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بعد جهران  ،لنساء سوية طراب عىل انغام احلبيرقص الرجال وا ،يف تكل القاعة الزرقاء      

لطاما جلست  ،اكنت جالسة تنتظرين عىل الكريس املعتاد  ،لت الهيا طويل لتكل القاعة دخ

بفس تاهنا الاسود وكتفها العاري هذا  ،عليه انىث قبلها لكهنا هذه املرة اكنت متلئ املقعد فتنة وهيبة 

عىل الرمغ من مفاجئيت كنت  ،ما اكتفت ان يغطيه القامش اما البايق فقد تكفلت الفتنة بتغطيته

جعلها قصيت فكرت اهنا س تكون فرصيت ل   ،كيف ال واان س يد القاعة رقصا وطراب  ،مس تعدا لها 

كون خامتة القصص عندها . اردت ان اجعل رقصتنا خمتلفة حىت ال أ  غري مدرك اين س ،اجلديدة 

 تكون ممةل كسابقها من الرقصات . رقصة من العمر .. هكذا اردهتا . دعوهتا للرقص : 

 _ اان ال اعرفك .. 

 ثبت من اكون . اهنا هوييت ل   ،تعرفني معي الرقص _ س  

اردت  ،رمغ اين اردهتا رقصة صعبة  ،والغريب اهنا مل تتعرث  ،انغام القاعة الرتيبة اكنت مرآ ة لقديم 

مهبرة  ،صعبة عنيدة  ،اردهتا رقصة يتوقف لها مجيع الراقصني  ،ان امارس معها القفز والاحنناء 

لكن كنت احاول ان  ،ول مما يويح ايل انين لست ال   ،رعة جدا لكهنا اكنت اب ،حد اجلنون 

 رقصنا طويال ويف لك لفة موس يقية خاطفة . كنت اكرس حاجزا بيننا .  ،خري اكون ال  

لن اخدعها لكن سأ ملكها ليك تكون  ،شفافا  ،كنت خمتلفا  ،كنت امارس معها متعة ال توصف 

دانة يشهد ها الزمن يف حممكة احلب العتيقة . عىل ذكل بصميت عىل جبني قلهبا دليل عىل ا 

كنت ارمس  ،امسكت فهيا زمام الامور بعناية  ،الاساس دامت رقصيت معها احد عرش شهرا 

لكين  ،دروهبا شغفا ابملس تقبل ارمس خطوات قدهما عىل مزاج النبيذ اذلي ارتشفه فتنة مهنا 

تريثت اول مرة و امكلت  ،قص طلب يدها للر  ،حظنا من بعيد جتاهلت غرميي اذلي اكن يال

جتاهلت  ،مرصا عىل ان يمكل الرقصة للشهر القادم  ،اكن مرصا عىل ان ميكل يدها  ،معي 
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اما خارطيت هذه املرة و اسقطتين عىل اطالل الانغام مث انتقلت لتمكل رقصهتا حضاك معه . 

 خارج القاعة الزرقاء .  الرقصة الثانية فقد اكنت رسا

**** 

كنت قد ركزت  ،كنت قد جهرت برامج التواصل الاجامتعي لكها  2014رآ س الس نة  قبل احتفال

حملارضات التمنوية ولك هذا ا ،لعاب والربامج والكتب عىل اليوتيوب واخر الاصدارات لل   اهامتيم

ال اعمل يوهما مل اردت ان اعيد اايم الفيس بوك و  ،خذ من معري مأ خذ واسعا بال وعي أ  اكن ي

القدمي اذلي مت اغالقه بعد قطع عالقيت ب) رشوق ( الفتاة العنيدة اليت عشت فتحت حسايب 

 معها فرتة من العمر . 

فتحته بعد منتصف الليل واكلعادة ال رسائل وال اشعارات فقط طلب صداقة . وافقت عليه 

 وارسلت رساةل لصاحبة الطلب 

 _ مرحبا .. كيف حاكل ؟ 

 الطلب خطأ  .. _ مرحبا .. اان خبري آ سفة لقد بعثت 

 _ وهل هناك مشلكة ان تعرفت عليك ؟ 

 _ الك ليس هنا اي مشلكة .. اان رمي وانت ؟ 

 _ فارس .. واين تسكنني اي رمي ؟ 

 وانت ؟  _ شارع ابو طيارة يف بغداد

 _ الاعظمية .. وهل تدرسني ؟ 
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صعوبهتا ما يفوق طاقيت  اان يف املرحةل الثانوية الاخري واعاين من ،ا ال تذكرين  هبذا _ اااه رجاء  

 .. وانت ماذا تدرس ؟ 

 _ طالب هندسة بناء يف جامعة بغداد . 

 _هذا جيد لقد انهتيت من الثانوية املزجعة . 

 وسوف تنهتني انت ايضا فقط حيتاج اىل صرب .  ،_ نعم فعلت 

 _ لقد تعبت ال احمتل اكرث . 

 _ الصرب اي رمي اهنا البداية فقط .. 

 هناية الطريق ؟ _ و كيف س تكون 

 _ اما النجاح او الانتحار . قلهتا مازحا 

 _ اظن ان اخليار الثاين يليق يب 

 حضكت مث اس تأ ذنهتا ابلرحيل لرضورة القيام ابكرا يف الصباح . 

هكذا اكن احسايس بعد ان عرفهتا  ،بعد احملادثة الاوىل اللك منا حيس بنشوة الانتصار   

بدت تكل الشاشة الزرقاء مرسحا ينتظر صعود  ،ول بيننا قصريا كفريسة جديدة . اكن اليوم الا

 التعارف .  ،الس تارة ليبدآ  فصل احلب الاول 

و . ها الحقا ابلتفافة من رقصة التاجناكن فصال مع بعض احلدود املرسومة بيننا اليت سوف آ كرس   

نتقم ل نىث قبلها اكن احسست اهنا تريد ان ت  ،احسست للحظة اهنا تعرفين  ،اكنت لكامهتا رتيبة 

 كشف ما يقربنا بعد اايم . ا يف البداية ل  ذلكل كنت متحفظ ،لها حضورا يف خاطري 

 اكن يف خاطري جيول اثناء احملادثة خوف واحد و ما هو شلكها ..؟ 
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 فوبيا امجلال اكنت تس متكل مجيع جواريح ليك ال اصاب بصدمة بعد امل قصة جديدة . 

لكين كنت اتبع طرق  ، يكن من مضن اولواييت كطرف ذكري املؤسف ان طلب الصورة مل

ان تفرض جاملها  ،كنت احاول ان افرض علهيا نزول ساحة احلب جباملها  ،اخرى اندرا ما تفشل 

لكن من اليت  ،لكين جيب ان اتبع مبدآ  الثقة اذلي جيب زرعه يف عقلها  ،عىل ارض املرسح 

 ىت مل وجوده . ستثق برجل رشيق مارس احلب عىل املرسح ح

كنت دامئا اختري احملاداثت القصرية والاوقات  ،قررت ان اجعل موعدان ادلامئ بعد منتصف الليل 

اليت يمثل هبا القمر .. بعد منصف الليل . مارست معها طب احلب لكن مل اكن اعمل اهنا متارس 

 معي حياة احلب . 

**** 

 ،مت اخفاؤها لتكون موضوع حلديث ليوم اخر  بعض التفاصيل قد ،رصان نتلكم لك يوم تقريبا    

اردت ان  ،حدهثا هبا يف اليوم التايل حىت ال متل وجودي او تعتاده كنت ادخر مواضيع اخرى ل  

اثناء اغلب الاحاديث كنت احاول ان عرف عهنا  ،خمتلف عن سابقه  ءاطل علهيا بلك يوم بيش

ن تعرف عين مل تك ،اجلانب الغامض مهنا  . واان كنت ةاكنت اجلانب املرشق من العالق ،اكرث 

اردت ان اكرس  ،اكن قد مر عىل عالقتنا احد عرش يوما  ،فقط ما احتاج ان تعرفه  ءلك يش

 احلاجز الاول وهو حاجز الصوت . 

 من اذلوق حىت يصعب علهيا رفضها حياء من ادب الطلب ..  ءاحب ان تكون طلبايت يف يش

 فامي بيننا ؟ _ هل ميكننا ان نطور العالقة 

 _ نعم ذكل ممكن . 

 _ ما رايك ان امسع صوتك ؟ 
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من  يشءكنت ال اطلب سوى ان اعرب سورا فاصال خيلق بيننا  ،مل تكن متكل الرفض     

مل  ،لكن عىل الفيس بوك  ،وافقت وقرران ان نتلكم بعد ساعة  ،ان اتقدم خطوة حنوها  ،اخلوف 

بعد  ،لكن ذكل اخلوف لن يدوم طويال  ،هذا ما اعتقدته  ،تفصح عن رمق هاتفها رمبا خوفا مين 

 ساعة من الان سوف يبدآ  مومس جديد من تكل العالقة . 

اكنت متكل من الرصانة ما يزيدها فتنة رمغ ختفهيا خلف  ،عندما اتصلت هبا مل يكن صوهتا مرجتفا 

لكن  ، هان يبرص ى امجلال ويصفه بكتب دون كنت احتسس جاملها ك معى ير  ،تكل التكنلوجيا 

 ،ا ال يس تحق ان يذكر حىت ئشي يبقى دلى ذكل الامعى خوف من الابصار فريى ما اكن يصفه 

ارادت ان  ،حىت وقت الفجر اكن الاجعاب س يد املوقف  ،دام حديثنا مخس ساعات تقريبا 

ف فالعادة اقتضت ان خيتفي نص ، يشءلكهنا مل تعمل لك  ،تعرفين اىل اي مدى غارق يف فتنهتا 

"انت ال تضحك " فاجئين سؤالها فاان فعال  ،الالكم بضحكة او مصت او سؤال يف غري موضعه 

لعلها كرثة التعود عىل التحدث او تصنع احلزن الرايق اذلي يعتيل  ،ال احضك يف املاكملات الهاتفية 

معها  عيش نشوة الضحك وحيدا " . ازجعها جوايب لعدم مشاركيت" اان احضك رسا ل   ،اوالد آ دم 

 الضحك حىت لو اكن جمامةل . 

ذكل الصمت هو ما  ،اكن من بني حديثنا اليويم مصت مقدس خلف كواليس جعجعة الالكم    

ورمبا اكرث من النصف . اكن الصمت اكرث ما نفكر فيه بعد ان نغلق  ،خنفي فيه نصف احلقيقة 

ن الكم اردان قوهل او سامعه لنعيش السكوت مع اخليال ومنلئ الصمت مبا نشاء م ،سامعة الهاتف 

من غري  ،كنت ارتشف من صمتها ذاك روعة وجودها . كيف دارت الارض لتجمعين هبا  ،

فتنهتا بعقل يشوبه خيط اس تبيان للمالمح كنت ارمس لها من الظالم صورة حتيط هبا رساديق 

 .  ةمن الهلوس

جودها فيه . اكنت الغرابة تطرق مع كرثة اسأ ليت عن حياهتا مل يكن يف عاملها ما هو مثري عدى و 

كيف تكون رائعة اىل هذه ادلرجة  ،كيف ال حيس من حولها بروعة وجودها  ،ابيب احياان بسؤال 
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علمت ان هناك شاب س بقين الهيا لكنه اخطأ  مع فتنهتا  ،ومن مث ختفي روعهتا عن من حولها 

 فرفضته . 

نفس الرفض ليك ختربه ان الفرصة الاوىل  اكن يعاود الكرة معها طمعا بفرصة جديدة لكهنا تعاود

واان اكون اذن تس متع الهيا مث  ،اكنت اخرية هل وقد خرس ميدان احلب معها . احياان تشكوه ايل 

 حلول طبيعية تصب يف ترصف واحد هو التجاهل . 

قرر اهيل السفر اىل البرصة من اجل ما نسميه )تغيري  ،بعد فرتة من احلياة معها قرابة الشهر 

اجابتين مس تاءة اهنا سوف  ،اخربهتا اين مسافر وقد ال اجد هناك فرصة للتحدث معها  ،اجلو( 

اردت ان اعرف هل تفتقد وجودي ام ال  ،برصاحة كنت اكذب هنا  ،تنتظرين ريامث اعود 

قد .. حرفان يغريان مزايج طول السفر  ،وعلمت من خالل صوهتا وجواهبا اهنا قد تش تاق ايل 

كنت ادرس خبااي نفسها لكن  ،لعبة املشاعر كنت اعشقها  ،جرب هذه املرة لكنين سوف ا

 بدون عمل ان املهنج التدرييس يه من اكن يرشف عليه . 

 ،ذهبنا اىل منطقة حصراوية للعب و التزنه  ،انها حيوية وحبا وحركة مل   ،اكنت سفرة مجيةل 

ب الاس تعامري لها . للحظة سؤال يرسي بعد التخري ،امجل ما اكن يف البرصة  هنائيةالرباري الال

الزالزل  ،بني عرويق ماذا لو حتدثت الارض ؟ مايه اللغة اليت ميكن ان خترج من مف الارض 

اكن جزءا من تكل اللغة . لك اكئن عىل الاض ان  هنايئوالصمت يف افق الرباري الال والرباكني

 ،نسان ادلفن تعمهل بعد جرمية ارتكهبا عندما تعمل ال  ،يضع بصمة اليت تشهده هل امه الارض هبا 

عندما بسط يده اىل اخيه ليقتهل هكذا بدا مث  ،نسان افتتح عرصه جبرمية قتل منذ اول ضهور لال  

اهنا الام اليت حتتضن  ،اخربته اهنا سوف حتتضننا حىت بعد املوت  ،منحته الارض ادلفن 

 اوالدها حىت العاق . 
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ال تكون الهجرة الا يف  ،ا حىت عندما يبغي بعضنا عىل بعض اكنت هذه الام تأ ىب ان خنرج مهن

وتؤدبنا يف لك مرة لتنشأ  محةل تطهري للجنس الباغي عىل الاخر و منذ اول عرص  ،زواايها 

 جيولويج اكنت تنشأ  محةل انقراض لبعض الاجناس لتخربهن انه ال مفر مهنا . 

والكوارث اليت حتدث للبرش لكن هذا  رمغ كرثة املصائب ،ونزا حدث وابء الافل 1919يف س نة 

تأ ديب جديد من الام انشأ ت  ،مليون خشص  100يعد الاقوى بيهنم حيث حصد ما يقارب ال

بأ عوام ويف هناية القرن بعدها  ،محةل تطهري للجنس البرشي من بني الاف امحلالت الاخرى 

رة ان يزداد العدد اكن اكرثان خياف فك ،هرت فكرة تطهري للبرش من صنع البرش ظ العرشين 

مليار نسمة لن  10بعضهم تكهن ان الارض لو وصل تعدادها اىل ال ،البرشي فال تكفينا املوارد 

او يش به  ،نزا و فقرر البعض صنع وابء يش به الافل ،تكفينا املوارد وستمت معلية انقراض للجنس 

شمل رجال وهذه التضحية لن ت  ،اب يف عامني فقط والطاعون اذلي حصد ثلث ساكن اور

وهذا ما يفرس ضهور  ،اهنا تشمل فقط الناس الفقراء  ،الاعامل والس ياس يني و الناس الااكبر 

 الكثري من الامراض يف جنوب افريقيا وحدها . 

قال يف  ،يف برانمج املواهب الرويس ضهر رجل ميكل موهبة غريبه  ،لنعد اىل حديث الارض   

او التخريف و لكن  ةيشء من الهلوسالالكم فيه  ماذا لو حتدثت الارض ؟ ،عرضه املرسيح 

لك هنا  ،عندما بدآ  الرجل بتسجيل اروع اسطوانة موس يقية يف الكون مسعها من امه الارض 

جيربك ان  ،اوبرا صوت الارض هذه اسكتت مجيع احلضور  ،اكنت تغين هل عند نومه فهيا 

ا من ئشي اذلي اعطته الارض  هذا الابن ،تسمعه لتعمل ان الارض يه اكرث من جمرد فضاء 

ك نه جاء من الرباري الافريقية عاراي مل يس تطع ان يفارق ذكل  ،املوهبة اليت يشوهبا جنون اندر 

 العامل الصاخب ابحلب للحياة . 

خدم يف عدة حروب وانل عدة  ،اكن خايل ضابط سابق يف اجليش  ،جلس نا عىل الغداء   

بدآ   ،قعا سابقا للجيش وحدثت فيه عدة مناوشات مع العدو اومسة اكن املاكن اذلي نتزنه فيه مو 



[12] 
 

خايل يرسد علينا اخبار املعركة اليت حدثت اثناء تناول الطعام اشار اىل خندق اكن قريبا منا قال 

اكن  ،لكن املوت اكن اسهل ما نالقيه  يشء: كنا خنتئب ابلليل والنريان تش هتيي ان تلهتم لك 

اذكر اين كنت مع صاحيب "حسني " خلف  ،ف موت جممتع رعب احلرب واجلثث اقوى من ال

 ،لكن الهنار قد ارشق بنريان القنابل وليس ابلشمس  ،الساتر ننتظر ان هتدئ النريان يك نتقدم 

ما رايك ان  ،جلس نا اان وحسني مرة نتلكم قال حسني "  _ان املوت اي ااب محمد قريب منا 

 الساتر . حضكت مث قلت : ن عىس ان نالقيه خلف هذا ال   شيئانش هتيي 

عىس ان نلقاه برصاحة اي ااب عيل اش هتيي السمك . مل نتعود ان متر علينا اشهر يف  ،نعم _

 ما تش هتيي ؟؟  ،اجلهبات بعيدا عن السمك بعدما كنا انلكه يوميا .. وانت 

بسبب  ،لن اخفي عنك انين اش تاق الهيا  ،اش هتيي زوجيت . اي ااب محمد  ،_ اش هتيي .. هه 

تزوجهتا عن حب  ،اان عريس جديد كام تعمل  ،دو امللعون مل امكث مع زوجيت غري شهرين الع

بيننا لك تكل  ،بيين وبيهنا تكل ادلابابت واحلروب  ،وعلمت اهنا حامل  ،وتركهتا عن رضورة 

 ،السواتر اليت تضج ابلعدو عيل ان اعربها ليك اصل اىل زوجيت عىل طبق من تراب الوطن 

 محمد اان ال اقاتل الا ليك اعود الهيا ..  صدقين اي ااب

 _ مل ال تأ خذ اجازة حبجة انك مصاب او اختلق كل جحة ليك تعود الهيا حىت لو اكن وقتا قصريا . 

لن ترىض ابلغش ابدا .  ،جارة يف مفه مث قال : الك سوف اذهب الهيا واان جدير هبا يوضع س  

املاء حلظات مث مسعت صوت صافرة حرض ارته . سكت اان للحظات مث مشيت ل  جياشعل س  

جارته وال يزال يحدد العدو موقعنا من انر س   ،صوت اخرتاقه للهواء لينرث صاحيب  ،الصاروخ 

ع نظره اىل السامء مث يي . رفواان آلك اليوم ما اش هت  ،يش هتيي زوجته اليت اراد ان يالقهيا هناك 

 : قال

 هناك فرق بني السمك واحلب .. فرق كبري . _
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اسوآ  اوقات التعارف يه  ،اكن يذكر اايم احلرب كثريا  ،شديد احلزن من تكل احلادثة  اكن خايل

ل نك قد تفارقه او يفارقك . والكهام مؤمل .. ما اقىس احلروب .  ،اليت تكون يف تكل الاوقات 

 التفت اليه مث نطقت : وهل يس تحق موته ذاك اي خال ؟؟ 

به اي فارس .. كام نرى الان ان الارض ضاعت رمغ _ اتعمل ؟ كنت افكر احياان بنفس ما تفكر 

ولنا  ،هلم الرشف  ،لكهنم سعيدين بذكل  ،ومل نكسب الروح  ،ضياعهم . مل نكسب الارض 

 الفراق اي فارس ال يوجع سوى طرف واحد .              ،املصيبة والعزاء 

**** 

من  يشءاتصلت خلسة مع  ،ومن الانقطاع عهنا واان انتظر حمرتقا اتصالها بعد يومني من سفري 

تلكمنا لوقت قصري رمبا اكنت  ،علمت خاللها انين كسبت النقطة يف هذه اجلوةل  ،الوحشة 

عرش دقائق مث اخربتين اهنا  ،فعلت يف غيايب  اسأ لهتا عن اخبار دراس هتا وماذ ،الساعة التاسعة 

قالت  ،املوعد املعهود بيننا  ،ا ان تنتظرين بعد منتصف الليل اخربهت ،مضطرة للرحيل 

 " . سأ حاول"

لكهنا وضعت العكرة يف  ،اهنا ختلق الوقت يك نتلكم  ضرت فملا نمو  يلا   حتاول ؟؟ اهنا تش تاق

وبعد  ،تعاهدت ان انتظرها تتصل  ،يويم بلكمة واحدة ان شوقها يعمتد عىل احملاوةل فقط 

رمغ معاهديت  ،ك نين مدمن عىل اخملدرات منعت عنه  ،انتظر اتصالها منتصف الليل كنت سهران 

 واتصلت هبا .  ،لنفيس ول ول مرة قطعت العهد 

 مل تسمل عيل بل قالت : 

 _ كنت انتظرك . 
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من التقدم حنوها مث اكتسحت عاملي جبيش من  شيئااعطتين  ،النقطة الثانية اكنت من صاحلها  

مع هبا ذلكل ال تعطين الا القليل اما البايق عيل آ ن احصل عليه تعمل اين طا ،اخلطوات حنوي 

 بنفيس حراب مع الكربايء . 

 _ تنتظريين واان انتظرك .. كيف حاكل ؟ 

 ادلراسة متعبة حقا هذه الاايم ولكن هناك خرب مفرح .  ،_ خبري 

 _ ما هو املفرح اي ترى ؟ 

 فقت ان اذهب . وايم وا ،_ هناك سفرة مدرس ية اىل احلدائق بعد غد 

 جمال للفسحة والفرح بعيدا عن جو ادلراسة .  ،_ هذا جيد 

 لكن اخاف ان تغري ايم رآ هيا .  ،_ نعم 

 _ ال ختايف فقط حترضي لهذا اليوم . 

 _ حس نا .. وانت ماذا فعلت يف هذه الاايم ؟؟ 

عدم وجودك لكن الفرحة اكنت انقصة ل ،سوى اين ذهبت اىل الرباري وقضينا وقتا  يشء_ ال 

 فهيا . 

 _ هذا حصيح احلياة بدوين ممةل .. 

