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العنوان  :رأسي الجديد.
المؤلّف  :عب ّاس سليمان.
الجنس األدبي  :قصص.
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رأســي الجــديد
أنا اآلن واحد آخر.
واحد آخر تماما.
واحد آخرر مختلر

عنّري كمرا كنر

طيلر أكثرر مر

أربعي عاما مض .
واحررد جديررد بمواصررتا
وهفع

جديررد حرر ّ
دهت ا بنتسرري

في ا ماال طائال.

شررخص آخررر مختلرر

تمامررا ال يغضرر

وال ي ترر ّّ وال

يحسد أحدا وال يأرق ليال وال يتكّر كثيررا وال يحر ّّ وال
إال ّ بمقدار وال وال وال...
يكره ّ
شخص يأكل القو

إلى أن يأتيه المو .
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اقترض

م البنك بضع آالف هنرانير وسرام معري

صندوق التّرأمي علرى المرر
واستلت

ببضرع ّأالفّ أخرر

م إخروتي مبرال طائلر  ...ورمنر

والجراي  ...وأصبح

شخصا آخرر ...أصربح

سعيدا برأس صغير فارغ مراه
يصررب لرري أفكررار وال كترر

الر ّ
دار
شخصرا

لر تدنّسره قبرل أن

وال ضررغ وال خرروف وال

مواجس وال وسوس وال أرق وال اكتئاب.
أنا اآلن واحد آخر.
واحد آخر تماما.
عنّي كمرا كنر

واحد آخر مختل

منر أربعري عامرا

ت يد.
جمع مردير البنرك أعوانره بعردما تسررّب إليره سرب
إلحاحي على الحصول علرى مبلر كبيرر خرالل أيّرا
قليل وقال ل

:

 بنكنررا لرر يخسررر شرريئا .امنحرروه مبلرر القررروسيعوّ

لنا أموالنرا إن مرو قضرى نحبره سرريعا

صندوق التّرأمي على الحيا .
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وقرررال مررردير صرررندوق التّرررأمي علرررى المرررر
لمساعده :
 الرّجل منخرط في صندوقنا منر واحرد وعشرريعاما ل يلجأ إلينرا خالل را طالبرا تعويضرا

كبيرر

أهوير و أشر ّعّ عاهير ...

ول يح ّ
ملنا غير مصاري

اهفع له قسطا م م ا المبل الكبير الر

تقرول

أوراق أطب ّائه وصياهلته أنّه سيتكب ّده م

أجرل أن

يتعافى ويصب شخصا آخر جديدا تماما.
وقال إخوتي :
 لو تخلّينرا عنره اآلن فمترى نكرون إخوتره ؟ م مرايك ر طلبرره مشررطّا وم مررا تك ر نتررائ مغامرترره
غائم وغير مضمون فلريس أمامنرا غيرر الوقروف
إلى جانبه.
قال
 -نح

نائل زوج أكبرم :
أولى م

رأس أخيك ب

ه المسامم التي

يدفعونك إلي ا .مر ا تررف لر أسرمع بمثلره قبرل
اليو  .رجل يستبدل رأسه ال
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خلق معه بواحد

ال يدر

م أي جاء وال كي

سريكون ...ومرااا لرو

كرران يؤلمرره ؟ م ر منّررا اليررو ال يشرركو م ر آال
مختلت في رأسه ...م ا تب ير والمب ّ رون إخروان
الشياطي .
ّّ
وقال

حميد زوج أوس إخوتي :

 ال تدفع ملّيما واحدا حتّى تلقى الطّبيوتسأله ع

المعرال

نسب نجاح م ه العملي ّ الغريب ثر ّّ

تسرررأل متتررري الررر ّ
ديار أو أحرررد كبرررار التق ررراء
المتشررر ّ
دهي مرررا إاا كررران اسرررتبدال رأس بررر خر
مشروعا وما إاا كان ال ّتّشجيع عليه يجوز.
وقال فراس أصغر إخوتي ل وجته :
ل سرخري ّ
 ل أسم لرك برأن تجعلري منّري محر ّّأخررو ّّ .لس ر

جل ك ر ّ
ل شررأنا من مررا .سررأّ ّ
لّ
أق ر ّّ

مشاريعي إلى أن يحيا أخي أو يمو .
ل يك

ما ج ّ
معتره مر البنرك وصرندوق التّرأمي

وإخرروتي ألصررب إنسررانا جديرردا مختلتررا عنّرري كمررا
ع دتني من أربعي

سن ت يد ...فتع ّ د
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للصّريدلي

