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ًٌّ ومؤكد، مثل قبٍس أزرق، ساطع الزرقة،    نادٌر وطٌف

ٌضطرب لجزٍء من الثانٌة، بٌن موجتٌن معتمتٌن، وٌتالشى فً 

 الملكوت.

ًٌّ وساخ    م شجر نادٌر وطٌف ر، مثل صلٌل الفجر، ٌخرِّ

 الخرٌف، فً هنٌهة صحٍو، وٌمضً مع الشمس.

ًٌّ وجلٌل، مثل الكلمة فً حضورها، وهً قائمة     نادٌر وطٌف

 أبداً على حافة الغٌاب.

ض بوجوده، قرٌباً تحت طائلة األصابع..     ًٌّ ومحرِّ نادٌر وطٌف

عل األمر لكن من المستحٌل، المستحٌل اإلمساك به، وهذا ما ٌج

 محزناً حقاً.

ذلك هو كمال الذي حلّق، كما رٌشة الطائر المنتزعة عنوًة،    

 لٌرحل أخٌراً فً األقاصً.
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 ـ 1ـ 

 قال لً:   

 "حلم حٌاتً الكبٌر أن أكتب رواٌة".   

 وحٌن لم أعلّق، مدارٌاً دهشتً بابتسامة، أردؾ:   

الحٌاة، ومن لم ٌترك رواٌة قبل أن "أجل، فالرواٌة تساوي    

 ٌموت، كؤنه لم ٌعش".

 قلت:   

 "ومن ٌترك رواٌة؟".   

 قال:   

 "آه.. من ٌترك رواٌة، ُتقرأ وتُحكى، فإنه ال ٌموت أبداً".   

 ران صمٌت قصٌر قبل أن أقترح علٌه:   

 "حاول".   

هّز رأسه مشفقاً، ربما من سذاجتً لطرحً مثل هذا السإال،    

 على نفسه ألن األمر لٌس بالسهولة التً أتصّور. أو

"فً ذهنً فوضى من األشٌاء واألفكار والعوالم بحاجة إلى    

 أن ُتنّظم لتكون".
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فً تلك اللحظة لمحُت فً لمعان عٌنٌه سطوة من ٌخترق    

بنظرته الكابن إلى ما ورابه. كان ٌحّدجنً وٌعبرنً إلى أفق 

األخٌر من إجازته الطوٌلة  آخر.. كان مؽموراً بصمت الٌوم

ٌّة فً معارك شرق  التً امتّدت لشهرٌن، بعدما أصٌب بشظ

 العمارة.

"ثم هناك هذه الحرب التً ال تنتهً.. ال أقصد فقط ما ٌجري    

 فً الجبهة، بل حربً الخاصة، أنا، أٌضاً".

 سؤلته، وقد فاجؤنً قوله:    

 "مع من؟".   

 قال:   

 دري.. أنا نفسً ال أدري". "حقاً.. مع من؟. ال أ   

*   *   * 

فً مثل هذا الٌوم، قبل سنة واحدة، استشهد كمال. وكان    

ٌنبؽً أن تمر سنة واحدة حتى ٌتعتق الحزن، وتستسلم 

 األعصاب، وتسترخً الذاكرة.

سنة واحدة حتى تستكٌن األسبلة، بتواطإ مع الزمن، ربما،    

ختلفة، ألن دورة الحقٌقة من أجل استمرارٌة تالٌة، لكن بوتٌرة م

صّممت أن تتواصل فً مستوى آخر ؼٌر ذاك الذي عهدناه. 

فبعد سنة واحدة تكون الدموع قد جفّت. وصار واقعاً ما حسبناه، 

 للوهلة األولى، من إٌحاء الكوابٌس. 
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ؼادر كمال ولم ٌكتب رواٌته. ؼٌر أن رواٌته المإجلة تكتبنً    

ًّ سلطتها الباه ٌّة اآلن.. تفرض عل رة القاسٌة.. رواٌته/ الوص

تستدرجنً إلى مؽامرة البحث عنه. لكؤنه على مسافة ممكنة 

ًّ إالّ أن أسٌر باتجاهه؛ باتجاهه الملؽز، المراوغ  مّنً، وما عل

 المؽري.

أكتب هذه الرواٌة ألثبت بؤن كماالً قد عاش، وأنه بمعنى من    

ن ألملم هذا المعانً لم ٌمت. ولكن.. هل أستطٌع؟. هل أستطٌع أ

م تلك الثؽرات كلها التً، ال شك، أنه عافها لً؟.  النثار؟. أن أرمِّ

أن أرتِّب هذه الفوضى، التً اعترؾ هو، بؤنها فوضى فً حقٌقة 

 األمر.

لم ٌولد كمال من جملة اعتراضٌة مشتّطة. لم ٌطل مصادفة    

من خضّم مناورات لعبة ببلؼٌة. ولم ٌكن تخرٌجاً من تخرٌجات 

اسع الخٌال. فكمال رجل من هذا العالم. عاش كما ذهن و

عاشت، قبله ومعه، ملٌارات من البشر، وكما ستعٌش وتموت 

ملٌارات أخرى.. جبت به من الكون األرضً ألدخله كون 

 الورق، وأجعله شخصٌة فً )رواٌة(.

الرواٌة صنٌعة خٌال. وهنا المفارقة؛ أن أحٌل كابناً بشرٌاً من    

 ل روابً.لحم ودم، إلى بط

ؼالباً ما تتمرد شخصٌات الرواٌات على مإلفٌها، وتصبح    

صعبة السٌطرة علٌها. ولكن كٌؾ ٌكون األمر مع شخٍص 

حقٌقً، ولد فً مكان معلوم هو )السعدٌة(.. فً بٌت من بٌوتها 

الطٌنٌة الواسعة القدٌمة، ولعب فً أزقتها، وخبر رإٌا حرٌقه 
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خته فً ضحى ٌوم قاٍس بعٌد. األول لّما التهمت النار أّمه وأ

وأنهى تعلٌمه األولً فً مدارس بلدته، وتخّرج فً الجامعة 

المستنصرٌة ببؽداد. وقاتل فً ضمن قطعات الفٌلق الثالث، 

وُجرح على حافات هور العمارة، واستشهد وهو ٌقذؾ 

األمرٌكان، فً ساعة مطر زٌتً، بالقنابل الٌدوٌة، فً الكوٌت.. 

 دورة حٌاته. فكمال اكتملت بموته

هل ستطاوعنً مثل هذه الشخصٌة؟ أم أنها ستخاتل، وتتملّص    

 من أٌة محاولة القتناصها فً شبكة الكلمات؟.

ًّ فً حٌاته. لكن، هل سٌكون كذلك     ً عل ٌّا كان كمال عص

أٌضاً، وأنا أمام ركام من أوراقه وأشٌابه التً أظن أنه تركها 

هل ستعٌننً ذاكرتً، لً، فً صندوقه، أو عند اآلخرٌن؟. و

وذاكرة أصدقابه ومعارفه، ألحقق الفرصة التً سلبتها منه 

 الحرب؟. أقصد أن أكتب رواٌته؟.

ما ٌقلقنً هو؛ كٌؾ؟. بؤٌة لؽة؟. وبؤي منظور؟. واستناداً إلى    

أٌة قواعد للصنعة ٌمكننً أن أبتكر كماالً فً رواٌة؟. كمال الذي 

أعتقد بؤننً بحاجة إلى تجربة  كان قرٌباً مّنً إلى درجة، لم أكن

 سبر دواخله، ألنه، ها هنا، إلى جانبً منذ سنٌن سحٌقة.

*   *   * 

ٌتصاعد صوُت أبً الشجً مع إٌقاع الدفوؾ.. صوته الشابخ    

ر العذب، بتلك النؽمة الراجفة من الخشوع.. أراقب  المتكسِّ

أطراؾ أصابعه النحٌلة، الطوٌلة، وهً تتراقص على القرص 
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لدي المشدود للدؾ، تتناوب فً الضرب علٌه مع أسفل الج

راحته الناتا، وشفتاه السمراوان الدقٌقتان تنفرجان وتنطبقان 

 بكٌفٌة مإسٌة.

أبصر الدمع الطفولً المنبثق من عٌنٌه الرمادٌتٌن الباهتتٌن.    

 ورأسه الُمحاط بالعمامة المّكٌة المذّهبة ٌهتز عن ٌقٌن مشبوب.

تاح وهو فً جٌبً، كما لو أننً أخشى علٌه أقبض على المف   

 ًّ من االختفاء.. أدخل البٌت إلحضار الشاي للضٌوؾ.. ترفع إل

سارة عٌنٌن تحبسان أشٌاء كثٌرة، وهً تناولنً الصٌنٌة المثقلة 

 بالكإوس الصؽٌرة.

 "سارة، ما لِك؟".   

 "من المإسؾ أالّ نصل إلى الوضوح إال بعد فوات األوان".   

 تعنٌن؟". "ماذا   

 "خذ الشاي. ضٌوفنا كثر".   

عها..     أعود إلٌها مّرات ومّرات. أحمل )االستكانات( وأوزِّ

خلٌق بؤعداد كبٌرة، تنٌر وجوههم األضواء الشاحبة لعشرات 

الفوانٌس بعد أن انقطع التٌار الكهربابً.. األطفال ٌنظرون 

 لبارد هذا.متلمظٌن، ٌبؽون ألجسامهم النحٌلة دفباً فً لٌل شباط ا

 "حاالً، ستشربون جمٌعاً".   
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وٌتحلقون حولً. ٌكركرون وهم ٌحتسون شرابهم الساخن.    

وحالما ٌعلو وقع دّق الدفوؾ، وتصدح الحناجر النشوانة، ٌكّفون 

 عن الضوضاء.

ٌستحوذ سٌل اللؽة البراقة.. الشعاع الهاب من األؼوار    

ٌّة.  العتٌقة، النق

ر قبره ا    لكرٌم، بعرٍؾ شذّي من صبلة وتسلٌم.. )اللهم عطِّ

 اللهم صلِّ وسلّم وبارك علٌه(

الصوت ٌقدم من عشر حناجر كما لو كان من حنجرة واحدة..    

ٌتلّون مع صحوة رابحة البساتٌن، والنزٌؾ النورانً للقمر 

 السابح فوق البٌوت.

هكذا رؼب أبً وأصّر؛ أن ٌحًٌ سنوٌة رحٌل كمال بمنقبة    

 نبوٌة.

ب شحنة مكثفة من     أتحسس المفتاح ثانٌة.. ملمسه البارد ٌهرِّ

 قشعرٌرة عبر مساماتً، وأشعر بدمً ٌتؤٌن فٌنتفض جسدي.

*   *   * 

عصراً تسلّقت النخلة، وفكرة واحدة معّرشة تصعد بً. أو هو    

غ لً ارتٌاد أرض كمال المجهولة؟.   سإال ملحاح؛ ما الذي ٌسوِّ

 الكلٌلتٌن:عاٌنتنً أمً بعٌنٌها    

 "ماذا تفعل هناك؟".   
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 "لم أصعد النخلة منذ زمن".   

 "لٌس هناك تمر".   

 "هناك المفتاح".   

 "ماذا؟".   

بٌن السعؾ الكثٌؾ، فً ذلك االتساق الشابك رحُت أبحث..    

تخّدشت أصابعً ونّز منها الدم.. قطرات صؽٌرة استقّر بعضها 

ًّ أن أد ور حول النافورة على أوراق السعؾ.. وكان عل

الخضراء ـ هكذا كان كمال ٌسّمً تاج النخلة ـ ومّر وقت طوٌل 

، وأخٌراً وجدته ساكناً ومؽبّراً بٌن  ًّ حتى شعرت بالوهن فً كتف

ٌّات األلٌاؾ.. التقطته ووضعته فً جٌبً.  ط

 "ال تتوقع العثور على كنز سلٌمان".   

 "ولماذا تفترض أننً سؤفتح صندوقك ٌومًا ما؟".   

بات القلب ٌقرع األضلع مثل سجٌن قدٌم ضاق ذرعاً    

 بالجدران.

*   *   * 

ه، جاإوا بجثته..     قبل سنة واحدة، وكان القتال قد توقؾ لتوِّ

أحسست بؽّصة لّما رأٌت التابوت فوق السٌارة التً استدارت 

حول حدٌقة البلدة الصؽٌرة واتجهت نحو مركز الشرطة.. كنُت 

ثلما قام اآلخرون.. قام كل من كان ٌجلس فً المقهى فقمت م
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هناك، وكالعادة أسرعنا فً السٌر، ومن ثم شرعنا نركض. 

فكلما أقبلت سٌارة، وفوقها تابوت ملفوؾ بالعلم الوطنً واتجهت 

 نحو مركز الشرطة كّنا نقوم ونركض.

إذ ذاك ٌشخب الدم فً الرأس، وتستٌقظ الخبلٌا الراكدة،    

. ٌسري الوجل.. تٌار شجً من الوجل وٌخرج القلب عن طوره.

ٌكتسح جؽرافٌة الروح، ومعه تنقذؾ أسبلة كاوٌة، وتلهج األلسنة 

 بكلمات الضراعة.

قرأوا االسم على مقدمة التابوت وهو ما ٌزال فوق السٌارة    

.. أدركت كل شًء فً جزء  ًّ .. تهامسوا والتفتوا إل ًّ والتفتوا إل

و أسؤل.. لم أكن، قادراً، من الثانٌة، ومن ؼٌر أن أسمعهم أ

لحظتها، على السماع والنطق.. لم أكن قادراً حتى على البكاء.. 

 كنُت أعلم أن البكاء سٌجًء فً ما بعد.. فً ما بعد.

*   *   * 

الترانٌم ُتحمل على محّفة صمٍت شفٌؾ، وأبً مشدود    

األسارٌر.. فً عٌنٌه حّدة ألٌفة، وصوته مبحوح.. بّحته مإثرة 

.. اآلذان صاؼٌة، والدقابق تتسلق سلّم الظبلم.. ٌهٌج طاؼٌة

هواء مشبع ببرد راعش.. الحٌوٌة تدّب، وفً الجوار ٌضرمون 

بون منها الدفوؾ لتنشّد جلودها.. تتلوى الجذوع،  ناراً.. ٌقرِّ

 والشٌخ عبد العلٌم ٌواري ضنى سنواته السبعٌن.

 )فما جال فً سّري لؽٌرك خاطٌر      

 وال قال إال فً هواك لسانً                                  
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 فإن رمُت شرقاً أنَت فً الشرق شرقه      

 وإن رمُت ؼرباً أنَت نصُب عٌانً                                 

 وإن رمُت فوقاً أنَت فً الفوق فوقه      

 وإن رمُت تحتاً أنَت كلُّ مكاِن(                              

أقلِّب المفتاح بٌن أصابعً، وأقول فً سّري؛ أٌة كابنات    

ٌُكتشؾ أمرها؟ وأعرؾ أن دٌدن المفتاح هو أن  مجهولة س

ٌُفاجا. فكل مفتاح، حصانة ألسرارنا المربكة، ٌنطوي على 

 وعٍد باحتماالت شتى، متضاربة، وٌنبا عن ؼابة من توجس.

الذي  مفتاح كمال من فّضة صافٌة.. صؽٌر وأنٌق.. طرفه   

ٌُمسك به دابري.. محٌطه محّزز تتوسطه بإرة من فصٍّ أزرق ـ 

نة شكل  علٌه خدش ـ تنبثق منه خطوط رفٌعة وصلبة، مكوِّ

جة. أما طرفه اآلخر فٌنعتق متخذة هٌبة نتوء  شمس متوهِّ

 مستطٌل. وبٌن الطرفٌن امتداد ؼلٌظ، مستدٌر، ٌوحً بالقوة.

*   *   * 

تشّعبت متنافرة للحظة ثم تراخت النؽمات ثم علت..    

اندؼمت.. انسابت بهناءة فً الصمت الذي فُرض. ورفّت 

األؼصان والدشادٌش مع هّبة نسمة مندفعة فً أوج تسامً 

 أشجان الدفوؾ.
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هرعت إلى سارة.. فكلما أؼرقنً االنفعال هرعت إلى سارة..    

كانت عٌناها تكابدان فً لظى األسى واألسبلة.. تشٌعان نظرة، 

لعسٌر تصدٌقها لشّدة صدقها.. الوجه ظّل ثابتاً فً اختبلجة من ا

ًَ كشرارة برق.  الحٌاء.. ارتفع الحاجبان، واتسعت الجفون ثوان

أكنُت حاذقاً فً احتواء تعارٌج الصدق بعرٌها الفاضح، قبل    

أن تستدٌر وتمضً بتباشٌر البكاء التً الحت؟ ماذا تخبِّبٌن ٌا 

ل أنا ؼٌر أن أحترم هالة الحسرة سارة؟ وماذا أستطٌع أن أفع

 هذه؟.

لم أعد أسمع ما ٌنشد الدراوٌش.. بل أرى.. أرى تلكم العٌون    

 بتوقها المسفوح، وشكواها، والضباب الذي ٌستر أفقها المقلق.

أؼمً علٌها، ٌومها، لّما ابصرت دمه الٌابس على بدلة    

كى أبً، المٌدان التً كان ما ٌزال ٌرتدٌها، وصاتت النسوة.. ب

 وكنت أنا اآلخر أبكً، واحتضَن حسن التابوت وهو ٌنتحب:

 "كمال، ال تتركنا حبٌبً.. ال تتركنا"   

وللمرة األولى منذ زمن بعٌد، بعٌد، ألفٌت الدموع تترقرق من    

ًّ عارؾ.  عٌن

*   *   * 

القمر فً استدارته الماسٌة ٌبثُّ شرٌطاً مضٌباً فً عتمة    

ثمة، مركون فً الزاوٌة.. أمرر أصابعً الؽرفة.. الصندوق، 

على أصدافه الملّونة، والطافرة مثل دموع كبٌرة فً شهٌق 
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النور.. أحسُّ برفٌؾ روح كمال ٌبلمس ظبلل روحً.. ومن 

خلل النافذة أخترق الؽبلالت البلصفة ألنظر إلى نخلته الواقفة 

 بجبللها الكبٌب.. أتحّسس الصندوق بالرعشة النابحة التً تسري

فً العصب السّري لعقلً.. عقلً الذي فقد سبلمه بعد نهاٌة 

الحرب ـ وتلك مفارقة ـ تحت وطؤة الحضور الكثٌؾ لكمال 

الباحث عبري عن رواٌته.. الصارخ فً البرٌة ـ كمن ٌطلب 

الثؤر ـ الستدراج الكلمات. تماماً مثلما كان ٌتؤهب القتناص 

نعها من خوص الزرازٌر باألشراك المتقنة التً كان ٌجٌد ص

 النخٌل.
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 ـ 2ـ 

فً حوض العجلة.. على أكوام األشٌاء، كان ٌجلس مع ثبلثة     

جنود آخرٌن.. لم ٌتبادلوا سوى كلمات قلٌلة، والصحراء تعتم 

روٌدًا روٌدًا مع هبوط مساء الشتاء، وقدوم طبلبع سحابات 

 الزٌت المحترق.

ساعة وهم ٌدورون فً بدا وكؤن السابق ضّل الطرٌق، فمنذ      

هذا الخبلء الشاسع من دون أن ٌلتقوا بؤحد، أو ٌمروا بمكان 

 ٌسكنه بشر.

ٌّر السابق مسار العجلة..    انفجرت قنبلة على مسافة أمتار.. ؼ

انفجرت قنبلة ثانٌة أبعد من سابقتها.. زاد السابق من السرعة.. 

انفجرت ثالثة، شاهد دخانها ٌتصاعد خلؾ العجلة، وشظٌة 

ُق قماشة الحوض.  تمزِّ

فّكر كمال أن ٌزحؾ إلى نهاٌة الحوض لٌتكّلم مع السابق،      

ومع الضابط الذي ٌجلس إلى جواره فً صدر العجلة.. وضع 

راحة ٌده على صندوق صلب، والتفت بنصؾ جذعه فارتّج 

 بصوت هابل، ناري كل شًء، وانقذؾ كل شًء.

ة خارج الزمان.. رفع رأسه، وأحس كما لو أنه اجتاز هوّ     

كانت العجلة تحترق على مسافة أربعة أمتار منه، وهو ممدد 

على بطنه، وحزام بندقٌته ما ٌزال ملفوفاً حول جذعه.. لم 

ٌخطر له أنه ربما أصٌب.. أراد فقط أن ٌستعٌد رإٌا االنخطاؾ 

 تلك؛ االنفجار، وخروجه من جوؾ الحرٌق.
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فً الفاصلة المصّمتة  طنٌن ؼرٌب ٌلؾُّ اآلفاق.. طنٌن نازؾ    

هباٌب ٌنصُب  -قٌامة الهباب وقٌامة الصهٌل  -بٌن قٌامتٌن 

خٌمته الهابلة، وصهٌٌل ٌجلُد الصحراء. أما البحر، فٌسمع كمال 

نواحه المإسً الرتٌب، وال ٌراه.. إنه هناك. على مقربة منه. 

 ذاهٌل فً السواد. وسادٌر فً الؽموض.

ٌُشعلها على حافات ؼربته.. ٌُخرج كمال سٌجارته األخٌر     ة.. 

ؼربة الحرٌق وؼربة البحر الذي ٌحّسه هادرًا فً صدره.. لكؤن 

 البحر بٌن ضلوعه.. هدٌٌر عاٍت ٌفاقم الؽٌظ والوحشة.

وحشة الؽربة ونذر الرحٌل. وقبل أن ٌكمل تدخٌن سٌجارته    

ٌرى ست طابرات سمتٌة تطلع من سواد الزٌت المحترق.. ست 

حّط فً شكل قوس، وٌنزل منها عشرات حشرات ضخمة ت

 الجنود.. ٌركضون، وٌشرع المطر باالنهمار.

ٌرى كمال نفسه وحٌدًا أمامهم، وبندقٌته فارؼة، فٌلقٌها     

 أرضاً.

كانت المراوح ما تزال تدور، وكانوا قادمٌن نحوه..       

تحّسس فً جٌب قمصلته الرمانتٌن الٌدوٌتٌن.. كان وحٌدًا، ولكن 

بصؤصؤة الزرازٌر، وبعطر ورود الرازقً التً أحّبها.  ضاّجاً 

وتهٌؤ له أن على أطراؾ أصابعه بقاٌا من رذاذ طلع النخٌل. 

 سارة والمفتاح. -ربما  -وفً هذه اللحظة، تذّكر أمرٌن
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ٌّل الكراكً مداَهمًة بلون       كان فً المطر رابحة الزٌت.. تخ

ب وأسٌجة بٌن القص -فً سعدٌته البعٌدة  -الموت هذا 

 البساتٌن.. بٌن جدول داود وشطِّ دٌالى.

ر     لم ٌدر بخلده، فً ذلك الموقؾ، أن ٌرفع ٌدٌه، ولم ٌفكِّ

بالهرب.. كان ٌتحّسس فً جٌب قمصلته الرمانتٌن الٌدوٌتٌن، 

رًا.  والمطر ٌنهمر، والمساء ٌتحدر مبكِّ

ما كان كمال ٌشعر بالسعادة، أو بالتعاسة، أو بالخوؾ، أو    

 لفرح، أو بالحزن، أو بالٌؤس.. كان كمال ؼاضبًا فقط.با

أكاُد أراه، اآلن، فً احتدام ؼضبه، مع حدِّ التوتر حٌث ٌصبُّ    

التفكٌر والشعور واإلحساس والرؼبة فً مجرى واحد، وحٌد.. 

نحو ؼاٌة بعٌنها.. ٌُختزل الكون والحٌاة والوجود والمصٌر فً 

د هذه الذات...  شٌبان.. قطبان.. عنصران.. ذات، وفً ما ٌهدِّ

 عالمان.. الـ )أنا(، والـ )آخر( الذي ٌسعى إللؽاء الـ )أنا(.

كان الحرٌق، هذه المّرة، ٌحاصره.. مرأى النار المضطرمة،    

والتنانٌن التً أخرجت ألسنتها وصنعت قوس الموت.. وأبصر 

كمال، فً لحظة تجلٍّ، حبٌباته الفزعات تبلحقهن كابنات 

 الدخان...

شٌبًا  -أبدًا  -قال فً سّره إذًا هو الكابوس.. كان الكابوس   

ًٌّا على اإلدراك.. شٌباً قاتمًا ووحشٌاً وكرٌهًا.. كان  -مبهمًا  عص

الكابوس ثعالب رمادٌة بؤنٌاب من نار.. مخلوقات بشعة تثٌر 

 الرعب والؽثٌان....
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بات الكابوس، فً ذلك الجزء المضًء من ذهن كمال كلمة،    

كر ما قاله هنري مٌللر ذات مرة، وتذّكر دهشته ٌومها حٌن وتذ

قرأ مقولته، لكنه ٌعرؾ اآلن، لماذا قال مٌللر ما قال: )أمٌركا 

ٌّؾ الهواء(.  هً الكابوس المك

زة أولبك الذٌن هبطوا من      كانوا مخلوقات رمادٌة مقزِّ

السمتٌات واتجهوا إلٌه. وكان ما ٌزال ٌتحّسس القنبلتٌن فً 

 .جٌبه

استّل واحدة.. وهو ٌسحب حلقة األمان تذّكر حرٌقه القدٌم..    

س ظهره، ماسكًا الكرة المحّززة  وهو ٌدور نصؾ دورة وٌقوِّ

 بقبضته العنٌدة أٌقن أنه سٌُشفى حااًل من كابوس النار.

 كان البحُر قرٌبًا.. كان الماء ٌنشج بحرقة وعذوبة.   

د الدرجة  أكاد أراه.. ٌدور نصؾ دورة، وٌقّوس    جذعه.. ٌحشِّ

القصوى من الؽٌظ والقّوة.. ٌصرخ وٌقذؾ بالرمانة الٌدوٌة.. 

مراوح السمتٌات ما تزال تدور أمام خلفٌة من ؼمامة قاتمة 

ٌُوقفون فً ذهولهم، هرولتهم  ورماد وحشً. والجنود االمٌركان 

المتعجرفة، وٌنحنون.. ٌنحنون التقاء الشًء القادم، فتنكفا 

 بنادقهم.

الشًء البلمتوقع، الطابر، الذي سٌنفلق، فً الحال، ٌبعث     

ٌُسمع  صوت انفتاح قفل الموت.. موتهم.. صوت صاؾ، حازم، 

ٌُحدثه تهّشم الؽروب. أما االنفجار  على الرؼم من الضجٌج الذي 
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فٌبعثرهم مثل نافورة، فً حركتها الٌابسة، األخٌرة.. وٌنبطح 

 كمال.

ٌقوم من انبطاحه.. ٌدور نصؾ  أكاد أراه.. جسمه الباسق    

دورة أخرى وٌتقّوس.. وبٌنما الشًء المحرق الطابر ٌحلق فً 

أعلى ذروته الفٌزٌابٌة، وصرخته الثانٌة تتصادى فً اآلفاق، 

 تتواصل رشقات رصاص.

أكاد أراه.. جذعه الذي تقّوس ٌستقٌم اآلن.. الٌدان ُتشرعان..     

جروح كثٌرة، وصوُت  وتتفتح أزهار الجروح، وٌتؤلأل الدم..

انفتاح قفل الموت ٌُسمع.. ٌسمعه األمٌركان بهلع فٌحاولون 

 االنبطاح.

على الطٌن األسمر ٌفور الدم.. دمٌ كثٌؾ، جمٌل.. دمُ كمال..    

ٌبز الطٌن حٌن ٌمتزج به، واألصابع تتقلص.. تنفذ فً األرض.. 

 تترك بقاٌا عرق، ورابحة الرازقً، ورذاذًا من طلع النخٌل..

 الكؾ كلها تؽوص، وتبقى ثمة، مثل جذر.

ق بنصؾ عٌن نهَض من       الجندي اآلخر الذي ظل ساكنًا ٌحدِّ

رقدته الطٌنٌة.. دنا من كمال.. كانت السمتٌات قد ؼادرت باتجاه 

البحر، واختفت فً دوامة الهباب.. خلع قمصلته لٌتخفؾ من 

بندقٌة كمال  -ة ثقلها، وأبقى جعبتى عتاده... أمسك بالبندقٌة الملقا

وعّلقها على كتفه، وانحنى لٌقٌم كمااًل.. كان الدم مخلوطاً 

 بالطٌن.. شاله على الكتؾ األخرى، ومضى فً لٌل الصحراء.
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 ـ 3ـ

من خشٍب أثبت أنه ٌقاوم قوارض الزمن هو الصندوق؛      

صندوق كمال.. أزرق، مرّصع بخرزات ملّونة، كنا نسلُخ أنا 

 فً أٌام طفولتنا، نحاوُل عّدها.وعارؾ معه ساعاٍت، 

اقترح أبً فً البدِء أن ٌبٌعه، وٌشتري بثمنه أشٌاء مفٌدة     

لكمال.. مبلبس مثبلً، أو لعباً جمٌلة تُسلٌّه، وأقنع أمً بهذا، ؼٌر 

 أن كماالً فاجؤهما:

"أرٌد الصندوق.. أرٌده أن ٌكون لً.. أمً كانت تحّبه،    

 وتحفظ فٌه حوابجها".

كن حوابج أّم كمال فً الصندوق سوى كٌس حّناء، ولم ت   

وقبلدة فضٌة، وثوب قدٌم وردي، مطّعم بزهور بٌض دقٌقة، 

ٌبدو أنه كان من بقاٌا هداٌا عرسها، ومصباح نفطً صؽٌر بّنً 

 اللون، وعّصابة سوداء منمنمة.

باعت أمً القبلدة الفضٌة، والعّصابة المنمنمة، والمصباح       

بدٌنار واحد لؽجرٌة عجوز كانت تمر على النفطً الصؽٌر 

البٌوت مع بداٌة ذلك الشتاء المنسً... تبٌع وتزرع أسناناً ذهبٌة 

 للنساء، وأعطتها ببل مقابل الثوب الوردي وكٌس الحناء.

 دّست أمً الدٌنار فً جٌب كمال:   

 "هذا لك".   

 "ال أرٌد. ماذا أفعل به؟".   
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 "اشتِر ما ٌحلو لك".   

 أرٌد"."ال    

 قال أبً:   

 "ال تلّحً علٌه.. هاِت الدٌنار".   

وفً الٌوم التالً اشترى أبً لكمال حذاًء جلدٌاً أسود جعلنا،    

أنا وعارؾ، ننظر إلٌه بحسٍد خفً. وُحمل الصندوق إلى الؽرفة 

التً صرت أتقاسمها منذ ذلك الوقت مع كمال، وُوضع فً 

الجهة المبلصقة للنافذة،  الزاوٌة القرٌبة من سرٌره الذي احتل

 كما رؼب هو.

 قالت أمً:   

 "خلِّ فٌه مبلبسك وكتبك".   

ومنذ تلك الساعة أصبح الصندوق العالم الخاص السّري    

لكمال، حتى كان ذلك الٌوم الذي تسلقُت فٌه النخلة، وعثرُت 

 على المفتاح، وهممُت بفتح الصندوق.

ألتؤكد من حقٌقته.. أخاؾ المفتاح بٌن أصابعً.. أشدُّ علٌه     

أن أشرع كفً وال أجده. والصندوق فً الزاوٌة عٌنها بصمته 

المثقل بالوعود، حٌث لم ٌفكر أيُّ واحٍد مّنا بفتحه منذ استشهد 

 كمال قبل سنة.
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ًَّ مثل كومة من نمال صؽٌرة..      أجلس إزاءه والوجل ف

لة أتوجس من الحرٌق المرتقب... رإٌا النار التً أخذت عاب

 عّمً رشٌد إلى الضفة الثانٌة المجهولة.

تنقضً دقابق مشبعة بالحٌرة قبل أن أقوم ـ هكذا ـ موقفاً   

دٌنامٌة التفكٌر بفعٍل إراديٍّ صارم وحاد.. قابضاً على القفل 

العتٌق الصدئ.. دافعاً بالمفتاح إلى داخل فتحته الطولٌة 

سعى لكّم فم المستدٌرة، وُمدٌراً أصابعً بقوة، كما لو أننً أ

 التردد، ورافعاً الؽطاء الخشبً العرٌض.

ٌّل     صرَّ الؽطاء وأنا أرفعه.. أمسك بً دوار ؼرٌب حتى خ

ًَّ أن تلك األشٌاء أشبه ما تكون بضباب أزرق ٌتماوج.  إل

بالرؼم منً فً ظبلم والحظُت أننً لم أنر الؽرفة، ؼابصاً 

، ظهرْت ضؽطت على الزر وشّعت النٌونات شبحً. ولكن لّما

محتوٌات الصندوق.. راعتنً أكداسها المكّومة بفوضى ال 

 أبالٌة، وفوقها كلها كتاب هللا فً مجلّد أرجوانً أنٌق.

إنها بقاٌا رجل ؼادَر، أٌضاً، تحت وطؤة رإٌا النار إلى     

الضفة الثانٌة، المجهولة.. أوراق مترعة بالكلمات.. أوراق 

ر.. قصاصات مقتطعة بٌضاء.. أشرطة تسجٌل.. قوارٌر عطو

من صحؾ ومجبلت.. كتب.. صور ملّونة.. صور باألسود 

 واألبٌض.. ألبوم صور.. رسابل.. أقبلم.. وأشٌاء أُخر.

التقطت حزمة من األوراق وطفقُت أقرأها.. اخترق جسدي    

تٌار من صقٌع راح ٌتوالد وٌتناوب فً خبلٌاي، وٌخلخل آلٌات 

 تفكٌري.



 

- ٕ7 - 
  

 ق السماء؟(.)ما هذا الذي كتبت بح   

أعدت األوراق إلى موضعها وأؼلقت الصندوق. ومن لحظتها    

 أٌقنت أن مهمتً لٌست ٌسٌرة.

*   *   * 

فً الٌوم التالً فتحُت الصندوق مّرة أخرى، وأخرجت     

األشٌاء كلها، قاصداً تنظٌمها.. إنه عالم مدّوخ ٌنتظر التشّكل من 

 جدٌد.

آن الكرٌم.. ألؾ لٌلة ولٌلة أحصٌت أربعة عشر كتاباً ]القر    

)بمجلدٌن(.. دٌوان المتنبً )بمجلدٌن(.. ملحمة جلجامش.. 

مسرحٌة هاملت لشكسبٌر.. أشعار طاؼور.. دٌوان بدر شاكر 

السٌاب )الجزء األول(.. رواٌة )للحب وقت، للموت وقت( 

ألرٌك مارٌا رٌمارك.. رواٌة )ثرثرة فوق النٌل( لنجٌب 

م من العزلة( لؽابرٌل ؼارسٌا محفوظ.. رواٌة )مابة عا

ماركٌز.. كتاب )اإلنسان ورموزه( لكارل ؼوستاؾ ٌونػ.. 

مقدمة ابن خلدون.. كتاب )آفاق الفن( اللكسندر إلٌوت.. وكتاب 

ٌّن  -آخر ببل ؼبلؾ أو عنوان ٌشٌر إلٌه.. أوراقه صفر قدٌمة  تب

 لً فٌما بعد أنه كتاب الطواسٌن للحبلج[.

لون، ثبلث قوارٌر }عطر عبلمة وكانت، فً كٌس ناٌ    

كشمٌر.. عطر عبلمة تً روز.. كولونٌا عبلمة رٌؾ دور{ 

ومعجون أسنان عبلمة عنبر، وأربع علب صؽٌرة من شفرات 

 الحبلقة عبلمة أسترا، وشامبو برابحة التفاح.
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كان هناك ألبوم ضخم للصور، وصور أخرى مبعثرة..     

نة. ومنها صوٌر ٌظهر بعضها قدٌمة باهتة، وبعضها جدٌدة ملوّ 

فٌها بالزي العسكري. وظرؾ أبٌض فٌه صور شخصٌة بؤحجام 

متباٌنة ابتداًء من حجم الطابع الصؽٌر. وحزمة رسابل مشدودة 

برباط أحمر. وقصاصات مقتطعة من الصحؾ والمجبلت 

)قصابد وقصص ومقاالت وصور(. وقّداحة ٌابانٌة زرقاء، 

عبلمة شٌفرز. وعدد من وأقبلم جافة كثٌرة، وقلم حبر واحد 

نكتفات الصور الملفوفة. وخمسة وعشرون شرٌط تسجٌل 

نصفها لفٌروز ونجاة الصؽٌرة. وأوراق.. أوراق كثٌرة تتعرج 

فٌها الكلمات، ودفاتر مملوءة بكتابات. وأوراق فارؼة فاؼرة 

بٌاضها بنهم لكلمات مإجلة كان كمال، ال رٌب، ٌرؼب بكتابتها. 

الثاقب المطلسم وهو ٌصدر من أحراش  وألفٌتنً إزاء ندابه

الورق، وأصداء ؼرٌبة راحت تتبلحق من شعاب شتى لتتقاطع 

 برنٌن ؼاٍو متصل.

ٌّة ٌستدرجنً كمال؟ وهل بمقدوري أن أقفل    ٌّما محنة عص أل

 الصندوق اآلن، وأرمً المفتاح فً النهر، وأنسى؟.

 ؼول الحرب انسحب إلى كهفه المقٌت منهكاً، مخذوالً،    

ملّوث المخالب، وبقٌنا نحُن. لذلك قررُت أن أكتب رواٌتك ٌا 

كمال.. أن أستنطق البشر والشجر والحجر والشوارع والصور 

 واألوراق، وكل شًء عرفَك وعرفته.

 "المفتاح هناك فً أعلى النخلة.. مفتاح صندوقً".   

 "ولماذا تخبرنً؟".   
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 خذه"."قد تضطر ٌومًا ما إلى أن تصعد النخلة وتؤ   

 "وما حاجتً إلٌه؟".   

 "ربما دفعك الفضول".   

 "أبدًا".   

 "قلت، ربما".   

 "ولكن، لماذا تخبرنً؟".   

 "ٌجب أن ٌعرؾ شخٌص ما موضع المفتاح".   

 "لماذا؟".   

 "هً الحرب".   

 "وأنا معك فً المعمعة".   

 "أعرؾ، ولكن ال بد من أن ٌرجع واحد منا".   

 نحن االثنٌن .......". "وافترض أننا   

 "لن افترض".   

 "قل لً.. ماذا تخفً هناك؟".   

قهقه.. ثم الح فً عٌنٌه طٌؾ حزٌن، وبدأ بالكبلم عن شًء    

 آخر.

*   *   * 
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 قلت لعارؾ، وقلت لسارة:   

 "سؤكتب رواٌة كمال".   

 سؤلنً عارؾ عن المادة المتاحة لً للكتابة.. وقال:   

 ٌقة.. طرٌقة الكتابة.. األسلوب"."المهم هً الطر   

ًَّ باندهاش، وكؤنها لم تستوعب، للوهلة     أما سارة فرنْت إل

 األولى ما قلت، ومن ثم قالت:

 "نعم.. هذا أقل ما تستطٌع أن تفعله من أجله".   

وأخبرت نبٌبلً بمشروع كتابة الرواٌة، فحّذرنً من إسباغ    

 الهالة األسطورٌة علٌه، قال:

كان ذكٌاً  -ل كان إنساناً بالمعنى الحرفً لكلمة إنسان "كما   

ٌّاً حتى فً الطرٌقة التً  ومثقفاً وشجاعاً.. أي أنه لم ٌكن عاد

اختارها الستشهاده. وأنت تتذّكر تلك الجرأة األبدٌة التً طبعت 

حٌاته، ولكن ال ترسم له صورة مضللة.. صورة رجل خارق 

 جاء بالمعجزات".

 وجه التحدٌد؟". "ماذا تعنً على   

"ما أعنٌه هو أن كماالً مثلنا جمٌعاً، كانت له أخطاإه    

 وشطحاته وخطاٌاه".

 "أعرؾ هذا".   
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"ذات مرة، أخذ عارؾ قلماً، وحّدد على ورقة نقطتٌن    

متباعدتٌن، كتب على األولى )اإلنسان المثالً جداً(، وعلى 

قٌاً(. وقال نحن الثانٌة كتب )اإلنسان المؤزوم جداً، ذهنٌاً وأخبل

البشر جمٌعاً، ٌقؾ كل منا فً نقطة ما بٌن النقطتٌن، فكلما 

اقتربنا من األولى كّنا أسوٌاء، وكلما ابتعدنا لنقترب من الثانٌة 

 كانت فٌنا أعراض جنون وال أخبلقٌة".

 "وأنت فً أٌة نقطة بٌن النقطتٌن تضع كمال؟".   

 لك"."تلك مهمتك اآلن.. رواٌتك ستكشؾ لنا ذ   

 "كان لكمال كثٌٌر مّما ٌمٌزه".   

ٌّزه، وٌجعله     "ال أنكر هذا.. وعلٌك أن تجد هذا الذي ٌم

مختلفاً. ومرة قال لً عارؾ؛ إن الحقٌقة األولى هً أن كل فرد 

كة، ومراوؼة وقابمة  فً هذا العالم هو حقٌقة مستقلة، ومتحرِّ

 داً".بحد ذاتها.. لٌس هناك اثنان ٌمكنهما أن ٌتطابقا أب

 "أتدري ٌا نبٌل أنك معجٌب بعارؾ؟".   

 "نعم، ألنه عارؾ".   
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 ـ 4ـ 

ٌتهٌؤ لً، أحٌاناً، أن كماالً لم ٌكن سوى كابن حلمً، عبَر قبواً    

سّرٌاً لٌظهر على سطح ذهنً، على الرؼم من أكثر من عشرٌن 

عاماً قضاها معً فً بٌت واحد، وؼرفة واحدة. بٌد أن 

ن إلى المقّدمة الحّساسة داخل رأسً كلما صورتٌن له تقفزا

 تذّكرته، أو ذّكرنً به شًء ما، أو أحٌد ما.

صورتان متناقضتان، تكاد تنفً إحداهما األخرى، فً الوقت    

 .تحدٌدهاالذي تحقِّقان االكتمال معاً، بوشٌجة من الصعب 

الطفل، وهو ٌهشِّم الثلج فً باحة الدار، تحت النخلة،  -كمال   

الطفل، أٌضاً، وهو بٌن  -ل أن ٌصنع دمٌة لسارة.. وكمالمن أج

ٌدّي ذلك الرجل، المفتول العضبلت، ٌصارع من أجل االنفبلت، 

 ودخول البٌت الذي ٌحترق.

ولعلّها حٌلة ببلؼٌة، تلك التً تجعلنً أمدُّ خٌطاً من دٍم     

ٌمتزج بالطٌن، بٌن الثلج والحرٌق.. بٌن الماء والنار. ؼٌر أن 

ة النهابٌة تبقى رجراجة، ٌؽلِّفها الدخان، إذا لم استشعر الصور

ٌّة، بٌن هذه األشٌاء كلها، وأشٌر إلٌها.  العبلقة المعقّدة، الخف

 قطع..

فً ذلك الشتاء األبٌض البعٌد صار كمال مؽرماً بكسر الجلٌد    

المتكّون فوق الجدول الصؽٌر المحاذي للبساتٌن.. لم ٌكن مّر 

ى مؤساة الحرٌق حٌن داهمنا الصقٌع، سوى أشهر قلٌلة عل

ٌّر ألوان معالمها.  وطّوق البلدة، وؼ
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انتزُع ذلك الصباح من متاهة االكتظاظ االعتباطً     

والبلدة  -أظّنه كان صباح ٌوم جمعة  -للصباحات الراحلة 

 متسربلة بضباب شفٌؾ.. راكدة فً الزمهرٌر.

 "الدنٌا باردة".   

 "ال علٌك".   

 عل؟""ماذا تف   

 "أال ترى؟".   

ألواح من الثلج أحضرها من الجدول، وجلس ٌهشِّمها على    

 ببلطات الباحة القرمٌدٌة، وكّفاه المحمّرتان ال تكادان تطاوعانه.

 "أرى، ولكن حقاً ماذا تفعل؟".   

 "أصنع شٌباً ما".   

 سؤلْت سارة:   

 "وما هو هذا الشًء؟".   

 "سؤسّوي منه دمٌة لِك".   

 "دمٌة؟!".   

 "دمٌة، ستحسدِك علٌها البنات".   

 "ولكنها ستذوب".   
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دارت كرتا عٌنٌه فً محجرٌهما بقلق، ونهض لٌداري خٌبة    

ساخرة فرحُت أضحك، وضحك عارؾ حتى كاد ٌختنق، أما 

 سارة فلم تضحك.. ربما ألنها شاركته مشاعره بخٌبة األمل.

 ثم أٌنع فً كمال شؽٌؾ بالطٌن.   

: "الطٌن ال ٌذوب". وقال: "سؤسّوي لِك فً كل ٌوم قال   

دمٌة". وقال: "سؤجعل دمٌة الٌوم أحلى من دمٌة البارحة، ودمٌة 

الؽد أحلى من دمٌة الٌوم". وقال: "ال تنزعجً.. دعً عارفاً 

م ُدماِك، فكلما حّطم لِك واحدة سّوٌت لِك اثنتٌن".  ٌحطِّ

البٌت حٌث أدمى  وتناثرت قطع الطٌن فً كل مكان من باحة   

ٌده بالسكٌن التً كان ٌستخدمها لنحت أجزاء الجسد الطٌنً 

فاختلط الدم بالطٌن وامتزجا. فقالت أمً بعد تردد، وبنبرة 

 حانٌة:

"ابنً.. لماذا تتعب نفسك؟ سارة سنشتري لها دمٌة من    

 ببلستك ال تنكسر، وال تضطرنا إلى كنس الباحة فً كل ٌوم".

لة جلست أتسّمع.. كان كمال ٌنشج فً منتصؾ تلك اللٌ   

 الظبلم.

 استدراك:

جاء أبً، كعادته، قبل صبلة العصر، من المطحنة التً ٌعمل    

فٌها منذ أربعٌن سنة.. كان على قمٌصه بقاٌا طحٌن، ورابحته.. 

 رابحة الخبز المرتقب؛ الخبز المحاصر.. قالت أمً:
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 "لم ٌعد فً البٌت خبز".   

 وجه أبً، واأللم.. قال:كان التعب على    

 "بإمكاننا أن نشتري ثبلثة كٌلوات طحٌن".   

 ذهب عارؾ إلى السوق، وعاد بكٌلوٌن ونصؾ.. قال:   

 "األسعار ارتفعت".   

 قال أبً:   

 "كٌؾ.. هذا الصباح كان سعره.. بكم؟".   

 قاطعته أمً:   

 "حصار ظالم، وتّجار ظلمة".   

 قالت سارة:   

 حٌن الشعٌر"."سنخلطه بط   

 وسؤل أبً عن الرز.. قالت أمً:   

 "نفد قبل أسبوع".   

