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الموقف ٌموج بحشد أجساد منهكة  ,ال موقف نظامٌا هنا  ,ال شارات مرورٌةة
وال مظلة تقً أشةةة الشةم .كلهةن ٌنتظةرون تحةت سةٌاآ شةم .اب اللهابةة
المسلآة على جباههن وحبٌبات الةرق تنزل من رإو .انافهن  ,مةن ققةونهن ,
مةةن مةةإهراتهن ومةةا أن ٌتةةرا \ سةةربٌ \ .حتةةى ٌتبة ةةر الحشةةد كا ش ة
وٌمتلئ الشةار با جسةاد وا صةوات والصةافرات والحشةرجات ٌتقةاقعون
ٌتباصقون ٌكفرون ٌمسحون الةرق بؤآراف أصابةهن وٌتراشقون
ٌمتلئ السربٌ .وٌمضً  ,وٌكبر حجن الحشد
كل ا نظار عالقة فً مدهل الشار
تترا ى حافلة كبةرى  ,تظهةر ول مةر  ,تةدنو بتمهةل  ,,بوسةةها أن تحمةل
كل هإال ٌ ,,هر إلٌها الحشد على شكل تظاهر
تسر الحافلة بةةد تمهلهةا ٌ ,تباآةؤ الحشةد بةةد هآةوات مةن تجةاوز الموقةف
تتمهةةل الحافلةةة ٌهةةرول الحشةةد مةةر أهةةرى إلٌهةةا وب تةةة تسةةر مهلفةةة دهانةةا
قاتما على الةٌون والحناجر
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تدمع عٌونهن ٌ ,كحون  ,ن ٌةودون إلى التحشةد بانتظةار شةب سةربٌ .اهةر
وحةدها بةروٌن تنةزوي فةةً ركةن هةال وتراقةب المشةةهد بصةمت وكلمةا نظةةرت
إلٌها اصآدمت نظراتنا كالصاعقة
حافلة مهترئة تتوقف ب تة بمحاقا الحشد  ,ث ممرضات ٌتقدمن إلةى البةاب
كتلة واحد ٌ ,دفةن ٌ ,,حاولن الصةودٌ ,ةرقن ن ٌتراجةن هائبات
تماما فً هقا المآرح تةارفنا  ,هةقا الموقةف
ترمقنً إحداهن وأشةر بقً
القي بمقدوره أن ٌجمع كل سكان الحً
كنةةت داهةةل الحافلةةة وكانةةت علةةى الرصةةٌف المحةةاقي لنافةةقتً  ,نقةةرت بللةةور
النافق بؤظافرها وناولتنً حقٌبة نسةائٌة صة ٌر حجةز بهةا مقةةدا  ,وضةةت
الحقٌبة على مقةةد شةا ر وعةادت الفتةا إلةى الوقةوف مآمئنةة لحجةز الكرسةً
,لكن الحافلة مشت ب تة تاركة الركاب القٌن ٌحاولون الصةود على الرصةٌف
مددت ٌدي إلى الحقٌبة ووضةتها على ركبتً
لةةدى اسةةتئناف الحافلةةة سةةٌرها باتجةةاه الحةةً تلمسةةت الحقٌبةةة مةةر أهةةرى فةةً
محاولة لمةرفة تنبإٌة للتةرف على محتوٌاتها  ,وشةردت بةؤمور هآةرت لةً
ول وهلة
 كازٌة كازٌةأٌقظنً الجابً بصوته فنهضت  :على مهلك
 كازٌة على مهلكقالها للسائق
نزلت بةد مجهود والحقٌبة تحت إبآً دهلت ال رفة  ,بركت على السرٌر :
سؤفتحها انتشر الصوت فً ال رفة
 -ال  ,هتف الصدى
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مددت إصبةً إلى الة التسجٌل  :لِن ال أفتحها
ْ
صةدت عبارتً إلى السقف  ,ولن ٌردنً جواب
أمسكت بالسحاب وسحبته برفق  ,انفتحت الحقٌبة وترا ى ما فً جوفها
أهرجت المحتوٌات  :ورٌقات نقدٌة وسهة  ,علبة دهان أجنبٌة تستتقر فٌهةا
سٌجارتان  ,واحةد مكسةور  ,مةرا صة ٌر وعلبةة مكٌةاج وبآاقةة ممرضةة
باسن  /كلٌستان /
أعدت تلك ا راض إلى الحقٌبة وأ لقتها م لما كانت
 لنصةد ٌا كلٌستان تؤهرناقالتها إحدى الفتٌات لصاحبتها التً تنظر إلً باكتراث
 ال أماكن عالواقف ( عجقة ) حتى ( عالواقف ) لن ٌةد ممكناعالوا قف  ,تلك الكلمة مئات المرات تلفظ كل ٌون فً الموقف وهةً تةنةً
لةً عكة .مةا تةنٌةه للجمٌةع  ,عةالواقف كةن مةن الةقكرٌات االهفاقةةات
ا ح ن تةنً لً
دنت إحداهن إلى النافق الهلفٌة للحافلة
أهرجت مندٌ من حقٌبتها  ,مدت رأسةها إلةى النافةق وقةقفت الحقٌبةة لتسةتقر
على مقةةد مفةرد وتراجةةت قائلةة  :أفضةل آرٌقةة نسةتهدمها مةع م ةل هةإال
القٌن ال ٌحترمون النسا
الصةود والصةود بؤي آرٌقة ا جساد منهكة  ,البآةون تقرقةر جوعةا ,
الشم .تكوي الرإو .وعقارب الساعة تدنو من ال انٌة
 سةةنتةاقد مةةع بةةاا نحةةن الممرضةةات  ,هةةقا الحةةل ٌناسةةبنا حتةةى نةةؤتًونةود فً المواعٌد المحدد
لفظتها كلٌستان
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هتفةةت إحةةداهن  :والكةةوافٌرات  ,الهٌاآةةات  ,المصةةورات تشةةابكت
ا صوات  ,تةالت  ,تهافتت
رجل عجوز رمق حشد الممرضات وهةو أضةهن حشةد وقةال بةةد أن عآة: .
لما تبلغ البنت سن المراهقة تفكر بةالتمرٌض قبةل بٌةت الآاعةة  ,انظةروا
كبراهن مراهقة
 ( مصاري ) ٌا أهًقةةقفتها عجةةوز حنةةوا ببةةإ .وتةةدهل رجةةل كوسةةب الوجةةه حلٌةةق الةةدفن
ٌرتدي بدلة رسمٌة مع ربآةة عنةق وعلةى عٌنٌةه نظةار آبٌةة وبٌةده مظلةة
تقً رأسه أشةة شم .اب اللهاب
 من حٌث عمل المرأ فً مجتمع متهلف ظاهر صحٌةوبةةدأ ٌتمتةةع بقةةدر مةةن الةةقكا و قافةةة أدب النقةةال فقةةد أوحةةى للجمٌةةع بؤنةةه
ٌتمتع بمكانة اجتماعٌة عالٌة من ه ل لفظ تلك الةبار القصٌر والموجز
\ نفخ على ظاهر كفه \ ولكن – قال –  :لقلك سلبٌات
قاآةه الرجل المسن  :هات ٌا أستاق ٌا صاحب الةلن ؟!
نظر ا ستاق إلٌه وقبل أن ٌجٌب هتف أحد الشبان  :دعه ٌتابع ٌا عن
همهن الرجل المسن  -هو ٌتجه إلى ا ستاق بك مه وٌنظر فً وجه الشاب
 ٌ :ةةا أهةةً أنةةا مةةةك لةةو اشةةت لت الحرمةةة  ,لكةةن بهةةقه الفظاعةةة ال ٌمكةةنلةاقل أن ٌقبل  ,لقد احتلت مكان الرجل ٌةنً بصةرٌ الةبةار  -نظةر
حوله كمن ٌود أن ٌهتل .شٌئا  -الرجةال صةاروا فةً الشةوار بةةد هةقه
الموجة  :الدكتور ٌرٌد صبٌة  ,المحامً ٌرٌد صبٌة  ,المدٌر ٌرٌد صبٌة
 ,الهٌةةاآ ٌرٌةةد صةةبٌة  ,المصةةور ٌرٌةةد صةةبٌة وشةةبابنا عةةاآلون ٌسةةهرون
حتى الفجر وٌنامون للظهر
أتصةةدق لةةدي ةةة عةةاآلون عةةن الةمةةل  ,وجةةاري لدٌةةه ة ث صةةبٌات
ٌهرجن فً الصباح وال ٌرجةن قبل ال روب
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رفةةع ا سةةتاق سةةبابته إلةةى النظةةار مبتسةةما  :نحةةن نتحةةدث عةةن أمةةور أك ةةر
أهمٌة ٌا عن
جا صوت أراد االنضمان إلى الحدٌث  :ال شً أهآر مةن المةال ٌةا سةٌد
أجاب صوت اهر  :هللا أهن و أهآر من المال
كان صاحب الصوت رجل دٌن فً نحو الهمسٌن من عمره فؤجابه الرجةل
وقد دنا إلٌه  :هل ٌؤتون إلى الةٌادات من أجل هللا أن من أجل المال ؟
قال رجل الدٌن  :هللا ٌؤمرهن بالةمل
قال الرجل  :ولكن من أجل المال
قال رجل الدٌن  :المال وسٌلة
أجاب الرجل  :بل هو اٌة و اٌتك أنت أوال
قال رجل الدٌن  :نحن بةنا الدنٌا لكن واشترٌنا اآلهر
أجاب الرجل  :أجل اشترٌت  ,أنا أوافقك
وقاآةهما ا ستاق  :نحةن ٌةا سةٌدي الشةٌخ نتحةدث ونتسةلى إلةى أن ٌرحمنةا
هللا وٌؤتً سربٌ , .ال تإاهقنا
وحاد ة رجل الدٌن بصوت شبه مسمو  :لكن هقا الرجل ٌبدو مرتدا
قال الرجل  :أنا وا ق من عودتك إلى هقه الن مة عنةد إف سةك واآمةئن أنةا
لسةةت مرتةةدا لكةةن بةةر ن هةةقا فةةمن هللا الةةقي أإمةةن بةةه هةةو ٌةةر إلهةةك الةةقي
تإمن به
قال رجل الدٌن  :مرتد ومشرك أٌضا أعوق باهلل منك ومن أم الك
قال الرجل  :أنا لن أسبك احتراما لسنك  ,انظر ٌا سةٌد  :إلهةك هةو الةقي
ٌمنحك جواز سفر إلى الجنة ومجرد حصولك على هقا الجواز ٌمنحك كةل
ما ترٌد وتشتهً مجانا  ,هقا هو المةال الةقي ال ٌنفةق وأنةت مةن أجلةه تبٌةع
الةةدنٌا  -هةةقا إن كنةةت تبٌةهةةا  , -ولكنةةك تشةةتري مةةا ٌبآةةل مفةةةول المةةال ,
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وهقا أعظن مةن المةال نةه الجةواز الةقي ٌهةب كةل شةً ولةو لةن ٌكةن فةً
الجنة ما تشتهً لتركتها إلى حٌث ما تشتهً  ,حتى الهمةر متةوافر هنةاك
كً ال تبقى لك حجة
حك رجل الةدٌن مإهرتةه وانصةرف قةائ  :هةقه زندقةة عندئةق صةاح بةه
الرجل  :ولكن ال تن .أن الهً هو ٌر إلهك
قةةال ا سةةتاق  :صةةحٌ النسةةا ٌةملةةن  ,ولكةةن هةةقا ٌكةةون علةةى حسةةاب
تةلةةةٌمهن  ,أنةةةا ال أرى محافظةةةة واحةةةد أو رئٌسةةةة بلدٌةةةة ومةةةن الجانةةةب
التربوي فمن هقا الةمر ال ٌإهلهن ل هت آ بفئات مجتمةاتنا المكبوتة
قالةةت فتةةا أسةةٌلة البنٌةةة حةةدبا  :لةة لةة للةة لةة لةة  :::::لةة لةة لةة لةة لةة لةة
أأأنةةةةةةةةةةا أشةةةةةةةةةةت ل
لنفتةةةةةةةةةةرررررررض  ,,,,,لنفتةةةةةةةةةةرض أأأ ,,
ولكةن لسةت سة سة سةٌئة حآةت
مممممرررضة ف ف فً عٌاد
كفها على شفتٌها ومنةت هروج البقٌة
ال أقصد الةالن كله مع هقا قد تكةونٌن أقةل نضةجا
التةمٌن ل ة السفها
هل النضج ٌكون بةدد السنٌن التً نةٌشها
ققفتها فتا أهةرى بلهجةة اسةتفزازٌة فةً وجهةه  ,ولمةا لةن ٌجةب واصةلت
بحةةد  :التةةارٌخ ٌةةقكر أسةةما عبقرٌةةة لةةن تكةةن ناضةةجة إقا مارسةةنا علٌهةةا
نظرٌتك فً مسؤلة السنوات
لبث صامتا فتؤبآت الفتا زند صدٌقتها وجرجرتها صوب حشد الفتٌةات ,
لكنه صاح ملوحا بٌده ٌ :ا انسة لدي ما أقوله
التفتت إلٌه  :أنا اهتصرت ما ترٌد قوله
ن واصلت نحو الفتٌات وهً تتمتن لصدٌقتها  :ن أي رجةل وهةو ٌتحةدث
مع امرأ ٌرٌد أن ٌةلن أن كان بممكانه أن ٌضاجةها
هرول نحوهما بةصبٌة وقال بقسو  :لكننً موجه تربوي
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 تشرفناقالتها وقد عادت إلٌه مبٌنة بؤنها لن تقصد الهرب  ,استآرد فً القول وقةد
أعاد مكانه ومكانته  :فقآ أود أن أشٌر إلى تهصصً فً الموضةو الةقي
أناقشه
 أي تهصا ٌا سٌدي د الآابق مستوراع هقا الصوت وزحف صاحبه إلى الجمع الملتن حول الموجه التربوي
ٌرتةدي ٌابةا قدٌمةة لكنهةا مكوٌةة ٌةوحً منظةره بؤنةه مصةاب
كان نحةٌ
بدا السل أو اإلٌدز  ,كان ٌرتةد بقو ووجهه ٌزداد شحوبا وصفر
قال  :أنت تةرف  ,و ٌرك ٌةرف  ,لكن ال أحد ٌةود أن ٌةةرف اآلهةر
بؤنه ٌةرف أنه كان ٌةرف
لن أفهن ما تةنٌه ٌا سٌد أوض
أجاب الشاب النحٌل  :إن كنت تةرف بؤنك من س لة الحمٌر هل سةتةلن
اآلهرٌن بؤن الظاهر أنك روح حمار فً جسد بشري وما أنت سةوى روح
حمةةار نفهةةت فةةً جسةةد إنسةةان  ,أنةةت تحةةافظ علةةى القنةةا وال تةةد أحةةدا
ٌستآلع الباآن  ,وا هآر من قلك لن تد أحةدا ٌةةرف بؤنةك تنتمةً إلةى
س لة الحمٌر
اآلن أٌها السٌد الموجه التربوي لو اكتشفت بؤنك كنت قبل ألف ً عةان ب ة
وعدت إلى الحٌا بهقه الهٌئة  ,أعتقد بؤن الحلول المإقتة تزٌد الما تلو ا
كان ٌتحدث وبٌن برهة وأهرى ٌلقً بنظراته إلى الفتا
 أنت رجل متهور وأنا لست مسةتةدا أن أجٌةب علٌةك بم ةل تهةورك ,لمةةاقا تصةةر أن تسةةمةنً ألفاظةةك البقٌئةةة مةةا دمةةت ال تسةةتآٌع أن تقةةول
ٌرها
قهقه الرجل بصوت ٌشبه صوت الهنزٌر ودنا إلى الفتا وهةو ٌنظةر إلٌهةا
ظانا بؤنها ستنضن إلٌةه  ,لكةن ٌبةدو أن الفتةا اسةتوعبت حالتةه المضةآربة
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فانسةةحبت دون أن تبادلةةه نظةةر واحةةد وربمةةا حتةةى ٌ بةةت الرجةةل بؤنةةه لةةن
ٌقصد ما فهمته الفتا المنسحبة أردف فً القول بلهجة هجومٌةة هةقه المةر
 :أنةةت تةةةرف أن الآفةةل عنةةدنا ال ٌنةةان إال مةةع سةةما قصةةا وأسةةاآٌر
مفزعةة  ,وفةً أحسةن ا حةةوال ٌ فةو تحةت التهدٌةةد  " :نةن قبةل أن ٌفتةةر.
الكلب لحمك " وعندما ٌر ن نفسه على النةون ٌتبةول فةً القمةاآ وتةوهز
الكوابٌ .المفزعة حٌنما ٌرى قاك الكلب قد دهةل حلمةه وٌرٌةد أن ٌفترسةه
فةةً الحلةةن فٌنةةتفض وٌة ةٌل حالةةة هقٌانٌةةة بةةٌن أن ٌستسةةلن لكلةةب الٌقظةةة أن
لكلب النون  ,ولكن لماقا نصر أ ن ٌنمو هةقا الآفةل وٌكةون ناضةجا ونةلةق
علٌه امال ا سر والةوآن وا مةة حتةى لةو جلة .علةى أي كرسةً فمنةه
سٌلبث ٌةانً من هقه ال نائٌة الساقجة وسٌنتفض مهووسا ساعة الشفق كما
كان ٌنتفض سنوات الآفولة  ,لكن الآامة ٌنتفض اآلن وهةو ٌةرى مصةٌر
مدٌنة أو شرٌحة أو مإسسة أو بلد أو أمة بٌن ناٌةا هةقا الهةو .سةٌتقكر
وهو فةً هٌجةان هوسةه أنةه كبةر علةى البصةاق والتقةوٌن وشةد ا قنةٌن ولةن
ٌحتفل أحد لٌون واحد بؤعٌاد مةٌ ده  ,ولكةن أٌضةا سةٌةرف كٌةف سةٌر ن
علةةى اآلهةةرٌن بةةؤي آرٌقةةة ٌحتفلةةوا بؤعٌةةاده أنةةا أسةةتآٌع أن أعقةةد علٌةةك
امةةاال كبٌةةر عنةةدما تكةةون موجهةةا تربوٌةةا حقٌقٌةةا وأسةةتآٌع أن أنظةةر إلةةى
وظٌفتك بقدسٌة وأحنةً رأسةً كلمةا صةادفتك لكنةك موجةه تربةوي ٌةر
مو وق به نك ما تزال تةانً ا ار التربٌة السٌئة ولٌ .بوسةةك أن تةآةً
شٌئا تفتقده أنت  ,هإال القٌن تراهن فقآ أشباح تتحرك تؤكل مصادفة
وتشةةرب مصةةادفة  ,وتبةةول مصةةادفة إنهةةن همةةج أي م م ة ل بةةدا فةةً
وجوه هإال  ,انظر  ,الجهل ٌصرخ فةً وجةوههن  ,انظةر إلشالشةار
 ,الجهل فً عٌونهن الجهل فً أجسةادهن الجهةل فةً ك مهةن الجهةل
فةةً وقةةوفهن الجهةةل فةةً حركةةاتهن انظةةر هةةإال بةةةد سةةتة أعةةوان
ٌالهول الكار ة
سٌصبحون ابا

11

ومشى دون أن ٌكمل ودون أن ٌنتظر أي تةقٌب على أقواله
حةك الموجةه التربةوي مإهرتةه وقةةال  :هةقا مهةرب انةه م ةل القبابةةة
التً تنقل ا مراض السارٌة  ,إنه مصةاب بةدا الفصةان  ,أمةا نظةرتن إلةى
جسده  ,ألن ٌصدق القةدٌ .بةول .حٌنمةا قةال  " :لةو كنةتن عمٌةا لمةا كانةت
لكن هآٌئة "
عندما نرى هإال نسهآ ونلجؤ إلى الشتائن
تقدمت كلٌستان وقالت  :ال أحد ٌبرر سةبك للرجةل ال تشةتمه علةى ا قةل
احتراما ل ٌابه كان عاق عندما تحدث وكان عاق عندما انصرف
لقةةةةةد قةةةةةال رأٌةةةةةه  ,كٌةةةةةف تةةةةةود أن تحجةةةةةز ارا اآلهةةةةةرٌن فةةةةةً الوقةةةةةت
القي تر ن علٌنا سما رأٌك ؟!!
وقالت الفتا التً تتحدث بانقآا بسبب عقر فً لسةانها الحةدٌث الة الة الة
الللل ة قي ق ق ة ققاله الرجةةل ٌبةةٌن أن أآفةةال منننآقتتتتتتةةا مةةرررروا وووا
بتجارررب قاسٌة
وصمتت مر أهرى وقد رفةت كفها إلى فمها بهجل
قال الموجه التربوي بصوت جهوري ناسٌا بؤنه فً شار عان  :إن
 ماقا حدث ٌا أستاق ؟ أن أن إلى متى ستئن ؟ دعٌه ٌزأر ٌا كلٌستان أكمل ٌا أستاقودوت القهقهةةات المجلجلةةة فةةً الشةةار  ,بحلةةق الموجةةه التربةةوي حولةةه
بممةةةان فةةرأى نفسةةه الرجةةل الوحٌةةد الةةقي ٌتوسةةآ حشةةدا مةةن المراهقةةات ,
وأدرك للتو بؤنهن ٌتضاحكن علٌه منق نحو نصف ساعة
أفس مكانا لقدمٌه وتملا كجرو  ,,,والةبارات ت حق أسماعه إلى نهاٌةة
الشار
 -أستاق أستاق  ,وقع منك
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 بنآلونك مقآو من القفا دبور على رأسكوبةةروٌن بةةروٌن مةةا تةةزال تنتصةةب شةةامهة تحةةت أشةةةة الشةةم .أتؤمةةل
وجههةةا االحتفةةالً عٌنٌهةةا السةةوداوٌن البةةراقتٌن شةةةرها المسةةرح بدقةةة
رها الص ٌر
فائقة
بنآالهةةا ا سةةود القةةاتن كلٌةةل شةةتائً ٌتلةةب .النصةةف ا سةةفل مةةن الجسةةد
المتناسق وٌشةمر عةن السةاقٌن علٌةه قمةٌا أبةٌض ٌسةترٌ كشةال فارسةً
على كتفٌن مستقٌمٌن  ,وٌلةف الهصةر حةزان همةري ٌحٌةل أشةةة الشةم.
إلى أشكال وألوان قو .قزحٌة  ,والمندٌل قاك البنفسجً المبلةل ٌتشةرب
إفةةةرازات الجسةةةد ا ن ةةةوي المتمةةةرد بةةةنهن ٌتشةةةرب مةةةن مسةةةاحة الجبهةةةة
والهدٌن والةنق والةٌنٌن ٌتشرب كحصان ظمآن لن ٌرتوي بمٌاه الةةالن
أرتجةةف مةةن

وتقةةف بةةروٌن علةةى رصةةٌف القلةةب تفةةت بابةةه ول مةةر
سحرها الهائل  :أي جمال أٌها الرب هقا القي صنةته
الةالن كله ٌبدأ من هاتٌن الةٌنٌن أي شةور هقا الةقي تفةرزه هةقه الآفلةة
الم ئكٌة فً أعماقً
كل أحزان الةالن تنتهةً علةى هةقا الرصةٌف كٌةف بمقةدوري أن أصةب
الرصٌف لتقف بروٌن كلها  ,تقف إلى ما النهاٌة وقلبةً  ,قلبةً قاك
المآةةةون لةةن ٌةةةد ٌحتمةةل كةةل هةةقا السةةحر كةةل هةةقا الجمةةال كةةل هةةقه
الجاقبٌةةة ٌ ,كفةةً ٌةةا بةةروٌن بحةةق شةةهور الصةةون  ,ال تنظةةري إلةةً نظةةر
أهرى أي نو من النسا أنت  ,أي نآفة مباركة رست جقور هاتٌن
الةٌنٌن
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كل ا بجدٌات تضرب عن ا بجةدٌات فةً حضةر التسةرٌحة وأهةر
وت حقنً بروٌن بنظراتها ت حقنً إلى تحت السةرٌر
أهر
أهر
لقةةد ت ٌةةر الةةةالن ب تةةة  ,هكةةقا بمقةةدور امةةرأ أن تزلةةزل الكةةون  ,أن ت ٌةةر
كل المفاهٌن والمةتقةدات بمقةدور نظةر واحةد أن تل ةً تارٌهةا وتنسةف
تفاصٌل عمر مضى بةروٌن هةً التةارٌخ هةً المسةتقبل هةً الكةر
ا رضٌة كل شً ٌهتف باسمها فً سرٌة تامة

