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فلسفة أموات

قصص
أحمد مسعد

تصميم الغالف :دمحم الخفاجى
رقم اإليداع2011/2276 :

الترقيم الدولى 978-977-6243-66-8 :
وعـد للنشر والتوزيع

 3دمحم حلمى إبراهيم – متفرع من شارع شمبليون

وسط البلد – القاهرة .
فاكس 02 2574873 :
تميفون - 02 25745871 :
0125281381 - 0109769749
www.darwaad.com
darwaad@hotmail.com
dar.waad@yahoo.com

اإلشراف العام  :الجميلى أحمد
ــــــــــــــــــ
اإلخراج الفنى  :هبة يحيى
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فلسفة أموات

أحوذ هسعذ
قصص
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إىل الىت لوالىا ماكنت أان  ........أمى الغالية
إىل العيون العسلية الىت أمضيت العمر ْتثا عنها ....
"رجيا سيد أمُت "
إىل روح حلم ٚتيل مل أًل ألحلم بو بعد ......
إىل ....
أحوذ
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أان اللى ابألمر احملال إغتوى
شفت القمر نطيت لفوق ف ا٢توا
طلتو ماطلتوش وإيو أان يهمٌت
وليو مدام ابلنشوة قلىب ارتوى
عجيب!!
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دُم ّع العوز
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على ض وء الشموع و أنغام ا١توسيقى الكالسيكي ة ا٢تادئة ...
تتحرك بال توقف بُت ا١تطبخ وحجره الطعام ٖ ...تمل
من الطعام َب رق ة شديد ة  ....ترتب األطباق ..

أصنافا
ا١تالعق ..

والسكاكُت على طاول ة معد ة لفردين بدق ة شديد ة  ...نظرت إىل
الساع ة ا١تعلق ة على اٟتائط بعد أن انتهت  ...ابتسمت لنفسها
إىل التاسع ة إال ربع  ...ما زال

برضا  ...الساع ة كانت تشَت
ىناك متسع من الوقت ...

سابع مر ة تطلب فيها من

أسرع  ...أسرع من فضلك ...
السائق أن يسرع َب أقل من ٜتس
عودهتا من السفر  ....رحل
معو  .....أتخَت الطائر

دقائق  ....اليوم موعد

ة عمل  ....متأخر ة على موعدىا

ة وإجراءات ا١تطار عطلتها الساع

التاسعو إال ربع  .....تستقل سيار ة اتكسى تطوى الطريق طياً
حىت ال ٗتيب رجاء تلك الشاب

ة ا١تتلهفة الىت ال تتوقف عن

الرجاء  ..أسرع لو ٝتحت  ...بسرعة ......
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ة

التاسع ة اال دقائق قليل ة  ....وصلت إىل مدخل شارعهم ا١تقفل
بسرادق عزاء كبَت ......

انقبض قلبها بشد ة  .....كم ٗتاف

ا١توت !!! ...
غادرت سيار ة التاكسى وىى ٖتاول
َب ا٠تطى ٨تو عمارهتم ....
لتلهيها عن ما يتسرب

إخفاء قلقها  ...أسرعت

ٖتاول استدعاء

أى أفكار أخرى

إىل قلبها من قلق ...

على مدخل

السرادق و ْترك ة ال إرادية التفتت لًتى من ٬تلس لعلها تعرف
إخوهتا

ا١تيت  ...توقفت عن ا١تسَت  ...كان ىناك من تعرفهم
٬تلسون  ...أختها الكربى ترتدى السواد وٕتلس وسط النساء
 ....القلق يسيطر عليها  ...ال تعلم من ا١تتوَب  .....مل ٮتربىا
احد َب آخر إتصال أن لديهم قريبا توَب  .....اقًتبت منها

أختها حينما ر أتو ا  ...دموع ٤تبوسو َب العيون  ....كلمات
مبتورة  ....صور متفرقة  .....لون أسود ...
تسع ة دقات متتايل ة من الساع ة ا١تعلقة على اٟتائط انتزعتها من
تلك األفكار  ...أشعلت الشمعات الست ا١توجود

ة َب التورتو

 ...عيناىا تراقب ٢تيب النار ا١تًتاقص على أنغام ا١توسيقى ....
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ة البعيد ة  ....ينظر

ىناك  ...ىاىو ٬تلس وحده على الطاول

إليها تعلم ذلك  ...متأخر ة كالعاد ة وتعلم ماسيقول  ...كلمات
التأنيب ا١تعتاد ة عن الوقت و أ٫تيتو و احًتام ا١تواعيد  ...ال يتغَت
أبداً ٖ .....تاول أال تتاخر عليو ولكن دائماً ىناك ما يعطلها
منو  .....مل يكن ينظر

 .....أسرعت َب ا٠تطى حىت اقًتبت

إليها كما اعتقدت  ...عينيو اثبتتان على ٢تيب الشمع
أمامو وعقلو َب مكان

ة الىت

آخر  ....جلست هبد وء شديد دون أن

يشعر هبا  ....أخذت تتأمل مال٤تو  ...وجهو الطفوىل الربئ
الذى ٖتسده عليو  ....عينيو ال

ال معتان  ....شعره حالك

السواد  ....ال تدرى كم مر عليهم

ا َب تلك اٟتال ة  .....دقائق

وانتبو إليها  ....نظر َب ساعتو ٍب نظر
شديد ة  ...إندفع الدم

إليها  ...ابتسم برق ة

إىل وجنتيها فأشعلو

اخربىا أهنا ستظل ىكذا حىت تت

م ا اٛتراراً .....

أخر على موعد جنازتو ...

سيموت ويدفن َب غياهبا

 ...امتعضت من كالمو  ...رجتو

أال

يذكر ا١توت ٣تدداً ....

أخربتو أنو ا ستظل تدعى َب كل صال

ة

أن ٯتوات معاً  ....أجل وأال كيف ستتحمل اٟتيا ة بدونو ...؟!!
كيف سينبض قلبها وىو ال يًتبع على عرشو وحد
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ه....؟!!

كيف سيخرج الكالم من بُت شفتيها وىو ال يسمعو ...؟!!
أنفاسو  ....؟!! كيف

كيف ستتنفس ىواء الدنيا ا٠تاىل من
.....؟!!!

نسم ة ىواء شديد ة أطفأت الشموع  ...انتفضت فجأ

ة ...

وأشعلتها ٣تدداً  ...لن تنطفئ تلك الشموع مادامت حية ...
تشعر بو معها ا آلن  ....تتلمسو َب الفراغ الذى ٭تيط هبا من
كل مكان  .....يكمل معها أحلى سنوات العمر  ....هتديو
تلك الشموع ا١تضاء ة إىل طريقها  ....تلك الشموع الىت ٘تضى
معها الليايل الطوال على ذكراه ٖ ...تلم  ....صوتو يًتدد َب
أذنيها بكلماتو الىت طا١تا

أطربتها  ...إذا أنساك حبيىب أنساٌل

 ...روح واحد ة َب جسدين ال ٘توت إال ٔتوت اٞتسدين معاً ...
عمرى ا١تاضى ملكك  ...يوماً بيوم
اآلتى ملكك  ...سأمضيو

أمضيتو معك  ...وعمرى

أان ومشوع أشعلها من

دموع ليل هنار  ...ال تبكيك  ...و

أجلك ...

إ٪تا أروى هبا ورودى على

ضر٭تك  ....ضريح اٟتب الذى ٬تمعنا معاً إىل األبد ....
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فدموع العمر ال تكفى حبيىب .....
لبكائك .....
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صذٓ صْخ
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أشباح ا١تاضى تالحقو ...
 ..ضرابت تنهال عليو ...

إيقاع سريع  ..دقات تعلو ابنتظام
اٝتع صوت لسعاهتا  ...٭تس هبا
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تنزل على جسد أحد غَته  ....صراع قدَل فقد مال٤تو بداخلو
 ...صرخات تًتدد من حولو  ...يتبُت فيها

اٝتو بصعوبة .....

صرخات أخرى تًتدد ىاوي هبداخلو  ....يسمع صوهتا يدوى
 ...ويدوى ...
٬ترى ىرابً  ....يبحث عن

أرض ٖتتويو ٬ ...ترى ٬ ...ترى ..

سرعتو تزداد  ..أنفاس الىثة  ...يبحث عن أرض بال بشر ....
ليختبئ حىت من نفسو ....

صمت ٭تتوى ا١تكان و٭تتويو ....

الظالم ٮتيفو  ..يتبلل عرقا  ...يرتعد  ....صوت العجالت
ة من

على الطريق يقطع الصمت و يزيده رعباً  ...خطوات ا١تار
حُت آلخر تلسعو  ....يزيد من سرعتو  ...ينظر خلفو دون
توقف  ..يرى خيا

ال ألحدىم ىناك  .....أشباح ا١تاضى ...

وجوه من الذكرايت خرجت  ....تلك الىت دفنها من زمن بعيد
 ...روهتا السنُت بصربىا  ...وىاىى تنبت

أمام عينيو من جديد

.....
صوت طلقات يقطع الصمت من جديد  ...يفزعو  ...يزحف
 ....رائح ة ا١توت تزكم أنفو ٖ ......تيط بو من كل
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إتاه ...

وجوه تنظر بال ىدف ٨تو السماء  ....و
مهرب داخل ابطن ا

أخرى تبحث عن

ألرض  .....رعب أزىل  ...وسكون ا١توتى

....
الرغبة َب اٟتيا ة ٖتركو  .....ا٢ترب ىو السبيل الوحيد ....
صوت الضحكات يصل

إليو من بعيد مع الصمت ا١تسيطر

على كل شئ َب ا١تكان  ......يشعر ابقًتاب األصوات
أنفاسو ينظر

 .....يرقد بال حراك  ....ويكتم

منو
إىل السماء

 .....القمر من فوقو يسطع  ....ىدير

أمواج البحر يصلو

 ......يعيده إليو  ....ذاك اٟتلم الذى

احتواىم  .....معاً على

شاطئ البحر  ...تلتهم عينا٫تا ا

ألفق  .....أيديهما متشابك ة

 ....دقات قلبيهما واحد هٖ ....تركهم بعيداً  ....رحل ة البحث
عنها  ...تلك اٞتزير

ة ا١تنعزل ة ٦ .....تلكتو ا٠تاص ة ......

الطلقات أيقظتو من جديد  ....مثل الىت قت ل ت حلمو وتركتو
وحده يبكى بال دموع
سكون ا١تكان شده  .....نفس ا١تكان  ...تغَت  ....تلفت
حولو بقلق  ....ال يوجد

أحد  ....وقف قليال ليلتقط
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أنفاسو

ال مع ه

يتمل صفحو النهر  .....تصنع عليو النجوم ال
 ....أخذ أ

أشكاال ال هنائي ة جذبتو  .....عيناىا تًتكزان على تلك األشكال
ها١تضئ

 ....كانت ىي وسطها  ....نفس ا١تالمح  ...الوج

 ....العيون ال ال مع ة  ....األبتسام ة الساحر ة  ...أخذ ينصت
 ....صوهتا يًتدد منادايً عليو  ....اٟتَت
ماذا عليو

ة تنتابو  ....ال يدرى

أن يفعل ....؟!!!  ....ندائها يتكرر  ....ا٠تجل
ة

يسيطر عليو  ....مع بعض الًتدد  ...صوت خطواهتم ا١تقًتب
يعلو من بعيد َب خلفي ة ا١تشهد  ....مل يعد ىناك وقت للًتدد
والتفكَت  ....صوهتا مازال ينادى  ...عيناىا تًتجاه ....
إليها مستسلما  ...فاٖتاً ذراعيو  ...٭تضن
يهرب بعيداً عن تلك الوجو

أسرع

أايمو ا١تاضي ة .....

ة البشع ة الىت بد أت تظهر َب
أل الفراغ بُت ذراعيو .....

ا٠تلفية من بعيد  ......يشعر هبا ًب

دفئىا ينتقل إليو وسط الربد القارص  ....يسمع صمتها من
خلفو ينادى اثٍل ه ....مل يعد ىناك من يستجيب
يبقى شئ ليًتدد سوى ذاك الصدى ...
صدى الصوت....
- 21 -

إليو  .....مل

- 22 -

هاخ الولك
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دقات القلب تتابع

 ...إيقاع رتيب ٯتاثل إيقاع دقات

الساعة الىت أنظر فيها كل اثنية

 ...الساعة اآلن الثامنة

والنصف  ...متأخر عن موعدى ساعة كاملة

 ...ال بل أكثر

 ...لقد كنت أذىب دائماً مبكراً أجلس ّتواره

 ...أجلس
...؟!! مل

ّتواره أراقب خلجاتو  ...فكيف أأتخر عن ىذا اللقاء
تكن تلك ا١ترة مثل ابقى ا١ترات مباراة شطرنج عادية تنتهى

 ...أحسست

بفوزه – كالعادة  -لكنها كانت ا١تباراة األلف

بشئ غَت عادى حُت أخربٌل األسبوع ا١تاضى أن تلك ا١ترة
ستكون األلف  ...كنت سعيداً ألنو اختصٌت وحدى هبذا السر
 ...حزن شديد

الذى سوف يعلن عنو بعد فوزه َب مباراة اليوم
على بطلى ...
لقد ارتبط هبذا الشخص "عم سامل" منذ أربع

ين عاماً ال بل أكثر

 ...كل أسبوع َب مساء ا٠تميس نلتف ٚتيعاً حول طاولتو

...

دائماً كنت أجلس ّتواره على نفس الطاولة َب نفس ا١تقهى

...

يتغَت ا٠تصم وال يتغَت ا١تكان واٞتمهور وطبعاً البطل
 ...ترتفع أنفاسنا مع كل حركة خطَتة

 ...نشاىد

 ...نفكر َب كافة
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االحتماالت واٟتركات  ...قلوبنا ٚتيعاً معلقة أبصابعو ودائماً
النهاية واحدة  ...فوزه.
مل يكن عم سامل ٣ترد العب شطرنج عادى أشاىده وأستمتع
بلعبو أو حىت أتعلم منو

 ...ال لقد تعدى تلك ا١ترحلة

 ...لقد

كان أىب الذى افتقدتو منذ ال ص غر  ...عرفتو منذ أايم الثانوية
العامة كنت أجلس على تلك ا١تقهى َب أوقات ا١تدرسة مع
 ...نشاىد مبارايتو

زمالئى وكان ىو َب العشرينات من عمره

 ...دائماً كان لو

الىت يفوز َب بعضها ويهزم َب البعض اآلخر
حلم واحد أن يصبح ملك الرقعة الذى ال يهزم
بعد كل مباراة ٭تدثنا

٬ ...تلس إلينا

 ...ومل يكن يتحدث ولو ١ترة واحدة عن

الشطرنج كان يكتفى فقط بلعبو

 ...وإ٪تا كان ٭تدثنا عن ٦تالك

قدٯتة  ...ملوك حقيقيون  ...أخبار غريبة مل أكن أعرفها إال منو
 ...كان ٭تكى لنا عن ٦تلكتو ا٠تاصة
أجل عرش الشطرنج

 ...أرضو الىت تركها من

 ...حلم ملك عليو عقلو

ويعيش من اإل٬تار كل شهر ونسبة األرابح آخر العام
يعرف شيئاً سوى لعب الشطرنج.
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 ...أجرىا
 ...ال

سنوات طويلة أمضاىا َب اللعب

 ...مبارايت عديدة ال يعلم

عدده ا أحد حىت قبل أن أعرفو

 ...منذ عشر ين عاماً أخذ على

نفسو عهداً أمام مشاىديو أبنو سيتوقف عن اللعب حُت يصل
 ...ألف فوز متواصل بشرط أال

إىل ألف فوز متتاىل أو ٯتوت
يالعب أحداً ىزمو مرة أخرى

 ...يومُت َب األسبوع السابعة

والنصف  ...حلم غريب  ...علق آمالو وأحالم حياتو ابٟتصول
عليو  ...شخص أغرب

 ...ال أعلم عنو سوى

ابلشرقية  ...طاولتو الىت أجلس حو٢تا مع الكثَتين

اٝتو وأرضو
 ...عرشو

الو٫تى الذى ٭تلم ابٞتلوس عليو يوماً ما.
وصلت أخَتاً إىل ا١تقهى

 ...اٞتميع يلتف حولو

٤تجوز رفض أن ٬تلس أحد غَتى عليو

 ...مكاٌل

 ...كان متأكداً أنٌت

سأحضر  ...وجوه مألوفة ٖ ...تيات صامتة مل تتجاوز الشفا
 ...عيون تتابع ا١تباراة بنهم

 ...ال يعلم أ٫تيتها وال حىت خصمو

 ...شاب صغَت أمامو ثالثة أكواب من القهوة

 ...ثقة تظهر

من صوت أنفاسو  ...يعلم جيداً أنو لو فاز اليوم سيقضى على
أسطورة عمرىا عشرون عاماً ابلرغم من أنو اليعلم أهنا ستكون
ا١تباراة األخَتة إذا ىزم

 ...حُت وصلت حملت َب عينيو نظرة
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ه

عتاب على التأخَت

 ...سرعان ما ٖتولت إىل نظرات عينيو
 ...لكنها كانت أقل

النارية الىت إعتدت على رؤيتها دائماً

اشتعاالً اليوم  ...مل أجد فيها ذاك الربيق الذى يدل على شدة
الرغبة َب تدمَت أى شئ يقابلو على الرقعة ...
ا١توقف طابيتا ن وفيل ووزير لعم سامل ابللون األسود
أبداً  ...يتشاءم الكثَتون منو ولكنو ٭تبو

 ...أخربٌل ذات يوم

حُت سألتو عن سر اللون األسود أنو لونو ا١تفضل
صدقاً وأدق تعبَتاً عن الواقع

 ...ال يغَته
 ...أكثر

 ...حىت مالبسو يغلب عليها ىذا

اللون.
خصمو كان ٯتلك طابيتُت ووزير

ا  ...موقف شبو متكافئ

...

