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 مقدمة
 

 

تستطٌع أن تكتب فً أي وقت  الكل ما أعلمه أنك 

حٌث ٌجب أن تتجلى الحالة النفسٌة للكتابة مع تلك  .ترٌد

الحدود،  ألبعدالموسٌقى التً تحاكً مشاعرك الداخلٌة 

كتابتك وأن تمتلك تلك الذهنٌة التً تجعلك تنهمر فً 

 ، رطالمف اإلدراكوأنت على عتبة البكاء أو عتبة 

 ، وقلق بٌسواالسار تريالدوستوٌفسكً، والوجود  اإلدراك
   

ٌه  تتضاءلالموحش، ودٌستوبٌا اوروٌل الفتاكة، فً عالم  ف

ً وأنت بكامل وعٌك وصحوتك،  . الفكرٌة األقلٌة أن تكتب شٌبا

ل  لؤلملفً بداٌة الصباح المبتسم  ً الى ٌل ٌا والذي ٌنحدر تدرٌج

ً إلى المفكر الحتمٌة حتى  سوداوٌة المواهب، وبشكل دراماتٌك

الحبٌسة،  األفكاربجنون  واالختناقتصل إلى ساعة الذروة 

والَطرق على أزرار الحاسوب كمن ٌعزؾ مقطوعة الشتاء 

لفٌفالدي، الَطرق بؤقصى قوة كمن ٌرٌد أن ٌصهر روحه 

بحرارة الرؼبة، وأن ٌسكبها على صفحات تنشد الرضا 

ً قوالبه كما ٌسكبوالتنفس من سجن العقل   .الشمع ف
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  ألن فقط ما كتبت وقلٌبلكثٌراٌ ما كتبت بهدؾ الكتابة وفشلت 

أخضعتها الموسٌقى ورابحة المطر،  .روحً نشدت أن تكتب

كان محرك الدافع ومولد  الثبلثًولعل هذا  .ونبذ المؤلوؾ

البحث عن ذاتً وتحٌٌدها عن البساطة، كان هو  .الدوافع

والمراقبة كل المراقبة لفوضى البشر والبحث عن هدؾ 

 .البلموجودالحٌاة 
 
لم أعلم عن نفسً كما علمتنً موسٌقى فٌفالدي لقد كنت 

أفكر وأكتب، وأرتب أفكاري وأدرس صحتها ونظرة 

لها، ثم نشلتنً إلى عوالم الؽرابة الممزوجة  اآلخرٌن

ً بالتفاإل ال ولكنً صرت أكتب ما  .خجول المرفوض مسبقا

فقد  .ولده أناي، حتى صارت ٌداي تتحرك من دون إرادتًت

كانت حركات ٌداي تتقطع وتسرع ثم تتوقؾ على سلمه 

 االنفعال حاالت قصىألكانت الحالة تلك، تجربة  .الموسٌقً

بؤثر عوامل خارجٌة  االنفعالٌة الحاالت، ولٌست تلك اإلرادي

 نحتمل قسوتها عنوة. أنً نكون مضطرٌن قاهرة والت
 

ٌه أستمع إلٌه وقد استسلمت لكل شًء، أ رحت ستمع إل

بكامل كٌانً، وكؤنً تحولت فجؤة الى ورقة خرٌفٌة خفٌفة 

جداً، أخؾ من كل شًء، وأثقل من كل شًء بآن واحد، 

التً  ،ورفعتها الرٌاح العاتٌة تترامى بٌن تراكمات الحاضر

 بكل هول مفرداتها، الوجود، الحربباتت قطعة من نفسً 
 

ً األحّبة . ً فٌما اذا كانت فكرتً مؤلوفة أم ه لم أدرس مسبقا

ً محاكاة للواقعبالبلشعورمطابقة لؽٌرها   لم أدرس .، أم ه
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عبٌرٌة والفشل، ومدى جدوى القدرة التأالنجاح  احتماالت

 فرضت نوعٌة .لقد أردت التنفٌذ فقط .أو جودة الطرح

 األفكار تلك نفسها علً كما ٌفرض الحب نفسه على 

  
ٌة  ألصبح .العشاق، أفكاراً تفاإلٌة وأفكاراً سوداوٌة ضح

فكاراً فوضوٌة تؤبى أوضحٌة نفسً،  األمزجةاصطراع 

كنت أعلم أنً حتى لو كتبت فلن  .واالصطفاؾالتنظٌم 

الفكرة من عدٍم محض، وهً لٌست أكثر من تكون 

إعادة صٌاؼة لتراكمات الماضً ومشاهداته، وهً 

هذه الفكرة التً زرع بذورها  .لٌست أكثر من تدرٌب

 مارك توٌن فً رأسً وبقٌت وستبقى.
 
حدث ذات ٌوم ان استٌقظت فً الصباح وأنا ذاهب إلى 

 ٌبدو على ؼٌر عادة وشعرت بؤنً لست شًءعملً وكان كل 

ً  .من كنت علٌه ً كبٌرة، وسؤلت نفس  ما فابدةكانت ثقتً بنفس

الفكر  وما فابدة ؟تتعدى حدود الجسد التلك الطاقة الًت 

ٌتعدى حدود العقل وبدت لً هذه المشكلة أعقد  ؟والتعمق إن لم 

شًء أن  أليٌمكن  ال .تعرضت له ًف حٌاتً كلها ما قد

كان  .أي فعلٍ  ٌمكن ترجمة ذلك إلى ال . ٌتعدى حدود العقل

باردا جدا ولم  وكان الطقس .الطرٌق ٌبدو أنه لن ٌنتهً ابداً 

أي شًء ولم  أٌام عن ثبلثةأكن قد تكلمت مع أحد لمدة 

 استطع أن اتناول اكثر من وجبة واحدة ٌومٌاً.

وفً إحدى اللحظات التً ٌسودها الصمت الشدٌد، وأشد 

ً هو   عبارة عننفسه وأنً  الخبلءأنواع العزلة، تخٌلت أن
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!!وكل زمان . البلمكان والبلحولً هو شًءالبلو ال شًء

على الحركة أو التفكٌر، باستثناء أنً شًء مبهما ؼٌر قادر 

كنت قادراً على سماع ضربات قلبً، ألجد نفسً بعدها 

ري ما هو، ولعلها لحظة أد لمأرٌد ان أفعل أي شًء، و

 فبلقررت أن أكتب، وأن أبدأ،  .المعرفة او لحظة الرؼبة

 الٌمكن أن  الان أبقى ككتلة من التذمر الدابم،  نًٌمكن

 نً أحاول أن أكون موجوداً.أأحاول ان أجد حلوال، طالما 
 
كان أعقد األوقات وأكثرها إزعاجاً، تلك التً كانت 

رة تؤكل بعضها بعضاً، ولكنً فٌها أفكاري، المبعثرة الكثٌ

 .كنت مشوشاً، لدرجة أنً لم استطع ان أكتب جملة واحدة

حتى وصلت تلك األفكار لمرحلة من الضؽط، تـؤبى بعده 

أن تبقى فً مكانها، لتنفجر خارجة بقسوة كالحٌوانات 

قررت أن  .التً ترٌد أن تلتهم أشهى فرابسهاوالجابعة، 

ً  ..لك الوجودأكون موجوداً حتى ان لم ٌُرى ذ تراه نفس

 المهم أن أسعى ألكون موجوداً.
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 األولالفصل 
 

ٌن عاماً، متوسط الطول بلثفً الثانٌة والث ؼٌبلنكان 

نحٌل الجسد لدرجة باتت بها عظام وجهه بارزة نوعاً 

عظمة الفك السفلً التً تبرز حٌن ٌدخن  األخصوبما، 

وكانت حنجرته تشبه سلسلتٌن من الجبال، ٌتحركان 

 .وابتبلعهعندما ٌقوم بمضػ طعامه 

كان ٌعٌش فً ؼرفته وحٌداً، بعد أن سافر شرٌكه السابق 

د كان  .نضال إلى إحدى المدن الشمالٌة لمباشرة عمله الجٌد

ً منظماً، ولذلك ربما ق ؼٌبلن د وظفوه كمراقب على جدٌا

أوقاته أمضى  .التجارٌة الطابقٌة األسواقالعمال ًف إحدى 

ل  اإللكترونٌة األجهزة وإصبلحبقراءة الكتب،  وذلك على سٌب

ً أن تكون له آراءه  وسعى .الهواٌة ولٌس بهدؾ الربح جاهدا

 تلك التافهة منها( لدرجة ؼرٌبة . حتى)أؼراضه  أحب. الخاصة
 ٍٍ 

قى فً ؼرفته لساعات طوٌلة، ٌحملق فً جدار ٌب عادة ما كان  

ً بالحنٌن الجامح كلما  ً بالماضً ومفعما ؼرفته العجوز، متعلقا

ٌستٌقظ معه وٌشاركه  ،كبٌراً  فكان طموحه أما .ذكره شًء به

قهوته الصباحٌة، حتى تؤتً ساعة النوم لٌنام جسده وٌبقى 

 ً  وأكثر ما كان ٌإرقه .طموحه صاحٌا
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لطموحه أن ٌتحقق لو استمرت حٌاته على  ما كانأنه 

أن تطور نفسها بنفسها من  آللةٌمكن  بلف ؛نفس الوتٌرة

 دون أن ٌتم التعدٌل على بنٌتها.
 

ٌرانه عبلقته أما وتبادل أ المجامبلتحدود  فلم تتعدى بج

ٌران من بعضهم البعض اضاألؼربعض   .التً ٌحتاجها الج

ع ٌنظر  حٌث أن  .لٌه نظرة ؼرٌبة نوعا ماإفقد كان الجٌم

التً كانت تربطه  االجتماعٌة بلقاتعزلته ومحدودٌة الع

ً تلك الجارة التساإالت، أثارت العدٌد من باآلخرٌن ، خصوصا

الًت تسكن ًف المقابل من بٌته والًت كرست وقتها لمراقبة 

 .واألقاوٌلران ومراقبة تصرفاتهم، وزرع الدسابس الجٌ
 

استٌقظ على صوت المنبه الذي طالما كره صوته، 

فً كل ٌوم  الذي جعل منهو ،وسبب له التوتر والقلق

وفً كل مرة ٌسمع فٌها ذلك الصوت، ٌتمنى لو أنه 

من تلقاء  ٌستٌقظٌمتلك تلك المٌزة لدى بعض الناس بؤن 

 البٌولوجٌة...أنفسهم، عن طرٌق ساعتهم 
 
على كل حال كان ٌتناسى ذلك بمجرد ذهابه للمطبخ 

ً  .واعداده القهوة، وانتشار رابحتها ربما كانت تلك الرابحة ه

بمجرد أن ٌشتم تلك  .اكثر ما ٌستثٌره وٌحفزه عند كل صباح

الرابحة، ترتسم على وجهه مبلمح عطوفة وكؤنه قد التمس 

سب، انما لم تكن تلك حفلٌس ذلك  .فكرة رابعة وارتاح لها

ٌاه  المبلمح لتتشكل مرة أخرى، اال عندما كان ٌسمع صوت الم

ً العلٌّة بعد   ..أٌام من االنقطاع. 3تمؤل خزانه ف
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 سارة أعقد من ذلك. ألشٌاء باالرتٌاحربما لم ٌكن لٌشعر 

 

 
الشتوٌة الماطرة وكان الجو  األٌامحدى خرج فً إ

،  لطالما أحب .قلٌبلبارداً  المشً فً هذا الجو المثاًل

الذي كان والسمٌك،  األسودواضعاً ٌدٌه فً جٌوب معطفه 

ربما  .مهٌبة، وشخصًٌة نافذة مبلمحٌضفً على شكله 

وحٌن ٌشعر  عتٌقة.برابحة ممٌزة احتفظ ألنهأحبه 

معها علبة السجابر لٌدخن بالدؾء، ٌخرج إحدى ٌدٌه و

كانت هذه  .رٌثما تؤتً الحافلة التً تعبر فً نهاٌة الشارع

به الزمن  أرجعتفقد  .ؼٌبلندقابق ٌفضلها  10أروع 

إلى الوراء، لٌتذكر ذات اللحظة، وٌعاد سٌنارٌو انتظار 

لم  .الحافلة، عندما كان ٌذهب الى كلٌة الكٌمٌاء أٌام الشتاء

.. ولكن هذه األحوالعٌدة آنذاك بكل تكن حٌاته الجامعٌة س

كان حتى لسجابره  .بالرؼم من بساطتها أسعدتهاللحظات 

وانتابه  .طعم مختلؾ ربما طول الدقٌقة كان مختلفاً اٌضاً 

شعور بحمق أٌامه الفابتة، لكنه أشتاق الى بساطتها، 

 سذاجتها، وقصور نظره وطموحه آنذاك.و
 

. المؽادرة ت علىوأوشكأتت الحافلة التً وقفت للحظة 

وأخذ مقعداً  مستعجبلصعد  .مستؽرقا فً تفكٌره وؼٌبلن

وبعد برهة قصٌرة  .منفرداً الى الجهة الٌمنى من الحافلة

ركاب  .الى المشهد العام األمامأشاح الشاب بناظره الى 

متناثرٌن على المقاعد، منهم عجزة ٌقبضون بؤٌدٌهم على 

 . ورٌقات نقدٌة هً أجرة الحافلة
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ٌراقب أشكالهم وتقاطٌع وجوههم وأرعبه ذلك، ثم أخذ 

 .ذلك ؼٌبلنٌسره  البثور. لمرأى مراهقاً ارهقت بشرته 

كان حاقداً على تلك الفترة العمرٌة التً عاشها، بقدر 

  .جمٌل وشقً ا هوماشتٌاقه لمرحلة الطفولة المفعمة بكل 

 .كثٌراً  ؼٌبلن أحبهاالصباحٌة التً  األؼانًارتفع صوت 

كل ذلك ٌهٌا له مشهداً قد أرجعه إلى أحداث ؼابرة 

ومشاعر ؼرٌبة، ٌختلط فٌها الفرح والحزن والندم 

 والمحبة كانت مشاعر ؼرٌبة كوجوه الناس من حوله.
 

نظر من النافذة إلى كل شًء ٌمر أمامه، وكؤنه ٌرٌد 

تصرفات وأسماء المحال التجارٌة، راقب حفظ كل شًء، 

الموظفٌن الذٌن ٌتحركون ضمن أروقة البنوك، 

الموظفٌن الذٌن ٌقومون بركن السٌارات، وعمال و

ً  الفرحٌن لكلالتنظٌؾ  ً  .شًء مهما كان بسٌطا والفتاة الت

ترتدي أقراطاً كبٌرة، ومبلبس زاهٌة جداً، ووشاحا ازرق 

فى عنقها تحته وهً تدخن أمام متجر اختحٌث تدثرت به، 

تنتظر الزبابن الذٌن ال  وهً الذي كانت تعمل به األلبسة

تتحدث  تمضٌها وهًالتً ٌتوافدون فً مثل هذه الساعة 

فهو ٌراها كل ٌوم وبنفس التوقٌت، وبنفس  .عبر هاتفها

ثم  .الوضعٌة ولربما كانت تتحدث دابما بدون انقطاع

تمشً بمحاذاة الحافلة ومبلمح راقب بعض السٌارات التً 

 وخصوصا لتلك الفخمة منها. سابقٌها
 

 وتابع سٌره إلى السوق التجاري الذي ٌعمل ؼٌبلننزل 
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عمال التنظٌؾ  راقبؼراج السٌارات، وسار عبر .به

شًء، او أي تفصٌلة لم ٌكن هناك أي  .وطرٌقة مشٌهم

وٌنتقدها وٌحلل  إالاو حركة تقع على مرمى نظره، 

فهو ٌرى كل شًء  .عٌوبها وٌربطها ببعضها بعضاً 

وٌسجله ضمن دماؼه، وكؤن رأسه قد تحول إلى آلة 

لم تكن لتلك المٌزة فابدة  . تسجٌل ذات شرٌط ممؽنط

حٌث أن  تذكر ولكنها كانت مزروعة فً شخصٌته ،

 و قابل للنقد مهما كان مثالٌاً.كل شًء ٌراه ه
 

ته ؼرفة المدٌر تقع فً مقدم الذي كانتو السوق وصل إلى

حٌث تتٌح له أن ٌرى كل شخص ٌقدم أو ٌؽادر من  .

نظر إلٌه  ،وحٌن رأى ؼٌبلن .الموظفٌن أو حتى من الزبابن

ً ما من خلؾ نظاراته القلٌلة الثخانة  نظرة حادة نوعا

ً قمٌصاً والبلمعة، جالساً على مقعد ه الجلدي البسٌط ومرتدٌا

ً بؽاٌة النظافة اقترب ؼٌبلن منه وأخبره أن الحافلة  .أبٌضا

كانت تسٌر ببطء، وأن هناك سٌارة كانت تعٌق الحركة، 

ولكن المدٌر رفض هذه األعذار وقال له: ال ٌمكن لك ان 

لم ٌتفوه  .تتؤخر كل ٌوم، وفً كل مرة تحمل عذراً جدٌداً 

ً أن آخر مرة تؤخر بها  ؼٌبلن بؤي كلمة، ولكنه كان متؤكدا

ٌر  كانت منذ حوالً الشهرٌن، وتمنى لو قال له أن ذلك ؼ

ً لٌعتقد فع،صحٌح   أنه كان ٌتؤخر كل ٌوم. بلوأنه لٌس ؼبٌا

المتشنج بهذه اللؽة العصبٌة جداً،  للكبلم لٌس هناك داعوأنه 

 ةلكنه لم ٌكن لٌقول أي كلم !!ؼٌرالدقابق تؤخٌر  4من أجل 
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 ؼٌبلنفقد كان شعار  .األسفلواكتفى بهز رأسه نحو 

 .«أن تكون بمؤمن عن أي شًء ال ٌمكن»الدابم أنه: 
 

 و ابداً، ٌرافقه كظله، ال ٌفارقههذا الشعار  أمسى

تفكٌره، ٌتماهى فً كل جوانبه الفكرٌة وٌتدخل بمعظم 

وٌجثم على صدره كالصخرة الهابلة، وٌبرز فً مخٌلته 

هذا الشعار هو  .فوراً عندما تقتضً الضرورة أن ٌظهر

ملك نفسه ٌظهر متى شاء، ومتى رأى أن ظهوره مناسبا، 

تراءى الشعار فوراً  .ولم ٌكن لؽٌبلن أن ٌتحكم به أبداً 

ؤنه حدٌثه مع المدٌر، ففكر ؼٌبلن بل هلؽٌبلن لحظة إنهاء

مدٌره، أن ٌفصله من  كبلممن الممكن لو اعترض على 

العمل الذي ٌعٌش من أجره، حتى ولو كانت المسؤلة تافهة 

. وهو بنظر ؼٌبلن ولكنها قد تكون ممتعة بالنسبة للمدٌر.

