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بـعد قداسة أمي ،وقـبل األسر واألشدقام امل يفني
⁂ ىل ا ـل متشــرد يتحم ـل هــا ت فــار ي العقــول وقســو ال ـ د
فصل الشتام بينما احلبال والسموم متناثر
للتفكري

ال مكان متنحر فرشــة

االنتحار

⁂ ىل حــداهن أعطتــن نفس ـعا ألعــي

مــر اثنيــة حــني فقــدت اــل

أنفاسـ ــي ،وأشـ ــرفت علـ ــى املـ ــوت ،أحبتـ ــن امـ ــا أ  ،وعشـ ــقت ا ـ ـل
تفاشيلي ر م علمعا بفقري وفشلي ،وأنن لــن أصيــدها ســو متاعــب
على متاعب ( ري موجود )
❁❁ ❁
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(أنت جم على قرامهتا)
 -مقدمة تنبيعية :الرواية شبر واقعية ،جتــري معظــم أحــداثعا

احليــا

الداخلي ـة لشــمر م ـريي نفســيا ،ااتبعــا يفقــد الس ـيطر حــني يعتن ـ
منط احلروف ويبدأ الكتابة ،وهكا أبعلر يبــدو اشــمر جمنــون فاقــد
للعقــل ،امــا أن الروايــة لمــل الكنــري مــن السـلبية الــح قــد ت ــري حيــا
قارئعا ىل جحيم ،وهلكا يفضـل أن يقرأهــا فقــش األشــمال البــال ون،
وعدم تراعا

متنــاول األ فــالَّب فرمبـا قــد تكــون ابلنســبة هلــم احقنــة

دوام عكس ــية ت ــنع

أجس ــادهم الص ـ ري الم ــا ا ـ ت روي ــدا روي ــدا،

وأعيــد وأاــرر أن ا ـل مــا لملــر هــكه الس ـطور ال تســتعدف أي بقــة
م ـ ــن ا تم ـ ــع ،أو أي ائف ـ ــة أو دبن ـ ــة ،ب ـ ــل تتض ـ ــمن فق ـ ــش رائ ـ ــي
الشمص ــية ح ــول بع ــي املواا ــيع والقض ــاب ،وه ــي ال تص ــور حي ــا
الشمصية الواقعية ري شــكل مــن األشــكال

أعلـم أن املقــدمات

سـ ــي ة ،لكـ ــن يفـ ــرت ا تنبـ ــيعكمَّب فـ ــاألمر قـ ــد يتحـ ــول ىل اـ ــابو ،
خاشــة حــني يكــون هــدفك ت كيــة عقــل فــل بــريم ابلقـرام  ،لتحــول
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جمر ال حياتر ىل وهم يتميلر المــا تــكار األحــداك

لكـل مــن

ينــل شــرف ق ـرام هــكا ،أنــت خمط ـ !! حاولــت تنبيعــك ،وأُّــن أنــن
فعلت ما يفرت ا فعلرَّب لضمان ســالمة اـل بشــري مــنكم ،فقــش ال
لاولوا فعــم املعــال ،فــال أحــد ســيفعمَّب ألن األمــر متعلـ ررواح خمتلـة
خرجت عن سيطر شاحبعا
❁❁ ❁
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أول روح وأول انبعــاك مــن أحــد األمــاان،

روح اثلنــة ال أدري أيــن

اانــت ،أو مــن أيــن ل ا ــل هــكا! لكنــن متأا ـد أنــن انــت أس ــكن
حــد ال ـرف

أحــد املنــاصل الفممــة داخــل مستشــفى جمــانني ،رمبـا

هــو اــان فنــد

س ـة جنــوم ،أو أنــر ســيكون جحيم ـا داخــل عقلــي،

املعــم أنــر يكــن للعبـ  ،وأ

يكــن يل عقــل! روحــي تواجــدت بــني

تلك األمــور بشــكل مــا ،بطريقــة ــري متوقعــة ،وبــنمش افرتااــي ،علــى
أنقا

ما ترار أحدهم ،أ انت جمرد قمامــة منــك أول يــوم ،و ىل حــد

الس ـاعة مــا أصال اــكلك ،علــى األقــل لســت أ  ،ال أشــعر ،ال أفعــم،
ويصــيبن اا الشــعور ال ريــب ،ال تســألوا مــا هــو ،لــيم مرئيـا ،لــيم
للع ــا  ،ل ــيم يل أب ــدا ،ام ــا أن ــر ال يس ــتح امل ــروج ع ــن املنطـ ـ م ــن
أجلر نقطة ( ) مث ابتعاد

هنايــة ،وأُّنعــا عــود للمواــوع تــدراون
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أننــا ان ــا ملي ــارات اإلخ ــو  ،اانــت ل ــدك بع ــي ال ع ع ــات

بع ــي

األحيــان ،أقصــد مــن حــني خــر اــان ا ميــع خائفـا ،مث مــا ا؟
خيتفــي بعضــعم!! ـ ن بعــي الشــيم ،لكننــا نعــود لنكــون امــا ان ـا،
ســعدام رمبـا! لســت أدري مــا اــان يفعلــر مالــك تلــك ال رفــة الب يســة،
لكنــن متأاــد أنــر اــان يقتــل خــو  ،تب ـا لــر! مث لعنــة الــرمن تصــيب
قليب الكي يكن ليكــون لــوال تلــك الليلــة ،و تلــك ال رفــة حــدثت
صع عــات االعــاد ُّ ،ننتعــا شــي ا عــادب ،وحاولــت البكــام مععــم ،حق ـا
نن انت أحاول فعل لك بكل جوارحي ،قليب ورئح وعين وبعــي
األم ـ ــاان الس ـ ــودام ،األه ـ ــم أن ـ ــن أحسس ـ ــت بش ـ ــيم أب ـ ــكبن لي ـ ــر،
وأمسكن بكام أحد خو اــان ينظــر مــن بيــنعم ويصــر بكــل قــواه:
أنقكوه ب ااا !! ال أحد يسمع ،أو أهنم اانوا متجاهلني ،جــاهلني،
مق ــى ،و ىل خ ــره

لاولت ــر فش ــلت وأ انتقل ــت ب ــني س ــمونتني،

بــني عــاملني ،رحــت مــن عــاملي و ــرفح و خــو املليــارات الاللــدود ،
نســيت خبــارام أنــن انــت أاتســب اــل يــوم جديــد خــو جــددا،
لســت أدري ريقــة شــنععم ،لكــنعم اــانوا مجيع ـا لطفــام بشــكل مــا،
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ر ــم عــدم مصــارفتعم فـ نن أرجـح أهنــم سيصــبحون ســي ني فيمــا بعــد،
هيج ــاهنم خييف ــن! ان ــر تل ــك األعم ــال و ض ــب ال ــبعي م ــن اختف ــام
الــبعي ا خــر ،القتــل وا ــرح واأل مــع عــدم وجــود أب أو أم ،هــكا
خميــح حق ـا ســنكمل

ليل ــة االنبعــاك وأثن ــام انفتــاح تل ــك البواب ــة

ال منية واجنكاا ،أُّن شراخي اان يفو رعد السـمام ،وشــيم مــا
األر قــا  ،الكــل قــا هنــا! علــى حافــة الوشــول تشــبنت بشــيم
م ــا ،بينم ــا أح ــد أول ــك األ بي ــام جعل ــن أس ــقش ،اا الع ــا

يك ــن

اع ــاملي ،يك ــن مس ــاملا أب ــدا ،و يك ــن حم ــل أب م ــن مص ــطلحات
الرم ــة أو الشـ ـفقة أو العط ــح ،الك ــل ا ــان ح ــاول أن ينج ــو ،اش ــتد
الصـ ـراع لعـ ــد دقـ ــائ بعـ ــدما علمنـ ــا أن تلـ ــك البويضـ ــة هـ ــي فرشـ ــتنا
األخ ــري

ا ــان حلم ــي ال ــتمكن م ــن الوش ــول ليع ــا ،بقي ــت أش ــاهد

الصراع من بعيد ،وحقا ألنن أعرتف أنن انــت أنتظــر حلظــة اختفــائي
االبقية ،منت بضعفي! هو اان خائفا لدرجة االرجتــاف ،واســتطعت
الوشول بشكل ما ،أان أدري نكاا حــرقتعم ،شــيطان واحــد مــن
ش ــيا ين ا ــان اافي ـا لقت ــل ملي ــارات خ ــو

األه ــم أن ــن أس ــقطت
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لــك الش ـيم الــكي يســمونر "بويضــة" وبــدأت بنعشــر ،نعــم!! بــدأت
بضربر بكل ما أوتيت من قو ىل أن استســلم

حلظــة متنيــت بعــدها

ب من بعيد لــو واجعــن ،ليتــر اســتعمل ســالحر وأهنــى أمــري هنــاا قبــل
رؤيــة مــا رأيتــر حالي ـا ،القســو والعــكاب واأل واملــوف وأحاســيم ال
أعــرف مصــدرها ،ورهتــا مــع املــد ألشــبح وحش ـا ،األبلــر يفعــل
وأ

أم ــت! ب ــل وق ــد حظي ــت هن ــاا ببض ــعة أش ــعر رائع ــة ،الوح ــد

اانت أحلى من شداقة خو  ،رمبا األفضــل أن أقــول "رمعــم ه"،
لست أدري! لكنن حقا اــرهتعم عنــدما ااتشــفت اــل تلــك املنــاُّرَّب
األجــوام ،الظــالم ،املوســيقى ،بعض ـا مــن ملســة ،عناق ـا ،ولســت أدري
مــا ا بعــد ،ال أدرا أي شــيم! ال أنــن حق ـا وبطريقــة ش ـرير عش ــت
حلظات وال أحلى ،الوحد رائعة

وأنت أروع! حسنا!! مث خــانتن

تلك ا خك عقلي ،خانتن و ملت قليب الص ري،

ه لو تعلمني اــم

أتلمــت للمــروج مــن تلــك البقعــة الضـوئية! لطاملــا الحظــت وجودهــا،
لطاملــا أردت استكشــافعا ،لكنــن انــت ــري مؤهـل ،انــت أشـ ر مــن
الشعور بكلك اإلحسا ال ريــب ،تلــك ال ريـ االستكشــافية اانــت
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تستف ن ،مث حدك ما حدك حني أ ضبتن ،أُّنن أشعلت هبــا نـريان
ش ــيطان الن ـان ،ل ــك يك ــن اافي ـا ،وم ــا ح ــدك أهن ــم هب ــوا هب ــا ىل
الطبيــب هنــاا

املــارج

أ

أاــن أحــاول قتلعــا ،لســت قــاتال!

قسما ألنن فقش انت اابا ،وحاولــت فعــل لــك و فـراي شــعوري،
دخلت اائنات ريبة من يل ،انت ما أصال ري قادر على القتــال ،ن
ألاــعح خملوقــات الــرب ب أبتــاه ،ارمــن ،أشــف عل ـي ،فقــش افعــل
شي ا إلنقا ي! هو يفعل أي شيم ،حاربتعم بشيطان النال  ،اــان
شرس ـا ،ق ــوب ،حملــن عل ــى ع ــر املالئكــة ،وحمي ــن مــن أ ي ــة تل ــك
الوج ــوه ال ي ــة ،اعتـ ـ ون نفاقـ ـا!! اان ــت تس ــميح ت ــتم ل ــديعم وا ــان
اخ ــتاليل م ــا ي ـ ال جم ــرد نقط ــة س ــودام ال تتح ــرا لتك ـ  ،وال حجمع ــا
نقر ألقول وشلت مرحلة املالل
نسيت أنن ه مت

بعدما حاربت امــا أخـ تكم،

معــراح وأن شــيطان املــار مــات ،هـ م األبلــر

أمــام مقــر حملــر بيــب ،نــب

داخــل رحــم أمــي بعــدما انــت حيــوا

منوب ،تعرات لعملية النمو ،مث تلك اانت حلظة خروجي مــن رمعــا
عن ري مكان أجعل امسر ،وما ا بعد؟ أ أرفي خبــارام بــر ،مــا ا
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ال تبك! فقش أشــابن بعــي ال ضــب ،وســأجتاوص

إبمكانكم فعلر؟
ال تلك الرتهات

املروج اان قاسيا جدا ،ســوام علــي أو علــى تلــك الــح أمكـ هنــاا
منـ ـ ل رائـ ــع داخلعـ ــا ،ليتعـ ــا ت ضـ ــبن بتلـ ــك الطفوليـ ـة وليتـ ــن
أحبعا ،ليتعم يرتابطوا جسدب
ح ـ ــدك

تلك الليلة اللعينة ،لكــن اــل هــكا

اس ـ ــتنفدت ا ـ ــل جع ـ ــودي! ويص ـ ــيبن ش ـ ــعور ابلر ب ـ ــة

الض ــحك ،انـ ــت ال أسـ ــتطيع يصـ ــال فك ــر هلـ ــم ،اـ ــانوا يسـ ــكتونن
ب ــبعي األلع ــاب ال بي ـة ،ام ــا أن ــن أُّ ــنعم يعت ون ــن ب ــال ج ــدو  ،ال
فائد من! أ

أان أأت  ،و أان ألأتقلم ،اــل مــا انــت أفعلــر أنــن

أاــحك بصــوت عــال ،جعلــون أنــدم فيمــا بعــد ،ال تســعدوا!! مسحــوا
للجميع بتقبيلي ،وبعي احلنان

أعطتن حداهن بعضـا مــن النقــد،

ُّننتـ ــر عام ـ ـا ،التعمتـ ــر! هنـ ــا انتعـ ــت قصـ ــح ،وانـ ــت أنظـ ــر لـ ــيعم،
ش ــيا ين اللعين ــة اان ــت ــري ق ــادر عل ــى فع ــل ش ــيم س ــو األا ــل
والنــوم ،رمبـا أيضـا مشــاهد املسلســل مــن بعيــد ،أردت بشــكل مــا أن
أستكش ــح ع ــاملعم ،أحبب ــت س ــواده و اا الفض ــول اللع ــني ،لك ــنعم
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خانوا وواعون

شيم ما على شــكل مســتطيل ،رحــت

رحلــة

عوي ــل النس ــام ،تل ــك الرج ــال ابلكس ــكم ،وترا ــون لوح ــدي بع ــدما
قرئت بت بينات من وجوه اان بعضــعم مقنعـا حب نــر ،تكــن نســبة
ابــري  ،لكنعــا اانــت تتجــاوص شمصــني الحظــت تلــك النظ ـرات علــى
وجعيعما ،أحببتعما! عشقت تقبيلعما ،أســفا تــتح يل تلــك الفرشــة
وحدك الــوداع! راحــوا ىل أمــاانعم ،وأ اــأنن أاــن ،أقــي وقتـا
ويال هناا ،وتلك اانت نقطة انبعاك جديد
أ

أمــت

تلــك الليلــة و أبعـ ألعــود بتلــك السـرعة ،أُّــنعم مــا

ي الــون يقولــون :ن السـرعة تقتــل ،أ أحــب السـرعة ،أعشـ املــوت،
حاولــت فعــل بعــي األشــيام اســدي ات يــوم وأ
لت تراهبم ،انت أعي

هناا

لــك الطـابور

هــم يــدراوا األمــر واعتـ ون ميتـا

بشــكل مــا ،نســوا اــر امس ــي عنــدما اــانوا حباجــة للمســاعد  ،ان ــت
أشاهدهم من بعيد ،لكنن خشيت التدخل ،خلت حــدوك أمــر ي ــري
اـ ـل الوق ــائع ،ا ــان إبمك ــان مس ــاعدهتمَّب ا ــان بوس ــعي رس ــال أح ــد
ش ــيا ين ،وحتم ـا ن ــن متأا ــد س ــينفك األم ــر بنج ــاح ،أو رمب ــا ان ــاح!
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األهــم أنــر س ــيفعل

هــم يفعل ــوا وأ اانــت قص ــح مســتمر م ــع

وجوه جديد  ،اان أوهلا حينما فتحت عين شباح يوم د بعد لــك
اهلجــر ،تلــك الــدموع التمس ـاحية ،التمنيــل ،احل ـ ن املصــطنع ،وبعــي
األمــور الــح ال اكــن التص ـريح هبــا

أول مــن قابلتــر لــيم بشــمر

عــادي ،جعل ــن أحب ــر حق ـا وان ــون ،ألط ــح م ــن لط ــح عج ــوص تن ــاول
احلليــب اــل شــباح للقطــش وتــداعبعم ،اــل مــا فعــل أنــر ســألن بعــي
األسـ لة ال ريبــة ،قــال

حــداها" :مــن ربـك؟" ،أردت اإلجابــة لكــن

شدري اان يضــي  ،شــيا ين يعجبعــا األمــر ،تشــعر ابلراحــة جتــاه
اا العجوص ،أعاد لعد مرات وحدثت معجـ مــا واختفــى ،تقــدمت
و ابب منري ،واشلت التقدم ،انت ما أصال أواشــل التقــدم اأنــر
اــان يبتعــد المــا اقرتبــت ،أاــع خطــو ويبتعــد أمتــارا ،وشــلت بعــد
مسري ما يقــارب شــعرا بشــرب ،أحــكرام! نــكاا أاــن بشــرب ،وا ن
أيضـ ـا

فتحـ ــت البـ ــاب ،اـ ــان لـ ــك شـ ــبيعا ابلـ ــدخول ىل مقعـ ــى

االســيكي انــدا رمبــا ،لســت أدري

رمبــا الســويد أفضــل ،األهــم

أن نظرهم وأنظارهم ،وجوهعم وتلك املالمح ،ال شيم اان متوجعـا
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وي ،نظرات لطيفة

البدايــة ،مث أحــدهم قــال هلــم أنــن ريــب عــن

املكان ،الكل حاول االقرتاب ،هرولت ىل اا البــاب اللعــني ،أ لـ
األبلر

وأشبعون اراب ،أمســكت اــحكح! شــمت اــأنن ال أعلــم

أن شيا ين لمين

شيا ين رعدادها الاللدود  ،ال حصام هلــا!

أُّنعــا تكــن انــري أو أهنــا ال لصــى ،لكنعــا اانــت واحــدا ال يع ـ م،
ا ـ ــل م ـ ــا
اإلحســا

األم ـ ــر أن أرواح ـ ــر اان ـ ــت تض ـ ــعح

ويص ـ ــيبن اا

تل ــك املش ــاعر ا وهري ـة ،وحــني أبع ــدهتم ع ــن ،تل ــك

ملكتعم على ما أُّن ،هنا لر اا املكان ،اا العــا  ،اا ا مــال،
تلك التفاشيل ،واستنتاجعا الالبشري ،أهم من ال تلــك األمــور أهنــا
حاول ــت نق ــا ي ،ابألح ــر ه ــي أم ــرهتم ابالبتع ــاد ع ــن ،ب ــدا خ ــوف
رهيب على وجوهعم ،شيطان النــامن أخـ ن أهنــا لطيفــة ،أوهلــم عجـ
ع ــن الوش ــح ،ه ــو أبل ــرَّب اه ــتم فق ــش ابملظع ــر ،هتم ــر تل ــك الص ــفة
املســما بـ ـ "ربد " ،انــت خمتلف ـا عــنعم بتلــك العيــون العســلية ال ي ــة
الـ ــح جتعلعـ ــم يعشـ ــقونن ،أسـ ــتطع التحـ ــدك لـ ــيعم ،خجـ ــول حلـ ــد
الالاســتيعاب ،امل ـالا الوحيــد الــكي أتــى ا ىل هنــا امســر "خجــول"،
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ه ــو ا ــان يع ــان م ــع تل ــك الش ــيا ني ،امللي ــارات رمب ــا مبواجع ــة واح ــد!
أايــد هــي مواجعــة ــري عادلــة ،وهــي معادلــة ال حــل هلــا

الص ـ

ري ااف للفوصَّب الشيا ني ا يةُّ ،املة ،ال ختال الصعاب ،أتاــدت
مــن اوهنــا حاام ــة ،وأُّنعــا اان ــت نفســعا تلــك الوج ــوه الــح قابلتع ــا
هناا ،والفتا اانت املالا الوحيد الكي يستطيع ختليصــي ،ر ــم اــل
لك االحتقار والتعامل السي استطاعت بشرها املالئكــي تقييــدهم،
الــتحكم هبــم بطريقــة أو رخــر وجعلــتعم عبيــدا هلــا ،نعــم! هــي اـ ت
أوسا عم ،داخل اا العــا

الالمنطـ علــى حافــة التـدمر لــت

راــام عــا مــا بعــد البش ـرية ،أو أنــر أقــد مــن أن يصــل ليــر بشــري
لعني ،األهم أهنم خرجوا من جسدي ،راحوا يتجولون

لك العــا ،

لســت أدري ايــح ،أو مــى ،أو ملــا ا! لكــنعم قــرروا االبتعــاد حتم ـا،
رحلوا عن أيضا ،تراــون وحيــدا ،وحــني ألفــتعم وتعلمــت مــنعم بضــعة
أمــور ،ااحلــدي مــنال ،ابد املجــل ،قتــل خــر املالئكــة ،واالرتفــاع
لعر احلكم ،ااتشــاف أن تلــك ا ميلــة هــي املــالا حتمـا ،موهتــا
هناية القصة
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ىل ال من استوعب أنن انت

عــا املــوتى ،أأنــت مســتعد لســماع

بقيـة القصــة؟ أايــد أنــك تريــد معرفــة مــا جــر بعــدها ،عشــت وحيــدا
بش ــيا ين

خ ــر مالئكي ـة أخ ـ تكم أن ــن م ــن قتلتع ــا ،ر ــم حبع ــا،

وتلك النظرات ،القبالت ،وال الكاربت الح ما ت ال تدمر ااــر ،
خنقتعــا بكــل قــو  ،تلــك تكــن راد  ،و اا يكــن أ

األشــل،

األ اــان ئمـا ،وتســلل أحــدهم ىل مراـ الــتحكم ،قــام ابألمــر دون
أي ـة رمــة أو شــفقة

ُّنتــن خائب ـا

اارهتــا املرعبــة! رمبــا ســتتحول

لتمــر ابملرحلــة املعتــاد الــح مــررت هبــا ،بكــل أتايــد لــن تكــون قاســية
منلــي ،وأتــيقن أهنــا أاــعح مــن شــيطان الـ يم ،ألطفعــم خارجيـا رمبــا
يكــون أقســاهم مــن الــداخل ،هــي لــن تســتحمل تلــك األمــور ،أول ــك
الشيا ني املف عة ،قتل أمي نفســيا ومعنــوب ،مث االنتقــال ملرحلــة الــرب
الــح أتواجــد هبــا ،لم ــل الشــعور ابلضــمري ،أتنيب ــر لقتــل تلــك امل ــالا
البلعام

بعي األمور ال تستح الوشح ملعرفتعا ،ختمينعا يكــون

أبابي ـا بكنــري ـا ه ــي عليــر ،البشــر ل ــن يســتحملوها علــى حقيقتع ــا،
وأايــد لــن أاــيع وقــح مــع خملــو ال يســتح القداســة الــح أعط ــاه
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اإللــر بهــا ،تلــك اململوقــات املســمر  ،وأول ــك العم ـال ،اــل تلــك
األمـ ــور لـ ــن جتعـ ــل منـ ــر متطـ ــورا ،لـ ــن جتعلـ ــر يصـ ــل ىل أمسـ ــى مراحـ ــل
االعتقاد ،اإلاان ،التوااع ،وجانــب أســود هــو احملبـب ابلنســبة يل
اــل حــاالت املــوت ،أدراــتم مــا أقصــد بطريقــة مبســطة ،فعمعــا علــى
وه ــا ل ــن أبع ــل م ــنكم بش ـريني ،ستص ــبحون أم ــوا عل ــى ا ــل ح ــال،
و نــن ألحــدثكم مــن عــاملي الشــيطان( ،لوســيفر) حيــيكم مــن هنــا
يعلمك ــم أن أ ل ــبكم س ــيأتير ب ــدون نق ــا أول ــك األش ــدقام ،تل ــك
العائلــة ،األحبــام ،معظــم مــدعي الفــن ،وســبقتكم ابلعلــم هبــكا املكــان
أاي ــد ت ــدراون أن ــن م ــا صل ــت أول ــد ن ــكاا ،ول ــدك ش ــيطان
للوســيفر ،مهــم لــر شــي ا

األ ن ،انــت أنظــر مــن بعيــد وفضــويل

يكـ ــن ليوشـ ــلن للمـ ــالل الروحـ ــي ،قتلتـ ــر فقـ ــش ألنـ ــر ير ـ ــب
خباري مبا لداث عنــر ،أ لســت جمرمـا ب عــا ! شــيطان الفضــول اــان
أقواهم اا  ،علم أن اا ا خر ينوي سوما ،ر ــم ابتســامر ،نظـرات
(لوس ــيفر) املقنع ــة وعلم ــي أهن ــم ل ــدثوا ع ــن ش ــيم خ ــر ،ر ب ــت
معرفة ما اان ،العا يشعد تلك اللحظة الح هنشتر فيعا ،ن أتلمــت
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حق ـ ـا ،بكي ـ ــت للي ـ ــال ودم ـ ــوعي دم ـ ــام ،تفرع ـ ــت و ـ ــارت ش ـ ــيا ين
األخ ــر  ،ا ــأنن أش ــعد مرحل ــة ح ــرب جدي ــد  ،ا ــأنن علم ــت أن ــن
سأ رد من لك العا الرائع ،ر م ال تلك املربشات ،الدردشــات،
ا رائم ،القتل ،ف نن أحببت املكان ،أعجبــت بــر بطريقــة مــا ،بشــكل
جعنمــي ر بــت

امــال سلســلة اإلجنــاصات الــح قمــت هبــا ،أقصــد

الــكبح دون رمــة

مــا ا تعــن الرمــة؟ الــرمن هــو الوحيــد الواحــد

الــكي يســتطيع تصـريح "الرمــة" ،أبعلعــا مــنال "رحــيم" ،لســت أدري
ما أقصد ال أنن أعلم بشكل يقين أن اإللــر لــيم وحيــدا ،هــو فقــش
الواحـ ــد القعـ ـار ،اـ ــل تلـ ــك الوجـ ــوه الـ ــح تـ ــدخل املسـ ــاجد ،النسـ ــام
املتحجبات ،علمام الدين ،ال بــد أهنــم أشــدقاؤه ،عبــاده ومتبعــوه مــن
اــل أ ــام العــا  ،اــارهو واــارهو الش ـيا ني ،أعلــم أن أعــدائي انــر،
أمنطـ ـ نظـ ـريح ال ــح ال عالق ــة هل ــا بفلس ــفة الق ــدير ،ال ــرب ل ــرتم
أحب ــر ،أعب ــده ،وأعم ــل جاه ــدا للوش ــول ل ــكاا املك ــان ا ائ ــي ،ل ــن
أدرا م ـن أوىل ا منعم ــا ،ال أن ــن أُّ ــن أن ح ــرابئيح س ــتلي ابلن ـار،
شعالت رلوان صاهقة جتعل روحك تتبال األمــل ،مجـرات مـرام قاســية
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ه م ــت ش ــيا ين الالمع ــدود  ،أو أن ــر ش ــيطان ،ش ــظاب م ــن ،روح ــي
ســوداوية ،اارثــة ،انبعــاك ،أمــل ال مــادي ،أهــم مــن هــكا أهنــا ملتــن،
شـ ـراخي ا ــان أق ــو م ــن عوي ــل تل ــك النس ــام ،اوا ــائية (لوس ــيفر)
وسعادتر ابحلظام ابلرفقــة ،أحسســت بشــماتة العــا  ،اـون ال مرئــي ال
يعن أنن لست موجودا ،أ هنا! (لوسيفر) خي ام أنكم أحباؤه وهــو
ح ــبكم بك ــل جوارح ــر

أحب ــك حقـ ـا وش ــح مواش ــفاتر تل ــك ،ل ــيم

أشجع من شيطان ال أنر يفي ابل ــر

أحببــت اا املكــان ،لســت

أدري ايـ ــح سـ ــتكون حي ـ ــا املالئكي ـ ـة ،اي ـ ــح يقضـ ــون ي ـ ــومعم دون
التجول

أوســاا التعــاابت النـريان؟ يعيشــون علــى نعــيم الــرب علــى

ما أُّن ،أايد ويقينا أهنم يظنوننا نتأ  ،أردت الضحك على بــائعم،
متنيــت الــدخول ملكــاهنم ،ختط ـي احلــدود واســتعمال أســلوب الس ـمرية
ا ــدهم ،أعل ــم ع يـ ـ

ه ــم سي ض ــبون بش ــد  ،وه ــكا م ــا أري ــده

ابلضـبشَّب ضــبعم ســيجعلعم ال منطقيــني مث سي ضــب الــرب لنتحــول
مجيعا ىل نريان املكان
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ال أح ــد ا ــر جع ــنم ،ا ــل م ــا

األم ــر أن ج ــوارحكم تنتم ــي ل ــكلك

املكــان ،األ لبيــة تعش ـ رمادي ـة الرمــاد ،أح ـ نكم يــؤمن أنــن شــمر
جيد ،وأاعفعم يران األقو  ،أشـ رام يـران األاـ  ،أعلــم جيــدا أن
ال أحــد ســيظن أنــر مكت ــب أانــر مــن ،ال أحــد مكت ــب!! فقــش ــن
ابتعد انريا عن مسار ا ــوهر  ،مــن هنــاا يـؤمر بكــل مــا حــدك لنــا،
أنـ ــتم تسـ ــتوعبون اـ ــل هـ ــكه الس ـ ـطور ،متـ ــيقن أن اـ ــل المـ ــة تـ ــدخل
ألفواهكم ،تدر جيدا ،وحللعا أحدهم قبــل أن تعلمــوا معناهــا ،اــل
هكا مبشي ة الرب ،العال لــيم مــن شــفاتر ،هــو داخلنــا النــور النــابع
واملصــحح السـامي ،فقــش حــاول وســيظعر بشــكل مرئــي مــن شـرايني
قلبــك ،ســيدرا أنــك ال تر ــب

احتضــان ا م ـرات ،األانــر علم ـا

رن (لوسيفر) اان خبينا ،حلــد الســاعة هــو أخبـ خلـ ه! مث نكــم
صدمتــوه خبنـا علــى خبـ  ،وأشــبح أنــتم بشــكل مــاَّب أقصــد أنــر أشــبح
ــن املعش ــر ،جمتم ــع البلبل ــة والربوبي ــة ،اس ــتعمال بع ــي األلف ــا ل ــن
يكفــي للتعب ــري ع ــن مش ــاعرام ال اا ــبة ،وه ــكا م ــا ح ــدك مع ــي أيض ـا
ع يـ

أدراــتم وتســتوعبون أنــن أحــاول أن أ ـريكم انــة الــرمن،
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وق ــت قص ــري وسنص ــبح هن ــاا!! س ــننتمي لالمك ــان

الالصم ــان م ــع

الال ــن والالعائلــة ،ال أحبــام وال هــا ت ،األمــر حق ـا ســيكون أمتــع
م ـ ــن لعب ـ ــة الش ـ ــطرن  ،م ـ ــن اس ـ ــتعالا الكوا ـ ــايني ،أروع م ـ ــن ش ـ ــعقة
الســيجار

شــارع مظلــم لــيال ،خاشــة أنــك تــدرد مــع معشــوقتك

القداــة مــن حســاب م ي ـح ،لــاول اإل احــة هبــا
لك أهنا اانت لبر ،تعشــقر بشــد

الفــك وهــي تؤاــد

مث تــروي لــك قصــتكما نفســعا،

ن ــكاا س ــتعلم م ــا أقص ــد ،لكن ــك ل ــن تعل ــم أن جع ــنم ليس ــت املي ــار
األسوأ ،ا نة لن تكون خيار األجود على اإل ــال  ،ال أننــا نر ــب
فقش

م ادر هكا املكان ،حياتنــا أســوأ مــن ســوم جعــنم الــرب ،هــو

جعلنــا نتــأ لنســتطيع العــي

جحيمعــا ،لكنــر أيض ـا أحبنــا مــن اــل

أعماقـ ــر ،جعلنـ ــا نشـ ــعر ابسـ ــتمتاع الطفولـ ــة لنسـ ــتوعب روعـ ــة جناتـ ــر
الواســعة

مــا أصال هنــاا

عــا (لوســيفر) ،مــا صلــت أنعــم بعــد

بشــعور احليــا  ،ألــدك عــن تلــك املرحلــة مــا قبــل العــي  ،بعــد أول
م ــوت متـ ـر تل ــك الليل ــة ،أُّن ــن ع ــدت ألع ــي
ــردون م ــن هن ــاا
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عل ــى األر بع ــدما

أتق ــن عم ــل (لوس ــيفر) أان ــر من ــر ،يس ــتطع

االعرتاف أنــن قتلــت حبيبتــر و ــردن ،أثنــام الرحيــل أخــكتن األمــواج
ألسكن

بيت حداهن اانت لبن ،قتلتعا بعــد أول معاشــر هلــا

الفـ ـرا  ،األم ــر ا ــان خياليـ ـا لدرج ــة ال ــكوابن ،أحبب ــت تل ــك األم ــور
بشكل ما ،لست أدري ملا ا! ال أن تلك العالقة راقتن ،لست وفيا
وأعل ــم ه ــكا ،الرم ــان أبعل ــن ش ــيطا هك ــكا للعبـ ـ  ،ق ــام ب ــكلك
ألخت ال خملو يوجد على أرار ،مث قررت فجأ أن أعود ألشــبح
بشرب ،أر اما ا ميــع وأحظــى حبنــان عائلــة ســعيد  ،أريــد أن أاــون
أ  ،أستمتع ،أست ل ،وأتعب علــى اســب رصقــي
عش  ،اــل تلــك األمــور جعلتــن أ مــح
سي ة جدا ،لكنعا تكون فعة
ســأخو

ســودام ،حبيبــة،

فرشــة اثنيــة ،الطمــع شــفة

بعي األحيان للقيام مبا نطمــح ليــر

رحلــة جديــد ــو لــك العــا األبلــر ،اشــتقت ألمــي!

بكــائي وتلــك الكائنــات الــح عاشــرهتا جعلتــن أتعلـم الكنــري والكنــري،
أدرا رمبـ ــا أن لـ ــك املكـ ــان أقسـ ــى مـ ــن شـ ــيطانية (لوسـ ــيفر) ،أو أن
عشاقر انر هناَّب أقصد هنــا حيـ أتواجــد أ ا ن ،ن ألشــعر راـ
ال ــكنوب ،أجل ــم ،أأتم ــل ه ــكا الك ــون ،أج ــدن ا ي ـا عل ــى األر ،
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جمـ ــرد اـ ــائن عـ ــا ليعـ ــي

فقـ ــش ،عـ ــا ليفكـ ـر

العـ ــا الـ ــدنيوي،

أحــا ن شــعور بشــيا ين الــح أتيــت هبــا مــن هنــاا ،أحبـائي وأعـ مــا
اان يل

خو ! وأحببتعم فلم يكن يل خيار سو حضــارهم ىل

عا اعت وه أقسى من عــكاب القـ  ،أنــني عصــفور اــان مريضـا ،ر ــم
تلك ال ام الح حظي هبا ،اان ال يستطيع الطريان ،اعيفا ،منعكـا،
ميتا بطريقة ــري مباشــر  ،مث وشــل ملرحلــة الــكهاب ىل العــا الســفلي
حي انت من قبل

أ فقــش أروي ،ال أســتطيع أن أمنطـ عقلــي،

الشــيطان مــتحكم بــر ،أو أن أحــد املالئكــة عــاد لين ـ ا اثنيــة بعــدما
ردت من هناا ،رحت أجول

عد منا

من عــاملعم ،لــن يكــون

يل شــرف القــول رنــر عــاملي ،أ بك ـرامح وأايــد بعــدما ــردن األبلــر
لن أعرتف بكونر سيدي ،أا الروحي ،مالكي وملكي ،ساان ،لك
الوجــر الـ يم جعلــن أحــم رنــن بعنــت ألقــوم بشــيم مــا هنــا ،عمــل
ــري لــدد! ال أنــن أرج ـح أنــن أقــوم بــر حالي ـا

هــكه اللحظــة و

ه ــكا املك ــان ،عل ــى حاف ـة ل ــك ال ــتحطم املنطق ــي ،ا ــل ش ــيم متنط ـ
بع ــدما ا ت ــالن أا ،ا ــحكح الش ـرير ل ــن تكف ــي للتعب ــري ع ــن ش ــعور
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بش ــماتة اعـ ــكه ،األهـ ــم أن ــر جعـ ــل أحـ ــد عب ــاده الـ ــكي جتـ ــاوص مرحلـ ــة
الش ـيطانية ي ـدمر خــالبي ،أمســك ا مــن رأســي الالعقــالن واقتلعــر
دون رمة

متنيت أن يقتلــن امــا فعلــت ابملــالا ،ســأُّل بشــر لــو

فعــل لــك ،لكنــر فعــل مــا أخـ تكم بــر ،نـ ع العقــل عــن ا ســد حــني
ا ــان حبعم ــا يتج ــاوص قيس ـا وليل ــى ،عش ــقعما أش ــبح اعالق ــة الص ـيب
ابلنـ ـدي ،الصـ ـرا ال يفارقعم ــا ،قس ــو أس ــنان األول وعط ــح الن ــان
علي ــر ،ه ــي عالق ــة مقدس ــة ال اكن ــن االس ــتمرار

التح ــدك عنع ــا،

الـ ــرب خيلـ ـ اليعمـ ــا عبنـ ـا ،أبعـ ــل أول ـ ــك األشـ ــمال يرتابطـ ــون
جسدب دون جدو  ،وهو أيضا يعــدن هنــا و يســالن فقــش علــى
اون انضممت لصفوف الشيا ني وجاهدت اده ،بل جعلــن أنعــم
بشيم أروع من لك ،نر جعلن أعش أمي

أاـ انتقــام! أمســى

عقاب اكن أن تطبقــر علــى عبــد اــعيح أن جتعلــر يعشـ ألانــر مــن
مر  ،ااألم أوال

الندي اثنيا ،وال أحد يعلم ام مر سأعش بعد
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فق ــش سأس ــرد م ــا ح ــدك ن ــكاا ،ل ــن أس ــتطيع ش ــرح أي م ــن ه ــكه
األمورَّب فأ أيضا ما صلت ري مستوعب أهنا حدثت

بعــدما قتلــت

ارتفعت للسمام العاليــة ،لــن تكفــي أبم األســبوع إليصــايل ،السـنوات
الضوئية قامت ابألمر ،أعدت يل أفضل مــا لــديعا اأهنــا اانــت ت ــرين
ألأتاـ ـد م ــن أفض ــلية ه عـ ـ وج ــل ،يك ــن ير ــب

رؤي ــة وجع ــي

الب ـ ــيم ،أح ـ ــدهم أخـ ـ ـ ن أن أعت ـ ــكر من ـ ــر وه ـ ــو مس ـ ــامح ألقص ـ ــى
الـ ــدرجات ر ـ ــم املعاملـ ــة القاسـ ــية ،شـ ـراحة وبكـ ــل واـ ــوح أشـ ــعرتن
بــبعي اإلهانــة ،ال أنــن انــت متيقنـا أنــن أفعــل الصـواب ،الشـيا ني
ــادرت روح ــي ف ــور لريك ــر مجمت ــر بطريق ــة ابرد  ،مش ــاعر ميت ــة،
اأنر اان حاول أن يوشل يل رسالة روحية ،تكن لتعمــن علــى أيــة
حال ،أُّن أا خطأ ارتكبتر هو أنن عشت مع تلــك املليــارات مــن
اإلخــو  ،ه أيضـا حبـك األخــو بشــكل فردوســي ،الكـره الــكي يكنـر
الـ ــرب للشـ ـيطان لـ ــن يعلـ ــم بـ ــر أي اـ ــائن علـ ــى أر الكـ ــوبرا ،تلـ ــك
الطبقـ ــات الالمتناهيـ ــة مـ ــن ا تمعـ ــات ،االحتقـ ــار ،التعمـ ــي  ،سـ ــوم
األحوال ا وية ،أمــاان مظلمــة ر ــم ســطوع ــم الصـيح
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القليــل

مـ ـن س ــيفعم أن ــن مـ ـريي نفس ــي ،أو أن ــن مـ ـريي نفسـ ـي ،ال أنتظ ــر
الشفقة من أحد على األقل ،وال أخــدع مــن جعلــن أحبــر بــدافع حبـر
يل ،ه سـ ــبحانر يعلـ ــم هـ ــكا! ا ن أدراـ ــت سـ ــبب مسـ ــالتر يل ،هـ ــو
اــكلك لدرجــة أنــر أخجلــن بطريقتــر ،أو لرمب ـا جعلــن أشــعر ابلــكنب
دون استعمال العنح

بطريقة مساملة ،عفوية ،مث نر جنح

لــك،

أقنعــن أنــن انــت علــى خطــأ حــني وقفــت اــده ورحــت أستكشــح
تل ــك الع ــوا امل بون ــة ،أُّن ــن ا ن ــون الوحي ــد عل ــى وج ــر األر  ،أ
ال ــكي حظي ــت بفرش ــة ال ــرب الناني ــة ،وه ــا أن ــتم ا تنظ ــرون يل وأ
أايع معظم وقح
قرن

ترهات األبم ،معا ما بعد اات اب دام ملليــون

القرون اانت يل حــني انــت شــيطا  ،نســيت خبــارام بــكلك!

