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 البقرِة السماوية)))   
ُ
أسطورة

        

))) أسطورة »إفناء الجنس البرشى وإعادة تنظيم الكون«؛ ظهرت نهاية األرسة الثامنة عرشة، مدونة 

عىل أحد الدواليب التى وضع فيها تابوت توت عنخ آمون. 

ثمة �أ�سطورٌة، ال بّد �أن �أرويها هنا.

�شيخوخته  من  �لب�شُر  ف�شخر  �شاخ؛  رع  �الإله  �إن  �لأ�سطورة:  تقول 
فيما  للت�شاور  �الآلهة؛  طلب  يف  و�أر�شَل  �الأر�َض  فاعتزَل  عليه،  ومتردو� 
يفعل مع �لب�شر، و�أر�شل حتحور لتقتل �لب�شَر �ملتمردين، لكنَّ رع تدخل، 
قبل �أن تق�شي حتحور على كل �لب�شر؛ الإنقاذ �حلياة على �الأر�ض، وبد�أ 
تنظيًما جديًد� للكون، �أخذ رع فيه مكانه يف مركب �ل�شم�ض على ظهر 
با�شم  رع  ونطق  �ل�شماء،  يرفع  �أن  �سو  �بنه  و�أمر  �ل�شماء،  ربة  نوت 

�لطائر �إبي�ض فجاء �إىل �لوجود؛ لكي يكون معاوًنا لــــــتحوت.    

     )
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�لهاديَة، ركنْت  �لع�شا  �ل�شياِء،  رحِم  ِمْن  �ملولودُة  بلٌد، 
عنَي �الأعمى، بجو�ِر �حلائط، ووقفْت ذ�هلًة �أماَم 
�ل�شريِر، غارقًة يف و�شن �لغ�شق، تنظُر �إىل �لعبد د�خَل �إطاٍر م�شروٍخ، 
م�شلوًبا، مب�شماٍر �شدئ، فوق حائٍط قدمي، تختنق باأنفا�ٍض ثقيلٍة �آتيٍة 
�آخَر، عامِل �ملوتى، تختنق باخلوف، تختنق بالرعب، تختنق  ِمْن َعامٍل 
تتوقع  مل  ما  َل  َتَقُبّ ُتاول  �أمو�ت،  و�شط  مْيتٌة  �أنها  ُت�ض  بال�شمت، 
تلك  �لعبد،  موَت  �ملوَت.  للآخرين:  �لتي تدث  �ل�شيئة  �الأ�شياَء  قط، 
�ل�شاعقة �لتي فاقت كل �ل�شو�عق، �ل�شاعقة �لتي ق�شمْت ظهرها، ال 
ُت�شدق، هل ميكن �أن ميوت �لعبُد؛ تنحدر دمعة تفر�ض ظلاًل غام�شًة 

على �الأر�ض، متوت فعًل: 

مكتوب على �جلبني. −

خلَف  تختبئ  ذ�تها.  عزلًة:  �لعامل  مناطق  �أكرَث  يف  وتتقوقع  تقول 
قناٍع ِمن �حلبور، لتجعَل �حلياَة حمتملًة، تبدو هادئًة، ال يزعجها �شوى 
خوٍف بريء، لي�ض خوَف �ملوت، �إمنا خوُف �حلياة، خوُف �الأفكار �لتي 
ُتوؤّرُق  ُتولد من �لذ�ت، �الأفكار �لتي تو�شف باأنها �شود�ء، تلك �الأفكار 

ليَلها.
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ت�شري على حافة �لهاوية، ترتعد خ�شيَة �ل�شقوط، روُح �لعبِد ت�شكنها، 
طيُفه يطاردها، نظر�ُته �لز�ئغة �أيام �ملر�ض، عقُله �لتائه �أيام �لغياب، 
حناُنه �لفّيا�ض ليايل �حلب، ياأخذها يف ِح�شنه، تناُم يف �شدره، ُيغلق 
�لغ�شَب،  يت�شنُع  يك�شر،  عا�شقٍة،  باأنامَل  �شاربيه  ُتد�عُب  قلَبه،  عليها 
يخجُل، كرجٍل �شرقي، من �إظهاِر عو�طِفه، يتحا�شى �لنظَر يف وجهها 

مبا�شرًة، مت�شح على ر�أ�شه، ُتطيُب خاطره: 

يا حاج تفتكر �لهّم يركبك، ترميه ور� �سهرك ين�ساك. −

ميْت،  مل  �لذي  �لعبَد  تبكي  �ل�شاغر؛  �ل�شرير  �أمام  وقفُتها  تطول 
تردُد  �الأ�َشوَد،  �ملائَل،  بخَتها  تنعي  عمرها،  على  تزن  نف�َشها،  تبكي 

ِورًد� �شوفًيا ال يبلى:

يا عمود بيتي و�لعمود هّدوه،

يا هْل ترى يف بيت مني ن�سبوه، 

يا عمود بيتي و�لعمود رخام،

 يا هْل ترى يف بيت مني �ْتقام))) 

)
))) عدودة مرصية.
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ِربة، �حلياُة ليٌل ال  يخ�شى �ملوَت َمْن ُيدرك �أنَّ �حلياَة حم�ُض َتْ
�الأبد، ميلٌد  �ملوَت عر�ُض  و�أنَّ  نائٍم،  باالأقمار، حلُم  مر�شٌع 
جديد، فلي�ض ثمَة موٌت، �إمنا حياٌة تاأخذنا من �لعدم �إىل �لنور، توُل 
قد حدث،  �الأ�شو�أ  بعُد،  يخ�شى  ماذ�  ُيو�شف،  ال  فرٍح  عو�مل  �لروُح يف 
ترى  �لعنُي فل  ُتغلَق  �أن  يخ�شى  ُيقد�ُض �حلياَة،  لكنه  �ملوَت،  يخ�شى  ال 
�جلماَل �لفادَح لهذ� �لعامل، يخ�شى �أن ُيطبَق �لفُم فل يق�شم عناقيَد 
�ملْيُت على يد �الأحياء، يخ�شى  �لتي ُيلقيها  �لده�شة، يخ�شى �الأهو�َل 
ُغ�شل  كرثة  من  �لطريتني  �ملَُغ�ِشل  يدّي  به،  ُيغ�َشل  �لذي  �ل�شاخن  �ملاَء 
�ملْيِت،  �إح�شا�ض  تقليب �جلثث دون مر�عاة  �لفجة يف  �ملوتى، طريقته 
�ملوتى  ل  ُيَغ�شِّ �أن  بارٍد، وجِه طاغيٍة عجوٍز �عتاد  �أو�مره، بوجٍه  ُي�شدر 
كما  �مل�شاجد،  يف  �ملْيِت  على  ُينادون  حياته،  يف  �شيٍء  �أي  يفعل  كما 
َنف�ض،  �آخر  على  �شاحُبها  حلقها  ذبيحٍة  �أو  تائهة،  عنزة  على  ينادون 

يزفونه �إىل �الآخرة باأ�شو�ت ُمنغمة: 

ـا �إَِلْيِه َر�ِجعوَن، تويف �إىل رحمة �هلل تعاىل، �ملرحوم  − ِ َو�إِنَّ �إِنَّا هلِلّ
ون�سيب  عالن  وخال  فالن  وعم  فالن  �أبو  فالن،  �بن  فالن 

ترتان و�لبقاء و�لدو�م هلل. 
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�ل�شيُء �ملفرُح يف �ملوِت، �إن ُوِجد، �أّن �لعبَد ُيحمل، �أول مرة، على 
عيوَنهم  �لظاهرَة،  حركاِتهم  يرى  فوق،  من  �لنا�َض  يرى  �الأعناق، 
�أل�شنتهم  همهماِت  �شدورهم،  على  �لنائمة  روؤو�َشهم  �لناع�شَة، 
�أفئدتهم،  هم�شاِت  �الأحياُء،  يرى  ال  ما  يرى  �شريته،  يف  تخو�ض  �لتي 
�أن  لنف�شه  ي�شمح  كيف  �لبع�ض،  يلعنه  نفو�شهم،  خلجاِت  خو�طرهم، 
رغبَتهم  بلد،  يف  طمعهم  يرى  �لعمر،  نكد  يكفه  �أمل  �لعيد؛  يف  ميوَت 
فيها، تلك �لرغبَة �لتي تعل �لرجاَل يفعلون �أي �شيء من �أجل �لو�شول 
�ملوتى،  �إليها بذكر حما�شَن  �لتودَد  لو كان  �لرد�ء، حتى  �إىل ما تت 
حما�شَن �لفقيد �لر�ئع �ملحبوب، �لذي مات بعد ِعر�ك طويل مع َملِك 
�ملرِء  وُم�شابهَة  و�ل�شيَب  �ملر�َض  �ملخفيني:  ر�شَله  ير�شل  �لذي  �ملوِت، 
�أباه، تلك �لر�شَل �لتي ندير لها ظهورنا حتى يدهمنا �ملوُت بغتًة، مهما 
تاوزَنا �لزمُن �إىل �ل�شاأم �ملفرط، يتخايُل َملُك �ملوِت �أمام �أعيننا �لتي 
تكابُد �شكر�ِت �ملوت، حلظُة �أ�شر�ٍر مرعبٍة، حلظٌة ال تتكرر مرتني يف 

حياة �الإن�شان.

يرت�ءى قاب�ُض �الأرو�ح، لذوي �الأعمال �لتي ال تلو يف عنِي �لرب، 
�لذين يفعلون �ملكروَه، ومعه مَلئكة �ُشود �لُوُجوِه، َيقوُل: �خُرجي �أّيتها 
ُي�شَتَخرُج  َكما  �لُروُح،  َفتخُرج  �هلْل.  ِمَن  �َشَخٍط  �إىل  �خَلبيثة  �لّنف�ُض 
عني  يف  تلو  �لتي  �الأعمال  لذوي  ويرت�ءى،  ُمزًقا.  �مَلبلول  وُف  �ل�شّ
�ل�ّشم�ض،  وجوَهُهم  كاأّن  َملئكة  ومعه  �ملحبوَب،  يفعلون  �لذين  �لرب، 
َفَتخُرج  �هلل.  ِمَن  َمغِفرٍة  �إىل  �خُرجي  �ملُطَمئنة،  �لّنف�ُض  �أّيتها  يقوُل: 

�لّروُح َكَما َتخُرُج �لَقطرُة ِمَن �ملاء.
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بلَد  وترك  �لقدمية،  �الأ�شاطري  �أبطاِل  من  بطٍل  مثَل  �لعبُد  مات 
�شبًحا، تروح وتغدو، تزرع وتقلع، عمود �خليمة، تاوُل، بكل ما �أوتيت 

من قوة، �أْن تافظ على �لد�ر، تعمل ما عليها يف �شرب: 

يه يا َما ِتعمل فيه.  − �سّبْح غيطك وم�سِّ

ُتناغي  له،  عمَر  ال  بوجٍه  تبت�شم  �أحٌد،  ُيعّزها  مل  �إذ  نف�َشها  ُتعزي 
�حلماَم، ُتطعُم �لطيوَر، تف�شُل بني �لديكة، تعلُف �لبهائم، تلُم �جِللَة 
وُتقّر�شها، تمُع �لبي�َض يف َغلٍق جمدوٍل من �شعف �لنخيل، تنزل �إىل 
�ملتاآكل،  �لبل�شتيك  من  �شب�شب  فوق  ثقيلتني،  ِرجلني  تر  �ل�شوق، 
ت�شقق كعباها من �مل�شي، ترفع موؤخرة مت�شخة عن �الأر�ض، يرتفع ذيُل 
م�شحونة  �أنفا�ًشا  ت�شتجدي  بالرت�ب،  معفًر�  �ملربوم  �الأ�شود  �جللباب 
بالوجع، تتدبر، يوًما بيوٍم، �إطعاَم �أفو�ٍه ال ت�شبع، ِمن �ليد �إىل �لفم، ال 
متتلك �لكثري، لكنها متتلك �لر�شا، تمُع �أ�شياءها �لقليلة من �شردة 
ُتلملم ورقة  �ل�شم�ض،  ِر �ملنقوعة يف  �للحم، بع�َض �خُل�شَ �ل�شوق: بقايا 

كرنب من هنا، وحبة ُقوطة من هناك. تتاأمُل �أكو�َم �لفاكهة: 

ربنا ما بين�سا�ش حد. −

تقول هائمًة، تهز ر�أ�ًشا مثقًل، ت�شُع كفيها على عينيها، ترتكز فوق 
�لع�شا �لهادية، تدُب على �الأر�ض، تزحُف ببطء �إىل �لد�ر، ُتخبئ �لغلَق 

بطرف طرحتها �ملربق�شة، تناول �لغلَق لـ عفاف.

تطبخ عفاُف ع�شاًء نادًر� ُندرَة �حلياء، وتنحت، بفٍم جائٍع، ن�شريَة 
حلٍم من كل نايب.
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يجل�شون، حول �لطبلية، �شامتني، يتاأملون �ل�شحوَن �لتي مل تكْن 
متلئة قط، وال كثرية، يرمقون بلَد بجفاء:

�للي عنده �لعي�ش عنده �لرزق كله. −

تقوُل، وُتخفي دموعها، تلتقط �أذُنها قرق�شَة حروِف �لعي�ض �لنا�شفة 
يف �أفو�ههم؛ ت�شاأل: 

�لعي�ش خل�ش يا ولد. −

حدقو� يف عينيها بخوٍف، وكذبو�:

لأْ  يا ّم. −

�أُمال بتاكلو� �حلروف ليه! −

من  خل�شها  �ل�شر،  روؤية  من  حررها  حياتها،  جمرى  �لعمى  غرّيَ 
�الأغلل، �أظهَر قوتها �لباطنة، تعتمد على نف�شها يف ق�شاء حو�ئجها، 

من دون �حلاجة الأحٍد، تقول دوًما:

�لبني �آدم تقيل. −

تكن  مل  �أ�شياَء  ترى  �أف�شل،  ترى  �أ�شبحْت  ب�شرها  فقدْت  عندما 
تر�ها من قبل، ُتدرك مو�شَع �الأ�شياء �إدر�ًكا خفًيا ال يخ�شُع ل�شيطرة 
�لعني، تغلبْت على �أول عقبات �لعمى: �خلوف. �نت�شرت على نف�شها، 
من  فائقة  درجة  �إىل  و�شلت  مفتوحتني،  بعينني  �الأ�شياء  �إىل  تنظر 
�لتب�شر، ترى ما ور�ء �الأ�شياء، تخطو مثل طفٍل يتعلم �مل�شي، متُر على 
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مطارَح �لد�ر، مطرًحا مطرًحا، تفعُل �الأ�شياَء بالطريقة �لتي �عتادْت 
�أن تفعل بها د�ئًما، لكْن ِمن غري ِنف�ض، تغلفها روُح �لقنوط، ال ُت�ض 
طعًما للحياة، تت�شاند على �حلائط باليد �ليمنى، ت�شعد �شلًما طينًيا 
ُمهَدًما، ُيف�شي �إىل ح�شري ُيطل على �حلارة ب�شوٍر من عروق منحوتة 
و�ملقعَد  عربي،  �شكنه  �لذي  �لتنب  منع�َض  تتفقد  �لبلدي،  �خل�شب  من 
�لو�شطاين ذ� �لنافذة �ملُغلقة باأ�شياٍخ حديديٍة مت�شالبة، �لذي يخزنون 
فيه: �لعي�َض �ملخبوَز، �لقمَح �لفائ�ض من �ل�شو�مع، زلَع �مل�ض و�جلنب 
وبر�دعة  �جَلمل  ِعدَة  �لقدمية،  �لكر�كيب  �ملخلل،  و�للفت  �حلادق 
�ملناجل  �ملناقر،  �لفوؤو�ض،  �ملقاطف،  �لقفف،  �لليف،  حبال  �حلمارة، 

و�ملح�ّشات.

ُتهيج  ال  حتى  �لنحيل  بج�شمها  �لباَب  ت�شد  �لطيور،  ع�شَة  تفتح 
�لطيور، مُت�شك �لفرخَة من جناحيها بيدها �لي�شرى، وتقي�شها بطرف 
�لفر�ُخ،  تبي�ُض  متى  بدقة،  تعرف،  �ليمنى؛  �ليد  يف  �لو�شطى  �الإ�شبع 

تعرف عدَد �لبي�ض، تهم�ض لنف�شها: 

 �لبي�ش ر�ح فني يا ولد. −

تزجرها عفاف: 

كانو� قالو� لِك �إنهم با�سو�. −
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تدخل  �لي�شرى،  بيدها  �حلائط  على  معتمدًة  �ل�شلَم  بلُد  تنزل 
�لزريبة، تتخطى �لفرَن �إىل مذود �جلامو�شة، تتح�ش�ض �لتنَب و�لعلَف، 
تطمئن �أن كل �شيء يف مكانه، ُتغلق باَب �لد�ر �خل�شبي �ل�شخم بال�شبة 

و�ملفتاح، ترجع متتبعًة �حلائَط �إىل قاعة �لنوم، تخلو �إىل نف�شها:

جر�ُح �لنهار ل ي�سفيها �إل �لليُل. −

تقول، وتتقلب على فر�شتها حتى ت�شمَع �لفجَر ي�شدح فوق �ملاآذن 
�ملنثورة يف �لف�شاء �الأخ�شر، تقوُم ببطء، ت�شُب لنف�شها �ملاَء من �إبريق 
�لنحا�ض  من  �أجنر  �ملاُء يف  ينزُل  ر�ق�شة،  وج�شم  �إوزة  بعنق  نحا�شي 
ُت�شلي، وتل�ض على  �مل�شلية على �حل�شري،  تفر�ض  تتو�شاأ،  �الأحمر، 
�لتي  �لكهرمان،  �لُي�شر  �مل�شبحة  على  �ل�شلَة  تختم  �ل�شرير،  حافة 
عن  تنز�ُح  �لَعوَز،  يهادُن  بوجٍه  تبتهُل  �حلجاز،  من  �لعبد  �أح�شرها 
كاهلها جباٌل من �لهّم؛ ُتناجي �لعبَد، ُتكلُمه على نحِو ما يتكلُم �لنا�ُض 

يف �أحلمهم: 

َرّيح يا ُبويا �سوية على �ملقعْد،

خايفة يا ُبويا ِمن ور�ك نتعْب، 

رّيح يا ُبويا �سوية على �لديو�ْن،

خايفة يا ُبويا ِمن ور�ك نتهان)))

)
))) عدودة مرصية.
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�لفجَر قافلٌة  ُي�شلون  �لربتقاَل،  تنقل  جمًل  ع�شرين  ِمن 
لون �جِلماَل باأقفا�ض �لربتقال من �لرجاالت  وُيَحِمّ
يف  �لعبُد  ي�شهُر  �لفرج،  رو�ض  يف  �لِع�شاء  بعد  وُيعتقونها  بالقليوبية 
لون  ُيحمِّ �لتايل،  �ليوم  فجَر  يعودون  �ملو�ويل،  يغني  �ملحرو�شة،  قهاوي 
�لع�شَل �الأ�شود، من حمطة �لقطار �إىل بيوت قدمية، ي�شتاأجرها �ملعلم 
َجمٍل،  كل  عن  زلعة  مقابل  �لع�شل،  لتخزيَن  �ل�سعيدي  �مل�سيح  عبد 
الُة �لع�شَل يف �لقرى  يحمل �جلمُل �لو�حد �شَت ع�شرة زلعة، يفرق �جَلمَّ
و�لِعزب و�لكفور، يقودهم �شيُخ �جَلّمالة فهمي �لِدرب حافًيا من دون 
ينامون، من  �ل�شريفتني،  لتعذر وجود مقا�ض منا�شب لقدميه  مد��ٍض؛ 
�الأ�شجار  فروع  ت�شدمهم  �ل�شائرة،  �جِلمال  ظهور  فوق  �لتعب،  �شدة 
على جانبي �لطريق، يرى �جَلّمالُة خيَط دٍم ور�ء �جِلمال، يقول هيكل:

�سوفو� جمل مني �للي بيتفن.))) −

يفح�شون �أخفاَف �جِلمال؛ ال يجدون �أثًر� لدم؛ ينظر حو��ش �إىل 
َقدم فهمي ويقول: 

�لدم من رجلك يا با فهمي. −

)))  يتفن: ينزف دًما من الفخذ بسبب احتكاك أقفاص الربتقال.
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يتمدد فهمي على �الأر�ض، يقول حو��ش: 

م�سمار يا با فهمي. −

طْب �ِسده يا َوَلــــه. −

بعيًد�،  يرميه  وينزعه،  دوبارة  بخيط  �مل�شمار  ر�أ�ض  حو��ش  يربط 
ويقول: 

خد �ل�سر وغار. −

تر�ب  حفنة  ويكب�ض  �جلرَح،  ويكوي  مولعة  ُقلحة  هيكل  مُي�شك 
ناعم من ح�شرٍي حمروق، ويكب�ض �جلرَح.

يتحلقون حول �لنار، يفر�ض كٌل منهم �شرَة �الأكل، منديًل حملوًيا، 
�شون �للقمَة باجلنِب �حلادق  ي�شتخدمونه، بعد �الأكل، غطاًء للر�أ�ض، ُيَغِمّ
�ل�شطة  وقرون  �ملخلل  �لربتقال  بق�شِر  وُيبّلعونها  �مل�ض،  يف  �ملعتق 

�ل�شود�ين، وُيحلون بالع�شل.

يخُط  ودوٍد،  بنوٍر  وجُهُه  يتاألق  �حلكايات،  برحيق  �لعبُد  ينت�شي 
فوق  ر�أ�شه  على  �لعمة  �شاَل  َيْحُبك  �الأر�ض،  على  �جلمل  بخيزر�نة 
�لطاقية �ملجدولة من وبر �جِلمال، يبدو، بج�شمه �لفارع، �أمرًي� و�شط 

حا�شيته، ُيح�ض بالفخر، قال يف نف�شه:

يحُق جَلّماٍل �ساب �أن يتباهى بنف�سه. −
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�شمِت  وقور،  ب�شمٍت  يحكي  ور�ح  �هلل،  ��شتغفر  ب�شرعة،  ندم  لكنه 
ُمعلٍم، يتكلم ب�شوِت عميٍق ُيدفئ برَد قلوبهم، »ذ�ت يوٍم جل�سْت �مر�أٌة 
عجوٌز، ت�سُن ق�سيًبا �سخًما من �حلديد، يف ظل ق�سر عظيم، ُي�سمى 
كل  فيه  وجعل  �ل�سغري،  لبنه  �ل�سني  ملُك  �أهد�ه  �لبهجة  ق�سُر 
�ل�سغُف،  عليه  ي�سيطُر  ف�سولًيا،  كان  �لأمرَي  لكّن  �ملُبهجة،  �لألعاب 
ت�سُنّ  جال�سًة  �لعجوَز  فر�أى  �لق�سر،  حول  لي�ستك�سف  يخرج  فكان 

�لق�سيَب، ف�ساألها: 

ماذ� تفعلني يا خالة. −

قالت �لعجوز:

�أ�سُنّ �لق�سيَب. −

ف�ساألها مرًة �أخرى: 

وملَاذ ت�سّنني �لق�سيب يا َجدة. −

قالت: 

�أ�سُنّ �لق�سيَب لأ�سنع �إبرة −

��ستغرب �لأمري �ل�سغري؛ فقالت �لعجوُز:

يا ُبني �إن ��ستطعت �أن ت�سَنّ �لق�سيَب حتى ي�سبح �إبرة فكُل  −
�سيٍء ممكٌن.

�ن�سرف �لأمرُي �ل�سغرُي م�ستوعًبا حكمَة �لعجوز، وم�سى يعمل 
بد�أٍب حتى �سار �إلًها))).

))) حكمة صينية.
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الِة: تعكرْت وجوُه �جَلَمّ

�سبحان �هلل، ِنكفر على �آخر �لزمن. −

تب�شَم �لعبُد يف وجه عزت: 

يا جاهل ما تزرعه ل ميوت. −

)
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بلُد �إىل باب �حلارة، تنتظر، بحنني جارٍف، طلَة تتطلُع 
�لعبد، ت�شتحُم، بعَد نهار�ت �ل�شقاء، تُك كعبيها 
تري  �لعطر،  بزيت  وجَهها  تدعك  بالكحل،  عينيها  تر�شُم  باحلجر، 
�لز�ن  خ�شب  من  بفلية  �شعرها  مُت�شُط  �ملُتعب،  �لوجه  يف  �لدمويُة 
�الأحمر، ُت�شفره �شفائر �شود�ء المعة، تتع�شُب برتبيعة �شود�ء تتدىل 
ترتدي  �الأبي�ض،  �لنجف على جبينها  وَحُب  من حو�فها حباُت �خلرز 
�لهدوم  طيات  بني  ت�شعه  �لذي  �لنارجن  بر�ئحِة  �لنا�شَح  �لقمي�َض 

�ملغ�شولة على �لرتعة.

ر��شخة،  بقدٍم  �الأر�َض  مد��ُشه  يدُق  كنخلة،  �شامًقا  �لعبُد،  يهُل 
يرجت قلُبها فرًحا، يناديها، تتحول �لد�ر �إىل خلية نحٍل ُت�شغى: عربي 
بني  ويلقفه  �لهو�ء  يف  عالًيا  يرفعه  �لعبد،  ِح�شن  �إىل  �جلميَع  ي�شبق 
ذر�عيه، ي�شرب يف فمه �أرو�حة ندلر بلون �ل�شماء وطعم �لنعناع، بلد 
تاأخذ �ل�شاَل من فوق كتف �لعبد، وتقف باالإبريق �لنحا�شي و�ل�شابون 
و�لفوطة، ُتدير �لطرمبة �ملدقوقة جنب مناخ �جلمل، يت�شطف ويتو�شاأ 
حب�سي  �لبقر تت قدميه،  �مل�شنوعة من جلد  �لُبلغة  وت�شع  للع�شاء، 
ي�شحب �جلمَل، ي�شقيه من فم �لطرمبة ال من �حلو�ض، وي�شوي �ملناَخ 





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

زكيبة  تمل  هامن  و�لُك�شب،  �لتنَب  �جلمَل  يعلف  �لعاريتني،  بيديه 
�لُطعمة))) �إىل �ملقعد.

بلُد  �سوق فوقها، ُت�شر  �لعبُد على طبلية �لَع�شاء، ترق�ض  يطبل 
حلَة �ملح�شي من فوق �لكانون)))، تغرف �ملح�شي يف غطاء �حللة، وتفرق 

عليهم مناباتهم من �لَزفر، متُد للـعبد يًد� مناغ�شة: 

كْل يا حاج �أنت �سقيان بالليل و�لنهار. −

يفرط �لعبُد زكيبَة �لُطعمة؛ يتدحرج �لربتقاُل �ل�شموتي و�ل�ُشّكري 
و�لُيو�شفي و�أبو �شرة يف �أرجاء �لقاعة، يزحفون ور�ءه، ي�شحك ببهجة؛ 

يقول لهم ما يعرفون:

عندي مفاجاأة. −

يردون يف َنف�ض و�حد:

ُغلب ُحمارنا. −

ُيخرج من جيب �ل�شديري كي�ًشا ملفوًفا بعناية، ُيعطي كًل منهم 
�لغفري، وُيخرج حافظَة نقود كبرية م�شنوعًة  �إ�شبًعا من حلوى نبوت 
بع�شها  مهمة،  وغري  مهمة  كثرية  باأور�ق  متخمًة  �جلامو�ض،  من جلد 
جديد وبع�شها مهرتئ، تمل عناوين م�شوحة، �أ�شماء �مَلعلمني �لذين 
�إي�شاالت  وت�شلم،  ت�شليم  �إي�شاالت  �لربتقال،  �أو  �لع�شل  �إليهم  يحمل 
�أمانة، عقود بيع و�شر�ء، عقود �إيجار، �شهاد�ت ميلد �الأبناء و�لبنات، 

))) كمية من الربتقال يُعطيها صاحب الجنينة لكل َجمّل آخر النهار.

))) موقد بلدي يتكون من ثالثة أحجار أو حجرين بجوار الحائط ويُغذى بالحطب والجلة والخشب.
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�الإناث  وكل  �لذكور  كل  �أ�شماء  بد�خلها  عائلية  بطاقة  وفاة،  �شهاد�ت 
�ل�شكل،  مثلث  حجاب  ي�ض،  �شورة  �شخ�شية،  �شورة  �أجنبهم،  �لذين 
�أور�ق مالية عرقانة. يتناول من �حلافظة قر�شني �شاغ، يبعث منتهى 
من  �للَب  لت�شرتي  �سوق  ويبعث  �لبيدق،  من  ق�شٍب  ِلب�شَة  لت�شرتي 
ي�شع  حرح�ش  الأن  قرطا�شني؛  يف  ت�شره  �أن  عليها  ويوؤكد  حرح�ش، 

طورة حم�ض يف كل قرطا�ض.

�أجولة  ويرتق  �لليف،  حباَل  يفتل  �لد�ر،  و�شط  �لعبُد  يرتبع 
و�لق�شب  �للب  على  ي�شهرون  �لقدمية،  �جلمل  وِعدة  �خلي�ض  �لقطن 
الكالم  يحلى  وال  كرام،  يا  �شادة  يا  كان،  ما  يا  »كان  و�حلكايات، 
اإال  يحب  ال  ملك  فيه  كان  وال�شالم،  ال�شالة  عليه  النبي  بذكر  اإال 
كل  على   ا�شمه  ويطلق  والفخامة،  املظاهر  يحب  وكان  ه،  نف�شَ

مكان يف اململكة، وذات يوم جاء َن�ّشاج وقال:

له  − لي�س  ملكًيا  ثوًبا  لك  اأن�شج  اأن  اأ�شتطيع  امللك  جاللة  يا 
يراه  وال  من�شبه،  ي�شتحق  الذي  احلكيُم  يراه  ثوًبا  مثيل، 

ال�شالح ملن�شبه. االأحمُق غري 

الفكرة اأعجبت امللك واأر�شت غروره، فقال: 

هذا ثوب رائع يليق مبلك عظيم مثلي. −

والأنه ملٌك ُيحب اأْن ياأمر، اأمَر الن�شاَج اأن يبداأ فوًرا يف ن�شج الثوب 
واحلرير،  والف�شة  الذهب  من  يحتاج  ما  بكل  له  واأمر  العجيب، 
يزعجه  واأال  ال�شيافة  ق�رص  يف  يعمل  اأن  امللك  على  الن�شاج  ا�شرتط 
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والف�شة،  والذهب  احلرير  خيوط  من  الفارَغ  النوَل  ون�شَب  اأحد، 
الوزيَر االأعظم  امللُك  وراح يعمل بِجٍد ون�شاط. مرت �شهور فاأر�شل 
ثوًبا  ال�شيافة، فلم ير  اإىل ق�رص  الوزير  العجيب، ذهب  الثوَب  لريى 

وال حريًرا وال ذهًبا وال ف�شًة، ف�شاأل الن�شاَج: 

اأين الثوُب. −

قال الن�شاُج على الفور: 

ها هو اأال تراه �شعادتكم. −

ال  الذي  االأحمق  يراه  ال  الثوب  هذا  اأن  االأعظم  الوزيُر  تذكر 
ي�شتحق من�شبه؛ فا�شتدرك ب�رصعة وقال: 

اإنه ثوب رائع يليق بجاللة امللك. −

مرت �شهوٌر اأخرى فاأر�شل امللُك رئي�َس الديوان امللكي، فقال له 
على  امللكي  الديوان  رئي�س  خاف  االأعظم؛  للوزير  قال  ما  الن�شاُج 

من�شبه، ورجع يقول للملك: 

اإنه ثوب ال مثيل له. −

اإىل  امللُك  ودعا  اململكة،  اأنحاء  كل  اإىل  العجيب  الثوب  خرُب  طار 
حفل كبري ملنا�شبة ارتداء الثوب العجيب، ح�رصه امللوك وامللكات 
امللكي،  بالثوب  الن�شاُج  ح�رص  املجاورة،  واملمالك  اململكة  واأركان 
اأن  تذكر  لكنه  الثوب؛  اأين  ي�شاأل  اأن  فَهمَّ  الثوب؛  ير  مل  امللَك  لكنَّ 
فقال يف  الذي ال ي�شتحق من�شبه؛  االأحمق  العجيب ال يراه  الثوب 
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ِحَك مثَل طبٍل  نف�شه، هل اأكون اأنا االأحمَق الوحيد يف اململكة، و�شَ
فارغ، وقال:

اإنه ثوب رائع حًقا، اأنت ت�شتحق و�شام ال�رصف؛ هيا �شاعدين  −
على ارتدائه.

هتف الكُل بجمال الثوب الذي ال يراه احلمقى، االأطفال وحدهم 
ك�رصوا الفخاَر وهتفوا يف وجه امللك العاري.)))

)

))) قصة هانز كريستيان أندرسن. بترصف.
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�لعبُد �ل�شاعَة يناُم  �الأطفاُل يف ُمنعطف �حلكايات، تناول 
�ل�شديري،  جيب  يف  ف�شية  ب�شل�شلة  �ملعلقة  �لف�شية 
�لغطاُء،  فانفتح  باإبهامه  �لزر  على  �شغط  �حلج،  من  �أح�شرها  �لتي 

نظر يف �ل�شاعة وقال:

�لوقت مرق. −

�أ�شابعها؛  �أطر�ف  �الأطفال، وعادت على  �حِلمل على  بلُد  �شحبت 
يتوهان يف حٍب خاطف، حٍب م�شروق، فوق �شرير نحا�شي ذي ملء�ت 
بي�شاء مغربة بدخان �لنار �ل�شتوية، ت�شرت ُعرَيهما �خلجول يف ليايل 
�لن�شوى، تب�ض  روَحها  �لر�شا  مرتع�شٌة، ميلأ  �أغطيٌة  �شحيحة  ُعر�ٍض 
ُتغم�ُض عينني ُم�شعبتني؛ َتخفًيا، ح�ْشَب �عتقاٍد مزيٍف،  َفِرًحا،  ت�شُنًجا 
عن �لعيون �لنائمة يف �لظلم، �أرو�ح �الأطفال ال تنام، �أرو�ح �الأطفال 
روحه.  على  يعملها  عربي  جعَل  خجوٍل  بفرٍح  ترى  �لظلم،  يف  ترى 
متقابلني،  �شريرين  يف  �لنائمة  �الآذ�ن  تخرتق  الهثة  �أنفا�ًشا  يكتمان 
ومنتهى و�سوق،  هامن  تف�شل بينهما �شتارٌة من �لتيل: �شرير �لبنات 
�لولدين  و�شرير  توت.  �شجرة  جذع  من  �حللليف  جنار  ز�هر  �شنعه 
حب�سي وعربي، كنبة بلدي م�شنودة �إىل �حلائط بثلث �أرجل رفيعة، 
تت  �لر�بعة.  �لِرجل  مكان  �أمينة،  يف  حمروق  طوب  قو�لب  وثلثة 
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�ل�شرير بطٌة كبريٌة، ترقد على �لبي�ض حتى يفق�ض �أ�شر�ًبا �شغرية من 
بطاٍت وكتاكيت بزغب ناعم م�شفر ومناقري برتقالية مرقطة.     

ت�شحو على �شوت هامن �حُلر:

قومي يا بت �حلبي �لبهامي.   −

طيب يا ّم. −

ِفزي، ما طاب لك عي�ش ول ميه. −

)
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ال ُي�شيء بذ�ته، نور �لقمر �نعكا�ض ل�شياء �ل�شم�ض، �لقمر 
متوردَة  ريانَة �جل�شم،  �لروح،  بلد خفيفَة  ت�شحو 
�خلدين، تلب �جلامو�شة، تخ�ض �للنَب يف �لِقربة)))، تعلق �لقربَة من 
قو�ئمها �الأربع، على �شكل قارب �شغري، بثلثة حبال تتدىل من عروق 
�ل�شقف، ت�شُب �للنَب �لد�فئ يف �لِقربة بو��شطة ُقمع من �ل�شاج، تربط 
بقوة، ر�يح جاي، على طول  �لقربَة وتذبها  �لقربة بحبٍل، تدفع  بوز 
ذر�عها، حتى يتجمع �لُزبُد على و�ض �للنب، فتق�شطه وت�شنع منه �أزر�ًر� 
�شغرية، وُتَرِقد �للنَب على �حل�شري، لُي�شفى �ل�شر�َض، وت�شنع ُخرَط 
�جلنب �لَقري�ض، وتمي �لفرَن بحطب �لذرة و�أقر��ض �جللة �لنا�شفة، 
تناول كًل منهم  �لعياَل،  �لبارحة، وُت�شحي  �لبايت من  �لعجني  تخبز 
كرًة �شغريًة من �لزبد يف رغيف طري، ُيفطرون مًعا وي�شربون �ل�شاي، 
يف  يعملون  و�لرجال  �لد�ر،  يف  تعمل  �لبنات  يوم،  كل  عمَل  ويعملون 

�لغيط.

)
))) القربة عبارة عن وعاء مصنوع من جلد املعز، برشط سلخ الجلد قطعة واحدة.
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�شهوة حتى  فوق  من  ي�شقطو�  �أن  مُيكن  �ملَهرُة  �لفر�شاُن 
�نتفاخات  �خَلَيِل،  مبر�ِض  عزُت  �أُ�شِيَب  خيولهم. 
حمر�ء وزرقاء، �لتهابات و�رتعا�شات؛ ف�شد �لعبُد �لدَم �لفا�شد وكوى 
م�شرط  من  �أملًا  عزت  �رتعد  �ل�شاخن.  بالطني  ودهنه  بالنار،  �لفخَذ 
�حلجامة، و�ُشَر �لعبُد بعلجه، َجلَبُه قاعوًد� ُمَولِّد�)))، ورباه على يديه، 
مه لقيمات �لرب�شيم طو�ل �ل�شتاء �أثناء �ل�شوم، من �ل�شباح �لباكر  ُيَلِقّ
حتى �لليل، يرتع�ض منخار�ه ببخار �ملاء، ينف�شان دوًد� �شغرًي� كقطع 
عزت  �لعبد من �لتعب، ينام  ُتَغِفل عني  قطن منفو�ض ثلجية �لبيا�ض، 
و�ملاء  �ل�شاي  ي�شقيه  �ل�شيئة،  �لعاد�ت  بكل  رو�شه  �لعبد،  كتف  على 
�لنظيف من حْلق �لطرمبة مبا�شرة، ي�شحبه من خطمه بخز�ٍم مفتول 
عرو�شة  �شكل  على  خزيف  فنجان  بقايا  يف  مربوط  �لنخيل،  ليف  من 
م�شغولتان  ويد�ه  �لعبد  كتف  على  ُملقى  �لر�شن  م�شافره،  يف  مثبتة 
ال  �الإن�شان  �أن  غافًل  عمًر�،  د�مت  ل�شحبة  مطمئًنا  �ل�شيجارة،  بلف 
ُيوؤتى �إال ِمْن ماأمن، مُي�شك علبة �لدخان �ملعدنية بيده �لي�شرى، ويرفع 
و�لو�شطى،  و�الإبهام  �ل�شبابة  باأ�شابعه  دخان  حفنة  يتناول  �لغطاء، 
ي�شعها فوق ورقة �لبفرة �ملفرودة على ر�حة يده، يربم �لورقة بحر�ض 
بعود  ي�شعلها  باأ�شنانه،  طرفيها  وي�شوي  يغلقها  ل�شانه،  بطرف  وُيبللها 

))) القاعود الجمل الصغري وامُلَولِّد نوٌع من الِجمل.
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كربيت من �مل�شط، وي�شد نف�ًشا طويًل، ينفثه يف وجه عزت، ي�شم عزت 
�لدخاَن ويت�شلطن، يلتفت نحو �لعبد، يجاوبه بعينيه، هيًنا كموؤمٍن، �إن 
ِقيد �نقاد، و�إن �أُنيخ ��شتناخ، يتبعه كظله، حُممًل باأقفا�ض �لربتقال؛ 
طاب �جلرح لكنَّ عزت مل يطب، حتى تفهم �جلمَل ال بد �أن تفكر مثل 
جمل، غرز عزت �أنيابه �ل�شتة، يف ذر�ع �لعبد، عا�شق ومع�شوق، ورفعه 
�إىل �أعلى؛ وهرول به، ُذعر �لنا�ُض وهاجو� ور�ء �لربتقاِل �ملبعرث، و�شع 

�لعبَد برفق �أمام �لد�ر. 

بلد �جلرَح برماد قحٍف حمروق، وربطت �لذر�ع ب�شر�ئَط  كب�شت 
طويلة من جلبابها.

دخل عزت �ملناَخ، ورقد مفتوح �لعينني، ر�ح ينتحب بدموع خر�شاء، 
ويئن ب�شوت مفجوع، �شام حتى �ملوت:

�أ�سابته ِنف�ش. −

 قالو� وذبحوه جمربين، قددو� حلمه على �ألو�ح خ�شبية يف �ملقعد 
�لو�شطاين، لكنَّ �أحدهم مل يذق حلمه قط.  

)
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زمُن �لعبد، �أ�شبح �شاحب مر�ض، حمل �شوؤ�لهم م�شى 
عنه �شجَر �النتظار، �شخرهم و�أزو�َجهم باحليلة 
تارة وبالغ�شب تار�ت، �نف�شو� عنه، مل يبق �إال بلد، عيُنه �لتي ي�شوُف 
بها، ويده �لتي يبط�ض بها، ت�شنده حتى يركب �حلمارة وت�شحبها �إىل 

�لغيط، ت�شري خاف�شة �لر�أ�ض:

�لرجل رجل ولو كان ع�سم يف قفة. −

�لطلعة،  و�ض  على  �جلامو�شة  تربط  �لنزول،  على  وت�شاعده  تقول 
تفر�ض �لغبيط فوق �لرب�شيم، يرقد تت �شم�ض �ل�شتاء �لد�فئة، يتطلع 

�إىل وجه بلد:

و�لوجُه  − �جلاري،  و�ملاُء  �خل�سرُة،  �لب�سَر،  يجلني  ثالثة 
�حل�سن. 

يقول؛ في�شرق �لوجه �ل�شبوح مثل رغيف خبز خرج تًو� من �لفرن، 
�ل�شينما  عذر�ء  ُت�شبه  �لر�شا،  جمال  عذب،  جماٌل  عينيها  من  ي�شُع 
يف عّز �شبابها، رف�شت من �أجله كَل �خُلطاب يف زمن كانت �ملر�أة ال 
ُع�شيلتها  �الأحقاُد، ذ�ق  �لدخلة، خطفها ففا�شت  ليلة  �إال  ترى زوجها 
فزهد كَل �لن�شاء، وذ�قت ع�شيلته فزهدت كَل �لرجال، يعمل �لرجاُل 
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له �ألَف ح�شاب، ينزلون عن �لركوبة، �إذ� مرو� على جمل�شه، يحفظ من 
درجتني  ينزلون  �ل�شرية،  �ل�شلو�ت  �لرجاَل يف  ليوؤم  يكفي  ما  �لقر�آن 
من درجات �لزلط �الأبي�ض، �ملر�شو�ض حتى قاع �لرتعة، ي�شتعدلون، 
تظهر �أ�شياوؤهم �ل�شامرة، يتو�شاأون، مي�شحون وجوههم يف �جللبيب 
�أر�ض �ملقام، ُي�شّلون ويرقدون  و�أقد�مهم يف ق�ض �الأرز �ملفرو�ض على 
على ظهورهم، يتثاءبون، ينتظرون �ملغيب، يقتلون �لوقت باحلكايات، 
اإنه  وقال  اآخَر،  ملٍك  عر�َس  ملٌك  اغت�شب  العبد-  -يقول  مرة  »ذات 
ي�شدقوا،  مل  لكنهم  والبالد،  العباد  وُينقذ  عداًل،  االأر�س  ليمالأ  جاء 
وازدهرت  كثرية،  �شنوات  مرت  مغت�شًبا،  عيونهم  يف  كان  فقد 
ميلكون:  ما  اأعّز  �شلبهم  واأنه  غريب،  اأنه  ين�شوا  مل  لكنهم  بالُدهم، 

حريتهم.

اأن  ورثته  اآخر  اطماأن  كثريون،  واأحفاد  اأبناء  وورثه  امللك  مات 
مكانه،  وجل�س  اأحُدهم  قتله  وجترب،  فطغى  امُللك،  ُينازعه  ال  اأحًدا 
من  بعهٍد  ا�شتب�رصوا  املالح،  والليايل  االأفراح  واأقاموا  النا�س  فرح 
كَل  يلقى  اإليهم،  تقرب  والع�شل،  بال�شمن  وعدهم  فقد  العدل، 
الطيبة،  ت�شنع  الوعود،  اأجزل  واالبت�شام،  بالتحية  ي�شادفه  َمْن 
اجلالل  نف�شه مبظاهر  فاأحاط  وال�شلطان،  للجاه  ا  لكّنُه، كان متعط�شً
�شجن  للرتقي،  �رصًطا  الغباَء  جعل  احلمقى،  حوله  وجمع  والفخامة، 
كَل ذي خطر، و�شع روؤو�شهم يف الرتاب، جعلهم ك�شاىل، خانعني، 
اآالف  جنَد  كاذبة،  باآلة  �شحقهم  لديهم،  ما  اأف�شل  منهم  انتزع 
ال�شحرة والعّرافني وال�شعراء والرواة؛ خلقوا حوله اأ�شاطري مقد�شة 
�شخمة،  متاثيَل  له  نحتوا  حتدث،  مل  بطوالٍت  رووا  خالدة،  وماآثر 
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الفالح،  املهند�س،  الطبيب،  رداء  يف  ُت�شوره  وجماله،  جالله  ت�شور 
الفار�س، ت�شوره يف رداء عربي يعانق االأطفال والكبار، علقوا �شوره، 
القرى واملدن، يف كل مكان  امليادين، يف مداخل  الطبعي يف  باحلجم 
اأنف�شهم  يحموا  اأن  اخلوف،  �شطوة  من  تعلموا،  النوم،  حجرات  حتى 
جعلهم  ال�رص،  اأنف�شهم  عن  يدفعوا  اأن  اآملني  الطاغي؛  بح�شوره 
يحدث،  ما  يعرف  اأحد  ال  عليه،  هي  ما  لي�شت  االأ�شياء  اأن  يعتقدون 
احلكايات،  �شماع  يحبون  االأ�شاطري،  لتلك  عط�شى  بدورهم،  كانوا، 
ي�شغط  ما  �شيء  باالغرتاب،  اأح�شوا  كثرية،  �شنوات  بعد  لكنهم، 
الغمو�س،  لدرجة  وا�شٌح  �شيء  �شفوهم،  يكدر  �شدورهم،  على 
من  اأكرب  جميًعا،  منهم  اأكرب  �شيء  يعرفونه،  وال  ُيح�شونه  �شيء 
من  ماتوا  اجليف،  اأكلوا  الكرب،  ا�شتد   ، الَهمِّ يف  �شقطوا  ُيحتمل،  اأن 
العظم،  على  وتركهم  جلودهم  �شلخ  اأكرث،  عليهم  �شّيق  اجلوع، 
والن�شاُء  الرجاُل  احت�شدوا،  تخاطفوه،  الرتاَب  منحهم  اإذا  حتى 
ي�شمع  مل  االأ�شوار،  على  وقفوا  الق�رص،  اإىل  طلعوا  واالأطفاُل،  وال�شباُب 
االأبواب  اأغلق  ق�رصه،  يف  وحت�شن  طردهم  �شاخ،  قد  كان  لهم،  امللُك 
بالدهاء، لكنه مل يكن �شعيًدا،  والنوافذ، يحر�شه جنود مدججون 
ال  بحزن  مبطنة  تعا�شة  يعاين  النوَم،  يحرمه  خفًيا  داًء  يعاين  كان 
امُلحققة،  غري  اخلفية،  الرغبات  ُتهلكه  الوهم،  يف  يغرق  له،  �شفاف 
الليل،  طوال  تزّن  نامو�شة،  ق�رصه  ت�شكن  اأ�شبابها،  يعرف  ال  التي 
واأمرهم  حكمه  اأركان  ا�شتدعى  ال�شوت،  ياأتي  اأين  من  يعرف  ال 
الفر�س،  �شعر  من  م�شنوعة  من�شًة  منهم  كل  اأم�شك  يقتلوها،  اأن 
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ال  التعب  من  امللك  نام  يرونها،  ال  التي  النامو�شة  يطاردون  وراحوا 
قلياًل وي�شحو مفزوًعا، يعنفهم على عماهم، كيف  االأمان، يغفو  من 
اإىل  ونظروا  بع�ٍس،  اإىل  هم  بع�شُ نظر  يرى،  التي  النامو�شة  يرون  ال 

راأ�س امللك، ونزلوا عليه باملن�شات«.

�شحكو� فدمعت عيوُنهم، م�شحوها بظاهر �أياديهم �ملرتع�شة، قبل 
�أن ين�شرفو�، ي�شاألون �هلَل ُح�شَن �خلتام، ويقر�أون كفارة �ملجل�ض: 

وا 
ُ
َوَعِمل آَمُنوا  ِيَن 

َّ
ال  

َّ
إاِل ُخْس.  ِف 

َ
ل اإِلنَساَن  إِنَّ   . َعْصِ

ْ
َوال  }

ْب }. َقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ اِلَاِت َوتََواَصْوا بِالْ الصَّ

)





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

بُكم ختَم  عينيه  وم�شح  يديه،  �أ�شابع  على  �ل�شلَة  �لعبُد 
�لتي  عزة  ونادى  �ل�شاروخ)))،  ولب�ض  �لبلدي،  جلبابه 
ت�شرح ور�ء �لبهائم، تاأتي �إليه، مت�شح ر�أ�شها يف ج�شمه، مي�شد رقبتها 
�إىل  �إىل �الأمام، وقائمتيها �خللفيتني  برفق، متد قائمتيها �الأماميتني 
�إىل  تمله  �ل�شري،  و�شع  �إىل  تعود  يركب،  ظهرها،  ينخف�ض  �خللف؛ 

�لد�ر.

تاأخذ بلد بيده وُتل�شه على �مل�شطبة، ت�شع حوله �مل�شاند، ُتع�ّشيه، 
وظهره  �ملت�شلبتني  �شاقيه  تدعك  عزت،  �أكلها  �لتي  ذر�عه  وُتطبب 
�مل�شلوَب يف �شقيع �ملر�ض، يحاول، بكثرٍي من �الأ�شى، �أن يتذكر �لرجَل 
�لذي كانه، ُيجاهد مب�شقة الإخر�ج قطرة ماء من مثانة ملتهبة، ت�شحب 
معها روحه، يتابع منلًة غريبة تك قو�ئمها ببع�شها �لبع�ض، ت�شتعيد 
دورة حياة ق�شرية تت �الأر�ض، حياة عميقة �شاكنة، تمل �شر�شوًر� 
�أوهاٍم حول  خلَق  ُبَفاريٍة خارقة،  بقدرة  يحاوُل،  فوق ظهرها.  �شخًما 
نف�شه، يقع عليه وحده عبُء كل �شيء، �ملا�شي و�مل�شتقبل، عليه �أن يجَد 
نف�شه �لتي فقدها؛ لن يفعل �أحٌد ما ميكن �أن يفعل هو، لن يختار �أحٌد 
جدوى  ال  جدوى،  ال  �أنه  تيقن  يفعل؛  �أن  بو�شعه  ماذ�  �الأف�شل،  خياره 

))) حذاء نعله من كاوتش إطار سيارة قديم، ووشه من قطعة جلد مستطيلة تغطي القدم وقطعة 

جلد تغطي اإلبهام.
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من �حلياة ذ�تها، �أ�شابته حاٌل من تلك �حلاالت �لتي ت�شيب �الإن�شان، 
�لذي  �لعذ�ب  ذلك  نف�شه،  يعذب  عبًئا،  �حلياة  باتت  روحه،  هانت 
دودة،  �أنه  يتاأكد  ذ�ته،  فيها  �ملرُء  يفقد  �آثمة  حلظات  �لروح،  ُيحطم 
كان  عابر،  �أي  يده�شها  �أن  ميكن  �الأر�ض،  على  ت�شعى  دودة  جمرد 
�مللعقة من دون �شكر، �شارًد�  �ل�شاي بطرف  �أكذب من �شر�ب، يقلب 
ينظر ما ور�ء �الأ�شياء، يوًما ما، قال لنف�شه، لعله قريب، �شوف ترتك 
�الأ�شياء على حالها، لن متد �إليها يدك، لي�ض تعفًفا وال ��شتغناء، لكن 
لعدم �لقدرة، مل يعد فٌم ياأكل �أو بطٌن يه�شم، تكون َبركة، تكون مرب�أً، 
�إىل  وجلاأ  �لقفطان،  بُكم  م�شحها  دموعه،  طفرت  حياتك.  �أجنزَت 
ينظر  لري�ها،  عينيه  ُيغم�ض  بلد.  قلب  �لعامل:  يف  �أمًنا  �الأماكن  �أكرث 
�لكلم  �لكلَم،  يحتاج  ت�شمعه؛  روًحا  يحتاج  �الآتي؛  �شوؤَم  عينيها  يف 
هو ما ُيوجد �لب�شر؛ ُي�شعرنا بوجودنا، �لكلم �ملر�وغ �ل�شفاف يف �آن، 
اإىل قريتنا، كان  اأهل اهلل  »ذات يوم -يقول العبد- جاء دروي�س من 
عليهم،  م�شفًقا  اخللق،  عن  منقطًعا  كرامات،  �شاحب  الطلعة،  بهي 
على  �شادفه  مكان  اأول  يف  جل�س  وال�رصير،  الطيب  على  حنوًنا 
ليلتني  ينام  ال  الدروي�س  ال�شفر،  عناء  من  لريتاح  القرية،  اأطراف 
كوم  بجوار  فر�شته  حط  به،  قلبه  يتعلق  ال  حتى  واحد،  مكان  يف 
وليله  �شفر  نهاره  ينام،  ال  هو  احلقيقة  يف  ونام،  االأر�س  مهد  تراب، 
ي�شده  املحيا  جميل  طفاًل  راأى  النبع،  يف  غريٌق  ينام  كيف  �شفر، 
�شدها  قما�س،  بقطعة  يده  تعرثت  فر�شته،  حتت  نب�س  خرقته،  من 
اإىل  الدروي�س  حمله  بالنور،  ي�شع  وجهه  جمياًل،  ر�شيًعا  فوجد 
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حًيا،  دفنته  التي  اأبيه  زوجة  على  وهجموا  النا�س،  عرفه  القرية، 
جر�شوها على حمار باملقلوب، ملعونة يف كل كتاب.

جنب  نبتت  حجر،  من  �شاهًدا  القرب  فوق  الدروي�س  و�شع 
�شكنتها  القرب،  فوق  اأغ�شاُنها  تتدىل  بهاء،  ذات  �شجرة  ال�شاهد 
ع�شافري تبكي، جتمعت دموُع الع�شافري نهًرا �شغرًيا يروي ال�شجرة، 
اللحم،  على  ال�شوداء  اجلالبيب  يرتدين  الغروب،  مع  الن�شاء  اأتت 
يطفن اأ�شواًطا �شبعة حول القرب، ويتدحرجن من اأعلى كوم الرتاب 
امل�شيء،  ُعريهن  ت�شرت  مفتوحة  باأذرع  الرجاُل  يتلقاهن  اأ�شفله،  اإىل 
مع الزمن �شار الطفُل ولًيا، و�شار احلجُر �رصيًحا، اأحاطوه ب�شوٍر من 
يا  ذاك  والتنب،  الرتاب  من  معجون  بطني  ودهكوه  االأخ�رص،  الطوب 

بلد مقام �شيدي راكب احلجر«. 

)
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�لعبُد نف�َشه، فر�حت بلُد ُتهدهد روحه �ملفارقة، وُتَقبل نعى 
جبينه، تدعك عروَقه �ملزرقة، ُتنقي �لريقات �ملتوطنة 

يف تقرحات جلده، َت�شُعُب عليه نف�شه، ترفع وجًها �شارًعا �إىل �هلل:

ِيجعْل يومي قبل يومك. −

ينظُر  حانية،  بيدها  عينيه  مت�شح  عينيه،  من  حزينة  دمعات  تفر 
�لوجُه،  فتهلل  �الإلهي،  �ل�شُر  طلع  �شدرها،  على  ينام  بامتناٍن،  �إليها 
وترر �لقلُب، خرج �لطائر من �لقف�ض، نام �شابًحا يف �لبيا�ض، ر�أته 
�أو  �ملتناومة،  �لعيون  دون خوف  �أمه، من  ولدته  كما  عارًيا،  مرة  الأول 
ت�شتطع  مل  نف�شه،  �لعبد  رهبة  دون  من  تنام،  ال  �لتي  �الأطفال  �أرو�ح 
�لنظَر يف وجهه مبا�شرة، مل ت�شتطع �لنظَر �إال بعدما �أ�شبلت عينيه، ر�أت 
�أفرغت بطنه  �أن يغ�شله �لرجال،  �آخر، رجًل ه�ًشا، غ�َشلُته قبل  رجًل 
�لفارغ �أ�شًل، و�شاأته و�شوء �ل�شلة، عطرته بدموعها، قّبلْت �أ�شابعه، 
و�حًد� و�حًد�، ملأت عينيها منه، �ختزنته د�خلها، غ�شلته كما مل تغ�شل 
�مر�أٌة رجًل، دلقت عليه كثرًي� من �مل�شك و�لعنرب، حمله �لرجاُل �إىل 
مدن �الأبدية، �شيعته ز�ئغة �لعينني، �شارت تت �لنع�ض حافية، �أ�شرع 
�لنخيل،  طريق  �إىل  طار  نف�شه،  حول  د�ر  جنبيه،  على  متايل  و�أبطاأ، 
�حلجرية،  �لدور  تا�شرها  �لتي  �ملقابر  �إىل  فتوجه  وهللو�،  كربو� 
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تاأكل  لل�شماء،  منها  نو�فذ،  وال  �أ�شقف  بل  بي�شاء  حجارة  من  �أ�شو�ٌر 
�الأخ�شر، ي�شكنها ب�شٌر و�أح�شنٌة ومعٌز وخر�ٌف وحمرٌي وكلٌب وقطٌط، 
ا، يد�ض رقبته بني جناحيه، يتد�خل يف  �أبو قرد�ن يفر�ض �الأر�ض بيا�شً
عربات  �لربد،  يقاوم  �أ�شفر  منقار  �شوى  منه  يبدو  ال  �لبع�ض،  بع�شه 
كارو، حناطري قدمية بعجلت خ�شبية كبرية مك�شرة، �إطار�ت �شيار�ت 
قدمية، علب من �ل�شفيح �ل�شدئ، جذع �شجرة �شخم م�شتعل يتطاير 
�أطفاٌل  �لعري،  على  بجلبيب  رجاٌل  حوله  يجل�ض  �شغرٌي،  �شرٌر  منه 
ن�شُف عر�ة، ن�شاء يلب�شن �ل�شو�د، يتناولون �لطعام و�ل�شاي و�لدخان، 
�أكفهم مفرودة فوق �لنار، �أمام جبل �شخم من �لزبالة، مقلب �لزبالة 

�لذي ي�شمونه �ملجل�ض؛ يت�شاعد منه �لدخان.

و�شُدوه �لرت�ب وتوجهو� �إىل �لِقبلِة، رفعو� �أكَف �ل�شر�عة، طالبهم 
�أ�شبلو�  �لوجد،  غمرهم  �لدعاء،  يف  ��شتغرقو�  باالإخل�ض،  �ل�شيخ 
�لدعاء،  يف  مثلهم  �نغم�شو�  �لقبور،  �شاكنو  بينهم  ت�شلل  عيونهم، 
ن�شلو� حمافظهم، و�شعوها يف �شياالتهم، و�ن�شلو� بهدوء د�خل �لدور 
�حلجرية، ذ�ت �لطابق �لو�حد و�أطباق �لد�ض، قليلون �أح�شو� باأيديهم 

�لناعمة، كحلِم نائٍم، لكنهم مل يتكلمو� خوَف �جُلر�شة.

غافلتهم بلُد و�نزلقت د�خل �لقرب، فاجاأ عينيها كفٌن غام�ٌض من 
�لرب�قة،  �ل�شور  من  �شخٌم  ح�شٌد  �ملوتى،  مليني  �أرو�ح  كوين،  غبار 
و�الأع�شاب  �الأزهار  �أرو�ح  �لتعاويذ،  �ملد�ئح،  �البتهاالت،  �ل�شلو�ت، 
حفريات  متنافرة،  كائنات  �لرجال،  حيو�نات  خل�شات  و�لنبات، 
متعفنة،  فطريات  �لفيل،  طائر  بي�ض  ق�شور  منقر�شة،  دينا�شور�ت 
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حبوب لقاح ه�شة، حبيبات طلع �لنخيل �لناعمة، �شفا رمال �ل�شحر�ء 
�ملتحركة، �شيقان �لنمل �الأبي�ض، بي�ض �لعناكب �ل�شامة، �أعني �لذباب، 
�لقطبية،  �لدببة  �شعر  �شظايا  �لف�شفورية،  �لفر��شات  �أجنحة  ق�شور 
غبار  �حلية،  �لثعابني  حر��شف  م�شحوق  �لهندية،  �لفيلة  جلود  رقائق 

من عظام �الأجد�د، زحاٌم، زحاٌم، لكنه ال �أحد.