الذي ٌستطٌع أن ٌحضر موظفاً جدٌداً بعد ساعة واحدة 

ثم انصرؾ  .داع لهذه المخاطرة بلوبذلك ف،من فصله 

المدٌر، متمنٌاً لوأنه قال له كل ما  بكبلمٌفكر  وهو، نؼٌبل

وانتقادات ، ومشاعر ، ٌدور بخلده من مبررات 

 لتصرفات المدٌر المتسلطة حتى ولو كانت بدافع النظام.
 

قمٌص العمل الموحد ونزل إلى ساحة  ؼٌبلنارتدى 

ٌراقب توجب علٌه أن السوق بؤجنحته المتنوعة، و

ٌفكر بكل  .راحتلك الرفوؾصؾ البضابع على  عملٌة

ؾ ، تكلفتها ، ثم تكلفة السوق ككل، شًء، شكل الرفو

 صاحب السوق هو رجل ٌعٌش بهناءة وراحة بال!! أنو
 
14 



وكٌؾ أمكن له ان ٌصل المتبلك مثل هذا السوق 

بد أن مالك المعمل الذي اله ثم فكر بؤن ؟.الضخم والحدٌث

بد أن  الٌصنع صنفاً من هذه البضابع هو أؼنى منه، و

حد أثم استؽرق بالتفكٌر وتخٌل نفسه  .حٌاته أكثر سعادة

هإالء األؼنٌاء المترفٌن، وتخٌل كٌؾ سٌصبح له مكتٌب 

خاص ذو أرضٌة خشبٌة، وسكرتٌرة رابعة الجمال، وبعد 

ٌمكن أن تكون بمؤمن  ال) سلسلة من التخٌبلت ظهر له شعار

لٌفكر بمنطقٌة أكثر، وأن هإالء األشخاص . (عن أي شًء

هم أشخاص معرضٌن للسرقة واالؼتٌال ومختلؾ أنواع 

ً لدٌهم .األخطار ثم أنه حتما
 

أسر مفككة وأن أوالدهم 

 سخر ؼٌبلن باستهزاء من نفسه، اذ ال .ؾاهدأ بلٌعٌشون ب

ٌتمناها أي شخص، ٌمكن المؽاالة فً مساوئ الثروة التً 

ضٌر من أن ٌكون اإلنسان ؼنٌاً من دون أن تكون  الو

 حٌاته ذمٌمة أو قذرة.
 
بعد عدة ساعات أنهكه التعب، وحان موعد استراحة 

 الواسع فً بهو السوق قلٌبلذهب لٌسترٌح  . الموظفٌن

أخذ  ، ثمالصؽٌرة الحجم الطاوالتٌحتوي العدٌد من  والذي

بالنسبة ل  سٌجارة . تلك اللحظات أخرجفنجاناً من القهوة و

ولكن سرعان ما  هً األمتع فً وقت االستراحة . ؼٌبلن

تلك المتعة الخفٌفة تدرٌجٌاً، مع قرب انتهاء  تبلشت

 األخٌركان ٌنظر إلى الجزء  نسٌجارته وفنجان قهوته، حٌ

 منها بؤسى، متمنٌاً لو أنها تعود وبلحظة الى بداٌتها فٌشعلها
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ولعل هذا الشعور كان ٌرمز الى الوقت الذي  .من جدٌد

ٌد  .انقضى ولم ٌكن بإمكانه أن ٌستعٌده أمكنه بالتؤك

وبنفس  األولىإشعال واحدة أخرى ولكنها لن تكون بلذة 

والتؤمل مع  الذي ٌسمح له بالتفكٌر  الكمٌة من الوقت

 رشفات القهوة الخالٌة من السكر.
 
كان ومنذ بداٌة جلوسه فً البهو ٌنظر إلى إحدى 

، ولكنه لم ٌتحدث  الفتٌات التً تعمل فً صؾ الرفوؾ

معها سوى مرة أو مرتٌن بقصد السإال عن أماكن وجود 

ممشوقة القوام ولكن تفاصٌل وجهها  بدت .البضاعة الجدٌدة

ؽباء، كانت تحمل هاتفها طوال الوقت بالأوحت رؼم جمالها 

الشابعة  األلعابإما لمراسلة أصدقابها، او للعب بعض 

ثم فكر كٌؾ ٌمكن لتلك الحسناء أن تبقى .طوٌلةلفترات 

بد أنها فارؼة ال، االستراحةفترة  ٌلةبمثل هذه الوضعٌة ط

 ً سرعان ما كان ٌفكر بفكرته وبالفكرة  ؼٌبلنولكن  .تماما

سعٌدة بفعل ذلك، كما  بدتفسراً بؤنها ، ملها  المضادة

ً  ، سجابره وقهوته شعوره حٌال ثم تمنى لو قال لها كم ه

وكم كان سٌكون سعٌداً لو قال لها أنه ٌرؼب بتكسٌر  .حمقاء

 ً هاتفها وأنه ٌرؼب بمصادقتها، وأنه ٌكره منظر قدمها الت

، وان شعرها سٌكون األسودتبدو صؽٌرة جداً بذلك الحذاء 

 ثٌر لو ؼٌرت تسرٌحته.اجمل بك
 

 سمع صوت الجرس منادٌاً الموظفٌن بالتحرك إلى
 

 ألنه .بالمؽادرة ولكنه ضحك ؼٌبلنأماكن عملهم، وهم 
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من  التً طلبت اإلذاعةتخٌل الموظفة العاملة عبر جهاز 

كم هً !!..  لسخافة هذه المهنةٌا  .الموظفٌن التحرك

ثم تخٌل أن تستحق هذا األجر الذي تؤخذه،  المرتاحة و

بد أنه كان قد وضعها بمثل هذه الوظٌفة لٌتسنى له المدٌر ال 

تابع سٌره إلى الجناح المعتاد لٌتابع عمله،  .حقاً المعاشرتها 

ً ٌمٌل الى الظ  .وهو وقت محبب بلموقد بدأ الجو خارجا

تبدو اإلنارة داخل السوق أكثر جماال، خصوصاً حٌن 

لولتهم  والحركة أكثر ازدحاما، فٌؤتً الجمٌع بعد فترات ٌق

االزدحام كثٌراً، ولكن ذلك  ؼٌبلن لم ٌحب .لٌقوموا بالتسوق

ٌجعله ٌدخل ضمن هو ما كان ٌمتعه عبر مراقبة الزبابن، و

موجة تخٌبلته المحببة، والمراقبة عن كثب والدخول فً 

نقد البلنهابٌة، ومراقبة تصرفات البشر التً كانت دوامة ال

 ً هإالء الذٌن جاإوا لٌتبضعوا، عربات  .تزٌده شقاًء وبؽضا

التً تحمل بالٌد  لبلسصؽٌرة تسٌر على عجبلت او تلك ال

 ً منها الممتلا والذي ٌدل على ٌسر حال  .تروح جٌبًة وذهابا

أصحابها، ومنها الذي ٌبدو شبه فارغ والتً تدل على 

ً أو عامبل أو موظفا الفهو  .خصٌة حاملهاش بد إما سابقا

ٌزال حتى الساعة منهمكاً  بلأما ؼٌبلن ف .صؽٌر الكسب

حتى مر بجانبه أحد األشخاص النحٌلٌن  .بمراقبة الرفوؾ

كانت توما بٌدها الى قسم برفقة زوجته السمٌنة، والتً 

، وتقوم باستعجال زوجها للذهاب إلى ذلك القسم،  اللحوم

 األنواعلكنهما وقفا بجانب ؼٌبلن النتقاء بعض و
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بٌنه وبٌن زوجته حول سلوكها  من المعلبات .دار الحدٌث

 أوالدهاالخاطا بالتؽذٌة، وأنه نبهها مراراً وتكراراً بؤن 

وأن  ،المنوال إذا استمرت على هذا قد ٌصبحوا ببل أم

ً  أكثر وعٌاعلٌها أن تكون  بٌنما كان الزوج  .وإدراكا

: قاببلٌتحدث أخذ علبتان من السبانخ ووضعهما فً السلة 

هكذا ٌكون ؼذاء البشر، الحدٌد والمعادن أفضل من أن 

 تموتً فً شحومك ٌا عزٌزتً.
 

ٌاة،  ال بد هذا الرجل أن ؼٌبلنالحدٌد!!! فكر  محٌب للح

سنوات بعد المبة،  3د صدٌقه الذي أصبح عمره وأنه أشبه بج

ـؤكل  ؤكله هو النباتات قلٌبلوالذي كان ٌ  .جداً ، وأكثر ما كانٌ 

كان ٌقتدي بعبارة جورج برناردشو: إننا نحفر قبورنا بؤسناننا 

نظر إلى ذلك الرجل، وتمنى لو قال له أن  ؼٌبلنلكن  .كل ٌوم

وأنه قرأ ذات مرة إشاعة،  ماهً إالنسبة الحدٌد ًف السبانخ 

ٌة عند تسجٌله  ً قد أخطؤ بوضع النسبة العشر ٌا ً سوٌد أن عالما

د بالسبانخ، مما جعل النسبة أكبر بعشرة أضعاؾ،  لنسبة الحٌد

 بداذلك الذي  .ثم نظر للرجل وأنعم نظره فً جسده النحٌل

وبحاجة الى القلٌل من اللحوم لٌحدث التوازن، وأن  هزٌبل

لكنه اتفق . نباتاته تلك ٌدهفتن تدهسه فال سٌارة ما من الممكن أ

ربما  .بعقبلنٌةٌفكر  أنهمع نفسه بالنهاٌة بؤن الرجل على حق و

مٌل الى النباتات اكثر من اللحوم،  ؼٌبلنتذكر   ٌ نفسه وانه

  ؛وحٌن قرر أن ٌشاركهما الحدٌث وٌخبره عن قصة السبانخ
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س ذي نفع، ومن الممكن أن  ؼٌبلن تذكر أن ذلك ٌل

ٌسبب بذلك إحراجاً لزوجة الرجل، وقد تشتكً للمدٌر 

عن تدخل الموظفٌن بؤذواق المستهلكٌن، وبذلك كانت 

 «أن ٌكون بمؤمن عن أي شًء لئلنسان ال ٌمكن»
 

إلٌهما  ؼٌبلن نظر .له فجؤة وبدون سابق إنذار ظهرت

برفق وقال لنفسه: حتى لو أخبرتهم بذلك فلٌس للموضوع 

الشخصً الذي  وما النفعفما النفع الذي سٌضفٌه ذلك؟  .قٌمة

سؤجنٌه حٌن أخبرهم؟ هل سؤكبر بنظرهم أكثر؟! وحتى لو 

ثم أمال رأسه  .أنه سٌستهزأ بً؟ . أم؟ذلكفمانفع  ؛فعلت

  .وعاد إلى ترتٌب الرفوؾ

عما اذا وراح ٌسؤله ى جانبه فً الرواق، إل جبللوقؾ 

 راح ال.كانت وضعٌة العلب على الرفوؾ صحٌحة أم 

مرات فً الٌوم وحٌن  5أو  4ٌسؤله ذلك على نحو متقطع 

قد .كان ٌشعر وكؤن جببل: أنها جٌدة ؼٌبلنٌقول له 
 

 أزٌح

ٌذهب  جبللفكان  ؼٌبلنأما اذا حدث وأن أهمله  .عن كاهله

ٌراه أحد، وٌقوم بلمس الجدار ثم  الالرواق بحٌث  آلخر

تضح ا .الضٌق والتعب مبلمحٌعود، وتبدو على وجهه 

 .أن الرجل ٌعانً من الوساوس القهرٌة الطفٌفة لؽٌبلن

أصبح ٌساعده بقول أنها جٌدة لكً ٌوفر علٌه العناء، وٌرٌح 

 ؼٌبلنحد قد انتبه إلى ذلك سوى ألم ٌكن  .مشاعره المكبوتة

 .وكل شًء فً مرمى انتقاداته دراكاإلالذي كان شدٌد 

تور أهام عٍنٍه بعناٌة .التً  كل التفاصٌل وكل الجزبٌات 
 
19 



 ؼٌبلنتمنى  ء ٌنطبع صورٌاً فً مخٌلته الخصبة.كل شً

 عقاقٌر ؼالٌةأنه ٌعلم بذلك، وبؤن ثمة  جبلللو أخبر 

وفر تالثمن بعض الشًء تساعده على التخلص من ذلك، 

ً  بللٌكتشؾ أصسنوات  .علٌه مشقة سنوات قادمة ماه

علته، وأنها لٌست بالشًء المعٌب، وأن ثمة عظماء عانوا 

هذا ؼٌر الذٌن لم ٌصرحوا أساساً  .األعراضمن تلك 

، وأن ٌخبره بقصة هاورد األمربؤنهم مروا بمثل ذلك 

اء ومالك إحدى أكبر شركات الطٌران فاحش الثرهٌوز.. 

فً عصره، والذي
 

أنتجت عن شخصٌته فٌلماً هولٌودٌاً 

رابعاً، والذي كان ٌعانً من الوساوس المرضٌة وخوفه 

 من الجراثٌم.
 

بمؤمن عن أي  اإلنسانٌمكن أن ٌكون  ال»لكن عبارة 

 جبللكانت أسرع إلٌه والتً جعلته ٌفكر بؤن  «شًء

 االفتراءاته مجنوناً، وأنه ٌقدم ٌعتبر ؼٌبلن سٌظن أن

 ألبعدأنه شخص متفهم .ؼٌبلنولن ٌعرؾ مٌكانٌكٌة تفكٌر 

الحدود، وأنه ٌعطً كل شًء قٌمته الفعلٌة، ولن ٌظن به 

، اإلنتاجوبتطور ما قد ٌتسبب بجعله عدٌم  .السوء ابداً 

 بؤسرها. أو المدٌنةهذا إن لم ٌترك العمل،  .ومحبطاً 
 

 عتادة وعاد لٌمحص الرفوؾ.ضحكته الم ؼٌبلنضحك 
 

 اأفكار .، مثلما ٌنتهً أي ٌوم سابقانتهت ساعات العمل 

المشاهدات العابرة، بشر، فوضى،  وآالؾتفترس عقله 

 خرج من باب السوق التجاري الذي امسى .حسد، وتكرار
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 ً ً كبٌبا ربما كان السوق أشبه بالبشر، ٌمتلإون بكل  .خالٌا

خرج ؼٌبلن  .شًء، وٌفرؼون من كل شًء بلحظة واحدة

لى مقدمة السوق الذي كان ٌؽص بسٌارات األجرة، وكانت إ

ً فً المقعد األمامً السابق  سؤل .إحدى السٌارات تقل راكبا

ؼٌبلن عما إذا كان طرٌقه ٌتوافق مع طرٌق الراكب، وقد 

بالنفً لكن السابق أخبره أنه ٌستطٌع اٌصاله أجاب ؼٌبلن 

قبل ؼٌبلن بذلك وصعد إلى المقعد  .مقابل زٌادة بسٌطة

بدأ السابق كبلمه بؤنه قد أمضى نهاراً متعباً، وأن  .الخلفً

اللقمة دابماً هً مؽمسة بالدم، وهو مثل مؤلوؾ حتماً بالنسبة 

ن لؽٌبلن، وماهً إال اٌحاءات لكً ٌتحصل على الزٌادة م

ٌشتم كل من ٌمر أمامه، بٌد أن ؼٌبلن  وراحؼٌر نقاش، 

إضافة الستماعه إلى حدٌث السابق، كان ٌنظر للراكب الذي 

ً قلٌبل،  بدا  .على محفظة كتؾ صؽٌرة وأحكم قبضتهمرتبكا

استطاع ؼٌبلن أن ٌمٌز نظرات الراكب المتوترة، والتً 

لو فعلم ؼٌبلن و .كانت تمٌل االستشعار أي حركة من خلفه

أنه كان ؼٌر متؤكد، أن هذا الراكب هو دابم الحركة باللٌل، 

بدأ السابق بعد سماعه  .وهو خابؾ من النشل على األرجح

إحدى األخبار العاجلة عبر اإلذاعة، بالتحدث عن ما ٌجري 

من أزمات سٌاسٌة، وتعثرات اقتصادٌة، مبدٌاً رأٌه السٌاسً 

كؤنه ٌكرر ما ٌتحدث بطرٌقة و بدألكنه  .من دون مواربة

سمعه فً اإلذاعة، فهو لم ٌضؾ أي شًء ٌفٌد بؤن له رأٌاً 

 عمى ، والتكرار االو ، ثقة مزٌفةال فقط بعض من .خاصاً 
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حول هذا العالم  ؼٌبلنضجت برأس  ومفردات، ببلهة

 الموجودٌن فً سٌارة واحدة لثبلثةكٌؾ أن ا .الؽرٌب

 ..فصلتهم مسافات فكرٌة شاسعة 
 

رجلٌ موتور خابؾ من النشل، ورجلٌ ببؽاء ٌحاول 

الذي كان ٌراقب بشراهة  وؼٌبلنفتح تجاذبات سٌاسٌة، 

 الرؼب فً طمؤنة الرجل أنه شخص محترم و .كل شًء

أنه أما للسابق الكهل فؤراد أن ٌقول له  .ٌنوي أي سوء

ى أبعد من أنفه، وأن علٌه أن ٌبقى صامتاً ٌر ال، وإمعة

حتى ٌصبح ناضجاً كمن هم فً مثل عمره ولكن..  ألعوام

 تتعدى التلك المتاهات مع ؼرباء،  فً كٌؾ له أن ٌدخل

جعل سابق  ما نفعدقابق؟  10معرفته بهم أكثر من 

 ؟!!،مؽفبلالسٌارة ٌعلم بؤنه مؽفل إن كان سٌبقى 
 

قطن به ونزل من السٌارة إلى الحً الذي ٌ ؼٌبلنوصل 

 . كمدقابق لٌصل إلى منزله 7علٌه المشً قرابة  توجبو

، شوارع خالٌة، وبٌوتاً  ببإسه وعنفه وجمٌبلً الجو بارداً  أصبح

عدم تحدثه بؤي شًء، وكٌؾ أنه برر ذلك  ؼٌبلنكره  دافبة.