طابية ٤تصورة َب اٞتانب ابلوزير األسود والفيل األسود يهاجم
ا١تلك  ...ابتسامة تتفتح على الشفا

ه ...يدافع عن ا١تلك

ابلطابية ويهاجم ا١تلك األسود بوزيره األبيض

 ...ترتفع

ا٢تمهمات  ...تنتقل العيون ٯتيناً ويساراً ْتثاً عن حل

 ...يهرب

اب١تلك  ...تنهدات ارتياح سرعان ما ٗتمد حُت ٮتسر الفيل
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 ...تعود البسمة

األسود  ...يهاجم الوزير األسود ا١تلك

للوجوه مرة أخرى  ...يتقدم ابلطابية السوداء ١تساعدة الوزير.
يتسارع إيقاع ا١تباراة بشكل خطَت
والطابية البيضاء

 ...يقتل الوزير األبيض

 ...تتسارع األنفاس

جبُت فارس اللون األبيض

 ...يتزايد العرق على

 ...تضيع الثقة من أنفاسو وتزوغ

عُتاه.
اي ٢تا من ليلة

 ...ا١تباراة األلف  ...سأودع عم سامل إىل األبد

 ...من يعلم أين سيذىب

..؟ رفض أن ٮتربٌل و احًتت طوال

األسبوع  ...رٔتا سيعود إىل أرضو ليديرىا بنفسو

 ...كيف ذلك

وىو ال يعلم عنها شيئاً منذ أكثر من ثالثُت عاماً

...؟!! رٔتا

سيبقى ليشاىد اآلخرين وىم يلعبون
الالعب إىل مشاىد بتلك السهولة

 ...ولكن كيف يتحول
...؟!! سأطلب منو أن يظل

معنا فليأتى و٭تكى لنا حىت ولو مل يلعب
عيوننا ٚتيعاً تركت الرقعة وٕتمعت عليو

 ...اٞتميع ينظر إىل

ىذا البطل ا٠تارق الذى ال يتذكر أحد آخر مباراة خسرىا
وحدى أشعر بشئ غريب فيو

...

 ...أنفاسو تتسارع  ...أ١تح َب
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عينيو دمعات ٤تبوسة

 ...رٔتا كان ىو أكثر الناس رغبة َب

خسارة تلك ا١تباراة  ...مل يكن يهمو الفوز قدر رغبتو َب لقائنا
 ...بل واألكثر من ذلك َب لعب الشطرنج

 ...ستون عاماً من

عمره  ...ولكنو يرغب َب أن يكون ملكاً متوجاً ال

ذكرى ملك

 ...ملكاً ٯتارس السلطات الفعلية لو َب تلك ا١تملكة الزائفة
...
يتاه تحصران ا١تلك األبيض وتبقى حركة
حركتو األخَتة  ...طاب
ابلوزير وتنتهى ا١تباراة

 ...ويوقع وثيقة تنازلو عن العرش

يرتعش الوزير َب يديو  ...اٞتميع يبارك
أشعر آبالمو

 ...شريط ذكرايتو

...

...عيٌت َب عينيو ...
ٯتر أمام عينيو

 ...دمعاتو

اٟتبيسة  ...أنفاسو ا١تتسارعة  ...عيونو الزائغة  ..كش ملك
 ..مات ا١تلك .
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دهـاء ّالجسذ العـارٓ
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أشع هالشمس تتساقط عمودي هعلى جسده العارى  ...تلهب
آلن  ...انتبو من تلك الغفل

جراحو الىت مل تلتئم حىت ا

ة الىت

انتابتو  ...مل يد ر كم مر عليو فيها  ...وال يدرى كم مر عليو
وىو َب تلك اٟتال ة  ...رٔتا ليل ة أو ليلتُت  ...يعلم أن الساعات
الباقية لو َب تلك الدنيا أقل ٦تا مر  ...فتح عينيو بوىن شديد
 ...مل يتحمل حرار ة الشمس  ...أغلقو م ا ٣تدداً ٟ ...تظات
مرت عليو  ...فتحو م ا ٣تدداً  ....بوىن أشد  ...السماء ًب أل
٣تال بصره من كل

إتاه  ....ال يرى شيئا غَتىا  ....وال

يستطيع أن يرى شيئا آخر  ....رقبتو ا١تربوط ة بشد هإىل ذاك
اٞتزع الكبَت ال تتيح لو
تتصاعد من داخلو  ....٭ترك

أى ٣تال آخر للرؤي ة  .....آىاتو
أجزاءه بضعف شديد  ....اٟتبال
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ا١تقيد هبا مشدود ة بعنف  ...تزيد من آالمو  ...الدماء ماتزال
أٛتر

نتز ف من جراحو  ....جسده العارى ٦تلوء بلون الدم ....

قان لون دماءه ا١تتجدد ة  ...أسود ىو لون دماءه ا١تتجلط ة على
تلك اٞتراح  ....جراح السياط الىت

انوالت عليو منهم بال

رحمة ....جراح كلماهتا لو أشد  ....أجل  ...رغم آالمو تذكرىا
...وكيف ال  ...؟!! وقد كانت ىيا السبب ....
أغمض عينيو  ....تنهد ...
عينيو سريعاً  ....حرك

أحالمو معها  ...شريط مر أمام

أصابع يديو  ...آالمو تشتد ٘ ....تٌت
اعتاد

أن تكون يديو مفكوك تُت  ...فقط لكى يقبلها  ...كما

دوماً أن يفعل  ....يتذكر ١تس ة يديها  ...فتح عينيو ٣تددا ...
متفاداي كل ا آلالم ا١تتصاعد ة من كل جزء من جسده  ...حاول
أن يتغلب على تلك الذكرايت  ...فيما يفيد التذكر ا

آلن ....

؟!! أستاتى وتنقذه ٦تا ىو فيو  ....؟!!! جسده العارى
ا١تصلوب َب العراء  ....دماءه الىت ما تزال تسيل ...
حاول أن ٭ترك رقبتو لَتى

أى شئ ٦تا يدور حولو ...

أصوات

الناس تصلو  ...اٞتميع يسَت  ...يتحرك  ....ٯتارسون حياهتم
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وكأن شيئاً مل ٭تدث  ....مل تقف اٟتياة عليو  ....ولن تقف على
التفت ىؤالء من حولو

أحد غَته  ....منذ يومُت على األغلب

أى

 ...يشاىدو نه ....حكم اإلعدام الذى صدر عليو دون
رحمه ....ماذا فعل ليستحق ما ىو فيو ..

؟!  ..وىى مل تفعل

أى شئ ٝتعت كل شئ  ...شاىدتو مثل ا

آلخرين  ...بل أكثر

 ...رقصت وحدىا على جراحو  ...تعرت من كل ما تلبسو ...
وأخذت ترقص ٔترح متزايد على

ألسن هالنار ا١تتصاعد ة ....

ارتفعت آىات نشوهتا حىت كادت أن تصم أذنيو .....
وآىاهتا استمرت حىت تعبوا وتعبت ىي أيضا

رقص اهتا

 ...نظرات عينيها

الشبقو أماتتو ألف مر ة قبل أن يصلب  ....كلماهتا

الرقيقة

اٟتانية لو ضاعت مع الريح  ...ضاعت معها كل

أحالمو

....كل أوىامو .....
مل يعد يهتم هبا
تنهار  ....ال يدرى

أو أبى شئ آخر  ...يشعر ا آلن أن مقاومتو
إن كان يكرىها ...

أو مازال ٭تبها  ....مل

يعد يفكر َب أى شئ  ...آالمو ا١تتزايد ة قضت على كل شئ بو
 ....يشعر بضعفو ي تزايد  ...مل يعد يقدر على فتح عينيو .....
أغمضهما  ....أشعو الشمس توجعو  ....دفئها رغم لذتو ...
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يلسع جراحو  ...يشعلها  ...غفل ٣تددا ...
يدرى كم مر عليو

أفاق دون أن

 ...حرك ه الناس من حولو تقل ...

٘تشى  ...و أانس أخرى  ....اٞتميع اله عنو وعن

أانس

آالمو ....

دمائو على جسده ٘تنحو بعداً أخر  ....صك العبور ٨تو عامل
أنقى  ....عامل عاش عمره كلو يبحث عنو دون أى جدوى....
ولو عاد بو الزمان لظل يبحث ويبحث عنو من جديد

فهو

مؤمن أن ا٠تَت دائما َب تعليم البشر  .....وأبن من قال ال َب
وجو من قالو نعم فلن َل

وت وسيبقى دائما روحا أبديو ( ) 1

...
األرض من ٖتتو مضرجة بدماءه  ....كم يتمٌت أن يدفن فيها
 ....حىت يشتم من عا١تهم القذر فقط رائحتو ىو العطره
 .....آىاتو تزداد  ....ال يسمعها

أحد ...يعلم أهنا هنايتو ....

مل يندم على شئ  ...مل يعد يهتم أبى شئ  ...حىت ا١توت ا

آلن

ال ٮتيفو  ....فلي أت ا١توت  ...أو أى شئ أخر  ....أغمض
عينيو و استسلم  ....والدماء ماتزال تسيل على جسده العارى
...
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(  ) 1بتصرف من قصيده امل دنقل كلمات سبارتكوس
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سجاج هكسْر
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 ...ال أدرى سبب كسره ...

من بُت شظااي الزجاج ا١تكسور

رٔتا كانت تلك الكرة الىت سددىا ىذا الصىب الذى يلعب مع
رفقائو ّتوار السور

 ...قد يكون ذاك اٟتجر الذى ألقاه ىذا
...

الطفل الصغَت على القط اٞتالس فوق السور ىو السبب
قد يكون سبباً آخر  ...ال أدرى ...
 ...تتألأل وسط شظااي الزجاج

كل ما أتذكره أهنا كانت ىناك

ا١تكسور  ...كنت أجلس منتظراً َب سيارتى
 ...صورة مشوشة وزجاج مكسور
مكون فقط من طابقُت
سوداء الشعر

 ...ا١تطر يتساقط

 ...الطابق الثاٌل من مبٌت

 ...مال٤تها  ...ال ٖتضرٌل اآلن ...

 ...قمحية اللون

 ...شرقية ا١تالمح

النوع الذى تقابلو دائماً وتشعر ٨توه ابأللفة

 ...ذاك

ٖ ...تسبها حُت

تراىا أمك  ...أختك  ...فتاة أحالمك الىت تبحث عنها
رابط غريب تستشعره بينكما

 ...تفشل َب إدراكو مهما

حاولت.
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...

انتظ ر  ...عيناىا  !!!...أجل أتذكرىا

 ...عسلية اللون

...

فيها شئ ٦تيز  ...تشعر أهنما تسبحان ىائمتان َب يوم آخر غَت
الذى ٖتياه  ...يوم ماضٍ   ...يوم آت ...
 ...صورة مشوىة  ...غريبة ...

تدفعك إىل النظر ٨تو٫تا أكثر

ابىى عليها  ...أنسى هنر
ٕتتاحٌت  ...أتسرٌل ٕ ...تعلٌت أركز انت
اٟتياة الذى يسَت ّتوارى  ...أنسى نفسى !!!...
صرخات ٘تأل خلفية الصورة

 ...ال أٝتعها جيداً  ...أراىا ترتسم

بوضوح بُت شروخ الزجاج ا١تكسور ...
موسيقى ترتفع  ...أٟتان غريبة  ...إيقاع يومى  ...ال  ...بل
إيقاع وقىت  ...أستنشقها فتحفز مستقبالتى

 ...أستشعر منها

خطرا قادما ...
إيقاع ا١توسيقى يتسارع  ...يعلو ...أركان الصورة ٗتتلف ...
وجهها القمحى الشاحب يتالشى

 ...كفها ا لبيضاء الناعم ة

تشبث بشظااي الزجاج ا١تكسور ...
ت
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خطوط ٛتراء تظهر ٖ ...تتل الفراغ َب الشقوق بُت الشظااي
شظااي الزجاج ا١تكسور
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...
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فلسفح أهْاخ ..
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األمطار غزير ة  ....ا٠تطر يزداد ....
اٞتو الناس يشغلون ساحو ا١تعبد

أصوات الطبول ٘تأل

 ...٭تتلون الطرقات اجملاور ة

 ...قلق مرسوم َب العيون ...
٣تلس الكهن ة ٣تتمع  .....النقاش ٤تتدم  .....ا٠تطر يهدد
التمثال والبد من

إنزالو  ...اٟتل معروف  ....ا١تشكلو َب

البحث عن متطوع ...
قانون قدَل " النار مصَت كل من يلمس ٘تثال اإللوة فاتيا "
ا٠توف من الرفض ىو ا١تعوق الوحيد ...
قانون قدَل " النار مصَت كل من يهرب جبناً من مهمة كهنوٌبة "
اٟتَت ة ٘تأل ا١تكان  ...اٞتميع يفكر َب حل لذلك ا١تأزق .....
"٩تتار واحداً بعينو " أحد الكهن ة يصيح  ...يصيح كبَت الكهن ة
ينظر إليو متثاقال  ....تتالقى عينا٫تا  ....تلمعان ...
ابلعيون  ...تساؤل يهرب ....

أتقصده ىو بعينو

خبيث !!!..
 ...؟!! ابتسامة ة
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حديث
؟!  ....ومل ال

....

وفد كهنوتى رفيع ا١تقام يتحرك ٨تو منزلو الريفى ا١تتواضع
شاب ف العشرين من عمره  ...مفتول العضالت  ...حلو
اٟتديث  ...ال أحد ٮتتلف على حبو  ....منح الكثَت من حياتو
لآل خرين  ...أمامو ا آلن فرص هليمنح حياتو للجميع  ...ال بل
لإللو ١ ..تاذا ىو  ...؟!! سؤال حَت الكثَت من البسطاء !!! ..

استقبل كبَت الكهن ة َب حجرتو  ...ا آلخرون ينتظرون َب ا٠تارج
 ..مل يًتك لو وقتا ليفكر

أو يسألو  ...أخربه بلهجتو الكهنوٌب ة

الصارم ة عن مهمتو رفيع ة ا١تستوى الىت ًب إختياره ٢تا ابإلٚتاع
...
ة فاتيا " "

قانوانن قدٯتان " النار مصَت كل من يلمس ٘تثال اإللو
النار مصَت كل من يهرب جبناً من مهمة كهنوٌبة "
ألقى عليو تفاصيل ا١تهم

ة  ....عيناه تلمعان ٓتبث شديد ....

إختارتو اإللو ة  ...وأمامو ثالث ليال قبل التنفيذ

 ....ا٠تيار

أمامو ...تركو ليفكر
خرج ليسَت َب طرقات ا١تدين

ة  ...ثالث ليال ليختار  ...وما

أغربو من إختيار  ....عليو أن ٮتتار سببا ١توتو  ..؟!!!
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أٯتوت

بطال هتتف ابٝتو اٟتناج

ر  ،تبكيو العيون ٗ ...تلد ذكراه

األذىان  . ..أم ٯتوت جباانً تلعنو األلسن ة لو أتى ذكره أو دار
ٓتلد أحد ما
مشكلتو أنو مل يكن يوما جباانً  ....دائما حياتو ال هتمو  ...ٯتنح
منها ١تن يريد  ...ا١توت بطالً

أمٍتهسامية طا١تا ٝتا ا٢تدف الذى

مات من أجلو  ...أإنقاذ ٘تثال اإللو ة فاتيا ىدف سام ؟!  ....مل
يقتنع يوما بعباد

هأىلو لتلك اإللو

يسمع َب ا١تعبد حيث نشأ حكاي

ة  ...أايم صباه األوىل ...
ة اإل٢تة فاتيا  ...إ٢تة ا٠تَت

والنماء  ....تلك البشري ة الىت كانت تعيش منذ األايم األوىل
للحيا ة على تلك األرض  ...بشر  ...٭تب ويكرىو  ...ٮتطئ
ويصيب  ...إذا كانت اإللو ة يوما بشراً فلماذا ال يتحول ىو
نفسو إىل إلو  ....سؤال حَته طويال  ...ما الفرق ....؟!!!
البد لآللهأن يكون شيئاً أخر  ....شيئاً يسمو عن كل شئ ...
ال يعرف للخطأ

طريق ا ...قو ة جبار ة التعرف ا١تستحيل ....

