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 "الواقعة"من الفصل التاسع من:اجلزء األول

 "املشى على الصراط"من ثالثية  :اجلزء األول 

 السابعة   األرض

، ورحيم   ورمحن   موجود   اهللا   أن   حمفوظ   عم   يا   تقول..... 
 ميكن   ال .  املوال؟   هذا ينتهى  حىت  لتبتلعىن    األرض   تنشق   ال   فلماذا 
بأى   االختفاء ىف    فكرت ،  والعجز اخلزى    هذا   آل   إنسان   يتحمل   أن 
 ربنا ،  العربية   الدول إحدى  ىف    للعمل السعى  ىف    فكرت ،  وسيلة 
 ترك   تربر   حجة   أعدم   لن .  ليبيا ىف  أخى  إىل    سأآتب   بالسرت   أمر 
  .  هنا وزوجىت  أوالدى  

ىف وحدثتىن    جترأت   حني   حساب   ألف   له   عملت الذى    اليوم   ءجا   مث
  : مباشرة   املوضوع 

  .فهمى   تسئ   أال   أرجو  - 

 هذه   صراحة تعايرىن    أن   قبل   األرض على    السماء   فلتهبط
  . األبيض   اللحم   من   الكتلة 

  . اهللا   شاء   إن   خريا  - 

  ". يعرف "  من على  ودلوىن    األمر   حبثت   لقد  - 

 موضوع   أصبحت   هل .  امرأة؟   يا   من على    دلوك ،  احملظور   وقع   
. هامن؟   ست   يا   دلوك   الذين   من .  النسائية؟   الصالونات   حديث 
  . ذلك   قبل   به   أمتعتـك   ما   آل   نسيت   هل 

  :  حديثها   أآملت  حىت صمىت    طال   

 بلدياتك   بعض   أن   والبد   بسيطة   مسائل   هذه   إن ىل    قالوا  - 
 أما   رغم   النعمة   عليك   استكثروا .  املرحومة   طني   ترث   أن   ساءه 
 فكادو ،  مستأجريها   من   األرض   تأخذ   أن   خافوا ، " عمي "  فدانان 
  .  عنهم   يشغلوك ىت ح   بذلك   لنا 

  . آان   قد   آان   وما ،  السالم   عبد   يا   اتفضحت النىب    ياصالة

  . تعنني؟   ماذا  - 
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  ، حالل   وهلا   عقدة   آل  - 

قيدى .  القيد   لف :" جديد   من عقلى  ىف    الدوارة   نشيد   يرتدد
 أن   بعد   احلسن   ياست   أقربك   ال حىت  ربطوىن    قد   أوالء   هاهم ".  واىف 
 خالياك   تتفتح   ملاذا .  مناسبة   بال   السن   هذه ىف    حيوتك   تفجرت 
 بدل   الوقت ىف    اللذة   حبر   من تغرتىف    أن   تريدين ،  حساب   بال   اآلن 
  . احلديث ىف  التمادى    من   مفر   ال .  الضائع؟ 

  .  العمل؟   وما  - 

 سيدة ،  واحدة   جلسة ىف    الربط   يفكونه   من   بعض   عن   مسعت  - 
  . املعجزات   تعمل   سودانية 

  ... الالاية   أخدود   أين ... ،" معجزة "إىل    حتتاج فحالىت    

 السبيل   آيف   ولكن ،  أعارض   أن ىل    ليس ،  سيت   يا   حقك   هذا  - 
  . فضيحة   دون   ذلك إىل  

 الطالع لرتى    البيوت   تدخل   فاضلة   سيدة فهى    شيئا   الختش  - 
 آلهم .  عملها   تفاصيل   عن   يسأل   أحد   وال ،  األمراض وتشفى  
  . برآة   يعتربوا 

 اية   هو   هذا   آان   رمبا .  حمفوظ   عم إسأىل  .  تعلمني؟   لو   آه
 أدخل   أو ،  النجار   الستار   عبد   مثل   اهللا   حب ىف  أمشى  ،  املطاف 
 أن   بعد   اخلاصة بطريقىت    العقم   مشكلة   حل ىف    أساهم   البيوت 
  . سودانية   مبعجزة ربطى    تفكوا 