  .العزوؾ عن مصارحته الناس، بتلك المبررات السخٌفة

ً متفرداً، ٌستحق أفضل مما  رأىأنه  آلمهأكثر ما  نفسه شخصا

ن ٌسٌر وفق السكة المعروفة أ إالٌستطٌع  الهو علٌه، ولكنه 

ٌستطٌع أن  ال .لٌصل إلى عنوانه المنشود، بؤقل خسابر ممكنة

ء بالوحل  ٌترك السكة، وأن ٌذهب إلى الحقل الموازي، المًل

جبالً ، ثن نهراً  أن ٌعبر .والحٌوانات الشاردة واألحجار
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 القطار علىلٌصل إلى نفس المكان الذي سٌوصله إلٌه 

ان ٌكون جباناً  كرهكم  .تلك السكة بطرٌقة اكثر أماناً 

 وخانعاً.
 
ً بٌن الفقراء والطبقة الوسطى، وسٌارات  كان الحً خلٌطا

جوار منزله كان هناك حانوتاً، متنوعة، ونباتات زٌنة، وب

حٌث ٌبدو نصؾ  .وٌتكلم بوتٌرة سرٌعة االبتسامةصاحبه دابم 

 .ٌسمع من كلماته تلك إال نؽمة سرٌعة بلفحدٌثه ؼٌر مفهوم. 

والجدٌر بالذكر أن هذا الرجل كان ٌبدو متدٌناً ودابم القول بؤنه 

ؽش زبابنه كسابر الباعة ال  ٌ ً  .ٌستطٌع أن لٌدرك ؼٌبلن وف

ها، ان ذلك الرجل  ٌكؾ البحث عن أي  الكل مرة ٌدخل ٌف

وسٌلة ؼش ممكنة، ًف الوزن أو بنوعٌة البضابع، أو بؤسعاره 

تتناسب مع جودة خضرواته الذابلة، اواي من أالعٌبه  الالتً 

ٌات  اختبؤتجمٌعها  .القذرة عند إعادته النقود للزبابن تحت ط

خ ذلك الرجل كٌؾ باستطاعته العودة لتوبٌ .وجهه السمح

للتو بعد أن أنكر أنه أعطاه ورقة نقدٌة من  .المحترم الشرٌؾ

ـ  هو الذي ٌستحٌل وبكل تؤكٌد،  5دوالر وأنها كانت  10فبة ال

خطؤ ًف حسابته مع الزبابن ً ما  .أنٌ  ً ٌوما ماذا لو عاد الٌه حقا

وقال له أنه إنسان دجال، وأن الذنب لٌس ذنبه، وهو الواضح 

بل ذنب سكان  .قه الدٌنً، الذي ٌستتر خلفهكل الوضوح بنفا

ن كانوا ٌثقون به، وأكثر من ذلك بل  الحً، وؼٌبلن اولهم، الٌذ

ٌتباركون برإٌته وٌعودون الٌه فً كل مرة مكررٌن الخطؤ 

 .نفسه!
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ً ٌنهً فكرته حتى ر ؼٌبلنلم ٌكد  أى صاحب الؽرفة الت

قطعة من  بإصبلحٌجلس على شرفته منهمكا  ؼٌبلنٌستؤجرها 

التً ربما وجدها فً الشارع، وأراد والخردة المعدنٌة البالٌة، 

دة لم ٌفكر  .أن ٌستؽلها لؽرض ما ٌوفر علٌه شراء قطعة جٌد

للوصول إلى الباب، من  اإلسراع إال، وقتهابؤي شًء  ؼٌبلن

ٌراه صاحب  قبل  األجرةالذي سٌطلب منه  ةالؽرفدون أن 

انقضاء الشهر بٌوم أو ٌومٌن، ولكن محاولته تلك باءت 

 بالفشل، لٌسمع صوتاً قادماً من أعلى:
 

فً كل شهر ان أكرر السٌنارٌو ذاته، وأن  نًٌمكن ال-

 ...أعلمك واجباتك!!!
 
ثم تكرر أكاذٌبك ووعودك، التً لم تتؽٌر منذ سنة، 

وأظن أن الجدران قد  .تحملها علىقادرا والتً لم أعد 

 .أدركت، متى ٌتوجب علٌك ان تدفع أٌها السٌد المحترم!!!
 

 بسخرٌة وقال له بصوت خفٌض وهادئ: ؼٌبلننظر إلٌه 
 

 .أنت على حق فالجدران هً أذكى من البشر-

 . وتمنى لو قال له أنها اقل جشعاً أٌضاً  
 

تعب ت الـ حسناً، سؤدفع ؼداً فً مثل هذا الوقت.. 

 أعصابك أٌها العم.
 

ٌشعر  ؼٌبلنكانت إحدى المواقؾ الحٌاتٌة التً تجعل 

، بؤفظع العبارات، اإلنسانٌةبالضٌق، وتجعله ٌذم العدالة 

ً جعلت أشخاص   قٌمة لهم ٌتحكمون بمصابرالوالت
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ة، وٌتمنون أن ٌروا كل شًء فٌها، أشخاص ٌقدرون الحٌا

وصل إلى ؼرفته أخٌراً وقد أنهكه التعب  .وٌستمتعوا بها

لم ٌحدث وأن هدأ دماغ ؼٌبلن عن  .الجسدي والذهنً

التفكٌر بؤي شًء، حتى وهو ٌؽسل صحونه، فقد انتابه 

شعوٌر ؼرٌب بعدم االرتٌاح، وشعر بهإالء البشر ٌركضون 

م وهم ٌإنبونه وأن ضمن مساحات رأسه، وسمع صراخه

جلس ؼٌبلن  .أحداً لم ٌطلب منه تصحٌح أخطاء البشرٌة

جلس تحت ضوء  .قلٌبل بسكون تام قبل ان ٌؤخذه النعاس

ؼرفته الخافت، ؼرفته الباردة الرطبة، التً بهت طبلء 

جلس ٌفكر بمبلمح زمٌلته  .جدرانها، وبدأت تتساقط كتل منه

مشاعر جنسٌة طبٌعٌة  انتابته ثمالتً رآها فً بهو الموظفٌن،

كسابر البشر، وتمنى لو قال لها ما ٌشعر به من امتزاج 

 لعل الكلمة الثانٌة .مشاعر اإلعجاب مع الشهوة
 ٍٍ 

 بلحد أن ٌتقبل ذلك؟ فألكانت لتنسؾ أي شًء. كٌؾ ٌمكن 

بد أن ذلك سٌجعلها تفكر بؤنها رخٌصة، ولن تعٌر مشاعره 

م ٌدرك ماهٌتها، فٌما مشاعره التً هو بحد ذاته ل .أي اهتمام

مشاعر إعجاب أو حب، فهو لم ٌقتنع ٌوما بؤن  اذا كانت

 .الحب قد ٌبنى من دون تواصل وتبادل أفكار مشتركة

الحدود، ولٌس كما تصوره تلك  ألبعدفالحب هو توافق 

الكتب التجارٌة التً ٌقبل المراهقون على شرابها، والتً 

ٌة  نما تكوتعتمد على صؾ عبارات منمقة أقرب  للمثال

 الزابفة، عشاق تابهون مستعدون للتضحٌة،
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بد ان المستعدون لتحدي كل الظروؾ، الصدق الذي و

 كم هً كتب تافهة! . ٌشوبه الكذب
 
وإنه لمتؤكد بؤن كلمة واحدة تتعارض مع ما رسمه 

لو كانت  حتىكانت لتجعله ٌنفر منها،  أحبلمهعن فتاة 

 الفتاة تمتلك جمال هٌلٌن طروادة.
 

لو أن  .اعتصر فً قلبه ذلك، واقتنع أكثر بفكرته

اإلنسان تكلم كل شًء ٌدور فً رأسه، لما تزوج رجل 

وامرأة، وما عمل جمع من الموظفٌن مع بعضهم، وما 

استقل أحد سٌارة اجرة، أو عاشت عابلة مع بعضها تحت 

ً واحداً من شدة س قؾ واحد، أو استمرت البشرٌة ٌوما

ٌمكن أن ٌعٌش اإلنسان  اللذلك  .الفوضى التً ستحدث

ً هذه الحٌاة إال بهذه الطرٌقة.  بمؤمن عن اي شًء ف
 

ٌتمنى لدقابق،  6أن ٌجلس فً فراشه لمدة  ؼٌبلناعتاد 

كم هو  .ٌبتسم اذا ارتاح لفكرة ماو، األفضلفً بداٌة ٌومه 

 .البعض لتبسٌطه محاوالتهوم السعادة، رؼم كل معقد مف

ثم نهض لؽسٌل وجهه وصنع القهوة، وكان ٌشعر فً 

ٌوم أنه ال بد للحٌاة أن تحمل منحى آخر أكثر  صبٌحة كل

ً  وأن،جماالً   ؼٌبلن .لدٌه هواجس زابدة بالطبع لم تكن رهابا

ٌعً كل شًء، واعتاد أن ٌكون دقٌقاً حتى فً وصؾ نفسه 

ك الجملة اللعٌنة التً تقضً على متعة كل تل وفكر فً

كٌؾ ٌكون  .شًء، وتجلب متعة كل شًء ًف آن واحد

ال ٌمكن لحركة بسٌطة سخٌفة، أن  الالتام؟؟كٌؾ  االمان
 
26 



الكارثٌة  األفعالفعل ٌجذب جملة من ردود تولد رد 

 .!! ٌمكن أن ٌكون هذا التفكٌر خاطا أال ؟مرةوالمد

ٌتحرك بسرعة قبل أن  أن علٌه أن فكر ؼٌبلنوفجؤة 

ٌتؤخر، وإال فإنه سٌسمع خطاب الكراهٌة من مدٌره التافه، 

ٌختار  .الذي كان ٌتفق مع سماسرة محددون لشركات معٌنة

بضابعهم لقاء عمولة شخصٌة، ال تحتسب فً دخل السوق، 

لمالك، وقد علم بذلك ؼٌبلن عن طرٌق ابن والٌعلم بها ا

كم أن  .ودٌة بلقةالذي كانت تربطه به ع إحدى السماسرة

ً لو  الٌتوسل إلٌه كً  المدٌر أنه جعل ذلك سٌكون ممتعا

ٌفشً بهذا السر، وتخٌل نفسه ٌفرك بحذابه قمٌصه األبٌض، 

ولكنه كالعادة رأى أن ذلك لن ٌإثر على أي شًء، وسٌضع 

برة الخطر، حٌث سٌبدأ التحقٌق، وسٌؤتً ؼٌبلن فً دا

بنهاٌة  .المدٌر وسٌسبب ذلك المتاعب للسمسار وابنه

المطاؾ لن ٌكرمه مالك السوق ولن ٌضعه مدٌراً، فهو قد 

ٌتؽاضى عن المدٌر وتصرفاته، وتنتهً الحبكة باتهامه 

ؼٌبلن بؤنه كاذب لعٌن له ثؤر شخصً معه، أو أن هناك 

ً بٌن السمس  ار والمدٌر.ثؤراً شخصٌا
 

................................................ 
 

إلى السوق فً موعد عمله المحدد، وقد  ؼٌبلندخل 

بدأ نهاره نشٌطاً متفتح الذهن، و متشوقاً لرإٌة لٌلى 

ً شعر بجمالها فً   ، وأخٌراً..األخٌرة األٌامالت
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علم اسمها حٌن رآها تهرول، بعد أن سمع اسمها عبر مكبرات 

بفرح ٍ كبٌر، وتلهؾ لكً ٌحٌن موعد  ؼٌبلنالصوت، فشعر 

ً  التافهة األؼنٌات ارتفع صوت .نزوله لبهو الموظفٌن الت

األؼنٌات مكبرات ، الها موظفة اذاعة السوق عبر تضعو

ً األكثر رو ً  اجا إرادٌاً فً  الٌصبح تكرارها حٌث ، األسواقف

فكر بؤذواق  .كثٌراً  ؼٌبلنالذهن، وهو الشًء الذي كان ٌحتقره 

المقززة من  األنواعالموظفٌن الذٌن ٌعشقون تلك  هإالء

تشبع الروح نهابٌاً، إنما تعطل الجملة  الوالتً  األؼانً

انة والشوق فمعظمها ٌجمعها كلمات مترابطة، كالخٌ .العصبٌة

تضٌؾ أي جدٌد،  البالمحصلة هً  .األولىوالحب من النظرة 

، ولعلها  شًءٌعطل التفكٌر بؤي  هراءوإنما تجعلك تسمع 

 أال، الذي كان ٌركز على جبللكانت أشد ضرراً على صدٌقه 

شارد الذهن،  ؼٌبلنبٌنما كان ٌدخل فً دوامة وساوسه. 

، ؼٌر مشذب  بشعر كالعادة مرت من أمامه امرأة قصٌرة

تنهر  بدأتو .الوجوم والتربص مبلمحوترتسم على وجهها 

إذا وافقته  إالٌنتقً أي شًء من على الرفوؾ  الزوجها أن 

نسً الورقة التً دونت  ألنهثم بعد قلٌل، بدأت تشتمه  .الرأي

دابم النسٌان وعدٌم النفع، وانتهت  ألنهعلٌها طلباتها، ووبخته 

وأنه عالة على المجتمع وأنها  ألوالداٌجٌد تربٌة  الالى أنه 

 جهودها لنسً أسمابهم  ولوالأوالد منه،  6نادمة على إنجاب 
 

ٌرافقها إلى أي مكان فٌه حشٌد  أالالحقاً وعلٌه جمٌعاً، 
 من البشر.
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ال لها أنها سافلة، وأنها أثار ذلك حنق ؼٌبلن وتمنى لو ق

س لها أن تتكلم مع زوجها بهذه  حتى لو كانت على حق، فٌل

الطرٌقة، ولكنه وكما كان دأبه ٌومٌاً، دابم االقتناع بؤن ذلك 

أنها قد  البدفامرأةٌ بهذا الجبروت  .ؼٌر آمن على اإلطبلق

 تحشدقد  .تتصرؾ على أي نحو، وقد تجعل منه حدٌث السوق

ٌتعرض للتعنٌؾ حوله الناس بؽض ون ثوانً قلٌلة، هذا ان لم 

لم ٌمضً على مرور الرجل وزوجته سرٌعاً، حتى  .الجسدي

وكان ٌرتدي  .جاء شابان بسٌطا الهٌبة احدهما ٌرتدي ثٌاباً رثة

ساعًة قد توقؾ بها عقرب الثوانً ، أو على األؼلب كانت 

  .أكثر الاعتاد ذلك  ألنهمتوقفة كلٌاً، ولكنه كان ٌلبسها 

ٌثهماتركز  حول كل سعر لبضاعة فً السوق،  محور حد

 شًء جٌدهو وأهمٌة أن ٌوفرا بكل سلعة قرابة الربع دوالر، و

راقبهما حتى النهاٌة لٌدرك أن مجمل ما قد اختاروه، ال  طبعاً .

دوالرا واحداً،  اٌتعدى بضعة علب من السردٌن وانهم قد وفرو

ً ومن سٌاق حدٌثهما تبٌن أنهما ٌقطنان بإ حدى الضواح

هدر دوالرا   ٌ ً لتصرفاته كان دة، وأن أحدهما وفقا تفه ألالبٌع

دوالرات من جٌبه فً أي  10األسباب، أو أنه قد ٌضٌع 

وأكبر دلٌل على ذلك هو  .لحظة بسبب تصرفاته الفوضوٌة

دقابق،  5هاتؾ أحدهما الذي وقع مرتٌن متتالٌتٌن فً ؼضون 

ا تمنى أن ٌقوله كان ولذلك كانت الفكرة واضحة لؽٌبلن، وم

كونوا أكثر فطنة، وما من  واضحاً، ولٌس على هإالء إال أنٌ 

داٍع بعدها لكً ٌقطعوا تلك المسافة من أجل توفٌر دوالر 

 ً  فقط حٌن تذكر مالك الؽرفة واحد، ولكن ؼٌبلن بدا منطقٌا
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هكتارات من  6ٌستؤجرها والذي ٌملك اكثر من  التً

هذا ؼٌر البقٌة الباقٌة التً لم  .محال تجارٌة 7و األراضً

ً  .ٌكن ٌعرفها تذكر أن تلك الخردة التً كان ٌبردها، والت

 من دوالر واحد ، وجدها فً الشارع كانت ادنى قٌمةً 
 ٍٍ 

واستحقت منه زهاء ساعة من العمل الشاق، والحق كل 

 هذان الشابان المسكٌنان الفقٌران.الحق مع 
 

، ولكن من الممكن وهدوءا، ازدحامابدا السوق أقل 

أسرع .وفً أي لحظة ان ٌمتلا السوق بسرعة مباؼتة

عن السلع الناقصة والتً فرؼت  مبلحظاتهبتدوٌن  ؼٌبلن

من الرواق،  األخرىمن الرفوؾ، وذهب الى الناحٌة 

الصندوق،  الذي كان أقرب الى قسم المحاسبٌن على

الذي كان  2واسترعى انتباهه حركات المحاسب رقم 

 .ٌتعامل مع العمال والموظفٌن المٌدانٌٌن بطرٌقة بؽٌضة

كان ٌمازح الفتٌات الذٌن ٌعملون بجانبه بدعابات تافهة 

 باستمرار. ربماٌضحكون  انواوكتدل على انحطاطه، 

تذكر  .الحدود ألبعدٌشبهونه، أو متوافقٌن معه  كانوا

حٌن حٌن كان ٌراقب نقل صنادٌق المٌاه الؽازٌة،  ٌبلنؼ

مر بجانب المحاسبة الشقراء، فسمعها هً وصدٌقها 

 .تحدثان عن صدٌقتهم التً سافرت إلى لوكسمبورغت

حٌن سؤلت زمٌلها البؽٌض اٌن تقع تلك  ؼٌبلنتفاجؤ 

فؤجابها بؤنها: ربما فً ألمانٌا أو برٌطانٌا وأنه  المدٌنة؟

 ا من ذي قبل.قد سمع باسمه
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باستهزاء ممزوج بازدراء واحتقار  ؼٌبلنضحك 

 لوكسمبورغ!! مدٌنة!!. .شدٌدٌن
 

، واستفزازاً، بؤجوبتها بؽضا ً لقد كانت الفتاة أكثر

 .ناظرٌه عنهما ؼٌبلنلم ٌرفع  .المتؽطرسة وؼرورها الكبٌر

أراد أن ٌذهب وٌجعلهما محط استهزاء الجمٌع، وأن ٌوجه لها 

الفابدة من ما خطاباً هوله أشد من الضرب والتعنٌؾ، ولكن 

ً،  ؟كل هذا سٌكون هو المذنب وسٌكون هو المتخلؾ الؽوؼاب

الذي ٌتهجم على الشباب المثقؾ، والذي ٌعتمد علٌهم السوق، 

ض ، األنواعمن شتى  وٌقدم لهم الرعاٌة والتؤمٌن، وبدل تعٌو

حتى  .والوحدة باالنفعالبذلك جداً، وشعر  ؼٌبلنوهنا قد تؤثر 

ً ببدء  أتى ذلك الصوت القادم من مكبرات الصوت، مبشرا

، وحٌن وصل إلى بهو الموظفٌن جلس على طاولته االستراحة

المعتادة وبدء بشرب قهوته، وكانت الصدمة الؽٌر متوقعة.. 

