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إهداء

�إلى حبيبتي 

والء

�آخر من �سكن �لقلب و�أغلقه.
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مقدمة البد منها
في َبدء �لخليقة كان �الإن�ساُن تو�ًقا للمعرفة، ُمحًبا للعلم، وخالل رحلته 
�لطويلة بحًثا عنهما، �أهد�ه حكيٌم قب�ًسا من نار �إلهية، و�سق له طريًقا من 

ا. نور، وهد�ه بع�ساه �إلى رحلته �لتي �سينتهي منها �إما ظافًر� �أو ناك�سً

كان على �لحكيم �أن ُيخبره باأن �لطريَق محفوٌف بال�سوك، و�سير�سل له 
نوٍع  له �لحكمة و�لمعرفة عذ�ًبا من  �لغا�سب من مقا�سمة ب�سري  �الإله 
مقد�سة  نار  من  جذوة  من  مقتب�سة  �لمعرفة  كانت  و�إذ�  وفريٍد؛  خا�ٍص 
ا، ناًر� من لحم ودم، هي ناُر  كان �لعقاب و�ل�سرك �لذي ُن�سَب ناًر� �أي�سً
�لُحب متمثلًة في �الأنثى، وبها تعذب �الإن�سان، وعليها عا�ص حياته يعاني 
�لناُر  تلك  �لَبدء هي  �لتي تالقاها في  �لمعرفة  �أن ثمن  يعرف  �أن  دون 

�لتي تاأكل د�ئًما  �أح�ساءه.

كان على "نوح" بطل حكايتنا �أن يقب�ص �سيًئا من تلك �لنار، كان عليه 
�أن يحترق بالمعرفة، �لتي جاءته على غير طو�عية منه، ورث �لِحمل، 

و�سقي به، ومنه جاءت �أحز�نه.

***
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�ل�سحيحة،  �الإ�ساءة  "نوح" يقر�أ كعادته في حجرته ذ�ت  ليلة كان  في 
غر�َص �سنَّ قلمه في ب�سع ورقات وبد�أ في كتابة بع�ص �لملحوظات، كان 
يقر�أ في مخطوٍط قديم يحكي عن �أ�سطورة "بروميثيو�ص" �لذي بلغ به 
"زيو�ص" ليهديه  �الإله  �لمعرفة من  نار  قب�ًسا من  �سرق  �أن  للب�سر  ُحبه 
ت تلك  "زيو�ص" كبير �الإلهة، كانت كلما م�سَّ للب�سر، غير عابئ بغ�سب 
�لقب�سات ب�سرًيا تجلَّت عليه معرفة ما، فتعلم حرفة �أو مهنة �أو معرفة 
ت �لمعرفُة �إلى علوم �لفلك لمعرفة  ما، فُوِهَب �لب�سُر حرًفا كثيرة و�متدَّ
�الأزمان و�لنجوم وكان من ن�سيب رجل عجوز �أن ي�سير كاتًبا، فامتهن 
بكتابة  فبد�أ  "برومثيو�ص"  لـ  �لجميل  رد  ب�سرورة  و��ست�سعر  �لكتابة، 
ى " �لعقاب من "زيو�ص" معلًقا  ماأ�ساأة هذ� �الإله �لُمحب للب�سر �لذي تلقَّ
على جبل �لقوقاز عارًيا، ياأكل �لن�سر من كبده و حتى يدوم عقاُبه �أبًد� 

كان ُيخلق له كبٌد جديد كلما فني �لقديم، و��ستمر �لعذ�ب بال نهاية.

رت  غير �أن �لناَر �لُمقد�سة �لتي منحها "برومثيو�ص" للب�سر هي �لتي فجَّ
�الإبد�ع لديهم، وكانت �سديدَة �الأثر على ذلك �لعجوز، فكان يكتب على 
مثلها،  كتابته و�سارت مقد�سة  �لُمقد�سة حتى ن�سجت  �لنار  تلك  �سوء 
"نوح" يتلو �ل�سطور تلو �ل�سطور تالوة تليق بعظمة ما هو مكتوب،  كان 
ون�سي �أثناء �نغما�سه في �لقر�ءة ن�سيحة ُمعلِّمه �أال يترك نف�سه لعنان ما 
، وفي تلك �لغفلة تلب�ست  ّ يقر�أ، حتى ال ينجرف ويعي�ص في زمن �لنَّ�صِ
تلك �لنار �لمقد�سة روح "نوح" حتى �أح�صَّ بحر�رتها في حجرته، و�سطع 
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�لعجوز  دور  وتقم�ص  فاأكثر،  �أكثر  وعال  �سوته  �سدع  فاأنارها،  �سووؤها 
ليكتب حكاياته �لحزينة.

وكانْت ناُر نوٍح ناَر معرفٍة ُمحرقٍة، وناَر ع�سٍق لْم يكتمْل.
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لو غابْت عنك الناُر ستهلك، السرُّ كلُّه في النار.
�وي                                                          �لرَّ
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َعَوى الذئُب فاستأنسُت بالذئِب إْذ َعَوى  
                                                                          َوَصـوََّت إنــساٌن فكـدُت أطــيُر
 �الأُحيمر �ل�سعدي
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َعْوَدٌة
كانت عيون "نوح" كمن طار ور�ءها �لنعا�ص ل�سنو�ت ولم يدركها، لكنَّ 
�الأرَق �أخذها في ح�سنه وهدهدها، �لجمُل يقطع �لطريق و"نوح" ُيقلِّب 
�سيره،  طريق  فتغير  فجاأة  تظهر  كانت  �لتي  �لرمال  تالل  في  ب�سره 
�ل�سير عبر  تلَّين عاليين، يخلد للر�حة قليال قبل مو��سلة  ي�ستظل بين 

�لطريق �لذي منه جاء.

�ل�سم�ص �لتي كان يبتهل الأ�سعتها، �سارت �الآن عذ�ًبا يود �لخال�ص منه، 
من فوق �لجمل يرى �أنه �أعلى من �لكون، يلتمع وجهه، ي�سري �لدفء �إلى 
يغم�ص  وهو  وي�سمت،  �الألم  يتخدر  و�ل�سكينة،  بالر�حة  فيح�ص  عروقه 
عينيه م�سترجًعا �أيامه �لقليلة �لتي ق�ساها في منفاه، و�سي�ستمر ير�ود 
حلمه �لعجيب لُيحققه؛ تجربة �ختارها بنف�سه ولم ُتفر�ص عليه، ُتلقي 
ببطء  يتنف�ص  �لجمل،  ظهر  على  في�سترخي  دفئا  �أكثر  �أ�سعة  �ل�سم�ص 
و�لجمل يهدهده ك�سرير متاأرجح يتماوج به، هد�أت �الآالم �لتي عاودته 

ى تخفت كلما تقدم نحو �لقرية مبتعًد� عن �ل�سحر�ء. باالأم�ص، �لُحمَّ

�لجمل  ت�سابق  كاأنها  ترمح  �لتي  �ل�سخور  على  لت�ستقر  عيناه  �رتخت 
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�لذي �سدَّ حيله للو�سول قبله، وقتها تذكرها وتذكر "عزيز" و�الأيام �لتي 
عا�ساها، حلمه �لذي تهاوى تحت معاول �لحب ثم جاء �لو�سو��ص �لذي 
له لنثار�ت دقيقة، حاول طيلة �أيام �لمنفى �أن  �ساحبه فهدَم كيانه وحوَّ
عالم  و�سط  فيه،  و�سار  ر�سم طريًقا  �لممزقة،  نف�سه  من  تناثر  ما  ُيِلمَّ 
و�لتفكير،  و�لوحدة  بال�سمت  �لم�سكونة  �لب�سر،  �لخالية من  �ل�سحر�ء 
�أن  يريد  كان  �الأر�ــص،  تر�ب  في  تمرغ  وهناك  �ل�ساخنة  �لرمال  �نتعل 

يحتويه هذ� �لتر�ب بعد �أن غادر ح�سن �أبيه �لذي فرَّ منه.

فاأيهما كان �أرحم؟!

�سيء  كل  ا،  �أي�سً يجري  كان  �لذي  �لطريق  على  لت�ستقر  عيناه  وعــادْت 
يجري، كل ما في �لكون ي�سابقه كاأنه في �سر�ع معه، هو م�سالٌم لدرجة 
�أنه ي�سخر من هوؤالء �لمهرولين، و�سكبت عيناه نظرة �أخيرة قبل �أن يغفو 
في �ُسباٍت لم ي�سعر �أثناءه بتموجات �لجمل �لر�ك�ص بخفة، �سعيًد� كلما 

حان �لقرب من �لَعَمار.

كدمٍع محبو�ٍص في �لعين، كغيم لم يقطر �أبًد� على �أر�ٍص جرد�ء، وكحكاية 
مبتورة بال حبكٍة وال ت�سويق، وكند�ء لم يجد من ُي�سغي �إليه، بد� "نوح" 
�لتي  �ل�سنو�ت  �أكلته  بد�أ،  حيث  من  ليعود  فيها  يدور  ُمفرغة  حلقة  في 
�أن نال  �إال بعد  ا لم يتعرف عليه  ق�ساها ي�سارع �أعد�ًء وهميين، مر�سً
منه و�أ�سبح فر�قه م�ستحيال، ُحب لم يغفر له �نطو�ءه وعزلته و�بتعاده 
�َسْت خيوط حياته فقرر �لهرب، لترك�ص  عنه فطارده �أينما ذهب، وت�سوَّ
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خلفه �لذكرى، وتحول كل �سيء �إلى طيف يثب �إلى ر�أ�سه كلما حنَّ وتمنى 
�لعودة ربما �سفاء وربما وهم كما كان  �لرجوع، �الآن قرر �لعودة، وفي 

�لرحيل وهًما.

***
دخل "نوح" قريته و�لليل قد ع�سع�ص، �ألقى ج�سده عند �أول �سجرة قابلها، 
�أنه قد  ترك �لجمل ي�سعى كما ي�ساء، فقد �لقدرة على �لحركة و�أح�صَّ 
جزعها،  على  متكئا  وجل�ص  لنف�سه،  �أعده  �لذي  �لمكان  غير  في  يموت 
ا يعرفه، كي  �أ�سو�ت �ل�سفادع تطن في �أذنيه، �نتظر حتى يرى �سخ�سً

ي�ساعده للو�سول لمنزله �أو حتى  �إلى �أبيه.

بالحيلة  نف�سه  �أخــذ  للرثاء،  منظره  يدعو  وياب�ًسا،  يائ�ًسا  "نوح"  كان 
�إلى �أن يحمل نف�سه  مرة، وبالتروي�ص مرة، و�أخير� قادته قوة �حتماله 
�ل�سجرة  مكان  عن  بعيدة  تكن  لم  �لقر�فة،  �إلــى  ويذهب  �لم�سع�سعة 
و�سلك  مخمور،  كاأنه  يترنح  �سار  للحظات،  �أنفا�سه  فيها  �لتقط  �لتي 
�إلى  �أمتار  بب�سعة  و�سوله  وقبل  �أحــد،  يــر�ه  ال  حتى  �لجنوبي  �لطريق 
�لبو�بة حيث يقيم �أبوه في حجرته هناك �إقامة د�ئمة، كحار�ٍص للمقابر 
ق" �سديق و�لده �لحميم و�أبو "عزيز" �سديقه �لذي  قابله �لعم "ِم�سدَّ
ا من  ق" يجمع بع�سً �سافر �إلى �لخارج تاركا �لقرية و�أهلها، كان"ِم�سدَّ
�لتي  �لنار  بها  ُي�سعل  للنجارة؛ كي  ور�سة  �أمام  �لموجودة  �لخ�سب  قطع 
�إلى  �أرجعته  ق" �سمًة  "ِم�سدَّ ه  �سمَّ نوح"،  و"�أبو  هو  دفئها  على  ي�سهر 
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ق" �لذي حمله بين ذر�عيه  "ِم�سدَّ ح�سن بلدته، كاد ي�سقط لوال �لعم 
ولم يتمكن من �إم�ساك دموعه، كان رجوع "نوح" بهذه �لحالة يوؤكد �أن 

�ل�سمعة �لم�سيئة في حياته، هو و�أبوه بد�أْت تذبل رويًد� رويًد�.

ر�آه يحمل  ق"،  "ِم�سدَّ �نتظار  نوح" في  "�أبو  �لحجرة كان يجل�ص  �أمام 
بع�سا منه �أو من بقاياه، �سرخ "�أبو نوح" ونف�ص عنه �نكما�سه وج�سمه 
"نوح"  يحمل  وهو  دمعه  وطفر  متهالكتين  قدمين  على  وقام  �لمهدود، 

و�ختلطْت دموع �لثالثة.

ه بعباءته �ل�سود�ء، وبين يدي  نظر "�أبو نوح" لمالمح ولده �لباهتة، لفَّ
�أبوه  و�جتهد  مه�سمة  مالمحه  كانت  �أبيه،  حجرة  �إلى  ق" ُحمل  "ِم�سدَّ
يلم  �أن  حــاول  �لتوهان،  من  بحر  في  �لغارقتين  لعينيه  حــاّدة  بنظرة 

جز�ز�ت �بنه �لمتناثرة.

�أخذ ج�سده في �الرتعا�ص، وكان �أبوه ي�سمه ل�سدره خ�سية �أن يتحطم، 
رمو�سه  ظلت  و�إن  قليال  �لحركة  عن  �أع�ساوؤه  وتوقفت  عينيه  �أغم�ص 
�لعم  بــد�  �الأب،  وجــه  تلفح  ة  حـــارَّ �أنفا�سه  خرجت  كال�سهد  تختلج 
�سار  �لذي  "عزيز" �بنه  "نوح" �سديق  يرى  وهو  ق" منكم�ًسا،  "ِم�سدَّ
وجوده �الآن عزيًز� كا�سمه بعدما غادر م�سر كلها، تذكر على �لفور ما 
خيط  ليجرهم  ننجبهم  �لرحيل،  ي�سدهم  "�الأبناء  نوح" :  "�أبو  لـ  قاله 
جيل  �ل�سمع،  ي�سغون  وهم  �أخــي،  يا  تناديهم  غريبة  �هات  ندَّ �لغربة، 
�لمجهول،  �سوب  يرمح  يجري،  جيل  مثلنا،  بالوطن  يلت�سق  لم  غريب 
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�لرحيل همه، �إلى �أين؟ �لمهم �لجري"، �ساعتها كاأنما مدية �سدئة تمر 
ة،  ق" "�لحقيقة ُمرَّ في �أح�ساء "�أبو نوح"، كاد يمدُّ يده ليكتم فم "ِم�سدَّ

و�لجهل نعمة، باهلِل ال تذكرني."

قالها "�أبو نوح"، وهو يع�ص على �أ�سنانه متحمال �الألم �لذي ينخر في 
ركبتيه.

�لقلب." في  نار  كب،  �لرُّ في  نار  خوي،  ق" يا  "ِم�سدَّ يا  "نار 

ق" في وقت ال يحتاج لتب�سمه؛ كاأن طبيعته �لمرحة  �ساعتها �بت�سم "ِم�سدَّ
�لتي �أخذها عنه �بنه "عزيز" ال تفارقه في �أ�سد �لمو�قف ُحزًنا.

�لنار  كانت  �لحجرة،  نوح" لخارج  "�أبو  �سحب  ا  �أي�سً �أخرى  وبابت�سامة 
كي  �لنار،  جذوة  لتزكو  و�سعت  �لتي  �لخ�سب  قطع  تاأكل  وهي  تطقطق 
�أغلب  كان  و�إن  قريته،  في  ُيناَدى  �أن  يحب  كما  عزيز"  "�أبو  تدفئهم، 
يذكر  وال  �ال�سم،  بهذ�  نوح"  "�أبو  ُينادى  كما  ال  با�سمه  تناديه  �لنا�ص 
�أحد ��سمه مطلًقا، متجاهلين �أن له ولد� ��سمه "عزيز" ُيحب �أن ي�سمع 
��سمه مقترًنا به، و�إن �سافر �أو هاجر وغدر بمحبة و�لده له، " ��ستعجلت 

�ل�ستاء يا "�أبو نوح" ، ل�سه بدري، �حنا في �لخريف"

وكاأنهما  يديه  مدَّ  حين  في  �لنار  في  قان  تحدِّ ر�حتا  نوح"  "�أبو  عينا 
لم  �سدره،  "�ل�سال" على  و�سع  �أحكم  �سدره،  ئان  وتعبِّ منها،  تغترفان 
يهم  و�أخــذ  �لنار  على  كلها  نظر�ته  �سكب  ق"،  "ِم�سدَّ لثرثرة  يلتفت 
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�لنار، من  في  تحديقه  �زد�د  كلما  تختلجان  كانتا  �سفتيه  لكنَّ  بالكالم 
ق"؛  بين �أل�سنتها �لمتر�ق�سة تر�ءى له م�سهد �أر�د �أن ي�سفه لـ "ِم�سدَّ
"نوح"  روح  �سايف  �لنار  "في  �لكالم،  عن  منه  باإ�سارة  �أوقفه  ولذلك 

تن�سحب منه، طايرة لفوق، "نوح" هي�سافر .."

هت�سيبه؟!" و�أنت  تاني!،  "هي�سافر 

ق" ُيغرد في و�ٍد، و"�أبو نوح" ال يرى �إال �لنار وما تبوح به،  كان "ِم�سدَّ
�أمره بلقم �لنار بقطع �أخرى من �أعو�د �لذرة �لجافة �أو بقطع �لخ�سب 
على  قــادًر�  يكن  ولــم  با�ستغر�ب  �إليه  عزيز"  "�أبو  نظر  جلبها،  �لتي 
مخالفته وهو يرى عينيه تلتمعان كلما �زد�دت �لنار ��ستعاال، وكاأنه يقر�أ 

من �لنار �سطوًر� ال ير�ها �إال هو.

يوم  رحلته  قد�مي،  مفتوح  كتاب  �لنار،  في  "نوح" كلها  رحلة  "�سايف 
ق". بيوم، "نوح" تعذب يا "ِم�سدَّ

لي." قل  �يه؟  "�سايف 

مه على �لنار فانطفاأت، وز�د ��ستغر�ب  �أز�ح "�أبو نوح" �لتر�ب بيديه وكوَّ
ق". "ِم�سدَّ

مك�سوفة." وهي  ولدي  حياة  ت�سوف  �أحبك  "ما 

�أنت؟" مخبول  يا  �يه  "�أ�سوف 
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�لنار." دخانة  باقي  و�كتم  "��سكت، 

مخبول." يا  قوم  ولدك،  ن�سوف  قوم  و��سكت،  ُبقي  هكتم  "�أنا 

ق" بيده مت�سنًعا �لغ�سب،  ح "ِم�سدَّ دخل "�أبو نوح" حجرته في حين لوَّ
وهو يتمتم "�أّي �سر و�أّي حكاية تبوح بهما �لنار؟، "�أبو نوح" طار عقله 

مما ر�آه، ولده �لوحيد يهيم غائًبا ثم يعود مترنًحا من �سدة �لمر�ص."

***
�بنه،  ينام عليها  �لتي  �الأريكة  "�أبو نوح" و�تَّكاأ على  �الأر�ص جل�ص  على 
و�سع يده على ر�أ�سه يتح�س�ص حر�رته، كان طبيعًيا ويبدو هاًدئا �إال �أنه 
تعلو  ثم  ويــزوم  �سفتيه  ي�سم  باالأنين،  �أ�سبه  مكتوًما  �سوًتا  ي�سدر  كان 
يده  �أبوه  ي�سع  �نقطع،  نف�سه  باأن  ي�سعر  بعدها،  وي�سكن  فجاأة  تنهد�ته 
على ر�سغه، يتح�س�ص �لنب�ص، ثم ي�سعها على ي�سار �سدره، �لقلب يدق 
ح ب�سر �الأب في عروق �ل�سقف  دقاته �لرتيبة، عينا "نوح" مغلقتان، �سرَّ
كانت  �لحائط  على  بالطين،  �لُمخلل  �لياب�ص  �لنخل  جريد  تحمل  �لتي 
وًء� �سحيًحا يزيد  م�سبحته �لف�سفورية �لخ�سر�ء معلقًة، ُتوم�ص باعثة �سَ
كل  تهبُّ  �لموت  ر�ئحة  حوله،  من  بالموتى  �لمدجج  �لمكان  رهبة  من 
�ل�سحر، �لموتى يتنف�سون في غ�سب، يخرجون  ليل خا�سة عندما يهلُّ 
عوه باأمنيات لم تتحقق، �حترقت  غيظهم وحنقهم على �لعالم �لذي ودَّ
�إلى  �لتي �نتهت بهم  �لُمحبطة  �ل�سعي ور�ء �الأحالم  �أجل  �أكبادهم من 
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حفرة قذرة يجري فيها �لدود في كل مكان باحًثا عن �سيء ي�سد جوعه 
�لذي ال ينفد.

�الأب  ج�سد  يل�سع  بــارد  هــو�ء  ينفذ  �ل�سقف  في  �سغيرة  ثقوب  بين  من 
قليل،  �لذي حدث منذ  في  يفكر  �لدموع من عينيه،  تت�سرب  فيرتع�ص، 
ق�سة  فيها  يقر�أ  �لنار  �أل�سنة  بين  مكتوبة  �سطوًر�  يرى  �أن  تمكن  كيف 
�بنه؟ هو �لذي يفك �لخط بالعافية، �لنار تهبه معرفًة كثيًر� ما حاول 
لها  نبهه  �لتي  �الأ�سياء  و�سروده،  "نوح"  �أحــو�ل  عمره،  طول  تجاهلها 
يجل�سا  لم  فيهم"،  نفكر  ال  ونحن  يكبرون  ق" "�الأوالد  "ِم�سدَّ �سديقه 
يردد�ن  كانا  �لحكايات،  �سغلتهما  معهما،  ويتحدثان  ولديهما  مع  �أبد� 
ق"  "ِم�سدَّ ن�سائح  حتى  عياال،  مــاز�ال  �أنهما  �أنف�سهما  ويقنعان  دومــا 
لم ينفذها هو على �بنه "عزيز"، م�سى "عزيز" متجاوز� طفولته �إلى 
مر�هقة كلها عبث و��ستهتار حتى طاأطاأ ر�أ�ص و�لده من �لخجل، لم يفرح 
�أهو �رتاح من نزقه  ولم يحزن - يوًما - لفر�ق ولده و�سفره، ال يدري 
�إلى �بنه �الأكبر؛  عكازة ي�ستند  �أنه �سياأتي يوٌم يحتاج فيه  �أم  وطي�سه؟ 
عليها في �سيخوخته �لقادمة؟، يرى "�أبو نوح" و�لِهرم ينخر في ج�سده 
"نوح"  لكن جاء  عليه،  ز  "نوح" لتعكَّ غير  �آخر  ولد  له  كان  لو  وروحــه، 

وحيد� مع بنتين في بيت زوجيهما �الأخوين في بالد بعيدة.

ت�ساءل "�أبو نوح" ُترى هل هذه هي منحة �ل�سيخوخة �لتي منحها له �هلل 
�سبحانه وتعالى؟
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معجزة ب�سيطة كهدية على عذ�بات �ل�سنين �لما�سية.

"�أي منحة و�أي معجزة؟! �أعي�ص في عذ�ب و�أُنهي حياتي  قهقه بد�خله 
الأرى عذ�بات �بني �لوحيد؟"

غبي." يا  �ل�سيطان  منحة  "�إنها 

م�سى  �لبارد،  �لهو�ء  تحدف  �لتي  �لثقوب  من  ُثقب  من  �سدر  �ل�سوت 
�أ�سال  �ساع  �لعمر  �لعفاريت،  من  نوح"  "�أبو  فيه  يخاف  �لذي  �لزمن 
قوة،  وال  حول  بال  محمولين  وم�ساهدتهم  وحكاياتهم،  �الأمــو�ت  و�سط 
هائمة،  ليال  �أرو�حــهــم  تحوم  ثم  �أبــد�  ي�سبع  ال  قبر  جــوف  في  يلقون 
مئات  عينيه  �أمــام  ومرت  كبر  عندما  �أما  �سبابه  �أيــام  في  تعذبه  كانت 
�لجنائز؛ رجال ون�ساء، �سيوخ و�أطفال، تمرغت �أمهات لتيتم �أطفالهن، 
�أبًد�، من  �لترمل في �سن مبكرة، و�لحياة ال ترحم وحيًد�  ومكابدتهن 
وثمرة  تركها  بها،  زو�جه  �أ�سهر من  بعد  زوجها  مات  �سابة  فتاة  هوؤالء 
ي�ستهل  وفاته؛ طفل  �أ�سهر من  بعد خم�سة  لفظتها  �أح�سائها،  في  تنبت 

�لحياة باكًيا و�سيظل بكاوؤه ماد�م لن ينطق بكلمة "بابا" طيلة حياته.
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ُد َعْرُش الَشرِّ َعِن َطَرْيِق َنْسٍل َيْنُتُج  ِه "سُيهدَّ َوَتَناَجى ِفي ِسرِّ
، وُيْنِقَذ "نوح" ِمَن الَهالِك، َفَهْل َتَتَحقُق  رَّ ِمَن الُحبِّ َيْلَتِقُم الشَّ

الُمْعِجَزُة؟"
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ُنــــوح
ْيَطاِن" �ل�سَّ ِمَن  ْجَوى  �لنَّ َما  "�إنَّ

للموتى،  في حجرة، حار�ًسا  �خت�سرت حياتك  �أبي،  يا  نف�سك  "ظلمت 
على  َمِلًكا  نف�سك  بت  ن�سَّ للحر��سة؟!  يحتاجون  و�لموتى  متى  منذ 
�لذي  ار  �لَحفَّ حتى  �لموت،  وخيط  �لحياة  خيط  بين  �لقائم  �ل�سر�ط 
يتقا�سى �أجًر� مقابل دفن �لموتى يعود �إلى بيته �آخر �ليوم ينف�ص �لتر�ب 
�إلى ح�سنه يحيطون به فيطردوَن �الأرو�ح  عن مالب�سه، وي�سم �أطفاله 
�لعالقة بج�سده، يده �لتي تحمل �لموتى �عتادت على ملم�ص �أج�سادهم 
�لوحيد  �لوجه،  عن  وتك�سف  للقبلة،  وتوجههم  دهم  ُتو�سِّ �لم�ست�سلمة، 

�لذي يرى وجه �لميت قبل �أن ُيترك وتغلق عليه مقبرته.

حنة �ل�سمر�ء، و�لج�سد �لنحيل، �لنظارة  عم "�أبو �سيف ح�سانين"، �ل�سِّ
�لعّم  فعل  مثلما  �أبي  لم ي�سحب  �لطاحنة،  و�ل�سيخوخة  �لُبنية  �لكبيرة 
�أوقفها  �لتي  �أبي  تعجبه حياة  لم  ربما  يتخذه �سديًقا،  ولم  ق"،  "ِم�سدَّ
على �لموتى وحكاياتهم، �أن ُيقيم بجو�ر �لنا�ص �لذين يردد �سيرتهم ليل 
�أنه مهنة ال يمكن تجاوز  لعمله على  "�أبو �سيف" كان ينظر  نهار، عم 
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كونها م�سدًر� يرتزق منه، ويطعم من خاللها �أبناءه، لكن �أبي �نغم�ص في 
هذ� �لعالم �أو كما يردد هو د�ئًما "�إنها لي�ست مهنة بل و�جب ُتمليه عليه 
�لظروف و�الأقد�ر"، وم�ست �الأقد�ر باأبي بعيًد� عن بيتنا، �أمي تيب�ست 
�أياُمها وهي ترى زوجها وقد ُ�خت�سرت حياته بين �أربعة جدر�ن تنت�سب 
على عظام �لموتى، و�بنتين تزوجتا ورحلتا في بالد ال ت�سلهما قدماها 
�الأرملة،  �أبي  �أخت  عمتي؛  تجرحها  �لتي  �لقاتلة  �لوحدة  متاِن،  �لمتورِّ
ا  ا للمذ�كرة و�إمَّ حتى وجودي �أنا في �لبيت كان هادًئا وغالًبا ما يكون �إمَّ
لمطالعة كتاب قبل �أن ي�سطحبني "عزيز" و�أعرف �لطريق �إلى مكتبة 
�ليوم، ثم  �لجامعة هناك يتركني ويذهب بحًثا عن �سيٍد، يق�سي معه 
�أني  ُي�سعرني  �أمامي، كان  ياأتيني، وقد �نتهيت من قر�ءة �لكتاب �لذي 
�أنا  �أو  �لطريق،  بها  يتح�س�ص  لع�سا  �أو  يقوده،  لب�سير  يحتاج  كاالأعمى 
به،  نف�سي  و�أقنعت  بد�خلي  �الإح�سا�ص  ق  تعمَّ بذلك،  �أ�سعر  كنت  �لذي 
و�أ�سلمتها لعالم َخلقته من تخيالتي ومن قر�ء�تي ثم جاءت حكايات �أبي 

لُتكمل ثالوث حياتي �لذي ُحو�سرت بد�خله.

عم  مع  �أبــي  فيها  يجل�ص  �لتي  �لفر�سة  �أتحيُن  ــْرُت  و�ــسِ قدميَّ  �أطعت 
بجو�ري،  يجل�ص  كان  ا  �أي�سً "عزيز"  �لحكي،  في  ويبد�آن  ق"  "ِم�سدَّ
بعيًد�  ويتجول  يقوم  �أخــرى  و�أحياًنا  ُيقال  ل�سيء  �ل�سمع  ُيرهف  �أحيانا 
عنا وال �أعرف �أين يذهب؟، كانت حياتي كنهر �سغير، غدير كما علمنا 
معلُم �للغة �لعربية ذو �لنطق �ل�سليم و�لحروف �لز�هية، كانت لكلماته 
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�لغدير ظل  وتاأثيًر� وكاأنها ملونة تخطف �الأذن وقت �سماعها،  و�سوًحا 
�ساكنا ولم ُيلَق فيه حجٌر يحرك �سكونه، ولم تجِر مياه جديدة �إال عندما 
و�سلُت لمرحلة �لبلوغ، وبد�أ �ل�سكون يزحف متحركا ببطء ليحل كائن 
غريب له �أع�ساء مختلفة عن ذلك �ل�سبي �لذي ع�سته ل�سنو�ت عديدة، 
بد�أْت رحلة �لتغيير، وكانت في بطء �سلحفاة �أح�س�ست بكل يوم يمر وبكل 
�ساعة ودقيقة، طالعت وجهي في �لمر�آة فوجدت �لكائن قد بد�أ يت�سكل 
بال  غادرني  عني،  �لطفل  ذهب  ورويــًد�  و�سوح،  في  مالمحه  وتظهر 
رجعة، و�سعرت بالحنين �إليه و�إلى �أيامه �لتي ولَّت ولن تعوَد، لم �أ�ستطع 
�أن �أعود �إلى ذلك �لزمن �إال من خالل �سورتين؛ �الأولى �لتقطها لنا �أبي 
؛ �أختي �لكبيرة ب�سفيرتين طويلتين و�ل�سغرى مع�سوبة ر�أ�سها  مع �أختيَّ
باإي�سارب �أمي، ُتقلد نظرة �لكبار في جديتهم، �أما �أنا فقد بدوت كعادتي 
نحيال، مغم�ص �لعينين – وهذه حالتي في كل �ل�سور- �أرتدي بنطاال 
�أزرق بهت لونه على �لركبيتن، كان �لقمي�ص �الأبي�ص مبقًعا ببقع ُبنية من 
�أثر �لبلح �الأخ�سر �لذي كنت �أ�سعه في جيوبه، وكثيًر� ما حذرتني �أمي، 
ولم �أ�سغ لن�سائحها، وكانت تنهال �ستائمها عليَّ دون نيَّة مني �لرجوع 
عن حبي للجري في �لغيطان، ورجم �لنخلة �لعالية �أنا و"عزيز" �لذي 
جمعتني به �سورة قديمة جًد� وباهتة، لم يبُد فيها �إال �أنفه �لذي كانت 
�أ�سفلها نبت �لزغب �الأ�سفر ب�سعير�ت ُمدببة؛ �سبقني  قد بد�أت تكبر، 
�لذين  �لمر�هقين  من  يتعلم  �أن  به  جديرة  كانت  ب�سنو�ت  بلوغه  في 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



26

�لُملح  �لجديد  �لكائن  ذلك  غرور  ُير�سي  �أن  له  كيف  �سباًبا  �أ�سبحو� 
برغباته �لتي ال تنتهي، وكاأّي مر�هق ترك له �أبوه �لحبل على �لغارب ر�ح 
�لمحرمات، كل محرم مرتبط  �للذة في  �سر  ليعرف  يجرب كل �سيء؛ 
بلذة، وكل ما نرغب فيه متعلق باأدو�ت من �لتحريم و�لتجريم، كان عليَّ 
ى كل �لحو�جز، يقفز كح�ساٍن ُدفع به �إلى  �أن �أرى "عزيز"، وهو يتخَطّ
�أغرته  �لتي  هي  �لج�سدية  موؤهالته  �سابق،  تدريب  دون  �ل�سباق  �أر�ص 
بالمغامرة، وكالعا�سفة �لتي لم تجد �سجًر� وال بيتا ي�سدها ر�ح كائن 
ب كل  "عزيز" ينطلق وي�سهل ُم�سبًبا قلقا و�إزعاًجا لكل من حوله؛ جرَّ
ت يده �إلى مكامن �لرغبة  �سيء َبدًء� من �إمتاع نف�سه بنف�سه �إلى �أن �متدَّ
في �الأج�ساد �لمختلطة في �لزحام، جّرب كل �أنو�ع �ل�سجائر حتى حطت 
�أن غادرها  يلبث  ولم  �لوقوف  ُيطل  لم  �أنه  �لمخدر�ت رغم  ركابه على 
�إال �أن هالة �سود�ء �سكنت �أ�سفل عينيه، �كتفى بالعبث و�سبع منه، وكان 
قر�ره بالرحيل نقطة �لختام الأ�سياء بد�أها �أربكْت كياني وو�سعتني على 
�سليب �لحيرة م�سبوًحا، تمطرني �سياط �لرغبة، �أتخل�ص منها الأرتمي 

في �أح�سان �لندم.
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ُمتون األْحزان
َمْتٌن أول

ُر بتر�ب �لموتى، �لُمحاط بهم  �أقول �أنا "نوح" �بن حار�ص �لمقابر، �لُمَعفَّ
في كل مكان يذهب �إليه، �ساأظل موثق �الأيدي، تتقاذفني �أمو�ج �لحياة ال 
�أجد لي مر�سى ت�ستقر على متنه �سفينتي، �تجهت محمال بج�سٍد يحمل 
ه  هدَّ وقلب  �الأ�سدقاء،  رحيل  بحمل  مثقلة  وروٍح  يعرفه،  ال  بذور مر�ص 
، كان عليَّ �لرحيل �إلى �ل�سحر�ء حيث �لند�ء �لُمِلحُّ �لذي ما يز�ل  �لُحبُّ

يالحقني منذ وعيت على �لدنيا، ويا ليتني ما وعيت.

لل�سحر�ء ر�ئحة ال و�سف لها، في �ل�سباح �أ�سم ريًحا خفيفة �آتية من 
�ل�سرق، ��ستطعت �أن �أحدد �لجهات من خالل �لطريق �لم�سفلت �لذي 
�لِقبلة،  تحديِد  من  تمكنُت  كيلومتر�ت،  بب�سع  �إقامتي  مكان  عن  يبعد 
�أفر�ص رد�ء خ�س�سُته لل�سالة، �أركع و�أ�سجد في خ�سوع، مكنني �لر�ديو 
�ل�سغير من �أن �أعرف موعد �ل�سالة، كانت لديَّ بطاريات كافية طو�ل 
ُمدة �إقامتي، �أُن�سي �لوحيد هو تلك �الأ�سو�ت �لمنبعثة من �الإذ�عة تغيب 
وتعود، حتى �سوت �لت�سوي�ص كان يوؤن�سني، �ل�سحر�ء عالم مت�سع، ف�سيح 
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كالنف�ص �لب�سرية تتعارك فيها �أمو�ج �لرمال �لناعمة، وتت�سارب طام�سة 
�الأعين ومغبرة �لثياب، هكذ� كانت نف�سي �لظامئة، �لجافة من �لعط�ص 
مح�سوة برمال كهذه �لرمال �لتي ال عد لها وال ح�سر، كل ما بد�خلي 
يتالطم ويهزني فاأكاد �أ�سقط لوال تما�سكي ووجود �ل�سخرة �لتي �أ�ستظل 

بها عند ��ستد�د حر�رة �ل�سم�ص.