 قال أبً:   

 "هللا كرٌم".   

 وأنا.. لم أقل شٌباً.   
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فاحت رابحة الخبز، والمرق كان ساخناً، بحبات بطاطا     

قلٌلة، ومن دون لحم. ؼمسنا الخبز فً المرق، تحت ضوء 

 الفانوس.. قال أبً:

 كثٌرة"."للشعٌر فوابد    

 أضاؾ عارؾ بتهّكم خفً:   

 "وثقلٌ، كؤنه الحجارة فً المعدة".   

 ضحكْت سارة، وؼضب أبً.   

 "إنه نعمة هللا".   

 قالت أمً:   

 "الحمد هلل".   

 وطلَب حسن نصؾ رؼٌؾ إضافً.. قلت:   

 "سؤترك نصؾ رؼٌفً، فؤنا ال أشتهً".   

 اعترضت أمً، وحسن هّز رأسه رافضاً.   

 مت، تاركاً نصؾ رؼٌؾ، التقطه عارؾ فؤمسك بٌده حسن.ق   

 قالت أمً:   

 ب خبز الشعٌر".ح"المرحوم كان ٌ   

 جثم صمت كثٌؾ، فطفقت أمً تسرد قصة قدٌمة عن كمال:   
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)قال لً: "خالة، اشتهٌت خبز الشعٌر". فقلت بِحٌرة: "خبز    

الشعٌر؟! معقول؟!". وضحكُت وقلت: "سؤوصً عّمك أن ٌجلب 

نا طحٌن شعٌر". فالتفت الى سارة وقال لها: "ألم تؤكلً قط، ل

خبز الشعٌر؟". قالت سارة: "ال". فقلت لهما: "عندما ُكنت 

صؽٌرة فً عمركما لم نكن نؤكل خبز الحنطة إالّ فً األعٌاد 

والمناسبات". وسؤلْت سارة: "كٌؾ هو طعمه، خبز الشعٌر 

فؤعادت سارة هذا؟". فقال لها كمال: "أمً كانت تخبزه". 

سإالها.. قال كمال: "مثل طعم الطٌن". وصاحت سارة بإنكار: 

 "ماذا؟". وقهقهُت، وقال كمال: "إنه لذٌذ.. لذٌذ"(.

رمقُت انتهت أمً من سرد قّصتها، وكنُت ما أزال واقفاً..    

كانت جامدة األسارٌر، وضوء الفانوس ٌنٌر نصؾ  سارة خفٌة..

 وجهها.. قال أبً:

 ما تزال قوٌة". "ذاكرتكِ    

 قالت أمً:   

 "وكٌؾ ترٌدنً أن أنسى؟".   

*   *   * 

ٌّجها رابحة     أعوُد بكمال الى ٌفاعته، بنشوتها المكّدرة، ته

المطر الؽافٌة فً جدران الطٌن. وقدما )هاجك( المفلطحتان 

تخوضان فً الدروب الحافٌة.. هاجك الراكض وراء بقرته 

أبٌه الضرٌر.. هاجك الفاتح ٌده  الحبلى... هاجك الماسك بمعصم

للسٌد زٌنل ٌرٌد عشرة فلوس.. هاجك الحامل كٌس التمر خلؾ 
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شاكر محمٌدة الذاهب الى دكان بقالته.. هاجك الجالس بجوعه 

األبدي أمام مقهى عبو نجم.. هاجك النابم، من ؼٌر قلق، تحت 

 -نخلة فً دالٌة الجامع الكبٌر.. هاجك الذي ٌحضر فً العرس

وٌتوارى رهبة حٌن ٌمر الشٌخ عبد العلٌم بؤبهته  -سأي عر

البٌضاء.. هاجك الذي ال ٌؤبه بالنساء، وٌحب مشهد األطفال 

ٌتقاذفون بؤقدامهم كرة الخرق. وٌكره األؼوات األؼنٌاء ألنهم 

قون فٌه باحتقار وخوؾ.  ٌحدِّ

 وسؤل كمال أبً:   

 "ما معنى هاجك؟"   

 "."لٌس هذا اسمه، اسمه عبد هللا   

 "ولكن، ما معنى هاجك؟".   

 "العلم عند هللا".   

 "لماذا ٌسّمونه بهذا االسم؟".   

 "وهللا، ال أدري".   

 "َمن ٌدري؟".   

 "أظن.. ال أحد ٌدري".   

وحزن كمال لّما مات هاجك.. هاجك؛ هذا الكابن البدابً،    

ّتقً الهابل الجثة، المسالم.. الذي ال ٌهٌج إالّ على المراهقٌن لٌ
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. هذا البريء، المولود سهواً فً هذا الزمان، هزءهم وأذاهم.

 صعقته الكهرباء بعد ٌوم ممطر عاصؾ. -وٌا للمفارقة  -والذي

خرج مبكراً من كوخه، وعثر بسلك مقطوع ممٌت، وتمدد    

ساعة فً الطٌن قبل أن تؤتً الشرطة، وٌؤتً موظفو الكهرباء 

لبقالون وأصحاب المقاهً وعمال البلدٌة.. وٌؤتً الجزارون وا

والدكاكٌن، والمراهقون واألطفال، وٌحتشد الموكب الحزٌن 

لٌحمل جثمانه الثقٌل إلى الجامع للصبلة علٌه، ومن ثم إلى مثواه 

 فً مقبرة إسرافٌل.

 بعد سنتٌن أسرَّ لً كمال:   

 "أرٌد أن أكتب شٌباً عن هاجك.. ربما رواٌة".   

 "ماذا؟".   

م من أنه كان كابناً استثنابٌاً فً شكله وؼرابة "نعم.. بالرؼ   

 أطواره، أرى أن فً حٌاته مؽزى ما".

"كٌؾ؟ هاجك كان مثل كل البلهاء فً هذا العالم.. حٌاته    

 خاوٌة خالٌة حٌوانٌة.. عن أي مؽزى تتحدث؟".

"ال.. هو لم ٌكن ٌشبههم فً شًء سوى فً أمر واحد..    

 اً".الوحدة، وهاجك كان وحٌداً أبد

 صفنت قلٌبلً قبل أن أفاجا كماالً بسإال صادم:   

 "كمال.. هل تشعر أنك وحٌٌد أبداً؟".   
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 "ما الذي ٌجعلك تسؤلنً هذا السإال؟".   

 "أجبنً".   

 "قل لً أنت".   

 "كمال؟!".   

 "أنتم أهلً.. وأنَت أخً وابن عمً وصدٌقً".   

لٌلة من روح ومنذ ذلك الٌوم وقعت على تلك الزاوٌة الظ   

كمال، وشهدُت، للحظة، اضطرابها السّري، وشجنها المعّقد، 

 وخوفها من المجهول.

ما الذي كان كمال ٌبحث عنه وهو ٌهّم بالكتابة عن هاجك؟    

ماذا ؼٌر الوحدة؟ وهل كان ٌعرؾ عن هاجك ما لم نكن نعرفه 

نحن؟ أم تراه اقتنص معنى سّرٌاً من تلك الحٌاة الوحشٌة 

؟ أم أنه أسقط تصّوراته عن نفسه وعن العالم على حٌاة المؽّفلة

هاجك لٌستخلص مؽزى وهمٌاً لم ٌكن ٌوجد إالّ فً ذهنه، ساعٌاً 

 إلى كتابة رواٌته من خبلل رواٌة هاجك؟

وحتى هذه الصفحة، ال أعلم إْن كان كمال ٌنؤى عّنً أو       

جاه ٌقترب مّنً؟ ال أعلم إن كانت خطواتً فً اتجاهه أو فً ات

 نفسً؟ 

وكمال الذي عرضُت تواً شذرات من حٌاته هل ٌشبه فً    

شًء كمال الذي عاش معنا، وقاتل اإلٌرانٌٌن ست سنٌن. وقذؾ 

األمٌركان بالقنابل الٌدوٌة، وربما قتل منهم وجرح، لٌسقط 
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برصاصاتهم بعد أن تحّرر أخٌراً من كوابٌسه القدٌمة؟. هناك إذ 

فً مسامات األرض وعروقها،  كان المطر ٌهطل فٌنفذ بدمه

 وتؽوص كفّه عمٌقاً مثل جذٍر فً الطٌن؟. 
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 الصندوق..

 مدار أول
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 ـ 1ـ 

نزعُت الشرٌط األحمر وأفردُت الرسابل.. أحصٌتها.. إنها     

لٌست كثٌرة.. اثنتا عشرة رسالة، أؼلبها من أصدقاء أعرفهم.. 

عة بتوارٌخ متباعدة.. واحدة تشٌر إلى ثبلث رسابل من نبٌل موقّ 

أن كماالً تسلّمها وهو طالب فً الجامعة، واثنتان وصلتاه وهو 

جندي فً الجبهة. رسالتان من علً تنطوٌان على قلق ولوعة 

كتبتا فً سنوات الحرب.. أربع رسابل من كركوك، من صدٌق 

ٌّة تماماً،  ٌُدعى جبلل، وتلكم الرسابل كلّها كانت عاد لُه 

بصٌاؼات مؤلوفة، ولٌس فٌها ما ٌثٌر أو ٌضٌؾ شٌباً، إالّ أن 

 رسابل ثبلثاً كانت تنبا عن محطة مجهولة فً حٌاة كمال.

فً البدء جذبت أناقتها، وتعارٌج خطوطها الناعمة انتباهً،    

وشرعت بقراءتها ألجدنً إزاء أسبلة جدٌدة، ومدى آخر لم ٌكن 

 فً الحسبان.

 الرسالة األولى:

 كمال  عزٌزي

قد ُتفاجؤ.. ال بؤس.. أنا األخرى فوجبت عندما ألفٌُت نفسً    

مرؼمة على الكتابة.. هكذا.. كنُت ضجرة وتذّكرتك.. بصراحة 

أقولها: إنك لم تعبر خط ذاكرتً إال مثل طٌؾ باهت، فً أوقات 

متباعدة، طوال السنتٌن اللتٌن لم أرك خبللهما، ولكنك هذه المّرة 

ا من تفكٌري. وعرفُت أن الشًء الوحٌد سطوت على ناحٌة م
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الجدٌر بً أن أعمله، وبشًء من الشؽؾ واإلثارة، هو أن أكتب 

 إلٌك.

 ماذا أكتب؟. وهل بٌننا ما ٌستدعً الكتابة؟      

كمال.. أكان أحدنا ٌحب اآلخر؟. أكنت تحبنً؟. هل    

 أحببتنً؟.

إنك  إن قلَت؛ نعم، سؤقول لك إنك واهم، وال أرٌد أن أقول   

 كاذب.

لنبق  ماذا إذًا؟..وأنا.. هل أحببتك؟. ال.. هل أحبك اآلن؟ ال..    

أصدقاء والى األبد.. لعّلك تتساءل؛ وهل كّنا أصدقاء أصبًل؟.. 

ش العقل. وكم كانت الدنٌا تصٌر أجمل  األسبلة دابمًا مخٌفة وتشوِّ

 لو لم تكن هناك أسبلة.

ًٌّا ما تزال أم ال؟ حسنًا.. أنا أكتب إلٌك، وال أدري إن     كنَت ح

، فً هذه اللحظة، فً خاطري.. أنت تحارب اآلن  ًّ ؼٌر أنك ح

ببل شك.. الحرب تجربة صعبة، وأنا ال أرٌد التحّدث عنها.. فً 

 األقل معك أنت.. أنت تعرؾ عنها أكثر منً ألنك تعٌشها.

حسنًا.. كنُت ضجرة.. الضجر هو الشعور السلبً الوحٌد    

دنً هنا.. أمس، أنهكُت جسدي فً الرقص.. كنت  الذي ٌهدِّ

أرقص مثل دمٌة )مكّوكة(.. أنّط وسط شباب بهٌبات مضحكة. 

أقول مضحكة، وأنا التً لم تعد هٌبتً تختلؾ عن هٌباتهم.. ربما 

هو الرقص الذي ذّكرنً بك بهذا اإللحاح.. أعتقد أن هذا 

صحٌح، فٌوم رقصُت أمامك كنُت أرقص لؽرض محّدد.. 
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من واعز فً الداخل.. كانت رقصتً ساعتها ضرورة،  انطبلقاً 

وأنت استجبت.. أقول ببل مواربة كانت استجابتك فً محلِّها، أي 

أن ذلك، هو بالتحدٌد، ما كنُت أحتاجه.. الجرأة والقّوة، أما هنا، 

فاألمر على عكس ما تتوّقع.. أرقص.. جسدي ٌهتز.. كل خلٌة 

ًَّ تهتز، ولكن ال شًء فً األعماق ٌهتز.. ال أدري.. مجرد  ف

حركات بلهاء، وفً النهاٌة أسقط من اإلعٌاء، الهثة، دبقة، أكاد 

ال أشعر بشًء سوى بالفراغ.. كؤن كل ما فعلت كان ببل 

 جدوى.. ببل معنى.

وأصدقابً.. حسناً.. أهم أصدقابً حقاً؟.. مفهوم الصداقة هنا     

بون شًء مختلؾ.. إنهم سعداء.. ٌضحكون وٌشربون.. ٌشر

ر صفو الروح.. ال أحد هنا  كثٌرًا، وٌرقصون.. ال ٌهمهم ما ٌعكِّ

ٌشتكً. أو أنهم ال ٌشتكون لً أنا.. ٌجٌبون وٌرقصون لساعة.. 

لساعتٌن.. لثبلث ساعات، وأحٌانًا ٌتشاجرون، ثم ٌذهب كل 

منهم إلى حال سبٌله.. إنهم ٌدعوننً.. الشّبان منهم بخاصة، 

 أبوح لك بهذا كله؟. وأعتذر.. أتصدقنً؟ ثم لماذا

على أٌة حال، ابن خالً عبلء مشؽول.. وقال لً إنه ال ٌفكر     

بالزواج، أو أي شًء من هذا القبٌل.. أي ارتباط من أي نوع.. 

ر بنفسك  ٌرٌد الحّرٌة كما ٌقول.. أٌة حّرٌة؟.. هنا، علٌك أن تفكِّ

ٌا  فقط، وإاّل.. ال أعرؾ... الضٌاع، والمنقذ هو المال.. الفلوس

 كمال، وثانٌة أقول، وإاّل...
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لن أكتب لك عنوانً ألنً أخشى أن تكون الحرب قد ألقتك    

ًٌّا.. ال أرٌد أن  بعٌدًا.. دعنً أعش على فكرة أنك ما تزال ح

 أسمع منك.. أرٌدك ، فقط، أن تسمعنً.

 تحٌاتً

 مها / برلٌن الؽربٌة

*   *   * 
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 الرسالة الثانٌة:

 عزٌزي كمال 

المطر هنا ما ٌزال ٌسقط منذ أٌام.. ال شمس، كؤّن ال شمس    

أبدًا.. فقط البرد.. البرد.. أما الدؾء فكلمٌة تؽمرنً بالحنٌن، 

 والخوؾ أٌضاً.. لماذا الخوؾ أٌضًا؟ ال أدري!.

تذّكرتك، وفّكرت أن أعتذر.. ستقول ما هذه الصبلفة؟ َلْم    

ّكرْت باالعتذار.. أقول: تعتذر فً رسالتها األولى، وبعد سنتٌن ف

لٌس هو االعتذار ما جعلنً أكتب إلٌك.. لسُت متؤكدة من 

خطؤي.. هل أخطؤت فعبًل؟ سإال فات أوانه.. حسناً.. كنت 

ضجرة.. ضجرة حّد اللعنة.. فراغ مرعب.. السؤم.. كتبت ذات 

مّرة، على ورقة بٌضاء كبٌرة، كلمة )سؤم( عشرات المّرات. 

اختلطت نً أعاود الكتابة ثانٌة حتى وكلما كنت أنتهً، أجد

الحروؾ، وتحّولت الورقة إلى قطعة سرٌالٌة ردٌبة 

أحّسنً هاربة  ومضطربة.. إنه عالم صاخب.. مبهرج وناتا..

دومًا كؤن أحدهم فً أعقابً، ٌطاردنً حتى فً الحلم... وتتكرُر 

تلك الرإٌا المفزعة؛ سٌارة مسرعة تفاجبنً فً الشارع، وفً 

طدام أستٌقظ خابفة، مبللة بالعرق.. ال أحد هنا ٌا لحظة االص

كمال.. ال أحد هنا.. ال أصدقاء، وهإالء الذٌن ترانً معهم، ماذا 

ٌكونون؟. وَمن ٌكونون؟. حاولت ٌومًا أن أستدرج أحدهم فً 

الكبلم.. قلت له: أحس أننً ؼرٌبة ها هنا.. قهقه عالٌاً، وقال: 

.. ارقصً... ارقصً.. وأي كّلنا ؼرباء فً هذا العالم.. ارقصً

 رقص؟...
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ألوذ بالرقص، وإذا بً فً صحراء باردة، وحدي، والمطر ما    

ٌزال ٌنقر زجاج النافذة.. ٌثقب القلب.. حسنًا.. أحدهم صرخ 

وهو فً قمة الُسكِر )إنه عالم مثقوب(، وشربــ ... نا نخب هذه 

 الشطحة التً جعلتهم مجانٌن بحق حتى الصباح.

حٌد الذي ٌمكن أن ٌفهمنً.. أنت صدٌق بعٌد.. لعلك الو   

صدٌق، ال أرٌد منه إاّل أن ٌفهمنً، وٌتعاطؾ مع ما أقول.. 

ٌسمعنً فقط من ؼٌر أن ٌنبس بحرؾ واحد، ألننً أتخٌل عٌنٌك 

وأنت تقرأ كلماتً، وفٌهما نظرة إدانة، أو شفقة. وكلتا النظرتان 

 ال أرٌدهما.. أظنك تعرؾ لماذا؟.

سإال ٌمرُّ فً ذهنً، فً هذه اللحظة.. هل حسناً..     

تزوجت؟.. أٌفكر المحارب بالزواج؟. شًء ؼامض هو 

الحرب.. ال أستطٌع تصّورها.. فً السنة األولى، منها، كانت 

الطابرات ترعبنً... مرة رأٌُت واحدة سوداء مثل دٌناصور 

.. حتى هنا، وأنا  ًّ طابر، وبقٌت أحلم بها.. كانت تنقّض عل

ًّ فؤهرب، وأتمنى لو تتلقفنً أنت بٌن بعٌدة، ت ؤتٌنً وتنقّض عل

ذراعٌك وتحمٌنً منها.. أجل ٌا كمال.. مثلما فعلت فً تلك 

المّرة.. ال أظنك نسٌت.. أنت، ال ؼٌرك، مْن وددُت، فً الحلم، 

أْن ٌنقذنً، وفً الصباح كنُت مندهشة.. كٌؾ ولماذا؟ أنت الذي 

.. أنت كمال.. الصدٌق أخطؤت بحقك، أو أن القدر جعلنً كذلك

القدٌم.. الصدٌق البعٌد. وفً آخر حلم كنت أنت هناك.. أمامً.. 

ضممتنً وقلت: ال تخافً، ؼٌر أننً كنُت خابفة لحظة استعادتً 

لتفاصٌل الحلم.. حاولت تفسٌر ذلك كله.. تصّور.. إاّل أننً 

 أخفقت.
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ه ما احتاجه هو االنشداد لشًء ما.. لهدؾ محدد.. ما أحتاج    

ٌُشعرنً بذاتً  هو اإلحساس باالنتماء فعلًٌا إلى عالم ٌحتوٌنً و

وبالبهجة.. وبالمتعة الحقٌقٌة، ال الزابفة.. بالمتعة التً تخّلؾ 

 رضًا وراحة، ال صدى وحشة وفراغ، وشعور مبهم باإلثم.

 تحٌاتً

 مها / برلٌن الؽربٌة

*   *   * 
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 الرسالة الثالثة:

 عزٌزي كمال

ٌّاً؟ أما زلت تقاتل؟... سمعت أخبارًا عن الحرب،  أما     زلت ح

وتساءلت: كٌؾ ٌمكن إلنسان أن ٌعٌش لسنوات فً القفر، وبٌن 

الحجارة... داخل الخنادق.. تحت الشمس المحرقة أو المطر، 

والموت ٌتربص به؟. تساءلُت كٌؾ، وتذّكرتك، وها أنا ذا أكتب 

بً الضروس مع إلٌك ألقول إننً أعٌش الحرب أٌضاً.. حر

نفسً، وضد كل شًء.. حسنًا.. عبلء تزوج.. قال إن تلك المرأة 

وقفت إلى جانبه فً ساعات المحنة.. اللعنة.. لم تكن له، هنا، 

ساعات محنة قط.. عبلء منسجم دابمًا مع محٌطه، ومكتٍؾ 

بذاته. والذي أعرفه عنه، أنه إنسان ال ٌعنٌه أي إنسان آخر إال 

 رضًا ما، أو ٌُحتمل أن ٌحقق له ؼرضاً ما.إذا كان ٌحقق له ؼ

أحٌانًا أتساءل إْن كنت أحب عبلًء؟ الحب؟! ال أعتقد أنه    

الحب، ولكنه كان مشروع حٍل ما، بطرٌقٍة ما.... ستقول: هذا 

 اصطبلح تجاري.. أجل، إنه شًء من هذا القبٌل.

لماذا أصدع رأسك بؤمور ال عبلقة لك بها من قرٌب أو من     

.. ال أدري.. المهم أن عبلًء أعلن فجؤة أنه قرر الزواج من بعٌد

تلك المرأة الشقراء.. إنها لٌست حلوة ٌا كمال.. ستقول: إنها 

 الؽٌرة.. ولكنها لٌست حلوة.

قلت له: وأنا؟. قال: أنِت أنِت.. وضحك.. ٌا للخدعة.. فً تلك    

اللٌلة رقصت حّد اإلنهاك.. حد البكاء.. وشربت.. شربت.. 
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ربت.. وبكٌت، ثم ؼفوت، وصحوت وأنا بٌنــ... حسناً.. ش

بٌنهم.. وبكٌت بكٌت، وقررت العودة إلى بؽداد، ولكن خاطرًا 

مرٌرًا داهمنً )إن األوان قد فات(.. إذًا ما الحل؟ وفً الكلٌة 

قة... هل أخبرتك قببًل عن الدراسة؟. حسنًا.. لقد  لسُت متفوِّ

ٌِّحة رسبت سنتٌن.. هل خبرَت تلك المرار ة التً تنّزها دملة متق

أسفل البلعوم.. إنها مرارة الفشل.. عندما كّنا صؽارًا كنا نسّمً 

الطالب الذي ٌرسب فً المدرسة ساقطاً.. السقوط.. التدحرج 

 إلى األسفل.

كمال.. أما زلت تقرأ هذه التّرهات أم أنك مّزقت الورقة؟.    

أنت طٌب القلب أرجوك اسمعنً حتى النهاٌة.. رابع، اتفقنا.. 

وتفهم، وألنك تفهم، هجرتك ألننً ال أفهم.. وها أنا ذا أعٌش 

حصار الحرٌة... أْن تتاح لك فعل كل شًء، فً الوقت الذي 

لٌس بمقدورك أن تفعل أي شًء، مثل حٌوان صحراوي ٌإخذ 

ٌُرمى فً القارة القطبٌة.. ٌقولون له: هذه القارة  من بٌبته و

ولكن ماذا بإمكانه أن ٌفعل فً القارة  القطبٌة لك.. ملكك وحدك..

 القطبٌة؟

إنها محض أكذوبة.. وألننً بنٌت أشٌابً على مجموعة من    

 األكاذٌب انهار فجؤة كل شًء.

كمال.. أشعر بالبرد، وبالحاجة إلى إؼفاءة عمٌقة، فً مكان    

هادئ ودافا.. إؼفاءة، ال أستٌقظ منها إال على ضّجة 

.. الصقٌع فً الروح، واألشجار موحشة، العصافٌر.. بردانة أنا

 جرداء، ٌكتنفها الثلج، ووراء ذلك امتداد قاتم.. هه..



 

- ٖ٘ - 
  

أتحسبنً مصابة بلوثة فً العقل.. أنا نفسً ال أدري.. كل    

شًء جابز.. فؤنا أتخبط، وال أعرؾ ماذا أفعل، أما أنت فواضٌح 

ٌُدهشنً فٌك هو وضوحك.. عندما كنَت طالبًا ك نت ٌا كمال.. ما 

واضحًا. وعندما حملت البندقٌة، حتى لو كان رؼمًا عنك، 

لتحارب، ال شك أنك كنت واضحاً.. بالمقابل، ما ٌنقصنً أنا، 

هو هذا.. الوضوح.. الوضوح والتماسك واالتجاه.. فهل هناك 

 من سبٌل؟.

ن عنوانً لتكتب لً، عسى أن ٌكون لدٌك الجواب،     كدت أدوِّ

.. أن تكون.. أْن أو الحل. إاّل أننً خفت..  ًّ خفت أاّل ترد عل

وأْن.. دعنً أعٌش حلم أنك هناك وتسمعنً، وتهتم بما أقول... 

ًّ بانتباه.. باحترام، وتهز رأسك متعاطفاً، وتقول....  تصؽً إل

حسناً.. ال تقل شٌبًا.. ال تقل مسكٌنة.. فقط ال تقل مسكٌنة، وقل 

 أّي شًء آخر.

 تحٌاتً

 مها / برلٌن الؽربٌة

   **   * 
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َمن هً مها هذه؟. وماذا كان كمال ٌعنً لها؟. وماذا كانت    

هً تعنً لكمال؟. وهل من حقِّها أن تدخل فً نسٌج هذه الرواٌة 

رواٌة كمال؟ وإن دخلْت فهل ستكشؾ لنا، ما هو الفت، من  -

تارٌخه وشخصٌته؟. وهل سنقع من خبللها على طبقة أخرى، 

تلك األعماق الؽابرة فً أرض  عمٌقة وؼزٌرة بالدالالت، من

كمال الصلدة؟. هل ستؤخذنا مها، هذه، إلى أفق صحٌح، أم أنها 

 ستضللنا وتشتتنا؟.
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 ـ 2ـ 

"الصور.." قال عارؾ ذات مرة: "هً الذاكرة التً تحمل    

وزر الصدق إلى األبد". وقال حٌن رأى الدهشة على وجهً: 

ّر فتحها، إن لم تضللك". "وكل صورة نافذة، تمنحك طواعٌة س

 وقال لّما وجدنً أضحك: "الصور هً الفضابح والشهود".

ٌّة فً ذهنً وأنا أنثر عدداً لم أكن     تمّثلْت كلمات عارؾ جل

أتوقعه من صور كمال، على سرٌره ـ الذي أبت أمً أن ترفعه 

وعلى بعد استشهاده، كما لو أنها تتوقع عودته فً أي ٌوم ـ 

ذا الؽبلؾ الجلدي األحمر على المنضدة  لبومسرٌري، وأضع األ

الدابرٌة الزرقاء.. أضعها هناك بحثاً عن سّر فتح النوافذ، 

 وامتبلك طرق الكشؾ.

أقلّب األلبوم.. تطالعنً سّت صور باهتة.. صور قدٌمة كؤنها    

من مخلّفات عصور بابدة خلت، أو من تجّسدات وقابع حلمٌة، 

ا.. أحاول قراءتها.. فحصها.. لٌس إال.. سّت صور.. أتؤمله

اختراقها.. تشرٌحها.. أصبو إلى تحرٌكها.. استنطاقها.. سّت 

صور ٌستحوذ علٌها األبٌض واألسود ودرجاتهما.. ٌتوزع 

األبٌض واألسود على خطوط وأشكال وأعماق لٌإكد الحضور 

 الطفل سّت مرات. -الطفلة سّت مرات، ولكمال  -الكثٌؾ لسارة 

النخلة )التً سٌخبا فً أعبلها مفتاح صندوقه كمال ٌتسلق    

ٌّعه،  بعد زمن طوٌل(، وٌدٌر رأسه لسارة التً ترفع رأسها، تش

وهو ماٍض ُصعداً، ُصعداً.. كمال بدشداشة بٌضاء تؽطً 
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كاحلٌه، وسارة بثوب مشّجر، حافته السفلى من الدانتٌلبل، تستقر 

 فوق ركبتٌها بقلٌل.

الجدول ة توت، وسارة فً كمال ٌتدلى ممسكاً ؼصن شجر   

تبتسم. كمال على وجهه إمارة إصرار، وسارة التً ٌؽمر الماء 

 ساقٌها تنظر إلٌه بدهشة برٌبة باسمة.

كمال وسارة ٌقفان أمام خلفٌة من األراجٌح ودوالٌب الهواء    

والعربات المزدانة بالشرابط الملّونة، وبشر من أعمار مختلفة... 

ٌّق والسترة الواسعة المفتوحة. إنه ٌوم عٌد، وكمال بال بنطال الض

أما سارة فثوبها ٌتسع ابتداًء من الخصر.. فً وقفة كمال تكلّؾ 

مضحك.. ٌداه مقوستان حول جذعه ورأسه مندفع كما لو أنه 

إزاء تحٍد صبٌانً، وسارة طبٌعٌة جداً، وصؽٌرة جداً، ُتمسك 

ً اشتراها لها بٌدها شٌباً ما.. لعلّه دمٌة.. أهً الدمٌة نفسها الت

 كمال بعد خٌبته فً صنع دمى الثلج والطٌن؟

كمال فاؼٌر فمه ٌضحك، وسارة تمتطً ظهره وٌداها    

النحٌلتان ملتفتان حول رقبته، ووجهها مخفً وراء رأسه، وال 

 ٌبٌن من رأسها إالّ خصلة من شعرها عند أذنه.

ًٍّ خشبً، ورجبلها متبلصقتان، وبٌن     سارة جالسة على كرس

أسفل قدمٌها وأرضٌة الباحة أكثر من شبر واحد، وكمال واقؾ 

إلى جانبها، متشبٌِّث بمسند الكرسً كؤنه ٌخشى علٌها من 

السقوط. ووراءهما مباشرة ٌلوح جزء من جذع النخلة.. جزء 

ً بالثبات والصبلبة.. جبٌن سارة ٌضًء مواضع  ٌمنح إحساسا

 الصورة كلها.
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إصبعها فً فمها وتنظر  فً الصورة السادسة تضع سارة   

بجرأة إلى الكامٌرا، وكمال ٌرفع عصاه.. إنه أشبه ما ٌكون 

 بفارس قبل األوان ٌتصدى لعدو ؼٌر مربً، ٌراه هو وحده.

ٌّة المرّشحة لقراءٍة من     للصورة شفرتها الخاصة.. لؽتها السر

ٌُحد. ولكن كٌؾ لً أن  نمط فرٌد.. إنها عوالم قابلة النفتاح ال 

بقة الجلٌد التً ؼّطت سطح الذاكرة بالتضافر مع العامل أذّوب ط

)س(، ذلك العامل المتؽٌر الذي ٌتدخل كلما أراد المرء أن ٌفكر 

 بشًء وٌفهم.

أقلب الصفحة األولى من األلبوم.. تتوامض حاالً اثنتا عشرة    

صورة تبثُّ إشاراتها الملّونة من تضاعٌؾ سنوات قرٌبة.. 

بعد أن اختارها كمال،  -ه، وفٌها كلها مستطٌبلت تكتّظ بالوجو

تتراءى سارة بٌن الحضور األلٌؾ  -كما اعتقد، بقصد واٍع 

ألفراد العابلة.. هذه الصور، جمٌعها، التقطت فً ٌوم واحد، فً 

البٌت.. مرة داخل ؼرفة االستقبال، وأخرى فً الباحة. وسارة 

 بؤنفها المترفع وفمها المرتخً، ومبلمحها الراضٌة تترك

انطباعاً عن جمال طفولً آَل إلى النضوج.. بلوزتها صفراء 

 فاقعة، وتنورتها سوداء.

فً الصورة األولى تراها جالسة مع أبً، وفً الثانٌة مع    

أمً، وفً الثالثة بٌنهما على األرٌكة ذاتها، وهً واحدة من طقم 

 األرابك الخضر التً اشترٌناها، وجلبناها ٌومها إلى البٌت.

 كمال:قال    
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 "فً مناسبة بهٌجة كهذه ٌجب أن نحتفل".   

 رّد عارؾ بتهكم:   

 "وهل سنقٌم كرنفاالً راقصاً؟".   

 قال:   

 "ال، عندي فلم جدٌد.. ست وثبلثون صورة".   

فً بقٌة الصور كّنا نظهر جمٌعاً باستثناِء واحد منا؛ )أنا، أو    

ة.. حسن كمال، أو عارؾ، أو حسن( كان ٌختفً لٌلتقط الصور

طوٌل أبداً، وواقؾ أبداً بالقمصلة البٌجٌة.. عارؾ لحٌته نامٌة، 

وشعره قصٌر، ٌرتدي بلوزة مارونٌة... أبً ٌلؾُّ العمامة على 

رأسه كالعادة، وعلى كتفٌه معطفه الصوفً األسود.. أمً، حول 

رأسها فوطتها السوداء، وتلبس سترة قهوابٌة.. وكمال منشرح.. 

فوعان على الدوام.. بلوزته رصاصٌة متهدلة، حاجباه الكّثان مر

وبنطاله أزرق. أما أنا..؟ من الصعب أن ٌرى اإلنسان نفسه 

بالوضوح الذي ٌراه به اآلخرون.. أما أنا.. فبل أدري.. أبدو 

حزٌناً.. أكنُت حزٌناً حقاً ساعتها؟.. بدلتً الرصاصٌة ما زلت 

 فً المناسبات، أرتدٌها حتى اآلن.. الحقٌقة أننً ال أرتدٌها إالّ 

 وقمٌصً األبٌض ما ٌزال فً دوالبً.. وأنا حزٌن.

أقلب صفحة أخرى.. تطّل سارة أٌضاً.. وحدها أحٌاناً،    

وأحٌاناً مع آخرٌن.. طفلة تضع ٌدها على خصرها باعتداد.. 

وطالبة تحمل كتاباً، تثبِّته على صدرها.. وشابة بالبلوزة 

 ء.الصفراء الفاقعة، والتنورة السودا
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صور.. صور.. صور.. أؼلق األلبوم.. أعود وأجمع الصور    

التً نثرتها على السرٌرٌن.. أنا وكمال.. عارؾ وكمال.. نبٌل 

وكمال.. علً وكمال.. شاب أسمر ال أعرفه وكمال.. على ظهر 

. 98ٔٔالصورة هذه كتب كمال؛ كمال وعبد هللا، المستنصرٌة، 

ل معاً، وحدهما، فً وال توجد صورة واحدة تجمع سارة بكما

 سّن النضوج.

شباب وكمال.. جنود وكمال.. طلبة مدرسة وكمال.. طلبة    

جامعة وكمال.. صورة تعود إلى مرحلة تستفّز عصب الحنان.. 

األستاذ جاسم بوقفته المهٌمنة، وطلبة صؽار ٌتوسطهم كمال، 

حامبلً لوحة كتب علٌها )الصؾ الثالث(... أبحث عن نفسً فً 

جوه.. ال شك أننً كنُت معهم.. أتذكر بعضهم، أما زحام الو

اآلخرون فضاعت مبلمحهم فً فجوات السنٌن.. علً وجمٌل 

اُستشهدا.. قاسم تسّرح من الجٌش بسبب بتر ساقه.. شكري 

ضابط.. محمد هادي مدرس.. عماد سعد هللا معلم رٌاضة.. 

عامر داود أستاذ جامعً.. عمر صالح موظؾ فً المالٌة... 

عبد القادر طالب دكتوراه..  عبد الصمد محمد صالح نبٌل 

طبٌب أسنان فً بولندا.. صبلح بٌرام طبٌب بٌطري.. عثمان 

وستار وناظم وناهض وعبد الرحمن ٌعملون اآلن فً السوق... 

 ٌبٌعون وٌشترون.

.. عن قسماتً.. أهذا أنا؟... ٌا     ًّ أتحرى عن وجهً.. عن عٌن

 فة مهولة.لها من مسافة.. ٌا لها من مسا

*   *   * 
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من األسفل، من المستتر، تنبجس السوٌقات الخضر، وتنفتح    

فً مهرجان متآزر مع زهور بٌض وصفر وُحمر وبنفسجٌة إلى 

أفق من تبلل كؤنها من ضباب. وٌندفع نحو المقدمة رجل بلباس 

عسكري.. رشٌق.. رجبله طوٌلتان، قوٌتان، وبٌن قدمه الٌمنى 

فً اتجاهً، كما لو أنه ٌصبو إلى وقدمه الٌسرى خطوة 

االنعتاق من السجن المستطٌل.. َمٌبلن صدره إشارة الى إلحاح 

والرشاشة معلّقة على كتفه.. ٌخفً  -ما فوق طبٌعً  -داخلً 

ٌّة.  رأسه فً خوذة، والخوذة محاطة بالهالة الزرقاء للسماء القص

ذة، أهو كمال؟.. أرصد اختبلجة الوجه بالرؼم من ظبلل الخو   

النازلة حتى خط الذقن.. أتؤمل األنؾ والعٌنٌن.. ثمة انشداد 

متوتر فً العضبلت ٌبدأ من دابرة الفم المؽلقة، وٌتوّضح فً 

 تكّور الفخذ األٌمن.

هكذا ٌطلع كمال من النهر عارٌاً إاّل من سرواله الداخلً،    

وٌركض فوق الحصى حافٌاً، صارخاً: "محمد". لتردد الجنبات 

ـ مـ مـ مـ د(.. وٌقترُب منً، وكنُت قد وصلت البلدة قبل )محمـ م

ساعة.. خلعت مبلبس المٌدان، واستحممت، وانطلقت الى الشط 

حٌن قال عارؾ إن محمدًا مجاز أٌضاً، وهو اآلن ٌسبح، 

 وٌصطاد السمك مع أصدقابه.

 "مهبًل، ستبللنً".   

 "سؤقذفك إلى الماء".   

 بلبسً:ٌعانقنً.. ٌقبلنً.. تتبلل م   
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 "انزعها.. متى جبت؟".   

 "قبل ساعة.. لماذا لم تؤِت وتتؽدى فً البٌت؟"   

 "صدنا سمكة كبٌرة.. بّزًا رابعًا وسقفناه.. كان مكانك خالًٌا".   

 "ألؾ عافٌة.. صرَت أسوَد تمامًا فً الشمس".   

 "تركت البٌاض لك أٌها األبٌض".   

 ساعتٌن ٌقول لً: وٌضربنً على كتفً بقوة موجعة.. بعد   

 "سؤلبس، وأجًء معك، أم ترٌد أن تسبح مرة أخرى".   

 "ال، كفى، تعال معً.. عّمك ؼاضب منك".   

 "لماذا؟".   

 "ٌقول إنك ال تؤكل فً البٌت".   

 "كما ترى.. حسب الظروؾ".   

 "أهناك شًء؟".   

 "طبعاً، ال".   

 أهو كمال؟.     

على كرسً وأمامه منضدة شفتا كمال مزمومتان.. ٌجلس    

خشبٌة، ٌضع ٌده علٌها، وٌسند ذقنه على راحته.. وجهه 

منحرؾ إلى الٌسار، ونظره مرتفع، كؤنه ٌراقب من خبلل نافذة 
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مفتوحة طابراً حلّق لتّوه، أو لوحًة معلّقة على حابط.. إنه ٌجلس 

داخل ؼرفة فً بٌت ما... هو لٌس بٌتنا قطعاً، أو أي بٌت آخر 

فً جلوسه ُبعٌد زابؾ ألنه فً مواجهة كامٌرا، ؼٌر أن أعرفه... 

فً نظرته مسحة من البلأبالٌة.. الفضاء ٌفتقر إلى الضوء الكافً 

 فٌتٌح فرصة نادرة لجبلء ؼبللة حزٌنة توّشح الصورة.

"أحبُّ المطر". قال ذات مرة: "ألنه حزٌن، وأحب السٌاب،     

ُت هذا الكبلم وأنا النه قال ما أقوله اآلن بشكل مإثر".. تذكر

أحاول حّل لؽز المطر الخفً المنهمر علٌه، وهو جالس مستسلم 

له برضا نبٌل.. أٌن تراه ٌكون؟.. فً أٌة سنة وأّي موسم؟. 

وقمٌصه؟.. متى كان ٌملك مثل هذا القمٌص األبٌض الذي 

ٌقطعه خطان عرٌضان أخضران عند الصدر.. استعدُت فً 

، ؼٌر أننً لم أفلح فً إرجاع ذاكرتً ألوان قمصانه وأشكالها

 هذا القمٌص إلى نقطة زمنٌة محددة.    

أزحُت هذه الصورة جانباً.. جبُت إلى صوره وهو طالب فً    

الجامعة، ٌرتدي زي الطلبة الموّحد، أو ما ٌخالفه، وبخاصة فً 

االحتفاالت أو السفرات.. صور كثٌرة.. عشرات الصور تهٌا 

ٌاته، ضمن محطة، ارتادها أربع لتكوٌن فكرة عن جوانب من ح

سنٌن؛ محطة الجامعة.. أرصد هذه الصور التً سبقت لً 

رإٌتها بعٌن ثالثة علّنً أؼور إلى مستوٌاتها المتوارٌة خلؾ 

الخطوط واأللوان.. أشاهدها كلها، ثم أعٌد مشاهدتها.. أالحظ ما 

لم أالحظه قببلً.. أنصب أشراكاً ألشٌاء أحدس وجودها، وال 

 .. بؽتًة تقع فتاة من بٌن الفتٌات كلهّن فً أشراكً.أعرفها
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أٌتها الشقٌة الجمٌلة؟... ترى َمن ٌبلحق اآلخر؟.. إنهما    

 قرٌبان دابماً.. متبلصقان أحٌاناً..

بعض الصور تفضح وباماً ملتهباً، أو رؼبات تكبتها آالؾ     

العٌون. وبعضها اآلخر ٌإشر جفوة مإقتة ربما.. أو ٌنذر 

 ق.بالفرا

َمن هً؟.. َمن تراها تكون؟.. وكمال لم ٌكلِّمنً قط عن فتاة    

بعٌنها، تعّرؾ علٌها فً الجامعة وتجاوزت صداقتهما الحدود 

 العادٌة.

هً حاضرة بعٌنٌها الواسعتٌن، وشعرها الكستنابً ها    

الُمرسل، وصدرها الصارخ.. شابة بؤنوثة مإكدة.. مبلبسها تشً 

لعل  على الصور كلها..تفرض نفسها  بؤنها سلٌلة بٌت مترؾ.

مها صاحبة  أهً من تكون؟.. حد بعٌد.. إلى أفسدهاالدالل 

  ؟.الرسابل الثبلث الساخنة

من عشر  أكثرهناك  أنؼٌر  صورة لها وحدها، أٌة أجدلم    

خلفٌات  وحدهما، وأمام صور تجمعهما ،هً وكمال معا،

ومناسبات  وأماكنصور تعود الزمان  ة وذوق..مختارة بدقّ 

ٌجلسان  ..ةحد ممرات الجامعأ)ٌسٌران على مهل فً ؛ مختلفة

المعشبة تحت  األرضٌجلسان على  منضدة فً النادي.. إلى

صفوؾ ال  أمامٌقفان  صخرة قرب نهر.. إلىٌستندان  شجرة..

ٌشربان العصٌر ووراءهما سكة عربة  ..األشجارنهابٌة من 

الزوراء على ؛ فً متنزه ٌقتعدان دكة ..األلعابالموت فً مدٌنة 
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ٌمسكان  وٌدها تبلمس ٌده فً لحظة اصطٌاد نشوانة..األرجح، 

 (...الخ، الحدابق إحدىعارضة سٌاج 

ٌنتصب  ،أرىكما  وبٌنهما، ة حذرة،ٌضحكان برقّ  معا.. إنهما   

ل هً تبدِّ  عدم الٌقٌن..من  جدار من الشك. جدار ؼٌر منظور.

ر سوى قمٌصه ال ٌؽٌّ  مبلبسها عشر مرات فً عشر صور وهو

وٌضٌؾ السترة الزرقاء  رصاصً مرة واحدة، بآخر األزرق

 آخرربما هناك بنطال  أوالبنطال فهو هو.  أما فً صورتٌن.

هو  أماتنظر بانشراح مشوب بالقلق،  . إنهاباللون الرصاصً .

 .؟ٌعسر ردمهافجوة  أوورطة؟  األمرفً أ فمتردد..

 أساسعلى  مفترضة، ، فً متوالٌةأمامًالصور  أضع   

جل العثور أحفر من أ فً البعد النفسً.. أوفً الزمان،  األسبقٌة

 ثمة انقطاع دوما. على عروق جوفٌة للتفاهم والتواصل..

فً سبٌل البقاء  بالمقابل، وإصرار،وجفاؾ فً منطقة الجذور، 

  .منفذ ما إٌجادفً  أمبلً  معا،

دري أال  اها،فً تؤملً للصور هذه، ومحاولتً لكشؾ خباٌ   

الفتاة  أنعلى افتراض  قراءتً للرسابل، أعانتنًمدى  أي إلى

وما  وهو معها، الفتاة حقٌقة موجودة، فً هذه الصور هً مها..

كبر من مجرد  زمالة فً أشً  -كما تقول الصور  - بٌنهما

 ..ةالجامع

 ومن ٌكون؟ ؟ألحده وهل باح بسرِّ  ولكن ماذا كانت تعنً له؟   

 أو)عارؾ أخوتً من  أي حد(أ)ـ ٌكون هذا ال نأواستبعدت 
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ٌكون قد اعترؾ  أنسارة( وكان االحتمال المنطقً  أوحسن 

 بتفاصٌل الحكاٌة.. إلٌهصدقابه أقرب أ لنبٌل،

 ةرت مواجهجمعت الصور كلها التً تظهر فٌها الفتاة، وقرّ    

كانت هً مها التً كتبت  إنوسؤلت نفسً ثانٌة  نبٌل بها.

 كان لها وجود إذافً ما  وأٌضاً  من برلٌن الؽربٌة. هإلٌرسابلها 

  .قرأها بعدأالتً لم  األخرى أوراقهفً  واربم معلن أو
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 ـ 3ـ 

ًّ لكؤنه ٌتحدث  سمعه..ألكؤننً      نه هو..إ حد..أال  إلى أو ،إل

من ال مكان عبر مدارات  آتٌة أنهاكما لو  هو، كلماته، هو..

تشبه اضطراب نهر  هُ عسمتة التً والحشرجة. ؼرٌبة شاسع

نهاٌتها المنطقٌة  أنحشرجة تتوقع  سرٌع عند منعطؾ مباؼت..

ر كنقر كرات الحالوب متكسّ  صوتٌ  ..باً معذّ  نشٌجاً  إاللن تكون 

.. نتتجاوب مِ  أصداءوكلمات هً محض  على زجاج رقٌق.