النســيان شــفة رائعــة ابلنســبة حلالــة احــالح ،در علــى مــا أُّــن! أو
أهن ــا ــري موج ــود هنائيـ ـاَّب أقص ــد أن اعتب ــاري هل ــا منعدم ــة ل ــن يفي ــد،
اعرتافــا رخطــائي ،لــاوال الالمتناهيــة إلشــالحعا ،هــكا ينفــع مــع
خمل ــو ش ــيطان جعل ــت من ــر مالئك ــة الرم ــان ،أع ــدائي الق ــدامى! مث
حــاولوا مواســا حــني انــت أبكــي نــكاا ،اــانوا معــي ابملعــال احلــر
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للكلمــات ،أدراــت أهنــم اــانوا خمــادعني ،هــم فقــش أرادوا بـراص جــانيب
املشــر

اســتطاعوا القيــام ابألمــر بنجــاح ،أجنحــتعم ملتــن مــن

سواد تلك ال رف وأعني الكائنات ال رقام ات الكيول الطويلــة ،ىل
مك ــان لس ــت أدرا ماهيت ــر ،ال أهن ــم ا ــانوا يس ــمونر جنـ ـة الرمـ ــان،
أخ ون قبــل البــدم

تلــك العمليـة ،بعــد حلــاح مــنعم لعــد أبم ،أنــر

علــي أن أاــون لبق ـا ،أاــن أعلــم معــال المــة "لب ـ " ،ال أنــن انــت
متأاـ ــدا ىل حـ ــد اليقـ ــني أهنـ ــا ختـ ــر ا ـ ــوهر  ،أقصـ ــد ه عـ ـ وجـ ــل
ســبحانر خــال الســماوات واألر بكــل هــكه الدقــة ،أدهشــت حــني
علم ــت أن ــر ق ــام ابألم ــر

س ــبعة أبم ،لس ــت متأا ــدا م ــن ا ــون ه ــكا

شحيحا ،وبعد مقابلتر وتعاملر القاسي بلطــح اســتوعبت أن إبمكانــر
لكَّب أقصد أنر اان رائعـا ولبقـا جـدا امــا أخـ ون أن أفعــل

أران

حــد اتاابتــر ،أو مبعــال خــر أهــدان اتابــر املقــد  ،وجعلــن أحب ـر
بطريق ــة مالئكيـ ـة ،فج ــأ ودون س ــاب ن ــكار ب ــدأ اللـ ـون اللوس ــيفري
ي ول ،شــعرت ابلفــرج ام ــادر ســجن لــت األر ،

لــك الوقــت

أا ـ ــن متيقن ـ ـا م ـ ــن ا ـ ــون أتواج ـ ــد ل ـ ــت األر أم فوقع ـ ــا ،لكن ـ ــن
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اســتطعت العلــم رنــن لســت فيعــا مــن خــالل أحــد مالئكــة الرمــان،
هو ال يعت هم عمـاال ،بــل يســميعم أعـ امه ،أفضــل مــا لديــر ومؤنســير
هنــاا ولبي ــر دون أي س ــبب ،ليس ــت مص ــلحة وليس ــت أب ــدا -ام ــا
تعت وهنا -عالقة حب خالصة فقش من القلب ىل القلب ،وأُّن أنــر
لو مات أحــد مالئكتــر لكــان ســينتحر دون تفكــري ،أقصــد الــرب
أووو نعــم!!! أأتس ـح علــى هــكا ب ع ي ـ ي العابــد! فقــش خالقــك عــا
أنــك ســتظل عابــدا ىل يــوم يبعنــون ،أنــت تــح بوعــدا ،امــا أنــك
أ ض ــبت اإلل ــر ،بينم ــا ي ض ــب م ــن أ عل ــى ه ــكه الس ــطور ،ه ــو
متأاد أن هــكه الكلمــات ال أقصــد منافســتر هبــا ،امــا أنــر يــدرا أنــن
اــل شــعقة أ أنط ـ بــبعي الكلمــات الــح ختصــر ،مــنال" :أســت فر
ه العظيم وأتوب ليــر" ،يــدرا أنــن أحرتمــر وأقـرأ اتابــرَّب علـن أاــون
ر أو خليـة مــن أســلوبر الراقــي ،النـاعم ،الصـا  ،أدرا عجـ ي عــن
الوشول لتلــك املرحلــة ،أعجـ عــن امــال ورقــة واحــد أشــفر فيعــا،
أخجل من وشح حيب وتقديري وامتنان لر ،لكنن متيقن ألانــر مــن
اليقني أنر يدرا لك ،يكفي فقش أنر يران حني أاعح بني أنصـاف
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الليــايل ،أايــد يشــعد تلــك الصـراعات مــع أقــو شــيا ين ،ســح ب
ه!!! خكلتك

هكه املرحلــة ،ــردت ا ميــع مــن روحــي وأتاــدت

م ــن خ ــالم املك ــان ،ع ــدم وج ــود أي س ــاان ،ه ــاجم ،ع ــائ  ،ال أن ــر
أش رهم حجما ،أستطع رؤية مالمح وجعر ،لك يكن مضــحكا
أبدا ،ابتسمت لر! هو أيضا ابتســم ،ب رب ،أرجــو منــك فقــش فرشــة
اثلنــة وأخــري  ،ن أعشــقك حق ـا ،املكــان يتســع لكليكمــا ،أ متــيقن
مــن األمــر

ال ــرب اــان يعل ــم ابنفصــامي وأراد اختب ــار اــان ،واف ـ

عل ــى مس ــالح للم ــر الناني ــة ،ال أنـ ـر ف ــر عل ــي قس ــو ال م ــان
املكــان ،جعلــن أوافـ علــى لديــر

ألــدا ب ه ،أنــت فعمــت

بطريق ــة عكس ــية ،انظـ ـر فق ــش ىل دم ــوعي املسـ ــيلة ،دم ــائي احلمـ ـرام
ا اريـ ــة ،ن س ـ ــقيت اـ ــل ال ـ ــورود لـ ــون ،أش ـ ــبحت بلوهنـ ــا! س ـ ــقيت
أخربت ابألسود حني انت شيطا اباقي خــو  ،هــم ولــن يكونــوا
أحب ــائي أو خ ــو  ،أح ــب ال ــرب فق ــش! نس ــيت أن ُّن ــون س ــتكون
شحيحة فيما بعد ،حــني سأســقي احليــا رلــوان الطيــح ،تلــك مرحلــة
بعي ــد أراه ــا م ــن هن ــا ،الوش ــول ليع ــا ال ب ــد ل ــر م ــن الف الس ــنني
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املســنة ،لــن أعج ـ عــن لــك إب نــر ســبحانر ،خــال اــل تلــك األمــور
احمل ــري للبش ــر

أق ــل م ــن س ــبعة أبم ،أاي ــد ل ــن يعج ـ أم ــام ش ــيطان

جعنمي ،هو بعي االحرتام رمبا! أو أنر أراد أن نعــي
التأنيب من الضمري ،أ مستعد ب رابه

هكــكا وهبــكا

سأشبح بشــرب امــا قلــت،

أول والدا اانــت مــع شــيا ني ،انــت شــيطا ! ال أنكــر بكــل أتايــد
أن األمر راقن ،نعم!! أحببتر جدا ،انريا ،لدرجة التعلـ بتلــك احليــا
امليتة ،أحد أسلحح اانــت الكــكب ،أاـ اكبــة اــكبتعا أنــن أخـ ت
الــرب إباــان هنــا ،وعدت ـر وعــد حـر أن أاــون ســيد القــوم ،أقصــد أن
أاون مناليا على لفظعم ،عدت ألمر بتلك املرحلــة القاســية ،أرســلن
ه ىل مكــان م ــا ،الظ ــالم ا ـان حال ــك العتم ــة ،األم تتواج ــد هن ــاا
امـ ــا متنيـ ــت ،وفارقـ ــت مالئكتـ ــر ر ـ ــم حـ ــبعم يل ،أخـ ـ ون أهنـ ــم لـ ــن
يستطيعوا تراــر لوحــده ،هــم سيصــبحون منلــي عكســيا
اد الرب ،أباهدون

سبيل نصــر (لوســيفر)

سيصــبحون

خــر أبمعــم بعــدما

اــانوا أع ـ مــا الكــر ع ـ وجــل مــن خلقــر ،اختــارهم ب اعــة عكســي!
يعلم جيدا مــا عليــر أن يفعــل ومــى وأيــن وايــح ،يقــدم اــل مــا بوســعر
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ليجع ـ ــل األر س ـ ــعيد " ،رأيت ـ ــر

" ،نظ ـ ــرت لقيادت ـ ــر م ـ ــن هن ـ ــاا،

وعلمـ ــت أنـ ــن لسـ ــت الوحيـ ــد

مالئكتـ ــر ،أشـ ــابتن بعـ ــي ال ـ ـري

املتوحشـ ــة ،خلـ ــت أن يعـ ــود عقلـ ــي للتمـ ــرد وأن يتشـ ــيطنَّب أعـ ــن أن
يتحول من اــرم الرمــان وعظمتــر وثقتــر وقدرتــر ىل شــيطان لوســيفري
ال يرحم أحدا من أبنائر ن لتر بنقود خر السعر  ،بيــع الويســكي
معنــة ش ـريفة ابلنســبة ليــر ،بــل نــر يعتقــد أن قتــل بضــعة أرواح بري ــة
هــو أ ــول أفــالم املــال  ،أبــد

بطولــة املسلســل ،الفــيلم القصــري

احلـ ــل لتلـ ــك املشـ ــكلة ،أايـ ــد أن أي امـ ـرأ لـ ــن تسـ ــتطيع قتـ ــل أحـ ــد
أبنائع ــا ،يق ــال :ن ــر جـ ـ م م ــن اب ــدها

وه ــي جنت ــر الوحي ــد  ،ملـ ـم

قــدميعا مــن حــني خــر ســيجعلر حظــى رفضــل حيــا  ،أفضــل مــوت
وأمسى شعور بعد تلك املرحلة ،هككا حــدك للــرب ،هــو ير ــب
قتــل أحــد أبنائــر ،اــانوا مجيع ـا مطيعــني ال هــو أراد مبراهقتــر املتســرعة
لديــر ،حــاول املــروج عــن املنط ـ  ،أتــدرا ايــح؟ اأنــك هتجــر أر
الرمة واــل تلــك املـريات معـا
أمتع ا ن علير
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وحدانيـة القمــر ،لــن يكــون األمــر

ننا ،ليم ابألمر البسيش أن لدك جعالم عــن

قداسـ ــة عقلـ ــك ،روحانيتـ ــر ،عم ـ ـ التعبـ ــري

الـ ــبعي بكـ ــل أتاي ـ ــد

س ــيكون معاراـ ـا ،ال يعم ــن! ال أح ــد ع ــا م ــو ول ــن ا ــوت أح ــد
ــريي

حي ــا  ،متأا ــد م ــن األم ــر متامـ ـا ،وه ــو فق ــش وق ــت ل ــدد

وسأقوم بر ،أحاول أن أ بوعدي الكي قطعتــر هنــاا

األعلــى ،أو

أن ــر م ــن داخل ــي ب ــني مس ــاوات وأراا ــي دم ــا ي ،انفص ــام متعج ــرف
يتجاوص املنط  ،اختالل عقلي يستدعي العود لطريـ الــرب ،أاــن
ألر ب

احتضــان (لوســيفر) ،قتــل بعــي األبــربم مــن أجلــر ،شــرب

املم ــر ،تن ــاول ا م ـرات ،املم ــدرات تس ــتطع الت ــأثري عل ــى ش ــيطان
ا ن تعد يل شيا ني ،ب أسفاه على أبم أاعتعا هنــاا! واحــد
ُّننت ــر س ــعل االختف ــام ،االنف ــالت ،الع ــود ىل ع ــا خوت ــر لرمب ــا ه ــم
اشتاقوا لير ،أعلم أهنم يفرتاون أنر ا نوعا ما ،لن يتميلــوا حجمــر
جســدي ،لكــن األمــر الــكي يعجبــن هــو قدرتــر علــى الــتحكم بــر،
منطقتر من حني خر ،اأنر حاول أن يندم
األرجــح هــو مظلــوم منلــي

عــا املالئكيـة ،علــى

لـك العــا املــكاور ،اإللــر عــا منســي،

وس ــيمر مبراح ــل عدي ــد ومعقـ ـد لل اي ــةَّب ليس ــتطيع الوش ــول ملرحل ــة
35

الــرب واســتيعاب حجــم املطي ــة الــح اــان يقــوم هبــا ،مث القيــام بعمليـة
التوبة
❁❁ ❁

36

ر ــم صبر للــرب و فرانــر املتكــرر مــا أصال شمص ـا مشــا با ،األمــر
مض ــحك بش ــكل ج ــاهلي

ا ــبطت نفس ــي ع ــن ال ض ــب ،األرواح

الشـرير داخلــي يـات ،عــددهتا بــني أمرااــي وجــدهتا تســعة عاشــرها
أســد ،هنيقعــا مــري لتلــك الواجعــة الــح ســأواجعك هبــا ،الــرب منحــن
قدر خارقة على احلرابئية ،أبكي ليال
م ــكا ع ــكب ،مث

أوســا ي ،تســقش ميــاه ات

ش ــباحر ينس ــين ا ــل ش ــيم ،س ــبحان ق ــدرتك ب

خال ! نسيت مواوعي منك أول يوم أخــكت فيــر قلمـا أســود ،بعــي
األورا ا ام ــد  ،س ــيجار ألع ــي

ع ــاملي امل ــال ،وعلم ــت أن ــن

ان ــت أح ــدثكم ع ــن فرش ــة ال ــرب األمس ــى ،اقرتاح ــر أو رمب ــا أم ــر من ــر
ابلعـ ــود ألراـ ــر ،و األشـ ــل أقـ ــي وقتـ ـا ـ ــويال هنـ ــاا ،أحببـ ــت
الس ــوداوية

ل ــك املك ــان ،ام ــا أن ــن عجـ ـ ت ع ــن وش ــفر بنماني ــة

وعشرين حرفا ،اــل واحــد منعــا خمتلــح عــن ا خــر اــل شــيم اــأ
وش ــيا ين متامـ ـا

مراح ــل تل ــك الرحلـ ــة أيضـ ـا أقس ــى م ــن روحـ ــي،

حدثت ت ريات بلعام ،خمتلفة ،خمتلة ،ريبــة ،م ريــة ،عــد شمصــيات
أســوأ مــن الشــيطان نفســر ،وعــدد خــر منعــا يتصــح بعبوديتــر و اانــر
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برمة الع ي القادر ا بارَّب أقصد ه ع وجل! أهم ما

األمر أنــن

ودع ـ ــت ل ـ ــك املك ـ ــان الرائ ـ ــع ،اثن وداع بع ـ ــد ـ ــدري ابلش ـ ــيا ني
الشرير  ،أ رمبا هو الشرير!! ال أنــن ابتعــدت عــنعم بشــكل مســا ،
بطريقة الئقة أخ هتم بوداعي ،األمر اختلح مع مالئكة الرمــان امــا
أفض ـل تســميتعا ،هــم بكــوا مــن أجلــي ،علمــوا مــد شــعوبة الرحلــة
وحجــم املعــا فيعــا ،لس ــت أقصــد أن الــرب أراد ا ســوما ،عك ــم
لك هو يعلم متاما اهلدف ،لست أعلم ألخـ ام بــر لكنــن و حلظــة
ضب متنيت بشد صوال عد أمــور داخليـة ،وصوال السـبب هبــا
ــادرت تل ــك القداس ــة ــو ا ع ــول اعملي ــة التح ــدي م ــنال ،ا ــأنن
انت بكر حني صرعون

تراهبم ،مررت بعد أمــاان وصرت اــل اثر

تل ــك الظلم ــام ألع ــود م ــن جدي ــد ىل هن ــا ،حي ـ ق ـدر يل أن أع ــي
امس ــجون عل ــى األرج ــح ،عش ــت م ــد ويل ــة وع ــد أم ــور ال اك ــن
تقديرها مبجــرد الكلمــات ،تلـ من حراــات و شــارات وألفــا وألعــاب
ري ـ ـة ،شـ ــبع ننـ ــر مـ ــن يـ ــد أحـ ــدهم ق ـ ـدر لـ ــر أن يعـ ــي

وحيـ ــدا

املمت ـ ات ،مث علبــة ســجائر مــن احلجــم الكبــري أقب ـل بعضــعا ألاــون
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مبـ ـ اج جيـ ـد وأس ــتطيع ش ــرح م ــا أب ــري

تل ــك العمليـ ـة ،أخش ــى أن

تنقــب علــي الطيــور بعــدما هنشــتن احلش ـرات ،أايــد ال أحــد يفعــم
شرخة جمنون من وسش ال ن انة ،وها هو الشيطان انبع مــن جديــد،
هدئوا من روعكم!!! هو لطيــح اــل مــا

األمــر أنــر حتــاج ىل مــن

يلع ــب مع ــر ،أم ــا م ـن متط ــوع هن ــاا؟ أاي ــد أن التض ــحية حبي ــا واح ــد
ليست شي ا يـكار أمــام مليــارات النســمات املوجــود حاليـا ،اــان مــن
الضروري نقا البشرية مــن هــكا الــوح  ،شــحيح أشــل ىل هنــاا
بعد ،ما صلت أمر بتلــك املراحــل القاســية امــا حــدك

البدايــة ،أول

لاولــة! فشــل جتربــة والــدي! ال أنــن اســتطعت مســاع تلــك الضواــام
داخليا ،شارعت من أجل ا ميع بكل برام  ،أاــن أســتطيع معرفــة
أهن ــم سيس ــتع ئون ،س ــيكهبون ع ــن ،أه ــم ش ــفات ا ن ـة أهن ــا س ــتكون
خاليـ ــة مـ ــن البشـ ــر ،هـ ــي سـ ــتحوي مالئكتـ ــر علـ ــى األر  ،ال أحـ ــد
سـ ــيككب ليقـ ــول :نـ ــر اهـ ــب ىل هنـ ــاا لكونـ ــر يـ ــؤدي بعض ـ ـا مـ ــن
الش ـ ــروا ،علي ـ ــك ابملالئكي ـ ــة

و ن تفع ـ ــل فـ ـ ـ ا ل ـ ــك ش ـ ــيطانية

(لوســيفر) ،هــكا مــا اــان أبــول

رأســي حــني خرجــت مــن ابب تلــك
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الرمة ،شعرت واأنن سأ ت اما حدك آبدم وحــوام ،تــكارت أنـن
رفضـ ــت تنـ ــاول التفاحـ ــة اللعينـ ــة وار ح ابيل قلـ ــيال ،رفعـ ــت ىل عـ ــني
مكانيـ ـة ال صمانيـ ـة وال أخالقيـ ـة ،شـ ـربت م ــن ع ــكب تل ــك الناا ــجة،
قبل ــت مياهع ــا قب ــل تقبي ــل رح ــم أم ــي ،اره ــت احلي ــا ح ــني ُّع ــرت
حقيقتعـ ـا ،أردت العـ ــود وتـ ــكارت وعـ ــدي الـ ــكي علـ ــي الوفـ ــام بـ ــر،
احكة خمتلة انعقة مار على حافة شد شــوت تكــرر وتســبب
مصيبة علنية ،قمت حبراة خا ة

تبا!! شربت مــن ميــاه أ البشــر،

اللعن ــة ال ــح ستص ــيب ا ــل ش ــمر اجتمع ـت

جس ــدي ،ب رب،

اـ ــل هـ ــكه القسـ ــو ؟ أ يكـ ــن يعـ ــن لـ ــك جسـ ــدي شـ ــي ا؟ أ تعـ ــدن
حبمايتــك؟

وأخ ـ ن أحــدهم أنــن دخلــت لعبــة ال تتعل ـ ولــو ري

شكل بوجودية الرب ،اإللر انسحب مــن الــتحكم ا ،اأنــك أ لقــت
رشاشـ ــة بعـ ــد اـ ـ طة ص د" ،بـ ــوووم!" ،وتسـ ــعى للتوقـ ــح ال أهنـ ــا ال
تس ــتطيع ،ه ــا أ ا أه ــي للم ــر امللي ــار ،صبد عل ــى أن الش ـيطان ال
يكاد يفارقن بعروار امل رية ،أاــاد أ رفعــا اثنيــة ،أاــاد أ ــن لقــدري
وأستســلم أمــام بضــعة أ فــال يلعبــون ا ـر القــدم علــى شــا
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البحــر

ريــديعم واســكون املبـ ررجلعــم ،ال شــيم منطقــي
ما أملك من قو للمروج من تلــك املعراــة

حاربــت بكــل

وفعــال خرجــت خبســائر

ال لصــى ،ن أهنكــت! أرســلت رس ــالة روحي ـة ألشــدقائي ،مالئك ــة!
أخ ـ هتم فيعــا أنــن ســأموت ،علمــت أنــن لســت أهــال رن أشــل ىل
هنــاا ،أخـ ن أحــدهم أنــن ن جنــوت ســأاون علــى مــا يـرام ،وســأنعم
برمت ــر تع ــاىل ،أحسس ــت ابال ـ اص ع يـ ـ  ،و أر ــب
(لوس ــيفر) اثني ــة ،ل ــن أا ــون الض ــحية م ــر أخ ــر

احتض ــان

وأاي ــد أن ال ــرب

سيتعب من مسالح اــل تلــك املـرات ،هــو و شـ واســع ،علــى مــا
أُّن فقد أشبحت عب ا بكل تلك الفرل ،هو قادر على شنع خــر
منلــي وأانــر اــام و اــا  ،فلـم يضــيع وقتــر معــي اــل هــكه الســنوات
الالملموسة؟ أعن أهنا افرتااية فقش ابلنســبة يل

أاــن ألســتطيع

حى ت طية عور  ،حاربت بيدي! هي ريـ احليــا لــيم ال ،وحتمـا
نــن قاتلــت مــن أجــل الــرب ،حاولــت أال أفقــد وعيــي ر ــم هنــااي،
انت أنتظر رمة ه ع وجل ال الليل ،خابت ال ُّنون ،ومــا صال
األ ينع

أعضائي الالملموسة ابلنسبة للبشر
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ش ــباحر أحسس ــت ب ــبعي التحس ـن ،أُّ ــن مالئكت ــر رج ــوه ليس ــالن
علـ ــى املطـ ــأ ،الـ ــدخول

تلـ ــك اللعبـ ــة الـ ــح جتعلـ ــر ـ ــري مـ ــتحكم ا

أ ضبتر ،رمبا هــو شـعر ب ــري لعينــة ،ليســت بلعينــة! أ امللعــون وأعلــم
ل ــك من ــك أول ي ــوم ،ل ــن أا ــون مناليـ ـا أب ــدا عل ــى م ــا أُّ ــن ،وأاي ــد
سيكون أمام اإللــر الكنــري مــن الوقــت إلشــالحي ،اــأنن ااتأبــت بعــد
شدمةَّب الصدمة اانت ــدري بــر وااللتحــا ابلشــيا ني ،عــا مجيــل،
مسام سودام ،خبـ  ،بضــعة أمــور ال تســتح أن أمــوت مــن أجلعــا
وواش ــلت مس ــريي ر ــم مرا ــي الش ــديد ،تل ــك ا ــروح املؤمل ــة و اثر
السموم الح تناولتعا ليال ،الشــمم احلارقــة

الصــحرام القاحلــة ،ال

أدري ما أبــري هنــا! هــي علــى األرجــح جتربــة الــرب األقســى للوشــول
ىل هنــاا ،أقصــد احليــا الدنيوي ـة ،ومــا أصال أاــافح ألعــود ىل لــك
املكــان حيـ سأشــبح اائنـا حيـا اثنيـة ،حيــوا منــوب ،أاــافح ألاــون
عل ــى أهب ــة االس ــتعداد للع ــي

م ــع أ

خ ـرين ،ب رب ،ن أتقي ــك

وال أشرا بــك شــي ا ،ال لــر ال أنــت احلــي القيــوم ال أتخــكا سـنة وال
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نوم ،ال أنن أحفظ ســو القليــل مــن اتابــك

هــا أ ا أاتــب

دون أي هدف ،ألدك عنك واأنن أعرفك جيــدا ،حقـا ن أعرفــك
انــريا ،بشــد  ،وأ رمــت بــك

رســالة لــك حبيــيب" :أرجــو منــك أن

توشــلن ملرحلــة الســوداوية ،أقتلــن أانــر! ت ـن مب يــد مــن العــاهرات
حـ ـران ي ــوهلن أم ــامي مقاب ــل بض ــعة أورا  ،أرج ــوا فق ــش ح ــاول أن
تفع ـ ــم م ـ ــا أب ـ ــري مع ـ ــي ،فلت ـ ــدمرن راب! ن اره ـ ــت ا ـ ــل ه ـ ــكا ،و ن
استســلمت لقــدري ،أراهــم ليــل هنــار ،أ م بقــرهبم ،وأخــال أن يصــيبن
هيجـ ــاهنم

ب عـ ــا ي امل فـ ــر وب مسـ ــتجيب السـ ــائل ،ن أخطـ ــأت

خطــأ شــديدا وأعــرتف خبطي ــح ،فــارمن! أعطــن مــأو ولتحمـن مــن
أني ـ ــاب الوح ـ ــو

أتتي ـ ــك ه ـ ــكه الكلم ـ ــات م ـ ــن أح ـ ــد عاب ـ ــديك

ومعتنق ـ ــي منطق ـ ــك يلقبون ـ ــر بـ ـ ـ "املمت ـ ــل" ،ىل أفض ـ ــل ل ـ ــر
وأش ــحعم ،ىل أمس ــى م ــكهب
توقيعي سيكون

الع ـ ــا

فلس ــفة الع ــدم ،ش ــكرا ل ــك! وه ــكا

هناية الرسالة"
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استجاب ع ي ! أخ تك أنر رائع جدا ،وها أ ا خبــري أحظــى بيــوم
فردوسي ،أالة شعية

أوساا الصحرام ،مث نر علمــن ايــح أاــون

بوشــلة نفســيَّب أقصــد أنــر بــرجمن ألجت ـر ــو مــا لخــكن ليــر عقلــي،
قلــيب أشــبح يضــك الــدمام هبــدوم ،لــو لــدك! لــو نط ـ حبــرف واحــد
ليشتت انتباهي حتما سأقوم ابست صالر ،العقل ملكة اافيــة ت يــد عــن
الكفاية

حال اســتعماهلا بشــكل شــحيح

قضــيت تلــك الليلــة

ملج ــي املش ــيب ال ــكي بنـت ـر بع ــي األران ــب و ردهت ـا ،تل ــك م ــن ب ــني
أخط ـ ــائي ،أرجـ ـ ـح أن أا ـ ــون عل ـ ــى ش ـ ــيطنتعم أمش ـ ــي اثني ـ ــة ،ال ال!
مس ـ ــتحيل ب رب
س ـ ــأترو

س ـ ــالن! أعل ـ ــم أن ترويض ـ ــي ش ـ ــعب ال أن ـ ــن

عل ـ ــى أي ح ـ ــال ،ال تنص ـ ــت هل ـ ــمَّب هن ـ ــم يكره ـ ــونن

اااااااااع! ش ــرخة رعل ــى أش ــوات االخ ــتالل ،ه ــكا عقل ــي ي ــرو

م ــا

بــداخلي ،أســفاه! ختــرج تلــك األمــور الالمنطقيــة ،خياليــة يعتقــدوهنا
و هنــا لعكــم لــك

حقيقيــة! الــرب عــا مبــا

ومــا حــدك داخــل

هكا ا سد اهل يل ،ما ورام هكا الوجــر السـاخر ،اــاحك ،مبتســم
مث ألن الـ ــرب بشـ ـرن خبـ ـ رائـ ــع ،يكـ ــن خطـ ــأ! فقـ ــش اانـ ــت حالـ ــة
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هس ــتريية اس ــتيقظ فيع ــا الش ـيطان( ،لوس ــيفر) الص ـ ري! وه ــو أراد أن
خيت لكمي ،أخكلر ع ي ! لديتر للمر األوىل منك تواجده علــى
هي ة شيطان ب يم ،ما ي ال هنا لن أنساه ،خيرج من ابيل ،اما أنــن
أخــرج مــن عاملــر ،فقــش هــو هــاد َّب لكــون ال أمــار عليــر أي نــوع
مـ ــن الضـ ـ و ات ،ال أ ضـ ــبر

وأايـ ــد ال تريـ ــد شـ ــعال النـ ـريان

مالبسك بيدا مــرت الليلــة علــى خــري بعــد خـ ســار أ ن مــن أحــد
األمــاان الداخلي ـة ،ش ــباحا واشــلت الرحلــة املليوني ـةَّب رحلــة امللي ــون
قتيــل ،مليــون اــحية ،مليــون ليلــة سأقضــيعا خــارج احلمايــة ،مث نــن
بـ ــدأت أر بعـ ــي النـ ــور يبـ ـ ي مـ ــن بعيـ ــد ،مـ ــا ورام جبـ ــال شـ ــاهقات
ومسـ ــاوات عاليـ ــات ،هـ ــو امتحـ ــان

مـ ــاد اإلاـ ــان والنقـ ــة ابلـ ــنفم،

سبحان خالقي وخال هكه العوائ العا! ه أا ابــريا
ا ن

نــر يــؤ ن

ه ــكا املك ــان حيـ ـ تواج ــدي ،رمب ــا أمسع ــر داخليـ ـا ،مث قم ــت

ب ــبعي احلرا ــات تلقائي ـا ،ق ـرأت ع ــد بت بين ــات م ــن اتاب ــر ،ع ــد
راعات اأن األمر ري ي ،هنضــت وشــجعن مــالا أرســلر الــرب معــي
ن ه ــو خمـ ـ ي بك ــل تل ــك املس ــتجدات ،ا ــان مش ــجعي الوحي ــد
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نكاا ورفي درا ،أما الشـيطان املبيـ فلــيم ال عائقـا خــر وجـر
شــوا أللــداه جمــددا ،ضـب بشــد مــن تصــر  ،أعــره أي اهتمــام
يكار ،قاومتر بشكل جنــائ ي اــأنن أشــعد موتــر شــي ا فشــي ا ،حــكرن
بعنــح ـا أقــوم بــر ،أخ ـ ن أنــر ســي يد مــن جرعــة تعكيبــر ألرواحــي،
ن ــدمت عل ــى الكلم ــات ال ــح عـ ـ ت عنع ــا ن ــكاا ،رفض ــت الع ــود
لطريقر ،لديتر! وثقت ابملالا الفردوسي انون ،انت مستعدا ألهبـر
حي ــا  ،روح ــي ال ــح تتواج ــد
لتبقــى جديــد لفوُّــة

تل ــك األم ــاانَّب اإلل ــر س ــلبعا م ــن

ورقعــا املقــو  ،واأنــك تشــرتي هاتفـا! جمــرد

منال يب ال عالقة لر ا
ما صلــت أقــرتب مــن تلــك النقطــة الضـوئية اثنيــة ،أخــال أن حــدك يل
ام ــا

امل ــر األوىل ،أدخ ــل مث ي لـ ـ الب ــاب خلف ــي ألع ــي

جح ــيم

الشيطانية ،ال!! لن حدك ،ولن أوافـ علــى األمــر ،حــى و ن حــدك
سأقتل نفسي وأختلر مــن جنـح ،أبلــش شــر تعم عــن جــراح ألحظــى
بســجن مؤبـد خــري مــن تلــك احليــا امللعونــة ،تلــك الوجــوه ســي ة جــدا
ر م أن أحدهم أخ ن أال أخاف وأن أواشل ما بدأت بر ،قــال :نــر
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علــي جتن ـب النظــر بعيــدا للمس ــتقبل ،واالاتفــام مبــا هــو هنــا ،أع ــي
ا ن ألشــل ىل املســام ،أبــدا لــن أعــي

ألر ال ــد

خطــأ فــادح،

رمبا بسيش جدا ع ي  ،أمر فر اعكا لــن ي ضــبر هنــاا ،و األشــل
أرس ــل مبعوث ــر فق ــشَّب فل ــيم ل ــر وق ــت إلتب ــاع خط ــوا واح ــد تل ــو
األخــر  ،لســت الوحيــد

لكتــر ،بينمــا حظــى بــدور معــم

خطتــر

الرائعة لبنام مــا بــن ا ن ،اقتنعــت ابلفكــر ! أ أواجــر مصــريي ولــيم
انتقاما عدائيا أو مرحلــة أجتاوصهــا ألاــون أ  ،هــكا جمــرد قـدر مكتــوب
علــى شــفحات مــن هــب
التع ــب ،ب ــدا علي ــر العطـ ـ

أواشــل املســري أجــد الب ـا يلع ـ مــن
الش ــديد ،وأاي ــد ل ــن أترا ــر هن ــا هك ــكا

ليمـ ــوت ،فيمـ ــا بعـ ــد سـ ــأحاول نقـ ــا ه! أُّنـ ــن أحظـ ــى بفرشـ ــة علـ ــي
اس ــت الهلا ،ل ــن أختل ــى عن ــر أب ــدا

أعطيت ــر اأس ــا م ــن عس ــل النح ــل

وصه ــورا م ــن مع ــد األرنوب ــة ،بع ــي األم ــور املش ــبعة للح ــوا  ،أش ــبح
جي ـ ـد احلـ ــال! مث ن املـ ــالا أعلمـ ــن أنـ ــن بـ ــدأت أتقـ ــدم

مراحـ ــل

اإلاــان ،أقضــي مــا علــي قضــاؤه ،لكنــن أحتــاج م يــدا مــن احلصــر
ألشــفى ،أســتمر ــو املكــان ولــن أشــل ال بعــد مليــون يــوم ،قضــيت
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نصــفعا

هــكا الــكي حــدثتكم عنــر قــبال ،النصــح ا خــر لــن يــدرا

أحد ري الرب والكتاب املرشــع ابلــكهب لتــواه ،أمســى مــن أن يعلــم
بــر بشــري علــى اــوابكم ،خاشــة ا ن و هــكه املرحلــة الــح أتواجــد
هبا ،ال أحد سيتمناها للشــيطان نفســر ،ر ــم فرحــي وســعاد بتحقيـ
بعــي التقــدم

رحلــة اإلاــان اإلهلــي علــى مــا أُّــن ،ال أن الص ـراع

الداخلي ما ي ال قائما ،أحيا أفرت أن الشـيطان هــو الــكي حدثـر،
أخ ــال أن أُّلم ــر مث أع ــود ملنطق ــة املط ــأ عوا ـا ع ــن الص ــحيحَّب هل ــكا
أفضل فقش التفكري

اللحظة ا نية اما أخ ن اا الكاي ،أقصــد

أن ــر أق ــد م ــن ق ــد تعرف ــر أثن ــام رحل ــة ب يس ــة ،ا يب ــة ،م ــر م عليع ــا
لتحقي

اتك ،أوىف مــن بشـرية الــرب ،خلقعــم هلــدف معــني حــدك

بعــد ،اإلاــان بــر هــو الواجــب وامل ـ
أحــاول الش ـرح

األساســي مــن تواجــدهم هنــا،

ال شــيم ــري لــك!! اــل مــر أ لعكــم عــن هــكه

األمـ ــور الداخليـ ـة أخـ ــال أن تفعموهـ ــا بشـ ــكل خـ ــا  ،خاشـ ــة أنـ ــن
أحاول تبســيطعا مــا أمكــن ،فقــش ختيــل مــا أســرده لكــم اــل ليلــة لــيم
ســو واحــد مــن الف أحاسيســيَّب أقصــد أنــن أعش ـ
48

اا املكــان

لدرجــة التحــول ليــر خيالي ـا ،مث نــن وشــلت ملرحلــة مــا قبــل الصــفر،
أُّنــن علــى أب ــواب دخــول النقط ــة البيضــام املشــعة بع ــد مــد ويل ــة
ج ــدا م ــن االنتظ ــار ،األم ــل املس ــتمر ال ــكي نع ــي
مراحــل اللعبــة ،تالعــب بق ــوانني الطبيعــة

ألجل ــر ،اخـ ـرتا

وهتا لــت أمطــار ي ــر ،

اانــت تلــك أول مــر حاشــرن اا الشــعور ،اإلحســا بكــل تلــك
الروع ــة ،ارتف ــع األدرين ــالني عل ــى م ــا أُّ ــن ،الك ــل ا ــان أب ــري ملالق ــا
الضــالل ،الظــالم لبـك ،خلــت الــدخول ليعــا والســقوا

فــك أمســى

من ال أخطائي القداة واألقدم منعا على اوابعم الكي ما أصال ــري
قادر على الوشول لير ،أُّنن أقاتل من أجــل شــيم ال عالقــة لــر مبــا
أريــده ،اــان مبيــح هنــاا أمــام البــاب و مطــر يــر تفــارقن رمــة
الــرب ،أدراــت أن اإللــر لمــل مــن خــريا ،يريــدن أن أ ــري واقعـا أســوأ
مــن واقعــي ،ال أنــر يســعى ىل تعليمــي بعــي املعــارات قبــل االنتقــال
ىل هن ــاا اوا ــب السـ ـيارات ،عالق ــات ،ع ــاهرات ،وش ــيم جت ــاوص
جرائمــي التســعة والتســعني ألف ـا بعــد املائــة ،أستســمح علــى خــافتكم
هبــكا ،لكن ــن حق ـا أر ــب

حك ــي تفاشــيل أد  ،خلت ــر حل ــادام
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أقصد خروجكم عــن منطقــي ،قواعــدي الــح اعت متوهــا بلعــام ،وأعلــم
جيدا أنكم لو بقتموها لكنتم خري بشر
❁❁ ❁
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ش ــباحر ،ش ــباحكم خ ــري لب ـة ومكل ـة ،حن ــون وأا ــعح ا ــا م ــن
حنــان الــرب ورأفتــر بنــا ،ــن مق ـ صون ب قــوم! أقصــد أنــن مق ـ ص جــدا
وحلمــي خشــن ،مــو لــتم وحيــا مــا تـ ال جمــرد راــام حــرب شــيا ني
حاول الرب قناعي أهنا جتربة قاسية