حملوها عنوة �إىل �لد�ر، فاقدة �لوعي �شبه عمياء، تعاين �ل�شاّد)))، 
�لدهليز  �لن�شاُء  نهار، ملأت  ليًل بل  نور عينيها؛ غدت حياتها  مات 
و�حل�شري و�مل�شطبة و�حلجر�ت �لفوقانية، يتهام�شن باأ�شو�ت حزينة، 
�حلد�د  ملب�ض  ُتغطيهن  يندبن،  �لروؤو�ض،  حا�شر�ت  �خلدوَد  يلطمن 
�ل�شود�ء، ال يظهر منهن �شوى عيون تربق كعيون �لقطط، تبدو �لد�ر 
وكًر� للكاآبة، كعبًة مهجورًة منذ قرن، حيطاٌن مو�شومة بالفقر، تظهر 
فوق  من  �لطلء �جلريي  تق�شر  �حلو�ف،  متاآكلًة  �لنيِّ  �لطوِب  قو�لُب 
مغربًة  باهتًة  ملعًة  تلمع  �لتنِب،  قلماُت  فبانت  و�لتنب،  �لطني  دهاكة 
باهت  �أثر  �شوى  �ملق�شورة، مل ي�شمد على �حليطان  �لطني  يف دهاكة 
�لعبد �ليتيمة على ظهر جمل يخُب يف �شحر�ء �لعرب،  لذكرى حجة 
عبار�ت  تزينها  �ل�شالكني،  تمل  ملونة  بيارُق  تعلوها  �شخمة  باخرة 
ماأثورة عن حج مربور وذنب مغفور، ت�شاقطت بع�ض حروفها �ملكتوبة 
َِّ َعَ  باجلري �حلي �لذي ُيطفاأ باملاء وُيخلط بالزهرة �لزرقاء، { َوِل

.{ 
ً

ِْه َسبِيل انلَّاِس ِحجُّ ابَلْيِت َمِن اْسَتَطاَع إِلَ

))) إعتام عدسة العني يؤدي إىل فقدان البرص.  
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�أقامو� �ملعزى يف �مل�شاء، ن�شبو� �ل�شادر بحجم �مليد�ن، جاء �ل�شيخ 
لُيحيي  �خلريية؛  �لقناطر  من  باالإذ�عة  �ملقرئ  نا�شف  �لعاطي  عبد 
مك�شٍو  عاٍل  مب�شند  مقعد  على  تربع  �لعبد،  �شديقه  يف  حمبًة  �لليلة 
و�لزجنبيل  �لين�شون  و�أكو�ب  �لتلوة  يتناوب  ور�ح  ناعمة،  بقطيفة 
�لبلد،  بوجوه  �لعز�ء  �كتظ  �ل�شوَت،  وُت�شقل  �ل�شدر  ُتلي  �لتي 
�خل�شوع،  يوقظ  �ملوت  �لوح�شة،  �أكلتها  وجوٍه  �ل�شم�ض،  �شهرتها  وجوٍه 
يذرعون  ُم�شبلة،  وعيونهم  �الآيات  مع  روؤو�شهم  يهزون  حني،  �إىل  ولو 
عمائم  تت  �لك�شمري،  �جللبيب  يف  يخُبون  وجيئة،  ذهاًبا  �ل�شادر، 
�ل�شجائر  ير�شون  مزهرة،  بي�شاء  و�شيلن  مكوية  وبٍر  وطو�قي  كبرية 
مرتب�شة،  وجوُههم  نز�ء،  حال  يف  كثري�ٍن  وقفو�  �ملاء،  ير�شون  كما 
قا�شية، تن�شح بالكر�هية، تف�شحهم رو�ئحهم �ملنفرة، ينظرون بعيون 
زجاجية، ترت�شد �لذي جاء، و�لذي مل يجئ، مررت �لقهوة حلوقهم، 
�خرتقت �ملر�رة قلوبهم، يتناحرون من �أجل ال �شيء، فاتهم جميًعا �أن 
�ملوت يح�شد �جلميع، وحده �بن لو�حظ �شار منت�شًيا يرفع ذر�عيه �إىل 

�أعلى ويقول:

 �سكَر �هلُل �َسعَيُكم. −

يوزع  كما  �ل�شجائر  ويوزع  �لتهاين،  يتلقى  كما  �لتعازي،  يتلقى 
�حللوى على �ل�شبيان يوم عيد، طغت �لفرحة على وجهه، فلم ي�شتطع 
َع يف جذور �لعبد، �نفلت  �إخفاء �ل�شماتة، قال ما ال ي�شح �أن ُيقال، َقطَّ
�لقهوة  على  ي�شهر  �أنه  لدرجة  حًيا،  يخ�شاه  كان  مْيٍت،  بعور�ت  ل�شاُنه 

(حتى ينام �لعبد فيعود �إىل �لد�ر.
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�ل�شرقي فجر  �لتقومي  �لباهر، ح�شب  �أكتوبر  �ل�شاد�ض من 
مليلد �مل�شيح عليه �ل�شلم، جاء عربي كالب�شارة، ولد 
�شهًل فوق ب�شطة �ل�شلم �لو�شطى، �شقط من بني فخذي بلد �لتي كانت 
تمل م�شنة �لعي�ض �إىل �ملْقعِد �لو�شطاين يف �لطابق �الأعلى، قبل ذلك 
مل يكن موجوًد�، كان نطفة عمياء ت�شعى �إىل �لنور عرب مر�ت مظلمة، 
�شر�ديب موحلة بالدم و�لغائط، جمرد نطفة يف ظهر فلح �أ�شطوري 
من رجاالت �لع�شر �لذهبي للرجولة، قذفها يف رحم �مر�أة �شهية يف 
ليلة حب، بعدما تطهر يف ماء زمزم �ملباركة، فجاء �بن �شبعة، �أ�شموه 
عربي ليحقق �لنبوءة، ويفعل، من دون �أن يدري، ما كتبه ملك �لرب 
بعد مئة وع�شرين يوًما من ليلة �لعر�ض �ملباركة، ويكون �لطفَل �الأخري. 
�ملرح؛  من  جًو�  ُي�شفي  جديد  بطفل  �الأمهات  تفرح  كما  بلد  به  تفرح 
لكّن عربي تعرث يف ُخطو�ته �الأوىل، تعرث يف مزق جلباب �أمه، يطوفان 
يف �لقرى �ملجاورة، يدور حولها، يتعلق بذيل جلبابها، يتكلم كثرًي� وال 
يقول �شيًئا، ي�شاألها �أ�شئلة دون معنى، ال ترد، ال تعرف كيف ترد، تفكر 
وتدمع، يف �لليل تبكي، تبكي طويًل؛ ُتكلم نف�شها، �أحياًنا ُتكلمه، ت�شكو، 
تدعو، ي�شمع، وال يرد، ال يجروؤ على �لنظر �إليها، �أح�شت به فكفت عن 
�لبكاء، يف لياٍل نادرة، يت�شلل �إليهم غريب، يتهام�شان، ي�شاألها، نام؟ 
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تومئ، مُيل�ض علـى ر�أ�شه ويقبله، �لغريب هو نف�شه يف كل مرة، يعرفه، 
هو �لعبد، لكنه �نقطع، فبدت �الأم �شاردة، وبد�أت تذبل.

كثرًي�، حريته  �شيء، حريه ذلك  �إىل  عربي طويًل؛ مل ي�شل  فّكر 
�أحد ميوت على  �أو ميوت، ال  �إما ميوت  �لنا�ض، لكنه ال ميتلك خياًر�، 
خوًفا  فقر�ء  يعي�شون  �ملوت،  من  خوًفا  �ملوت  قبل  �لنا�ض  ميوت  كيفه؛ 
من �لفقر، ُيحا�شبون قبل �أن ُيحا�شبو�؛ قدرك �أن تعي�ض، ال �أن متوت، 
�لطيبون �شريًعا،  ي�شيُخ  �ملوت،  تغتذي على  تع�ٌض، مقد�ٌض، مريٌر،  قدٌر 
روح تخرج من ج�شد، ترتك  مثل  �ل�شم�ض  تغرب  ويرحلون يف �شمت، 

ظلًما موح�ًشا على �أر�ض خر�ب.

كاهٍل  على  قدمًيا  تاريًخا  يحمل  �ملوت،  ن�شيه  م�شٍن  كفيٍل  مي�شي 
عجوز، يتاأمل �ل�شمت، يجول كثرًي�، بل هدٍف، يجد تاريًخا حمفوًر� 
يف قلب �حلجر، �أدركه �لليل فنام على �لدكة �لتي بجو�ر �لتمثال، ر�أى 
فيما يرى �لنائم، هيئًة �شارمة جليلة، حيطان قدمية لها �شحنة كاحلة، 
ُيحيطه رجال باأحذية �شخمة، قيل �إنه، ذ�ت م�شاء، ��شتهى �مر�أًة متت 
لهم بو�شيجة، كانو� �أطول من �للزم، وكان كبريهم مبت�شًما وكئيًبا، 
�أيٍد كثرية  ُبلًها ب�شو�رب منتفخة، وكان �لظلم حالًكا، تخطفته  كانو� 
�نتبه من  و�ليقظة، ال يذكرها،  �لنوم  �أوقات ثقيلة، بني  مدربة، مرت 
�الأ�شو�ق،  يف  �لن�شاء  �شدور  من  �حلناَن  يت�شول  وجًعا،  يعاين  �لنوم، 
يحبو زحًفا �إىل �حلمارة؛ ير�شعها، ترعاه بحنان �أٍم، ياأكل مع �الأر�نب 
�لبي�شاء و�ل�شود�ء و�ملرقطة، ي�شرب من قناين �لطيور وم�شاقي �لبط، 
يلعب و�شط َزَرق �لطيور، يحاور �لع�شافري، ُيغلق كَل �لنو�فذ، ويرتك 
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طويًل،  يتاأخر  �أحياًنا  ع�شفوٌر،  يدخل  ريثما  ينتظر  مفتوحة،  و�حدة 
لكنه يف �لنهاية يدخل، كاأمنا على وعد، ُيغلق �لنافذة، يد�عبه بفرحة، 
يه�شه بع�شا طويلة، يتخبط طائًر� من ركن �إىل ركن، يطارده بابتهاج، 
و�لهو�ج�ُض،  �ل�شحكاُت  فيها  ت�شبح  �لتي  �ملنع�ض  �شماء  يف  يرفرف 
على  برفق  يتلقاه  �لرهق،  فرط  من  يقع  و�لهو�م،  باالأفكار  ي�شطدم 
يديه، ي�شع له �ملاء و�حلَب، ال ياأكل وال ي�شرب، ينزل خيطان رفيعان 
من عينيه، يفتح كل �لنو�فذ، تاأتي �لع�شافري، يتحدت �إليها، ال تنظر، 
ال ت�شمع، يحت�شن �لع�شفوَر �جلريح، يلهو به حتى ميوت، يحمله بحنٍو 
بالغ، يدفنه تت �لنخيل؛ ويبكي ب�شدة، ال يعرف ملاذ� يقتل �لع�شافري 
وملاذ� يبكي، يتدىل ل�شانه بُرغاء جمٍل �شائم، تبي�ُض عيناه، ت�شطك 
�أ�شنانه، يغزلن، يقع على �الأر�ض، يتوه، يزحف �إليه �ملوت، ُير�شل �إليه 

ر�شًل خفية، عيوًنا توم�ض يف �لظلم، �أ�شباًحا يف و�شح �لنهار.

موته  يتوقعون  بالذنب،  �إح�شا�ض  دون  للموت  فرتكوه  منه  يئ�شـو� 
توقُعها،  باأ�شاليَب ال ميكن  �ملوَت  باإذعان، يخدع  ينتظرون  كل حلظة، 
يخرج، مثل �ل�شعرة من �لعجني، يلتف مثل �ملاء حول �لعقبات، يت�شنج، 
بحذر، عندما  عينيه  يفتح  فيرتكه،  عليه؛  �ملوُت  ي�شفق  �لَنَف�َض،  يقطع 

يتاأكد �أن �ملوت قد رحل، ينه�ض عابًر� متاهات �لفقر �ملُلغــزة.

)
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يا رب �سحته يل.     −

بني  بطٌن  لها  ميوت  م�شطٍر،  دعوة  مبتهلتني؛  عينني  بلُد  ترفع 
�سوق،  منتهى،  هامن،  بطًنا:  ع�شر  �أربعة  من  بطون  خم�شة  بطنني، 
�شابقه  با�شم  �أحُدهم  ُيعّمد  �ملوت،  من  �لتائه  عربي  و�أخرًي�  حب�سي، 
و�شهادة ميلده، كل ��شم يوؤول �إىل عاقبته، ال تخايف يا بلد، عربي زّي 
�لقطط ب�شبع �أرو�ح، لن ميوت حتى يروي لنا، باأحد�ٍث ال كلمات، كَل 
�شيء، يعجن �لطنَي وينحت �لعر�ئ�َض، ُيلب�شها تاًجا من �شنابل �لقمح، 
متايَل  �جلريد،  �هتز�َز  ير�قب  �أعلى،  �إىل  ينظر  �لنخيل،  �أ�شفل  يقف 
�جلذوع مع دفقات �لريح، ُيحدثها عن �شغفه بها وهي ُتر�ق�ض �لريح، 
ينحت، بن�شٍل حاٍد، بقايا �جلريد، وجوًها و�أج�شاًما، ب�شًر� وملئكة، 
حيو�نات و�شياطني، يعلقها على حائط �لد�ر، تظهر �لوجوُه و�الأج�شام 
حيًة، تتحول يف �لليل �إىل هياكل، يتمنى �أن ينفخ فيها �لروح، ينقلها من 
جد�ٍر �إىل جد�ر، يتوحد بعنا�شر �لكون: �الأر�ض و�ل�شماء، �ملاء و�لنار، 

�ل�شم�ض و�لقمر، �لهو�ء.

�أمام �ملدر�شة، بيت �لعمدة �لقدمي، يخطف �لرب�شيم  قمر  ينتظر 
�شهور  ثلثة  م�شت  �لباب،  يف  �ملربوط  للِحمار  ويرميه  �لفلحني  من 
على  ليطمئن  �ملدر�شة  ناظر  �لتحفة  عادل  �الأ�شتاذ  يخرج  �أن  قبل 
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ووجٍه  �شوف،  طاقيُة  �شلعته  ُتخفي  �لذي  �لكبري  بر�أ�شه  �أطَل  حماره، 
يح�شر  وح�شٌي،  و�شارٌب  معقوٌف  �أنٌف  ي�شبقه  �لزمن،  بخامت  خمتوٍم 
ج�شمه �لق�شري �ملكتنز، �شيًفا و�شتاًء، يف �شرز مغزول على �ليد، من 
�شوف �لغنم �خلام، وجاكت رمادي، وربطة عنق مزيتة، ال يفارق يَده 

�مل�شعرَة ناأُز �حِلمار))).

�شخط �لناظر يف عربي: 

بتعمل �إيه يا �بن �لكلب. −

وقبل �أن ينطق؛ �نق�ض عليه و�شحبه من يده �ملرتع�شة و�ألقى به يف 
�لف�شل، وقال للأبلة فريوز: 

هاتي له �لكتب و�لكر�ري�ش. −

تمد عربي مكانه، خذلته �شاقاه، كاد ينهار، ر�أى قمر فُردت فيه 
�لولد �لذي بجانبها،  �أز�ح  �إليها،  �لناظر وجرى  �لروح، مل�َض من يد 

وجل�ض مكانه.

ف�شلْت له بلد كي�َض خمدة دمور �شنطة للُكتب، وو�شعت يف �ل�شنطة 
بل�شتيك،  �شندل  له  و�شحذْت  باجلنب،  مدهوًنا  ملدًنا  رغيٍف  ن�شَف 
وقيفْت مريلَة �سوق �لتي خرجت من �ملدر�شة، �شده �لعياُل من �شعره، 
�أم  �لبنات  مريلة  ب�شبب  وجّر�َشوُه  عليه،  تكاثرو�  �ل�شنطة،  وخطفو� 
يف  �عتزلهم  �ملدر�شة،  يف  �لوحيدة  �حلنفية  حو�ض  يف  ورموه  ِو�ْشط، 
م�شت�شلًما  ثبوتية؛  �أور�ق  دون  �ل�شاد�َض  �ل�شَف  حتى  �الأخرية،  �لدكة 

))) فرع من أغصان شجر التوت أو السنط أو الربتقال، يُستخدم عصا للحمر.
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خلياالت �لعزلة، بعيًد� عن عيون �لف�شوليني، ي�شاهد وال ي�شارك، يكتب 
�لر�شائل �لغر�مية على طريقة �لرومان�شيني �لعظام، لرفاقه �لفلحني 
عدميي �ملوهبة �لذين �أحرقتهم نار �حلب �لطفويل، يكافئونه بقر�ض �أو 
تعريفة من م�شروفهم، غدوة �أو ع�شوة يف بيوتهم �ملتخمة، يف �حلقيقة 
با�شمه،  يوقعها  �أن  يجروؤ  مل  �لتي  �حلب  ر�شائل  كَل  لــقمر  يكتب  كان 
عانى تارب �حل�ض �الأوىل بوعي �شاذج، ال يتعدى �لتح�ش�َض �لنظري، 
و�لعبَث �لذهني، بد�يات منطقية لطفٍل مل يتجاوز �لرب�ءة، يرى تت 
�لدكك موؤخرة طفل عارية، يلهو بها طفٌل �آخر، يف �لو�قع مل يكن �الآخر 
تي�ض  حلية  خلَف  �لعارية  �ملوؤخرة  طفُل  يتخفى  �الأيام  قابل  يف  طفًل، 
ا ُم�شلًحا يف �ملدينة. م�شتعارة، وي�شبح �لطفُل، �لذي مل يكن طفًل، ل�شً

مهجورة،  طرًقا  ي�شلك  متاأخًر�،  �ملدر�شة  من  عربي  ين�شرف 
�ملو�جهة  يقابله يف  منه،  يق�شم  �ليمنى،  بيده  �لرغيف  ن�شَف  مُي�شك 
�شاٌب طويل زجني �مللمح، �بن �لنحلة �لتي تبيع �لفلفل، وقف �أمامه 
�لرغيَف  �ل�شاُب  �أم�شك  �لتي  �للحظة  لوجه، يف  وجًها  توقفا  مبا�شرة، 
عربي �لرغيَف، وم�شى كٌل يف طريقه، �لرغيُف هو �لذي عك�ض  ترك 
�حلمارة  خلف  ما�شًيا  ُيذ�كر  عربي  تارًكا  �ل�شاب،  مع  وم�شى  طريقه 
�ملحملة بنقلة �ل�شباخ �لتي ُتَعبئها عفاف، وي�شرح باجلامو�شة يف �مللقة، 

ا غائبة. يتو�شاأ من طرمبة �سريف وي�شلي فرو�شً

)
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اَحَب َفِرَح  و�شَ مااًل،  تطلب  �أن  �شرط  على  باملدر�شة  �لعبُد 
�إىل  �ل�شغرية،  يده  من  ياأخذه  �شئونه،  كل  يف  عربي 
�أوىل �لنخلت، نخلة هامن، �الأطول عمًر�، و�الأكرث طواًل، �الأقل طرًحا، 

لكنها من نوع �أ�شيل:

ي�سيخ �لنخيل كما ي�سيخ �لنا�ش. −

يقول �لعبد:

وعلينا �أن جندد حياته. −

�الثنتني  يديه  �لعبُد  وَنَف�َض  �لرتقيد)))  عملية  من  �لعبُد  �نتهى 
على  ي�رصف  االأعيان،  من  رجٌل  »كان  و�أ�شاف،  �لبع�ض  ببع�شهما 
يق�شي  الولد  كان  ال�رصيف،  االأزهر  يف  علمه  الكثري،  املال  ابنه 
بُرًشا  نُحرض  الشتاء،  يف  العني  نوم  أثناء  تحدث  العجوز،  النخيل  طرح  لتجديد  عملية  الرتقيد   (((

مجدوًل من خوص النخيل ونحيط به النخلة تحت الشوشة مبرتين، نثبت الرُبَش عىل جذع النخلة بحبال 

النخلة  نصلب  الربش،  يف  رقيقة  بيضاء  تنبت جذوٌر  أيام،  ثالثة  كل  ونسقيه  برتبة سوداء،  ومنأله  الليف، 

بالحبال عىل النخالت املجاورة، بعد أربعني يوًما نقطع، ببلطة التقليم، النخلة األم من عىل وش األرض، 

النخلة من  ثم نقطع جذع  املجاورة،  النخالت  بَكرة معلقة يف  وننزلها بحرٍص حتى ل متوت، عن طريق 

تحت الرتقيدة بشربين، ونلف الجريد األخرض بحصري من السعف، ونزرعها يف جورة محفورة بعمق الجذر، 

مملوءة بالطمي، لتساعد الجذور البيضاء عىل اخرتاق األرض، ثم نفك حصري الجريد وننظفه ونقلمه، ثم 

تجري عملية تأبري أو تلقيح النخيل بأن ننزع كيزان املهاميز من النخلة الدكر، ونفك أربطة ُخصل الطلع 

الثالث  العام  التايل نصف املحصول ويف  العام  الجديدة يف  النخلة  النتاية، لتطرح  النخلة  وننرثها يف كوز 

تنتج املحصول كله.
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االأ�شبوع كله يف االأزهر، يقراأ الكتب ويح�رص الدرو�س، ويعود اآخر 
فنزل  القطار  تعطل  يوم  وذات  اأبيه،  مع  الراحة  ليق�شي  االأ�شبوع 
كَل  فوجد  اجلمعة،  لي�شلي  القرية  يف  الكبري  اجلامَع  ودخل  الولد 
�شخ�ٍس يدخل اجلامع ويف يده قفة و�شكينة وفار، ا�شتغرب ما راأى، 
وال�شكينة  القفة  اإىل  هداهم  الذي  اهلل  وحمد  املنرَب،  ال�شيخ  �شعد 
قال  ال�شالة  بعد  حياتهم؛  طوال  بها  يتم�شكوا  اأن  واأمرهم  والفار، 

لل�شيخ: الولد 

فهل  − الدين،  يف  ذلك  اأجد  ومل  االأزهر،  يف  علم  طالب  اإنني 
والوقار. وال�شكينة  العفة  ف�شيلتكم  تق�شد 

ال�شيخ:  قال 

هذا الولد جاهل ال يفقه �شيًئا يف الدين. −

فقام امل�شلون و�رصبوا الولد علقة موت.

اأثر ال�رصب، تاأ�شف االأب البنه،  اأبيه جمروًحا من  رجع الولد اإىل 
الأنه عّلَمُه الكتب ومل ُيعلمه احلياة؛ تنهد باأ�شى؛ وقال: 

اأموٌر ُيبديها وال يبتديها. − كله بامل�شيئة، 

قفة  معه  واأخذ  نف�شها،  القرية  اإىل  الولد  ذهب  التايل  العام  يف 
االأول،  ال�شف  يف  وجل�س  الكبري  اجلامع  دخل  وفاأًرا،  و�شكينة 
الولد  يقول  �شيًئا؛  قال  وكلما  ظاهر،  باهتمام  ال�شيخ  اإىل  ي�شتمع 
واأقبل  يا موالنا،  اهلل يفتح عليك  اجلامع،  َمن يف  ب�شوٍت ي�شمعه كُل 
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التوبة والندم، وقال  ال�شيخ وقّبل يده وطلب غفرانه؛ واأظهر  على 
 : للم�شلني

اأولياء اهلل ال�شاحلني، وله ق�شور يف اجلنة  − هذا الرجل ويل من 
َمن نتف  فيها ما ال عني راأت وال خطر على قلب ب�رص، وكل 

�شعرة من ذقنه دخل اجلنة.

ال�شيخ.  امل�شلون ونتفوا حلية  فت�شابق 

)
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مثل كان  ا  غ�شً مطر،  مثل  عذًبا  �شحاب،  مثل  نقًيا  عربي 
عفاف  دخلْت  حني  بوجل،  �لعامل  يتح�ش�ض  نو�رة، 
تفتح وعُيه يف  �إليها بخجل،  �أول مرة عرو�ًشا من لهب، تطلع  حياتهم 
ب�شتانها �لنا�شح، يرت�شدها يف كل �أحو�لها، �شحرته رهافُة ��شتعاالتها 
من  �حلثيث  �قرت�بها  حني  �لنار  �ألُق  �لعني،  ده�شُة  �ملرهونة،  غرُي 
تغ�شل  �لنازفات،  بدموعها  ت�شتحم  �ملقد�ض،  �لو�جب  ُعرُي  �أو�رها، 
�جللباُب  ينحت  �ملنفلت،  �شعرها  غابات  ت�شذب  �لو�شائد،  يف  ر�أ�شها 
�أ�شعة  يف  �ل�شفافة  �لدقيق  �شتائر  ترتع�ض  �لفتنة،  من  متثااًل  �ملبتل 
�ل�شم�ض، ير�شم �لدقيق على �شدرها خر�ئط �شوق، ترح قر�ض �لعجني 
فوق �ملطرحة وتطرحه فوق �لعر�شة �لفخار، ت�شويه �لنار، يخرج بدًر�، 
تتفتح م�شامه، يلهب �شهُد �لفرن خديها بوهج �شفاف، تلهبه بوح�شية، 
�أذنيها، من منابت �شعرها،  �لر�ئحُة �لطالعة من خلف  ُت�شعل دماءه، 
عطر �حلياة، ُتطري �أبر�َج عقله، ياأكلها بعينيه، تزجره بلطف �لرغبة، 
ت�شتمهله بغمزة عني مكحولة، تر�وغه بُح�شن �خلال، يتمنى، لو يخلو 
�الأبدية،  فهام يف �حلرية  يانعة،  �أنثى  بغريزة  ��شتباحته  �لعامل،  لهما 
حريِة �شبي يافع �خليال، فقَد نف�َشه يف �لتيه �لر�ئع، حفرْت يف روحه 
خو�ًء، وتركته خرقة بالية، تركته خالًيا من �الألق، ��شتمت يف نظر�ته 
�خلجول تطلعاٍت حمرومًة، مل ي�شمد �أمام جموح عفتها، لكنه مل يخل 
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�أحد يهرب من  من حزن، غرق يف �حلنني، يخلق خيااًل من �شبق، ال 
�أفقه، الحقته �الأحز�ن منذ نعومة �أظفاره، موت �الأب، علقة �الأخ ذي 
�لقلب �مليت، على �شلم �لد�ر �ملنهارة، ع�شرة خمالب حفرت يف ج�شمه 
ال  يبقى  ما  �لكر�هية  لل�شياع،  نائية  ودروًبا  لل�شغينة،  تاريًخا  �لعاري 
يود  �لرب�ءة،  �أحلُم  �لوحل  �ملنقوعَة يف  �لنقيَة  �أعماَقه  ت�شكن  �حلب، 
ا، �أحلٌم فح�شب، تطرُي �إىل �أم �لدنيا على �أجنحة  لو كان روًحا خال�شً
قطار�ت �شوِء �حلظ �ملتناهي، �أحلٌم كُل ما ميلك، �أحلٌم ت�شحو مع 
�لفجر، مرة بعد مرة، بوحي �مر�أة ذ�ت عيون نرج�شية و�شفاه زجنية، 
تفجر �لغر�ئز بخيال د�عر، عرب �شياح ديوك ُت�َشاِفد حرميها، ُتَكِب�شها، 
تفرح  �لنا�شفة،  بر�شاقة فوق ح�شري حما�شر بطوف �جللة  ُتَك�ِشرها، 
�لطيور بطلعة عفاف، تتقافز حولها، ُتفّرط كيز�ن �لذرة، تنقر �حَلَب 
�شقوًطا  �ملكنو�ض  �حل�شري  على  �لذرة  حبات  ت�شقط  ري�شها،  ناف�شة 
موقًعا يلهب حو��شه �لهاجعة؛ ينام ر�أ�شه بني مرفقيه متاأمًل �ل�شفق، 
ينزلق  �لكلم،  �أثناء  بعفوية  يديه  ُتلم�ض  �للهبة،  كلماتها  تل�شعه 
�الإي�شارب عن �شعرها �لناعم، تل �الإي�شارب وتع�شبه مر�ت، تبكه 
فوق �شعرها �لفاحم، ُتكلم �لطيوَر بخفر، يحدق يف عجيزتها، ي�شكن 
ل�شانها رغبًة  ٌي على �لرتوي�ض، ينزلق على طرف  روحَها �شخٌب ع�شّ
يتجاهلها،  �أن  لي�ض مكًنا  تنفعه ح�شافته،  فر�ٌض عفية، مل  جاحمة، 
متى  يدري  ال  �لزناد،  على  �الإ�شبع  مدفع،  فوهة  نف�شه،  يتجاهل  �أو 
و�لقمح  �لرب�شيم  غيطان  و�شط  يتوه  �مللقة،  �شوَب  يهرب  ي�شغط، 
و�لكرنب و�ملو�لح و�لربقوق، ي�شل مدَن �الآخرة، يفرت�ض �الأر�ض، ترقد 
على �ل�شرير، عيناها مغرو�شتان يف �ل�شقف، تلتف �ل�شاق بال�شاق، روٌح 
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مرتعٌة، �أحلٌم م�شروقٌة من جبل �ل�ُشّكر، يهيم مثل جمٍل يف �شحر�ء، 
قهر ج�شمه، وقهرته نف�ُشُه، ي�شبح يف غيمة من لهب، تربق �لنجوم يف 
�مر�أة  �إىل  بلهفة  يتطلع  �لنوم،  تر  مل  عيون  ت�شحو  �لرمادية،  �شمائه 
ينخلع  بعُد،  يكُنه  لرجل مل  ت�شلح  �شغرية  �ألعاًبا  ي�شنع  �حُلَب،  تغزل 

قلبه، ي�شقط يف م�شتنقع خزي رمادي.

)
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يرجع رجع  �آخر  مكاًنا  يعرف  ال  الأنه  �لد�ر،  �إىل  عربي 
بحنٍو  ي�شعها  ُيطيقها،  ال  بهموٍم  حممًل  رجع  �إليه، 
يقولها،  �أن  ينبغي  �لتي  �لكلمات  يحفظ  �ل�شابق،  �ليوم  هموم  جنب 
يحلم كيف يرتاح على �شدرها، ير�شع حنانها، تدمع عيناه، ال يرغب 
مزيًد�، تخونه نف�ُشه، توالته �أكرب من �أن يتحملها، قلبه مفعم، تركت 
�لع�شق،  بو�شن  �ملتاألقة  �ملخملية،  �لعرو�ض  قاعة  دخل  مو�رًبا،  �لباَب 
�أحلَمها �لفتية، ترتق بنار هادئة، عبق دخانها  َوقُع خطو�ته  �أيقظ 
خياالته،  ُتلهب  �أمامه،  تخرت  نف�شها،  حول  تدور  �آدمي،  �شو�ء  بر�ئحة 
تبعها م�شعوًقا، تعبث ب�شفائر �شعر فاحم، مترر �أ�شابع ر�شيقة بنعومة 
فوق �أع�شاء طروب، تنظر �إليه نظرة ملغزة، لئيمة، �أع�شاوؤه م�شتعلة، 
�إن خرجت، خمنوقة، تلت�شق به، تاأخذ  حلقه نا�شف، تخرج  كلماُته، 
وجهه بني يديها، يرتع�ض، يت�شبث بها، تتمل�ض مبهارة، يلهث ور�ءها، 
ت�شيب مفا�شله، ت�شيبه ُحمى، ين�شاع لرغبتها، ال تدعه يقرتب، تلفح 
ُمغوية،  �أذناه، تمر�ن، ت�شحك �شحكة  تلتهب  �أذنيه،  �أنفا�ُشها خلَف 
وجهه،  �لعرق  يغمر  �ل�شو�ء،  ر�ئحة  تنخره  جمر،  على  بهدوء  ُت�شويه 
ُتلون �حلروف و�لكلمات،  �آن الآخر،  �أنفه، مي�شح وجهه من  ي�شيل فوق 
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تتفنن يف �إثارته، تتلهى باأعماٍل منزلية، تتجاهله، ُتكلم �لطيوَر وتر�شقه 
�جلنون،  على  ُي�شرف  باملهانة،  �شخم  �إح�شا�ض  ياأخذه  بنظر�تها، 
كل  تتحول  �ملتجددة،  طقو�شها  �حلب،  يف  �أحو�لها  ح�شورها،  ي�شتلُبه 
�مر�أة  �لب�شر،  �أكباد  �آكلة  متاأججة،  �مر�أة  جائع،  حلم  �إىل  فيها  ذرة 
ح�شية، تت�شرف على نحو غريزي �شادم، ين�شدُل �شعُرها على كتفيها 
�أعياًد�  تخلق  �لوهج،  من  بهالة  حمفوًفا  قمًر�  وجهها  يبدو  �الأمل�شني، 
ز�دها،  �آخر  تاأكل  تب،  ملا  كلًيا  نف�شها  متنح  نحل،  ملكة  للج�شد، 
�إليها،  يت�شلل  بحرها،  يف  حجر  مثل  �شقط  ع�شل،  من  بحر  يف  تنام 
تت  �الإطلق،  على  �الإن�شاين  غري  �جلمال  �لنائم،  جماُلها  ي�شحقه 
يف  يغرق  عقله،  ي�شلب  �لغبطة  من  هائل  كوٌن  �لرغبة،  جياد  حو�فر 
تتقلب  �لنوم،  �إىل  وتعود  ن�شف عني، تلم  تفتح  و�أحر��شها،  �شهولها 
بهدوء، ُتعري �أكرث �أو ت�شرت �أقل، تبدو �أكرث �إ�شر�ًقا باللهب �ملتوهج يف 
ظلل �لعتمة، تنام م�شت�شلمة بوجٍه بريء ي�شع ن�شارة، مل يكن مهيًئا 
غام�ض،  بطنني  ر�أ�شه  ميتلئ  �لعميق،  �لد�خلي  �شخبه  على  لل�شيطرة 
برفق،  بحذر، مي�شها  يقرتب  �لدفينة،  �لدم  بر�كني  هائج،  نحل  دوي 
ترقد على ظهرها، تاأخذ و�شعيات غري دفاعية، غارقة يف هاوية بل 
قر�ر، يلم�شها برعب �شهو�ين يفقده �حلذر، يعذبه ندٌم مبهم، يلم�ض 
خدها، �شفتيها، �شعرها، ال �أجمل، على وجه �الأر�ض، من �مر�أة نائمة، 
وجه عذب تخل�ض من غ�شون �ل�شحو، جاذبية �شاحقة، ال يجروؤ على 
�النق�شا�ض، يفكر يف حكاية �شبيانية حدثت يف �لقرون �لغابرة، تكون 
�ملر�أة نائمة، لتتخل�ض من �إح�شا�شها بالذنب، �أ�شا�ًشا لت�شمح بكل �شيء، 
ال ت�شحو �إال بعد هروب �لذئب، لي�ض �لعجب �أن تفر �لغز�لة من �لذئب، 
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�لعجب �أن تبحث عنه، يف �لليلة �لتالية تنتظر ب�شوق كبري، ترتك �لباَب 
مفتوًحا و�لعنَي �أكرث نوًما، متلأ ر�ئحتها حو��شه، ر�ئحة �حلليب و�لزبد 
عرق  �حلب،  عطر  م�شامها  كل  من  يفوح  �لطازج،  و�خلبز  و�لب�شل 
مغوية،  �بت�شامة  نائمة،  وهي  تبت�شم،  �الأنثوي،  �لُبهار  ر�ئحة  �ملر�أة، 
تهذي دون وعي يف ن�شوتها، وقف جامًد� يغمره �خلجل، متثااًل ب�شرًيا 
فاقد �حلركة، يحب�ض �أنفا�شه �ملقطوعة، يف ح�شرة �الأنثى �الأجمل على 
�الإطلق، �أنثى من خيال حمروم، �أنثى �أبعد من �أحلمه؛ ي�شع ج�شمها 
كانتا  �حتو�هما،  �شفتاها،  �نفرجت  ُقبلته،  وطبع  تر�أ  د�فئ،  بربيق 
�أنفا�شه، ت�شنت برب�ءة  ُم�ْشِكَرتني مثل فاكهة حمرمة، د�خ، توقفت 

خادعة، ��شتع�شت عليه؛ و�شعته على مرمى حجر، و�شرخت فيه: 

هاأقول للحاج.  −

)
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يدري، تخن�َض  ال  حيث  من  لكنه،  يكن،  مل  كاأنه  عربي 
خلخل �جلبل، �ألقى قطرة ماء يف �أر�ض عط�شى، 
�أيقظ حلًما، �أح�شْت لذة �أن تكون مرغوبة، تتطلع �إليه، ُتوجه �إليه �شهاًما 
ي�شحك  �لتمني،  هو�ج�َض  �الأوىل،  �ل�شدمة  بعد  فيه،  �أيقظت  نافذًة، 
ر�شو�ن  مز�ج  ح�شب  متنع،  ما  �أكرث  متنح  ُتناغ�شه،  حزين،  بوجه 
�جلنة، تخطف عينيه �ملر�هقتني ب�شغف �أنثى، �شافحت ن�شجه، يغ�ض 
لكونه  فطرٌي  ك�شوٌف  �إمنا  فح�شب؛  �حلر�م  من  ترًجا  لي�ض  ب�شره 
خجواًل �أ�شًل، ترقبه بطرف خفي حتى ال يجفل، ترى فيه حلمها، تفرح 
بعينيه �لعا�شقتني، ير�ها بعني �لرغبة، عني �خلوف، عني �لرتدد، يتطلع 
�إىل مناطقها �خلطرة، يتتبعها بعينيه، ُتخّدم عليهم يف وجبات �لنهم، 
باإرخاء �الأهد�ب  �أن ترخي طرف �لطرحة، تغ�ض �لطرف  ترتبع دون 
على عينني ناع�شتني، تهيم عيناه حول عنبتني يانعتني فوق قمة جبل 
�ملرمر، تفتح ن�شف عني، ت�شبل عينيها على رغبة مزروعة يف �شهولها، 
تعرف كيف متنح ومتى متنع، يلتهم كنوزها �ملخفية، تتلم�ض �الأ�شابع 
ت�شتجيب  عفوًيا،  ��شتحياء،  على  �ليد  فوق  �ليد  ي�شع  �لطبلية،  تت 
�ملبادرة  زمام  ميلك  با�شتح�شان،  �ال�شتجابة  يتلقى  م�شجعة،  بطريقة 
بعدما ملك زمام �ملباد�أة، �إ�شار�ت و��شحة باتفاق، بركان �شامت يف 
مًعا  يدفعان  �له�ض،  كيانه  زلزل  �لباطن،  يف  �ل�شخب  �شديد  �لظاهر 
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بينما مُي�شك حب�سي َخدمة �جلامو�شة، ي�شكمها حتى ي�شتطيع زغلول 
مقفواًل  وجده  فاإذ�  �لِولد،  بيت  يف  ذر�عه  ميد  يج�شها،  �أن  �جل�شا�ض 
ومنتفًخا تكون ِم�شكت)))، يعرف مدة �حلمل من ت�شخم بيت �لِولد، �أما 

�إذ� �شقطْت، فيعمل لها عملية ربط))).

�أكرَث خو�ًء،  يعود  تفريًغا متوحًد�،  نف�شه  ُيفرغ  �إىل �خللء،  يت�شلل 
ي�شقط يف فتنتها عا�شًقا قبل �الأو�ن، يرغبها كلها، يرغب عبَلها، طينها، 
ال الأنه يحبها فح�شب، بل الأنه مل يعرف غريها، ُفطم عليها، ��شتحوذت 
�الخرت�ع  بر�ء�ت  حتى  �حلزين  �الإخر�ج  طقو�ض  من  بد�ية  عليه 
جنوم  تت  هادئ  بنوٍم  حب�سي  لينعم  �إليها  تو�شل  �لتي  �جلهنمية، 
�حلر�ئق  من  خاٍل  نوٍم  و�حل�شاد،  �لري  ليايل  يف  �ل�شافية،  �ل�شماء 
بحوريات  مبهج  نوم  �لرب�ءة،  باأحلم  مزين  نوٍم  �ملفرت�شة،  و�لغيلن 
جمنحة ي�شيء طرف �إ�شبعها �شبعة �أكو�ن مظلمة تعج بثقوب �شود�ء 
�للعودة،  �إىل نقطة  �الأخرى  �لكو�كَب  ت�شفط  ذ�ت قوة جذب هائلة، 
�أقمار حجرية، و�شط ع�ش�ض  فل يرى غزَل �حلمام �مل�شتخفي بظلل 
�لطيور وقناين �ملاء �لتي يغط�ض فيها ذكر �لبط، وينف�ض ري�شه �ملبلول 
على  تقف  ب�شرية  عجوز  ترى  ما  حب�سي  يرى  ال  طاوو�شي،  بتعاجب 
تخوم �لعمى، من خلل م�شباح هزيل �عتادت عفاف �أن تطفئه بنفخٍة 
و�حدة من فٍم عا�شٍق، عندما تنوي، بحيٍل ناجعة، �ل�شعوَد �إىل �ل�شطح 

(لتغذي �لنار. 
))) حملت بالجنني.

))) يضع حفنًة من تراب املحمة الناعم  يف باب بيت الِولد؛ الرحم، لتمنع ترسب حيوانات الثور، 

ليتمكن من إخصاب البويضة ويحدث الحمل. 
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عامل لو  ال  عامله  وجُه  �لعامل،  وجُه  لتغري  يحدث  مل  ما  حدث 
يجروؤ  ال  عربي  �الفرت��شية،  �ملقتولة  عامُل  رمبا  �الآخرين، 
دفة �شديدة �لندرة، يف حياة �شخ�ضٍ  على قتل ذبابة؛ ولو عن طريق �شُ
�شليِم �لطوية، يحر�ُض، بهمٍة عالية، �شبعَة خطوط من �لقطن �الأبي�ض 
�لِعزب  من  �الآتني  �جَلِميَعة  خوَف  �جلرد�ء،  �لقطن  �أ�شجار  و�شط 
�جَلْمَعَة  يجمعون  �لقا�شي.  ح�شن،  كفر  �لدمنهوري،  مر�د،  �ملجاورة: 
�لثانية، ويق�ش�شون �لقطن لزوم �لطعام، وي�شرقون �جَلمعة �الأوىل، �إن 
��شتطاعو�، يربط �لنفُر، �لرجل �أو �ملر�أة �أو �لطفل، و�شطه بحبل من 
�لتيل، وُيرخي �جللباب فيكون ِعًبا، يجمع بيديه �الثنتني، يقطف لوزة 
�لقطن وي�شعها يف عبه، ويفرغ �لِعَب يف قفة جمدولة من خو�ض �لنخيل، 
�لقطُن  ُيكب�ض  نقي�شة،  ي�شمى  �خلي�ض  من  كبري  كي�ض  يف  �لقفة  ُتفرغ 
يف �لكي�ض، وُيخيط بامل�شلة وِفتل �لدوبارة، وتمله �جِلماُل �إىل حملج 
�لبنات،  �لن�شاء يدوًيا جلهاز  �أو تلجه  �ل�شكة �حلديد،  �لقطن غرب 
�لطعام  مقابل  �لبيوت؛  يف  ون�شاوؤها  �الأر�ض،  يف  �لعزب  رجال  ي�شتغل 
�حلا�شنة  �لقا�شي،  عزبة  من  ياأتون  هزيلة،  طينية  دوٍر  يف  و�ملاأوى 
زمام طوخ من جهة �ل�شرق، �إحدى �إقطاعيات حممد علي �لدخاخني 
�أفندي  لل�سيد حممد  باعها مبا عليها  �لذي  �ل�سيد مو�سى،  خلادمه 
عبد �لعظيم �لقا�شي باملحاكم �ل�شرعية، ثم تفرقت �ملئة و�خلم�شون 
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�الأر�ض:  ربوع  من  �الآتني  �لفلحني  بني  �ملجيد،  يوليو  بربكة  فد�ًنا، 
غائرة  جماجم  وجوههم  �جلهينية.  �لطنانية،  �لغز�وية،  �ل�شر�قوة، 
ال  �لعظمية،  هياكلهم  �لبوؤ�ُض  يغطي  �شود�ء،  ثقوب  عيونهم  �خلدود، 
ُيعرف لهم ظهٌر من بطن، ميرون كَل �شباٍح �أن�شاَف عر�ٍة، على مقلب 
�لزبالة �لذي ُي�شمونه؛ تاأدًبا، �ملجل�َض؛ يفت�شون يف �لنفايات عن �أ�شياَء 
يرتددون  �خلر�بات،  كنوز  عن  يبحثون  نا�شف،  عي�ض  هدوٍم،  قدميٍة، 
عليه كل يوم، ي�شرحون يف �مللقة، يح�ّشون �حل�شي�َض و�لزربيَح و�ل�ِشعَد 
و�لِرجلَة من غيطان �لذرة، وُيخبئون كيز�َن �لذرة يف ُعقد �حل�شي�ض، 
يحِملون �لُعقَد على روؤو�شهم وينزلون �إىل بندر طوخ، يبيعون �حل�شي�ض 
وي�شرتون بثمنه �إفطاًر� مرفًها: عي�ض طابونة وطعمية. دفعتهم �حلاجُة 
�إىل �أفعال يجهلون ملاذ� يفعلونها، �شارو�، يف عامل غري مفهوم، ُمهيئني 
�لقمح  �أجر�ن  يف  �ختباأو�  ي�شدق،  ال  ما  وت�شديق  �شيء،  �أي  لَتَقُبل 
حاملني  وهتفو�  و�ل�شتني،  �ل�شابع  ليَل  �لكا�شفة  �لفو�ني�ض  و�بل  تت 
�أجٍر، حني  �أو،  �إيعاٍز،  �شاهد، من دون  يرثون قرًب� بل  نعو�ًشا رمزية، 
عرب حبيُب �ملليني �إىل �جلانب �الآخر من �لعامل، �حلفُل كان و�قعًيا، 
نّظَم  يعرب،  �أن  قبل  لكنه،  و�نطفاأ،  مرًة  برَق  �شبًحا،  كان  �ملعبوَد  لكنَّ 
زرع  �أعناقهم،  ِعقًد� يف  �ل�شنني،  �ملتو�ليَة عرَب  �الأحقاَد  فائقة،  بقدرة 
�خلوف يف قلوبهم، مل ميلك �شوى �ل�شلطة �لتي جعلته مالًكا كل �شيء، 
يعربد كما يحلو له، حمكوًما بح�شد هائل من �ملخاوف و�لرغبات، ملاذ� 
يجب �أن يظل ن�شًر� �إىل �الأبد، �إن رجًل مْيًتا ال ي�شنع �ملعجز�ت، لكّن 
ي�شتحق، مل  َمْن ال  يتل�شى، يحظى باخللود  �أن  �أبعُد من  بريَق جمده 
يف  تتبخر  غليظة،  بكلمات  يهو�ض  �ملعجزة،  حدثت  كيف  مطلًقا  يقْل 
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�ل�شائع،  بعنفو�نه  يطارد،  �ل�شر،  يف  يهادن  �لعلن،  يف  يهدد  �لهو�ء، 
تخدم  �لتي  فرحانة،  �شدر  يف  متحفزين  �أرنبني  عليه،  �ملُ�َشيَطر  غرِي 
�الأر�ض  �شقوق  د�خل  نحيلة  �أ�شابع  متد  �أمامه،  �لر�كعة  �لرجال،  كَل 
�ل�شر�قي، تلتقط لوزة �لقطن �الأبي�ض، تنفخ عنها �لرت�ب، ت�شعها يف 

ِعبها، تلفحه ناُرها؛ ينجذب يف �لتيه ويغني ب�شوت جمروح:

 �لفجر بعد �لأد�ن و�ل�سال عد�، 

�سحى عيون �ل�سبية، 

�لبت فرحانة ب�سنها �للويل، 

ندهت على �خلويل، 

يا قطن بلدنا يا غايل، 

يا ر�سمايل.))) 

)

))) شعر حسن حلمي.
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فرحانة، بنظرة ناعمة، على �حلد �لفا�شل بني �شلبته 
به  يت�شلى  فاأر  �إىل  قٍط  نظرِة  و�الأبي�ض،  �الأ�شود 
يرتف  �لتنف�ض،  على  يقوى  ال  �لوهم،  ملكوت  يف  تاه  �لتهامه،  قبل 
ذروٍة  �إىل  ينتبه  �أن  دون  من  و�شل  �لنهر،  من  خرج  كتكوٍت  �رتاَف 
مفاجئة، �إىل فر�ٍغ ال متناٍه، �أفاق على ُحرقة �شديدة وخجل عذر�ء على 
مباهًيا  ي�شري  مبكرة،  رجولة  الكت�شاف  فطري  خجل  �الأنوثة،  �أعتاب 
ذ�ته يف دنيا �ل�شخب �لعميق، �أح�ض بهجًة قا�شيًة وفرًحا خبيًثا، غمر 
�ملت�شخ،  جلبابه  بذيل  وجهه  م�شح  غزيٌر،  عرٌق  ويديه  وظهَرُه  وجَهُه 
م�شيطرة،  �أنثى  بزهو  تنظر  �ملنال،  بعيدة  جنمة  يرمق  كما  رمقها 
بعيًد�  �الأر�ض  يف  وجَهُه  حط  �حلزين،  �ال�شتهاء  معاين  تمل  نظرة 
َزًقا بني �لندم و�لفرح، ُمَقاِوًما �حلرقان �ملفزع  عن ف�شاء فتنتها، ُمَ
�إىل  بعقٍل غائب  �أكرث، نظر  بدقة  �هتمام،  يلهبه، نظر من دون  �لذي 
�شجر�ت �لقطن �لر�ق�شة بهم�شات �أنامل خفية، نظرة تائهة يف عامل 
جعله �حلرمان فاح�ض �لرث�ء، ملح خيااًل الأ�شابع �شغرية تقطف �لقطن 
�الأبي�ض، هام �شادًر� يجرب �حللَم بامر�أة تنظر �إىل �أع�شائه �ملتحفزة، 
غيًظا  عليها  يحمل  ع�شا  بيده  �حلد،  على  يتم�شى  �حللم،  يف  توغل 
ونزل،  �لع�شا  �أ�شهر  ُي�شرق،  �لقطن  �أن  �إىل  كاأمنا فجاأة  تنبه  مكبوًتا، 
�لع�شا  �ل�شغري، هوت  �لر�أ�ض  بَعزم ما فيه، فوق  من دون وعي، نزل 
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بغٍل كادت تفلق �لر�أ�ض �لربيء، �رتت �الأر�ض فارتع�شت يده يف حلظة 
ي�شدقها  ال  مذهلة  قدرية  مفارقة  �ملجيد،  �أكتوبر  زلز�ل  كان  فارقة؛ 
غري  بزمن  �لر�أ�ُض  �أُفلت  رو�ئية؛  حيلًة  �لظن  �شيئو  يظنها  رمبا  عقٌل؛ 
تتعرث  �الفرت��شية،  �لقتيلة  �لثماين،  �ل�شنو�ت  طفلة  جرت  حم�شو�ض، 
و�نفجر  �لفقري  �أم�شك مع�شَمها  �الأر�ض،  على  �ملبعرث  �لقطن  ِعب  يف 
جائع،  وح�ٍض  عربد�ِت  ُمنكرٍة،  باأ�شو�ٍت  نخَر  متعفنة،  قذ�ر�ت  ب�شيل 
مل يعرف �أنها تقبع د�خله، �الإن�شان هو �لوح�ض �لوحيد �لذي يتجاهل 
يفكر  كيف  خمزية،  باإخفاقات  حافل  �الأحفوري  �ِشجُله  وح�ض،  �أنه 
�إىل  �لطيبون  هوؤالء  يتحول  كيف  �لغ�شب،  يتملكهم  عندما  �الآدميون 
قتلة ال يعرفون �ل�شفقة، كلنا ُخلقنا من �لطني نف�شه، لكّن �لبع�ض له 
�لقدرة على �لغو�ض يف �لوحل، �أولئك �ملعذبون، �ملرعب �أن �الأمُر يحدث 
بغتًة كاأمنا ظهر من ال �شيء، ينهار ما كان ر��شًخا، يف �الأذهان، يتغري 
�الأحد�ث على  �أكرهتهم  �لتعرُف عليهم، وقد  يعود مكًنا  �لنا�ُض فل 
تقرر م�شائرهم،  قوى غام�شة  يتخيلونها؛  كانو�  ما  بطرٍق  �لت�شرف 
ما من �أحد ي�شتطيع تغيري جمرى �لنهر، فمهما كانت عليه �الأحد�ث 
ف�شوف تدث، �حلقد يغتذي على �حلقد، خّل�شها من يده وح�ٌض �آدمي 

�آخر، بحيلٍة ال تخلو من ح�شافة، قال له: 

ربنا يف بيتك، لو ماتت يح�سبوها عليك بني �آدمة.  −

�شاخت �شاقا عربي يف �لوحل؛ قرف�ض على �حلد وو�شع ر�أ�شه بني 
ر�أته  فرحانة؛  �إىل  ورجع  �ملنهارة  نف�شه  ��شتجمع  مذنب،  طفل  كفيه، 
الأول مرة  ر�أى  برهبة،  �لبنت يف �شدرها؛ �قرتب منها  قادًما فخباأت 
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يف عينيها نظرة �مر�أة حقيقية، تاألقت عيناها بال�شبق، عينان �آ�شرتان 
قادرتان على �إيقاع �أي وح�ٍض يف غر�مها، ت�شجَع وقّبل يًد� كانت بي�شاء، 

�شحبت يدها بخجل فتوح�ض �الأرنبان:

ما حمبة �إل بعد عد�وة. −

قال ر�جًيا �لعفو، �بت�شمت بعينني مطرتني، �قرتبا �أكرث، ينعمان 
مًعا بخمول �لقيلوالت �مللتهبة، يف نهار�ت �لعزلة، يف ظل عيد�ن �لذرة 
ذ�ت �الأور�ق �مل�شنونة كحد �ل�شيف، متزق ذر�عيه �لعاريتني، ياأتي، قبل 
بّلور�ت  �شغرية،  بقناديل  مر�شعة  حد�دة  فوق  ا  رك�شً �ل�شم�ض،  طلعة 
�لندى �ملعلقة فوق �أنامل �الأور�ق �ملغ�شولة، يخرتق عظامه هو�ء بارد، 
�إىل  �لذهاب  على  يرت�هنون  �لرُتب،  ج�شر  على  �ملوتى  �أ�شباُح  ُتخايله 
�لرتب ليًل، �لبع�ض عملها على نف�شه، �آخرون مل يظهرو�، �أحدهم دق 
ينتقي  �أمارة على موته،  �شجاعته؛ فكان  �أمارة على  وتًد� فوق جلبابه 
عربي حبات �لربقوق �لنا�شجة �لتي تقع من �لوطاويط ذ�ت �حلا�شة 
بني  �حلبَة  �لوطو�ُط  ياأخذ  �ليانعة،  �لربقوق  حبة  �ختيار  يف  �لربانية 
�لقا�شي،  �لعظيم  عبد  حممد  �الأفندي  جنينة  من  �ملخلبية  �أ�شابعه 
ينقرها نقرة، نقرتني، وتفلت منه �إىل �الأر�ض، يلتقطها عربي باأطر�ف 
�أ�شابعه، ينفخ عنها �لرت�ب، ويغ�شلها يف ترعة �ل�شرقي، تاأتي فرحانة 
�أن  عليها  يحلف  �الأر�ض،  يف  تنظر  �لربقوقة،  ُيهديها  �جلميع،  قبل 
�إليها بطرف  تاأكل متحيًنا �لفر�شة ليم�ض يدها، تطفر دموعه، ينظر 
عني، يحلم، يقرتب بوجهه، يح�ض �شخونة خدها، يحمر وجُهُه، �لتقت 
ي�شوب  �لوهج،  هذ�  ي�شع  كوكًبا  يريد  �حلب،  من  يرتع�ض  عيناهما، 
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�حلياء،  بللته قطر�ت  بعنف،  ينب�ض  قلبه  يرى،  ال  �لفر�غ،  �إىل  عينيه 
�للم�شة  بعد  �أحجم  يفّكر فح�شب، يرتدد،  �أن ي�شمها،  يفكر  يتهام�ض، 
�لتي  �لطرحة  تت  مرتع�شة  يٌد  تت�شلل  يغلي،  بركان  َد�ِخله  �الأوىل، 
�الآدمي،  �للحم  ب�شخاء  تنعم  �خل�شر،  على  �ليد  تنام  �لوجه،  تيط 
يعتذر بنظرة خجلى، مت�شد ظهره يٌد رحيمة، من �لنحر �إىل �ل�شحر، 
عنقه،  خده،  قّبلت  للخدر،  ي�شت�شلم  عينيه،  يغم�ض  يق�شعر،  يتوتر، 
�شدره، ينحني قليًل ليد�ري �نتفاخ �جللباب �لك�شتور �ملُقلَّم، قب�شت 
على ديكه �لنافر، �أدخلته فيها دفعة و�حدة و�أخذت ترجت بعنف، �شكن 

بني يديها، وتنف�ض عميًقا، غ�شاه ك�شوف كلي.

)
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ال تتكلم، ال تعرف كيف تتكلم، �أو، ال ت�شتطيع، �لعجوُز 
فا�ض  �خلوف،  بحكمة  حمكومًة  وتكتم  تكتم 
�لكيل، يكاد ينفجر، وحتًما ينفجر، �أو متوت غًما، ال نعرف بعد ماذ� 
�شيحدث، فكُل �شروٍق يحمُل غروًبا، رمبا ال نعرف �أبًد�، ح�شب ظروف 
فل�شنا  �الإطلق،  على  م�شتقيمة  لي�شت  طرٍق  يف  مي�شي  �لذي  �ل�شرد 
ندعي �الإحاطة بكل �شيء، فقد ت�شابكت �خليوُط و�أربكْت �ملوؤلَف �لذي 
ال  �أعلن،  �لبع�ض  �أن  رغم  ُمطلقة،  بِجدية  �الأمَر  عاتقه،  على  ياأخذ، 
�أول ما خلق  ُولدنا ويف يدنا  نعرف كيف، موَت �ملوؤلف، ما علينا، فقد 

�هلل، �لقلم، �أول ُمْبَدٍع يف �لعماء، �أوجده ��شم �هلل �لبديع، وقال له:

�كتب ما كان وما هو كائن. −

طريقة  توجد  ال  لكن  هناك  �الإجابات  يرى،  ملن  هناك  �مل�شهد 
�أن يظهر على  له  �ملقدَر  ن�شتظهر  �أن  للح�شول عليها، نحاول فح�شب 
يدنا، نحاول �أن ن�شل �إىل �أبعد ما مقدٌر لنا، تت �لعر�ض كنٌز مفاتيحه 
�أل�شنة �ل�شعر�ء، �لرو�ئيون �شعر�ء بطريقٍة ما، نن�شُج على منو�ل �لباري 
�أثو�ًبا للرحمة و�أثو�ًبا للجحيم، نفتح �أبو�ًبا للنقمة و�أبو�ًبا للنعيم، نبني 
ق�شوًر� للعتمة وق�شوًر� للنور، ي�شكنها ب�شٌر وجنياٌت وخلٌق كثري، ُعّماُر 
ق�شور �لكلمات، ُن�شكل �لعامَل باحلرف، نحلق فوق �أنف�شنا، ن�شتعيد �ألق 
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فالكلمة  ب�شفاء �حلكي،  �لباطني  �ملعنى  على  �النفتاح  نحاول  �لروح، 
�شحر، مُيكنها �أن تغري حياتنا، نحاول �أن جنعل �حلياة مثاليًة، نحول 
حلظات �لغ�شب �إىل م�شار�ِت فرٍح تدفُع باحلياة بعيًد� عن �ل�شخب، 
تدفعها �إىل �حلب، �إىل ما يجعل حلياتنا معنى، على �أحدنا �أن يقول، 
دون �أن ُيف�شر، كَل ما ينبغي �أن ُيقال، ويبدو، ال �أدري من ُح�شن �لطالع 
�أم من �شوء �حلِظ، �أن �أكون �أنا هو، وعلَيّ �أن �أكافح الإجناز �الأمر على 
�ملعارُف، نرحل  ُت�شقل  �لروُح،  ت�شف  ُيوهن �جل�شم،  يكون،  �أف�شل ما 
من �لظلمة �إىل �لنور، من �لك�شب �إىل �لوهب، لكن �إح�شا�ًشا ما يظل 
نرتكه  �شيًئا  بعُد،  ُينجز  مل  �شيًئا  ثمَة  باأن  ُينبُئَنا  �ل�شدر،  على  جاثًما 
ور�ءنا، �شيًئا لن ُينجز �أبًد� حتى �آخَر نف�ٍض، فلي�شاحمنا قارئنا �لعزيز 
�شهًو�،  نن�شاها  �لتي  �لُثغر�ت  ل�شد  معنا  وليجتهد�  �لعزيزة،  وقارئتنا 
�أو، نرتكها عمًد�؛ حتى ال يبدو �لعمل باهًتا ومًل، فلو قلنا كل �شيء؛ 
ُيلهمنا  �أن  وجّل  عّز  �ملوىل  د�عني  نبد�أه  عمٍل؛  �أي  من  �أبًد�  ننتهي  لن 
�إجنازه؛ من �أجل �أطفالنا، �لذين نحب �أن نرتك لهم �شورة باهرة عن 
�الأ�شلف ذوي �الأ�شعة �ل�شاطعة، ذلك ينا�شب جن�ض �لفرعون �خلارق، 
تلك طريقة للحكي، يٌد ت�شرب ويٌد تلقي، فنحن، يف نهاية �ملطاف، 
�ملوت، كلمات  �لغر�بة، كلمات ال تعرف  بالغة  مرو�شو كلمات، كلمات 
�لكلمات،  باآثار  ندري،  �أن  دون  من  منتلئ،  �لوقت،  طو�ل  فينا  تعمل 
ن�شور،  �أن  نحاول  نريد،  ال  حيث  �إىل  تدفعنا  كلمات  ننفجر،  حتى 
�إىل  لن�شل  �للوجود،  �شفحات  على  �لفاتنة  �جلمال  �أ�شكاَل  بفطنة، 
�حلرجة  �ملرحلة  هذه  يف  علينا،  لذ�  �آن،  يف  وُمر�شية  منطقية  نتيجة 
من حياة هوؤالء �ملطحونني من طلعة �ل�شم�ض �إىل غط�شتها، �أْن نتخيَل 
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لهم حياًة �أكرث عمًقا، رمبا ت�شدم هوؤالء �ملثاليني �لذين يعي�شون فوق 
�شحاب �لف�شيلة، فلن ن�شتطيع، باأي حال، �لتنبوؤَ على وجه �ليقني، �إىل 
�لتكهُن  ميكننا  وال  �لبوؤ�ض،  من  فريٌد  تاريٌخ  منهم  فكل  مي�شون،  �أين 
ب�شيٍء يف متاهات �لق�ض، �إال �أن �حلياة تخربنا، �إذ� كنا حمظوظني، 
حقيقة  تف�شرُيها،  ميكن  ال  مده�شة  حقيقة  تلك  نتوقع،  �أن  ينبغي  مبا 
ماكرة، فلم يكن متوقًعا ما حدث لطفل �حلكاية �لذي ُيعد و�حًد� من 
طلئع �لنبوغ و�حل�شمة، فلن يكون �أبًد� ما كان ينبغي �أن يكون، رغم 
�أنه �لوحيد �لذي مل مت�شه �ليُد �لباط�شة عندما كان يدلق فول �الإفطار 
�ليومي على ب�شطة �ل�شلم �لو�شطى، ي�شحك �لعبُد �شحكًة ُتثري �الأحقاد 

�لكامنة ويقول: 

روح هات غريه، وخْد �حُلق يف �إيدك.  −

)
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مرتًعا حمَل  �لنوم  قاعة  و�شط  �لقابع  �لفخار  ُحَق  عربي 
حتى �حلافة بفي�ض �شبعة بطون �شتوية؛ ونزل يتثنى 
�آثار فطرية �ملياه �لليلية �ملعطرة بر�ئحة �ل�شنان،  على نف�شه ليخفي 
ذلك عقاب هني بالن�شبة �إىل �لرمي يف �لرتعة يف عّز طوبة، �أو �لربط 
من �ليدين و�لِرجلني خلف �جلامو�شة �ملعلقة يف �ل�شاقية، حملته �لريح 
�إىل غاية ال ُتدرك؛ م�شى، مثل فجر كاذب، �إىل حيُث ال مُيكن �للحاُق 
به، ال يرى �شوى �لعتمة، عتمة �لروح، مل ي�شتطع تاوز ذ�ته �أو نكر�نها، 
نف�َشه  يحرق  فَمْن  وحده،  ينجو  �أحد  ال  �ل�شخ�شي،  خلل�شه  يكافح 
يحرق �الآخرين، غا�ض �إىل �حل�شي�ض غرًقا يف غابة �حلو��ض، يعتقد 
�أنه �الأف�شل على �الإطلق، هذه كذبة كربى، فلي�ض �أكرث زيًفا من �شورة 
�ملرء عن نف�شه، من �مل�شتحيل �لتكهُن مبا ميكن �أن يفعل، �أي لغز هذ� 
�الإن�شان، يت�شور، �أن �هلل يحبه وحده دون خلق �هلل، �جنذب يف عامله 
�إمنا  حقيقة  �شعادة  لي�ض  غامرة،  ب�شعادة  ي�شعر  �الإفر�ط،  درجة  �إىل 
�إيحاٌء ُمِلٌح؛ يف �أكرث �أحو�له قتامة، �إيحاٌء يقاوم دموًعا وجد�نية نابعة 
من �إميان عميق باأٍب رحيم، يغدق كرمه على كل �أبنائه، ح�شب وجهة 
نظر معتربة ُتغذي عو�طَف مزيفة، يف حلظة ما ينتمي للعدم، تكمن 
حقيقة فنائه يف ذ�ته، ت�شبح حياته مغامرة كربى، يتخبط، يقوم من 
�إن�شان  �لنهاية،  يف  فهو،  لنزقه،  حدود  ال  ْحـ�شرية،  �شُ يف  ليقع  حفرة 
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وُيطال  �الأر�ض،  يف  جذوره  يغر�ض  �أن  يحتاج  وُيَحب،  ُيِحب  �أن  يحتاج 
�أٍم خائفة،  ر�أ�شه �ل�شماء، يطرح روحه للخلود ال حلياة قاحلة يف ظل 
خانها �لعبُد ومات و�أخذ معه �أمار�ت �خلري: حلَم �جِلمال �ملقدد على 
�ألو�ح �خل�شب باملنع�ض �لو�شطاين، ُطعمَة �ملو�لح �لتي ال تنقطع. عندما 
تاأكد �أنه مل يبق �شيء قرر �أن ميوت، �متنع عن �لكلم، �عتادو� مكانه 
على �مل�شطبة، نظر�ت �حل�شرة يف عينيه تن�شح قهًر�، ينظر �إىل �الأر�ض 
متح�شًر� على نف�شه، مي�شح دموًعا متحجرة، ترك �شورًة حائلة ل�شاب 
�أربعيني بعني حوالء و�شارٍب وح�شي؛ مبنا�شبة �حلج �إىل �حلجاز على 
ظهر جمل، و�شمعًة ال ُتقهر، ومهابًة تخطف �الأب�شار، وتاريًخا فريًد� 
بني �لرجال، َتروي عنه �الأ�شاطرُي �أنه د�ض ر�أ�ض �بن لو�حظ يف حممة 
�لفرن؛ الأنه دخل �لد�ر فوجده يغ�شل وجهه تت �لطرمبة �لتي بجو�ر 