 لكهنا اكنت حمقة واان مل اكن اكذب .  ،حضكت عىل قولها 

فكرت لو كنت ببغداد الان لكنت قد ذهبت الهيا ليك  ،بعد ان تلكمنا واغلق الليل سامعته 

كنت اخاف  لكن ،الشلك اخلاريج  ،فكرت ان الوقت قد حان لكرس اخر عقدة بيننا  ،اراها 

 يشءمع ذكل فكرت آ ن الوقت قد حان وانين ممكن آ ن آ هنيي لك  ،من الصدمة اليت قد حتصل 
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بقي يف جييب رصاصة  ،بسهوةل كام يف سابقها من العالقات . مع ذكل اان لست يف بغداد الان 

 صورة لها . املاكملة القادمة جيب ان تكون خمتلفة .  ،واحدة 

**** 
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ما ال يقال كانت تقول بلهفة

كانت تخبئ حرفها .. ليكون من حرفي السؤال

تها تكذب واقعيءكانت برا

حتى يكون الصدق كل الصدق من نسج الخيال
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 ،اكن هو اليوم ننفسه اذلي خرجت فيه رمي اىل احلدائق  ،بعد يومني عدان اىل بغداد        

لكين ال اكرس  ،التعارف عندي  اول كرس لربوتوكول ،كنت قد قررت ان اطلب مهنا صورة لها 

خصوصا انين حاولت جاهدا ان افرض علهيا نزول الساحة  ،حصل عىل ما هو امه اىل ل   شيئا

 ول مرة اكنت سيئة وغري جمدية . لكن حماواليت ل   ،بال جحب عن الشلك 

ناك كن ه ياكن الطريق متعبا لكن مل  ،هرية ظ وصلنا اىل بغداد عند ال  ،صادف انه اكن يوم سبت 

قبل وصولنا بنصف ساعة اتصل احد الاصدقاء بأ يخ ليخربان  ،داخل بغداد حلسن احلظ  ازدحام

اكن اخلرب اكفيا ان  ،ومه يبحثون عنه منذ البارحة  ،ان عبد الرمحن خمطوف من هجة جمهوةل 

ين يعكر علينا فرحتنا لبايق اليوم . حال وصولنا اىل البيت بدآ ان نتصل ابملعارف والاقارب اذل

عن عبد الرمحن لكن اللك قال : ال ميكن ان  يشءيعملون يف اجلهات الامنية عىس ان يفيدوان ب

 سيتضح بعد اسابيع .  يشءلك  ،هبذه الرسعة  شيئا اتعلمو 

اب " .. هذا هو جواب لك سؤال يبدآ  ب" ملاذا ؟؟ " . جلس نا نتلكم حول  و" لست يف اور

اين ذهب ومع من  ، ة" اين اكن البارح ،ي اختطفه عبد الرمحن واين ممكن ان يكون . ومن اذل

لكن من اي ترى قد جييب فال احد يعمل عنه غري انه ذهب اىل املقهيى  ،" لك هذه التساؤالت 

جااث كريس يت حتتاج واذلين يف املقهيى قالوا انه غادر مبكرا . وك هنا قصة ل   ،اجملاور اكلعادة ومل يعد 

 اب . ولكننا لس نا يف اور ،يقة من دقائق الامور يكشف جوانب احلق  رهاماىل حمقق 

جلست و ايخ  ،مل يتوقف هاتف الا لرين الاخر  ،اكن ذكل اليوم صاخبا ابحلزن واالتصاالت 

ته مث قال : لكام قررت ان اترك س يجار اشعل ايخ  ،عىل عتبة الباب بعد ذهاب الاصدقاء 

 سجائر . ترى اين هو الان ؟ التدخني تصيبين ادلنيا حبزن يعيدين اىل حمبوبيت .. ال 
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ركها معلق ابحلزن فاليأ س اقرب مل يكن يوما متخفيا .. اذا اكن ت ،_ احلزن بيننا دامئا اي هامش 

 . كل

 نه مل يكن مقراب منك كثريا ؟؟ هل ل   ،_ ال يبدو عليك  احلزن ابدا 

اكلعادة بعد انه شاب مسكني يبحث عن معل لشهور ومل جيد .  ،لطاملا احببته  ،_ ابلعكس 

 خترجه من اجلامعة عاطل مثكل الان . 

ال يف املقهيى او يف اجلامعة او حىت يف  ،_ لكن عبد الرمحن مل تكن هل مشألك مع اي احد 

 الناس حتبه حقا .  ،الشارع . يعين انه ال ميكل عدو ابدا 

حنن يف  ،قع الان البارحة هو وغدا اان او انت . هذا هو الوا ،_ مل يعد العداء والضغينة سببا 

 والتطهري ينشأ  بعداء عام وليس خشيص .  ،دوةل حتمكها العصاابت 

 _ حصيح .. حس نا لننتظر القادم عساه ان يكون امجل . واخلري فامي اختاره هللا . 

 _ هيا لندخل الهواء ابرد . 

 

كنت قد يف منتصف الليل كنت سهراان افكر ابحلال عندما رن جرس املاس نجر برساةل مهنا .  

 غفلت عهنا ذكل اليوم لكهنا مل تنس املوعد املعتاد . 

 فتحت الرساةل .. : كيف حاكل اهيا الغائب ؟؟امحلد هلل عىل سالمتك . 

 كيف اكنت سفرتك اليوم ؟؟  _ خبري امحلد هلل وانت  

 حىت ان ابن خاليت ،اهنا رحةل من العمر  ،يف نفيس الا وفعلته  شيئا_ مجيةل جدا .. مل اترك 

 جاء الينا وقابلين هناك . 
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 _ هذا مجيل يف املرة القادمة سوف آ يت اان اذا . 

 _ ماذا ؟؟ 

 يت يل احلق اان ايضا . أ  س ابن خالتك وحده من يس تطيع ان يلي ،_ نعم سوف آ يت اان 

 حس نا .. عندما تكون هناك مرة اثنية .  ،_ حس نا 

انين متضايق من امر ما فأ ان ال اطلب الرمحة يف مل ارغب ان تشعر يب  ،رمبا اكرث  ،تلكمنا لساعة 

الكذب  ،ذلكل احرتفت المتثيل  ،العالقات العاطفية وال ارغب ان اكون حمط رمحة من احد 

ولن تس تطيع همام  ،لن تشعر يوما انين مل احهبا  ،العشق الامعى اذلي يمكن يف اللكامت  ،املتقن 

اصدقه اان  ،اغلب ما تسمعه هو كذب مصدق  ، فعلت ان حتزر ما اذلي اكن يف عقيل اجتاهها

 يشءمث املئ الساحة فيه فال ترى غريه . ان ما اكن ميزيين يف الكذب هو انين اتذكر لك  ،اوال 

ان روح  ،انين احس ان كذيب يتحول اىل حقيقة ساعة ان اقوهل  ،لك التفاصيل اليت احتاهجا  ،

اكن من الرضوري ان  ،وانب العاطفة بدونه ذكل الكذب اذلي ال يكمتل ج ،الصدق تنفخ فيه 

وما اريدها ان تعمل هو انين  ،ذكل هو سبب كوهنا ال تعمل عين سوى ما اردهتا ان تعمل  ،اكذب 

 ال اتكرر ابدا . 

**** 

بعد اس بوع ويف صباح اليوم انطلقت اىل اجلامعة مبكرا اكنت حمارضيت الاوىل يف وقت مبكر    

. قابلت مصطفى والاصدقاء " الشهل املعتادة " دخلنا اىل  وعيل ان اصل يف الوقت احملدد

مل يكن عقيل  ،وقهتا كنت شارد اذلهن جدا  ،اكنت حمارضة رايضيات  ،احملارضة دلكتور عادل 

 مع ادلكتور ولتجنب الاحراج جلست يف املقعد الاخري .. عىل غري العادة . 
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واترك اخرى . كنت  ،اقرا احياان  ، ةراسكنت طالبا متوسط ادل ،يف اجلامعة مل اكن جمهتدا جدا 

وهناك من عالقتنا  ،هناك من اكرهه حد العمى كام يقال  ،اجامتعيا حلد ما لكن ليس مع امجليع 

 طيبة .. وهذا ينطبق عىل الك اجلنسني . 

جنس الانىث مل يكن هل حضور  ،يعهم ذكور اشخاص مج  7اكنت اجملموعة يف اجلامعة تتكون من 

اهر ان ذكل يزجعنا لعدم الاختالط هبن ظكنا نت ،اندرا ما تقف فتاة بيننا لغري سبب  ،بيننا ابدا 

 لكن احلقيقة يه العكس .  ،

بعد انهتاء احملارضة ذهبنا اىل اقرب ماكن لنأ لك و دلينا نصف ساعة فقط قبل ان تبدآ  احملارضة 

ذكل  يشءيكن حيمتل اي  ومن املمكن ان نتغيب عن احملارضة الثانية لكن مزايج مل ،الثانية 

 . اليوم

ذهبنا اىل القاعة اخربهتم انين سأ نتظر حىت متتلئ القاعة  ،مث حان وقت احملارضة  ،آلكنا  ،تلكمنا 

 . جلست جبانيب ليىل زميليت املقربة ،جلست اقلب دفرتي واس تذكر احملارضة السابقة  ،مث ادخل 

 ما ؟  _ ال تبدو عىل ما يرام اي فارس ؟؟ هل هناك خطب

 حالته خطرة قليال وابيل مشغول به .  ،سوى صديق مريض  يشء_ ال 

 قل يل ما اخبار احلب معك ؟  ،شافاه هللا  ،_ املسكني 

 قطبت حاجيب اس تغرااب من ما قالت : اي حب اي ليىل ؟؟ 

هر يف ظ قد ت  ،قرآ ت مرة يف كتاب ان الانسان اذا احب احدا يبدا يطلق اشعة حوهل  ،_ اتعمل 

 ض الاحيان ويكون اكرث جاذبية من غريه . بع

 _ وهل جتدينين اكرث جاذبية الان ؟؟ 
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وتتأ مل كثريا وعقكل ليس معك . هذه الاس باب اجدها  ،_ ال اي غيب .. جمرد انك ترسح كثريا 

 افضل من جاذبيتك .

 _ اظن انه بسبب التعب . 

 _ السبب الابهل اذلي تتحجج به ليس جديدا . 

 ين الوصول اليه ؟ _ ما اذلي تريد

 الس نا مقربني ؟  ،_ الفضول اخربين عهنا ارجوك 

مل اعد احمتل  ،مل اكن اعتقد انين قد افضح بسهوةل من اول فتاة مقربة  ،حضكت عىل الكهما 

تعرفت علهيا يف الفيس  ،اهنا صداقة .. نعم نسمهيا صداقة  ،الاعيهبا ذلكل اخربهتا : ليس حبا 

 يب غري انين ل ول مرة .. معجب هبا . بوك وليس هناكل امر غر 

 _ هل س تعود اىل الاعيبك السابقة اي فارس ؟؟ 

اان مل اعد  ،عود اىل الاعييب السخيفة تكل أ  لكن ال اظن انين س ،_ ال اعمل ما اذلي اريده 

 مراهقا . 

 لقد جاء ادلكتور .  ،هيا احملارضة ستبدآ   ،_ حس نا 

شعرت ابن التوتر زال عين قليال . جلست معها  ،وت اكن حبدييث معها راحة افضل من السك

عندما انهتت حسبتين ليىل من يدي مث قالت :  ،يف الصف الاول اكنت احملارضة ممةل اكلعادة 

 لنذهب اىل الاكفرتاي لتمكل يل قصهتا . 

 ارمحيين ليس يل قلب ل العيبك هذه .  ،_ اي قصة 

 _ هيا هيا مل اعرف سوى القليل . 
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 للحقيقة ..  واكلعادة كذبت قليال اخفاء   ،جلس نا وتلكمنا كثريا  ،اىل الاكفرتاي  انطلقنا  

 ،حتب تزوير احلقيقة وتشويشها  ،قرآ ت مرة حمكة يف احد الكتب ان النساء تعشق الكذب 

عن نفسها عن جاملها حىت  ،ذلكل حتب الالكم كثريا  ،تعشق الشخص الغامض  ،تضمي الامور 

 لكهنا حتب ان يكذب علهيا .  ةهنا قبيحلو علمت لك العمل ا

وان مضطر الن اجيب  يشءحاولت بعدها ان اغلق املوضوع برسعة لكهنا مرصة عىل ان تعمل لك 

 مث خطرت يف ابيل فكرة : ماذا لو تعرفت علهيا اي ليىل؟؟ .  ،

 ومل قد تعرفين علهيا ؟  ،_ ماذا ؟؟ هل جن عقكل 

 ىل الاقل اكون مطمئنا من صديقهتا . وع ،_ جمرد ان انهتيي من فضوكل هذا 

 _ وماذا لو اطمنئ قلبك من صديقهتا ؟ مل ال ختترص يل املوضوع بال دوران .

_ حس نا سوف اقول كل احدى الارسار .. اذا اطمنئ قلب الشاب من صديقة حبيبته اراتح 

رث اس باب لكنا نعمل ان اك ،فليس هناك من حييش برآ سها الكم املشألك بني الطرفني  ،ابهل 

لكن ال تقويل عين  ،جيدا  شيئاليس عليك ان تقويل عين  ،املشألك بيهنام تكون بسبب الصديقة 

 ما ينفرها مين .. ما رآ يك ؟؟ 

 _ حس نا سأ فكر .. ولكنك لن جتربين عىل فعل هذا كام يف املرة السابقة . 

 مث قلت :  ،حضكت عاليا 

 الك الك انت حرة لوجه هللا لن اضغط عليك . 

 _ حس نا اس تاذ فارس لرنى .. 

 اهنيت الكيم مع ليىل مث خرجت من اجلامعة اىل البيت . 
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او انه شاهد  ،ك نه مل يره من عام  ،عند دخويل اىل البيت وجدت ايخ جالسا متأ مال السقف 

مل ارغب  ،رشود ذهنه يف مصيبة صاحبه الكبرية  ،مل يرد عىل ساليم  ،طيفا يف ذكل السقف 

لكنه اكن قد احس بدخويل وشعر بتأ ميل وهجه وغرابة  ،مهل بسؤايل املعهود أ  ه تان اقطع علي

ت اخباره ءلقد جا ،من الثقل : ماكن عبد الرمحن يف جسن الشعبة اخلامسة  يشءنطق ب ،نظرايت 

 من قريب هل يعمل هناك . 

 _ وهل هذا جيد ام س ئي ؟؟ 

انه يف ابشع الاماكن واشدها تعذيبا يف  وانه يح يرزق ... والس ئي ،_ اجليد اننا عرفنا ماكنه 

 البالد . اختيهل يمتىن املوت مرارا لك حلظة اي فارس . 

الا ميكننا ان نتصل بأ حد ليخرجه او يفعل  ،اليس لنا اقارب تعمل هناك  ،_ وما اذلي س نفعهل 

 .  يشءهل اي 

 يشءالسجن فيه  لكن امجليع يقول ان التحقيق يف ذكل ،صدقاء يل يعملون هناك أ  _ اتصلت ب

 حد واللك خياف . أ  وال احد يتدخل ب ، ةمن الرسي

عرف ابلظمل وانه ال  ،عرف جسن الشعبة اخلامسة بوحش ية التعامل هناك  ،صدمة اخرى 

للحظة قد تفكر يف امرك عندما تزج بعد  ،ئ الا ليخرج جمرما قتل وسلب وهنب يدخل هل بر 

انك قد تعرتف عىل قتل  ،ماذا س تكون هتمتك  ،مسة الشعبة اخلا ،اايم يف ذكل القرب املوكوس 

اننا حنتاج اىل اعادة هيلكة  ،اي حياة هذه  اليت تسلبك حرية احلياة  ،جارك وجارك مل ميت بعد 

فاذا اكنت الغاية من السجن هو حبس املفسدين ورصفهم عن  ،اما الامان  ،للحياة من جديد 

 ،من الامان  يشءول بعد اعتقاالت املاليني ال يتحقق هل من املعق ،وتأ ديهبم  ،العامل اخلاريج 

هل من املعقول  ،بال اي توقف  ،بل ان الانفجارات واخلروقات الامنية عىل مرآ ى من العني 

 وال حق لنا بذكل .  ،الك ... مشلكتنا اننا احياء  ،ان يكون الشعب لكه جمرم 



[24] 
 

ال للحدود  ،مباح  يشءا لك س يكون ساعهت ،عندما تتعدد الاطراف ويبغي طرف عىل طرف 

 هذا اذا وجد القانون اصال . ،القانونية مادام القانون ال حيرتم 

**** 

مل تكن من عاديت ان اجلس يف مقهيى او  ،بعد الرابعة عرصا ذهبت اىل احدى املقايه اجملاورة 

اردت ساعة من الالتفكري  ،رة ان اهرب من املزنل فقط لكن رغبيت هذه امل ،اي ماكن عام 

ما اذلي  ،منذ ان حصلت مصيبة عبد الرمحن وحنن يف خوف من الغد  ،احلق فهيا هبدوء 

قد يكون املوت او احلبس او اي  ،املشلكة اننا نعيش يف عامل الرعب من اجملهول  ،س يحصل 

فللغابة قوانيهنا اليت تفرض عىل  ،هيا غابة لن امس ،من هذه اهون علينا خوفا من اجملهول  يشء

لن حتارب الغابة  ،ة يف الغابة بدافع الطائفة او العرق او اللغة ءال توجد اسا ،امجليع ابلفطرة 

لك منا هل وجوده وعليه ان  ،اما هنا فاحلياة كام فرض الوجود  ،الافريقية حيواان جاء من آ س يا 

من املمكن ان ننقرض بعد اعوام  ،ان اراد فرض وجوده وليس عىل املقابل حرج  ،حيافظ عليه 

 اكئنات عاشت هنا منذ زمن .  ،ونسمى كام يطلق لدليناصورات  ،

منذ زمن اكنت هناكل حيواانت انقرضت حاملا  ،اكنت هذه فطرة الانسان من اول وجوده   

ت عاشت الاف اكئنا ،واذلئاب الضخمة  ،وادلببة قصرية الوجه  ،الس نورايت  ،ضهر الانسان 

بال سبب . يعتقد اهنا اصطدمت مع هذا  ،ت ضر عد ضهور الانسان بفرتة وجزية انقالس نني وب

مل يكن هل اي اعتبار اذا فقدت هذه  ،مفرتس يعمل وفق ما تقتضيه شهواته  ،املفرتس الرهيب 

كنه ال يؤمن ل  ،انه يؤمن بوجوده خليفة يف الارض  ،الاكئنات وليس هل اي اعتبار ابدا مبا خيالفه 

لن  ،ذلكل هو مرتقب محالت الانقراض  ،مل يفكر ابدا انه موجود للتعمري  ،بغرض وجوده 

 دييب فقط . أ  لكنه ت ،يكون جامعيا هذه املرة 
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ولكن ههيات . اكنت الافاكر تأ خذين بني فضاهئا عىل احلال  ،اكن لك غريض آ ن آ يت ل سرتيخ   

 ظاكن املقهيى يف ذكل الوقت يكت ، ة بعد السادسمل احص من افاكري الا ،اذلي وصلنا اليه 

طلب ان جيلس جبانيب لعدم  ،اكن هناكل رجل كبري يف السن  ،مل اعر امهية ل حد  ،ابلناس 

مل يكن من الواحض  ، ةف اسود وقبعة وميسك يف يديه جريداكن يرتدي معط ،كفاية الطاوالت 

قافة جفلس ته وطريقة طلبه للماكن مل تكن تويح لكنه يبدو عليه الاانقة والث ،ما يه همنة الرجل 

 انه خشص غري متعمل . 

بعدها بقليل قطع عيل تأ ميل وقال : من الواحض  ،بدا يقرآ  يف جريدته واان عدت اس بح يف افاكري 

 ان شااب مثكل قد جتره فتاة للتأ مل هكذا كثريا . 

 يف حالنا اذلي يزداد سوءا .  اان فقط افكر ،مل تكن فتاة  ،حضكت مث قلت : ال وهللا اي مع 

 هز رآ سه موافقا مث قال : هذا ما حيصل بني فرتة وآ خرى ..

 _ كيف ؟ 

ولك ياكئف حسب  ،مير عىل لك الناس يف ش ىت بقاع الارض مصيبة ما  ،_ لك فرتة من الزمن 

 ،اكنت ادلنيا حترتق  ،هل تذكر ما اذلي حصل عند اول اايم الاحتالل  ،معهل يف مصيبته 

 لناس ترسق من بالدها ظنا مهنم ان هذه الاموال من ممتلاكت الرئيس السابق . وا

 ولكن اي مع اليس هناك حل ؟  ،_ ابلفعل هذا ما حدث 

ومن  ،ان من اراد تغيري العامل عليه ان يبدآ  بنفسه  ،_ الك ليس هناك حل و حنن دامئا ما نسمع 

هذه احلمكة من املصائب اي عزيزي  ،ح نفسه من الواقع وال احد يصل ظلكنا نغتا ،منا فعل ذكل 

 ... ان نتجرد من ال اننية اليت تس متلكنا حىت اننا ال نرىض ان نتخىل عن عيوبنا . 
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اان لك آ مايل ان  ،سكت قليال مث اضاف : اان لست متابعا جيدا مبا حيصل يف الارض والبالد 

 دامئا اكن هناك ال سوء .  ،اراتح من النكد اذلي يأ يت و هذه ليست اسوء ما مرران به 

لكن ال احد  ،اكن لب الصواب  ،كنت افكر يف ما قاهل  ،مع السكون بيننا لنصف ساعة تقريبا 

 واخريا اس تأ ذنته للرحيل وعدت اىل الزنل .  ،يعمل مبا يعمل 

 ،قالت : امل خيتطفوا عبد الرمحن من املقهيى  ،اكنت ايم قلقة قليال فليس من عاديت ان اخرج   

 مىت سوف تكفون عن ذكل .. عندما يأ خذونمك مين ؟  ،ها انمت تذهبون اليه و 

ليس  ،قد يأ خذوننا من هنا ان ارادوا  ،_ اي آ يم هؤالء ال حيتاجون منا ان خنرج اىل املقهيى 

 ،لك ما دلينا هو هذا املاكن الوحيد  ،هناكل حاجز مينع . مث اننا ال منكل ماكان اخر نذهب اليه 

 ن تركناه قد منوت حبسا يف بيوتنا .نلجئ اليه ا

 ،كنت منقطعا عن رمي منذ يومني  ،وبعدها صعدت اىل غرفيت  ،جلست اسامر ايم قليال  

جلست اعيد  ،مث انتظرت ردها  ،ارسلت لها رساةل  ،احسست ان يل رغبة ابلتلكم معها 

يف ورقة حىت ال  وجلست اكتهبا ،فكرت فامي ينقصين من عناوين كتب  ،ترتيب كتيب ابملكتبة 

اخبارهتا  ،وصلين رد رمي بعدها بربع ساعة  ،عندما اذهب اىل شارع املتنيب لرشاهئا  شيئاانىس 

ابلطبع مل اخربها عن ما حصل لكنين  ،اتصلت هبا ملدة اربع ساعات  ،انين احتاج اىل ان آلكمها 

 هتا مس تائة جدا .اكنت نرب  ،وقد انقطع عهنا لبعض الوقت  ،اخربهتا انين امر بوقت صعب 

لطاملا اكن يف قليب خوف من الغدر  ،ل ول مرة بني مجيع العالقات و اش تيك اىل واحدة مهنن     

كنت اعمتد  ،هذا اخلوف قد يكون ضعفا  ،ذلكل كنت اتركهن قبل ان يفكرن يف تريك  ،مهنن 

من  كنت مس تعدا ان اعيش وحدي وال اطلب ،حىت يف السعادة  ، يشءعىل نفيس يف لك 

لكن هذه  ،همام طالت العالقة  ،مل يكن من املمكن ان ارمتي عىل احداهن  ،احد حىت حصبة 

 ،لكن هذا اكن خرقا للربوتوكول  ،اىل ان آلكمها  أ  اجل ينتل ع ج روف اليت ظلعلها ال ،اكنت خمتلفة 
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هل سوف  ،كنت دامئا قواي حازما ال اابيل  ،خرق واحض جدا و مل يكن هذا اذلي اعتدت عليه 

 سقط عندها ..؟ا

مل يكن يف قليب طلب معني ممكن ان احرصها يف  ،تذكرت اثناء املاكملة ان اطلب مهنا صورة لها  

 لكنين طلبته هذه املرة ببساطة .  ،زاوية القبول 

 _ ما رآ يك ان ترسيل يل صورة كل .. ؟ 

هنا ك منا اكنت سكتت قليال لك ،اكن السؤال مفاجئا و لكن اكن من الرضوري ان تسمعه يوما ما 

 تعمل ابين سوف اسأ هل .. 