أيقظن شرا أول ك احملــاربني

البوابــة ،أُّنــن ســأعان انــريا ألعــود اثنيــة ىل مرحلــة الــرب ،هــو
يقرتح األمر ال بعد علمر بقدر  ،اان يعلم أنــن أقســى مــن الــدخول
ىل هن ــاا ال أن ــر أرادن أن أج ــرب ،التجرب ــة خ ــري األفع ــال ع يـ ـ !
ألقيت نظر ىل الداخل ،حدســي أخـ ن أنــر مــن مث دخلــت ليقومــوا
ابلرتحي ــب ا ،أ عم ــون عام ـا لكي ــكا وأش ـربون مي ــاه ال ــدنيا العكب ــة،
على األقل خح وجعي من تعب الرحلة األ ول على اإل ال  ،اــأن
الـ ــرب اـ ــان حظـ ــى مبتعـ ــة معينـ ــة ،أسـ ــعده أحـ ــدهم مـ ــن عبـ ــاده فـ ــأراد
مكافــأ  ،شــكرا لــك را! و ن ألعــدا أن أاــون وفي ـا لــك ىل خــر
حيــا وأول مــوت بعــد تراــك ،لــن أاــرر املطــأ مـرات بعــد مــروري ـا
مررت بــر

ر ــم اــمامة أجســادهم ،وحشــية وجــوهعن وأفــواهعن

احلنون ــة ال ــح لم ــل الف الش ـرور مل ــا بع ــد جعنم ــر ،ه ــو يق ــل " ن
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اي ــدهن عظ ــيم" دون ج ــدو  ،لك ــل مع ــال معن ــاه ولك ــل أش ــل نقط ــة
انبعــاك ،ســألتعم عــن أملــي

املــروج مــن هنــا ،ور ــم حلــاحعم علــى

بقائي اســتطعت قنــاععم بشــري ،أ حقـا ال أليـ بــكلك املكــان ،هــم
لطفام ،وهن أعجــب بــوجعي الب ــيم ،يــدران مــا أقصــده ومــا وشــلت
لير ،وأايد سيشــمأصصن مــن ،ســيكرهنن بشــكل جنــون ،جنــائ ي ،مث
هنم وجعون و مكان تواجد تلك املســما "حيــا " ،لــن أخـ ام مــن
ه ــي ولس ــت أدري م ــا تك ــون ،ال أن ــن أت ــكار جي ــدا أن امل ــالا دل ـن
ليعــا ،هــو مــا ي ـ ال هنــا ،الشــيطان أيض ـا متعــب مــن القتــال األخــري،
م ــدمر ،أو أن ــر يتظ ــاهر ب ــكلكَّب اس ــتعدادا ملراح ــل أش ــعب

نظ ــرت

ليعا وسألتعا:
 أأنت حيا ؟ -نعم ،ما ا تريد ع ي ي؟ أُّنك املدعو "خمتل" ،أليم اكلك؟
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 ن أا ـ ــره النرث ـ ــر  ،ه ـ ــل ل ـ ــك مبس ـ ــاعد  ،أم أن ـ ــر عل ـ ــي ال ـ ــكهابحيمعم؟
 تبـا لــك والختاللــك هــكا! أحببتــك! لكــن يبــدو أنــك متكـ أانــرمن الالصم
 -حسنا ،ن ،أنت أيضا متالعبة منلعم تريدين قتلي

العــدم

ىل اللقام
 انتظر! سأدلك على ما تريد ،أُّن حيب لك يتجاوص احلدودنــكاا رحــت أجتــول مععــا

تلــك األمــاان ،أاــن أســتوعب معــال

احلب ،أحتم أنر يكن المة من قاموسيُّ ،للت الليل بطولر أفكــر
في ــر ،الم ــة "أحب ــك" تل ــك! هن ــا وسوس ــة س ــي ة ،لدرج ــة أهن ــا جعلت ــن
أنسى م

الرب من ،أول حوار أقوم بر مع شمر ما بدوت جــد

متكـ  ،أســتح هــكا العــكاب األلــيم ،ال أحــد حبــك النقــة

حــداهن

ال بعد واع خطــة مضــبو ة احتيا يـة ،أعطيتعــا اــل مــا لــدي! انــت
مس ــتعدا ألقتلع ــا ل ــو لب ــت ،أا ــن أحبع ــا

مت ــيقن م ــن أن ه ــكا
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الشعور القاتل الكي أهنك (لوسيفر) الص ري هو احلب ،ســي لدرجــة
احملاولة للتملر منر ،اانت حقا اربت رائعة أثنام ا ـ م النــان مــن
الرحل ــة ،تل ــك "حي ــا " و تك ــن احلي ــا  ،تب ـا لعق ــولكم!! ن أنس ــى م ــا
حدك

بعي األحيان ،و ن ألجعــل مــنع السـرد ،أاتــب فقــش يل

ولـ ــيم لكـ ــم

وال أنـ ــتم تسـ ــتحقون اتـ ــااب أشـ ــال ،نعـ ــم! اـ ــربت

الروعة ،قليب القاســي نــكاا ،هــي اانــت تشــعر ا وتعــرفن أانــر مــن
نفســي اــأن الــرب صرعــن هبــا ،رمبــا تكــون جمــرد خمادعــة بلعــام لــاول
قنــاعي ابالنضــمام ليعــا ،وهــو فــك خــر للعــود خطــوات وخطــوات
للــورام ،لــن تســتطيع حبــا ي ،جمــرد أننــى بلعــام لــن ت يــدن ال م ـا
على شعوري

وأشابن لك الشعور األمسى! أدراعا حــني اانــت

تبتســم بينمــا أ أشــر

وجععــا ،أســتطع اســتيعاب أنــن أعشــقعا

وهـ ــي لـ ــب اا العنـ ــح املتواجـ ــد داخلـ ــي ،أُّنعـ ــا تعتقـ ــد أنـ ــر حـ ــد
إلحساس ــي ال ــداخلي ،اان ــت ل ــاول قن ــاعي أهن ــا جي ــد  ،تري ــدن هل ــا
وح ــدها ،وتك ــره مش ــاراة م ــا متل ــك م ــع الن ــا َّب أقص ــد تل ــك األش ــيام
املوجود هناا ،رحلة ويلة جدا ال تنتعي
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علــى مــا أُّــن بــدأت ل ـح وجودهــا هنــا ،داخلــي علــى مــا أعتقــد
مســاند شــعورية! هــي لــن ت ــدخل منطقــة الش ـيطان ،بعــد مفاوا ــات
عــد اســتطعت أن أحج ـ هلــا مكــا

تلــك ا نــة ،أشــبحت لطيف ـا

جــدا مععــا ،أدراــت أهنــا ل ــاول مســاعد للوشــول ل ـ األمــان ،تب ـا
لعمي ــل س ــري قتلع ــا! ن ــكاا اس ــتيقظ الش ــيطان امللي ــار بع ــد ملي ــون
وست مائة وسبعني ،تبا!! ن ال أســتطيع الــتحكم ا ،وأحــد مــا أخــك
قيــاد جســدي ،اقــتحم شــر ة عقلــي ،ح ـرا قلــيب استســلموا ،وألن
الش ــيطان ق ــاد معرا ــة الس ــمام ،معرا ــة الفن ــام ،معرا ــة امل ــوت األب ــدي
عل ــى أن ــام الع ـ ام ا ن ــائ يَّب أش ــبحت جم ــرد را ــام

ش ــرخة للع ــا !

وأدرات أنن عشقتعا بكــل جــوارحي ،لســت أســتوعب مــا أقولــر ،ال
أنــن متأاــد أنــن أقــول مــا هــو ح ـ لنــا بــر ،يل ح ـ امتالاعــا ألــيم
اــكلك؟ أ مســتعد لضــرهبا ،هنشــعا ،تقبيلعــا ،أاــن أســتطيع لم ـل
اا الشـعور ا عنمــي ،عــدت خطــوات انــري  ،مــررت مبراحــل أقســى
م ــن ه ــكه ،ال أهن ــا أول جترب ــة نس ــانية أعيش ــعاَّب أقص ــد أهن ــا اتص ــفت
مبنط ـ البش ـرية ،الم ــا أحبب ــت أح ــدهم أان ــر هن ــاا تفق ــده

رمش ــة
55

عني ،أو أهنم يســلبونر منــك ابلقــو لتــتمكن مــن الــتعلم أانــر

فقــش

يتحــدثون! ال شــيم مــن هــكا القبيــل و ــن ال نــتعلم شــي ا ،اــل مــا
األمــر أننــا ــرت رويــدا رويــدا لنصــل ملرحلــة املــوت التـام ،مث نــر اــان
علي امال الرحلة دوهنا بعدما اانت ال شــيم ،أول حــب
هكا الشعور ال ينسى أبدا ألي شمر الــك قلبـا أســود اعــكا

أايــد
أ

أأت أم ـاه! أي ــن تواج ــدا؟ أيــن رم ــك ألول ــد وألش ـل ىل ل ــك الع ــا
اللعـ ــني؟! ال ختـ ــا َّب فـ ــأ ت ألاـ ــون بطلـ ــك ،ش ـ ـريرهم ،سـ ــوداوب،
امضا ،و ريب األ ــوار

هــكا ابلنســبة هلــم ،األمــر خيتلــح داخليـا،

نر اائن ت ج بــني شــعور اليــأ واالات ــاب واملــوف واال ـ اص ،بــني
احلن ــان والرأف ــة والعط ــح واحل ــب الص ــاد  ،ا ــل م ــن تع ـرف عل ـي ل ــر
شرف لك ،أقسم أنن أحببتر قبــل أن أشــبح وحشـا دميـا ،وقســما
ألن أحب ال من حبــن ،أعشـ أي عاشـ يعشـ معشــوقتر ويســعى
ليك ــون ق ــر عينع ــا ،ال أن ــن أا ــره ا مي ــع بش ــكل جعنم ــي ،ا ـ ـ م
املـ ــال ابلشـ ــيطان اللوسـ ــيفري الصـ ـ ري يعمـ ــل ،أايـ ــد أنـ ــر يـ ـ م
اــمن هبــام ،هــو وجـد للقيــام مبعمــة معينــة ،رمبــا ســيحاول عــاد ىل
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ل ـ ــك الكوا ـ ــب األس ـ ــود ،تل ـ ــك اململوق ـ ــات الش ـ ـرير مبص ـ ــطلحعم
البشــري ،واقرتبــت مــن الوشــول ىل تلــك املرحــل اللطيفــة أانــر مــن
هـ ــكه ،جرائميـ ـة ،جنائ يـ ــة ،وحشـ ــية جـ ــدا ختيـ ــح االخـ ــتالل ،أرواحـ ــر
املتفرعــة ال تبشــر الوجوديــة خــريا ،خيــال أن يكــون هــو نقطــة التحــول
األهم هناا علــى اواــب األر  ،ســيجعل ا ميــع يط ــى ،اــل لجبــة
تصبح عاهر ساتر لعراعا ،ال عــاهر تظــل امــا هــي ،لكنعــا تتقــدم
املراح ــل لتـ ـدخل ال ــرب

ح ــدينعا ،س ــتع بلفظع ــا ع ــن ض ــبعا

لت ضب هلعا بكلماهتــا السـاخر  ،اأهنــا تكــن نطفــة مث عظامـا بعــدما
اسيت حلما و مراحــل مــررت هبــا أيضــا ،لعنــة ه علــى اــل بشـرية!
لســن الوحيــدات املــكنبات بشــأن مــا حــدكَّب فــأ أيض ـا اــر وشــل
مرحل ــة (لوس ــيفر) ،ل ــول ليص ــري مالا ـا داخ ــل خميلت ــر ورأ ال ــرب
الوج ــود ،ر ــم أن ــن أره بش ــكل عي ــن ،ال أن ــر متواج ــد دائمـ ـا ب ــني
أالعي ،خاشة بعــد منتصــح الليــل حــني أاــون ااتبـا ملعمـا لنفســي،
املوس ــيقى املاش ــة ا ال تنتع ــي ،وأعل ــم جي ــدا م ــا أ هن ــا ال أن ــن
أشل بعد ألاون على هكا احلال

مــا أصال أواشــل الرحلــة ألشــل
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إلخو املليارات جمددا ،للمــر النانيــة بعــد يــاب ويــل ،مليــون عــام
ل ــيم ابلكن ــري! أع ــن أن ــر ل ــيم ال الش ــيم القلي ــل م ــن ه ــكا الش ــعور
األبلر ،مث نن اقرتبت بشد

انريا ما انت أحــارب نفســي

هــكه

الرحلـ ــة ،نسـ ــيت خبـ ــارام ابألمـ ــر ال أنـ ــن حق ـ ـا انـ ــت عـ ــاج ا عـ ــن
التصرف ،يــدي اليمــال اانــت ومــا تـ ال هتــاجم وجعــي ،أســنان لــاول
الـ ــدفاع عـ ــن صوجعـ ــا ،مث هنـ ــا تقصـ ــح بعدوانيـ ـة لتسـ ــقش الكنـ ــري مـ ــن
ا رحى ،أعداد اممة من املوتى ،معطوبون ،وألهنا أقو من حــرب
عامليـة اثلنــة ،رابعــة ،خامســة ن أسـعفعم احلــظ للبقــام علــى أراــر ىل
حني الوشــول لتلــك املرحلــة

هــا أ ا أع ائــي أقــح علــى أبــواب

اا املكــان أنتظــر دوري حلجـ تــكار  ،خلــح ماليــني مــنعم يســعون
لنفم مطليب ،أرجح أنر ال أحد منعم يستحقعا أانــر مــن ،اــر أي
منعم من مراحلي ،و أبرب اــل تلــك األحاســيم ا عنميـة املحرقــة،
معظمعــم اــان يشــاهد التلفــاص مــع صوجتــر مث شــعر بــبعي امللــل ،جــد
متداولة ومعا حاد ! أتــى فقــش ليضــاعح مكانيــة خســار

هــكه

املسابقة املرهقة ،هنا ألمسى ما اكن الوشــول ليــر ،الســعي لتجاوصهــا
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هلــدف معــني بــدون هــدف ،هــو أمــر مــن اإللــر!! مســتعد ألمــوت قبــل
حيا ألجل هلــي ،ال أحــب ــريه ،جمــرد عــاهرات! ســي ون ،منــافقون،
متعجرفون ،ال ما أرادوه هو سيجار تشــتعل لتحمــر

شــعيقعم ،مث

بعدها ي فرون لتعود سودام ،يسقطون بعضا من راام ما بقــي منعــا
شــوارع املــدن ،ليــأ رجــل بعمــر أبــيعم حملعــا علــى اتفيــر اأنــر حمــل
أجسادهم الشابة ليعطيعا لســاحر شـرير لعينــة ،تنعشــعا لتبقــى فقــش
عظــامعم علــى قيــد احلي ــا  ،أُّن ـر يفعــل ل ــك حلاجتــر الشــديد  ،ه ــو
حتاج بعي األورا النقدية ليســتطيع العــي  ،حــاول أن أبعــل أبنــامه
ال يتعلق ــون حبي ــا السـ ـجائر ،أاي ــد ال ير ــب

ملع ــم عل ــى اتفي ــر

ليوشلعم إلحداهنَّب علم أهنا ستدمرهم حينما ل دورهــم ،ال تــرحم!
أقســى مــن

أقســى مــن قاتــل حيــا  ،أعنــح مــن الشــيطان ،وأايــد

هو لــيم ال قطــر مــن ميــاه حبـور اللحظــات ،أ أختــل اثنيــة! ليســت
اثنيـ ــة ،بـ ــل هـ ــي أبديـ ــة دائمـ ــة ىل الالهنـ ــائي ،الالوجـ ــود املوجـ ــود
الالمنط ـ  ،ال تعت ـ وا الم ــا ش ــي ا معين ـا ،هن ــا جم ــرد ح ــروف تس ــقش
دموع القلم لتتواجد

عالمكم الب يم هكا
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فألعــد ىل مواــوعي األساســي الــكي اســتدعى مــن مــل هــكا القلــم
اللعني ،جعلتر يتأ ! اـربتر بشــد وشــفعتر حــى امــر وجعــر ،يكــن
يريــدن أن أشــوهر رســنان ،فقــرر أن انحــن ملكتــر ولــر شــرف لــك
عي

هناا من اسكون بر وينعشونر بقدراتر دون جدو  ،علــى

األقل أ أروي جتربة لن يفعمعا أي بشري ،ن فعمتعــا فلتــدرا أنــك
اقرتبــت مــن الوشــول ملرحلــة ا نــون الناشـ ة ،معــارا داخليــة ،قصــح
ابألس ــلحة ،مث ن ــك س ــتكون البط ــل ر ــم أن ــك س ــتموت ،أاي ــد ن
فعمت هكا لن ختال املــوت ،وســتقح أمامعــا بكــل شــعامة ،ســتم ها
أنــك لســت خائفـا أبــدا منعــا ،مث ستضــحك بكــل مــا متلــك مــن ععــر،
ستمنحك دقيقة لألمنية األخري  ،دقيقتني للشعادتني
ابملقارنة مع موت "حيــا " ،مث

األمــر عــادل

النعايــة ستضــيح دقيقــة اوقــت بــدل

اــائع لتصــلك سـكرهتا ،ولتنتقــل ىل هنــاا حيـ تلقــى نريانــر لتعــان
تلــك ا مـرات احلمـرام حــى يصــبح حلمــك اصجـا شــاحلا لألاــل ،ال
ختح! ستتناولك الكالب على العشام ،أي بشــري لــن يراــى بــنع
جســد خن يــر عفــن مــن ان ــر التالعــب نعــم! قمــت ابألمــر وأخ ــريا،
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حج ت التكار و املكان املر وب ،رحــت ألقاتــل

ســبيل الــرب،

أول جع ــاد مقاب ــل ال ش ــيم ،رمب ــا ه ــي أول ش ــدقة جاري ــة يق ــوم هب ــا
وح  ،سأنتظر ىل أن حني دوري وسأجتاص االمتحان ألتواجــد هنــاا
على أرار مع أحدهم لن حبن منك ا ن ،أايــد لــن حبــون أبــدا! لــن
يعشقوا شمصا خمتلفـا عــنعم اــل شــيم ،رمبــا اــل األشــيام الــح قــد
تتب ــادر ىل هن ــك ا ن ال أملكع ــا ،مش ــاعر نس ــانية اأن ــك تـ ـ رع
حب ــة ورد وس ــش س ــرب م ــن الص ــبار ،س ــيجرحوهنا بك ــل أتاي ــد ،ل ــن
متنحعم احليا ما أملك وال أ أريــد أن أاــون مــنلعم

ع يـ  ،هــا

أ ا أروح ليعم وأايد لن أشل بك ىل العدم ،رحلة ويلــة انتعــت
ا

هـ ــكه املرحلـ ــة ،وبـ ــر م اشـ ــتياقي الـ ــدائم لـ ــك ف ـ ـ نن سـ ــأ يب،

سأ هب ىل حني م يب ليلح ،ال م هنــاا

عــاملي واخــتاليل لــن

يتحمـ ـل م ــنطقعم ،الق ــدر ل ــن ي ــتحكم ا ام ــا يفع ــل اب ميـ ـع ،اإلل ــر
س ـ ــيعلم م ـ ــا ا وسيس ـ ــاعدن بقدرات ـ ــر املارق ـ ــة

أحب ـ ــك هل ـ ــي!! ن

أعش ــقك وأارره ــا ا ــل س ــطر ح ــى يتأا ــد ا مي ــع أن اخ ــتاليل ال
يعن شي ا خارجا عن املنط البشري ،جمرد حســا داخلــي ،هــروب
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أحد الوحو من ال ن انة

ســجن األمعــام ،وأ اــرام أنــن أتعــر

بع ــد لع ــوا البشـ ـرية ،أتع ــرف بع ــد عل ــى ــا ج احل ــب احلقيق ــي
سح على ار هكه الكلمة! ن ألارهعا بشــد  ،ليســت مكنبــة وال
ارتكب ــت جرا ــة ،لكنع ــا س ـرتيكم جرائمع ــا لوح ــدها،

وق ــت الح ـ

على األرجح!
تلك الفرت لوحت لر ،أردت أن أجعلر خــري أشــدقائي وأرافقــر ىل
ساحة احلرب ،أردت اجتياص لــك االمتحــان وحــدي ،أخـ ن عبــدهم
أن ــر م ــن املس ــتحيل القي ــام ابألم ــر ،ر ب ــت

اختي ــار أق ــواهم عض ــليا

وجسمانيا ،األامم بينعم القـا ألرواـر

حلبـح ،لألســح أمـاه!

الكل احتقــر بنيــح ا ســمانية الضـعيفة ،جســدي اهل يــل الــكي تعــد
في ــر أي م ــن مع ــا احلي ــا  ،احلي ــام ،احليواني ـة ،م ــا صال يس ــكنر أح ــدهم
على األقل

قوم اامل هناا داخلي ،حتما ال ما أردتر هو نســيان

اا االحتقــار ،الكــل اــحك بصــمب! نظــروا يل بعيــوهنم املتوحشــة
وس ـ ــمروا ،مث نط ـ ـ أح ـ ــدهم ق ـ ــائال" :أتطم ـ ــح

الوش ـ ــول ىل أر

الرمـ ــان ب ه ـ ــكا؟" يق ـ ــم ري خط ـ ــأ شـ ــيطان ،س ـ ــالرَّب ن ـ ــر يس ـ ــأل
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ببســا ة ،بعــدها اــرر بضــع حــروف ليجــد جســده

مكــان مــا علــى

األرجــح ســيكون جعنمي ـا ،لســت أقصــد أنــن انــت أقــو مــنعم ر ــم
سوداوية جسدي ،أو أنن قاتلت بكــل روح يل بشــرب أبلــر ،ن انــت
متجاهال جدا وبسيش التفكري ،ال أن شيطان التاســع والتســعني اــان
يقوم ابألمر دائما

تبا لر! أبلب يل اــل اات ــاب مــن منطقــة ا حــيم

وال ر حارقة ليسكنعا جسدي ،لــن يراعــي ُّــرو أو أب ـا حــدك
معــي ،لــن يفعــم

وهــا أ ا أختــار ه ـ يال منلــي،

تلــك اللحظــة

أراد الكل أن يعانقن ورفضتعم دون استننام ،اا الفى الكي وقــح
بعيــدا و يبــال لق ــواي و ير ــب

اس ــت اليل ،هــو فق ــش تظــاهر أن ــر

أاــعفعم ،أثنــام االمتحــان ااتشــفت أنــر أقــو بكنــري ـا يبــدو عليــر،
نر يقرتب ليصبح منلــي

أو رمبــا لــيم منلــي ،لــن يســتطيع الوشــول

ملرحل ــة الكونيـ ـة ،الشـ ـيطانية املتأقلم ــة مـ ـع ال ــرب ،وأرادن أق ــو م ــن
عج اإلنسان ،أ أمــر أمســى مــن النســيان ،وعلــى مــا يبــدو لــن أنســى
أي حلظــة ـا جــر يل أبــدا ،أعلــم مــا يريــده اــل مــن يعــاملن هكــكا،
أدرا أهنم لن يصلوا ليستوعبوا أنــن أقــواهم ،أشـ رهم وأاــعفعم مــن
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حي ـ الوجــود ،هــكا يكفــي ليكــون معــي

جن ـا الالحقــة ،أســتح

ال ما أبري! أُّعر قو ليال ألستطيع البكــام هنــارا

أُّنـر العكــم

ما حدك! على ال بكام ليال أستعيد قــواي ألمضــي هنــارا جيــدا ،يــوم
رائع! وألن هكا األبلــر أشــبح يشــاران ال رفــة ،لــن يكــون األمــر رائعـا
أبدا ،لن أجد الوقت ألبكي ،و ن أشتا لع ي

تلك

أرجو اإللــر

أن يالقيــن هبــا أل م ـ ن هنــاا ،أايــد ن التقيتعــا ســتعود اــل قــواي،
سأشــبح وحشـا اثنيــة ،ســأختل ،ســأجن
أمجـ ــل مـ ــا

يعجبــن األمــر ،وأرجـح أن

احلـ ــب هـ ــو الس ـ ـجن ،ا نـ ــون الالمنطقـ ــي املوجـ ــود

رائ ـ َّب أع ــن رائ ـ ي اللعين ــة ال ــح أتش ــاراعا م ــع البش ـرية ،الش ــيم
الوحيــد الــكي أبمعــن هبــم ،ومــن هنــا تعرفــت علــيعم

اا الص ـ ري

و العقــد الكنــري  ،اا الــكي حــدثن عــن حبيبتــر الــح جعلتــر عبــدا
هلا ،انــت هــاد ابملقارنــة معــر! خلــت أن خيــرج شــيطان ليــدمره ،علــى
مـ ــا أُّـ ــن ار ح لقصصـ ــر الباايـ ــة ،هنـ ــا تبكـ ــيعم ولـ ـ هنم حـ ــني انـ ــت
أاحك رخفي أشوا  ،متأثرون أ بيام

يظنون احليــا جمــرد حــب

وتلــك الرتهــات والتفاهــات البلعــام ،لســت أدري! رمبــا تكــون نظــر
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خا ــة قب ــل وش ــويل ليع ــا ،رمب ــا أش ــل ىل هن ــاا ألأت ـ ـا يس ــمونر
ابحل ــب ،يلقبون ــر العش ـ !! مث ن االخ ــتالل ش ــنفر ب ــني ح ــرفني :ح ــام
احلرية الح ال اكنعا أن ت ول

الطائر حــى و ن سـجن لســنوات ال

بد من أن ل يوم يصــل فيــر ىل خالشــر املبعــوك مــن أجلــر ،ســريوح
لينفـ ـك مطل ــب ال ــرب من ــر

بع ــده ابم الـ ـ ام  ،فتل ــك ا رم ــة ال ــح

سجنتر لن تستطيع مسالة نفسعا علــى مــا فعلــت ،ســيؤنبعا اــمريها
الالواع ــي ،أو أن ــر واع ا ــل ال ــوعي مب ــا فعل ــر ،ش ــيطانر ي ــتحكم عل ــى
األرجح
م ــررت بك ــل مرحل ــة م ــن الرم ــان ألس ــتطيع ختم ــني ا ــل الوج ــودبت،
الالوجــودبت ختــر أحــدهم أقــد مــن أن نــكاره للمــر األوىل علــى
سطور َّب أقصــد أمــوا  ،ال بــل اســوري ،عــا خــر مــن التحــدبت
بعد ا السة مــع اا األبلــر ال ــيب الــكي أران دواعــي احلــام والبــام
"ح ــب" ،حبيب ــة ،عائل ــة ،أعط ــان فك ــر مس ــبقة عل ــى األر  ،أُّنع ــا
ستكون اما وأنن أعــي

علــى اواــب شــيطان ،سأســعى بكــل أتايــد

لتحويلر ىل اختالل ررواح متفرعة ،شعور متداول ابلنسبة يل داخليـا
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ليا لكل من أرادن عاج ا ،أعج مع نفسي وحســب!! حــاجح
رمب ــا ألم ــر جدي ــد ،ش ــعور خـ ــر يقتل ــن دون ع ــدد ،اخـ ـرتا املنطـ ـ
وتفري ــر ليص ــبح أ  ،احـ ـرتا مش ــاعر ا ــل مجيل ــة خارجي ـا الاتش ــاف
دواخلعا وما وجد

لبعا ،مث الدخول لكل سي ة خارجيـا الاتشــافعا

عل ــى وج ــر املص ــول أيضـ ـا ،أاي ــد س ــتكون يـ ـ
مجــاهلن مجيعـا

رمب ــا س ــتجمع

أرواحعــا الســبع ،الــرب أاــافعا روحـا اثمنــة اســدها

األسـ ــود اإلفريقـ ــي الـ ــكي هنشـ ــتر األس ـ ـود ،عجب ـ ـا ع ي ـ ـ  ،أ أبـ ــدأ
ابخــتاليل!! مث أدرا األمــر ألعــود ىل هنــا ،العــا لــن يعلــم مــا أقصــد
وأ ال أريــده أن يفعــم مــا حــدك أبــدا

هــا أ ا أســتقل احلافلــة

الجتياص تلك املراحل اثنية ،بعد الفــوص وتوديــع ع يـ ي البشــري الــكي
أبك ــان ش ــوقا ،يش ــعرن ابلش ــفقة جتاه ــر ،الم ــر قاس ــية حق ـا مق ــابلعم
بينما اوت داخليا ،حاول التظــاهر بكونــر علــى مــا يـرامَّب وهــكا ي يــده
أمل ـا ،اعــرتف هلــم أنــك خبــري! فلتســعد دون روح مععــم ولرتقــد بســالم
ل ــت أت ـربتعم ،ول ــتع

ف ــو اواا ــب أجس ــادهم

ــل ه ــكا ال ــكي

أحــدثكم عنــر ،مقـ ص لدرجــة عــدم قــدرهتم علــى اســتيعابر ،شــكرا لكــم
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اعت متون جبا

أستطع املروج ليكم بعد مليارات ا ــواهر ،الف

الفــرل وأعــداد ال لــدود مــن األبم األســبوعية ،اللعنــة علــى "أ "!
ش ــيطان س ــاان ،ح ــب روح ــي! بينم ــا روح ــي تك ــن بي ــنعم تت ــنفم
قا عتر ألاون

ال رفة مع خو  ،هــكه املــر اختلفــت عــن القداــة،

الفائتـ ــة ،هنـ ــم تضـ ــاعفوا عشـ ـرات مليـ ــارات املـ ـرات ،أشـ ــبحوا شـ ــعبا
وملكا موحدا يعملون

االقتصاد والتجار  ،تعد هلم رمة البكــام،

و يســتعدوا بعــد للقــام رهبــم الــكي حــبعم بشــد  ،احتفلــوا ا اضــيح
داخلعـ ــم ،علـ ــى األرجـ ــح سـ ــأ تال ملكعـ ــم ألشـ ــبح بـ ــني أسـ ــيادهم،
سأتقبل ربد  ،وبكل أتايد سريوقعم عديل الظا  ،ما ي الــون يعــانون
م ــن تل ــك ال ع ع ــات ،وه ــا أ ا ع ــدت ألش ــبح حي ــوا من ــوب ،هن ــا
داخ ــل مك ــان م ــا م ــن جس ـد وال ــدي ال ــكي م ــا ي ـ ال ش ــااب

مقتب ــل

العمــر ،نــر يـقب ـل بعضــعن ليعــي أحــدهم مــن خــو  ،احليــا ليســت
عادلــة لكنعــا ــري قاســية لل ايــة! حــاول أن يـ هن ألننــاه أنــر رجــل ،مث
لينجــب شــي ا أقســى مــن العــا  ،نــر أ َّب الشــيطان املمتــل واإلنس ــان
العاقل ،الكاتب دون م

 ،العا جمتمعة لتكون شمصي ،أقصــد أ
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ال ــكي ح ــدثكم ول ــيم اا ال ــكي س ــرتونر خارج ـا يرت ــدي فوق ــر تل ــك
األثواب البالية البسيطة ،رمبا يرتــدي شــي ا فــاخرا ال أنــر ســيبقى علــى
اــل حــال خمــتال ،األبلــر داخــل ا تمــع واألمســى داخــل عقلــر ،ليســت
هناا ملكة عقلية

على األرجــح لــن تكــون ال بعــد مــوت البشـرية،

حني االنتقال لع ي ي اإللر ،هناا سيجدن ال منكم ألعاتبر على مــا
فعــل ،لــن أ فــر ألي مــنكم أبــدا اــل مــن جعلــن أبكــي ،أاــحك،
أم ــاصح ،أأت  ،ا مي ــع س ــيلقى م ــا يس ــتحقر ،و ن ــكاا س ــأاون احللق ــة
األه ـ ــم

املسلس ـ ــل،

تل ـ ــك األ ـ ــام س ـ ــتجدن أول م ـ ــن يعاتب ـ ــك

لكونـ ــك أحلـ ــدت ابلـ ــرب ،وأايـ ــد سـ ــأقح ىل جانـ ــب اـ ــل لمـ ــد
بش ـريتكم ،اــل أمــد أعطــوه لقب ـا ال معــال لــر فقــش لينســوا الشــمر
املقصود ،ال منكم يعلم من هو

نــر داخلكــم! ســأعاقب اــل فتــا

أخ هتم أن حلمعا رجل أمسر و حلية انيفة ،وسيكون أ ول مــن! ال
تعلم أنــر ســيقتلعا ،وال تــدرا أنــر أخطــر جمرمــي البشـرية ،لــن تعلــم أنــر
ل ــن حبع ــا ام ــا حبع ــا اا ال ــكي تع ــي

داخل ــر ،ل ــيم مل ــك مج ــال

لتحبــر ،لكنــر حتم ـا يســتح حبعــا علــى لســان اا األبلــر البشــري،
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أح ــدهم منل ــي ل ــن يق ــول ه ــكا! وه ــو يظ ــن نفس ــر متميـ ـ ا وال ي ــدرا
متي ـ ي اخــتاليل أقصــد ،حــاالت أقســى مــن املــر لــن أستســلم هلــا
لتــتحكم مبصــريي ،لــن أحــدثعا مــا دام أهنــا لــن تســمعن ،ولــن ألــدك
عن احلب ما دام أنن جربتر هناا

الال وجود فحسب ،أقصــد أنــر

ليم حساسا عادب ال أنــر ال يســتح مبنتعــى البســا ة ،العــا يــدرا
متاما ما ألدك عنر ما داموا متواجــدين هنــا ،لــيم مقياسـا معتمــدا
فلسفة احليا أبدا
❁❁ ❁
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هــا هــي تلــك الليلــة أت لتكــون مســتقبلي احملــتم ،لــن أبقــى هنــا بكــل
أتايد ولن أستمر

هكه املرحلة ألُّل هنا ىل األبــد ،مــن الضــروري

أن أســافر ،أجــول ،أمــرح ،أح ـ ن ،مشــاعر أخــر هلــا منــابع جديــد ،
استكشاف عــاملعم الــكي سيصــري عــاملي

الالحـ أمــر مكــروه جــدا

أبتاه! لن تتسال يل الفرشة لتعتمد علي

أمر معم ،وأايد أنــن ابــن

س ــي  ،من ــك أن ش ــارعت خ ــو علم ــت ابألم ــر
ر بت بشد

أردت ش ــالحر،

أن تسالن! لن أهــتم لقســوتك ولــن يــؤثر

اـربك

امل ح ،انت متعجبا هاااه؟ حسنا ،أنت ال تضربن بكون أ َّب بل نــر
حيوان فقش ،اا الصـراع داخلــي و نــك انــت ُّــاملي حــني أخــرجتن
منك جمددا ،أا أخطائك الح ارتكبتعا والــح لــن تنــدم عليعــا ألنــن
بعنـ ــت مـ ــن الـ ــرب ألاـ ــون هنـ ــا ،لسـ ــت أقصـ ــد أنـ ــر أرسـ ــلن ألاـ ــون
ع ــالمكم أو ع ــالمكم ،أس ــتا ام أو معندس ــكم ،ن ــر أحب ــن بش ــد
تلــك األنعــام الــح أنعمــن هبــا ،وتلــك الصــفات املتمي ـ عــن البقيــة،
الكــل لــن يواف ـ عــن اــون متوحــدا ،وحيــدا دون أي م ـ

اإللــر

أرادن ليحمين ،وعدن ابألمر ،مث نر جعلن أ ضـب والــدي ،لســت
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أدري أحقيـت ـر هبــكا اللقــب ،لكنــر علــى األرجــح ســيكون اــكلك فيمــا
بعــد ،بعــد مــد ويل ـة مــن ا ن

لــن ت ـ ح أرواحــك علــى الوقــوف

أمامي وستحرتمن حقا ،ستندم على ردا يل من جســدا ،أايــد لــو
أوس ــا ك مالئك ــة انـ ـر ،ان ــت

بقي ــت هن ــاا لكن ــت ا ن ش ــنعت
ألجعلــر عامل ـا خفي ـا جعنمي ـا ،ستمشــي

شــوارععم ،أمااننــا امل لقــة،

رمبا هي ات لون موحد ،أسود امي يستدعي الدراسة ،هنا حفــر
يســقش فيعــا اــل مــن أراد استكشــافعا ،تبـا!! نــر يقــوم ابألمــر جمــددا،
عل ــى األرج ــح ه ــو ي ــداعب أم ــي

حبع ــا! ل ــيم حبع ــا ع يـ ـ َّب ن ــر

يعش جسدها ا ميــل ،نشــو خمــدر علــى ســبيل املنــال أتخــكه ليـ ور
عالمـ ـا خ ــر مـ ــن احلريـ ـة ،يتحـ ــرر االفراش ــة ،احلمامـ ــة ،لكن ــر سـ ــيعود
ليس ــجن

س ــجن الع ــاهرات بع ــدما أخ ــرجن ،أو أن ــر ــردن اع ــل

املكــان حــارا جــدا جعــنم حقيقيــة! ال أدري أهــو شــيطان خــرج مــن
مكانــر أبــول بــني بلــدان األرواح ،أم أنــر جمــرد عــا جديــد مبواشــفات
أخ ــر ؟! عل ــى األق ــل تع ــد يل تل ــك الق ــدرات املارق ــة عل ــى لارب ــة
املأل ،من وجد هناا لتحريري؟ انــت أعلــم أنــر سيســجنن ،هــو لــيم
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ال جمــرد فــك خــر ،امتحــان ســأجتاوصه بعــد حيــا ســتدوم ــويال ن
أمت

أول لاولة

ام ــا قل ــت ،ه ــو ــردن م ــن س ــمونة املك ــان م ــع خ ــو املتق ــدمني،
ملكع ــم عل ــى الع ــر ه ــو الوحي ــد ال ــكي أراد م ــايتعم ،ل ــن يس ــتطيع
بكــل أتايــد ،هنــا نـريان شــرخة وصمــة بصــوت أقســى مــن ،مث خرجنــا
لننتقـ ــل ىل مرحلـ ــة الـ ــرحم ،انـ ــت ال أسـ ــتوعب أبـ ــدا أنـ ــن تواجـ ــدت
داخلعا

بعــد الوشــول شـدمت

شمصــي ،يفــاج ن أي مــنعم،

و أنظــر ىل أي هــدف خــر ريهــا ،تلــك احلنونــة رائعــة

أردت أن

أهلو ببعي األحداك البلعام منلعم ،استكشاف دواخلعا الح اانــت
جــد مقرفــة ،عجبـا!! ن حاربــت أحــدهم أعلــم مــن أيــن أتــى! شــيم
جمعــري علــى األرجــح

تكــن مرحلــة اســابقاهتا ،ســعلة نوعـا مــا،

تســتطع لميلــي عواقــب وخيمــة ،جمــرد جــرح ش ـ ري سيشــفى بســرعة
ع ي ـ  ،م ـن ا الــكي أحادثــر أ ؟ أحــادك نفســي؟ تكــن يل نفــم
نــكاا ،علــى األرجــح انــت أحــادك اا امللعــونَّب لوســيفر الص ـ ري!
أن لتعا أماه وبدأت بنعشعا االعاد  ،أايد بعــد فــوص ســاح
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يســتدع

مـ ــن أي جمعـ ــود

واحـ ــد اـ ــد أربعـ ــني مـ ــن أشـ ــباهر ،اـ ــان أ اـ ــاهم

وأق ــواهم ا ــا م ــن حي ـ ثق ــة ال ــرب ،م ــررت ألا ــون

اا املك ــان

الرائ ــع جم ـددا ،ا ــل ش ــيم يك ــرر للم ــر الناني ــة ا ــون حي ــوا من ــوب
و ــوب ألشــبح مــا أ عليــر ا ن ،ووشــلت ملرحلــة املكــوك

