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صا أو رواب ٌّا أن
ال ٌمكن لألدٌب شاعرا كان أو قا ّ
ٌنفصل عن المجتمع وأحداثه ومشاكله ومعاناته ...فهو
راصد جٌد للمشهد ،والقط له ،ومش ّخص ومعالج،
سالحه فً ذلك قلمه حٌن ٌنبري ،وفكره حٌن ٌحلل
وٌشرح ،وصفحاته حٌن ٌبسط علٌها كل ذلك للعرض
والوصؾ وتحدٌد العالج.
محمد رمضان الجبور فً مجموعته القصصٌة
الخامسة "أكاذٌب المساء" أمسك بناصٌة األدب
االجتماعً حٌث ٌوقن بتؤثٌر هذا اللون من األدب فً
المتلقً ،وأنه – األدب االجتماعً – ٌكشؾ الكثٌر من
العثرات واألمراض التً تلؾ الكثٌر من أبناء المجتمع،
ومن هنا تقع المسبولٌة العظمى على عاتق األدٌب.
صاحبنا فً "أكاذٌب المساء" مد بساطه ونثر الكثٌر
من مشاكل المجتمع علٌه ،وامتشق قلمه وراح بمداده
ٌصنع الكثٌر من اللوحات بؤسلوب قصصً متمٌز،
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ومشوق .طرق معظم األبواب التً تبن من معاناة
المجتمع ،وطرحها للنقاش والعالج ،من خالل بعض
النماذج التً اختارها فً مجموعته التً بٌن أٌدٌنا.
واذا ما أسقطنا ذلك على القصة عنوان الكتاب
"أكاذٌب المساء" نلمس كٌؾ استطاع الكاتب توظٌؾ
ظاهرة الكذب واألحالم والخٌال والتمنٌات من خالل
"شلة" من األشخاص جمعهم المقهى ...وشردهم الكهؾ
تحت مظلة السواد اآلتً من اللٌل وعتمة
عقولهم...ورؼم أوضاعهم المؤساوٌة فإنهم ٌحلمون
وٌطلقون ألنفسهم العنان للحب والوفاء والمفاضلة؛
وكؤن حٌاتهم وبإسها الممتد عبر اللٌل والسواد ٌختلؾ
حٌن ٌكون فً عمق البحر وأمواجه عن البر وأهله...
فحٌاتهم هً هً أٌنما كانوا ...فالخلل فٌهم ،هم فضلوا
السواد واللٌل والتشرد..
وقد تطرق صاحبنا إلى الكثٌر من مشاهد الخلل التً
تلؾ المجتمع ،فصاغ منها بعض قصصه ،وحاول إٌجاد
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الحلول لتلك المشاهد ،وكذلك حاول أٌضا تبٌان األسس
والوسابل فً التعامل معها.
وكذلك كان للوطن مساحة وافرة فً قصص أدٌبنا
حٌث بسط العدٌد من مشاهد التعامل مع هذا الوطن الذي
ّ
فسطر ما رآه
ٌقطن قلوب أبنابه ،وٌعٌش فً عقولهم؛
عن الوطن ،وأسالٌب ح ّبه ،وتطرق إلى المرور
ومشاكله ونتابجه ،واألرواح التً تحصدها الحوادث
المرورٌة ...
"أكاذٌب المساء" قصص تنتهً على الورق؛ ال لتسدل
الستارة على أحداث القصة ،بل لتدخل نهاٌاتها فً
بداٌات جدٌدة وآفاق أرحب.
أمحد احلسن  /شاعر وباحث..
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وصـىل
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ٌصٌل

ان ضاع ِم ْن ُه
ٌقِؾُ ط ِوٌال ٌ ْنتظِ ُر مرْ كبة ت ِقلّ ُه إِلى ُع ْنو ٍ
فًِ زحْ م ِة وف ْوضى َّ
الزم ِنٌ ،رْ ف ُع ٌدهُ لِ ُك ِّل ما ٌمرُّ ِب ِه مِن
ارقة ،ومِعْ طؾ قدٌِم أ ْثقل كاهِلهُ،
ْالمرْ كباتِ ،ال َّشمْسُ ح ِ
ُول ،تمرُّ ْالمرْ كب ُ
ات ،تمرُّ
اِعْ تاد اِرْ تِداءهُ ر ْؼم تقلُّ ِ
ب ْالفُص ِ
مُسْ ِرعة مِنْ أمامِه وكؤ َّن ُه ؼٌْر م ْوجُودٍ ،ر ْؼم تحْ ِرٌكِ ٌ ِد ِه
الطرٌق َّ
الَّتًِ أصابها ال َّتعبُ  .عٌَّناهُ ترْ قُبُ َّ
ٌل كما
الط ِو ِ
ِ
ص ْقر ،قلَّة هًِ ْالمرْ كب ُ
ات الَّتًِ تمرُّ مِنْ أمامهِ.
ال َّ
هُو ال ٌعْ ل ُم كٌْؾ وصل إِلى هُنا ،مِنْ أٌْن جاء ال
ٌتذ َّك ُرُ ،ك ُّل الَّذِي ٌتذ َّك ُرهُ أ ْنه و ْقؾ ٌ ْنتظِ ُر مرْ كبة تقلُّهُ،
ان ،لعلَّ ُه وضع ع ْنوانا فًِ
بحث فًِ جٌ ِْب ِه عنْ ُع ْنو ٍ
جٌ ِْب ِه....
اال ْنتِظار ،ها هًِ مرْ كبة
ل ْم ٌ ِج ْد شٌْبا ،كان عل ٌْ ِه ْ ِ
تتو َّقؾُ  ،إِ َّنها مرْ كبة لِنقل ْالم ْوتى ،ح َّتى ول ْو ،قال لنفسه،
ث عنْ
ْالم ُِه َّم ْالوصُول ،فقد م ّل االنتظار ،وم ّل مِنْ البح ِ
آمال ال تؤتً.
ٍ
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وطـن
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ٌطن

او ُل
ٌقِؾُ أمام ب ٌْ ِتهٌِ ،تحسَّسُ جٌْبهُُْ ٌ ،خ ِر ُج ْال ِم ْفتاحٌُ ،ح ِ
ف ْتح ْالبابْ ،ال ِم ْفتا ُح ال ٌعْ ملُ ،كؤ َّن ُه لٌْس هُوٌُ ،ح ِّد ُ
ث ن ْفسهُ،
او ُد
وٌتحسَّسُ جسدهُ ْاله ِزٌل ،وٌدهُ الَّتًِ ترْ ت ِجؾُ ٌُ ،ع ِ
ْالمُحاولة مِنْ جدٌدٌٍ ،بْح ُ
ب وٌض ُع ْال ِم ْفتاح
ب ْالبا ِ
ث عنْ ث ْق ِ
صعُوبةٍ ،ل ِك َّن ُه ال ٌ ْفتحُ ،تحْ د ُ
ب حركة
ِب ُ
ِث مُحاولة ف ْت ِح ْالبا ِ
ؼٌْر ط ِبٌ ِعٌَّةْ ٌُ ،فت ُح ْالبابُ وٌ ْخ ُر ُج اُحْ ُد ُه ْم ٌ ْن ُ
ظ ُر فًِ وجْ ِه
ِ
الرَّ ج ُِل...
ٌُح ْو ِقلُ ،نع ْم هُو هُو صاحِبُ ْالب ٌْ ِ ْ
ٌِم ،كثٌرا ما
ت القد ِ
ٌفعلُها ،ل ِك َّن ُه ْالمرض أ ْنساهُ ُك َّل شًْ ٍء إِ َّال ب ٌْ ِت ِه.
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ُ
خرب مفجع
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خبر مُفجع

اعْ تاد ْ
ت أنْ ت ْخرُج إلى الجامِع ِة وهًِ تلُوّ ُح لِوالِدِهاْ ،
لقد
ْ
ك ْ
وصارت جامعٌةٌُ ،حدث نفس ُه وتؤْ ُخ ُذه
برت (إسراء)
ِّ
الذ ْكرٌ ُ
ات وهُو ٌُو ِّد ُع أ ُ ّمها ز ْوجتِه ْالؽالٌِة بعْ د أنْ أنجبتها
وفارق ْ
ت ْالحٌاة ِبسبب خطؤ طِ بًِّ.
ٌرتبُ أُمُوره ُث ّم ال ٌتوانى بعْ دها ك ِثٌرا ،فٌحْ مل حقٌِبتِه
اإللِ ْك ِت ُرو ِنٌَّةْ ٌ ،نقل األ ْخبار أ َّوال
وٌ ْمضِ ً إلى جرٌ ِد ِت ِه ِ
ك لدٌْه مجاال للتفكٌرٌُ ،زوِّ ده
ِب َّؤو ٍل ،زحم ُة ْالعم ِل ال ت ْتر ُ
اريّ ِبما ٌجْ ِري مِنْ ح ْولِه وهُو ٌ ُدوّ ن ،ها هًِ
اإل ْخب ِ
الطاقم ْ ِ
اإل ْخبا ُر إمام ُه ٌُ ْن ِزلُها أ َّوال ِب َّؤو ٍلُ ٌ ،م ّر علٌْها أحْ ٌانا كثٌِرة
ِْ
ُدون أنْ ُتثٌِر فٌِه شٌْبا ،وكؤنَّ أجْ سادِنا قد تبلَّد ْ
ت ،و ْالقُلُوب
وتحجرت(...،حاد ُ
ْ
ِث سِ ٌر مُر ِّوع ووفاة
قد أصابها العفنُ
َّ
ت جامعٌا ٍ
أرْ ب ِع فتٌا ٍ
صحراوي ) ،هُو ال
ٌق ال َّ
ت على الط ِر ِ
ٌعْ ل ُم أنَّ ف ِْلذة ك ِبده (أسراء) واحِدة مِنْ ه ِذ ِه الضَّحاٌا،
ضحاٌا ُ
طرُق ْالم ْوت الس َِّرٌع ،لٌْس أ ْكثر مِنْ دقاب ِِق
معْ دود ٍة ح َّتى ِا ْنهال ْ
ت على م ْوقِعه وعلى ؼٌ ِْر ْالعادِي،
ّللا ُ آجر ُكم  .....ر ِحمِها َّ
ازي ،ع ْظم َّ
ّللاُ
ْالمُواساة وال َّتع ِ
ْ ....البقاء ِ َّلِل ....
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نيس اآلن
14

أكاذٌب المساء
لٍش اآلن

ل ْم ٌ ُكنْ ب ٌْنًِ وبٌْن ْالجسد ْالمُسجَّ ى فًِ ْال ِجه ِة ْاأل ُ ْخرى
َّإال مجْ رى ال َّنه ِْر ومجْ مُوعِ ة مِن ْاألسْ بِل ِة.
ْ
تعلقت عٌْناي ِب ْالجسد ْالمُسجَّ ى عِ ْند ْالحافة ْاأل ُ ْخرى ،إ َّنه
ار.
ٌُ ْش ِب ُه صدٌِقًِ عبْد السِّت ِ
ما الَّذِي أتى ِب ِه إلى هُنا ؟؟؟
كٌْؾ اسْ تطاع ْالوُ صُول إلى ْال ِجه ِة ْاأل ُ ْخرى؟ كان م ُْلقى
كحزن لٌْس ل ُه نِهاٌةٌ ،تن َّفس
ك ِج ْذع شجر ٍة قدٌِمٌ ،تمدد
ٍ
مبتلعا ك َّل هواء ال ُّد ْنٌا . . .
ار ...
ار  ....عبْد السِّت ِ
ع ْب ِد السِّت ِ
نادٌِتِه بصو ٍ
عال ...لم ٌجب ! ! ! ...
ت ٍ
ُّ
ار  ...عبْد
تساءلتُ ...ربَّما كان نابِما  ...عبْد السِّت ِ
ار
السِّت ِ
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ُ
أطلقت ْالعِنان لِص ْوتًِ ،تارة مصْ حُوبا ِبٌاء ال ِّنداء
ُ
ار ٌ ْلتصِ ُق
ْالبعٌِدة ،وأ ْخرى ِب ُدونِها ،وجسد عبْد السِّت ِ
ِب ْاألرْ ض كحجر أص ّم ،ال ٌتحرَّ ك .
ُ
ُ
بدأت أجم ُع حِجارة صؽٌِرة وأ ُ ْلقًِ ِبها
فكرت قلٌِالُ ،ث ّم
قُرْ ب ُه وأنا فًِ ؼاٌ ِة ْالحذر مِنْ أنَّ ٌطاله حجر ِم ْنها .
ولكِن ْالحِجارة وص ْوت ارتطامها ِب ْاألرْ ض ل ْم ٌج ِد
ن ْفعا.
كٌْؾ نسْ تطِ ٌع أنْ ننبّه ْاآلخ ِرٌن مِن ؼ ْفلت ِِهم.
ُ
جلست على ص ْخر ٍة ق ِرٌبة مِنْ ال َّنه ِْر ،واتكؤت بذقنً
ض ْاأل ْشجار ْال ُمحٌِطة ِبال َّنهْر
على عصا قطعْ ُتها مِن بعْ ِ
ُ
وأرسلت بصْ ِري إلى ج َُّثة صدٌِقًِ الَّذِي ٌرْ فُض أنْ
ُ ُ
اول أن أ ِجد م ْخرجا لِصدٌِقًِ عبْد
ٌسْ ت ٌْقِظ،
كنت أح ِ
ار فًِ ْال ِجه ِة ْاأل ُ ْخرى ،حٌِن خطرت لًِ فك ِرة قد
السِّت ِ
ت ُكونُ قدٌِمة بعْ ض ال َّشًْ ِء .
لِماذا ال ألمسه ِبعصا ما ؟
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طمؤنت ن ْفسِ ً وأنا أُف ِّك ُر فًِ ُ
ُ
ول ه ِذ ِه ْالعصا،
ط ِ
ف ْالمسافة لٌْست ط ِوٌلة ،ال تتجاوز عِ َّدة أمْتار.
ل ْم أب ُْذ ْل ُجهْدا ٌُذكر فًِ جم ِْع ْالقصب ْالمُتناثِر على
ُ
ض،
أ ْطراؾِ ال َّن ْهر....
وبدأت أصْ ل ْالعِصِ ًّ بعْ ضها ِببعْ ٍ
ُ
وشعرت ِبل َّذة ِاال ْنتِصار والعصً
كما ت ْفع ُل ْالقُرُود،
ت ْقت ِرب مِن ْالجس ِد ْالمُسجَّ ى ...مِن ْالج َُّثة المتعفنة الَّتًِ ال
ودفعت ْالعصا َّ
ُ
الط ِوٌلة ِبقُ َّو ٍة .....
ُت ِرٌ ُد ِاالسْ تٌِقاظ...
ول ِك َّنها تناثرت بعْ د أ َّول اصْ طِ دام لها بالجثة ،وحملها
ار.
ال َّنهْر ُدون أنْ ٌسْ ت ٌْقِظ عبْد السِّت ِ
فشلت ل ِْلمرَّ ة َّ
ُ
ُ
ُ
وندمت أش ّد ال َّند ِم ِأل َّننًِ
الثانٌِة،
حزنت ِأل َّننًِ
ل ْم أتعلَّم السِّباحة قبْل ْالٌ ْو ِم.
ار لم ٌن ْم ُم ْنذ أن خلق َّ
ّللا ُ ال َّن ْوم .
كؤن ع ْب ُد السِّت ِ
أ ْو كؤ َّن ُه ٌحْ لُم وٌخاؾ أنْ ٌسْ ت ٌْقِظ أو ٌصْ حُو مِن حلم ِة.
متى تسْ ت ٌْقِظ ٌا عبْد السِّتار مِن ح ِْلمك َّ
الط ِوٌل؟! .
ِ
ار مِن ن ْو ِمهِ ،ولكِن لٌْس ْاآلن.
ُربَّما ٌسْ ت ٌْقِظ عبْد السِّت ِ
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زسائم
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رسائل

أ ْنتعل حِذاءهُ ْالعسْ ك ِريَّ  ،ر َّتب ِه ْندامهُ ،ر َّتب شعرهُ ،تف َّقد
م ْظهرهُ ،عرَّ ج على ُؼرْ ف ِة أوالد ِه ال َّنا ِبمٌِن ،قبَّل ُه ْم ِبحُب
ان...
وحن ٍ
نظر إِلى ز ْوج ِتهِ ،ل ْم ٌشؤْ أنَّ ٌُوق ُ
ِظها ،تناول سِ الحهُ،
وقبْل أنْ ٌ ْخرُج كتب كلِما ٍ
ت لِز ْوج ِت ِه وأ ْوال ِدهِ ،القاكم فًِ
ْالج َّن ِة...
وأ ْؼلق ْالباب وراءهُ ِب ُه ُدو ٍء.
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جثت زجم آخس
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جثة رجل آخر