 .وفً كٌان لم ٌكن مروره فً هذا العالم عابراً 

 إلىتسعى  ،ةعجمل مطلسمة، مقنّ  األوراقتلفحك من بٌن هذه    

فهو  بعض الوضوح. إلىحٌانا أوتسعى  ة،مناوروال اإلخفاء

جمل بكاملها  أوبٌنها كلمات،  –ٌعطٌك خرٌطة من الكلمات 

ً أة ، ولكنها مفاتٌح عصٌّ ألؽازهاومفاتٌح لفك  –مشطوبة   .ٌضا

عتقد فً أهكذا  ٌقوله.. أن أرادمؽزى كثٌر مما  أدركت   

عرض ما حوت هذه أ أننًوها  .اُخروفاتنً مؽزى كثٌر  ..لاألق

 إضافة. أوحذؾ  ؼٌرمن  األوراق

 لٌلة ولٌلة( ألؾتً كتاب )وجدتها بٌن دفّ  األوراقهذه  مبلحظة:

(، 8) إلى (ٔ) ومرقمة من بمجلده الثانً. وكانت مطوٌة،

 وٌربطها دبوس صؽٌر. 

 فلسفة االنتظار..

هذا الحكم الجابر باالنتظار انتظار ماذا وكٌؾ؟ ولماذا    

تسؤل  أنتنتظر وتسؤل نفسك قبل  أنوالمهم هو  ؟األبدي
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 ،أمامكالنار  النار فً الجذور... وما الذي تنتظر؟ ،اآلخرٌن

ة فً الجهة الزنبقة الؽضّ  دات النار..والزنبقة من بعض تجسّ 

  ،جمٌبلً  ومحاٌداً  ،مزبداً  ،والماء ٌجري ؼاضباً  للحلم، األخرى

 ضها..س الشٌطان فروِّ فَ قال لً الشهوة من نَ  ..حاٌداً ولكن م

 على نقطة ما فً طرٌق الحرابق.. آخر حرٌقٌ  والشهوة دامٌة..

 أٌهاقنً وكؤنها تقول من خلل تلك  الذراعٌن البضتٌن تبلش تطوِّ 

ًَّ  تبلشَ  ،األحمق النار  هناك النار الكبرى.. ،حذارِ ؛ قال لً ..ف

 ..رن ال ٌنتظر. وفً النهاٌة ننتظقل لً م ونحن ننتظر.. اً مداب

 وؼٌر القابلة للفهم.. ننتظر الحقٌقة الوحٌدة ؼٌر القابلة للدحض،

جلدة الدؾ بحرارة النار،  وعمً ٌشدّ  ثبلثون سنة عاصفة،

لماذا تحب الفراشات  ٌتحلقون حولها كالفراشات.. واألطفال

فً  والزنبقة .؟األصل إلىتراها تعود  أممرؼمة؟  أنها أم النار؟

مدام بوفاري هً  أنكما  هو، إنها أقول ..األخرىالضفة 

..؟ سإال شابك، أنا ؟أنا أتكون من الزنبقة؟.. والزنبقة.. فلوبٌر..

 آخرطقس  إلى هناك.. إلىٌؤخذنً  أن واقترحَ  خ،واخز، ومدوِّ 

 ما. وعند ذاك الملتقى ر شإونه بطرٌقة فرٌدة سر  ٌسٌّ  آخروعالم 

. اطفا نار ؼٌظك فً الدرب المظلم كانت النار كّرة أخرى.

 المنقذ المنبعث من رماد الخطٌبة نقٌاً  الوعر. وتشّدك إلٌها كؤنك

 شوكتها قاسٌة، .؟هارب من الزنبقة أنت.هل  انتظار مدٌد. بؤفق

مرارة قدٌمة، والصخرة  ثم مرارة.. تشٌع نؽمة راحة.. أنهاؼٌر 

: قال لً جلٌل..من ٌراها؟ والصعود ال بٌن الكتفٌن.. ساخنةثقٌلة 

بشفرات حادة  كان الرمل حارقاً  بطن الوادي.. إلىالشهوة تعٌدك 

ع ماذا فوق الجبل؟ والرمال تضٌّ  تخدش.. تزعج الروح..

 الصحراء، والصحراء رفٌقتها الوحٌدة الشمس، والشمس حانقة،
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رابحة  األنحاءفً  والرٌح تهب تهب، وركضنا ركضنا ركضنا..

والعمود  األضلعدخان بعٌد بٌن  ٌؾ..دخان كثٌر كث دم ودخان..

 أصوات ..واألصواتوالعطش كافر  الجمجمة، وأعلىالفقري 

نا كلّ  قال عارؾ تتطاٌر.. وأشٌاءخافتة،  أصوات ملعلعة..

 حٌثما نقؾ ننتظر وحٌثما نتجه.. ننتظر.. دوماً  ننتظر..

، ال زمانٌاً  ،كان كابنا مكانٌاً  واالنتظار مقولة الزمان و)هاجك(

من عبء  خرٌطة مدٌنته، وتعارٌجها ولكن باالنعتاق ٌعرؾ

 .؟ما هً نقطة البلانتظار ، ولهذا فهو لم ٌكن ٌنتظر..ساعاتال

 لحظة الكمال.. أولحظة البلشًء  تدفقها.. أقصىمؤنٌنة فً طال

ًّ  الموت.. ركض أركض أقبض على جسدها الساخن وأ وبٌن كف

 أٌضاهم  من ٌنسى دوامة الرمل؟ ركض والرمل ٌلعب..أ

 .والزنبقة تقطر ماءً  شربت ماءً  ..قال سنرتاح قلٌبلً  ٌركضون..

 إلىبٌه ؤوهاجك ٌسرع ب تلوا..هم قُ بعضو ،صاؾٍ  والنهر صؽٌرٌ 

 هو المفتول القوي بصدره العاري المشعر ان..ٌخبّ  السوق..

ى رسله. لهاجكا قط ٌمشً ع أرفً عمابه السبعٌنً ..لم  وأبوه

 لهث،أجلست  ،بارك هللا فٌكم والزنبقة تقطر ماء وتضحك..

تزٌدها  الوقطرات الماء آل والزنبقة تكركر، والرمل دوامة،

 هناك انتهوا فً الصحراء. قال. سنبلحقهم وقفزنا ثانٌة نضارة..

ومن ثم ت والنار شبّ  الرمل مطر، وانتهوا والثلج كان ٌسقط..

والزنبقة تضحك تضحك  هم،بعضوجبنا بؼابوا،  لم تكن، كؤنها

شراقتها إالماء حتى بطنها ثم تنحنً وتخفً  إلىوتنزل تضحك 

سال  أصابعهاوالزنبقة نزفت وبكت من بٌن  .فً الماء الراكض

 رشده.. إلىوالرمل عاد  قصد والدم سال،ألم  قال .الٌاقوت بهٌاً 

وفً  .متى سٌنتهً هذا كله؟ قلت المعركة حامٌة.. قتصد،ا قال،
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 الزنبقة. أصابعرق من بٌن ترق وشربت ماءً  اللٌل نمنا هادبٌن .

 ..أحبهامالت مع الصوت الشجً ثم قالت  ثملتنً فٌروز..أوكم 

مثل  وثمانً لٌالٍ  أٌام ةوانساب صوتها سبع اآلخر أنا أحبهاقلت 

وهبطنا من  ..ةالبلمع خرٌر الماء بٌن الحصى الناعمة، الماء..

وهاج هاجك وانقض على  .ةبسرع ةبسرع ةالعجبلت بسرع

ولو  فروا مذعورٌن وتعالت صرخات، هقٌن..عصبة المرا

 أوٌردعه  أوٌوقفه أن ما الذي ٌمكن  منهم لفتك به.. مسك بواحدٍ أ

واندفعنا  مثل ضواري الصحراء ومثل الكراكً، حر   ٌثنٌه..

ود الفقري موالع األضلعبٌن  فً الرإٌا، والنار فً الجذور،

طلعت والزنبقة  ،ركضُ أ ركضُ أ فً الساقٌن، وسقؾ الجمجمة،

 إلىعلى طول الطرٌق  لآللاوسقطت ا من خاصرة الماء بلٌلةً 

كانت  وأمًوملنا ناحٌة الجنوب فً مرتقى الحرابق  البٌت،

 سة والؽبار صدئ،المقدّ  أٌتها تباركتِ  واألرض هناك مع زٌنب،

والطحٌن ٌقول  الؽبار على الوجوه،.. الصٌؾ أفقحمر فً أ

 الصؽٌرة تمسح وجهه. لتهابؤنموالزنبقة  نه رابحة الخٌر.إً عمّ 

 ٌن ندور،ذنحن ال أووالمدى ٌدور  رابحة القمح المطحون،

 فً فمها.. إبهامهاالخستاوي فتضع  إلىوحسن ٌصعد لولبٌا 

 والماءرحٌق الزنبقة وتكركر  عسل الخستاوي وتمر الهند..

ال، ال بسٌطة.. أتلفت أوراقك.. إنها ال شًء، ال  ..آسفة ٌقطر..

 حتى الجدران، ؼسل البٌت،وكان البد من أن أ شًء.. الجو حار

 الجو حار والضحكة حارة طازجة، النافذة مفتوحة؟ أبقٌتلماذا 

زرق وسماء زرقاء والزنبقة حابرة أبحر  زرق..أوسال الحبر 

ولمحت  نهٌنا الحصار.أ واستدرنا.. وشذاها ٌوقظ فجر الروح..

أكان  رطة..صناكم من الوفً الخندق فً الؽبار وقلت خلّ  محمداً 
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)دٌر بالك على  الزنبقة وامتد اللقاء دقٌقتٌن، محمٌد هناك؟ أٌنعت

أكنت أحلم فً ؼفوة بٌن صحوٌن  .أٌضاً  وأنا أٌضاً  وأنتنفسك( 

ٌؾ السبٌل للخروج منها؟ قال كوقال تزوج قلت الشبكة  ملتهبٌن؟

والذرى تطعن الؽٌوم  وتسلقنا الجبل، الشبكة خٌوطها من وهمك،

استٌقظوا  كانوا نابمٌن فؤحطنا بهم وضحكنا.. وبٌن الصخور

 تعبنا.. نتم نابمون؟أمن ٌعرؾ لؽتهم ..لماذا  وجاءوا معنا..

دورٌة  ..وقلنا من ال ٌتعب فً الحرب ضحكنا كنا متعبٌن. ونحن

امرأة فً  والزنبقة صنعت سماء رابقة.. معادٌة بٌن الصخور،

بر مها بالضوء عبر شجرتٌن عممر شجري والشمس تحمِّ 

از بّ الثمر الطٌب وبٌن الحلفاء والخُ  عبر الثمر.. األوراق

اج تختبا طٌور الدرّ  الحافات المابٌة تختبا الكراكً.. وأعشاب

 برجك؟ ما قادمة.. أنهالو  ؟ تراها تبتعد أمقادمة  أهً والقطا..

ندؾ الثلج  القوس والؽٌوم خفٌضة ثم ٌنهمر الثلج.. شدُّ أ القوس..

 عشرة فلوس؟ معكَ أالحلق وقالت الزنبقة  شعر البنات ٌذوب فً

خذ قلٌبل  ملك شعر البنات..أالوحٌدة التً  ةبالقطع لها فاشترٌت

البإبإان  فٌما تتبلمعشتهً أوكنت  شتهً،أال  ..أرٌد..ال 

سلٌتان ع ولكّنهما ٌقول نبٌل عٌناها لٌستا عسلٌتٌن، العسلٌان..

ات وٌن وشعر البنات ٌذوب فً الحلق وهو ٌصٌح )شعر البن

القوس والثلج ٌنهمر والقوس برجً  شدّ أ وأنا بات(أً وبٌن ولّ أ

 فاختبؤنا.. اختببوا.. النار.. وأطلقواشرعت باالرتفاع  واألرض

وانقض  والثلج ٌنهمر كؤنك فً حلم، طلقنا،أ طلقوا النار..أ

ج الكركً بدم الؽسق الثعلب الذي اكتسى برماد العتمة، وتضرّ 

كان نزٌفه  الثعلب فحرر الطابر..ففزع  فؤطلقتوهو ٌزعق 

وعدنا  ،أٌدٌهملببل تقعوا فً  أسرعوا الؽروب.. أصابعب ٌخضِّ 
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 ،نفً وشفتً متورمةأمن  وأنا وسالم ٌنزؾ من صدره، جمٌعاً 

 األوؼادقلت هم بعض السكارى  تعاركت مع من؟ ً،وسؤلنً عمّ 

 أناملهانزؾ وبٌن أً وكنت ق عمّ اعترضوا طرٌقً وما صدّ 

، ٌاه الجوزاء برجً.. ؟برجكِ  ما قوت وكانت تصرخ..تلظى الٌا

وتفتحت  والذرى طعنت الؽٌوم، إلٌهسؤصعد  كم هو بعٌد بعٌد..

 آفاقعندي كتاب ) نة..ملوّ  وأصابعهاسماء زرقتها منشرحة 

ذنك ؤستأ أنمن دون  ،آسفة اقرأ اقرأ.... هل تقربٌن الفن(

؛ هو كتابكِ  علٌك، ال ..األسطرتحت بعض  وضعت خطوطاً 

النور، فهم ٌكدحون  أبناء اتون،بمن فٌهم النحّ  ،)والفنانون جمٌعاً 

لون وهم ٌشكِّ  .النور دوماً ـ  خبلل النور بالنور، فً النور،

بالنحل  أشبهلتعٌد النور من جدٌد، فنور فبلسكوٌذ  أعمالهم

نور  أنالمعسول، فً حٌن  فً الظلّ  اؾ وهو ٌكتظّ الذهبً الشفّ 

نور  أمابالماء الدافق على المرمر.  بهأشروجٌر فان در واٌدن 

قرأت هذا . له(خه وٌشكِّ بٌكاسو فٌقبض على اللباب المظلم وٌضمِّ 

 أٌتها المقطع عشرات المرات حتى حفظته عن ظهر روح..

بٌن  ..آصرةوبٌن النور والحرٌق  .تباركتِ  ابنة النور الزنبقة،

 .قدر والمطر ٌتساقط. الحرابقودرب . النور والحرٌق تضاد

السلك المتوتر بٌن المنفى  ة على الورق..تتفتح سماء بهٌّ 

 أبداً تهاجر  إنها ة على النفً..الكراكً فعصٌّ  أما .والحرٌة

 رط الحٌاة النادر.، شبالحرٌة اإلحساسوتعود مثقلة بعبء 

تحت  حَ وحبها كان المنفى تفتّ  وبفقدان هذا الشرط ٌكون المنفى.

الجو حار، والضحكة  ، فةآس سماء ببل حرٌة فصارت المنفى..

القوس. وفً مسار مقوس كانت  ما برجك؟ حارة طازجة.

صاعدة نازلة والزنبقة تكركر وثوبها ٌنتفخ وسروالها  األرجوحة
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 عٌب.. انزلً انزلً، ..األرجوحةوقؾ أ بٌض..أبٌض أبٌض أ

عٌب عٌب،  ترقرق دمع ونزل خٌط مخاط بلل الشفتٌن.. بكت..

بٌض أاعدة نازلة وسروالها ص واألرجوحةوكانت تكركر 

الذي ال ٌدخل فً حسابه  حتى المجنون، وأؼار وأنابٌض، أ

على تقلبات الطبٌعة، وال ٌفهم فً استراتٌجٌات النفاق ٌؽار 

 كما هاجك. أمجنون هو أم أنا؟. بٌه وحاجاتهؤ، وٌفكر حتما بأخته

هذه قالت، وقالت  سبب لك مشكلة..أحد سوؾ  إلىحبك أوقالت 

عالمً،  إلىهراء سؤستدرجك  ..عالم ثانٍ  وأنتعالم  أنا تلك،

التً  أناالمهم  هل ترٌدنً؟ ال ٌهم.. هجره..أوعالمً كٌؾ 

. سؤحصل علٌه حتماً  شٌبا حصلت علٌه.. أردت إن وأنا أرٌدك

رنً.. تحرِّ  أنهكذا،  ،قررتْ  ال ترٌدنً، أنتوفً نهار ما قالت 

 وأنا تاز ولكن..مم وأنتكانت نزوة،  .؟ًر منّ ترٌد التحرّ  أال

 هو الؽرٌزة فً حركتها الفاضحة.. ..وهاجك حر   حر   اآلن

من  بالزمن.. إحساس أيلبقاء واالستمرار من دون لالشهوة 

 ّصةوشعرت بؽ دون تقدٌر الحتماالت الموت والفناء والخراب.

هذا عصر  الصؽٌرة.. األوثانوهم ٌكنسون البٌت وٌزٌلون بقاٌا 

ال  ال تظلمنً.. رت من ببلستك..الببلستك، والزنبقة صا

ال، جندل مهٌب، والزمن ٌنزلق  ..ال تبكِ  ال تشرب.. تتشاجر..

 قفا، ابتسما، نلتقط صورة بدرهم واحد.. باتجاه شٌخوخة قاسٌة..

قالت تعال نجلس على  والدمٌة فً ٌدها من ببلستك.. ا،بتقار

بسٌن، بطنا متل. اختفت الؽٌمة وضُ ة وخلفنا ؼٌمة تشبه ذبباً الدكّ 

وقال اخرجا من هنا،  األمرم المفوض وكانت ٌدي تدب، وتفهّ 

الصور على المنضدة العرٌضة فً النادي؟ مم  ألقىوالمصور 

هً  ألنها لماذا هذا الؽرام بالصور؟ ممن؟ من نفسً.. تخاؾ..
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 ..األلوانوقلت المؽزى فً الرابحة، قالت، بل فً  .التً ستبقى

استمرارٌة  سؤثبت أجلكِ من  ..اوأمه أبٌهاوجلست بٌن  األلوان،

 د شكل الحركة اللولبٌة..سؤجمِّ  التارٌخ فً جزء من اللحظة..

 ، ٌتوالنً الدوار، وفٌروز تتخطى الزمان..وأدورامة جنون الدوّ 

سمعنا صوت فٌروز نك تُ أما تفعله هو  أفضل صداحها عذاب..

كل صباح فٌروز، ورابحة الزنابق، والدنٌا فً  كل صباح..فً 

هذه هً  ستعٌدون تنظٌمكم هنا.. من سندس.. واألرض عربٌ

ال تفهم  أنت ال، هذه شقابق النعمان.. الزنابق قلت لعلً خلؾ..

هذه  هذه جمرة.. قالت هذا ورد الجوري .. فً النباتات..

ٌّة.. أال ترٌد كهرباء .. كانت تلبط.. بارعة مثل سمكة حّرة فت

كٌل ٌذهب فً  التحرر مّنً؟.. ما قصدِك؟.. حررتَك، ٌعنً

طرٌقه.. أنِت ماكرة.. أنت بلٌد.. ٌاه، مجنون.. شعرت بؽّصة 

فً الحلقوم وجاءت اللكمة تحت العٌن الٌمنى.. حرابق حرابق 

حرابق.. اختببوا فً المواضع الشقٌة، كدس عتاد ٌتفجر.. من 

الخطؤ تكدٌس العتاد فً العراء، والحرابق هناك.. أمامنا فً 

لدي، والطابرات تقصؾ.. ستموت.. ال الضفة الثانٌة، وتحت ج

أقدر أن أسٌطر على نفسً.. ما الحكاٌة؟ أنِت تخنقٌننً.. أرجوك 

ابَق.. ال تقولً إنِك تحبٌننً.. أنا أعبدَك.. أكسُر زجاج البرهة 

أللتقً بالذي من المحال اللقاء به، نفسً. وحسن تؤلق فً 

عّمً  كرنفال التكسٌر، وكان ٌجب أال ٌهرب من البٌت وامرأة

كادت تبكً وعّمً قال لن ٌدخل هذا البٌت ثانٌة. قلت هً 

الحرب وضحكت زنبقتً، لكن الرٌح السموم هّبت، نفضت 

شجرة التوت رداءها، وعارؾ أوشك أن ٌقع وُتدق عنقه، ؼٌر 

. حّدقت فٌه ٌا لك من  ًّ أن توّسبلتها أرجعته.. قال أتخافٌن عل
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؟ لِمَ ال؟ و ًّ الرٌح السموم كانت أرعن لعٌن.. أترى تخاؾ عل

تهب، والرمل الفابر ٌتبلطم، وكنَت باسبًل ٌا حسن، وعّمً بعد 

ثبلثة أٌام امتؤل وجهه بماء السماحة. قال لٌعد فداٌء له الصحون.. 

فداٌء له كل ما هو قابل للكسر. أنا قلت هذا منذ الٌوم األول.. 

صحٌح أن الؽضب أعمى، وكان الظبلم عظٌمًا.. ازحفوا، واهتّز 

حتً السرٌر.. ما لَك عٌن الحسود فٌه عود. وتقّلصت معدتً، ت

قذفْت بؽٌٍظ أثقالها ونزل الدمع. بكت خالتً، وجاء عّمً بسٌارة 

الجٌران.. كانت سٌارتهم قدٌمة.. ال أرٌد، مّرة أخرى ال أرٌد.. 

لسَت حّرًا فً أن ترٌد أو ال ترٌد.. ازحفوا سننقّض علٌهم.. فً 

سنعٌدها.. قمنا باسم هللا واألرجوحة لٌلة طعٌنة أخرجونا.. 

صاعدة نازلة والثوب المبلبكً ٌنفخه الهواء.. كل شًء أبٌض 

فً أفق بريء.. صحُت انزلً فنزلت الدموع  وانفلت خٌط 

مخاط ؼطى الشفتٌن الرقٌقتٌن، وأصابعها ملّونة، وأصابعً ال 

أكاد أراها، وانداحت فً الجوار رابحة البارود.. تجّمد العرق 

الهواء، والهواء نفخ الثوب، دخل عبر زٌقً منعشاً،  فً

وأحسسُت بالرذاذ.. الجو حار.. اندفع رشاش الماء.. السماء 

وتدلت عناقٌد الضٌاء  ،آسفة ..أناملهاخلل الزرقاء قصٌدة تنفست 

قلت ما معنى  والصدى ٌتتابع.. ي..ٌا لهذا العالم الذي ٌدوّ  ..

 والكبلم نحن، هو كبلم، قلتالحٌاة من ؼٌر زنابق؟ قال ماذا؟!! 

 كبلم.. واألشجاروالنور كبلم، والظلمة كبلم، والصخور 

الصمت كبلم  .؟لماذا هذا الصمت خابؾ؟ أنتوالزنابق؟. هل 

 ..مإجل، والخوؾ كبلم مكتوم، والقنابل ترسم حولنا دوابر سوداً 

رحمها  أمكلو كانت  ال.. خابؾ؟ ٌدك، عٌناك.. إننًمن قال لك 

 حربٍ  مدٌنة، ومن قاطع إلىلبلحقتك من مدٌنة  اآلن هللا عابشة
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 نها كانت معً البارحة..ؤك أتذكرها؟ أتتذكرٌنها قاطع.. إلى

لك الشاي،  عدّ ؤس بكت وبكٌت.. نً عنها..تثحدّ  ثٌنً عنها..حدّ 

 أذنًوعارؾ ٌقول الشاي خدعه حضارٌة، والطبٌب همس فً 

قلت  خطورة.استفحال مثل هذا المرض فٌه  ال تفعلها ثانٌة..

وقال عارؾ القرن العشرون ٌعانً من  ،وفٌه خزي وعار

 هو الداء.. ونبٌل قال، هو الدواء.. األولىكانت المرة  السفلس..

والدخان فوق البٌوت، وبعد  ؟هل ستؤتً ؼداً  ..كانت تلبط وتفحّ 

 ال.. قالت سؤجًء معك.. زٌنب وبكٌت.. رتُ سنوات طوٌلة تذكّ 

 ...السوق لما إلىمعً  أخذتهانت لو ك قالت.. أمً تعالً..

 بعٌدة.. ال تخافً.. طابرة معادٌة، والزنبقة ؼاض رواإها..

فً السماء و ..اآلنٌبة، وكان االنفجار هاببل ابتعدت روكانت ق

 أنب جكان ٌ ابنة عمك.. إنهاقالت  تشكلت شجرة دخان..

لم  ..ةولٌست سبع أٌامخمسة  إجازتً كذب..أ أن ..أتملص

 إنولكنك لم تقل  كل شًء بشكل ؼٌر صحٌح.. فهمتِ  قصد..أ

نسٌت  نسٌت.. سوء تفاهم.. ..أتٌتحٌن  أٌامخمسة  إجازتك

ال  ماذا؟ والزنبقة، ما معنى الحٌاة من ؼٌر زنبقة؟ ..مضطراً 

تحٌا من  أنما معنى  النور كبلم والنار كبلم.. هو كبلم.. شًء..

تلك  إالمد نتظر، والزنبقة نور، والنار ستهأ أنؼٌر انتظار؟ 

سؤبقى فً مهب الحلم والنور  إذن التً تبز فً الشراٌٌن..

 .(988ٔ ..أنتِ  أنتِ  وأنتِ والحرٌة والزنبقة 

السعه المهٌؤة الستقبال البقٌة  الفراغ.. إاللم ٌكن هناك  ثمّ    

. رؼما عنه. أوالبقٌة التً سكت عنها باختٌاره،  المفترضة..

صادمة، من الصعب صٌاؼتها،  أسبلة بؤشباحد متلبّ ، فراغ مبلبل
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كؤنها  أوتبقٌك فً الحٌرة، وال تنتظر منك جوابا.  أنكؤنها ترٌد 

 .إجابة أٌمالتحول دون الوقوع على  أساساقابمة 

زت ، وحواسً التً تركّ مراراً  األوراققراءة هذه  أعدت   

ط المرن الحتواء ظبلل الكلمات المناسبة والساقطة بذلك التسلّ 

 . األسبلةوظلت  التعب والتشتت.. بهاأصاوالبلمعقول 

  .كان ٌتحدث؟ عمّ    

  .هذه المراوؼة؟ مَ لِ    

 .؟أصبلً  األوراقلمن كتبت هذه    

  .حد ما؟أٌقرأها  أنهل كان ٌتوقع    

 كانت ترهقه؟. وأفكارخواطر  أعباءص من هل كتبها لٌتخلّ    

  .ا؟تحت تؤثٌر صدمة م ، أولتفسكر من ةفً ساع كتبها، أتراه   

ه، وٌضؽط علٌه، البوح دفعه واحدة عن كل ما ٌؽلّ  أرادنه أ أو   

  .؟األعماقوٌحرقه فً 

 ة لؽة هذه؟.أٌو   

  .لم تكن سارة؟ إنثم من هً الزنبقة    

 .؟األبدي هسارة حرٌق أكانت هً سارة وال شك..   
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الرٌح تهسهس بٌن سعؾ الخستاوي، والمطر ٌصدر وشٌشا    

 ،جزء ؼٌر واسع من السماء إالعبر النافذة ، وال ٌلوح متصبلً 

  .كالنصال ة بروقٌ ٌنقه بٌن الفنٌة والفمعتم وببل نجوم، تمزِّ 

كمال ، التً  أوراققد تبدو الحدود بٌن الحقٌقة والخٌال فً    

، مموهة. وقد ٌكون من الصعب العثور انتهٌنا من قراءتها تواً 

 تكون هناك على وشٌجة تصل تلك الجمل بعضها ببعض. وقد ال

تداعٌات كمال  تحكم وحدة تداعٌاته.. األصلوشٌجة رابطة فً 

. أحٌاناً واضحة  ..أحٌاناً . ومفككة أحٌاناالتً تظهر متماسكة 

  أُخر. أحاٌٌنومبهمة فً 

 األوراقعشرات  ؤلرات، وكمال مولكن ماذا عن المذكّ    

 وأخرىتوارٌخ دقٌقة،  إلى بخواطر وٌومٌات  وذكرٌات، مشٌراً 

، من تلكم التفاصٌل نتفاً  أوؼٌر دقٌقة، ساردا تفاصٌل حوادث، 

  ..من ؼموض ةتحٌطه ؼبلل ، فً كل مرة، جزءاً مبقٌاً 

ما ٌكون بدخول  أشبهرض بكر. والتوؼل فٌها فؤٌومٌاته أما    

، ترى فٌها نفسك، فً البدء فً منطقة مكشوفة، واسعةؼابة 

جمة أحٌطك ت ومن ثم، وعلى حٌن فجؤة، ضة للضٌاء.ومعرّ 

 فخاخ.ألة، ومملوءة بامعتمة، ملتفّ 

 إلىمضطرا  أجدنً األوراقهذا الركام من  أواجه وإذ   

من ٌومٌاته ما  اختار أن ة تتمثل باالنتقاء..ارتكاب ممارسة قسرٌّ 

 .أهمٌةحسبه ؼٌر ذي أطرح جانبا ما أن أ، وحسبه مهما وموحٌاً أ
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 ـ 4ـ 

 1892-ذارآ-3

والتوتر ما  فً الرادٌو، ةالساع لٌل تدقّ الواحدة بعد منتصؾ ال   

 فً المدن البعٌدة، وفً القرى، لم ٌنمن بعد.. واألمهات ٌزال..

وهناك خوؾ،  ،وهناك حب ،ٌقٌنا لم ٌنمن بعد، فهناك طٌؾ

 وهناك هاجس.

 1892-ماٌس 

للعدو،  األولى ةتلقٌنا االندفاع ..أوّجهاالمعارك ما تزال فً    

نجح العدو فً فتح  وحتى الصبح.. لنا من منتصؾ اللٌلتوقا

التعزٌزات التً وصلتنا  أنثؽرة على الٌمٌن والتؾ حولنا ؼٌر 

ساعة وبٌن  .مع الفجر كانت كافٌة لمساعدتنا فً فك الحصار

وأخرى كانت المعارك تحتدم حتى كان اللٌل حٌث شّن العدو 

وكانت المساحة التً  بكثافة بشرٌة مجنونة.هجمات متعاقبة 

ق طوٌل. وفً عبارة عن شرٌط ضٌّ  آناً ونستعٌدها  آناً ا ٌحتلونه

منطقة النشوة  إلىبانسحاب فوجنا  األوامرالصباح التالً جاءت 

 التنظٌم. إلعادة

والؽبار ٌخنق الظهٌرة، كان شٌوخ ، هناك فً نقطة السٌطرة   

 .وعن وحدات أسماءلون عن ؤٌس الجنود..ؤكمام لقون بعونساء ٌت
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 1892-ماٌس

كتلة نحاسٌة مستحوذة من  صدبة من رمال.. م صلبة،ؼٌو   

 ال رٌح.. ساكنة.. ألنهاخابفة  ساكنة وخابفة.. األفق، إلى األفق

من  أنفاسههذا مطر  ؟طرموماذا عن ال ..أبداً ن ال رٌح ؤك

 مفتوحة.آماد  الرمال حولً محرقة.. رمال..

 1892-حزٌران

 ضات..مصابد مخا رمل وملح ومخاضات.. ة..هشّ  األرض   

رجل وراءه رجل  رتل مفرد.. مكٌدة العتمة، ونحن نمشً..

 لٌلف .مرٌبؼواٌة حضن  واللٌل هابل وخطر.. ،وراءه رجل

ن ٌكمن لك، من هناك أهناك من ٌراقبك، و أنالحرب ٌشعرك 

 أيكما تنتظر  المفاجؤةتنتظر  أنت ما فً االنتظار.. مفاجؤةن أو

أخباراً من  كما تنتظر الدورٌة.. إجازتككما تنتظر  ..آخرشً 

أهلك.. كما تنتظر أحبلماً مإجلة أو موتاً مإجبلً.. قال لً عارؾ 

ذات ٌوم إن هذا العالم لٌس سوى أعداد من بشر ٌنتظرون.. وإذ 

ً أ ٌلعلع الرصاص ننبطح ؼٌر  أوحاجز ترابً  بؤينستتر  ..رضا

 طلق النار.نشجرة، ثم  أوحفرة  بؤٌة ترابً..

 كنت مصاباً  وأناهٌدٌن وثبلثة جرحى، ومع الفجر عدنا بش   

 .لع فً سٌريأظبرضوض فً ساقً الٌسرى، وكنت 

 1892حزٌران  19

للسعدٌة رابحتها، ولست أعنً رابحة القّداح فً لٌالٌها    

الدافبة.. لست أعنً رابحة ترابها بعدما ٌرتوي بؤول المطر.. 
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 ً  لست أعنً رابحة ؼنج صباٌاها الحذرات كالقّبرات.. وأٌضا

لست أعنً رابحة الفجر إذ ٌتنفس على مراٌا سواقٌها.. ما أعنٌه 

هو ذلك العطر المسكر وهو ٌتشكل من هذه وتلك وتلك وتلك، 

 ؼامضاً مبهجاً ٌنفذ حتى إلى األحبلم.

 1892-بآ -12

؟ قال: وأحوالهانطٌق الدنٌا  أكّنا؟ األحبلمماذا لو لم تكن هناك    

 أن. وكان علٌنا اآلخرهو  ؟ ضحكت وضحكوأهوالهالم ال تقول 

راجفة،  واألحبلماللٌل طوٌل طوٌل  ..اآلن متى؟ نكمل الحدٌث..

عناقٌد التنوٌر، والمدافع  األفقوفً  .أنثىة مثل لسان ندٌّ  اعقة،ز

 طبول بعٌدة فً ؼابة استوابٌة. كإٌقاعتهدر بدوي مكتوم 

 1892 -آب -22

دورق جذبتنً إلى وردتها.. صرُت مثل حزمة نور خلل    

ماء.. الماء المعتم، الضاج بالمخلوقات الجابعة، الدقٌقة.. وهكذا، 

 رأٌتنً أسقط كذوب الشمعة إلى قاعها العجاببً المدٌد.

تكّثؾ اللٌل فً عٌنٌها، وماج بشعرها عصؾ الرؼبة     

فانزلقُت الى مهوى الرقص الخالد.. الرقص/ الحّمى، ذلك الذي 

لصل، منذ األزل فً ظلمة لم ٌبتكره أحد.. إٌقاعه الذي ٌص

البشر راح ٌحملنً.. لم ٌكن رقصاً.. كان طٌراناً ٌدحض القانون 

ٌّاً، حّد اكتناه  الملّفق للجاذبٌة.. طٌراناً بعٌداً، عمٌقاً، بّرٌاً، نق

 الموت.
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 1892-تشرٌن الثانً -13

العصؾ  مفاجبة تربك الحواس حدث االنفجار.. ةبسرع   

ً لقانً أالخاطؾ حملنً فً الهواء و  أذنًطبلة  رجَّ  ..أرضا

 ةٌنً، ورابحسً والدخان ٌؽطّ أرفعت ر ..وطنٌناً  ؾ ثقبلً وخلّ 

سته ثانٌة تحسّ  ثر لجرح..أال  ست جسدي..تحسّ  اذة..البارود نفّ 

ة بشدّ  ققلبً راح ٌخف صب..أُ لم  أننًمن  ٌقٌناً  فازددتتؤكد أل

ً شقّ موضع  إلىقفزت  ودخل ذهنً الدابرة الخاوٌة البلمعقولة..

حد أ جلبة ارتفعت.. تنً..ؤخطأالشظاٌا  أن هناك عرفت تماماً و

قرب أنعم.. كانت القنبلة  صٌب فً ساقه على ما ٌبدو..أجنودنا 

 .؟ت، كٌؾ نجوأفكروطوال الٌوم بقٌت  منه.. ًَّ لإ

 1893-كانون الثانً  -19

بٌن سطورها شًء  ..ةعرسالة ؼٌرة متوقّ  ..امرأةرسالة من    

 ..والتبجحالوقاحة والمكابرة  ن، وشًء مباإلثم من االعتراؾ

وبهذه  ،ولماذا هذا البوح النزوة؟ أهً ؟..اآلنتساءلت، لماذا 

هذا البوح القاسً؟ لماذا  .؟من رشح الٌؤس أنهاالكٌفٌة التً تبدو 

 أطٌحالمؽرور العنٌد الذي  رأسهالً؟ ماذا تبؽً؟ ماذا فً  كتبتْ 

ال  المرأة إنل بعضهم، به، كما هو واضح فً رسالتها؟ ٌقو

  أبداً، ومهما طال الزمن، رجبلً التقته وأعجبها فً ٌوم ما.تنسى 

 1893-شباط  -7

جارٌة. وعبر  نهرٍ أ إلى وأحالهاطوفان المطر ؼمر الودٌان    

كؤنها فً توق  ةالسفوح كانت المٌاه تنحدر بٌن الصخور متسارع
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السٌوؾ  ةوكانت الؽٌوم تتقاتل بضراوة فتهز قعقع للوصال.

بٌن الحٌن  ا نطلُّ كنّ  انكمشنا فً المبلجا. اللٌل.. أركانالسماوٌة 

 والحٌن من المدخل لنراقب بؤس شتاء الشمال، وما فعل؟

قلت ربما نفذ الماء  صؽٌرة مبللة فً السقؾ.. ةلمحت بقع   

ن ألو ، عندبذ ستكون الكارثة، ولكن رفاقً استبعدوا ذلك.إلٌها

ن إقطرتٌن سقطتا منها ف ة أون قطرتكبر. وال أخذت البقعة

 الفضاء المنتشً بجنون المطر. إلىلت بخروجً مخاوفً عجّ 

استسلمت  رشقت حبات ثقٌلة وجهً.. األولىومن اللحظة 

 األرضعلى  تانحنٌ الساقطة.. المٌاهلهجمة  بالرؼم مّنً

فٌها النتزع ما استطٌع انتزاعها من كتل  بؤصابعًوؼصت 

على السقؾ، ومن ثم استعنت  أللقٌهار الطٌن، من بٌن الصخو

الخاطفة  األضواءتحت  أجاهد وأنات دقابق طوٌلة مرّ  بمجرفة..

 رتجؾ..ألهث وأا انتهٌت ودخلت الملجؤ كنت مّ لللبروق، و

قون وهم ٌعلِّ  اً ووقفت بٌنهم عارٌ ةخلعت مبلبسً المنقوع

.. قلت لهم وأنا أرتجؾ وأضحك: ٌا لكم من أنانٌٌن ضاحكٌن

 أوؼاد.

 1893- نٌسان -1

 والصداع. والخمول والؽبار السؤم تنضح النهار مسامات   

ًَّ  قلقون اآلن أهلً.. برأسً ٌمسك  كٌفٌة فً أفكر.. بالتؤكٌد عل

 لهجوم نذٌر ٌلوح ال.. سبلمتً على وطمؤنتهم بهم االتصال

 .الحرب فً أمان ال أنه من الرؼم على، جدٌد
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 1893-نٌسان -4

فً الواحدة والربع هاجت  مت واجبً اللٌلً..فً الواحدة استل   

طبلقات الحمر الراكضة، ومشاعل إلفق باألع االمدفعٌة، وترصّ 

الفصٌل وقال، استعدوا  آمرفً الواحدة والنصؾ قدم  التنوٌر..

وفً مكان ما، فً  كنا. رفاقً. فً الثانٌة تحرّ  فؤٌقظتللحركة، 

 ،الرذاذ ٌهمًة. وكان وحفرنا مواضع شقٌّ  مؤوىالعمق اتخذنا 

 إلىالحركة  باستبناؾ األوامروعندما انتهٌنا من الحفر جاءت 

رض خبلء تنبشها أنزلنا من العجبلت وانتشرنا فً  ..األمام

ه العدو، وعلٌنا احتلّ  األولجزءا من الساتر  أنخبرونا أ القنابل..

 إلىوثبنا، وخطوط النهار تتوضح. ومن موضع  تطهٌره..

عاجلته  أننًٌرشقنً لوال  أندهم حأكاد  موضع قاتلنا..

ّ  خرّ  ..بإطبلقة  أن.. لبثت ذاهبل بعض الوقت قبل ٌنزؾ هلعا

، أُصٌبهشخص  أولكان هذا . هنً عرٌؾ الفصٌل ، ما بك؟ٌنبِّ 

رنا المواضع طهّ أخلته طبابة المٌدان..  ، فً الحرب..أراه وأنا

فً  ا،ت وحدة مؽاوٌر، بدال منّ ، وعند العصر حلّ بعد اشتباك دامٍ 

. حٌن وصلنا كان مكاننا القدٌم. إلىرة، فانسحبنا المواضع المحرّ 

 اللٌل.. بكٌت وعانٌت من كوابٌس.

 أبداً لن نعرؾ كم قتلنا منهم، وكم قتلوا مّنا.   

  1893-نٌسان  -27

 كاملة رواٌة ت علىزجهأ وأنابقً رفاقً ٌلعبون الدومٌنو،    

دورة البحث عن  هٌسه(.. ن)سد هارتا، لهرما بجلسة واحدة

 .بداً أت فلالٌقٌن الذي ٌ جل الٌقٌن..أخوض التجربة من  الحقٌقة..
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 1893-ماٌس  -8

 ..األخرىعلى  إحداهماتان قصٌرتان وؼلٌظتان التفت حٌّ    

على مبعدة،  ،اجتمعنا القصوى للنشوة.. كانتا فً الحالة

 أحدكملٌنزع "قال ضاري، وهو بدوي خشن ومرح،  نراقبهما؟

خرزة صؽٌرة، ومن  األنثىستلفظ ، ه علٌهماٌداخلً وٌلقلباسه ال

 ."فراشه إلى امرأة أٌةٌحصل علٌها ٌستطٌع استدراج 

  ؟".، لباسك وتلقٌه علٌهماأنتولماذا ال تنزع، " :قال جابر   

 ".النساء إلىلست بحاجة  : "أناضاري ردّ    

ستسمعان ، ال تضحكوا" :قهقهنا بصخب، فقال رٌاض   

 ."وتبتعدان

  ".الذكً أٌهاة ال تسمع الحٌّ " :قال ضاري   

وفجؤة انطلقت رصاصات من بندقٌتٌن قتلت  ..أٌضاً وضحكنا    

عقب ذلك لؽط أونامق. و بشٌركانا  تٌن، فً الحال.. التفتنا..الحٌّ 

الفصٌل( لٌرى ماذا ٌحدث، وعندما  آمرشدٌد.. جاء الضابط )

ً  باألمرعلم  عن  م ٌكن راضٌاً ضاري ل أنفعلتما. ؼٌر  قال حسنا

 بشٌر:قال ". لم تإذها لن تإذٌك إنة الحٌّ " :قال تٌن.قتل الحٌّ 

ة. وانفض جمعنا مشادّ  إلىوكادت هذه المماحكة تتحول  ".هراء"

 حٌن راحت قنابر الهاون تنفلق، وهً تقترب من مواضعنا.
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 1893-آب-12

ها نحن نصعد، والنجوم رعشات   اللٌل مرتقى مضلل..   

س واالنتباه والبنادق، جٌن بالتوجّ ها نحن نصعد مدجّ  السماء..

 ٌصرّ  ..أقصاها إلى أقصاهاج ٌقطع السماء من ونثار هابل متعرِّ 

 إسماعٌل إنقاذجل أفدٌة الرحمن من  نه درب الكبش،إ) :ًعمّ 

طبلقات المنتظرة فً الشواجٌر. إلالنبً(.. اللٌل وحدقاتنا وا

شع الظبلم. والحالة وٌنق الظبلم.. بؤمانوٌصٌح طابر متدثر 

 مبلجبنا منهكٌن، والنعاس فً عٌوننا. إلىاعتٌادٌة، فنعود 

 1893-ٌلولأ15

 استدراجاً  ..شططاً ة كان مروري بركتها الهابجة، السخٌّ  إلى   

، طاً وجدتنً متورِّ  ..جدوى والصقٌعالبلب واإلحساسالخواء  إلى

 ..ٌت وجهً  بعٌنٌهاأر خٌرة..أعارمة  ةواستنفدت ذاتً بلسع

كان  ..األثٌرقناعه المخادع  أزاله لعلّ  أو ع..وجهً الذي تقنّ 

 وجهً، فً اللحظة تلك، من ممتلكاتها.

. أشٌابً آخراستؽفلتنً لتسلبنً  أنهالفٌتها تضحك كما لو أو   

 أو، اإلنسانما حصل بٌنً وبٌنها له صلة بعالم  أن أظنوال 

لم  ..للروح ، وجارحاً معتماً  ،أدنىكان فعبل  بعالم الحٌوان..

بها وهً ترمقنً بانتصار فذ،  أحسستبالمهانة قط مثلما  أحس

كانت جذلة، سكرى، فً ذروة  ابتهاجها.. ألشاركهاوتدعونً 

 ً وحت مبلمحً أكالقرع الٌابس، وربما  صلفها، وكنت فارؼا

 دت ٌدها لتمررها على وجهً..على وشك البكاء،  فمّ  بؤننً

 تواسٌنً.
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 فضربتها.، بكًأ أوضربها أ أن ٌن..بٌن حماقت راً كنت مخٌّ 

 1893-أٌلول-16

لماذا نعود  شعر بالقرؾ، وبالضٌق..أبعد تلك الساعات هناك    

 أي ..رنا، نادمٌن، تركه مراراً ونرتكب الشًء ذاته الذي قرّ 

 .؟ط لتلك الرؼبةتسلّ 

 .أخونكِ  إننً الزنبقة.. أٌتهاه آ   

 1894-شباط  -5

الخلفٌة  حةالوهج فً السا أبصرتق من نافذة ؼرفتً فً الفند   

من ضوء  دفقٌ  أو، المرأةاق ظل برّ  أو، امرأةنه أكما لو 

ة أامر كالرٌح.. المنطلقعر الشَ  عر..الشَ  ..أنثىمسكوب فً هٌبة 

والصدر المرتفع لم  القوام شاهق، فً وضع نصؾ التفاتة..

. والحلمة .شجاع نهدٌ  ؼاضب.. نهدٌ  واحد.. ٌظهر منه سوى نهدٌ 

حلمة تلصؾ وسط الساحة  . صؽٌرة وصارخة...رومةمب

فً  ةوبازؼ كالشرخ متحدٌة ورشٌقة.. امرأة الخالٌة، المظلمة..

  .الساحة التً ٌلهث فٌها الظبلم

النور، وبقً  أطفؤتسرٌري، واستلقٌت علٌه بعدما  إلىعدت    

، أخرىرض أجفونً فرأٌتنً فً  أؼلقت ٌناكدنً.. األرق

 ، والمطر ٌنهمر.ملّونةة حت مظلّ ت وهً معً.. مؽرٌة..
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 1894- شباط -17

اخترقت جبٌنه واستقرت  لعٌنة شظٌة استشهد موفق.. أمس   

مضت به سٌارة االسعاؾ. ثم  أنبعد  جلست ذاهبلً  داخل رأسه..

مفترق  نه المفترق  القاسً  الؽامض..إ لم..ؤبكٌت ب ..بكٌت

من دون ة ؽترحلوا ب عنا عنده..كم من الوجوه ودّ  المجاهل..