 لكنك س متسحها بعد ان تراها .. آ تفقنا ؟؟  ،_ حس نا 

 اهنا اخلطوة الاخرية .  ،اليوم سوف تنهتيي اخر اراكن الفوبيا عندي  ،رقصت لك افاكري هنا 

 _ اتفقنا .. 

 وس متسحها حسب وعودك .  ،_ بعد ان تنهتيي املاكملة سوف ارسل كل واحدة 

 نا سأ نتظر . _ حس  

 ارسلت يل صورهتا ..  ،بعد انهتاء املاكملة 

**** 

ان تعجبك لوحة غريبه ال تعمل انت خشصيا ما  ،ال يراه احد سواك  يشءمن الصعب وصف      

حوكل مه لك اذلين من  ،ال احد يس تطيع ان يقف بداكل عىل ذكل املرسح  ،اذلي يعجبك فهيا 

لك ما يفعهل هو التفاعل معك لكنك انت اذلي يعيش لك ما يتفاعل  ،مجهور يصفق او يبيك 

انفذة عليك ان تغض برصك  ،انفذة الفتنة تكل تفتح عىل طرف واحد لك مرة  ،معه امجلهور 
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ن لها القدرة عىل ا ،ليس لها قلب او رمحة  ،قاس ية  ،ل هنا ال تسمن وال تغين من اجلوع  ،عهنا 

ذلكل اكن من  ،انت الوحيد اذلي ال ميكنه التحمك بنفسه اماهما  ،تفتك بقوانينك همام كنت ملزتما 

مع بصيص  ،فور احساسك ابن النور الومهي قد بدآ  خيرج مهنا  ،املفروض ان تتخىل عهنا رسيعا 

بليس اهنا اك   ،ان تنظر اىل تكل النافذة ولو للحظة  ،من الشهوة اليت تطلب منك ان تلتفت 

اكنت تكل يه الشجرة  ،رمغ ان الامثر ال تعد وال حتىص  ،اذلي طلب آلك تفاحة من الشجرة 

 يشءوالشهوة لك تكل اكنت  ،احلب  ،الاختبار  ،املنعة  ،اليت من املمكن ان تقلب املوازين 

 فعال ... اكنت حلظة من العمر .  ،من العمر خيربك اهنا حلظة من العمر 

 ،بعد ان عارشت جنيا ملدة اشهر  ،تيار جارف من اجملهول  ،تكل الصورة عند اول نظرة ل   

عليك ان متعن النظر اىل وهجه لتعمل ان جزء من حياتك  ،عليك الان ان تتحقق منه من هو 

جمرد اهنا انىث لها  ،اكنت فتاة  ،او رائعة حد فقدان العقل  ،مل تكن رمي ملكة جامل  ،اكن معه 

مك من املرات  ،ت تتغطى حباجب يكشف خفااي املقابل ويسرت فتنة جمهوةل فهيا اكن ،معايري خمتلفة 

لعل الزمن اذلي اقدمت فيه عىل ان خترق  ،دارت الارض لتجمعين هبا يف حلظات مثل هذه 

مع  ،هو جزء من روعهتا اليت هجلهتا طوال ادلقائق اليت نظرت فهيا الهيا   ،قوانني وجودي الفعلية 

 مر اهنا اكنت اكفية .. فعال اكنت اكفية ل ن تنهتيي القصة عندها . ذكل لك ما يف الا

مغاير  ،ليبدا املؤلف كتابة سيناريو اخر  ،بعد هذه اللحظات اكنت س تارة احلب تش هتيي ان تزنل 

 ،ال يتوقعه املمثلون انفسهم  ،ان يبدآ  فصل من املرسحية  ،جدا ملا اكن عليه قبل تكل اللحظات 

او ملاذا  ،مىت س تنهتيي  ،ال يفهم فمي تكل املرسحية و عن ماذا تتحدث  حىت امجلهور اكن

من ال مل . ارتفعت س تارة احلب ليبدا  يشءجمرد ان البطل بدآ  يلعب بطولته اجملهوةل ب ،يصفقون 

 الفصل اجلديد ...اجملهول . 

**** 
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 ،يف ارصفة اخليال دلى لك واحد مناما هو شلك احلياة  ،اي ترى ما اذلي يوجد خلف الومه     

نظن احياان  ،لطاملا اكن للك خشص منا حاكيته اليت ختتلف يف لك زاويه من زوااي حياة الاخر 

نكهة خاصة  لكن لطاملا اكن للك منا ،او حىت الاماين  ،ان فامي بيننا تشابه يف الافاكر او احلياة 

 يف حياته . 

اكنت رمي ال تعمل عن حيايت  ،ما قبل زوال الفوبيا من عقيل املهووس  ،اىل ما قبل البارحة   

 حتاهجا ان تعرفه .اجانب قليل هذا اذلي كنت  ، شيئا

الصندوق  خارج ذكل ،حياة ال تعكس لواقعي اي ضوء  ،كنت امارس معها حياة اخرى 

اكنت هناك رصاعات اخرى مل تكن رمي متكل عهنا حىت الان اي نظرة  ، ةالازرق وذبذابته الومهي

احلياة تغدو  ،اكن واقعا مؤملا  ،وايخ اذلي نتشاجر ليك نتصاحل  ،احلياة  ،املزنل  ،اجلامعة  ،

 من املوت بني يديه . يشءمكفرمة ال احد يدخلها الا ليخرج ب

 ،بعد ان عرب ش بابه بال مقدمات  ،زاته قد يلتفت الانسان ليحسب اجنا ،يف حملة من العمر    

 وال حياة تذكر . 

يف واقع غدا الش باب فيه قدرة جنس ية  ،ي شاب ان يفعل ما اذلي ميكن ل   ،سريا اىل املقربة 

وزايدة احلجج والتخلص  ،واملوارد  ،عند عامل يتوقف الابداع فيه عىل فقر الاماكنيات  ،فقط 

 لية وسب القدر . ومن املسؤ 

 ،( يشءما خيلق النغم من اضالع مايسرتو ابمك يسقط عندها لك الكم عن فقر ل)ال لكن عند

م تسقط بني تسقط عند مصته اذلي اطبق عىل جوانب عقهل و الصمت اذلي حوهل اىل امجل انغا

لكنه  ، ةيئ اهنقد يمتكن السجني من وصف احلياة خارج قضبانه الال ، ةيديه لك جحجنا السخيف

ليصطدم  ،يس تحق اذلكر  شيئاخيرج بعد كتابته ليكتشف ان ما يرمسه مل يكن من اخلطر عليه ان 
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بواقع مرير مل يكن ميكل اي فكرة عن ان اذلي يصفه خمتلف متاما عن الفراش اذلي يغفو فيه القمل 

 .  ةجبديقة يف ليةل تشوهبا مثاةل لل  بني احضان ور

انه يتكرر لك فرتة من  ،اىل جديد اكن واقع العامصة اليت حمكت الارض لس نوات ال يفتقر   

ما  ،مل يكن هوالكو الا همووسا جنس يا طمع ابغتصاب ملكة بعيدا عن حراسها النامئني  ،الزمن 

 بشع ما تقتضيه شهوته . أ  ن هل الا ان يسلب تكل العذرية باك

ن لك ،س باب نفسها ولل   ،عىل الفراش نفسه  ،هذا الاغتصاب يتكرر عرب الزمن بطريقة مشاهبة 

ليذكر الابناء واقعة الاجداد  ،لك زمن يأ يت هوالكو جديد ليثبت ان حفولته اجدر من اذلي قبهل 

ليست سوى اعضاء ذكرية  ،بل وحىت اجلهل واملرض  ،. الطائرة واملنجنيق او الرمح او ادلاببة 

ة ملغتصب يودل لك زمن من بني اضالعنا وحتت مرآ ى من امجليع ليشهد امجليع ذلة جسد امللك

 العاري .

فهيي  ، ةاما الطاقة الش بابي ،واملعرتف هبا  ،هذه يه القوة املعهودة حاليا  ،عرص الاستناكر  ليبدآ  

 طاقة جنس ية ال غري . 

الفصل اجلديد اكن  ،ال احد يغيب عن الاخر  ،اصبحنا نتلكم اكرث  ،ازدادت قوة العالقة بيننا   

 ،مل اكن اتوقع انين سأ جعب هبا اكرث  ،يف اجلامعة  كنت آلكمها يف الصباح ،مهبرا جدا ابلنس بة يل 

لكن السبب هو عنوان الفصل اجلديد  ،مل يكن جاملها هو السبب فمل تكن امجل من التقيت هبا 

 .. اجملهول . 

خصوصا بعد ان مت زرع  ،اكرثمه س ندا يل  ،اكنت اكرث من حتمل املشألك اليت وقعت هبا   

 الوحيد من املشألك خارج اطار القاعة الزرقاء .  أ  مللجابختصار اكنت ا ،الثقة بيننا 

دامئا ما التقي ابلرجل ) علمت بعدها انه مروان واكن  ،اصبحت اتردد عىل املقهيى اجملاور كثريا   

فعندما تكسب قطعة من املقابل  ،كنا نلعب الشطرجن بقواعد خمتلفة  ،يعمل قاضيا يف السابق ( 
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برصاحة اكنت هذه  ،حىت لو اكن السؤال حمرجا بال اي انزعاج  وعليه الاجابة ،تسأ هل سؤالا 

 فكرته واان احببهتا رمغ انين كنت اكرث من يتلقى الاس ئةل . 

وال تذكر الا اوقات الصالة يف ادلعاء  ،بعد ان اكدت مسأ ةل عبد الرمحن ان تنهتيي وتنىس بيننا   

ماكن ومل يعد هناك عائق ولكن التفكري اكن ايخ خيرج ويرتدد بلك  ،عادت احلياة اىل جمارهيا  ،

 اكن واحدا هو من س يكون التايل . 

مث تضحك .. مث  ،واكنت ليىل تأ يت لتس تجمع بعض الاخبار  ،ت آ  اكنت الامتحاانت قد بد 

لكهنا علمت جانب واسعا من  ،عن ما اكن بيين وبني رمي  يشءتذهب . ابلطبع مل تكن تعمل لك 

ل س باب خاصة عىل حد قولها . اكن  ،ترفض ان تتعرف علهيا  ومع ذكل ال تزال ،العالقة 

واغفل  ،رمغ انين كنت آلكم رمي كثريا يف تكل الفرتة  ،مس تواي ادلرايس يف الامتحاانت جيد 

لكنين كنت سأ جنح . وابلطبع هذا الامر ال ينطبق عىل مصطفى واجملموعة . اكنوا  ،عن ادلراسة 

الا اان كنت اخملتلف عهنم .. حتت شعار )  ةت عاليوينجحون بدرجا ،يدرسون بشلك جيد 

 خالف .. تعرف ( . 

**** 

عدت اىل حياة ما قبل الفيس بوك  ،بعد انهتاء امتحاانت النصف الاول من الس نة ادلراس ية     

ات اليوتيوب و كنت اشارك هوااتبع اخر فيديو  ،كنت ااتبع اجملالت الاجنبية عىل الانرتنت  ،

طلبت مهنا  ،فمل اشاركها هبا  ،ضها قد تكشف جانب ال ارغب كشفه مين وبع  ،بعضها مع رمي 

او الن احلب قد تنبأ  انين  ،لكهنا تعتذر يف لك مرة لعد توفر الفرصة املناس بة  ،ان نلتقي مرارا 

اكنت  ،مع ذكل كنت اصرب علهيا  ،لست مس تعدا حىت الان ان التقي هبا خلف الكواليس 

اء يب لكهنا بنفس الوقت تتحاىش ذكل اللقاء خوفا من اذلي قد حيدث تشري اىل اهنا تمتىن اللق

لك  ،حىت ولو اكنت مغرمة يب  ،ول طلب لقاء يكن من املعقول اهنا سوف تنطلق ل  مل  ،بعده 
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 ، ةوك هنا حرب اخسباراتي ،وافاكر جديده  ،مع احلياة معها اكن حيتاج اىل ختطيط مس بق  يشء

والاصعب يف لك هذا هو ان ال جتد مصبا  ،كامتن املشاعر بيننا ال يسخهنا الا  ،حرب ابرده 

 ةيف لك تفاصيل تكل احلياة الثاني يتلقى منك ما تشعر به . ذلكل اكن عليك ان تواجه بنفسك

 خلف حياتك العادية . 

حلظة واحده  ،لقد تقدم لها شاب  ،ت ابليوم الثالث خبرب صادم ءمث جا ،انقطعت عين يومني   

مل اعد ادرك ماذا يتوجب يل ان  ،هل هو خرب جيد ام س ئي ام ماذا  ،عد ادرك ما اقول ... مل ا

ومل اعهد ان وضعت  ،لكن اكنت تطلب رايي  ، يشءهذا لك  ،احساس ابلفقدان  ،اشعر به 

لن  ، وداملوءخلف الهاتف يك ال ينفضح رسي ت أ  ذا لكنين مل ابد اي مشاعر و اختبيف مأ زق كه

 ليس يل اي راي غري انك صاحبة الامر " .  ،قلت " الامر كل  ،ا ارتبايك اكن واحض

 وميكنك ان تقول يل ما هو املناسب .  ،_ لكنك تعرف الكثري عن الرجال 

للك خشص منا مقاييس معينة  ،لكنين ال اريد ان اهتم خشصا مبا ال اعرفه عنه  ،_ هذا حصيح 

 .  او عائلتك ،وذكل ما حتدديه انت  ،للرجل املناسب 

 .  ةوضوع كثريا حىت انهتيي من الثانوي_ حس نا لكين لن افكر ابمل

 _ هذا افضل . 

هذا ال هيم .  ،ين مل افكر اهنا ترفض او ترىض نل   ،مل اعر املوضوع امهيه كبرية جدا  ،برصاحة   

 اكن ترصفا عاداي مين لكن مشاعر خمتبئة تنذر بقادم ال يرس ابدا . 

**** 

 ما رآ يك اس تاذ مروان ؟؟  ،_ امللكة تقتل البيدق 

 دورك هيا اسأ ل .  ،_ انت تتحسن 
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 هل ظلمت احدا ؟  ،_ بطول معكل كقايض 

سؤايل يبدو انه صعب  ،مع السكوت قليال ك نه يس تجمع ذكرى سيئة من ذكل العقل العتيق   

ليس آ منا كل ان تكون صاحب قرار  ،قاضيا  قال يل ذات مرة انه من الصعب ان تكون ،حقا 

 ،والادةل والرباهني عىل انه هو القاتل  ،يقف ذكل املهتم بني يدي  ،عظمي قد يودي حبياة البرش 

ذكل الشعور الغريب ايل تشعر به حال اطالقك  ، شيئامل يفعل  ،ئ لكنه ال يزال ممتساك انه بر 

ال يكنك  ،... اهنا حلظات نطقها اصعب مما تتخيل " حمك عليك ابلسجن املؤبد "  ،احلمك عليه 

عىل الاقل ليس  ،الظمل ليس كام تعتقد  ،ان تتخيل مدى الامل اذلي قد يصاحبك مدى معرك 

 كام يعتقد من هل قلب يتفكر به . 

هل سؤايل حمرج لهذه  ،طال مصته كثريا حىت اعتقدت انه يفكر ابللعب : اس تاذ مروان   

 ان نغريه .  ادلرجة ؟ من املمكن

عندما معلت  ،لكن ... حس نا سوف اخربك برس  ،قواعد اللعبة تقول هذا  ،_ ال ال ميكن 

خصوصا انه يف وقيت اكن البد  ،ة يف العمل ءمشهودا يل ابنين جمهتد وصاحب كفااكن  ،قاضيا 

ت يوما ما امرآ ة تطالب ءجا ،هينا  يشءوليس لك  ،ة يف املاكن املناسب ءمن وجود الكفا

اكن طليقها واثقا من  ،النفقة ... واخل من احلقوق اليت تتوجب بعد الطالق  ،احلقوق من طليقها 

اما طليقها فقد امتكل ابرع حمام يف  ، ةخصوصا اهنا مل يكن دلهيا حمام كفئ للقضي ،كسب القضية 

ت املرآ ة اكن ،لكن ... كنت خائفا  ،ان احلق لطليقها  ،اكنت القضية جلية امايم  ،ذكل الوقت 

قام حمامهيا يف ذكل الوقت  ،اكن من املمكن ان تكسب القضية لو ولكت حمام ابرع  ،مظلومة 

 ،لكن يف لك مرة اكن زوهجا يأ يت بأ دةل اوحض من اليت قبلها  ،بتأ جيل احلمك ابلقضية مرتني 

مل تهنزم ابدا  ،الغريب اي فارس ان املرآ ة اكنت قوية جدا  ،وابلطبع يف الهناية كسب زوهجا القضية 

 ،عتباري القايض اب ،صدقين رمغ ان زوهجا كسب القضية اكنت مبتسمة مث نظرت اليه مث يل  ،

علمت بعدها بشهور من صديق  ،واهجته يف حيايت هو نس يان تكل النظرة  اصعب ما ،صدقين 
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 ،ارتعد جسدي بذكل اخلرب  ،بعد ان خرس لك ثروته  ،يل ان زوهجا مات اثر مرض عضال 

هل تصدق انين كنت ازور اخملترب للتحليل عن اي مرض لك  ،كنت انتظر ان حيني دوري 

بعدها بفرتة اعزتلت همنيت  ،انه اخلوف  ،لكهنا اصابتين مبرض اشد من زوهجا  ،شهر تقريبا 

والان اعيش عىل الاستشارة  ،تقاعدت  ،وبعد سقوط النظام  ،كقايض مث مارست احملاماة فرتة 

 والان لنهنيي اللعبة .. لقد مات ملكك اي صاحيب .  ،القضاء متعب  ، ةالقانوني

مل تكن  ،مل تكن صدمة يل انه فاز يف اللعبة  ،ظل يف تفكريي ان العم مروان يعاين طوال حياته 

اختيل مك  ،لكنه اليوم اصيب بسهم عىل وتره احلساس  ،اكن ابرعا يف اللعب كثريا  ،املرة الاوىل 

هر معامل احلزن تكل ظ لكنه مل ي  ،بتكل املرآ ة اليت هجل مصريها بعد تكل القضية وحيمل  ،هو يعاين 

وكتاب يقرآ ه اخر الليل ليك ال يتوقف عقهل عن  ،اكنت حياته بني مكتبه القانوين واملقهيى  ،الحد 

يزورونه من فرتة اىل اخرى . نطق  ،وهل اوالد مزتوجون  ،ماتت زوجته منذ س نوات  ،العمل 

 يى اللعبة : بعد ان اهن 

 س ئةل واللعب . ابل   ،_ انت تتحسن اي فارس 

 _ هذا بفضلمك اي مع . 

