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في تاريخ األدب الغربي ظهرت عدة أنواع لتشريح األعماؿ الروائيػة ممػا كشػؾ
فيػػأ أف الاتػػاب عرػػل مػػر العاػػور ار ػوا جهػػودكـ فػػي لالػػة ابتاػػار ر ػػائرهـ فػػي ػػرد
اللباػػة الروائيػػة إك أف األدب الرو ػػي امتػػاز بعػػدة أن ػواع لػػـ يتطػػرؽ لهػػا الػػنمط ا

ػػر

فػي ألرػب دوؿ العػالـم امػا أف أالػر الاتػاب فػػي بردنػا العربيػة يجهرػوف بػ ف كػذا النػػوع
م ػػف األدب ق ػػد اش ػػتهرت ب ػػأ "المدر ػػة التابوني ػػة" وك ػػي م ػػف الم ػػدارس الش ػػهيرة ب ػػاألدب
الرو ػػيم امػػا أف تعػػدد األن ػواع فػػي م ػػار اللباػػة األدبيػػة بػػيف زعمػػا األدب الرو ػػي
جعؿ لأ لوف م ترؼم واشتهرت أفاػار "األشػتوماف" بنوعهػا ال ػاص فػي العمػؿ الروائػي
وكي أالر األعماؿ شيوعاً في القرف الماضي.
يتميز كذا النوع مف األعماؿ الروائية بانلاار اللدث العاـ لرروايػة فػي نطػاؽ
ضيؽ ولالبًا ما يقع بػيف ش اػيف لتتوااػب األلػداث بينهمػا بمنهجيػة التتػابع لػـ تتػدرج
األلػػداث لتػػل تعػػود إلػػل مػػا بػػدأت بػػأ رلػػـ أنهػػا تنتهػػي دوف أف تشػػعرم كػػذا النػػوع لػػـ
يتطرؽ لأ الروائي العربي بشػاؿ مصاػؿ وأاػاد أجػزـ بػ م ج أرتػؾ يػا معجػب فػي الػد وؿ
إلػػل كػػذا الرػػوف ػػيجعرني أ اركػػف عرػػل أنػػؾ تاػػنع لػػؾ وطن ػًا أدبيػًا ػػتتربع عرػػل عرشػػأ
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بيف ابػار الاتػاب فػي الشػرؽ األو ػطم قػرأت كػذا العمػؿ وذكرػت بم ػاراتؾ فػي منهجيػة
الترايػػب التاػػوري لرلػػدثم ا ػػتطعت أف تقػػتص مػػف جمرػػة الااتػػب الانػػدي الػػذي قػػاؿ
"اػػؿ لغػػة أـ بردكػػا" لتبػػركف أف فارتػػؾ ولغتػػؾ أـ لػػبرد الغربػػا أيض ػًام ت ػػير بػػالطريؽ
الذي لـ يعبػر بػأ مػف ػبقوؾ وبجػرأة شػاب ينلنػي لػأ القرػـ طوعػاً أ اركػف ب نػؾ ػتاوف
نقطة تلوؿ إف لافظت عرل كذا التوجأ يا بني.
بارؾ اهلل في قرمؾ ووفقؾ..
د .أيهـ الدرعي
أ تاذ النقد األدبي في جامعة دمشؽ

"أرم ػوا فػػي تارتػػاروس اػػؿ مػػف ػػرؽ مػػف األمػػااف المقد ػػة أو مػػف قػػاـ بالقتػػؿ
اللػراـ أو مػف قػاـ بعمػؿ ممالػػؿ لهػذل األعمػاؿ كػؤك لػػف ي ػتطيعوا الاػعود مػف كنػػاؾ
أبدًا" أفرطوف.
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ك أريد إ راج ذاارتي مف ملصظة التاريخ ف نػا أاػرل الاتػب التػي يليطهػا الغبػار
مػػف اػػؿ الجهػػات إك الجهػػة التػػي اانػػت تتاػػا عريهػػا مػػف األ ػػصؿ اػػاف لهػػا الاػػصا
ماافئة عرل ما قامت بأ وبجدارة.
نلف ن ير في األرض دوف أف نصقػأ مػا ت ػذنا إليػأ دكػاليز أروالنػا نجهػؿ أف
عالمها ال صري يدس لنا آلاماً لـ ترتابها نوايانا ..وأننا نعاقب دائماً ب طا ا

ريف.

أعر ػػـ جيػ ػػدًا أف فراػ ػػنا بالليػ ػػاة ضػ ػػئيرة وأف اللػ ػػظ يمػ ػػنح المػ ػػر فراػ ػػة ليػ ػػاة
والػػدة لاننػػي أعرػػـ أيض ػاً أف األرض لي ػػت ت ارب ػاً ومػػا ً وال ػػما لػػـ تاػػف يوم ػاً مط ػ اًر
و ػلاباً نلػف مػػف اػنعنا ب عيننػػا تلػوؿ األشػػيا  ..لقػد ات ػػذنا مػا نريػػدل لتاتمػؿ لياتنػػا
عرػػل ل ػػاب أشػػيا الي ػرة جػػدًا ربمػػا ألف الجصػػاؼ شػػعور ك يميتػػأ الباػػا

واللػػب لػػـ

ياف وبا ً إك في ال اعة األ يرة مف الصراؽ.
الرجػؿ فػػي اللػب يبلػػث عػف اػػؿ جهػات الضػػعؼ فػي أنلػػال ليا ػوكا بال ػػذكف
واألنلػل فػي اللػػب ت ػتوطف اػػؿ جهػات الرجػػؿ لتا ػول باألمػػاف الرجػؿ يمرػػؾ قربػًا يهبػػأ
أللؼ اديقة واألنلل تمرؾ وطناً ك تمنلأ إك لرجؿ والد.
الرج ػػؿ ك يبا ػػي م ػػف أج ػػؿ أنل ػػل واألنل ػػل ك يوق ػػؼ دمعه ػػا ػػو رج ػػؿ أ بت ػػأ
الرجػػؿ ا ػػؿ ال ػػزمف مت ػػاو ف ػػي عيني ػػأ واألنلػػل ك تري ػػد م ػػف الػػزمف ػػو

ػػاعة وألف

الاػػدفة مػػيرد تلتصػػؿ فيهػػا األرواح ..اانػػت ال ػػاعة كػػي الرابعػػة بعػػد منتاػػؼ فجػػر
اللزف.
تجرػػس فػػي الػػراف الػػذي اعتػػادت عريػػأ بمنزلهػػا ..امػػا اانػػت تصعػػؿ دائم ػاً لػػيف
تشػعؿ بالمرػػؿ بػػيف يػديها أوراؽ بيضػػا وقرػػـ لػـ يبػػؽ مػػف لبػرل إك الناػػؼ تلػػاوؿ أف
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تبػػركف لصارتهػػا الروليػػة أف لبػػاؿ الن ػػياف طويرػػة وأف المػػر اواف ػػا بػػأ ال ػػبيؿ كبػػد
وأف يعود إلل مجدل يوماً ما.
لقػد بركنػػت لرعػالـ الػػذي تعػيش بػػأ أنهػا ك تجيػػد التوقػؼ عنػػد البدايػة وك يقنعهػػا
الرضػػل فػػي أرض ال ػريح وأنهػػا مجازفػػة لػػد قػػدرتها عرػػل أف تاػػنع مػػف نظ ػرة عينيهػػا
عار قبيرة وشتات مجتمع اافح والدكا الي اًر مف أجؿ أف يجمعأ.
كػػي ابنتػػأ المدلرػػة ..رلػػـ أنػػأ يا ػرل النظػػر إلػػل فتػػاة عاريػػة تاػػالبها واػػالبة
عرػػو تتبػػاكل بػػذاتها الي ػ اًر تق ػ أر مػػا ي ػػاف فػػي أعشػػاش العاػػافير وت بػػا رػػؼ الػػزمف
ألنياتها.
تردد ناًا ك يصارؽ ل انها وتقوؿ فيأ:
"ك يدرؾ اإلن اف اـ كو قادر عرل ا تػزاؿ مشػاعرل فػي معراػة اللػب إك لػيف
يمارس طقوس جنونأ في اتابة ما ي اف كوية اكنتما دا رأ".
تارل أف تق أر األ بار فػي الاػباح وتجيػد تتبػع قبيرػة الشػواوك مػف أوؿ نػوع فػي
المشرؽ ولتل آ ر أنواعها التي تاػنع فػي بػاريس مػاكرة فػي ا تاػار اللػديث ارمػا
أاػػبلت فػػي مواجهػػة مػػع ال جػػؿ تلػػب أف تاػػوف ب ػيطة ..لاػػف ماانتهػػا اكجتماعيػػة
تمنعها مف ذلػؾ فاػالبتها "آ ػيا" ػتعاتبها اليػ اًر إف لػـ تريػد ف ػتانها الريراػي القاػير
لتبدأ رابتيها مع ف ذيها الرؤلؤييف بمواجهة الصتنة و وض مبػارزة فػي ػالة اإلعجػاب
و ػػتعاتبها "آ ػػيا" إف لػػـ تشػػتر اػػؿ لػػرث أيػػاـ ف ػػتانًا آ ػػر وأقاػػر ليؤاػػد نيػػؿ المبػػارزة
القادمة وربلها منذ ا ف!..
ك يعجبه ػػا أف يناديه ػػا أل ػػدكـ با ػػمها اللقيق ػػي ..ودرً لا ػػؿ تر ػػؾ المصا ػػد م ػػف
تعايػر لاػػصوكا اوالػارة لضػػبها قػػررت أف ت بػر ال ػػدـ فػػي قاػركا أك ينادوكػػا إك با ػػـ
4

" مو" .راودتها األفاار في أف تقوـ بتغييرل إلل م مل آ ر لاف عنادكػا أجبركػا عرػل
إاماؿ مػا ا تارتػأ دوف رضػل أو قناعػة ..فقػط مػف أجػؿ أك يقػاؿ أف " ػمو" قػد ليػرت
قولها.
تعاػػؼ بهػػا ر ػػرة ألا ػػيس مت رجلػػة ت ػػذكا أليان ػاً نلػػو الباػػا بػػر ػػبب
يػذار أليانػاً ك تعػػرؼ إك أنهػا بلاجػػة رػػوة مػع نص ػػها أمػػاـ نوافػذ الليػػاة وألف الليػػاة
التػػي ا ػػتلوذت عرػػل وقػػت ػػمو لػػـ تػػؾ ليػػاة التيػػاج أو بلػػث عػػف اللػ ار  .ولػػـ يارصهػػا
األمر أف ت ؿ نص ها إلل أيف يؤوؿ بها اللاؿ بعد نيف اما يصعؿ أولل األلرـ.
مو تدرؾ جيداً أنها ابنػة رجػؿ جمػع مػف المػاؿ مػا ياصػي ألف تاػنع منػأ دولػة
أ ػػر ليػػر ترػػؾ التػػي اػػنعها فػػي ال صػػا تلػػت أنقػػاض الاػػمت .ولػػـ تاػػف أمنياتهػػا
اليػرة امػػا كػػي أمنيػػاتي ف نػػا تمنيػػت لػػو أننػػي انػػت قػػاد اًر عرػػل الليػػاة أالػػر مػػف م ػرة..
بينما كي ك زالت تتمنل لو أنها تمرؾ مجرة في الصضا .
لػػـ ياػػف مبتغػػاي ذلػػؾ طمع ػًا فػػي العػػيش ف نػػا و ػػمو عرػػل عاػػس مػػا تتاػػورل
الطبيعػة ..كػي اػالمهر التػي تػرفض أف يقػػوـ بترويضػها فػارس عنيػد فتلػور جنونػاً عنػػد
اػػؿ ملاولػػة لػػأ ك تلػػب أف تم ػػؾ أوراقهػػا البيضػػا لػػـ يػػداكمها رنػػيف الهػػاتؼ بنغمتػػأ
التػػي ألضػػرت مطربهػػا مػػف دولػػة أ ػػر ليقػػيـ لصػػؿ مػػيرد أ تهػػا الاػػغر قبػػؿ عػػدة
أشػػهر ..لتػػل تقػػوـ بلصظهػػا الػػؽ لاػػري نظيػػر المػػاؿ الػػذي دفعتػػأ فقػػط لتتبػػاكل بػػأ
أماـ اللضور وبإليا ذلؾ اللصؿ في قاركا الصا ر.
أ ػػذت كاتصهػػا بيػػد بينمػػا كػػي مشػػغولة فػػي م ػػح ألمػػر شػػصتيها باليػػد األ ػػر
قطت أوراقها من دلة مف لضنها الذي يا ول ردا اػنع اياػًا لهػا فػي بػاريس..
لـ أجابت بغضب:
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 نعـ..؟ م ا ال ير يدتي.. أي م ا كذا؟ ال اعة الرابعة والناؼ!.. كهأ مهرً ما بؾ..؟ أل ت قادرة عرل معرفة اوتي..؟ مف أنت..؟ رجؿ يريد أف يعرؼ كؿ ااف مجنونًا لقًا؟ شامخ..؟ أنت شامخ..؟ جميؿ أنؾ تذارت اوتيم اواك لعدت أدراجي مف ليث أتيت.واألجمؿ أنؾ عرفت مف أاوف اواك كضطررت إلل أف ألرؽ ال ط.
 للظػػة ..شػػامخ دع عنػػؾ كػػذا اللػػديث وأ برنػػي ايػػؼ ا ف تلديػػداً؟ ومػف أيػػفجئت؟
-

برؾ ف نا لـ أتقا ـ الغياب مع قربي اما فعؿ ج دي..
أعرػـ أف قربػؾ مرػي بالعتػػب والغضػب والباػا  ..لاػػف ك لػوؿ وك قػوة لقربػػي إك
أف يغيػػب لقػػد اانػػت جمي ػػع األشػػيا مػػف لػػولي ت ػػرفض أف أجػػي ولػػو ب ب ػػر
عقيـ.
برؾ يا مو لاف مف الجميؿ أنؾ ك زلت مقيدة باوتي العجوز..

 اوتؾ الذي أوشؾ عرل أف يجؼ مف ذاارتي! تعرمػػيف أننػػي ك أرضػػل أف أاػػوف فػػي الصاػػؿ المهمػػؿ يومػاً ..أـ أنػػؾ ن ػػيت مػػاقرتأ لؾ بؿ الغياب..؟
 أعرفؾ جيدًا.6

أنا ك أن ل يػا شػامخ لاننػي ماػدومة ا ف ..قػؿ مػف أيػف أتيػت؟ وايػؼ؟ أيػف
انت؟ األ ئرة تتزالـ في ذاارتي!
 ظننت أف ذاارتؾ جعرتني في قائمة الن ياف.. ما انت أباي ليابؾ لت تي وتقوؿ كذا لقد ارتويت الي اًر مف الجصاؼ. ربما أقوؿ ذلؾ ألنني رميت باؿ أشيائي القديمة في بئر الن ياف.بئر ت انأ الالير مف ألرمي الياب ة رلـ أنأ ك يصرغ مف الما ..
بئػ اًر تصػوح منػأ رائلػة جلػث أميػاتي القديمػة وا نهػا التيرػت وأزكقػت أروالهػا فػػي
أاػػعب الطرقػػات رميػػت باػػؿ أشػػيائي القديمػػة ألننػػي ألتػػاج أف أاػػوف رج ػرً ك
واػػوؿ إليػػأ فػػي لػػاؿ ارتاابػػأ لجريمػػة مػػا أك تعػػرفيف أف الملققػػيف ضػػد اػػؿ
شي ومع شي وليػد وكػو أف الواػوؿ إلػل الجريمػة ر ػرة ك تنتهػي إك بعػد
التتبع!
 إذًا أنت رجؿ جرائمأ اليرة!.. -بؿ كي جريمة والػدة لاػف لػو لػاوؿ ألػدكـ تتبعهػا

اػبح فػي مػ زؽ ابيػر..