�لظماأ .. �لعط�ص هكذ� ي�سمونه، يعرفونه من "ن�سفان" �لحلق، و�لت�ساق 
�أركانه بع�سها بالبع�ص، �لل�سان جاف، خ�سن كحجر لم يم�س�سه ماء قط، 
و�ل�سفتان متيب�ستان، خاليتان من �لحياة، في طفولتي لم �أعرف معنى 
�ل�سيام ن�سف  فيها  �أحــاول  �لتي كنت  �لمحدودة  �الأيــام  في  �إال  للظماأ 
نهار �أو �أكمل �ليوم في �الأيام �لباردة  �لتي ال �أحتاج فيها ل�سرب �لماء، 
عندما كبرت، و�متالأت ر�أ�سي برمال �الأفكار �لمتعاركة، لم �أعرف معنى 
للري، هنا في �لخالء، تهد�أ �لمعارك �لد�خلية لتبد�أ �لعين في �لتقلب 
بوجهين، وجه  باالأحرى  �أو هي  و�حدة  �ل�سماء هنا  �الأفق،  �إلى  متطلعة 
لركبني  ثوبها  في  �لمر�سوقة  �لنجوم  نقط  ولــوال  عابث،  بالليل  يظهر 
هنا  فر�سة  ال  تبعثها،  �لتي  ونــاره  ب�سم�سه  حارق  �لنهار  وجه  �لخوف، 
للتاأمل رغم حاجتي للتطلع، �أق�سي �لنهار بالخيمة �لتي ن�سبتها فور �أن 
جئت، وعندما �أخرج لجلب �لمياه من �لبئر �لقريبة �لتي حددُت �إقامتي 
بالقرب منها، لوال �ل�سخرة و�لبئر لُتهت في �ل�سحر�ء وما وجدت مكانا 
�أحط فيه، كنت كطائر عجوز �سلَّ طريقه، فاأطلق جناحيه �لمنتوفين، 
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ه  يبحث عن ماأوى له، �أو �سرب جديد ينخرط فيه، طال �لترحال حتى هدَّ
�لتعب، وجف ريقه من �لعط�ص؛ �لعط�ص مرة ثانية، كل �لكائنات تخ�ساه 

و�أنا �أذهب �إليه بنف�سي!

خيوط  ُن�سجت  موح�سة،  قديمة  كانت  �لبئر،  تنظيف  في  جهًد�  بذلت 
�ل�ساقط  �ل�سوء  يتر�ق�ص  ال  بعيٌد،  �لماُء غائٌر  فوهتها،  �لعنكبوت على 
عليه، كاأنه تجمد، �أو جف، �ألقيت حجًر� الأتاأكد من عدم جفاف �لبئر، 
ترت�سم  دو�ئــر  فوجدُت  نظرت  �سوًتا،  فاأحدث  بالماء  �لحجر  �رتطم 
على �سفحته، �بت�سم �لبئر بعدما دبَّت �لحياة فيه، �رتعا�سة �سرت في 
�أو�ساله، و�سمعت �سوته في �أذني ي�سكرني، �ألقيت حجر� ثانًيا ثم ثالًثا 
�أُلقي  كنت  تت�سع،  و�بت�سامته  يــزد�د  �سحكه  وكان  �للعبة  بهذه  ت�سليت 
بئر  �إنه  �أبًد�،  �إن�سان حزين  يقهقه  ال  قهقهته،  �سماع  منتظًر�  �لحجارة 
ولي�ص �إن�سانا، لكنه يح�ص كاأي �إن�سان �أو �أف�سل من كثير منا، كنت �أربُت 
�لوحدة  وح�سة  عنه  و�أزيــل  �لون�ص،  �أطعمه  كاأني  �لحجارة،  بقطع  عليه 
ذلك  عرفت  زمــن،  منذ  �لدلو  يقربه  لم  كثيًر�،  منها  يعاني  ظل  �لتي 
عندما وجدت ُع�سا مهجور� د�خل �لدلو، به �أعو�د �سغيرة وبر�ز جاف 
لطائر ما، وري�ص �أبي�ص و�آخر رمادي �للون، ُترى �أيكون هذ� هو �لطائر 
�لذي خلته �سلَّ مثلي �لطريق وحط هنا في �لدلو لي�ستريح؟ لكنه �سنع 
ُع�ًسا بدون وليفة، �أكان يوهم نف�سه وُي�سري عنها بقرب مجيئها؟، ف�سنع 
لها هذ� �لبيت �لذي �أقفر �الآن، �أم �أنه مثلي �ختار طريًقا للرحيل ولم 
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ينتظر؟، ربما مات ذ�ت يوم من �لجوع و�لعط�ص بعدما بذل من �لجهد 
في  الآن�سني  �لطائر  هذ�  ياأتي  لو  �آه  رفيقته،  قدوم  �نتظار  في  و�لطاقة 

وح�ستي ولبكينا مًعا على حالينا.

لو مات �لطائر ظامئا لوليفته فاأين تكون �الآن جثته؟ �أو على �الأقل �أين 
بقاياها؟

�لرمال  �سفيف  في  وتناثرت  تحللت  �أم  ــر�زه؟  ب في  �أم  ذئــب  بطن  في 
عا�سفة  �لمكان،  لهذ�  جئت  �أن  يوم  لطمتني  �لتي  هي  لعلها  �لناعمة؟ 
ُموَجٍع فارَق حبيبته،  �لحنيِن؛ حنيِن  رملية �سديدة �سممت فيها ر�ئحة 
�أني جئت هنا  �لذي ظننت  �أنا  "�أ�سماء"،  يا  تذكرتك  �ل�ساعة  في هذه 
الأن�ساك فاأجدك مع �أول هبة ريح، �ستكثر هنا �لريح و�ستطم�ص �لرمال 
�أو�جهِك هنا  �أن  �أكن م�ستعًد�  ، كنت م�ستعًد� لكل ذلك، لكني لم  عينيَّ
يوؤويني  �سقف  ال  روحــي،  تح�سَن  �أو  تحوطني  كي  جــدر�ن  ال  بمفردي، 
�لتي  �سورتِك  من  �أهــرب  عروقه،  في  نظرتي  و�أد�ــص  تحته،  فاأختبئ 
عيني،  �أغم�ص  �أن  تحا�سيت  ذلــك،  فعلت  ما  كثير�  �أمامي،  تتر�ق�ص 
�لخيال �أقوى و�سورتِك تح�سر، و�بت�سامتك لن تقوى روحي على تخيلها.

�لتي ق�سيتها في  �ل�سنو�ت  "عزيز"،وكل  �أفعال  تاأتي على خيالي  كانت 
�سحبته.

نظفت �لدلو من بقايا �لُع�ص �لذي كانت ر�ئحته ما تز�ل باقية، �أنزلت 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



31

�لحبل فهوى �إلى �أ�سفل حتى �رتطم بالمياه، وبد�أت �أ�سحب �لدلو �لذي 
كان ي�سعد ب�سهولة رغم ثقله، كان �سعيد�، ومنظره وهو �ساعد يرق�ص 
و�لماء يتقاطر منه، طماأنني قليال، و�أدخل على نف�سي �ل�سرور، �لبد�ية 
طيبة، كنت �أُفرغ �لدلو بالقرب من �لبئر، مالأته مر�ت ومر�ت ثم �أفرغته 
�إلى �أن �طماأننت لنظافة �لماء، مالأت كفي و�سربت، كانت �لمياه حلوة، 
ا �سرى في جوفي �أح�س�ست �أن  باردة تلطف �الأح�ساء، �لماء حياة حًقا، لمَّ
، مالأت كفي، و�أخذت �أر�سف منه و�أعبه الأمالأ �أح�سائي،  �لحياة تعود �إليَّ
طفر �لعرق من م�سامي و�أح�س�ست بالر�حة، ذهبت �إلى �ل�سخرة �تكاأت 
عليها، ور�حت �ل�سم�ص ت�سب حر�رتها على ر�أ�سي، جل�ست خلفها،كانت 
رحيمة بي فحجبْت عني �ل�سم�ص، ورحت �أطوف بعيني �أبحث عن مكان 
�أدقُّ فيه خيمتي قبل حلول �لليل، كان عليَّ �أن �أجمع كثيًر� من �لحطب 
الأ�سعل �لنار عند قدوم �لليل، �لذئاب هنا لن ترحم �آدمًيا، قطع �لخ�سب 
�لتي معي لن تكفي �سوى ليلتين، بعدها �ستزحف �لظلمة بالذئاب تتعقب 

ر�ئحتي حتى ت�سل �إلى مكاني.

من  �لكبيرة  �ل�سخرة  �إلــى  �أتيت  عندما  وجدتها  �لتي  �لخيمة  كانت 
و�أم�سكت  جيد�،  ثبتها  �لرمال،  في  �الأربعة  �أوتادها  دققت  "�لخي�ص"، 
تثبيت  �أحكمُت  �سغير  وبحبل  �الأوتــاد،  على  وعلقتها  "�لخي�ص"  بقطع 
لكني  �لعا�سفة،  �لريح  على  تقوى  لن  �أنها  �أعلم  كنت  �لخيمة،  �أطر�ف 
�لذئاب،  لطرد  �لنار  الإ�سعال  و�إنما  للنوم  يكون  لن  �لليل  �أن  تيقنت 
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�ستكفيني ب�سع �ساعات بالنهار �أريح ر�أ�سي تحت �لخيمة، �ألتقط ر�حتي 
فيها ثم �أ�سحو الأو��سل رحلتي �لنهارية في جلب �لماء، وجمع �لحطب، 
�أ�سع  كنت  قما�سي  جر�ب  معي  كان  ز�دي،  ن�سب  كلما  �لطعام  وجلب 
فيه كتبي �لمدر�سية و�أنا �سغير، �أح�سرته معي، ورتقت �لخروق �لقليلة 
�لمتيب�ص  �لخبز  من  �لكثير  و�سعت  �لجر�ب  في  جانبه،  في  �لموزعة 
�لذي كانت ت�سنعه �أمي، �سيبقى معي كثير�، هذه �لِك�سر�ت لن تعطب 
�أو ي�سيبها عطن، في برطمان �سغير ثمر�ت من �لب�سل، قدرُت بعملية 
ح�سابية �أن هذ� �لطعام �سيكفيني �سهرين �أو ثالثة، كنت و�هًما طبًعا، 
�سيء  �أيَّ  و�أح�سر  عربة  �أ�ستقل  �لم�سفلت  �لطريق  �إلى  �ساأرحل  بعدها 
�آكله، ثم �أعود �إلى مكاني، ن�سبت �لخيمة، وفر�ست ثوبين قديمين على 
�أر�سية �لخيمة، و�سنعت من "�لبقجة" - �لتي �أفرغت �أغلب ما بها �إال 

من بع�ص �لمالب�ص- و�سادة �أناُم عليها.

من  �إليها  نظرت  مخيًفا،  �أحمر  لونا  ُمخلِّفة  �لرحيل  في  بد�أت  �ل�سم�ص 
�سيء  كل  وحيدة،  �أي�سا  هنا  حزينة،  �ل�سم�ص  �لخيمة،  في  ثقب  خالل 
�لَعمار،  في �ل�سحر�ء يبدو وحيد�، كاأنه لي�ص هو �لذي يطل علينا في 
وناخت  �نحنت،  �لثوبين،  فر�ست  عندما  م�ست�سلمة  كانت  �لرمال  حتى 
م�ست�سلمة، �سعرت بالخوف، �لحزن من حولي كثيف، و�لوحدة مفزعة، 
�أول ليل لي في �لخالء، �ل�سحر�ء موح�سة خا�سة بالليل، جربت كثير� 
�ل�سير بعيد� عن �لعمار في قريتي، جل�ست وحدي �أتاأمل �لكون ل�ساعات 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



33

كانت  �أبــًد�،  بالخوف  �أ�سعر  لم  لكني  �لرمال،  و�سط  �لمقابر  قريبا من 
�أنفا�ص �أبي تالحقني، وقدوم "عزيز" في �أي وقت متوقع، هنا لو زعقت 
حتى �لموت لن ي�سمعني �أحد، �لظالم يقترب، و�ل�سم�ص �ختفت تماما، 
ال �سوت كي يختفي وال جلبة حتى ت�سكن؛ �ل�سكون في �ل�سحر�ء د�ئم 
د�خلي،  من  قادمة  هام�سة  �أ�سو�ت  تنادت  غائبة،  و�لحركة  نهاَر،  ليَل 
��ستجبت لخدر �سرى في ج�سدي، و�سعت ر�أ�سي على "�لبقجة" وتمددُت، 
د�رت عيناي في جدر�ن �لخيمة، ثم �أغم�ستهما، و�سل بي �الإعياء حد� 
�أحتاج فيه �لر�حة، غفوُت قليال، ب�سع دقائق، ثمَّ �أيقظتني حركة بجانب 
�لخيمة، �سيء ما يزحف، ي�سع �أنفه، يتح�س�ص ر�ئحتي، تتحرك �لخيمة 
للد�خل، فتحت عيني، كان �لظالم تاما، كاأني ما زلت مغم�ص �لعينين.

ينكر  وق�سوة...من  معرفة  �لم�سعة  �لحياة  �سعلة  �لنار   .. مقد�سة  �لنار 
ذلك؟

في �لليل �أحتطب و�أ�سعل �لنار، تدِفئني وتحميني من �سر �لذئاب وعو�ئها 
�لذي ال ينقطع، �أرتعد، �أح�ص باالأمان لوقٍت وهي ترق�ص �أمامي، لكنها 
ال تطمئنني �أو ُتوقف وجيَب قلبي، بالنهار ت�سب �ل�سم�ُص ناَرها ولعنتها 
ووهجها فتحرق وجهي وتخنُق روحي، �ألجاأ للخيمة �لتي ال ت�سمد �أمام 
�أجتهد في رتقها دون فائدة،  �لتي  �ل�سم�ص، تت�سلل عبر �لثقوب  خيوط 
�أمي  �لنار تالحقني د�ئًما، في �سباي كانت  �أي�سا؛  �ل�سم�ص نار حاميٌة 
تهددني بعقاب �هلل �إذ� �أذنبت وع�سيتها، �أخبرتني �أن فوق �سطح بيتنا 
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"برميال" كبير� َيحرق �هلل فيه �لُع�ساة بم�ساعدة �سيدنا محمد، ظلت 
تطاردني �سورة �لنار، وهي تر�سل �أل�سنتها خارجة من فوهة "�لبرميل".

لما نمُت ون�سيت �إ�سعال �لنار �سحوت على ذلك �ل�سيء �لذي يتل�س�ص 
�حة،  ويمط ر�أ�سه، يريد �لدخول، د�س�ست يدي في جيبي و�أخرجت �لقدَّ
�سغطُت عليها، لم �أَر �سيًئا في �لبد�ية، تلفتُّ الأم�سك بع�سا جو�ري، كان 
كل �سيء مهيًئا لمو�جهة �لمجهول، حر�سُت على �إح�سار �أدو�ت �لدفاع 
لمو�جهة �أي خطر د�هم، نه�ست مت�سلًحا بالع�سا �لغليظة، وعلى هدى 
�لخيمة  �أوتــاد  �أحد  يلتف حول  بثعبان  فاإذ�  نظرت  �لقد�حة،  �سوء  من 
ولي�ص  ثعبان  �أنه  عرفت  لما  قليال  هد�أت  وي�سحبها،  فيها  ر�أ�سه  ويدفع 
ذئًبا، �لثعابين �أرحم كثيًر� من �لذئاب، لكن �لذئاب تفر من �لنار �أما 

�لثعابين...

في لحظتها نبتت في ر�أ�سي فكرة �أن �أبتعد قليال كي �أتدبر �أمري، ذهبت 
ت�سبه  عالية،  كانت  �متطيتها؛  بعدما  فوقها  جل�ست  �ل�سخرة،  ناحية 
من�سة �إعد�م �أو ربوة مخ�س�سة للتعذيب، د�رت �الأفكار في عقلي، قلت 
لنف�سي �لثعابين لي�ست هي �لحيو�نات �لوحيدة �لموجودة في �ل�سحر�ء، 
ا عدُت  لكل حيو�ن حيلة لقتله �أو �إبعاده، فما حيلتي مع هذ� �لثعبان، لمَّ
�حة، نظرت من م�سافة قريبة فوجدته هادًئا  �لقدَّ �أ�سعلت  �لخيمة  �إلى 
ملتًفا حول �لوتد وكاأنه ال ي�سعر بي، دخلت �لخيمة، �أح�سرت بع�ص قطع 
�لخ�سب، وبد�أت �أ�سعل �لنار �لتي �أخذت في �ل�سريان في �أو�سال �لخ�سب 
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في  باأُن�سه  �سعرت  لوهلة  بيننا،  معينة  بم�سافة  �حتفظُت  رويــد�،  رويد� 
�أت�سلَّى  �أن  �أ�ستطيع  �ل�سحر�ء، كان �ساكنا ال يتحرك،  �الأولى في  ليلتي 
به، وي�سري عني، �أ�ساحبه، ما دمت لن �أوؤذيه فلن يقترب مني، �ساأكون 
كاالإن�سان �الأول �لذي �سحب �لحيو�نات، �أطعمه من طعامي، و�أ�سقيه من 
ماء �لبئر، �سيوؤن�سني و�أوؤن�سه، مرت �ساعة �أو يزيد، كان �لهتاف ينبعث 
بد�خلي ويطمئنني �أن �لنار ترفق بي، حتى �أن �لثعبان تطامن، و�سكن 
مكانه، و��ستقر في قلبي �أن �لنار مقد�سة؛ �لنار �لتي دفعتني بعيًد� هنا 
ت  ، مرَّ في �ل�سحر�ء، حيث ال ب�سر وال "هي"، �الآن هي �لتي تربت عليَّ
�ساعات �أُخر، �سعرت بالجوع فمنذ جئت لم �أطعم �سيًئا، دخلت �لخيمة 
�آكلها  ورحت  بالماء،  بللتها  ياب�سة،  خبز  قطعة  �لجر�ب  من  و�أح�سرت 
و�سمعت  طعامي،  من  �نتهيت  مكانه،  في  �لمتجمد  للثعبان  �أنظر  و�أنــا 
�سوت ذئب يعوي من بعيد، ويرد عليه ذئٌب �آخر، من �الآن عليَّ �أن �أتعود 

�سوت عو�ء �لذئاب و�سحبة �لثعابين.

كلما هد�أت �لنار �أطعمتها بقطعة �أو قطعتين من �لخ�سب، من �لغد البد 
من جلب كمية كبيرة من �لحطب، �ساأق�سي �لليل كله في �إ�سعال �لنار، 
كانت ل�سعات �لبرد تخرق �سلوعي، �أحكمت �سترتي جيًد�، ولففت ر�أ�سي 
ب�سال كبير قديم كنت قد �أخذته من خز�نة �أبي، �أغم�ست عيني �أزجي 
وفي  لي، في طفولتي  �أ�سياء حدثت  �أتذكر  �أمرح في خيالي،  و�أنا  �لليل 
�سبابي، كان �لخيال ملجئي في وحدتي، �أو ما ي�سمونه باأحالم �ليقظة، 
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�سافرت لبلد�ن كثيرة، وطفت �الأر�ص �سرًقا وغرًبا؛ �لخيال جنة وحياتنا 
نار، نار كالتي �أر�ها �أمامي ليل نهار، �أهرب من ناري الأرتمي في �أح�سان 
�أحاول  �أقترب منه وال  �أال  �لثعبان، قررت  �الآن ذهب خوفي من  جنتي، 
ربما  موؤتن�ص بح�سوره،  �أنا  �ساأتركه في مكانه، محتمًيا بخيمتي،  قتله، 
يكون  ربما  �أجله،  �لذي جئت من  ولل�سبب  �إلى هنا مثلي  يكون قد جاء 
مطارًد�، �أو عبثت به �لحياة فقرر �العتز�ل، و�الختالء بنف�سه فلجاأ �إلى 
خيمتي، ربما ال ير�ني �أو يح�ص بي، �أو يطمئن لعدم غدري به، كل كائن 
ياألف بني جن�سه وال يتوقع �لغدر �إال من �الأجنا�ص �الأخرى، لكن �لحقيقة 
�أن �لخيانة و�لغدر تاأتي من �أقرب �لنا�ص �إلينا، �ساعات �لليل تم�سي، لم 
�سنو�ت على حاله وعلى حالي،  ولو م�ست  �أقربه،  ولم  �لثعبان  يقربني 

�سن�ستمر كذلك.

خيوط �لفجر تت�سلل، مخترقة ظلمة �ل�سماء، ر��سمة عيون كثيرة تطل 
كدموع  �لعيون  من  ين�سال  �ل�سوء  كان  و�سالم،  محبة  في  �لكون  على 
�ل�سحر�ء  �سم�ص  حلول  قبل  فيه  للتاأمل  يدعوني  ام،  ب�سَّ �لفجر  �لفرح، 

�لحارقة ناُرها؛ �لنار مرة �أخرى، تنطفئ نار ليِلي لتبد�أ ناُر نهاري!

�بتعدت عن �لخيمة ب�سعة �أمتار، بالقرب من �ل�سخرة، حفرت حفرة 
كانت  �لفجر،  ركعتي  و�سليت  تو�ساأت  ثم  فيها حاجتي  ق�سيت  �سغيرة 
كاأنها  هادئة،  قلبي  دقات  �لفجر،  ن�سمات  مع  تاأتي  �ل�سحر�ء  ر�ئحة 
�لتي  لل�سماء  نظرُت  نف�سي،  �سكنا  وطماأنينة  �سالم  تتوقف،  �أن  تو�سك 
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بدت رمادية منذرة بقدوم �ل�سم�ص، تفكرت فيما يحدث لي، ناجيت ربي 
�ْسُت �لنار؛ �أنا قد�ستها  هام�ًسا " ل�ست �سوفًيا �أو ر�هًبا متن�سًكا و�إال لما قدَّ
ياربُّ  �أن يغلب قوتها، لكنَّ حبُّك  �أُمرت وما كان ل�سعفي  �أعبدها،  ولم 
�إلى  بي  �أتى  �لذي  لقدرك،  ��ست�سلمُت  م�سيئتك،  �أنها  و�أعلم  ي�سكنني، 
هنا و�ساأظل �إلى �أن تاأذن لي بالرحيل �أو �أظل باقًيا، برعاية مخلوقاتك، 
في  لي  ليل  �أول  في  ويوؤن�سني  روحــي  يهدهُد  و�لثعبان  يرعبني  �لذئب 

، ال تظلُم ولم تظلْم قط". خلوتي، �سبحانك يا ربُّ

عندما ُعدت للخيمة لم �أجْد �لثعبان ملتًفا حول �لوتد، نظرت بد�خلها 
لعله �ختباأ بين طيات �أ�سيائي، بحثت عنه في كل مكان، حتى "�لبقجة"، 
�أخرجت كل �سيء منها ونظرت جيًد�، لما تاأكدت من رحيله، �أ�سابتني 
وح�سة، �ألْم �أقل �إني �أن�ست به؟، �سوت �لذئاب هد�أ تماًما، نغٌز في قلبي 
�أ�سابني، د�ئًما ما ياأتيني عندما ت�ستد عليَّ نوبات �لحنين، تذكرت �أيام 
�لخيال  يكن  لم  �ل�سوق،  �أمطار  تغرقني  عندما  و�أتلوى  �أت�ساقط  كنت 
�أفت�ص عن  �لمتوهمة،  بعيًد� عن جنته  و�أ�سعى  �أغادره  كنت  بي،  رحيًما 
بين  وحيد�  َبدًء� من جلو�سي  كثيرة  �أ�سياء  بُت  �لحنين، جرَّ لد�ء  عالج 
�لقبور �أو بال�ساعات في �لمعبد، و�نتهاء بلجوئي للتدخين، �أغم�ص نف�سي 

في �أي �سيء ي�سغل عقلي �لذي كان ال يكف عن تذكرك يا "�أ�سماء".

�ل�سم�ص  قبل مجيء  للنوم  نف�سي  و�أ�سلمت  �لخيمة  د�خل  تمدد ج�سدي 
تكون  للنوم  وقتين  �أتخير  �أن  وقررُت  عيني  �أغم�ست  �لقوية،  وحر�رتها 
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�ل�سم�ص فيهما متاأهبة للرحيل �أو للقدوم، في هذه �الأوقات تكون �لذئاب 
نائمة، غلبني �لنوم �إلى �أن �خترق �لخيمة خيط من �ل�سم�ص، �أيقظني 
عليَّ  كان  �لجالون،  في  �لموجود  �لماء  من  وجهي  وغ�سلت  فوًر�  فقمت 
�أن �أق�سي �لنهار في جمع �لحطب الإيقاد �لنار ليال، فكرت لو �أني �أجد 
�سجرة هنا، ي�سمونها "بنزين �ل�سحر�ء" ت�ستعل �أور�قها، وهي خ�سر�ء، 
وتدوم م�ستعلة مدة �أطول بكثير من �لحطب ومن �لخ�سب �لذي �أح�سرته 
�لبئر  ناحية  غرًبا  و�تجهت  ي�ساري  عن  �ل�سخرة  وجعلت  وقفت  معي، 
�لتي نظفتها باالأم�ص، حملت �لجر�ب بعدما و�سعت فيه قطعا من �لخبز 
�أدركني  �أن  �إلى  �ساعات  ب�سع  �سرت  �ل�سغير،  �لماء  وجالون  �لجاف، 
�أن موعد  تاأكدت �الآن  �أجد ظال لج�سدي  �لتعب، نظرت من حولي فلم 
و�إال ال�ستغرقْت عودتي وقتا طويال ولحل  �أعود  �أن  ، عليَّ  �لظهر قد حلَّ
�لتي  لل�سم�ص  قيمة  �الآن  عرفت  لي،  وَمهلكة  ماأ�ساة  هنا  و�لليل  �لليل، 

�أعاني منها، و�لتي نحبها فقط في �ل�ستاء.

ُدرت بر�أ�سي علِّي �أجُد �ل�سجرة �لتي �أبحُث عنها، لكن �للون �الأ�سفر هو 
�ل�سائد؛ لون �لموت و�لخر�ب، لون كنت �أح�ص به طو�ل حياتي لكني لم 
�أره بكل هذ� �لو�سوح، لم �أجد �سيئا يجرح �سفرة �ل�سحر�ء، عدُت من 
حيث �أتيُت، وكانْت عيناَي تتلفت لعلها تقع على �سيء �أخ�سر نابت، �ِسْرُت 
مدة �ساعة، ولم �أجد �سيًئا وقلت لنف�سي �إني و�هم فمن �أدر�ني �أنها تنبت 
في �سحر�ئنا؟، هي في �سيناء ي�ستخدمها �لبدو ويتقاتلون عليها، وويل 
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مرة  فروعها  تنبت  حتى  ها  جزِّ في  طريقة  فلهم  تماما  ينزعها  لمن 
ا في �سحر�ء ليبيا، �أين �سحر�ئي من هذه �ل�سحاري؟  �أخرى، تنمو �أي�سً
�سحر�ئي ال ينبت فيها �أي �سيء، هي كذ�تي مقفرة خالية حتى من �سجر 
لن يفيدني �إال الإ�سعال �لنار، �لنار مرة ثانية، �أتْت بي �إلى هنا، وها �أنا 
�أهيم م�سروخ �لروح الأبحث عنها و�أعاني منها ليال ونهاًر�؛ يا �سيعتي �إن 
�أرى  �لذي ق�سيت عمري  �أنا  للذئاب؛  �ساأكون طعاما  بدونها  بقيت هنا 
�لموتى و�لتر�ب يح�سنهم، يدخلون �لقبر بكل ��ست�سالم وهدوء، ر��سين 
فتهم �لدنيا بجنازة وم�سيعين ورحيل يليق بحياة كريمة  بنهايتهم، �َسرَّ
�أنا في  �أدفن  ُيوؤويهم في حياتهم �الأخرى، ثم  عا�سوها ثم وجدو� قبًر� 
يتركون  وربما  ليال،  جيفتي  يتقا�سمون  الأوالده،  يطعمني  ذئب،  �أح�ساء 
�آبقة هنا تقتات على بقيتي، ع�ست موزًعا في دنياي  جزًء� مني لن�سور 
ثم �أتوزع في �آخرتي، �سيكون لي مئة قبر، يحمل �أجز�ئي �لتي تتنازعها 
�لذئاب، حتى دمائي �ست�سربها رمال �ل�سحر�ء �أو ُتبخرها نار �ل�سم�ص، 
ق�سيتي كلها مع �لنار، تالحقني �أينما ذهبت، فهل بعد كل ذلك �ساأ�سلم 
منها في �آخرتي؟! �ساأعود �إلى �لخيمة وهناك بجو�ر �ل�سخرة �أحفر لي 
قبًر�، و�أكتب عليه �ساهًد� منا�سًبا، به ��سمي كامال و�آية قر�آنية، مع بيٍت 
من �ل�سعر �لذي يرثي حالي، �أفكر في كتابة �لبيت �لذي يتردد �الآن على 

ل�ساني: 

طيُر. ن�ساٌن َفِكدُت �أَ َت �إِ َوّ َعوى �لِذئُب َفا�سَتاأَن�سُت بالذئِب �إِذ َعوى        َو�سَ
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، ع�سى �لرحمات �أن تمطرني،  �لمهم �أنَّ من ي�سل �إلى قبري، يترحم عليَّ
�أن  �أُغ�سلِّها و�أ�سلي عليها، لكن ع�ساي  �أنا �لذي �ساأدفُن نف�سي بنف�سي، 

�أح�ص بقدوم �لموت، و�ساأجهز كل �سيء بنف�سي.

وتفكرت ملًيا في حالي وبمجيئي هنا وحيد�، فت�سرب دمعي، و�أح�س�ست 
، وبباقي �لمياه �لموجودة  بالعط�ص ف�سربت قليال من �لماء، بللُت �سفتيَّ
لما  نف�سي  هد�أت  �الأربعة،  �لظهر  ركعات  و�سليت  تو�ساأت  �لجالون  في 
�نتهيت من �سالتي، بعدها بللُت ن�سف رغيف ياب�ص وللم�سادفة وجدت 
لذيذ�،  طعمها  كان  بها،  فغم�ستها  �لجر�ب  قعر  في  قديم  جبن  قطعة 
ْرُت قطعة �لجبن �لحريفة بل�ساني د�خل  �لطعام هنا له طعم مختلف، مرَّ
فمي، ورحت �أ�ستمتع بطعمها، �آخر قطر�ت ماء في �لجالون �سكبتها في 

جوفي، وحثثت �ل�سير �سوب خيمتي.

ني، وقدماَي  عدُت �إلى �لخيمة و�ل�سم�ص قد �نك�سرت حدتها، �لتعب هدَّ
ال تتحمالن �لوقوف، توجهت للبئر، �أنزلت �لدلو، تدلَّى ر�مًحا الأ�سفل، 
�لمياه  ر�أ�ــســي  فــوق  �أ�سكب  رحــُت  وبالباقي  �لجالون،  ومــالأت  �سحبته 
وكان  تو�ساأُت،  ى،  �لُحمَّ ت�سيبني  لئال  قطر�ت  ب�سع  فقط  �لــبــاردة، 
عليَّ �أن �أكون م�ستعًد� لثاني ليلة �أق�سيها هنا، مع فر�غي من �ل�سالة، 
جهزت كل �سيء؛ بع�ص �لحطب، و�لخ�سب و�أعو�د �لثقاب و�سعتهما �أمام 
�لليل،  حلول  قبل  �ساأحاول  �أكثر  �أو  �ساعة  �لغروب  على  يتبقى  �لخيمة، 
�أدرت �لر�ديو لكيال يحدث مثلما حدث باالأم�ص ويغلبني �لنوم، و�سعته 
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بجو�ري د�خل �لخيمة �لتي �أحكمت غلقها، �ن�ساب �سوت يرتل �لقر�آن، 
وغفوت  له  �رتاحت  نف�سي  لكن  �لقارئ،  يز  �أُمِّ لم  �ل�سوت جميال،  كان 
خرى؛  ا عينا وفاتًحا �أُ ولم �أ�ستغرق في �لنوم، كنت كالذئب ينام ُمغم�سً
ما  تعرف  ال  نائم،  و�أنت  يقًظا  تكون  �أن  �ل�سحر�ء،  درو�ص  �أول  تعلمت 
هي �لر�حة، وتوطن نف�سك �أن �لق�سوة هنا هي قانون مقد�ص، كل �سيء 
قا�ٍص؛ �لطبيعة، �ل�سم�ص، �لحيو�نات، حتى �الإن�سان قا�ٍص بغيابه وتركه 
�لمكان موح�ًسا، لو يعمر هذه �لرمال �ل�سا�سعة الأز�ل من قلبها �ل�سخور 
�سلفها  �ل�سخور  تلك  ��ستعار من  �الإن�سان  لكن  تلين،  ال  �لتي  �لجامدة 
وع�سيانها وق�سوتها، تركها هنا تعذبني، ور�ح يعذب �إخوته من �لب�سر.

باالأم�ص يطوف بجناحين  �لذي كان  �لثعبان  ر�أيت  �لق�سير  في منامي 
كان  مكانه،  في  �لطير�ن  يجيد  ماهر،  كطائر  يرفرف  �لخيمة،  حول 
فوجدتهما  عينيه  في  نظرت  �لخيمة،  ي�سقط  فيكاد  �لــهــو�ء  ي�سرب 
عن  ويكف  �لخيمة  وتد  حول  ملتًفا  ويظل  يهبط  �أن  تمنيت  حمر�وين، 
نومي  ي�سرب بجناحيه. عندما قمُت من  ��ستمر  لكنه  �ل�سبيان،  عبث 
لم �أفزع من �لُحلم �إنما رحُت �أفكر فيه، وكان تف�سيري له �أن روح هذ� 
يبكي  وجاء  و�أ�سرة،  هنا  بيٌت  له  كان  �لموؤكد  ُتحلق حولي، من  �لثعبان 
ز�رتني  وروحه  باالأم�ص  كان  �لذي  هو  �لثعبان  ج�سد  هل  وبوؤ�سه،  حاله 
�ليوم في منامي؟ بهذ� يكون �لثعبان ميًتا، كان �سبح ثعبان �إذن، عفريت!

هنا،  ي�سحبني حتى  مكان،  كل  في  �لموت من حولي  ميت؛  �أنه  �لمهم 
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دو�مة  في  ويرميني  �لخوف،  قلبي  في  ي�سكب  ذهبت،  �أينما  يطاردني 
ع عالم  �أودِّ �ألم  ربي  يا  لحيٍن،  ولو  و�لتخل�ص منه  �لتفكير في هزيمته، 

�لمقابر وحكاياتهم؟!

�لموُت مرة �أُخرى! �ساأقوم باإ�سعال �لنار، هي وحدها �لقادرة على حرق 
ــن  �أُوطِّ �أن  البد  �لتي  �لهو�ج�ص  خاطري؛  في  تحبو  �لتي  �لهو�ج�ص  كل 
نف�سي �أنها �ستقب�ص على روحي كل ليلة، جاءني �سوت �أذ�ن �لمغرب من 
�لر�ديو، بعد �نتهاء �الأذ�ن �أغلقته، وجل�سُت �أمام �لخيمة و�أوقدُت �لنار 
�حة، ورحُت �أتاأمل �أل�سنتها �ل�سغيرة، وهي ترق�ص وتكبر تارة ثم  بالقدَّ
ت�سغر �إلى �أن تهمد فاأطعمها قطًعا �سغيرة من �لخ�سب فتتوهج، تدفئني 
وت�سعرني ببع�ص �لون�ص، في ليلة لن يكون فيها ثعبان ولن �أ�سمع �إال عو�ء 

�لذئاب.

