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 ...وجهة زاوٌة إلى
 

أصبحت  ،حبلت الزاوٌة .آخر مع جدار  لٌتآخى  ،الزاوٌة اغتصب الجدار  
 غدت بٌتا .ف ،قائمة  
صعدت الزوجة  أخرى. أشٌاءفراشة و تاصطاد ،الزاوٌة عنكبوت   ت  سكن

ارتطم ف ،سقطت ،ت قدمهازل   ،الزواٌا زٌل ساكن  لت ؛مكنستهامع الكرسً 
  وماتت. ،ةرأسها بزاوٌة حاد  
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 ةــــوحــــالل                                 
 ونـللا الفصل األول:

 
 
 ...مصمتة المبور حبواب   !...بّ  يً األماكن التً ح إالّ  ال تتذّكرٌنً" -

 إال حنّ  ؛ب المبورعلى حبواٌجلسون  يمط الذٌن، هم لماضًل نمتسولوال
يمبل حن تجوب  ،اإلنسان ؼاٌته حن ٌمشً لُدما  يً تلن الطرلات الالنهابٌة

ياهلل  ،له  كاٌتن لتمصّ  ؛لن حن تمؾ يً  ضرة الخالك ال ٌ كّ  ،الكون
 . "مستمع جٌد

لمت للرٌح الزهور خُ " :لى لبره وكلماته تتسالط يً داخلًالزهور ع وضعتُ 
  رارة الخلك ر للطبٌعة لطؾ األزهار إالّ برّ يال شًء ٌ ،عاشك صابعألحو 

 ."الكامنة يً للب العاشك
 ،والزمان ً بذلن حطٌل وجوده يً المكانوكأنّ  مارسُت دور األرملة،

الرؼم من على و ... مازلِت ت بٌن حن تتالمس ٌدانا"ٌمول: سه وحعرؾ حنّ 
 . "ها حكثر األشٌاء خداعا   حنّ جمالها إالّ 

  ويك منطك العٌ  معا ،إذ لم نكن زوجٌن إالّ  ،ٌمةلم حكن حرملته يً ال م
 . مانون لٌس للخاصة بل للعامةيال

وكان ٌعبّر عن  ،ُخلك اإلنسان بكلمة؛ لم ٌكن هنان من لوانٌن ،يً البدء
لذلن كان  ؛ال رٌة الكاملة يمد تمٌّزه   ه بامتالنيشل وبسبب ،التزامه بكلمة

 عبدا . منه الموانٌن التً جعلت سنّ عبر الجدٌد  وجوده
يٌلمً كلماته  ،ر يٌهعندما كان اإلله المكنون يٌنا ٌتفجّ  ،شتهٌه حكثرح كنتُ 
ٌمؾ يً  .ها سٌماء وجه وا دإال حنّ  ،اختاليها من رؼمعلى الالب ر  جاكأمو

 عملٌة الخلك.بها العماء األول وٌبدح ٌنفث دخان سٌجارته وكأنّ  ،وسط الؽرية
ه ألنّ  ؛ب السجن االنفراديحن ٌجرّ  إنسان ٌجب على كلّ "ة: لال لً مرّ  

ًّ و ،كالمبر هو من ٌجبر اإلنسان على الخروج من األبعاد  هذا المدين ال 
 .  "المكانٌة وارتٌاد  االت رو ٌة تعٌد له انتماءه األول

 ...بكٌته بصمت
 "ياستعملٌه بعمل كبٌر  !جدا   نادر  هو و ،حجمل األشٌاء ال زن"

 يارؼة من كل شًء؛ إالّ  كنتُ  ،ةرحسه بشدّ  م تضنة ،كاملةساعة معه  بمٌتُ 
 يً وسط السماء. سكٌنِة لمر  من 
 "عندما حموت ،ما حملكه سأعطٌِن كلّ "
                                                                  علم حخاه بموته.المدٌنة حُ تصلُت بثم ا ...لرٌب ولدي، يالصبحنْم ٌا  

تستطٌع النظر ي ،عندما تصبح عجوزا   !دث يً  ٌاتنالتً ت  حجمل األشٌاء
وهكذا  ،إلى الخلؾ دون الخوؾ من حن تفمد الكثٌر من األشٌاء التً حمامن  

ولربما تعٌد تمٌٌم  ، ب   تصبح الذكرى مستمبال  جدٌدا  ٌجب حن تعٌشه بكلّ 
 ،وهكذا ت صل على المعلومة كاملة ،تجربة لم ٌُتح لن الزمن تأملها جٌدا  

مفترض حن ٌمترب من من ال ؛ومع كثرة األخطاء ،سان ابن الخطأياإلن
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والكون ما هو  ،ياال تمالٌة هً المانون الدابم ،يً النهاٌة الصواب الواجب
  عٌوننا.إالّ 

                            *********** 
اللو ة التً ي ،كً حرسم آخر شًء حيّ ستخدم أي ،كنُت حخاؾ يرشاة الرسم

ًّ  اسم "رماد"حطلمت علٌها  المضطجعٌن على المماشة  لم تكن إال ثدٌ
رنً يمنذ زمن طوٌل لم تؤطّ  ،ثر اللماء الخامسعلى حكانت اللو ة  البٌضاء.
 وصعدت ،يً بٌت حخٌهالسهرة  اختصرُت  ٌنها .هما ٌدانكأنّ و عٌنا رجل  

رجل  راب ةُ تستبٌح ود يوق منزلهم يً الطابك الثالث، إلى بٌتً الموج
المرسم المنتظر يٌما دخنت سجابري األخٌرة  .ها ا تراق ؼابةأنّ ك ،ٌباسً
 .ور ولماشته البٌضاء، ٌنتصبان حمامًمنذ شه

 رؼبح .ٌدي ملماة على بطنً واألخرى ت تضن ثدًٌ ،حخذُت شكل الكرسً
دة لمس متمصّ  ،ً لم حؼادر الكرسً بعدنولكن ،حخلع ثٌابً باالست مام، يبدحت

 يً حجمتًديعتها  ،حخرى سرٌة وكأّن الٌد ٌد  ه البحعضاالكشؾ عن جسدي و
لتبدح مطاردة بعٌنٌن مؽمضتٌن عن  ،با ثة عن حرنبً المنسً ،الصؽٌرة

صوت حنفاسه التً  ،امتصاصه لسٌجارته ، ركات ٌدٌه ،مالمح وجههِ 
 لٌبتل عضوي الجاؾ. ،اختلطت مع حنفاسً

باللون وحدعن صدري  ،ماشة اللو ةلحؼادر الكرسً باتجاه  ،حيتح عٌنً
ِن لم ت تضنٌنً نّ حلو "يٌما بعد لال لً:  .ح تضن اللو ةمن ثم األزرق و

 ."بموة
 .، لمد اختار المكان بنفسهمة يً ؼرية النوماللو ة معلّ  

 مّدته  لن وجوده يً  ٌاتً. كان لماء  عح  منذإالّ  لم ٌصبح الرسم هاجسً
ولكن  ،متكلّ ٌ ح د بٌنماإلى لم ٌكن ٌنظر  ،مع تعارؾ لصٌر ،ينجان لهوة

ا نصؽً وهكذا كنّ  ،لن دون حن تشعرٌبلّ  ،كالمطر الخفٌؾ إٌماعه يً ال دٌث
يأخّص نفسً  ،من ٌرالب ظال  ٌنمو كالمه حنا وحخوه وزوجة حخٌه بهدوءِ إلى 
ال "لال لً يٌما بعد:  لكنّه ،انتبه لذلنلد بوجهه وال حظنه ولتها  نمعّ تبال

من وجه وحبعد  ً حكثرُ نالكثٌر ألنّ  سوؾ ٌفوتنِ ، ألمور مباشرةإلى اتنظري 
 ."من مساية لد تفترضٌنها

 على حصر   رسمت وجهه؛ لكنّهي ،بسهولة ستخدم الفرشاةحمع الولت حصب ت  
التً نفسها  جدٌةالبعد حن طلب ذلن ب ،، ولد وايمتهال ما   اللو ةتلن  حن تباع

                                                                                               ه ٌ بنً.أنّ ب ،حخبرنً بها
 ال حطٌك"ولتها لال لً:  إلى حن حصب نا نعٌ  معا ، ،ديعن لو ة وجهه ظلّت

 ".تشبه شخصا  لد سرق مالمح وجهً! هاإنّ  ،هذه اللو ة
ال عنها ل ،عندما رسمُت له لو ة حخرى ، بعد وياتهإالّ  لً ضح األمرلم ٌتّ  

 هل هذا ابنِن؟ رآها:من كّل 
ة معارض مشتركة مع عدّ  بإلامةوبدحت  ،انتملت للعٌ  معه يً المرٌة 

جعلتنً  ،مت شهرة ال بأس بهاو مّ  ،ؼة للرسمرسامٌن آخرٌن وحصب ُت متفرّ 
ه بمً اللون الو ٌد الذي لم حمتلكه رؼم ال ٌازة لكنّ  ،يردٌّا   رضا  حلٌم مع
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ًّ هو ظلًّ الذي  متالكً ألنّ وبالممابل هو لم ٌعمد ال ،الص ٌ ة له حجمل ما ي
 ؛نفسها يالزهرة لم تعتدْ  ،متلكِن سوؾ تهرمٌنح عندما" :تملكه الشمس و دها

عندما و ،آخر كان خلما  ي ،ا اإلنسانحمّ  ،لت الن لة تأتٌهار وظّ لذلن لم تتؽٌّ 
 ."هو علٌه يأصبح ما ،هاعتاد نفسه ملكتْ 
                              *********** 

ن ٌختبا م   خبثِ  لكبٌرة التً ٌتم تسوٌمها بكلّ الكذبة ا هذه ؛براءة الطفولة
وحنفع كفرا  كما لال  ،يً طفولتً سمٌنة كنتُ  .الراشدٌن وراء  لِم نظايةِ 

، حن الشكل هو التً تتناساها النساء يً ؼمرة ال بّ  لن البداهة. تبٌةالِص 
ه ال ٌستطٌع حن وحعلن حنّ  ،له ًريض   بّ  الرجال، وهكذاالعنصر األهم لدى 

 ؟!ال ّد! حيَّ  دّ يتاة سمٌنة إلى هذا  ٌ ب
حن  من ؼٌر ح كامهيً ٌستطٌع حن ٌتمادى اإلنسان   ّد  إلى حي   ٌنهايهمت  
ين ن نأكل  ،المهم حن ٌبمى خفٌا   ،ؽسل ممبوليكل ما ٌُ  ،به ما ٌلوثه ك  ٌعل  

 خفٌة.    عالنٌة ونخرح
ه التناسً ألجل مماربة الصورة التً نمبل إنّ  ؛الجمٌع ٌعمل على تنظٌؾ مرآته

 بتأطٌرها لنا.  
                              *********** 

ها بعٌدا  عن نظر حوجدُت نفسً و ٌدة مع تركة حبً من الكتب التً كنت حلر 
عملُت على اختٌار  هكذاو ،يً ذلن وعلى ما حظن كانت متواطبة معً ،حمً

حيهم اإلشارات  بدحتمع الولت و ،ات جسدي ونفسًالكتب بشكل ٌخدم تطور
ًّ  ثٌرصورة تب ًّ  يً الولت الذي الض ن   ي  ،الؽباء ٌفترض اآلخرون ي

لم حوير الولت يً وهكذا رق العمري  اجزا  ال ٌمكن تجاوزه، وٌرون يً الفا
بها عملُت التً الخطوة األولى الرٌجٌم كان ي ،تجربة حبعاد الخطوط ال مراء

 تأخذ مكانها رى صورتً المتخٌلةومع الولت حصب ُت ح ،ين ت جسد على
تفرض سمنتً السابمة مد كانت ي ،خاصة عندما حمارس عمال  ماو، يً الوالع
  ً ُ ي حما جسدي الجدٌد  ،شكال  يً التصرؾعل  نً بطرٌمة ؼٌر متولعة.دهشأ

من التعبٌر عن  ،المتفك مع صور المجالت والتلفاز جسدي الجدٌدلم ح رم 
حكتشفه وح اول حن  ،ىحتعرّ  ،بأخرى يكنُت حلؾ حمام المرآة حبّدل ثٌابا   ،جماله

 .حردت حن ح فظه ؼٌبا  ً كأنّ  ،رةبعدسة مكبّ 
ثمان  هاحنّ  ،لً ولكنّه حكدّ  ،شامة خمس  عْشرة   هاكم عدد شاماتً؟ حعتمد حنّ  

حجاب  ،عدد األ رؾ تأتً على ديةاصمولتها للُت: ٌا لها من  ،وعشرون
المهم حن حجٌد تركٌب لؽة ت مل طمو ات هذا ": ن اكتشؾ شٌبا  بتسامة ماب

 "ا يً بلد آخر!لكنّ  شامة؛ستا  وعشرٌن يلو كانت  ،الجسد
                           ************ 

تً عبر وحنا وجدُت ال ّب ولذّ  ،من ٌ فر يً األماكن الرطبة سوؾ ٌجد الماء
 ٌن ٌبدح الكاتب ي ؛هواتهم العارمةرجال الرواٌات الذٌن لم ٌبخلوا ب بهم وش
 من ال شمة تخدم مصالح الذكور بالبوح وال ٌجد صوتا  نسابٌا  ٌفرض نوعا  

كنت حيعلها مع لذلن  ؛، يٌنطلك معبّرا  عن شهواتهيً زٌادة تخصٌص المرحة
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وحسخر  ،ٌة لهمإذ كنُت المرحة السرّ  ؛ابجمٌع رجال الرواٌات و تى مع الكتّ 
 اكتشاؾ خٌانتً.على  لدرتهملعدم  ،منهم

 ه االبن ال رام للوالع.لكنّ  ،الخٌال عالم نظٌؾ
                           *********** 

                                                                                                                                       
 ،صدٌك والديهو ، يكنُت حكثر من  فٌدة مفترضة ًإال حنّ  ،كان لطٌفا  كجدّ 

رايضا  االنتمال  ،بعد وياة زوجته واستمالل حوالدهيً بٌته  ه ٌعٌ  و ٌدا  إنّ 
 ،من المدرسٌن الذٌن ٌرون التدرٌس رسالة خالدة هإنّ  .للسكن لدى ح د حوالده

عالمه يت على ومن خاللها تعرّ  ،لواعد الن وبعض دروس ا تجته يً 
 الهادئ المملوء باأللوان.

ٌة يتح لً ؼريته السرّ  ،طالسم اللون الممزوج ومعه اكتشفت ينّ  ،ه ٌرسمإنّ  
ه كان ضوء  شمس  لكنّ  ،س الظالم من  ولهورحٌُت تجاربه األولى كلون ٌت سّ 

ال حكون  لماذا ؛كنُت كؽٌوم الشتاء ما لبثْت حن حمطرتْ و ،لسرعة تطوره
 .نموذجإلى ون يكل الرسامٌن ٌ تاج ،نموذجه

ًّ حذهله العرض  ،عرضت األمر  علٌه كامرحة مجّربة حن  ومن الؽباء السخ
 . ا  حن ٌبمى األمر سرّ  ل معً شرط  يمبٌريضه، 
ن خلدهم الرجال م   يجلسُت على الكرسً، مستذكرة   ،اللماء األولكان  ،وجهً

بٌن ضربة للرٌشة وحخرى، حصب ْت حنفاسه و، كمخدر اللونالذٌن حدمنوا 
                                                                  لرب إلى وجهً.ح
س حنامله التً تت سّ و ،د حن ٌوازن بٌن توّضع رحسً يً كل جلسةٌتعمّ  

لتالمس لؽم الشفة  ة  خبركثر حصب ْت ح من ٌمشً يً  مل حلؽام وجهً بانتباه
ولد  يٌعلّك ،ةعضّ  ذّر من ، ٌإنذار خفٌؾيٌ دث ح ٌانا   ،حن تنفجر من ؼٌر

 يأرّد بزمجرة خفٌفة.  ،"هنا لم حعلم حن لدّي كلب  صؽٌر  " لونه:  مرّ ا
لم حرتكب جرما  حست ك  :للُت له. ط اللو ة كؽٌمة صٌؾ و ٌدةوجهً ٌتوسّ 

لم  ،وكأمٌرة حمرته بمتابعة الرسم ،وعدت إلى مكانً ،علٌه لطع الرحس
ونفرْت دهشته  ٌايينفر ثد ،ار الممٌصيككُت حزر ،حعطه الفرصة لٌأخذ نفسا  

 ،مْ ، حْن ارسحشرُت له ،لم تمارس لذؾ الماء من زمن يً بٌت شامً كب رة
مه من حن ٌسترق لكن كطبٌب لم ٌنفعه لس   ،يتابع كمن ٌعترؾ بتمالٌد المهنة

 وهو ٌف ص مرٌضته األولى.  اإل ساس  
ان ٌجلس يً جلس بمربً بعد حن كوحخذ ٌ ،تتابعت لماءات الدرس والرسم

كأّن المكان ٌضٌك  ،دون حن ٌستؽله لاللتراب لم ٌترن سببا  ٌمرّ  ،مواجهتً
على صبره  تفرٌػعملت على  .يلماءات العشاق تعشك الزواٌا ،روٌدا  روٌدا  
 . جوهرها كان وا دا   حنمن ى الرؼم عل تكاثرتالتً لو اته  العكس من

 ،زمٌلنتظر اإلامتا  ك جر ٌل صازه اللكنّ  ،شكرته بهدوء ،األخٌر الدرس  يً 
كلو ة لم ...  وتركته حبٌض   ،وكاشتعال عود الثماب حطبمُت على شفتٌه 

 ترسم.
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                                     ***                                                                                                                       
مدة كان سجٌنا   -بأسلوب ؼامض حنّه رجل   ؛ما ايترضته كلّ  !ع هذالم حتولّ 

يالوطن  ،ه الّسلم الخبٌث لتوايك االتجاهات المتعارضةإنّ  - ةعشرٌن سن
 .وسهٌسل وا دا    راكبا  مل إالّ تال مار ال ٌ 

 كان ال ٌأتً .استفسرُت عنه كمرٌض ٌرٌد حن ٌمؾ على حبعاد مرضه ودوابه
رض ألخٌه حو لشراء بعض  عندما ٌجلُب بعضا  من نتاج األإالّ  من المرٌة
 ال اجٌات.