ابير جدًا.
 أعرػػـ أنػػؾ لػػف ت برنػػي عنهػػام لاػػف ػ تراها أمنيػػة معرقػػة فػػي عنػػؽ ال ػػما  :أفي تي يوـ وتتلدث لي عنها.
 جريمتي الوليدة والتي أ افها كػي أننػي لػـ أرتاػب فػي ليػاتي مػا يجعرنػي رجػؿػػو أو رج ػرً ػػاقطاً جريمتػػي أننػػي أ ببػػت اػػؿ تصااػػيؿ الليػػاة وعشػػتها امػػا
اػػاف ينبغػػي عرػػي أف أ عيشػػها دوف أف أاتػػرث لمػػا يلاػػؿ لػػي مػػف أل ػػنتهـ..
بد ً ب اليب الندا ولتل آ ر الجمرات التػي رمػوني بهػا فػي أرضػي أنػا رجػؿ
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أب ط مف أف ياوف في كذل الليػاةم لاننػي أاػرل أف يشػاراني بػي ألػد ك ألػب
أف ي ت دـ ل اني واي..
 ويتلػػدث عمػػا تريػػدل وعمػػا ي ػػاف جوفػػؾ ..أعرػػـ ذلػػؾ يػػا شػػامخ لقػػد قرتهػػا لػػيالي اًر قبؿ أف ت ليب!.
أ برني إذاًم لماذا..؟
 بؿ أنت أ بريني ..ايؼ عرفت اوتي بهذل الطريقة..؟! ك أفهػػـ شػػيئاً ..اػػؿ مػػا أفهمػػأ أنػػي ألػػب أف أ ناػػت لػػؾ وأنػػت تشػػعر بػػالغيرةلتل مف الن ياف.
 لانني ك ألار مف الن ياف بؿ أاركأ ..ألنأ ي يصني!. نلف كاذا ..ك نغار إك مف الذي ن افأم كؿ تادؽ..؟انت ألتػاج أف أتلػدث معػؾ فػي فتػرة ليابػؾ ..وارمػا تػذارت أنػؾ وكبتنػي كػذا
ر أف أاركػ ػػؾ أف
الغيػ ػػاب أعػ ػػود وأ ػ ػػتغصر عػ ػػف طايػ ػػا اللنػ ػػيفم لاولػ ػػت طػ ػػوي ً
أ ترػؽ األعػػذار ألن ػػل أف أدس فػي ذاارتػػي لقيقػػة أنػؾ رلرػػت بقػرارؾ اػػي ك
ألف إليؾ ..وأليانًا أتشػاؿ عرػل نبػو ة ػوفي وأق ػـ عرػل نص ػي أنهػا لػو اانػت
تعرػـ أيػػف أنػػت مػػا تراتهػػا تتػػردد للظػػة أف تتجػػأ إليػػؾ ولػػو اانػػت الم ػػافة بعيػػدة
جداً.
 لاػػف معاودتػػؾ ب ػػيرة يػػا ػػمو ولػػـ تصعرػػي شػػيئًا ي ػػر عػػف لػػدود العقػػؿ ..اػػؿ مػػافػػي األمػػر طائرتػػؾ وقائػػد يترقػػل أوامػػرؾ ..ف نػػت ابنػػة الارمػػة المطاعػػة وأنػػت
أيض ػ ػًا أنلػ ػػل الػ ػػدكؿ وأنػ ػػت أيض ػ ػًا ترػ ػػؾ القػ ػػادرة عرػ ػػل ػ ػػاب الػ ػػزمف فػ ػػي إنػ ػػا
اك تاػار ايصمػػا شػػئت .أ برتػػؾ اليػ ًار يػػا ػمو أننػػي ك أنتظػػر مػػا يمانػػؾ فعرػػأ
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مػػا أجرػػي أنػػا ألتػػاج أف أر مػػا ك ت ػػتطيعيف فعرػػأ ألتػػاج أف أرال يصعػػؿ مػػف
أجري.
 كذا أنت ..تطرب الم تليؿ وك يرضي لرورؾ شي !.. أنا ك أطرب الم تليؿ ألنني أدرؾ جيدًا ب نأ لعبػة طصولػة ..لعبػة مار ػنا عريهػاطقوس البنا والهدـ امنازؿ الطيف في طصولتنا.
أنا ك أطرب شيئًا ك وجود لأ في اللياة..
لقد أ برتؾ الي اًر أنني أارل أف أ مع كذل الارمة ..ارمة "م تليؿ"..؟
 عػػذ ًار ..لػػـ أقاػػد أف أ ػػي إلػػل مجػػد ػػمعؾ ػػيدي شػػامخ لاننػػي ألتػػاج إلػػلت ويؿ لاؿ ما يلدث ا ف!..
ارمػػا لاولػػت أف أطػػوؼ فػػي مقهػػل اللػػب ألجرػػس معػػؾ عرػػل طاولػػة اللػػديث
عف ما أابح اللزف يرمينا بأ فتقوؿ لي:
ك ..أنػػا ك تاصنػػي المقػػاكي فهػػي اػػغيرة جػػداً عرػػل أف ت ػػذ منػػي اللػػديث عػػف
مشاعري ونلػف ك نباػي لنشػعر أنص ػنا بالػذنب ..بػؿ نبػؾ لتغت ػؿ أروالنػا مػف
طايا األرض.
نلػػف ك نتصقػػد أعيننػػا بعػػد أف نصقػػدكا فػػي لػػار النػػوـ ألننػػا عرػػل يقػػيف ب نهػػا ك
ت وف.
ارمػػا لاولػػت أف أريػػؾ أف الريػػاض ومػػا ي ػػاها تلػػت ارمػػة مػػف شػػصاكؾ تنتظػػر
أم اًر قمت بتوليقي في قيود الامت قائرً:
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أنػػت تعرمػػيف جيػػدًا ب ػ نني ك أكػػتـ إك لشػػي ي ػػاف أوردتػػؾ ولػػأ ذات المهمػػة
التػي يقػػوـ بهػػا عنػدما يطػػوؼ الػػدـ كنػاؾ لي ػػتظؿ بػػالرجو فػي دوامػػة اك ػػتمرار
دوف أف يدرؾ م رجًا يتلدث بأ عف لونأ أو شارأ أو لتل ما يشعر بأ.
ارمػػا لاولػػت أف أل ػوف لػػؾ وجػػأ اللرػػـ لتنػػاؿ أالػػر ممػػا تريػػد ..تعػػود وتقػػوؿ أف
أالر ما يجعرني أاركؾ كو لراؤؾ.
ارما لاولت أف أ برؾ أننػي ك أريػد مػف الليػاة ػواؾ تعػود لتاػرخ فػي وجهػي
وأنت تقوؿ:
ايؼ تطربيف نص ؾ منؾ..؟! ألـ تدراي أنؾ اللياة بعد..؟
ارمػا لاولػػت أف أفػػتح نافػػذة ليغػرد منهػػا عاػػصور يلمػػؿ بػ ًار عنػػؾ قرػػت :أنػػا ك
أريد أف تنقؿ أ باري إليؾ أريدكا أف تعيش في م معؾ بر اني!..
ماذا أفعؿ..؟! وأنا مجردة مف لوف اللديث معؾ في اؿ شي ؟
وك ينتهي العتاب إك بإلرؽ الهاتؼ اما تصعؿ دائمًا.
انظػػر مػػاذا جعرتنػػي أفعػػؿ ..لػػـ تتغيػػر يػػا شػػامخ كػػذا أنػػت وكػػذل أنػػا ..تترانػػي
دائمًا أاارع الدمع مف عنا ملاولة ا ب رضاؾ.
لـ أطرب منؾ و الرضل ف نا بايعتؾ عرل لياتي..
كؿ تذارت ايؼ انت أقولها لؾ ذلؾ الم ا عندما
كؿ شاكدت المبايعة عرل الترصاز..؟
 وأجبتؾ :نعـ ااف والدؾ جميرً بينهـ.فرددت عري ب رعة:
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لتؾ:

والػ ػػدي انتهػ ػػل مػ ػػف المبايعػ ػػة كن ػ ػػاؾ وأنػ ػػا ا ف أبايعػ ػػؾ عرػ ػػل ليػ ػػاتي بال ػ ػػمع
والطاعة.
أتذار كذا ارأ جيدًا لانأ لـ يعد يت ع لرئة اللديث يا مو!
 كؿ تتذار اؿ كذا..؟ ما الذي لدث لنا ا ف يا شامخ..؟ما الذي لير م ار األشيا في لياتنا..؟
أنػػت مػػف عرمنػػي أنػػأ فػػي اللػػب فقػػط ت رػػؽ روح لت ػػاف ج ػػديف وك ت ػػرج إك
بعد الموت – ليس ألنها انتهت – بؿ وفػاً مػف أف تػدفف مػع أج ػادنا فيملوكػا
التراب بعد ترؾ ال نيف.
-

مو؟ كؿ تلبينني أـ تلبيف ما عرمتؾ إيال..؟

 وكؿ تعرمت أف ت ؿ كذا ال ؤاؿ ألنلل تدمف تصاايؿ جنونؾ..؟ وكؿ تعرمت أف تجيبي عرل ال ػؤاؿ ب ػؤاؿ..؟ ك تامرػي ..أريػد فقػط أف تتػ مريايؼ أف األلاديث التي ت اف طاولتنا ك تاصيها اعات أو نيف.
ربما لو انت قاد اًر عرػل أف أتػدلر بػردا مػف الغػيـ أللاػي :ل ػرقت مػف ال ػما
لابة ..ألني متيقف جدًا أني

رؽ لانية ولاللة ولف أنتأ.

 لماذا ا ترت الغيـ تلديداً..؟ ألنأ أيضاً ك ينتهي ..ملؿ لااياتي عنؾ في اللب ملرؾ تماماً. إذًا دوف أف ت رب ليمة مف ال ما  ..أ برني:كؿ انت راض عني لقاً..؟
 فػػي اللػػب يػػا اػػغيرتي ك ي رػػؽ إك الرضػػا أمػػا عػػف الػػذي ي ػػاف فػػي اتجاكػػأالمعااس فر وجود لأ.
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 لاننا ك نتصؽ دائمًا..؟ نل ػػف ك نتص ػػؽ وق ػػد تتع ػػالل أاػ ػواتنا عر ػػل بعض ػػنا ذات لض ػػب ..وأليانػ ػاً ق ػػدينتهػي بنػا المطػاؼ إلػل أف نواػد أبػواب الرقػا ببعضػنا لتػل ك نتلػدث نلػػف
عرب يا اغيرتي والعرب شرعوا الاراخ و يرة لرهرب مف المواجهة..
ك ػػؿ تع ػػرفيف ا ػػـ عامػ ػاً نلت ػػاج لر ػػت رص م ػػف دن ػػس تاري ن ػػا ال ػػذي أا ػػبح ا ف
مرتاػػقًا بنػػا و ػػيربط أل ػػنة ألصادنػػا بعػػد ػػنيف..؟ "العػػرب لػػـ يتصقػػوا عرػػل شػػي
إك عرػل أف ي ترصػوا" ..لاػف ذلػػؾ ك يعنػي أننػا ننتهػػي أو أف ألػدنا ياػرل ا

ػػر

ك أبداً.
الرض ػػل والمغصػ ػرة ك ي تي ػػاف إك إذا م ػػس القر ػػب ش ػػيئًا م ػػف الاػ ػرل ب ػػد ً ب ا ػػغر
مراتبأ لتل أعظمها.
يا عزيزتي الرجؿ في اللب اائف يشػبأ لعبػة الشػطرن  ..قػد يقتػؿ مرػؾ الابػ ار
فيأ ج ندي تقدـ طوة نلو عينيها ..فغض الباػر دوف أف يت ػذ و ػيرة يلمػي
بها قرعتيأ.
 كؿ تعرـ لماذا أنا مجنونة بؾ..؟ ربمػػا ألنػػؾ تشػػعريف بالػػذنب تجػػال رجػػؿ جػػف بػػؾ منػػذ زمػػف .رجػػؿ التقػػاؾ عرػػلشرفة الجنوف أماـ مقهل اللب..
لطالمػػا انػػت أا ػرل أف أرفػػع عينػػي ألر ألػػدًا وأنػػا أمرػػؾ اتاب ػًا بػػيف يػػدي لػػيس
لشي

و أنني أارل الصوااؿ.
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ف ػػي ذل ػػؾ الم ػػا ان ػػت تش ػػميف ب ط ػػل ػ ػريعة ج ػػدًا ..ك تنظػ ػريف إل ػػل ال ر ػػؼ
وعبػا ة ال ػػلر تا ػػو ج ػػدؾ لاػػف ػػقوط كاتصػؾ جعػػؿ عينػػؾ تقػػع عرػػل عينػػي
وأنت منلنية لت ذيأ مف األرض.
انت أ ؿ نص ي:
ايػػؼ لشػػي فػػي األرض أف يلػػوؿ بينػػي وبػػيف اتبػػي..؟ ايػػؼ للػػواني عبػػورؾ
والم ػػافة الت ػػي تصاػػؿ ب ػػيف ػػقوط كػػا تص ػػؾ ووا ػػولؾ إلػػل ػػيارتؾ أف يجع ػػر
لاايتنا الطويرة بداية ك تنتهي..؟ لقد انع كذا ال ػؤاؿ اػؿ قضػيتنا يػا ػمو..
انػػت ألتػػاج فقػػط إلجابػػة لتػػل ولػػو ارصنػػي ذلػػؾ األمػػر ليػػاتي لػػـ يلػػدث فػػي
تاري ي أبدًا أف يصاؿ بيني وبيف زلاـ الارمػات أمػر مػا لػـ ي ػرقني ألػد منهػا
قبرػػؾم ولػػـ يتراػػص عرػػل ذاارتػػي ليجػػر منهػػا لبػػاؿ الق ػ ار ة بهػػوس مػػرورل إك
ك أف ك ألػ ػػوـ ذات ػػي اليػ ػ ًار وأف ك ألق ػػي ل م ػػر أكميػ ػػة
أن ػػتم ع ػػدت ألقػ ػ أر مل ػػاو ً
ت ػػانأ قائمػػة األولويػػات فػػي ذاارتػػي لاننػػي مػػا إف أامرػػت ل ػواف لتػػل رفعػػت
أر ي وأنا لارؽ في لورة إعجاب ك تنتهي.
ألوؿ مرة يلدث أف تهي عااصة أمامي وأنا لـ ألمض عيني عف ترابها.
ألرقػػت الاتػػاب وأنػػا أضػػرب ب ضػػرعي ترػػؾ اكرتجافػػات التػػي ك أعرفهػػا وك أعرػػـ
ايؼ جا ت إلي في كذا الوقت مف اللياة.
ان ػػت ك أري ػػد أف ترت ػػدي ط ػػوؽ الرلي ػػؿ وأن ػػا أعر ػػـ أن ػػؾ إف ذكب ػػت ل ػػف ألظ ػػل
بعودتؾ مجدداً..
اػػاف ال ػػوؼ يترػػبس ج ػػدي عػػف لقيقػػة لرابتػػؾ ويقينػػي أف لقا نػػا كػػو مجػػرد
للظة عبور لف تتارر ف ابلت ممرو باأل ئرة:
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ماذا إف التقيتؾ ذات ادفة فايؼ أعرـ لينها؟
اتجهػت إليػػؾ ب طػػل ػريعة اػػاف الاتػػاب فػي قبضػػة يػػدي الي ػر بينمنػػا يقػػؼ
جانػػب بػػاب ال ػػيارة المصتػػوح رجػػؿ دااػػف البش ػرة ..يرتػػدي لوبػػأ األبػػيض وا نػػأ
يقوؿ إياؾ أف تقترب.
المعضػ ػػرة الابػ ػػر التػ ػػي واجهتنػ ػػي كػ ػػي أننػ ػػي ك أ ػ ػػتطيع أف أدعػ ػػؾ تػ ػػرلريف
ر يمػػتهف اكنتظػػار فػػي ػػالة م ػزاد القرػػوب
وأ ػػاؼ أف أاػػبح فػػي عينيػػؾ رج ػ ً
اللم ػ ار

شػػيت أف ي ص ػػت ضػػوئي بض ػػغطة زر والػػدة م ػػف أنامػػؿ ال ػػرفض..

وأف تتعلػ ػػر قػ ػػدماي ب لغػ ػػاـ وفػ ػػؾ بعػ ػػد أف تتصجػ ػػر بػ ػػي ألػ ػػؼ دولػ ػػة مػ ػػف الي ػ ػ س
واكلترؿ

شيت الي ًار أف تاوني أنلل ملترة وملامة بالقيود..

وأف أقػػؼ طػػويرً أمػػاـ كػػذا الم ػػا

ألقػػي عرػػل وجػػأ ظرمػػأ لػػومي وأنػػا أنػػزؼ

القهر مف ذاارتي.
شػيت أف ياػػور لػػؾ أننػػي فػػارغ مػػف الليػاة وأبلػػث عػػف ضػػلاات ليػػؿ ػػقيمة
أشبع رلبتي بها.
ااف كنالؾ شي ما ألتاج أف أتلػدث عنػأم عػف كيئتػأم عػف لونػأ وايصيػة أذ
جنونأ الذي يعيث بيم لانأ لـ ياف في يدي لينها.
اعدت إلل يارتؾ المنهاة برائلة عطو ارتػؾ واتجػأ ػائقؾ ليقػود قطػة اللديػد
الصا رة.
ابقت الزمف ا ني أتو رأ أف يمنلني قدماً لاللػة لاػي أ ػتطيع الواػوؿ إليػؾ
أ رعت ب طا لـ طرقت النافذة وأنا أقوؿ:
"ادقيني ل ت طائ ًار يرفرؼ بجناليأ في اؿ ما ".
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فتلػػت النافػػذة وأنػػت تنظ ػريف إلػػي باػػمت مريػػب اػػمتًا تلاا ػرل اػػؿ جهػػات
ال وؼ ب رضي مف شمالها لتل آ ر الجنوب.
أش ػػلت نظ ػػري ا ػػي ك أر عيني ػػؾ وأن ػػا أتل ػػدث لاان ػػت ال ػػما تجه ػػض م ػػف
رلمها نجمة أ ر .
أدت عيني لتل التاقت بمرآة ت اف عد ة عينؾ الزيتية وأنا أقوؿ:
ر طائشػًا ..لاننػي ألتػاج مقاػًا لاػي أقاػر طػوؿ األ ػئرة
ك وك رج ً
"ل ت مت و ً
المتراامة في جوفي".
نظرت إلي لينها..
 نظرت إليؾ وقرت:تصضؿ وك تطؿ ف نا أنلل ك تلمؿ الب ار ة إف وقصت لتل في ارتها.
ماذا تريد ؟ فاألفوال مف لولي تلاوؿ أف تتلدث عما لـ ياف ايػؼ بشػي اػاف
ولدث؟
لـ ماذا أقوؿ لهـ إذا قالوا أني تلدلت مع رجؿ لريب..؟
بربؾ ا تار الم افة وك تجعرني عرضة ألل نة العالـ مف لولنا.
 -لف أن ل عينيؾ الم روقتيف مف اللزف وأشيائأ يا مو..

لتؾ ليها:

لماذا لـ ياف لردما التي ت اننا لؽ اكنتما اترؾ األ ما في كوياتنا؟
كؿ ألف األ ما لنا ودما نا لمف نلب فقط..؟
أعرػـ أنػؾ عرػػل عجالػة لاننػي واهلل لػػـ أوقصػؾ مػف لغايػػة نصػس طائشػة وك ألننػػي
أبلث عف بيؿ لقا .
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انت ألتاج إجابة عرػل أ ػئرتي البائ ػةم فػاللزف فػي عينيػؾ لاايػة لػـ تبػؽ لػي
عقػرً يمنعنػػي عػف مػػا أفعرػػأ ا ف أريػد أف ياػػوف لػػي شػرؼ اإلجابػػة اواف ارصنػػي
ذلؾ الالير.
أريػ ػػد أف أعػ ػػرؼ وبهػ ػػذا الم ػ ػػا فػ ػػي أي ػ ػػبيؿ اػ ػػافم لتػ ػػل اواف التجػ ػػت إلػ ػػل
متابعتػػؾ إلػػل المنػػزؿ ألعػػرؼ أيػػف كػػو ألعػػود لػػداً وأطػػرؽ البػػاب لػػـ أنتظػػر إمػػا
اإلجابة اواما القتؿ..
عرفتػػؾ فػػي كػػذا الػػوطف وأنػػت لريبػػة عػػنهـ تبعتػػؾ لتػػل اانػػت اػػر تؾ فػػي
وجهي فاتنة وأنت تقوليف "كؿ أنت مجنوف"..؟
لينها أابلت المعادلة اعبة جدًا..
لـ أتمف و لو أني أ تطيع إ بارؾ بلجـ لػاجتي لججابػة عرػل ػؤالؾم كػؿ
أنا مجنوف لقًا؟
 كػػؿ تاػػدؽ..؟ ك أعرػػـ مػػا الػػذي دفعنػػي أل ػ لؾ :مػػف أنػػت..؟ اػػؿ شػػي فيػػؾااف لريباً.
ك بلجػػـ
ترفػػع باػػرؾ ك تريػػد النظػػر إلػػي وأنػػت تتلػػدث وارمػػؾ لػػـ ياػػف مع ػػو ً
رلبتؾ في م ابقة الزمف ا نؾ تراض في لربة م تديرة يمرؤكا ال وؼ!..
وفؾ مف الم تقبؿ ..و وفؾ أك أفهمؾ و وفؾ مف الماضي.
لػػيف ػ لتؾ مػػف أنػػت..؟ لػػـ أ ػ لؾ لتطػػؿ لبػػاؿ األ ػػئرة بػػؿ لت جػػؿ مػػف نص ػػؾ
فتبتعد لانؾ لـ تصعؿ بؿ كزلت أتذار بعضاً مف إجابتؾ اللمقا ..
ر:
لف أن ل طولها أبدًا وأنت ت ردكا قائ ً
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أنػا رجػؿ مرػي باأل ػػئرة وك يعػرؼ إجاباتهػا ػو لزنػًا ي ػاف عينيػؾ رجػؿ لػػـ
يولػػد بتػػاريخ وك تعرفػػأ الطقػػوس إك بػػرداً تا ػػول الولػػدة عػػف شػػتا أعيػػنهـ ..أنػػا
رجػػؿ ي تبػػا عػػف اللػػب رػػؼ جلػػث المػػوتل ..رجػػؿ ك زاؿ منػػذ ػػنيف وشػػاو
عينيػػأ قابعػػة فػػي أدراج الملػػااـ مػػف أوراؽ يمرؤكػػا اللبػػرم تنتظػػر فا ػرً يلاػػـ
بينها وبينأ لاف "

ارة القضية" ارمتاف يربلهما الي ًار.