�ساأق�سي �لليلة في قر�ءة �لمخطوط �لذي جلبته معي، �لليل طويل هنا ولن 
ي عني، بد�أت �أقلب �سفحاته �ل�سفر�ء  �أ�ستطيع �ل�سبر بدون �سيء ي�سرِّ
بعناية خ�سية �أن يتمزق، �أتذكر جيًد� يوم �أن �أهد�ه لي �الأ�ستاذ "�سبري" 
�لذي كان ياأتي لزيارة قبر �أبيه، ولما ر�آني �أجل�ص بجو�ر �أبي مت�سفًحا 
لي  قال  للتاريخ،  د�ر�ــٌص  �أني  عرف  ولما  تخ�س�سي،  عن  �ساألني  كتابا 
�ساأهديك عدة مخطوطات تاريخية كانت ملك �أبي، لكن عندي �سرط؛ 
كان �سرطه �أن �أتعهد �أنا �أو �أبي قر�ءة �لفاتحة يومًيا الأبيه و�َسقي �لزرع 
و�ل�سبار �لنابت حول �لقبر، كان يفكر في �ل�سفر كما �أخبرني، طالت 
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ق"، كان رجال ودوًد� في حدود �الأربعين،  جل�سته مع �أبي وعمي "ِم�سدَّ
يعمل موظًفا في هيئة �الآثار، كاتًبا تقريًبا فلم يتخرج في جامعة ويبدو 
�أن تعليمه كان متو�سًطا، حتى ثقافته كانت محدودة، بالكاد كان يخبرني 
يخطئ  كان  ما  وكثيًر�  لي،  يجلبها  كان  �لتي  �لمخطوطات  �أ�سماء  عن 
بعم  وعرفني  �لمعبد  على  �لرجل  هذ�  ا  �أي�سً دّلني  �أ�سمائها،  ذكر  في 
�لمعبد  �إخباري كل �سيء يخ�ص  �لرجل في  ذ و�سية  نفَّ "نجاتي" �لذي 
و�أ�سر�ره، �أ�سياء كثيرة لم �أجدها في �لكتب، كان يعرفها "نجاتي" �أخذ 
�أين �سافر؟ ربما  �أدر  �لرجل يتردد على �لقر�فة، ثم �ختفى فجاأة ولم 
مثلي،  يكن  لم  �لمعبد،  بفتاة  يوًما  تعلق  �لذي  قلبه  ور�ء  قد طار  يكون 
هو جرى ور�ء ُحلمه، �أما �أنا فكان �لحلم يجري ور�ئي، حتى دفعني �إلى 
هنا، يا��ه، لم يكن حلًما بل حقيقة، �الأ�ستاذ "�سبري" هو نف�سه �لذي 
�مة  دفعني �إلى هنا، بمخطوطه �لعجيب، ُيخيل �إليَّ �الآن �أنه عا�ص �لدوَّ
نف�سها، ربما دفع بالمخطوط �إليَّ ليتخل�ص من �لمتاهة �لتي وقع فيها 
ا �أو ربما ال يعلم �أ�سا�ًسا ما بالمخطوطات وال ما في ذلك  ووقعت �أنا �أي�سً
�لمخطوط بالذ�ت، �لمهم �أنه غادر دون ود�ع، عذرته وعذره �أبي فقد 
كان- كما عرفت منه-  ال يحب �لــود�ع، دمعه قريب من عينيه، طوى 
جعلتني  ومخطوطاٍت،  و�سيًة  مخلًفا  وتركنا  بيننا،  من  حياته  �سفحة 

�أكرر قر�ءة �لفاتحة �أكثر من مرة على ُروح �أبيه.

ربما جاءه هاتف حثه على �لرحيل، ربما جاب �ل�سحر�ء مثلي �أو يكون 
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هو �ساحب �لخيمة �لتي وجدتها هنا، �أو يكون هو �لطائر �لوحيد �لذي 
ليلة  في  �آن�سني  �لــذي  �لثعبان  ذلك  هو  �أيكون  مــات،  ثم  وحيًد�  عا�ص 
وقتا  �سادقني  �لثعبان،  ي�سبه  هو  �سحيح  نف�سي،  في  �سحكت  وذهب؟ 
ق�سير� ثم غادر دون ود�ع، لكن �لرجل لم يزرني في �لمنام مثلما فعل 
�لثعبان وحلَّق فوق خيمتي، �لثعبان كان �أكثر وفاء منه، ربما �سيمرُّ من 
�أو كعابر �سبيل جاء ي�سرب ويغت�سل  هنا ملفوًفا بخرق كما �لمجاذيب، 
من �لبئر، �ساأفرح بلقياه، و�سيفرح هو، بالتاأكيد لن يغادرني، �سنجوب 
�ل�سحر�ء بحًثا عن �ل�سجرة، �أو نحمل مًعا تلك �لخيمة �لتي لن �أ�ستطيع 
حملها بمفردي ونجوب �ل�سحر�ء، ثم نعود �إلى �لبئر، ق�سيُت �لليلة في 
�لتفكير في �ساحب �لمخطوط بدال من �لمخطوط نف�سه؛ �لخيال مريح 

وم�سٍل، ال يقفر مثل �لنف�ص �لتي ال تجد من يرويها فتذبل وت�سيخ.
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وكان البد لنار المعرفة أن تسري عبر عروق الزمن الممتد 
لتصل بين شريان "بروموثيوس" إلى آخر جديد يتحمل اآلالم 

من أجل سعادة البشرية، وكان الصابرون قلة، ولم يذكر لنا 
عنا أخبارهم كانوا كأصابع  التاريخ أحدا منهم، ولكن من تسمَّ

اليد الواحدة، ومنهم صبري صاحب الذكر في سفر األحزان هذا.
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حكاية األستاذ صبري 
جاء ليال، طرق باَب �لحجرة، طرقات عنيفة، كاد يخلع �لباب لما تاأخر 
يلهث،  �ساًبا  وجد  �لباب،  فتح  ا  منتف�سً قام  �ال�ستيقاظ،  نوح" في  "�أبو 
ا لم يرد  �ساأله وهو يلفظ كلماته متقطعة "�أنت حار�ص �لمقبرة؟"، ولمَّ
فيها  دفنتم  �للي  �لمقبرة  و�فتح  معي،  "تعاَل  غ�سبه  �زد�د  �أبي،  عليه 

�أبويا"

�لمقابر،  �سور  حدود  نوح" خارج  "�أبو  منها  خرج  �لتي  �لحجرة  كانت 
مال�سقة للباب �لحديدي �لمغلق د�ئما �إال وقت �لدفن �أو �لزيارة.

فتح  على  ُم�سًر�  كان  �لرجل  لكن  يريد  ما  يفهم  نوح" �أن  "�أبو  حــاول 
�ل�سغيرة  �ل�سخرة  نوح" على  "�أبو  جل�ص  �أبيه،  جثة  و�إخــر�ج  �لمقبرة 
�لتي بجو�ر زير �لماء، كان �لليل �سديد �لظلمة وم�سباح عامود �لكهرباء 
َب تجاهه �سبي �أحمق حجًر� �سغير�، جاءت رميته  وَّ منطفئا، منذ �أن �سَ
يرمح  وم�سى  ناحية  كل  في  �أجــز�وؤه  وتناثرت  �لم�سباح  �نفجر  �سائبة 

ق" و�سبابه.  �سعيًد� بما فعل تالحقه لعنات "ِم�سدَّ

بالكاد ر�أى �لرجل على �سوء �الأنو�ر �الآتية من بعيد، حكَّ ذقنه �لنابتة 
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ودعك عينيه، ناده "يا ولدي ��ستهِد باهلل، �أبوك بين يدي �هلل ُيحا�سب 
�دع له بالمغفرة، وبال�ص �لكالم ده" �حتدَّ �لرجل في كالمه: "�أبويا و�أنا 

حر، �أريد تنفيذ و�سيته "، "طيب �نتظر حتى ياأتي �ل�سباح."

ظن "�أبو نوح" �أن �لرجل ملتاٌث لفقد �أبيه، لم يرد �أن ينهره الإيقاظه ليال 
وطلبه �إخر�ج جثة �أبيه.

ر �لرجل قب�سة يده وكاد يلطم وجه "�أبو نوح" لوال �أنه تفادى �ل�سربة،  كوَّ
وولى هارًبا ودخل حجرته، �نتظر لحظات حتى �سكت �لغ�سب قليال عن 
�لرجل بجثة  �لموقف، ماذ� يريد هذ�  �أول مرة يمر عليه هذ�  �لرجل، 
�أبيه؟ وكيف له �أن ينب�ص قبًر� طرًيا به ج�سد َيمُثل �الآن �أمام �لمالئكة، 
�أم�سك بالفاأ�ص �لذي ي�ستخدمه "�لحفار" في حفر �لقبور و�إز�لة �لطوب 
�الأخ�سر �لمتما�سك بالطين، خرج متحفًز� لموجهة ذلك �لرجل، لكنه 
لم يره ور�أى نور� قادًما من د�خل �لمقابر، بد�أ �لقلق ي�سري في قلبه، 

ماذ� يحدث بال�سبط؟

    كان "نوح" نائما في �لبيت �لذي ال يبعد كثيًر� عن �لمقابر مع �أمه، 
نومه د�ئما في حجرة �سغيرة بالدور �الأول، وبها �سرير يت�سع  ل�سخ�ص 
و�حد، وطاولة عليها بع�ص كتبه، كنبة مفرو�ص عليها ِكليم قديم متاآكل 
�لحو�ف، في منت�سفه رقعتان، و�حدة حمر�ء ُو�سعت لتد�ري حرًقا �أكل 
�لرقعتان  ِخيطت  مت�سع،  فتق  على  مثبتة  �الأخــرى  و�لرقعة  منه،  جزء� 
�لكليم  لون  مع  متو�فقا  يكن  فلم  �لترقيع  لون  يــر�ع  لم  لكن  باإحكام، 
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�لممزوج بين �لبني و�الأبي�ص �لمت�سخ و�لذي حال لونه �إلى �ل�سو�د.

يا "نوح" .. يا "نوح"، �أخذ �الأب يزعق و ينادي عليه، نه�َص من فر��سه 
وخرَج له، �سحبه من يده فلم يفهم، �سبقه وهو يقول:

- �جِر ور�ئي، م�سيبة، م�سيبة يا ولدي.

و�سال �لمقبرة، كان "نوح" قد ��ستيقظ تماما توقَع �أنَّ �سيئا خطير� قد 
بين  �لذي جري الهًثا، من  �أبيه  يتمكن من �ال�ستف�سار من  حدث، ولم 
�سياج باب �لمقابر �ساهد� �أل�سنة دخان تت�ساعد لل�سماء، و�سوء �أحمر 
�لباب  بفتح  وقام  �لمفاتيح  ب�سل�سلة  وجاء  حجرته  �الأب  دخل  ينت�سر، 
�لذي حاول �سرب  �لرجل  �لنار، وجد�  بالحديد، جرَيا �سوَب  �لم�سيَّج 
"�أبو نوح" ي�سكب �لبنزين فوق �أحد �لقبور لُيزيد �لنار ��ستعاال، لم يباِل 
يد  في  �أطر�فه،  ول�سعْت  فاأحرقتها،  مالب�سه  طالت  �لتي  �لنار  بخيوط 
�لقبر  فتحة  ينب�ص  وبد�أ  "نوح"،  لـ  ونظر  عليه  �سدَّ  نوح" �لفاأ�ص،  "�أبو 
بكل  �لرجل  يرجم  وطفق  ي�ساأل  ولم  يجري  "نوح" ما  يفهم  لم  بيديه، 
ما تجده يد�ه من حجارة، كانت �لحجارة ت�سدم ظهره فيتاألم، يطلق 
�لحجارة  �أن  ور�أى  بالفاأ�ص  �ألقى  �الأب  ر�آه  لما  �لحفر،  ويو��سل  �سرخة 
�إن ��ستخدمه الإبعاده عن  �أرحم من �لفاأ�ص �لذي حتًما �سيودي بحياته 
�أخذ� يرجمانه بالحجارة وال يتحرك، ��ستّد� عليه، ز�د �لقذف  �لقبر، 
من  تنزف  �لدماء  يترنح،  وهو  �ل�سور  ناحية  جرى  يتحمل،  لم  ب�سدة، 
ر�أ�سه، و�سو�د �لدخان يلطخ وجهه ومالب�سه، ت�سلق �ل�سور بخفة غريبة ال 
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تليق بجريح مثله كاأنه معتاد على ت�سلق �الأ�سو�ر في هذه �لظروف، وقف 
ٍر، ور�أ�سه تنز خيوطا من �لدماء، �سرخ  على �ل�سور و�جههما بوجه ُمعفَّ

ذ و�سية �أبي". بكل ما يملك من قوة" �ساأعود الأنفِّ

لم يلتفتا كثيًر� لكل ما قاله، قاما بحمل �لتر�ب في ِحجري جلبابيهما، 
هد�أت  لما  وُيلقيه،  �لتر�ب  َيغرف  "نوح" �أخَذ  وبيدي  �لنار  علي  ورميه 
�لمكتومة  �لدخان  خيوط  �إال  تبق  لم  �أكثر،  يقترب  �أن  و��ستطاع  �لنار 

تت�سلل ر��سمة �سبابا كثيفا في �لجو.

�أغلقا �لباب �لحديدي، جل�ص "نوح" على �الأر�ص �أمام �لزير وجل�ص �أبوه 
ُتبدل  للمنزل،  نذهب  بنا  هيا  الأبيه  قال  ُمتعبين،  وكانا  �ل�سخرة  على  
مالب�سك �لُمعفرة بالتر�ب و�لهباب و�لو�سخ، رف�ص �أبوه لخوفه �أن  يعود 

مرة �أخرى ليكرر فعلته.

كانت ر�أ�ص "نوح" تدور وتفكر في �إقامة �أبيه �لد�ئمة في هذه �لحجرة 
�لقائمة على حدود �لموت و�لحياة، ير�قب �لموتى �لذين ال يمرون �إلى 
�لد�ر �الآخرة �إال من خالله، ي�سمع وقع �أقد�م ُم�سيعيهم و�سر�خ ذويهم، 
�أبوه منذ زمن  ها هنا، في حجرة طينية، �سكنها  �للحظة �الأخيرة مقرُّ

تارًكا لهم �لبيت.

وما  �لرجل؟،  ذلك  من  �أبــي  �ل�سوؤ�ل" يا  "نوح" هذ�  ذهن  في  �سيدور 
�لو�سية �لتي تحدث عنها؟"
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و�سيرد �الأب مطمئنا �بنه" �ذهب للبيت طمئنهم علينا"

منذ تلك �للحظة و�سكن �لفزع عيني �الأب، حمل �ل�سر وحده ولم يبح به 
الأحد رغم �إلحاح "نوح" عليه �أن يبوح به، ��سكت يا "نوح"، كررها كثيًر� 

كلما حدثه في �ساأن ذلك �لرجل �لذي �أ�سعل �لنار في �لقبر.
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النوُر ينتقُل من نفٍس لنفٍس.
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 الَمعرفة ُيا ُنـــوُح
وفي �لمكان �لذي �سكنت نف�ص "نوح" فيه �أول مرة يذهب فيها �إلى �لمعبد 
"نجاتي"، �أخبره �أن �ل�ساعة قاربت على �لخام�سة، وهي  جاءه �لخفير 
للمعبد  يت�سلل  بد�أ  قد  �لم�ساء  كان  وهما  خارجان  �لمعبد،  ميعاد غلق 
ربع  م�ست  �أخرى،  لدهاليز  �لمف�سية  �لدهاليز  ت�سكن  �لظالل  وظلمة 
�ساعة في م�سيهما �لبطيء و�رتاحت نف�سه لحديثهما وتلقائيتهما وبد� 
ن عليه، كان هناك عامل يقوم بَحثِّ  �أنه ي�سدقه في كل ما يقول ويوؤمِّ
و�سال  ولما  �لمعبد  مغادرة  متاأخرين على  �لذين جاءو�  �ل�سباب  بع�ص 
لمدخل �لمعبد وبجو�ر ك�سك قطع �لتذ�كر �ساأله: "من طلعة �لنهار و�أنت 
في �لمعبد، �ل�سياح ياأتون ويذهبون ويتبادلون �ل�سور، و�أنت جال�ص في 

مكانك"،" هل �سايقك وجودي؟"

يا  �أ�ساأل  حبيت  لكن  �أبويا،  بيت  في  قاعد  �أنــت  "هو  �لخفير  ي�سحك 
ولدي."

"ال �سيء ياعم �لحاج �أنا تعودت على �لمكان وفر�سة للتاأمل بعيد� عن 
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ْجل هنا خفيفة و�الأجانب نا�ص متح�سرون يتكلمون  �سجيج �لنا�ص، �لرِّ
بهم�ص ويم�سون على مهلهم، ال �سخب وال زعيق ي�ستمتعون بكل �سيء."

�سحك �لخفير بعدما بد� �أن كالمه كبير� على فهمه. في ذلك �لوقت 
�لن�ساء  بع�ص  يكلم  كان  �لمعبد،  "�سبري" يدخل  "نوح" �الأ�ستاذ  ر�أى 
في  و�ن�سجامه  معهن  كالمه  من  �سيء،  عن  منه  ي�ستف�سرن  �لو�قفات 
�لحديث عرَف �أن �سلته بهن قوية، خا�سة �لفتاة �ل�سقر�ء، طبيعة عمله 

تجعل له عالقات مع كثير من زو�ر �لمعبد �أجانب وم�سريين.

 ��ستد�رت �سيارة �سغيرة مخ�س�سة لنقل �ل�سياح لتركن في مكان وقوف 
�ل�سيار�ت ونزلت �مر�أة �سابة و�أخذت تهرول قادمة نحوهما ثم وجهت 
يا حاج،  "لو �سمحت  �أنها تعرفه  �لذي بد�  "نجاتي" �لخفير  لـ  كالمها 
�لكامير� ن�سيتها في �لمعبد ممكن �أجيبها"، �لليل ليَّل يا �أ�ستاذة �ل�سبح 
�أنا م�سافرة �الأق�سر مع �لفوج  "يا حاج  �إن �ساء �هلل ندور لك عليها"، 

�ل�سياحي و�لكامير� فيها حاجات مهمة"

ل "نوح" في �لحو�ر "�لمعبد �أُغلق وال يمكن دخوله �الآن، �سنبحث  تدخَّ
عنها في �ل�سباح و�سنر�سلها لك"

للكلمات  نطقه  وطريقة   - كالمه  قلة  رغم  �لف�سحى-  لغته  �أعجبتها 
ومخارج حروفه، ��ستح�سنت فكرته و�أخرجت من حقيبتها ورقة وبقلم 
�الأق�سر وبجو�ره رقم هاتفها  �لفندق في  ��سم  باالإنجليزية  حبر كتبت 
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وناولتها له، �لتقط �لورقة ونظر فيها و�بت�سم هاًز� ر�أ�سه بالمو�فقة ثم 
تكتب  �أن  ن�سيت  لكنها  له،  و�سالم  �سكر  تحية  بيدها  ولوَّحت  �بت�سمْت 

��سمها "ح�سرتك ؟"،

- "هناء".

�أخرج هاتفه �لمحمول و�سجل رقمها في هاتفه با�سم "هناء �الأق�سر" 
وفي �لمعلومات كتب ��سم �لفندق.

ثم  �لكامير�  عن  ليبحثا  �ل�سباح  في  غد�  �سياأتي  �أنه  �لخفير  مع  �تفق 
بالرحيل  يهم  �أن  وقبل  ل�ساحبتها  �لكامير�  ت�سل  طريقة  على  يتفقان 

تدخل �الأ�ستاذ "�سبري":

- تعرف �ل�ست هناء يا "نوح"؟

لم يرد "نوح" �لذي فوجئ بال�سوؤ�ل، فرد "نجاتي": تاني �أو تالت مرة 
تيجي يا بيه، لكن كل مرة تديني فلو�ص كتير، �هلل يكرمها وجهها �سمح"

   �سمع "نوح" كلمة وجهها و�هتزت رمو�سه في �ختالج وتذكر نظرتها، 
كان د�ئما على موعد مع �لوجوه �لجميلة وت�ساءل وهو يغادر �لمعبد تحت 

�أ�سو�ء �ل�سارع �لخافتة "لماذ� يطاردنا �لجمال �أينما ذهبنا؟"

ونطق �ل�ساكن بد�خله:

�لجمال  خلقت  هل  رب  يا  �لد�ئم.  �لحقيقي  �لجمال  عن  "لُن�سغل 
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لتعذبنا به؟"

يجد  لم  مْن  حيرة  وجاوبته  نف�سه،  في  غائر  عمق  من  �ل�سمت  وجاءه 
جو�ًبا لما ي�سطرع في د�خله من �أ�سئلة، لكن ذكرى �لمر�سدة �ل�سياحية 
"هناء" جعلت �ُسحب تفكيره تنق�سع لتر�سم ب�سمة خفيفة رف لها قلبه، 
�لتفكير  لحبال  نف�سه  ُي�سلم  لم  غريبة،  بحيرة  ممزوجة  فرحة  لكنها 
عينه  و�أطلق  للمنزل  عاد  تموت،  �أن  وتود  تولدت،  �لتي  �لب�سمة  تخنق 
في �لكتب �لتي تتكلم عن �لمعبد، �أخرجها من �لحقيبة وو�سعها بجو�ر 
�أن  همه  كان  �لنهار،  طيلة  �لمعبد  في  وهو  كتبها،  �لتي  �لورقات  بع�ص 
يمزج بين ما يقر�أ ويح�سه، وهو يعاي�ص �لمكان هناك، �رتفاع �ل�سم�ص 
�لخارجية  �لجدر�ن  على  �لظالل  �رت�سام  ورقتها،  حدتها  و�نك�سارها، 
للمعبد، ون�سمات ما قبل �لغروب و�لرمال �ل�ساخنة �لتي تم�ص يده، وهو 
يتح�س�سها وي�ستعذب نعومتها ودفئها، لم ي�سجل �إال ب�سعة �أ�سطر في كل 
�لليل  كان  �لمن�سقة،  غير  �لر�سومات  وبع�ص  و��سح  غير  بخط  �سفحة 
يوغل في �لظالم و�لنافذة تر�سل رياح �لخريف �لمارقة من بين �لنخيل 
�سلفتيها  �أحــد  تارًكا  �لنافذة  فاأغلق  قام  لمنزلة،  �لمتاخمة  ــزروع  و�ل

مو�ربا حتى تت�سلل بع�ص �لن�سمات لترطب جوَّ �لغرفة.

كانت  "�سبري"،  �الأ�ستاذ  مع  ق�ساها  �ساعة  حو�لي  وفي  �ل�سباح،  في 
"نوح" في حياء �إن كانت له عالقة  �ل�سد�قة بينهما ت�سمح باأن ي�ساأله 
بهناء، �أجابه "�سبري" باأن ق�سة حب جمعت قلبيهما، لكن �لحب فتر مع 
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�الأيام، �أخبره �أي�سا �أنه �سيقوم بالذهاب لالأق�سر الإعطائها �لكامير�، 
فر�سة جيدة، الإعادة �لمياه لمجاريها، ترك "نوح" �لمقهى بعدما �أعطى 
�لنادل ح�سابه، وترك "�سبري" وحده، عبر �ل�سارع و�رتقى �لر�سيف، 
�أن  �لمفتر�ص  "كان من  �الأفكار  ر�أ�سه تدور  �الأ�سجار وفي  �سار في ظل 

يذهب للمعبد �الآن ويح�سر كامير� �لمر�سدة �ل�سياحية و.....

ر فيها طول �لليل، كان في حاجة �إلى �مر�أة، �أو �إلى   �سغله جمالها وفكَّ
حب يق�سف بحب "�أ�سماء"، نف�ص عن ر�أ�سه تلك �الأفكار عندما د�همته 
�لمدر�سة،  من  �لخارجات  �لكحلي  �لرد�ء  �لمرتديات  �لفتيات  �أ�سر�ب 
�بتعد عنهن كي يتمكن من �لروؤية، �أحدَّ �لب�سر حتى وقعت عيناه عليها 
ج�سد  حول  �لملتفة  �لكحلية  �ل�سترة  �ساحباتها،  و�سط  تت�ساحك  وهي 
لي�ص نحيفا وال ممتلًئا، محبوكة بعناية لتظهر تنا�سق �لج�سد �لميَّا�ص، 
اجا بالبيا�ص، تخطر  على �لر�أ�ص تلتف طرحة بي�ساء ويظهر �لوجه وهَّ
�ساقاها في بنطال، وفي �لقدمين ي�سكن حذ�ء مطاطي، لونه رمادي، 

ذ�بت و�سط �الألو�ن �لكحلية. هل هذه حقا �أخت "�أ�سماء" �ل�سغيرة؟ 

 .... مع  ومــرة  "�أ�سماء"  مع  مــرة  �أخـــرى؟  مــرة  �لماأ�ساة  تعيد  هل  �آه 
نف�سها،  و�البت�سامة  �لوجه  هو  نف�سه  �لوجه  ��سمها؟،  يكون  ماذ�  ترى 
و��سطفاف �الأ�سنان في تنا�سق، مالمحها لي�ست غريبة عنها كاأنها هي، 
بنظر�ته  يطارد  ثالثيني  �ساب  �أنه  على  �إال  له  تلتفت  ولن  تجهله  لكنها 

�لخجلى بنات �سغير�ت خارجات من مد�ر�سهن.
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يحكي "�سبري" لـ "نوح" كيف تم دفن �أبيه، من غير روؤيته، وكيف تنكد 
له  �سيقول  "هناء"،  طلق  بعدما  ظهرها،  له  �لدنيا  و�أد�رت  �لحظ،  له 
�لحب  �لعالقة عند حدود  تقف  لم  تزوجتها،  فاأنت  "نوح" :"على هذ� 
فقط"،  يتعجب "نوح" وهو ير�سف �ل�ساي هل تزوجت "هناء" لتطلقها.

�أبي" ماأ�ساة  بعد  وطلقتها  "تزوجتها 

كانت عينا "نوح" تتو�سل �إليه �أن يحكي عن تلك �لماأ�ساة �لتي تجعل �بنا 
ر "نوح" بما  يحرق قبر �أبيه، ينظر بعيد� ثم يحكي في حزن حكاية ُتذكِّ

حدث يوما ولن ين�ساه.

كان خلف �لنع�ص ي�سير ع�سرة رجال ال يزيدون عن ذلك، ببدل �أنيقة، 
تنتظرهم �سيارة فارهة، ر�بطات �لعنق تكاد تخنقهم، جاء �سيخ معمم 
ي�سع �لنور من وجهه، حليق �لوجه، قر�أ ب�سوت ندي ب�سع �آيات ثم ذهب 
كان  �ساب  د�ص  قبره،  جوف  في  �ساحبهم  و�رو�  بعدما  �لم�سيعين  مع 
اد، وطبق ورقة و�أعطاها  يتبعهم ومعه حقيبة �سود�ء نقود� في يدي �للحَّ
لو�لد "نوح"، وكي�ص بال�ستيكي، د�رت محركات �ل�سيارة، �أثارت �لغبار 

و�لتمَّ �لجمع و�ختفى و�سط عا�سفة �لغبار.

هتف "�أبو عزيز":

- كاأنهم تخل�سو� منه و�رتاحو�.

- �لجماعة دول ال يعرفون �لحزن.
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- �لحزن للفقر�ء ب�ص.

- �سوف �إيه �للي في �لكي�ص.

- �إيه؟

- مجموعة من �لم�ساحف.

- �سدق �للي قال "ال ي�سير في جنازتك �إال �للي يحبك"

- �أهم �أدو� �لو�جب وعملو� �للي عليهم.

�سُيحدث "�سبري" "نوح" عن �لمخطوط �لذي طارد �الأب ودفع به �إلى 
�البن، �لذي توهم �أنه ُدفن معه، �لمخطوط �سي�سير ماآله �إلى "نوح"، 

هذ� ما �أخبره به "�سبري".

دفن  تم  كيف  نوح" وي�سائله  "�أبو  وجه  في  يثور  رجل  �أيــام  بعد  �سياأتي 
�أباه، يهدئه "�أبو نوح" ويقول له: "كل حي �سيدفن يا بني، �هد�أ"، يلطم 

�ل�ساب �لحائط بكفه، ويذهب وعيناه تطق �سر�ر�.  

�لمخطوط." لعنة  تتو�رى  �سبري،  �أبي  "بمدفن 

ق"، ويقول له: "هذ� �ل�ساب ُغدر به، �سمعُت  يحكي "�أبو نوح" لـ "ِم�سدَّ
هكذ�  �لمير�ث،  من  حرمه  �أبــاه  �أن  ويبدو  بعيد  بلد  في  يقيم  حكايته، 
قالو�، �لنا�ص تحكي كاأنها تملك مفاتيح �لحقيقة، �لرجل لم يع�ص بيننا 
�الأنيقة بكل حفاوة  �إلى هنا ببدلهم  �أهله لما مات وجلبوه  �أبد�، تذكره 
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ليرتاحو� ويريحوه."

في  �للعنة  �الأزمان،  عبر  و�نتقاله  �لمخطوط  ل�سر  ي�سل  لم  نوح،  "�أبو 
�لقبر، وترياق �سبري، نوح، وعذ�بهما قريب بعيد لمن يعي"

�سعد  فيه،  يقيم  �لــذي  �لفندق  �إلــى  �تجه  �لعا�سمة،  �إلــى  �ل�ساب  عاد 
بعينين  و�جهته  زوجته،  مع  حجزه  �لــذي  �لجناح  بــاب  طــرق  َرَج،  �لــــَدّ
مالأهما �لنعا�ص، كانت م�ستيقظة لتوها، نقر باب �لحجرة كاأنه ي�ستاأذن 
، و�سع كفيه على وجهها، قال لها �رفعي �سترتك الأعلى، رفعتها ده�سة، 
ر�أ�سه، حركها  �أنفه في بطنها، رجرج  ُبحمرة، د�صَّ  ا م�سوًبا  بيا�سً ر�أى 
كاأنما يريد �أن يدفن ر�أ�سه في رمال بطنها، �سالت دموعه حول �سرتها، 
قب�ص على خ�سرها، و�أ�سبلت عيناه كل ما فيهما من دمع، �آوى �إلى �سرير 
ح�سنها وحكى لها فلم تفهم �أو تعي ما يق�سد، لكنها ظلت ت�ستمع له."

ل�سم "نوح" �لحكايتين، مع حكاية ثالثة يتد�ولها �أهل �لقرية، عن �لذي 
يترك قريته ويتزوج من �مر�أة غريبة، ي�ستحق ما حدث له والأبيه، هذ� 

�إن كان �سادقا في �الأ�سا�ص، وكان كل ذلك تخر�سات ال فائدة منها.

�لكامير�  �أخذ  هل  �لمقهى،  "�سبري" على  ترك  "نوح" بعدما  يدر  لم 
و�سافر �إلى �الأق�سر وتقابل مع "هناء" و�أعادها مرة �أخرى زوجة له؟، 
�ساأل عنه في مقر عمله �أخبروه �أنه �أخذ �إجازة بدون ر�تب، لم يجد جو�با 
عند "نجاتي" �لخفير �لذي قال له: "�إن �الأ�ستاذ "�سبري" حاله متقلب، 
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ولوال عزوة عائلته في �لقرية لقتلناه، كيف يحرق قبر �أبيه؟!، لوالك �أنت 
و�أبوك الأحرق جميع �لموتى، �لرجل �أع�سابه تعبانه، �أو مري�ص نف�سًيا."

 "نوح" كان يعرف ماأ�ساة "�سبري"، �لمخطوط هو �لذي دفعه لكل ذلك، 
لكنه قر�أ �لمخطوط كثير� ولم يجد فيه �سيئا يدفعه لفعل ما فعل، �أ�سيب 
"نوح" نف�سه بلعنة من هذ� �لمخطوط لكن ما حدث له مختلف تماما 
�ختفاء  "نوح"،  غير  �ل�سر  يعرف هذ�  �أحد  ال  "�سبري"،  لـ  عما حدث 
ي�ستطع  لم  ومتاهة  ماأ�ساة  في  وو�سعه  �ل�سر،  عظم  من  "�سبري" ز�د 

�لتخل�ص من فخاخها.
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اللعنة تقترب يا نوح

بدت حياة "نوح" مق�سمة بين �لمعبد و�لمقابر بجو�ر �أبيه ثم �لتاأمل في 
وجه �الأب �لعجوز �لذي غزت �الأخاديد وجهه، وغار بريق عينيه وغلفتهما 
طبقة من �ل�سباب �ل�سفيف، يغر�ص "كنكة" �سود�ء في جمر�ت م�ستعلة 
يلقي �ل�ساي على �لماء قبل غليانه ثم يبد�أ برفعها وتحريكها ثم ُي�سكنها 
بتفل  ويختلط  �الأ�سفر  �لزبد  ويعلو  �ل�ساي  يفور  �لجمر�ت،  �أخرى  مرة 
�لخا�ص، كوب قديم زجاجي  كوبه  ي�سبه في  "�لكنكة"،  يرفع  �ل�ساي، 
منقو�ص عليه ورد �أحمر يبرق �لكوب كلما دعكه ب�سلك �لماعون �لمغمور 
بالُمنظف ثم ُيخرج من قلب �لنار �لم�ستعلة قطعتين من �لفحم �لمتوهج 
وي�سعهما �أعلى حجر "�لجوزة" �لمملوء بالمع�سل، ي�سع عود �لغاب بين 
�لذي ي�سعد ر�محا نحو فمه من�سكًبا  �لدخان  ويبد�أ في �سحب  �سفتيه 
في  �لماء  لقرقرة  م�ستمًعا  هدوء  في  �لدخان  زفر�ت  ينفخ  �سدره،  في 

�لقارورة �لنحا�سية �لمغرو�سة في �لتر�ب كي ال ت�سقط من بين يديه. 
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  غر�ص "نوح" نظرته في �لفحم �لمتقد وتحركت �أنامله فاأغلقت عينيه 
�أح�ص �أن قلبه م�ستعل مثل جمر�ت �لفحم، �لنار تاأكل �أح�ساءه، ت�ساءل 
يتكلم  �لوقت ال  �أغلب  �أبوه �سامت  ُحرقة روحه؟  تغادره  في حيرة متى 
�أ�سعل  �لذي  �لرجل  ب�سرِّ  �أبوه  �أ�سرَّ  ق"، هل  "ِم�سدَّ �إذ� جاء �سديقه  �إال 
�لمقبرة؟، لماذ� تبدو مالمح �أبيه �ساكنة ال حر�ك فيها، كاأنه ي�ستمرئ 
�لتي تزد�د  �الأخاديد  يتاأمل  �لتي تعبث بق�سمات وجهه؟  �لزمن  فر�ساة 
ئة �للحم تحتها، ي�سعل بحرقة ثم  عمقا وتموجا، �لعظام �لتي تبرز ُمخبِّ

يب�سق مخاطا تخترقه خيوط دماء رفيعة.