بررأن أهفررع بقيّرر المبلرر أقسرراطا شرر ري ّ وقرر ّ
دم
لصاحب ا وثيق رم ال ّ
إال ّ عنردما
دار ضمانا ال أسترهّه ّ
د ب ّمتي بتوائده.
ينت ي خالص ما تخل ّّ
ل م ه اإلجراءا
الم ّّ أنّني بعد ك ّّ
الجررر

وراء تجميررع بعر

الوثائق الالّزم أصبح

ل مر ا
وكر ّّ

المبلر المطلرروب وتج ير
واحدا آخرر ...شخصرا جديردا

مختلتا عنّي ...شخصا أحب ّه وأرتاح إليره ...شخصرا ال
يغضرر

وال يتكّررر وال ي ترر ّّ وال تركبرره ال ررواجس وال

يدفعه شيء إلى الخصوما

واألحقاه .أصبح

أضرع

رأسي على المخ ّ
د فأنا سريعا كرضريع .أسرتلقي
فررال تراوهنرري ال ررواجس وال ترردور برأسرري أفكررار وال
تخطر على بالي أحداث مض
غي

وال أتو ّ
جس خيت م

قاه .
ل م ا ل تعد تلك اآلال المبرّحر التري
وفوق ك ّّ

اعتاه

ي اللّيل وال ّنّ رار تنترابني ...زر
أن تن ّغص عل ّّ

أطب ّاء كثيرري

أطب ّراء عمروميّي وأطب ّراء أمررا
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رأس

وأعصرراب ونتررس وهور هموي ّر  ...واسررتعمل
رعواني ّ وأخرر

ال ّ
يّ
ضرمائد والكر ّ

صريدلي ّ  ...وجرّبر

واالحتجا  ...وخضع

لتحاليل عديد مختلت ولصور

أنرروا األشر ّعّ  ...وقصررد

لمختلر
ومنت ما

أهوي ر

ماهئ  ...وع ل

ح ّ
مامررا

بخرار...

نتسري أحيانرا فري قبراء

مظلم  ...ولك ّّ آال رأسري لر تخر ّّ ولر تبرحنري
وأخ تني مر

إال ّ عن را وال
ال أتكلّر ّ

هنيرا  .أصربح

إال ّ م
إال ّ في ا وال أصرف مالي ّ
إال ّ من ا وال أفكّر ّ
أشكو ّ
ّ
الشطر األيم
أجل ا .آال تستقر في

م الرّأس ثر ّّ

ال تلبث أن تتحروّل إلرى اليسرار ...ثر ّّ إاا اسرتعمل
ال ّ
دواء ال تخ ّّ وال تختتري وإّن ّمرا تر م
الرّأس أو مق ّ
دمته ...انقطعر
ّ
الشا

ووفّر

ّ
السروائل علرى غيرر

ّ
ّ
والسرتر والتّلتر
الس ر

وترك

واإلااع واالجتماعا
المالع

عر التّردخي ومجرر

والق رو ولر أبرق مر

قوارير الماء المعل ّ

إلرى مرؤ ّ
خر

وجلسرا

المقرامي وصرخ

ل أسباب ال دوء ولكنّه ل
لرأسي ك ّّ

ينتظ ول ي دأ وظل ّ

آالمه تالزمني...
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ل األطب ّرررراء وعرررروهم وملّتنرررري العائلرررر
مرررر ّّ
والصّيدليّا

واألصدقاء وزمالء العمرل ومللر

وهوائي وأصبح
مجم

حيراتي

أكرره رأسري وبلر بري الغضر

أن

يوما على أحد أطب ّائي في عياهته وصررخ

فيه وأنا أرمي على مكتبه عل

دواء :
ال ّ

حرال ّ
ّ
 ل تتعل لي أهويتك م ه شيئا .جد لي اآلنناجعا لمشاكل رأسي.
تررر الطّبي ر

كرس ريّه وجرراء يرب ّ ر

علررى كتتررك

ويجلس قبالتك ويبتس ويقول :
 -لد ّّ اقتراح آخرر قرد يخلّصرك مر

آالمرك ويبعثرك

شخصا جديدا.
 ال أريد أهوي أخرواألش ّع ولو كان

ول

أجر

م يدا م

التّحاليرل

بال مقابل.