رجػػؿ لػػيس بقػػارئ فنجػػافم لانػػأ ك ي ػػتطيع أف يصػػرط بػػؾ لتػػل اواف تبػػع طػػاؾ
إلل آ ر كذل األرض.
 كهههه ػػأ لينه ػػا أن ػػت ل ػػـ ت ػػتطيعي أف تامر ػػي المواجه ػػة عن ػػدما أدرت وجه ػػؾوأن ػػت ت ػػردديف لاض ػػبة :ابتع ػػد ..ابتع ػػد ك أ ػػتطيع التػ ػ ر وأن ػػت ك تج ػػد م ػػا
يشغرؾ "اتاب بيف يديؾ" اذكب واقرأل لربما ااف ذلؾ أفضؿ بالير.

 انػػت أق ػ أر يػػا ػػموفم ولػػـ يصاػػؿ بينػػي وبػػيف الاتػػب ألػػدًا منػػذ ػػنيف ليػػر أفمرورؾ جانب المقهل جعرني رجرً آ ر.
ر يشؽ الورقة مف منتاؼ اتابأ االمجنوف الهػارب وبػدوف رقمػأ عريهػا فػي
 رج ًاألعرل ليمنلني إياكا وكو يقوؿ:
ك ألتاج ج دؾ ف ناؿ ت ليواناً يبلث عف شهوتأ..
وك ألتػاج ل ػػانؾ ليهبنػػي ارمػات اللػػب والػػدكؿ ..وك ألتػاج عينيػػؾ لت ػػابا مػػف
أجري دمعاً يغمرل ال شوع..
أريد إجابة ل ؤاؿ والد أنت مف أ برني عنأ :كؿ أنا مجنوف لقًا..؟
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 أت ػػذار اي ػػؼ أنن ػػي لض ػػبت لينه ػػا وأم ػػرت ال ػػائؽ أف يمض ػػي بع ػػد أف أ ػػذتالورقة..
بالمنا بة ربما ك تعرؼ لتل ا ف ..لانني لـ آ ػذكا مػف يػديؾ ألنػؾ أقنعتنػي
بما قرت لي بؿ أ ذتها اي تاؼ عف مرلقتي.
لػػـ أف ػػر الي ػ اًر بم ػػا قر ػػت لػػي لت ػػل عػػدت إل ػػل المن ػػزؿ وا ػػترقيت عر ػػل ػ ػريري
اجتالتني مرملؾ فج ة دوف لديث.
لت نص ي :كؿ كو مجنوف لقاً..؟
ربما ااف اذلؾم فالجميع مف لولأ يتلدلوف وكو اامت ولدل.
والجميػ ػػع يضػ ػػلاوف فػ ػػي مقػ ػػاكي الرقػ ػػا وكػ ػػو يبت ػ ػػـ لاتابػ ػػأ الماػ ػػاب بوعاػ ػػة
اللػػديثم ك ألػد لولػػأ ػػو ذلػػؾ الاتػػاب العقػػيـم ولػػـ أاتػػؼ بالرليػػؿ مػػف أمػػاـ
المقهل ذلؾ الوقت..
اجت ػػالني الصض ػػوؿ ألر ش ػػيئًا في ػػؾ فع ػػدت دوف أف تع ػػرؼ ذل ػػؾ م ػػف الش ػػارع
المقابؿ ونظػرت إليػؾ بعػد أف عػدت لػتجرس عرػل الار ػي األلمػر وأنػت تم ػؾ
اتابؾ لتق أر وليدًا.
مضيت وأنا ممرو ة باأل ئرة وا م عدو ا تصهاماتؾ انتقرػت لػيم أريػد أك أفاػر
فيؾ لانني لـ أ تطع ذلؾ.

لت نص ي ألؼ مرة وأنا أقوؿ:

كؿ ااف يشبههـ لقًا؟
ايؼ وأنا رأيت اؿ شي بعيني.؟
لـ أرجع وألاوؿ أف أضع لي ا تنتاجات اليرة.
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شػػيت مػػف التصايػػر فيػػؾ و شػػيت ن ػػيانؾ أالػػرم انػػت أاػػارع ج ػػد ال ػػوؼ
اللقيؿ وأنا ألاوؿ أف أكزمأ ألك ي ذني بعيداً عنؾ..
وضعت بعيف اكعتبار مشاكد مميتة:
ا نؾ رجؿ زائؼ..
وأنؾ متزوج وطػريح عرػل فػراش العجػز عػف فهػـ لبيبتػؾ ف رجػت لرمقهػل اػي
ك تتلدث مها وينمو اك ترؼ بيناما..
انتهيػػت بعػػد أف أاػػبلت تائهػػة فػػي ا ػػؿ مشػػهد أضػػعأ أمػػاـ عقرػػي ألفقػػد من ػػأ
ويزيد ضخ الجنوف بقربي أالر.
ر ك تتلػػدث عنػػأ
انػػت أعرػػـ أف الاػػدمة فػػي اللػػب ت رػػؼ بعػػدكا دمػػا ًار شػػام ً
أوطػػاف ال ػػرـ بلجػػـ أنهػػا تصتػػرش أج ػػادنا لتقابرهػػا أمػػة اللػػب ب روالنػػا وتػػزوؿ
بعد أف تنهش منأ اال رطاف.
أم ػػات قرم ػػي وأن ػػا أر ػػـ طػ ػًا ينتا ػػؼ الورق ػػة البيض ػػا لت ػػل ق ػػمتها إل ػػل
ناصيف..
في الناؼ األيمف منها اتبت ربلي معؾ.
ػرل بعػػد أف أعرفػػؾ ..انػػت قػػد قػػررت فػػي

وفػػي الناػػؼ األي ػػر اتبػػت مػػا

يالي أف األالر يلدد اتاالي بؾ مف عدمأ.
ت ػػذارت الورق ػػة الت ػػي أ ػػذتها من ػػؾ ل ػػـ ع ػػدت إل ػػل لقيبت ػػي وأ رجته ػػا بع ػػد أف
ت مر ػػت مرمله ػػا اان ػػت جهته ػػا األ ػػر ممر ػػوؤة بالارم ػػات ..فعرم ػػت أن ػػؾ ق ػػد
مزقت جز مف الرواية وااف الجز المقتطع منهػا جمرػة قرأتهػا اليػ ًار لتػل اػاف
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لها نايب ال رػود فػي ذاارتػي "نلػف فػي اللػب ك نػدرؾ أننػا نصػتح األبػواب ك
ننتظر ال ماح مف ألد لند ؿ وك ن تطيع ا تيار وقت ال رو"....
لرؼ الػ (ج) لـ ياف معي ااف في اتابؾ فهو لـ يرد الت ري عنؾ يا شامخ.
أدراػػت لينهػػا أف ػ اًر مػػا يجعػػؿ األشػػيا مػػف لولػػؾ تعرػػؽ بػػؾ وأنػػؾ لػػـ تجعػػؿ
لنص ؾ دائرة منعزلة عف الجميع إك ألنؾ ك تريد أف ياشؼ رؾ..
إلػػل أف ػػقطت فػػي مايػػدة وضػػعتها لػػؾ أنػػا دوف أف أعرػػـ عنػػؾ شػػيئًا وك عػػف
نص ي.
عنػدما مشػػيت أمامػػؾ أنػت وأو ارقػػؾ المنهاػػة فػي المقهػل انػػت أ ػ ؿ نص ػػي ألػػؼ
ؤاؿ في أقؿ مف دقيقة..
لا ػػف اإلجاب ػػات تاػ ػرل أف ت ػػقط ف ػػي م يرت ػػي ول ػػو لل ػػاف قرير ػػة ربم ػػا ألف جمي ػػع
أجزائها اانت فارلة منؾ.
أم ػػات ك ػػاتصي ودوت في ػػأ رقم ػػؾ المات ػػوب عر ػػل الورق ػػة لا ػػف ش ػػيئًا م ػػا ا ػػاف
يمنعني مف اكتااؿ لتل لصوت دوف أف أشعر بنص ي.
يومًا يترول آ ر لتل مضل عرل لقائنا أالر مف أربعة ولرليف يومًا..
التجت لينها أف أ ؿ ألدكـ دوف أف أ برل بما لاؿ بيننا...
اتجهت إلل المجرس ال ػصري كجتمػاع العائرػة أمػاـ الترصػاز لػـ أجػد ػو والػدي
وبيف يديأ جريدة يق أر أ باركا االمعتاد..
جئت مف رصأ وااف ال بر الذي ينتاؼ لرفها:
آ ر ما توارت إليأ الجهات الر مية بش ف اارلة يوؿ جدة.
قبرت أر أ دوف أف أ برل أف شعرل الذي بات يهرب عنأ ال واد قد تاالر..
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ر عنأ..
وأنأ عقد ارلًا مع المشيب ليلؿ بدي ً
جر ت قربأ لـ نظرت إليأ أل لأ عما يق أر أجػابني بعػد أف أر ػل عػف عينيػأ
نظارتأ المهترئة مف اصلات الجرائد ومف األ بار المعتقة برائلة اك تناؽ.
قاؿ :ك شي مهـ أق أر عمػا لاػؿ ب ولئػؾ الم ػاايف أعرنػوا اليػوـ عػف وفيػات
وجرلل ومتضرريف الر".
 اركػػت لينهػػا ك مباكتػػأ عنػػدما أ برتػػأ عػػف لمرػػة قػػاـ بهػػا متطوعػػوف ليجمع ػواالتبرعات ويشتروا ما يا و بأ العػراة مػف ضػلايا الاارلػة ويطعػـ جيػاعهـ ليػدفع
لاة أولئؾ الذيف قطوا مف كوؿ الادمة.
نظػػر إلػػي دوف أف يرقػػي لرموضػػوع أي اكتمػػاـم لػػـ أجػػابني "م ػػاايف كػػـ ..لاػػف
ك عريؾ يا ابنتي فر ألد يموت مف الجوعم إف اهلل معهـ".
ر بمػا قػاؿ
 وا ف فقط وبعد كذل ال نيف أدرات اـ أنا لبيػة ..ألننػي تػ لرت فعػ ًر مما أمرؾ....
ولـ أارؼ نص ي أنا أقدـ لهـ ولو قري ً
أل ػتطيع أف ألصػػر لنص ػػي عنػػدما أنػػوي الرليػؿ إلػػل ػػباتي األعمػػؽ انػػت أر
فػػي عينيػػأ أشػػيا اليػ ػرة ارهػػا تطػػوؼ لػػوؿ اكتمام ػػأ بنص ػػأ وبنػػا دوف أف ي ػػر
العػػالـ مػػف رػػؼ ػػتار اللاجػػة واألذ و ػػتار الوجػػع الػػذي يرتديػػأ ويطػػوؼ بػػأ
الناس ااف يعرمني دائماً أك أاوف عاطصية وأف أتعامؿ مػع كػذل الليػاة باػيغة
الن ياف أالر مف ايغة الت مؿ ومواجهة اللقائؽم لتػل فػي طريقػة لديلػأ عػف
الليػاة والمػوت والنعػيـ والجلػػيـ لػـ يعػرؼ يومػاً أف ي تػػار طريقتػأ فػي التلػػدث
معنا..
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لقد ااف أالر ما يجعرني ك أطيؽ العيش كنا كو أنأ مػلرهـ تمامػًام يركبػوف مػف
النار وك يتلدلوف عف الجنة يقولوف لف ياؿ النجاح إلػل بػاب منزلػؾ وكػـ لػـ
يصتلوا لأ نافذة والدة..
يصعروف اؿ شي اما يلبوف.
في األمس ااف شاكداً عرل وجوب العوف وا ف ي تنار العمؿ بأ.
اعدت بعدكا إلل األعرل دوف أف أتلدث معأ فػي شػي آ ػر ودوف أف أجػد
مف يدلني عرل طريؽ النجاة منؾ...
بدأت لينها أعود بذاارتي مف الاورة األولل ولتل آ ر طوة مشيت بها..
ابتدأ بجرأتؾ عرل الوقوؼ أماـ أعيف المارةم وانتهيت ب ؤاؿ ير:
كؿ انت مجنوناً لقاً.؟
 وكؿ امترات إجابة عرل ؤالؾ كذا ا ف..؟ ربمػا ناػؼ اإلجابػة اانػػت بػيف يػدي منػػذ ذلػؾ الوقػت لاننػػي أ صيتهػا مػف أجػػؿقدا ة اللديث األوؿ.
 نع ػػـ ان ػػت أعر ػػـ ذل ػػؾ ..لق ػػد أ برت ػػؾ ف ػػي أوؿ اتا ػػاؿ ل ػػؾ أف الع ػػرب ا ترقػ ػواالاصر لرصراغ..
وفقهوا أف الوالد لرمتر ..
واألنااؼ و يرة لرهرب عما ك يشتهوف.
 العرب لـ يعرموا عما لدث في أوؿ اتااؿ بيننا يا شػامخم كػؿ تتػذار تصااػيؿماالمتنا جيدًا..؟
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 وكػػؿ ين ػػل طػػوؽ اليا ػػميف الػػذي ان ػػت أعرقػػأ فػػي لجرتػػي وأنػػا أضػػع جانب ػػأم ػػبلة تمرؤكػػا الػػدوائر البيضػػا م ممػػررة فػػي ػػيط رقيػػؽم أ ػػلب منهػػا اػػؿ يػػوـ
والدة وأضعها في الجهة المقابرة..
أل بها عف األياـ التي تمضي دوف أف تتاربي بي.
أعترؼ أنني انتهيت منها لرث مرات وااف اتاالؾ أوؿ الرابعة...
اقتربػ ػػت لينهػ ػػا جػ ػػدًا وأنػ ػػا أعاتػ ػػب م ػ ػػبلتي أل بركػ ػػا أف رلرتػ ػػي معهػ ػػا انتهػ ػػت
وابتػػدأت رلرتػػي معػػؾ ا ف .ظننػػت أننػػي فعػرً لػػف أعػػود لترػػؾ الم ػػبلة الممرػػة
لانني لـ أابح قاد اًر عرل المضي وتجاكرها فبػدأت برلرػة أ رػل وأنػا فػي بالػة
اكنتظار مف أجؿ أف أ مع ما يغرس ناجر اليقيف ب اارة فضولي..
لـ أاف أنتظر إشعاؿ نار "لب" متبوعة باػاؼ اكنتمػا وأنػت تتلػدليف لػي عػف
لبؾ.
انت أنتظر أف تمضي ال نيف لت بريني مف أنا؟
وكؿ انت لقاً رجرً مجنوناً..؟
 بؿ أنا مف اانت تنتظر ال نيف لتقصز لواجز الزمف المرتصعة بؾ.انػػت أ نتظػػر أف ألػػوث الهػػدو فػػي ليػػاتي با ػ ب عشػػؽ لب ػػتأ عػػف أعيػػنهـ
نيف طويرة.
"انػػت أنتظػػر الليػػاة – ورلػػـ اركػػي لهػػا – بػػذات اللػػب يػػاال ايػػؼ اجتمعػػا فػػي
ادر أنلل معاً".
 أالػػر م ػػا يجم ػػع ش ػػتاتنا األض ػػداد ..ف ن ػػت ل ػػو ل ػػـ تا ػػوني ض ػػدي ف ػػي الب ػػد لم ػػااتارت أبدًا اواف انت تريديف أف يلبؾ رجؿ فااركيأ لد الجنوف.
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 يػػا ػػمو لػػـ أتاػػور أف تناػػتي لػػي وأنػػا أ بػػرؾ أف اللػػب لػػص مقػػدس يشػػبأبز والدتي بعد أف يصوح مع رائلة الصجر..
فاكلناف يجيداف رقتنا مع أف لاؿ والد منهـ طريقتأ ال ااة.
اكلناف ك ينتهياف إك بعد الموتم وك ياتمرف إك بعد نار لارقة.
كؿ تادقيف..؟
كي مف اانت تانعأ لي اي أابر ..وفي اؿ عػاـ أابػر فيػأ تلػذرني مػف ايػد
الن ا

كي مف عرمتني أك أن ل.

 لانؾ ك تن ل أبداً ..لتل الذي مضػل عريػأ ػنيف الػذارياتم المقػاكيم ولتػلالماالمة األولل..
 ايؼ أن ل أوؿ ماالمة يا مو..؟ايػػؼ أن ػػاكا وأن ػػت الت ػػي زرعػػت به ػػا ر ػػودي ف ػػي أرضػػؾ ا نػ ػؾ تق ػػوليف "ل ػػؾ
قطافها وأنا جنة ت رد فيها".
انتظرت الي اًر وأنا أت يؿ أنؾ لف تتاري..
ا ػػريت م ػػف أج ػػؿ أف يجي ػػب اهلل دع ػػائي ..و ػػقط ال ػػدمع بظرم ػػة لير ػػة لالا ػػة
تو رتأ وأنا أباي عاج اًز عف فعؿ شي ..
لتل آمنت أف انتظاري مايبة ك م رج منها أبداً إك إلل الذبوؿ..
لػػـ أجػػد مرج ػ ي قيػػد قرقػػي لتػػل فرلػػت رئػػة الاػػبر وأنػػا أقػػوؿ :ػػت تيف ولػػو بعػػد
ليف ألـ يقؿ اهلل بلانأ "وبشر الاابريف"..؟
ك مػػف
اات ػيت لينهػا بػدلار اللرػػـ ولػـ أفػؽ إك عرػل كػػاتصي الػذي ي ػتقبؿ اتاػا ً
رقـ مجهوؿم لـ أت يؿ أنؾ ت تيف في ذلؾ الوقت تلديدًا.
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 لماذا يا شامخ..؟ ألني كجرت اؿ مرمح ذاارتي التي تقودني إلػل األذ الرولػيم انػت بلاجػةإلل أف أاتب ناًا عف شيخ ابير تػرفض اػؿ األوطػاف انتمػا لم واػؿ الصاػائؿ
تنصي أي ارة قرابة بأ.
أجبت عرل الهاتؼ بقرؽ طصيؼ وااف اوتؾ مغمو اًر بالشجف..
لـ أاف أتاور أف كذل الماالمة تانع وطنًا بمولود الصرح األوؿ:
بعد لياؿ مف ابر عرمتني ايؼ أارل اللياة.
ااف ردؾ لينها ممرو ً بال وؼ عندما كم ت لي :كؿ تنتظر ألداً..؟
لـ أع لتل قبؿ فترة مف الزمف ايػؼ أف اهلل أنبػت مػف جػذع جوفػؾ كػذا ال ػؤاؿ
ألقطؼ عنا  /قيدل وأنا أنطؽ ب واافؾ..
دوف أف أدرؾ أي جنوف يمترا بي.
 انت تاصني وا نؾ تمرؾ لي او ًار اليرة:"أنت االبة ألمر الشصال المعتؽ برائلة اإلدماف..؟
أنت و يرة ال لر المتراامة في ج د رجؿ أقلـ نص أ بمايبة اكنتظار؟
أنػػت العهػػد الػػذي قطعتػػأ عرػػل األيػػاـ بػ ف ك تغػػرب فيهػػا شػػمس إك وأقػػيـ النػػدا
لتصاايؿ وجهؾ اارتي.
أنت التي أجادت تعرية البوح في ل اني لتل ت اقطت مف عجز الامود.
أنت العيف الم روقة مف ارب اللزف.
أنت األنلل التي تجرأت عرل رقة لدودي الملاطة بال وؼ.
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وأنػا الملػرـ عرػػل ن ػا األرض قبػؿ أف تاػػنعي لػأ عشػًا أعرػػل شػجرة الاػػدؼ
اي ياعد إيأ".
تذار أنػؾ لػـ تجبنػي عنػدما ػ لتؾ "ومػاذا ػرقت منػؾ"..؟ إك بعػد أف ا ػتوقصؾ
الامت طويرً لتقوؿ:
أن يت ورقة روايتي الممرو ة بالارمات؟
وعقري الذي ااف جال ًا عرل مقعد ال يارة جانبؾ؟
لـ يبؽ لي شي مف اكلنيف..
بؿ لتل ما بقي لـ ياف لي..
واهلل مػػا اانػػت لػػي ذاارتػػي إك أنهػػا ت ػػاف فػػي ج ػػدي وكػػي ترػػوف وجهػػؾ اػػؿ
يوـ.
ر يتل ػػدث عر ػػل
ان ػػت تتل ػػدث إل ػػي برغ ػػة لريب ػػة واػ ػ نني ألوؿ مػ ػرة أ ػػمع رجػ ػ ً
األرض.
 ماذا تتوقعيف مف رجؿ رآؾ لمرة والة وانتظرؾ ألشهر..؟ لان ػػؾ ل ػػدلتني أوؿ ماالم ػػة ع ػػف ا ػػؿ ش ػػي م واػ ػ نني اتا ػػرت ألودع ػػؾ ول ػػيسألعرؼ عنؾ!..
 ك أمرػػؾ فػػي قربػػي ميػػداناً م ػػتدي اًر تتو ػػطأ ػػاعة بعقاربهػػا الػػلرث ألتلاػػـ بػػأايصما شئت.
ي اف قربي اتاب مغرؽ ك لرؼ لأم وممترئاً بال يبات.
ممترئًا باألوراؽ المهترئة دوف أف يجرؤ ألدكـ عرل فتلها وق ار ة الذي بها.
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انػػت أت ػػا ؿ منػػذ مراكقػػي ايػػؼ ػػي تي اليػػوـ الػػذي أنظػػر فيػػأ إلػػل نص ػػي وأنػػا
أطبع عنواناً لذلؾ الاتاب.
ر اػؿ مػا ػيلدثم عػدا أف العنػواف مػزي مػف
لـ أعرػـ عػف شػي إك أننػي جػاك ً
ا مها ور مها.
 لو لـ أقؿ لؾ أف والدتي تناديني لما ألرقت ال ماعة ذلؾ اليوـ!. ولو لـ أ ش أف تقوي كذا رجؿ مجنوف لما ألرقتها أبدًا!. كهأ وكؿ تظف لقاً أنؾ ل ت مجنوناً.؟ كؿ أفهـ أف إجابة ؤالي الذي أرقني اؿ كذل األشهر كي نعـ.؟ -لـ أقؿ ذلؾ لاني