ان وبقاٌا ج َّث ِة
ل ْم ٌبْق أمامك ْاآلن إِ َّال ُكومة مِن ْاألحْ ز ِ
رج ٍُل بشِ ٍع"
ت ْن ُ
ظ ُر إِلى ْاألُفُ ِق ِبعٌْنًِّ ص ْق ٍرُ ،ت ْب ِح ُر عٌْناك إِلى أبْع ِد
او ُل أنْ تسْ ِبر دهالٌز ْالعتمةُِ ،تف ِّت ُتهاُ ،تحوِّ لُها إِلى
ُن ْقطةٍُ ،تح ِ
مِرْ آ ٍة ترى فٌِها ُك َّل ْاأل ْشٌا ِءُ ،تذ ِّكرُك ُّ
الطٌُو ُر الَّتًِ تصْ ع ُد
ٌِرها ْالحا َّد ِة ِبؤ َّنك تجْ لِسُ أمام ْالبحْ ِر،
حامِلة ْاألسْ ماك ِبمناق ِ
تحْ ِم ُل حصاة و ُت ْلقًِ ِبها فًِ ْالما ِء ،فتبْدأ ُ ال َّدوا ِب ُر لعِبتها،
و ُت ْتعبْ نفسك ِبتت ُّبعِها ،ول ِك َّنك تعْ ج ُز ع ِن ْالوصول إِلى
نِهاٌتِها ،فنِهاٌ ُة ْاأل ْشٌا ِء ال ٌراها إِ َّال اآلخرون.
عا ِجز...
جبان...
ال ُتؽامِرْ ...
خ ْوؾ ...خ ْوؾ...
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ٌش ُّل ْالخ ْوؾُ حركاتِك وٌجعلك عا ِجزا.
ه ِذ ِه ال َّدوا ِب ُر ُتذ ِّكرُك ِبن ْفسِ ك.
ْالخ ْوؾُ سِ ٌاج مُل ّ
اء ،لِما ال ُتجرِّ بُ خ ْوض
طخ ِبد ِم ْالجبْن ِ
هذا ْالبحْ ِر ،تعْ فِنَّ جس ُدك وأ ْنت جالِسُ ،تراقبُ ...
فقط هذا ما تسْ تطِ ٌ ُعهُُ ،تطِ ٌ ُل ال َّتحْ دٌِق إِل ٌْهِ ،تعْ شقهُ،
وتخاؾ مِنْ ل ْمسِ ِه وعِ نا ِقهِ ،أصابك ال ُّدوا ُر قبْل أنْ ترْ كب ُه.
ُ
ُّ
ُور مرَّ ة أ ُ ْخرى ،تتم َّنى أنْ ت ُكون طٌْرا،
ت ْنظ ُر إِلى الطٌ ِ
ار ال ُّد ْنٌا ِبال خ ْو ٍ
ؾ وال رهْ بةٍ،
تعْ لُو ْالقِممُ ،تحلِّ ُق ف ْوق ِبح ِ
ت ْختلِسُ ال َّنظر إِلى ال َّنوا ِف ِذ ْال ُم ْقفلةِ ،و .....و......
ٌزداد م ُّد ْالبحْ ِر ح َّتى ٌصِ ل إِلى ُنخاعِ ك ال َّش ْوكًِِّ
فٌُجْ ِبرُك على ْالوُ قُوؾِ  ،قرَّ رْ ت أنَّ ترْ حل وت ْنسى ْالبحْ ر.
س
ول ِك َّنك فًِ ْالٌ ْو ِم الثانً وج ْدت ن ْفسك تجْ لِسُ فًِ ن ْف ِ
ض ْالبحْ ِر ،و ِبؤ َّنك كسُول....
ان ،ورُحْ ت ُتح ِّد ُثها ِبخ ْو ِ
ْالمك ِ
خامِل....
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ْالخ ْوؾُ ٌؤْك ُل أ ْوصالك ،ل ْم ُترْ ه ِْق ن ْفسك ٌ ْوما لِتتعلَّم
السِّباحة ،ح َّتى ل ْو تعلَّمْ تها ،فؤ ْنت تعلم ِبؤ َّنك لنْ تقطع أكثر
ِمنْ ِم ْت ٍر وا ِحدٍ ،فالسِّباح ُة مُؽامرة ،وأ ْنت لسْ ت م ِن الَّذٌِن
ٌُ ِحبُّون ْالمُؽامرة ،ب ْل أ ْنت فًِ قرار ِة ن ْفسِ ك تعْ ل ُم أ َّنك
جبان.
جبان ،ه ِذ ِه ْالكلمة أثار ْتك ،ودفع ْ
ت بقاٌا ال َّد ِم ْالمُتخ ِّث ِر
فًِ ُعرُو ِقك ،ه ْل سٌسِ ٌ ُر ال َّد ُم فًِ ُعرُوقِك مِنْ جدٌدٍ؟؟
ت عٌْناك إِلى َّ
نظر ْ
جث ِة رج ٍُل لفظ ُه ما ُء ْالبحْ ِر ،وحمل ُه
ال كما ٌحْ ِملُون شاة ،ا ِْلق ْوا ِب ِه على
مجْ مُوعة مِن الرِّ ج ِ
اِ ،ا ْقشعرَّ بد ُنك ،أصاب ْتك رجْ فة ،صعُب علٌْك
ال َّشاطِ ِ
ْالبحْ ِر ،كان ْ
إٌقافها ،نظر ْ
ت أ ْمواجه
ت إِلى
تعْ لُو...وتعْ لُو...وكؤ َّنها ُت ِرٌ ُد ِا ْقتِناصُك ،تجمَّع ال َّناسُ ح ْول
ْال َّ
جثة ْالم ُْلقاةِ ،وق ِد ِا ْنتفخ ْ
ت إِلى حد ال ٌُط ُ
اقُ ،ث َّم تكلَّم أح ُد
ْالوا ِقفٌِن و ْالمُتفرِّ ِجٌن:
 ما دام ال ٌعْ ُرؾ السِّباحة ،لِماذا ٌسب ُح وٌُؽا ِم ُرِبحٌا ِتهِ؟؟؟!!!!
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ات الرَّ ج ُِل مِنْ مكانِك ،ؼ ِرق ْ
خلع ْتك كلِم ُ
ت عٌْناك ِبجس ِد
الرَّ ج ُِل ْالمُتكلِّ ِم ،تؤمَّل ْت ُه...
ضعٌِؾُ فٌِ ِه مِنْ ِق َّم ِة ر ْأسِ ِه إِلى أسْ ف ِل
سبح بصرُك ال َّ
قد ِم ٌِّهِ ،كان ْ
ت صُور ُت ُه تزداد بشاعة ُكلَّما أط ْلت ال َّتحْ دٌِق
فًِ مال ِم ِح ِه....
ٌق ،وأ ْنت ال تعْ رؾُ لِماذا
ا ْنشؽل ال َّناسُ ِبالرَّ ج ُِل ْالؽ ِر ِ
حم ْلت حجرا ك ِبٌرا كان ِبجا ِن ِبك ،و ِبق ْد ٍر ما تحْ ِم ُل مِنْ ِح ْق ٍد
لِن ْفسِ ك ،أ ْلقٌْت ِب ْالحج ِر على ر ْأسِ هِ ،وحم ْلت ْالحجر مرَّ ة
ت ت ْن ُ
أ ُ ْخرى...وأ ُ ْخرىُ ...ث َّم جلس ْ
ظ ُر إِلى ج َُّث ِة رج ٍُل آخ ِِر.
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مىث احلصان واألمس 27
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مٌت الحصان ٌاألمر 77

