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 الضحية المذنبة

 )قصة قصيرة( 

 

عبر ميدان الحافالت يسير الشرطي هشام مأمون ويحمل في يده جهاًزا السلكيًا. كانت 

ضوضاء الناس والحافالت تعُج في المكان من كل ناحية، وال أحد يلتفُت إلى أحد. الكل 

كان الجو حاًرا ومنغمس في انتظار الحافلة مضيعًا الوقت في النظر إلى الهاتف أو بالثرثرة. 

يتخيل فيها الناظر إلى السماء أمواًجا حرارية ملتهبة تضطرم في المكان.  إلى الدرجة التي

وتطل أبواب المحالت والمتاجر على الشوارع برتابٍة بشعة تجلب النعاس. وال يوجد 

بجوارها حتى الشحاذون. إنما تجمعوا في مكاٍن ظليٍل تحت شجرة هزيلة يشربون الماء 

  خ:فجأةً يسمع هشام مأمون صوتًا يصرهامهم. ووينتظرون جو الليل اللطيف للبدء في م

 

 ، يا حقير... أمسكوه! لقد تجرأ على .... آه _

ثم التفت بعض الجمع إلى مصدر الصوت مستغربين ليروا رجاًل تمسكه امرأة بيديها 

 وتصرخ وترددُ مسباٍت وهي في حالة انهيار. ويحاول الرجل التخلص من يديها متبرئًا وهو

  يقول "أنِت مجنونة يا ست، أنا لم ألمسِك، أنِت بالتأكيد مجنونة ومريضة" 

   ال يا كذاب، إنك تنكر هذا ولكن الناس رأوا، أليس كذلك؟ ألم تري يا آنسة ما فعله؟؟ _

تهمهم امرأة تبعد عنها بضع خطوات بكلمات غير مفهومة. ثم تكمل الفتاة: لماذا ال يتكلم 

   ..أُدخله السجنأحد؟؟  أمسكوه، يجب 

يتعصُب الرجل وتأخذه الحمية ويشدُ يديها عنه بقوة ثم يقول: " لم يرى أحد ما تدعينه يا 

مريضة، حِل عني" ويهُم بالرحيل وهو يضبط قميصه. تركض وراءه الفتاة وتمسكه من 

ظهره وتجهش بالبكاء المستغيث " لن أتركك ترحل هكذا يا كذاب يا عديم األخالق، أين 

  "ال هنا؟ لماذا ال يتدخل منكم أحد؟الرج

 

يتدخل صوت من جمعٍ قريب قائاًل : " وأين الرجال في بيتِك حتى يسمحوا لِك بالنزول بهذا 

الفستان القصير؟" يسمُع الجميع هذه المداخلة وإذ بها تشجعهم على التدخل أيًضا فيكرر 

   "الناس " نعم أال يوجد رجل في بيتك يعلمِك كيفية االحترام

وسرعان ما توالت المداخالت العشوائية من كل اتجاه، من شبان وفتيات وحتى السيارات 

 .التي مرت بجوارهم تدخلت في النقاش
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وتمر سيارة بجوارها وبعد أن بصَق سائقها عليها يقول " انظري إلى ما ترتدينه ثم تعاِل 

   .حاسِب الناس، جاءِك القرف يا عاهرة! " ثم أكمل سيره

 

ما تجمع المزيد والمزيد من الناس بالقرب من الواقعة وكأنهم بعثوا من األرض.  وسرعان

لكن الفتاة لم تتمالك نفسها بل ظلت تصرخ بصوٍت رهيب وهي تبكي في حالٍة هستيرية حادة 

   .منقطعة األنفاس وكأن الهواء ما عاد يكفيها

ى الجمع. ويرى بوضوحٍ فتاة ويستدير هشام مأمون مائة وثمانين درجة إلى اليمين متجًها إل

شاحبة الوجه ترتدي فستانًا أزرق يصل إلى ركبتيها بقليل وتبكي وجسدها كله يرتعش بجوار 

حافلة نقل ويلتف حولها الناس. وفي وسط الجمع أمام الفتاة يقف الرجل المتسبُب في هذه 

لشعر وفي رجل أصفر البشرة نحيل الجسد وأشعث ا -الجلبة ويؤازره مجموعة من الشباب

   .عينيه قلٌق غريب

   :ويسأل هشام مقتحًما الحشد بثقة

   لماذا أنتم هنا؟ وما الذي يجري؟ ..... عالَم التجمهر هنا؟؟_

تلتفُت الفتاةُ بلهفٍة على أمل أن يحدث شيء في صالحها وهي تتهته في الكالم وتخرج منها 

   :بثقلٍ 

)وأشارت بيديها إلى الحافلة المجاورة( وبينما كنت سائرةً بعدما نزلت من الحافلة هذه  _