ل ــك

املكـ ــان عـ ــد أشـ ــعر ،العديـ ــد مـ ــن الص ـ ـراعات بيـ ــن وبـ ــني أرواحعـ ــا
السـودام ،النســام حملــن قلــواب أ عــر مــن حليــب اإلبــلَّب أقصــد لــك
ال ي ـ املتمي ـ

ال أن أمــورا قاســية تســكنعن لتــتحكم

هن أ اى من فلسفتنا ،أ اى من فعمــي

أفع ــاهلن،

وعلــى األرجــح ســيتفعمن

ما أاتبر أانر ،بواوح ر م التبسيش الطفيح الــكي ســيحدك ،هنــن
أمجــل مــا وج ـد علــى أر الرمــان ،أســت رب فقــش لكــوهنن يعشــقن
أمنالن ــا ،أمن ــاهلم! ال أري ــد أن أا ــون ا ــمن الئح ــة امل ــدعوين للحف ــل
التنك ـري

وهــا أ ا

ليلــة مــا ر  ،رعــد الس ـمام اــان يــدل علــى

حل ــول مص ــيبة جعنمي ـة تن ــدرج ا ــمن جنت ــر ورمت ــر ابلع ــاملني ،الك ــل
اعت هــا قيامــة! الــربح اشــتدت ،واملنــاصل تكــاد تقتلــع لتمـ

مالبــم

أشحاهبا ،هنم ب را فقوا بشد تلك الليلة ،أا أيضـا اــان قاســي
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القلب لينافقك

يدرا أن ابنر وابنك ســيولدان

الــكات اهتــا،

يعــش أمهيـة ألمــر أمـي الــح اانــت تقـرأ قر نــك دون أي تصــنع ،هــو
ا ــان ش ــبر خ ــارج ع ــن نطاق ــك ،أن ــت فق ــش أردت ــن أن أج ــرب ه ــكا
الشــعور ،ألــيم اــكلك؟ أو لرمبــا شــيطان ــري منحــى املطــة
حلظة

أا اان يضاجع أجساد حداهن

خــر

بيتعا ،أمي اانــت تعــان

ش ــفحات ال ــرب لتجعل ــن أم ــال هل ــا ،هن ــا تري ــدن هل ــا! ر ب ــت ا ام ــا
ر بــت ببضــعة أشــيام هنــاا
هبكا القدر من الوشــح
ألاتفي هبكا

العــا الســفلي أو األعلــى ،لــن أاتفــي
السـطور ،أايــد لــن تكــون يل قـدر امللكـة

هنا ليلة انبعاك!! والد القمر ساخنا مبرار الشـمم

واختف ــام ه ــكه األخ ــري ابرد ال هتت ــح ال ش ــمتا بطع ــم اـ ـل قم ــر
السمام متحكم بر من اإللر سبحانر وتعاىل ،أقالمي وح ي
❁❁ ❁

74

ويداي ومشاعري ،ال أمر وجد اــمن نطــاقي ،واــل عــاهر تالعبــت
ب ري  ،تالعبت بدواخلعا ،وأيضا بشيا ينعا الح ختب عا ،ا ميع لــن
يستطيع وشح ما حدك ،هنا أجنبتن بطريقة مبسطة! وبعد اــل اا
العن ــاد ال ــكي أُّع ــره ش ــيطان و المع ــا الش ــديد  ،لس ــت أدري اي ــح
ترابطت مععا بشكل روحي
شــو

تلك املد  ،لدرجة أنــن بكيــت رعلــى

مقاومتعــا ،خروجــي واستنشــا اهلــوام امللــوك ألول مــر ،

تعد يل قدر على العود ىل تلك التجارب الح ُّننتعا قاســية ،أايــد
فيما بعد سأدرا أهنا تكن ال جمرد ألعاب لأل فال ،مث هنم أخـ وا
وال ــدي

الص ـباح ع ــن ا ــون وج ـدت بي ــنعم ،أت ــى ىل اا املك ــانَّب

أُّن ـر اــان مستشــفى عملي ـات ا ــانني ،هنــاا يــتم تقــد اســتقالة اــل
بشري استوىف حقر من الفـرل ،أاــاع معظمعــا واســت ل القليــل جــدا
ليكــون بســالم ،متنيــت أال يلمســن بيديــر املتســمتني ــرا ،اســتطعت
الشعور بر يتجلى داخلر ،اما أنن أحسست بقلبر يـ داد خفقــا  ،ال
مت ـ ـت أا! م ـ ــا أصال حباج ـ ــة لي ـ ــك و ىل دعم ـ ــك الرائ ـ ــع هن ـ ــا ،أاي ـ ــد
ســتعلمن الكنــري ،وســأ ري فيــك امل يــد مــن األخطــام ،ستصــحح اــل
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خطي ة ارتكبتعا لتصبح يبا ،لن أاون متأادا من القيام بــر ،وأرجـح
أنر سيكون عنيدا ،ولن ألمــي بعــد تبــادل نظـرات دام لعــد دقــائ ،
أراد أن يظعر حنانــر جتــاه ابنــر األول واألخــري ،لــن أمســح ألي شــيطان
رن يــؤ أمــي جمــددا ،والــرب يــوافقن علــى األرجــح! أمتــال أن أاــون
لقـ ـا خبصـ ــول ـ ــري املفر ـ ــة ،حـ ــب التملـ ــك الـ ــكي يتملـ ـك ا ،
ا ـرامح ال ــح ه ــي ف ــو ا ــل ش ــيم

مص ــطلحات بش ـرية تعلمتع ــا

الحقا ألاتبعا هنا ،نظرات األم عا خــر ،أُّعــرت حلــم أســنان حــني
تتواجـ ــد مكاهنـ ــا ،اـ ــحكت بشـ ــد وسـ ـعد شـ ــيطان هبـ ــا ،مالئكـ ــح
قالــت" :مــا شــام ه!" ،شــيا ينعم نســيت اــرا ع ي ـ ي! هــم فقــش
أخ وا أمي أن تعتن ا ،اأهنم من سيوشيعا ابألمر ،أا ر م القســو
اانوا يضعون أشابععم املنعكة ر احليــا علــى اتفــر ،يعن ونــر! وأُّــن
أح ــدهم أراد أن ينص ــحر ابتباعع ــا ىل من لن ــا ا دي ــد ،واالبتع ــاد ع ــن
ريقــر املؤديــة عــنم ا خــر  ،شــيم أقســى مــن أن أشــفر

الكــالم،

الرب لن يراير أن أخ ام عن أحد أسراره املعقد  ،و نر أنســان اــل
ه ــكا ألش ــبح بش ــرب م ــنلعم ،أا ــن ألر ــب
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التواج ــد هن ــا معع ــم

بتل ــك ال ــكاار امللي ــة خبنـ ـا ،رمب ــا س ــأحطم ا ــل م ــال ه ــكا الوج ــود،
وس ــأنتمي ل ــر بص ــفح ش ــيطا  ،مت ــيقن أن ال ــرب اس ــتطاع صالت ــر ،ا ــان
إبمكانر فعل لك ،وما صال اكنر القيام ابألمر ىل حــد السـاعة ،ومــا
بعد ا ن يستطيع أيضا ،سبحانك ال لر ال أنت!
❁❁ ❁
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األب ــري روح ــي أب ــدا ،واألم تكلف ــت بتنش ـ ة ه ــكه ال ــروح السـ ـي ة،
يبــة هــي ،مبــا أهنــا أتــت مــن حــداهن لملــت تصــرفات أا واــل مــا
فعلر هبا فقش ألتواجد ا ن ،أنش ت هــكه الشمصــية

وقــت الحـ

وبعد العديد من األمــور الــح ال اكــن شــرحعا ،مبسـطة امــا أخـ تكم
ات ي ــوم ان ــت منتش ــيا ،هب ــوا ا ىل منـ ـ هلم ،يك ــن رائعـ ـا أبـ ــدا!
ش ــيطان ي ــنعم ري راح ــة في ــر ليص ــفن ابلف ــى املطي ــع ،هن ــم أبس ــش
ملكــة قــد متتلكعــا بينمــا يســمرون منعــا ،ال يرمــون أمـاه! وهــي أيضـا
أخ تــن بــكلك! الكــل ادعــى الـ ام وهــكه أحــدك ــر الشـيطانية،
أرادون متــأثرا ـا يفعلــون ،نســوا أن الــرب منحــن أقســى حيــا هنــاا
للتواج ـ ــد معع ـ ــم ،أراد م ـ ــن ه ـ ــدفا س ـ ــيعني عم ـ ـا قري ـ ــب ،وه ـ ــا أ ا
أسـ ــتع

هبـ ــم ،اسـ ــتع ام خـ ــر مبواشـ ــفات خمتلـ ــة! لطـ ــيم معنـ ــوبت

ودراســة املبت ــى ــا حــدك ،عشــت مععــم الكنــري مــن الوقــت ألحــبعم
ر ـ ــم قس ـ ــو أ ف ـ ــاهلم وع ـ ــدم احـ ـ ـرتامعم لك بئ ـ ــي و ـ ــري  ،جعل ـ ــوا
أشماشا خرين ارون بــنفم مراحلــي ،أايــد هــي بســيطة! ســينجبون
ــم تتوســش الس ـمام الــح يرعاهــا أحــدهم مــن داخلنــا ،وألا ـ ن
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بعد م يب تلك األمسية الح ســأاون فيعــا صوج روحــي ،ب رب ،هنــم
احتفل ـ ــوا ب ـ ــوالد بع ـ ــد س ـ ــبعة أبم عل ـ ــى أول خط ـ ــو َّب أقص ـ ــد أن ـ ــن
تواجدت على أراعم قبل سبعة أبم فقش ،اان وقتا اافيا ألدرا أن
الــرب شــابر علــى أفعــاهلم ،انــر العــاهرات ،حــب الطعــام ،اســتعمال
النــوم لكســر اــل مــا بــدواخلعم ،مشــاعر ســودام بصــفات رماديــة ،لــن
أشح تلــك املنــاُّر الصـاخبة ،علــى مــا يبــدو هنــن دخلــن مــن أجلــي!
ملن ـ ــن بعط ـ ــورهن ،ق ـ ـبالهتن ،أم ـ ــر الش ـ ــفاه خاش ـ ــتعن ب ـ ــع عل ـ ــى
جســدي ،أصيلــوا هــكا عــن! أ ســلون مبــام ابرد ينفــع ،أمــون بــدوام
أســود يره ـ  ،وليــدرا العــا أهنــن اــن لرتمــات بك ـرامتعن ،وليــنم اــل
ئم على أجسادهن بــني أحضــاهنن ،لســن مــكنبات علــى فعلعــن ،اــل
مــا يقمــن بــر لبــب هلــم ،يشــفني جــروحعم العميقــة الــح تســبب فيعــا
احلــب ،يفــر ن اــل ر بــة ابل ـ واج

ــرفعن مــع أ

ال يعلمــن مــن

أين أتواَّب مو نعم ،أماانعمُّ ،روفعم الح قد تعت جحيميـة للمــروج
عــن ري ـ الــرب ،وأايــد أهنــن يعلمــن عاقبــة اــل صانيــة متوااــعة بــني
أوراقعــم النقديـة ،يســمرن مــن اــل حــرف قيــل هلــن بشــأن هــكا ،أعلــم
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جيــدا أهن ــن يــدران العاقب ــة م ــن نظ ـراهتن البااي ــة وتســلل س ــواد الع ــني
عل ــى خ ــدود أ ل ــبعن ،أاان ــت أم ــي ع ــاهر ؟ عل ــى األرج ــح تك ــن
اكلك ،هن شديقاهتا وحسب ،ر ــم اـ أجســادهن ومجــاهلن الكــا
حلمــل اــل تلــك ا الم ،اــان يبــدو أهنــن متنــني اــون ابــنعن ،أشــابتعن
بعي ال ري وابتسامة أمي ال ي ة ،افتمارهــا بكــون ابنعــا الوحيــد قبــل
جميم تلك احلشرات الح ن لت من منطقــة لظــور  ،أا هــو املســموح
لر ابالقرتاب ،ولننعــي مســألة الععــر ن اانــت ســؤالكمَّب مســألة معمــة
ج ــدا ع يـ ـ ! أحت ــاج ىل التح ــدك عنعـ ــا ،مب ــا أهن ــا تس ــتح

لـ ـكَّب

فس ــأمنحكم به ــا بطريق ــة مبسـ ـطة االع ــاد  ،أخ ــرجن ه ــدابهن م ــن
رفح ،متنيت األمر واإللر استجاب ،لــو بقيـت تلــك اإلاسســوارات
معــي لنعشــتعا ،رمبــا انــت ســأقتل اــل لعــني مــدعو ىل من لنــا البســيش
الــكي يتســع هلــم ،هلــن ،ألرواحــي ،تلــك األوان ،العــا الــكي جلبتــر
مع ــي ليس ــكن ع ــاملي ،و هب ــت دون ع ــود ال بع ــد منتص ــح اللي ــل،
حني ادر ا ميع أراية امللعب بعد املبــارا الــح مجعــت بــني أيــديعم
وأ بــا ا ــد الش ـعية ،الوالــد
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تتنــاول شــي ا حــني تــكارتن وأتــت

لتعطي ــن بع ــي القـ ـبالت ،ال أس ــتحقعا! اختطفن ــن ،أو أهن ــن أخ ــكن
روحي فقش ،أ لن أمــوت

هــكه املرحلــة امــا حــدك قــبال ،ال حلــم

لكــم هبــكا وال الــرب مســتجيب لشــرورام ،فق ـش واــعن ســحرا علــى
أرواح أف ــد فــو أن ــام أو ر اخــتاليل ،اــان أمــرا ســي ا حق ـا بشــكل
جعنمــي علــى اواــب األر الس ـافلة ،انــت جــد متــأ  ،أعــان بشــد
حني تسقش دموع املطر ،حني أقوم بتلك الشعقة املميتة ،أرواح أمــي
اانت خترج ،شديقاهتا عننعــا بطريقــة ريبــة ،الشــيطان األاـ ! رب
الشــيا ني أمــرهم ابلتصــرف بســرعة ،هــكه فرشــة ال تعــو

لالنتقــام،

أايد لن يضيععا وهو أاـ أعــدائي علــى أراــعم ،اتبعــن ىل أراــنا،
اللوســيفري الصـ ري اــان ورقــة راحبــة لــر ،ابإلاــافة ىل تلقـي املســاند
منــر

بعــي األحيــان ال أنــر اــان خيط ـش لء احــة ا إلراــام أبيــر،

ام ــا ان ــت أفع ــل ق ــداا ح ــني ان ــت بيـ ـا ،وصبد عل ــى عص ــبية أا،
اهتامع ــا إبي ــكائي وخالف ــاهتم املتواش ــلة م ــن أجل ــي ،صاده ــم ه ــكا تعبـ ـا
و رهاقا ،حاولوا معا ح من ا حيم ،هن ان حضرن لرؤيح ال يــوم،
لملن مو ! لوال وجود اان الرب هبن ولو قليال ان ســيكحبنن ات
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يوم حــني جعلتــن أمــي أمــانتعن لتأخــك بنأرهــاُّ ،نــت أا هــو املــكنب،
نك خمط ة! ها هن يضحكن ويشارانك نعمتــر بنفــا جيــد ،لعنــة ه
ستصـ ـيبكن ب متبني ــات العع ــر ،انـ ـ لطيف ــات ل ــوال ه ــكا ،ا ــان م ــن
املمك ــن أن أح ــبكن ،وه ــا أ ا أبش ــران أن ــن س ــألقى انتق ــامي ح ــني
العود ملرحلة الرب العليا ،خر فرشة لنيــل الفــوص ،لــيم علــي ســو
اعتر هنــا واتبــاع اــل أوامــره ،االبتعــاد عــن اــل لــكير قــد يوجعــر يل،
و ن أعــد مبالئكــة أتمــرن ،تــوجعن ،لميــن ،هــم فقــش سيســجلون
ال نــب ارتكبتــر ،ســيجعلون اــل أجــر امــا هــو ،ورمبــا سيضــاعفونر،
األمــر لــيم متعلق ـا مبــا أعيشــر أبــدا ،لكنــن حق ـا أعــان وبشــد  ،هنــن
يــردنن هلــن بكــل جــد ،أمــي تن ـ هبــن! أا ال يعــتم لألمــر ،بعــد حــني
أشبحت جمرد ما  ،ا ت بعي الشيم ألستوعب ما حدك ،اأهنــا
احلاس ـة السادس ــة أق ــو مــن بقي ـة البش ــر،

عمــر الرابع ــة اس ــتطعت

اس ــتيعاب أن ــن أمتل ــك خ ــو خـ ـرين ،يب ــدو أن تل ــك املراح ــل ال ــح
مــررت هبــا مــر هبــا خــر قبلــي ،هــي أننــى امــا ااتشــفت! فتــا أتلمــت
بشد وعانت مع أهل اعؤالم ،لكن الــرب بكــل أتايــد ينجبعــا ال
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بع ــد م ـ ـ  ،أا ــن ألح ــب ح ــداهن تـقب ـل أم ــي لتحبع ــا ا ــل حلظ ــة
أانــر ،أاــن أريــد مش ــاراة أشــيائي مــع ا خ ـرين أبــدا ،جــد عني ــح
لدرجــة أنــن انــت أســتحمل أشــيام لــن يســتحملعا بشــري لعــني ،تلــك
الصدفة الح أخرجتر اثنيــة أاـدت هلــم أنــن لســت بري ـا ،علمــوا علــى
األرجــح أنــن أاــن فــال ،لــن أســتح
وأُّنـ ــن ولـ ــدت ألعـ ــي

عــم الطفولــة

هــكه احليــا

القسـ ــو  ،األمـ ــر أشـ ــعب مـ ــن العـ ــي

مـ ــع

الش ـيا نيَّب فالوحي ــد ال ــكي بق ــي داخل ــي أجن ــب الكن ــري م ــن األ ف ــال
ليتكاثروا بشكل عجيــب ويبنــوا قلعــة ال هتـدم ،جســدي اهل يــل وتلــك
النك ــات ال ــح أا ــحكتن ،أت ــكار جي ــدا! ل ــن أنس ــى أب ــدا ،وح ــى ن
ر بــت اال م نــان ال أســتطيع ،عقلــي ،قلــيب ،تلــك املنــا

الس ـودام

ال ــح تس ــكنعا الشـ ـيا ني اثني ــة ،الع ــا تت ــكار جي ــدا م ــا ح ــل ا وم ــا
سيحدك معي الحقا بعد سنوات من األ
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عشـ ــت الكنـ ــري مـ ــن التجـ ــارب الـ ــح تك ـ ـ ن ،أاـ ــن أعـ ــرف شـ ــي ا
وعلم ــون ،أا ــن ألنط ـ هب ــكه احل ــروف ل ــوالهم ،هن ــم ال يس ــتحقون
الشكر أمي ،جعلــوا تبكــني! دموعــك ن لــت مــن بــني عينيــك أمــامي،
األمر اان جد خمجل ول ن ،أمنيح الوحيد هي أن أختلـر مــن اا
الش ـعور املبي ـ الــكي أســتطع اســتحمالر ،أعلــم أنــن أش ـ ر منــر،
لكنــن مــر م علــى عيشــر امــا هــو حبقائقــر ،لعــل الــرب اــان يبــن هــكا
الشمر الكي يتواجد هنا حاليا ،جعلن أعــان! أســكنن أســوأ عــا ،
وأر مــن علــى عش ـ املــادبت فق ـشَّب لي ـ هن يل أنــن شــمر ســي ،
أتاــدت حتم ـا شــحة األم ــر منــك صم ــن بعيــد ،ال أت ــكار مــى ألحك ــي
لكم ،لرمبا أتكار

ليلة أخر حني أاون أتعــا ى جحــيم املمــدرات

رفح مع أشمال ال أعرفعم حى
أتعلمون أن أا فقد ال شيم؟ رمبا مات

ســن مبكــر فحــدك معــر

ما حدك معي ا ن ،فقــد شــي ا أهــم مــن املــال ،مث ليفقــد هــكا األخــري
أيض ـ ـا بعـ ــد والد بعـ ــد سـ ــنوات بش ـ ـرية ،الـ ــرب أراده أن يعـ ــود ىل
ريقر ،اان يعلم أنر يب القلب ،أعلم أن ال مراه قد مر مبــا ـر
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بر مجيعنــا حاليـا ،أدرا جيــدا مــد شــعوبة األمــر ،أمنيــاتكم املميفــة!
أقصد أمنياتنا املشرتاة الح يستوعبعا ال منا ،أي مريي نفســي يقـرأ
هــكا واــل ســجني بــريم  ،اــل موُّــح ينتظــره ابنــر ليحضــر لــر بعــي
احلنان ،أنت ال تدرا أن املال شانع للسعاد  ،وأ مع الفكر متامـا،
نعم! املال ال يصنع السعاد ع ي  ،بل نــر السـعاد نفســعا ،ال أود
الدخول

نقا ال ينفــع مــع عقلكــم البشــري وتصــرفاتكم املتوارثــة،

متداولة يقوم هبا ا ميع ،الكل يقلد الكل ا خــر ليكــون جمتمعـا بيـا
ل ـ ــيم ال ،األه ـ ــم أن أا يع ـ ــد يع ـ ــي

هن ـ ــا ،يع ـ ــد يعش ـ ـ تل ـ ــك

التحدبت ،ال ما يعمر هو ملم ال جسد ا ال لر ،اأنــر أبــد حنــان
أبير

العاهرات ،جمرد عــاهرات ال ــري! ر ــم البيــا

مــا يـ ال هنــاا بصــير مــن األمــل ،قــرر فرا ــر

والشــر داخلــر

ابنــر الصـ ري ،هــكا

الــكي حــدثكم مــن داخلــي ،الفــى الــكي يعــرف عــم الس ـعاد ىل
ح ــد السـ ـاعة ،أقص ــد أن ــر ق ــرر دخ ــايل ىل مدارس ــعم ،أبع ــل علم ــي
رراعم! ال يدرا أنن ابن جيــد ألحــدهم عــدت مــن جديــد ألتواجــد
معــر ،هــو يقــم رمــر خــا

أبــدا ،انــت أود ااتســاب أانــر األمــور
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مواا

احليا  ،فقش أتى مبعلـم ليســاعدن ،ن انــت جــد اــي و

يست لون ،اار اانت أقو مــن أســنان الــح هنشــت هبــا ثــدي أمــي
ات هنار ،اااه تبا!!! نسيت أننا انتقلنا لقرية أسوأ مــن من لنــا ،جمــرد
الج ــني ال يع ــرفعم أح ــد ،وال ه ــم يعرف ــون أح ــدا ،ل ــن ــالش أب م ــن
أول ــك األ بي ــام ،امتلكن ــا قوتن ــا! ملت ــن ح ــداهن بض ــرابهتا الـ ــح ال
ت ــرحم ،أُّنع ــا أخ ــح الكـ ـ ! أم ــي اان ــت أح ــنعم ب رب ،فلتنعمع ــا
جناتك الراجية ،ن أمر هبا وأعلم أنــن ســأراها يومـا ،أر ــب بشــد
أن تكــون أم ــي هن ــاا ،أن ــت تري ــد م ــا أري ــده ،لب ـن ولب ـك خ ــريي،
تؤاـ ـد علـ ــى مـ ــا يوجـ ــد داخلـ ــي ،دائمـ ـا مـ ــا تـ ــوجعن ولميـ ــن ف ليـ ــك
أمنيــا  ،أريــد أمــي أن تكــون

جناتــك ،هنــا عاشــت جحــيم األر

اامال وأتلمــت لتنجبــن ،أتلمــت لتعلمــن الكنــري مــن األمــور ،أتلمــت
لتــؤمن يل حيــا جيــد ر ــم فشــلعا أا أيض ـا ب رب ،أا ال يســتح
أن يتواجـ ــد هنـ ــاا

تلـ ــك النـ ـريان ر ـ ــم قسـ ــوتر عليعـ ــا وارهـ ــر هلـ ــا،

ش ــفعاتر املوجع ــة وش ــتمر املتواش ــلة ،ا ــل ع ــكاب أتملت ــر بس ــببر ،وا ــل
خيــال شــنعر
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فكــر  ،ر ــم اــل جــرح عمي ـ تراــر داخلــي ين ـ ف

دمــر ،أحببتــر بشــد ب ــي النظــر عم ـا فعلــر ومــا ي ـ ال يقــوم بــر ،ب
ليك وعاد راجيـا! تعــد تربطــر بتلــك العــاهرات أي عالقــة ،وأشــبح
يقتل نفسر ال يوم بدخاخينعم ،يعاقب هواه الكي جعلر يتسرع
لعنة أشابتن ،بكــام يســقش دمعـا أبــاهلن ابتـا ،يســمع تصــنعا يكتــب
توااــع األشــبع ،تــوتر األعــني حبـا للقلــوب أتثــري علــى احلراــات ،وال
لر ال أنت بك ننعم ،نك أا نعمة ولك ال ملك وملكــة ،أحبــك
قبــل أمــي وقبــل أا وقبلــي وألعشــقك ،فــاللعم أحبــن واعلــم بعملــي
وعمــل اــل ع ي ـ للقلــب يقــرب ،ب رب اجعــل اــل مــن أحــب مــأواه
جنة ترحم ،أنت تعلم أانــر مــن أي جاهــل مــا أ أاتــب ،هــم ال ولــن
يفعموا املعــال ،هنــم جمــرد مقــى خلقــتعم ليســريهم العــا َّب أقصــد أنــك
جعل ــتعم يتواج ــدون عل ــى أرا ــك بينم ــا ال أح ــد م ــنعم يت ــكار تل ــك
املراح ــل القاس ــية ،ل ــن أس ــأهلم عنع ــا ع ي ـ ي! وه ــم ال يت ــكارون بك ـل
أتاي ـ ـدَّب فـ ــكاارهتم أاـ ــعح مـ ــن دراسـ ــتك والتأمـ ــل مبـ ــا أبدعتـ ــر مـ ــن
لوحات ،مــنطقعم أدم مــن التحجــب ومايــة أجســادهم مــن أ

اــل

األعـ ــني ،قـ ــادرون فقـ ــش علـ ــى اتبـ ــاع اـ ــل جسـ ــد لتعمـ ــى أبصـ ــارهم،
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ويس ــتطيعون ا ــر امس ــك

ض ــبعم ،أثن ــام ح ــدوك مص ــيبة ،خ ــالل

موسم الدعام ،لن يقدسوا اما أفعل ،ولن ينجبوا اــل فــل ليعلمــوه
م ــا ينفع ــر م ــن دين ــك ،أُّ ــن أب ــوي يعلم ــان أيضـ ـا الكن ــري عن ــك،
يســاعدان علــى معرفــة مــا تتحــدك عنــر ومــا حملــر اتابــك املقــد ،
نعــم! هــو رائــع لدرجــة لــاولتعم بطالــر ،اإلاــان لــيم بشــيم ســعل
املتناول أبدا ،بل حمل الكنري والكنري من التعاليم ،األهم أن نتجــاوص
احليـ ــا بكـ ــل شـ ــجاعة دون أي أتنيـ ــب للضـ ـمري فيمـ ــا بعـ ــد ،أ لـ ــبكم
سيكون احية (لوســيفر) ،أُّنــن أســتطع الــتحكم بــر فمــرج لكــم،
أو أن لكــل مــنكم جــانبني داخلي ـاَّب ا انــب املــري احملــا ي للقلــب
ا عــة اليســر مــن ا ســد ،وا خــر متعلـ ابلشـر ومــا فيــر مــن ســواد
وعجـ وأشــيام ــري مفعومــة ،ال ألــدك أبــدا عــن اــون الــرب يصــارع
الشيا ني ل هنة لكمر ع ي  ،نر يرتا احلريـة لكــل ئــر أبــري علــى
أراــر ،لــن يســقش

هاويــة اســتف اصاتر أبــدا ،لــن أبتعــد ولــن يكــافح

ول ــن يع ــان ،ه ــو احمل ــرا ل ــدواتنا ،وه ــو األدر بكونن ــا م ــا نـ ـ ال بـ ـر
بشـ ــد َّب أقصـ ــد أن أ لبنـ ــا ـ ـن يتبعونـ ــر ويـ ــدعون للوثـ ــو بـ ــر اثنيـ ــة،
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احل ــدي موجـ ـر للظ ــاملني ،لكن ــر خي ــر أيضـ ـا املتق ــني لـ ـ بد ا ــاهنم،
والتشـ ــب مبعتقـ ــدهم أانـ ــر فـ ــأانر ،هنـ ــم ليحسـ ــدون عليـ ــر ،يكـ ــافح
الكنــريون إلشــابتعم ابلشــر ،و خــرون يــدخلون ديننــا اــل يــوم ،األمــر
ســعل علــى مــا يبــدو ،لــيم عليــك ســو االســتماع ملقطــع واحــد مــن
الق ــر ن ا ي ــد ب ــدل موس ــيقى الف ــن ،الرق ــي والتنق ــح للحظ ــة واح ــد
وحســم األمــر ليصــبح مؤاــدا ،لــن ت ـ ح عــن الــرفي بعــدها ،جســدا
س ـ ـريتع  ،يرجت ـ ـح! شـ ــعور ريـ ــب اـ ــأن شـ ــيا ينك لـ ــرت راب راب،
سينعم عليك الرب رمسى نعمة جعلعا على اوابــر ،امـده ولتشــكره،
دمت مطيعا تراير مبا أنك انضــممت لالئحــة املرتشـحني لنيــل جناتــر
الفردوسية ،أرجــو منــك النطـ بتلــك الكلمــات املفيفــة علــى رئتيــك،
"ال لـ ــر ال ه ،لمـ ـد رسـ ــول ه" ،مـ ـ وا عليـ ــك! عـ ــدت لتصـ ــبح
مسـ ــلما اثنيـ ــة ،وعليـ ــك أن تـ ــتعلم الصـ ـال والسـ ـجود ،حفـ ــظ بعـ ــي
ا بت البينـ ــات السـ ــتعماهلا بـ ــدل القـ ــو اـ ــد األعـ ــدام ،وأايـ ــد أن
الواــوم ج ـ م ال يتج ـ أ مــن ســالمنا ،عــار مــن اــل ــم وهــم واــل
خب ووسك داخل األنفم وخارجعــا ،أشــيام عديــد ال عــدد هلــا ،ال
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تعـ ــد وال لصـ ــى ،هـ ــكا مـ ــا علمـ ــن به معلمـ ــي الع ي ـ ـ

أول سـ ــنة

مداومــة مــن الدراســة ،نــكاا اــان األمــر يبــدو يل ـال ،ا ن علمــت
امل

منر ،وأدرات اان خي

أن ال ـ

شــيم ســي  ،ن عشــقت

رؤيتــر لتقبيــل رأســر علــى اــل لــك الوقــت الــكي أاــاعر مــن أجلنــا،
اــان عنيفـا جــدا يضــرب بشــد بتلــك العصــى ،لكنـر حقـا نفعنــا فيمــا
بعد
❁❁ ❁
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هن ــا،

ه ــكه املرحل ــة ابلضـ ـبش ح ــني دخل ــت املدرس ــة ،الك ــل ا ــان

ي ن ــادين "ش ــديقي" ،عل ــى م ــا يب ــدو ال ي ــرون الوح ــو ال ــح تس ــكن
دواخل ــي ،واي ــح يروهن ــا وه ــم جم ـرد أ بي ــام ب رب؟! اي ــح س ــيدراون
أنن أأت وهم حملون أجســادا شـ ري ولطيفــة؟! ال أعلــم بشــأن اــون
أب ــدو لطيف ـا أم ابئس ـا ،لك ــن العدي ــد م ــنعم اق ــرتب ،ح ــاولوا مالمس ــة
مشــاعري! ال أأتثـر أع ائــيَّب فقــد جربــت اــل تلــك األمــور هنــاا أثنــام
اجتي ــاص املراح ــل ،ان ــت أر ــب بش ــد

أن أحظ ــى بش ــرف التواج ــد

علــى األر هنــا ،ر بــت بشــد أن أاــون بشــرب ر ــم علمـي املســب
خببــنعم الــرب ال حمـل أي نفــم ال وس ـععا ،مــا تســتطيع لملــر مــن
متاعب وأح ان واكا األفراح واملســرات واــل ســعاد  ،هــكا مــا أبعلــن
أ ـن أنــن أســتح اــدار اــل مــا أبــري ،شــكرا را علــى اــل در
أتقنــت تعليمــي به ،شــكرا لــك ،جعلــتعم يقرتبــون مــن ر ــم علمــك
بــدواخلي ،شــيا ين الــح ــدت أانــر خطــور علــى أرواحعــمَّب أقصــد
أجس ــادهم اهل يل ــة الض ــعيفة ،ح ــاولوا س ــقا ي

ع ـراا إلثب ــات م ــن

األق ــو عل ــى س ــاحة املدرس ــة ،أت ــكارها جي ــدا تل ــك الوج ــوه ال ي ــة
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ال امضة ،وألن اال منعم حمل مهومر ا ن

بقعــة مــا مــن أ ــام هــكا

الع ــا  ،ال أح ــد م ــنعم س ــيقوم ابلص ــواب مب ــا أن أس ــتا أخ ـ هم أن ــن
متمي ـ  ،أردت فقــش أن أ اــره هنــا علــى ســطوري الــح اــان أول مــن
بناها ،وفقك ه عابدا لر سبحانر ،وليمنحك ال خري منــر وليجعلــن
أشــعد علــى وفائــر الــكي لــن يتكــرر ال قــرو بعــد

ااه نعــم! هــم

حــاولوا ســقا ي و يســتطيعوا ،لعبــوا بكــل مــرح وأ

أفعــل ،حتم ـا

انـ ــت احلالـ ــة األقسـ ــى للتواجـ ــد هنـ ــا ،أخـ ــح اانـ ــت تواسـ ــين بعـ ــي
الشـ ـيم ،أُّـ ــن سـ ــحرهن مـ ــا يـ ـ ال ي ـ ـ و مشـ ــاعري ا عنميـ ـة ،علـ ــى
األرجـ ــح وجـ ــد أسـ ــود ليكـ ــون عام ـ ـا لكـ ــل شـ ــيطان يسـ ــكن داخـ ــل
أوسا ي وال ير اب عر ،دمتم سعدام داخلــي! وأأتاـد فيمــا بعــد أن
اـ ـل مرحل ــة أمـ ـر هب ــا ا ن وأ

س ــن النامن ــة م ــن س ــنواهتم البشـ ـرية

ليس ــت ال متعي ــدا مت امن ـا ،مراح ــل مض ــبو ة ،ختط ــيش لبن ــام مش ــروع
وح

دمي ال يقعر وال يرحم ،ال خياف وال يع م

انــت مرحـا جــدا بتواجــدي هنــاَّب أقصــد

الفصــل الدراســي مــع اــل

أول ك املشا بني ،أحبكم مجيعا أحبائي ،وأتكار ال اــربتكم معــي
92

أخــح ع ي ـ  ،لاولتــك إلأبــاد ح ـب حقيقــي يل أمــر مضــحك حق ـا،
أُّنعــا الطفولــة املـر بطعــم السـعاد  ،مــا أصال أتــكار تلــك األبم حــني
[

] ال أود تكارها! بية هي تلك األبم وهكا الرحم الــكي مجعنــا

لننجــو ،هــي القســو عينعــا الــح واجعتعــا
االحتقار الكي ينع

ااــر

ات مــر  ،وهــو

عظامي ليقتلن ال ليلــة ،اـل لطــة متكــرر

تنص ــب أم ــامي ه ــكا ال ــكي أمسيت ــر "ش ــعلة" ،ل ــدثت ع ــن ال ــرب ،ع ــن
الشـيطان ،املالئكــة ،األمــور الـح دمـرتن داخلي ـا أســتطع اســتعماهلا
ا ــمن س ــطوري البلع ــام ،قلم ــي ج ــح جفن ـر لدرج ــة أن ــن م ــا صل ــت
أل ــدك بعـ ـد ع ــن جت ــارب احلـ ـب الصـ ـادقة ،اإلعج ــاب! الكن ــري م ــن
األشــيام الــح تره ـ مشــاعري ،أ ألــدك عــن ابشــري ا ن ،حالي ـا
تواجــدت مــع والــدي اللـكين مــا يـ االن معــي ىل حــد السـاعة أأقــول
الصـ ـراحة ع يـ ـ ؟ متنيـ ــت أحيـ ــا صوال روحـ ــي ،وأن تكـ ــون شـ ــعقح
األخــري علــى يــد "مــالا" ،ســؤال ابقي ـة النــا  ،مث خــالل للمرحلــة
العليا ،املوت بــني يــديعما أو موهتمــا بــني يــدي ألاــون املظلــوم داخــل
ال ما حــدك تلــك الليلــة ،مــع األســح الشـديد! مــع أتسـفي املضــن
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واحمل ن الكي ال اكن فرانر متنيت أال تـ وال مــن حيــا

انــري مــن

األحي ــان ،أول اعرتاف ــا املفي ــد  ،وأول خبـ ـ شـ ـنـعتر داخل ــي ه ــكه
احليــا  ،اثنــيعم أفظــع بكنــري بعــد هــكا الــكي ســأروير أع ائــي أحببــت
اــل شــمر تعرفتــر ــري تلــك االمـرأتني اللتـني شــنعتا ا سـوما ،لعنــة
على ال خملو شرير خل ! أاره الشر ابلفعل ،وألاتشفن فيما بعــد
وبـعد مد قصري أنن أحب أب منعم ،أحب حــى اخــتاليل الــكي
يس ــكنن أمـ ـاه ،أأتسـ ـح أتس ـفا ش ــديدا ألن ــن ملت ــك ان ــريا! ع ائ ــي
يطلَّب أقصد أنن تـوفيت داخليا حني حاولت العي

علــى ـريقتعم،

عدت من جديــد للتملـح ،التــوتر ،االنتحــار ،االنعـ ال الــكي يطــالن
ر م مساند الكنريين ،أتدراني أن الرب أبعل البشر هنــا ليتبــاهوا؟
اــل مــا

األمــر أهنــم اســتعانوا بقــدرا ابشــري ،لــن يــدراوا بعقــوهلم

الص ري أنن أعي

أسوأ التجارب ،هن يبتعدن عن انريا وال حببنــن

اشمر أبدا ،الوجر متوح

على ما يبدو لدرجة رفضعن االرتبــاا

ا ،أو رمبـ ـا أ ال أملـ ــك شـ ــي ا يعشـ ــقنر بشـ ــد أعلـ ــم أيـ ــن أتخـ ــكام
عقــولكم البلعــام ،لكن ـن حق ـا ارهــت أمســى اململوقــات هنــا ،ارهــت
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ال بشري وشح ابلتمي واــان العقــل خــري دليــل علــى اائــر الــرابن
ري املسبو  ،لديت ال ري ألبدو بيـا أمــامعن وأمــام ا ميــع ،عــني
تـ ــر نصـ ــح املنظـ ــر ،والعـ ــني األخـ ــر أ مـ ـي عليعـ ــاَّب أشـ ــاهبا عمـ ــى
األلوان لتع عن رأيعــا ،احلاسـة السادســة ختـ ن بكـل هــكا وحســب
أُّ ــن الكن ــري س ــيت ري