ُمعسْ كرُنا مجْ مُوعة مِن ْالخٌِ ِامِ ،ا ْنتصب ْ
ت فًِ صحْ راء ال
ت ْالحٌا ِة
تعرفها ال َّشٌاطِ ٌنُ  ،وت ْخلُو مِنْ ُك ِّل مُقوِّ ما ِ
َّ
الط ِبٌ ِع ٌَّةِ ،ح َّتى ْالهواء فٌِها ٌ ْختلِؾُ ع ِن ْالهوا ِء فًِ باقً
صعُوب ٍة...
ْال ُكر ِة ْاألرْ ضِ ٌَّةِ ،فت ْش ُع ُر دابِما أ ّنك تتن َّفسُ ِب ُ
ِرمالُها ص ْفراء ُتوحًِ لك ِب ْالكآب ِة الَّتًِ تعٌشها فًِ ت ِْلك
ْال ِم ْنطق ِة...
كان عد ُدنا ثالثٌِن ُج ْن ِد ٌّا...
جاء ا ْختٌِارُنا مِنْ آالؾِ ْال ُج ُنو ِد...
ول ْم ٌ ُك ِن ا ِْختٌِارا ع ْشوا ِب ٌّا كما سٌ ْخ ُ
ط ُر فًِ بالِك ،إِ َّنما
االختباراتِ ،ل ْم ن ُكنْ نعْ ل ُم
از مجْ مُوعة مِن ْ ِ
كان بعْ د اِجْ تٌِ ِ
أ َّنها س ْوؾ ُتوصِ لُنا إِلى ه ِذ ِه ْال ِم ْنطق ِة ...فق ْد جمعنا قا ِب ُد
ار مجْ مُوعة
ْالكتٌِب ِة ٌ ْوما ،وتح َّدث لنا عنْ م ْو ُ
وع ا ِْختٌِ ِ
ض ِ
ض ال ُّدو ِل ْاألجْ ن ِب ٌَّ ِة...
مِن ْال ُج ُنو ِد لِلسَّف ِر إِلى بعْ ِ
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وبدأنا نعد ْالع َّدة ،وحاو ْلنا دابِما أنْ نكون ْاأل ْفضل ،وبعْ د
ار ن ْش ُع ُر أ َّننا ا ْقتربْنا مِنْ ِبال ِد ْالحضار ِة
ُك ِّل اِختب ٍ
والرُّ قًِِّ  ...وال َّترؾ ...وال َّنعٌِم ،وإِ َّننا على ق ٌْ ِد أ ُ ْنمُل ٍة مِنْ
ت ال َّش ْقراواتِ ،وما نحْ ل ُم ِب ِه وما ال نحْ ل ُم ِبهِ،
ر ُْإٌ ِة ْالفتٌِا ِ
وجاء ْالٌ ْو ُم ْالم ْوعُو ُد ،وصدر ْ
ت قابِمة ِبؤسْ ما ِء ْال ُج ُنو ِد
الَّذٌِن ت َّم ا ِْخ ِتٌاره ْم وأصابنا ْالفر ُح ،والجذ ُل ،والحبو ُر
والسرو ُر...
ورقصْ نا كما ل ْم نرْ قُصْ مِنْ قبل ،وطار ْ
ت ِبنا ْاألحْ ال ُم
إِلى حٌ ُ
ْث ال ن ْد ِري....
ت الض َّْخم ِة ْالجمٌِل ِة ونحْ نُ نسْ بح
حمل ْتنا إحْ دى ْالحافِال ِ
فًِ ح ُْل ٍم جمٌِل...
ب ْل قُ ْل أحْ الما كثٌِرة ،فاألحال ُم زاد الواهمٌن .ل ْم ٌ ْنقطِ عْ
الزمال ِء طوال َّ
ح ُ
دٌث ْالفر ِح بٌْن ُّ
ٌق...
الط ِر ِ
ول ْم نسْ ت ٌْق ِْظ مِنْ أحْ المِنا إِ َّال فًِ ه ِذ ِه الصَّحْ راء .ع ْندما
ْ
َّام ،ونحْ نُ ال نعْ ل ُم لِماذا ُنقٌِ ُم مثل
بدأنا فً ن َّ
ص ِ
ب ه ِذ ِه الخٌ ِ
ْ
َّام فًِ ه ِذ ِه الصَّحْ را ِء ْالمُوحِش ِة.
ه ِذ ِه الخٌ ِ
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واسْ تٌْقظنا فًِ ْالٌ ْو ِم ال َّتالًِ على ص ْو ٍ
ت أجشّ جهُوري
ْ
ُوج كما نحْ نُ ....
مُرْ عِ ب ٌؤمرنا ِبال ُّنه ِ
ُوض وال ُخر ِ
وبدأ ْ
ب...
ت ِرحْ ل ُة ْالمتاعِ ِ
كان هذا ص ْو ُ
ت مُدرِّ ِبنا ،الَّذِي قال لنا ِبكلِما ٍ
ت م ُْختصر ٍة
فٌِها ال ّ
ش َّدة والصَّرامة....
أ ْن ُتم ْالمُم ٌَّ ُزون ،أنتم الرابعون ،أنتم السابقون ،أ ْن ُت ِم
ْالفِرْ ق ُة اثنتان وس ْبعُون....
و ُم ْن ُذ ْالٌ ْو ِم س ْوؾ ت ْنس ْون أسْ ماء ُك ْم....
وس ْوؾ ٌُصْ ِب ُح ل ُك ْم ُم ْنذ ْالٌ ْو ِم أرْ قاما ،هًِ ْالوحٌِدةُ التًِ
ُتعرِّ ؾُ عل ٌْ ُك ْم ،وبدأ ٌحْ ذِؾُ أسْ ماءنا وٌسْ ت ْب ِد ُل ِبها أرْ قاما
الح ْظ ُ
ت ؼرابتها بعْ ض ال َّشًْ ِء ،وتباعدها ل ِك َّنها ال ت ْخلُو
مِنْ ر ِابطٍ ٌرْ ِب ُ
طها رؼم تباعدِها،658 ،666 ،66 ،88 ،
 ،577 ،448ول ْم ٌفُ ْتنًِ ل ُ ْؽز ه ِذ ِه ْاألرْ ق ِام ،فكلّها عِ ْند
جمْ عِها ُتعْ طِ ً الرَّ ْقم  ،9وتقسم على الرقم ، 6ح َّتى رق ِم
ْالفِرْ ق ِة  ،77مجْ مُوع ُه أٌْضا  9ت ّم ت ْو ِزٌع ْاألرْ ق ِام وحفِظ
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ُكل م ّنا رقم ُه ِبٌُسْ ٍر وسُهولةٍ ،وزمْ جر ْالمُدرِّ بُ ِبص ْو ٍ
ت
ك ْالرَّ عْ ِد وقال لنا :ه ِذ ِه ال ّد ْورة عِ بارة عنْ مجْ مُوع ِة أوامِر
تبْدأ ُ ِبالرَّ ق ِم واحِد وت ْنت ِهً ِبالرَّ ق ِم  .77واِرْ تاح ْ
ت ُنفُوسُنا
ٌن وس ْبعٌِن أمْرا،
قلٌِال ع ْندما عِ ْلمِنا أ َّنها ال ت ِزٌ ُد على ا ِْثن ِ
ٌِل مِنْ ه ِذ ِه الصَّحْ راء.
وبدأنا نحْ لم مِنْ جدٌ ٍد ِبالرَّ ح ِ
وٌ ْقطع علٌْنا ح ُْلمنا ْالمُدرِّ بُ وهُو ٌقُو ُل:
صافِرةِ،
ْاأل ْم ُر ْاأل َّو ُل فًِ ه ِذ ِه ال َّد ْور ِة سٌ ُكونُ ه ِذ ِه ال َّ
اال ْنطِ الق و ْالجري إِلى
مُجرَّ د سماعِ ها ٌ ِجبْ علٌِ ُك ِم ْ ِ
ال ُّن ْقط ِة(ج) و ْالع ْودة ،وٌجب عد ُم ال َّترٌُّث ،وال َّتمهُّل مهْما
ت ُّ
اال ْنطِ الق ومنْ ٌتؤ َّخ ُر س ْوؾ
كان ِ
الظروؾُ  ،عل ٌْ ُك ِم ْ ِ
ٌ ُكون حِسا ُب ُه عسِ ٌرا.
لم تكن النقطة (ج) بالنقطة القرٌبة ،بل كان ٌصعُب
رإٌتها بالعٌن المجردة.
ت الصَّافِرةُ ُتدوِّ ي فًِ رُإُ وسِ ناُ ،كلَّما سمِعْ ناها
كان ِ
ا ْنطل ْقنا كما نحْ نُ حُفاة...
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عُراة...ال ن ْل ِوي على شًْ ٍء ،ح َّتى م ْقتِنا أ ْنفُسنا ،وكرهنا
اع الصَّافِرات .بعْ د الصَّافِر ِة مُباشرة كان ٌ ْدخ ُل
ُك َّل أ ْنو ِ
ش...
علٌْنا ك ْالوحْ ِ
ض...
ٌتف َّق ُدنا ومنْ ٌتؤ َّخر أ ْو ٌتل َّكؤ ُ ٌؤمره ِبعد ِم الرَّ ْك ِ
ٌُ ْبقٌِ ِه عِ ْندهُ...
و ْالبقا ُء لٌْس احْ مد مِن َّ
ب للجري ،فق ْد ع ُْدنا مِنْ
الذها ِ
ض
ج ْولتِنا ٌ ْوما وكان أح ُد زمالبِنا ق ْد تل َّكؤ فًِ الرَّ ْك ِ
ورأٌْناهُ...
ْن
وهُو ٌ ُدوسُ على وجْ ِه ِه وٌؤمره ِبتناوُ ِل قطعة مِن ال ُّده ِ
ق ْد تع َّفن ْ
ت وأصابها ْالج ِربُ ول ْم ٌرْ فعْ قدم ُه ع ْن ُه إِ َّال بعْ د
ت
أنْ أ ْكلها ول ْم ٌبْق ِم ْنها شٌْبا .ك ِرهِنا ص ْوت الصَّافِرا ِ
ت صافِر ِة
ِب ُك ِّل أ ْنواعِ ها ودع ْونا ّللا أن ٌ ُِرٌحنا مِنْ ص ْو ِ
ب ه ِذ ِه....
ْالمُدرِّ ِ
ب ٌقُو ُلْ ٌُ :لؽى
َّام شعرنا ِب ْالفر ِح و ْالمُدرِّ ِ
وبعْ د عِ َّد ِة أٌ ٍ
ان.
ْاألمر ْاأل َّول مِنْ ه ِذ ِه ال َّد ْور ِة وٌسْ ت ْب ِد ُل ِبص ِه ِ
ٌل ْالحِص ِ
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فًِ ْال ِبداٌ ِة ل ْم ن ْفه ْم ما قال...
أ ْو تجاهلنا ول ِك َّن ُه أك َّد لنا أنَّ د ْور الصَّافِر ِة ق ِد ِا ْنتهى وأنَّ
ٌل
علٌْنا ْ ِ
اال ْنطِ الق و ْالج ِري متى سمِعْ نا ص ْوت ص ِه ِ
ان...
ْالحِص ِ
نظرنا فًِ وُ جُو ِه بعْ ضِ نا بعْ ضا...وسمِعنا همْس بعْ ضِ نا،
ُربَّما آن لنا أن نسْ ت ِرٌح...
وفِعْ ال تم َّد ْدنا على أس ّرتِنا كما ل ْم نتم َّد ْد من قبْل...
وبدأنا نحْ لم مِنْ جدٌ ٍد...
ت لِنحْ لم.
فق ْد أصْ بح لدٌْنا ُم َّتسعا مِن ْالو ْق ِ
ومتسعا من الوقت لنرى ذلك الحصان بلونِه األسود
بشموخ وكبرٌاء.
الالمع ،وذٌله الطوٌلٌ ،قؾ
ٍ
َّام ونحْ نُ ال ن ْخ ُر ُج إِلى ْالجري
مرَّ أ ْكث ُر مِنْ ثالث ِة أٌ ٍ
سِ وى مرَّ ة فًِ ْالٌ ْو ِم وشعرنا ِبالرَّ اح ِة ...وجلسْ نا اللٌالً
ن ْدرُسُ حالة ْالخٌ ِْل ال َّن ْفسِ ٌَّةِ ،وما الَّذِي ٌُثٌِ ُر ش ِهٌَّة ْالخٌ ِْل
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ٌل وه ْل الص َِّهٌ ُل فعل إِرادِي أ ْو ال إِرادي...
لِلص َِّه ِ
وإن كان الإرادٌا كٌْؾ نسْ تطِ ٌ ُع ْالح َّد ِم ْن ُه وأ ْوصٌْنا
بعْ ضنا بعْ ضا بؤال ت ُكون تصرُّ فا ُتنا ع ْشوا ِبٌَّة مع ذلِك
ان ح َّتى ال ت ْنقلِبُ ْاألُمُو ُر علٌْنا ،وازداد صهٌ ُل
ْالحِص ِ
طعام  ،أو ُ
شربة ما ٍء،
الحصان  ،ح ّتى بتنا ال ُنكم ُل لقمة
ِ
ٍ
أو ح ّتى قضاء حاجةْ ،
فقد بات الحصانُ ٌصه ُل فً
أوقا ٍ
ت أكثر صعوبة من أٌام الصافرة ،وكم تمنٌنا أن
تعود أٌا ُم الصافرة.
ُ
واإلرهاق واختلط اللٌ ُل بالنهار،
فقد أصابنا التعبُ
والكثٌر م ّنا من أصابهم نوع من الهلوسة المإذٌة وحدث
ال ووقع ْالمُصابُ وا ْختفى وع ّز
ما ل ْم ٌ ُكنْ ٌ ْخط ُر فًِ ب ِ
ض ْالٌ ْومًِِّ حدث أن
ال َّدوا ُء ،ففًِ إحْ دى ج ْوال ِ
ت الرَّ ْك ِ
ب
تؤ َّخر ثالث ُة ُزمالء لنا وحاول ْالمُدرِّ بُ معْ ِرفة سب ِ
ب
تؤ ُّخ ِر ِه ْم قبل البدء بجولة العقاب ول ِك َّن ُه ْم تعلَّلوا ِبال َّتع ِ
اق الَّذِي أصاب أجْ ساد ُه ْم ال َّنحٌِلة ،ول ِك َّن ُه ل ْم ٌ ْقتنِعْ
اإلرْ ه ِ
و ِْ
وصرخ ِبؤعْ لى ص ْو ِت ِه ِبؤ َّن ُه مطلُوب ِم ْن ُه أن ٌمُوت 81
 %مِن ْالمُتدرِّ ِبٌن فال داعِ ً لِل َّش ْكوى ،لنْ ٌ ْنتقِل ل ِْلمرْ حل ِة
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ْالقادِم ِة إِ َّال مِنْ ُه ْم أ ْكفاء لِذلِك ،ال داعً للشكوى،
وال ّتذمّر  ،هكذا هًِ ْاألوا ِم ُرْ ...األوا ِم ُر مِنْ ف ْوق...
وهم ْدنا فًِ أُس ّرتِنا بعْ د تع ٍ
ب ط ِوٌل....
وباح أح ُد ُه ْم مِن َّ
الثالث ِة الَّذٌِن تخلَّفُوا وقال ٌ ْهمِسُ فًِ
ٌل(مجموعة المتدربٌن )...
ان ْالفصِ ِ
آذ ِ
ْالحِصانُ لنْ تسْ معُوا ص ْوت ُه بعْ د ْاآلن...
لٌِبْح ْ
ث هذا ْالمُدرَّ ب عنْ شًْ ٍء آخ ِر ؼٌر هذا ْالحِصان،
ان .أال ت ْش ُعرُون
لنْ نتل َّقى ْاألوامِر بعْ د ْالٌ ْو ِم مِنْ حِص ٍ
ان؟
ِب ْاإلهان ِة مِن ْالمُث ِ
ول ِأل ْم ِر ْالحِص ِ
تمتم الكثٌرون بؤن الحصان أفضل كثٌرا من ..........
وا ْنبرى أح ُد ُه ْم مِنْ تحْ ت ْالؽِطا ِء وقال:
_ماذا فع ْل ُتم؟؟....
ه ِل ارْ تك ْب ُتم ج ِرٌمة ق ْت ٍل.....
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ه ْل قت ْل ُتم ْالحِصان؟؟؟
 اخفض صوتك ،هسسس نعم أ ْشبعْ ناهُ ق ْتال.ثالث ُة عِ صِ ً مُدبَّبة ا ْنؽرس ْ
ت فًِ جس ِد ِه أ ْكثر مِنْ مِا ِبة
مرَّ ة ،ض ُِرب ح َّتى لفظ أ ْنفاس ُه ْاألخٌرة.
َّام ،ونحْ نُ ال نرْ ُكضُ ،
اِسْ ترحْ نا أ ْكثر مِنْ ثالث ِة أٌ ٍ
اسْ ترْ خ ْ
ار
ت أجْ سا ُدنا ،أصابها ْال ُخمُولُ ،بقٌِنا فًِ ِا ْنتِظ ِ
ان....
ص ِه ِ
ٌل ْالحِص ِ
ولكِنَّ ْالحِصان!!!....
أصابنا الرُّ عْ بُ و ْالفز ُع ونحْ نُ نرى ْالمُدرِّ ب ٌُهرْ ِو ُل
ٌِن،
ان ْالمِسْ ك ِ
ِب ِا ِّتجا ِه ْال ُح ْفر ِة الَّتًِ أودعنا فٌِها ج َُّثة ْالحِص ِ
الذِي ال ذنب ل ُه سِ وى ص ِهٌلِ ِه ...علِمنا أنَّ سِ ٌاطا مِن
ب ....مِن ُّ
الذ ِّل واإلهانة ....مِن الس ُّْخطِ
ْالو ٌْ ِل و ْالؽض ِ
و ْاألل ِم س ْوؾ تسْ قُط ف ْوق رُإُ وسِ نا بعْ د ا ِْكتِشاؾِ ج َُّثة
ان..
ْالحِص ِ
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ث وٌ ْن ُ
وٌعُو ُد ْالمُدرِّ بُ وهُو ٌ ْله ُ
ظ ُر فًِ وُ جُوهِنا ،كؤ َّننا
ْال ُم َّتهمُون ِبق ْتل كندِي...
أ ْو ر ِابٌن...
بد أ ْ
ص....
ت قلُوبُنا ِبالرَّ ْق ِ
ص ْفرةُ ق ْد طؽ ْ
ت على ل ْو ِن
وفرا ِبصُنا ترْ ت ِع ُد وال ُّ
وُ جُوهِنا...
ان...
فشعرنا ِبال َّند ِم لِم ْو ِ
ت ْالحِص ِ
وأيُّ ند ٍم..
ولكِنَّ ْالمُدرِّ ب ل ْم ٌقُ ْل شٌْبا ،ل ْم ٌُوجه ال ُّتهمة ِألحدٍ ،ل ْم
ْ
ُوع ال مِنْ ق ِرٌب وال منْ
او ْل ْ ِ
ٌُح ِ
االسْ ِت ْفسار ع ِن الم ْوض ِ
بعٌد ،ا ْكتفى فق ْط ِبال َّنظ ِر إِلى وُ جُوهِنا ،وقال ِبص ْو ٍ
ت
ال
ٌِم ،فٌِ ِه ْالحُزن و ْاألُسى ،س ْوؾ نضْ طرُّ ِ ِ
السْ ِتبْد ِ
رخ ٍ
ْاألمر رقم (ِ )7ب ْاألم ِْر رقم(  ،)86وأضاؾ قابِال :وذلِك
ال ِا ْنتِهاكِ حُرْ م ِة
أنَّ مِنْ قواعِ ِد ِا ْنضِ باطِ د ْورتِنا أ َّن ُه فًِ ح ِ
ون ما نضطرُّ ِب ْالق ْف ِز إِلى ْاألم ِْر(.)86
قا ُن ٍ
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وس ْوؾ أُخب ُر ُك ْم ؼدا ما ٌنصُّ عل ٌْ ِه ْاألمر( ،)86و ْاآلن
ٌُمْ ِك ُن ُكم َّ
الذهابُ إِلى ن ْو ِم ُك ْم.
ِ
ب ونحْ نُ ُنف ِّك ُر فًِ
وفًِ ْالٌ ْو ِم ال َّتالًِ ُك َّنا ِن ْقؾُ أمام ْالمُدرِّ ِ
صعُوب ِة هذا ْاأل ْم ِر.
ْاألم ِْر ْالجدٌِ ِد ومدى ُ
وتلعْ ثم ْ
ب وهُو ٌقُو ُل:
ت شفتا ْالمُدرِّ ِ
ِبما أ َّن ُك ْم ق ْد خر ْق ُتم قا ُنونا وأمْرا مِنْ أوام ِِر ه ِذ ِه ال َّد ْور ِة
فٌ ِجبُ أنْ ُتعاقبُوا وعِ قا ُب ُك ْم سٌ ُكونُ خِالل ِبضْ ع ساعات
قادِمة ،فح َّتى ٌ ِجً ُء ْاأل ْم ُر مِن الهٌبة العلٌا للمشرفٌن
ُ
َّ
ار ْاألوامِر.
على الدورة عل ٌْ ُك ِم الذهاب إِلى أس ّر ِت ُك ْم و ِا ْنتِظ ِ
وذهبنا نجُرُّ أ ْقدامنا إِلى أسِ رَّ ٍة ق ْد ملَّ ْ
ت أجْ سادنا...
وا ِْلقٌْنا بجثثنا على أسِ رَّ تِنا ورُحْ نا ُنحد ُ
ِق فًِ السَّما ِء....
ل ْم ٌتكلَّ ْم أحد م ّنا.....
صم ُ
ْت هُو الَّذِي ٌتكلَّ ُم.....
ل ْم نسْ معْ كلِمة ،فقط ال َّ
لِقد وصل ْاأل ْم ُر إِلى الهٌبة العلٌا ،والهٌبة العلٌا التً
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خ ّرجت مثل هذا المُد ّرب
ْالمُدرِّ بِ....،

لنْ ت ُكون أرحُم مِن

ما ْالعِقابُ الَّذِي سٌح ُّل ِبنا...
أيّ ذن ٍ
ب اِرْ تكبنا؟ .إِ َّنها ؼلط ُة ج ُْز ٍء فلِماذا ٌُعاقِبُ ْالكلّ،
أحْ سسْ نا أ َّننا لنْ ُن ْكمِل ه ِذ ِه ال َّد ْور ِة....
ت...
ف ِهً تمْتلِ ُا ِبال ُّ
صعُوبا ِ
تم َّنٌْنا ل ْو فشِ ْلنا قبْل وُ صُولِنا إِلى هُنا...
تم َّنٌْنا ل ْو أ َّننا ل ْم ُنث ِابرْ ونجْ ت ِه ْد ،ا ْشت ْقنا إِلى وُ جُو ِه أُمَّهاتِنا،
ْس أٌدِي آبابِنا ،إِلى ر ُْإٌ ِة وجوه أخواننا وأُخواتنا،
إِلى لم ِ
ولكِنَّ ْاألمانًَِّ دابِما ال تشب ُه ْالحقابِق....
ب وهُو ٌ ْن ُ
ظ ُر
ت ْالمُدرِّ ِ
اِسْ تٌْقظنا مِنْ أحْ المِنا على ص ْو ِ
فًِ وُ جُوهِنا التًِ أكلها ْاإلعْ ٌا ُء وال َّتعبُ وٌقُو ُل:
ل ْم ٌبْق مِن ْاألوام ِِر ْالكثٌِر
.....
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ار ِج إِ َّال ِبضْ ع خ ْطواتٍ ،كان
ول ْم ٌبْق لِسف ِر ُك ْم إِلى ْالخ ِ
المدرّب منهمكا فً الحدٌث عن أوامر الدورة حٌن
توقفت سٌارة ؼرٌبة الشكل قلٌال ،نزل منها مجموعة من
الجنود المسلحٌن ،اقتادوا الثالثة الذٌن تخلفوا بعد أن تم
تقٌٌدهم ،واستمر المد ّرب فً حدٌثه...
فًِ ِا ْقربْ فُرْ ص ٍة ست ُكو ُنون على م ْت ِن َّ
الطابِر ِة ْالمُؽادِر ِة
إِلى حٌ ُ
ْث تم َّن ٌْ ُتم .....وفًِ ٌ ْوم آخر.
ت مُحرِّ كِ حافِل ٍة ك ِبٌرةٍ ،طار ْ
ت
اِسْ تٌْقظنا على ص ْو ِ
قلُوبُنا مِنْ مكانِها ونحْ نُ ن ْنظ ُر إِلى ه ِذ ِه ْالحافِلةِ ،إِ َّنها ن ْفسُ
ْالحافِل ِة الَّتًِ أقلَّتنا إِلى الصَّحْ را ِء....
دخ ُل ْالمُدرِّ ب علٌْنا وهُو ٌبْتسِ ُم وقال :احْ زمُوا أمتعت ُك ْم،
صحْ را ِء ْاآلن ،وبعْ د أن سار ْ
ت ِبنا
س ْوؾ ُنؽا ِد ُر ه ِذ ِه ال َّ
ْالحافِل ُة قلٌِال ،وقؾ ْالمُدرِّ بُ  ،وعبْر المٌكرفون ال َّدا ِخلِ ًّ
أعْ لن لنا ،أ َّن ُه ق ْد وصل إِل ٌْ ِه ْاألمْر  77مِن ْالهٌبة العلٌا ،
والَّذِي ٌنصُّ على ْإلؽا ِء ال َّد ْور ِة أ ْو تؤْ ِجٌلها إِلى إِ ْشعار
آخ ِر ،ق ْد ٌصِ ُل إِلى مابِة سِ نة أ ُ ْخرى أ ْو ٌ ِزٌ ُد.
38