اإلخفاق الثانً

الةاشر صباحا أٌقظنً صوت الباب
مآآت جسدي  ,تكورت تحت البآانٌة
فتحت هالةة البةاب بنسةهة المفتةاح الموجةود لةدٌها ودهةل جسةدها  :أمةا زلةت
نائما ؟
وأٌن سؤقهب ؟
ْ
جلست مولٌة ظهرها للحائآ  :من ٌون سةفر شةٌركو وأنةت تةقوب أرسةل لةه
رسالة كً ٌةود أرجوك  ,ستموت على هقه الحال
كان البدٌل عن كل ما أصابنً
شٌركو ٌا هالة كان ٌةنً لً كل شً
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لماقا تركته ٌسافر ؟
سٌةود  ,ال بد له من الةود على ا قل من أجل أن ٌرانً سٌةود ٌا هالة
أشرت إلٌها أن تشةل المةقٌا  ,وبمةد أصةابةها إلٌةه امةتغت ال رفةة بصةوت
آبٌب ٌتحدث عن أمراض القلب والمقٌةة تقكر برقن هاتف اإلقاعةة ل تصةال
به وتوجٌه ا سئلة
ترامى صوت أحد السائلٌن  :دكتور قلبً ٌحك وال أستآٌع أن أحكه
ترامى اهر  :دكتور أشةر بل ن فً قلبً
هتف اهر  :دكتور أال ٌتؤلن قلبك ؟
مر واحد أردت أن أعرف ما إقا كان بمقدور اإلنسان أن ٌةٌل بنصف قلةب
وإن استآا هل سٌموت ؟
أنةةا ال أفكةةر بةةدوا ٌزٌةةل أمةةراض القلةةب  ,أفكةةر بآرٌقةةة تةفةةً مهمةةة القلةةب
وبزوال القلب تزول كل أمراضه
مددت ٌدي إلى علبة الدهان  ,ققفت سٌجار إلةى هالةة  ,وأشةةلت سةٌجارتً
ربما حضور هالة جةلها تحمل نكهة هاصة
ْ
أشةلت ال از وبدأت تسهن الما
ْ
مدت جرٌد على ا رض ووضةت علٌها علبةة الزبةد التركٌةة وكةٌ .الهبةز
وبةض الزٌتون والجبن
سكبت الما فً اإلبرٌق  ,وتركت السرٌر
نةةاولتنً مةجةةون ا سةةنان وعلبةةة الشةةامبو و ةةدت تسةةكب المةةا السةةاهن علةةى
رأسً
وحدها هالة ما زالت تصر على الوقوف بجةانبً ر ةن تهلةً الجمٌةع عنةً ,
حتى شٌركو تركنً فً هقا الجحٌن إٌه ٌا شٌركو أٌن أنت اآلن ؟
وحدها هقه المسكٌنة تةرض نفسها للمصائب والكةوارث مةن أجةل أن تواصةل
اهتمامها بً  ,جا ت إلٌنا وكنا بؤم .الحاجة إلى امةرأ توجةه آفولتنةا كنةا
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أنا وشٌركو نةمل فً بٌع الهضار وقد اعتدنا أن نمار .شك من الت ٌٌر كةل
عان وفً ا ٌان ا ربةة المتبقٌةة مةن رأ .السةنة نبٌةع علةى " عربةة " جةوزا
ولةةوزا وألوانةةا أهةةرى مةةن المةةوال التةةً تؤتٌنةةا مةةن رجةةل تركةةً مهةةرب فنةةرب
جٌدا ومن ٌنظر إلى عربتنا ال بةد وأن ٌفكةر بشةرا شةً الهتمامنةا بمظهرهةا
وإضةةفا لمسةةات جمالٌةةة علةةى محتوٌاتهةةا وحةةرا شةةٌركو علةةى هةةقا الشةةكل
ٌجةلةةه ٌصةةر علةةى عةةدن عودتنةةا إلةةى البٌةةت ه ة ل أربةةةة أٌةةان متواصةةلة فننةةان
بجانب الةربة ر ن البرد وكان سةٌدا بالبرد
وٌقول  :اقهب أنت نن فً ال رفة وعد صباحا
وأقول سنقهب مةا ونضع الةربة فً مكان أمٌن
وٌقول بصوت مرتفع ٌةلوه الزحمة  :أنا لن أقهب
انظةةر إلةةى النةةا .كلهةةن ٌنةةامون هنةةا هةةقه ا ٌةةان ا ربةةةة تةةةادل عمةةل أربةةةة
أشهر ونحةن بحاجةة إلةى المةال ك ٌةر هةً ا ةراض التةً تلزمنةا نحةن
بحاجة إلى كل شً لةن أقهةب مةن هنةا ال تنظةر إلةً باسةتٌا ولةن أمشةآ
شةري  ,لن أ سل وجهً  ,لن أهلع ٌابً وحقائً إلى اهةر أمسةٌة اقهةب
أنت فً الحادٌة عشر لٌ عندما ٌتوقف الةمل وعد فً السادسة صباحا
وهةةل تتصةةور أننةةً أسةةتآٌع النةةون بةةدونك حتةةى شةةبحك سةةٌةاتبنً ومكانةةك
سٌرعبنً
 إقا كن مةًوقفةةت امةةرأ بجانةةب الةربةةة وآلبةةت كٌسةةا ناولتهةةا الكةةٌ .وكانةةت تنظةةر إلةةً
فنظرت إلٌها وابتسمت فابتسمت هً ا هةرى مةغت الكةٌ .جةوزا ونةاولتنً
وضةته فً كفة المٌزان
قالت  :ألن تكونا فً السوق الهاا بالهضار ؟
قلت  :أجل
قالت  :لقد اشترٌت منكما مرتٌن
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قلت  :الك ٌرات ٌشترٌن منا ننا ال نآمع وال نبٌع إال البضاعة الآازجة
قالت  :زوجً أٌضا ٌةمل عتاال فةً سةوق الهضةار وأراكمةا ك ٌةرا حتةى مةر
رأٌتكما فً حارتنا هل أنتما أهوان ؟
نسكن فً رفة واحد فً الحار المقابلة لحارتك
استؤجرتما رفة هناك ؟ أجل وأهلكما ؟ كٌف تةٌشان ومن ٌهتن بكما ؟ ال أحد نرتب أمورنةا فةمقا رأٌةت ال رفةة سةتةتقدٌن بةؤن امةرأ تسةكنمةنةةا شةةٌركو ٌتةةولى مهمةةة المةةرأ وهةةو أمهةةر مةةن أي امةةرأ
انظري إلٌه حتى وهو جمٌل م ل أي امرأ جمٌلة
 لقد شوقتنً لرإٌة ال رفة نرحب بك متى تؤتٌن متى ؟ بةد رأ .السنة ننا لن نرى وجه ال رفة إال فةً اللٌلةة ا هٌةر عنةدهاسةةةنقهب إلٌهةةةا نسةةةتحن ونسةةةهر حتةةةى الصةةةباح ةةةن ننةةةان ةةةة أٌةةةان
متواصلة
دون أن نفةةت البةةاب حةةد وفةةً الٌةةون الرابةةع نةةةود إلةةى سةةوق الهضةةار
نهضت باكرا ألقٌت نظر إلى ساعة الحائآ
ما زال الوقةت مبكةرا د شةٌركو ٌنةان سةاعة أهةرى وٌتمتةع بهةا فةً هةقا
البرد القار .وقفت أمان النافق أتؤمل ال لج ا بةٌض الةقي ٌكسةو الشةار
وا سآحة والجدران ٌا لةه مةن منظةر بهةً كةالقآن ٌتسةاقآ الة لج مةن
مزرعة السما
لٌون ال لج آقوسه الهاصة وأقحمت القكرٌات مهٌلتً قكرٌةات الآفولةة
:
وال لج والقرٌة
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أمً أمً اعآنً صحنا ودبسا
أمغ الصحن وأعود مسرعا إلى المدفؤ أصب علٌه الدب .فٌصب بلةون
الشاي وعند الظهٌةر تصةنع أمةً الة لج بالحلٌةب أنهةا مةن ألةق أنةوا
الم لجات التً ما تزال آةمها تحت لسانً ونجتمةع أآفةال القرٌةة نصةنع
كر كبٌر فً قمة التل ن نتركها تتةدحرج إلةى ا سةفل وتآةارد المةاعز
وضةت البشكٌر علةى رأسةً وهرجةت ألملةن الة لج فةً صةحن وعةدت فةً
أقصى سرعة أرتجف بردا أشةلت المدفؤ وجلست أمً تنفخ بحةرار
على أصابةً ال لج ٌقوب فً الصحن وٌوقظ قكرٌات الآفولة
أٌقةظ قاك الآفةةل الةقي كنةةت تلةةك النكهةة التةةً ال ٌمكةن لهةةا أن تضةةٌع
رششت علٌه السكر وحركته تناولت ملةقة ص ٌر وعادت ا مواج إلى
شةةةاآئ الةةةقاكر بقةةةو وشراسةةةة وعةةةاد الآفةةةل الةةةقي كنةةةت ٌؤكةةةل الةةة لج
بفوضوٌة محببة دقت ساعة الحائآ السابةة فنهضت بسرعة هاربا مةن
الحلن ارتدٌت م بسً واتجهت مسرعا إلى بةاب الفةرن ابتةةت الهبةز
السةةاهن وبآرٌةةق عةةودتً عرجةةت إلةةى الةةدكان وأهةةقت إبرٌةةق اللةةبن الةةقي
اعتاد أن ٌبٌت فً الدكان كل ٌةون عةدت إلةى ال رفةة مةبل بةال لج نوعةت
ال ٌةةاب الهارجٌةةة أحضةةرت الفآةةور وسةةهنت إبرٌقةةا مةةن المةةا لٌ تسةةل بةةه
شٌركو وداعبت شةره
 صباح الهٌر ٌا ورد البٌتوفت عٌنٌه قائ  :أٌن صوت فٌروز ؟
قلت  :اسف
واسةةتنآقت المسةةجلة إنةةه ورد ال رفةةة التةةً تمةةغ ا جةةوا كةةل صةةباح
برحٌقها أال تنهض ونهضت الورد من فراشها مغت ال رفة رحٌقا
هل سقآ ال لج ؟ -أجل
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وقدمت ألٌه صحن ال لج
شكرا  ,قالها وبدأ ٌلتهن ال لج بجانب المدفؤ
سكبت قلٌ من الشامبو على الشةر فبدأت الر و البٌضا تشبه ال لج
 شٌركو سؤبقى الٌون فً البٌت هل أبقى مةك ؟ ال الٌون ستجً هالة لت سل ال ٌاب وسؤساعدها أهةةاف علٌةةك مةةن هالةةة ٌةةا أهةةً أرجةةوك كةةن حةةقرا أنهةةا متزوجةةةحاول أن تةفٌها من زٌارتنا المشاكل التً ستبدأ لن تنتهً لٌسةترنا هللا
 ال تهف أنا بحقر سؤبقى مةك على ا قل لو جا زوجها سؤساعدك علٌه ربمةا ٌراقبهةاأال تضع هقا االحتمال ؟
 اقهب وكن مآمئنا مازوت مازوت مازوتدوى الصوت فً الحً كله فقال شٌركو
امغ التنكة مازوتا وال تنسى جر ال از
 أجل أجل هق مةك إبرٌق اللبن للدكانانتظر اجلةب مةةك نصةف كٌلةو لحمةة حتةى ال تنسةى سةؤكتب لةك كةل
شً
 نصف كٌلو لحمة كٌلو بندور كٌلو تفاح كٌلو جزر -كٌلو برتقال
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 نصف كٌلو بصل كٌلو موز نصف كٌلو موال آازجة قنبنة عرق جرائد الٌون علبة دهانوتةةةال بةةاكرا الٌةةون همةةٌ .سنسةةهر اللٌلةةة مةةع بةةرامج التلفزٌةةون بةةقهاب
شٌركو صنةت فنجانا من القهو بدون سكر ودهلت هالة :
قالت  :لماقا لن تقهب إلى الةمل ؟ أٌن شٌركو ؟
قلت  :هرج
 لن أتوقع أن أراك أٌن ال ٌاب لن لن تجمةها فً الآشت ؟ سؤساعدك عملةةك أهةةن مةةن وجةةودك هنةةا كٌةةف تةةد شةةٌركو ٌةةقهب بمفةةرده أالتهاف ٌةتدي علٌه أحةد أرجةوك اقهةب أسةتآٌع أن أ سةل وحةدي
بكما قلٌلة اقهب إلى شٌركو أرجوك أنا قلقة علٌةه سٌضةربه
الةتالون أنه ص ٌر أرجوك
 سؤقهب مغ تنكةة المةازوت وسؤضةع جةر ال ةاز الفار ةة فةً الةدكانتةةؤهرت نحةةو سةةاعتٌن فةةً الهةةارج إلةةى أن تمكنةةت مةةن جلةةب المةةازوت
وال از كانت هالة تنشر ال سٌل فً ال رفة
ساعدتها إلى أن أنهت ال ٌاب وجلست وجلست أتصف مجلة قدٌمة
 لقد تؤهرت ٌا هالة ألن ٌرجع بشٌر ؟اآلن
 لن ٌجًجلست تدفئ ٌدٌها الحمراوٌن ناولتهةا سةٌجار مشةتةلة ووضةةت إبرٌةق
الشاي على المدفؤ
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وبدأت أتقوق دف المرأ ر ن الصقٌع أدركت للمر ا ولى وبهقه القو
مةةدى حاجةةة الرجةةل للمةةرأ هةةقا الحضةةور الكبٌةةر أنهةةا زٌنةةة البٌةةت وال
ٌةةدرك مةنةةى هةةقه الزٌنةةة إال مةةن حةةرن منهةةا م ةةل أن تةةنهض هالةةة اآلن
فؤح .قبل كل شً فةراغ هائةل ونقةا كبٌةر و ٌةاب شةً هةان وربمةا
حةة .بهةةقا الةةدف وهةةقه الزٌنةةة فةةً رفتةةً
بانتظةةار الهمةةٌ .القةةادن
الكئٌبة
مدت ٌدها إلى البآاآا وبةدأت تقشةرها عرفةت بؤنهةا ستحضةر لنةا ال ةدا
قبل أن تنصرف
 هالة نتسبب لك فً هلق المشاكل مع زوجك أنتما أضفتما قٌمة جمٌلة إلى حٌةاتً لوالهةا لكنةت اآلن تةٌسةة أنةانأصحو وال أنتظر شةٌئا كةن كانةت حٌةاتً بةارد اآلن أحة .بةدف
المسإولٌة تجاهكما وأتةلن منكمةا حةب الحٌةا والتةةاون واالسةتمتا
بكل لحظاتها أتةلن منكما ما كان علً أن أتةلمه منق عشةر سةنوات
وهقه الساعات هً أ نةى أوقةات حٌةاتً وأ راهةا سةؤحتمل أي شةً
ةةدا الجمةةةة وأنتمةةا ترتةةدٌان ال ٌةةاب التةةً سةةلتها لكمةةا
مةةن أجلهةةا
وتمةةران بجانةةب بٌتةةً لحظةةة قاك أنسةةى أي شةةقا وأكةةون سةةةٌد حتةةى
اهر اللٌل ها هً هالة ما تزال تواظب على زٌاراتهةا لةً ر ةن تنكةري
لكل الهدمات االنسانٌة التً قدمتها
 الم مرٌض  ,أال تزوره ؟ ال جدٌةةةد المةةة دومةةةا مةةةرٌض أتةةةةرفٌن ٌةةةا هالةةةة اإلنسةةةان ٌولةةةدمرٌضةةا وال ٌشةةفى إلةةى الٌةةون الةةقي ٌمةةوت فٌةةه وا ٌةةان تمهةةد للمةةوت
وتقربه
 ماقا حدث ؟ -ال شً ٌا هالة ال شً
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 نهضت وقد بدا جسدها ٌفرز كمٌات وفٌر من الةرق وٌلفة أنفاسةً ,أولٌتها ظهري
  -ما بك حقا لست مهٌئا ٌا هالة أنا ال أعرض علٌك جسدي و أفهمت ؟ شكراوقالةةت بشةةفتٌن متهةةدلتٌن ٌ :ةةا حبٌبةةً أنةةا اسةةفة لكةةن أرجةةوك ال تةةةاملنً "
كزانٌة " هقا اإلحساٌ .آاردنً كشب
 أنةةا أتةةؤلن ٌةةا هالةةة أتةةؤلن أننةةا نهةةون شةةٌركو بهةةقه الة ق ةة ونهةةونزوجةةك نهةةون المجتمةةع والةدالةةة ع قتنةةا ٌةةر شةةرعٌة وٌجةةب أن
تنتهً
 بهقه السهولة ٌبةدك الحران عن هالة هالة التً منحتةك كةل شةً أالتستحق أن تحتمل من أجلها الحران  ,أن تحتمةل مةن أجلهةا ٌومةا واحةدا
فً الجحٌن
 أنت دوما تمارسٌن اإلرهاب حتى فً أحادٌ كأقكرك مر أهرى بؤننً منق البداٌة شرحت وضةً لك وأقكةر بةؤننً قلةت
 :ال ٌمكن لنا أن نتزوج ومةا زلةت علةى قةة بةؤننً سةؤمد إلٌةك هٌآةا مةن
الدهان لو وعدتك بشً اهر
أمسكتنً من كتفً وهزتنً بقو ٌ :ةنً ستقآع ع قتك بً وسةتتزوج
 ٌةةا سةةٌدي ال أفكةةر بهةةقا النحةةو كةةونً هادئةةة أرجةةوك نحةةن نتحةةدث النتشاجر ن أنا أدافع عنك
كونً وا قة بؤن امرأ عاقلة ال ٌمكن أن تقبلنً زوجا ٌا هالة ال شةً لةدي
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وجلست على آرف السةرٌر أشةرد ببةروٌن أعةد مجةرد وجةود هالةة فةً
رفتً آةنة فً ظهر بةروٌن هٌانةة عظمةى لنظةرات تلةك الآفلةة التةً
تةلق بً اآلمال والآموحات
بةةروٌن ورد وحٌةةد فةةً حدٌقةةة مهجةةور بةةروٌن صةةراخ آفةةل وسةةآ
مجزر هائلة بروٌن صحو التةارٌخ  ,فةً الآرقةات فةً المواقةف
فً الحارات كنت أبحث عن نسا وال أهةرج مةن ال رفةة إال جلهةن
وأهدر ا ٌان التً تمر علً تلك التً ال أرى فٌها امرأ جمٌلة
اآلن اتحةةدت النسةةا فةةً جسةةد واحةةد  ,الةةتحن الجمةةال كلةةه فةةً وجةةه واحةةد
واجتمةت ا نو ةة كلهةا فةً امةرأ واحةد بةروٌن علقةت مشةنقة رجةولتً
منق نظراتها ا ولى وأصبحت القضٌة عشٌة اال تٌال
 بشةةٌر دومةةا ٌقةةول لةةً  :النسةةوان م ةةل ا حقٌةةة بالنسةةبة للرجةةل كلمةةةااهترأت وجد البدٌل
 أنا هارج الموضو ستنسةةانً ٌةةا ةةدار وتنسةةى الهةةوف والرعةةب واالنتظةةار وشةةٌركوتتهلى عن كل تلك القكرٌات
 ٌا هالة أنا أحبمجنون فوضوي
 أنت وقهرجت الكلمةات وان ةرزت فةً قلبةً كالرصةاا ٌ :ةا هالةة أنةا أحةب فتةا
ممرضة اسمها بروٌن
 كنت وا قة بؤنك وجدت البدٌل ٌا قاسًت اآلن ماقا ترٌدٌن منً كفى  ,لقد ضاجةتك فةً ا ٌةان الماضةٌة
 أن ِوانتهى كل شً هل هل كتب علً أن أضاجةك إلى ا بد
 -كنت أعرف بؤنك تةاملنً كزانٌة لكن لةن أتركةك سؤفضةحك وأنتحةر
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أجل سؤكتب رسالة آوٌلة وأحملك مسإولٌة انتحاري
 أنت مجنونة أن أنا ؟ْ
ووقةت على وجهً تقبلنً بشراسة :
هل ستنسى هالتك التً تهلت عن كل شً من أجل أن تكون لةك أجةل
لك أتةتقد بؤننً أعٌل من أجلةك مهلةوق اهةر ٌةرك أنةت كةل شةً
أنسٌت دموعنا أنسٌت كٌف كنةت أمنحةك
وعندما أفقدك أفقد كل شً
ه ل تلك السنوات وأنت تضاجةنً هةل
جسدي وتفةل به ما تشا
ضةةجرتنً أي شةةً اهةةر ترٌةةد وسةةؤقدمه لةةك سؤسةةرق سؤتسةةول
سؤعمل سؤبٌع ٌةابً وأ ةراض بٌتةً أرجةوك كةن لةً اضةربنً
اشتمنً شد شةري بقسو اصفةنً بةنف
ضاجةنً أنا كلبتك تةال ٌا حبٌبً  ,اققف بجسةدك فةوق جسةدي كةل
ا بةةواب سةةتنفت أمامةةك وسةةتةون كسةةمكة فةةً مٌةةاهً كةةل شةةً سةةٌركع
بحضورك وال صةوت ٌةلةو صةوتك فةً الشةتا عنةدما ٌتسةاقآ المآةر
سةةنمار .الجةةن .تحةةت السةةرٌر م لمةةا كنةةا فةةً السةةنوات الماضةةٌة وفةةً
الربٌع عندما تشرق الشم .وتمغ الحةدائق سةنمار .الجةن .تحةت شةجر
الٌاسةةمٌن وهنةةاك عنةةدما ٌ فةةو القراصةةنة وٌسةةترٌ القآةةار علةةى السةةكك
الحدٌدٌة  ,سنمار .الجن .فً عربات القآار الواقفة عنةدما ٌةؤتً البةرد
سنلتحف الجن .وعندما ٌؤتً الصٌف سٌكون الجن .مروحة سقفنا
تةال ٌا حبٌبةً هةقنً إلةى أمةاكن بةٌةد مجهولةة بةٌةد عةن كةل هةقا الةةالن
وهناك سنمار .الجن .ولن نموت وإن متنا سنبةث من جدٌد كةً نمةار.
ننا نحب بقو
الجن ,, .سنبةث ننا مساكٌن
ٌ -ا هالة أي شً أصابك ؟
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 هةةل سةةتةآٌك بقةةدري ؟؟ ال تصةةدق أن هنةةاك امةةرأ واحةةد علةةى وجةةها رض تمنحك م لما أمنحك ولٌست هناك امرأ تستآٌع أن تؤهةق منهةا
بقدر ما تؤهق منً
الست إنسانا أال تستوعب ؟؟؟
أقن لنتفق
 بةٌدا عنها قرٌبا منهاْ
آلةت لً هقه المصٌبة  ,أٌن كانت
 من أٌنابنة أي فاجر هقه ( القرد ) ؟؟؟
 اهرسً ٌا هالة قرد وابنة ( قرد )وصفةت وجهها قالت  :زانٌة  ,شددت شةرها
قالت  :سافلة  ,من أجل و د تضربنً ٌا هائن اضرب لن أقاون
هً أآهر منك ٌا عاهر
 أنت قردْ
رفةت رأسها تنظر إلً بةٌنٌن دامةتةٌن والةدن ٌنةزف مةن فمهةا وٌةا أمةاه
أي ظلن أي قمع أنا القي أضرب
أي مشهد مدمر هقا أي ضٌا
هالةةة وفقةةدت السةةٌآر بزمةةامً  :افةلةةً بةةً كةةل شةةً لكةةن ال تلةةو ً
بةروٌن بسةةو  ,ال تمسةةٌها بكلمةةة آائشةةة أبةةدا بةةروٌن وحةةدها سةةتبقى نقٌةةة
وإلى ا بد
أتةلمٌن ٌا هالة ماقا ٌةنً \ بروٌن \ بروٌن هً الصحو هةً الحضةار
هً الجقور هً التارٌخ
أتةلمٌن أي موت بةث بروٌن ؟
وصةةرت مسةةتةدا الرتكةةاب أٌةةة كار ةة تةةدون اسةةمً بهةةآ أسةةود فةةً قائمةةة
أسما المشةوقٌن
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ت لن ٌتقبل آٌشةً
أعترف ٌا هالة  ,لن ٌتحمل مهلوق جنونً م لما تحمل ِ
م لما تقبلت  ,ولن ٌتقبل أحد فوضوٌتً وقسوتً م لما تحملةت اعةقرٌنً
ٌا هالة اعقرٌنً وامسحً هقه الدمو أنةا نةادن نةادن نةادن حتةى
ال رق اسف على كل صفةة على كل لآمة على كل كلمةة جارحةة
بةروٌن هةً أهتةك كةونً
ا فري لً ٌا هالة وال تمسً بروٌن بسةو
لها أهتا كبٌر وانصحٌها  ,بروٌن مسكٌنة ٌا هالةة أتوسةل إلٌةك بحةق
شٌركو ال ائب كلنا نةٌل فً الةدرك ا سةفل مةن الجحةٌن ولةٌ .بوسةةنا
إال أن نحترق ونحترق ونحترق
تتمدد هالة إلى جانبً تدٌر وجهً إلٌها  :انظر فً عٌنً
تضع رأسها على ساعدي وترفع ٌدي ا هرى تضةها على دٌها وتضة آ
بكفها على كفً بشهو عارمة  :أٌن شراستك حٌنما كنت تهدل آفولتً ؟
أٌن فوضوٌتك التً آالما عب ت بها بجسدي ؟ اض آ على نهةدي بقسةو ,
اضة آ بشراسةةة مةةار .علةةً اإلرهةةاب م لمةةا كنةةت  ,تفةةر .جسةةدي ,
شن علٌه سهامك  ,مزقه  ,ماقا ٌحدث لو متنا مةا اآلن
أصةةابةً تزحةةف إلةةى مسةةاحة الجسةةد ا ن ةةوي الملتهةةب ٌ ,ةةزداد الجسةةد
اشتةاال ور بة
تجل .بجسدها فً الفرال  ,تهلع الفستان والبلوز  ,وأققف ٌابً
ةن إلةى عضةوي
تتمدد عارٌة تحت البآانٌةة وتمةد ٌةدها إلةى ٌةدي ,
تقول  :هقا لً  ,لهالة  ,ها هو ٌنهض على هالة م ل حصان كما اعتدتةه ,
دعه ٌهترق مةدتً وكبةدي  ,دعةه ٌقبة ل زهةر هالةة وٌمزقهةا  ,ألةن ٌحةن
لزهرتً ؟ ها هو ٌجٌب  ,د لهما الآفولة لٌتمازحا لٌتصالحا
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وتمتد ٌدي إلى سرتها  ,تنزل وتستقر على الشورآ واض آ على الةورد
التً تسترٌ فً أعلى الفهقٌن تلةك الةورد التةً ال أملهةا تتةؤوه بنشةو :
بقسو أرجوك أٌن عنفوانك  ,اهلع الشورآ مزقه
ٌتزحلق الشةورآ مةن ا علةى كهرقةة بالٌةة وتؤهةقنً فةً حضةنها  ,تمسةك
برأسه وتدسه فً عتمة الورد  ,تنقلب على جسةدي وتجلة , .تمةد سةاقٌها
وٌرتفع النصف ا سفل من جسدها وٌهبآ وتفتر .شفتً السفلى  ,,,الةلٌةا
ن تضع أصابةها على شفتً كؤنها تفتل عن جةرح هفةً بحةقر تةان  :ألةن
تسةةتمع إلةةى الموسةةٌقا الهافتةةة ال تهةةف شةةمةة ال رٌةةز تنةةو .لكنهةةا ال
تنآفئ أتسمع ٌةا سةٌد وتدنةدن مةع الموسةٌقى  :اسةمع  ,اسةمع  ,اسةمع
بحق الرب هقا المقآع الموسٌقً المزلزل  ,رجفة الكمةان  ,أنةٌن النةاي
وانظر هنا  ,ا كوردٌون ٌضرن الحرٌق  ,ا ن ان تةةانق اإلٌقةا  ,الةةود
ٌتمرد على النوتة وكل فً فلك ٌسبحون
أي حالة جنونٌة فجرت هقا اللحن الهالد  ,وفً أي ركن من الةالن اتحةدت
هقه ا ن ان
 هالة دعنً أقول كل شً بحق الرب  ,قل ما هً عقوبة مدمنً الموسةٌقىوالجن .فً شرٌةة محمد
 مه ٌا هالة ال تفقدي نفسك  ,ستةودٌن اآلن إلى البٌت اهدئًوتركت السرٌر ,رفةت المهد  ,سةحبت مةن تحتهةا قنٌنةة الةةرق  ,مةغت
كؤسةةا وجلسةةت علةةى الكرسةةً عارٌةةا  ,ولب ة ْ
ةت هالةةة فةةً السةةرٌر أشةةةلت
سٌجار ومغت كؤسا أهرى بةد أن رشفت ا ولى دفةةة واحةد قالةت هالةة
 :أعآنةةً كؤسةةا أشةةةل لةةً سةةٌجار ألةةٌ .مةةن حقةةً أن أحةةرق سةةٌجار
واحد فً هقا الةالن القي ٌحرقنا كل ٌون ؟؟؟

27

ناولتها الكؤ .والسٌجار وجلست على حافة السرٌر
رشفتها هالة دفةة واحةد ومةغت كؤسةا أهةرى  :دعنةً أقةول كةل شةً ,
ساعة فً عالمك الم لق برفقة الهمر والجن .والدهان  ,ساعة من التمةرد
الحقٌقةةً تةةةادل عمةةرا مةةن الكبةةت هةةل سةةتهوننً وهةةقه ال ٌةةاب إن هنتنةةً
قات ٌةةون تةةقكر أننةةً نزعةةت ٌابةةك وإن تةرفةةت بةةامرأ أهةةرى تةةقكرنً ,
ربمةةا تتةةردد وأنةةت تتةةقكر  ,وشةةةرك تةةقكر أنةةاملً كلمةةا تسةةرحه  ,وهةةقه
الموسةةٌقى التةةً سةةتقتلنً تةةقكرنً كلمةةا سةةمةتها  ,تةةقكر هالةةة التةةً منحتهةةا
أنةةةل لحظةةات حٌاتهةةا أٌهةةا السةةٌد و رقةةت فةةً ضةةحك عمٌةةق  :ألةةٌ.
مجنونا من ٌد هةقه اللحظةات تمةر دون أن ٌسةتمتع بهةا ؟؟؟ وٌتحةدث عةن
السقاجات والرومانسٌات
 هل كانوا حقا رومانسٌٌن ٌا هالة ؟ كن كانوا جه سقجا انظر إلى حساسٌتك  ,أنا ال أقصدك  ,تهل عن هقه الحساسةٌة أرجةوكاشرب كؤسا أهرى
 من تقصدٌن ؟ تنكة الم قلت له مر ٌا م ألن تنن حتى اآلن مع امرأ ؟؟ أنت جرٌئة ٌةا هالةة هكةقا وبةدون حٌةا تتحةد ٌن مةع رجةل وفقٌةه بةمةرجدك  ,آٌب وبن أجاب ؟؟
استدارت إلً وبدأت تتحدث ببسمة آفٌفة  :مر واحد أحب واحةد تةدعى
" مرٌن " كان انقاك فً ا ربةٌن و كانت تص ره بةشرٌن سنة
 اكشفً لً أوراق تنكة السرٌة كً اهدده بها ٌ ,ا تنكة المسكٌن ألن تجةدٌر إقاعة هالة تب ها أسرارك ؟؟؟
 -دعنً أكمل  ,أٌن وصلت ؟؟
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 إلى  :أحب واحد تص ره نةن نةن وكان ٌةل ن ا آفال قرا القران  ,وفً اللٌل ٌقةرأ كتةب الفقةهبجنون حتى مآلع الفجر وعندها ٌقهب إلى المسجد وٌإقن
مر جا ته مرٌن وسؤلته عن أهتها التً تتةلن قرا القران فةً داره وٌبةدو
أن الم ازلها فرفةت ساقها له وانصرفت
قلت مقاآةا إٌاها  :أمن أجل قلك ٌبكً كلما ٌرى ساق امرأ ؟؟
أردفت دون أن تجٌب  ::::صارت تقةدن لةه فةً ا مسةٌات أآبةاق الحلةوى
وأفهاق الدجاج واللحن الممل النً والقدٌد لٌشةوٌها وٌؤكلهةا وٌتةقكر مةرٌن ,
وأحٌانا ترسل زبد ولبنا وسمنا وبٌضا وهبز التنور الساهن إلٌه مع أهتهةا
الص ٌر  ,كل هقا االهتمان جةل الم ٌولٌهةا فكةره إلةى أن كتةب لهةا قات
ظهٌر رسالة  :مرٌن  ,عندما أإقن أح .بؤنك تستمةٌن إلةً لةقلك أضةٌف
اٌات مآولة بةد اآلقان وقبله كؤننً أقون بهقه الوظٌفة لك
وأجابت مرٌن برسالة جوابٌة :
م كً وسٌدي وقر عٌنً أسهر حتى الفجر سمع صوتك المبةارك وأنةان
على نبراتك الحنونة  :حٌا على الص  ,حٌا على الص
وقات مر كان المة مسةتلقٌا فةً فرشةته فسةمع صةوت مةرٌن مةن الهةارج
ٌهتف به  :م م افت الباب بسرعة
 من من  ,قال الم قبل أن ٌفت الباب أنا مرٌن ٌا م افت أنا ال أعرف النسا أعوق باهلل من الشٌآان الرجٌن( لن ٌجتمع رجل بامرأ إال وكان الشٌآان ال هما )
الوقت المتؤهر ال ٌسم لً بفت الباب حتى ولو كنت مرٌن الةقرا
 -افت ولن أدهل
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فت البةاب ونآةت مةرٌن إلةى الةداهل فهةرج المة ملوحةا بٌدٌةه كةً تهةرج
وإال سٌصرخ
استلقت مرٌن فً فرشةته وقالةت  :اصةرخ ٌةا مة  ,اصةرخ دهةل المة
وأ لق الباب بحقر
قالت مرٌن  :لقد مات جةدي وبقٌةت وحةدي مةع أهةوتً الصة ار دعنةً فةً
حضنك أنا هائفة
إلى جانبه  -م لةك وم لةً اآلن
تمدد الم على الحصٌر واستلقت
 وبةد قلٌل ارتفةةت حةرار المة وأهةق ٌلتصةق بجسةدها  ,وٌرفةع ٌابهةاْ
فتحةت البنةت فهةقٌها
مع مقاومة لٌنة من مرٌن كانت تشجٌةا له كما ٌقول ,
ودعته ولن ٌدن  ,,,لبث ٌهدهدها وٌبكً  ,وٌنظر إلةى فرجهةا بةٌن الفهةقٌن
وٌبكةةً ولمةةا رأتةةه علةةى هةةقه الحةةال وجسةةدها ابتةةل بدموعةةه ارتةةدت ٌابهةةا
وهرجت مقعور  ,,,نادمة على الكمٌات الوفٌر من الآةةان واللحةن التةً
أرسلتها إلٌه دون فائد بةد أن صةفةته ظانةة أنةه فةارق الحٌةا وٌبكةً علةى
نفسه وهو مٌت
قلت  :هو حر ال دهل لنةا بةه لةلةه ظفةر بمتةةة وهةو ٌتؤمةل الجسةد ا ن ةوي
الآازج أك ر من ممارسة الجن .نفسها
رشفت هالة اهر ما تبقى فً الكةؤ .وقالةت  :أمةا أنةا فةؤقول أنةه كةان ٌلفةظ
روحه بٌن نهدٌها وأنه عجز ممةا ال ٌمكةن لةك أن تةجةز مةن القٌةان بةه فةً
أي لحظة تشا  ,,,أنظةر أٌهةا السةٌد لةٌ .بوسةةك أن تقةول أن الفقٌةه كةان
سةٌدا  ,إنه أتة .مهلوق على وجه ا رض فً لحظات كهقه
نهضةةت وبةةدت تتةةرن  ,مةةدت ٌةةدها إلةةى الةةة التسةةجٌل تةةرقا عارٌةةة وفةةً
لحظة آائشة مرنً شةور آائل :
دهنةةً ٌةةةا هالةةةة  ,,,دهنةةةً وارقصةةً بصةةةهب وجنةةةون  ,ارقصةةةً علةةةى
مةةةإهر تنكةةةة  ,حآمةةةً زجةةةاج النافةةةق  ,ةةةوري  ,,,مارسةةةً كةةةل أبةةةةاد
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الفوضوٌة  ,حآمةً كةل مةا ٌقةع فةً ٌةدٌك  ,ارفةةً الصةوت إلةى السةما
ورششةةت مةةا تبقةةى مةةن همةةر علةةى الجةةدران  ,حآمةةت
السةةابةة
القنٌنة بالسقف
اآلن لدي الر بة إلزعاج الةالن كله ووضةه فً استنفار أبدي
التلقةةائً ٌقةةول
تحمةةر عٌناهةةا تةةدمةان تواصةةل الةةرقا البةةري
الةةرقا مةةا لةةٌ .بوسةةع الل ةةة التةبٌةةر عنةةه ت ةةرق فةةً إفةةرازات الحالةةة
المسةٌآر علٌهةةا و بةةبآ تسةترٌ علةةى البآانٌةةة الممةدد تتحةةول إلةةى
كتلةةة شةةهو أنةةدفع إلةةى جسةةدها الةةةاري الممتلةةئ بسةةحر الجةةن .وتآةةن
عبارتها فً مسمةً :
الجنٌ .لبث مشتة إلى ا بد أد .شةرها المبلل هلف أقنٌها
ٌضةً الوجةةه ٌشةةرق بنةةور اإلنسةةان لةن أتةةردد للحظةةة مةةن قةةقف كةةل
وٌسقآ عرًٌ فً عرٌها أنةزف روحةً  :هةالتً
ٌابً إلى الشار
ما القي ٌحدث هقا الجسد أهولك هقه الرائحة  ,أهً رائحتك
تئن كجنٌن تةود إلً من ٌابها تنظر إلى جسةدها ةن إلةى جسةدي
ن إلٌها ن إلً  ,تدرك الواقع إدراك الوالد وتتساقآ دموعها ٌهةدر
الصوت  :أال ٌكفً جنسا إلى اآلن
 هً مر أهٌر لن تجدي دعها لل د لن ٌنته كل شًأمتا حلمة ال دي أمض ها كةلكة سماوٌة مباركة تقوب هالةة تحةت
تحتً تحت سةقفً تحةت سةمائً  :هالةة هةقا كةل مةا لةدى جسةدي
ٌقدمه لجسدك
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صدري ٌكةاد ٌنفلةق نصةفٌن  ,قلبةً ٌهةبآ  ,تتقآةع أنفاسةً  ,أقةع منهةوك
القوى  ,,لكن الحٌوان الشرٌ .تحرك كدود نارٌة للمةر الهامسةة وٌ ٌةر
الر بة تحت الجلد  ,وتلهث هالةة وهةً تشةد شةةري  :كفةى سةتحآن نفسةك
أنا لك إلى ا بد أترٌد كل شً فً ٌون واحد فً لحظة واحد ؟؟؟
 بهقه الآرٌقةة أحٌةً نفسةً وأنقةقها مةن المةوت مةن ا مةراض التةً التشفى وازداد تمسكا بك وازداد تةلقةا ببةروٌن شةجر الزٌتةون المباركةة
 ( :والتٌن والزٌتون وآور سنٌن وهةقا البلةد ا مةٌن لقةد هلقنةا اإلنسةان
فً أحسن تقوٌن ن رددناه أسفل سافلٌن )
 لقةةةد نفة ْةةقت قةةةواك انهةةةارت نشةةةفت مٌاهةةةك وجهةةةك ت ٌةةةر سةةةؤآلب لةةةك
اإلسةاف السرٌع  ,دعنً سؤسحب جسدي
 أبةةةدا سؤنتصةةةر  ,االستسةةة ن أسةةةلوب المةةةوتى  ,سةةةؤروض ال رٌةةةزوسةةةتةود إلةةةى التةةةؤلق والشةةةموخ والرجولةةةة كؤمآةةةار الشةةةتا ال رٌةةةز
الآوفانٌة  ,لن أعتد على االستس ن  ,لن انهزن  ,,فقآ الشمةة هفتةت
,
 ستنفجر هصٌتاك كفى أٌها الجسد هٌا انتصر وٌا أٌتها القةو انبة ةً مةن جدٌةد  ,مةدي الجسةدحركة واحد  ,اشةحقٌه نآفةة أو نآفتةٌن  ,لةن انهةض قبةل االنتصةار
انتصر أٌها المفكك لملن قواك
 دعنً أآلب لةك إسةةاف  ,,,,لقةد انتهٌةت دون أن تةدري ستصةب م ةلتنكةةة  ,أنةةت سةةكران حتةةى شةةةرك توقةةف  ,,,,ال تملةةك إال أن ترتةةةد
هكقا سؤهسرك إلى الجحٌن
وصةةةرهت هالةةةة صةةةراها مبا تةةةا امةةةتغت ال رفةةةة بالصةةةوت المرعةةةب
وصةةرهت بةةؤعلى صةةوتً  :أٌتهةةا الموسةةٌقى مارسةةً دورك بةنةةف  ,أٌتهةةا
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السجائر قلٌ من الشجاعة  ,أٌها الجسةد الجبةان كةف عةن هةقا االرتةةال
مرئٌةة

أٌتها ال رٌز لك كل ا نو ة كل هقا الآق .وأنت ٌا حٌواناتً الة
اسبحً فً بحٌر هالة اسبحً
انتصر أٌها الجسد أو مت وأن مةت سةتكون شةهٌدا  ,الشةهاد أو النصةر ,
أما الرجو فمحال
نسمة ال واعٌة تتسرب إلى مهٌلتً وانقلب على ظهري منهةوك القةوى ,
استرهً فاقد الوعً ككلب مفكفك المفاصل على زبالة مهجور
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اإلخفاق الثالث