ق"، يقوم بفتح باب  ي�سحب �الأب َنَف�سا بعد �آخر منتظًر� مجيء "ِم�سدَّ
وهو  موعدها،  غير  في  للزيارة  �أحد  لمجيء  تح�سًبا  �لرئي�سي  �لقر�فة 
غالبا ما يكون يوم �لخمي�ص، يتلقى في ذلك �ليوم ِهبات كثيرة يتعي�ص 
عليها هو و�أ�سرته، زيار�ت من �أنا�ص �أثرياء، يقوم باإر�سالها �إلى �لبيت 
يهتم  بارتياح،  يقبلها  نقوًد�،  �لز�ئرين  �أحد  يعطيه  �أحيانا  "نوح"،  مع 
�لمزروع بجو�رها، يم�سح  �ل�سبار  ب�سقي  �لف�ساقي، يقوم  بالمرور على 
قبور  �سو�هد  يرو�  �أن  �لنا�ص  يحب  �ل�سو�هد،  على  من  �لعالق  �لتر�ب 
موتاهم و��سحة، تبدو �الآيات �لقر�آنية جلية، محفورة في �لرخام بعناية 
�ل�سو�هد  بع�ص   ، �لوفاة،  تاريخ  تحته  �لعائلة  و��سم  �لميت  ��سم  ودقة، 
مكتوبة بخط �ليد، ي�ستوقفه د�ئًما �ساهد �لقبر �لمكتوب منذ زمن عليه 
" كل من عليها فان"، قبر قديم لم ُيفتح منذ مجيئه �إلى هنا، تقريبا 
من خم�سين عاما �أو يزيد، بحث كثير� عن ��سم ل�ساحب هذ� �لقبر فلم 
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يجد، دقق �لنظر في �ل�ساهد، ربما يكون مكتوبا بخط رفيع غير و��سح 
�أو بهت مع �لزمن، لكن ال �سيء غير هذه �الآية، لم يزر هذ� �لقبر �أحد 
�أكثر  يبعد  ال  و�لذي  له،  �لمجاور  �لقبر  لزيارة  ياأتون  �لذين  حتى  �أبد� 
يدفنون  �إنهم  له  قالو�  �لقبر،  �أ�سحاب  من  يعرفون  ال  �أمتار  ثالثة  من 
موتاهم وياأتون لزيارة �لقبر، لكن لم يرو� وال مرة و�حدة �سخ�سا يقر�أ 
�لفاتحة �أو يقف متاأمال �أو باكيا، ورغم تو�لي �ل�سنين �لتي ربما تزيد عن 
�الأزرق  �لحو�ئط  بطالء  �لمكتوبة  �لكتابة  �أن  �إال  نوح" نف�سه  "�أبو  عمر 
يعرف  �لفاتحة،  لــه  يــقــر�أ  عليه  يمر  وهــو  نوح"،  "�أبو  كــان  تنمح،  لــم 
�النتظار،  ملو�  بالتاأكيد قد  �أحد،  يتذكرهم  يعد  ولم  ُن�ُسو�،  �ساكنيه  �أن 
فوهة  من  فمه  ب  قرَّ مرًة   الأني�ص،  ي�ستاقون  و�لوح�سة،  �لحنين  و�أكلهم 
�لقبر �لمبني بالطوب �للبن، و�لمهدمة حو�فه، ردد �آيات �سورة �لفاتحة، 
و�سع �أذنه على �سطح �لقبر، �أ�سغي جيد� كي ي�سمع �أنيًنا �أو تاأوًها، ربما 
ند�ء يخرق �لحجب وي�سل الأذنيه يخبره ب�سخ�ص ي�ستاق �أ�سحاب �لقبر 
لزيارته، كررها كثير� لكن ال جدوى، يبدو �أن �لموتى �أ�سابهم �لخر�ص، 
لي�ص كلهم، فكثير� ما �سمع �سر�خا في جنح �لليل ياأتي منبعًثا من جوف 
قبر، كاأن �مر�أة ت�سرخ منادية طفلها، كانت كل ليلة ت�سرخ وتنادي حتى 
�أقلقته، فلم ينم، مرت �الأيام �إلى �أن �أتى "�أبو �سيف ح�سانين" يخبره 
باأنه �سيفتح �لقبر �لذي دفنو� فيه �لمر�أة منذ �أيام، ولما �ساأله عن �ل�سبب 
�أجاب على �لفور ببرود "مات طفلها �لر�سيع وهندفنه بجو�ر �أمه". منذ 
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�أن �سكن �لطفل بجو�ر �أمه غاب �ل�سر�خ، حلَّ هدوء موح�ص، لم يتمكن 
من �لنوم في �أول ليلة من غياب �ل�سوت، كاأنه ��ستاأن�ص �ل�سوت �أو �أنه 
وهي  يتخيلها  �الأم،  في  يفكر  وهو  نام  �لتالية،  �لليلة  في  ينتظره،  كان 

ت�سم �بنها َفرحة به.

�لُقما�سي ر�ح يم�سح عينيه �لتي ي�سح منهما ماء رقيق، ي�سعر  بمنديله 
�أ�سبحتا تلمعان  بعدها بحرقة في جفنه، بمرور �الأيام و�إهماله لعينيه 
و�بنه  �سديقه  لن�سيحة  ي�ستمع  لم  عليه،  ُم�سلًطا  �سوًء�  يعك�ص  كزجاج 
�للذين �أ�سر� على ��سطحابه �إلى �لطبيب، كرر� و�ألحا كثير�، كان رده 
�أنه لي�ص بحاجة �إلى �لنظر كثيًر� هو لن يذ�كر �أو "يل�سم �الإبرة"، قالها 
وهو ي�سحك، لكن حرقة عينيه كانت توؤلمه فيقطر قطرتين في جفنيه 
بالر�حة،  �لحرقة ويح�ص  "نوح"، تهد�أ  له  �لتي جلبها  �لقطرة  من تلك 
في  �ل�ساكن  و�لو�سخ  بالتر�ب،  د�ئما  �لملوثة  بيده  عينيه  َحّك  يتجنب 

�أظافره. 

على  تعود  قد  كان  مبكًر�،  نومه  من  "نوح"  ��ستيقظ  �لجمعة  يوم  في 
يخرج  لم  �لبيت،  في  �لوقت  �أغلب  م�سى  �لوقت  ذلك  في  �ال�ستيقاظ 
في  ينظر  �أن  ي�ستطع  لم  عاد،  ثم  �لقر�فة  في  الأبيه  �لفطور  ليحمل  �إال 
�لكتاب، كان يقلبه في حين كان عقله يجلب له مئات �ل�سور �لتي تعذبه، 
ر�آها وهي تنظر �إليه ثم تغ�ص طرفها لما نظر �إليها، بد�أت �سورتها تلك 
تذهب وتجيء وكلما جاءت �أح�ص با�ستعال �لنار كاأنها تنفث فيها فتتقد، 
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وكاد ي�سرخ من �الألم �لذي ينحر روحه.

ما من �أحٍد ي�سكو له ما يعانيه، كتم �سره في باطنه، دفنه و�أهال عليه 
�لتر�ب وتحمل �لعذ�ب وحده. 

قبل �سالة �لجمعة ذهب للم�سجد ��ستمع لالإمام و�ل�سور تترى �أمامه.

ُم�سبحة  تتمايل  و�أور�قها  �الأ�سجار  �أغ�سان  يرق�ص،  �لنخيل  "جريد 
لكنها  �لعباد،  قلوب  على  يتجلى  و�هلل  ر�أ�ــســه  ح  ُيــطــوِّ ــدور،  ي �لكل  هلل، 
تاأبى �لخ�سوع وتنكر �لذين ين�سحقون تحت رحمته- �سبحانه- فتتمايل 

روؤو�سهم وتنحني جباههم ويلهجون بالذكر وترديد �الأور�د."

�سمع من �الإمام كالما كثير�، ولم ي�سمع منه �إال �لقليل، غادر �لم�سجد 
ولم يجد �أمامه �إال ح�سرة �لذكر �لتي تقام بعد �ل�سالة كل يوم جمعة، 
عقله  كان  باالرتباك،  و�سعر  �الأذكــار  كتاب  و�لتقط  �لحلقة  في  جل�ص 
يردد،  وبــد�أ  �الأذكــار  بــد�أت  موجعة،  دقــات  بعنف  يعزف  وقلبه  ُم�ستًتا 
همومه،  �لوقت  مع  ون�سي  �لذكر،  ُلجة  في  غــرق  ويعلو،  يعلو  �ل�سوت 
�سبكو�  �لرجال،  قام  �الأذكــار،  كتيب  منه  ي�سحب  ورجل  �إال  يلتفت  ولم 
ثم  �لمد�ئح  يرددون  وهم  يهزون جذوعهم،  متحلقين،  وظلو�  �أيديهم، 
بد�أ �لتمايل، و�أخذت تندلق من �سدره �لمكبو�ص بالهموم زفر�ت �لحرقة 
�أحًد� على �سر قلبه، تز�يد  ُيطلع  �أن  �أنه لم يرد  و�الألــم، كاد يبكي لوال 
على  �لحلوى  بتوزيع  رجل  وبد�أ  جل�سو�  حتى  تخفت  �الأ�سو�ت  �لتمايل، 
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�لمتحلقين ثم �نتهى �لذكر وبد�أت �لد�ئرة بتقبيل يد �ل�سيخ ثم �لت�سليم 
�سافح  بعدما  �لم�سجد  وخرج من  �لبع�ص،  بع�سهم  يد  تقبيل  ومحاولة 
�لجميع ود�همته �لرياح �لتي تحمل �الأتربة، �لخريف يقظ ويطلق �آهاته 
�لز�ئرين  بع�ص  وكان  �لقر�فة،  �إلى  �لموؤدي  �لطريق  �سلك  وجهه،  في 
حيث  �إلى  وو�سل  جالبيبهم،  يخبط  و�لهو�ء  �سيقانهم  يجرون  عائدين 
يجل�ص �أبوه ور�أى �مر�أة �سابة تت�سح بال�سو�د خارجة من �لباب �لحديدي 

وبين يديها طفل ر�سيع ي�سرخ ب�سدة، وكان ��سمها غادة.
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حكاية بنت اسمها غادة

�إلى �لمدينة هي و�سديقة لها ل�سر�ء بع�ص  �ختفت فجاأة بعدما ذهبت 
محل  عند  �نتظرتها  �لتي  "غادة"،  بــدون  �ل�سديقة  عــادت  �الأ�سياء، 
ذهبتا  كلما  منه  مالب�سهما  �سر�ء  -غالًبا-  �عتادتا   �لــذي  �لمالب�ص 
�لزير  من  مــاء  كــوب  لت�سرب  �ستذهب  �إنها  "غادة"  قالت  للمدينة، 
�لقريب، غابت كثير�، قلقْت �سديقُتها عليها فذهبت �إليها، لم تجدها 
عند �لزير، رجعت للمحل �ساألت عنها �لعاملين فيه، قالو� �إنها لم تاأت 
منذ غادرت، �نتظرتها لوقت طويل، ثم عادت �إلى �لقرية؛ لتخبر �أباها 
�لثاني،  �ليوم  في  تعود،  ربما  �ليوم،  النتهاء  �نتظرو�  بما حدث،  و�أمها 
�أبلغ �أبوها �ل�سرطة بغيابها، بعد يومين �آخرين من �النتظار دون جدوى، 
و�إن  �بنته عندهم في �لحفظ و�ل�سون  �أن  �أبلغته  باأبيها �مر�أة  �ت�سلْت 
كان يريد روؤيتها مرة �أخرى عليه �أن يدفع خم�سين �ألف جنيه، لم يجبها 
"�أبو غادة"، و�سع �سماعة �لهاتف وجل�ص، لم يدر هل يبكي �أم ي�سحك؟ 
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من �أين ياأتي بهذ� �لمبلغ �لكبير، لو كان �بنه �لذي ُخطف ما �ساأل عنه 
فولولْت،  �أمها  �أخبر  مز�جه،  فتعكر  �ل�سرف،  فكرة  نغزته  بنت،  لكنها 
�لم�ستعطف،  بلهجة  عليها  فرد  �لهاتف  جر�ص  دق  �آخــر،  يوما  �نتظر 
�أخبرها �أنه ال يملك خم�سين جنيها يدفعها، �أغلقت �لهاتف، مر يومان 
�آخر�ن، تاأكدت �لمر�أة وع�سابتها �أن �ل�سيد �لذي ح�سلت عليه غير ذي 
جدوى، �أطلقو� �سر�حها، جاءت "غادة" �إلى بيتهم في منت�سف �لليل، 
�أخذتها من يدها بدون �سالم وال كالم  �أمها   ، �أبيها  �رتمت في ح�سن 
�إلى �لحجرة �لد�خلية، رفعت جيبتها �لمت�سخة الأعلى، �سحبت �سرو�لها 
�لد�خلي الأ�سفل، طلت في مكان عفتها، عندما ر�أت جروح خفيفة على 
جو�نب ُثقبها، تح�س�سته بباطن كفها، تركتها ت�ستر ُعريها، ور�حت تلطم 

وجهها حتى تورم، دخل �الأب يجري، �ساألها عما جرى، �أجابته:

- غادة مبقت�ص بنت بنوت.

طاأطاأ �لرجل ر�أ�سه في حين غادرت �لبنت �لحجرة وخرجْت، لم يكن 
يبدو عليها �أنها ُ�غت�سبت �أو �أكرهت على �لفعل، وجهها ر�ئق، وعجيزتها 

�متالأت قليال.

�أهطَل  فكر �الأب في مد�و�ة �لخرق �لذي �سق ثوب �سرفه، �ختار �ساًبا 
يعمل عنده في ور�سة �لنجارة، �أخذه على �نفر�د، �أمره �أن ينزل �سرو�له، 
َدلَدَل �ل�ساب �سفته �ل�سفلى، ونظر نظرة بلهاء، فك �لمعلم �أز�ر �لبنطال، 
�سحبه الأ�سفل ومعه �ل�سرو�ل، بد� ع�سوه طويال مرخًيا، دعكه بيده فبد�أ 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



69

يتمدد بين �أ�سابعه، رفع �لبنطلون وقال له في هدوء:

-ِلْم هدومك.

قال �ل�ساب وهو يد�ري عورته:

- خير يا َمعلم؟

- تتزوج "غادة"؟

بالهة  في  لعابه،  و�سال  "عالء" ع�سوه  "�ل�سو�ستة" تح�س�ص  يغلق  وهو 
فظهر  �لعليا  باأ�سنانه  ق�سمها  �لمتدلية،  �ل�سفلى  �سفته  يــد�ري  �أخــذ 

"وماُله" هائج  �نفعال  في  ردَّ  جحره،  من  تًو�  خارج  كاأرنب  بُّه"،  "�سَ

"عالء"  لـ  لُتزف  "غادة" تجهزت  �أُِعــد،  قد  �سيء  كل  كان  �أ�سبوع  بعد 
�ق�سعر  تاأكد من ذلك،  بنف�سه  �أبوها  �أنه رجل،  �أمها  �أخبرتها  �الأهطل، 
ج�سد �لبنت وهي تتذكر لحظة �الختر�ق �الأول، �الألم �لذي �أعقبه لذة، 
�أخبرتها،  كما  "نمرة"  �ساحبة  �الآن  الأ�سبحت  �لمر�أة  مع  ��ستمرت  لو 
ح�ساب  على  ونومتها  و�سربها  �أكلها  غير  �لليلة  في  جنيًها  ع�سرون 
"�لِمعلمة"، لكنه في �الآخر بغاء، �سنك �لعي�ص مع �أبيها �لنجار �أف�سل 
من �الختر�ق �ليومي �لذي �سي�سحقها كذبابة ميتة، ُيْجهز عليها كل ليلة، 
�أثناء خطفها حدث �الختر�ق مرتين ومرَّ �الأمر بدون "�سو�سرة" منها، 
وبهدوء غير متوقع، كاأنها كانت معتادة �العتالء كما علقت "�لِمعلمة" بعد 
م�ساهدتها �ال�ست�سالم �لكامل من �لبنت، لما علمت �لمر�أة وكانت هي 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



70

زعيمة �لع�سابة �أن و�لدها فقير ويعمل نجار� على باب �هلل، و�لبنت غير 
ر�غبة في �لعمل معهم، ولو �أرغموها �ستف�سحهم فور خروجها من باب 
بتها في جنح �لظالم، وعلى حدود قريتها �أطلقتها مع�سوبة  �ل�سقة، �سرَّ
ت على  �لعينين، في �لمو�قعة �لثانية و�لتي كانت مع �لمعلمة نف�سها ع�سَّ
�سفتيها وتو�سلت لها �أن تبقى معهم و�ستذوق �ل�سهد، �نقيادها ب�سال�سة 
�أنها  يظنون  جعلهم  للِمعلمة  و��ستجابتها  �الأولــى،  �لمرة  في  و��سترخاء 
بنت حر�م، وت�سلح للعمل معهم؛ لكن �لمعلمة بنظرة محترفة عرفت �أن 

�لبنت، �آخرها "ُركبة"، ولي�ص لها في �الحتر�ف و�لبغاء.
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العشُق يا نوح

�أتر�ك �أحببت "�أميرة" من قبل؟ هل رق قلبك بعدها لـ "ُهدى"؟ و�ُسغلت 
ليالَي بغيرها، كل و�حدة تاأتي، ت�سع ب�سمتها على قلبك ثم ترحل وكاأنها 
َيدفن  كما  �لق�س�ص  تلك  كل  دفنت  وجعا،  وال  عذ�با  وال  �ألما  تكن  لم 
�لتي  �لزهور  تلك  بين  من  قبورهم،  في  ين�سونهم  ثم  �لموتى  �الأحياُء 
و�سعتها على قبور ق�س�سهم نبتت زهرة ��سمها "�أ�سماء"، هل �أحببت 
�مر�أة  كل  لماذ�  �لقديمة؟  �لزهر�ت  ذهبت  و�أين  "نوح"؟  "�أ�سماء" يا 
عذ�با  ذقت  هل  �لتر�ب؟  ق�ستها  على  وتهيل  �سبقها  من  فتطمر  تاأتي 

مثلما ذقته مع "�أ�سماء"؟ 

تخطو  ر�آهــا،  "نوح" منذ  قلب  مالأ  �لــذي  �لنور  على  و"�أ�سماء" نافذة 
فيخفق قلبه، وتنك�سر نظرتها عندما تتقابل مع نظرته، غزت قلبه ور�ح 
�أنَّى  تطارده  و�بت�سامتها  باأجفانه،  ملت�سقة  و�سورتها  كله،  ليله  يــاأرق 

ذهب، ور�ح "نوح" يبحث عن ملجاأ من عينيها. 
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والأ�سماء عينان ع�سليتان �أنجبتا دمعتين يوم �أن �أخطاأها �لحظ فدخلت 
و�أنفقت  بها،  تحلم  عا�ست  �لتي  �لطب  كلية  من  بــدال  �ل�سيدلة  كلية 
في  "نوح" يتخبط  كــان  حين  في  و�الجــتــهــاد،  �لمذ�كرة  في  �الأوقـــات 
بعده  له  وتاأكد  �لقمة،  �أنكرته كليات  مجموع ال هو �سئيل وال هو كبير، 

�الأزلي عن محيط عينيها. 

ويوم ر�آها بعدما �نقطع عن روؤيتها �أ�سهر� عديدة، نب�ست نظرُتها قلبه 
وكان قد ت�سلى عنها، �أخذ ينخر �لحزن في قلبه وبد� كالغائب عن �لوعي، 
و�سهر في تلك �لليلة و�أ�سبل دموعه حتى �بتلت �لو�سادة، وفي �ل�سباح 
و�جهته �أمه د�معة وجمعت ج�سده بيَن ذر�عيها "يا "نوح" مزقت قلوبنا 
�أي �سيء مما قالته،  �أنكر كالمها فلم يتذكر  و�أنت تعوي طو�ل �لليل"، 
كانت تد�همه كو�بي�ص مزعجة طو�ل �لليل فيفر منها بال�سر�خ و�لنو�ح، 
�أن مجموعك م�ص كبير؟" ولم يكن  �لدنيا  نهاية  "هل هي  ت�ساأل  و�الأم 
و�لنار  �لذي يرعى في �سدره،  �لهم  �إز�لة  "نوح" �سيء غير  بال  ي�سغل 
�لمت�سربة تاأكل في �أح�سائه. ثم حمل "�سينية" �الإفطار وذهب �إلى �أبيه 
بعينين منطفئتين، �فتر�ست طبقة من �لهاالت �ل�سود�ء �أ�سفل �لجفنين.

 �أطلت �ل�سم�ُص من خلف �لجبل، في ��ستحياء تنظر ثم تبزغ رويد� رويد� 
�لحياَء  ُتق�سي  ثم  يحجبها  �لذي  �لجبل  برقع  طارحًة  الأعلى  وت�سعد 
ي�سبغ  م�ستدير  ُقر�ٌص  �لناظرين،  الأعين  جارحًة  اجًة  وهَّ فتبدو  تماما 
�لكوَن ب�سفرٍة ر�ئقٍة، تنام خيوُطها على �لجدر�ن فتهرب منعك�سًة على 
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طويال؛  غــاَب  كحبيٍب  ي�ستقبلها  لها،  �أح�سانه  �لكوُن  يفتح  �لجدر�ن، 
ا وتبدو حركُة �لكائناِت بعد  �ل�سم�ُص توقظ كو�مَن �لكوِن فيفزع منتف�سً
�سكون ليل طويل متثاقلة من غفوتها، �سرير �سيارة متهالكة تقاوم وعورة 
�لطريق وكاأنها ت�سير في مدق غير ممهد، تدفع نف�سها مخترقة غالف 
�لمن�ساوي"  �سديق  "محمد  �ل�سيخ  �سوت  �لرقر�ق،  �ل�سباحي  �لندى 
ين�ساب و�سط جلبة هيكل �ل�سيارة فيك�سر حدة �ل�سياح �لموؤذي، �لكون 
�ل�سباحي  �ل�سوء  لدفقة  خا�سرون  حتما  و�لنائمون  رقدته،  من  يهبُّ 
�لوليد، �أن تخ�سر �سماع �سوت �له�سي�ص �لذي يغادر �ل�سكون فيلتئم في 

ُلحمة �لمخلوقات.

�ل�سباح  تو��سيح  تن�ساب  �لكريم  �لقر�آن  �إذ�عة  من  �سباحا،  �لثامنة    
�بتد�ء  �لمذيع  فيعلن  �ل�ساعة  تدق  �ل�ساعة،  �إ�سار�ت �سبط  �إعالن  قبل 

�لتالوة:

َعَلى  َو�أَ�ْسَهَدُهْم  َتُهْم  يَّ ُذرِّ ُظُهوِرِهْم  ِمن  �آَدَم  َبِني  ِمن  َربَُّك  �أََخَذ  "َو�إِْذ 
ا  ُكنَّ ا  �إِنَّ �ْلِقَياَمِة  َيْوَم  َتُقوُلوْ�  �أَن  �َسِهْدَنا  َبَلى  َقاُلوْ�  ُكْم  ِبَربِّ َل�ْسُت  �أَ �أَنُف�ِسِهْم 

َعْن َهَذ� َغاِفِليَن"

�نتقى  "�لجوزة" له،  "نوح" يعد  �أخذ  �الإفطار  يتناول  �الأب  وبينما كان 
فة" و�لياب�سة  عدة قطع من �لفحم وو�سعهما بين �أعو�د �لذرة "�لمق�سَّ
و�أ�سعل �لنار فيها و�أخذ ينفخ حتى �سرحت �لنار ت�سعى في قطعتي �لفحم 
ولما ن�سجتا محمرتين، متوهجتين، �لتقطهما بالما�سك وو�سعهما فوق 
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من �لزير، �أطال �لنظر للفحم "�لمطقطق" فوق �لحجر، نظر فلم يجد 
�لدخان بقوة،  �لغاب من فمه و�سحب  �أمامه، ومد يده وقرب عود  �أباه 
ت عيناه ثم دمعتا، في ذلك �ليوم �لذي لم يغادر ذ�كرة "نوح"  حتى �حمرَّ

رغم مرور �ل�سنو�ت عليه ��ستاأذن و�لده في �لذهاب لمكتب �لتن�سيق.

***
�لخريُف  بقوٍة،  ت�سرُب  باالأتربِة،  ُم�سبعٌة  قا�سيٌة  رياٌح  �لنافذَة  ُتد�هُم 
وتقهُرنا  تقلباُته،  َتْدَهُمَنا  وجوهنا،  في  �آهاِته  ُيطلُق  ن�ساٍط  في  َيقٌظ، 
�ل�ستاء،  بهلَِّة  فُت�سعر  �لبناياِت  بين  مارقًة  �لبرِد  ل�سعاُت  تت�سلُل  �أنــو�وؤه، 
�لقلِب  على  ُيقّطُر  نافخِه  قلُب  مجروٌح  ــاٌي  ون حزينٌة،  نغمٌة  و�ل�ستاء 
�أوتاده  �لنا�سِب  �لحزِن  بطول  طويلٌة  لياليه  �ل�سجى،  قطر�ِت  �لمحزوِن 

في �أروقِة �لروِح

اب لنا فاإنها تربت بيد �لحنان علينا  �لحياُة مثلما ت�سحذ �سكين �لق�سَّ
ق�سم  و�ختار  �الآد�ب،  كلية  في  �الأربعة  "نوح" �ل�سنو�ت  م�سى  �أحيانا، 
ن�سحه  بالمعبد  �ل�سياحي  �الإر�ساد  في  �لعاملين  �أحد  �أن  رغم  �لتاريخ 
�إليها  �لنظر  يمعن  د�ئما  عينيه  �أمام  �الآثار  كانت  �الآثــار،  ق�سم  بدخول 
ل�ساعات طو�ل و�متدت رحالته جنوبا و�سماال وطالع �لكثير من �لكتب 
�لتي �أعطاها له �لمر�سد �ل�سياحي، �أحبت عينه �لحجر بينما ر�ح عقله 
"مو�سوعة  �نتهى من قر�ءة  �أن  �لتاريخ، ويوم  يمرح بين �سفحات كتب 
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م�سر �لقديمة ل�سليم ح�سن" قال لنف�سه �أنا �الآن �أتفوق على "�أ�سماء" 
"�أ�سماء" "نوح"  تتزوج  �أن  يمكن  هل  �لعلمية،  �لدرجة  في  �أُقاربها  �أو 
�بن حار�ص �لقر�فة؟! هل ترتبط ب�سخ�ص يعي�ص في �لما�سي في حين 
وفي  للجبرتي  يقر�أ  بالليل  تاريخ،  مدر�ص  عن  يخرج  لن  �لم�ستقبل  �أنَّ 

�ل�سباح يعلم �ل�سبية مبادئ �لتاريخ �لمغلوط.

  طعنت "�أ�سماء" قلبه فانفجرت كتلة من �لدم، وظل �لقلب ينزف حتى 
�لقلب  ت مدخل  و�َسدَّ �لمتجمدة  �لدماء  تكونت طبقة من  �لدُم،  تجلط 
فلم تدخل فتاة �أخرى، �سنو�ت �لجامعة ق�ساها دون �أن تجرح نظرُة فتاٍة 
قلبه، كان مح�سنا �سد �لحب، يح�ص بثقل في قلبه كاأنَّ �سريًحا للحب 

ُبنى فيه �أما عيناه فكانتا ماأتَم حزٍن و�سلوعه مندبة لالأوجاع.

�سدره،  على  بها  هوى  �أمامه،  كفه  ب�سط  ثم  �أ�سابعه  بين  فــّرج  ويوًما 
ت �أ�سابعه و�سغطت بقوة حتى ظن �أنها �ساخت بين  وقب�ص ب�سدة، �لتفَّ
�لمن�سدة  على  �أمامه  وو�سعه  قلبه  �نتز�ع  باإمكانه  كان  �سدره،  �سلوع 

وم�ساءلته �إلى متى �ستظل تنب�ص بالحب؟!

ثم هوى بيده فاأم�سك قلبه و�ألقاه في ح�سن �سدره.

من  �لتاريخ  كتب  في  �لــقــر�ءة  مكنته  بالجامعة  در��سته  �سنو�ت  وفــي 
�لكتابة ولم يجد �سيئا ي�سكن ر�أ�سه �سوى حكايات �أبيه عن �لموتى، كان 
يجد ر�حة في هذ� �لحديث وُيعدها عبرة وعظة له، وكثير� ما كان يردد 
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�أمامه �أن �لموتى في ر�حة �أما نحن ففي عذ�ب، لم يوجعنا �إال رحيلهم 
�لذ�كرة،  من  يومياته  "نوح" ي�سجل  وبد�أ  عنا،  بعيد�  ف�سعد�ء  هم  �أما 
موؤرخ  ولكنه  موؤرخ  دور  يتقم�ص  �أنه  و�أح�ص  �أبــوه،  قاله  ما  كل  ي�سترجع 

للموتى �لذين لم يذكرهم ذ�كر بعد موتهم.

من �سيرة نوح �لحزين

ننجب �الأبناء، نربيهم، يكبرون �أمام عيوننا، يلهون ويتقافزون، يبولون 
�سخبا  �لبيت  يملوؤون  غــامــرة،  بفرحة  قلوبنا  تلتقطهم  ثيابنا،  على 
�لموت،  يبتلعهم  فجاأة  ثم  بالر�حة  ن�سعر  ينامون  وعندما  و�سجيجا، 
ُي�سمونها  تغادره  ال  ح�سرة  �لقلب  في  تر�سو  بهم،  فرحتنا  معهم  ويبتلع 
عذ�ًبا وي�سمونها فر�َق �الأبناء، َنُد�صُّ �أعز ما نملك بين �أح�سان �لتر�ب، 
ونعود لنلوك �لُمرَّ ونم�سغه متوحدين باالألم �لذي يطعن قلوبنا فتدمع 

�لعيون دما.

�لر�وي  �أنا  �لُموِجعة،  �لحكايات  �سليب  على  �لم�سبوح  �ل�ساهد  "�أنا 
من  �أكثر  ت�سم  �لتي  تلك  �لمقابر،  حار�ص  �بــن  "نوح"  �أنــا  و�لــر�ئــي، 
ق�سٌة  ميت  لكل  و�لكبار،  �ل�سغار  و�لمو�سرين،  �لفقر�ء  مد�فن  بلدة، 
وور�ء كل نع�ص ي�سيعه ذووه حكاية، �سمعت ما �سمعت وروى لي �أبي �لذي 
ب�سيخوخة  ِهرمه  نحو  ويتقدم  �سنو�ت،  منذ  عمره  من  �ل�ستين  طعن 
ي�سندها قلب مغمور باالأ�سى، �ليد�ن ترتع�سان و�ألم �لركبة ينف�ص ج�سده 
وفي  �لمولي،  للزمن  حنيًنا  �لقلب  في  لكنَّ  �لليل  �سكون  يجرح  و�سعال 
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�لر�أ�ص ت�سكن حكايات �لما�سي بخيره و�سره، �أغلب �لحكايات عن موتى 
قّلَما يحكي �أبي عن �الأحياء يقول لي:" لماذ� نتحدث عن �الأحياء وهم 
بيننا يثرثرون؟ ماذ� نفيد من �إعادة كالمهم كاأننا �سدى لحناجرهم؟ 
�لموتى يا ولدي كالمهم �أ�سهى، و�لكالم عنهم يردنا الأزمانهم، �أزمان 
ولَّت ولن تعود، كان �لقلب باخ�سر�ر �لزروع �لممتدة و�لتي ال نر�ها �إال 
في ناحية �ل�سرق مح�سو� باالأمل، �الآن وقد غادر �لزمن وولى ر�حال بال 

رجعه ال يبقى �إال �لحنين �لمولِّد للحكي"

في �أذن "نوح" �ن�سبت مئات �لحكايات رو�ها له �أبوه، كان يحكي عن 
يجف  �لذي  ريقه  مبتلعا  ي�سمت  عينيه،  �أمام  ير�هم  وكاأنه  �لر�حلين 
جزع  على  �لمتكئ  �لزير  من  يغرفه  �لــذي  �لكبير  �لماء  كــوب  فيرفع 
�ل�سجرة بحامالت �سدئة م�ستظال باأغ�سانها �لمورقة، ماء �لزير �لبارد 
في قيظ �ل�سيف وحر�رتها، يبّرد جوفه ثم ي�سب ما بقي في �لكوب من 

ماء على ظهر �لزير �لنابت عليه �لع�سب �الأخ�سر.

ق" عن  "ِم�سدَّ يدور مع �سديقه  �لذي  للحديث  ي�ستمع  وهو  �أبوه  لكزه   
�سابة  �مر�أة  تقريبا،  �ساعتين  من  �لمقبرة  دخلت  "غادة" �لتي  حكاية 
توفى زوجها بعد �أ�سهر من زو�جهما ثم �أنجبت طفال ت�سحبه كل �أ�سبوع 
وتاأتي لزيارة قبر زوجها، كان يتحرق �سوقا ل�سماع باقي حكاية �لمر�أة 
هنقفل  خال�ص  لتخرج  �لمر�أة  ناِد  غابت  "�ل�سم�ص  فيه  زعق  �أباه  لكنَّ 

�لبو�بة"
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ق" �لذي لمَّ جلبابه     قاَم من مكانه وهو ُيتبع �أذنه ل�سوت �لعم "ِم�سدَّ
اأ لمو��سلة �لحديث، �سار بين �سو�هد �لقبور كي يتحا�سى  في حجره ليتهيَّ
ثه �أبوه �أن فيها �أطفاال مدفونين،  �لمرور على �لف�سقيات �ل�سغيرة، حدَّ
خفف  �لمقابر  في  ت�سير  و�أنــت  له،  يقول  كان  ما  كثير�  �لم�سجد  �سيخ 
�لوطء؛ �م�ِص على مهلك ففي كل ذرة تر�ب كانت هناك حياة تنب�ص، 
وقلب يدق، كم من خدٍّ ُمورد بلون �لتفاح تحلَّل ف�سار دقاق غبار، �أج�ساد 

ناعمة ووجوه كالحة، و�أخرى م�سرقة كلها تت�ساوى بين طيات �لتر�ب.

  كان "عزيز" قد ت�سلق �سور �لقر�فة �سار مهروال حتى و�سل لمكانها، 
�الأ�سفر مكتوب بخط كبير  باللون  وجدها مقرف�سة بجو�ر قبر مطلي 
رديء" كل من عليها فان"، في ِحجرها طفل ر�سيع يلقم ثديها �لمتدلي 
بكامل ��ستد�رته من فتحة �سدرها، لما ر�أته لم تنتف�ص �أو ت�سعر بحرج 
غ�صَّ  عيناهما،  فتالقت  وجهه  على  لت�ستقر  نظرتها  �رتفعت  لقدومه، 
نهم يم�ص  و�لطفل في  تبرق  �أبي�ص  ثلج  ليجد كرة  ب�سره عن نظرتها 
رحيقها، �أ�سابُع كفه قب�ست على �لثدي مت�سبثة به، و�سوت �سفاهه وهي 
تم�ص �للبن يجرح هدوء �لغروب، �سر�سوب من خيط �ل�سم�ص ينعك�ص 
ي�سعب  كان  منها،  �قترَب  �لمترب،  فبدْت مالحة وجهها  ب�سرتها  على 
لم  �إح�سا�ص  دمــه،  في  ي�سري  بلهيب  �سعَر  لكنه  �أفكارها،  قــر�ءة  عليه 
، �قترَب �أكثر ولم  ي�سعر به �إال �أمام �لن�ساء �لمتاأهب القتحام �أج�سادهنَّ
ينطق، �لطفل غفا وتركْت �سفتاه �لثدي فتدلْت �لحلمة �ل�سمر�ء نافرة 
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وعليها لعاب �لطفل �لممزوج باللبن، �رتفعت ر�أ�سها تنظر له وهو و�قف 
�لثلج  كرة  �أخــرَج  �الأخــرى  وباليد  �لقبر،  على حافة  يًد�  �أ�سنَد  �أمامها، 
في  ��ستغرق  قد  �لطفُل  كان  �الأ�سود،  �لجلباب  تحت  �لمختبئة  �الأخرى 
�لنوم في حين كانت رغبته في كامل يقظتها وجوُعه يقذف بحمم �لنار 
في عروقه، برفق و�سَعْت "غادة" �لطفل فوق �لقبر وجعلْت من طرحتها 
و�سادة له، �أكل "عزيز" بنهِم َمْن لْم يذْق �لطعاَم طو�ل عمره، و�سكَب 
لهيبه على ��ست�سالمها فثارت مكامنها وتفتحت زهر�تها، ن�سجت �لثمار 

وطفَق يقطف من �سهدها. 