أكاذٌب المساء

أكاذيب املساء
39

أكاذٌب المساء
أكاذٍب المساء

ِأل ْكثر مِنْ ع ْش ِر سنوا ٍ
ت و ْالم ْقهى هُو المقهى ،واللَّ ٌْ ُل
هُو اللَّ ٌْلُ ،و ْالكراسِ ًُّ ْالمُتحلق ُة ح ْول ْالمناضِ ِد ْال ُمهْت ِرب ِة
هًِ هًِ ،و ْاألحاد ُ
ٌِث ُتعٌِ ُد ن ْفسها ،وتجْ ترُّ ما فاتها ،ل ْم
ت وا ْنته ْ
وٌم التًِ ُكلَّما بلٌِ ْ
ت
ٌتؽٌَّرْ شًْ ء ،سِ وى أ ْور ِ
اق ال َّت ْق ِ
ج َّد ْدناها ِبؽٌ ِْرها.
ار ما زال ٌُد ِّخنُ نرْ ِجٌلت ُه ِب ُه ُدو ٍء وٌسْ ت ِم ُع لِما
ع ْب ُد السِّت ِ
نقُول مِنْ حِكاٌا ٍ
ض التًِ
ت .عٌْناهُ تسْ ِبران أ ْؼوار ْاألرْ ِ
ت ْق ُع ُد علٌْها نرْ ِجٌل ُتهُ ،كثٌِرا ما ٌدلعُها وهُو ٌُخاطِ بُها أ ْو
ٌُنادٌِها ِبؤسْ ما ِء إِنا ٍ
ث مررن ٌ ْوما فًِ حٌا ِت ِه ،وٌجْ ِز ُم دابِما
أ َّن ُه أح َّبهُنَّ  ،تراهُ أحٌانا ٌسْ ِر ُق ال َّنظر هُنا وهُناك وكؤ َّن ُه
ٌبْح ُ
ث عنْ شًْ ٍء ضاع ِم ْنهُ.
ت ْالج ِرٌد ِة ْالٌ ْو ِم ٌَّ ِة ُث َّم تسْ تقِرُّ عٌْناهُ
ٌوسؾ ٌُقلَّب ص ْفحا ِ
ت ْالمُتقاطِ عةِ ،وٌبْدأ ُ ِم ْشوارهُ ْالٌ ْومًِّ فًِ
اوٌ ِة ْالكلِما ِ
على ز ِ
ازها ،وكؤ َّن ُه ٌ ُِرٌ ُد أنْ ٌ ُْثبت لِمنْ مع ُه أ َّن ُه على
ف ِّ
ك وح ِّل ْألؽ ِ
درج ٍة عالٌِ ٍة مِن َّ
الثقافةِ.
40

أكاذٌب المساء
وسلٌِ ُم ْالعلًِِّ ٌ ْمس ُح على شعْ ِر ك ْل ِب ِه وٌُداعِ ُب ُه بٌْن ْالحٌ ِن
و ْاآلخ ِر ،ش ِهٌرة فق ْط هًِ وحْ ُدها الَّتًِ م َّزق ْ
ت أسْ تار
َّ
الزم ِن وا ْنطلق ْ
ت ُدون أن أدري لها ط ِرٌق.
ار وٌوسؾ وسلٌِ ُم ْالعلًِِّ ونحْ نُ
ك َّنا نعُو ُد أنا وع ْب ُد ال ّست ِ
نجُرُّ أ ْقدام ْالخٌْب ِة ِب ِا ِّتجا ِه ك ْهفِنا الَّذِي أ ْدم ّنا على ُمتابع ِة ما
تب َّقى مِن اللٌَّ ِْل فٌِ ِه (كهْؾُ الضَّا ِبعٌِن) ،هكذا كان ٌُعلِّ ُق
ٌوسؾ على ْالم ْوضُوع ونحْ نُ نح ُّ
ُث ْال ُخطى ِب ِا ِّتجا ِه ك ْهفِنا.
ِ
ضحِكِ وكؤ َّن ُه ْم ٌسْ معُون ُن ْكتة ِأل َّو ِل مرَّ ٍة
وٌضِ ُّج ْالجمٌِ ُع ِبال َّ
ْال ُجو ُع و ْالخ ْوؾُ و ْالؽرْ ب ُة جعل ْ
ت مِن ْالمسا ِء م ْلجؤ
ص ،ل ْم ت ُكنْ
و ُ
ص ْن ُدوقا ُنو ِد ُع فٌِ ِه ما تناثر مِنْ حكاٌا وقص ٍ
صنًِ
ش ِهٌرةُ ْال ِقصَّة ْالوحٌِدة بٌْننا ول ِك َّنها أهمُّها ،ف ِهً ت ُخ ُّ
أنا ُدون ؼٌ ِْري ،ول ْم ت ُكنْ ِامْرأة جمٌِلة فحسب ،فما أ ْكثر
ت مِن ال ِّنسا ِء ،ب ْل كان لها صوت ٌُد ْؼ ِد ُغ أعْ ماق
ْالجمٌِال ِ
ار ق ْل ِبً ْال ُم ْتعبِ ،تتن َّفسُ فتحٌِ ُل
ْالق ْل ِ
ب وٌعْ ِزؾُ على أ ْوت ِ
ٌِلٌ ،طِ ٌ ُر مِنْ زهْ ر ٍة إِلى
اش جم ٍ
ُك َّل ما ح ْولها إِلى فر ٍ
ُ
زهْ رةٍ ،كثٌِرا ما تم َّنٌ ُ
اع
ْت أنْ ٌ ُكون رحٌِلها ُدون ود ٍ
راح.
و ُدون أل ٍم و ِج ٍ
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أصْ حابً ما زالُوا ٌتحلَّقُون ح ْول ِم ْنضد ٍة أكل ْتها ْاألٌَّا ُم،
ب الرَّ دِي ِء ْالبالًِ ،و ُكلَّما
وأحالتها إِلى كوم ٍة مِن ْالخش ِ
ٌِري و ُ
ِابْتع ْد ُ
شرُودِي ال َّدابِمٌن أٌْقظنًِ أح ُد ُه ْم
ت ع ْن ُه ْم ِبت ْفك ِ
ِبكلِم ٍة أصْ بح ْ
ت عا ِدٌَّة ومؤْلُوفة ولها ر َّنة مُوسِ ٌ ِقٌَّة جمٌِلة
لِك ْثر ِة تداوُ لِها بٌْننا.
اصْ ح ٌا ع ّم...
اصْ ح...
اسْ تٌ ُ
ْقظ مِنْ ؼ ْفلتًِ وش ُرودِي ولكِنْ ِألُعود مِنْ جدٌ ٍد إِلى
ار ُع ل ْم تع ُْد ت ْكفًِ لِ ُخطانا ،ب ْل لِقد ملَّ ْ
ت
دهالٌز ُد ْنٌانا ،ال َّشو ِ
وأصابها ْالؽثٌانُ مِنْ رابِح ِة أ ْقدامِنا ْالعفِنةِ ،نتس َّك ُع ح َّتى
ٌم ُّل اللَّ ٌْ ُل مِنْ أصْ واتِنا وقهْقها ِتنا ،ونسْ ُك ُ
ت.....
و ُنثرْ ِثرُ ،نسْ ِر ُق ْالبسمة مِنْ شِ فا ِه َّ
الزم ِن ْالمرِّ .
سلٌِ ُم ْالعلًِِّ ما زال ٌ ْمس ُح على شعْ ِر ك ْل ِب ِه الذِي ال ٌكا ُد
ارقُهُ ،وٌقُو ُل أ َّن ُه أوفى مِنْ
اس ،علَّم ُه أن
ٍ
كثٌر مِن ال َّن ِ
ٌُف ِ
ٌ ْفتح ْالباب ،وٌُحْ ضر ْالحِذاء ،وٌ ْمسك ل ُه ِب َّ
الطرؾِ ْاآلخر
مِن ْالج ِرٌد ِة.
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ُت ْطب ُق ال َّس ُنونُ على عُنقًِ ،أض ُّل َّ
الط ِرٌق وأنا منْ
ْ
َّام ح ُْلما ولكِنَّ أحْ المًِ تبْقى فًِ
رسمها ،أصْ ن ُع مِن األٌ ِ
فمً أمرُّ مِن ْالع ْلق ِم وحدها ش ِهٌرة الَّتًِ سرق ْ
ت م ِّنً سِ نٌن
عُمري ،ل ْم ت ُك ِن السِّنون الَّتًِ قض ٌْ ُتها سِ وى سرابٍ،
سراب ٌحْ س ُب ُه َّ
الظ ْمآنُ ماء ،سٌُز ٌّؾُ  ،ما زال ٌحْ ِم ُل
او ُل ْالوصُول ِبها إِلى ْال ِق َّمةِ ،واٌكاروس
ص ْخرت ُه وٌُح ِ
س.
ْن مِن ال َّشم ِْع ِب ِا ِّتجا ِه ال َّش ْم ِ
او ُل أنْ ٌطِ ٌر ِبجناحٌ ِ
ٌُح ِ
ار ،أصْ ح ِابً جمٌِعا
ٌوسؾ وسلٌِم ْالعلًِِّ وعبْد ال َّس َّت ِ
اق ْالبحْ ِر ،فًِ ْالبحْ ِر
أصرُّ وا أن تكون ِرحْ ل ُتنا إِلى أعْ م ِ
ت ْخت ِب ُا ْالحِكاٌ ُ
ان
ش و ْالحٌِت ِ
اتٌ ،بْحثون عنْ سمكِ ْالقِرْ ِ
الض َّْخم ِة فًِ لعب ٍة ٌسمُونها التحدي ،وأنا سؤبْح ُ
ث فًِ
ِّنٌن الَّتًِ ضاع ْ
ت ،ول ْم ٌبْق ِم ْنها إال
ْق ْالبحْ ِر ع ِن الس ِ
ُعم ِ
ِذ ْكرٌات مرَّ ة ،سؤبْح ُ
ث عنْ ش ِهٌرةُ ،ربَّما أكلها ْالبحْ ُر
ٌ ْوما وأنا ال أ ْد ِري...
عشرةُ أعْ و ٍام ل ْم أرها وكان ْ
ت ال تبْتسِ ُم إِ َّال ع ْندما أ ْد ُنو
ِم ْنها وتصْ ط ِد ُم عٌْناي ِبعٌْنٌها ،وأ ْقرأ فًِ عٌْنٌها ْالحُبَّ
اإل ْخالص.
و ْالوفاء و ْ ِ
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ص ْ
اربِ ،وبدأنا ال َّتجْ دٌِؾ ُمبْت ِعدٌِن
عدنا جمٌِعا إِلى ْالق ِ
ب
ا ْاألحْ ال ِم و ْاألكاذٌِبِ ،ض ِجرْ نا مِن ْالك ِذ ِ
عنْ شواطِ ِ
ٌِبنا أٌْضا ،إذا ال
على أ ْنفُسِ نا ،أر ْدنا أن ُن ْؽ ِرق ْالبحْ ر ِبؤكاذ ِ
ب ّد لنا أن ُن ْبحِر.
وبنا الَّتًِ أصابها ْالهذٌانُ
كان ِ
اردة ،أبرْ ُد مِنْ قل ُ ِ
ت ْالمٌِاهُ ب ِ
ار ما زال ٌُد ِّخنُ نرْ ِجٌلتهُ ،ح َّتى على
وال َّتعبُ  ،وعبْد السِّت ِ
ٌِر ٌ ْنفُ ُ
ث ُدخانها وٌُش ِّك ُل مِنْ ُدخانِها
ب ال َّ
ار ِ
صؽ ِ
هذا ْالق ِ
ت ذاكِرتًِ تحْ ف ُ
ُؼٌُوم ِّ
ت ،ه ْل ما زال ْ
ظ مالمِح
الذ ْكرٌا ِ
ش ِهٌرة وهًِ ت ْقت ِربُ م ّنً وتضع ر ْأسها على كتِفًْ
وتطلب م ِّنً أن أرْ سُم لها ْاألٌَّام ْالقادِمة ،أعُو ُد مِنْ
ارعُون ْالماء "
ِرحْ لتًِ وشرُودي وارا ُه ْم ٌجْ ِدفُونٌُ ،ص ِ
هٌال ٌا واسِ ِع ....هٌِال هٌْال
مرْ كبك راجع...
هٌِال  ...هٌْال"
ٌجْ ِدفُون وٌ ْن ُ
ظرُون فًِ وجهًُ ،ه ْم ٌعْ لمُون ِقصَّتً،
ٌعْ لمُون ْالوجع الَّذِي ٌقِضُّ مضا ِجعًِ ،أسمع ُه ْم ٌُؽ ُّنون
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وٌرْ فعُون أصْ وات ُه ْم ِب ْالؽِنا ِء ،لِت ْبلُػ أ ْقصى مدى لها فًِ هذا
ت ُ
ْالبحْ ِر الَّ ِذي ال نِهاٌة ل ُه ٌُؽ ُّنون أحٌانا ِبص ْو ٍ
طفُولًِ
ح ُنون ،وٌُل ِّوحُون ِبؤ ٌْد ٌِِ ِه ْم إِلى ُسفُ ٍن تاه ْ
ت عنْ ط ِرٌقِها
ف ِابْتلعها ْالبحْ ُر كما ابْتلع قصصنا وحِكاٌاتِنا....
اربُنا ِبؤكاذٌِب جدٌد ٍة ؛ ح ّتى بدأ ٌ ُؽوصُ فًِ
ه ِل امْتأل ق ِ
اق ْالبحْ ِر ،ه ْل ما ْ
ارسُ ْالكذِب؟
أعْ م ِ
زلنا ُنم ِ
ه ْل ما ْ
زلنا نحْ تا ُج إِلى لحْ ظ ِة صِ ْد ٍق ُنوا ِج ُه ِبها أن ْفسُنا
ان أمامنا؟ ع ْشرةُ أعْ و ٍام وأنا
ونهْد ُم ما عال مِنْ ج ُْدر ٍ
أ ُ
ال أ ْو ح ُْل ٍم أ ْو أيِّ شًْ ٍء ٌ ُْخ ِب ُرنًِ
بحث عنْ طٌْؾٍ أ ْو خٌ ٍ
عنْ ش ِهٌر ِة.....
ه ْل هًِ الَّتًِ رحل ْ
ت أ ْم أنا منْ رحل ع ْنها ،رحٌِلُها
ج َّفؾ ُك َّل ما ا ْخضرَّ مِنْ ح ْولًْ ....
ار وٌوسؾ وسلٌِم ْالعلًِِّ قصصا
ق ْد ٌ ُكونُ لِع ْب ِد ال ّس ّت ِ
ُتش ِاب ُه ِقصَّتً؛ لِذا جمْ عتِنا اللَّحظ ُ
ون و ْاأل ِز َّق ُة
ات وال ّس ُن ِ
و ْاألحْ ال ُم و ْالكراسِ ًُّ ْالبالٌِة ،ح َّتى كلب سل ٌِِم ْالعلًِِّ أ ُ
ك
ش ُّ
اال ْنضِ مام إِلٌْنا،
أنَّ ل ُه ِقصَّة تشبه قصصِ نا؛ لِذا ل ْم ٌرْ ف ِ
ض ِْ
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اربُنا ٌش ُّق ْالبحْ ر ِب ُع ْن ٍ
ؾ وقُ َّوةٍ ،بٌْنما ْال ُه ُدوء
ما زال ق ِ
ٌُرْ خًِ أسْ تارهُ علٌْنا ،سكت ْ
ت مٌِاهُ ْالبحْ ِر فجْ ؤة وأصْ حابً
ُ
هور ِه ْم وراحُوا ٌُرا ِقبُون
نال ِم ْنه ُِم ال َّتعبُ فاسْ ت ْلق ْوا على ظ ِ
جمال السَّما ِء ،و ُه ُدوء اللٌَّ ِْل وٌحْ لمُون ،فق ْط .ك ْلبُ سل ٌِِم
ب وٌُرْ سِ ُل نظرهُ إِلى
ار ِ
ْالعلًِِّ كان ٌقِؾُ على مُق ّدم ِة ْالق ِ
ْالبعٌدِ ،وكؤ َّن ُه أضاع شٌْبا ما ،وأنا ما ز ْل ُ
ت أتفق ُد ُحلُمًِ
وأُعِ ٌ ُدهُ مِنْ جدٌدٍ ،فق ْد ٌلُو ُح طٌْؾُ ش ِهٌرة فؤمسك ِبهِ،
وعِ ْندها ل ِن أدعها ترْ حل .مِنْ جدٌ ٍد أُإ ِّك ُد ل ُك ْم أنَّ أحْ الم
ْالبحْ ِر أ ْكث ُر صفاء مِنْ أحْ ال ِم ْالٌ ِابس ِة.
تتداخ ُل ْاألصْ و ُ
وء تهُبُّ
ات فًِ أُذنًّ  ،فبعْ د ْال ُه ُد ِ
صنًِ وحْ دِيُ ،تم ِّز ُق ال ُّس ُكون
ْالعاصِ ف ُة ،ل ِك َّنها عاصِ فة ت ُخ ُّ
ت مٌِا ِه ْالبحْ ِر ،وص ْو ُ
مِنْ ح ْولًِ ،ص ْو ُ
ون اللٌَّ ِْل،
ت ُس ُك ِ
ت أحْ المِنا الَّتًِ ال ت ْنت ِهً ،وص ْو ُ
وص ْو ُ
ت ش ِهٌرة الَّذِي
ت ْاأل ُ ْخرى ،ق ْد ت ُكونُ على
ُوح ُدون ْاألصْ وا ِ
أسمع ُه ِبوُ ض ٍ
ْ
اربِ ،أبْح ُ
اق
ث فًِ أعْ م ِ
ارج ْالق ِ
مُقرب ٍة ِم ّنً ،أ ُم ُّد ِبرأسِ ً خ ِ
ْالبحْ ِر ،وٌ ْنطل ُِق لِسانً وٌُنادِي ....ش ِهٌرةُ  ....ش ِهٌرةُ.
ُ
وتضِ ٌ ُع ْالحُروؾُ و ْالكلِم ُ
ذن زم ٍن أصم،
ات فًِ أ ِ
ب
ار ِ
وٌستٌقظ أصْ حابً ٌسْ حبُون جسدي إِلى وسطِ ْالق ِ
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خ ْوفا علًَّ مِن ال ُّسقُوطِ  ،ف ْالبحْ ر ٌبْتلِ ُع ُك َّل شًْ ِءْ ،األحْ الم،
ُ
او ُل ال َّتخلُّص ِم ْن ُه ْم و ُه ْم ٌحْ كمُون
والهموم و ْاأل ْفكار ،أح ِ
قبْضات ِِه ْم علً ،ولِسانً ما زال ٌصْ ر ُخ باسمها وهًِ ال
ُتجٌبْ  .ك ْلبُ سل ٌٍِم ْالعلًِِّ ٌتم َّشى حولًِ و ِبقُرْ ِبً ٌش ُّم
جسدِي الَّذِي أ ْتعب ْت ُه ال ّس ُنونُ ْ ٌ ،لع ُق قدمًَّ وكؤ َّن ُه ح ِزٌن لِما
ار ما زال ٌُد ِّخنُ نرْ ِجٌلت ُه وٌ ْنفُ ُ
ث
أصابنًِ ،وع ْب ُد السِّت ِ
ال ُّدخان وهُو ٌ ْنظ ُر إلى أبْع ِد ُن ْقط ٍة فًِ ْالبحْ ِر ْالواسِ ِع
ْالعظِ ٌِم.
ارب ُم ْبحِرا
ه ْل آن لنا أن نعُود؟ إِلى متى سٌبْقى هذا ْالق ِ
ْس ال ُت ْش ِر ْق ،طال
ار ال َّ
ضٌِّق ِة و ِب ِا ِّتجا ِه شم ٍ
أز َّق ِة ْال ِبح ِ
فًِ ِ
اللَّ ٌْ ُل و َّ
ٌق ط ِوٌل ،و ْالعتم ُة الَّتًِ نعٌِ ُ
الط ِر ُ
شها ترْ فضُ أن
تكشؾ ما ؼ َّط ْ
اج ْالبحْ ِر
ت مِنْ أ ْشٌاء ،وصوت تالط ِم أمْو ِ
اس ٌ ْؽشى ع ٌْنًَِّ وأحْ الم أشِ ْب ُه
تحْ كًِ ِقصَّة ،ورذاذ مِنْ ُنع ٍ
ب ْالمسا ِء ت ْؽ ُزو ر ْأسًْ  ،أف ْت ُح ع ٌْنًِ،
ما تكون ِبؤكاذٌِ ِ
ظ ُر ح ْولًُ ،
وأ ْن ُ
س ُتس ِّب ُح وتذ ُك ُر ّللا،
طٌُو ُر ال َّن ْور ِ
ٌِر،
ال َّ
صٌَّا ُدون ق ْد عا ُدوا ُمحْ ملة مراكبه ْم ِبص ٌْ ِد اللٌَّ ِْل ْالوف ِ
ال َّشمْسُ أ ْشرق ْ
ض ْالبحْ ِر وال
ار ِبً ما زال فًِ عرْ ِ
ت ،وق ِ
ب ْالمسا ِء...
أحد معْ ً سِ وى ِذ ْكرٌاتًِ وح ْفنة مِنْ أكاذٌِ ِ
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أبطال من وزق
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أبطال من ٌرق