الوق ــت الق ــادم ،ش ــكلي امل ــارجي ومالبس ــي

البالية لن تبقى دائما معرتئة ،أايد سينجين الــرب مــن اات ــاهبمَّب هــي
حيــا ال ـ ام ع ي ـ ! و ن أر دواخلعــم ح ــني نتحــدك ،أر جي ــدا
اا الس ــواد واحلق ــد ال ــكي مأله ــم ويك ــاد ي ط ــي ألس ــنتعم لتلتع ــب،
احرتقت ال املشــاعر ،واهـرتأ اــل منطـ ليصــبح جمــرد عــا افرتااــي،
نعــم! فــر م تقــدم العلـم وانــر العلمــام ،ااتشــاف الكنــري مــن األدويــة
للعالج و موحعم للوشول ملرحلة أقصــى مــن هــكه ،أمنيــاهتم املتعلقــة
إبمكانية استمرار ا ســد ملــد الــدنيا ,ينســون ه مــن ااــرهتم اــأهنم
خلق ــوا م ــن الع ــدم ،ش ــدفة متي ـ للطبيع ــة تول ـد خملوق ـا هب ــكه الص ـفات
املتمي  ،أمر عجيب!!! تون ملحدا أرير شفات اهليــام

جســدي،

أريـ ــر اخـ ــتاليل اتابـ ــة السـ ـطور ومتنيلـ ــي أمـ ــامعم بكـ ــون أنتمـ ــي ىل
95

فص ــيلتعم ،ال ــرب جعلك ــم مجيعـ ـا هب ــكا ال ــكي أن ــتم علي ــر ،وال ش ــيم
سيت ري لــو ر ــب هــو

هــدم اــل علــم شــيدمتوه ،أ أيضـا يــتحكم ا

هــكه اللحظــات ويعطيــن هلامـا مــن التفكـري ألمنطـ هــكا ،يبــن يل
علما

الدين ال أدري مــن أيــن ل ر ــم جعلــي ابلكنــري منــر ،شــكرا

را! والش ـكر شــيم أش ـ ر مــن أن أ لبــك بــر ،أعلــم مــد تقصــريي
جتاهــك ،لكنــن أؤاـد لــك أنــن ســأمتي ألعــود ليــك منحنيـا ،أعلــم مــا
ت هنر ال هكه األحداك الح لدك ،وأمتــال أال تــؤ ين ىل حــني
ن ب رب أري ــد امل ــوت س ــاملا ب ــك ،أمني ــح الوحي ــد أن أا ــون عب ــدا
املطيع لرتسل مالاك اللطيح يل
منك البداية

حلظة لن ختيفن ما دمت قتلــت

وألعد ىل عاملي الوجــودي حيـ يـؤملن اــل تصــرف

جتاهلــر ا ميــع ،أُّــنعم اعتـ وا مشــاعري خشـنة ،شــحيح أهنــا اــكلك
ح ــني اخ ــتاليل ،وأثن ــام تواج ــدي ا نس ــان ع ــادي أا ــون ف ــال داخ ــل
أجسادهم الكبري
ص د لق ــة مدوي ــة مسعتع ــا رع ــدا ،قل ــيب انفج ــر خوفـ ـا عاش ــقا ،رئت ــاي
ا ــاقتا نـفسـ ـا و تع ــودا ق ــادرتني عل ــى مت ــام عملعم ــاُّ ،ننت ــر قتلع ــا!
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اعت هتا عادت ملرحلة العلي ،وأردت االنضمام ليعــا ألاــون بســالم،
ااتشــفت أنــر يفعــل ،ر ــم انفعالــر و ضــبر الشـديد ،القــر وهتــوره
ااد يــديل بكــل مــا متلكــر مــن قــو  ،قســوتر تســتطع اســتحمال هــكه
احلال ،نر انفجر بكام تعبريا منــر عــن النـدم ،حرمــان مــن احلنــان ملــد
أ ــول ـ ـا يس ــتح  ،تل ــك اان ــت نقط ــة بداي ــة لعالق ــة جدي ــد عل ــى
األرج ــح ،أاي ــد أهنم ــا ل ــن يس ــت نيا ع ــن بعض ــعما بع ــد ا نَّب فاحل ــب
حســا متميـ حقـا ،متنيــت أن أعيشــر بــدوري ابطــل ،ســأاافح مــن
أجلعــا ،وســأقتل اــل م بــون يتجــرأ علــى االقـرتاب مــن لبــؤ  ،شــيطان
سيس ــاعدن!! أعل ــم م ــد ر بت ــر

تقطيع ــي بيدي ــر ،وه ــي حال ــة م ــن

ال ـري املفر ــة ،هنــا أمنيــة بلع ــام بتــأثري جــد احلبيبــة ،رمــك اإلل ــر،
وليمنح ــك امل ــالل هن ــاا ،أش ــعر ابحلس ــد! أُّن ــن حس ــدتك عل ــى
تواجــدا

مرحلــة الــرب ،عشــقت اا املكــان

نعم ع ي  ،جعلون أمــوت بشــكل رمـ ي ،وبقيــت

ســن مبكــر جــدا،
عــاملعم اجســد

اش ــي ،لع ــاب يس ــيل م ــن ش ــفاه ارهع ــا ا مي ــع ،الك ــل حبـ ـن فق ــش
ملصــلحة ،أدرا األمــر جيــدا وأحــاول التــأقلم معــر ،أمـي هــي الوحيــد
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الح تتظاهر ابحلب الشديد ،هنا ريبة أ وار نوعا ما!! لست أقصــد
أبــدا هانتعــا ري شــكل مــن األشــكال ،لكنعــا حق ـا متمي ـ عــن بقي ـة
األمعــات حــول العــا  ،ه ـن مجــيععن يعشــقن أبنــامهن انــون ،يظعــرن
لك ويستمتعن بكل حلظات احليا  ،يقبلنعم ال دقيقــة ،ويســاعدهنم
عل ــى أي ش ــيم ق ــا هن ــا ،وألهن ــن ي ــوفرن هل ــم أيض ـا ا ــل حاجي ـاهتم،
ويعتنــني هبــم بشــكل مبعــر ،ابألحــر هــن يعــب أرواحعــن لكــل فــل
ينجبنر ،قلبعن ي ه من بني أيديعن بعد تلك الليلــةَّب هــكا هــو احلــب
احلقيقــي! ابلنســبة ألمــي احلبيبــة فعــي ليســت ببطلــة خارقــة ،هــي فقــش
تــنعم علــي بــبعي الكلمــات املميفــة ،وتض ـربن بكــل قســو  ،ليســت
شـرير  ،لكنعــا لبـن هبــكه الطريقــة ،تعشــقنَّب لكــون املــاد الــح تفــري
فيعـ ــا ضـ ــبعا ،لبـ ــن حبـ ـا ابردا شـ ــا را مـ ــن اـ ــل معـ ــال ،ال أسـ ــتطيع
اســتنتاج أي م ـ

مــن عالقــح هبــا ،هبــم مجيعـا ،ال يفعمــون مقصــدي

وال يفعمــون أنــن أخــرج عــن املنط ـ لــيال ،أت ــري ألشــبح خمــتال علــى
ـ ـريقح امس ــتكئب

تل ــك احلال ــة امل ري ــة ،ن ج ت ــن ن ــكاا فم ــن

املحــتم مــو بضــي تــنفم ،أو أنــر ســيكون موتــك ابلضـربة القااــية،
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لس ــت ق ــوب ألقتل ــك! ا ــان ابل ــرب انع ــن ا ــل م ــر حتق ــرن فيع ــا
لعني ،أبلر ،يب يتعامل بفلسفتعم ليحاول قناعي بقوتــر ا بـار  ،رمبـا
يكـ ــون تـ ـ ـراهن م ـ ــع ع ي تـ ــر بشـ ــأن قبل ـ ــة ،حسـ ــنا! ال ر ابألم ـ ــر ب
متعج ـ ــرف! س ـ ــأدعك ت ـ ــروي اـ ـ ــل المات ـ ــك وس ـ ــأتظاهر ابالقتنـ ـ ــاع،
ستكتسب قبلة من رائ ية الوحشية النسائية ،أايــد ســتدفع نعــا
الحـ ـ األوق ــات ،أُّنن ــت نفس ــك جيـ ـا م ــن صين ــة ال ــكنوب والتعلـ ـ
ابحليــا ؟ الــرب جعلــك تتعل ـ هبــا و هنــا احليــا اهتــا ،خريطــة جســدها
الــح ت ريــك اــل مــر تلتقيعــا ،تظــن نفســك اي ـا لتحادثعــا هــي
س ــتحبك وأن ــت بتحكم ــك ابحل ــوا وس ــيطر ال ري ـ ب ــك ستنعش ــعا
بوحوشك ،اعيفة هي أمام اقرتاب جســداَّب لكوهنــا حقـا ال تســتح
ا ــل تل ــك الوحش ــية ،ترتاع ــا الحقـ ـا حبجـ ـة الظ ــروف وقس ــو احلي ــا ،
وأمك املريضة الح لتاج الدوام ،حناهنا سيمنحك نقود الــدنيا لتبقــى
بقرهبا ،ستأخكها اما أخكت جسدها وسرتوح ىل أخر لبعا لكنعا
ال لبــك ،ســتومهك بــكلك حتمـا امــا فعلــت ابملســكينة الــح أبكيتعــا
ودمرت ال حياهتا

حلظة تسرع ،أتعلــم أهنــا اانــت مسـتعد ملنحــك
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العا اامال؟ تســاملت ألــيم اــكلك؟ أايــد حــدثت نفســك بشــأن مــا
لتاج لير وما يل معا مبــا أهنــا تتــوفر علــى اــل مواشــفات املناليـة ،تنــام
على أريكة ال للــم هبــا حــى ويوشــلعا ســائقعا املــال لبــاب النانويــة،
ن ،أحبتــن؟! اإلجابــة ع ي ـ ي هــي أهنــا تكــن متحــرر ابلشــكل
الك ـ ــا لتنع ـ ـ ل ،روحع ـ ــا املرح ـ ــة واحلي ـ ــا املنبعن ـ ــة منع ـ ــا ،ا ـ ــحكاهتا
الصــاخبة مــع فتيــات مــن جنســعا ،تشــاهد الكنــري مــن أفــالم احلــب،
تبكي الما رأت بطال ينقك حبيبتــر مــن فــك م تصــب ،الــكنب الوحيــد
الــكي ارتكبتــر أهنــا جعلتــك اا البطــل ،ورأت فيــك ا ـل مــا حرمــت
من ــر

دواخلع ــا ،أعل ــم ،أعل ــم أهن ــا تب ــدو خب ــري وتض ــحك لكنع ــا ل ــن

تكون اــكلك بعــد ا ن ،لــن لتــاج املــال أو مــا شــبر ،بــل اانــت فقــري
من حي املشاعر ،تريد من يقبلعا بصد ويعان جسدها ،تريد مـن
اسح دمعة احلما واحل ن من عينعا ،تر ب

أن تنــام وقــد مسعــت

مــن أحــدهم المــة اـ ـ "أحبــك حبيبــح ومالاــي" ،هــي بكــل اختصــار
عشــقتك مبعــال الكلمــة لتضــحي هبــا مــع أخــر تــر فيــك مــا ت ـراه
األخ ــر  ،احلي ــا تسلس ــل أح ــداك قاس ــية وق ــانون يتمطـ ـى ا ا بيـ ـة
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ليكون

الــداخل هنــا ،المـم ا عــة اليســر بعــد اــل هــكا النقــا ،

هيا فلتفعل لــك! أنــت أبلــر ،أتــدرا؟ أشــبحت ســوداوية ا ن متــوت
رفتعا ال ليلة بعدما لبست اــل فســتان أمــري  ،واحتســت فمامــة
عصـ ــائر اللـ ـك بطعـ ــم الفراولـ ــة ،يعـ ــد يعمعـ ــا سـ ــو رف مالبسـ ــعا
املتــوح

الــكي يعرتيــر أســود رائــع ابلنســبة هلــا هــو احليــا  ،أشــبحت

لب القش الــكي اــان خييفعــا لــيال لتتصــل بــك فتماصحعــا ،هــي اانــت
متاصح ــك فق ــش! أن ــت ه ــدفك الوحي ــد ه ــو ت ــدمريها ،ع ــدوتك ال ــح
ترتكب أي خطأ جتاهك ،األهم أهنا قتلــت بطعنــة ســكني مــن روحعــا،
أنــت ،نعــم أنــت!! انــت روحعــا وأابهــا وأمعــا واــل عائلــة متتلكعــا،
هي يتيمة ال األ ام ،وأايــد متــيقن أهنــا ســتنتحر بعــد أشــعر ،ليســت
ال مس ــألة وق ــت لتنتم ــي ىل عائلتع ــا الش ـرير  ،انقل ـب الس ـحر عل ــى
السـ ـاحر ،وه ــا أن ــت ا أيضـ ـا مت ــوت ألن حبيبت ــك عنت ــك ،هنش ــت
جسـ ــد العشـ ــري لتنعشـ ــك حش ـ ـرات أخـ ــر علـ ــى الكوااـ ــب ،أنـ ــتم
ابشــريني لســتم منطقي ـني أبــدا ،املنط ـ بعيــد متــام البعــد عــن حيــاتكم
ه ــكا أ ح ــني حض ــرت اللق ــام أش ــبحت مت ــوترا ،ليتع ــا وج ــدت
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لتك ـ ــون مع ـ ــي دون أي فائ ـ ــد  ،سأش ـ ــبح عقالني ـ ـا ،وس ـ ــأحبعا بك ـ ــل
ج ــوارحي ،س ــأمنحعا حي ــا اثلن ــة لتأخ ــك م ــا بق ــي م ــن أم ــاان قل ــيب،
ستجتاح حيا اوابم وستتحكم ا ،أ مستعد لألمر فقــش أرســلوها،
ليست موجود مع األســح ،ألــيم اــكلك؟ انــريون هــم مـن جرحــون
بكون قاسيا وأخ ون أهنا لن لبن أي فتــا علــى هــكا الكواــب امــا
أ  ،نصـ ــحون ابالسـ ــت الل والتصـ ــنع ،وأرادون أن أقـ ــوم بشـ ــيم مـ ــن
التمدر ،أفعل! الشـيطان داخلــي لــن يســمح بــدخول جعــنم أخــر
لير ري دخــاخني النـريان احملمــر مــن شــعي اــل صفــر تعطيــن انتعــا
راحة ،متنحن احليا ألاون مب اج جيد ملا أقوم بر ،مث ن ما أصال امــا
أ وحيــدا اــل مراحــل احليــا  ،ال حنــان وال رأفــة تعــرتي أوســا ي،
يعرتين فقش شــك

بعــي األحيــان بكــون مشــاعري ماتــت ،ألأتاــد

أحي ــان أخ ــر أن أجس ــاد بعض ــعن ه ــي ال ــح ت ــرين ألق ــول ه ــكا،
أايــد ســيكون هنــاا يــوم معجـ  ،وســألقاها ألدمرهــا حبـيب ،وألمنحعــا
احليلــة الــح متــنح يل ،علــى األرجــح هــي أيض ـا مظلومــة داخــل هــكا
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املكـ ــان ،الـ ــرب أدر مبـ ــا يلي ـ ـ ا ،و اـ ــال احلـ ــالتني سـ ــأُّل جمـ ــرد
شمر حمل قلما ليعاجل نفسر من هكا الشعور
ليم من الضروري أن أاتــب عنــك أو عنعــا أو عــن أي شــيم ،لــيم
مــن الض ـروري أن أاتــب

األشــل ،وأُّــن أنــن أحــاول أن أقــوم مبــا

وجــب علــي فعلــرَّب ألجــل الــرب الــكي يســالن دومـا ويــوجعن اــأنن
أحد أبنائــر ،ال ر ولــيم مقصــدي ،هــو فقــش يريــد ا خــريا! نفســي
أم ـار ابلس ـوم ،وهــكا يؤاــد أننــا ســي ون علــى هــكا الكواــب ،اــل يــوم
وال حلظة وال مكان مســمر لنــا لنعــي امــا نريــد ،أتعلمــني ع يـ ؟
نســيت مــا انــت عليــر قــبال ،وأريــد اتابــة شــيم خمتلــح ،األمــر متعلـ
ابلتجديد ،وسأبدأ مبا بعد الطفولة
❁❁ ❁
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حــني لــدثت عــن مراحــل الــرب األقســى أاــن ألــدك عــن امــا أ
ا ن ،لست أدري قصدي أو ما أحاول اإلدالم بر ،أُّــن هــكا شــبحا
يسكنن وشــيطا يتســع ملليــون نســانَّب أقصــد أن هــكا الــكي يكتــب
ا ن لــيم يل وحــدي ،يكــن ليكــون داخــل أوســا ي لــوال تــدخلعم
إلســعادي ،هــكا اــان ُّــن هبــم وليتعــا احلقيقــة! تب ـا هلــم حــني ابتعــدوا
وح ــني ا ــان النف ــا أس ــا حي ــاهتم! أُّنعـ ـا مي ــاهعم ال ــح ل ــيم م ــن
املفـ ــرت اال سـ ــت نام عنعـ ــا ،لـ ــن يسـ ــتطيعوا حـ ــى و ن حـ ــاولوا! جمـ ــرد
اائنات أش ر من الديناشورات وأقد مــن اــل الوجــودبت ،أشــك
هكا ،لسنا األقــد  ،بــل ــن فقــش خلقنــا لنتواجــد هنــا ولنتالعــب
ابلق ـدر ،ر ــم عــدم قــدرتنا علــى لــك ف ننــا ــاول ،وتلــك احملــاوالت
ابلض ــبش ه ــي أا ـ

ن ــب ق ــد ح ــدك ،أ ل ــبكم ع ــاقلون ،ور ــم أن ــن

أجعل ــن م ــنكم ف ــأ حال ــة خاش ــة ،ت ــكاروا دائمـ ـا أن ــن عش ــت دون
جــدو  ،وتواجــدت هنــا ألاتــب لكــم هــكا الــكي لــن يعــتم لــر أحــد
تلعنــون خلــح أشــيام ال معــال هلــا ،تظنوهنــا معمــة جــدا وهــي مضــيعة
للوق ــت ،أل ــدك بص ــفح اململ ــو األان ــر ا ــام هن ــا ،املس ــري ال ــكي
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علــيكم االنتبــاه ملــا يقولــر يلــة الوقــت ،أاــره النرثــر  ،وحــني ألــدك
ت ــكاروا أن ــن حك ــيم بش ــأن احلي ــا  ،ل ــو علم ــت أن ــن س ــأقودام ــو
األفضل ملــا فعلــت ،بــل ســأدعكم تفعلــون مــا تشــاؤون ولكــم الــتحكم
فأ أعت ل
م ــا بع ــد ف ــولح أو م ــا يس ــمى بش ــباا ب س ــاد ا ــان جمـ ـرد ا ــكابت
وافرتااات وافرتامات ال معــال هلــا ،أنصــتوا جيــداَّب فــأنتم علــى وشــك
رؤية شيطان ،أان أللعــب نــكاا وأاــحك ،أاــن ألعــرف معــال
احل ــب والعا ف ــة وتل ــك األشـ ــيام ،امل ــوت مرحل ــة خميف ــة ابلنسـ ــبة يلَّب
أقص ــد حين ــك

تل ــك الف ـرتات وبك ــل اختص ــار ان ــت عك ــم م ــا أ

عليــر ا ن ،تعرفــت علــى الكنـريين وماصحــت انـريين ر ــم أنــن أجــد
يوما امللجأ ألختب من رعــد الســمام وتلــك األلــوان املميفــة ،أتعلـم
األاـ ــل وحـ ــدي ،بـ ــل علمتـ ــن أمـ ــي وهـ ــي أحـ ــن اململوقـ ــات حا ـ ــة
ررواحي ،الشيطان الــداخلي واالنفصــام الــكي يطــالن ،اــل مــا يتعلـ
ا يتقبلع ــا! يعلم ــون مكانتع ــا ،أف ــرت أهن ــا م ــرت مب ــا أم ـر ب ــر والف ــر
الوحيـ ــد أهنـ ــا لكمـ ــت مبـ ــا وجـ ــد هبـ ــا ،اسـ ــتطاعت تقبـ ـل لكـ ـم تلـ ــك
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الكائنات ال بية الــح لطاملــا اانــت مراـ حــديني ،أاــره البشـرية ولـ ن
ســألن أحــدهم عــن اــون أنتمــي ملــا هــم عليــر ،أرفــي وأجتن ـب!! أا
أيضا اان معي ع ي  ،لكنر اأن يكن ،املعال أنر اان شبحي وهــو
خمـ ــرتع تلـ ــك الـ ــروح النانيـ ــة ،أفض ـ ـل تسـ ــميتعا الشمصـ ــية النانيـ ــة
دواخلــي ،أو أهنــا علــى األرجــح أرواح خمتلـة أجنبــت

مكــان ال يلي ـ

هبا ،الشمر األعنح دائما والـ يم مـن اـل جرائمــر ،أســالر! علــي
تصـ ــدي املرافـ ــة ،سـ ــأعي

ألاتشـ ــح أن ـ ـر اـ ــان لق ـ ـا بشـ ــأن تلـ ــك

الض ـرابت واملع ــا  ،ا ــل تل ــك ا ــروح والتش ــوهات ال ــح تس ــبب هب ــا
أأتا ــد أن ال ــرب ل ــن يعاقب ــر ألن ــر فع ــل ،يق ــودن ألش ــبح هك ــكا ش ــي ا
فشــي ا ،ال بـد مــن أن أحتمــي خلــح األقــد  ،أمــر! حرتمعــا انــريا وأ
فقــش أســت ل هــكا ،أول خط ـة اي ـة مــن ،اــل شــيم متعلـ ا ســي ،
وهكا ليم ال القليل ا انــت أمـر بــر ،ر ــم أنــن سـعدت

الالحـ

وســالتر بعــد تلــك االاتشــافات والبحــوك والدراســات الداخلي ـة،
أان أعلمعا حني انــت أعانيعــا ،يفــرت ا أن أشــتمر وســأمتال موتــر،
أنــت فقــش اســتعمل خميلتــك! لــن تســتطيع ختيـل املشــعد اــامال ،لكــن
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يفرت بك أن لاول ،ال تـنم قواعد امليــال ،اــل شــيم مبسـش امــا
قلت ات مر  ،ر ــم مــا حــدك واــل تلــك األمــور والنبيــك الــكي اــان
اــأل اــل مكــان مــن دواخلــر ،انــت ألطــح مـن أن يعتــدي علــي ،تلــك
ليســت تصــرفات رجوليـة امــا يعت هــا ،وهــكا مــا جعلــن أاــرهكم ،تبـا
لكــم!! دوم ـا مــا تفعمــون املصــطلحات عكــم مــا هــي ،هنــا

هــكه

املرحلـ ــة ا حيميـ ـة أسـ ــتعمل أب مـ ــن شـ ــيا ين ،حاولـ ــت الس ـ ـيطر
عليع ــا ،وان ــت أدرا أهن ــا ل ــو خرج ــت لالنتق ــام لك ــان ه ــو ا ن م ــع
الــرب  ،أســتطيع هنشــر اــل مــر بــروح واــل روح هــي نـريان مــن جعــنم،
يستطيع املوت مليار مر مــع أرواحــي الــح ال تنتعــي ،ســأنتقم!! لــيم
ع ــدال أن أع ــان ا ــل ل ــك الوق ــت وأال خ ــك بن ــأري ،بطريق ــة مس ــاملة
سيكون ما أردت! لن أتقبل فكر اربر أو تعنيفــر ،لــيم علــي ســو
االنتع ــام م ــن جحيم ــي ،تقبل ــر وتقبيل ــر مث منح ــر فرش ــة اثني ــة للع ــي ،
سيصــبح يل وحــدي! األمــر متعل ـ مبــا تســتطيع فعلــر لكونــك تفض ـل
امل ــروج ع ــن قواع ــد اـ ـل البش ــر ،أق ــود نفس ــي وأتظ ــاهر ابمتن ــايل مل ــا
يقولونــر ،مــا بعــد الطفولــة اــان جيــدا ر ــم اــل لــك ،أُّــن أنــر لــو
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ح ــدك ا ــل ل ــك مل ــا اس ــتطعت ا ن أن أا ــون مناليـ ـا ،رج ــل مبع ــال
الكلمة يواجر العا بكل شــعامة ،وحــني يواجــر نفســر يضـعح ،تبـا يل
أيضا! ما صلت ال ألمل تلك املشــاعر ا عنميـة ،أانــر مــن ســي ة هــي
ن تعل األمــر ابلوشــح ،الكلمــات لــن تســتطيع التوشـل ملــا أقصــده
حى و ن حاولت فكلك لــن ينفــع ،ســيأ أحــدهم ليمـ ن أنــن ســي
ولو أنقكت الكواب منكم ،أمنالكم ال ينتعــون أبــدا ،ال بـد لكــم مــن
احلكــم علــى ا خـرين واختــا أمــاان ليســت لكــم ،العجيــب أنكــم لــن
تسـ ــتطيعوا لقي ـ ـ أي شـ ــيم ،اـ ــل مكاني ـ ـاتكم هـ ــواتفكم والمـ ــاتكم
القاتلــة ،تــكاروا دوم ـا أنــن لــن أمــوت بكــم ن يــدمرن الــرب ،هــو
الوحيد الكي إبمكانــر فعــل هــكا ،أمـا أنــتم فــال أعتـ وجــودام لدرجــة
أنن أفضل هنيـ احلمــري علــى أشــواتكم امل عجــة ،اــل اهتمــامي يتجــر
ــو املســتحقني املتواجــدين اــانيب اــل وقــت ومكــان ،ر ــم بعــدهم
عن وجعنمي الح لرقعم انــري مــن األحيــان أبقــى وفيـا هلــم ىل أن
حني وقت رحيلعم أيضا ،ال أحد يبقى أ فايل! هي مسألة وقــت امــا
أقول دائما ،الرب هو الوحيــد الــكي ســيكون اانبنــا اــل املراحــل،
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ال يف ــرت بن ــا التملـ ـي عن ــر ،لك ــن أ لبن ــا يفع ــل ل ــك قب ــل ال ــوالد
وبعــدها ،حــني تكــون جنين ـا و فــال وقبــل هــكا فأنــت تشــع وت ف ــر،
جمـ ــرد امتحـ ــا ت! بعـ ــي التجـ ــارب الـ ــح سـ ــتمكنك مـ ــن نيـ ــل ا نـ ـة
واالس ــتمتاع بنعيمع ــا ،وألن ال ــرب ف ــور رح ــيم للت ــائبني ،ل ــن يك ــون
علي ــك البق ــام

حال ــك ـوال املش ــوار ،املوا ــوع ه ــكا حت ــاج م ــا ال

يت ــوفر ل ــدي ،البشـ ـرية ع يـ ـ  ،البشـ ـرية! فق ــد واش ــلت الع ــي

هن ــا

وانــت ُّامل ـا ال أحتــوي علــى أي مــن خصــال الص ـد  ،منــاف وســي
حط ـم اــل القــوانني البش ـرية ،ا ـ ت قلــيال ألاتشــح هــكا ،ااتشــفن
ا ميع

تلك الفرت وانــت متاحـا ملــن ال حاجــة يل بــر ،أدرا أهنــم

ا ــانوا ملحق ــي األ

بقل ــيب

وق ــت الحـ ـ  ،األم ــر لـ ـ ن ،واحلـ ـ ن

دائم ـا أمج ــل ،أتعل ـ هب ــم بينم ــا ا ــانوا ا ــاصحونن ،الش ـيطان احل ــامي
ألرواحــي لك ـم ابلواــع! وبعــدها مبــد أ ــول مــنكم ومــن مفعــومكم،
بسنواتكم البشرية هي قليلة ،لكن تعدادها روحيا بني قلــيب وشـرايين
ومكــان تواجــد احلـب ،أُّنعــا لــن تنضــم ألرقــامكم البلعــام ،أحببــتعم،
عل ــى األرج ــح ه ــكه املرحل ــة اان ــت بشـ ـرية ج ــدا ،متميـ ـ ابإلنس ــانية
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والسعاد والقو  ،مصطلحاهتم يعن ،ال ر

اــون ســي ا وجيــدا

الوقــت اتــر ،ر ــم االنفصــال الــكي يرتب ـع وا والكلمــات الــح ال
معــال هلــا ،مــا صلــت ألــدك لــيعم وأســالعم علــى نــوهبم املتعلقــة ا،
أأتا ـد ا ــل م ــر أن ال ــرب لــن يس ــالعم ،أل ــدك بص ــفح الق ــديم
الوحي ــد ال ــكي م ــا يـ ـ ال هن ــا داخ ــل جس ــد ه ــكا الشـ ـمر وبص ــفح
امل ـتحكم ،ه ــو ال يكت ــب و ــا فق ــش ي ي ــب ع ــن ال ــوعي أللك ـم ب ــر،
أأتسح أع ائي! نر خيرب

وحسب ،يفرت بر أن يبقــى ئمـا اــي ال

لدك أي مصيبة مــن ا ن فصــاعدا ،لــيم مـن الضـروري أن تعتــكروا
عل ــى م ــا قم ــتم ب ــر أو م ــا تقوم ــون ب ــر ،ل ــيم مرجح ـا أب ــدا

خطط ــي

املس ــتقبلية أن أر وج ــوهكم ،انتعي ــت بك ــم وأن ــتم انتعي ــتم م ــن! ل ــن
يضحكن األمر مبا أنر يتعل ر حاد يعكب ما لــت القطعــة األخــري
مــن قلــيب ،ع ي ـ  ،أتــدراني؟ لــوال اعرتافــا ابحلــب و ُّعــار الضــعح
أمامعم ،لوال أنــن توااــعت هلــم أو أهنــم هــم املتوااــعون لكنــت علــى
قيــد احليــا بــني الــروح والــروحني ،أعلــم أنــن مــت منــك البدايــة ،لكــن
هكا الكي أحدثكم عنــر هــو بصــير مــن األمــل ،شـ ري جــدا ومتعلـ
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رش ــمال خ ــارج ا ــر الدائري ـة ألنفاس ــي ،ان ــت ألا ــون خب ــري ا ن!
فقــش لــو اســتطعت التــأقلم مــع التوح ـد وعش ـ اللــون األســود ،هــكه
ليســت املرحلــة الــح تلي ـ ا ،لــن أاــون هكــكا حســب خطــش الــرب
لوال أنن أفسدت ال شيم بســبب هــكه الــنفم األمـار ابلســوم الــح
تع ــي

مع ــي ،أعل ــم أن ــن ش ــبور ن تعل ـ األم ــر بتع ــاملعم ،ح ـيب هل ــم

وتعلقـ ــي مبـ ــا يقولونـ ــر ،المـ ــاهتم السـ ـاخر السـ ـاحر مسـ ــتف  ،لكنعـ ــا
جتعلن أسعد ،جعلــتعم يكتشــفونن أانــر ـا أبــب ،أُّــن هــكا داخلــي
اان راقدا بسالم ،مث انفجــار واخــتالل

األحــداك أبعلــر يســتيقظ،

متكنــوا مــن التواجــد معــي اــل يــوم جديــد! أبعلــونن أســعد وأفتمــر
بوجودهم" ،ال شيم يبقى دائما ري الــرب" ،هــكه العبــار تعلمتعــا
وق ــت مت ــأخر ج ــدا ،اـ ــان يف ــرت ا االبتع ــاد من ــك أول وهلـ ــة ،أول
اع ـرتاف أتــى مــنعم واــان يبــدو بري ـا حق ـا أعــي

البش ـرية رســلوب

خــر! اإلنســانية ســي ة وقــد أخـ تكم منــك البدايــة ،األمــر لــن يتواشــل
هككا بكــل أتايــد ،فــالفرج قريــبَّب لــكا ال يفــرت بنــا فقــدان األمــل،
ه ــكا األخ ــري يكم ــن ل ــد أمن ــايل

امل ــوت ،امرح ـوا أش ــدقائي! أن ــتم
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بق ــة جوي ـة ا ــعيفة اس ــتطاعت الت ــأقلم م ــع ه ــؤالم املت ــكااني ،ل ــيم
علين ــا س ــو اس ــتعمال ورق ــة الصـ ـ وم ــواجعتعم بوجوهن ــا احلقيقي ــة،
األمر خميح ن تعل مبا لملر ،وليم علينا ُّعارها مبا أننــا متيـ هبــا
عــن البقيـة ،الــرب أعطــا هــكه القــدر داخليـا ليـ هن للعــا أنــر قــادر
على ال شــيم ،منحنــا اــل ســوم هنــا
أن خروج شيم خر

هــكه األجســاد اهل يلــة ،أدرا

حلظــة ضــب قــد خيــرب اــل مــا بنينــاه لننــاف

أنفســنا ،ــن منــافقون ،خمتل ـون ،مصــطافون ،نــوع جديــد مــن ا ــنم
البش ـ ــري متي ـ ـ

رقن ـ ــا اهلادئ ـ ــة وق ـ ــدراتنا الالل ـ ــدود ب ـ ــني الس ـ ــكون

وال مو  ،الصــمت والصــمود ،النفــا شــفة جيــد أثنــام احلــرب ،مــا
ال أبــب عليــك القيــام بــر هــو أن تنــاف الــرب ،فقــش اب ـ اانبــر و
ش ـفر ومــن عابديــر ،لــن يصــيبك أي مكــروه ،أنــتم تعلمــون أنــر لــيم
ا ــرورب تكـ ـرار ه ــكا ا ــل الس ــطور ،أمج ــل ش ــفاتنا أنن ــا ش ــادقون،
وقلوبنــا أ عــر مــن أن تــدخلعا ق ــكار بش ـرية بصــفات عاديــة ،نع ــرف
بعضنا البعي ،وأستطيع متييـ ام مــن ا خـرين ،أ مســريام ال يفــرت
بكــم املــوف بشــأن أي شــيم ،الــرب اانبنــا و ــن اانبنــا أيضـا ،هــكا
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يكف ــي ألن أي ش ــيم خ ــر ق ــد خي ــرب املط ــش املرس ــومة اثني ــة ،أن ــتم
تعلم ـ ــون أن ـ ــن النم ـ ــو ج والقصـ ـ ـة األان ـ ــر حـ ـ ـ
الشمس ـ ـية ،ن تك ـ ــن األقس ـ ــى

ه ـ ــكه ا موع ـ ــة

الك ـ ــون رامل ـ ــر ،أروي ابلنياب ـ ــة

ع ـ ــنكم ،أو يف ـ ــرت ا أن أق ـ ــول ه ـ ــو الـ ـ ـراوي وأ أدون وحس ـ ــب،
الشــيطان داخلــي ع ي ـ ! يفعمــون مــا أرمــي ليــر بل ــة اإلشــار الــح
استعملتعا ال ل ن ،هم عقالم إبمكاهنم استيعاب األمر اما هو ،مــن
الضـ ــروري أن يكـ ــون هـ ــكا و ال فـ ــأنتم لسـ ــتم اـ ــمنَّب اـ ــمن خطـ ــش
الــرب ،أي بشــري ال يعبــده ســبحانر خيــرج مــن املطــة ويتبــال املنط ـ
األجـ ــود ،صينـ ــة احليـ ــا الـ ــدنيا علـ ــى مـ ــا أُّـ ــن ،يعطيـ ــر الـ ــرب الفرشـ ــة
لالس ــتمتاع هن ــا ،يس ــعده ان ــريا حل ــد التع ــب م ــن الس ــعاد  ،وأُّ ــن أن ــر
أبع ه ملرحلتر الح لن ير فيعا أب مــن معــا الفردوســية ،ســيكون مــع
أمنالر

ا حيم ،وما الكلمة ال أربعــة حــروف ال لتمــل ولــو النقطــة

مـ ــن البحـ ــر األعنـ ــح ،يسـ ــتحقون لـ ــك ومـ ــا الـ ــرب بظـ ــا هلـ ــم! نـ ــر
بداخلكم وفوقكم ويراام من ال مكان اي ال خيطـ

احلكــم ،عــا

مب ــا ب ــني أي ــديكم وم ــا خلفك ــم وم ــا بنيـ ـاتكم ،س ــمر لك ــم ا ــل ش ــيم
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لتكونوا أشماشا جيدين ،وتبا لكم! تفعلوا لــك ،يفــرت بكــم أن
تكونــوا أفضــل من ـاَّب فــنحن مــا ن ـ ال أش ـ ر مــن أن ي ـرا هــكا املب ـ ،
أعنح من أن نعلن احلرب ،أُّن أنر من ا يد أحيــا اســتعمال بعــي
شفات السوم للتمكن من االســتمرار ،لــيم اــرورب أن تكــون جيــدا
دوما ،ال ر ارائم القتل والعنح وما ىل لك أحيــا  ،خاشــة حــني
يكــون عليــك مواجعــة بشــري لعــني ،ال يتقبلــون املســار امــا يفــرت
هبـ ــم أن يفعلـ ــوا وحبـ ــون الفـ ــوص ويسـ ــعون ليـ ــر دوم ـ ـا ،حـ ــاولون نيـ ــل
العاهرات وما هم ال قطعة خــرد  ،يتعــافتون ــو الســوم وحســب! ال
ت ــروقعم ا ــاالت املفي ــد وال ينظ ــرون ليع ــا ام ــا نفع ــل ــن ،تك ــن
تلــك العالق ــات لتــؤثر ا ــائن منلــي ،يعم ـن أي مــن أول ــك ر ــم
انتق ــاداهتم وا ـرهعم وتل ــك النظ ـرات ،علم ــت أهن ــم ل ــن يس ــتوعبوا م ــا
أق ــول ،وه ــكا ابلضـ ـبش أبعل ــن أقول ــر ح ــني أ ض ــب ،ه ــم يتظ ــاهرون
ابلتجاهــل ،ا عــل ،ال ـ ام  ،احلــب ،وأ ال أعــرف مــا حــدك يل حــني
أج ـن وأبــن اــل جمنــون يســكنن ،أحــدثكم بصــد وأنظــر ىل عيــوهنم
املتوحشة ،لوال تباعد األرقــام بــني أعمــار لنعشــتعم امــا أفعــل دومـا،
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متسـ ــرع أ ن تعل ـ ـ األمـ ــر ابلوحش ـ ــية ،مصـ ــال دمـ ــام ال أت ـ ــرا
أجسادهم ري العظام ،ال ح للعا احلكم على ما أقوم بــر ،مســاند
وحس ــب ،ال لالنتق ــاد! رمب ــا ل ــو انتق ــدن أح ــدهم س ــأموتَّب أقص ــد أن
الف ــن ال يس ــتح النق ــدَّب فع ــو متوحـ ـد ال ش ــبير ل ــر ،أخـ ـ تكم أنك ــم
تســتعلكون الســوم فحســب ،تشــعرون الراقصــات واملمنلــني واأل ــان
الــح ال معــال هلــا ابلنســبة يل ،أعل ــم! ال شــيم ســيت ري لــو ل ــدثت أو
شــمت ،ســأروي حــى و ن اــان اــل مــا حــدك لــن يت ــري ،يفــرت ا
تنبيعكم اما أفعل دوماَّب فأنتم على وشك املوت ،املواوع يـرتا ملــن
ينــاق

أفضــل مــن ،سأســتمر ابحلــدي  ،ورمبــا ســأفعل شــي ا ال يلي ـ

مبستو البشـرية الــرديم ،أســفل الســافلني ،أ لــبكم افـار ،وأعقلكــم
ال حــرت بوجــود الــرب ،ســتنالون مــا يــوجعكم ،وســتندمون علــى اــل
رفاهيــة عشــتموها دون فعــم املعــال هنائي ـا ،هــكا أقــد مــن أن تعرفــوه
وأسـ ــوأ مـ ــن أن تفعمـ ــوه ،سـ ــيجعلكم خمتلـ ـني ررواح سـ ــوداوية تعشـ ـ
التفـ ــرد بفلسـ ــفتعا الشمصـ ــية ،حري ـ ـة بعـ ــد السـ ــجن املؤبـ ــد ولاولـ ــة
اال نتحـ ــار ،اـ ــل مـ ــا أقولـ ــر متعـ ــاام ،تضـ ــارب