مناخ �جلمل، فاأم�شكه من قفاه وجّره �إىل �ملحمة وقال له: 

هي كانت د�ر �أبوك. −

)
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�بن لو�حظ يف �لقرية يافًعا ي�شرح مع �أمه، يجمعان ظهر 
ويكن�شان  �حل�شاد،  بعد  �ملن�شية  �لقمح  �شنابَل 
حبوَب �لقمح من �الأجر�ن بعد �لدري�ض، يتبع �أمه �شامًتا، تناديه �بن 
يف  تخدم  �لقرية  لو�حظ  دخلْت  لو�حظ،  �بن  �لنا�ض  ويناديه  بطني 
هامن �حلر وزَوَجُته �بنتها �ل�شغرى  �آوتهما  �لبيوت باللقمة و�لِهدمة، 
�لعبد،  ق�سطة و�أ�شكنته مندرة �شغرية جنب �لزريبة، و�ألب�شته هدوم 
ر ق�شطة جلباب �أخيها وتريف �لكمني و�لذيَل بغرز يدوية و��شعة،  ُتق�شّ
فيبدو �بن لو�حظ د�خل �جللباب مثل مهرج هندي، قلبه �أ�شفلت، ال 
يعرف �حلب، يخاف ما يخت�شي، يتم�شكن خلد�ع �الآخرين؛ يدفعهم، 
�شًر�  ور�ءه  �لذي يخفي  �لتهذيب  يريد، ذلك  ما  �إىل  ُمهذبة،  بطريقة 
�ل�شكر  من  بركتها  لينال  �حُلّر،  هامن  قدمّي  تت  �رمتى  له،  حد  ال 
�حلائط،  يف  حمفور  دوالب  يف  ُتخفيها  �لتي  و�جلنب،  و�لزبد  و�ل�شاي 
من  ن�شخة  طّلع  �ل�شوفية،  �شعرها  �شفائر  يف  تربطه  مبفتاح  تقفله 
�ملفتاح، يفتح �لدوالب، ينحت نحتة �شغرية من �أزر�ر �لزبد �لتحتانية 

وي�شع فوقها �الأزر�ر �لفوقانية كما كانت.
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ع�شية موت هامن �حلر، ت�شلل �بن لو�حظ �إىل قاعة نومها، قبل �أن 
يكت�شفو� �ملوت، كانت قد ُجنت ب�شبب �لوحدة وهو�ض �ال�شطهاد، فتح 
�لدوالب و�أخفى �لعقود و�لعملت �لذهبية يف �ل�شديري �لقدمي، وظل 
ونف�ض  َنَف�َشُه،  و�شّم  �لنعمة،  عليه  فظهرت  �لعبد؛  مات  حتى  متخفًيا 

ري�شه، وقال:

�أيام �لفو�سى ر�حت، �للي كان م�ستعبدنا مات. −

)
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بلد تتعارك  �أيام  ��شودت  �لع�شُب،  فيت�شرر  �لفيلُة 
طاردها  �لذي  لو�حظ  �بن  غ�شم  متح�شبًة 
�جلمَل  يلتهم  كاد  وحريق  �لوجه،  على  لطمات  وثلث  غليظ  بقلب 
�لعبد؛ �ختطفه �ملوت يف عّزه، بعد رحلة  مبا حمل، مال �لبخُت، بعد 
م�شنية مع بطن منتفخ و�شدر حرج وع�شب ملتهب، ظلت على عهده، 
تتاأمل �شورته �لوحيدة ذ�ت �لعني  متوت يف �لرت�ب �لذي د��ض عليه، 
ينقطع،  ال  و�شٌل  تنتهي،  ال  ف�شف�شٌة  ُيطفاأ،  ال  �شوٍق  الإطفاء  �حلوالء 
قمي�شه  يف  �أنفها  تد�ض  �لرب،  حظرية  �إىل  نائب  ب�شر�عة  ُتكلمه 
تنام  روحها،  ت�شكن  عرقه؛  تت�شمم  ر�ئحته،  يحمل  �لذي  �لد�خلي 
ب�شي�ض  على  تعتمد  �لعر�ض،  �شرير  على  �لد�فئ  ح�شنه  يف  �شجونها 
�لق�شرة  خر�ئط  ر�شم  �إعادة  بف�شل  عيًنا؛  �شارت  و�أذٍن  كليلٍة  عني 
�لدماغية، تتغافل بفطنة حني ت�شمع عفاف تتاأود ب�شوت مبحوح على 
�ل�شطح، تت�شاند على �حلائط بيد، وباليد �الأخرى مُت�شك �للمبة ذ�ت 
�ل�شريط �ملحرتق، ترى خياالت �شبحية ت�شطيل وتق�شر، ترت�ق�ض مع 
هوى �مل�شباح، نفد �حلطُب ونفذت �لناُر �إىل �الأح�شاء خمرتقًة �لعظام 
�ل�شابة؛ فاجاأتهما ريٌح متوح�شٌة جرفتهما �إىل �لقاع، خ�شعا لهو�شات 
جنونية، ومر�وغات فظة، بد�أ �الأمر كلعبة و�نتهى بكارثة، ميلأ عينيه 
�الأر�ض  وجه  على  ن�شاء  ال  كاأن  �شو�ها،  نور  فيهما  يبقى  ال  حتى  منها 
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غريها، يغرق يف تخيلته �ملبهمة، ُيغ�شى عليه من فرط �للذة، ت�شتحوذ 
عليهما  �أغدق  دمه،  يف  �شعاع  �آخر  حتى  متتلكه  فطرية،  باأنوثة  عليه 
بينهما ما يحدث بني  فانيًة، حدث  �ملتمرد نفحاِت خلوٍد  �ل�شر  ملك 
�ملر�أة و�لرجل عندما يكون �ل�شيطان ثالثهما يف خلوة غري �شرعية؛ الأنه 
ال مكان لل�شيطان يف �خللوة �ل�شرعية؛ غالًبا ال يحدث فيها �شيء؛ الأن 

ملك �ل�شر ال ي�شكب رحيق �شبوته على �لزوجني، تنادي:

بت يا عفاف. −

ت�شتفزها حركاتها  ال  �أ�شابَع يف وجه عجوٍز  بخم�شِة  عفاف  ت�شوح 
ُمّرة،  تعا�شاٍت  �أوحاَل  نف�شها،  دخيلة  تخو�ض، يف  �أنها  رغم  �حلمقاء؛ 
�ملو�جهة،  لَتجُنب  و�قعية  غري  ُطرًقا  ت�شلُك  �حلقيقة،  �إنكار  يف  رغبًة 

تاوُل تنَب �حلقائق غري �ل�شارة، وَقبوَل ما ال ميكن تغيريه: 

بتقويل حاجة يا بت.  −

م�ستغنا�ش يا ّم.  −

بتعملي �إيه عندك �ل�ساعة دي.  −

بت�ساأيل ليه.  −

هَو �ل�سوؤ�ل ُحُرم! −

)
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عفاف �شار  كتاب،  دون  من  �حلمارة  ور�ء  تائًها  عربي 
نائًما،  حتى  �لوقت  طو�ل  فيها  يفكر  دماَغه،  حل�شت 
ُدمية،  كاأنه  به  تلعبت  جوع،  من  ُتغني  ال  �شهية  خياالت  يف  ير�شمها 
قلقه ب�شحكة  ُيخفي  �أم من �حلزن،  �لبكاُء ال يدري من �حلب  َحَزَبُه 
بلهاء؛ مقبو�َض �لوجه يد�ري غًما ينه�ض �أعماقه؛ ��شتجمع كَل �ل�شجاعة 
فوق  فوق �شدره خا�شًعا  يد�ه  تتعانق  �لتجاهل،  �لب�شر على  قدرة  وكَل 
جللُه  حزين  بوجه  �لعبُد  فاجاأه  غائرة،  �أحا�شي�ض  ي�شتعيد  �حلد�دة، 

�ل�شيُب وهو ينظَر �إىل �لعرو�ض �ملخملية يف �شهر �لع�شل؛ قال له:

َل َتْدُخُلو� ُبُيوًتا َغرْيَ ُبُيوِتُكْم. −

�شحك عربي بُظرٍف: 

وهّي دي بيت. −

�ملوتى  فاأرو�ح  خر�فة؛  لي�شت  هذه  ظهر،  كما  فجاأة  �لعبد  �ختفى 
�لفر�غ،  �حلرية،  تتنازعه  عينه،  �نك�شرت  توؤمله،  روحه  حولنا،  توم 
تتاآكل  �شلة،  �إىل  ينفطر  قلبه،  يتحرق  �خلل�ض،  يتمنى  �لبلدة، 
نوبات،  يف  يتلوى  �الأنامل،  يع�ض  جديد،  من  يتوهج  ريثما  روحه 
�لكمون،  �ال�شتب�شار،  �لعمى،  �لفرح،  �خلوف،  من  متعاقبة،  �شارية، 
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�إىل  يتقدم  �حلياة،  وقود  �ل�شهوة  �ل�شهوة،  �لندم،  �لورع،  �جلنوح، 
�خللف، مفارقات مذهلة، نوبات قنوط، تقهره �لقوى �لكلبية، قدي�ض 
غارٌق  م�شٌخ  عفاف،  قد�ض  يف  يتطهر  موؤمن،  �شيطان  �شيطان،  يركبه 
فاتنة،  برقة  تذبه  �لوحل،  يف  ور�أ�شه  �ل�شماء  يف  روحه  م�شتنقع،  يف 
�أبًد�، لن تك�شر بخاطره ما د�م يف حظريتها، تخنقه بخيط  لن ترده 
�ملنع�ض  كن�شت  مرة،  الأول  �شمهما  �لذي  �ل�شرير  روقت  حرير،  من 
وعطرته مباء �لورد، �أنهكت نف�شها يف �ل�شغل �أمًل يف �إ�شكات �ل�شعار 
�ل�شاري، تتلوى �شغًفا، جرفتها حمى �الأرو�ح �ملتوهجة، �ختلقت �أعمااًل 
�شاقة حتى ال تو�جه نف�شها، رجع متهيًبا، ر�عه ما ر�أى، �شدمته ر�ئحة 
يف  تع�شيا  �ملنعـ�ض،  ��شتغرب  �لزير،  من  �لنا�شح  �لورد  ماء  �حلياة، 
�شمت رهيف، ر�حت عيناه يف نوم كابو�شي؛ فّز مفزوًعا يل�شعه �شوط 
�لرغبة، ت�شبب عرًقا، تغلب على رعبه بف�شل �لروح �لتي ملأت �لد�ر، 
طلعْت  �لب�شرية،  بلد  على  �لقاعة  �أغلقْت  روحه،  ُتفتت  عميقة  كاآبة 
و�ند�شت  بهدوء  �حِلمل  �شدت  �ملنع�َض،  دخلْت  �أناملها،  على  �ل�شلَم 
ى  �أف�شح لها بجانبه، منَّ �أز�حته باإمياءة من ذقنها �لكمرثي،  بجو�ره، 
نف�شه بليلة خارقة، ��شتبكا باإ�شر�ر عنيد، عناد ثري�ن ُتطم قروَنها 
وال ترت�جع، يف مبارز�ت ليلية، ترقى �إىل �شفاف �لنعيم، وتهوي يف قاع 
�جلحيم، �أن�شبت �أظفارها يف ظهره، �أظفارها �لطويلة �ملت�شخة ببقايا 
م�شققة،  باأ�شابع  وجهه  تخم�ض  و�لب�شل،  و�لبقدون�ض  و�لكر�ث  �جللة 
تقول، دون كلم، هائمة �لروح، ت�شلم ب�شعادة، يطاردها يف كل �الأوقات 
�ملنع�ض، يف  �لزريبة، يف  �ل�شطح، يف  �ل�شلم، فوق  �الأماكن، تت  وكل 
قاعة �لعر�ض �ملخملية، ت�شت�شلم لنزقه بوجٍد م�شبوب، ت�شتجيب بروح 
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يعرف  ال  �أبدي،  نهٌم  متوح�ض،  نهٌم  بافرت��شها،  �ل�شعيدة  �لفري�شة 
�لب�شرية،  �لرو�ئح  خل�شات  من  نبع  �الإثارة،  كلي  �إح�شا�ض  �ل�ِشبَع، 
كان ظماأً وكانت ماًء، كان ثمًل وكانت خمًر�، توحد� برغبة قاهرة، يف 
حلظة فناء كونية لي�شت من هذ� �لعامل، �أي غو�ية، �أي متعة، �أي ِغبطة، 
�لهوة  �ل�شجرة �ملحرمة، ظل، رغم  �أكل من  �أي فو�شى،  �كتمال،  �أي 
�ل�شحيقة �لتي تف�شلهما، �شامدين يف وجه �لزالت �ملذهلة، توثق �لعقُد 
غري �ملكتوب مباء �لبكارة، حملْت قطيًعا من �الأجنة، طرحْتها، مرغمًة، 

باأعو�د �مللوخية �خل�شر�ء، وكلما ز�د �لطرح ز�د �لذهول.

)
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يتحلقون حولها يف قاعة ُتنازع  �أحجبة �حللم،  بلد تت 
ُيحدقون  �ل�شود،  عباء�تهم  يف  يرفلون  معتمة، 
بعيون �شيطانية، ت�شرخ دون �شوت، ُيطل من عينيها ذعٌر، ترتعد يف 
باأق�شى  �شفافة، تري  تتو�رى خلف حيطان  هاربة،  تغافلهم  ترقب، 
ما ت�شتطيع، تت�شلق حبًل عالًقا يف �لهو�ء، تهوي من �شاحق، ت�شتيقظ 
خذلها،  �لذي  �لنور  عن  تبحث  عينيها،  تتح�ش�ض  باخلوف،  مغمورة 
ُبك تربيعَة �حلزن، مُت�شك �لع�شا بيٍد مرتع�شٍة، تنزل ببطء، بِرجلها  َتْ
�إىل  ع�شاكره  فقَد  �لذي  �لنحا�شي  �شريرها  بالي�شرى، عن  ثم  �ليمنى 
�الأبد، تبحث باأ�شابع �شامرة عن �ل�شب�شب، ُتدخل فيه قدَمها �ليمنى، 
تت�شاند على �حلائط، من قاعة �لنوم عرب �لدهليز �إىل �لكنيف تت 
فوق  �ملن�شوبة  �لعنكبوت  �شبكة  تتحا�شى  �لو�شطى،  �ل�شلم  ب�شطة 
�ملفتول،  �لقطن  �شريط  ذ�ت  �ل�شفيح  �للمبة  بدخان  مهببة  حيطان 
تتلم�ض قاعدة �لكنيف بقدمها �لي�شرى، تطلع بتاأٍن فوق قالب �لطوب 
�لتي  �لعنَي  تتو�شط  �لثاين،  �لقالب  فوق  �ليمنى  �لقدم  وت�شع  �لكبري 
تبتلع جمًل، تق�شي حاجتها وتنزل برجلها �ليمنى بحذر �شديد خ�شية 
تاأخذ  �الأر�ض،  على  �ملنثورة  �خلر�ء  �أكو�م  ب�شعوبة  تتفادى  �النزالق، 
باإذعاٍن  �شاكنًة  متكُث  �لكبري،  �خل�شبي  �لباب  جنب  وتل�ض  �مل�شنة 
�مل�شنة، تتح�ش�ض بقايا  �لن�شطة، تطي�ض يدها يف  غريب على طبيعتها 
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خبز نا�شف، تاأخذ ك�شرة خبز، تقطع لقمة �شغرية بحجم �إ�شبع طفل 
و�جلع�شي�ض)))،  بال�شري�ض  تَبلعها  �مل�ض،  �شحن  يف  تغم�شها  ر�شيع، 
مت�شغ على مهل، ال تتعجل فو�ت �لوقت، ما ميلأ �حلياة �إثارة هو جمرد 

�أن تعي�ض:

�حلمد هلل على �ل�سرت. −

للزير  �خل�شبي  �لغطاء  فوق  �ل�شاج  �ملاء  كوز  من  وت�شرب  تقول 
بهما،  ترى  �أن  تاول  �ملفتوحتني،  �أذنيها  خلف  يديها  ت�شع  �لفخار، 
روحها متوج�شة، تت�شمع ه�شي�ًشا يف كل �أنحاء �لد�ر، ت�شتعيذ باهلل من 
�شروق  منذ  �لنحل  كدوي  �له�شي�ض  يتو��شل  و�جلن،  �الإن�ض  �شياطني 

�شم�ض عفاف �ل�شباحية.

)

))) نوعان من النبات الربي ينموان مع الربسيم. 
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�لغارَق ��شتيقظت  حب�سي  تتخطى  مرحًة،  عفاف 
�ل�شرير  من  وتنزل  �لعو�ف،  نوم  يف 
�لكنيف،  د�خل  �ليومي  �الإخر�ج  طق�ض  تبد�أ  �لنايلون،  �لنامو�شية  ذي 
�ملتخَم  بطَنها  تنف�ض  طويًل،  فيه  تغيب  �الأعز�ء،  �شادتي  �هلل  �أعزكم 
�لغر�ئز  ُيوقظ  �لفجر،  �شكون  ميزق  خو�ر  قباع،  حال  يف  بقرة  بخو�ر 
�ملكافحة،  عفاف  حزَق  �للهثة،  عربي  �أنفا�َض  بلد  ت�ض  �ملر�هقة، 
ترى طيًفا  �له�شة،  �ملر�شوقة يف عظامها  نظر�تها  خطوَها، �شجرها، 

�شبابًيا من خلل عنٍي كرميٍة.

ون�شفته يف ذيل  �لبارد  باملاء  �أدر�نها، ط�شت وجهها  تخل�شت من 
جلباب �لد�ر �مللون، ودخلت �لزريبة تلم �جِللة من تت �لبهائم، تطلع 
ا مدورة، ُتبططها باأنامل فنان، تر�شها  بها �إىل �ل�شطح، تلزقها �أقر��شً
فوق �لطوف �ملحيط بال�شطح، تنزل بُحزمة حطب حَلمية �لفرن، تلب 

�جلامو�شة وُتدفئ �للنب وتمله �إىل �لفّر�زة))).

تل�شن عفاف على قمر تلميًحا ال ت�شريًحا، تن�شى عفاف ب�شهولة ما 
يتعلق بها، تن�شى �جلانَب �ملعتَم �لذي ال ترغب �أن ير�ه �لنا�ض، لكنها 
))) آلة لفرز اللنب، مصنوعة من األملونيوم وحديد الزهر، تدلق اللنَب يف حلة الفرازة املخروطية ذات 

املرّشين، مرّش لنب ومرّش قشدة، تُدير اليَد فتتحرك الرتوس النحاسية، وتهتّز األطباُق املرصوصة فوق بعضها 

البعض، يترسب اللنُب من الخروم األربعة يف كل طبق، تنفصل القشدة عن اللنب، ويترسب كٌل منهم يف 

مرشٍّه الخاص
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كل  يخفيه  �لذي  نف�شه  �ملعتم  �جلانب  بـقمر،  يتعلق  ما  �أبًد�  تن�شى  ال 
�الإي�شارب حو�ية مثل  وتلف  �لطرحَة على �شدٍر عارٍم،  ُترخي  �لنا�ض، 
�للنب،  فوق حلة  �لق�شدة  ت�شع طبق  ر�أ�شها،  وتثبتها على  �لعيد،  كعكة 

وت�شع �حللة فوق �حلو�ية،))) تتهياأ للمغادرة، عنٌي تغمز: 

�هلل ي�سهل لعبيده. −

�شفاٌه مُت�شم�ض: 

حر�م �إحنا وليا. −

حاجٌب ُيرفع:

�للي بيته من �إز�ز. −

 تبُك عفاف �لطرحَة فوق �حلاجب:

�أفوتكم بعافية. −

ترد �أل�شنة كثرية: 

�هلل يعافيِك يا �سنايا.  −

)
))) الحواية: قطعة قمش تُلف مثل الكعكة، وتُوضع فوق الرأس تحت وعاء اللنب أو الزلعة أو ما 

شابه.
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�خلالدة، ترتبع  لياليها  يف  هائمة  �لفرن  ُقد�م  عفاف 
و�أقر��ض  �لفرن،  لتحمي  �ملحمة  يف  �حلطَب  ت�شع 
�لعوَد  مُت�شك  و�لِدم�ض،  �لهمو�ض  يتوهج  �ل�شاروقة،  �لنا�شفة يف  �جللة 
�حلديد))) وتلف حوله �مل�شلحة،))) تنظف �لعر�شة، تخبز �لعجنَي �لتي 
و�لقمح  �لذرة  �ملاجور، خليط من دقيق  وَتُطبه يف  تعجنه  ليلتها  باتت 
و�خلمرية �لبرية، تغطيه حتى يختمر ويفور فوق حو�ف �ملاجور، ُتقر�ض 
�ملطرحة  على  وت�شعها  عجني،  غرفَة  �لي�شرى  بيدها  تغرف  لنف�شها، 
ر�حتها  وتفرد  �ليمنى  بيدها  �ملطرحة  يد  ومُت�شك  بالّردة،  �ملفرو�شة 
فوق  تدفه  ُيفرد،  حتى  �لعجني  قر�َض  َتِرح  �ملطرحة،  تت  �لي�شرى 
�لعر�شة يف موؤخرة �لفرن، ثم ت�شحبه بالعود �حلديد �إىل �ملقدمة حتى 
يتنزى وجهها  باللهب،  وجنتاها  تتورد  �لنار،  باأل�شنة  تت�شظى  ي�شتوي، 
بلَل  باإي�شارب  �ملع�شوب  ر�أ�ُشها  يت�شدع  عمياء،  عجوز  عينّي  ب�شبح 
�لعرق حو�فه �ملطرزة بحبات خرز زرقاء، تت�شح بجنون �للحظة، ت�شاأل 

حماتها ب�شوت نا�شف: 

تفطري يا ّم. −

فطري عربي �لأول.  −
))) العود الحديد: سيخ من الحديد له طرف خطايف وطرف عىل شكل دائرة مبططة.

الفرن املصنوعة من  الحديد ملسح عرصة  العود  باملاء وتُلف عىل  تُبلل  ))) املصلحة: قطعة قمش 

الفخار.
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ا، ن�شج على نار �لرغبة، تر�ض  �إفطاًر� خم�شو�شً عفاُف  رت  ح�شّ
حب�سي  �شيلن  باأحد  وتغطيها  كبرية،  ع�شاء  �شينية  على  �الأطباق 
�لبي�شاء �ملزهرة، تمل �ل�شينية على ر�أ�ض يرق�ض فرًحا، تطلع �ل�شلم 
بروح متوثبة، طرقت باَب �ملنع�ض ودخلْت على �أطر�ف �أ�شابع عا�شقة، 
باأنفها،  عربي  �أنَف  تد�عب  ور�حت  �الأر�ض  على  �ل�شينية  و�شعت 
�أحلم  يف  غريق  كاأجمل  ظهره  على  ر�قًد�  �ل�شرت،  من  �إال  عارًيا  كان 
�لبنات، يرفع رحمه �إىل �أعلى �جللباب �لك�شتور �ملنح�شر عن فخذين 
مفتولني، ه�َض بيٍد نائمة مرة ومرة، يف �ملرة �لثالثة فتح عينيه فر�آها 
تلتهم وجهه بعينني نهمتني، قبلت وجنتيه فلفحه �شهد خديها، �أطبقْت 
على �شفتيه ب�شفتني زجنيتني و�أغم�شت عينيها، دفعها بقوة �حلب �لتي 
ت�شبه �شرب �لغزية يف حمارها، �أز�حها جانًبا، روحه تاول �الإفلت، 
توم حوله برعونة الهبة، �شعفها �لقوي، خربتها بفنون قتالية جبارة 
�إذ�  بطبيعتها،  �ل�شحية يف معركة، هي  لتكون  �إمنا  لتكون �جللد،  ال 
يدخل هذه  َمن  كل  �لفار�شني،  لكل  �نت�شاٌر  د�رت يف ح�شرة �حلب، 
�مللحمة بهذه �لروح منت�شٌر بال�شرورة، َمْن يعطي يف �حلب يكون �أكرث 
�شعادة؛ جذبته برقٍة بالغة �إىل قاع �شو�شنها، طاقة هائلة �أ�شبه ما تكون 
بفر��شات تلق �إىل �الأبد، متر عليه مرتني، �شباًحا م�شو�ر تلزيق �جللة، 
وع�شًر� م�شو�ر �إطعام �لطيور، ومر�ت يف �شاعات �لقيظ �حل�شي ح�شب 
�الإفر�ز�ت �لقاهرة للغدد، زنبقة ت�شتاق �لندى، تزحف يدها �إىل ر�أ�شه 
�ل�شابح يف �أحلمه، يزحف �إليها، يف منع�ض �لتنب على �شمال �لدنيا، 
باملكاره، �شو�مع  ملذ�ت حمفوف  وكر  �الأبيقورية،  �أحلمه  يف جزيرة 
�لغلل، طوف �جللة، �أنفا�ض طيور هاجعة يف ظل �أكو�م حطب �لذرة، 
�حل�ض،  ب�شياطني  �ملعفرتة  �ل�شور  �آالف  مر�هقته  عر�ض  فوق  حفرت 
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ثور�ت  �حلميم،  �لفور�ن  حمى  نرج�شيته،  ف�شاء  يف  �أحلمها  ترق�ض 
�إح�شا�ض  �للذة،  فائق  �إح�شا�ٌض  مرتع�ض،  هم�ٌض  �لع�شق،  طوفان  �لدم، 
ي�شبه �شعود �ل�شكر يف ق�شب �ل�شكر، م�شو�شة بالرغبة، ترقها نار 
موقدة، قال بنربٍة عميقٍة، وقالت بخ�شوع �أنثى، ��شتمر�أ �شطوته عليها، 
نظر �إليها نظرة رجل، تلك �لنظرة �لتي ُتعري �ملر�أة من �لد�خل، وقعت 
وموته،  حياته  �أنها  �للحظة  تلك  �أدرك  موزة،  مثل  ق�شرها  يف حجره، 
�ملر�أة �لتي مترح يف خياله، ت�شكن روحه، تري يف عروقه، فرك يدها، 
متاًما،  �ن�شحقْت  �نحب�ض،  �شوُتها،  رَق  متهتكة،  برع�شة  يده  يف  ذ�بت 
ت�شبثت بقدميه، تتم�شح يف �شاقيه بخدي هرة، جديٌر بالرحمة كُل َمن 
�إىل �الإن�شان من نف�شه، ما للبحر يعود للبحر،  �أقرب  يت�شرع، حقيقة 
�نت�شب بجلبابه على �لعري، مرغت وجهها يف و�شطه، فقد �ل�شيطرَة 
ب�شر�وة،  ه�شرها  ذر�عيه،  بني  �إبطيها  تت  من  رفعها  نف�شه،  على 
ت�شعله  لعوب  نظرة  �لنعيم،  نحو �شفاف  برب�عة  تقوده  لذًة،  �نتف�شت 
ُتر�شي  �له�شيم، نظرة عابدة، نظرة موحية، ح�شية، مثرية،  كناٍر يف 
غرور �لرجل فيهوي مثل يرقات ترب حتفها، يع�شوب ميوت يف عر�ض 

�مللكة. 

)
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بالعجوز غابا  ي�شعر�  فلم  وعفاف،  عربي  �لوجود،  عن 
�الأ�شياء  روؤية  كرميتني  بعينني  تاول  ر�أ�شيهما،  فوق 
�لكبرية مب�شافة ع�شرين ما ير�ه �شليمو �لب�شر، ذلك �لتعريف �لفني 
تظن  كما  كلًيا،  �لب�شر  �نعد�َم  ولي�ض  �ملخت�شون،  قرره  كما  للعمى 
�أن  عفاف، فلم تتعاطف معها مطلًقا؛ الأ�شباب تخ�شها وحدها، منها 
بلد حماتها، وهذ� يكفي، والأنها تعتقد، بيقني قاطع، �أن حماتها لي�شت 
عمياء متاًما، و�إال كيف عرفت �أن عفاف تلّم �لبي�ض من تت �لفر�خ، 
وتنحت ن�شرية حلم من كل نايب، و�أن �لطبلية خالية من �لعي�ض و�أنهم 
ياأكلون �حلروف. تعتقد عفاف مثل �لهنود، �أنه ال يجب م�شاعدة �أعمى 
للخطايا  نتيجًة  �إلهي  عقاٌب  �لب�شر  فقد�ن  �أن  �عتبار  على  مطلًقا، 
قادرٌة  بلد  �أن  �أ�شيع  كما  �الأخرى،  �حليو�ت  يف  �رُتكبت  �لتي  �ل�شريرة 
على �حل�شد مبجرد �لنظر، ما جعل �لنا�َض يكذبون ب�شاأن متلكاتهم 
�أن تول  �أن نظرة منها ميكن  �لر��شخ  خوًفا من عينيها؛ العتقادهم 

�ل�شجَر �إىل حجر.

عربي ِفطر؟ −

هربت  عربي،  �أع�شاب  �رتخت  �أنفا�شهما،  فانقطعت  بلد؛  قالت 
�لدماء من وجهه �ل�شاحب، فحطت عفاف �إ�شبعها على فمه، وهم�شت:
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ه�س�س�ش. −

و�لتفتت �إىل بلد بعني باك�شة وقالت:

ف ريقي يا ّم. − عربي مَن�سِّ

�هلل يكون يف عونك، يا بنتي، هتالحقي على �إيه وّل �إيه. −

�لَولِه  نظر�ُت  ز�غت  �الأمان،  �شباب  يف  �لعا�شقة  �لكيانات  �ختلت 
خلجات  �نف�شحت  �للذة،  َوحِل  يف  طويًل  مترغا  قتيلني،  قاتلني  بني 
من  وكثرٌي  و�لقمر،  �ل�شم�ض  و�الأ�شجار،  �الأحجار  يرى،  �لكل  �لنف�ض؛ 

�لنا�ض، وكثرٌي حق عليه �لعمى.

عفاف تنادي:

عربي، يا عربي. −

يرد متناوًما:

 حا�سر يا ّم.  −

�إلهي يكفيك �سّر نف�سك. −

من  غيًظا  نف�شها  يف  تاأكل  �لطيني،  �ل�شلم  على  عفاف  تدحرجت 
و�شعتها  �لتي  �لطيور  ِم�شقة  يف  تعرثت  مز�جها،  عكرت  �لتي  �لعجوز 
�أن  دون  للعمياء،  حفرتها  �لتي  �حلفرة  يف  وقعت  �لتنب،  منع�ض  �أمام 

(تعرف �أن َمن قاد �أعمى �أربعني خطوة وجبت له �جلنة.
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كان �لعمياُء  ما  ترى  �ملب�شرين؛  من  تب�شًر�  �أكرث 
موجوًد� د�ئًما، مل تاول ت�شلَق �حُلجب لتعرف 
ر�ئحة  و�لباطنة،  �لظاهرة  �بنها  ر�ئحة  من  تعرف  �أ�شًل،  تعرف  ما 
�حلطب �ملحرتق تفوح من دخانه، ت�شكت لِقلة �حليلة، تهري وتنكت يف 
نف�شها، عازفًة عن �لز�د، حمبو�شًة يف قاعتها �ملظلمة، تكلم �لعبد، مل 
تعرف �أن هذه لي�شت �ملرة �الأوىل، رمبا تعرف �أنها لن تكون �الأخرية، 
منقبة  ذ�كرة  موغل يف  زمن  �لعبد،  زمن  منذ  كبدها  تفري  �حل�شرة 
كخروم غربال، زمن مفقود بني زمنني، زمن �لفقد وزمن �لوجد، زمن 
�لغياب وزمن �حل�شور، زمن ال ُيح�شب بتعاقب �لليل و�لنهار، وال بتو�يل 
وال  �جُلر�شَة فح�شب،  الأنها تخاف  لي�ض  تتكلم،  لن  و�لغروب،  �ل�شروق 

الأن �إحدى ذر�عيها تاأكل �الأخرى، كما تقول بحكمة �لعجز:

�إذ� تفيت �لتفة تقع يف عبي. −

�إمنا الأن َمْن باح مات، ت�شتدير ببطء نحو �ل�شلم مهتدية باحلائط، 
تخطو مباعدًة بني �شاقيها، كل قدم يف �تاه خمتلف لتحفظ تو�زنها، 
ملكة  يف  �خلر�ب  �شنني  ُت�شي  �لكبري،  �لد�ر  باب  �إىل  ت�شل 
على  تتفرج  نحيلتني،  ركبتني  فوق  �ل�شغري  ر�أ�شها  ينام  �خل�شوم، 
�لعابرين، �لتعبري جمازي طبًعا، من دون �شجر، تنرث �حِلكم �ملوتورة 
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�لعجائز  من  قليٌل  حاٍن،  بهم�ٍض  �أطر�فها،  تنقر  �لتي  �لطيور  وتكلم 
�أو غادون من �لغيطان، بروح  �إىل  يرمون عليها �لعو�َف وهم ر�ئحون 
من �ل�شفقة تعمق عزلتها، يحاولون �لتغلب على �خلوف �لذي يح�شونه 
ُيدخل  تعذيبها، تاول خلَق �شيء  روؤيتها، بع�شهم يجد متعة يف  عند 
�الأبدي  �حلا�شر  �ملوت  �ملوت،  �شد  خفًيا  �شلًحا  نف�شها،  �إىل  �ل�شروَر 
يف عاملها، ت�شحك من دون �شبب، تقرف�ض متوحدًة فوق �لعتبة، تركن 
ظهرها �إىل �لباب تت �لقب�شة �الآدمية �ل�شود�ء، وكوز �لذرة �الأحمر 
�ملعلق يف �شر�عة �لباب درًء� للعني، تهادن �الأيام، تعالج �حتقان ذهنها 
�ملتخم بكل �ملوبقات �لتي ال ت�شتطيع �لتفوه بها، يبدو وجُهها خالًيا من 
�أي �نفعال كما لو �أنها ولدت عمياء، تعي�ض يف عامل و��شع، دنيا جميلة 
خلقتها بنف�شها، ور�ء روؤية �لعني، خملوقٌة من عدم ذ�ت مز�ج منفلت، 
نو�يا  �ملب�شرين،  تفوق  بدقة  تعرف،  �ل�شماء،  يف  �لتحليق  على  قادرٌة 
�ملحيطني بها، تقر�أ �أفكارهم، �لب�شر يف �لقلب، ما �أكرث ما ترى بعني 
�لنوم،  من  �ِشنة  تاأخذها  ير�ه،  �أن  لب�شر  مكًنا  لي�ض  ما  ترى  �لقلب، 
ترى �رتياًعا على خ�شرة �لرب�شيم يف عينيها �ملعبقتني ب�شذى �لنارجن، 
ترى �ليَد �خل�شنَة ت�شك �لوجَه �ليافع فتنرث حبات �للوؤلوؤ فوق وريقات 
�لرب�شيم �ملعطرة بالندى، �فرتقت �أربُع �أقد�ٍم و�أربُع عيون، تركت �ليُد 
�خل�شنة �آثاًر� ال مُتحى على �لوجه �ليافع، حدق كل منهما يف عني �الآخر 
فر�أى �أرخبيًل من �جلزر �ملقفرة، ر�أت �لعبد متدثًر� بجلباب مهرتئ 

مي�شح وجَهُه بيٍد حزينة، قال لها:

�بنك تقتله �مر�أة. −
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�شوى  �لنوم  يف  ترى  ما  لي�ض  �لولدين،  �أي  ت�شاأله  �أن  قبل  ورحل 
�نعكا�ض ملا ميور يف روحها، �نعكا�ض �لوجه يف �ملر�آة، �نتبهت على دموع 
�شاخنة وحزن، تق�شي �أيامها منفية يف �لقاعة بجو�ر �لكنيف و�لزريبة 
ت�شبعت  عزت، متار�ض، بروح عاجزة  �لذي خرب بذبح  ومناخ �جلمل 
�حل�شا�شة  �الأماكن  ومر�وغة  �لذ�ت  على  �لت�شلط  لعبَة  �حلياة،  من 
يف قلب جمهد، ت�شاأل �هلل ُح�شَن �خلتام، تتح�ش�ض وجًها ذ�بًل، تكلم 
ُتقلب  معذبة،  ذ�كرة  ثنايا  من  ت�شتجديها  غابرة  �أطياف  عرب  �ملوتى 
من  فريًد�  عز�ًء  �ليتيمة  �لعبد  �شورة  تتح�ش�ض  �أ�شر�رها،  �شندوق 
، ُتكلم �مللئكَة،  �حليل �لناب�شة، عنفو�ن �شباب بكر مينح من دون َمنٍّ
تطاردها �أ�شباح �أطفاٍل ماتو� �شغاًر�، ت�شعد �إىل �ل�شطح لتملأ عينيها 
يف  �ملبثوَث  �خلبَز  �إليها  ُتلقي  �ملجاز،  تن�شو�  ال  �أرجوكم  �لطيور،  من 
�لديك، �شرَبت  �فتقدت  موتها،  بعد  �لطيور  عليها  �ملاء؛ حتى ترتحم 
نف�شها، دهمتها �لفاجعة، وجدته متخ�شًبا تت تعري�شة �حلطب، ري�شه 
منفو�ض حوله، مات قهًر�، خبطت �شدرها بيٍد مغمو�شة بالهّم وبقايا 
�لديك،  على  �لعجوز  عينا  وقعت  �لهو�ء،  يف  �شارخة  �شهقت  �خلبز، 
هذ� جماز �آخر، �شمت قب�شًة �شعيفة على ثورة غ�شب مكبوت حرقة 
على �لديك، كورت قب�شتها ودقت �شدرها، تدق وتندب، تدق وتندب، 
نا�شف،  حطٍب  كعوِد  ن�شفت  طولها،  من  �شقطت  �لدهر،  لذل  �نتقاًما 
جذور  �إىل  وجهها  يف  �خلفيف  �لزغب  تول  و�حدة،  دفعة  هرمت 
�ل�شود�ء،  �حلديد  �ل�شقاطة  قب�شة  تت  �لنهار  يف  تقرف�ض  �شوكية، 
تل�ض كاملنومة، ر�أ�شها بني كفّيها، تتلم�ض �الأ�شياء حولها، ميزق �لنقح 
دماغها، غابت �لنظرة �ل�شاردة �لتي �أطلقت يف ربيع عمرها �لق�شري 
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�أُلفًة،  �أكرث  �أ�شبحت  �أنها  غري  ُتناغيه،  حماٍم  دون  �الأحقاد،  كو�مَن 
ت�شحب �ل�شم�ُض �آخَر خياالتها، فت�شند مر�آتها �ملك�شورة، �آخر ما تبقى 
من دوالب ُعر�شها، �إىل طاقة �حلائط، ُت�شرح بقايا �شعرها بالفلية، 
وت�شفره �شفائر بي�شاء، تتع�شُب برتبيعة �شود�ء، ت�شع �ل�شعر �لعالق 
�أياًما،  فمها  تفتح  ال  بالوحدة،  تكتحل  �حلائط،  �شقوق  يف  �لفلية  يف 
تتعفن بانهيار�ت �آخر �لعمر، تتطلع من بني �أ�شياخ �ل�شباك �حلديدية، 
و�لُبلغة  يد  �لفوطة يف  �لعبد، مت�شك  طلَة  تنتظر  �حلارة،  �إىل مدخل 
يقول  قلبها  ت�شمع �شوته،  �أنها  �لغايل  �الأخرى، تلف برحمة  �ليد  يف 
�شرير عر�شها ذي  تنكم�ض يف  �النتظار،  من  تتعب  ت�شدقه،  وهي  لها 
�لع�شاكر �ل�شائعة، تناجي �لعبَد �مل�شلوب، كاإلٍه من�شي، فوق �حلائط.

)
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باملاء حَلّ  باعتناء حميم، عزم عليها  حب�سي حبَل �حلمارة 
وي�شحب  �حلمارة  يركب  حانية،  بر�حٍة  جبهتها  وم�شد 
م�شرف  ترعة  ج�شر  �إىل  عينيه  يوّجه  �لغيط،  �إىل  �جلامو�شة  ور�ءه 
�حل�شة �ملحاط ب�شجر �لتوت و�لكافور، خميلة حنان يف لظى �شيف، 
ي�شل �إىل �لزريبة، �ملبنية من �لطوب �الأخ�شر و�لتنب على ر�أ�ض �لغيط، 
تظللها �شجرة �لتوت �ل�شخمة �لتي زرعها �جَلُد �ل�شابع، قبل مئة عام، 
بف�شل  وجنت  مر�ت  للحرت�ق  تعر�شت  �لعام،  طو�ل  مزهرة  �شجرة 
ُتظلل  �ملجوف،  جذعها  ملأت  �لتي  �لطني  وو�شفات  �لبي�شاء  �لقلوب 
�جلامو�شة  يربط  �لزمهرير،  يف  وُتدفئه  �لهجري،  يف  �ل�شاقية  مد�ر 
ِحر�مه  ويعلق  �لبايت،  �لرب�شيم  لهما  يرمي  �ملذود،  يف  و�حلمارة 
حجر،  من  م�شطبة  على  �لغبيَط  ويفر�ض  �لتوتة،  فرع  على  �ل�شوف 
يرتبع فوقه قلًقا، عينه على �جلامو�شة، يرقب، من طرٍف خفي حتى 
ا ع�شًر�، بعد ع�شرة �شهور من �حلمل، تعاين  ال يجرح حياءها، خما�شً
رهَل �لو�شع، ترفع ِرجًل وت�شع �أخرى، تتلفت م�شتغيثة، تتمرح قلقة، 
تقعد وتقوم، تعاين َفرَك �لوالدة، ت�شم بني فخذيها وتنظر �إىل حب�سي 
�أنها  �أح�ض  بقلق،  عفاف،  يرتقب  �لطريق،  على  �الأخرى  عينه  بحياء، 

تاأخرت �ليوم عن كل �الأيام، مل يفقد رباطة جاأ�شه بعُد:
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�ليوم باين من �أوله. −

بحزم  �مل�شمومتني  �شفتيه  على  ترف  و�هنة  بابت�شامة  هم�ض 
�ل�شعيف، وحيًد� يرتقب �لعجَل ب�شرب نافد، حلظة ك�شف نادرة، نع�ض 
يطريون  بي�ض،  باأجنحة  يرفلون  وملئكًة  دموًيا،  عر�ًشا  فر�أى  وم�شًة 
ط�ض  عرًقا،  تت�شبب  �شعًبا،  ا  خما�شً تعاين  �جلامو�شة  �ل�شماء،  �إىل 
�لقرُن و�شال ماء �خلل�ض، ظهرت �شاقا �لعجل �الأماميتان ومنخار�ه 
�لعجل يف �خلروج، جذبه  لي�شاعد  يديه  �ل�شغري، مد  ر�أ�شه  يتقدمان 
بقطعة  ونظفه  �ل�ُشري،  حبله  ربط  �الأر�ض،  على  �لعجُل  فانزلق  بقوة 
خي�ض، و�شممه �لب�شَل، قّلم �أظلفه من �ملخاط حتى ال تنمو مربط�شة، 

وتركه تت �أمه تلعقه بل�شان �لرحمة.  

)
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عفاف مبقطف �لغد�ء �ملجدول من خو�ض �لنخيل، و�شلت 
يرقد فيه رغيفان من خبز �لذرة �لطازج وخرطة 
وقرون  �شغري،  �أبي�ض  دوٌد  فيها  يرعى  �مل�ض،  يف  مغمورة  قدمية  جنب 
�لفلفل و�ل�شطة، وحبات �لطماطم و�لفول و�أقر��ض �لطعمية و�حللوة، 
خبطت على �شدرها وهي تنظف حلمات �جلامو�شة وُتفتحها، وت�شاعد 

�لعجَل على �لوقوف، ومُت�شك بفمه لري�شع �ل�شر�شوب، لنب �مل�شمار:

يرتبى يف عّزك يا حاج. −

قالت، فرد �لطعنة: 

�للي جاب لِك يخلي لِك يا �ختي. −

�أكل، يف �شمت حامٍل من جهتها، مرتب�ضٍ من جهته، جهز عدة 
جممعني  �لزجاج،  من  �شغريين  كوبني  �ل�شفيح،  �لغّلي  �ل�شاي: 
�أغ�شان  فوقها  وك�ّشر  �لقو�لح  ور�ض  و�ل�شكر.  لل�شاي  �لبل�شتيك  من 
�الأ�شجار �لنا�شفة، �أ�شعل �لنار بعود كربيت وغلفني من �أغلفة �لذرة 
�أم�شك  �ملحرتقة،  �الأغ�شان  �للهب وطقطقة  �أل�شنة  �رتفعت  �لنا�شفة، 
يد �لغلي �ملجدولة من �شلك �لنحا�ض، و�أز�ح فروع �الأ�شجار و�لكلب 
و�لقطط و�لفئر�ن �لنافقة، فّرق �لرمَي بقعر �لغلي وملأه باملاء وحطه 





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

يف جوف �لنار:

�ساي �لبحري �أحلى من �ساي �لطرمبة. −

قال وفتح جممع �ل�شاي و�أخذ منه تلقيمة �شاي يف ر�حة يده �ليمنى 
وحطها يف �لغلي، وحّلها بحفان من �ل�شكر، �شطف �لكوبني وغ�شل 
�أ�شابعه عن ح�شوة، فركها  بحثت  وغرّي ماءها،  �لنار  برماد  �جلوزة 
وكب�شه  �ملع�شل  ور�ّض  �حلجر  يف  وو�شعها  و�ل�شبابة  �الإبهام  بني  بتاأٍن 
�حلجر،  فوق  وحطها  مولعة  قلحة  فاأم�شك  �ملا�شة  يجد  مل  باإبهامه، 

و�لتقم �لبو�شة بفم �شهو�ين ي�شحب �لدخان مبتعة ناظًر� �إليها: 

خدي نف�ش. −

ك�شرت  يف وجهه: 

د� �للي ناق�ش. −

حط يده على فخذها بتذلل: 

جربي. −

كلب�شت �أ�شابعه �ملت�شنجة خمالَب يف حلمها؛ خافت طي�َشه فتمددت 
�أنَفها ر�ئحُة  ها بق�شوة من دون كلمة و�حدة، ُتعكر  جنبه �شامتة، َوجِلَ
�أنفا�شه �لطالعة من قرب، تركت ج�شدها من غري ِنف�ض، �أغم�شت عينيها 
فرحان،  �لكل  فرًحا،  وكان  �شغريين  كانا  �الأوىل،  �لليلة  يف  و�شرحْت 
ي�شعلون  �لرجاُل  �ل�شمار،  بُح�شر  ويفر�شنها  �حلارَة  يكن�شن  �لن�شاُء 
وقو�لح  و�لتوت  �ل�شنط  �أ�شجار  بجذوع  ويغذونها  �لركيات  يف  �لنار 
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ويزرعون  �لقهوة،  وكنكات  �ل�شاي  غليات  حولها  وي�شعون  �لذرة، 
و�ل�شلوم، و�شجائر  �لنحا�شية، ويوزعون مع�شل �لق�ض  �حلارة باجِلوز 
ي يدّي ورجلّي حب�شي مكتوف �ل�شاقني  �لبلمونت و�ل�شوبر، �ملزيُن ُيحنِّ
يف  ُمر�بعًة  �الأ�شدقاء  يرفعه  �لقدر،  رحمة  تت  حمام،  كر�شي  فوق 
�لهو�ء، وي�شعون �لُنقطَة يف ِحجر �ملزين، �لعبد جال�ض يف �شدر �حلارة 
على ح�شري كبري و�شط �مل�شاند �لقطن، ظهره للد�ر ووجهه �إىل باب 
وير�فقه  �شغرًي�،  كان  ولو  قادم،  لكل  يقف  �لرجال،  ي�شتقبل  �حلارة، 
باإح�شار  يوجه  ر�أ�شه،  و�شط  عينه  �لو�جب،  له  ويقدم  ُيجل�شه  حتى 
�لطعام و�ل�شاي و�ملع�شل و�ل�شجائر، يومئ بطرف عني فتدور �لدنيا يف 
فلكه، �الأطباق �لناق�شة مُتلأ، �ل�شاي ُي�شب، �ملع�شل ُير�ض، �لكُل يقف 
على ندهة، �لبنات، �الأزو�ج، �الأبناء، ُيَخِدمون على �ملعازمي، وي�شبون 
�ملاء لغ�شل �الأيادي بعد �الأكل، �لفرحُة ال ت�شع �لعبَد رغم �شيق �شدر 
يتحم�ض،  �لوطي�ض،  يحمي  �لفجر  طلوع  قبل  �الآهات،  يحمل  عار�ٍض 
ي�شري �إىل فتحي �ملغنو�تي يف �لليل �لكنا�ض يف �لنهار، ي�شكت �ملغنو�تي 
�لزين،  �لنهار  باآهات  �أذنيه، وي�شدح  يديه على  �لعبُد  ي�شع  حمبًطا، 
المع �لوجه بحبات عرق ف�شية، مي�شح وجهه �الأحمر بطرف �جللباب 
ي�شرتيح  الهًثا،  يجل�ض  �حلرير،  �لقفطان  بطرف  �أو  �ل�شيق،  �لبلدي 

قليًل، ت�شتفزه �الآهات جمدًد�؛ في�شدح:

زرعت فد�ن جمايل و�أربعة معروف، 

بدرتها جدعنة باإيدي وباملعروف، 

روتها يا ما �سهامة بالذوق وباملعروف،
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وقلت هْل بّت تطرح من �جلميل قري�طني، 

�أتاريها �أر�ش ماحلة بتنكر �ملعروف.)))

         �حرتقت طرحُة �لعر�ض بطلق ناري طائ�ض، َفّجر �أنوثتها مبكًر� 
ب�شريعة �لدم، �حتا�ض حب�سي وتعرق، لقاء �أول مل يحالفه �حلظ، �لف�شل 
غري �ملعرتف به مطلًقا، وال حتى لنف�شه خوف �لف�شيحة، فاحليطان 
وال  نية،  بُح�شن  �ملخربني  �الأ�شدقاء  ن�شائح  بف�شل  لي�ض  ود�ن؛  لها 
�لن�شائح �ملتو�رثة �لتي متنع �لربَط: لب�ْض �للبا�ِض باملقلوب وربْط �شبكٍة 
من �شوف �لغنم تت �حلز�م. بل ل�شغر �ل�شن وقلة �خلربة، لذلك؛ 
تبه  مل  عفاف  بعد،  فيما  تت�شح  �شوف  �أهمية  �أكرث  �أخرى  والأ�شباب 
ا ال  تعوي�شً �لن�شاء، ترغب فحولًة م�شتبدة  يا جلنون  عاطفًيا، لكنها،  
�شعورًيا عن خيبة �لعمر، بعد تخطي عرث�ت �خلجل �الأوىل تولت �إىل 
باأنو�ع  �ملرتعة  منابعه  يف  �حلب  عن  بحًثا  �ملاء  تبتلع  عط�شى،  �شحاٍر 
وما  �لبطن  �شوى  هًما  ينعي  ال  غاربه،  على  حبله  لفلح  �ملتاحة  �ملتع 
تته، �شنٌن كونية، فقد منح �هلُل كَل جزء يف �لكون �لرغبَة يف �الآخر، 
فاملاُء يطلُب �لعط�شاَن، كما يطلُب �لعط�شاُن �ملاء، و�لرزق يطلُب �ملرَء 
كما يطلُبُه �الأجل، و�ملر�أة تطلُب �لرجَل، كما يطلُب �لرجُل �ملر�أة، ُيكمل 
كُل منهما �الآخر، عط�ٌض ال يرتوي، ي�شحو من نومه ي�شرب كوًز� كبرًي� 
�لتعب،  من  �لنائمة  عفاف  فوق  ويدلقه  �ملاء،  يف  �ملذ�ب  �ل�شكر  من 
ينتهي ع�شبًيا، ُينقط عرًقا مت�شًخا فوق رمادها، يخنقه �شعوٌر منحٌط 
جهتها،  من  و�ل�شخط  �لبوز  ولوية  و�لتاأفف  و�لقرف  �الإ�شباع  لعدم 

))) موال يوسف شتا القليويب.
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�ل�شاي  و�شب  �لُقلة،  مباء  يده  حب�سي  �شطف  جهته،  من  �حليلة  وقلة 
�لدخان  ي�شفط  جديد،  من  �جلوزة  بو�شة  و�لتقم  �لنار،  على  �ملغلي 
�أو  �أنه،  �الإذالل، رغم  �إليه ظهرها بطريقة فجة حد  �أد�رت  ب�شر�هة، 
الأنه، ال يرف�ض لها طلًبا حتى ما يخت�ض باأمه �لب�شرية، يلملم بع�شه 
عندما  �لظهرية  نقرة  عّز  يف  مائها،  يف  يغط�ض  �لرتعة،  �إىل  ويت�شلل 
تخف �لِرجل على �جل�شر، يعود �شامًتا، ينزوي يف ركن �لزريبة مقتواًل 
بانبطاح  متلذًذ�  زمامه  فاأ�شلم  نخوة؛  كل  فيه  ع�شُقها  قتل  باحل�شرة، 
مف�شوح،  بخبث  �عتادت،  الأنها  حجاب،  ور�ء  من  �لنا�ض  ي�شهده  مزٍر 
�مر�أة  بنربة  �لنا�ض،  �أمام  كلمها،  تبد�أ  �لوقت،  طو�ل  متجده  �أن 
رقبته  عروق  ينفخ  �حلاج،  يتورم  عاد؛  �حلاج  قال،  �حلاج  م�شتكينة، 
ت�شديًقا على كلمها باعتز�ز خادع، ت�شمت، هي يف �الأ�شل ال تتكلم، 
و�إذ� تكلمت �أكلت ن�شف �حلروف، تتخفى خلف �الأقنعة، ُتدرك بح�ض 
�مر�أٍة منكوبة �أنها ال بد �أن تر�شخ، ال حيلة لها، تعرف بال�شرورة �أنها 
جمربة على ع�شرته، ُتدرك ذلك ب�شكل قاطع رغم �أنها �الأنثى �لقائد، 
ذلك قطًعا ال ُي�شعدها؛ فهي �مر�أٌة حقيقية، ُتب �لرجولَة يف �لرجل 
ولي�ض �شيًئا �آخر، تعلم يقيًنا �أنها، مهما كانت، �مر�أة مك�شورة �جلناح 
مع �أنها لي�شت �ل�شبب ور�ء عدم �خِللفة، ندمت كثرًي� لكن �لوقت فات، 
�أغلق كل منهما على نف�شه، �شار� غريبني، �حلرمان من زينة �حلياة 
بعد  �حلياتي،  �لعقم  من  �الإحباط، حال  من  حاٍل  و�شعهما يف  �لدنيا 
حماوالت م�شنية لي�ض �أقلها طلع �لنخيل ذي �لر�ئحة �لتي ت�شبه ر�ئحة 
�مللغزة؛  �الأع�شاب  وخليط  �لنحل  بع�شل  تناواله مطبوًخا  �لرجال،  ماء 
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حبة �لربكة وزيت جنني �لقمح، ولنب بقرة َكفر علو�ن �لتي مل تلد قط، 
�أجل زيادة �لباه، خ�شعا مًعا لنظام �شارم يف لقاء، هو بطبعه ال  ِمن 
�خلام�ض  �ليوم  يف  �خل�شوبة،  �أوقات  الأف�شل  توخًيا  �ل�شر�مة؛  يقبل 
و�ل�شاد�ض و�ل�شابع و�لتا�شع و�حلادي ع�شر و�لتا�شع ع�شر و�لثالث ع�شر 

و�خلام�ض ع�شر و�ل�شابع ع�شر من كل هلل هجري. 

)
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�لتي يظهرها ميوت  �مل�شاعر  لي�ض من  حب�سي يف جلده، 
�ل�شفقة  �إظهار  من  بل  �أبنائهم،  تاه  �الآباء 
�حلقيقية �أو �مل�شطنعة، من كلمات �لعز�ء �خلالية من �لروح، �لكلمات 
حاجًة  ُتلبي  �آذ�نهم،  على  لوقعها  ويطربون  قولها،  �لنا�ض  ُيحب  �لتي 
مبهمًة د�خلهم، حاجًة للت�شفي، لكنها ال ُتدي نفًعا �شوى ر�ض مزيٍد 
من �مِللح على �جلرح، بكلمٍة مو��شيٍة، تبدو طيبة، وتقطيبة على �لوجه 
تلو  �ل�شفعة  يتلقى  �أبًد�،  ين�شى  ال  مبا  �لنا�ُض  ُيَذِكّره  مفتعلة؛  وبر�ءة 
يعاين  �لتق�شف،  حد  م�شاعره  يف  �القت�شاد  �لق�شوة  علمته  �ل�شفعة، 
ذكرى  كثرًي�  نف�شه  يف  تّز  �الآخرين،  باأبناء  مفتوًنا  �خلا�ض  �شوقه 
طريق �حلرير �لتي تكبد�ها رغبًة يف �لولد، لي�ض �لذكر، �إمنا �لولد �أو 
�لبنت، ح�شب �لقاعدة �لُلغوية �مل�شهورة،  تقتله �ملر�رة حني يرى �لنا�َض 
�الإفلت من عقالها،  �لتي تاول  �لكلماِت  بتعمٍد مف�شوح،  يتجنبون، 
تنح�شر يف حلوقهم م�شببة �شرقة يف �لزور تتاج ماًء كثرًي� حتى تذهب 
دون �لروح؛ يتجنبون �شرية �الأوالد يف ح�شرته �أو يذكرون قرفهم، وهذ� 
�لطبعية  حو��شهم  ُتفلت  �ملحكمة،  �الحتياطات  رغم  �شيوًعا،  �الأكرث 
�ل�شفقة  غ�شون  تفي�ض  ��شتحياء،  على  باأوالدهم،  �فتتانهم  فُتظهر 
على ملحمهم، ُيخفي بدهاء، حتى عن نف�شه، �النطباعات �ل�شلبية؛ 
ُيحافظ  �لغد،  عدَو  ي�شبح  رمبا  �ليوم  ف�شديُق  �نفلت،  الأي  ت�شًبا 
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على �ملظاهر �لتي يتم�شك بها �لنا�ُض؛ متجاهًل عامله �لد�خلي، ُمزِيًفا 
م�شاعره، كاِبًتا ما يريد فعًل، يجهر بطريقة و��شحة ال تتمل �للب�ض 
�إظهار  يف  ُي�شرف  ال  فلح،  بح�شافة  لكنه،  �الإيجابية،  باالنطباعات 
ُخفيًة  رذ�ئله  يرتكب  �شعفه،  مو�طن  �لنا�ض  يفهم  ال  حتى  �المتنان؛ 
عن �أعني �لرقباء؛ الأنه ال يثق باأحد، فحتى �أف�شل �الأ�شدقاء ميكن �أن 
�أو، على �الأقل، ال يتعامل باإخل�ض مع حلظات �ل�شعف؛ لكنه  يخون، 
لن ي�شتطيع �إخفاء �حلقيقة طويًل، ف�شوف يت�شرف بتلقائية معجزة، 
ويقع، من دون �أن ُي�شمي عليه �أحٌد، يف �َشرك �لتناق�ض بني ظاهر وقور 
وباطن يحفل بكل �ل�شرور، من دون ف�شيلة ُتذكر، �شوى �أنه، كما يبدو، 
يظهرو�  �أن  ميكن  �لنا�ض  �أف�شل  فحتى  �شري  ال  �حليط،  جنب  مي�شي 

بوجهني، ورمبا �أكرث، ال نعرف �أين �لوجه و�أين �لقناع.

)
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غطى نه�َض  �لهاربة،  �أع�شابه  ��شتجمع  مهزوًما،  عربي 
حدث،  ما  م�شتوعٍب  غرَي  بالعار،  �مل�شتحم  ُعريه 
مبتدئ،  بخربة  تاوز،  �ملنهارة،  نف�شه  مللم  عفاف،  بج�شارة  مفتوًنا 
�عتدل  ملتاع؛  بقلب  ترى  الأم  �ملخنوق  �ل�شوَت  �ملرتع�شَة،  �لكلماِت 
بجذوع  �مل�شقوف  �ملنع�ض  يف  موح�ًشا  �شباًحا  وبد�أ  مرعبة؛  بب�شاطة 
�شجر م�شتعارة من خاله �لطيب، وبو�ض �أفرجني من �شوق �خلمي�ض، 
ي�شتيقظ  �ملطر، ومع ذلك  ت�شرب  لتمنع  �لعروق  و�شكاير كيماوي فوق 
تدب،  مائية،  �شاعة  برتابة  ت�شقط  �لتي  �ملطر  قطر�ت  على  �شتاء  كَل 
كخطو�ت جمهولة، على �الأر�ض، ي�شطر �إىل رفع �ملرتبة �لقطنية من 
فوق �شرير �جلريد، �أو يزحزح �ل�شرير �إىل �جلانب �الآخر، مع تعاقب 
وتهر�أت  �ل�شو�ض،  فيها  و�شرح  �خل�شب  عروق  تاآكلت  و�ل�شتاء  �ل�شيف 

�ل�شكاير بفعل حر�رة �ل�شم�ض.