 ، حتى..ٌدٍ  من دون تلوٌحةِ  ..أخٌرةكلمة 

 1894-نٌسان 

، ناظريّ  أمامل ثم تتشكّ  تنحلّ  ..وألوانهاطها وتبلحقنً خط   

ًّ  أؼمضتن إو ذات حضور  ةً لة ساطععٌن المخٌّ  أمامتنبثق  عٌن

  .قاومال ٌُ 

 أسبوعمنذ  الدورٌة.. إجازتًبالجبهة بعد  التحقتُ  أسبوعمنذ   

نها إ شراقات..إلتلكم ا والخطوط.. األلوانتلكم  تؤثٌرتحت  وأنا

من الحدود الفٌزٌقٌة للزمان  تسرقنً نفرد بنفسً..أحٌنما  تؤتٌنً

 والمكان، وتلقٌنً وراءهما. 

ًَّ فً  هناك ، نظرتْ      إنوكؤنها تحبس سإاال استفزازٌا ) عٌن

    .فهم؟(أكنت 

لعل  ، فتحت رواٌة )خرٌؾ البطرٌرك( لماركٌزعصراً    

لم  ولكن ببل جدوى.. واأللوانالقراءة تزٌح عنً رإٌا الخطوط 

ٌّة ستطع االستمرار مع الجملأ   .لماركٌز النار
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   1894-ماٌس 

من عناء  لو ٌسترٌح وجهكِ  والقنابل تنفلق، وتمنٌتُ  تذكرتكِ    

ًّ حرّ   .، وٌطلق صحو وداعتهٌته كفاختة بٌن كف

 1894-ماٌس 

ت، وشعرت بخجل بفاضطر .فً عٌنٌك اصفرار قالت:   

 أشٌابًوكشفت عن  أعماقًت ، وكؤنها عرّ فً المعدةوانقباض 

  .ٌة، وما ارتكبت من خطاٌاالسرّ 

حتى رجعت  األعمىثبلث ساعات من االنقٌاد لنداء الجسد    

 بوخز فً الروح. 

رمقتها  تدٌننً.. أنهافؤحسست ". فً عٌنٌك اصفرار"قالت:    

 .نبسأبحزن ولم 

 أننطقها فً حضورها من المحتمل أمة واحدة كل إن   

 .كاءببال أجهشربما تجعلنً  أوتفضحنً، 

 1894-اٌلول-19

 ..إلٌهاث على التحدّ  أوشكت كبلم..للبحثت طوٌبل عن مدخل    

 ٌؾ؟كو عمَّ 

 أذان عتنتهً الٌوم، وؼدا م إجازتً ، وحزٌنا..كنت حابراً    

ٌدان القتال. م إلىه توجّ أو وأسراريحقٌبتً  سؤحملالفجر 
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ٌومٌن سٌنسدل الستار الشفٌؾ الذي ٌتٌح  أوبعد ٌوم  وهناك..

 .وتوق ىً الوراء بؤس إلىالنظر 

 1894- تشرٌن الثانًـ  22

على  رداً  ةالطعام الخزفٌ صحون الٌوم عدداً منم حطّ حسن     

خ كانت تشً بدمار بفً المط اآلثار خة..المدوِّ  أشرطته إتبلؾ

 ، وساد البٌت توتر..امرأة عّمًكتؤبت ً، واؼضب عمّ  حقٌقً..

ٌفعل حسن ما فعل من  أنكان ٌجب  إذ، نت وحدي منشرحاً كو

 .هً ضحكت أنجل أومن  الحرب.. إنها: أقول أنجل أ

 1895 - كانون الثانً -8

كان االشتباك  ستشهدوا فً اللٌلة الفابتة..خمسة من جنودنا اُ    

جنود  ٌناهم بعدما فرّ أخلخمسة جنود  الحرام.. األرضفً  عنٌفاً 

، ربما، عشرة أفراد من أكثر ٌسحبوا قتبلهم.. أنالعدو من ؼٌر 

 ركوا للجوارح .تُ 

بمبلبسهم  عناهم..ودّ المجهضة مانٌهم أخمسة جنود مع    

رة بالطٌن والدم وذرات الشظاٌا والرصاص ة المعفّ الكاكٌّ 

  .عناهمودّ 

 1895- آذار

ن وقع مرورك حنٌنا ٌؽور كا جبل القلب.. قتِ على مهل تسلّ    

كٌؾ ، عام ألؾت من ٌا لهذا الركام المٌّ  شراٌٌن الثلج.. إلى

 .استفاق؟
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 1895-نٌسان -2

لم تكن تلك الطبقة  صخرٌة.. رٍض أٌومان ونحن نحفر فً     

نا ؤلم وأخٌراً  ..األنفسبشق  إالالصلبة تستجٌب لمعاولنا 

نتقال من اال إن .حكمنا سقوؾ مبلجبنا.أ، وبالرمال األكٌاس

، ومثٌراً دابماً  خر، فً الجبهة، ٌكون صعباً آ إلىقاطع 

 األكٌاسمبلجبنا القدٌمة لنحمل معنا  أوالم نهدِّ  ..لؤلعصاب

. ثم بعد ساعات طوٌلة من الرحلة نبدأ واألخشابوالصفابح 

األوسط.. قٌل تبلل القاطع  بٌن اآلننحن  ببناء مبلجا جدٌدة..

  ن إلى الجنوب.لنا: أٌام أو أسابٌع وتعودو

 1895-حزٌران 

الشمس ؼٌر  :اعترض عارؾ الشمس...كواضحة  إنها :قلت   

سٌزوغ إلٌها، انظر  حقٌقٌة، ولكنها ؼٌر واضحة.. إنها واضحة.

 ال معقولة تهاجم عٌنٌك.. أشعةمن  طوفاناً  إالبصرك، ولن ترى 

ولكنها ؼٌر  ،ثرةإة فً ذاتها ومالحقٌقة موجودة وقوٌّ  إنها

  .واضحة

 ..إالّ مجرد عقل لٌس  أخاله أحٌانا عارؾ عقل بارد، وحاد..   

 أو أبهةببل  ،لواناً أو بعاداً أو كتبلً  رة ٌنعكس فٌها الكونمقعّ  مرآة

 جمال.

 ..بٌنً وبٌنك مسافة قرنٌن إن :صرخ بوجه نبٌل ذات مرة   

 إالفزعل نبٌل، ولم ٌتصالحا  ،كانا ٌخوضان فً مناقشة عنٌدة

 .صباح ٌوم العٌد
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 1895 – األولكانون  12

 أوالمنتشٌة،  أشجارها ..ةفً بداٌة اللٌل بردان المعقل محطة   

 ة. أنٌنهامن لذّ  أوبة فً المطر تبن من وجع، ربما المعذّ 

الممطوط، الرفٌع ٌثٌر بكترٌا النعاس، والقطار لن ٌنطلق قبل 

رؼبة  ال ب صفحاتها..قلِّ أ رة..شتري مجلة مصوّ أ ..أخرى ساعة

 .القراءة لً فً

منذ ثمانٌة وعشرٌن ٌوما  ..أنٌقة امرأةمن الصالة  زاوٌةوفً    

تملٌتها بشًء من االندهاش، وهً واقفة تتحدث  ..امرأة أرلم 

  .ثم تشاؼلت بتصفح المجلة للمرة الثانٌة رجل.. إلى

 .فً البٌت سؤكون، ، ضحىً  الراحة تؽمرنً، وؼداً    

 1895-كانون االول - 14

تٌة من آرسالة  -ساعً البرٌد العتٌد  -العم شاكر ناولنً     

 .مكان بعٌد، وهو ٌبتسم

تعٌدي رمٌم  أن منسً؟ كٌؾ لكِ  أمللماذا تنبشٌن ضرٌح    

 الحٌاة؟ إلىها طبقات الضباب، تكلمات قدٌمة، ؼطّ 

 األشهرولماذا بعد هذه  ؟وأخرى آونةبٌن  بً ركما الذي ٌذكِّ    

 الطوٌلة كلها؟ ماذا ترومٌن؟
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 1895-األولكانون  -16

ة تدخل فً مشادّ  مجنون.. "أنت قال نبٌل فً المستشفى:   

  ".جل امرأة من هذا النوعأمن  باألٌدي

 ".؟صبلً أعاقل  إننًومن قال لك "قلت:    

 .فً وجهً كله نفً..أفً شفتً و باأللموضحكت، فشعرت    

قلت له بصوت متكسر:  ا دخلت البٌت، استٌقظ محمد..لمّ و

 .ن"ٌفط أحداً ام، وال تدع لً الحمّ  اهٌ جاءً ر"

 ؟".ما الذي جرى"سؤلنً:    

 ".هل تشاجرت؟"ح فً السإال: لّ أو   

  .الشتابم أطلقخذت ؤف   

 ".قل لً ما الذي حصل؟"فقال:    

 ".تشاجرت؟ أننًمن ٌرانً ماذا ٌقول ؼٌر " اً:مفقلت متبرِّ    

  ".؟مَ مع من، ولِ " قال:   

 ."لما انتهٌت حتى الصباح إلٌكثت لو تحدّ "قلت:    

حتى  باألسبلةً حاصرنً عمّ  ..وكان الٌوم التالً عصٌباً    

  األبد.لى إو خرج من البٌت..أعترؾ له بكل شًء وأكدت 
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الزرقة الكامدة تحت العٌن  أنص الورم فً شفتً، ؼٌر تقلّ    

 ت هً هً.الٌسرى ظلّ 

 .ثانٌة إلٌها أعودلن  قلت لنبٌل:   

 .: سنرىقال   

 1896-كانون الثانً 

. وحتى لو كانت رابعةالحب حماقة.. ولكنها "ٌقول عارؾ:    

 ".ٌة حالأفستبقى حماقة على  ةرابع

 "أتدري أن قدراً من الحماقة مطلوب لكً نستمر".وٌقول :    

 .حٌاناً أوضروري ..وشنٌع  عارؾ مربك ومثٌر   

 1896-اذار-15

 والمطر.. ،ع، والرصاصتتقاتل البروق وومٌض المداف   

 وتحلّ  األحبلمتنزاح فٌها  أخرىلٌلة  ..ز ؼٌظاً ٌّ متت أخرىلٌلة    

القلق عند الحافات ؼٌر األمٌنة.. فً قلب  منها هوام بدالً 

الكرنفال حٌث الحدود بٌن الحٌاة والموت ممّوهة. وتؽتصب 

للروح، والدنٌا  الزعٌق البلمسموعالقنابل عفاؾ الظبلم.. 

 صراخ، وكل شًء ٌصرخ، على طرٌقته.مشؽولة بال
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  1896 -نٌسان -2

بٌن الصخور تسّرب االخضرار، ونمت الشقابق، وأزاهٌر    

بؤشكال وألوان شتى، وانبجست نباتات الفطر بقبعاتها البٌض. 

ومع مجرى النهر انحدر الرٌحان، وأشجار القوغ الضخمة، 

نشوة ولذة، وثمة المٌنا تسلقت األشجار والتفّت حول أؼصانها ب

 وقد ازدحمت بثمارها السود الصؽٌرة كالخرز.

ربٌع منشرح، على صدره حفٌر دكناء من أثر القنابل/ قنابلهم.    

 ربٌع حً، بالرؼم من القنابل.

 1896 -تموز

ٌّة.. فحٌح وجٌع ألفعى     أعولّت الرٌح فً الممّرات الشجر

ٌّة جرٌحة ٌقول عنه عارؾ إنه نحٌب الزمن.  خراف

.. كنُت مشّوش أسن    ًّ دت ظهري لجذع النخلة وأؼلقت عٌن

التفكٌر.. محمد ونبٌل وعلً فً الجبهة، وعارؾ فً كلٌته 

ببؽداد، وسارة فً عزلتها الملّونة، وعّمً فً المطحنة، وخالتً 

 مشؽولة.

 وشعرُت، كم، أنا وحٌد.. وحٌد.   

 وفجؤة زمجرت طابرة، وألقت قنابلها.   

الدخان.. كان ٌتصاعد من الطرؾ  خرجُت راكضاً.. رأٌت   

اآلخر للبلدة.. أسرعت إلى هناك.. أقبلت سٌارة إسعاؾ.. قالوا 

ًّ أبٌه هادباً.  إن طفبلً واحداً فقط قد أصٌب.. وجدته على ذراع
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كان وحده هادباً فً لّجة الضجٌج والصراخ.. ودمه ٌتدفق    

ًَّ مرأ جاً... تملّكنً حزن قاتم.. حزن لم ٌبعثه ف ى عشرات متوهِّ

 اإلصابات فً مٌدان القتال.

 كان طفبلً طاعناً فً الطفولة.   

 1896 -أٌلول

عنوًة تمتطً الشظاٌا الرٌح لتسكَن جسداً أو لحاء شجرة    

 وتموت. أهً الرٌح تعوي أم الشظاٌا؟.

 1897 -شباط 

تتبارى البروق فوق أراجٌح اللٌل.. تتهشم كالقوارٌر وتقذؾ    

نحن نسٌر متباعدٌن خلؾ عرٌؾ الفصٌل.. رشقاتها الهابلة. و

أحذٌتنا الثقٌلة تخوض فً البرك بصعوبة. وبنادقنا تجوس 

الظبلم.. نسٌر، واألصابع على ألسنة النار، والمطر كثٌؾ.. 

المطر احتراق سماوي.. احتراق فً الرإٌا، وما انتهٌنا إال 

والصباح ٌتحشرج تحت قبضة الؽٌوم.. جلسنا مبللٌن فً 

 المبلجا..

 بخار الشاي ٌتصاعد.. الوعُد بالدؾء واالنتعاش.   

 1897 -آذار -5

قنبلة تنفجر.. ٌضطرب نسق الطٌور الجمٌل فً السماء    

البعٌدة.. قنبلة فً البرٌة تنفجر.. تزعق نورسة.. أنبطح وأدفن 

 وجهً فً كّم القمصلة المترب.
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فً زعٌق النورسة رعب كالح.. والشظاٌا تذبح عروق    

. وقنبلة أخرى تعلن عن نفسها على مسمع من الطٌور.. الهواء

طٌور األوز التً ابتعدت اآلن بفوضى.. إنها جمٌلة أٌضاً فً 

 فوضاها.

 1897ـ آذارـ  19

ً ٌلطم جدار الشاطا العالً، المتآكل،     اندفع التٌار عنٌفا

وٌرشقنا بقطرات كبٌرة من رذاذه.. والؽٌوم الخفٌضة تنبا عن 

طر ؼزٌر قد ٌتساقط لساعات. ونبٌل للمرة جولة أخرى من م

المابة ٌلومنً ألننً اخترت مثل هذا الوقت اللعٌن لصٌد 

السمك.. قال: "األسماك تلوذ فً مثل هذا الجو بالقٌعان والزواٌا 

الهادبة". وصرخ، وجسمه منكمش فً معطفه الجلدي: "ال أفهم 

ل بؽل ٌا لماذا ال ترٌد العودة؟. أنت عنٌد مثل حمار". قلت: "مث

بؽل.. إذا كنت ترؼب بالفرار لن أمنعك".. "أتعرؾ؟". قال لً: 

ٌّة الفّذة فٌك".  "إنك مجنون، لكن ال أحد لؤلسؾ اكتشؾ هذه المز

"سؤثبت لك نظرٌتك اآلن". واحتوٌته، كؤننً أحاول إلقاءه فً 

المجرى العكر السرٌع، من فوق الربوة التً تآكل جدارها بفعل 

وهو ٌقاومنً: "ٌا هللا.. ستنهار األرض تحتنا قوة المٌاه.. صاح 

وٌجرفنا الفٌضان". وألفانً أضحك بعصبٌة، ولم ٌضحك، 

وجّرنً بعٌداً عن الشاطا حٌث الضحك تركنً واهن القوى، 

ًّ وقال:  ٌسهل التبلعب بً واقتٌادي.. وقؾ، وحّدق فً عٌن

"كمال، علٌك أن تصارحنً.. أنت تواجه مشكلة، ألٌس كذلك؟". 

قل له؛ نعم، أنا واقع فً حٍب ٌابٍس مستحٌل.. قلت له: "أنت لم أ

على حق.. هذه الساعة لٌست مبلبمة للصٌد، لنرجع".. حملنا 
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عّدة الصٌد والرٌح تإرجحنا.. وقبل أن نفترق فً الزقاق وٌدخل 

كٌل مّنا إلى بٌته، قال؛ ال أدري لماذا أجاري حماراً مثلك". قلت 

لً".. هّز سبابته أمام وجهً وكؤنه ضاحكاً: "هذا ألنك حماٌر مث

 ٌإكد ما قلت، فضحكنا معاً.. 

هطل المطر ثقٌبلً، ؼزٌراً وأنا أدخل البٌت وأرى سارة تلملم    

 آخر قطع المبلبس المنشورة على حبل الؽسٌل، فً الباحة.

 1897 -ماٌس

دك من األقنعة.. وحده الموت ؼٌر مإهل     وحده الموت ٌجرِّ

ٌّم ا خدعة.. إنه وحده األمٌر، على الرؼم من أن للتواري وراء أ

 الحٌاة حلوة.. حلوة.. حلوة.

 1897 -ماٌس -21

لم تؤِت نحوي.. لم أذهب إلٌها، ؼٌر أننا ألفٌنا أنفسنا هكذا،    

، وحللُت فٌها. ولم نعُد واحداً.. كان كل منا ٌصٌر  ًّ وقد حلّت ف

زماناً معلّقاً  اآلخر، وٌبقى ذاته.. كان الؽمُر ضوءاً.. كان العالم

بٌن مكانٌن، ومكاناً ٌإازره زمنً وزمن عٌنٌها.. كّنا معاً العالَم 

د نبله بإقصاء الخطاٌا.  ٌجسِّ

 قالت: "حبٌبً".   

 قلت: "حبٌبتً.   

روحها تلهث، وروحً سلّة امتنان، وكل لحظة تمر تسمو    

 وتشرق، وأسمو وأشرق، حتى إذا انتهٌنا. قالت:
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 "ال تبتعد".   

 قلت: "وَمن قال إننً أرٌد االبتعاد؟".   

وكانت عشر أصابع تصنع عّشاً لحمامات سوؾ تقبل، وعشٌر    

 اُخر حرًة، تبتكُر تلوٌحًة.. إٌماءة حنان، وموسٌقا.

 1897 -حزٌران

 ما أصعب التحّصن ضد األوهام، ولم تكن وصال إال وهماً.   

ع من الحقابق وهمٌ آخر، وتارٌخ المرء هو هذا التشكٌل المروّ    

واألوهام. واألوهام تعلِّمنا مثلما تفعل الحقابق إلى أن ٌؽدو الوهم 

 نفسه حقٌقة حٌن ٌسفر عن وجهه.

ٌّة    عرفُت وصال مصادفة، ودعتنً إلى عزلتها.. وجدتها شه

ودافبة ومتفتحة ورقٌقة ومتفهِّمة وشفافة وكرٌمة وصرٌحة.. ببل 

 ُعقد أو مطّبات فً الروح.

لى عرٌها، وأخذتها إلى عرًٌ.. وصرخنا من بهجٍة أخذتنً إ   

 ورضا، وافترقنا على موعد بلقاء آخر بعد شهر.

 بعد شهر كانت وصال رمادٌة، وباردة، وكّذابة، ومراوؼة.   

 للحظة أحسست أننً أدفع ثانًٌة ثمن تضلٌلً لنفسً.   
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 1897 -آب  -3

مس الزاعقة هذه األمداء المابٌة ٌؽمرها الضوء الناري.. الش   

م الهواء وتكفِّن الجهات.. ٌصعد طٌر ؼرٌب صارخاً..  التً تسمِّ

 ٌسٌل فوق أعناق البردي وتتبدد فً هبلم ما بعد الظهٌرة.

 قال الضابط : "لنترك زوارقنا هنا".   

ونزلنا، نخوض فً ممرات مرٌبة بٌن نباتات وحشٌة نافرة..    

حذار من مهاوي  حذار من أفاعً الماء.. حذار من المباؼتة..

 الطٌن.

المساء ٌهبط.. ٌترقرق بظلِّه الشاسع األسمر، وتتوّضح فً    

ٌتزامن لؽطهم نتوزع مستترٌن  وإذالماء. السكون وشوشة 

نكمل القوس حولهم  أنللرمً. وبعد  ومتؤهبٌنبالعرابش المعتمة 

نسمعهم ٌصرخون ، ووالنار تبز فوق صفحة الماء . نفتح النار

ثبلثة ٌرٌدون االستسبلم  إالال ٌبقى منهم  ساعةوبعد نصؾ 

  .صابحٌن

استطبلع متقدمة فً قلب الهور ..تركنا  قتبلهم  حظٌرةكانوا 

. ومع حلول الفجر وصلنا مواضعنا أسرىوجبنا بالثبلثة الباقٌن 

 .على حافة الهور

 أهمُّ ا ما نزال فً العراء عندما بدأ قصفهم المجنون. وكنت كنّ    

شظٌة السعه فً الكتؾ فانبثق الدم  أصابتنًباالنبطاح حٌن 

تتساقط قطراته فوق الماء  أنج مبلبسً قبل ٌضرِّ  كثٌفاً  حاراً 

 والعشب والطٌن.
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 ـ 5ـ 

ٌبلبلنً هذا الفٌُض من الخفاٌا.. هذه المستترات التً تكسر    

شرنقتها لتخرج إلى النور.. إلى العراء. وها أنا ذا أشعر بؤن 

ما مضٌت خطوة أخرى باتجاهه، كما لو أنه كماالً ٌنؤى عّنً كلّ 

ٌلعب معً لعبة )الخّتٌلة(. أو ربما ٌرمً إلى إقناعً بؤن هذه 

اللعبة لٌست سهلة على اإلطبلق، وأن لها سبلها الملتوٌة 

وقواعدها الماكرة. وأننً من الممكن أن أضل وأتوه بٌن الجزر 

ن الصؽٌرة الكثٌرة، وهً تتكشؾ لً واحدة واحدة، والخلجا

 الخطرة التً تكّونها.

أّنى لً أن أمسك بالمشهد بكلٌّته؟. أن أرسم األرخبٌل، وأن    

أستوعب جؽرافٌة األوقٌانوس؟. أقصد، أن أنجز الرواٌة )رواٌة 

 كمال(.

ٌحترق الحبر على الورق. ٌفصُح عن شعاع ٌنبّث من بإرة    

ٌّة ال ٌمكن التحدٌق فٌها.. بإرة عمٌاء ُتطلق سراح مبلٌٌ ن عص

ٌّة المربكة. وال ٌهّمها فً أي فضاء ستتبلشى..  من الخطوط الفت

تلك هً رواٌة كمال، وهً تتفلّت فً ألؾ اتجاه، وتمعُن فً 

التشّعب والؽموض، لٌتشّربها أخٌراً أفق رجراج لعوب، 

 ومحرِّض، ٌسعى إلى اإلؼواء.

ٌُقلقنً، ٌتركنً مرتاباً      المضً حتى آخر الشوط )آخر كلمة( 

اً. والكّؾ عن المضً ُمحال، ٌشبه اإلقدام على االنتحار. وحابر

الورطة التً تختارها بمحض الحرٌة، وتبقى تكابد بالضد  إنها
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من مكابدها حتى لو أُتٌحت لك الفرصة للهرب والخبلص.. إنها 

 ورطتك المبتؽاة.

ها هو كمال ٌتشظى بٌن ٌدّي.. ٌتبعثر فً ألؾ ذرة وذرة،    

ً، وٌسكننً. فمذ قّررت كتابة رواٌته، وٌمؤل الفضاء من حول

وهو ٌسطو على أفكاري، وانفعاالتً، وهواجسً. وٌعلن عن 

 حضوره. وٌصّر على نشر فضابح احتراقاته.

ووصال، من تكون هً األخرى؟. أهذا اسمها الحقٌقً، أم    

 تراه استعارهُ لها، مثلما ٌفعل دابماً؟ سؤلت نبٌبلً: 

 "."وصال؟!!! وهللا ال أعرؾ   

لست موقناً من أن كماالً كان ٌناور من أجل المواربة     

والتخفًّ. ولكن حٌاته، كانت هكذا، أبداً، تجري فً الصمت، 

وعلى مسافٍة من كلِّ واحٍد منا، نحن أصدقاإه وخاّصته، بعٌداً 

ٌّاً مثل كّؾ  عن فضولنا وآفاق توّقعاتنا. فقد كان كمال عص

نكهة مطر الصحراء.. كان  الصّبار، وحّراً مثل ؼٌمة، وفٌه

كمال هكذا، ال مصادفًة، ال اختٌاراً، بل طبٌعٌاً بسلوك محّتم، 

كما اللقالق التً ال تهاجر إال فً موسم الهجرة، وفً ؼفلٍة مّنا. 

 وكما البراعم التً تتفّتق من دون أن ننتبه لها.

ومنذ اللحظة التً فٌها ؼدا كمال بطل رواٌتً، بدا من     

أتعاطى معه شخصًٌة مختلقة.. شخصٌة على  المنطقً أن

ورق.. وكان هناك، بالمقابل، اآلخرون )أبً وأمً وعمً 
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وسارة وعارؾ وحسن ونبٌل وعلً ومها وحنان ووصال 

 وأنا.... الخ(.

هإالء جمٌعاً أضحوا شخصٌات فً )رواٌة(، لهم حٌواتهم 

ٌّلة المستقلّة.. ٌتقاطعون وٌتصادمون وٌتآلفون وٌخوضون  المتخ

 معترك الحٌاة معاً.

إن هذا الشّد بٌن العمل الفنً والمرجع.. بٌن الخٌال     

والتارٌخ.. بٌن الخرٌطة الموضوعة على وفق ما ٌبلبم حركة 

ٌّات واألحداث وبٌن المكان الواقعً.. أقول؛ إن هذا الشّد  الشخص

ٌجنح بً نحو منظور مؽاٌر. وٌمنح لؽتً نبرة لم أعتدها، كؤننً 

ٌّة لهذه اللؽة، وأفهم نبضها، ورعشة اكتشؾ األور دة الخف

 روحها.

الشخصٌة بذرة العمل الروابً.. جد شخصٌة تنشىء رواٌة    

)أظنه سْد فٌلد من قال هذا(.. والمعضلة هً فً الكٌفٌة التً 

ٌّاً. وكمال وجود مقّنع فً الواقع  د بها هذه الشخصٌة فن تجسِّ

 واٌة؟.والتارٌخ، فكٌؾ ٌمكن أن ٌكون كذلك داخل ر

وأنا أإسس شخصٌة كمال فّكرت أن ٌعرض هو جوانب من     

ذاته من خبلل كتاباته )وثابقه( ألتجنب، قدر ما أستطٌع، 

استخدام القناع.. لم أبِػ أن أنطق أنا بدالً عنه، أن أمّثله... أردته 

أن ٌمّثل هو نفسه، كما شاء، وأن ٌنطق باسمه. على الرؼم من 

الحالة، تفادي التشتت الذي ستبدو علٌه  أننً ال أستطٌع، فً هذه

الرواٌة من خبلل بثِّ ما ترك فً أوراقه، وهً كثٌرة، والتً، ال 

تلوح للوهلة األولى أن ثمة جامعاً ٌجمعها. ناهٌك عّما أمارسه 
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والذي سٌمنح، أنا، من انتقاء وتقدٌم وتؤخٌر فً هذا العرض، 

لربما كان مثل قطعاً، أفق القراءة دالالت خاصة. ومن ٌدري، ف

هذا التكنٌك ضرورٌاً لٌتعرؾ القارئ، مباشرة، على صوته 

)صوت كمال(، وٌقع على مخابا نفسه، وما حوتها من أفكار 

وانفعاالت ومشاعر وأحاسٌس وهواجس ورإى وأحبلم 

 وكوابٌس وتناقضات وإحباطات وآمال وأسرار.

وكان السإال اآلخر الذي ناقشته مع عارؾ هو؛ كٌؾ    

اعتً أن أرسم شخصٌة كمال وأجعلها تتحرك على خلفٌة باستط

 الحرب؟.

لم ٌعتد كمال التحّدث عن الحرب.. كان، فً كل مرة ٌؤتً فً    

إجازة، ٌضع الحرب وراءه، وال ٌلتفت إلٌها، وكؤنه لن ٌعود 

مرة أخرى. أو كؤن الحرب لٌست سوى حلم عابر خرج منه 

ته حالما تنقضً مدة مرؼماً ذاته على نسٌانه. وكان ٌحمل حقٌب

إجازته راحبلً إلى خنادق النار وكؤنه ماٍض إلى مصٌر محّدد 

سلفاً وال خبلص منه.. وصمته هذا كان منفاه.. كان مكان 

 ؼربته، وزمان ؼربته.

 قطع...

 قال لً نبٌل ذات مرة، إن كماالً أّسر له:   

ًّ دابماً هو إحساسً بؤنً ؼرٌب على الرؼم مما     "ما ٌثقل عل

علوه من أجلً.. حدبهم وحبهم وحرصهم وحنانهم وأٌضاً؛ ف

شفقتهم.. هذا كله ٌُشعرنً بالعرفان تجاههم، وٌمنحنً بعضاً من 
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عزاء. لكنه أبداً ال ٌجتّثنً من هذا الشعور الكاسح المزمن 

 المرٌر بؤننً ؼرٌب.. وبؤننً راحلٌ فً ٌوٍم ما".

 قطع..

ٌسر، وصرخ األلم فً الشّظٌة أحرقت كتفه.. تخّدر ساعده األ   

 لحمه بقسوة، وكان الفجر ٌبزغ من أفق الهور.

قطرةُ دم تسقط.. تؤتً موٌجة لتؤخذها.. قطرة أخرى وموٌجة    

ٌّة.. قطرات تسقط وٌشهق النور، واأللم ٌحتدم.. ٌمد كفّه فً  فت

طٌن الضفة لٌضلل األلم.. األلم ٌصعد به نحو الحافة الحرجة 

 ً الطٌن مثل جذر.لئلؼماء، وأصابعه توؼل ف

 قال:   

ًّ على بهاء خمري،     "فً مستشفى العمارة فتحُت عٌن

 وابتسامة سؤبقى أحّن إلٌها إلى األبد".

 وقال:   

"كانت أصابعها ناعمة، حانٌة، دافبة، عذبة تُشفً أفضل من    

 أدوٌة العالم كلها".

كنت أجلس قربه، أقرأ له من دٌوان شعر لمحمود دروٌش،    

ٌُشٌع فٌه وهو م مدد على سرٌره، ٌقاطعنً منتشٌاً. كؤن الشعر 

 فابض انفعال موجع.
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ٌّة.. وربما لن أراها مرة أخرى أبداً،     "تلك امرأة عابرة.. نق

ؼٌر أننً فً ساعة خروجً من المستشفى قلت لها: "افترقنا 

لنلتقً.. أبداً سنلتقً". ففوجبت بها تبكً.. كانت تبكً وتضحك 

 .فً الوقت نفسه"

 سؤلته عن اسمها.. قال:   

"حنان.. اسمها حنان فتصّور.. باسقة ومورقة وترفل بالزهر    

 األبٌض مثل شجرة لوز".

 ضحكت، وقلت له:  

 "ُتشبِّه امرأة جنوبٌة بشجرة ال تنبت إالّ فً الشمال؟!".

 قال :

"هً عراقٌة ٌا محمد.. فً إهابها الشمال والجنوب.. ثم أن    

 ت، وربما لهذا السبب ٌكثر بٌننا الشعراء".العراقٌات جمٌبل

لم أكن فً البٌت حٌن جاء مع جرحه.. كنُت فً الجبهة..    

دخل البٌت واهناً.. خّداه ؼابران، وفً عٌنٌه اصفرار وشجن.. 

أحاط به أهله )أبً وأمً وإخوتً(.. أجلسوه على األرٌكة، ثم 

 أجبروه على االضطجاع فً الفراش.

الحلوى وما طاب من الطعام، وراحت سارة أعّدت له أمً     

تحمل له أكواب الشاي والعصٌر والحلٌب والقهوة والكاكاو. 

وجلب له أبً الفاكهة، بٌنما استطاع هو أن ٌقنع عارفاً بؤن 
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بها حسن  ٌشتري له علب بٌرة، كان ٌكرعها خفٌة، ومن ثم ٌهرِّ

 فارؼة لٌقذفها بعٌداً عند أكوام القمامة.

د األقدم فً المركز الصحً لبلدتنا  -بلح وكان أبو ف     -المضمِّ

ل ضماداته، وٌحقنه  ٌؤتً كل ٌوم، ٌنظِّؾ له جرحه، وٌبدِّ

 بالمضادات الحٌوٌة.

بعد أٌام من مجٌبه صادفْت إجازتً، وقبل أن أدخل علٌه     

 الؽرفة أعلمونً كٌؾ ُجرح على حافة أهوار العمارة.

 دلفت إلى الؽرفة وصحت:   

 ."قطة"   

 أكمل حاالً:   

 "بسبع أرواح".   

ًّ حكاٌة جرحه، وفً الٌوم     عانقته وّقبلته، وجلسُت فؤعاد عل

التالً وبٌنما كنت أقرأ له من شعر محمود دروٌش تحّدث عن 

 حنان التً لن ٌراها ثانٌة، أبداً.

 استدراك..

للهمِّ خطوط كابٌة، من شؤِن أمً أن تقتنصها، وتلّح فً    

جل أن ٌفصح أبً عن هّمه. وأبً عاد من السإال من أ

 المطحنة، ٌحّؾ به صمت ثقٌل.

 "حسن سٌزرع الخضار هذا الموسم".   
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 قالت أمً ذلك، وهً ترٌد أن تخفِّؾ عن أبً شٌباً مّما ٌبهظه.   

 "الزراعة صارت تدّر ربحاً كبٌراً".   

 هزَّ أبً رأسه ولم ٌتكلم.   

الجٌش، ونحن نحاول أن مذ تسّرحنا أنا وعارؾ وحسن من     

سة  نجد عمبلً.. أي عمل. سارة وحدها حصلت على وظٌفة مدرِّ

فً ثانوٌة البنات. أما الدّكان الصؽٌر الذي استؤجرناه فً نهاٌة 

السوق لنبٌع فٌه المواد الؽذابٌة والمنزلٌة فكان ٌخسر ٌوما بعد 

 آخر، وتتناقص محتوٌاته، فاضطررنا إلى ؼلقه.

 قالت أمً:   

 ومحمد.. قّدم أوراقه للتعٌٌن"."   

 ثم، حٌن لم تتلق إجابة.. أٌة إجابة، قالت:   

ً فً المصرؾ.. صحٌح أن راتبه سٌكون     "سٌكون موظفا

 ضبٌبلً إال أن األمور لن تبقى هكذا".

 "هللا كرٌم".   

 وعارؾ قال: "سؤشتؽل عامل بناء". فنهرته.   

 مل بناء"."خرٌج كلٌة الهندسة وٌرٌد أن ٌشتؽل عا   

 قال: "إلى حٌن أن أجد عمبلً مناسباً".   

 "لن تموت من الجوع حتى ذلك الوقت".   
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ح كراسات     ولم ٌعلّق عارؾ بشًء. وكانت سارة جالسة تصحِّ

 طالباتها. دخل حسن فسؤلته أمً:

 "ماذا فعلت؟".   

 "حصلنا على أرض ممتازة.. قطعة قرٌبة من الشط".   

 قلت:   

 ٌك خبرة فً الزراعة"."لٌست لد   

 "لً شرٌكً، له خبرة".   

 "ومن هو شرٌكك؟".   

 "رعد".   

 "رعد؟! ولكنه ٌبٌع السجابر على الرصٌؾ فً السوق".   

ٌُطعم خبزاً".     "سٌتركه.. هذا العمل ال 

 قالت سارة:   

( الذي ستزرعه إن شاء ٔ"سنؤكل خبزاً مع وحش الطاوة )   

 هللا".

 السخرٌة فً قول سارة، فقال: شعر حسن بنبرة   

                                                             
ٔ
وحش الطاوة : هو التسمٌة التً اطلقها العراقٌون على الباذنجان تهكماً لزٌادة استهبلكهم له نظراً  - 

 ى للحصار.لرخص سعره وتوفره بكثرة فً السنٌن االول
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حً هذه     "لَم ال؟.. أن تؤكلً وحش الطاوة أفضل من أن تصحِّ

 الكراسات التً ال ُتطعم.. أم أنها تطعم؟".

 صاحت سارة بحنق:   

 "انظروا.. كم هو وقح؟".   

 "أنِت التً بدأِت".   

 قالت أمً:   

 "كفاكما.. لسنا فارؼٌن لسماع مثل هذه السخافات".   

 صلى أبً العصر، وخرج إلى المقهى..  

 قال حسن:   

 "وحتى ٌحٌن وقت الحرث سؤبٌع السجابر".   

 "أبوك لن ٌرضى".   

 "وما العٌب فً ذلك؟".   

 "ال عٌب.. أبوك لن ٌرضى".   

 قال عارؾ:   

 "أنا ال أجد ضٌراً فً ذلك".   

 قالت أمً:   

 "أبوكم ٌتمنى لكل منكم عمبلً البقاً".   
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 قلت:   

 "هذا زمن صعب".   

 قال عارؾ:   

 "والمعاٌٌر ٌنبؽً أن تختلؾ".   

 قالت سارة:   

 "أبوك لن ٌقتنع".   

 قال حسن:   

سة ثانوٌة وتخجلٌن أن ٌكون     "أم أنِت التً ال ترٌدٌن.. مدرِّ

 لِك أخ ٌبٌع السجابر".

 "أنا ال أخجل"..   

 "وأبً ال ٌؤنؾ.. إنه رجل مإمن".   

سارة، ودلفت إلى ؼرفتها. ودخلُت أنا ؼرفتً،  نهضت   

 وفتحت صندوق كمال.

 قطع..

ذات لٌلة من رمضان تذلل له الحظ، ونادراً ما فعل معه..    

جلسنا فً صّفٌن متقابلٌن نلعب )المحٌبس(.. كبلنا فً الصؾ 

نفسه، فً مواجهة شباب من محلة التكٌة.. بدا أن حاسة التخاطر 

أن مبلكاً محّباً شحذها له.. تخاطٌر من طرؾ لدٌه نّفاذة، كما لو 
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ُق فً العٌون وٌربكها. وفً لحظة ٌحدُس أي ٌٍد  واحد.. كان ٌحدِّ

تخبا الخاتم فٌصفعها صارخاً؛ هاته.. وفً ثبلث جوالت جعل 

ؼرماءنا فً حٌرة من أمرهم، حتى انتهوا مهزومٌن مثٌرٌن 

حدهم بنبرة للشفقة، وكٌل ٌتهم صاحبه بالتقصٌر والؽباء.. صاح أ

 تحٍد ٌابس:

 "إن كنتم رجاالً حقاً فلنلعب )الصٌنٌة("    

 قال بهدوء: "ولَِم ال؟. لنلعب"   

دارت الصٌنٌة بفناجٌنها المعدنٌة األحد عشر أمام نظرته    

الباسمة البّراقة، واستقرت.. وضع كؾ الٌد الٌمنى على الفنجان 

ن األخرى خارج ثبلثة/ ٌمٌن. وبؤصابع ٌده الٌسرى قذؾ الفناجٌ

الصٌنٌة، وكانت فارؼة كلها.. الخرزة المعقوفة البٌضاء كانت 

تحت الفنجان الذي احتضنه بكّفه، فارتفعت أصواتنا متهللٌن 

فرحٌن. وبقٌنا نلعب حتى وقت السحور.. فزنا فً ست جوالت 

 وخسرنا واحدة.. الجولة التً خسرناها أخطؤ فٌها كمال مرتٌن.. 

 م سحورنا على عجل، قال لً: ونحن نتناول طعا   

"خفت من نفسً.. شعرُت وكؤننً أرى ما تحت الفناجٌن..    

تعّمدت أن أرفع فنجاناً فارؼاً ألمنحهم فرصة الفوز ولو لمرة 

 واحدة لٌحتفظوا ببعض كرامتهم".

 قلت له مازحاً:   

 "أتراك على اتصال بكابنات المّرٌخ؟".   
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 هذا القبٌل". رّد ضاحكاً: "ٌبدو أنه شًء من   

ما حدث فً تلك اللٌلة لم ٌتكرر.. حالفة الحظ مّرات، ولكن    

 بنسبة أقل بكثٌر قٌاساً بتلك اللٌلة الؽرٌبة من رمضان.
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 أوراق الماء..

 أوراق النار
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 ـ 1ـ 

ٌبدأ وعً كمال بالبزوغ بالتماس مع النار.. مرأى النار      

أخته.. وٌمر هذا الوعً بمحطات نار.. وهً تسلب منه أمه و

نار احتراقه حباً، ونار الحرب التً ستحرق حواؾ رواٌته.. 

رواٌته التً لن تتم على الرؼم من أنه حلم بها طوٌبلً. وعلى 

الرؼم مّما ترك من مٌراث ورقً وال ورقً. وعلى الرؼم من 

محاولتً كتابة رواٌته.. رواٌة كمال ستبقى ناقصة، بحاجة فً 

ل مرة ُتعاد قراءتها فٌها إلى إضافة فصل آخر، أو هامش ك

 آخر، أو تفصٌل آخر.

كمال ابن النار.. ٌحمل حرٌقه فً داخله، وٌتطلع أبداً إلى    

الماء.. ٌتمزق بٌن النار والماء.. ٌعبر الفاصلة المشدودة 

المتوترة بٌنهما ذاهباً، آٌباً، والفاصلة خط  دقٌق وصلب، وقابم 

 برسوخ.

كٌؾ لكمال أن ٌهرب من ضرام الروح؟ ذلك اللهب القاسً    

 الشرس الذي ٌنعكس من الحرٌق القدٌم، حرٌق كوابٌسه.

ره دوماً     النار تترقرق هناك، فً منبت عٌنٌه.. إنها تذكِّ

ٌّاً، ربما،  بالموت والفقدان. لكن هربه إلى الماء ٌحمل توقاً سر

دخوله النار هً من  إلى اللحاق بمن ؼابوا. أم ترى أن مؽامرات

قبٌل الرؼبة المكبوتة للتطّهر، أو إسكات الشعور بالذنب أو 

التوق إلى الموت.. ذلك الموت الرمزي الذي من رماده تقوم 

 عنقاء الحٌاة؟.
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وحرابق كمال كانت تحّثه على الولوج فً الماء.. كان الماء    

إلى  قبلته ومبتؽاه، ؼٌر أنه لم ٌرد لحرابقه أن تنطفا وتتحّول

محض رماد.. كان ٌسعى إلى الماء خوفاً من الحرٌق.. وٌسعى 

إلى النار خوفاً من الؽرق.. كان ابن النار وابن الماء فً الوقت 

عٌنه. والنقٌضان حملهما فً عقله وأعصابه وقلبه وخبلٌاه 

بتوازن عجٌب.. بٌده الٌمنى مجمرة النار، وبٌده الٌسرى قارورة 

عداد العالً فً الروح، والذي أنقذه من الماء، وبٌنهما ذلك االست

ًَّ أنه حٌن تطاولت علٌه نار الحرب قذؾ  ٌّل إل االختبلل.. وٌخ

علٌها قارورة الماء. لكن ماذا تستطٌع قارورة الماء أن تفعل 

إزاء النار العظٌمة المرعبة؟ ولكنه رأى أن ٌقذؾ بهذه 

 القارورة، وال ٌتردد.

. ولم ٌتعامل معها إالّ حدثاً لم ٌدخل كمال الحرب إال َعَرضاً    

عابراً، لكن الحرب ؼٌّرت قدر حٌاته، قبل أن تبتلعه فً جوفها 

 الهابل النهم.

أكثر من ست سنٌن قاتل كمال خبللها فً الجبهة على طول    

الحدود العراقٌة اإلٌرانٌة، وأمضى فً الكوٌت قرابة تسعة 

. حدثاً، ال أشهر. ومع ذلك ظلّت الحرب، فً نظره، وضعاً حلمٌاً 

ٌبدو أنه ٌنتمً إلى حقٌقة هذا العالم. شٌباً ال ٌتبلءم مع جرٌان 

الماء وخضرة األرض وثمر الشجر، وكركرة األطفال، 

وشهقات العّشاق، وكرة القدم، وقراءة الكتب، والشبق الجنسً. 

شٌباً، لٌس هو محض نقٌض للحٌاة. بل كما لو أنه البلحٌاة.. أو 

 إلى أجلٍّ مجهول.الحٌاة وقد ُعلِّقت 
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 ـ 2ـ 

كانت سارة تبكً، وهً تشّد بإحدى ٌدٌها على دمٌتها القرعاء    

التً كان عارؾ ٌنتؾ شعرها فً كل جولة من جوالت 

المناكدة، والشجار االعتباطً.. كانت سارة تنشج نشٌجاً خانقاً، 

عاً، راعشاً، وهً متعلِّقة بٌدها الثانٌة بطرٍؾ من عباءة  متقطِّ

ً مع نساء أخرجهن الخوؾ من مكامنهن األزلٌة أمً. وأم

فوقفن أمام البٌت الملتهب ٌلطمن وٌصرخن، والبٌت ٌنفث دخاناً 

أسود ثقٌبلً، ٌنعقد فً كتلة راكدة فوق البلدة ؼٌمًة كابوسٌة، 

والرجال ٌحملون الماء فً دالء وقدور، من الجدول القرٌب، 

 وٌرّشونه من دون جدوى.

الجامع الهثاً فؤمسك به بعض الرجال أقبل عّمً رشٌد من    

لٌمنعوه من دخول البٌت، وجاء كمال راكضاً من السوق فاحتواه 

شاب بٌن ذراعٌه.. كانت النار تلوك األشٌاء وُتخرج ألسنتها 

الشٌطانٌة من النافذة، وعشرات الدالء والقدور المملوءة بالماء 

 تتلقفها األٌدي وتسكبها فً الشدق الجحٌمً الفاؼر.

صرخ كمال وهو ٌضرب الشاب بقبضتٌه الصؽٌرتٌن فً    

 صدره.

 "دعنً.. دعنً".   

 وشرع ٌبكً:   

 "أٌن أمً.. أٌن زٌنب؟".   
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 وانفجر صوته:   

 "ماما.. زٌنب".   

وتنبهُت إلى نفسً، إْذ كان جسمً طوال الوقت ٌرتجؾ،    

وكنُت أبكً. اُخمدت النار، وامتؤل النهار الخرٌفً القصً ذاك 

رابحة شواط لحم بشري. وجثم على البلدة ظّل الكارثة. فجلس ب

عّمً رشٌد على األرض بعٌنٌن جاحظتٌن مرعوبتٌن وفٍك 

 متدٍل، وأؼمً على كمال.

