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تقدي :
دعوان من خزعبالت العامية املقيتة  ،فلقد هرع سوا ٌد
عظمي من أش باه الكتاب إاىل ترسبل العمل بشلك مفكك
ل يعلوه رابط ول يبني مهنجه ضابط .
العمل موجود يف مصمي معامرية العقل البرشي  ،وهو يف
أصهل تنظمي حممك للمعطيات وسري هبا حنو الثباث
والتوحيد  ،فال تزرعوا سوسة العامية يف الكتاابت
الدبية فتجعلوا فهيا جفّا ل قرار هل .
وامحلد هلل العزيز  ،اس تغراقا للك أنواع امحلد هبذا
الالكم الوجزي.
و السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته .
جامل بن عبد هللا احليان

كنت أحس بتعب مينعين من احلركة  ،لقد رأيته مثل كتةل حشم أو كتةل كبرية مشوهة ،
ترافقت الصوات مع نعرات يف جنيب واستبد يب الغثيان  .اكنت نظراته مصوبة اإيل  ،وقد
لكفتين تكل النظرة الكثري .
رجيل،
اإن قليب ينخلع يف لك رضبة  ،والمل يزداد يف لك موضع من جسدي وخاصة بني ّ
لكين
شعرت برغبة كبرية لن أتق ّيأ  ،اكنت معديت تؤملين  ،اإننا الآن نواجه نفس العذاب  ،و ّ
سوف أغرقه يف الهنر يوما ما  ،وسأظل أحقد عليه حىت يتحقق ذكل .
اكن أيخ الصغري يقف يف مواهجة احلائط وبني دقيقة وأخرى هتوي رجهل الميىن مفتعال
هيئة اللكب عند البول  ،والشاب الوس مي يفعل يب ما يشاء  .وبعداوة نظر اإلينا و قام .
الشاب لطيف الهيئة ذو أنف صغري مقعى  ،قوي البنية  ،أبيض البرشة  ،طويل
إان ّه ّ
القامة ،أزرق العينني  ،وس مي  ،اذلي ابتسم لنا وسط خامئل الصفصاف اليافعة الكثيفة ،
فأخذ دور الصديق الطيب الناحص .
أجلس نا عىل أريكة حديقته بذكل املزنل الكبري بعد أن دعاان لرشب القهوة واللعب قليال يف
ساحة قرصه الصغري  .اس متتعنا بلك ما ذل وطاب من رغد العيش  ،وأان أشاهد العناكب
املائية الراكضة اكلربق فوق صفحة مياه املس بح ادلافئة  ،وجفأة وقف الشاب يف املاء عاراي،
مغمورا حىت وسطه وهو يبتسم خببث .

اس تحييت وأيخ من ذكل املنظر اخملجل  ،وقد محل يف طياته السم  ،وحنن نترضج
ابمحلرة وهو يقول :
_ ا ّإن التلصص يشء فضيع ومنحط كذكل .
غسق املساء  ،وقد حان وقت الرجوع للبيت  .ألكنا ما يكفي ولعبنا مبختلف اللعاب يف
احلديقة  ،وأان عىل الرحج مس تغرقة يف التفكري  ،والصقيع شديد قاس  ،ترحنت من ماكين
أس تأذن ابذلهاب وأان شاحبة مرجتفة  ،والرايح الباردة تصفّر يف أآذاننا وتعربد  ،تلفح
وهجينا بلك قوة .
رمقنا بنظرة متسائةل ورصاع يرتسم عىل وهجه ادلقيق :
_ اإىل أين تريدان اذلهاب !!...
أجاب أيخ وقد كفت النفاس عن الاحتباس :
_ اإىل البيت طبعا .
حضك حضكة صغرية تغزو مالحمه :
_ ل بأس  ،دلي س يارة  ،انتظرا قليال  ،سأآخذكام حيامث تريدان .
اكن يف عيين تساؤل ودموع  ،وظللت أشري اإىل أيخ ابلنرصاف وهو ل ياكد ينظر اإيل
غارقًا يف مشاهدة التلفاز .