لتؾ "كؿ تظف"؟

يا شامخ ..نلف فػي اللػب نجهػؿ أقػدارنا ونعرػـ أف الػزمف ولػدل كػو مػف ي برنػا
عنها..
فرـ تانع لها مدر ة و مضي األياـ ولـ ي رؽ لها معرـ و الابر.
 لان ػػي أق ػػـ ل ػػؾ بم ػػف ر ػػؽ الا ػػبر أن ػػي ألب ػػؾ وأن ػػؾ لااي ػػة ي تبي ػػا رصه ػػاشمو ي يا مو.
 وأنت تعرـ أنني لـ أقتؼ ألر ال نيف إك ألنؾ تصاايؿ اللياة بي..لتل اواف انت أ اؼ مما ي تي.
 ما ي تي؟ ماذا بقي يا مو؟تعرميف أف والدؾ لف يرضل بي.
 وأنت أيضًا تعرـ أنني أنتمي إلل والد تزوج بامرأة قد ا تاركػا مػف ذات ال ػرلةلقػػد أ برتػػؾ قػػديمًا ب ػ نهـ زرع ػوا فينػػا فا ػرة ن ػػياف أي رجػػؿ ك ينتمػػي إلػػيهـ ولػػـ
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يولػػد م ػػنهـ ..قيػػدوني من ػػذ ػػنيف ولرم ػوا عر ػػي التصاي ػػر فػػي أف أا ػػوف ألل ػػد ك
يلمؿ اك ـ نص أ.
أنا لـ أ تر أف أاوف في رلـ أمي.
ولـ أ تر أف أنجب عرل رير أبيض.
ولػـ أ تػر أف أتربػع عرػل عػرش الػدكؿ واللػ ار تمنيػت لمػرة والػدة أف أ ػرج مػف
قاري دوف أف أ مع واية والدتي المعتادة.
"األفػ ػوال م ػػف لولن ػػا تل ػػاوؿ أف تتل ػػدث عم ػػا ل ػػـ يا ػػف اي ػػؼ بش ػػي إذا ا ػػار
ولدث..؟".
ألـ تتذار أنني قرتها لؾ ذات مرة..؟
 برل عندما انت في المقهل ورأيتؾ ت رجيف إلل يارتؾ أوؿ مرة. نعـ يا شامخ.أنا ممترئة بالقهر ك تظف أنني ألمؿ لرية الذكاب والعودة ايصما أشا .
مباريات العتاب أ

ركا دائماً..

وك أ ػػتطيع أف أ ػػدد ارمػػة والػػدة لرػػدفاع عػػف نص ػػي ف ػ اتصي بالاػػمت وأرلػػؿ
دوف أف أطالب بشي لاف ذلؾ ك يعني أنني

ت رل عنؾ!.

 وماذا تصعريف طالما أنأ ك شي بيدؾ..؟ ما الذي تصاريف بأ يا مو.؟ كؿ تتذار عندما قرت لي أنؾ تريد رؤيتي ولو لدقائؽ.؟اتارت عري واانت األرض ك تت ع لضيقي آنذاؾ.
انت أشعر أف أبواب الصرح مؤاػدة ولػف تصػتح أبػدًا إك البػاب الػذي د رػت عرػل
لياتي منأ.
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أجبت عرل الهاتؼ وااف أوؿ اللديث البااي:
ألو ..مو أنا ألتاجؾ أريد رؤيتؾ لتل اواف ارصني األمر اؿ شي ..
ف جبتؾ والعجز شهيقًا في رئتي:
" نلػػف ك ن ػػاف بػػاريس يػػا شػػامخ" إلػػل أف بايػػت وأنػػا أقػػوؿ :لتػػل فػػي ضػػيقنا
نتشابأ.
 مضل عرل ترؾ الماالمة نيفم لاف ما الذي جعرؾ تصاريف فيها ا ف..؟الهرب إلل كناؾ ..الهرب عف اؿ األشيا كنام عف ال وؼ..
وعف اللاار..
عف الرضوخ لما يشتهونأ عرل ل اب ما ك نشتهيأ..
 لاف ايؼ ت تطيعيف العيش بر وطف يا مو..؟ وطف..؟ األوطاف كي "ما نشعر بأ ك ما تلصظ لنا أمااف الميرد".منػػذ أف ولػػدت وفػػي اػػؿ عػػاـ يمضػػي مػػف ليػػاتي أقضػػي بضػػعة أشػػهر فػػي كػػذا
الوطف والبقية بعيداً عنأ...
أجازة الايؼ الطويرة في باريس
وأجازة عيد الصطر في لندف
وأجازة عيد األضلل في جنيؼ
أضػػؼ إلػػل ذل ػػؾ لصػػؿ م ػػيردي الػػذي ألتصػػؿ ب ػػأ فػػي ال ػػارج أيض ػًا واكلتص ػػاؿ
بػرأس ال ػػنة الميرديػػة ..أنػا ك أشػػعر باكنتمػػا إك إليػؾ أنػػت وطنػػي وألتاجػػؾ
أنت.
أنت مف عرمني لغة اللديث دوف أف أتصول بلرؼ.
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وأنت مف لرػت ج ػدي لتضػعأ عرػل ورقػة مػف شػجر ربيعػي لتػل عبػرت أالػر
مف مليط....
أنت مػف أواػد المػوت القػادـ فػي شػرقية أنػولتي بعػد أف ت ػاقط رجػاؿ األرض
والداً ترو ا

ر....

وأنػػت م ػػف ألػػرؽ جلم ػػاف اللػػزف ودس ال ػػـ ف ػػي ألػػر األل ػػـ لتػػل م ػػات الج ػػرح
مناوبًا
أنت مف أشعؿ موقد اللياة في عيني بعيداً عف التارؼ وبب اطتؾ..
أنػت مػف جعرتنػي ألمػؿ تػوأـ الصػرح قبػؿ أف تمػس شػػيئاً مػف ج ػدي ..وأنػت مػػف
عرمني لغة الصرح واللياة لغػة اللػب ولغػة العشػؽ ولغػة الاػبرم واػذلؾ الجنػوف
باؿ تصاايرأ.
 ك تدعي اللب يضع عقرؾ في بئػر الن ػياف تعػرفيف ماانػة والػدؾ ومناػبأ يػامو..
ي تطيع أف يت بب لؾ بشي ما لتل اواف انت بعيدة عف كذل الديار!.
 ما الذي يهـ..؟ وبعد ماذا..؟بعد أف أنجب منؾ طصرً لف ي تطيعوا أف ينزعوا منأ كوية اكنتما إليؾ.؟
بعػػد أف أش ػػعر ب ػػأ يرا ػػؿ بطن ػػي الر ػػـ تا ػػرر اليػ ػ اًر وك ػػو ياب ػػر ف ػػي ا ػػؿ للظ ػػة
ي تدير بها؟
بعػد أف ي ػرج ليباػػي وفػاً مػف ق ػػوة الليػاة وكػو يجهػػؿ أف األمػاف رجػؿ تعشػػقأ
أمأ؟
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بعػػد أف يتربػػل بػػيف ألضػػاننا ونلػػف نعرمػػأ ايػػؼ أف ياػػبح شػػجاعًا ك ي ػػاؼ
الضصاؼ؟
بعد أف يابر وأنا أوايأ أف ياوف شبيهًا بوالدل في اؿ ما يصعؿ.؟
 وربما قبؿ ذلؾ بالير يا مو!.. لف يلدث شي ..نلػػف نشػػعر بالظم ػ ألف أل ػػنتنا لػػـ تنػػؿ ناػػيبًا مػػف المػػا

وكنػػاؾ لػػف ناػػرخ

الي اًر لتجؼ أل نتنا اما اشتايت لي مما يلدث كنا..
اطرعػػت عرػػل ل ػوائح اللػػؽ فػػي الرجػػو والمػػاؿ الػػذي أمراػػأ ياصػػي ألف ناػػنع مػػا
شئنا.
لػػف ن ػػتقر فػػي ماػػاف والػػد لمػػدة عػػاـ بعػػدكا ػػيصقدوف األمػػؿ فػػي العلػػور عرينػػا
ونلف ناوف عرل قدرة ب ف ن تمر ون تقر كناؾ.
 تدرايف أني ألبؾ الي ًار لانني أ اؼ عريؾ أالر! وأنا ألبؾ أالر مف أي وؼ أفار بأ. أالر لتل مف الزمف الذي أ قط دمع عينيؾ في لقا ال صا ..؟ -اليرة كي لقا ات ال صا

أيها تقاد..؟

 عندما التقينا في المقهل بيف البرجيف قبؿ العيد بعشرة أياـ..اان ػػت شػ ػوارع الري ػػاض ممترئ ػػة بالع ػػابريف م ػػنهـ م ػػف يبل ػػث ع ػػف لي ػػاب جدي ػػدة
والبعض ا

ر يبللوف عف ف اتيف تنا ػب ماػانتهـ ليتبػاكوا بهػا أمػاـ بعضػهـ

إك أن ػػا ..انػ ػػت أرتػ ػػدي ل ػػوبي األبػ ػػيض دوف أف أكػ ػػتـ بترتيب ػػأ ..لػ ػػـ أتجػ ػػأ إلػ ػػل
اللرؽ اي أرتب ذقني لتل.
31

انػػت أا ػرل أف تنظػػري إلػػي وأنػػا فػػي اامػػؿ أنػػاقتي وف ػًا مػػف أف تلبػػي ج ػػدي
وأابح رجرً مار اًر أو رولاً ا تهرات في قاص اللب.
انت أ اؼ أف تغرمي بي مف ال ارج وترتهي بأ عما بدا ري.
 وا ف..؟ كػػؿ أيقنػػت أننػػي ألػػب رولػػؾ أالػػر مػػف أي شػػي آ ػػر ..أنػػا مجنونػػةبتصاايرؾ ولااياتؾ باؿ األشيا التي تجي بؾ إلي.
كػؿ أيقنػػت أننػي لػػـ أ ػجؿ لػػي شػهادة مػػيرد فػي كػػذل الليػاة إك بعػػد أف انتميػػت
إلل شرقيتؾ..؟
 أدرات ذلؾ منذ أف قرت لي :ك أريد أف أعود إلل المنزؿ دوف أف أراؾ..أ ػ ػ ؿ أي أل ػػد ي ذل ػػؾ الش ػػارع المعت ػػول ع ػػف ما ػػاف المقه ػػل ..ف ػػالجميع كنػ ػػاؾ
يعرفونأ جيداً.
اانت ملصظتي فارلة مف الماؿ ك ي انها و الصقر وبقايا ذاريات كالاة..
ا توقصت ائؽ األجرة فوجدتأ شي ًا قد أنهاأ القدر لتل جؼ دمأ..
منلتأ كاتصي الملمػوؿ وأنػا أقػوؿ لػأ قػدني إلػل ذلػؾ المقهػل لػـ ػذ كػاتصي ف نػا
ك اي أتادؽ بأ ع ل أف يدفع عني شر اللب.
ك أمرؾ ما ً
رت رصأ لتل قاؿ كذا كو المقهل.
ان ػػت ك أري ػػد فرا ػػة لرصػ ػراغ وفػ ػاً م ػػف أف ي ػػاف ب ػػؾ ػػر آ ػػر وك أري ػػد أف
أشعرؾ أنني مترهؼ جدًا.
اتاػػرت عريػػؾ وقرػػت أنػػا أقػػؼ أمػػاـ البػػاب ..الش ػوارع ماتظػػة بالعػػابريف والجػػو
يا ول الجصاؼ.
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لػػـ ي ػػذ األمػػر أالػػر مػػف دقيقػػة لتػػل رجػػت وأنػػت تقػػوليف :لتػػل فػػي تنػػاوؿ
القهوة انتشرت لمل العوائؿ!
شػػعرت أنػػي وضػػعت آ ػػر "طوبػػة" بمشػػروع ااتصػػائي مػػف الليػػاة عنػػدما أم ػػات
اصرؾ الم مري.
ا نهـ دونوا ا مي في بطاقة ما وكـ يقولوف كذل ال ما وطنؾ.
جر ػػنا ونل ػػف نتل ػػدث ع ػػف الل ػػب وال ػػوؼ والغيػ ػرة اواعا ػػار الا ػػرـ ي ػػذنا
ويعيدنا إلل ذات اللديث.
 أنا موبو ة بؾ يا شامخ. يلدث أف أاوف وبا ً ..ألنني أعرـ بعرقتي الوطيدة بالتصشي..انت أارل أف أنظر إلل ألد لير اتبي.
الاتب ولدكا ك تشعرم مع أنها ت رؽ مشاعر لرموتل.
 وبماذا تشعر ا ف..؟ أريد أف يظؿ شعوري في قصص اعاصور.ك أجنلػة يطيػر بهػػا إك ترػؾ التػي يمػػيف اػدرل وشػمالأ لػػرـ مػف لػؽ الطيػراف
ولررت لأ لرية الرفرفة.
أنػػا ك أل ػػب أف أطي ػػر مػػذ ان ػػت طصػ ػرً فالرج ػػؿ ك يشػػبأ األنل ػػل ف ػػي تصاا ػػيرأ
الاغيرة.
الرجؿ ي وف ألنأ وقؼ في اة انتظار العاكرات طػويرً ..بينمػا األنلػل ت ػوف
ر.
ألنها لـ تجد رج ً
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ر لػـ تمنلنػي الليػاة ػو لقيقػة التمنػي ولػؽ اللرػـ عػدا ذلػؾ
عندما انت طص ً
اػػاف اػػؿ شػػي وكم ػاً .بعػػد أف التصرػػت بمػػيردي وأنػػا فػػي ال اد ػػة عشػػر مػػف
عمػػريم قطعػػت اعاتػػي وكػػـ يقولػػوف يلػػؽ لػػؾ أف تطصػػو فػػي قػػارب األمنيػػات
عريؾ أف تقولها ا ف.
لـ يجتح ذاارتي و أنني انت بلاجة أمنية والدة:
لػػو أننػػي ا ػػتطعت أف أطبػػع اػػورة أمػػي عرػػل أضػػرع اػػدري المتقو ػػة وبػػذات
الوقت ت ا لت ماذا لو اانت أنلل لير أمي؟؟
ماذا لو اانت أنلل أ ر ..؟
تشبأ األنلل التي تعرؼ إليها اديقي انت ك أعرؼ عف الن ػا إك مػا أريػت
الجمي ػػع يقوم ػػوف ب ػػأ وا ػػؿ م ػػا ان ػػت أعرف ػػأ ك ػػو أف لرل ػػب ف ػػي وطن ػػي شػ ػوارع
ياػػطاد بهػػا ومجمعػػات تجاريػػة ينػػاؿ األالػػر و ػػامة بهػػا فراػػة ال ػربح األولػػل
دوف العػودة وال ػؤاؿ إف اػاف ي ػوف أو ياػذب ..فػذلؾ ك يشػاؿ فارقػًا طالمػا أنػأ
جػػاك اًز لرتبػػاكي بػػأ األنلػػل أمػػاـ اػػديقاتها وكػػي تقػػوؿ :كػػذا الرجػػؿ لبيبػػي رلػػـ
أنها مؤمنة أنأ ك زاؿ يمرؾ ليركا ..وأنأ ياذب عريها.
أاابني الي س بعد أف تذارت ب ف الاائف البشري ك يمرػؾ أضػرعاً م ػتقيمة فػي
اػػدرل وأنهػػا ل ػػـ تاػػف متقو ػػة إك ألف اك ػػتقامات ع ػػيرة ..أيقنػػت لينه ػػا أف
الا ػػور ك تطب ػػع إك عر ػػل التصاا ػػيؿ الم ػػتقيمة فاب ػػرت وأن ػػا أش ػػعر بالل ػ ػرة
عرل لرمي الموؤود.
اركت أضرعي ألنها معوجة ومضيت في بيؿ ك ت انأ المنلنيات..
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ك فػػي الملاليػػة بػػؿ مػػف أجػػؿ أك يقول ػوا يوم ػًا مػػا أننػػي أشػػبأ
لػػـ ياػػف ذلػػؾ ابتهػػا ً
مػػيرف أضػػرعي وأننػػي لػػـ أاػػف يومػاً رجػرً م ػػتقيماً لتػػل اػػنع الواقػػع لػػي ذنب ػاً
مف ذكب ك جليـ بأ وك رائلة لرنار لو ارتابتأ..
ك ي انني بعػد أف أمضػي العمػر فػي دار العجػزة أو الم ػنيف بػؿ يتػوجني وأنػا
أجرس متربعاً عرل عرش اللب ..مرااً ومالااً ألشيائها.
كذا ما لدث لي مف قبؿ أف ألتقيؾ اوالل أف التقيتؾ مو.
 لانؾ ك زلت ت اؼ!.. ومـ قد ي اؼ رجؿ ملري..؟ ت اؼ مف الباا أماميوت اؼ مف الغياب
وت اؼ مف مشد الشمس للظة لروبها..
وت اؼ مف امتي!..
 الباا ..؟ كذا الم روؽ الذي ي تعمرني دوف أف يعرـ عنأ بشر في األرض؟قد أاوف ألد أولئؾ الذيف أق موا لأ أف ك يتراول أبداً لتل اواف ااف امتًا.
 ولماذا يا شامخ.؟ ألنني رجؿ عربي.ر وأشػاكد بعينػي ايػؼ تغتاػب
ألنني أفتح ترصازي في اػؿ يػوـ ألقػ أر بػ ًار عػاج ً
القػدس والعػرب ي بئػػوف رؤو ػهـ تلػػت أنقػاض ال يبػػات دوف أف ياػر وا ولػػو
باػػروت مبلػػوح ..ألننػػي أريػػت أربعػػة جنػػود يهػػود يم ػػاوف بعجػػوز والػػدة ك
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ي ػػتطيعوف لمايػػة أنص ػػهـ لتػػل مػػف ال ػػوؼ الماػػروب عرػػل وجػػوكهـ وك مػػف
اصعات يديها المقاومة.
ر يتجػػأ نلػػو مدرعػػة ع ػػارية وكػػو ك يمرػػؾ فػػي يديػػأ ػػو
ألننػػي تابعػػت طص ػ ً
لج ػ اًر والػػداً ألننػػي فػػي وطػػف أرقػػص فرل ػاً بػػاليوـ الػػوطني وعػػروة عػػاـ جديػػد
معأ زاد رايد يبات العروبة ألنني..
 توقؼ ما بؾ..؟لو انت أعرـ أف ؤالي يقذفؾ لهذا المنلنل لما تلدلت!.
 كهػػأ لت ػػل أن ػػت مػػلرهـ ت ػػافيف الل ػػديث..؟ أنػػا ل ػػـ أا ػػنع مػػف م يرت ػػي قنبر ػػةنووية.
أنا لـ أ ترع جهاز تج س يا ي ولـ أؤيد ملاولة التياؿ أو أاصؽ لها.
أنا أنقؿ لؾ ما يلػدث فػي أرضػي وايػؼ يولػد رجػاؿ المػاؿ بينمػا يمػوت كنالػؾ
رجاؿ الشرؼ.
 كؿ كذا ما ااف ي يصؾ..؟ -كػ ػػذا الباػ ػػا