ه لكنّ  ،علٌن ه كالؽبار ٌستمرّ إنّ  .النبٌذ الذي ح ضرهتشاركنا جمٌعا  يً تذوق 
 ال الؽابة  م عنبل تكلّ  ،جنهث عن يترة س  لم ٌت دّ  ،ؼبار رطب ٌلصك بموة
خاله ت ول إلى  تى لت ،بطرٌمة تفٌض إ ساسا المتدهورة يً حعلى الجبل

 لون حخضر. 
                                       *** 

 واأل مر للصٌؾ وباجتماعهما تكون الثمار.  ،األخضر لون حستاذي المدٌم
كان رواٌتً المفضلة التً تنتظر صف اتها البٌضاء حن حمؤلها بال بر الذي 

 حرٌد.
؟! تلن العشبة ه ال بّ نّ نصبته حم إهل سمطُت يً يخً الذي  عّم حب ث معه؟ 

 ! سم ما  دث إلى اآلنحلم  ،التً تكسر ا تماالت الفصول ،ؼربٌة النمو
 . ٔدون آرمات يبعض الطرق ٌجب حن تسلن ،ولربما هذا حيضل

                                    *** 
التً عريناها  تلن الجرحةي ،ناس من كلٌْ  دث نوع من التوجّ  ،بعد تلن المبلة

زة متركّ  ،حصب ت لماءاتنا عملٌة ،الطفولٌة ا تلمت اختفْت ودهشتنا سوٌة،
 ،ً عدم المدومإلى حن طلب منّ  ،على دروس يً الرسم و دٌث يً األلوان

  –ح بِن  ألنًّ-ورمى بموجته الو ٌدة على شاطبً  ،حزرق ب ري لالها بلون
الس رٌة  بصدره باكٌة وهمست بالكلمة تُ بعد حن لذْ  ، دلات للبهلم حسمع إالّ 

.ً إنّ  :ولرجل من ل م ودم ،التً يت ت عالم الرواٌات لً  ح بن 
لة متذوّ  ،مؽمضة عٌنً ،على مسا ات اللمس دتُ يتمدّ  ،عصرنً كما اللون

ح اطْت  ،على نبض للبهالمارب المتماٌل  شفتاه كما الم ٌط ٌ دّ  .الوالع
ًّ ب                                               .المسترخٌتٌن كما المرساة يً عمك المبلة شفت

 ،كان الرسالة المبعوثة إلى جسدي األكادٌمًي ،التصمُت به كطابع برٌد
 ،نهداي اللذان حنهكا يرشاته ،دروجٌن وحوكسجٌنٌيمطرة المطر حكثر من ه

اجتا نً  ،سمطا ساجدٌن لجٌ  نمل األصابع حمام كومتٌن من الممح الطري
لم ٌعد  ساب مثلثً الصؽٌر ٌساوي  ،ا شر يٌهشعور الزاوٌة التً حرٌد حن ح

مضايا   بمجموع شهماتً ولربما ٌمكن تمدٌره مرتبطا   ،درجة مبة وثمانٌن
ع مع يً النهاٌة اعتذر كما هو متولّ  ،الضؽط الدموي يً الشراٌٌن معّدل إلٌها
 همسُت بأذنه: للٌل من ال رام ٌفٌد.         دامعتٌن،عٌنٌن 
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م اولة  ،ال ح د ؼٌره ،حرسمه هو ،ً حعّوض ما ياتنًحرسم بكثرة وكأنّ 
لون ح نّ ديعنً أل ،ًه دابم الهرب منّ شعوري حنّ ي ،من العتمة إخراج رجل

ى وإن لم ٌهتم بً  تّ  ،مصابدي يً كل الطرلات المتولعة التً سوؾ ٌسلكها
تتكاثر  كانت ،ً يً استرجاعً المشهدي للماءنولكن ة،ؼٌر مباشر بصورة

 هناه ،ها الرجل األ مك تولؾْ ه ٌلمً يتات الخبز خلفه: حٌّ الطٌور خلفه وكأنّ 
لصة يً  حنه لٌس حكثر من شخص ،أ ٌانا ٌخٌّل لًي .حنثى تب ث عنن

 يً هدوبً يً تلن المكتبة اآلمنة.   مندا ة
لم  ،حخته بتواطؤ اإلناث دُت العشاء وساعدتنًيأعد ،علمُت مسبما  بمدومه

وسخرُت من نفسً  ،د حصناؾ الطعامرؼم انهماكً بإؼرابه بتعدّ  ،ٌرا  ٌأكل كث
 .الرجل معدتهللب طرٌك المرحة إلى إن  يمد للن لً: ،يٌما بعد

ولتها حن الوصفات المدٌمة  شعرتُ ي ،لطعام مبكرا  ا حللمتنً مؽادرته طاولة
 .تنجح مع الرجل الذي ٌضاجع بعد حن ٌمؤل معدته للجدات
ة الرخٌصة الذي رايمنً، عندما دلؾ إلى ؼرية المرسم ر المرحشعوتبّدد 

كنُت  ،المفتو ة الباب لصدا  بعد حن استأذن وبمً هنان إلى حن حنهٌنا طعامنا
ل منا به  ،رسم وجهه المباشر وتركت ؼٌرها من اللو ات لو ة لد حخفٌتُ 
: حنت ترسمٌن لعمر مضى رحٌه، بل بادر هوه لم ٌمهل ح دا  لٌسأله عن ولكنّ 
 صمت- الشبانمن خلؾ  وكأنن مراهمة ت ب للمرة األولى ،ً حكثر لو اتني

وتلمسً  ،موعدا   اضربً"ومن ثّم تكلّم:  -ٌتدّخللل ظة لم تسمح أل د حن 
 . "اللون بأصابعنِ 

                       ******************** 
ن صامتا  دة بٌننا. الرجل العجوز الذي كاكلمات ال ّب كالمطط المتشرّ  تنمّلت

ا نمارس الجنس لذلن كنّ  ،شًء الكالم يً كلّ  ،بدح ٌجٌد الكالم ،كما بدا لً
بعد حن  ،يمهبواسطة ما كان ٌكتفً بإعطابً جرعتً منه  متسرعٌن وكثٌرا  
 .حخرى ثم نثرثر عن هللا والسٌاسة والموت والبوظة وحشٌاء ،هٌخلع منه يكّ 

 "ٌجب حن تكونً عجوزا !"لال لً:  
  ؟ا  ال تكون حنت شاب : لماذارددت علٌه 
بطرٌمة رى األمور تهكذا  ،حن ٌكون لرٌبا  من الموت منّا على ح د" أجاب:ي

 ."حوضح
 لاتن حكثر من عدة شهمات متتالٌة!كم حنت  و ٌد حٌها الموت! ال تدوم صدا 
 

                               ********** 
 وإن  دث ،ه اعتاد الكمالولكنّ  ،رلو ٌتأخّ  .لو ٌنسى المدر بعض التفاصٌل 

منذ سنة ولؾ رجل  بباب ي ،لعاد وحكمل مهمته بتمام حكبر من السابك النسٌان؛
تلن المعانمة التً حخرجْت  لم حيهم لماذا ،لل ظات ، ...وسأل عن حمً ،البٌت

 !حمً من ت فظها
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كة بال ٌاة ولٌس مجرد صورة ه شخص من الذكرٌات المدٌمة المتمسّ إنّ 
ملنً طوال يترة هذا الشخص لد  إّن  ،ل مٌمةل واألسود للذكرى.باألبٌض 

 .دين والدي وحخوتً
ر اؼتٌاُل والدي الؽضب إذ يجّ  ،إلى اآلن مازلت حؤمن حن الوطن من لتلهم 

 ،العارم على كل االختاليات السٌاسٌة التً لادْت إلى مؤتمر  وار وطنً
 مى.توزٌع الثروات يٌما بٌنهم إلى حجل مس يٌه حعادوا

يً معزل  حكثر عندما تكون األض ٌة ض ٌة الزمة وتصبح ذات جدوىالت 
 عن حٌة تكلفة!

لٌؽلك  ،لضٌؾهذا ما لاله ا !وهذا ٌكفً .حبً وهذا الصدٌك ريٌما نضال 
 وراءه كل هذا الماضً.
للواتً انخرْطن يً العمل ولم تفعل كبعض النساء ا ،حمً اكتفت بالتدرٌس

مهما  ،بل دوما  كانت تراه عمال  لذرا   ،هن بهانخراط حزواج ثرإ السٌاسً
جراء من لربما تكّون لدٌها هذا المولؾ  ،كانت نظاية ثٌاب من ٌمارسوه

 اؼتٌال حبً.
اكتشفُت يٌما بعد من  وارات  نً، لكنً ال حملن ذاكرة من ذلن الزمننّ إ 

ها كانت من النساء الناشطات يً ال ركة حنّ  ،ومتابعات والدي السٌاسٌة
وعملْت جاهدة  لاصدة حبعدتنً عن تلن األجواء . لمديً ذلن الزمنسابٌة الن

وهذا ما  ،إذ عملت كمدّرسة خصوصٌة يً البٌت لً؛ على تمدٌم  ٌاة جٌدة
كثٌر من ال رٌة بعٌدا  عن عٌنٌها وحنا حطالع الحّمن دخال  جٌدا  وسمح لً ب

 خطوطً. ح منكتب حبً وكانت سعٌدة جدا  وهً ترى موهبة الرسم تتوضّ 
ى لو اآلن حتمنّ  ،وابنتها ا  ا حمّ كنّ  كذلن!ولم تكن هً  ،صدٌمة جٌدة ألمً لم حكن

من  وهنا البدّ  ،كان بٌننا  دٌث األم وابنتها عن تلن األشٌاء النسابٌة الصؽٌرة
 الفكرٌة لً. األمّ هً  ؛ؾ حن مكتبة حبًاالعترا

 عنها سح الؽبارحم ،من جدٌد بالمدسٌة وحنا حعٌد ترتٌب المكتبةشعرت كم  
 كنت بشكل دابم،و ،بالشكل ذاته الذي كانت علٌه تنظٌمها ٌدوبعناٌة كبٌرة حع

ستذكر التوارٌخ التً حعدُت يٌها ححيتح الصف ة األولى لبعض الكتب و
 لراءتها إذ كنت حّدون تارٌخ كل لراءة جدٌدة للكتاب.

المكتب يً دة رجعُت إلى البٌت ألجدها متوسّ  ،تويٌت حمً بعد طاللً بسنة
سٌجارتها مازال رمادها و .لهوتها ينجانولم تنِه  -حبً ؼرية-المكتبةؼرية 
كتب علٌه بعض  ،ألبً يً المنفضة وت ت وجهها تموضع ديتر   متماسكا  

 رؤاه السٌاسٌة.
الموت يً الرواٌات ال  ها.عريُت الموت كثٌرا  يً الرواٌات التً لرحتُ 

ولربما  واالستمتاع به ،اصٌل ال زنٌفاجبن بل ٌترن لن  ولتا  لتتأمل تف
 ،تذرؾ بعض الدموع  ٌث ٌمؾ الموت حمامن  ك ٌوان ٌدايع عن يرٌسته

مددُت  ،بعد  زنا  ٌختصره األسود كً تتم حعراؾ الوجبة لتتلمظ يٌماتنتظر ي
 نبضها لم ٌكن هنا وال هنان. جسستُ  -علٌهاٌصٌح  وصوتً-ٌدي 
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ُت حمً ؼايٌة يوق ذراع حبً ا وجدلم حكن حّما ( لكن عندم ؛ٌا ولدي )نمْ 
 بثوبها الجدٌد الذي ابتاعه والدها ة الموت عندما ٌأتً كطفلة تريل نٌّ  حدركت
 تسمٌها دمعا   لوا  جدا  كأ الم األطفال.؛ لتضمها حمها والبار ة
                                    ****** 
يبعد حن  ،ص من البٌتسً العجوز الباب مفتو ا  ألدخل علٌه كشخدرّ ٌترن م

 كبر األوالد لم ٌدخل ح د بٌته بدون حن ٌمرع.
وجدته  ،كونه  ٌث اختار حن ٌكون المرسم مركز   ، ٌث المبلة األولى ،هنا 

بكٌته ب رلة الزوجة ولبست  .مجعدا  على األرض والرٌشة لم ٌجؾ لونها بعد
حربع  ى طهرتُ األسود علٌه  تى األربعٌن ولم حمارس عادتً السرٌة  تّ 

 مرات من العادة الشهرٌة. 
للُت له:  ،ً سأكون و ٌدة عند موتًحنّ  ال بدّ  حربع ويٌات كانت حمً الخامسة،

ححنت الكتاب  ،لكن دون كتبه ،يً مكتبة حبً كما كنتُ  تركتنً و ٌدة تماما  
ًّ حٌها الموتى األخٌر؟ حسألكم األنفاس   صوالت ؛: هل ستخرجون من ماض

 تكم المتولدة بالبخور؟األخٌرة لً بابتساما
                                        ***** 

  
جدي الو ٌد جاء ي ،ين ن عابلة صالتها ر مٌة ،آخر رجال العابلة كان حبً

سلمت  ٌاتهن وتزوجن وحنجبن وتباعدت  منهن ثالث ،على تسع بنات
بً من ات ولم ٌنجب ؼٌر حبمً جدي يً دار حبٌه وتزوج ثالث مرّ  ،مساكنهنّ 

جدتً التً تويٌت حثناء والدته وتركته لترعاه الزوجة  ،زوجته األولى
وبعد يترة وجٌزة من وياتها ولبل حن تتم األربعٌن  ٌث كان صراخ  ،الثانٌة

الزوجة الثانٌة  ، لكنه لزواج مبكرالولد التؽطٌة المناسبة لٌديع حبو جدي ولد  
ى عندما تزوج بٌت جدي  تّ كانت عالرا  لربما ورثُت ذلن عنها وبمٌْت يً 

إذ طلمها جدي بعد ثالث سنوات من  ،الثالثة التً لم ترض حن تكون عالرا  
منه صبٌانا   تنجبيأ ،حوالد وعنده تويٌت زوجته لتتزوج رجال   ؛زواجهما
 ،ولد حنجب حبً ذلن؟ لكن كٌؾ ،منه ولتها عرؾ جدي حن العطب ،ا  وبنات
ولكن  ،ل على شًء من ريات جديى حن ح صبولٌسً حتمنّ  يً شنّ  ح ٌانا  

كما لال عندما لرح يً عٌن زوجته الثانٌة شكا  يً ل ظة انتمام على زواجه 
 وصمت. ،ٌرزق من ٌشاء الثالثة:الثالث وبعد طالق زوجته 

 ،هن مات يً ولته وحبً كان بارا  بأبٌه وراعٌا  لزوجته الثانٌة كأمّ هذا الشّ 
يمد تزوج مسٌ ٌة  ، تى يً زواجه املبشكل كه خرج عن تمالٌد العابلة لكنّ 
 ،عادت األمور لمجارٌها ذكرٌنلكن بعد حن حنجبت  ،يً الجامعة إلٌهاؾ تعرّ 

يكان ألمً  ،باسم حبٌه وجده حما اسمً خوتً الذكوروكان جدي لد سمى ح
 التً سّمتنً على اسم حخت لها متوياة.

بر من جدي األك ،حخت الجدّ ماتت حمً بعد طاللً من لرٌب لنا من جهة 
والتً بمٌت الصالت بٌننا معمولة وخاصة بعد يعلة حبً التً حبعدت  عمرا ،

 عنه المرابات الر مٌة.
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حربع  .يمط ح مركان لونا   ،لم ٌكن  با  بالمعنى الدلٌك لل ب ،ألُكْن صرٌ ة 
وهربا  من ضؽط حهله والزوجة  .ت طبٌا  عممًوثبُ  ،سنوات مّرت ولم حنجب

يكان  ،كان الطالق الذي حعادنً إلى بٌت حمً ،هها له حمّ الثانٌة التً رش ت
ها نّ إ ،عٌون حوالدهميً لربما ٌعٌ  األهل  ،الضربة الماضٌة بفمدانها األمل

 .ص باألبناءالمواجهة األخٌرة مع سر الموت بالهرب منه عبر التممّ 
********** 
بعد وخاصة  ،ا لٌةالس المنطمة إلىيً وزارة التربٌة ٌمانع انتماال   لم ٌكن ح د  
 تى  ،وهكذا بعُت كل شًء .يتاة ترؼب باالنتمال إلى العاصمة حن وجدت
ن لً بٌتا   رلم هاتؾ صدٌك حبً الذي حمّ ستعمل من الماضً إالّ ولم ح ،المكتبة

صؽٌرا  يوق بٌته يً تلن المدٌنة الصؽٌرة مع إطاللة ب رٌة على شاطا 
              وكورنٌ  ٌتبعه حزرق استوطن لو اتً.

                      
 شةــــــــــلرٌا :الفصل الال ك -ٕ 
 

وحطفال  ٌتديمون  العناٌة ببٌتها،جّل اهتمامها هو  وحم   ،حب  على وشن التماعد
 كانت تو ً لً باألمان والرا ة. هذه ال ٌاة،  ٌاتهم، كالماء يً حٌام العطل؛

ننً وٌ بوننً بطرٌمة لويهم ٌدلّ  ،البنت التً حتْت على كبرتلن حصب ُت 
 من جدٌد. ٌاة األسرة  جعلتنً حستعٌد
سرده لً على لمد  ،جزء كبٌر من  ٌاة حبً يً صدر هذا الرجلكان ٌختبا 
على تهٌٌج  وصخب الموج الذي ٌ تجّ  ،الشتوي يً الخارج ولع المطر 
استكمال تلن ال ٌاة التً طوتها حمً بعٌدا   تعتبرا ًنّ نولك ،ذكرى الموتى

لم تنفع مكتبة حبً إال بإعطابً  ٌث  ،يً اعتماديضرورة وجودٌة  ًعنّ 
 األسرار تلن حرى نتك ،ابهشصورة تكاد تكون يكرٌة عن يٌلسوؾ حو ما 

 ٌث لم  ،طرٌمة يً معرية حبوة جدٌدة حكثر لربا  و مٌمٌة التً سردها لً،
 بل ،كال نظل علمما  عن  ٌاة حبً ة التً ترايك جوابً ة المرّ تعد تلن الؽصّ 

 مرارة المهوة.ب حصب ت
                                 ******* 

حخٌه  مع ؛ما جن ْت حيكارنا بعٌدا  عن الشرية التً كانت تجمعنا كثٌرا  
لدمً من  كنت حجرّ  ؛بٌتًإلى صعد حكً حستأذن كنت  عندما و ،وزوجة حخٌه

 التعب لشدة ما مشٌنا.
ه الكرة األرضٌة مبات المرات. إنّ لً المدرة على الطواؾ  ول  حشعر حنّ "

 يالزوجة واألوالد ،نًّ لم حيعلنولك ،الو ٌد ألهدم هذه الزنزانة اللعٌنة ال لّ 
وعندما  .، ٌلزموننً بالبماءرسمتهم بملم الرصاص على جدرانها الذٌن

طلمتها لتتزوج النزٌل الثانً لٌعتنً  ،لسوة من األول حخرجونً ب كم حشدَّ 
وعندما  ،خرج بعدي بستة حشهرالذي خلفنً يً الزنزانة، السجٌن باألوالد. 