 نراك غدا .  ،_ الفضل هلل 

 رمغ انك انت الفائز لكن يل سؤال اريد الاجابة عنه .  ،دلي سؤال  ،قبل ان تذهب اي مع 

 دليك؟  اسأ ل ما ،_ هذا خمالف لقواعد اللعبة .. قالها مازحا مث اضاف : تفضل اي فارس 

 _ مىت س تنهتيي احلرب ؟ 

 وقال :  ،ابتسم مبرارة   

 عليك ان تسأ ل سؤالا حصيحا ليك اجيب عنه . اراك عىل خري .  ،السؤال خاطئ اي صاحيب 
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اردت ان اعمل اىل مىت  ،واان تركت يف حرية من امري  ،هنض و محل جريدته مث ذهب اىل بيته  

لكن بدل ان احبث  ،اي مدى قد يتوقف طمعه ذاك اىل  ،قد يبقى الانسان عىل تكل احلاةل 

 السؤال الصحيح .  ،قررت ان احبث عن سؤال اخر  ،عن اجابة لسؤايل 

منذ مدة  ،جلس نا عىل العشاء  ،اكنت اخيت يف زايرة لنا يه وابهنا الصغري  ،عدت اىل البيت   

 ،اكن اجلو صاخبا ابلضحك  ،خصوصا بعد زواج اخيت  ،مل جتمتع العائةل عىل مائدة واحدة مكمتةل 

وضعت ايم هل  ،بعد شهرين  24يخ اذلي سوف يمتم الكنا قد قرران ان جند زوجة مناس بة ل  

واخربها انه  ،رفض بعضهن وقبل ببعضهن  ،قامئة من البنات الايت تعتقد ايم اهنن مناس بات هل 

 مث يتقدم خلطبهتا يف هناية الشهر .  ،سوف يفكر ويقرر بواحدة 

حلظات ...  ،مع السكوت  ،انهتيى العشاء متأ خرا كعادة لك عشاء ميلئه الالكم ال الطعام بعد ان 

 اهنم قادمون ..  ،مث نسمع صوت خلع لباب البيت 

وك نه جشار نشب بني  ،خ بصوته رص كنت يف الغرفة الاخرية امسع ايخ ي ،ازداد الوضع ارتبأاك 

مل  ،قامئة الاسامء تتسلسل لتصل الينا  ،دوران حقا .. لقد حان  ،جدمه امايم خرجت ل   ، العائةل

او قطيع  ،وك هنم غرابن  ،رسب من املسلحني متلفعني ابلسواد  ،يكن هناكل اي وقت للتفكري 

اس تفحلت لتفتك بوجبهتا القادمة ... " هل انت هامش ؟؟ " وجه  ،من الالكب املسعورة 

جحزوان يف غرفة  ،لتفتيش والنبش والوحش ية يخ .. " نعم اان هو " وبدآ  االضابط امللمث سؤاهل ل  

اننا  ،كنا نرجتف رعبا  ،اخلوف هنا ال ميكن الشفاء منه  ،واحدة واخذوا ايخ للطابق الثاين 

يف لك حلظة من  ،خشص ما س يبيت بعيدا عن عائلته اليوم  ،حماطون برجال ال قرار سلمي هلم 

 حقا . احلياة اكن هناك من يزج يف السجن بهتمة س يعرفها ال

ما اذلي ميكن فعهل  ،انه يشاهد امام عينيه خاهل جير من بني يدينا  ،معو .. نطق الطفل الصغري 

يت من اجل اللعب أ  انه ال ي ،نعم انه معو لكن ال ميكنك ان تلعب مع معو هذا  ،يف تكل اللحظة 
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سامهئا يوما سلسةل من الاسامء يطبق ا ،انه يأ يت ليؤدي غرض معينا  ،او من اجل التسلية  ،

يف يوم ما اي صغري س تعمل ان اللحظة هذه يه نكسة يف العمر  .. اهنا اللحظات اليت  ،بعد يوم 

مل يرتكوا شربا يف  ،رعب من عامل السيامن يزج بني يدي لك عائةل  ،يعجز عن وصفها اي قمل 

انه هو املسؤول يبدو  ،مث نزل الضابط امللمث  ،اخذوا ما ميكن اخذه معهم  ،البيت الا وفتشوه 

خذ ابن هشام ملدة نصف ساعة مث نعيده أ  سوف ن ،عن الاقتحام : دلينا بعض الاس تفسارات 

 لن يتأ خر صدقوين .  ،اليمك 

لكن املصيبة انك مضطر ان تصدقها  ،لن يتأ خر  ،نصف ساعة  ،اس تفسار  ،اهنا املقوةل املعتاد 

 مع غريه .  ،اىل بؤرة من الامل  ، ل رمغ علمك ابن اخاك س يجر اىل جسن ال يرمحءان تتفا ،

اهنا ليست ثالثني دقيقة  ،ال ميكنك ان حتسب النصف ساعة هذه  ،وخرج ايخ معهم  ،خرجوا 

سينقيض الليل لينجيل  ،اهنا نصف ساعة بتوقيت ساعة يد الضابط ذاك  ،وال حىت ثالثني يوم  ،

 ،لتعيش واقعة الناس املرة  ،وتبدآ  تبحث عن اخيك بني اطالل ارقام الاصدقاء  ،الصباح 

ان خشصا  ،وا بيتا ماهنم اقتح ،ختيل وانت تقرآ  الان  ،واقعة تنبع بني يدي العوائل يف لك حلظة 

 ما عليك سوى ان تنتظر دورك يف تكل القامئة .  ،التحق هبشام وعبد الرمحن  ،

**** 

 ،تأ ثري صدمة الفقدان تكل  كنت ال ازال حتت ،ما بعد املدامهة  ،حىت صباح اليوم الثاين   

لكهنا منذ الساعة الثانية ليال وحىت  ،كنت ال ازال احسب النصف ساعة اليت وعدان هبا الضابط 

وعد البد ان تصدقه ليك ختفف  ،اكنت ال تزال النصف ساعة مل تنقيض بعد  ،التاسعة صباحا 

ليس امامك غري  ،" قد يكون قصده نصف يوم " .. اكذب عىل نفسك اي صاحيب  ،عن نفسك 

نفس اجلواب السابق : ال ميكنك  ،لكن ال جميب  ،واملعارف اكلعادة  ،صدقاء اتصلنا ابل   ،الواقع 

ابلطبع ..  ،لكن من الرضوري ان تعرف اجلهة اليت اخذته  ،قبل بضعة اسابيع  شيئاان تعرف 
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ايخ هو ان اوايس تعدد اجلهات يف وطننا العظمي جتعكل يف حرية من امرك . اكن لك مهي بعد 

وهذا ما جنح  ،مل يكن مين الا ان مسك برابط جأ يش اماهما  ،اكنت مصيبة يف حد ذاهتا  ،ايم 

وخملفات الغرابن اليت اقتحمت عىل حني غفةل  ،بدآ ت برتتيب البيت  ،معي لكن لساعات قليةل 

رسقوا بعض  ،يف ماكنه  شيئا امل يرتكو  ، يشءكام هو املعروف فقد نبشوا لك  ،ليةل الامس 

اليت اكن ايخ حيتفظ هبا يف درج  ةوبعض الشكوالت ، ةساعات ايخ اليدوية المثين ،الاموال 

 هنا هدية من ايم . لكها ل  أ  مل يكن يرغب ان ي ،مكتبه 

اكنت اللحظة الاوىل اليت  ،نزلت اىل الطابق السفيل بعد ان تأ كدت ان امجليع يف الاعىل   

اكن شعورا ال  ،وسقطت عىل ركبيت  ،اس توعبت الصدمة  ،ظات تأ ملت حل ،اختيل فهيا بنفيس 

كنت وآ يخ  ،ومل يكن هو لريغب بذكل لو اكن ماكين  ،ايخ قد حسب من بني يدي  ،يوصف 

 ،اكن حيبين  ،لكنه مل يسمح الحد ان يفكر يف رضيب  ،اكن يرضبين احياان  ،دوما نتشاجر 

برغبة عارمة  ،احسست ساعهتا بفقدان كبري  ، ءيشابهتاممايت بلك  ،بطريقة تفكريي  ،يفخر يب 

لكنين لست  ،هذه اكنت رغبته لو اكن ماكين  ،همام اكن  ،ان احلق به ليجمعنا مصري واحد 

اختيهل معصوب العينني يواجه الاس ئةل  ،واجه الالكب مكبال وحدي لست قواي ل   ،جشاعا بقدره 

فقط انوح كام  ، يشءلكنين مل افده ب ،نفيس قد الوم  ،قد ابيك  ،اختيل فقط  ،التافهة نفسها 

 تفعل النساء يف الطابق العلوي . 

 ،وال نعمل حىت الان اين ماكنه  ،اكن الوضع يف البيت متأ زما  ،بعد اسابيع من املدامهة    

 ،اذكر حيهنا اهنا اكنت بعد الفجر  ،ت ان انقطع هنائيا رر اايم مث ق ،واكلعادة انقطعت عن رمي 

 اكنت ال تزال صاحية مل تمن بعد :  ،وانتظرت الرد  ،هيا رساةل ارسلت ال

 _ رمي .. هل انت موجوده ؟ 

 كيف حاكل اي غائب مل نتلكم ماذا هل مللت وجودي ؟؟  ،_ نعم 
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 ؟؟  شيئامر هكذا لكن .. هل من املمكن ان اطلب منك _ ال ليس ل  

 ماذا هناك ؟  ،_ تفضل 

 _ لنفرتق اي رمي .. 

 ؟؟  يشءهل هناك  ،انت متغري منذ اسابيع  ،اذلي حيدث اي فارس  _ ماذا ؟ ما

 سوى انين اريد ان انعزل عن العامل  يشء_ ال 

قل يل ما اذلي حيصل معك ؟؟ الس نا اصدقاء منذ مدة طويهل ؟ ال  ،_ وهذا لن حيدث 

 لن اساحمك ابدا .  ،ميكنك ان تذهب دون ان ختربين 

اخربهتا ابذلي حيصل  ،لكهنا اكلعادة اكنت تطيقين  ،تطاق  وكنت يف حاةل ال ،اكنت مصممة   

 اكنت متفاجئة جدا .  ،معنا 

الا ترى  ،ملاذا ؟ هل تريد ان تتحمل ذكل لكه وحدك  ،_ لك هذا حيصل معك ومل ختربين 

حنن اصدقاء  ،احلال اليت وصلت انت الهيا ال ن ؟ لن اتركك لكين لن اضغط عليك للبقاء معي 

 وعيل ان اشارك معك حلظاتك الان .  ،حلظايت املرة  شاركت معي ،

 _ حس نا لكين قد اكون مشغوال هذه الفرتة يف ترتيب موضوع احملايم واخل .. 

 _ حس نا لكن ال تنقطع عين هنائيا ارجوك . 

 شكرا كل  ،_ حس نا ... رمي 

 لقد فعلت اكرث من ذكل يل اي فارس .  ،_ ال تشكرين 

اكنت املصيبة تس تحي من ايم  ،ة متيش عىل اس تحياء من اذلي نقاس يه اكنت هذه الاايم املر   

" اريد  ،اذكر اهنا تصحو ابلليل ترصخ تطلب ودلها  ،املنكوبة بودلها اذلي جرجر من بني ايدهيا 
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هرية لن تشاكسه ظ اكن جمرد التذكر ان ابهنا اذلي تشاكسه وقت ال  ،فليأ يت احدمك بودلي "  ،ودلي 

ها احلجر ايل ءالراكدة من قبل يوم النكسة قد جااحلياة  ،مل يعد يف البيت مؤملا انه  ،بعد اليوم 

سقط  ،ويفيق فهيا شقاوة احلياة وقساوة رضابهتا  ،يعكر صفو تأ ملها ببشاشة السامء الصافية 

صار جزءا سوف حيىك يوما  ،وسع ابوابه أ  خلت هذه املصيبة تأ رخي العائةل بود ،احلجر يف الربكة 

د يف ذاكرة امجليع ممزوجا بدمعة حارة ال ميكن ان تربد ابدا كحرارة النار اليت اش تعلت شوقا ما ويعا

 للفقيد . 

وال ميكن  ،ال يوجد جدوى من البحث عنه  ،اكنت املشلكة يف الاسابيع الاوىل مؤملة جدا   

 ،صيبة قمل مع امل أ  ت العائةل تتآ  حىت بد ،معرفة مصريه حىت يس تمكل الرش دورته املأ ساوية 

 وهواء ممزوج براحئة الانتظار . ،اكن قد بدا خاللها جو جديد  ،وتس توعب احلاةل اليت يه فهيا 

يف تكل االثناء اكنت عالقيت مع رمي اقوى من ذي قبل و بدآ ت الظلمة املس تورة من جانب 

خشصيا كنت اخىش اان  ،اكنت توجه الشعةل اىل اقبية بداخيل  ، شيئاف  شيئاحيايت تتعرى اماهما 

 ،اكتشفت وقهتا مك يه قوية  ،وجتردت اماهما الوقائع  ،لكهنا ازاحته  ،ان ازحي عهنا غبار املايض 

كنت يف حيايت ارفض ان  ،منه ايل  شيئامعيقة بظالم احلنان اذلي افاضت  ،جريئة بأ س تحياء 

مرآ ة ايلها من ا ،اكلعادة و كرست قاعديت  ،لكنين كنت احتاهجا  ،اكون طرف يعطف عليه 

وال يوجد ما مينع موس يقاها  ،مل يكن هناكل قانون ينفع ان يس توقف اجتياهحا الهائل  ،ممتردة 

وال جيرئ احد عىل ان يصم اذانه عهنا . مل يكن احتيايج فقط رس  ،الصاخبة من الانبعاث 

ريدها روعة جت ،وتفنهنا ابحلنان  ،بل اكن السبب الاكرب هو روعة متزيها ابلعطف  ،امتالكها يل 

 وحياء الظالم امام عينهيا اليت اىل ذكل اليوم مل احض بنظرهتا .  ،يل من ظلميت 

اكنت  ،عاملها اخلاص اذلي امتىن ان اتعمق فيه اكرث  ،كنت امتىن ان ارى ما تراه من ذكل املرسح 

ملا  وحسرا ،بغشاوة متلئ عينهيا حسرا للناظر لها  ،وحدها اليت ترى روعة املرسح وجامل احلياة 

دون ان  ،لزييد القارئ حبا به دون ان يراه  ،اكنت كاكتب رواية خيتئب بني السطور  ،تنظر هل 
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اما يف اخليال فتعيش معه ما مل  ،يعيش معه مساحة تفوق الس نتميرتات احمليطة ابلكتاب واقعيا 

 فصولها تريم ،هكذا وقد بدآ ت ختلع مصهتا ومغوضها  ،وما مل يفكر هو به  ،ما مل يقل  ،يكتب 

ذلكل اكنت  ،مع ازهار ال تنبت الا بعينهيا  ،العاشقة بني اطالل الالكم لتس تفرد بفصلها احلاين 

من اول حركة  ،من اول حمادثة  ،اكن عيل ان اقرآ  خطوات افاكرها  ،الرقصة اصعب ما تكون 

 ،املاكرة يك تس تفتح معي رقصهتا  ،عندما تسللت ايل خلسة من انفذة النظر يف ذكل اجلهاز  ،

ال بد ان يكون هناك فائز و ال ميكن ان تنهتيي القصة هكذا حبدث  ،رصاع عىل خش بة احلياة 

ذكل رضوري ابلنس بة حلياة تشوهبا  ،اكن عىل احلياة ان تش بع حد التخمة من التضحية  ،بس يط 

للمجرم  هكذا ميكن ،حرب الاسامء و اللكامت املتقاطعة  ،احلرب الساكنة الغافةل  ،نكهة احلرب 

 القادم ليكتشف الامس  ،ان ينام مطمئنا بعد ان مت حل اللكامت املتقاطعة يف جريدة املوت 

هتا رنصف ساعة اخرى يمت دو  ، ةاكن عليه ان يضبط ساعته اجلديد ،ء  اذلي سيمت حسبه غدا مسا

سك اكن عليه ان مي  ،من عائةل اخرى سوف يتفجع ليال بفقيد جديد يرىم خلف جدران الظالم 

ليبدآ  احلب يلممل  ،شخاص خمتلفني ورقة الاس ئةل ويتلو عىل مسامع املرآ ة اس ئةل متشاهبة ل  

 قصة ال ينبغي ان تمت بال دم .  ،اطرافه من املوت لينسج القصة اجلديدة 

**** 

 ، يشءواملمثل البارع هو من يسقط حضية لك  ،اجلدير ابذلكر اننا مجيع حمرتفوا متثيل      

مث تسقط حضية  ،ي يف مرسح احلياة هذا هو ان تفعل لك بشع ميكنك ان تفعهل الاوساكر احلقيق

اجملرم اذلي انسابت مجيع اجلرامئ من حتت  ،الضحية احلقيقية يف هذا املرسح هو اجملرم الغامش  ،

اكن من الرضوري يف وضع كهذا ان تعدد وجوهك اليت تتلكم  ،قدميه مث يسقط ويعرتف جبرميته 

دليك وجه خمتلف للعمل  ،واحياان اسامئك اليت تسمى وتنطق هبا  ،ليت تنمتي الهيا اجلهات ا ،هبا 

ال ميكنك  ،وللك من اصدقائك وجه وهجة اخرى تنمتي الهيا  ،ووجه للمقهيى  ،ووجه للبيت  ،

ولعائلتك  ،بال مساحيق من املشاعر الزائفة تتكحل هبا سالمة كل  ،ان متيض يومك بال كذب 
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ال ميكنك ان تكون ضعيفا  ،والبطل احلقيقي هنا القوي  ،فك يف تكل اجلريدة ليك ال تدرج حرو

 ابدا . 

اكن من  ،وهرواب من التفكري القاتل  ،يف تكل الفرتة كنت قد اهنمكت ابلقراءة لطرد الوقت   

هنا الامل الاخري يف حيايت ال ميكن ان اغفل عنه . يف ل   ،الرضوري ان ال اغفل عن اجلامعة 

كنت سهراان مع رمي نتلكم يف  ،بت املصادف اليوم املئة الاربعني بعد املدامهة والنكسة يوم الس 

ليلهتا تلكمنا  ،اكنت قد رصفت الالكم عن الوضع اذلي امر به اجتنااب لتعكري املزاج  ،امور ش ىت 

اكرث اس ئليت اكنت حول موضوعها مع حسام  ،مل نرتك موضوعا الا وتطرقنا به  ، يشءعن لك 

اكنت تسخر من  ،خالهتا اذلي طلب مهنا ان تنتظره حىت يس تجمع قواه وامواهل وخيطهبا  ابن

بلك اجلوانب اكن النصيب يطبق  ،نه ال ميكن هل ان خيطهبا فلك اهلها رافضني هل ل   ،املوضوع 

 حىت يه مل تكن لتقبل به بسبب وضعه الس ئي ماداي ومعنواي .  ،عليه ابوابه 

مغاير للطمأ نينة اليت اعتدت ان  ،يل اكن املنبه اذلي حصوت عليه خمتلفا يف صباح اليوم التا   

اكن  ،منبه ينذر النامئني ان ال ماكن للراحة هنا  ،صوت انفجار هز اراكن املنطقة  ،ابدآ  يويم هبا 

يشغل  ،الصوت كفيال ان ينشط ذاكرتك بلك اصدقائك اذلين من املمكن ان يكونوا قريبني منه 

 ريوهات الرش واملوت حتدث مع لك من مه بعيدين عنك . كل اكفة سينا

مبجرد انك  يشءحىت من ختامصت معه تنىس لك  ،اللك فزع اىل هاتفه يتذكر لك اصدقائه    

 تسمع منه لكمة اان خبري . عىل الاقل اكن هذا وحدا من فوائد التكنلوجيا . 

ن الصوت والرهبة دمسة حلد ان تفقد اك ،عىل الرمغ من انين مل امن جيدا  ،مقت ساعهتا فزعا   

نظرت من زجاج النافذة احملطم اثر العاصفة اليت يودلها الانفجار اىل  ،العقل شهيته يف النوم 

يف الشارع اذلي يكتظ ابلناس يف هذا اليوم  ،اكن الانفجار يف وسط السوق  ،ادلخان املتصاعد 

او ابلعرابت اليت تسحب ابليد او  ،اكن الناس ينقلون اجلرىح عىل اكتافهم  ،من الاس بوع 
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خر . " يوم س ئي من اوهل " اخرتق الصوت أ  ال احد ينتظر س يارة اسعاف اليت تت ،يسحهبا امحلار 

ال  ،السوء  ارجل يف امخلسني من معره يرى بالده اليت افىن ش بابه فهيا هبذ ،الزجاج املتكرس 

 هذا الوطن . اكن معري مثان س نوات اعمل هل حلسن احلظ ام لسوئه انين مل اعش فرتة رفاهة يف

هناك من يمتىن رجوعه وهناك من  ،وسقط النظام السابق  ،عندما قامت امرياك ابحتالل العراق 

 وال اعمل اىل اي من الاطراف قد انمتي اان .  ،يس به ليال وهنارا 

العرايق  الصيف ،اكن اجلو يوهما حار جدا  ،نظرت اىل ساعة اكنت الساعة التاسعة والنصف   

ارتديت مقييص و بدآ ت اتفقد  ،وليس من صيف كام يف العراق  ،بدا ابلغزو عىل اراكن السامء 

تذكرت قول هامش " اكرث املهن  ،اكنت النوافذ املطةل عىل الشارع حمطمة لكيا  ،بقية نوافذ املزنل 

ذلات ؟ " ومن رحبا يف هذا الوطن هو النجار و مصلح الزجاج " .. سأ لته يوهما ملا النجار اب

 سوف يصنع التوابيت للموىت " . 

برصاحة مل اشعر يوما حبيب  ،حيب وطنه  يشءاكن رمغ لك  ،يخ نظرة للحياة غريبة اكن ل    

لكن هامش اكن يفكر ابليوم اذلي من املمكن ان  ،ين مل اعش فيه كام اردت ان اعيش للوطن ل  

كنت انتقده عىل هذه الافاكر  ،ء الابرايء وبدما ،جثثنا  يكون الوطن هو الارض اليت بنيت يل

وهذا الرآ ي و واكن ينتقدين عىل عدم احسايس كام يسمهيا هو" الوطنية عىل الرمغ من ذكل اكن 

ويرتك يل مجيع الاس باب  ،من ما اقول  شيئاال ينتقد  ،يضحك عندما آلكمه عن وهجة نظري 

مل يشأ   ،هبذا البدل مبجرد انه ودل فيه  هو ان مصريه معلق ،اليت اطرهحا لكنه متسك بسبب واحد 

كنت اقول يف نفيس ان  ،اكن ممتساك به  ،ان خيرج عىل الرمغ من كرثة الفرص اليت اتيحت هل 

اكن ايخ مطور لنفسه  ،لكنين اكتشفت العكس  ،ايخ هممل يف ذاته ال يريد ان يطور نفسه 

واىل  ،اىل الان  ،ختليت عهنا اىل وطنه وارضه اليت  شيئاويطمح ان يضفي من هذا التطور 

 اان احس انين ال انمتي الهيا ابدا .  ،هذه الساعة املنكوبة اان ال اكن اي مشاعر لتكل الارض 
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كنت قد اوصيته من قبل ان  ،بعد فرتة اتصل يب احد الاصدقاء ليخربين انه وجد يل معال       

اس تجبت لطلبه واخربته  ،قريب  والان لقد وجد يل معال كنادل يف مطعم ،يمت اعتقال ايخ 

عندما مت طرح املوضوع عىل ايم اكن من الطبيعي ان  ،انين سوف اابرش العمل يف ارسع وقت 

 ،" لس نا حباجة اىل املال " .. اكن هذا جواهبا املتوقع لكنين كنت مرصا عىل ان امعل  ،ترفض 

وانين من املمكن  ، اجلامعة ايم اليت اذهب فهيا اىلا ان وقت العمل املسايئ مناسب لل  خصوصو 

يف الهناية ارمتى الراي  ،ايب اكنه موافقا لكن ايم مل تقتنع بسهوةل ابدا  ،ان اوفق بينه وبني ادلراسة 

 مر الواقع ووافقت . لل  

خصوصا اهنم اخربوين ان  ،كنت مرمتيا عىل العمل رميا  ،اليوم الاول يف العمل اكن متعبا   

حصل عىل ان امعل جبهد مضاعف عن البقية ل   اذا عيل ،جهتاد مرتب العمل يعمتد عىل الا

واان السابع . كنا مخسة من الرجال  ،اكن يف املطعم س تة اشخاص يعملون معي  ،مرتب حمرتم 

اما النساء فاكن معلهن اما يف  ،الرجال معلهم بعضهم يف املطبخ والبعض الاخر اندال  ،وفتاتني 

 تنظيف الصحون او يف الطبخ . 

اكن رب العمل الاس تاذ  ،ابرشت يف العمل فور وصويل  ،اكن امجليع مرحب يب يف العمل   

لكن العامل  ،قصري القامة ذو نظرات حادة ومل يكن حيب املزاح يف العمل  ،صاحل ابو همدي 

 هر فقط يف الاايم الاوىل اذا جاء لنا عامل جديد . ظ وان ما يبدو عليه ي  ،اخربوين انه كرمي جدا 

خرى ومن مرحةل ل   ،خرى تنتقل من طاوةل ل   ،معل النادل اكن اش به ابلتيه بني ممرات احلياة   

واللكامت الزائفة  ،وبقناع العمل املطلوب  ،تتنقل اببتسامتك املصطنعة  ،لتجد طلبات من القدر 

هكذا تنتقل ابحلياة بزيف وتعيشها بكذبه وتهنهيا ... قد  ،اليت قد ال تلتقي الا بزيف كام خرجت 

 مناس با .  ةيكون الغموض لهناية قصتك احلياتي
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يتبعرث راكبه  بني حمطاته لياليق اجهل الهنايئ يف  ،كقطار عىل قيد التنقل من مرحةل اىل اخرى   

الامه ابلنس بة احداها و يف لك فرع مهنا اكن هل طلب بس يط او عظمي و مل تكن الطلبات يه 

مل يكن رمغ انفه اي  ،تتقاذفه احلياة بني ازقهتا وطاوالهتا  ، ةقطار ال يأ به حىت بوهجته املتكررل

والهناية ...ال يزال الوقت مبكرا  ،جمرد انه وجد نفسه متنقال بني وهجاته عىل رفات غريه  ، يشء

 يف احلديث عهنا . 