أمػ ػػا عػ ػػف الغيػ ػػاب ومشػ ػػهد لػ ػػروب الشػ ػػمس ..فػ ػػالوجع المغػ ػػروس

ب اارتي لف يت رص منهما.
 أي وجع كذا..؟ر مشردًا..؟
 وجع التشرد كؿ عرفت يومًا رج ًيشعر بالغربة في وطنأ!.
يباي دوف أف ي قط دمعة!.
يبت ـ ماشيًا فوؽ جمر الزمف!..
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 تقاد أف كذا الرجؿ كو شامخ.؟ لف تجدي نصعاً إجابتي يا مو.الرجػػؿ العربػػي ك يعػػرؼ أف يغػػار عرػػل وطنػػأ امػػا يعػػرؼ أف يغػػار عرػػل أنلػػال
وا ننا ات ذنا األوطاف مباف دونوا عريها :لربيع أو لجيجار.
 وال وؼ مف امتي..؟ امتؾ لديث ااف..ك ينطػػؽ لانػػأ ياتػػب فػػي عينيػػؾ وأ ػػاؼ أف أق ػ أر شػػيئاً لػػـ ت برينػػي عنػػأ ذات
يوـ ف بؽ اللرقة األ يرة مف م ر ؿ الادؽ بيننا ويموت بها البطؿ.
ر عرػػل أف أجامرػػؾ أو أاػػذب
 لانػػؾ تعرػػـ أننػػي قػػد أجرلػػؾ نتيجػػة اػػدقي فض ػ ًعريؾ.
 كذا ما اتبنا – أ ػما اللػب – أ ػصرأ ونلػف نوقػع عرػل الميلػاؽ بػ ف ك ملطػةوقوؼ قبرأ إك الموت.
 ك تتلدث عف الموت أرجوؾم أنت تعرـ أنني ك أطيؽ أف أ مع عنأ شيئاً. ألنؾ كاربة عف نص ؾ يا مو ألنؾ شرقية ..ألنػؾ تاتبػيف عػف اللػب وت ػافيفتصاايرأ..
وألن ػػؾ أنل ػػل تا ػػول عب ػػا ة الش ػػرؼ فتقت ػػؿ نص ػػها عطشػ ػاً

وفػ ػاً م ػػف أف يق ػػاؿ:

وقصت أماـ رجؿ ي قيها الما .
 ماذا تريد مف أنلل اهذل..؟ ك أريد شيئًا ..أريدؾ أف تعرمي بػ ف الوجػول العػابرة فػي الليػاة لي ػت إك رؤو ػًام تديرة تزالـ ال نيف دوف أف تنظر إلل أقدامها..
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نلف العرب ك نصقأ ايؼ ابرنا لاننا ك نن ل أننا ابار.
 شامخ ألػـ تمػؿ اللػديث عػف العػرب؟ مػاذا تريػد مػف كػذا اللػديث ب امرػأ..؟ مػاالذي تريد أف تاؿ إليأ قؿ لي..؟
 كهػأ اػػدقيني ك شػي ي ػػتلؽ الػػذار ػػو أننػػي أريػػد رػػع نبتػػة الضػػعؼ فػػيأر ؾ مف جذوركا..
أريدؾ أف تاوني أنلل قادرة عرل عبور الطرقات بر وؼ..
بر رعب..
بر عجز..
ب ػػر ل ػػديث ع ػػف مرا ػػؾ وأن ػػؾ لاا ػػرة عري ػػأ فق ػػط ا ػػي ك تا ػػوني أنل ػػل عاري ػػة
اكلتياج ب ل نتهـ.
جرب ػػي أف تت ػػرؽ عتب ػػة المقه ػػل األا ػػعبم المقه ػػل ال ػػذي ك ي ػػتطيع الت ػػا
فنجاف القهوة فيأ إك المجانيف.
 لاػف أنػت مػف جعرنػي أاػرل المقػاكي وفػاً مػف ػارة الغيػاب ..وأنػت مػف أوقصنػيعرل أبوابها لبًا!.
 وأنت مف تلبيف الهروب منها. أك ػػرب ألنن ػػي ك أ ػػتطيع الوا ػػوؿ إل ػػل إجاب ػػة مع ػػؾ إك واان ػػت أا ػػعب م ػػفال ؤاؿ نص أ كؿ تتذار اـ مرة
اـ مرة

لتؾ دوف أف تجيب عرل أ ئرتي..؟

لتؾ:

لماذا بعد أف رجنا مف المقهل لـ تم ؾ يدي..؟
 ألنني لف أتراها أبدًا..38

 أ ػػاؼ عريػػؾ مػػف أف ي ػػبؽ الػػزمف طػػاؾ وأنػػت مشػػرولة بػػيف ذ ارعػػي كػػذا مػػاجعرني أنتظرؾ لتل نزلت مف ال ػرلـ وتبعتػؾ مػف شػارع إلػل شػارع اػالمجنوف
دوف أف تشعري بي.
انػت بلاجػػة أف أعػرؼ أيػػف ت ػانيف و شػػيت إذا عرفػت ذلػػؾ أف تظنػي بػ نني
قد فعرتها ابتغا ً فارة يئة..
لاف شػيئًا مػا اػاف يقػوؿ لػي ك ت ػتمر وعػد مػف ليػث أتيػت فرػـ أ ػتطع إامػاؿ
ال ير.
ات ػػذت أوؿ جهػػة لرعػػودة لػػـ اتاػػرت بػػؾ أل ػػمعؾ تقػػوليف :لػػـ أعتقػػد أنػػؾ ق ػػد
ر مجنونًا إك بعد كذا الم ا .
تاوف رج ً
لػـ أفهػـ لتػل ا ف أي روح اانػت جال ػة أمػاميم وأي رجػؿ اػاف يليػؾ ال ػلر
بمغزؿ نيني دوف أف أفقأ شيئًا إك أنني أت اقط عرل أرضأ مط ًار وأنا أقوؿ:
الرهـ اجعرني ايبًا نافعًا..
الرهػػـ اجعرنػػي ػػقيا يػػر وبراػػة وك تجعرنػػي ػػقيا عػػذابم بينمػػا اانػػت ارماتػػؾ
تتتالل:
ومػػاذا أفعػػؿ يػػا اهلل بمطػػر ألرقنػػي ودمػػر مػػدني..؟ وأنػػا أشػػاكد ذلػػؾ راض باػػؿ
ما يلدث مف فيضانات ودمار..؟!
 أن ػػت م ػػف دمرن ػػي ي ػػا ش ػػامخ فػ ػواهلل م ػػا ان ػػت أظ ػػف أن ػػي ق ػػد أدوف تل ػػت ك ػػويتي"م تعمرة"!..
أنػت مػف عرمنػػي ايػؼ أ ػقي جػػذور اللػب بالليػػاة اػؿ يػوـ لتػػل اػنعتؾ ليػػاة
لي.
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 لانؾ جريئة جدًا في ضصاؼ اللب!. بؿ أنا جولة جداً لاف شيئاً ما يدفعني إلل الجنوف عندما أراؾ.ك أعػػرؼ ايػػؼ أاػػؼ ذلػػؾ كمػػا مع ػًا :جنػػوف و جػػؿ يجعػػرف ماػػيري مقيػػدًا
بجرائـ العاطصة.
 لػػف أن ػػل ايػػؼ تجػرأت أمػػاـ أولئػػؾ الرجػػاؿ المرتلػػيف فػػي المراػػز وكػػـ يمضػػوفمع رجؿ األمف.
 كههأ ماذا فعرت لـ أفعؿ شيئاً..اػؿ مػػا قمػػت بػأ كػػو أننػػي أ بػرتهـ عػف وجػػود لػػرث فتيػات فػػي الطػػابؽ العرػػوي
يطاردف الرجاؿ

شيت عريؾ عندما انت أشير ب باتي تجاكؾ وأنا أقوؿ:

كذا زوجي وبينما ننوي النزوؿ إلل كنا لاولف رشقأ بارمات الغزؿ.
 كذا ما يلير جنوني..ايؼ تتجرأيف وتصعريف ذلؾ..؟! لو لـ أفعػؿ ذلػؾ لانػت ضػلية تلمرهػا مػرابتهـ وأنػت لػـ ترتاػب جريمػة ت ػانؾوي ػرً أبػػدياً ..كػػـ يظنػػوف أف الػػديف تركيػػب ون ػوا الترليػػب يػػا شػػامخم كػػذا ألػػد
األشيا التي جعرتني أرتوي مف فارة العيش كنا..
ا نهـ ا تطاعوا تابيؿ يدي ب لرؿ ليابؾ وأبعدوؾ عنيم نلف لـ نزف...
ولـ نرقص آ ر الم ا في لصؿ مجػوف دا ػؿ قاػر م تبػا فػي و ػط المدينػة
اما فعؿ ا

روف.

نلف ك نانع بيوتاً لنا إك لنشعر باكنتما لها.
نلف لـ ن رؽ ولـ ن ف.
نلف لـ نق ـ اذبًا.
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نلػػف ل ػػـ نرتػػد م ػػا يظهرنػػا بمظه ػػر أني ػػؽ وفػػي جوفن ػػا ألػػؼ قن ػػاع قػػذر نل ػػف ل ػػـ
نغتاػػب اللػػب فػػي أرض مولػػدنا نلػػف لػػـ نتجػػرد مػػف الليػػاة لنتقػػو بمػػا نمرػػؾ
عرل ضعيؼ أو مظروـ...
نلػف لػػـ ناػػمت عرػػل اللػراـ فػػي جهػػة ونتلػػدث عنػػأ فػػي أ ػػر

نلػػف ك نريػػد

أف نموت في أوطاننا إك بعد أف نتعرـ مف اللياة شيئاً عنها.
 كؿ تادقينني إف قرت أنؾ ماكرة في اللديث عف الوطف..؟ ربما ألنني أفتقدل الي ًار. وربما ألنؾ قادرة عرل منح الالير لانؾ تغمضيف عينيؾ مف أجؿ أك تريف. يا شامخ افهمني..أنا أنلل في مجتمع يلرـ عريها ما يشا ويبيح لها ما يشا ....
العػ ػػادات أاػ ػػبلت د ػ ػػتو ًار وا نهػ ػػا مرجع ػ ػًا شػ ػػرعيًا عنػ ػػدما ياػ ػػب األمػ ػػر فػ ػػي
االلهـ.
اللرماف كي و يرتهـ لرعقاب عرل ذنب أقؿ منأ وربما لـ ياف ذنباً لتل.
اللب :زوروا كويتأ بعد أف ألب ول تهمة العهر.
الشػ ػػرؼ :عرضػ ػػول فػ ػػي التصاليػ ػػة اػ ػػا بة ا نػ ػػأ لعبػ ػػة ر ياػ ػػة يرارهػ ػػا أاػ ػػغر
أطصالهـ.
العار :فتاة ك قبيرة لها......
اؿ شي أابح اما يبتغوف وكـ يامموف أفواكنا.
 كؿ ن يت مقولتؾ لي..؟ ب ننا ك ن اف في باريس.؟ ك ..لاف لـ أنس أيض ًا أنني وقبؿ أف أعرفؾ أ برتهـ عف لجابي.41

اػانوا فػي مجرػس القاػػر يتلػدلوف مػع بعضػهـ وأنػػا فػي األعرػل أجصػؼ شػػعري
بعد أف انتهيت منأ قررت النزوؿ والجروس معهـ لدقائؽ..
فتلت باب الماعد و معت اوت ضلااتهـ..
بعد أف اتجهت إليهـ جر ت جانب والدتي ااف أابػر إ ػوتي جال ػاً وبػيف يديػأ
فنجاف تصوح منأ أب رة ال وؼ..
ر عف يومنا لتل أ برتهـ أني
تلدلنا قري ً

رج دوف أف ألطي وجهي.

اػ ػراخ أب ػػي لض ػػباً ومػ ػػا فعرت ػػأ أم ػػي ل ػػيس ب قػ ػػؿ شػ ػ ناً من ػػأم اان ػػت نظ ػ ػراتهـ
موشومة بالغضب ا نني قمت بصعؿ ينقص شرفي..
مػػع أف ق ػراري اػػاف معتمػػدًا قبػػؿ أف أتلػػدث إلػػيهـم ف نػػا عنيػػدة عنػػدما أضػػع لػػي
ك ػػدفاً ك أتن ػػازؿ عن ػػأ لتػ ػػل ل ػػو ارصن ػػي الالي ػػرم إك فػ ػػي لال ػػة وال ػػدة وكػ ػػي إف
واجهني ألدكـ بلجة تجعؿ مف كدفي نقاًا في لقي.
أ ػػذوا ق اربػػة أشػػهر بػػيف التهديػػد والوعيػػد لاػػف اللاايػػة لػػـ تامػػؿ ناػػؼ العػػاـ
لتل اقتنعوا بها بعد أف أابح األمر اعقد أضعأ عرل ادري.
لـ يلراوا عريأ ألنأ يزيدني شرفًام ولـ ياف ذلؾ وفًا مف اهلل...
بػػؿ ألنهػػـ ي تبئػػوف رػػؼ تناقضػػات تليػػر الغضػػبم رػػؼ جهػػات تجهػػؿ الصػػائز
بها.
إمػػا جهػػة تنظػػر ل نلػػل التػػي ك تضػػع عرػػل وجههػػا لطػػا ً ب نهػػا عػػاكرة اوامػػا
جهة أ ر تنظر ل نلل التي ك تاشؼ عف وجهها ب نها مت رصة.
نلف أضعنا بؿ الاواب يا شامخ وا ننا فقدنا أباارنا التي نر بها..
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 لانؾ تعرميف أف ذلؾ شي ومػا نلػف عريػأ شػي آ ػرم تػع لمػيف أف اللػب فػيد توركـ جريمة لدكا الموت!..
 وأنا ألبؾ لتل الموت. كهػػأ أنػػت عنيػػدة جػػداً .عنيػػدة لرلػػد الػػذي جعرػػؾ تاػػنعيف بػػدا رؾ أنلػػل تصاػػربالهجرة كرباً..؟
 -ادقني

فعرها فقط أنتظر الصراة المنا بة.

 كؿ جننت يا مو؟ نلف نانع موتنا ب يدينا. أفضؿ مف أف يانعول كـ ب لااـ ك مر ل لهػا ولػـ ي ػتطيعوا أف ينزلوكػا عرػلشػػاطا اإلقنػػاع تشػػبأ ترػػؾ اللرقػػات اللديػػدة التػػي امػػت ت بهػػا لػػدود أ ارضػػيهـ
دوف وجأ لؽ إك مف أجؿ الرلبات.
ألـ أقؿ لؾ أننا في قاع يبيح ما تشا م واذلؾ يلرـ ما تشا ..؟
 الم لة لي ت بهذل الب اطة ..ألـ تصاري ب وطاننا؟م ػػاذا ػػنصعؿ بهوياتنػ ػػا.؟ به ػػذل األ ػ ػػما الت ػػي رافقتنػ ػػا ط ػػويرً منػ ػػذ مجيئن ػػا إلػ ػػل
األرض ولتل آ ر العمر.؟
 اجتالتني فارة....م ػػا أري ػػؾ أف نتا ػػؿ بػ ػ الر م ػػف قن ػػاة إعرمي ػػة ون ػػدعو مجموع ػػة م ػػف الا ػػلؼ
الم ترصةم ن بركـ أننا أولل عطا ..
ػ بركـ بػ نني أنلػػل فاعرػػة لر يػػرم وأنػػت رجػػؿ أمضػػل لياتػػأ بالتبرعػػات لتػػل
قرر ا ف أف يتبرع بهويتأ لمف يلتاج إلل ذلؾ..
لـ إف األمر ك يقتار عرل ذلؾ فقطم بؿ الهوية واك ـ أيضًا..
43

وأف ذلػ ػػؾ لػ ػػيس إك مػ ػػف أجػ ػػؿ أف نامػ ػػؿ م ػ ػػيرة العطػ ػػا فػ ػػي تاري نػ ػػا الممترػ ػػا
بال يرات واللب لهذل البرد.
 كؿ تادقيف..؟ أشعر أنني اقتربت مػف مرلرػة أجهػؿ ماػيركام ك أنتظػر منهػاشيئاً واؾ ولف أندـ عرل شي ليرؾ.
 إذاً تنتظرني لانؾ لف تندـ أبداً ألنني أ برتؾ قبؿ عاـ وانؼ :أني ملرمػةعرل جميع رجاؿ األرض إف لـ أاف لؾ!
 لتػػل اواف اػػنؼ طربػػي كػػذا ف ػػي قائمػػة الرلبػػات األنانيػػةم ك يهػػـ ..المه ػػـ أفتق مي لي عرل لرمتؾ إك لي.
 لقػػد أق ػػمت عرػػل نص ػػي الي ػ ًارم وأق ػػـ لػػؾ بال ػػذي رقنػػي وجعرن ػػي قػػادرة عر ػػلالتبرع بهويتي وش ار قربؾ لتل اواف ااف بمرييف األرض وال ما .
 إي ػػاؾ أف تصا ػػري بالل ػػديث مع ػػي ع ػػف الم ػػاؿ أارك ػػأ ..لق ػػد أ ب ػػرت اليػ ػ ًار أنن ػػيأاركأ.
 لػػف أ ػ لؾ عػػف ال ػػبب فإجابتػػؾ ػػتاوف امػػا عهػػدتؾ "أنػػت لػػـ تػػدعي فػػي قربػػيمت عًا للب األشيا

واؾ".