 ،الزنازٌن بطالء جدٌد ، لال لً: لمد صبؽواسألته عن زوجتً وحوالدي
 ،مع المساجٌن د من  سن التعامل اإلنسانًيهنان بعثة خارجٌة سوؾ تتأكّ 
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هم دخلوا يً البٌاض و زنت لبمابً يً ألنّ  ،للبً ولتها ض كُت من كلّ 
 ."األلوان
 ،تمصٌره لم ٌكن ذلن بسبب السرٌة، ع المناشٌرٌوزّ  دما تم المبض علٌه،عن
ولتها  ،الذي ٌنتمون إلٌه يً التنظٌماألشخاص مد تم خداعهم من لبل ح د لي
الذي  ،وسمح لزمٌله بالهرب ،من الشرطة السرٌة بنفسه حمام مطاردٌه ديع

-التً استطاع بعد عشرٌن سنة حن ٌكون وزٌر داخلٌة ويك الت اصصات 
 ،حبً بعضا  من ثمنها بموته. تذكّره بعد كل تلن المّدة ديع-بأخرىحو  صورةب
لم ٌكن  ،ر حهواء ال كومات المتعالبة بطرٌمة تدعو للؽرابةتؽٌّ  إنّه، ومعإذ 

وكأنه نوع من الفطنة التً تصٌب من ٌجلس  ،ٌتم إخراج المعتملٌن السٌاسٌٌن
 ض.ٌظل ٌعارمن ٌعارض سي ،هنان يً لمة الجبل

ن ،  تى إوٌنتهً ،شٌبا  طبٌعٌا  ٌمّر لولته "رلم وا د"وهكذا حصبح البٌان  
يالمصة لصة تارٌخ ٌجب حن  ،الموظفٌن الصؽار لم ٌعد ٌعنٌهم من ٌرحسهم

 ٌصفًّ نفسه من ح ماده.
وهو يً  مات والداه. البٌت كان مؽلما . وعاد إلى المرٌةخرج من السجن  

 السجن.
ولفْت حمام البٌت سٌارة سوداء تلمع ت ت شمس  ،بعد حسبوع من لدومه 

 ،وؼارا يً الظلمة ،وطرق علٌه الباب ، ترّجل منها رجل و ٌد،الصٌؾ
على دوا يهم لم ٌتعوّ  ،ما  دث مضْت لم ٌعرؾ ح د من سكان المرٌة لساعة

الرجل الؽامض  ، لكنّ طرلات المرٌةيً الفخمة  السٌارات مرور مثل هذه
 .المرٌة خلؾل ة التً تتسلك الجبللؽاب  ارس  من ه وظٌفة 

                             *********** 
ها يٌولتً ما بٌن المدرسة التً حدّرس معظم حلضً  ،كنت لد دخلت الثالثٌن

مبتعدة عن  ،الشاطا الذي بدحُت حعريه  جرا   جرا  من ثم و ،ومرسمً
ٌدة ممدمة لضً مع العابلة الجدح ،م تفظة بزمنً لنفسً ،ساعات الرجال

كنت مهتمة بالرسم  ،لم حهتم بتطوٌر صدالات .مرسمًيً السهرة ثم حنطوي 
 .يمط
معرض مشترن مع يً ألشارن  ،لعاصمة بعد ؼٌاب سنتٌنإلى اعدت 

ألكثر  وجودي هنانلم حست مل  ،مجموعة من الفنانٌن الذٌن عريتهم سابما  
وسم ُت  ، اتى اللوبعدها بعد حن ابتمنت صدٌمة لً عل ومٌن، رجعتمن ٌ

جمٌع  . حعٌدتيً  ال تم شراء إ دى اللو ات لها بالتصرؾ بالسعر
 .منهابع وا دة لم تُ  ٌث  اللو ات،

                               *********** 
حدخلها ويً كنت ٌشبه راب ة مكتبة حبً عندما  ،الشعور الذي راودنً تجاهه

ه إ ساس إنّ آخر.  لراءة هٌُت منانتلد كتاب جدٌد بعد حن حكون اختٌار تً نٌّ 
ي لد سرّ  جمٌل وممتع، على الرؼم من الخوؾ الذي راودنً مرارا  بأنّ 

 ،ثالثة حسابٌع كلّ ٌر من مواعٌد لدومه من المرٌة لم ٌؽّ ي ،ا هوحمّ  ،ٌفتضح
 ٌأتً لبٌل العصر وٌؽادر يً الفجر.
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 الفنجان حضع ،بة مؽادرتهينجان المهوة مترلّ  حعدّ  مبّكرا ، حصب ت حستٌمظ
ؾ للٌال  ٌتولّ  ،ٌهبط الدرج كان هويً  ٌن  ،ؼرية النومعلى  رؾ شبان 

من و إلى الوراءسٌنظر  هحنّ  ناظري، يأظنّ عن  لبل االنعطاية التً ستخفٌه
 ٌدلؾ يً المن نى وٌختفً. ثم إلى حعلى، لكنّه

كان لد مضى  ،"ً حرسم لولت مضىنّ إ"لابال :  ،على لو اتً عندما علّك
 ح د عشر شهرا . ،يتً بهعلى معر
 ،الذي حرمٌه إلى عصايٌر الشارع مواعٌد لدومه كفتات خبزيتكاثرْت 

م عن كتب تشاركنا ونتكلّ  ،نستمع للموسٌمى ،نمضً جّل الولت يً المرسم
عن انطباعات مّرت يً  ، ينتبادل اآلراءيً زمنٌن مختلفٌنمطالعتها 
مال ي ،ألخون اآلخرٌن معه ؛تمنٌته حن ٌكون ح د مؤلفً هذه الكتب ،الذاكرة

م حهمس يأنا ل ،وحهمس ل ظتهاحن حلبلن  كم رؼبت ،كنت جبانا  " لً يٌما بعد:
 حن الصمت حيضل وسٌلة للتعبٌر وال ٌنتعتمد ولكن السجن ٌجعلنِ  ،منذ زمن
 ،ها ك ٌاة حخرىب حشعر ،مضت سنة عشرون .لولت يٌها مرور تنتبهٌن إلى

 ."يٌهاساعتً إلى لم حنظر ي
السٌاسة ":ت مماربة السٌاسة بأ ادٌث عابرة ولكنّه دوما كان ٌماطعنً اول

وهذا التؽٌٌر كمفزة يً  ،إنها يمط للتؽٌٌر ،لٌست وسٌلة ناج ة للمٌام بشًء
حرجوِن ال تعٌدي يتح هذا  ؛حٌن ستسمط لدمانِ  نالمجهول ال تعريٌ

يأرّد:  ،م عن  ال الؽابة المتدهورة يوق المرٌةٌشرع بالتكلّ ثم  ،"الموضوع
 ها السٌاسة من جدٌد!ولكنّ 
ما الذي  ،ها  دثْت البار ةوكأنّ  ،م عن الخطٌبة األولىمازلنا نتكلّ " ٌهمهم: 

كٌؾ  هو:، الذي ٌهمنً اآلن حّما ،الشًء! الخطٌبة سبب وجود ،ٌنفع يً ذلن
ها كالسالسل ال دٌدٌة تمنع السجٌن إنّ  .حعٌ  هذا الوجود بعٌدا  عن ظاللها

،  تى حكل سالسلها الصدح الماء طوٌال  يً نمعت لدمً د لم .من الهرب
 حال ٌكفً هذا ألؼلك هذا الماضً. ، ٌاتًإلى هارب  ياهترحت، حنا

  ّد  إلى ها مسالمة إنّ  .تجاه الطبٌعة التريته كانالذنب الو ٌد الذي حشعر حنً  
و دي هنان سأعمل  ،ال ٌاة ألجلها أن تنذربوجدٌرة  ،للشفمة وال زن مثٌر
لعله يً ٌوم ما  ،سأعٌد للؽابة عممها وحسرارها وس رها ،ى سفح الجبلعل

يالؽابة ٌكفٌها حن حمشً يً  ،خطٌبة تتبعه كظله بالٌخرج بشري حكثر إنسانٌة 
وهً سوؾ تعطٌنً مستمبال   ،طرلاتها ك ٌوان ٌ ترم لوانٌن الفصول

  ".و ٌدانن ن  .نتهً بموتهاسأ لكن إن حهملتهاو ،حخضر
 علّمت ممتعضة كأّن حنبوبة للون ياجأنً انتهاؤها.  ؟!و ٌدان -

                                   ******* 
 ا نرى األمركنّ  ،عداناما  ،واض ا  للجمٌع بعضبعضنا ب حصبح تعلمنا ،لربما
 التً نعٌشها. و ٌاة ال رٌةلم ٌعد ٌتفك  ،حنه نوع من اإلجبارعلى 
به ألّن الزواج ٌراد  ،ون زواجد معهبموضوع االنتمال للسكن  كلّمنً
ال حرٌد حورالا  من صناعة مدنٌة اإلنسان  ،أرٌدِن لل اضريحّما حنا " :المستمبل

حّما إن كنِت ت تاجٌن لضمانة مالٌة سأكتب  ،ك بًهذا يٌما ٌتعلّ  ... تجمعنال
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إنما ِن؛ ما ٌجمعنً ب لٌس ال ب   ،الشًء الو ٌد الذي حملكه ... لن األرض
بل  ،حنه ٌمت للسٌاسة بصلة ال ب لبل السجن واكتشفتُ  اختبرتُ  ... األلفة

 "إنها مثله عمٌاء.
الدساتٌر ي ،الشعوب التً تتبناها ًيمتى كانت الدساتٌر ت م ،حلنعنً كالمه
 ة للسلطة التنفٌذٌة.مطٌّ كانت دابما  

 ولكن...! : ٌنها الكلمة الو ٌدة التً للتها
حمام الناس لِن حن تكذبً كما "ملتً: دون حن ٌمهلنً ألتم ج ،لال لً بعدها
ن لكن الب ث ع ،يالسؤال سهل ،سٌسألون ثم ٌعتادون دوما   تشابٌن، يهم

مادام ال ٌمسهم  ،ٌشؽلهم ذلن ونادرا  مااإلجابة ٌ تاج مجهودا  وزمنا  
 ."مباشرة

ال ب  ولكنّ ، ب كم العمللم ٌكن  بٌته،إلى حّن سبب انتمالً  ،اعتريت له 
 ر.ٌبرّ 
ًّ   ٌنها   هض كُت من للبً ولبّلته كما لم حلبّل ،حن نسجل زواجنا عرض عل

 متذكرة كل لُبل الهواء. ،من لبل
تسلّمنا الهضبة  ،لؽابةإلى اذهبنا  ،معهيً الٌوم الثالث لمدومً للسكن 

دلؾ لْبلً وتبعته  ،المن درة إلى حْن وصلنا حمام كهؾ ذي مدخل صؽٌر
بعدها انفرج الضٌك الذي دخلناه  ،ي للٌال  التفت  وبابتسامة شّد على ٌد ،بخوؾ

عن لاعة من ال جر المكتسً بالصواعد والنوازل مع يت ة سماوٌة تضًء 
لم حتمالن نفسً من الروعة  ،رة صؽٌرة يً مواجهة المدخلٌوب  ،المكان

حخذت  ،ها مٌاه صال ة للشربإنّ "وتكلّم:  نًيض ن وضمّ  ،وللت: إنّه بٌتنا
 ."وكانت النتٌجة إٌجابٌة ٌاهالم مدٌرٌةإلى بعضا  منها 

لالها:  إلى حن نا يً بداٌة سكنً معه،ا نكتفً بالنوم لرٌبٌن من بعضكنّ 
يالمرحة الو ٌدة التً عريتها كانت زوجتً يً  ،ح تاج لبعض الولت"

 ."امرحة من رسم ،السجن
 يمبراتً جاهزة. ،عندما ٌ ٌن موعد للم الرصاص :ضممته وللت له

 "حتسب ٌن؟" -
ظهره كلوح مسماري نتٌجة التعذٌب يً  ،ٌابه بسرعة ودخل الماءخلع ث
ًّ  ،السجن لفوهة التً تطل منها السماء والتً تُرى إلى اق بل  دّ  ،لم ٌنظر إل

من الوا دة والربع إلى الثانٌة النهار،  تمرٌبا  يًمنها الشمس لمدة ساعة 
 حّما يً الشتاء يال تل ظ حبدا . ،والربع

 مضوا.لد عشرٌن عاما  إلى حطلك نفسا  ٌعود  ،ؼمرته بٌدي ،تبعته 
بدحت حلّطب  روؾ تلن اللؽة ثم  ،اللؽة المسمارٌة حرٌد حن حتمنّ  :همسُت له 

 ا وٌدي تعبث بشعٌرات صدره البٌضاءحبلّها برٌمً ثم حلثمه ،ظهره على
ة اإلثارة التً لم حتٌمنها إال لربما لشدّ  ،ة  لمة منتصبة من البرودةوتلمس بخفّ 

 دما حدار وجهه وؼّط على شفتً كالطٌور المهاجرة.عن
وضعته  ،ط نت البن ،حشعلت النار ،لٌنصب خٌمته ،يً مثلثًوتد  ٌنؽرز 

 على نار هادبة كبدوٌة تضع الك ل.
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سً المدٌم الذي ما عدا مدرّ  ،تسالط جمٌع األبطال الذٌن عريتهم وكتّابهم
 ؾ الماء.تولفت النايورة عن لذي ،ابتسم وحعاد تزرٌر لمٌصً

وضع بطانٌة و ،الصؽٌرة رةٌن و  اية الب ومن ثم  ،ذراعه إلىس بنً 
واستلمٌنا ت ت الشمس  تى ؼادرت الفت ة صامتٌن  ،ت ت ظهري

 ن من لربً حخذ المهوة من الترمس وصبّ ت رّ  ،كصواعدها ونوازلها
 :الربّ ال ٌسمعنا لكٌ همس حٌضا ، حشعل لً سٌجارة وله من المهوة، ينجانٌن

 ."ٌطردنا ح د من جنتنا! لن"
ٕٓٓ2 
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 المسافر
 

إلى  حنثى تجلسُ  .حجلس يً ممعدي منتظرا  صعود جمٌع الركاب إلى الباص
 يً صٌؾ ذاكرتً.اق التً نضجْت راب ة الدرّ  ٌفّسر وجودها ،جانبً 

 (مؽادرة! ؾ ومن ثّم تمول: حؼادر؛ ألنًّ يعلُ لخلإلى ااستدارة )
ن و  ترتدّ  ،للشعور ضبط  تعطٌن الزواٌا من  امّ ع بعٌدا   ،إ ساس دابرير عب 

 ؛تنال منن االستداراتل جاهزة ،بٌن لوسٌن ةالم صور ،المركز لتصبح ذاتن  
ضرب تُ  ،له بإصبعبدستثدي تمن ثم و ،لصٌرة إلامتن  يٌه  ر ممن  ا  بدء

يً  صؽٌرا  لكً تبمى  ؛ةبسٌجارة تشربها خفٌ   مرورا   ،ألجله بعض الكفوؾ
 الكرة األرضٌة وكرة تركض خلفها وتجري معها لتدوسن   ، ضرة حبٌن  

 بعدها.
 سٌدا   لٌصر تِوج  للتوّ ثم لملمتها بشفتً  مؤخرتها التً رسمُت علٌها المارات)

                                                                                (للعالم
 راوحْ  ،لؾْ  ،سرْ  .لٌسارإلى ا ،لٌمٌنإلى ا ،إلى الوراء ،مألمااإلى  استدارة
يً  ،يظهر   ،بطن    رٌة يً تمدٌم االستدارات؟ من كم تملن األنثى ،مكانن

، بطنها يمط وهً تنفخ يٌن   تعطً استدارة وا دة نايخا    ٌن حنت   ،  رحسن  للبن 
 .عضون  

ما ُت إلى رجع ،سفلاألإلى  مس تها من األعلى ،ن وها نظرتُ  ،الباص هتزّ ا
من حكثر حو  ،جسدها ،السرٌر ،لدمً الكرسً، ؟علٌهحنا  الذي يما ،حنا علٌه
 هل !على سبٌل المثال يولً حتخٌلهاوكٌؾ خطر يً بالً ٌوما  حن ذلن 
ريضناه يً  ؼٌر آبهٌن بمادنا ذلن تمصّ لربما  ؟سهونا مح عن ذلن   سهوتُ 
 اممّ  ،شٌبا   ننجزلم  نانا حنّ الكتشف ؛ا ذلن للٌال  لو نالشني ،شعورنامت ؾ ال

، وجها   ،متمابلٌن كنا  .رنا يٌه على طاوالت المماهًنظّ   ،لجنب جنبا   لوجه 
ى يً لٌتعرّ  ،الختصار هذا الجسد المتهالن ،نا بكل الصال ٌاتمفوضٌن ٌدٌ

 .استبجارهاعلى  عملُت جاهدا   ،ؼرية
 ،لتلفظ تلن الكلمة كثٌرا   تأخرتْ لكنّها ، يً اللماء الثانً لها ب بً اعتريتُ 

جسدي يولها  نها لبلتْ ح على الرؼم من ،ما لالته ٌوما   مصدوحشن حنها لم ت
                                                                            .مبكرا  
ما  ولكن نادرا   ،تنظٌؾ هذا الجسد بكل تأكٌد، تستطٌع :لً ٌوما   همستْ 

 هت بها.لمة تفوّ ص من كتستطٌع التخلّ 
ولنمم ما شبنا من الجسور  ، التوازيإالّ  كلماتها وح لم ترض لجملها
 ،نبٌذيعذرٌتها  يأ مر ،للضوء ا  حلوانها  مٌمة ولٌست انكسار .والتماطعات

 .ن ؼٌر السوادضها ال ٌتضمّ اوبٌ
لو ي ،عالمتمطّ  "التون"لة ذلن بكرهها لصوت معلّ  تؽلك سماعة الهاتؾ لبلً،

 لما كانتمستمرة وال ٌسمط عضوي باهتزازات متتالٌة  ةدل ٌدقُ كان للبً 
 .حنفاسً تلفح وجهها لبلً وتركتْ  انهارتْ 

 !ا  ن الكالم ٌبمى كالمألحم  ؼادرْت؟حلهذا  -
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 من كأسً. لد انسكبوالشاي  ،إلٌها حنظر ال ٌاة جملة وا دة وكفى. لو حنّ  
                                            *** 

 ،ا حناحمّ  ،بسبب تعرجات الطرٌك ٌنخفضوالباص ٌعلو  وٌهبط. تفع صدر  ٌر
ال  بصوت لدٌم: ٌهمسُ  ،نعاسا   لاد ،نسٌان دابمن در مع حأرتمً ذكرٌات وي

 .ؼريةتستطٌع الممارنة بٌن طاولة و
حثاث  نسختْ   حنهاإالّ  ،الؽرية بأخرىاستبدلت  عندما كثٌرا   عارضتنًلمد  

 الشبان الذي إالّ  -يعلتاعتراض دابمة على ما  ةكمال ظ-السابمة الؽرية 
على ال ابط الجنوبً لو ة لنورس اجتاح  يعلمتْ  ،ع واتجه ن و الشمالتمنّ 
 وهً لم تعطِ  ،نا األولىبارتباطها بؽرية لما لم حيهم تماما   ،بجنا ٌه األيك
مع معريتً  ،هذا االرتباط إلى خٌطه األخٌر أن ح لّ بلً  تسمح لمو ،تفسٌرا  
 .ها كانت تعالبنً بصمتهاحن
 عارٌة رلصتْ  عندماذلن  حدركتُ  ؟ن المرحة بالمكانإلى حي درجة تتمسّ  

 دها.وسط الؽرية وكأنها تعمّ 
السٌجارة الثالثة بعد حن ذبل  وحنا حدخن لؽرية الجدٌدة،لبمبولها  با تْ  

آخر اللٌل عندما تفرغ سٌجارة ها نّ إ ،انتزعْت سٌجارة وخرجتْ  ،عضوي
ها له كجدٌلة لفتاة لم تأتِ حن تفرغ العالم من معالمه وتشكّ  كما اعتادتْ مثانتها 

صوت الجرح  ،هذه الدماء إنّ  :يً وجهً ٌوما   صرختْ  .عادتها الشهرٌة بعد
 ن و السماء. لهذا الخلك المنكوس دوما   ؛المستمر

                                      **** 
 ،ضربات الفرامو ،من المطبات وال فر الممطوع بعدد   ،االهتزاز المتواتر

 عندما استمبلتنً !هكذااألمر لو كان  ؟ا ركبناهحي سرٌر كنّ  ،أللول: آهديعنً 
                                                                                                       . األربعةبأرلام مٌالدها 

 راب ة الدراق يتشممت .على كتفً رحسها ولو للٌال   ختْ حر ،إلٌها ل النومتسلّ 
 .هً نابمة على صدريو نفسها إٌماع األنفاس الممزوجة مع

ل صمتها من تشكّ  ،ل وضعهاتعدّ ي ،يً الطرٌك  فرة نتٌجة بشدة الباص ٌرتجّ 
ً  من زاوٌة  حجالتْ  حنها البدّ  ،جدٌد لعب  ،للٌال   ت ركتُ  ،عٌنٌهانظرها عل

 .عٌنٌهاالهواء بستارة 
 من حٌن؟ !... رٌاح -

النايذة الشمالٌة ويت ت  حؼلمتُ  ،وجهًيٌلسع  ،شعرها تداعب ،من نا ٌتها
 هدح شعرها. .... ،الجنوبٌة

ولربما  ،لم ٌكن لها ظلّ  ،من بعٌدرالبتنً  ،تذاكر السفر حنا من لطعتُ )
 (.خفٌؾ لكثرة اإلضاءة اللٌلٌةظل ّ 

  به بعد حن ؼلبه النعاس.نابمة على كتفً ككتاب ٌضطجع على صدر صا
حنا  ،ى السمنحتشهّ  :تهمس بأذنً جنٌنٌة،تتجه ن وي بوضعٌة ي ،حطولها بٌدي

 ،الجدٌدة  امل من ذكر السمكة ال مراء يً ال وض الدابري يً ؼريتن  
 سأنجب  ورٌة ولن تبٌع صوتها بمدمٌن.

 سأبٌع كل شًء من حجل ذٌل سمكة.  -



 21 

ً شباكً يً تفاصٌل األزرق سأرم ،من عٌون الب ارة سأصطادن   -
 وسأضعن يً ال وض الدابري يً ؼريتنا.

