفكريى ، مل أستطع أن أتبني إنىف عمق .... 
آانت الكلبة الشابة اجلميلة قد ألقت بنفسها ىف املعرآة دفاعا
عىن، أم مشارآة ىف االنقضاض على، والعجيب ان أيا من الكالب مل
متسسىن بسوء، ال عضة، وال خدش، وال آدمة، آانت آلما قاربت

مث تعود، فأزداد رعبا مالمسة وجهى تكشر عن أنياهبا وترتاجع،
حملت وجه املرأة وآنت قد نسيتها. وأمتىن أن تلتهمىن فأختفى

ووجدت أا تتفرج وتبتسم ابتسامة هى مزيج من الشفقة
والشماتة، فاستعطفتها بعيىن، فصفرت بفمها، فقفزت الكلبة
البيضاء وذهبت اليها فالتقطتها املرأة ووضعتها على آتفها

ح على ظهرها ىف حنان بالغ، فداخلىن شعوروراحت هتدهدها ومتس
غامض ان الفرج قريب، وفعال التفتت الكالب الثالثة إىل املرأة

 .واحنوا رؤسهم، وتوقفوا ىف أماآنهم آأم متاثيل من صخر

لوحت للكلبة البيضاء فتخلصت من هدهدة املرأة وقفزت إىل
و املرأةوانطلقت الكالب املتوحشة حن  آتفى، فدبت احلياة ّىف

دون تردد وقد خيل ىل أن الغرية قد مألهتم غضبا، فراحوا
 . ينهشوا ىف م متسارع حىت اختفت ىف بطوم، مث اختفوا متاما

 .أخذت أملس على شعر الكلبة البيضاء وهى على آتفى

 فابتسمت ىل

 وفرحت

ومل خيف على أى منا آيف آنا ندارى خجلنا من نسيان
 .النجاة واحلياةاملرأة وسط فرحتنا ب
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