�لطفل  ر�أى  و�لمولوج،  �لو�لج  ر�أى  �أركاَنه،  �َص  قوَّ "نوح" زلــز�ٌل  َدكَّ     
�سامتا، و�نتابت �الأمَّ نغمة من �الأنين، �أد�ر ظهره وولى ر�جًعا.

ماء  من  يعبُّ  ر�ح  "نوح" �لذي  وتبعها  ر�سيعها  يديها  وبين     خرجْت 
�لزير كاأنما يطفئ حريقا �سبَّ في جوفه.

  قام �أبوه فاأغلق �لباب �لحديدي، لفَّ �ل�سال�سل �لحديدية جيًد� حول 
�أ�سياخ �لباب ثم �سم نهاية طرفيها وربطهما بالُقفل.

  عاد "نوح" �إلى حجرته، و�لم�ساء يت�سلل بظالمه �إلى �أروقة نف�سه، لّما 
فتح �لباب د�همته ر�ئحة �لبخور ور�أى لما �أ�ساء �لم�سباح كتاب �الأور�د 
بجو�ره �لم�سحف و�لِم�سبحة، �أغلفة �لكتب مر�سو�سة في مكانها، �سكب 
دموعه كلها، �عت�سر عينيه حتى ن�سبتا، هلكَت يا"نوح" كم مرة تمنيت 
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فيها �أن تم�ص �مر�أة؟، في خياله ز�رته ع�سر�ت �لن�ساء، �ساجعهن وذ�ق 
حالوتهن، كتب عليك �لندم يا "نوح"، ون�سا عن نف�سه ثيابه �لمت�سخة 

بُحرقة تاأكل ج�سده، وعاودته �الأ�سئلة نف�سها، لكنه كان بحاجة للنوم.

وفي �لطريق �إلى �لم�سجد قابل "نوح" "عزيز"، و�ساأله: كيف تقف �أمام 
�هلل و�لدن�ص يقطر من م�سام جلدك، �سيرى �أثر �لزنا في عينيك، وعلى 
�ألما  �أق�ساه  وما  �لخطاأ  �ألذ  ما  �آه،  �لمحرمة،  �لقبالت  تنطبع  �سفتيك 

علينا!

يبد�أ "نوح" في ت�سجيل بع�ص خو�طره عندما ت�ستد �أحز�ن نف�سه وال يجد 
مالًذ� �إال �لكتابة، في تلك �لليلة كتب:

�ُسبحته،  من  �لمنبعثة  �لم�سك  ر�ئحة  �أنفي  �إلى  ت�سل  �أمامه  "�أجل�ص   
يحركها في يده �لُم�سعة بالبيا�ص، ينظر نحوي بعينين يمالأهما �لحنان 
�لغارق في �لرقة، في خلفه ت�سطف �لكتب مر�سو�سة بعناية ودقة د�خل 
�أرفف �لمكتبة �لتي ت�سمل ثالثة جدر�ن من �لغرفة، �ل�سوء ين�ساب من 
م�سابيح عدة بي�ساء كلها ُم�ساءة، يح�ص غاللة حزن تر�سو في نظرتي 
�إليه، ت�سمح لي رقته �أن �أبوح بكل ما يثقل همي، لكني ال �أ�ستطيع �أن �أجرب 
�العتر�ف، كنت �أر�ه في �لمجل�ص هاًز� ر�أ�سه تد�عب �أ�سابعه �ل�ُسبحة في 
رقة، �سارد� يقلب عينيه �لمغم�ستين، و�سفتاه تتحركان مردد� ب�سوت 
وفي  �لبيا�ص،  نا�سعتا  وطاقيته  جلبابه  و�أ�سعاره،  �لذكر  �أور�د  خفي�ص 
�لمطل  �سعره  مثل  فاحم  �أ�سود  لونها  مهذبة  خفيفة  لحية  تنبت  وجهه 
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من جو�نب �لطاقية �لمثقوبة، �أندفع نحو يده �لممدودة لي ي�سافحني، 
بين  نلتم�ص حذ�ءينا من  ونم�سي  بحر�رة  يدي  ي�سد على  نحوه،  �أخطو 
�الأحذية �لتي تمتد �الأيدي تلتقطها فتد�ص �أقد�مها فيها، �ل�سم�ص تر�صُّ 
لها،  قاء  �تِّ �لعيوُن  فُتغَم�ص  �أ�سعتها  وتذرُّ  �لوجوه  في  �لُمحرق  �سياَءها 
�أتخير �سارعا جانبيا تقل حركة �لمارين به �أتحا�سى �لنا�ص، �أخ�سى �أن 
تم�سني نظرة فيهتك ف�سولها ما �أودُّ �ستره وتبديه عيناي، �النحناء�ت 
�لم�سافة  �أقطع  �لجد�ر،  بجو�ر  �أ�سير  �ل�سم�ص  حدة  تك�سر  �ل�سارع  في 
�أدخل �لمنزل  �لمت�سع وحذ�ئي �لجلدي،  �أهرول بجلبابي  �أكاد  ب�سرعة، 
و�أتجه لحجرتي في �لطابق �الأول، �أغلق �لباب، و�أتمدد ملتقطا �أنفا�سي، 
�أ�سدق،  ال  قلبي  قليال، يخفق  �لمفتوح  �لباب  �أمام  �سبح �سخ�ص  يمرق 
لكن  �لرجل،  كالم  على  عيني  و�أركــز  �لخاطر  هذ�  ر�أ�سي  عن  �أنف�ص 
�رتباكي ال َيخفى عليه، يطرق �لباب فاأنتف�ص دون �أن ي�سعر بارتجافي، 
ناعمة  خطو�ت  �لماء،  من  "�لين�سون" وكوبا  من  كوبين  ليح�سر  يقوم 
تمر ببطء على �ل�سجادة تختفي رويد� حتى تتال�سى تماما، �لهدوء يغمر 
�لبيت ال �سوت ينبعث �سوى �سوت �لمارين في �ل�سارع وند�ء�ت �لباعة 

تاأتي محمولة بر�ئحة �الأ�سياء �لتي يبيعونها.

�أقــر�أ  وبــد�أت  �الأور�د  كتيب  وفتحت  خفيفا  ثوبا  ولب�ست  ثوبي  بدلت    
من  و�أكثرت  بالقر�ءة  تلذذت  لكني  خفيفا  �الأحد  يوم  ورد  كان  و�أردد، 
و�أنا  �لتكر�ر  كثرة  من  قلب  ظهر  عن  �لــورد  �أحفظ  كدت  حتى  �لتكر�ر 
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�أتمتم �سمعت طرقا على �لباب ي�سبه �لذي �سمعته في بيت �ل�سيخ وقبل 
�أن �أقوم الأفتح �لباب ُدفع دفعة خفيفة وتبدى �لمالك �لذي ر�أيته يمرق 
هناك يحمل "�ل�سينية" نف�سها وعليها كوبا "�لين�سون" وكوب �لماء، لم 
تكن بزي �لمدر�سة �لكحلي �لذي ر�أيتها به �أول مرة، كانت تلب�ص عباءة 
ق �لر�أ�ص �ل�سغير، و�سعَّ  �سود�ء ف�سفا�سة وعلى ر�أ�سها حجاب �أحمر يطوِّ
�لنور من �لوجنتين وتر�ءت كنجمة بازغة �ل�سوء يحلق حولها �أ�سر�ب 
�لنجوم تطوف بها مم�سكة ب�سموع �سغيرة، وهناك طفل �سغير يتلو في 
�أع�سائي  فيتخلل  ين�ساب  رقر�ق  ب�سوت  ن  �أذَّ �آخرَ  وطفل  �الأور�د  �أذني 
�ساريا �إلى قلبي، ثم جاء �سيخي ف�سرف �لطفلين و�أ�سر�ب �لنجوم �لتي 
رقدتي  من  قمت   ، �إلــيَّ يده  مدَّ  بعد،  ينهد  لم  �سغير�ت  كبنات  ظهرت 
تلقاها ثم و�سعها في يدها و�سم عليهما و�حتوت يدينا  ومددت يدي، 
رفع  ثم  لدمي  جلدها  من  هاربا  يت�سرب  �لحرير  بملم�ص  و�سعرُت  كفه 
ب�سره و�سوبه في �لم�سافة �لتي بيننا وكاأنه يدعو عينينا للنظر، وتالقْت 
�رتمت  بابت�سامة  وجهها  نور  ونطق  حنو  في  �أهد�بي  و�سمتها  �لمقلتان 
على �سفتي فحركتها لتنحرف �إلى �ليمين ر��سمة طيف ب�سمة ترف وال 
ت�ستقر ثم �ختفى �ل�سيخ وتبعته �البنة �لنور�نية ووجدتني �أم�سك كتاب 
مته في �أ�سفل �ل�سفحة  ق حافر� َب�سْ �الأور�د في يدي و�إ�سبعي �لذي تعرَّ

بالكتاب.

 �سبحُت طيلة �لنهار في خياالت �ستى مجتر� ذلك �لحلم �لف�سي، ز�ر 
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�لمحاطة  �لخربة  لنف�سي  وت�سلل  يغادرها،  ولم  ف�سكنها  غرفتي  �لنور 
باالأوهام وطفقت �أت�سلى �سارحا بالحلم �أ�ستدعيه مر�ت ومر�ت م�سوبا 
عينيَّ لذلك �لوجه �لنا�سح بالجمال و�لنور، تح�س�ست يدي �لتي م�ستها 
و�أخذت  يدينا  �ل�سيخ  كف  غادرت  لما  �لحريري،  ملم�سها  و��ست�سعرت 
�لفرحة  من  قلبي  ووثب  �الآن،  عليها  مرَّ  �لحرير  وكاأن  يدي،  �إلى  �أنظر 
و��ستقت للقاء �ل�سيخ لكني لم �أجد �سببا في ذهابي له وقد كنت في بيته 
منذ �ساعات ولم نتو�عد على زيارته، كنت م�ستاقا �أن �أحكي له عن هذ� 
�لحلم وعن هذه �لفتاة �لنور�نية وتلك �لمالئكة �لتي حفتنا �أجنحتها."

دقق  وكان مكتمال،  �لقمر  �سكُل  فر�عه  �ل�سماء  "نوح" �إلى  نظر  بالليل 
فتكون  ترت�سم  �لكف،  كخطوط  تخترقه،  خطوًطا  ــر�أى  ف �لنظر  فيه 
ح خياله  وجوها يعرفها، و�أخرى يجهلها، منذ متى لم ينظر للقمر وي�سرِّ

م�ستح�سر� �سحكة "�أ�سماء"؟

حبي،  مرثية  �أكتب  �أن  �أتمنى  كنت  نبد�أ،  �أن  قبل  من  قمر  يا  "�نتهينا 
يوم،  كل  �أر�ه  قمر،  يا  قــدري  �لموت  �الأمـــو�ت،  بحكايات  موكٌل  ى  لكنِّ
�أ�سمع �سرخات �لن�ساء  ق"،  "ِم�سدَّ �أبي ومن عمي  و�أ�سمع حكاياته من 
في  �أزو�جهنَّ  �نزو�ء  بمجرد  روؤو�سهن  فوق  �لتر�ب  ويهلن  يبكين،  وهن 
يهرولون  �ليتم،  من  كاأ�ص  �أول  يرت�سفون  وهم  و�الأوالد  �لقبر،  �أح�سان 
�آخرها  خلف �لنع�ص، بقلوب منفطرة، و�أعين د�معة، كلها مر�ثي لي�ص 

�لر�حلين ولم يكن �أولها حبي �لمّيت."
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فل�سفة "نوح" كانت توؤرق "عزيز" وكثير� حاول جد�له لكن "عزيز" كان 
يم�سي في غيه �سادًر�.

�للغات  لتعلم  "عزيز" بمركز  �لتحق  �لجامعة  �لنهائية من  �ل�سنة  في   
�لمركز  "نوح" و�أخذ يتردد على  حبة  �الأجنبية، ترك �لمحا�سر�ت و�سُ
تم  ما  كل  وبعناية  جيد�  يذ�كر  ليال  يجل�ص  ثم  �أ�سبوعيا،  مر�ت  ثالث 
بكلمات  يد�عبه  "نوح"  بـ  يلتقي  �لمحا�سر�ت،عندما  في  تح�سيله 
يقولها  جن�سية،  �إيــحــاء�ت  �أو  غر�مية  كلمات  تكون  ما  غالبا  �أجنبية، 
يتقدم  كــان  فمه،  جانب  من  هــدوء  في  يبت�سم  و"نوح"  بعينه  غــامــًز� 
كثيرة  م�ساريع  ر�أ�سه  في  �لجديدة،  �للغات  ��ستيعاب  في  مذهل  ب�سكل 
ها الأحد �إال ـ"نوح"، لم يفكر في �نتظار وظيفة بر�تب  وطموحات لم ُي�سرِّ
ياأخذ  كي  �ل�سهر  نهاية  بلهفة  منتظًر�  د�ئًما،  م�ستدينا  ليظل  متخاذل  
الأية دولة،  ي�سافر مبا�سرة  �أن  �لدر��سة قرر  �نتهائه من  ر�تبه، بمجرد 

قال له "نوح"

- و�لكلية و�لمذ�كرة يا "عزيز".

و�لمماليك  �لعبا�ص  بني  دولة  �ساحبي،  يا  �سيئا  يفيدنا  لن  �لتاريخ   -
و�لعثمانيين وثور�ت �ل�سعب �لم�سري �لذي لم يثر لن تنفعنا حًقا.

�لكلية،  في  تخرجه  �قتر�ب  مع  عليه خا�سة  م�سيطًر�  �ل�سفر  كان حلم 
�أحرز تقدما يحفزه طموح متقد يدفعه بقوة نحو ُحلمه، ولم يدر "نوح" 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



85

�أن يكون هناك �سخ�ص م�ستهتر مثل "عزيز" يمتلك مقدرة على �ل�سير 
ر �أن يذهب  نحو ُحلمه رغم �نحر�فاته �ل�سابقة، �أُعجب به كثيًر� حتى فكَّ

معه.

- حاولت تعلم لغة �أجنبيٍة لكني عدلت عنها، تعلمت لغة �لمماليك.

�لفتيات،  �جتذ�ب  في  "عزيز" هو�يته  مار�ص  �للغات  تعلم  مركز  وفي 
ف �إلى فتاة �سقر�ء تنتمي �إلى �أحد �الأحياء �لر�قية في �لمدينة �لتي  تعرَّ
�ل�سيارة في  يقطعها م�ستقال  �لقرية  كيلومتر�ت عن  ب�سعة  تبعد  كانت 
�لمدينة  عن  �لقرية  تف�سل  فقط  �ساعة  ربع  مــر�ت،  ثالث  �أ�سبوع  كل 
�أمام �لمركز، ر�قته عينيها �لزرقاوتين و�سعرها �الأ�سفر �لبارز  ليكون 
من �أ�سفل �لحجاب، ظن �لفتاة في بادئ �الأمر �أجنبية لكن �سرعان ما 
رطنت بالعربي فنك�ص حلمه �لقديم في �أن يتزوج �أجنبية وي�سافر معها.

- �أي جن�سية يا "نوح" يا �ساحبي، �لمهم �أن �أح�سل هناك على جن�سية 
بلدها وتوفر لي عمل.

- قلت يمكن �أجنبية وم�سلمة  يعني حالل 100% يا عم �ل�سيخ.

ب�سرعة  يلتقط  جعله  �ل�سيئة  �لنو�يا  من  ر�سيد  "عزيز"  لــدى  وكــان 
�لبنطال �لذي ينه�ص ج�سد �لفتاة في ُفجر و��سح. 

- بنطلون �أحمر الزق يا �ساحبي.

***
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وقع  "نوح" في هوى �بن �إيا�ص وكتابه �ل�سخم "بد�ئع �لزهور في وقائع 
�لدهور".

كان يقر�أ كتب �لتاريخ بنهم ويقع �أثير� لهذه �لكتب، و"عزيز" كان �أي�سا 
يقر�أ لكن لي�ص بنهم "نوح".

�لملوك  ف�سائح  �للذ�ئذ؛  "عزيز" �إال  لـ  ترق  لم  �لتاريخ  كتب  بين  من 
و�الأمر�ء، �سهو�ت �لمماليك للدم و�لمر�أة، �لجن�ص �ل�سائل بين �سفحات 
عن  كتاب  كل  في  يبحث  بالحكايات،  مبهوًر�  "نوح" فكان  �أما  �لكتب، 
�بنة  عن  قر�أ  ويوًما  معه،  �سفاء  جل�سة  لـ"عزيز" في  ليرويها  �لحكاية 
خمارويه بن �أحمد بن طولون، فطار فرًحا يق�ص على "عزيز" حكاياتها:

قطر �لندى

�أ�سماء

�أميرة �بنة ملك وحفيدة ملك

و�ستتزوج ملًكا

"نوح" يا  لح�سرتك  "يا 

ي�سخر "عزيز" من لهفة "نوح" في �لحكي.

في  وال  "�أ�سماء"،  ذكاء  في  �أميرة  �لم�سريون طيلة عهدهم  ي�سهد  لم 
ت للخليفة "�لمعت�سد"، وهناك ر�أت ما ر�أْت. جمالها، وال رقتها، ُزفَّ
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- يا "نوح" مالنا ولقطر �لندى �لتي ماتت هي و�أهلها منذ مئات �ل�سنين.

-  كان ��سمها "�أ�سماء"، وكانت �أميرة.

عليها" حزنا  ع  ُيقطَّ �أن  َتر�سى  ولن  قلبي،  على  "�أ�سماء" �أميرة 

- ومتى �ستن�سى "�أ�سماء"، �لموت كل يوم �أمامك ت�ساهده بعينيك، لم 
تتعلم منه دفن ذكرياتك، كل �سيء يموت وُيدفن، و�أنت تاأبى �أن ُتميت 

�لحب �لذي يرعى في قلبك، ولم تفلح معك حكايات �أبي و�أبيك.

- �أين �أنِت يا "�أ�سماء"؟

وبكى "نوح" وغابت �لق�سوة من كالم "عزيز"، و�قترب و�أر�د �أن ي�سمه 
لكنه �كتفى باأن يربت على كتفه.

- لن تكف يا "نوح" عن �لبكاء، طالما َتْذكُرها، ِع�ْص حياتك، تمتع بكل 
ما فيها.

مَّ "نوح" �آذ�نه عنها، �أغلق قلبه عن ��ستقبال   �لوجود نغمة �ساحرة �سَ
�لحياة، "عزيز" يعي�ص �لحياة وي�ستمتع بكل ما فيها، ُتطربه �لمو�سيقى، 
بع�ص  منها  ينقل  كي  و�الأ�سعار؛  �لكتب  بع�ص  في  �أحيانا  بالنظر  ويلذ 
�لعبار�ت ليقولها لحبيباته، لم يحرم ج�سده متعة طارئة، لم ين�ص �أنه 
�إن�سان ال يكف ج�سده وروحه عن �الحتياج، ي�ستاق لكلمة حلوة، لنظرة 

من عيني فاتنة �أو �سمة �أو لثمة �أو عناق يدغدغ عظامه.
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�لقطائع  مدينة  من  �لزغاريُد  تتبعها  موكب  في  �لندى  قطر  وخرجت 
��ستوح�سْت  ولما  مكان،  كل  من  ها  تحفُّ و�لزينُة  �الأبهُة  حيُث  بغد�د  �إلى 
كل  في  ُيبنى  �أن  �لح�سناو�ت،  بنفو�ص  معرفة  له  َمن  �قترح  �ل�سحر�ء، 
��ستر�حة تقف بها قافلة �لعر�ص ما ي�سبه �لق�سر �لذي ن�ساأت فيه قطر 
�لندى، طوبة من ذهب، طوبة من ف�سة، هكذ� �رتفعت �لجدر�ن �أمام 
عينيها، �أ�سلمت عينيها لل�سحر�ء فارتابت، �أين ق�سر �أبيها؟ �أين بركة 
�لزئبق؟، ور�حت نظرتها تنام على غالم �أ�سقر يجري هنا وهناك في 
خفة، كان مجلوًبا لخدمتها، كم �سيوح�سها �فتقاد ذلك �لوجه �لنا�سر! 
عرفته منذ �سباها، عينان ناع�ستان كعيني ظبية، جلده رقيق كجارية 
ة لعر�سها، �أ�سنان في بيا�ص �لثلج، وُغنة �سوت تهدهد دقات قلبها،  مجلوَّ
ت�سعر باالألم من �لجلو�ص طو�ل �لرحلة فتمد قدميها فتاأتي جارية في 

خفة �لريح فتريح قدمْي �الأميرة على �سبيكة كبيرة من �لذهب.

بعد ع�سر يوم د�ر "نوح" حول �سور �لقر�فة كمن يبحث عن �سيء، لف 
حذ�ءه،  تد�عب  �لناعمة  �لرمال  حيث  �لخالء  �إلى  �نتهى  حتى  �لمكان 
�ل�سم�ص و��سفر�ر �لرمال ينعك�سان على �سفحة وجهه فتبرق  ��سفر�ر 
حنون،  نظرة  حزينة؛  نظرة  �سالت  �أجفانه  بين  من  باال�سفر�ر،  عيناه 
ب�سره  يمد  ب�سبر  �أمه،  ثدي  عن  ياأ�ٍص  في  يبحث  جائع  "نوح" كطفل 
�أعماقه  �أن يذهب، ثمة ند�ء ما يهتف في  هناك حيث �لال�سيء، يريد 
طويلة،  لمدة  منفرًد�  و�لعي�ص  ما�سًيا  �ل�سحر�ء  لخو�ص  يدعوه  بقوة، 
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مظلمة  بئر  من  و�لطفل  �لقرية،  على  ظالله  مدِّ  على  يو�سك  �لغروب 
ي�سرخ وهو يرى �أثد�ء متدلية من فوهة �لبئر لن�ساء ي�سبهن �أمه، حنين 

موجع لديه ليلقم نهد �ل�سحر�ء �ل�سامر.

في �لليلة �الأولى، في �لق�سر و�أبهته، �لجدر�ن �لمك�سّوة برخام ينفث نوًر� 
ممزوًجا بم�سك يتطاير ليم�صَّ �الأنوف، �لُب�ُسط �لمفرو�سة و�لم�سنوعة 
قة نو�فُذ �لق�سر باأبنو�ص عجيب، مطلي بماء  با، ُمع�سَّ من �أنو�ل ريِح �ل�سَّ
�لذهب، عا�سق ومع�سوق، كاأنَّ ِدنان �لخمر من�سكبٌة في روؤو�ص �لجو�ري، 
نعومتهم وتر�ق�ص  �أدر�ك ما  و�لغلمان وما  �لمالئكة،  ُكنَّ يخطرن كما 
وعلى  �لجديدة،  �لم�سرية  �الأميرة  لخدمة  يتد�فعون  كاأنهم  م�سيتهم، 
نع�ست  �لندى،  قطر  نامت  ناعم،  حرير  من  بطائنها  حو��سيه  �سرير 
حيث  هناك  �أحالمها  �سرحت  بم�سر،  �لنوم  تذق  لم  فكاأنما  عيناها، 
حر  ها، ق�سر وق�سر وبينهما ُتعَقد مفا�سلة، وفي �ل�سَّ ق�سر �أبيها وجدِّ
تقاطر �لع�سل من �سفتيها، ر�أى �لخليفة ر�سابا ي�سيل، وتحرك �لل�سان، 
 ، فبرق �لثغر من بين ُندف �ل�سحب �لمن�سدة بعناية، ر�أى و��ستهى و�سنَّ
قال لوزيره وكاتم �سره: �أنا �أولى باأ�سماء من �أيِّ �أحد حتى لو كان �بني.

ا ر�أى �لوزير ��ستهاء �لملك ي�سيل من بين حروف كالمه وهو ُيحدثه،   ولمَّ
ن على كالم �لخليفة و�طماأنَّ قلبه. �أمَّ

�سرَخ "نوح" في لهفة: 
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�لبقعة،  هــذه  د��ست  "�أ�سماء"  قدما  هنا،  من  ت  مــرَّ �لُعر�ص  قافلة   -
�نظر يا "عزيز"، �أقد�مها �ل�سغيرة ها هي، �أنا �أعرف خطوها، كثير� 
ما تبعتها وكنت �أخطو فوق تلك �لخطو�ت، �أ�سع �لقدم على �لقدم �أال 
ت�سدقني؟ عندك حق �أنت تنظر بعينك �أما �أنا فاأنظر بعيني قلبي، قلبي 
ْت  ْت فيه �أ�سماء، من هنا مرَّ �لذي لم يخطئ مرة في معرفة طريق مرَّ

�نظر، يا "عزيز" �نظر.

- قطر �لندى �أم �أ�سماء؟

-  قطر �لندى هي �أ�سماء، و�أ�سماء هي قطر �لندى، لماذ� ال ت�سدقني؟

- هيا بنا يا "نوح" نعود.

- لماذ� جئت ور�ئي، �أنا �أريد �أن �أبقى وحدي، مرقت بين �سوهد �لقبور 
لتر�قبني.

ي�سير  تدعه  ال  "نوح"،  �تبع  لي  قال  �لذي  هو  �أبــوك  لكْن  �أر�قبك،  ال   -
وحيد�، �أبوك يظنك مجنونا يا "نوح".

وبكى "نوح"....

قطر �لندى في ق�سر جديد ُبني لها خ�سي�سا كي ت�سكنه، ال هو ي�سبه 
�لزئبق  بركة  فمها،  �لع�سل من  فيه  �سال  �لذي  �لق�سر  وال  �أبيها  ق�سر 
فتجري  ت�سطع  �ل�سم�ص  �قة،  �لبرَّ �الألــو�ن  فيها  تمرح  بحيرة،  �أ�سبحت 
خيوطها على �سفحتها، في حديقة �لق�سر �لممتدة �أمام عينيها تخطر 
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�لظباء في ر�ساقة، تتدلى من بين �أغ�سان �ل�سجر �أذرع �لقرود، تتقافز، 
وتتهار�ص مت�ساحكة، �أ�سود �سارية محبو�سة في �أقفا�ص حديدية وعليها 
��ص مدربون على �لتعامل معها، طو�وي�ص تنقر نو�فذ حجرتها، تلك  حرَّ
�ليوم  �سباح  في  �أبيها،  ع�سر حجر�ت من حجر�ت ق�سر  بات�ساع  �لتي 
نومها،  ليخد�ص  �لنافذة  عبر  ت�سلل  رفيع  �سعاع  على  ��ستيقظت  �الأول، 
حو�ص  في  ��سترخت  �لحنون،  ب�سم�سه  �لمكان  يلف  و�ل�سحى  قامت 
مملوء بنبيذ ممزوج بحليب، تعاون �لجو�ري على تدليك جلدها �لناعم، 
رقة لم تعهدها �لجو�ري في �أج�ساد �الأمير�ت، وتهام�سن "نهد� �الأميرة 
�لماء ينزلق حًر� مرًحا على �لج�سد، كاأن ج�سدها  �لم�سرية مدملك، 
"�سامر�ء" يقومون  �لم�سرة  مدينة  يجيئون  �لذين  من  نحات  نحته  قد 
بتف�سيل ونحت �أج�ساد الأ�سخا�ص على هيئة �لرجال و�لن�ساء، وينحتون 
�لنا�ص  وياأتي  كبير  �حتفال  في  كلها  ُتعر�ص  لحيو�نات،  �أخرى  �أ�سكاال 
من بغد�د وباقي �لبلد�ن لي�ساهدو� ذلك �لمحفل، �لتماثيل تبرق كاأنها 
باأجنحة  فتطير  �لــروح  نفخة  فيها  ُتلَقى  �أن  �سوى  ينق�سها  لم  �ألما�ص 
كاأجنحة �لمالئكة، نجم م�سري في �سماء �لليل �الأول لالأميرة وهي في 
�لق�سر  حتى  تبعها  لبغد�د  م�سر  غادرت  عندما  معها  رحل  ق�سرها، 
�لجديد في �سامر�ء، كان ينظر ويقطر دمًعا وينوح كاأنه روح هائمة في 
مجر�ت �ل�سماء يود �أن يهوي �إلى �الأر�ص فيلثم مو�سًعا د��سته �الأميرة، 
ُتغلق �لنو�فذ ليال وُت�سدل �ستائُر من حرير، ُتوقد �ل�سموع وتنبعث ر�ئحُة 
وينوح  �الأميرة  ر�ساب  الرت�ساف  �لمتهيِّئ  �لخليفة  �أعطاف  من  �لعنبر 
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�لنجم في �ل�سماء.

جرى �لماء على �لج�سد فكاأنما م�سٌك و�ندلق، ور�حت �لجو�ري يتغامزن.

- لم ُيعرف في �لكون مثل جمال فتيات م�سر، جمال ممزوج بذكاء ال 
�لبد�وة، ند�وة  �لر�فدين و�لجزيرة �لالتي قتلتهن  كجمال فتيات بالد 
قلوبهن جفْت ويب�سْت، �أما فتيات بالد ما ور�ء �لنهر فلهنَّ عيون تذهب 

بلب �أكمل �لرجال. 

-وما �أدر�ك باأنو�ع �لجمال يا "عزيز"، تتحدث كاأنك عليم بحال ن�ساء 
�لعالم.

قالها "نوح"، وهو يغر�ص �أ�سابعه في �لرمال.

-قر�أت كل ذلك في كتاب، وتخيلت كل �سيء، �أي�سا �لتلفزيون لم يترك 
�سيئا، يعر�ص �لن�ساء من كل �أنحاء �لعالم، �لتلفزيون �لذي تهجره وال 

ت�ساهده يا "نوح"!

بالنوم  ملتذة  �الأميرة  هْت  وتاأوَّ �لفجر،  ديكة  �سياُح  �لليل  هــدوَء  ونقر 
�أذنها �سوت قادم من م�سر جاء  ليلة طرق  �لجديد، وفي  �لق�سر  في 

�ل�سوُت بما �أغمها...

يقربها،  فال  عظامه  يخا�سم  �للحم  كاأن  ج�سده  "نوح" وتخ�سب  يب�ص 
من  �أطلت  ذقنه،  في  �نت�سر  �لذي  عر  �ل�سَّ �إلى  نظر  �لمر�آة،  من  �قترب 
�أ�سابعه على �سعره فاأح�ص  ر  �ل�سود �سعرة و�حدة بي�ساء، مرَّ �ل�سعر�ت 
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بخفته ولم�ص جلد �سعره، تجاوزت �لثالثين يا �بن حار�ص �لقر�فة.

وفي ذلك �الأ�سبوع تو�فد على �لقر�فة ع�سر�ت �لنعو�ص، وكان ي�سجل في 
ق"  دفتره كل من يدخل با�سمه ويذهب ليجل�ص بجو�ر �أبيه و�لعم "ِم�سدَّ

ليعرَف ق�سة �لرجل.

�سرخ  دق" و"عزيز"،  و"ِم�سَّ �أباه  �لثالثة؛  ي�سم  لمجل�ص  جاء  يوم  في 
فيهم وهو يبكي:

- �أ�سماء ماتت، قطر �لندى، �نتهت كاأنها لم تكن، رحلِت يا �أ�سماء، و�أنا 
�ساأرحل ور�ءك.

و�لتقمه ح�سن "عزيز" �لذي �أخذه و�سار� بعيُد�، د�ر� حول �سور �لمقابر، 
ق" في �أذن "�أبو نوح". وهم�ص "ِم�سدَّ

- �بنك ماله؟

�سمت �أبوه وهو يم�سم�ص �سفتيه.

قال "نوح" لـ "عزيز" �إن �لنجم �لذي كان يتبع قطر �لندى هو �لغالم 
�لذي �أُعجبت به، وهذ� �لغالم نف�سه هو "نوح".

- �ن�ص �لتاريخ، �قر�أ و�ن�ص يا نوح.

- �ساأذهب كما �أخبرتك، ور�ء ريح تدلني على "�أ�سماء".

***
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كان  مجهول،  نــد�ء  ي�سحبه  للريح،  قدميه  �أطلق  للقرية،  ظهره  ــى  ولَّ
ي�سمعه في ن�سف �لليل �لثاني، مع ��ستد�د �لظلمة وبزوغ نقط �لنجوم 
�أبوه بعدما  في �سفحة �ل�سماء ز�هية، مع هدوء �لنار �لتي يحدق فيها 
ت�سري حر�رتها في �أو�ساله، يوؤلمه فكه فيتوقف عن �لحديث، ويو��سل 
تقوله،  ي�سمع عنها ما  �أو  للنار �سامًتا،  �لحديث  يو��سل  �لتحديق، كان 
ال  �لب�سر،  بامتد�د  �ل�سحر�ء  �لغرب،  ناحية  ووجهه  للمقابر  ظهره 
�لتي  �ل�سجير�ت  وبع�ص  �لغرب،  في  نبتت  �لتي  �لبيوت  بع�ص  �إال  تحده 
تقاوم حر�رة �ل�سحر�ء، زحف "نوح" يحمل ر�أ�سا مليئة باالأفكار �لتي 
ال تتوقف عن �لتالطم، عندما يهد�أ �لقلب عن �الأنين يبد�أ �لعقل دوره، 
ما  �آخر  "عزيز"،  �سديقه  عه  ودَّ �لقلب؛  عمل  "نوح" �أيام  �أودع  قد  ها 
"عزيز"  يعرف  ال  ي�سحك،  وهو  قالها،  �أجنبية،  كلمات  ب�سع  له  قاله 
�ل�سجن و�لحزن للفر�ق، كان �سعيًد� لرحيله بعيًد� عن قريته �لمتر�مية 
لم يكن  بالمقابر،  وتنتهي  �ل�سهير  بالمعبد  تبد�أ  �ل�سحر�ء،  في ِح�سن 
�لند�ء  �أجــاب  �ل�سديقين،  �لو�لدين  بحكايات  �سديقه  مثل  محا�سًر� 
نحو �لرحيل مثله مثل �سديقه؛ لكن "نوح" كان ند�وؤه ينبعث من د�خله، 
حيث  بعيد،  من  �لغرب،  من  قادًما  كان  �ل�سوت  �أن  رغم  عي  َيدَّ هكذ� 
"نوح" وهو  ع  �لخالء �لذي ال يجرح �لقلب �لذي �سكن و�رتاح، من يودِّ
ُقبلة على  ي�سع  بيٍد،  يد�  ي�سلم عليهم،  �الأقــارب  يدور على  يرحل؟ هل 
جبين عمته و�أخرى على يد �أمه، هل يذهب �إلى �أختيه؟ يترك عندهما 
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د�ها من �أخيهما �لوحيد، ماذ� �سيقول للذين  �بت�سامة �ساحبة �أخيرة، تعوَّ
�سيودعهم؟ �إلى �أين �سيذهب؟ ولماذ�؟ �لنا�ص ال تكف عن �الأ�سئلة، لكنه 

ودع �لنا�ص و�سحبتهم منذ زمن.

يبقى ود�ع �أخير و�جب عليه البد �أن يمر على "�أ�سماء"، يحتاج �أن يذهب 
�ل�سارع  �لحديد،  �ل�سكة  بجو�ر محطة  و�ستنزله  عربة  ي�ستقل  للمدينة، 
�لطويل �لو�قع �أمامها ي�سير ب�سع مئات من �الأمتار، يترك �أول �سارع على 
�لناحية �ليمنى، ثاني �سارع ي�سير فيه قليال على �لي�سار �سيجد يافطة 
م�سيئة مكتوب عليها "�سيدلية �لدكتورة �أ�سماء"، و�سعار �لثعبان �لملتف 
حول �لكاأ�ص بين كلمة دكتورة وكلمة �أ�سماء، �أ�سفلها �الآية �لقر�آنية " و�إذ� 

مر�سُت فهو ي�سفيني".