 عال ونمفز إلى الب ر. على جرؾ شطّ  سأتزوجنِ  -
 ،واستدارة نهدٌها ،حلٌُس مساية عنمها ،حصمُت شفتٌها ،حزٌُح ستارة وجهها

تعلوهما  ،وٌرتفعان يً يراغ الباص ،يٌتضخمان كبالونً عٌد مٌالدها
وحرلب العالم من  ،على لمة  لمة نهدها األٌمنحجلس  ،حتسلك ،صدارتها
 راسما   ،من  مٌبتها حتد رج كملم  مرة ،سهل بطنها ن و األسفل ٌمتدّ  ،يوق
يً الرابعة لربما  طفال   ،حعود صؽٌرا   ،ح مر على طول المن در ا  خط

 ،حتوؼل لدما  حن  ال ك ولكن لً كلّ  ،جسد لٌس من ،لم ٌعد لً زمن ،حصؽر
 :ألرى عٌنٌها تبرلان ب نان وصمت ٌهمس ...؛ن حنظر إلى بٌن ال ٌن وال ٌ

 .امِض 
                             ******** 

 .ه ولوج كاملنّ إ ،عذرٌتها بجسدي كامال   يضضتُ  ،خض ب ٌدي   ح مر   سابل  
حتلمس الدرب عبر دلات للبها  ،نً عتمة دايبةلتضمّ  ،ٌنوس الضوء من خلفً

 طوٌل. صمت لٌسود بعدها ،المتسارعة
مازالت بمربً  ،ٌرسم شفاه الصمت إسعاؾوصوت سٌارة  ،الرٌح باردة

حنصال العشب  تهتزّ  ،من لبرها لؾ لرٌبا  ح ،يً داخلها ؼايٌا   مازلتُ  ،نابمة
 زرق داخلً.حاهتزاز باص بضوء  الصؽٌر بتواتر

ابع حت ،ال ح رن ساكنا   ،تطٌري ،ح دهما تفلتُ  ،تلعب بهما الرٌح تانرالتذك
 عن الرصٌؾ الممابل. لش ن وهم ٌر لون ال مولةعمال ا

 حمسح الزجاج و... ،الثلج ٌنهمر خارجا   ،اق بجانبًإلى يتاة الدرّ  التفتُ  
                                           

                                  *****                                            
                                              

 ما بعرؾ لمٌن(و) حنا عندي  نٌن :يٌروز
لكل   منّا  نٌنه وٌعرؾ لمن؟ هذا ال نٌن الذي ٌركض  المواربة؟تلن  لماذا
. ى بٌن لدمٌن  وٌتلطّ  ،حمامن   ،خلفن   ًّ  ككلب وي
ٌوم  وكلّ  ،سجانًإلى نفسً  حسلمتُ يً النهاٌة،  ، لكنتكرارا  و مرارا ،هربُت 
ويٌروز وعلى ضوء الشبان  وحؼسله بالملح جمع ؼسٌله النظٌؾ جدا  ح مشمس
بصمة إبهامها األٌسر  ،س آثارهابٌخطفنً من بٌن السهرانٌن( حتلمّ  )ٌومٌة
سبابتها تماطع شفتً يٌما  ،كنهر ورسم كفٌها على ظهري لضمة طالتْ  ،لملبً

وضعته ثم يً  ضرة ال ب ولبضة كاملة انتزعت عضوي  من حجل صمت
 مزهرٌة مع وردة و ٌدة ٌابسة يً ضوء الشبان. يً

                                   *** 
 .راب ة الدراق تفوح كراب ة الك ول يً المشفى

                                   *** 
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صفارة متمطعة  وٌهبط معالمعمود كأذنً حرنب ٌعلو  ،الشرٌط األ مر لهدٌتً
 .يً مسا ة حنبوبة اإلنعا  هٌلتلم ،لتهاه كجدٌتْ يكّ  ،لشرطً السٌر

من  انس بتْ  بٌنما ،امرحة منشورة على  بل تُوجد على السطح الممابل
 من ساعد. سواريتخرج منها ك ،نزع صدارتهاححن  كما اعتادتْ  ،االرؤٌ
 ،وطاوالت المماهً ،ديتر ٌنبض جلده بالمفارقإلى ت تاج الذكرٌات  
 لراكضً المسايات الطوٌلة.المبالت الالهثة و ،االنتظاراتو

 كما الطرٌك إلى ؼريتً آخر الزلاق.  صفارة الشرطً تأخذ من ى مستمرا  
يٌروز بصوت على حذنٌها وكأنً  "الوكمان"تضع سماعة  ،لربًيتاة الدراق 

 بصٌر ٌودٌنً لبعٌد ٌودٌنً وما بعرؾ لمٌن وما بعرؾ لمٌن()
 ... مٌكالممرضة تضع السماعة على صدرها تستمع لنبض ع

. لتمضً ،ماطرا   اجتازت شارعا  لد تمرع لمرة وا دة بعد حن تكون  ًّ  إل
 دابرة الماء تتسع  ول لدمٌها كهالة المدٌسٌن!  
 لة!لّ م ح بِن مبك -

يٌؽدو  ،انعكاسً من زجاج الباص الخروج، ٌختفًً منّ الممرضة تطلب 
على ٌخرج معها من الباب الموارب بعد حن تلصك لبلة  ،صوت يٌروز بعٌدا  
     .آخر جبٌنً وتكتب عنوانا  

                                       *** 
، وحمًأل د  ا  لرٌبلم حكن  ًّ اق تمتلا السماء تمول: عندما ٌنضج الدرّ  كأم
 .الك ل خٌر من العمى :وتتمتم شاربً -عٌنٌهامن  بدال  -لوتك ّ بالبثور 
ا جدتً يتمول: حمّ  ،دابتعهو ظهور معالم الرجولة وامتالن  ك االالعمى 
 سواره.إ ل البنت بالثارة مبال سٌج الشبّ 
 ،حهدٌتها خلخاال   ،من األسوارة وبدال   ،كثٌرا   ودخنتُ  شاربً و لمتُ  ابتعدتُ 

 .استرخى كالظهٌرة يوق كا لها األٌمن
 وضعُت الوردة الٌابسة لرب لبرها على ضوء السماء.

  .شعر باألمانهكذا ح ،ح بن  حن تنتظرنً -
تكتب كانت و ،يً الؽرية كانت ت تفظ بديتر مذكراتها هانّ ح من رؼملى الع

ً حرٌد حن طلع علٌه  تى يً ؼٌابها وكأنّ ح لمْ لكننً  ،ؼرق يً النومحعندما 
 لم حيضها. ،ترن عذرٌة ماح

 المم اة ال مراء يً رحسه. يتكتب بملم الرصاص ذ
 (األلالم تكتب بألدامها)

امتؤل ربعه بعد  ،لة وتجمع البمٌة يً  وض زجاجتبري للمها بمبراة للم الك 
 التً حهدٌتها إٌاها.من األلالم  حن حنهت الدزٌنة الثانٌة

                                      *** 
 مسح لهاث  رارتً عن الزجاج و...ح

                                   *** 
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م ارتكاب األخطاء لتتعلّ  ؛للم للطفولة ،للم بريء ،رللم ٌؽف ،للم الرصاص
كلها آ ال لوى التً كنتُ  ، لمة الطمأنٌنة ،مم اته ال مراء .بدون  ساب

 لفمً. نهدنِ ا تُلممً طفولتً عندمإلى لذلن ح ذر العودة  ؛ٌة  عن حمًخفْ 
لطفولة  وداعا   .ًوثبات خطِّ  ،الك لب ًت ّولت إلى الملم األزرق بعد لسم

  .ة المهمالتسلّ  ،نهاٌتها كانتو ،وداتًوعلى مس ،ة الرسميً  صّ  مارستها
 ؟مسودة هل كان ديتر ذكرٌاتنِ   -

 للم  ٌملُن ؼفران ه بمم اته. ،للم الرصاص
طب واستخدام الما ً األبٌض للم ال بر ٌ تاج إلى كفارة تدور بٌن الشّ 

 ة المهمالت.سلّ يً ورمٌها  "جعلكتها"وتمزٌك الصف ة و
 .م ٌنتمً للب ر والسماءلل ،ر يً المكانالملم األزرق ٌؤثّ 

 كفتاه بالؽمز.تبدح شد  ٌث ٌبدح مٌزانن بالعمل وه للم الر  إنّ  
. للم الرصاص آلة للزمن للعودة إلى ملللم الرصاص للم ٌنتمً للرّ  

 .الماضً
أم و ٌوم س .هحعٌد الكتابة يولوأم و األثر، ي ،كتب  ٌاتً بملم الرصاصلو تُ 

 .ً لعنوان آخرعلى جبٌنً وحرسلتن حلصمِت طابعا  
                                    ***** 

 ال اضر ظالل ذكرٌات.  -    
بدحت  ،بٌن الملم األزرقٌة بٌنً ويً م اولة إلٌجاد نوع من العاللة الودّ   
 ،ست ضر الضماداتحكنت  ،سكٌن ،للمُ  هله يً جٌب الممٌص وألنّ حْشك

لجروح تختفً من وجهن ها كندب األخٌط جرو ه ولكنّ  ،الماسح األبٌض
 عندما ٌعتادها اآلخرون.

 يً زمن للم الرصاص؟ لْم ح بنِ  لماذا -
كّؾ ت على المكان كمطرة مطر تشظّ  .زمانالل ظة يً  ،الورلة البٌضاء

للم  ألنو الورلة الدابمة يكان ،المنداح يً األبعاد ا جسدنِ حمّ  ،تبتهل
ًّ حن  كان لزاما   ،نعلى جسد يلم ٌخطّ  ،هايٌالرصاص لطفولة لم التك ِبن  عل

 هو الورلة الدابمة.ي ،حكتب كما يً  ٌاتً بالملم األزرق
 شجرة نخٌل يً سرتن. حن زرعتُ  بعد( )ح بنِ  على بطننِ خططت 

 لمة  ،حصابعن ،سالٌن ،يخذٌن ،بطنن ،وحخطه على صدرنِ  ؟الشعر رتجلُ ح
  .يٌما حنت تمهمهٌن ضا كة ،م بصوت عال  حتكلّ  ،حكتب باستعجال نهدٌنِ 
صوتً بمبلة تجعل  نتمتصٌثم  .ر الو ٌد الذي تلمً عنه حشعارن  حنا المنب - 

 خطً ٌعلو وٌهبط.
 خلص من جنابة للمً األزرق.تلٌ ؛ال ٌ تاج للماسح األبٌض جسدنِ  -

                                     ***** 
اٌا شظمع تأملته  ،من  مٌبتً ديتر مذكراتنِ  حخرجتُ  ،على الوصول حوشكتُ 

متناثرة كالٌاسمٌن يً الزلاق ال وض الزجاج المنكسر وبمٌة حلالم الرصاص 
 لؽرية.إلى االمؤدي 

 .كامال   ه لنِ إنّ  -



 23 

  هذا لنِ  :نٌن ممنعتٌن كالموتٌإلى يتاة الدراق وبع استدرتُ 
  .لمٌن(بعرؾ لمٌن ما بعرؾ  )ما :يٌروزنزل من الباص وصوت ح
 

                              ****            ********* 
تنازعٌنً على مستمبله حم  لمْ  لماذا  .ؼفلة من ر ِمنِ يً طفلنا الذي حنجبناه  

 ؼاسلة جسدنِ  ، اضر الهروبتنجزي  لكً ،اكتفٌت بالماضً منهحنن 
 .الشعر ببرزخ ت ورو نِ بالصم
 وح ،ثم عنبهاإحن ٌصبح كدالٌة تخاؾ  ةالممشوق ك ور على جسدنِ  هل خفتِ 
عمرب إلى شهوة الو ام الدلابك وحن ٌلدغ  حو ،بالولتبطنن  متلاحن ٌ

يال  ،ته بٌدهيٌثبّ  ،من تسرٌ ه المنسابة كشعرن الذي انتهٌتِ  الثوانً خطواتنِ 
يال  ،حن ٌنتفخا باللماءمن ثدٌٌن  الخوؾ علىحم  ،ح الر ٌلاتلعب به رٌ

  .تناسبهما بلوزتن الضٌمة كبسفور االنتظار بٌن لارتٌن
 ومع ،تظل بال حجوبةكل األسبلة التً من المفترض حن من رؼم على ال

 وحؼلمتِ  الؽرية وراءنِ  حطفأتِ  ،عن تٌار الهواء طمأنٌنة الشمع المشتعل بعٌدا  
أللاطعه بأربع  ،ألمامإلى اٌمتد  خطّ إلى مختصرة المكان  ،الباب طوٌال  
ستظل أي ،سمابً اآلن لستِ  س ب المفتاح للمرة األخٌرة وحنتِ حطمات للمفل و
 بأرضً!

                                  ****** 
من  نال ترٌي ،ال ٌاة يتات ٌعترؾ حنّ  ،فأركالطفل  لٌكن معلوما  لِن، هو

 ٌث  ،نمطع خٌطها يً ؼابة الؽٌماٌل طابرة الورق بعد حن ذ ضوره إال 
ا م كثٌرا   ،لص ٌشبه الموعد المزعومه إنّ  .تسكن بٌاض الثلج وحلوانها السبعة

ورلة حسمطها يً سلة  ال ابط لٌ اكًك على ٌسرق انتباهً وهو ٌتعمّ 
 المهمالت.

                                      **** 
 األم جدٌر بأن تنادي طفلها، ؼٌرُ  نْ وم   ،لن تنادٌه يأنتِ  !حطلك علٌه اسما  لم 

ان ت مٌه يهً بذلن تجعل له لرٌنة من الج ،تلفظ األم اسم ابنها للٌال  ماولكن 
 من كٌد النساء.

نسب ه ع وال ثدي حنثى سٌمبله وٌُسمِ  من الجان، لرٌنة لن تكون لطفلناواآلن  
 .لل لٌب الصناعً لد حنكره وتركه نهبا   نِ دام نهدُ ما ما، نهدإلى 
ًّ  لبٌت طلبتُ إلى ا عندما عدتُ    ،باسمً وبشكل دابم حن تنادٌنً ،من حم

 لً زوادة كاملة لل ٌاة. حمً تعدّ ! عروسا   ٌرٌدالولد : حمً ابتسمتْ 
                                   ***** 

 وتص و لٌال   ،هضحترضعه؟ وتؽٌر له  فا ضّرة؟هل تمبل حن تنزل على 
 ٌنادٌه: وسٌصدمها رجل ٌتأبط طفال   لن تعدل بٌنه وبٌن ابنها  !لربما ،ألجله
 ماما!

ورحٌِت ذلن  ،حخرىحنثى  لتكنْ  -هروبا  كامال   ترٌدٌن- من موايمتنِ  كنُت واثما  
 لرابٌنً بال حسماء. ومن ولتها صارتْ   سنا  
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نتهالن من ٌلفظ كنّا  ٌث -العجوز لاطع التذاكر مفتاح الؽرية  متُ منذ سلّ  
 عته.ودّ ي ،للم طات حخطاؤها لال: -حنفاسه حوال  
 من خابفا   كنتُ  ،دية التماء األماكناصمحساير ب ،شراء تذاكر السفر ريضتُ 

 ال مابب الجدٌدة.
ستٌمظ يً الصباح ح ،كثٌرة على جدران ؼريتً ه ٌكبر وٌرسم خطوطا  نّ إ

نلعب لعبة  -ماما تضع الك ل -ٌنه بالك ل ٌيهو ٌ ب تز ،نمالد ألجد شاربً 
يتجٌبه زواٌا  ،يهو ٌعرؾ ؼريتً وٌنادٌها ،حخسر بشكل مرٌع ،الؽمٌضة

 جدٌدة لالختباء.
 .ابنِ يً ؼٌعدٌدة  مرات   عنّنِ سأل 
 .مبتال   حصبحومن ولتها  "حمن  تأتً مع المطر" -
 ،وح ضنه ن وه  ولً، يأستدٌرحشعر به عندما ٌتكاثؾ الضباب من  كنتُ  

 وتزيري نفسا   ،من دخان سٌجارتنا األخٌرة بعد حن تلصمً يمً بفمن يأعبّ 
 .طوٌال  

                                  ***** 
األول هو البار ة  ٌث  ؛ٌومٌن هما حعٌش لّ ك ،األرلام من  ٌاتً نزعتُ 
 .اآلخر الٌوم الذي سوؾ ٌمتدّ  ،ؼادرتِ 

 بسنوات ولكن سوؾ حؼادر بعدِن بٌوم وا د. حعمر مننِ  كنتُ  
حعمل وحهدح الرجال  ًنّ بأ ،شهادتها من رؼمعلى ال ،ً ممسوسنّ إ :ً تمولحمّ 

 !يً عابلتها
ة ولم حعترض على بممصانً الداخلٌ مسس ال جابات التً علمتْ حلم  

عدا عن  ،التبخٌرات التً تدور  ول رحسً كل صباح مع حدعٌة  فظتها
لن يً  وض الزجاج بعد حن تضعً نثرة يراب ة البخور ك ضور تأمّ  ،ذلن

 .من علكة البخور على ممدمة السٌجارة وتشعلٌها
خر اللٌل ممبرة آيً حنظؾ  ٌجب حن نشعل البخور لروح جمٌع االستعادات.

يً  .وردة ذابلة وراءنِ  ترمًو تؽادريبعد حن  المهمالتيً سلة الدخان 
الورد منه  لنِ  لطفتُ  ،سٌاجإلى الصباح حؼلك الباب حلتمط الوردة وحهدٌها 

 .مرارا  
 إالّ  ا  ة وحنا ال حملن ردّ ه ٌرٌد حجوبة كثٌرنّ إ .طفلنا ٌسأل عن معنى كلمة لٌل

  .ر لتِ  نِ حنّ 
                      ****** 

تجٌد  حنْ  ،ما ه ٌلزم لت ضٌر روح شخصحنّ  ؛سطرا   لرحتُ  ،ما كتاب يً 
لكان  لو ٌكون الرسم باألذن؛ . كان السطر لد توسط صف ة خالٌة.رسمه
 يٌدي ال تجٌد ؼٌر االمتداد إلٌن.  ،حيضل
 األشٌاء. لت صورتنِ  للت دٌك بعدما تخلّ الّ إستخدم نظري حلم 
تمول من  "كثر من كل من عريتهمح ا  لون تملن نلكنّ " ... خطوطً ضعٌفة 

يٌما  ،ماذا تفٌد هذه المفاضلة وحنا حخفك بتزجٌج  اجبن األٌمن .تعلمنً الرسم
 حخٌرا    يهو ٌرٌد حن ٌضع الك ل علٌه. ،حرسم رمشنحن  على ابننا ٌصرّ 
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يهو موجود على رموشن كما األيك موجود  ،ؾ عن السؤال عن اللٌلتولّ 
لُطع  بلها عندما  ته التًؽمره الب ر  تى سرّ ٌي ،وؼربا   شرلا  على الجبال 

 اديِّ ته بالشال الذي حُ سرّ  المفتاح حربع دورات ولففتِ  حدرتِ والباب  حؼلمتِ 
ًّ من البرد ،آخر اللٌل شواريً م به رحسً  .بالشال رلبتنِ  أ طتِ ي ،خفِت عل
ستلعب به الرٌح  وشالنِ  -هكذا لن تبرد-؛ لبعة الصوؾ تؽمر رحسه تماما   

 تنا.ؼريإلى حخطو خارج الزلاق المؤدي  وحنا
ها ال ٌبدو حنّ على ما مدرسة الرسم ي الرسم،على  ما زال وجهِن عصٌا  
على رجلها الناير من اللو ة وهً ت لك له  وتلصصًتعارض وجودي 

 ،تبعده ،على  لمتها من رٌمه ا  ٌترن بعضي ،يٌما تبلل الفرشاة بالماء ،ذلنه
 ما بٌن شفته ونهدها.كجسر  خٌط من الرضاب يٌمتدّ 
 ٌمس ه بكلمة بابا. ومن ثم ؛يٌرطب وجهً بلعابه ،حسنانه بدحت بالظهور 

سة ولكن  صلت على صدالة مدرّ  ،ال حجٌد الرسم وال رؼبة لً بزلاق آخر
 الرسم. 