األحـ ــداك داخـ ــل
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أقالمـ ــي ،واـ ــجي عقلـ ــي يكـ ــاد يـ ــدمر الشـ ـرايني القياديـ ــة للمنحـ ــال
القلــيب ،ســتتدمر أجع ـ هتم البلعــام حــني يــدراوا أنــن احلالــة األســوأ
هكه األر اللعينة
❁❁ ❁
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جربــت اــل شــعور بشــع ،المــا حاولــت النعــو
تنـ لن أشــباح العــا  ،أخ تــك ع ي ـ

أهنــم يـؤثرون

الســتقبال الســعاد
حيــا ر ــم ا ـل

هــكا الــتحكم ،أ فقــش أفض ـل النك ـران ،عــدم ُّعــار املنظــر اــامال،
سريون نصفر ال ري ،وسيؤمنون آبهلــة خلقعــا الــرب اهتــا أو شــنعوها
ريديعم ،يتقدمون و ا عول الــكي ال يســتطيعون ختمــني ولــو أشـ ر
ما يتعل بر ،أعلمر بصفح الكاتب الكي ال ير ما جنا منر ا خــرون
حروهبم ،فقش أستطيع القول :نن أقسى مــنعم مجيعـا ،أثرثــر حــني
أتواج ــد معك ــم هن ــا و مراح ــل ال ــرب وح ــني ال ــدعام ،أش ــمت أم ــام
وجــوهعم ليعتقــدوا أنــن را

عمـا يفعلونــر ،أفضـل أن أ ـ داخليـا

ابلنسبة ملا يتعل ابلدواخل لســت أقصــد أن أحشــائي تتــنفم وتشــعر
بينمــا املعــال يتحــدد ،أستنش ـ اهلــوام وأعب ـ بقــوانني الكــون ،أجتــول
ل ـ ــيال

املـ ـ ـريك ألصور أش ـ ــدقائي هن ـ ــاا ،ر ـ ــم اخ ـ ــتالف وج ـ ــوهعم

وأ عمتعم ف هنم يبقون خريا مــن البشــر ،أحشــائي املقـ ص ال دخــل هلــا
ن ل ــدثنا ع ــن املنطـ ـ َّب ف ــاألمور الداخلي ــة ع يـ ـ

ل ــدك

قفص ــي

الصــدري ،ال أدري مــن يقــوم بتلــك التحكمــات ،أو مــن ي ــري منحــى
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القياد  ،ال أنن أأتاد حقا أن األمر مقرف بنكعة اللك أنتقم حــني
حدك هــكا ،وأســتطيع التمييـ بــني احلــب احلقيقــي والكــا ب ،اــل مــا
حدك يفقــدن قيــاد جســدي وعقــويل ،األفضــل تســمية اا الشــعور
ابلشــيطانية ،عابــد أ أومــن بــر وأســعى إلراــائر اــل وقــت لكنــن
شيطان داخليا ،أايد لن أستطيع تفسري هــكا ،وتبقــى احلقيقــة األســوأ
أنن أتعــاي

مععــم وأعــي

علــى ـريقتعم

أ لــب األحيــان ،أردت

حداك فر ما وري ريقة ،مث تعرات ألقسى أنــواع التعــكيب مــن
رفعم ،أعدام املااي ومــدمري املســتقبل ،احليــا قاســية ابملقارنــة مــع
جمموعــة مــن األحــداك ،أبشــع مــا ستعيشــر أثنــام الوجــود هــو التواجــد
مع اائنات ال لـدك أي تنــا م مــع أفكــارا املتميـ  ،يعت ونــك ســي ا
داخ ــل جمتم ــع لكم ــر أورا نقدي ــة تت ــري قيمتع ــا الم ــا صد ابلـ ـ من
لألمام ،ال رمة

قلوهبم الح تبــدو هشـة بينمــا هــي أبشــع مــا خلـ ،

األمر ال يتعل ابأللــوان هنائيـا حــني نتحــدك عــن املشــاعر ،معتقــداهتم
جتعل ــن أتق ـ ص الم ــا رأي ــت وج ـوهعم املتنك ــر وه ــي ملي ــة ابملس ــاحي
التجميلية داخل خميلــح ،األســود ابلنســبة أل
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منلــي أقــد مــن أن

تـ ـراه س ــي ا ،القط ــش الس ــودام ،الك ــالب الس ــودام ،احلم ــري ،اللب ــا
األسود ،أشــيام انــري ال لصــى هبــكا اللــون ليســت ســي ة امــا يظنــون،
ُّنكم عاج عن اعتبار املعان وااتشــاف احلقــائ الــح ال تتضــح مــن
الوهل ــة األوىل ،الظ ــالم أيضـ ـا دائمـ ـا م ــا ربط ــوه اب ــنم ا خ ــر م ــن
الوجودبت ،تلك الوقــائع املميفــة الــح ليلنــا ىل ا ــن ،أُّــن أن اــل
بش ــري متميـ ـ هنـ ـا يتح ــول ليص ــبح جنيـ ـا

الع ــا ا خ ــر ،رمب ــا ه ــو

مظلــوم قتــل بســبب هتمــة اــان بري ـا منعــا وعــاد ليأخــك بنــأره ،ال ر
هبــكا فعــو لــيم خميفـا ،ولــو اانــت تلــك اململوقــات ختــرت اــل جســد
وج ــد

الظ ــالم لكن ــت ا ن

أبش ــع ح ــاال ا نونيـ ـة ،رمب ــا ان ــت

ألنتقــل ىل عــاملعم دون أي ش ـك ،الظــالم والســوداوية وتلــك األمــور
الح يعت وهنا رموصا للحـ ن واالات ــاب ابلنســبة يل هــي األانــر ســعاد
ه ــكا الع ــا  ،رف مالبس ــي ال يعرتي ــر أي ل ــون ــري األس ــود! س ــوم
ُّ ــنعم بن ــا ال يع ــان أي منط ـ وال يعاقبن ــا ري ــة ريق ــة ،عل ــيكم تقب ـل
فكــر أنــن يـ ! العــا حــني ينتشــر داخــل األر الواســعة يفــرت بــر
تطبيـ ـ الق ــوانني ،وم ــع األس ــح ه ــم اخرتع ــوا ق ــوانينعم ال ــح خت ــالح
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العبوديـ ـة الرابنيـ ـة ،أأتسـ ـح ن أخ ــكت ا ــل س ــطر ل ــكار ع ــدوام! ال
ر  ،لكنن ســأُّل أ اــره مــا دمــت مرســال منــر لت يــري مــا بــدواخلكم
وجعلكم ألطح ،ما صلت أفشــل

معمــا المــا حاولــت التعبــري عــن

قداستر ،هنم ألقو من التحكم هبــم ع يـ ! يؤمنــون ابلعلــم ومــا هــو
ال تعبــري خــر عــن وجوديــة الــرب ،تسلســل اــل الوقــائع رج ـ ام مــن
النانية ،من ا الكي يـقدر على لريك الكون ودوران الكوااب؟
بدايــة احليــا اانــت جيــد مبــا يكفــي ألحــدثكم عــن اــل هــكا املــكالن
الــكي تعرا ــت ل ــر ،قــد أا ــون م ــن جعلــتعم يع ــانون ح ــني تعلق ــوا ا،
لكن الرب يعلــم جيــدا مــن الظــا ومــن املظلــوم ،أايــد ال أتقبــل فكــر
ا ـ ــون الط ـ ــرف املعت ـ ــدي ،وأتقب ـ ــل العق ـ ــاب ال ـ ــكي يلي ـ ـ ا ا ـ ــال
احل ــالتني ،عل ــى األرج ــح ل ــن أس ــامح أي أح ــد م ــنعم! ه ــم فق ــش أ
عاديون تربطن هبم عالقة و يد االصــداقة مــنال ،اــل مــا

األمــر

أنن انت أقد مــن أن يفعمــوا مقصــدي ،ومــع مــرور الوقــت ت ــريت
املــواصين ألروح

ريقــي املتحف ــر ،متــوح  ،جعنم ــي ،بينمــا ه ــم ال

أعلم ما حل هبم ،هوا
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أر ه! أعتقــد أهنــم ســعدام بكــون املــال

هو هلعم وما ينتظرهم

املستقبل البعيد حني مرحلة الرب ،اــحكة

جمنــون! وأقــول :نــر ال يعلــم بــر ســواه ،تعلمــت الكنــري

هــكا الســن،

يعت ون ــن ش ـ ريا ،ائش ـا ،أس ــتجمع ق ــواي أللع ــب ا ـ م الن ــان م ــن
اللعبة بينما ما صالوا

البداية خيســرون المــا حــاولوا التقــدم للوشــول

ىل فمامــة ســيدهم ،مث تعرفــت علــى م يــد مــن الوجــوه ال ي ـة ،بينمــا
انت ش ريا أعان الســوداوية وأعتنـ اــل أ واات ــاب علــى أراــعم،
أت ــى الف ــرج م ــن حيـ ـ ال أدري ،رابن املص ــدر بعط ــح ع ــاملن ام ــا
الع ــاد  ،الس ــمرية اان ــت املب ــدأ األس ــوأ ال ــكي يقتل ــن الم ــا نظ ــرت
ألحدهم نظر ابا ميت ،تكن فتا تع عــن احلــب أو حيــوا أليفـا
اــاصحن ،نــر حيــوان

ـ ع ي ـ ! أمسعــن مصــطلحا بشــرب جديــدا،

اــان إبمكاننــا الوشــول ألمجــل مراحــل الســعاد لــوال مــا ســيحدك
املســتقبل البعيــد ،تب ـا للحيــا العــاهر ! األســوأ الــح تظعــر

البدايــة

مج ــال وجعع ــا لتكش ــح القن ــاع بع ــد التعم ـ هب ــا ،ا ــل حقيق ــة أرويع ــا
تدخل أعينكم ليســتوعبعا عقلكــم ،رمبــا ســتالمم أرواحكــم لتعتـ ون
مالاا ،عكم لك متاما ،أ جمــرد حيــوان منــوي فــاص ابملعراــة ليعــي
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مع ال بطل منكم قاتل حني قتل خوتر ،مليــارات املشــاعر قتلــت
تلك املعراة لتعــي

داخــل شــمر واحــد ،ولــن اوتــوا قبــل موتــك،

بل هــم يعيشــون معــك
لــدثوه

لــك ا ســد الضــي والضــجي الواقــع هــم

"الصــداقة" ،املصــطلح ا ديــد الــكي أمســع بــر مــن قبــل،

أُّنــر حتمــل الكنــري مــن املعــان ،وأُّــن أمهعــا اا املتعلـ ابلســعاد ،
هي عالقة و يد ال تنكسر بني شمصني ،ال يعم بني مــن ومــن ،رمبــا
فتا وفتــا أخــر أو شــاب وشــاب خــر ،قــد تكــون بــني شــاب وفتــا
لكنعـا تكــون قاســية النعايــة ،الب ـا مــا تنتعــي حبــب مــن ــرف واحــد،
األمــر مــؤ ول ـ ن حــني ينتشــلك أحــدهم ابســم الصــداقة لتعشــقر ،مث
يكــون بعــدها ســبب المــك وســعرا تنتظــر رســائلر ليماصحــك امــا
السـ ــاب  ،مـ ــوت مضـ ــاعح سـ ــتتعلم منـ ــر معـ ــال ال ـ ــدر

مسـ ــتقبلك

القادم ،ستصبح خمتال ال يتبال أب من مصطلحات البشرية بــني احلــب
والصداقة وتلك الرتهات ،مهك الوحيد بعد تلك التجربــة نيــل راــى
الــرب لتفعــل شــي ا لــاول بــر الــكهاب ليــر ،رمبــا ينقــكا أحــدهم مــن
جح ــيم قط ــع الشـ ـرايني القلبي ــة ،أاـ ـ احتم ــال وارد
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روح ــي أن ــك

ســتموت حرفي ـا ،لــن يقــرتب منــك أحــد البشــريني بينمــا تكــون احللقــة
األاعح لتبن مفاهيمعم ،ابلنسبة هلم أنــت فشــلت

االختبــار ولــن

تن ــال أي قداس ــة مطلق ـا ،ابلنس ــبة يل أراا املقات ــل األب ــرع ال ــكي ق ــاد
معراتــر بنفســر حــى النعايــة ،علــى األقــل يطلــب املســاعد حــني
ينتشــلر أي أحــد ،انــت راقي ـا ع ي ـ ي! رمبــا تكــون مــن النســام وه ـكا
أســوأ مــا قــد حــدك ،هـن ال يســتحملن اــل تلــك الصــواع املتواشــلة
بني أرواحعن ،يقاتلن شيا ينعن ال ثالثني يوما مبقياسعم اللعــني ،لــن
يفعم ــوا م ــا ح ــدك داخلع ــن ،بينم ــا ال ــرب ي ــوحي رهن ــن أق ــد ا ــائن
تواجد هنا ،يســتح تســيري اوابنــا ،وأأتاــد أنــر لــو قــدن هــكا ا حــيم
ألوشــلننا ىل النعــيمَّب فع ـن يعــرفن ايفيــة التالعــب ابألحــداك ،أمــي،
األمر متعل رمنالك ،أرفع القبعة لك ،وأرفع أي شــيم عنــك اــي ال
يصيبك مكروه ما ،ال يستحملن ال در أيعا األو اد ،فرفقا يبــا هبــن
لو استطعتم ،لو تستطيعوا فيفضل أن تبتعدوا وأال تومهوهن مبنــاُّر
شعة ا مــال لتقتلــوهن أانــر ــا هــن ميتــات ،ينـ ف الرجــال مــر أو
مــرتني حــني أبــرحعم أحــدهم ويكــادون اوتــون بينمــا هــن يلــة الســنة
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ينـ ـ فن دون اسـ ــتعمال أي مـ ــن مشـ ــاعرهن ،هـ ــكا أبعلـ ــك تقـ ــدم هلـ ــن
االحرتام
على وشــك واــع أول خطــو

ا حــيم ع يـ  ،أشــتا ليــك المــا

ابتعـ ــدت ـ ــويال! شـ ــادقت أحـ ــدهم وشـ ــدقتر

عـ ــا شـ ـرير اعـ ــكا،

أحسستر يتنا م مع معتقدا املتطرفة ،أردتر أخا تلده أمــي ،لطاملــا
أخ تـ ـ ــن هـ ـ ــكه األخـ ـ ــري أهنـ ـ ــم ال يسـ ـ ــتحقونن ،علمـ ـ ـت أو تنبـ ـ ــأت
ابملسـ ــتقبل لسـ ــت أدري ،األهـ ــم أن جناهتـ ــا تتقب ـ ـل أن أاـ ــون مـ ــع
أح ــدهم ريه ــا ،أت ــكار جي ــدا تل ــك النظ ــر ال ــح حملت ــن هب ــا ،قال ــت:
"ااتــح رختي ـك وقلمــك" ،وبقســو أخ هتــا أهن ـا تكــرهن ودائم ـا مــا
تعــار علــى اــل مــا أفعلــر ،ليتــن أدراــت مــا قصــدتر بــكلك النقــا
والق ـبالت ،حاول ــت بك ــل قواه ــا بع ــاد اب ــدها ع ــن ن ـريان العي ــد ،م ــع
األس ـ ــح أحرق ـ ــت وع ـ ــدت هل ـ ــا شمص ـ ـا ال تعرف ـ ــر مبالم ـ ــح جدي ـ ــد ،
استن فت ال قــواي حــني هلــوت معــر ،مععــم رمبــا! عــرفن علــى انـريين
أُّعـ ــروا مجـ ــال أرواحعـ ــم

خـ ــداععم ،األ ـ ـ بيـ ــنعم أ ؟ تبـ ـا لكـ ــم

ولص ــداقتكم! لس ــت أحت ــاج أب م ــنكم ،بينم ــا يتواج ــد ه ــكا داخل ــي
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(الشــيطان) ،أاــحكتمون!! انــتم تظنــون أن مكــانتكم

قلــيب أا ـ

شأ من أا ،هو أسوأ ما رأت عيناي بينما يــنعم ابلكنــري مــن احلنــان،
ينبع ـ منــر اــل نــور ألعــي

بــر مــع أمنــالكم ،أاــعتم وقــح النمــني،

وأيقظتم هكا املبعوك اثنية ،ألح مــر !!! ألــح مــر وألفـني أخـ ام أن
مصريام املوت

خر اللعبــة ،ت ــرام أجســادام ووجــوهكم ا ميلــة،

تتبــاهون بعشــقعن لكــم! تــكارون حــني يــكهب ا ميــع وعــودوا للع ـ
أشــابع قــدمي ،أفقــد مــا فقــدمتوه حــني ابتعــد اــل متــوح

مــنكم،

على األقل ن مات ال شيم تبقى الكرامــة أســا الرجوليـة واألنوثــة
أيض ـا ،بل ــة شــرحة هــي أســا احليــا وفقــدمتوها أمــام أنظــاري بينمــا
تظع ــرون حقيق ــة م ــا ف ــيكم ،ل ــن يص ــيبكم ال م ــا

ني ـاتكم! ابتع ــد ،

هبــتم ،رحلــتم واحــدا تلــو ا خــر ،هــدفكم هــدمي ،وأبشــرام أنــن ال
أه ــدم وال أب ــال ،أ اثب ــت

نقط ــة واح ــد  ،القداس ــة ع يـ ـ  ،ن

تفعمعــا عقــوهلم الص ـ ري فاشــفعي وجــوهعم الضــممة الــح يتوســطعا
أنــح حبجــم بالدهتــم ،اللســان أا ـ جحــيم حــى

احليــا  ،ألســنتكم

هي املكان الوحيد الكي سيحرقكم بينما أسعى ألشحح اــل خطي ــة
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ارتكبتعا ،أرجح أن الرب سيسالن مبا أنر يعلم مــا خلفنــا مــن منــاُّر
وي ــر الش ــيطان داخل ــي مث يس ــريه الختب ــار عالق ــح ب ــر ،دع ــائي ه ــو
املنقك الوحيد من هكه الشبكة العنكبوتيــة اللعينــة الــح جتعلــن أختــل،
الما قابلت وجوهعم البشعة أ

مــن منــاُّر النفــا الــح أشــعدها،

ال ر ! دعيعم ليتحــاربوا فيمــا بيــنعم ،اــل مطلــيب هــو العــود ملرحلــة
الس ـمام ،أحب ـك الع ــي

م ــع ش ــيطانية أول املراح ــل ،ه ــكا ق ــا أم ــي!

أن ــت أيضـ ـا تفعمـ ــي م ــا اـ ــان حـ ــدك داخ ــل أوسـ ــا ي ،تسـ ــمعي
رعشات بكائي ال ليلة ر م وجودا قرا ،أشعرمتون أنكــم مــنلعم ال
تصلحون إلجناب األبنام ،فقش أخطأ حني جعلتمون أبقى هنا هبــكه
الصفات ،اان عليكم قتلي حني علمتم أنــن أســوأ مــا يتبنــاه عــاملكم،
احلــاج الوحيــد بيــن وبــني مرحلــة العــود هــو املــوفَّب خــائح أ مــن
ال شيم! مشــاعري ،شــيطان ،حيــا  ،مســتقبلي ،حااــري ،املااــي
املتعل ا ،خائح من نفسي حــني أنظــر للمــر البشـرية ال أر شــي ا
سو شمر سي املالمح حاول أال يبكي ،حاول أال يكون مــنلعم،
وأن يشكل الفر
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هكه احليا الح ال ترحم من ال نقود لــر ،عليــك

احرتامي بينما أهنشك! أدمرا بكلما ومــا هــي ال حقيقــة مـر  ،النــا
مرر هبكه املراحل وأعلم جيدا ما تعنيــر لكــم النقــة ،علــى األرجــح مــا
تعنير يل أيضا ،لن تعيدوا استعماهلا اثنيــة بينمــا أ جاصفــت

املرحلــة

التالية ،امرت ا وبكم وبكــل مــن تواجــد هنــا فقــش ألجــرب احلـب،
ت ــارين ع ي ـ

هــاه! ن ،مــا ابلــك رحلــت حــني احتجــت مــن يكــون

اـ ــانيب؟! ال ر َّب فـ ــأمي منجبـ ــح وأفضـ ــل مـ ــا حـ ــدك معـ ــي تفعـ ــم
مقصدي ،األمر ال يتعل مبــا أتالــر أجســادام لتبقــى مســتقيمة تعــي
ما تريده من نفســعا ،ر ــم أن الــرب ــري را

عــنكم وال حــبكم هبــكه

الصفات ،فعي ليست أشلكم الــكي اــان أبــب أن تكونــوا عليــر ،ال
أنــر لطاملــا ســاندام وأعطــاام اــل مــا لبــتم مــع أنــر يعلــم جيــدا أنكــم
خمادعون أترا املواوع ملن ال مشــاعر لــر ،أخــال أخــرب اــل مــا بـن
م ــن خط ــش

املراح ــل األخ ــري  ،أعل ــم أن األم ــر ق ــا ج ــدا ،وأدرا

م ــد حساس ــيتكم مـ ـن ه ــكه املواا ــيع ابش ــريني ،أ م ــنكم ،لكن ــن
استعملت بعــي املــداع ،احلقيقــة املــر أنــن الشــمر األســوأ بيــنكم،
احليــوان النــا

الوحيــد الــكي اــان تواجــده هنــا جمــرد خطــأ ،أعلــم أن
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األمــر خيــرجكم عمــا انــتم عليــر الســتعمال خمــيالتكم البلعــام ،لســت
اما تظنون! أسوأ ما قــد ترونــر

حيــاتكم الب يســة هــو أحــدهم منلــي

أو أ بش ـ ــكل شمص ـ ــي ،يفض ـ ــل االبتع ـ ــاد ق ـ ــدر املس ـ ــتطاع ،لس ـ ــت
حبــاجتكم وال يفــرت بكــم أن لتــاجون ،أ ســي وُّــا وأســود أســري
عكــم التيــار دومـا ،أعشـ التميـ  ،حــني يســري ا ميــع متعــافتني ــو
األج ــود واألمج ــل أا ــون أ ق ــد تبني ــت أبش ــع م ــا وج ــد هن ــا ،الف ــر
الشاسـ ــع بيـ ــن وبيـ ــنكم أنكـ ــم تنـ ــافقون أنفسـ ــكم وا ميـ ــع لتكونـ ــوا
بصفات رائعة

هكه العوا  ،أ ال أقوم بكلك! فقش ال ما أقــوم بــر

أنن أُّعر لكم حقيقــح ،أدرا أنكــم تقولــون عــن "ســي خمتــل" ،هــكا
يروقن ألنر احلقيقة ،أ جمرد خمتل ررواح منفصــلة اــل منعــا تعـ عــن
واقع معني ،تستعمل

أوقات معينــة أ لبعــا تنشــش

أواخــر الليــل،

الســعر مضــر لكــم أ فــايل أرقــدوا حــاملني مبســتقبل منــري بينمــا أســقش
اــل دمعــة داخــل عيــن عج ـ اللســان عــن نطقعــا ،متفائــل أحيــا مث
ألفق ــدن األم ــل

أحي ــان أخ ــر  ،أ ل ــب م ــواقفي س ــلبية ،لكن ــن ال

أعتدي على أحد ،ال مــا أردتــر ع يـ
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أن أاــون امــا ا ميــع ســعيدا

بتواجدي هنــا ،وأمتــال لــو انــت أجــد أحــدهم جــانيب المــا عانيــت مــن
تلك اهلستريية ،ال ر أن يتعل املرم مبـن ليســوا مـن نصــيبر ،األســوأ
أننا ط

عاد احملاولة أمال

األفضل

تتم ــة األح ــداك وح ــني انتع ــى ا ــل ش ــيم ،قب ــل أن ينتع ــي اان ــت
السعاد تعمر حيا  ،أجد ا ميع اانيب وأحدثعم وأمـ ح مععــم ر ــم
اس ــتع ائعم املتواش ــل ،املرحل ــة األج ــود م ــن احلي ــا ه ــي ح ــني تعرتي ــك
مشاعر الصداقة ،يكونوا ليحبــون امــا أ وعلمــت هــكا فيمــا بعــد،
الرب خي ن وشيا ين مت ويال لتستيقظ ا ن ،ال نفع هلا حــني
حدك ما حدك ،اعت لت اتااب السي ة واعت لــت البشـرية ،اعتـ لتن
ألاــون وحيــدا! ختلصــت مــن اــل مشــاعري وعــدت دون جــدو مــن
تلك األصمات ،بينما أحببــت حــداهن تكــن لتحبــن أيضـا ،مجــيععم
من ــافقون ،أو أن ــن ش ـرير لدرج ــة اس ــتحقاقي ه ــكا التعام ــل ،متي ـ ي
ه ــكه احلي ــا  ،الم ــا حاول ــت النع ــو

أس ـقش ،والم ــا س ــقطت أهن ــي

ألحاول جتاوص ال مرحلة دون املوت ،ارتكبت ال الســي ات ،والــرب
أخ ن منك البداية أنر اختبار سي  ،لست أدري اــون أســتطيع متامــر
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أو العك ــم ،ف ــأ أح ــاول أن أا ــون أق ــو أم ــام ا مي ــع ،أس ــقش م ــا
يتواجــد داخلــي ،مث أتبــال مــنطقعم ر ــم ارهــي لــر ،أنــتم تعلمــون أن ـن
أاره ال ما تعلـ هبــم ،لــيم معمــا مــا يتصــفون بــر! يـ اهتم متشــاهبة،
متفاوتة ،ختتلح من أحدهم خر ،ودائما ما اانت خبينة
❁❁ ❁
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اون ــك ال متتل ــك أس ــلحتعم الفتاا ــة داخليـ ـا أبعلع ــم ينظ ــرون لي ــك
امعتــوه ،لــن تكــون جودتــك وحبــك هلــم اــافيني ل هنــة أنــك جيــد مبــا
يكفــي ليعايشــوا ،ال يســتوعبون أي شــيم ــري قــدرتك علــى العنــح،
تعنيفعم هو احلل الوحيد حني يك ون ،احلنان ،الرأفــة ،الضــعح ،اــل
تل ــك املص ــطلحات ينس ــبوهنا لك ــائن أق ــو م ــن أق ــواهم خاش ــة م ــن
ا انب اإلاان ،نعــم!! هــم يصــفون النســام ع يـ  ،ولــن يــدراوا أنــن
حني ارتك بــني ســطوري انــت الســبب اتابتعــا ،أنــت األروع مــن
بني ما رأيت يلة هكا املشوار الشي مــن حلقــات املسلســل ،جــولح
احلياتيـ ــة الـ ــح اـ ــان يفـ ــرت أن تكـ ــون قصـ ــري املـ ــد  ،مـ ــع األسـ ــح
الشديد أعجبتــن املنــاُّر هنــا! أعجبــن اــرهكم يل ولــدبتكم اململــة،
اعفي أمامكم أو تظاهري بــكلك ــوال الوقــت لــن تقدســوا النســام
بينم ــا أل ــدك ع ــنعن ،أن ــتم فق ــش س ــتفعمون ا ــل مص ــطلحا بش ــكل
متقلــب لتظعــروا اــامام أمــامي ،تقدســون العــاهرات ب مقــى! ر ــم
أهنن نسام ف نن أارهعن ،شــيا ين الــح ال تعــد تــوافقن ،ترتاــون اــل
متحجبــة راقيــة واــل فتــا لــاول انتشــال أحــدهم مــن ا حــيم الــكي
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يعيشـ ـ ــر فتتوجـ ـ ــر أنظـ ـ ــارام ـ ـ ـو الراقصـ ـ ــات ،عـ ـ ــاهرات ،فاسـ ـ ــقات،
متشــبعات ابلرج ــال ،متشــبعون ابلنس ــام ،متنحــوهنم مكان ــة أعلــى م ــن
الفــن ،فــن التجاهــل الــكي يتبنــاهن ،أبشــران ع ي ـ ا ! أتــى القــديم
الكي يفــرت بــر ُّعــار اــل حقيقــة خمبــأ

هــكا العــا  ،لــن تكــون يل

شــعر بي ــنكم ولس ــت أس ــعى ل ــكلك مبــا أن ــن حاول ــت قت ــل ا ــل تل ــك
الشــمول املســببة للضــجي الــداخلي ،أايــد لــن يعمــن أن يعــرفن
اــل حنال ــة م ــنكم ،مالم ــح س ــي ة ال لــكروهاَّب فع ــي ألط ــح ــا تب ــدو
علير ع ي  ،أنــت الوحيــد الــح أأتاــد أنــك تفعمــني اــل المــة ختــرج
م ــن قلم ــي ،دم ــاؤه ح ــني ارتع ـ

للم ــوت فاس ــت ليتر ألح ــدثكم هب ــكه

القس ــو  ،بش ــريون أ بي ــام ل ــن يس ــتعملوا نص ــائحي ر ــم علمع ــم أهن ــا
جيـ ــد  ،اـ ــل مـ ــا يعمعـ ــم أن يعيشـ ــوا خبـ ــري اـ ــأن املـ ــوت لـ ــيم اـ ــمن
قاموس ــعم ،رمب ــا يتجاهلوهن ــا لتتج ــاهلعم! ه ــي ال تتجاه ــل ،و ــا أت
الم ــا ح ــان وق ــت أخ ــكهم ،منطق ــي املمت ــل خيـ ـ ن أن هن ــاا خطـ ـة
يس ــتعملعا أح ــدهم ليس ــري ا ــل ه ــكا هب ــكه الطريق ــة ،ل ــن يكفي ــر قت ــل
ا ميع ،فرمبــا يعت ونــر جمرمــا ،شــانععم وخــال النســام اللــوا أجنبــنعم
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ال ح ألحد لاسبتر لن أُّعــر ألحــد مــا أ عليــر مســتقبال ،تعلمــت
حني اان أ لبعم يلعب بدماه ،على األرجح انت الدميــة الــح يلعــب
هبا أحدهم ،األمر لـ ن بطعــم السـمرية بينمــا يشــعرا ابلســعاد  ،اــل
مــا

األمــر أنــر ر ــم ا عــة الســي ة لألشــيام لطاملــا تواجــد اإلش ـرا ،

تلــك األح ـ ان ،الظــالم ،الســوداوية ،اــانوا ســببا

عشــقي للكتابــة،

بينمــا هــم يســتعملون ألســنتعم ونفــاقعم لقتلــي ،أقصــفعم مبســد مــن
ور لتوي ـ ــر الم ـ ــات أقس ـ ــى م ـ ــن أن يس ـ ــتعملوا بك ـ ــامهم لفعمع ـ ــا،
أفض ـلكم يعرتيــر النــدم بينمــا ي ـران أســعد مــع مــن يســتح  ،نفســي!!!
أهل ــو م ــع نفس ــي وال حاج ــة يل ري ش ــدي  ،مص ــطلحاتكم أخ ــرجتن
مــن ،امســي احلقيقــي يكــن حمــل أب مــن معــان االخــتالل ،أرد أن
تسمروا ابسم أمسى من أن يســمع أمســامام املبعنــر علــى واقــع املــال،
واقعكم أفضل املوت ن تعل ا! ال مــا يعمكــم أن يـراام ا خــرون
اأ

جيدين بينما أنتم أسوأ ا تظعرون ،ا حيم داخلكم جعنمــي

أانر من ال جعنم هناا مع القدير ،علــى األرجــح أنــتم أاـ اختبــار
مــررت بــر بعــد تلــك الشــيا ني ،أايــد بعــد اــل هــكا ســتأ الســعاد
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لــتمألن ،وأســتح

لــك لتموتــوا ارهـا يل ،لــن أســتجيب لكــم ألنكــم

األفضل ،وهكه املرحلة ستبقى ليملدها ريك قليب ،سيندم أانــر ـا
هو دم حاليا! عتاب العقل سيأتير بعد حني ليؤاد لــر أنــر اــان أبلــر،
أعرتف أنن امتلكت بشريتكم بني يدي ملد ال ر هبــا ،فضـلت لــو
أفعل! اان علي أن أبقى

قداسح ألجعلكم لت أشابع قــدمي،

أُّع ــر لك ــم أوس ــش أش ــابعي الم ــا ح ــاولتم االقـ ـرتاب ،اقرتف ــتم أاـ ـ
األخطام حني خسرمتون ،أمر جيد ابلنسبة يل أن أاون وحيدا ،المــا
ان عجت بين وبين أستعمل املوســيقى للنــوم وأســتعمل اــل مــا يتعلـ
ابلــرب

أمــاان أ عــر مــن هــاتح شــنعر بشـري بعقــل أشـ ر مــن أن

يــر ابلعــني ا ــرد  ،الصــفحات ق ـرام واســتيعاب ملصــحح أنـ ل مــن
السمام السابعة ليتجاهلر مقى ،لــو اــان فقــش إبمكــان قــتلكم مجيعـا
مث قتلي بعدام ،فال تردد أبدا

القيام اعاد اعكا ،ال ر بكونكم

متواجدين لرؤيح ،أاتب لرؤية ما نت عن اختاليل مــن ســطور ،أعلــم
ع ي ! هم سيعت ونن خصلة حشر تتبــاهى بنفســعا أمــام العــا  ،لــن
يفعمـ ــوا اـ ــل تلـ ــك األل ـ ــاص الـ ــح لملعـ ــا هـ ــكه الروايـ ــة بينمـ ــا أمـ ــوت
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وأاتبعا خلتكم تظنون هكه خر مراحلي ،لــيم األمــر اــكلك أبــدا،
مــا صالــت مراحــل أمســى مــن مفعــوم الصــداقة البلعــام ،أمــور أبــب أن
أخـ ـ ام هبـ ــا لتتعلمـ ــواَّب ابشـ ــريني ال تليـ ـ بكـ ــم احليـ ــا  ،علـ ــيكم تبـ ــن
حــد مصــطلحات الوجوديــةَّب اخــتالل األنفــم مــنال! رمبــا انفصــال
األرواح داخ ــل جس ــد ينتم ــي ل ــر الع ــا رامل ــر ،األفض ــل تش ــمير
حلال ــة مـ ـريي داخ ــل املستش ــفى عجـ ـ ا ــل بي ــب ع ــن أب ــاد ال ــورم
داخل ــر" ،ال ع ــالج ل ــر س ــيدي ــن س ــفون" ،رمب ــا س ــيموت

أي

حلظ ــة ،ورمب ــا ه ــكه خ ــر س ــطوره ال ــح س ــتكون أمنيت ــر األخ ــري  ،ع ــاد
ليمـ ـ ـ ـ ام أن ال ـ ـ ــرب ق ـ ـ ــادر عل ـ ـ ــى هـ ـ ـ ـ ام

ث ـ ـ ــوان دون اعتب ـ ـ ــارام

اوجــودبت ،مــن املااــي يعــن! ال هتمــون أحــدا ،فــال داعــي للتظــاهر
ابلتك  ،يعلم أن اإللر من صرع بر هكا الشيم الكي عج اــل خمــتر
أراي عن عالجــر ،فقــش هــو مــن إبمكانــر لــك ،يعــان انــريا ليعــي ،
بينمــا أهلــر حتــاجون معيــارا بشــرب ينقصــعم ليكونــوا حبــال جيــد  ،اــأن
احليــا تنبــن علــى النقــود لوجــود األنفــم ،ال يــرجح بكــم عــي اــل
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هكه املد حسب أفعــالكم الســي ة ،الــرب مســامح ن تعلـ األمــر مبــا
تفعلونر ،ال منكم يدرا لك
وأنت قارئي ،تبا لــك! ال تشــرح مــا أقولــر علــى أنــر خطــأ مطبعــي مــن
نة احلكام لعقلي ،لست خمدرا ب أبلر ،بــل أقــول هــكا لعلمــي رنكــم
ترتكبون خطأ فادحا ،عودوا للطري املستقيم لتستوعبوا مــا أحــدثكم
عنر ،يفرت اعنمي أن تكون املتحــدك الوحيــد يلــة احملاولــة األوىل
للتعبــري ،مــع أتســفي! أُّعــرت جانــب البشـرية حــني وجــب علــي عــدم
اإلفصـ ــاح عـ ــن وجعـ ــي الـ ــكي أُّعـ ــره دوم ـ ـا أمـ ــامكم ،سـ ــعيد جـ ــدا!
ااحك امعرج أبلر ــيب ،علــيكم فعــم أنــن أاــعح مــن لمــل هــكا،
أنقكوا ما تبقى من فقش ألامل ما أتى ا الرب من أجلر ،لن أتقبـل
عطفك ـ ــم ح ـ ــى و ن ح ـ ــاولتم فع ـ ــل ه ـ ــكا ،متك ـ ـ أ أب ـ ــب أن أبق ـ ــى
وح ـ ــدي ،أ أ ض ـ ــبتكم؟ ال أع ـ ــرف قيم ـ ــتكم وس ـ ــي أس ـ ــتح امل ـ ــوت،
فلنشعد ما متنلونر يل ،أمتال أال تصيبكم الصدمة حني تكتشفوا أنكــم
ال ش ــيم  ،دائ ــر مس ــتدير قيمتع ــا ش ــفر! ان ــتم خ ــري رفي ـ يل ،ولك ــم
شـرف أن أتعــاي
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مــع أمنــالكم لــت مســمى األخــو  ،انــتم تشــعدون

أمسى مراحل التقدم لكائن ابتدأ من خداعر لنفسر ،عاد ليقوم ابألمــر
اما أبب ،منجير الوحيد اائن أاعح من أن يكــون معــر ،جمــرد فتــا
ع يـ ! االســم النــان للصــداقة بينمــا أدععــم ينبحــون أمــامي بنرثــرهتم
الالشـ ــعورية ،أشـ ــابكم الشـ ــلل

املشـ ــاعر حـ ــني عـ ــدت ملـ ــواجعتكم

رشبع واحد يتوســش يــدي ،ال ر َّب فــأنتم تســتحقون مــا ال يســتحقر
ــريام ،ال داعــي للشـكر مبــا أنــن ســعيد شــي ا مــا ،اــان مــن الضــروري
التملر مــن اــل تلــك اهلمــوم ،ثقيلــة هــي أاـ مــن تـعـد مشــاعري
تســتحمل نومعــا هنــا داخــل عقلــي ال ـ يم ،قل ـيب املشــا ب مــا ي ـ ال
يستف ما أتى أمامر ،ما صال حب ويعت هم أحيا على ح  ،يضــعفن
ه ــكا ح ــني أا ــون

أق ــو ح ــاال

ا مي ــع ج ــرب أن يك ــون م ــدمرا

بينمــا حــاول التعبــري عم ـا بداخلــر ،يعج ـ اللســان عــن النط ـ ! العــا
اامال يكون أمام عينيك وما ابليد حيلــة ــري الصـ  ،اــل مــن تواجــد
هن ــا خيط ـ  ،ه ــكا تفس ــريام الوحي ــد لألم ــور ،العي ــب أال تص ــلح خط ــأ
قمــت بــر ،بكــل أتايــد

مرحلــة الــرب العليــا ســتتمال لــو عــدت ىل

هنــا لتقــوم بــكلك ،ومــا ال يســعدا اجتــاه أبنائــك وأع ائــك فعــو خطــأ،
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عليك أن تستوعب حجم هكا الكي أخ ا بر ،الفرشة أاـ مــن أن
تضيععا!! ال حسنة مضاعفة الف املـرات ،بينمــا الــكنب يبقــى امــا
هو حى و ن اان أا ما ستصل لر من الكفــر ،اــرم الــرب ال يقــارن
بنا اوجودبت منال ،من املفــرت أال يعاقـب أحــد منــا هنــاا ،نلنــا مــا
يكفــي مــن األ هنــا ،وااتفينــا مــن ا حــيم اللعــني ،فيمــا أننــا مــا ن ـ ال
على قيــد احليــا فقــشَّب لكوننــا لمــل عــي