تبهرك وٕتعلك دائما تشعر بدونيتك

 ....كيف تكون تلك

سخيف .
ة
نكت
الفاتيا إلوة وٖتتاج إىل من ينقذىا ...؟!! ة
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ة ...إهنيار مفجع  ...صرخات

جلس يسًتيح َب ظل شجر

مدوي ة  ....قلوب ٤تطم ة  ....عيون ابكي ة  .....انتبو من
رقدتو  ....كان على يقُت

أنو مل ينم  ....رٔتا كان

أحد أحالم

اليقظ ة الىت تنتابو  !!....حلم غريب يستحق التفكَت  ....كم
مر عليو من الوقت  ...ال يدرى  ...الشمس توارت َب الغرب
منذ الكثَت من الوقت
الليال الثالث مرت  ....حسم

أمره  ....أعد عدتو  ...ذىب

إىل ا١تعبد  ....و أخرب الكهن ة عن استعداده لتنفيذ ا١تهم
الكهنوٌبة الىت كلفوىا بو
ا١تطر ينهمر ....

أصوات الطبول ٘تأل ا١تكان ....

الرؤوس

مرفوع ة تتأملو وىو يصعد جبل فاتيا  ....البعض ٭تسده على
مهمتو  ....آخرون يفكرون َب جدوى ما يفعلو  ....البعض
متضارب ...
ة
اآلخر يتمٌت َب قراره نفسو فشلو  ....أفكار
وحده يرٖتل ٨تو األعلى  ....يفكر َب

إتاه أخر  ....فلسفتو

ا٠تاصة  ....يعلم أنو ا ٥تاطر ة  ...٭تركو يقُت بوجود عقول تفكر
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ة

 ...تدرك معٌت اٟتقيق ة ا١تختفية خلف ما نعيشو  ....يعلم

أن

فعلتو ستحرك البركان ا٠تامد َب نفوسهم ....
الصور ة على حالتها تلك  ...كروان يشدو  ....على
يرتفع موال حزين  ...موال ٭تكى روايتها على مر العصور ....
فلسف اٟتياة  ....اٟتب
ة
موال فاتيا  ...موال
فلسف  ....أموات .
ة
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أنغامو
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ًِز !!!...
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"مرسوم على جبُت األطفال ...منحوت َب قلب الصخر...
مقروء َب الطالع ...ٮترب بو الرمل الودع ...ا١تصَت ...ال مفر من
العذاب ...مرار ...دائماً ستبق ى تتقلب على ٚترات النار"...
كلمات تًتدد َب أذنيو ...استيقظ مفزوعاً من نومو ...جلس
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قليالً يلهث َب ظالم الليل ...نفس اٟتلم ...ال ...بل نفس
الكابوس ...يستيقظ كل ليلة على نفس الكلمات منذ ذلك
اليوم ...يوم قرر الرحيل ...أخربتو هبا تلك العرافة الىت قابلها
َب الطريق ...قالتها وتركتو وعلى وجهها عالمات فزع شديد...
درب من اٞتنون ...وىم...

نبوءة  ...اتريخ لألايم ...ال يدرى

 ...ال يباىل بتلك ا٠ترافات

سؤال واحد ىو ما يشغلو١ ...تاذا تطارده تلك الكلمات من
يومها...؟!! ١تاذا يستيقظ كل ليلة من نومو وىو يسمعها تًتدد
َب أذنيو...؟!! أسبوع على تلك اٟتال ...راحل عن قبيلتو بعد
سنوات من الظلم وا١ترار ...سافر لعلو يراتح قليالً٬ ...تد
لنفسو حياة جديدة ...وىا ىو ينام اآلن بُت خيام قبيلة
أخرى ...ال اختالف ...نفس الوجوه السمراء الغاضبة...
الكلمات القليلة...عدم الراحة إىل الغرابء ...أسبوع بينهم
يشعر أن اٞتميع يكرىو ...يرغب َب رحيلو من بينهم وال
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يهتم ...يعلم أهنم سرعان ما يعتادون على وجوده ويتغَت
اٟتال ...يتعاملون معو على أنو أمر واقع ال مفر منو...

الوقت مر سريعاً ...استيقظ ٣تدداً على لسعات أشعة الشمس
اٟتارقة ...اٟتر شديد ...رغبة واحدة ٘تلكتو ...يرغب َب أن
يستحم ...يعلم أن النهر قريب من ىناٖ ...ترك سريعاً ...ألقى
بنفسو َب ا١تياه ...أخذ يسبح قليالً ينزل ٖتت ا١تياه ...ٮتتفى
كلو ويظهر ٣تدداً ًً كأنو يتخلص من ماضيو٫ ...تومو...

آالمو ...يغرقها َب كل مرة ٮتتفى فيها ...يظهر بعد أن ٗتلى
عن شئ ...بعد أن نقى نفسو من بعض ما يرىقها

اٞتميع ينظر إليو على الشاطئ ...ازدادت دىشتو حُت ازداد
عددىم ...أخذ يسبح عائداً ...كلما اقًتب زاد العدد...
أمسكوه حُت خرج ...الشرر تطاير من عيوهنم ...اهنال عليو
أقرهبم ضرابً وركالً ...انتشلو اٟترس من بينهم وقادوه وىو
مثخن ّتراحو إىل شيخ القبيلة ...اٞتميع ينظر إليو شزراً...
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تنهال على مسامعو إىاانهتم ...عاملوه بكل قسوة ...مل يكن
يدرى السبب ...كل ماجال ٓتاطره طوال الطريق أهنم ال
يريدون أغراب بينهم ...أمام شيخ القبيلة أدرك اٟتقيقة...
أصدر عليو حكماً أبنو مذنب من الدرجة األوىل ...مذنب
ابلتعدى على حرمة اإللو األعظم ...إ٢تهم ا١تقدس ...النهر...
مل يسألو شيئاً ...اهنال عليو توبيخاً ولوماً ...كيف ٬ترؤ على
تدنيس النهر ا١تقدس...؟!! ماء االستحمام من اآلابر ...ماء
النهر للعبادة ...فكيف يدنسو...؟!!
صدر اٟتكم سريعاً دون أتخَت ...ودون حىت أن يسمع
دفاعو ...قيدوه ...ألقوه َب قارب صغَت ...ألقوا بو َب النهر...
أين...؟!! قرب الشالل...أجل ...قا٢تا لو شيخ القبيلة" ...من
يتعدى على إ٢تنا البد أن ٯتوت ...البد أن ينتقم منك اإللو
بنفسو ...مصَتك معلق بُت يديو ...لو سا٤تك ستنجو وإال لن
يفيدك حىت توبتك "...قا٢تا وأشار بيده لتنفيذ اٟتكم.
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األمواج تتقاذف بو ...تدفع ابلقارب ٯتيناً ويساراً ...ايلو من
قدر  ...يًتك قبيلتو ...ا١ترار والظلم ...ليجد ا١توت أمامو بال
ذنب  ...اآلن فقط أدرك سبب رعبها
سيبقى أبداً يتقلب على ٚترات النار

 ...سر كلماهتا

...

 ...يتقلب بفعل األمواج

 ...أمواج النهر ا١تقدس!!!...
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سْء تفاُن .
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خطوات قليلة قطعها بُت الكرسى الذى كان ٬تلس عليو َب ركن
ا١تكان وبُت كرسيها َب ا١تنتصف ٘تاما ٟ .....تظات قصَتة رتب
فيها ْترص ما سيبدأ بو اٟتديث  .....وقف أمامها .....
وأخذ يعيد بصوتو ا٢تادئ ما رتبو  ....رفعت رأسها  ....نظرت
اليو بينما ىى تنفث دخان سيجارهتا ببطء ٕتاىو ٟ ....تظات
من الصمت مرت  ....مل يقطعها أى شئ  .....أشاحت
بوجهها إىل الناحية األخرى دون أن تتكبد عناء الرد عليو ...
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و٘تت إعادة ا١تشهد ابختالف وحيد  ....للخلف غادر ا١تكان
كلو َب صمت وحاول نسيان ماحدث الليلة بينما دمو يغلى
بشدة داخل عروقو  ....سوء تفاىم  ....ىو مل يدرك قط أن
حرصو الزائد جعلو ٮتطىء فقط َب اختيار مفتاح البداية معها
 ...ىى مل تدرك أن وراء مالبسو العادية وعلبة سجائره الرخيصة
مزاجا خاصا  ...نظرهتا َب االٕتاه األخر منعتها من مالحظة
احملفظة ا١تنتفخة الىت ٖتتل جيبو ا٠تلفى  .....تلك الىت ستمضى
الليل كلو تبحث عنها دون جدوى .......
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رقصاخ هزحح ّ...أًغام الساكس الحشيي

- 63 -

أشواق  ..أحزان  ...آالم  ...كلها أفكار  ...مًتادفات لنفس
ذل ك الوقت  ...بينما تسَت

األشياء الىت ٕتول ٓتاطرىا َب

أشعتها على الدنيا ...

وحدىا  ...مشس الصباح تلقى أبول

خطوات أقدامها ىى الصوت الوحيد ا١تسموع َب ذلك الطريق
 ...إيقاع خطواهتا الرتيب يسمح لتلك ا
داخلها  ....تلتفت من حُت

ألفكار أن تتزايد وتعلو

ألخر ٨تو أحد ا ألشخاص الذى
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يظهر فجأ ة  ....يقطع بضعة خطوات ّتوارىا ومن ٍب يتالشى
وتظهر أفكارىا من جديد
وصلت اىل العقار الىت تسكن فيو  ...ارتقت درجات السلم
....وىى تشعر اب إلعياء الشديد  ...وجهها ا١تلطخ اب

ألصباغ

ا١تلونو مابُت ا ألٛتر وا ألخضر وا ألصفر  ....ألوان غَت متجانسو
كانت تصنع مز٬تاً مثَتاً من ا

أللوان على وجهها طوال الليل

 ....ىى ا آلن لوح ة من الفن العبثى على ذاك الوجو ا١تتعب
 ....النار ا١تشتعل ة َب عينيها ٗتبو  ....كل جزء َب جسدىا
٭تتاج الراحة بعد ىذه الليلة الطويلة ...
فتحت الباب و ألقت معطفها على

أول كرسى قابلها  ...ألقت

فردتى ح ذ اءه ا بعيداً  ....مددت قدم

يىا . .......ايااااااااه

 ......كم تشعر ابلتعب  ..... ...دخلت حجر ة النوم وىى ٕتر
جسدىا جرا  ....كانت تعلم
ابرد فهو اليتقلب كثَتا

إنو ىناك  ....مكاهنا ابلفراش

أثناء النوم ٘ ...تددت

دفء جسده سرعان ماسرى ّتسدىا ...
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إىل جواره ....
إحساس اب ألمان

أكثر

اليتولد إال وىو ىنا  ....رغم كل شئ  ....التصقت بو
 ...تلوذ بو  ....ومن ٍب راحت َب سبات عميق.
استيقظت بينما الشمس توشك على ا١تغيب  ...عيناىا ماتزال
إحساس ا٠تدر الذى

مغمض ة ٖ...تاول أن تستمتع آبخر

ينسحب ببطئ من جسدىا  ....تتحسس يد

اىا الفراش ّتوارىا

 ...ابرد  ....ملمس الفراش البارد جعلها تفيق شيئا فشيئا
...كانت تعلم اهنا لن ٕتده ...عادتو الدائم
َب أى ساع ة يستيقظ  ....لكنها تعلم

ة  ....التكاد ٕتزم
أهنا ستستيقظ كل يوم

ولن ٕتده ....
قررت أن أتخذ اليوم إجاز ة  ....أجرت اتصاال ىاتفيا سريعا
....وقررت وىى تغلق ا٠تط اهنا ستذىب لًتاه حيث يعمل ...
تشعر اليوم برغبو شديد

ة َب اٟتوار معو  ...ال تذكر

آخر مره

دار بينهما حوار حى  ....تعود من عملها الليلى لتجده انئما
 ...وتتيقظ ليكون ىو قد رحل  ....حياهتما تسَت ىكذا دون
تغيَت  ...ما بينهما عباره عن قصاصات ورق و

أحاديث ىاتفيو

اندرة ...أخذت تفكر َب ذلك بينما ترتدى مالبسها ببطء
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وعناية ....تقف أمام ا١تر آه بينما ترسم زينتها ا٠تفيفو ألول مره
منذ زمن  ....تتأمل مالمح وجهها بيديها وعيناىا ٖتدقان َب
تلك ا١ترأة الغريبو الىت تراىا ....انتهت وغادرت الشقة
أخذت تسَت َب الشارع ببطء متعمد  ...كانت ٖتاول
االستمتاع بكل شئ حو٢تا  ...ىى تقطع تلك الطرقات كل ليلو
بعجل  ...ٯتنعها من

أى استمتاع  ....كانت تشاىد واجهات

احملالت وكأهنا تراىا ألول مره بعمرىا ....
وصلت اىل ا١تلهى الذى يعمل فيو ...

أحكمت إغالق معطفها

اٞتلدى ا ألسود ودخلت  ...اختارت مائد

ة قريبة من ا١تسرح

 ....قريبو من ذلك ا١تكان الذى كان ٭تب ان ٬تلس ليعزف منو
 .....و٘تنت من كل قلبها

أال يكون قد غَت عادتو تلك

....أول لقاء ٢تما كان ٬تلس َب نفس ذاك ا١تكان ...منذ مىت
 ...التتذكر  ...أهنا تشكو دائما من ضعف ذاكرهتا
ا٠تاصو اب ألرقام والتواريخ ....كانت ليلتها تسهر مع صديقتها
ا١تقرب ة  ...حوار مراىقات  ....صوت ا١توسيقى يرتفع
....أيخذىا بعيدا حىت عن حوار صديقتها ٖ ...تلق بعيدا ..
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تلك

عيناه ىم ا الشئ الوحيد الذى كان يربطها اب١تكان  ....مل يدر
ٓتلدىا ٟتظ ة أنو كان يراىا  ...أحست وىى ٖتدق فيو ...

أهنا

تنظر اىل خيال  ....شعرت أنو ال يوجد ىنا  ...عيناه الزرقا

وان

أخذهتا معو بعيدا  ...وغاصت وغاصت َب

أعماق ا٠تيال .....

مل يعدىا إىل مكاهنا سوى يد صديقتها وىى تربت على كتفها
وتدير ر أسها بعيدا عن سحر عينيو  ....انتهت ا
انتهى من عزفو بقليل  ...مل تتوقف ٟتظ

ة عن التفكَت فيو ....

أو َب ذاك الشعور الذى ٕتربك موسيقاه على
تًتدد َب اليوم التاىل وذىبت

ألمسية بعد ان
إدراكو  ....مل

إىل نفس ا١تكان  ....يومها

اختارت مائد ة َب الظالم و أخذت تراقبو طوال ا

ألمسي ة وىو

يعزف ....موسيقاه غريب ة  ....صرخات أمل  ,,,موال حزين ...
نواح  ,,,أجل إهنا أقرب ماتكون إىل النواح  ....عندما أنتهى
من العزف دعتو

إىل مشروب ....وجلست طوال الليل ة تتكلم

 ...كانت هتدف َب ا ألساس إىل اكتشافو ىو وا إلْتار داخلو
 ....وجدت نفسها ىى من

أخذ يتكلم  ...تتكلم عنها وعن

كل شئ  ...وىو فقط يستمع
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مرت ا ألايم وكثر ذىاهبا للقاءه  ....تعلقت بو يوما بعد ا
 ....انتقال للعيش معا رغم اعًتاضات

آلخر

أىلها الكثَت ة  ....وكأن

غريبكانت ٕتذهبا ٨توه
ىناك قوى ة
أفاقت من ذكرايهتا على صوت موسيقاه  ...بدأ يعزف ....
نفس ا إلحساس الذى أنتاهبا أول مره تسمعو ....ذاك الصراخ
 ...األمل  ...ا١توال اٟتزين  ....ذاك النواح ...

أىاج آالمها

...ذكرايهتا ا١تاضي ة  ....خالفو الكبَت معها  ....رغم اقتناعها
برأيو ....عنادىا يدفعها لالستمرار  ....الطريق ا١تسدود الذى
انتهت اليو حياهتما .....ا

ألايم الىت عاشتها مصلوب ة بال أى

إراده ....انتهى عزفو  ....انتهت االمسي

ة  ....عادت إىل أرض

الواقع  ....رحل دون أن تقوى على مواجهتو  ...رحلت
 ....ترددت وىى تفكر َب العود

أيضا

ة إىل ا١تنزل وراءه واالر٘تاء َب

حضنو مثل ا١تاضى  ...كانت ٖتتاج بشده الن تستشعره
بداخلها  ....تشعر أبمان تواجد٫تا داخل ا

آلخر  ...خافت أن

ٮتيب أملها من اللقاء  ....خوفها غلبها وجعلها تتسكع َب
الشوارع  ...تنتقل من مكان اىل

آخر حىت موعد عودهتا

اليومى  ....نفس الطريق  ...نفس الشعور  ...ووجهها ا١تتعب
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بدون أصباغ  ....صعدت ...

ألقت بنفسها ّتواره ....