فً المستوصؾ الصّحً فتح كمال عٌنٌه وسؤل عن أمه وعن    

زٌنب، وكان جسمه ٌختض مثل خرقة منشورة فً الرٌح. 

عربة ٌجّرها حصان عجوز أبى وعندما جاءوا به إلى بٌتنا فً 

أن ٌضع فً فمه ماًء أو طعاماً فً ذلك الٌوم. وفً الٌوم الذي 

أعقبه، ولم ٌنبس بكلمة واحدة وهو قاعد ٌبكً بحرقة. وأؼمً 

 علٌه مّرة أخرى فً اللٌل، ومّرة ثالثة ظهٌرة الٌوم التالً.

 قطع..

 كتب كمال فً واحدة من أوراقه:   

]حلم نزق ٌطاردنً دابماً، منذ حرٌق بعٌد.. زهرة مخٌفة   

تنبجس حمراء كاوٌة، وتبلحقنً. وعندما احترقت الدبابة 

تسّمرُت مشدوهاً قبالتها، واستٌقظ الحٌوان المذعور فً داخلً.. 

ًَ دامٌة حتى جذبتنً زرقة السماء العرٌضة، وهً  تسمرُت ثوان

، بعناد إلى النار.. تسلّقت قابمة ببل أبالٌة خلؾ الدبابة وفوقها

الدبابة، التً كانت على وشك االنفجار بٌن لحظة وأخرى، 
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وأخرجتهما.. جندي، وضابط برتبة مبلزم أول.. كان المبلزم 

األول مٌتاً، أما الجندي فكان ٌقاوم جرحاً شلّه تماماً، والنار 

 تقترب منه[.

 استدراك..

لقنفات الخشب، التهم الحرٌق أشٌاء المنزل القلٌلة.. ا   

والكرسٌان الخشب، والفرش القدٌمة، وحصران الخوص، 

والدوالب الكبٌر وما به من مبلبس، وأدوات المطبخ. وكذلك 

المرأة التً حاصرتها النار مع ابنتها الصؽٌرة، وتركتهما لحماً 

 -محترقاً. وما تزال رابحة شواط تُشم، كما ٌقول جارهم القدٌم 

هذا. ال سٌما فً اللٌالً التً ٌسكن فٌها  العم خلٌفة ـ حتى ٌومنا

 الهواء.

ٌُبِق من متاع الدنٌا لتلك العابلة     بعد ذلك الحرٌق الذي لم 

المنكوبة سوى صندوق خشبً كان مركوناً فً آخر ؼرفة لم 

 تصلها النار، جمعنا أبً وكمال نابم، وقال هامساً:

كم.. اجعلوه ٌندمج فً العابلة    .. عاملوه كؤخ "كمال هذا ابن عمِّ

سوه بؤنكم تشفقون علٌه..  روه أبداً ببلواه، وال تحسِّ لكم، وال تذكِّ

ستإذونه إن فعلتم ذلك.. إنه لٌس بحاجة إلى الشفقة، بل إلى 

 النسٌان.. إلى الٌقٌن بؤنكم أهله".
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 قطع: )من أوراق كمال(

بالعربة )الربل( حملونً الى بٌت عمً.. سؤلت عن أمً    

ن أبً.. لم ٌجبنً أحد.. أحضروا لً طعاماً.. وعن زٌنب، وع

 مرقاً فً صحن من األلمنٌوم، ورؼٌؾ خبز.

 "ال أرٌد طعاماً... أرٌد أمً".   

 "إن سمع أبوك أنك ال تؤكل، سٌزعل".   

وكنت أبكً بالرؼم من الوخز الذي فً بلعومً وأحشابً،    

 وبعد أٌام قلت لعمً:

 رٌد أن أراه"."أال تقول إن أبً فً الجامع.. أ   

"ستراه.. اصبر ٌا بنً.. ؼداً أو بعد ؼد سآخذك إلٌه إن شاء    

 هللا".

ومّر الؽد، والٌوم الذي ٌلٌه.. مّرت أٌام كابٌة، فّظة.. مّرت    

لٌالً الرعب واألحبلم الهوجاء. وذات ٌوم مّسد عمً شعر 

 رأسً بحنو وقال:

 بٌك"."كمال.. حان الوقت ألفً لك بوعدي وآخذك إلى أ   

سرت الرجفة فً داخلً، وانتفض قلبً، وؼمرنً إحساس    

 كالح بالحزن.

بعد صبلة العصر ألبسونً دشداشة نظٌفة، ومّشطوا شعري،    

وارتدى عمً عمامته وأمسكنً من ٌدي، ومضى بً إلى 
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ًَّ لم أفقه له سبباً، وهناك  الجامع. كان خوؾ ؼامض ٌتنفس ف

 قال عمً آمراً:

 د العلٌم.. قبِّل ٌده"."هذا الشٌخ عب   

تقّدمت منه بارتباك وقّبلت ظاهر ٌده، فانحنى ولثم جبٌنً..    

 كان ملمس لحٌته ناعماً على وجهً.

 "ما شاء هللا.. ما شاء هللا.. كمال صار رجبلً".   

بعدها قادنً عّمً إلى دالٌة الجامع.. كان هناك رجل ٌؽرز     

م مع نحول بدنه، طرؾ مسحاته فً التربة بحٌوٌة ال تنسج

وتقّوس ظهره... كان وجهه إلى الجهة المعاكسة لنا، لذا لم 

أتبٌنه، حتى إذا اقتربنا منه راحت رجبلي تخوناننً.. قال عّمً 

 بما ٌشبه الهمس:

 "رشٌد.. شٌخ رشٌد".   

فجاشت دموعً.. استدار أبً بوجه مترب ولحٌة شعثاء    

ٌاة.. بدا لً وكؤنه ووجنتٌن شاحبتٌن وعٌون ؼاض منها ماء الح

ه من القبر.. لم ٌنادنً.. لم ٌقل شٌباً.. كان جامداً مثل  خارج لتوِّ

 نصب عتٌق مشبع بالبإس.

 "لماذا أنت واقؾ هكذا.. اذهب وقّبل أباك".   

قال عّمً هذا بنبرة مشروخة، ؼٌر أننً لم أستطع أن أخطو    

عرؾ ما أٌة خطوة.. كنت أبكً وأبً ؼابم األسارٌر، وعّمً ال ٌ

 ٌنبؽً علٌه أن ٌفعله.



 

- ٕٔٔ - 
  

"البركة فٌكما ٌا رشٌد.. كمال كنز.. بعد سنوات قلٌلة سٌكبر    

 وٌتزوج.. وستسعد بؤبنابه".

 وجعلت أنتحب، وأبً ال ٌرٌم .   

 "ال حول وال قوة إال باهلل".   

أدار أبً ظهره لنا، واستّل مسحاته، وطعَن بها األرض    

 ّمً:بحنق. وفً طرٌق العودة قال ع

"كمال، اسمعنً جٌداً.. والدك بخٌر إالّ أن وقع الصدمة كان    

شدٌداً علٌه.. حالة مإقتة.. بعد أٌام، إن شاء هللا، سٌرجع إلى 

 طبٌعته".

 وبعد صمت قصٌر أردؾ:   

"ثم .. ثم أنا أٌضاً والدك.. وخالتك أم محمد أمك.. ومحمد    

ى معهم.. وعارؾ وسارة وحسن أخوتك.. ألٌس كذلك؟. ستترب

ال فرق بٌنك وبٌنهم.. ٌشهد هللا أننً أحبك مثلما أحبهم وأكثر.. 

 أنت من لحمً ودمً كما هم أبنابً.. ماذا تقول؟".

 "نعم ٌا عّمً".   

   . ًّ  كانت الدموع قد جفت فً عٌن

"أسمعت الشٌخ عبد العلٌم، ماذا قال.. قال إنك صرت رجبلً..    

ال؟.. ألست طالباً فً  ٌعنً أنك تفهم اآلن كل شًء، وكٌؾ

 الصؾ الرابع؟ .. هل تجلس مع محمد على الرحلة نفسها؟.
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 "ال عّمً.. أجلُس مع نبٌل".   

"خٌر إن شاء هللا.. أرٌدكم جمٌعاً أن تنجحوا، وتكون لكم    

 مراكزكم فً المجتمع.. وأنت ماذا ترؼب أن تكون؟".

 "جندٌاً".   

من معه شهادة، ومن  "ٌا كمال.. الجمٌع ٌصٌرون جنوداً..   

لٌست معه شهادة.. الجمٌع ٌصٌرون جنوداً، ولكن ؼٌر الجندٌة 

 ماذا ترٌد أن تكون؟".

 "ال أدري".   

"إْن كنت تحب الحٌاة العسكرٌة فادرس حتى تتخرج ضابطاً..    

من الممكن أن تكون مهندساً وضابطاً، أو طبٌباً وضابطاً فً 

وستكون ما قّدر هللا سبحانه  الوقت نفسه.. المهم أن تجتهد اآلن،

 وتعالى لك أن تكونه.. هل كبلمً صحٌح؟".

 "نعم ٌا عّمً".   

 وعند فم الزقاق قال:   

"انظر.. تلك سارة تلعب.. اذهب والعب معها.. ال تدعها    

توّسخ نفسها بمٌاه المجرى اآلسنة. أما أنا فسؤعود إلى الجامع 

 ألصلً المؽرب".

*   *   * 
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ؤبً بعد أسبوعٌن من زٌارتنا له ٌدخل البٌت.. كان فوجبنا ب   

عّمً فً المطحنة، وخالتً تعجن، وكّنا أنا ومحمد نلعب الكرة 

فً الباحة.. لبثنا جمٌعاً واجمٌن.. كانت هٌبة أبً رّثة مخٌفة.. 

 قال وكؤن صوته صادر من أعماق كهؾ:

 "كمال".   

 قامت خالتً باضطراب:   

 ال استرح"."أهبلً بؤبً كمال.. تع   

 "تعال ٌا كمال".   

 "اذهب إلى أبٌك".   

 ولم أذهب إلٌه، ولكنه هو الذي جاء واحتضننً.   

 "كٌؾ حالك؟".   

اكتفٌت بهز رأسً.. مّد ٌده إلى جٌبه وأخرج كٌساً صؽٌراً    

من القماش وناولنً إٌاه.. أخذته بؤصابع مرتجفة، والتفت هو 

 إلى خالتً:

 أمانة فً رقبتكم". "ٌا شفٌقة... كمال   

 "إنه فً عٌوننا".   

 "فً أمان هللا".   

 "ٌا أبا كمال.. ابق لتتؽدى معنا".   
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رفض بإٌماءة من ٌده وخرج، ولم أره بعد ذلك قط.. أما    

 الكٌس فكان ٌحوي أحد عشر دٌناراً وربع الدٌنار.
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 ـ 3ـ 

جار التوت كان ثمة ماء، ولم تكن ثمة رٌح أو برد، وأش   

والصفصاؾ والسدر والتٌن تفرش ظبلالً مخّرمة.. أمسكنا 

باألؼصان المدالة، ورحنا نتؤرجح فوق الجدول لنترك أجسادنا، 

بعد ذلك، تسقط فً الماء.. أطفاالً كّنا. أوالداً وبنات. والجدول 

ٌنحدر صافٌاً من أعالً البلدة. ٌتفرع إلسقاء البساتٌن، ثم ال 

ره نحن تحت الظبلل ندري أٌن ٌنتهً..  ٌنحدر صافٌاً لنعكِّ

 المخّرمة ألشجار التوت والصفصاؾ والسدر والتٌن.

نفتح أذرعنا ونقفز.. ٌطرطش الماء تحتنا.. نوهم أنفسنا بؤننا    

نسبح ونعوم حقٌقة.. نشّق صفحة الماء وأرجلنا مؽروزة فً 

 طٌن القاع.. نخفً رإوسنا فً الماء ونخرجها، فنسعل ونبصق.

ٌّة أبً كانت قاطعة:و     جاءا معاً، على الرؼم من أن وص

"ال تؤخذوا معكم سارة إلى الجدول.. عٌب.. ٌجب أن تتعلم    

 سارة األصول منذ اآلن".

 صرخ عارؾ:   

 "عودي إلى البٌت".   

 وقفت سارة وقد انسحب الدم من وجهها.   

   "............." 

 قال كمال:   
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 شر دقابق ثم ارجعا"."خالتً، قالت: ابقٌا ع   

 "أبً ال ٌقبل".    

 "خالتً قالت".   

 والتفَت إلى سارة:   

 "تعالً ندخل الماء من هناك.. الماء هناك أصفى".   

بعٌداً عّنا نزال إلى الجدول، وشرعا ٌتراشقان بالماء، وعارؾ    

ٌراقبهما بؽٌظ. وعندما تركا الماء جعبل ٌركضان وهما 

 ٌكركران.

 وراق كمال(قطع: )من أ

 خضنا فً الماء الموحل، السرٌع الجرٌان.. قال:   

 "النهر لٌس عمٌقاً.. ارفعوا بنادقكم وجعبكم فوق رإوسكم".   

وحتى مستوى أثداء الرجال تبللت البدالت.. قال، بعد خروجنا    

 إلى الجانب اآلخر:

 "الرٌح ستجفِّؾ مبلبسكم".   

 هم.. قال:والرٌح كانت باردة، رٌح اللٌل الج   

 "هرولوا.. الهرولة ستمنحكم الدؾء".   



 

- ٕٔ7 - 
  

هرولنا.. جرٌنا لنراوغ الرٌح الباردة، وهً تسوط أجسادنا..    

 قال:

روا بشًء آخر ؼٌر هذا البرد لتنسوه.. أمامكم     "حاولوا أن تفكِّ

 أربعة كٌلومترات أخرى.

وقّررت أن أفكر بشًء آخر ؼٌر هذا الماء وهذه الرٌح، وهذا    

رد وهذا الظبلم. ولكن، هل من السهل حقاً أن تنسى.. أن تفتح الب

 نافذة صؽٌرة فً الجدار الصلد، وتهرب منها؟

لم نتردد طوٌبًل فً اتخاذ ذلك القرار الجريء بسلوك طرٌق    

البساتٌن لٌبًل للوصول إلى النهر.. كان الظبلم طاؼٌاً، ونحن 

ألشجار وجدران نقطع الممرات الملتوٌة الضٌّقة التً تحّفها ا

األسٌجة العالٌة. ونبٌل ٌحمل مصباحه الٌدوي الصؽٌر الذي 

ت على شكل أنبوبة  صنعه له عارؾ بقطعة كرتون سمٌكة ُدورَّ

وأحكم شّدها بشرٌط الصق ُوضعت فٌها ثبلثة أحجار كبٌرة 

ُربطت مع مصباح صؽٌر جدًا بسلك ذي ؼبلؾ من الناٌلون 

ة، ولم ٌكن من السهل األحمر. كانت األحجار قدٌمة وضعٌف

الحصول على ستٌن فلساً القتناء ثبلثة أحجار جدٌدة، لذا كان 

مرشدنا ضوءًا واهناً إلى جانب خبرتنا الطوٌلة فً ارتٌاد هذه 

 المسالك نهارًا.

كنا ثبلثة.. أنا ونبٌل وعلً.. كانت مؽامرة مبكرة أؼرانا بها    

 نبٌل.. قال:
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ن نسلِّط الضوء على بقعة ما "سنصٌد سمكًا كثٌرًا، فبمجرد أ   

ستؤتً األسماك، وعندما ترى الُطعم ستتقاتل من أجله.. أإكد لكم 

 أن ثبلث صّنارات ستصٌد عشرٌن سمكة خبلل ساعتٌن".

لعشرٌن سمكة كبٌرة ٌسٌل اللعاب قطعاً، لذا فقد أخذنا معنا    

 سّلة كبٌرة.. سؤل علً:

 "والجن؟".   

 جن.. أنت جن"."أي جن أٌها الخرؾ؟ نحن ال   

 ضحكنا وسؤلت أنا:   

 "والحٌوانات المفترسة؟".   

"الحٌوانات ال تقترب من ثبلثة أشخاص.. إنها تبحث عن    

 فرٌسة سهلة".

 قال علً:   

 "وافترض أن قطٌعًا من الذباب هاجمنا".   

"ال تكن خّوافًا.. فً بساتٌن البلدة كلها ال توجد أكثر من أربعة    

 خنازٌر بّرٌة.. وكل منها فً مكان مختلؾ".ذباب، وخمسة 

 "وكٌؾ عرفت ذلك أٌها الشاطر".   

 "فبلحو البساتٌن ٌقولون هذا".   
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واقتنعنا.. سرنا فً اللٌل الكامد متماسكٌن، تحت حشود من    

 النجوم المشعشعة، والرٌح تصفر لتلقً فً نفوسنا الروع.

 "هل أنت خابؾ؟".   

 "طبعا ال".   

ابفاً، ولم أتنفس بارتٌاح إاّل بعد أن تركنا البساتٌن وكنُت خ   

 وراءنا، وأمسٌنا فً األرض الحصباء المفتوحة.

 "ها قد وصلنا".   

قال نبٌل، بعد أن توّضحت فً آذاننا وشوشة النهر.. وقال    

 علً:

 "أرى أشباحاً".   

 .. أشجار الضفة الثانٌة.. إذا كنت خابفًا ارجع"."إنها أشجار   

 على مرتفع قضم تٌار النهر حافته وقفنا.. قال نبٌل:   

"هذا أفضل مكان ألن الماء فٌه هادئ.. األسماك ؼالبًا ما    

 تتجمع فً األمكنة الهادبة".

 "مْن قال لك إن هذا المكان هادئ.. انظر.. إنها دّوامة".   

 "دّوامة؟.. أنت خرؾ".   

 "أال تسمع الهدٌر".   
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 له"."إنه هدٌر النهر ك   

ب".     "لنجرِّ

ألقٌنا صّناراتنا فً الماء المعتم بعد أن وضعنا فً نهاٌاتها    

المعقوفة دٌداناً جمعناها عصرًا من األوحال القرٌبة من الجدول، 

 وانتظرنا.

 بعد دقابق صاح نبٌل:   

 "سمكة".   

 وراح ٌسحب خٌط صّنارته:   

 "سمكة.. سمكة.. ألم أقل لكم؟".   

صؽٌرة ال ٌتجاوز طولها القدم، إاّل أنها أصابت  كانت سمكة   

 نبٌبًل بفرح مجنون فؤخذ ٌضرب األرض برجلٌه ابتهاجًا.

 "سمكة.. سمكة".   

وفجؤة مادت األرض تحتنا، وانهار كل شًء.. أطلقنا، دفعة    

واحدة، صٌحات ذعر ونحن ننزلق إلى الماء.. استطعت التشبث 

لم تؽص سوى أرجلنا، أنا ونبٌل، بنبٌل إاّل أن علًٌا أفلت منً، و

فً الؽرٌن اللزج، أما علً فبات ٌطلق صرخات استؽاثة.. لقد 

 صار فً النهر.. قال نبٌل بصوت مخنوق:

 "الدّوامة سحبته".   
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 "ألم أقل لك؟".   

 "حاول أن تسبح ٌا علً".   

 هل كان ٌسمعنا؟. قلت لنبٌل:   

 "سؤسبح ألنقذه".   

 "ستؽرق معه".   

 ؼرق معه أشرؾ من أن أعود وأخبر عن ؼرقه"."أ   

 "اصبر ٌا كمال.. ها هو ٌخرج".   

 "علً".   

كان صوتًا ؼاضباً، رفٌعاً، متوترًا، متوسبًل رّدده النهر من    

 بعدي.

 "حاول أن تسبح".   

 "إنه ٌقاوم".   

تٌبس حلقً، وامتد المحل إلى األعماق، وأحسستنً موشكاً    

 على البكاء.

 ا هو.. امسكنً ٌا نبٌل"."ه   

 وكان نبٌل ٌرتجؾ:   

 "اللعنة علٌك.. امسكنً من ٌدي".   
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 وأرجلنا بٌدي، فتشبث وسحبته، ٌده أمسكتُ  اقترب إذا حتى   

 .الحافة وحل فً ؼابصة تزل لّما

 "هٌا.. هذا هو".   

وانحنٌت بؤقصى ما أستطٌع، وكان علً ٌلبط وٌشهق.. مّست    

 أن الدوامة كانت تلعب به، وبنا.. قلت: أصابعً أصابعه إالّ 

 "حاول ٌا علً مرة ثانٌة".   

 قال نبٌل:   

 "ستؤخذنا الدّوامة أٌضاً".   

 "لتؤخذنا إلى جهنم.. اسكت وإاّل ألقٌت بك إلٌها".   

 وسكت نبٌل.   

"سؤخطو خطوة أخرى.. افعل مثلً.. أنت ورابً فلِمَ    

 الخوؾ؟".

ًّ م    ن الوحل وخطوُت بهما، وصدع بصعوبة أخرجُت رجل

نبٌل ألمري، والدّوامة تدور بعلً.. انحنٌُت كّرة أخرى، وعلً 

ٌّات القاع فازت به وحبسته..  لم أعد أراه، وخفت أن تكون جن

 صرخت ٌابساً:

 "علً".   
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وقررت بٌنً وبٌن نفسً أن أقفز وسط الدّوامة، ولٌكن ما    

نً.. تشبثت ٌكون.. أبصرت علًٌا.. أبصرت ٌده قرٌبة م

 بمعصمه.. صحت به:

 "ساعدنً أنت أٌضًا ألستطٌع أن أخرجك".   

 كنا قوتٌن متضادتٌن تعمل إحداهما عكس اتجاه الثانٌة.   

 "اسحبنً ٌا نبٌل".   

القوتان المتضادتان باتتا على ٌمٌنً وشمالً، واستمتنا فً    

ًٌّا.. سلّ  منً إٌاه المحاولة. وألفٌتنً أبكً عندما سّلمنً النهُر عل

فجؤة، برضا ودون مقابل.. هكذا، وكؤنه كان ٌلهو معنا طوال 

الوقت. وتعانقنا فً الطٌن، ودموعنا تنهمر. ومن ثمّ زحفنا 

باذلٌن جهدًا باتجاه األرض الٌابسة.. مددنا علًٌا على الرمل 

الطري، وكان ٌشخر، وتمدد قربه نبٌل الهثًا.. قلبُت علًٌا على 

ؽط على ظهره وأنا ما زلت أبكً.. بطنه بصعوبة ورحت اض

فكرت أن هذه هً الطرٌقة المثلى إلخراج الماء من معدته، ولّما 

 أجلسته قام نبٌل لٌعٌننً بعد أن التقط أنفاسه.. قلت:

 "اللعنة على أسماكك".   

 لم ٌرد، فؤضفت:   

 "إن تكلمت أشبعتك ضربًا".   

 "."لن أتكلم ٌا كمال.. الحمد هلل أننا أنقذناه   
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 همست فً أذنه:   

 "أكنت ترٌدنا أن نتركه ٌؽرق؟".   

 "أبدًا، لم أقل هذا".   

وكّنا فً حالة بابسة من اإلعٌاء واالضطراب، ومبلبسنا    

 موحلة.

 "كٌؾ صرت ٌا علً؟".   

 "بخٌــــــــــ.....".   

 قالها بضعؾ بالعًا الراء.   

حن قادرٌن "سننتظر إلى أن تتمكن من المشً، أو نكون ن   

 على حملك".

 "بإمكانً أن أمشً".   

 "استرح قلٌبًل".   

 "سنتؤخر".   

وعلى الرؼم من التعب كنا نركض متباعدٌن، وبنادقنا    

 مشرعة.. قال:

 "سنصل عّما قرٌب".   

 قال:   
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 "مهمتنا محددة.. احتبلل رأس الجسر".   

 قال:   

 "سنباؼتهم من وراء ظهورهم، فً الظبلم".   

 كان الظبلم ٌتعّزز تحت الؽٌوم، والرٌح الباردة.   

 قال:   

 "ربما ستمطر".   

 قال:   

 "توّقفوا لنؤخذ قسطاً من الراحة".   

أما نحن فلم نقل شٌباً. جلسنا الهثٌن فً البقعة المقابلة اللتواء    

 الفرع الثانً من النهر.. قال:

زها زحفاً "بعد دقابق سنكون فً أرض ٌتوجب علٌنا اجتٌا   

 إلى أن أصدر أمراً باالنقضاض على العدو".

 قال:   

"نجاحنا فً احتبلل رأس الجسر على الفرع الثانً للنهر هو    

 مفتاح نجاح قواتنا، هذه اللٌلة فً هجومها".

 قلت فً سّري:   

 "المفتاح فً لّب النخلة".   
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 قلت فً سّري:   

 "إنها الحرب".   

 قلت فً سّري:   

 حد مّنا ال بّد من أن ٌرجع"."وا   

 قال:   

"انتهت استراحتكم.. سنمشً بعض الوقت، ثم نزحؾ حتى    

 حقل األلؽام.. الهندسة فتحت لنا منفذاً ودلٌلنا معنا".

 قال:   

 "ازحفوا اآلن".   

وزحفنا ببل نؤمة، فً العراء، فً اللٌل الذي عسعس،    

 زحؾ هً األخرى...ومبلبسنا جفّفتها الرٌاح. والؽٌوم كانت ت

 دعونا هللا أال تمطر.. فلم تمطر.   

فطنا إلى القمر فوقنا ٌرسل أنفاسه الفّضٌة، وٌجعل الرإٌة     

اعتٌادٌة.. ولم نكن آسفٌن على المصباح الٌدوي الصؽٌر الذي 

فقدناه مع صناراتنا الثبلث، والسّلة وفٌها السمكة الٌتٌمة التً 

من درب البساتٌن، ووجدنا أنفسنا  اصطادها نبٌل.. ولّما انتهٌنا

عند تخوم الحً صار فً مقدور علً أن ٌسٌر من دون الحاجة 

 إلى إسنادنا.
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ضحكنا... ضحكنا طوٌبًل من األعماق.. علْت قهقهاتنا،    

فقطعها على حٌن ؼرة لؽط بشري مرٌب.. سكّنا بقلوب واجفة 

 حٌنما صاح صوت عرفت فٌه هٌاج ؼضب عّمً:

 مبلعٌن"."تضحكون ٌا    

 وانهالت علٌنا الشتابم..   

 "أٌن كنتم ٌا عدٌمً الحٌاء".   

 "ٌا أبالسة".   

 "ٌا أؼبٌاء".   

 "كانوا ٌسبحون.. إنهم ملّوثون بالوحل".   

 "تسبحون فً اللٌل، وتقلقوننا.. لعنة هللا علٌكم".   

 قلت بنبرة خفٌضة:   

 "ما هذا؟ الحً كله خارج الستقبالنا".   

 نبٌل: قال   

 "ال تتكلما عن حادثة الؽرق.. قولوا ذهبنا لنصطاد سمكًا".   

ؼاتنا. وأدركت أن     وما كانوا راؼبٌن فً سماع أجوبتنا ومسوِّ

أفضل ما ٌمكن أن أفعله، وأنا أتلقى الصفعة األولى واألخٌرة من 

عّمً طوال حٌاتً، هو أن أسكت، أما علً ونبٌل فقد ُأشبعا 

 ة.ضربًا فً تلك اللٌل
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بعد أكثر من عقد ونصؾ العقد من هذا الحادث، وقبل أشهر     

من استشهاده فً معارك شرق دجلة ذّكرت علًٌا بهذا كله ونحن 

نسبح فً الهور لٌبًل.. علمت أن وحدته قرٌبة فاستؤذنت وهرعت 

 لزٌارته.. كان الجو حارًا ودبقاً.

 "إننا نسبح خبلفًا لؤلوامر".   

 "دقابق وسنخرج".   

 "أتذكر تلك اللٌلة؟".   

 "أٌة لٌلة؟".   

 "لٌلة الدّوامة".   

 قال ضاحكاً:   

 "كؤنها البارحة".   

وكنُت قد نزلت لتّوي من السٌارة فً لٌلة عاصفة، والشارع    

الربٌسً للبلدة خاٍل إال منً عندما أثارت انتباهً الفتة سوداء 

عب بها معّلقة بٌن عمودٌن من أعمدة الحدٌقة العامة تتبل

الرٌح... اقتربت منها وانحباس ٌعتري صدري، وقلبً ٌجاهد 

 منتفضاً، وقرأت االسم .

 كنُت وحدي لذا لم ٌسمع أحد الصرخة المكتومة التً أطلقتها:   

 "ال... علً... ال".   
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سقطت منً حقٌبتً، وتهالكُت على الرصٌؾ تحت البلفتة    

 السوداء، وطفقُت بؤلمٍ أبكً.

 قال:

 تحوا النار"."اف   

فاستشاطت النار.. نار كالتنٌن، هابلة وراقصة أربكت خطوط    

التوّقع.. انفضحت األشٌاء، المدٌات، الكابنات الحٌة وؼٌر 

الحٌة، على أرض مستوٌة، والنار تطاول الؽٌوم، والؽٌوم تدفعها 

الرٌح، والرٌح باردة، وما من سبٌل إال االنقضاض علٌهم.. 

، وكانت الظبلل تتقاطع.. تتضّخم، ثم تداخلت صفوؾ الرصاص

 تضمحل، والحت رإوس الحراب.

 قال المعلم:   

 "َمن بإمكانه قراءة النشٌد أمام الطلبة؟".   

 قلت:   

 "أنا".   

 وانبعث صوتً رفٌعًا وعمٌقاً:   

 "الحت رإوس الحراِب   تلمع بٌن الروابً".   

 قال المعلم:   
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وة وعذوبة.. هٌا ٌا طبلب.. "صوتك جمٌل ٌا كمال.. فٌه ق   

 لننشد جمٌعاً؛ ابـــ..... دأ".

الحت رإوس الحراب، واصطبؽت بالدم.. تفتحت جروح،    

وتعالت صٌحات، ومقطورة البنزٌن التً أصابتها رصاصاتنا 

األولى على الرؼم من الساتر الترابً حولها بقٌت دقابَق  تنٌر 

 الجوار.

مة فتذكرت محمداً، وسط قٌامة النار عبرت صور قدٌ    

وتذكرت عارفاً، وتذكرت سارة، وتذكرت الجدول المار محاذاة 

محمد بقً ساكتًا وامتعض عارؾ وصاح، البساتٌن القرٌبة.. 

 ودخلنا أنا وسارة الماء.

 قال المعلم:   

 "كمال ٌنشد كؤنه محارب.. صفقوا له".   

 فصفقوا لً حتى احمّرت أكفهم.   

ما فً الهواء، وكنُت عطشان والنهر وآخر رصاصتٌن أطلقته   

على مبعدة خطوات.. كان بلعومً ٌابساً كؤننً لم أشرب ماًء 

 منذ سنٌن.

دنوت من النهر.. قرفصُت عند الضفة، ألؼرؾ بكّفً قلٌبلً    

ًّ وكدُت أقع  من الماء.. كان الماء بارداً ومعتماً.. انزلقت رجل

الثانٌة  لوال أننً وازنت نفسً وتراجعت. وفً محاولتً

 استطعت أن أشرب.. شربت كثٌراً.
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 ـ 4ـ 

ٌّة، بٌد أنها كانْت.. كانت    ٌّة.. قص ؼابرةٌ هً تلك اللٌلة وقص

ظلماء ورهٌبة.. استٌقظت هلعاً، وتهٌؤ لً أن الزلزال ضرب 

العالم.. كان سرٌره ٌهتز وهو ٌنتفض وٌصرخ.. كان ٌكابد ضد 

نت حشرجة قوة ما، تضؽط على أنفاسه فٌصرخ.. صرخاته كا

 مقاومة عنٌدة. وأضاء أبً النور، وكنُت ما أزال خابفاً.

تنفسُت بعمق شاعراً بشًء من األمان، وجلس هو فً السرٌر    

مؽسوالً بالعرق وأسنانه تصطك. وأقبلت أمً واحتضنته.. كنت 

 ذاهبلً وأمً تبكً وهو ٌبكً، وأبً ٌتمتم:

 "ال حول وال قوة إال باهلل"   

رها مر     ات، ثم ٌسؤل:ٌكرِّ

"ماذا أصابك ٌا بنً؟ ال تخؾ.. إنه الخّناس... اقرأ }قل أعوذ    

برب الناس{.. هل تحفظها؟ اقرأها كل لٌلة قبل أن تنام 

 وستطمبن نفسك".

فً الٌوم التالً، قبل الؽروب، أحرقت أمً الحرمل تحت    

 النخلة.. تصاعد دخان أبٌض، وانبعثت رابحة حرٌفة.

 "."تعال ٌا كمال   

وجعلته ٌقفز فوق الدخان، وكانت تردد كلمات.. تؽمؽم    

بكلمات مبهمة بتوّسل وحزن. ثم أذابت قطعة رصاص، وسكبتها 

 فً صحن ماء وضعته على رأسه.. تبلور شكل ؼرٌب.. قالت:
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"انظروا.. إنه الشٌطان، أراد تخوٌؾ كمال بالنار.. أال    

على إزعاجه.. إنه ترونه؟. انظروا جٌداً.. بعد الٌوم لن ٌجرإ 

اآلن ٌجري هارباً مّنا.. مبتعداً عن بٌتنا.. لقد وصل التبلل 

 البعٌدة، وما زال ٌجري.. لن تلقاه ٌا بنً إن شاء هللا أبداً"

 احتَضنته وقبِّلته.   

لة وأمعنُت النظر فٌها.. بحثُت     تناولُت قطعة الرصاص المتشكِّ

ًّ أمً عن الشٌطان وعن النار، وتمنٌُت لو كنُت أ ملك عٌن

وقدرتهما. وشّكك عارؾ فً أن تكون تلك صورة الشٌطان 

 والنار.. قال لً هامساً كً ال تسمعه أمً:

"ذلك هراء وخرافة.. إنها أشبه ما تكون باألمعاء، ملتوٌة،    

 وملتؾ بعضها على بعض"

قلت: "إنً أرى رجبلً جالساً، ملتّماً على نفسه، كؤنه ٌتجنب    

 عاصفة رملٌة"

وكانت أمً واثقة من أن الشٌطان لن ٌعود بمخالبه النارٌة    

ثانٌة لٌخٌؾ كماالً. والحق، أنه لم ٌعد بعد ذلك.. على األقل، هذا 

ما أوحى به نوم كمال الهادئ. فصراعه الصارخ مع الكابوس لم 

ٌتكرر. وٌوماً بعد آخر كّنا نجد كماالً أكثر تفتحاً وثقة بالنفس، 

 ورؼبة فً اللعب.

 قالت أمً باعتداد :   

 "أنا التً أشفٌته"   
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وصار كمال جزءاً من العابلة.. عنصراً ضرورٌاً ال ٌستقٌم    

الكل إالّ به. وإذ ذاك بدأ ٌقرأ.. أحضر عارؾ الكتب إلى البٌت 

)رواٌات ودواوٌن شعر وكتباً فً التارٌخ والعلوم... الخ( 

ً األخرى، وأؼرى بها كماالً فراح ٌقرأ. وشرعت سارة تقرأ ه

ؼٌر أننً لم أصب بالعدوى إال بعد ذلك بؤشهر، ولكننً حٌن 

طالعُت أولى الكلمات تملّكنً عشق القراءة، وأضحٌُت شٌخهم 

 كما ٌقول عارؾ.

تذكرُت أننً لم أقرأ شٌباً منذ أٌام.. خرجُت إلى الباحة..    

فوجبت بؤمً قاعدة تحت النخلة تؽزل الصوؾ. ضحكُت وقلت 

 مازحاً:

 ٌبدو أنك ال ترٌدٌن أن تتطوري"."   

 "أي تطّور ٌا محمد؟. إن الؽزل ٌنسٌنً هموم الدنٌا".   

 جدى تستطٌعٌن القٌام به؟".عمل أ"ألٌس هناك    

رنً بؤشٌاء     "لٌس هناك أمتع من ؼزل الصوؾ.. إنه ٌذكِّ

 وأشٌاء.. زمان".

طفق كمال ٌستعٌر منً كتباً لٌقرأها.. تضّخمت مكتبتً حتى    

اقت بها أمً بعد أن زحفت الكتب إلى كل مكان داخل البٌت.. ض

 قالت:

 "أال تشبع؟"   

   ." ًَّ ٌُعاود ضؽطه عل  "أشبع، ولكن الجوع 
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 وكان كمال ٌبتسم كلما باؼتنً مستؽرقاً فً القراءة.   

 "الكتب ستنتؾ شعرك. وفً ٌوم قرٌب ستلتمع صلعتك".   

 كتب خبلل شهر واحد"."أنت أٌضاً تقرأ.. ألم تلتهم ثبلثة    

 "ثبلثة فقط.. أما أنت فؤراهن أنك أتٌت على عشرة".    

وقهقهنا. ودخلت أمً الؽرفة وهً تضحك.. كانت تسمعنا    

 وهً واقفة وراء النافذة.. كانت فرحة بنا وفخور.

 "أوالدي أربعة."   

 كانت تردد وتضٌؾ:   

 "وبنت واحدة هً أجمل البنات".   

 زباً:فٌقول حسن ها   

 "القرد فً عٌن أمه....."   

وال تدعه أمً ٌكمل عبارته، فنضحك، وتضربه سارة على    

كتفه، وهً تضحك أٌضاً، وتلتمع عٌنا أمً.. تلك االلتماعة 

أذكرها وأنا أرى بروق السواد تتناحر اآلن فً عٌنٌها وهً 

 جالسة تحت النخلة تؽزل الصوؾ.

 "ما زلت تلبسٌن السواد".   

 ٌبق من العمر ما ٌؽري بلون آخر"."لم    
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أمً، تحت النخلة، صلدة وهً تؽزل الصوؾ.. الرخاوة    

الطفولٌة حول فمها ال تسلبها الرصانة، وهذا الثبات المؽّذى 

بنسػ آٍت من جذور عمٌقة تتفرع حتى تصل قلب األرض 

 وتشتبك هناك...

ٌّة على الرؼم من الشٌخو    خة أتؤملها فً جلستها الوقور.. به

المبكرة.. أصابعها النحٌلة البٌضاء وهً تسّوي الصوؾ وتدّور 

المؽزل فٌها إصرار حٌوي.. إنها مشؽولة، ال بالصوؾ ولكن 

 بؤمر دخٌلتها..

أراها تقاوم، ؼٌر أن البصر ٌرتد أحٌاناً وهو ٌحاول َهتك    

خطوط أسارٌرها، فً محاولة لكشؾ أسرارها.. أمً.. إنها 

ٌّة.. حضور فً برج  .. مشّع، وآسر.. قلُت بؽتًة:عص ًّ  عص

رنً بكمال".     "هذه النخلة تذكِّ

اتسعت حدقتاها، وتوقفت عن ؼزل الصوؾ، وأحسسُت أنها    

تكبت آهة حرى سرعان ما ستتخلص منها.. شهقت بحسرة، 

 وطرحت ما بٌدٌها جانباً.. قالت:

ٌّة تُرزق     "ال أدري إن كانت أمه ستحزن علٌه، لو كانت ح

ن، بقدر ما حزنت علٌه أنا.. أحسُّ أحٌاناً بالرؼم من كل حتى اآل

الذي فعلته من أجله.. أحسُّ بالتقصٌر، وبؤننً لم أمنحه ما كان 

 ٌجب أن أمنحه إٌاه."

"أماه.. كنت تشعرٌنه بحبك واهتمامك أكثر مّما كنِت    

 تشعرٌننا نحن أوالدك الحقٌقٌٌن."
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 ها:اختنقت فً عٌنٌها الدموع وتهّدج صوت   

"نهرته ذات مرة، قبل سنٌن.. قلت له: عٌب، إنها ابنة عمك..    

حمل حقٌبته وؼادر.. قطع إجازته.. قال: إنهم أعطوه إجازة 

لخمسة أٌام، ال سبعة أٌام مثل كل مّرة.. أخبرته أننً لم أقصد.. 

قال: ال ، ال... المسؤلة طبٌعٌة وأنِك فّسرت كل شًء خطاً، أنا 

ه. ولم ٌنتظر أن أجّهز له ما قّسم هللا من آسؾ.. لم أستطع منع

طعام وؼٌره مثلما كنُت أفعل، فً العادة.. قال: فً اإلجازة 

ٌّة..  القادمة.. خفُت أالّ ٌعود، ؼٌر أنه عاد.. قال إنه سلٌم الن

فّكرت أن أطرح فكرة الزواج على أبٌك.. أختك اعترضت.. 

ر بالزواج، وإن فّكرت فقطعاً  لن تفكِّر بالزواج  قالت: إنها ال تفكِّ

 منه.. هكذا قالت".

رة، متحشرجة.     الكلمات األخٌرة خرجت متكسِّ

 "أماه.. كفاِك بكاًء.. أرجوِك".   

أٌه إٌماءة مقلقة تلك التً بّثتها أمً وهً تتكلّم؟ عّم كانت    

 ًّ تتحّدث؟ ماذا فعل كمال بالتحدٌد؟. تلمٌحتها تلك خلطت عل

د ذلك أكثر من مرة ألسؤلها إالّ أننً األوراق.. واقتربت منها بع

كنت فً كل مرة أختلق أمراً آخر أستنجد به فً اللحظة 

 األخٌرة.

ٌُسعفنً. وكانت إشارته لذلك     وعدت إلى صندوق كمال علّه 

 الحادث، مرة واحدة، فً أوراقه المطلسمة، عابراً وؼامضاً.
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حٌاتً فّكرُت باحتمال أن ٌقوم أحدهم بالتنقٌب عن أسرار     

بعد موتً، مثلما أفعل اآلن مع حٌاة كمال.. ما الذي سٌجد؟. 

ومؤلنً هذا الخاطر بالحٌرة، وأشعرنً بالدوار.. ما الذي 

تراكم، فً تلك األقبٌة الدفٌنة، وأّي آثاٍر تركُتها فً الممرات 

المعتمة للنسٌان؟ وماذا لو أن ٌداً مشاكسة امتدت لتقذؾ بتلك 

ق العٌون؟.األشٌاء إلى العراء، حٌ  ث تحدِّ
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 ـ 5ـ 

اقتحمُت على سارة ؼرفتها.. كان ذلك بعد أشهر قلٌلة من    

استشهاد كمال.. فً البدء نقرُت الباب بؤطراؾ أصابعً.. ُخٌل 

ًَّ أننً سمعت كلمة )تفّضل(.. أقالت )تفّضل( حقاً؟، أم أن  إل

الكلمة هربت من سرادٌب ال وعًٌ.. فتحت الباب ودخلت.. 

جدتها أمام لوحة ظننُت أنها أنجزتها تواً.. كانت تتؤملها بعمق، و

كما بدا لً، أو ربما كان عقلها شارداً ٌجوب فً مكان آخر.. 

المهم أننً وجدتها واقفة، وقد صالبت ٌدٌها على صدرها كما لو 

ٌّما تقلٌد  أنها فً حضرة طقس جلٌل، خاص بها، وال ٌنتمً أل

على طبٌعة وقفتها، ولم أعر معروؾ. ولذا رّكزت انتباهً 

اللوحة أٌة أهمٌة.. وقفُت إلى جانبها أنظر إلٌها علّها تسؤلنً عّما 

جاء بً إلى ؼرفتها، ؼٌر أنها بقٌت على حالها، وكؤننً لست 

على تعّودُت موجوداً على بعد قدمٌن منها.. خّداها اللذان 

. نضارتهما وامتبلبهما الوردي كانا مطفؤٌن... لم أقل شٌباً.

انتظرت حتى تتكلم هً.. تلّبسنً عناد ال معنى له فً قرارتً.. 

 أن أظل صامتاً حتى تنطق هً.. وفجؤة قالت:

 "انظر".   

الكلمة كانت شبح كلمة.. صوٌت لم ٌصدر من لسان وحنجرة    

بشرٌٌن بل خرج مثل رجٍع بعٌد، آٍت من فضاٍء متلّبد بؤشٌاء 

 ؼرٌبة.

 "انظر".   
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ً أتراجع خطوة إلى الوراء، ألن الخوؾ ونظرُت، فوجدتن   

 والدهشة ألقٌا االضطراب فً أوالٌاتً الفٌزٌولوجٌة.

 "ما هذا ٌا سارة بحق هللا؟".   

 سؤلت، مع قناعتً أنها لن ترد.   

عصافٌر مقتولة، وقد تناثر رٌشها فوق أرض بدْت على وشك    

أن تنفجر عن خضرة صارخة، وفً الخلفٌة أفق عاصؾ، 

قبلة.. ولكً أتخطى صدمتً إزاء هذا الهول، وهذه وطٌور م

المتناقضات، وأنهً لحظات التوتر الذي راح ٌتصاعد بإلحاح 

 بٌننا، قلت:

"سارة.. أنِت تتطورٌن.. تقنٌاتِك وأسلوب معالجاتِك ألفكارك    

 وطرٌقة تلوٌنِك.. ٌحق لنا اآلن أن نفخر بِك".

وقة بالحسرة، االبتسامة التً طؽت على شفتٌها كانت مخن   

ًَ قلٌلة.. قلت:  وتهٌؤ لً أنها ستجهش بالبكاء بعد ثوان

 "أنِت مذهلة ٌا سارة".   

وخرجُت من الؽرفة.. ولم أكؾ، فً األٌام التالٌة، عن التفكٌر    

بتلك اللوحة.. بالعصافٌر المقتولة، واألرض الموعودة 

 بالخضرة، واألفق العاصؾ، والطٌور المقبلة.

*   *   * 
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السإال هّم ضاؼط فً النفس، ولو كان متاحاً الجهر بؤسبلتنا     

كلها لكان العالم ؼٌر هذا العالم.. السإال ٌؽوي أسبلة أخرى، 

وإذا ما أدلٌت بعنقود أسبلتً لسارة، فً ظرؾ كظرفها، أكون قد 

دفعتها إلى دابرة التعذٌب. ولكننً على ثقة من أنها ستؤتٌنً، فً 

ّقعة، لتجٌب عن أسبلتً المخبوءة، ٌوم ما، فً ساعة ؼٌر متو

المإجلة.. أسبلتً العارٌة التً تتجلى، دوماً، فً نظراتً.. فً 

صمتً.. فً كلماتً.. فً نبرتً وأنا أتلفظ بتلكم الكلمات العارٌة 

 التً أتبادلها معها، وال أستطٌع الحٌلولة دون تسلل أسبلتً معها.

. لوحات كثٌرة لم تنقطع سارة عن الرسم طوال أٌام وأٌام.   

عرضتها فً ؼرفتها، ونثرت عشرات التخطٌطات على 

سرٌرها ومنضدتها كما لو أنها تقول لً؛ هذه هً إجاباتً.. نثار 

معّقد من خطوط وألوان وكابنات.. امرأة وحٌدة فً صحراء 

مفتوحة للمطر.. امرأة متشبثة بلوح خشبً فً لّجة عاتٌة.. 