بعيدا عن ما امسعه من طلبات واوامر  ،ري يغرقين ال يزال التفك ،عىل مرآ ى ومسمع الطاوالت   

ال ازال افكر كيف ينهتيي مين ذكل  ،اكن يل عامل داخيل ال يسمع صداه الا امجلاد  ،وتذمرات 

ومىت سوف انتقل اىل طلب اخر وطاوةل  ،احلزن اذلي فرضته طاوةل احلياة اليت اان فهيا الان 

ورمغ ذكل اكنت تطلب  ،ضعه عىل تكل الطاوةل مل يعد يف جعبيت ما ا ،اسهل  يشءاخرى لها 

املزيد ليك تس تزنف يف اطارها اكرب الاعداد من البرش مبفرمهتا لتطعم الالكب السائبة عىل كرايس 

 . ةمسيت بعد فرته من الاش باع كرايس السلط

 ،كام ان الصدق ليس مرادفا للحقيقة  ،ليس مرادفا للقناعة  ،الاش باع ال يعين الاكتفاء      

ويف  ،لتتسامر معها وحيدا ال يشاركك احد  ،عندما تفرش احزانك ارضا يف غرفة من اذلكرايت 

 ،وجلس يفرتشها امامه لريى اجنازاته  ،اجلهة املقابةل من املرآ ة هناكل من سلب منك السعادة 

الكفة  ال ميكن ان يكمتل مزيان احلياة الا بعد ترحج ،طرفان نقيضان يف احلياة البد من وجودهام 

وعىل اش ياء  ،اس تطعت امتالكه  يشءللطرف الثاين طويال .. هنا ميكنك ان تبيك حبرقة عىل ال 

 ،لكن هل ميكن للموت ان يكون مرادفا للخالص  ،مث تبيك حىت تنتظر املوت  ،فقدت منك 

 ؟؟ .  ةاو للهناي

من الانزعاج من  يشءالحظت تغري وجوه العامل اىل  ،اثناء العمل دخلت جموعة من الفتيات   

لكن لهذا ليس من  ،حصيح اهنن اكنوا يتلكمون بصوت ياكد يسمع من هناية الشارع  ،وجودهن 

وافقت دون نقاش او اهامت لغرابة  ،طلب خادل مين ان اذهب الهين اان وارى ما يطلنب  ،شاننا 
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ظت وجود الح ،مث توهجت اىل املطبخ وقدمت ورقة الطلبيات  ،اخذت الطلبات مهنن  ،طلبه 

من الفضول  يشءاكنت يه املسؤوةل عن غسل الصحون يف املطبخ . ب ،ت الشقراء خلفي ايآ  

ويأ تني بشلك  ،واللك يتلكم هبن  ،سأ لهتا ما خطهبن ؟؟ . اخربتين اهنن ذوات مسعة سيئة 

 يت واحدة عىل حدىأ  واندرا ما ت ،لكن ال احد حيرتهمن  ،مس متر اىل هذا املطعم لقربه من اجلامعة 

 ورغ ذكل مل يأ تني مرة مع شاب ابدا ..  ،

ام اكن  ،مل يكن ابلشلك اذلي ميكن احلمك عليه  ،ت اتفحصهن آ  بد ،اثناء انتظاري للطلب   

واالثنني  ،اكنت واحدة مهنن ترتدي احلجاب  ،ذكل بسبب اين ال احب سوء الظن ابلناس 

قد يكوانن  ،ينهيا اخلرضاوتني بع  ،لكن ذات احلجاب اكنت اكرثهن اانقة  ،الاخرتني سافرات 

ك هنا يه  ،نظراهتا احلادة املتفحصة لوجه لك مهنن  ،قة لكهنا اكنت مالمئة لطلهتا صعدسات ال

وهو  ،لكن الناس ال يوجد دليه الا الالكم  ،اذا كن ابلفعل كام يتلكم الناس  ةاو القواد ، ةالقائد

منذ ان اصبحنا اانسا  ، ةالالكم الهدم للسمع ،العنرص الاسايس اذلي يتعدى امهيته امهية الهواء 

هامه البرش  ،اصبح الالكم اساس يا للحرب بني الناس  ،حتمكهم الاعراف اليت ختدش ابلالكم 

 ،اهنا رضورة الوجود الابدي الازيل ابلنس بة للبرش  ،بيهنم  ،يبحثون عن احلرب بش ىت اشاكلها 

بني دس توران  ،يي ما دامت مزروعة بني اضالعنا اهنا ال تنهت  ،ل مىت تنهتيي احلرب ءوالزلت اتسا

أاكت التافهة هتوالان ،والكم الناس اخلادش  ،املرآ ة العورة  ،العريف احلقري اذلي مل يزدان الا ختلفا 

اكن يب جضيج  ،اليت مل تقدم لنا الا ادلمار . عندما قدمت الطلب لهن هبدويئ الاعتيادي 

لكن نرضات العيون اخلرضاء اكنت  ،يقال عهنن وحصته  ل سأ لهن عن تفاصيل جتعلين اطمأ ن ملا

هل من املعقول ان يكون الالكم عن  ،حتثين عىل الانرصاف الرسيع لوجود الكم نسايئ بيهنن 

اان عامل انتظر تغيري الطاوةل ليك العب  ،هذا مل يكن شأ ين  ،شغفن ابصطياده  ،شاب يعجهبن 

 ، اكن ل مسح لها ان تمكل الطلبات عىل مزاهجا القدري مل ،لعبيت مع احلياة عىل الطاوةل القادمة 
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خلقت من آ جل التغيري هذا اكن قراري الاول منذ ان بدآ ت  ، يشءاحاول ان اغري لك 

 اس توعب حرارة احلياة مع صقيع مشاعر البرش . 

**** 

يكن مل  ،ومتضامخ التفكري  ،عدت اىل البيت مهنك القوى  ،بعد انهتاء اليوم الاول يل يف العمل 

وال  ،ال ميكن للسمكة ان تنىس وجود البحر داهما فيه  ،هناكل يف احلياة ما قد يشغكل عهنا 

هكذا  ،ميكهنا الا ان ختتنق شوقا هل عند خروهجا . ارحتت لساعة مث هنضت ليك ابدآ  ابدلراسة 

م السابق اكنت ااثر التنقل يف اليو  ،قررت  ان اجعل اجلدول اليويم يل . يف اليوم التايل صباحا 

دميومة احلياة لذلي يصرب  ،هذا رضوري  ،واحضة عيل مل كن مراتحا كثريا لكنين كنت مقاوما 

 وسوف ندعو هل .  ،حري به ان ينتحر  ،اما اذلي يتعب منذ البداية  ،اكرث 

ع مقابلهتا  ،رويف اليت علمت هبا مؤخرا ظلكهنا تعذرين ل ،كنت منقطعا عن ليىل منذ مدة    

التقينا سلمت عىل الاصدقاء مث انسحبت معها اىل كرايس  ،اكنت تنتظرين  ،تادة هناك الشةل املع 

تلكمنا عن اخر الاخبار ولكمهتا عن معيل اجلديد ويه لكمتين عن اخبارها وحني  ،يف الزاوية 

 اخربهتا عن البنات الثالثة الايت اتني البارحة حضكت عن ما قلته علهين من الكم مث اضافت : 

وليس حىت غشاء الباكرة اذلي  ،يؤخذ من الفتاة  شيئاليس  ،تفعهل  يشءهر اي فارس ليس ان الع 

وهذا فعال ما يفكر به اجملمتع  ،لو اكن العهر كذكل ملا اكن يشمل الرجال  ،ينفض بساعة شهوة 

ات والالكم اذلي تطلقه الفتي ،ان العهر يف التفكري اذلي يلتف به املرء قبل النوم  ،الفاشل ال ن 

 يشءاملدعيات للرشف يف ساعة فيض من العفة اليت حيسسن هبا عىل حني غرية من فتاة بدت ب

ان التفكري ابجلنس  ،تعيشه  يشءالعهر هو  ،او حىت لكوهنا موجودة فعال  ،يه امجل مهنن 

يتك مع اخفاء نظراتك ال لكة لها اسوآ  الف مرة من ان ختربها بن  ،بأ نىث تلتقهيا وتلكمها بلباقة رجل 
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قبل تودده لقلهبا  ،عندما تنظر الفتاة اىل جيب الرجل قبل حبه لها  ،والعكس كذكل  ،اجتاهها 

 ال من صارت عاهرة بالكم قالته اخرى بساعة استرشاف .  ،تكل يه العاهرة 

ملاذا املرآ ة عاهرة وليس الرجل عاهرا ؟ ملاذا لكمة الرشف تتعلق  ،الكهما اكن يف مصمي احلق   

دون الرجل اذلي خيوض احلياة بني بيوت ادلعارة حىت يصل اىل الزواج ببنت خرجت من ابملرآ ة 

 هذا العهر اذلي يودله اجملمتع الفاشل اذلي حيمكه ان فالنة قالت .  ،املسجد 

بدآ ت اتلكم عن  ،حاولت ان ادير دفة احلديث لالكم اكرث لباقة لكوننا مل نلتق منذ مدة   

 ،اثناء الالكم معها رن هاتفي  ،ايخ اليت تصل الينا من هنا وهناك تفاصيل العمل واخر اخبار 

اكن قد  ،اس تأ ذنت ليىل مث مقت اىل جانب منعزل  ،اكنت رمي املتصةل يف وقت عىل غري العادة 

مل يكن مناس با ان انفتح ابلالكم معها يك ال اضيع لهفة الالكم  ،بقي عىل الامتحان ربع ساعة 

يف القسم اجملاور  ،س تكون عندان يف اجلامعة  ةبأ خبار ان امتحاانهتا الفصليلكهنا صدمتين  ،بقطعه 

مل يكن  ،واطبق  ،هل س نلتقي اخريا ؟؟ . ساد الصمت  ،قلت بالكم متقطع : رمي  ،لقسمي 

كنت عىل جعل ان اعرف الاجابة احلادة اليت سوف تقطع شيك  ،الوقت املناسب للسكوت 

لكنين احببت ان اتلقى اجلواب ليال بعد ان جتمتع النجوم عىل  ، بتكل الفتاة الالكرتونية اخريا

من الارق . اس تأ ذنهتا من اجل  يشء ،من الليل  يشءعندما يتجمل الالكم ب ،طاوةل الظالم 

ال اعمل كيف  ،النقصان دامئا لب امجلال  ،الامتحان مث انطلقت الفلف نفيس بفرحيت غري املكمتةل 

كنت اختيلها تضحك بني سطور ادلفرت  ،تحان شغيل الشاغل مل يكن الام  ،اكنت جابيت 

وجدت ليىل امايم تضحك  ،مع ذكل اهنيت الامتحان رسيعا وخرجت من القاعة  ،الامتحاين 

 فقلت لها : ماذا هل جتدينين اكرث جاذبية ؟؟ . 

 اجدك اكرث جنوان من ساعة مضت . ماذا قالت كل لتجعكل هكذا مس تغرقا يف ،_ الك اطالقا 

 بسمتك ؟ 
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 اكرث من املطلوب .  يشء_ ال 

 _ وما هو املطلوب ؟ 

 _ س تعرفينه الحقا .. والان عيل ان اذهب للعمل نراك يف الامتحان القادم . 

 سوف تندم. اىل اللقاء .  ،هكذا اذا ارسارك بعيدة عين  ،_ اهاا 

 

انتظارها اكن كرحةل تسري  ،لكن انتظاره هل طعم شقي يف الشوق املتذوق هل  ،الليل مك هو بعيد   

وتسمع من القدر ما  ،لكنك جتد يف الطريق ما يؤنس كل رحلتك  ،بك اىل بدلة تقصدها مجلالها 

ال ميكنك سوى ان  ،ال ميكن التفريق والاختيار  ،حرية جتمتع عليك  ،يزيد كل شوقك لوهجتك 

ام ان  ،يه فعال الهناية هل  ،لكن الهناية اليت تنتظرها انت  ،تفرتش حياتك يف تكل الرحةل 

ليس هذا اذلي جيب ان  ،نزتاع الفرحة منك .. ايااه وب القدرية قد خبأ ت كل ما يكفي الادلر 

سوف ترتجل من فقاعة  ،عندي موعد مع فتاة الكرتونية سوف احدده الليةل  ،افكر به 

العاملان يف حلظات اخريا سوف يلتقي  ،من عاملها اخلفي اىل عاملي  ،التكنلوجيا اىل ارض الواقع 

مقر سوف يتكرم اخريا  ،مقر سوف يقابل الشمس حبيويته  ،كام الكسوف  ،قصرية همام طالت 

عدايئ  ،لك من فهيا عدايئ للحب  ،بأ ن يعطي وهجه للشمس ويدير ضهره اىل الارض ومن فهيا 

 ذلكل اللقاء . 

**** 

كنت ال ازال قواي ليك  لكين ،عندما وصلت ابلليل كنت قد ارهقت من التنقل يف املطعم   

مل اشأ  ان  ،اتصلت هبا ليك يطمأ ن قليب املعلق ابلقبول  ،اهنيي الغموض مبوعد ال يطول عن ساعة 

اردت ان اس تفرس عن احوالها كذاب ومتهيدا للطلب القايض بيننا  ،يكون بداية الكمنا عن اللقاء 
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ام انتظارا ان اجزم  ، ال اعمل هل اكن عالمة للرىض ،هل س نلتقي ؟؟ عاد الصمت اثنية  ،

ها لعل  ،ان اهنيي لها لعلين بنظرها الرجل الالكرتوين ايضا  ،املوقف واخربها انين قادم بال نقاش 

ذلك مقت خبمت النقاش مس تغال سكوهتا وقلت لها ان تنتظرين  ، ةحملت يل ل قوم خبطوايت القادم

 "حس نا " .  من السكوت : يشءيف مدخل القسم اذلي سوف متتحن هبا . قالت ب

 ،اكن امتحاهنا ابليوم الثاين  ،اردت للحظة ان الغي قراري لكين كنت مصمام ان اراها اخريا   

لكين بدآ ت احترض  ،عىل الرمغ من اين مل يكن يل غرض يف اجلامعة فامتحاين القادم بعد اس بوع 

 يشءم لك كنت احب ان امت ،جيب عيل ان احرضها  ،لذلهاب حبجة انه يوجد حمارضة اضافية 

فعال اصبح احلب يف بالدي جرمية جيب  ،ك نين قاتل يلممل ااثر جرميته  ،بال اي خملفات شك 

 ،وشوق غريب  ،ان تلممل ااثرها من لك اجلوانب وهذا ما فعلته . بدآ ت احترض بلهفة عاشق 

ا ليلهت ،وما ابعد الشمس عن رشقها  ،بفضول يطبق اس نانه عىل عقل مخمور . ما آ طول الليل 

نسهر  ،ر ليك نتسامر جمددا وجه لوجه نتظرفضت ان آلكمها كنت اخزتل لك الالكم اىل اللقاء امل 

اكن ساكت طوال الاشهر  ا اعني الناس يف ساعة نقيض هبا مخنتيل بني ،حتت ضوء الشمس 

ويوم  ،يوم عرفهتا  ،حادثتان اكنتا كفيلتني بأ ن تكون نقطة زمنية يف احلياة  ،العرشة املاضية 

واحد هو القدر  يشءويقاسان ب ،لكهنام جيمتعان مبزيان واحد  ،وش تان ما بني احلادثتني  ،النكسة 

لطاملا اكن يف  ،وجيمع امس اثلث يف جريدة مدامهة  ،قدر جيمع امسني يف خانة طلبات الصداقة  ،

الفها به  واثلث حائر يف مصيبة ،اثنان عاشقان يلفهام الوجد من لك هجاته  ،احلب ثالثة اطراف 

 او لفتهتا به احلرب .  ،احلب 

 

من واجبه ان  ،ان يضع يف احلروف الروح  ،من واجب الاكتب الروايئ ان يصنع احلقيقة     

ماذا لو  ،لكن ماذا لو اكنت هذه قصتك انت  ،يعجب بلك خشص متزقت اطراف قلمه من اجهل 

رحل من اطار روايتك من هو الشخص اذلي سوف ي ،كنت انت البطل اذلي فقد بطولته 
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يف ساعة اكن من املفروض ان  ،اشد ما انت اندم عليه هو اذلي مل تفعهل  ،اخريا ؟؟ . يف احلياة 

الاذن يف الليل تقول ال  ،ال ميكنك ان تتحمل اللوم اذلي تسمعه من اذانك اخر الليل  ،تفعهل 

 وما وآ ملا . اشد اعضائك ل ،اشد معرفة بك  ،ة من اللسان آ  الاذن اشد جر  ،تسمع 

ام لعكل  ،هل س تدون احداث اللقاء  ،هل احرضت القمل والورقة معك  ،ماذا عن حتضريك     

 ،ال ال انت تبالغ كثريا  ،ستسجلها وبعد ذكل تتفنن ادبيا بصياغة لقاء دام مخسا واربعني دقيقة 

لن  ،ك انتظر بقية الاايم اليت س تكشف كل فتات ،كرس خوف  ،هذا اللقاء س يكون عاداي 

هل حان  ،ت من عامل التكنلوجيا فقط . لكن ءس تكون جا ،تكون بعد اليوم الكرتونية ابدا 

انه لقاء اس تزنف لك خش بة يف املرسح  ،الوقت املناسب ان نلتقي سوية خلف الكواليس 

 لكننا مل نشأ  ان نلتقي خوفا من نكون غري مؤهلني لتكل الطاوةل . ،تضحية لنا 

كنت اصطنع  ،يف عقيل عندما كنت يف الس يارة انتظر الوصول اىل اجلامعة  هذا ما اكن يدور   

ال ميكن  ،مل اشأ  ان اكون غريبا عن ما كنت عليه من خلف الهاتف  ،الترصف الاعتيادي 

دارت  ،لصويت ان يكون خمتلفا عن خشص س تقابهل اليوم . شالك وصوات هكذا اخريا سيمت مجعنا 

وخوف من اجملهول .. اذلي لن يكون جمهوال  ،ن بشغف من احلب الارض لتوصلين اىل هذا املاك

 بعد اليوم . 

 ،ذهبت اىل اكفترياي هادئة ومغلقة  ،قبل موعد اللقاء بساعة  ،وصلت اىل اجلامعة مبكرا   

انتظر هاتفها . عندما رن هاتفي  ،وبعد ذكل جلست انتظر قدوهما  ،وجحزت طاوةل لشخصني 

 ك لقد تأ خرت . اجبت برسعة : اان انتظر 

 رد صوهتا املرجتف : لقد وصلت هل س تأ يت ايل ام ..؟ 

 ذهبت الهيا مبارشة ... والتقينا .  ،قبل ان تمكل قلت لها اان يف طريقي اليك 
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 ،اىل اللحظة اليت تلتقي هبا هناك ساعتني زمنيتني  ،ما بني اللحظة اليت تشاهد فهيا صورهتا   

وساعة حتسب الزمن اذلي  ،يقطعها العقل شغفا وانهبارا  ساعة حتسب كل ابعاد الزمن اليت

اكن بيهنن س تة اودية ضاع فهيا العمر  ،اكن بني الساعتني هذه س تة اشهر  ،ينقيض بعد الانهبار 

 ،الزمن وقت اللقاء اكن يشهق ثوانيه بغصة  ،ساعات تندم انك مل تطلب اللقاء منذ البداية  ،

اكن اذلي اصطحهبا منه اىل املاكن اذلي سوف جنلس فيه ل قول بني امل ،الساعة مل تكن بأ نصاف 

شوقا ويسحب  يتباطأ  لكهنا اكنت مئة ميل  ،ما حفظته البارحة مسافة ال تتعدى كوهنا املئة مرت 

كنت منهبرا مل اقل منذ ادلقائق الاوىل حىت  ،خمتلف  يشءحني جلس نا اكن لك  ،ارجلنا اليه 

 كيف حاكل ؟  هذه اللحظة غري : مرحبا اي رمي

 _ خبري امحلد هلل . 

لها ان تدفن لك كيف  ،حبياهئا املدفون خلف وجنتهيا ادلمويتني  ،بصوهتا العاري من التكنلوجيا  

 هره لكمتني وسكتة وخفضة للعني . ظ ما يفنت هبا مث ت 

 ،ليوم نسيته ا حفظته البارحة مل يكن الا هباء لك الالكم اذلي ،لقاء اكن خلف كواليس احلياة   

لكنين كنت اقرب  ،خوفا منه او خوفا من فقدانه  ،لك حساابيت اليت وضعت ترقبا منه او هل 

 ،طاوةل لشخصني  ،كنت عىل مشارف الفتنة هبا . يف الاكفترياي اليت جلس نا هبا  ،للسقوط هنا 

غري احلب اذلي فرش اوردته عىل الطاوةل  يشءال  ،ليس للقدر فهيا كريس ليجلس عليه 

اكن اذلهول هو س يد  ،واحلب هو من امسك بيدينا ليدعو لنا  ،واان جالس جبانهبا  ،س تديرة امل 

 مل اكن املس يطر عىل املوقف .  رمغ انين كنت الطرف اذلكري ،اللقاء 

 ،لكن مل يكن ذكل هو اذلي يس تحوذ عيل  ،عىل الرمغ من اهنا امتكل جانب امجلال والاانقة   

ال ميكن لرجل اعزتل غض البرص ان يسكر ابمجلال بعد ذكل .  ، وليس ذكل اذلي سلبين عقيل

مل يكن رداهئا الازرق ما  ، يشءمبوس يقى جاز خترج من الال ،اكن ذهويل هبا مصتا صاخبا 



[53] 
 

وكنت  ،مل اشأ  ان تتلكم فتخلع ما يهبرين  ،لكن مصهتا اذلي ارتدته جعلها اشهيى مرارا  ،جيذبين 

مصت اكن يفرض نفسه عىل لك خطيب  ،عقيل منذ اول لقاء هر ما قد يهنيي عيل ظ اخاف ان ت 

اكن مصهتا ال يقاس الا بأ وزان  ،ال ميكن قياسه الا بدرجات احلرارة  ،ابملنرب . كام هو الربد 

بنغمة من حبر السكوت عىل تقاطيع من حروف حيركها جضيج ويسكهنا احلياء . كام يف  ،الالكم 

اكن مصهتا هو  ،سبب لغياب الضوء  ،حمري بوجوده  لكنه ،الظالم ال ميكن دراس ته اصال 

ال ميكن الا ان يس بق  ،رسعة الصوت ورسعة الصمت  ،السبب القاتل بغياب احلروف 

الصمت هيبة مفا الالكم الا ان خيلع املرء افاكره ليطرح هبا يف الطاوةل ومل تكن لتسمح ان ختلع 

 قيقي يف احلياة لكون املوعد هو الاول . حياء  من الس تارة اليت حتجبنا عن املرسح احل  شيئا

 ،اكن يب شوق ان امسكها  ،لن اابلغ اذا قلت انين كنت جالسا اتأ ملها  ،مل نتلكم الا قليال   

لكهنا اكنت خطوة خاطئة . كنت اترك  ،كنت امتىن ان املسها ل طفئ عن نفيس انر الفضول 

 ش ياء اىل اللقاء الثاين . الكثري من الا

**** 
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و .. يأخذ الراقص األبرع مكانك . جما تتعثر في رقصة التانعند
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ترفض ان  ،حرى من املس تحيل ان ترىم عىل الورق او ابل   ،يب مجل من الصعب صياغهتا     

 ،قد يظن البعض انين اكتب جمنون  ،لكن وجودها مؤذي جدا  ،تزنل من مس توايت اخليال 

فليس من امجليل  ،اذلي سنتلكم عنه فامي بعد  ،ص عندما كنت ارسد هذه القصة يف عريين اخلا

كنت  ،كنت عندما اكتب ال امسع من يتلكم من حويل  ،ان نستبق احداث تعمتد عىل الانتظار 

عندما ارتبكت من حوادث اللقاء كنت مكن  ،ك نه نوع من اجلنون  ،انفصل متاما عن العامل 

 ومه معذورون .  ،ين غلهبم اجلنون ذلكل كنت من اذل ،اصيب ابلرصع بلحظة من الانفعال 

اكن ال بد من ان يكتب السيناريو القادم مبا يامتىش مع  ،يف ما جرى هناكل خلف الكواليس   

ال بد من وجود فصل يمتم مبا ميليه عليه مضري احلياة اذلي لن حيرم قصة  ،لقاء العمر اذلي حصل 

 كهذه من الاكامتل . ولن يفعل . 