تلمستو بيديها  ....استشعرت دفئو  .....وراحت َب سبات
عميق ....
استيقظت بينما الشمس تقًتب من ا١تغيب  ....يد

اىا ٘تتد ان ال

إراداي ّتوارىا  ...تستشعر ا١تلمس البارد ا١تعتاد  ....وتفيق ...
ارتدت مالبسها سريعا  ...و أخذت تضع ا ألصباغ على وجهها
 ....كانت تقوم هبذا العمل بشكل روتيٌت  ....بال

أى روح ...

بال أى رغبه ....صراعات ٤تتدم ة تشتعل بداخلها  ....بُت
ة ....مل تًتك ا ألفكار

الرفض واالستسالم تدور رحى ا١تعرك

تتصارع كثَتا  ..غادرت ا١تنزل فور انتهائها ....
سيار ة اتكسى خاليو قابلتها ....

أوقفت أول

ألقت نفسها على ا١تقعد

ا٠تلفى  ...أخربت ال سائق العنوان وىى تتحاشى النظر اىل
النظره القميئة الىت ارتسمت على وجهو.
دخلت من الباب  ....دخان السجائر ا١تتصاعد من كل
صعب أول األمر
ة
األفواه تقريبا مع ا ألضواء ا٠تافتو ٬تعل الرؤي ة
 .....سرعان ما اعتادت عيناىا عليو  ...مل تتوقف كثَتا ...
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فال شئ ىنا يشدىا

إليو  ...نفس ا١تشاىد كل يوم ...

أخذت

تتحرك بطريقو آيل ة ٨تو غرفتها  ....غَتت مالبسها سريعا ....
وخرجت.
تطفأ أنوار القاع ة كلها  ...بؤر ة ضوء تًتكز على منتصف
ا١تسرح  ...العيون كلها ترتقب  ...تظهر ىى  ...ترتدى رواب
حريراي ازرق يلمع  ....ترتفع من حو٢تا ا١توسيقى الراقص
الصاخبة .....تبدأ اٟترك ة ٯتيناً ويساراً ....تقًتب من ذاك
العمود ا١ترتفع حىت السقف بوسط ا١تسرح  ....عيناىا تغمضان
 ....الترى أمامها أحدا من ا١توجودين  ....اٞتميع يرتقب
حركاهتا  ...إيقاع ا١توسيقى يضطرب  ...يتزايد  ....يلهب
ا١توجودين مع حركاهتا و يشعلهم

إاثرة  ....التسمع منها ىي

أى شئ وال تستشعر أى شئ  ....يتحرك جسدىا بشكل متقن
٤تفوظٗ ....تلع روهبا ا ألزرق ببطء ....يظهر من ٖتتو جسدىا
األبيض البض  ....قطع مالبسها تظهر منو
األصباغ ٘تألىا  ....تتوىج بريقا ٖتت ا
 ....بريق خارجى بال

أكثر ٦تا ٗتفى ....
ألضواء ا١تسلط ة عليها

أى روح  ....صورتو ىى الشئ الوحيد

الذى تراه وسط الظالم ا١تسيطر على ٣تال رؤيتها من خلف
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ة

اٞتفون ا١تسدل ة....يداىا تعبثان ّتسدىا ْتركات

أيل ة دون أى

إحساس ٗ...تلع عنها ما الترتديو من مالبس ببطء مثَت
....األصوات والتنهدات ترتفع مع كل حركو ....النظرات
اٞتائع ة أتكل جسدىا العارى  .....صورتو تظهر بوضوح

أكثر

أمامها  .....ا١توسيقى ترتفع وال تسمعها ٟ ...تن واحد يًتدد
َب أذنيها ٟ ....تن ٖتفظو  .....تعشقو .....

أنغام الساكس الىت

جذبتها إليو أول مر ة  ....والىت جعلتو يعزفو من

أجلها مئات

ا١ترات دون أن ٘تلو ...ذاك النواح .....ترقص رقصاهتا ا١ترحو
...ترقص على أوجاعها  ....تتعرى ببطء من مالبسها  ....من
أحزاهنا  ...من أخطاءىا  ...ترقص اليوم كما مل ترقص من قبل
....دموعها  ...صدى

أحزاهنا  ....شالل غَت مرئى ينهمر

داخلها فقط .....ال يستشعره

أحد غَتىا  ...موسيقى

الساكس َب أذنيها  ....صورتو تزداد وضوحا وٖتتل ٣تال
رؤيتها كلو  ....تبتسم  ...تزداد سخونو رقصاهتا  ....ترتفع
إيقاعات ٟتن الساكس اٟتزين بداخلها ....
وتستمر  ...رقصاهتا ا١ترحة.
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دهـاء هتٌاثزج .
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-1اإلضاءه خافتة  ...فقط بعض ا١تشاعل على جانىب ا١تمر
 ....ا١تصباح الذى ٭تملو إبحدى يديو  ....خطواتو البطيئو
٘تتلئ بعدم الثقة  ....الرغبة َب ا٠تالص  ..مع ا٠توف من
اجملهول  ....مل تكن ىى مرتو األوىل  ...كلمات اٟتارس
العجوز تًتد َب أذنيو كلما جاء دوره ٢تذه ا١تهمة  .....حديثو
عن بركان العنف الكامن بصدره  ...حتمية انفجاره َب أى
وقت يرعبو  ....وصل إىل ابب الزنزانة  ....وضع ا١تصباح
وصينيو الطعام على األرض  ....أدار ا١تفتاح
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صرير الباب اٟتديدى حفز مستقبالتو  .....أنفاسو تتسارع
 ....اقًتبت ٟتظتو الىت أعد ٢تا طويال  .....صوت خفيف انتج
عن مالمسة ا١تصباح لألرض  .....ا١تسافة بينو وبُت اٟتارس
مناسبة  ....ثوان مرت سريعا  ....يرقد فوق اٞتسد ا١تسجى
على األرض  ....جسد اٟتارس بعد أن أعمل فيو أظافره ....
٥تالبو َب رقبتو  ....الوقت يدا٫تو والبد أن يسرع .....
خطواتو السريعة على ا١تمر ٘تتأل ابلفرح  ....النشوة  ....أخَتاً
فعلها  ....لىب النداء الذى الذى كان يتملكو ....الرغبة الىت
منعتو الشعور أبى شئ آخر  .....األكل  ...الشرب ...
أوحىت النوم  ....منذ أن بدأ يدرك كنو األشياء  ....وىو
حبيس تلك الزنزانة  ....كل شئ َب مواعيد ال تتغَت  .....مل
ير شيئا غَت تلك اٞتدران  .....دائما كان بداخلو شئ يتساءل
عن كل شئ  ....الضوء القادم متسلال من تلك الفتحو اعلى
اٟتائط  ....الطعام الذى ٭تضره لو اٟتراس  ....اٟتراس
أنفسهم من أين أيتون ؟....إىل أين يذىبون ؟ ....يقًتب من
اإلجابة على أسئلتو الكثَتة  ....أدرك اٟتراس أنو يهرب ....
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مزيد من الدماء تتناثر وىو يقًتب  .....يقًتب  ....الدماء
تتناثر  ....لقد أصبح حراً !!!....
-3خطواتو ٯتألىا القلق الشديد  ......عيناه يشوهبما الكثَت من
اٟتَتة  ....يفتح الباب  ...أصوات نقاشهم العالية تتوقف عند
دخولو  .....يسَت ٨تو الكرسى الكبَت وسط القاعة ٓتطى اثبتة
 .....عيناه ال توحيان أبى شئ ٬ ....تلس صامتا لربىة ....
يشَت إىل أحد اٞتالسُت على ٯتينو  .......يتحدث ٥ترباً إايه
مستجدات األخبار وإٚتاىل عدد الضحااي  ....يستمع إليو
دون تعليق  ....إشارة من يديو اىل آخر ٬تلس على يساره وىو
يناديو بكبَت اٟتكماء سائالً إايه الرأى وا١تشورة  .....يعتدل
كبَت اٟتكماء َب جلستو ويبدأ حوار طويل  ....ال يسمع منو
سوى ضرورة القضاء عليو  ....إٯتاءه من رأسو تتبعها إشارة من
يده ويتالشى اٟتضور  .....يبقى وحده  ...يفكر  ....ال أحد
غَته يعلم  ....أخطاء ا١تاضى ا١تدفونة تنبعث من مرقدىا لتؤرق
حاضره  ....وتسطر خطوط مستقبلو ....
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ذاك ا١تسخ – كما يطلقون عليو

– ذو الشعر الطويل .....

العيون الغائرة  ...األظافر القاتلة من صنعو ىو  ....أجل من
صنع يديو ...؟!! ابنو الوحيد  ...مولود مشوه  ...خوف من
العار ورغبتو َب إبقاء سراً حىت ال يضيع اٟتكم منو ومن نسلو
من بعده جعلتو يبقيو طوال تلك السنُت حبيسا َب قبو قصر
قدَل على أطراف البالد  ....أبقاه حبيسا و٘تٌت ذرية جديدة
 ...ال أحد يعرف ىذا السر  ....ال وزراءه وال اٟتكماء  ...ال
أحد غَته  ....أشاع وقتها خرب موت وىل العهد َب مهده ....
ارتدى وارتدت معو ا١تملكة كلها مالبس اٟتداد عليو  ....عاش
عمره بعد ذلك عقيما ينتظر وىل العهد  ....عاقبتو اآل٢تة على
فعلتو ومل تكتف  ....تستمر َب عقابو اليوم أيضا  ....مشكلتو
اآلن أكرب من التفكَت َب ا١تاضى وعقاب اآل٢تة  .....ماذا
سيفعل  ...؟ اٟتل الوحيد ىو القضاء على ذاك ا١تسخ الذى
أشبع البلدة قتال  ...األب ا١تسجون داخلو والذى ظن أنو
مات من سنُت يصرخ  ....كيف سيأمر ىو بذلك ....اٟتَتة
واألفكار تتواىل عليو تباعا  ....أمضى ليلتو َب قاعة اٟتكم دون
خروج  .....مل ينم  ...مل يصل إىل أى حل  ....قواه تنهار ...
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قدرتو على التفكَت تتهاوى  ....يبدو أهنا إرادة اآل٢تة مره اخرى
 .....قتلو حيا َب ا١تاضى  ....وسيقتلو ٣تددا اآلن  ....اندى
على كبَت اٟتراس  ....وأبلغو أبوامره  ..وهتاوى جالسا على
أقرب كرسى .....
-4أايم مرت  ...مل يغمض للبلدة فيها جفن  ....اٟتكماء اتفقوا
على أن السبيل الوحيد للخالص منو ىو دفعو للخروج ٨تو
مساء ...
الفخ ا١تنصوب إليو إبحكام  ....كان ٮترج لألكل ً
لذا كان البد أن تبقى البلدة كلها مستيقظة  ...اٞتميع َب

الطرقات ....ا١تشاعل مضاءة  ....األسلحة معدة .....
سيظهر عاجالً أو آجال  .....كلمات ترددت على لسان كبَت
اٟتكماء  ..البد أن ٮترج ْتثا عن الطعام أو ٯتوت جوعا ....
-5اٞتوع يكاد يفتك بو  .....مل يعد يفكر َب شئ آخر سوى
الطعام  ....عيناه بلون الدم  ....مل ينم منذ ليلتُت من اٞتوع
 ....مل يتعود البقاء طويالً بدون طعام  .....قواه خائرة  ..جائع
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 ....منهك  ...يفتقد اآلن كل انواع ا١تشاعر  ...حىت إحساسو
العاىل أبمنو سبب بقاؤه حياً حىت اآلن يفقده  ....يسَت َب
الطريق الرئيسى ا١تؤدى اىل البلدة  ....الصيد يقًتب من الفخ
ا١تنصوب  ....األخبار تنتشر سريعاً  ....أمهر الرماة اآلن
ينتظرونو على أسطح البيوت الىت ٖتيط ابلساحة  ....اٞتميع
٥تتف  .....يسَت ابحثا َب كل مايقابلو عن شئ يصلح لألكل
 ....غريزتو َب البقاء تدفعو ٨تو ا٢تالك  .....أايمو األخَتة
قضاىا بعيدا َب ا٠تالء  ....حراً  ...ملبيا نداء طبيعتو الىت حرم
منها عمره .....الصياد يقًتب من القضاء على فريستو بعد أن
أحكم عليها الفخ  .....مازال يسَت َب طريقو  ...الرماه
مستعدون ٟ ......تظات قصَتة ٘تر  ......مع صرخات
مكتومة  ....تتوقف رغباتو  ....تتالشى جدران الزنزانة من
عينيو لألبد  .....اليرى َب الصوره سوى الزىور  ...السماء
 ...واأللوان  ....الظالم ٮتيم على البلدة  ....اٞتميع َب
دايرىم آمنُت  ....وسط الساحة بركة من الدماء ا١تتناثرة ....
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تذّى عٌْاى
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" مازال يرفض اٟتديث " قا٢تا بينما
جبينو وىو يؤدى

أصابعو متصلبة تكاد تلمس

التحية العسكرية لرئيسو  ...كلمات خرجت

من بُت شفتيو ٖتمل بُت طياهتا كل ما يشعر بو جسده القوى من
إرىاق  ......ما ٯتأل نفسو الثابتة من أمل ومرار .....
ٜتس عشر ة ساعة مرت عليو وىو ٭تاول استنطاقو

وإخراج

اعًتاف من بُت شفتيو.... .سياط ينهال هبا على جسده .....
تيار كهريب يسرى ُب أعصابو ينفضو نفضا ..... .سجائر مشتعلة
يطفئها ُب أوجاعو  ......أشياء وأشياء أخرى ..... .ألوان من
العذاب يسقيها لو  .....وابلرغم من كل ذلك ما يزال يرفض
اٟتديث !!!....
كم يشتد أ١تو  ....مع كل لسع ة  ...كل انتفاض ة  ...كل
صرخة أمل يطلقها ىذا الشاب  ....شاب

ُب العشرينات من

عمره  ...يذكره اببنو الذي مل يره منذ ثالث ة أشهر  .....جامعياً
٭تمل بُت ثناايه

قلبا .... .٭تب  ...٭تلم ....

ُب رأسو عقل

يفكر ... .يرفض االستسالم  ....٭ترك داخلو بركان من ا١ترار
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 .....بُت واجبو

الذي ير ى حتمية تنفيذه ... .وبُت شعوره

األبوى الذي ٬تتاحو رغم اختالفو معو

ُب كل ما يفكر فيو ....

وُب كل مايفعلو !!!...
انتزعتو كلمات رئيسو من تلك

األفكار ٛ ....تلتو خارج الغرفة

مسرعا لتنفيذ ما أمره بو... .أقدامو تكاد ٖتملو بصعوبة من شده
التعب .... .اندي بصوت ٭تمل بعض الوىن

ليصاحبو ُب تلك

ا١تهمة ... .أصوات أقدامهما ىو الصوت الوحيد الذي يسمع
ُب الطرقة ا١تظلمة.....
وصال  ....فتح الباب اٟتديدي للزنزانة ببطء شديد  ....وقف
ينظر ...مشعتو ىي مصدر الضوء الوحيد ُب ظالم سائد ُ ....ب
أحد األركان كان ىناك شيئا منزو على نفسو  ....يسند

رأسو

على اٟتائط  ....٭تدق ُب شيء ما ....ويداهتتحركان....
اندى عليو بصوت عال ....

أسرع ٨توه ىو وزميلوٛ .... .تاله

من ٖتت إبطيو ببعض القسوة ١ .....تح شيئا على اٟتائط ....
أخذ ٬تره مع زميلو عائدا

إىل نفس اٟتجرة اليت خرج لتوه
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منها... .نسى ما كان على اٟتائط  ....قطعا الطريق ....
أدخاله  ....خرجا ٣تدداً استجابة آلمر رئيسهما .....
أخرج علبة سجائره  ....أشعل إحداىا  .....وأخذ يفكر وىو
ينفث الدخان ببطء شديد  .....مل يكن يدرى جدوى ما
يفعلون  .....يعلم خطأ كل ما ٭تدث ولكن اٟتل ليس ىكذا
 .....شئ واحد يشغلو و٭تَته  ....قدرهتم على االحتمال ....
كيف يصبحون ىكذا  ....؟!! أىو االقتناع التام بشيء ما... .
رٔتا ىذا سبيلهم الحتمال أشد أنواع العذاب ....؟!!! رٔتا ...
تذكر ذاك الشيء الذي لفت انتباىو على حائط
يدقق النظر وقتها ٖ ....ترك ٨تو
فضولو  ....فتح

الزنزانة ... .مل

الزنزانة مسرعا .... .٭تركو

الزنزانة  .....وقف ينظر قليال

على الضوء ا٠تافت ا١تنبعث من

ُب فراغها

الشمعة  ....مصدر الضوء

الوحيد ا١توجود  ....إٕتو إىل حيث كان يرقد... .أمسك الشمعة
بيده اليمٌت  ....اقًتب من اٟتائط ....

وأخذ يدقق النظر....