دخل الشاب غرفة كبرية يف أآخر املمر املؤدي للباحة اخللفية  ،وضعت رأيس عىل طرف
الريكة  ،فتوقفت عيناي عىل صورة لمرأة جعوز حدابء فوق جسدها احملقوقف أهداب
ابلية  ،وجتاعيد عىل وهجها وصفرة يف عينهيا خفيفة  ،قلّبت عيين يف أروقة هذا الرصح
املهيب  ،اكنت راحئة الفراش ذليذة أول المر ،عدلت الوسادة وحاولت أن أس تلقي  ،فمل
أكن أريد سوى عرش دقائق  .بدأت الفاكر تغزو رأيس بطيش  ،وأان حتت الضوء
املنسكب من السقف  ،اس تدرت برسعة وانتفض وهجيي من المل وتقلص حني مسعت
نباح الالكب يف تكل الغرفة الواطئة املظلمة ابحلديقة .
اكنت راحئة احلرب جبواري كرهية جدا  ،ونزت يدي ابلعرق من شدة التوتر  ،وأان أخطو
حنو ورقة ممدودة عىل املكتب  ،تقلّص مين المل و بدأت بتفحصها  ،فاإذا يب أصفع ببصقة
يف وهجيي  ،ورضبة عىل الرأس  ،فغبت لثوان ...
فتح الشاب ابب القبو ودفعين بقوة  ،وأخريا رخضت لرجل أبيض متاما اكلش بح  ،قادين كام
الك اإىل مرصعها .
تقاد السامئة البلهاء بأعواد ال إ
جرا ،
عيين دمعة مرتقرقة  ،وأيخ قد ُج ّر من رجليه ّ
مل أقاوم كين أريد أن أعاين  ،ويف ّ
وأان أرى مرارة العيش وصورة الشقاء  ،لقد كنت أ ّمين نفيس ببارقة واحدة من بوارق
المل يف هذا القبو املظمل .
مفن يل ابلعزاء عنك اإن فقدتك اي أيخ  ،قد نصبح ذكرى ابلية يف كتاب زمن غابر  ،مل نعد
نرى مشسا مرشقة ول كوكبا زاهرا  ،لقد هاجت يف صدرينا أحقاد وسط هذا املاكن املقفر
املوحش  ،ول أحد من القاطنني والطارئني سيتوقع وجودان هنا .

كنت أس تأنس بأيخ أنس الغريب ابلغريب  ،يف قطع سواد هاته الظلمة اليت تتدىج
وتتاكثف  ،ابكية منتحبة  ،مل أعد أفرح ومل أعد أتألّم  ،فقد كدت أصبح جعوزا حدابء  .أان
ل أجخل من اعرتايف  ،بل أطلقه مبلء ّيف  ،فلكنا ريش يف همب عواصف احلياة  ،وما يه
اإل أايم قالئل حىت رضب ادلهر بيننا برضابته ومتكّنا من الهروب  ،ومن منّا مل تُنشه متعته
ويُضنه عذابه  .لقد رسى ّيف النبض و اس تقبلتين احلياة .
أان تكل الفتاة احللوة املرحة اللطيفة اليت متلكها ادلهش  ،ولكين ريشة يف همب العاصفة
العاتية .
لقد ُسلبت حرييت من رجل اكن الوىل أن ننأى بنفسينا عنه وأن نعيش مبنجاة منه ،
ّقوض حيايت  ،سلب لك ما أمكل  ،رشيف  ،عذرييت  ،لك يشء ...
لقد أىت بلك ما هو شاذ مس تغرب  ،بل حىت أيخ الصغري مل يسمل منه  ،أصبحت جامدة
احلس  ،مادية التفكري  ،اكفرة ابلعواطف  ،هازئة ابحلب  ،ل أحضك ول أشعر بيشء ،
أصبحت أةل للمتعة لك ليةل من ليايل القبو لرجل انفذ  ،صارم  ،ويف لك يوم أرضب
رضب غرائب الإبل .
أصبحت أسرية يف ظروف هوجاء  ،ومشاعر مرهفة  ،هادئة  ،غارقة يف العباب  ،حمروقة
ابلشواظ .
ما أغباان وما أخسفنا !!...
ما لنا والغرابء !!...

كنت انمعة البال  ،قريرة العني بأرسيت الصغرية  ،أما الآن فلست سوى جثة خالية من
املشاعر والرقة  ،بداية من ذكرى ذكل القرص املنيف  ،والنعمة السابغة  ،والهناء املقمي .
لقد متكنت وأخريا من الاستسالم ل إالغراء اذلي وقعت حتت وطأته  ،والظروف اليت
لكين الآن قد كربت واش تد
اضطرتين للرضوخ  ،كنت جمنونة طائشة  ،خملوقة جافة و ّ
عضيض ومل أعد تكل الفتاة الصغرية  ،متكنت وأخريا من التفكري  ،كنت يف منهتيى الغباء ،
وهذا الكبت يف مشاعري من تكل الفرتة الغابرة ،أان الآن أنبش أحداث املايض  ،وقد
قتلت يف نفيس لك ميل للعاطفة أو الرقة أو اخليال  ،وقد ذلغت من حجر الغدر مرة ،
ونشأت من أجل هذه اللحظة  ،مفا أودى يب اإىل الهتلكة غريك اي وغد  ،وما دمر حيايت
سواك اي لكب .
الآن قد تقويت وكربت وعرفت من أنت  ،ما رأيك الآن !!...
درست أعواما منتظرة هذه اللحظة  ،وقد وعدت نفيس أن أغرقك يف الهنر  ،ولكين
غريت رأي  ،مفا قوكل اي أمحق  ،أجب !!...
ُ
نسيت أين قطعت لسانك للتو  ،وسأبيت الليل بطوهل أس متتع بتقطيعك  ،انتظرت هذه
اللحظة لس نوات .
ساعدين اي أيخ عىل خلع رسواهل  ،فأمامنا لي ٌل طوي ٌل ومرشوع انتقام ول يف الحالم .
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