. مثيل   له   ليس   حنوها   بالكراهية   شعور مألىن  .  توصف   ال   مبهانة
. بالقتل   شعور   يصحبها   عارمة   شهوة ىف    دبـت   الوقت   نفس ىف  
 أثناء   احلمام ىف  خياالتى    تذآرت .  وقسوة   بتحد   للتجربة   وحتفزت 
 حول   األحيان   من   آثري ىف    تدور   وآيف   الذاتية   اللذة   ممارسة 
 حيتاج   وال ،  رافع إىل    صدرها   حيتاج   ال الىت    السودانيات إحدى  
 من   املرحلة   هذه إىل    وصلت   حني لعاىب    سال ،  ثقاب إىل    إشعاهلا 
  . العنان جلنوىن    أطلقت مىت    سارة   مفاجآت   وتوقعت ،  التفكري 

  . خبيث   استسالم ىف    قلت

  . التفاصيل   عن حدثيىن    ولكن ،  هاتيها  - 

 مث ،  ماتعرف   بعض   وتقرأ  " األثر " وتأخذ  ،  حتضر ..  أبدا  -  
حىت   متاما تتعرى    أا   يقولون .  مغلقة   حجرة ىف    بنفسها   تنفرد 
 العمل   وينفك ،  الشياطني   فتطرد ،  السر   خدام   من   خادما   حيضر 
  . هللا   بإذن 

 بإذن   خادمها   أنا ،  هامن   ياست   خادمها   حيضر   وملاذا
، احلمام ىف  السرى  نشاطى    عن   شيئا   تعرفني   ال   أنت ،  الشيطان 
 منظر   متثلني   وأنت   أبغضك   آم .  هذا   آل ىف    السبب   أنت   آنت   ورمبا 
 دون   منك   أخاف   وأنا أمى    تمات   منذ .  عليها اىن    الربيئة 
ىل   يقل   مل   ولكنه ،  سليمة أعضائى    أن األخصائى  ىل    قال ،  سواك 
 هأنذا .  بالذات   أنت   منك   االقرتاب   من   أخاف .  سليمة  أنت   أنك 
 المتهانك   نتيجة جنوىن    ثار   أن   بعد نوازعى    أتبني 
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نفسى   لك   أبيع   أن أخشى  .  الوقحة   شهوتك   من   خافأ .  وحتديك ىل 
أخشى .  شياطينك   رضا   مقابل حياتى  تطلىب    أن أخشى  .  مقابل   دون 
عقلى   إليه هداىن    ما   بعض   هذا .  أبدا   أخرج   فال   فيك   أدخل   أن 
. جنونا   تسمونه   أن   لكم   حيلو الذى  السرى    العقل   ذلك .  اآلخر 
 يهدر   أن   جلهده   استخسارا   حراك   بال   اخلط ىف    فريقد   يأمره   هاهو 
  .يراىن   أو   يراه   ال   ملن ،  تستحقه   ال   ملن 

 وتقبلها   احلنون   طبيعتها على    التعرف   أستطيع   أعد   مل
 أن ينبغى    آان   هل .  خمطوبان   نوحن حىت    هلا رؤيىت  ىف    شككت .  الصامت 
 ختطت   احملاولة   فشلت   لو   ماذا   ولكن .  غريها؟   مع نفسى    أجرب 
فشلى   فزاد   غريها   مع   جنحت   لو   وماذا .  البيت؟   أسوار   الفضيحة 
 أا خيامرىن    شعور . التحدى   أقبل   سوف .  حيلة   باليد   ما .  معها؟ 
  . غريبة   نشوة ىف    قلت .  ما   بشكل   تطاوهلا   مثن   ستدفع 