 وربم ػػا ألنن ػػي أفض ػػؿ أف أفت ػػرش قطع ػػة لا ػػير عر ػػل أف أ ػػتر ي ف ػػوؽ أريا ػػةإيطالية.
 شامخ!. ماذا؟ أ برني عف أالر موقؼ ألار فضولؾ ألف تعرؼ عنػأ شػيئًا منػذ التقيتػؾ ولتػلا ف!.
44

 ماذا تريديف مف رجؿ ب يط؟رجؿ ي ابؽ األياـ قبؿ أف تالر في وجهأ التجاعيد ويم ل الشلوب.؟!
رجؿ يعار الصوح المتبقي في عربة األياـ.
يا ػرل اػػؿ اللاايػػات الب ػػيط وي ػػاف أبجػػديات لػػـ تق ػ أر بعػػد ..ي تبػػا عػػف اللػػب
بأ ياتب عف ألواف طصولتأ المجردة مف الصرح ويرونها بقرـ رااص..
يلػب جارتػػأ العجػػوز ويلػػاوؿ اك تصػػا فػػي ف ارشػػأ عػػف أعيػػنهـ لتػػل ك يوقظػػول
قبؿ ارة العار ألنأ ضرب طصؿ االب الدااف.
يباػػي ألنهػػـ اتجه ػوا إلػػل ملطػػة فػػي المدينػػة دوف أف ي ذونػػأ معهػػـ ويضػػلؾ
ألنأ أبااكـ ل رة عريأ!
ماذا تريديف مف رجؿ تربص اللزف في طريقػأ لتػل أاػبح ك يػر الوجػول مػف
لولأ.؟
مػػاذا تريػػديف مػػف رجػػؿ أجهضػػأ الباػػا وكػػو ك زاؿ يلمػػؿ جنػػيف الاػػبر والػػدمع
دوف أف يتذمر.؟
 ل ت طماعة ف نا ك أريد الالير..ألتاج لشي والد "أعطني إيال و ذ البقية لؾ" ف نا ك أريد وال...
 ما كو.؟ أنت!.. لػػف ي ػػمع لشػػصتي مػػف بعػػدؾ لػػديث عػػف اللػػب ولػػف أتقػػوس عرػػل اػػر ألػػلليرؾ.
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لػػف أرفػػع باصػػي جديرػػة ليػػر ترػػؾ الشػػق ار التػػي ت ػرتطـ باػػل ار وجنتيػػؾ م بئػػة
رصها عينيؾ ومر اي لف يجرس في لضني مف بعدؾ مرااً.
ولف أ ؿ الدؼ إك عف ترؾ التي اتبت لي أنني ااف في اؿ األمااف.
وأنني رالؿ إلل اؿ المرالؿ.
وأنني عابر لاؿ ترؾ المعابر.
لػف أق ػػـ امػا فعرػػتم لاننػي ػ تمنل المػػوت كبػة مػػف اهلل عنػدما أفاػػر أف أاػػوف
لغيػػرؾ ف نػػا رجػػؿ ك يبػػاح مػػف بعػػدؾ أبػػداً إك لقب ػرل وك أ ػػتطيع أف ألصػػر لػػأ أف
أرال مع أنلل ليرؾ.
أقرأت رواية اللب في عيني يا مو.؟
 ااف لها لرؼ كادئ جداًم ك أ تطيع أف أناؿ اكرتوا منأ. كذل الرفرفة التي قادتها ب جنلتي ترؾ.تناتيف ..إذًا أنت تمرايف األجنلةم لانػؾ ك ترتػويف ألنػؾ ك تطيػريف وتاتصػيف
بالرفرفة.
 عرمت أف ذلؾ يلدث لذلؾ أ برتني عنأ مف قبؿم أليس اذلؾ.؟-

جيبؾ إف لارت عرل إجابة ؤالي الذي طرلتأ عريؾ الي ًار:

 أي ؤاؿ؟ كؿ أنا مجنوف لقًا.؟ لانني لـ أجبؾ. وأنا لـ أجبؾ أيضًا. ألتاج أف أ مع إجابتؾ ألنني أريد أف أل ـ أم ًار.46

 بماذا تصاريف.؟ بؾ!. إذًا مف أشرات معي..؟ -ك شي

و أنني ألتاج أف أعرؼ رؾ العميؽ..

رؾ الذي أركؽ لدوديم ك أعرؼ ايؼ يلدث لي اؿ كذا معؾ!
أنا الم جونة المقيدة.
وأنا القاضي اللاامة.
وأنت المتهـ المذنب البري .
ك أريد أف أنتهي منؾ وك أ تطيع اكبتدا بؾ
أ اؼ عريؾم ولؾم ومنؾ.
أ اؼ عريؾ مف جصاؼ يقتؿ ظم اللب إف شرع الغياب أبوابأ.
وأ اؼ لؾ ألف اللب لـ يترؾ بؾ م الة إك ولشػاكام لتػل إنػؾ لػـ تعػد تميػز
بيف ال وؼ واكلتياج....
وأ ػاؼ منػؾ إف أنهيػت كػذل الماالمػة بغيػاب مصػاجام لينهػا ػتنزع رولػي عػف
ج دي.
 أنت مف يانع لي مف ضو الشمس ريا أـ ك تبػور ..مػا بػؾ ا ف أاػبلتتهراينها والدة والدة.؟!
 ألنني أريد أف أرلؿ ا ف قبؿ لد. -لينـ الرليؿ يا مو.
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ر ..ياوف اؿ شػي أفضػؿ ممػا اػاف عريػأ ػابقًا
انتظري قري ً

ػتنتهي مرمػح

األرؽ بنا وتملل آلار اكنتظار المروث بالجصا .
مررػػت أذ الغيػػابم وارتويػػت مػػف لعبػػة اك تبػػا بػػيف المقػػاكي والمطػػاعـ ا ػ نني
لص يبلث فػي وجػول العػابريف عػف مرجػ يؤويػأ مررػت قيػوداً تقتػؿ اػؿ ألرمػي
المعتقة باللياة مررت التناقضات المريبة في اؿ شي ب عينهـ..
ألتاج أف أبتعد عف كنا ألتطهر مف قذارة الشاوؾ واألوكاـ.
 أي شاوؾ يا مو.؟ أنت ك تعرـ عنها يا شامخ وأنا ك أريد أف ألمرؾ تصاكة ألاديلهـ.كذل األلداث اعتدت عريها وكي لي ت األولػل ..فقبػؿ أف أعرفػؾ وذلػؾ يلػدث
مع ػػي ..قػ ػػد لػ ػػدلت قبػ ػػؿ أ ػ ػػبوع مػ ػػف ا ف لتػ ػػل أننػ ػػي اعتػ ػػدت عرػ ػػل المشػ ػػهد
واللديث....
تد ؿ عري أمي بغضب طائش ألنني أتلدث مع إلد اديقاتي..
لـ تصتش كاتصي دوف أف تنطؽ بلرؼ إك ار ات باكتةم تبلػث وك تجػد شػيئاً
فتعيد اكتااؿ بآ ر رقـ دوف أف تجد جوابًا إك اوت اديقتي.
 الرج ػػؿ واألنل ػػل ي رق ػػاف ف ػػي روح وال ػػدة ل ػػيف يرتقي ػػافم أن ػػت تتل ػػدليف وا نػ ػؾترويف قاة لي لانها با ترؼ لوف والد:
كػػو أننػػي والاػػمت ملاربػػافم اػػؿ منػػا يلمػػؿ ػػرلًا وقنابػػؿ يدويػػة وأكرػػي كػػـ
ال اػ ػػـ ..يريػ ػػدوف أف يناػ ػػتوا للػ ػػديث ولػ ػػو بارمػ ػػات ب ػ ػػيطة عػ ػػف مػ ػػا ي ػ ػػاف
جوفيم والااتب ولدل ك ي ؿ عما في دا رأ..
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فهو يصضؿ أف يادر في لقػأ لامػًا بال ػجف مئػة عػاـ عرػل أف يعػرؼ مػا فػي
دا رػػأ يلمػػؿ ػ اًر فػػي ذاارتػػأ – لػػـ ياػػف لرلريػػة وك شػػعا اًر لر ػػرـ – كػػو ػػر
ياافح مف أجؿ أف ك يعرفأ ألد..
 وما رؾ..؟ عيناؾ يا مو.ما انت أظف أف ذلؾ يلدث لي يومػًا مػف األيػاـم لػـ أ ػابؽ الليػاة وأنػا لػافي
القدميف مف أجؿ أنلل إك أنت ..لـ أترؾ رصي اؿ ما أمرؾ:
وطني
وج دي
أرضي
و نيني إك بعد أف أشعرت لورة الغرؽ بؾ.
م ػػا ع ػػدت أعر ػػـ ش ػػيئًا ع ػػف م ػػا أن ػػا فاع ػػؿ إك أف ارتط ػػاـ ش ػػهب الل ػػب وني ػػازؾ
الجنوف باتت تقتؿ الهدو في أرضي.
-

بئني فيؾ عني ف نت لي مرذ وأنا كاربة مني إليؾ.

 التضنتؾ اطصرة لـ تبرغ العاشػرة بعػد وعانقتػؾ اشػيخ أنتظػر أ ػال ػتيف عامػاًبعد الصراؽ أ صيت دمعي قبؿ أف يبرػؿ أر ػؾ ارجػؿ أمضػل لياتػأ فػي الباديػة:
يرلؿ في الاباح م ابقًا لرزمف وفًا مف أف ياؿ ليجد الما قد جؼ..
لمرتؾ عرل ادري اوالد أكدال اهلل رولؾ بعد نيف عقـ بائ ة.
 أنت اؿ المرجا ..ولاف ماذا عف والدي يا شامخ!. ماذا عنأ.؟49

 أنت ك تعرفأ جيدًا كو مت رط وعنيد أالر مما تتاور..أ شل أف يجتاح قربأ اللقد فر يبعد عف ذاارتأ بؿ اكنقاـ منؾ.
 وأنت.؟أك ت افيف عرل نص ؾ يا مو؟
نلف مرتبطاف بذات الماير وأنا أ برتػؾ إف انػت تشػعريف بػ ف طػوة ػنقوـ
بها تانع لؾ ولو قطرة مف الندـ أفضؿ اكن لاب عف تنصيذكا ا ف.
 ك أعرـ يا شامخ ..تصاري معرؽ ب شيا اليرة ولير مرتبة. ما الذي جعرؾ تطوفيف لانات القرؽ بعد أف انعت لؾ منزكً مف الهرب؟ أنػػا لػػـ أاػػنعأ بػػؿ الػػزمف كػػو الػػذي جردنػػي مػػف لػػوف الرضػػل ليجعرنػػي ألص ػػووأ تيقظ عرل انؼ ال وؼ.
 لانؾ معي يا مو!. كؿ رأيت ايؼ أابلنا ا ف..؟تارة أقوـ بإقناعؾ وتارة أ ر أنت مف يلاوؿ إقناعي.
 أنا ك ألاوؿ إرضا لروري وك أطرب شيئًامتعرمػػيف بػ نني رضػػيت بػػؾ دوف أف أعػػرؼ عنػػؾ شػػيئاً ودوف أف أ ػ لؾ عػػف أي
رجؿ آ ر..
 دعنا مف كذا اللديث ا ف ف نا متوترة قبؿ أف نتلدث فيأ. متوترة..؟ما بؾ أ بريني ..انت أشعر أف كنالؾ أم اًر ك أعرفأ. ك شي ي تلؽ الذار فقط اديقتي "وئاـ". ونلف ك ننتأ مف كذل الاديقة لتل ا ف؟ وبعد اؿ كذل ال نيف.؟51

 كؿ تادؽ أنها عرل عرقة بشاب عربي التقتأ في ملؿ ل زيا قبؿ أياـ!. لانها متزوجة!. كػ ػػذا مػ ػػا جعرنػ ػػي أاػ ػػاب بالػ ػػذعر أف زوجهػ ػػا عرػ ػػؽ عرػ ػػل جػ ػػدار منزلهػ ػػا اػ ػػؿاألمنياتم في اؿ م ا يلقؽ لها والدة.
 ولماذا تصعؿ ذلؾ إذاً.؟ بعد أف واجهتها ب هاـ األ ئرة قالت:أعرـ أف زوجي وأعرـ أنأ يلبني لانني ك أشعر تجاكأ ب ي مشاعر.
ك أشعر إك أنأ اائف يراع أمامي مف أجؿ شهوتأ.
في أوقات رلبتأ تولد بأ ألا يس الرجو إلي
وفي بقية األوقات يت ذ الرليؿ م رجاً لأ بلجة العمؿ واألادقا ..
 ك يجب أف ت تمر فيما تصعرأ يا مو. تلػػدلت معه ػػا ولض ػػبت عريه ػػا اليػ ػ ًار اان ػػت ت ػ ر م ػػف ا ػػؿ ارم ػػة أقوله ػػا له ػػابإجابة عقيمة لتل أنها أشعرتني بلماقتي وأف أللؽ لها فيما تقوـ بأ!.
 ماذا؟ كؿ تمنلينها العذر فيما تصعؿ؟ لـ أقؿ ذلؾ لانها تتلدث عف أشيا ك أ تطيع واصها لؾ..كػي تتلػدث عػف عمهػا الػذي زوجهػا برجػؿ قريػب لػـ تاػف تريػدل وك ت ػتطيع أف
تارخ بػ عرل اػوتها اػاف لهػا لػؽ الػرفض والقبػوؿ لانهػا لػـ تنػؿ منػأ شػيئًا..
كػػي ك تطالػػب ب ػػالالير لتػػل بعػػد أف ارتبط ػػت بػػأ ت ػ ؿ فق ػػط عػػف إ ل ػػاس
ي اف جوفها ك تريػد أاػواب شػمع مضػيئة وك تريػد عشػا ً فػي مطعػـ فػا ر وك
تريد عقد ماس يبهر الن ا وك تريد تذارة صر لدولة أوروبية..
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اؿ ما تريدل "إل ا ًا" ..إل ا ًا ك أالر.
 إذاً ايؼ تقوؿ لؾ أنأ يلبها.؟ كو يلبها اج د ك يلبها اروح.نلف الن ا ك نشعر بنصس شعوراـ دائماً ك نباي عرل ما يباياـ دائماً.
ك نشاو.
ك نتارـ وك نتذمر اما تظنوف
لاننا نصعؿ ذلؾ ألياناً وفي لالة والدة فقط..
إذا ضاقت بنا ال بؿ وأوادت األبواب في وجوكنا.
إف ااف كنالؾ ر عميؽ في جػوؼ إلػدانا :نلتػاج لرجػؿ أالػر عمقػًا مػف أجػؿ
الواوؿ إليأ.
 لاف ذلؾ ب امرأ ك يشصع لها ما تقوـ بأ وأريػدؾ أف تقطعػي اػؿ لبػاؿ الواػؿبينؾ وبينها!.
 كػػؿ جننػػت.؟ أنػػا ووئػػاـ ولػػدنا فػػي نصػػس األ ػػبوع وفػػي نصػػس الماػػاف لػػـ نهجػػربعضنا مذ رقنا.
 أنػػا لػػف أعيػػد ارمػػي يػػا ػػمو اقطعػػي اػػؿ لبػػاؿ الواػػؿ دوف أف ت ػػتمري فػػيالجداؿ!.
 أنػػت مػػف اػػاف يقػػوؿ لػػي ك تهربػػي عػػف المشػػارت بػػؿ واجهيهػػا لتػػل تاػػريفإلل لؿ يعالجها.
ك ػػي تتػ ػ لر اليػ ػ ًار ل ػػو وج ػػدت أل ػػدًا ي ػػتطيع الل ػػديث ليقنعه ػػا
الاغر فهي تلبها الي ًار و تنات إليها أنا مت ادة.
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تا ػػؿ ب ته ػػا

يا شامخ ..ك تلؿ األمور بهػذل الطريقػة مػاذا لػو اانػت فػي موقصهػا أنلػل عرػل
عرقة بؾ كؿ ترفع عينيؾ عنها لتقوؿ:
ك ش ف لي بها..؟
 -بؿ

مزؽ ج دكا قطعة قطعة!.

 كهأ كنا أنت بنضجؾ وفارؾ المتلرر ..يا ملقؼ يا عاقؿ!..أيف لديلؾ عف بؿ العرج ل مراض المت ارة فاريًا..؟
أيف لديلؾ عف اللب والعار والصرؽ بينهما؟
أيف معادكت التجاكؿ التي انت ت مر بها فة التطرفات الدينية؟
ك شػػي ي ػػتلؽ اك ػػتغراب ربمػػا ن ػػيت أنػػؾ رجػػؿ شػػرقي :الغضػػب الطػػائش
ي ري في دمؾ لتل يصقدؾ بايرتؾ.....
ن يت أنؾ قد أ برتني أف الرجؿ الشرقي يعيش بغضبأ ك بقربأ.
ون يت أنؾ قد أ برتني أف الرجؿ الشرقي يباح لأ ما لرـ عرل مف لولأ.
انت أظف أنؾ تقوؿ لي "أنا ااتب أجيػد و ػيرة اإلقنػاع دعينػي أتلػدث معهػا
ربما أنجح في ذلؾ".
 لانني لف أدنس اوتي أو معي ب نلل اهذل. مػػا الػػذي جػػر يػػا شػػامخ.؟ أن ػػيت الجمرػػة التػػي عرقتهػػا طػػويرً اعن ػواف لػػؾ فػػيبريدؾ:
"ارما اانت يانة األنلل عظيمة ااف الوجع الذي ي انها أعظـ".
 -ك ترلميني عرل فعؿ شي ك أريدل يا مو.
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 ل ػػف أجب ػػرؾ لا ػػف ت ػػذار أن ػػؾ ق ػػد تنق ػػذكا م ػػف ض ػػياع لتم ػػي ق ػػد ت رجه ػػا م ػػفاومعة القذارة التي دن ت قدميها فيها.
 أنا ك أمرؾ ارة أقذفها في جوؼ البلر يا مو أل رج منأ ذنوبها. -امػػا تشػػا

ر تتاػػا عريػػأ ف ػػي كػػذل اللي ػػاة
لا ػػف تػػذار دائم ػًا أنه ػػا ك تمرػػؾ رجػ ػ ً