ص ْالخٌالِ ٌَّةِ ،تسْ مع ُه ٌُناقِشُ أبْطالها،
أدمن قِراءة ْالقص ِ
ُّ
الظ ْل ِم و ْالق ْت ِل
ٌسْ ت ْن ِهض ُه ْم مِنْ ؼ ْفلت ِِه ْمٌُ ،حْ دِث ُه ْم ع ِن
ب
ال ِبسكاكٌِن صدِب ٍة ،عنْ خرا ِ
ْح ْاأل ْطف ِ
وال َّت ْش ِرٌدِ ،عنْ ِذب ِ
ار ُم ُد ٍن جمٌِلةٌٍ ،صْ ُر ُخ فٌِ ُه ْم...
ودم ِ
اسْ تٌْق ُ
ظوا...
ظواُ ،ث َّم ٌسْ ت ٌْق ُ
اسْ ت ٌْق ُ
ِظ هُو ِمنْ ؼ ْفل ِت ِه و ُ
شرُو ِد ِه ف ُه ْم ل ٌْسُوا
إِ َّال أبطاال مِنْ ور ٍق.
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زحهت
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رحلة

ْالبسم ُة ال تفار ُق وُ جُوه ُه ْم ،ح َّل ْالمسا ُء و ُه ْم ٌجْ معُون ما
ُون،
س ْوؾ ٌحْ تا ُجون ُه فًِ ِرحْ لت ِِه ْم إِلى بحْ ٍر مات ُم ْن ُذ قُر ٍ
تتع َّث ُر أرْ ُجل ُ ُه ْم ِبؤ ْشٌا ٍء كثٌِر ٍة القٌت هُنا وهُناك ،ف ُه ْم فًِ
فر ٍح ونه ٍم شدٌِد ل ِْال ْنطِ ال ِقٌ ،تف َّق ُدون حقابِبه ُِم ْالمرَّ ة ت ِْلو
ْاأل ُ ْخرى ،نع ْم إِ َّنها جاهِزة فٌِها ك ّل ما ٌحْ تاجُون ُه  ،لم ٌبْق
َّإال أنْ ٌ ْنتظِ رُوا تن ُّفس ْالفجْ ر ،و ُربَّما ل ْم ت ْؽمُض ُعٌُو ُنهُم
هذِه اللٌَّْل ِة ْ ٌ ،خ ُرجُون مُسْ ِرعِ ٌن إلى الباص الَّذِي س ْوؾ
ٌقلهم تسبقهم أحْ ال ُمهُم ،وفًِ ا ْلمساء ٌعُو ُدون تنقلهم
اإلسْ عاؾ ون ْقل ْالم ْوتى إلى رحل ٍة أ ْخرى ل ْم ت ُكنْ
سٌَّارات ْ ِ
فًِ أحْ الم ِهم .

.
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شىاخص
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صٌاخص

ت ُك ُّل الشواخص تؤخذك إلى حٌ ُ
لٌْس ْ
ْث ُت ِرٌد أو تمْ نعك
ارع فٌِ ِه ْالكثٌِ ُر مِن الؽرابة ،فقد
ِممَّا ُت ِرٌد ،فهذا ال َّش ِ
ؼصّت جوا ِنبُه بشواخص كثٌِرةٍ ،تحذٌرٌة ،وإرشادٌة،
حمْراء ،وزرقاء ،وخضْ راء ،وأحْ ٌانا ص ْفراء ،وعلٌْك أ َّال
ُتخطىء فًِ ْ
ار مسارك ،فهذِه شاخِصة إرْ شا ِدٌَّة
اختٌِ ِ
ٌِن ،وما إنْ تبْدأ خطوتك ْاألُولى وتسلك
تؤخذك إلى ْالٌم ِ
ت ِْلك َّ
ٌق ح َّتى ت ِجد ن ْفسك فًِ أ ْقصى ْالٌسار ،وهذِه
الط ِر ِ
إشارة ُتحذرك مِن ْالمُضِ ًِّ فًِ هذا ِاال ِّتجاه ،و ُتلح علٌْك
الرَّ ْؼبة و ْالفُضُول ِبؤن ُتهْمل هذِه الشاخصة وت ْمضِ ً
قدما ،وتجتازها رؼم مخاوفك الَّتًِ ال ت ْنت ِهً ،وما إنْ
تقتحمها ح َّتى ترى نورا وجماال لم ترهُ مِنْ قب ُل ،وتق ّرر
أن تعُود مِن حٌ ُ
ارع
ْث بدأت لِتعْ ِرؾ اسْ م هذا ال َّش ِ
ارع
ْالؽ ِرٌب ،فإِذا بشاخص ٍة ك ِبٌر ٍة ِج ّدا ،قد ُكتب علٌْها ش ِ
َّ
الثقاف ِة ْالعر ِبًّ .
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ُ
فاكهت مخنكسة
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فاكىة متهكرة

شارع ال ٌُوج ُد فٌِ ِه َّإال ْالفُقراءٌُ ،قِؾ خ ْلؾ عربته
فًِ
ٍ
بؤنواع كثٌِر ٍة مِن ْالفاكِهة ،تسْ معه ٌُنادِي بصو ٍ
ت
المحملّة
ٍ
ت نظار ِت ِه الس َّْوداء،
أجشّ ْ ٌ ،ختلِسُ ال َّنظر إِلٌْك مِنْ تحْ ِ
اعْ تدت أن تراهُ ُكلَّما دخ ْلت أ ْو خرجت مِنْ م ْن ِزلِك،
علمت أ َّنه ال ٌ ِبٌ ُع ْالكثٌِر ِممَّا حمل  ،وعلمت أ َّنه ق ْد وقؾ
هُنا ُم ْن ُذ بدأت تبْحث عنْ عم ٍل ،وعلمت أٌضا أ َّنه ل ْم ٌقِؾْ
هُنا َّإال لٌِعْ لم مِنْ أ ْنت.

.
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نافرة
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هافذة

ِم ْنها أط ّل ِبر ْأسِ ه ٌسْ ت ْنشِ ُق ْالهواء بعٌِدا عنْ ُك ِّل ما ٌمُت
إلى التكنولوجٌا ،و ِم ْنها أ ْلقى ِب ِرسال ٍة إلى جارتهم الَّتًِ ما
ار ٍة لهُم ط ِوٌلة
ا ْنف َّكت ُتومِا له ِبعٌْنٌْها ،و ِم ْنها ٌسْ ت ِم ُع لِج ِ
ان ت ْش ُتم جارتها بشتابم ٌ ْندى لها ْالج ِبٌن ،وعلٌْها
اللِّس ِ
ومنها ٌ ْنتظِ ر ُب ُزوغ فجْ ر جدٌِد ...
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َ ْ
من أنج؟؟
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مَنِ أهت؟؟

 ٌجْ لِسُ أمامًِ مُنهكا ،ص ْوت تن ُّفسِ ه ْالق ِويّ ٌُعلن فشلهاع ْالعِقاب الَّتًِ مرَّ ْ
ت
فًِ ِاالسْ ِتمْر ِ
ار .لم ٌبق نوع مِن أ ْنو ِ
عل ٌْ ِه أ ْو شاهدها أو قرأ ع ْنها َّإال حاول اسْ ت ِْخدامها معًِ.
ُ
كنت أصر ُخ فًِ دا ِخلًِ ،وال شًْ ء سِ وى دِماء ت ْن ِزؾ مِنْ
ُ
تلقٌت أ ْلؾ ضرب ٍة
مناطِ ق كثٌِر ٍة فًِ جسدِي ،وكؤننً
وضرْ بة مِن سٌو ٍ
ؾ عمٌْاء.
ح ّدق فًِ وجْ ِهً جٌِّداِ ،بعٌْنٌْن كادتا أنْ تقفزا مِن
ُ
علمت مِن عٌْن ٌْ ِه ما ٌ ُِرٌ ُد:
وجْ ِههِ،
اعترؾ قد انهكنً ال َّتعب ،اعترؾْ ...أرْ جُوك اعترؾْ .
 س ْوؾ اعترؾُ ٌا س ٌِّدِي . أنا منْ سرق سٌْؾ ْالمُتنبًِّ خوفا مِن أن ٌُقتل فًِمعرك ٍة خاسِ رة .وأنا مِنْ قتل ع ْنترة ْالعبْسِ ًّ بعْ د أنْ
أصاب ُه ْالعمى ألسجل نصْ را مزٌفا .وأنا منْ قتل ناقة
ْن وابِل وق ِبٌلة
البسُوس لِتقُوم ْالحرْ ب بٌْن ق ِبٌلة ت ْؽلِب ب ِ
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ٌِن و ْالٌتامى
ب ْكر .وأنا منْ سرق ل ُ ْقمة ْالفُقراء و ْالمساك ِ
ِالبْنً قصرا تزٌنه الراقصات والجواري .وأنا مِنْ
تسبَّب بجرابم ال حصْ ر لها فًِ وطننا ْالعر ِبًّ  .أنا
ْالعر ِبًّ المتخاذل ،هل عر ْفتنًِ ؟ ؟ ؟ ولكِن منْ أ ْنت ؟ ؟
ُ
عرفت مِن أ ْنت...
؟ ال تقُ ْل لًِ .....فق ْد
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قسائح ميخت
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قرائخ مٍتة

ٌُ ْمسِ ك ِبقلمِهَّ ٌ ،تخذ وضع منْ س ْوؾ ٌ ُخوض معْ ركة،
ٌضع ٌدهُ على ذق ِنهِ ،وٌُرْ سِ ل عٌْنٌْه إلى سقؾِ ال ُؽرْ فة،
اول أنْ ٌبْدأْ ،ال ِبداٌة صعْ بة ومرهقةٌُ ،ح ِّدث ن ْفسه،
ٌُح ِ
ٌصفُن كثٌِراٌ ،ضع ْالقلم ُث ّم ٌُ ْمسِ ك ِبهِ ،عٌْناه ما زالتا
ار ِج
تقٌسان مِساحة س ْقؾ ال ُؽرْ فة ،أو تتسلالن إلى خ ِ
ال َّنافِذة ترقبان َّ
الط ِرٌقٌ ،رْ مًِ ِب ْالقلم ،وٌؽادر ُؼرْ فته ،فال
شًْ ء ٌُثٌِر ق ِرٌحته ل ِْلكِتابة ...
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أحالو طائسة
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أحالن طائرة