طل�شم  يف  م�شتبًكا  م�شهدتني  وعينني  مثقل  بقلب  �لنهار  فاجاأه 
ا وهميني بوجوه ب�شعة و�أحجام خر�فية،  �أفكاره �ملتوح�شة، يرى �أ�شخا�شً
ي�شحكون باأنياب طويلة و�أفو�ه د�مية، �أحاطوه بقهر بارد، ميزق ر�أ�َشه 
تبدى  �ليقني،  عدم  يفرت�شه  يف�شح،  كيف  يعرف  ال  ُيحتمل،  ال  وجٌع 
�حللُم �أنياَب طائٍر جارح طالعًة تًو� من �شقر، ميار�ض لعبَة �الإيحاء يف 
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حماوالت م�شتميتة لر�أب �ل�شدع، �ل�شباب يلف حقول �لرب�شيم، غللة 
�شبابية تخرج منها �أ�شباح �شباحية ت�شعى على قدمني، ُي�شامر �لوقت 
بنافذة و�حدة يطل منها على  يف مترينات م�شتحيلة يف منع�ض �شيق 
خر�بات �لعامل، يف �جلزء �الأعمق من �لليل، قبل �لفجر، يغيب �لقمر 
�أنو�ٌر  �لُبعد  �ل�شو�د، تظهر على  �أنهاًر� من  �ل�شا�شعة  �مل�شاحات  فتبدو 
حمرتقة  �آدمية  �أ�شباًحا  �لذرة  عيد�ن  ترت�ءى  ناحلة،  الأعمدة  خافتة 
من  نزو�ته  على  يطل  �لفقد،  لوثة  �أ�شابته  مرت�شدة،  �شماوية  ب�شهب 
ُيفرغ  �لكنيف،  �إىل  قدميه  ي�شحب  �أمله،  يتح�ش�ض  بهدوء،  يقوم  �أعلى، 
ح�شرَته، يعود ُم�شًكا �حتقانه، يغلق �لر�ديو �خل�شب �ملُهدى من فاعل 
خري رف�ض ذكر ��شمه طمًعا يف ثو�ب �خلفاء، يفتحه عدة مر�ت، ي�شعل 
لهًبا  فُيخرج  �ل�شويد عرب مئة عام،  �الآتي من  �لربميو�ض  و�بور �جلاز 
�أزرق م�شتديًر� وو�شي�ًشا عالًيا ي�شطره �إىل تعلية �ل�شوت، يبكي عوَف 
�لأ�سيل تاجر �حلرير، ُيعاير كوَب ماء لعمل �ل�شاي، ي�شع �لكنكة على 
�لنار، ويرجع �إىل فر��شه �ملكتحل بظٍل د�فئ، تعرب فوقه قطار�ٌت مارقٌة 
�شجرة  تت  طفًل  يرى  �لهو�ء،  يف  معلقني  بب�شر  مكد�شٌة  ريح،  مثل 
على  ر�أ�شه  �آدم، يرتك  منها  ُخلق  �لتي  �لطينة  �شجرة من  بهاء،  ذ�ت 
كاأنه خيال، كائن غري  يبت�شم  �لنعا�ض،  يد�عبه  بديكه،  يعبث  �ملخدة، 
حقيقي، كائن ��شتعد للموت، فّرَغ نف�شه متاًما ويخ�شى �أال ياأتي، الأنه ال 
يعرف ماذ� يفعل مبا تبقى لديه من وقت، لديه فائ�ض ال يعرف كيف 
يهاجمه  �لتيه،  من  يخرج  كيف  يعرف  ال  �أنه حما�شٌر،  �الأ�شو�أ  ميلأه، 
نكٌد جمهول �الأ�شباب، بالن�شبة له طبًعا، تنه�ض �أعماقه غيلن �لظلمة، 
�نتبه على �حرت�ق �لكنكة، فّز م�شرًعا، ��شطدم ر�أ�شه بحافة �ل�شرير، 
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�شقطت �لكنكة على �حل�شري، يتح�ش�ض �الأمل بر�أ�شه، ُين�ِشف �حل�شرَي 
بخرقة، يتناول �إفطاره وحده هذه �ملرة، من غري ِنْف�ض، متوحًد� د�خل 
عامله �الأثريي، حممًيا من نزو�ت �لب�شر �لفانني، ال يوجد على �الإطلق 
�أف�شل من عامل تخلقه بنف�شك، يحاول �أن ي�شعد نف�شه، يجتهد �أن يكون 
�لدهر،  يدري، هذ� عذ�ب  يكونه، كيف، ال  �أن  ي�شتطيع  �إن�شان  �أف�شل 
قدره، تعا�شته، �شر�به، �شوؤ�له �لد�ئم، يتملى �أع�شاءه يف مر�يا دوالب 
�أربع  على  يقف  �للحم،  على  مدهون  �لورد،  خ�شب  من  م�شنوع  عتيق 
�أو  �أخذه، غ�شًبا  �الأرجل �شلفتان من زجاج المع،  �أرجل نحيفة، فوق 
��شرت�شاء، من �أمه؛ حتى ال يهج، هالته فو�شى كامنة تعلن عن نف�شها 
يعلق  �مل�شبوحة،  �ل�شوَر  تاأمل  �أحلم دموية، قدرة هائلة جمهولة،  يف 
�ل�شري  �لدرج  �أحلمه على �جلدر�ن، زحف على ركبتيه، فتح  فتيات 
بدوالب �ملعجز�ت، �أخرج، بعناية، َكنزه �لدفني، ن�شاءه �الأ�شطوريات، 
جميلت �لعامل، موديلت، مثلت، فاتنات من كل �أجنا�ض �الأر�ض، 
قطفهن من ب�شاتني �ملجلت وزرعهن يف حديقته مرت�مية �الأطر�ف، 
فر�شاي  كملك  يعي�ض  ليلة.  لكل  فاتنة  �مر�أة،  و�شتون  و�شت  ثلثمئة 
�الأ�شطوري �لذي حكم �ثنني و�شبعني عاًما، و�متلك عدًد� النهائًيا من 
و�لتاريخ  �ال�شم  يكتب  ليلة،  كل  عرو�ًشا  يف�ض  وحيًد�.  ومات  �لن�شاء، 
يعي�ض معهن حلظات خالدة، يطلق  �ل�شورة،  �لليلة على ظهر  ونو�در 
�لطاقة  تفريغ  بهدف  �لرغبة،  �شحر�ء  يف  �مل�شتعر  وقوده  خز�نات 
�النفعالية تفريًغا منتظًما، خ�شية �النفجار، يقتات على م�شاعره و�شط 
�لتوقف  يعد  مل  �لوحل،  عرب  طريقه  يو��شل  �ملنظم،  �ل�شحق  �شجيج 
مكًنا، فهو، مثل كل حيو�نات �للذة، ميتلك بطًنا وفرًجا، ذلك يتطلب 
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قدرة فوق طاقة �لب�شر، �إ�شافة، وهذ� لي�ض �شًر�، �أن عفاف �شهية مثل 
مع�شية، باردة كن�شمة، حارة كربكان، ُتدغدغ رجولته، ي�شبح عجينة 
يف يدها، يلحقها بخيال جامح، خيال مر�هق على �أعتاب دنيا حافلة 
بالده�شة، غرق يف بحر بل قر�ر، بحر من �لفتنة، بحر من �لتعا�شة، 
بحر �الأ�شئلة �لغام�شة، رمبا ال َينتِبُه �إليها، رمبا ُتن�شى �أو ُتل من تلقاء 
�هلل  �إال  يعلمه  ال  �لذي  �حلني  ذلك  وحتى  مهرتئ،  ن�شيج  مثل  نف�شها 
وحده؛ �شتظل حريته معلقًة يف مكان ما يف �شقف �ملنع�ض، فوق �شحابة 
�لقلب، تنب�ض باحلياة باحثة عن طريق  �ل�شماء، �شتظل يف  �شالة يف 
يرتدد  بحر،  يف  �أُلقي  حجٌر  بد�أ،  قد  �شيء  �أي  �أبًد�  ينتهي  فلن  �لنور؛ 
يثري  �أ�شماًكا  �أو  �شيادين  �أو  �أ�شرعة  ي�شادف  نهاية،  ال  ما  �إىل  �شد�ه 
نزقها، يحرك �شوقها �إىل �ملجهول، كل �شيء خالد، ال �شيء َيفنى حتى 
�ل�شحكات �لتي تطري يف �لهو�ء، طفٌل يو�جه �لعامل، حياته لي�شت �أ�شو�أ 
�أف�شل من حياة �الآخرين، حياة فح�شب، ميكننا �لقوُل، بب�شاطة،  وال 
منحدر  فوق  �جلحيم  م�شتنقع  �إىل  �لرب�ءة  قمة  من  �النزالق  بد�أ  �إنه 

�للذة.

)
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�أي حقيقة خا�شة باخلفا�ض، َتَهُيّج  نابًعا من  لي�ض  عفاف 
يد  على  جُمحفة  برت  عمليات  �إىل  خ�شعت  فقد 
�ل�شيدة رئي�سة �لتي ولدت على يديها؛ حيث يعتقدون منذ قدمي �الأزل 
الإخر�جه،  ��شتئ�شالها  من  بد  وال  �الأجز�ء،  تلك  ي�شكن  �ل�شيطان  �أن 
متغافلني �أن �ل�شمكة تف�شد من ر�أ�شها، لكنها مل تلجاأ قط �إىل و�شفات 
َحِق �حُلرمة، �أو حجر �لنار �أو حبوب �خلد�ع  �أو مر�هم �حلظ، لي�ض 
�لتاأثري  تعتمد  �لتي  �لتجارية،  �لو�شفات  هذه  �شحة  بعدم  �قتناع  عن 
�لنف�شي �أ�شا�ًشا، �إمنا جلهل ُمطبق بكل منجز�ت ع�شر �لعلم، باالأحرى 
ما حاجتها للعلم، ماذ� ميكن �أن يقدم لها �لعلم، هل �أدفاأ بطنها �جلائع 

فوق ظهر �لفرن يف ليايل �ل�شتاء. 

تنتظر عفاف �خلمي�َض ب�شرب نافد، تطبخ �لكو�رع و�ملح�شي �ملتبل 
�لبيتي  �جللباب  تخلع  يتع�شيان،  �ل�شود�ين،  و�ل�شطة  �الأ�شود  بالفلفل 
في�شيء بيا�شها �ل�شاهق يف عتمة �لليل، قمر �أربعتا�شر، تت قمي�ض 
�أ�شود ق�شري، حب�سي ال يبل ريقها، ال يولع ركيتها، خرب �لدخان �شدره، 
يكح كحًة نا�شفة، يدخن حتى يقع نائًما، تاأكل يف نف�شها، تختنق، تت�شلل 
�إىل عربي، تر�ه يكلم �شبًحا يف �لد�ر �ملقابلة عرب �شتة �أمتار و�شباب 

حارة مظلمة، ت�شحبت على �أطر�ف �أ�شابعها دون �أن يح�ض بها.
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طري عربي �إىل قمر ُقبلة هو�ئية على �أطر�ف �أنامله، ودخل �ملنع�ض، 
وقعت �لعني يف �لعني، ت�شمر مكانه وبرقت عيناه؛ لفحه �شرد مفاجئ، 
�شيًئا،  ير  فاأعتمت �حلو��ض، مل  �مل�شباح  �أطفاأت  ريح عاتية،  طوفان، 
�أ�شباح خميفة تول يف �الأنحاء، متددت �حليطان بارتفاعات  جمرد 
هائلة، عود ثقاب ��شتعل مرة و�حدة و�نطفاأ �إىل �الأبد، مل يبق من �لنار 
حاّرة  تت�شاعد  لهب  �أنفا�ض  بعيد،  ركن  يف  هلمي  كياٌن  �لرماد،  �إال 
منتظمة، بللت دموٌع كاذبٌة �أطر�ف طرحتها، قب�شت على يده وهم�شت 
وجهه،  على  �نكفاأ  و�جلوع،  �ملفقود  و�لدفء  �لوحدة  عن  غائبة  �شبه 
�شاقت  �ملقاومة،  ترهلت  �لنهو�َض،  حاول  فاحرتق،  �أنفا�شها  الم�ض 
دو�ئر �ل�شمت و�لتوج�ض و�خلجل، ق�شى �لظلم على هو�ج�ض �لرتدد، 
تهام�شت  �لرب�ءة،  �أفقدته  �شحر  دفقة  �لظلل،  �لغارب  �لقمر  �شخم 
�لريح فارتت �حليطان، يف رحاب �حلرمان تنطوي �آالم ال ح�شر لها، 

ُجمع �ل�شم�ض و�لقمر فقامت قيامة.

قلبها  عينيها،  ُتكذب  غرفتها،  �إىل  �لقوى  خائرة  قمر  �ن�شحبت 
خادع  �إح�شا�ض  �إىل  ��شتكانت  �شعثها،  مللمت  ينخرها،  �ل�شك  ياأكلها، 
عربي وقمر، هم�ًشا، عرب �شتة  بالرب�ءة، لي�ض ثمة خيانة، يتحاور�ن، 
�أمتار، عر�ض �حلارة �ملحملة بهو�ج�ض �لدهر، يتناجيان يف ليايل �لربد 
و�ل�شرد، �لكلم وحده ال يكفي، ال بد �أن يلتقي �حلبيبان، �ليد تلم�ض 
�ليد، يد �لولد تلم�ض يد �لبنت، يد �لبنت تنام كع�شفور �أزغب يف يد 
�لولد، حبذ� لو �لتقى �لفم باخلد، �لثغر بالثغر، هذ� هو �حلب، نظرة 
قمر  �أوىل ُترع�ض حتى �ل�شعري�ت �لدموية، باإ�شارة من �إ�شبعه، تطلع 
�أمتار  و�شتة  �شغرًي�  خ�شبًيا  وباًبا  �شلمة  ع�شرين  تعرب  �لعبد،  د�ر  �إىل 
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وباًبا خ�شبًيا كبرًي� و�شبع ع�شرة �شلمة �أخرى لُتلقي بنف�شها بني ذر�عي 
��شطبغ  �ملرتف،  قلبه  تدخل  ح�شنه،  يف  تذوب  �ملفتوحتني،  عربي 
�أحجم  فتنة،  فازد�دت  �لعذري،  �خلجل  حمرة  قانية،  بُحمرة  وجُهها 
م�شطرًبا، و�شمها بحنان، بكت من �لفرحة، توقفا عن فعل �أي �شيء، 
مل ت�شدر عنهما �أي حركة، ال يعرفان ماذ� يفعلن بعد، نزو�ت بريئة، 
�إىل دنيا  بها  ي�شف �شوته، كلماته فيا�شة تطري  ر�ئًعا كل �شيء،  يبدو 
يف  �حلياة  تيار  ي�شري  خاطفة،  حلظة  يف  �الأرو�ح  ترتف  �الأحلم، 
�لنفو�ض �لظماأى، يتوحد �حلبيبان يف ظل �خلجل، �شحكا مًعا، �رتبكا 
�أحبها حًبا  �لقلب،  ي�شمعان �شوى نب�ض  �لكون، ال  �أنفا�ض  مًعا، توقفت 
�أحاطها  �شدرها،  على  ر�أ�شه  �أر�ح  روحها،  قّد�ض  �لدن�ض،  من  خالًيا 
بقلب د�فئ، �أغم�شت عينيها، �نزلق �الإي�شارب عن �شعر م�شاغب، قّبل 
�أ�شنانها، ل�شانها، توهجت ك�شم�ض م�شرية،  ر�أ�شها، جبينها، خديها، 
ي�شرقان حًبا �شرًيا عرب تاأوهات ملتاعة يف �شتاء �لروح، �شعادة غامرة 
دون �نك�شار�ت، فو�شى عارمة تنتهي بانفجار�ت �شاحكة، ثورة ت�شيء 
�للذة،  خلدر  و��شت�شلمت  عينيها  �أ�شبلت  �ل�شعيد،  �لهمود  قبل  �لوجه 
م�شح  �حلو��ض،  حفيف  �إال  �شوت  ال  �حلب،  فهيمن  �لظلل  تر�خت 
�لرغبة،  فتحركت  خديه  �أنفا�شها  لفحت  فلثمتها،  يده  بظاهر  خديها 
كان طوفاًنا وكانت زنبقة، م�شهما �شحٌر، منحها كلًما فوهبته حياة، 
ليلة  عرو�ض  فرحة  نور،  غمرهما  �لعامل،  بات�شاع  كحلم  روحه  ملأت 
�شدرها،  �إىل  ف�شمته  روحها  �ختطف  يتمنى،  �لذي  �حللم  �لتتويج، 
�أعماقهما،  �ملتفجرة يف  �حلياة  �أنفا�ض  �إال  ُيح�شان  ال  �شكون،  طو�هما 
تتوقف �الأر�ض عن �لدور�ن، تدخل �شلوعه كما حو�ء يف �آدم، ينظر �إىل 
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�لدنيا من �أعلى قمة ميكن �أن ي�شل �إليها ب�شٌر، ال يرى، ال ي�شمع �شوى 
قمر، ي�شمع نف�شه باالأ�شا�ض، لي�ض مهًما ما تقول، �ملهم �أن تقول، تقول 
ما يود �أن ي�شمع، ي�شمع ب�شغف، تتكلم ب�شوت رخيم، يغريه بال�شمت، 
�ليوم خمٌر وغًد� �أمٌر، لي�ض غًد� بل �الآن، ذهبت �ل�شكرة وجاءت �لفكرة، 
بعد �لهدوء �خلايل من رع�شة �حلب، وقع �ملحظوُر فاحتا�ض �حلبيبان 
وباًبا  �شلمة  �شبَع ع�شرة  �ملرة،  بالعك�ض هذه  قمر،  تعرب  �لغر�ن، كيف 
خ�شبًيا كبرًي�، و�شتة �أمتار وباًبا خ�شبًيا �شغرًي� وع�شرين �شلمة �أخرى 
يف هذ� �لنور �لفا�شح، لت�شل �إىل خمدعها، ن�شينا �أن نقول، وجّل َمْن 
مرتبعات  بن�شاء  ي�شغيان  كانا  فارغني،  يكونا  مل  �لبابني  �إن  ي�شهو،  ال 
حول �لباذجنان و�لفلفل و�ل�شطة �لتي تمعها عفاف ع�شر �خلمي�ض، 
�إ�شافة �إىل �أهل �لد�رين، د�ر �لعبد وفيهم عفاف، ود�ر �حلاج  وفيهم 
لو  �ل�شغرية، حتى  تفعل  تعقدت فعًل، ماذ�  �مل�شاألة  قمر،  �أم  �إح�سان 
كانت عفريتة مبريلة كحلي، و�شفائر جمدولة ب�شر�ئط حمر�ء، حتى 
وال طاقية  �الإخفاء  تعرف طاقية  �لعيون، هي ال  ب�شلم كل هذه  تعرب 
يجعل  �لذي  �لر�بع  �لبعَد  وال  �الأمنيات،  تقق  �لتي  �خُلر�ض  منطق 

�لنا�َض غري مرئيني، فماذ� تفعل للخروج من هذه �لورطة.

)
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هذ� فّكرت  و�شط  قمر  تنزل  كيف  عربي،  وفّكر  قمر، 
�لعيون  هذه  تر�ها  �أن  دون  �لن�شائي  �جلرمق 
�أو  و�شيلة حديثة  �أي  تعرف  قلنا منذ حلظات، ال  �ملفنجلة، وهي، كما 
قدمية �أو حتى خيالية للتخفي، هل يقطع عربي �لنوَر، �أم يفتعل م�شكلة 
يفرق بها هذ� �جلمع، ينزل بهدوء، يقف بني �لن�شاء، يقرتب من ُكب�ض 
�لكهرباء، ينزع �لفي�شة ب�شرعة خاطفة، حيلة ب�شيطة تخطر على بال 
�لفلفل  ُتقلب  �لن�شاء،  و�شط  وتل�ض  ب�شرعة  قمر  وتنزل  �شخ�ض،  �أي 
كيف  طبًعا،  �شرها  يف  تت�شاءل،  �لتي  عفاف  �خلالة  وتفا�شل  و�ل�شطة 
ب عينيها، َقْطُع �لنور  ظهرت هذه �مللعونة، لكنها منهكة مبا يكفي لُتكِذّ
�لباب  �لُكب�ض خلف  �إىل  يت�شلل  �إذ كيف  عربي،  حيلٌة �شهلة لن يفعلها 
وينزع  توت،  �شجرة  كان  منذ  حاله  على  ظل  �لذي  �ل�شخم  �خل�شبي 
�لفي�شة �أمام كل هذه �لعيون، تفتق ذهنه عن حيلة �شهلة و�أكرث خفاًء، 
و�نقطع  قفلة  فحدثت  �ملنع�ض؛  في�شة  يف  طرفيه  وو�شع  �شلًكا  �أح�شر 
بحيٍل  �الألغام هذه  منطقة  عبور  على  قمر  ِرجل  �شتاأخذ  �لنور، الحًقا 
دون  �لنهار  و�شح  يف  وتخرج  تدخل  �حليل،  �أ�شحاب  منها  يتعجب 
برب�عة  �حل�شاب  مبادئ  عربي  لها  ي�شرح  حتى  كتاب  بيدها  خجل، 
ُيح�شد عليها، ولن يحتاج كل هذه �حليل �لتي ��شتهلكت �أع�شابه، حتى 
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يفتعل قفلَة �لنور لتتمكن قمر من �لوثوب بخفة، وتل�ض مبت�شمة و�شط 
�لن�شوة تفع�ض يف �لباذجنان، عفاف تناديه لي�شلح �لنور، ينزل عربي 
ر به �لكب�ض في�شيء �لنور، فتدعو له �لن�شاء مبن  ومعه �شلٌك رفيع، ُي�َشَعّ

فيهن قمر �لتي ت�شاأل: 

بكم يا خالة عفاف. −

ترد عفاُف من تت �ل�شر�ض: 

بّبال�ش يا نن عنِي خالتك. −

ترد قمر:

غايل يا خالة. −

تف�شح  حائرة  بنظرة  قمَر  وترمق  وح�شًيا،  حاجًبا  عفاُف  ترفع 
الأن  منطقي  �ل�شوؤ�ل  قط،  ت�شاأله  مل  �شوؤ�ل  �ل�شك،  من  ي�شاورها  ما 
�حلارة و�لباب �خل�شبي �ملقابل كانا ُم�شاءين، فمن �أين هبطت قمر، 
�لذي  �لَكنز  قيمة  تعرف  �لتي  عفاف  زور  يف  حم�شوًر�  �ل�شوؤ�ل  �شيظل 
�شر��شة،  �الألعاب  �أقدم  �إحدى  لتبد�أ  ثوره،  بلحم  �أوىل  ُجحا  يدها،  يف 
�لبي�ض  َمن  �حلجر،  مع  �لبي�ُض  يلعب  ال  و�ل�شيطرة،  �ال�شتحو�ذ  لعبة 
و�فقت  �لتي  �الأمية  �ملر�أة  عفاف  �أم  �ملد�ر�ض  بنت  قمر  �حلجر،  وَمن 
بُخبث على دخول قمر د�ر �لعبد زوًجا لرجل حياتها، كل عني ق�شادها 
تلك  د�ئًما،  لي�شت �شحيحة  �الأمثال  �لورد،  �أجل  لذ� النْت من  �شباع؛ 
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ق�شة �أخرى، ق�شة حرب باردة بني قطبني، تنادي قمر على �إح�سان 
د�خلًيا  �نهياًر�  ُتخفي  هادئة،  وتن�شرف  �ملح�شي،  باذجنان  لتنقي 
�لثاين  و�لباب  �ل�شتة  و�الأمتار  �خل�شبي  �لباب  عابرة  كيانها،  ُي�شدع 

و�لع�شرين �شلمة لتغيب يف حجرتها منهارة على فر��شها.

)
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�أم �ل�شوؤ�ل  �إح�سان  عفاف هو نف�شه ما جعل  �أّرَق  �لذي 
قمر تبارك هذ� �لزو�ج �أمًل �أن يتحقق �لقرب 
�لبنات  جو�ز  و�لظنون،  و�لعيون  �الأل�شنة  �شوك  منه  منزوًعا  �ل�شرعي 
�شرتة، �خطب لبنتك، �للي يناول �شناي بلحة تنزل حلوتها يف قلبي، 
و�شمها �ال�شُم بقوة، الأنها مل ُترزق �لولد، �إح�سان �مل�شحية كاأم، �ملطيعة 
كجارية، �لزوجة �لتي �إذ� نظرت �إليها �شّرتك، و�إذ� �أمرتها �أطاعتك، 
لنف�شها  لي�شت  �مر�أة  و�حدة،  بكلمة  �أ�شًل،  ياأمر  ال  زوًجا  باعتبارك 
�إطلًقا، متلكها �إح�شا�ٌض فائ�ٌض باملحبة، تنظر بفي�ض من �حلنان �إىل 
�لكلم  يف  تتب�شط  تلده،  مل  كابٍن  عليه  تعطف  البنتها،  عري�ًشا  عربي 
بح�شن نية، ُتظهر روًحا من �الأريحية؛ توحي، على غري �حلقيقة، باأنها 
�لفاح�ض،  وُيعمل خياله  قلبه مر�ض،  �لذي يف  بالقول؛ فيطمع  خ�شوٌع 
حاالت غري مفهومة على �الإطلق، تتعر�ض ل�شوء �لظن، وتزعم جار�ت 

�ل�شوء �أن �إح�سان �أ�شبحت �أ�شغر من بنتها.
دخل عربي بيت �حلاج من بابه، ميرح مع قمر ذ�ت �ملريلة �لكحلي، 
بعفوية م�شتغًل عافيته يف �شغل �لغيط، ي�شاعد يف �شم �لقمح ودر�شه 
�لقمح،  يف عّز �حلر حتى  بو��شطة دّر��َشٍة تدر�ض  �أكرث حد�ثة  بطرق 
وقادو�ض  �شكاكني  بها  نف�شه،  �لوقت  ي يف  وُتَدِرّ ب�شهولة،  �لق�ض  يتك�شر 
وغر�بيل ومر�وح، ي�شغلها جر�ر زر�عي ب�شرٍي يدور على طنبور ب�شرعة 





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ال  حتى  �لفجر؛  طر�وة  يف  �لرجاُل  ي�شحو  �لدقيقة،  يف  لفة  �أربعمئة 
تنفرط حبوب �لقمح من �ل�شنابل، يتز�ملون يف غيط �أحدهم، كٌل ي�شن 
يربط  و�ملع�شل،  و�ل�شاي  باالإفطار  �لن�شاء  تـاأتي  �ل�شروق  مع  منجله، 
على  �لقَت  يحملون  قتاية،  ت�شمى  حزمة  يف  �مل�شموم  �لقمَح  �لرجال 

ظهور �جِلمال �إىل �جلرن، حتى �لِدر��ض:
ر �لعمر. − عي�سة تق�سّ

�لتنب  �أ�شود من غبار  بلغًما  وتّف  قال،  ل�شاُن حاله  يقل،  عربي مل 
�ملنثور من فم �لدّر��شة، �إنه حمظوظ ب�شكل ما فقد فاته زمن �لنورج)))، 
�الأطفال  يركب  لل�شغار،  وفرح  للكبار  �شقاء  وفرح،  �شقاء  �أيام  كانت 
على دكة �لنورج �خل�شبية �مل�شغولة، �إىل جو�ر �جَلد �أو �الأب �لذي يقود 

�لنورج.

َمن  هو  نعرف،  ال  �لنورج،  زمن  يلحق  الأنه مل  كان حمظوًظا،  هل 
قمر؛  �أجل  من  و�ل�شهد  و�ل�شفا  �ل�شوك  تمل  فاإذ�  يعرف،  �أن  يجب 
يفُك  �لقمح،  قَتَة  منهم  يتناول  �آخر،  �شيء  �أي  تمَل  ي�شتطيع  فاإنه 
رباَطها ويلقمها حنك �لدّر��شة �حلديثة �لتي تدّر�ض وتدّري مًعا، بحذر 

))) آلة بدائية تدرس القمح والشعري تتكون من دكة خشبية مشغولة، ترتكز الدكة عىل ثالثة مراود 

من الخشب الزان، مغروس يف كل مرود سالح أسطواين من الحديد الُصلب يُسن تلقائًيا مع الستعمل، 

ومربوطة، ِخلف خالف، بشناكل حديدية، عىل جانبي الدكة زحافتان بهم حوافري حديدية لتجميع املراود 

الثالثة،  يجلس الفالح عىل الدكة ويوّجه الثورين أو البقرتني أو الجاموستني، أو أي حيوانني يجران النورج، 

يوضع عىل الرقبتني ناٌف به ُقنامة يف منتصفه، عبارة عن حجر صغري يعلق يف الناف حتى يوازن الثقل بني 

الحيوانني، يكوم الفالحون قش القمح وسط الغيط، ويُفككون قتاية القمح وينفشون الرَمية ساعة سطوع 

الشمس، عىل دائرة قطرها عرشة أمتار، يدور النورج دايًرا داير، ويُقلبون الرمية ويطريونها يف الهواء بلَوح 

األصابع  ذات  باملذراة  التنَب  ون  ويُدرُّ السنابل،  من  الَحب  ويفرك  وينعم  الدريس  يستوي  حتى  الرمية؛ 

الخمسة الطويلة، عكس الريح فيطري التنب وميكث القمح يف األرض.
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حتى ال تبتلعه كما �بتلعت �آخرين مل يتخففو� من م�شاغلهم �لذهنية، 
يخرج �لو�حد منهم، �إْن خرج، من �جلهة �لثانية معجوًنا بالتنب، تهزه 
قمر �ملرتع�شة، يلت�شقان  �لَدّر��شة هًز� هيًنا، يركن ج�شمه �إىل قتاية 
ت�شري  بالَدّر��شة؛  باهتز�ز�ت  يرتع�شان  �ملنهكة،  �لعيون  عن  متغافلني 
ت�شبغ  وردية  خٍد  حمرة  ترتع�ض،  �شفاٌه  �له�شيم،  يف  جهنمية  رجفة 
�لوجه، �نت�شاٌب خجوٌل، يطويه تت جلبابه �لو��شع، ذ�با مًعا يف �شهد 

بوؤونة، كما تذوب حزمة �لقمح يف َحنك �لدّر��َشة.

)
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بجلباب �نفلَت  �لعمياوين  �الأخ  يدي  تت  من  عربي 
ملطخ  بفتة  ولبا�ض  �لعري،  على  خمطط  ك�شتور 
ن�شر،  مبخالب  مو�شوم  وج�شم  حمبو�ض،  بول  ودفقات  متخرثة  بدماء 
�لفقري  وعموده  و�إليته  وظهره  وجهه  على  �ملجحفة  �ل�شربات  يتقي 
ببكاء مقهور، هي  تت�شنج  �ل�شمع بحدة رهيفة،  ت�شيخ  عفاف  �لغ�ض، 
�لفاهمة �شَر �لعلقة �لتي ت�شمها حب�سي �إثر �ل�شكوى �لتي �شاقتها �إليه 
�لو�شطى،  �ل�شلم  ب�شطة  حتى  ��شتدرجه،  �لعائلة،  لكبري  ا  تفوي�شً �الأم 

جّرده من هدومه وعينك ما ت�شوف �إال �لنور.

�لتي حفرت  �ليد  �ليد �حلاقدة،  نف�شه تت  ُيلملم  عربي  �نكم�ض 
يف �جللد كًفا بخم�شة �أ�شابع م�شققة من ح�ض �لرب�شيم وقطع �لزريبة 
بالفاأ�ض، مل ُيحرك �شاكًنا، ��شت�شلم الإح�شا�شه با�شتحقاق �لعقوبة على 
ذنب مل ُيعاقب، مل يرفع عينه يف عني �أخيه، ترك �لغَل يرتع يف ج�شمه 
كما يحلو له، بيٍد �عتادت �لبط�ض بق�شوة �إذ� متكنت، وفٍم ينفث �ُشًما: 

علّي �لطالق ما �نت بايت فيها. −

وقع حب�سي يف �لبئر، وقف �أمام �خليار �الأ�شعب، فاإما �أن ي�شتاأ�شد 
ملرة و�حدة �أو يتنعم، من �لنعامة، كما يبدو يف �لظاهر ويكتفي باإ�شعال 
عفاف هذ�  لتتوىل  �آن الآخر دون م�شتوى �حل�شم،  حر�ئق �شغرية من 
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�لر�شوخ  بكثرٍي من  �مل�شاألة �حلياتية؛ وميتثل هو،  �جلانب �حليوي يف 
�ل�شعيد.

وقفت عفاف حائًل بينهما، تلطم وت�شوت بهي�شرتيا، تمعت �أمُة ال 
�إله �إال �هلل، �لرجال و�لن�شاء و�الأطفال، �أمام �لد�ر و�لدهليز و�مل�شطبة 
حب�سي مكانه ويده م�شرعًة يف �الأعلى؛ تعجب �جلميع  و�ل�شلم، ت�شمر 
بجلبابها  وت�شرته  بذر�عيها  عربي  ُتيط  وهي  جلر�أتها  م�شدوهني 
تندى  �لن�شوة،  حلوق  يف  �ل�شر�خ  خر�ض  ملونة،  كبرية  بورود  �ملو�شى 
جبني �لرجال، يختبئ �أحدهم يف ظل �الآخر، �ن�شلو� منك�شي �لروؤو�ض:

يحرق �أبوهم م�ش جاي لنا منهم غري وجع �لقلب، زي �للي  −
ما�سكني دبيحة كل و�حد بي�سد يف طرف.

باأل�شنٍة  يو��شينها  وعيها،  يف  تكن  مل  �لتي  بلد،  �لن�شاُء  �أحاطت 
�لنكد،  بختها  تنعي  ور�أ�شها،  وجهها  على  �لرت�ب  وت�شيل  تبكي  حد�د، 
ويدعكن جبهتها  �لب�شل  ي�شممنها  الإفاقتها،  يبذلن حماوالت م�شنية 
باخلل، ي�شقينها �ل�شكر بالليمون، ركعت تت مطرقة �الأمل، �شكو�ها ال 
ت�شتحق كل هذ�، هي بالطبع ال تعرف �ل�شبب �حلقيقي �لذي تعرفونه 
�أنتم، ال نن�ض �ل�شك و�لنيات �مل�شمرة و�حلد�ض و�لفر�ض �ل�شانحة �لتي 
مت�شايٌق  فحٍل  كُل  ويرتاح،  �لدفني  ِغَلُه  حب�سي  ليف�ّض  �لقدر  ير�شلها 
�الأحز�ن،  عميقة  بئر  يف  غا�شت  ُلطف،  م�َشها  �ملتعو�شة،  بلد  مبيته، 
تلثم �شفتاها �الأ�شياء �لتي تمل ر�ئحة عربي، وتدعو على نف�شها كاأٍم 

عدمية �حليلة.

)
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فاأثار َحُرَن  بقدمه �خللفية وجرى  رف�ض  َبغٍل،  مثل  عربي 
خلفه �شحابة من �لغبار، ذبلت نظر�ت عينيه، كرّبته 
�لعبد،  نخلت  �حت�شن  دموًعا،  نزف  قلبه،  �نقب�ض  �ل�شقاء،  �شنو�ت 
ملذه �أوقات �ملقت حني يفقد �التاه، نام تت �لنخلت �مللتفة، عرث 
بد�خله على كهٍف، دخله متوج�ًشا، ريقه نا�شف يبحث عن ماء، وجد 
�لدم يف  يت�شمع ه�شي�ض  باملُّر،  فمه  �متلأ  يحتاج،  ال  ما  كَل  �لكهف  يف 
عروقه، غليان نهر ��شتو�ئي، حريق يف �شحر�ء، يزحف تت رمالها 
�لناعمة ثعبان، �أم�شك ناأز �حلمارة ك�شيِف مبارزة، قطع �لثعبان قطًعا 
�آخر، �شارت �لقطع ثعابني كثرية  �شغرية، فنبت من كل قطعة ثعبان 
جاحظة،  وعيون  �آدمية  وجوه  ذ�ت  خمتلفة  و�ألو�ن  و�أحجام  باأ�شكال 
غر�ٌب  حط  �ختنق،  عنقه،  حول  �لتفت  �أعلى،  �إىل  روؤو�ُشها  �نت�شبت 
�أح�ض  موٍت،  ر�شوَل  كان  وطار؛  مرة  نعق  ر�أ�شه؛  على  �ل�شمعة،  �شيئ 
ي�شيطر  �لذي  ُخز�مه  كان  يحبه،  كان  �أنه  �كت�شف  �الآن،  �أباه  فقَد  �أنه 
على نزقه، �أح�ض، حني ح�شدته �ليد �لغا�شمة، �أنه �جُتث من جذوره 
وُقذف يف فر�غ، جمرد ري�شة �شقطت من طائر ال وجود له، ورقة ياب�شة 
�أ�شقطها �خلريف، مل يحاول َفهَمُه �أحٌد، �شكته �الأم �لثكلى �إىل بئٍر بل 

قر�ر، دماِغ �شم، مزيٍج من �لغباء و�لق�شوة، قلب قاطع طريق.
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ندمت عفاف على �الندفاعة �الأوىل �لتي �أطلقت �أل�شنة �ل�شوء؛ فلم 
بوؤ�ًشا،  �أكرث  �أ�شبحت  خفية،  ت�شرفات  يف  �إال  �شعورها  �إظهار  ت�شتطع 
�أنها  ُت�ض  �أثريية،  غٍم  نوبة  تغيب يف  كائًنا غري حقيقي،  تبدو طيًفا، 
�أي  تطيق  ال  �لعياط،  على  تتلكك  �شبب،  دون  دموعها  ت�شح  خمنوقة، 
�شيء، يتقلب مز�ُجها ب�شكٍل َمر�شي، تنتحي ركًنا ق�شًيا، تقرف�ض على 
�ل�شرير �لبارد، تتكور على نف�شها، ُتغم�ض عينيها، تاول �لنوم، ينام 
ر�أ�شها فوق ركبتيها، يتوه �شعرها يف �شو�د �لليل، ي�شقط على �أطر�فها، 
��شتح�شار  تاول  تتخدر،  �لرغبة،  منل  جحافل  جلدها  تت  تزحف 
�لغائب �الأكرث ح�شوًر�، ��شتجد�ء �مللمح �ملحفورة على رقائق �لروح، 
ت�شوب عينيها �إىل �لفر�غ، تلحق وهًما، �أيقونة فرح مقد�ض، ترفها 
دون  �ملر�ت،  �آالف  نف�َشها  تفقد  مهجورة،  طرق  عرب  عاتية،  عو��شف 
�أن تدري، يف موجات حزن مباغتة، ت�شكن روَحها عتمٌة، تتل كيانها 

فو�شى، ينه�شها جوع، بركاٌن ال نعرف متى ينفجر.

)
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ا؛ �شوى ظل  �ختفاء عربي لغًز� مل يعرف �أحٌد، وال نحن �أي�شً
بع�ض �لتكهنات �لتي تخطئ غالًبا، ال نعرف، بالطبع، كَل 
ما فعل يف غيابه �لطويل، نعرف فح�شب �أنه هرب من ف�شيحة مدوية 
منتدى  �لفر�زة،  يف  �شر،  على  ُتوؤمتن  ال  �لتي  �جلارة  �أذ�عت  بعدما 

�لرثثرة �لن�شوي، �أنها ر�أتهما يف و�شع �إن �هلل حليم �شتار.

�لتمرد،  لذة  جرب  و�النحر�ف،  �حِلرف  من  كثرًي�  عربي  خا�ض 
�عُتقل وتعر�ض لعملية �غت�شاب �شنيعة من قطاع طرق بوهيميني، هام 
ٌي على �لرتوي�ض، يبكي  على وجهه متقيح �لروح، �شيطاٌن �أخر�ض ع�شّ
وي�شحك دون مر�عاة �الآخرين، تتجمع دموٌع �شافية يف قلبه وتقطر يف 
روحه، ال يعرفون �أنه يف هذه �حلال لي�ض هو، لي�ض عربي �لذي يعرفون، 
ا  �شخ�شً �لعامل،  �آخر يف هذ�  �أحًد�  ي�شبه  ال  �إال عدًما،  لي�ض  يرونه  ما 
م�شكوًنا، جلًد� على عظم، ذ� عينني خجولني تثري�ن �ل�شفقة، دروي�ًشا 
يرتدي �خِلرَق، يظهر يف مكاٍن ما ويختفي، يعاين �آالم �لب�شر �لغافلني، 
يحملونه،  �لذي  �الأعمى  �حلقد  �آالم  باأنف�شهم،  يخلقونها  �لتي  �الآالم 
�إليه ب�شخرية، يحملقون فيه  مبحبٍة فائقة، يف قلوٍب منهكة، ينظرون 
بف�شول، دون �أن يجرحو� خ�شو�شيته، �إذ� كانو� مهذبني فعًل �أو لديهم 
�هتماًما،  ُيعريهم  ال  قا�شية.  ب�شفاٍه  يتهام�شون  يفعلونه،  �أف�شل  �شيء 
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على  ينام كحيو�ن  منهم،  يهرب  ور�ءهم،  ما  يرى  بعينيه،  يتجاوزهم 
ج�شر ترعة �حل�شة �لتي تربط �لقرى ببع�شها �لبع�ض، نبع ماء �أخ�شر 
يتتبع  �حلرمان،  وف�شائل  و�مل�شليات،  و�لزر�ئب  باملخاطر  حمفوف 
�للحَم، يطلبنه يف قطع  فُيطعمنه  �أفر�ن �خلبيز، يطلب �خلبَز  دخان 
�لزريبة، يتبعه �الأطفال و�لكلب، ال خوف منه يف نظر �لرجال، �لُيْتم 
عطَف  لي�ض  �لعطف،  ال�شتدر�ر  كافية  من  �أكرث  �أ�شباٌب  و�ال�شطهاد 
ا، �لرجاِل �لنائمني يف �لع�شل،  �لن�شاء فح�شب؛ بل عطُف �لرجاِل �أي�شً
�لبَط  ياأكل  �ل�شم�ض،  �إىل  �لظل  ومن  �لظل،  �إىل  �ل�شم�ض  من  ينتقلون 
ين�شح  لطمة،  ويلطم  لقمة  ياأكل  �ل�شاخن،  و�خلبز  و�لق�شدة  و�لبي�ض 
عرُق �لعافية تت جلباب على �للحم، يك�شف �أع�شاء متحفزة، فحل 
�شوى  يفعل  ال  جانبه،  من  و�خلجل  جانبهن  من  �ملناورة  تبد�أ  طلوقة، 
�النتظار، يعلم جيًد�، بالطبع قبل �خلربة، �أنه كلما ��شتعجلهن تاأخرن، 
و�إذ� �أغر�هن متنعن، �إذ� مل ي�شتطع تغيري �لريح فيمكنه تغيري �ل�شر�ع، 
ُيجيد لعبة ع�ض �الأ�شابع، يعرف �أن �لن�شر للأكرث �شرًب�، و�أن �ل�شرب 
�شوى  ُيبقي  ال  �لرغبة،  �أحرقته  ولو  �للهفَة  ُيظهر  ال  �الأذكياء،  �شهوة 
�لرغبات �لتي يريد، يتجاهل، باإر�دة ُمعَذَبة، �ل�شر�عات �لعميقة �لتي 
متزقه، ترر من نف�شه، �لفخ �لذي يجر �لقدم �إىل �لهاوية، و�شل �إىل 
نقطة �لعدم، ي�شلك، بعقٍل بارد، طريًقا �شعبة؛ ليكون قادًر� على تقيق 
رغبته كاملة، بهذ� ��شتطاع �أن يرو�ض نون �لن�شوة برب�عة بهلو�ن معلق 
يف �لهو�ء، يت�شاقطن باإر�دة كاملة يف جذبة وجٍد، ت�شقط �لتفاحة من 
تلقاء نف�شها، تطلب �الأّكالة، ُتقطع �لزر�ئب وتعلو �أكو�م �ل�شباخ، تفوح 
�لر�ئحة، تذب �لذباب، �إذ� �أر�د �هلل ن�شر ف�شيلة، وهذ� لي�ض ف�شيلة 
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على �الإطلق، �أتاح لها ل�شان �مر�أة، من فم �إىل �أذن:

�سرك يف بري، −

بيني وبيِنك،  −

كلنا يف �لهوى عبا�سية، على ر�أي ح�شبو �شريع �شفعات))).

�الأمر غاية يف �لب�شاطة لدرجٍة ال ميكن تخيُله على غري ما هو عليه.

)

))) أبطال فيلم شباب امرأة.
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برية غد�  زهرة  و�لياأ�ض،  �الإحباط  ملو�جهة  ترياًقا  عربي 
يق�شي  �خللفية،  �حلد�ئق  يف  غابر  ربيع  ذ�ت  نبتت 
تركها  �لتي  �حلفَر  ي�شد  كيف  يعرف  فذة،  مبوهبة  �لياأ�ض  روح  على 
�الأزو�ج، عمًد�، �أو �شهًو�، ب�شبب �الطمئنان �خلال�ض من جهة �أزو�جهن 
�لعفيفات، يعتقد �الأزو�ج �أنهم لو ربطو� زوجاتهن يف عود بر�شيم فلن 

يقطعنه.

�نزلق نحو هاوية خمزية دون �أن يدري �أنه �شقط يف هوٍة بل قر�ر، 
هاوية �حلب، تلك �لفقاعة �لتي تتل�شى مبجرد �متلكها، يرزح تت 
حد�ئق  للتوقف،  حدوًد�  يعرف  ال  �أبدًيا  عا�شًقا  �للمتناهية،  �أعبائها 
�ل�شيطان مزهرة، ي�شتهي كَل �لن�شاء، كُل �مر�أة جميلة، حتى �شاحر�ت 
لي�شت  �للذة،  �أع�شاء  يتاأمل  �حلجرية،  �لع�شور  حكايات  يف  �لكهوف 
ينام،  �لر�ئي،  عني  يف  �جلماُل  مهم،  ع�شو  كل  ُملهمة،  لكنها  جميلة 
�ل�شاعات  ويق�شي  �لك�شول،  �ل�شافانا  كملك  متو��شلة،  �شاعة  ع�شرين 
ما  ب�شبب  ُعذريتهن  �لفتياُت  تفقُد  حميم،  تو��شٍل  يف  �لن�شطة  �الأربع 
هذيان  يثري  �شائعات،  من  حوله  ُيثار  وما  نو�يا،  من  ر�أ�شه  يف  يجول 
�لن�شاء، يدرك، بحد�ٍض غام�ٍض، �أن عامله ينهار، مي�شي، كاأعمى يقود 
�خلالدين،  �الأ�شلف  و�شايا  عن  متغافًل  للموت،  منذوًر�  ك�شيًحا، 
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من �حلكمة �أل حت�سر نف�سك معهن، من �أجل ذلك يذهب �ألف رجل 
برهة ق�سرية ت�سيع كاحللم، ول يجني  ب�سبب متعة  �لهالك؛  �إىل 

�لإن�سان من معرفتهن غري �ملوت))).

يدرك �أنه لن ي�شمد طويًل، بعد �نطفاء قنديله؛ يت�شاءل هل كان 
ُتيطهم  وحو�ًشا،  �لنا�َض  يرى  وح�شية،  قتاٍل  �شاحَة  �لعامَل  يرى  حًبا، 
�أخرى،  �نفتحت  ردم حفرة  كلما  �شوٌق غام�ٌض،  ُيعذبه  معتمة،  هاالت 
�لباين طالع و�لفاحت نازل، يحفر قربه بيده، رغم �أن مل ُير قط مثل 
�ملرود يف �ملكحلة �أو �لِر�شا يف �لبئر، لي�ض بف�شل �لغفلة، فلو عرف رب 
نام فجَد  لكنه  ُي�سرق،  بيته  يدع  ل�سهر ومل  �لل�ش  ياأتي  �لبيت متى 
فكم  قدر،  من  يغني  ال  �لذي  �حلذر  بف�شل  ولي�ض  �لعمل،  يف  �لل�ُض 
تـن�شـَم، رقًد� تت �ل�شرير، هطوَل �ملطر �لزوجي حتى توقفت �أنفا�شه، 
�الأمر  يهيئن  �للتي  �لن�شاء  بف�شل  ولكن  �ملوؤمن،  قلب  بف�شل  ولي�ض 
�لذي  �لزوج  �إحد�هن طلبت من  �أن  باأنه عظيم، لدرجة  ُيو�شف  بكيٍد 
فاأ�شه،  �شاهًر�  �لد�ر  �إىل  �إثرها  على  �أتى  مغر�شة،  و�شاية  �إىل  ��شتمع 
فت�ض �لد�ر دون �أن يعرث على �أحد، طلبت منه زوجه �مل�شون �أن ُي�شمَر 
بالعجني، حتى تفك ح�شرة بطنها  يديها م�شغولتان  لها هدومها الأن 
دون  �ملنكوب،  �لو��شي  يعنف  نف�شه  من  مك�شوًفا  �لزوج  رجع  �ملتفجر، 
�أن يلحظ �ل�شابة غري �ملرئية �لتي تعجن، بهمٍة عالية، ُق�شاد زوجه يف 
�الأ�شود وطرحتها  زوجه  �تفق، جلباَب  كيفما  وتلب�ض،  �لعجني،  ماجور 

(�ملر�شلة على �لوجه.
))) بتاح حتب الوزير األول للملك إسييس أحد ملوك األرسة الخامسة يف القرن السابع والعرشين 

قبل امليالد، وتُعد ِحكم بتاح حتب أقدم نصوص موجودة يف أدب العامل كله للتعبري عن السلوك املستقيم، 

امللك خاللها هباٍت تفوق  املئة، منحني  العارشة بعد  العمر  بلغُت من  الكلمت »لقد  وقد ختمها بهذه 

هبات األجداد؛ ألين أقمت العدل للملك حتى القرب«.       
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مل تعرثْت  لكنها  مر�ٍت،  وقامْت،  وقعْت  �لعمى،  يف  بلد 
َتِبعْت  ر�أ�شها،  على  �لرت�ب  تثو  قط،  تقنط 
�أمام  �لتعري  خوَف  �شغريًة،  كذباٍت  فتختلق  �حليلة؛  تعوزها  قلبها، 
�لنا�ض، ُتبقي على روح �لتفاوؤل، تتبع �شناها من غيط �إىل غيط، من 
�الأر�ض  �أنحاء  يف  كلل  بل  تبحث  �لبال،  هادئة  غري  قرية،  �إىل  قرية 
�ملحزونة، حافية، بثوب �أ�شود، ت�شاأل �لر�ئح و�لغادي عن ولد خرج ذ�ت 
تتوقعه،  مل  حيث  وجدته  �لكافرة،  �الأخ  �شفعاُت  ت�شيعه  �شوؤم،  ظهرية 
عرفت مكانه، لي�ض باحلد�ض وال بِفر��شة �ملوؤمن �لذي يرى بنور �هلل وال 
بقلب �الأم �لذي يرى خلف �حلجب، �إمنا بف�شل �أوالد �حللل �لو��شني 
يف كل �لع�شور، �لذين يعرفون كل �شيء، قال �أربعة منهم، �إنهم ر�أوه 
يف �أوقات خمتلفة، و�أكد و�حٌد، م�شهور ب�َشعة �خليال ال �لكذب، �أنه ر�آه 
يف �مليد�ن، و�أخذها من يدها، كما يفعل مع �أٍم، و�أركبها قطار �حلظ 

ذ� �التاه �خلطاأ.

بلد مل ت�شدق، �نفطر قلُبها من هول ما ر�أت عيناها، هي ال ترى، 
لكنها طريقٌة للقول، تتبعت ر�ئحته، ر�ئحة عرقه، تبحث عنه ُمهديًة 
و�الأحلم  �الأعلم  ببائعي  تعرثت  وغرًبا،  �شرًقا  جالت  رهيف،  باأنف 
برو�ئح  �ملخلوط  �لعرق  خنقها  �لغا�شبة،  �حل�شود  جرفتها  و�الأوهام، 
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�لقلب،  وحذر خافقة  ببطء  تقدمت  �ل�شماء،  وماء  و�لك�شري  �لفلفل 
ُتكلم نف�شها باأنها �شتجده، �قرتبت منه كثرًي�، كثرًي� جًد�، ُتردد ��شمه، 
كانا  عابًر�،  رًد�  �أذنها  �لتقطت  ونادت،  �شطره  وجهها  ميمت  تناديه، 
قذفتهما  �ل�شهيل  من  عا�شفٌة  �حل�شَد  �جتاحت  فجاأة  قو�شني،  قاب 

بعيًد�.     

)
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�أحد يكره بلد رغم ما ُي�شاع عن �الأفعال �ل�شنيعة �لتي ُترتكب ال 
يف حقها، �أفعال تبدو �شبيانية، لكنها ذ�ت نتائج ُمروعة، �إذ� 
مثل  ع�شو�ئية  �شهاٌم  �لطائ�شة،  ل�شهامه  هدًفا  جعَلها  �إذ  �لقدُر،  �أر�د 
�لفتاَة مع�شوبَة  �ل�شاحُر  يثبت  �ل�شريك،  �ملطبخ على طريقة  �شكاكني 
�أمام لوح خ�شبي، ُيخفي عينيه تت ع�شابة �شود�ء، ي�شوب  �لعينني 
بذر�ع مرتع�شة ب�شر�ئط حمر�ء و�شفر�ء، رغم بر�عته يف �لت�شويب؛ 
�آفة  رغم  بالتقادم  ت�شقط  وال  �ل�شك،  تقبل  ال  مب�شاهد�ت  ثابت  ذلك 
�حلارة؛ الأنها من �الآثام �لتي ال يوؤخرها �لرُب �إىل يوم �لدينونة، تلك 
�إحدى �أهم �لوقائع �ملُحر�شة؛ لكننا ال جُنزم ب�شيء، وال نعرف على وجه 
�ملنكوبة يف فلذ�ت كبدها  بلد  َمْن، مع  عربي، ومع  �ليقني، ماذ� فعل 
وعربي  �حُلّر،  هامن  حماتها  ل�شان  من  حماها  �لذي  حب�سي  جميًعا، 
�أوالدها  تب  �لتي  �الأم  �أن  بال�شرورة،  معلوٌم،  ق�شد،  دون  �ملغبون 
بالقلب نف�شه، قلبي على ولدي �نفطر وقلب ولدي علّي حجر، ِفْطَرَت 
ِ �لَِّتي َفَطَر �لنَّا�َش َعلَْيَها، يدرك �الأبناء ذلك بعد فو�ت �الأو�ن، لكّن  �هللَّ
ْنَيا،  �لدُّ َياِة  �حْلَ يِف  َمِعي�َسَتُهْم  َبْيَنُهْم  َق�َسْمَنا  َنْحُن  يتبع قدره،  �الإن�شاَن 
تلك معركة �الأزل، �خلري و�ل�شر، �حلليفان �الأبديان، وجها �لعملة، �إما 
طريق �لنور �أو طريق �لنار، �إما طريق �لورد �أو طريق �ل�شوك، َمْن ي�شر 
يف �لظلم ال يعلم �إىل �أين مي�شي، وَمْن مل يذهْب �إىل �لدير يذهب �إىل 
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�أخاه، ذلك ال يحدث غالًبا، رمبا الأنهما  �أن يقبل  �ملحرقة، على �ملرء 
�لفحم  وعروق  �لذهب  نف�شه، عروق  �ل�شريف  �لبطن  من  نزال  �أخو�ن 
�أحدهما ر�شع كل  تنبت من �الأر�ض نف�شها، ور�شعا �للنب نف�شه، لكن 
�حلنان، مل يكن على �حِلجر غريه، الأنه ُولد على ر�أ�ض �لبنات، �أ�شموه 
وف�شاتني  و�لتمائم  �الأحجبة  خلف  و�أخفوه  �حل�شد،  خوَف  حب�سي 
ت�شق  رئي�سة  �ل�شبوع عندما جاءت  �إال يف  �أنه ذكر،  يعلنو�  �لبنات، مل 
عينيه بالكحل، نفحوها ُقمع �شكر �شنرتفي�ض، كان �نت�شاًر� يف �ملعركة 
�الأزلية �شد �الأعد�ء �لطبعيني: �الأعمام و�لعمات، و�حلماة �لتي ت�شمُم 

بدَن بلد، يف �لطلعة و�لنزلة، وُتعاير �لعبَد، باأن خيبته من خيبة �أمه.

من  ع�شل  زلعة  ُيح�شر  �خلا�شة،  طريقته  على  �لعبُد  يحتفل 
نخلة  من  ف�شيلة  ياأخذ  نخلة،  ويزرع  �ل�سعيدي،  �مل�سيح  عبد  �ملعلم 
�ل�شاقية،  �لف�شيلة يف حفرة �شغرية بجو�ر  هامن، ي�شق �الأر�ض وي�شع 
ْرَع  �لزَّ ِبِه  َلُكم  ُينِبُت  ويتلو،  زمزم،  من  وي�شقيها  بعطٍف،  عليها  يرَبّت 
َو�لنَِّخيَل َو�لأَْعَناَب َوِمن ُكلِّ �لثََّمَر�ِت، يرعاها حتى تكرب،  ْيُتوَن  َو�لزَّ
يف  وماأوى  �لهجري  يف  خميلة  �شارت  �الأخرى،  �لنخلت  حولها  وتكرب 
�لزمهرير، و�أعطى كًل منها ��شم �لبنت �أو �لولد �لذي زرعها من �أجله، 
�لن�شيم جريدها  �لتي يلعبها  �ملتغطر�شة  �ل�شاخمة  هامن  نخلة  هذه 
كاأنه ُعرف فر�ض جاحمة، وهذه نخلة حب�سي �أول �لذكور، وتلك نخلة 

عربي �لتايه.

�ل�شود�ء، ت�شوت وتلطم،  بالطرحة  نف�َشها  هامن �حلّر  �أمُه  ت�شنق 
ُتعفر ر�أ�شها �لعاري بالرت�ب، تتمرغ يف �حلارة من �أولها �إىل �آخرها، 

تولول:
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زي �لهوى يا حبيبي زي �لهوى، 

جاين خربك يا حبيبي زي �لهوى، 

زي �لهوى يا خويا زي �لهوى، 

جاين خربك يا خويا زي �لهوى.

)
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عربي؛ لوّفَر علينا وعليكم، لــــــو  �أننا ن�شتطيع دخول دماغ 
و�لتق�شي و�شرْب  �لبحث  كثرًي� من  �الأعز�ء،  �شادتي 
هذ�   فاإن  قاطعة،  وقائع  �إىل  و��شتناًد�  لذلك  �الأ�شد��ض؛  يف  �الأخما�ض 
�لـعربي، مَلْن ال يعرف، كرمٌي مع �جلميع �إال نف�شه، لذ� �شاعت مكارمه 
و�شط �لبذ�ء�ت �لتي �شاعت عنه منذ ميلده �لتع�ض على ب�شطة �ل�شلم، 
�أخذ يف و�شه وهَج ال ينوي عودة، ركب قطاَر �حلظ ذ� �التاه �خلطاأ، 
نام مقهوًر� على �أول مقعد �شادفه، ر�أى ملًكا �أفريقًيا عجوًز�، طويًل 
ر�ئحة  تفوح منه  بال�شعر مثل قرد،  ُمغطى  فيٍل،  بديًنا مثل  برج،  مثل 
ال  ما  كل  ظهرها  على  هائٍج،  بحٍر  يف  عائمًة  مدينة  يركب  �ل�شاأم، 
يخطر على قلب ب�شر من �لن�شاء و�ملغنني وِقرب �خلمر �ملعتقة، رق�ض 
�مللُك  مّل  �لقدمية،  �الأكو�خ  وتهدمت  �لعائمة  �ملدينة  فاهتزت  �مللُك 
ور�ح  �ل�شحك،  �لرق�ض و�شط �حلطام، فجل�ض ي�شحك، مّل من  من 
يتثاءب، ولكي ُيزجي وقت فر�غه ر�ح ُيلقي بالن�شاء يف �لبحر، ثم �ألقى 
�ملغنني، ثم �ألقى ِقرَب �خلمر �لفارغة، لكّن قلَبُه مل يرحت، فجل�ض يندب 

حظه �لتع�ض، ويبكي معاناة �مللوك �لذين ال عز�َء لهم.

توقف �لقطار فجاأة فاختلط �مل�ض بالع�شل، و�نز�حت �خلر�ف �إىل 
�ملقدمة، �رتطم ر�أ�ض عربي بالكر�شي؛ فانتبه مت�شائًل: 
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من �أين تاأتي �لأحالم. −

�شاأله ذو �لبدلة �ل�شود�ء؛ �شاخًر�: 

على فني يا �ساطر. −

تلعثم : 

على م�سر. −

�نفجر ذو �لنجوم �للمعة �شاحًكا: 

َبِيْنك تايه. −

�شحكو� خوًفا ال جماملًة، كانو� كاملَُخَدِرين، حممومني ومت�شّفني، 
جّره ذو �حلذ�ء �ل�شخم، و�ألقاه و�شط �أقفا�ض �لطيور وزلع �مل�ض و�جلنب 
�لتفا�شيل  كل  �شيء،  ي�شبهونه يف كل  نا�ض  نف�شه بني  و�خلر�ف، وجد 
�لد�خلية و�خلارجية، �ل�شغرية و�لكبرية، حتى تلك �لتي ال يعرفها عن 
نف�شه، ر�آها يف وجوههم �ملنهكة، غريب بني غرباء، جمرد �شيء، ميوت 
بحر،  ماء يف  نقطة  �ل�شرورة،  بد�فع  يعي�ض  مْيت حي،  يولد،  كاأنه مل 
حبة رمٍل يف �شحر�ء، متوت فينا �أ�شياُء مل نكن نعرف بوجودها قبل �أن 
متوت، نكت�شف، بعد فو�ت �لوقت، �أننا ن�شينا �ل�شحك، ال نعرف كيف 
�أننا  ن�شحك، رغم �أن خطوط وجوهنا �تخذت قناع �ل�شحك، �الأ�شو�أ 
ن�شينا �لبكاء، و�أن ما ينزل من عيوننا، يف �ملنا�شبات، لي�ض دموًعا، �إمنا 
�شيء ُي�شبه �لدموع، ذلك ما يخدعنا برب�عة ويجعلنا نظن �أننا نبكي، 
�أننا ال نعرف كيف نحزن، ناهيك عن بقية �الإح�شا�شات  �الأكرث �شوًء� 
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�لتي كنا، �أو ُيفرت�ض �أننا، ُنح�شها، يتعاقب �لليل و�لنهار دون �أن نعرف 
كيف ُنحب �أو نكره.

مت�شفية،  بنظر�ت  ر�شقته  �ل�شماتة،  ب�شهام  �لعيون  �خرتقته 
من  �لقدر  بذلك  حظى  �أنه  يذكر  ال  كيانه،  زلزلت  عد�ئية  نظر�ت 
�ملخاط  من  كوين  ح�شاٍء  يف  ت�شبُح  عمياء  نطفًة  كان  منذ  �لكر�هية، 
�مر�أة  مو�جهة  يف  �نح�شر  �حلناَن،  يت�شوالن  �أمه،  بثوب  يتعلق  و�لدم، 
ذ�ت جلباب �أ�شود، ُتر�شع طفلها ب�شدر نا�شع، كان يافًعا حني �أ�شاء 
�شدُر �مر�أٍة عتمَة مر�هقته، يغ�ض �لطرَف �شريًعا، لكنَّ خياَلُه يتوغل 
خمملي،  نعيٍم  يف  يغرق  �لطفل،  بفم  �حلليب  قطر�ت  يرتقب  �أعمق، 
ينف�ض  �أن  يحاول  �الأحلم،  من  ق�شوًر�  د  ُي�شيِّ �لفاتُن،  خياُله  يخلقه 
ليل،  ذ�ت  �لروح  عتمة  �أ�شاء  ل�شدر  خلبة  ذكرى  عن  �لزمن  غبار 
تطري  فيه،  ت�شكن  ج�شًما  تد  ال  حال،  على  ت�شتقر  ال  هائمة  روحه 
ُخ�شٍر  ت�شكن جوَف طرٍي  �لتي  �ل�شهد�ء  �أرو�ح  من غري هدف، ت�شد 
ت�شرح يف �جلنة، وتنام يف قناديل معلقة تت �لعر�ض، و�أرو�ح ولد�ٍن 
خُملدين يطوفون بكثرٍي من �لفرح، ت�شد �أرو�َح �ل�شياطني �لتي ت�شكن 
�أج�شاَم �الآدميني �لفانية، �أرو�ًحا �شود�ء ت�شكن �أج�شام �لب�شر و�أج�شام 
معزول  �شيء  روح،  جمرد  بي�شاء،  وال  �شود�ء  لي�شت  روحه  �خلنازير، 
يناير،  �أعا�شري  لفحته  باآخر،  �أو  ب�شكل  كلمة،  �شيء غري  ذ�ته، ال  عن 
�آن،  يف  ويئن  يطحن  قطاٌر  �لنفق،  �إىل  دفعوهم  �لِرجلني،  يف  �أخذوه، 
�أدخلوهم جدر�ًنا مفتوحًة بل �أبو�ب، يف �لبد�ية مل ُيدركو� �جلدر�ن، 
وعندما �أدركو� خافو�، ثم �عتادو� �جلدر�ن، ثم توحدو� مع �جلدر�ن، 
حملو� �جلدر�ن بد�خلهم، وعندما حاولو� �لتفكري؛ حرموهم حتى من 
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�جلدر�ن، �جنرف مع �لتيار �لكا�شح، تبعو� �لطريَق �ملر�شوم �إىل حيث 
خمتلُف  ح�شٌد  �لهائل،  �حل�شد  و�شط  يفعل  ماذ�  يدري  ال  يعرفون،  ال 
�لذي  لي�ض كالعيد  يوَم عيٍد،  و�ملهن، كان �الزدحاُم  و�الأحو�ل  �الأعمار 
مات فيه �لعبد، �إمنا عيٌد كرنفايل، �حتفاٌل م�شهوٌد �أ�شبه بيوم �لزحف، 
ُعر�ٌض عجيٌب، ميلٌد وموٌت، قد��ٌض و�شلٌة، �لكُل م�شرور، غافلني �أن 
حقدهم،  جحافل  ي�شحذون  �لنزلة)))،  يف  هناك  قادمون،  �لرب�برة 
لي�شقو�  �الأح�شنة و�جِلمال؛  �شيوفهم، خناجرهم، �شومهم، ي�شرجون 
تتعطف  رحيمة،  �شماٍء  تت  �لعر�ض،  ترتقب  �لتي  �ملبتهجة  �حل�شود 
بني  �ملن�شوبة  �خلي�ض  خيام  تندي  طاهر  ماء  زخات  خفيف،  مبطر 
�أ�شجار �لنخيل �أمام �جلامع)))، ناوله �أحدهم، دون �شابق معرفة، ب�شمًة 
و�لِري،  بال�ِشبع  �أح�ض  جائع،  �أنه  حلظتها  عرف  ودفًئا،  ماًء  وخبًز�، 
باالألفة، باالن�شهار، عربْت �لكر�هيُة بنجاح �أبهَر �لعامل، �ل�شفقَة، �إىل 

�حلب، حٍب يرى �جلميع تلياته يف ذ�ت و�حدة.