 ،معِن كانت الكلمة طاولتنا .األستاذ التلمٌذ ومع االمتداد كنتُ  مع اللون بمٌتُ 
 ولكن اللون ٌستر ،مسا ات البٌاض يً الفنجانن تسً لهوتنا ونكتب يً 

بؽرٌزة حساسٌة  دانتٌال تشً دوما  اليً  ٌن الكلمة ك ه،ءوٌخفً ما ورا
العاللة  لذلن ظلتْ  ،الملم للولوج والرٌشة للعادة السرٌة لربما ٌصحّ  ،لاللت ام
سة الرسم تنوس بٌن اللون األزرق وعممه والرجل الُملمؾ ثدٌٌها يً مع مدرّ 
 سة حنا والمدرّ نرلص  .نعترؾ به الذي التواطؤ ال من رؼمال ، علىةاللو 

 ومصارعه.رلصة الثور 
                         ***** 

عادة ترسم الصور للموتى ي ،ال يابدة من الرسم الست ضار من هو موجود
 .لٌل دوا مرتٌن

 ."امتؤلت سلة المهمالت بالورق ،ماما لادمة -صاح ابننا - ستمطر" -
 نور كظلّ  من لته يجواته لد تخلّ ظلّ يٌما  باأللوان، حعود ألجده ملطخا  

 لو اتها.يمد تكاثرت  ،سة الرسمك بمدرّ ه تعلّ حظنّ  ،عرٌشة
لمد  ."مٌمتً"ه ٌسمٌنً ولكنّ  ،سة الرسمد اسم مدرّ ه ٌعرؾ األلوان وٌردّ نّ إ

ًّ باسمً بعد طلبً منها ذ اديً المرة األولى التً سمع حمً تنبكى ي  .لنعل
 آخر. ا  عٌنٌه زلاليً ولكن كنت حرى  "!لم حيهمّ " -

بدح الرمل  ومن ثم ،سة الرسم تسرد اللون األزرقكانت مدرّ  ما، على طاولة
  .نىإلى عٌنً الٌم ىسرب من عٌنً الٌسرتٌ
 ،رمٌته يً سلة المهمالتلد  كنتم ن وي وبٌده زورق من الورق تمدّ  
 ا  مْت عٌنً بلون ٌشبه ط لبتّ  ٌث عٌنها لد ع ، وض السمن حشار إلىو

 تْ مصّ  .تهارّ س ول  ا  ترسم دوابر خمس ها به وحخذتْ ٌٌد صبؽت ،ا  ب رٌ
ٌصل بٌن الدوابر الخمس  لطرا   ثم رسمتْ  ،كما ٌفعل بإبهامه ،إبهامً

 وانس بت من  لمة الرلص.
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وهذا ما  ،ما د لدرا  حن ٌؤكّ  ن التساوي بعدد ح رؾ األسماء ال بدّ حعتمد حكنت 
 .لوجه ه، وجهايعلنا
 .ا كلمته ال اسمةمنّ  لٌطلك كلّ  -
يبدح ٌخفك  ،للبِن الذي تسرب منه الضؽط مردٌا   ،مشاعري مسمٌا   للتها لنِ  

 كالستارة بوجه النايذة المفتو ة. 
ه هذا ما للتُ  ،هادبةلتبك ستارتِن  ،، إذا  بة ال تخدم ربان السفٌنةالرٌاح المتملّ  

 .سة الرسملمدرّ 
هذا " :وهمس ،وحشار لورلة على الطاولة ،"مٌمتً"برلبتً:ك تعلّ  ،رجعتُ 

 . "ح رؾ ةاسمً من ثالث
 ".نادان؟من " -
 ".اللون!" -

                
                              ******* 

 
تلن السبابة التً مس ْت الكالم عن شفتٌِن  .عن إبهامه سبابته عوضا   ٌمصّ 

بزهرة الثلج يً استرا ة الشتاء  نِ وتأكدْت من انتفاخ  لمت ،لمبلة نظٌفة
ً   الشمس تمٌل كرالصة حخذها إٌماع كانت عندما   .جنوب

 ،تبدو ٌده كؽلٌون ب ار ٌتعاطى رٌاح الملح يً لهوتهي ،جسده ٌنام ياردا   
 ،يً  ٌن حنام بوضع جنٌنً على طاولتً ،كرلاص ساعة نورسا   مرالبا  
وحترن البمٌة كمطعة تبػ  ،هما حكسر عمب وكثٌرا   ،للم ال بر الناشؾ حمصّ 
 ال حلبث حن حبصمها يً سلة المهمالت. ،سوداء

وحنا خجل    اجته، يأجٌبلٌمضً ٌسألنً عّم حكتب عندما ٌستٌمظ لٌشرب حو 
 "؟لصة حكتبُ "صف ة البٌضاء: المن 
 ."كالمصص التً ت كٌها لً لبل النوم"ٌرد بفتور:  
 ."ها لصص للكبارنّ إ ،ال" - 
 ".ألمً حٌضا؟ ا  هل تكتب لصص ها؟ٌمرؤونمتى "  - 

..................... 
يً الخارج مطر ال ،حيتح النايذة للٌال   ،ح مله إلى السرٌر وحشعل سٌجارة

 هذا المطر.  كنِت ت بٌن ،ٌسمط بهدوء
جٌب السترة الداخلً ولكنِن ال إلى  ولد وصل به إالّ  ٌنال تشعر ،ه كاللصنّ إ

ٌن التناسب بٌن ما مشٌناه ت ت حنامله وممدار ت ب ،منه ة حمان  ت تاطٌن بمظلّ 
هكذا كنت ت ددٌن عدد كؤوس النبٌذ وكٌؾ ستلوذٌن  ،إٌاه البلل الذي حكسبنِ 

طرٌمته  إذ من ؼٌر لواله،لل مٌمة كنت تابها   .بصدري با ثة عن دؾء
ر المرٌة الربٌعٌة يً المفز يً برن الماء التً تصادينا عبر الطرٌك الذي ٌزنّ 

ى من شبان تجمد كمرون الجلٌد التً كانت تتدلّ سٌن الدم يً عرولً كا شرلا  
 الؽرية.
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الخزان إن  :كالمً على-معلما  – دع العصايٌر تشرب اآلن حيهم هذا العجوز:
 .ب الماءٌسرّ 
حٌن لن هذا  بالتسالط، منعداد الماء  شمسا ، لٌبدحٌن المهوة وتنتظرٌن تعدّ 

لد؟ على الجانب  ستعٌر مطرح نومنِ ح  ٌن كنت مبكرا ، يًلتستٌمظً  الج 
 ذاهبة.حنا  الستٌمظ على همسن: ،يً النوم وحؼّط طوٌال  بعدنِ األٌمن للسرٌر 

: المسايرون ٌستٌمظون لً همستِ حْن  مرة  بعد حن حٌمظنً سعالنِ  دث 
يً ألن يٌروز كانت تتصل بجدتها  ه:ل لً حنً سمعتُ ٌّ هذا ما خُ  .مبكرا  
 . لونك

 ر لطرات الماء.بانتشا ٌمفز سعٌدا  
 "بابا هل رحٌت لوس لزح؟" -

................... 
ابتسمِت:  ،من ت تهلن لوس لزح لدرة على ت مٌك األمنٌات لمن ٌعبرتٌم

لكن ضجٌج  .سأصرخ لن   ،وعندما تمرّ من ت ته  واعبرْ جِر ا ،هنا سأثبتُ 
  .خاببا   صوتِن، يأعود ٌخفًالمدٌنة كان 

التً  أتذكر بدٌهٌتنِ ي ، حّما حنت يال!ً هنا اآلننولكنّ  ،يً لرٌتً ٌنجح األمرس
وٌة ولكن من ٌلزم مرورنا سي ،بنا ةرتبطمادامت األمنٌة م ،الفرض نمضتْ 
ولكن حٌن  ،ه هنا اآلننّ إ ،لٌه ولد سبمنً بممدار ظلًإ حنظر ؟!علٌنا سٌنادي
 حنِت؟

                               ***** 
 كٌؾ ٌموت اإلنسان؟ -

هذا إلى لماذا لم انتبه  .على الكرسً ارتمٌتُ ي ،لم تنفعه مكاب ه رجفُت كباص
 عٌنٌه؟يً السؤال الذي ٌختبا 

عٌنان متسعتٌن  كانتْ  ،الدم وردٌا   سال ،وجهً بشفرة ال اللة جر تُ 
ً كتمثال المرحة التً ت مل خابٌة الماء وتمضً يً نترممٌنيٌما  وصامتتٌن
 الصخر.

   .ها تشتهٌن  نّ إ -
 ،وهنان  ٌث اعتادِن السٌاج هاٌنت ملكنت  ،ً الورود عندما تذبلرمِ نكن نلْم 

 ٌنتبه.دي من حن صا ب الدار لن ة بعد حن تتأكّ تضعٌنها بخفّ 
 ،المرحة العجوز تسكن و دها ، د ٌهتم بهاحها تنمو بطرٌمة عشوابٌة ال نّ إ -

 من هذا! دعنِ 
على شعر حن المرحة العجوز مازالت لادرة هكذا ن   ،من لال لن  ذلن -

 هذا الورد إلى لبرها. يٌه ن مل نعطٌها  ٌاة إلى حن ٌأتً ٌوم  ي ،التلصص
حنظر إلى  وض  ،صنارة اصطادت سمكة  مراء عٌناه معلمة بً كشصّ 

 !ا  حتمتم كٌؾ ٌموت اإلنسان؟ كما تؽلك كتاب ،السمن الفارغ
                               ***** 

 
 "...تعال" -
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  ."هنا  فْر للٌال  ا": حلول لهو حتناول حصٌصا   ،انٌدي إلى  رؾ الشب حمد   
إلى ل حمً تت وّ  ال نطة،حسأل حمً عن بعض  بات  ،خرج من الؽريةح

 .عصفور وتخفك عالٌا  
. وصدى ال ٌجٌب ؼٌر صوتن   ،لمستها ايتمدتُ  ا  وٌد و ٌدا   الموت ٌعنً بٌتا  

من  للٌال   ضعْ  ،خذْ " كشفتٌِن: جمٌال   ،عدُت إلى الؽرية كان الثلم الذي  فره
 ."هنا ال بّ 
وحهاله  ،مسن التراب بسبابته وإبهامه كمن ٌمسن للما  حو ،وضع حربع  بات 

 بهدوء المطر الذي ت بٌنه ثم مّسده بباطن كفه. 
ظهري وحنا حصؽً  على -ب ٌرة اُسِمط يٌها  جر كتموٌجات- تنداحٌدِن  

 كنورس ٌجتاح األيك. ىلدلات للبِن التً تتالش
    ."من الماء ال  للٌ ضعْ " -

                   *** 
  .مطؾ زهرة الٌاسمٌنكً تٌدِن  ولن تمتدّ  ،السٌاج ٌخضرّ 

 األصٌص  حخضر ٌتوّسطلون  .. عٌناه متسعتان ...يٌروز تنده ٌا طٌر .
 "....ماما هنان على التلة" -

جلسنا سوٌة على صخرة ٌمتد حمامها بساط حخضر كسماء مملوءة بالنجوم 
 ."تستٌمظماما " بأذنً:همس  ،من يولنا ٌمرّ ولوس لزح 

 ستٌمظ مبكرا  حصب ُت ح ،كانت الشمس تنهض عن التالل ،إلى الشرق نظرتُ 
 له:  همستُ 

 ."وحمً حٌضا  "
ٔٓ\ٙ\ٕٓٓ2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

 دـــوعـــم
 

ح مك لم ٌجد  البٌضاء من إلمام ثدٌها أليّ  حال تمل  الورلةُ هل ٌنام الملم؟ 
التً  وتبادل كلمات السرّ  ؟له الٌتٌم؟ حلم تنتِه نوبة ال راسةمرضعة له يً لٌ

كشهب ٌنال من  للم يً  ال نسٌانها،جّرة ب تجٌز العبور حو تردٌن لتٌال  
ٌتلّصص على طمأنٌنة نهد ٌستفٌك كٌاسمٌن المطر يً الذي شٌطان الملك 

 ،مدا  الذي تركته متع ،مملة الشمعة التً ترالص تٌّار الهواء من يرجة الشبان
ل نوبة ال راسة وتعود إلى ل يً آخر اللٌل عندما تبدِّ سلّ تراب تها ت لعلّ 

 من موعد اإلجازة. حو لرٌبا   التً نصبتها بعٌدا   خٌمتن  
بعد منازلة شرٌفة هزمته يٌها  وتطرح الملم جانبا   ،تشعل سٌجارتن األخٌرة 

 الملتهبة. وحنت تنظر كٌؾ ٌنمو الرماد كبرج يوق الجمرة ،بالكلمة الماضٌة
بل لُ  ل للمّرة األولى بهدوء من مارس  طوٌال  ن تمبّ عمب السٌجارة كأنّ  تمجّ 

تطٌل مكوث الدخان يً ي ،ةٌّ الخبٌر على الشفة األمّ  رن انطباعِ تالهواء لت
حنن ستمج السٌجارة إلى  كلّن علمو ،تخرجه ببطء وتتلمفه ثانٌة ثمومن ربتٌن 
 بة.ؼٌر المجرِّ   تى تلدؼن الجمرة يً الشفة النهاٌة؛

هو لٌس بالندٌم ي ،وستخسر معه يً معالرة كؤوس السهر لن ٌنام الملم ؟!
الجٌد الذي ٌ مً ظهرن يً معارن ال انات وحنت تؽازل ورلة بالكتابة على 

عنن تلن الصفعة المدوٌة من بٌاضها الذي  ولن ٌردّ  ،من الشعر سالها للٌال  
عن لدمٌن  نع الطرٌك لٌب ث معن  ولن ٌسند كتفن وحنت تم، ٌطلع منه الفجر

ولم تنتِه  اللذٌن حضعتهما يً رلصة الشمعة مع تٌار الهواء الذي ٌمود نعاسا  
 ...المصٌدة وهً النوم ومّرت حخذن   نوبة ال راسة بعد.

                                      ***                                      
الملم المشرؾ على  نال منن  و ،ٌتٌم آخرإلى هدٌها البٌضاء ن الورلةُ حلممت  

س الشعر المصٌر تتلمّ و ،تدخلي ،وحرسلن للسجن  لٌك الرحس ،حبواب الموايً
بعد حن تمٌأت ال بر  تضطجع منهكا   ،عن زاوٌة اإلبر، تب ثكرؤوس 
 ،المهوة وعلبة السجابر الفارؼة للطاولة ويناجٌنترسل نظرة وداع  ،األزرق

 ،نفسن كً ال ٌسمعن الملم وتناجً ،ً  ملت منن عشرٌن توحما  والمنفضة الت
تلعن ذلن الشاعر العجوز الذي نص ن وحسّر لن شروط  وبالولت نفسه

 :الت ضٌر لمصٌدة
 .(كفاٌة ألصدق كالمه ح مك )كنتُ  -

                                       *** 
 شفاها . !  سألول ما حرٌد اجة للمصٌدة ال ،الٌوم حيْ  ،ؼدا  

                                      **** 
على الطاولة بٌن يناجٌن المهوة وعلبة السجابر الفارؼة ة رٌالظه عند

وينجان  يً نومن طّ تؽكنت  ،ٌمصون حصابعهم وهم نٌام والعشرٌن توحما  
 ثر شفة كممر.إلهوتها ٌنمص شفة 

ٕٓٓ2 
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 خمرٌات الحر  

لتطفا شمعة  ،نسٌمها تمدر على جمعال تكاد  ،المرو ة الصؽٌرة يً الزاوٌة
حتابع على  األولى، بٌنماها طفل ٌ تاج مساعدة حمه إلطفاء شمعته كأنّ  ،ال رّ 

 ،مما ٌموله المعلّك حكٌدا   لستُ  ،ما عن المطب الشمالً شاشة هذا الشًء شٌبا  
يً شتاء  على نار بطننِ  الذوبان كمطعة زبدة ،الذوبان ما ٌخصّ حمر لربما 
 كفاٌة. سبه اآلن بعٌدا  ح 
 كنا كخادرتٌن تكركران من الض ن ت ت بطانٌة من جلد النمر. 
 يً لٌلة العرس؟ حم نمرا   هل ستذبح لً لطا   -

ح شفتاِن بمبلة ! لم حعد حذكر ما كنُت حخٌط ،رحسً من ت ت البطانٌة ريعتُ 
لٌن حم ْهذا الثلم الذي خطه عضوي برمل سا ؛لٌة ال ت تاج للنماهة بعدهاٌتجم
 موج العسل المتديك من م وه؟ معاندا  

 كأس الكوال البارد جعلنً حتجشأ.  عتمد؟ح؛ ال تساؤلنِ هل حجبُت على 
ه تعتبرا مما رؼمعلى ال خرج مننِ ٌيلم  "تكٌتـــ "االكم كنِت منتبهة ل 

لرب  مسجون ؼٌر لهاث لّط   ،صوت حي   ،مضاجعة تشبه عاصفة الص راء
 .حكثر مٌزانٌتها لططا   لمديأة يً بٌت عجوز ال تت مّ 

علٌه من آراء  يمد كانت تمنعه من الخروج خويا   ،ه كان سجٌن رحيحظنّ 
من  ن ٌخرجواإلكن ما  ،علٌهم الزمن ال ٌمرّ  ،سجناء الرحيي ،المطط األخرى

لرب ال ابط بعد  صامتا   ،حتذكرٌن كٌؾ وجدناه !أةيج اٌهرمو تّى  ،المعتمل
 وياة العجوز.

تمارسٌن الجنس  هل كنتِ ي !لربطهم المضاجعة باإلشباع عن التجشؤ حتكلم 
يٌزٌولوجٌة من   الة هعلى الرؼم من حنّ وحنا كنت حعٌ  ألمارسه! لتعٌشً؟ 

عضالت رديً لد حخذت شكل عضالت عداء ،  تّى حّن سترخاءوا ،شدّ 
كنت  !اآلن يهمت ،ولبل ذلن لم تكن لمعدتً تلن التمسٌمات البدٌعة ،راثونام

 كم حنت رو انٌة! ،عً بطرٌمة الٌوؼاتمارسٌنه م
 .الوا دة والعشرٌن سنتن يً مازلتِ  اللعنة علٌنِ 

 ذه ال كمة يً ادخار الجهد؟كل ه لماذا
 ،لذلن كان عمرِن يً زمنً ،عرؾ لها عمرمتِن ال ٌُ استباو ،ابتسمتِ  

ًّ  مؽطٌا   ،عندما ٌزنران خصرنِ  ابتسامة طوٌلة كساعديّ  يٌما  ،نهدٌن برا ت
 صل حستطٌع حن حتان من بٌن البنصر والخنصر كخاتم شٌخ جلٌل.تنفر  لم

 كهذه. "سوتٌانة"على براءة اختراع على 
هذا ٌفٌد يً تبرٌد نار ي ،الجسد كامل مسا ةق على التعرّ  ،جلدنا زلك

 نزٌد كركر الصوؾ عمدا   الشتعلنا ون ن ؛المضاجعة ولو كان ؼٌر ذلن
ها درجة نّ إ ؛(2ٗ)لمجموع: يٌكون ا (2ٖ+  2ٖ) رارتن +  رارتً حي  

 ولن حنسى حٌام اإلصابة بالرشح "البطًءاالشتعال " لْ لنمُ حو  ،اال تراق
 ةهذا ما ٌجعل مضاجعة اإلنسان تختلؾ عن مضاجعة بمٌي ،ال رارةوارتفاع 
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اإلنسان كابن ذو  وهذا ما ٌؤكد حنّ  ،داروٌن لمد ياتت هذه الوالعة هللا،خلك 
 نشأه خاصة.