الشً أمامً  ,الشً هلفً
الشً انتظر  ,الشً ٌنتظرنً
الفرشة مقبر تدفن ج تً آوال الوقت ال ر بة لً فً النهوض منها ,
ال أحد ٌةرفنً ال
ال مكان أقهب إلٌه ال أصدقا لً ال أقربا
أعرف أحدا  ,كةادتً سؤدور فً السوق  ,وسٌبصقنً السوق انٌة إلى
الفرشة المقبر
ما أقسى أن ٌكون اإلنسان موجودا و ٌر موجود فً فتر زمنٌة واحد ,
أن ال ٌستآٌع إ بات وجوده أن ٌما ل وجوده ال وجود
كل حٌاتً فراغ  ,فً فراغ  ,فً فراغ
الفراغ وحل مفترٌ .لتهن كل أوقاتً  ,أت رى لو أقنةت الجمٌع بحقٌقة
وجودي سؤتهلا من هقا اإلحسا .المإلن بالةزلة ؟ كٌف قلك وأقرب
النا .إلً ٌتجاهل هقا الواقع
وجودي قرٌتً أبً أمً أهواتً
ما أزال أقكر كل شً
لن أصدق بؤن قلك كان وهما وأننً جئت هكقا بدون أن ٌكون لً أقربا
أمً كانت تهر .الفستق فً فمها وتدسه فً فمً  ,وكانت تآبع على
مةصمً ساعة بؤسنانها
أت رى حقا ٌمكن للمر أن ٌتقكر وقائع لن تحدث قآ
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قات مسا نمت كالةاد فً رفة نومنا إلى جانب أهً \ والت \ القي
ٌكبرنً بةامٌن وكان فً الرابةة عشر من عمره  ,وإلى جانب فرشتنا
فرشة أهتٌنا \ باهوز \ و \ ٌلدز \ وفً ال رفة ا هرى كان أبً فرمان
ٌنان مع أمً \ اه \
كنت أح .بؤننً أقرب أهوتً إلى قلب أمً وأقكر عبارتها ونحن على
مائد الآةان :
" أنت ضةٌف البنٌة ٌا ولدي كل جٌدا "
وكانت تد .قآع اللحن فً فمً وفً الصباح عندما أقهب إلى المدرسة
تةآٌنً نقودا بشكل ٌومً وتقول  " :أرٌد أن تصب بدٌنا كؤهٌك والت "
وتوفر لً كل أسباب الآمؤنٌنة النفسٌة وال أقكر بؤننً اشتهٌت شٌئا دون
أن أظفر به وما تزال قاكرتً ضةٌفة تحتفظ بقكرى كنت فٌها فً
السابةة من عمري ننً كنت فً الصف ال انً االبتدائً جلبت فتا
ص ٌر تما لنً قً السن إلى المآبخ وأردت مضاجةتها لكن أمً كشفت
أمرنا عندما آبت علٌنا ب تة ولن تفةل شٌئا فقآ قالت ٌا شقٌٌن منق اآلن
ولن تكمل ن آردتنا من المآبخ م لما تآرد حٌوانٌن ألٌفٌن لٌتضاجةا فً
مكان اهر وبةدها اشتهٌت الدهان وكانت أمً من المدهنات وتدهن فً
الٌون علبتٌن من السجائر
قالت  ":أجل أجل أنت رجل ٌا بنً وعلى الرجل أن ٌدهن حتى
ٌجال .الرجال " وأعآتنً علبة دهان " دهنت منها سٌجارتٌن وأعدت
الةلبة إلٌها بةد ساعة ننً لن أستآع تدهٌن المزٌد أنا لست مجنونا
المجنون ال ٌتقكر لست مجنونا وإن لن أكن عاق وأعترف بؤننً لست
عاق  ,لكن لست متهورا أٌضا وإال لمزقت ٌابً لحآمت المسجلة
لقمت بؤعمال تلفت ا نظار إلى سلوكً أما والدي فكان ٌربً ا نان وال
ٌتدهل فً شإوننا تاركا كل ما فً البٌت مً وأمً تحتفظ بجمٌع
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ا موال وتةآٌه هرجٌته وأحٌانا ال تةآٌه  " :فرمان تؤكل وتشرب
وتدهن وتنان فً البٌت ال تصرف النقود ا والد سٌحتاجون إلٌها أال
ترٌد أن تترك لهن شٌئا إن متنا "
كنت أالحظ بؤن أبً ٌهتفً عن البٌت أٌان ا سبت منق الةصر وال أراه إال
صباحا  ,وعندما أود مةرفة قلك من أمً تقول بؤنه ٌقهب إلى القرى فً
تلك ا ٌان لٌةرف أسةار المواشً من القٌن ٌبٌةون مواشٌهن وٌقهبون إلى
سوق ا نان كل أسبو
كان عمري ال ٌسم لً بالتدهل فً شإون أبً الهاصة  ,لكن تآفلً
وولةً الشدٌد بمةرفة ا سرار دفةنً إلى مراقبة أبً مسا السبت القادن
فقد آلب نقودا من أمً كةادته وأعآته بةد ساعة من التردد أعآته كمن
ٌققف ماله فً بحر وهرج أبً مهروال  ,ف حقته من شجر إلى شجر
ومن زر إلى اهر ومن ساقٌة إلى تل حتى وصل إلى ضٌةة
تبةد عن ضٌةتنا مسافة هم .كٌلو مترات
لحقته كالظل إلى أن دهل بٌت رجل اشوري ٌدعى " هوشابا " رأٌته قبل
اآلن فً بٌتنا ننً كنت أعبث بدراجته النارٌة الةتٌقة من نو  /ستار /
عندما كان ٌؤتً إلى بٌتنا لٌستدٌن بةض النقود زحفت نحو النافق عندما
رأٌت هوشابا ٌقود أبً إلى الداهل مرحبا به ورأٌت من هلف النافق
رجلٌن اهرٌن ٌجلسان فً بٌت هوشابا وبدإوا جمٌةا ٌهرجون نقودهن
وٌلةبون بالورق وٌتناولون السوائل المهتلفة من زجاجات متراكمة
بجانبهن
لن أكن حتى قلك الوقت أعرف ماقا تةنً الهمر وأي شً تفةله
انتظرت إلى ساعة متؤهر وقد لبنً النةا .وصرت أهاف الحٌوانات
المفترسة التً تةوي بٌن الظ ن فرأٌت أبً ٌهرج ب تة وٌسلك آرٌق
الةود وهو ٌترن وٌ نً وٌشتن أمً ٌسقآ على ا رض تار وٌنهض
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أهرى وٌتقٌؤ  ,ول مر أرى أبً بهقه الحال أبً القي ٌةنً لً قو
الةالن  ,الحائآ القي أستند إلٌه ٌنهار ٌهتز ٌقع أبً كان كل
شً  ,حتى أننً آلبت منه أن ٌشتري لً آائر ننً أعتبره فوق
السلآات وأعتقد بؤنه شةور آبٌةً لدى جمٌع أآفال الةالن كنت أحٌانا
أقول له  :اشتري لً شرآٌا من المهفر إن ا ب ٌشكل كل هقه القو
والقدر لدى الآفل تلك القو انهارت  ,والقدر ت شت وأنا أرى أبً
فً حالة سكر شدٌد وحرصت أال ٌلمحنً إلى أن وصلنا البٌت
كانت مستنفر فً انتظاره وما إن رأته حتى جرت إلٌه وقادته إلى
ال رفة وهو ما زال ٌشتن وٌصرخ وٌتقٌؤ وٌفز حتى ا نان فً
الحظٌر
دهلت رفتنا هلسة واستلقٌت إلى جانب أهً  /والت  /وعرفت بةد
أسبو بؤن أمً كشفتنً وآلبت منً أن أكون " عاق " وأسدت إلً
بةض النصائ
هكقا كان أبً ٌمضً أٌامه فً الكد والشقا لٌإمن لنا مانشتهً  ,وتةٌنه
فً قلك أمً التً تستٌقظ فجرا وتكن .الحظٌر آوال وعرضا وتحمل
روث ا نان فً آشت كبٌر  ,تحمله على رأسها وتققفه فً الهارج ,
ن تنقل التبن والشةٌر إلى الحظٌر وتحلب ا نان واحد واحد وكانت
تبلغ مائة نمة  ,ن تجد الوقت لتصنع اللبن والجبن والزبد وت سل ال ٌاب
ت سل رإوسنا تكن .البٌت تحضر الآةان لن أكن أراها جالسة إال
وتةمل وعندما تجل .فً اللٌل ف بد أن تحمل شٌئا بٌدها  ,إما أن
تهٌآ أو تفكك هٌوآ كنز بالٌة لتصنع بها سجاد  ,أو تنظف القآن
تلك المرأ المنسٌة فً تلك القرٌة لن تكن تةرف الفراغ
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فً شهر نٌسان ٌبدأ أبً فً شرا المواشً لنربٌها جمٌةا حتى تسمن
فٌبٌةها بةد نحو ستة أشهر من الرعاٌة  ,وفً شهري اب وأٌلول ٌتوافد
إلى قرٌتنا كبار تجار المدٌنة وٌحضرون مةهن شاحنة لشحن المواشً إلى
المدن الكبرى  ,كانوا ٌجلسون فً الحظٌر وٌصوبون أنظارهن إلى
ا نان  ,وأحٌانا ٌنهضون وٌحملون بةضها فً محاولة لمةرفة قلها
ن ٌةودون إلى ال رفة ٌضةون أكفهن فً كف أبً  " :قل بارك هللا ٌا
فرمان " ٌنظر أبً من هلف زجاج النافق  ,أو من شق الباب لٌرى
أمً تشٌر إلٌه بةدن التسر فً قول تلك الةبار الحاسمة كان أحدهن
ٌقبض بكلتا كفٌه على كف أبً وٌهزها بةنف قائ بصوت مرتفع
وبجدٌة بال ة  ":قل بارك هللا ٌا فرمان
هقا سةر جٌد "
وٌتردد أبً فً قول تلك الةبار وكؤنها كانت تةنً بٌته وأوالده مةا  ,و
كنت مع والت نقدن لهن الآةان والفاكهة والشاي  ,ن أسكب على أٌادٌهن
الما الساهن  ,وعلى كتفً بشكٌر
وأهٌرا وبشق ا نفٌ .صلون إلى اتفاق  ,وكؤن شمسا تشرق  ,فٌتنفسون
الصةدا  ,ونح .كقلك مةهن
ٌهرجون حزما هائلة من النقود وٌسلمونها بً بةد أن تمر فً أٌادٌهن
جمٌةا  ,ونهرج جمٌةا نساعدهن فً سوق المواشً إلى السٌارات
المقآور قات الآابقٌن كان هإال ٌكنسون جمٌع ما فً القرٌة
والقرى المجاور من أ نان وكن كنا نح .بفراغ هائل عندما تهلو
الحظٌر من المواشً فً فصل الشتا وننتظر بفارغ الصبر أن ٌشتري
أبً ماشٌة جدٌد فً شهر كانون ال انً  ,الشهر ا ول من الةان وحتى
شهر نٌسان تلك كانت مهنة أبً وكان راضٌا عنها كل الرضى
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بةد أن ٌتن البٌع بٌومٌن نقهب جمٌةا إلى سوق المدٌنة وتبتا أمً لنا
ال ٌاب وا حقٌة والحلوى والموال والفاكهة وما ٌلزن بٌتنا من حاجات
أما أبً فلن ٌشتر لنفسه شٌئا  ,لن ٌكن ٌهتن بمظهره  ,فقد كان ٌرتدي ٌابا
رأٌته بها منق أن وعٌت كل جهده لنا نصرف ونلب .ونؤكل مل
حرٌتنا  ,صحٌ أن أمً بهٌلة للجٌران وال أقكر أنها أعآت رضا لهن
دون مقابل  ,لكنها مت فة بالنسبة لنا ودوما تردد  :نةمل لنؤكل وكً ال
نمد أٌدٌنا حد
مر قلت لها قلت لها  :أرٌد مقٌاعا ٌا أمً
ن مٌولً كانت تتجه نحو الموسٌقا و:انها عالن سحري ٌجقبنً إلٌه
فقالت بً بةد ة أٌان  " :ا والد ٌرٌدون مقٌاعا ٌا أبا والت "
 ال نملك نقودا اآلن انتظري حتى نبٌع ا نان فً الصباح هق هروفا إلى السوق واشتر ب منه مقٌاعا سٌسلٌهن ,منْ لنا ٌرهن  ,ولمن نةانً إن لن ٌكن لهن ؟
أي دف بمقدوره أن ٌةوضنً عن دفئك كل شً ٌا أمً ٌقكرنً بك
لماقا ال تةترفٌن بكل هقه القكرٌات ؟ كل هقه أدلة ت بت بؤننً ال أبتد
أوهاما وكنت فً ٌون ما من أبنا تلك القرٌة تركت قكرٌات
آفولتً على أشجارها ودروبها وروابٌها لقد مللت االنتظار همسة
عشر عاما وأنا أنتظر فقآ أماه عندما ترٌنً قولً  " :هقا ابنً "
ال أرٌد شٌئا اهر أتةلمٌن كن أحن إلى النون على قراعٌك للجلو .فً
ن أهرمل وجهك م لما كنت
حضك لرشف الحلٌب من دٌك
رضٌةا
كل هقه ا عوان وأنا أعانً اه لو تدعٌنً أشرح لك ما أود شرحه لو
أجل ٌا أماه  -برأسك  -كنت نائما مع أهً
تسمةٌننً لمر واحد
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والت  ,وف زعت فً اللٌل كان كل شً قد تن نظرت إلً فً المرا
 ,ولن أرنً لقد اهتفٌت ٌا أماه اهتفٌت لقد أهقوا منً حتى جسدي
وهرعت هارجا بحث عنً  :بح ت بح ت حتى آلو الفجر
وفقدت ا مل سرت فً اتجاه ال أدري إلى أٌن ٌوصلنً أنا الآفل
الص ٌر الضائع ماقا بمقدور هقا الآفل أن ٌصنع ٌا أمً سوى أن
ٌمضً حٌاته ككلب أجرب من نهر إلى نهر ومن شار إلى اهر
رٌب كنت فً أحشا السوق أمضٌت النهار كله بح ا عن دف ٌقٌنً
صقٌع اللٌل انهارت قواي بح ا وركضا وجوعا  ,فوت ال أعرف متى
وكٌف وعندما صحوت رأٌتنً على رصٌف نتن زحفت إلى أشةة
الشم .أردت القٌان وبدا مهمة مستحٌلة  ,كان الجو والظمؤ واالن
المفاصل والةمود الفقري وكان الصقٌع والحنٌن والتشرد والضٌا
حآآت كو ساعدي على صابونة الركبة وانفتحت كفً والنا.
ٌمرون من أمامً كجدول ال نهاٌة له ٌتمهلون للحظة ٌ ,دسون قآةة
مةدنٌة فً كفً وٌنصرفون
مضت أٌان ماتت أح ن وأنا ضائع على هقا الرصٌف القي أصب
مقر عملً
بح ت فً ا حٌا عن رفة حتى أرشدنً أحدهن إلى امرأ عجوز
وكانت تملك رفة ل ٌجار
عندما رأتنً المرأ قالت  :هل أنت آالب ؟
قلت  :ال
 أٌن أهلك ؟ ال أهل لدي من أٌن جئت ؟ -من قرٌة

41

 أنت ص ٌر ٌا ولدي عد هلك ال أهل لً أبحث عن رفة ل ٌجار أنان فٌهاوأعآتنً مفتاح رفة تلك المرأ الةجوز الآٌبة ,
ومن
صرت فً بٌت ٌا أماه وكل لٌلة تةاتبٌنً على عملً السً
أجلك ٌا أماه تهلٌت عن التسول من أجل عٌنٌك تركته وابتةت
صندوقا لمس ا حقٌة كً أعٌل بتةبً وجهدي
لقد فرحت بةملً الجدٌد وبدا لً مربحا وتةرفت على جمٌع
زم ئً ا و اد والآٌبٌن من السابةة ٌا أماه كنت أبدأ وأنتهً فً
أعود إلى ال رفة وأضع النقود فً علبة كبٌر كً
السابةة مسا
أعآٌها لك عندما تةترفٌن بً
سوق ا حقٌة ال ٌهتلف عن ا حقٌة وهناك رأٌت أبً ٌا أماه رأٌته
ٌمر بجانبً نادٌته فجا إلً
نظر إلً نظر مآولة وقال  :ماقا ترٌد لماقا تصٌ بً
قلت  :أال أنظف لك حقا ك ؟
قال  :ال أنا أبحث عن ابنً
 هل ضا ؟وصدف أن نادانً زمٌلً القي ٌجاورنً وآلب أن أصرف له ورقة نقدٌة
 ,فقال أبً  :لقد هرب من البٌت واسمه م ل اسمك
 منق متى ؟ منق شهرٌن إقا رأٌته ستةرفه ؟أجاب ب ٌظ ٌ :ا بً أقول منق شهرٌن كٌف ال أعرفه سؤعرفه لو
رأٌته بةد عشرٌن سنة
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وانصرف ٌا أمً انصرف بةد أن سؤلنً عنً وأهق مةه شٌئا ال لون
له وال اسن تحول السوق فً تلك اللحظات فً ناظري إلى حقا كبٌر
أترى استنكرنً ننً أعمل ماسحا لغحقٌة واحتقرت هقه المهنة
الحقٌر بالفةل  ,عرفت فً تلك اللحظة أي هٌانة نرتكب عندما نمس
أحقٌة الآ ا وال زا كل أصناف البشر حتى السفاح والمجرن ٌؤتً
لنمس حقا ه من ا ار الدن ون سل وجوهنا ببصاقه  ,عرفت ٌا أماه لتوي
بؤن اإلنسان أنبل وأسمى من أن ٌمس أحقٌة
جا رجل هٌن لٌظ حآ حقا ه على الصندوق وقال  :لمع ٌا كلب
قلت  :وحدك كلب وتحولت المدٌنة كلها أمامً إلى حقا عفن ,
بصق الرجل علً وقال  :إقن ما دورك هلف هقا الصندوق
كدهان حدٌث الةهد
كنت ممر ا ببقع سودا  ,وصفرا ,وحمرا
قبضت بكلتا ٌدي على قدمه بةزن ودفةته إلى الهلف لٌتردى على ظهره
نهض الرجل وأهرج سكٌنا ودنا إلً بوحشٌة حملت الصندوق وققفت
به على وجهه  ,وأحسست بالسكٌن تن رز فً هاصرتً فقدت الوعً
مع الجرح القي بدأ ٌنزف على ا رض  ,ولن أص إال فً المشفى
أمضٌت شهرا على سرٌر هناك وأهرجونً عدت إلى رفتً
ولب ت ة أٌان أهرى على السرٌر هرجت مر أهرى أبحث عن
عمل جدٌد بةٌدا عن سوق ا حقٌة
كانت الحاد ة تجربة استفدت منها وجةلتنً أتةلق بالحٌا  ,وأتقوق
تفاصٌلها
كن ٌ دو المآر جمٌ وكن ٌحلو لً أن أمشً تحت المآر ,والشم .من
هلف ال ٌون تبحث لها عن مهرج لتفترل ا رض الرآبة الهضرا
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ا رض مرا السما  ,تةك .أعماقها وال مرئٌاتها الهفٌة هقا الصباح ,
والشم .الدافئة تسترهً على ا رض الرآبة فتدفئها
أر ب أن تهرج جمٌع الحٌوانات من جوف ا رض لتستمتع بالشم, .
وٌهرج جمٌع السجنا القٌن ٌةٌشون فً سجون الحٌا إلى أحضان
الآبٌةة والحدائق كً ٌشاهدوا هقا الصباح القي ال ٌزورهن إال مر
واحد فً السنة
مة أشٌا ال تكون جمٌلة إال فً أوقاتها  ,عندما كنت آف كانت أمً
تةآرنً بقاك الةآر المهفً فً صندوقها الهاا القي ال ٌظهر إال
مرتٌن فً السنة  ,مر فً الةٌد الص ٌر  ,ومر أهرى فً الةٌد الكبٌر
عندما كانت تفت الصندوق أتلهف للنظر لقاك الةآر القي له مقاق هاا
ٌستقر إلى جانب بنآال وقمٌا وحقا الةٌد ولن ٌهآر لً أن أرتدي
ال ٌاب أو أهتل .شٌئا من الةآر فً ٌون ٌر الةٌد كنت أعتبر قلك
انتهاكا لحرمة الةٌد واعتدا على آقوسه كنت أعتقد بؤننً لو لبست
ٌاب الةٌد فً ٌابه سٌهاصمنً ولن ٌةود إلً مر أهرى ننً أسؤت
إلٌه الةٌد بالنسبة لً ال ٌزور إال ا آفال القٌن ٌهفون له ال ٌاب
والةآر والنقود آوال أٌان السنة
وأمً ت سلنً فً صباح الةٌد  ,تلبسنً ٌاب الةٌد وتبخ علً عآره ن
تناولنً كٌسا فؤهرج وأدور فً البٌوت مع رفاقً وأح .بؤننً على
ع قة و ٌقة بالةٌد وموفٌا بةهده  ,وأكون فً محراب متةة ال تضاهٌها
متةة بدرجة أننً ال أرٌد أن ت رب الشم .حتى ال تؤهق مةها الةٌد ,
شم .الةٌد كانت أك ر سآوعا  ,صباح الةٌد كان أك ر إشراقا قاك
الصباح القي ٌحمل مةه عالما من الدهشة والسكاكر والقب ت والهداٌا
فٌه أمار .كل تفاصٌل آفولتً أك ر من صباح أي ٌون اهر
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كل آفل منا كان ٌشةر بؤنه هو الةٌد فً قاك الصباح  ,وأنه هو شم.
الةٌد التً تشرق  ,لقلك كل واحد ٌشرق من البٌت قبل أن تضً شم.
نهار الةٌد
مة أنا .بمقدورهن أن ٌةٌدوا تلك النكهة الجلٌلة بنظر واحد إلٌهن ,
مة أنا .ه لقوا فقآ لٌقكروننا بؤشٌا جمٌلة وبمنسانٌتنا ,وٌنبهوننا إلى ما
تش لنا الحٌا والآمع والجشع  ,إنهن ٌشبهون الةٌد ولهن حضور تلك ا ٌان
المرحة
فً سوق الهضار وأنا أمضً أبحث عن عمل بدٌل لمس ا حقٌة رأٌت
شابا ٌمكن له أن ٌص رنً ب ث سنوات وأهمن عمره بٌنً وبٌن نفسً
بسبةة عشر سنة  ,رأٌته برفقة ة شبان كانوا ٌسترٌحون بفً سٌار
شحن ضهمة وتوقةت أنهن انزلوا حمولتها من ( البآٌخ ) وٌنتظرون
ٌرها
ألقٌت علٌهن الس ن ورد ا نان أحدهما هقا الشاب القي تسبب فً قهابً
إلٌهن  ,قلت  :ألً مكان بٌنكن ؟
أقكر أنه ضحك وأجاب كؤنه فهن أننً أعنٌه بسإالً وقال  :أنت تبحث
عن عمل ؟
قلت  :إي
قال  :نحن أٌضا م لك
قلت  :لكن إقا أتت سٌار اآلن ستنهضون لتنزٌل حمولتها وفهمت أنه
وعدنً وعدا بؤننً سؤعمل مةهن عندما قال  :تةال فً الصباح وستةمل
نسٌت الةملٌة الجراحٌة فً هاصرتً ووافقت على ك مه  ,وقهبت إلى
البٌت بفرح من ع ر على عمل جدٌد بةد عآل آوٌل
وجئت صباح الٌون التالً فً الهامسة صباحا وما لمحنً نادى بؤعلى
صوته مشٌرا إلً  :تةال  ,ونظر إلى شابٌن اهرٌن وإلى رجل متقدن فً
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السن  :صرنا أربةة  ,,,وانضممت إلٌهن صةد ا نان إلى الشاحنة وبقٌنا
فً ا سفل كل واحد ٌناول رفٌقه بآٌهة من ا على فٌتناولها القي فً
ا رض وٌققفها بدوره إلى صاحب المحل الواقف فً الداهل وأنا أناولها
إلى سائق السٌار الواقف بجانبه فً المحل وٌةٌننا
أفر نا السٌار بةد ساعة ونصف من الةمل المتواصل فؤهرج الرجل
ورقة نقدٌة من بٌن حزمة ضهمة  ,تناولها أحدنا وعرفنا بؤنها أصبحت
ملكا لنا
قال القي بٌن ٌدٌه الورقة  :هق ٌا شٌركو اصرفها
لقد عرفت اسمه ( شٌركو ) وعندما ال أراه سؤسؤل عنه
كنت جدٌدا وكان علً أن أقبض أقل منهن وهقا ما توقةته ورضٌت به ,
لكن شٌركو عاد وأحالها إلى أربةة ورقات وناول لكل واحد ورقة
واصلت الةمل مع شٌركو وفً كل ٌون أود أن أتحدث مةه بةمق ,
لكننً أتردد  ,ومر شتمه أحد الةتالٌن فةرفت بؤنه ٌتٌن
بةد عمل نحو أربةة أشهر شةرت بجرح الةملٌة ٌنزف عندما حملت على
ظهري كٌسا كبٌرا من البصل  ,وقةت على ا رض ورأٌتنً مر أهرى
فً المشفى وهقه المر للٌلة واحد
آلب الآبٌب أن أتوقف عن المشً عشر أٌان وقلت لشٌركو القي كان
مةً ول مر أننً استؤجرت رفة وال أحد لً فً الةالن كله  ,فجا
مةً من المشفى إلى ال رفة وحد ته عن آفولتً  ,وعن الةقاب القي أراه
فً حٌاتً بسب عدن وجود أحد لً  ,وبسب جهلً للحٌا  ,وحد نً عن
آفولته القاسٌة التً أمضاها وٌمضٌها فً بٌوت ال ربا والقٌن ٌةآفون
علٌه منق أن وجدوه قات ٌون من أٌان الصٌف الحار فً قماآ أمان باب
مسجد وهو فً الساعات ا ولى من عمره  ,وعرفت مدى صةوبة أن
ٌرفض اإلنسان من ِق بل أبوٌه منق اللحظة ا ولى من مجٌئه إلى هقا
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الةالن  ,أن ٌكون ٌر مر وب فٌه منق فتحة الةٌن ا ولى  ,أنه جا نتٌجة
زنا  ,وأنه لٌ .كبقٌة ا آفال  ,ال أب له  ,وال أن  ,وال أخ  ,وال أقربا
إنه الوحٌد القي ال ٌةترف بشرعٌته أحد فً الكر ا رضٌة
ولكننً أفهن شٌئا واحد وهو مهن بالنسبة إلً أن الآبٌةة قد عوضته بهقا
السحر الجلٌل فً وجهه  ,أن برا الةالن تظهر فً وجهه الجمٌل  ,وهو
ٌستمد هقا الآهر من داهله
ننً ولدت كما ٌقولون ( بسنة النبً
ٌقول  :إنهن ٌقولون لً  :أنت سٌد
) وٌقولون  ( :الم ئكة آهرتك )
وافق شٌركو أن ٌؤتً وٌسكن مةً فً ال رفة لنبدأ فص جدٌدا من حٌاتنا
ْ
أشفقت علٌه
 ,,ففً الٌون التالً جلب أ راضه من إحدى البٌوت التً
ر ن مٌلً الشدٌد إلى الةزلة التً ف رضت علً وانسجمت مةها أصب
حضور كائن اهر ٌحتل قاك االنسجان بحٌا الةزلة و ول مر عرفت
مةنى أن ٌنجقب الكائن لكائن اهر عرفت أن الحب أفضل من ال حب
والحب هو الشةور الوحٌد ا كبر القي ٌدهل المسر إلى النفو, .وبدون
الحب ٌبقى اإلنسان ضائةا تةلمت من هقه الة قة أن أزر زهور
المحبة فً ا ماكن التً أتردد إلٌها
أجل كنت أحبه بةنف وهقا هو السبب الوحٌد القي جةلنً أقبل أن ٌقتحن
عزلتً ها هً الحٌا تةلمنً كؤن رحٌمة وأفهن أن رإٌة الشم.
حتى بالنسبة لمن فقد ا مل
أجدى من ظ ن القبر
واصلنا الكفاح مةا الصدق مةا وك رت لدٌنا النقود  ,أصبحت تهآل
علٌنا كؤمآار الشتا ال زٌر وأحاول أن أقنع شٌركو بالتهلا المباشر
من هقه النقود نها الوحٌد التً بمقدورها أن تباعد بٌننا إن ك رت
فصرنا نمضً اللٌالً فً هٌان ( الحجٌات ) ونستؤجر سٌار تؤهقنا
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وتةٌدنا نؤهق مةنا كمٌات هائلة من الآةان والمشروبات وال نصحو إال
ظهرا فً الهٌان فنةود نةمل ٌومٌن ونلجؤ إلى الهٌن
لقد بنٌنا ع قات عمٌقة مع نسا جمٌ ت دون أن ٌضحك علٌنا
أعنً كنا ندرك أنهن ٌضحكن علٌنا وٌسلبننا نقودنا ولكنها كانت
الآرٌقة الوحٌد المحببة للتهلا من رعب ما ٌمكن أن تهلفه تلك النقود
إن بقٌت لدٌنا
اشترٌنا عربة دفل نبٌع الهضار والفاكهة فً ا حٌا الشةبٌة وأحٌانا فً
سوق الهضار
ٌون الجمةة القي نسترٌ فٌه فقت ولن أجد شٌركو عند الظهر هرجت
وعدت نحو الةشا  ,ولن ٌكن شٌركو فً البٌت
قلقت على ٌابه المفاجئ لن أنن حتى الرابةة صباحا  ,وعند قاك
هرجت واتجهت إلى السوق كانت الةربة مقفولة فً مكانها  ,ولن أر
أي أ ر له !! :
هل فقدت شٌركو فجؤ ولن أجده  ,م هل رق فً النهر وانتهى كل
شً  ,هل كان ٌكقب فظهر أهله وأهقوه  ,هل هو موقوف فً مهفر ,
مرٌض فً مشفى ؟!
هقه ا سئلة تراودنً وأنا أقف بجانب عربتنا المربوآة بالزناجٌر
سلن علً عتال آفل وكانت إجابتً :
هل رأٌت شٌركو ؟
أجاب  :رأٌته فً المراحٌض قبل عشر دقائق
وهرعت صوب مراحٌض سوق الهضار رأٌته ٌجل .بجانب حائآ
المراحٌض  :هه شٌركو ؟!
ولن ٌجب
 -أٌن نمت ؟
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أشار بٌده إلى المكان القي ٌجل .فٌه
 هل زعلت منً أنا ال أعرف شٌئا ال أقكر شٌئانظر إلً وأجاب  :لست أنت  ,,لكنه بشٌر
وصفةته بقو  ,ركلته م ل كر  ,وجرجرته إلى ال رفة  :أنت نج, .
أنا أحتقرك اآلن  ,,أتسمع ؟
ٌاإلهً لماقا كلما أظفر بشً جمٌل ٌتلوث بسرعة ؟
جل .شٌركو فً الزاوٌة دون أن ٌتكلن ولن ٌةد ٌحسسنً بالآهر لقد قابت
القداسة من وجهه وحل الشر  ,وأنا أنظر إلٌه ٌتجرد من قداسته مع كل
نظر  ,لقد بال بشٌر على هقه القداسة ولو ها
هكقا أٌها الكون المنقلب وما زالت السما تمآر والمساجد تدعو النا.
إلى الةبادات وا صوات تمغ الدنٌا ال ٌاب البٌضا والمساب الآوٌلة ,
والصلوات  ,من ٌسمةكن وٌراكن ٌقول  :هقا هو الشةب القي كان عمر
الكون كله تمهٌدا لظهوره  ,هقه نتٌجة البشرٌة فً السنة ا هٌر فً
القرن ا هٌر  ,تفوح منه رائحة الجنة  ,حتى شٌركو الوحٌد لو وه
أي شً أنتظر هل أعٌد النظر فً مبادئً  ,هل أمزق القاكر لقد
فقدت الصواب أأواصل من أجل قضٌة إعاد جسدي أن أتحول إلى
مصل اجتماعً أن أبحث عن زوجة أن أبحث بٌت أن عن صدٌق
عن أهو عن أب عن أن أشةر بضٌا ٌسٌآر علً هقه هً
الحٌا التً علٌنا أن نتقكرها وال ننساها
تناولت قنٌنة الوٌسكً  ,رشفت نصفها وقلت له هق اشرب و ول مر لن
ٌشرب  ,,قلت  :منق متى وأنت تهرج مع بشٌر ؟؟
رفع رأسه وقال  :أقسن لك بؤنها المر ا ولى لقد هدعنً
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لماقا لن تقل لً
 أي شً ٌنقصك ٌا سافل أترٌد ال لو كنت مكانً لةقرتنً  ,أنا أصارحك حتى ال تكون مهدوعا بً ,وعدنً حمز عند الساعة الرابةة وقال لً بؤنه تواعد مع عاهر
وقهبنا إلى الهابور  ,هناك ظهر بشٌر وأهرج هنجره وهددنً بالقب
إن لن استجب له  ,وقال بؤنه ٌنتظر هقه الفرصة منق عامٌن  ,وأنه
ٌهآآ لك أٌضا
 هل أوجةك ؟؟ قلٌبدأ المشروب ٌمن مفةوله والرائحة تقكر بالوالد وأشٌا كانت نائمة ,
دنوت من المدفؤ  ,أضفت المازوت والتهبت النٌران  ,,,,صوت شهً
 ,,,مآر وموسٌقى ونار دف وصقٌع  ,,,وعً وسكر ,,,
صوت المآر هلف الباب  ,,النار فً جسد المدفؤ  ,,الدف فً ا جوا
 ,الصقٌع فً ا عماق  ,الرأ .تدور  ,وا عضا كلها ترتجف
ٌتحول شٌركو فً لحظات إلى أن ى شهٌة  ,إلى أشهى من أي أن ى فً
الةالن
أنهض وأح .بقنبلة موقوتة فً داهلً ول مر ٌ ,وقظها شٌركو ,
ٌشةل فتٌلها برأ .سٌكارته الجمٌلة  ,وٌمغ كل أعضائً شهو
فً الصباح أفقت  ,ولن أر شٌركو  ,ال أقكر تفاصٌل ما حدث ٌبدو لً
أننً كنت فً حلن  ,كنت مستلقٌا على فرال شٌركو وقد آانً بلحافه
حاولت أن أستةٌد أي حركة من لٌلة البارحة  ,واصلت االسترها
وتهٌلته للحظات ن نهضت واتجهت إلى السوق رأٌته بجانب الةربة ٌبٌع
الفجل
وقفت بجانبه وهجلت ول مر أن أنظر فً عٌنٌه ,,,
وبدا هو اآلهر ٌحد نً بهجل ودون أن ٌرفع نظر إلً
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عند الساعة الةاشر قلت له  :ادفع الةربة لنقهب إلى الحارات
وتجولنا فً الحارات أنفقنا الفجل فً الساعة الرابةة مسا ولدى عودتً
إلى البٌت أحسست بؤن ع قتنا تؤهق مسارا جدٌدا  ,حتى فً القٌان بؤمور
البٌت بدا شٌركو ٌتصرف كؤن ى وٌحسسنً بؤنه سةٌد بقلك وأحٌانا ٌقول
لً ٌجب أال تفكر بالزواج للحظة واحد
هاهً الحٌا مر أهرى تتحآن ٌا إلهً أي حمق ارتكبت ؟؟؟؟ أي باب
فتحه لً بشٌر ,,هاهو ٌفت لً بابا أهاف أن ٌقضً على ما تبقى فً
أ ٌب أحٌانا عن البٌت لكننً ال ألبث أحن إلى شٌركو وأحٌانا قبل الظهر
نترك الةمل ونةود إلى البٌت فً مفهون الجسد تضٌع ا ح ن
لقد هسرت الك ٌر وهسر شٌركو مةً الك ٌر ,ولكن إلى متى سنبقل كل
هقه الآاقات فً هزائمنا الممٌتة هقه أٌن مستقبلنا  ,الحٌا الرائةة
النزٌهة التً نناشدها لن أكن أعلن أن ع قتً بشٌركو ستولد فً أعماقً
جرحا سٌبقى ٌنزف آوال عمري هكقا بمقدور جرح واحد أن ٌستنزف
أهآا الآفولة
دن القلب كله دن الةمر كله ولكننً ما أزال آف
تةلمنً بةد سنة أصب كل شً ٌت ٌر وصار وجود شٌركو
ٌحسسنً باالشمئزاز أردت الهروج من عالمه من رائحته من
دٌكوره من كل شً ٌهصه وصرت أتصرف مةه ببرود ولكنه
ٌبكً ي إلماح بالفراق ٌ ,,قول بؤنه لن ٌتهٌل حٌا أهرى إقا افترقنا
وأقول أنها أوهان  ,,وكل شً ٌتبدل بمجرد الهروج من واقع واالنهراآ
بواقع اهر  ,,سنة كاملة من التردد والتشجٌع والهوف من الفراق
من تصور الحنٌن سنة من االاستقرار المهلك لكنه القي اتهق القرار
لكنه القي اهتفى دون أي موعد دون أن ٌهبرنً بما ٌنوي عمله فً
الصباح أفقت لن أره لست أدري فً أي وقت نمت كنت مستلقٌا على
فراشه وقد آانً بلحافٌن لحافً ولحافه وأآفؤ الضو وأشةل
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النواصة وأ لق الباب علً جٌدا نهضت وأحسست ب صة فً حلقً
كتب شٌركو إلً :
" أرجوك اهتن بصحتك لن نلتقً مر أهرى سؤترك المدٌنة اآلن ال
تبحث عنً "
لقد اهتفت زهر الدار من الدار وهجرته إلى ا بد وشةرت بدود ص ٌر
تنهل دما ً قهبت إلى الآبٌب أجل ونسٌت المرض الرئٌسً
نسٌته تماما تلك ا مراض االست نائٌة كن بمقدورها أن تنسٌنا المرض
ا ساسً كن بمقدورها أن تش لنا بها ونحن نةرف حتى لو زالت فمنها
بداٌة الشفا ور ن قلك نحاول ونهد أنفسنا  ,قال الآبٌب  :ق بً وقل
لً كل شً
قلت  :أشةر بؤننً سؤنسحب بكاملً من رأسً
أنا مرتةب وأح .بانهٌار كل شً
 بؤي شً تشرد ؟ ال شً لماقا أنت قلق أعنً جل من ؟ماقا أقول أأقول قضٌتً ؟ أأآرحها ال  ,,سٌتهمنً بالجنون لقد
جئت من أجل الدود التً تتحرك فً صد ً
 كن ساعة تنان ؟ ال أدري ٌجب أن تٌقن بؤننً من نظر واحد أستآٌع أن أفكفكك وأشرحكوأحللك هقه إحدى سمات أآبا النف,, .
 أتةرف اآلن ما أعانٌه ؟ أجل -وأنت ساكت  ,,ال ال أٌقن
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حالتً أصةب من أن ٌةالجها واحد م لك
 أال ت ق بهبرتً كآبٌب مهتا قضى عمره فً دراسة النف .؟ أنا أسفوعدت إلى الشرود إنه ٌكقب ٌود أن ٌلصق بً المزٌد من
ا مراض من ا فضل أن أكتفً بالقي جئت من أجله قلت لك ٌا سٌدي
أشةر بدوار فً رأسً و قل فً قلبً وهلل فً الجاقبٌة ماقا بةد ؟
قال بضبآ نف : .اآمئن ال تفكر نن باكرا وتناول ا سماك
والهضروات والفاكهة بك ر سؤعآٌك علبة أقراا استةملها قبل أن تنان
وكلما أحسست باضآراب وتوتر وأعآانً الآبٌب دوا دار رفٌقً
إلى اآلن ننً أدمنته و نه حقا ٌساعدنً على التهلا من التوتر
والتفكٌر إقا ما تناولت قرصٌن مةا " دٌازٌٌان " لجمٌع الحاالت المرضٌة
المترافقة بالةوارض التالٌة  :التوتر النفسً  -الهوف  -القلق-
االضآرابات  -النهك الةصبً – القلق النفسً  -الةصاب الوسواسً –
الكبت المترافق بالهٌجان  ,االضآرابات البدنٌة قات المنشؤ النفسً –
اضآراب النون
ٌنص المرضى القٌن ٌةالجون به بةدن تناول المشروبات الروحٌة
الكحولٌة ٌحقر المرضى من قٌاد محرك ما سٌار دراجة كما
ٌجب علٌهن االنتباه الشدٌد أ نا تجولهن فً الشوار نظرا لتؤ ٌره على
مدى رد الفةل الةصبً ازدٌاد الجرعة ٌسبب اإلدمان "
أٌن أتجه اآلن ؟ ضجرت الفرشة والتفكٌر أح .بؤننً أركض آوال
الوقت ال أتوقف عن الركض فقآ أرٌد لحظة واحد أح .فٌها
باالستق ل ال فرق بٌن أن أكون حٌا وحٌدا أو مٌتا  ,ك هما وحد
ك هما عزلة
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لدي ر بة فً ترك الفرشة ولدٌها ر بة فً ترك جسدي أأزور لٌزا ؟
ال ال ستكون ارقة فً الةمل فؤح .من جدٌد بسقاجة من ال ٌةمل
سٌةترٌنً قاك الشةور بالتآفل ال شً ٌوقظ اإلحسا .بتحقٌر القات لدى
الةاآلٌن عن الةمل كمشهد عامل ارق حتى رأسه فً بحر الةمل
كن تبدٌن جلٌلة ٌا لٌزا وأنت تةملٌن بمهار وال أملك إال أن أنظر إلٌك
بتقدٌر سؤمر بجانب عٌاد " كلٌستان " قد تكون فار ة فؤجل .هناك
حتى هً تبدو امضة أحٌانا وتمار .علً نوعا من السهرٌة الةفوٌة
سؤجل .فً الةٌاد وسٌمد الآبٌب برأسه عن رفة الكشف ستتجه إلً
كلٌستان بالقول  :أنت ٌا أخ أتنتظر أحدا ؟ أأنت مرٌض سن لق
الةٌاد اآلن
وعندما ٌةٌد الآبٌب رأسه تقول بهفوت  :أنا اسفة لقد مازحتك ال تهتن
الآبٌب ال ٌفكر ب ٌر المرضى وٌمقت ا صحا ن ٌدهل المرضى
نسا ورجاال فتتحدث مةً وت مزهن وتواصل هقه الحركات التً
أمقتها فتوحً إلٌهن جمٌةا بؤننً ساقج ونصف مجنون وبانصرافهن تةود
إلى الحدٌث مةً بلهجة توحً إلً بؤننً أستاقها فً محاولة مباشر
ل عتقار عن تصرفها السابق لقد حاولت أن أتةرف لغسباب التً هلف
شهصٌتها القلقة منق لقائً ا ول بها فً الموقف حٌنما أعآتنً حقٌبتها
الكتفٌة حجز بها مقةدا وعندما رأٌتها للمر ال انٌة دنت إلً وقالت :
ألست ولن تكمل ولما آال انتظاري لما ستقول ؟ أردفت أقصد
القي ناولته الحقٌبة ؟
قلت  :أنا
قالت  :سؤعآٌك هدٌة لو أعدت لً الحقٌبة
قلت  :لن أقن بةمل أستحق مةه من هدٌة
 -هل ستردها إلً ؟
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 ولماقا ال أردها متى ؟ دا أٌن هً ؟ فً البٌتفرمل " سربٌ " .وصةدنا جلست كلٌستان بجانبً فً مقةد محجوز
وقبٌل الموقف القي سؤنزل فٌه نزلت وهً تكرر قولها  :دا ال تن.
وسؤعآٌك مكافؤ
لن أنسى فقد أعدت إلٌها الحقٌبة فً الٌون التالً ولن أرى تلك المرأ حتى
فً الموقف
ه ل شهرٌن متواصلٌن وبةد قلك الوقت فوجئت بها تآرق بابً قبٌل
الةشا قالت وهً على الباب :
ماقا تفةل ؟
لو لن تكن أمان بابً لآردتها حتى لو كانت أمً لسقاجة سإالها
 ماقا ترٌدٌن ألست كلٌستان ؟ لقد أعدت إلٌك الحقٌبة وانتهى كلشً
كانت ترتجف ادرجة أنً سمةت اصآكاك أسنانها ولمحت آٌفا هلفها
فً الظ ن
 من مةك ؟وعدت إلى ضبآ نفسً  :اسف أقصد تفضلً ال أحد هنا أعنً لقد
فوجئت بوجودك كٌف عرفت بٌتً نظرت إلً نظر فار ة من
المةنى وقالت  :تةالً ٌا لٌزا تفضلً ٌا حبٌبتً ودهلت فتا ٌدا
شةرها كستنائً مجمر بؤناقة وعٌنٌن زرقاوٌن على وجه برونزي
ترتدي تنور هضرا فاقةة وكنز كحلٌة مقصبة كانت متؤنفة ومبلجة
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الوجه ونشٌآة ومتناسقة الجسد ك عبة جمباز وبدهولها عبقت ال رفة
بؤرٌج عآر منةل كقاك القي ٌصدر أحٌانا من فتٌات أنٌقات جمٌ ت
عندما نمر بجانبهن مصادفة فً الآرقات الةامة جلستا على سرٌري
تتبادالن النظرات
قالت كلٌستان  :نود البقا هنا اللٌلة
قلت  :ال أآردكما
قالت  :وأنت ؟
أدركت ما رمت إلٌه وهرجت من ال رفة على الفور أمضٌت اللٌلة فً
فرشة تنكة بجانبه
ولما نهض قال  :من من فً فرشتً ؟؟؟
قلت  :أنا أنا
قال  :كٌف دهلت ؟
قلت  :وجدت الباب مفتوحا فدهلت ال رفة والفرشة
وتةمدت أن أتؤهر حتى التاسةة صباحا وبةودتً إلى ال رفة لن أر أحدا
وجدت ورقة نقدٌة بٌضا على مهدتً تتصدرها كلمة \ أهتك \ بهآ
أحمر حماتها وفكرت فً أن أقهب إلى كلٌستان وأوبهها لكننً عرفت أن
الٌون جمةة عآلة الةٌاد اإلسبوعٌة حملت الورقة  :حقا أنا بحاجة إلٌها
سؤعٌد بها أٌان الةز ولو لٌون واحد " اه ٌا شٌركو حتى الهٌر راح
مةك وصارت هالة تسرق السجائر لً من علبة دهان زوجها
وها هً كلٌستان تدهل حٌاتً وتقدن إلً عربون دهولها ولٌزا ٌا
شٌركو كن كانت جمٌلة كما كان بودي أن تكون مةً لقد سئمت
كل شً من بةدك أبحث عن امرأ تمغ فرا ً ف أجد ٌر
الةاهرات لقد ضجرت الجن .والةرق والنون حتى الةربة بةتها
أتسامحنً ننً لن أعمل علٌها بمفردي نها رائحة منك لقد
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تهلصت منها ولن أعمل ٌا شٌركو لمن أعمل ومن أجل أي شً
من الحمق أن أعمل صرت أهجل من النزول إلى السوق ال أرٌد أن
ٌرانً أحد بدونك ٌاه كٌف كنت فً قاك النشاآ عندما كنا ال أصدق
أننً كنت قاك الشقً
قهبت إلى السوق ابتةت علبة شامبو ومةجون ح قة وعآرها
ث هسات وما
واشترٌت نصف كٌلو لحمة كٌلو بندور
لٌمونا تفاحا ولترا من الةرق \ الرٌان \ القي تدمنه هالة والموال
وما بقً اشترٌت به الدهان وركبت دراجة لتةٌدنً إلى البٌت مفلسا
رششتها بالكزبر والفلٌفلة ققفت
أعددت اللحمة والبندور فً المق
فً المق بةض ال ون ووضةتها على نار هافتة حتى فاحت رائحة
اللحمة أآفؤت النار وسكبت على الوجبة زٌت زٌتون عصرت
لٌمونة ورفةت المق من أقنٌها بهرقة وضةتها على الجرٌد
بجانب اله .والتفاح والةنب
سهنت ر فٌن من الهبز على ال از وبدأت ألتهن بشهٌة تناولت قنٌنة
الةرق ش لت المسجلة بموسٌقى هادئة و رقت فً عالن " ألف لٌلة
ولٌلة " فً هقه الةبارات الجمٌلة هقا الوصف الدقٌق إنها تفت شهٌته
لسما المزٌد تجةله ٌمار .الجن .مع صوتها ووصفها فٌمقت
الجسد ٌستمتع بممارسة الجن .مع الصوت م لما لن ٌستمتع به مع أي
امرأ " ولها صدر كجاد الفجاج فٌه دٌان كؤنهما حقان من عاج  ,وبآن
لآٌف الكش كالزهر ال ض قد انقآةت وانآوى بةضها على بةض
وفهقان ملتفان كؤنهما من الدار عمودان  ,وأرداف تموج كؤنهما بحر من
بللور أو جبال من نور " أي جسد بمقدوره أن ٌقدن لشهرٌار هقه التفاصٌل
سوى جسد صوت شهرزاد