�سيره  �أثناء  �كت�سفه  "عزيز" �لذي  و�سفه  كما  �ل�سيدلية  �إلى  �لطريق 
"نوح" بمكانها،  �أخبر  مع فتاة عرفها في �لمدينة، لما ر�أى �ل�سيدلية 
ال  ما؛  يوًما  �سياأتي  �أنه  يعلم  كان  ذ�كرته،  في  �لمكان  معالم  وُحفرت 

لير�ها لكن ليودعها.

تمتم في  �ساقيه،  ينغزه، فيحرك  �الألُم  كان  بعناية،  �لقر�آنية  �الآية  قر�أ 
ا عينيه: ت�سرع مغم�سً

- هل عندك �سفائي يا "�أ�سماء"؟

�إال �لرحيل  �إليها؛ لم يبق  �ل�سيدلية كانت مغلقة، ككل �لطرق �لموؤدية 
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ه �لمقبور في قلبه. �أمامه حامال �ألمه وحبَّ

كرر �لزيارة مرة �أخرى، ع�ساه يجدها، �أمام �ل�سارع وجد نور "�ليافطة" 
في�سير  يدفعه  �ل�سوق  كان  �أكثر،  �قترب  جد�،  و��سح  ��سمها  م�سيئا، 
م�سابيح  �لباب،  �أعلى  من  ينبعث  �أبي�ص  نور  مفتوح،  �لباب  ب�سرعة، 
كثيرة م�سيئة و�أ�سو�ء �أخرى �سفر�ء �آتية من �لد�خل ُم�سعة بهجة على 
�لمكان، وقف في ح�سرة �ل�سوء �لمتد�خل نظر للد�خل فوجد فتاة تنظر 
في ورق دق قلبه بعنف، لما ر�أته و�قفا، رفعت عينيها ونظرت �إليه، كانت 
َر بالرجوع لكن  فتاة �ساحبة بنظارة كنظارة �أ�سماء، لكنها لي�ست هي، فكَّ
نظرة �لفتاة �لتي طالت م�ستو�سحة عن �سبب وقوفه، قرر �لدخول، من 
جيبه  في  يده  د�صَّ  عليه،  تطل  �بت�سامة  كانت  �لفتاة  نظارة  زجاج  بين 
و�أخرج "�لرو�ستة"، �أعطاها لها، �كت�سف �أنه لم يلق عليها �ل�سالم، وكان 
�لنظارة،  زجاج  من  مت�سللة  بخبث  نظرتها  �ت�ساع  على  حافًز�  �رتباكُه 
نظرت في "�لرو�ستة" فوجدت مكتوبا �أ�سفلها من �لناحية �ليمنى �أ�سعار 

�الأدوية و�لبر�سام ثم �لح�ساب كامال، �ساألته:

- �أنت �سرفتها قبل كده، تريد �أن تكررها.

�بت�سامتها، لحظتها  �سمت للحظات تعمقت فيها حيرته، و�زد�د خبث 
تذكر "عزيز" وفر�ئ�سه.

ورقة  تطوي  غامزة،  نظرة  مع  منك  كلمة  "عزيز"،  يا  �سهل  "�سيد 
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فيها ميعاد �للقاء، وينتهى �الأمر."

ث نف�سه بذلك، وهو يتلعثم قائال لها: حدَّ

�لنوع �الأول ب�ص.

ل�سانه،  طوقتا  و�الرتباك  �لحيرة  لكن  "�أ�سماء"  عن  ي�ساألها  �أن  ر  فكَّ
جاءت له بالدو�ء، و�سعته في كي�ص بال�ستيكي �سغير، مكتوب عليه ��سم 
�ل�سيدلية وهو�تف �ل�سيدلية وعنو�نها، في �الأ�سفل كانت كلمة "خدمة 

24 �ساعة" لمحها و�نطلق ل�سانه:

- �ل�سيدلية مفتوحة طول �ليوم؟

- نعم طول �ليوم.

- لكنها كانت مغلقة من يومين في نف�ص �لوقت ده.

�ل�سيدلية  لغلق  �أ�سطر  و�أنــا  يتاأخر  �أحيانا  زميلي  ورديـــات،  تغيير   -
و�لمغادرة.

�سلك ل�سانه طريقه، وتخل�ص من تلعثمه، نطق �أخيًر� ما جاء من �أجله:

- و�لدكتورة "�أ�سماء" متى تاأتي؟

- �لدكتورة باعت �ل�سيدلية، ��سمها فقط هو �لباقي هنا.

- متى باعتها؟
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- من �سهرين و�سافرت مع زوجها.

يزحف  �لدمع  كان  �سديدة،  بمر�رة  �أح�صَّ  حلقه،  ي�سق  �لبحر  ملح  كاأنَّ 
مد  وباالأخرى  �لدو�ء  به  �لذي  �لكي�ص  �أخذ  بيٍد  ل�ساحل جفنيه،  متجًها 
ا  �أي�سً غادر  جاء  عندما  �لتحية  ُيلق  لم  ومثلما  جنيهات،  ع�سرة  �إليها 
كان  �لباقي  لتعطيه  �لفتاة  ْت  نقوده، عندما همَّ باقي  ياأخذ  لم  �سامتا، 
قد تركها وخرج يجر نف�سه، �تجهت �إلى �لخارج لتناديه كي ياأخذ باقي 

نقوده، ر�أته ُيْو�سع خطاه، نادت عليه.

- يا �أ�ستاذ ... يا�� يا��

مطت فمها، منده�سة، �أتبعته نظرها حتى مال ناحية �لي�سار في �سارع 
�لمحطة.

�أذنيه،  في  يطن  م�ستمر  عمقها  من  نــد�ء   ، �ل�سحر�ء   ... �ل�سحر�ء 
"نجاتي"  �لعم  ي�سلم على  للمعبد،  يذهب  �أن  عليه  لكن  �لند�ء،  �سيلبي 
ر�سم  كــل  �لمعبد،  جـــدر�ن  فــي  مــوجــود  حجر  كــل  يحفظ  جعله  �لــذي 
في  عمله  في  كبيرة  خبرة  �كت�سب  قد  كان  عليه،  يق�سها  حكاية  خلفه 
�كت�سب  لل�سياح،  يقولونه  وما  �ل�سياحيين،  �لمر�سدين  ي�سمع  �لمعبد، 
بع�ص �الألفاظ �الأجنبية، حكى لـ"نوح" كل ما �سمعه طيلة فترة عمله في 
�لمعبد، وز�د عليها "نوح" من خالل قر�ء�ته عن �لمعبد، جاء و�حت�سن 
عمه "نجاتي" وودعه، ولم يقل له �أين �سيغادر، �أخبره �أنه �سي�سافر في 

رحلة عالج، دعا له بالتوفيق، وهو ي�سمه �إليه، ويقبله.
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نهاية ال بد منها

يزر  ولم  �الأمر��ص،  ز�رته  �لعمر  تقدم  مع  حركته،  وقلت  قدماه  تعبت 
ريقه،  يزدرد  حمر�ء،  بخيوط  ممزوًجا  مخاًطا  با�سًقا  ي�سعل  �لطبيب، 
ويكمل �لحديث، كبر �سنه و�ل�سيخوخة �لتي تطحنه يوما بعد يوم جعلته 
يتغا�سى عن �أ�سياء ما كان يتركها تمر من قبل، كان يعرف �أن �الأرملة 
تاأتي للقر�فة، تطيل �لجلو�ص و"عزيز" يت�سلل و .... ي�سكت �لُمتحدث، 
ال يريده �أن يكمل هل يو�سف في هذه �ل�سن باأنه "معر�ص"، يب�سق على  
"عزيز"  �سفر  بعد  قليال  �رتاح  "نوح" كبيًر�،  على  كان  �لجد�ر، خوفه 
و�نقطاع �الأرملة عن �لمجيء �إال في �لمو��سم، تغطي فتحة �سدرها بلفة 

من �لمالب�ص تطوق طفلها، تترجرج ت�ساري�سها.

 يوم �أن ر�آها "عزيز"  هم�ص في �أذن "نوح" ليتنا در�سنا �لجغر�فيا ولم 
�أماكن  �أوال،  ُتكت�سف  ُتدر�ص،  �أن  البد  ت�ساري�ص  هناك  �لتاريخ،  ندر�ص 
َيَد� نحات، تجلوها وتخل�سها من ترهل  لم تطاأها قدم، لم تمر عليها 
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رغبتها، ز�م "عزيز" لما ر�أى رجرجة �له�سبتين، وهناك خرق �سمت 
�لمقابر، وخرق ما ال يمكن رتقه، زرع �سيفه في �سحر�ء ظامئة، �ألقى 

�سيفه، ورحل تارًكا و�سم ن�سله يبرق في عين �ل�سم�ص.

ق. -�بنك ف�سحنا يا ِم�سدَّ

ة، ليت "نوح" �سافر معه. -�أهو غار لبالد برَّ

ويترك  "عزيز"،  زي  يكون  �أن  �أتمنى  �أحيانا  تاني،  ُملك  في  -"نوح" 
درو�سته.

ب نف�سه حار�ًسا للموتى من �لذي جعله حار�ًسا للقر�فة، ن�سَّ

- للموتى �أم للموم�سات؟!

هوى  نوح"،  "�أبو  وجه  في  ي�سهره  نبوتا  يم�سك  رجل  من  �ل�سوت  جاء 
على جدر�ن �لغرفة �لطينية فتكومت تحت �سربات �لرجال �لذين تابعو� 

ق" ي�سنده. هدم �لحجرة، "�أبو نوح" يجري و"ِم�سدَّ

من  جعلت  للمقابر،  خفيًر�  �أُعيَّن  لم  �أني  كلهم  �لنا�ص  علم  �الآن   "
وجعلت  �سدقته  �لــذي  �لوهم  �لموتى،  بجو�ر  وع�ست  حار�ًسا  نف�سي 
�لنا�ص ت�سدقه، �الآن �نك�سف كل �سيء، �لمهم عندي هو "نوح"، هيا يا 
ق" نرحل �إليه �سنفت�ص عليه في �ل�سحر�ء حتى نجده، لم يبق لنا  "ِم�سدَّ
هنا �أيَّ �أحٍد، "عزيز" �سافر، و"نوح" تائه، �سنمر على زوجتي ناأخذها 

وننطلق، حياتنا كلها �نتهت"
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***
جل�ست "غادة" �أ�سفل �ل�سجرة �لوحيدة �لموجودة في �لمقابر، ال �أحد 
�لقبور  �سو�هد  تظلل  وحيدة  هي  ولماذ�  �ل�سجرة،  هذه  زرع  من  يدري 
تغيب  �لتي  �لبي�ساء  �لطيور  ترقب  وهي  ثديها  يم�ص  طفلها  تحتها؟ 
ن �لفروع �لخ�سر�ء بلون  وتحط على �أغ�سانها لت�سكن في �لم�ساء وُتلوِّ
�أبي�ص، �ساكنة تماما ال تتحرك، وال ت�سدر �سوتا، كاأنها تخاف �إزعاج 

�لموتى، �أما �لنهار فلل�سخب و�لطير�ن و�لليل للهدوء و�ل�سكينة.

لها  �أعطاها  جنيًها،  �لخم�سين  فئة  من  نقدية  ورقة  ت�سم  "غادة" 
�أن  فقط  �أر�د  �لمرة،  هذه  يو�قعها  لم  معها،  لقاء  �آخر  في  "عزيز" 
�أنه �سي�سافر، ع�ست على �سفتها، كانت تعلق عليه �سر�سوًبا من  يبلغها 
�الأمل يت�سرب من بين يديه �لحاميتين �للتين تع�سر�ن ج�سدها، ينقدها 
كانت  "�أحبك"،  كلمة  منه  �سمعت  ولما  يكفي حاجتها،  ما  ة  مرَّ كل  في 
�لكلمة تزور �أذنها الأول مرة، لم ت�سمعها قبل زو�جها �إال مرة و�حدة من 
يابت"  "�أنا بحبك  �أذنها وهي في ح�سنها  "�لِمعلمة" �لتي هم�ست في 
تخل�ست من ذر�عيها، و�بتعدت عنها وقررت �لفر�ر من ذلك �ل�سجن، 
�لجماع،  �إال فحيح �سوته مع رع�سة  ت�سمع منه  �الأهطل فلم  �أما زوجها 
فحيح �آخر �سمعته منه �أطلقه يوم �أن كان ر�قًد� في �لم�ست�سفى بعد �أن 
قطعت يده �آلة قطع �لخ�سب في ور�سة �أبيها، �أطلق �آهة وتدلت �سفتاه، 

وج�سده تنزف منه �لحياة وي�سكنه طائر �لموت.
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لم يقلها �الأهطل ولو لمرة و�حدة، كيف له �أن ينطق بكلمة حب وقد غفل 
عن �لخرق �لذي يجزر �سرفها، �سمعتها من "عزيز" وتعلقت بها، كانت 

ج�سد� جميال ووجها بين �لدمامة و�لو�سامة.

�سي�سافر "عزيز" ويتركها الأحز�نها وعوزها، �أبوها �لذي �رتاح عندما 
�أنقذها �لزو�ج من �لف�سيحة، و�أ�سبحت �أمام �لنا�ص زوجة ثم �أرملة، لن 
يبحث عن زوج، ال حاجة لها �الآن لرجل يرتق �لخرق، ونظرت لنف�سها 
�أو  فوجدت �أن ُروحها مثقوبة ومملوءة بخروق كثيرة لن يد�ويها �أهطل 
غيره، هل �سيبحث �أبوها لها عن �أهطل يعمل في ور�سته غير �لذي مات 
"عزيز"؟  فعل  كما  �لحياة  يهبها  �أن  له  يمكن  رجل  عن  هي  تبحث  �أم 
ت�سبثت به وهو يودعها، طلبت منه �أن يبقى وال ي�سافر، ورب هنا  كربِّ 
هناك، لكنه �كتفى بقبلة على خدها �لمملح بماء دمعها، تو�سلت عيناها 
�أكثر من  يفعل  فلن  ت  �ألحَّ ولو  �لخم�سين جنيها،  لها  �لمكحولتان، د�صَّ 

ت نحوه ليتاأكد من خلو �لمقابر من �أي �سخ�ص ورحل. ذلك، تلفَّ

تو�لى �لر�حلون بدًء� من "عزيز" ثم �الأ�ستاذ "�سبري"، ثم ُختم �لرحيل 
ا ربما �إلى  بـ "نوح"، و�الآن �أبوه و"ِم�سدق"، قررت "غادة" �لرحيل �أي�سً

�الأهبل. �لزوج  وقبر  �أباها  تترك  �أن  �لمهم  "�لِمعلمة" وع�سابتها، 
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برومثيوس الجديد
متن ثاٍن

من  ينبعث  تقريًبا  �ل�سوت  كان  �لثعبان،  �سفير  �سوت  بعيد  من  �أتاني 
ينادي  �لثعبان  �أن  �أعــرف  �ل�سوت،  ذلك  من  فزعُت  �ل�سخرة،  خلف 
رفيقته، لكنه كان �سامًتا باالأم�ص، �سمته هو �لذي كان يوؤن�سني، ��ستمر 
�ل�سفير، وبد�أ قلبي يدق بعنف �إلى �أن �رتفع �سوت ذئب و�أخذ في �لعو�ء 
�لمخطوط،  في  عيني  غر�سُت  �لثعبان،  �سفير  على  غطى  عاٍل  ب�سوٍت 
�لرعب  �لــذئــاب،  تهار�ص  �سوت  �سمعت  عندما  رددتــهــا  ما  و�سرعان 
خمنته  �سيء،  على  يتقاتلون  مختلطة،  تاأتي  �أ�سو�تهم  كانت  تملكني، 
�أنثى، يريدون م�ساجعتها، ولم �أكن �أدري باأن جماع �لذئاب ُيحدث كل 
هذ� �لعر�ك، هد�أْت �لذئاب وهد�أْت معها �لنار، ولم �أنتقل من �ل�سفحة 
على  �لحبو  في  �أخــذت  قد  �لفجر  �أل�سنة  كانت  �لمخطوط،  من  �الأولــى 
�سفحة �ل�سماء، عرفت �أن نار �لنهار �لقادمة من نار �لمعرفة �لمت�سربة 
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ني تلك  عبر هذ� �لمخطوط �للعين، ليتني مزقته �أو �أحرقته قبل �أن تم�سَّ
�لرعدة كلما هممت بقر�ءته.

ا من �لخبز �للدن وغمرت في ركية �لنار "كنكة" �سغيرة   تناولت قر�سً
مالأتها بالماء وو�سعت عليها قليال من �ل�ساي، وكثيًر� من �ل�سكر، ورحت 
�أق�سم �لقر�ص و�أ�ستمتع بر�ئحة �ل�ساي وهو يفور الأعلى "�لكنكة"، ر�ئحة 
ت�سعرني وكاأني في ِحجر �أبي، �أيام كنُت �سغير�، ر�ئحة �ل�ساي �لمغلي في 
كنكته �لكبيرة �ل�سود�ء من �أثر هباب �لنار، كنت ال �أ�سرب �ل�ساي كاأي 
طفل �سغير، لكن ر�ئحة عرق �أبي ور�ئحة �ل�ساي كانتا تميز�ن طفولتي.

والأنه  باالأم�ص؛  قطعتها  �لتي  �لم�سافة  �أقطع  �أن  عليَّ  كان  �ل�سباح  في 
باالأم�ص  �لتي قطعتها  �لم�سافة  �أبعد من هذه  �إلى  �أم�سي  �أن  ال يمكنني 
و�أتجه جنوًبا  يميني  �ل�سخرة عن  �لمرة  و�أجعل هذه  �تجاهي،  �ساأغير 
ربما �أعثر على �ل�سجرة، ما يهمني �أال �أ�سل عن خيمتي و�أعود حتى ولو 
ر�أيت  �ساعتين، حتى  �ل�سم�ص مقد�ر  �سروق  مع  �ِسرت  �لحطب،  ببع�ص 
ن  تلوِّ �لتي  �ل�سفر�ء  �لرمال  لون  غير  لون  بعيد،  من  يبدو  �سيء  ظالل 
�لذي كان يع�سر معدتي، عندما  �لجوع  �ل�سير رغم  �لكون كله، حثثت 
و�سلُت وجدت بقايا خيمة قديمة ممزقة بفعل �لريح، مثل �لخيمة �لتي 
لل�سكنى  ت�سلح  حديثة  كانت  خيمتي  لكن  �ل�سخرة،  بجو�ر  وجدتها 
وبالقرب منها بئر، كان وتُد �لخيمة قديًما، ر�أيت يمامًة قدمها عالقة 
بالوتد، جمعت قوتي �لخائرة و�ألقيت نف�سي عليها، �سممت كفيَّ وجمعتها 
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�لجافة، حتى  �لخبز  ِك�سر  �آكله، مللت من  للحٍم  ��ستقت كثيًر�  بينهما، 
�أجد  ال  لوقت  �دخرته  منه،  �آكل  لم  �لجر�ب  في  �أح�سرته  �لذي  �لتمر 
فيها طعاًما، هويت بفمي �ألتقم ر�أ�ص �ليمامة، �سربْت بجناحيها تقاوم 
ي �أزهقت روحها بين �أ�سناني، و�سفتاي �للتان ر�حتا  نهمي، وكحيو�ن برَّ
تم�ص دماءها، ت�سربت �لدماء تجري في حلقي، �أح�س�ست بطعم لذيذ 
، بدوت مثل �الإن�سان �الأول، �لبد�ئي �لذي يرى �لطبيعة  يجري بين فكيَّ
ور�أيتها  ر�أ�سها  �أخرجت  وَيطعم كل �سيء،  رتو�ص،  بدون  ِبكًر�  كما هي، 
بع�ص  في  �لنار  �أ�سعل  ورحــت  بجو�ري،  �ألقيتها   ، يــديَّ بين  م�ست�سلمة 
�لحطب �لمتناثر حولي، نتفُت ري�سها وع�سرت ما تبقى من دماء بفمي، 
وبها  �لليفة  د�س�ست  �لخيمة،  �أطالل  بين  نخيل وجدته  ليف  في  لففتها 
�أل�سنتها وبقيت متوهجة، تركتها  �لنار �لتي هد�أت  �ليمامة و�سط ركية 
�سيالة  من  خبز  ك�سرتي  �أخرجت  �لم�سوي،  �للحم  ر�ئحة  �سممت  حتى 
جلبابي، بللتهما بالماء وو�سعتهما في �سيالتي مرة �أخرى، بكعبين بو�ص 
�لــدوم،  كثمرة  حمر�ء  �ليمامة  وظهرت  �حترق  �لــذي  �لليف  �أخرجت 
ك�سرتيَّ  �أخرجت  �لرمل،  على  ت�سقط  �أن  خ�سية  ِحجري،  في  �ألقيتها 
ت  �لخبز، ورحت �أق�سم بلذٍة ق�سمة خبز وق�سمة من ج�سد �ليمامة، مرَّ
غيمة ثم �أختها �أح�س�سُت بالر�حة تحت �لغيم، �سربت ماء من �لجالون، 
وبالرمل نظفُت يدي، غلبني �لنوم لما هبَّت ن�سمات طرية جلبتها �لرياح 
�لتي �ساقت �لغيم، ��ستيقظُت و�سم�ص �الأ�سيل تر�سم ظالال متر�ق�سة، 
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و�لغيم هرب بعيًد� عني، لطمت على وجهي، �ساأهلك هنا ولن �أ�ستطيع 
�لو�سول �إلى �لخيمة، جل�ست وقتا �أفكر في م�سيري �لذي يدفعني دوما 
قلبي،  في  لي�ستقر  �لخوف  يزحف  ومعه  يزحف  �لمغيب  بــد�أ  للهالك، 

نظرت �إلى �لخيمة �ساأ�سعلها طو�ل �لليل.

اِر. رُّ ُكلُّه في �لنَّ اُر �َسَتْهَلَك، �ل�سِّ َلْو َغاَبْت َعْنَك �لنَّ

�الآن  يبعد عني  �لذي  �لمخطوط،  �لتي قر�أتها في  �لعبارة  تذكرُت هذه 
وربما ال �أر�ه مرة �أخرى.

جمعت كل ما وجدته من �لحطب حول �لخيمة، قبل حلول �لليل، �أمامي 
�ليمامة،  فيه  �أكلت  �لذي  �لمكان  �الآن كمية كبيرة منه قد تجمعت في 
�أ�سعرتني  فوقي  تتر�ق�ص  غيمات  ب�سع  كانت  �لظالم  هبط  عندما 
نــاره،  و�لتمعت  �ل�سماء،  جــوف  في  �لرعد  ثــار  لو  مــاذ�  باالطمئنان، 

�ساأقتب�ص منه قوة تحميني، �ألم يخبرني بذلك:

اُر، ِفْيِه �أََماُنَك. ُكلُّ َما ِمْنُه �لنَّ

بد�أْت �أل�سنة �لنار تتر�ق�ص �أمامي وهبَّت �لريح فكادت تنطفئ، غيرُت 
�تجاه  تغير  كلما  �لنار، ورحت  �لريح، حجبتها عن  الأو�جه  من جل�ستي 
فترتفع  �لحطب  من  بقطع  ْيُتها  غذَّ خبْت  وكلما  الأد�ريها،  �أدور  هبوبها 
�أل�سنتها، هد�أْت قليال فبد�أْت �سغار �لذئاب بالقرب مني تتقافز، تزحف 
رويًد� مني ويزحف معها �لخوف لي�ستقر في قلبي ماذ� لو �نطفاأت �لنار 
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�ساأكون طعاًما �سهًيا تقدمه �أمُّ هذه �لذئاب ل�سغارها، مع تقافز �لذئاب 
�ل�سماء يجاوب حركتها، يجري م�سرًعا ويحجب �لهالل  �لغيم في  بد�أ 
�لوليد، و�لنجمات �لتي ُتحجب كلما تر�كم �ل�سحاب، �أجهزْت �لنار تماًما 
على كل �لَحطب �لذي جمعته، بد�أُت �أَُقطع من �لخيمة �لممدة بجو�ري، 
و�أُلقي بها في ركية �لنار، فتذكو وترتفع �أل�سنتها ويبتعد �لذئاب، بد�أُت 
فبمجرد  تقطيعها  في  عناء  �أجد  لم  و�لتي  �لبالية،  �لخيمة  من  ع  �أُقطِّ
�الإم�ساك بها �أجد يدي ممتلئة بقطعة كبيرة، �أخذ �لوقت يم�سي ببطء 
وقما�ص �لخيمة �سوف ينتهي، و�لنار �سوف تخبو، �لفجر يزحف وخيوط 
�سوئه مختبئة خلف �لغيوم �لتي لم �أنتبه �أنها تز�حمت حتى غطت وجه 
�ل�سماء كله، �آخر قطعة قما�ص كانت في يدي �ألقيتها في ياأ�ص، ولفتة �إلى 
ت �الأ�سياء بو�سوح،  �ل�سماء تتو�سل �إليها، كان بيا�ُص �ل�سبح كاللبن وتبدَّ
ر�أيت �لكون بلون �لحليب، �سعرت بالجوع يقر�ص معدتي مرة �أخرى ولم 
يكن معي �أيُّ طعام �آكله، �سحكُت عندما تذكرت �ليمامة �لتي �لتهمتها 
باالأم�ص، و�سربت دماءها، لن تتكرر وتاأتي و�حدة مثلها وتعلق في وتد 
�أنها �سلت طريقها وحطت هنا تلتم�ص طعاًما  خيمة بالية، من �لموؤكد 
�ل�سجرة  هذه  في  �لتفكير  ون�سيان  �لرجوع  عليَّ  �الآن  متناثًر�،  َحًبا  �أو 
�لتي �أتعبني �لبحث عنها، حملُت جر�بي على كتفي و�سرت في �التجاه 
�لذي جئت منه مولًيا ظهري للخيمة �لتي لم يبَق منها �إال �أربعة �أوتاد، 
ت �إلى �ل�سماء، منتظًر� �ل�سم�ص، كان غيابها خلف �لغيم مريًحا لي  �أتلفَّ
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�أ�سير تحتها، لكني كنت ممتلًئا بالبرد  من وهجها �لذي يحرقني، و�أنا 
بدون  تدفئني،  �أْن  �لنار  ت�ستطع  ولــم  �لليل  طــو�ل  ج�سدي  نخر  �لــذي 
تخرق ج�سد  قوية  ر�سا�ص  �لبرد كطلقات  ي�سبح  �ل�سحر�ء  في  خيمة 
�الإن�سان، طال �سيري و�نتظاري ظهور �ل�سم�ص حتى بد�أ �لجو ي�سطبغ 
بلون رمادي، �أح�س�ست �أن �لوقت كاأنه يتر�جع ليعود �إلى �لور�ء، ويلتحم 
مرة �أخرى بالليل، �لرياح تهبُّ بقوة وتلطمني بال رحمة، �إلى �أين �ألجاأ 
قطر�ت  �ل�سير،  و��سلُت  كلما  يــزد�د  �لــذي  �لطوفان  هذ�  من  الأحتمي 
مطر هطلت، نثرت على وجهي رذ�ذها، تفاءلُت للحظة، في �أول �الأمر 
�لدعاء  خاطري  عن  غاب  �لغيث  هطول  مع  ياأتي  �لذي  �لخير  تذكرت 
ثم  جدوى،  بدون  �لتذكر  حاولت  �سغير،  و�أنا  �سيخي  �إياه  لقنني  �لذي 
ا �زد�د �لمطر، ذهب �لتفاوؤل تماما بمجرد �نثياله، ورحت �أفكر في  لمَّ
�لنجاة بدال من �لتفكير في �لدعاء �لذي حتما لن �أتذكره و�سط ��ستد�د 

�الأزمة �لتي تو�سك على تطويقي.

عن  عاقتني  و�لرياح  �أمامي،  �لروؤية  حجَب  �ل�سباُب  هالكي،  لي  تاأكد 
�لرمال،  ب�سفيف  ممتلئة  عا�سفة  تحملها  عنيفة  هبة  دفعتني  �ل�سير، 
رمتني على �الأر�ص فارتطمت بها، وتلطخ وجهي بالرمال �لمبتلة بماء 
�لمطر، و�نهلَّْت �سيول �لمياه مختلطة بندف �لثلج، �أغم�ست عيني لي�سكن 
�لرعب �لذي ياأكل روحي، وو�سعت يديَّ على ر�أ�سي الأحميها من كر�ت 
�لثلج �لتي ترجمني بها �ل�سماء، �إن لم �أمت غرًقا بالرمال �لتي تحملها 
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�لحجارة  بهذه  �ساأموت  فوقي،  كالوحل  فتتركها  �لمياه  تاأتي  ثم  �لرياح 
�لتي تخترق ر�أ�سي، ُرحُت في �سبه غيبوبة منتظًر� �لموت �لقادم.

�لليَل بقوٍة، ويثقُب �لظالَم ببرِقه، ويجرُح  بال َرحمٍة عاَد �لمطُر يجلُد 
�لرعُد �ل�سكوَن، كان عليَّ �أن �أ�سحب معي فر�ًسا �أو جمال كي يعينني على 
�لتنقل في �ل�سحر�ء و�سبر غورها، بقدميَّ �لنحيلتين هاتين لن �أ�ستطيع 

بلوغ ما �أريد.
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وقيل لي
ِمنح المعرفة تصحُبها األحزان

ر�أ�سه  تترنح  حيرة،  في  ب�سره  يقلب  �لقبور  �سو�هد  بين  متخبطا  جاء 
د�ئرة كاأنما يريد �أن يلقي ثقال يحمله فوق كتفيه، لما و�سل �إلى مجل�ص 
"�أبو نوح" بجو�ر �لزير و�سع �لحقيبة �ل�سغيرة بين يدي "نوح"، �أطلْت 
�الأ�سئلة من عيني "�أبو نوح"، �الأ�ستاذ �سبري دخل �لمد�فن بدون هذه 
�لحقيبة وخرج يحملها ويلقيها على ِحجر �بني، قر�أ �سبري ما يجول في 
عيني �الأب، �أطل عليه بنظرة توحي باأن �لرجل قد خِرف وما عاد يعي 
ما ي�ساهد، �الأب نظر لـ"نوح" ليتاأكد من �سالمة عقله، هل و�سل لهذه 

�لمرحلة؟ هل �لعينان تم ت�سفية �لب�سر منهما، وما عادتا تب�سر�ن.

عينيه  فاأحرقت  �ن�سالت  ماء  قطر�ت  جفنيه  عن  م�سح  جلبابه  بطرف 
�ختفى،  "�سبري" قد  �الأ�ستاذ  كان  ب�سعوبة  فتحهما  ولما  فاأغم�سهما 
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و"نوح" يقلب في �لكتب �لموجودة د�خل �لحقيبة بعد �أن فتحها وفر�ص 
ما فيها على ِحجره، �ساأل �بنه:

- فين �الأ�ستاذ �سبري؟

�أجابه "نوح" وهو يقلب في كتاب دون �أن ينظر �إليه.

- ��ستاأذن وم�سي.

-رجل غريب يا "نوح" �الأ�ستاذ �سبري، �لرجل دخل قد�منا �لمقابر من 
غير "�ل�سنطة" ورجع وهي في يده.

كان "نوح" م�سغوال فيما بين يديه، فلم يعْر �أي �هتمام لما قال �أبوه.

- �لرجل ده غريب من يوم ما حاول حرق قبر و�لده وبعدها �عتذر بكالم 
�سخيف، و�أنا �ساك فيه، لوالك و"�أبو عزيز" �أنا كنت طردته من قريتنا 

زى ما كان �أهل �لبلد عايزين.

عينا "نوح" تحدقان بقوة ونفاذ �إلى �لكتاب في حين و��سل �أبوه �لكالم.

ق" �بن �لكلب �سايب ولده يعربد، ولوال �سحبة �ل�سنين �لطويلة،  - "ِم�سدَّ
كنت قتلت �لولد �لفا�سد ده.

ث نف�سه قائال " تطرد و�حد وتقتل �لتاني، ال طردت وال قتلت" حدَّ

- "نوح".. مالك؟

- �لنار.
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مالها يا بني، مالها �لنار؟

- �أنا هقوم يا �أبويا �أ�سوف فين �الأ�ستاذ �سبري.

عندما ذهب "نوح" �إلى ��ستر�حة �الأ�ستاذ �سبري، �سعد فوًر� �إلى حجرته 
�لمقابلة،  �لحجرة  في  ي�سكن  له  جاٌر  خرج  بعدها  طرقات  عدة  طرق 
�أخبره �أنه حمل حقيبته، ويبدو �أنه �سافر؛ الأنه �أخذ �لحقيبة �لكبيرة �لتي 
ال ياأخذها �إال �إذ� كان م�سافًر� �سفًر� طويال، تركه "نوح" بعد �أن �سكره، 
�ل�سرطي  �أ�سيائه ويحدث  �لمعبد كان عم نجاتي يجمع في  �إلى  وذهب 
"�سبري"؟  �لمكلف بحر��سة �لمعبد ليال، جرى عليه و�ساأله �أين ذهب 
�متع�ص "نجاتي" لعدم �إلقائه �ل�سالم و�سوؤ�له عن "�سبري" مبا�سرة، 

رد عليه قائال:

- �سافرَت �الأق�سر؟

�إنه  وقــال  �سبري  �أخــذهــا  �لتي  و�لكامير�  هناء  "نوح"  تذكر  عندها 
�سيو�سلها لها.

- �الأ�ستاذ �سبري �سيو�سل �لكامير�.

- عايزه في �يه؟

محتاجه في �سيء �سروري؟

- و"عزيز"؟
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- ماله؟

- يا "نوح" �سخ�ص طيب مثلك ي�ساحب و�حد مثل "عزيز" و�آخر مثل 
"�سبري".

�رتبك "نوح" وقال:

- يا عم نجاتي �أنا ب�ساألك عن �سبري تقول لي "عزيز".

�أ�سار "نجاتي" في خبث وهو يغمز بعينيه �إلى ما بين فخذيه ده "عزيز"، 
�أما �سبري فاأ�سار �إلى ر�أ�سه ولف �أ�سابعه كعالمة للجنون.

"نجاتي"، �سديقاه �للذ�ن لم ياألف  "نوح" بعد كالم  ت�ساعفت �أحز�ن 
�أحًد� غيرهما يلمزهما "نجاتي" بهذ� �ل�سكل، وهو ال ي�ستطيع �أن يدفع 
عنهما �الأذى، نعم ر�أى من قبل خطيئة "عزيز"، و�الآن ي�سع �سبري بين 

يديه ِمفتاح �لعذ�ب.

عن  �ساأله  �أبــيــه،  جل�سة  �إلــى  �ن�سم  قد  ق"  "ِم�سدَّ فوجد  "نوح"  عــاد 
"عزيز" فقال �إنه لم يره منذ �ل�سباح، حمل حقيبة "�سبري" وغادر، 

قبل �أن يختفي زعق �أبوه ب�سوت عاٍل:

- ر�ح فين �بن �لكلب؟

- �سافر.