على ق ال ٌتعرّ  والتلفزٌون حٌضا   نت من البالستٌن!اكوإن  قالمرو ة ال تتعرّ 
 .ساخنةالمشاهد المن  بثّه الكثٌر من رؼمال

العراق وياة  ،خباري: وياة خمسة حشخاص بسبب موجة ال رّ الشرٌط اإل
...... 
 صٌفٌا . ويرالنا   كان لماؤنا شتوٌا   
 شتاءان وصٌؾ ذهبا لبل حن ٌدخل الخرٌؾ. 
  ورلة ألطفر يً الدروب. لً: لستُ  ذهبِت كمن تمول 

لمفروشة ً ال حملن ؼٌر هذه الؽرية انألن ؛حنا من ذهب ،داع للكذب لٌس من
 هذا الصٌؾ. يً انشهر منهبمً  إٌجاربعمد 

 لن حجدد اإلٌجار!
لتصبح مجموعة  ،دت إلى السماءكنت حرٌد حن حصبح كالمؽرية التً صع

من  لست حكٌدا   لولٌدها، ىلندبعدما استطاعت تلن األم حن تجمع ا ،نجوم
جسدن  ن تركتنً حل س كل لطرات العرق المتناثرة علىولكنّ  ؛األسطورة

 يً لٌلة  ارة كهذه اللٌلة.
حنا من سوؾ ٌر ل كورلة  ،يً الصباح لم تسم ً لً حن ا تفظ بدموعن

 تديعها رٌح المرو ة يً الزاوٌة. ،تطفر يً الدروب
 .كمط العجوز همدتصمت التلفاز وشفرات المرو ة 

 لمد انمطعت الكهرباء. 
ٕٓٓ2 
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 الذبابة
 

د"، هذا ما يهمته من معنى اسمه: صعوبة يً التواصل  ٌُدعى مرضً "التو  
ً إلى اآلن ولد حصبح عمري عشر سنوات، لم حجد  اجة نمع اآلخرٌن؛ لكنّ 
ها عندما حضّم حمً وحبتسم ل يأنا -حسرتً ضمنا  -اآلخرٌنألزٌد تواصلً مع 

؛ حال ٌكفً هذا! وحيعل نفس األمر مع حبً وحخً الصؽٌر،  ًّ على تأتً إل
، يهو ال ٌكّؾ عن التكلّم، وتملٌد األصوات، من نشاطه الزابده حنّ  من رؼمال

 .واألسبلة، والطلبات، ومشاكستً
لماذا ال ٌفهمون حنًّ حلد ر على الصمت من الكالم، بالتأكٌد، لم حشرح لهم 

ى الطبٌبة المعالجة لم تفهم و تّ  ر  بدٌهً ال ٌ تاج إلى إٌضاح،هو حمذلن، ي
صمتً على حنّه تواصل من نوع آخر، مع حنًّ بٌن ريالً، عندما حذهب إلى 

 .الجمعٌة المختّصة بشؤون حمثالً، ال نجد ما ٌستؽرب يً  التنا
نا ح ّب الرسم، األلوان تشبهنً، يهً ال حلضً معظم ولتً يً ؼريتً، يأ

حمً.  لً ن تكون حكثر مما هً علٌه وحنا حرسم حشٌاء جمٌلة؛ كما تمولترٌد ح
مدّرسة رسم وربما ورثت هذه الموهبة عنها؛ حّما بخصوص ما ٌُدعى  إنّها

ولد ٌ دث حن  إلٌه ح د  مرض التوّ د، يأنا األول يً العابلة ولم ٌسبمنً 
 حو ح دي حوّرث هذه الهبة يً زمن التكلّم الذي ال ٌنتهً إلى ح د حوالد

 .ح فادي
العصرونٌة على الطاولة، وتنبّهنً حاّل اتماعس عن حكلها،  لفايةتضع حمً 

لكن هذه المرة، لست حدري؛ لماذا تأخرت للٌال   ،وعادة حتلمفها وحتابع الرسم
، للفاية؟ يوجدت ذبابة لد استمرت على الورلة التً تلّؾ بها ايً تناولها

ب الذبابة تطٌر يً يضاء الؽرية، يتؽايلنً حبعدتها وبدحُت باألكل وحنا حرال
ها بدحت تزعجنً، لّررت يأكّشها من جدٌد وألنّ  اللفايةوت اول حن تمترب من 

اولة، انتظرت حن ت ّط علٌها على سطح الط اللفايةحن حلتلها، تركُت نثرة من 
ن ؼّطت  تى صفعتها بٌدي، يابتعدت بسرعة كبٌرة من ت ت ٌدي التً وما إ

لطاولة، يُسمع لها صوت ٌشبه التصفٌك الذي ٌجبروننا علٌه، تهوي على ا
 .عندما تبدح األؼنٌة التً ال ح بها يً الجمعٌة التً تخّص حمثالً

كّررت الذبابة م اوالتها وحعدت م اوالتً لمتلها، ال هً نج ت بأن تنال 
 .ؼذاءها، وال حنا ظفرت بها، لكن حعجبتنً مهارتها يً الهرب بسرعة كبٌرة

، لربما لو تولفُت عن ضربها، سوؾ تعلمنً طرٌمتها يً الهرب، يهً يكرتُ 
الهرب  حستطٌعمتوّ دة مثلً وال ٌوجد ؼٌرها من الذباب يً الؽرية وهكذا 
 منهم إلى و دتً التً ما بر وا ٌ اولون إبعادي عنها.

مددُت ٌدي التً علٌها بعض الطعام وانتظرت ولم تمِض يترة طوٌلة  تى  
يطارت وؼطْت  شبعت،عً وبدحت تتناول طعامها إلى حن ؼطْت على إصب

ستطٌع حن تكسب ثمة وا دة ت لفايةه لٌس بعلى النايذة وبعد ذلن يّكرت حنّ 
 تى بدحت تسمح لً بأن حلمسها وتطّور ذلن  تى  ذبابة، يتكررت اللفايات

، ومن ثم سم ت لً بأن حرالبها بالعدسة  بدحت حمسح على حجن تها بلطؾ 
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طعام، ال ا ملحن ٌكون  ا بدحت تأتً ما إن حمّد ٌدي من ؼٌرنهإتى المكبرة،  
ومن ثم اكتشفت حن ال شًء لدٌها لتموله مثلً! يتخلٌّت عن سؤالها واكتفٌت 
بصدالة صمتها، وهكذا إلى حن وجدتنً حمً ذات ٌوم، والذبابة على إصبعً 

، لكن ؽضبت حمً و اولت حن تمتلهاتأكل بعض الطعام ممّسدا لها ظهرها، ي
 خبٌرة بالهرب من تلن الصفعات، يطارت و ّطت حعلى النايذة. الذبابة

حخذتنً حمً إلى المؽسلة ونظفت ٌدّي بالماء والصابون وحعطتنً م اضرة 
مملوءة بال ب وال نان عن وساخة الذبابة وما ت مله من حمراض، ياكتفٌت 

 .بصمتً
، خفُت على الذبابة حعادتنً حمً إلى الؽرية وذهبت لتشتري مبٌدا   شرٌا  

ًّ حن حخبرها كً تهرب، يالمبٌد ال شري لٌس كالصفعة، يهو ذو  وكان عل
ثم من  ،تسمط على األرضوراب ة سٌبة ٌنتشر يً الهواء، يٌصٌبها بالّدوار، 

 تموت.
زنّت الذبابة لرب حذنً وطارت باتجاه المدخل ن و المؽسلة وؼّطت حسفل  

المتجمعة يً يم ال نفٌة، يسمطت  لطرة الماءيً يوهة ال نفٌة وؼطست 
ًّ إلى يوهة المؽسلة واختفت الذبابة  .المطرة كأنّها سّن لبن

لمبٌد ال شري يمد ال  اجة الستخدام اعندما عادت حمً ولفت ألخبرها حنّه 
ت مد هللا وتشكره على شفابً وماتت الذبابة. حسرعت حمً ن وي وهً تبكً 

 .حّما حنا، ينزلت دموعً لسبب آخر
ٕٓٓ٘ 
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ط ه ر  الم 
 

لربه المتد رج  ، لٌستمرّ مفس ا  المجال ت ّرن خطوة إلى الٌمٌن ثم استراح
 من يوق إلى مكّب الزبالة.

تزانه الذي يمده بسبب الد رجة ابعد حن عاد له  برباطه جنبٌه  ذاءالضرب  
، لتلةسموط عبر من در االؽبار العالك به من جراء ال يطفك ٌزٌل، من يوق
إّن المدمٌن مرآة الجسم  .: البّد، من حنّه كابوس حلمَّ بًيً سندامه لابال  
! يمن ؼٌري ي ،والفكر ًّ ال رٌب حّن هذا الكابوس انعكاس أللم لدمً سٌدي ي

ًّ عبر  ٌشعر بالتعب الهابل للجسم الممتد يولً، يتنتمل مشاعر الؽضب إل
 نً.نخطوات ثمٌلة ولدمٌن تكادان تمزلا

 ؟من استطاع حن ٌ فر حعمك منه؟ من دبرها له ة عاصفة،كانت لٌل
دخل إلى البٌت، صرخ وعّر ولاتل الجمٌع وضرب الخادمة بً، عندما 

سمعُت الكالم الذي حنا من  .مامهنً من حتمطتأخرت لتليها، ه رشد  حيمدها جنونُ 
يلم ٌملن إجابة إاّل . "أنت  لم تعد محل  ثقة" :و ّوله إلى ثور هابج لٌل له
 "ولكن!" :كلمةب

 كابوسا . ت مٌمة ولٌس  الً اآلن لكنّ 
                             ***** 

إنّه ٌوم المٌامة، راب ة الموت و دها هنا؛ تنفذ إلى حعماق الجلد المدبوغ، 
الشمس كجمرة يً العٌن، يٌما حشباح سوداء ت وم يً المكان ودخان ٌنبعث 

 من ا تراق بطًء.
: ٌا وٌلً، ماذا وتابع مولوال   صاح المتد رج من يوق !إنّها حبدٌة العذاب

ضرب برباطه على صدؼٌه وحخذ ٌ الدرن!ى حجنً لنفسً هذا يعلُت  تّ 
 وذهب يً نوبة تذّكر كأنّه يً مرايعة حمام عدالة عمٌاء: 

 ،كنت لطٌفا  على لدمٌه وكأنّهما يً ؼٌمة ندٌة، لم حسبّب له راب ة كرٌهة
رج من الخزانة، لم تتعّرق لدماه ولم ٌ ّس بال رارة خلد وجرابه كأنّه للتو 

حنا من كنت حتلماهما عنه، حستمبل بصدري األرض الجاية  ،وال البرودة
يمد كنت  مٌة منذ ابتاعنً،والمبلولة وسواد اإلسفلت، لم ٌعرؾ المسامٌر الل 

ماذا  ته، كعبد حتمسن باألرض كمخلب سبع.مطٌعا  كجارٌة حستجٌُب ل رك
 ذنب التريت؟ تنّكر لً ٌاسٌدي! حيَّ لت يعلتُ 
، تكلّم   -                               ن ت ّرن خطوة إلى الٌمٌن.م   هّون علٌن 

اِتسعت يوهة ولوج المدم يً ال ذاء وكأّن لدم يٌل  شرت يٌها لهول ما رحى 
لربه؛ هٌكل جلدي متملّص على نفسه كالخوؾ متآكل الرحس والصدر، 

 ت كالدهن الذي ٌُصبػ به عندما تكثر منه الخادمة. تسّربت منه الكلما
-  ! ًّ                                ال، لٌسْت هذه نفسً التً سوؾ تشهد عل

عاد من حخذ خطوة إلى الٌمٌن للمول: هّون علٌن  وهو ٌرالب طٌرا  ٌعلو 
 وٌنخفض وحشبا ا  تعبث يً يوضى المكان.
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زمن التأّمل والتفّكر لبل حن  هالنشور، لكنّ ال لسُت ما تظن؟! وال الٌوم ٌوم  -
ظرن؛ ٌصل هذا اال تراق البطًء إلٌنا. مازلت جدٌدا ، وهنان  ٌاة حخرى تنت

ن كنت لاسٌا  على ا ارتكبه صا بن المدٌم، لو حنّ مّ لربما معرية جدٌدة لتكفّر ع
لدمٌه بمسمار ل مً وا د يمط؛ لربما تذّكر األلدام العارٌة، لو لم تتشبّث 

األرض؛ لتز لك وسمط من علٌابه وح ّس بمن ذابت حلدامهم وح ذٌتهم لكثرة ب
حتذّكر، تماما ، الٌوم الذي اشترانً  ما مشوا وركضوا يً زوارٌب ال ٌاة.

مالكً يٌه، عندما هرم صا ب  لً وتمّزق صدره إثر ذب ة للبٌة لكثرة 
 ،الزبالةاإلجهاد، لم ٌتركه و ٌدا  يً م ل األ ذٌة لٌكون مصٌره  اوٌة 

ل إلى وإكراما  له، لبسه للمرة األخٌرة إلى البٌت وخفّؾ له من  مله، يت وّ 
يً البٌت عشنا حٌاما  سعٌدة  تى لفظ حنفاسه األخٌرة، يرثاه بكلمات  ش اطة.
وعاملنً  ،حّما حنا، يمد خدمت لدٌه ك مار صبور ،كان  ذاء  جٌدا  . جمٌلة

ًّ بالدهون  وحخذي إلى ال ذّاء. كانت  ٌاة جٌدا  يً آخرتً ولم ٌبخل عل
زواج ابنته. لمد  مٌته كثٌرا  يً جمٌلة، يمد رلص بً يً نجاح ابنه، كذلن 

 .كان ٌتأكد من سالمتً ؛من السموط وعندما كانت تخوننً لدرتً وٌتز لك
ن  دث ارتبان حندر كان شرطٌا  جٌدا  لم ٌتأّخر عن إطالق صفارته وٌ

وضع يً نهم تأخروا حى ،  تّ هيً مكان ولوي دهس حو  ادث مروري
حٌاما   عشتُ  حيخر، لمدنعم حستطٌع حن  اإلشارة ال مراء لجدارته يً العمل.

 جٌدة.
االشتعال البطًء  حلسنةإذ عندها كانت  ،لى الٌمٌن خطوةمن ت ّرن إصمت  

 لد بدحت تداعبه.
اتجاه من ن خطوة ، لم ٌ رّ ع العٌنمازال المتد رج من يوق ياؼر الفم متوسّ 

، امتدت ٌد  مت منذ للٌل.ص األشباح التً كانت بعٌدة اِلتربت، ظلّله ظل 
لاسٌة لذرة، التمطته، للّبته ثم ح ّس براب ة نتنة ولدم لزجة تدخل جويه مع 
 ابتسامة عرٌضة توسطت وجه الشبح ثم خطوة للتأكد وتتابعت الخطوات.

ٕٓ\ٙ\ٕٓٓ2 
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 ولكن... كعب البغل
 

من ٌوم تكّونت يً بطن حمن! حنهكتها من كثرة الريس  صرخ حبً: حنت  بؽل  
 زرّق بطنها.او

يً بطن حمً، لكن يً ال مام، كنُت حلفز ال حتذكر ماذا كنت حيعل لل مٌمة، 
سمن، حريس بمدمً طشت الماء، يتلسعنً صفعاتها، يأهدح؛ لٌزرّق  ٕكفرخ

 جلدي بعد ذلن.
 الممل، :م كل شًءالمشاٌخ يً كتب  كمتهوجد ولٌل عن  التً الكثٌر، 

لم ٌستدلوا إلى دواء ٌشفً لكنّهم و براؼٌث، البرؼ   تى نمٌك الضفادع،ال
األ رؾ، وجمٌع الخطوط،  و اروا يً حمري، يلم تنفع معًل طبعً المتبؽِّ 

ذكر عفارٌت الجان، وكبار المالبكة، يكنت حلبس ال جابات واآلٌات، و
موعة من ال جابات ت ت ً مجيوق ثٌابً وكان لكالنٌاشٌن ت ت لمصانً و

طعامً وشرابً  تخلّل وكثٌرا  ما ،المخدة ويً حماكن إْن ب ثُت يٌها وجدتها
عادة ل س الورق الم روق  وهذا ما حورثنً ،طعمة ال بر والورق الم روق

وخاصة عندما تصل  الة الريس لدي إلى درجة ال تطٌمها لدماي ، يأشعل 
ق الم روق ورماده، عندما حكون ورلة، حرمدها وحبدح بتعاطً راب ة الور

متأكدا  حن لواي لد خارت ولن ٌنفع معً  تى الضرب بالعصا! كما كان 
حما األطباء الذٌن تخرجوا من  ؛ٌفعل حبً مع البؽل! عندما ٌنوء ت ت  مله
حنه دواء ، ولتها عرؾ حبً جامعات الدولة، يمد تكلموا عن عزٌز نٌسٌن

وصً المسايرٌن والمهربٌن يً المدٌنة تركً ولد حهمل موسم الفال ة وهو ٌ
 بر. ولكن المشة لٌست يً كومة اإل ،على عزٌز نٌسٌن
كرة المدم تشابهت حلدامهم  ويً لعبة ،العران عنديً المدرسة ريست ريالً 

كرة كانت  "شوطة"يلدي  ً كلٌّ لفرٌمه،نرة ولكنهم كانوا ٌتجاذبونمع الك
ت مّر  تشجع وحمسكها بٌدٌه،وإن  ،تخترق الشبكة الوهمٌة وراء ال ارس

 .وٌسلخ جلدها من شّدة الضربة
يرٌك من الدرجة الثالثة حن كنت حجٌد التصوٌب ولد  اول مدرب نادرا  ما  

 تجاوز ّدهٌّ سن من لدرتً على التصوٌب، يانتهى ذلن بريسة على لفاه بعد 
، وريست عابلته  تى الجد السابع بكالم من طبٌعة بؽلٌة ،معً كالماليً 

من نظرات ال سد رؼم على اليً هذا المضمار  وهكذا التنعت بعدم جدواي
عندما ٌؽضب هللا على  جر وٌضعه يً  الذي كنت حراه يً حعٌن البعض،

 طرٌمً.
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صبح الذي ٌدعونً أل وال المثل ،لم ٌنجح بٌت الشعر بأن حلوم للمعلم تبجٌال   
ًّ وعلٌه ،له عبدا ، يريستهم وريسونً م بأن حنهٌت المر لة  تى هّون هللا عل
: بؽل مثلن ال كلمته الشهٌرة التً ذهبت مثال   اإلعدادٌة، يأخرجنً حبً ولال

 ٌؤدبه ؼٌر الم راث.
جاء موسم الفال ة وسالنً حبً مع البؽل إلى ال مول، يكما كان ٌلهب ظهر 

كذلن حلهب ظهري مرات عدٌدة،  ؛البؽل بعصا الرمان التً لها لٌونة السوط
خٌمة  نصبكنت حلن. حصب ت رجال ، يلمد ا تلمت منذ يترة وذ وكنت ح تمل

 بٌبتً،  ـ،بٌن يخذي، وخاصة عندما حتذكر تلن البنت التً سمٌتها يٌما بعد
: لمد  -ح ٌانا حخطا وحلول ٌا بؽل-وللت ٌاولد  ،ونمشت اسمها على زندي

؟! اهدح،  تى البؽل خاله ال صان.  كبرت 
ري ومواعٌد رؤٌتها مع ساعات الفال ة موسم الفال ة مع تهٌج مشاع تزامن

 حن تبلل لدمٌها بالماء وهً جالسة وهً عابدة من المدرسة لتمطع النهر بعد
 تتأمل انعكاسها يً صف ة الماء المتموجة.

وهنا تضاربت البؽلنة مع الفال ة وال ّب، ياخترت  بّها وركبت رحسً وحنا 
إلى السماء  ابلة من األرضحسمع صوت حبً ورابً ٌنك  جذور الع

 . ناتباللع
وسمع حخوتها وحبوها  ،تطورت المصة بٌنً وبٌنها، يمد يا ت كراب ة التٌس

ح منً كما بُرئ الذبب من دم وحعمامها وحخوالها، يمدموا إلى حبً ولكنه تبر
 ،وجاءنً رسل سالم، يلم ٌنفع ذلن، يال ب حلوى من كل الشدابد ٌوسؾ،

حعطانً إٌاه حبً  دٌو الذي اشترٌته من مالراهكذا تمول األؼنٌة التً ٌبثها ال
 صلُح.بعدما خدع نفسه ولد لال: إن الولد لد 

؛ ها" من كعب الدست، يتورم وازرق جسدٖالسفلة ضربوا  بٌبتً "علمة 
 هكذا لالت لً ريٌمتها وهً ترتجؾ من شخٌر تنفسً.

  ًّ ها حخوت ي ملت على بٌتها حرٌد خطفها لنتزوج بعٌدا  من هنا، يتكاثر عل
ًّ بعد حن س بها من الداخل  ،وحخوالها وعمومتها وبمً حبوها ٌتفرج عل

ًّ ضربا  ممسكا  بشعرها لترى كٌؾ ٌروضون البؽل! يرا وا ٌنهالون   عل
ورؼم كثرتهم كسرت ٌد حخٌها وريست ابن خالتها ريسة  ،توير ولكما  بكل ما

 -ول! كووو-كلمة ال حعرؾ لم  سمعْت  ،بٌن سالٌه طٌرت عٌنٌه من وجهه
 من يمه.