بغتة �نتاب �لكَل رعٌب مفاجئ، خدرهم فجٌر كاذٌب، مّر �لكُل كاآالف 
�لن�شور، خنقوهم  تهاجمها  عندما  تهب مذعورة  �لتي  �الأليفة  �لطيور 
�أبي طالب،)))  كاأتباع نبي، يف �ِشعب  بالعفن، حا�شروهم،  بهو�ء م�شبٍع 

و�شلطو� عليهم ِغلمانهم و�ُشفهاءهم))).

)
))) نزلة السمن.

))) مسجد عمر مكرم

))) ِشعب يف مكة املكرمة يقع بني جبلني حورص فيه املسلمون األوائل ثالث سنوات. 

))) موقعة الجمل.
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بلد يف زحفهم �ملقد�ض، ده�شها �ملحبون و�لكارهون قتلو� 
على �ل�شو�ء، �حلمائم و�لن�شور، متزق ثوبها �لوحيد، 
يد  من  �لو�حد  ي�شقط  و�إن�شان،  و�إن�شان  �إن�شان  �شقط  بالدم،  �ختلط 
�أخيه، ثقٌب �شغري يف �جلبهة �أو �لعني �أو �الأذن، ثقٌب بحجم حبة بازالء، 
م�شبوغة  وجوههم  موٍت،  ر�شُل  �شيطان،  �أطلقها  رخي�شة،  ر�شا�شة 
بحمرة �لدم، �شعورهم مر�شلة على �أكتاٍف تمل �ملوت، ي�شوبون �إىل 

قاع �جلمجمة، من �أين جاءو�، وكيف ذهبو� !

ت�شقط �جلثة، بعد �أن �شارت جثة، قبل حلظة و�حدة كانت حياًة 
�هلل،  بنيان  تقو�ض  فائقة،  بحيوية  ت�شعى،  روًحا  �الأر�ض،  على  مت�شي 
�نهار دفعة و�حدة، �شار كومة من �للحم و�لعظم، تهاوى على �الأر�ض 
غارًقا يف دماٍء �شاخنٍة، تتحرك، يف ُبطء، يف َطرفة عنٍي متوت حياة 
حافلة، متوت �لب�شمة على �ل�شفاه، ُتغم�ض �لعنُي على فر�غ رهيب من 

�ل�شمت و�لل�شيء.

�الأرو�ح هائمًة،  ملَع وخبا، وظلت  برٌق  كاأنها  �ختفت �جلثث فجاأة، 
عن  بده�شة،  يت�شاءلون،  ذعر،  يف  �ملفتوحة  �لعيون  ت�شمرت  تنام،  ال 
�أ�شخا�ض يعرفونهم، غنو� مًعا، بكو� مًعا، ت�شاركو� �حللَم، �لعي�َض و�مِللَح، 
�أرو�حهم من �ل�شغائن، �شمت على �الأحقاد،  �لدخان و�ل�شاي، �شفْت 
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نف�شها،  �للغة  يتكلمون  �أنهم  �كت�شفو�  �لقهر،  غبار  عيونهم  عن  �نز�ح 
يت�شاركون �الآمال نف�شها، يعانون �الآالم نف�شها، ُيعّمدون يف �لنهر نف�شه، 
ُي�شّلون للإله نف�شه، �كت�شفو� �أنهم ُخدعو� بفتنة وفّز�عة))) ال جود لهما، 
�أنهم  �كت�شفو�  �الأكرب،  �لهمَّ  وين�شون  �لتوهة،  تكتمل  حتى  ��شتغاالت؛ 

خارج �ل�شياق، �أفهموهم �أن �لفقر و�لظلم قدر �هلل.

�جلثث  �ملختفية،  �جلثث  عن  تكلمو�  و�لقلوب،  �الأيدي  تعانقت 
�أثًر�،  �أن تخلف  �شرية دون  و�ختفت بطرٍق  �شنيعة،  �لتي ماتت ميتات 
كاأنهم جمرُد �أ�شباٍح، �أ�شخا�ٌض غرُي مرئيني ذوو روؤو�ض فارغة، لكنهم، 
�أحًد�،  �أمًر� عادًيا ال ُيده�ض  كعادتهم، ن�شو� �شريًعا، و�أ�شبح �الختفاء 
كاأن مل  �شيء  كل  �ختفى  �ملُ�َشلمات،  �أ�شبح من  �أحٍد،  ُيثري حفيظَة  وال 
يكن، كاأّن �إلًها �أ�شطورًيا فرَد منديًل �شحرًيا، حدث فوقه كل �شيء، ثم 
طو�ه، �إلٌه من عجوة �شنعوه باأنف�شهم فاإذ� جاعو� �أكلوه، ركب �خلليفُة 
و�نف�ض �ملولد؛ وعاد �مليد�ن مغ�شواًل بلوحات ت�شيء باأو�شمة �ل�شرف، 
ال  �لتي  �لعادية  �ملهمات  يتولون  ملئكته  وترك  �الأ�شطوري،  �الإلُه  نام 
تليق باالآلهة، تنظيف �ل�شو�رع من �لب�شر، تلميع �الأر�شفة، �إعادة طلء 
و�حل�شائ�ض  �ملزهرة  �الأ�شجار  وزرع  �لرب�قة،  �لنيون  باألو�ن  �لو�جهات 

�لز�هية، �الأزهار ق�شرية �الأجل، �خلالية من �حلياة.

)
))) الفتنة الطائفية واإلسالم السيايس. 
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متكن عربي من �لو�شول �إىل بلد كانت مهرو�شة عندما 
تت �الأقد�م، ع�شيدة من �لدم، مل يجدو� �شيًئا 

ي�شرتها، �شرتوها بالَعلم، عرفها باحلد�ض، تر�جع مذهواًل:

تلك لي�ست �أمي. −

على  يجروؤ  ال  روحه،  ُتهان  ال  حتى  نف�شه،  يخدع  بالتمني،  يفكر   
على  �لعر�ء،  نام  منذ  يطارده  �لذي  �لقدمي  �حللَم  يرى  �إليها،  �لنظر 
�ل�شو�رب  �لوجوه نف�شها،  �الأحذية نف�شها،  �لتمثال،  �لتي بجو�ر  �لدكة 
�أخفى وجهه بكلتا يديه، وقف  �لقهر نف�شه، خجل من نف�شه،  نف�شها، 
مذهواًل، يحب�ض دموًعا مقهورة، �شحلوها �أمام عينيه �لعاجزتني، بلد 
�أبًد�،  يحدث  �أن  ميكن  ال  ما  هذ�  بال�شقوط،  لها  ن�شمح  �أن  من  �أكرب 
رغم �أن �الأمر لي�ض �شهًل، فثمة �أيٍد خفية ترك �الأحد�ث، فل تذهب 
�شخمة  باأحذية  �أحاطوهم،  تذهب،  �أن  لها  ينبغي  حيث  �إىل  �لق�شُة 
وهياكل مرعبة، ووجوٍه كاحلة، و�شو�رب منتفخة، رجاٌل جوف، ح�شو� 
ميوتون  �شاخ�شة،  �أب�شارهم  لون،  وال  لهم  ظل  ال  بالق�ض،  روؤو�شهم 
من �لذعر، فئر�ن بل عيون، �شحنوهم، يف �شناديق حديدية معتمة، 
ورموهم يف كهوف معدومة �لهو�ء، �شديدة �حلر�رة، �شديدة �لربودة، 
تنه�شهم �أ�شر�ب �لذباب و�لنامو�ض، ي�شكن �لقمل ملب�شهم، ويع�ش�ض 





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

يف �شعورهم، تركوهم دون خبٍز، ينامون و�قفني على �أر�ض �لبوؤ�ض، دون 
مرحا�ض، تعر�شو� النتهاكات �شنيعة، على يد خرب�ء يتلذذون بارتكاب 
�ملبهجة،  �النتهاكات  من  �لنوع  ذلك  باردة،  باأع�شاب  �جلر�ئم  �أب�شع 
�خل�شي�شة  �النتهاكات  ب�شر،  يرتكبها  �أن  ميكن  �لتي  �النتهاكات  �أقبح 
�لتي ت�شوه �لروح، وتخلف ندوًبا عميقة يف �لنف�ض، الإهد�ر �لثقة وتعطيل 
�حلو��ض، ثمة مكاٌن و�حد ال ميكنهم �لو�شوُل �إليه: �لقلب. حب�شوهم يف 
تلك �لكهوف �ملظلمة، بل �أمل يف �لنجاة، �ختفت كل �الأقمار، وتر�شبت 
يف �أعماقه مر�رة، فقَد �لقدرَة على �لفرح؛ �أيقن باملوت مثل كلب �شال، 

�نزوى يف ركن، و�أ�شلم نف�شه، كفَّ عن �الأ�شئلة، فاأتاه �جلو�ب: 

�أغم�ْش عينيك تر�ين. −

�شوى  تظهر  ال  �لبيا�ض،  يرتدون  ملثمون  رجاٌل  �الأ�شو�َر،)))  هدَم 
عيونهم، �أطلقو� �لنار، و�أجربوهم على �خلروج، �شحنوهم يف �شاحنات 
�أن  وقبل  طريقهم،  يف  �شيء  كل  دمرو�  �لعر�ء،  يف  وتركوهم  �شخمة، 

ا: يتفرقو� هناأو� بع�شهم بع�شً

(كّفارة يا رجالة. −
))) إشارة إىل اقتحام السجون إبان ثورة يناير.
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�لد�خلي ظهَر  لنب�شه  ُين�شت  �لُغ�شل،  خ�شبة  على  عربي 
على  يعزف  �جلائعة،  �حل�ض  �أع�شاء  نب�ض  �لعميق، 
ُتهز  �ملاء،  ُت�شخن  حمامة،  بخفة  عفاف  تطري  �ملُلِهم،  �لعود  �أوتار 
ير�شم  يتاأملها،  �لبي�شاء،  �لقما�ض  وقطع  و�لليفة  �ملعطر  �ل�شابون 

�الإي�شارب �الأ�شود وجًها فاتًنا.

�لن�شاء  �حلزن  يجعل  هل  �ل�شو�ء،  على  و�حلياة  �ملوت  من  ي�شخر 
�أكرث فتنة، �أم �أن رغبتك �شارت همجية، بكى كابٍن بار تت �لنع�ض، 
يكن  مل  �أٍم  على  ندًما  �لقرب  عند  �نهار  �ملو��شية،  �لنظر�ت  �أحاطته 
رحيًما بها حال حياتها، يقّبل قربها ب�شفاٍه مل ُتلم�ض خديها عندما 
كانت ترجوه، يطارده �إح�شا�ض بالذنب، غزلن ووقع على �الأر�ض، حملوه 

م�شروًعا �إىل �لد�ر.

دفنوها، وعادو� �إىل �أ�شغالهم، ال يعولون على �شيء، وال حتى ميني 
�لطلق �لتي �أطلقها حب�سي يوم �لعلقة، َمن ي�شهل عليه �لق�شُم، ي�شهل 
�ليمني  يرد  �شيخ  �إىل  ليذهب  �أحٌد  ينبهه  ومل  ينتبه،  مل  �حلنُث،  عليه 
�لزلعة،  يف  �لفاأر  وقع  �لب�شاطة  ومبنتهى  هكذ�  جنيهات،  بخم�شة 
�حلال،  لتم�شية  ماكرة  بحَيٍل  �ملفتون  ُيفتي  �حلر�م،  يف  يعي�شان  هل 
يت�شاءلون: هل يقع طلق �لغا�شب، هل ق�شدَت �لطلق فعًل، نية �ملرء 
خرٌي من عمله، ُرفع عن �أمتي �خلطاأ و�لن�شيان، كل �لكذب ُيكتب على 
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�ملر�أة  على  يكذب  ورجٌل  �حلرب،  يف  يكذُب  رجٌل  ثلث،  �إال  �آدم  �بن 
فري�شيها، ورجل يكذب بني �لرجلني ي�شلح بينهما. يتو�شلون، من �أجل 
عظم �لرُتبة، �ل�شفر ما يطلع�ض من �للحم. تعانَق �الأخو�ن، وال مانع 
من دمعات ترتقرق، حقيقًة �أو جماًز�، من �لقلب �أو من �لعني، يتبادالن 
�لرحمة  ظاهرها  غرميني،  نظر�ت  و�شُفها،  ميكن  ال  نظر�ت  ُخفيًة 
كانا  �أبًد�،  بخري  يكونا  لن  �لقلب،  يف  �لقلب  يف  ما  �لعذ�ب،  وباطنها 
حزينني، ت�شيطر عليهما م�شاعر متناق�شة، مزيج من �حلقد و�حلب، 
�لغرية و�ل�شفقة، يحبان �ملر�أة نف�شها، باالأحرى يرغبانها، �لرغبة ذروة 
�حلب، �أحدهما ميتلك �لَكنز، و�الآخر ميتلك مفتاح �لَكنز، ��شتباكات 
خاطفة عرب �شريط ذكريات مير يف عني �أحدهما فري�ه �الآخر، ُتوم�ض 
�لعني بالده�شة، باخلوف، باملكابرة، من �أ�شغر �الأحد�ث حتى �أكربها، 
تعاركا  �لتي  �ل�شائكة  �للحظاُت  فيها،  ت�شافيا  �لتي  �لنادرة  �للحظاُت 
فيها، �ليُد �خل�شنة ت�شفع �لوجه �ليافع، علقُة �ل�شلم �لفائ�شة بالغل، 

قد يهون �لعمر �إال �شاعة، وتهون �الأر�ض �إال مو�شع.

�لر�شا  �إيهاب  تت  �مل�شتور  �ل�شنني  هّم  عربي  كاهل  عن  �نز�ح 
د�خل  قابًعا  �لرجال  حلكم  حب�سي  �أذعن  �شرقته،  �ل�ّشكني  �خلادع، 
ذ�ته، يروي حقده بدموع �ل�شرف �مل�شفوح، �شار ثلثتهم على �ل�شر�ط، 
�أحدهم ور�ء �الآخر، ال �شقاق، نفوٌر كامٌن يف �لعمق ال ُيف�شح عن نف�شه، 
ا  ��شتطاعو�، برب�عة، �لدور�َن يف دو�ئر ُمفرَغة، يلحق بع�شهم بع�شً
مثل كلٍب يلحق ذيَله، حمافظني على علقات رحمية، رحٌم حقيقية، 
يف  �لطافحة  �الأخلء  رحُم  حمرمة،  رغبات  �أو  عادية  عو�طف  لي�شت 
�لنظر�ت �لغائمة يف غور �لعيون ونب�ض �لدم، حرب ناعمة، تا�شو�، 
بخبٍث، �لت�شادَم؛ رغبًة يف �حلفاظ على ما يف �ليد، يف �لنهاية، َمن 
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يريد كل �شيء يفقد كل �شيء.

ب�شخاء  عليهما  تطوف  ق�شيبني،  بني  تتاأرجح  وثابة،  روٌح  عفاف 
متناغم، ت�شل ما �نقطع، بعيًد� عن �لعيون، �أو نظن نحن �أنه �نقطع، 
ليايل �لو�شل �الآمنة من عو�مل �لتعرية �لب�شرية، من �لرب�كني �ملفاجئة 
لطغيان �لقوى �لباطنة حلماة ب�شرية، تلك �لق�شة �لتي ق�شمت ظهر 
لن  ب�شيء،  جنزم  لن  لكننا  و��شحة،  بطريقة  يكن  مل  و�إن  حب�سي 
ولن  �شهوٍد عدوٍل،  �أربعة  الأننا ال منلك  قواًل ف�شًل،  نقول  �أن  ن�شتطيع 
�أننا  و�الأهم  و�لكاأ�ض،  �ملي�شم  بني  �خليط  منرر  �أن  حال،  باأي  نتمكن، 
نخ�شى �لكلمة �لتي يقولها �لعبُد ال ُيلقي لها بااًل، فتقذفه، من �شخط 
�هلل عليه، يف قعر جهنم، و�لعياذ باهلل؛ لهذ� نتعفف عن �خلو�ض يف 
�لرب  وليغفر  �لقلم،  عنه  ُيرفع  مل  قوٍل  كل  من  ونترب�أ  �خللق،  �شرية 
نتعظ  ال  كونية،  �شنٌن  هذه  �لرجال،  كَل  �لتي خدمت  �آدم،  �بنة  لـعناق 
يلهث، من  كلنا  فيها،  نقع  �إال حني  �مل�شهورة،  ن�شائح جحا  بها، رغم 
�ملهد �إىل �للحد، ور�ء �ل�شيء نف�شه، نقول �لكلمات نف�شها، �لبني �آدم 
منها  و�خد  حمد�ش  مرت،  يف  مرت  �لقرب  نازل،  وَنَف�ش  طالع  َنَف�ش 
ال  �أُميتها،  تنا�شب  �أخرى  بُلغٍة  عفاف،  تقول  فانية،  �لدنيا  حاجة، 
جهلها، ُتوهم �لرجلني، كًل على حدة، �أنه رجُلها، تعلمْت �أقَل ما ميكن 
�لباردة،  �لليايل  �الآمنة،  �الأوقات  �ختياَر  بها،  و�لتزمْت  �لقو�عد  من 
�هلل  يحمد  �ملنرَب،  �ل�شيُخ  يرتقي  �جلمعة،  �أثناء  �لقائظة،  �لقيلوالت 
وُيثني عليه، يتلو �ل�شهادتني، يتنزل عربي حافًيا من �شماء �ملنع�ض �لتي 
تلق فيها �لهو�ج�ض و�الأحلم، مع �شحائب �لرحمة يف �شاعات �الإجابة 
�ملباركة، ملهوًفا بقلب و�جف وريق نا�شف على �أثر �الختفاء �لق�شري، 
يحاول تد�رك ما فاته، رغم �أنها مل تفارقه، يحلم بها يف ليايل �لغياب، 





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ِقبلة روحه، يويل وجهه �شطرها حيثما كان، يبحث عنها يف كل �مر�أة 
يلقاها، ي�شرب فيزد�د عط�ًشا، عط�ًشا بل �رتو�ء، تلقفته بحنان عذب، 
�ملتوح�شة  �لكف  �آثار  �أز�لت  ناري،  �أ�شود  جلباب  يف  م�شبوبة  حورية 
عن �جل�شم �لغ�ض، لعقت جر�حه بل�شان �حلب، غ�شلته بريق �ل�شهد، 
ت�شربْت، من بني يديه، بنعومة، �رمتت فوق �ل�شرير، وقع عليها، يتلفعان 
بخلوة �لولهان، يتمزقان حًبا، يتمرغان يف وحل �ل�شهوة، �نزلقت �إىل 
ركن �لطبخ، جنب �أطباق �ل�شاج و�حللل و�الأكو�ب �لزجاجية، �نزلق 
ُزبٍد  �أمو�ج  كتفيها  على  �شعرها  �نفرط  �جلاز،  و�بور  �أ�شعلت  خلفها، 
�الأ�شر�ر،  كهف  �إىل  منه  تفلتت  مت�شنجتني؛  بذر�عني  �أحاطها  �شائح، 
ناأت بعيًد� يف �أحر��ض غابة عميقة، الحقها مبهور �الأنفا�ض، جذبها من 
�الأ�شود �لناري فانخلع عقله، مل ي�شتوعب ما ر�أى، �حمر�ر �حلديد لي�ض 
طبًعا يف �حلديد، �إمنا من لفح �لنار؛ �حلب مثل �لنار ال يعلق ب�شيء �إال 
�أحاله �إىل نف�شه، كان م�شو�ًشا بع�شقها، عبًد� و�إن بد� �شيًد�، متار�ض 
عليه �شلطة ملكة متوجة، يخ�شع لها خ�شوع �لعبيد �ل�شعد�ء بالعبودية، 

قالت متوهجًة: 

�لنار حترقك. −

فقال حمرتًقا:

�لنار متحرق�ش موؤمن. −

)
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دور »�الإن�شاُن  بناء  �إال  له  �شاغل  ال  �هلل  خلقه  منذ 
دون  �ل�سيخ-  -يقول  وتزيينها  �لعبادة 
�إىل  ينظر  �هلُل  �لزخارف،  �إىل  ينظر  ذ�تها، �هلل ال  �لعبادة  ت�شغله  �أن 
�إىل  ال  �الأعمال  �إىل  ينظر  �هلُل  �لل�شان،  رطانات  �إىل  ال  �الإن�شان  قلب 
قلبه  باأ�شغريه:  �ملرء  و�إمنا  �أوعاها،  و�أنقاها  �أوعية  �لقلوب  �الأ�شكال، 
ول�شانه، تغلب �لقلب و�لل�شان على كل �أع�شاء �الإن�شان، وعلما �الإن�شان 
�أن �هلل يف كل �شدر على هيئة قلب، �لقلب بيت �هلل ومو�شع �شره، ويف 
كل فم على هيئة ل�شان، خلق �هلل �لعقل وقال له، وعزتي وجليل ما 
خلقُت خلًقا �أكرم علّي منَك، وقد نه�ض �لغرب بالعقل، �لغرب �لكافر 

يا موؤمن، ونحن �مل�شلمون نتخبط يف �لظلمات«.

ُيطاأطئ �مل�شلون روؤو�ًشا نائمة على �شدور خاوية، ين�شب �خل�شوُع، 
من في�ض �لكلمات �لتي تخرج من �لفم �لذهبي، خيمَة ورٍع تاأخذهم 

�إىل �جلنة.

»قال ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم، �إياكم و�لدخول على �لن�شاء، 
َزْهَرَة  ِمْنُهْم  �أَْزَو�ًجا  ِبِه  َمتَّْعَنا  َما  �إِىَل  َعْيَنْيَك  نَّ  دَّ َتُ َول  تعاىل:  وقال 
ْنَيا، وَمن ُيتبع ب�شَره ما يف �أيدي �لنا�ض يطْل حزُنه، �بن �آدم  َياِة �لدُّ �حْلَ
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�عمل ما �شئت فكما تدين ُتد�ن، �لرُب ال يبلى و�لذنب ال ُين�شى و�لّديان 
ِْحَساِن 

ْ
َعْدِل َواإل

ْ
ُمُر بِال

ْ
ُمُر بثلٍث َويَْنَهٰ عن ثلث، يَأ

ْ
ََّ يَأ ال ميوت، إِنَّ ال

يَِعُظُكْم  ْغِ 
َ َوابلْ ِر 

َ
ُمْنك

ْ
َوال َفْحَشاءِ 

ْ
ال َعِن  َويَْنَهٰ  ُقْرَبٰ 

ْ
ال ِذي  َوإِيَتاءِ 

ُروَن؛ وأقم الصلة«.  
َّ
ُكْم تََذك

َّ
َعل

َ
ل

وطلع  حب�شي،  �أر�ض  يف  �ملدقوق  وتده  عربي  فخلع  �ل�شيخ؛  �شّلَم 
َلِبَد  �ل�شلم قفًز� فوق �أنامل طائرة، قبل �أن يعود حب�شي من �ل�شلة. 
يف �ملنع�ض، فرًحا بالنجاة من موت حمقق، ميتلئ �إمياًنا مبا يفعل، يرى 
�لرزق  �لعامل،  ُيخلق  �أن  قبل  �لرب،  له ملُك  كتَب  ما  �إال  يفعل  ال  �أنه 
�إليها،  ي�شعى  ر��شًيا،  يتقبلها  �آخرته،  �شعيد، يعرف  �أم  و�شقٌي  و�الأجل 
ال ي�شدق �أنه َمْن يفعل، رمبا �شخ�ٌض �آخر، يعتقد يقيًنا �أنه مل يخطئ، 
لكنه حزين، يرغب يف �شيء ال يعرفه، وال يعرف كيف يح�شل عليه، 
�إح�شا�ض  يخرتقه  تعا�شته،  ُيخفي  كيف  وال  حزين،  هو  ملاذ�  يعرف  ال 
بالغ �لق�شوة، يلحقه ب�شر�وة، يرى نف�شه ميًتا يف �لعر�ء، ياأكله �لدود 

و�لنمل �الأ�شود و�لذباب �الأخ�شر ذو �الأجنحة �لزرقاء �لرب�قة.

)
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حب�سي �لد�ر؛ فخرجت عفاف تقابله وهي ُتكمل لب�َض دخل 
�لُكم �لثاين من �جللباب �الأ�شود �لناري على �للحم، 
تفوح منها ر�ئحة طلع �لنخيل، �بت�شم مثل �لديب �لندل، كعادته عندما 
يريدها، وكعادتها �شدته بقرف، ت�شده بجفاء فيزد�د ��شتهاًء، وطاعة 

الأو�مرها.

عفاُف  ملأت  �لغيط،  �إىل  و�شاقها  �حلمارة  فوق  �ل�شباخ  نقلة  عباأ 
فمها ب�شاًقا وتفته خلفه، وهي تدعو بحرقة: 

غور، �إلهي ما توعى. −

ي�شل  كيف  يعرف  �جلحيم،  يف  يلعب  عربي  فنزل  �لقُط  غاب 
�للحظات  يحول  �لياأ�ض،  روح  على  يق�شي  �لن�شاء،  قلب  �إىل  ب�شهولة 
�لتبتل،  �أبدية خارج �لزمن، ُي�شغي بتفاٍن حد  �إىل حياة  �الأ�شرع فناًء 
ُي�شمعها ما يرغب، ُير�شي غرور �أنوثتها، مل يعرْف بعُد �مر�أًة ترف�ض 
تو�بل،  ُم�شهيات،  مد�عباٍت،  �لكتاب،  قال  كما  لنف�شه،  ُيقدم  �لغزل، 
تهيئًة روحيًة، ي�شتخدم ل�شانه جيًد�، لي�ض يف �لكلم فح�شب، �إمنا يف 
�أمور �للذة �ملقد�شة، يغزو ح�شون �الأحا�شي�ض �لنائمة، يوقظها برفق، 
ي�شتقر فوق �لفينو�ض، موجٌة تركب بحًر�، يعرجان مًعا، يهبطان مًعا، 
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يتوهجان باإ�شعاع متوحد يفي�ض بر�ئحة �خلبز �لطازج.

ت�شري  �شحر،  �إىل  يلم�شه  ما  كُل  يتحول  �للحظة،  باإلهام  ماأخوًذ� 
حو��شه �أجنحة، ، يطمح �أن يتجرد كلًيا، يغرق يف لذِة وجٍد ُترر �لروَح 
و�أمه  �أباه  �لرجل  �أجل ذلك يرتك  من  �لفاين،  �خلالدة من �جل�شد 
�لرجٌل عبٌد ل�شحيته،  �لفر�ر،  ِللنَّا�ِش، فكيف  زيَِّن  ويلت�سق بامر�أته، 

�أ�شرٌي الأنثاه، و�إن ظن �أنه �آ�شرها.

)
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ر �هلل، الأي مل  ُيفكر� �أن حب�سي مُيكن �أن يرجع �إىل �لد�ر، ال قدَّ
�شبب، ولو كان �شبًبا و�هًيا �خرتعه �ملوؤلف ليعكنن عليهما، 
�حلمارة قم�شت مثًل، نقلة �ل�شباخ وقعت يف �الأر�ض، ح�شرته �ملياه، 
د�خًل  �ل�شعب  باللحم  وفوجئ  �لكلب،  �أنف  وتبع  �شيطانه  له  و�شو�ض 
�أقرب  و�أم�شك  �جلنون  �أ�شابه  �الأثايف،  ثالثة  هذه  �لطري،  �للحم  يف 
�أو قتل  �لغز�ل، وقتلهما،  �لفاأ�ض، مطو�ة قرن  �ل�ِشعبة،  �إىل يده،  �شيء 
عربي  وفّر  نف�شها،  �شرت  تتلهى يف  �لتي  �الأبطاأ طبًعا  عفاف  �أحدهما، 
بخفة وهو يلتقط جلبابه بيٍد وبيده �الأخرى ي�شرت نف�شه، ال يعرف ماذ� 
ت�شاعد  للنا�ض،  �لن�شاء، ماذ� يقول  يبكي مثل  يفعل يف هذه �مل�شيبة، 
يعرف  ال  لكّنه  ماأثور،  قول  �أنف�شهم،  ي�شاعدون  �لذين  �أولئك  �ل�شماء 
كيف ي�شاعد نف�شه، ومن ثمَّ ال �أمل، ح�شب �لقول �ملاأثور، يف م�شاعدة 
ا ال ميكننا �أن نعلم كلًبا م�شًنا حيًل جديدة، ميكنك  �ل�شماء، ونحن �أي�شً
�أن تاأخذ �لفر�ض �إىل �لنهر، لكنك ال ت�شتطيع �أن تعلها ت�شرب، على 
�لفر�ض �أن ت�شرب وحدها، �إْن �أر�دت، ومت�شي �إىل حيث يجب �أن تكون، 
ن�شف �لفطنة تغافل، �أي فطنة �إذ� كانت �أر�شه ُتنتهك، لي�ض بخاطرها 
طبًعا؛ الأننا عادة نربئ َمْن نحب وُنلقي �للوَم على َمْن نكره، �حلقيقة 
و��شحة و�شوح �ل�شم�ض، حو�ء َمْن متتلك �جلنة، تفتح ملن تريد، ال �أحد 
�أنهم  �لرجاُل  يعتقد  �إليه،  ينتمي  ال  مكان  �إىل  عنوًة  �لدخوَل  ي�شتطيع 
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ملئكة ال ُيخطئون �أبًد�، متنا�شني �أن يًد� و�حدة ال ُت�شفق، ال بد من 
يدين للت�شفيق، ويٍد وخٍد للطم، �الأزو�ج �مل�شرفون يف ح�شن �لظن ال 
يريدون �أن يفهمو�؛ ذلك ما يفتح �لباب على م�شر�عيه الإبلي�ض وقبيله؛ 
فهم رغم جربوتهم �ملزعوم ال ي�شتطيعون �قتحام �الأبو�ب �ملغلقة، ماذ� 
�لنوع، طو�ل  هذ�  �شيء من  يوجد  ن�شتطيع �جلزم هل  ال  نحن  نقول، 
�لذي  �ملوؤلف،  كان  و�إذ�  كبوة �جلو�د،  دون  �ن�شجام  �ل�شنو�ت يف  هذه 
تفيد  ومَب  حب�سي،  يعرف  فهل  يعرف،  ال  �الأمور،  ببو�طن  �لعلم  يدعي 
�ملعرفة، يعرف، �أو، ال يعرف، قلبه ال ي�شدق، هذه �مر�أة �أخرى، تكون 
معه ولي�شت معه، ل يقدر خادٌم �أن يخدم �سيدين، ي�شخط دون حيلة، 
عفاف،  موت  �أم  عربي  موت  �أم  موته،  ندري  ال  باملوت،  �إال  يرتاح  لن 
�ملوت لي�ض ر�حة يا حب�سي، ال �شيء من هذه �لو�شاو�ض، �خز �ل�شيطان، 
يطمئن نف�شه، ال تتوقف �أمام �شيء، يخطو حيث ر�حة �لبال، يتغا�شى 
على  ت�شيطر  تطارده،  مقيتة  �أحلًما  لكّن  عن هفو�ت غري مق�شودة، 
فكره �أثناء �ليقظة، �شيطان يلب�ض وجه بني �آدم، لي�ض َمن �شاف كَمن 
�لتي توب  �الأرو�ح  �لنوم �خلفية يف كهف  �إحدى كر�مات  �إنها  حلم، 
�الأكو�ن �ل�شبعة، يرى كائنات مفزعة، �لكلب ال يع�ض �أذن �أخيه، هذه 
يكون  �أحدهما  �حلياة،  تعكرت  غايته،  نحو  طريقه  يف  كربى  مع�شلة 
تت  يختبئ  حب�سي  �الآخر،  يكره  �أحدهما  �الآخر،  غياب  يف  �شعيًد� 
ل�شانه، �خللفات �لعائلية ال تربر �لقتل �أمام �لنا�ض، فل بد من حقٍد 
�بن  �شريُخ  �مللقة  يف  يكون  ال  منا�شب،  ووقٍت  جهنمية،  وُخطٍة  �أعمى، 
يومني، يفتعل �شجاًر�، ُيظهر �لكلُب �الأ�شعُف حلقه للكلب �الأقوى، وال 
�ألف  َمْن يربط يف رقبته حبًل  �إن�شاًنا حتى يقتل، يبكي مذعًنا،  يكون 
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�إىل �لعظم، ين�شكب �شحك �شري، يفي�ض  َمن ي�شحبه، و�شل �ل�شكني 
مر�رة، ميلأ نف�شه �ملظلمة، ي�شخر من نف�شه، يقرر، على نحٍو مبهم، 
�أن يغري طريقه، يقرر �حل�شم، هذ� لي�ض طبعه، ي�شرب �حلمارة بغٍل 

مكبوت:

حا يا حمارة �لكلب. −

)
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ال، عربي  �لفا�شح،  �الأ�شفر  ال،  �جلارح،  �الأحمر  يحب 
ِخري  رّبى  �للي  كيف عرفِت،  عفاف،  يحب  عربي 
�أن �شيًئا  وعفاف ُتيب، من ح�شن �حلظ  ت�شاأل  قمر  �للي ��شرتى،  ّم 
من ذلك مل يحدث، عفاف تدث نف�شها فح�شب وهي ت�شري مع  قمر 
و�إح�سان �أم قمر ل�شر�ء �شو�ر عر�شها: �شتة �أطباق و�شتة �أكو�ب وبر�د 
�شاي، وخم�ض جلبيب للبيت، ود�شتة قم�شان نوم ذ�ت �ألو�ن فاقعة، 
ال  حتى  �لدوالب؛  ملء  �شوى  فائدة  ذ�ت  تكون  لن  �أنها  م�شبًقا  تعرف 

تكون �أقل من بنات �لنا�ض.

�أن  �أجمَل من  فاأ�شبحت  �لز�هية  �لقم�شان  �أحد هذه  قمر  لب�شت 
لكنه  و�ملحرومني؛  �ل�شعر�ء  خيال  يف  �إال  لي�شت  �مر�أة  حقيقة،  تكون 
جمال ه�ٌض لن يقوى على مقارعة �لزمن، �شوف تته�شم مثل كري�شتالة 
من �لبّلور، مل تنم �أ�شبوًعا كامًل قبل �لزفاف، تعي�ض حلًما مت�شًل بليلة 
�لعمر، ليلة تقيق �الأحلم، قلبها يرفرف من �ل�شعادة، تنتظر �لنهار 
�لزين، ال �أكل، ال �شرب، ال جوع، ال عط�ض، هذه ليلتي، ال تريد زفًة وال 
كو�شة، تفكر كيف ياأخذها �لفار�ض بف�شتان �أبي�ض �إىل �لع�ض، يخلع عنها 
يقّبل  بيد عا�شقة،  ُيطمئن خوَفها  �الأبي�ض،  و�لف�شتان  �الأبي�ض  �حلذ�ء 
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بقبلته،  يرقى  �الأ�شابع،  باأ�شغر  يبد�أ  و�حًد�،  و�حًد�  قدميها  �أ�شابع 
�لقدمني، �ل�شاقني، �لبطن، �ل�شدر، مهبط �لوحي، �لوحي ذ�ته، تغيب 
عن �لوعي، ال ُت�ض �شوى �شوت �شعيف، متزٍق و�هن، ت�شرخ من �أمل 
�للذة، يكبح �شرختها بفم �حلب، تنعم بني يديه، ي�شيء وجُهها بدًر� 
باأفو�ه  �لنهر  �أفر��ض  ترت�شدها   �ل�شلل،  قمة  على  وردة  �ل�شماء،  يف 

فاغرة.

)
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يرغب فّكر  ال  �شم�شه؛  عليه  طلعت  يوم  �أ�شعد  هذ�  عربي، 
�شدره،  يف  يحيك  �لذي  �الإثم  كره  ذلك،  من  �أكرث 
حتى  �لنا�ض  كل  �أمنية  تلك  لباطن،  ظاهًر�  طاهًر�  يكون  �أن  يطمح 
باب  لكل  �لن�شاحة،  بكثري من  يقولون  يكون،  لن  لكنه  �أوالد �حلر�م، 
ُتع�ش�ض  �لروحي؛ متتلك رحيق حياته،  وحُيُه  عفاف،  مفتاح، ومفتاحه 
يف قلبه، وهبته �الأمومة و�لرغبات �ملتوهجة، ما جمعهما لي�ض ��شتهاء 
فح�شب، �إنه �حتياج عاطفي عميق الأٍم �فتقدها على حياة عينه، ير�ها 
بعني طفل مل ُيفطم، يرقد يف حجرها، ميت�ض �إبهامه من �جلوع، لن 
ي�شتطيع، مهما حاول، هجَرها، لي�ض الأنه يحفظ �جلميل، جميل �لِري 
�لروح،  يف  �ملكتوبة  �الأحا�شي�ض  جميل  �إمنا  �حلب،  مدر�شة  يف  �ملبكر 
�لرع�شات �لبكر يف كيان يخطو �أوىل خطو�ته يف �حلياة، دخل �لدنيا 
على يد �مر�أة نا�شعة �لتفاين، �الإح�شا�شات �الأوىل ال مُتحى، �أول نظرة، 
�ل�شحر  عامل  �إىل  �ملتطلع  توُهج  مبهجة،  م�شيئة،  باهرة،  حارة،  مل�شة 
�لغام�ض، �لعبري �ملهيج، �لر�ئحة �للذعة للعرق، �الأريج �حلار، فارَق 

حياته �ل�شماوية و�شقط يف وحل �للذة.
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عفاف تخاف فقَده، لي�ض ل�شدة حبه فح�شب، �إمنا حللوة ل�شانه، 
�إح�شا�شها لي�ض خطاأ كلًيا، �إح�شا�شها يرتكز �إىل قو�عد ر��شخة، وقائع 
ثابتة بنظر�ت قاطعة تفي�ض كيًد� يف عنِي ح�شوٍد، بريِق عنٍي عا�شقة، 
تلك �لنظر�ت، �شهٌب توم�ض مرة و�حدة ومتوت �إىل �الأبد، ترتق مثل 
خالدة،  علمات  روحه  يف  حفرت  �لنور،  �شحر�ء  يف  تفنى  فر��شات 
العتبار�ت  موؤجل  �حتفايل  مبوت  ت�شي  �جل�شدي،  �لعنت  من  ندوًبا 
�إن�شانية، تطن يف �أذنيه طبول حرب خا�شرة، تنظر يف عينيه مبا�شرة، 
�شاقني  �إال  يرى  ال  �ُشحق متاًما،  �لكون،  �لوحيد يف  �لرجل  �أنه  ُت�شعره 
مفتوحتني تلتقيان عند فينو�ض من بّلور �أمل�ض، يعرف �أنها قدره، يفهم 
�أن كَل �لن�شاِء حو�ُء، يعرف �أن كَل �لن�شاِء، �إذ� ما تعّريَن، �شو�ُء، لكنه 
ال يفهم ما ي�شده �إىل �مر�أة يعرف يقيًنا �أنها حتفه، ال يعرف ما يجذبه 
�شّفته  �لظاهرة،  ال  روحها �خلفية  �شبيهة  تزوج  يحبها،  ملاذ�  نحوها، 
د�خلها، ت�شربته كورق �لن�شاف، ن�شح من م�شامها، ت�شربت يف روحه 
ال  رمبا  �الآخر،  نب�ض  �أحدهما  ُيح�ض  روح،  تو�أما  روحها،  يف  وت�شرب 

تبه، وال يحبها، لكنه لن ي�شتطيع �لفطام عنها.

�لذ�ت  وعقاب  بالندم  حمكوًما  عربي  �أخفق  نخ�شاه،  ما  وقع 
ذ�ت  �ل�شحرية  �الأحلم  د�عبته  عليها،  تربى  �لتي  �لفجة  و�خلرب�ت 
على  عاد�ته  الأ�شو�أ  ُمن�شاًعا  خمرها  يف  تاه  �لفيا�شة،  �الإمياء�ت 
�الأهد�ب،  �هتزت  �لعيون،  تلقت  بحذر،  نحوها  زحف  �الإطلق، 
بعيًد�،  ي�شرح  يقاوم،  يرتبك؛  �لروح،  تفرح  �لبدن،  حمت  ق�شعريرة 
عينيه  �أغم�ض  �لو�جب،  �أعر��ض  من  عر�ًشا  خيالًيا،  عر�ًشا  يخو�ض 
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وق�شم �لتفاحة �ملحرمة؛ �أح�ض بخفة كائن يخطو فوق �لقمر، �خرتق 
تتقلب  �للذة،  عر�ض  يف  �لغارقة  عفاف  ف�شرخت  عنوة،  قمر  ح�شون 
على نار �لغرية، ليلة �شود�ء ال قمر يف �شمائها، �شماء عفاف ال �شماء 
�ل�ُشخرة،  طريقة  على  خطبتها  �لتي  �لعرو�ض  على  بي�شاء  �لعرو�شني، 
وتعمدت بو�شفها �حلماة �أن تخطو قمر تت رجلها �إذعاًنا باخل�شوع، 

ظًنا منها �أن ذ�ت �ملريلة �لكحلي �شتكون طوَع بنانها.

)
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حب�سي على �شرخة عفاف �مللتاعة، �قرتب ��شتيقظ 
جنب  بعيًد�  و�نزوت  بقرف  �أز�حته  منها، 
بالظلم، مل  �أكرث، ت�ش�ض ظهرها، �شدته حمتمية  �قرتب  �حلائط، 
رها بليلة �لعمر، كلنا يعرف �ل�شبب، تججت باالإرهاق ودموع فرح  ُيَذكِّ
كاذب تلهب عينيها، �بنهما �لبكر تزوج �لليلة، �شدقها الأنه ال ي�شتطيع 
ملك،  ود�عة  يف  جنبه  ر�قدة  يرقبها  عني،  بن�شف  نام  يفعل،  �أال 
ي�شرب بل حيلة، تتمنع الأ�شباب و�هية، ومن دون �أ�شباب، فتكون فتنة 
بكل  يحاول  له،  �أ�شبح عقاًبا  �لذي  �لهجر  معها  ينفع  ال  وف�شاد كبري، 
�لطرق �ملمكنة وغري �ملمكنة، كالعي�ض متوت عط�ًشا و�ملاء فوق ظهورها 

حممول، تنحط روحه، يغرق باإر�دة بائ�شة، يف بحر من �لياأ�ض.

تنزلق عفاف على �أطر�ف �أناملها، تتخطى حب�سي �لنائَم، �شحبت 
�للحاف فلفحه هو�ء بارد؛ �نتبه، نزلت حافية، طلعت �ل�شلم، و�شعت 
�أذنها على خرم �ملفتاح، �أكلتها �حل�شرة، تبعها حب�سي حافًيا، ت�شحب 
على �أطر�ف �أ�شابعه، �شمع هم�ًشا، �قرتب بحذر، توقفت �أنفا�شه؛ حلظة 
موت �لرجل، �شمع ن�شيجها �ملكتوم ودعاءها على نف�شها، �نعقد ل�شانه، 
��شتد�رت ببطء، نزلت �أكرث غًما، �شبقها ونام يف �ل�شرير، �حلقيقة مل 
ينم، تتلحق �أنفا�شه من دون �شخريه �ملعتاد، طلعت �ل�شرير ومتددت 
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يف  �مللعون  �لفاأر  لعب  بارًد�،  وجدته  مكانه،  ت�ش�شت  �للحاف،  تت 
عبها، �أح�شت بثقل �لهو�ء على �شدرها، تتنف�ض ب�شعوبة، روح مظلم 
�أقنعت نف�شها؛ حتى ت�شتطيع �لنوم �لذي لن ياأتي، باأن  يغلف �لقاعة، 
حب�سي ياأكل �أرًز� مع �مللئكة، �مللئكة ال تاأكل �أ�شًل، لكنه تعبري �شائع 
�أو تعو�ض ما فقدت  عن �لنوم �لعميق، وحتى تخرج من هذ� �ل�شيق، 
�لليلة، �أو على �الأقل �شار �شعًبا ح�شب �لظروف، قررت �أن تغدق على 
حب�سي من نعيمها �ملحرم، هم�شْت يف �أذنه، الم�شت �أع�شاءه �ملرغوبة، 
مل يتحرك �شوى حركات تف�شح �دعاء �لنوم، تاأكدت �أنه ر�أى، مل ترم�ض 
له عني، يفكر كيف يزيح هذه �لغمة، فّكر و�أ�شمر �أ�شياء ال ن�شتطيع �أن 
�لعزيز  قارُئنا  يفقد  ال  لكن حتى  نعرفها،  ال  الأننا  لي�ض  عنها،  نف�شح 
عن  �أزلية  باأفكار  �ملظلم  حب�سي  عقل  ندخل  �أن  فيمكننا  �لت�شويَق، 
قتل �الأخ، فاأعد�ء �الإن�شان �أهل بيته، هذه �شنن فطرية تدد م�شائر 
�لب�شر، ومن له �أذنان فلي�شمع، فاإذ� مل نن�شت نحن فيجب �أن ُين�شت 

�الآخرون.

عازمة  �ملخدة  على  ر�أ�شها  ت�شع  عنيد،  نوم  على  عفاف  تتحايل 
على �لنوم بعد �أن تفرغ من كل �لهموم، تدوي يف �لدماغ �أفكار كئيبة، 
عن  تلقيها  منها،  لتتحرر  �ل�شم�ض  بزوغ  ت�شابق  ت�شايرها،  �أن  ت�شطر 
كاهلها، تطفئ نارها، تلب �جلامو�شة، تمل كوز حليب �شابح، لي�شق 
�لباب  �الأم �حلانية، نقرت على  يد  �لعرو�شان ريقهما على حليب من 

نقر�ٍت خجواًل.
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ت�شحبت  قمر بهدوء من جنب عربي، و�ربت �لباب، ر�أت عفاَف غرَي 
�لتي تعرفها، ر�أت �شبًحا، �أ�شابعها ثلجية و�شاحبة، وجهها يختفي خلف 
قناع من �لفرح �ملزيف، مل ينجح يف �إخفاء تعا�شتها، وغابة �شعر كانت 
�شود�ء، منتفخة �لعينني من �لبكاء �أو �حلب، من �ل�شهر �أو �ل�شهد، من 
كاآبة مفرطة، م�شاعر  تئن يف �شمت،  و�حد،  �ملوت  �أو �خليبة،  �لغرية 
نح�ض مكبوتة، تقول عيناها كلًما ال ُيقال، خطفت قمر كوَز �للنب بيد 

منفعلة فاندلق �للنب، قالت عفاف: 

حر�م عليك نعمة ربنا. −

رزعت قمر �لباب يف وجه عفاف: 

ُحرمت عليِك عي�ستك. −

)
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و�أجهزتها غر�شت  عفاف  قلب  يف  خمالبها  �لغرية 
جفاف  �لياأ�ض،  طور  دخلت  �لتي  �حل�شا�شة 
�حلقيقي  �خللق  وهرمونات  �ل�شهري  �لدم  بنهر  �ملتوهجة  �ملنابع 
وال  تر�ه  ال  ما  ذلك  �لروح،  يف  �ملنطوي  �شحَرها  فقدت  �لكاذب،  ال 
عربي بخيال حُملق،  �أنهم يكربون، تطارد  ت�شدقه، ال ي�شدق �لنا�ُض 
ال تت�شور باأي حال �أال يكون لها، تتقبل �أي �شيء �إال �أن يكون لغريها، 
ي�شكن �شغاف قلبها، ي�شيبها �لعتُه، ال ت�شتطيع �لعي�ض دونه، تنتظر لفتَة 
�متنان، ذلك �لرجل �ملحبوب، �إنه رجلها �لذي �شنعته لنف�شها، رجًل 
�شغرًي� بزغب �أخ�شر، �آية يف جمال رجولة و�عدة، ال تدرك بكثرٍي من 
�لعمى وعدم �لفطنة �أنه �شب عن �لطوق، فارق عاملًا من �لطني، عانت 
بعُد،  للأ�شى  علًجا  �خرتع  �لعلم  يكن  مل  زمن  يف  �الأ�شى،  من  دهًر� 
�أن  فاإنه ال ميكن  َمن ال ي�شدق  و�لرغبة،  �لكر�هية  تعاين مزيًجا من 
يحدث �إال ما حدث، الأنه ال ي�شبع �أربع من �أربعة، �أنثى من ذكر، و�أر�ض 
من مطر، وعني من نظر، وعامل من علم، وكرثة �لنخ�ض تعلم �لرف�ض، 
فما بال �شيادتكم، وهذ� لي�ض نخ�ًشا �إنها عفاف �ملهجورة، بدقة كافية، 
لي�ض  �الأكرب،  �ملر�أة  عدو  ر�أ�شها،  �ل�شيب  غز�  �لهجر،  �إىل  يف طريقها 
هذ� فح�شب، �إمنا �الأم �لتي وقفت وقفة رجالة مل يقفها �أبو �سويلم))) يف 

))) بطل فيلم األرض.
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�الأر�ض، ت�شتقبل �ملعازمي مب�شوطة �لوجه، تخدمهم باأريحية مفرطة، 
ت�شحك يف كل �لوجوه، ُتظهر فرحَة �أٍم بزو�ج �بنها �لبكر، بعد �لتجاهل 

�الإجباري الأخو�ته �لبنات: هامن، منتهى، �سوق.

�الأمر  تاهلن  متاأ�شلة  وكعادة  بو�شوح،  �شيء  كَل  �لبنات  �أدركت 
بيوتهن د�خل �جلدر�ن  �أو، يف  �لبع�ض،  بع�شهن  يتهام�شن مع  برمته، 
ُي�شوين  وهن  �لكانون  نار  حول  منحرفة  بعيون  يتغامزن  �أو،  �ل�شماء، 
�ملح�شي ليايل �جُلمع، خوفهن �الأكرب �أن ُيظهرن �شيًئا �أمام �أزو�جهن، 
ومع ذلك كن يلزمن �حَليطة، يحافظن على �الأ�شر�ر باإف�شائها، ال �أحد 
يهتم مبا يقول �لكل، �لو�شوح �لكامل ي�شاوي �لغمو�ض �لكامل، يزد�د 
الأنهم  لي�ض  نذكرهم،  مل  �لذين  �الأزو�ج  �ل�شجار،  حاالت  يف  �خلوف 
�شخ�شيات ورقية كما يعتقد �لبع�ض، بل الأنهم م�شاملون بل حدود، مل 
يكونو� �أقل �إن�شاًفا �أو �أكرث نذ�لة، فلم يحدث �أن نب�ض �أحدهم بكلمة، 
�لد�ر،  �إن تخطت زوجه عتبة  �لِرجل  �أو هدد بك�شر  �أو حلف بالطلق 
�إ�شافة، وهذ� �شبٌب �أكرث من كاٍف، �أال يكونو� �شبًبا يف تعا�شة �الأم، �لتي 
تتنف�ض �ملوت �حلي، وال ت�شدق، مثل كل �الأمهات �ملفرطات يف �حلنان، 

�أن �بنها ميكن �أن يخطئ، تندب حظها �لتع�ض؛ ُتردد كمًد�:

ل ِولدك ول زرعك تغ�سب عليه. −

�أخرى لي�شت  �أي �شيء، حكمة  ينتهي �ملطاف باالإن�شان متكيًفا مع 
حتمية، �إذ كيف تتكيف �مر�أة مع �شرتها، هذ� ما نظن حتى �الآن، ال 
�لكارثة،  عفاف قبوَل هذه  ت�شتطع  بعُد، فلم  �الأمور  نعرف كيف ت�شري 
غزلها،  تنق�ض  المر�أة  �لطبعية  �ملنغ�شات  رغم  �لكتاِب  كْتب  تملْت 
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�ملتلحقة،  �الإخفاقات  رغم  �لدخلة  تتحمل  مل  مقهور،  بعتاب  تتذلل 
من �لتعب �إىل �لوهم �إىل �لربط �إىل ذبح �حلمام؛ لن�شر �الأحمر على 
�أخذت  �لتي  �إح�سان  وغرية  �شلح،  يا  �شاح  و�لدم  �الأبي�ض،  �ل�شا�ض 
�حلاج �لذي مل نذكره لعدمية وجوده، وذكّرته دون جدوى بليلة �لعمر، 
�ملنهكة  �لزو�ج  تكاليف  نتيجة  طبعي  هذ�  يتذكر،  �أن  يريد  ال  و�حلاج 
�لبكر  قمر  لكرميته  مهًر�  جنيًها  ب�شبعني  �حلاج،  فعلى  باالأ�شا�ض، 
�لر�شيد، �أن يجهز عف�ًشا حمرتًما، دوالًبا وكنبة وثلثة كر��ٍض وكرد�ًنا 
من �لذهب �خلال�ض، ف�شًل عن �لتاريخ �ل�شري لزوج �بنته �ملحرتم. 

)
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�لعرو�شني نكباُت مل  يعد يف قو�ض �ل�شرب منزٌع، فقد طحنت 
�لزو�ج �الأوىل، �ملعتادة منها و�الأخرى �لناجمة �أ�شا�ًشا من 
كل  يرى  حيث  �لزو�ج  قبل  معقدة،  ت�شابكات  من  ببعيد،  لي�ض  ما�ٍض 
�لروؤى  تلك  فيه،  ما  �أف�شَل  وُيريه  �الآخر،  �لطرف  ما يف  �أجمل  طرف 
مو�ت  ُتيي  �أن  قمر  تاول  �لزفاف،  ف�شتان  مع  ُتخلع  �لتي  �ملزوقة 
�الإح�شا�ض �لبكر، تتن�شم عبرَي ما�ٍض مينحها �ل�شلوى، �ألَق عني عا�شقة، 
مل�شة  �لوهم،  روعة  �خلطو،  ��شطر�ب  �الأنفا�ض،  نب�َض  هدب،  رفيَف 
معها  تخرج  هم�شة  �أول  خم�شو�ض،  قلٍب  رجفة  باحلب،  مرتع�شة  يٍد 
�خلنا�ض،  �لو�شو��ض  على  لعناتها  و�شبت  روحها  نو�فذ  �أغلقت  �لروح، 
روحها  مرهف،  با�شت�شلم  �لليل  �إىل  تتطلع  �خلارج،  �إىل  �ن�شحبت 
ت�شتعل، ترتف، غا�شت يف �لبد�يات، �شطحات �لع�شق، بر�ءة �لعمر 
�لغ�ض، �لهيام حتى بالعيوب، �لتجربة �لبكر، �لطموح �للمتناهي يف 
دنيا �ملغامر�ت، كانت �حلب حلًما حقيقًيا وم�شرة متجددة، كانا فرخّي 
حمام يطري�ن بجناحني وقلب، تديا �لعامل حتى تزوجا، تبخر �أريج 
�لذكريات وتر�شبت يف �لنف�ض مر�رة مل تكن متوقعة، تكاثف �ل�شباب 
فغطى وجه �ل�شم�ض، توحد �لليل و�الأمل، تبحث عن حب حياتها، �لفار�ض 
�ملنع�ض  يف  نف�شها  تب�ض  للأ�شياء،  �لنا�شع  �لوجه  تتذكر  �لقدمي، 
�لطويلة  �لليايل  يف  ي�شكنها  عنها،  رغًما  �خلا�شة  دنياها  يف  متوحدة 
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�لباردة، ُتدمدم مثل عا�شفة، تهمد، ت�شتكني، تناأى يف �ل�شحوب، تغرب 
�لقروح،  متلأه  يئن؛  �لقلب  �أحد،  ي�شعر  �أن  دون  من  �لروؤية  حيز  عن 
برودة �لروح، ليل �لهجر، �لعني تع�شى من �لتحديق، تت�شمع �الأذن دبيب 
�مللل، تفرك عينيها �لنائمتني، تلب�ض �أزهى قم�شانها، ينفرط �شعرها 
على نحٍر ب�ض، تلف ذر�عيها حول رقبة عربي، تاول، برغبة �شادقة، 
�لتي  �لرخي�شة  �ملطبوعات  من  تعلمته  ما  ُتعلمه  الأر�شها،  ��شتعادته 
بال�شرب،  وتلت  �ملفرطة  �الأنانية  عن  تخلت  �ملد�ر�ض،  بنات  تهربها 
�أخرى،  �مر�أة  باأنفا�ض  م�ْشَبٌع  هو�ٌء  �أنفها  يزكم  حياتها،  له  كر�شت 
بجو�ر  تتمدد  نف�شها،  د�خل  �إىل  تن�شحب  �لقلب،  يفي�ض  بعيًد�،  تهيم 
ملب�شه،  نائم، تت�شن  وهو  ملحمه  تتاأمل  �لعينني،  مفتوحة  عربي 
�شكينها  ُتغمد  ر�ئحته،  من  خلقه  تاول  �أ�شيائه،  على  �أ�شابعها  مترر 
ونظرة  عميقة  �آه  �شعرها،  ت�شوي  رقبته،  ذر�عها عن  تفك  بطنها،  يف 
�أ�شى، ت�شتجدي م�شاعره مثل �شحاذ بائ�ض، �نتهت �إىل عزلة ق�شرية، 
بني  ويجمع  �لليل  يف  يتم  �لزو�ج  �أن  �أدركت  �ل�شر�ب،  خلف  �ن�شوت 
و�أنها هي، ال هو، َمن خلق  و�أن �حلب مثل �حلرب، ُخدعة،  غرميني، 
�أبًد� بعد �لزو�ج، على �الأقل  �أنها لن تبكي  هذه �خلدعة، كانت تعتقد 
لن تبكي ب�شبب َمن �أوقفت حياتها عليه، يف تلك �للحظة بالذ�ت قررت 
�أن تهجر غري �آ�شفة، ماتت يف �أعماقها كل رغبة وكل �أمل، طهقت من 
ن�شائح  ح�شب  تارة  باللني  �إح�سان  ردتها  و�شها؛  يف  و�أخذت  عي�شتها 
موروثة، �لرجل يطف�ض و�ملر�أة تع�ش�ض؛ �إياِك تطفي قنديله يلوف على 
غريك، وبال�شدة تار�ت �أخرى، هربت لعدم �الإن�شاف �إىل َمن تعتقد 
�أن ين�شفها، طف�شت لي�ض من �لباب للطاق، �إمنا بعدما تملت ما ال 
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تتحمله �مر�أة جمربة ولي�شت �مر�أة عا�شقة، تملت، من �أجل �حلفاظ 
�ل�شبوح،  وجهها  بذلك  ي�شهد  كلمية،  لي�شت  �إهانات  ع�شها،  على 
يف  تنظر  وال  تكلمه  وتغدو،  تروح  و�لرغبة،  �لكربياء  باهظة  �شربت 
ي�شله  و�لذبول،  �لزهو  من  متلحقة  نوبات  يف  وتغو�ض  تطفو  وجهه، 
�شوتها متحدًيا، يلحقها بعينيه من دون �شوت، تبدو يف ثوبها �لوردي 
طيًفا يف غيمة حزن مقد�ض، يلحق �شر�ًبا، ت�شوب عينيها �إىل �لفر�غ، 
ت�شرئب بعنق مهرة، تفقد نف�شها مليني �ملر�ت دون �أن تدري، يف حياة 
عامرة باالأ�شو�ق، تاأخذها، �إىل رحاب دنيا مزهرة، ي�شكُن عينيها حزٌن 
مثالية  �أوقات  تلك  �شًر�،  ُتخفي  برية  �أطلت منهما نظرة قطة  �أثريي، 
الجرت�ر �حلزن، تطوف �لعيون بعيًد�، يعلو �ل�شخب �لد�خلي، تختفي 
حلظات فرح مفعمة بجمال ال يرحم، ت�شقط �لروح يف �شدمي �لياأ�ض، 
ت�شبح حيو�ًنا بد�ئًيا بل ذ�كرة؛ يحط �ل�شمت عنقاء خر�فية خرجت 

من حكايا �شهر ز�د، تفي�ض ليلة بعد ليلة خوًفا من م�شرور �ل�شياف.