قالها "نوح" ب�سوت لن ي�سمعه �أبوه ولذلك لوح بيديه م�سير� �إلى �لرحيل.
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و�أخرج �لمخطوط، كان  �إلى غرفته في �لمنزل، قلَّب في �لحقيبة  عاد 
�الألو�ن  ذ�ت  �لحو�ف  متاآكل  بغالف  ورقة  مئة  يتجاوز  ال  �أ�سفر،  ورقه 
�لحمر�ء �لباهتة، على �لغالف �لخارجي كانت هناك كلمتان مكتوبتان 
وغير  باهتتان  �أخريان  كلمتان  تحتها  �لنار"،  "�سارق  �لذهبي  باللون 
و��سحتين، قلب �سفحة �لغالف فوجد �لكلمتين  وتحتهما توقيع بخط 
�ليد، حاول قر�ءة �لتوقيع لكنه لم يعرف، بد�أ يقلب �ل�سفحات، خم�ص 
�سفحات وجدها �سفر�ء بال كتابة  �إلى �أن و�سل �إلى �ل�سفحة �ل�ساد�سة، 
كانت �ل�سفحات مرقمة باأرقام عربية ولي�ست هندية كما يكتب �لعرب، 
لم ي�ستطع �أن يم�سك "نوح" بالكتاب �لذي �سقط من بين يديه، �لنعا�ص 

حلَّ عليه فترك �لكتاب ونام فجاأة ور�أى فيما يرى �لنائم:

"هناء"، وهي تجري بكل قوتها �لتي لم ت�ستطع  "�سبري" يجري ور�ء 
�أن تمكنها من �الإفالت منه، عندما و�سل بالقرب منها- وقبل �للحاق 
�الثنين،  بيديه  �لمعقو�ستين  �سفيرتيها  من  �أم�سكها  بخطوتين-  بها 
وفجاأة طلت �لنار من بين �سفيرتيها، �سرخت م�ستغيثًة به وهي تقول " 
ها وهو يلت�سق  �بتعد عني، �أنت ونارك �أحرقتني، �رحمني، �أرجوك، رجَّ
ل�سخ�ص غيري"،  �لنار  �أ�سلمت  لها" �أنا  �أذنها قال  بها، قرب فمه من 
"�أ�سلمتها! ما هذه �لنار �لتي بين �سفيرتي" "هذه ناري و�سوقي" ولقم 
حلمة �أذنها و�أخذ يم�سها، ز�دت �سرخاتها، �لت�سق بها �أكثر، ونتر من 
عليها ثيابها فبدت عارية، �سرخت مهددة "�ذهب بنارك"، ناري عند 
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فيها" ع�سوه  وو�رى  �إليه  "نوح" �الآن" �سمها 

ر�أى  �أول ما  ر�أى  ثيابه،  وَمنيه يندفع مبلال  ي�سهق  "نوح" وهو  ��ستيقظ 
ناًر� ت�سري في �لف�ساء من �سباك �لغرفة، كان �لم�سباُح م�ساًء، نظر 
في �ساعته لم تكن قد تجاوزت �لثانية، لم ينم �أكثر من �ساعتين وقعت 
ت�سدم  �لكلمات  كانت  �ل�سابعة  �ل�سفحة  على  �لمخطوط،  على  عينه 

عينيه قر�أها بمجرد �أن ر�أى:

�لنار .. �لنار قدرك؛ نار في �لف�ساء، نار في �لقلب.

�لرحلة مكتوبة عليك، �ستتبعك �أينما ذهبت ناٌر.

ناٌر تحر�سك �إن غبت، نار تاأكلك �إن غابت عنك.

و�سترحل هاربا من ظلين: ظل �لحنين �لذي ال يفارقك.

وظل �لغربة �لمكتوبة عليك.

�نتهى "نوح" من قر�ءة كل ما هو مكتوب في �ل�سفحة، وطفرت عيناه 
دمعتين، هتف ب�سوت م�سموع:

"نوح". يا  �أحز�نك  "بد�أت 

�أين "عزيز"؟ �أين �سبري؟ �أين �أ�سماء؟

كررها �أين �أنت يا �أ�سماء؟

نام وهو ينادي من ال ي�سمعونه، في �لحلم لم يَر �سيئا لكن تو�لى قذفه 
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مرتين، �سحا في �ل�سباح متعبا، �غت�سل ثم توجه �إلى �لمعبد.

"نوح"  نف�ص  لكن  مبهًجا،  �ألقا  �لكون  تلقى على  �ل�سباح جميلة  �سم�ص 
مغمورة بالحزن.

باحة  �إلــى  ُتف�سي  ثم  درجاته  تنخف�ص  ب�سلم  يبد�أ  �لــذي  �لممر  �جتاز 
مبلطة، تتناثر على جو�نبها تماثيل مه�سمة �لوجوه و�الأركان، �سار حتى 
َم  تن�سَّ �لد�خل،  تلقيها على  �لتي  �الثنا ع�سر وظاللها  �الأعمدة  و�جهته 
ر�ئحَة �لهو�ء �لقادم من بو�بة �لمعبد، �لجال�ص �أمامها "نجاتي" فارًد� 
�ساخنة  طعمية  �أقــر��ــص  منه  ومفلوت  مفتوح  قرطا�ص  عليها  قما�سة 
وبجو�ره كي�ص بال�ستيكي فيه �أرغفة خبز، حزمة ب�سل �أخ�سر بجور�ها 
�لُّلقم  "نجاتي" يلتهم  �لَمقلي،  و�لفلفل  بالباذنجان  طبق �سغير مملوء 

وي�سدر �سوتا ي�سل لـ "نوح" �لر�فع ر�أ�سه ينظر الأعلى �لمعبد.

- تعال يا "نوح" �فطر ب�سم �هلل.

- معل�ص يا عم نجاتي، �أنا ملي�ص نف�ص، �أنا د�خل جوه.

�أ�سلك م�ص عارف  �مبارح،  �للي ح�سل  تعال، ومتزعل�ص من  بني  يا   -
�سبري �لها�سم كوي�ص.

يعرف  �أن  يود  كان  و�سرت في ج�سده رعدة،  "نوح" ��سم �سبري  �سمع 
ق�سة هذ� �لرجل كاملة لكنَّ هاتفا د�خليا حثه للدخول، �جتاز �لبو�بة 
غير عابئ باإلحاح نجاتي عليه باأن ياأكل معه، مرَّ ب�سالة �لمعبد �الأولى، 
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�بتعد  للخالء،  �لمف�سي  �لممر  ولج  حتى  و�سار  للثانية،  تجاوزها  ثم 
�لموتى،  تغ�سيل  مكان  وهــذ�  جنائزي،  �لمعبد  �لملكي،  �لحمام  عن 
تحوطه،  طقو�سه  مكان،  كل  في  حوله  من  �لموت  �أي�سا،  ومحا�سبتهم 
توؤطر حياته، في �لمد�فن عند �أبيه وفي �لمعبد هنا، ظل يزور �لمعبد 
منذ �سن �لحادية ع�سر عندما قامت �لَمدر�سة برحلة �إلى �لمعبد، من 
وقتها وقع فري�سة لع�سق هذ� �لمكان ولم يكّف عن �لتردد عليه، �إلى �أن 
ي�سرح  وهو  بالكلية،  بااللتحاق  يهم  كان  عندما  "نجاتي" بكلمة  لطمه 
معبد  "هذ�  "نوح":  على  وقعها  يعرف  ال  وهــو  نطقها  ـــزو�ر،  �ل الأحــد 

جنائزي"

�لتي  و�ل�سكينة  �لهدوء  �لموتى،  تخالط  �أن  "نوح"  يا  قــدرك  كان  هل 
ت�سعر بهما و�أنت في �لمعبد، و�ل�سعور نف�سه ي�سكنك و�أنت و�سط �سو�هد 
ر يوم �أن �أر�سله �أبوه لينير بـ  �لقبور، كاأنك مخلوق مثلهم، تاأن�ص بهم، تذكَّ
ار كي يحفر لدفن بعد �سالة  "�لكلوب" لعم "�أبو �سيف ح�سانين" �لحفَّ
�لع�ساء، وو�سل هناك فلم يجد �لرجل، �سار بين �لمقابر يحاذر �أن تطاأ 
�لظالم  تهدمت حو�فه،  و�لذي  لالأر�ص  و�لم�ساوي  منها  �لو�طئ  قدمه 
من حوله كثيف، يدير ر�أ�سه باحثا عن �لرجل دون جدوى، تاأمل �لمقابر 
�أين  �لموتى،  �آالف  و�سط  وحدك  �أنت  نف�سه  وحدث  بالطماأنينة  و�سعر 
�الإن�سان هو  �الإن�سان،  تخيف  ال  �لجان؟ هذه مخلوقات  �أين  �لعفاريت؟ 
�لذي يزعجها فتغ�سب عليه وتوؤذيه، �أح�ص بر�حة نف�سية لن ي�سعر بها 
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�لرحلة  بعيد جد�، حيث  بعيد،  �أحز�نه، هناك  يتخل�ص من  �إال عندما 
�لكون،  �سمت  في  وتــذوب  قلبه  من  ــز�ن  �الأح �ستت�سرب  بها،  �لموعود 

و�ست�سربها رمال �ل�سحر�ء �لملتهبة.

ولَّى وجهه لل�سم�ص، كان يودُّ �أن ينظر �إليها ويو�جهها، يطل في عينيها، 
وخنقها  ر�حتيه،  �أ�سابع  بين  و�سمها  بيديه،  �لنار  �إم�ساك  ��ستطاع  لو 
حتى تلفظ دخانها الأمكنه �الآن غر�ص نظرته في بوؤبوؤ �ل�سم�ص وتذكر ما 

قر�أه في �ل�سفحة �لثامنة:

�ٌص، �َسَيْحُر�ُسَك �أو ُيْهِلُكَك. كلُّ َما ِمنه �لَّناُر َفُهَو ُمَقدَّ

والها  �ل�سم�ص،  جبروت  �أمــام  و�نحنى  رجليه،  ومد  جل�ص  �لرمال  على 
ام �لملكي"، ر�أى �مر�أة عجوز �أجنبية ترتدي  ظهره فر�أى �أمامه "�لحمَّ
جلباًبا رجالًيا �أبي�َص، ترفع يديها لل�سماء و�سفتاها تتمتم بالدعاء، عرف 
من �لمر�سد �ل�سياحي �لذي كان يرطن بلغة �إنجليزية ترجمها له بعد �أن 
فرغ من �ل�سرح لل�سياح، �أن ثمة �عتقاد� باأن �لدعاء هنا م�ستجاٌب، حيث 
كلها  �الأ�سطورة  �أوزوري�ص،  زوجها  �أ�سالء  عن  تبحث  "�إيزي�ص"  جاءت 
�لو�قعة  �لملكي،  �لحمام  لمنطقة  �لمف�سي  �لممر  جدر�ن  على  مروية 
م�سورة بدقة، حتى نجاتي حفظها من على �أل�سنة �لمر�سدين، وكررها 
لـ "نوح"، �لميت كان يمر عبر هذ� �لممر �أو �لدهليز  كاأنما يخرج من 
قلبه  ينتزع  ين�سب على ميز�ن،  وهنا  �الآخرة،  مت�سع  �إلى  �لظلمة  رحم 
ري�سة،  تو�سع  �الأخــرى  �لكفة  وعلى  �لميز�ن  كفتي  �إحــدى  على  ويو�سع 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



وُتحفظ  فُيحنَّط،  طيًبا  كان  �لميت  �أن  معناه  فهذ�  �لري�سة   ثقلت  فاإن 
�لجثة لحين �لعودة و�لبعث مرة �أخري، و�إن َثُقل �لقلُب فهذ� يعني هالك 

�لميت وذهابه �إلى نهايته �الأبدية.

حياة �لفر�عنة كانت لها قيمة مثلما كان للموت قيمة كبيرة ترد �لحياة 
�ل�سيف  للب�سر هو  �لخلود  �لفناء عندهم م�ستحيل،  للب�سر،  �أخرى  مرة 
و�لدرع �للذ�ن يو�جهون بهما �الإلهة �لتي تعد مق�سلة �لعذ�ب في �رتياح، 
عاندو� �الآلهة و�كت�سفو� لغة يقهرون بها �لفناء ويقد�سون �لخلود، كان 
عليهم �أن يدقو� �لمتاري�ص ليو�جهو� طغيان �الإلهة و�سدنتهم في �الأر�ص، 
كل �سيء جاهز وُمعدٌّ لقهر �سوكة �لُمتجبر �إن لم يكن في �لدنيا فليكن 

في �الآخرة.

خرَّ �لوجُع من "نوح"، وطفحت �أحز�نه عندما تذكر م�سير �لموتى في 
�لجثث  و�نبعاج  و�لعفن  �لــدود  حيُث  هناك  هنا،  و�لموتى  �أبيه  مد�فن 
رحلته  في  تنقذه  �أ�سلحة  �أو  عتاٍد  بال  �لنهائي،  �لفناء  ثم  �لمنفوخة، 

لالأبدية.

"نوح" ليبتعد عن  "نجاتي" بعدما �نتهى من تناول �إفطاره، نادى  عاد 
�ل�سم�ص �لتي تحرق ظهره،

لَّة يا بني" - " تعال في �ل�سِّ

نظر له "نوح" نظرة �ساردة.
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- �سيبني وحدي يا عم نجاتي.

كان "نوح" يتحين لحظة يخلو فيها �لمعبد ويخرج �لمخطوط من بين 
اِت مالب�سه ويبد�أ في �لقر�ءة، و�سل �إلى �ل�سفحة �لثامنة، كل �سفحة  طيِّ
ًحا  بها ب�سعة �أ�سطر قليلة لكنها تحتاج للتاأمِل �ساعات، ذهب نجاتي م�سوِّ
�لمعبد  �إلى د�خل  �لعجوز ذ�هبة  �الأجنبية  �ل�سيدة  بيده، و�ن�سرفت  له 
عبر �لدهليز، �أخرج "نوح" �لمخطوط من تحت �سترته، فتح �ل�سفحة 

�لثامنة، وجد مكتوبا عليها بالقلم �الأزرق

ِار. �لُغْرَبُة و�لَمْر�أُة ُهَما َطَريَقا �َلمْعِرَفِة �لَمْمُزوَجِة بُحرقة �لنَّ

فكر "نوح" في "�أ�سماء" �لتي غابت عنه منذ مدة طويلة، عرف �أن قدره 
"�أ�سماء"، �أما �لغربة فهو يعي�سها خا�سة بعد رحيل  ه لـ  �أن يتعذب بحبِّ

�لقر�ءَة: �أكمَل  "�سبري" و"عزيز"، 

�لُغْرَبُة �سَفٌر ... �الْغِتر�ُب �إَِقاَمٌة.

�أ�سفل هذه �لكلمات وجد عدة �أ�سطر �سغيرة تبد�أ من ثلث �ل�سطر �إلى 
ما قبل ثلثه �الأخير، لم تكن �لكلمات و��سحة فلم يتمكن من قر�ءتها.

عندما بد�أ فوج من �ل�سياح في �لظهور في �لمكان �أخفى �لمخطوط تحت 
�سترته، كان يظن �أن ذلك �سًر� ال يجب �أن يعرفه �سو�ه، قر�أ في بع�ص 
ن �أن هذه �إ�سارة الإخفائه  �لحو��سي حرفي �ل�سين و�لر�ء، متناثرين، خمَّ
"�سبري"  �الأ�ستاذ  �ختارني  "لم  ت�ساأله:  نف�سه  عادت  �لمخطوط،  �سر 
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ربما  �لمخطوطة  �لكتب  بقية  في  �أنظر  لم  �لمخطوط؟  هذ�  و�أعطاني 
هذه  له  تحملها  مفاجاآت  من  "نوح"  خاف  جديد"،  �سيء  فيها  يكون 

�لكتب يكفي ما هو موجود في ذلك �لمخطوط.

فلم  �إنجليزية  تكن  لم  �أجنبية  بلغة  يتحدث  �ساب  يتقدمهم  �ل�سياح 
تبدو فوهة م�سد�سه ظاهرة -من  �أمين �سرطة  يتبعهم  "نوح"،  يفهمها 
حافظتها -على جنبه، تناوبو� كلهم �لنظر �إلى ذلك �لجال�ص على هذه 
�لرمال �ل�ساخنة، وقف "نوح" و�قترب من "�لحمام �لملكي"، نظر في 
�لمياه �الآ�سنة و�ل�سم�ص �لمنعك�سة عليها، الحظ وجود قليل من �الأ�سماك 
لون  مع  لونه  لتقارب  ُيرى  يكاد  ال  �أخ�سر  ُع�سب  حول  تدور  �ل�سغيرة، 
لبركة  تلتقط �سور�  وبد�أت  �أخرجت كامير�تها  �ل�سغيرة  �لفتاة  �لماء، 
�لع�سب  حــول  ــدور  ي وعــائــد�  ذ�هبا  يتالعب  �ل�سغير  و�ل�سمك  �لماء 
�الأخ�سر �لذي �ألقاه له نجاتي في �ل�سباح مع بع�ص لقيمات تبقت من 

�إفطاره.

�لمياه؟  هذه  نبعت  �أين  فمن  �لمعبد،  عن  كيلومتر�ت  عدة  يبعد  �لنيل 
كانت  بالمعبد،  عهده  �أول  "نجاتي" في  عم  مع  "نوح" حديثه  "يتذكر 
�إجابة "نجاتي" غير قاطعة هو نف�سه ال يدري ما �ل�سر؟، قال له �إنهم 
�لمياه بمو�تير �سفط و��ستغرق �سحبها يوما كامال، لكنهم  قامو� برفع 
هذ�  �أخــرى،  مرة  نبعت  �لمياه  �أن  فوجدو�  �لتالي  �ليوم  في  ��ستيقظو� 
جوفية،  مياه  تكون  �أن  تعدو  لن  لكنها  �الآن،  حتى  �أحد  يعرفه  لم  �ل�سر 
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كالم نجاتي لـ "نوح" لم يكن مقنعا.

�الإن�سان  ُتتعب  كثيرة  باأ�سر�ر  �لمغلَّفة  �لحياة،  ... هذ� هو مفتاح  �ل�سر 
وتزيد �أحز�نه.

�ل�سر يا "نوح".. �تبع �لحياة وال تولها ظهرك و�ستعرف ما هو �ل�سر.

هذ� ما وجده في نوتة �سغير تخ�ص �الأ�ستاذ �سبري.

"نوح"   �ُسمرة  �أن  يبدو  معه،  �سورة  ياأخذ  �أن  �ل�سياح  �أحــد  منه  طلب 
�أعجبته، هز "نوح" ر�أ�سه بالمو�فقة، �أعطى �لكامير� لرجل معه ووقف 
�نتزعها  �بت�سامة،  ير�سم  �أن  حاول  �سغيرة،  وفتاة  �ل�ساب  "نوح" بين 
بخوف فاأظهرت �ل�سورة �بت�سامة المعة ممزوجة بنظرة �أ�سيانه ت�سيل 
�سافحا  �ألقا،  عيونهما  تطفر  و�لفتاة  �ل�ساب  كان  حين  في  عينيه،  من 
"نوح" و�سكر�ه باللغة �الأجنبية �لتي ال يعرفها فرد عليهما باالنجليزية 

وهو يهز ر�أ�سه.

�لَملكية،  "نوح" �إلى �لمعبد، عَبر �لدهليز، مرَّ على �لمق�سور�ت  دخل 
زوجها  تندب  وهــَي  "�إيزي�ص"  ماأ�ساة  تحكي  �لتي  �لنقو�ص  �إلــى  �لتفت 
تطير  �لبالد،  �أرجاء  في  �أجز�وؤه  توزعت  �إربا،  ُمزق  "�أوزوري�ص" �لذي 
"�إيزي�ص" من �سمال �لو�دي �إلى جنوبه، و�لنيل يبتلع ج�سد "�أوزوري�ص" 
ع ج�سده بحيلة  "�أوزوري�ص" وقطَّ "�ِست" �ل�سرير �سقيق  �لطيب ، فعلها 

ماكرة، و�غت�سب حكم �لبالد.
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"نجاتي"،  له  �أحيانا  "�سبري" ويكمله  له  "نوح" يتذكر ما كان يحكيه 
"�إيزي�ص  كان �سغيًر� في نهاية تعليمه �لثانوي، بكى عندما �سمع ق�سة 
لحبيبها  "�إيزي�ص"  وفــاء  ر�أى  دقــه،  بدء  في  �لقلب  كان  و�أوزوري�ص"، 
الأ�سالء  وُقطع  مات  لو  حتى  نف�سه،  بالوفاء  "�أ�سماء"  تكون  �أن  وتمنى 
عديدة، �لمهم �أن تعلم "�أ�سماء" بحبه، وُتْخل�ص له �إخال�ص "�إيزي�ص".

على  �لمنقو�سة  �لق�سة  حلقات  يكمل  وهو  "نوح"  لـ  نجاتي  غمز  مرة 
ا جمعت  جدر�ن �لمعبد، "�إيزي�ص" �سنعت ع�سو� ذكريا من �لذهب، لمَّ
ُنفخت  �الإنجاب،  تريد  وهي  �لع�سو،  هذ�  ينق�سها  كان  كلها،  �الأجــز�ء 
�لروح في �الأجز�ء �لمجموعة، و�ساجع "�أوزوري�ص" "�إيزي�ص" م�ساجعة 
�ل�سر،  �إله  "�ِست"؛  �لظالم  بحكم  �ستطيح  ملكية  ثمرة  وهبها  �أخيرة، 
كانت �لثمرة هَي �لملك "حور�ص"، ملك �ساب و�سيم �سين�سر �لعدل في 

�الأر�ص �لتي ملئت جور� وظلما من "�ِست" عمه.

نظر "�سبري" �إلى "نجاتي" وقال له:

- يعني �لحكاية كلها ن�سيتها و�فتكرت �لع�سو �لذهبي منها!

و�لتمَع وجهه وهو  �بت�سامة خجل  و�بت�سم  "نوح" لالأر�ص  لحظتها نظر 
يد�ري خجله.

�سار "نوح" حتى و�سل �إلى �لقاعة �لثانية ور�أى �الأعمدة �لتي تنبت من 
بينها  ثالثة �سفوف من  �لمهيب،  �ل�سقف  في  بروؤو�سها  �الأر�ص �ساربة 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



125

�سوى  يدخلها  يكن  لم  �لتي  �ل�سبعة،  �لملكية  للمقا�سير  تف�سي  ممر�ت 
�إلى منطقة �لحمام �لملكي؛  �أمامها ُتحمل �لجثة لتخرج  �لملوك، ومن 
حتى  �لرحم  ُظلمة  في  كان  منذ  �الإن�سان  حياة  تمثل  متدرجة  مر�حل 

خروجه �إلى عالم �الأبدية �لمت�سع.

�أخرى  "�أوزوري�ص" مرة  ُبعث  �ل�سحر�ء،  في  منفًيا  فترة  عا�ص  بعدما 
وتقلد مملكة �لموتى

لل�سحر�ء" تدعوه  ر�ئحٌة  وهبَّت  �أذنيه،  في  �لند�ء  "وتكرر 

�أخذ "نوح" يفكر في م�سير "�أوزوري�ص" ولماذ� جلبت له ذ�كرته ق�سته 
عن  ف�سال  �ل�سياحيين  �لمر�سدين  من  كثيًر�  وغيرها  هي  �سمعها  �لتي 

حكايات "�سبري" و"نجاتي".

في �لمخطوط �إ�سارة �إلى �سيئين؛ �لمر�أة كجالبة للنار �لتي ت�ستعر في 
ُيْذكي �لناَر؛ فاإما  �إن لم يحدث �لو�سل و�للقاء، ويظل �ل�سوق  �الأح�ساء 
�أن تاأكل �لنار �الأح�ساء كما �أكل �لن�سر كبد "برومثوي�ص" وهو مقيد على 

�ل�سخرة.

�ل�سيء �لثاني، �لنفي �إلى �ل�سحر�ء مثلما حدث مع "�أوزري�ص".

ين؟! هل عليه �أن يختار بين �أمرين ُمرَّ

�لذي  �لثاني  �لكتاب  يقر�أ في  "نوح"، وهو  �أو�سال  ي�سعى في  �لقلق  بد�أ 
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يتجاوز  ال  جــد�  �سغير  �لمخطوط  هــذ�  "�سبري"،  حقيبة  من  جلبه 
منها  ي�سحب  "�لجوزة"،  بكعب  �لمم�سك  �أبيه  بجو�ر  �سفحة،  �لثالثين 

�الأنفا�ص ويطلقها في �لهو�ء.

"�سبري" �لمخبول  �الأ�ستاذ  جاء  عندما  تذكر  هل  نوح" له:  "�أبو  قال 
يريد �أن يهدم مقبرة عائلته ويبني مكانا منها قبًر� من �لرخام، من قبل 
حرق �لمقبرة و�الآن يريد �أن يبني مقبرة من �لرخام من ثالثة طو�بق، 
حول �لمقبرة �سيحفر جدول ماء من جميع جهاتها وت�سب نافورة ماء 
�لنافورة،  لتدفعها  �أخرى  وتعود مرة  �لجدول  لتجري في  �لماء  �سغيرة 
�رتكبها  ليكفر عن خطيئة  ربما  يحققه  "�سبري" �أن  �الأ�ستاذ  ودَّ  حلٌم 
يوما ما في حق �أبيه �ل�ساكن في �لمقبرة، يعرف "نوح" �الآن �أن �الأ�ستاذ 
"�سبري" كان مجبر� على ما فعل، ربما ياأتي �ليوم �لذي تتك�سف فيه 
�لحقيقة، وي�ستطيع �أن يحكي الأبيه عن ماأ�ساته �لتي يعاني هو منها، دفع 

�الأ�ستاذ "�سبري" بكرة �لنار ليتلقفها هو ويكتوي بنارها.

ر ومنحها لالإن�سان  "زيو�ص" �لمتجبِّ "بروميثو�ص" �سرق �لنار من �الإله 
ليتمرد  و�لنور  �لمعرفة  �الإن�سان  يمنح  �أن  �أر�د  بب�سالة،  م�سيره  وو�جه 
وجبروته  "زيو�ص"  ُظلم  ليو�جه  �سياء  �متالأ  �لــذي  وقلبه  عقله  بقوة 
�لطاغي، تلقى �الإن�سان قب�ًسا من نار �لمعرفة، �سعى في �الأر�ص و�عتلى 
ياأكل  �لذي  �لزمن  ي�سابق  ب�سرعة  ومرق  طو�بقها،  بنى  �لتي  �الأ�سطح 
عمره، د��ص على �أخيه �الإن�سان، وبدال من �أن يو�جه  �لبغاة و�لظالمين، 
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ــل  ورمَّ عياله،  د  و�ــســرَّ لحمه  و�أكـــل  وقتله  �سلبه  �الإنــ�ــســان؛  �أخـــاه  و�جــه 
�إربا  "�أوزوري�ص" يقطع  قا�سًيا،  كان  و�لعقاب  و�حدة  �لخطيئة  �مر�أته، 
و"برومثيو�ص"، ُينفى في �ل�سحر�ء وهو م�سلوٌب ياأكل من كبده �لن�سُر.
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َمْتٌن ثالث

حام حولي �لن�سُر ي�سرب بجناحيه، كان رحيًما بي لم ياأكل من ج�سمي 
وال حتى من كبدي، كنت ملقى ال حول لي وال قوة، �لرمال تعفرني وندف 
لكنه  �أمامه  �سهية  وجبة  فوقي،  من  �لن�سر  ج�سدي،  على  تتر�كم  �لثلج 
، تطوف  �أمي لي وقلقها عليَّ �أتخيل �الآن دعاء  يدور حولي وال يقربني، 
على بيوت جارتها في �لقرية تبحث عن بي�سة �لن�سر كي تك�سرها وترمي 
زاللها في وجه �ل�سم�ص �ل�ساطعة هناك بقوة و�لمختفية هنا خلف �ل�سحب 
�لمتر�كمة، �ستجد بي�سة فوق مئذنة �لجامع �لغربي يح�سرها لها عامل 
�لجامع، يخبرها �أن عدة ن�سور ت�سكن فوق �لمئذنة تبي�ص وتفق�ص وتتنا�سل 
وفر�خه  وبي�ساته  بالن�سر  يهتم  قريتنا  في  َمْن  �أحد،  يقربها  وال  بكثرة 
�ل�سغيرة �لتي ت�ستقبل �أمهاتها في نهاية �ليوم منتظرة طعامها؟ خباأت 
ها وجرْت بها �إلى �لبيت، �سعدْت فوق �ل�سطح، نظرت  �أمي �لبي�سة في ِعبِّ
ثم  �لبي�سة  ك�سرْت  �أ�سعتها،  �أحرقتها  لما  ب�سرها  ت  غ�سَّ ثم  لل�سم�ص 
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: �إن "نوح"  ت زاللها في وجهها، جاءت �لجار�ت يو��سينها، قالت لهنَّ ذرَّ
يها تو�سال  �بني في محنة و�أنا �أدعو �هلل منذ �أن �سليُت �لفجر"، ترفع كفَّ
هلل، جارة تخبرها �أن �بنها تاه في �ل�سحر�ء، وهو يبحث عن �سديقه 
ح بيدها قائلة �إن �بني �سافر  �الأ�ستاذ "�سبري"، تنفي �أمي كل ذلك وت�سوِّ
و�سيرجع، بقلبها تدرك محنتي وعقلها ال ي�ستوعب لماذ� رحلت؟ ولماذ� 
كيال  �لبي�سة  �إح�سار  وب�سرورة  بم�سابي  �أُخبرها  �لمنام؟  في  زرتها 
�لذي ي�سدره  و�لهو�ء  �لن�سر يقترب مني  �ل�سحر�ء وحدي،  �أهلك في 
َخْفُق �أجنحته يزيل ما علق بي من �لرمال ها �أنا �أرى �لدنيا مرة �أخرى؛ 
�أمامي، �لكون من حولي غالٌف م�سبَّب، ب�سقُت  كثبان �لرمال ممتدة 
�لرمال �لتي مالأْت فمي، بعدها تقياأُت كل ما في جوفي، ووجدت خيوط 
�أبي،  �لتي يب�سقها  نف�سها  �لحمر�ء  �لخيوط  لعابي،  �لدم مر�سومة في 
تم�سك  �لمقابر،  �إلــى  تاأتيه  مرة  الأول  ربما  �إليه،  �ستذهب  حتما  �أمــي 
بخناقه تلومه على تركي هائًما، �أُالقي حتفي، يتخل�ص منها �أبي، يريد 
تلومه  �لوحيد،  �بنها  �لقلق على  ياأكل كبدها  �أم  باأنها  لوال علمه  نهرها 
بحدة على �إقامته و�سط �الأمو�ت مدعًيا حر��ستهم، "كنت حر�ست �بنك 
�أح�سن"، تقولها �أمي ويت�سرب دمعها وي�سيل من �أنفها �لمخاط فتم�سحه 
لتحر�سه"،  "نوح" لن تجده  لـ  �الأمــو�ت، حتى قبر  "نفعوك  �سالها،  في 
يع�سر �الألم �أبي، يفكر في دفعها كي تعود �إلى �لمنزل، �سوتها يعلو، هو 
�أبي  نف�سه يريد �أن يبكي، يختنق دمعه �لمحبو�ص خلف جفنيه، �أعرف 
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�أرى كل ذلك  �لدمع في خ�سوع،  تم�سكان  �لمزنوقتان  في حزنه، عيناه 
و�أنا �أقاوم �آالم �سلوعي �لمتك�سرة، على �سفحة �لغيم �أ�ساهد �أمي وهي 
�إلى �سو�به، يحط همه  �أبي  �الأمل في رجوع  �لمنزل فاقدة  �إلى  ر�جعة 
لكنه  ذلك،  عي  يدَّ �أو  ين�ساني  "�لجوزة"،  تدخين  في  عنه  رحيلها  بعد 
بقلب �الأب �لو�ثق في رجوع �بنه ينتظرني، في �لم�ساء ينظر لعلِّي �آتي 
يتوقع مجيئي في  نف�سها،  �لوقفة  يقف  �ل�سباح،  وفي  �ل�سارع،  �أول  من 
�لغيم  �لن�سر ثم يزحف  �الآن يغادر  �آتي عليه فجاأة،  �أو  �لوقتين،  هذين 
�ل�سم�ص  وبد�أت  فتزحزح  �لغيم  بجناحيه  كاأنه �سرب  �ل�سماء  وجه  من 
بدون  �ل�سير  و��سلت  قريبة،  ه�سبة  لي  بدت  �لذهبية،  خيوطها  تر�سل 
�لخبز، ظهور  وِك�َسر  �لماء  �لتمر�ت وجالون  بع�ص  �لذي يحمل  جر�بي 
�له�سبة �ل�سغيرة و�ل�سم�ص من فوقي زرع في نف�سي �الأمل، لما �قتربت 
منها وجدتها �سخرة كبيرة تخفي ور�ءها ثالث �سخور �أ�سغر فاأ�سغر، 
�سعدت فوق �الأولى �أعالهم، نظرت علِّي �أتبين �سيًئا، كان يهمني معرفة 
�لتي تالها  �لرملية  �لعا�سفة  �لوقت مرَّ خالل  �أدري كم من  �لوقت، ال 
�سقوط �لمطر و�لثلج، نزلت من على �ل�سخرة �الأولى، و�سعدت �لثانية 
د ب�سري  كان بينها وبين �ل�سخرة �لثالثة م�سافة ثالثة �أمتار، لم �أُ�سعِّ
لالأفق، عيناي �نحطتا لالأ�سفل الأجد ذئبة تحت�سن �أوالدها تحميهم من 
�لمطر، وتملِّ�ص على �سعر �أج�سادهم، كانو� خم�سة: �ثنين منهم ير�سعان 
من �أثد�ئها بنهٍم و�لثالثة �لباقين ر�قدين بجو�رها، نظرْت �لذئبة لي 
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باأنيابها، "هلكت يا "نوح" �أين �أنت يا �أمي؟" �أين �أنت يا ن�سر؟"

ت�سمرت قدماي فلم �أ�ستطع �لتحرك، �لقدر يالحقني لكني ال �أود �لموت 
تر�سم  �لحياة هناك  و�لبئر، هناك مكان خيمتي،  �ل�سخرة  بعيد� عن 
�لبقعة،  �أزرع هذه  �أن  �لكئيبة، فكرت  �لرمال  �أخ�سر و�سط �سفرة  لونا 
بجو�رها �سيكون قبري، ياأتي �لر�حل عبر �ل�سحر�ء ي�ستريح و�سط هذه 
�لو�حة �ل�سغيرة، يترحم عليَّ وي�سقي �لزرع كي ال يموت عط�سا، �لموت 
َمْن يموت في هذه �لبقعة مع �لطائر �لذي  ثالَث  �أرحم، �ساأكون  هناك 
بنى ُع�سه في �لدلو، و�لثعبان �لذي �آن�ستني روحه، �ستكون و�حتي �سفينة 
"نوح" �لتي ياأوي �إليها �لحالمون، �أتمنى �أن يلحق بي �الأ�ستاذ "�سبري" 
�أو يعلم �أبي فياأتيني يحر�ص مقبرتي ويه�ص عنها �لذئاب بنار مجمرته 
ق"؛ حكايات  "َم�سدَّ توؤن�سني حكاياته مع عم  �لتي لن تنطفئ، وبالليل 
لي�ست عن �لموتى "�أنا مللت حكايات �لموتى يا �أبي، �ساأكون بينهم ولن 
و�أحالمهم  �أمانيهم  �جتر�ر  في  وقتهم  �سيق�سون  �لحكي،  عن  و�  يكفُّ
�لُمحبطة �لتي لم يحققوها في دنياهم، ربما في ��ستعادتها يتحقق ولو 

قدر قليل منها"

مر�ًر�  عليَّ  كرر  "نجاتي" �لذي  ق" وعم  "ِم�سدَّ عم  �سبو�ت  �ست�ستمر 
ق�سة ع�سو "�أوزوري�ص" �لذهبي، ال �أتذكر �لطريقة �لتي نطق بها ��سم 
�لتي  �لحكاية  من  مب�سوطا  تغمز  وهي  عينه  �أتذكر  لكن  "�أوزوري�ص" 