أفضــل أبمنــا مــع الــرب

جنات جتري من لتعا األهنار ،اأننا نتواجد على األر

ال أنر علينــا

أن نتقبــل اختالفاتنــا ،اخــتالف اــل منـا!! لــن نضــطر لنكــون فقـرام أو
أ نيـ ــام أو السـ ــعي حلكـ ــم العـ ــا  ،أهـ ــدافنا خمتلفـ ــة تتعل ـ ـ ابملشـ ــاعر،
أحبـاؤ هنــا اســتعدوا الســتقباهلم ،ا لبــوا رؤيــة خــري املصــطفى لمــدا،
وخــكوا اــل مــا تشــتعي أنفســكم ،لــن يكــون علــيكم التقــاا ش ـور ملــا
أتالون ــر أو م ــا تلبس ــونَّب فوج ــوهكم أب ـرأ وأمج ــل م ــن أن يراه ــا أح ــد،
وتلك التكنولوجيا أبطــأ مــن أن نتواشــل هبــا ،امليــال جيــد االســتعمال
حني نر ا انب املشر  ،البـا نفضـل تــكار مــا يؤملنــا اــل حلظــة،
نسقش أنفسنا رنفسنا ،لست أهال إلعطائكم نصائح تفيــدام خاشـة
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أنن ال أستعمل أب منعا ،أعي

فقش ألمــوت امعـا

راــى الــرب،

ه ــكا س ــبب بق ــائي و ال ان ــت س ـأرحل من ــك أول وهل ــة ،ان ــت ألمت ــال
املالئكي ـة دون أي م ــن ه ــكا العن ــام ،ل ــن أا ــون ام ــا أ ا ن! وعل ــي
اســتعمال اــل ســالح مــن الــرب حملــاربتعم ،هــم مــاهرون

التالعــب،

رمبــا أنــر ا ــنحعم فرشــة الف ــوص أحيــا  ،وأبعلعــم راا ــني عــن أنفس ــعم
ليلقنعم درسا قيما فيما بعد
❁❁ ❁
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تواجدا وسش ال هكا العا السي أبعلك تتسامل " :اخرتت هــكا
الشمر ابلضــبش؟" مــن املفــرت أن أجــد أحــدهم ــريه أمجــل وأحــن
يعل ــم م ــا بـ ــداخلي ويش ــرح اـ ــل ش ــفة

شمص ــيح ،أعلـ ــم أن ــر مـ ــن

املستحيل أباد أحدهم هبكه الصــفات ،ألمتــال هــكا مــن الضــروري أن
يك ــون هن ــاا ش ــمر م ــا حبي ــا َّب أقص ــد مب ــو َّب ف ــأ ال أنب ــن عل ــى
مصــطلحاتكم ،أفضـل أن تكــون متميـ الوجــود ألســتعمل اــل حنــان
جتاهعــا ،عليعــا أن تكــون ليلــي وهنــاري واــل تلكــا  ،وال ر

أن

نكون أشدقام فعــني ،ـاصحني ،منــدجمني ،اــل بشــري مــنعم ستصـيبر
ال ــري مــن شــفاتنا و بائنــا ،أايــد ال أحــد مــنعم يفــرت بــر أن يكــون
منلنا ،وأسوأ ما قد حدك هو أن نسقش

متاهة احلب

مــا صلــت أتــكار جيــدا تلــك الليــايل ،ــن خفــافي

احليــا لــيال ،متبن ـو

السعاد األجود! ننام بضــع ســاعات أقــل مــن أن تشــبعنا و كــي اــل
مــا يؤملنــا ،أتعلمــون؟ احلــب جمــرد اقتبــا مــن الصــداقة العميــام ،حــني
يكون عليك النعو
اعرتافــا ع يـ
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عن الفرا واعتـ ال الكســل حملادثــة الصــديقة،

حبــيب لــك ،ر ــم وجــود الكنـريين حــويل فأنــت أفضــل

منعم مجيعا ،يفرت ا أن ألدك بكــون أحــدهم لعــدم فضــح السـر،
لكنن تعبــت مــن اختبــائي مــنعم بينمــا خيـادعون بعضــعم ابســم احلــب،
أ وأنت ال نب لنــا

هــكه احليــا الل يمــة ،رمبــا حــدك معــك نفــم

ما حدك يل ،ورمبا أنت روح مــن بــني الكنــري منعــا الــح انفصــلت عــن
بعض ــعا ،وأاي ــد ل ــن أ ه ــب ىل أي مك ــان وقل ــيب مع ــك ،أعل ــم أن ــك
ت ارين ولبينن ،تقودينن و األفضل دوما ،العا أ ن تعلـ األمــر
بعينيك ،أنت احليا األوىل

قليب ،فقش اان علينــا أال نتنــاصع بشــأن

أم ــور فع ــة ،أو أن ــر علين ــا القي ــام ب ــكلك لل ــتعلم أان ــر ،أختلـ ـى ع ــن
احل ــدي عن ــك ألخـ ـ ه ــؤالم املتعلم ــني بش ــيم م ــا ،أع ــدائي!! ا ــان
إبمكانكم تبن مصطلح احلب ،ر م أنر ال يتعلـ ببشـريتكم ال أنكــم
تســتطيعون حــداك ت يــري ،اــل مــا علــيكم فعلــر هــو النضـ وتقــديم
املرأ من حي النظر واعت ال العاهرات ،االبتعاد عن هنشعن خــارج
الـ ـ واج ,أهـ ــم شـ ــيم أن تعتـ ـ وهن بيـ ـات أثنـ ــام فـ ــرت مـ ــن الفـ ـرتات
احلرجــةَّب فــالرب أيض ـا أخ ـ ام أال تقربــوهن نــكاا ،ال تضــربوهن ن
تعل األمر ابلعنح فعن أر مــن أن تكســروا قلــوهبن ،ر ــم اــل تلــك
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القســو الــح تع ـرتيكم تكونــون أ س ـا يبــني أحيــا  ،تلــك املــد الــح
قضـ ــيتعا معكـ ــم افيلـ ــة رن أسـ ــتنت لـ ـبكم ،أدرا جيـ ــدا مـ ــا جعلكـ ــم
هككا ،ورمبا

املستقبل قــد أشــبح مــنلكم ،أنــتم فقــش تتجــاهلون مــا

تشــعرون بــر مــن مشــاعر ،تتجنـب ـون التعبــري رقــوالكم التافعــة ،ال ر
ابألمر! ن تعل األمر بك حبيبح فأنت النــور الــكي بـ ي مــن ال اويــة
حــني انــت

راــن ال رفــة وحــني ارهــت ا ميــع ،حــني اعتنقــت اــل

منطـ متطــرف و أعــد أشــعر ،أرســلك الــرب لتكــون املرحلــة ا يــد
ر ــم ا عنمي ـة ،األمــل األخــري الخــتاليل ،أاتســب اــل التجــارب مــن
ا خـرين ،وأروي لــك مــا حــدك معــي ابســم الصــداقة ،ضــبك يالئــم
اخــتاليل! متش ــاهبان مــن حي ـ اــل الص ــفات ،ال أنــن أس ــوأ م ــن أن
أعانق ــك ،خلق ــت بعي ــد مبلي ــارات احل ــروف ،أرواحن ــا فق ــش تس ــتطيع
االلتق ــام ،أراا أم ــامي الم ــا خل ــدت س ــاعة ن ــوم هني ــة لتص ــبح أس ــعد
بوجعــك ال ـ يم ،ماللــك املعرتئــة الــح ريهــا ال ـ من مــن األمجــل ىل
األروع أانر ،تفاشــيلك! تــدراني مــد اــعح ااــر  ،أايــد تعــرفني
ا ــل م ــا ح ــدك مع ــي ،ش ــلوا
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البـ ـا م ــا تعلق ــت مبش ــاعر اجتاه ــك،

أأتس ـ ـح ن أصعجتـ ــك! تعرتيـ ــن الضـ ــحكة المـ ــا تـ ــكارت رقصـ ــاتك
وخوفك ،ال ما أمتنـاه حاليـا هــو أن تكــون اــانيب دومـا ،حــني يقــرؤا
ال بشري سيضحك ،ير ب

أن حظى بفرشــة منلعــا ،وعليــك أال

تبكــي ألبقــى رااــيا ،حــني يكــون علــي التعبــري عــن اــل شــعور داخلــي
ت ه ـ الكلمــات ،تعلمــني مــا حــدك داخــل روحــيَّب فأنــت الشــمر
الوحيـ ــد الـ ــكي واـ ــعتر داخـ ــل ال ن انـ ــة ،سـ ــجينح! لـ ــن تتمكـ ــن مـ ــن
املــروج معمــا حاولــت ،و ن أردت الرحيــل فعليــك قتــل خــر روح
جســدي الوحشــي ،الســعاد ســتكون دوم ـا مــا أبمعنــا ،لــيم عليــك
اع ــة ا ــل أوام ــريَّب ف ــأ لس ــت ال ـرب م ــرا بش ــيم ،لك ــن علي ــك
مطاوعــة ر بــا البلعــام حــني أســود ،ســي أ  ،أعلــم لــك!! حيــوان
ــيب ي ضــبك المــا عانقتــر رمجــل مــا متلكــني ،أس ـرارا وم حاتــك قــد
تبــدو للجميــع دون معــال ،لكنعــا متمي ـ ابلنســبة يل ،عش ـ مــن نــوع
خــر ال يتعل ـ ري مــن األمســام البش ـرية ،أمســى مــن الص ـداقة وأمجــل
من أن يسمى حبا ،ال النعابت ملا يتعل هبكا مأساوية ،أعــدا وعــد
خمتل أننا سنكون االستننام مبا أنــك لبــني اــل جـ م مــن شــي ا فشــي ا،
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أقدسك من حي االعرتافات! تفضلني أال أعرتف مبا أشــعر بــر ،رمبــا
أن ــت خائف ــة م ــن وم ــن ا ــل تفاش ــيلي وم ــن املس ــتقبل وم ــا ه ــو ق ــادم،
لكن ــن أعشـ ـ التح ــدي ،وه ــكا أبعل ــن أتق ــدم ــوا الم ــا ابتع ــدت،
أشعر واأنن أاـ

ـا أ عليــر ،أعقــل مــن اــل مــا أبــول حــويل ،اــأنن

بــدأت رحلــة أخــري ــو الســعاد  ،اــل لــك حــدك بســببك! اللســان
يعج ـ عــن تقــدير مــا حــدك هنــا

ا عــة اليســر  ،رمبــا

جســدي

شــامال ،رائ ـ ي الالمتناهيــة تنتظــر فقــش مــى تكــونني الئقــة للــنع ،
هعر!
الــرب ال ح ـدثنا رشــواتر ،هــو فقــش أبعلنــا ـدك دواخلنــا رشــواتنا،
ننفجر لــو مسعنــاه خاشـة

هــكا ا حــيم ،أمسعــك أنــت ع يـ ! المــا

فضلتك عن ا ميع فلتكــون علــى يقــني أنــك ال تســتحقني ،دورا
حيــا ال يقتصــر علــى اونــك ا انــب الروحــي ،أنــت اــل شــيم مــن
الناحيــة العا في ـة ،العــا يرفضــك امــا العــاد  ،مــا شــأن ابلعــا بينمــا
ت ــريت مالمــح احليــا فجــأ أمــامي؟! أحيــا أأتاــد أن ـك حيــا الــح
قتـل ع ــا اا الع ــدو املبي ـ  ،رمب ــا ح ــدك مع ــك ا ــل م ــا ح ــدك مع ــي،
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ااتســبت جتــارب أقســى مــن أن خت يــن عنعــا ،تالئمينــن! تــروقني اــل
جان ــب م ــن ويتقبل ــك ا مي ــع ،تقيم ــني حف ــل رق ــر داخ ــل قل ــيب ،ال
عليـ ــك بعقلـ ــيَّب فعـ ــو لـ ــيم سـ ــو أبلـ ــر ـ ــيب ،ات مـ ــر سي ضـ ــب
الشيطان وسيموت ،اهدئي وال تتحرايَّب فاحلرب على وشــك البــدم،
فقدت السيطر بينما يعاجم ال منعما بكامل قــواه ،فلتعــدؤوا مجيعـا
أ أا ـ ـ ــرهكم! ا ـ ـ ــيفح أر م ـ ـ ــن اس ـ ـ ــتعمال العن ـ ـ ــح أم ـ ـ ــام عينيع ـ ـ ــا
العســليتني ،تبـا! رمبــا نســيت خبــارام أهنــا شــبيعة ابملالئكيـة ،بينمــا أ
أعد مالا يطاوع الرب

حد املراحــل ،عــاقبن هبــكه الطريقــة

حيـ اــان حبــن ،يتوقـع مــن تلــك القســو  ،أخــال فقــش أن تكــون
مرحل ــة ع ــكاب أخ ــر اعتنقتع ــا لتك ــون ا ــل م ــا أمل ــك ،ح ــني يك ــون
عليــك جتاهــل اــل مشــاعرا والض ـحك علــى أن ــام الصــداقة ،اأنــك
خت ــادع امل ــال ! أ ض ــبن ه ــكا بينم ــا تتجنـ ـب لبـ ـح هلـ ـا ،اأهن ــا ل ــاول
ُّعــار الك ـره برســائلعا ،تعاتــب نفســعا المــا حــدثتن ،جمرمــة داخــل
نفسعا تظــن أنــن ســأتراعا

مراحــل قادمــة ،لــن أســتطيع ع يـ ! لــو

انــت ســتكهبني ف ـ نن مســتعد لقطــع اــل شــربن ي ـتم معمتــر إليصــال
145

ال ــدمام للقل ــب ،أقط ــع ا ــل م ــا ي ـربش ب ــني أنفاس ــي ر ــم أن ــن س ــألقى
جعنم احلب ،حني سقش ال بشري منكم ملتــر أمـر خائفــة عليــر مــن
امل ــوت ،قبلت ــر بض ــع قـ ـبالت وس ــألتر ع ــن اون ــر خب ــري ،أج ــرب اا
الشعور ،حني سقطت تواجدت والد هناا ونظرت يل بكل قســو
لتقــول" :اهنــي أيعــا الفاشــلَّب فأنــت دوم ـا مــا تســقش" ،لســت أدري
قصـ ــدها بتلـ ــك العبـ ــارات أو مـ ــا ترمـ ــي ليـ ــر هبـ ــا ،انـ ــت أش ـ ـ ر مـ ــن
استيعاهبا! ا ن حني ا ت قليال أدرات أهنا اانت لــاول تعليمــي مــا
أبــب تعلمــر ،أمــي! أنــت هنــا؟ أردت أن أخ ـ ا ببضــعة أمــور مؤملــةَّب
اونك تســتطيعني معــانقح بعــد ا ن أو العكــم ،األمــر يعــد معمــاَّب
فــأ اـ ت امــا تقــولني ،ففــي الطفولــة انــت أ ــار مــن اــل فــل ،اــل
شـ ـ ري حم ــل لعبت ــر بينم ــا أب ــوه حمل ــر ف ــو اتفي ــر ،متني ــت أن أا ــون
مكانــر! نــكاا انــت أشـ ر مــن أن أســتوعب مــد فعالي ـة ريقتــك،
أو ريقتكما ،أنــت ووالــدي األبــرعَّب وهلــكا أحبكمــا واــل مــن يتواجــد
داخلي أيضـا ،أنتمــا تســتحقان اــل قداســة! أجنبتمــا وحشـا وأســعمتما
قتل ــر ل ــيعلم أنكم ــا جتعالن ــر أق ــو  ،خطتكم ــا أب ــرع م ــن أن يطبقع ــا
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بشري لعني ،الرب هو الوحيد األعلم مبا ينتظر مستقبال ،يفرت بــر
أن أبعلنــا ســعدام امــا نتمــالَّب فقــد عشــنا مــا يكفــي ىل حــد السـاعة،
أمنيح الوحيد أن لخكن لير اما أ ن يكن سيســعدن مــن ا ن
فص ـ ــاعد ا ،تعب ـ ــت وت ـ ــدمرت م ـ ــن حي ـ ـ ا ـ ــل املش ـ ــاعر ،أحاسيس ـ ــي
الداخلي ــة يع ــد بوس ــععا لمـ ـل ا ــل م ــا أب ــري عل ــى ه ــكا الكوا ــب
املتشــائم ،األمــل الوحيــد املتبقــي بيــدا ســبحانك! عــدت امــا تريــدن
راجيـا أن تــنعم علــي بــبعي الرأفــة ،لطاملــا ارهــت الشــفقة مــن هــؤالم،
أنــت ا بـار الــكي أتقبـل اــل شــيم منــر وأدعــوه اــل شــال  ،رجــام
أجن ـن م ــن ه ــكا ا ح ــيم! ن اره ــت اــل م ــا يتعل ـ ابحل ـ ن ،دواخل ــي
خت ن أنك تستجيب شي ا فشي ا ،أايد هكه األمور ستكون تــدرأبيا،
ومبا أنك أرسلت يل نصفي ا خر ،فــال بـد أن القــادم أفضــل ،ربدهتــا
ألفعـ ــايل منالي ـ ـة! أمنياهتـ ــا املتعلق ـ ــة ابحل ـ ـب وعالقت ـ ــك املقدسـ ــة ج ـ ــد
موحــة ،جعلتــن أنظــر ىل أشــيام أا ـ مــن ،تــرفعن عالي ـا بكلماهتــا
الما انفصمت أفعايل ،تعتكر دوما ر ــم اوهنــا علــى حـ  ،أ ســي ب
را

ه ـ ــكا ،أتت

الوق ـ ــت املناس ـ ــب ح ـ ــني هج ـ ــرت ،قتل ـ ــت،
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دم ـرت ،س ـلبت م ــن أبس ــش حق ــوقي املش ــاعرية وأش ــبحت ال واع ــي،
أتعامل ال شعورب فقش اسدي ،بينما األحشام األخر الــح خلقتعــا
هنا داخلي تعد شاحلة للتعامل هبا ،وحدها الــح تســتح القداســة!
الكنـ ــريون يس ـ ــتعدون للقي ـ ــام اول ـ ــة أخ ـ ــر عل ـ ــى حس ـ ــاا ،حمل ـ ــون
الس ـكااني

جيــوهبم ليــدخلوها قتلــة يســفكون الــدمام ،خــرون اــل

أمني ــاهتم أن يلتق ــون س ــعيدا أم ــرح ،أمني ــاهتم متعلق ــة مبع ــانقح! علـ ــى
األرجـ ــح أ البطـ ــل

قصصـ ــعم ر ـ ــم قلـ ــتعم ،يعـ ــدون علـ ــى رؤو

األش ــابعَّب املقص ــود حب ــد ال ــكات وال ــد وع يـ ـ

ومالا ــي ،خ ــو

أايد يسعدون بكلك ،أاــن ألحــبعم مبــا أهنــم يشــاراونن

أعـ مــا

أملك ،تلك املد الح قضيتعا مععم جعلت رابطنا أانر قو  ،وأخــريا
ولــيم خ ـرا والــدي ،أا! متمي ـ مكانتــك ابلنســبة لوحوشــيَّب فأنــت
رم ـ الرجولــة حــني أاــعح ،أتــكارا جيــدا ومــد ارهــي لــك ،علــي
االعرتاف ا ن أنر يبـ الكنــري مــن الوقــت للنعايــة ،انــت الكــابو
الــكي أعيشــر وأســوأ مــا حــدك معــي ،رمبــا أ أع ـ مــا متلــك

هــكه

احليا  ،لكنــن ارهتــك بتعاملــك القاســي! أعتــكر علــى قســو  ،لكنعــا
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احلقيقة

املااي ،استوعبت ما انــت لــاول فعلــر وأحببتــك بعــدها،

أاي ــد أن ــت فم ــور بكون ــك أاب ألح ــدهم يكت ــب هكـ ـكا ،افتمـ ـر أا!
ا بنـ ــك الصـ ـ ري الـ ــكي لطاملـ ــا اـ ــعح أمـ ــامعم اـ ـ وأشـ ــبح يسـ ــتطيع
مواجعة شراسة البشرية ،أقو اا ابلرب ،و موح مبا يكفــي ليصــل
هلدف ــر ،ل ــن يق ــح أمام ــر أي ع ــائ  ،ن ــر لم ــل أن يس ــعدام ،أمنياتـ ــر
املتعلق ــة ب ــر ه ــي أال متوت ــوا قب ــل أن ي ـ ايكم ،يطع ــرام مبك ــان مق ــد
تس ـتحقونر ألنك ــم ا ــل م ــا ال ــك ،يف ــرت ب ــر أن ح ــارب ا مي ــع م ــن
أجلكم ،ال بد لر من لف روحي ،وهــكا تتكلـح بــر حــداهن تعرفــت
عليعا شدفة ،أان ألعشــقعا لــوال مجــال أرواحعــا ،وجععــا ر ــم أنــر
ال يعمن انريا ف نر خيــايل ،ملكــة مجــايل ن تكــن ملكــة مجــال العــا
فـ ـ ــال ر ! علينـ ـ ــا دائمـ ـ ـا اختيـ ـ ــار الشـ ـ ــمر املناسـ ـ ــب مـ ـ ــن حيـ ـ ـ
الشمصيات واالهتمام الكي يكنر لنا ،و ريقة تعاملر ،املظاهر ختــدع
امل فلني! من ا الكي يستطيع أن يكــون أمجــل مــن الــرب؟! ال أحــد،
شـ ــحيح؟ هلـ ــكا يفـ ــرت بنـ ــا اعتبـ ــار املقيـ ــا الوحيـ ــد لالختيـ ــار هـ ــو
التصرفات ،أنتم لــن تســتطيعوا رؤيــح

أقــبح حــاال  ،علــي التظــاهر
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ابملنالي ـة أم ــامكم ألا ــون جي ــدا ،ا ــل م ــن ينفج ــر فع ــو س ــي ابلنس ــبة
لكــم ،أتعلمــون؟ يكــن علــي القيــام بكــل هــكا ،اــان علــي فقــش أن
أاون منلكم وأتظــاهر ابملناليـة ،لطاملــا راقتــن فكــر أن أاــون متميـ ا!
عل ــى ا ــل م ــنكم اس ــتعمال عقل ــر ول ــو قل ــيال ل ــيعلم س ــبب ا ــل ه ــكه
السطور املتواشلة ،عليكم ا ن لمل ال المة خترج من فمــي املقـ ص
يل ــة مش ــوارام ،أبن ــائي مس ــتقبال! س ــأخ ام س ــرا ،أب ــوام ح ــني ا ــان
أش ر منكم عام الكنري ليصل ىل هنا ،أمكم املنقك األلح بعد عــد
م ات ،لن يفرت ا عطاؤام نصائح أو خبارام مبا انت أشــعر بــر،
ومبـ ــا أنـ ــن األقـ ــد علـ ــى اـ ــوابعم يفـ ــرت بكـ ــم أيضـ ـا أن تشـ ــرفون
بوجــودام هنــا ،لــيم علــيكم القتــال امــا فعلــت ،لكــن ال خترجــوا عــن
منطقــي ،أنــتم أملــي الوحيــد حــني خيتفــي اــل شــيم مــن أمــامي ،رجــام
فقش ن انتم ستتصفون بصفاهتم الــح أارهعــا اــد أخـ ون ألقــتلكم
خارج املنظومة احليوية للصراع من أجل اسب السبا  ،نعم أع ائــي!
أبــوام األبلــر اســت لر ا ميــع ،هــو الوحيــد الــكي ينع ـ مبعــال الكلمــة
والوح
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ا دمــي الــكي لطاملــا حــاول العــي

مععــم علــى ـريقتعم،

يستطع النجاح

لك! الرب اختاره ليكون حلقة اــعيفة ،وليكــون

األمل األخري ملبنعم ،تكاروا جيــدا هــكا االســم وخلـدوه

رخيكــم،

أخ ـ ـ وا الق ـ ــادمني أن أحـ ــدهم ي ـ ــدعي أنـ ــر خمت ـ ــل عقلي ـ ـا ات ـ ــب ه ـ ــكه
احل ــروف ،ال تنس ــوا ت ــكاريهم مب ــا قم ــتم ب ــر ،وال تتظ ــاهروا ابلبطوليـ ـة
االعاد  ،أمنيح أن تتعلموا من ال هكا
ح ــني أرس ــل ال ــرب ش ــي ا مق ـ صا لتحط ــيمكم جت ــدوا احل ــل ،ش ــحيح؟
خرجتم عن دب تكم األشلية لتطلبوا النجد بعــد اــل تلــك املعاشــي
وال ــكنوب ،هك ــكا أن ــتم

األش ــل! تس ــعون دائم ـا الس ــت الل أش ـ ر

الفرل ،لن أهتم ألمرام ما دمت متأادا أنن سأصور الرب ،حــى لــو
حاولــت االبتعــاد عــن املب ـ اــي ال أمــوت ،لســت أ مــح ىل البقــام
خالدا ،العكــم متامـا! أمتــال اــل ليلــة وبعــد اــل شــال لــو أخــكن ليــر
ليــدفنوا جســدي ،أُّــن أن املنظــر ســريوقعم حينعــا ،ســأعان أحــدهم
رحل دون وداع ،وسأعود ألاــون معــر اــل املراحــل ،لــيم شمصـا
بشــرب أبلــر أبــدا ،ولــن أراــى الــدخول

عالقــة مقدســة اتلــك مــع

هــؤالم ،جم ـرد الــب ش ـ ري اســتطاع أخــك أا ـ مســاحة مــن مشــاعري
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وأحببتر بطريقة ال منطقية ،قطي الع ي ! راقن لونــك األســود ،لكــنعم
قتل ــوا دون رم ــة ،يظن ــون أن ال ــرب سيس ــالعم ،أب ــدا! قتل ــتم روح ـا
ب ري ح وستنالون العقاب ،جمرد مسألة وقــت! لطاملــا حرمتمــون مــن
ال شيم حى دميح الص ري الح انت أ م اانبعا ،لست أدري مــا
انــت أعت هــا ،رمبـا صوجــح ،أخــح ،حبيبــح ،هــي اانــت تعــن الكنــري،
أتكار جيــدا حجــم حـ ن بعــد هاهبــا وتفاشــيل اا اليــوم حــني انــت
أحفــر بكــل مــا أملــك مــن قــو  ،ن عــدت دوهنــا بعــد مراســيم الــدفن،
رحــم ه روح ـا بالســتيكية ملــت الكنــري مــن األس ـرار ،املليــارات مــن
قط ـرات الــدمع بعــد منتصــح الليــل ،أنــتم أســوأ مــن قــد يعــي

مععــم

منلـ ــي ،تسـ ــتحقون اـ ــل مـ ــا حـ ــدك لكـ ــم مـ ــن مصـ ــائب ،علمتمـ ــون
مصــطلحات البشـرية ألاــون مــنلكم ،أبــدا لــن أفعــل مــا دمــت أتــنفم
وسـ ــمكم ،سـ ــأمتي ليش ـ ــعد الكـ ــون أنـ ــن حاول ـ ــت ،فعلـ ــت اـ ــل م ـ ــا
ابســتطاعح لت يــري واقعكــم حــني لـار عقــولكمَّب لكوهنــا تعــان تــكاروا
أنكــم ُّلمــتم هــكا الــكي أملــر ،هــو فقــش حميــن! يستشــعر امليانــة
قبـ ــل حـ ــدوثعا ،يكـ ــن سـ ــي ا بقـ ــدر مـ ــا اعت متـ ــوه ،تصـ ــيبن ر بـ ــة
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الض ــحك ،مل ــا ا؟! ال ش ــيم ع ي ـ

"ال ش ــيم"! ت ــكارت ش ــي ا معم ـا

انــت قــد نســيتر ،حــني أنتعــي مــن تــدوين القليــل مــن دواخلــي علــى
هـ ــكه ا لسـ ــطور ،أايـ ــد سيصـ ــيبعم الفضـ ــول بشـ ــأن مـ ــا لملـ ــر هـ ــكه
األورا  ،سيض ــيعون وق ــتعم وه ــم ح ــاولون فع ــم ا ــل الم ــة ،وحينع ــا
سأاون قاتلعم ،سيشعرون ابلكنب وسيعرتيعم النــدم ،أعــرفعم جيــدا!
ان ــا واح ــدا لع ــد س ــنوات ،ومب ــا أهن ــم س ــيحاولون ش ــالح املاا ــي،
فس ــألول ألا ــون الش ـرير

القص ــة ،س ــأنتقم يل فق ــش! ل ــن أس ــتعمل

مععــم أقــو أســلححَّب فعــم ال يســتحقون املــوت هبــا ،ن أردت هنـ
أح ــدهم فـ ـ نن أس ــتعمل رق ــي املاش ــة ،ال حاج ــة ألن ح ــاول أح ــد
توجيعي ،رمبا يصبح الضحية األوىل ،ال ما يتوجب عليكم فعلــر هــو
مشـ ــاهد احلـ ــرب مـ ــن بعيـ ــد ،الـ ــوا فشـ ــارام ليكـ ــون أعـ ــدائي املـ ــوت
أمامي ،تبا للعا حني أ ضب! يتوجب علي الصمت بينمــا خلقــت
بشفاه ولسان؟! فقــش حــاولوا نطـ جعنمــي لتحرتقــوا حبــرو  ،تــكاروا
دومـ ـا أن ــن ان ــت أا ــعفكم ات ي ــوم ،الق ــو القابع ــة داخل ــي اان ــت
خمتب ــة ،ق ــررت بع ــد ح ــني خراجع ــا للوج ــود ألعلمك ــم الع ــي

عل ــى
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ـريقح ،أفضــل لكــم أن تكونــوا امــا أريــد! ا ن

الوقــت احلــايل ال

تقوم ــون ري ش ــيم ش ــاو ،وه ــكا يع ــن أنك ــم ت ضـ ـبون ال ــرب أان ــر
فــأانر ،الوحيــد الصــاو بيــنكم هــو "أ " ،ر ــم عــدم راــائر بشــكل
وااح ف نن أقوم هبكا أل اره ،جعاد من نوع خر هاه؟ أحببتر حــني
هــب ا ميــع بقيــت

مســرح ا راــة مــال

عــودهتم ،انــت أنتظــر

بفاري الص بينما عانقوا أحبام خـرين ،القســو ال تتعلـ ا ريـ بَّب
فقـ ــد اسـ ــتطعت ااتسـ ــاهباَّب ألن الشـ ــر ال يفـ ــرت بـ ــر أن أبـ ــول علـ ــى
األر  ،ف ــنحن خلقن ــا لنك ــون خ ــو مس ــتعدين للتض ــحية م ــن أج ــل
بعضنا البعي
ابلنســبة لبقي ـة القص ـة فلــيم اــرورب أن تعرفــوا اــل شــيم يتعل ـ ا،
فقــش سأواشــل أتم ـل الس ـمام اــل ليلــة ،لــن أت ــري حــى و ن س ـعدت
بطريقــة مــا ،ال شــيم سيســعدن أانــر مــن الرحيــل ،اعتـ ال هــكا العــا
ومعرفـ ــة أن الـ ــرب سـ ــالن علـ ــى أخطـ ــائي ،املوسـ ــيقى هـ ــم خمرتعوهـ ــا
للبك ــام ،رمب ــا سيس ــعدهم ا ــوهنم أ بي ــام ،ال ر َّب ف ــأ أيض ـا أس ــتمتع
هبــكا ،لســت الش ـمر الــكي يعــرتي خميلــتكم بعــد أانــر مــن شــفحة،
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واحــد مــن األرواح األخــر ! اعت متــون ش ـريرا ن! حكمكــم خمط ـ
مبــا أن األ فــال ال خيــافون مــن ،متــوح

مــن الــداخل وحســب اــل

نسان منكم اان من املمكن أن يكــون أ  ،لــيم شــي ا معمــا! عليــك
فقش التظاهر بعكم ما يوجد

رأسك الفاري وحــني ختــرج حقيقتــك

أخ هم أنك انت اابا ،أتسح دومـا ر ــم علمــك أنــك علــى حـ ،
اإلهانـ ــة ال تشـ ــمل النصـ ــيحة ،أقـ ــوم بكليعمـ ــا

الوقـ ــت نفسـ ــر مـ ــن

أجلكم أعدائيَّب أقصد أحبائي الــكين يتقبلــون ر ــم أنــن لــن أاــون
سي ا أبدا اما وشفون ،اعت متون هككا! ومبا أن الــدفاع عـن الــنفم
واجبَّب فعلي عالن احلرب ادام ،أنتم لدثوا بنبــاحكم ،أشــواتكم
املق ـ ص متــألن المــا اســتيقظت مــن ال يبوبــة ،أول قصــح لكــم مــن
أستعمل أي جعد فير ،القلم فقش يسكب ح ه على الــور  ،علــيكم
أن تت ابوا اما فعلت حني اــان دوراــم ،حــان دوري أخــريا! فيلســوف
عصــر الراقصــات وجم ـود قــر ن عظــيم ،بينمــا ا ميــع يوجــر نظــره ــو
ل ـ ـو احل ــدي  ،ال خت ــا ع يـ ـ

ن أس ــعد هب ــكه الطريق ــة ،أحببت ــك!

أقوهلا مليار مر  ،بدأت أشعر أنــك حظيــت مبكــان اــل خمــادع ،أمنيــح
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األخ ــري أن نع ــي
أعش خو

أس ــعد األوق ــات لالنتق ــام م ــنعم ،ال يعم ــن ل ــك!

امل امرات ،لن يفعموا قصدي ،وبكل أتايد لن يفــوصوا

ابحلــرب مبــا أنــك هنــا ،متك ـ أ حــني تقتضــي الضــرور هــكا ،وحــني
يعلــم أحــدهم أنــر خاســر أمــامي ف نــر حــاول االنســحاب ،عطف ـا مــن
ا هـ ـب ىل ا حـ ــيم ،تكفيـ ــن الشمصـ ــيات املتواجـ ــد داخلـ ــي ،لـ ــن
أحتاج أب منكم مبا أن أمي تساندن ،اــارثي أ لكــون مســاملا بطريقــة
متوحشة ،أتعلمــون أيــن أول شــيطان؟ شــدمتكم اللعينــة وألخـ ام أنــر
هنا ،ســأوقظر ليكــون اــد اــل متطــرف أمــام عيــون ،لســت مبــؤهالت
أا

ا تتوقعون ،لكنن أفضل احملاولة ،القسو  ،احلب لن يــؤثر أبــدا

على أرواحي املمتلة ،األخطام ال تتكــرر

عــا تســتيقظ فيــر لتنتظــر

املــوت ،ع يـ ! نســيتك مــن حــديني أل اــرهم بــبعي القــوانني ،أنــت
احلي ــا وم ــا يتعل ـ ابلك ــل ،أن ــت العق ــل والقل ــب وم ــا ب ــداخلي ،أن ــت
الشـ ــيطان املليـ ــار الـ ــكي سـ ــيقودن ـ ــو اـ ــل خـ ـريات هـ ــكا الكواـ ــب
والشيم الوحيــد الــكي أبعلــن أاتــب هكــكا ،بــدأت مــن ال شــيم ،ال
مرئـ ــي أ دونـ ــك! اعرتتـ ــن الضـ ــحكة الشـ ـرير جمـ ــددا! أُّـ ــن احلبيبـ ــة
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األقــدم وا ــرح امل لـ قــد عــاد ،ال للمجاصفــة ابلتــأثر مبــا تقولــر اــي ال
أخســرا ،الفــر الوحيــد بينكمــا أن ــك أنــت ال تعرتفــني ابحلــب بينم ــا
يرتبع أوسا ك ،هي خت ن بتلــك الكلمــات ،راقتــن خطتنــا لتــدمريها،
لســت أدري اوهنــا بكــت أو اــحكت ،فقــش ارهتعــا! لــوالا ع ي ـ
رمبــا االنتحــار احلــل األمنــل ،أشــبحت مــنلعم ألســتطيع الــتملر مــن
احلرقة داخلي ،ال بشرية أحببتعا لتقديسي حاولت ملم الفراي حــني
اانت لتفل ابلفوص على روحي ،تدرا أنن ال أمــوت! جــرح شـ ري
ســأخيطر مث أامــل رحلــح ،أنــت تواجــدت هنــاا؟ الصــدفة ،اهلديــة،
اهلب ــة اإلهلي ــة ا تي ــة لت ي ــري واق ــع أس ــوأ م ــن أن يـ ـكار ،أس ــعدتن بع ــد
املوت األبدي ،عدت للحيا بفضلك ،وأُّن أنــن جنحــت

قتلــك،

تعمقت فيمــا يتعلـ ا لتكتشــفي أنــن أعطيتــك اــل حيــا  ،امتلكــت
أس ــوأ ج ـ م تعرتي ــر الس ــوداوية ،ا ــل خم ــاو تتعل ـ بكون ــك تس ــتطيعني
لمل اا اللعــب

قلــيب ،ال ر تبــدين خبــري! أعلــم أنــك متوحشــة

مبا يكفي للتواجد معي ،ال تبكي رجام! نــك العشـ األبــدي املمتــل
ال ــكي ال اك ــن التملـ ـي عن ـر ،تبـ ـا لل ـري ن ح ــدثت ا مي ــع! ريب ــة
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أ وار ،بلعام ،بية ،و ال احلــاالت أحبــك ،اعرتافــات ليليــة ســي ة،
فليأت الصباح قريبا قبل أن أنفجــر بكــام ،أهــو اعـرتاف خــر؟ أبكــي
ألمتكـن مــن مواجعــة اــل ــاي حــاول ســليب مــن ،الصــفحات األخــري
قاسـ ــية لتتحملوهـ ــا ،أعلـ ــم لـ ــك ،يكـ ــن علـ ــيكم ق ـ ـرام اـ ــل هـ ــكه
الرته ــات االفرتاا ــية ال ــح اس ــتعملت خي ــايل لقوهل ــا! خ ــادعتكم بينم ــا
ان ــتم تنق ــون ا ،أا ـ بره ــان عل ــى ف ــوصي ،وه ــكا ال ــكي أقول ــر ا ن
خ ــداع أيضـ ـاَّب ألن ا ــل ح ــرف ه ــو حقيق ــة يعيش ــعا ا ــل خمت ــل م ــنكم
داخلي ـا ،حــرب احنــة وفواــى عارمــة جتــري فــيكم ،ليــان دمــائكم
يعجب ــن ىل ا ــل ع ــدو عل ــى ا ــوابكم ،تك ــن ع ــدوي أب ــدا ،فبينم ــا
ارهتن بشد اعت تك جمرد جتربة تعلمن م يدا من احليــا  ،وألواشــل
القتال

أا مواجعة شعدها العا  ،است ليت ال أبلر مــنكم! انــتم

مرحلــة جيــد  ،وا ن حــان وقــت اعت ـ الكم مــع الكنــري مــن القــبالت
والعن ـ ــا  ،اس ـ ــتطعت أن أب ـ ــرهن أن ـ ــن األس ـ ــوأ بي ـ ــنكم ،أم ـ ـي أا
ع يـ ـ