اذلي يمتم لك هذه الساعات املقطوعة  يشءوذكل العامل اكتشفت يف نفيس ال ،بعد تكل احلياة   

اين كنت اعرتف بني اجلوارح رسا بال  ،اليت اردهتا  يتيل فرحبساعة فلكية تمتم ع ،شغفا وحبا 

لكن ال يزال الوقت مبكرا عىل  ،بوح خاريج ل ي احد انين فعال سقطت اخريا يف حهبا 

لقاء كنت قد بنيت عليه حبا واعرتافا .  ،ايل تتعلق حاليا ابللقاء القادم مآ  اكنت  ،الاعرتاف لها 

 ركنان اساس يان يف بناء املس تقبل معها .

قد  ،وال تسأ لين مل كنت احدق فهيا لك تكل املدة  ،كنت اكمت شويق ليك ال نتلكم عن اللقاء     

بعد ان  ، اىل اليوم الثاين ذلكل بقيت صامتا مذهوال ،تسقط موهبيت المتثيلية يف تكل الساعة 

 لكهنا قالت " سوف احدده اان " .  ،اخذت مهنا وعدا عىل موعد اخر 

اكن عىل الراقص هنا ان يربع اكرث فاملوس يقى بدآ ت  ،وبدآ  العرص اجلديد  ،انقىض اجملهول    

يل مرسح مي  ،اكن املرسح الازرق يتالىش ليسكن اىل مرسح بلون مغاير  ،تتسارع اكرث فاكرث 
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وخيفيه  ،والغموض اذلي حتمهل يه  ،هرها الواقع ظ وي احلقيقة اليت اخفهيا اان  ،اىل لون احلقيقة 

ماذا لو مل اكن الراقص  ،احلب الامعى اىل ذكل الوقت . ماذا لو مل اجعهبا ؟؟ ذكل وارد جدا 

 ،ا جدا الراقص اذلي سقطت هويته بني الاحنناء السابق فلقد اكن احنناء  صعب ،اذلي توقعته 

ليك يتس ىن يل الوقت ابن افرش فرحيت ملرة  ،كنت ادفع الرغبة يف الاكتشاف اىل وقت ابعد 

 واحده قبل ان يرسقها غرميي من خلف املرآ ة . 

**** 

ببداية الفصل اجلديد ينقلين القدر اذلي خيط سيناريو الاحداث من مرسيح اىل مرسح     

عب مواهجة للحرب ، هكذا ليحدث الانكسار اكرث كثافة ابحلب اطول موجة يف اللهفة واص

الضويئ بعامل مظمل اواهجه ببصيص من احلب ، من فتحة اظن اهنا املهرب الاخري ، امجلهور يف 

هذا املرسح خمتلفون ، ياكد يكون مرسيح اجلديد اشد غضبا من احلب ، ال يزالون يعتقدون 

لصوارخي ، كيف هلم ان يبنوا ديكورا ان الوقت ال يناسب ، كيف لقلبني ان يلتقيا بني امطار ا

عىل انقاض احلطام ليكون عش احلب هبذا العامل ، جرمية العاشق يف نظرمه اشد حرمة من جرمية 

احلرب ، ال يوجد حب لكها حروب مليئة ابجلرامئ ، لكهنم اىل الان صامتون ، يرحبون يب 

يف اشهره الاوىل قبل ان تنفخ فيه  كبداية ليشهدوا اجلرمية املدبرة اماهمم ليحاولوا اهجاض احلب

الروح ، حبكة احلب جيب ان تكون اشدها دموية ال ميكن لقصة تبدآ  بتسجيل دخول الا ان 

قاتل من اجهل ، اعمل انه يس تحق ، شهيد يف سبيل أ  من اخلروج بال عودة ، لكين س يشءتنهتيي ب

قصيدة اخرية ، اهنا فرصة واحده  للوطن بل يرمتي لسانه يف ء  ب ال يلفظ من لكامته الاخرية ندااحل

ال ميكن ان يعاد احلب يف حياة اخرى ، اذا مل انترص ال يليق يب ان اعتيل مرسحا بعد الان ال 

ميكنين ان اجابه امجلهور يف قصيت وال ميكنين ان ارقص اثنية اذا خرست ، رقصة احلياة تنهتيي اما 

، ال يوجد جتربة يف احلياة لكها فرصة  بقبةل او تنهتيي بكرس قدميك لتحرمك الرقص اىل الابد

ة ، وبعضنا يس تنشق س يجار من الامل حيرقه بعضنا بأ ول  يشءواحده تتوزع تلقائيا  عىل الناس ب



[57] 
 

الامل حد الاختناق ليعيش فرصته بنفس واحد وخيمت حياته بتسجيل خروج ، وبعضنا حيرق 

ة جتري عىل رقبته اىل ان خيرج بذكل الامل فال ميكنه ان يس متر ، ليس لوقت طويل فيرتك احليا

 مهنا .  

**** 

كنت قد وصلت من العمل قبلها  ،كنت ممددا عىل فرايش افكر هبا  ،يف الليل اتصلت يب  

رددت مباعدا الصوت  ،بنصف ساعه وال ازال متعبا منه لكن ال ميكنين ان ارفض لها ماكملة 

 .. املتعب واستبدلته بصوت اكرث راحة واس تجامما : آ ش تقت كل 

 ردت بصوت امحر يشوبه احلياء : هبذه الرسعة ؟؟ كيف حاكل ؟ 

 وانت ؟  ،_ بأ حسن ما ميكنين ان اكون 

 يبدو انين مل اجعبك .  ،وجدتك قد انقطعت عين فاتصلت بك  ،_ خبري 

 _ مل تعجبيين بل كنت مهبرة جدا . الواقع جيمكل كثريا . 

اكنت املاكملة  ،ادخل هكذا لكنين فعلت ال ميكن ان  ،هذا استباحة شامةل  ،حلظة مصت  

لكنين مل  ،ارادت مين الاعرتاف  ،واكنت ترد بصوهتا اخلجول  ،كنت هامئا هبا  ،خمتلفة جدا 

ولك  ،قول لها بلك احرف اردت ان اهنض امام املقاعد ل   ،ال اعرتف خلف التكنلوجيا  ،افعل 

اردت ان اقول لها احبك بعد  ،ر وامجلهو  ،ة اردت ان اشهد خشب املرسح ءسقطة ولك احننا

 بوجه واحد هو وجه احلقيقة .  ،بال خوف من احلرب  ، يشءشهادة امجليع بال عتب من 

او ان ترصخ هبا لك احشائك قبل صوتك .. ال تفعلها . اذا كنت  ،اذا مل خترج بلك اعامقك   

ال  ،تباها هبا امام الناس ال تفعلها . ان كنت تريد ان ت  ،تفعلها من اجل رسير او نشوة او نزوة 

وليس من  ، يشءوفوق لك  ، يشءبرمغ لك  ،بال مقدمات  ،تفعلها . ان مل خترج منفجرة منك 
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بأ ي صيغة او  ،بال تفكري كيف تقولها  ،ان مل خترج بال طلب و بال تلميح او عناء  ، يشءاجل 

ا . ال جتعل ذكل احلب ذلاتك ال تفعله ،واهيا ال تليق  ،اي اللكامت اليت تليق هبا  ،اي تعبري 

رض ابحثا ب من احلب الابهل اذلي يطوف ابل  ءالعامل يتثا ،جيرك اىل اعرتاف لست مس تعدا هل 

العامل سأ م منمك ومن  ،ال تضف نفسك فردا اىل هذه اجملموعة  ،عن رسير ابيض يف ليل اسود 

س تفعلها بال  ،س تفعلها تلقائيا  ،عندما حيني وقهتا  ،. انتظرها  ةومشألكمك التافه ،عشقمك املصطنع 

 او متوت يه بداخكل .  ،اما ان متوت هبا  ،س تكون جديرا هبا  ،رشوط 

 ،بعد موج من اخلجل اذلي اجتاهحا  ،ادرت دفة الالكم  ، ةبعد مصتنا اذلي دام ثواين معدود  

مث  ،خر حىت وقت متأ   ،بدآ ان نتحدث هبا  ،امور اعتيادية  ،وآ خر من الغزل اذلي اجتاحين 

" مىت لقائنا القادم اي رمي " الصمت مرة اخرى  ،خمتت احلديث ابلعودة اىل املنعطف الاول 

وبعد ذكل سوف احدد  ،" اتركين ادرس هذه الاايم  ،لكن كنت مرصا ان جتيب هذه املرة 

 موعدا اخر " . 

د ذكل اس تلقيت بع ،اكلعادة اكن عن اللقاء املرتقب  ،اغلقت الهاتف بعد ساعتني من الالكم  

مسلام نفيس اىل النوم واىل حمل امتىن ان تكون يه فيه . يف الواقع ليس من السهل علينا ان خنتار 

يف الواقع هو العقل الباطن  ،ليس حصيحا هو ان ما تفكر فيه سوف حتمل به  ،احلمل يف النوم 

ال ياكد يفرحك  ، امسيه العقل الظامل احياان ،اذلي يعطيك ادلرب اذلي ستنطلق اليه روحك 

لكنه مل  ،يومك الا ووجدته يأ تيك يف العامل الرويح  الاخر ليوقظ فيك مفاجئة احلياة اخلرى 

 يفعل يف ذكل اليوم .

كيف يه احلياة  ،يف اكرث من صيغة واكرث من حاةل هناك سؤال قد يس تفحل مكره وطلبه    

 عندمك ؟؟ 
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ال  ،اكتب يريد ان يسقي روايته من جوع الشعب ان احلياة يف بغداد مناس بة اىل ابعد حد ل    

اية يف روان تنام ال ،بل عىل خصر وبرد  ،ميكن للاكتب ان تس تلقي روايته عىل فراش من حرير 

اكن للك رواية  ،اما يف موطين  ،ان تش تعل مبحرقة حقيقية او مزيفه  ، ةالطرقات والازقة اخلاوي

للك رواية مسفونية خاصة من عزف  ،ة شعوب من معاان ،ساقية من ادلم الاصيل ال الزيف 

ااي حروفها املزينة بشئ من اشالء القتىل ظش ،اايها من املفخخات والانفجارات ظش ،القنابل 

وبالغهتا من الاس ئةل  ،من رؤوس الارسى اليت جتر  ةيئ اهنلها حدودها الال ،عىل الرصيف 

 واللك صامت .  ،بدله من مأ يس  وانتشارها ابن اللك يعمل ما يف ،التافهة اليت تطرح 

وال ميكن الرؤية  ،ال ميكن الرشح بال رؤيه  ،ايهل من سؤال اس تفزازي  ،كيف يه احلياة عندان 

ال تعمل من دور الاعالم والصحف اليت مل اطالعها حبيايت غري جانب  ،بال مأ يس وامل وفقدان 

وك نك حني  ،املناشدة  ،ال تعمل  هو الاستناكر .. من ماذا تستنكر ،واحد يتسلط الضوء عليه 

لكن هذا الرضب من اجلنون اكن ميارس يف  ،تطلب من احد ان يتوقف عن رضبك قد يتوقف 

منذ مىت اكنت احلقوق تطلب؟؟ . ال  ،الاعالن بشلك تس تحي منه اجلرائد ذال من قائليه 

يف بدل ال  السرتداد حق من حقوقك بكونك مواطنا ةكنك ان تستنفر لك طاقاتك الش بابيمي 

ة طقنردده بني الن ،عليك فقط ان تس تفز املقابل بسؤاكل كيف احلال عندمك  ،مواطن فيه 

 ةلك ماكن هل جائزة شهري ،لك ماكن هل وضع خاص به  ،بني احملافظة والاخرى  ،والاخرى 

ن مل يعد للجنو ،لكن بطريقة اخرى ال تشابه جارته  ،بعدد القتىل اليت يصدرها لبقاع املقابر 

بل جيب ان تبين مستشفى للعاقل اذلي مل جين ومل يسأ ل حبياته سؤال ..  ،مستشفى غري احلياة 

 كيف الوضع عندمك .    

ال  ،ال امكل الرد ابدا عدا : "خبري  ،يف الصباح اتصل يب ابن خاليت لريدد عيل هذا السؤال 

من اين  ،ل هذا السؤال جديد ننتظر الاخبار " انهتيى . هذا الرد اذلي ميارسه لك الناس حو 

ال احد هنا يطالع الاخبار غري املتقدمني يف العمر اذلين افنوا حياهتم يف هذا البدل  ،يأ تيك اجلديد 
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اكن قد بدآ  ابلعمل يف رشكة  ،تلكمنا مبواضيع عامة هاربني من الامل اململ  ،وينظروا اىل خرابه 

ت اليت هترب النفط وتقوم برسقته و مك للنفط يف البرصة مبرتب جيد و وبدآ  خيربين عن الصفقا

اهنيى الكمه مث ذهب طالبا مين ان ازوده ابخر  ،من الاموال نس تخرهجا من هذه الارض 

 وانه يف بعد اايم سوف يأ يت اىل بغداد لريى ايم ويرى وضعها ووضع احملايم .  ،الاخبار 

مل انين صاحب العكنت قد اتفقت مع  ،حرضت فطوري املعتاد  ،بعد ان اغلقت الهاتف   

بدآ  ابلعمل وس يكون الليل لدلراسة الن امتحاانيت بدآ ت .اهنيت سوف احرض هل يف الصباح ل  

 وسلمت عىل اي مث خرجت قاصدا العمل . ،الفطور برسعة 

فعملنا  ،اكن يوما هادئا منذ بدايته  ،عدت اىل املاكن اذلي اتنقل فيه بني اضالع احلياة       

وذات العينني  ،بعض الزابئن الصباحيني  ،دلرايس لقربنا من بعض اجلامعات يعمتد عىل املومس ا

 ،ين اذلي يقدم طلباهتم ووهجيي ل   هريظ لكرثة تعودها عىل م  ،اخلرضاوتني .. لوحدها هذه املرة 

مع ذكل  ،لكن غرابة الوحدة يف وهجها  ،وجدهتا هادئة كعادهتا  ،اصبحت تعرف حىت امسي 

رفعت رآ سها من هاتفها  ،بتسامة الصباح ت اب" قهوة اكلعادة ؟؟" نطق ،هبا عمل طلتقدمت الهيا ل  

 اريد عصري لميون ".  ،" الك  ،متأ مةل وهجيي بعقل شارد يف ماكن مغاير للواقع  

ال يكنين ان اترجل  ، يشءوحالهتا اليت تبدو متدهورة بعض ال ،رمغ غرابة املوقف ابلنس بة يل   

وال خيصين ما متر به همام اكن . دخلت اىل مطعم مقدما  ،ى اندل مفا اان سو  ،من اطار معيل 

اراها  ،نطقت رغد العامةل معنا " ماهبا حبيبتك  ،وحضاكت العاملني متلؤه  ،طلهبا اىل املطبخ 

مزنجعة اليوم ووحيدة " اطلقت حضكهتا وابتسمت اان ايضا وقلت " منذ مىت يه حبيبيت اي رغد 

 ام انك بدآ ت تغارين " . 
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واظن اهنا وقعت يف غرامك  ،_ اغار ؟؟ اداهما هللا نفقة للمطعم فهيي اكرث الزابئن حضورا 

ذا انقضت االانىث تعطي فرصة ف ،اظن ان عليك املبادرة رمق الهاتف رسيعا  ،حىت امسك 

 فرصتك فلن تعوض . 

 _ اخىش ان تكوين جادة يف الكمك . 

 لتفت يل اذا رفضتك . _ اان كذكل لكن ال ت 

 كنا مجيعا مث نطق املدير اذلي اكن يقف خلفنا بصوهتا اخلشن : حض 

 واذا رفضتك ومل تأ ت بعد ذكل سأ قوم بطردك .  ،تقدم خبطوتك لها  ،_ نعم 

مث وضع حسني ورقة فهيا رمقي عىل  ،هجز العصري  ،حضكنا مجيعا مث انتهبت الهيا تنظر الينا  

 ع . الصحن : تنقصها وردة لتكون ابسلوب فرنيس رائ

 _ حس نا ليس اليوم لننتظر اللقاء القادم . 

قدمت طليب  ،آ زلت الورقة واللك ينظر ايل واان اقدم لها طلهبا ك نين اقدم لها خامت الزواج 

 فنطقت : قل يل اي فارس هل يسمح لمك التلكم مع الزابئن ؟  ،مبتسام اكلعادة 

 _ عىل قدر احلاجة فقط . 

 اليوم عىل الطاوةل هل تس تطيع مشاركيت  ،_ حس نا 

 حضكت من نظريت املس تغربة واضافت  

ال ختف لن اصارحك حبيب اان فقط اشعر ابمللل لكون صديقايت يف تركيا واان وحيدة منذ _

 اس بوع . 

 _ ال اظن ان املدير سريفض .  
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ذلكل  ،لكن عىل الالكم ان يبقى رسا  ،_ اذا اجلس واان سوف آلكم املدير ان حصل طارئ ما 

 ك انت ال فتاة من الاليت يف اجلامعة او حىت يف املطعم . اخرتت

 _ مل افهم .. اان؟؟ 

اظهنا صفات مثالية لشخص ن املمكن ان  ،غريب ال يعرف حىت امسي  ،_ اقصد ذكرا ال انىث 

 يعرف عنك بعض التفاصيل الثقيةل عىل القلب . 

شاهدت ان  ،ن وهجيي مقابل املطعم اك ،جلست مقابلها جاعال الطاوةل حاجزا بيننا الس متع لها    

 سوف تطرد .  ابال شارةاملدير يضحك ويقول 

ت تتلكم هبدوء كنت اشاهده من بعيد عندما اكنت آ  مث بد ،لقت هاتفها ووضعته من يدها اغ  

 ،هرت وحيدة ظ ليوم عندما غابت اس بوعا اكمال والقد كنت منتهبا  ،ترافق صديقاهتا اىل هنا 

اكنت مالحمها من قريب بعد  ،مع تنورة سوداء  ،مناسقا لعينهيا وسرتهتا  بشالها الاخرض الغامق

مل تكن  ،ثالثينية  ،ك هنا سابقة لعمرها  ،اقرب اىل الكرب  ،تأ مل بال خوف او حياء  كلك مرة 

لكن عنايهتا بنفسها ووقارها بصمهتا وهدوهئا اكن  ،تويح اىل اهنا طالبة جامعة ال تزال تدرس 

ليست من الفتيات الطائشات الايت يبحنث عن زوج يأ مر ملا  ،هال ذلكل العمر يضع خشصيهتا ا

لشخص  ،احلرية الاساس ية هنا ما اذلي تريد قوهل  ،تبقى من العمر فقط يك ال يقال عهنا عانس 

او ان  ،ال جيب عيل ان اتدخل  ،ع فقط لن اهمت سأ س مت ،غريب ال ميكنه ان يبوح حسب ظهنا 

لكنين جلست . يف لك حديهثا اكنت تسأ ل عين وعن  ،كن هيمين كثريا ابل حرى مل ي ،اسأ ل 

 ،مل اان امعل  ،دراس يت  ،ك هنا تلتف حول ما تريد قوهل برصاحة . معري  ،حيايت ببعض امللل 

اخريا  ، وعن صةل قرابهتا ببقية الشةل ،سالهتا عن قسمها اجلامعي  ،وهذه الاحاديث العادية 

 ،لكهنا ك منا تعمل اذلي مسعته  ،هر ما مسعته ظ ا ان ااحلذر متحاش ي   من يشءسأ لهتا عن معلها ب

قريب من  ،ك هنا مسعت نفس الالكم اذلي قيل يل . نطقت اببتسامة : معيل يف صالون جتميل 
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حبجة ان  ،زويج ارص عىل ان اترك دراس يت  ،كنت مزتوجة سابقا  ،يف الواقع اان املكه  ،بييت 

وافقت عىل طلبه وتركت دراسة  ،جيب علهيا سوى ان تتعمل الطبخ  ماكن املرآ ة يف بيهتا وال

مث طلقين بعد وفاة وادلي  ،لكن زوايج به مل يدم سوى س تة اشهر  ،اجلامعة منذ الس نة الاوىل 

طلبت الطالق ابرصار غري مس بوق  ،واكن سبب وفاة وادلي هو جشار حصل بيهنام  ،بشهرين 

لكن اخويت  ،ومقنا بتقس مي املرياث حسب الرشع بال ظمل بعد ذكل عدت اىل اخويت  ،ومت ذكل 

انهتيى الامر خبيارين اما ان اعود اىل  ،قرروا ان يعيدوين اىل زويج و لكين رفضت لك شدة 

ومعىن هذا  ،فاان كام تعمل مطلقة وال احد س يزتوهجا  ،زويج او لن اجد احدا يتحمل مصاريفي 

ذلكل بدآ ت امعل مع  ،فكري احلايل كام تعمل املطلقة عورة هذا هو الت ،انين سأ بقى عاةل عىل اهيل 

الوين اخلاص . يف جارة لنا يف صالوهنا اىل ان مجعت ما يكفيين اضافة اىل ما ورثته وفتحت ص

ت ارساء وقدمت يل عصري لميون وقالت : هدية من املدير من اجل جلس تمك ءهذه االثناء جا

 اعطهل عن معل همم اخربي املدير انين لن اطيل احلديث هذه . فقالت الفتاة : ارجو ان ال اكون 

_ ال ختايف عىل العكس املدير فرح بوجودك ادلامئ عندان . انرصفت ارساء مث عدان اىل حديثنا 

 فسأ لهتا :

 _ امل تزتويج بعد ذكل ؟ آ و تفكري ابلزواج عىل الاقل ؟ 

حيايت  ،يل بييت اخلاص  ،ومعيل  ،دراس يت وشهاديت  ،اان الان حرة  ،مل قد افعل ذكل  ،_ ال 

 لست حباجة الان اىل زوج ينكد ما ابنيه حبجة ان ماكين املطبخ .  ،لكها مليك 

 انت ماكحفة .  ،_ هذا جيد 

 _ ماكحفة ولست عاهرة اي فارس . 