56

أجر السائل ٌلسع حنجرتً حتى الةرق لن ٌةد عرقا أتقٌؤ كل ما
تناولته ال بد أن أهرج حتى وإن كان إلى الجحٌن ما جدوى
القرا وأنا أعٌل متآف على اآلهرٌن ما جدوى أن أقرأ على حساب
جهود اآلهرٌن النسا ٌةآفن علً وٌةملن شٌركو ٌةمل لٌل
نهار فً ربته وٌرسل لً نقودا كلٌستان تةآٌنً هالة تةآٌنً
لٌزا تةآٌنً وأنا ال أعآً أحدا ال بد أن أعآً ولكن كٌف
والحرب تحٌآ بً التارٌخ لٌ .إال سلسلة جرائن ضد الجن .البشري
كلهن آ ا على رأسهن الحجاج بن ٌوسف ال قفً ما شؤنً لست
نبٌا لست مسإوال وقف السلسة رأسً ٌكاد ٌنفجر ٌا إلهً أٌن
الدٌازٌٌان أٌها الآبٌب المجنون وحدك تةرف لماقا صنةوا كل هقه
ا قراا
هل أقهب إلى عبد الجبار ؟ عبد الجبار حمار ٌكبرنً بةقد سٌقول
كةادته  :أنت جاهل حٌوان متهلف التفقه شٌئا وجودك كةدن
وجودك ال تارٌخ لك
وسٌتحدث فً السٌاسة وا حزاب وال ورات أنت مشرد مجرد ماس
أحقٌة ومتسول مرٌض
تةلن منً تةال إلً سؤدهلك إلى الوسآ السٌاسً
أنا أعرف كل شً
سؤجةل لك وجودا من الةدن سؤرسلك لتناضل من أجل وجودك ,,
النضال هو الهلود من ال ٌنتمً إلى تنظٌن أفضل له ٌنتحر ال وزن له
وعندما ٌموت ال ٌمشً فً جنازته أك ر من شهصٌن وكالةاد ٌا عبد
الجبار سؤهرج مجنونا سؤفقد حتى اللحظة وقد أفقد قتً ببروٌن
لن أقهب إلٌه ولو مات الجمٌع إال هو ال ٌجٌد الحدٌث فً ٌر السٌاسة
أٌن أقهب ؟ إقا قهبت إلى دكان هلٌل سؤرى حوله مجموعة من
الشباب وٌ رز أفكاره فً رإوسهن ٌ :ا شباب من ال مال لدٌه هقا الوقت
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ال قٌمة له ٌجب أن نظفر بالمال لنستآٌع أن تةاٌل الواقع  :إن لن ٌكن
لدٌنا – وٌنظر إلً – تةال اجل – .المال ال أحد ٌحترمنا ال أحد
ٌةترف بوجودنا اإلنسان موجود بمقدار ما ٌملك من اقتصاد ومفقود
بمقدار ما ٌفقده نحن الشباب ال نستآٌع أن نتهق القرارات ونتمرد على
اآلبا قبل أن نتحرر اقتصادٌا التحرر االقتصادي ٌإهل حتى الضرٌر
التهاق القرار  ,ولن ٌنتهً حدٌ ه وسؤنسحب متشائما ٌماقا ال أزور
زارا سنتحدث دون صوت نسب اآلهرٌن ونهرج نؤهق قنٌنة
عرق ونستمتع بها على حافة الهابور أٌضا ال والده سٌفت الباب ولن
ٌدعه ٌهرج مةً نه ما هرج مر مةً إال وعاد إلى البٌت سكرانا وقد
فاتته ص قاك الٌون سٌجل .والده مةنا هقا إن أدهلنً وسٌلقً
محاضر
من ال ٌصلً فاجر الص عماد الدٌن كل شً ٌزول إال الةمل
الصال الهدف من وجودنا الةباد " وما هلقت الجن واإلن .إال
لٌةبدون "
لماقا نهرب من هقا الهدف ونجةل نفسنا أهدافا دنٌوٌة زائلة ٌجب أن
تكون كل أعمالنا عباد – حركاتنا  ,,لفتاتنا  -أنفسنا – نظراتنا – كل
شً ٌجب أن ٌكون فً هدمة الةباد والص أوال ال شً ٌنفةكن ٌر
الص ٌقول الرسول  " :إن بٌن الرجل والشرك والكفر ترك الص "
الةهد القي بٌننا وبٌنهن الص  ,فمن تركها فقد كفر " " استقٌموا ,,
ولن تحصوا  ,واعملوا  ,وهٌر أعمالكن الص وال ٌحافظ على الوضو
إال مسلن " الٌكفً أن تكون آٌبا لتدهل الجنة  ,الآٌب من ٌصنع الآٌب
والص أآٌب الآٌبات تارك الص ال ٌدفن فً قبور المسلمٌن ,
لكن أزمة الدفن تجةلنا ن ض النظر ن الدٌن ٌرٌد الٌسر فً جمٌع
إقا رأٌت كلبا عآشانا اسق
الص
ا حوال  :الص
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الكلب قبل تارك الص وسٌجزٌك هللا هٌرا أحتار فً أمركن تآٌةون
شرآٌا وتةصون هللا القي هلقكن وهلق الشرآً
لن أقهب إلٌه أٌضا ولن أهرج من ال رفة
هقا أفضل حل للهرب من جمٌع هإال  ,حتى زارا سٌتردد من الهروج
مةً عند قاك
أمد ٌدي إلى كتاب وأبدأ فً القرا :
" اه  ,إننً أعرف كٌف ٌشةر الآٌر السجٌن فً القفا حٌث تشرق
الشم .على سفوح المرتفةات  ,حٌن تتحرك الرٌ لآٌفة عبر الةشب
المتفجر ,,
وٌتدفق النهر كؤنه جدول من زجاج حٌن ٌ نً أول آٌر وٌنفت أول
برعن وٌتسلل من كؤسه الةآر الهافت
أعرف كٌف ٌشةر الآٌر فً القفا "
لن أعد أملك سوى عٌن ً قرأ بهما
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هً امرأ كبرى واحد تلها كل نسا الكون  ,بروٌن المقهلة التً ال
أستآٌع أن أقلد الم ٌٌن وأكون م ل أي رجل فً هقا الةالن تقدن وأآلبها
ال أنا  ,وال هً نجرإ على ارتكاب هقه الكار ة الةظمى بحق أ مض
ع قة جمةت بٌن كائنٌن بروٌن حتى هآً ٌحلو عندما أكتب اسمها
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وأنا أنادٌها أشةر أن صوتً ٌحلو أو مة نبرات تضاف وأهرى تحقف
من مساحة الصوت
وال أسةى إلٌجاد الكلمة المضبوآة التً تفسر هقه الة قة  ,وأي محاولة
للتفسٌر بالكلمات ستفقدها لحظاتها السحرٌة التً تمغ الةالن وال تنتهً
كالنجون
هناك تفاصٌل هامة م ل وجود امرأ قادر على تفجٌر أعنف آاقة
تجاهها هقه قضٌة هامة بالنسبة لً هقا الوجود ٌةنً أن الشر لن
ٌسٌآر على الةالن كله
بالنسبة لً  ,القي كان وٌكون هو بروٌن وأعترف بةجزي فً وصف
تشرق م ل
إنها امرأ تضً
تفاصٌل هقه المرأ الةقبة التً تضً
الشم .أشكو لها بصمت ودون أن تسمةنً عندما تكون بةٌد ما ال
أستآٌع أن أشكوه عندما تكون ٌدي فً ٌدها وأعرف أن م ل هقه المرأ
تؤتً مر واحد كل عشر االف سنة تظهر ب تة تحًٌ حواسا جدٌد
تملإها بالمل والحمض والدن والنبض م ل هقه المرأ تةلمنً كٌف
أحترن نفسً تةلمنً كٌف أكون صاحب قضٌة وال أكون هامشٌا
تةرف كٌف تبنٌنً كٌف تحدد مفهومً للحٌا والمجتمع وهللا هً
مستقبلً ال أساوي شٌئا بدونها هً كنزي هً تارٌهً بروٌن
هً اله ا هً اله ا هً المستقبل اهتمامً ببروٌن ٌفوق
اهتمامً بؤي شً اهر أجمل وأسهى شم .أشرقت على أٌان ا رض
تلك التً أشرقت على بروٌن بروٌن هً الم ق هً الملجؤ المرأ
الصقٌع المرأ التً تنتشلنً من قاتً وتآهرنً من نجاستً بروٌن
هً المٌاه التً تآفئ كل النٌران وتشةل نٌرانا هادئة وجمٌلة فً لٌل
شتائً م لج
سلت وجهً مرتٌن
ن الٌون موعدنا
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حلقت ققنً مرتٌن
ن الٌون موعدنا
ارتدٌت ٌابً مرتٌن
ن الٌون موعدنا
وضةت الةآر مرتٌن
ن الٌون موعدنا
أشرقت الشم .مرتٌن
ن الٌون موعدنا
بروٌن أي وجه ستقع علٌه نظراتك البرٌئة أي كف ملو ة ستقع فً
كفك سؤجً أٌتها المةبود وإن لن ترٌنً اعلمً أننً جئت ولن أشؤ أن
ألو ك بالنظر إلً جئت وكنت واقفة فً مكانك بشموخ وأنا أهتل.
النظر منك كا ٌان السابقة جئت ولن أدعك ترٌنً وعندما صةدت
الحافلة أحسست أن الةالن كله صةد بةد ساعتٌن من االنتظار
بروٌن اعقرٌنً على قل دمً وأنت تصةدٌن دنوت من مكانك الفارغ
وقلبً ٌرتةل هقه وآؤ أقدان حبٌبتً
هقا الجدار أسند كتف حبٌبتً
هقا الرصٌف سارت علٌه حبٌبتً
هقه الحافلة حملت حبٌبتً
وهقه اإلع نات ال ابتة قرأتها عٌنا حبٌبتً
وكل شً حبٌبتً حبٌبتً حبٌبتً
أي ا ن ارتكبت ,حتى قادتك ا قدار إلً ألن ٌكن مة من هو جدٌر بك ,
أنا القي ال ٌملك شٌئا حزٌن علٌك ٌا جلٌلة حزٌن على مصٌرك أنا
القي لن أقدن لك ٌر الحزن أي إ ن ارتكبت ٌا بروٌن كً ٌرتبآ
مصٌرك بمصٌر شها محآن
صبٌحة الجمةة الحزٌنة وعقراوات المسٌ المباركات ٌحتفلن تحت قباب
الكنائ .ب ٌاب الحداد الةٌدٌة  ,امتدت ٌد مقدسة إلى بابً هبآت قدٌسة
من السما السابةة إلى رفتً  ,ارتبكت جفلت فزعت
قالت نظراتً  :عندما ألمحك نجاسة الةالن تسري فً عروقً
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تزٌدنً

أجابت نظراتها  :دونك أشةر بموت وعندما أراك تزٌدنً موتا
اشتةاال
قالت نظراتً  :ال تنظري إلً هكقا نج .أنا لن ٌةد قلبً ٌحتمل كل
هقه القسو سٌ مى علٌه
نظراتها  :نك محاآ بكل تلك النجاسة بةنفوان إ مها ستحافظ على
آهارتً
نظراتً  :لماقا تجٌئٌن وأنا أبتةد عنك بموت ؟
نظراتها  :ننً وا قة من نجاستك عظمة النجاسة ستمنةك من تدنٌسً
ستمنةك من القبلة المحض وأنت فً كل هقا التردد الجلٌل أحلن أن
ٌةتن الكون وألقً برأسً فً حضنك وفً مر اإلتمان سؤح .بحٌوان
صلب ٌنهض من أعلى ساقٌك أمد إلٌه ٌدي أقآفه وأققف به من
النافق إلى حٌث تقوى ٌدي
 اآلن فقآ سؤصدق بؤن لحظات هاآفة من هامل الزمن المهترتةوض عن عمرنا بؤكمله من االهفاقات
 اآلن بروٌنتً سؤتشبث بكل لحظة من لحظات الوجود كبهٌل ٌهوديهرن لن أدعها تمر دون النظر فً وجهك بروٌنً ٌا بروٌن
ظل رائحة منك
 بروٌن أتحبٌن ا نٌات ألدٌك مكتبة موسٌقٌة أتقرأٌنالرواٌات والقصا وا شةار وصحف الةواصن أن تفضلٌن النون
على كل شً وتقبع بكل بروٌنتها فً ركن هالد أجل بروٌن
بؤكملها تجل .الجلسة البروٌنٌة بروٌن بكل حضورها تآرب
الجدران والستائر والسرٌر وال ٌاب والسقف
  -لماقا تةملٌن ٌا بروٌن ؟ -من أجل المستقبل
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لً وحدي

بروٌنتً هل ستكونٌن لً وحدي

 كونً لً لك كلك كلًالش الت
 والمٌاه الزهور الآللً بمجملً ال أصدق صدق ٌا سٌد لقد جرجرتنً إلى رفتك أٌها الةنٌد أنهض تتزحلقصة هائلة إلى حنجرتً تلك ال صة تبنٌنً ك ٌرا تشةلنً ك ٌرا
تآفئنً ك ٌرا ولن أعد قادرا على قول كلمة واحد كل شً
دا أوسع من حجمه المؤلوف أترك ال رفة إلى الةتبة أتؤمل
السما تبدو مرتفةة لن تآالها ا ٌادي  ,سؤقآف لك القمر نبر
تد دغ سمةً التفت إنه صوتها الملون وال أملك إال الصمت أٌتها
الملٌكة سنترك كل شً \ بروٌنة \ ألدٌك متسع من لحظات ال
أصدق بؤن مة امرأ على وجه ا رض تجٌد فن المشً بهقه السجٌة
ٌرك
بروٌن إلى جانبً كتلة متوهجة من الحٌا تمشً ببروٌنٌة منتظمة
تمشً المشٌة البروٌنٌة نجوب الشوار شارعا شارعا الحدائق
حدٌقة حدٌقة وٌتحول المشً مع بروٌن إلى نو من التحدي
سؤتباهى بك سؤرفع رأسً بك
أٌها الرب الرحٌن احن لً بروٌن
كفى ٌل بروٌن سؤنسى كل شً من أجلك
من أٌن هآلت أمآارك ال زٌر على ٌابً
انظري إلى الساحات تتؤلق بؤمآارك
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إلى الورود تتفت نظارك والنا .النا .سٌجنون ٌموٌون ٌقةون
فً الحفر ٌتصادمون وهن ٌنظرون إلٌك لقد فقدت المدٌنة صوابها
ووقع الجنود فً االستنفار
" أماه وهقه الدمو المالحة من أٌن تجً "
كل عشاق الةالن ٌتجمهرون فً الحدٌقة ٌقفون دقٌقة نظر إج ال وتةظٌما
لحضورك
هقه هجً الةنٌد تصةد الشجر وتصر على االلتحاق بسٌامند إلى اهر
وتلك زٌنً الهالد تهدي هاتمها الجمٌل إلى ممو وتآبع على
السما
جبهته قبلتها التً ال تمحو أبدا
بروٌن أي شً تؤكلٌن كلً الصحون والموائد وا شجار ما رأٌك
أن تؤكلً كلٌتً ؟؟ كلً ٌا بروٌن قلبً وكلٌتً وكبدي وأنت
تؤكلٌن سؤنظر إلى رك الص ٌر سؤنظر وأنظر وأنظر مة ما
ٌةوض النف .عن كل هقا ا لن
وأنا مةك أ دو أعظن جبان من الموت أ دو
ٌتحول الموت إلى شب
أنانٌا فً تمسكً بالحٌا هوفً من الموت وتمسكً بالحٌا على مقدار
تةلقً بك بروٌن الحقٌقة الوحٌد تكمن فً وجودك ومع ٌابك تهتفً
كل الحقائق
محظوظ قاك القي ٌجد المرأ التً ٌنفق كل عمره فً حبها أنا وا ق ٌا
بروٌن بؤن فً من الشباب ما ٌبةد احتمال أي موت ولن أموت ما دمت
أحبك كل هقا الحب ولن أصاب بالمرض القي ٌمهد البا للموت ما
دامت أنظاري تقع على وجهك كل صباح
أٌها الرب " إقا كانت هقه هً الحٌا أعدها مر أهرى "
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" لوال أن الك ب أمة من ا من مرت بقتلها "
حدٌث
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ول مر منق همسة عشر عاما رأٌتنً ها أنا أمشً فً الشار
مشٌتً وجهً شةري آولً ولست أدري إقا كان الصوت صوتً
 ,أنقا بكاملً بنظراتً بلون عٌنً جرٌت هلفً راقبتنً بحقر
أٌن كنت آوال هقه المد ال ٌهن المهن لقد رأٌت جسدي ولكن
ما الةمل ماقا سؤقول لً ؟ كالظل أمشً هلفً وأفكر أفكر
هل أصرخ وأقول  :هقا جسدي أعٌدوه إلً ؟ ال سؤهقه إلى أهلً فً
القرٌة وهناك سٌةترفون بً عندما ٌرون الجسد إنه جسد ابنهن ال
ي شً
ال قد ٌتمسكون به وٌتهلون عنً أي شً سؤفةل ؟
سؤصٌحه لكن سؤواجهه بالحقٌقة رى جوابه قد ٌكون برٌئا قد
ٌبحث عنً هو اآلهر
وقفت قبالته ودنوت وما إن رانً حتى هجن علً وأمسك بكتفً وقال  :ها
قد رأٌتنً أٌن كنت ؟ منق همسة عشر سنة وأنا أبحث عنً
أعآنً جسدي
وبدأ ٌجرجرنً قائ
قلت  :أنت من ٌةآٌنً جسدي
قال  :هل هقا جسدك ؟
قلت  :أجل جسدي وأنت أهقا جسدك ؟
قال  :فقدته منق همسة عشر سنة
وقهبنا إلى ال رفة سةدت برإٌة جسدي ولكن كٌف سؤرتدٌه كٌف
سؤهلع جسده ؟
قال  :ماقا فةلت بجسدي هزل ك ٌرا
هل ضربه
قلت  :شكرا لةناٌتك بجسدي قال  :هل انكسر فٌه شً
أحد ؟
قلت  :أجرٌت فً هاصرته عملٌة جراحٌة آةنه رجل بهنجر
قال  :من القي ضربه أرنً إٌاه
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قلت  :ال أعرفه وأنت أصاب جسدي شً ؟
قال  :ال لقد اهتمت به وصرفت علٌه جمٌع نقودي أهرجت سٌجار
وضةتها فً فمً وقبل أن أشةلها مد ٌده إلٌها وققفها قائ  :ال تدهن
إنه ٌضر بصحتً أأنت مدمن ا ار المرض تبدو علٌه لماقا ال
تؤهقه إلى الآبٌب
قلت  :علٌك احتران عباراتك أنا لست أنا أمر بظروف قاسٌة
وأعانً من حساسٌة مفرآة وهً التً تإ ر على صحتك هقا كل شً
أنت قد ال تةانً هقه الحساسٌة
قال  :أوصٌك بجسدي إلى أن نتصرف ال تدهن
أرجوك ال تمار .الجن .بفوضوٌة اهتن به البسه ٌابا جدٌد لنقهب
أٌن سرٌره
اآلن سؤشتري له كل شً دعه ٌنن فً مكان مرٌ
لماقا ال ت سل فرشته
قلت ٌ :جب أن تةٌد إلً جسدي بؤي آرٌقة كانت
قال  :ولكن كٌف ؟
قلت  :هل حدث مةك ما حدث مةً ؟
قال  :أحك ماقا حدث لٌلة فقدان الجسد ؟
 كنت نائما إلى جانب أهً والت وبر ن نومً ال قٌل رأٌت الباب ٌنفتبةد منتصف اللٌل ودهلت منه قامة نصفها الةلوي مرئً والنصف
السفلً ال مرئً دنت إلً وأنا مستلق فككت جسدي وظللت ب
جسد وكنت متؤكدا من وجودي م ل أي مهلوق ال مرئً كل شً
حولً لبث على حاله لن ٌآرأ أي ت ٌٌر رأٌت والت وٌلدز وباهوز
فً أماكنهن كنت فً الفرشة ولكن بدون جسد ولن أستآع
النهوض لقد أهقت القامة جسدي وهرجت من الباب وتركته
مفتوحا أردت الجري هلفها ولن أستآع انتظرت فً قلق وأنا
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أرتةب وبةد نحو ساعة عادت القامة من الباب وتحمل جسدا اهر
ٌر جسدي هقا القي ٌتلبسنً اآلن القي تقول بؤنه لك أجل هو
وبدأت تركب علٌه حواسً حاسة حاسة ابتدا من حاسة اللم.
إلى حاسة النظر وانصرفت من الباب نفسه وأ لقته هلفها بهدو
كنت وا قا أن الجسد لٌ .لً جسدي لٌ .قصٌرا نهضت من
الفرشة ووقفت أمان المرا ٌ :الهول ما أرى أنه جسد لن ٌسبق لً أن
رأٌته آٌلة حٌاتً وهفت أن ٌصحو والت وٌرتكب بحقً حماقة
ننً رٌب عنه فتحت الباب وهرجت أبحث عن القامة فً أرجا
القرٌة وعدت هائبا إلى البٌت رأٌت الناٌ .لتمون حول دارنا وأمً
تولول أبً ٌزعق أهً ٌنظر إلى ا رض بكآبة صوت أمً
المسكٌنة ٌنتشر  :نهضنا ولن نجد ابننا فً فرشته لقد هآفته
ا رواح الشرٌر سؤلنا عنه فً المدرسة فً كل مكان ولن نة ر
له على أ ر لقد اهتفى ابنً ال الً سؤجن إنه ص ٌر  ,وما زال
بحاجة إلى رعاٌتً أٌها الرب أعده إلً إنه ص ٌر ابنً
سؤفقد عقلً إن لن ترده
نسٌت نفسً أمان كلماتها وهرولت أقبل ٌدها وألقً بنفسً فً حضنها
فزعت وقالت  :من أنت هل كان ابنً رفٌقك ألن تجده ؟ وبدأت
ت رز نظراتها الفاحصتٌن فً عٌنً لن ٌسبق لً أن رأٌتك فً القرٌة
ابن من أنت هل تةرفنا أأنت ٌتٌن سنةآٌك هبزا ولبنا ال تهف
وابحث مةنا عن ابنً أتةرفه لو رأٌته
 أعرفه جٌداوتؤكدت بؤننً أصبحت رٌبا بالنسبة إلٌهن ولن تفٌد محاوالتً فقآ
القامة بمقدورها أن تةٌد جسدي ولحظتها سٌنتهً كل شً  ,وهرعت
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صوب المجهول أبحث عن القامة وما أزال حتى هقه اللحظة أواصل
بح ً عنها
قال بةد أن استمع إلى ك مً :
هقا ما حدث مةً
اآلن قضٌتنا واحد وال بد أن نتوصل إلى القامة المشإومة التً تسببت
فً إ ار كل هقه الفوضى

اإلخفاق السادس

كل شً ٌمضً مهلفا القكرى التً ما تلبث أن تتحول إلى سراب حتى
اإلنسان تحٌله ا ٌان إلى قكرى قدٌمة قابلة للنسٌان تحٌل وجوده وحضوره
فً الةالن إلى مجرد حدث وقع فً الماضً أننً مولع بالحٌا وولةً
بالحٌا ٌكمن فً ٌرتً الشدٌد على بروٌن أننً ٌور ممن سٌةٌشون من
بةدي وٌشتهون النسا وٌسبحون فً ا نهار وٌتراكضون تحت الشم .أشةر
بر بة فً الركض فً حمل ا آفال الص ار وما دمت أكن لبروٌن كل
هقا الحب الجارف فمننً سؤعٌل من ه لها فً أجساد الةشاق القٌن سٌر ون
هقا الحب الةظٌن وٌحافظون علٌه  ,وبروٌن ستبقى حٌة ستفوح رائحتها من
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كل عقرا تؤتً من بةدها بروٌن سٌسري قاك الدن البروٌنً تحت جلد كل
امرأ إلى أن ٌنهدن الكون وإقا متنا بروٌن ستجمةنا ا بدٌة
حزٌن ن قلبً ٌملك كل تلك الآاقة فً الحب حزٌن شٌا ك ٌر
حزٌن ننً حزٌن أتةلمٌن ي حالة للحزن تسٌآر علً ؟ وأي نو من
الحزن ٌوصلنا قمة النشو عندما ٌبلغ الحزن إلى أقصاه ٌتحول إلى احتفال
من نو اهر ال ٌقون به إال من بلغ به الحزن أقصى درجاته
ٌقول الباب  :عندما ت دو مهووسا أعرف أنك مهوو.
تقول النافق  :ال بد من فةل شً
ٌمد فؤر رأسه  :ال ٌقدن الٌؤ .حلوال
تمضً قبابة عابر  :ما دمت أملك جناحٌن سؤآٌر
ٌصرخ الكرسً  :ال تجل .علً
تتراقا الةتبة ٌ :صفر السرٌر تبكً الستائر ٌنزف السقف ٌتشاجر
أبحث عنً
الحقا ان وروٌدا روٌدا أهتفً فً عالن ال مرئً أهر
دوت شبحا من ا شباح أرى وال أرى أنظر فً المرا
أٌن أصبحت ؟
وال تةك .شٌئا حتى المرا تآمرت علً انفت الباب ودهل م تنكة
نظر فً ال رفة تحت السرٌر ولن ٌجد أحدا جل .على السرٌر وسحب
آاولة الآةان وأهق ٌلتهن الزبد التركٌة والبٌض والهٌار  ,ن فت زجاجة
الةرق وسكب منها فً جوفه تؤحؤح أشةل سٌجار من علبة دهانً
وصار ٌ نً استلقى على السرٌر أهرج قضٌبه وبدأ ٌمار .الةاد
السرٌة وهو ٌقبل صور فنانة جمٌلة تتصدر ف مجلة فنٌة  ,دنوت من
الباب وفتحته بسرعة انتفض الم وصار ٌردد اٌة الكرسً تركته
وهرجت
اتجهت إلى بروٌن فً الةٌاد كانت تقبع على كرسً فً صالة االنتظار
وتدفن وجهها فً راحتً كفٌها جلست فً زاوٌة أنظر إلٌها رن الجر.
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من داهل رفة المةاٌنة نهضت بروٌن ودهلت إلى الآبٌب لبث الباب
نصف مفتوح فدهلت إلٌهما ناولته بروٌن النقود وضةها فً حقٌبته
ومشى نحو الهارج صاحت به بروٌن  :ألن توصلنً أشةر بؤرق
 أسرعً قالها الآبٌب وهبآ الدرجأ لقت بروٌن ا بواب وهرجنا إلى حٌث سٌار الآبٌب فتحت الباب
وجلست ولن أركب لسرعتها فً لق الباب فدهلت من النافق المفتوحة
وجلست جوار بروٌن فً المقةد الهلفً
كان الآبٌب ٌنظر أمامه وٌقود ببآ شدٌد وممرضته تنظر إلى ا سفل
كؤنها تود النون دون أن ٌتحدث أحدهما مع اآلهر آوال الآرٌق
أوصلها جانب البٌت  ,وض آ على المنبه
مد أهوها رأسه من الباب وهر ٌصاف الآبٌب وٌآلب إلٌه أن ٌنزل
وٌت دى  ,لكنه أبى قلك ببسمة واعدا إٌاه فً مر أهرى
نزلت بروٌن  ,ولحقتها فً النزول
ْ
دهلت باب البٌت  ,ولحقتها إلى ال رفة
أ لقت باب رفتها وهلةت ٌابها
تجنبت النظر إلٌها لقد كان الموقف صةبا إنها بروٌن المستقبل لن
أنتهك حرمتها سؤ مض عٌنً إلى أن ترتدي ٌاب البٌت
لن أدهل
بةد قلٌل هآت نحو الحمان هآوت هلفها تسمرت
ورا ها حتى ال أراها عارٌة حتى ال أرى عورتها إنها أكبر إهانة لتلك
المهلوقة الآاهر وأعظن انتهاك بروٌن ستبقى نقٌة وإلى ا بد
لقد أستؤصلت رجولتً " هرجت من الحمان " ودهلت رفتها مر أهرى
تناولت الةشا وجلست تقرأ كتابا
ٌا له من مشهد رائع بروٌن تست ل كل أوقاتها إنها ستقرأ إلى أن
ت فو بدل أن تفكر عب ا بةد نحو ساعتٌن متواصلتٌن من القرا وشرب
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الشاي نهضت أ لقت الباب جٌدا وأآفؤت الضو وأنارت النواصة
واستلقت فً فرشتها حآت رأسها على الوساد البٌضا و فت فً
أقصى سرعة جلست بجانب رأسها أنظر وأنظر وأنظر إلى وجهها
عٌنٌها الم لقتٌن ٌالروعة هقه ا نفا .وٌالهقه الرائحة الزكٌة أنها
كتلة من الآهر من النور من الضٌا إنها زهر تسترٌ فً عشها
الص ٌر وأنا أنظر فً وجهها إلى الصباح
لقد أمضٌت لٌلة كاملة مع بروٌن فً رفة واحد أي شً اهر أرٌد
صباحا عدت إلى البٌت  ,كانت رائحة الب ً تمغ ال رفة
تناولت ما هلفه الم من آةان وأش لت المسجلة حتى الجسد البدٌل
استك روه علً ال ٌةجبنً أن أكون موجودا و ٌر موجود
ٌنفرج الباب وتدلف القامة مرئٌة النصف
 ماقا فةلت أٌتها القامة المشإومة ؟ سؤعٌد جسدك اآلن أرٌده اآلن دون تسر بةد كل هقا االنتظار انتظر أٌضا لن أنتظر وققفتها بقنٌنة الةرقلن تإ ر بها
قالت بسهرٌة ٌ :ا أحمق ٌ ,جب أن تةرف أن كل من ٌةٌل على الكر
ا رضٌة ٌهضع لمشٌئتً وأستآٌع أن أفةل قلك بالجمٌع وٌاما فةلت
وأعدت وحدي وال أحد ٌري بمقدوره أن ٌجةلهن ٌةترفون بك
 أي شً فةلته بك كنت آف فً بداٌة الةمر لن أرتكب ا ماأتدرٌن أي عقاب واجهنً وأنت السبب لقد تشردت وفقدت أهلً
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ب رقن