تبحث عن  الطاوالتارت بٌن حٌن أحضرت لٌلى ؼدابها، ود

ً  ؼٌبلنجوار  إالمكان للجلوس، ولم تجد  فً الحقٌقة  .فارؼا

ٌبدو أن  كان هناك مكاناً فارؼاً آخر بجانب فتاة وحٌدة، ولكن 

ها،  .لٌلى فضلت الجلوس بجانبه ربما شعرت بؽرابة نظراته اٌل

سؤلته  .المناسبة األجواءت ؤأو أن الصدفة قررت جمعهما وهٌ

ً وهادئبصوت خافت الجلوس  ، وكؤنها سكبت كل أنوثتها ف

على الفور، وشعر بؤنه سوؾ  ؼٌبلن، فوافق االستبذانذلك 

 سٌجارته تنفض عنها التبػ بدأتٌتصبب عرقاً، و
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عدم نفسه التركٌز و سؤل ؼٌبلن .المحترق بفعل رجفات ٌده

تفوٌت هذه الفرصة لكً ٌقوي صداقته بها، فؤخبرها بؤنه 

ً وأنه انزعج ذات مرة حٌن قامت بكسر  كان ٌراها دابما

إحدى التحؾ الزجاجٌة، التً كانت ترتبها، وأنه تمنى لو 

دام الحدٌث لمدة نصؾ ساعة كاملة،  .استطاع مساعدتها

نه فً كل ثانٌة جعلها تفكر بؤ محاوالً  خبللها ؼٌبلن سعى

كان هذا  .شخص مثالً، وأنها بحاجة لمثله فً حٌاتها

الذي ٌرٌدهم،  األشخاصفً التقرب من  ؼٌبلنأسلوب 

فقد  .وانتهت تلك الجلسة بوّد، ولكنه لم ٌطلب رقم هاتفها أبداً 

كانت تلك العبارة المزعجة تشاركهما الجلوس على تلك 

 الكبلممن أن ٌخرج عن نطاق  ؼٌبلنالطاولة، وتمنع 

 .ما ٌطلبله  ستهٌاالقادمة  األٌامسمً، لكنه ّأصر بان الر

ٌراها كل ٌوم وٌجلس معها طٌلة مدة  ؼٌبلنأصبح 

استراحتهم، لكنه كان ٌستمع لنقاط حدٌثها الربٌسٌة ومن ثم 

ٌنظر  .ٌستؽرق فً تفكٌره ناظراً الٌها، من ؼٌر أن ٌسمعها

ً وجهها، تصرفاتها، شكل أذنٌها، فٌبن مبلمحالى عٌنٌها، 

بدأ ٌحدثها عن  .استنتاجات وٌإكد تنبإات قد اقتنع بها مسبقاً 

المحاسب وعن وضاعة تفكٌره ولم ٌكن ٌخبرها كل شًء 

بدت أنها تحب  .ٌجول فً خاطره من باب الحٌطة والحذر

تعابٌر وجهها حٌن تتكلم  وأحب بدورهأفكاره حٌن ٌتكلم، 

م ذوقها العا إال أن .حٌن ٌسود الصمت وباألخصأٌضاً، 

 لكن ذلك .ؼٌبلنعن ذهنٌة  كونتما واهتماماتها أبعد 
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الشعور تجاهها لم ٌكن ٌفارقه ابداً، ممزوجا بشعوره المضاد 

ٌرها وبساطته، ذلك الشًء الذي لم ٌكن  عن مدى تواضع تفك

ٌصبح فً منتصؾ حوارهما ل، بلقلٌٌتقبله وجعله ٌنفر  ؼٌبلن

ٌتمناه أنها لو جذبت  ما كانؼرٌباً ومشلول الحواس، ولعل جلّ 

حواسه وسٌطرت على انتباهه التام، لكان قد أسر لها بتلك 

ً ما لم ٌكن  العبارة الدنٌبة الًت ترافقه، ولكنه أدرك أن شخصا

، لكً ٌشعر معه ؼٌبلنٌسعى نحو الكمال الذي ٌنشده 

 ه بؤدق التفاصٌل.بالضعؾ وٌخبر
 

إلى منزل لٌلى بعد أن دعته الى  األٌامذهب فً إحدى 

على الرؼم من أنه عاش فً صراع  .العشاء مع عابلتها

التردد، وأن مثل هذه الخطوات ٌدرك أنها تجعله ٌخرج من 

ٌر  عبلقتهنطاق حرٌته فً  مع لٌلى، ولكنه أدرك تهوٌله الكب

 االجتماعٌة بلقاتلع، وأن علٌه الذهاب لمثل تلك امورلؤل

فقد توجب علٌه أن ٌعرؾ بٌبة لٌلى  .حتى لو أسًء فهمه

حٌن دخل الى  .بفضول كبٌر وطبٌعة عابلتها ونمط معٌشتهم

بٌدها لعبة قد حملت شقتها استقبلتهم أختها الصؽرى، و

، وكانت أمها فً المطبخ قد أتت بفستانها قلٌبلمهتربة 

بح الؽرٌبة، والتً البسٌط، الذي فاح منه خلٌط من الروا

أعادته الى زمن لم ٌستطٌع تحدٌده، لكنه أحس بؤنه رجع 

، األخرىذلك الطفل الذي ٌمسك بٌد أمه وٌمسك بتفاحة بالٌد 

الى منزل صدٌقتها فً إحدى أٌام العطلة،  ٌدخبلنوهما 

 حوله حٌن كان ما ٌحدثوتذكر أنه كان ٌراقب 
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ً تلك اللوحة التً أخافته كثٌراً وكان دابم  صؽٌراً وخصوصا

 فً ذلك المكان كان هناك رابحًة مماثلة. .السإال عنها

بهم وأشارت بٌدها إلى ؼرفة الجلوس،  األمرحبت 

القى التحٌة  .األخبارالتً جلس بها والدها لمشاهدة نشرة 

صافحه، وهو حٌن بالكاد قد نظر الٌه  هو، وؼٌبلنعلى 

 ؼٌبلن شاهدهاالتفاصٌل  تلك كل .ٌنظر إلى شاشة التلفاز

والمخاوؾ حولها،  والتحلٌبلت االستفساراتٌرسم  وجعلته

بد أنه قد شاهد النشرة قبل ساعات الوخمن أن هذا الرجل 

 األبلم ٌسؤل  .مرة أخرى االستماعهو ٌعٌد  واآلنقلٌلة، 

ء بقصد التعرؾ علٌه، ولكنه أدرك أنه الضٌؾ أي شً

صدٌق ابنته وزمٌلها بالعمل والذي كلمتهم عنه ذات مرة، 

 العاجلة: األخبارواكتفى بالتعلٌق على إحدى 
 

 ـ إن ذلك لخطؤ جسٌم!!!
 

ٌستطٌع  بلبد من تلك الهفوات، فال: بؤنه ؼٌبلنفؤجابه 

الرأي منذ  استطبلعاتالتنبإ بكل شًء وأن آخر  اإلنسان

فنظر .الٌوم  ما ٌحدثنوات، كانت تدل بشكل جلً الى س

نظرة سرٌعة، وابتسم له ابتسامة خاطفة وقد أهز  األبإلٌه 

لم  األبٌدرك أن  ؼٌبلنجعلت  .برأسه هزتان سرٌعتان

كٌؾ ٌمكن لهذا ع بجوابه، هذا إن سمعه أو فهمه أساساً. ٌقتن

 الرجل الخمسٌنً أن ٌعٌر انتباهه لهذا الشاب، الذي لم

ٌنضج بعد والذي ٌحتاج إلى وقت طوٌل لكً تتبلور أفكاره 

وكٍف، ، وٌعرؾ متاهات الحٌاة حوله ما ٌجريكً ٌفهم 
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بهذا كله ولم  ؼٌبلنلقد شعر  .تسٌر الظروؾ التً تحكم البشر

قد  األشخاص هإالءفمثل  .ابداً  باالستٌاءٌؽضب أو ٌشعر 

ٌه أن ٌقّدر طرٌقة تفكٌرهم  التً ٌشوبها اعتاد علٌهم، وعل

المؤلوفة،  الؽرور بمعرفة الحٌاة، والتشدق بنفس العبارات

ً تقول أنهم قد عانو األمرٌن فً هذه الحٌاة  الت
 

لم وإعداد الطعام،  األم أنهت ًف هذه األثناء .الؽرٌبة القاسٌة

الخجل أثناء الطعام عند الناس الجدد، ٌكن ؼٌبلن ٌعاًن من 

بقدر معاناته عند اللحظة التً ٌتم دعوته بها إلى الجلوس على 

ٌقوم بؤي شًء  ألنفهو ٌشعر بالكبرٌاء الذي ٌدفعه  .المابدة

قبل جلوسه، وهو الموقؾ الذي ال ٌقتصر فقط على الطعام، 

 ً عٌا  األب الذينظر الى  .وإنما على كل شًء حتى لو بدا طٌب

عٌره أي اهتمام وهو ٌجلس على المابدة بصمت وهٌبة   ٌ لم

ٌامه ًف المنزل  .األب الذيزابفة ً متقاعداً ٌقضً أ كان موظفا

نظر ؼٌبلن أثناء األكل إلى تدرج ألوان  .على شاشة التلفاز

شعر رأسه ولون شارباه الخفٌفان، وأدرك أن ذلك كان 

ٌر مفهوم وراء الواضحصباؼاً،  ً ؼ ذلك  أن هناك دافعا

عبر عن حالة نفسٌة معٌنة هل ٌكره هذا الرجل أن  .الصباغ،ٌ 

بهذه  األخبارهل ٌكره أن ٌموت؟؟ ولذلك ٌشاهد ...ٌشٌخ؟

هل الدافع  ؟هل ذلك ٌبعث الطمؤنٌنة فً روحه .الكثافة

كم هو شابك  ؟!!الربٌسً وراء ذلك الصباغ هو الخوؾ

 بعٌدان عن بعضهما نشٌبارابط الخوؾ بالصباغ، إنهما 

  .الى الواقع األقرب هو جداً، ولكن هذا التفسٌر
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وبعض القطع من اللحم  واألرزالحساء  وضعوا أمام ؼٌبلن

وجد أن الطعام لم ٌكن  باألكل ؼٌبلن، وحٌن بدأ األحمر

مظهره، أو حتى رابحته  ناضجاً تماماً، ولم ٌكن لذٌذاً كما بدا

لقد حاول التصرؾ على طبٌعته وقد  .التً داعبته كثٌراً 

كان  األرزأشاد بجودة الطعام وحسن الضٌافة، وأن طعم 

 األب، ثم أوجد رابطاً جدٌداً بٌن تصرفات لذٌذا ممٌزاً و

لنفسه: إن هذا الرجل الكهل والذي  قاببلً وعدم نضج الطعام 

شاب ؼٌر ناضج!!  ألنًنفع  رأى أن الحدٌث معً ؼٌر ذي

لم ٌدرك عدم نضج الطعام أبداً!! كم هً لمفارقة  اآلنولكنه 

لتؤنٌب  ما ٌكونشعور فجابً، أقرب  ؼٌبلنصعبة، وانتاب 

أي لحظة ٌعٌشها،  اإلنسانالضمٌر، أنه من السخؾ أن ٌقتل 

أن ٌعٌش  اإلنسان، وأن على والتؤوٌبلتبخنجر الشك والنقد 

أن فٌها شًء من المتعة  بلبدبسٌطة، فاللحظة مهما كانت 

الذٌن تجالسهم  األشخاصوالؽذاء الروحً .. ًأٌا تكن نوعٌة 

استوقفته بعض  ؼٌبلنولكن  .أو تبادلهم أحادٌثهم وعاداتهم

 اإلنسانأن ٌعٌش )الكلمات التً استخدمها تحدٌداً 

عٌش  اللحظة؟ هلأن ٌعٌش  لئلنسان...كٌؾ ٌمكن (اللحظة

البٌولوجً للجسم فقط؟ أن ٌعٌش ؼرٌزٌاً  اللحظة هو العٌش

كمادة فقط تؤكل وتشرب وتتنفس وتنصاع لكل شًء ٌدور 

تفكٌره فٌما  حٌنما ٌعملٌعٌش اللحظة  اإلنسانأم أن  .حولها

  واأللمٌحب وٌرؼب، وأن ٌشعر بالثقة والخوؾ أو المحبة 
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الشك والؽرابة عندما تستدعً المواقؾ الحٌاتٌة ذلك،  أو

وتفرض علٌه أن ٌفكر بها، وٌسلم أفكاره لها وهو صلب 

ٌاة تؤمله وهو ٌمضػ الطعام،  ؼٌبلنأنهى  .العٌش وصلب الح

وقد بدأ ٌنظر إلى شقٌقة لٌلى التً لم تتجاوز العشرة أعوام وقد 

فتاة صؽٌرة لم تتعرؾ على ابتسم لها ابتسامة عطوفة، إنها 

كم هً مرتاحة  .آلٌة معقدة للتفكٌر كالتً ٌعانً منها هو

أنها ستكون أكثر راحة إذا حذت حذو  من الممكنوسعٌدة، 

 .فً كنؾ السرب اآلمنأسرتها وشابهتهم بخصالهم جمٌعها.. 

ٌرها،  أما إذا شاءت الظروؾ وصقلت األٌام القادمة تفك

ا صدٌقها إلى العشاء وتجلس على ٌدعوه أنسٌنتهً بها األمر 

مابدة أسرته، وهً تنظر الى أحد أشقاءه الصؽار بعطؾ 

 ً كرر التارٌخ نفسه دوما بعد أن انتهى ؼٌبلن من  .وتإدة، كماٌ 

قررت النزول معه وبكل لطؾ  .العشاء وودع أهل لٌلى

 ً إلٌصاله إلى باب البناء، حٌث أنها كانت تسكن وعابلتها ف

ثناء نزولهما عبر السبللم التً كانت مظلمة الطابق الرابع، وأ

كن ثمة أي موضوع  مروافً منتصؾ الطوابق التً  بها، لمٌ 

كرر   ٌ ذي أهمٌة ٌستحق الذكر بعد تلك األمسٌة، فؽالبا ًما

المرء نفس النوع من المجامبلت عن ترابط األسرة ولطافتها، 

ٌافة  ش ًف خضمها، أو حسن الض أو الهدوء والسكٌنة الًت تٌع

وما إلى ذلك من تلك القوالب الجاهزة التً ٌتداولها الناس 

لكن ؼٌبلن كان ًف كل درجة  .بحكم العادة والحالة النفسٌة

ً أن ٌضع ٌدٌه على كتفً لٍلى ٌخطوها تتملكه رؼبة جامحة ف
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وٌقبلها بحرارة، ٌعانقها بشدة ومن ثم ٌنقلها إلى رأسها 

، التً كانت األسودشعرها  خصبلتوٌشتم عبق الحٌاة من 

هذا ٌكفً  بات .أنوثة بحتة رابحة .وماهً االزكٌة الرابحة 

لكل ذلك اختزاال لكل شًء و لعدم تكلمه ابدا، سوؾ ٌكون

 لدٌه الجرأة الحقٌقٌة تكـــــن لكنه وبحق لممقولة . 