ليانع لها درب اللؽ مف تظف يرشدكا؟
اجتػازت المرلرػة اللانويػة مػع فتيػات طائشػات لاػؿ والػدة مػنهف ػائؽ ػػاص
أقػػرب اػػديقاتها " ػػهل" اان ػػت تمرػػؾ لػػرث كواتػػؼ ..ك أل ػػد مػػف أكرهػػا يعر ػػـ
بذلؾ ت رؽ ألؼ عذر في قائمة العػودة إلػل البيػت كػي لػـ تتجػأ إلػل الجامعػة
امػ ػػا أ ب ػ ػرتهـ ولػ ػػـ تت ػ ػ ر فػ ػػي الطريػ ػػؽ ألنهػ ػػا قامػ ػػت بإياػ ػػاؿ اػ ػػديقتها إلػ ػػل
منزلهػػا ..لػػـ ياػػف معػػدلها الجػػامعي فػػي الم ػػتو األوؿ " "4.5امػػا أ بػرتهـ ولػػـ
تاف متعبة بعد وقوع المشارة..
 أي مشارة؟ مشارتها التي اانت بباً لاؿ ضياعها ا ف..اان ػػت تري ػػد ال ػػروج م ػػف الجامع ػػة ول ػػـ ت ب ػػرف ع ػػف ال ػػبب قال ػػت ػػاعديني
فقط...
ظ ننت أنها ملرجة مف أمر ما فاتارت ب ػائؽ ػاص ليقرهػا ..لػـ أتاػور أنهػا
تر ـ لها م ا ًار آ ر.
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بعػػد أف رجػػت مػػف الجامعػػة اتجهػػت إلػػل ألػػد الم اراػػز الت ػػويقية ووقصػػت أمػػاـ
بوابتأ الرئي ية لدقائؽ لـ توقؼ جانب يارتها شاباً عشرينياً لتنػزؿ وتم ػؾ يػدل
متجهيف إلل مد ؿ المراز.
اان ػػت ق ػػد ات ػػذت ا ػػؿ ػػبؿ الل ػػرص ألنه ػػا ك تري ػػد أف تظه ػػر أم ػػاـ ا ػػديقها
العشريني أنها فتاة مت رصة..
ا ت ػػارت الما ػػاف األبع ػػد ع ػػف منزله ػػا ألنهػ ػػا ل ػػف تغط ػػي وجهه ػػا ف ػػي رفقت ػػأ بػ ػػؿ
تاتصي باللجاب مع إظهار ارة مف ارأ الغجرية.
بع ػػد أف أمنػ ػػت عر ػػل نص ػ ػػها وض ػػعت نقابهػ ػػا ولقيب ػػة جرػ ػػد لمػ ػ ار عرػ ػػل اتصهػ ػػا
النليػػؿ ..وفػػي طريقهمػػا لرػػد وؿ اػػاف ألػػد لػراس األمػػف ارجػًا كنتهػػا عمرػػأ
وبعد أف قطت عيناكا عريػأ و أرتػأ أمػاـ وجههػا لػـ ت ػتطع الاػمود ..اػر ت
بعػػد أف أيقنػػت ب نػػأ عرفهػػا جيػػدًا واجتمػػع بعػػض أاػػدقائأ عرػػل اػػوتها لانهػػا
ػػرعاف مػػا ا ػػتدارت لتتجػػأ إلػػل ػػيارة اػػديقها وكػػي تتو ػػرأ أف ي ػػرع ليرلر ػوا
عف المااف.
 لاف لارس األمف ابف جاركـ وأ ول يصار في التقدـ ل طبتها. أامري ..ماذا لدث؟ اانػػت تباػػي دوف أف ت ػػتطيع التصايػػر فػػي شػػي بػػيف اجتيػػاح ال ػػوؼ واػػصعةالاػػدمة اان ػػت عيناك ػػا ترتعشػػاف رعبػ ػًا م ػػف ماػػيركا ك ي ػػاف ذاارته ػػا ػػو
مرمػػح وجه ػػأ ف ػػي زي ػػأ األمن ػػي وك ػػو واقػػؼ أم ػػاـ المرا ػػز لتلمره ػػا إل ػػل مرم ػػح
وجهػػأ وكػػو واقػػؼ أمػػاـ البػػاب مػػع أ يػػأ ..اػػاف أ ػػول مغرم ػًا بهػػا لػػد الجنػػوف
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عشقها قبؿ أف يػر

اػرة والػدة مػف أر ػها لاػف لػديث والدتػأ العجػوز جعػؿ

اكلترؿ ي توطف قربأ..
ر أمػاـ منػزلهـ لتػل ت ػرج إلػػل الجامعػة وألنهػػا فتػرة الاػػباح
أاػبح يقػؼ طػػوي ً
وب يارتها ال ودا ..
اػػاف زجاجهػػا مظر ػرً بعػػازؿ رؤيػػة ..ومػػا إف يتلػػرؾ ال ػػائؽ لتػػل ترفػػع الغطػػا
عف وجهها لتق أر بينما كو وأ ول عرل ت كب تاـ لمتابعتها ..ي ػيراف رصهػا لتػل
يقصا أماـ الجامعة لـ تترجؿ افرة دوف أف تعرـ عنهما شيئاً..
بعد أف رآكا أ ول في المراز اتجأ إلل المنػزؿ م ػرعاً وأ بػرل عػف الػذي لػدث
ااف يلػؽ ب يػأ اليػ ًار فقػرر أف يت ارجػع عػف قػ اررل ويتراهػا فػي طرقهػا بعيػدًا عػف
اؿ اكرتباطات مضت أياـ لـ قط مغشياً عريأ ولـ يصؽ مػف ليبوبتػأ إك بعػد
شهر وناؼ ب بب ارتصاع ضغط الدـ..
أامػػؿ بضػػعة أيػػاـ فػػي وضػػع طبيعػػي لػػـ ػػا ت لالتػػأ الي ػ ًار لتػػل تػػوفي اػػاف
أ ول األاغر يعرـ باؿ ما لدث..
أايب بنوبة لضب لـ تجعرأ يتمالؾ أعاابأ لتل وقػؼ فػي ألػد الاػبالات
أمامها وراح يشتمها وي بركا أف ما لػدث أل يػأ اػاف ب ػببها لػـ تامػؿ طريقهػا
إل ػػل الجامع ػػة فع ػػادت إل ػػل ب ػػاب منزله ػػا وك ػػي ت ب ػػر وال ػػدتها أنه ػػا تش ػػعر بػ ػ لـ
يمنعها مف الذكاب...
أا ػ بلت بػػيف تصايػػر وت نيػػب بػػيف ل ػرة ووجػػع بػػيف ألػػـ و ػػوؼ ..وأالػػر مػػا
يش ػػغؿ بالهػ ػػا أف ألػ ػػدًا م ػػف أكرهػ ػػا اػ ػػاف ػ ػػيعرـ ع ػػف ماػ ػػيبتها لاػ ػػف الماػ ػػيبة
األعظـ كي التي وقعت بعد أف ااف والدكا عائدًا إلػل المنػزؿ فا ػتوقصأ ال ػائؽ
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لي ب ػرل أف اب ػػف ج ػػاركـ ق ػػد تع ػػرض كبنتػػأ وا ػػرخ عريه ػػا ل ػػـ ي ػػتطع الا ػػعود
لي ػ لها عػػف شػػي فاتجػػأ إلػػل بػػاب الجػػار ليطرقػػأ لاػػؿ قوتػػأ لتػػل ػػرج اكبػػف
الغاضػب ليترقػل اػصعة قهػػر مػف الرجػؿ الػػذي طالمػا اعتبػرل والػػدًا لػأ ..لػـ يتصػػول
بلرؼ و أنأ نظر إلل عيني والدكا لـ ااتصل بجمرة عقيمة قالها:
"لػػف أنتظػػر اكلت ػراـ مػػف أب لػػـ يعرػػـ ابنتػػأ الشػػرؼ ابنتػػأ التػػي تعرمػػت ايػػؼ
ت ير في طرؽ ال اقطات" بال والدكا بعػد أف مضػل إلػل منزلػأ د رػأ متجهػًا
إلػػل لجرتهػػا ..فػػتح البػػاب ليجػػدكا تضػػلؾ مم ػػاة كاتصهػػا وقػػؼ ينظػػر إليهػػا
اامتاً لتل انهاؿ عريها ضرباً تعالت منأ رائلة ال يبة واكنا ار.
أاػ ػػبح الماػ ػػاف ممترئ ػ ػًا ب ػ ػ لواف اكنه ػ ػزاـ والباػ ػػا  ..ك شػ ػػي ياصػ ػػي يبػ ػػة رجػ ػػؿ
أمضػل لياتػػأ مػػف أجػؿ ابنتػػأ وك شػػي ياػؼ ابنػػة لػػـ تػتعرـ إك أف تص ػػد ف ػػر
أبيها..
تراتأ يارخ لضبًا بعد أف ضربها ب ياط مف الهػر لتػل انتهػل ولػادرم وبعػد
أف مضػػت عرػػل ذلػػؾ لرلػػة أيػػاـ اتجهػػت إلػػل لجرتػػأ ..د رػػت إلػػل كنػػاؾ وكػػي
تقوؿ :لـ أقؿ لؾ ياصي ولـ أتو رؾ أف تتوقػؼ عػف ضػربيم لاػف أتيػت أل بػرؾ
أنؾ أنت مف جعرني أفعؿ ذلؾ ..تظف أف اللػب مػاكً وتظػف أف الليػاة واألمػاف
ماكً تظف أف األبنا ماكً وتظف أف الماؿ يانع لنا المعجزات!..
أنػا ك ألتػػاج المػػاؿ ..ألتاجػػؾ أنػػت ألتػػاج اػدرؾ ألباػػي عريػػأ وأنػػا أقػػوؿ لػػؾ
ألبؾ..
أيف أنت..؟ متل آ ر مرة جر ت فيها معي لت لني عما ألتاجأ؟
متل آ ر مرة قبرت جبيني وأنت تضمني إليؾ؟
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تراتنػ ػػي أاػ ػػارع الليػ ػػاة ألر مػ ػػاذا يصعػ ػػؿ آبػ ػػا اػ ػػديقاتي وجئػ ػػت إلػ ػػي بمالػ ػػؾ
فقط!..
كؿ تعرؼ معنل أف تاوف أبًا.؟ ك يعني ذلؾ الماؿ ليس الماؿ أبدًا..
لادرت أمامأ والدمع عااصة جا ت بها فاوؿ الل رة..
مضػت األيػاـ لػـ زوجهػا بػ وؿ رجػؿ تقػدـ إليهػا دوف أف يعػود إلػل موافقتهػا وكػػا
كي باقية معأ ألنها ت شػل أف يقػاؿ عنهػا مطرقػة كػي ت ونػأ ا ف ألف والػدكا
قد اف اللؽ الذي اتبتأ لها اللياة..
 ما انت أظف أنها ت صي اؿ كػذا األلػـ فػي رولهػا انػت أ ػمعها تضػلؾ اليػ اًرعندما تزورؾ.
 -األنلػػل تضػػلؾ الي ػ اًر ألنهػػا تلػػاوؿ قتػػؿ جنػػود الشػػصقة فػػي وجػػول ا

ػريف لػػيس

ألنها عيدة لقًا إف انت ت اعدكا فتذار أف اهلل ك ين ل لؾ ذلؾ.
 أنػػا أا ػرل أف أرفػػض لػػؾ طرب ػًا لاننػػي قػػد عبػػرت ولػػؿ ال ػػوؼ وك أريػػد أف تطبػػعقدماي بأ..
لتل مراكقتي لـ تاف شبيهة بهـ يا مو لماذا لـ تصاري بي؟
لمػػاذا لػػـ ي ػػاف فػػي ذاارتػػؾ أننػػي رجػػؿ قػػد يشػػبأ زوجهػػا الػػذي ك يلمػػؿ عقػػداً..
الذي تضاجعأ ألنها فقط ت شل أف يقاؿ عنها مطرقة..؟
لماذا لـ ت افي عرل أعيننا مف باا قد يصقدكا البار..؟
لماذا لـ تظني بي و ؟
لماذا لـ تقولي أنها قد تغويني وت رب أشيائي بعد أف اانت مراًا لؾ ولدؾ؟
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 ألنأ ك ألد يػرلـ عرػل الطهػر والعصػاؼ ..اػؿ روح تصعػؿ ذلػؾ برلبتهػا وكػذا مػايجعؿ بيني وبيف التيارات الدينية ادامات....
أنني أقوؿ لهـ في ارة نرتقي بهػا "الشػرؼ ك يامػف فػي ارتػدا عبػا ة والعهػر ك
يتملؿ في قيادة يارة"..
نلف نمرؾ أج ادنا وعقولنا لـ ترلؿ في رة الجنوف بعد!.
 تبلليف عف عقؿ في اللب؟أيف عقولنا ونلف نتضجر مف واقعنا التعيس بعد أف انع لنا اؿ كذا..؟
أي ػػف ذكب ػػت عقولن ػػا عن ػػدما ان ػػا ن ػػترؿ ف ػػي ال ص ػػا م ػػا ً لنم ػػنح بعض ػػنا لق ػػا
دقائؽ..؟
أيف ذكبت عقولنا ونلف نامت عف لاار ي نقنػا عػاجزيف..؟ عػاجزيف لتػل
عف اكعت ارؼ أننا نلب!..
أيف ذكبت عقولنا لنصار أف نترؾ اؿ شي كنا ونرلؿ..؟
 إذاً أنت مف يدافع عنها..؟ كي لـ ترتاب جريمة لاف الم لة معرقة عرل عنؽ اللرص.كي لـ ترتاب جريمة بؿ زوجها دفع لمناً لصعرتأ اللمقا ..
الزواج ك يعني فراشاً ومتعة!..
ال ػػزواج انتم ػػا وامت ػػداد لطري ػػؽ البل ػػث ال ػػزواج ب ػػرد جدي ػػدة نا ػػعد به ػػا إل ػػل
ال ما .
 أنػػت الوليػػد الػػذي ت ػػتطيع أف تجعرنػػي أا ػرل األشػػيا التػػي انػػت ألبهػػا ..ليتػػؾتعرمني ايؼ أاركؾ!.
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 وكؿ تلضريف معي دروس ترؾ المادة؟ ماذا نطرؽ عريها..؟مادة تجريد العشاؽ.؟
 ك أعرػػـ ..مػػا أعمرػػأ جي ػػداً كػػو أننػػي ار ػػبة فيه ػػا منػػذ ا ف وك أريػػد أف أنج ػػحأبداً.
ك أ ػػتطيع أف أمض ػػي الم ػػا دوف أف أ ػػمع ا ػػوتؾ ي ػػا ش ػػامخ وك أري ػػد أف
أعيش إف انت ك ألت ؿ بمطر جنونؾ.
 أنػػت أيضػ ػاً تش ػػبهيف المط ػػر تمامػ ػاًم مل ػػؿ آ ػػر للظ ػػة ػػقط عرين ػػا فيه ػػا ونل ػػفنت رؿ مف شوارعنا امجرميف.
 يا مجرـ أنت ك تن ل!. انػ ػػت تقػ ػػوليف :كػ ػػذا الم ػ ػػا ممطػ ػػر والضػ ػػباب يلجػ ػػب الرؤيػ ػػة أ ػ ػػاؼ عريػ ػػؾال روج.
 لان ػػؾ ػػرعاف م ػػا ػ ػ لتني ع ػػف ق ػػدرتي عر ػػل البق ػػا ف ػػي المن ػػزؿ أل ب ػػرؾ أنن ػػيػ راؾ لتػػل لػػو اػػنع لػػي مػػوت مػػف اػػاعقة رعديػػة ..ربمػػا لينهػػا يػػدوف ذلػػؾ
الشارع با منا!...
أجبتني باوت مبلوح وأنت تقوؿ:
"في وطني يارـ العظما بعد موتهـ ا نهـ ك ي تلقوف اكلتصػا بإنجػازاتهـ إك
بعد أف ترلؿ أروالهـ إلل ال ما "!..
لينه ػػا توش ػػلت بعب ػػا ة يمرؤك ػػا المط ػػر و رج ػػت دوف أف أ ػػتجيب لتل ػػذيراتهـ
المتاررة.
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 لف أن ل أنؾ جئت بااية واذبت عري!. ايؼ عرفت ذلؾ.؟ تعمػػدت أف يبرػػؿ المطػػر ج ػػدؾ لتقػػولي لػػي أف مػػا اػػاف فػػي عينيػػؾ مػػف أل ػرل..وليس دمعاً ت رب مع الشوؽ .اانت عينؾ لم ار واأل ر أشد الم ار ًار..
اكرتجػػاؼ الػػذي اػػاف يرتػػدي اػػدرؾ لػػـ ياػػف بػػرداً مػػف الطقػػس فػػنلف جانػػب
مدفئة مف جمر ونا ًار تشعؿ الدؼ ..
لا ػػف ػػبؿ العن ػػاؽ ض ػػاقت ب ػػؾ ول ػػـ تج ػػدي مػ ػ و ي ػػانؾ ا ػػدري ػػو ك ػػذل
الليرة..
بئتػؾ عرػل اػػدري وأنػا أقػػوؿ اكػدئي ..لتػػل ػمعت شػػهقة باػا

ػػقطت دوف

أف تشعري بانتباكي.
نظرت إليؾ وأنا أقوؿ:
يبدو أنؾ ك زلت تشعريف بالبرد.
 ياصي يا شامخ لماذا تبايني ا ف؟لماذا تت رؽ بي ألااف األم يات الماضية.؟
 ألف ما يمضي ك يعود أبداً ..وما يعود ك يلمؿ معأ ناهة ما مضل!.. ليس ا ف أرجوؾ لـ ين وا ما لاؿ بعد لقائنا األ ير. وما الذي لاؿ؟ أشيا اليرة لـ أعد أفهمها..يبللػػوف رػػؼ اػػؿ اػػغيرة وابي ػرة وا نهػػا أاػػبلت لاايػػة مػػف واقػػع لعػػيف ك
زالت والدتي تتنات عرل لجرتي..
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أاػػبح األم ػػر شػػبيهًا بمنا ػػة ػػوؼ أق ػػؼ عريهػػا ألتج ػػرد مػػف الا ػػبر ف ا ػػافح
الباػػا بعػػد اػػؿ للظػػة تطػػوؼ ..ألػػؽ أف ذلػػؾ يلػػدث مػػف أجرػػي لاػػف إل ا ػػي
أابح كشًا جدًا..
ك تغضػػب يػػا شػػامخ ف نػػا ابنػػتهـ المدلرػػة ..وكػػي تشػػعر منػػذ زمػػف أف إل ا ػػي
متقرػػب جػػداً بػػيف الصػػرح معػػؾ والباػػا دوف ػػبب أمػػامهـ فػػي الػػزمف الػػذي اانػػت
تولػد فيػػأ ا ترفاتنػا بػػالرلـ مػػف اػؿ كػػذا لػػـ أاتصػي ..بػػؿ وجػػدت لػؾ اػػورة فػػي
لرفت ي وقرت لها أنؾ شقيؽ إلد الاػديقات "وئػاـ" وأنهػا ك ت ػتطيع ال ػروج
فطربت مني أف أانع لأ اعاة ميرد توضع عريها اورتأ.
نظرت إلي وكي تقوؿ:
مف قاؿ أنؾ وؼ ت رجيف؟
 ولماذا اؿ كاذ اللاار يا مو؟ ألنها عرل يقيف ب ف شيئًا ما يلدث لي وأني أ صي عنها أم ًار ما. كي والدتؾ وتشعر باؿ ما يلدث مف لولؾ. ماذا عنؾ؟ كؿ تظف أني قد أ صيت عنؾ شيئًا.؟ أنا أق أر ما في عينيؾم ك ت تطيعيف فعؿ ذلؾ معي..أ برتؾ قبؿ قريؿ عف أنها تلدلت إلي باؿ شي ألنا المطر..
وألننػػي ك أريػػد أف أ اػػنع لػػؾ ف ػًا مػػف جػػؿ ابت ػػمت وأنػػا أقػػوؿ لنص ػػي ليتػػؾ
تعرميف أنني أشعر بؾ.
 لانني قد أ طا يا شامخم أنا أنلل ول ت معاومة مف ال ط !.. األ طا ك تقترنا ال يبات كي التي تميتنا.62