 ،لكن لكّل  صان كبوة، يانطبك المثل على البؽل وسمطت مضرجا  بدمابً
ولم تمض حٌام  ،ولكن بدال  من السجن حخذونً إلى المشفى ،وجاءت الشرطة

 تى لفزت من الشبان يً الدور الثانً وذهبت إلى لبنان ولم حعد رؼم 
ى المجاورة وسموط المر والمشاٌخ منالصل ة التً دخل يٌها كبار المرٌة 

 ال ك العام وتزوٌجها من ابن خالتها الذي لم تنجب منه.
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مضت سنة ونصؾ ولد اشتمت إلى حبً وكلمة البؽل و نان حمً رؼم  
ًّ الشرطة  ،بؽلنتً، يمد كانت ترانً  صانا   وعلى ال دود لبضْت عل

 وسالونً موجودا  إلى لطعتً العسكرٌة.
ت حريس وحدخل سجن الكتٌبة ال ربٌة  رب طروادة حٌامها، يكن هنا دخلتْ 

 تى مضت ستة حشهر، يريسُت الضابط المسؤول عن لطعتً ريسة حطارت 
ًّ الرتب العسكرٌة عن كتفٌه مع  حلضٌها سجنبالعشرٌن سنة ، و كم عل

 األشؽال.
 "ٗمن كعبه وابتلعته مٌاه هٌدز (حخٌل)"سمط  
المساجٌن  تى يً السجن ريست المضبان ال دٌدٌة، و ٌطانه وجالدٌه و 

ًّ خمسة حعوام بعدها هدحت  ،جاء ٌوم تخدرت يٌه لدماي ولد مضى عل
الثالثة  السنة ريساتً ومرت األٌام  تى انمضت عشر سنوات وحخرجت يً

ًّ تعلّمهل سن سلوكً والتزامً بأعمال السجن وما ٌترتب  ةعشر  .عل
د حلسم حبً يم بالزؼارٌد، حّماعدت إلى الضٌعة ك صان، ياستمبلتنً حمً 

يتمرؼت حمام لدمٌه وحثرت ؼبارا   لن تدخل عتبة هذا البٌت، ٌا بؽل. لابال :
ابن  من بٌبتً تطلمت دارت األٌام، و  .ولبال  ودموعا  على ٌدٌه، يرّق للبه

ه ال ٌنفع معه إال للبول، يرجعْت إلى خالتها لكثرة ما عٌّرته بعدم ي ولته وحنّ 
ن ساعة البؽلنة إلى حن ولفُت يً باب بٌت حهلها تخدم زوجات حخوتها وتلع

، يمد عاد المرى المجاورةبٌتهم مع جمع ؼفٌر من وجهاء الضٌعة ومشاٌخ 
 !نوما الخطأ يً حن نذبح له العجل المسمّ  ،الولد الضال

 ال تضربٌه، إنّه ٌشبهنً! -
كور يً  يً  ٌن تتولد جمرات الف م ال جري ،يٌنملب البكاء إلى ض ن 

 لضٌب ال دٌد الذي سأصنع منه  دوة لبؽل والد زوجتً، وجدِّ ، يٌ مّر النار 
 ابنً.
ٔٔ\ٙ\ٕٓٓ2 
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 رجل منتصف العمر

 
ن ، موسعا  دابرة الب ث؛  تى إاألمكنة واألزمنة ً عنهمحبعدتن اتصلُت برياق  

 بعضهم استهجن األمر.
 لهذا تتصل؟حٌن نجد لن ما تسأل عنه؟ ح
ما طلبت منهم، حّما على  صلت على بعِض البعض لم ٌوير جهدا ، يلمد  

 عملٌة تنمٌب كبٌر، لادت إلى بعض النتابج المرجوة العابلة، يألمتصعٌد 
بعض المجهود، يمد حستطٌع  جٌد مع ولكنّه-الصور حلبوم-ال حعتبره كامال   

 ذاكرة حيضل.من حجل حن حعٌد تركٌب الماضً؛ 
لً، وحنا يً ر لة إلى ، هنا صورة طمس التذكرحجلس يً خلوتً، حمارس  

على الصفر(  حول )لصةتدمر، وحخرى لرياق لً يً التعلٌم الثانوي، وهذه 
تصبح يٌها التً وهذه صور طفولتً لشعري عندما خدمُت عسكرٌتً، 

حيكار ألعٌد صٌاؼتها  ها بالوشوق ؼامضٌن، لكنّ  مرّمزة ب نانذاكرتً 
 ، لو حنن ماتزالٌن)آه ٌا حمً ..... وخاصة عندما كنت يً طور الرضاعة

 على لٌد ال ٌاة؛ لكنت حسعفتنً بما حرٌد ...(
مجنون، وهل تركت لنا ال ٌاة الكثٌر لنتذكره؟ حما البمٌة  بن ٌا: ما حبً ٌمول

  .نجازهعلى إيمد اعتبروا حن هنان مشروعا  حعمل 
والبالً كله متشابه بطرٌمة  ،ً شًء آخر ؼٌر التذّكرماذا حلول! لم ٌبك  ل

 دوران ويمدان الوعً.تدعو لل
لم حكن حستطٌع اعتبار السعً وراء لممة العٌ  والسكن وتأسٌس حسرة هو 
 ما  ما ٌمؤل ال ٌاة بهجة وانشؽاال ، ونسٌانا ، و زنا؛ ب ٌث ٌصبح وضع 

هنان شًء آخر مفمود ٌربط  األٌام هو المشتهى؛ الرحس على المخدة نهاٌة
 عادة الماتلة إلى رؼبة يً ٌوم جدٌد!بٌن تلن ال االت المبعثرة وٌخرجها من ال

حعترؾ حنًّ حصب ُت كالبمرة التً تعود من المرعى مساء؛ لتمضً اللٌل كلّه 
 وهً تجتّر العشب الذي لضمته. 

الكرة  تى تتكسر لدماي يً تلن ال واري، وحعود للبٌت  حجري وراءلو 
متسخا  وآكل نصٌبً من الصفعات ال نونة من حمً، ياألمهات عندما 

 ٌضربن! ٌضربن بعاطفة.
لن، ال تلعب بثٌاب حلم حلل "إنً ح ّن إلى بعض هذه الكفوؾ وصراخها: 

ال مام وتسكب حول طاسة ماء  ولكنّها عندما تديعنً إلى المدرسة ثانٌة"
 تبدح بالؽناء. ساخن

وجهً، يأعمل على يً ح ن إلى حْن حستٌمظ صبا ا  ألجد  ّب الشباب لد نفر 
 شفرات ال اللة العابدة ألخً الكبٌر.حنظر إلى و ،تنظٌفه
على بعض الفتٌات -الوسٌلة الناجعة للمضاء على  ب الشباب هً ال اللة 
 ٌ لمن!حن 
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ومن ثم حسّرح شعر رحسً، حسمع حبً ٌمول: ما هذا الوسخ الذي تضعه على 
رحسن، حتجاهل كلماته وحهرع إلى الشارع، حنتظر لدومها على زاوٌة 

، ولنتمشى صامتٌن باتجاه المدرسة، يهكذا حكون لد عل يمط لتسلمالطرٌك،  ًّ
  ضرت ما ٌلزم ألنام لٌلتً وح لم بؽد  ٌفُن صْمته الكالم.

ماذا  دث لن حٌها الملب؟ لماذا لم تعد تجٌد ؼٌر ضخ الدماء؟ إنن كوظٌفتً  
 Tو بنطال الجٌنز بأٌام-حبدا   –والطمم الذي حلبسه جامدا  كتمثال، ال تمارن 

ء الرٌاضة، حٌامها كنت تصهل ك صان يً داخلً وتدق شورت و ذا
 الصدري.ب وايرن على لفصً 

 ظلًّ ٌهتز حواتساع صلعتً  وجهً وٌزٌد  تّى ٌتؽّضنهِرم؟ هل حنا عجوز 
هذا ماال تموله هوٌتً، يأنا يً العمد الرابع ٌعنً:  الرٌح!شجرة تداعبها ك

 شباب!
نا ؼٌر سوي؟ ٌخٌفنً لم  لم ٌبك لً ؼٌر الصمت والتذكر؟ هل ح ؛إذن

 السؤال؟!
 ملمطً ؼسٌل على وجنتً؛ كً ولد وضعتحمضػ كل شًء ببطء سل فاة، 

ح ايظ على بعض ابتسامه، يلست لادرا  على ت مل تلن النظرات المستفسرة 
حلوم بكل حعمالً بشكل نفّر بّت وال حستطٌع الشرح، منذ زمن بهتت حلوانً و

 اآلخرٌن منً.
ن ٌسأم( حض كتنً الممارنة جدا ، ير ُت حسعل من  وال  ال حبال )حربعون

تجعل ال ٌاة حلل رتابة؛ حو لنمل متفجرة  لدكثرة المهمهة لتلمع يً ذهنً يكرة 
 ال ب.كنبع يً الربٌع؛ إنها الرؼبة يً ال ٌاة حو بطرٌمة رومانسٌة 

وسعُّت حيك الشبان الذي حطّل منه على الشارع الفرعً  ،حخذت نفسا  عمٌما  
ن عملً، حز ت كل تلن البناٌات، مددت األيك وحخرسُت الز ام وحنا يً مكا

حدندن حؼنٌة شبابٌة، نمٌّت الهواء من  ولً بٌاسمٌنة وشجرة لٌمون ومع 
برودة تنساب من الب رة الصؽٌرة يً الدار، ابتسمت لزمٌلتً بدون ماللط 

 ؼسٌل على الوجنتٌن: حراِن ؼدا!
 ٌجب حن ح ّب، حن حعشك، حن حهٌم.

إذا ؟ زمٌلتً يً العمل، السكرتٌرة، ولكنً لست مدٌرا  لتمع يً ؼرامً!  من
مراهمة   كـــــ)لولٌتا( لنبكوؾ ومن حٌن حجد امرحة مطلمة حو حرملة ألتزوجها 

ولكن ٌجب حن حلتل حمها إال حن اللعبة لد تنكشؾ  ؟!ومن ثم تؽرم بً ابنتها
منظر الدم وهذا ما  ً لست لاسٌا   تى حنً حخاؾ مننولكن ،وحخسر كل شًء

عّطل على حبً  لمه بأن حصبح طبٌبا ، ض كت من كل للبً على تلن 
 نً مجنون.نأب ظنّوااأليكار  تى من كان معً يً الباص لد 

لم حذهب إلى البٌت مباشرة، لصدت تلفونا  عاما ، اتصلت وللت جمال  كثٌرة 
 دون حن

 حنتظر اإلجابة: بعد نصؾ ساعة هنان، ال تتأخري؟
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الذي تآكل لونه  ءتً تنمل عمرب دلابمها بكل تأن  وحنا حنظر إلى المٌناساع
عشر سنوات مضت وحنت يً ٌدي؛ كانت لٌلة  مراء عندما حهدتنً  ،ومعدنه
 إٌاها.

مضت خمس دلابك على الولت الم دد، إنه الز ام هذا ما يكرت به، سوؾ 
 تأتً بال رٌب.

  حلؾ سؤال!ل جلسْت لبالتً على الطاولة ملهوية وجهها ٌ م
بوجه  ٌكاد ٌلتهمنً لٌنطك ؼاضبا  واأل رى ماذا سنأكل؟ ب وحماذا تشربٌن؟  -

نٌن تعودان إلى ٌنظرُت إلٌها بع ولكن لبل ذلن، .لهلع الذي سببته لهامن ا
 عشرٌن سنة مضت وللت: ح بن ِ...

 رّن تلفونً...
 شًء؟  دثحٌن حنتم؟ هل   -

 اء.ؽدلإلى احمن ً دعوت نحجٌب: ال شًء ٌا ولدي ولكنّ 
 حؼلمت األلبوم.

        ٔ1\٘\ٕٓٓ2- 
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 الرصٌف اآلخر
 

المصبة من نٌة، كألؾ كتبها طفل  بملم هارب من بٌن إصابعه، يً  ٌن 
 .تتأرجح الفلٌنة مع الموج الذي له  ركة النواس

دحت حْن تجلس بهدوء؛ يهذا ٌعنً حن تترن ظلّن ٌرسم  ركة الشمس التً ب
تتسلّك درج السماء، وهذا سٌفضً إلى معرية كم من الولت ٌجب حن تمضٌه 

 .يً الصٌد، وال بّد حنه طوٌل حكثر من سلن خٌط صنارتن
ح لم حن حكون رساما ، كً كان الضوء والظّل شهٌٌن على مكسر الموج؛ 

يألتمط سمن اللون يً اللو ة، هذا ما للته لصدٌمً الذي ٌهوى الرسم 
عن حّي انطباعٌة تتكلّم،  كالمً له: حرديتمرسمه وٌبرح وال  االنطباعً،

 !ها تذكارٌةحظنّ 
الصٌاد الذي كان لربً، وجد مكانا  جٌدا  لكرسٌه، وال ظ حصابنً حٌضا ، 

ألبدح ٌوم الصٌد  ر منه، استوت صخرة، حظنها مناسبةيعلى الجانب األٌس
 .األول لً

 متانًء بل كانت عٌناه معلبادرنً بشحلمٌت الت ٌة علٌه، ثم جلست، لم ٌ
كاسٌة بالفلٌنة التً ؼاصت لتوها يً الماء وب ركة ارتدادٌة كاأليعال االنع

السمن ٌرلص يً  ٘رجح ٌمنة وٌسرة، يٌما يرخاستمامت المصبة وبدحت بالتأ
 .هواء الموت إلى حن استمر يً كفن من لصب

، سمطت  ّضرُت عجٌنة الخبز، وثبتّها ومن ثم حرسلت لصبتً يً الهواء
الفلٌنة على وجه الماء وبدحت باالنتظار، ومرالبة الولت ٌجري يً ساعة 

الخدر إلى تسلّل الٌد، ربع ساعة مّرت، يلٌنتً ال ت ركها حنؽام العمك، 
كتها للٌال ، ياهتّزت لصبتً كعداد السرعة. شكلُت المصبة بٌن ساعدي،  رّ 
ما ٌادٌن من  ولً، يكلّ إٌاها لفراغ بٌن صخرتٌن، متابعا  الص ا  لدمً، مسند

انتشل ح دهم سمكة، حرالبه لٌس  سدا ، لربما من حجل تؽٌٌر مكانً، يالسمن 
 .ال ٌهدح يً مابه وهذا المكان لد حنهاه هذا الصٌاد الصامت

حضؽط لبضتً  برخاوة،تؽطس يلٌنتً، تجذب معها ٌدي الممسكة بالمصبة 
رابه الصؽٌرة، لمد خدعنً من   ها عالٌا  ألجد الشّص عارٌا  إالّ بشدة وحريع

السمن. حلصك العجٌنة من جدٌد، حلذؾ بالصنارة إلى الماء، وحنظر إلى سلّته 
منهكا ، ها ممبرة جماعٌة. ٌمضً الولت، الساعة العاشرة اآلن، حصب ت كأنّ 

سمكة، حنا من ذهب إلى  حٌة  ، لم حصطد حشعر بالضجروالعرق جعلنً  عطشا  
            ٌنادٌنً:تً، حهّم بالذهاب، صوت م عدلالب ر ورجع عطشانا ! حلم

، حلتفُت إلى الصٌاد الصامت وبٌده السلة، حمسح العرق عن وجهً ٌا حنت! خذْ 
 .حنا؟ يٌجٌب: نعم حنت وحلول:

 
يً الٌوم التالً ، يوجدته يً مكانه، صبّ ت علٌه، وشكرته استعجلت المدوم 

  .سلة السمن، رد بابتسامة ممتضبة وتابع هدوءه على
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كلًّ حمل الٌوم، حن حصٌد ولو سمكة، تابعت رمً صنارتً، ألخرجها بعد 
 .هنٌهة وسخرٌة السمن الذي حكل الطعم وهرب، كانت صٌدي

ا كنت مّد ٌده، ناولته المصبة بصمت، وضع العجٌنة يً مكان حعلى بملٌل ممّ 
صبة حيعل ثم رماها بخفّة لتسمط الفلٌنة بعٌدا  يً الماء وحعادها لً وهمس: الم

عضالت ساعدٌن،  استخدامها كٌدٌن األصلٌتٌن، ارخْ  ٌدن الثالثة، يتعلّم
نسى تماما  وجودها ومن ثم استشعر كّل اهتزازة ؼرٌبة وماكرة، يالموج له او

لكن ضمنا  هنان  ،ل إلى حعصابن دون اإل ساس بهااهتزازات متواترة تتسلّ 
بسرعة  المصبة جذبا، يً تلن الل ظة على حذن ٌدن حن تلتمطهاوهّزة نشاز 
 .لؤلعلى

ويً ؼمرة إنصاتً له، وإذ ب ركة يجابٌة، كما ٌطبك الشرن على الفرٌسة،  
 .انتصبْت لصبته كراٌة مزٌنة بفرخ سمن ٌخفك يً الرٌح

نطلك نفٌر ال رب، ارتفعت راٌات صٌادٌن آخرٌن، ولم حل ظ حن دوري لد ا
 . ان  تى صرخ بوجهً: اآلن
كان  .ما حبواق ال رب تنفخ، شهرت لصبتًكجندي نسً وضع  ربته بٌن

الفرخ هنان لاب  لم وهروب، خفك للٌال  مع راٌتً ثم لفز إلى الماء، يرحٌت 
م كمة المٌدان حمام عٌنً و كما  كاد ٌصدر عن الصٌادٌن، لكن لم ٌباِل ح د، 

ما  دث ال ٌعنٌهم، نظرُت إلٌه لم ٌعرنً انتباها ، س بت الخٌط، وضعت  كأنّ 
                                 .الماءث وضعه ثم لذيت الصنارة إلى الطعم  ٌ

إنها الهّزة النشاز التً سوؾ تطربن يً المرة المادمة، ال تنظر إلى سلّتن "
 بهذا اتساع الب ر كبٌر، وصنارتن صؽٌرة، الفارؼة بل انظْر كم هو

ماالت بل ، ا تماالته كبٌرة؛ لكن االنتظار ٌخفّؾ من عدد اال تاالمتداد
                                                 . "ٌجعلها على عدد حصابعن

النوتة جاهزة ما علٌن إال حن تنمر بإ ساس مرهؾ، وستسمع الل ن الذي 
 .ت ّب وستجده كلّما كنت لادرا  على الصمت

صمت الصٌاد وحنا كذلن، مّر الولت، ساعة ٌدي اختفت، بدحت حسمع  ركة 
لثوانً من زعانؾ السمن الذي ٌمترب وٌبتعد من عمرب الدلابك إلى عمرب ا

حن دلت تمام ساعة الشّص، يت ت السمكة ياها، وانطلك عصفور الساعة 
ٌعلن تمام انتصاب المصبة، كانت هنان كملعة ريعت الراٌة البٌضاء، س بتها 

، ست األوتار ريعت النوتة عن الشصّ بهدوء، لبضت علٌها بأصابعً، ت سّ 
 ممتها كانت كزند صا بتً لكن راب تها ح لى، ستجن إن للت لها: إنّ ش

ؤلول مرة، سلّتً  امل يراب ة السمكة دوختنً حكثر من راب ة عطرها، 
 .بسمكة

دلنا معرية اسمكتان  صٌلة صٌدي الٌوم وّدعت الصٌّاد الصامت مع حننا تب
ار ة الٌوم كان سٌبا ، لٌس كالب ظً  األسماء سألول لؤلصدلاء: إنّ 

 .يسلّة البار ة، هً البرهان، وسٌصدلون
********                                    
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، يسلّتً ٌجب حن تمؤل بالسمن. باكرا  الٌوم حصبح األمر ت دٌا ، يمد جبت 

الصٌاد الصامت ٌجد يً االنتمال جدوى؛ لو كان ه، ينفسمازلت يً مولعً 
 .سلّته دوما  عامرةولترن مكانه، يهو حكثر الصٌادٌن  ظا ، 

والت ياشلة، حرى بها اتمرٌبا ، كادت الشمس تنهً سلم الصعود، خمس م 
السمكة تمول: ابتسم، سألتمط لن صورة، حرٌها إلى سكان عالم الماء، ومن ثم 

تختفً يً األزرق. تمنٌت لو حن السمن ٌملن عالمات يارلة ؼٌر لصة 
ن ؼٌرها من السمن، عندما عالنوع، لكً ٌكون لطرٌدتً هوٌة، حمٌزها بها 

تمبض علٌها حصابعً، يأهمس بأذنها: ابتسمً سألتمط لن صورة، حرٌها إلى 
 .سكان عالم البر

ثالث سمكات صؽٌرات، حّي صٌد هذا! ما زلت لادرا  على الصمود، لن 
حعود، بدح الصٌادون ٌنس بون عندما تربعت الشمس يً كبد السماء، الصٌاد 

حن سلّته لم تكن ممتلبة هذه المرة، ولكن  الرؼم منعلى الصامت مازال هنا 
 بٌده بالنسبة لً، اعتبره صٌدا  ويٌرا . بدح ٌطوي عّدته وعندما انتهى، حشار

ؼدا ، حتذهب إلٌه، للت له حٌن؟ لال لً: إلى  :ولال مكان على الشاطا،إلى 
الرصٌؾ اآلخر على ما ٌبدو حّن السمن هنا لد حخذ  ذره كثٌرا . السمن 

علّم، يكل سمكة لبل حن تخرج من الماء تترن وصٌة ت ذٌرٌة لؽٌرها من ٌت
ٌجب بذل الجهد  ،ٌُعّد جٌدا  كابنات الب ر:) لٌس كل ما يً متناول الٌد 

(، ل ظتها طربت حصابعً لل ن الم بب وإذ لل صول على الطعام اآلمن
ها نّ إ لم تسمع بعد بالوصٌة، يأجاب بل ها سمكةإنّ  بسمكتً الرابعة، للت له:

ه، الترب منه رجالن، دّ الوصٌة لن اآلن، ؼدا  حران! وحنا يً  ٌرة من ر
انتشاله كما تنتشل السمكة الكبٌرة بالشبكة وحخذاه إلى سٌارة لرٌبة، كان 

 .مشلوال  
 .والفا  كصنارتً حنظر إلٌه، ريع ٌده من نايذة السٌارة: ؼدا ، حلمان هنان

ح الزالزل، ثم تتولؾ، وبطرؾ عٌنً تبتعد السٌارة، تهتّز لصبتً كإبرة مس
حرى السمكة ترسم خطا  من نٌا  يً الهواء وتؽوص يً األزرق، بعٌدا  إلى 

 .الرصٌؾ اآلخر
ٕٓٓٙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45 

 كابٌنة الهاتف
 
حعتبره  ّظا ، لكّن لدومً المتأّخر إلى كابٌنة الهاتؾ يً الساعة الوا دة  لم

 كلّ  ،ال ظّ ا حمّ لطرٌمة المعطاءة؛ جعلها متويّرة لً بتلن اكان ٌلٌال ؛ هو ما 
مؽرم بأنثى يً البناٌة  ،د عاشك مثلًوجوٌكمن يً عدم يكان  ،ال ظّ 

 السهر ت ت شرية  بٌبته كلّ بشؽؾ هذا الالمالصمة لكابٌنة الهاتؾ، ولدٌه 
 لٌلة كما حيعل.