 مل اعتقد ان تقول هذه امجلةل . اضافت : ،ذهلت لقوة رصاحهتا 
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صدقين اعمل حىت من  ،فتاتني اللتان تأ تيان معي وعن ال  ،_ اعمل ما مسعته انت وغريك عين 

ال ميكن ان ينتقل الانسان يف حياته عىل مزاج  ،ولست هممتة  ،اطلق هذه الاشاعة عين 

او  ،لو كنت كذكل لكنت عىل الاقل تزوجت  ،اان ال افتح قليب عن طريق خفذي  ،الاخرين 

اشهرت انين  ،ن الايت عرفن بعميل لكن فتاة م ،اخفيت همنيت عىل الناس واخرتعت همنة ابعد 

ال اعمل كيف اتت تكل الفكرة عىل  ،ادير بيت دعارة وانين اعيل نفيس والفتاتني منه مببلغ حمرتم 

اان لست حاكام  ،لكن هذا ليس معيل  ،وال اعمل ان اكنت تدير يه بيوت لدلعارة ام ال  ،ابلها 

هل تعمل ان احدى الفتاتني  ،اعامهلم ترضين حىت ولو اكن الكهمم و  ،قايض الناس عىل اعامهلم ل  

ومل هيمت  ،عىل الرمغ من ان خطيهبا مسع كام مسعت انت لكنه مل يكرتث  ،س تزتوج الشهر املقبل 

 نفسه .  يشءارى انك فعلت ال ،

واحلقيقة اننا فرحون  ،اان جمرد عامل يف مطعم تراتدونه انمت  ،ال عنك او عهنن و_ لست مسؤ 

 الالكم يبقى الكما .  ،وال ضري فيه ابدا  ،بوجودمك ادلامئ 

لكين مل  ،بوهحا خفف عهنا  ،سعيدة مبا قالته  ،اكنت سعيدة مبا قلته  ،ابتسمت بشدة هذه املرة  

اسالها عن امسها لتبقى الغريبة اليت جيمعين هبا العمل وحده يه كزبونة واان كناقل طلب من احلياة 

 ،ل بقى طول العمر اذكرها عىل اهنا فتاة املطعم  ،اىل الابد  لريمتي الرس بني الطاوالت فميوت ،

وهكذا نلعب لعبة التعارف  ،هكذا يرتسم الرس بيننا  ،ليست فالنة  ،لقب فقط ال امس فيه

 يبقى اجلوهر فهيا حكام فاصال يف الالكم .  ،بال تفاصيل عن العنوان  ،القدري 

ال  ،ال احد يتطرق خلصوصيات الاخر  ،احلياة الكم عام دار حول  ،تلكمنا لساعة تقريبا    

 ،االتصال الرويح بيننا اكن هو الرابط الاسايس يف اجللسة  ،نريد ان نفسد غربتنا عن بعضنا 

لكن تعرف ما  ،ال تعرف عنه ما يناديه به الناس  ،املعرفة اليت ال تبىن عىل مسميات او عناوين 

ما يبوحه برغبته  ،وما يتفق به معك او خيتلف به  ،ب ومبا ينطق به للغري ،يفكر به امام الناس 

 ال يس متكن البوح بغريها .  ،الرغبة وحدها تريد البوح  ،اىل الهواء املصاحب لغربة ولقاء ال يتكرر 
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وانطلقت اىل احملاسب دفعت حساهبا مث تلكمت مع املدير اعتذارا عن تأ خريي  ،آ نهتيى الكمنا  

املهم بعد انهتايئ من  ،اعمل ماذا تلكموا . لكنه اكن واحضا اهنا تعتذر ال  ،واشغايل هبا دون معيل 

بذنب اقرتفه  ،يبوح املذنب بالكمه اىل القس او الاب  ،اجللسة الاعرتافية كام يف الكنائس 

اقىس ما ميكن ان يواهجه  ،وجود اذلنب داخل القلب دون طلب للمغفرة  ،ليغفر هل الرب 

 ، يشءيتحدث بال حياء عن لك  ،ا الضمري هو انسان اخر بداخلنا ك من ،الضمري ليس الانسان 

او باكء داخيل تمتىن  ،او حمل  ،او مرض  ،خيرج عىل شلك بوح  ،يواجه صعوبة يف السكوت 

قد يبوح  ،قد يعيش بعدان مبا يبوح به  ،قد ميوت قبلنا مبدة  ،لو انه يس تحيل اىل دموع واقعية 

ان كتبت بال وعي واكن انساان اخر كتب عنك ما امليته . لكن هل حدث سابقا  ،بشلك كتابة 

الا ميكنين ان ابوح  ،اليس هللا يريد منا العمل الصاحل ايضا  ،ملاذا القس يس متع ذلنوبنا فقط 

آ ال يراقبين  ،حىت اابؤان لك اهامتهمم هو ان هللا يراقبك ان فعلت السيئة  ،بعمل صاحل فعلته هل 

 وقت احلس نة ؟؟ . 

لكنين وجدت اللك  ،رى ما عيل من اعامل ذهبت ل   ،قها ي انرصفت يه يف طر عد ان ب  

هذا  ،ال ميكنك ان تقول اهنا ليست كذكل  ،ينتظرين ل خربمه عن جلس يت الغرامية كام يظنون 

ليس يل الا ان اعود اىل الكذب لكن بقصة جيدة ال متسها  ،خمالف لقواعد اللعبة اليت اتفقنا علهيا 

ما امسها ما معلها  ،حب مع عامل مطعم . " جلسة تعارف " هذا لك ما يف الامر  ابي مسعة

قصيت : لن نطق ادلير بعد ان اهنيت الكيم معهم ب ،اذا اكن هناك مرة قادمة  ،عىل املرة القادمة 

نه سوف ك ان تتعمل بعض الفنون من خادل ل  ننا حنتاجك يف املطبخ عليتكون هناك مرة قادمة ل  

 مل هنا لرضورة هل . يرتك الع

كنت قد اكتسبهتا من ايم اايم  ،اكنت يل خربة بس يطة يف الطبخ  ،ت اابرش معيل آ  هكذا بد

 ومل متانع ان تعلمين بعد النكسة .  ،السالم البييت البس يط 
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الوقت اذلي مهنا تبدآ  حياهتم ابلتغري اىل  ،النكسة يه مؤقت العائةل  ،بعد النكسة مثانية اشهر    

او ان  ،لكهنم قد يفقدون البقية غدا  ،مل يفقدوا اىل اليوم سوى واحد فقط  ، يعهدوه مل يشء

ال  ،اكنت مليئة ابلبيوت الفاقدة  ،املذهل ان املنطقة اليت كنا نسكن فهيا  ،هيربوا اىل اجملهول 

ذلكل  ،خيلو شارع من بيتني او ثالث عىل الاقل اذا مل يكن قد فقد عىل الاقل واحدا من ابنائه 

 ،اكن من الطبيعي ان يكرس فهيا ابب يف منتصف الليل ليسحب احد املوجودين اىل اجملهول 

ال مفاجئة فيه  ،هذا طبيعي يشاهده الناس هنا عىل انه مشهد من املشاهد الاس بوعية يف املاكن 

 ،هنا . ذلكل اكن للك عائةل نكس هتا جيمتع النساء احياان يف بيت واحد وتروي لك ام كيف فقدت اب

يف الواقع حدث هذا  ،هكذا يه تقاليد الناس املس تجدة  ،ومك سيمتم من الس نوات يف السجن 

املني ان يرده هللا  ،قامت النساء يف اليوم التايل بتعزية ايم يف مصيبهتا  ،عندما اعتقل ايخ 

تالف ال يوجد من اخ  ،ولك ام حرضت الينا روت عىل مسامعنا ما حدث مع ابهنا  ،ساملا الهيا 

حىت انه مل يلكفوا انفسهم ابنتاج  ،ونفس الاعذار  ،نفس القصة تتكرر  ،ابلرواايت والاحداث 

 عذر جديد . 

خالل هذه املدة اكن ايخ قد  ،مثانية اشهر عىل النكسة وقت طويل لتبدآ  احداث جديدة  

ن ايم قليال اكن ذكل ختفيفا ع ،وقابلناه ملرتني او ثالث يف احد السجون  ،اتصل مرات عديدة 

كام  ،او تصطنع اهنا جتههل  ،لكن جتهل القادم اذلي س يحدث هل  ،وان تطمأ ن ان ودلها خبري  ،

مث  ،يقوم ابالعرتاف علهيا قرساي بال اي رمحة  ،البقية من املعتقلني س تدرج هل اهتامات عديدة 

يئ . هذا هو السيناريو مث ينطق القايض املبجل ابحلمك الهنا ،يعتيل خش بة احملمكة ليرسد اعرتافه 

 بال تطوير عىل مرور الزمن .  ،بال تعديالت 

ان يمت درج اسامء جديدة  ،ما مل اكن خشصيا اتوقعه  ،الوقت مناسب متاما لبدآ  اللعبة الاقوى    

 مل يكن ايب .. بل كنت اان .  ،من عائلتنا يف تكل اجلريدة 
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 ،مثانية اشهر  ،طعم ليك يسحبوين منه ومدامهة امل ،ما بني كرس الباب يف مدامهة ايخ   

توقيت اخر يدرج  ،وس يارة اخرى  ،وام تنحب اوالدها ابدلور  ،ولقاء . بيهنام امل  ،ونكس تني 

ليس  ،ليست الساعة ذات الس تني دقيقة  ،لتتجدد فهيم الساعات الرمقية  ،بني اضالع العائةل 

ة مغايرة يف عامل مظمل اخر جيههل من يف اهنا مواقيت خمتلف ،اليوم ذو الاربع والعرشين ساعة 

 اخلارج حىت يدخل . مجيعنا سوف ندخل يف يوم ما . 

غري  شيئااو حىت ان يفتش  ،او ان يتحدث  ،مل يكن مضطرا هذه املرة ان خيربين برغبته    

مل يكن مضطرا  ،او ارتب نفيس اس تعدادا للحياة اجلديدة  ،غسل يدي مل يرتكين ل   ،جيويب 

 ،او ان حيفظ احملادثة املعهودة وميثلها امام احد  ،او تزييف احلقائق الب كبري  ،عىل ام للكذب 

ويقتادين اىل  ،لك ما اكن عليه فعهل هو ان يضع الكيس الاسود يف رايس والقيود يف يدي 

انم مقيدا بوضعي اجلنيين يف صندوق الس يارة العسكرية . ومضت بنا الس يارة اىل الس يارة ل  

 جلديدة مع البقية . الارض ا

اىل  ،عندما يركب البطل س يارة خارقة تقوده اىل ارض الكزن العظمي  ،كام حيدث يف الافالم      

يس تقبهل الساكن ليضعوا  ،الارض اليت حيمل هبا مع حبيبته احلورية اليت خترج من اضالع البحر 

ليجلس عىل كريس الس يادة يف  ،ويزينوه اس تعدادا لتتوجيه ملاك علهيم  ،حوهل القالئد الزهرية 

 ليعيش هو هناك رئيسا علهيم .  ،ويقتين الكنوز واحىل النساء  ،تكل اململكة 

 ،فأ رض الاحالم هنا ال ترغب يف اذلهاب الهيا  ،الوضع شبيه مع بعض الاختالفات البس يطة 

راتدها كيف حتمل هبا ساعة ان ت ،نك حتمل هبا وقت الفزع واخلوف ل   ،اهنا فعال ارض الاحالم 

والسؤال الاعظم : " اعرتف ماذا  ،من اس ئلهتم السخيفة عىل توافه الامور  ،س تجيب علهيم 

 ،ولل خوة  ،لالطفال وللزوجة  ،لك ما فهيا هو اغىل كزن لالم ولالب  ،فعلت " . ارض الكزن 

نوك يزي  ،هذا كزنم مدفون حتت الارض . اما عن الاس تقبال فهو ما ال حيمل به الشاب ابدا 

ومتيض  ،ببعض املساحيق من الامل اليت تعتيل وهجك قبل ان تتوج عىل كريس الاعرتاف املليك 
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مث تنظم اىل مجموعة امللوك املزتوجني من هتمهم اىل  ،عىل قس مية زواجك من الهتمة املوهجة اليك 

فن ان يمت الامر القضايئ بك وتنتقل اىل ملكة اخرى لها مواصفات اخللود الابدي حىت تتع

 جثتك . 

نين همام ابلغت يف وصفه فلن يمتتع القارئ به حىت ل   ،ال ارى داعيا من وصف املاكن و احلال     

ومن مل يرغب يف رؤيته ال يرغب ابن يقرآ  عنه . ما بني اغاميض عيين  ،اذا رغب يف رؤيته  ،يراه 

 تتوارى اكنت الاس ئةل ،اىل وصويل اىل ارض الاحالم والاس تقباالت الرهيبة اليت القيهتا هناك 

 مر ؟؟ ل  عيل  كيف س تعمل ايم اب

اجلنود عىل  لساطيبأ   يكن امل القبالت اليت طبعهتا مل ،وكيف ستتحمل وقوعه  ،وكيف ستتقبهل 

 جسمي شغيل الشاغل بقدر ما ميكن ان تعانيه ايم ساعة علمها ابنتقايل املفاجئ اىل جانب ايخ . 

احرضوا يل  ،لكهم مرحب هبم ازىك ترحيب  ،معتقلني اجلدد لل  ،دخلت اىل الزنزانة اخملصصة يل 

 ،مث اجلسوين ونطق احدمه " اهال وسهال  ،املاء وازاحوا عين ادلم اجلامد السائل من انفي ومفي 

عيل ان اخذ نومة خفيفة ال ارادية من امل الاس تقبال مث  ،انرت البيت واملطرح " وبعد رشفة املاء 

 ث عن كزني فيه . حبل   ،اخر ل حصوا من جديد يف عامل 

**** 
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تنتظر ان حيني  ،يف اليوم الاول  يشءمن اصول ضيافته انك ال تسأ ل عن  ،العامل اجلديد     

فالتحقيق يف ارض  ،لعل هجل لكمة التحقيق قد يؤثر عىل مسار الالكم هنا  ،دورك يف التحقيق 

ك و عرقك و ودينك انت جاين بسبب وجود ،ليس التحقق من اجلرامئ واثبات اجلاين  الاحالم

 ،نك سوف تعرتف عىل ما س يقوهل الضابط ال حيتاج اىل دليل ل   ،نك انت . انت اجلاين ل  

فقد ستسمع  ،يف الواقع لن تسمع سؤال  ،التحقيق هنا ليس جوااب تقوهل بعد ان تسمع السؤال 

ليك تفرتش يف  ،ينتقهيا الضابط بعناية الامل  ،الت التعذيب املفرتشة امامك الهتديد و واصوات آ  

انك  ،ابدا برسد العديد من الانفجارات اليت حتصل  ،قلبك الرغبة بقول ما يريد منك قوهل 

باط و اخريا اذا كنت ال ض  ،قتل ابرايء  ،رسقة بنوك  ،انس كبار واغتياالت ل   ،خططت لها 

وهيدهيا اليك  ،ان يكتب الافادة بقلمه اخلاص  ،صول املضيف ان يعينك ليف مفن اأ  جتيد الت

هدية ودية بني اثنني متحابني . ال مظلوم يف السجن و ليس دليك رغبة ان تقول  ،بتوقيعك علهيا 

فهذا ما س تقوهل هلم بعد ان يأ خذ العدل  ،انت مهتم لكن مباذا  ،انت لست كذكل  ،انك مظلوم 

 مساره احلق . 

اكن الضابط متعكر املزاج  ،عندما مت حسيب يف جفر اليوم التايل  ،الالكم عن التحقيق  يف  

ومربوط اليدين هذا  ،معصوب العينني  ،واحض ذكل من صوته فاان ال جيوز يل ان اراه  ،اكلعادة 

اكن بودي ان  ،اول ما قاهل ان ايخ مهتم بقضية ارهاب وقتل  ،بدا الضابط ابلالكم  ،طبيعي 

وانين كنت رشيكه يف جرامئه  ،قال انه اعرتف عيل  ،حضكيت لكن اجللسة ال تسمح بذكل  اطلق

بدا يرسد قامئة االهتامات ملوهجة  ،انين كنت اجلب هل املعلومات من الناس  ،لكها بال اس تثناء  ،

ان اثبت  ،لكنين حاولت ان اس تبسل بقويت  ،ايل و عىل الاقل اخترص عيل مشقة التأ ليف 

ارادين ان افهم  ،اراد ان يسمعين الالكم بطريقة اخرى  ،الزلت جديدا عىل اللعبة  ،ئ انين بر 

بعد ان  ،خذ جمراه أ  اكن التحقيق ي ،وملدة اس بوع  ،ملدة ساعتني يوميا  ،املوقف بصيغة اوحض 
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وكنت  ،اصيبت قديم الميىن ابلشلل  ،علمت انه ال مفر  ،علمت انين يف جسن الشعبة اخلامسة 

 بسبب كوين ال اس تطيع حىت احلركة .  ،وميا اىل الزنزانة حسبا احسب ي

مث اسكتوا الشعب ابهنم امسكوا  ،عىل عدة مناس بات اجرامية قاموا هبا  ،مت الاعرتاف اكلعادة   

ان للك  ،املشلكة اليت تس تفحل يف ارض الوطن املبجل  ،املشلكة ليست يف احلكومة  ،ابجملرم 

انه الرجل اخملتار يف هذا الزمان  "  ،لك جمرم صدق انه عىل حق ان  ،جمرم من يطبلون هل 

يت من يقول اهنم أ  ي ،مع ذكل  ،لكن احلياة بقبحها كرهت وجودمه  ،خمتار العرص " هذا ما يسموه 

وهذا حقا  ،ان جنر ابلشوارع  ،اننا نس تحق ان نعدم حنن وعائالتنا  ،واننا جمرمون  ،عىل حق 

لكن  ،قاموا بطردمه الهنم " عوائل تنتج الاجرام " عىل حد قوهلم  ،ما حدث مع بعض العوائل 

فرعون لوال من  ،مفا اذلي تنتجه احلكومة اذا . اكنت تقول ايم  ،اذا اكنت عائالتنا تنتج الاجرام 

 وفرعون العرص اذلي وضع عىل رآ س نا اشد من ذي قبهل .  ،حوهل ملا اكن فرعون 

والارضار اجلسمية والنفس ية اليت حصلت  ،أ س من ان يرتكوين والي ،بعد اجلوالت التحقيقية   

توقيع واحد نسمهيا ابللهجة " جرة قمل " اي حسبة قمل  ،مل يبق يل همرب غري ان اعرتف  ،معي 

 والكم امام القايض مع ندم مصطنع .  ،فقط 

م يطبقون القانون عادة ما يؤخذ املهتمون اىل املاكن اذلي حصلت فيه اجلرمية متثيال امام الناس اهن

اعالما فقط . اخذوين اىل بعض الاماكن مع ايخ اذلي اكن حمتجزا يف  ،هكذا اصبح القانون  ،

ال نزال نتلكم عن  ،هه اجلرمية  ،مل يسع يل ان اراه غري اوقات الكشف عن اجلرمية  ،ماكن اخر 

ت انين كنت اخفخ وعلمين احد الضباط ما سأ قوهل ليك اثب ،اكنت جرامئي لكها تفخيخ  ،ومه 

 ،اما اان  ،لكهنا تقترص عىل ذوي اخلربة يف جمال احلرب  ، ةمعلومات بس يط ،الس يارات فعال 

 ،اان رجل من اشعار و قىض حياته بني دواوين مكتبته  ،اكنت خربايت تقترص عىل جمال احلب 

ما اذلي  ،وقهتا  نه ليسلكهنا تكبت ل   ،التزال تس تبسل به القصيدة يك تفوح راحئهتا ساعة اهلم 

لكين كنت احنب الارض اليت  ،اان مل احنب وطين يوما  ،او صياغته  ،او نسجه  ،ميكن قوهل 
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البرش .. الاكئن  ،الارض يه موطننا وليس البقعة اليت احمتينا هبا خوفا من انفسا  ،حتمل البرش 

د ما تبقى عىل الارض عليه ان يوقف التاكثر يك ال يفس ،الضعيف اذلي ال يزال يتاكثر بوحش ية 

 ،اننا الان حنتاج اىل عرص انقراض  ،اكئن يدعي السالم وال ميت هل يف الواقع بصةل  ،من خري 

علينا ان نوقفهم والا  ،مك مرة يف وسائل الاعالم مسعنا ان الغزالن بدآ ت تتاكثر اكرث من السابق 

انمت  ،رش توقفوا عن التاكثر لكن مل ال نقول للب  ،ماتت الاعشاب ؟ اكن هذا كثريا ما نسمعه 

حنن  ،حنن من خرق الاوزون ليس الغزالن  ،مكلها وليس الاعشاب فقط أ  تفسدون احلياة ب

الن منه من الانواع ما ال  ،الاكئن اذلي البد ان يندم عىل فعلته يوما ما  ،الاكئن املتوحش 

تصفيته من اذلي هو  عليه ان يعيد تصفية اخملربني من جنسه قبل ان تمت ،تس تحق ذرة هواء 

 اعىل منه . 

منا من  ،ولك قال هتمته  ،بعد اايم وبعد ان تعودت عىل اذلين من حويل من املسجونني     

اان مل ادخل احملمكة اىل  ،ومنا من ينتظر القرار  ،ذهب اىل احملمكة وانتقل اىل السجن الهنايئ 

لكهنم  ،موعد حممكيت بعد اايم  اكن ،مدة طبيعية  ،اما ايخ فقد حمك بعرشين س نة  ،الان 

 ،يم واخربها . يف الواقع اكن صعبا عيل ان آلكمها لكنه اكن رضوراي جدا أ  تصل بامسحوا يل ان 

 ،لكمهتا  ،اكن عيل ان اقول انين سلمي بال اي اذى كام فعل ايخ  ،اتصلت هبا بصوت خيفي الامل 

 لتايل اخربهتا به وابملاكن . اكن لنا موعد لقاء يف اليوم ا ،ومسعت رصخهتا املفاجئة 

لكنين مل اكن قد  ،كنت سابقا قد حرضت ملقابةل ايخ واعمل الصعوبة اليت نواهجها يف اخلارج   

اكن اشد ما ال ميكن حتمهل هو الشلل  ،اي طرف السجني  ،عشت املعاانة من الطرف الاخر 

تعمل ايم انين مصاب  ذلكل كنت مضطرا ان اصل اىل املاكن برسعة الن ال ،اذلي يف رجيل 

وصلت اىل  ،لن ينفعين ذكل الا ان ازيد علهيا املها  ،ليس من الرضوري ان تعمل  ،بذكل الشلل 

شاب معتقل بهتمة ايواء جمرم وهو حيلف انه مل  ،ساعدين وقهتا شعيب  ،املاكن اخملصص للمقابةل 

جلست عىل احلىص انتظرها وصلت و  ،لكن ال هيم املهم انه مهتم  ،يدخل اليه غريب منذ س نتني 
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اطبقت النعل وجلست عليه انتظر ان جتدين بني امجلوع  ،واحلىص حار جدا  ،اكن اجلو حارا  ،

 واخريا التقينا . 