الرمل حارقاً، وهً،  امرأة تركض حافٌة على الرمل.. ٌلوح

 كؤنها هاربة من كابن عدابً مجهول.. ٌطاردها.

رسوماتها حلمٌة، فٌها ؼموض مثٌر وصارم، وعلى الرؼم    

من ؼلبة القتامة إال أن نقاطاً بّراقة تكابد من أجل االنفبلت من 

 الحصار، فً القلب، أو فً زاوٌة ما، من هذه الرسومات.    

مكن أن ٌحدث لسارة لو لم تكن تمتلك ال أدري ما الذي كان ٌ   

ملَكة الرسم؟ فها هً تسكب أساها ومخاوفها وخواطرها الدفٌنة 

هناك.. تترجمها إلى رموز لٌست مبهمة كلها. ففً لجوبها إلى 

القماشة البٌضاء والورقة البٌضاء تنشد الموازنة مع العالم. 
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تتٌح  فالفضاء األبٌض ٌمتّص الفابض من انفعاالتها وهواجسها..

 لها النوم براحة.

قبل أسبوع طرقت باب ؼرفتها.. لم تجب.. طرقُت الباب    

مّرات عدٌدة ولكن على مهل.. وتوجسُت من أن تكون مرٌضة، 

أو ساقطة على األرض فً حالة إؼماء... لوٌت األكرة 

فطاوعتنً، فؤلفٌتها راقدة على سرٌرها.. ؼابصة فً نوم بريء 

حة على الحّمالة.. ألوانها كانت ما عمٌق، وعلى مقربة منها لو

ٌّة.. عٌش فارغ، بٌد أنه عامٌر ومتماسك على ؼصن  تزال طر

ٌعجُّ باألوراق. وٌتهٌؤ للناظر إلٌه أن الطابرٌن اللذٌن بنٌاه 

 سٌؤتٌان حاالً لٌّحطا فٌه.

 ٌقول عارؾ :   

 "سارة أشّدنا حساسٌة، وصفاء روح.. إنها مثل الماء".   

 بٌه.. مثل الماء؟"."ما هذا التش   

"أجل ٌا محمد.. مثل الماء. فالماء لؽٌز كونً. وٌا له من    

د الماء بؤنه سابل ببل لون، وال  تعرٌؾ سخٌؾ ذاك الذي ٌحدِّ

 طعم، وال رابحة، وٌتخذ شكل اإلناء الذي ٌحتوٌه".

أضحك وأنا أتذّكر مناكدات عارؾ القدٌمة مع سارة،    

ي كان ٌجعل أمً تصٌح وخصامهما الطفولً الٌومً الذ

 ؼاضبة، وٌجعل أبً مضطراً أحٌاناً إلى ضربهما..  
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ٌصول الصمت.. تتعّقبه اهتزازات الرقاص وتكتكة الساعة    

رنً بسٌزٌؾ  القدٌمة.. تكتكة رتٌبة، نظٌمة، مستمرة أبداً، تذكِّ

 المتورط بالصخرة والقدر العابث. 

ها.. أحاول وفً ؼفلة مّنً تحتوي الظلمة الؽرفة وأشٌاء   

ًّ وقد تنّملتا.. أتحامل علٌهما، وأقترب من  الوقوؾ.. اُفاجؤ بقدم

مفتاح النور.. ٌتحشرج النٌون ثم ٌضًء لٌإكد الحضور العارم 

لمحتوٌات صندوق كمال على السرٌرٌن )سرٌري وسرٌره(. 

وعلى المنضدة الدابرٌة الزرقاء التً كان ٌكتب علٌها.. أعٌد 

وأؼلقه.. أترك الؽرفة إلى باحة الدار.  المحتوٌات إلى الصندوق

أمً تؽزل الصوؾ. وأبً ٌؽسل دراجته الهوابٌة. وسارة فً 

 المطبخ.. أدخل المطبخ.

 "ماذا سنتعشى الٌوم؟".   

 "كبة برؼل".   

 تقولها باسمة، فؤقول:   

 "أيُّ ترؾ فً زمن الحصار؟".   

 "هو زمن شاذ سٌنقضً حتماً".   

 حتماً"."ُكبتِّك ببل لحم    

 "بالحّمص ٌا عزٌزي، ولكن مع قلٌل من اللحم أٌضاً".   

 وأضحك.. أضحك، ثم أقول:   
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 "أرسمِت شٌباً خبلل هذه األٌام؟".   

ًّ أن أجدد     "ال.. أحّس أننً استنزفت نفسً كفاٌة، وعل

 طاقتً".

 "حسناً تفعلٌن".   

سارة فاكهة األٌام السعٌدة، المؽرمة بالتنوٌع اللونً    

والموسٌقى الهادبة.. بالتمر الهندي والكاكاو والنكات البرٌبة.. 

تارٌخها، تارٌُخ فتاة تؽمس إبهامها فً كٌس تمر الهند وتلحسها 

عبر سنواتها المجنحة التً مضت بوداعة مذ كانت تخطو 

متعثرة على الببلطات القرمٌدٌة فً الباحة قبل أن تُّصب 

ً الوسط ترابٌة، حٌث تشمخ بالكونكرٌت، مع إبقاء تلك الدابرة ف

نخلة الخستاوي، وتنفش شجرة التٌن فروعها.. شؽفت أمً 

بسارة ألنها االبنة الوحٌدة.. الشمعة الوحٌدة التً هً من نوع 

 آخر، كما تقول:

 "وكلّكم شموع أٌضاً".   

وكان ؼٌابها فً بؽداد خبلل سنوات الدراسة الجامعٌة ٌترك    

البٌت لٌس هو البٌت. وعصر كل ٌوم  أثراً مإسٌاً.. فراؼاً، كؤن

خمٌس إذ كانت تجًء، كان النسػ العتٌق الحٌوي ٌتواصل 

 ُصعداً فً كٌان العابلة من جدٌد.

شهقاتها كانت وجٌعة، وهً ترى الدم ٌتدفق من خنصرها..     

فً الثانٌة عشرة من عمرها كانت.. ضبٌلة وجدابلها السود 
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ٌتدفق، وعارؾ منكمش  تتدلى على ظهرها النحٌل.. كان الدم

 من الذعر، وبٌده السّكٌنة.. اندفعُت نحوه ألضربه، فقال:

 "لم أقصد".   

وسارة صاحت من خلل البكاء، ومنظر الدم الذي أحال ثوبها    

 األبٌض إلى لوحة ؼٌر معقولة.

 "ال.. ال تضربه".   

أقبلت أمً وأطلقت صٌاحًا عالًٌا لتتصاعد شهقات سارة    

لدم ما ٌزال ٌتدفق. فٌما وقؾ كمال قرٌبًا منها، ٌكاد الوجٌعة، وا

ٌمسك بها، لكنه بدا مصعوقاً، مرتعبًا وعاجزًا  وأسنانه تصطك، 

 ٌنظر إلٌها، وال ٌنطق بحرؾ. 

بقع حمراء تلطخ الثوب األبٌض، وكذلك القماشة البٌضاء..    

األحمر المتوهج، المضطرب.. العصافٌر المذبوحة، والشهقات 

التحّول إلى نشٌج مّر، وصٌاح أمً وهً ترى شمعتها اآلخذة ب

التً هً من نوع آخر تنزؾ بدل الضٌاء دماً، وخوفاً، ودمعاً 

 مالحًا ٌختلط بمخاطها حٌث ٌلتقٌه عند طرؾ فمها....

صوت سارة الفاجع بعد أن أصّرت أمً على فتح صندوق    

 النعش.

 "ٌجب أن أراه.. سؤقلب الدنٌا على رإوسكم".   

 ورضخنا بعد كثٌر من التوسبلت والبكاء والصراخ.   
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جه، وانطلق صوت حارق ٌعصر     فؽرت أمً فاها وهً تحدِّ

الروح، ال منها، بل من سارة الواقفة خلفها، وهً ترى الدم 

 ٌضرج مبلبس المٌدان.

وقعت سارة فاقدة الوعً.. أخرجتها النسوة الضاّجات بالعوٌل    

ت.. انحنت علٌه ولثمت جبٌنه، واألحزان القدٌمة، وأمً ركع

وبقً صدى صوت سارة ٌتردد داخل رأسً طوال أٌام مجلس 

الفاتحة. وبعدها كان ٌعاود بٌن الفٌنة واألخرى، وفً ؼفلة مّنً، 

 اقتحام المخابا السحٌقة فً أعماق نفسً.

 دخل حسن البٌت.. سؤلته سارة:   

 "ها... َبشـِّْر".   

 "انتهٌنا من شتل الطماطم".   

 "ووحش الطاوة؟!".   

 "أووه.. اصبري.. سآتٌك منه بحمولة حمارٌن كل ٌوم".   

 وانفجرنا ضاحكٌن، فقال حسن:   

 "آه، نسٌت.. نبٌل ٌنتظرك عند الباب".   

 "لَم ال ٌدخل؟".   

 "لم ٌرض.. قال إنه ٌرٌدك".   

 خرجت، وكان نبٌل واقفاً تحت عمود النور.   
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 ."تعال ٌا نبٌل.. ادخل"   

 "تعال أنت".   

 "ماذا وراءك؟".   

 "دعنا نتمشى قلٌبلً".   

 "لم أتعش بعد.. لندخل ونتعشى معاً".   

 "أشكرك.. هناك ما هو أهم".   

 "ماذا؟!".   

 وحٌن بدأنا نمشً استلَّ من جٌبه حزمة أوراق وأعطاها لً.   

 "ما هذه؟".   

أوراق كمال.. "ترددت طوٌبلً قبل أن أسلِّمها لك.. إنها من    

 أعطاها لً قبل سنة من استشهاده، وقال دعها معك.

 بٌٍد، ارتعشت قلٌبلً، تناولت من نبٌل األوراق.   

 "قلُت إنك أولى بها ما دمت بصدد كتابة رواٌته".   

فً ؼرفتً، وتحت ضوء )البللة(، بعد أن انقطع التٌار    

فسً ؛ الكهربابً جلست ألقرأ أوراق كمال هذه، وأنا اسؤل ن

لماذا لم ٌضعها فً صندوقه مع باقً أوراقه وأشٌابه، وفّضل أن 

 ٌتركها أمانًة عند نبٌل؟.
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كلما سعٌُت إلى لملمِة ما ٌلوح متشّظٌاً باؼتنً كمال من حٌث    

بلً أبعاداً وزواٌا وخطوطاً جدٌدة،  ال أتوقع لٌطٌح بالبناء كله مشكِّ

ع عناصر رواٌته زماناً ومقترحاً تناؼماً آخر، وتعامبلً مبتكراً م

ومكاناً وفضاًء وتفاصٌَل حٌاة.. وها هو ٌكسر شرنقة الكتمان 

نة، وٌبوح بما ظننُت أنه حرٌص على مواراته وإخفابه. أم  المتقرِّ

غ األمر لنفسً وأعلن، من دون وجه حق، لآلخرٌن  ترانً أسوِّ

 ما أراد هو أن ٌظل سّراً خفٌاً؟.

األوراق وأّمنها عند نبٌل؟. أتراه توقّع أسؤلُ : لَِم إذاً كتب هذه    

ٌّل أننً سؤبقى أبحُث بحٌرة وقلق عّما  ما ٌحدث لً اآلن؟. أتخ

ٌصل المتنافرات والمتناقضات بعضها ببعض، ألفّك االشتباك 

بٌن أشٌابه التً تداخلت، بالرؼم مّنً، بتعقٌد شدٌد؟. أكان إخفاإه 

ه بتلك األورا ق فً صندوقه، لمفتاحه فً أعلى النخلة، وزجِّ

ًّ حول  وإٌداعه عند نبٌل أوراقاً أخرى، وفكرته التً طرحها عل

كتابة رواٌته.. أقول: أكان ذلك كله مناورة محسوبة رسم 

اتجاهاتها بذكاء حاد، جاعبلً منً األداة التً ستتخذ آلٌاً تلك 

 االتجاهات، وتحقق له ما حالت الحرب دون أن ٌحققه بنفسه؟.

اً مّنا )أنا أو هو( ال بدَّ من أن ٌعود؟. ما الذي ألم ٌقل إن واحد   

كان ٌرؼب أن ٌقوله عبر رواٌته؟. هل ما أقوله أنا فً ما أسّمٌه 

ٌّاً  )رواٌة كمال( هو الشًء ذاته الذي كان سٌقوله هو لو بقً ح

ٌُرزق حتى اآلن، وشرع بكتابة رواٌته؟. أكان واثقاً من قدرتً 

بالطرٌقة التً أشاء، وباللؽة  على إنجاز ما كان ٌحلم بإنجازه،

ًَّ أن أدخل كتاباته  وثابَق ال  -كما هً  -التً هً لؽتً؟ أم عل

 ُتمس فً نسٌج هذه الرواٌة؟.
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وهذه... أهً الرواٌة التً أرٌد، أو أراد هو كتابتها، أم     

موادها وعناصرها ومفرداتها األولٌة التً منها وعلٌها سُتقام 

وإذا كانت هذه مجرد مواد وعناصر فٌما بعد بنٌة الرواٌة؟. 

ومفردات فمن سٌعٌد كتابة الرواٌة فٌما بعد؟ أنا؟. أم أنَت أٌها 

 القارئ الصدٌق، أنِت أٌتها القاربة الصدٌقة؟.

ها هً األوراق التً انتزعها نبٌل من جعبته السّرٌة     

وأعطاها لً ألنها، ربما، كانت تثقل علٌه، وتقضُّ مضجعه، 

ك، معتقداً أننً بهذا أخلص لكمال، طالما؛ ابتؽى أضعها بٌن ٌدٌ

هو أن ٌخلّؾ رواٌته مكتوبًة، ألنه كان مإمناً بؤن الرواٌة تساوي 

 الحٌاة.
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 أوراق العشق..

 أوراق التٌه

 

 
 

 



 

- ٔٙٓ - 
  

 ـ 1ـ 

جعلِت الخطوط تستدٌر.. بتلقابٌة تستدٌر.. تنساب بٌسر..    

بعضها بعضاً، وتنبُض  خطوط حمٌمٌة، تتلّون.. األلوان ٌإكدُ 

فً مجال حرٍّ مرٌح.. ألوان وخطوط فً تكوٌن فذ؛ دافا 

وأنثوي. وفً األعلى.. فً الزاوٌة الٌمنى ثمة دابرة.. بدٌر حلٌبً 

ٌنزلق نحو القلب من العالم القابم على القماشة. وفٌه تعّرجات 

باللون األزرق، إْن قّربت النظر منها اكتشفت أنها حروؾ 

ْن حاولت قراءتها احتجت إلى فسحة من الوقت، متراكبة. وإ

 وتركٌز للذهن قبل أن تقع على هاتٌن الكلمتٌن )موسٌقى الحٌاة(.

وقفُت أمام )موسٌقى الحٌاة( فً الباحة، تحت شجرة التٌن،    

وتمنٌت لو جاء محمد فً إجازة الٌوم أو ؼداً قبل أن أؼادر إلى 

دات الحجرٌة، الجبهة. وتذّكرت األفق الكالح، واالمتدا

ًَّ قناعاتً القدٌمة فً أن لسارة  ومعزوفات المدافع. وتكّرست ف

شٌباً ما، جّد جوهري، وآسراً وفرٌداً، وؼٌر قابل للعطب، 

ٌنتشلك على حٌن ؼّرة من دنٌا وٌلقٌك فً أخرى نقٌضة، سامٌة 

 وإنسانٌة.

 قالت سارة :   

 "أرٌد أن أصعد الشجرة".   

 "تعالً".   

 "أخاؾ".   
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 "اصعدي وأنا وراءِك.. إن وقعِت أمسكُت بِك".   

 "وإن وقعنا نحن االثنٌن".   

 "سنقع فً الجدول ولن ٌصٌبنا شًء".   

كانت شجرة توت شامخة.. تسّلقتها سارة ؼصنًا إثر ؼصن    

وأنا على أعقابها، وعلى فرع سامق، فً القمة جلسْت، والوجل 

ثم نظرت خلفها. رأت ٌبرق فً عٌنٌها الصافٌتٌن... وابتسمت، 

أشجار التٌن المثقلة بالثمر فً البستان، وراء السٌاج الطٌنً 

 المتّوج باألسبلك الشابكة، وصاحت بحسرة:

 "تٌن .. انظر".   

كان التٌن القشدي الناضج المستدٌر ٌتدلى بؽزارة بٌن    

 األوراق الخضر التً تشبه أصابع مفلطحة كبٌرة.

 "اشتهٌت التٌن".   

 ه خلؾ السٌاج"."إن   

 "لماذا ال نزرع شجرة تٌن فً البٌت؟".   

 "سؤطلب ذلك من عمً".   

وبعد ستة عشر عاماً مذ ؼرسنا قلم التٌن فً وسط الباحة    

قرب نخلة الخستاوي، وفً واٍد واسع ٌعّج باألشجار، بعضها 

أشجار تٌن كنُت مع فوجً، ونحن مشتبكون ضد قوة معادٌة.. 

 ٌزال.. أكلت واحدة فً فاصلة التقاط األنفاس كان التٌن فّجاً ال
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وشعرُت بعطٍش محرق، وفطنُت إلى أننً لم أشرب ماًء منذ 

ساعات طوٌلة، عصٌبة.. والرصاص ٌصفر وٌبز كرعُت 

 كان ساخناً، والطقس كان كذلك. -جرعة ماء من زمزمٌتً

انتشرنا بٌن األشجار، وكان العدو قد احتل مواضعنا األمامٌة    

ل فً الوادي، ولم ٌتزحزح على الرؼم من القصؾ وتوؼّ 

 المدفعً الشدٌد، والضربات المتتالٌة لطابراتنا.

حٌن جّن اللٌل انسللنا بحذر فً الظبلم الشجري، وكنُت أستند    

إلى شجرة، لم أعرؾ نوعها، حٌن خرقتها رصاصة فوق رأسً 

ق بلعومً ، تماماً.. انبطحُت وأطلقُت النار.. كان العطش ٌمزِّ

وجاءت األوامر بحفر المواضع والتخندق، فً المكان الذي نحن 

 فٌه، وحتى إشعار آخر.

كان التراب رخواً لحسن الحظ، واستفدنا من الجداول    

المحفورة أصبلً بٌن األشجار، وؼالبنً النعاس، وكدُت أنام.. 

 قال رفٌقً الذي كان ملتحقاً لتّوه بالفوج:

 ك"."نم. وعندما أنعس أنا أوقظ   

 "هذا ضد األوامر".   

 "ولكنك نعسان".   

وأظن أننً نمُت قلٌبلً.. كنُت فً حالة بٌن الٌقظة والنوم.. أو    

عند المصٌدة القلقة للحاّفة المفارقة للٌقظة.. رأٌت سارة.. كانت 

صؽٌرة وبٌدها تٌنة ناضجة تقطر عسبلً.. تٌنة قشدٌة كتلك التً 
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فً البستان خلؾ السٌاج.. شاهَدتها، وهً فوق شجرة التوت، 

 قالت: "إنها خابفة".

 "وما الذي جاء بِك إلى هنا؟ كٌؾ وصلِت إلى هذا المكان؟".   

 وزعقت قنبلة.. صحُت:   

 "سارة، تعالً ادخلً الموضع".   

 قال رفٌقً باندهاش :    

 "َمْن هً سارة؟".   

 "سارة؟".   

كنت "أجل.. صحت؛ سارة تعالً ادخلً الموضع.. هل    

 تحلم؟".

 "ال أدري.. ربما كنت أحلم".   

 وانفجرت قنبلة ثانٌة، واشتّد القصؾ.   

 "العدو سٌشّن هجوماً.. اصمدوا مهما كلّؾ األمر".   

 قلت لرفٌقً:    

 "منذ متى وأنت فً الجبهة؟".   

 "منذ ٌومٌن.. هذه معركتً األولى".   

 "هل أنت خابؾ؟".   
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 ."ال أعرؾ.. أفكر بؤهلً"   

 "كم عمرك؟".   

 "تسعة عشر عاماً".   

 "واسمك؟".   

 "قحطان".   

"ذات مرة تشاجرت مع شخص اسمه قحطان وأوقفونا معاً    

 فً مركز الشرطة.. أنا كمال".

 ضحكنا معاً.. قال:    

 "ال أراك من النوع الذي ٌتشاجر.. أتمزح؟"   

 ودوت صرخة.   

 "اطلقوا النار".   

ٌّزناهم بٌن وفً لحظة خاطف    ة، تحت مشاعل التنوٌر، م

األشجار.. تمّزق نسٌج اللٌل، واضطربت الحواس.. كابدْت فً 

سبٌل توافق مستحٌل، وصحْت حواس أخرى، كانت كما لو أنها 

ُضمرت منذ عهد سحٌق.. طارت األشكال النارٌة، وارتفعت 

 حمى البارود، وأعول حٌوان مذعور فً مكان ما.
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شان، وجلس فً الموضع الشقًِّ لٌبلل قال قحطان إنه عط   

رٌقه.. كنُت أرمً ببل انقطاع، وعتادي كان على وشك النفاد.. 

 سؤل قحطان والرصاص ٌبز حولنا:

 "هل سٌستمر هجومهم طوٌبلً؟".   

 "وما أدرانً؟".   

 "ألست قدٌماً فً الجٌش؟".   

 "نعم، من عهد نوح.. ارِم.. ال تشؽلنا".   

ل شًء هادباً.. وّزعوا علٌنا العتاد، ومع الفجر كان ك   

وصدرت األوامر باالندفاع فً عمق الؽابة.. تركنا مواضعنا 

ٌّة، وزحفنا محتمٌن قدر المستطاع باألشجار.. كان قحطان  الشق

ٌتلوى على األرض برشاقة، وفً موازاتً تماماً، وكنت أتحامل 

 على نفسً للحاق به.. قال إنه ٌحمل حجاباً عمله ولً صالح

مات قبل خمسٌن عاماً. وكانت أمه تحتفظ به، فؤعطته إٌاه. 

ولهذا فهو متؤكد من أنه لن ٌموت فً الحرب.. قْد ٌُجرح ولكنه 

 لن ٌموت.. قال إن قلبه ٌطمبنه.. قلت:

 "األفضل أن نتحدث عن هذه األشٌاء عندما نعود".   

كان ٌستؽل أدنى فرصة للكبلم وٌتكلم، أما اآلن فإنه سكت..    

بتسم وسكت.. وعرفنا أن العدو ترك الؽابة، وأنه ٌتربص بنا ا

 فً سلسلة التبلل األخٌرة، حٌث مواضعنا التً اُحتلِّْت.
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أقبلت طابراتنا، وتصاعدت األدخنة فتنفسنا بارتٌاح.. قال    

 قحطان:

 "الطابرات مخٌفة".   

 "إنها طابراتنا".   

 "أعرؾ، ومع ذلك هً مخٌفة".   

نهاٌات الؽابة، وعثرنا على بعض ثمار الكرز  وانتظرنا فً   

والتٌن الناضجة، وكان الماء أقل سخونة فً هذه الساعة المبكرة 

من النهار.. جلسنا نقضم الصمون بتلذذ، ونلوك الفاكهة 

ٌّة.. قال قحطان:  الطر

 "الصمون العسكري لذٌذ".   

 "حٌن تجوع، كل ما تؤكله تحّسه لذٌذاً".   

 مبلمحه. وفجؤة، انكمشت   

 "أخ خ خ خ".   

 "ماذا؟!".   

 وتدفق الدم من كتفه.. صرخت:   

 "هناك قناص معاٍد.. انتبهوا".   

 واختبؤنا.. قال عرٌؾ الفصٌل:   
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 "سنعالج األمر حاالً".   

ٌّة لّما قال قحطان، وهو     وكنُت فً انتظار رجال المفرزة الطب

 ٌعصر ألمه:

ثن    .. قلبً ٌحدِّ ًّ  ً أننً سؤلتقٌك مرة أخرى"."ال تخؾ عل

 "إن شاء هللا".   

 نظر إلى قمٌصه المنقوع بالدم، وقال:   

 "فقط، أحّس أن ٌدي مخدرة".   

وكنت أضؽط على موضع الجرح بلّفاؾ المٌدان دون فابدة،    

ٌّة وسحباه  فقد كان ٌنزؾ، حتى حضر جندٌان من المفرزة الطب

متشققة ومخاطة على  بعد أن أخرج من جٌبه قطعة جلدٌة قدٌمة

 شكل محفظة صؽٌرة، وناولنً إٌاها:

 "خذ، هذه أمانة.. عندما نلتقً ثانٌة سآخذها منك".   

 ""ما هذا؟   

 "الحجاب".   

كانت مدافعنا تدكُّ مواقع العدو، ومدافعهم تنفلق بٌن    

مواضعنا.. واختفى قحطان بٌن األشجار محموالً على محّفة، 

خلل األؼصان تتبلعب على قمٌصه وبقع الضوء المتسللة 

 المضّرج بالدم.
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انتابنً شعور باألسى، وددت لو أؼمض عٌنً بسبلم وأنام،    

ؼٌر أن العدو كان هناك. واشتهٌت سٌجارة أمّجها، وانفث 

دخانها نكاٌة بالحرب، على الرؼم من أننً ال أدخن كثٌراً. 

، واستعدت صورة سارة وهً صؽٌرة، وبٌدها التٌنة الناضجة

 وأنا أنهرها ألنها جاءت إلى هنا.

 قال نبٌل:   

"سارة، فً صؽرها كانت جمٌلة، لكنها فقدت رونقها لّما    

 كبرت".

 "ال.. سارة تزداد حبلوة ٌومًا بعد آخر".   

"فً عٌنٌك أنت.. أستطٌع أن أعّد لك أسماء مبة فتاة أجمل    

 منها فً هذه البلدة الصؽٌرة وحدها".

 أراها جمٌلة"."ٌكفً أننً    

سارة التً تحٌل األلوان إلى موسٌقى لم تفهمنً.. لم تفهمنً    

البتة.. وربما، أنا الذي لم أفهمها. وبعد شهرٌن حٌن التقٌت 

 بقحطان ثانٌة، سؤلنً عن سارة:

 "أتحبها؟".   

 ضحكُت، وأدرك أن سبب ضحكً هو أننً أحبها.   

 "وهً؟".   

 "ما لها هً؟".   
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ٌّرنً وكان قحطا    ن ذكٌاً، ولم ٌتماد فً طرح األسبلة، وح

تجّنبه الخوض مرة أخرى فً موضوع )سارة(.. هل فهم 

قحطان أن سارة امرأة ما، أحّبها أنا من طرؾ واحد.. وكدُت 

 أخبره أن المسؤلة أعقد مّما ٌتصور.

 قلت لنبٌل فً ساعة مكاشفة ٌابسة:   

 "سارة تجعلنً أشعر أننً ؼرٌب فً البٌت".   

 "قل أي شًء إال هذا.. ٌا أخً.. أنت تتوهم أشٌاء".   

"صّدقنً ٌا نبٌل.. أنا اآلن مثل طابر الكركً، حلَّ موسم    

 هجرته ولم ٌرحل فبقً وحٌدًا ، ؼرٌبًا".

"كمال أنت ترعبنً.. إنهم أهلك وٌحبونك، وال ٌحق لك أن    

 تقول مثل هذا الكبلم".

 "مْن ٌحبنً؟".   

 ارة.. صّدقنً"."كلهم.. حتى س   

 "أنت تهذي".   

وفً ٌوم، فّكرُت بطرٌقة أؼادر بها البٌت، وال أعود.. وبدأُت    

محاولتً بجسِّ نبض محمد.. قلت له إّن لً صدٌقًا فً البصرة 

 سؤبقى عنده وأعمل هناك خبلل إجازاتً. فقال:

 "لو سمع عّمك فماذا سٌقول؟. هل تتصّور؟".   



 

- ٔ7ٓ - 
  

 وسمع عّمً فقال:   

ات مرة ضربتك حٌن ذهبت إلى النهر لٌبًل.. أتذكر.. كنَت "ذ   

صؽٌرًا، وندمُت ألنً ضربتك. ولكنً الٌوم سؤكسر عصا 

خٌزران على رأسك، ولن أندم، إن عاودت التفكٌر بهذا". والن 

ٌّعُت حدودي، ووجدتنً فً  سارة قالت: "اعرؾ حدودك". ض

 المتاهة.

صل، أما فً البٌت فً الجبهة وأنا أقاتل كنت أعً ماذا ٌح   

فبل.. وقلت لزوجة عّمً التً قالت عٌب، هً ابنة عمك: 

 "إجازتً انتهت.. أعطونً خمسة أٌام، ال سبعة".

لكنها سكبِت الماء خلفً كعادتها، وأنا ماٍض بحقٌبتً    

ًّ سارة، ولم أتبادل  ًّ بعٌن والهموم. وألشهر طوٌلة، لم تلتق عٌن

الرذاذ الملّون وؼمرنً، تناهى معها كلمة واحدة، حتى إذا انهمر 

ًّ صوتها من الفردوس.  إل

 "هل أعجبتك؟".   

التفُت إلٌها.. كانت مشرقة.. قلت بهدوء متجاوزاً فً لحظة،    

الضباب الكثٌؾ الذي انتصب حاجزاً بٌنً وبٌنها مْذ قالت؛ 

 اعرؾ حدودك.

 "ال أستطٌع إال أن أفخر ألن لً ابنة عٍم مثلِك".   

 "أشكرك".   
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مشت نحو ؼرفتها، واللوحة موضوعة على حمالتها تحت    

شجرة التٌن، وثمرة تٌن رٌانة تتدلى من ؼصن منحٍن ٌكاد 

ٌّر.  ٌبلمس األلوان. وفطنت إلى أن موقع الشمس إزاء اللوحة تؽ

كنُت أحس أن الذي تهشم من الُمحال أن ٌعود وٌلتبم، وإن     

أن بدلّت مبلبسها الشظاٌا جارحة ما تزال.. وعادت سارة بعد 

 وارتدت ثوباً أبٌض بنقاط زرق فاتحة.

 "إذا تعجبك خذها".   

 "ولكنِك تتهٌبٌن لمعرضك األول".   

 "ال بؤس.. خذها بعد انتهاء المعرض".   

 "ال....".   

 قلتها وخرجت.   
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 ـ 2ـ 

أٌنعْت فً ؼفلٍة من النوامٌس، وكنُت قد حدست أنه لن ٌكون    

ألفة أبداً مْذ دخلِت القاعة متؤخرة نصؾ ساعة عن لً معها خٌط 

موعد الدوام الصباحً، فً أول ٌوم لنا فً الجامعة، تواكبها 

عاصفة من العطور واأللوان. ولكن لّما أزاحت بؤناملها الطوٌلة 

كها بانسجام مع كلماتها ذات اللطافة المتكلِّفة  البٌضاء، وهً تحرِّ

ذاك، فقد أخبرتنً أنها لم  أدركُت أننً كنت مخطباً فً حدسً

تفهم شٌباً من حلًّ للسإال الرٌاضً على اللوحة. وأنها وجدت 

نفسها أمام طلّسم صعب. وطوال ساعة شرحت لها معنى ذلك 

التشابك المعقّد للرموز واألرقام، ونحن جالسان فً نادي 

الجامعة. وبعد أسبوع قالت إنها ترٌد أن تفهم مادة الرٌاضٌات 

 منً أن أرافقها إلى البٌت . كلها، وطلبت

 "نتؽدى، ومن ثم نتذاكر".   

 "ألٌس من األفضل أن نتؽدى ونتذاكر فً النادي".   

"ال، طبعاً.. الطعام فً البٌت أفضل، والجو أهدأ ومبلبم أكثر    

 للمذاكرة".

 وترددت.. حاولت التملص من دون جدوى.. قالت:   

 تظران.. حّدثتهما عنك"."ستؤتً ٌعنً ستؤتً.. بابا وماما ٌن   
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أخرجت سٌارتها الـ )مرسٌدس الخضراء( من المرآب،    

وفتحت الباب وهً تخترقنً بعٌنٌها اللتٌن هما بلون العسل 

 األسود، وتوما بؤنملتها الؽّضة:

 "اصعد".   

 وفً البٌت كنُت مضطرباً..    

"لم ٌكن ذاك بٌتاً.. كان شٌباً آخر أطلق علٌه أي اسم تشاء    

ًّ الكلمة".. قلت هذا لنبٌل،  ولكن ال تسّمه بٌتاً كً ال تتلّبس عل

 ٌوَم حكٌت له عن مها.

كانت المابدة باذخة، تحوي أصنافاً مربكة من الطعام    

ٌّة. وأكلت.. أكلت قلٌبلً،  والشراب، وتبعث روابح مقلقة، شه

وهً قبالتً، تشلّنً ابتسامتها الطافٌة على وجهها، وتؽمز لً.. 

تمضػ طعامها بفم مسدود.. حنكها وحده الذي كان كانت 

ٌتحرك، وبتؤٍن متقن، أؼرمُت ؼبَّ عدة لقاءات أخرى بتقبٌله، 

فً كل مرة، قببلت ناعمة، متتالٌة قبل التقامً الشفتٌن 

 الطرٌتٌن.

مها امرأة وارفة، بطلعة مؽرورة، ونهدٌن نافرٌن ٌوحٌان     

فقد كثٌراً من رونقها باالستعبلء.. فً لحظة الضٌق أو الؽضب ت

حتى لتبدو وكؤنها واحدة أخرى.. البشرة الصقٌلة كالكرٌستال 

تترهل، وٌبرز األنؾ ناتباً، ؼرٌباً كؤنه ألصق عنوة هناك.. 

 وتجتاح العٌنٌن ؼٌوم.

 "خذوا راحتكم".   
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 قالت أمها عقب تناول الشاي، ونحن فً الصالة.. همست:   

 "هاِت الكتاب والكراسات".   

 "لٌس هنا.. قم".   

طاوعتها وأنا محرج، وكدُت ألتفت إلى والدٌها، وأنا أتبعها    

على السلّم. وفً الؽرفة التً أؼلقت بابها أطلقْت، من آلة 

التسجٌل، أؼنٌة انجلٌزٌة هادبة، واضحة الكلمات. سؤعرؾ فٌما 

 بعد أنها لفرانك سٌناترا.

 "اجلس هنا".   

 وجلست إلى جانبً. جلسُت إلى الطاولة األنٌقة،   

 "نبدأ الدرس".   

 "أنت خجول.. لماذا؟".   

 "ال أدري.. طبٌعة".   

د األوراق بؤمثلة وتمارٌن شتى.. هل     قضٌت ساعتٌن وأنا أُسوِّ

كانت تفهم شٌباً؟. هً قالت نعم. وأنا لم أكن ألح، وعندما خرجنا 

كانت خصبلت الشمس تضمحل روٌداً روٌداً. وٌزحؾ على 

ء ظبلمٌ شفٌؾ. وأوصلتنً بسٌارتها إلى القسم الداخلً.. االنحا

نزلُت فً شارع آخر قرٌب ؼٌر الشارع الذي ٌقع فٌه القسم 

 خشٌة أن ٌرانا أحد من زمبلبنا فً الجامعة.
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وبعد أسبوع أخذتنً ثانٌة إلى البٌت. وصارت األسابٌع تترى    

لك الحً وأنا أقوم بزٌاراتً المنتظمة ظهٌرة كل ٌوم اثنٌن إلى ذ

المترؾ. وفً كل مرة كانت أصابعنا تتبلمس خلسة وٌتولد ذلك 

 االرتجاج الذي ٌصل أعماق الروح.

كنُت أسحب ٌدي.. كانت تضحك وتزٌح األوراق إلى أقصى    

زاوٌة على الطاولة لتتحدث.. لتتحدث عن فراغ حٌاتها.. عن 

 فقدان الوفاء وقٌم الصداقة فً هذا الزمان.. عن آالم الصداع

 التً تحّسها فً بعض اللٌالً، والسؤم القاتل الذي ٌخنقها.

 "أنا تعٌسة.. ألسُت تعٌسة؟".   

 ضحكُت وقلت:   

 "تعٌسة؟!".   

 "وماذا تظن؟.. أنت ال تعرؾ شٌباً عنً".   

 فتحُت فمً ألتكلم إال أننً آثرت السكوت.. قالت:   

 معه". "كم كنُت أتمنى لو كان أخً عصام هنا، أو كنُت أنا   

 "وأٌن هو أخوِك؟".   

 "فً زٌورخ، ٌعمل جّراحاً هناك، فً مستشفى شهٌر".   

 "آه..".   
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"هاتفنا، وطلب منً القدوم إلى هناك إلكمال دراستً، ولكن    

 ماما وبابا..".

ً محّدداً دسّته فً     قامت إلى رّؾ األشرطة، واختارت شرٌطا

 موضعه بآلة التسجٌل فتصاعد لحٌن عنٌؾ.

 "أتجٌد الرقص؟".   

 "ماذا؟ أنا أرقص؟!".   

 "حرام.. ما معنى أن تحٌا، وال ترقص؟".   

باعدت ما بٌن ساقٌها الممتلبتٌن، المحشورتٌن فً بنطال جٌنز    

ضٌق، وفتحت ذراعٌها.. انطلق جسدها الباسق حّراً فً فضاء 

الؽرفة، وكسا وجهها شًء ما، وحشً. وتبلعبت خصبلت 

بتوافق مع اهتزازاتها الصارخة بالرؼبة. ثم  شعرها الملفوفة

جعل طولها ٌتماوج ابتداًء من الرأس، ومروراً بالصدر والبطن 

 والردفٌن حتى الساقٌن كؤنها أفعى نشوانة تتلوى واقفة.

دنت منً وعلى مبلمحها تعبٌر حاد مشاكس من ؼٌر أن    

تكّؾ عن الرقص. وخطفتنً بؽتة، ساحبة إٌاي من ٌدي فؤلفٌت 

فسً بٌن ذراعٌها. ودونما تمهٌد احتوٌتها والتهمت شفتٌها، ن

فاستكانت.. فً ؼمرة الموسٌقى العاصفة اكتشفت طعم الشفاه 

 للمرة األولى.

جلسنا أخٌراً، وكان قلبً ٌخفق بشّدة.. قالت وهً تناولنً    

 مندٌبلً ورقٌاً:
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ج".     "مكروه.. امسح فمك، كؤنك مهرِّ

 باألحمر عندما مسحت به فمً.المندٌل الورقً تلّطخ    

أصبت بعدوى اإلحساس الموجع ببطء دوران الزمن.. صرُت    

أتابع التسكع الدابري الرتٌب لعقارب الساعة ٌوماً بعد ٌوم، حتى 

 ما بعد ظهٌرة ٌوم االثنٌن.

كنا نلتقً كل ٌوم من أٌام الدوام فً الجامعة فؤمضً معها     

نبً، وفً الممرات والنادي الوقت كله.. فً القاعة هً إلى جا

 ترانا معاً دابماً. بٌد أن هاجس انتظار )االثنٌن( ظّل ٌسكننً.

 ولم أنس.. باتت سارة وخزاً أبدٌاً فً األعماق.   

زارنً نبٌل فً الجامعة وتعّرؾ على مها.. قال لً بعد أن    

 وّدعتنا وؼادرت إلى بٌتها:

 "لماذا ال تتزوجها؟".   

 "وسارة؟".   

 أيُّ وهم؟"."   

"سارة لٌست وهماً.. إنها أكثر حقٌقٌة من أي شًء آخر فً    

 هذا العالم".

 "ستبقى تدور فً هذه الدّوامة ببل جدوى".   

 "هً دّوامة حقاً، ولكن ال خبلص لً منها".   
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ٌّدت نفسك     ً وأوقعت نفسك فٌه.. ق "أنت ٌا كمال صنعت فخا

 سارة من هذه النستلة؟".وأعمٌتها.. ٌا أخً انظر جٌداً.. أٌن 

 "أّي نستلة ٌا نبٌل؟. مشكلتك أنك ال ترى إال القشور".   

"ما لها القشور؟ ها؟ وثّم ماذا عند سارة فً ما وراء    

 القشور؟".

 "فً سارة شًء ال تملكه أٌة امرأة على األرض".   

ٌّلتك المحمومة أنت".     "هذا الشًء هو من بنات مخ

 حقٌقٌاً ومإكداً". "لٌكن.. فؤنا أراه   

وسارة فً برجها المستحٌل الذي ٌمنعنً عنه ألؾ سور    

ٌّة ومتمنِّعة ألنها قرٌبة جداً.. قرٌبة  وملٌون مصّد.. فهً عص

أكثر مّما ٌنبؽً. وتلك هً المفارقة الساخرة التً ال حّل لها. أما 

مها فهً بعٌدة.. بعٌدة جداً.. بعٌدة أكثر مّما ٌنبؽً، وأكثر مّما 

 تصّور هً.. قالت لً ٌوماً:ت

 "إْن فّكرُت بالزواج فلن أتزّوج ؼٌرك".   

 "ولكنِك من عالم ؼٌر عالمً".   

 وسردت لها ما توقعته ضرورٌاً لتعرفه عّنً.. قالت:   

ٌُحزن".     "ال أحب الكبلم عّما 
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خرسُت فحاصرتنً بموسٌقاها المجنونة وجعلت ترقص..    

إلنذار.. جمدْت من رعب كانت ترقص حٌن دوت صّفارة ا

فؤوقفُت الموسٌقى. وفً لحظة ارتجَّ البٌت كله، والطابرات تهدر 

واإلطبلقات تتناثر، وعبل صوت انفجار.. تهّشم زجاج نافذة، 

وسقطت مزهرٌة فً زاوٌة من الؽرفة وتكّسرت فتناثرت 

أزهارها االصطناعٌة، حتى إذا شمل الهدوء كل شًء وأعلنت 

ة الؽارة فُتح الباب. وهرع أبوها وأمها إلٌها صفارة اإلنذار نهاٌ

، فاقدة الوعً، أو تكاد. ونقلت نشرة األخبار  ًّ وكانت بٌن ذراع

 أن طابرة معادٌة سقطت على مشارؾ بؽداد.

كانت الحرب فً أشهرها األولى، وكانت قد مّرت ثبلث      

 سنٌن مذ تعارفنا بتلك الحمٌمٌة.. قلت:

 اٍن"."أنِت عالم وأنا عالم ث   

 قالت:   

 "سؤفعل المستحٌل من أجل أن تكون لً".   

 قلت:   

 "وإن رفضت".   

 قالت:   

"حٌن أرٌد شٌباً ال بد من أن أحصل علٌه مهما كان الثمن.    

 وعندما أملُّ من شًء أرمٌه مثل نعٍل عتٌق".
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 قلت:   

 "أنِت مؽرورة".   

 قالت:   

نً أحّبك إلى الحّد الذي "ألكن ما أكون.. مؽرورة أو ال، ولك   

سؤسبِّب لك مشكلة كبٌرة إن لم تفعل ما أرٌد.. أنت الشًء 

 الوحٌد الذي لن أملّه أبداً".

 وٌوماً ما، وامتحانات السّنة الدراسٌة األخٌرة تقترب، قالت:   

مات، من أجلك ومن أجلً".     "سؤقول لك شٌباً ببل مقدِّ

 "ماذا ٌا مها؟".   

 ن عالم وأنا من عالم... حّررتك"."ألم تقل إنك م   

 "ما هذا الذي تقولٌن؟".   

"كمال.. الظروؾ أقوى مّنا.. بابا وماما قاال إن الحرب    

طالت، وبقابً والؽارات الجوٌة محتملة فً أٌة ساعة خطٌر 

.. ابن خالً عبلء فً برلٌن الؽربٌة ٌدرس هناك.. أرسل  ًّ عل

دى الكلٌّات.. سؤدرس خبراً.. قال إنه حجز لً مقعداً فً إح

الهندسة، وربما تزّوجنا.. أنت وسٌم وممتاز وذكً وستجد 

 طرٌقك، والمرأة الجدٌرة بك".

طٌن لهذا؟".     "منذ متى وأنِت تخطِّ
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 "منذ شهرٌن، أو ثبلثة".   

 "كنِت تلعبٌن إذاً؟".   

 "كبلنا كان ٌلعب".   

 "أنِت ماكرة".   

 "ال.. أنا واقعٌة".   

 افقة"."أنِت من   

 "أرجوك ٌا كمال.. ال تتجاوز".   

 "أنِت أنانٌة، وكّذابة ٌا مها.. وحقٌرة".   

كنُت أفقد أعصابً وأنا أهذر بهذه الكلمات القاسٌة التً    

راحت تتبلحق كما لو أنها كانت هاجعة فً دخٌلتً منذ عهد 

 بعٌد.

 كّزت على أسنانها وهً تقول:   

 ٌد"."وأنت أحمق وقصٌر النظر وبل   

صفعتها.. شعرت بؽّصة كادت تكّم أنفاسً فصفعتها.. الرنٌن    

الذي انبعث على أثر تلك الصفعة لم ٌفطن له أحد من الطلبة 

الذٌن كانوا قلٌلٌن فً هذه الساعة المتؤخرة من الدوام. كّنا فً 

الحدٌقة الجانبٌة للجامعة المستنصرٌة. واحمرَّ وجهها وفؽرت 
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قة، وان خرطت فً بكاء معّذب. وشعرت بالحزن فاها ؼٌر مصدِّ

 والفقدان وأنا أراها تبتعد بخطى سرٌعة.

 وما زلت أعجب، كٌؾ انتهى كل شًء، هكذا، بلمح البصر.   

فً الٌوم التالً اقتربُت منها واعتذرت، متوقِّعاً أن ترّدنً     

 بؽلظة، بٌد أنها ابتسمت، ثم راحت تضحك، وقالت:

 لم تخسر". "أنت شجاع، وصّدقنً أنك   

 قلت:   

 "أعرؾ أننً لم أخسر".   

بعد مرور أكثر من سنة على وداعها لً تذّكرت مها..    

 تذّكرت قولً لها:

 "قد ال ٌرى أحدنا اآلخر، مرة أخرى، أبداً".   

تذّكرتها فً ملجؤ شقً مع رفٌق لً، فً قاطع )مجنون(،    

الممٌتة  وسرٌب من طابرات العدو ٌناور فوقنا وٌلقً بؤحماله

بٌنما مقاوماتنا ُتحٌل السماء إلى خطوط من نار.... هناك، 

 تذّكرت مها وابتسمت.

 قال رفٌقً:   

 "أهناك َمن ٌبتسم فً ساعة كهذه؟".   

 قلت له:   
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 "تذّكرُت مها".   

 "مها..؟".   

وضحكت.. فً كرنفال من األصوات الجّبارة العاتٌة، وشًء    

ٌنتحر أو طابرة تنفجر، ما ٌضًء فً السماء، صاروخ 

 ضحكت.