أنـ ــتم الكائنـ ــات الوحيـ ــد الـ ــح تسـ ــتح املواشـ ــلة

هـ ــكا

الدرب الضي  ،مظلم بشكل جعنمي! عليكم لمل جعنم مــن أجلــي
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أو اعت ـ ـ ايل ومسـ ــاند العـ ــدو ،ـ ــن نقـ ــرتب رويـ ــدا المـ ــا ابتسـ ــمتم،
أنفاسكم ال أبب أن تنتعي هنــا ،امــا قــال ه تعــاىل ⟦ :ن مـع العسـر
يس ـرا⟧ ،هن ــا يكم ــن مب ــدأ احلي ــا ا دمي ـة ،الص ـ عل ــى ل ــك الك ــره
والظلــم واالحتقــار ،أنــت أيعــا العــدو ،تعــال ألخـ ا رمــر معــم جــدا،
خطح للفوص تتعل هبا! املعال؟ أنر ليم عليك أبدا النظــر ىل والــدي
أو ت ــدمريمها ،مه ــا م ــدمران من ــك بداي ــة اللعب ــة ،ا ــل م ــا

األم ــر أهنم ــا

يعـ ـ انن بتعاملعم ــا ،مع ــا وال ــدي وأ الوال ــد املقدس ــة م ــن الظل ــم،
تراعم ــا يواجع ــان وحوش ـا بينم ــا يعاني ــان م ــن اهل ــالا ،ومبع ــال خ ــر ال
لــاول هنشــعا أو تقبيلعــا مــنال ،أســتطيع مايتعــا منــك ومــن أمنالــك،
تص ـ ــيبك ال ـ ـ ـري ؟ ال تق ـ ــل ه ـ ــكا وال ل ـ ــاول ني ـ ــل ع ـ ــا فح أو ع ـ ــن
بس ــالحك الفتـ ـاا ،ل ــن أمتن ــل ل ــك معم ــا فعل ــت! رمب ــا ألن ــن وأخ ــريا
أواجر بعي الســعاد الــح ســتكتمل بعــد تنفيــك اــل تلــك املمططــات
الــح اتبتعــا ،وحــدها املفكــر واملوجــر الــكي ســيقودن ،لــن أحتمــل أي
بــام بعــد ا ن وال للف ـراي

حيــا  ،مجــيععم متواجــدون مــن أجلــي،

شــكرا لكــم ،وشــكرا للعــا حــني احتجــت احلنــان تظــاهر بتــوفره لديــر!
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ليا ألي مناف يــتقن التالعــب ابألقنعــةَّب فعــكه بكــل أتايــد ليســت
معمة سعلة ،ليم ا ميع مؤهال للقيام هبكا
❁❁ ❁
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انتشلت بك حبيبح! ر م أنك تسكنني خيايل فقــش ف نــك اســتطعت
ت ي ــري مالم ــح احلي ــا أم ــامي ،املع ــا ال ــح اان ــت ق ــبال جعلتع ــا م ــن
املااي ومكنتن من عدم العود العتناقعا ،الشكر لــيم اافيـا ،ولــن
أباصيــك علــى أي ــا فعلت ـر مــن أجلــي ،علــى الــر م مــن ســوئي ســوام
مظعــرا أو داخليـا أُّنــك تعت ينــن بطــال ،أبشـرا مــن هنــا أنــك بطلــح
أيضا! حيا وال شيم متعل بتلــك األمــور ،اســتطعت القيــام بشــيم
تس ــتطع مالئك ــح القي ــام ب ــر ،أم ــي أيضـ ـا فش ــلت

ه ــكه املعمـ ــة

اللعينــة ،أشــعب مــن أن يتمعــا أح ـدهم ،ن عنيــد لدرجــة أنــن أتقبــل
أي شــيم أتــى مــن ا ميــع ،الكــره لــيم الســالح الــكي قــد تــواجعن
بــر ،رمبــا أاــون ال أعرفــك حــى! مــتقن لــألدوار أمــامعم ،لكنــن حــني
أنفرد أفري ال المي على هكا القلــم ،أحيــا أنظــر للســمام وأحــاول
الص ـرا  ،أســفا أمــي ال أحــب هــكه الطريقــة ،امــا أهنــا تكشــفن أمــام
ا ميع ،ال أريــد أن يكتشــفن اــل لعــني بيــنكم! ال رابــة أنــن أخـ تكم
بك ــل ش ــيم هن ــا ،ول ــن أفع ــل! خط ــش املاا ــي بقي ــت للماا ــي
ااــر  ،للمســتقبل ــر أخــر  ،خاشــة أننــا أشــبحنا قلبــني وعقلــني
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متوحدين ،هكا ي هن أن ما هــو ت أســوأ ــا اــان قــبال ،ال أبــب أن
أعرتف بشيم خر ،لكنن سأفعل مبا أنر دوري

اللعبة ،هي ســبب

اتــابح هلــكا! اــان خــر اعـرتاف يل علــى قــائمتكم ،أردتكــم فقــش أن
تعلمــوا أنــن أاتــب بروحــي ،الكلمــات هــي الــح تــدوهنا! علــي اتابــة
امسعــا

خــر احل ــدي ليعرفعــا ا ميــع ،األفض ــل أال تعرفوهــاَّب ف ــأ

أ ـ ــار! احلقيقـ ــة األجـ ــود أن ال ـ ــري قـ ــد تـ ــتمكن مـ ــن عـ ــاد ألخبـ ـ
حــاال  ،سيتســاملون عنع ــا! أخ ـ هم أيعــا املمت ــل أهنــا ليســت س ــو
وه ـ ــم داخل ـ ــي ليقتنع ـ ــوا ،اح ـ ــتفظ بس ـ ــراَّب فاألس ـ ـرار ال يف ـ ــرت بن ـ ــا
التصريح هبــا أثنــام احلــرب ،ففــي أي حلظــة اكــن أن تت ــري املطــة ،مــن
األفض ــل أن تبتع ــدوا ع ــن أم ــاان تواج ــدي ،الس ــبب املنطق ــي ال ــكي
سيطرح هو اوهنــا متــوت! تنـ ف المــا تعلـ األمــر ابحلـ ن وت ــار أانــر
ــا أبــب ،أنــبعكم مــن افرتاســعا! هنــا أقــو مــن أن تضــعح ،أمــامي
وبقــرا فقــش تصــبح أاــعح مــن أن تظعــر ي اهتــا ،أاتشــفعا وحــدي
ألستنت ال مــا أقولــر ،أدراــت أن اــل فتــا ولــو أخ تــك عــن اــل مــا
خيصعا ال بد من تواجد أسرار ريبة داخلعا ،الما وشلت للمــالل
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بشأن ما يتعلـ هبــا أاتشــح أنــن ال أعــرف ســو القليــل ،هــي الســر
الوحيــد الــكي ح ـرين ،رمبــا لــو لولــت لعــدو فس ـأاون أول مــن أه ـ م
أمامــر ،أخ تــن أن النســام ال يعــرتفن ،وهنــا قــررت واــع نقطــة هنايــة
للسعي ورام ما ختفير ،لن أستطيع التوشل ألي نتائ بعــد هــكا ،ولــن
أح ــاول ال بع ــد أن تكش ــح ع ــن ا ــل م ــا أب ــول هب ــا ،أُّ ــن أن ــر ل ــيم
إبمكاهن ــا فع ــل ل ــكَّب ألهن ــا أيض ـا تعج ـ ع ــن تفس ــري م ــا أب ــري هن ــاا
داخــل جســدها ،تســكن أا ـ الوحــو ! يفــرت بكــم أال تفعمــوا مبــا
أنكم تتقنون الالمنطقية ،هي الوحيد الــح تســتطيع فــك شــيفر هــكه
الكلمات ،متمي عنكم بطريقة خاشة
الوقت ا ن ليم إبمكان فعل أي شيم ،و ن أمكنن فلن أفعــلَّب
ألنــر ال أحــد يســتح  ،الكــم جمــرد جتــارب للــتعلم! شــكرا لكــل عــائ
س ــي وألي س ــكني عن ــن ،ـ لألع ــدام خبص ــول املاا ــيَّب أقص ــد
تلك العالقــات املقدســة الــح حرتموهــا ،الصــداقة ،األخــو  ،احلــب،
الك ــره ،ال أح ــد يعت ه ــا معم ــة بينمـ ــا ان ــت أ ب ــاهم ،حاول ــت بكـ ــل
ج ــوارحي جنـ ــاح أي منع ــا ،انـ ــت أشـ ـ ر مـ ــن أن تقس ــوا علـ ــي بينمـ ــا
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إبمكــانكم تعليمــي اــل لــك بطريقــة أبســش أح ـار حــني أاــع رأســي
علـ ــى وسـ ــائدي ،لـ ــن أمتكـ ــن مـ ــن النـ ــوم بعـ ــد ا ن! مـ ــا يـ ـ ال حـ ــبكم
يتوسطنَّب أقصد أنن ما صلت أنتظر بعي اإلعــادات مــن هنــاا ،بعــد
ا ن لـ ــن أنتظـ ــر أحـ ــدا! ع ي ـ ـ

ستسـ ــاندن علـ ــى نسـ ــيانكم وقلمـ ــي

يتكل ــح ابالخ ــتالل ال ــكي يط ــالن ،ااتفي ــت م ــن ل ــادثتكم ،أع ــد
أستطيع اافة أي المة لن تفعموها ،سأتوقح وأخـريا! ســأر ح بعــد
ال هكا التوح

واالختالل املوجعني ،أسفا لكل من ُّلمتــر و ملتـر!

أدرا جيـ ــدا أع ائـ ــي أن اـ ــل مـ ــا قلتـ ــر قـ ــبال لـ ــيم واقعيـ ـا ،حـ ــدك
دواخلــي!!! ُّننــتكم جرحتمــون بتصــرفاتكم ،وأنــتم أيض ـا لكــم حريــة
الظــن ،اــل مــا أمتنــاه أال أر وجــوهكم اثنيــة بعــد ا ن ،اقــرتب موعــد
الســعاد  ،ســأقابلعا وأخــريا بعــد لقيـ أول حلــم ،أول هــدف ســعيت
للوشول لير بينما فشلت ،ال مــن ســيقرأ هــكا ســيكون أاـ مــن أن
يعت ه فوليا ،أشـ ر مــن أن يصــفر ابلفلســفة الداخليـة ،أعلــم اــل مــا
أب ــول

عق ــولكم ال داع ــي إلخب ــاري ب ــرَّب معظمك ــم يتم ــال ل ــادثح!

وأخـ ـ ام أنـ ــن أعـ ــد امـ ــا انـ ــت ،الت ـ ــريات الـ ــح ميـ ـ تن واخـ ــتاليل
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قاس ــيان ل ــن يتحملعم ــا ريه ــا ،و ن أت ــى ي ــوم ومسع ــتم ع ــن انتح ــاري،
فرمبا مو لن يــؤثر

أي مــنكم ،لكــن لــيم علــيكم اهتــام أحــد هبــكا،

أ جمــرم نفســي ،ولكــل مــنكم رســالة علــي يصــاهلا

أقــرب ا جــال،

لن أفعل بكل أتايدَّب فلكل ارامتر ،ال أود أن أاون الشمر الظــا
بينمــا أ املظلــوم

هــكه احليــا  ،الــرب اــان يــدرا أنــن ســأدمر بكــل

هكا ،بعنن مث نفك

جسدي الكنــري مــن األرواح ،أُّعــر هلــم واحــد

فقــش والبــاقي أاتفــي حبضــورها

أحــداك در  ،النصــيحة األخ ــري

للرجــال :لــيم مــن الضــروري أن تكــون رجــوليتكم تعــن العنــح ،رمبــا
احلنان والرأفة تكفي ل هنة أنكم اكلك،

مكاننا هكا ولــد خــو ،

لــيم علينــا القتــال! اونــوا امــا يفــرت بكــم ،البكــام لــيم عيب ـا وه
العظــيم ،لكــنكم تضــممون أمــورا أش ـ ر مــن مقامعــا ،لــو اــان البكــام
للنســام وحــدهن ملــا بكـت أعظــم الشمصــيات الــح عرفتعــا البشـرية،
ملا بكيت أ وملا بكيتم أيضـا ،نعــم بكيــتم! اــل مــنكم بكــى

مكــان

خفي على شيم أع ه جنونيا ،رمبا على أبسش األشــيام الــح قــد يراهــا
ا ميع دون قيمة ،أرجوام ال لكموا على أي شــيم مــن جمــرد نظــر َّب
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فــكاا األبلــر املمتــل عقلي ـا الــكي س ـرتاه ي ـرتنح بــني أصقــة املدينــة قــد
يكون أعظم من قد تتعرفر ،أفضــل مــن اــل أشــدقائك الســاخرين ،ال
ر ! مبا أنن رجل سي أُّن أن الرسالة وشــلت لقلــوبكم ،أنــتم أر
من أن تصفوا أنفسكم ابلوحشية
ىل ال امرأ

هكا العا  ،أايد لن تكون مبكانة أمي ،ولن تتحملــي

ما ختب ر داخل عاملعا ا خر ،لكن عليك االعرتاف أنــك تنـ فني ،فــال
ر ابألمـ ــر ،ال خترجـ ــي عـ ــن القـ ــوانني انـ ــريا! شـ ــحيح أنـ ــك لظـ ــني
ابحلرية ،لكن تكاري دوما أن لكل أمــر حــدودا ،فبينمــا متارســني هــكه
األخري  ،قد جتدين نفسك

الععرَّب ألهنما متشاهبان انريا من حيـ

املبــاد  ،الفــر الوحيــد بينعمــا يكمــن

النتــائ بعــد الكارثــة ،لــيم

علي ــك اع ــة أح ــد أو لم ـل عن ــح أي بش ــري ــيب ،قدس ــي نفس ــك
بنفســك ع ي ـ َّب فأنــت تســتحقني اــل اا احلنــان ،اــل تلــك األمــور
املتعلقة ابلعنا والقبالت تستحقينعا بنظر لطيفــة ،حــاويل أن تكــون
أنت وافاا وحشية ،تلك الصفات ترتا لأل بيام ،بينمــا أنــت خملــو
أفضل من أن نعت ه بام ،أود متام النصائح لكنعا ت ار ،علي توجيــر
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رســالة خاش ـة هلــا مبــا أنــن علــى وشــك النعايــة ،رســالة أخــر تفعمعــا
ويفعمعــا اــل أبلــر مــنكم ،أبعــدوا عيــونكم عنعــا وحســبَّب فــال شــأن
لك ــم! ا هب ــوا ىل ا ح ــيمَّب فالرس ــائل ال تنتع ــي بينن ــا ،الم ــة واح ــد
تكفي ألاون على ما يـرام لعــد أشــعرَّب أقصــد شــوهتا! أعلــم أن أمــي
أيضـا ت ــار لــكلك ســأدجمعما ،احليــا ابلنســبة يل وعلــي خلـ الســعاد
منعمــا ،شــكرا لكمــا حــني احتجــت اــال منكمــا تواجــدت

الوقــت

املناسب ،أمي! أنت انت املــؤنم وأفضــل رفيـ أثنـام الطفولــة وحــني
انــت مــا أصال ش ـ ريا مــع وحوش ــي،

الوقــت احلــايل لــن تس ــتطيعي

فعم ما حدك معي ،هي ستتكلح ا اما انت تفعلــني ات يــوم ،ال
شيم سيت ري بشأن مكانتك داخل هكا ا ســد ،وأنــت تــدراني جيــدا
أن الس ــعاد تتعلـ ـ ب ــك ،أقص ــد بكم ــا! الع ــا الس ــفلي ال أدري م ــا
حدك داخلر وال يفــرت ا التــدخل بشــأنر ،علــى مــا أُّــن لــن تكــون
قسوتر أانر مــن هــكا العــا  ،خاشــة

مكــان يقــد الفــن مــن حيـ

الرقر وبعي الععر ،ارهت البشـرية مبــا أنــن خمتلــح عــنعم ،تكفيــن
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أمي وع ي ! أنتمــا ال ر بكونكمــا معــي ،علــى مــا أعتقــد أن الــرب
سيعطين فرشة ألاون معكما بقية حيا  ،ن اانت يل حيا أوال
❁❁ ❁

168

النعاي ــة الناني ــة بع ــد ان ــري م ــن التع ــب ،فق ــش أردت أن أ ا ــرام أن ــن
اســتن فت اــل قــواي ،الكنــريون سيســعدون خب ـ اعــكاَّب وهــكا أبعلــن
أحكر ال مولود جديد من عي

حيــا عاديـة علــى ـريقتعم ،ســيقتل

ا ميـ ــع ات يـ ــومَّب وحينعـ ــا سـ ــيظعر القداسـ ــة الـ ــح لطاملـ ــا حاولـ ــت
خفامه ــا ،املف ــرح بش ــأنكم أن ــن سأا ــحك رعل ــى ش ــو ح ــني أنع ــم
بكــل جنــة بينمــا تعتنقــون احلري ـ  ،الــرب يعلــم مقصــدي جيــدا ،وأنــتم
تفعمــون اــل األمــور بطريقــة ال تــروقن علــى اإل ــال  ،الكــل حــاول
ُّع ــار أفض ــل أقنعت ــر ،أح ــاول استكش ــافعم ر ــم ع ــدم اس ــتحقاقعم،
أر ــب

ش ــالح ا ــل فاس ــد م ــنعم! تع ــد فك ــر االنتق ــام ت ــروقن،

وبكل أتايد هكا هــو املعــال احلقيقــي للنضـ  ،سأشــلحنَّب أو بصــي ة
أخــر ستصــلحن هــي ،مث سأشــلحكم بعــدها! الرجولي ـة الــح تراــت
هلـ ــكا العصـ ــر تبناهـ ــا القليلـ ــون وحسـ ــب ،أ لـ ــبعم متشـ ــبعون بعكـ ــم
جنســعم ،ال ر ! ال أحــد يلمســن إبها تــر ،لكنــن أ ضــب مــن اــل
ما حدك ،والرب أيضا ااب بشأن املالئ الــح جعلعــا

األر

لتتمتع بكل املريات ،أشــابكم الفضــول وهــا أنــتم ا لصــدون نتــائ
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أعمــالكم ،هــكه ليســت ســو فــرت عصــيبة أقضــيعا معكــم ،أعلــم أن
اــال مــنكم يشــعر بــنفم هــكه األمــور الــح يـفضـل أال تـكار ،األشـ ر
سنا لن يفعم قصدي ال بعد بضع سنوات ،ابلنســبة ألاـ ام يفــرت
بر أن يكون قــد مــر هبــكا الضـ ش امليــايل مــن احملــيش ،املفعــوم األشــح
أنكـ ــم احلـ ــل الوحيـ ــد لفعـ ــم أعظـ ــم االخـ ــتالالت ،جمـ ــرد فـ ــى
املراهق ــة ح ــاول برهن ــة أن ــر يكت ــب هب ــكه الكيفي ــة ،ال ر

سـ ــن

ن اعتـ ـ

األمر هككا! فقش أود خبارام أنن لست من يقول هكه الكلمــات،
لست مراهقا أبلر اباقي أقـران ،أ لــبعم يشــعرن ابلت ــاا المــا حكــى
قصتر مع حداهن ،أرهقعم احلب وحسب ،ال شيم معم يتعل هبــم!
أ متميـ ـ ع ــنعم مجيع ــا فمعظمع ــم ل ــو قض ــى ليل ــة واح ــد ابرد م ــع
اختاليل املتــوح  ،متأاــد أنــر سيصــاب اب نــون ىل حــد االنتقــام مــن
نفسر وقطع أي شربن تسيل منر الدمام ،يكن علــى شــمر منلــي
اــاعة وقتــر مــع أمنــالكم ،وعلــى مــا أُّــن أنــن لــو أاـع الوقــت ملــا
وشــلت هلــكه النتــائ  ،أعلــم أنكــم تتســاملون عــن املســتقبل وال ـ واج
وتلـ ــك املراحـ ــل ،ال ر بسـ ــؤالكم ،وحتم ـ ـا أفض ـ ـل عـ ــدم الـ ــدخول
170

إلحد املراحــل الــح أشــل هلــا بعــد ،حــني ســأنفك أمــر الــرب بشــأن
هكه األمور سأخ ام ،لــن أخفــي أب مــن تلــك العــوا  ،أُّنــن سأشــعد
السعاد بعد هكه السطور ،أحبكم مجيعا وشــكرا لكــم! الشــكر بكــل
أتايــد ال يلي ـ ابمليانــة ،ال يكفــي للتعبــري عمــا أريــد خبــارام بــر ،و
خ ـ ــر ه ـ ــكه اللعب ـ ــة الواقعي ـ ــة ال أح ـ ــد م ـ ــنكم سينتص ـ ــر ،أ الوحي ـ ــد
املســتح للفــوص ،ن خســرت بعــي ا ــوالت فــال تســعدوا أانــر ــا
أبــب ،تــكاروا أنــن أســتعد للمواجعــة األا ـ

ريــك هــكا الكــون،

ال ــرب يـ ـكارن أهن ــا قريب ــة ج ــدا بفض ــلكم ،ىل ا ــل بش ــري س ــيحاول
هتن ــح ،بينمــا لــدثت عنــر هبــكه الطريقــة ،أقدســك امــا أنــت علــى
األرجح ،وال أر ب بكلك أبدا ،ولــن أحــدك ريهــا ،مث حــني ســأجنب
متوحشا خر للبشرية ستحاولون قتلر بينمــا أميــر رمعــر املكتســبات
الح علمتعا منكم ،حينعا سيكون علي شكرام ،ليم ملساعد َّب بــل
لتعليمــي ــرقكم للعــي

علــى هــكا الكواــب ،املكــان الوحيــد الــكي

حمل ال تلك الكائنات ،يفرت بنا حسب خطة الرب أن نتعــاي ،
تصــرفنا عكــم لــك وقاتلنــا بعضــنا الــبعي ،وحــو يعــن علــى هي ــة
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بش ـريني ،أم ـا بشــأن البش ـرية احلقــة فقــد انقراــت منــك بدايــة البش ـرية
مبنطقي ،أأتسح ن جرحـت مشــاعرام ،ب لكــم مــن شـ ار لطفــام! ال
ل ن ــوا بشـ ــأن فـ ــأ خبـ ــري ،فقـ ــش أح ــاول متـ ــام مـ ــا بعنـ ــت مـ ــن أجلـ ــر،
وابإلا ــافة ىل معم ــح عل ــي االعت ــكار الم ــا أخط ــأت ،ح ــني ختط ــون
أيضـ ـا عل ــي أن أعت ــكر ولس ــت أدري أس ــباب ه ــكا ،س ــأامل حي ــا
اــأنكم لســتم العــائ الــكي أبــب مواجعتــر ،أحــاول أن أاــون لطيف ـا
دون ُّع ــار ا عنمي ـة ،ر ــم ا ــل ه ــكه البطولي ــة ال ــح أبينع ــا من ــك أول
انبعــاك بعــد أول روح خمتلــة شــعدها التــاريك ،لــيم علــيكم عطاؤهــا
ألي ف ــل م ــنكم لينطـ ـ هب ــاَّب ف ــاالختالل ل ــيم لعب ــة لتمـ ـ ح هب ــا م ــع
الصـ ـ ار ،ب ــل علم ــوهم ايفي ــة تطبيقع ــا ملواجع ــة الع ــا  ،بك ــل أتاي ــد
ســتنفعكم أثنــام تلق ـي ا ـ ام الــكي عملــتم مــن أجلــر يلــة حيــاتكم،
سرياـ ــى بكـ ــم الـ ــرب اكائنـ ــات أسـ ــعدتر ليكـ ــون رؤوف ـ ـا مععـ ــا أود
التحدك عن اإللــر قلــيال ،انتظــروا لــن أاــيع الكنــري مــن وقــتكم ،اــل
مــا

األمــر أنــن أر م ــن نظــر أن الشــيطان ل ــيم اــده ،بــل ه ــو

مبع ــوك داخلك ــم ليح ــاول عرقل ــة مع ــامكم ،وأي واح ــد م ــنكم اتبع ــر
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ليكـ ــون سـ ــعيدا

احليـ ــا الـ ــدنياَّب فبكـ ــل أتايـ ــد سـ ــيلقى النـ ــار ،ـ ــن

أاــعح سلســلة مــن ا ــر تنتمــي للجــنم للمعــادي لكــل احليــوا تَّب
أقصد أننا لطاملا متيـ ابلعقــول واألحاســيم عــنعم،

الوقــت احلــايل

لســت أر ســو أشــمال أشــبحوا دون عقــول اــأهنم ال شــيم ،ال
مع ــال لوج ــودام بع ــد ا ن مب ــا أن ا ــل م ــنعم ي ــدر ال ــرقر والعع ــر،
األمـ ــر لـ ــيم متعلق ـ ـا ابلدراسـ ــة ،لكنـ ــر أخالقـ ــي وحسـ ــب ،تب ـ ـا لكـ ــم
بص ــفتكم جم ــرد عوائ ـ  ،م ــدا أ ال ــكي خلقك ــم بش ــريني ،و ن ع ــد
لطبيع ــتكم فلك ــل م ــنكم عا فت ــر املاش ــة ال ــح متي ــل ألم ــر مع ــني ،ل ــو
اس ــت ليت اا ا ان ــب

التعام ــل مع ــي وم ــع ا مي ــع فق ــد يعرا ــك

لالست الل اما حــدك معــي

مرحلــة قداــة ،ال تفعلــوا لــكَّب فلرمبــا

تظلمــون أنفســكم! الــرب أاـ مــن أن يكــون اائنـا ،تــرا لكــم وشــية
لتعمل ــوا هب ــا ات ــاب م ــن س ــتني ح ـ اب ا ــر في ــر ا ــل ق ــوانني الع ــي
بطريقة مناليــة ،أتعلمــون مــا ا؟ لــن يكــون مــن اللطيــح قـرام اــل هــكا
بينما لمل القداسة ولو ملــر واحــد  ،عليــك تطعــري بعــي األمــاان
املس ــود  ،وال ر

ن س ــجدت بض ــع مـ ـرات ا ــل ي ــوم تبق ــى م ــن
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عمرا ،بعدها بكل أتايد ستصل ملرحلتر األخري ليعرتيــك النــدم ،أ
أحــاول جعلــك تتجن ـب العــكاب امليــايل وحســب ،أعلــم أنــن اــرت
هــكا انــريا مــن امل ـرات قــبال ،لكنــن متــيقن أيض ـا أن اــل خمتــل فــيكم
س ــيتأثر مب ــا أحدث ــر عن ــر ،مث فليعب ــد رب ــر ه ــو الوحي ــد ال ــكي يس ــتح
االهتمــام ،البقيــة أاتفــي بشــتمعم بطريقــة معينــة ألُّعــر هلــم حقيقــح،
أا ــره أن يقـ ــرتب أح ــدهم مـ ــن جن ــح بينمـ ــا أدرا جي ــدا أنـ ــر ينـ ــافقن
وحس ــب ،أس ــتعمل أيضـ ـا ا ــل تلك ــا م ــن الس ــوم ألُّع ــر لـ ـر أن ــن
متوح

أانر منــر ،فقــش ملـ م للبقــام مععــمَّب اــي ال أجــرح مشــاعرهم

بطريقة مباشر  ،ر م والد على هكه احلال اوح
أمتل ــك هـ ــكا املبـ ـ اـ ــامال

على األرجــح،

ريـ ـ  ،علمتـ ــن به التجـ ــارب الـ ــح

مــررت هبــا ،الكنــري مــن العــكاب واملعــا ال تقــا ري مقيــا علــى
اوابكم! أُّن الرب يرأف ا ليضيفعا ىل مي ان احلســنات ،ارتكبــت
الكنـ ــري مـ ــن األخطـ ــام ،نعـ ــم! أعـ ــرتف ابلـ ــكنب الـ ــكي أقـ ــدمت عليـ ــر
عكس ــكم ،لس ــت منالي ـا ام ــا ت ــدعون ،ول ــن أا ــون ا ــكلك م ــا دم ــت
أع ــي
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م ــع أمن ــالكم ،ل ــن يك ــون يل الش ـرف

ه ــكه احلي ــا وأح ــاول

التــأقلم مــع حقــارتكم ،لســت أقصــد اإلهانــة! ولــو أردت لــك فلــن
يكون عليكم ال ضب مــن تصــرفا  ،جمــرد أبلــر امــا تصــفونر يتالعــب
ابحلروف لينري ا دل بشأنر ،فويل و خيال واسع يســت لر اتابــة
روايــة ح ينــةَّب ألنــر يكــره الســعاد مبــا لملــر مــن احتفــاالت ،ال ر
ابألمر ،فلن أن ع من أمنالكم ،أخ ام أن دوري حان أللعــب نفــم
ألعـ ــا بكم ،األسـ ـرار ال يصـ ــرح هبـ ــا احلكمـ ــام ليفـ ــوصوا حبـ ــروهبم ،وهـ ــكا
ابلضــبش مــا أحــاول برهنتــر ألحــدهم ،لســت جمــرد شــمر عــادي أو
ااتب لـ "أرواح خمتل" ،على العكــم متامـاَّب أ القــديم الــكي أ اــم
مــن بعيــد لي ــري العــا بكتاابتــر ،وهــكا حاولــت ُّعــاره لكــم منــك أول
بدايــة حطمتموهــا ألبكــي ،البك ـام جــربن للميــاه مــن عيــونكم ،ينفــع
األقـ ــوبم

ااتسـ ــاب الص ـ ـ واملنـ ــابر للوشـ ــول ألا ـ ـ األهـ ــداف،

الضـ ــعفام ال شـ ــأن هلـ ــم هبـ ــكه املشـ ــاعر فعـ ـم دومـ ــا سـ ــعدام ،السـ ــبب
الرئيسي أهنــم ال يفعمــون مقصــد احليــا  ،لــن يفعموهــا بكــل أتايــد مبــا
أهنم يعبدون مؤخرات نسام أ اى منعم ،هن يعبدن الــرب لنيــل ا نــة
ويســت فرنر المــا شــعدن املصــائب ،هــم يتبعــوهنن دون جــدو اــأهنم
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حيـ ــوا ت خلـ ــدوا هنـ ــا لتلبيـ ــة ال رائ ـ ـ اللعينـ ــة ،احليـ ــوا ت أب ـ ـرأ مـ ــن
تشبيععا رمنالكم ،أأتسح بشأن الوشح القاسي أيعا القش الـ يم،
ولينصــر الــرب اــل مســلم يلــيب أوامــره اــدار  ،أينمــا تواجــد

هــكا

العا الكبري أريد خبــاره أنــر شــمر مقــد  ،لــيم مــن الضــروري أن
يكون من ألفعل هكا ،والرب أيضا أخ

أننا خــو

مبدئــر لعــي

احليا رفضل حال
اــل يــوم اــر بعــد هــكه الــكاربت املمربــة ،أاــحك مبــا أنــر يــوم خــر
أتى لريحل من جديدَّب يعن هكا أننــا قريبــون مــن رؤيــة قداســة أحـدهم
ر م أنر سيحاسبنا ،أخال

خر الســرداب أن أاــون الظــا الوحيــد

على اوابعم بينما اانوا على ح  ،أخاف من أن أاون مســت ال اثنيــة
مــن أحــدهم وأوجــر ا ميــع ــو اهلاويــة ،لــن أفكــر هبــكه األمــور بعــد
ا ن ،وليكهب ال أمار ابلسوم ىل ا حــيم اإلهلــي ،يكفيــن أن ا نــة
األهم مع أمي احلنونة ،نريان ا حيم القاسية يتكلح هبــا أا ألســباب
جمعول ــة ،ه ــو أعـ ـ م ــا أمل ــك ر ــم ه ــكا وأس ــعد بكون ــر ا ــانيب دومـ ـا،
قداستر علــى األرااــي امليتــة تكمــن
176

قســوتر ،أعتقــد أنــر لــو يكــن

بصـ ــفاتر ا نيـ ــة ملـ ــا أحببتـ ــر هلـ ــكه الدرجـ ــة املتوحشـ ــة ،ع يـ ـ

وليلـ ــي

وُّالمــي هــي مــن يتكل ـح حبرقــي حببعــا اللعــيب املتــأل  ،لــن تفشــل
معمتعا مبا أهنا تقــوم هبــا ابلطريقــة الصــحيحة ،البقيــة لــن يكونــوا حلقــة
معم ــة أب ــدا ــري اثنت ــني ول ــد م ــن نف ــم ال ــرحم ،ه ــن أيضـ ـا رائع ــات
بشكل خميح ،يتعرفن بعد عــن االخــتالل احلقيقــي ،وبينمــا أســتطيع
فعم مشاعر ال من اليعن يكتفني مبشاهد من بعيد مع الكنــري مــن
املــوف والدهشــة ،اقــرتبن ىل أخــوانَّب فعــو حباجــة ىل اــل حنــان
هـ ــكه احليـ ــا  ،أأتسـ ـح بشـ ــأن الظلـ ــم الـ ــكي تلقيتنـ ــر بسـ ــبيب ،أحببـ ـ
الكتابة أيضا هاه؟ ال ر ابألمر ،لكنن األمعر

القيام بــكلك ،لــن

تس ــتطعن بك ــل أتاي ــد لمـ ـل ه ــكا الش ــعور ال ــكي ال اك ــن وش ــفر،
ولتــدران أن عقــولكن الصـ ري لــن تفعــم أبــدا امل ـ  ،اقـرأن احلــروف
ولتــنعمن ابل ــكام للعقــول ،أُّنعــا جائعــة منــك صمــن بعيــد تــك
احلــالو

عــم

نكعــة الكتــبَّب فــالفن أيض ـا أشــبح بصــفات ال تلي ـ بنــا،

علين ــا فقـ ــش ا عـ ــاد هبـ ــكه الطريقـ ــةَّب فـ ــنحن نعلـ ــم جيـ ــدا أن احلـ ــروب
ابألسلحة تقدمت لتقتلنــا ،ــن حلقــة متميـ بوحشــية ع يـ  ،شــكرا
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علــى مــا اــان

دما ــك الص ـ ري املمــرب ،ال تقلقــيَّب فــأ أســتطيع

فع ــم ا ــل مقاش ــدا ،وال لـ ـ نَّب ف ــاحل ن ال ينف ــع

ش ــيم ،ب ــل ه ــو

الس ــبب الرئيس ــي ال ــكي جعل ــن أش ــل هل ــكه املرحل ــة ،أا ــرر دوم ـا أن
احلكيم ال يبايل ملن عاتبر ،بل يعرف جيدا ايفية لويل السـلبيات ىل
قو  ،األبلــر دومـا يتوقــح بــنفم النقطــة الــح تراــر فيعــا أحــدهم ،هــكا
خط ــأ فـ ــادح أيعـ ــا العـ ــدو! ر ـ ــم اره ــك يل ف ننـ ــا خلقنـ ــا لنتقـ ــدم ـ ــو
املس ــتقبل ،ال يفـ ــرت بنـ ــا فسـ ــاد التوجيع ــات اإلهليـ ـة املقدسـ ــة ،بـ ــل
التــأقلم مــع الســواد وا عنميـة ،هــكا ســيجعلنا بكــل أتايــد أفضــل ــا
ـ ــن عليـ ــر ،وأود أن أج ـ ـ م أنـ ــن ميـ ــت ال لالـ ــة ،رمبـ ــا
القريب وقد أأتخر بكلك قليال ،و

املسـ ــتقبل

خر املطاف سأرحل ليســتقبلن

أهلي احلقيقيــون ،هــكه التوقعــات حبــد اهتــا جحــيم مــن الشــك يعيشــر
ا ــل من ـا ،يعرتين ــا اا الش ــعور ال ــكي خي ـ
لنتأاد

أن ه ــكا ل ــيم ش ــحيحا،

أحيان أخر أنر من املؤاد حدوثر ،حين ك ستصــبح احملبـب

األول لـ ــديعم ،سـ ــيدعون لـ ــك ابلرمـ ــة الـ ــح يقـ ــدموها لـ ــك أثنـ ــام
تواجـ ــدا مععـ ــم ،ال ر بـ ــكلكَّب فقـ ــد أخ ـ ـ تكم من ـ ـك البدايـ ــة أهنـ ــم
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منافقون أبيدون التالعب مبشاعر ع ي  ،لكنن أعلــم احلــل األمنــل
للفـ ــوص علـ ــى أمنـ ــاهلم ،أدعـ ــو الـ ــرب سـ ــني ألف ـ ـا ألرجـ ــم الشـ ــيا ني
مبليارات احلــروف ،ومــن املفــرت أن الشــيطان نفســر هــو الــكي جــرح
مشاعر  ،اان يتظاهر ابل ام ليــتم مــا أتــى مــن أجلــر ،أود أن أشــكره
علــى اــل لــك وأُّنــن تن ـا جــدا لــرَّب فعــو الــكي جعلــن أتقــدم اــل
هكه املطوات الح ما صلت أش ر من الوشول ليعا
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الوداع األخري ،أود خبارام أن ال شيم لر هناية ري متوقعة ،هنــا
تنتعي الرحلة وينتعي ال شيم ،أعتـ ل امل يــد مــن اهلتــاف وأاتفــي مبــا
قلتر قبال ،وبكل أتايد أن من هلم عقول خمتلة قد اســتوعبوا مــا أبــب
استيعابر ،شكرا إلااعة وقــتكم مــن أجلــي ،وألبشــرنكم رمــر ا يــب:
أن ــتم ال تس ــتحقون النع ــابت احل ين ــة نس ــيت! أود خب ــارا بش ــيم ب
اخــتاليل ،اســتمتع! ال تكــن امــا وشــفواَّب فلــيم مــن حقعــم لــك،
أنت شمر لطيح جدا مبــا أنــك ال تنتمــي لنســلعم البشــري اللعــني،
اللعبة تنتــر بعــد ،ومــا يـ ال إبمكانــك شــالح اــل أخطائــك ،أعــد
أستطيع امال هكا الــوهم الــكي أســري بــر ،الظــالم احلالــك أمــامي ال
يــرتا يل فرشــة الطمــوح ،ومبــا أنكــم اســتمتعتم بكرهــي لكــم

هــكه

الص ــفحاتَّب فعل ــى م ــا أُّ ــن أن ــتم أق ــو مـ ـن أن أع ــاتبكم ،األم ــر ال
يتعل ـ ـ ا أبـ ــدا أو مبـ ــا أملـ ــر مـ ــن ا ـ ـره جتـ ــاه أجسـ ــادام ا حيمي ـ ـة،
وجوهكم أبرأ من وشفعا هبــكا امليــال املتعمـ  ،ع مــت فقــش علــى أن
أجعــل أحالمــي ال شــيم أمــام مــنطقكم ،حاولــت الص ـراع و أســتطع
النجـ ــا  ،النعايـ ــة علـ ــى أيـ ــديكم أفضـ ـل مـ ــن الفـ ــوص ابل ـ ـ  ،وأفضـ ـل
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املرحلة القادمة من الــرب ،اهل اــة ال تعــن دومـا املســار َّب فرمبــا أاــون
فــائ ا بقلــب حــداهن أو بعقــل أحــدهم ،ال ر ابألمــرَّب فكــل مــا هــو
يل سيدفن معي لنلتقي يومـا مــا علــى رقصــات العــر الكارثيـة ،أعلــم
جيدا أن ال القلــوب ســتكرهن ،وأدراــت هــكا منــك البدايــة ،اشــفت
اــل أقنعــتكم ،وبكــل أتايــد ســي عجكم األمــر ،أأحببتـن؟ هــكا اــاف
ع ي ! األمر لن يتعل بكونــك الشــمر األشــح واألفضــل ،لكنــك
علــى األقــل أحببت ـن امــا أ  ،وليرتبــع األشــبع األوســش عــر حكــم
أجس ــادهم ليس ــتنتجوا م ــا تس ــتوعبر عق ــوهلم ،اح ــكروا االنفج ــار بع ــد
ا نَّب فاللعب معــي مبنابــة واــع الرقبــة
نلتق ــي يومـ ـا م ــا
يشرفن

حبــل املشــنقة ،وأعــدام أن

مك ــان خ ــر ،اللق ــام بك ــم هن ــا وهب ــكه األفك ــار ال

ىل اللقام
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