  . آذلك   وهو  - 

 * * *  

 حول ،  خيايل   صورها   آما هى  هى  ،  املوعود   اليوم ىف    جاءت
 والرغبة بالتحدى    مليئا   آنت ".  هي "  لكنها ،  األربعني 
 ضاربا   ألتهمها   أآاد   وأنا   قولت   ما إىل    أنصت   أخذت .  واليقظة 
 واضح   غري   أغلبها   وتعاويذ ،  آيات   من   تقرأ   ما   بكل   احلائط   عرض 
 النظرة   تلك ،  متاما   أعرفها   نظرة إىل    بالنظر   بدأت .  املعامل 
 أا   تبينت .  سحيق   عمق   من   إشعاعاهتا   إرسال على    القادرة 
 أخذت . بصرى   أغض   مل .  أهتز   مل .  اخلامسة   األرض   من   تنبعث 
إىل   وصلت .  ثقة   وأآثر   منها   أسرع   أعماقها إىل    نفذت .  املبادرة 
 آادت حىت  نظراتى    هجوم   حتت   اهتزت ،  بعدها   وما   السابعة   أرضها 
 ثوان ىف    التقينا . اقتحامى   تتجنب   أن   حتاول   بدأت .  ترتنح 
 أآثر   أنا .  تبدأ   أن   قبل لصاحلى    انتهت   املعرآة   أن   وتيقنت 
إىل   أرفعك معى  وتعاىل    عندك   ما   هات ،  امرأة   يا   جنونا   منك 
 أروع   ما ،  واملقدرة   بالزهو   طاغ   شعور ملكىن  .  السابعة   السماء 
  . السرية   جلنونا   قوة 

 أنا   وظللت   االرتباك   عليها   بدا   وقد   مههمتها ىف    استمرت
 ألقيت . جنوىن   من ثقىت  ورجولىت  تفوقى    من   واثقا   آالطود   ثابتا 
 اخلطوات إىل    انتقلت ،  والتشفي   احلقد   ملؤها زوجىت  على    نظرة 
 يبدو .  تردد   وال   رمحة   بال   املرأة إىل    النظر   فعاودت ،  التنفيذية 
 ارتعدت .  عليه   وأقدر أنوى    وما   أنا   أين   متاما   أدرآت   أا 
 بالرغم   أنوثة   من   ختلو   ال   خفيفة   هزة   اهتزت ،  ترد   ومل   أآثر 
  . امحرارها   درجة زوجىت    لالحظت   بشرهتا   لون   مسح   لو .  منها 

  : وقاحة ىف    هلا   قلت

  . تقولني؟   ماذا .  هه؟  - 

  . خمتلفة   حالتك   أن   يبدو  - 

  . أحسن؟   أم   أسوأ  - 

  . أخطر  - 
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حىت   شئ أى    لعمل   استعداد على    أا   وبدا زوجىت    انزعجت
 دون   أتصرف   آنت .  الفرصة   انتهاز ىف    أتوان   مل ،  املهمة   تنجح 
  :  قلت ،  زوجيت   حرص   مستغال   تفكري 

  . للمغامرة فالداعى    اخلطورة   هبذه   احلالة   آانت   إذا  - 

  :  انزعاج ىف  زوجىت    قالت

  . بالفرج   اهللا يأتى    وسوف   ختف   وال   تتعجل   ال  - 

 قلت .  ياتاجر   عينك على    يكون   سوف   األتان   أيتها   يا   الفرج
  :  أصيل ريفى    خبث ىف  

 خلوهتا إىل    معها   للدخول حىت  ،  شئ ألى    استعداد على    أنا  - 
  . منهم لتخليصى    ضروريا   ذلك   آان   إذا 

على   تسيطر   أن   ولتحا .  الرسالة   بلغتها   وقد   املرأة   أطرقت
 فواصلت ،  خفي   طرف   من زوجىت  إىل    نظرت   مث ،  اإلمكان   قدر   مشاعرها 
  . اهلجوم 

  .  األبد إىل    منها   ميئوس حالىت    آانت   إذا   إال  - 

 شئ أى    شئ أى    تفعل   أن   ترجوها  - توقعت   آما -زوجىت    قفزت
 مع   احلديث   فواصلت   خببث   أطمئنها   أن   حاولت ".  الصاحل "  فيه 
 مشريا   هلا   قلت ،  أنا   من   بلغها   قد   أنه   اطمأننت   أن   بعد   املرأة 
  .  النوم   حجرة إىل  

 هذه ىف  للتعرى  داعى    ال   طبعا .  معنا   واهللا .  أمرك   حتت   أنا  - 
  .  احلالة 

 آان   مهما   تراجع   أال   قررت .  مستسلم   حتد ىف    املرأة  إىل   نظرت
  : متصنعا   فقلت   الثمن 