طرف الاوالد اذلين  ،الاول هو طرفها  ،تتلخص فيه احلياة من طرفني  ،اكن موقفا صعبا   

 ، ة قضبان السجون مهتمني بهتم اتفه بنيهايه ترامه ،افنت حياهتا يف سبيل ان ترامه يف الكرب 

ومعر  ،طرف الشقاء يف تسعة اشهر من امحلل  ،ليقضوا ما تبقى من العمر بني يدي من ال يرمح 

اليت جناهبها عندما نقع يف خطا مث  ،طرف من القامئة قامئة املمنوعات الطويةل  ،من التعلمي والرتبية 

السؤال  ،والطرف الثاين هو اان  ،اخلطأ  واملوت دون احلياة اما الان العقوبة دون  ،ننهتيي بعقوبة 

 ،ان اقول لها اان مل افعل لك ما اعرتفت به  ،هل عيل ان ابرر فعليت  ،الغيب اذلي اسأ هل لنفيس 

 ،نقذ نفيس واوقعها يف نفس الوقت لكنين كذبت ل   ،نعم اان الاكذب  ،اان جل ذنويب انين اكذب 

اان اذلي يريد ان يطامهنا انه خبري بال اي رضر مسه طول حياته وصف اذلي حصل ليس سهال و 

ام طرف العذاب  ،طرف التعب شقاء العمر  ،سوء موقفا من اي ترى هو الطرف الا ،

 والاعرتاف الاكذب . 

وانه سوف يقوم بفحص طيب قد ينفعين  ،يخ ولكت احملايم نفسه اذلي وضعته ل   قالت يل اهنا  

اين احتاج اىل دعاهئا  ،لكمهتا اين خبري  ،اخربهتا ان تتعجل الامر برسعة ذلكل  ،امام احملمكة 

مل اره بعدها وهو حمجوز يف  ،اخربهتا اين رآ يته اايم الكشف فقط  ،سأ لتين عن ايخ  ،فقط 

اخربهتا بتفاصيل عن القضية  ،اخربهتا عن موعد احملمكة املنتظر  ،او زنزانة اخرى  ،جسن اخر 

بعد  ،حىت ال تبدا حتقيقات جديدة كام حيصل مع بعض املهتمني  ،عجل احملايم واهنا جيب ان تس ت

من املضحك ان الطعام والرشاب مل نكن حنصل عليه  ،املسكن اجلديد  ،ذكل عدت اىل الزنزانة 

 ،اجملاين الوحيد يف السجن  يشءهذا هو ال ،عدا النوم واملاكن  ،اكن ابلنقود  يشءلك  ،جماان 

 ايم ان تأ يت معها مببلغ من املال . كنت قد اخربت 
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 ،يت عليك التفكري ابحلب أ  اكن البد ان ي ،من بني الاطراف احملاربة يف الوضع اذلي كنت فيه   

ال اعمل  ،من بني العواصف الهاجئة البد ان تتذكر النسمة اليت كنت تداعهبا وتداعبك قبل اايم 

من  ،وكيف ستتقبل اخلرب  ،س يخربها  ومن اذلي ،كيف س تعمل  ،فكر هبا كيف رسح عقيل ل  

انين املفجر  ،هل ستتقبل اخلرب عىل انين جمرم اكن خيوض معها ساعات فراغه  ،اي طرف يه 

ام انين املظلوم اذلي حيرتق ليل هنار  ،ايل اكن من املمكن ان يس هتدف اابها او اخواهتا 

 ،ترى عىل اي ضفة من الراي يه اي  ،ابلتعذيب املامرس عليه يك يقر جبرمية وجوده يف احلياة 

 ام اهنا س تعتاد الغياب بعد اايم .  ،والامه من ذكل اىل مىت سأ ظل حمطة انشغال عقلها 

 ،يبدو ان همنة النادل ترافقك حىت بعد ان تنتقل اىل همنة الطبخ  ،طاوةل اخرى وطلبات اثنية 

سيتغاير  ،يتخىل املرسح عنك لن  ،همنة المتثيل املرسيح تالزمك حىت بعد ان امهتنت الاجرام 

خريه ورشه .  ،ستتغري احلياة تباعا مع لك ما ميليه القدر  ،مع لك اطالةل تطل هبا احلياة عليك 

اىل ان يعلن القدر تسجيل اخلروج بال عودة  ،اىل اخر نفس  ،تقاوم  ،وهكذا عليك ان تواكب 

 هذه املرة. 

اىل اجملهول واىل  ،بعد ان انهتيى التعارف  ،ابق املرسح الان ليس كام اكن يف الفصل الس       

املدة اليت تنهتيي فهيا العظمة الفنية للك  ،الان هو الفصل اذلي يطيح ابلراقص  ،ما بعد اجملهول 

هنا انت ترتك لك الاقنعة اليت  ،ولك ما يرتكه عىل تراب املرسح الوقيت طوال سريته  ،منا 

العمر ليس  ،الوقت ليس همام  ،ع واحدا يسمونه الانتظار لرتتدي قنا ،تعودت ارتداهئا يف بيتك 

عدد الاشخاص اذلين  ،العمر هو س نني اليت تذكر هبا بعد ان متوت  ،برمق حيس به املرء يف حياته 

 ،ما فعلت او ما اديت من ادوار بأ تقان  ،عدد احلياة اليت س تعيشها ذكرى فقط  ،س يفتقدونك 

 واسلوبك يف الرقص .  ،طريقة احلياة اليت كنت هبا  ،اة لك هذا تسجل عليه درجاتك يف احلي

 ،اكن الفضول يغتالين يك اعرف ما اكن اثري يف لك رقصة  ،اان. كنت حمتاجا اىل تقيمي هنايئ   

حبياة  ،خصوصا الاخرية . املرسح الازرق اذلي اعتليته مل يكن كسابقه من املسارح العادية 
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متنيت لو تكون  ،قصة الاخرية اكنت الئقة ان تكون الاخرية وبرقصة بال انهبار . الر  ،عادية 

ذلكل قررت ان اخدلها عىل شلك  ،سف هذا مس تحيل لكن لل   ،حممكيت حول ادايئ اجليد 

واكنوا  ،وكتبهتا بعد ذل ال يوصف ليك احصل عىل ورقة وقمل واان يف احملجر الافرادي  ،قصة 

 ست خطة حربية يقوم هبا رجل حب . لي  ،يطلعون علهيا ليك يتأ كدوا اهنا رواية 

البد ان  ،ال انكر اخلوف لكن ال ميكن ان ال نواجه مصريان  ،يف يوم احملمكة كنت مس تعدا لها   

 ،اهنا لكمة تطلق مث تسمعها  ،وان خنفي خوفنا اىل ما بعد احلمك  ،عة اجمن الش يشءنواهجه ب

 ،ىل ارض الواقع جاهبها بقوة املمثل رضبة مطرقة مع " رفعت اجللسة " كام يف الافالم يه ع

 وكذب اخلائن كام يف لك لكمة جترب عىل مواهجهتا . 

مل يكن يف  ،اكن املشهد مضحاك  ،كام يسموهنا  ،جررت اىل ارض احلمك والقضاء العادل   

ويقف املدعي  ،وان يقف امايم قايض ليرسد عيل حقويق مكجرم  ،تصوري يوما ان اكون اجلاين 

 ال ميكن تصديق انين طرف يف تكل المتثيلية . لكنين كنت .  ،احملايم و  ،العام 

برصاحة ال  ،واان جالس انظر اىل هذا واىل ذاك  ،جلس القايض وبدآ  احملايم واملدعي يتبارزان   

الاكرب من ذكل  ،لف مرة من احملايم أ  عي العام اكن متقنا لدلور افضل بان املد ،ميكن ان انكرها 

نطق لكن مت ال  ،والضحكة املكتومة يف مفي اكنت تفلت احياان مين  ،انين جمرم انين اقتنعت 

متنيت لو يأ خذوا علهيا جائزة نوبل  ،املهنيي لتكل املرسحية القصرية  ، ةابحلمك الاخري القامص ابلقضي

 من الاهامتم .  يشءال اظن اهنا غري موجودة فهذه املواهب جيب ان تاكئف ب ،للكذب 

 . كام ذكرت سابقا ان احلمك الاخري عبارة عن لكمة تنطلق برسعة وتهنيي املرسحية احلمك الاخري 

قد يكون القارئ احد القادمني اىل تكل املرسحية  ،من يدري  ،قد تهنيي حياة انسان معها  ،

ال  ،اما ان تكون معي او عيل  ،ال متفرج يف هذا لنوع من املسارح  ،كطرف فهيا وليس مكتفرج 

 لكن ميكنك جتاهل ما س يحدث .  ،موقفك  ميكنك جتاهل
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تكفي لوحدها سيناريو واحد ختتنق فيه  ،اهنت ما بيهنا من الكامت  ،" اعدام " .. لكمة كبرية  

 ،ليضع احلد الاخري للمهزةل  ،لكهنا اكنت هكذا رماها ببني الاطراف املتصارعة  ،مجيع املشاهد 

 احلمك ووقت التنفيذ لتسجيل اخلروج . بني وقت  ،ليسمح للوقت ان يبدآ  همزةل جديدة 

عرتاف ابال  شيئاخصوصا انين مل ابق  ،لكنه اكن توقعا  ،ال اعمل ماذا اكن شعوري ساعة احلمك   

 ،واملدعي العام حاصل عىل جائزة للمرسح القضايئ  ،واحملايم اكن مقرصا يف حفظ الالكم  ،

 ،رت القايض اذلي العبين الشطرجن يف املقهيى تذك ،يبدو انه يأ يت اىل املرسح كثريا . يف حلظة ما 

سيندم مثهل  القايض اذههل ايترى  ،اكن اندما عىل حمك شبيه حباليت عدى ان اللكمة ختتلف 

 ،اقصد الضمري  ،نسان ادلاخيل اذلي يعيش يف لك منا الامر يتعلق ابال   ،عىل هكذا احاكم 

بغري  ،ليمت احلمك بال اثر جانيب  ،عدميي الضمري لكن يبدو ان همنة القضاء الان ال يوجد فهيا غري 

الافضل هل ان  ،حبوب يتعاطاها الرجل اخر الليل يك ينام او ان يدمن عىل الكحول واخملدرات 

مرآ ة ظلمها ابوحمل اخر الليل  ،وان ال يكون اكلقايض اذلي يالعب الشطرجن  ،يكون كذكل 

للتحليل عن املرض اذلي قد يكون امل به . حىت ال يرتدد عىل املستشفيات  ،عىل حني غفةل 

 هكذا يه صفات القايض حاليا . 

وسيمت ترحييل حسب ما مت  ،اكن ش به هنايئ  ،عدت اىل الزنزانة بعد ان مسعت احلمك الاخري   

والاس ئةل  ،رفاق ادلرب القصري يف السجن  ،اس تقبلين السجناء  ،لكن ال اعمل مىت  ،تبليغي به 

 احدمه سأ لين ابس هتزاء معتاد " مك س نة ".  ،حاممة ام غراب " . انه الغراب تتلخص يف " آ برش 

 _ اهنا بضعة اايم وسأ رحل . 

 _ براءة ؟؟ ام .. 
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فال جمال  ،آ سفني عىل ما حل يب لكنين اضفت الهيم السخرية  ،انه اعدام . ساد مصهتم  ،_ نعم 

ال اريد  ،يا انين انتظر احتفال وداع من السعادة قبل الرحيل " هيا ه  شيئايف قليب للنكد اريد 

 الافضل ان اس تعجل اخلروج قبل ان اتأ خر عن املوعد هناك " .  ،منمك التعازي 

اكرثمه فقدوا احبهتم  ،اكنوا معتادين عىل اشاكل الفراق اليت حتصل  ،بدآ ت اجواء ش به احتفال   

جديد . احرضوا  يشءد موت ال انه جمر  ،كهذا  يشءمل تعد املشاعر تستثار عىل  ،هبذه الطريقة 

لك  ،والافراح املصطنعة تتعشش عىل وجوههم  ،وبدآ وا ابلطبخ يف زاوية من السجن  ،دجاج 

الوداع مؤمل مع  ،ال ميكن اخفاء الغصة اليت يف قلب لك مهنم  ،مهنم خيئب الف دمعة بني جفنية 

 واعدام بعد اعدام . ،بعد فقدان فقدان  ،لكهنم تدربوا عىل الاخفاء مرة بعد مرة  ،عمل الالعودة 

ال يزال العامل اخلاريج يفرض  ،رمغ اجلدران اليت طوقهتم  ،هتا أ  ال تزال احلياة دلهيم ختئب مفاج

 وامجلال يف منصة الاعدام .  ، يشءلريهيم البشاعة يف لك  ،سطوته بني احلني والاخر 

للمحادثة  ،جلس صهيب جبانيب  ،انهتت اجواء الاحتفال يف وقت حمدد ان ننام فيه مجيعنا 

 الاخرية بيننا : 

 _ مايه الهتمة اليت تس تحق لك ذكل اي فارس ؟ 

اظن ان حياتنا عبارة عن موقع للتواصل امجلاعي هل تعرفها ؟ ك نك يف فرتة  ،_ اظن اهنا احلب 

ذبك تاليق فهيم اانس ال جي ،ته أ  ليبدآ  يشارك معك مفاج ،تسجل دخوكل اىل العامل  ،من العمر 

انه ال ميكن  ،هل تعمل انه ال ميكن الكذب هنا ابدا  ،فهيم غري افاكر تنحرص بني زوااي الالكم 

لو اكنت حياتنا  ،ال ميكنه ان خيونك  ،نه سوف حيرص يف زاوية املعرفة ل   ،تزييف الافاكر 

ال  ،م لاكن من املمكن ان تتخلص من الكثري من الغري مرغوبني هب ،تتلخص يف الفيس بوك مثال 

ال ميكنك اس تغالل  ،او حاةل مادية  ،او طول  ،ال جياهبه شلك  ،احلب فهيا خمتلف  ،ترامه ابدا 
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 ،ميكنك ان خترج منه مؤقتا  ،ميكنك ان تهترب من الرد  ،ميكنك ان حتتفظ ابلالكم  ،صديقك 

 اىل احلياة ما بعد الاعدام .  ،فعليك ان خترج اىل الالعودة  ،اما الان 

بال اسف عىل  ،من الاشتياق الهيا بال ذنب يذكر  ،بعد شهيق من احلرسة  ،ة س يجار اشعلت 

 ،ما عش ته معها همام اكنت تراين الان بعد ان خلعت عهنا نطاق التكنلوجيا اىل ارض الواقع 

ال ميكنك ان  ،فرش لها واقعي الاجرايم قلت : يقولون انك تواجه الافاكر ابالفاكر يف احلرب ل  

ال  ،كذكل احلب  ،رين ابس تخدام البنادق او التعذيب الافاكر جيب ان هتدم ابالفاكر تقتل املفك

هل تعمل ان العشاق مه اكرث الناس كرها  ،احلرب املكروهه او حرب الكراهية  ،يواهجه الا الكره 

او الكم من عىل منصة  ،ال تؤاخذين هذا جمرد ما تسميه الكم معدوم  ،وكرها للواقع  ،للحياة 

 ،وبعده يمت ش نقي ل تأ رحج عاراي من الروح يف جفر يوم ما  ،سوف يمت ترحييل غدا  ،عدام الا

 واموت ارهابيا جمرما بني الارشار .  ،هكذا اان عشت عاشقا بني الاشعار 

**** 

اكن البد ان يمت  ،بعد ان مت حتديد موعد الاعدام  ،يف اليوم التايل مت حسيب اىل املقر اجلديد   

ذلكل متت علية الاس تقبال مبجموعة جديدة من اجلنود مس تأ نسني يب  ،امكل وجه اس تقبايل عىل 

لكنين مل اجلس بيهنم  ،كسجني جديد جيب علهيم تأ هيهل ليكون وهجه قابال للجلوس بني السجناء 

جبانب البقية احملكوم علهيم ابالعدام . ما ان وضعت يف احملجر  ،نه مت وضعي يف جسن انفرادي ل   ،

منذ مدة مل آلكم  ،حىت مسعت صوت قبضة ترضب عىل احلائط " مرحبا جاري  ،ي الانفراد

 كيف انت ؟" .  ،احدا وغدا سوف اعدم 

يبدو اهنم ال  ،انه الصديق اجلديد . " مرحبا  ،والصاحب يف املنصة  ،انه اجلار يف املصيبة 

 بال اس تقبال و اهنم اهل ضيافة "  شيئايرتكون 
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انك سوف  ،مث تذكر اي ايخ  ،السجن هذا مشهور يف ضيافته  ،فيه _ نعم هذا من ما ال شك 

 الا ترتكهم يس تأ نسون بك قليال .  ،تعدم 

نفس نا ذكرى يف قلوب الناس  يف القبور مل ال جنعل ل  سوف تبىلاجسامنا  ،هذا واجبنا  ،_ نعم 

 يف اللحظات الاخرية . 

 _ قل يل ما امسك ؟ ما يه جرميتك ؟ 

 قتل وتفجري وانت ؟  ،ن ادلرجة الرائعة ارهاب م ،_ فارس 

 ماليني دوالر . امسي معر  5_ قتل ورسقة بنك بقمية 

 وهل وجودها يف بيتك كام وجدوا عدة التفجري يف بييت ؟  ،ماليني  5_ 

_ ال ال يعلمون ان هذه الكذبة ال تصلح النه ال ميكن ان ارسق هذا املبلغ واعيش يف غرفة مرتين 

واحلياة الان  ،طردوا ايم من البيت او نسمهيا غرفة  ،لكن الناس صدقت  ،ا طوال واربعة عرض

 الالك هنا جماين ال ختف .  ،مجيةل هنا 

 _ مك مىض كل هنا ؟؟ 

والان عيل ان  ،عدام ي جسني حمكوم ابال  ة ل  هذه يه املدة الاعتيادي ،_ منذ عرشين يوما 

 مث ترحل .  ،ة هنا انت ايضا سوف تبقى هذه املد ،اس تعد اىل الهناية 

لكمين عن حياته يف ليةل ال يريد ان  ،عن اليت احهبا  ،عن امجل ما مر به  ،تلكمنا عن احلياة    

 ،ميكنه حساهبا ال ميكنه ان يتخىل عن اخر فقرات حياته  ،بينه وبني املغادرة ساعات  ،ينام فهيا 

من جبني الساعة يذكر هبا اخر اثنية تسكب  ،رجل يس تغل حياته حىت اخر قطرة من الوقت 

كيف بذل  ،كيف قرر ان يعمل يك يأ يت هبا حالال هل يف بيته  ،ومل ترفضه رمغ فقره  ،من احهبا 

 مث بسببه تطرد من الغرفة اليت اكنت ابلنس بة هلم بيتا .  ،احلياة يك يسعد امه 
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 ،خطواته تغرد  آاكد احلف انين كنت امسع ،مث ذهب لياليق مصريه بني اضالع احلبل املعلق   

 ،يفصلين عهنا التكنلوجيا  ،كام حدث سابقا معها  ،مل اره  ،مث طار  ،آاكد امسع انه نطق الشهادة 

مث ارسد لنفيس اهوال حيايت يف  ،امسع من خالهل اهوال حياته يف ليةل  ،ويفصهل عين جدار 

موعده ان ينتظرين  ،ر مل يكن يل معه موعد اخ ،ليايل العرشين اليت سوف اقضهيا منتظرا املوت 

املوعد  ،لكن موعدي معها مىت  ،موعده ان نلتقي بعد املوت  ،جانب املنصة ساعة الاعدام 

ان اهدي لها  ،اكن يف ودي ان اخربها رغبيت يف ذكل املوعد  رغبيت ان ارسد انين احهبا  ،الثاين 

تفاصيلها اليت اكنت ابقية  مثلام عاشت ،ان اعيش معها تفاصيل صغرية يف غيايب  ،ما تتذكرين به 

اكن ال بد لها ان تشق طريقها  ،عىل طول الاشهر الاحد العرش اليت عش ناها معا  ،يف مالحمي 

 بعيدا عن اجملرم اذلي سوف ينال جزائه . 

مل يكن حليب لها ان  ،ولبة الاكامتل يف النقص  ،ال ميكنين ان اقول غري ان لبة احلب يف فراقه    

 ،ويه اليت ارجتلت من امجلال اىل امجلال  ،اان رجل ارجتل من احلب اىل احلرب  ،يمت ابي شلك 

يليق هبا ان تعيش لغريي مع حب الرهايب لقى مصريه  ،انيقة يف تفاصيل الوداع  ،مجيةل يف فراقها 

 ،الزالت يف رداهئا الاسود  ،يليق هبا الالوان رمغ املرسح اذلي اس تفحل يف لونه الازرق  ،

 ،لتخطف مين حلمي قبل اذلهاب  ، تعرثت اس تلمهتا احلرب عىل شلك رجل لكنين حني

 ،اكن البد ان اس تغل هذه الفرصة  ،ارجتلت من فقاعة التكنلوجيا لمتنحين فرصة واحدة يف احلياة 

كسفينة تنقذ راكهبا مرة  ،مل يكن القدر لينحين الفرصة الثانية فقد كتب كتابه  ،لكنين مل افعل 

بني ما ارمسه  ،وانهتيت الغرق بني االهتامات  ،انقذتين من احلياة بشلك حب  ،ق واحدا مث تغر 

رسدت يل تفاصيل  ،بني النصوص اليت وضعت يل بطول الفرتة اليت مثلت هبا  ،من كذب 

مل يكن يل ذكرى قبل املوت افرشها يف  ،لوالها  شيئاعلمتين انين مل اكن  ،الرقص برقصة واحده 

 ،اردت ان اخمي احلياة بيننا عىل ارصفة احلرف  ،جار يل هذه املرة اسامره  ال ،صومعيت وحيدا 
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اكن البد ان  ،علهيا ان تتذكر انين حىت وقت املوت اذلي التف حويل  ،كام بدآ ت بيننا حبروف 

 يكون لها حضور . 

**** 

هذا اليوم  تذكري انين اتأ رحج مش نوقا يف ،عندما تفيقي من النوم غدا  ،رجايئ الاخري اليك   

 بعد ان كنت ذاكريت . 

 

 هللا دمحب تمت

 