لكنه كان ٌفكر  .من حولهما المتهٌبةؾ لتطبٌق ذلك رؼم الظرو

 ً بذلك السٌنارٌو، وبحركات عابلتها وبتلك العبارة القمٌبة الت

لى الًت  .أي لحظة آنٌة قد تقوده إلى السعادة سلبته بادلته أما ٌل

كم أتمنى ان تؤًت مرة وحٌدة )، لم تردد سوى عبارة االبتسام 

 ...(أخرى
 

وبحركة سرٌعة  لاألولم تنتظر حتى تصبح فً الطابق 

بشؽؾ وقد شبكت ٌداها مع بعضهما  ؼٌبلنمباؼتة، عانقت 

كان ٌستطٌع أن ٌشعر بضربات قلبها تطرق  .حول خاصرته

مما فكر فٌه،  بؤي شًءفً تلك اللحظة  ٌشعرلم  .ضلوعه

كل ما قد فكر فٌه هو  .من رابحة شعرها والرؼبة فً تقبٌلها

فتاة لم تستؽرق كل كٌؾ ٌمكن ل .انه لم ٌكن ملك نفسه أبداً 

ذلك الجهد والتؤمل الذي كان ٌمارسه أثناء عمله فً السوق، 

حركًة لم  .أن تبادر بهذه الخطوة التً هً حق لكل البشر

أحد، هل كانت تلك العبارة الخبٌثة  أليتكن جرٌمة تسًء 

 ٌحبها؟ التهمس له بؤنه 
 

ٌجوز أن ٌعاملها كسلعة ترضً رؼباته ونزواته!، وأنه  الو

 بلقةٌجمعه معها أي ترابط فكري أو ع اللفتاة  ٌمكن ال
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انتهى ذلك كله  .وجدانٌة حقٌقة أن تحقق له مراده ورضاه

أفلتت لٌلى ٌداها بتؤنً،  .دقابق طوالخالها بلحظات قلٌلة 

أما هو  .ت عابدةونظرت له بابتسام ثم ودعته وصعد

تزال مبلمح الدهشة واالنزعاج بادًٌة الفاستدار ببطًء و

سار فً الشارع وهو ٌنظر إلى كل شًء حوله، كل  .علٌه

ً بانعدام  .شًء طبٌعً وٌسٌر باتساق إال نفسه فكر ضمنٌا

 .شًء أليالسكٌنة، أراد كل شًء ولكن لم ٌكن لدٌه الدافع 

لكنه لم ٌمتلك الجرأة ٌٌن الحق والصواب و ٌستطٌع التمٌٌز

 ً عواطفه تتدرج بسرعة نحو  بدأت .لترجمة ذلك واقعٌا

قرر أن ٌستند إلى دربزون إحدى الشقق األرضٌة واألسى، 

حدٌقة تفوح منها رابحًة عطرًٌة زكٌة، لم  أطلت علىالتً 

 بلً رج ثم رأى .ٌستطع تمٌٌزها لكنها كانت كرابحة اللٌلك

رتدي ّبزة أنٌقة قاتمة من بعٌد ٌبدو فً منتصؾ العمر، ٌ

حملق  .اللون وقبعة قدٌمة توحً بؤنها من فترة الستٌنات

من بعٌد بابتسامة مشفقة، ونظرات خافتة لم  الرجل فٌه

تسمح إضاءة الشارع بؤن توضح له فٌما إذا كانت موجهة 

لم ٌكن هناك أحد سواهما، ولكن سرعان ما  ال.نحوه أم 

ٌشعره بالوحدة،  كل شًء من حول ؼٌبلن .اختفى الرجل

تلك الشجرة ًف منتصؾ الشارع وأضواء السٌارات 

ً على الشرفات.  .والفتات المحبلت والمبلبس الت
 

تخبط ؼٌبلن بتفكٌره حول إذا  .كلها تحدق به بعٌن الشفقة

 ما كان ٌعلم هذا الرجل أم ال، أو إن كان له فً اآلونة
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وان قلٌلة، حتى انتفض من ثكل ذلك مر ب .األخٌرة أي أعداء 

استراحته على السور ومشى بطرٌقة سرٌعة محاوال أال ٌّعبر 

لكنه شعر بذلك الرجل ٌمشً وراءه  .عنها على أنها ردة فعل

 بزاوٌة عٌنه أن ٌرَى من وراءه، وهو واستطاعبنفس الخطى، 

 ً أصبح ٌمشً بوتٌرة أسرع وبدا أكثر  .من برع فً ذلك دابما

لم ٌؽٌر ؼٌبلن روٌتنه  ؟، فؤي ؼرٌب هذا وأي ؼاٌة ٌبتؽًهلعاً 

ؽٌر من حذره وحساباته الرٌاضٌة فً دقابق  منذ أن ولد ولمٌ 

ً بهذه  األمور، فكٌؾ بتلك المسابل الكبرى الًت تجعل شخصا

لم ٌعلم ؼٌبلن ما  .السحنة المهٌبة أن ٌلحق به بكل إصرار

ٌة وٌمر  ٌمكنه أن ٌفعل لٌتخلص منه، فبدأ ٌدخل بشوارع فرع

ن  من بٌن السٌارات، ثم ٌعود إلى الرصٌؾ، ثم للمرور من ٌب

سٌارتٌن، مع تسرٌع وتٌرة خطاه بطرٌقة منتظمة، حتى شعر 

هنا بدء بالجري بؤقصى ما ٌملك من سرعة، .أنه أفلت منه 

ً أصبح ٌجري كطفل صؽٌر كسر و زجاج نافذة جٌرانه وه

الًت تعد أكبر كارثة بالنسبة لطفل ًف مراحله األولى، مع كل 

خطوة شعر بالثقة وبانزٌاح الرعب الذي عصؾ به ًف ذاك 

ً أخذ ٌلتؾ شوارع .الشارع ذلك من باب  بداو عمرهلم ٌرها ب ا

كان ذلك الرجل  .التموٌه، وفً إحدى هذه الشوارع الفرعٌة

ً إحدى قدمٌه مستنداً بها إلى ٌقؾ على إحدى الزواٌ ا رافعا

 ً الجدار، وهو ٌدخن ومن فوقه إحدى المصابٌح الكهربابٌة الت

قطار  بخاري   ٌبدو وكؤنه صادر عن  دخانه  جعلت من
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وقؾ ؼٌبلن كرجل متجمد، وقد  .ولٌس عن رجل ٌدخن

إرادٌة بعد  الظت عٌناه وارتخى فكه السفلً، وبطرٌقة جح

ان أفلت من تلك الحالة التؾ إلى الوراء وبدأ بالجري حتى 

فكر  .الشوارع إحدىتخلص منه، وعاد للوقوؾ وحٌداً فً 

نظر الى الناحٌة المقابلة من  ثمبشقاء نفسه وضٌاعها،

سار التً الشارع لٌرى إحدى الحانات القلٌلة االزدحام 

حوها ببطء، ولعله كان ٌرؼب بالشرب أكثر من اي وقت ن

أخذ له مكانا ًف زاوٌة الحانة وكانت اإلضاءة  .مضى

طلب  .خافتة، ونظر إلى الساقً الذي كان دابم االبتسام

كان الجمٌع مشؽولون بؤنفسهم  حٌنؼٌبلن كؤساً من الفودكا،

وكؤن كل شخص فٌهم كان ؼٌبلن نفسه ـ ولو كانت قصته 

ً مامختلفة  شعر ؼٌبلن بذلك ولكنه كان متؤكداً أنه  .نوعا

شرب ؼٌبلن من كؤسه ووضع ٌدٌه  . وشقاءأكثرهم إدراكاً 

ً بالدخان وأصوات كطنٌن  على عٌنٌه، وكان الجو ممتلبا

النحل، وقهقهات عابثة تؤتً بفترات متقطعة، ثم نظر الى 

ة رجال ٌتكلمون جمل قصٌرة بلثكانوا ث .مصدر الصوت

ضحكون ألوقات أطول، وتمنى لو أنه قد شاركهم جداً ثم ٌ

ً أنهم ٌضحكون بهمعبثهم وضحك  بل، رؼم أنه كان متؤكدا

جرب أن ٌقلد اسلوبهم ذاك، ولكن استحال علٌه أن  .سبب

. أن التفكٌر شًء مإذي وقاتل ٌضحك من دون سبب. كم

وبٌنما كان ٌجول بنظره على جدران الحانة التً تكدست 

 كان .وبعض اللوحات الؽٌر مفهومة بالكإوس الفخارٌة،
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 قلٌبلقد دخل الى الحانة، لٌقؾ  ؼٌبلنالرجل الذي رآه 

ٌابه  بعدها  ببطًء، وتحرك األنٌقةبشموخه الكبٌر، وث

، وجلس معه الى ؼٌبلن، واتجه الى الطاوالتبٌن 

 طاولته.
 

خرج من جٌبه علبة سجابر ومندٌل اسود اللون، ا

ومجموعة من المفاتٌح المتنوعة، ثم أخذ وضعًٌة فً 

الجلوس أكثر راحة، ووضع ٌدٌه على الطاولة، مبدٌاً 

 .ؼٌبلن، ثم نظر بابتسامة باردة إلى االكتراثعدم 
 
ـ اسمح لً أٌها السٌد ان أشاركك جلستك هذه، لعلً قد 

ً  !!أرجوك .ٌلة الكبٌبةأكون ندٌمك فً هذه الل أعلم أن

 ً التقٌت بك منذ قلٌل فً الشارع المقابل، ولكنً رأٌت ف

ً مضطراً أن أصححه  أخفٌك.. ال .عٌنٌك شٌباً جعلن
 
 ً  .ربما أعلمه جٌداً، ولكن أرٌد ان أوضحه لك شخصٌا

تشعر معً باالرتٌاح،  الؼامضاً و بلً ربما أبدو لك رج

ٌا  .نت فٌهصك مما أبلولكنً قد أكون سبب خ أعرؾ 

ؼٌبلن كم أن ذلك مرعب، وكم هو ؼرٌب أن ٌهرب 

اإلنسان من شًء ٌزعجه، واألؼرب انه كلما هرب منه 

أعلم أنه من الصعب أن  .كلما رآه فً طرٌقه أكثر وأكثر

 وماذا أرٌد؟ من أنا؟ ؛تستحضر كلماتك وتسؤلنً
 

 ألوصلكاسترخ ٌا صدٌقً استرخ، وانا سؤستطرد بحدٌثً 

تفكر أبداً،  الاسترخ و .استرخ واعلم انك بؤمان تام .لمبتؽاي

بل أن تسلم أمرك أنك بؤمان تام،  الارٌدك فقط ان تقتنع ـ 

.وأنك صاؾ الذهن كالطفل الصؽٌر



أشار بٌده الى الساقً وطلب منه كؤسٌن آخرٌن . كانت 

سٌطرة كسٌطرة  امتلك .الرجل وثقته ؼرٌبة جداً حركات 

وقد خلع قبعته  لؽٌبلنالتنوٌم المؽناطٌسً، ثم قال 

 الدابرٌة بهٌبة ووقار:
 

، أظن لو أنك تعلم الجواب ؼٌبلنمما انت خابؾ ٌا  -

 األشٌاءلما شعرت بخوفك ذاك ابداً. ٌوجد الكثٌر من 

 زبابنك وأالمخٌفة ٌا صدٌقً أكثر من مدٌرك ذاك، 

الحرب مخٌفة، ومابعدها مخٌؾ، الجنس  .جمٌعهم

 .اإلدراك و والعناق، الوحدة
 

ً بؤن الوعً  مخٌفان  نشٌبا واإلدراكهل سمعت ٌوما

بد أن هنالك  ال .والمواهب واإلمكاناتآه.. نسٌت  .جداً 

ً ما عبر التارٌخ كان خابفاً ومرتعداً من موهبته  ال .شخصا

ً ما  سٌخلفه وراءه قد ٌدمر بد انه كان على ٌقٌن ان شٌبا

السنٌن القادمة، ولكنه لم ٌكن  آلالؾالبشرٌة، او ٌإذٌها 

بد لها ان تبصر بلف .لٌستطٌع كبت موهبته تلك واخفابها

 النور، أو أن ٌصٌب صاحبها الجنون قبل أن ٌطلق أسرها !
 

بالطبع من أنا؟؟ أو قبل كل هذا ماذا  تتساءلسوؾ 

 إشارتً..ن عنداآل !!!!ؼٌبلنأرٌد؟ خمن شٌباً ٌا 

 ! لست أي مما تظن.!الال  !!ممتخٌل أي شًء فوراً 

المهمة التً أتٌت من أجلها، رؼم  األشٌاءاننا نحٌد عن 

ً أفكارك الباطنٌة  بعد و لكنأنك لم تتحدث   !تعٌقن
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ً  ؼٌبلن  .ن فلسفته فً هذه الحٌاة: لكل إنساٌا صدٌق

 صدق!!
 

ٌة وتنوعها،  ٌة والنفس  فبلأنه رؼم العدٌد من المدارس الفلسف

أنا أعلم كل تفاصٌل حٌاتك، وكل  .منها بعد اآلالؾٌزال هنالك 

ًف رأسك من لحظة ركوبك الحافلة صباحاً، حتى  ما ٌدور

ً،  الربما مسؤلة النوم  .لحظة دخولك فً النوم العمٌق تعنٌن

!!ماذا ؼٌبلنلكن ٌا  .عنها بشكل إرادي مسإواللست  فؤنت

 أنا هنا من أجل ذلك. ؟تظن حول خوفك ذاك
 

تزعجك تلك العبارة التً تكبر معك؟؟ سوؾ ٌؤتً الٌوم  أال

، ما ترٌدالذي سترفضها به وهً التً تمنعك من قول 

أن تتكلم الحقٌقة، ولو لمرة  األشكالوستتمكن بشكل من 

 ثمن، ولكن سٌتؤخر ذلك الٌوم كثٌراً!واحدة ومهما كان ال
 

فالحٌاة قابمة على  .منطقٌة تلك العبارةمن حٌث المبدأ 

وما الى  واألسود واألبٌض، الشر والخٌر األضداد

ً ٌعرفها ناقد ذكً مثلك. األشٌاءهنالك من   الت
 

لكن هذا ّالتضاد وهذا النقٌض هو جوهر ما نعٌش من أجله، 

التفكٌر أو التمٌٌز بٌن تلك وهنا نستخدم ما ٌسمى آلٌة 

ولهذا وجد المجرم ،المتناقضات والتً تتفاوت بٌن البشر 

كله بسبب  .والمستقٌم والطبٌب والموظؾ والكادح والمشرد

مجرد  .تخٌل لو أن الناس سواسٌة بالتفكٌر االختبلؾهذا 

 بانتفاء الطبقٌة، وانهٌار الكون بلوجود هذا، كان كفٌ
 ٍٍ 

ً ساعات معدودة  قناعتك الراسخة ؼٌبلنجربت ٌا  لقد .ف
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 ً أنت  .فً تفادي أي مخاطر ولكنك لم تجعل من نفسك راضٌا

لم تكن راضٌاً عن كبت ما ترٌد أن تقول، ولكنك تقنع نفسك 

ٌمكن  العلٌك قوله، و بلبؤن لٌس كل ما ٌجب أُن ٌقال هو فع

نعم ٌا صدٌقً  ؤل.لكل ما ٌفكر به المرء أُن ٌقال على الم

وأتفهم االرتباط الوثٌق بٌن ذلك الخوؾ  ،أتفهم ذلك كله

 ونظرٌة الشك، ولكنك ابداً لم تكن راٍض عن ذلك.
 

أي شًء فهو حتى تلك  حول أن ٌتكلم ؼٌبلنلم ٌستطع 

ً ذلك  .اللحظة كان تحت تؤثٌر الصدمة والخوؾ خصوصا

ًف أعلى المعدة وتٌار الهواء البارد الذي كان  باأللمور الشع

لمعدته،  وصوالٌشعر به ٌدخل من حلقه بسرعة كبٌرة 

 واكتفى برشفات الفودكا وتدخٌن المزٌد من السجابر.

 اآلن ـ أستطٌع ان أقول لك ٌا صدٌقً وما من أحد ٌسمعنا

ٌاة هً مؽامرة، ثم هل باستطاعتك  .جدران الحانة إال أن أن الح

ع البشر  ٌدركون أن الدنٌا تستحق  التخبرنً لماذا جٌم

ٌرهم قد المؽامرة؟  ٌاء وأن ؼ ـ إال حٌن ٌقارنون أنهم مازالوا أح

ستمر ذلك الشعور بالتفاإل لمدة  مات ـ ولم ٌعد ٌتنفس، ٌف

ٌعود البشر بعدها الى طبٌعتهم المتشابمة ثم تذكر، القصٌرة 

ة الخوؾ من كل والمتذمرة من كل شًء، واألهم هو عود

 -هل تعلم أنك اكتشفت السر القابل بؤن الخوؾ هو .شًء

ٌة فؤنت ال تخاؾ لمجرد  .مرتبط بالخوؾ من الموت -بالنها

نك تخاؾ الموت، وأنا هنا أتحدث أل، بل الشعور بهالخوؾ أو 

ً تتعاٌش معها .عنك تحدٌداً  ً  كل مخاوفك الت  كل ف
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ٌوم وتمحٌها بإرادة مزٌفة من الرضا، هً بالمحصلة 

تختلؾ عن حالة ذلك  ال وهً،  الموتمخاوؾ من 

الذي قام بصبػ شعره خوفاً من  -والد لٌلى  -لرجلا

شعوره بالتقدم فً السن عند النظر فً المرآة، وهو خوؾ 

طقً، والذي أوافق علٌه من الموت بناء على تحلٌلك المن

 تماماً.
 