 ما   إذا   األرض   حتت   من أذى    اآلخرين   بعض   يصيب   أن أخشى   - 
  ". لرحيم   الرمحن   اهللا   بسم "  حضروا 

  : محاس ىف  زوجىت    ردت   

 عملت ،  اآلن   تعود   ولن   صرفتها   والبنت ،  رساملدا ىف    األوالد  - 
  . الشوشرة   من   خوفا حساىب  

  : تسألىن   وآأا   وقالت   األرض إىل    املرأة   نظرت

  . هامن؟   والست  - 

الذى   أنا وآأىن    فقلت يدى  ىف    آلها   اخليوط   أن   تأآدت  - 
  . الشياطني   إخراج   مهمة أتوىل  

ينتهى حىت    توقف   دون   القرآن   قراءة   وتواصل   حجرهتا   تلزم  - 
  . آذلك؟   أليس   فهمته   ما   هذا ،  العمل   فك 

 سوف   آان   إن   وسألتها   فتماديت .  باطمئنان   املرأة   أومأت
  ،  لقرآنا   قراءة   عن زوجىت    توقفت   إذا   آذا   أو   آذا   ضرر   حيدث 
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 ثانية   وال األخرى    تغادراحلجرة   ولن   تتوقف   لن   أا زوجىت    فانربت
 . املهمة تنتهى  حىت    واحدة 

. بالتوفيق   لنا   تدعو وهى    وابتهال   رضا ىف  زوجىت    استأذنت
 من   باهللا   وتستعيذ   ترتعد وهى    املعنية   احلجرة إىل    املرأة   قامت 
 أعمل   ما   آل   من ،  واثقا   وآنت   تبعتها ،  الرجيم   الشيطان 
 إغالق   أحكمت .  قبل   من   شئ   آل   أعددت وآأىن  .  بثانية   ثانية 
 عينهيا   ترفع   أن   تستطيع   ال وهى  ،  صمت ىف    إليها   واجتهت   الباب 
 عن   البحث   جمرد   من   تتمكن   أن   قبل   فتهزم بنظراتى    أالحقها ،  يف 
 أحسست ،  واجلنون   والنصر   بالفخر   ممزوجة   قوة   أمتلئ .  مقاومة 
  . احلديد   أصهر   أن   اللحظة   هذه ىف    أستطيع أىن  

  : والرغبة   باخلوف   يرجتف   وصوهتا   قالت

  . مين؟   تريد   ماذا  - 

  : فقالت ،  اقرتابا   وازددت   أرد   مل  - 

  . اليوم؟ ىل    طلعت   أين   من  - 

  . زمان   من تنتظرينىن    أنت  - 

  : متلبسة   ضبطت   وآأا   قالت

  . ذاته   إبليس   أنت  - 

 .فخر ىف    قلت

 إال   انونة   اللذة   حبر ىف    يغرقك   فلن ،  هكذا تريدينىن    أنت  - 
  . ن منكأج   هو   من 

 .معك ىل    حيلة   ال  - 

 مبشاهدة   أمتتع وآأىن  .  تعجلت   وال   حراآا   أبد   ومل   الصمت   ساد
  .  وغيظا   رغبة يغلى    وهو احلى    األبنوس   هذا 

 .انصهارا   يسيح حىت    انتظرت

  : تصيح   وآأا   قالت

  ..... ..... وخلصنا   هيا  - 

  

 * * *  

 شبه   من   تفيق   أن   وحتاول   عرقا   تتفصد   مازالت وهى    قالت
 .الغيبوبة 

  . أنت؟   من  - 

  :جنوىن   بدرجة   فخورا   ومازلت   قلت

    . أنِت؟   من  - 
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 .نفسها   حتدث   وآأا   وقالت   رأسها   طأطأت

  ،  حييت   ما لنفسى    أغفر   لن .  لك   أستسلم   أن ىل    آان   ما  - 

  . جنوىن   نشوة ىف    ومازلت   قلت 

  ;; شئ   آل   وسعت   اهللا   رمحة  - 

  . السابقة   استكانتها   مع   تتناسب   ال   جديدة   قوة ىف    قالت   

 .شيطان   يا   إخرس  - 

...... 
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