لػػو أف األ طػػا تقتػػؿ لمػػا بقينػػا لتػػل ا ف أك تنظ ػريف إلػػل الػػذي يلػػدث مػػف
لولنا؟
أ طا تعرف أماـ الم ومجاكرة بال يبات المتتالية..
ي طػػا الاػػغير وي طػػا الابيػػر وي طػػا الضػػعيؼ والم ػػؤوؿ ويلمػػؿ الػػذنب
أبريػػا ك ش ػ ف لهػػـ دافعػػيف ليػػاتهـ لمن ػاً لهػػا لػػـ تن ػػل الوقػػائع ا ػ ف شػػيئاً لػػـ
ياف.
 أشعر أننا نعيش في لرقات مف إنتاج درامي!. اللياة لـ تنتأم واللرقة األ يرة مف م ر ؿ العلرات لـ تعرض بعد..نلاوؿ الي ًار أف نمنع ذلؾ....
ما رأيؾ أف تقومي بم ار رة الجهة الم ؤولة اي ك تبلها؟
 إف ااف يلدث لي ملؿ الذي لدث في أبريؿ فر ب س. وماذا لدث؟ يقػػاؿ أف كنػػاؾ فتػػاة يتيمػػة اانػػت تلتػػاج إلػػل المػػاؿ لانهػػا تريػػدل لػػركً دوف أفك
ت ػػرؽ أو تغن ػػي با ػػوتها الجمي ػػؿ ..تعاطص ػػت معه ػػا ا ػػديقها ل ػػـ أعطته ػػا م ػػا ً
ياصي لصترة زمنيم وفي أبريؿ تلديداً اتجهت إلل أابر بنؾ يمرؾ الماؿ..
قالت لمدير المراز بػ ف اػؿ شػ ص كنػاؾ ي ػتطيع أف يمرػؾ مريونػاً ػرؿ أيػاـ
قريرة!..
أد رها إلل ماتبأ ال اص وكو ي لها ايؼ؟
قالػػت لػػف أ بػػرؾ إك بشػػرطيف أف تػػدفع لػػي عش ػرة آكؼ لػػـ تنتظػػر لعش ػرة أيػػاـ
بعػػدكا أ برتػػأ أنػػأ قػػادر عرػػل الواػػوؿ إليهػػا وتلديػػد ماانهػػا فػػي لػػاؿ ت رصهػػا
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ك اػػي يت اػػدوا مػػف مقػػر
عػػف الوقػػت الملػػدد وطربػػت منػػأ أف ير ػػؿ معهػػا رجػػا ً
إقامتها الذي ت اف فيأ.
منلها ما تريد و رجت لتتجأ إلل بنؾ آ ر ..لتػل زارت البنػوؾ ارهػام بعػد أف
ااتمرػػت العش ػرة أيػػاـ تزالم ػوا عرػػل منزلهػػا اػػؿ ش ػ ص يبلػػث عػػف ال ػػر الػػذي
يعؿ مف نايبأ اؿ كذا الل ار .
طرق ػوا البػػاب فصتلػػت لهػػـم ابت ػػمت وكػػي تقػػوؿ :اػػؿ مػػا بػػاألمر أف تصعر ػوا امػػا
فعرػػت أنػػا وتقول ػوا امػػا قرػػت أنػػا لػػـ ك تن ػوا أف إلبريػػؿ الجميػػؿ ذاػػر

ػػنوية

يلتص ػػؿ به ػػا المتم ػػردوف ..وقب ػػؿ أف تم ػػنلهـ الل ػػؽ ف ػػي أف يقولػ ػوا لرفػ ػاً وال ػػداً
أوادت الباب وتراتهـ في فوضل الغضب ياارعوف اكنتظار.
 كؿ تظنيف أنهـ تراوكا في لاؿ بيرها.؟ الراوص كـ أطوؿ البشر أعما ًار قػد تاػوف نائمػة رػؼ القضػباف وقػد تتاػصحاتب العرـ في دولة ك يوجد بها ماد عرني لرمشاعر.
 بالمنا ػػبة ..طالمػػا أننػػا نتلػػدث عػػف الاتػػبم كػػؿ تشػػارؾ كػػذا العػػاـ؟ معػػرضالاتاب يقاـ بعد عدة أياـ.
 -في ار اللاليف

رجـ بتهـ إف ػاد المجتمػع امػا فعرػوا معػي قػديماًم الغريػب فػي

األمػ ػػر أنػ ػػؾ لػ ػػـ تطربػ ػػي لتػ ػػل ا ف أف أاتػ ػػب لػ ػػؾ قائمػ ػػة ب ػ ػػما الاتػ ػػب التػ ػػي
أرشلها لؾ.
 لـ أنسم انت أ تاج أف تصعؿ شيئاً دوف أف أطربأ منػؾ لاػف ك فائػدةم رشػح لػياتابيف.
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 المش ػػارة ك تام ػػف ف ػػي الات ػػب ي ػػا ػػموم المش ػػارة ف ػػي أنن ػػا ك نري ػػد القػ ػ ار ة وكاكاتشاؼ.
 ك تاف معقدًا وتاعب الم ائؿ فقط امنلني ا ـ اتاب والد ا ف. إذاً ابللػػي ع ػػف التن ػػيؽ الجمي ػػؿ وا ػػورة الااتػػب الو ػػيـ واػػصقي إعجابػ ػاً بم ػػاياتبأ قبؿ أف تقرئيأ!.
 -ك يعجبني أ روب

ريتؾ!

 وك يعجبني ردا األدبا التناػريم اػ نهـ اجتمعػوا فػي لصرػة تناريػة ك يريػد ألػدمػػنهـ أف ينظػػر إلػػل ا

ػػر ليعػػرؼ مرملػػأ ..ماػػف ممترػػا بالضػػجي والنػػاسم

لاف رولة فارلة مف األدبا ..
ا تاري الم افة..
كنالؾ فرؽ ابير بيف لب األدب ولب امتهاف األدب.
كنالؾ فرؽ ابير بيف األديب والم ت دب!.
لتػػل أنػػت تلبػػيف الرغػػة العربيػػة الصاػػللم وتلبػػيف الق ػ ار ة لاػػف ذلػػؾ ك ياػػنع
منؾ أديبةم كزلت بلاجة الق ار ة أالر..
ق ػ ار ة ا ػػؿ أنػ ػواع الاتػػبم ك ػػذل الصاػ ػرة ك ت ػػمـ ذاارت ػػؾ إنه ػػا تاػػنع له ػػا اللي ػػاة
ادقيني.
 كؿ كزلت ت افر مف أجؿ ش ار الاتب؟ وكػػؿ أكـ إف أ برتػػؾ أننػػي أشػػعر ببػػرود قاتػػؿم يجعػػؿ اػػؿ شػػي بػػي ك ينتظػػرالي ًار في وطنؾ كذا..؟
 ك تي سم فالشمس ك تشرؽ اؿ يوـ بذات وقتها الذي أشرقت فيأ في األمس.65

 ليس ي ًا لانأ ذبوؿم كو أشد ط ًار يا مو. لماذا تلوؿ الهرب مف أ ئرتي.؟لـ أ تعر مف اللياة شيئًا اي أنتظر عودتأ إلي الديلؾ!..
 كؿ أفهـ أف لديلي ديف في ذمة اللياة؟ بؿ ديف في ذمتؾ أنتف ك تتارـ عف الديف أبداً..أنت آ ر الذيف يجب عريهـ أف يتلدلوا عنأم أنت مف تراني ورلػؿ قبػؿ أربعػة
أعواـ وأنا عرل قيد الامت..؟
منػػذ أف اتاػػرت كػػذا الصجػػر وأنػػا أ ػػاير الػػزمف الػػذي تراتنػػي بػػأ فػػي آ ػػر عتبػػة
مف الموت.
تعبتػؾ فػي اػؿ ارمػػة قرتهػا إلػل أف توقصنػػا ب لاديلنػا عنػد كػػذا اللػد
اؿ ما قرنا أل تعرض معؾ اـ نلف بؤ ا

ػايرتؾ فػػي

كؿ رأيت ايؼ انا..؟

وايؼ أابلنا ا ف..؟
كؿ رأيت ايؼ ذبرت وعودؾ وعهودؾ؟
كػػؿ أريػػت اػػـ انػػا نطػػوي اػػصلات اللػػزف اػػذبًام فقػػط ألننػػا ن ػػاؼ مػػف الباػػا
ونلف ندفف ذاارتنا ببقايا الن ياف....
اانػػت أربعػػة أع ػواـ مػػف الل ػرة والوجػػع الملشػػو بالابريػػا م تغيػػرت فيهػػا أشػػيا
اليرة اليرة جدًا..
ربما أف اللمقا التي انعت لنص ها قب اًر مف اكنتظار والرفض وكي تقوؿ:
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لػػدًا قػػد أعػػرؼ شػػيئًا م ترص ػًا شػػي يعيػػد إلػػي روح اللػػب التػػي ك تعػػرؼ فػػي
ليابؾ إك أف تلتضر ..ك تعرؼ وجهػاً لرليػاة إك بعػد رؤيػة وجهػؾ وك ػبيرً
لرصرح إك اورؾ العقيمة مف الوجود..
منذ أف اتارت قبػؿ ػاعات وأنػا أتلػدث إليػؾم لػـ أبػيف لجػـ ضػعصي الػذي أنػا
لارقػػة فيػػأ فػػي اللقيقػػة ..لػػـ أجعرػػؾ تشػػعر ب ػ ف شػػيئاً قػػد تغيػػر بػػي منػػذ ليابػػؾ
لتػل بعػػد أف أتيػت ا ف ..ولػػـ أ ػتعرض معػػؾ اػؿ كػػذل ال ػنيف ..والػػذي لػػدث
فيها ألجري أو ألجرؾ..
كم بؿ ااف مف أجؿ ؤاؿ تجرعت عرقـ عقمأ.
ادقنيم أنا أنلل لـ تاف لها باارة تق أر الاؼ اي ت ات..
وك أرض تنتشرني عف أوطاني المجردة مف اللياة
أنػػا أنلػػل ت ػػجف نص ػػها رػػؼ قضػػباف اللنػػيفم ارمػػا طػػرؽ العطػػش بابهػػا أ ػػقتأ
مف لبر الذاريات..
وارما تضور الصقد جوعاً قطصت مف لمر ليابؾ ألضعأ في فمي...
تعرمت في بعدؾ أف ألبؾ ألاركؾم وأف أموت منؾ قبؿ أف أموت بؾ..
تعرمت أف ك أفتح نوافذ إل ا ي إك عرل الجهة المؤدية إلػل المػوت أنػا أنلػل
ك اوت لها إك في ضلاتها..
اوانػػي ائصػػة عرػػل نص ػػي عنػػدما أقػػؼ أمػػاـ اهلل وأنػػا التػػي لػػـ تغت ػػؿ مػػف ذنػػب
ضلااتها الااذبة..
ترددكا في وجوكهـ اؿ يوـ بعد اؿ ارة وكي ك تمت لرادؽ بارة!.
مف يلمؿ لي قدمي التي قطت ا ف.؟
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أنا أنلل مشرولة ك ت تطيع عبور المدف لتعود إلل أرضها يا شامخ..
وك ت تطيع الوقوؼ لتموت قه ًار.
أنا أنلل لـ ت ف وطنها.
ولـ تشرؾ بربها.
ولـ تاصر بلبها.
لانها ارتابت طيئة عربية أشبعتها مف ـ الندـ العتيؽ بعد أف ألبتؾ الي ًار.
أنا ا ف أنلل ك تمرؾ شيئاًم فارلة مف اللياةم وملاطة باؿ جهات الذبوؿ.
لـ تترؾ لي لتل بباً أجبر بأ ا ري.
لػػـ تضػػع لػػي فػػي آ ػػر الطريػػؽ ذرة مرػػح أ ػػد بهػػا جرلػػي الػػذي نػػزؼ م ػػف دـ
اللب.
ػػافرت دوف أف ت ػػذني مع ػػؾم وتراتنػػي ػػاقطة عر ػػل ف ػراش ال ػػذكف مت ػػدلرة
بغطا الباا ..
تراتنػي اجاريػة أمضػت العمػر عنػد قػدمي أميػر ظػالـ جردكػا مػف ألػواف الليػاة
دوف أف تنتهي.
ك أ تطيع أف أقوؿ لهـ :أباي متعبة ألنني ألببت رجرً ل ػنيف طويرػة اتاػؿ
بي ذات م ا لي برني أنأ يرلؿ بعيداً.
يرلؿ مف دوني.
و يبت ـ مف دوني.
و يابر أربعة أعواـ مف دوني.
ااف يقوؿ لي

ليب أربعة أعواـ فقط..
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وأنا أجهؿ اؿ شي إك اوت اراخ رؼ ماانأ الذي يتلدث إلي منأ.
ااف يشعر بالل رة وكو يقوؿ ك ت ليني إلل أيف

ذكب..

لاف لقي أنني ذكبت ولدي دوف أف آ ذؾ برفقتي ألنني أبلؾ جدًا!..
مػػات اللػػديث دا رػػي دوف أف أجػػد لائط ػاً أ ػػند عريػػأ ظهػػريم ومػػا إف وجدتػػأ
لتل قط عري وكشمني.
ماذا أفعؿ بي ا ف وأنا لطاـ ك ي تطيع أف يجمعأ بشر..؟
ماذا أفعؿ بي وأنا نبرة لر وكا في قاع البلر ينتظروف لماركا..؟
ماذا أفعؿ بي وأنا رماد ي ؿ الشمس عف وقت عاؼ الريح.؟
لماذا عدت إلي..؟! بعد أربعة أعواـ مف افتراشي لرنا ار..؟
لماذا لـ تترؾ لي بباً يبرؿ شصتي بعد جصاؼ الابر؟
لماذا لـ تترؾ لي ببًا يلمي أقدامي مف شوؾ الصقد..؟
لماذا عدت وأوقدت نار اللزف مف جديد..؟
لماذا يا شامخ؟ لماذا ا ف تلديداً..؟
-

برؾ لماذا لدث ذلؾ ب امرأم لاف ك تتوجعي مف اوت نليب ال نيف.
لػـ أاػػف يومػاً اػػاللاً لػزرع ال يبػػة فػي قرػػب ألػدكـم لاننػػي رلرػت ألننػػي فاػػرت
بتعرية اللزف مف ج دي وج دؾ بعد اؿ جردة مف ياط رلباتنا..
رلر ػػت ألنن ػػي ػػائف ش ػػذ ع ػػف أولئ ػػؾ ال ػػذيف يا ػػصقوف وك ػػـ يا ػػنعوف ابت ػػامة
عريضة.
رلرػػت ألنهػػـ وجػػدوا لػػي تهمػػة فػػي اػػليصة أيػػامي عنػػدما دونوكػػا ػػابقة ػػودا
لرجؿ ي اف تلت ج ور اللب.
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رلرت ألنهـ وجدوا العشؽ مراونًا في زوايا الزمف الذي جمعنا يا مو!
وألنني لـ أضع العمر في زانة ال وؼم ألننػي لػـ أ ػش مػف المػوت امػا انػت
تصعريف..
انت أتلدث معؾ وأنا مجرد مف ألوانا للياة.
مزقوا ألرمي المهترئة....
طعنوا ادر األمؿ فػي ج ػدي األلػدب لتػل لاولػت أف أ ػيط جػرح ال ػنيفم
لاف لرز ال ياطة ت قط بعد اؿ عمرية أقوـ بها..
انػػت أفهػػـ أف اكقتػ ػراب مػػف النػػار يهبن ػػا اكلت ػراؽم لاننػػي اقترب ػػت منػػؾ بقر ػػب
أعمل.
ظننػػت أف الل ػػب ولػ ػدل ياص ػػي ف ػػي ك ػػذل ال ػػبردم وعرف ػػت بع ػػد أعػ ػواـ طوير ػػة أف
اللب يقودنا إلل تشويأ تاري نا بالذؿ والهواف في كذل األرض فقط.
ادقيني لـ أتاؿ ألجؿ أف أ تعرض اؿ كػذل ال ػنيف التػي انقضػتم ف نػت ك
تعرميف ما لدث رؼ اواليس ليابي "ومف أجرؾ لف أتلدث ا ف".
قد أقتؿ امتي لاف ليس ا ف ..ربما بعد زمف طويؿ.
ػػموم قػػد أاػػوف مجنون ػاً وقػػد ك أاػػوفم لاػػف كػػؿ لػػؾ أف تعيػػدينني إلػػل المقهػػل
القديـ لت مري ائقؾ أف ينزؿ فيصتح لؾ الباب..
لػػـ تػ تيف وتمنلينػػي قطعػػة الاتػػاب التػػي اتبػػت فيهػػا رقمػػي وفػػي جهتهػػا األ ػػر
ت اف كذل الجمرة:
"نلف في اللب ك نػدرؾ أننػا نصػتح األبػواب ك ننتظػر ال ػماح مػف ألػد لنػد ؿ
وك ن تطيع ا تيار وقت ال رو."...
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أريد أف أضع لرؼ الػ "ج" آ ركا وألرؽ الاتاب..
أعدؾ أنني لف أق أر قرب المقهل لانية.
وأنت عاديني أف ك ت يري قرب المقهل وأنت ااشصة وجهؾ..
لػػيس مػػف أجرػػيم بػػؿ ألف الشػػرع الػػذي ت ػػير عرػػل نهجػػأ جػػدة أقػػؿ تشػػدداً مػػف
الشرع الذي ت ير عرل نهجأ الرياض!..
ا ف كؿ لؾ أف تقتري وجع نيني األربعة بإجابة يجتاح ؤالها الرجا ..؟
انلري عنؽ الابر منذ نيف وأجيبيني يا مو:
كؿ انت مجنوناً لقاً.؟
مو أجيبي ..كؿ انت مجنونًا لقًا..؟
مو كؿ أنت معي!!
مو..
عرػػل ؿ لػػاؿ

ػػتر عػػورة كػػذا الشػػح فػػي لقيقػػة جنػػوني

ػ ناـ وليػػدًا أ ػ ؿ

الشارع عف ذلؾ اؿ م ػا  ..ػ عرؽ عرػل اػدر األلػرـ تمػائـ الرجػا وأن ػدؿ
مػػف نص ػػي ا ػػؿ م ػرة ألت ػػذ لجػػة ليػػتـ ػ ػؤالي انػػت أعر ػػـ أف ملصظػػة الت ػػاريخ
ت ػػؤذي م ػػا ين ػػل ب ػػذاارتها دوف أف أعر ػػـ لم ػػاذا أا ػػبلت ا ف وألوؿ مػ ػرة ف ػػي
ليػػاتي بلاجػػة إلػػل أف أ ػػرج ذاارتػػي مػػف ملصظػػة التػػاريخ ..أضػػعها فػػي ازنػػة
الن ياف وأعزلهػا عػف كػذا العػالـ الم ػموـ بالاػمت أ بئهػا فػي زاويػة ك يت ػرؿ
إليها النور وأاتب عريها مف األعرل:
"ك يدرؾ اإلن اف اـ كو قادر عرل ا تػزاؿ مشػاعرل فػي معراػة اللػب إك لػيف
يمارس طقوس جنونأ في اتابة ما ي اف كوية اكنتما دا رأ".
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لـ ألرؽ عريها الباب وأناـ وليدًا إلل األبد!..
معجب الشمري
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