.. فشككت في أمره أتي.. من الخلف بعدما كان أماميكنت أسير إذ بهذا الرجل المتحرش... ي

ني...... )تتقطع أنفاسها نوركزت معه، كنت أتوقع أن يُلقي علّي كالًما سخيفًا كالعادة.. ولك

حت الفستان بكل جرأةٍ...  لم أدرك ما يحدث من كأنها تلهُث( ولكني... وجدته يضع يديه ت

صدمٍة لم أتوقعها.. وسرعان ما أمسكت يديه ورفعتها عاليًا حتى يراها َمن حولي 

وصرخت... جميع َمن حولي رأوا.. اسألهم )والتفتت إلى الجمع تبحث عن شاهد حتى رأت 

لم تري ما حدث؟؟ فتاة(.. أنِت كنِت تركبين معي نفس الحافلة بجواري في المقعد.. أ

   أخبريهم؟؟

 

ابتلعت الفتاة ريقها وهي قلقة ثم نظرت إلى الرجل والشباب حوله وهم يحدقون بها وكأنهم  _

  "سيأكلونها فقالت: "ن.... ال

 

   "فإذ بالرجل يهتز في مكانه ويقول بصوت جهوري " أرأيت، أنا لم أفعل هذا، أرأيتم جميعًا

وهو يقول لهشام " أال ترى يا باشا مالبس تلك الفتاة؟؟ باهلل فيتدخل شاٌب كان بجوار الرجل 

عليك أخبرني كيف تخرج من بيتها وهي بهذه المالبس المكشوفة العارية؟؟ أال تخجل من 
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نفسها؟؟ تظهر مفاتنها ثم يلومون الرجل!! ماذا تتوقع أن يفعل؟ يتصرف وكأنها قديسة أو 

  !أخت راهبة؟؟

رجل بها فهو معذور.  لقد تحرشت به قبل أن يتحرش بها. فهي يعني، حتى ولو تحرش هذا ال

   "ذوقها؟؟تأثارت غرائزه كشاب، وهل يرى أحدنا هذه القشدة وال يحُب أن ي

 

   م.تتعالى ضحكات الحشد ومداخالته

 " عار على كليهما، فال يجب ارتداء هذه المالبس وال يجب التحرش بها."  

ترتدي تلك المالبس الفاضحة لما تحرش بها هذا الشاب  ال، الذنب ذنبها، فلو لم تكن"

  " ..الضعيف

 "..نعم الفتاة هي المخطئة"

 

   :فيقول هشام مأمون بصرامة وهو يضغط بشدة على جهازه الالسلكي وينقبض وجهه

 "..اصمتوا جميعًا. لن يمر األمر هكذا"

 " ويسأل الشاب: "هل تحرشت بها كما تقول؟

  ..عصبي:" لم ألمسها وهللا، هذه امرأة كاذبة، ترمي بالءها عليّ يجيب الشاب بصوت 

 " يسأله هشام "ولم ستفعل هذا؟

 .الجواب عندها فهي التي تفعل! إن لم تصدقني فاسأل الناس". ونظَر بريبٍة للحشد"

 

  :يلتفت هشام مأمون إلى الفتاة قائاًل 

سك؟ في الحقيقة، أراِك أنِت المذنبة.. كيف ترتدين هذه المالبس يا هانم؟؟ أال تخافين على نف"

أنِت من كشفِت عورتِك وأثرِت غرائزه فإذًا تستحقين ما فعله بِك.. لقد أذيتيه قبل أن 

يؤذيِك.... هذا طبعًا لو افترضنا أنه تحرش بِك كما تدعين، فليس هناك شهوٍد على ما 

   "!آخر زمن قصصتيه لنا.. ولكنها على كل حاٍل حكاية مسلية!!  آه منكن بنات

 

انهارت الفتاة فجأةً ودارت بها األرُض لصدمتها مما تسمع، فسندتها امرأة وبنتها كانتا مع 

   ..المتفرجين
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فتقدم وهو يقول متوتًرا " اسمح لي أقول لك بأن  من الحضور، شابكالم هشام ولقد استفز 

يتحرش بها... كل ما قولته أشنع من جريمة هذا المتحرش.. فال يوجد أي مبرر له لكي 

  أخبرني وكن منصفًا.. هل بتحرشه بها : أي بتلك اللمسة، سيشبع رغباته الجنسية المثارة؟؟

  "طرقة على رأسه، سألومه ألنه لم يرتدي الخوذةفي المرة المقبلة لو ضرب أحدنا بالم 

 

وتتشجع سيدة قائلةً:" نعم، اللوم ليس عليها، إنها حرة بأن ترتدي فستانًا أو نقابًا، فإن ذلك 

 "يخصها وحدها، أم أن معتقداته وأخالقه ومبادئه تعتمد على مالبسها؟؟

 وسرعان ما شارك المزيد من الحشد في هذا النقاش المحتدم: 