�أعجبت "عزيز" وكان يتندر بها في جل�ستنا �أحياًنا.  
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�َسَيْبِني �أبي �سوًر� كبيًر� حول مقبرتي، و�سيبني ف�ساقي بجانبها ير�سها 
بعناية، ويتولى دفن معارفنا و�أقربائنا ومن كنت �أحبهم و�أرى محبتهم 
كل  ي�سع  �سوًر�  ليبني  �ل�سور  و�سيهدم  �لمقبرة  �ستت�سع  قلبي،  في  تنمو 
زير  �أمامها  فيها،  ينام  غرفة  له  �سيبنى  �لطين  من  �لجدد،  �لو�فدين 
و�سجرة، �لزير لل�سرب، يمالأه من �لبئر كل يوم، و�ل�سجرة ي�ستظل بها، 
�ستكون �أول �سجرة مغرو�سة في قلب هذه �ل�سحر�ء، تتبعها �سجرة ثانية 
وثالثة، ثم ُتزرع �أ�سجار عالية بجو�رها �أ�سجار �أعلى، بينها تنبت زهور 
ويطل  يرعاها  �أبناوؤه،  كاأنها  �أبي  يتعهدها  و�سفر�ء،   وحمر�ء  بي�ساء 
عليها وير�ها تكبر �أمام عينيه ثم تذبل، فيتذكر �أن هناك زمنا ُيفني كل 
َحيٍّ وُيِميُته، يعود �لربيع لتعود �الأزهار مرة �أخرى ومعها يعود �الأمل في 
�لحياة، يفرح �أبي ويقر�أ لي �لفاتحة، ثم يردد ق�سار �ل�سور، �سيتجاهل 
من �أخبره �أن �لقر�آن ال ي�سل للميت، �سيدير �لر�ديو على �إذ�عة �لقر�آن، 
ولن يحرك �لموؤ�سر الإذ�عة �أخرى، �سي�سمعني �لقر�آن باأ�سو�ت مختلفة، 
وبالليل يجل�ص يحادثني كي ال �أ�ستوح�ص �لليل، ويحكي لي ما حدث في 
�لو�حة �لجديدة، يطمئنني على "�أ�سماء" و�أحو�لها هي و�أوالدها �لذين 
يكبرون وينتقلون في تعليمهم من �سف �إلى �سف متفوقين مثلما كانت 
ت�سرُب  كانت  �لتي  �بت�سامتها  عنها  ترث  كبرى  بنت  لها  �ستكون  �أمهم، 
و�أغ�سان،  فروع  له  وتنبت  لينمو  قلبي  في  وت�سكبه  وجهي  من  �لحزَن 
ب�سحر  �لملونتين  عينيها  و�سترث  �سحكت،  كلما  ت�سرق  �لتي  و�لالآلئ 
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هو  "�أ�سماء"  يا  �أبنائِك  باقي  عن  لي  ويحكي  �أبــي  �سيقرف�ص  �لدنيا، 
�أنَت و�سغير  "�آه و�هلل ي�سبهك  �أبي كاأني لم �أ�سدقه،  ي�سبهني، ي�سحك 
و�أحز�ًنا متر�كمة عندما كُبرت، و�سمرة  �نقلبت هدوًء�  بعفرّتك" �لتي 
وجهك �لتي كانت خفيفة، �أقول هذ� �لولد �سيكون مثل "نوح" ال ال "نوح" 
�أحز�نه كثيرة، وال �أحب لحبيبة �بني �أن تحزن على ولدها كما حزنُت �أنا 
على �بني، لن ت�سبر؛ الأنها لم تتعود مثلي على �لعي�ص و�سط �الأحز�ن على 
�لر�حلين، ولم تبدد عمرها في �نتظار توديع �لموتى، �لحزن له نا�سه، 
ِك �أبًد�"، يخاطبها �أبي كاأنها معنا جال�سة، يا �أبي  و�أحز�ن "نوح" لن َتم�سَّ
خاطبني �أناـ ِ�ْحِك لي عنها، لكن ال تذكر لها كلمة "�أحز�ن نوح" الأنها 
بيني وبين  �أحببتها  �أني  �لذي ال تعرفه  "نوح" �أ�سال،  هي ال تدري من 
نف�سي، ولم �أُطلعها على حبي �أبًد�، باهلل عليك �بنك �لخجول هل كان 
يملك جر�أة �لبوح بحبه، نعم تركتني في �سحبة "عزيز"، لكني لم �أتعلم 
منه، حاوَل معي كثيًر�، لو �تبعت ن�سائحه ربما كانت �ستعرف �أن هناك 
نوًحا يحبها، وي�سهر �لليل يكتب ق�سائد في حبها ال ي�سمعها �إال "عزيز"

�أتذكر �الآن ق�سيدة كتبتها ذ�ت ليلة �ستائية:

ة برو�ئح �لورد، و�سماء  "مفرو�ًسا بالورد، ُمحاًطا بالورد، جدر�ن مك�سوَّ
طريقي  هكذ�  �الأنــوف،  �سوب  عبقها  وتدفُع  عطًر�،  َتفحُّ  �لربيع،  بلون 
�إنَّ ُطرق �لع�ساق وعرٌة، من توهمها مر�سوفة  �إليِك،.......... من قال 

بال�سوِك؟!
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د  حكايات غير من�سية، حكايات ممتدة بال نهاية، مطوية في قلٍب تو�سَّ
�أعطني يدِك كي نطير  �إيقاع نغمات �سوتها،  �سورة حبيبته، ونام على 
و�ل�سماء  ــِت  و�أن �أنــا  �لعا�سقين،  �سوى  تخ�ص  ال  �سماء  �سمائنا،  �سوب 
بقمرها ونجومها وكو�كبها ومجر�تها، ب�سحابها �لمملوء بحبات �لمطر، 
�لذي تحبينه، وحبة  تفاح من  حبة في �سكل قلب، حبة في �سكل ثمرة 
ت�سبهك، هي حبة لوؤلوؤ، بي�ساء بلون �لحليب، لون وجهك، ممزوجة بع�سل 

عينيك �لذ�ئب، مظللة باأهد�بها �لو�رفة.

كمو�سيقى قادمة من ثقب في �لكون ي�سكب �ل�سحر، م�سافرة عبر ذر�ت 
وهي  متمايلة  عنك،  �أكتب  و�أنا  �سيرتك  �أطلت  كلما  يخف  �لذي  �لهو�ء 
ك�سيف  �لز�ئر  طيفك  ��ستقبلت  �لتي  حجرتي  فــي   ركــن  من  منبعثة 
خفيف، رفرفت �أجنحة خيالي محتفية بك، وحطت روحك بكل هدوئها 

هنا، وهنا كنت �أنا وقلمي على موعد معِك.

دمي،  خاليا  في  ت�سري  �سر�ييني،  في  تت�سرب  مو�سيقاِك،  تدخلني 
فاأعزفك كلماٍت و�ألحاًنا.

�إليه في �لوقت نف�سه،  كنا كمر�هقين ننتظر �كتمال �لقمر، لكي ننظر 
و�إذ� كان �لقمر ُمحاًقا �كتمل في قلوبنا."

***
ودهاليزه،  �لمعبد وجدر�نه  نقو�ص  �أن  تدري  "�أ�سماء" كانت  �أن  �أعتقد 
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حتى �ل�سقف �لمحروق �لذي قال لي عم "نجاتي": �إن �أعد�ء �لفر�عنة 
كان  �أو  بدونها،  حياتي  ي�سبه  كان  هذ�  �ل�سقف  �أ�سدقه،  ولم  �أحرقوه 
ق�سيدة  في  كتبت  هكذ�  عليها،  �أتلهف  و�أنــا  �حترق  �لــذي  قلبي  ي�سبه 
ُم�سبها نف�سي وحالي، كتبتها �أثناء جلو�سي بال�ساعات في �لمعبد، وعم 
نجاتي غافل عني، لم �أجد �إال "عزيز" الأُ�سمعه �لق�سيدة ولم �أجد منه 
�أنت  �أعطها البنتها،  �لق�سيدة  �أبي  يا  لو وجدت  �ل�ساخرة،  �إال �سحكته 
تقول  �ل�سغيرة،  �لبنت  ��سم  عن  لي  ��ساأل  ��سمها،  تخبرني  �أن  ن�سيت 
�إنك تر�ها وهي ذ�هبة للمدر�سة و"�أ�سماء" تو�سلها، حقا يا �أبي �أم �أنك 
ُت�سليني بحكايات خر�فية؟ و�أ�سماء �أ�سال �سافرت، �أم �أنها عادت؟!  �أنا 
كلها  �أ�سيائي  �جمع  فقط،  �لق�سيدة  تعطها  ال  حيرتي،  على  حيرة  في 
و�أعطها لها، لن يغ�سب زوجها وال هي، ما �لذي يخ�سونه من ميت مات 
و�سبع موًتا، وال يعرف عنها �إال �لحكايات �لتي ترويها �أنَت عنها، �أخبرها 
�أي�سا �أنك توؤن�سني في قبري بالحكي عنها، ربما تاأتي يوما وتزورني، هل 
�ستقطع �لطريق �لطويل لتاأتي �إلى �لو�حة �لجديدة، �أكيد �ستكون هناك 
عربات تو�سل �لنا�ص �إلى هنا، و�ستقول لي: �إن �ل�سحر�ء �ستتحول �إلى 
و�حة كبيرة، كبيرة جد� �أكبر من قريتنا �لمحدوفة في �لجبل �ست�سميها 

نوح". "و�حة 

َنف�سي �الآن ال ت�سبو ل�سيء �إال �لنجاة من �أنياب �لذئبة، بعين �الأم �لتي 
تنبئهم  نظرة  �ل�سغيرة  �لذئاب  و�إلى  �إليَّ  تنظر  �سغارها  بجوع  ت�سعر 
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�ل�سحر�ء تقدم هد�ياها د�ئما وال تبخل على بطونهم  �أن  باالطمئنان 
�لجائعة،  �لذئاب  �إلى �سغار  �أنظر  �أي�سا  �أنا  يت�سورون جوًعا،  وتتركهم 
من �أين �ستاأتي �أمهم بالطعام؟ �أُ�سفق عليهم، لكني ال �أحب �لموت بهذه 
�لطريقة، �أتكون نهاية حياتي �لق�سيرة بهذ� �ل�سكل، �أتذكر �أمي وخوفها 
، غريزة �الأمومة و�حدة في كل �لكائنات، فلماذ� �أغ�سب من هذه  عليَّ

�لذئبة؟

 �أعطيتها ظهري وهبطت، �نتظرُت �أن تتبعني، لكنها لم تاأِت، ولم �أنظر 
خلفي، كان �لخوف قد �نمحى من قلبي، و�سكنْت نف�سي لما �سلمت بحق 
هذه �الأم في �لمحافظة على حياة �أوالدها حتى ولو على ح�ساب حياتي، 
�سرت مبتعًد� عن �ل�سخور �لتي �أ�سبحت ور�ئي �الآن وو�سلت �إلى �لمكان 
خيمتي،  �إلى  �لرجوع  على  �ل�سير  وعزمت  �لعا�سفة،  فيه  رمتني  �لذي 
�أ�سرعت في �سيري وكنت ال �أحمل �سيئا على ظهري فازد�دت �سرعتي، 
قد  �لخيمة  وجــدت  �ل�سماء  �سفحة  في  تنبت  و�لنجوم  للخيمة  و�سلت 
تكوَّمت فوقها �لرمال، و�نحنت حتى �فتر�ست �الأر�ص، بذلت جهد� كي 
�أعيدها كما كانت و�أدق �الأوتاد و�أثبتها، نظفتها جيد� ثم �سقطُت على 
�الأر�ص من �لجوع و�لتعب، �لتقطت تمرتين وجدتهما معفرتين بالرمل، 
دعكتهما في مالب�سي، و�أكلتهما، و�أنا �أبحث عن �أيَّ �سيء �آخر �آكله، منذ 
"�لبقجة" وجدت  �أكلت �ليمامة ولم يدخل في جوفي �سيء، بحثت في 
كعادتي  �أبللهما  �أن  دون  في ق�سمهما  �أخذت  �لخبز،  ِك�سر�ت من  ب�سع 
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بالماء، �لماء من حولي يمالأ �لمكان حتى �لحطب مبتل فكيف يمكنني 
�أن �أ�سعل �لنار فيها؟، قطع �لخ�سب مغمورة بالرمل نف�سته من عليها، 
فوجدت �لماء ملت�سق به، �أطلَق ذئٌب �سرخة في �لف�ساء، �سق بها ثباتي 
�إح�سارك،  يمكنني  وال  �لنار  �أيتها  تغيبين  �لنار،"�الآن  عن  �أبحث  و�أنا 
جدوى،  دون  لكن  �لخ�سب  في  �لنار  �إ�سعال  حاولت  بدونك"،  �ساأهلك 
�لذئب،  �سرخات  مع  تجاوبت  محاوالت  تلتها  فا�سلة،  محاولة  كانت 
بد�أ  �الآخر،  ليحيا  �أحدنا  يهلك  �أن  �ل�سحر�ء هنا جائعون، البد  �سكان 
�لذئب يقترب عو�وؤه، كان ال يعوي بل ي�سرخ من �لجوع، �لكائنات كلها 
ر�قدة ومختبئة من �أثر �لمطر، فمن �أين �سياأتي بطعامه؟، لما �أو�سك �أن 
يجري نحو �لخيمة، �أخرجت مالب�سي، وبد�أت في �إ�سعالها، نظرت خلفي 
، لوْحُت بالنار �لما�سكة في �لثوب فجرى، كانت  فوجدته في طريقه �إليَّ
�أبحث  كالمجنون،  ورحت  �لذئب  �بتعد  �لثوب،  في  ب�سرعة  ت�سعى  �لنار 
عن �سيء �أ�سعله و�إال هلكت، جاء �لذئب ومعه �آخر و�أخذ� في �ل�سر�خ، 
�أخرجت ثوبا �آخر و�أ�سعلته، �بتعد� ثم عاد� ومعهما �ثنان �آخر�ن، �لنار ال 
 ، ت�ستغرق �إال دقائق يحترق بعدها �لثوب ويتحول لرماد ي�سقط على يديَّ
�أنياب �لذئاب �الأربعة،  �لثوب �الأخير كان فر�ستي �لنهائية للنجاة من 
بعدها كان بيني وبين �لموت �إ�سعال "�لبقجة" نف�سها، �أطلقت �لقد�حة 
�أكثر  فيها  �لنار  ��ستمرت  دقائق،  ب�سع  �لميعاد  وتوؤخر  منها  لتريحيني 
�أ�سعلتها و�أنا �أطهو  من �لمالب�ص، نظرت للخيمة وتذكرت �لخيمة �لتي 
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جانبا  �خترت  �لنار،  فيها  لُتوقد  ت�سلح  وال  ماء  ت�سر  �لخيمة  �ليمامة، 
بالحياة، كنت كالغريق، يمد  بقوة مت�سبًثا  بالتمزيق  وبد�أت  منها جافا 
بين  �سيلتهمه  �لــذي  نف�سه  �لموج  كان  ولو  حتى  �سيء  �أي  ليلتقط  يده 
تبا�سره  تع�ص  حديث  نف�سي  وحدثت  حار�  دمعا  عيني  زخت  �أح�سانه، 
و�سع  �لذئب  ناب  "نوح"؟" و�لتمع  يا  �لموت  "�أتخاف  ليلة  كل  �أحز�نه 
جر�أة،  �أ�سدهم  كان  وجهه،  في  �ألوحها  �لتي  �لنار  �سوء  عاك�سا  بريقه 
�أن  �ل�سحر�ء  يعرف بحنكة ذئاب  �لذي  �للعين  �إال هذ�  تر�جعو�  كلهم 
�لنار �لتي ت�سعى في �لقما�ص لن ت�ستمر طويال و�ستنتهي، لماذ� تخاف 
�لذئاب �لنار رغم ق�سوتها و�سر�وتها؟ �أل�سنة �لنار �لرفيعة لن توؤذيهم 
�لخيمة  من  جافة  �أجـــز�ء  �أقطع  بــد�أت  كالخر�ف،  منها  يفرو�  حتى 
عندي  لي�ص  �الآن  "�لبقجة"،  قما�ص  في  تتر�ق�ص  �لتي  �لنار  و�ألقمها 
"بقجة"، ولن �أحتاج لها كي �أحفظ فيها مالب�سي، حتى �لخيمة ها �أنا 
�أمزقها برغبتي، �ساأموت بدونها من �لبرد بالليل �أو من �ل�سم�ص بالنهار، 
�أد�فــع عن  �أن  �إال  �أمامي  �أخــرى. لم يكن  �إن ر�أيت نور �لنهار مرة  هذ� 
�لخيمة  �نهارت  منه،  �الأربطة  وفككت  �لخيمة  وتد  قلعت  بيدي،  نف�سي 
�أنا �الآن في مو�جهة  وخلَّ�ست �لوتد �لحديد، �لنار في �آخر جذوة لها، 
�لذئب، ل�سان �سغير �أخذ يخفت حتى خبا تماما، �قترب �لذئب و�سهر 
�أنيابه �لحادة و�سهرت �أنا �لوتد، كان جريئا ولم ي�سع وقته، قفز نحوي، 
، ر�أيت على �سوء �لدخان �أظافره و�أنيابه تتوجه �سوب  وفي طريقه �إليَّ
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�لدم  ر�أ�سه فطفر  بجانب  فا�سطدم  قوتي،  بكل  �لوتد  ج�سدي، طوَّحت 
�أقد�م  �أ�سمع وقع  و�أنا  �لبئر،  ع، جريت نحو  �لمودِّ �أذنه وعوى عو�ء  من 
�لبئر  في  نزلت  �سيء،  كل  طم�ص  �لظالم  �لخيمة،  نحو  تجري  �لذئاب 
�أ�سقط،  �لبارزة كيال  متعلقا بحبل �لدلو وو�سعت قدمي على �لنتوء�ت 
وتجمع �لذئاب حول �لذئب �لجريح، وكنت �أ�سمع �أنينه وتوجعه، وعو�ء 
�إخوته عليه، وبقيت على حالي حتى طلوع �ل�سم�ص ورحيل �لذئاب تاركين 

�سديقهم ينزف من �أذنه �لدم.

مع �أول خيط من �لنهار �لجديد، خرجت و�أنا �أكاد �أموت من �الإعياء، 
ل�سقطت  �أع�سابي  �رتخت  لو  �لبئر،  حافة  في  معلقا  كله  �لليل  بقيت 
�لرمال  على  �رتميت  �لجائعة،  �لذئاب  لنه�ستني  خرجت  ولو  �لبئر  في 
نمت  وجهي،  على  �ل�سفر�ء  باأ�سعتها  تلقي  �ل�سم�ص  باالأر�ص،  ملت�سقا 
ولم توؤذني حر�رتها، كانت و�هنة لرك�ص بع�ص �ل�سحب في �ل�سماء، لما 
فتحت عيني وجدت �لكون كله م�سبوغا باللون �الأ�سفر؛ �أ�سعة �ل�سم�ص، 
و�لرمال حتى �الأفق �لممتد، �للون �الأ�سفر لون �لذبول ور�أيت �أن زهرة 
عمري تذبل، و�سمعة حياتي تنطفئ، كيف �ساأبقى هنا بال نار تحميني 
وال طعام؟، ظللت على حالي حتى قرب �لظهر، بعدها ن�سبت ظهري 
ومالأت قربة جلدية كانت بجو�ر �لخيمة عندما جئت �إلى هنا، نظفتها 
ومالأتها بالماء من �لبئر، و�تخذت طريقا ثالثًة غير �لطريقين �للذين 
قطعتهما في �ليومين �ل�سابقين، �سرت مدة �ساعتين، والأول مرة �أقابل 
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عن  نزل  ر�أيته،  لما  تهللُت  �ل�سحر�ء،  رمال  قَدِمْي  حطْت  منذ  �إن�سانا 
جمله و�ساألني ما �لذي �أتى بي �إلى هنا؟ قلت له �أبحث عن �ل�سجرة �لتي 
�إلى  و�أو�سلني  ناقته،  على  �أردفني  �ل�سحر�ء"،  "بنزين  عليها  تطلقون 
مكان من�سوبة فيه خيمة كبيرة، مفرو�سة �أر�سيتها بكليم م�سنوع من 
�سوف �ل�سياه �لمجزوزة، �أح�سر لي طعاما وجاء رجل يلب�ص جلبابا �أزرق 
�أحدهم  ي�ساألني  �أن  توقعت  بال�سيق،  �أ�سعر  كنت  �أي�سا،  هو  بي  ورحب 
قلت  �لطعام،  تناولنا  �أن  بعد  بالفعل  �ل�سحر�ء،  في  �إقامتي  �سبب  عن 
ويزهدون  �ل�سحر�ء،  في  يهيمون  �لذين  �لمت�سوفين  من  �عتبرني  له 
�لحياة، قال لي ال تبدو عليك حياة �لت�سوف، �أنت مازلَت �ساًبا، وعيناك 
عينا عا�سق، رد زميله، �لمت�سوف و�لعا�سق كالهما يعانياِن، �أعجبتني 
�ل�سحر�ء  �لعقل،  رجاحة  من  قــدر  على  �أنهما  وبــد�  كالهما  طريقة 
مدر�سة تعلم �أبناءها �لح�سافة و�لذكاء، �ساألتهم عن �إقامتهم، قاال لي 
�أنهما مر�فقان لبعثة قادمة للتفتي�ص عن �الآثار، معهما �أ�سخا�ص �آخرون 
لكنهما �بتعد� عنهم يجوبان �ل�سحر�ء لل�سيد و�سوف يعود�ن ليال، قال 
�أحدهم �أنه يلزمني جمل في هذه �ل�سحر�ء، و�سالح �أحمي به نف�سي، 
�بت�سمت متعجبا، وقلت له ال حاجة لي ب�سالح، �أنا ال �أخاف �لموت، ثم 
�أخاف  ال  كنت  لو  �لبئر،  د�خل  معلقا  ليلتي  ِبتُّ  وقد  �أم�ص  ليلة  تذكرت 
نت�سبث  �أننا  �إال  ق�سوتها  رغم  غريبة  �لحياة  �لذئاب،  لو�جهت  �لموت 

باأهد�بها حتى �لرمق �الأخير.
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حو�لي  �سرنا  �لثاني،  �لجمل  �الآخــر  وركب  جمل  على  �أحدهما  �أردفني 
�ساعة حتى بدت �ل�سجرة �لتي �أطلبها ناخ �لجمل وتهلل وجهي لما ر�أيت 
بالي  في  خطر  ِجــو�ل،  في  وو�سعاها  فروعها  بت�سذيب  قاما  �ل�سجرة، 
لما قام �لُود بيننا �أن �أ�ساألهم عن �الأ�ستاذ "�سبري"، �أخبرتهم با�سمه 
�لتفتي�ص  لبعثة  مر�فقين  مجرد  �إنهما  وقاال  به  معرفتهما  نفيا  كامال، 
يكون  �أن  �أتمنى  كنت  �لم�سريين،  من  وقليل  �الأجانب  من  �أغلبها  �لتي 
�الأ�ستاذ "�سبري" �سمن بعثة �لتفتي�ص،  حكى لي �أنه �سارك �أحيانا في 
تلك �لبعثات حيث كان ُيكلف بكتابة �لتقرير�ت ثم ير�سلها لفرع �لهيئة 
�لخا�سة باآثار �لمنطقة، لما �أنكر �لرجالن معرفتهما به تاأكد لي �أنني 
لن �أر�ه مرة �أخرى، كان هذ� هو �لخيط �لوحيد �لذي يمكن �أن يو�سلني 
�إليه، عند نقطة معينة تركني �لرجالن وتركا معي �أحد �لجملين وجو�ال 
�دة"  "زوَّ به  وِجــر�ب  مًعا،  هذباها  �لتي  �ل�سجرة  بفروع  مملوء  كبير� 
بالماء  مملوًء�  جالوًنا  ا  �أي�سً �أعطانني  طعامي،  قلة  مع  �سهر�  تكفيني 
�إحدى  د�ئًما، كانت هذه  باردة  �لمياه  وملفوفا بخي�ص كثيف حتى تظل 
منح �ل�سحر�ء، �أول منحة وربما هي قبل �الأخيرة �لتي �أنتظرها، و�أ�سعى 
لها قبل �أن �أدفن في قلب هذه �ل�سحر�ء، وتن�ساأ من حولي و�حة كبيرة، 
عني  بعيًد�  �سار�  �لرجلين،  �سكرت  قبري،  في  و�أنــا  بظاللها  �أ�ستظل 
متوجهين لمكان �إقامة فريق �لبعثة، نظرت �إليهما وهما يبتعد�ِن وقلت 
�أعرف  �أن  دون  �ل�سحر�ء  في  �لحياة  منحاني  �لرجالن  هذ�ن  لنف�سي 
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��سمهما �أو يعرفا ��سمي، في �لطريق تذكرت �ل�سر�ب �لذي لم �أره منذ 
�إلى ُهنا لال�ستهاء،  �أ�ستِه �سيًئا، ما جئت  �أنا لم  �إلى �ل�سحر�ء،  قدمت 
جئت الأتخل�ص منه، لم �أكن يوًما مقامًر� ولم يعنني �لربح �أو �لخ�سارة، 
�أتركه  بدونه،  �أعود  وربما  "نوح" د�خلي  �سيء وجئت حامال  تركت كل 
هنا تائها �ساال يطارد �لذئاب ليال، وبالنهار يجلب ما يطردها به، كاأن 

ق�سيته كلها �لذئاب.

ولم  ق�سير  وقت  في  �لم�سافة  قطعت  باالأمل،  مملوًء�  لخيمتي  رجعت 
�ساكًر�،  قبلته  عليه  من  �أنــزل  و�أنــا  �لجمل،  هذ�  كثير�  �أر�حني  �أتعب، 
�أح�س�ست  �أفعل ذلك  و�أنا  كثير�،  و�أحببته  �أربت عليه في حنان  و�أخذت 
�أني �أحب �لحياة، لوال هذ� �لجمل الأ�سبحُت في عد�د �لهالكين، بعدها 
�أني�سي في  �إن هذ� �لجمل �سيكون  �لتفكير وقلت  نف�ست عن قلبي هذ� 

�ل�سحر�ء.

�سيحميني  �لــذي  �سالحي  متوهجة،  وبــدت  �لنار  ركية  �أ�سعلت  بالليل 
�لمو�سيقى،  كاأنه  �سوتا  في�سدر  طعاًما  يجتر  ناًخا  �لجمل  وبجو�ري 
�أخذت في �لبحث عنه كان مدفونا  ذكرني بالر�ديو �لذي جلبته معي، 
�لموؤ�سر  �أدرت  يعمل،  يز�ل  ما  �أنه  وفوجئت  جيد�،  نظفته  �لرمال،  في 
حتى ��ستقر على محطة تذيع قر�آنا ل�سيخ غير م�سري، نظرت لل�سماء 
فوجدت هالل �لقمر بد�أ ينتفخ كقربة، و�ل�سماء ر�ئقة كما لم تكن من 
قبل حتى �لنجوم م�سعة تنظر لي، بدوت �سعيد� وكانت هذه �لليلة �أ�سعد 
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لياليَّ منذ جئت �إلى هنا، وق�سيت �لليل كله في �سحبة �سديقي �لجمل، 
�أحد  فتحت  زيتنها،  بكامل  لي  تنظر  �لتي  و�ل�سماء  �لــر�ديــو  و�سوت 
�لنوم فنمت و�سحوت على  �أقر�أ فيه حتى غلبني  �لمخطوطات و�أخذت 
�سوء �لنهار، �سممت رياح مالب�سي �لمت�سخة وتذكرت �أنه ال يوجد لديَّ �أي 
مالب�ص، وعليَّ غ�سل ثوبي هذ�، تعريت تماما و�تجهت للبئر، مالأت �لدلو 
وو�سعت فيه ثوبي وبد�أت في �لدعك، ثم علقت ثيابي على خ�سبة �لدلو، 
رجعت،  ما  �أول  باالأم�ص  �إ�سالحها  �أعدت  �لتي  �لخيمة  �إلى  رجعت  لما 
كانت موؤخرتي �لعارية مملوءة بالتر�ب، نظرت لنف�سي في غطاء �إحدى 
�ل�سفائح �ل�سغيرة �لمملوءة بالجبن، فوجدت وجهي قد �زد�د �سمرة، 
وج�سدي نحف كثير�، �أم�سكت �لجالون ورحت �أ�سب على نف�سي �لماء، 
نه تر�ب �ل�سحر�ء  و�أدعك بليف �لنخيل ج�سدي �لملطخ بالجلخ �لذي كوَّ
مع �لعرق، بد� ج�سدي المعا تحت �ل�سم�ص، ذهبت ناحية �لبئر و�أخذت 
�أمالأ �لدلو و�أ�سبه ما فيه من ماء على ج�سدي وبالليف �لمخلل بالرمل 
و��سلت دعك ج�سدي، و�أعدت �سب �لماء مر�ر�، �سعرت ب�سعادة كبيرة 
و�أنا �أوؤدي هذ� �لطق�ص وتذكرت كيف كانت �أمي ُتجل�سني في "ط�ست" 
و�لطين  بالتر�ب  �لمملوء  ج�سدي  تدعك  تظل  �لليفة  هذه  وبمثل  كبير 
من �للعب في �ل�سارع طو�ل �لنهار، كان ُت�سخن �لماء حتى في �ل�سيف 
وتنظفني جيد�، وكنت �أ�سعر بالر�حة و�ل�سعادة بعد هذ� �لطق�ص، �الآن 
�أبدو كاآدم يوم �أن نزل من �لجنة عاري �لج�سد، �أتمنى لو �أن روحي حرة 
عارية كج�سدي لُجبت �ل�سحر�ء �سرقا وغربا، وتخل�ست من عو�لقي، 
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دخلت �لخيمة و�نتظرت حتى جفاف ثوبي لحظات وخرجت �رتديته وهو 
ما يز�ل مبلال بالماء، وجل�ست في �لخيمة �أخرجت قطعة جبن وثمرة 
من  كوبا  و�سربت  �أكلت  �لجافة،  �للقيمات  وبع�ص  �لب�سل،  من  �سغيرة 
�ل�ساي، و�سعرت �أني �إن�سان �آخر، قربت �لماء للجمل، عبَّ حتى �رتوى، 
هل  �أحب؟  كما  و�حة  �ست�سير  هل  �لحياة،  فيها  تدب  بد�أت  �ل�سحر�ء 
�الآن  �أح�سانه؟  بين  و�أنــا  �أنتظرها  �أم  موتي،  قبل  �للحظة  هذه  �أدرك 
�ساأعد كل �سيء، �ساأحفر قبر� بجو�ر �ل�سخرة، و�أبد�أ بزرع �لو�حة، الأرى 
�للون �الأخ�سر الأول مرة قبل موتي، البد �أن يتجاور �لموت مع �لحياة، 
في  و�أخــذت  نف�سي،  حدثت  هكذ�  "نوح"،  يا  �أحز�نك  من  تتخفف  كي 
�لعمل بجد، �أنفذ ما قر�أته في �لمخطوط حرفا بحرف، ثم �أتركه لمن 
�سياأتي بعدي لُيكمل �لم�سيرة، �لمكتوبة على �لمختارين لهذه �لمهمة، ها 

�أنا �سعيد الأول مرة، �سعادة تجب �أحز�ن عمري �لفائت.
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رسالة إلى أبي

�أبي �لعزيز �أنا �الآن ُمرتاح هنا، نعم وحدي في مقبرة نائية بعيدة عن 
وتعوي  نهار�،  �لرياح  فيها  ر  ُت�سفِّ �سحر�َء  عمِق  في  و�لنا�ص،  �لعمار 
يا  �لموت  تماًما،  �أحز�ني  �نتهت  �لذئاب ليال، لكني و�هلل مرتاح،  فيها 
دتني  �أقد�مه، و�سَّ �أبي ماحق يمحو كل �سيء، حتى �لحزن يتفتت تحت 
�لتر�َب بيديك ورف�ست �أن تكون هناك يد غير يدك هي �آخر من يربت 
�لذي  هو  �سيف" ونهرته،  "�أبو  عم  يدفنني  �أن  تقبل  لم  ج�سدي،  على 
�لِقبلة،  ناحية  ويوليها  �لموتى ويك�سف عن وجوههم  د  ُيَلحِّ ق�سى عمره 
دمعة  و�سقطْت  ر�أ�سي،  تحت  طوبة  وو�سعَت  جبيني،  على  ُقبلة  طبعت 
فدخلت من بين �سفتي �إلى فمي، لم �أح�ص بملوحة دمعك، ماتت حا�سة 
، �سمتني يد�ك، و�سحبك عمي  �لتذوق عندي، و��ستوت كل �الأ�سياء لديَّ
�سيف"  "�أبو  عم  تولى  �لقبر،  من  و�أخرجك  جلبابك  من  ق"  "ِم�سدَّ
�إغالق �لقبر بالطين �لمخلل بالطوب �الأخ�سر، قبر جديد ي�ستقبل و�فد 
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جديد.

يا �أبي كل ما حدث لي في حياتي كان �سببه وقوعي في غر�م �لتاريخ، 
�أقر�أ عنها، تاريخنا  �لتي  �لكتب وت�سكنني �لحو�دث  �أُقلب في �سفحات 
حزين يا �أبي، في �أوج �النت�سار�ت كانت ت�سحُّ �الأحز�ن وتهطُل �لدموع 
كماء �لمطر مقتلعة كل فرحة، كل ما حدث لي في حياتي كان من �سطوة 
كنت  فقط  لك،  حكو�  كما  �أعبدها  ولم  �لنار،  �أُقد�ص  لم  �لكتب،  هذه 
متاأثر� بما �أقر�أه، حتى "�أ�سماء" ربما لم �أحبها، ال ال، �أنا �أحببتها فعال 
لكن ربما هي لم تكن موجودة، �أنا �أحببت "قطر �لندى �بنة خمارويه"، 
"�أ�سماء" موجودة  هل وقعُت في ع�سقها فتخيلت �أن هناك بنًتا ��سمها 
في قريتنا؟ وبنى خيالي �سرًحا من �لحب، ربما يا �أبي، �أكرر كلمة ربما 
كثير�؛ الأني �الآن و�سط بيا�ص �لموت �أرى �لحقائق المعة بال �أكاذيب وال 
م�ساحيق، وتت�ساوى عندي �أ�سياء كثيرة، لي�ص �سرطا �أن تكون قد حدثت 

بالفعل، �لمهم �أنها تكون قد تركت �أثر�  فيَّ عندما كنت في �لدنيا.

�سي�سعدني لو جاء �سخ�ص وكتب �أحز�ني، �سيكون عز�ئي �لوحيد �أن �أرحل 
�أور�قي في �لبيت، و�أحز�ني  وتخلد حياتي، من َيْج�سر على فعل ذلك؟ 
وفيها  ُهدمت  غرفتك  حتى  بجو�ري،  و�لمخطوطات  قلبي  في  مدفونة 
بع�ص �لق�سا�سات، �منحني ر�حة �أخرى، �أمنية ميت، لم ُتحقق �أحالمه 
في �لدنيا، وماز�ل موهوًما بتحقق �الأماني، تعال �إلى �ل�سحر�ء، وبجو�ر 
قبري �أن�سئ ثالثَة بيوت؛ بيًتا ت�سكن فيه �أنت و�أمي، وبيتين �آخرين الأختيَّ 
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"عزيز"،  قدوم  ق" �نتظر�  "ِم�سدَّ عمي  تن�ص  ال  و�أبنائهما،  وزوجيهما 
ها كما  ربما ياأتي، و�بد�أ في غر�ص �أ�سجار �لو�حة �لتي تحدثنا عنها، �سمِّ
�أبي  ها يا  ُت�سمِّ "و�حة نوح" ودعك من مير�ث �لحزن �لثقيل، ال  �تفقنا 

كما قلت لي "�أحز�ن نوح".

تمت
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المؤلف في سطور
�أحمد جاد �لكريم 

كاتب ورو�ئي م�سري 

من مو�ليد 1985

�سدرت له رو�ية ليالي �ل�سيد

ح�سل على جائزة �ساقية �ل�ساوي عن رو�ية ليالي �ل�سيد عام 2014، 
وجائزة �لمجل�ص �الأعلى للثقافة عن رو�ية �أحز�ن نوح عام 2014.
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