أنا اآلن ب أرض ب هوٌة ب جنسٌة ب اسن
لست فً عداد البشر وأنا حً
 انهن ٌةرفون كلهن ٌةرفون أك ر منك هقه الحقائق ولكنالهوف منً ٌمنةهن من االعتراف بما عرفوا
أنت جبانة و د منحآة سؤتحداك وإن عانٌت الشقا آوال
الةمر
 لن ترى جسدك لقد جةلتك تراه وتتلمسه بةد كل قاك الفراق ولكنللحظات فقآ  ,أجل لقد أعدت إلٌك جسدك للحظات ولكنك لن تكن
على قدر حمله فؤهقته منك انٌة حتى ال تةبث به وتهلك أنت قبله
أنا أفةل كل شً لتةقل ومتى عقلت سٌةود جسدك وستحتله م لما
كنت وأنت ٌر عاقل ال تحاول كل محاوالتك الماضٌة با ت
بالفشل وستبو الفشل وستةود بالضرر إلٌك وإلى جسدك  ,حٌنما
تستحق أن ترتدٌه سٌةود كشربة ما
وتهتفً القامة مرئٌة النصف ٌةود الجسد البدٌل إلى التشكل بسرعة
مقهلة
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اإلخفاق السابع

من مال هللا
كن ترٌدٌن
كما ترٌد
كل ما لدي
ال
على كٌفك
أرٌد سٌجار
ال
وحدك هنا
وحدي
أتدر.
ال أدر.
أال أحد ٌزرك
ال أحد

تقول المرا الةشرٌنٌة
أقول
تنظر نحوي
أهتف
تستدٌر
ارفع البآانٌة إلى رأسً
ٌؤتً صوتها
أبرز رأسً
تجوب النظر فً ال رفة
أجٌب
تسؤل
أرد
تصوب نظرها فً الباب
أتقلب فً السرٌر
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تقول باستةجال
أجٌب ببآ
تدنو إلً
أقول
تجٌب

كن لدٌك
مئة لٌر
فرشاٌة عالواقف
عالنائن
ال ٌا عن
مع الس مة
هات
تةالً
تكررها
عالواقف
أكرر بمصرار
عالمستلقً
ال أعآٌك
أرجوك كٌف
مع ال ٌاب
بدون
لن أتزوج بةد
كقابة
قن أعآنً
سؤعآٌك بةد
وإن لن تةآ ؟؟؟
سؤترك نصفها بٌدك ونصفها بٌدي
ٌتزحلق السروال الداهلً ٌرتفع ال وب المهتر  ,,,,تقبض على الورقة
بةزن وفً أقصى سرعة ٌتكهرب جسدي تنسحب الورقة من ٌدي وتهرول
المرأ مصفقة الباب بقو

76

أستحن بما بارد أتناول فنجانا من القهو وأهرج نشٌآا صوب محل
لٌزا المحل مكتظ بالنسا تسشور شةورهن تزٌن وجوههن واحد تدهل
وأهرى تهرج ولٌزا ال تمل المساحٌق والسشوار والمكٌاج والحمر
بمقدورها أن تحٌل الجمٌلة إلى قبٌحة والقبٌحة إلى جمٌلة
 أٌن كلٌستان ؟ قالتها لٌزا دون أن تنظر إلً ؟ ال أعرف أجبت ألن تمر بالةٌاد ؟ ال جئت من البٌت أنت ال تهرج أال تمل تةال إلى هنا سنتسلى وسنتةرف بالبناتأنت لن تكفٌك امرأ واحد كان
أن أن بروٌن أهقت كل شً
الرب بةون بروٌن بل أنت ال تكفٌك امرأتان
 وأنت أٌضا ال ٌكفٌك رجل واحدوعندما فرغ الصالون من الزبائن جلست على كرسً الدوار القي ال
ٌمل مإهرات النسا وبدأت لٌزا تسشور شةري وتسرحه بدقة فائقة
تلتقآ الشةر من هدي نارٌة لٌزا ال تمل التحدث فً الجن.
وحدها كلٌستان تفهمها عندما تنادٌها باسمها الحقٌقً  :إنجٌ ,,,
إنجٌلتً تقوب فٌها وفً أٌان عآلة اإلسبو تجتمةان فً رفتً
وتفر ان كل التوق ولٌزا تدمن كلٌستان تبادلها نف .الشةور وتةرض
نفسها قسى ألوان المهاآر كً تنان لٌلة واحد فً حضنها وتح.
بآمؤنٌنة الةالن
لٌزا  :أقوب فٌك
كلٌستان  :لماقا تتهربٌن دوما
لٌزا  :أي نو من النسا أنت ؟ بحق الجحٌن ؟
كلٌستان  :أي دمار ٌترقبنا ؟
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لٌزا  :دعٌنً وال تدعٌنً
كلٌستان  :هل نستآٌع أن نآٌر ؟
لٌزا  :هائفة أن نسقآ
كلٌستان  :أنت كل ما لدي ٌا إنجٌ
لٌزا  :سؤبوح لك بكل شً
كلٌستان  :سنتزوج لن أعد أحتمل سنةٌل تحت السرٌر
لٌزا  :لن ٌدعنا النا.
كلٌستان  :ستنجبٌن لً آف الٌشبه أآفال الةالن
لٌزا  :دعٌنً أمتا حلمة دٌك
كلٌستان  :من أٌن أتٌت بهاتٌن الةٌنٌن ؟
لٌزا  :أي دمار ٌترقبنا
كلٌستان  :اهلةً هقه ال ٌاب سؤنان على جسدك لٌلتصق البآن بالبآن
والنهد بالنهد والفن بالفن والساق بالساق والفرج بالفرج سؤمغ
وجهك وجسدك بالقب ت تنتهً من شةري وتقول  :هناك م الآة
تحدث على ا لب  :أال ٌمكن لورد أن تقع فً عشق ورد أو أرنبة
نه الوحٌد القي ٌبقى عقرٌا
تةشق أرنبة إنه أآهر أشكال الةشق
إن الرجل ال ٌمكن له أن ٌفكر بم بات رجولته إال عندما ٌسقآ المرأ
عقرٌتها عندما ٌصادف ورد جمٌلة تتفت على شجر هضرا لتوها
ٌمد ٌده إلٌها لٌقآفها قد ٌ ازلها كتمهٌد وقد ال ٌ ازلها وفً كلتا
الحالتٌن سٌقآفها وٌؤهقها إلى حجرته وعندما ٌستنشق رحٌقها ٌققفها من
النافق وٌفتل عن ورد أهرى
أحدكن وهو ٌرى فتا جمٌلة أول ما ٌهآر بباله انتهاك عقرٌتها ولقلك
ٌبحث عن وسائل أدبٌة لجلبها إلى الفرشة سٌقول لها  :أحبك
وسٌتسلسل الك ن إلى أن ٌنتهً على السرٌر وإال ما مةنى أن ٌتزوج
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أحدكن ابنة عمه قسرا وبةد أن تحقق له االكتفا الجنسً ٌآلقها بةد ٌون
واحد و ضرب م اهر هناك من ٌتزوج امرأ دون أن ٌراها أو
ٌرى صورتها وٌكتفً بمرسال أمه أو عمته لفحا فرجها وإن كان الفرج
سلٌما قبل وإال رفض وتراه بةد مرور ا عوان ٌقول لتلك البائسة بكل
وقاحة \ أحبك \ وهو ٌرى من هلف قلك أن ٌمار .المزٌد من القمع
علٌها فٌمنةها من الهروج إلى الشار والك ن مع ٌره من القكور حتى
ال تةآً الجسد القي ٌةتقد بؤن ملكٌته عادت إلٌه بةد قول تلك الكلمة
ل ٌره وإن حدث وأح .سٌهنقها
المسؤلة بكاملها تدور حول الفرج لو كانت المرأ بدون فرج وبقٌت كما
هً اآلن أن ى ألن ٌكن الموقف مهتلفا ؟ امرأ بدون فرج أو محرومة
الفرج أهً مر وبة وإن كانت ملكة فً الحسن ؟ هقا هو الجانب
ا هن من مجمل ا سئلة إن النسا الحمقاوات اللواتً عجزن مع
أزواجهن سٌشةرن بةزلة حقٌقٌة إقا ت ٌب أحد هإال عنهن لشهر واحد
ٌقلقن ٌضآربن ٌحترقن لدرجة أنك لو رأٌت توترهن ستقول :
إنهن ٌةشقن زواجهن إن هإال – جمٌةا – ٌ ٌرون الشفقة ال لكونهن
ٌكقبون بل نهن ٌصرون على إر ان نفاقهن على أنه صواب المسؤلة
أشر .من تة ر اللسان
 أنا ٌا لٌزا لن أعلق ولكن أقول لكل إنسان مآلق الحرٌة فً الك نإلى أن ٌصمت من تلقا نفسه أو ٌنفجر ما دان ٌحق للسامةٌن أن
ٌقبلوا هقا الك ن أو ٌرفضوه وهقا ال ٌةنً بؤن المتكلن دوما على
هآؤ  :إن الةقراوات اللواتً ٌمنحن مإهراتهن للرجال أنهن ٌفةلن
قلك من تلقا أنفسهن بل هن ٌةتصرن الرجال وٌحلبنهن والر بة
تكون فً أعماقهن أنهن ٌجرجرون الرجال وهقا ال ٌةنً أننً
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أرفض ك مك السابق فً مسؤلة حب الرجل للمرأ أو حب المرأ
للمرأ وال ٌةنً أنه ال ٌجوز لك رفض ك مً كما ال ٌةنً البتة
أنك حمقا وأنً ٌسو
مسا كانت كلٌستان ولٌزا فً ال رفة وبةد قلٌل جا ت هالة ن لحقتها
بروٌن متؤهر جلسنا جمٌةا ننتظر وصول الم تنكة فً أمسٌات
ا هامٌ .نلتقً جمٌةا هنا ونمضً نحو ساعتٌن ن تنصرف هالة وأرافق
ٌروٌن إلى البٌت وٌقهب الم إلى رفته لحقه بةد أن أوصل بروٌن
فتبقى لٌزا مع كلٌستان فً ال رفة
فت الم الباب دون ٌآرقه كالةاد وقةد فً مكانه دون أن ٌلقً الس ن
بدهوله فاحت روائ نتنة من ٌابه التً ال ٌهلةها لٌ نهارا صٌفا شتا
ومتى ما رأٌنا الم وفً أي وقت ٌكون بتلك ال ٌاب التً عهدناه بها
ث كنزات داهلٌة قمٌصان علٌهن ة ج بٌب وفوق الج بٌب
كنز صوف مهترئة وضهمة علٌها مةآف واسع الردن ٌصل إلى
الركبتٌن وفوق كل هقه ال ٌاب جبة سودا مرقةة برقةة بٌضا من الهلف
باإلضافة إلى السراوٌل الداهلٌة القصٌر والآوٌلة والجرابات
والةمامة البٌضا الضهمة التً تتلب .رأسه وقد أحالتها السنوات إلى بنٌة
الشكل
تقول هالة وهً أقربنا إلٌه وهً التً عرفتنا به  :ال أحد ٌستآٌع أن ٌ سل
كل تلك ال ٌاب المةآف وحده ٌحتاج ل ة أٌان من ال سٌل والتجفٌف
والم ال ٌستآٌع أن ٌبقى عارٌا لٌون واحد نه إما أن ٌرتدي كل ما لدٌه
من ٌاب دفةة واحد أو ال ٌرتدي شٌئا
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نظرت بروٌن إلى ساعتها كن تإلمنً تلك الحركة التً تواظب بروٌن
علٌها على الدوان فؤح .بؤنها ستنهض بةد قلٌل وضةت إبرٌق الشاي
إلى جانب الكإو .ومدت بروٌن ٌدها إلى علبة السكر
قالت لٌزا  :نحن ٌا م نفهر بصداقتك
بحلق الم فٌها بةٌنٌه الكبٌرتٌن البارزتٌن ولن ٌجب وضةت بروٌن فً
كل كؤ .ملةقة سكر وسكبت الشاي الساهن
قالت كلٌستان  :لماقا ٌا م لن تتزوج ؟
قال  :كل اللواتً أحببتهن  ,أحببن ٌري كل اللواتً عشقتهن  ,عشق
ٌري كل اللواتً وددتهن  ,تمردن علً واهتفٌن وحدها تلك التً لن
أحبها قآ ما تزال تحبنً منق ستٌن سنة
ما تزال تترقب هروجً فً الآرقات منق ستٌن سنة نظر إلٌها نظر
عآف وشفقة
لن أتزوج ننً لن أستآع الة ور على المرأ التً تستحقنً بسبب
انش الً بالسفر والقرا والدٌن الحب ٌةنً التحدي ٌةنً اإلصرار
على الحٌا ٌةنً ا بدٌة فقآ عشاق الةالن استحموا بنور ا بدٌة
ومٌاهها فً عٌون حبٌباتهن وهن ٌبكٌن على أكتافهن فً ا زقة وتحت
ا شجار
قالت لٌزا وقد وجدت هٌآا للحدٌث وبدأت أقترب من بروٌن وأنظر فً
عٌنٌها السوداوٌن الهصٌبتٌن
 هل الجن .ضرور لمواصلة الحب ؟أجاب الفقٌه  :الجما أسا .التكا ر لقد هلق هللا القكر واالن ى لٌتكا ر
النا .ولٌ .لٌنظر كل واحد فٌهما بوجه اآلهر وٌتصوف إن الشجر
وحدها ال تكفً عندما ن رسها فً ا رض وهً تحتاج للمٌاه كً تنتج
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وماقا

وتساهن فً الةآا وإضفا الجمال كل قلك الكتمال رسالتها
تقول الشجر للشجر ؟ هل تستآٌع أن تقدن لها شٌئا
 إلقن ال حب بل جماالحب شً والجما شً اهر
 أنا هنا أفرق بٌن الحب والجماواقع
الحب عاآفة عالن اهر إحسا .بالجمال والجما
رد فةل ماد شهوات مواجهة وحتى نرجسٌة لٌ.
بمقدوري أن أتواصل إلى تلك الدرجة الةالٌة من الحب وبةد قلك
أنا أقول هقا لٌ .من
أضاجع قاك الحب هقا نو من الهدا
منآلق دٌنً ولٌ .لصفتً فقٌها
وقالت لٌزا  :أرٌد أن تتوسع فً هقه المسؤلة لو سمحت
قال الم  :فً أي مسؤلة ؟
قالت لٌزا  :فً مفهومك للزواج
أجاب الم  :أنا شهصٌا أضربت عن الزواج وقد بل ت الهامسة
وال مانٌن ولكن الزواج حاجة ولٌ .حبا المرأ تفكر بشهصٌة
مستقلة تمٌزها
ف تجد ٌر الرجل ٌةٌنها على قلك وبالآبع ال ٌجوز لها أن تةٌل مع
هقا الرجل دون أن ٌؤقن لها ا هل والمجتمع بقلك ز وا قن أن ٌقهبا إلى
المؤقون لٌةلن بؤنهما ٌستآٌةان الةٌل فً رفة واحد دون أن ٌزعجهما
المجتمع فتبدأ المرأ بتحقٌق آموحاتها وٌبدأ الرجل فً تكوٌن شهصٌته
المستقلة وبٌته المستقبل وعلٌه سٌنجبان ا آفال وٌنهرآان فً مةركة
الحٌا وممارسة الجن .لٌ تكون رد فةل جهود ساعات النهار
وبدونها ال ٌتجدد الآموح لهقا أحب أن أضٌف ومن منآلق دٌنً
بحت هقه المر بؤن االس ن ٌشجع على النكاح وٌدعوا إلٌه بل وٌضةه
" وانكحوا ا ٌامى منكن " وٌقول الرسول " النكاح
فً مرتبة الةباد
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سنتً فمن ر ب عن سنتً ر ب عنً " وفً مناسبة أهرى قال " :
من ر ب عن سنتً فلٌ .منً وإن من سنتً النكاح فمن أحبنً فلٌستن
بسنتً " الرسول الكرٌن أك ر من أن ٌكون قكٌا ونتشرف أن ننتمً
إلى هقا الرجل الةظٌن ونتربى على مبادئه وأفكاره وأه قه من ٌقرأ هقا
الرجل ال ٌملك إال أن ٌكن له الحب والتقدٌر حتى ولو كان من أشد أعدائه
تناسلوا

الحكن علٌه قبل قرا ته ٌةد من أفدح ا هآا " تناكحوا
فمننً مباه بكن ا من ٌون القٌامة "
قالت بروٌن  :لند الدٌن ونتحدث فً السٌاسة
أجاب الم  :لقد وضع اندي نظرٌة كبرى حٌنما قال  ":إن أولئك القٌن
ٌزعمون أن الدٌن ال ع قة له بالسٌاسة ال ٌةرفون مةنى الدٌن " الدٌن
ٌةجز عن مواصلة رسالته إق عال فً مةزل عن السٌاسة فً القرأ
من السٌاسة ما فٌه من الةلن والآب وا ه ق وا دب ناولته سٌجار
فؤهقها دون أن ٌنظر إلٌها وعلقها بٌن شفتٌه ولبث صامتا ٌنظر إلى
ا رض عندما بلغ الم سن الةشرٌن أشهر إس مه وأعلن بؤنه لن ٌةد
مسٌحٌا ومن ٌومها وهوٌةكف على القرا وأهمل كل شً من أجل قلك
وما ٌصله من الزكا والفآرات والصدقات ٌكفٌه لشرا الكتب والآةان
ودفع أجر البٌت ومر وقع فً ٌدٌه كتاب \ الجلو \ للشٌخ عدي وقرأ
فٌه  ":القي كان وٌكون هو أنا وفً ٌون القٌامة أنا أحكن على جمٌع من
فً الدنٌا " ومرجع كل القٌن ٌةبدونً إلً " لقد ارتةب الم وقال :
لٌتنً قرأت هقا الكتاب قبل تشهٌر إس مً وبدأ ٌمقت اله .وٌسافر
إلى جبل جودي وٌنهرآ بٌن الٌزٌدٌن وٌقول  :أرٌد مةرفة كل شً عن
هقا المقهب فتةلن المباد القرٌبة من الزرادشتٌة ابتةد الم عن اللون
ا زرق ولن ٌةد ٌردد حرفً \ ل – آ \ الدالٌن على الشٌآان ووضع
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الشٌخ والآاوو .فً مرتبة واحد وٌون ا ربةا من شهر نٌسان
الرومً ٌقهب برفقتهن إلى المقابر ٌرقا وٌؤكل وٌشرب حتى الصباح
وقد علموه أن ٌصون ة أٌان فً السنة وب تة عاد الم إلى بٌته
وأشهر إس مه للمر ال انٌة واتهمه النا .بالهو : .لقد جن الم لك ر
ما قرأ وسٌ فر له هللا قنوبه نظرت بروٌن وقالت بهفوت  :الم بلغ قمة
االلتزان
قلت كٌف ؟
قالت وهً تنظر إلٌه ٌتحدث  :بلغ ال التزان وسوف ٌتمسك بموقفه
ال التزان فً عمره المتؤهر جدا ٌإدي إلى التزان عنٌد إنه
كا نبٌا
اآلن ٌتؤهل إلع ن فلسفة مقهلة إننً أرى صور جلٌة للشٌآان فً
وجه تنكة وأضافت  :أنا أهشى من كل شً ٌجري حولنا الواقع قا.
وٌفرز نماقج مربكة نةجز عن استٌةابها وإال بماقا تبرر مشهد رجل
ٌتبول على قبور اآلهرٌن وٌآلق قهقهاته فً السموات ال متناهٌة ؟
لنفرض أن رج جا وصفع اهر دون أي سبب سٌنظر المصفو إلٌه
وٌدرك أنه ال ٌستآٌع الرد فٌدهن سٌجار أو ٌقدن شكوى إلى مهفر ما
حتى ولو كان متؤكدا بؤن المهفر لن ٌقدن له شٌئا وعندما ٌةود إلى منزله
قد ٌصفع ابنه الص ٌر أو زوجه فً محاولة للرد على الصفةة التً تلقاها
فً الهارج إن الةواآف والمشاعر ا بوٌة واإلنسانٌة ستهتفً وتبدأ
وحشٌة اإلنسان فً الظهور تتآور وتتحول إلى صرا بٌن اإلنسان
وأهٌه اإلنسان وتتسع هقه الوحشٌة لتؤهق أبةادها وٌصب المةتدى علٌه
فً تلك اللحظات مستةدا لمجابهة الوحول قاتها وقد ٌنتصر علٌها بل قد
ٌةود من انٌة إلى الصافع وٌحاول االنتقان من جدٌد بحرا وعناد
الم ٌتحدث عن ع قة أهتٌنا الكرٌمتٌن لٌزا وكلٌستان وفق هقا المنظور
بٌد ن الكلمات تتة ر فً فمه فتكون أقل تةبٌرا عن المةنى
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على المرأ أن تكون امرأ وعلى الرجل أن ٌكون رج قالها الم
ووضع عمامته بجانبه ن أشةل سٌجارته وأهق ٌةدل فً جلسته
وٌضع الوساد فً حضنه القٌن ٌةتقدون أال فرق بٌن الرجل والمرأ
هن أنا .ال ٌبصرون إن مةظن ما فً المرأ ٌهتلف عن الرجل من
وأضاف بصوت
الدور الشهرٌة إلى الصوت إلى ا عضا
مرتفع محاوال إشراكنا فً السما  :نحن بآبٌةة الحال نفضل المرأ \
ا ن ى \ واعتقد بؤنها تفضل الرجل \ القكر \ ال الرجل \ ا ن ى \ أنا
أمٌل إلى تلك المرأ التً تهلف فً أعماقً اإلحسا .بمةنى ا نو ة
– لندعه ٌتحدث مع لٌزا هل أنت تفكر كما ٌقهب الم فً ع قة
الرجل بالمرأ
أنا أهتلف عنه ن قافتً ٌر قافته وتكوٌنً ٌر تكوٌنه ولدي
القدر فً التحكن ب رٌزتً بفضل قافتً وتجاربً وقرا اتً
ولكننً هائفة
قلك لن ٌكون نهاٌة الهوف
حتى تنكة وهو ٌتحدث أحسه وحشا
أٌضا هقا ال ٌضر أحدا القآار لن ٌنقلب نك تحسٌن على هقا النحو
أنا أٌضا أعتقد قلك ولكن تربٌتً السٌئة تسبب لً الك ٌر من
المشاكل
هقه إحدى ا سباب لقد قلت لك اقرئً وستتهلصٌن من كل هقه
االشكاالت
أجل أعلن بؤن ة أربا المجتمع مصاب بالفصان وال ٌولً هقا
أتةرف لو أصب لدٌنا
المرض أهمٌة نحن بحاجة إلى أآبا
ن المرٌض القي ٌشفى
أآبا لهقا الدا سٌقل عدد أآبا القلب
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الفصان لن ٌصاب بالقلب مرض القلب ٌؤتً بةد أن ٌؤهق الفصان
مكانه أ لب الناٌ .موتون بالجلآات وأمراض القلب
 نظرتك ستكون أعمق لو أمةنت فً حركات ا فراد انظري مإلى رجل ٌحمل مسدسا على مإهرته وٌظهره من فوق القمٌا
وعودي إلى أسرته إلى أبٌه هقا الرجل ٌةانً نقصا فً البٌت
فٌرى قوته فً قلك المسد.
واإلرهاب ٌمار .علٌه مق كان آف
وٌود أن ٌرٌها لآلهرٌن لٌبٌن إنه ٌر ناقا وقوي  ,,ولو وضةنا
هقا الرجل فً مكان فارغ من النا .لرأٌناه ٌهفً هقا المسد,, .
الكل بات ٌمٌل إلى ممارسة السلآة حتى الهادن ٌمارسها على ٌره
لقد أصبحوا كالك ب المسةور ٌنهشون لحون بةضهن البةض جل
تةوٌض النقا انظري إلى هقا التقسٌن فً ا سر ٌم ل الرجل ا ول
القي ٌجب أن ٌنفق كل ما ٌراه واالبن ٌبحث عن شهصٌة مستقلة
تمٌزه عن أبٌه وتجةل له كٌانا مستق فً المجتمع ف ٌجد أمامه
ٌر ال رو لكونها ستإهله التهاق قلك القرار سٌفنً هقا الشاب عمره
من أجل ال رو ولن ٌقدن أي مساعد مادٌة ل ٌره وسٌتنازل عن
قٌمه من أجل أن ٌصب رٌا وهنا ٌفقد أهاه وأباه وبةض أقاربه
نه ٌهرج صباحا من البٌت وال ٌةود إلٌه إال فً اللٌل
وجٌرانه
وٌتباهى بمقدار ما استآا أن ٌنصب على اآلهرٌن آوال ساعات
النهار أمان هقه الشهصٌة تولد شهصٌة االبن ال انً وتكون على
نقٌض أهتها فتلجؤ إلى التنظٌمات السٌاسٌة وتتفرغ للةمل فً مجال
السٌاسة وتكون قلقة ٌر مستقر وتةجز عن تقدٌن هدمة ي تنظٌن
نها با صل جا ت لتؤهق جا ت لتسهر من أهتها وتبرهن لها
فترٌنها متنقلة من الٌمٌن إلى الٌسار من
بؤن المال لٌ .كل شً
اإلص ح إلى ال ور من القومٌة إلى الشةارات ا ممٌة ونتٌجة
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ظهور هاتتٌن الشهصٌتٌن وصراعها تولد شهصٌة ال ة فً ا سر
الكردٌة الواحد وهقه الشهصٌة تمٌل إلى الةمالة والتملق و البا ما
ترفض حتى ل تها وتتفرغ للتهرٌب ونقل ا حادٌث مع إضافات
من هقه الشهصٌات تمهض شهصٌة قلقة تلجؤ إلى الشقوق
والفوضى نتٌجة عدن االهتمان بها فتكون نصف مجنونة
تتةرى فً الآرقات وتدمن الهمور تتقٌؤ على ا رصفة تشتن
الجمٌع علنا متسلحة بس ح الهمر والهو .إنها مجابهة الواقع
ورفضه هقه شهصٌة هامة علٌنا أن نقدن إلٌها الك ٌر من الةون
نها سامٌة و ٌر مهربة إقا انفت أمامها مجال الةآا بالمقابل تؤتً
شهصٌة المرأ الكردٌة التً ٌسري الدن الكردي فً عروقها وهً
س لة هقه الشهصٌات وأنت كؤن ى على إآ بهقه الشهصٌات
المربكة على نحو أوسع وأدق منً
ونحن
هنا تكمن الآامة نحن نةٌل فً قلب هقا المجتمع وال ٌمكن لنا أن
نتجنب اإلرهاصات ولكن تستآٌةٌن االبتةاد عن التهرٌب وال قافة
وحدها الس ح ا ك ر فاعلٌة كونً ٌا بروٌن هادئة احترمً
آلرا اآلهرٌن ال تحكمً على آلرائهن بحسن لقد منحنا الةقل
لنستهدمه ومن ٌستهدن الةقل لن ٌسقآ عندما ٌشتمك أحد فً
الآرٌق ال تشتمٌه  ,أقنةٌه بؤن النقال سٌقربك منه أك ر من الشتائن
حاولً أن تحسمً ا مور بالنقال والتفاهن والآٌب حٌنما تودٌن
الةمل فً مكان اهر حاولً باالقنا حتى ال تلحقً به الضرر
هقه ا مور البسٌآة تكون شهصٌتك وتمٌزها
سؤضل هنا حتى الصباح هل تسم لً بالبقا ؟
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 ال ٌمكن لً أن أآردك ولكن من ا فضل أن تكونً اآلن فً بٌتك نهمن حق أهلك البحث عنك عندما ٌتؤهر اللٌل نك ص ٌر إننا
نةٌل فً قلب المجتمع القي نتحدث عنه وأنا اآلن أتوقع دهول أي
قرٌب لك ٌ ,قف قبالتنا وٌآلق النار على كلٌنا ن ٌنصرف ال إلى
البٌت لكن إلى أقرب مهفر لٌةلن وبرأ .مرفوعة أنه قتلنا
 أأنت هائف ؟ لست هائفا لكن ال أسم لناقا أن ٌةلن نقصه بدمنا ال أسم أننكون الضحٌة
 الواقع قا .وهقا بدٌهً لكن بالر بة الحقٌقٌة فً الت ٌٌر واإلصرارنستآٌع أن نجةل الواقع القاسً أقل قسو ونجةله ٌرضخ فكارنا
ور باتنا
 بالآبع ال أبارك االستس ن مهما كان شكله االشكاالت الةظٌمة تحتاجلمجابهات عظٌمة كل شً سٌ دو أقل ألما ما دمنا نصر على الةدل
ونرفض الظلن إن ما ال ٌبةث على التفاإل ونحن نواجه ا هآار
الةظٌمة أن ٌفكر كل واحد فً اتجاه مةاك .لآلهر
قال الم وقد أوض بؤنه كان ٌص ً ألٌنا بانتباه شدٌد  :هقا كله ٌدعونا
إلى أن نساهن فً ت ٌر مفاهٌن ا مٌٌن أن نقترب منهن أعلن بؤننا
سنشقى نتٌجة سةٌنا نهن نهن سٌقفون موقف المدافع عن نفسه القي
ٌةتقد بؤنه ٌبةد الشرعنة ٌضربنا من أجله ونضربه من أجله إلى أن
ننتصر وننصره على نفسه وستكون ضرباتنا أقل إٌ ما كضربات ٌد أن
رحٌمة
لٌ .بهقه السرعة ٌحدث االنق ب
مه
قالت بروٌن ٌ :ا م
ا رض تحتاج لسنوات حتى حتى تحث الزالزل والمرأ تمر بسنوات
من الحٌض حتى ٌحدث الحمل لسنا كؤبنا ال رب ٌقولون بؤننا أبنا
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الشرق وحتى اآلن لن تشرق الشم .فً شرقنا نها ما تزال مشرقة فً
ربهن وأنت جال .تضع المهد فً حضنك ٌحلو الحدٌث ال أٌها
الفقٌه المهقب أنا أشك بؤنك دنوت من مرحلة التهرٌف أٌن كنت ؟ هل
حقا أمضٌت ما ٌقارب القرن هنا ؟ أنت مهرب ٌا م مع احترامً
الشدٌد لسنك هل تةرف وأنت هنا اآلن مة من ٌمار .علٌك النصب فً
الهارج وأنت تؤكل تنصب وأنت تموت تنصت وأنت تدفن تنصب
حتى وأنت تنصب تنصب
شكرا أٌها الفقٌه أنا ال أشاركك هقا التفاإل
قال الم وقد حك لحٌته  : :ر ن الةدٌد من التجارب والمحن فمن سنً
المتقدمة وكبر نفسً لٌجة ننً أحكن بؤن كل شً حسن وعلى ما ٌران "
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اإلخفاق الثامن
وأتهرب من الجمٌع أعٌل وحٌدا منةزال وٌتجدد الشةور باالنتحار
عندما تكون بروٌن بةٌد أح .بفراغ مدمر وحدها بروٌن تمغ
ال رفة علً وأنا ال أستآٌع أن أقدن لها شٌئا كن فكرت بها كن
راودتنً أفكار ساقجة لكن ال لست أنا من ٌسةد بروٌن لست أنا
من ٌستحقها سؤسبب لها الشقا إقا ما فكرت بقاك النحو بروٌن آفلة
التارٌخ لن تحتمل أي صدمة لقد هلقت لتبقى مبتسمة اآلن عدت
إلى صدٌقً القدٌن عدت إلى مشرو االنتحار أشةر بر بة جامحة فً
بقر بآنً سٌكون االنتحار رائةا سؤهدأ وإلى ا بد سؤتهلا من
االن القلب ووجع الةقل واالنتظار
وهالة والجسد المستةار سؤبقر بآنً على آرٌقة فرسان الٌابان
الشجةان على آرٌقة \ السٌبوكو \ لدي ر بة ملحة فً بقر بآنً وهقا
الشةور ٌ حقنً كلما حملت شٌئا ٌبقر ا كراد لن ٌكونوا شجةانا  ,لن
ٌبتكروا آرٌقة ل نتحار سؤنتحر وسٌكون لً قبر وستزورنً بروٌن
وتزر على قبري الزهور قالت لً  :إقا مت قبلك أمغ قبري بالزهور
إقا مت قبلً سؤمغ قبرك بالزهور ن سؤموت ه ل ا عوان الماضٌة
استآةت أن أت لب على الشةور بالهوف من الموت لن ٌةد الموت
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ٌرعبنً كما كان أنا ال أحب الموت لكن ٌرتً على الحٌا ومشاعري
نحو بروٌن تدفةنً نحو الموت ر ما عنً سؤعود إلى حٌاتً
الماضٌة سؤعود إلى حٌا التسكع وسؤنسى بروٌن إنها تسبب لً أعظن
عقاب أشةر بم ن كبٌر وأنا أحد ها لن أكون أنانٌا لتحترق فً
جحٌمً بروٌن آفلة الجبال المدللة
سؤقهب إلى لٌزا مر قالت لً  :أحٌانا أحاول التبول واقفة كالرجال
كل كلماتها ت ٌر الشهو لٌزا امرأ مشتها على الدوان كل ما فٌها ٌ ٌر
الر بة ٌحرك دود ال رٌز وٌنضج فٌها الروح ٌ ,القاك الجسد ا نٌق
الآازج ٌالقات الوجه الآفولً مة نسا تجةلننا نشةر بر بة جامحة
فً مضاجةتهن وهن ٌتحد ن وهن ٌصمتن وهن ٌبتسمن وهن
ٌنظرن وهن ٌمشٌن نارٌة لٌزا من النو القي ٌوقد الشرار
ا ولى وٌنسحب تاركا النار تؤكل ا هضر وا صفر واآلن لن أهفً
ر بتً القدٌمة سؤظهرها وسؤحاول أن أنادٌها " إنجٌ " وستفهن ما
اسمها القي ٌ ٌر شهوتها وأنا من أعماقً أود أن
أعنً إنجٌ
تلملمنا فرشة للٌلة واحد ساعة واحد برفقة تلك الةقرا اإلٌروسٌة
الملتهبة كل شً فٌها ٌهتلف عن هالة هالة متةبة ٌضج فرجها
بمواد لزجة منق المر ا ولى وال أح .بلق المضاجةة أكون كمن
ٌسب فً الما ولٌ .فً الآٌن أود أن أسب فً الآٌن شةر بلق
أنٌقة لٌزا بكامل أنو تها لٌزا المم نآة
السباحة لٌزا عقرا
الجقابة مر واحد حاولت مةها وكادت محاولتً تنج لكننً لن أتابةها
عند تةرفً ببروٌن اآلن سؤعود من حٌث ما وصلت مةها كان
المحل فار ا فانجقبت إلى نهدٌها الصلبتٌن مددت ٌدي وقفزت لٌزا
إلى الهارج وهً تشٌر إلً الهروج ولن أهرج
قلت  :سؤسؤلك سإاال
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قالت  :سل
قلت  :هل ضاجةك أحد ؟
قالت  :ال
قلت  :وعندما كنت ص ٌر ألن ٌقبلك أحد ؟
قالت  :أنت قلت سإاال ولن تقل محضرا
قلت  :اسف لكن لماقا ال تؤتٌن إلى ال رفة بمفردك ؟
قالت  :ألدٌك شً جدٌد عن الجن .؟
قلت  :لن تنفةك الصور سنبلغ اللق
وستموتٌن بةد قلك ٌر نادمة على الةمر وهناك أمور أهرى أجمل
قالت  :أي أمور ؟
قلت أف ن فٌدٌو
عندما نشاهد ا ف ن ستنفةلٌن وستشةرٌن بظمؤ
قالت  :لكنها ممنوعة
قلت  :سؤتدبر ا مر
قالت  :وأٌن ٌحدث ؟
قلت  :سنستؤجر الفٌدٌو وا ف ن ونقهب إلى ال رفة
ستفقدنً
قالت  :أنا هائفة هل نسٌت ٌا مجنون أننً عقرا
عقرٌتً
قلت  :لن أقترب من عقرٌتك
قالت  :وكٌف اللق ؟
قلت هناك ستةرفٌن أن مة أمور توصلنا إلى اللق دون أن نقترب من
المكان المحظور
قالت  :هقا بالنسبة لك وأنا أتؤلن كٌتٌمة