طائر مفرود اٞتناحُت  .....سلسلو على قدمو ....سلسلو
طويلة بال هناية ... .دماء على اٟتائط  ....أحس أنو حلق ة من
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حلقات تلك

السلسلة الطويلة ... .فصل من فصول تلك

ا١تسرحية ا٢تزلية السخيفة ....سطر من سطور تلك
القدٯتة ...اليت ما تزال تصدر حىت اآلن .....
وبدون عنوان....
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الرواية
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رغثح  ...جٌْى

- 90 -

ا١توسيقى ٘تأل ا١تكان ...إيقاع شرقى ...دخان يضعف اإلضاءة
ا٠تافتة َب بعض األركان ...ضحكات خليعة ترتفع بُت اٟتُت
واآلخرَ ...ب ا١تنتصف اإلضاءة أكثر حدة ...ىناك ...تتمايل
ءىا متناغمة مع

ّتسدىا الناعم ...ترقص ...هتتز أجزا
اإليقاع...
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كانت تتمايل ٓتفة على ا١توج تقطعو مكملة رحلتها ...ىناك
تقف على اٟتاجز مستمتعة ابلقمر ا١تنعكس على صفحة
ا١تياه ...ابتسامة خفيفة ترتسم على وجهها األبيض ...ىاربة...
ال يهم ...ىم السبب!!!...
منذ اليوم الذى تفجرت فيو ينابيع أنوثتها ...ترى ٚتا٢تا َب أعُت
النساء حقد وغَتة مشتعلة ...تراىا َب أعُت الرجال رغبات
جا٤تة ...أدركت منذ البداية قدرهتا على السيطرة ...تولدت
رغبتها َب اٟتياة ...االستمتاع...
كانت تريد أن تعيش حياهتا بال قيود ...تستمتع بكل شئ...
تعيش كالشمس ...ا٢تواء ...القمر الساطع ...تفعل ما تشاء
وقتما تشاء دون حساب ألى شئ ...كل شئ
اصطدمت هبم ...أمها تصرخ مولولة حُت تسمع حديثها...
تزيد من سخطها ...تصيبها ابلقرف ...أبوىا ينهال عليها
ضرابً ...لعناً ...يهلل دائماً أبن ىناك شيطان يتلبسها ...أهنا
العار الوحيد الذى أشان حياتو ...يزيدىا ٘تسكاً برغباهتا ...رٔتا
جنوهنا ...ال هتتم ...ا١تهم أهنا تسَت َب طريق حياهتا الذى تبغيو.
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أفاقت من شرودىا على صوت كحة خفيفة ...التفتت برأسها
نصف التفاتو ...كان ىناك...

إلتقتو على الغداء ...مهندس

شاب َب أوائل الثالثينات ...رحلة عمل مع بعض
االستجمام ...وسيم ...حلو اٟتديث ...لذيذ...
تالقت عيوهنما ...رغبتو ...رغبتها ...وتالقت الرغبات

استيقظت مع نسمات الصباح الباكرة ...وجدت نفسها تنام
ّتواره ّتواره على الفراش ...حديثهما القصَت ...صوت فتح
زجاجات الشمبانيا يًتدد َب أذنيها ...أزال دىشتها ...وتوالت
األحداث...

صوت فتح زجاجات الشمبانيا يتواىل ...كل مرة مكان
جديد ...تعيش كما تريد ...للجميع ...مع اٞتميع ...تشبع
رغباهتا َب اٟتياة ...جنوهنا.
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إيقاع ا١توسيقى يعلو ...تزداد اىتزازات جسدىا ا١ترن ...تدور
حول نفسها...
تتواىل الدورات...
دائرة مفرغة ...زجاجات الشمبانيا ا١تفتوحة...
رغبتها...
اٞتنون...

- 94 -

آخز أّراق قائذ هٌتصز
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٣تلس اٟتكم

ُب انعقاد متواصل منذ

أكثر من أسبوع.... .

أسوار القلعة ٤تكمو اإلغالق ... .جيش العدو ٭تكم اٟتصار
 ....الطعام داخل أسوار القلعة أوشك على النفاذ  ....الناس
ُب ىلع ٤ .....تاوالت اقتحام

فاشلة متتالية ... .ىذه ىي

الصورة  ...بينما أان اجلس وحدي ُب ٥تدعي ... .أمسك بُت
يدي بعض األوراق  .....وأبدأ ُب الكتابة... .وماذا سأكتب
 .....وثيقة تنازيل عن العرش !!!! ....
الوقت العصيب ..
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أجل ....وَب ىذا

ليس ىرواب من ا ألزم ة  ....أو جبناً  ...ببعض التعقل سيدرك
اٞتميع أنو اٟتل الوحيد

.....إن الناس داخل

أسوار القلعة

وخارجها ُب القرى اجملاورة  ...أو بدقو أكثر ُب ماتبقى من
القرى اجملاورة يتحملون ما ٭تدث من
ىدف ٢تذا اٞتيش الرابض

أجلي وحدي  .....ال

أمام أسوار قلعيت األخَت ة سوى

القضاء علي وحدي  ....أان  ...أعظم ملك حكم تلك البالد
 .....حُت توليت اٟتكم خلفا لوالدي  ...كنت صغَت السن
 ...كبَت الطموح ....

أحكم وحدي إقليما صغَتاً ٤تدود

ا١توارد ... .ال يشبع طموحي  ....أايم حكمي األوىل مرت وأان
أفكر  ....اخطط  ....وأنفذ  ....كونت جيشا
الرجال بسالة

من أكثر

ُب إقليمى  ....سنوات وسنوات من العرق .

والدماء  .....معارك تلو ا١تعارك ....صار

..

اإلقليم ٦تلكو مًتامية

األطراف٘ ..... .تألىا ا٠تَتات  .....وصرت حاكم

أكرب وأقوي

٦تلكة ُب اٞتوار .... .ٮتشاٍل اٞتميع ......و٘تر األايم ....وهتدأ
ٛتاسو الشباب مع كرب السن .....ويكبح ٚتاح

طموحي

.....مللت الدم ....ومل أعد أبغى سوى الرخاء وا٢تدوء
الذي دفع من

أبناءه ورجالو

الكثَت فقط من اجل
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لشعيب

طموحي.. .ولكن البد لكي أعود من ذاك الطريق الذي اخًتتو
طوعا أن أدفع الثمن.....أجل  ...أدفع أان الثمن....
ىجوما بشعا على أراضى ٦تلكيت... .اٟتلو ل السلميو مل ٕتد
نفعا  ....ف أان ا٢تدف  .....االنتقام مٌت ىو احملرك ا

ألساسى

لكل ىذا اٞتيش  .....رؤييت معلقا جثو ىامدة على سور القلعة
أمل ٭تلم بو كل جندي ُب ىذا اٞتيش ....ومن أجل ذلك يعاٌل
شعيب اٞتوع والتشريد واٟتصار.... .أى عدل أن يدفع أولئك
الناس ٙتن أفعاىل مرتُت  ....سأتنازل عن العرش و
مقابل وقف القتال واٞتالء التام عن

أسلم نفسي

أراضى ٦تلكيت ... .أراض

ذلك الشعب اليت اكتسبها بقطرات دماء

أبنائو  .....حياٌب

مقابل حياهتم  ....ىذا ىو العدل ...
الوقت ٯتر ....انتظر وصول الرد من خلف

أسوار القلعة..... .

إن وافقوا على شرطي الوحيد سأوقع وثيقة تنازيل عن العرش
وأخرج قبل غروب الشمس....

وإال سأدافع عن حق شعيب ُب

اٟتياة حىت ا١توت.....
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قرص الشمس الوليد يطل على الدنيا  .....استيقظت من
غفوة بسيطة
قليلو استمع فيها

 ......طرقات على ابب

٥تدعي ٟ ...تظات

إىل األخبار  ....أصرف ا٠تادم إبٯتاءة من

رأسي ...ارتدى أهبى مالبسي ا١تلكية  ......ألقي نظر ة أخَتة
على خطايب الذي أوجهو إىل شعيب .. .أوقع دون تردد وثيقة
تنازيل عن العرش  ...أخر اوراقى ا١تلكية ...
كأعظم قائد منتصر ......
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حالح ُذياى
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ال أدرى ما الذى ٭تدث يل اآلن .......رعشو هتز أوصاىل رغم
حرارة اٞتو ٛ .....تى  ...فكرة واحدة تسيطر على ذىٌت ....
أرغب َب الكتابة  .....وال شئ آخر  ....ماذا سأكتب ال
أدرى .....؟؟!! حاولت جاىداً إخراج تلك الفكرة من ذىٌت
و٤تاولة عالج حالىت بال جدوى  .....مل أىدأ حىت أخذت
أْتث حوىل َب حجرة النوم عن أى شئ يصلح للكتابة  ....أى
قلم وبعض األوراق  ....الشئ  .....البد أن أضع بعد ذلك
بعضا منها من أجل أى شئ طارئ  .....أخذت أسَت وأان أجر
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قدمي جراً ٨تو حجره ا١تكتب  .....أشعلت األضواء .....
ار٘تيت على أقرب كرسى  .....أمسكت القلم وأان مازلت ال
أدرى ماذا سأكتب ......
أشعر ابٟتر الشديد .....أحتاج اىل مزيد من ا٢تواء .....
٘تاسكت متغالباً على آالمى  ...أمسكت األوراق والقلم
...وجرجرت نفسى بصعوبة ٨تو الصالة  .....فتحت النافذة
على مصراعيها اتركا ىواء الفجر البارد يدخل بشدة ....
جلست متهاواي على الكنبو وأان مازلت أفكر ماذا سأكتب؟!!
حالة أيس  ...إحباط  .....استسالم  .....فألطلق عليها أى
اسم  .....صراع داخلى ٤تتدم  .....سخط على كل شئ ....
نفسى قبل اٞتميع  ....يدى بدأت تتحرك ع الورق
......سأتركها تكتب ما تشاء  .....عيناى زائغتان .....
األفكار تتسارع  .....غضب عارم  ...رغبة ٤تمومة َب التدمَت
 ....عنف ٭تتلٌت  .....حركة يدى تتسارع ...رأسى تدور ....
اللون األسود ٯتأل الصورة ...
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أفقت ألجد نفسى انئما َب سريرى  .....ال أدرى ماذا حدث
وال كيف وصلت إىل ىنا  !!!!......أسبوع مر وأان أعاٌل اٟتمى
.....أىذى بكالم ليس لو معٌت  ....كما أخربتٌت سعاد
خادمىت العجوز الىت كانت ّتوارى طوال تلك ا١تده ٘ترضٌت
وتلىب احتياجاتى .....
رغم أنٌت ٘تاثلت للشفاء من اٟتمى  .....إال أنٌت مل أبرأ من
تلك اٟتالة  .....بل زادت أاثرىا بشكل ملحوظ  .....صرت
أدور َب الطرقات بال أى ىدف  ....ليال أمضيتها أسَت وأان
أفكر وأفكر حىت يقهرٌل التعب فأعود منهكاً ألانم  .....كم
أعشق ليل القاىره !!!......
َب إحدى تلك اللياىل  .....رأيتها  .....فتاة شابة  ....رداء
رخيص  .....جسد فائر ال يفلح ردائها َب كبح ٚتاحو بل يزيد
من إبراز مفاتنو  ....أصباغ مبعثره تلطخ هبا وجهها ....عينان
جريئتان ٘تتلىء ابلرغبة  .....تقف مستندة على إحدى
السيارات َب شارع شبو مظلم  ......وقفت قليالً أراقبها من
بعيد  .....وأان أفكر  .....أىذا ما كنت أْتث عنو  .....ذاك
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النوع الرخيص من ا١تتعة  ....عدت ليلتها إىل منزىل مبكراً ...
وأان مل أحسم ذاك الصراع بعد ....
يومان مرا عليا كالدىر  ...مل أغادر فيهما غرفىت  .....أفكر
 ....األفكار كلها تدور َب دائرة واحدة ١ .....تاذا اتىت الدنيا
من ٖتت قدمى بعد أن فارقتها ....؟!! أىى صدمو حب مفقود
....؟!! أم ٣ترد ثورة رجل فشل َب نيل جسد إمرأة  ...أراغب
أان حقا َب ذاك النوع الرخيص من ا١تتعة أم أهنا ٤تاولة مٌت
إلثبات ذكورتى  .....قدرتى على اجتذاهبن  ......أم أهنا ٣ترد
٤تاولة انتقام  .....تتحكم فيها رغبة شاردة ......قبل انتهاء
اليوم الثالث حسمت القرار .....
حل ا١تساء  ...غادرت منزىل وأخذت اسَت َب نفس ا١تكان
 ....مل تكن ىي ىناك  .....كانت ىناك آخرى  ....جسد
آخر مل يفلح رداءه الرخيص َب كبح ٚتاح ثورتو  ....مل يستغرق
األمر معها كثَتاً  .....سيارة أجرة تطوى الطريق  ....أجلس
ّتوارىا على الكرسى ا٠تلفى  .....ال استشعر حراره جسدىا
الدافئ  ....ال اٝتع صوت تنهداهتا ا١تمتلئة ابلرغبة ......
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صورة واحدة أراىا أمام عيٌت  ....وجو واحد وآالف األجساد
 ...أراىا َب كل مكان ٪تر عليو  .....أكاد أجن ..
التفت ٨تو الىت ٕتلس ّتوارى  .....أرغب َب أن ألوذ هبا
من تلك الىت تطاردٌل  .....أراىا ّتوارى  .....ماذا ٭تدث ىل
.....؟ أين الىت كانت ىنا ....؟ أغمض عينِت وافتحهما مرات
متتالية  ....أأتمل شكلها ٣تدداً  ....أوقف السيارة فجأه و٨تن
مل نصل بعد  ....أنزل وأان اسحبها من يديها بعيداً ......
أخرج من جيىب حفنو أوراق ماليو أدسها َب يديها وأطلب منها
الرحيل .....أسَت وأان ال أرى الطريق أمامى  ....مازلت الصورة
السابقة ٖتتل كل ٣تال رؤيىت  .....أصل اىل ا١تنزل وأان ال أدرى
كيف .....؟ أصعد السلم متساندا على اٞتدار  .....أدخل
شقىت مًت٨تاً  ....أشعر ابٟتر الشديد ٛ .....تى  ....يبدو أهنا
عاودتٌت ٣تددا  ....أصطدم بشئ وأبعثر بعد األوراق ....
ألتقطها وأان أمنع نفسى من السقوط بصعوبة  .....أحاول أن
أقرأ ما ىو مكتوب  ....عناى زائغتان  .....كيف نسيت تلك
الورقة كل ىذه ا١تدة  ......؟!! اٟتر يشتد  ...حرارتى ترتفع
بسرعة  ...أميز بصعوبة بعض الكلمات  ....كلمات شوق
تبًتىا عبارات غاضبة  ...أسَت مًت٨تاً ٨تو غرفة النوم وأان ال
أميز الطريق  .....أصطدم بكل شئ َب طريقى  .....حالىت
تسوء  ....أحاول ٕتميع األحرف ا١تتناثرة أمام عيٌت ألقرأ ما
ىو مكتوب  .....تدور الدنيا من حوىل  .....قدماى تلتفان
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حول بعضهما  ....أفقد توازٌل .....أراىا حوىل َب كل مكان
 .....ابتسامتها مرسومة على شفتيها  .....أسقط ......
تسقط من يدى الورقة رغم ٤تاوالتى ا١تستميتة َب التشبث
هبا....انئماً على األرض ّ ....توارى يتناثر كل شئ  ....وورقة
ٖتتوى كلمات مبتورة  ....اللون األسود ٭تتل جوانب الصورة
ببطء متغلبا عليها  ....وعلى حالة ىذاين .....
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هع الوْج .
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خطواتى تقودٌل  ...دفىت تسَت دون أدراك خط السَت ....

صراع ٭تتدم  ....أْتث عن مكان اترك فيو ا١تعركو لتشتعل كما
تشاء ....

٘تاثيل قائمة  ....أعمدة راسخة  ...تيار جامح  .....هنر اثئر
٭تاول أن يقتلع كل شئ من جذوره ....ٯتحى آاثر اٞتميع من

الوجود

وصلت  ...أخذت اأتمل ا١تكان من حوىل ١ ....تاذا ىو

ابلتحديد ....؟ ال يرتبط معى بذكرى معينو  ...مكان عادى

فقط أمضيت بو بعض الوقت من حُت آلخر  ...قدماى قادتٌت

إليو بدون ٗتطيط

كانت ٕتلس  ...مل أكن أعرفها جيداً  ....ال اٝتها وال حىت من

تكون  ...فقط رأيتها َب كل ا١ترات الىت حضرت فيها إىل ىنا

 ....دائما ٕتلس وسط غابة من الرجال  ....ملكة ٕتلس ومن
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حو٢تا اٟتاشية  ...اليوم ورغم معركىت ا١تشتعلة  ....وجدهتا

ٕتذب انتباىى  ...أجتثت من حو٢تا غابة الرجال ٗ ...تلت عن

بريق التاج ٕ ....تلس وحدىا  ...تسحب أنفاسها من الشيشة

ْترقة  ....وتنفث دخاهنا بغيظ شديد ٖ .....تركت من مكاٌل
٨توىا  ....وجلست بعد أن منحتٌت اإلذن ابٞتلوس ....

صراع دائر ٘ .....تاثيل مشروخة  ....أعمده منهارة ...

صرخات أمل  ....لسعات السياط ا١تنهالة بال رٛتة اتركة آاثراً ال
ٯتكن أن ٯتحيها الزمان  ....بركان اثئر يكاد ٮتفى كل شى من

الوجود ...