 يبّت حجلب بماٌا ،حكسبنً الكثٌر من األصدلاء ت ت شرية ال بٌبة السهر
ّن دورٌة الشرطة لد إلل ّب،  تى  إكراما   والفبران المتصال ٌن الطعام للمطط

 ٌعانٌه؟ا عمّ  ،تفّهمت  التً، عندما لال ح دهم لزمٌله: اترْكه! حسألنً حنا
كت رِ تُ ي ،حّمنوا لً الدورٌات األخرى التً تتبّدل بٌن يٌنة وحخرىوهكذا 
والهمس  لم ٌعد هنان شًء ٌنال من جمالٌة السهرة ت ت شريتِن،ولشأنً، 

لِن عبر األسالن التً حيترض حنّها تمتّد مباشرة إلى هاتؾ ؼريتِن، دون حن 
تدور مع الشبكة إلى المماسم األخرى ثم توّزع صوتً لن عبر علبة 

 التوصٌل على ال ابط. 
كم كنُت حستلذ بسٌجارتً عندما ٌضّخم دخانها برد الشتاء وحنت تهمسٌن: ال 

ن يوق تعطً انطباعا  بأن كابٌنة الهاتؾ ت ترق، تكثِْر من التدخٌن، يالرؤٌة م
 .يأرد: لٌست الكابٌنة التً ت ترق بل حنا الذي حتجّمر من شولً لن

، إلى حن تفاجأت يً كأجمل ما ٌمكن حن ٌكوناستمّر سهري ت ت شريتن 
إ دى اللٌالً بمجموعة من عمال البلدٌة ٌمومون بإزالة الكابٌنة من مكانها، 

ا  ونادٌت بصوت ٌشبه الصراخ: ماذا تفعلون؟! يرممنً لتربت منهم هلعاي
ن ٌستجدي  سنة وكم ،دهشتهمإلى العاملون وكأنهم ٌرون مجنونا ، يتنبهُت 

وكم تويّر علٌنا من مشمة؛  ،يً هذه المنطمة بٌنة الهاتؾاحخبرتهم عن حهمٌة ك
ال يمال لً ح دهم: إنّها  ،وخاصة يً اللٌل ،كونها األلرب، ويً متناول الٌد

 ، حيعل ذلن!ٌوم تعمل! يأجبته: ولكننًّ تكلّمت منها البار ة وكلّ 
لت لكً حمنعهم، ينهرنً ح دهم: ححنت لم ٌهتّموا لكالمً وتابعوا عملهم، يتدخّ 

 :مجنون! يص ت
عمل حمام حعٌنكم، ٌهل ترٌدون حن حجّرب لكم صال ٌة هاتؾ الكبٌنة! سوؾ 

 ...ولكن ،يض كوا من جّدٌتً وحنا حتمتم: ولكن
الترب ح دهم منًّ بعد حن هاله منظري: هذه الكابٌنة معّطلة منذ شهور 

والشركة المشؽّلة انس بت من عمدها مع جهة االتصاالت لعدم جدواها، يماذا 
 ...ولكن ،لكنو تمول حنت؟! 

 
2007 
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 ثٌاب
الذي بدح ٌنمو  ،بلؽُت منذ يترة، وهذا النضوج ال ظه حبً يً مالمح ظلًّ

يً  -حٌضا  –  ظتهى تسارع  ركة الشمس يً السماء، ولبشكل ٌدّل عل
 .همهمات ريالً، وهم ٌ اولون مجاراة ظلًّ

األصؽر كان ٌلبس الثٌاب التً ٌنمو عنها جسم  لم نكن عابلة يمٌرة، لكنّ 
ًّ ؼٌر حبً؛ لذلن  األكبر وحنا األكبر بٌن حخوتً، يلم ٌكن هنان من كبٌر عل

حلبسها  ابه إلى سراوٌله، يممصانه. كنتُ كانت ثٌابه من نصٌبً، بدءا  من  ذ
حبً ٌبتسم،  كما هً؛ دون حٌّة م اولة لجعلها على مماسً، وجّراء ذلن، كان

 !بفم مآلن: رّجالٌمول و
كانوا ٌثرثرون لابلٌن: إنًّ حشبه بالمهرج الذي ٌشاهدونه يً يٌما ريالً 
 !ً، يكانت خٌاطة ماهرةحّما حمّ  .التلفزٌون

ٔ٘\ٗ\ٕٓٓ2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

 الشاعرة
 

ل هً من حهدتنً حوّ  .وضممُت الجرٌدة إلى صدري !صرخُت: إنّها هً
شفرة  اللة، ومن سّربْت ٌدٌها يً شعر صدري يً حوابل الربٌع كخادرة 

 هً شاعرة رابعة! كم -آه- النرجستتفتح مثل زهرة 
 ظالل الندى.التً تستر للبها بماء النهار، وترتدي يً اللٌل  جداولها حمٌّز

حّما بمٌة كتبها،  ،ديةاصمٌدي يً لٌها من كتابها األول الذي ولع تعّريت إ
نً ٌي صلت علٌها من مكتبة على طرٌك مدرستً. ال حعرؾ ما كان ٌعتر

 عندما حرالب كتبها يً صدر المكتبة! حهو ال ب؟! 
يً  ، وبمٌْت يً لون ال رؾ، بعٌدة عن األضواء، إلى حن لرحتُ سنة مضت
 رٌدة عن خبر تولٌعها كتابها السادس. الج

 مضى الولت كالسل فاة وحنا حلفز  وله كأرنب ٌمارس هزٌمته بإصرار.
إلى لاعة دار الكتب التً نشرت دٌوانها يً معرض الكتاب السنوي،  دلفتُ 

كان هنان جمع ؼفٌر، تبٌّنت طاولتها من الدابرة البشرٌة التً  ولها، 
عه من ٌدها التً  لمُت بها ت ن وها ألولّ اشترٌت كتابها السادس وتمّدم

 لً يمط! لً،تخط ّإهداءها 
                      *** 

والشعر األبٌض  ،والٌد زنرتها خواتم السنٌن ،خلؾ الطاولة جدا   كانت ضبٌلة
 بوجه يارغ من الزمن سألتها: ححنِت، حنِت!؟و  بر يٌه. لٌس من

 !ولبل حن تجٌب، ؼادرت المكان
 ة المكتبة، تناولت كتابها األول، وبدحت بالمراءة.جلسُت لبال
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 رمادي
 

حبٌض، حسود، خراؾ، ذباب، والموج األزلً ٌطّوق جزٌرة الخلك بعمد من 
 .والذباب تفترس الخراؾ ،الٌاسمٌن، ٌؽنً: الخراؾ ترعى العشب

 !ال زن كبٌر بٌن الخراؾ والفرح كبٌر بٌن الذباب
 .والخراؾ تتضّرع إلى خالمها حن ٌزٌل عنها هذا العذاب ، زن عشب، ماء،

 .والذباب تشكر خالمها حن ٌزٌد هذا النعٌم ،ل م، عظام، عواء
 

****  
ألنّها صلّت من للبها بكّل  ؛لتضّرع الخراؾ ؛ دث حن استجاب الخالكو

 .الخالك مستجٌب لدعابها أنّ ب وٌمٌن خشوع وحمل
، لرناه   نْ حوكان  وعٌناه لمح  ،جرٌان وثؽاؤه صوت الرعدولد خروؾ 
من دماء  األ مر ؛صبؽت العشب األخضر باأل مر ،ماد  ملة كبٌرةي ،البرق

، وتنتصر الخراؾ وبعد النصر المشٌبة سوؾ تتم الذباب والخراؾ؛ لكنّ 
ومن لم ٌمت بمرون الخراؾ، ُديع إلى  ، ملة تطهٌر للذباب بدحت الكبٌر،

 .ذبب وا د الب ر  تى ؼرق، هكذا لم ٌبك
******  

العشب  ونما ،شكرا  ممزوجا  بالفرح والدمع ،شكرت الخراؾ الخالك
 .األخضر بكثرة على جثث الذباب ودمابها

 .رعت، يشبعت، يتوالدت بكثرة وعّمت السعادة .رعت الخراؾ
حكلت الخراؾ ما يوق األرض من  .بدح اللون األبٌض ٌفترس اللون األخضر

ى لم ٌبك عشب إاّل يً مخٌّلة رض من جذور  تّ حكلت ما ت ت األ ،العشب
 .لكن الجوع حخذ ٌفتن بها ،كثٌرا   يتضرعت الخراؾ،

 .ماتت جمٌع الخراؾ، ماتت جمٌعها !تضّرعت؛ لكن ما من مجٌب
ٕٓٓ٘ 
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 الساعاتً متتالٌة
 
 :ثانٌة

ً  الممفل بوجهمضى الولت، كش ّ  ثوانٌه،  دلات ت، يكانهاذ ٌتلفّت إلى باب
الذي ٌستجدي ل ظة ٌمٌم بها ُصلب ٌومه حو ٌمن ها إلى سادن الماضً  نّهكأ

مت مجامر صٌام المستمبل يً و طّ  صلوات ال اضر رمٌُت بوجهه كلّ 
 .م رابه

حصرخ كممسوس بج فل من شٌاطٌن التشرد والملك واآلنٌة: يلتذهب السكٌنة 
 :المثل الٌةلن حلٌم بعد الٌوم يً ممابر الماضً وال يً ا تم ،إلى الج ٌم

 "حرض تموت؟ ةحتدري نفس بأٌّ "
 .حنا الذي ال ذاكرة له

 .يً الل ظة حنا حبديٌّ 
 ًّ ال حملن  ،والمبعوث من رماده يً الل ظة الثانٌة ،المٌت يً ل ظته حنا ال 

 .وحيعالً وردود حيعالً ،حيعاال  ماضٌة وال سٌنات المستمبل، لً ٌاء ال اضر
ًّ  ،ووضعها على مذبح الزمن ،ادن شظاٌا ؼضبًولتها لملم السّ  ونظر إل

ولال: مؽفور لن مستمبلن، وتابع صالته على سجادة ت ّل وت ان يً الٌوم 
 .الثانً
 

 :دلٌمة
على ٌمٌن المذبح جولة من الساعات تنشد تمام السابعة، حمّد ٌدي إلى 

تسٌل ونازعها يٌما بٌنها، تحلسنتها، حنزعها، حرمً بها إلى كالب الل ظة، يت
 .ى تتكّوم يوق األلسنة، حلسنة حخرىء من حجساد الكالب المتعاركة  تّ الدما

  .سه مازال موجودا  حطبك يمً على لسانً، حت سّ 
 

 :ساعة
، إلٌه ٌدي شً باتجاهً، ٌمّد ٌده صوبً، يأرسلٌنهً السادن صالته، ثم ٌم

ٌرمً يً كفّها ثالثة عمارب، متفاوتة الظالل وٌؽادر من زاوٌة نظرة باتجاه 
 ،الٌسرى وٌمول: هذه الساعة معطلة بشكل كامل، لن تعمل بعد الٌوم ٌدي

 .ت تاج إلى ساعة حخرى
ٕٓ/ٖ /ٕٓٓ2 
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 متتالٌة العشق 
 

األمٌر:                                                                                
يز من عٌن إلى يً البدء كانْت لامتها، ومن ثّم، هً من عبرِت ال كاٌة، تتما

حذن، وكونً من مرتزلة  روب العشك، انفجر لؽم بصٌرتً بٌن ٌدّي وحطاح 
 له من يمه".بملبً الذي راح ٌنّط وراءها كضفدع م كوم بأمِل "حن تمبّ 

 ٕٔ\ٖ\ٕٓٓٙ  
 

 الهبوط: 
. طابرة لبالتً وتتضا ن مع صدٌمتها. حلنص شفتٌها بمبلةتمضم تفّا تها 
والّزبد ٌ ّوط يمها،  ا  تسعل، تكّح، تسمط حرض فّر وجهها،تشهك بشّدة، ٌص

حهرع إلٌها، حجذبها إلى حعلى، حزنّر بٌدّي بطنها وحريعها عّدة مّرات، تبصك 
ن بٌنما صدٌمتها تجلب الماء. تمسكنً ٌد  م ،يأس بها ن و الممعد ،لطعة التّفاح

 ، لطعة التّفاح حمامً، حتلّمس تفّا ةا  الخلؾ، ولكمة لاسٌة تولعنً حرض
 رلبتً. 
ٖٔ\ٖ\ٕٓٓٙ  
 

مثل:                                                                                  
ال تُ مالن بٌد  ،لد حيهمِن، عندما حنتهً من  بِّن؛ ألّن بّطٌختً  العمل والملب

 وا دة. 
ٖٔ\ٖ\ٕٓٓٙ  
 

 الخندق: 
حجدها تطّولنً  ،يً الّصباحتطّولنً بٌدٌها وسالٌها، عندما نمارس ال ّب، و

 من ظهري بٌدٌها وسالٌها، كجندّي ٌ مل ريٌك سال ه المصاب. 
ٔٗ\ٖ\ٕٓٓٙ  
 

 ورحى ّللّا حّن ال ّب جمٌل:
مواله ما و دث حنّنً ا تلمُت، يديع الّزمُن للبً لً، كأنّنً ٌتٌم ُسلّمت له ح 

ببضاعة العشك، ير ت حصٌح على للبً:)  ا  إن نضج، وهكذا صرت تاجر
 ًّ تازا وكبٌر ٌا للب، تازا وكبٌر ٌا للب(، يتتجمهر لربً النّساء، ٌؽدلن عل

ا وهذه تلذّ  تى تكاد تولعنً بتزا مهن، يتلكزنً تلن بنهدها، وحخرى بوركه
                                                           ، ٌتساءلن كم الّسعر؟ا  حرض
                                   مرتفع للٌال  لكّن نبضه يٌه!  -
تأخذه وا دة منهّن وتمول: إنّه ٌنفع كمرط، يتماطعها حخرى: كلٌفة لفرن  

وٌهززن حردايهن ساخرات من  ،الجسم يً ال ّمام، لكنّهّن يً النّهاٌة ٌبتعدن
 شاربً المخطوط بالّش وار.
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 ٔ٘\ٖ\ٕٓٓٙ  
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 متتالٌة االستبداد
 

 :نهٌك الذاكرة
اير ال مار الذي هرس له لدمه، عندما كان صؽٌرا ؛ إلى حن ظّل ٌتذّكر  
ا اآلن، يمد نسً حمّ  ،بٌع موسم الدخان " بعدٙمن "الؽوما  ذاء  اشترى له حبوه 
 الساق ولصبة ،رذي النعل المضفّ  ب ذابه،ٌدهس  بٌنما! ذلن ال اير تماما  

هذا وجه  التً هرسها  اير ال مار يً طفولته، نفسها المدموب ،الطوٌلة
حنمذته  ،بعد حن دخل يً ؼٌبوبة ،ل ظة صفاء يً -حٌضا  -تذّكرالشًء الذي 

 .حٌضا   ذلن ال اير ،لوهلة من الريس
 

 :السٌجار
 –من المسلّة التً ٌخٌط بها حوراق الدخان، ولكنّه  انجر تعت ٌداه، وتمفّ 
ار ها كأعظم سٌجٌُفرح نفسه بتلن الورلة التً ٌ تفظ بها سرا ، لٌلفّ  كان -دوما  
 بٌن رياله. به تباهىٌ

ن حشعلها بشفة إم له سٌجارة، ما سمح  للشًء حن ٌسترجع  حنفاس ه؛ بأن لدَّ 
يً هواء  ٌزير صا ب السٌجار كان ، بٌنمامرتجفة  تى حطفبْت يً ظهره

 الؽرية، ذات اللمبة المتدلٌة، دخان سٌجاره الكوبً.
 

 :ال زام
ٌتهّدل سرواله الفضفاض عن ي؛ بهٌكل عظمً ، حشبه  يً طفولته كان ن ٌفا  
عندما بان  ،الفتٌات علٌه ض كتحن  ،اضٌهمكثٌرا  ما  دث يً خصره. و

 إلٌتٌه.  زّ 
المرحة الثملة من الضرب تمشً بؽنج، ولد انس ب بنطالها  الؽرية كانتيً 

إلى  لمنتصؾ إلٌتٌها. تذهب، وتعود كاللمبة التً تتمرجح يً وسط الؽرية؛
 ل.تزعه من سرواله بدون حن ٌتهدّ ها بال زام الذي انحن حولفها، وبدح يً جلد

 
 :الؽبار

 لسمٌن؛إلى  طرٌك الترابً الذي لّسم المرٌةركضوا خلؾ السٌارة على ال
عادوا خاببٌن، يلم ٌستطع ح د  ركضوا، ةمرّ  يً كلّ  حنهم ؛ إالّ شرلً وؼربً

 كساهم كأشباح صؽٌرة. الذيالؽبار  ت جابزتهملمسها، بل كانم همن
 بل إلى السٌارة التً كانت تدور يً بء لم ٌكن ٌركض؛ بل ربط الشً

 السا ة المعبدة باإلسفلت.
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 :الوالدة
ت ّدق إلى يطفمت  لتّوها لد من الوالدة،انتهْت ها منفرجة السالٌن كأنّ كانت  

بل من البناء حٌضا   ،وحعلى من السمؾ ،ٌة، حعلى من اللمبة المتدلّ األعلى
 كمآلً الضفادع بل حعلى وحعلى.والسماء ذات النجوم 

 
 :الفطام

من الجٌران  لم ٌتجرح ح د، والبٌت مؽلك بالشمع األ مر، مضت حٌام
، الت موا البٌتالذٌن  ٌنتبه إلٌهلماذا؟ يمط الطفل الذي لم  بالسؤالواأللارب ح

 بؽضب! سبابة موته خويا  علٌه، ٌمصّ  وصمت والداه
ٕ2\2\ٕٓٓ2 
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