92

أتهٌلها عارٌة مسترهٌة بجانبً سكرانة جسدها الرشٌق ٌهدر
ت ٌره المشاهد الم ٌر سٌنفةل وترتهً الةٌنان ترتجف النهدان
ٌهفت الصوت تصآك الركبتان وتتحرك دود الشهو فً النهد
ا ٌسر وعندما أمد ٌدي إلى حلمة ال دي وأمتصه ستشتةل شمةة
ال رٌز وتلهب الجسد القي سٌتحول إلى بالونة منتفهة فً حر شدٌد
تنتظر أي وهز لتنفجر ٌا امرأ أرٌد جسدك لن أهجل من هقه
الر بة لكن إلى أي مدى سؤبقى متمسكا به بةد أن ٌحقق الر بة فً تلك
اللحظات الهاربة علٌك أن تكونً قوٌة الم حظة أك ر من أي وقت مضى
وعلً أن أكون ائبا عن الوعً أك ر من أي رٌق دهلت هالة حاملة
بٌدٌها كٌسا كبٌرا ٌظهر منه التفاح فقآ  ,,حآت الكٌ .على المائد ,
وجلست على آرف السرٌر لب ت مسترهٌا فً الفرشة مدت ٌدها من
تحت اللحاف إلٌه  ,,ووقف بٌن ٌدها ض آت علٌه برعشة  :ألن أقل بؤنه
لً وحدي لقد مغ ٌدي بةد أن كان م ل فؤر ص ٌر مرٌض مددت ٌدي
إلى حلقها  ,نزلت إلى مساحة الصدر وتمددت هالة على بآنً هلةت
بٌجامتً ورفةت فستانها الصٌفً الشفاف  ,,كنت أعرف بؤنك ستةود إلً
وحدها هالة تةآٌك كل شً ,,
 صبً لً كؤسا ٌا هالة ,,,,مغت قدحٌن ص ٌرٌن وقالت لً بحرقة وألن :
اشرب ٌا سٌد اشرب
جمٌةهن تهلوا عنك
الكون كله تآمر علٌك
وحدك فً المواجهة  ,,,,,,,,,,,,,,كلهن سقآوا
اشرب ٌا آفلً الص ٌر ٌا بٌتً ,
لن ٌبق لدٌنا ٌر الشرب
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كل شً وهن أننا نجري هلف السراب  ,,بدون أي جدوى لقد
انكسرت مةنوٌاتً  ,,ماتت نفسً  ,,لن تةد لً ر بة حقٌقٌة فً أن
أعٌل  ,,وأنا أكلمك أشةر بؤننً مٌت و ٌر موجود هل ترٌننً ٌا
هالة ؟؟؟ ال فرق عندي إن مت أو عشت أو أي شً اهر  ,لقد
هسرت كل شً ولن أظفر بشً واحد وأعرف اآلن ال توجد حقٌقة
أراها ٌر أننً أضاجةك  ,,هل أنا هنا حقا أتسمةٌننً تةالً
نفةل شٌئا ما
ضاجةنً  ,,لقد عدت إلً  ,,ها قد جلبت لك تفاحا كل  ,,لقد هزلت
من ٌون تهلٌك عنً  ,,الجنٌ .ةٌد إلٌك صحتك ورشاقتك  ,,,كنت
تحترق وأنت تنظر إلى بروٌن كنت أرى الدهان فً عٌنٌك  ,,أجل
كنت تنظر إلٌها بؤلن وحرقة المرأ التً ال تدعك تضاجةها  ,تتآمر
على قتلك مع الشٌآان
ٌا هالة احترق وال ٌآفئنً
لقد أتةبك المشروب أرجوك ال تتكلن  ,,,ماقا حدث هل أعآتك بروٌن
سما للتهلً عنً
ال أعرف  ,,اشةر باهتناق  ,,,صبً لً كؤسا أهرى لٌ مى علً ,,,
كفى أنت ترتةل  ,ألن تؤكل شٌئا هل كنت مٌتا وعدت إلى الحٌا اآلن
إنك تشبه ا موات
ال أستآٌع المقاومة أعآنً كؤسا سؤنفجر أشةر بل ن فً قلبً أٌن
الدٌازٌبان ناولٌنً أربةة أقراا أرٌد أن أفقد الوعً بؤي شكل أرفض
الحٌا لن أعد أحتمل ا لن  ,جسدي كله ٌتشنج سؤموت ٌا هالة أرى
نهاٌتً على قرب شبرٌن تزحف إلً ال بد أنها النهاٌة
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 اآمئن وهللا الةظٌن أنت مةافى  ,فقآ بروٌن أحرقت دمك وأعصابكمن ك ر التفكٌر بها  ,,,هل سحرتك فتل المهد هل رأٌت شٌئا
رٌبا فً ال رفة  ,لو ضاجةتها لما حدث لك هقا
 ال تتكلمً ٌا هالة  ,,اصمتً ستشفى  ,,ما دمت قررت أن تنساها  ,سؤضع لك برنامجا سؤمغرفتك آةاما وستةود صحتك أفضل مما كانت هقه الحالة تؤتٌك
عندما تضآرب وتصاب بسو ت قٌة لقد حفظتها نن ٌا حبٌبً أ لق
عٌنٌك وأنسى الدٌازٌبان هقنً فً حضنك واستمتع بً ولن تموت
ستؤتٌك الحٌا  ,أ مض عٌنٌك وال تفكر إال بً  ,إن .كل شً ,
الةالن كله جحٌن هل أ لقت الباب جٌدا ؟؟؟؟

اإلخفاق التاسع
تناهت آرقات هافتة على الباب
 منأنا بروٌن
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جا الصوت الم ئكً من الهارج لٌوقظ عالما من القكرٌات فً أعماقً
ْ
وتسمرت عٌناها فً عٌنً ودمةتا وعادت ال صة إلى
فتحت الباب
حنجرتً
عرفت بؤنها جا ت إلً قبل قهابها إلى الةٌاد  ,لقلك بقٌت واقفا قبالتها
قالت  :أأنت مرٌض ؟
ولن تدعنً أجٌب
وأشرت إلٌها بالدهول  ,دهلت وجلست على الكرسً
عدت إلى الورا
وجلست على آرف من السرٌر :
بروٌن كً أحافظ على آهارتك
لن ٌبق لدي ما لن ألو ه
حتى دمً
لو ت كل شً
تمردت على أه قٌات الةصر
فةلت كل شً ٌا قدٌسة حافظ على آهارتك
كنت أظن بؤننا نستآٌع أن نوجه سفٌنة الحٌا فً االتجاه القي نرٌد  ,لكن
التٌار عنٌف ٌا بروٌن عنٌف وٌحمل مةه كل شً ضدنا  ,وما أصةب
التصدي فً زمن انهزامً حتى الجسد لن ٌةد ٌحتمل والسفٌنة تمضً ٌا
بروٌن تمضً فً بحر ب قرار أتقكرٌن حٌنما كنا
أتقكرٌن
كنا نحلن أن ن ٌر الةالن بؤفكارنا
كان المشرو سامٌا
نبٌ
لقلك كله قرأنا التورا
اإلنجٌل
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القران
قرأنا القدٌ .بول , .واإلمان النووي  ,والآبري
قرأنا أفكار ا نبٌا
الف سفة
الةشاق
ال وار
كنا نحلن أن ن ٌر الةالن بؤفكارنا
كن كنا حمقى
لن نسمع بجلآات القلوب
جلآات ا دم ة
جلآات ا فكار
لٌتنا بقٌنا فً حلمنا القي لن ٌتحقق
حتى الحلن قابل ل هانة
لقد تحآمت نفسً
تحآن قلبً
اسودت الدنٌا
كل شً ٌا بروٌن قابل ل هانة  ,حتى الآهر
إن الةالن لٌ .بهٌر ولن ٌت ٌر بؤفكارنا
نهن بل وا ا بدٌة
أتةلمٌن إلى أي مدى أحسد ا موات
فً قبور مهجور
أحلن بقبر مهجور بةٌد عن صهب الةالن
قبر منةزل ال ٌزورنً أحد سترٌ وأنان نومة أبدٌة
كن أنا بحاجة لم ل قاك القبر
لقد ٌئست من هقا الةالن السافل

نهن ارتاحوا
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عن أي شً أحد ك
عن شٌركو القي لو وه
عن أمً
عن أبً
عن جسدي المفقود
عن أسما أمراضً
عن أي شً ٌا بروٌن
فقر الدن
تشنج فً عضلة القلب
الرقبة
لحلق
الساق
الٌد
أوران فً الحنجر
روماتٌزن فً المفاصل
االن الظهر
تشقق فً اللسان
أوجا فً القفا الصدري
نوبات صر فً ا قنٌن
صدا فً الرأ.
ضٌق متواصل فً التنف.
تسر فً هفقات القلب
الهوف من اللٌل
من الجدران
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من ا ماكن الم لقة
من الآرقات
كل شً ٌ فر فاه لٌبتلةنً
اآلن بت وا قا أن القٌن تنهار مةنوٌاتهن وتتحآن امالهن ٌكونون بهٌر ,
ٌحتفلون بال شً القي بقً لدٌهن ٌتوصلون إلى الحقائق وٌكتشفون "
لةنة الةصر الكبرى " وحدهن ٌتراقصون ب ٌاب الحداد ا بدٌة  ,وٌحتفلون
بؤوجاعهن فً الدرك ا سفل من الجحٌن ٌتوصلون إلى أقصى ما ٌمكن أن
ٌصله مهلوق ومن هنا ٌنآلقون من جدٌد ٌصنةون نظما وأسسا لحٌاتهن
الجدٌد وفق ما ٌرٌحهن أبدا ٌا بروٌن وحدهن ٌتحررون بشكل مآلق من
هاج .الهوف ومن عٌون الحاقدٌن
بروٌن
هنا سؤمضً ا ٌان المتبقا لً
سؤحب .نفسً فً هقه ال رفة ولن أفت حد  ,سؤبقى بةٌدا عن الهارج
السمع ال ٌجلب لً ٌر المزٌد من االن الحوا .والرإٌة ال تجلب ٌر وجع
الةقل
لٌست القضٌة أننً ال أود أن أعرف
عندما أعجز عن فةل شً وأكون وا قا بؤننً أستآٌع أن أساهن تكون
المةرفة مجلبة للةار
أشةر بؤننً فقدت كل شً ولٌ .هناك أفضل من الموت لفاقد أمل م لً
 اآلن ٌنتظرونً الآبٌب سؤقهب انتظرك فً الةٌادملكتً بروٌن بكامل حضورها تدعونً هل بمقدوري قول شً  ,عندما
تمغ ال رفة نبرات بروٌنٌة كل شً ٌصمت وال أملك ٌر الصمت
 -ارتد ٌابك واحلق ققنك سشور شةرك لمع حقا ك
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لقد ضةفت ٌا بروٌن ضةفت ولٌ .بمقدوري إال الآاعة أنت ٌا
بروٌن آفلتً المدللة التً تقف دوما فً وجه أحزان الةالن ارتدٌت
ٌابً كما أمرتنً بروٌن حلقت ققنً سشورت شةري لمةت
وهرجت فً الحادٌة عشر صباحا وصلت الةٌاد دنوت
الحقا
من الباب المفتوح على مصراعٌه رأٌت بروٌن تجل .هلف الآاولة
تدون أسما المرضى وما إن رفةت رأسها حتى تركت كل شً فجؤ
وهرعت إلً أمسكت بٌدي وأجلستنً إلى جانبها أٌن تهتفً ؟ أال
تحن إلى بروٌنتك ؟ أأنت مرٌض ؟ أٌن لحمك هل تدهن بك ر
أال تؤكل كسر هبز واحد سؤعرضك على الآبٌب وفتحت حقٌبتها
أهرجت مبل ا  :انظر لقد قبضت راتبً نقودي ك ٌر تصور ألف
لٌر نصفها لك ونصفها لً هق ال تهجل اعتبرنً رأٌتها على
ا رض وكنت مةً
أمسكت بٌدي قادتنً إلى رفة المةاٌنة حاولت االمتنا ورأٌتنً وجها
لوجه أمان الآبٌب
قالت  :انظر إلٌه ٌا دكتور ٌهصنً
سؤلنً مجموعة أسئلة فؤجبت علٌها وبدأ ٌتفحا جسدي ن قال لبروٌن
 :اعملً له تهآٌآا للقلب
أدهلتنً بروٌن إلى رفة ص ٌر وصارت تةلق ا س ك بجسدي
كن كنت مرتاحا بروٌن ها هً تهتن بً بٌدٌها المباركتٌن وقالت :
انهض فنهضت وهرجنا من رفة المهبر تفحا الآبٌب المهآآ
بممةان وقال لً  :قلبك سلٌن أحسست بالتفاإل كل تلك االحباآات لن
تإ ر علٌه لقد كان بآ وواجه المصائب دون أن ٌقع وعدنا إلى
رفة االنتظار أجلستنً بروٌن بجانبها  :علٌك أن تؤكل جٌدا وتولً
الآةان أهمٌة هاصة
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 أح .بالنهاٌة تفؤل ٌا آفلً هل تةلن أك ر من الآبٌب المتهصا ؟ال ال شً على اإلآ ق نحن اآلن فً شهر تشرٌن ال انً
وبدٌهً إحساسك بدوهة إنها مرحلة انتقالٌة آبٌةً جدا إحساسك
بالفراغ بسبب الجو القي اهتلف وا وقات التً تفرقت كنت تنهض
فً السابةة صباحا وأنت تةرف بؤن ث عشر ساعة من الضو تنتظر
اآلن وقد برد الآق .فجؤ قد تنهض فً الةاشر صباحا وال تهرج من
البٌت قبل ال انٌة عشر بسبب توقفك عن الةمل سٌكون قد بقً اقل من
هقا شةور آبٌةً و أنت تمضً عشرٌن ساعة
أربع ساعات ضو
ٌومٌا فً الظ ن فً الشهرٌن القادمٌن ستكون قد اعتدت هقا الت ٌٌر
أمامك الربٌع أال ترٌد أن تمرض قلٌ اآلن حتى تشفى فً الربٌع وتقآف
الزهور لً من الحدائق الص ٌر
وتقلب صفحات الكرا : .انظر انظر ز كل هقه أسما مرضى
ٌتوافدون بالةشرات ال ٌموتون عندما ٌموتون ٌبة ون من جدٌد
ا مراض ال تنتهً كل واحد ٌور ها لآلهر لقد تضاعفت الجلآة
كل الناٌ .صابون بها عٌادتنا ال تفرغ كان هللا بةون الآبٌب حتى
الشبان أصٌبوا بها لقد تمردوا على الحقائق الةلمٌة الةلما ٌإكدون
أن الجلآة ال تصٌب اإلنسان قبل ا ربةٌن وٌصابون فً ال ٌن وأنا
أسٌر فً الشار أرى الناٌ .ضةون أكفهن على قلوبهن
 وعرفت ا سباب ؟ تسؤلنً عن ا سباب حتى أ نان هإال تصاب بالجلآة انظر إلىهإال المرضى أنهن ٌ رقون فً الجهل من أجل قآف سنبلة
ٌقتلون إنسانا ومن أجل ورقة شجر ٌقتلون حٌوانا وا ب على
هصان مع ابنه وا خ على عدا مع أهٌه والشاب مع ابن عمه
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واالبن مع أمه ٌتشاجرون حتى مع أنفسهن فكٌف ال تحدث لهن
الجلآة هإال " ال ٌموتون " إنهن " ٌقتلون " هل تسمةنً أعرف
أن الةالن لن ٌهسر شٌئا ن اآلالف م لهن " ٌقتلون " فً كل بقا
ا رض ولكن هقه مؤساتنا التً  :نموتها " اآلن فً هقه البقةة
المنسٌة من الةالن لنكن حقرٌن الحٌا جمٌلة هً التً ستجً إلٌنا
أنت وأنا فمن ٌدهل الحٌا مدهل سو سٌهرج منها مهرج سو
ومن ٌدهلها مدهل آٌب سٌهرج منها مهرج آٌب ال تنفةل
الةالن كله أنت وأنا
 ٌاه ٌا للمؤسا أال ٌقولون أن هللا ٌنفةل فً مرات إقا كان قلكله فمن أكون كً ال أنفةل وال لحظة واحد فً الحٌا أرٌدك أن
تتحدث بهدو وصوت هافت فقآ
نحن نتحدث عن مرضى هقه المدٌنة القي بات ٌقضً على أكبر شرٌحة
مرعبة ال سابق لها فً أي مكان أنا لدي تحلٌ تً الهاصة فً هقه التً
أربآها باالنفتاح االقتصادي مع عملٌة حفر اآلبار االرتوازٌة لن أدهل
بصور فً التفاصٌل المرعبة لحرب اآلبار االرتوازٌة فكان حالنا م ل
حال الهلٌجٌٌن عند اكتشاف البترول ولكن هقا لٌ .بتروال وال ٌنةل
كالبترول ما فقآ القي وضع هإال فً هقه الدوامة ٌا للهول
هإال مفهومهن ل قتصاد ٌر ناضج ال ٌستوعب هقا االنفتاح فؤصبحوا
ٌؤكلون بةضهن وال ٌةٌشون إال فً قلق واضآراب وتوتر فً المرحلة
االنتقالٌة المهٌفة هقه انقلبت الة قات اإلنسانٌة لن ٌةد أحد ٌستمع
إلى الموسٌقى أ لقت صاالت السٌنما كلها كل ا شٌا الجمٌلة تموت
ال أحد ٌفكر ببنا مسرح ال أحد ٌفكر أن ٌكتب قصٌد لحبٌبته أي رجل
فقٌر فً أي حً شةبً ٌنتظر أن ٌزوج ابنته لمزار أو ابن مزار لدٌه
اباره االرتوازٌة بمبلغ ٌةادل ما ٌتوفر من راتبً مد مئة وهمسٌن سنة
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ولكن ما ٌجةلنً متفائلة هو قتً بؤنها مرحلة مإقتة ستنتهً بةد أن تكون
قضت على المجتمع برمته م ل الحرب ولكن ال بد أن تنتهً أنا
وا قة عندئق ستولد بداٌة مشرقة من تلك النهاٌة المؤساوٌة مرحلة حرب
اآلبار االرتوازٌة لند كل شً اآلن ونمار .الحب لتهآل من
عٌوننا دمو الحب
هقا مإلن وهل نستآٌع أن ند كل شً إقا
 لند كل شًتوفرت حتى الر بة
 ال تكن كرجال الدٌن ا مٌٌن القٌن ٌدفةون اآلهرٌن إلى االستس نوالهزٌمة والتسلٌن لما ٌصٌبهن توجد فً الحٌا تفاصٌل لن نةشها بةد
 ,الحضار فً مرحلتها ا ولى اآلن ال تكن متشائما كؤولئك
وستنتهً
الرجال الحمقى القٌن ٌظنون بؤن الحٌا قدمت كل شً
بةد هم .سنوات أو همسٌن سنة  ,وٌرعبون النا .بؤفكارهن الملةونة
التً ال أعرف من أٌن أتوا بها سوى أنهن ٌةجزون أن ٌقدموا شٌئا
ٌجدي شٌئا ٌرفه ٌهفف من وآؤ ا لن وأشكال االضآهاد
نحن اآلن نمر بمرحلة عصبٌة مإلمة قبل مرحلة اآلبار كان المجتمع
فً البٌته ٌنتمً إلى آبقة واحد متقاربة الآبقة الوسآى التً نةرفها
جمٌةا وعشناها بؤمان لن تكن هناك جلآات وال سٌارات وال كل
هقا الكن الهائل من االشكاالت التً أفرزت إلٌنا هقا الةدد المهٌف من
المشافً وا آبا والةٌادات والمحامٌن وا بنٌة الحكومٌة والمهافر
ونستمتع بحٌاتنا اآلن مضت سنوات فقآ
وال كنات كنا نةٌل بهدو
على اإلنةال االقتصادي تقلب كل شً وتفكك المجتمع انقسن إلى
آبقتٌن آبقة علٌا وآبقة مسحوقة وقابت الآبقة المتوسآة التً
كانت تم ل الهٌر المجتمع ما ٌزال فً الصدمة لقد قال لً الم تنكه
قاته فً هقا المكان بؤنه كان سةٌدا منق همسٌن سنة أك ر من هقه المرحلة
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 ,وصور لً بساآة الحٌا وجمالها وأٌضا مفهون النا .الصحٌ للمال
لن ٌكن أحد ٌولً المال أي أهمٌة وكانوا ٌهافون أن ٌصبحوا أ رٌا
وعندما ٌتؤمل هقا التفسخ واالنحآاآ ٌلةن اآلبار والمال إنه ٌستوعب
ما حدث أك ر منا ولدٌه الحلول المناسبة التً تنفق ما ٌمكن له أن ٌحدث
من إشكاالت مرعبة ٌتوقةها بٌد أن أحدا ال ٌص ً إلٌه وهو أٌضا ال
ٌر ب فً أن ٌتحدث فً أماكن عامة وال ٌفرض أفكاره على اآلهرٌن
المشكلة هو أٌضا ٌرفض المجتمع م لما ٌرفضه المجتمع هل تسمةنً
هل أنت هنا هل سمةك مةً مة أشٌا ك ٌر تنتظرك فً أي شً
تفكر التفكٌر مهنة الةاجزٌن أن تفكر إقن تتحدث إلى نفسك بدون
صوت ولو كان للتفكٌر صوت لكنت اآلن فً مصاف المجانٌن أي
شً تقوله لنفسك أال تستآٌع أن تإجله أو تتوقف عنه نك بالتؤكٌد
تةرف مسبقا ما ستقوله لنفسك
تدهل امرأ تحمل آف وتشٌر لبروٌن كً تحقنه تنهض وتؤهقه إلى
رفة المهبر ٌآلق صرهة وتهرجه تناوله مه وتناولها ا ن ورقة
نقدٌة تدسها بروٌن فً حقٌبتها كان جدي قد تزوج أربع نسا
وٌةاشرهن فً لٌلة واحد على نحو متواصل ٌهرج من فرال
فٌبدأ من
واحد لٌآلب على أهرى وكن ٌنمن فً رفة نون واحد
الكبرى لٌنتهً بالص رى فً اهر ال رفة وكان ٌدهن فً الٌون ث
علب من التبغ التركً ور ن قلك كان ضهن الج ة كال ور وعال مئة
سنة نه لن ٌكن ٌفكر بالتفاصٌل لقد أهق من الحٌا كل حقوقه وأنت
استمع إلى ا نٌات انظر إلى البنات الحلوات اقهب إلى الحدائق
إلى السٌنما اسب فً النهر وكل جٌدا ابتسن ابتةد عن التفكٌر
اشرب الهمر وضاجع هالة أنا أعرف ال تهف علً ضاجةها
هالة مرنت جسدك على الشهو مر أهرى
لن ٌنقا منك شً
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أقول ال تفهن من ك مً ال مباال حتى الحٌوانات ٌجب أن تةانً ":
إقا حقفنا القلق والمةانا من ضمٌر اإلنسان ما علٌنا ٌر إقفال المساجد
وجةلها قاعات للرقا " أنسٌت ما كنت تردده لً حٌنما كنت تةٌسة
بسبب عنجهٌة أبً أنسٌت كلمات ا مل التً تآف بالحٌا
 قولً ٌا بروٌن وأنا ألتقٌك لماقا أ دوا أعظن جبان من الموت وعندماأبتةد عنك أبحث عنه
 د الموت جانبا وإن لن ٌكن منه بد فلنمت" ال كالهنازٌر التً قضمت وزربت فً بقع م مور بٌنما تنب الك ب
المسةور الجائةة ساهر من لةنة مصٌرنا إن لن ٌكن من الموت بد
فلنمت موتا نبٌ حتى ال ٌراق دمنا ال الً عب ا وعندها حتى الوحول
التً نتحداها ستضآر مر مة أن تكرمنا ر ن موتنا "
 إقن عدنا إلى الحدٌث عن المتوحشٌن القٌن ٌشوهون ا شٌا الجمٌلة تحدث بهفوت ال أرٌد أن ٌسمةنا أحد وٌشاركنا النقال كلهنمتةآشون للحدٌث ٌهرج مرٌض من رفة المةاٌنة تقرأ بروٌن
النضج ال أحد مجرد من نزعة الشر والهٌر ال أحد مجرد من نزعة
الهٌر اسما فٌدهل اهر ال ال لٌست القضٌة على قاك القدر من
السوداوٌة كل إنسان ٌتةرض لمراحل مهتلفة إلى أن ٌبلغ ٌمتلك
اإلنسان آاقة تإهله ن ٌكون وحشا وأهرى تإهله ن ٌكون م كا
من الرحمة وإال كٌف ٌكون بمقدور الشرٌر أن ٌ فر فً اهر لحظة
ال شً ٌبرر قتل اإلنسان هٌه اإلنسان بمقدورنا أن نتةامل مع آاقة
الهٌر مع أي إنسان حتى لو كان شرٌرا فً ا لب  ,ونهاآب آاقة
الشر مع أي إنسان آٌب أعرف رج ٌتردد إلى الةٌاد وهو قرٌب
الآبٌب أو صدٌق عزٌز لدٌه ٌلقً علً الس ن بتواضع وآٌب وهو
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ٌدهل رفة الآبٌب قات مر صادفته فً الآرٌق فتوقف ٌسؤلنً
عن الآبٌب وفجؤ ناداه صدٌق بؤسلوب ساقج فارتبك وتلة ن وراح
ٌبةد صدٌقه حتى اهتفٌا عدت إلى البٌت وعرفت بةد إمةان مآول
فً الموقف بؤن قاك الصدٌق كان صدٌق آاقة الشر فٌه وٌتةامل
مةه من تلك الجهة فقآ وأما أنا فقد اعتدت على التةامل مع آاقة
الهٌر فٌه فحدث التناقض والتصادن فاستآا أن ٌحسن ا مر بمهار
حٌنما أبةد بٌننا لقد حرا على الحفاظ على إٌجابٌته فً مةاملتً
ولو حرصت على منادا الرجل والتحدث مةه أو الرد علٌه ربما
ت ٌرت إٌجابٌته وتحولت إلى سلبٌة مدى الحٌا بالنسبة إلً وهقا
قاته ٌشٌر إلى تمٌٌز اإلنسان عن الحٌوان آٌب بماقا تفسر موقف
رجل كان ل اٌة البارحة ٌمقتك والٌون ٌةرض محبته علٌك اهر كان
ل اٌة البارحة صدٌقك واآلن ٌنقلب إلى عدو لك
أنا ال أستآٌع أن أفةل شٌئا الحٌا قاسٌة علٌنا أن نكون على حقر
ن الموت المجانً ٌكون بم ابة االنتحار وربما أقب منه ٌجب أن
ن رق أنفسنا فً الةمل ال بد أن نلهً أنفسنا كً نحافظ على توازننا
أستفٌق صباحا ٌبصق أبً على وجهً فؤ سله من البصاق  ,أجً
إلى الةٌاد أبقى هنا حتى ال انٌة ظهرا ن أعود مر أهرى إلى البٌت
منهكة وجائةة قد أجد آةاما وقد ال أجد أ فو لساعة واحد وأعود
إلى الةٌاد فً الرابةة واصل الةمل حتى ال امنة مسا وأرجع إلى البٌت
أ تسل وأسهر بجانب التلفزٌون حتى الحادٌة عشر لٌ وبةدها أقرأ
حتى ال انٌة عشر وأنان حتى السابةة صباحا وأحٌانا أٌان الجمع
أتهرب من الجمٌع أمار.
وا عآال وا عٌاد أمضٌها فً القرا
حٌاتً بآرٌقتً الهاصة حتى أبً عندما ٌدهل وٌجل .أعتبره وساد
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ال أستآٌع أن أصلحه ال أستآٌع إٌقاف الكون على