 أنك ستتعرض لمؽامرة قصٌرة ؼٌبلنٌا  ألخبركأنا هنا 
  
 . ٌومٌ واحد. ستعٌش ؼدا فقط..ستبدأ ؼدا  .نسبٌا 
 

عن كل ما ٌدور فً  خبللهاستفصح من لساعات 

 ، رأسك، فلن تمر فكرة كبٌرة كانت أم صؽٌرة

 جوهرًٌة كانت أم ؤل.وسوؾ تعبر عنها على الم إال

 لن ٌكون هنالك فكرة تتراءى لك فوراً  .جزبٌة

أعلم كم ٌبدو هذا خطٌراً، وقد  .وستتحدث عنها إال

ٌكون أصعب شًء قمت به فً تارٌخك كله، ولكن 

ٌوجد هنا  بلذلك، ف مجبر علىٌإسفنً أن أخبرك أنك 

 كالتالً: إالخٌارات 
 
إما أن تكمل ٌومك بكل تفاصٌله وأحداثه، وبعدها 

 سك، ستكون أنت جابزتك!!ستصبح سٌد نف
 
أو أن تنسحب قبل انقضابه، وتكون بذلك قد اخترت 

حٌث لن ٌعنً  مكانالبل، إلى البلعودةالذهاب معً إلى 

 شًء.النك ستكون مجرد ألحد وجودك أو عدمه، أل
 

 كل شًء ؼامضاً وكرٌهاً، وأحس بشعور ؼٌبلنهنا تخٌل 
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لكنه بنفس اللحظة بات  .فجابً نبهه الى مستقبل ظهر فجؤة

فً رأسه هو واضح لذلك الرجل  ما ٌدورٌعلم أن كل 

 تحسس الطاولة وكؤسه وبلع رٌقه. .حقٌقًة محضةك
 

 .اآلنأومؤ الرجل برأسه: لم ٌعد لذلك معنى 
 

ل لماذا ستتعرض لهكذا  سوؾ تسؤل نفسك طٌلة الٌل

 تجربة ولماذا أنت تحدٌداً؟
 

المعقدة التً ستضرب ذهنك كعاصفة  األسبلةوكثٌراً من 

 على أي شًء. اإلجابةهوجاء، سٌمنعك ضجٌجها من 
 
ولكن كل ما استطٌع أن أقوله لك أن حٌاتك أصبحت 

الحرة، وأعلم مسبقاً أن كل  إلرادتكعبارة عن تطبٌق 

 المعاناة بالنسبة لك.ثانٌة ستكون بمثابة دهر من 
 

أتوق  .. وسنلتقً ؼداً عندما تجد نفسكاآلنسؤذهب 

إنً أشفق  .لرإٌة لوحة النهاٌة التً سترسمها بٌدٌك

، حتى قبل ان اآلنأشعر بما تشعر به  و،ؼٌبلنعلٌك ٌا 

 فؤنا أستؤذنك بالرحٌل. اآلناما  .تبدأ
 
أخرج الرجل الذي كان جالساً لتوه نقودًا ووضعها 

 طاولة.على ال
 

والذي كادت عٌناه تخرج من محجرٌهما  ؼٌبلن

 .األنٌقةعندما ؼادر الرجل بكتلته الضخمة تلك وثٌابه 

 لم ٌستطع ان ٌحرك ٌدٌه وكؤنه إنسان مشلول تماماً.
 

 أصبحت الساعة الثانٌة بعد منتصؾ اللٌل، ورعشات
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 3لم تكن تهدأ، وقلبه ٌخفق كعّداء أنهى جولة ال  ؼٌبلن

استحضار تركٌزه وإرضاخ نفسه  ؼٌبلنحاول  .كم

تدرٌجٌاً من حالة الصدمة،  واالنسحابالواقع  لؤلمر

رؼم كل ما حدث  .فسحب ٌداه عن الطاولة وؼادرها

الطاربة، أو  األفكارمعه لم ٌتوقؾ دماؼه عن تركٌب 

عبارة العاهرة قد اؼتنمت فرصة الساعات تلك ال ألن

، فخرجت له واعطته ؼٌبلنالقلٌلة المتبقٌة لها فً رأس 

 حتى وجد نفسه خارج الحانة. .المعتادة اإلٌحاءاتتلك 
 

ابداً ولم ٌعرؾ حتى فٌما إذا كان علٌه النوم  ؼٌبلنلم ٌنم 

هو تذكر عند الساعة السادسة صباحاً أنه لم ٌنم، وذلك  ال.أم 

وقؾ على شباك ؼرفته ٌحدج بناظرٌه على  .م العادةبحك

ضوء الصباح، ولعل الشًء البالػ الضرر الذي أصابه، أنه 

مكن  كلما هدأ اضطرابه وخفؾ عن نفسه بتذكر أن اقصى ماٌ 

ً  الموت بعد وأن ٌحدث له هو الموت،  .لن ٌشعر بشًء أبدا

د إلى حالة الذعر والتقلب المزاجً، وأن هكان  ذا ٌعود من جٌد

حٌوات  لثبلثحتى ولو عاش  ٌتٌسر له اجتٌازه لن االمتحان

على طاولته وأسدل رأسه بٌن راحتٌه كما  ؼٌبلنجلس  .أخرى

ً من  ٌفعل من ٌفقد عزٌزاً ًف هذه الحٌاة، وتناول ورقةً وقلما

الدرج السفلً للطاولة ونظر إلى ساعته بٌؤس، وأدرك أنه 

 ً أخذ  .شرع بالكتابةثم ٌمتلك ساعة واحدة فقط لٌصبح جاهزا

ٌكتب بنهم، وعندما استرسل ًف سرد افكاره وخواطره، 

 انهمرت الدموع من عٌنٌه، وبدأ ٌسرع
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 لؤلخطاءفً كتابته، وٌفصح عن مكنوناته ولم ٌعر انتباهه 

راح ٌفرغ كل ما  بل ؛، أو الزخارؾ اللفظٌةاإلمبلبٌة

حد ألبداخله على تلك الورقة حتى مشاعره التً لم ٌقلها 

ً هو نفسه قد نسٌها منذ زمن بعٌد.  قط، والت
 

 باالرتٌاحكان ٌشعر  ؼٌبلنمع كل كلمة كان ٌكتبها 

كالشاحنة التً أفرؼت حمولتها من الحجارة، وبذروة 

 اإلحماءمشاعره تلك، وكالرٌاضً الذي ٌقوم بتمارٌن 

 المضً إلى منافسته الربٌسٌة.قبل 
 

إلى ساعته وقد أتمت السابعة، وبثٌابه التً  ؼٌبلننظر 

من قلة  وتثاقبلمازال ٌرتدٌها منذ صبٌحة الٌوم السابق، 

مرة  وألولخرج من منزله ٌسلك طرٌقه الٌومً،  ؛النوم

ٌدرك صعوبة المشً ٌومٌاً بنفس الطرٌق وبنفس التوقٌت 

ٌر أي شًء، شكل الطرٌق لسنٌن طوال من دون أن ٌتؽ

 .ب المدارسبلونماذج البشر، القطط، ط واألزقة واألبنٌة

وقؾ منتظراً الحافلة ، وكالعادة أخرج من جٌبه سٌجارة 

كٌؾ ٌمكن تكرار جمٌع  .ونظر إلٌها بابتسامة استهزاء

 المرات المتوالٌة؟ آالؾالحركات 
 

نظر إلى  .صعد إلى الحافلة وجلس فً جهته المفضلة

اب نظرة رعٍب، وكؤن مصٌره معلق بتك اللحظات الرك

 ما ٌفكرالتً سوؾ ٌتحدث بها إلٌهم عن كل و، مصٌرٌةال

 .به، وتلك اللحظة الصعبة حٌن سٌفتح بها فمه لنطق ذلك

،بخطوات مترددة هً أشبه بذاك المراهق الذي قد ذهب
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، متصبب العرق لٌفصح عن إعجابه بإحدى ولسان معقود 

ً  .الفتٌات ألول مرة ً المقابل ك ثبت ناظرٌه على ظهر الكرس

بٌد أنه سرعان ما  .ٌرى أي شًء ٌسارع إلى التصرٌح به ال

أدرك أن مصٌره سٌنتهً بتلك الطرٌقة، وعندما رفع رأسه، 

عة الجمال امرأة رابب ى سابق الحافلة الذي كان ٌحدق رأ

جلست بخلفه عن طرٌق المرآة القابعة فوق رأسه، وبصوت 

ٌه  قادم من الخلؾ وسط ذلك الهدوء المطبق صرخ ؼٌبلن: ه

ٌراك أو ٌكتشؾ أنك  !!أٌها الحٌوان الؽرابزي أتظن أن أحداً لم 

علم  .تلك المرآةب ال تحدق فٌهاتفوت لحظة واحدة  ال  ٌ جمٌعنا

ً أن تلك النظرات هً أمر مقٌٌت ج تظاهرك بالبراءة  .دا

ً منك أنه من المستحٌل أن ٌنتبه أحد  واستراقك للنظر، ظنا

هل تظن أن فتاة بذلك  .لنظراتك الشهوانٌة هو ما استفزنً

كانت  .الحسن سوؾ ٌجذبها ذوقك الكرٌه وضجٌج مذٌاعك

ً ومتؤهباً كمن  ستمع إلٌه مصدوما  ٌ جمله سرٌعة وكان السابق

 .للركوب به قبل أن ٌنطلق وٌؽافلهرأى قطاراً من بعٌد وتؤهب 

ٌة ؼلٌظة، أشبه  ٌه عصاةً خشب استل السابق من أسفل كرس

أن  والحافبلتالشاحنات  بالهراوة والتً اعتاد سابقو

كثرة تحسبا الى طارئ، ول  ٌضعوها فً أسفل مقاعدهم

من بٌن الركاب ٌرٌد ثم قفز  مشاكلهم من ناحٌة أخرى، 

ً  اللوأن ٌحطم ترقوته بضربة مباؼتة  أن رد الفعل الطبٌع

 محفزته ذٌنوال ؼٌبلن الذٌن كانوا ٌجلسون قبالة لؤلشخاص

على الفىر تحرك استدعت ،  تلك الخطوة السرٌعة للسابق
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انهالت  .ن ٌمنعه من الضرب بكامل طاقتهألإحدى الركاب 

مما جعله ٌثب من  ؼٌبلنبنصؾ طاقتها على كتؾ  الهراوة

مقعده، وٌقفز من إحدى النوافذ المفتوحة لٌسقط بطرٌقة 

متدحرجة، وبنفس الحركة المتدحرجة تلك اكملها بالركض 

ً لكً   نؼٌبلركض  .ٌفكر سابق الحافلة باللحاق به السرٌعا

إحدى البناٌات فً أحد  بفًءوكؤنه لم ٌركض بعمره، ووقؾ 

أصبح قلبه ٌخفق  .ع المتفرعة عن شارع الحافلةالشوار

عانى من الخدر التام وانعدام  .بشدة وأصبح شعوره ؼرٌباً 

الذي  وفقد اصبح مشدوه الوجه، .أي أحاسٌس ذات معنى

كان ٌرتفع وٌنخفض من شدة اللهاث، وأتم طرٌقه الى عمله 

ً تركٌزه عن ناصٌة  ، األرضبسرعة ناظراً الى  ومشتتا

أنه وبطرٌقة منطقٌة، علٌه  . ظنٌفكر بجدٌد الالطرٌق كً 

فؤنه سوؾ  وإالان ٌؤخذ قسطاً من الراحة بٌن كل جولة 

 ٌتحطم كلٌاً وبذات الساعة.
 
ً إلى مكان عمله، ودخل مباشرةً إلى الممر  وصل سرٌعا

جلس على الكرسً  .المبلبسالذي ٌؤخذه الى ؼرفة تبدٌل 

لضربة التً أحس وألم ا ما حدثأن ٌتناسى  محاوال و منهكا

ٌه  .بها بعد حٌن لم ٌرؼب بالخروج أبداً، وتمنى لو دخل إل

أحد الموظفٌن بالصدفة لٌسعفه من الخروج إلى باحة 

 .تخٌل الطرٌقة المحتملة التً سوؾ ٌتم بها طردهثم السوق، 

خزانته وجعل مقدمة كتفٌه ورأسه وكؤنهما فً  ؼٌبلنفتح 

 سه: داخل الخزانة ونظر بالسواد، وحدث نف
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وأعلم عن نفسً  اآلنالرجل ٌعلم بما أفكر  أعلم أن ذلك-

 .أنه ٌجب ان أتكلم بما أفكر

، ولكن األبدأن أتخلص من ضعفً الموحش الى  علً 

 كٌؾ أستطٌع ان أكسب مزٌداً من الوقت؟
 

 .! وأنا مجبول على ذلك أخاؾ أالكٌؾ ٌمكن أن 
 
كان الخوؾ ٌؤكل جسده وٌتجسد فً عٌنٌه الحابرتٌن  

 الؽارقتٌن بالسواد.
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 الفصل الثانً
 

ضمنه ٌتقلب بٌن  ؼٌبلنكان الصراع الذي عاش 

اٌماناً وثقة كبٌرٌن بقدرته  ؼٌبلنلدى  .وؾ والطموحالخ

وتفرده  باختبلفهوبل كان لدٌه ثقة  العلى بناء مستقبله، 

هذا الصراع  .عن باقً أفراد مجتمعه القابلٌن للنقد جمٌعاً 

الذي ٌبلور الرؼبة الجامحة لفعل كل شًء، وتحقٌق كل 

شًء، ومن ثم كبت تلك الرؼبة بنوع من الرضا 

مع هذٌن الحالتٌن ضمن شخصٌة واحدة،  والتعاٌش

ومعرفته لحالته تلك وتؤكده منها حول صراع الرؼبات 

تحقٌق  طور انتظاروجعلته دابماً فً  ، زادت من عذاباته

تلك المسافة  .الرؼبات، ولٌس فً طور تحقٌق الرؼبات

وهً  األصعبالقصٌرة التً تفصل بٌن الطورٌن هً 

 الدافع. إالا ٌنقصه لقطعه الصمٌم المشكلة، و
 

 .ضمن إطاره العقلً فقط وتخٌبلتهكان ٌعٌش رؼباته 

 ، إلى حالة الفعل  منه لن ٌنتقلالذي عالمه الخاص، المثاًل

 .ـ بدافع إٌجاد ذاته التً عاش وٌعٌش من أجل اكتشافها إال

 قد ٌكون الدافع مرتبط بالماضً، وقد ٌكون قسرٌاً ومن
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الحالة  ما جعلمعا وهذا  االثنٌنالممكن أن ٌجمع بٌن 

ً تعرض لها   تصبح بالؽًة فً التعقٌد. ؼٌبلنالنفسٌة الت
 

.................................................. 
 

مكانه من أمام خزانته واستمر فً  ؼٌبلنلم ٌبارح 

فرض سٌطرته على تفكٌره،  محاوالد تحدٌقه بذلك السوا

بنٌة ولكنه لم ٌستطع أن ٌستحضر فكرة واحدة ذات 

  .محددة

ً  حاول التفكٌر بنفس الوقت الذي ٌحصً فٌه الزمن المتبق

ً لحظة من لحظات المجهول   .األخرىله لكً دخل ف

لقد تؤثر بنفس اللحظة بهذا المصطلح العصً على  

ر ـ بل بالنسبة للؽالبٌة التفسٌر بالنسبة للكثٌر من البش

 المجهول؟؟ ما هو.العظمى منهم 
 

 وعشوابٌتهمبمدى فسادهم،  األشخاصهل مصارحة 

، ومدى حماقة تصرفاتهم التً ٌتعامون عنها البلمفهومة

حتى  بها روٌداً روٌداً  االقتناعبمبررات صنعوها، ثم قرروا 

باتت قاعدة ثابتة هً من ستجعله راضٌاً؟؟ وإن ما هو من 

ً ال نه ٌتنافى مع ما ألأصبح شاذاً  ؛مفروض أن ٌكون صحٌحا

من المرجح أنه ما من قاعدة تدل  !.اقتنعوا به بفعل الزمن

على أن تصرفاً هو الصحٌح وهو المنطق بعٌنه، وعكسه 

هل خوفه الدابم هو المنطق الصحٌح؟؟ إن ذلك  .هو الخاطا

سنا أنف ال نإٌدفكٌؾ  .1+1=2شابٌك بمقدار التفكٌر بعملٌة 

 إن فكرنا بتكذٌب ذلك، ولٌس من الناحٌة الرٌاضٌة وإنما من 
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 2كٌؾ باستطاعتنا أن نعرؾ ماهٌة الرقم الناحٌة العقلٌة . 

أنه قد تم إقناعنا ومذ كنا صؽاراً بؤن هذا الرقم  الفعلٌاً لو

ٌمكن  ال .اج لتجمع هذٌن الرقمٌن مع بعضهمانت إال ما هو

من جهابذة أعٌا الكثٌر  ما قدأن نؤخذ على عاتقنا إثبات 

من السذاجة أن نسلم لانه بالمقابل هذا النوع من التفكٌر . 

 هإالء ما جعلبصحة ذلك من دون أدلة، وهذا  الجد

البسطاء ٌقتنعون بما جعلهم ٌظنون أنه صحٌحاً من دون 

 قلٌة.اي محاكمة ع
 

المهووس الى ؼرفة تبدٌل  جبللدخل  األثناءفً هذه 

والتً لم  ، بعد أن أصابته إحدى نوباته الفجابٌة المبلبس

ٌكن لٌستطٌع السٌطرة علٌها، أو أن ٌصارح أحداً بها 

أمام باب خزانته  مشلوال ؼٌبلنفوجد  .األمرمهما كلفه 

، وأصبحت مرعبةً االصفراروقد جحظت عٌناه واصابها 

 شخص ٌراها، ثم دنا منه بتإدة وقال له: يأل
 

 مخمور؟  أنتما خطبك ٌاصدٌقً؟هل  ـ
 

تعدنً بؤن تتمالك نفسك إذا ما  هل !!جبلل  ـ

 أخبرتك بشًء ما؟ 
 

بكل تؤكٌد!! لطالما كنت إلى جانبً ولطالما . نعم  ـ

 ً   ؼٌري. أحٌد به ٌعلم اللسبب  االرتٌاحزرعت فً نفس

 
 هذا ما ٌهلك نفسً . كل شًء أعلم  .جبللأعلم ٌا  ـ

 
 أتقصد!!؟ ماذا تعلم؟  ـ
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 .ٌمكننً أن اتكلم معك بلهجة األم العطوؾ ال .ـ نعم

 ال .ٌمكننً ان أرشدك كما ٌفعل النساك والحكماء ال

ٌه ٌمكننً إال أن أصارحك وبمنتهى القسوة ب كل ما ٌمل

ذلك هو الطرٌقة الوحٌدة الًت  ألن .واجبً أن أقوله لك

ستجعلك فعلٌاً تدرك وجوب تؽٌٌر حالتك، ومدى جمال 

الحٌاة التً مازالت أمامك طوٌلة لتعٌشها بسكٌنة طالما 

 أنك قادٌر على أن تقلبها لصالحك.
 