ٌِم ،أراده أنْ ٌ ُكون
بحْ ث فًِ زواٌا ب ٌْتِه عن ك ٍ
ٌِس قد ٍ
ك ِبٌرا بعْ ض ال َّشًْ ِءِ ،بؽض ال َّنظ ِر عنْ ل ْونِه ،فاأللوان لم
ٌع ُْد لها أه ِّمٌَّة أو قٌِمة ،ج ْمع أحالمه ،وراح ٌضعُها فًِ
كٌِسِ هِ ،رأى أ َّنها تناثرت هُنا وهُناك ،تتبّعها ،ح َّتى ت ِْلك
الَّتًِ ْ
ض ال ُّشقُوق أ ْخرجها ِبجهْد ما ،قرَّ ر
اختبؤْت فًِ بعْ ِ
ب واإلرهاق مِن
أن ٌسْ ت ِرٌح ِم ْنها ،فقد بدأ ٌ ْشعر ِبال َّتع ِ
ح ْملِها ،بدا بعْ ضُها ثقٌِال ِج ّدا ،وأ ْخرى كانت أخؾَّ مِنْ
ٌِر ،امْتأل كٌ ُسهُ ،لم ٌ ُكنْ ٌتو َّق ُع أ َّنه
ِرٌشة
طٌر صؽ ٍ
ٍ
ٌحْ تفظ ِبهذا ْالك ّم مِنْ ْاألحْ الم ،ربط وأحْ كم ْ
إؼالق ْالكٌِس
ت َّ
جٌدا ،ووقؾ بنافذته الَّتًِ ارْ تفعت ح َّتى وصل ْ
الطابق
ارع فوجده ق ْد خال
ْاألخٌِر فًِ ْال ِبناٌةِ ،مسحت عٌْناه ال َّش ِ
تماما ،وأ ْلقى بكٌسه ،الَّذِي ما إنْ أ ْلقاهُ وفلت مِن ٌ ِدهِ،
ح َّتى فتح فمه ،وتطاٌرت ْاألحْ الم ،أسْ رع بإقفال ال َّنافِذة
خوفا مِن ع ْودتِها إلٌْه مِنْ جدٌِ ٍد...
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حماونت
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محاٌلة

أقُو ُل ل ُك ْم بصراحة ،لقد م ّر علًّ ْالكثٌِر مِنْ ْالمسامٌِر،
واعْ لم أنَّ ْالمِسْ مار مِن أ ْقد ِم ْاألدوات المهنٌة الَّتًِ
اإل ْنسان ُم ْنذ ْالقدم ،أمَّا م ِْث ُل هذا ْالمِسْ مار،
ا ْخترعها ْ ِ
وكٌْؾ وصل إلى هذا ْالحابِطِ  ،ومنْ هُو الَّذِي قام بؽرسه
ود َّقه ِبهذِه َّ
الط ِرٌقةِ ،فقد ا ْنؽرس نصفُه فًِ ْالحابِطِ ونِصْ فُه
ْاآلخ ُر ظ ّل بارزا ،وكؤ َّنه ٌتح َّدى مِن ٌ ْقت ِرب ِم ْنهُ ،فقد
ُ
تخٌلت ر ْأس
ٌتسبَّب ِب ْاألذى ِألح ِدهِم ُدون أنْ ٌ ْد ِري،
ز ْوجتًِ وال ِّدماء تسِ ٌل ِم ْن ُه  .بعْ د أنْ اِصْ طدمت ِبه ُدون
ُ
قصْ دِ ،أو عٌْنُ ض ٌْ ٍ
فحاولت
ؾ م ّر ِبقُرْ ِبه فانؽرس فٌِها،
جاهِدا خلعه ،ول ِك َّنه ٌُصر على َّ
ت وعدم ْالحركةِ،
الثبا ِ
ُ
ع ّن ُ
ورفعت ص ْوتًِ عالٌا على ا ْبنًِ ،وأنا
فت ز ْوجتًِ
جربت ك ّل ْاألدوات الَّتًِ وقع ْ
ُ
ت علٌْها
أتؤفؾ ِممَّا أنا فٌِهِ،
ٌدي ،كمّاشة ،شا ُكوش ،عتلة ...ل ِك َّنه ٌُصر على َّ
ت
الثبا ِ
ُ
نظرت إلى ا ْبنًِ كان ق ْد ر ّكز نظره على
بتح ٍد واضِ ٍح،
ب ْالمِسْ مار ِبخ ّ
ٌِر ،ا ْقترب
كلِم ٍة م ْك ُتوبة .على جا ِن ِ
ط صؽ ٍ
ُ
فتوقفت عن مُحاولة خلعه فورا.
م ّنً وهمس فًِ أ ُ ُذنًِ،
66

أكاذٌب المساء

احنناء
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اهحهاء

ْ
ارع
أزاحت ستابِر ال َّنافِذة ،أ ْلقت نظرة على ا ْمتِدا ِد ال َّش ِ
الَّذِي ا ْزدحم ِب ْالمارَّ ة ،هالها م ْنظر ا ْنحِناء الرُّ إُ وس و ِهً
ت ْن ُ
ظ ُر إلٌْها مِنْ أعْ لى ،ال َّشٌْخ ...وال َّشابّ ...و ْالمرْ أة...
و ّ
ض ،ا ْنكفؤت
الط ْفل ...رُإُ وس تكاد تالمسُ وجْ ه ْاألرْ ِ
مرَّ ة أ ُ ْخرى إلى ال َّداخ ِِل ،لملمت أحزانها ،ؼلفتها،
بر
اُسْ ت ْخدمت أناقتها فًِ تزٌٌنِها وترْ ت ٌِِبها  ،بحثت عنْ ش ٍ
لِت ِزٌد مِن إٌثاقها ف ْ
اختارت ْاألسْ ود ،أ ْوثق ْتها جٌِّدا،
ب ِم ْنضدة ِم ْنها ،عدلت وضع مخدتها
وضع ْتها على أ ْقر ِ
وراحت تحلم بؤحزان ال َّناس منْ جدٌِ ٍد ...
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صٌر

ٌقِؾ أمام ْال ِجدار الَّذِي امْت ّد على ُ
ارعٌ ،تؤمَّل
ط ِ
ول ال َّش ِ
الصُّور الَّتًِ ت َّم لصقها مِن قبل ،فقد باتت باهِتة
ومشوهةُ ،تثٌِر اال ْش ِم ْبزاز ،ل َّطخ أ ْكثرها ْاألحْ م ُر
و ْاألسْ و ُد ،تش َّوهت مال ِمحُها كثٌِرا ،فبعْ ضُها ِب ُدون عٌْنٌْن،
وأ ُ ْخرى ل ْم ٌبْق لها سِ وى األُذن ٌُصفر ْالهواء فٌِها،
وأ ْكثرُها ؼرابة ت ِْلك الصُّور ِة لِذلِك الرَّ ج ُِل الَّذِي م ّد لِسانه
كثٌِرا ،واختفت أ ْكثر مال ِمحِه ،وكؤ َّنه كان ٌ ُِرٌ ُد أنْ ٌقُول
شٌْبا. .
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اعخراز
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اعتذار

اول ْالمُصوِّ ر ْ
اختٌِار خ ْل ِفٌَّة
ٌجْ لِس هُو مبتسماٌُ ،ح ِ
مُناسبة لِلصُّورةٌ ،ضع خ ْل ِفٌَّة س ْوداءُ ،ث ّم ٌ ْذهبُ وٌ ْن ُ
ظر
ٌر ،ال ٌرُوق له ما ٌرىٌ ،عُود
إلٌْها مِنْ عدسة آلة ال َّتصْ ِو ِ
ٌر
وٌستبدلها بخلفٌة حمْ راءٌ ،سْ تدٌِر نحْ و آلة ال َّتصْ ِو ِ
وٌ ْنظر وٌُح ّرك ر ْأسه وٌدٌْه مُبدٌا عدم ِرضاهُ عمَّا ٌرى،
ٌ ْنظر إلى الرَّ ج ُِل الَّذِي طال ُجلُوسه مبتسما ،وٌُح ِّد ُثه وهُو
ٌر والخلفٌة ،قُ ْلت إ َّنك ُت ِرٌ ُد صُورة
ٌتحرَّ ك بٌْن آلة ال َّتصْ ِو ِ
ت ْظهر فٌِها ْالبهْجة وال ُّسرُور ،اعْ تذر ِم ْنك فؤنا ال أ ْمل ُكها...
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حَالة

هذِه ْالحرْ ب ال تضع أ ْوزارها  ،تدوي صافِرة منع
ال َّتج ُّولِ ،بص ْوتِها ْال ُمخٌِؾ ْالم ُْزعِ ج ،الَّذِي ٌكاد ٌُوقِظ
ُورهمٌ ،تراكض ْالجمٌِع إِلى مكان ٌؤوٌهم،
ْاألمْوات فًِ قُب ِ
ْال ُك ّل ٌُهرْ ِولٌ ...رْ ُكضٌ ،بْح ُثون عنْ
مكان ٌؤْوُ ون إِل ٌْهِ،
ٍ
َّإال بابع ُّ
الذرة ،الَّذِي كان ٌُصرُّ على البقا ِء وعدم
المؽادرة ،بل ٌبْقى صو ُت ُه ٌرتف ُع ِبال ِّنداء رؼم ُخلُوّ
ارع مِنْ ُك ِّل شًْ ٍء ،سِ وى ْالخ ْوؾ والرُّ عْ بِ ،وص ْوت
ال َّش ِ
القن ِابل والرَّ صاص.
اول سحبه .وجرَّ ه عِ نوةٌ ،نظ ُر
نشع ُر ِب ْالح ُْزن علٌْهُ ،نح ِ
إلٌْنا ِبعٌُون ال َّدهْ شة وٌرْ فُض ال َّتحرُّ ك مِنْ مكا ِنهِ ،وٌظ ُل
ص ْو ُته ٌرتف ُع وٌرتفعُ ،وتظ ُّل قُلُوبُنا تد ّق ،وكل م ّنا ٌهمسُ
ل ِْْلخر ،مِسْ كٌِن هل مات الخوؾُ فًِ ق ْل ِبهِ ،ك ّنا نعل ُم ع ْنه
ْالكثٌِر ْالكثٌِرَّ ،إال أ َّننا ل ْم ن ُكنْ نعل ُم أ َّنه ق ْد أصاب ُه الصم ُم
زمن ق ِرٌ ٍ
ب مِنْ قذٌف ٍة مرَّ ت ِبقُرْ ِبه. .
مِن
ٍ
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جثة غامضة

البناء ٌؤخذ شكال دابرٌا ،النوافذ الزجاجٌة قد اتخذت
لها مكانا فً أعلى البناء ،تش ُع منها ألوان كثٌرة لمن
ٌراقبهاٌ ،حٌطه سور قد ارتفع كثٌرا ،تتخلله أبواب
كثٌرة ،لكنها أبواب تشابهت حتى صار من الصعب
تمٌزها ،ومن ٌقفون علٌها ٌحرسونها كؤنهم تم
جٌن واحد فقط ،عضالت مفتولة ،وجوه
استنساخهم من
ٍ
ؼامضة كالحة ،تحم ُل كل عالمات الوحشٌة ،عٌون
تتحرك باستمرار ووجوه ثابتة كاألصنام ،مبنى فٌه
الكثٌر من الؽرابة ،أما ما ٌوجد فً الداخل ،فال أحد
ٌجرإ حتى على السإال ،حتى أولبك الذٌن ٌتسمرون
على األبواب ال علم لهم بما ٌحرسون أو بما ٌجري فً
الداخل ،واألؼرب من ذلك كله ،أن هذه األبواب الكثٌرة
والمزخرفة ،ال أحد ٌدخل منها أو ٌخرج منذ أن برز
هذا البناء للناظرٌن ،فقط قبل فترة وجٌزة ،تم إخراج
جثة من أحد األبواب لم ُتعرؾ لمن هً ،وكان هناك
تكتم شدٌد على الحالة.
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زورة األمارلش

تجوّ ل بٌن األزهار والورود ،حدثته نف ُسهُ ،أٌ ُة هذه
ُ
تلٌق بها ،زهرةُ األقحوان بؤلوانِها المختلفة ،أم
الورود
ُ
شقابق النعمان ،هً ُتحبُ
زهرةُ القُرنفل الحمراء ،أم
الورود واألزهار لك ّنها ُتفض ُل زهرة االمارلس" أو كما
ْ
وكانت
الجمال،
ٌسمونها السٌدة الجمٌلة" ،فهً ترم ُز إلى
ِ
تحبها كثٌرا ،قلّب نظرهُ كثٌرا ،ثم التفت إلى البابع ،طلب
مِنْ
البابع أنْ ٌصنع له باقة من الورو ِد وٌضع من ك ِّل
ِ
نوع وردة ،وأنْ ٌضع زهرة االمارلس فً وسط الباقة،
ٍ
الطفه الباب ُع قلٌال بعد أن رآه قد أطال الجلوس ،ح ّدثه
طوٌال ثم سؤله ،هل تنتظر أحداَّ ،
هز رأسه ،وتابع حدٌثه
قابال:
ُ
أعتدت أن انتظرها هنا زوجتً المتوفٌة.
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وذٍان

جُرحً ما زال ٌنزؾُ  ،ها هُم الرجال ،أراهم ٌعبرون
ُ
ُ
كنت واحدا
وددت لو
النهر ،كل قد حمل سالح ُه بٌده،
منهم ،البسم ُة ال تفارق وجوههم ،ونزؾُ جُرحً ٌشت ُّد،
الرصاص ،هو النص ُر إذن،
القنابل وأزٌز
أسم ُع دويَّ
ِ
ِ
سنسحقهم بؤحذٌتِنا البالٌة ،سنجعلهم أثرا بعد عٌنٌ ،شت ُد
أزٌز الرصاص ،ودويّ القنابل ،هل تسمعون؟
ْ
زالت
تقتربُ ٌد أمِّه الحانٌة من جبهته وتقول ،ما
حرار ُت ُه مرتفعة وما زال ٌهذي وعرسُ جٌراننا زاد من
هذٌانه.