حال ّ آخر قد يكون ناجعرا ولكنّره
 ال أقصد م ا .أقصد ّيكل ّتك كثيرا.
س ّ
 ك ؟ما تتوقّع.
 أكثر م ّ13

 أسررتطيع أن أترردبّر أمررر  .الم رر ّّ أن تررري مرر االرّأس وتعيد إليه مدوءه ومرحه.
ن ر

الطّبي ر  .هار حولررك .تترّسررك .ح ر ّ
دق فرري

مس عروق رقبتك ...ث ّّ عراه إلرى مكتبره...
رأسك .تل ّ
قرررأ بطاقرر سرروابقك المرضرر ّي ّ واسررتعر

بصررو

ل األهوي التي تناولت ا واطّلع على بعر
مسمو ك ّّ
الصّور التي أجريت ا ...طأطأ رأسه...
مص ريقره وفرت
ّّ
فاه وم ّّ أن يتكل ّ ولكنّه ل يقل شيئا.
 -تكل ّ أي ّ ا الطّبي

وال تخ

شريئا .أنرا فري انتظرار

حلّك الجديد.
قال الطّبي

:

 -مل تح ّّ أن تستبدل رأسرك مر ا الر

أرمقرك

وأرمقنا بواحد آخر جديد ليس فيه آال وال ممرو
وال أفكار وال سوابق مر
وال حتّى استعداه للتّع
 -أن

تم ح.
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وال خوف م

المج ول

والتّتكير وإبداء الرّأ

؟

 -لس ر

أم ر ح .يمكنررك أن تتّجرره ت روّا إن أره

الصّرريدلي الجديررد الترري فتحرر

إلررى

أبواب ررا منرر

ّ
الشر داء وتشرتر
أسربوعي قبالر سراح

لرك

رأسا جديدا.
 .............لررك عملي ّر القطررع والتّركير

 سررتجرخاص تح
ّّ
ساعا

فرري قبررو

الصّيدلي ول يستغرق األمرر كثيررا...

وتتر رأسك م ا بي أيراه أمينر وتخرر
مرح.

برأس جديد فارغ ماه

 -مررل تسررم أي ّ ررا الطّبيرر

أن نرر ور سررويّا مرر ه

الصّيدلي العجيب التي تتح ّ
دث عن ا ؟
ل يك

خروجري مرع الطّبير

غيرر مجرارا مر

ناحي وتح ّ
ديا مر ناحير أخرر  .قلر
ي مر
ل ما يقتررح علر ّّ
أستنت ك ّّ

أجاريره حتّرى

طررق عرال وقلر

أتح ّ
داه أن تكون منا صيدل ّي ّ تبيع الرّّوس وأن يكون
الشأن في عال الررّّوس ال ائجر
ّّ
الط ّّ قد بل م ا
دواء.
ل أنوا ال ّ
المضطرب العصي ّ على ك ّّ
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ّ
الش داء حتّى انتصب
ما إن بلغنا ساح

أمامنا

بناي ضخم لر أنتبره لوجوهمرا قبرل اليرو بالفترا
إش ار مضاء ومتحرّك وبأبواب بلّوري ّ تنتت وتنغلق
أوتوماتيكيّرررا يقرررو علرررى حراسرررت ا جنررروه غرررالظ
مد ّ
ججون بأنوا مختلت م

األسلح وفي را أجنحر

بعده أصناف األعضاء المعروض للبيع.
ّ
كشافا

لم
بلّوري تط ّّ

ورائ را عيرون متتوحر

تح ّ
دق في حرفاء الصّيدلي وتغم ل ر وآاان صرغير
أنيق ر وقلرروب بيضرراء وكلررى وأكبرراه ومعرردا

وأمعرراء

غليظ وأار وأياه وسريقان وأقردا  ...اتّج نرا رأسرا
نحررو الجنرراح المخصّررص للرررّّوس البشررري ّ ووقتنررا
نتأ ّمل ا ونقرأ البيانرا
مرراه

المكتوبر تحت را ...رأس صرغير

ومسررال  ...رأس عنيررد ثررائر ومكررابر ...رأس

ق  ...رأس فارغ ينتظر م
مث ّّ

يمأله ...رأس فارغ غيرر

ي...
ي سعيد...رأس يابان ّّ
قابل للملء ...رأس إيطال ّّ
ال حرر الصّرريدالني حيرترري فتو ّ
جرره نحررو
مبتسما :
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 -تسررتطيع أن تر كر لرري المواصررتا

الترري تبحررث

عن ا وسأتولّى سريعا البحث ع ّ
مرا يناسربك مر
خالل الحاسوب.
قل

:

 أريررد رأسررا صررغيرا ...فارغررا ...ماهئررا ...غيررر قابررللل ّتّطوير ...ول يتركني أكمرل بقيّر المواصرتا ...
أسر إلى حاسوبه ونقر عليه قليال ث ّّ أشار إلى
رأس منتصررر