المؽرور،  اإلنسانقال تلك العبارات بحكم عادة 

ٌفتقده لتوه  والتً تجعله ٌتكلم بحكمة عن شًء أصبح 

، ودون أن ٌدرك أهمٌة وجوده،  بعد أن كان جزءاً منه

د الدافع والذي ٌولتل جبللوهنا القصد قسوته فً إخبار 

ٌشبه امتحان ذاك الرجل، وفقدانه لجمال الحٌاة من 

 .اآلنٌشعر به  الناحٌة أخرى، وتشدقه بما 
 

لك تلك السكٌنة أم الٌجعلك متؤكداً أنً  ما الذيـ لكن 

 ؟اآلن
 

ان أسوأ أنواع الكذب هً أن تكذب على  ٌا صدٌقًـ تعلم 

 الٌؤس؟تجبر نفسك على تصدٌق ذلك بمنتهى  نفسك وأن
 

برؼبتك الجامحة بالبكاء، والحقد والنقمة  ألشعرانً 

حد أن ٌنشلك من هذا ألن نفسك فً هذه الحٌاة، لم ٌكن ٌمآل

مالم ٌستطع أحدٌ صنعه ن المنطق ٌقتضً أن تصنع ألٌوماً، 

 ً  أعلم أن مشكلتك وبالتحدٌد هً عصٌةٌ  .لك ٌوما
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، ولكن ما باإلرادةعن السٌطرة ألسباب ٌمتزج بها الطب 

ً فً أن تتخلص مما  ؛ أرمً إلٌه وبدقة أنك لم ترؼب ٌوما

حتى ٌؤتً  البلنهاٌةتإجل حالتك إلى  إنك .اآلنأنت علٌه 

 ، بعد أن تكون قد  الٌوم الذي ستقرر به أن تعالج نفسك
 ٍٍ 

حد  علىبه معالجتها أو عدمه  تؽدوفً وقت اصبحت 

حٌنها ستعلم كم كان من الممكن أن تكون الحٌاة  .سواء

خرج جبلل مصدوماً شاحباً، كان اكتشاؾ سره  .جمٌلة

ذهب  .ؤصبح جسده بالقٌمةكمن افقده عضواً من جسده ف

الى المدٌر واخبره بؤن علٌه ترك العمل فوراً وأن أمراً 

طارباً حدث ألسرته وتوجب علٌه السفر، ومن المرجح 

ؼادر كمن نبذه رفاقه بعد أن انهالوا  .ٌعود أبداً  الأنه قد 

ٌدركه اال  العلٌه بالشتابم والضرب، وهو الشعور الذي 

قلٌلة القادمة ستجعله ٌفكر بكلمات ربما األٌام ال .هم انفسهم

 ؼٌبلن لتكون مفتاح حٌاته الجدٌدة.
 

بؤنه قد تكلم بطرٌقة واعظة أكثر من كونه  ؼٌبلنشعر 

التعبٌري  األسلوبقد تحتم علٌه أن ٌتكلم، وقد شعر بؤن ذلك 

الهادؾ، قد ٌكون أكثر نجاعة من مجرد التحدث بهدؾ 

إنه بذلك  .مٌةالحت مؤساتهالحقٌقة وطرد الخوؾ وإنهاء 

 .ٌجعل من الحقٌقة هادفًة ومفٌدة لمن أعٌاهم شقاء إنسانٌتهم

ً  ما ٌقولهفإن  ن ما ٌنشده أل ؛ لن ٌؽٌر من مجرى قصته شٌبا

هو قول الحقٌقة فقط، إنما من الممكن أن ٌؽٌر من مجرى 

ً أولبك الذٌن لم   ٌسمعواحٌاة الكثٌرٌن، خصوصا
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 ٍٍ 
النقد لسلوكٌات ظنوا  صمٌمهم، وتوجه تبلمسكلمات 

 العلم بها وبمبرراتها. أنهم وحٌدو
 
خرج ؼٌبلن إلى البهو بعد أن استجمع القلٌل من قواه 

وشعر باالرتٌاح للطرٌقة التً صارح جبلل بها بطرٌقة 

ل من دون أن والتً استطاع أن ٌستوعبها جبل ،الرموز

كان جمٌع الموظفٌن الذٌن  .توصؾ له بحرفٌتها الجارحة

ٌرتبون الرفوؾ ٌنظرون إلٌه وٌكررون السٌنارٌو الٌومً 

ٌة  .من دون أدنى تؽٌٌر سار بٌن الصفوؾ كالمعتاد وفً نها

لٌحدق  -الممر وقؾ ـ كؤنما الماضً ٌكرر نفسه دابماً 

ر زبابن بمحاسبة الصندوق الجمٌلة بعد أن فرؼت من آخ

لتتفقد أظافرها بطرٌقة حمقاء،  ثم الطابور الخاص بها،

رفعت هاتفها لتقوم بإجراء  .تشوبها الؽرور والتعالً

دٌقتها على الصندوق المحاذي لها مكالماتها المعتادة مع ص

لتنتقل وبشكل مفاجا للحدٌث عن وعن والد خطٌبها المعقد 

لؾ ونطقها صدٌقتهما القدٌمة، واالستهزاء بحذابها المتخ

تلك العبارات التً رددوها ألشهر  .حدى الحروؾإلالخاطا 

طوٌلة وفً كل مرة كانوا ٌضحكون، وكؤنهما تتحدثان عنها 

 ثها بالتفاتة ملإها الثقة بالنفسألول مرة وتنهً المحاسبة حدٌ

 والرضا الشدٌد عن شخصٌتها وممٌزاتها.
 

عن  اختبلفهاالضامر بمدى  اإلحساسربما سببه 

ً  اةالفت التً كانت موضوع الحوار، ونظرات التؤكٌد الت

 . شاركتها بها زمٌلتها والتً كانت أقل عدوانٌة
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الذي كان ٌراقب ذلك والذي كان ٌعرفه حق المعرفة  ؼٌبلن

ً ـ  ٌتؤلم بات القبح  رأى .بل عدوانٌاً  الؼاضباً، ممقوتا

كره والداها الذٌن لم ٌرهما  .والجحٌم متجسداً فً تلك المرأة

بد أن تعلم ال .من قبل، وكره ؼرفتها، أؼراضها، رفاقها

بد أن تعلم أن ال .عن انسانٌتها الممسوخةوشٌباً عن نفسها، 

بخطوتٌن ثابتتٌن  ؼٌبلنتقدم  .ماهً علٌه ًأحد ما، ٌع

الصندوق، والٌد الثانٌة  واضعا اصابعه الخمسة على طاولة

 كانت خلؾ ظهره مخاطباً إٌاها بلهجة ملإها التهكم:
 

ً  األسبابماهً  ـ الًت تجعلك تعتقدٌن أنك كاملة، والت

 األعذاران أجد  إالٌمكنًن  ال .ترفعك إلى ذلك القصر العاجً

أن  ربما .المناسبة التً جعلت منك بهذه الهٌبة المتعجرفة

جعل منك مدللةً بطرٌقة مبالػ  جمالك منذ ان كنت طفلة  ٌ كان

أجزم أنك كنت كما فً القصص الكرتونٌة، زعٌمًة وبها، 

 4او  3لمجموعة من رفاقك بالمدرسة البالػ عددهم 

كبر كل  ثموالمشابهٌن لجمالك ولمستوى معٌشتك المرفهة، 

أن ٌخبرك  إلنسانٌفسح المجال  الإن تؤثٌر جمالك  .ذلك معك

 هدافك وؼاٌة حٌاتك. بجوهر حقٌقتك وحمق أ
 

ً بكثافة كلماته التً  وقفت الفتاة بعد أن ضاقت ذرعا

تسمح لها بالدفاع عن نفسها  الانهمرت علٌها، وبطرٌقة 

لتكتفً بالذهول والصدمة أمام صدٌقتها التً كانت تراقب 

 بطرٌقة هستٌرٌة:  ، ثم صرختبمنتهى الدهشة  كبلمه
 

 القذر؟  األحمقماذا تظن نفسك اٌها  ـ
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إنً من سٌعالجك  .ـ إًن من سٌؽٌر حٌاتك أٌتها التافهة

ً ٌوما ما .بالصدمة هل  ؟هل تدركٌن أنك ستصبحٌن حٌزبونا

هل تدركٌن كم  ؟!!تدركٌن بشاعة تجاعٌد وجهك حٌنها

 ؟!بالحٌاة كبٌراً  ستكون رابحتك كرٌهة وكم سٌكون تشبثك

ثقً أنك  .هل تدركٌن أنك ستصبحٌن عطوفة ونادمة

د الذي من الوحٌ ألنً ؛ستتؤثرٌن بكبلمً حتى ولو بعد حٌن

ً بعبارة  أخبرك بما أنت علٌه فعبل. ما من )هل سمعت ٌوما

هل تعلمٌن أن  ؟.الذي تحدث عنه فروٌد (شعور نظٌؾ أبداً 

هً أشد الناس  صدٌقتك التً تشاطرك ؼرورك وتؽذٌه فٌك،

ً فً  بإمكانك  ؟الذي أنت به اآلن هذا الموقؾؼبطًة وفرحا

و كما بإمكانً أن أقرأه أنا  .فهم ذلك إذا قرأت مبلمح وجهها

ربما لٌس باستطاعتك فك مثل هذه الطبلسم اآلن، لكن ٌوما 

 ما ستمتلكٌن تلك الخبرة.
 
وثبت صدٌقتها إلى جانبها وبدأت بالصراخ كالمرأة 

ً قد   تجمع .خطفت حقٌبة ٌدها من قبل إحدى اللصوصالت
 ٍٍ 

الموظفون لٌروا ما قد حدث بدافع الفضول، إضافة إلى عدد 

ٌر  .من الزبابن الذٌن توجهوا إلى مصدر الصراخ حتى أتى مد

ً أن  حدث، ظنا السوق لٌشق طرٌقه بٌن الحشود مستعلماً عماٌ 

تقدم  .هناك سرقًة ما، أو أن أحد من الزبابن ٌتشاجر مع آخر

المدٌر باتجاه الموظفة التً كانت تصرخ وتقذؾ الشتابم باتجاه 

انفجرت بكاًء وقالت له إن هذا ؛ ؼٌبلن، وعندما رأت المدٌر 

وشتن عائلتها أهام    شتمهاثم ،  المجنون أهانها بؤقذع العبارات
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، وأنه  من دون أي أسباب معروفةذلك فٌن والموظ 

 الاسترسل بالشتابم والعدوانٌة، حتى كاد أن ٌضربها لو

 .أنها صرخت وتجمهر حولها الموظفٌن لٌخلصوها منه

وبصوت عال ؼٌبلنقال 
 ٍٍ

: صحٌح  وبحركات مترنحة 

أنً تكلمت معها بقسوة وصراحة، ولكنً لم أنو ضربها 

أنا هنا لكً تعرؾ  وة،لٌس لدي أي ؼاٌة عدوانٌ .أبداً 

ً أتوق لفعل ذلك   .اآلنحقٌقتها، ولكن
 

 ؟؟األحمقصرخ المدٌر ـ ماذا أصابك أٌها 
 

 ً إلى أعمالكم، وأنت تعال  اآلن اذهبواوأنتم جمٌعا

 كبلمهللصراخ موجهاً  ؼٌبلنعاد  .معً إلى مكتبً

 أٌها الحشد!! اسمعواجمٌعاً  اسمعوا .للموظفٌن قبل ذهابهم
 

آخر الرواق الذي كان وراءه، والذي ٌصل ثم ركض الى 

بٌن مقدمة السوق وأوله، وقد اكتظ السوق بالموظفٌن والزبابن 

حدٌدي  قفصباتجه الى إحدى الزواٌا التً أؼلقت  .والفوضى

بقً بابه مفتوحاً، وكان ٌتضمن ادراجاً صؽٌرة، ومنصة وضع 

علٌها بعض السلع الًت لم تكن للعرض، فاعتلى المنصة بعد 

ٌة  أن دي، ووقؾ باستقامة تدعو للسخر أؼلق الباب لحٌد

، اإلنسانالفطري الذي ٌشعر به  باإلرباكوالتهكم، وشعر 

ٌراقبه حشد من الناس لٌترقبوا ماذا سٌقول أو ٌفعل  ثم ، عندما 

 وجه أصابعه إلى الحضور:
 

لستم  .ٌا من تعٌشون فً فردوس البلمعرفة والبلفهم

 ، الباحثٌن عن وهم الكاذبٌن، سوى مجتمعاً من المنافقٌن 
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 إالٌجلسون  الٌعملون و الثة موظفٌن بلفها هنا ث .الطمؤنٌنة

 المع بعضهم بحكم العقٌدة الواحدة، وهاهنا موظفًة حاقدةً 

أحداً، و تخالط  بلف .البؽضاء والكراهٌةوالحسد  إالٌسٌرها 

ٌكاد ٌعرؾ اسمها، وقد أعمى بصٌرتها قبح ال أحد 

 -مشٌرا للموظفة -التافهة تلك، كما قد أعمى جمال مبلمحها

ًف أن جعلتنً أقؾ بٌنكم  األولبصٌرتها، والتً لها الفضل 

الٌوم فً هذا الخطاب العظٌم، وها هنا عشٌق أحادي 

براقة شاٌب ٌوزع ابتساماته الساذجة، ونظراته ال .الجانب

لتلك الفتاة التً كان طموحها هو المدٌر حتى لو اجترها 

نفسه ملكا  أنٌقة ٌظن مبلبس، ومدٌر وؼد ٌرتدي  للرذٌلة

على السفلة والمعدمٌن الذٌن ٌتوجب علٌه سحقهم 

 واستعبادهم.
 
ظن أن الكون قد اختُزل   ٌ ها هنا موظٌؾ قوي الجسد

جزم ان أ. ومٌله للعراك،  وعضبلتهبجسده، وعدوانٌته، 

كانت منذ عقد كامل و  بل؛مرة فكر فٌها بما هو علٌه فع آخر

 من الحٌوانٌة ماتجعله ٌقتلنً نهابٌا بسبب الكبلم الذي  لدٌه
 

ها  .السعداء ذج، والساألقوٌاء، ضى أٌها المر .اآلنعنه أقوله  ٌأ

ً  . األصحاءالجبناء  أٌها الفارؼٌن السابرٌن  .أٌها الخابفٌن ابدا

لست  .مساء، إنها ساعة الذروة ولحظة الحقٌقة فً نومكم لٌل

 الحقٌقة. كانوإنما أنا هنا من أجل ، شًء  أليأشحذ هممكم 

ع  قوي الجسد ٌحاول خلع الباب كالثور الهابج، وكان الجٌم

بذهول شدٌد، وكان بعضهم ٌصٌح: اطردوا  ما ٌجريٌراقب 

 هذا المجنون المختل عقلٌا!! اضربوه!!! اطلبوا الشرطة!!.
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كان هناك العدٌد من الموظفٌن الذٌن لحسن الحظ ! 

حبوه، والذٌن لم ٌنالوا أو ؽٌبلناضمروا اإلحترام ل

 نصٌبهم من خطابه الوحشً المختزل.
 
 ً قاموا بإبعاد قوي الجسد، ومنهم من قام بتهدبة المدٌر ك

صل بالشرطة، وأن ٌكتفً بطرده بما أنه لم ٌقم بؤي ٌت ال

 .اكتفى بتوجٌه الكبلم فقطهو الذي فعٍل جسدي أو عنفً، و

نزل ؼٌبلن، وقد قام هإالء الموظفٌن بتؽطٌته، والركض 

معه بؤقصى سرعة إلٌصاله إلى الباب الخلفً، وقام 

بالركض بؤقصى سرعة، والتفت قلٌبل إلى الوراء لٌرى فٌما 

 تابع الجري على الطرٌق الملًءثم ٌبلحقه أحد،  إذا كان

  وتزٌدها تدمر أعماقه التًالمطر ما بعدرابحة  و بالمٌاه

 تابع جرٌه لفترة لٌست بالقلٌلة، حتى خارت قواه، .هلعا
 

 .ٌلحق به أحد منهم الوظن أن المسافة أصبحت كافٌة لكً 

استمر بالجري كالتابه وسط الصحراء، كلما وضع قدمٌه 

شعر وكؤنهما ٌنؽرزان فً باطنها، وأن  األرض على

وشعر بتثاقل  ،تدعهما ٌفلتان منها بلتمسك بهما، ف األرض

الذي ظن أنه لم ٌبارح مكانه قط، وأنه مازال بجوار  ؛جسده

إلى الطرٌق السرٌع، البعٌد نسبٌاً عن  أخٌرا وصل. السوق

 رؼم كل التشوٌش الذي قلٌبلالسوق، وهنا علم أنه ابتعد 
 

هناك جسر مشاة ٍ لعبور الطرٌق السرٌع،  تربع .ؽى علٌهط

 نفاسهألمنه مستسلماً  األولىعلى الدرجات  ؼٌبلنجلس و 

 ؼدا وجهه كتمثال صخري ٌفتقد .ومذهوالالسرٌعة 
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تفادى مخاطر للحٌوٌة، وآثر الصعود إلى فوق الجسر كً ٌ

قدوم أي شخص ٌبحث عنه، وبالتالً ٌكون الرصد من 

استجمع قواه وضؽط بٌده على بطنه وأمعابه  .أفضل األعلى

 .ٌحمل جسده الذي بدا أكثر هزالة ؛متثاقبلوحاول الصعود 

لم ونظر إلى الجسر الذي ٌبلػ بضعة عشرات من المترات، 

الحدٌدي،  أسند مرفقٌه على سور الجسر .ٌرى نهاٌته أبداً 

الطرٌق  ونظر إلىوجحظت عٌنٌه وتوسعتا بشكل كبٌر، 

لم ٌكن قادراً  .الذي التمعت على مٌاهه القلٌلة اشعة الشمس

، وفً تلك األسفلعلى التفكٌر حتى ظن أنه سٌسقط الى 

أحب الحٌاة بمقدار كرهه لها  .له الموت وشٌكاً  الحاللحظة 

ٌنهً ثم ند سقوطه وتمنى لو أنه كان نابماً، وأنه سٌستٌقظ ع

، ولكنه لم ٌتقبل أن ٌعود إلى صحبة تلك األلمكل ذلك 

العبارة المدمرة بعد الساعات القلٌلة التً أمضاها، رؼم كل 

اعتمل الضٌاع الشدٌد فً ثناٌا رأسه  .إنكاره لمنطقٌتها

 وأؼمض عٌنٌه.