وبعد سنة أخرى استلمت رسالتها األولى وأنا مندهش ألنها    

 تذّكرت عنوانً، وألنها تذّكرتنً.
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 ـ 3ـ 

 فتنتها الفراشات فرسمتها بالقلم الرصاص.   

 "انظر.. لو كانت معً فلوس الشترٌت علبة أقبلم ملّونة".   

ملّونة فشهقت سروراً. وفً الٌوم  وأهدٌتها أول علبة أقبلم   

التالً قّدمت لً ورقة مخّططة، منتزعة من كراسة مدرسٌة، 

وعلٌها صورة فراشة ملّونة، جناحاها ٌشكوان من انعدام 

 التناسب.

"أرأٌِت طوال عمرِك فراشة مثل هذه ٌا سارة؟. جناح دابري    

وجناح مربع.. جناح كبٌر وجناح صؽٌر.. جناح أحمر وجناح 

 رق!".أز

 اكتسى وجهها بإمارات اإلحباط، وقالت:   

 "سؤرسم مّرة أخرى".   

وتقاطرت رسوماتها )فراشات، أشجار، أنهار، حٌوانات،    

بٌوت، طٌور، وجوه، بشر، أسواق... الخ(. وفً العٌد فاجؤتها 

 بعلبة ألوان مابٌة، فركضت جذلة تكركر.

 ."ماما.. ماما.. انظري ماذا اشترى لً كمال؟"   

 ابتسمْت أمها فاشتعلُت خجبلً.   

 "ما عدِت ُترٌننً لوحاتِك".   
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 "إنها ال شًء.. ال تستؤهل".   

 "ربما ال تعترفٌن بً متذوقاً لفنِك؟".   

 قالت باسمة:   

 "ال، ال، على العكس.. لٌس إلى هذا الحد".   

 وفً ٌوم جلبت لها علبة ألوان مابٌة كبٌرة من البصرة.   

تكلِّؾ نفسك.. أستطٌع الحصول علٌها.. فً الجامعة "لماذا    

 أهدوا لً أكثر من علبة".

 "إم م م م م."   

ًَّ فٌروسات الؽٌرة.. ؼٌرة الشرقً العارمة. ولم     تململْت ف

 ٌكن باإلمكان أن أقول:

 ختنق.أِك؟". من ؼٌر أن ٌهدٌها ل"َمن    

 أّسر لً أحدهم:   

 ا القرٌبة من الجامعة.""رأٌُت ابنة عّمك فً الكافترٌ   

 وحّدجنً بخبث قبل أن ٌردؾ:   

"سلّمت علٌها، وكان معها شاب جمٌل قّدمته لً.. اسمه؟.    

 اسمه عماد على ما أذكر".
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اصطدمت الفراشات فً رأسً.. تساقطت مثل ثمار فاَت    

أوان قطفها. وانقضت شهور ومجزرة الفراشات قابمة. وخبلل 

 السة الشطط فذهبُت إلى كلٌّتها.إحدى إجازاتً أؼوتنً أب

وقفُت أتلصص على ُبعد من الباب الكبٌر.. خرجْت معه..    

كان طوٌبلً، ممشوقاً، بشعر مرسل ووجه متورد منشرح.. 

استدرُت ألهرب فرأتنً.. اّتسعت حدقاتها فؽادرت سرٌعاً ولم 

 أكلِّمها. حتى قدمت عصر ذلك الخمٌس.

 ."ما الذي جاء بك إلى كلٌتً؟"   

 لم أستطع أن أنكر.. قلت:   

 "أنا آسؾ".   

 "جبت لتراقبنً".   

 "ٌا سارة، هناك صنؾ من الشباب....".   

 "أرجوك..".   

ترامت هّوة ؼارت فٌها األلوان، وارتسمت متاهة ال قرارة    

 لها.

 "لٌس من حّقك أبداً..".   

 وفقد السجال خٌطه الواصل.   

 ذا األسلوب ؼٌر البلبق"."ٌنبؽً أن تكون أكبر من ه   
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شعرُت بوخز اإلهانة، واحتدمت فً داخلً كابنات ؼرٌبة    

 قاهرة عقلت لسانً.. قالت بحدة:

 "ٌكفً إلى هذا الحد، علٌك أن تعرؾ حدودك".   

 وستقول امرأة عّمً: "عٌب هً ابنة عمك".   

تركتنً سارة للمحرقة التً تقبل إلى أتونها الفراشات،    

ها ٌابسة مثل ثمار فات أواُن قطفها. أكان ٌنبؽً أن وتتساقط فٌ

تمر سنوات وسنوات حتى ٌنتفض الجسد وٌتشقق ؼبلؾ الشهوة 

فً الهجٌر الزاحؾ، وتثور تلك العاصفة القاسٌة متربصة بآخر 

 الخبلٌا الطرٌة.. كان فً هبوبها القدري فحٌح منذر أكاد أسمعه.

ة العارٌة الروح فً المصادفة وحدها أتاحت لً رإٌة المرأ     

لحظة اعترافها المذل.. رإٌة الصفحة الذابلة للوجه، واألنؾ 

 الضامر والفم المزموم، واألشبلء.

ؾ ؼرفة سارة، وكان الباب نصؾ مفتوح،      كانت خالتً تنظِّ

والخلفٌة أفق كالح. وفً وسط اللوحة نافذة.. نافذة على هٌبة 

الفضاء الظاهر من فراشة، وكانت هً الجزء الوحٌد الحً فً 

 خبلل باب الؽرفة نصؾ المفتوح، وخالتً تكنس.. قالت لً:

 "مالك ساهم".   

 قلت:   

 "أحّس بالضجر".   
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ولم أكن صادقاً وأنا أتلقى فٌضاً من راحة مبهمة. وتمنٌت لو    

أن ثمة سبٌبلً لمواجهتها.. ال إلقرار هزٌمتها.. ال للتشفً.. بل 

 اجً الكدر.لتهشٌم تمثال الجفاء الزج

 سؤلها عارؾ:   

 "ما لِك سارة؟ لَم أنِت عصبٌة؟".   

ن الشاب األنٌق ذا الشعر المرسل والوجه وكدت أقول: "أل   

 المتورد المنشرح، والنظرة المتؽطرسة كان ٌلعب".

خالتً نسٌت إؼبلق الباب، أو أنها أبقته هكذا، نصؾ مفتوح،    

نظرت.. كان الجسد  الفراشة، وعبرها -فاستؽرقتنً النافذة 

هناك ٌتشكل من جدٌد.. كانت الِمزق تندؼم وتتناؼم. وكانت 

أسراب محلِّقة من فراشات ملّونة مثل تلك التً فتنت سارة، ٌوماً 

 ما، قبل مبات السنٌن الضوبٌة، فرسمتها بالقلم الرصاص.

 قال نبٌل:   

 "ابدأ من جدٌد".   

 قلت:   

 ٌضطر للبدء من جدٌد". "أصعب ما ٌواجه اإلنسان هو أن   

 قال:   

 "تعال نتسلى.. قد ٌكون هذا حبلً.. حبلً مإقتاً على األقل".   
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تعاَل، وكنُت أعمى وأنا انقاد إلى التٌه.. كنُت فً حالة    

انفصال عن ذاتً، وتوق طعٌن ٌلتهب فً قفص الروح. وكان 

المشهد أشبه ما ٌكون بمهرجان هزلً.. خٌم، وبشر من كل 

 ساومات مخجلة ومضحكة.. قلت:نوع، وم

 "أخشى من الفشل.. أنا لم أعمله قط".   

"لسَت أنَت الذي ستعمل ٌا عزٌزي، بل كابن آخر هو فً    

 داخلك.. مدّرب بالوراثة وله خبرة مبلٌٌن السنٌن".

ودخلُت الخٌمة.. كانت جالسة فً شبه العتمة.. حّدقُت فٌها    

 قهقهاً.فؤطلقت كلمة بذٌبة جعلتنً انفجر م

ابتسمْت ونفضت عنها ثوبها، وتصالبت أمامً معبداً للؽواٌة    

ٌُرد نداإه، فؤؼمضت عٌنً.. جّرتنً إلٌها وانشؽلْت باألزرار  ال 

تفتحها واحداً واحداً. وتحّطم القمقم.. خرَج مارد لعٌن، كاَن 

 عطٌش ال ٌُحتمل ٌكوٌه منذ بدء الخلٌقة.

 "سؤجًء مرة أخرى".   

    ً  أرؼب أن تجًء مرة أخرى". "أنا أٌضا

قّبلت خّدها فتسربت مع القبلة شحنة من فابض الحنان..     

 قالت:

 "لم ٌقبِّلنً أحد قبلة صادقة كهذه من قبل".   
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أمضٌت فً الجبهة شهراً هادباً.. هادباً على صعٌد المعارك،    

لكننً كنت أسمع نواح الشهوة فً اللٌالً، فً اللٌالً بخاصة، 

 شتعال الدم.وأحّس با

فً الٌوم الثانً إلجازتً التالٌة سارعُت بالذهاب إلى     

 خٌمتها.. كنُت متلهفاً، أتوقع أن تستقبلنً باألحضان والقببلت.

 قالت المرأة المسّنة الجالسة عند باب الخٌمة:   

 "انتظر".   

 "لماذا؟".   

 "هناك رجل فً الداخل، عنده ما عندك".   

صدري، وانتظرُت حتى خرج.. رجل  انقبض شًء ما فً   

 قصٌر، قمًء ٌكشِّر عن ابتسامة رضا.. ودخلت:

 "َمن كان هذا؟".   

 "مْن؟".   

 "هذا الذي خرج تواً".   

"وما أدرانً؟.. حٌوان من الحٌوانات الكرٌهة.. ثم من أنت    

 ولماذا تسؤل؟".

 تعّزز االنقباض فً صدري، وشعرُت بالخذالن:   

 "أنسٌِت؟".   
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 قالت بإنكار:   

 "مجنون آخر؟".   

 وكنت على وشك الخروج حٌن عاودت السإال:   

 "من أنت؟. من تكون؟".   

جلسُت على حافة السرٌر أحملق فٌها بؽضب فجلسْت إلى    

 جانبً:

 "أجبَت قبل اآلن؟".   

 "أجل.. قبل شهر".   

"ٌعنً قبل مابتً رجل.. مابتا رجل دخلوا الخٌمة فً األقل    

 بعدَك وترٌدنً أن أتذّكرك".

وجّنبنً رادع خفً مؽّبة ضربها.. ٌدي الممدودة إلٌها جذبتها    

ًَّ بقّوة.. بقّوة ٌابسة محبطة.. وعندما أحّست  وضممتها إل

باالطمبنان راحت تكٌل لً من الشتابم البذٌبة أصنافاً لم أسمع 

 بمثلها قط.

على السرٌر، احتوٌتها على حٌن ؼرة بعنؾ، وألقٌت بجسدها    

حتى إذا عقلُت هذا العنفوان الطارئ تنفسُت بإذعان، فٌما عاَد 

 إلى وجهها شًء من ألفته كما خبرتها فً المّرة السابقة.

 "أقسم أنك مجنون".   
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 ثم، وهً تضربنً على كتفً قالت:   

 "تعال ؼداً".   

 وعدت.. وفً اإلجازات التالٌة صارت تستقبلنً بشؽٍؾ الٍظ.   

 ت لها فً ساعة انتشاء مسكر:قل   

 "أتتزوجٌننً؟".   

 "ماذا؟".   

 وقال نبٌل:   

 "حان الوقت لتقطع صلتك بها".   

 "ال أستطٌع".   

 "ستفقد نفسك من أجلها".   

 "أنت وّرطتنً".   

"ٌا كمال.. المبات ٌذهبون إلى هناك، وٌكتفون بالمتعة..    

 الزواج منها".أسمعَت بمجنون عشق مومساً رخٌصة وفّكر ب

 وألنها أبْت أن تستلم منً نقوداً..   

 "وإال عددتك كاآلخرٌن".   

فقد بتُّ أحمل لها الهداٌا، ناسفاً أول مشروع لبلدخار فً    

حٌاتً.. ثبلثمابة دٌنار جمعتها فً ستة أشهر وأنفقتها فً ثبلثة، 
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فضبلً عن رواتبً الشهرٌة.. كان كٌسً ٌحوي دابماً، وأنا فً 

ً إلٌها أثواباً وعطوراً ومبلبس داخلٌة وعلب ماكٌاج، طرٌق

 وأنواعاً ؼالٌة من الشكوالتة، وكانت تتقبلها بامتنان:

 "تعال ؼداً".   

وأؼادر مثقبلً بالشجن والمرارة، والشعور بالؽثٌان.. أقرُر أال    

 أعود، ؼٌر أننً أعود.

الجلد..  أهرع إلى الشٌخ عبد العلٌم.. أّسر له بكل شًء.. أشقّ    

أفتح الدملة، فٌثور، بٌد أنه بعد حٌن ٌهدأ، وتترقرق كلماته مثل 

 الماء الذهبً الدافق.

ًَّ أن أرى."     "موالي.. أنا محكوم عل

"إنه حكم هللا.. من بإمكانه الفرار من حكم هللا العزٌز الحكٌم..    

 كلّنا محكومون بؤن نرى".

 "إذاً.. أنا معذور موالي".   

  .. ال .. لست معذوراً.. }وهدٌناه النجدٌن{"."ال.. ال   

وأقضً لٌلتً مسهداً.. أتقلّب فً الفراش، واللزوجة فً    

روحً. وأنام نوماً منذوراً بالكوابٌس قبٌل الفجر، وأستٌقظ 

ظهراً ٌهّدنً صداع عاٍت.. أتقٌؤ ساببلً أصفر مّراً، وٌصحبنً 

العضل، محمد بعد إلحاح الى المركز الصّحً.. حقنة فً 

وبعض األقراص تعٌد لً بعض الحٌوٌة.. أتناول ؼدابً، 

 واستقل سٌارة أجرة فاراً إلى دؾء صبرٌة، ومعً نبٌل.
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 "ما لك؟".   

 "مرٌض".   

 وبعد ساعتٌن وأنا ألبس بدلتً قالت ضاحكة:   

 "مرٌض.. أأنت مرٌض ٌا....".   

 "ألم أقل لِك أننً ال أحب مثل هذه الشتابم".   

 ح.. أمزح معك.. أتضٌُق بمزاحً؟"."أمز   

وهنا دخَل تسبقه رابحة العرق النفاذة.. رجل ضخم، رأسه    

 بحجم بطٌخة كبٌرة، وكرشه مندلق.

 "أاشترٌتها ٌا ابن الـ...."   

 فوجبت بصوت صبرٌة ٌلعلع بضراوة:   

 "اخرج ٌا... ٌا... ٌا...".   

وضربته كانت شتابمها تتبلحق حٌن انقضضُت على الرجل    

على وجهه فشّد هو قبضته ولكمنً تحت عٌنً.. ترّنحت إال 

أننً عاجلته بلكمة.. وقع المصباح النفطً وصاتت صبرٌة 

فخرج الرجل هارباً وبقٌُت ألطفا النار مخافة أن تتسع وتلتهم 

ٌّم.  الخٌمة والمخ

 أقبل نحوي نبٌل:   

 "هل أنت بخٌر.. ماذا حصل؟".   



 

- ٔ9٘ - 
  

 "مشاجرة".   

 نذهب.. أنت تنزؾ"."دعنا    

 وكان الؽروب ٌهبط، ورٌح باردة تسوُق ؼٌوماً دكناء.   

 "سؤكلِّم صبرٌة."   

 "اللعنة على صبرٌة.. هٌا.. أنت تنزؾ.. سآخذك إلى طبٌب".   

والدُم ٌسٌل من أنفً بؽزارة أٌقنت أننً سؤفقد وعًٌ ال    

ت. محالة. وكانت األشٌاء حولً تدور.. البشر، الخٌم، السٌارا

ٌُحمل جرٌح فً المعركة، وكانت  وحملنً نبٌل.. حملنً مثلما 

 الدنٌا تنطفا، حتى كاد ٌؽٌُب كل شًء.

 وحٌن فتحت عٌنً، سؤلت:   

 "أٌن نحن؟".   

 "فً مستشفى بعقوبة".   

 "ما الذي جاء بً إلى هنا؟".   

 قال نبٌل ساخراً:   

 "ٌا له من سإال ؼبً".   

 "كم الساعة؟".   

 شرة"."العا   
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 "ال...".   

"سنخرج بعد قلٌل.. أتدري كم تعّذبت ألحصل على ورقة من    

الشرطة.. رفضوا عبلجك من دون إذن الشرطة.. المفّوض فً 

 المركز كان لطٌفاً وتفّهم األمر وساعدنً".

 "وهل اعترفت له..؟".   

لوى فمه ساخراً، وهمس لببل ٌسمعه المرٌض اآلخر الراقد    

 إلى جانبً:

"قلت تشاجر فً مخٌم السٌرك، فصاح سٌرك؟ ومن ثم بعد    

 نصؾ دقٌقة استوعب القصة كلها، فراح ٌقهقه".

 "أنت لعٌن".   

"وأنت ؼبً.. ال تفكِّر.. تتشاجر من أجل امرأة ٌمتطٌها فً    

الٌوم الواحد عشرة رجال.. وترٌد الزواج منها.. ؼبً .. 

 وتضحك أٌضاً.. ما الذي ٌضحكك؟"

"هذه هً المرة األخٌرة". ورجعت إلى البٌت فً ساعة قلت:    

متؤخرة والرٌُح باردة، قاتمة، وبٌن اللٌل ونجومه جفوة مإسٌة. 

وطلبت من محمد أن ٌهٌا لً الحّمام، وأن ال ٌسؤل.. لم أكن فً 

ننً من الكبلم.. استحممت، ثم نمت حتى الصباح.  حالة ُتمكِّ

شفتً وأنفً، والدابرة استجوبنً عمً لّما رأى الورم على     

البنفسجٌة تحت عٌنً الٌمنى، وكان من المستحٌل أن أحكً لهم 
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القصة بصدق، وهّددت بترك البٌت، إلى األبد، إذا لم ٌنتهوا من 

 هذا التحقٌق، فاستسلموا.
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 ـ 4ـ 

 قلت للشٌخ عبد العلٌم:   

 "إننً ُهزمت".   

ة، التً ال أملك أن أفعل شٌباً قال: "ال..". تلك الـ )ال( الباتر   

 إزاءها سوى السكوت، ردعنً بها مرة أخرى.. قال:

"ال.. على العكس تماماً ٌا بنً.. هذه هً العبلمة.. بشٌر    

 االنتصار. قم توضؤ وصلِّ".

 قلت:   

 "إنه لٌس بوقِت صبلة".   

 قال:   

 "ال ٌهم.. إن هللا سمٌع بصٌر فً كل حٌن، وفً كل مكان".   

قمُت.. توضؤت وصلٌّت.. كنُت وحدي فً الحرم، ودورة    

الشمس بٌن العصر والؽروب.. ثم نمت.. نمُت نوماً مرٌحاً، 

 حتى أٌقظنً أبً.. قال:

 "اشتقت إلٌك..".   

 فتحت عٌنً.. كان الشٌخ عبد العلٌم ٌبتسم.   

 "هنٌباً..".   
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ًَّ أن أنام فً الحرم"     ."أنا آسؾ ٌا موالي.. ما كان عل

 "بل كان علٌك".   

ًّ تحت تؤثٌر بقاٌا النعاس فحلّق سرٌب من     أؼمضُت عٌن

الكراكً.. صّعدُت نظري إلٌه وهو ٌؽور فً الزرقة المرّمدة 

وٌتبلشى فً الشفق الكامد فامتؤلُت بالشجن.. كان السرب 

الراحل ٌستجٌُب لؽواٌة موسم آسٍر وؼامض.. فً مكان بعٌد.. 

 بعٌد.

 اي.تلك كانت رإٌ   
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 مدار الكلمات.. 
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 ـ 1ـ 

 رؼب كمال أن ٌترك قصة فً العالم، وأظّنه فعل..   

أمسُك بصورِه وال أمسك، وهً تترجرج مثل ظبلل أؼصان    

ٌبلعبها هواء خفٌؾ. مثل عطٍر ؼامٍض فً حلم. مثل الكلمات 

 األولى ٌلثػ بها لسان طفل.

ٌه أماكنه؛ الدروب التً ألفْت خطواته.. الحكاٌات تُحضرنً إل   

الصؽٌرة التً عافها بؤرٌحٌة أو أسى. والهالة السحرٌة من 

ً من تلكم الدروب، أو  الحنٌن التً تباؼتنً كلما قطعت بعضا

 استرجعت شٌباً من تلكم الحكاٌات.

الدروب والحكاٌات وهالة الحنٌن وقد تشّكلْت فً جؽرافٌة    

ساعَة ٌنسلُّ مقوداً بطٌؾ عزلته؛ ٌمشً وحٌداً،  عجٌبة ألتقطهُ 

ٌداه فً جٌبً بنطاله الجٌنز، فٌما مبلمحه محبوسة بالهّم، 

ونظرته ساهمة. وأتساءل؛ لَِم؟ ما الذي ٌدور فً رأسه؟ أٌة 

مشاعر وهواجس تستؽرقه؟ وأٌة أحبلم تراوده، صؽٌرًة كانت 

 أو كبٌرة؟.

ٌّلة والكلمات، وتتع     ثر.هنا تعجز المخ

"نحتاج أحٌاناً أن نبقى وحدنا"، قال لً ذات مرة، بعدما    

أبدٌت استؽرابً من جوالته  الطوٌلة، من ؼٌر رفٌق، فً 
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ح احتمال أن ٌكون  دروب البساتٌن، وبٌن الحقول.. واآلن أرجِّ

 قد ُرهن ٌومها بمدار عشٍق مستحٌل.

م ألحظ كم كنت بلٌد الذهن، إذن، ومفتقراً إلى اللّماحٌة، إذ ل   

 أنه ربما كان ؼابراً حّد الجرح بحلم سارة.
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 ـ 2ـ 

ٌقدم من ثناٌا جملة ٌُربكها حزن أصفر، وما كان وحده.. كنُت    

 معه.

"لٌست أزهار عّباد الشمس كلها تستدٌر نحو الشمس.. بعضها    

 ملول، وبعضها ؼافل، بعضها متمرد، وبعضها ال ٌؤبه".

 ٌانًا". أقول له."أفكارك ؼرٌبة أح   

م ٌده فً الفضاء، كما لو أنه ٌبؽً مبلمسة حافات     ٌحوِّ

الصٌؾ قبل أن ٌنتصؾ النهار.. تلصؾ على جبٌنه حّبات 

ٌُخرج  عرق، وٌعفِّر حذاءه وأسفل بنطاله الرصاصً الؽبار.. 

من جٌبه علبة سجابر )مارلبورو(.. ٌعطٌنً واحدة، وٌضع فً 

 فمه أخرى.

 دخن""أعرؾ أنك ال ت   

ٌشعل سٌجارتً أواًل بقداحة صؽٌرة زرقاء، ومن ثم ٌُشعل    

سٌجارته.. ٌنفث الدخان، مرسبًل نظره فوق رإوس األزهار 

 الممتدة أمامنا، من ؼٌر أن نتبٌن لها نهاٌة.

 "الحرب عقٌم"   

 "ستنتهً ٌومًا ما"   
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 "دابمًا بعد فوات األوان"   

 "الدنٌا حر.. ما رأٌك فً أن نعود"   

 "أتساءل لِمَ بنوا بلدتنا بعٌدة عن النهر؟"   

 "ربما لٌتداركوا الفٌضانات"   

 "ال.. ربما كً ال ٌحلموا كثٌرًا"   

 "ماذا؟"   

ٌرمً سٌجارته.. أنا اآلخر أرمً سٌجارتً التً لم آخذ منها    

سوى َنَفسٌن.. ٌمشً باتجاه النهر.. أتبعه.. ألحق به.. الهواء 

ٌه، ثم سرعان ما أتوقؾ.. ٌتوقؾ.. ساخن.. ٌركض.. أجار

ًّ وٌقول ضاحكًا: "ؼلبتك".  ٌلتفت إل

د عٌوننا إلى السماء..     نسمع زعٌق طٌور تمضً فوقنا.. نصعِّ

سرب األوز البّري بنسقه المتناؼم البدٌع ٌسحرنا.. وحٌن ٌنؤى 

 نستؤنؾ مسٌرنا إلى النهر.
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 ـ 3ـ 

لتشاٌكوفسكً.. ألقم أختاُر من أشرطة كمال )بحٌرة البجع(     

الشرٌَط آلة التسجٌل.. أؼلق باب الؽرفة.. أضؽط على زر 

التشؽٌل.. ٌقطع صمُت أول الشرٌط مع سكون اللٌل قبل أن تشّع 

.. مع  ًّ ٌّه.. أسترخً وأؼمض عٌن الموسٌقى.. أجلس على كرس

انسٌاب اللحن أشهق بعمق. ٌمتلا صدري برابحة ؼامضة 

مال مرتسماً فً صورة ٌزٌح ؼرٌبة وخفٌفة.. وٌشؾُّ وجه ك

وجه األمٌر سٌجفرٌد المحاط بؤصدقابه وصدٌقاته الراقصٌن فً 

عٌد مٌبلده، وقبل أن ٌنبِّهه أحدهم إلى سرب البجع العابر 

فوقهم.. خصلة من شعر كمال نافرة على جبٌنه، ووجهه ٌشً 

 بالمرح والسطوع.

ٌح ٌؤخذ دراجة أبً.. ٌقفز على مقعدها وٌقرع الجرس.. ٌص   

ٌّا اجلس خلفً".. أقول له "عّمك سٌؽضب إذا ما أتلفت  بً: "ه

أحد اإلطارٌن".. ٌقول ضاحكًا: "ولِمَ، إذن، فتح مصّلح 

الدراجات دّكانه". أقول: "اذهب أنت".. ٌقول: "هذا وقبل أن 

 تسؤلنً إلى أٌن"

 "ال ٌهم".   

 "بل ٌهم".   

 "إلى أٌن؟".   

 "إلى ال مكان".   
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ح لسارة الخارجة من ؼرفتها.وٌعاود الضح     ك.. ٌلوِّ

 "هلو سارة".   

 "هلو، إلى أٌن؟".   

 ٌستدٌر بالدراجة نحوي:   

 "أختك أذكى منك".   

 ٌستدٌر بها نحو سارة:   

 "إلى بحٌرة البجع".   

ٌُباؼت األمٌر سٌجفرٌد بالبجعة     مشدوهاً بمنظر البجعات 

بكامل بهابها وأناقتها،  البٌضاء تستحٌُل إلى األمٌرة أودٌت؛ أنثى

 ٌحٌط برأسها الرٌش.. ذروة درامٌة أولى.

ًّ سارة طٌؾ ساخر.     لكن فً عٌن

 "أتعرفٌن قصتها؟".   

 ال ُتجٌب.   

ٌّا".     "ه

وٌنطلق بالدراجة، فً الباحة، نحو الباب الخارجً المفتوح    

على الزقاق.. أجري وراءه.. ألحق به.. أجلس على المقعد 

كل جانبً.. أمسك بخصره لببل أقع ورجبلي متدلٌتان، الخلفً بش

أخشى أن تصطدما بالعجلة.. ٌنحدر مع الدرب المفضً إلى 
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جهة البساتٌن، حٌث بضع نساء ٌجلسن أمام أبواب بٌوتهن، 

 مستؽرقات بالثرثرة.

الوقت ما قبل الؽروب.. تمتد األحراش على طول جدول    

فرادى وجماعات،  داود.. فٌما الطٌور تقبل، بزعٌق مرح،

 لتختفً فً عتمة األشجار.

 "ال تقل لً أنك تقصد النهر؟".   

 "ال.. أرٌد أن أرى الكراكً".   

 "ماذا؟".   

 "قبل أن تهاجر".   

وكان على األمٌر سٌجفرٌد أن ٌقتل الساحر وٌخلص بحبه    

لؤلمٌرة أودٌت وٌتزوجها كً ال ترجع ثانٌة وتكون بجعة. ؼٌر 

بإمكانه أن ٌبصر الخٌط القدري الذي ٌشّد كماالً  أن ال أحد كان

إلى نهاٌته.. حدسه الذي افترضَته ربما أومؤ إلٌه. وقد ٌكون فهم 

 اإلٌماءة قلٌبلً أو كثٌراً. 

كانت هناك الكراكً بؤعناقها العالٌة، ببٌاضها النظٌؾ،    

 بجمالها وكبرٌابها، تختال حول ؼدران تركها مطر البارحة.

ذرة اقتربنا، وباحتراس جلسنا خلؾ أجمة من بخطوات ح   

 األحراش.

 "ماذا لو كان الساحر قد قلب حبٌبتك إلى طابر الكركً".   
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 "خٌالك شّؽال"   

"تصّور أن تؤتً وتنقذ أمٌرتك من مصٌرها الذي حدّده    

 الساحر الشّرٌر".

 "ٌبدو أنك تتفرج كثٌرًا على أفبلم الكرتون".   

الكراكً.. تصفق أجنحتها، وتحلِّق..  ٌضحك بصخب.. تتنبه   

 تطٌر شمااًل.. 

نصمت.. نقؾ.. أختلس إلٌه النظر.. عٌناه ؼارقتان باألسى    

 والدمع، ٌتابع سرب الكراكً التً راحت تذوب فً ظلمة األفق.
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 ـ 4ـ 

أستلُّ من صندوقه علبة سجابره المارلبورو، ُتخرجنً من   

المقهى.. الدخان ٌتكاثؾ، وٌتشكل  مطر اللٌل، وُتدخلنً كرنفال

ٌُصؽً لنشرة  اللؽو، فوق الرإوس، كؽٌمة ثقٌلة. فٌما ال أحد 

 األخبار فً التلفزٌون.

أبصره جالسًا قبالة نبٌل، كوعه على المنضدة العالٌة. وبٌن    

أصابعه ما تبقى من سٌجارة. ألمح لجزء من الثانٌة جمرتها 

ها.. حالما ٌرانً ٌرمً المشّعة قرٌبة من أصابعه تكاد تحرق

السٌجارة أرضًا وٌسحقها بقدمه، وٌشٌر لً: "تعال". عابدًا، 

 بعدما أجلس إلى جانبه، إلكمال كبلمه مع نبٌل. 

أرتشُؾ من استكان الشاي الذي ٌضعه النادل أمامً، وأستمع    

 إلٌه.

ٌإكد لنبٌل أن علٌه أال ٌسًء الفهم، وأن الحب، مهما حاولنا،    

 تعرٌفه. فقط ٌمكننا الشعور به. ال نستطٌع

"إنه كالموت" قال وأردؾ: "أبدًا لن نقدر على مبلمسة حقٌقة    

 الموت، لكننا نعتقد أننا نعرفه جٌدًا".

 قلت: "لماذا هذا الحدٌث عن الموت؟".   

ضحكا معًا وأّكدا أن الحكاٌة طوٌلة، ولٌس من حقً أن أقع    

 على تفاصٌلها.

 ماذا؟".قلت مستنكرًا: "ل   
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 قال نبٌل مازحاً: "ألنك لم تنضج بعُد ٌا بنً".   

 وعادا ٌضحكان، فضحكت معهما.   

واآلن أٌضاً ال أستطٌع الجزم؛ أكانا ٌتحدثان عن سارة، أم    

عن الؽجرٌة، أم عن مها؟. وأرجع الٌوم ألسؤل نبٌبلً فٌقول إنه 

 ال ٌتذكر.. وربما لم ٌكونا وقتها ٌعنٌان امرأة بعٌنها.

 "كانت ثرثرة مقاهً ٌا محمد".   

 أمسكه من ساعده وأضؽط علٌها.   

 "نبٌل، أنت ال تعٌننً كثٌراً".  

"لٌس علٌك التصرٌح بكل شًء.. هناك أشٌاء ٌجب أن تظّل    

 سّراً، أو ببساطة علٌنا نسٌانها".

ًّ أن أترك فً هذه الرواٌة؟     ٌا إلهً؛ كم ثؽرة عل
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 ـ 5ـ 
جري، والهواء ٌصّدنا.. سمعنا عوٌل القطار صعدنا التّل ن  

خلفنا ولم نلتفت حتى صرنا فً القمة.. وقفنا واستدرنا بؤٌٍد 

ًٌّ سحابة البخار األبٌض الذي الح مثل وشاحٍ  مرفوعة كما لنح

هابل فوق العربات. والقطار ٌهبط ؼربًا بٌن حقول القمح 

الفسٌح والسواقً، فٌما بٌوت الطٌن المتباعدة تنمِّش المشهد 

األخضر تحت سماء فٌروزٌة باردة. وشعر كمال الطوٌل السبط 

ٌّة فؤقول له: "أذناك محمّرتان". وٌسؤلنً: "لماذا  به الرٌح الطر تقلِّ

ال تطٌل شعرك؟". فؤجٌب وأنا أضحك: "ال ٌنفع معً، فشعري 

من النوع الوبري". فٌضحك بصخب، وتتصادى ضحكته فً 

لتقط كسرًة من فّخار قدٌم، األعالً. وال ٌؤبه حٌن أنحنً أل

وأعرضها أمام عٌنٌه البلمعتٌن وأقول: "جّدك المابة ٌرقد هنا". 

ٌؤخذ القطعة منً، ٌتؤملها وٌعّض شفته السفلى وٌقول وقد هدأ: 

"ماذا ٌا محمد لو انشق التّل اآلن، وخرج جّدنا بهٌكله العظمً 

ارلستون منتفضًا لٌوبِّخنا بسبب سوالفنا الطوٌلة، وبناطٌل التش

التً نلبسها؟". أعاٌن وجهه الحلٌق وقد ترك سالفٌه الثخٌنٌن 

ًّ القصٌرٌن والخفٌفٌن،  ٌصبلن أسفل شحمتً أذنٌه بعكس سالف

وشاربٌه اللذٌن شّذبهما بعناٌة كشاربً أحمد مظهر فً فٌلم 

)األٌدي الناعمة( وهو ٌختال أمام مرٌم فخر الدٌن ولٌلى طاهر.. 

ً وٌلكمنً على ذراعً فؤلكمه على كتفه "إلى مَ تنظر؟" ٌقول ل

فٌحظننً بقوة لٌطٌح بً فؤقاومه، ؼارقًا بالضحك، وقبل أن نقع 

ٌُفلتنً وٌقول: "ٌا قوي". وما زلنا نضحك كما لو  كبلنا أرضاً 

 أن مّسًا أصابنا. 
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من جهة النهر الذي ٌبدو فً شرٌط طوٌل متعرج متبلمع،    

صٌد فنرى أسرابًا من طٌور  خلؾ البساتٌن، تدّوي إطبلقة بندقٌة

الزاغ والزرازٌر مهتاجًة خابفة، تتقاطع فً تحلٌقها فوق بحر 

النخٌل الممتد حتى خط األفق. ُتسكتنا اإلطبلقة ثوانً قصٌرة.. 

ٌتساءل: "أترى فً قتل الطٌور أي نوٍع من الشجاعة؟". "لٌست 

رون به، وإنما شهوة األكل اللذٌذ". أقول له،  الشجاعة ما ٌفكِّ

فٌقذؾ بقطعة الخزؾ القدٌمة بؤقصى ما ٌمور فٌه من طاقة 

فتستقّر أسفل التلِّ. ثم ٌهبُّ وٌمسكنً من جذعً، ٌشّدنً 

وٌلوٌنً، معاودًا اللعب.. نسقط أرضًا.. نتمّرغ فوق ِكَسر 

الخزؾ والتراب الندّي الذي لم ٌجّؾ تمامًا منذ مطر أول أمس.. 

أقول: "ستؽضب  تتلّوث مبلبسنا، ونجلس الهثٌن نضحك..

خالتك" فٌقول: "ستلومنا وتشتمنا.. الكبلم نتحّمله، وال أظنها 

ونضحك نضحُك.. ٌمّر فً الجوار . ستبلحقنا بعصا المكنسة"

فبّلح وامرأته.. ٌرفع ذراعه للسبلم علٌنا فنرد برفع ذراعٌنا.. 

ها: "ترى ماذا  وتخزرنا امرأته بنظرة ساخرة كؤنها تقول فً سرِّ

 متبطبلن فً ساعة كهذه على التلِّ؟". ٌفعل أحمقان

ٌّق حتى     ٌكؾُّ كمّ بنطاله التشارلستون الفستقً اللون، الض

الركبة والعرٌض بإفراط أسفل ساقٌه وأفعل مثله مع بنطالً 

الذي ال ٌكاد ٌستحق أن ٌكون على موضة التشارلستون 

بالمقارنة مع ما ٌرتدي.. هذا لنركض بعدبٍذ من ؼٌر أن تدخل 

 اشة الفضفاضة تحت حذابٌنا وُتسقطنا.القم

الشمس تهبط كرًة برتقالٌة متوهجة، وٌخفت برٌق فٌروز    

السماء الفسٌحة، وترجع آالؾ الطٌور إلى منازلها العالٌة بٌن 
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سعؾ النخٌل وعلى أؼصان األشجار.. نقوم.. ننزل التل 

راكضٌن. وأخشى أن تعثر قدمه فٌسقط وٌتؤذى وهو ٌسبقنً 

نه ٌستمر بالجري كؤنه خابض فً سباق عدو بخطوات، لك

المسافات القصٌرة، وأنا فً أعقابه، ال أقدر على اللحاق به 

فؤصٌح: "توّقؾ، ستسقط وتنكسر عظامك". ٌتجاهلنً. أو هو ال 

ٌسمعنً، وشعره الطابر فً الرٌح ٌضفً على قوامه الرشٌق 

المشدود أناقة رٌاضٌة ال أملكها. وٌظل ٌركض فً الممر 

ابً الضٌق بٌن سنابل القمح. وٌصل ربوة سكة الحدٌد التر

ًّ السكة.. ٌتقافز  ٌتسلقها بخطوتٌن عرٌضتٌن.. ٌصٌر بٌن خط

فوق القواطع الخشبٌة مطلقاً صراخًا حادًا على طرٌقة الهنود 

الحمر كما نشاهدهم فً أفبلم هولٌود. وأحس باالختناق.. أقؾ، 

خٌرًا تكون المسافة محنًٌا ظهري ألستعٌد أنفاسً، ولّما ٌقؾ أ

ٌّز ما  بٌنً وبٌنه أربعٌن مترًا أو ٌزٌد. فٌصٌح بً، لكّنً ال أم

ٌُفاجبنً من الجهة الثانٌة للسّكة  ٌقول، وما زلت على انحناءتً.. 

كلب رمادي ضخم، من النوع المهّجن، ٌطفر الساقٌة نحوي 

فانتصب مرتعباً، محاصرًا بؤنٌابه الصفر ونباحه الشرس. وفٌما 

بصعوبة أرى كمااًل ٌقبل نحوي راكضاً صارخاً.. ٌقترب  أتنفس

الكلب، وال أفعل شٌبًا ؼٌر أن حصاًة ٌرمً بها كمال الكلَب 

ده، وحصاًة أخرى  تضرب حدٌد السكة فٌنبعث رنٌن قاٍس ٌجمِّ

ُتخطبه أٌضًا ؼٌر أنها تجعله ٌهرب إلى الجهة التً جاء منها 

ل كمال: "حٌن نحو بٌِت طٌنً على مرمى حجِر مّنا.. ٌقو

ٌهاجمك كلب علٌك أن تنحنً وكؤنك تؤخذ حصاة من األرض 

لتخٌفه حتى وإن لم تكن هناك حصى".. ٌقبل رجل أربعٌنً، 

أظنه صاحب البٌت الطٌنً والكلب، حاسر الرأس بخبلؾ 
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ه شؽله فً  الفبلحٌن، دشداشته بٌضاء متربة كؤنه ترك لتوِّ

طرٌقنا فهاجمنا الكلب.. مزرعته. ٌسؤلنا عّما نرٌد فنقول كّنا فً 

ٌقول إنه آسؾ.. وٌدعونا إلى بٌته لتناول وجبة العشاء فنشكره 

ونعتذر.. نستؤنؾ سٌرنا.. كمال ٌعلِّق ساخرًا وٌضحك بسبب 

واقعة الكلب، مبتعدًا عّنً بخطوات لببل أضربه، وأنا أقذفه 

بحصى صؽٌرة متعمدًا أاّل أصٌبه. ونعود نركض كبلنا، 

 فً الؽروب البارد.ضاحكٌن بانشراح، 
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 ـ 6ـ 

أخطو على سفح التل بؤقداٍم متعبة كؤننً أكبر من سّنً    

بعشرٌن سنة. ٌتوالنً شعور ثقٌل بالوحدة والضٌاع.. الهواء 

ً قلٌبلً، وقد طفق  ساكن، والشمس تبعث ضوءاً مؽبّراً، ساخنا

بالخفوت منذ بعض الوقت.. الضوء الكابً المؽبّر أحّسه ٌنفذ 

ً واحداً، مإسٌاً ومقبضاً.. إل ى داخلً، فٌحٌلنً أنا والعالم نسٌجا

 ، ًّ بنطالً بنهاٌتً ساقٌه السفلٌتٌن الضٌقتٌن ال ٌكاد ٌصُل كاحل

وحذابً الذي منحه اإلسكافً، قبل ٌومٌن عمراً جدٌداً؛ ثبلثة 

أشهر إضافٌة أو أربعة بحاجة إلى التلمٌع، فٌما قمٌصً الذي 

، اشترٌته من كومة المبل ًّ بس المستعملة بعشرة دنانٌر واسٌع عل

 ؼٌر أن مربعاته الزرق تعجبنً. 

التّل محفّر، نبشه فرٌق اآلثار منذ سنوات.. أصل القمة    

بخطواتً الوبٌدة.. الحقول حولً، على مّد النظر، خربة، 

وعّماٌل ما زالوا ٌقلعون بقاٌا سكك الحدٌد، بعدما ألؽً خط قطار 

بنظري باتجاه شمال ؼرب البلدة..  بؽداد ـ كركوك.. أسرح

خضرة البساتٌن، خلؾ ما كان حقوالً، كامدة. والنهر البعٌد لٌس 

باستطاعتً رإٌته. أما بٌوت الطٌن التً كانت فلم ٌبق منها 

 سوى بٌتٌن متباعدٌن، والبقٌة حالت إلى خرابب وأطبلل.

ٌمرق عصفوران، وثمة باشق فارد جناحٌة ٌتربص فً    

ند حافة التل تنهمك ثبلثة ؼربان على التهام ما تبقى األعلى.. وع

من لحم كلب نافق.. أجلس على كومة من تراب أخاله مخلوطاً 

برمٌم عظام جدي المابة.. اُخرج علبة سجابر )سومر( من 
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جٌبً، وبعود شّخاط أُشعل واحدة وأدخن.. حلقات الدخان تلبث 

ار بعوٌله طوٌبلً أمام وجهً قبل أن تتبلشى.. لن ٌمّر القط

الحمٌمً المسالم، اآلن، بالتؤكٌد، وربما حتى بعد خمسٌن سنة.. 

لن تتصادى، مرة أخرى، ضحكات كمال فً األرجاء أبداً.. 

وسٌبقى الحنٌن ٌمّضنً لمنظر جرٌه على العوارض الخشبٌة 

لسكة الحدٌد، وأنا أنحنً تعباً والكلب ٌهاجمنً فٌرجع هو، 

لّما التقطهما من األرض..  كمال، فً ٌده حصاتان، لم ألحظه

ٌرمً واحدة فترنُّ السكة ـ صدى المعدن القدٌم ٌملإنً فً هذه 

اللحظة ـ وٌرمً الثانٌة فٌهرب الكلب، كؤننً أراه، الساعَة، 

ٌختفً خلؾ السنابل العالٌة. ونعود نضحك، ؼٌر أن ذاك البٌت 

 فً الجوار لم ٌعد، والكلب ال شّك مات منذ سنٌن، والساقٌة التً

قفز فوقها ٌبست، والفبلّح مع عابلته، اآلن، فً مكان آخر، 

 ومصٌر آخر.

اُفاجؤ برجٍل ٌلؾُّ رأسه بكوفٌة مبّقعة باألسود واألبٌض، ٌتكا    

على عصا ؼلٌظة نهاٌتها التً ٌمسك بها مؽطاة بكرة من القار 

الصلب، ٌرتقً التل من السفح الثانً حٌث الؽربان الثبلثة ما 

ا بقً من لحم الكلب النافق؛ هو فً الستٌن ربما تزال تبحث عمّ 

أو أكثر ببضع سنٌن.. أخمِّن عمره من ثقل خطواته وانحناءة 

ظهره.. دشداشته متربة، وحذاإه من اللدابن الرخٌصة المعاد 

صنعها.. أنزل ألعٌنه على الصعود، ؼٌر أنه فً اللحظة التً 

العرٌض..  ألمس فٌها ذراعه ٌجلس ووجهه باتجاه الخبلء الجاؾ

بشرته سمراء متؽضنة، وعٌناه رمادٌتان باهتتان.. أجلس إلى 

جانبه.. ٌسؤلنً عن الحال وكؤنه ٌعرفنً منذ األزل، وٌخبرنً 



 

- ٕٔ8 - 
  

بؤنً محمد ابن الشٌخ سعٌد عامل المطحنة: "أبوك رجل طٌب، 

وكذلك كان عمك الشٌخ رشٌد ألؾ رحمة على روحه" ٌقولها 

رع بالحدٌث عن كمال وٌربت على كتفً. بٌد أنه حٌن ٌش

ٌجتاحنً تٌار واخز ٌنمِّل جلدي، فؤجدنً وقد ازدادت نبضاتً، 

وبات الدم ٌسرع فً عروقً، وسرْت رعشة فً أطرافً.. 

وأسؤله بنبرة مشروخة إن كان التقى كماالً ذات مرة، فٌقول: 

"مرات.. مرات".. ٌسكت ثوانً قلٌلة، ٌلتقط كسرة فّخار قدٌم 

.. "هو كان صدٌق ابنً عبد هللا، معاً كانا من بٌن قدمٌه وٌرمٌها

فً الجامعة المستنصرٌة، ولطالما تناول ؼداءه فً بٌتنا.. كانا 

ٌتبارٌان فً السباحة بجدول داود المار خلؾ منزلنا، أو فً نهر 

دٌالى، وٌؤتٌان لٌتناوال بنهم الخبز المنقوع بمرق البامٌاء، 

الرابب، ٌوم كانت لنا  وٌشربان كثٌراً العٌران المحّضر من لبننا

ست بقرات، ومابتا رأٍس من الؽنم والماعز". أسؤله عن عبد هللا، 

اآلن، أٌن هو؟.. ٌصفن.. ٌنقر بعصاه على قطٍع من الفّخار 

 المهّشم  القدٌم، وعٌناه مصلوبتان على منظر الحقول الٌابسة.