80

أكاذٌب المساء

ملاذا
81

أكاذٌب المساء
لماذا

ٌجلس على ُ
شرف ِة ِم ْنزلِ ِهٌُ ،ط ُّل ِم ْنها على وا ٍد مِنْ
ْ
تعانقت مع بعضها البعضٌ ،روقه م ْنظر هذه
األشجار
األشجار ُرؼم أ ّنها تجلبُ له الخوؾ لٌال ،أعتاد أنه
ٌجلس على كرسٌه وأمامه ِم ْنضدة تؽصُ دابما بؤكواب
الشاي وفناجٌن القهوة ،وال ٌنسى قلم ُه وأوراق ُه بجانب
هذه األكواب والفناجٌنٌ ،حاو ُل دابما الجلوس فً هذا
المكان عسى أنْ ٌصطاد فِكرة جدٌدة لعمو ِد ِه فً الجرٌدة
ْ
كانت الملهم ُة له
التً ٌعم ُل فٌها ،كثٌرا ما ٌتذكر أ ّنها
دابما ،وفً آخر مر ٍة التقٌا ط ْ
لبت ِم ْنه أنْ ٌكتب لها
بطاقة ،بطاقة بٌضاء ٌكتبُ علٌها ما ٌشا ُء ،فهو ٌعل ُم أ ّنها
تثق بكال ِم ِه كثٌرا ،وٌعل ُم أ ّنه ربّما لنْ ٌراها مرة أخرى،
فقد حدثته عٌو ُنها بما لم تحدثه مِنْ قبل.
سنوات طوٌلة م ْ
ضت مِنْ حٌا ِت ِه وهو ٌكتبُ لها ،لها
دون ؼٌرها ،فماذا ٌكتبُ لها الٌوم ،تناول بطاقة بٌضاء
فارؼة مِنْ جانبه وخط علٌها بخطٍ
كبٌر بعض الشًء،
ٍ
لماذا ؟؟
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حٌار

طرٌق موحلة،
لصاحبه وهُو ٌسٌ ُر معه فًِ
قال الكلبُ
ٍ
ِ
ْ
اري مٌِاه تفٌضُ هُنا وهُناك ِبالؽِشّ وعدم ِاالهْ تِمام :
ومج ِ
 لِماذا ال ُترسلنً ِألحد ُبٌُوت ْاألؼنٌِا ِء أو المسإولٌن،
لم ْ
أعد احْ تمل هذا ْالعٌْش.
 أخاؾُ علٌْك أنْ تتعلَّم الكذب والنفاق والدجل و ُربَّماتعلمت العهر السٌِّاسِ ًّ .
 هذِه لٌْس ْت َّإال فًِ قاموسكم أ ْن ُتم أٌّها ْالفُقراء ،تعزون
ِبها أ ْنفُس ُك ْم ،فقط ال ؼ ٌْرُ.
 إذا ُك ْنت كذلِك فلتذهبْ إلى ْالجحٌِم.اوٌة ،وس ْوؾ أجلسُ
 جحٌمُهم س ْوؾ ٌ ْمأل معدتً ْالخ ُِ
وجلست
فراش وثٌِر ،و ُربَّما باضت لًِ فًِ ْالقفص
على
ٍ
فًِ حِضْ ِن إحْ داهنّ ُتمسّد على شِ عْ ِري.
 وت ْنسى أصْ لك وفصلك و ْالمبادِئ الَّتًِ تربٌت علٌْها؟؟ُ
أحببت أن أحْ لمَّ ،إال ٌح ِّق لنا أنْ نحلم ،ا ْنتبه
 فقطأمامك ُح ْفرة ك ِبٌرة ل ْم ٌ ْنت ِب ْه لها المسإولون ،ودعْ نا ُن ْكمِل
حوارنا فًِ ب ٌْتِك ْاآل ٌِل لِل ُّسقُوط.
84

أكاذٌب المساء

َ ٌ
خِست ....وغدز
85

أكاذٌب المساء
خِسَةٌٌ ....غدر

تحسس ما حول ُه ،قلَّب نظره فً ك ِّل زاوٌ ٍة واتجاهٍ ،ل ْم
ْ
انطلقت قدماه
ٌرهُ أحد ،حمل سالحه بعد أنْ حقق حلم ُه،
ُتسابقان الرِّ ٌح ،لن ٌره أحد ،سوؾ ٌج ُد مكانا ٌؤوي إلٌه،
لن ٌهتدي إلٌه أحد ،مكانه ال ٌعرفه سوى صدٌقه الذي
تبرع له بإحدى كلٌتٌه ،فقط هو منْ ٌعرؾ مكانه،
وٌعرؾُ أٌن تسٌر خطوا ُته دابما ،طمؤن نفسه ،إنه
بؤمان ،ولكنّ هذا االطمبنان لم ٌد ْم طوٌال عندما بدأ
أقدام ثقٌل ٍة كثٌر ٍة تتقدم نحوه ،ل ْم ٌر إال
ٌسم ُع أصوات
ٍ
فوهات البنادق وصدٌقه الذي تبرع له بإحدى كلٌته.
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سِرُّ االبتسامة

ل ْم ٌ ُكنْ مِنْ عادتً ْال ُجلُوس فًِ المقاهً ،ف ْاألماكِن
ْ
ٌج ال تسْ ته ِْوٌنًِ ،وال تروقنً ب ْل
العا َّم ِة وما فٌِها مِنْ ض ِج ٍ
كثٌِرا ما ُتسبِّبُ لًِ الصُّداع ،ولك ّنً تناز ْل ُ
ت تحْ ت
اركِ و ُن ُزوال عِ ْند ر ْؼبتكِ  ،نجْ لِسُ نتح َّد ُ
ث لِساعا ٍ
ت
إِصْ ر ِ
ط ِوٌل ٍة ق ْد ال نعً أحٌانا ذلِك ْالو ْقت َّ
الط ِوٌل إِ َّال عِ ْندما
نرى ذلِك ال َّنادِل ق ْد و ْقؾ قُرْ بنا ٌسْ تح ُِّثنا على ْالمُؽادِر ِة فقد
ِا ْنتصؾ اللَّ ٌْ ُل وأ ْقفلت ْالمح َّال ُ
ت أبوابها ،فنقُو ُم وق ْد أكل
ت ْال ُحمْرةُ فٌِها ،ف ْالحدٌث كان
ْالخج ُل وُ جُوهنا ،وظهر ِ
دابِما ُذو ُ
ُون كما ٌقُولُون ،ح َّتى أ َّننا قد اِعْ ت ْدنا أن
شج ٍ
نضع ُع ْنوانا ِألحادٌِثِنا ْالمسا ِب ٌَّةِ ،فٌطو ُل ْالح ُ
دٌث وال ِّنقاشُ
ٌِر مِنْ
لِن ْقطع ما طال مِنْ ْالو ْقتِ ،تتحرَّ ُ
ك ْاأل ْلسنُ ِب ْالكث ِ
ْالكال ِم ،وتبْت ِه ُج ْال ُعٌُونُ وهًِ ت ْلتقًِ بٌْن اللَّحْ ظ ِة واللَّحْ ظ ِة
ث ال ٌتؽ ٌَّرُ ،فما أصدق ح ُ
وكؤ َّنها ُتسِ رُّ لِبعْ ضِ ها ِبحدٌ ٍ
دٌث
ُون ،أ َّما حدٌث ْاأل ْل ُس ِن فٌ ْؽرؾُ مِنْ ُك ِّل بُوتق ٍة
ْال ُعٌ ِ
ك
ُع ْنصُرا ،ف ْالحدٌث عنْ ْاألدبِ ،كان ْالقاسِ ُم ْال ُم ْشتر ُ
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بٌْنناُ ،نعْ رِّ ُج على مدابِح ْالمُتنبًِّ تارة ،وأ ُ ْخرى على شِ عْ ِر
ْالمجانٌن فًِ أد ِبنا ْالعر ِبًِّ  ،فهُو كثٌِر ،فح ِّد ْ
ث وال حرج،
ارع وما فٌِ ِه مِنْ حرك ٍة مِنْ خِال ِل َّ
اج الَّذِي
نتؤ َّم ُل ال َّش ِ
الزجَّ ِ
ت لٌْس فقط
ٌ ْفص ُل ما بٌْننا ،ما كان ٌُم ٌِّ ُز ه ِذ ِه ْالمسابٌِا ِ
صوت فٌرُوز ،ب ْل ذلِك ْالفرح الَّذِي كان ٌحْ ِملُنا وٌ ِب ُّ
ث فًِ
أ ْوصالِنا ال َّن ْشوة ،نشوات كثٌِر ِة ولٌْس ن ْشوة واحدة ولكِنْ
ظ َّل فًِ لِقاءاتِنا وأ ُ ْمسِ ٌاتِنا سِ ر عج ْز ُ
ت عنْ سب ِْر ُك ْن ِههِ،
ففًِ أ ْكث ِر منْ مرَّ ةٍُ ،ك ْن ُ
ت ْألقًِ ْالقبْض علٌْكِ وعلى فمكِ
ٌرها ،فه ْل قال ْ
ِا ْبتِسامة ع ِج ْز ُ
ت لكِ شٌْبا ،أ ْم أنَّ
ت عنْ ت ْفسِ ِ
اال ْبتِسام ،تؤْ ُخ ُذنًِ َّ
الذاكِرةُ رؼم تع َّدد
ث ْؽرك ق ِد اِعْ تاد ْ ِ
ُّ
ب فٌِها إِلى ذاك ْالم ْقهى ،ع ْندما ُك َّنا نجْ لِسُ ونحْ تسِ ً
الثقُو ِ
أ ْكواب ال َّشاي السَّاخِنةِ ،وأنا أ ْختلِسُ ال َّنظر إلٌك بٌْن ْالفٌْن ِة
و ْالفٌْن ِة واراكِ ت ْن ُ
اولٌِن رسْ م
ظ ِرٌن فًِ وجهً ب ْل ُتح ِ
ٌل ُث َّم
مال ِمحًِ كفنان اِعْ تاد ال ِّد َّقة فًِ رسْ ِم ال َّتفاصِ ِ
اال ْبتِسامةُِ ،ربَّما سرقنًِ
تبْتسِ مٌِن ،ل ِم ْادركْ سِ رَّ ه ِذ ِه ْ ِ
ال عنْ سِ رِّ ه ِذ ِه
ٌِر والسُّإ ِ
جمالُكِ وجما ُل حدٌثكِ مِن ال َّت ْفك ِ
اال ْبتِسامةِ ،وها هُو ؼِ ٌابُك ق ْد حال ُدون معْ ِرف ِة سِ ِّر
ِْ
ت أ ْو أ َّن ُه ق ْد أجاب علٌْها.
ِا ْبتِسامتِكِ فًِ ت ِْلك ْاأل ُ ْمسِ ٌا ِ
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جال ْ
ان ْالحافِلةِ ،تص َّفح ْالوُ جُوه ِبلمح ٍة
ت عٌْناهُ فًِ أرْ ك ِ
صؽٌِرةٍ ،فهُو ٌبْح ُ
الْ ،المقاعِ ُد جمٌِعُها
ث عنْ م ْقع ٍد خ ٍ
ال ْثنٌْن ،وق ْد جلس ْ
ت
شاؼِ رة ،ل ْم ٌبْق إِ َّال م ْقعد واحِد ٌ ْتس ُع ِ ِ
فٌِ ِه ت ِْلك ْالفتاة الَّ ِتً بدا علٌْها مالمِح تم ٌّ ِزها ع ِن
اآلخرٌن ،لِباسُهاِ ،زٌن ُتها ،راح ٌُإ ِّك ُد لِظ ِّن ِه وف ِْك ِر ِه وهُو
ٌُع ِاٌنُ هٌْبتها ِبؤ َّنها مِنْ مُجْ تم ٍِع ؼٌر هذا ْالمُجْ تمع ،و ُربَّما
ؾ ما ،نظر إِلٌْها وق ْد اِسْ ت ْؽرق ْ
ل ْم ت ُكنْ هُنا إِ َّال لِظرْ ٍ
ت فًِ
قِراء ِة كِتا ٍ
ب بٌْن ٌدٌها ،أعاد ال َّنظر إِلٌْها وكؤ َّن ُه ٌقُو ُل لها
ل ْم ٌبْق إِ َّال هذا ْالمكان ِألجْ لس فٌِهِ ،وقف ْ
ت ُمبْتعِدة لِ ُتفسح ل ُه
ت ت ْن ُ
وس قُرْ ب ال َّنافِذةُِ ،ث َّم عاد ْ
ظ ُر فًِ كِت ِابها
ْالمجال ل ِْل ُجل ُ ِ
مِنْ جدٌد..
ت ْنطل ُِق ْالحافِل ُة بعْ د أنْ أخذ ُك ُّل منْ فًِ ْالحافِل ِة مكانهُ،
او ُل أن ٌتك َّور على
وكان هُو ٌ ْلتصِ ُق قرب ال َّنافِذةِ ،وٌُح ِ
ن ْفسِ ِه كمنْ أحسَّ ِب ْالبرْ ِد ال َّشدٌِدِ ،خ ْشٌة أنْ ٌُالمِس جس ُدهُ
جسدها ُدون قصْ دٍ ،فٌحْ ُد ُ
ث ما ل ْم ٌُحْ سنْ عقباه ،وعٌْناهُ ق ْد
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ان ما ٌمرُّ ِبهما ،وبٌْن ْالفٌْن ِة
تسمَّرتا نحو ال َّنافِذةُِ ،تراقِب ِ
ْ
وح
و ْاأل ُ ْخرى ٌسْ ِر ُق ال َّنظر إِلى صفحا ِ
ت ِكت ِابها الم ْف ُت ِ
أمامهاُ ،دون أن تسْ تطِ ٌع عٌْناهُ أن ت ْقرأ ُ ول ْو حرفا واحِدا.
ارئ نهمْ ٌ ،قرأ ُ ُك َّل
هُو مِنْ الَّذٌِن ٌعْ شقُون ْالقِراءة ،فهو ق ِ
ما تق ُع عل ٌْ ِه ٌداهُ ،ول ِك َّن ُه ال ٌعْ ل ُم ما الَّذِي أه َّمهُْ ،الكتاب أ ْم
صاحِب ُة ْالكِتابِ ،حاول أنْ ٌ ْكبح ِجماح ن ْفسِ ِه ِبؤنْ ٌجْ عل
ْ
ارج
ع ٌْنٌِ ُه ُتراقِب ِ
ان فقط ت ِْلك ْالمناظِ ر الَّتًِ تمُرُّ ِب ِه خ ِ
ْالحافِلةِ ،و ِب ْالرَّ ْؼم مِنْ سُرْ ع ِة ْالحافِلةِ ،إِ َّال أ َّن ُه كان ٌسْ تطِ ٌع
أن ٌُمٌِّز بعْ ض ْالمناظِ ِر ْالجمٌِلةِ ،وأحْ ٌانا ٌمرُّ ِب ِه م ْنظر
وص ْورة م ُْزعِ جة ،وأ ُ ْخرى ح ِزٌنةْ ،الحافِل ُة تسِ ٌ ُر،
و ْالمناظِ ر تتقلَّبُ ول ْم ٌ ُ
ط ْل هذا ْالكبْح وهذا ْالم ْن ِع ،فق ْد هال ُه
ت ِْلك ال َّدمْع ُة الَّتًِ سقط ْ
ت ْالكِتابِ ،فشعر
ت على ص ْفحا ِ
اإلصْ را ُر فًِ
ِبح ُْز ٍن عمٌِق ال ٌ ْد ِري سبب ُك ْن ِههِ ،وا ِْزداد ْ ِ
داخ ِِل ن ْفسِ ِه أنْ ٌعْ رؾ شٌْبا عنْ ه ِذ ِه ْالفتاةِ ،ف ْالفُضُول ٌُلِ ُّح
ال ،لِماذا ال تسْ ؤلها؟ تم َّنى ل ْو ٌسْ تطِ ٌع أنْ
عل ٌْ ِه ِبالسُّإ ِ
ب ُربَّما مِنْ ِخاللِ ِه ٌسْ تطِ ٌ ُع معْ ِرفة
ٌعْ رؾ ُع ْنوان ْالكِتا ِ
ج ُْزء مِنْ ش ْخصِ ٌَّتِها ،و ُربَّما عرؾ سبب ْالح ُْز ِن الَّذِي
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تجرَّ أ على طرق بابها ،ل ِك َّن ُه ٌعُو ُد وٌح ّد ُ
ث ن ْفسهُِ ،بؤنَّ كال
م ّنا فٌِ ِه مِن ْالح ُْز ِن ما ٌ ْكفًِ ،والَّذِي أه َّم ُه مِنْ أم ِْر ه ِذ ِه
ْالفتا ِة ِهً ُّ
الظروؾُ فق ْط الَّتًِ جمعتهما فًِ م ْقع ٍد وا ِحدٍ،
ان ُن ُزولِهِ ،فق ْد
فعلٌِ ِه أنْ ٌ ْنسى ،وعلٌِ ِه أن ٌ ْنت ِبه فق ْط لِمك ِ
اُوشك أنْ ٌصِ ل ،هكذا ح َّدث ن ْفس ُه وهُو ٌُشِ ٌ ُر لِلسَّاب ِِق
ول ،دفع ُه ْالفُضُو ُل
ِبال َّتو ُّقؾِ  ،تو َّقف ِ
ت ْالحافِل ُة ،ه َّم ِبال ُّن ُز ِ
مرَّ ة أ ُ ْخرى لِ ٌُ ْلقًِ نظرة أخٌِرة على منْ فًِ ْالحافِلةِ،
ارؼةْ ،المقاعِ ُد خالٌِة ،ال أحد ،ح َّتى ت ِْلك
كان ِ
ت ْالحافِل ُة ف ِ
ْالفتاة الَّتًِ كان ْ
ت ِبجان ِِبهِ ،وأكثر مِن االهتمام بها ل ْم ت ُكنْ
م ْوجُودة ،قلّب ش ْفت ٌْهِ ،ونزل وؼادر هُو ْاآل ِخ ُر.
...
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محْ مُود ال َّسعٌِد ل ْم ٌ ُكنْ سعٌِدا م ْ
ُطلقا ،وهُو ٌ ْطر ُ
ُق
ْاألبْوابْ ،الباب ت ِْلو ْاآلخرٌ ،بْح ُ
ث عنْ ل ُ ْقم ٍة تسِ ُّد رمق منْ
ترك ُه ْم ،وق ْد نسُوا ش ْكل ْال ُخبْز َّ
الطاز ِج ،فهو مِنْ أ ْشه ٍُر
ِ
كثٌِر ٍة ٌتن َّق ُل مِنْ با ٍ
ب ِآلخر ،عسى أنْ ٌ ِجد ما ٌصْ ُبو إِل ٌْ ِه
ْش أق ّل مِن ْالك ِر ٌِم.
مِنْ عٌ ٍ
ضاق ْ
اع أبْو ِابها،
ت عل ٌْ ِه ال ُّد ْنٌا ر ْؼم كِب ِر حجْ مِها و ِا ِّتس ِ
اس ،وٌض ُع
ح َّتى بات ٌضْ ربُ كفّا ِبكؾ ،وأخماسا ِبؤسْ د ٍ
ار ِبٌهِ ،وٌتم َّنى ل ْو ل ْم ٌ ُكنْ رجُال ،وٌتذ َّك ُر كٌْؾ
ٌدهُ على ش ِ
ّللا فًِ
أنَّ عُمر بْن ْالخِطا ِ
ب ق ْد قام ِب ْإلؽا ِء حد مِنْ حُدو ِد ِ
سن ِة ْالمجاعةِ ،ولكِنَّ دٌِن ُه و ْ
أخالق ُه وترْ ِبٌت ُه تمنع ُه أنْ
ارقا..
ٌ ُكون س ِ
ص ٍة إِلى أ ُ ْخرى،
ت ُدو ُر ْاأل ْفكا ُر فًِ ر ْأسِ هِ ،تحْ ِمل ُ ُه مِنْ ِق َّ
وهُو ما زال ٌحْ ِم ُل فًِ ٌ ِد ِه مُؽلَّفا وٌقِؾُ أمام با ٍ
ب اِسْ ود
ٌر ،اِرْ تفع عالٌِا ح َّتى اُوشك أنْ ٌُالمِس ؼٌْم السَّما ِء،
ك ِب ٍ
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وعلى جان ِِبٌهِ ،وفوق أعْ مِد ٍة مِنْ رُخ ٍامْ ٌ ،نتصِ بُ تِمْ ثاال ِن
ُور ،ظهر فًِ مال ِمحِها ْال ُع ْنؾُ وال َّتج ُّه ُم ،وعلى حا َّف ِة
لِ ُنس ٍ
ب ْالعل ِو ٌَّ ِة كان هُناك مجْ مُوعة مِن ْالحِراب تقِؾُ فًِ
ْالبا ِ
ب
ٌلُ ،تش ِّك ُل م ْشهدا فٌِ ِه مِن ْالخ ْوؾِ والرُّ عْ ِ
صؾ ط ِو ٍ
ب إِ َّال لِتعْ بُر ِم ْن ُه سٌَّارات س ْوداء
ْالكثٌِر ،ال ٌُ ْفت ُح هذا ْالبا ِ
ارهةُ ،زجاجُها ق ْد ت َّم تعْ تٌِ ُم ُه وت ْظلٌِل ُ ُه ِبال َّسوادِ ،فق ْط
ف ِ
تسْ تطِ ٌع أن ت ْلمح ذلِك الرَّ جُل صاحِب ال َّن َّظار ِة الس َّْودا ِء
ٌل زجاج
الَّذِي ٌجْ لِسُ خ ْلؾ ْال ِم ْقودِ ،ع ْندما ٌقُو ُم ِبت ْن ِز ِ
ال َّسٌَّار ِة لِلحْ ظ ٍة ُث َّم ٌمْ ضِ ً ،ومحْ مُود ال َّسعٌِ ِد الَّذِي ل ْم
ٌعْ رؾْ السَّعادة م ْ
ُون أصابها ْالكس ُل
ُطلقاٌُ ،راقب ِب ُعٌ ٍ
او ُل أنْ ٌُ ْقنِع ذلِك الرَّ جُل الَّذِي ٌعْ ت ِم ُر قُبَّعة
وال ُّنعاسُ  ،وٌُح ِ
زرْ قاء ؼ ِرٌبة ال َّش ْك ِل بعْ ض ال َّشًْ ِء ،وق ْد اِرْ تدى ب ْدلة
س ْوداء ظهر فًِ وسطِ ها ،وعلى أ ْكمامِها أزرار ذه ِبٌَّة،
ِبؤ َّن ُه ٌحْ ِم ُل مُؽلَّفا لِلرَّ ج ُِل ْالم ُِه ِّم داخل هذا ْالمبْنى ،ولكِنَّ
الرَّ جل صاحِب ْالقُبَّع ِة كان ٌ ِه ُّز ِبر ْأسِ ِه ُدون أنْ ٌتكلَّم،
ٌل .
وكؤ َّن ُه ٌ ْفه ُم ْاأل ْمر ُدون ْالحاج ِة لِل َّشرْ ِح وال َّت ْفصِ ِ
ات ِّ
تمـرُّ السَّاعـ ُ
الطوا ُل وهُو ٌ ْنتظِ رُ ،ال َّدقٌقة كجب ٍل ٌجْ ِث ُم
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ف ْوق كا ِهلِهِ ،ففًِ أ ْكث ِر األحاٌٌن ال ٌُقاسُ َّ
الزمنُ ِبال َّدقابِق
والسَّاعاتِ ،ب ْل ٌُقاسُ ِب ُّ
الظروؾِ ال َّن ْفسِ ٌَّ ِة الَّتًِ تصاحبنا
أحٌانا.
ٌ ْنتظِ ُر وق ْد بدأ ْالخد ُر ٌتسلَّ ُل إِلى قدمٌهِ ،فهو مِنْ ثالث ِة
شهور ونٌؾ ٌبْح ُ
ث وٌُف ِّتشُ عنْ أيِّ وظِ ٌف ٍة أ ْو عم ٍل ٌسِ ُّد
ٌِق
رمق منْ ترك ُه ْم ٌتض َّورُون جُوعا ،ح َّتى ا ِْلتقى ِبصد ٍ
ل ُه صُدفة ،قادهُ مِنْ ٌ ِد ِه إِلى احدِهم بعْ د أنْ علِم حالهُ،
ودخال على رج ٍُل ،ت ْب ُدو على مال ِم ِح ِه ْالهٌْب ُة و ْالوقارُ،
و ُك ُّل منْ دخل عل ٌْ ِه ٌُنادٌِ ِه بالبٌك ،ول ْم ٌ ْخرُجا هُو
وصدٌِقُ ُه إِ َّال بعد أنْ د َّون لهُما كِتابا ،ووضع ُه فًِ مُؽلَّ ٍ
ؾ
ٌِق وأ ْؼلق ُه ِبإحْ ك ٍام ،فل ْم ٌجْ ر ُْإ محْ مُو ُد ال َّسعٌِ ِد على
أن ٍ
ٌِر ح َّتى ِبف ْت ِح هذا ْالمُؽلَّؾِ  ،ب ْل أبْقاهُ ُم ْؽلقا ،وأحْ ٌانا
ال َّت ْفك ِ
ٌِل ورقًِ ح َّتى ال تصِ ْل إِل ٌْ ِه حب ُ
َّات
كثٌِرة كان ٌُ ْمسِ ُك ُه ِبم ْند ٍ
ب م ْوج ِة ْالحرّ ال َّشدٌِد ِة
ب مِنْ ج ِبٌ ِن ِه ِبسب ِ
ْالعِرْ ِق ْالمُتص ِّب ِ
الَّتًِ كان ْ
ت تتؤ َّث ُر ِبها ْال ِم ْنطق ُة .
أصاب ُه الضَّج ُر و ُهو ٌقِؾُ أمام ِت ْلك ْالب َّواب ِة الس َّْوداء،
داس على كرام ِة ن ْفسِ ِه وهُو ٌُم ّث ُل د ْور ْالمُتسوِّ ِل
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ب
ُول ،أ ْلجم ْت ُه ْالحاج ُة ،وك ْثرةُ الَّذٌِن ٌ ِقفُون على با ِ
ْالخج ِ
ب ٌْ ِت ِه ٌ ْطلبُون ما ل ُه ْم ،أؼاظ ُه ذلِك الرَّ ُج ُل الَّذِي ٌعْ ت ِم ُر
ْالقُبعة ْالؽ ِرٌبة َّ
الزرْ قاء ،فهو ٌرْ فضُ سماع أيِّ كلِمةٍ ،فق ْط
ٌ ِه ُّز ِبر ْأسِ ِه وهُو ٌ ْفت ُح أ ْو ٌ ُْؽل ُِق ْالباب ْاألسْ ود ْالك ِبٌر ،فك ْم
ب س ْوداء ال ُت ْفتحُ ،وك ْم م ّنا ٌبْح ُ
ث عنْ
م ّنا ٌقِؾُ على أبْوا ٍ
لحْ ظ ِة فر ٍح وق ْد ال ٌ ِج ُدها.
ال محْ مُود ال َّسعٌِ ِد وهُو ٌرى
وٌدبُّ ْالفر ُح فًِ أ ْوص ِ
ك سبَّابت ُه
صاحِب ْالقُبَّع ِة ٌُ ْن ِهً مُكالمة ِتلِفو ِنٌَّة ،وٌُحرِّ ُ
ْال ٌُمْنى ِلٌُنادِي عل ٌْهِ ،ول ْم ت ُ
ط ْل ه ِذ ِه ْالفرحة ،وٌُصابُ
ِبخٌْب ِة ْاألم ِل مرَّ ة أ ُ ْخرى وهُو ٌسْ م ُع صاحِب ْالقُبَّع ِة
ْالؽ ِرٌب ِة َّ
الزرْ قا ِء ٌقُو ُل لهُ:
 علٌْك أن تعود ؼدا ،البٌك صاحب الشركة مشؽول.ٌُقلِّبُ ْالمُؽلَّؾ ْالجمٌِل بٌْن ٌدٌِهِْ ،الورق ُة الَّتًِ ظنَّ أ َّنها
ْالورق ُة الرَّ ِابح ُة ،وكؤ َّن ُه ٌ ُِرٌ ُد أنْ ٌ ُْلفت ِا ْنتِباه صاحب
ْالقُبَّع ِة ِبؤه ِّم ٌَّ ِة هذا ْالمُؽلَّؾِ  ،ول ِك َّن ُه ٌُشِ ٌ ُح ِبوجْ ِه ِه وبص ِر ِه
ع ْنهُ ،وٌُشؽ ُل ن ْفس ُه ِبمُكالم ٍة أ ُ ْخرى.
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ٌعُو ُد محْ مُو ُد ال َّسعٌِ ِد ٌجُرُّ أ ْقدام ْالخٌْبةِ ،كمنْ رجع مِنْ
معْ رك ٍة خاسِ رةٌٍُ ،قلبُ ْالمُؽلَّؾ اللَّعٌِن بٌْن ٌدٌِهِ ،ل ْم ٌشؤْ أن
ٌ ْفتحهُ ،ب ْل ل ْم ٌ ُكنْ لد ٌْ ُه ر ْؼبة فًِ ال َّنظ ِر إِل ٌْ ِه ح َّتى ،فق ْط
ت وٌمْ ضِ ً.
اوٌ ٍة لِل ُّنفاٌا ِ
وجد ن ْفس ُه ٌ ُْلقًِ ِب ِه فًِ أ ْقر ِ
بح ِ
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حشىه
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تصًٌ