ٌشعر بؤنه ٌطٌر من  ؟ما هذا الشعور الفرٌد الذي ٌعترٌه"

جسده ثابت، متحٌد  و ه الرٌح بٌن األرجاء،تقذف .ؼٌر سٌطرة

تنتقل بٌن األزقة،  .أفكاره تحلق فقط .كالشجرة ؛فً الجسر

بمستقبٍل  .تنذرهم بمستقبٍل مرعبوتلعب مع األطفال، ل

مخٌؾ، ثم تدخل إلى بٌوت عاببلتهم، تعكر صفوهم، 

ثم تحط على نباتات  ، وتجرح طمؤنٌنتهم، وتدنس موابدهم

 لتنتقل .ا بشح المٌاه، فتذبل على الفورتصارحه ؛االكاسٌا
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إلى شجرة اللٌمون، وتبوح لها بمصٌر ثمارها، فتثكل وهً 

 واقفة، وتصبح تربتها مقفرة، ثم تدخل من نوافذ ضٌقة
 

 تدب على جدرانها، ثم تضع  .إلى صفوؾ المدراس

  
 تكبر، كلما)بها شرنقات صؽٌرة كتب إلى جان لٌها ع

  
 والمعلمون نٌام، والكتب التبلمٌذفٌبكً  (. ازداد جهلكم

 
تفتح ) ؼبلفهابؤقفال حدٌدٌة مجنزرة ـ كتب على موصدة 

ٌفتح اي  الالٌها برعب، و التبلمٌذفٌنظر  (.لمن أحبها بصدق

لٌة، ثم تعاود طٌرانها، وتذهب الى شرفات منازل عا .منها

إحذروا  .ستتسخ من جدٌد)وتكتب على الثٌاب المنشورة 

وتدخل الى مطابخ مفعمة بالروابح الزكٌة، إلى  !(؛ الصراحة

تتحد بالنار المستعرة، لتؤخذ شكلها العشوابً،  .الموقد مباشرة

وٌرسم لهٌبها أشكال بشر ٍ، جٌاع، هزٌلون، بقفص صدري 

ى على الموقد اخر بات خارج أجسادهم، وترسم شرارات لهب

لٌدخل الحشد،  .انها توحً بالحصبة -شكل الحصبة -النظٌؾ

. ثم تعاود طٌرانها األبدالموابد الى  الصورة فتهجروٌروا 

، لتدخل الى ؼرؾ الزوجٌة، تلوث قدسٌتها، وتنخر فً األعرج

بٌنما العٌون تتجه الى  ؛أسرتها، وفً ؼمرة الحبٍّ أخشاب 

المصباح، بٌن اشعته  ، تطوؾ حولاألزواجٌراها  .السقؾ

لوان لٌست مؤلوفة، أطٌاؾ المتناثرة، أضواء مشوهة، بؤ

ترسم حشود بشرٌة هابلة،  .من قبل األعٌنلم تحللها  متداخلة

 اللون من جدٌد على، ثم ٌؤتلؾ  منببة بخطر التناسل
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 العبارات آالؾعلٌها  متوهجة حفرنٌة شكل حمم بركا
 

قٌمة  ال). (ولدت من بركان حبكم، الخامد)ـ منها 

لبركان
 ٍٍ
  ( .خامد 

ثم تطٌر الى جبال بعٌدة، وتدخل بٌوتاً مهجورة، 

وتؽطس فً ٌنابٌع صافٌة، وتنزل فً ودٌان وعرة، 

وتخاطب األٌابل، وٌثور القطٌع، حٌن ٌرى العشب الؽض 

حمة، ثم تطٌر الألٌابل الى حٌوانات تتحول ا.ٌصبح ٌابساً 

من جدٌد بؤجنحتها التً تحمل الخراب، وتؽادر الجبل، 

الى القمح المرتعد ـ من أفواه  .وتنزل الى المحصول

تقترب السنابل من بعضها  .فتقوي عزٌمتهم - الجٌاع

تحتك بشؽؾ، فتشتعل إرادتها، وتبلمس بعضها،  .عاشقة

 اً على بنً البشر.لتحرق نفسها، وٌفنى المحصول حقد
 

 ً شاسعة،  ألمٌالثم جرت أفكاره وكؤنما روحه أٌضا

التً حفرت على أشجار الزٌزفون  ؛ومحت زٌؾ الذكرى

والجمٌز، ومرت ببٌوت خشبٌة تجاورها، عقدت فٌها 

 مجالس عزاء، لترسو على الفناجٌن، وتنسج عبارات على

 سٌعقد لكم بٌوت)، (انتم لستم حزانى)سطح قهوتهم 
 ٍٍ 

لؾ  .(سٌحضرها أناس لٌسوا بحزانى .ء فً المستقبلعزا

الصمت باستثناء العوٌل القادم من ؼرؾ مجاورة، ثم 

عبرت محٌطات هابلة، .خرجت من جدٌد وتابعت الجري

وأمواجاً موحشة، ثم دخلت مصانع ضخمة، صناعات ثقٌلة، 

 وعمالٌ أعٌاهم الشقاء، وكتبت على قبعاتهم
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 .وؼادرت إلى مصانع اخرى (.االستعبادنحب )الصفراء 

بطاقة انتاجٌة  و، مصانع أسلحة تنتج الموت على مر الساعة

تشق طرٌقها الى أسواق لم تكسد ٌوماً،  .تهدأ ال قصوى

 لبنادق حزٌنة:  رسابل حزٌنة -ونقشت على أخمص البنادق
 

ٌا من تولدون على  .ً اإلنسان، أصبح لنا لسانآه ٌا بن)

أما نحن  .البؽضاء واالذى رؼم العمر الضبٌل الذي تعٌشون

نمزق  بلم.فؤخرجنا عنوةً من رحم األرض بعد قرون من الس

 وأجدادناكما أبكاهم آبابنا  .البشر مبلٌٌنأجساماً بضة، ُونبكً 

ٌنما كانوا سٌوؾ بدابٌة من قبل  مرار، ونذرؾ إننا نبُن باست .ح

ً على مصابرنا ً ما حجارة،  .بارود فوهاتنا حزنا سنصبح ٌوما

سنصبح فرصاً ضابعة لحضارة منكوبة،  .تعمر حضارة ال

صنعت كل شًء، سبرت التارٌخ، وقّدرت عمر األرض، 

وطارت بٌن األكوان، وأوجدت العلوم، صنعت كل شًء، 

 ( .بلملكنها عجزت أن تصنع الس
 

 .لولبٌة، فً تهوام سفرها الحاضر ثم طارت تابهة بحركة

وثبت بتخبط، ودارت ألؾ دورة، وعبرت عصور وحضارات 

لتجد نفسها تحت سماء ملبدة بؽٌوم  .مشاهد ضبابٌةببابدة، 

 ظبللرابضة حزٌنة، ولٌلى تحت  تبلل ؛األسفلبنفسجٌة، وفً 

ً متوهجاً،  ً مخملٌاً، وتحمل صندوقا وارفة، ترتدي فستانا

ً ترمشا الوعٌناها  ن مرتجفتٌن،  .ن ابدا فتحت صندوقها بٌٌد

ً أعطته  ً صفحاته  .لؽٌبلنمشرقتٌن، وأخرجت كتابا كتابا

 ؼبلفهكتب على  ؛ٌنتهً مهما قرأ منه الزجاجٌة 
 
67 



ٌفنى صاحبه، )ـ  إذا ما انكسرت إحدى صفحاته! 

 ( .ه تسبح فً الفضاءأفكار وتبقى
 

تجعل من انعكاس عٌن  .كانت كل صفحة فٌه فارؼة، مدببة

، وفً كل صفحة، قصة  وجهه قصة حقٌقٌة ومبلمحالقارئ، 

ففً إحدى الصفحات، كانت تجاعٌد  .األخرىتختلؾ عن 

ً تنبع من الماضً ،  وجهه ـ بعد انعكاسها، ترسم أنهارا

شقابق  .رمةوتجرؾ بجرٌانها أصواتا من طفولته المنص

النعمان، وبراءة الصداقة، وحب المعرفة، ونقاوة همومه وجنة 

  .اللعب

ٌه الواسعتٌن على شكل مستقبل  صفحة أخرى تعكس شكل عٌن

 جدرانها شعبلت متوقدة تمؤل تمؤلسرادٌب معتمة، بأبٌد 
 ٍٍ 

، تمؤل جدرانها  ، ولوحات مسمارٌة سرادٌب عتٌقةال 

ٌحملون  .لطبولوجموع تركض استعداداً بعد قرع ا

وفً الجهة  األخرى، ومخطوطات بالٌد بٌد  فإوساً حادة

هاجس  .ؼٌبلنهاجس  .الخوؾو  وحش الحرب ؛المقابلة

لتبدأ الحرب الطاحنة، تستمر شهوراً، ثم تهدأ  .بشري عام

رسابل لحضارة كٌبقى منها الى المخطوطات،  الو

 لحرب أخرى. واستعداداأخرى، 
 

بداً ولكنه استٌقظ رؼم معرفته ما حصل أ ؼٌبلنلم ٌدرك 

 التامة بؤنه لم ٌنم أبداً طٌلة الستة وثالثٌن ساعة التً
 ٍٍ 

قظة نفسها . ذلكمضت  وجد نفسه .أشبه باستٌقاظ من اٌل

مع لٌلى ٌجلسان على العتبة المسقوفة التً تإدي الى 

 .سطح البناء الذي ٌقع فٌه منزلها
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وكٌؾ وصلت إلى هنا ولم أدرك  ؟اآلنأٌن نحن  ـ

 أننا مشٌنا كل هذه المسافة؟ 
 

 تخؾ! الفوق منزلً،  .معً اآلنأنت  ـ
 

  أخاؾ!!  ـ
ً فعبل ؟  شًء؟الهل أنا هل أنا حقٌق

 
هل ٌبدو ًل أي شكل  .حواسً هً التً خدعتنًأم  

 ؟؟المبلمحواضح 
 

 .بحركة شفاهً ولست أسٌطر على ما أقول إالأشعر  ال

وما  ؛اآلنأم أًن أحب الموت  ؟هل أحب الحٌاة مخافة الموت

ٌاة  أشعر أننً نقطة  .درٌب من الدروب التً تودي إلٌه إالالح

مصمتة تسبح بالفراغ، أو زاوًٌة فً إحدى لوحات الفن 

 ؟ما ٌرامهل ٌمكن أن ٌنتهً كل شًء على  .التكعٌبً
 

عبارات مفهومة  البتداعست بالمهارة الكافٌة ـ ل

ومركزة تجعلنً أعبر لك بؤنً أدرك ماهٌة حالتك الًت 

لكنً أإكد لك أنك وبلحظة ما ستنتهً من  .اآلنأنت بها 

حتى لو انتهى بالطرٌقة  ،أي شعوٍر ٌقؾ فً طرٌقك

 .اآلنص مما انت فً كنفه بلولكنه سٌكون الخ،  األبشع

س قبل أن ٌ قلٌبلتردد  دلً بلحظة الحقٌقة التً ٌل

 بإمكانه التؤخر عن النطق بها أكثر.
 

ً لك تافهاً ً ٍ ؟ـ هل تعلمٌن   مذ رأٌتك كان انجذاب
 

ً  .محضا  اللم أشعر بعاطفة تجعلك فً أعماقً، ولعل

 األحواللكنً وبكل  .أدرك ماورابٌات مثل هذه العواطؾ
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أعرؾ أنه من المستحٌل  .انجذبت إلٌك بهدؾ الجسد

نه فً السر ،تقبل ذلك بالنسبة إلٌك علناً   .رؼم أنك تتقبٌل

لم ٌكن  .ألنفسهملكن تلك عادة البشر مخادعون حتى 

أن أعبر لك عن ذلك، أنت التً شهدًت  إالباستطاعتً 

ى سخافة تلك الوقابع، معً، ومد ما حدثؼرابة 

ً جرت بها  فسؤعذر ما سٌتبادر لك. .والسرعة الت
 

 لو لم التمس شٌباً من نفسك .ـ ال تطلق أحكاماً متسرعة
 

 فً لما تبعتك إلى حٌث أنت. أتذكر كٌؾ قبلتك؟!
  

بٌن كلتا  تتبلشىوكٌؾ أنك ارتعدت خوفاً، حتى كدت 

وٌدي، 
 

  ةالعارم كٌؾ أمكنك أن تحتبس رؼبتك أذهلت
 ٍٍ 

لقد شعرت بؤنك  .لفرصة قدمت لك على طبق من ذهب

جاحد، وأنً قد قبلت حابطاً صلباً ٌخفً وراءه جٌش 

 .البلنهابٌةمن الرؼبات 
 
كانت تلك العبارات قد هدأت من روعه وجعلته 

ل من السٌطرة، لٌشعر بفوضى مشاعره  ٌستعٌد القٌل

ً كانت فً ذروة امتزاجها.  الت
 

سطح البناء، وأحضرت علبة  نهضت بسرعة، ودخلت إلى

وكؤسان  األحمركرتونٌة، قد وضع بها زجاجة من النبٌذ 

ً للنبٌذ حلزونً الشكل وبجانبه  ن  اآلخرصؽٌران، ومفتاحا سٌك

ً بطرٌقة فاتنة.ثم وتفاحتان،  ً تمش  عادت إلٌه وه
 

 .الكإوس تومؤلجلست بجانبه  .جماالبدت أكثر 

ً ٌجب أن تعاش حتى   الثوان شربا نخب الحٌاة الت
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فً تلك  األوحدكانت تلك الفكرة هً إدراكهما  .األخٌرة

كل فً ذاته ـ بدون أي تصرٌح، فالصمت أكثر  ٌ-اللحظة

 تعبٌراً فً مثل تلك المواقؾ.
 

ها بإمعان، وقد بادل ته وضع أصابعه على وجنتها ونظر إٌل

 ً ٌناه الشاحبتان وأسنانه الت النظرات وؼرابة المشاعر رؼم ع

قبلها كما لم ٌقبل  .رابحته الكرٌهةرؼم اصبحت صفراء، و

 ٌنضب. الأحداً من قبل، بإرادة حرة، وتنفس سجٌن، وشوق 
 

قبلها برؼبة تتعدى حجم الكون، ثم خلعا ثٌابهما على 

وشعاع  عتبة الدرج تلك، والتً دخل إلٌها ضوء السماء،

 طفٌؾ من أشعة الشمس، وانكب على نهدٌها ٌقبلهما
 

 ً  كان ؛كالتابه، وبكل مروٍر على ثناٌا جسدها العاري تماما
 ٍٍ 

للتؽٌٌر  قاببل بات  ٌشعر بؤنه ٌملك كل شًء وأن كل شًء

ندمج جسدٌهما ا .فً خضم هذه الحٌاة الجمٌلة التعسة

رت أؼمضت عٌنٌها، وقد شع .ببعضهما بتآلؾ ٌؤبى الوصؾ

 .إنما هً تطٌر بدون جناحٌن. بؤنها لم تعد من هذا المكان

شعرت بؤن الهواء ٌحملها الى الفضاء، مستسلمًة كل 

الوصول إلٌها بهذا  التً ٌندربتلك اللحظات  االستسبلم

 من دون مسإولٌات تقوض تلك ، و التناؼم من دون روابط

 اللذة .
 

ً  ؼٌبلنأما   الجنس وشعر أن،  انفعاالتهالذي أوؼل ف
 ٍٍ 

، وهو كاؾ لٌزٌد من إصراره على تماما هو عالم آخر

 كل شٌطانٌتها. بالحٌاة رؼمالتشبث 

لى تزفرها دة كانت ٌل ٌشاطرها كل  ؼٌبلن راح ؛مع كل تنٌه

  شعور، وكل حركة، حتى انتفضا مع بعضهما بلحظة توقؾ
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فٌها عقلٌهما عن التفكٌر، وتوقؾ عندها الزمن، وارتمٌا على 

ظهرٌهما، منتظرٌن انقضاء هذه اللحظات التً تسبق العودة 

شعور أن  ألي ال ٌمكن .الدراماتٌكٌة الى رتابة الحٌاة واعتٌادٌتها

بد لكل شًء فً هذه الحٌاة أن ٌنقضً، كالوقت  ال . طوٌبلٌدوم 

كان ضوء  .قٌود بلمن دون اكتراث وب الذي قطعاه مع بعضهما

، وشعر بحرارة جسده تملا الفناء، وشعر باالنقضاءبدء قد النهار 

بؤن له وهجاً ٌطؽى على ضوء الشمس الخافت، التً لم ٌبقى منها 

أصوات طٌور قادمة . ظهرت النذر الٌسٌر حتى تختفً بكلٌتها إال

 وسمع ضربات قلبه تإازر صوت .بوضوح سمعتمن بعٌد، 

ً  الساعته، واشتم رابحًة  تآلفت كل حواسه  .ٌمكن تمٌٌزها مطلقا

، وؼرفته، وأصدقاء الطفولة، ودراجته  تلك لتعٌده إلى السوق

الصؽٌرة التً كان ٌذهب لٌملا إطاراتها بالهواء بمنتهى السعادة، 

العطلة ومراهقته فً ذلك المنزل الرٌفً  النزهة مع والده أٌام

سته الجامعٌة ، وزمٌبلت بؤجساد فتٌة ، الجمٌل ،ثم نضجه ، درا

 وشفاه قبلته وأٌاد مسحت له شعره .

نظر الى  ؟هل كل شًء على أفضل حال ؟هل استٌقظ للتو

 والى مفتاح النبٌذ، والسكٌن.،  النبٌذ، الفتاة الؽافٌة 

 
 

لى السماء...لم ٌعد إعلى ظهره ونظر  ؼٌبلناستلقى ...

مؤمن عن أي شًء... لم ٌعد ٌفكر ان ٌكون ب ال اآلنإنه  .نفسه

، لٌلى أو المدٌر، أو ذلك الرجل... األولىٌعنٌه شًء بالدرجة 

 ...... صحراء من الملح .صحراء خالٌة اآلنإنه ٌرى 
 

 النهاية
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