 "نعم، إنهم يتحرشون أيًضا بالمحجات، والمنتقبات" -

 "واألطفال وهللا". -

 هل رأى فستانها في المكالمة أيًضا؟|ف ،موجود واإلنترنت"حتى التحرش على الهاتف -

 

  ..تالحشد رد هشام على هذه المداخال باقي ساد الصمت المكان، وانتظر

وضرب بقدميه على األرض ألنه أحّس بكرامته تنسحب منه وتوعد لهما ه فامتقع لون

 .بالعقاب

   : ولكن سرعان ما تعالت أصوات الرجال والنساء مرددين بعشوائية متفرقة

   "..بما أنها حرة بأن تتعرى، فهو حر بأن يتحرش "_

  "يجب أن تكون هناك ضوابط لكل شيء" _

   ال ال ال، يا هللا، كيف انتشرت الدياثة هكذا؟؟؟"_

 

فاستمد الشرطي جرأته منهم واستعاد صرامته وقال: "كيف عرفت أيها الفيلسوف المتحضر 

   "بأنه تحرش بها؟ هل رأيته؟؟

   "فرد الشاب بصوت منخفض " ال لم أره، ولكن ما مصلحتها في أن تكذب؟؟

  ...يملي علينا ما نفعلهأرأيتم؟ لم يرى شيء ويريد أن  "_

وعلى افتراض أنه تحرش بها، فكل الناس تحكم بجريمتك يا فتاة باستثناء قلة قليلة ممن 

يتجرعون الدياثة )ونظر بطرف أعينه إلى الشاب بغضب( وبما أنه هكذا تجري األمور، فأنا 

ك لدليل، أريدُ مصلحتِك، لو عاقبت هذا الرجل ألنه تحرش بِك على الرغم من عدم امتالك
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سأعاقبِك أيًضا ألنك لم تلتزمي بمالبس محتشمة، ولكن ال أظنِك تريدين أن تمكثي بالسجن يا 

  " .. عسل

   "ويظهر صوٍت ضعيف مع األصوات المرتفعة " يا جماعة، قد تكون الفتاة صادقة

   "فيجيب صوت " حتى ولو كانت صادقة، فمالبسها فاضحة ومثيرة

  " ..م، اسجنها، لتكون عبرةً لمن يعتبرويقول صوت من الحشد: "نع

   "ويؤيده صوت: "بالضبط، ال نريد أن نرى هذه األشكال، خلصنا منهم

 

وإذ بنسيم الغروب يحل على المكان، وتصطبغ السماء باألرجواني الهادئ، ولكن حرارة 

يها أن تتعلم نفوس الحشد لم تهدأ بعد. يفكر هشام قلياًل ثم يقول بابتسامة مزيفة " ال، يكفي عل

من هذا الموقف...فنحن لدينا نساء أيًضا ونخاف عليهن! ...أما زلِت تبكين يا امرأة؟؟ كفاِك 

   "!استغالاًل ألنوثتك! أنت المذنبة! وال لوم إال عليكِ 

هلل معظم الحشد من كالم هشام مأمون وانقسمت نظرات الجمع ما بين العطف على الفتاة 

  ..والتشفي منها

من الوقت تفرق الجمع رويدًا رويدًا إذعانًا منهم بأن هشام قد أتى بالقول الفصل.  وبعد قليلٍ 

وإنه ليخيل للناظر أن األرض قد انشقت وبلعتهم كما بعثتهم آنفًا. وأتى بعض الشباب والنساء 

  ..يحيون هشام على عدالته وإنصافه وحسن صنيعه

وبقيت الفتاة مع قلة من النساء المشفقات عليها وفي أثناء ذلك، اقتربت المرأة التي طلبتها 

للشهادة وعليها عالمات الحزن قائلةً " أنا آسفة! لم أكن أدري كيف أتصرف، وهللا! لو رأيتيه 

 كيف كان ينظر إلّى هو وَمن حوله ألشفقِت علىَّ وأنا وحدي مثلك... وكما ترين لم يقف أحد

في صِف الضحية، فباهلل أخبريني كيف سيقفون إذًا في صف الشاهدة؟؟! أعتذر لِك مرةً 

   "..أخرى يا حبيبتي

تنظر لها الفتاة بعيوٍن فارغة ال يبين منها شيء ثم تنهض وما نبست بكلمة. تتطلع على 

 المكان وتسير بمفردها في خطوات غير متزنة بينما يتقاسم ما تبقى من الجمع القهقهة

   ..والمناقشة

علّه يجد واقعةً أخرى بينما يردُ على سالم لواستمر هشام مأمون في السير حول المكان 

 .الناس وتحياتهم المتفرقة أثناء سيره وهو يشعر باالحتفاء من ذاته والمباهاة
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