فقآ وساد
قدمٌه
انظر فوقك لقد كتبت " :ممنو التكلن بصوت مرتفع " كانوا ٌتكلمون
فً كل شً وٌآلبون أن أدلً برأًٌ فوضةت تلك الةبار  ,ومن ٌومها
ال أحد ٌتحدث بصوت مرتفع عندما تقتنع أنك ال تستآٌع أن تفةل شٌئا
عندئق من ا فضل أن تكف عن المتابةة
دهل رجل جل .قلٌ وهرج ن عاد وجل .وما لبث أن نهض
جل .ونهض نحو ست مرات قالت بروٌن  :منق سنة هقا الرجل ٌتردد
بشكل أسبوعً ٌجل .وٌهرج أقكر أنً قلت له فً الٌون ا ول :
أأنت مرٌض ؟
نظر إلً وتردد فً اإلجابة
قلت  :االسن ٌا سٌد
بدا الهجل واضحا على شكله وهرج على الفور لٌةود فً ا سبو
التالً ٌقف نصف ساعة وٌهرج ٌتقدن إلً لٌقول شٌئا ن ٌتراجع
وٌهرج وٌةود إلى الجلو .ومع إنً لن أكن أنظر إلٌه كنت ألمحه
ٌنظر إلً لن ٌحسسنً بؤي إحراج نه ٌةاود النظر إلى ا رض ما
أزال أشةر باهتناق من أحد المرضى عندما ٌجل .وٌ رز نظره فً
فؤنهض إنها تشبه ٌابا قٌلة ترمً ب قلها على جسدي وقات مر جلست
امرأ قبالتً وبدأت ت رز عٌنٌها فً وفجؤ اعترانً شةور مهٌف فجفلت
ورحت صوب الباب وما تزال نظراتها ت حقنً عدت إلى الجلو.
ونظراتها عالقة فً كدت اهتنق ارتةشت وقبل أن ٌ مى علً ققفتها
بمجلة قدٌمة ودفةتها نحو الهارج لو لن أفةل قلك لكنت اآلن مٌتة أو
مصابة بمرض ساقج
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اإلخفاق العاشر
هالة تفقد هالتها تهبآ إلى محتقنة
تقول  :لن ٌةد ٌشرفنً أن أعٌل فً مدٌنة كهقه سؤنسى اسمها
والدتً فٌها أظن بؤننً سؤكون أقل حزنا فً مآرح اهر هارج أس ك
هقه المدٌنة
سؤبحث عنً إلى أن أجدنً
إقا كانت الظروف أر مت علً أن أولد هنا لكنها ال تستآٌع أن تر ن
علً الموت أٌضا فً هقا المكان
 -أهٌرا ٌا هالة ستهربٌن حتى منك
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لٌتنً كنت حشر أي إ ن ارتكبت كنت ص ٌر راضٌة بآفولتً
وحرمانً ومدرستً لكن أبً أصر على هروجً من المدرسة فور
حصولً على الو ٌقة اإلعدادٌة  ,وأراد أن أكون ممرضة
رفضت وبةناد وتوسلت إلٌه كً ٌدعنً أكمل دراستً :
سؤقآع أقنك ٌا هالة
 ال ٌا أبً كلبة هالة من أجل تربة أمً أبوك على تربة أمكستهرجٌن وك مً القي هرج لن ٌةود ٌا و د
اضآررت إلى ترك المدرسة وااللتحاق بدور تمرٌض فً المشفى
الوآنً دامت ة أشهر تةلمت آرٌقة سحب الدن من الشراٌٌن
تةلمت تهدٌر المرضى و رز اإلبر فً أجسادهن  ,وارتدٌت صدرٌة "
م ئكة الرحمة " م ئكة القسو م ئكة الجحٌن م ئكة الموت
ومنحونً بآاقة علٌها صور لً واسمً وتارٌخ والدتً واسن أبً وأمً
دا ستةملٌن فً عٌاد
وقالوا  :مبروك لقد أصبحت ممرضة ٌا هالة
آبٌب وستنسٌننا حملت البآاقة وأهقتها إلى أبً أظهرته على البآاقة
تناولها ولما وقةت عٌناه على صورتً قال  :أهقه صورتك ٌا هالة ؟
 صورتً وصورتً أال ٌةرفون أنً أنجبتك ؟ صورتك لن تةجبهن ٌا أبً لقد اكتفوا باسمك فقآ اقهب إلى مدٌرالدور و اشتمه
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لن ٌشؤ أن ٌلصق صورتك على البآاقة مد أصابةه إلى أنفً وأهرج
سكٌنا ص ٌرا من جٌبه سؤقآع أنفك
 أنفً سلٌن فً الصور وسٌبقى سلٌما حتى لو قآةتهأعاد السكٌن إلى جٌبه وقال  :أقرئً أي شً كتبوا قرأت البآاقة :
االسن  :هالة
اسن ا ب  :مةمو
اسن ا ن  :هانن
صرخ فً وجهً  :اللةنة علٌهن اسمً \ مةمً \ واسن أمك \ هانو \ لةنة
هللا علٌهن
وأهرجنً فً الٌون التالً دار بً فً الةٌادات والمشافً الهاصة وكلما
دهلنا عٌاد قال  :أال ترٌدون ممرضة لقد تهرجت ولدٌها بآاقة من
الحكومة
كان ٌسؤل المرضى والممرضات وكل من ٌرى وٌبرز بآاقتً للجمٌع
ولن نة ر على عمل كان أبً ٌشتمهن بصوت مسمو فور هروجه
من الةٌادات وٌمهآ على الب آ عن قصد وأنا امشً أحسست بالمسإولٌة
ول مر أن ال أحد لنا فً الةالن كله أنا له وهو
لتوي عرفت
لً وأبً عاآل عن الةمل نه مصاب بدا البواسٌر وآاعن فً السن
ت ٌرت أح مً وصرت أعٌد النظر بكل ما هآآت له منق سنوات
الآفولة لقد تحآمت كل تلك ا ح ن أمان شراسة الواقع أحلن بجمع
راتبً لمد هم .سنوات وبقلك ٌتمكن أبً من فت دكان فً الحول
وٌكون بمقدورنا أن نؤكل كل أسبو دجاجة بدأت جولتنا ال انٌة بةد
الظهر ولن نفقد ا مل فً الة ور على عٌاد بحاجة إلى ممرضة قبٌل
المسا وقةنا على آبٌب فً إحدى المشافً الهاصة كان هو اآلهر ٌبحث
عن عٌاد فوعدنً بالةمل فور تسلمه مفاتٌ الةٌاد فً المشفى ولن
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ٌآل االنتظار فبةد ٌومٌن باشرت الةمل كنت أدهل الةٌاد من السابةة
واستآةت أن
صباحا وال ٌنتهً عملً إال فً السابةة والنصف مسا
أجمع بةض المال كهآو أولى فالراتب ٌبقى على حاله والمصروف
ٌؤتً من الحقن التً تؤتٌنً فً الةٌاد وفً البٌت فةندما عرف الجٌران
أننً ممرضة بدإوا ٌجلبون إلً مرضاهن وٌؤهقوننً إلى بٌوتهن حقن
المرضى كل قلك ساهن فً تحسٌن وضةنا االقتصادي وجةل أح منا
تكبر ووضةنا الصحً ٌتحسن فً إحدى ا ٌان وكان الجو مصقوعا
والةٌاد فار ة ننتظر مجً أي مرٌض تناهى رنٌن الجر .فدهلت
إلى الآبٌب
قال  :ألن ٌؤتً أحد بةد ؟
قلت  :لن ٌؤت أحد
ورأٌته ٌرتةل تلك الرعشة لن تكن بفةل البرد كانت تهتلف عن
االرتجاف وتشبه إلى حد ما الحالة التً تصٌب المر إ ر جفلة مبا تة
ولن ألبث أن دوت م له وحرصت على التمسك بتوازنً لكن جسدي
ارتةل كرٌشة علقت بوجه عاصفة ور ن قاك االرتةال الكبٌر
أحسست بصقٌع فً داهلً و لٌان فً مةدتً ور بة ملحة فً القً
تحرك الآبٌب من هلف الآاولة  :أدرت وجهً إلى الباب سبقنً كفه إلى
القبضة الملتوٌة وأقفلت الباب ظننت قلبً سقآ على ا رض إ ر هبآة
مفاجئة وعنٌفة واصآكت أسنانً وأهقت تصدر صوتا شبٌها بهلهة
براف فً سٌار مهترئة شدٌد السرعة ورأٌتنً مقرور بٌن قراعٌه
وبدت المقاومة مستحٌلة زحفت ٌداه إلى كتفً ونزلتا إلى ظهري
تهدلت عضلتا ركبتً لست امرأ رٌزٌة أٌها الآبٌب جسدي ض
لن ٌحتمل كل هقه اإل ار دفةة واحد
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دعنً لست امرأ نارٌة توقف بحق الرب المرضى سٌدهلون
 ,,,سٌحآمون الباب وصار ٌلهث ك ور قآةت أقناه رفع تنورتً بٌد
وبٌده ا هرى فك سحاب بنآاله  ,,وكن تضرعت إلٌه أال ٌفةل بً شٌئا :
ال أٌها الآبٌب ال تحآمنً ال تحآن أح مً ال تسلبنً حٌاتً فً لحظة
مجنونة وفً لحظة اهترقنً كالسهن قاومت عقرٌتً  ,,,تراجةت إلى
الورا لكنه واصل االقتحان إلى أن مزقها واسترهٌت فً تلك اللحظة
أقكر بؤننً شةرت بلق  ,,,ربما أعظن لق وهبها إلً رجل وارتجف
الآبٌب لن أكن أعرف وقت قاك الرعشة هدأ بةد الرعشة فالفٌت الدن
ٌنفجر بٌن ساقً إنه دن أحمر  ,عرفت بؤنه دن عقرٌتً القي كان مهزونا
وتمزعت تنورتً  ,ورأٌت بقةا حمرا على بنآاله الكحلً هرعت إلى
الحنفٌة سلت تنورتً وجلبت له الما وعرفت بؤن المرأ بقدر تتصدى
لحركات الرجل وتنظر إلٌه بشراسة قبل أن ٌ تصبها تةآف علٌه
وتنظر إلٌه بشفقة بةد أن ٌتن اال تصاب وتشةر بؤنه أود لدٌها شٌئا مٌنا
من روحه لن تنسى قاكرتً قاك الموقف لقد انحفر كرتٌمة على
جدران القاكر مشهد الةمر ا ول وضع عٌنٌه فً زر الباب وفتحه
قائ :
ال أحد وعاد ٌجل .هلف آاولته نسٌت أح مً  ,,نسٌت دكان أبً
الحلن وأصب الشرود بةقرٌتً المفقود هاجسا كانت كلمات أمً
ت حقنً وتنصب فً أقنً كالحرٌق  " :إقا مت ٌا هالة كونً حقر
عقرٌتك عقرٌتك أوصٌك بها ٌا بنتً رأ .مال البنت عقرٌتها إن
حافظت علٌها حافظت على كل شً وإن فقدتها فقدت كل شً "
لقد فقدتها ٌا أمً فقدتها وهنت ا مانة التً حملنً إٌاها الرب لآهتها
سامحٌنً ٌا أمً سامحنً أٌها الرب الرحٌن
 -اهدئً ٌا هالة تح ً بهدو لتحسً بارتٌاح
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 كنت أح .بشب ٌ حقنً وٌةرض حٌاتً للدمار فً أي لحظة ٌرمتوقةة بت مضآربة وقلقة ومتوتر فً جمٌع ا وقات أصب
الآبٌب ٌداون على هقه الممارسة مةً لقد أحالنً إلى عاهر
فً تلك ا ٌان لجؤت إلى الم تنكه نه الوحٌد القي ٌتردد إلى أبً
فقد ظهرت
ورأٌته الوحٌد القي ٌجب أن أشرح له كل شً
أعراض الحمل علً وانقآةت الدور الشهرٌة لمد شهرٌن متواصلٌن
لظ هصري  ,فؤهبرت الم هلسة بكل
وتراهت نهداي ص رتا
شً وقد أعاننً فً التهلا من الكار ة حٌنما قهب إلى الآبٌب
وهدده بالفضٌحة  ,وأعترف بؤننً مدٌنة لتنكه بحٌاتً وأٌضا للآبٌب
القي لن أنسى مةروفه وتةبه من أجلً حٌنما جا وأقنع أبً لٌتركنً
أسافر مةه إلى دمشق
وصدق أبً أن مة مهمة تنتظر الآبٌب فً دمشق  ,وعندما أكون مةه
ازداد هبر  ,وسٌمنحنً مكافؤ مادٌة جٌد فور عودتنا
لقد وافق أبً على هقا السفر واتجهنا إلى دمشق فً الٌون التالً هناك
حجزنا رفة وبرز كرن الآبٌب فؤهقنً إلى المتحف الحربً وإلى السٌد
زٌنب ودرنا فً المرجة والصالحٌة وباب توما وا سواق الةتٌقة
والجدٌد وقال الآبٌب  :من ٌؤتً الشان ولن ٌؤكل كنافتها كمن لن ٌؤت
وأكلنا الكنافة الشامٌة اللقٌق فً صحون \ عالواقف \ ن عدنا إلى الفندق
لنستهدن ا دوٌة التً ستنزل الجنٌن دهلنا رفة بسرٌرٌن وشةرت من
ه ل نظرات الآبٌب أنه ٌر ب فً مضاجةتً استلقٌت على السرٌر
بفستان النون الجدٌد القي اشتراه لً وت آٌت حتى كتفً بالبآانٌة
على نقٌض ما كنت علٌه فً المر ا ولى لن أكن أرتةل والآبٌب
أٌضا لن ٌةد م لما كان
قال  :سنةود بةد ٌومٌن
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قلت  :ال أرٌد الةود
قال  :والةمل ؟
قلت  :اعمل هنا وسؤكون مةك
قال  :سنجً كل سنة
ووقف إلى جانب النافق  :من ٌؤتً الشان وال ٌرى لٌلها كمن لن ٌؤت
جلست على السرٌر ونظرت من هلف كتفٌه إلى لٌل المدٌنة ال امر
با نوار
جا صوته  :انظري احتفالٌة ا نوار المنتشر فً الآرقات الهادئة
منظر بهً كان اللٌل ٌةنً حٌا أهرى ٌر التً شاهدناه فً النهار
مشاهد أك ر تؤلقا لٌل الشان المسترهً فً ا زقة الرآبة وددت
احتضان الشان كلها مرت وجه الآبٌب بنظرات فائضة وكان ٌتؤمل
اللٌل القي ٌتمآى باسترها على الآرقات كةقرا هجولة على السرٌر
لٌلة الدهلة أدرت وجهه إلً وألقٌت بجسدي فً حضنه و فوت بٌن
قراعٌه حتى الصباح
ن عدنا نه كان علٌنا أن نةود أهبرنً أبً بؤن رج جا ٌآلبنً للزواج
وقد وافق علٌه
قلت  :ما اسمه ؟
قال  :بشٌر
قلت  :وعمله
قال  :عتال فً سوق الهضار  ,هل تظنٌن سٌآلبك مهند.
قلت  :ولكننً لن أره
قال  :عندما ٌتزوجك سترٌه جٌدا
أهقنً بشٌر إلى رفة فً حول ص ٌر وقال  :هقه ستكون لنا
وال رفة ال انٌة بً ال أحد ٌرنا هنا سٌةجبك البٌت
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نمنا على السرٌر وفً الٌون التالً احتضنً من ظهري ورفع وبً
قلت  :ال ٌا بشٌر ستإلمنً
ولن أح .إال بحٌوانه بٌن فهقي
 ٌا بشٌر كن م ل النا.وأعلمنً بؤنه ال ٌستمتع إال هكقا هربت من الفرشة ونمت فً
المآبخ لكنه جا فً الٌون التالً وضاجةنً فً المآبخ بقاك ا سلوب
الشاق بشٌر هقا القي تسبب فً تشرد شٌركو سمةت عنه كل
شً منك فٌما بةد كنت أحترق فً جحٌن البٌت وأتناول ا قراا
المانةة هلسة ودون مةرفة مةرفة بشٌر وأحٌانا ٌدفةنً الشةور
ا عمق باإل ن إلى تفجٌر البٌت بجرات ال از هقا الزوج ما زال حتى
اللٌلة ٌجلب القكور وٌضاجةهن على سرٌرنا الزوجً ولكنه آٌب من
الجوانب ا هرى ال ٌجادلنً فً أي شً شرٌآة أال أتدهل فً مسؤلة
ولن ٌحدث أن
شقوقه لقد أعآانً مآلق الحرٌة فً شرا كل شً
وهو
آالبنً بالنقود إنه ٌةآٌنً وأنا أصرف ولن أجمع له شً
أٌضا ال ٌتحدث فً هقه ا مور وحتى اآلن لن ٌشك بؤي نو من الة قة
بٌنك وبٌنً ولو راك فً رفتً ال ٌمكن له أن ٌشك هقا الرجل ال
ٌةرف الشك على اإلآ ق فقآ مسا ٌنادٌنً إلى فرشته وفً ا وقات
ا هرى ٌنسى بؤنه متزوج وكن مر رانً فً السوق حٌنما كنت
أزوركما على الةربة ولن ٌقف مةً لن ٌنظر إلً عندما ٌةود من
عمله وال ٌرانً ٌنان وعندما أعود ال ٌمكن له أن ٌسؤلنً عن سبب
ٌابً فً أحد أٌان شهر رمضان كان بشٌر فً عمله وكنت مستلقٌة
على بآنً تحت مروحة السقف وفجؤ صحوت إ ر إحساسً بجسد على
ظهري
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قلت  :بشٌر أنا صائمة ال تفآرنً انتظر حتى المسا كان ٌرتةد
وٌلهث ك ور بترت أقنه وأستآةت أن أمٌز بٌن قل جسد زوجً وعرفت
بؤن القي ٌستلقً علً لٌ .بشٌر فً تلك اللحظة اهترت الصمت كان
ٌمر بشفتٌه على وجهً ورقبتً وشةري ولن ٌرفع وبً لقد لبث
ب ٌابه ولب ت ب ٌابً وفجؤ توقف عن الحركة ونهض ألقٌت بنظر ألٌه
فهرج بسرعة دهل ال رفة ا هرى وأ لق الباب على نفسه
دفنت وجهً فً كفً وصرت أبكً إلى أن جا بشٌر من الةمل حام
إلً شراب \ عرق السو \ .كً أفآر به نهضت وأعددت الآةان وجلسنا
إلى المائد اإلفآار قبل ال روب بدقائق قلٌلة ومع أن بشٌر لن ٌصن
بسبب عمله المضنً وأٌضا والده بسبب تقدمه فً السن واالن ظهر
فانهما ٌؤك ن مةً نهضت صٌحة كالةاد ورأٌت الباب مقف من
الداهل نسٌت ما حدث فً الظهٌر الن مجرد التفكٌر به قد ٌإدي الى
كن الضحٌة الوحٌد المستور أفضل من أن
كار ة بٌن ا ب وابنه
تتكا ر الضحاٌا وتقا ا سرار والناٌ .بح ون عن حاد ة لٌتسلوا بها
عدت إلى بشٌر وأهبرته بؤن الباب مقفول من الداهل
قال  :هل زاره أحد ؟
قلت  :لن ٌزره أحد
قال  :هل رأٌته فً النهار ؟
قلت  :رأٌته
وعندما ضرب المدفع لن أفآر بل اتجهنا إلى الباب المبهن هبآنا علٌه
صرخ بشٌر أبً ٌا أبً هل أنت نائن انهض ٌا أبً ننتظرك
على الآةان هالة صائمة ستفآر ولن نسمع صوتا بٌه  ,أشار إلً أن
أجلب نسهة المفتاح االحتٌاآٌة فؤحضرتها بةجالة وتبٌن بؤن المفتاح
وتبٌن بؤن المفتاح الموجود من الداهل ٌمنع دهول المفتاح من الهارج
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وهقا ما أكد وجوده فً الداهل عاد بشٌر إلى الورا وتقدن بقو وهبآ
الباب الهشبً بكتفه فانفلق على مصراعٌه وٌا لقاك المشهد المرو
كان والده مةلقا من رقبته بحبل م بت بةمود السقف فؤ مً علً وال
أدري ما حدث بةد قلك والبقٌة تةرفها بقٌة االحباآات واآلالن
ومحاوالت الهروب الفاشلة كنت أنت بآلها
تركت هالة فً ال رفة ورحت إلى الم تنكه أهبرته ان ٌحضر لٌزا
وكلٌستان وبروٌن عند الظهٌر وقد حدث أن حضر الجمٌع بؤقصى
سرعة وصار على علن بقرار هالة المفز اقترح الم ان تهترق الحدود
التركٌة لٌ وتةهدت كلٌستان ولٌزا وبروٌن بممدادها بكل شً لكن هالة
رفضت هقا االقتراح و أصرت أن تقهب الى الةاصمة ومن هناك
ستحاول الهروج إلى أي ب د بةٌد وعلى الفور أعآتها لٌزا قٌراآا
ومبل ا ضهما من المال لن نكن نتوقةه واعآتها كلٌستان سلسلة قهبٌة
مٌنة وناولتها بروٌن اسور ومبل ا جٌدا من النقود أما أنا وتنكة فلن
نستآع أن نمنحها شٌئا وفً المسا اجتمةنا انٌة وقهبنا جمٌةا إلى
محآة القآار وعند الساعة السابةة تناهى صوت القآار فالقآار القادن
من القامشلً ٌصل محآة الحسكة فً تلك الساعة وٌتجه على الفور
للةاصمة
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اإلخفاق الحادي عشر
بروٌن وأنت فً الةٌاد ال تكلمً الآبٌب أك ر من لحظة واحد ال
ت ر ري مع المرضى  ,ال تنظري إلٌهن أك ر من نظر واحد وفً المسا
 ,,فً المسا تةالً إلى الموقف ال تةودي سٌرا انتظري مجً
وعندما ٌقف  ,ال ته عً ابتةدي عن
السربٌ .القي سٌتؤهر قلٌ
الزحمة  ,عن الشباب  ,عن النسا وا آفال  ,ابتةدي عنك واصةدي بحقر ,
وفً موقف البٌت انزلً بتإد انظري أمامك جٌدا عند مفترق الآرقات
وأنت تدهلٌن قاك الشار المحآن قنادٌله كونً حقر الهآوات عل حفر
ما عل حجر ما تلكن بقدمك ابةدٌها عن دربك واكملً تحمٌك عٌون
الم ئكة
وفً اللٌل بروٌن ال تمدي رأسك من النافق ال تقفً أمان الباب عل
رصاصة آائشة تؤتً من ركن هفً ( فهل نةلن فً أي صباح تكون الآلقة
وأي قآر تسقآ وحٌد مرهفة فً فجا االحتمال )
إلى ال مرئٌات فقآ ال تنظري إلً ا مضً
انظري إلى ا جوا
عٌنٌك ابتةدي عنً وكونً بقربً وهقا الجسد أبةدٌه عنً هقه
الجاقبٌة استؤصلً جقورها إن ساعدتك لحوا.
أرضةتك امرأ ؟ إقن لماقا ال
بروٌن أتؤكلٌن وتشربٌن وتنامٌن كالنسا
تشبهٌن نسا الةالن أأنهض وأآفئ الضو أتحبٌن ا لوان الهمرٌة الهافتة
حد ً الباب النافق
أتستحمٌن بنور مهملً حد ً ا شٌا
الستائر الجدران بابً عاشق
نافقتً عاشقة
ستائري عاشقة
الجدران عاشقة
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الباب ٌةشق النافق ,
الضو ٌةشق الستائر
الفرشة وقةت فً عشق السرٌر
الحقا ٌةشق الةتبة كل حٌوانات ال رفة المرئٌة وال مرئٌة تمار .الةشق
بحضوري و ٌابً
انهضً أٌتها القدٌسة ودوسً بقدمك المباركة على عضلة قلبً دوسً كما
تدو .القدٌسات فً زواٌا الكنائ .الصامتة
دوسً كً ٌشفى دوسً كً تهاف التشنجات دوسً بكةب قدمك
المباركة
أي جلسة ( بروٌنٌة )
أي نظرات " بروٌنٌة "
أي صمت بروٌنً ري ٌمغال رفة
" تبرونً " مارسً كل التفاصٌل " البروٌنٌة "
أبدعً أٌتها المرأ الرحٌمة أبدعً ٌا آفلة القئاب الجبلٌة برونً دمً
دعٌنً أنظر إلى بنآالك ا سود الفاقع إلى قمٌصك ا بٌض انهضً
مارسً حركات عارضة أزٌا هجولة توجً الآق .بتاج بروٌنً
ولن ترتوي رٌز النظر سؤنظر إلٌك وأنظر وأنظر إلى ما ال
وأنت واقفة سؤنظر وأنت جالسة سؤنظر وأنت ائبة سؤنظر ,
ارتوا
وٌنساب ش ل النظرات من قمة جبل مرتفع
بروٌن  :أتحبٌن الرقا ؟
وتهم .بهفوت بروٌنً ٌآرب الحٌوانات الص ٌر الرضٌةة مر واحد
أهقتنً توأمتً \ أفٌن \ إلى عر .وألحت علً كً أرقا وسحبتنً
إلى الدائر الملتهبة وأنا أدهلها اعترانً شةور مهجل واعتقدت بؤن
الجمٌع ٌصوب أنظاره فً

121

الكل تفرغ للنظر إلً وشةرت بالدوار وال ٌان أردت أن تنفلق ا رض
وتبتلةنً  ,وهرعت مترنحة تحت سٌاآ النظرات انزوٌت ركنا متؤملة
الحسناوات الرشٌقات ٌرتدٌن أأنق ما لدٌهن من ٌاب وٌتؤنقن بدقة فائقة
وٌنجرفن نحو دائر الرقا النارٌة تاركات أرٌج الةآور ٌنسحب هلفهن
والم نً ٌتحرك وسآ الدائر وٌزٌد الصهب صهبا بؤ نٌاته الساهنة وأفٌن
ٌا لها من مشاهد
تتوسآ شابٌن وت رق فً الرقا ناسٌة كل شً
مإ ر فقآ فً تلك اللحظات بمقدورنا أن نبكً جل هإال
لقد اكتفٌت بالبكا فً زاوٌتً الهالٌة  ,وال أملك ٌر قرف الدمو لدى
حضوري مناسبات كهقه فهل مة أنبل من البكا فً المشاهد االنتقالٌة تلك
نهن حقا
أبكً وأتمنى أن أ مر كل شاب وفتا ٌرقصان بالقب ت
ٌرقصون فً دائر قلبً وقةت كفها فً كفً أحسست بدف الةالن
ٌتسرب إلى أعماقً
جل لحظة سةاد واحد تتسرب إلى أعماقك
قالت  :جلك سؤنسى هجلً
سؤنفجر رقصا لك  ,ولن ٌرانً أحد سؤرقا وأرقا و رقا بكل
جوارحً لتةرف بؤننً هزنت كل شً لك ولهقه اللحظة
*
*
*
بروٌن فً لقا ات ملو ة ٌكون جرح الحب أ رز نزفا وأنا فً كل هقا
اإل ن بمقدوري الحدٌث عن آهار الةالن أرى أبةادها تلوح لً من قرٌب
وبةٌد كما لن تل آهر مهلوق
كل أوراقً تساقآت
كل ال صون تحآمت على أآراف السواقً الناشفة والجقور دودت أجل
أٌتها المباركة أٌتها الشجر الكرٌمة شجر التٌن

121

لن أعد أترقب أي إعاد تشكٌل
أب لقا اهر بمقدوره أن ٌةٌدنا أآفاال
بروٌن هائف
هائف من أشٌا ك ٌر تتقدن إلٌنا
هائف منها إقا ما التقٌنا بروٌن ا فري لً
أحترن كل لحظة أبحث فٌها عنك
وال أجدك
*

*

سؤحترن كل هآو تبةد بٌننا

*

قبل الملحق
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إنجٌال
لن أكن أصدق بؤننا سنفترق بسهولة وأن القي ٌجمةنا سٌهتفً وهالة الآٌبة
تهرب أجل منق ة شهور اهتفى فجؤ بةد اهتفا هالة بشهر واحد
فؤ رنا قضٌة اهتفائه بٌن السكان القٌن أعلموا السلآات المهتصة بٌد أنها لن
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تؤبه للموضو فؤرسلت صورته إلى جمٌع الصحف وإلى بةض الصحف
الهارجٌة وبنشر اإلع ن عن اهتفائه ظهر أهله وتدهلوا فً ا مر بةشوائٌة
 ,وأرسلوا إلى الصحف مةروضا ٌقولون فٌه  " :االسن المنشور فً اإلع ن
اسن ابننا القي اهتفى منق عقدٌن ال شهرٌن – أما الصور فلٌست له وإلٌكن
الو ائق " ن فوجئت بهن ٌآلبون منً مةلومات عنه فقلت  :لقد اهتفى وأنا
أٌضا أبحث عن مةلومات أما الصحف فقد اضآرت إلى نشر الهبر مر على
الصٌ ة التالٌة  " :على صاحب هقا االسن أن ٌدل على مكانه الجدٌد أو
ٌراسل أهله لٌآمئنوا على وجوده حٌا هقا كل شً "
وانتظرنا أن ٌحدث قلك بةد عود أهله إلى قرٌتهن نه إقا ما وقع على الهبر
سٌةرف بؤننا نشرناه وسٌراسلنا بؤقصى سرعة وبٌن ساعة وأهرى تهتف
والتً فقدت أعصابها فؤقول لها لن ٌصلنً
لً بروٌن التً ال تةرف الهدو
شً
وتؤتً كلٌستان فنقهب إلى بروٌن المنهكة ونصادف الم بآرٌقه إلٌنا
فقآ هقا االهتفا جةلنا نكتشف سر ع قتنا الحقٌقٌة به مة أنا .ال نةرف
مكانتهن إال حٌنما نفقدهن كل واحد كانت ترٌده لنفسها بٌد أنها لن تصارحه
حتى ع قتً بكلٌستان كانت إل ار عواآفه نحوي وأعتقد حتى الم
كان ٌرٌده لنفسه أجل أنا وا قة من شةوري كان ٌود أن ٌقفل علٌه الباب
وٌحتفظ به لنفسه
ننً إن
أترى سؤراه مر أهرى سؤحد ه م لما كنت لن أفقد ا مل
فقدته فقدت اتصالً بالحٌا
ولن ٌبقى أي هدف واصل من أجله الةمل لقلك أح .بسةاد وأنا أقهب
مآلع كل شهر وأسدد أجر رفته الهالٌة إال من رائحته
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مال تنكه
قهبت إلى مةمو وقلت له  :أستآٌع أن أعٌد هالة إلٌك
نشج بمرار وتوسل إلً أن أدله إلٌها  :ابنتً ٌا تنكه أٌن هً اآلن
اعتدى علٌها بشٌر
قهبت إلٌه
قلت  :هالة اهتفت

هل
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قال  :اآمئن ستةود
قلت له  :هل تةرف شٌئا عنها ؟
لن ٌنكر  ,لكنه لن ٌدلنً على مكانها
قلت لمةمو  :بشٌر عاقل
أجاب وهوٌمهآ  :كٌف ؟
قلت ٌ :ةرف مكانها
قال  :سؤقآع أنفه م لما قآةوا أنفً
قلت  :مةمو كن عاق ٌا مجنون ابنتك هربت من الفضٌحة
قال  :أي فضٌحة ٌا تنكه سؤقآع أنفك بشٌر بؤنها حامل من ٌره
انتفض مةمو  ,أهق الدن الكردي ٌ لً فً عروقه
واتجه إلى بشٌر
كنت أعرف مدى صةوبة أن أآفئ النار بالنار وما ٌنتج من مهالك لكن
بالمقابل كنت موقنا بؤن مة أمراضا ال تإ ر بها جمٌع أصناف المهدئات
بمقدار لسةة نار واحد
أو صفةة مفاجئة لقلك استمررت فً إبقا الحدٌد على نار ملتهبة ولسع فهق
مةمو بقسو
وما ب ته لمةمو كان مجرد حد .حول مكان هالة ورأٌت مةمو ٌستجٌب
لر بتً ا هٌر فً الحٌا ر بتً فً االنتقان من الجمٌع هقا كله حدث
فً هفٌة دون إع ن أحد بما أنوي فةله وما ٌدور فً رأسً من مشارٌع
تدمٌرٌة تهدف إلى سحق جمٌع الرجال من الكر ا رضٌة إلى أن ٌقتل ا ب
ابنه الجار جاره ا خ أهاه وسؤكون سةٌدا برإٌة ضحاٌاي سؤنشر
القعر والقتل فقآ النسا سؤحمٌهن النسا الص ٌرات الجمٌ ت
سؤدافع عنهن حتى ال ٌبقى ٌري و ٌرهن أنا ونسا ا رض سؤبةث
فوق
حٌا جدٌد سؤصنع جب واحدا فً الآرقات ال أرى ٌر النسا
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فً الكنائ .فً ا بابٌت فً
فً المساجد نسا
ا سآحة نسا
الجمع ا سبت ال اوات ا ربةا ات ا هامٌ .ا انٌن
ا حاد كن ترٌحنً كلمة \ نسا \ وعندما أموت مهنوقا بؤنامل النسا
نسا
نسا
نسا
تحمل نةشً النسا وتدفنً النسا
ت سلنً النسا
..

ملحق
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الصفعة األولى
ٌابك صة ال تترك الحنجر
آةنة أبدٌة فً عضلة القلب
جرح ال ٌندمل بؤدوٌة الةالن
أي شم .كئٌبة ستسآع على هرابً
بةد إنهٌار ا عمد الفقرٌة
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بةد فساد الدور الدموٌة
ماقا أقول له
الآبٌب ٌسؤلنً عنك
ماقا أقول لهن
المرضى ٌسؤلونً عنك
ماقا أقول لً
وأنا أسؤلنً عنك
كل شً ٌدعو إلٌك ٌهرب ر ما عنً إلى حضورك
كل ما فً ٌتهرب منً ٌجردنً من أوردتً وشراٌٌنً مسبوتة تتلقفنً
ا لسن
تتلقفنً ا نظار
ال أحد فً هقا الةالن الصامت ٌنتظر قدومك بقدري قل لً كلمة واحد  :فً
أي ركن من الةالن تقبع اآلن ؟
ساعدنً على االنتظار
ساعدك على ال ٌاب
أي فراغ مدمر هلفه ٌابك القي لن ٌهآر ببالً قات لقا

الصفعة الثانٌة
ا زهار التً كانت تزهر على شرفتً كل ربٌع
ما عادت تزهر
والةصافٌر التً كانت تزقزق على شجر بٌتنا
كل صباح
ما عادت تزقزق
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ودٌك بٌتنا القي ٌمغ الصباحات بندائه فقد صوته
القهبً

الصفعة الثالثة
أتقكر ٌون قلت لك  :أعمل جل اآلتً  00أتقكر  00؟
الٌون أعمل جل الماضً  00القي كان حاضرا قات ماض 00
أي شقا هقا  00وأي بإ00 .أنتظر أن ٌؤتً الماضً  ,أنتظر الماضً فً
المستقبل
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لن أتحرك من حجرتً الكئٌبة عندما تؤتً كلٌستان ولٌزا لن أقابلهما
لتقل لهما أمً  :بروٌن جنت لن تةد لدي ر بة فً أن أكون عاقلة وأي
عقل هقا عندما ٌفقد الواقع اتزانه وصوابه وٌصب ال عق نٌا  00أي منآق
ٌدعو إلى الةقل والكل فقد عقله  00انفجرت صرهة بحجن الةالن من أعماقً
وشتمت المرضى  00مزقت أزرار ستر الآبٌب ققفت أسما المرضى
من النافق  000حآمت المقاعد أي أآبا  00أي مرضى  00أي لةبة
مكشوفة تركت الةٌاد للمر ا هٌر  00تركتها ٌر نادمة  00ومشٌت فً
الآرقات وال صة تكبر فً حنجرتً  000أمشً وعٌنً ال تكف عن البحث
 00كلما
أرى ٌابا تشبه ٌابك أهر وأقول :
ها هو 00
أرى مشٌة تشبه مشٌتك
أهر وأقول  :ها هو 00
أرى آوال ٌشبه آولك
أهر وأقول  :ها هو
وقفت فً الموقف أنتظر ظهورك فً أي لحظة ٌر متوقةة
جا سربٌ , .لن أصةد  00علك تظهر
جا اهر  ,لن أصةد  00علك تظهر
فرمل اهر  ,لن أصةد علك تظهر
ال ٌنتهً االنتظار  00أنتظر بةك .جمٌع المنتظرٌن  00عدن وصول
السربٌ.
وكلما وقف سربٌ .هر إلٌه الحشد  00وأهرب منه 00
كن أتمنى أن تنفجر جمٌع إآارات السرابٌ .هقا الٌون
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الصفعة الرابةة
انتفظت اآلن من حلن  00وانتفظت أمً  00لن أنن للحظة إال واستفقت
أنادي باسمك
اصغ  00رأٌت النا .فً قعر ٌهرعون فً الآرقات نسو حوامل 00
أٌامى 000عجائز 00أآفال 00
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وكنت بٌنهن تهب علٌكن عاصفة صفرا شدٌد قادمة من مكان مجهول 00
وتمتد من ا رض إلى السما كجدار من فوالق  00تقترب بشراسة وعنفوان
تقتلع ا بنٌة والمصانع  00وا شجار  00وتكن .النا .وكل ما ٌؤتً فً
آرٌقها  00حتى أوصلتكن إلى جدار اهر وقبل التصاق الجداران لمحتك من
قرٌب وصرهت  00مغت الحجر صراها  00أهرستنً أمً  00ولما
نهضت صنةت لً إبرٌقا من البابونج ودست فً مهدتً حجابا  00ن
عادت إلى النون
هائفة  00بردانة  00منهار  00عاجز  00اللٌل صامت كالمقابر  00إن
دهلت لن ٌسمةك أحد  00تةال وحدي ٌقظة 0
جا مة  00كلً شوق ونظرات انتظار قابلة
تةال 00
مشتاقة عٌناي
مشتاق قلبً
مشتاقة ٌداي
مشتاقة أقناي
مشتاقة بمجملً 00
ألن تجً كزائر اللٌل الهاآف وترشف مةً رشفة بابونج لتزول هقه
ال صة من حنجرتً 0
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الصفعة الخامسة
حزٌنة إلى اهر حدود الحزن
ارقة فً بحٌر الحزن
ال شً أمامً ستمر من أجله
أنظار هإال تهنقنً
ٌتحول الموت إلى حٌا جلٌلة

134

أتنتظرنً فً الموت 00
إلى اهر الجحٌن سؤجً إلٌك حافٌة
ٌلزمها سٌل مةد
تقكرت بؤننً تناولت علبة ا قراا \ دٌازٌبان \ ا قراا التً تصآحبك
إلى كل مكان
سٌ سلون مةدتً لمحو ا ار أقراصك 00
بتلك الشراسة سٌمحوك حتى من مةدتً
وبةد قلٌل سٌةٌدوننً إلى البٌت 00
أٌها الرب
إن لن تكن البداٌة بمشٌئتً أال ٌحق لً أن أضع نهاٌة ؟

الصفعة السادسة
إقا مت ولن أجدك
هل ستؤتً ؟
هل ستحمل باقات الزهور إلى مقبرتً
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كل لٌلة جمةة
إقا مت
هل ستسهر بجانب مقبرتً الص ٌر
حتى الصباح
إقا مت اعلن بؤننً أنتظرك كل لٌلة
جمةة كما ٌنتظر السجٌن زٌار مفاجئة
إقا مت
ال تد قبري دون زٌار
ال تد قبري دون زهور
تلك كل وصٌتً إلٌك إقا مت
ولن أجدك

الصفعة السابعة
مسا شوق وموت أٌها الضائع أٌنما كنت
أ فر لً ٌ 00ون قسوت علٌك فً الباا 00
فةندما ٌجمةنا باا أح .بةدن وجود ٌرك و ٌري وأرى م ٌٌن
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ا نظار تترقب حركة واحد منك 00
لفتة هاآفة منً  00لقا لن أرد علٌك  00نك ال تشبه اآلهرٌن  00وال
ٌمكن
أن أحسن اللقا بكلمة أو هز رأ .أو مد الٌد  00ال ٌمكن أن نلتقً لقا
عابرا
ونفترق 00
كنت منق الوالد على موعد مةك  00فً الآرقات انتظرتك  00فً الحدائق
فً الةٌاد  00فً البٌت  00على جر .الهاتف  00حتى وأنا فً الفرال
أح .أننً بانتظارك وأنك ستدهل فً أي لحظة بكامل هجلك وحضورك
وترددك

الصفعة الثامنة
 وٌا بنتً انهضًأأنهض ؟
 ألسنة النا .التهبتال تحرقنً
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 شابة أنت سٌضٌع الشبابأتؤكل جٌدا أسمنت ؟
 ارجةً إلى عملك فً الةٌادهل عدت أزرت الةٌاد والممرضة الجدٌد أقكرتك بً
أقالت لك  :بروٌن جنت
أعرف ٌا هجول ستتردد ك ٌرا أمان الباب وعندما تدهل وال ترانً
ستنظر إلى مكانً وتقول  :هقه الآاولة قبةت هلفها بروٌن قاك
الكرسً جلست علٌه بروٌن قاك القلن حملته ٌد بروٌن وتلك القبضة
الملتوٌة أدارتها كف بروٌن
 تكلمً ٌا بنتً الصمت أسلوب الحمقى ألدٌك من سجائر أمفل .كةادتك تةال هبؤت لك مبل ا فً أحشاالمهد
 حتى وجهك ت ٌر ٌا بنتً دوت أشبهك الآةان بات سما لن تآٌقه مةدتً ال ٌدعونًبحالً اصمت ال تفه بحرف أعرف ما تود قوله وأنت تنظر إلً
نظراتهن تترجن إلى كلمات فً أسماعً
وأمً تلك القابةة دوما إلى جانبً أعرف ما ٌدور فً جمجمتها
لٌتهن عرفوا أن وجهك ٌمغ كل زواٌا ال رفة
كلماتك تشتةل فً السقف
تحٌل صمتً الآوٌل إلى حوارات رٌة
لٌتهن عرفوا أنك تحتل كل هقا الحضور
فً فرا ً وأنك ترفرف كحمامة فً سماواتً
تةون كسمكة فً مٌاهً
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لٌتهن عرفوا

الصفعة التاسعة
عندما أستمع نٌة جمٌلة
أود أن اتجه إلٌك لتسمةها مةً
عندما أرى صور جلٌلة ,
أود أن أآٌر إلٌك لتشاهدها مةً
عندما نآهو آةاما شهٌا ,
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أرٌد أن اهفً لك قآةة
لتؤكل مةً
وعندما أكون فً رفتً بمفردي أود أن تكون فً رفة الضٌوف
مٌز صوتك واهتل .كل
مد رأسً كل لحظة والقً نظر إلٌك
ما تقول
وعندما أح .بوحد احن إلى مةك
احن إلٌك مةً
جدٌد قلبً على الةشق
جدٌد عٌناي على السهر
لن اعرف االحتراق إنها المر ا ولى
ص ٌر أنا آفلة على المواجهة
أتةرف لماقا تتحد ا لوان كلها فً ال لون
لماقا تشنجنً ا شٌا الجمٌلة
أتةرف سبب هقا االنجراف المهلك إلٌك
اجبنً بحق هقا االنتظار
الصفعة العاشرة
أحلن اآلن بؤهقك إلى قمة جبل مرتفع نقف هناك وال ٌصلنا أحد
أمد ٌدي إلى شةرك أسحب تتؤوه ٌوجةنً قلبً أتركه
أمد ٌدي إلى هدك أسحب تتؤوه ٌوجةنً قلبً أتركها
أمد ٌدي إلى شفتٌك أسحب تتؤوه ٌوجةنً قلبً أتركها
أهتل .نظر رٌة من السما وأتراجع
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أتراجع ٌتهاوى جسدي من قمة قاك الجبل المرتفع وأمغ ا فق باسمك
أحسدك نك احتملت كل االهفاقات ٌ ,كفٌك شرفا أنك تحملت بكل
قسو سلبٌة الواقع القي عشته وستكون شاهدا على آ ٌانه وال عق نٌته