)
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مرة، كانت  �أول  �شفائرها  عربي  فك  حني  �شغرية  قمر 
وجهه طفا،  لكن  �الأر�ض،  وجهها وحطته يف  �حمر 
رغًما عنها، يوؤجج وحدتها، ي�شيء لياليها حالكة �ل�شو�د، يغذي �أحلم 
تتدلل  �الأنثى  يهدل،  يهدل  �لذكر  �حلمام،  غزل  تر�قب  طفولتها، 
تتدلل، تطري من غ�شن �إىل غ�شن، يتبعها مبحبة، يظللها بجناحيه، 
نقية  لوؤلوؤة  �لربيع،  يف  مولودة  حمامة  قمر  خلفها،  يزحف  يو�شو�شها، 
يف  ��شتثنائي  فرح  و�ل�شكينة،  �خلل�ض  من  �شعاع  �ملحار،  تعفن  رغم 
تائه فوق جبني من  �شعر  تتلفت م�شتغربة تت غللة  عمر �خليلء، 
نور، تبحث عن عربي يف �لليايل �لقمرية، ت�شري نحوه باأ�شابع �شماوية 
ع�شافري  تغني  م�شكرة،  ن�شوة  ميتلئ  �حلارة،  عر�ض  �أمتار  �شتة  عرب 
يتلم�ض  موح�ًشا،  عامله  ي�شري  عامله،  من  �لبهجة  فتغرب  تغرب  قلبه، 
�لدفء يف حيطان م�شمتة، ت�شخ�ض عيناه �إىل �ل�شماء، ت�شاأله ملاذ� مل 
يعد ينظر �إليها، ترجوه بكافة �أنو�ع �لت�شرع، حتى �ملُهينة، �أن يكلمها، 
�لتائهة  ملحمه  عن  تبحث  مفزوعة  �نتبهت  حتى،  ي�شربها  ي�شتمها، 
يف �شباب �الأحلم �ملخزية، قطر�ت ماحلة تت�شرب من مقلتيها عرب 
�أخدود �أ�شود، �شعاع خافت ل�شم�ض خجلى تت�شلل عرب �لنو�فذ، تفتقده، 
تعرف عندما ينظر �إليها ويرى عفاف، ترى �شورتها معكو�شة يف بوؤبوؤ 
�لتي  �حلقيقة  �حلقيقة،  ُتريد  قلَبها،  ُتكذب  نف�شها،  ُتكذب  �لعني، 
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تررها، �حلقيقة لي�شت كما تبدو، ب�شيطة، خالدة، مطلقة، جوهرية، 
تو�شع  �لذي  �الإناء  �شكل  تاأخذ  �ملاء،  مثل  �حلقيقة،  و��شحة؛  نا�شعة، 
وجوًها ال ُت�شى، �حلقيقة متيل  تلب�ض  �ل�شالكني،  بتعدد  تتعدد  فيه، 
�إىل �الختفاء �إذ� ُتِركْت للن�شيان؛ باإ�شبع و�حدة تجب عني �ل�شم�ض، 
عز�ء  وال  عابرة،  لفتة  عني،  نظرة  يف  ف�شيًئا  �شيًئا  تتك�شف  لكنها، 
للمنك�شرين، تغرق يف �لوحدة، ينك�شر �شيء ما، �شيء غري قابل للرتق، 
حتى �لو�جبات �ملقد�شة �شارت عبًئا بل روح، حل �ل�شمت، دخل كل 
منهما بئر نف�شه، قبو نفايات متعفنة، تعكر �للنب، تلوث �لثوب �الأبي�ض، 
لن يغ�شله ماء �لبحر، تنبت يف �لقلب نكتة �شود�ء تكرب مع �لوقت، ذلك 
�أكا�شري  معها  تنفع  ال  حياة،  متوت  �لظن،  �شوء  يهيمن  �حلب،  قانون 
�لبعث، تبد�أ �خليانة يف �لدماغ، ياأتي �لفعل �إظهاًر� للخيانة، على غفلة، 
ودون توقع، ر�أت عربي خارًجا من قاعة عفاف بوجٍه خمطوف، �أح�شت 
مبهانة عظيمة، طعنة ال ُتغتفر يف �أنوثتها �ملذبوحة، دخلت �لقاعة تبحث 
قليًل  لو متهلت  �لروية،  تلفتت برعونة، �شغرية ال متتلك  عفاف؛  عن 
لر�أت عفاف تخرج من تت �ل�شرير خمنوقة برعبها، خرجت تبحث 
يف �أرجاء �لد�ر، مل تعرث لــعفاف على �أثر، عادت ب�شرعة جمنونة �إىل 
�ملت�شخة،  �مللء�ت  ُتَغرّي  �ل�شرير  فوق  جال�شة  عفاف  فوجدت  �لقاعة، 
قمر من طولها �شريعة، تمل �شرها �إىل �لقرب، لن تبوح، وال  وقعت 
حتى لنف�شها، تتهد لتحافظ على ما مل ُيوجد �أ�شا�ًشا، تخو�ض معركة 
خا�شرة عرب جوالت رومانية يف حلبات حمفوفة باأ�شو�ر ب�شرية �شماء.
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يطلب �ن�شحب  خمنوق  ب�شوت  ندم  خمزًيا،  عربي 
�لربيء،  وجهها  يف  �شرح  م�شتحيًل،  �شفًحا 
�أغم�ض عينيه و�أ�شرف يف �حللم، باح لها مبا ال ميكن الأحد يف �لعامل �أن 
يحتمل؛ كان موقًنا �أنها تتمله �إىل �آخر �لدنيا، غّره �شمُتها �خلادع، 
�مر�أة خمدوعة، جاء  قلب  ولي�ض  فاتًنا  قلًبا  لها  �أن  �لهو�ض  يعتقد حد 
�لتي ربت يف قلبه رقيًبا  �عرت�فه �شادًما رغم �الإجر�ء�ت �الحرت�زية 
�أن  �أال يفعل، ميثل ما يحب  �ل�شرورة، مبا يجب  حاذًقا، ُيخربه، عند 
يكون عليه، ت�شرف برعونة ف�شقطت �الأقنعة، خانه قلبه وتدث �إليها 
يف حلظة �شعف خارقة للعادة؛ عندما تخون نف�شك ال تتوقع �أال يخونك 
�الآخرون، مات �لكلم؛ مل ُتبد �أي تاأثر ظاهرًيا للعرت�ف، �ال�شتقبال 
خبث  �لنار  تنفي  كما  قلبها،  حفر  �لذي  �ملروع  �الأثر  ينفي  ال  �لهادئ 
من  حال  يف  بدت  للعا�شفة،  �نحنت  حليًبا،  يرجع  ال  �لر�يب  �لذهب، 
�لبغ�ض �مل�شني، مل ي�شتطع �أن يرفع عينه فيها، يخو�ض �شبل �شلم جمللة 
بالعار، �شارت قمر �ملفجوعة يف حب حياتها قا�شيًة بفعل �الإهانة، مل 
تغفر قط، يف �لو�قع لن تغفر �أبًد�، �ملر�أة تغفر كل �شيء �إال حب �مر�أة 
�أخرى، عندما ميوت َمن نحب منوت معه، ما يعي�ض فينا بعُد لي�ض �إال 
�جلحود  تبادال  �أعد�ء،  دون  تركته  ميكن،  ما  �أ�شو�أ  فعلْت  �لكر�هية، 
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و�لنكر�ن، مل ت�شاعده ومل ي�شاعدها، مل مت�شهما يد �لرب �لرحيمة يف 
�أي منعطف من حياتهما، �قت�شت �حلكمة �أن يظل يف هذ� �لعماء دون 
يجمع، مل  ما  يفوق  يفرق  ما  للآخر،  �أحدهما  ُيخلق  روحية، مل  نفحة 
�إلهي غري  �أو بنني ي�شتحقون �لت�شحية، ح�شب ميثاق  ُيقدر لهما بناٌت 
�أ�شابعها  و�شعت  �النفجار،  على  تو�شك  روح  �أي  فاقدة  حياة  مكتوب، 
�لع�شرة يف �ل�شق، مل تاول �لو�شول �إىل مر�قي �ل�شعادة، طفح �لكيل، 
تاهت يف م�شارب �لدنيا، قدماها مغرو�شتان فوق قمة موجة غا�شبة، 
وجهها  عفرت  �ملا�شي،  وجه  يف  بها  و�ألقت  تر�ب  من  قب�شة  قب�شت 
تاركة  دون �شجة،  ليلة عيد من  �إىل حفنة غبار يف  و�ختفت، تولت 
ُت�شتخدم  �أن  دون  �شر�ئها،  يف  عفاف  تفننت  �لتي  �لغالية  قم�شانها 
الأغر��شها �لتي ُن�شجت من �أجلها، خرجت يف غفلة وتركتهم م�شغولني 
يعاين  �لُغنب،  لنظر�ت  هدًفا  عربي  فو�شعت  �لبهرجة،  طقو�ض  يف 
عربت  كابدها،  من  �إال  يح�شها  ال  تعا�شات  و�شفها،  ميكن  ال  تعا�شات 
�شبع ع�شرة �شلمة وباًبا خ�شبًيا يف�شي �إىل �حلارة هذه �ملرة ولي�ض �إىل 
د�ر �حلاج، �إىل حيث ال يعلم �إال �هلل، رمبا �إىل خاٍل �أو عم، بعيًد� عن 
�إح�سان �لتي تردها �إىل حظرية �لطاعة �ل�شرعية، لي�شت حظرية �لزوج 
كما يتبادر �إىل �لذهن، بل �إىل حظرية عفاف �لتي حملت �للنب تيمًنا 
لتكون حياتهما بي�شاء، �للنب �لذي دلقته قمر ورزعت �لباب يف �لوجه 
�إىل كوبر�  عفاف ومل تخرج، تولت  �ملح�شن، فدخلت �حل�شرة  قلب 
ملكية �آكلة �أفاٍع ال ت�شكل تهديًد�، لكن �للدغ هو خيارها �الأخري، خرجت 
�حل�شرة كيًد� ُيو�شف باأنه عظيم، بدًء� من �خلبط على �لباب، وتو�شيخ 
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�لغ�شيل، ودلق �ملياه �لو�شخة �أمام باب �ملنع�ض، وترك �لقفف و�ملقاطف 
و�لفوؤو�ض على �ل�شلم، حتى �لتلقيح �ملبطن بالرحمة، �بن �حلبيبة عد� 
وخلين و�بن �لعدوة عد� وعد�ين، �لزّن على �لود�ن �أمّر من �ل�شحر، 
�إىل �ل�شحر نف�شه كما تعتقد �إح�سان �ملنكوبة يف خر�ب بيت �بنتها، �أن 

عفاف عملت لــعربي عمًل �ُشفلًيا، لي�شبَح َخامًتا يف �إ�شبعها.   
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طائل هاك  ال  حياة  فانني،  ب�شر  حياة  يف  خالدة  �أحد�ث 
ي�شتحيل  �أ�شلء  وترتكنا  �لرحيق  متت�ض  ور�ءها، 
�إْن �متلك قدرة �الحتجاب  تميُعها، ال �أحد ي�شتطيع مقاومة �الإغر�ء 
دون  �شمعته،  على  للحفاظ  �لنا�ض  �أمام  �أخلقًيا  ليبدو  �لروؤية؛  عن 
�ل�شرية،  برغباته  ليحتفظ  نف�شه  على  ُيغلق  �مل�شري،  �شوء  يف  �لتفكري 
�أن  رغم  �ملاأ�شاوية،  �جلدية  من  قناع  تت  �أو �خلوف،  �خلجل  بد�فع 
�الآخرين؛  نظر  يف  كذلك  يبدو  ال  �لبع�ض  نظر  يف  �أخلقًيا،  يبدو  ما 
ميتلكو�  مل  �لذين  �حلفاة،  و��شتحوذ  �لفرعون  �شد  �لنا�ض  ثار  قدمًيا 
يلب�شون  كانو�  �لذين  و�رتدى  و�ل�شلطة،  �لكنوز  على  �أحذية،  حتى 
�إىل  �شيء  كل  عاد  ما  ف�شرعان  يدم؛  مل  ذلك  بالية،  �أ�شمااًل  �حلرير 
�أ�شَد ق�شوة، ونام �ل�شيطاُن هانئ �لبال، فلن  �إن مل يكن  �شابق عهده، 
ت�شرق �ل�شم�ض على تعا�شة �أ�شد ما يف جزيرِة �ملنعمني، �لتي �شارت 
�لذئاُب،  توح�شت  قدر،  كاأنها  د�ئًما  كانت  كما  �الأمور  لتقُبل  موؤهلة 
�شوطه  ي�شتخدم  �مللك  مر�قب  وعاد  �لتاريخ،  �أعماق  �ملغفرة  و�شكنت 
ي�شريون  و�ملوظفون  �لكتبة  وعاد  �لنهر،  �أفر��ض  جلد  من  �مل�شنوع 
�الأمور، وعاد �لكهنة �ملُلَهمون يدعون للإله �جلال�ض على عجلة �لفخار 
باأ�شناٍن  �ملُ�شجرة  مو�عظهم  يلقون  �أنفا�شه،  من  �لب�شر  خلق  �لذي 
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ذهبية، ليحملو� �لنا�ض، على �أجنحة �لر�شا، �إىل �جلنة، تاركني �لدنيا 
ملكة  يف  �أمًل  طوًعا،  ال  ُكرًها  مكتوم،  باأنني  �ملوت  يقاومون  الأهلها، 
�ل�شماء، ي�شمع �لنا�ُض مَلن يرهبهم؛ يحنون �إىل �ملا�شي بحزٍن �أ�شيٍف، 
�أفعالهم  �لتعاطَف ال �خلوف، يربرون  �أنه �الأف�شل، ُيظهرون  يعتقدون 
وخطايا �الآخرين، �ملُرعب �أن �الأحد�ث تقع على نحٍو ي�شتحيل تنُبه، 
نحٍو كارثي ال ُي�شدق، ع�شي على �لتنبوؤ، كزخاِت مطٍر خفيفة تمعت 
بلطف يف �شماء غائمة وهطلت فجاأة فاأغرقت �الأر�ض، �أنباء �شيئة تلقي 
�ل�شرب،  �إال  بو�شعنا  لي�ض  بالياأ�ض،  �إح�شا�ًشا  تلب  �ل�شك،  من  ظلاًل 
فقد هيمنت دينا�شور�ت �الأركيوبرتك�ض ذ�ت �لدم �حلار على �الأر�ض 
�أحد يبايل،  �إنذ�ر، ال  خم�ًشا و�شتني مليون �شنة ثم �ختفت فجاأة دون 
�لذين  �شديد،  بخبٍث  �أو  مفرطة  ب�شذ�جة  �ملتفائلني  �أولئك  �خلطر يف 
�لذين  للخد�ع،  �ملثاليني  �ل�شحايا  �شيء،  ال  مقابل  �شيء  كل  يريدون 
يف�شلون خد�ع �لنف�ض على مو�جهة �لو�قع، ُي�شيدون خر�فات ُمريحة، 
يرددون �أ�شاطري �شوفينية متجد ذ�تهم، ُت�شورهم، على �حلق د�ئًما، 
بريًقا  يكت�شب  كاذًبا،  �أمًل  ذلك  مينحهم  عريق،  ما�ٍض  ذوي  �أخياًر� 
�إىل  �الأمر  يعزون  �أماًنا،  �أكرث  تبدو  ور�ء مربر�ت مبهجة  �شعًيا  ز�ئًفا، 
تف�شري�ت تاآمرية �أ�شهل قبواًل تعزو �ل�شرور �ملروعة �إىل متاأمري �لعامل، 
�لذ�ئعة  �ملبادئ  �أحَد  يقدرو�  مل  لكنهم  �لباب،  �أمام  �جلاثمة  �لذئاب 
�ل�شيت، مبد�أ �لعو�قب غري �مل�شتهدفة، يريدون �شيًئا فيحدث �لعك�ض، 
�لتالية،  باخلطوة  يتب�شرون  ال  متوقعة،  غري  نتائج  �إىل  ِحيُلهم  توؤدي 
وعندما يعرفون �حلقيقة تكون �حلقيقة تغريت، وت�شيع �لفر�شة �لتي 
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ال تاأتي مرتني، ح�شب �حلكمة �ملعروفة، هذه �حلقيقة ذ�تها مهددة باأن 
يتز�يد طابعها �لو�شو��شي، ما مل ت�شتقر يف �شمري م�شتنري يوجه نحو 
م�شرٍي �آمن و�شط �لتيار�ت �ملتناحرة، �خليار�ت كلها متاحة، فاحلياة، 
ت�شري يف طرق  �لدقة، ال  �ملوغلة يف  �لريا�شية  �لفر�شيات  �أعتى  تت 
م�شتقيمة؛ فثمة طرق متعرجة، لكنها طريقة مريحة يف �لتفكري، ملذ 
�آمن للعي�ض، �لتعاي�ض مع �لطنني، ال يهم، فل�شنا يف عجلة من �أمرنا، 
فحتى ُت�شبح حبُة �لقمح �شنبلًة ال بّد �أن ُتدفن يف �الأر�ض، �شريطة �أال 
ُترتك للتعفن، �أال تتل�شى يف غياهب �لن�شيان، نح�شم �أمورنا باأنف�شنا، 
وال نكتفي بهّز �الأكتاف و�نتظار �ل�شماء، نتخل�ض ِمن كل َما ُيبقينا يف 
قب�شة �خلوف: �حلر�ض �لقدمي. �لغ�شب ميلأ �خلز�ن بالوقود، �شريطة 
ما  ن�شدق  ال  �لقمة،  �إىل  ي�شل  �أن  قبل  �لهو�ء  من  �ملنطاد  يفرغ   �أال 
نحن  �لعبور.  و��شتحالة  �الأهلية  بعدم  �الإميان  �أذهاننا:  يف  ير�شخون 
�الأمُر  �شهًل،  لي�ض  �لتحدي  لنا،  يقرر  �أحًد�  ندع  يعرف، ال  �أف�شل من 
ن�شف  �لكوُب  يظل  ت�شتحق،  �لُعرو�َض  لكّن  �أبي�ض،  وال  �أ�شود  ال  معقد، 
متلئ ما دمنا نتحلى باحلكمة، ال بد �أن ينا�شل �جلن�ض �خلارق �شد 
�لتحلل �لبطيء، بب�شالة و�قتناع، حتى ينتظم �لعامل، وفق حاجتنا نحن، 
ال وفق �إ�شقاطات فوقية، �لقو�نني تتبع �لفعَل، هذ� �جلن�ض �لطيب �لذي 
يزدهر �أينما كان، لي�ض ملئكة وال �شياطني، لي�ض �أخياًر� وال �أ�شر�ًر�، 
ناأخذ  �أر�شهم،  على  قدٍم  موطاأ  لهم  يجدو�  �أن  يحاولون  ب�شر  �إنهم 
�أنه  على  لنا  ُيحكى  �أو  �الأذن،  ت�شمعه  �أو  �لعني،  تر�ه  �لذي  بظاهرهم 
حقائق، هذ� لي�ض دقيًقا على �الإطلق؛ الأنه ينقل منظور �لر�وي؛ �لذي 
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عليه �لُعهدة، �لذي يربئ �شاحته دوًما، وُي�شفي على �شخ�شه هالًة من 
�لقد��شة، يروي �لق�شَة من �لوجه �لذي يحب، يرى ما يتمنى �أن ير�ه، 
فل ت�شدق كل ما يقول، لي�ض هذ� كل �شيء، فما من قول �أخري يف �أي 
�إنه جزٌء ما ال ُيح�شى  يقول �حلقيقة،  لكنه ال  �إنه ال يكذب،  �شيء، 
من �الأجز�ء، فما من ق�شة مكتملة يف هذ� �لعامل، لكننا نبذل جهًد� 
حقيقًيا من دون تيز�ت �أو نو�زع �شخ�شية، لرنوي �لوقائع ذ�ت �ل�شلة 
ب�شورة عادلة قدر �الإمكان، �أمًل يف �لو�شول �إىل �ملعاين �ل�شامية، هذ� 
�للزمة  �ملهار�ت  منتلك  ال  كما  �لو�قع،  يف  منتلكها  ال  ج�شارة  يحتاج 
للت�شلق، فاإن مل ترغب فيما �أقول؛ فقل �أنت ما ترغب و�تبع قلبك، فاأنت 
يف  �خلا�شة،  ق�شته  منا  لكل  �لد�خلي،  باإح�شا�شك  يتعلق  فيما  حمٌق 
ننتهي  ��شـتـثــناء،  دون  كلنا،  �الأف�شل،  �لق�شة  يقول  َمْن  يفوز  �لنهاية 
�لذ�ت  تلميع  نهار على  ليَل  نعمل  �لنبيلة،  �أكاذيبنا  �إىل ت�شديق  حتًما 
و�إظهارها يف �أبهى �شورة، نكذب جلعل �حلياة حمتملة، ذ�ت يوم مّر 
يرو�  �أن  �لنا�ض  رغب  هيبة،  ذو  فيٌل  ومعه  �لعميان،  ببلد  عظيم  ملٌك 
�لفيل من غر�بة ما �شمعو� عنه، فر�حو� يلم�شون �لفيَل باأياديهم، مل�ض 
�إنه  كل منهم ع�شًو� من �لفيل، فقال �لذي وقعت يده على �أذن �لفيل 
�لذي  �أنبوب، وقال  �إنه  �لذي وقعت يده على �خلرطوم  عري�ض، وقال 
وكلهم  �حلقيقة  قال  كلهم  �شخم،  عمود  �إنه  �لقو�ئم  على  يده  وقعت 
من  ن�شمه،  نلم�شه،  نتذوقه،  ن�شمعه،  نر�ه،  �لذي  �لعامل  هذ�  كذب، 
خلق عقولنا �لتي نثق بها كثرًي�، فهل يختفي �لقمر حني ال ننظر �إليه، 
من  �أبعد  �أ�شياُء  �كت�شاُفها،  ي�شتحيُل  �أ�شياُء  فثمة  �شيء؛  كل  هذ�  لي�ض 
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ا، علينا �أن نتقبلها كما هي، حتى  متناولنا، ويظل مغزى �لق�شة غام�شً
لو تعار�شت مع �القـتـناعات �ل�شخ�شية �أو �القـتـناعات �ل�شائدة، �أ�شئلة 

تظل معلقة:

ماذ� لو.  −

      )
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منذ �أَِحْب  �لذهب  مباء  ُكتبت  كلماٌت  كنف�سك،  قريبك 
لب�شٍر  قيلت  وِجدْت،  �إن  �الأوىل،  �ل�شفاء  �أزمان 
مثلنا ميتلكون كما منتلك بيوًتا لل�شكنى وقمًحا للخبز و�أبقاًر�  للحليب 
وق�شاٍة،  �ُشذٍج  ب�شٍر  كبري،  حد  �إىل  ي�شبهوننا  ب�شٍر  للِذبح،  وخر�ًفا 
�إال نادًر� يف تاريخ �لب�شرية، فقتل  �أحياًنا، كلماٌت مل ُتقق  خمادعني 
قابيُل هابيَل، لي�ض من �أجل �مر�أة كما ُي�شاع، بل من �أجل قربان مل يحُل 
�لنا�شعة، هناك  �ل�شريعة  يف عني �لرب، ح�شب رو�يات مقد�شة متثل 
جانب،  من  �أكرث  ق�شة  ولكل  �لقمر،  وجه  من  �ملظلم  �جلانب  د�ئًما 
�للنهائية،  �لقر�ء�ت  تعتمد  �لتي  �حلديثة  �لنظريات  تقوله  ما  هذ� 
لكن �جلانبني �ملوؤكدين هما جانب �خلري وجانب �ل�شر، �جلنة و�لنار، 
�الأبي�ض و�الأ�شود، ح�شب ز�وية �لنظر، ز�وية عربي �لقاتل �الفرت��شي، 
نقول  ال  ربانية،  مبعجزة  جنت  �لتي  �الفرت��شية،  �لقتيلة  ز�وية  �أم 
معجزة رو�ئية، هل تذكرونها، �لطفلة ذ�ت �ل�شنو�ت �لثماين �لتي �أُفلت 
نعرف،  قيد �حلياة، ال  ز�لت على  ما  �لغليظة، هل  �لع�شا  ر�أ�ُشها من 
فرحانة تعرف، فرحانة �لتي كانت ُت�شاغل عربي وترعى �لطفلة �لتي 
ت�شرق �لقطن، �شو�ء القت�شام �لغنيمة، �أو الأنها �الأم، �أو �إحدى �جلار�ت 
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�لعزيز�ت، �للتي هّن يف منزلة �الأم �لتي حملت و�أر�شعت، مبا تفي�ض 
من حنانها، فلي�شت �الأم �لتي خلفت، �الأم هي �لتي تربي حيث ال نعلم 
َمن �أُم َمن وَمن بنُت َمن، كل �لن�شاء �أمهات كل �الأطفال، فرحانة هذه 
تنعم بحياة زوجية مثل كل �الأمهات، ت�شقى مع زوجها من �أجل لقمة 
�لذرة  وقطع  �لقطن  جمع  مو��شم  �خلري،  مو��شم  �إىل  تتطلع  �لعي�ض، 
و�شم �لقمح، حلوة �لربقوق �ملُثقب مبناقري �لوطاويط �لنا�شح ع�شًل 
�ل�شنني،  �لور�ء عدًد� من  �إىل  �لعودة  يتطلب  فمها، ذلك  ز�لت يف  ما 
يف  عربي  يرت�شدها  لها،  ح�شر  ال  �أحد�ًثا  ن�شتق�شي  �لدماَغ،  نع�شر 
مطارد�ت جمنونة دون ح�شابات، يف ظل �لعمى �ملطلق، يحن �إىل ماأوى 
قدمي، تنظر �إليه باإغو�ء، للمر�أة قوة جذب هائلة، �أكرُث ما يتخيل �أي 
�آالًفا من �ل�شباك،  رجل، تطعم �ل�شنارَة مبا تب �الأ�شماُك، تن�شب 
�آالًفا من �حلبوب حول �لنبع، ترو�شه، ناع�شة �لطرف، بال�شحر  تنرث 
�لناعم كالرمل �ملتحرك، تذوب  �للفظ  �حللل، كلم يذيب �حلجر، 
تنخدع  الإغو�ئها،  يتحايل  �لفري�شة،  �شوَت  �ل�شياُد  يقلد  يديه،  بني 
ب�شوته، كل جن�ض ينجذب �إىل جن�شه، َتِكن م�شت�شلمة بروح �ل�شحية، 
يتح�ش�ض ر�ئحتها �ملهيجة، تتحول �إىل �شياد، تتمكن منه ب�شبب �لغفلة 
طاب  بظلفه،  حتفه  �إىل  ي�شعى  ح�شور،  بغري  �شلة  ال  و�لكربياء، 

للقطاف، وقع يف �شلة �لفاكهة.

�ملهجورة  �لبئر  بجو�ر  �لغيط  ر�أ�ض  على  �لطفَل  فرحانة  ترتك   
َبنْيِ  ن  َباٌت مِّ ُمَعقِّ َلُه  مع �لفئر�ن و�لقطط و�لزو�حف �الأكرث �شر��شة، 
�لذين  �الأطفال  يحفظون   ، ِ �هللَّ �أَْمِر  ِمْن  َيْحَفُظوَنُه  َخْلِفِه  َوِمْن  َيَدْيِه 
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�إىل  �ل�شغرية  �أ�شابعهم  مدو�  يقر�شهم،  ود�ئًما  �جلوع،  قر�شهم  �إذ� 
�الأر�ض و�أعادوها �إىل �أفو�ههم �جلائعة مبا تمل من خ�شا�ض �الأر�ض، 
�جللباب  ذيَل  �حل�شافة  من  بكثرٍي  �الأمهات  تربط  �إ�شهااًل؛  في�شبب 

�لق�شري خلف �لظهر، حتى ال يت�شخ �جللباب �لو�شخ �أ�شًل.

)
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لكرثة �مللُك  �أو  �ل�شهر،  لطول  يغفل  رمبا  �حلار�ُض 
�إليه؛ �لتي متتد  �أو لثقل �ملهمة �ملوكلة  �الأطفال، 
طو�ل �لنهار وطرًفا من �لليل، وهناك �حتمال و�رد بقوة �أن �مللك ال 
ير�شى عّما يفعلن، وهناك �حتمال نرباأ بامللك عنه، نذكره فح�شب 
الأننا نعتقد �أن �هلل ال ُيحا�شبنا على حديث �لنف�ض، وهذ� �أعظم �حلرية، 
�أطر�ف  تقر�ض  �لفئر�ن  كانت  حني  بالفرجة،  �ن�شغل  �مللك  �أن  وهو 
�لن�شمة  �لذي مير مثل  �لعياُط  �لذين يبكون بهلع، وُيفحمهم  �ل�شغار 
بني �أور�ق �لذرة، فل ت�شمعها فرحانة وال ي�شمعها عربي طبًعا، يف حني 
يكون �مللك جمذوًبا بكل حو��شه �إىل �حلب �خللق، تفرت�ض �شعرها 
تتها، يغطيها بج�شمه �لنا�شح م�شًكا، يعلو ويهبط، ينام مفتوًنا على 
�خلارقة،  �للحظة  تلك  �مللك، يف  يبت�شم  ذر�عه،  على  تنام  ذر�عها، 
�ملر�أة  زوج هذه  يكن  والأنه مل  �لنعمة،  بال�شليقة حمروم من هذه  فهو 
�لذي يكافح يف مكاٍن ما على �الأر�ض، رمبا يف �لغيط �ملجاور، وي�شع 
يف بطنه بطيخة �شيفي؛ مطمئًنا �أن �شريكته �ملتعبة حد �المتناع عليه، 
ت�شقى هي �الأخرى يف غيط �آخر من �أجل �لك�شرة و�لهدمة، ُيقدر لها 
م�شاركتها �لفعالة يف هّم �لعي�شة، فهي تمل �لقفة ذ�ت �الأذنني من 
�لطابونة،  وعي�ض  �لذرة  كيز�ن  لها  ي�شكر  �أذن،  من  يحملها  وهو  �أذن 
�لدخان  تكب�ض  �لنا�شفة  و�أ�شابعه  بها  يتباهى  �لتي  ب�شطارتها  يفرح 
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من �لكي�ض بحر�ض، وت�شعه يف ورقة �لبفرة، يربمها ويل�شقها بطرف 
ل�شانه، وي�شعها يف ز�وية فمه، ويعوج �لطاقية �لوبر على ر�أ�شه، وي�شعل 
�لعظمة،  باب  من  �أحياًنا  �مل�شط،  من  كربيت  بعود  �للف،  �ل�شيجارة 
ي�شنع لها مب�شًما من غ�شن �شجرة جموف، �ل�شبب �الأهم �لذي يجعل 
�ملتعة  هذه  يجرب  �أن  �أعلم،  و�هلل  يريد،  �أنه  بح�شرة  يبت�شم  �مللك 
�لفائقة، �لتي تنعم بها �لكائنات �الأر�شية، �لنمل �ل�شارح يف �الأر�ض، �أبو 
قرد�ن، حر�مي �حللة، �ل�شفادع، �ل�شحايل �خل�شر�ء، �لبوم �ملتخفي 
يف �شو�د �لليل، �الأدهى من ذلك، وهو ما يتفهمه �مللك جيًد�، �أنه يرى 
�أ�شى،  بكل  فيفهم،  �الإن�ض،  �شرف  للبهجة على  ماأدبة  ُتقيم  �ل�شياطني 
�أن هذ� عمل يغ�شب �لرب، للملك فٌم ال تنق�شه �لقدرة على �لكلم، 
فيقرر مبكٍر ملئكي فاتن �أن يتكلم مع قرين �لزوج لينهي هذه �ملهزلة 
�لتي ال ير�شى عنها �مللك، فهو ملك يف �لنهاية، ثم يعود م�شتغفًر� 
�إىل حيث �الأطفال �لذين تركهم هناك على ر�أ�ض �لغيط، يجدهم كفو� 
عن �لبكاء، وم�شحو� عيونهم �ملعم�شة باأ�شابعهم �ملعجونة بالطني، يف 
حاالت �أ�شو�أ ال يجد �الأطفال، �أو يجدهم ناق�شي بع�ض �الأطر�ف، �ملرة 
�الأكرث حزًنا �لتي لن ي�شامح �مللك نف�شه ب�شببها �أبًد�، عندما نقر �أحد 
�مللك  ترى  ال  زجاجية  بعني  �مل�شكني  تارًكا  وطار  طفل  عني  �لغربان 
�لذي يبكي كلما ير�ه، �مللُك ال ين�شى، قبل �أن يرجع �إىل �الأطفال، من 
بكيز�ن  �ملح�شوة  فرحانة عقدة �حل�شي�ض  على  ُيعني  �أن  �لثو�ب،  �أجل 
�الأطر�ف  مرت�مي  �ألغام  حقل  يف  تركته  حيث  عربي  وهدوم  �لذرة 

متاألًقا تت �ل�شم�ض، تتلأالأ حبات �لعرق فوق ُعريه �لفا�شح.

)
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مو�شاة �بت�شمت  �بت�شامة  عربي  وجه  يف  فرحانة 
كان  ده�شته،  لفرط  يلحظها  مل  بالغدر، 
�أحَد �لع�شاق �ملطروحني باإهمال على قارعة �لطريق، قلًبا مهدوًر�، ذ� 
�أو�نها، �شاعت عليه �للحظة  �شطوة، مل يدرك �حلقائق �مل�شريية يف 
�ملو�تية، يعي�ض حلظة م�شتهاة، توؤكد هيمنة �لغر�ئز بعنفو�نها يف رحلة 
�لنا�ُض فجاأة  ِهْو، خاويٌة على عرو�شها، يظهر  �مللقة  �لب�شري،  �ملعر�ج 
جهنم  �ملُحِرقة،  �لقيظ  �شاعة  �شر�ب  كاأنهم  �أ�شباح،  مثل  ويختفون، 
�مللقة من  تخلو  �أنفا�ض �خللئق،  فيها  تتوقف  �لتي  �ل�شاعة  �حلمر�ء، 
يف  تلبد  �الأ�شفر  �لفر�ء  ذ�ت  �لثعالب  تتوقف،  �لهو�ء  ن�شمة  �حلياة، 
جحورها، غيمت فجاأة، �ختفى قر�ض �ل�شم�ض، مل يدرك حتى حلظة 
�لعر�ء �لفاح�ض هذه، من �أين وال كيف �أتى �لرجال، من �أي �أر�ض نبتو�، 
�ل�شوَم   حاملني  �لذرة،  �أعو�د  خلف  من  طلعو�  �شقطو�،  �شماء  �أي  من 
طارت  بع�ض،  �إىل  بع�شهم  نظر  �الأحمر،  و�لغل  و�لفوؤو�ض  و�ملناجل 
�أوىل �ل�شر�ر�ت يف عني رجل ورجل ورجل، من �لعني �إىل �لعني، حني 
يقفز خروف جدواًل يقفز خلفه كُل ِخر�ف �لقطيع، �لقطيع بطل �لفعل 
�أن يعلقو� �أخطاءهم على م�شاجب  �جلماعي بل منازع، يحب �لنا�ض 
�الآخرين، فاإن مل يجدوها �شنعوها باأنف�شهم، ال يلومون �أنف�َشهم �أبًد�، 
يرون �الأ�شياء �لتي يعتقدون �أنهم يرونها فح�شب، ال يقولون �حلقيقة، 
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يرتكونها  �أحز�نهم،  يجرتو�  �أن  يحبون  يقولون،  ما  يعنون  ال  باالأحرى 
مع  �لقاطع،  بالنفي  �لبد�ية  يف  �كتفو�  �ل�شنني،  مدى  على  تت�شخم 
�شدقو�  �لوقائع  ومر�قبة  �مللقة،  ف�شاء  يف  �ل�شرية  و�حلو�ر�ت  �لوقت 
رغًما عنهم، �نتبهو� ملخاطر حمدقة، فقد روى ماوؤه �أر�شهم، بع�شهن 
كّن عاطلت عن �لزرع، وُدْخَن على �الأطباء دون �أن يتو�شلن �إىل حل؛ 
ب�شبب كربياء �الأزو�ج �لذين يرف�شون �أن ين�شبو� �لنق�ض �إىل �أنف�شهم، 
لكنهم مل ي�شتطيعو� �أن ينكروه يف �أطفالهم، زرع زهوره يف �أرحامهم، 
�أفكاره، عنٌي  �أنهم من بنات  �أبًد�، رغم  �إليه  ُين�شبو�  �أطفااًل لن  فنبتت 
جذع  تته  عنٌق  يحمله  ر�أ�ٌض  هناك،  فٌم  هنا،  �أنٌف  هناك،  �أذٌن  هنا، 

اِلِقنَي. ُ �أَْح�َسُن �خْلَ وذر�عان و�شاقان، ي�شتوي خلًقا �آخر، َفَتَباَرَك �هللَّ

)
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�لزوجات، كيف  ي�شربون  �لورطة،  هذه  من  يخرجون 
يهجرونهن، دون �أن يف�شحو� عن �ملدفونة �لتي تك�شر 
�ملحر�ث، يف �ملا�شي �خرتعت �لن�شاء �لزر�عة؛ فا�شرت�ح �لرجاُل من 
�ل�شلطة  و�نتزعو�  �أطفالهم،  بجانب  و��شتقرو�  �ل�شيد،  ور�ء  �ل�شعي 
�أحدهم  يجروؤ  مل  �لهو�ء،  عنه  فحجبو�  عربي  �أحاطو�  �لن�شاء،  من 
لهًبا، طاردوه بق�شوة،  �أنفا�شهم تنفث  �أن مي�شه، عيونهم تطفح �شًر�، 
تر�جع �أمامهم، فتحو� له فتحة �شغرية يف �جلد�ر، رجع بظهره، وجهه 
نخلت  �شوى  يجد  مل  ُعريه،  ي�شرت  �أن  يحاول  فيهم،  يحدق  �ملرعوب 
�لعبد، �شعد دون تفكري، �شعد بخفة، �شعد �إىل �لقمة، �قرتبو� بحذر، 
تول  ي�شرخون،  ور�حو�  عيونهم  �أغم�شو�  قلوبهم،  ميلأ  �خلوف 
�ل�شر�خ �إىل نحيب، حط �شرُب غربان، حوم يف �ل�شماء وخفق باأجنحة 
عملقة، �رتفت �لنخلت، �ملده�ض �أن �ل�شماء ��شتجابت، وحدث ما 
مل يتوقعه �أحٌد، يف تلك �للحظة �لفارقة بني حياة وموت، غيمت �ل�شماء 

ب�شحابة دخان وهطل �ملطر.

فوق  �ل�شم�ض  �أ�شرقت  ر�أ�شه،  ُفقطع  �أو�نه  غري  يف  ديٌك  �شاح 
�خلر�ئب، حدقت �لعيون �ملذهولة يف �الأعلى، مل يرو� �شيًئا، تر�جعو� 





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

م�شلولني، ظللتهم �شحابة ندم متاأخرة، بكت �لع�شافرُي بدموع حمر�ء، 
بكى �الأطفاُل بدموٍع �شادقة، بكوه كما مل يبكو� �آباءهم.

طافت �لن�شاء بقلوب مكلومة حول �ملقام، قلن �إنه كان طيًفا، كان 
حلًما، قلن، بعبار�ت و��شحة، �إنه مل ينظر �إليهن نظرة �شوء، كن يرين 

�شعادتهن يف نظر�ته؛ قلن، خلف �جلدر�ن، ما ال مُيكن قوُله.

�الأطفال  �شوى  نقًيا  يعد  مل  يلوثو�،  مل  �لذين  �الأطهار  زمن  م�شى 
و�ملجانني و�لبهائم، ينعمون يف زمن �خلر�فة.

)
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هديًة،  �الآلهة  �أهدتها  جميلة  �إغريقية  �أمرية  �إن  �لأ�سطورة:  تقول 
عبارة عن �شندوق غام�ض، وطلبت منها �أال تفتحه على �الإطلق، لكّن 
�لف�شوَل غلب �الأمرية؛ فرفعت غطاء �ل�شندوق، فاإذ� بالعامل بكل ما 
فيه من ماآ�ٍض وجنون و�شرور و�آالم، لكن �إله �لرحمة جعل �الأمرية ُتغلق 
�ل�شندوَق يف �لوقت �ملنا�شب؛ لتنعم بالرتياق �لذي يجعل بوؤ�ض �حلياة 

حمتمًل.               

)





شر والتوزيع
عصري الكتب للن





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ســــــيــــرة الـــــكــــتــــابــــــــــــة  

                  

حيث  �الآن،  حتى  �الأخرية  �لكتابة  هي  حياتي)))،  �أجنزُت  بالأم�ِش 
ت�شتحق  طريفة  ق�شة  ولها  �ْلَفْجِر،  َمْطلَِع  لــَحتَّىٰ  �لفن،  يف  �آخَر  ال 
�ملمتعة  �لوعرة  �لطريَق  �لقارئ،  قبل  للكاتب  ُت�شيء،  لعلها  ُتروى،  �أن 
كما  �شريته  يكتب  �أن  ميكن  �أحد  فل  �ل�شرية،  ي�شبه  فيما  �لكتابة،  يف 
كانت، فهناك د�ئًما مناطق عميقة �خل�شو�شية يف حياة كٍل منا تعّز 
على �لكتابة، ومناطق تخ�ض �آخرين ال يحق �قتحاُمها، ف�شًل عن �أنه 
ال �أحد يرى نف�شه كما هي، ثمة مثالية كاذبة ير�ها �الإن�شان عن نف�شه، 
لذلك و�إيثاًر� لل�شدق ولي�ض �ل�شلمَة فح�شب! �شوف �أطوف حول �شرية 
�لكتابة، وِمن َثمَّ �شرية �لكاتب، على طريقة �لعظيمني �أكري� كورو�ساو�، 
وفريديكو فيلليني �للذين فقد� نف�شيهما يف �لعمل، فوجد�ها، وجد� 
�ل�شعادة �لق�شوى يف �الإبد�ع، فهيا مًعا، يًد� بيد، ندخل عامَل �ل�شحر 

هذ�.

بد�أُت �شاعًر� �شوفًيا يتغزل يف ذ�ت �هلل، هذه كلماته �الأوىل، �أنت 
�لذي ملك �لفوؤ�د فقل يل كيف ملكته، �إلهي ل تذرين يف غيِّ �سريًد� 

))) »باألمس أنجزت حيايت واليوم أعود يف النهار«، من كتاب الخروج يف النهار، الفصل رْقم 79)
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�إمنا �أرجو �لنجاة، وجهك �لو�ساء يف بحر �ل�سنا حمر�ب �ل�سم�ش يف 
فالة، هكذ� تنّزل وحُيُه �الأول �أمام �لقبور، �شغرًي� كنُت، حني عرفُت 
�ل�شعر، مل �أعرف بعُد ما ُي�شمى �لق�شة �أو �لرو�ية، عرفُت �أنني �شاعٌر، 
لنف�شي، ذ�ت �شباح،  قلُت ذلك  �أتعي�ض منها،  �لتي  �ملهنة  كانت  مهما 

و�أنا �أمت�شى يف مروج �لرب�شيم �خل�شر�ء.

يحكي  فطرًيا  حكاًء  �شهرته،  ��شم  هذ�  �أبي،  �لقادر،  عبد  كان 
�لعظيم،  عبد  عمي  زوج  نرج�ش  �خلالة  وكانت  و�لنو�در،  �لق�ش�ض 
تته،  ي�شيء  يكاد  ال  نحيل،  طويل  نور  عمود  تت  �حلو�ديت  تكي 
وكان  بناتها،  ُعر�ض  لُتجهز  �أيدينا  على  �لقطَن  نحلج  �ل�شغاَر  ونحن 
�ملو�ويل  ُيغني  �الأفريقي،  و�ل�شعر  �لكهرماين  �لوجه  ذو  عو�د،  َجدي 
ب�شوٍت �شجي، فاأنام حاملًا بعر�ئ�ض �حلور، لكن �أبي مات مبكًر�، وترك 
طفَل �لعا�شرة يو�جُه �لدنيا وحيًد�، بيدين فارغتني وقلب مفعم وخيال 
جامح، وترك رحيق حكاياته ُيغذي �لروح بخياالت، هي �الأ�شهى على 

�الإطلق.

�لبيت يف �شلب  �لذي حج  �لعنقود،  �آخر  �ملحبوب،  �أبي  كنُت طفَل 
�أو، كما قالو� كنت هادًئا، مطيًعا،  �أبيه، فلم يعنفه قط؛ رغم �شدته، 
رمبا �أملعًيا. يف �شباح عامي �ل�شابع، كنت �أتنجل بقمي�ض ن�شف ُكم 
�ل�سيد، يف  �بن خايل  عمري  زوج  �سباح  �خلالة  يد  م�شجر، يف  زيتي 
�ملجيدة،  �حلرب  ب�شبب  عاًما  تاأخرُت  �جللء،  مدر�شة  �إىل  طريقنا 
ليتني ظللُت ذ�ك �لطفل ومل �أغادر �لرب�ءة، طفًل من دون هوية، ُيح�ض 
يف �أعماقه ن�شوى، طفًل م�شاملًا، ال يحمل �شبع بطاقات هوية، لبع�شها 

�شلطٌة ما.
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�لذرة،  قطع  بعد  �لبهائم  �أرعى  �الأر�ض،  يع�شق  فلًحا  ولدُت 
�لوقت مع  �أق�شي  و�أ�شلي يف ظل تميلة �حلطب،  �لفحل)))  �أتو�شاأ يف 
م�شحف �شغري و�أحلم كبرية، �ت�شاع �مللقة جعلني �أفقد مبكًر� �حل�َض 
باالتاهات و�لزمن، �لتفا�شيَل �لدقيقة للأماكن و�ل�شو�رع و�لعناوين 
و�لوجوه و�الأ�شماء، لي�ض لدي بو�شلة غري �شروق �ل�شم�ض لتحديد �لِقبلة، 
وغروبها لنهاية �لنهار، يف ليايل �لري �أ�شمع حكايات �لفلحني بخيال 
�شارح، خيال �شبي متوحد، يرى ما ال ُيرى، وي�شمع ما ال ُيقال، �أخذتني 
حكاياتهم حول �لنار و�ل�شاي و�لذرة �مل�شوية، �مل�شروقة غالًبا من غيط 
�جلار �لذي ياأكل منها بنهٍم وت�شٍف، وهو ال يدري �أنه �شاحب �لنفحة، 
يحكون عن �جلنيات و�لن�شاء، �حلكايات �ملغلفة برقائق �شحٍر �شبابي، 
ال  بينهم،  �لقابع  �أنا هذ�  ل�شت  وروح هائمة،  متعط�ض  بخيال  �أ�شمعها 
هذ�  من  لي�شت  دنيا  يف  حملًقا  كنت  �شاكًنا،  ُيحرك  وال  �نتباًها  ُيلفت 
�لعامل، �أعي�ض عاملي �ملتخيل، و�إن كنت ال �أعي، كان عاملًا رحًبا تزينه 
خياالت �حلب �لطفويل، �لذي يخلق من ال �شيء كَل �شيء، يخلق جنة 
مو�شاة بحوريات، �أكرب مني غالًبا، يتخطفن �لطفل �ل�شغري، يتلهني به 
يف فرت�ت �لغد�ء، وهن يجمعن �لُلطع من �لقطن، لكنني كنت وحدي 
د�ئًما، مع نف�شي وح�شب، يف حو�ر د�خلي عميق ال حدود له وال قانون، 
حو�ر منفتح ود�ئم، �أن تكون مع نف�شك، يعني �أن تكون �أنَت ول�شت �أحًد� 
�آخر، �أن تكون فعًل، ول�شَت رد فعل، �أن تكون نف�شك دون �أي �عتبار�ت 
حادي،  دون  من  وحدك،  لكنك  �أحد،  على  تور  �أال  �شريطة  �أخرى، 
تاأخذ وقًتا حتى تعرف �لطريق �لتي عليك �أن ت�شلك، و�مل�شتقبل �لذي 

ينتظرك، لذلك لط�شُت كثرًي�، قبل �أن �أعرف �التاه �ل�شحيح.   

))) مجرى مايئ صغري يجري فيه املاء من الساقية إىل األرض. 
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مرة  ذ�ت  �ملغامر�ت،  دنيا  �إىل  قائدي  يكربين  �لذي  �أخي  كان 
�شافرنا بالقطار �إىل �لقاهرة، ركبنا �لديزل �لذي يجر �لقطار، ننزل 
قبعت  �الأتوبي�ض،  ركبنا  ومرة  يتحرك،  عندما  ونركب  حمطة  كل  يف 
وطبًعا  �شاقه،  من  �شددته  �أخي  �أردت  وعندما  �خللفية،  �لكنبة  تت 
مل تكن �شاق �أخي، فاأم�شكنا �لكم�شري، �أذكر �أنه ن�شحنا بعدم تكر�ر 
ذلك، �أخي كان يعي�ض �لو�قع، �أما �أنا فكنت �أعي�ض �خليال، ثمة فارٌق 
تبدو  ال  ذ�ته،  يعي�ض  �لطفل �حلامل، طفل  كنت  �حلياتني،  بني  �شا�شع 
عليه �أي �أمار�ت خا�شة، بل �أي مو�هب، فل�شت �بن �الأ�شتاذ �أو �الأبلة، 
طفل يتحكم فيه طبعه �خلجول، ال يرفع �إ�شبعه للإجابة عن �أي �شوؤ�ل، 
رغم �أنه يعرف، ال يتكلم �إال �إذ� �شكت �جلميع، وال يجيب �إال �إذ� �أخفق 

�جلميع، حدث ذلك مر�ت، و�شفق �جلميع.

عندما تكون طفًل خيالًيا، لن تتوق نف�شك �إىل �شيء، فقد حققت كل 
ما �أمتنى و�أكرث يف �خليال، ع�شُت عاملًا مثالًيا، لي�ض مرفًها لكنه باذٌخ 
�لو�قعي �مل�شجر،  �لعامل  �أر�قب  �لروح،  �أعي�ض يف عامل  كاأنني  روحًيا، 
�أحياًنا بحزن �أو �أ�شى، وكثرًي� بابت�شامة م�شفقة، عندما تر�قب �ل�شور 
�ملتحركة �ملت�شارعة �ملت�شارعة يف �آن، تر�قبهم يف �لطرقات و�لبنايات 
و�حلافلت، تر�قب �لدموع �مل�شفوحة و�لدماء، عندما ميتد بك �لعمُر 
ُت�ض �أنك قدمٌي، تكاد تكون �إلًها، لي�ض معبوًد� ولي�ض كلي �لقدرة، �إمنا 
وَتَفُهم  تتاأمل �لب�شر من فوق بحب كبري  ت�شبه �الإله يف �ت�شاع �لروؤية، 
�أكرب، ترى كل ذلك من فوق، ترى ه�شا�شة �حلياة، تتاأكد فعًل �أنك ل�شت 
من هذ� �لعامل، لكنك تغبط، هذه �ل�شور �ملتحركة، �لب�شر �لذين يفنون 
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فهم  �شر�ب،  �إىل  ي�شعون  �أنهم  لوال  �الإعجاب  ت�شتحق  بجدية  �أنف�شهم 
على �الأقل ال يعانون �لتوتر �لد�ئم �أو �لغليان حد �لفور�ن تت قناع من 
�حلبور �لذي يعانيه �لفنان، �ل�شعيد يف �لظاهر، غري �أنه عميق �لقلق، 
خا�شة �إذ� كان حمكوًما بقالب فوالذي، قليلون َمن ��شتطاعو� �لتوفيق، 
دون خ�شائر كثرية، بني ما ُتِكُن نفو�شهم من جنون وما يفر�شه �لو�قع 
ي�شتطيعو�  �الأكرثون مل  �له�شة،  �ملبدع  نف�شية  على  ق�شوة  من  �ل�شارم 
�لفن  بعفريت  م�شو�شني  وجوههم  على  فهامو�  �لتعاي�ض،  �أو  �لتوفيق 
�لذي ميزقهم من �لد�خل، نف�ض �ملبدع متمردة بطبعها، غري متكيفة، 
�لكل،  عن  غريبة  له،  وجود  ال  عامل  يف  تعي�ض  مثالية،  حزينة،  قلقة، 
غربة قاتلة لوال �النفتاح �للم�شروط على كل �لب�شر، و�ملرونة �ل�شحرية 
�لتي تبدو، يف كثرٍي من �الأحيان، بلهة �أو بتعبري مهذب، طيبة، نف�ض 
�ملبدع تتوق دوًما �إىل ما مل يحدث، فاإذ� حدث تتوق �إىل غريه، تطارد 
حلظة م�شتقبلية ُمتَخيلة، فهي ال ُت�ض �لو�قع �أبًد�، تغرق يف �ملع�شلت 
�لكربى، ومتاهات �لنف�ض، نف�ض �لب�شر جميًعا، ملاذ� هم ما هم عليه، 
وتعاي�ًشا،  تو�فًقا  �أكرث  َثّم  وِمن  و�نفتاًحا،  ت�شاحًما  �أكرث  تكون  وملاذ� ال 
وع�شرين  �أربًعا  عليه  تعمل  مل�شروعك،  ا  خُمَل�شً تعلك  �لروؤيا  هذه 
�لعام،  يف  �شهًر�  ع�شر  �ثني  �الأ�شبوع،  يف  �أيام  �شبعة  �ليوم،  يف  �شاعة 
ذلك منتهى �أملك، ال يجذبك �أي �شحر �آخر مهما كان، وال تنتظر �شيًئا 
من �أحد، تعي�ض الإبد�عك فح�شب، تلك �أنعم �لنعم، �لتفكري بالنعمة، 
منهٌج جيٌد، مريح جًد�، نابع من �إميان عميق باجلمال �خلارق للخالق 
ترى  �أنك  لدرجة  �ل�شعيف،  �ملخلوق  بكرمه على  ُيغدق  �لذي  �لعظيم، 
يف كل ذرة هو�ء نعمة، ويف كل نف�ض حكمة، هذه �لنظرة ُترك �لقلب 
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نحو �حلكمة �الإلهية، �لتي تختبئ تت كل حجر، الأن �الإن�شان �إذ� فكر 
بالنعمة، يفكر تلقائًيا باملنعم، فيعي�ض يف معيته، وتتحول �حلياُة، رغم 
ما فيها، �إىل حلظة مت�شلة من �لغبطة، �أو على �الأقل، حلظة �ن�شجام 
د�ئم، ونعمة �هلل ال ُت�شى، يكفي �أن ت�شحو من نومك لتجد نف�شك 
حًيا ب�شحة جيدة، �آمًنا بني �أهلك، بيدك كتاب وكوب �شاي و�شم�ض، ال 
�شيء �آخر، ال �شيء �أعظم من �لر�شا، ب�شرط �أال يقتحم حياتك �أحد، 
�أي يحول بينك وبني �أن تكون نف�شك، حياة متعة و�إن �فتقرت مادًيا، 
�أن تعي�ض لفنك طو�ل �لوقت، يحلق �خليال وتكتب كلمات تعرف م�شبًقا 

�أنها �شُتقر�أ، ي�شاركك فيها �إن�شان ما، �شديق و�إن مل تلتقه.

يوم  �أذكر  لكنها ال تخلو من طر�ئف،  ُمعبدة قط،  مل تكن �حلياة 
�أرتدي بدلة �لفرح �ل�شماوية، وربطة عنق م�شتعارة، مل  �لعر�ض، كنت 
�ألب�ض ر�بطة عنق مرة �أخرى حتى �الآن، جيبي �أنظف من �ل�شيني بعد 
غ�شيله، يف �لطريق �إىل �لكو�شة �لتي ُن�شبت على �شاحنة �شخمة بجو�ر 
مقام �شيدي �أبو عز�م، عزم �شديقي م�سطفى عزت عليَّ بفلو�ض، قلُت 

م�شتغرًبا:

�أعمل بها �إيه! −

بد�أت �لليلة �أف�شل ما يكون، جل�شنا يف �لكو�شة، غنى �سحتة ورق�ض 
�لنا�ض، �شعد �إيلَّ مهنًئا �ل�شديق �سامح حمرو�ش، �حت�شنني وو�شع يف 

جيب �جلاكت ع�شرة جنيهات، بعدما نزل مبا�شرة، قال �سحتة:

�إن �لعري�ش ُيحيي �لفرقة. −





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

�لع�شرة، وعدت نظيًفا كما كنت،  و�أعطيته �جلنيهات  فقمت فوًر� 
عانينا  �أ�شهل،  طريُقك  ي�شبح  �هلل  بحب  تظى  فعندما  �شّلم،  ربنا 
رزقنا  �هلل  لكّن  لها،  ح�شر  ال  بخيبات  ُمنينا  �الإخفاقات،  من  عمًر� 
ل �خليبات �إىل جناحات و�لهز�ئم �إىل �نت�شار�ت،  �لقدرة على �أن ُنحوِّ
و�لبلط  �لبناء  تقريًبا،  �شيء  كل  يف  عملُت  متو��شًل،  كفاًحا  ع�شنا 
ُلغوًيا  ومر�جًعا  و�لتدري�ض،  و�لنجارة،  و�لنقا�شة  و�لكهرباء  و�ل�شباكة 
يف �لقاهرة و�إبد�ع و�ملحيط �لثقايف و�الأهايل، وهيئتي �لكتاب وق�شور 
�لثقافة، و�لتلفزيون، و�أخرًي� عدُت فلًحا يف �خلم�شني، يزرع ويقلع، يف 
�ل�شابع من �أبريل هذ� �لعام، زرعت �لباذجنان و�ل�شطة، �لزر�عة مثل 
و�أنا  �أح�ُض  مثلما  �أزرع  و�أنا  ر�ئعة  ن�شوة  �أح�ُض  �إبد�ع،  كلتاهما  �لكتابة، 
�أكتب، عندما تقوم بتجربة ح�شية كاملة تفقد وعيك، تلك ن�شوة �خللق، 
�ل�شمال،  �إىل  �لهجرة  مو�شم  يف  �سعيد  م�سطفى  �شرية  �أقتفي  ورمبا 
�أحببتها،  �لتي  �ل�شمر�ء  �لوجوه  �إىل  �الأر�ض،  �إىل ح�شن  لكن هجرتنا 
تربيت  �لذين  �لفلحني  وجذوره،  �ل�شعب  هذ�  �أ�شل  �لفلحني  وجوه 

بينهم وَنهلُت من معينهم، �أخرًي� عدُت �إىل نف�شي. 

بعد عامني يف كلية �لزر�عة حُمواًل من كلية د�ر �لعلوم، حولت �إىل 
�الأول من  �نتهيت من �متحان �لرتم  �لعربية،  �للغة  �الآد�ب ق�شم  كلية 
�لعام �لثاين يف كلية �لزر�عة مب�شتهر، حاولت �لتحويل �أثناء �لدر��شة 
من  بتو�شية  بنها  فرع  �لزقازيق  جامعة  رئي�ض  �إىل  ذهبت  �أوفق،  ومل 
عز �لعرب فوؤ�د ع�شو جمل�ض �ل�شعب، قام �لرجل م�شكوًر� و�أخذ ورقة 
تليق برئي�ض جامعة،  الأنها ال  تارًكا ورقتي �ملطبقة  بي�شاء من مكتبه، 

كما قال، وكتب تو�شية، نظر رئي�ض �جلامعة يف �لورقة، وقال:
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يف  − نافع  م�ش  �سكلك  �آد�ب،  حتول  وعاوز  �لعلوم  د�ر  يف  كنت 
حاجة.

دخلُت  �لنبات،  مادة  �لعملي  �متحان  �إىل  ر�أ�ًشا  بنها  من  رجعت 
مرتبًكا، و�أنا �أُخرج �لفلو�ض للعمال وقعت مني بع�ض �جلنيهات �لورقية، 

قال �أحدهم:

�لفلو�ش بتطري من جيبه، باين فلو�سه كترية. −

خرجت من �المتحان �إىل دورة �ملياه خمرتًقا �أ�شدقائي ووجهي يف 
�الأر�ض؛ حتى ال يرو� دموعي، �أغلقت على نف�شي وجل�شُت �أبكي.

هو  يومها،  �شاب  معيد  من  بتو�شية  �لعملي  �متحان  يف  جنحُت 
�لثاين  �لرتم  وطلعت  �القت�شاد،  �أ�شتاذ  �جلو�د  عبد  �سامي  �لدكتور 
�الأ�شعار  �أقر�أ  كنت  فعندما  نهائًيا،  كان  �لتحويل  قر�ر  لكن  مبادتني، 
و�لق�ش�ض كان �أ�شدقائي �ل�شود�نيون، وكل �شود�ين �شاعر حتى يثبت 

�لعك�ض، يتعجبون، ويقولون: ماذ� يفعل �ساعر يف كلية �لزر�عة.

و�أنا  له،  ُخلق  ملا  مي�شٌر  كٌل  �إمنا  �شهل؛  و�آخر  علٌم �شعب  ثمَة  لي�ض 
رغم �أين فلح و�أحب �لفلحة فاإنني مل �أحب در��شتها، فل�شت موهوًبا 
يف �لزر�عة، لذ� مل �أكن �أفهم كثرًي� من �ملو�د، خا�شة ما يتعلق بت�شريح 
و�القت�شاد  �لف�شيولوجي  �أحببت  رمبا  �مليكرو�شكوب،  تت  �لنبات 
يوم �جلمعة 15 مايو 1987، 19  �أغرب ما حدث يل  و�لكيمياء، ومن 
رم�شان 1407، يف هذ� �ليوم �شعدُت �ملنرب �أول مرة، وخطبت بطلقة 
�لف�شيولوجي  �متحان  ودخلت  �لع�شر،  وم�شكلت  �ل�شباب  عن  ورعب 





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

�أفهم �أي �شيء من �ل�شر�ئح �حليو�نية تت �ملجهر، ومل  �لعملي، ومل 
�أن يغ�ض �الإمام، بعد نهاية �المتحان ت�شللت وحيًد�، هذه  يكن مقبواًل 
�أفكُر  �إىل ملعب كلية �لزر�عة، ورحت  �إىل �خللء،  عادتي حتى �الآن، 
�لقر�ر،  �أفلطونية، رتبت دماغي و�تخذت  ب�شوٍت عاٍل يف حماور�ت 
�إىل  �أذهب  �لثاين  �لرتم  طو�ل  وظللت  �الإطلق،  على  �أحًد�  �أخرب  مل 
�لكلية و�أعود خلف �ملهند�ض �لزر�عي �ملوهوب عبد �خلالق عبا�ش على 

در�جته، وال �أحد يعرف �لهّم �لثقيل �لذي �أحمله بني �شلوعي.

�أنني  �ملفاجاأة  وكانت  �لعربية  �للغة  ق�شم  �إىل  حولت  �لعام  بد�ية 
�لذي  �لعام  بتن�شيق  بنها،  فرع  �لزقازيق  جامعة  �الآد�ب  كلية  دخلت 
جنحت فيه يف �لثانوية، ودخلت عامل �الأدب بق�شة طريفة، فذ�ت يوم 
قر�أُت يف جملة �حلائط �أن هناك م�شابقة للق�شة �لق�شرية، تقدمت 
بق�شة لقاء، ون�شيت �الأمر فعًل، حتى دخلت �إىل �شئون �لطلبة ل�شيء 

ما، �شاألتني �ملوظفة عن ��شمي، فقالت:

�أنت فزُت باملركز �لثالث ولك �سهادة ��ستثمار. −

�خلم�شة  �جلنيهات  ذ�ت  �ال�شتثمار  �شهادة  �أخذت  جًد�،  فرحُت 
وقفت  قاتل،  برٍد  بدور  وكنت م�شاًبا  �لبحر،  �لبنك على  �إىل  وذهبت 
�شرف  حتى  �لطابور  ونّظم  �لفهلوية  �أحد  �خرتقه  طويل  طابور  يف 
�لبطاقة  �ملوظف  �شاكًنا حتى جاء دوري، طلب  فلو�شه وم�شى، ظللُت 
�ل�شخ�شية، مل تكن معي، �أعطيته كارنيه �لكلية، رف�ض ورجعت حافًيا، 
�لن�شر بف�شل  �لثالث، وتو�ىل  فاأنا فائز باملركز  لكْن �شعيٌد ب�شكل ما، 
�مل�شابقات  وتو�لت  �شنابل،  يف  ف�سل  و�سيد  �لعزب  ي�سري  �أ�شاتذتي 
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الأخرج ب�شهادة تقدير من �جلامعة �لتي قال رئي�شها، �لذي ال �أعرف 
��شمه، ورمبا هو َمن وقع �شهادة تفوقي، �إنني م�ض نافع يف حاجة.

�أكملت م�شو�ر �لكتابة، لكنني مل �أ�شتطع قط �النتظام يف �أي ندوة 
�أو جماعة �أدبية �أو غري �أدبية، كنت مرتبًطا مبوعد �لقطار، �أنتهي من 
حتى  و�أحلم  �لفلنكات  �أعد  �حلديد،  �ل�شكة  على  و�أمت�شى  �ملحا�شرة 
و�أعود  �لكلية  �إىل  �أذهب  كنت  ع�شرة ظهًر�،  �لثانية  �لقطار يف  موعد 
�شنو�ت  �شبع  مدى  على  ربنا،  و�شرت  �لقطار  ��شرت�ك  �شوى  معي  لي�ض 
�أ�شًل  �أعرف  مل  �لكافترييا،  تقع  �أين  �أعرف  مل  و�الآد�ب  �لزر�عة  يف 
و�ملكتبة  �ملحا�شر�ت  مثلث  يف  �جلامعية  حياتي  خل�شُت  بوجودها، 
�أعرف ملاذ�، و�شرعُت �ال�شرت�ك  �أخذتني �لثقة، ال  و�لعمل، ذ�ت مرة 
يف وجه �لكم�شري، كان �ال�شرت�ك منتهًيا، ومل �أنتبه لذلك، وعينك ما 

ت�شوف �إال �لنور، �لكم�شري فّرَج علّي �أمة ال �إله �إال �هلل.

منظم  �إن�شان  و�أنت  �لعلوم  د�ر  من  حولُت  ملاذ�  �لبدهُي:  �ل�شوؤ�ل 
و�شارم، تعرف ماذ� تريد بدقة؟

�الإجابة ب�شيطة جًد� يجيب عنها �لبيت �مل�شهور، �إذ� كنت ذ� ر�أي فكن 
ذ� عزمية فاإن ف�ساد �لر�أي �أن ترتدد�، بب�شاطة �إذ� دخلت �لعاطفة يف 
�شيء �أف�شدته ولهذ� ق�شة، مل يكن لنا �أحٌد يوجهنا يف �ملرحلة �لثانوية 
فكنت �ملوجَه يل والأ�شدقائي، قررت �أن �أدخل علمي علوم الت�شاع رقعة 
من  باملئة،  و�شبعون  و�حد  �لثانوية  يف  جمموعي  �أن  وقدرت  �الختيار، 
�لعلوم  د�ر  ��شمها  كلية  توجد  �أنه  عرفت  خ�شو�شي،  در�ٍض  �أي  دون 
فتقدمت لها، مل �أعرف قبل ذلك بوجود كليات �ل�شيا�شة و�القت�شاد، 
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�الأل�شن، �الإعلم �أو غريها، قدمت �أور�قي �إىل د�ر �لعلوم، وقررت �أن 
�أ�شكن �ملدينة �جلامعية، ويكون وقتي موزًعا بني �ملحا�شر�ت و�ملكتبة، 
هذ� ما حدث فيما بعد يف كلية �الآد�ب، ذهبت �إىل د�ر �لعلوم و�أخذت 
�لكلية، لكن  �إىل  �إال تقدميه  يبق  �ملدينة �جلامعية وجهزته ومل  �أور�ق 
كامًل يف  �أ�شبوًعا  �هلل ظلت  رحمها  �ملجيد حو��ش  عبد  ح�سنية  �أمي 
حزن عميق، ت�شع يدها على خدها، قالت يل �أخو�تي �لبنات فيما بعد 
�أنها حملت هّم �مل�شاريف، مع �أنني كنت �أ�شرف على نف�شي منذ وعيت 
�أنني  �أذكر  �لدر��شة، ال  �ل�شيف الأ�شرف على  �أ�شتغل يف  �لدنيا،  على 

مددت يدي لها �أو لغريها.