رافقتها حىت منز٢تا  ...أرى دىشتها ترتسم على مالمح وجهها

رغم عدم رفضها  ......دعتٌت للسفر معها ْتجو إحتياجها اىل
تغيَت اٞتو وعدم رغبتها َب السفر ٔتفردىا ...ازدادت دىشىت

أان  ...أعطتٌت ىاتفها وطلبت مٌت الرد على طلبها سريعا ....
مل اتركها تنتظر ردى طويال  ...وًب ٖتديد ا١تكان والزمان
أمضينا وقتنا معاً ٧ ...تلس َب صمت  ....مل ٗتربٌل أى شئ
 ....وأان مل إتاوز مساحىت معها ومل اسأ٢تا عن بركاهنا الثائر

الذى أ١تح ٛتمو تستعر َب عينيها  ....قالت أهنا تراٌل حزينا

رغم سٌت الصغَت  ....مل أخربىا شيئا عن معركىت الدائرة  ...ومل

تسألٌت
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صراع مل يتوقف  ...التماثيل ماتزال قائمة  ....األعمدة اثبتة
 ...النهر مازال ٭تاول  .....وأان أفكر ....

بينما ىى ٖتاول أن تعرف سبب حزٌل  ....نظرت َب عينيها ...

نظرات أمل  ....آاثر السياط ما تزال ىناك  ....وكذلك ثورة

الربكان .....

٘تثال قائم  ....ألوان الشروق تظهر َب األفق  ....ومن خلفها

قرص الشمس الوليد

سران معا على شاطئ البحر  ....جنبا إىل جنب  ....تالمس

أكتافنا  ....اٝتع صوت أنفاسها العاىل  ...تفكَت واحد ٮترج

من ذىنينا َب نفس الوقت  ....تتالقى أعيننا  ....يفهم كال منا

اآلخر  ....نكمل السَت َب طريق واحد  ....تتشابك أيدينا

 ....أشعر ابلرعشو تنتاهبا  ....تنتقل من يديها إىل يدى .....
الشمس مائلة ٨تو الغروب  ....الرايح تشتد قليال  ....أمواج

البحر تسَت سريعا على قدمينا  ...تغسلنا  ...نذوب فيها حىت

النخاع ٗ .....تتفى  ....نلحقها َب رحلة عودهتا  ...نندمج

سواي َب الكل  ....تتوقف ثورة الربكان ٗ ....تتفى آاثر

السياط  ....يتوقف النهر عن اٞتراين  ....تبقى التماثيل قائمة

كما ىى  .....األعمدة راسخة ٨تو السحاب .....وتتالشى
آاثر أقدامنا من على الرمال الناعمة مع اٟتركات ا١تتتالية

للموج ......
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لعثح تشاتك أقذار
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كان عليو انتظار ساعة أخرى  ....مسدسو معد لالستخدام
أى شئ

 ....الوقت بطئ  ....أخذ يفك سالحو وينظفو ....

إىل

يقتل بو ا١تلل  ....وٯتنع نفسو من التفكَت .....كيف وصل
ىذا األمر ..؟!!!
أايم شبابو

األوىل ...مشاعر

متضاربة

ُب كل االٕتاىات

.....حب ....ثور ة  .....غضب  ....عنف .عدم

اإلٯتان أبى

شئ ....أى شئ  .....أمواج متالطمة َب ْتر واسع ...ال يدرى
ما الذي دفعو أن يبحر فيو  ....ذاكرتو ال تسعفو

أن يتذكر

اللقاء األول  .......اٞتامعة  .....الزاوية اليت كان يصلى فيها
ُب ذلك اٟتي الفقَت الذي يعيش فيوُ .. .ب منزل قدَل متهالك
 ....ضيق  ....اليعرف كيف يكفيو ىو

وإخوتو ا٠تمسة ....

رغم أنو مكون فقط من حجرتُت ....تعددت اللقاءات .....
أصبح يشعر أهنم أسرتو .. .يفكر مثلهم ....الكالم كثَت
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.....النظام اٟتاكم الفاجر .....

كالم ....الذين ٭تكموننا... .

كالم ...كالم ....كالم  ....شعارات راننة ....احتوهتا كلماهتم
 ...عربت عن مشكالتو تلك الشعارات  ....البيت ا١تهلهل
 ....اٟتب الفاشل  ...الفقر...
مرت أعوام .... .تغَت فيها النظام  ....ىدأت حدة ثورهتم ....
وىدأت معها ثورتو  ....نظام جديد  .....ثوره تصحيح .....
انتصار عسكري مهيب  ....األمل يلوح ُب األفق ....
قطار العمر ٯتر  ....دون

أن يدركو ..... .األمور تشتعل

.....الزمن يعود من جديد  ......الشعارات تتغَت  ....وتعلو
من جديد  ....نفس الوجوه مع بعض الرتوش  ...تعديالت
لتوائم عجلو الزمان

ظل كما ىو  .....فكرمعهم  ....خربتو

السابقة أفادتو ....انرىم وانره أصبحت ٖترق اٞتميع دون
٘تييز ..... .أهنار من الدماء تلطخ كل شئ ...
على نفسو  ....يثور
أٝتوىم كفارا أجل

أجل  .....ٮتطط لقتل

أصبح ٮتافهم
األعداء الذين

 ...لكن أكثر من ذلك ال  .....فطرتو

السليمة أتىب .....حينما ٬تلس مع نفسو يفكر َب جدوى ْتار
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الدماء الىت يبحرون فيها دون أن ٮتربه أحدىم يقينا أين االٕتاه
 .....ولكن أين ا١تفر  ....؟!!! دائرة ٤تكم ة الغلق ....ال
من استمرار اللعبو حىت

ٮترجو منها سوى ا١توت  .....البد
النهاية......
ثالث دقات

 ...دقتان  ... ..ثالث دقات

 ....العالمة

ا١تعتادة ٘ ....تام العاشرة  ...فتح الباب وىو ينظر على األرض
...كما توقع  ....ظرف

أبيض يح توى على التعليمات.

يلعبوهنا كما خططها دائما  ....ول

ك ن ١تاذا ىو ىذه

...؟!!!دائما ٮتطط وىناك غَته لينفذ ١...تاذا تلك
إٚتاع أن يقوم ىو ابلتنفيذ .....أ٭تاولون

..
ا١ترة

ا١ترة ...

ا٠تالص منو بتلك

الطر يقو أم ماذا...؟!!
فتح ا١تظروف

ببطء  ...عيناه تقر آن السطور سريعا .....

مالمح وجهو ٘توج ابلدىشة  ...عرقو يزداد رغم برود

ة اٞتو

.....ابتسامو ترتسم على وجهو  ....تتحول

إىل ضحكات

 .....يضحك هبستَتاي  ...أخر شئ كان يتوقع

أن يطلب منو
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....فاجأتو ٚتلو ٝتعها يوما و

ال يتذكر اآلن ٦تن أو مىت ....؟!!

فقط جلبها ا١توقف إىل ذىنو فجأة
اجل إهنا ٣ترد لعبو  ......تشابك ........أقدار ...
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رسائل لي تصل أتذا ً

غاليىت أكتب اليوم إليك وكلى امل َب أن تكوٌل ٓتَت ..
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اشتاق بشده إىل تلك اللمسات اٟتانية من يديك على وجهى
حينما توقظينٌت كل صباح  ....أفتقد إىل ١تساتك اٞتمالية
الرائعة ا١تتجددة دوما والىت كانت تضفى جوا ٥تتلفا على حياتى
.....
لن أنسى أن اطمئن قلبك على حياتى  .....افتقدت بغيابك
فوضويىت الىت كانت دوما تزعجك  ....وألنٌت لن أجد من
يلملم أوراقى ا١تبعثرة وال مالبسى ا١تتناثرة ىنا وىناك  ...وألنٌت
اعتدت على كل شئ مرتباً بفضلك  ....صرت أرتب كل شئ
بطريقتك  .....وقبل أن تسأليٌت سأخربك أن دروس الطبخ الىت
حرصت أن تعلميٌت إايىا ألداوم على صنع األكل الصحى
حىت َب سفرى قد آتت ٙتارىا  ....ولو كنت ىنا اآلن لوجدت
مٌت منافسا حقيقيا لكي .....
ولكن أين أنت اآلن  ....فليذىب كل شئ َب الوجود إىل خلود
اٞتحيم ولتكوٌل اآلن بُت يدي  ....أضع بُت شفتيك األكل
كما كنت أفعل  .....أحضن كفك الرقيقة بُت أصابع يدي
وأسَت معك بال أى خجل أجوب الطرقات ٘ .....تازحيٌت
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بنكاتك الساخرة الىت كانت تدفعٌت للضحك من أعماق أعماق
قلىب .....
فلتمسح كل ا١تسافات من كل خرائط الكرة األرضية ....
ولتلغى كل الفروق بُت السماء واألرض  .....وليجمعٌت بك
اآلن مكان واحد  .....فلنرجع بكل االزمنو المسح أى ٟتظة
أدمعت فيها عينيك الىت أعشق النظر فيهما ...
ااااااااااااااااااااااااااااااااه  ...............أتنهد شوقا ولوعة
وا١تاً حىت ال تقلقى  ....وأود أن أعتذر عن ابتالل ٥تطوطىت
إليك فأان ال أستطيع مقاومة دموعى الغزيرة من االنسياب .....
حقا قلىب يعتصره األمل وا٢تم  .....أعلم أن قلبك البكر أكرب
من أن يتذكر أى شئ بيننا قبل البعاد  .....ولو تعلمُت ما أان
فيو اآلن ١تا طاوعتك نفسك على استمرار البعاد
سأعًتف اليك بسر  ....وأعلم أنك ستسا٤تيٌت  ....لقد
حاولت االنتحار بعد رحيلك مباشرة و٘تسكت اٟتياة أبٝتاىل
البالية َب اللحظات االخَتة  ......ولكنٌت يقينا بدون يديك
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اٟتانيتُت ضعيف  ....مستسلم  ....لن أكثر َب وصف نفسى
.....
أخربتك مرات ومرات أنك ٘تنعينٌت من الكثَت  ...واليوم أضيف
عليها أنٌت أصبحت من بعدك اتئها ....أشتعل غضباً ألقل شئ
 .....أحبس نفسى داخل قوقعىت ا٠تاصة  ....أبكى حىت دون
دموع .....أقًتبت من اٞتنون  .......ال لقد أصبحت حقاً
٣تنون ...

ماذا أكتب اآلن .....؟ دائما أثقل كاىلك ٔتا التطيقُت ......
أكتب إليك ألصف شوقى وىيامى  ....لتتحول كلماتى إىل
عبث بال أى طائل.
حبيبىت رغم كل شئ سأظل أحبك  ....أشتاق إليك ....
أشتاق إىل كل تفاصيلك .....
إىل أن ألقاك قريباً  ....ورٔتا أقرب ٦تا تتخيلُت
وداعاً....
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كتب تلك السطور ....وضع الوريقات َب مظروف أبيض....
أغلقو ْترص شديد  ...كتب على ا١تظروف من ا٠تارج بعناية
شديدة وابللون األسود اٝتها الثالثى.....و دون أى شئ آخر
فتح درج مكتبو السفلى  ...وضع ا١تظروف فوق كومة ٦تاثلة
من األظرف البيضاء  ...........أغلق الدرج هبدوء
ٖترك من ا١تكتب إىل غرفة نومو بطريقة آلية  ....الدموع ٘تأل
عينيو وألنو ٭تفظ الطريق جيداً مل يتكبد عناء مسحها من عينيو
 ....وكأنو من كثرة دموعو تكونت بينو وبينها عالقة آلفو .....
ارتدى مالبسو الىت أعدىا بعنايتو الشديدة من قبل ....
واستكماال للون األسود وضع على عينيو نظارتو الشمسية
السوداء .......ولكى ٯتنح دموعو حرية االنسكاب دون
ا٠توف من أعُت الفضول البشرى  ......ومن خلفها سطر
بعض الكلمات على عجل وتركها وغادر.
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استقل سيارتو وأخذ يسَت َب طريقو احملفوظ جيداً حىت يهيئ
١تن يراقبو عن قرب أن عربتو تسَت وحدىا دون توجيو ....ورغم
أن الظالم ٭تتل ا١تكان كلو  ....مل ٗتطئ قدماه الطريق بعدما
توغل َب تلك ا١تنحدرات الىت اليسمح كرب حجم سيارتو بسَته
فيها .....
أزاح الباب اٟتديدى ٤تداثً جلبو حاول أن ٯتنعها قدر اإلمكان
....دخل وىو يقرأ فاٖتو الكتاب وما تيسر لو من ٤تفوظاتو
القدٯتة ....
جلس وأسند ظهره وأغمض عينيو الىت مل يغمضهما منذ
أسبوعُت متصلُت .......
أشرق الصباح الباكر ووجدت جثتو ترقد َب سالم على االرض
مستندا على قرب  .....أبعلى القرب يستقر شاىد ٤تفور عليو
بعناية شديدة وابللون األسود ٖتت اتريخ يعود ألسبوعُت سابقُت
 .......اٝتها الثالثى وال شيئاً آخر.
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ألحاى ًآ حشيي
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الشمس الساقطو ُب سواد الليل القادم ٘ ...تنح اٞتو رىب
كهنوٌب ة  ...ٯتتزج معها الصمت الذي ٭تتل القري

ة

ة كلها منذ

ليال ثالث  ....رجال القري ة يفًتشون االرض َب
الشيخ الذي يتوسط

ابح ة دار

أرض القري ة  ....اٞتميع يزفر

صمت وٯتنع نفسو من

آىاتو ُب

أي كالم احًتاما ٢تيب ة ا١توقف ....
أ١تو احملبوس ة داخلو

الشيخ ٬تلس ُب وسطهم يغالب دموع

إيل ٝتعهم

ليحافظ علي ىيب ة مركزه أمام الرجال  ....يتنامي
نشيج النساء الصادر من داخل الدار  ...كلهن علي نفس
الوتَت ة ورٔتا كان حزهنن

ة الشيخ نفسها ....

أشد من زوج

صراخ فتا ة ُب العشرين من عمرىا يقطع الصمت فجأ

ة  ...ٮتلع

قلوب الرجال أ١تا قبل ان يزيد الدموع ُب عيون النساء ....
تصرخ وىي ال تري بعينيها

أاي من ا١توجودين  ...تنادي عليو

بلهفة اشتياق احملبُت  ...وخوف ورىب ة الفراق ٖ ...تذره من
الغدر الذي تراه يلتمع ُب

نصال السيوف ا١تشهر ة  ....أمها

٘تسكها من ذراعيها وىي تتمتم بكل موروث ا
اليت ٭تضرىا  ...تستكُت حركو الفتا

آلايت القرآٍل ة

ة ويظل اٞتزع مرسوم ُب
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مالمح وجو

األم  ...الدموع تنساب من عيون النساء ...

قلوب الرجال ماتزال تضطرب جزعا ...
*******************************
ر غم كل شئ فهي ٖتبو  ...والٗتشي قو٢تا بكل ما٭تملو
جسدىا النحيل من قو ة  ....وال ٯتنعها حيت اٟتمر ة اليت تضرب
وجهها حُت تنطق هبا وال ا٠تدر العذري الذي يلمع ُب عينيو
حُت يسمعها منها  ....رغم ساعات صمتو الطويل
الشارد ة و٫تا ٬تلسان ٖتت شجر

ة و نظرتو

ة التوت قرب ا١تصرف غرب

البلد ة ٖتبو  ...تسألو إن كان ٭تبها فيجيبها ٔتزيد من الصمت
ومزيد من شرود نظرتو  ...لو

أمعنت النظر ُب صمتو ألدركت

أن قص ة حبو ٢تا ىي جزء من تركيبو  ...و

إيل

أهنا تعود داخلو

قبل أن تدرك ىيا بفطرهتا ا ألنثوية شعورىا ٨توه  ...إهنا تعود
لديو إيل أول عهده هبا حينما كان طفالً صغَتاً يبدأ التعرف علي
كنو الدنيا من حولو ولكنها مل تنضج بعد لتدرك

أنو ٭تبها

بطريقتو ىو  ...طريق ة فرضتها عليو ظروف نشأتو  ...حُت كان
طفالً مل يكمل عامو التاسع بعد وانتقل يعيش ُب بيت
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أبيها

الشيخ تنفيذاً لوصي ة أبيو ا١تتوُب وىي بعد ُب بدايو عامها
السابع ٖ ....تاول ان تقلده كما اعتادت منذ طفولتهما .....
دقائق قليل ة ٘تر عليهما ُب صمت قبل

أن تعود لتحدثو من

جديد تسألو ُب تلك ا١تر ة عما يشغل ابلو ٬ ....تيبها اببتسام
حاٍل ة وكلمات موجز ة  .....تعلم أهنا طريقتو عندما ال يريد أن
٭تكى ما يشغلو  ....وال يريد ٢تا قلقا  .....مل ترىقو ابلكثَت من
اٟتديث فهى تعرفو جيداً لو كان يريد اٟتديث لتحدث من
نفسو  .....كما أنو يكره عادات النساء تلك  .....استندت
على األرض وقامت من رقدهتا  ....أخربتو وىى تعدل طرحتها
السوداء لتدارى هبا اٞتزء األكرب من وجهها  ....أهنا ستذىب
إىل السوق لشراء ما طلبتو منها أمها  ...وأن عليو البقاء حىت
تعود إليو بطعام الغذاء  ....حملتو وىى تتحرك راحلو يهز رأسو
 ...وقبل أن أتخذىا خطواهتا بعيداً ٝتعت اٟتان انيو اٟتزينة
فتمتمت داعيو أن ٬تلب هللا ا٠تَت ......