ت
عِ ْندما أراد ال َّشاعِ ُر أنَّ ٌسْ تعٌِر ُم ْفردة مِنْ ُم ْفردا ِ
ْالعصْ ِر الَّذِي ٌحتضنه ،لٌُِكمِّل ِبها قصِ ٌدت ُه ال َّش ْوهاء،
لفظته ْال ُحرُوؾُ و ْالكلِم ُ
زمن أ ْشوه.
ات إلى
ٍ
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فاصم
102

أكاذٌب المساء
فَاصِل

تلعْ ثم  . . .تتعتع  . . .تل َّكؤ  . . .المذٌع ط ِوٌال وكثٌِرا
او ُل سرْ د أسْ باب ا ْنفِجار ما ،راح ضحٌته مِبات
وهُو ٌُح ِ
ُ
ارٌَّة بعْ د
اإل ْخب ِ
ْاأل ْنفُس البرٌبة ،ث ّم واصل قِراءة ال َّن ْشرة ْ ِ
ٌل جدٌِد.
أنْ تو َّقؾ ل ِبث فاصْ ل دِعابًِ عن مسْ حُوق ؼسِ ٍ
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قالٌا
فَ المؤلف
ٌأعمالي......
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أكاذيب
املساء
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* فً قصص "محمد الصورباهري " استطرادات
صؽٌرة تتمحور حول قٌمة ربٌسة تتعدد فٌها اللوحات،
تحملنا إلٌها جمالٌات تجرٌبٌة ،تستعصً على التؤطٌر
،ضمن سٌاقات نقدٌة جاهزة.
قدرة "الصور باهري" تتمثل فً مزجه الخاص بالعام،
مقدما تشكٌلة فنٌة فكرٌة ٌتداخل فٌها النسٌجان بتمٌز
ٌحمل دالالت وتؤوٌالت مثٌرة ،رافد النص بتحرٌضٌة
واعٌة ،تحث على إعمال الفكر وجعل المتلقً مشاركا
فً تشرب معنى النص ،لتصبح القصص بجزبٌاتها
الصؽٌرة ،مراٌا نسبر فٌها أؼوارنا العارٌة ،ونبحث عن
ضمابرنا الملتاثة بلعنة االستهالك التً طمست مالمح
إنسانٌتنا ،وجعلتنا محض رقم فً صؾ انتظار أو
طابور استالم.
القاص /مسري الشريف
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 والكاتبُ محمد رمضان الجبور فً مجموع ِت ِه
ك أدوا ِت ِه وٌُش ّك ُل
القصصٌة (تعٌش أنت) أثبت أن ُه ٌمتل ُ
واضح جلً ،فهو ٌُجٌ ُد قنص الفكر ِة
فنٌاتِها بقدر ٍة وتم ُك ٍن
ٍ
الخٌال
الواقع من صِ نؾ تلك التً تفت ُح شهٌة
من حكاٌا
ِ
ِ
سٌاق
لدٌ ِه إلى أوسع نطاقاته ،حٌث تتشك ُل الصو ُر فً
ٍ
أدبً جمٌل ،وتوصٌ ٍ
ُحكم دقٌق ،لكؤنّ الحكاٌا تنس ِد ُل
ؾم ٍ
ُ
وتهبط بتفاصٌلها حدا تكا ُد تمنحك أنت
إلٌه مِنْ أعلى
ُتلق شعور قوة ُحصولِك على بصم ِة الواقع من ناحٌة
كم ٍ
وبصمة الكاتب من ناحٌة أخرى.
األديبة  /هيام ضمرة
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 فً هذه المجموعة القصصٌة الثانٌة لألستاذ محمد
الصور باهري (أبواب للدخول فقط) ،نلتقً مع تجربة
تحول الواقع إلى رموز ؼراببٌة تتطلب من القارئ
جهدا ؼٌر ٌسٌر حتى ٌعٌد تشكٌل القصة ذات األصل
المستمد من الواقع المعاش بما ٌناسب رإٌة هذا الفن،
الذي ٌسود فً األدب العالمً الحدٌث ،للواقع األصم
حٌنما ٌرفع إلى مستوى الفن فً منظور ٌخلخل عادٌة
انعكاس الحواس لٌنفذ إلى صورة التجربة فً أعماق
روح اإلنسان (أبواب للدخول فقط) ص7
فايز حممود  /رمحه اهلل
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حممد رمطان اجلبور(الصور باهري)

الصفة  :قاص وشاعر وناقد
مكان وتاريخ الوالدة :عمان 1959
املؤهل الدراسي:

 بكالورٌوس اللؽة العربٌة وآدابها. دبلوم عالً إدارة مدرسٌة الجامعة الهاشمٌة.صدر له:

-
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جدار الوهم  /مجموعة قصصٌة.
أبواب للدخول فقط  /مجموعة قصصٌة
تعٌش أنت  /مجموعة قصصٌة
أحالم ممنوعة  /مجموعة قصصٌة
حٌن تمرٌن فً خاطري /دٌوان شعر.

أكاذٌب المساء
 قراءات فً عالم مصطفى القرنة الروابً/دراسة نقدٌة.
 درر ولطابؾ من القرآن الكرٌم ( دراساتقرآنٌة).
 الربيد اإللكرتوني sor_4444@yahoo.com
 اهلاتف 0796131904/
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