عادل  عمي  �بن  معي  كان  �جلامعية،  �ملدينة  �إىل  �أور�قي  حملت 
د�ر  حرم  يف  فلو�ض،  معي  ولي�ض  ح�سن،  حممد  خالته  و�بن  حامد، 

�لعلوم وجدت طابوًر� طويًل؛ �شاألُت؟ قالت �إحدى �لعاملت: 

طابور حتويل. −

و�أ�شافت با�شتنكار: 

يا بني حد يحول من د�ر �لعلوم. −

تويل  طلب  وقدمت  فورية،  �شوًر�  وت�شورت  عادل،  من  ��شتلفت 
�إىل كلية �لزر�عة �لتي يف قرية م�شتهر �لتابعة ملركز طوخ �لتي كانت 
عادل �شديق عمر، كنا نذ�كر مًعا  لـمحمد علي با�شا،  �أ�شا�ًشا ق�شًر� 
على ملبة �جلاز وناأكل �لعي�ض �ملدهون باجلنب، نت�شارك �الألو�ن �ل�شمعية 
�لثاين  بال�شف  �لدين  كتاب  يف  �ل�شلة  تعلمنا  �لر�شم،  ح�شة  يف 
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�البتد�ئي، ينادي �أحدنا �الآخر ونذهب �إىل جامع �لعمري يف كل �شلة، 
بداًل  �الأخري  �لت�شهد  ويف  �مل�شجد،  �إمام  عليوة  �ل�شيخ  �شها  مرة  ذ�ت 
من �ل�شلم عليكم قال �هلل �أكرب و�شجد �شجدة �ل�شهو، قمنا عادل و�أنا 
و�قفني و�مل�شجد كله �شاجد، تلفتنا مييًنا وي�شاًر� وخرجنا من �مل�شجد 
تعلمنا  جنري ونحن ن�شحك، وذ�ت مرة �شنعنا مربى �جلو�فة، كما 
�لبائع  فاأعطانا  �شبغة  ن�شرتي  وذهبنا  �ملنزيل،  �لتدبري  ح�شة  من 
�أكلناها، كنا نتحدث من  �شبغة جزم، كانت حمر�ء فاقعة جًد� لكننا 
�لبيتني �ملتقابلني عن طريق تربة فيزيائية تعلمناها يف ح�شة �لعلوم، 

عرب كوزين من �ل�شفيح  ي�شل بينهما فتلة دوبارة، �أقول:

�سامعني؟   −

فريد: 

�سمعك ب�ش م�ش من �لكوز.    −

ق�شيدة  ورمبا  و�لتفعيلة  و�حلر  �لعمودي  �ل�شعر  من  كثرًي�  كتبُت، 
�لنرث، دون وعي طبًعا بهذ� �لت�شنيف، و�خلو�طر و�ملقاالت �حلما�شية 
و�لق�ش�ض �لق�شرية، تخل�شُت من هذه �لكتابات، �إال قليًل، يف طق�ض 
�حتفايل غريب، حيث �شمعت نقًد� ما، فقمُت على �إثره باإحر�ق كر��ض 
�أ�شيان، قلُت لنف�شي يومها  �لكتابة، ورقة ورقة بن�شوى غام�شة وحزن 
�إن كنت موهوًبا ف�شاأكتب �أف�شل، و�إن مل �أكن فقد �نتهى كل �شيء، ذلك 
ا، �أكتُب  مذهبي حتى �ليوم، و�إن مل يكن �شو�ًبا كله، وحتى �ليوم �أي�شً
بروح �ل�شعر، دون �أي طقو�ض معينة، �شوى وحي �للحظة مبا يعتمل يف 
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�لقلب من معاناة �أو فرح، تتنزل �لكلمة يف �أي وقت ليًل ونهاًر�، يف �أي 
و�لكتب،  �الأور�ق  وكل  �الأقلم  بكل  �شغٌف  لدّي  قلم،  باأي  �أكتب  مكان، 
�شكاير  �ل�شجائر،  ورق  على  كتبُت  �أحب،  ملن  �أهديها  و�مل�شاحف 
مكتوب  كر��شة  يف  كتبت  �لورقية،  �ملناديل  �لكتب،  �أغلفة  �الأ�شمنت، 
�أكتب  �جلي�ض،  �أثناء  �شيناء  ليل  يف  مظلمة  خيمة  تت  �شابًقا،  فيها 
�لنافذة،  �أتاأمل، من  �الأتوبي�ض،  ر�كًبا  �لعمل  �إىل  �ليومية  �أثناء رحلتي 
�أتاأمل  �لوجوه،  كل  �أع�شق  �لطيبة،  �لوديعة،  �ملتعبة،  �ل�شاهية،  �لوجوَه 
�أطفال  �لهموم،  يغ�شلن  ن�شاء  و�خُل�شرة،  باجَلمال  �ملزروعة  �لرتعة 
فك  يف  �أتعرث  �خلط،  يف  �مل�شكلة  �ل�شر�رة،  تبد�أ  �لرتعة،  يف  ي�شبحون 
قبل  �لرحلة  تنتهي  رمبا  �الأتوبي�ض،  رجرجة  ب�شبب  خطي  طل�شم 
�حلياة،  �شكل  �ختلف  �الآن  �لنيل،  على  ركًنا  فاأنتحي  �لكتابة  �نتهاء 
وجه  �خلر�شانية  �خلو�زيق  �شوهت  �خل�شرُة،  �ختفت  �لرتعة،  ُردمت 
غدت  �الأتوبي�ض،  يف  �لكتابة  وقَت  �خلا�شة  �ل�شيارُة  و�أخذْت  �حلياة، 
يف  تي�شر،  كيفما  �أكتب  روح،  دون  من  لكن  �أ�شهل  ورمبا  �أ�شرع  �حلياة 
�لعمل، �أو، يف �لبيت، دون خ�شو�شية ُتذكر، متخًذ� من �الأخبار نافذة 
على �لعامل، ومن �لوثائقيات نافذة على �لتاريخ، ومن �ملو�شيقى نافذة 
على �لروح، �أهرب باملو�شيقى و�لوثائقيات من �شو�ء�ت �لعامل، �لعامل 
على  تنزلت  �لتي  �ملنجمات  �أُمللم  �لفجر،  حتى  �شاهًر�  �أظل  ُيطاق،  ال 
�لورق، �أكتبها على �للب يف مو�شعها من �لن�ض �لذي �أكتبه مر�ت ال 
ُت�شى، يحدث ما ميكن �أن ُي�شمى ور�شة كتابة، حلقات نقا�شية كثرية 
بالقر�ءة،  ي�شرفني  من  وكل  و�ل�شعر�ء  �لنقاد  من  �الأ�شدقاء  ِعماُدها 
�أتفاعل مع  ر�أيهم ب�شر�حة،  يقولون  ُورد،  �أو  �لعمل خمطوًطا  يقر�أون 
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هذه �لقر�ء�ت مثل تلميذ يحاول �أن يكون جنيًبا، ومع ذلك ال ينجح، �أو 
ال ينجح بالقدر �لذي يتمنى، فكل عمل جديد يبد�أ من �لعدم، كاأنني 
توتر  نف�شه،  �لتوتر  نف�شه،  �لقلق  نف�شها،  �لهو�ج�ض  �شيًئا،  تعلمت  ما 
�لتلميذ ليلة �المتحان، �أظل متهيًبا حتى �أنزلق بنعومة �إىل عمق �لبحر، 
عندما  �لو�شول،  ل�شلمة  مطمئن  و�أنا  �الأعماق  �إىل  مبحبة  فاأغو�ض 
�أ�شل �إىل درجة �الفتتان؛ �أ�شوب �شهامي يف كل �الأنحاء و�ثًقا بالن�شر، 
�أحفر باجتهاد و�شرب، باإزميل ومازرة، �إذ� كنَت �شارًد� منفتًحا فلي�ض 
م�شتحيًل عليك فعل �أي �شيء، ثمة �أ�شياء يظن �الإن�شان �أنها م�شتحيلة، 
�أ�شل  حتى  �أنا�شل  �لد�خلي،  لنب�شي  جيًد�  �أُن�شُت  �شحيح،  غري  هذ� 
و�لبحث  �لدر��شة  �شنو�ت من  وردم،  دوؤوب، فحت  �الأف�شل، عمل  �إىل 
و�حلو�ر و�ال�شتماع �إىل �لنا�ض، و�لقر�ء�ت �ملتعمقة، و�شواًل �إىل مرحلة 
�لنقد �لذ�تي، �إعمال �لعقل و�لتمكني و�لتلوين، عندما ي�شتغرقك عمل 
�أكرث من �شبع �شنو�ت فل بّد �أن يكون عمًل ر�ئًعا، حتى لو بح�شبانك 
مكافاأة  هو  �الأخرية،  مر�حله  يف  خا�شًة  بالعمل  �لفتنة  �إح�شا�ض  �أنت، 
�ل�شباق،  نهاية  ينالها �حِل�شان يف  �لتي  �ل�شكر  لنف�شه، قطعة  �لكاتب 
تفقد  �شعور طاٍغ  تعي�ض حلظة حب خارقة،  مثلما  �لفائقة،  �للذة  تلك 
فيه ذ�تك، هذه �لن�شوى �لروحية �خلال�شة هي ما تعل �لكاتب ُيعطي 
�أق�شى ما ي�شتطيع، ال �أترك �لعمل حتى يدخل �ملطبعة، وي�شبح »َكلك«، 
�أٍم  مثل  �أ�شتقبله  �إال مطبوًعا  �إليه  �أعود  ال  ُكرًها ال طوًعا،  يدي  فاأكف 
ت�شتقبل طفلها �الأول، ود�ئًما �الأول، بفرح عظيم �أو مثل طفل يح�شل 
على �أول لعبة يف حياته؛ و�أقدمه �إىل �لقارئ �لكرمي، �أحاول �أن �أورطه 
معي، فهو �ل�شريك �الأ�شا�ض يف عملية �الإبد�ع، �ل�شديق �ل�شدوق �لذي 
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�أتدث �إليه، ر�جًيا �أن يتحملني ب�شرب وُنبل، وبر�عة �لكاتب �أن يجعل 
�لقارئ ي�شدق ما يقر�أ، ي�شدق �أن ما يقر�أ حقيقة، مهما كانت خيااًل، 
�أن يعي�ض �حلدث ويجد نف�شه فيه م�شارًكا يف خلقه، ذلك لن يحدث �إال 
�إذ� �شّدقُت �أنا نف�شي، وكنُت مفتوًنا مبا �أكتب، فلن يكون �لكتاُب كتاًبا 
بغري قارئ/ة، ولي�ض �أجمل من �إح�شا�ض �لكاتب باأنه مقروء، تلك، يف 
هو،  ال  كتُبه،  وتكون  مقروًء�  يكون  �أن  كاتب،  الأي  �أمنية  �أعظم  ر�أيي، 
م�شهورًة، �لكتاُب ُيولد مع كل قر�ءة، �أقدم �لكتاَب بتو��شٍع جم، فطوبى 
مَلن ذلْت نف�ُشُه، وطاَب ك�شُبه، وح�ُشنْت �شريرُته، وَكُرمْت علنيُته وعزَل 
ه، فكل �إن�شان يف�شلني يف �شيء و�حد على �الأقل، وعلّي  عن �لنا�ض �شَرّ
�أن �أتعلم من �جلميع، بطريقٍة ما، كلنا ُكّتاٌب، كلنا مت�شاوون يف �لعقل 
بني  و�الأديب،  �لعامل  بني  �لنوع،  يف  ال  �لدرجة  يف  �لفرق  �لبيولوجي، 
العب �لكرة والعب �لرند، كلنا نفكر، نتحرك، نحلم، �لفرق �جلوهري، 
هو �أن �لكاتب �أو �ل�شاعر، �أو، َمن ميتلك موهبة ما، �أنه �شار و�شيًطا، 
يكمن  �كت�شاًفا، هنا  �أو  لوحة،  �أو  �أو ق�شة،  ما، ق�شيدة  تنزيًل  يتلقى 
�الختلف، حلظة �لتلقي هذه، يكون �ملتلقي �إن�شاًنا خمتلًفا، يكون نبًيا، 
يتلقى �لوحي ويبلغه �إىل �لنا�ض، تلك �أمانة �لتبليغ، �أما ما �شوى ذلك، 
فهو �إن�شان عادي جًد�، و�حد من �لنا�ض، هذ� يف�شر مع�شلة نو�جهها 

كثرًي�، �شوؤ�ل مزمن:

هل �لإن�سان �جلميل ُيبدع فًنا جمياًل؟ −

جزًء�  تمل  �إجابة  وكل  �لتفاعلت،  بعدد  �الإجابات  تتعدد  �شوف 
من �حلقيقة، الأن �لب�شر يتعددون بتعدد �لب�شمات �لتي ال يت�شابه فيها 
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�ثنان، ورمبا تلك مع�شلة �لنف�ض �لكربى، حيث ال قاعدة ت�شلح للجميع، 
�إذن علّي �أن �أكتب و�شوف �أظل حتى �ملوت �لثاين، الأنني تعر�شت لنوبة 
موت �أوىل، �أ�شرفت على طلوع �لروح، لكنني �شحكت على �ملوت، وعدُت 
�أكرث ن�شاًطا وحًبا للحياة، �حلياة لذيذة فريدة نادرة، ال يقدرها �إال من 

فقدها، �حلياة جائزة كربى.      

�لكاتب مثل �لنحلة متت�ض �لرحيق وت�شنع �ل�شهد، �ملهم �أن يكون 
�أكتب  ال  �لنهاية  لكنني يف  وتتقنه،  ما تتاج  تتعلم  �أن  �الإر�دة،  لديك 
�أوجْد، فاأنا  �إذ� مل  �أن �لعامل �شيختلف كثرًي�  �أعتقد  ا مقد�ًشا، وال  ن�شً
ولدُت  الأنني  فح�شب  �أكتب  �لكبار،  باملُعلمني  مقارنًة  ُيذكر  �شيًئا  ل�شت 
�لكتابة  �شوى  �شيًئا  �أبغي  وال  �أكتب،  �أال  �أ�شتطيع  ال  الأنني  �أو،  كاتًبا، 
نف�شها، �لكتابة هي �جلائزة �لتي �أح�شل عليها د�ئًما، �أن متنح نف�شك 
�أن تكون حًر�،  كلًيا لعملك، تلك �ل�شعادة �لق�شوى، �لبهجة �لعظمى، 
تيار  ال  وال جماعة،  ال حزب  �أحد،  على  ل�شَت حم�شوًبا  حرية مطلقة، 
وعقل  مفتوح  قلب  �إمنا  كان،  �أًيا  نقدي،  �تاه  حتى  �أو  حمدد،  فكري 
منفتح على كل �لتيار�ت و�الأفكار و�الأديان، �ملق�شد �الأهم، �مل�شلحة، 
�لنا�ض  �أحق  فهو  وجدها  �أنى  �لكاتب  �شالة  �حلكمة  �لعباد،  م�شلحة 
بها، و�لتز�مي �الأوحد هو �لبحث عن �حلقيقة و�إعلنها و�لدفاع عنها، 
وباخلطاأ،  بال�شو�ب  و�قتناعاتك  لفنك  �إخل�شك  �الأوحد،  ومعياري 
متجرًد� من �أي منافع خا�شة، هذ� �الإخل�ض يوفر لك �لوقت، يجعلك 
على �لهام�ض، وهذ� �أف�شل، الأن حياة �لهام�ض هي �حلياة، بعيًد� عن 
�ل�شخب، رمبا ال تنال مبا ُيتوهم �أنه �الأهم، �جلو�ئز �أو �ل�شهرة، لكنك 
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قطًعا تنال ما هو �أعظم، قارئك �خلا�ض �لذي ُيقدرك ويبحث عنك، 
ورمبا يكتب عن كتبك وهو ال يعرفك �شخ�شًيا، كما كتب �الأ�شتاذ علي 

�سوك و �الأ�شتاذ فتحي �سالمة عن له معقبات. 

وفور  �لنوم  قبل  مر�ت،  مطبوًعا،  �لعمل  �أقر�أ  قبًل،  كنت، 
�ال�شتيقاظ، كاأنه ورد �شويف، �ليوم ال، رمبا �أقر�أ جزًء� منه، ال �أ�شتطيع 
هيا  لنف�شي،  فاأقول  يعرب عني،  ال  �أ�شبح  بب�شاطة  الأنه  كامًل،  قر�ءته 
�إىل عمل �آخر، �إىل حياة �أخرى هي ُب�شع مني يف كل �الأحو�ل، فما �أنا 
�إال حاٍك، ما �أجمل �حلكايات يف زمٍن مل يبق للإن�شان �شوى �حلكايات، 
لي�ض ذلك وليد �للحظة �إمنا تاريخ �الإن�شانية كله من لدن �آدم، ما هو 
�إال حكاية و�حدة طويلة، تنتقل من جيل �إىل جيل عرب حليب �الأمهات، 
ي�شهد تاريخ �مل�شري باأنه تفوق يف �شرد �حلكايات، رمبا الأنه ال ميتلك 
مهار�ت �أخرى، و�إن زعم غري ذلك، حكامه مل يرتكو� له �إال فر�غات 
�أنف�شهم  �حلكام  هوؤالء  فاإن  ذلك  ورغم  عليها،  يعي�ض  �خليال،  من 
�ل�شابق،  �لفرعون  ميحو  فرعون  كل  هو�هم،  على  �حلكايات  ي�شكلون 
حكاية  �لع�شق،  �حلب،  �لدين،  حكاية  جديد،  من  �حلكاية  ليبد�أ 
�لعمى، وعبد حاكمه  �إىل درجة  نف�شه  �لتاريخ، وهكذ� ع�شق �مل�شري 
حد �ملوت، و�شارت �لبلد �إىل حيث ال يعلم �إال رب �لعباد، عرب حكايات 
�ل�شحكات،  رنني  رغم  �ملجهول  و�لفقر، حكاية �خلوف، خوف  �لقهر 
�أ�شعر  �أحكي ما  �أ�شتمتع باحلكاية،  �أحكي الأنني  �الأجوف،  �لطبل  رنني 
و�لقيود  �لتوقعات  �أق�شى حد، من كل  �إىل  �أّن علّي حكايته، متحرًر�، 
ي�شج  عامل  يف  �شيء،  كل  يف  �ملثايل  عن  �لبحث  يف  �أنغم�ض  و�لرقباء، 
بال�شرور غري �ملرَُبرة و�مللذ�ت �لز�ئلة، عامل يخنق �لروح، يجثم كالَهمِّ 
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على �لقلب، ل�شنا مثاليني ولي�ض �لعامل مثالًيا، لكننا نحاول �أن جنعله 
مثالًيا، مبا منتلك طاقة خر�فية، هي �لقدرة على �حلب، �حلب، يذلل 
كل �ملخاطر، ويغفر كل �خلطايا، ومينحنا �لقوة لنبد�أ من جديد د�ئًما، 
يجعلنا نحتفظ بقدرتنا على �ل�شحك، ن�شحك حتى على �ملوت، نتذوق 
�أنه وهٌب ال ك�شب، فاإنا نعمل ما  �جلوهر �لفرد، �لع�شق �ملتفرد، رغم 
علينا، ونكون على يقني مبا لي�ض يف �أيدينا؛ الأنه يف يد �هلل، ولنتعرف 
ز�د  �حلب  منتهاه،  َبدءه،  ماهيته،  �حلب،  عن  �ملوؤرق  �ل�شوؤ�ل  �إجابة 
�ملبدعني، لواله ما خفق قلٌب، وال ترك ل�شان، لكن حب �ملبدعني �شيء 
�آخر، يبد�أ مثل كل �لكائنات �جنذ�ًبا وينتهي توحًد� باجلمال �ملطلق، 
ُي�شبح �شفاًفا، روًحا ال تعني له �ل�شور �شيًئا؛ الأنه ينظر يف �لروح �لكلية 
يفني  َمن  �إىل  باحلاجة  ي�شعر  يرتوي،  فل  �ملطلق،  �جلمال  هي  �لتي 
فيه عن ذ�ته، فل يجد �إال �لذ�ت �لعليا، هذ� ما عرب عنه �ل�شوفيون 
�شر  وهو  �شرهم  فلقو�  �لعامة؛  �أفهام  ت�شعها  مل  وعبار�ت  مبو�قف 
ظاهر، لكنه خرٌي باطن، هو ما يتمنونه من �أعماقهم؛ الأنهم يتحررون 
بفناء �جل�شد، ويخلدون يف عامل �لروح، عندما ُيحب �أحُدنا فاإنه يخلع 
على حمبوبه جماله �لد�خلي، �أحلمه �لفاتنة �لتي ولد بها، �ملحبوب 
ِمْن َخلق �ملحب، من خياله، �ملحظوظون فح�شب، َمْن ي�شادفون هذ� 
�ملحبوب، �لن�شف �ملكمل، �لذي يعي�ض د�خلهم، �الأعظم �أن يكون حًبا 
حقيقًيا، رمبا تلقاه مرة و�حدة يف حياتك، �إن كنت حمظوًظا، كثريون 
�لتعا�شة  بحًثا عنه، وال يجدونه، متاأرجحني بني  كله  يعي�شون عمرهم 
�إىل  مي�شون  نهائي،  ال  طيف  درجات  فوق  ر�ق�شني  �ل�شعادة،  ووهم 
مظاهره،  كل  يفعلون  رحيقه،  من  ر�شفة  يتذوقو�  �أن  دون  من  �لعدم، 
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وال  جوهره،  عن  يكونون  ما  �أبعد  لكنهم  عا�شوه،  �أنهم  يظنون  رمبا 
يفيقون �إال عند �ملوت، ويت�شاءلون، �إن ت�شاءلو�، عن معنى وجودهم �أو 
لل�شوؤ�ل  معنى  ال  �حللقوم،  �لروح  تبلغ  حني  حلظتها،  حياتهم،  مغزى 
وال جدوى، فقد �نق�شى كل �شيء، هذ� يف�شر ق�ش�ض �حلب �خلالدة، 
خالدة الأنها مل تكتمل، �أو، الأنها �نتهت نهايات ماأ�شاوية، �حلب �خلالد 

ال ينتهي �أبًد�، وال باملوت. 

�لن�شاء،  مع  قط  �أخفق  مل  بريئة،  ق�ش�ض  �إىل  �حلب  �أخذين 
لكنني كنت �أبكي، حتى بعدما كربت، مل �أتخل�ض من �خلجل و�لبكاء 
�أنا، وعندما  و�ل�شجن، عرفت حًبا خجواًل من طرف و�حد، غالًبا هو 
�الأمر  كله،  �الأمر  مللُت  �أكون  �ملحبوب،  �لطرف  و�أ�شري  �لدفة  تتحول 
�أول عينني  �أن�شى ما حييت  لي�ض بهذه �لب�شاطة �لتي يبدو عليها، فلن 
�ل�شماء  ُزرقة  يف  كانتا  كله،  و�جلمال  كله  �ل�شفاء  كانتا  �أحببتهما، 
و�ت�شاع �لبحر و�شقاوة �لن�شيم، كانتا لفتاة تمع �لقطن مل يبق منها 
�إال عينان حمفورتان يف قلبي، فلحة لها وجه �شاعق، تنظر بعينيها 

�حلائرتني �إىل �لفر�غ فتزد�د توهًجا.

كنا نلعب مًعا، �ل�شبيان و�لبنات، على حرف �لرتعة، ناأكل �لتوت 
�حلجازي، كنت �أطلع �ل�شجرة و�أهّز و�أغني، تفرح وتقول:

�نت بتجيب �لكالم د� منني. −

فاأطرب و�أغني �أكرث، لكنني مل �أجروؤ قط على �أكرث من �لغناء وهّز 
وق�ش�شي،  �أ�شعاري  قر�أت  �لثانوية،  �ملرحلة  �إىل  و�شلنا  حني  �لتوتة، 
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وتنباأت مب�شتقبلي من دون �أن تعرف، هذه كلماتها، »ب�سر�حة �سديدة 
لي�ش فيها �أي جماملة، �لكلمات �لتي قر�أتها كلها، تك�سف �ل�ستار عن 
�ساعر عظيم ويب�سر بكاتب �أعظم، كله �إح�سا�ش، يتمتع بح�ٍش مرهف 
و�أ�سلوب �سل�ش ُمَعرِب، لذ� �أتنى له �لتوفيق من �هلل عّز وجّل، ولقد 
�سعدُت كثرًي� مبعرفتي �أن ق�سة لقاء، وهي ق�سة �أكرث من ر�ئعة، قد 

فازت يف م�سابقة �لكلية لتكون �أول دفعة لك نحو �لتقدم«.

لها  �أكتب  �أن  كثرًي�  فكرت  �حل�شن،  فاألها  من  حظ  يل  يكون  رمبا 
وجدت  بعام،  ت�شبقني  كانت  كتبها،  �أخذت  وعندما  �أجروؤ،  مل  لكنني 
كالعادة  لكنني  حلليم،  �أغنية  �لعربي،  لكتاب  �لد�خلي  �لغلف  على 
جبنت وظل �حلب طي �لكتمان، للأ�شف مل يبق منها يف ذ�كرتي �شوى 
عينني بلون �لع�شل و�شعر �أ�شقر هفهاف مثل �شنابل قمح ذهبية وغمازة 
ُح�شن، �أخفت جمالها تت نقاب وملحفة. �أحب �أن �أقول لها: �سدقت 

نبوءتك �أيتها �لنبية.

�لكلمة  له  كان  �خلجل  غلب،  �لطبع  لكن  كثرًي�  ذلك  حدث 
�حلا�شمة يف نهاية �ملطاف، �أجمل ما يف �الأمر طابع �لرب�ءة �مل�شيطر 
على هذه �لعلقات �لتي مل تكن عابرة، طابع �لروحية فلم يحدث قط 
�لكلم  �أحاول  فعندما  �لفعل،  عن  ف�شًل  م�شني  كلم  يف  تورطُت  �أن 
ين�شف ريقي ويحمر وجهي و�أن�شى �لكلم �لذي ظللت �أحفظه طويًل، 
�إحدى  وعاك�شُت  �لكبار،  �أقلد  كنت  باالأحرى،  �أو  تر�أت  يتيمة،  مرة 
�لبنات، تقم�شت �شخ�شية عبد �لفتاح �لق�سري يف عبارته �ل�شهرية، 
ما  �أعرف  ال  �لنيحة،  �لق�شطة  بر�ميل  يا  �ل�شيحة،  �لزبدة  �شفايح  يا 
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تعني كلمة �لنيحة، مل �أمت �لعبارة �الأوىل حتى فوجئت باأم �لبنت وهي 
فو�شعت  يو�سف وهبي،  ر�أي  على  با�شا  �شلطح  بنت  بالبلدي  تطرطن 
بيني  �شاعتها حد �هلل  بع�شي وفريرة، ومن  و�أخذت  �أ�شناين  ذيلي يف 

وبني �ملعاك�شات.

ذ�ت يوم كتبت ر�شالة من ع�شر �شفحات �إىل �أ�شتاذة �لنبات يف كلية 
�لزر�عة، و�أهديتها م�شحًفا، وم�شى �لفتى �خلجول �إىل كلية �الآد�ب، 
بعد �شنو�ت �لتقيتها على نا�شية �حلياة، كانت متوهجة كعادتها، بنف�ض 
�إمنا  �ل�شورة  �أحب  مل  �أنني  ذلك  توهًجا،  ز�دت  بل  �لقدمي،  �شعاعها 
تت  يتوهج  �لذهب  �لزمن،  مبرور  توهًجا  تزد�د  �لتي  �لروح  �أحببت 
جعلني  خا�ض  �جنذ�ب  �أنه  عرفت  حب،  �أنه  حينها  �أعرف  مل  �لنار، 
مغموًر� باحلياء �أثناء �لدر�ض فل �أ�شتطيع �لنظر يف عينيها، كان لقاًء 
عابًر� دون كلم، نظر�ت فح�شب تقع يف منطقة �لو�شن، �شاألت نف�شي 
هل تذكرين، عيناها تقول، لكنني مل �أجد د�فًعا الأكلمها، حدث ذلك 
�ملغارة مغلقة،  باأن ترتك  �شاحر  �إح�شا�ض  ياأخذك  �أخريات،  كثرًي� مع 
نحافظ على �لوهم �جلميل �لذي خلقناه ذ�ت يوم الأننا نحتاجه، نلتقي 
حًبا ما�شًيا ونت�شاءل ماذ� كنا نحب يف هذه �ملر�أة، نعرف ن�شاء كثري�ت 
ُكنَّ جميلت، لكنهن �أ�شبحن على غري ما كّن، فقدن كثرًي� من �ألقهن، 
تتغري،  �ل�شور  �أن  ذلك  �لزمن،  خروم  من  جمالهن  ت�شرب  بب�شاطة 
ُتن�شى،  فل  �لروح  و�فقت  �لتي  �لروح  �أما  �ل�شورة،  يخ�ض  و�ل�شوؤ�ل 
نبحث عنها يف كل �ل�شور، حتى نلقاها، �أو نظن �أننا نلقاها، فاإذ� هي 
�لقلب من زهرة  �لبحث وينتقل  �لروح، وهكذ� يطول  �أخرى غري  روح 
�إىل زهرة، يبحث عن �ملر�أة �لتي بد�خله، �مر�أة لي�شت من حلم ودم، 
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ا يعي�ض د�خلها رجل،  �مر�أة من خيال تعي�ض د�خل �لرجل، �ملر�أة �أي�شً
قوًيا  و�حًد�  كياًنا  �الإن�شان  كان  �لكمال،  نحو  ي�شعيان  و�ملر�أة  �لرجل 
ف�شله  �الأوليمب،  �آلهة  كبري  زيو�ض  فقرر  للآلهة،  تهديًد�  ميثل  ذكًيا، 
�الآخر؛  ن�شفه  عن  ن�شف  كل  يبحث  �حلني  ذ�ك  ومنذ  ن�شفني،  �إىل 
ي�شكن  ماأوى  يجد  ال  �لقلب،  �لروح، حزين  �الكتمال، غريب  رغبة يف 
�لذي  �ل�شوق  �أن  يعلم  �أو، رمبا  يعلم،  ال  �ل�شوق و�حلنني،  �إليه، ميزقه 
�لذي  �ل�شوق  �أن  يعلم  �أو جاه،  �شلطان  �أو  �مر�أة  ي�شفيه حب  لن  يبغيه 
يعذب روحه لن ي�شفيه خملوق، ال يعلم �أي حجاب على قلبه، ي�شلي وال 
ي�شلي، يركع وي�شجد، �شورة تتحرك، �لقلب ال ي�شلي، �لروح ال ت�شلي، 
�لقلب، يبحث  يفعل ك�شري  �لروح �شحر�ء، ماذ�  �لقلب جفاء، ويف  يف 
�لقلب  به يف �جلحيم، جحيم  و�ألقي  ُطرد من جنة،  بعدما  ماأوى  عن 
�لتائه �لذي ال ي�شتقر على حال، يت�شاءل �إىل متى، يعرف �ل�شاعر �أنه 
لن يجد �شالته، يظل حائًر� ين�شد �ل�شعر، ُيخرج �أجمل ما فيه، ين�شد 
�أ�شعاًر� تهدهد �لروح، روح �ل�شاعر �لقلقة �أبًد�، ولوال �ل�شعر النفجرت، 
ينتقل من ع�شق �الأ�شكال �إىل ع�شق �الأرو�ح، �إىل ع�شق �جلمال �ملطلق 
�الأزيل، ي�شمت �لقلب مناجًيا �لذ�ت �لكلية، يعرف �أن روحه لي�شت من 
�لتي  �إنه �حلقيقة  �إىل �هلل،  فيتجه  �آخر،  �لعامل، روحه من عامل  هذ� 
�أحو�ل، نخو�شها ب�شرب،  ننتهي عرب  و�إليها  �أن نعرف،  بها دون  بد�أنا 
حتى نرى �حلق يف كل �شيء، ونفرح مبا نرى من �أثر �حلق يف نفو�شنا، 
ونخل�ض �إىل �لفناء عن �لفناء، ن�شل �إىل �لعدم فن�شري وجوًد� �أبدًيا.   

كيف ُيحب �لب�شر، وملاذ� يكرهون، كيف يفكرون، كيف يتعاي�شون، 
�إز�ء  ميلكون  ماذ�  يفعلونها،  ملاذ�  يعرفون  ال  �أفعال  على  ُيقبلون  كيف 
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�إز�ء  ي�شتطيعون  ماذ�  �لغام�شة،  وهرموناتهم  �ملعقدة  �أدمغتهم 
م�شائرهم، ذلك ما �أحاول َفهمه، �أحاول َفهم �الإن�شان بكل تناق�شاته، 
�لكربى  همومه  �أمله،  خيبات  فرحه،  نوبات  و�لباطنة،  �لظاهرة 
تطلعات  عنيدة،  رغبات  ��شتهاء�ت،  يحركه،  ما  �الأكرب،  وتعا�شاته 
�لروح �ملعذبة، ثمة هوة �شحيقة بني ما ن�شبو �إليه وما ن�شتطيعه فعًل، 
د�ئًما نتوق �إىل ما ال ن�شتطيع، ونزهد فيما منلك، مَل ال نحب ما منلك، 
من�شي  نبدو،  ما  �أ�شعف  نحن  �جلمال،  تذوق  على  قدرتنا  وننمي 
�لعمر حمبو�شني د�خل روؤية �شيقة، يبدو �الأفق لكل ناظر بقدر نظره، 
روؤية �لعني حمدودة، �أما روؤى  �لقلب فل حدود لها، تت�شع كلما عربتنا 
�ل�شنون، نرى �الأ�شياء على حقيقتها ال كما نريد �أن نر�ها، نرى �لعامل 
�أفكار تتغذى على بع�شها �لبع�ض،  وحدة و�حدة تعمل يف تكامل، مثل 
�لنا�ض ال  تنتهي، نفخة من �هلل، ال تفنى، كٌل مت�شق،  �الأفكار ال  حياة 
ي�شعهم �إال �حلب، �حلب �ل�شادق، �شدًقا يترب�أ به �الإن�شان من وجوده، 
يف  �جلمال  ال�شتمر�ر  �لوحيد  �ل�شمان  هو  هذ�  خلقه،  يف  �هلَل  ُيحب 
�لكون، �أو على �الأقل يف قلوب َمن يفعل، الأننا لو نظرنا للب�شر جندهم ال 
ي�شتحقون، من وجهة نظرنا، هذ� ما يقوله كل �لنا�ض، كل و�حد يعترب 
ي�شتحقون،  ال  �لب�شر  وبقية  �جلنة  يدخل  �لذي  �لوحيد  �لناجي  نف�شه 
ب�شيوع هذ� �لفكر ت�شيع �لكر�هية، ومل يعرف �أحد �ل�شعادة �حلقيقية، 
ويغدو كل �إن�شان جزيرة منف�شلة، كاأفر�د �أ�شرة مفككة، يعزفون �للحن 

نف�شه، تت غطاء من �ال�شتقامة �لناقمة، فل يجدون �إال �لكر�هية.

�ل�شعادة  �أن  تدري  ال  �لنا�ض  �النعز�لية،  كّر�ض  �لنت  ثم  �لتلفزيون 
�أقرب �إليهم من �أنفا�شهم، و�أنه ال �شعادة �إال يف ح�شن �هلل، حقيقة ال 
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جماًز�، تخيل �أنك يف �شلة، لقاء حبيب، كيف يكون �إح�شا�ُض حبيب 
�جلمال  �شفات  كل  فيه  جميل،  لطيف  رحيم  حبيب  حبيبه،  ُيحب 
رهبة،  ال  رغبة  خوًفا،  ال  حًبا  تلتقيه  وقتك،  كل  معه  تكون  و�جللل، 
هل يكون �الإن�شان، بعد هذ�، �إال عبًد� ربانًيا، يقول لل�شيء كن فيكون، 
عندما يتجلى �حلق ب�شفات جلله وفي�ض جماله على عبده، يفي�ض 
�لقلب باأنو�ر �حلق، وتخفق �لروح باأ�شو�ق �حلب، تفي�ض �لعني بدموع 
�لوجد، ال تبقى يف �لقلب ذرة حمبة لغري �هلل، �لذي يتجلى بنور وجهه 
�لذي �أ�شرقت له �لظلمات، و�شلح عليه �أمر �لدنيا و�الآخرة، ويبلغ ذروة 
�لكمال بفنائه يف حمبوبه �الأكمل، ويتمنى �أن ميوت على هذه �حلال، 
ع�شًقا لكمال �التاد باأ�شله �الإلهي، �شوًقا �إىل ربه، و�شحبة م�شطفاه 
�لب�شري �لكامل �لذي نحبه ملحبة �هلل له، حال من �حلب يفي�ض على 
�أنف�شنا  �لعامل، يتجلى �هلل عليه ويلب�شه حلَل �لبهاء، علينا �أن نتحدى 
لنخلق هذ� �لعامل، ونحيطه بهالة من �لوهج �لذي بد�خلنا، فما �لعامل 
نقاء  نقية  �أروحنا  كانت  فاإذ�  �لد�خلي،  للعامل  �نعكا�ض  �إال  �خلارجي 
�حللم  وجنرب  ب�شهولة،  عاملنا  خلق  ن�شتطيع  ف�شوف  �الأول،  �خللق 
�حلقيقة، و�حلقيقة �حللم، نطفو فوق �لعامل بكل ما فيه، حملقني يف 
عامل �لروح، وليباركنا �هلل يف عليائه �أبناَء خمل�شني ودعاء، �شبحانه 
رب �الأر�ض و�ل�شماء، رب �جلن و�مللك، رب �لنا�ض، يحلق �لعبد �لفقري 
يف ملكوت ربه هائًما يف حمبوبه، حني تب ب�شدق تنعم باملحبة، لن 
عقًل  ي�شري  نف�شه،  عن  �الإن�شان  �غرت�ب  يختفي  �آخر،  هناك  يكون 
ا، ي�شف �جل�شم، تت�شع �لروؤيا فيك�شف �ملدى، �لنظر �إىل �لغاية  خال�شً
دون �لتوقف عند �لتفا�شيل، يجعلك ترى �حلقائق �ملفرحة، يخلو �لقلب 
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من �ملر�ر�ت، ُيح�ض رحابًة ال حد لها، يتحلى باحلب ال بالت�شامح، الأن 
وِمن  �شعيف،  و�آخر  قوي  طرف  وجود  على  �شمنًيا  ينطوي  �لت�شامح 
كما  بالت�شامح،  �ملق�شود  �الأقوى،  �لطرف  فيه  يت�شامح  ما  وجود  َثمَّ 
يقرر جون لوك، ونحن معه، �أنه لي�ض من حق �أحد �أن يقتحم �حلقوق 
�لدنيوية با�شم �لدين؛ الأن خل�ض �لنفو�ض من �شاأن �هلل وحده، و�هلل 
�شبحانه مل يفو�ض �أحًد� �أن يفر�ض �لدين على �أحد، �ل�شعب مل يفعل، 
�لروؤو�ض، �لذين تركهم �شهوة �لتحكم يف خلق �هلل، يفعلون، ف�شار 
ميتلكون  �أنهم  يعتقدون  الأنهم  مرعبة،  حقائق  يخفي  قناًعا  �لت�شامح 
على  �لت�شلط  �أ�شكال  �أخطر  وهذ�  �أحد،  فيه  ي�شاركهم  ال  �لذي  �حلق 
�إىل  ��شتناًد�  �لنا�ض  حياة  تنظيم  فهي  �لدين �حلق  مهمة  �أما  �لب�شر، 
قيم �حلق و�خلري و�جلمال، �أما �ال�شطهاد و�لتعذيب بحجة �لدفاع عن 
�لعقائد  �أ�شحاب  بني  �لت�شامح  �إن  لل�شيطرة،  م�شوًغا  �إال  فلي�ض  �لدين 
�ملختلفة يت�شق مع روح �الإ�شلم وروح �مل�شيحية وروح �ل�شعب �مل�شري 
�ملت�شامح بطبعه، �لذي عرب �آالف �ل�شنني متوحًد� مع نف�شه، مت�شًقا مع 
ذ�ته، فكم من م�شيحي مل نعرف ذلك عنه �إال بعد موته، �حلاالت �أكرث 
من �أن ُت�شى، لعل �أ�شهرها، جنيب �لريحاين ويو�سف �ساهني، فاإذ� 
كان جوهر �لدين يكمن يف �لقدرة على �قتناع �لعقل �قتناًعا جو�نًيا؛ 
رغبة يف �إر�شاء �هلل من �أجل حياة �أبدية �شعيدة، �إذ� كان �الأمر كذلك 
�أن  �لنا�ض بني �هلل وعباده، فهل ميكن  �ملوؤ�ش�شات ف�شًل عن  فما دور 
يكون  �أن  ميكن  للجلد،  ي�شلمه  �أو  يقتله  �أو  �أخاه  يحرق  َمن  �أن  نقتنع 
ا يف �إنقاذ �أخيه هذ� من جهنم يف �الآخرة، �إنها �شهوة �ل�شيطرة  خمل�شً
يِن، �أما  �إِْكَر�َه يِف �لدِّ عندما تفتقر �إىل �الإقناع باحلجة و�ملنطق، فــاَل 
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�لقهر،  من  �لتخل�ض  �أجل  من  �لن�شال  �إىل  �لنا�ض  يدفع  فاإنه  �لقهر 
�مل�شيبة �أن هذه �لفنت ترتكب با�شم �لدين، و�لدين منها بر�ء، �لقهر 

هو ما يخلق �لفنت، ويوؤجج �الإرهاب.

يف  �ل�شاري  �لو�حد  �جلوهر  �لكائنات،  جو�هر  يف  �لروح  تن�شهر 
�لروَح  �لعنُي  ترى  �لكلي،  �لوجود  جوهر  نهاية،  وال  بد�ية  بل  �لعامل، 
ور�ء  ما  و�لعظم،  �للحم  ور�ء  ما  ترى  �لقناع،  ال  �حلقيقَة  �جل�شم،  ال 
مع  حتى  مت�شاحلة  ر��شية،  بنف�ض  �حلياة  �أوحال  تخو�ض  �ل�شور، 
�لهز�ئم، �أو، ما ير�ه �لنا�ض هز�ئم، حيث ال هز�ئم، قلٌب مفتوح وعقلية 
�شارمة، �شهٌم على وتر م�شدوٍد، ينطلق من �لقو�ض �إىل غاية و��شحة، 
ثوٌر مربوٌط يف �شاقية، ي�شري يف م�شاٍر حمدد، كل عمله �أن ينزح �ملاَء 
على  �ل�شيطرة  على  �الإن�شان  بقدرة  ذ�تية،  بفعالية  يعتقد،  �لبئر،  من 
�أو  �حلافة،  على  �لوقوف  دون  �مل�شري  على  و�لقب�ض  جمريات حياته، 
�جللو�ض يف ِمقعد �ملتفرجني، حتى نح�شل على ما نريد، ال بّد �أن نقاتل 
وتلك  �لدءوب،  �لعمل �جلاد  �إال  �لقتال  لكننا ال منتلك من  �أجله،  من 
معجزة يف عامل يت�شف بالرتهل و�لفهلوة، تقف على �حلد �لفا�شل بني 
�لوجود و�لعدم، نحاول طرح �أ�شئلة �جلوهر، رمبا تدور يف فلك �لفكر 
رمبا  �لكربى،  �الإن�شان  ما�شاأة  وتلك  يفهم،  �أن  يحاول  الإن�شان  �لعادي 
هي �لتي تعله �إن�شاًنا بامتياز، لكن بقدر متعتها بقدر تعا�شتها، هذ� 
قدر �ملفكر �أن يعي�ض حاَل خما�ض د�ئٍم، لكّن حال �الأديب �أ�شعب، الأن 
�ملفكر رمبا يركن �إىل �حلقائق �لعلمية �ملحددة وي�شرتيح، لكن �ل�شاعر 
يبحث د�ئًما عن �مل�شتحيل، ولي�ض �أكرث ��شتحالة من �لنف�ض �لب�شرية، 
لكننا  يقينية،  و�حدة  حقيقة  �إىل  �لو�شول  دون  �أعماًر�  ت�شتغرق  رمبا 
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�لو�شوح  �شرورة  مع  حيينا،  ما  و�شنحاول  نحاول،  �أقد�رنا  مع  �ت�شاًقا 
وت�شمية �الأ�شياء باأ�شمائها، يجب �أن نعمل �إذ� �أردنا �أن نتقدم فعًل، �أو 
على �الأقل، نكون ب�شًر� حقيقيني، متح�شرين، يبدو ذلك �شعًبا، �إن مل 
يكن م�شتحيًل، لكن ال مكان للياأ�ض، الأنه يعني �ملوت، �لعمل هو �ل�شرط 
�أوتار  على  �ملت�شق  �لعزف  �ل�شعادة،  �إىل  �لطريق  للنجاة،  �الأ�شا�شي 
�لكون، تتوحد �لنغمة و�لعازف، ت�شري �لنغمُة عازًفا، ناأخذ باالأ�شباب 
�أ�شباب  ال  كاأن  هلل  ون�شلم  �هلل،  حبيب  �لكا�شب  ور�ءها،  �شيء  ال  كاأن 
مطلًقا، نفكر بعمق وتاأٍن ونرتك �لتدبري مع �هلل، يوًما ما، لعله قريٌب، 
�شنكون غري مرئيني، نتبخر كما يتبخر �ملاء، نرحل تاركني ور�ءنا �إرًثا، 
رمبا يكون قيًما، �أو، ال، لكنه �أثٌر منا، يقول �إننا مررنا من هنا، وتركنا 
�شيًئا يدل على �أننا مل نع�ض هباء، مل ُن�شع حياتنا �ُشدى، مل نكن جمرد 
مبد�أ  �شد  �خللود  مبد�أ  يوؤكد  هذ�  �أ�شماء،  �أو  �أرقام  جمرد  عابرين، 
�أو �متلك، حكَم  �لفناء، يولد �الإن�شان عارًيا وميوت عارًيا، مهما حاز 
�أو ُحكم، يت�شاوى �لكل، �مللوك و�لعبيد، �الأثرياء و�ملعدمون، ينتهي كل 
�شيء، و�شرعان ما نلتقي هناك، ونحب �أن نلتقي �أحباء، فيا حّظ من 
كان ِمفتاًحا للخري، �لعباد عيال �هلل �أحبهم �إليه �أنفعهم لعياله، ويا 
بالقلب،  �الأمر  يتعلق  �إن�شان، عندما  �ل�شرور على قلب  �أدخل  حظ من 
�ملحبة  �لقلوب  تظل  �هلل،  �أر�ده  كما  �هلل  �إن�شان  �الإن�شاين،  بالوجود 
معلقة يف �لروح �لكوين �الأعظم بحبال من نور �خلالق، فاإذ� تكاثرت 
�حِك  �لنقي،  ��شتمد منها �جلمال  نف�شك،  د�خل  �نظر  �لهموم  عليك 
الأقرب �لقلوب �إىل قلبك، تخّل قا�شًد� عن �حلكمة و�لعقل، ُكن طفًل، 
ه�ًشا مثل زهرة، مثل قطرة ندى، وقبل كل �شيء كلمه، من دون خجل 
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كلمه حبيًبا،  �لرجاء،  يخيب  ال  ويغفر،  ويقبل  يعلم  هو  قلبك،  ما  بكل 
�شديًقا، رحًما كربى لكل �خللئق، �للهم �جعلنا بع�ض تلياتك على 
خلقك، و�أنعم علينا مبحبتك، وحمبة كل حب يقربنا �إىل حبك، �جعلنا 
من تقول فيهم �إين �أحب فلًنا فاأحبوه، فيحبه كُل َمن يف �ل�شماو�ت 
و�الأر�ض، �شبحانك ال حب �إال حبك، وال جمد �إال جمدك، وال نعيم �إال 
نعيمك، وال حياة �إال يف رحابك، هل ي�شبع �حلبيب من حبيبه، �للهم �إنا 
ن�شاألك �ملعية، ننعم مبحبتك، فل جنوع وال نعرى، ال نظماأ وال ن�شحى، 
ربي نعتذر منك عن كل حلظة فرطنا فيها يف جنابك، فرحمتك �أو�شع 
لنا، وعافيتك �أو�شع لنا، لك �لعتبى حتى تر�شى، �شبحانك يا ذ� �حلول 
و�لطول، كيف تعذب مذنًبا �أتاك م�شتغفًر�، وكيف تعذب عا�شًيا �أتاك 
نائًبا، كيف تعذب �شعيًفا و�أنت �لقوي، وكيف تعذب ذليًل و�أنت �لعزيز، 
كيف تعذب عبًد� �أنت ربه، عبًد� توؤ�شره نعمتك، ع�شمه فيك ال يخيب، 
ورجاوؤه فيك ال ينقطع، حتى لتحدث ما ي�شبه �ملعجز�ت، فتاأخذه حاٌل 
من �ل�شجن �جلميل و�حلزن �لنبيل، يبكي ويدعوك �أن ت�شرته فل تف�شح 
ما بينك وبينه، تن�شاب �لدموع رغبة �أال ينتهي �لوجد �لروحي �لعميق، 
ينفطر �لقلب يف نور �لتجليات وت�شتاق �لروح �لرحيل، ت�شتهي �لزيادة، 
ت�شتهي �النعتاق من �شجن �جل�شم �لطيني �إىل رحاب �حلبيب �الأكمل، 
ملحة تٍل خارقة تاأتي قدًر�، على غري �نتظار تمل �لكائن �لطيني �إىل 
�شماو�ت �النت�شاء �لروحي �لفارقة، يتحد بالكل �الأعظم، ي�شري كائًنا 
نور�نًيا، تفي�ض �لنف�ض، يكون �الإن�شان، معذرة على �لت�شبيه، مثل نبي 
يف �أهله، ال يفهمون دعوته بل يتهمونه بنقائ�ض مل تكن فيه قط، فل 

�شيء ي�شتحق يف هذ� �لعامل، فلي�ض �إال يقني و�حد فقط �هلل.
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�لذي خلقهم  �أن �هلل  �لنا�ض  �أيقن  لو  �لعامل،  �شقاء  ينبع  من هنا، 
يحبهم ويقدر لهم �خلري، و�أن �هلل �أب رحيم، ملا �أ�شابهم �ل�شقاء �أبًد�، 
تخيل �أنك يف كف �لرحمن، هل تخ�شى �ملوت، و�أنت على هذه �حلال، 
�أمتنى �ملوت فعًل، لكنني ال �أفعل ليقيني �أن �هلل �لذي وهبني �حلياة 
جعل يل ر�شالة، وعندما �أوؤديها �شوف �أرحل، و�أنه ُيبقيني حًيا من �أجل 
�أنا م�شخٌر لهم، جمرد �شبب لُيجري �هلل عليهم ما ي�شاء من  �آخرين 
ف�شله، وال �أمتنى �ملوت الأن �حلبيب علمنا حب �حلياة؛ لكنني �أ�شتجري 
عندما  عليها،  �أُبعث  حتى  �حلال،  هذه  مثل  على  ياأخذين  �أن  برحمته 
�أ�شل �إىل تلك �حلال �أكون و�شلت، ال �أريد �أي �شيء �آخر، �أكون يف حب 
ميتلك علّي كياين كله، فتت�شاءل �لدنيا، وينفطر �لقلب، لن يندم �أبًد� 
َمن يع�ض باإخل�ض، �ملخل�ض ياأخذ �أجره فوًر�، يكفي �ل�شادق �شدقه، 
َمن يكذب يكذب على نف�شه، �لكذب يوؤرقه ويف�شد عليه �شعادته حتى لو 
تظاهر بالعك�ض، �أما �ل�شادق فيعي�ض يف �ن�شجام كوين، يعي�ض يف جنة، 
ولو كانت جهنم حوله، تلك عبقرية �الإميان وروعة �لت�شليم، عندما ال 
�للحد، تب  �إىل  �ملهد  له من  تعي�ض  و�حد،  �إال حبيب  قلبك  يكون يف 
نر�شى عن  ال  َمن  عليهم،  �أو  نختلف معهم  �لب�شر حتى من  كل  بحبه 
�أفعالهم، نكره �لفعل ال �لفاعل، ال ندين �أحًد�، فمن نحن حتى نحكم 
على �لب�شر، ن�شاأله �لعافية و�ليقني، فكم يف �حلياة من ماآ�ٍض ي�شنعها 
�لب�شر باأنف�شهم الأنف�شهم، يهدرون طاقاتهم �ملحدودة بطبيعتها، ملاذ� 
ال يخلقون عاملًا متوحًد�، يخلقون و�حة من �حلب و�الأمان ت�شع �لعامل 

كله، �هلل منها يف �لقلب، و�شدق �هلل: 
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يفي�ض �لقلب بال�شجن، حال من �أ�شر�ر ال يعلمها �إال خالقها، تطفر 
دموع قلبي من عيني و�أ�شيح يف نعم �هلل، ن�شاأله �لثبات و�لتو��شع ونعوذ 

به من وهن �لعزمية و�لغفلة وغرور �لطاعة.

ي�شمعه،  �مل�شجد فوجد جمًعا غفرًي�  �أنه دخل  �ل�سعر�ين  روي عن 
فاغرت بعلمه، لكنه عندما �شعد �ملنرب حب�ض �هلل عنه �لعلم فلم يتكلم، 
تعلل باملر�ض ونزل دون �أن ُيحّدث �لنا�ض وذهب �إىل �شديق، وحكى له 

ما حدث؛ فقال له: 

َقّبل يد �أفقر خلق �هلل. −

فذهب �ل�سعر�ين �إىل �ل�شوق، فوجد �مر�أة فقرية؛ فانحنى عليها 
يريد تقبيل يدها، جذبت �ملر�أة يدها، وقالت: 

ل�سُت �أنا �أفقر خلق �هلل يا �سعر�ين. −

تركها و�ن�شرف، فوجد �شحاًذ� يف �لطريق، فقال يف نف�شه، هذ� 
�أفقر خلق �هلل، فاأقبل عليه يريد تقبيل يده، فقال �ل�شحاذ لل�سعر�ين:

ل�سُت �أنا �أفقر خلق �هلل يا �سعر�ين. −

رجع �ل�سعر�ين �إىل �شديقه، فقال له:

قّبل يدك �أنت يا �سعر�ين فاأنت �أفقر خلق �هلل. −

ن�شاألك  لك،  بالذل  و�لعز  �إليك،  بالفقر  �لغنى  ن�شاألك  �إنا  �للهم 
رحمتك �لتي و�شعت كل �شيء، حال من �ل�شجن �ل�شايف غري �ملفهوم 
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مطلًقا �إال �أنه يحدث منذ زمن �لتجليات �ملوغلة يف �لرب�ءة، �لتوق �إىل 
�الأعلى حني يتجلى ب�شفات جماله على عبده �لذليل، فتت�شوع �لروح 
�خللوة  ت�شيء  �ل�شوق،  بجلل  منفطًر�  �لقلب  ي�شف  �ملحبة،  برحيق 
برفيف �أجنحة �مللئكة، يتمنى �لعبد �ملوت لتتك�شف �حلجب بينه وبني 
�حلبيب ويفنى فيه، ذلك زمن �ل�شيام و�لقيام، لكن �أن ت�شتمر �حلال 
�أي حال، فل  �أمر جيد على  �أمٌر غري مفهوم، و�إن كان مرغوًبا، لكنه 
نخاف �أبًد�، �خلوف على �مل�شتقبل هو ما يرعب �لنا�ض، �خلوف على 
بب�شاطة  نو�زعهم؛ ذلك  �لنا�ض ويحرك  �أكرب ما يخيف  �ملوت  �لرزق، 
الأن �الأمر بيد �هلل، و�أنا مبا يف يد �هلل �أوثق، ولي�ض ذلك خل�شو�شية �أو 
�دعاء حظوة، لكنه ف�شل �هلل، فلماذ� �خلوف، نحن يف كنف �لرحمن، 
ن�شتودع �هلل حالنا كله، هل ي�شح �خلوف بعد ذلك، نتعامل مع �هلل من 
�أقد�مهم،  �أبعد من تت  تنظر  �لنا�ض ال  خلل خلقه، يف كل كبرية، 
�لعمى،  و��شتحبت  �لكربى  �حلقائق  فحجبت  �لبطن،  يف  �إال  تفكر  وال 
�الأ�شو�أ �أن �لنا�ض ال ي�شعرون بذلك ويعي�شون، يف وهم �الأف�شلية، لكن 
ي�شنع  �لفقد،  خوف  �لب�شر،  كل  خماوف  تلك  �ألي�شت  �أرحب،  بنظرة 
ا ومن دون �أن ندري ن�شنع  كل �ملخاوف و�ل�شر�عات و�لتعا�شات، �أي�شً
�شجًنا من �خلوف، نحر�شه بكل قو�نا �لباطنة و�لظاهرة، نحارب من 
فما  �ل�شر�ع،  ز�د  �خلوف  ز�د  وكلما  لقيودنا،  خمل�شني  نكون  �أجله، 
حياة �الإن�شان �إال فر�ٌر من �ملوت؛ فما �لعمل، نت�شارك �حلياة، نت�شارك 
�حلزن فيت�شاءل، نت�شارك �لفرح فيت�شاعف، نت�شارك �حلب فيفي�ض، 
يفي�ض حياة فوق �حلياة، وعلينا �لثقة باهلل فخل وجه �لباري كل �شيء 
فلتكن حياتنا كلها هلل،  و�إليه،  وبه  وله  �إال ما كان منه  يدوم  فاٍن، وال 
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قوة  �الإن�شان  ومينح  و�لقلق  �خلوف  ينفي  �الإميان  �حلياة،  هي  هذه 
مبنٍح  علينا  ُينعم  �هلل،  �أبناء  فنحن  �أبًد�  �شٌر  لنا  يحدث  ولن  �ليقني، 
�ل�شرف  �ل�شمود، وتدد مرتبتنا يف �شلم  كثرية متتحن قدرتنا على 
�الإلهي يف معارج �ملجد، �أ�شد �لنا�ض بلء �الأنبياء و�ل�شديقون و�الأمثل 
�لدنيا،  كل  يهزم  حني  خري  على  نف�َشه  �الإن�شاُن  ويح�شب  فاالأمثل، 
ويتعرث بع�ض �ل�شيء، يتعرث فح�شب، ال �أقول ُيهزم؛ الأنه �شامخ، ي�شقط 
وينه�ض، يتخبط، لكنه ال ُيهزم، ت�شيبه حال من �نعد�م �لوزن، تزد�د 
نتوه  �ملتاهات،  يف  نتخبط  �مل�شار،  عن  ما  �نحر�ف  فيحدث  �ل�شغوط 
ال  عنها،  نر�شى  ال  �أفكاًر�،  �أو  �أقواًل،  �أو  �أفعااًل،  نرتكب  �لوقت،  بع�ض 
تعرب عن �شخ�شيتنا �حلقيقية، لكن �شرعان ما نعود �إىل �أنف�شنا، نرجع 
وموؤثرة  مهمة  �أ�شياء  بف�شل  نرجع  يقيًنا،  �أكرث  �ل�شحيح،  �مل�شار  �إىل 
�ملوؤمن  كاأن  �لظروف،  �أحلك  يف  حتى  �لتفاوؤل،  هو  �الأهم  �حلياة،  يف 
فاإذ� ثقل �حلمل،  �لدقيقة،  �لتفا�شيل  يتحكم يف مفا�شل حياته، بكل 
و�هتز �جلبل، ونخ �جلمل، نفو�ض �الأمر الأبينا �لذي يف �ل�شماء، ندعوه 
�إلهاًما، وُتل كُل �لعقد، بالتفوي�ض تنحل  دعوة م�شطر، فياأتي �حلل 
خ�شوًعا  �لعني،  دموع  قبل  �لقلب  دموع  وتنحدر  خيًطا،  خيًطا  �الأزمة 
عطاء،  فعطاوؤه  نعمه،  ت�شى  ال  �لذي  �لعلي  لذ�ت  �متناًنا  و�شكًر�، 
�لغالية،  �لرب  كلمة  م�شتلهمني  �هلل،  �إىل  �الأمر  فن�شلم  عطاء،  ومنعه 
�لغائبة عن كثريين مل يجاهدو� �أنف�شهم للو�شول �إىل �ملر�قي �لعالية، 
فلم مت�شهم رحمة �لرب يف حياتهم، فتعج بال�شقاء و�لتعا�شة و�ل�شهو�ت 
�لتي تتطلب قطم �لتفاحة غري �لنا�شجة فت�شمم حلوقهم، مل مت�شهم 
يد �لرب باللمعة �أو �جلذبة، لتغري حياتهم من �لنقي�ض �إىل �لنقي�ض، 
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�الأر�ض،  عمارة  لت�شتمر  �لعماء،  يف  يظلو�  �أن  �حلكمة  �قت�شت  رمبا 
للم�شة �لطني فائدتها، وللم�شة �لروح روعتها، و�إال ملا �شربنا وال �أكلنا 
وال تز�وجنا وال ت�شاركنا خ�شا�ض �الأر�ض، �لرب ي�شتعمل َمن �شاء فيما 
�شعادة  �أق�شى  عن  باحثني  باإخل�ض  نعمل  �أن  �إال  علينا  فلي�ض  ي�شاء، 
خمتبئني  �حلياة،  لهم  يتيح  وهمًيا  �ن�شجاًما  يخلقون  �آخرون  مكنة، 
فيه،  يرفلون  �لذي  و�لرث�ء  �لعي�ض،  لبحبوحة  �لناعم  �الإهاب  تت 
�آدم  �أخذه �هلل تعاىل من بني  �لذر �لذي  �مليثاق، ميثاق  وينفون فكرة 
من ظهورهم، فرغم عدم �لوجود �مللمو�ض للميثاق فاإنه يتغلغل يف عمق 
�لنف�ض �الإن�شانية، �إميان فطري باإله خفي بذ�ته، ظاهر يف خملوقاته، 
ال ميكن �إنكاره حتى من ِقبل �أحلد �مللحدين، �لذين يتفاخرون باأنهم 
لن يوؤمنو� باأي �إله، حتى لو �أر�شل �إليهم �شخ�شًيا، ويعي�شون يف فو�شى 
مريحة خالية من �أي قيود، لكنهم، وهذ� يحدث غالًبا، وهم على فر��ض 

�ملوت، يطلبون �لتوبة ويرت�جعون عن �أفكارهم �ل�شابقة. 

�لقيمة  �أعلى،  و�هب  من  �مل�شتعار  �لوجود  لهذ�  �حلقيقة  �لقيمة 
فهو  و�لعافية،  �ليقني  بعد  �الأعظم  �الإلهية  �لهبة  �حلب،  هي  �لعظمى 
�لكتابة  فعل  �لكتابة،  على  �لقدرة  مينح  �لذي  هو  ورمبا  �لروح،  حياة 
لي�ض �شهًل، كما يظن �لنا�ض، �إنه ي�شتهلك �لكيان كله، لكن َمن يع�ض يف 
نور �هلل ال ي�شره  �شيء، وَمن يخف �هلل يخافه كل �شيء، من يع�ض يف 
رحاب حبيب �شماوي، حبيب �أعظم، يرمتي يف ح�شنه، ي�شتغني به عن 
كل �أحباب �الأر�ض �لفانني، �شبحانه �لباقي، ُلْذ به، فهو ال يرتك حبيبه 
حتى يرتكه �حلبيب، وال ميل حبيبه حتى ميل �حلبيب، فلي�ض �أكرم على 
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�هلل من عبد �أحبه، ولي�ض �ألذ من طاعة �هلل، ذقت �مللذ�ت فما وجدت 
�ألذ من �شجدة بني يدي �هلل، وجربت �ملذالت فما وجدت �أذل من �شغل 

�لعبد عن ربه: 

�بن �آدم  خلقُتك لنف�سي، وخلقُت كَل �سيٍء لك، فبحقي عليك ل 
ت�ستغل مبا خلقُتُه لك عما خلقُتَك له. 