**************************************
- 130 -

ة

الدخان ا١تتصاعد من البخور ٯتأل جو اٟتجر ة يصنع مع اإلضاءه
ا٠تافتة القادم ة من بُت الستائر جواً مثَتاً ٕ .....تلس مضجع ة
علي األريك ة ُب طرف الغرفة  ....يدخل عليها مبتسما ّتزل
س هٖتول ابتسامتو إيل نظر ة جاد ة
 ....مالمح وجهها العاب
متجهم ة  .....أدرك أن أوامره اليت أصدرىا بعدم نقل مادار ُب
خطبة اٞتمع ة أمس إليها مل تنفذ  ......جلس ّتوارىا ٤تاوالً
االبتسام من جديد  ....أخذ يداعبها ويالطفها ٤تاوال أخراجها
من حالتها تلك  ....كل ٤تاوالتو مل تكن ذات صدي لديها ىي
مل تكن أساسا تستوعب مايقولو أو يفعلو  ....كانت تدور ُب
ذىنها صور متفرقة ٦تتزج ة ببعض األفكار ا١تضطربة مع مشاعر
اٟتنق والغضب اليت تتملكها  ....منذ أن وصلها من خادمتها
مايدور ُب تلك القرية الصغَت ة منذ وصو٢تم إليها  ....كلمات
ذاك الفيت اليت نقلت إليها تسمع صداىا ُب أذنيها من حينها
 ....رفض وجودىا َب البلدة ....النجاسة وا٠تراب الذى
سيحل هبم لوجودىا ......

مشهده وىو يشيح بوجهو بعي د اً

عن جسدىا العاري متاحاً أمامو بال أي مقابل  .....خروجو
اتركا إايىا تدارى عورة خيبتها ٔتالبسها....
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رفضو الذي مل

تعتده من أي رجل قابلها من قبل يذْتها  .....ٯتتهن أنوثتها
اليت طا١تا كانت سالحها الذي تستخدمو بنجاح  ....بعض
كلمات زائرىا نبهتها  ...أطلقت َب رأسها فكرة  ...اعتدلت ُب
جلستها ليربز هنديها األبيضان كامال االستدار ة  ....مالت عليو
ٔتيوع ة مصطنع ة  ...وىي تدرك أن سالحها األنثوي لن ٮتيب
تلك ا١تر ة ....اقًتبت بشفتيها من وجهو لتزيد من مفعول
كلماهتا  ...ألقت ُب أذنيو طلبها  ...نظرات ا٠توف اليت كانت
كشف أبخر كروت لعبتها ...
تنتظر ظهورىا ُب عينيو دفعتها لت
اقًتبت منو سامحة لنظره أن ٬توس ُب مفاتنها البادية أمامو بال
أي حجاب  ....أخربتو أهنا سًتقص لو عارية  ...ستفعلها لو
وحده كما نزلت من فرج أمها  ....فقط تريد أن يسكرىا ٜتراً
ُب رأس ذاك الفىت قبل أن تتعري وترقص من أجلو  ....نظرتو
اٟتيواٍل ة ا١تشتهية جعلتها تدرك أهنا ُب سبيل ٖتقيق ىدفها ...
٘تددت علي ظهرىا منتشيو وىي تستمع لصوتو أيتيها حامال
أوامره لرجالو ُب خارج الدار.........
**********************************************
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تسَت ُب طريقها إليو ٓتطوات واسع ة ....تزداد اتساعا ُب كل
خطو ة ....ورغم ذلك تشعر أن الطريق مايزال طويالً ...
األحاديث اليت ٝتعتها ُب السوق عن ماقالو ُب خطبة اٞتمع ة
زادهتا قلقاً  ....كانت تعلم جيداً منذ أن زاد مرض والدىا
الشيخ وجعلو مكانو ُب إمام ة ا١تسجد أنو لن يرضخ أبداً ولن
يغض طرفو عن أي شئ خطأ  ...فقد كان دوما يري أن أىل
قريتهم ٭تتاجون فقط ١تن يد٢تم علي الطريق  ...تلك ا١ترأ ة اليت
يرفض وجودىا ُب قريتهم مل أيت علي يديها إال ا٠تراب  ...إهنا
تذكر أحاديث نساء القريو ألمها عن أفعال الدجل اليت ٘تارسها
ُب بيتها ابلصباح  ...واجملون اب١تساء  ....حي ة وصنعت ٢تا
جحرا ُب قلب عمد ة قريتهم  ....تسرع ُب خطواهتا وىي تزفر
أنفاسها بنفاذ صرب مل يكن الطريق طويالً ىكذا من قبل
**************************************
كيف كان من ا١تمكن أن أرفض طلبو ىذا او غَته ....؟
سنوات أعيشها ُب خدمتو  ...إجلب ىذا فيكون بُت يديو بعد
ٟتظات  ...إحرق فأحرق  ...إجلده أمام اٞتميع ليكون عرب ة
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٢تم أفكاد أن أقتلو من شد ة األمل  ....اليوم طلب مٍت رأس
الفيت ليسقيها فيو ٜتراً فكان البد أن أطيع  ...لو مل أفعلها
الف غَت ليفعلوىا وتكون رقبيت أان ٙتناً لذلك  .....أعلم
لوجد آ اً
أن ما فعلتو من أجلو كلو ال يساوي فعليت تلك  ...ولكنٍت
٣ترب كما كنت دوما  ...أحكم قبضيت علي ٞتام الفرس بيد
وأشهر سيفي ابليد األخري  ...أحملو ٬تلس انظراً ٨تو الفضاء ..
آهلو تقف وتواجهٍت كم أكره أن أخذك غدراً...
**************************************
تسَت َب طريقها ٓتطى واسعة  .......تزداد اتساعا خطوه بعد
األخرى  .......تلمحو من بعيد ٬تلس كما تركتو  ...ينظر
بشروده ا١تعتاد وأنغام انيو اٟتزينة تكاد تصل إليها  ......على
مدى نظرىا حملت ذاك الفرس متجها ٨توه  ......أشعة الشمس
ا١تنعكسة على نصل السيف ا١تشهر جعلها تدرك حقيقة ا١تشهد
الذى سيجرى أمامها ......تركت ما بيديها ليسقط على
األرض وانطلقت ٕترى ابٕتاىو وىى تصرخ منادية عليو .......
هنايو ا١تشهد تقًتب  ......يقف من رقدتو انظراً إليها ابستغراب
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 .....تزيد من سرعتها لعلها تسبق الفرس الذى أستشعر راكبو
خطورة ا١توقف وزاد من سرعتو  .....ثوان معدودة .....بركان
من الدم ا١تتصاعد ٨تو السماء ملطخا ثوهبا األسود  ....وجو
راكب الفرس  ...وكل شئ َب طريقو  .....صرخات متتاليو ال
ٖتمل أى معٌت تصدر ّتزع يعقبها صمت مطبق ال يقطعو إال
صوت خطوات الفرس الراحل َب االٕتاه ا١تعاكس .......
*******************************************
الشمس الوليدة تصبغ الكون ْتمرة الدم  ......خرجت من
الدار دون أن تشعر أحدا من النائمُت تعبا َب أرض غرفتها
أو َب ابحة الدار ا٠تارجية  .....نفس الطريق تتحامل من
أجل إكمال خطواهتا فيو  ......إىل نفس ا١تكان تتجو
......رائحة دمائو مازالت تشتمها َب ا٢تواء  ......جلست
حيث اعتادا أن ٬تلسا أخذت تنظر بعيداً شاردة .........
دموعها تنساب بغزاره ٖتجب إدراكها ألبعاد ا١تكان ......
الصمت يلف ا١تكان كلو ال يقطعو إال صوت يًتدد َب
أذنيها يشبو صوت أٟتان انيو اٟتزين .
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الِزّب هي رغثح أخيزٍ
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سكون الليل ٭تتل الفراغ احمليط بكل شئ  .....بينما تقبع

غرفتو فيما يشبو الظالم الدامس ال يقطعو سوى الضوء ا١تنبعث
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من بقااي تلك الشمع ة  ...الصوت الرتيب الصادر من الساع

ة

إىل عدم معرفتو اب١تد

ة

العتيق ة ا١تعلق ة على اٟتائط ٮتربه ٔترور الوقت ببطء ....رٔتا
٧تحت ٤تاوالتو َب ٕتاىل ىذا الصوت

الىت قضاىا يتقلب مستخدماً كل الطرق الىت سم

عنها من

أجل االسًتخاء والنوم

 ,مستجداي كل ا آللو ة الىت

يعرفها كى يتخلص من حالتو تلك وٮتلد

قليل من ا٢تدوء بعيداً عن سيل ا

منذ الصباح الباكر ٖ ....تديداً بعد

ع أو الىت قر أ

إىل النوم ْتثا عن

ألفكار ا١تنس اب بدون توقف

أن طبع على شفتيها قبل ة

الوداع قبل أن تغلق خلفها ابب الشق ة منصرفة إىل بيتها سريعا
لتغيَت مالبسها قبل الذىاب إىل عملها ....

أزاح ذاك الغطاء الثقيل الذى

٘تلمل َب رقدتو َب الفراش ...

٭ترص دوما على التدثر بو ليال  ...وجلس

من السرير  ....لينهى تلك احملاول

قليال قبل أن يقوم

ة الفاشل ة َب النوم ٖ ....ترك

َب الغرفو عاراي ليستعيد ذاك الشعور ال لذيذ ْتريتو من كل شئ

 ...ارتدى شورات قصَتا وتى شَتت نصف كم خفيف  ...وخرج

اىل الصالو أطفأ بقااي الشمع ة  ...ليمح و آخر آاثر ليلتو ا١تاضي ة

معها  ....وتوجو إىل ا١تطبخ ليحضر كواب من النسكافيو ا٠تاىل
من اللنب والسكر الذى اعتاد

أن يبد أ بو اليوم  ....أمسك كوبو

وخرج إىل تلك اٟتجر ة الصغَت ة الىت تقبع وحدىا َب آخر أركان
الشق ة  ....تلك الىت صممها لتكون مرٝتو ا٠تاص
- 139 -

,مكتبتو

وخلوتو  ...أزاح الستائر الثقيل ة قليالً سا٤تاً لبعض الض

وء أن

سيجار ة وأخذ ينفث دخاهنا ببطء مع رشفاتو ا١تتتايل

ة من

يدخل  ...جلس على كرسيو ا٠تشىب عتيق الطراز  ...و

النسكافيو  ...سا٤تا لذلك ا١تزيج من الكافيُت والنيكوتُت

أشعل

أن

يشعل فتيل جهازه العصىب ليتمكن من حسم األمر مع نفسو.
********************
َب تلك الكافيًتاي الىت ٕتاور اٞتريد

ة والىت كان يقضى فيها

أغلب الوقت قبل ان يبدأ سهراتو الليلية ....حياة الوحدة الىت
أختار أن ٭تياىا كانت تدفعو ألن ٯتضى أغلب ساعات يقظتو

خارجاً ......

وىناك التقاىا  .......وجو ٚتيل

لفت انتباىو فجأه عند

دخولو ذاك اليوم َب ىذا الوقت ا١تبكر حيث كان قد غادر

العمل مبكرا  ,جذبتو إليها  -وكعادتو دائما مع النساء -

عيناىا العسليتان الساحر اتن الىت التقتا بعينيو بعض األحيان

 ......وابتسامتها ا ٞتذلة ا١ترسومة ابستحياء على شفتيها دوماً
بشكل يظهر مفاتن
 ....وشعرىا الباذ٧تاٌل القصَت ا١ترسل

وجهها َ .......ب ابدئ األمر تعامل معها على أهنا ٣ترد وجو
ٚتيل جذبو ولكن

نفس التوقيت ٘تاما

بعد تعدد مرات ر ؤيتها َب نفس ا١تكان وَب
ٚ ......تع عنها بعض ا١تعلومات
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من

الشاب اللطيف الذى يعمل اندالً ىناك

تعمل َب قسم التحقيقات َب نفس اٞتريد

 ....صحفي ة شابة

ة الىت يعمل ىو فيها

رساماً ...الصفة الىت ٘تيزىا عموما أهنا جريئة ....
********************

هنار خريفى معتدل  ,مل يكن لديو عمل مهم فغادر مبكراً وقرر

٘تضيو الوقت َب السَت َب طرقات وسط البلد الىت يعشقها ١تا

٢تا من ذكرايت معو

 ......قرب نقابة الصحفيُت

مبالغ فيو من العساكر الذين يعرفهم جيدا ٓتوذاهتم الواقي

رأى ٕتمعا

وعصيهم الغليظ ة الطويلة اٞتاىز ة دائما للنزول فوق الرؤوس بال

أى ٘تييز  ....مايسمعو دوما عن مثل تلك األشياء دفعو

ة

للوقوف ١تشاىد ة ما٬ترى  ....استطاع من ا ألصوات ا١ترتفع ة
والالفتات ا١ترفوع ة أن يعرف أهنا مظاىر ة إحتجاج ضد اٟتزب

اٟتاكم  ...تنظمها ٚتاعو من الشباب اٟتر
التيارات ا١تعارضة ا١تختلفة

الذى ينتمى إىل

 .....إختار مكاانً وأخذ يراقب ما

٭تدث  ...جذب انتباىو وجو مألوف وسط ٣تموعة من الذين
٭تملون كامَتات التصوير لتغطيو اٟتدث مل يسمح لو مكانو

الرؤية اٞتيدة فتقدم ببطء ٨توىا  ....مل تكن مفاجأة كبَتة لو

عندما أكتشف أهنا ىى نفس الفتاه الىت شغلتو األايم ا١تاضية

 .....أخذ يتحرك ابلقرب منها ٤تاوال جذب أىتمامها ولكنها
- 141 -

كانت منشغلة ٔتراقبة ما٭تدث  .....مع ازدايد حده ا٢تتافات
اشتعلت األمور  ,سريعاً قرر الرحيل  ...بنظرة سريعة عليها

رآىا تشتبك مع أحد جنود األمن ا١تركزى الذى ٭تاول خطف

الكامَتا من يديها مستخدما العنف  ....جزءمن الثانية كان

الفاصل بُت نظرتو وبُت اندفاعو ٨توىا ,

بذراعيو مانعا عنها ضرابت العصى ا١توجع

وجد نفسو ٭تتضنها

ة الىت اهنالت على

جسده ىو مشعل ة فيو آالم وأوجاع العمر ا١تاضى كلو ...

يشعر بنفسو إال وىو يتشبث ابلعصى خاطف ا إايىا من بُت

مل

يدى العسكرى وينهال هبا على ما يظهر من جسده .......

و٬تذهبا من يديها ىارابً واتركاً جسد العسكرى مضرجا َب دماؤه

على األرض ......

دون إبطاء إىل شقتو الىت التتبعد

إتو وىو يسحبها معو

كثَتاً ......كلمات متناثره تبادالىا سريعا من أجل التعارف
 .....وحينما وصال ودون تردد أو تفكَت صعدت معو

إليها ... ..ستوديو صغَت  ...غرف ة نوم واحد ة  ..صال ة .....
غرفة صغَتة َب الطرف اآلخر

وٛتام  ...أجلستو على السرير

آاثر جروح على وجهو وصدره

١ ....تساهتا اٟتاٍل ة على جسده

بعد أن نزعت عنو قميصو ا١تمزق ا١تضرج ابلدماء

ا١تمتلئ آباثر اٞتراح

وأخذت تعاِب

أاثرتو  ....بعض الكلمات ا١تتناثرة ىنا

وىناك دارت بينهما قبل صمت مطبق  ...عيناه تتأمالن مالمح
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وجهها ا١تبتسم رغم كل ماحدث  ....عيناه التقتا بعينيها
ا١تتوىجتُت ودار بينهما حوار وسط الصمت
يتلمس جسدىا ويداه تدرسان بدق

 ......وجد نفسو

ضاريسو وا٨تناءتو
متىية ت
ة ان

ا١تتناسقة  ... ....شفتيو التهمت ا شفتيها تقبيالً ........

أنفاسو

٥تتط ة أبنفاسها ا١تلتهب ة ......رغبتهما ا١تشًتك ة الىت
ا١تلتهبة ل
تولدت ٖتكمت بكل شئ  ....تركتو يعبث كيفما يشاء ....
ينزع عنها مالبسها قطع

ة قطع ة .....ويًتكها قليال ٔتالبسها

الداخلية السوداء والىت كونت مع جسدىا اٟتنطى مز٬تا مثَتاً
آىات ا ألمل آبىات الشهو ة
أشعل من رغبتو  ....واختلطت

ا١تشتعل ة .......الىت تدفقت وتدفقت مع سراينو داخلها ببطء
 ....ومل يفيقا من نشوة

ماحدث إال مع ا ألشع ة األوىل لشمس

اليوم اٞتديد  ........وقتها ومع كوبُت

الساخن ة  ....ودخان السجائر ا١تتصاعد منهما
اٟتقيقى  ........فتا

من القو وة املغيل ة
أبتدا التعارف

ة َب هناي ة العشرينات من عمرىا ...