الصفعة الحادٌة عشرة
الٌون صباحا ظهرت شةر بٌضا فً رأسً
داعبتها
أهفٌتها تحت الشةر كً ال ٌراها
أحد قبلك
كن أرٌد أن تراها
أن ت مسها بكفك
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رائحة منك هقه الشةر البٌضا
قكرى ال تمحى من مٌاه أحزانك التً آالما روتها حتى وإن قآفوها
ستظهر انٌة
متةلقة بها
حرٌصة علٌها
هقه الشةر التً رسها ٌابك هقا الصباح شةر الشوق المباركة

الصفعة الثانٌة عشرة

كل عان وقلبً لك
كل عان ونبضً لك
كل عان ودمً لك
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كل عان وحبً لك
كل عان وانتظاري لك
كل عان وعمري لك
كل عان وروحً لك
كل عان وجسدي لك
كل عان وكلً لك

الصفعة الثالثة عشرة
مش ولة بالفراغ آوال الوقت
مش ولة بك
ال لحظة تمر دونك
منك ال أستآٌع أن أرتشف رشفة ما
ال شً ٌرك لقد استولٌت على كل أوقاتً
أال ترسل إلى فرا ً ٌدك الفار ة

143

ضع فٌها قبلة ص ٌر م ل عل عنكبوت
وأعٌدها فً ظرف مهتون
مة مهلوقات ال مرئٌة تبرك بجواري
أراها أحد ها وتحد نً هل تراها الةزلة الحقٌقٌة التً ٌبل ها
اإلنسان هً شةوره ا عمق بؤن مة أشباحا تبرك مةه بكل تؤكٌد
تلك الحجر أزحتها عن آرٌقً
تلك الحفر دممتها
عندما ألتقٌك اآلن بةد لحظات
لن أقول شٌئا
وحدها الحوا .ستشتةل وتمار .الةناق
بكل ما أوتٌت من حرار وتوق
سترتفع ٌدي
وترتفع ٌدك
سٌهبآ قلبً
وٌهبآ قلبك
سترتسن بسمة على رك
وترتسن بسمة على ري
ستقول عٌناي  :لماقا تبتسن ؟
تجٌب عٌناك  :لماقا تبتسمٌن ؟
وأضحك
تقول عٌناك  :لماقا تضحكٌن ؟
تجتب عٌناي  :الضحك ٌضكنً
فً تلك اللحظات سٌكون بمقدور عالن جدٌد أن ٌةلن والدته
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الصفةة الرابةة عشر
الٌون دهل أهً ال رفة ولن ٌآرق الباب لن ٌحترن استلقائً فً فرشتً
لن ٌمهد لدهوله مة أنا .نشةر بحقارتهن منق النظر ا ولى واهرون نتحس.
آٌبهن أٌضا منق نظر واحد
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هقا الرجل هلق لٌزعجنً لٌكون عقابا فً حٌاتً جا لٌسبب لً ا مراض
النفسٌة والةصبٌة أال ٌكفً أبً أي قلب سٌحتمل النٌران من جمٌع الجهات
الكل ٌواجهنً وكؤنً جئت من عالن اهر هكقا مة أنا .هلقوا
لٌزعجوا اآلهرٌن
لٌتسببوا فً هلق ا مراض النفسٌة والةصبٌة لآلهرٌن
انقض علً  :انهضً ٌا قرد ا سلً وجهك رائحتك لو ت البٌت
وتركت ال رفة دهلت الحمان استلقٌت تحت الما
وهو ٌنظر
فت الباب ودهل لن انهض ولن أرتد ٌابً لب ت تحت الما
إلى جسدي لن أمنةه تركت جسدي لةٌنٌه كما هو لقد هنتك هنتك
أظهرت جسدي ل ٌرك أتسامحنً ارتكبت هٌانة بحقك افةل أي
شً ٌرتقً إلى مستوى هٌانتً كً أح .بتوازن \ هٌانً \ كلما تقكرت
المنظر

الصفةة الهامسة عشر
تتسرب إلى أركان الدار :
رٌبة مؤلوفة
أجساد قرٌبة
أصوات متحشرجة متزنة قهقهات نظرات ترمق الجدران الرف
تدور الولٌمة وأنا بآلة الولٌمة بآلة حبلى بةماماتهن وققونهن وكروشهن
ومسابحهن هإال أتوا ٌون تزوجت توأمتً \ أفٌن \ واآلن عادوا رجال
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المناسبات رجال ا حداث ال ٌظهرون إال فً ا حداث وكؤنهن هلقوا
للمناسبات رائحة المناسبات تفوح من وجوههن و ٌابهن سٌؤكلون وٌشربون
وٌ ر رون وعندما ٌفر ون سٌدٌرون أقفٌتهن وٌهتفون ٌةودون إلى
بٌوتهن ٌتحد ون لزوجاتهن النائمات عن آق .الولٌمة عن أحادٌث الولٌمة ,
عن بآلة الولٌمة وعنهن فً الولٌمة
الكل ٌزدرٌنً ٌود التهلا منً وأنا قٌلة علٌهن
تقول أمً  :كل هإال جاإوا من أجلك ٌا بنتً ال بد من الزواج
 أنا دائهة ٌا أمً ٌا بنتً كل رفٌقاتك تزوجن انجبنابن هالك مسكٌن سٌشفٌك من هقه الوساوٌ .دهل أبً حافٌا وٌفجر
حقده القدٌن  :ستتزوجٌن ٌا كلبة لن نحتمل عقابك إلى ٌون الدٌن
وٌهبآ أهً  :ابن هالنا آٌب هو القي ٌهسر نه رضً بالزواج من
مهووسة سنزجك فً الةصفورٌة
وٌدهل ابن هالً  :بروٌن لقد رضٌت أن أتزوجك بشرآ أن تكونً
هقا اللسان اقآةٌه قبل أن
م ل هادمة وال تجادلٌنً فً أي شً
تدهلً بٌتً  ,أما اللسان الجدٌد فؤنا سؤزرعه منق هقه اللحظة أبصق فً
وجهه تؤوٌهة مهزونة :
ألف لٌلة من الةزلة القلق أهون من قضا لٌلو واحد مع من ال أحب
ٌسهآ أبً ٌ ور ابن هالً ٌلهث أهً وتولول أمً أبً دا.
على رأسً وأهً ٌركل جسدي ابن هالً مغ وجهً بصاقا
والضربات تنهال علً كرحمة هللا وال أملك إال االستس ن لها سؤصمد
جسدي بحاجة إلى ضربة لٌصمد إنه الدوا
شكرا على هقه الرفسات التً تةٌدنً إلى صوابً تةٌدنً إلٌك تكبر
ال صة فً حنجرتً وا قدان تمار .الركل بتلقق تنسد حنجرتً
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والهبآات ال تمٌز الةٌن

وتنحب .صرهة مل ومة بحجن الةالن
الفن من ا نف من البآن
وتنفجر بقةة حمرا فً حنجرتً وٌنسال الدن ب زار
أمً تشد شةرها وٌنزف الدن
أبً ٌهرج وٌنزف الدن
أهً ٌهرول وٌنزف الدن
الناٌ .تفرقون وٌنزف الدن
ٌنزف الدن ٌنزف الدن ٌنزف الدن

من

الصفعة السادسة عشرة

دوت علكة سودا لصقت ب وب أبٌض فً هقا الةمر كان علً أن أ دو
أما فةلى الدجاجة أن تبحث لها عن دٌك ٌلحقها كً تبٌض وتفق .وإال
قبحوها وققفوا لحمها للقآآ الجائةة أتحب الدجاجات أأنجب لك
صوصا أعرف بؤننً أضاٌقك بةباراتً ماقا أفةل ال أحد ٌرك حد ه
ال أحد ٌرك ٌسمةنً أال ٌحق لً أن أتحامق علٌك أفٌن وحدها
تزورنً بةد الحاد ة المروعة بةد أن توقف النزٌف وحدها تسلٌنً
لساعات لكنها ال تستآٌع أن تبقى مةً حتى الصباح هوفا من زوجها
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اسمع هقه الحكاٌة التً تروٌها لً أفٌن ونحن نتسلى تتحدث عن زوجها
تقول بؤنه ال ٌسم لها أن تبٌت لٌلة واحد هارج البٌت إال فً ا مور
الآارئة فتستفزه أفٌن  ,بةد مرور شهرٌن على زواجهما بدأت فً
ممازحته ول مر عندما كانت وا قة بؤنه ما زال ٌقظا فً الفرشة
هرجت من ال رفة اهتفت فً أحد ا ركان الهفٌة من البٌت لب ت نحو
دون أن ٌسمع لها صوتا ن وقف أمان
ساعة فهرج زوجها ٌصٌ
النافق ٌلقً بنظرات فاحصة بٌن الظ ن عادت إلى رفة النون واستلقت
تحت السرٌر فةاد هو اآلهر إلى رفة النون وارتدى ٌابه وبصور
مفاجئة رأته ٌهر إلى الهارج نآت أفٌن إلى النافق ورأته ٌآارد
حمارا واستلقت على السرٌر من جدٌد وعندما سمةت وقع هآاه
تظاهرت بالنون قال فور دهوله  :أٌن كنت منق ساعتٌن ؟ لن ترد كان
مظهرها ٌوحً بؤنها نائمة منق هم .ساعات وأمضى الرجل لٌلته ٌفكر
بالحدث وعند الصباح رمقها بنظرات مرٌبة لكنها أوحت إلٌه بؤنها ال
تةرف أنه ٌةرف ما وقع لٌلة البارحة شجةته على مراقبتها وحرضته
على استئناف شكوكه وصارت اللٌالً وا ٌان تمضً وهو ٌحترق
بصمت وتوحً بؤنها تجهل مةاناته فةندما ٌآلب منها حاجة تقهب وال
تجلبها إال أن ٌنهض وٌتهآى أ رها وأحٌانا تهتفً فجؤ ٌصٌ
ٌصرخ ٌبحث عنها فً جمٌع ال رف وعندما ٌقهب إلى الحمان ٌراه
مقفوال ٌقول  :أأنت فً الداهل ؟
فٌدفع الباب بقو وٌحآمه فٌزداد اشتةاال عندما ٌراها نائمة فً الحمان
فتتهمه أفٌن بالجنون وبقلك تستآٌع الهروب إلٌنا وتقول بً لقد
جن ٌا أبً وصار ٌحآن ا بواب وٌنهض فً اللٌل ٌدور فً الشوار
وتمتنع عن الةود إلى البٌت فٌؤتً متوس إلى أبً كً ٌسم بؤهق
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زوجته بةد أن ٌةده بةدن النهوض من الفرشة لٌ وعدن تحآٌن الباب
ومن الآرف اآلهر
ٌزورنً زوجها وٌتوسل إلً قدن نصٌحة لتوأمتً نها قد تسمع ك مً
لكونً تشكلت مةها وكنا صدٌقتٌن فً بآن أمً
ٌقول لً محاوال شرح موقفه  :لنفرض ٌا بروٌن ٌا أهتها الكرٌمة كل
شً كان واهما لتةد إلى البٌت أي شً تصنةه هنا  ,أحٌانا أجً
إلى بابكن فً ال انٌة لٌ وأتردد فً الدهول لقد كنت أحمقا  ,أنا أعتقر
عن جمٌع تصرفاتً السابقة ن أهتك مهلصة وترٌد الحفاظ علً
 كٌف عرفت ؟ لقد زارنً ساحر وأهبرته بؤن زوجتً توسلت إلٌه وأعآته هاتمهازداد تةلقا بها وأعلمنً بؤنه
حتى ٌتمكن من تقدٌن شً لها
أعآاها حجابا ولكن علً أن أحافظ على إه صها لً وعندما
عدت بالفةل رأٌت الحجاب فً جوف وسادتنا ومر رأٌتها تضع
زداد حبا بها وأٌضا
لً نقآة من دن الحٌض على بنآالً
وضةت لً دن الحٌض فً الآةان كل هقه الحركات توض
لغعمى بؤنها تجاهد من أجل الحفاظ علً وتةرض نفسها لضٌا
الجهد والوقت والمال أال تهسرنً
 فؤقول  :أنٌ .ا رجل  ,أن , .المرأ هلقت من ضلع أعوج كما ٌبنالرسول  ,فمن حاولت تةدٌلها انكسرت  ,وا فضل أن تنسجن مع هقا
االعوجاج
 انٌ .ا رجل كل هقا ضٌا للوقت لقد سمً اإلنسان إنسانا نه ٌنسىال تد ( تةب هلف ٌقهب تلفا ) علٌك أن تصآبر وتحتمل حماقة
ص ٌر كهقه من امرأ جةلت نفسها هادمة فً بٌتك لك و والدك
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مدى الةمر احتمل وهً التً تصآبر على حمل آفلك فً بآنها
تسةة شهور
وأقول فٌن  :أسو ما ٌحدث للمرأ هو أن ٌآلقها زوجها إنها أسوأ
الوقائع عندما تآرد من بٌتها بآرٌقة شرعٌة
على المرأ ٌا توأمتً أن تتمتع بالصبر أك ر من الرجل ن التً تبدي
استةدادا على حمل جنٌن فً بآنها تسةة أشهر وتصآبر على كبره
تستآٌع أن تحتمل حماقة من والد قاك الآفل وبمقدورها أن ت فر أٌضا
حتى وإن ارتكب هآٌئة كبرى
إن هللا ٌ فر  ,فمن نكون كً ال ن فر
لقد تةلمت من أفٌن أن با ستآاعة المرأ أن تدهن الرجل وتحرقه كما
تحرق سٌجار  ,وبمقدورها أن تبنٌه كما تصنع رج نآفة لو شا ت ,
ولو كانت كل الظروف ضدها
مة شً اهر أود أن أضٌف لك وهو أننً اآلن أتفق مةك بؤن المجتمع
القي ننتمً إلٌه ٌةانً ة أرباعه من االزدواجٌة  ,وأنه بالفةل بات
ٌشكل هآرا على هوٌته ووجوده  ,الشةوب ال ت فنى وال ٌمكن لها أن
ت فنى حتى لو تةرضت لةواصف الةالن كلها ما دامت تواجه  ,ولكنها
ت فنى عندما ترٌد أن تفنى  ,فتفنً نفسها بنفسها
الشةب عندما ٌبدأ فً هقه المهمة فمن التفاإل ال ٌكون فً مآرحه  ,حتى
الحٌوانات ال تتةرض للفنا مهما كانت ضةٌفة أو قوٌة  ,ولكنها تتةرض
ل نقراض عندما تنهل بةضها لحون بةض هل سمةت قآة تنهل لحن
قآة ؟!
اآلن باتت القآة تنهل لحن القآة على مرا من القئاب التً تسهر وتبتسن
بسهرٌة لهقا المصٌر
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الحدث المرعب سٌجةل المسإولٌة ا ه قٌة فً أعناق المجتمةات التً
تةتبر أنفسها واعٌة ففً النهاٌة حبل اإلنسانٌة ٌجمةنا وٌضةنا عند
نقآة واحد
تةلن جٌدا أن المرٌض ال ٌستآٌع أن ٌةالج نفسه بنفسه وهو فً مرحلة
ن اإلنسانٌة
المرض ٌكون بحاجة إلى عون أك ر منه فً حالة عافٌة
بروحها الةالٌة والسامٌة تجمةنا جمٌةا فً اهر المآاف
نحن سكان الكر ا رضٌة
الصفعة السابعة عشرة
أجمل الساعات التً تمر بً هً تلك التً أستلقً فٌها على بآنً وأد.
وساد تحت صدري وتحتها علبة الدهان فؤحآ إبرٌق الشاي بجانب الة
التسجٌل وأبدأ فً الكتابة إلٌك حتى أ فو وأنا أعرف أن ال جدوى من قلك
وال عنوان لدٌك رسل إلٌه ما أكتب لكن لن أفقد ا مل للحظة واحد
حتى ولو كان ا مل سرابا سؤستآٌع أن أحٌله إلى واقع إن شئت
وأصررت  ,اآلن سؤحد ك عن أبً بةد أن حد تك ‘ن أهتً وزوجها وأمً
وأهً وابن هالً هل أنت مستةد ؟ إقا اصمت وأشةل سٌجار مةً
أبً وٌا أبً كاسف الوجه دوما والةبو .سمة تمٌزه عن ٌره عندما ٌتكلن
ال ٌةرف بداٌة الكلمة ا ولى ال بد أن تكون شتٌمة حتى لو م .الموضو
الشجر أو القآة أو الباب
ن " الفقٌه " قال له  " :الصون
أما فً رمضان فمنه ال ٌشتن آوال النهار
ال ٌةنً التوقف عن الآةان والشراب بل عن الكقب والشتائن م ل القي
ٌشتن م ل القي ٌدهن سٌجار وهو صائن " فٌنتظر ال روب وٌهزن شتائمه

152

إلى أن ٌسمع اآلقان لتهرج كل تلك الشتائن على دفةات وال ٌفآر إال بشتٌمة
أٌن الما ٌا أوالد الكلب
أٌن الهبز ٌا منافقة
وآالما ٌردد مً كلمة  :فاجر وابنة حمار
مةاملته هقه لن تقتصر علً فحسب وآالما سمةته ٌصف أهتً أفٌن بؤسوأ
الصفات والحٌوانات الضار إن أبً ظلن الكل حتى الضمٌر وا بو
والمشاعر اإلنسانٌة  ,ومن المحزن حقا أن أمً وقفت إلى جانب كل هآو
من هآوات الظلن هقه
هقا الرجل لن ٌفرحنا لٌون واحد فً هقا البٌت ال أقكر ساعة واحد جمٌلة
قول  :لٌت تلك الساعة تةود
لقد حآن كل ا شٌا الجمٌلة التً كنت أحلن بها فً سنوات آفولتً ا ولى
أتقكر ٌون تحد نا عن المإ رات التً ت ٌر اإلنسان ؟
أتقكر ٌون قلت لً  :الأحد بمقدوره أن ٌ ٌر أحدا فالنا .سٌت ٌرون عندما
ٌشةرون بر بة داهلٌة نحو الت ٌٌر  ,عندما ٌةترفون بفساد الجقور وٌةملون
بالم ل القائل  " :دود الشجر منها "
تلك الر بة تكون كامنة فً أعماقهن ودورنا الٌتةدى سوى جر الهٌآ لتنفجر
القنبلة وتققف الققارات المتراكمة لتولد تلك الشهصٌة الجدٌد من الركان ,
لكن أم ال أبً الٌهضةون لقلك نهن لٌسوا على استةداد فً ا سا .لت ٌٌر
كهقا  ,لقد ولدوا لٌراوحوا فً المكان  ,والٌستآٌع الكون كله أن ٌدفةهن
هآو واحد نحو الت ٌٌر  ,وسٌةجز الفكر البشري إلى أن ٌصاب بالشلل
إزا هإال
وك ٌرا ما أتسا ل  :من وضةه على هقا الةرل لٌةبث بنا بهقه الوحشٌة ؟!
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مة أفكار تحرضنً على الك ن  ,وال أجرإ على البوح بها حد نهن لو
سمةوها لما ترددوا فً إزعاجً بنحو أقسى مما هو علٌه
اآلن  ,فم  :ماقا ٌةنً ا ب ؟!!
أهو ٌدي م  ,قدمً  ,وجهً  ,عٌنً
وا ن  ,ما ص ت القربى بٌننا ؟
وابن هالً القي ٌكون ابن أخ المرأ التً تسببت فً إنجابً ؟
وأهً القي صدف أن نزل من البآن القي نزلت منه ؟!!!!
لنمةن النظر  :هل هقه مقاٌٌ .لتبادل الحب والةآا واإلحتران بٌن هإال
لنجةل اآلن مقارنة بٌن نموقجٌن فً أسرتٌن  ,واحد أبوٌة  ,واهرى ٌر
أبوٌة  ,أي سؤقارن بٌنك وبٌن أفٌن
أفٌن مورست علٌها سلآة أبوٌة  ,ألٌ .من الم الآة أن نةتقد بؤن أفٌن
القادمة من سلآوٌة عنٌفة ستهجل مكن ممارسة السلآوٌة قاتها على من
تتمكن منه !!
البارحة جا ابن هالً ولةب الورق مع أهً فً حجرتً  ,كل واحد منهما
كان مصرا أن ٌ لب اآلهر  ,علما بؤنهما لن ٌلةبا على رهان كان اللةب
مجرد تسلٌة  ,لكن لمقا هقا اإلصرار على أن ب لب أحدهما اآلهر ؟ هنا كان
كل واحد ٌةوض تلك السلآة التً مورست علٌه لٌ بت بؤنه كبر واستآا أن
ٌتفوق  ,وبالتالً أن ٌمار .السلآة على الم لوب  ,ولو عن آرٌق النكتة أو
المزاح  ,أو عن آرٌق البوح لآلهرٌن ولو بةد سنوات
اآلن سؤ ر ر أك ر وسؤشةل سٌجارتً التً انآفؤت  ,فا ب واإلبن والةن
والهال وا خ  ,وأبنا هإال  ,وأبنا بناتهن  ,سٌشكلون عصبة  ,كٌانا
مستق فً المجتمع  ,ولهقا الكٌان سلآانه وأفكاره وحدوده  ,وكل فرد من
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هقا الكٌان سٌكون مسإوال عن أي هآؤ ٌرتكبه ٌره  ,فلو تشاجر  ,تشاجر
الكٌانان
إن الهآور تكمن فً ل ة هإال الواحد  ,وفً أهدافهن الواحد
لقد تسنى لً أن أهتل .النظر من رفة أبً ال رفة المجاور ل رفتً
كان أبً جالسا على صابونتً ركبتٌه كمن ٌصلً  ,وإلى جانبه تستنٌخ أمً
كهادمة دردا لبها النةا .وحولهما رزن بؤعداد هائلة من أوراق نقدٌة
ناصةة البٌاض  ,وبمحاقا الرزن علب فار ة فا ر فاها
بهقه النقود ٌمتا دما النا .من حوله إنه ٌهفً النقود إلى شهور ما قبل
الحصاد  ,وقد ابتكروا وسٌلة جدٌد ل ست ل والجشع  ,ف أحد ٌساعد أحدا
إال بمقابل  ,وعندما ٌؤتً رجل وٌآلب مبل ا ٌةٌل به أوالده  ,أو ٌةالج أحدهن
 ,ال ٌةآٌه أبً وٌست له قائ  :بةنً آنا من القم منق اآلن
ٌقول الرجل  :كٌف ؟
ٌجٌب أبً  :سؤشتري الآن بسبةة االف لٌر
فٌقول الرجل  :ولكن الحكومة تشترٌه بؤحد عشر ألفا
ٌجٌب أبً  :هقا بةد ة شهور انتظر
ٌقول الرجل  :لقد بةتك ا‘آنً قٌمة عشر أآنان
ن ٌبتسن وهو ٌةرف بؤنه باعها بسةر ٌقترب من التكلفة مجبرا
ٌقول أبً  :اكتب لً سندا  ,وسؤعآٌك سبةٌن ألفا قٌمة عشر أآنان قم
عندئق ٌكتب الرجل سندا بقٌمة مئة وعشر االف لٌر ٌقول فٌه بؤنه استلن
برسن ا مانة هقا المبلغ كام  ,وأنه سٌةٌده إلٌه فور الآلب
إنهن ٌكقبون فً كل شً ٌ ,كقبون حتى على أنفسهن على أن هقا الكقب
حقٌقة
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والمشكلة ا هرى عندما ٌؤتً رجل اهر وٌؤهق من أبً بقات المواصفات ,
وال توجد لدٌه مزروعات  ,فٌوهن أبً نفسه بؤن الرجل لدٌه أرض وابار
ارتوازٌة  ,وم له الرجل
لقد تهلوا عن كل شً  ,تجردوا من التكاتف اإلنسانً  ,وهقا ٌسبب لً
الحزن الشدٌد والحاالت النفسٌة المهٌفة التً تسٌآر علً وال أجسر على
مقاومتها
أمً ترتب الرزن وهو ٌةد ا وراق بشفتٌن مزمومتٌن ووجه كظٌن  ,وا رقان
التً توحٌها لً شفتاه تةادل راتبً عندما كنت ممرضة لمد هم .مئة سنة
بةد أن فرغ أعاد كل تلك الحزن إلى الةلب وأتربها أبً هقا الل ز ال امض
 ,لو عرفت لمر واحد أي شً ٌرٌد لٌضحك  ,لٌبتسن  ,لٌهدأ
ال أستآٌع أن أعرف وال ٌد لً سبٌ ي شكل من المةرفة وحقا بت
أشك بؤنً لست ابنته  ,بل ربٌبته اآلن أك ر من أي وقت مضى
عندما أكون فً الفرشة ٌ ,ركل الباب بقدمه  ,وٌمد رأسه التً تشبه الآلقة
وٌهبآ قلبً  ,ترتةد أوصالً
ٌنظر إلً  ,فؤهفً وجهً رعبا قاك الوجه المملو بالشر والآ ٌان
والقسو
إنه مستنفر آوال ا وقات  ,كمن فقد شٌئا وأقسن أال ٌستقر قبل الة ور علٌه
لقد زر الرعب فً دمً مق كنت آفلة أقكر كان فجؤ ٌصرخ هكقا من
تلقا نفسه وعندما أجفل ٌكف عن الصراخ وٌقول بةد صمت \ بةت \ فؤجفل
مر أهرى تلك الحركات التً لن أنساها ما زالت مبةث رعب من هقا
الرجل ومر لن أنساها ما حٌٌت عندما قب قآة على دكة البٌت  ,قبحها
كمن ٌقب هروفا رضٌةا وققفها مقآوعة الرأ .وسآ الحول وقال :
سؤجةل كل من ٌهالفنً كم لها
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وعندما نكون على مائد الآةان ٌلسةنً بنظراته ا فةوانٌة وأرفع رأسً ٌبةد
نظره
أنظر أمامً ٌةاود النظر فً
وكلما نظرت إلٌه أدار وجهه وكلما أدرت وجهً تهافتت نظراته علً فؤح.
بوجهه ٌقآر دما محتقنا وبةٌنٌه تققفان نحوي النٌران وت رزان فً كبدي
مدٌة سامة
بودي أن أشرح لك أن أفٌن م مةرضة للضٌا ا ه قً  ,نها لن تجد من
ٌزر فً حر ها ا ه ق لن تجد من تكون مهلصة من أجله ال توجد
ع قة مقدسة فً حٌاتها ال توجد قضٌة نزٌهة تحافظ على نزاهتها وعند
قاك ستتسا ل بصوت مرتفع أمامً  :و جل من سؤهلا
إنها فقدت المقد .وال ت ق بالرجل القي ٌقاسمها حٌاتها ولكن أي نمآ
من الحٌا وفً أي سن ستشفى من كل تلك الةقد المتراكمة فً دمها
وعظامها هقه صور أبً القي ٌفتقد المقد .القي ٌمنةه من االحتٌال
وصور أمً وصور أهً وصور ابن هالً وصورتً عندما
أفتقدك وصورتك عندما تفتقدنً هل هربت حتى ال تفتقدنً

الصفعة الثامنة عشرة
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اللٌل ٌةنً أن الحً ٌ دو مقبر هائلة جساد ركضت آوال ساعات النهار ,
وحٌا جدٌد هرى
اللٌل ٌةنً مة حٌا تموت
وأهرى تولد
تولد من موت ا ولى
عندما ٌؤتً الموت تكون مة حٌا قد انتظرته آوٌ كً تولد
الحٌا تةنً الحركة  ,والموت ٌةنً الجمود
أنا حٌة  ,إقن ال بد من حركة ت بت حقٌقة وجودي وحٌاتً  ,ال بد من
انتفاضة لٌ .إل بات وجودي فحسب  ,بل لتآبةه على قاكر ا جٌال التً
ستولد من موتً  ,ا جٌال التً تترقب موتً بنفاق صبر كً تنفخ فٌها حٌا
مضت أعوان وأعوان
ال أنا حٌة
وال مٌتة
ننً ال أتحرك
ال حٌة
ننً أفكر
وال مٌتة
أشةر با تراب عن بنٌة من حولً
أشةر با تراب وأنا أحد نً
أشةر با تراب عن عقلً وجسدي وتنفسً وصوتً
اآلن أبً راقد وأمً راقد وأنا ٌقظة وما دمت ٌقظة فحٌة  ,أستآٌع القٌان
بمهمة ما دمت را بة لمجرد نهوضً من الفرشة
بمقدور أوهن مهلوق القٌان بمهمة ما دان قلبه ٌنبض
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وما دان ٌملك ر بة وشجاعة حتى لو كانت هقه المهمة فوق آاقته أتفر.
رفة أبً تتحول إلى هاتن ص ٌر
تبتلةه عٌناي
تحركه أناملً فً االتجاه القي ترٌد
أدفع الباب
أهآو إلى الداهل
ضو نواصة برتقالً ٌفترل ال رفة وج ة أبً تلتحف لحافا أهضر اللون
أتهٌله كنفا
رأسه المكللة بشةر أبٌض هشن تستلقً كحجر مفلآحة على مهد زرقا
فاقةة
شفتاه منسدلتان ٌابستان تبرزان عن أسنان كبٌر تمٌل إلى صفر قاتمة حتى
وهونائن ٌكون ره مفتوحا  ,تلك الشفة السفلى كن من المرات استةانت
بالرتل ا على لتلك ا سنان ووجهت لوجهً البصاق  :تف تفو
وكن أحد ت االضآرابات لقلبً ودمً وأعصابً ومةدتً  ,من ظلمه حتى
مةدتً تإلمنً
بٌتنا ٌا بٌتنا ٌا منشؤ ا مراض النفسٌة والةصبٌة تشنجات القلب ٌا بٌتنا
توترات الدماغ ٌا مؤوانا وأمً أمً تلك المنسٌة إلى جواره أي شً
تحب فً هقا الرجل فً هقه الج ة ال ضة كن عانٌت بسبب حساسٌتً
المفرآة حتى ٌدها التً تمتد إلى الآةان لتضع قآةة لحن لقٌق أمامه
تحسسنً وتوهزنً تلك تفاحة آازجة تهبئها له وهوٌؤكل وٌؤكل وٌؤكل
اه ٌا أبً كن تؤكل ؟ كن أكره تناول الآةان مةه لكنً مر مة على قلك
إنه ققر ونتن وال ٌستحن فً السنة مر واحد أما تردده المتواصل إلى
الحمان ف ٌكون إال لرفع الجنابة أنا توقفت عن الص والصٌان فقآ ن
أم ال هقا السفاح ٌصلون وٌصومون وٌرفةون عن أجسادهن الجنابة لن
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أحتمل هقا المهلوق حتى لو أصبحنا فً الجنة مةا سٌكون االبتةاد عنه
نةمة وعندقلك سؤفضل الهرب منها إلى اهر ركن من الجحٌن
مر قلت له  :إقا كانت الما ترفع الجنابة عن الجسد  ,فهل بمقدورها أن
ترفع الجنابة عن الروح أٌضا ؟
ولن ٌرد
قال مً  :على من آلةت هقه الشقٌة  ,لماقا التفكر م لنا
وقالت أمً  :متى نهلا منها  ,كان هللا فً عون من ٌتزوجها  ,ونحن
نةوضه بمبلغ كبٌر  ,صحٌ بروٌن ابنتً  ,لكن اتمنى من كل قلبً أٌها
الرب الآٌب أن تقتلها فً أقرب وقت
قال أبً  :نها تحاسبنً حتى على نظراتً  ,وآرٌقتً فً الآةان
قالت أمً  :كنت أهفً لك بةض اللحن  ,لكنها تشتن رائحته م ل قآة
مزعجة  ,وتهرجه  :لمن هقا ؟
أقول  :بٌك
وتقول ٌ :ؤكل مةنا  ,وأٌضا هلفنا  ,ال
وترمٌه للقآآ  ,أو تققفه إلى حٌث نقوى ٌدها
قال أبً لوال الحب .لقتلتها وأرحت رأسً إلى ا بد  ,هل انجبتها لتزعجنً
فً حٌاتً  ,لو كانت شابا لآردته  ,المصٌبة إنها بنت
لكن أنا حزٌنة ننً كل هقه الكراهٌة بً  ,وكان من المفترض أن أكن له
الحب  ,بٌد أنه الٌدعنً  ,والٌترك فرصة واحد لحبه
وأمً  ,بؤي قلب تحبه  ,هقا الرجل الجائع على الدوان لكل شً  ,للمال
للجن .للآةان للضرب للشتائن
ولوال الةملٌة القٌصرٌة التً أجرٌت مً عندما حبلت بً وبتوأمتً نجبت
بةدنا عشرٌن بآنا لقد ورث الشبق عن أبٌه  ,ن جدي  -كما تقول أمً -
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تزوج أربع نسا وكلهن كن على قٌد الحٌا  ,وكن ٌتهربن من رٌزته
الةدوانٌة الٌومٌة
وقبل أن ٌسلن الروح للحظات قال  :أتمنى أن أتزوج هامسة فً هقه اللحظات
واسلن الروح فً لٌلة الدهل
أنظر إلٌه إلى أمً إلى أهً ٌستقر نظري على علبتً الدهان
والكبرٌت بجانب وساد أبً أجفل أتقكر  :البٌك اب بجانب الباب
أسحب علبة الكبرٌت وأهرج بسرعة أفت باب الحول أرمق هزان البٌك
اب  ,أدٌر ال آا وٌنفت الهزان تصدر منه رائحة نتنة أح .بهٌبة
أمل مفاجئة أعود أبحث عن هرآون سحب به البنزٌن لن أنان ال بد
من فةل شً وهاصة الفكر التً هآرت لً ولٌحدث ما ٌحدث
ننً سؤكون قد
سؤشةر بفهر واعتزاز ننً سؤكون قد أنجزت عم
وضةت بداٌة أسٌر هلفا أدهل المآبخ تقع كفً على جر ال از تدٌر
ا نبوب ألم قنٌنة از أهرى أفتحها ٌتسرب بهار نتن أشةل قب
كبرٌت وٌنآفئ أشةل اهر  ,أضةه على البهار فٌنآفئ
لست بحاجة  ,هً أٌضا ستنفجر فً وقت ٌر مناسب من تلقا نفسها
الوقت ٌمضً وموعد نهوض الموتى ٌدنو
أقف فً المآبخ وتفوح رائحة كرٌهة منً  ,أتؤمل الظ ن  ,وٌستلقً فً
الحول تفوح منه رائحة جناز النهار
أشةل قبا ٌ ,تراقا الظ ن وٌرتجف ٌنآفئ ال قاب وٌةود الظ ن
أشةل اهر وٌهرول بتكاسل  ,أآارده إلى الزواٌا إقا كانت النار
تآردك ٌا ظ ن  ,فما القي ٌآردك ٌا شر
ٌنادٌنً هرآون مةلق فً السقف تحت التوتٌا  ,أحمله  ,أتجه إلى البٌك
اب أمغ السآل وأعود إلى رفة أبً أٌها ا ب النائن كن منك فٌك ؟
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أسكب البنزٌن على فرشته وفرشة أمً وأهً  ,,أضبآ قنٌنتً ال از فً
ال رفة  ,تمو قآة البٌت المسكٌنة أمد ٌدي على رأسها وأهرجها من
ال رفة أ آً وجوه النائمٌن وأشةل قبا تمتلئ ال رفة بالنٌران فً
ترتفع النار وٌدوي انفجار هائل ٌهد ال رفة والنٌران
لحظة وأهر
تنسحب إلى الحً ت حقنً وأركض ت حقنً وأركض التفت هلفً
وأنفجر بضحك هستٌري ٌشبه عوا كلب
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