�أجله لوجد كل �شيء عنده، خل  لو �شغل �لعبد نف�شه مبا ُخلق من 
لي�ض  �إليه بحب،  و�ته  قلبك من همومه،  وخل  �شهو�تها،  نف�شك من 
�إال درجة  �لدنيا  فلي�ض حب  وبينه �شيء، خل قلبك من كل حب  بينك 
�أعظم  �إىل حب �هلل، و�نظر يف قلبك تد لذة ال تعادلها لذة، فلي�ض 
من �لع�شق �الإلهي يف قلب موؤمن، ولي�ض لذة تعادل لذة �لقرب، لذة ال 
يعرفها �إال َمن ذ�قها، ت�شري �حلياة يف ركابك، تريد �شيًئا فيتحقق؛ ما 
يقلق حًقا هو هذ� �لفي�ض من �هلل، هل ي�شتحقه �لعبد �لذليل، �ملخلوق 
ذلك  بالنف�ض،  �لظن  ُح�شَن  و�أخ�شى  كثرًي�،  نف�شي  �أ�شاأل  �لطني،  من 
�أنني  رغم  حقيقة  ذلك  باأن  نف�شي  �أطمئن  لكنني  �ل�شيطان،  مدخل 
فيقول،  �شيًئا  له  �هلل  يحقق  كان  عندما  �شيدنا  و�أتذكر  تثبيًتا،  �أحتاج 
�أ�شهد �أين ر�شول �هلل، و�أنا قدوة به، �أ�شهد �أين عبد �هلل، وهذ� �شدق 
�الإميان، ربنا توفني م�شلًما و�أحلقني بال�شاحلني، لكنه �لع�شُم يف وجه 
�جللد  و�لقاتل،  �لقتيل  ُير�شي  �أن  ي�شتطيع  َمن  فح�شب  �إنه  �لكرمي، 
ٍر ُمَتَقابِلنِيَ}،  ٰ ُسُ و�ل�شحية، {َونَزَْعَنا َما ِف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ إِْخَوانًا َعَ
ال يفعل ذلك �إال �إله، ي�شتطيع �أن يكافئ ويعاقب بال�شيء نف�شه، ي�شتطيع 
�أ�شا�ض  �أن يجمع �لكل يف �لو�حد، و�لو�حد يف �لكل، نظرة عجلى �إىل 
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من  �جل�شم  النهائية،  و�أ�شكال  و�حد  جوهر  و�ملر�أة،  �لرجل  �لكون 
�لرت�ب و�لروح من �لوهاب.

علينا �أن نحب �أنف�شنا ب�شكل �شحي، لي�ض باملعنى �ل�شائع، بل حب 
�لنف�ض باأن نرقيها، نخلق حولها جًو� �شحًيا �أ�شا�شه حب �هلل، حب �خللق 
من �أجل �هلل، نحرتم �حلياة، نحرتم قد�شيتها، نقدر ما تهبه لنا باآية 
لنا، ال نخ�شى �حلياة عندما تعطي ب�شخاء،  �شكر، نر�شى مبا تقدمه 
فال�شماء عادلة، ال مكان لل�شغينة �أو الأي �شيء �آخر �شوى �حلب، �حلب 
تعرف،  وملاذ�  تعرف،  ما  تعرف،  كيف  تعرف  وال  تعرف،  �أن  �للدين 
ح�شوٌر،  ي�شكنك  غام�شة،  د�فئة،  �أ�شو�ق  تعرف،  لن  �لنهاية  يف  الأنك 
�لوقت،  طو�ل  ت�شتاقه  حولك،  من  �ل�شخب  �ملحيط  �ل�شخب  رغم 
ت�شتاق �لتحرر �لكامل، نعي�ض من دون مر�ر�ت مطلًقا، نتمنى �أن ُنكمل 
بيديه  خلقنا  �لذي  �الأكرب  �حلبيب  معية  �ملعية،  متعة  �ملتع،  �أعظم  يف 
و�أودعنا �شر �حلياة، ووعدنا بجنة �خُللد، و�أنعم علينا باحلب، �حلب 
جمردة،  �حلياة  ت�شبح  دونه  �لذي  �حلب  للج�شد،  �لروح  ميثل  �لذي 
غناًء وال طرب، كلًما وال معنى، طعاًما وال  �ِشبع، ماًء وال ري، ناًر� وال 
�لذهب،  �لنار  �الإن�شان فيطهره كما تطهر  �إحر�ق، �حلب ي�شهر روح 
�حلب هو خيط �حلرير �لذي ي�شم حبات �للوؤلوؤ �الإن�شاين، ذلك �ل�شر 
�الإلهي �لذي ُيحيينا يف نعمة، يقول �ل�شوفية، نحن يف نعيم لو عرفه 
فاحلب  �خللق،  �أغلب  عن  غائبة  حقيقة  وهذه  عليه،  لقاتلونا  �مللوك 
ذكر  بني  �حلب  �أعني  ما  ولي�ض  �لنعيم،  هو  �حلب  �حلياة،  هو  وحده 
يبد�أ  �لذي  �حلياة  حب  �لكون،  حب  �إمنا  و�مر�أة،  رجل  بني  �أو  و�أنثى، 
من حب �لنف�ض حتى حب �هلل، فما �أر�ه هو �نعكا�ض روحي دون تو��شع 
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مل  فلو  �حلقيقة،  لهذه  �الآخر  �لوجه  لكنه  مري�شة،  كربياء  �أو  ز�ئف 
توجد مر�آة ملا �نعك�ض �شيء، وتظل هذه �لروؤى �ملفعمة باجلمال و�لنقاء 
و�ل�شدق و�حلب مطمورة يف طني �خللق �الأول، �شبحانه �شخر �خللق 
وبع�ض خلقه  �إظهار جمال خلقه،  �شبًبا يف  بع�ض خلقه  وجعل  للخلق، 
�شبًبا يف �إ�شعاد بع�ض خلقه، و�شواًل �إىل حب �ملوت �لذي يرتل �الإن�شان 
عربه �إىل عامل �أرحب، عامل �لروح �لذي تنتقل فيه �لروح بني فر�دي�ض 
�خللق ومعارج �حلق، تلقى �الأحبة من لدن �آدم، وت�شمو فوق �حل�شيات، 
ت�شري ملحة من نور �حلق بكل متع �لدنيا، وتٍل منه تعاىل على �لعبد 
تعله ولًيا، لكن �حلياة مت�شي من حال �إىل حال،  من دون بر�ءة �أو 
�ملعقدة،  متناق�شاتها  بكل  �حلياة  �إنها  �شعف،  �إىل  قوة  من  ع�شمة، 
�ل�شمو و�النحطاط، يتاأرجح �الإن�شان بني �شقي �لرحى، يتفتت كل حلظة 
بني �ملطرقة و�ل�شند�ن، مع كل �دعاء�ت �لقوة و�لفخر و�المتلك، �إنه 
يف �لنهاية خملوق �شعيف، حاله ي�شعب على �لكافر، لكنه ين�شى هذه 
�حلقيقة �لو��شحة كال�شم�ض، ين�شى �أن �حلياة مع �هلل ال تعادلها لذة يف 
�لدنيا و�الآخرة، فل يحتاج �الإن�شان �أن يرتل �آالف �الأميال ليحج، �أو 
ينفق �الأمو�ل ويجرتح �مل�شقات؛ فاإذ� كان �هلل معه فلماذ� يذهب �إليه، 
هذ� ال يعني �أال نفعل، لكن �أن نكون مع �هلل د�ئًما، حتى يف حال �ل�شعف 
�أو �ملع�شية، �ملهم �أن تكون �لقلوب �شليمة، �لتفكر نعمة، عندما �أفكر 
بالنعمة يحزبني �لبكاء، وال �أرغب يف �شيء على �الإطلق، تلك �حلال 
�لتي يكون فيها �لعبد مع ربه، ماذ� يريد غري ذلك، تلك حلظة �لتجلي 
�لفائقة �لروعة �لتي تت�شاءل بجو�رها كل متع �لدنيا، �أنت مع �مللك مع 
�حلبيب، �أ�شاأل �هلل �أن �أكون كما �أظن، و�أ�شاأله ُح�شن �خلامتة، �للهم يا 
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َمن و�شعت حمبتك يف قلوبنا، هب لنا رحمتك، و�جعلنا لك كما تب، 
هذه هي �ل�شعادة �خلالدة، ما عد� ذلك قب�ض ريح، تر�ب من تر�ب، 
من �الأر�ض و�إليها، تنتهي �للذ�ت �إىل زو�ل �إال لذة تلي �هلل على عبده، 
حتى �جلنة ال معنى لها بجو�ر لذة �ملعية، لذة �جلمال �الإلهي، �لكون 
�ملكنون  �لرباين  �إال �جلمال، �جلمال  �لعني  ترى  باجلمال، فل  مفعم 
�لذي  وجه �خلالق  �إىل  مر�آة  ننظر يف  د�خلنا  ننظر  نفو�شنا، حني  يف 
فح�شب  عليها  �أحو�لها،  كل  يف  �خلري  لها  و�شمن  �لنفو�ض،  تلك  �أبدع 
كل  �شتجد  حينها  ين�شاها،  فل  تن�شاه  وال  حال،  كل  يف  �إليه  تتجه  �أن 
�شيء جميًل، الأنه ي�شتمد جماله من خالقه، بهذه �لروح �مل�شلمة، حياًة 
�أو  خلوف  مكان  ال  جنة،  �حلياة  تكون  �ملعنى  بهذ�  فح�شب،  عقيدة  ال 
و�لطمع يف رحمته،  �لرجاء يف وجهه،  �شوى  �شيء  الأي  طمع، ال مكان 
و�الطمئنان �إىل قدره؛ و�شواًل �إىل �ليقني، فتمتلئ قلوبنا بحب كل �شيء، 
كما  حاملًا،  ل�شت  هينة،  �حلياة  وتكون  �إ�شارتنا،  رهن  �شيء  كل  وجند 
يعتقد �لبع�ض، لكنني  موؤمن، �أ�شتاق �حلبيب �لب�شري، حبيب �حلبيب 
�الإلهي، �لذي علمنا �أن �حلياة هبة من �لرحمن، ومن �شوء �الأدب رد 
�لعامل  �إىل  حمبة  ر�شالة  �الأر�ض  على  فوجودنا  بها،  �لعبث  �أو  �لهبة، 
�الأر�ض خري  �أن ظهر  ر�شالة ح�شارة، علمنا  و�أمان،  ر�شالة خري  كله، 
منيًبا  و�أعود  �الأف�شل،  �إىل  و�أت�شوف  مع �شعفي  فاأت�شالح  بطنها،  من 
حلبيب يناديني خم�ض مر�ت يف �ليوم، يطرق باب قلبي �آالف �ملر�ت، 
تعال �إيّل فاأنا حبيبك �لذي ينتظرك د�ئًما، فاأرفل يف نعمته، و�أت�شوق 
�أو  �شوء  كل  من  خل�ض  و�أي  نعيم،  و�أي  روعة  و�أي  جمال  �أي  لروؤيته، 
ونقوم،  فنقع  �لروح،  طبيعة  مع  تتعارك  �الأر�شية  �لطبيعة  لكن  هّم، 
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فياأخذ بيدنا �إليه، ما ي�شعب علّي فعًل �أن كثرًي� من �لنا�ض ال يدركون 
هذه �حلقائق، ويعي�شون يف �شقاء، ويت�شاءلون عن �شبب هذ� �ل�شقاء، 
دون �أن يكلفو� �أنف�شهم، ولو مرة و�حدة، عناء �لتوقف حلظات وتاأمل 
حياتهم، وينظرون �إىل �لنور �لذي خلقهم، لو فعلو� مرة و�حدة ور�شفو� 
ر�شفة من �ل�شهد �الإلهي لعا�شو� يف نعيم مطلق، ولطلقو� �لدنيا بكل ما 
فيها، فهي كما قال �لعربي �لقدمي عارية م�شتعارة، ولنتاأمل حلظة ما 
لنا من دنيانا، لي�ض لنا غري �للحظة �لتي نعي�شها �الآن، فما م�شى �نتهى 
ر ب�شائرنا  وال ندري �لقادم، وكل متعة مهما عظمت �إىل فناء، �للهم نوِّ

و�أب�شارنا وقلوبنا و�أرو�حنا، و�جعلنا على �شر�طك �مل�شتقيم. 

 قال �شيدنا عليه �ل�شلم: ما �أنا يف �لدنيا �إل كر�كٍب ��ستظل حتت 
�سجرة ثم ر�ح وتركها.

�أن  �حلياة،  تميل  ميكن  كيف  نعرف  �أن  نطمح  �شيوٌف،  نحن 
مًعا،  نفرح  �إق�شاء،  �إن�شانية م�شرتكة، دون  لدينا جميًعا تربة  يكون 
نحزن مًعا، ذلك �حلزن �لنبيل �لذي ُيطهرنا، نقيم حياتنا على �حلب، 
هلل،  و�أبغ�ض  هلل،  و�أحب  هلل،  ومنع  هلل،  �أعطى  َمن  �أن  �شيدنا  علمنا 
و�أنكح هلل؛ فقد ��شتكمل �الإميان، ال �أطمح يف تغيري �لعامل، كلنا يريد 
تغيري �لعامل، وال �أحد يفكر، جمرد يفكر، يف تغيري نف�شه، هذ� �لوهم 
�جلميل �لذي ع�شنا عليه طويًل، ثمة �أكاذيب جميلة، �أكاذيب �شادقة 
دون  من  الأنه  نخلقها  �أن  نحب  ُم�شتهاة،  �أكاذيب  ب�شاطتها،  فرط  من 
�أال نكّف عن �ملحاولة  �لعامل حمتمًل، وعلينا  �الأكاذيب لن يكون  هذه 
عرب خطو�ت ب�شيطة ن�شتطيعها جميًعا: �حلو�ر �جلاد �ملنفتح، �الأفعال 
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ال �الأقو�ل، �ل�شدق و�لفعالية، �أخذ زمام �ملبادرة، علينا ح�شم �أمورنا 
�أن  باأنف�شنا وال ندع �الآخرين يقررون لنا ما ينبغي علينا فعله، نطمح 
ُنغري �أنف�شنا، وحني ننجح فعًل يف تغيري �أنف�شنا؛ ف�شوف يتغري �لعامُل 
�إمنا  ف�شٌل،  للإن�شان  كان  �إن  نفعل،  ما  بف�شل  لي�ض  نف�شه،  تلقاء  من 
بف�شل كل جهد �إن�شاين، مهما بد� متو��شًعا، و�إن كنا حمظوظني بنعمة 
�لقر�ءة و�لكتابة، �لنعمة �لتي تعطي �حلياة معناها �الأ�شمى، ومتعتها 
َِّ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء}؛  ْضُل ال

َ
لَِك ف

ٰ
�الأنقى، �لتي تفوق كل متع �لدنيا، { َذ

�لتوهج  من  حال  يف  �أبدي،  منده�ٌض  طفٌل  �لقلب،  ك�شرُي  �إال  يناله  ال 
�لذهني تعله �شعلًة من �الإبد�ع، بعدما ت�شبع من �ل�شرور�ت وتخل�ض 
من �ل�شهو�ت، و�رتقت �لنف�ض فوق �ل�شغائن، و�ُشِفَي �لقلب من �الأدر�ن، 
ما يف �لقلب على �لل�شان، يا َمن تظن �أنني �أخ�شك باأ�شر�ري، ال تفرح، 
فل �أ�شر�ر لدّي، �إنني كتاب مفتوح، ِنعم �لعبد �ل�شالح، �ل�شاكر على 
ي�شرت  �لد�ئم،  �ملمنت  �ملحب بل رجاء،  �ل�شابر على �جلفاء،  �لبلء، 
�شوى  قلبه  لي�ض يف  �لعبودية،  نعم  يتقلب يف  نف�شه،  عليه حظوظ  �هلل 
ُنْحيِيَنَُّه 

َ
ل
َ
ف ُمْؤِمٌن  َوُهَو  ْنَثٰ 

ُ
أ ْو 

َ
أ ٍر 

َ
َذك ِمْن  َصاِلًا  َعِمَل  َمْن  �هلل،{ 

�شاخ �جل�شم،  و�إن  �شابة  �لروح  فتظل  �الإثم  من  ُتنجيه  َطيَِّبًة}؛  َحَياةً 
�لب�شرية،  �إبد�ع، حاد  بالق�شاء، طبًعا ال جرًب�، حياته  ر�شا  ي�شحك 
وال  �أمل  بل  �لذ�ت،  مع  مده�ض  وت�شالح  تام  تناغم  يف  �لفطرة  على 
خوف، تلك حرية مطلقة، لكنها لي�شت مطلقة متاًما، فنحن ال نعي�ض 
ِمْن،  �خلوف  لي�ض  ا،  �أي�شً ونبيل  م�شروع  قاهر،  خوٌف  فثمة  فر�غ،  يف 
�لتنازالت  نوًعا خفًيا من  لكنه يفر�ض  �الأ�شعب  بل �خلوف على، وهو 
�لتي ال نلحظها ورمبا ال نعيها، وعندما يحدث ونعيها، �إن حدث، يكون 
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الأنف�شنا  وخلقنا  ��شتطبنا، �خلوف،  �أو  �عتدنا،  نكون  فات،  قد  �لوقت 
مربر�ت، �أخلقية، دينية، �شيا�شية، ال ُت�شى تعل �حلياة حمتملة، 
نحوي  ب�شر  نحن  �لنهاية  ففي  �الإن�شان،  ُتخفي  بر�قة  �أقنعة  ونرتدي 
�إن�شانًيا �شخًما يحمل كل قلق �الإن�شان وخطاياه، �شعفه  بدخلنا تر�ًثا 
ونزقه، ود�ئًما يلح �شوؤ�ٌل ُمَعِذٌب: ماذ� �أ�شتطيع فعله ملقاومة �لظلم يف 
تد  ال  �لتي  �ملر�رة  من  كبرًي�  قدًر�  يحمل  �ل�شوؤ�ل  �لعامل،  �أنحاء  كل 
هل  ق�شوة،  �أ�شد  �شوؤ�اًل  يت�شمن  الأنه  �لذ�ت؛  من  و�ل�شخرية  متنف�ًشا، 
فاعًل  تكن  �إذ� مل  نف�شه؛  �إنقاذ  ي�شتطيع  ال  َمْن  �لعامل  �إنقاذ  ي�شتطيع 
و�إذ� مل تكن حًر�  �لعامل،  �أي مكان يف  تكون فاعًل يف  بلدك؛ فلن  يف 
�إال  حًر�  تكون  ولن  �لعامل،  يف  مكان  �أي  يف  حًر�  تكون  فلن  بلدك؛  يف 
�إذ� كان بلدك حًر�، فهل منتلك �إر�دة حرة فعًل، هذه م�شاألة معقدة، 
ال يبدو منها �إال قمة جبل �جلليد، لي�ض على �مل�شتوى �ملحلي فح�شب، 
�حلرية،  �إال  �شيء  كل  ميتلك  �لذي  �لعربي،  �لوطن  م�شتوى  على  �إمنا 
�آخر، عندما  �أم �لكبائر، فل معنى للكلم عن �شيء  وفقد�ن �حلرية 
�إننا  قولنا  مع  يت�شاوى  حرية،  لدينا  ولي�ض  �شيء  كل  منتلك  �إننا  نقول 
�أوهمونا  لي�شت م�شتحيلة،  لكنها  �شهلة  لي�شت  �مل�شاألة  �شيء،  منتلك ال 
�أعظم  نف�شه  يرى  �شعب  كل  حق،  وهذ�  �الأر�ض،  �شعوب  �أعظم  �أننا 
نرى حقيقتنا  �أن  �لعظمة، يجب  نحافظ على هذه  لكننا مل  �ل�شعوب، 
�الآن، و�إذ� مل تكن لدينا �لقدرة على مو�جهة �حلقائق ب�شجاعة، فلن 
ن�شتطيع �أن نكون، ولن يفيد خد�ع �لذ�ت طويًل، �أن تعتقد �أنك �الأف�شل 
لي�ض مهًما وال مفيًد� وال �شعًبا، مبا ��شُطِلح عليه ت�شني �ل�شورة، لي�ض 
�ملهم ما يعتقد �الآخرون، �ملهم ما يرون على �الأر�ض، �أن يكون ح�شورك 
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ملمو�ًشا، وغيابك حم�شو�ًشا، �أن تكون العًبا رئي�ًشا على �ل�شاحة، نحن 
�أن  �أن نفخر، لكن ينق�شنا  بالفعل �شعٌب عظيم وكرمي وعبقري، ولنا 
نعرف �أننا كذلك، دون تو��شع مزيف �أو كربياء م�شللة، علينا �أن نعي 
�أمة  �أمة حكم  ت�شتطيع  فلن  لنا،  يقرر  �أحًد�  �أال نرتك  �أنف�شنا،  حقيقة 
ذلك،  نعرف  �أال  �الأفدح  م�شيبتنا،  وهذه  �ملحكومة،  �الأمة  باإر�دة  �إال 
علينا �أن ن�شلك �لطريق �لوحيدة للم�شتقبل، و�أال نريق �شعار�ت ت�شجع 
مَل  و�ملوت،  �مليلد  �لظلم كقدر، مثل  نتقبل  و�أال  و�لر�حة،  على �جلوع 
�عتدنا �لظلم كالق�شمة و�لن�شيب، ووحد �مل�شايخ و�لق�شاو�شة بني قدر 
ا على �هلل،  �هلل وقدر �حلاكم، فاأ�شبح �العرت��ض على �حلاكم �عرت��شً
و�لر�شا بحكمه ر�شا بحكم �هلل، وعلينا �أن نفرغ �لكبت يف معارك بل 
�شحايا، �أو بفتنة طائفية ال وجود لها �إال عرب �ملوؤ�ش�شات �لر�شمية، ذ�ك 
طريق �آمن بل �شك �أن تلعن ما يلعن �لنظام ومتدح ما ميدح �لنظام، 
وبطريقة ما تنف�ض عن غ�شبك، علينا مو�جهة �أنف�شنا، �لوطن �لعربي 
يعج بالكو�رث و�حلروب و�لنكبات، من دون حرية يكون �لوطن �شجًنا، 
ونعي�ض يف �ملا�شي الأنهم �شرقو� �حلا�شر، ولن يكون �شيٌء على ما ُير�م، 
و�أنت تقف على �حلافة مر�قًبا �حلياة ب�شمت ر�هب، وفور�ن د�خلي، 
ينهار  ترى عاملك  �أن  لي�ض ح�شًنا  وكئيبة،  متناق�شة  �إح�شا�شات  تتلقى 
ب�شرعة مذهلة، وال حيلة لك �شوى �نتظار ما ال ياأتي، تفكر وال تعمل، 
�خل�شو�شية  �زد�دت  وكلما  �خل�شو�شية،  عميقة  د�خلية  حياة  تعي�ض 
�زد�دت �لوحدة، تبحث عن �حلب وال تاأمل �لعثور عليه، ينهبك �شعور 
غام�ض بالتفاهة، جمرد فا�شل �شغري، يطاردك �إح�شا�ض قاهر، يعكر 
�أن  يجب  ما  �أو  تريد  ما  تدري  ال  �لد�خل،  يزلزلك من  �شفو حياتك، 
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�ل�شعادة  �إًذ�،  ماذ�  �الن�شحاق،  �لتوتر،  هذ�  بال�شعادة،  لتح�ض  تفعل، 
ذ�تية  خا�شة،  ن�شوى  حلظة  �لكون،  مع  تام  �ن�شجام  حلظة  �ملرجوة، 
تنبع من د�خلك، وال ميكن تعريفها بدقة، فهي تتعدد بتعدد �أ�شحابها، 
روحني، حلظات  تو�فق  �إبد�ع،  �إلهام يف  �شجدة يف �شلة،  و�أ�شبابها، 
�ل�شعادة نادرة جًد�، ي�شتطيع كل �إن�شان �أن يخلقها يف حياته، و�أب�شط 
�ُشبلها �لر�شا، لكن كيف، فاأنت، يف نهاية �ملطاف، �إن�شان قبل �أن تكون 
كاتًبا، يقول كلمته ومي�شي، �ملع�شلة �أن �لكلمات تظل كلمات، ومع ذلك 
علينا �أن ننا�شل، ولو بالكلمات، من �أجل �أن ننجو وينجو �لعامل، فالعامل 
نعمل  كونية،  �ُشنة  تلك  كله،  يغرق  �أو  كله  ينجو  �أن  �إما  و�حدة،  وحدة 
للذ�ت  �الإخل�ض  ندرك حقيقة �حلياة،  �أن  باإخل�ض، علينا  ما علينا 
�أواًل، بكل ما تمل �لذ�ت من �أو��شر بكل �أجز�ء �لعامل، �لكل �جلامع 
بهذ� وحده  للكل،  �الإخل�ض  �إىل  للذ�ت  �الإخل�ض  �الأجز�ء، ومن  لكل 
تنتفي �لفردية �لتي تبط �الإن�شان، وتعله يدور حول ذ�ته جاعًل من 

�الآخرين �أعد�ء.

�لفعل هو ما ُيحدث �لفرق، �لفعل هو �لذي ُيغري، حتى تتحقق جناة 
�لعامل، فما من �أحد �إال ي�شتطيع �أن يفعل �شيًئا، لو فعل �الإن�شان �أي فعل 
�إىل ن�شوى روحية خال�شة، تت�شاءل جنبها كل  بحب حقيقي؛ الأف�شى 
متع �لعامل �حل�شية، الأن متع �حل�ض �إىل زو�ل مع مرور �لزمن، بعك�ض 
�ملتع �لروحية �لتي تتوهج بكرب �ل�شن و�شقل �لتجارب وخفوت مطالب 
�جل�شم، �مل�شكلة �أن �جل�شم ال يتحمل وهج �لروح، حتى ن�شل �إىل �لنقاء 
�الأ�شمى، �ل�شفاء �ملده�ض، ونعي�ض حااًل من �ملعية، ال نرغب يف �شيء 
بَِما  َتْفرَُحوا   

َ
َوال اتَُكْم 

َ
ف َما   ٰ َعَ َسْوا 

ْ
تَأ  

َ
ْيل

َ
ك

ِّ
ل �شلم،  يف  �لعي�ض  �شوى 
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آتَاُكْم، فلي�ض لنا �أن ن�شغل قلوبنا باالختيار لفعل �شيء �أو تركه، �إمنا 
علينا �أن نعطي ما �أبرزه �حلق تعاىل، على يدينا من �الأعمال حقه، فاإن 
كان طاعة، حمدنا �هلل تعاىل عليها و��شتغفرناه من تق�شرينا، و�إن كان 
مع�شية، ��شتغفرنا �هلل تعاىل، من حيث �رتكابنا ما يخالف �أمر �هلل 
�شبحانه وتعاىل، و�إن كان غفلًة �أو �شهًو�، فعلنا ما هو �للئق مبقامه، 
�إال ما هو كائن فعًل،  حتى يق�شي �هلل ما قّدر منذ �الأزل، فلن يكون 
فاهلل هو خالق �الأفعال، وما نحن �إال �نعكا�ٌض لتجلياته، مر�آٌة ل�شفات 
�لعميقة  �لبئر  من  تنهل  �الإن�شانية  عو�طفنا  جماله،  و�شفات  جلله 
نف�شها، فما نحن �إال تليات لذ�ٍت �أعلى و�أعمق و�أرحب من كل �لعامل، 
تتجلى علينا بكل �شفاتها �الأ�شمى، حتى ما نظن، نحن بعقلنا �لقا�شر، 
�أنها �شفات غري مرغوبة توؤجج كر�هية �لعامل، �حلقد و�الأنانية و�الأثرة، 
كل �ل�شفات �لتي ت�شعل �حلروب و�لدمار يف �لعامل، حتى هذه ف�شًل 
عن �شفات �جلمال و�للطف، كلها تليات �إلهية عظيمة ال وجود للحياة 
من دونها، تف�شر هذ� �لعامل �لذي يقوم على �حلروب �لتي ال تنتهي، 
�لعامل يقوم على �لكره ال �حلب، على �ل�شغينة ال �لتعاطف،  منذ ما 
ُيدعى جرمية �أوىل بني �أخني، حتى �خلناقات �ملبتذلة بني عبيد لوط 
وعبيد �إبر�هيم، يوجد د�ئًما �شبب  للكره، ورمبا ال توجد �أ�شباب للحب، 
�إنه يتلذذ ب�شر�عات �لب�شر كاإله حجري يقبع على قمة  يقول �لبع�ض 
�الأوليمب، ويطالبونه بالتدخل، هو ال يفعل، ميهل وال يهمل، لينظر ماذ� 
نفعل، وليتحمل كٌل م�شوؤولياته كاملة، ثم يحا�شبنا بعدله؛ لتكمل دورة 
�لعدل يف �الآخرة، و�ُشكر �هلل ديٌن يف كل عنق، و�إن كنا ال ن�شتطيع �أن 
نوفيه �شكًر�، فال�شكر ي�شتوجب �ل�شكر، و�شكر �لنعمة نعمة، و�لعجز عن 
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�ل�شكر �شكر؛ وكل حمد ي�شتوجب حمًد�، هو خالق �حلمد فهو �حلامد 
�ملحمود، لذ� كفانا �شيُدنا �حلريَة؛ فقال ال �أح�شي ثناًء من عليك �أنت 
ِ تعبرًي� عن حمده،  ْمُد هلِلَّ كما �أثنيت على نف�شك، وكفانا �هلل بقبوله �حْلَ
ِزيَدنَُّكْم، و�شكر �لنعمة �لتنعم بها،  وز�د �لنعمة بال�شكر، َلِئن �َسَكْرُتْ َلأَ
�هلل يحب �أن يرى �أثر نعمته على عبده، وجعل �شكر �لنا�ض من خو��ض 
�شكره، َمْن ال ي�شكر �لنا�ض ال ي�شكر �هلل، الأنَّ �لنا�َض �شبٌب و�هلل م�شبٌب، 
ما  �إىل  �نقطاع  بل  و�لنعمة،  و�ل�شكر  و�ل�شكر  �لنعمة  تتعاقب  وهكذ� 
�ملنعم عّز وجل على عبٍد يف �شلة،  يتجلى  �أن  �لنعم  و�أنعم  نهاية،  ال 

و�حلياة كلها �شلة، يقول:

�أنا جلي�ش َمن ذكرين، و�أني�ش من ��ستاأن�ش بي. −

هبٌة  �إنها  معيته،  و�أنت يف  �إليه  �شوًقا  �لقلب  وينفطر  �الأن�ض  يكتمل 
َوَما  �حلقيقة،  على  �لفاعل  هو  �هلل  الأن  ُتكت�شب،  وال  ُتوهب  �إلهيٌة، 
�هلل،  �إال  �حلقيقة  يف  موجود  وال  ؛  َرَمٰ  ََّ ال ِكنَّ 

َٰ
َول َرَمْيَت   

ْ
إِذ َرَمْيَت 

مع �لتحفظ على كلمة موجود، فاللغة عاجزة ال تعطي �شوى �ل�شور، 
و�ل�شور تتولد من �لفكر، فهل تقطف وردة من ��شم �لوردة، �أو ُت�ض 
�حللوة من لفظ حلو، �أو ُت�ض حزَّ �ل�شكني على �لعنق من لفظ ذبح، 
�أق�شى تلياتها  �لكلمات عاجزة حتى يف  َكَل،  و�لل�شان  �للفظ �شيق، 
موجود،  كل  ُموجد  �هلل  موجوًد�،  لي�ض  �هلل  موجود،  �هلل  نقول  روعة، 
كيف تعرب �للغة عن �إله يتغا�شى عن �شعفنا �لب�شري �لذي خلقه بيده، 
فاهلل و�جب �لوجود، ال ُموجد له، هو �ال�شم �جلامع للأ�شماء �الإلهية، 
�ملعرب عن �لذ�ت �لعليا، ومنه ي�شتمد �لوجود وجوده، �لوجود �لذي قام 
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على مقام �لب�شط �ملرتبط باأ�شماء �جلمال و�لرحمة، �لوجود مر�آة �هلل 
ال يجلوها �إال وجود �الإن�شان، ظاهره يجمع كل مر�تب �لوجود، وباطنه 
حقيقة �إلهية، وكلما ُرقي �الإن�شان ز�د �لتجلي يف باطنه؛ حتى ي�شتغرق 
يف �لفناء �لذي هو موت �ختياري تنق�شع فيه �حلجب، وي�شبح �لب�شُر 
َشْفَنا 

َ
ك

َ
َذا ف

ٰ
ْن َه ٍة مِّ

َ
نَت ِف َغْفل

ُ
َقْد ك

َّ
ب�شريًة، يحدث هذ� عند �ملوت، ل

َْوَم َحِديٌد. َك الْ َعنَك ِغَطاَءَك َفَبَصُ

�إن حال �لفناء لي�شت �إال يقظة من �لغفلة �لتي يعي�شها �الإن�شان، يف 
للنائم، �لوجود حم�ض خياٍل،  �إال خياالت ت�شبه ما يرت�ءى  عامل لي�ض 
وما �لعامل �إال مظهٌر حلقيقة و�حدة ت�شري يف كل �أجز�ئه، هي �حلقيقة 
�ملطلقة، يقول عن نف�شه، كنت كنًز� خمفًيا فاأْحَبْبُت �أن �أُْعرَف فخلقُت 
�خللق فبي عرفوين، فهو �لذي يبدي نف�شه، فكل ما يعّرفه ينفيه، وال 
ُظُهوِرِهْم  ِمْن  �آَدَم  َبِني  ِمْن  َك  َربُّ �أََخَذ  َو�إِْذ  �إال هو، برهانه؛  �إليه  �شبيل 
�َسِهْدَنا،  َبلَى  َقاُلو�  ِبَربُِّكْم  َل�ْسُت  �أَ �أَْنُف�ِسِهْم  َعلَى  َو�أَ�ْسَهَدُهْم  َتُهْم  يَّ ُذرِّ
لَِك َخْيٌ، 

ٰ
َذ اتلَّْقَوٰى  َوبِلَاُس  تلى على كل نف�ٍض مبا ينا�شبها من لبا�ض، 

حقيقة  �ملحمدية،  �حلقيقة  �إمنا  �ل�شخ�ض،  لي�ض  حممد،  على  تلى 
�لتوحيد، �لتي �أبرزها �حلق تعاىل على ل�شان �شفيه حممد �شلى �هلل 
نوؤكد  لذلك  و�ملاء؛  �لطني  بني  و�آدم  نبًيا  كنت  يقول،  �إذ  و�شلم،  عليه 
حممًد� ملحبة  �إمنا نحب  �أننا نحب حممًد� لي�ض �ملخلوق من �لرت�ب؛ 
�هلل و��شطفائه �شيًد� للعاملني، نحبه حًبا عقلًيا يرقى حتى ي�شبح حًبا 
عاطفًيا و�رتباًطا وجودًيا، تهفو له قلوبنا رغم �أننا مل نره، ونبكي حني 
هو  �هلل،  �إىل  �ل�شماوي  �ملعر�ج  فهو  �لعطرة،  �شريته  يف  موته  نطالع 

�الإن�شان �لكامل، كلمة �هلل �لتي ُتقق غاية �لتجليات �الإلهية.
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قدمت ح�سرة �لوردة لكتابات جديدة ثم �إبد�عات، لكنها �شدرت، 
بعد �شت �شنو�ت، عن �إ�شر�قات جديدة بتقدمي �الأ�شتاذ �سم�ش �لدين 
مو�سى بهيئة ترير �الأ�شتاذ عبد �لعال �حلمام�سي و�الأ�شتاذ ُحزين 
للعم  قدمتها  فقد  طريفة  ق�شة  ولها  توفيق،  �أحمد  و�الأ�شتاذ  عمر 
�أعمل  وكنت  كتابات جديدة  رئي�ض ترير  وكان  �ملجيد  �إبر�هيم عبد 
معه مر�جًعا يف �ل�شل�شلة، فن�شحني ن�شيحَة كاتٍب كبري لكاتب �شغري 
�أال �أتعجل �لن�شر، بعد �شدور ح�شرة �لوردة فوجئت باأنه قر�أها و�أبدى 
�إعجابه بها ف�شكرته مبحبة عظيمة، و�شدرت �لروح ت�ساأم �أحياًنا عن 
�إبد�عات بهيئة ترير �الأ�شتاذ فوؤ�د قنديل و�الأ�شتاذ حممود �حللو�ين 

و�الأ�شتاذ عزت �إبر�هيم.

معقبات والدة طبعية دون رهق، وولد معها رو�ئي، دون  له  ولدت 
يف  �جلي�ض  فرتة  ق�شيُت  فقد  ا،  �أي�شً ق�شة  ولها  ترتيب،  وال  خطة 
�شيناء، وهناك فوق حطام خط  �إىل  �لذهاب  وكان يل حظ  �جلفرة، 
بارليف تعرفت �شديقني عزيزين يف قلبي، هما حممود �لعقباوي من 
�أ�شو�ن �ملتطوع يف حر�ض �حلدود، و�سعبان عبد �هلل �سويل من �لو�حات 
عمه،  �بنة  يزوجني  �أن  �الأول  �أر�د  �ملياه،  �شلح  يف  �ملجند  �لبحرية، 
�أحد �لعر�شني،  لو قبلت  ا الأعي�ض معه، ماذ�  �أر�شً �أن يعطيني  و�لثاين 
وِملًحا،  عي�ًشا  �أكلنا  �الآمال،  يف  نرتع  �شيناء  قمر  تت  �شهرنا  �ملهم 
�جلر�ية و�لعد�ض، تطهرنا يف �لقناة �ملقد�شة، �نفتحنا على �أق�شى �أفق 
�إن�شاين، حتى �نتهت فرتة �جلي�ض كما ينتهي حلم، و�فرتقنا على وعد 
بالزيارة، تقق �إىل �أ�شو�ن بعد ع�شرين عاًما، فقد زرت �لعقباوي يف 
جنع كركر بقرية �الأعقاب �لبحرية، وتعرفت جماعته �لتي كنت �أكتب 
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لها جو�باته، بو�شفي �شاعَر �لقبيلة، وم�سطفى وكرمي وب�سمة ثمرة 
يف   1995 �لعام  يف  �حلكاية  بد�أت  طر�فة،  من  تخلو  ال  ق�شة  �حلب، 
�ل�شلوفة ب�شحر�ء �شيناء �لغالية، �لتقيت �الأوبا�شا حممود �سيد �أحمد 
�جلفرة،  �إىل  حديًثا  و�نتقلنا  �ملدفعية  يف  جمنًد�  كنت  بـجاد،  �ل�شهري 
�أيام �جلي�ض بحلوها ومرها،  �لقد��شة، م�شت  �شيناء مهد  �إىل  ومنها 
و�نقطع �لتو��شل لكنني مل �أياأ�ض حتى جاءت �لفر�شة �لذهبية بدعوتي 
تيقنت   ،2015 دي�شمرب  �لثلثني  دورته  يف  م�شر  �أدباء  موؤمتر  �إىل 
�أخرًي� �أنني �شوف �ألتقي حبيًبا �أ�شو�نًيا �فتقدته منذ زمن لكنه ي�شكن 
�إىل  �أذهب  �أن  فقررت  جدوى؛  دون  �الأر�ض  طوب  عنه  �شاألت  �لقلب، 
قريته، ثالث �أيام �ملوؤمتر تناولنا �الإفطار يف �ملركب �لعائم )مري�ج1(، 
�الأعقاب  �شيار�ت  عن  �شاألت  �ملحطة،  وق�شدت  �أ�شدقائي  و��شتاأذنت 
�لكربى، �شاألت �لركاب عن حممود �ل�شهري بـجاد، كانت �ملفاجاأة �أنه 
يوجد �ثنان بنف�ض �ال�شم حممود ونف�ض �ل�شهرة جاد، و�الثنان خدما 
ا، و�شف يل جاري يف �ل�شيارة �لذي �أ�شر  يف �جلي�ض وتركا �خلدمة �أي�شً

على دفع �الأجرة، �أحدهما �لذي خرج برتبة ملزم �أول وقال:

�إنه ُقليل. −

قلت:

جاد �لذي �أق�سد �أكون زي �بنه و�أنا ما�سي جنبه. −

�شحك وقال: 

ق�سدك جاد �أبو خريبة. −
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ردت يف  �الآن،  ترك �جلي�ض حتى  منذ  جاد  وحكى يل ق�شة حياة 
�لروح؛ تاأكدُت �أنني على �لطريق �ل�شحيحة، تطوع جدع �شعيدي ��شمه 
توك،  توك  ي�شمونه  �لذي  �لرتو�شكل  ركبنا  جاد،  �إىل  ليو�شلني  نا�سر 

ا �أن �أدفع �الأجرة، �شحبني حتى باب �لد�ر و�ن�شرف. ورف�ض �أي�شً

خرج جاد يتهادى مثل �شيخ طريقة �شوفية، �شاله �الأبي�ض ُملقى على 
كتفيه ور�أ�شه �لذي وخطه �ل�شيب، رغم �أنه مل يتجاوز �الأربعني، وجهه 
على  ترف  �لت�شاوؤل،  بحريِة  عيناه  تلتمع  نابتة،  بلحية  م�شيء  �الأ�شمر 
�شفتيه �بت�شامة خجلى، خانته �لذ�كرة �خلئون ويحق لها، فقد م�شت 
يرتدي  �لع�شرين،  يف  �شاًبا  حينها  كان  لقاء،  �آخر  على  عاًما  ع�شرون 
�أفرول موًها، و�ثق �خلطوة مي�شي ملًكا على �شط �لقناة، تدك قدماه 
ا بلدًيا  �لطمي �ملتبقي من �الأ�شطورة �لكاذبة، �أما �ليوم فريتدي قمي�شً

ا، طوقه و��شع يربز �شلبة �لعود، وقف �أمامي حائًر�، قلت:  ف�شفا�شً

َفاكرين. −

�ت�شع طيُف �بت�شامته �خلجلى وقال: 

فّكرين. −

�أحياًنا  ت�ساأم  �لروح  له كتابي  �شحكُت �شحكتي �ملجلجلة و�شدرُت 
�لذي يحوي ق�شة حبه، فانفرطت �شحكته �حللوة على خديه، وفرد 

ذر�عيه:

�أبو عي�سة، �أ�سيل و�هلل. −
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وفتح ذر�عيه و�بتلعني يف ح�شنه: 

و�هلل فيك �خلري. −

عربنا �لبو�بة �حلديدية �ل�شدئة �إىل حجرة �ل�شيوف، يجل�ض يف 
باخلارج  رجاله  �مل�شلح،  جنار  �أنور  �ملعلم  بلدي  كنبة  على  �حلجرة 

ُيحملون �خل�شب على �شيارة نقل، �شاألني جاد:

فطرت؟ −

نعم. −

و�أ�شفُت بب�شاطة كاأنني ع�شُت هنا عمري كله:

�عمْل يل قهوة. −

جل�شنا نتحدث كاأننا مل نفرتق، وطلعنا �جلبل �إىل ع�سام �بن عم 
جاد، هناك فوق �جلبل قريًبا  �أخي  ورم�سان  بـهامون،  جاد، �مل�شهور 
�لفجر حتى �ملغرب يف تك�شري  �إنه يعمل منذ  هامون  �ل�شماء قال  من 
�أنهم ال يجدون َمن  �حلجارة كاملحكومني باالأ�شغال �ل�شاقة، مع فارق 
يحنو عليهم، �جلبل �أحّن عليهم من �حلكومة �لتي تفر�ض عليهم مبالغ 

باهظة.

�شربنا �ل�شاي فوق �جلبل ونزلنا، قال جاد:

نتغدى مًعا. −

وقلت: 
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�أجابر �لز�د. −

�ل�شور  بع�ض  و�لتقطنا  �لر�ئعة،  �أ�شرته  تعرفت  ز�د،  �أحلى  وكان 
فرًحا  قلبي  يف  �أحمل  ورجعت  �لنجع،  وف�شاء  �جلبل  فوق  �لتذكارية 
ا حلال هذ� �لبلد �لذي ميتلك كل هذ�  ��شتثنائًيا وحزًنا ��شتثنائًيا �أي�شً
�جلمال، ويعاين كل هذ� �لبوؤ�ض، وهناك ولدت فكرة رو�ية عن �لنجع، 

�أمتنى �أن �أجنزها.

فرتة  نهاية  من  عام  بعد  �لبحرية  �لو�حات  زيارة  وعد  تقق 
تكون  �أن  و�شاء �هلل  �الأحلم،  تفجرت  �سعبان، وهناك  �لتجنيد، زرت 
ذ�ت  �لو�حات،  من  كاتبها  �أن  يقر�أها  َمن  يظن  �لو�حات،  عن  رو�ية 
�شباح كنت �أتدث مع �لزميلة نهى �لإبياري، مبدعة تكتب �لق�شة، 
تعمل حالًيا مذيعة يف �ل�شني، عن �أحلمي يف �لو�حات، ��شتمعت �إيّل 

وقالت:

�كتب يا حممود. −

وكتب حممود، وكالعادة �حرتت يف �ال�شم حتى �آخر حلظة، وقر�أها 
�ل�شاعر  �ل�شديق  رجب،  زينب  هي  مبدعة  �أخرى  زميلة  خمطوطًة 
حممود خري �هلل �لذي �أ�شار �إىل �أنني �أمتلك �شفاف �ل�شرد �ل�شعري 
و�أنني �أكرث جر�أة، �ل�شديق �لرو�ئي حممد �إبر�هيم طه �لذي �شكرين 
نب�شه  �إىل  ��شتمع  �إن�شان  رحلة  يتناول  �لذي  �جلميل  �لعمل  هذ�  على 
ويخو�ض  �حلقيقية  �ملعرفة  ليكت�شف  �أوهامه،  خلف  و�شار  �لد�خلي 
�ساكر،  �ملعز  عبد  �لعر�قي  و�لرو�ئي  �لنف�ض،  د�خل  �الرتال  تربة 
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و�آخرون، ما زلت �أحتفظ مبا كتبو� باأياديهم �ملباركة، ثم �شدرت عن 
�أ�شو�ت �أدبية بهيئة ترير �لدكتور حممد عبد �ملطلب، و�الأ�شتاذة نور 
�لهدى عبد �ملنعم، وُر�شحت جلائزة �لبوكر يف دورتها �لعربية �الأوىل 
يف �لعام 2007 عن طريق �لهيئة �لعامة لق�شور �لثقافة يف جلنة مكونة 
و�لدكتور  �ل�سايب،  طلعت  و�الأ�شتاذ  �ملطلب  عبد  حممد  �لدكتور  من 
ور�شة  يف  مناق�شتها  بح�شوره  �شرفني  �لذي  �هلل  عبد  ح�سن  حممد 
�لزيتون مع �لدكتور �ل�شديق م�سطفى �ل�سبع، و�شدرت �سلف ودين 
عن �لهيئة �لعامة �مل�شرية للكتاب، و�شدرت �أطفال باأجنحة بي�ساء يف 
كتابات جديدة بهيئة ترير �الأ�شتاذ فوؤ�د قنديل و�الأ�شتاذ فتحي عبد 
�التاد  �ساعة �حلظ عن  و�شدرت  �سلوى م�سطفى،  و�الأ�شتاذة  �هلل 
برئا�شة �الأ�شتاذ حممد �سلماوي ورئا�شة جلنة �لن�شر �الأ�شتاذ �ملنجي 
و�شمال  �لكربى  �لقاهرة  �إقليم  عن  م�سرق  يوم  و�شدرت  �سرحان، 
�ل�شعيد �لثقايف برئا�شة �الأ�شتاذ حممد عبد �حلافظ نا�سف ومدير 
قطر  عن  �ملده�سة  �لأجد�د  وحكايات  عامر،  �أحمد  �الأ�شتاذ  �لتحرير 
عوي�ش  �أ�سرف  و�الأ�شتاذ  �لع�سال  زينب  �لدكتور  ترير  بهيئة  �لندى 
�لدين،  حميي  رحاب  �الأ�شتاذة  ور�شوم  حممود  منال  و�الأ�شتاذة 
بهيئة  و�لبنات  للأوالد  �لهلل  كتب  عن  �حلب  كنز  �ل�سعادة  و�شدرت 
ور�شوم  �إ�سحق  جمدي  و�الأ�شتاذ  حممد �حلمام�سي  �الأ�شتاذ  ترير 
�مل�شرية  �لعامة  �لهيئة  عن  يجوز  و�شدرت  �سعيد،  ن�سوى  �الأ�شتاذة 
�لتي  �ل�سغرية  و�شدرت  علي،  �حلاج  هيثم  �لدكتور  برئا�شة  للكتاب 
�لدكتور  برئا�شة  �لطفل  لثقافة  �لقومي  �ملركز  عن  �حلكايات  حتكي 
�إميان �سند ور�شوم �لفنان �جلميل �شاحب �لف�شل عبد �ملجيد �سريف، 
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�الأ�شتاذ جار  بهيئة ترير  �لندى  �ملعجز�ت عن قطر  �سانع  و�شدرت 
حامد  �إميان  و�الأ�شتاذة  �لعي�سوي  مدحت  و�الأ�شتاذ  �حللو  �لنبي 
ا  ور�شوم �لفنان حم�سن عبد �حلفيظ، ووجدتني كاتًبا للأطفال �أي�شً

وما �أجملها من كتابة.

�ملجتهد،  �لتلميذ  طريقة  نف�شها،  بالطريقة  �ملنام  يف  �مر�أة  ولدت 
و�شاعًر�  وناقًد�  �شديًقا  �خلم�شني،  على  يربو  ما  خمطوطًة  وقر�أها 
�لذي  �لبلكي  م�سطفى  �الأ�شتاذ  منهم  �أذكر  �لعمل،  وزملء  ورو�ئًيا 
دينا  �للمعة  �ل�شديقة  حُل�شنة،  �ل�شعيدية  �للهجة  ت�شحيح  توىل 
فوؤ�د قنديل �لتي جعلتني �أ�شفي ُبعًد� نف�شًيا �أعمق على حو�ء، �لدكتور 
حمدي �سليمان، �الأ�شتاذة نور �لهدى عبد �ملنعم، �لدكتور ه�سام عبد 
حليمة،  �أبو  �أ�سامة  �ملعلم  �الأ�شتاذ  �لر�زق،  عبد  ربيع  �الأ�شتاذ  �هلل، 
�الأ�شتاذ ح�سن حلمي، و�آخرين ال ت�شتوعبهم �لذ�كرة، �أ�شكرهم جميًعا، 
ومع كل قر�ءة جديدة كتابة جديدة على مدى �شنو�ت، ت�شرًي� وكتابًة 
ومتكيًنا وتلويًنا، و�ختفت مرة من �جلهاز، و�أخرًي� �شدرت عن حروف 
بهيئة ترير �الأ�شتاذ �سيد �لوكيل و�الأ�شتاذ �سعيد �سحاتة، و�الأ�شتاذ 
حممود �أنور، وُر�شحت للبوكر من ِقبل هيئة ق�شور �لثقافة، وح�شلت 

على جائزة �إح�شان عبد �لقدو�ض يف �لعام2012.

ولدت َحتَّىٰ َمْطلَِع �ْلَفْجِر من ق�شة ق�شرية ��شمها م�سباح �أمي، 
و�لدكتور  �لر�زق  عبد  ربيع  �الأ�شتاذ  على  �لعابرون  �أتيليه  يف  قر�أتها 
حممد �إبر�هيم طه و�لدكتور ه�سام عبد �هلل، وقالو� �إنها قما�شة رو�ية، 
تم�شت للفكرة و��شتغلُت عليها، فكتبت وقر�أها خمطوطًة �ل�شديقان 
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ح�سن حلمي �لذي �أخربين  �أ�سرف عالم و�ل�شاعر  �الإعلمي �لدكتور 
عن م�شابقة موؤمتر �شرب� �خليمة �الأدبي، �أر�شلتها ون�شيت �الأمر، لي�ض 
زهًد� �أو ��شتخفاًفا معاذ �هلل، لكن الأن يل مبد�أ و��شًحا، �أعمل ما علّي 
و�أبعث للن�شر �أو �مل�شابقة و�أن�شى، حتى ال يتعلق قلبي بهذه �جلائزة �أو 
بال�شديق  فوجئُت  �إن�شان،  ميلك  ما  �أعّز  �لبال،  ر�حة  وترمني  تلك 

�لرو�ئي �سمري فوزي يت�شل بي: 

رو�يتك فازت باملركز �لأول. −

كرت �ألف خريكم. −

وكانت �جلائزة �لن�شَر يف طبعة حمدودة، وكان �هلل يحب �ملح�شنني، 
مل تنته �لق�شة بعد، فقد �شاء �هلل �أن تقام عدة ندو�ت بدعو�ت كرمية 
من كرماء، �الأ�شتاذ حممد م�سطفى حمرم يف طوخ، �الأ�شتاذ حممد 
علي  عزوز  �لدكتور  بهتيم،  يف  فوؤ�د  طارق  �الأ�شتاذ  بنها،  يف  عكا�سة 
�إ�سماعيل يف �لدقي، �الأ�شتاذ عمرو �ل�سامي يف �الإذ�عة، و�شّرف هذه 
�ل�سبع،  م�سطفى  �لدكتور  �حلميد،  عبد  �سوقي  �الأ�شتاذ  �لندو�ت 
علي  حممد  �الأ�شتاذ  ح�سن حلمي،  �الأ�شتاذ  �سريف �جليار،  �لدكتور 
�الأ�شتاذ  �ل�سيد،  �لباقي  عبد  �لدكتور  �مل�سري،  ن�ساأت  �لدكتور  عزب، 
عبد �لنا�سر �أحمد، �أ�شفت هذه �لقر�ء�ت على �لرو�ية �أبعاًد� جديدًة، 
، �أو مل �آخذ بايل منها، �شيا�شية، تاريخية،  تف�شيلٍت مهمًة فاتت عليَّ
�ملقروءة  �لن�شو�ض كافة،  �النفتاح على  �إىل  �إ�شافة  ت�شكيلية،  نف�شية، 
و�لقر�آن،  و�الإجنيل  �لتور�ة  �ملقد�شة،  �لكتب  و�ملحكية،  و�مل�شموعة 
و�لعاملي،  �لعربي  �ل�شفاهي  �لق�ش�ض  و�لقد�شية،  �لنبوية  �الأحاديث 
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وغريهم،  و�جُلنيد  عربي  و�بن  للرومي  �ل�شوفية  و�لروؤى  �الأ�شعار 
وتفتح  �ل�شجن،  بروح  �لن�ض  ُتعطر  بحكمة  �ملفعم  �لفكر  خل�شات 
�الأفق على �ت�شاعه �أمام �خليال، فاأعدت �لكتابة معترًب� �لطبعة �الأوىل 
�أ�شمع به من قبل، الأن ما فعلت، يف حدود علمي،  بروفة، وهذ� ما مل 
مل ي�شبق �إليه �أحد، ولي�ض كل ما �شبق جيًد� وال �شيًئا، لكن هكذ� �شارت 
�الأمور دون �شابق تخطيط �أو حتى فر�شة للرت�جع، فثمة عو�مل حاكمة 
تكاد تكون حتمية، �لبع�ض ��شتح�شن، �لبع�ض تفظ، �لبع�ض رف�ض، ال 
�أملك خياًر�، فلم �أ�شتطع �إال �لكتابة، و�آثرت �ختيار عنو�ن �آخر، لتاأكيد 
�أن هذه غري تلك، و�إن كان عاملهما و�حًد�، وذلك ما دفعني �إىل �لتنبيه، 
ول�شت نادًما، هي تربة فح�شب، لها ما لها، وعليها ما عليها، يف �شياق 
تاريخ �لكاتب، جمرد تربة مثل حياتنا، فنحن جنرب من �ملهد �إىل 
�للحد، يف تفا�شيل �حلياة �ليومية �لفانية، فما بالكم باالإبد�ع، �ل�شوؤ�ل 
�ملنفتح على �حلياة، نهايته، هذ� ما كان، ولكم �لر�أي، ولي�ض �أبلغ من 
كلمات �ل�شديقة �سلوى عبد �للطيف مدخًل �إىل عامل �لكاتب، تقول:

»يل طريقة خا�شة يف �القرت�ب من �لنا�ض، عادة ما ي�شبقني حد�شي، 
ي�شبح هو �لبو�شلة �لتي �ألتقط بها �جلوهر �جلاذب لل�شخ�شية حمل 
وودهم  بدماثتهم،  �آثروين  �لذين  �أولئك  �أحد  حممود  وكان  �لتعرف، 
و�نفتاحهم على �الآخر يف علقة رحبة ت�شمح بخطوط متا�ٍض وتاور، 
تلقت خطوطنا عند عامل �لكلمة وتذوقها، على حافة �لوعي �أو حماولة 
�لوعي بالنف�ض و�ملجتمع، على  قلة  لقاء�تي به، كنت �أحر�ض على عبور 
�ل�شخب  بني  من  �شادقًة  حلظاٍت  �أقتن�ض  �لعمل،  يف  �ملف�شل  ركنه 
�ليومي، �لذي تفر�شه طبيعة �لعمل �الإعلمي، يتحقق ذ�ك بالتو�زي 
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مع عامل �ل�شخب �ملجاور عند حافة قناة �لنيل للمعلومات، حافة مطلة 
على خليط �لب�شر و�الآلة، يركن �لكاتب هناك على موقعه �ال�شرت�تيجي؛ 
يختزن بحو��شه مفرد�ت �لتناق�ض �ليومي ورتابة �لتفا�شيل �حلياتية 
للحتفاظ  فر�شة  ُبعد  من  �الإطلل  يكون  �أحياًنا  �لزحام؛  وهموم 
مب�شافة للَفهم و�لتاأمل لللتقاط، �أح�شب �أنه ��شتغلها ب�شكل و�ٍع وبح�ٍض 
�إن�شاين عذب، �ختزن مفرد�ت من �حلياة �ليومية �لرتيبة، و�أفرد لها 
بد�خله قدًر� من �لتفاعل، �شمح لها �أن تاأخذ وحدتها يف �شياق �أ�شمل، 
يحاول �أن يحاكي �لو�قع �ملجتمعي �الأو�شع ويك�شفه، رمبا يف جزء عزيز 
وخا�ض بد�خله �تخذ من �لغنائية و�شيلة للبوح، للوهلة �الأوىل بد� يل 
�لكاتب، على تو��شعه، منوذًجا ملثقف يحاول �أن يجد له مكاًنا يف خريطة 
مربكة، وهو يقف على مفرتق، يعاي�ض من حافته �حلرجة عاملني: عامل 
�لقاهرة �ل�شاخب بكل تعقيد�ته، �لع�شي على �لتاأطري، وعامل �لقرية 
�لهادئ �لرتيب، �لذي ي�شكن �لكاتب، ويبدو للناظر له من فرط رتابته 
يف  ِجدة  ي�شتفز  وال  �لو�شفية،  باملر�قبة  �شوى  ي�شي  ال  �شاكًنا،  خامًد� 
�لتجربة �الإبد�عية. لكنه ��شتطاع �أن ي�شتدعي من مفرد�ت هذه �لرتابة 
ويغرينا  ُيغوينا  �لقرية،  لعامل  ا  ناب�شً ح�شوًر�  �لظاهرية،  و�لب�شاطة 
بت�شل�شل �شل�ض باأ�شو�ت �شخو�ض، و�أمناط ق�ش�ض تبدو عادية منطية، 
لكنها من خلل منطيتها تلك تك�شف لنا عن غليان متو�ٍر، وعن ح�ٍض 
و�ملعار�شة  �إثارة �شيء من �حلو�ر  �لتقاُطه، ورمبا  فل�شفي حيّي ميكن 
مع تلك �لعو�مل، نلتقط يف �لنهاية حلظات كا�شفة، ُتعيد ت�شكيل �لوعي 
فيها  تتد�خل  تقليدية  �أجو�وؤها  بدت  �إن  وتفكيكها، حتى  �لعو�مل  بتلك 
�أو  �أ�شكال �لكتابة �لنرثية، ما بني تد�ٍع و�جرت�ٍر حر خلو�طر و�أفكار، 





شر والتوزيع
عصري الكتب للن

�أو حتى �شرد و�شفي لنماذج  تكثيٍف �شعري غنائي للحظات �نفعالية، 
بعينها، وهو ما قد يثري �جلدل حول مدى �لتز�م ق�ش�شه باأطر �لق�شة 
�لق�شرية و�أ�شكالها �لرحبة �ملثرية للخلف، يبدو ن�شيج �لكاتب �للغوي 
�إىل م�شاك�شة  و�إعادة �ل�شياغة، بل  �لتاأمل  �إىل  �لب�شيط فًخا، يدعونا 
�لكاتب، من خلل ن�شه يف غنائية حا�شرة، ترت�وح بني �لبوح �ملبا�شر 
�أحياًنا، و�ل�شوفية �ملر�وغة؛ يف �أوىل مقاربتي له، وتعرف عو�مل �لكتابة 
عنده، �شرح يل طقو�شه للكتابة، وهي ذ�تها �أثارت �لف�شول و�لنقا�ض، 
فهو غالًبا يكتب على مرحلتني، �الأوىل �إلهامية، ثم يعيد ر�شد وتنقيح 
�أكرث تركيبية  ا مغايًر� يف �الأغلب، يبدو  ما كتبه من تد�ٍع؛ ليقدم ن�شً
وتعمًقا وجمااًل؛ وهذ� �لطق�ض ذ�ته �أده�شني فهو يتبع منهًجا عقلنًيا 
�آنًيا،  ا  وم�شً باعتباره  للإبد�ع،  �لنمطية  �ل�شورة  ُيغاير  رمبا  منظًما، 
ومن  �ملنظم،  �لعقلين  �لعمل  بقو�عد  ُيلزمه  �أن  �ملرء  على  َي�شعُب 
�لوردة  ح�شرة  جمموعاته  الأوىل  متذوقًة  بو�شفي  قر�ءتي  كانت  ثّم 
بعد ن�شرها عمًل جديًد� مبهًجا عن �مل�شودة �الأ�شلية؛ مزج فيها بني 
�لغنائية غري �ملتكلفة و�لتد�عي �حلر، ُيذكرنا بعامل عبد �حلكيم قا�شم 
ا للقرية �مل�شرية، يو��شل ��شتدعاء رموز  عندما قدم توثيًقا حًيا وناب�شً
�لقرية، بتو�شيف غنائي ال يخلو �أحياًنا من �شاعرية ال تناق�ض و�قعية 
يقدم  حني  �لكاتب  مل�شاركة  �لتد�عي  يجرفنا  لغته،  وب�شاطة  �لر�وي 
لنا �شوًر� حية، ي�شتدعيها من �لذ�كرة �لتي تلح عليه ليعيد بعث ذ�ك 
�لعامل �جلميل، �لذي ياأفل ح�شوره �لو�قعي، فتك�شبه �لكلمة قوة ذ�ك 
ا من زمن م�شى رمبا ال تز�ل بع�شها  �حل�شور وفاعليته، ير�شم �شخو�شً
ب�شيطة  و�أحلم  و�شلوك وعاد�ت  بيننا، متثل �شحايا معتقد�ت  تعي�ض 
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باإيقاع متو�تر لزمن خارج �الآن، عما �أ�شاب �لريف من متغري�ت، وما 
�للغة و�للحظة  �ملتاأرجح ملبا�شرة  �لك�شف  �أحياًنا،  بني وم�شات يثريها 
خمزوًنا  وت�شتدعي  ت�شتعيد  مبا�شرة  �شور  خلف  �ملتو�طئ  و�لتو�ري 
تر�ثًيا، �إال �أنها تعيد تفردها من خلل �الإ�شقاطات �لتي تك�شبها طز�جة 
�حل�شور، وده�شة �ملتلقي بها و��شتفز�زه لل�شوؤ�ل من جديد، حول ذ�ك 
�لن�شق و�ل�شياق، فيعيد ن�شج هذه �مل�شاهد�ت بب�شاطة مده�شة تورطنا 

�أن نتفاعل معها ونحاورها«.

�ملحبني كلم،  و�شمت  ينتهي،  ال  �الأرو�ح  ال، فحديث  �نتهينا،  هل 
م�شريتي  يف  �أ�شهم  َمْن  كَل  كبرية  مبحبٍة  �أ�شكُر  ُيوّفى،  ال  َديٌن  فثمة 
�الإن�شانية و�الإبد�عية، فلوال هوؤالء، َمْن ذكرُت وَمْن �أُن�شيُت، وهم ُكرُث، 
ما كنت ما �أنا عليه: �الأعد�َء �إن وجدو�، �الآباء �لروحيني �لذين تربينا 
زوجتي  �ل�شغرية،  �أ�شرتي  �لروح،  �أ�شدقاء  �حلو�ريني  �إبد�عهم،  على 
�لتي  �لنور  منابَع  عمر،  حممد،  حبيبة،  �حلبيبات:  و�أزهاري  �أميمة 
�أعي�ض بها، �لنقاَد، �لُقّر�َء، عمال �ملطابع غري �ملجهولني على �الإطلق، 
�ملدير   ، �لعمل  لن�شر هذ�  لتحم�شها  �لكتب  لد�ر ع�شري  و�شكر خا�ض 
�لعام حممد �سوقي، �ملُدقق �لُلغوي عبد �هلل �أ�سامة، وم�شمم �لِغلف 

عبد �لرحمن �ل�سو�ف، و�الإخر�ج �لفني �سمر حممد.

 �أ�سكُركم جميًعا، من �أعماق قلبي.
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