بكالوريوس إعالم  .. ...مل يسبق ٢تا الزواج

 -اتبعت غَت عابئ ة

سابق ابٞتيش متوف منذ عشر سنوات ....

أمها سيده بيت

بعالمات االستغراب الىت ظهرت على وجهو

 -والدىا لواء

ختن  ...ىى أكربىم  ....تعيش َب شقو مست أجرة
 ...ولديها أ ا

منذ أكثر من ٜتس سنوات  ..رغم اعًتاضات عائلتها ا١تتكرر
 ...عليها وعلى أسلوب حياهتا الذى تسميو أمها منحالً ....
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ة

أدىشو ماٝتع  ...لكنها مل ٘تهلو الوقت لكى يستغرق َب دىشتو
كثَتا  ....قامت ٓتفو من ٖتت الغطاء  ....و

أخذت تتحرك

عارية َب الغرفة  ...ارتدت مالبسها بتأن  ...مل يشعر بنفسو
وىو يطلب لقائها ٣تدد

إال

اً ......أخربتو وضحكتها ا آلس رة أتخذ

مكاانً أكرب على وجهها  ...رغم أهنا أول مره تصل عالقتها
برجل تعرفو لليوم ا ألول إىل ىذا اٟتد  ...إال أنو ولسبب مل
تدركو بعد قد جذهبا  ....رٔتا تراه مره

التواعد  ....طلبت منو

أخرى  ....ولكنها تكره

بعد صمت وتفكَت

 ...وأخربتو ٓتبث أنو يعلم كيف ٬تدىا بسهولة

أن يًتكها للظروف

 ....تركتو

مسرع ة  ...متعلل ة أبن عليها الذىاب إىل شقتها لتغيَت مالبسها

سريعا قبل أن تذىب إىل اٞتريد ة  ...و٘تنت لو يوماً سعيداً وىى
تطبع على شفتيو قبلة حارة ...

استيقظ وىو ال يدرى كم من الوقت انم ...

مازال طعم قبلتها َب شفتيو  ....عطرىا النفاذ َب

أو كيف انم ؟...
أنفو ...

يشتمو َب كل أرجاء الغرف ة  ...قرر أن أيخذ اليوم إجاز ة من

العمل  ....منها يًتك اجملال لتلك الكدمات الىت ٘تأل جسده

 ...ووجهو ٖتديدا أن ٗتبو ماسح ة معها آاثر ا١تعرك ةٕ .....تنبا

لالسئل ة الىت ال يريد

أن يسمعها  ..وال يريد

 ....و منها يًتك عقلو ليقيم

أن ٬تيب عليها

أحداث اليوم ا١تاضى من بدايتو

العنيفة إىل هنايتو الغَت متوقعو  ...جلس ينفث دخان سيجارتو
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ُب صمت  ..رأسو يدق من شد

ة الصداع  ..الذي الزمو منذ

أن أستيقظ  ..رغم أنو ال يتذكر أنو ٘تكن من النوم ..سوى تلك
السويعات اليت أغمض فيها عينيو منذ الفجر بعد

وحيت شروق مشس الشتاء الدافئ

أن رحلت

ة  ....قرر أنو سيقطع ما

يربطهما قبل أن يبدأ  ...سيبتعد عن تلك الكافيتَتاي ...

سيقلل من تواجده َب اٞتريده قدر ا١تستطاع  ....سحب من

مكتبتو األعمال الكاملو ٞتاىُت  ....وضعهما على ا١تكتب ...

وأدار قرصاً ألعمال سيد درويش بصوت فَتوز  ...وقرر أن
ينسى هبذا ا١تزيج كل شئ....

أحسن مافيها العشق وا١تعشقة  ...وشويتُت الضحك والًتيقة
...شفت اٟتياة ...لفيت  ....لقيت األلذ  ...تغَتىا  ...وده
بقى التعب والشقا  ....وصل اىل تلك الرابعية وبدون وأن
يدرك ما٭تدث وجد نفسو يقرأىا مرارا وتكرارا  ....وجد عطرىا

ا١تميز ينساب منسالً إىل أنفو  ....وجد صورهتا وىى ّتواره
على الفراش عارية كمالك مرسوم َب إحدى اللوحات الىت

زينت ا١تتاحف الىت طاف هبا  ....تتابع مع صورة خصالت

شعرىا ا١تتطايرة و٫تا ٬تراين َب طرقات القاىرة ىرابً من عساكر
األمن ........

حاول أن يطردىا من ٥تيلتو  ......حاول أن يتخطى تلك

السطور ويقرأ رابعية أخرى  ......قصيدة أخرى  ......أى
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شئ ٬تعلها تتالشى من أمام عينيو  ....حُت مل من فشلو ...

أغمض عينيو ىرابً منها  ........طاردتو َب الظالم ......

١تساهتا اٟتانية على جراحو الىت أشعلت الرغبة داخلو يستشعرىا

على جلده ٫ ....تساهتا ا٠تافتة ا١تختلطة بتأوىات اللذة تًتدد
َب أذنيو  .....مقاومتو تنهار  ....وجد نفسو يغلق الكتاب

ويعيده إىل مكانو على الرف  ......يتحرك كا١تسحور ٨تو غرفة

نومو  .....يتنسم عبَتىا َب ا١تكان بينما يبحث َب خزانة

مالبسو عن أى شئ يرتديو بسرعة  .......وينتقل كمسلوب

اإلراده خارجاً  ....انسيا حىت أن يغلق فَتوز  ......أنستو

نفسو  ....رغبتو الطفولية الىت تتملكو إذا أراد أن يفعل شئ

بشدة  ....والىت ال يتمكن أبدا من قمعها داخلو  ....دفعتو

دفعاً ٨تو الكافيتَتاي  ......مل يفكر إن كان سَتاىا أم ال .....
سينتظرىا إن مل تكن موجودة  ....سيفعل أى شئ حىت ٬تلس

ويتحاور معها  ......يدخل إىل عا١تها السحرى الذى يستشعره
منذ ليلتها ا١تاضية معها  ....عا١تها الذى سلبو كل ما رابه َب

نفسو طوال سنوات الغربة بينما ىو ال يزال واقف على بوابتو

فقط .....

وصل إىل الكافيًتاي  ....دخل وجال بعينيو ماسحا ا١تكان كلو

ْتثا عنها  ........حاول أن يدارى خيبة املو وىو يلقى
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ابلسالم على اٞترسون متحركا ٨تو طاولة تسمح لو برؤية كل

من يدخل دون عناء  .....طلب كوب القهوة ا١تغلية ا٠تالية من

اللنب  ....وجلس ينتظر قدومها ....

الوقت ٯتر عليو ف جلستو تلك ببطء شديد .......طلب كوابً
أوراقو وقلمو ا ألسود وقرر
آخر من قهوتو ......واخرج
ٯتضى الوقت َب الرسم .........

ببطء مرور الوقت

أى شئ يفقده ا

أن

إلحساس

.....ا١تشكلو أنو ال ٬تد شيئا لَتٝتو ......

قرر أن يكرر نفس لعبتو القدَل

ة  .....سيمسك القلم وسيًتك

خطوطو ا١تبعثر ة ٘تأل الصفح ة وتكون أى شئ  .........مع

رشفاتو ا١تتأٍل ة من الكوب ا١توضوع ّتواره  .......بدأت
خطوطو تتبعثر ٖ ....تتل فراغات

الورقة البيضاء  ......األمطار

تتساقط  .....ا٠تطوط تزداد تبعثراً على الورقة البيضاء .....
إيقاع رشفاتو يزداد ٟ ........تظات مرت عليو أعادتو إىل

ا١تاضى القريب  .....صوهتا مع ١تسات يديها اٟتانية أعاده إىل

اٟتاضر سريعاً  .....أمسكت الورقة الىت كان يرسم فيها .....
ابتسامتها الرشيقة ترتسم على وجهها  ....مع كلماتو ا١تتتالية

 ....ٮتربىا وٮتربىا  .....آالمو ا١تاضية  .....طفولتو الىت يشعر
أنو يعيشها اآلن معها  .......اشتياقو غَت ا١تربر ٢تا ......
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رغبتو احملمومة فيها الىت ٗتتلف عن رغباتو السابقة ٗ ....تربه

 ....بقااي ليلتها ا١تاضية معو الىت مازالت تستشعرىا .........
أانملو البارده الىت مازالت تتحرك على جسدىا  ....أنفاسو

اٟتاره الىت تلفح وجهها  ......اشتياقها الغريب ىى أيضا لرجل
مل تعرفو إال لليلة  ......أخذ٫تا اٟتديث بعيدا  .....طافا

بشوارع ا١تدينو اآلثره بعد منتصف الليل حىت وصال اىل شقتو

 ......مل يطلب منها الصعود  .....نظرات عينيو أخربهتا برغبتو

 .....نظرات عينيها اخربتو برغبتها  .....صعدا سواي ويديو

تلتف حول خصرىا  .....٭تملها كما ٘تٌت دوما أن ٭تمل زوجتو

ليلة عرسهما  ......دخل هبا إىل شقتو  ...ورغم أهنا مل تكن

مرتو األوىل مع أنثى  ....وأهنا كانت مرتو الثانية معها َب نفس

ا١تكان إال أنو شعر هبا كأهنا مرتو االوىل مع ذاك اٞتنس ا٠تالب

 ......يشعر بفرحو تلميذ مراىق مع فتاتو ألول مرة وحد٫تا

 .....أجلسها  ...وحاول أن ٮتفى عنها ما ٬تول ٓتاطره أبن

يتصرف ْتميمية  ....ذىب إىل ابره ا١توجود بركن الصالة

وحضر كأسُت من الفودكا  ......مشروبو ا١تفضل رغم قوتو

 .....إلتهم ما َب الكأس على رشفة واحدة  ....بينما امتدت
يده إليها بكأسها

= أىا فودكا  ...لذيذ ....
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قالتها ّتزل بينما أتخذ منو الكأس وترشف منو رشفة ىادئة

متأنية ٬ ....تلس ّتوارىا بينما صوت فَتوز مايزال يًتدد صادرا
من الغرفة الداخلية  .....أغمض عينيو سا٤تا ٞتسده أن

يسًتخى  .....ما٨تا الكأس الذى شرهبا مع صوت فَتوز

العذب أن يبدأ مفعولو معو وٮترجو من حالة ا١تراىقة الىت

تتملكو .....

 تعرف إن شقتك لطيفة ّتد  .....صغَتة لكنها ظريفة مكانالواحد ٭تب إنو يقعد فيو  ....براحتو

فتح عينيو ببطء على كلماهتا  ....ابتسم إليها ابتسامة صغَتة

 .....بينما ىى تتحرك بطريقة راقصة خفيفة ٦تسكة بكأسها

إبحدى يديها و٤تركو اليد األخرى َب ا٢تواء  .......التوزيعات
الرحبانية ١توسيقى درويش وصوت فَتوز أشعلت اٟتركة َب

جسدىا  ......ومع حركاهتا بدأ يشعر ببعض من االرتياح ....
ٓتطوات رشيقة وبفعل كأس الفودكا الثاٌل جالت َب الغرفة

متمايلة قبل أن تسحبو من يديو برفق وتضمو إليها مديرة يديها

حول وسطو وىى ٖتركو معها على أنغام اإليقاعات ا١تتصاعدة
انظرة َب عينيو برغبة قضت على العبث الصبياٌل الذى أنتابو

منذ وصو٢تا وقاد خطوات الرقصة ٨تو غرفة النوم ......

أغلق خلفو الباب ٔتجرد دخو٢تما  ....وتركها تقف وحيدة

وسط ظالم الغرفة ٖ ....ترك َب الغرفة مشعال بعض الشموع
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 .....على الضوء ا٠تافت بدت لو كحلم ليلة خريفية .....

اقًتب منها ببطء وعيناه ٘تنحاهنا وعداً بليلة ستخلد َب ذاكرهتا
 .....الرعشة الىت سرت َب جسده حينما ضمها بُت ذراعيو
وشعور االكتمال الذى ٘تلكو جعلو يفلت ذراعيو عنها  ,و

شديدة رفع رأسها إليو غارقاً َب عسل عينيها  ....أنفاسها

الساخنة ا١تمتلئة بنار الشهوة لفحتو  .....امتدت شفتاه لتلتهم

ببطء شفتيها  ....قبالت رقيقة متناقلة بُت الشفتُت وا٠تدود
وخلف األذن ومنابت الرقبة  ...مل يًتك سنتيمًتاً واحداً َب

وجهها إال وجالت عليو شفتاه  ....أتوىاهتا البطيئة زادت من

اشتعال حركاتو  ...شفتاه تلتهمان شفتها السفلى بنهم  ...يداه
تتحركان انزعو ما ترتديو من مالبس ٍب تتحرك عابثو ّتسدىا

 ....وعندما وصل إىل ثدايىا ا١تتصلبُت وحلماهتا النافره بدأت

ترتعش ...أراحها على السرير وىو يتخلص ٦تا تبقى عليو من
مالبس ويرقد ّتوارىا على السرير  ....ساعات مرت عليهما

كلحظات أختلطت فيها آىات شهوهتا آبىات نشوتو ...

تداخال سواي معا عائدين بنفسيهما إىل صورة االكتمال األوىل

الىت صورىا القدماء عن اٞتنس البشرى قبل انفصال الذكر عن

األنثى  ...انتهل من رحيقها حىت ارتوى  ....وروى جسدىا

ا١تتفتح

اهنار ّتوارىا منتشيا .....
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برقة

كم مر من الوقت و

ىو علي ىذه اٟتال  ..؟مل يدر يقينا ....

رٔتا كانت ساع ة أو رٔتا أثنتنُت فطعم قبلتها األخَت ة مازال يسري

علي شفيت همصحواب بلمعتها األخَت ة قبل أن ٗتبو نَتان عينيها

ا٠تافت القادم من خارج اٟتجر ة
ة
 ..صوت ا١توسيقي الكالسيكي ة
مع شعاع الضوء ا٠تافت ا١تنبعث من بقااي الشمع

٫تا يصنع مع صوت
ُب أول ليلت

أنفاسها الرتيب ة إيقاعا مثَتاً ..

يٖترك ببطء ُب السرير حيت ال تشعر ..

 ....ينظر ٨توىا ... ..

شعرىا ا١تبعثر ودق ة مالمح وجهها مع مسح
ترتسم علي وجهها

ة اليت أشعلها

ة ا١تالئكي ة اليت

 ......جعلتو ي بتسم لنفس هسرا و ىو

يأتملها  ...تلك الغجري ة الرقيق ة اليت تتسرب ببطء ل ٖتتل

كيان هكلو َ ..ل د يد ه٨توىا ل يضمها بُت ذراعي هليستشعر
ماتبقي من دفء ليلت ىم طاردا تلك األفكار السوداء من ذىنو

 ...رعشة برود ة غريبة تسري ُب جسد ه ...يعيد الكر ة مره

آخري  ...يرتعد جسد هبرداً  ..نسم ة ابردة تتسلل من النافذ ة
غَت ٤تكم ة الغلق  ...صوت ا١توسيقي ٮتفت ُب
التالشي  ..بقااي ٢تب الشمع

أذن هحيت

ة يًتاقص ُب ذبول  ..إيقاع قلب ه

يتسارع  ..وعلي آخر أنفاس الضوء ا١تًتاقص  ..تًتاقص بقااي
....وٮتتفي شبح ابتسامو ....

***********************************
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أطفأ سيجارتو وأخذ يرتدى مالبسو هبدوء قبل أن يغادر منزلو

َ ....ب الطريق أخذ ٭تاول أن يسيطر على انفعالتو واألفكار
ا١تتضاربة الىت تتصارع بداخلو  ....إحساسو ا١تختلف هبا عن

كل من عرفهم  ...اجتياحها لو واحتال٢تا تفكَته وىو يعرفها

فقط من ليلتُت  .....حياتو البوىيمية وحريتو الىت دافع طوال

اايم حياتو عنها  ....احتياجو لالستقرار وحنينو ألايم بيتو الكبَت
الذى ٬تتاح كيانو منذ أن قابلها  ....خوفو من خوض التجربة

معها وخسارة كل شئ ....

وصل إىل اٞتريده الىت يعمالن هبا  ....قدم طلب اإلجازة الىت

قرر ان أيخذىا سريعا وغادر ....

َب طريق سفره .....أفكار ظلت تتناوب على عقلو ا١تنهك ....
االحتياج نوع من أنواع الرغبة  ....الفرصة ا١تناسبة الأتتى كثَتا
 ...ماٯتضى من العمر أكثر ٦تا يتبقى  ....كل ما ٭تتاجو ىو
بعض من الراحة بعيدا عن أى ضغوط  ,فقط ىو ونفسو ...
بُت قرار إكمال قطع ابزل حياتو  .....و ا٢تروب من تلك
الرغبة االخَتة.....
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