 "أسافَر؟"   

ً "حضر كمال مجلس الفاتحة، وبكى.. أذكره ٌوم عانقن   

 وبكى"

 "أنا آسؾ.. ٌرحمه هللا"   

 "ٌرحمهما هللا"   

 "هل استشهد فً الحرب؟"   
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ٌّر األطباء ولم نعرؾ له اسماً.. كؤنه كان     "مات من مرٍض ح

 ٌذوب فً كل ٌوم حتى لم تعد له طاقة على التنفس"

ونصمت كبلنا.. نصمت طوٌبلً.. ٌقوم.. ٌنزل السفح وٌمضً    

تؾ آخر بستان، هناك، حٌث الشمس كتلة نحو منزل بعٌد، عند ك

عظٌمة، ٌبدأ األفق بابتبلعها، وٌخنق توّهجها الؽبار.. ٌخبُّ 

بعصاه بٌن أعواد النباتات التً أحرقها العطش وحّر الصٌؾ 

الفابت.. وأنا أقوم.. ألتؾ حول القمة، ألتفت إلى الرجل الستٌنً 

ٍن من وقرص الشمس الذي التهم حلق األفق نصفه.. أنحدر بتؤ

الجانب اآلخر.. تتقافز قّبرتان على مبعدة أمتار مّنً، وتترامى 

 لمسمعً عواء بنات آوى من جهة البساتٌن.

تهٌؤ لً أنهما طابرا كركً ٌلوذان بٌن أعواد نباتات عّباد    

الشمس الجافة.. لم أبصر كركٌاً منذ سنوات.. تساءلت فٌما إذا 

لبلدة فً مثل هذا كان من المعقول أن تقبل الكراكً إلى ا

الموسم.. نزلت ربوة السكة وعٌناي معلّقتان بتلكما الكتلتٌن 

البٌضاوٌن الظاهرتٌن فً فجوتٌن ضبٌلتٌن بٌن األعواد.. وأنا 

أدنو كانت معدتً تتقلص وتدهمنً مشاعر مختلطة تتناوب بٌن 

الراحة القلقة والضٌق.. كان الهواء الدافا الذي راح ٌهبُّ منذ 

ٌُصٌب ًّ بحرقة خفٌفة.. مع اقترابً لم ٌبتعد ما  دقابق  عٌن

اعتقدت أنهما زوٌج من الكراكً.. كانا ٌتحركان، ؼٌر آبهتٌن 

بً، تجلل بٌاضهما حمرة الؽروب المحتقنة.. بدٌا وكؤنهما 

 ٌإدٌان رقصة ؼرام آمنة، أو ٌنقران األرض بحثاً عن طعام.
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رعة وراء تلّوت أفعى رفٌعة وطوٌلة بلون الكاكاو لتختفً بس   

مستعمرة صؽٌرة من األشواك، واضطربت حشرة خنفساء 

فاحمة فانسلت مذعورة إلى شق فً األرض.. بعد بضع خطوات 

بٌن أعواد عّباد الشمس الجافة توقفُت ورحُت أضحك متهكماً من 

سوء ظنً.. لٌس ثمة كراكً، وإنما قطعة كبٌرة منبعجة من 

 الناٌلون األبٌض ٌعبث بها الهواء.

ي، كؤن العالم خبل من ساكنٌه أعود ألمشً ببطء على وحد   

الربوة الطوٌلة التً اُنتزع منها حدٌد السكة وعوارضها 

الخشبٌة، ؼٌر مكترٍث للوقت وال للظلمة التً باتت تهبط، وال 

 لنباح كلب ال أراه.. فقط كنت أؼالب دمعة ترٌد أن تنفلق.
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 ـ 1ـ 

تشعر سارة بؤنً كلّما مضٌت أبعد مع رواٌة كمال نلُت أذًى    

ربما ألنها تعرؾ كنها ال تجرإ أن تنصحنً ألتوقؾ. أكبر، ل

بؤنها لن تفلح مهما حاولت أن تقنعنً بالتوقؾ. وربما ألنها ال 

ر أن تطلب مّنً التوقؾ حقاً. فمثلما أراد كمال الرواٌة،  تفكِّ

، بالشؽؾ ذاته، بالرؼبة ذاتها، وأردتها أنا، ترٌدها هً أٌضاً 

 بحرقة الروح ذاتها.

ربما لست جرٌباً بما ٌكفً ألقول كل ما أعرفه عن كمال..    

وربما لست حكٌماً إلى الحّد الذي ألمس فٌه المعنى العمٌق 

لحٌاته.. وال أزعم أننً موهوب بذلك المستوى الذي ٌإهلنً 

بروست فً لكتابة رواٌة عنه تتبارى مع ما كتبه مارسٌل 

)البحث عن الزمن المفقود(، فً سبٌل المثال، ال الحصر. لكن، 

كلما اقتربت من شاطا نهر دٌالى تُحدث رابحة النهر صدعاً فً 

رأسً ٌخرج منه هو؛ كمال، مبلبلً تتساقط قطرات الماء من 

شعره وتسٌل المعة على صدره وبطنه، فاتحاً فمه، ألننً فاجؤته 

ول ساعة من إجازتً.. ٌشرع بمجٌبً إلى الشاطا فً أ

.. ٌردؾ: "ما كنت  ًّ ذراعٌه.. ٌصٌح: "محمد".. أشرع ذراع

 أتوقع أن تؤتً إلى النهر".

وهذا المشهد الشبٌه بحلم موّرد ال ٌفارقنً.. إنه مشهد فً    

 الضوء والهواء، وماساُت النهر تتهادى، تعبث مع الشمس.

 ٌعانقنً فتتبلل مبلبسً.. ٌقول:   
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 .. دعها تجؾ، وتعال لنسبح سوًٌة""انزعها   

أخلع مبلبسً فٌؤخذنً من ذراعً.. نركض على طٌن الضفة    

مترنحٌن، ؼٌر أن كبًل مّنا ٌسند صاحبه فبل تنزلق أقدامنا، 

 وٌجذبنا النهر إلى صدره، فٌقول مشٌرًا بإصبعه إلى جهٍة: 

"ابق مع التٌار، وتحاش البقعة القرٌبة من تلك الشجرة على    

ضفة األخرى".. أقول: "لِمَ؟". ٌقول: "ال أظنك قادرًا على ال

 اللعب مع الدّوامات".

 "لنر"   

 "ال.. لٌس األمر مزحة فاستر علٌنا".   

قال لً الجندي الذي حمله من أرض المعركة وأتى بنعشه    

 إلٌنا، ونبٌل إلى جانبً:

ً للحرب.. ال أستطٌع أن أتخٌله إال بلب    اس "كان كمال مخلوقا

 المٌدان، حامبلً بندقٌته".

 قال نبٌل فً ساعة اختبلبه بً بعد دفن كمال:   

ٌّة الحرب وحدها، بل     ٌّة.. هو لٌس ضح "ال.. كمال كان ضح

ٌّة مصادفة وجوده فً هذا  ٌّة نفسه أٌضاً.. ضح ٌّتنا وضح ضح

 الزمان، وهذا المكان، كما أنت وأنا. كما نحن".

 وستقول لً خالدة هامسًة:   
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"ما كان كمال مخلوقاً لخوض الحروب.. كان مإهبلً فقط    

ً ٌجلس على مقعد فً حدٌقة بصحبة امرأة تشبه  لٌكون عاشقا

 حمامة ٌؽازلها بكبلم حلو".
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 ـ 2ـ 

كّل رابحة تفتح شرخاً فً الساعات.. فً ساعة الشؽؾ.. فً    

ون ساعة األلفة والرقة.. فً ساعة البصٌرة.. فً ساعة الجن

واأللم.. فً ساعة الحزن والسؤم والحنٌن، وأخٌراً ـ أهناك أخٌراً 

 حقاً؟! ـ فً ساعة الموت.

ٌخرج كمال من عتمة األشجار إلى الؽسق الدموي.. ال    

كراكً ثمة.. ال رعاة منهكون ٌتبعون قطعانهم.. ال قوارب 

تجرح جلد النهر البعٌد.. ألمحه من خلل فتق تفتحه رابحة هواء 

فً ساعاته اآلفلة.. ٌباؼتنً بالبقعة البنفسجٌة الكالحة تحت  اللٌل

مة.. بصمته الساخر  عٌنه الٌسرى.. ببقاٌا الدم على شفته المتورِّ

الساخط.. بنظرته الفارؼة وهو ٌؽادر مركز الشرطة بعد إٌداعه 

 ؼرفة التوقٌؾ مع قحطان دوحً طوال نهار طوٌل قابظ.

ه فً السوق مع حمولة أخبرونً أن قحطاناً هو من هاجم   

شتابم ؼاٌة فً البذاءة، وؼاضبة. لكمه على وجهه لحظة أخذ 

كمال طاس اللبن الرابب من المرأة القروٌة الجالسة أمام 

بضاعتها من األلبان، قرب باب مقهى عبو نجم. فتطشر اللبن 

على عباءة المرأة، وعلى طرؾ دشداشة رجل ٌقؾ فً الجوار، 

 وعلى األرض.

ً كنا جالسٌن فً ؼرفة ضابط المركز حٌن جاء أنا وأب   

شرطً بقحطان من زنزانة التوقٌؾ.. كان وجهه مبّقعاً 

 بالكدمات، وٌضحك.. اعتذر مّنً ومن أبً، وقّبل كماالً. 
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 قال: "تكلّمنا". ومضى.    

ولم نفهم، ال أنا، وال أبً، وال حتى ضابط الشرطة، وال أي    

الذي صار مصدراً لتكّهنات،  أحد فً  حٌنها، سبب ذلك الشجار

بعضها ال معقول، وبعضها سخٌٌؾ وسافل. ولم ٌعلِّق كمال 

 سوى بعبارة مبهمة: "كان سوء فهم" على إلحاح أبً علٌه.

بعد أٌام قلت لنبٌل: "أنت تعرؾ السبب.. ما كان لكمال أن    

 ٌخفً عنك مثل هذا األمر".

ل أال تعرفه أنت".     قال: "أعرفه، وأفضِّ

وعدت بعد رحٌل كمال لّما انهمكت بكتابة رواٌته أسؤل نبٌبًل    

 عن ذلك الشجار ثانٌة.

 "لن أخبرك".   

 "أهَو أمر ٌتعلق بؤخت قحطان؟".   

 "ال".   

 "ال تقل لً بزوجه".   

 "ال تنبش عّما ال ٌفٌد".   

 "أكان كمال..؟".   

 "ال".   

 "إذن؟".   
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كل فً زاوٌة.. وضعهما "ال شًء.. فً ؼرفة التوقٌؾ جلس    

ضابط الشرطة بخبث معاً.. لم ٌكن معهما أي شخص آخر. 

وكان االحتمال األكبر أن ٌواصبل ضرب بعضهما بعضاً، 

 لكنهما لم ٌفعبل"

 "أذكُر هذا".   

ٌّه فارداً أصابعه، وكؤنه ٌقول لً هذا كّل شًء.     فتح كف

 "عّم تكلّما؟".   

كٌؾ كان ٌؽدو مقنعاً حٌن  "تحّدث كمال بهدوء، وأنت تعرؾ   

 ٌهدأ.. لم ٌعلمنً بالتفاصٌل كلها.. بقً قحطان ساكتاً".

 "وبعد".   

 "ال شًء بعد.. انس".    

 "أكان لكمال حقاً عبلقة بها؟".   

 "ال.. ٌبدو أنها كانت مؽرمة به من طرؾ واحد".   

 "أتعتقد؟".   

 ٌة.ٌهز نبٌل رأسه.. ال ٌبدو متحمِّساً إلكمال الحكا   

 "أنلعب الطاولة؟".   

 " لَِم ال؟".   
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 ـ 3ـ 

قطفُت حّبة تٌن ناضجة وأعطٌتها لنبٌل.. "امسحها بؤصابعك    

ق فٌها.. قال:  وكلها".. أخذها من ٌدي.. شّمها وظّل ٌحدِّ

 "أتعرؾ أكثر أمرٌن كانا ٌشؽبلن ذهنه، وٌتحدث عنهما"   

الشاي وخّمنت أنه ٌقصد كماالً.. جاءت سارة بصٌنٌة    

ووضعتها أمامنا على منضدة صؽٌرة.. انتظَر حتى توارت فً 

 المطبخ، وعاد ٌسؤلنً:

 "أتعرؾ ما هما؟"   

 كّنا نجلس على كرسٌٌن خشبٌٌن، فً الباحة، بعد الؽروب.   

رفعت رأسً وكؤنً أالحق بنظري أعداد النجوم التً بدأت    

تتؤلق من بٌن األؼصان.. هّبت نسمة منعشة فارتعشت 

 ألوراق.. قلت:ا

 "نحن فً نهاٌات الصٌؾ"   

والتفتُّ إلٌه.. خرجِت الكلمات من فمً حادًة، وبشًء من    

 الجزم:

 "الحب والحرٌة"   

صبت فً واحدة، وأخطؤت فً واحدة".. هّز رأسه نافٌاً: "أ   

ولّما لم أعلّق، أضاؾ: "الحب والموت".. وضع حبة التٌن 
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لصٌنٌة، وأخذ استكان الشاي.. نفخ بالقرب من الحاّفة المعدنٌة ل

 على سطحه وارتشؾ قلٌبلً.. سؤلت: "الموت؟".

 "وذات مرة أتعرؾ ماذا قال لً؟".   

 "ماذا؟".   

ٌّلنً فً صورة كهل أو عجوز. أظننً سؤبقى شاباً     "ال أتخ

 وإلى األبد".

امتّد بٌننا صمٌت ذاهل.. وعلى حٌن فجؤة ارتفع من المطبخ    

ًّ بكاء أ  مً وسارة.. قلت: "كانتا تسمعاننا".صوت

قال بنبرة متحشرجة: "أنا آسؾ".. التقط حبة التٌن من    

 الصٌنٌة، وخرج.
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 ـ 4ـ 

ٌتناثر كمال فً خطوط الذاكرة.. فً خفاٌا الوجود التً ٌعسر    

تعٌٌنها.. أرصدهُ فً ذلك التشابك العجٌب من الصور، وكلّها 

على الخروج منه.. صور تتنافر  تحاكً حلماً طوٌبلً، ال أقدر

حٌناً، وحٌناً تتآلؾ وتتسق.. فٌما منال الرواٌة ٌرتسم أمام 

ناظرّي قرٌباً وبعٌداً.. تحت شمس هللا، وخلؾ الضباب، فً آن 

 معاً.

تؽدو الرابحة دلٌلً إلٌه.. الرابحة تؽوٌنً، تستدرجنً،    

جرة توقفنً فً المشهد.. رابحة لّب النخلة وطلعها.. رابحة ش

التٌن.. رابحة زهر البرتقال.. رابحة البساتٌن مع أولى 

اختبلجات الضٌاء.. رابحة جدران الطٌن ؼّب المطر.. رابحة 

لوحات سارة قبل أن ٌنشِّؾ الهواء ألوانها.. رابحة ما بعد 

 منتصؾ اللٌل أواخر الصٌؾ.

الروابح وهً تفصح، وهً ُتربك، وهً تسطو على الحواس    

، بطاقة سحٍر ال تُضاهى.. تسحبك إلى حٌث لم نفاذًة، بلٌؽةً 

 تحتسب، وتفتح لك نافذة للرإٌا.

*   *   * 

 على دراجة أبً، مّرة أخرى، برأٍس حلٌق.   

 "عاقبنً اآلمر )زٌان صفر(".   
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لم أسؤله عن السبب، ولم ٌذكره لً، وأحسسُت أن فً ضحكته    

 سخرٌة مجروحة. 

الضحى.. تسؤله أمً عّما  ٌدور حول النخلة فً الباحة وقت   

 ٌرؼب أن تطبخ له لوجبة الؽداء.

 "أي شًء )حّجٌة(".   

 ومن ؼٌر أن ٌتوقؾ.. تقول:   

 "ما رأٌك.. بامٌاء بلحم مع الرز؟".   

 "هللا.. ثرٌد البامٌاء".   

 تضحك سارة.. ٌرمقها بنظرة باسمة.   

 "وستؤكل بٌدك".   

بحركتها طرٌقة األكل ٌقول عارؾ، فاردًا أصابعه، مقلدًا    

 بالٌد.. ٌرّد كمال:

 "وأي أحمق ٌؤكل الثرٌد بالملعقة؟".   

 ٌقول عارؾ: "أنا".   

 ٌرد كمال: "هنٌبًا لك".   

 نضحك كلنا.   
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من بٌن سعؾ النخلة نفاجؤ بفرخ عصفور ٌسقط، وٌكاد    

ٌصطدم برأس كمال المارق على الدراجة لوال أنه ٌتجنبه فً 

. ٌتوقؾ وٌنزل.. ٌؤخذ الفرخ على راحته، اللحظة األخٌرة.

 وٌمسد بؤصابعه برّقة على ظهر الطابر الصؽٌر.

 "سؤعٌده إلى عّشه.. ٌبدو أنه ؼٌر مهٌؤ للطٌران بعد"   

ٌصعد النخلة بخّفة، محتضنًا الجذع بٌد واحدة، فٌما ٌده الثانٌة    

 ممسكة بالفرخ.. تصٌح به أمً:

 "دٌر بالك ابنً"   

مٌعًا مرفوعة، ننظر إلى األعلى.. نراقبه.. ٌدور رإوسنا ج   

 حول مروحة السعؾ، باحثًا عن العش.. ٌجده:

 "هنا"   

 ٌخاطب فرخ العصفور:   

"أخوتك أعقل منك.. وفً المرة القادمة لن أكون هنا    

 ألعٌدك.. سٌكون صدٌقنا الهّر بانتظارك، فاحذر".

 ٌُسمعنا:ٌعٌد الفرخ إلى عّشه.. وٌقول بصوت عاٍل ل   

 "التمر بدأ بالنضوج، ما أعذب رابحته".   

ٌقطؾ من عذٍق حّبة تمر صفراء ٌقذؾ بها عارفًا فتضربه    

على كتفه.. ٌنحنً عارؾ لٌلتقط الحّبة من األرض، فٌخطفها 
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حسن قبله.. ٌمسحها بؤطراؾ أصابعه وٌضعها فً فمه.. تصٌح 

 به سارة:

 "اؼسلها"   

 "ال داعً"   

 "أال تعرفٌنه؟ هو هكذا دابماً، ال ٌبالً" تقول أمً:   

ٌهبط كمال على مهل.. تدخل سارة ؼرفتها.. تلج أمً    

المطبخ.. ٌخرج عارؾ وحسن من البٌت.. ٌقول لً وقد ؼشاه 

 حزن مباؼت:

 "أتؤتً معً إلى المقهى؟"   

ٌرفع دراجة أبً التً تركها على أرضٌة الباحة، وٌركنها فً    

 ً ظل الحابط.مكانها المعتاد، ف

كان نهار ٌوم جمعة.. أبً، فً كل جمعة، ٌذهب إلى الجامع    

رًا، لٌكون أول من ٌبدأ بتبلوة القرآن عبر مكبِّرات الصوت،  مبكِّ

 قبل رفع األذان.

وحٌن ٌنطلق صوته بسورة الرحمن، نكون أنا وكمال، خارج    

 البٌت، مؽمورٌن بنور الشمس الحاّرة.

*   *   * 

م كمال بالرواٌة؟ لَِم أحلم بها أنا أٌضاً؟ أترانا نعّدها لَِم حل   

الذاكرة التً تراوغ الموت؟ إلى أي مدى ٌمكن الوثوق بالذاكرة؟ 
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إلى أي حدٍّ ٌمكن المضً مع ذاكرة لها التباساتها، فً اختراع 

 حكاٌة ـ حكاٌة تصلح متناً لرواٌة مإجلة؟. 

ل بها الخوؾ،    لكن فكرة الموت  ٌعبث األسى بالذاكرة، وٌنكِّ

 وحدها تحفِّزها لتترمم. 

كمال الذي عاش معً، فً ؼرفة واحدة، منذ ساعة بلواه،    

ٌّلة  وحتى الشهر األخٌر قبل رحٌله تزاحمنً على ُصَوِرِه المخ

والذاكرة فً الوقت عٌنه.. ٌحضر بقوة الذاكرة بعدما برقشتها 

ٌّلة كلما افترضت  ٌّلة. وٌتثّبت فً معارج المخ أننً أصعد المخ

ٌّلة والذاكرة فؤقول: ال  نحوه على مدرج الذاكرة.. تتعاشق المخ

ٌُقنع  بؤس، طالما كنت بصدد كتابة رواٌة ال ٌهم فٌها سوى ما 

حتى وإن لم ٌحصل هناك، فً الماضً؛ ذلك الذي نعرفه منه، 

 وذلك الذي ال نعرؾ.

*   *   * 

لباحة، رافعاً تُذهله السكٌنة البّراقة ألول الصبح.. ٌقؾ فً ا   

ٌُشبع دمه  عٌنٌه نحو أعلى النخلة.. ٌؤخذ شهٌقا عمٌقاً كما لو أنه 

وخبلٌاه برابحة الصٌؾ.. مبلمحه مسترخٌة منشرحة، َطلِقة، 

ٌبدو كمن ٌتهٌؤ لنهار حافل بعجابب ومسّرات.. ألبث على مبعدة 

أمتار منه. ومن ؼٌر أن ٌخفِّض نظره ٌخاطبنً بنبرة تكاد تكون 

 هامسة:

"سبٌب واحٌد جٌد ٌكفً أحٌاناً لنقول إن العالم مكان البق    

 لنوجد فٌه".
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 "مثبلً".   

"مثبلً هذا الهواء.. مثبلً هذا الضوء.. مثبلً ابتسامة امرأة..    

مثبلً مذاق فاكهة تقطفها بٌدك.. مثبلً رابحة تُسكرك.. مثبلً، 

 مثبلً..".

 "رومانسً فً ؼٌر زمنه.. هذا ما أنت علٌه".   

"لؤلسؾ لٌس على الدوام.. فً بعض األوقات سبب واحد    

 سٌا ٌجعلك تكفر بالحٌاة".

 "قرٌحتك الفلسفٌة متفتحة الٌوم".   

 "ماذا لو نركض قلٌبلً؟".   

 "أٌن؟".   

 "من هنا، وحتى النهر".   

 "والفلسفة؟".   

 "ستركض معنا".   

 أضحك:   

 "انتظر أللبس حذاًء مبلبماً".   
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 ـ 5ـ 

أكان كمال ٌرى النهاٌة؟. أتراه اختار خبلصه بتلك الطرٌقة    

التراجٌدٌة المحزنة ألنه أدرك أن األشٌاء راحت تبلمس قدرها 

ٌّعه الحّب  الذي ال راّد له؟. هل أضاع كمال نفسه، أم ض

ٌّعناه من ؼٌر أن نفطن؟.  والحرب والوحدة، أم نحن الذٌن ض

ء، شّفافاً ومربٌاً، ٌمخر بسفٌنة بدا فً الحلم كابناً من هوا   

صؽٌرة بلون الحلٌب عباب بحٍر أبٌض.. حٌن استٌقظت كان 

صداع خفٌؾ ٌمسك برأسً، وروحً متقبضة. وتمنٌت أن 

 أبكً، عارفاً بؤن دموعً الحبٌسة لن تتفتق بٌسر. 

عتمة الؽروب تنتشر خلل ستابر النافذة المسدلة، فٌما ٌكسر    
 ٌكؾ، وهدٌر المروحة السقفٌة الرتٌب.الصمَت صّراُر لٌٍل ال 

 فً الباحة سؤلتنً أمً:   
 "ما لَك؟"   
 قلت: "رأٌته فً الحلم"   
ولم أقص لها حكاٌة الحلم؛ تلك السفٌنة، وهو كالهواء، وماء    

 البحر أبٌض.
أخبرتها بؤنً ال أتذكر سوى أنه كان هناك.، فلم تلّح. ورحُت    

هو فً سفٌنته الؽرٌبة.. لم ٌكن أنا أفكر؛ أٌن كنت أقُؾ حٌث 
ٌّاً.. أنا ؼارق  بمقدوري مخاطبته.. البرزخ الذي بٌننا كان عص
فً الخوؾ والذهول، وهو ـ وقد رأٌته بوضوح بالرؼم من أنه 
كان من هواء ـ بعدما قبض على لحظة األبدٌة، حزٌٌن جداً، 

 ووحٌٌد جداً.
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 ـ 1ـ 

 ة قال أبً للشٌخ عبد العلٌم:فً مجلس الفاتح   

"لم ُتخؾ عّنً العبلمة.. كنُت متعبًا فنمت بعد صبلة العصر..    

رأٌته ٌسبح فً اللّجة.. ماء مكفهّر ؼاضب، والوقت ؼروب.. 

وكان هو ٌقاوم باستماتة ضد التٌار.. كان ٌقترب منً وأنا على 

ح الشاطا.. أمّد ٌدي ؼٌر أنه ٌبتعد فً اللحظة األخٌرة.. أصٌ

به: ما الذي أؼراك بالسباحة فً بحٍر كهذا؟.. كان ٌقترب 

ٌّة  وٌبتعد. حاولت أن ألقً بنفسً فً الماء ألنقذه إال أن قوة عص

كانت تمسك برجلً وتشّدنً للنقطة التً أنا فٌها.. شرعُت أردد 

)ٌا ساتر ٌا هللا.. ٌا ساتر ٌا هللا( واقرأ ما تٌّسر من الُسَور 

المإذن )هللا اكبر.. هللا اكبر(.. إنه القصار، وأٌقظنً صوت 

المؽرب.. جلست وقد بللنً العرق وأنا أتعوذ، وأستؽفر هللا 

وأحمده.. وبعد أٌام جاءوا بجثته.. الجندي المؤمور حّدد ساعة 

 استشهاده.. لقد كانت الساعة ذاتها التً رأٌت فٌها الحلم".

قواس دلفُت إلى الحرم الفخم.. كنت وحدي تحت القّبة واأل   

والزخارؾ المظفورة.. كنت وحدي مع عتق العبق، والرهبة 

ب من النوافذ الصؽٌرة  التً تتخلل الهواء، والضٌاء المتسرِّ

العالٌة... جلسُت متربعاً على سجادة من السجاجٌد الحابلة 

األلوان انتظر دخول الشٌخ عبد العلٌم. حتى إذا جاء قمت 

 واقتربت منه:

 "السبلم علٌكم".   
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 رفع نحوي عٌنٌن رمادٌتٌن، ولكنهما خارقتان:   

 "وعلٌكم السبلم ورحمة هللا وبركاته.. اجلس ٌا بنً".   

 جلس فجلست:   

 "ابن من أنت؟".   

د لحٌته البٌضاء.     سؤلنً وهو ٌمسِّ

 "أنا محمد، ابن الشٌخ سعٌد".   

 "ما شاء هللا.. ما شاء هللا.. تعال.. اقترب".   

جة.. دنوت منه فوضع ٌده الشابخة على قالها بنبرة م    تهدِّ

 كتفً.

 "أنت ال تزورنً ٌا محمد".   

 "وهللا ٌا موالي أنا مقّصر فً هذا".   

 "واآلن، أجبت لزٌارتً، أم أن فً بالك أمراً؟".   

 استجمعت شجاعتً وقلت:   

 "الحقٌقة ٌا موالي زرتك وأنا مشؽول بؤمٍر ما".   

 قنً فً إجابتك"."قل.. عسى هللا أن ٌوف   

 "موالي.. األمر ٌتعلق بكمال ابن عمً رشٌد الذي استشهد".   

 "ٌرحمهما هللا.. ٌرحمهما هللا".   
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 "أنا اآلن بصدد كتابة كتاب عنه، وقصدتك ألجل المساعدة".   

 "وكٌؾ بإمكانً مساعدتك؟".   

 "عرفت أنه زارك مّرة قبل استشهاده".   

 ن ٌزورنً باستمرار"."مرة واحدة؟ ال.. إنه كا   

 "هذا ٌعنً أن باستطاعتك مساعدتً إن رؼبت".   

 "زرنً فً بٌتً ؼداً، بعد صبلة الظهر".   

أخبرنً الشٌخ عبد العلٌم أنه ال ٌستطٌع أن ٌعٌننً كثٌراً ..    

 قال:

"كمال، ابتمننً على أسراره.. كان ٌؤتٌنً بٌن فترة وأخرى..    

بة أو تردد.. عن وساوسه.. كان ٌحكً عن خطاٌاه دون موار

عن قلقه.. عن شعوره بالعجز أحٌاناً.. عن آماله العرٌضة.. عن 

متاعبه فً الجٌش، وفً البٌت أٌضاً.. ما ٌفرحه، وما ٌحزنه.. 

ما ٌرضٌه وما ال ٌرضٌه.. ٌحكً لً عن تفاصٌل المعارك التً 

خاضها.. عن المناخ هناك.. الحر والبرد.. المطر والرطوبة 

والماء العسر، وطٌبة رفاقه وخبث بعضهم.. كان والشمس 

ٌشعر بالوحدة.. كان ٌحبكم وهو على ٌقٌن من أنكم تحبونه 

أٌضاً.. كانت الدموع تسبق كبرٌاءه أحٌاناً.. كان ٌعتذر لً 

مخافة أن ٌكون قد أزعجنً، وكنت أقول له على العكس ٌا بنً، 

مرحوم.. ظّنك لٌس فً محله، على األقل فٌك رابحة من أبٌك ال

ًّ الحنٌن. وكنُت  ر ف رابحة األٌام البعٌدة.. كنت أقول له إنك تفجِّ
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أرشده.. أعظه.. آتٌه بآٌات من الذكر الحكٌم، بؤحادٌث رسولنا 

المصطفى علٌه أفضل الصبلة والتسلٌم، وبقصص األنبٌاء 

والصحابة والمإمنٌن الصالحٌن.. لم أقسره ٌوماً على أمٍر قط.. 

كان ٌسمع وٌناقش وٌذهب.. ٌؽٌب أحٌاناً مدة كنُت أتكلم فقط، و

طوٌلة ثم ٌؤتً بشؽٍؾ وشوٍق عارم. وفً كل مرة كان ٌحمل لً 

أسبلة، وخواطر، وحتى أحبلماً ٌطلب لها تفسٌراً.. أحبلمه كانت 

صعبة، معّقدة.. وذات مرة أّسر لً أنه ٌحسُّ بالوحدة.. بوحدة 

 قاتلة كؤن بٌنه وبٌن العالم ألؾ حجاب وحجاب".

 صمت قلٌبلً، وأشار لً:   

 "اشرب شاٌك".   

 "أشكرك ٌا موالي".   

 ارتشفت من قدحً بٌنما استؤنؾ هو الكبلم:   

"سؤلنً عن موت أبٌه ٌرحمه هللا.. قال سمعت من اآلخرٌن    

ولم أسمع منك، أنت الذي شهدت موته.. قلت أنا لم أشهد موته، 

ة العشاء، وما سمعته أنا وجدته مٌتاً فً دالٌة الجامع بعد صبل

من اآلخرٌن ال أستطٌع اإلضافة علٌه.. قال أنت على األقل ٌا 

موالي لن تبالػ.. لن تقول ما لم ٌحدث.. ثم أن الراحة تؽمرنً 

 عندما أسمع منك.

كان ٌؤتٌنً بحنٌن جارؾ أبصره فً عٌنٌه، ودابماً كان ٌؤتً    

. باآلمال.. حتى مثقبلً بالهّم.. بالوساوس.. باألفكار.. باألسبلة.

خطاٌاه كان ٌفصح لً عنها كما لو أنه كان سٌتخلص من ذنوبه 
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وتؤنٌب ضمٌره إن اعترؾ لً بها.. كنُت أنهره أحٌاناً.. أزجره.. 

أصرخ بوجهه.. حرام.. حرام.. ثم أعود وأربت على كتفه 

وأقول هللا رحمته واسعة، تسع كل شًء.. هذا من طٌش 

ك.. وكان ٌعترض.. ال.. لم ٌحن الشباب، تزّوج.. سؤكلِّم عمّ 

 الوقت للزواج بعد.

كان طٌباً شجاعاً.. فً النادر ما كان ٌحكً لً عن مآثره    

هناك، فً الجبهة، وٌإكد أنه لٌس بطبلً بؤي شكل، وأنه هناك 

ألن األمر هكذا.. لكنه ذات مّرة قال إنه أخلى جندٌاً جرٌحاً بدٌناً 

ٌقه أن ٌتركه إال أنه أبى فً منطقة صخرٌة وعرة.. طلب منه رف

ذلك.. قال له سؤموت معك أو ننجو معاً، ونجٌا معاً.. أحببته مثل 

ابنً، واعترُؾ أنه على الرؼم من كل ما باح به لً لم ٌقل كل 

شًء.. لم ٌقل ما ٌجب أن ٌقوله. أو ربما لم أفهم أنا كل ما كان 

ٌقصده ألستطٌع مساعدته فعبلً.. هللا ٌعلم كم كنت أشمله 

برعاٌتً.. كان بحاجة إلى التعوٌض عن شًء مفقود، قد ٌكون 

حنان األبوٌن.. دؾء االنتماء إلى بٌت األبوٌن.. أرجوك، ال 

تقاطعنً.. مهما ٌكن ٌا محمد.. مهما ٌكن فإن اإلنسان ال ٌشعر 

بالراحة واألمان إال فً بٌته.. فً بٌت أبٌه.. كنتم له أهله.. هذا 

اضلة رعاهما هللا.. وإخوة ال صحٌح وحق.. أب حقٌقً وأم ف

 ٌجعلون بٌنه وبٌنهم أدنى حاجز".

خفَت صوت الشٌخ عبد العلٌم وكؤن خاطراً عابراً داهمه، ثم    

 عبل:



 

- ٕٖٗ - 
  

"ٌشهد هللا أنه لم ٌشتِك منكم.. على العكس.. كان ٌشعر بثقله    

علٌكم.. قلت له إنك واهم ٌا كمال، وهذا الذي تشعر به هو مّما 

ك الشٌطان.. ستنتهً الحرب، وستعود إن شاء هللا ٌُلقٌه على قلب

وستعمل وتتزوج وتنجب أطفاالً.. لَم ال؟ ورأٌته ٌبكً.. وضعت 

ٌدي على كتفه وقلت استعذ باهلل وألعن الشٌطان.. أنت رجل 

محارب.. والدنٌا أوسع، بفضل هللا، مّما تظن. وإذا لم تكن 

 مرتاحاً فً بٌت عّمك فبٌتً مفتوح لك".

 الشٌخ عبد العلٌم، ورشؾ قلٌبلً من الماء، وقال: تنحنح   

"لقد شخت ٌا بنً، والزمن كما تعلم ٌقرض الذاكرة.. ال    

أستطٌع استحضار كل ما قاله لً. وال أستطٌع إخبارك عن كل 

ما قاله لً. وخّل هللا بٌن عٌنٌك وأنت تكتب عنه.. ال تقل كل 

ٌّة. ٌّة فروحه كانت نق . ٌا بنً اكتب شًء.. أعِط عنه صورة نق

عنه.. أنت تعرفه أكثر مّما أعرفه أنا.. أنت عشت معه، وتعرؾ 

أصدقاءه وأسراره، وأشٌاء عن سلوكه.. أما األسرار التً 

ابتمننً علٌها، فبل ترجو منً أن أعلنها لك.. أنا رجل مإمن 

 أخاؾ هللا".

بان اإلرهاق على الشٌخ عبد العلٌم، وأٌقنت أنه قال لً كل ما   

 أن ٌقوله، فاستؤذنت منه وخرجت.ٌرٌد 
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 ـ 2ـ 

لّما بدأت أولى ثمار حسن بالنضوج فً حقله، وقّدم عارؾ     

أوراقه للعمل مهندساً، وحصلت أنا على وظٌفة فً دابرة 

 المصرؾ قلت ألبً:

 "أبً.. أرٌدك أن ترتاح اآلن".   

 "كٌؾ؟".   

 "أن تترك العمل فً المطحنة".   

 اآلن إال للموت؟"."أترانً ؼٌر صالح    

 "ال ٌا أبً.. لٌس هذا قصدي".   

"اسمعنً ٌا محمد.. منذ أربعٌن سنة أو أكثر وأنا أعمل فً    

هذه المطحنة.. حٌنها كنت شابا صؽٌراً. وفً كل ٌوم منذ 

أربعٌن سنة وأنا أستٌقظ قبل الناس.. أذهب إلى الجامع ألصلًّ 

ابٌة وأذهب إلى وأعود ألتناول فطوري، ثم أركب دراجتً الهو

المطحنة، حتى أدمنت رابحة الطحٌن، وسؤختنق إن لم أشّمها.. 

 أتراك تفهمنً؟".

*   *   * 

وجدتنً فً مكتب أنٌق متمتِّعاً بتكٌٌؾ مركزي للتهوٌة،    
وحولً وجوه ؼّضة تناور فً معترك من العطور واألصباغ، 
واألصوات المنّؽمة وراء نقاب من الحٌاء الموروث والمفتعل.. 

فعمة بالنشاط فً ؼابة من األرقام واألوراق النقدٌة رقعة م
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ودفاتر التوفٌر والبطاقات والشٌكات واألرصدة والحسابات 
الجارٌة والحواالت، الخ.. سبع ساعات من العمل ٌومٌاً قلّصت 
آماد الفراغ، وأوجدْت نظاماً آخر إلشكالٌة الحٌاة، وجواباً أولٌاً 

 لسإال الكٌفٌة.

 ة فً العمل؟"."ألَك خبرة سابق   

 "ال، إطبلقاً".   

"ستتعلم خبلل مدة قصٌرة.. عملنا متعب وممتع فً الوقت    
 نفسه".

فارهة بقوام خٌزرانً، وابتسامة جّذابة، وثقة بالنفس تقترب    
 من الؽطرسة.

 "ستدوخ".   

هل سؤدوخ حقاً؟ هل أنا بحاجة إلى تجربة دوخة أخرى؟..    
 قلت:

خاً.. لً رؼبة فً أن أدوخ؟"."ال بؤس.. أعطونً ع     مبلً مدوِّ

فً عٌنٌها نظرة مشاِكسة، حٌن ترفعهما تحسُّ كم لهما من    
 سطوٍة وقدرة على النفاذٌة.

 "كما ترٌد".   

قامت وتركت مكتبها وجاءت ووقفت إلى جانبً.. قلت فً    

دخٌلتً أنِت لست بحاجة إلى هذه الكمٌة كلها من العطور أٌتها 

 الحلوة.
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 قالت:   

 "اضبط لً نقل أرقام ومبالػ هذه الشٌكات إلى البطاقة".   

وأومؤت برأسً موافقاً، واستؽرقتنً األرقام لما تبقى من    

 وقت الدوام.. وكنا خارجٌن من الدابرة حٌن قالت:

 "سلّم لً على سارة".   

 "أتعرفٌنها؟".   

ثانوٌة. "طبعاً أعرفها.. كنا معاً فً المدرسة حتى المرحلة ال   

 وفً الجامعة المستنصرٌة كنت مع المرحوم كمال".

 "حقاً؟".   

"نعم.. كنت فً المرحلة األولى، وكان هو فً المرحلة    

 األخٌرة".

وبقٌت ألٌام أتساءل إن كانت خالدة تعرؾ أي شًء عن    

كمال.. وأعلمتها ونحن خارجان فً ظهٌرة قابظة من 

 كمال. المصرؾ، عن مشروعً فً كتابة رواٌة

 "وستكتبها أنت؟".   

 "لَِم ال؟".   

 "أتقدر؟".   

 "أحاول".   
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 "رابع".   

 "أكنِت تعرفٌنه؟".   

 "ٌعنً.. من بعٌد.. كان دابماً بصحبة فتاة زمٌلته".   

 "ما اسمها؟".   

 "ال أعرؾ".   

وقدرت أن خالدة لٌس بمقدورها أن تعٌننً هً األخرى.. أما    
الدة ـ فشًء آخر سٌتطور وٌتخذ اتجاهاً حكاٌتً معها ـ مع خ

 ؼٌر اعتٌادي لٌس هنا مجال سرد تفاصٌله.

بعد شهر واحد من دوامً فً المصرؾ جاء العم شاكر،    

 موزع البرٌد فً البلدة، وتنحى بً جانباً، وقال:

 "هناك رسالة!".   

 "لً؟!"   

 "ال..".   

 "لمن إذاً؟".   

 "من امرأة..".   

 "لمن؟".   

 "لكمال..".   

 "ماذا؟!".   
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 ـ 3 ـ

 عزٌزي كمال

، ودافعً، فً هذه إلٌككتب أ، وأخرىمرة  أفاجبك أننًها    

محاولة  أورؼبة فً تزجٌة الوقت،  أوة، لٌس نزوة عابرة، المرّ 

لخداع نداء الحنٌن فً القلب. والحنٌن كان، على الدوام، عبر 

ًّ وٌدمٌنً وٌتركن ً تحت وطؤة سنوات فراقً للعراق، ٌثقل عل

المعنى والؽربة والوحشة والخسران.. وكذلك  بانعداماإلحساس 

ر الفراغ البارد الذي ٌذكِّ  ب الروح..الفراغ.. الفراغ الذي ٌعذِّ 

 أو إلٌككتب أ أنبالرحٌل والموت. وطوال سنة بقٌت مترددة فً 

 أوتتشفى من انكساري  أوبً،  تستخؾّ  أنكتب.. خشٌت أال 

 أمامرفع أخٌرًا، وأبهزٌمتً النهابٌة قر لك أ ألننًتشمت 

خٌرًا ألكننً  مت التحرر منها، الراٌة البٌضاء.سطوتك التً توهّ 

، وكما عرفتك، تملك من الطٌبة والقدرة على الؽفران ألنككتبت 

 منها عشر معشارها. أناملك أما ال 

على العراق  سقطتكل قنبلة  أنق حسنًا ٌا كمال.. قد ال تصدِّ    

تمعن فً  أنها أحسُّ .. كنُت األعماقنً وتجرحنً فً كانت تبكٌ

 ً هناك، وتخرٌب حدابق طفولتً، وذاكرتً.تدمٌر ما تبقى منّ 

ة وؼٌر مهتمّ  أبالٌةوال  وأنانٌةدابمًا مؽرورة  أناكنُت    

اآلن  أماباآلخرٌن وشإونهم.. هذا اعتراؾ متؤخر، وصحوة. 

فً طور التحّول  وأننًم فً داخلً، شٌبًا ما قد تحطّ  أنفؤشعر 

 .أخرىامرأة  إلى
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خرجت فً تظاهرة  إننًق ٌا كمال إن قلت لك تصدِّ أتراك س    

الذٌن  األوؼاد أولبكوصرخُت فٌها بؽضب هابج ضد وحشٌة 

لنً تقرأ هذا، وتتخٌّ  وأنتتبتسم  أظّنك .اجتمعوا لٌقتلوا العراق.

 .(!هتؾ، فتقول: )معقول؟أرفع قبضتً وأ وأنا

نً وراح واحتلّ  أعماقًكابنًا آخر ولد فً  أن كما لو -أدركت  

ٌُطمبننً بؤن العراق كما الشمس، كما النجوم، كما زرقة 

ًُّ على الموت.هللاالسماء، كما البحر، كما   ، عص

سنلتقً ونتكلم.. سؤحكً لك كل شًء وعن  ـ لماذا أطٌل علٌك   

نقصان..  أوكل شًء. وسؤفصح عّما فً صدري من دون زٌادة 

ال تقل ما زالت مؽرورة  ـ قرٌبًا.. قرٌبًا جدًا، وسؤرؼمك سؤعود

على زٌارة أماكننا القدٌمة، واستعادة تلك  ـ ولها روح التسلط

 بة.الصور الحلمٌة الخبلّ 

 نسها قط.ألم  أنا. أتذكرها؟   

 سؤعود، وستنتظرنً..   

 تعرؾ ماذا سٌحدث لً إْن لم تكن هناك بانتظاري؟أ   

 مها / برلٌن

  *   * * 
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علّق على ما جاء فً هذه الرسالة؟ وماذا أ أنبَم ٌمكننً    

عالم هذه  إلى أخرىوثٌقة  أضٌفها أنفعل ؼٌر أ أنباستطاعتً 

علّها تجد لً  أقابلها أنوعندما تجًء مها سؤحاول  الرواٌة.

 )رواٌة كمال(.رواٌتً؛ مساراً آخر الستبناؾ كتابة 
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 ـ 4 ـ

 األسبلة إزاءكمال مع هذا العالم أجدنً  عرض حكاٌةأ وأنا   

والحٌاة، والحرٌة، واآلخرٌن،  ،الذات أسبلة ؛الوجودٌة الصارخة

 والؽربة، والمصٌر، والموت.

ٌقذؾ  أنولماذا اختار  من وما الذي كان ٌرسم قدر كمال؟   

 .ٌرفع ٌدٌه لٌضمن العودة سالماً فً ٌوم ما؟ أنقنابله بدل 

اته ، فً أي وقت، على الرؼم من محطّ ما كان كمال ٌابساً    

ط فً مؽامرة ؼٌر راً حد التورّ المرٌرة كلها. وما كان متهوِّ 

 محسوبة.

 أنأتراه اختار، فً لحظة صافٌة، وبوعً فً ذروة صحوه،    

ٌضاً، ماذا ٌصنع بهذه أ، وعارفاً، نه حرّ أاً، عارفاً ٌكون حرّ 

 أنتر تقرِّ  أن ٌة، فً نهاٌة المطاؾ، هًالحرّ  ؟. ألٌستٌةالحرّ 

 .مصٌرك بشجاعة؟

، الذٌن رأوه، وسمعوا صرخته األمرٌكان أولبك أن فً ال شك   

زالوا ٌتذكرونه اآلن خجلٌن من  ه ماٌالؽاضبة، ونجوا من قنبلت

 .من البشر هم؟ ، وإال فؤي صنؾٍ أنفسهم

طابرات مروحٌة، وعشرات من جنود المارٌنز  ستُّ    

ٌموت كمال!!!  أنجل ألوجٌا من وحٌن بآخر مبتكرات التكنالمسلّ 

 .فهل مات كمال؟

 ."كتب رواٌتًأ أنحلم حٌاتً "   
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 ألفانً ابتسم فؤردؾ:   

من لم ٌترك رواٌة كؤنه لم وحقاً، فالرواٌة تساوي الحٌاة، "   

 ."ٌعش، ومن ترك رواٌة ُتقرأ وتُحكى فإنه ال ٌموت

قلً رواٌة كمال بعد. فكمال أبداً سٌحضُر فً ع لم تنتهِ    

 أووذاكرتً وأفكاري فً سبٌل إكمال رواٌته. وكلما نؤى قلٌبلً 

كما الكراكً. لذا فإن  وأخرى أخرىكثٌراً سٌعاود الرجوع مرة 

 هذه الرواٌة ستبقى تكتبنً ما حٌٌت.

 

 انتهت
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