هاخرررل صرررندوق زجرررا ّ
جي علرررى

يميني وقال :
 م ا .إنّه آخر رأس م م ا الصّرن  .لرك أن تجرّبرهعلى امتداه ثالث أش ر ابتداء م تاريخ التّركير
ثرر ّّ إاا لرر يناسرربك يمكنررك اسررتبداله برر خر أو
استعاه رأسك األوّل.
أنا اآلن واحد آخر.
واحد آخر تماما.
واحد جديد مختل

عنّي كما كن

أربعي عاما.
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طيل أكثر مر

تصدير

" عيون/عيون /وال شيء غير العيون
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اللغ المخطئ
أحاول أن أقتل ّّ
بتكر باله  ...عيون
الظال  :عيون
أحاول بقر ّّ
دياجير في مقل مطتأه
أحاول اب ال ّّ
بطول الباله ...وعر الباله ...عيون
أبيع الجرائد ...ليال ...عيون
أبيع الجرائد ظ را عيون
أح ّدق /في صتحا كتابي ...عيون
أ ّ
فكر في حج ت كر بقطار ال ّ
ضيا ...
عيون
زمور الحدائق
عيون
بخور المجامر
عيون
/...
وم خل شب ّا جارتنا قد تراء عيون
وخل ثيابي /تراء عيون
عيون
عيون
وال شيء غير العيون"
حس األمرانررري
(شاعر مغربي)
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عين في بيضة
عنرردما فتحرر

عيني ررا وصرروّبت ما كمررا

زينرر

ّ
السرراع
ل صررباح فرري اتّجرراه
أن تتعررل كرر ّّ

اعترراه

الحائطيّرر المعلّقرر علررى الجرردار المقابررل كانرر
الثاّمن

موعد عمل ا وعمل زوج ا ومدرس ولردي ا

قد اقترب  .أسرع

وتنرب ّ

توقظ

الخرو قد أزف ث ّّ مرولر

د كيتمرا
إلرى المطربخ تعر ّّ

اتّتررق فطررورا سررريعا .فكّررر
بيضا
رم ر
وعاه

زينرر

ن سررلق أربررع
أ ّّ

مر

أ ّّ شريء آخرر.

سيكون أسر وأجرد
البرري

ن وقر
إلرى أ ّّ

فرري المرراء ووضررع

المرراء علررى النّررار

تل ّّ فري إيقراظ الجماعر وتسرر فري وضرع

أثواب ا وتمرّر كيتما اتّتق المش على شعرما.
تحلّررق األربعرر حررول طاولرر األكررل المثرري ...
وضع

زينر

ل مرن
أمرا كر ّّ

ق رو سروهاء وبيضر

مسلوق وقطع خب ومري تحرثّ
بي أيدي

ح ّتّى ال يتو

أحدا من
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علرى ابرتال مرا
موعد الثّامن .

الولردان وأ ّم مرا بيضرات

الت

المسرلوق وبردأ

فرري تقشررير البيضر الرّابعر الر ّو ومررو يتررأفّ
ويبوس الخب وم رائحر البري

ضيق الوق

يمقت ا ...عندما ن
يالح تحت ا بيا

ماه
سي ح ّّ
العاه

البي

مر
التري

قطع القشر لر
المعتراه برل شرعرا

رقيقا كشعر األمداب أسوه ناعما .ل يقل للجماعر
شيئا ولكنّه أسر في ن

بقي غطاء البيض مغالبرا

هقّا

قلبره التري بردأ

ال ر

برردأ ين ر ّّ غ يرررا م ر جب ترره واالرتعاش ر الترري

سررر

تتسرار فري عنر

والعررق

ال ّوجر وأبناّمررا ي ّ
مررون

فرري أصرابعه .كانر

بالوقوف استعداها لمغاهر المطبخ عنردما قرال ل ر
ح ّ
ماه

بصو

مختنق :

 انظروا.ن ل

العيون الثّماني على ما في هاخرل بيضر

سي ح ّ
ماه

ال

خ ّّ توتّره بمجرّه ما بدأ الجماع

يشاركونه ف عه وحيرته .ليس تح
السميك التي ن ع ا ح ّ
ّ
ماه
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القشر البيضراء

بعناي أبي

وال أصتر.

قشررر البيضر الترري سررلقت ا زوجترره وصرب ّ

تحر

ّ
علي ا ماء بارها ث ّّ م ّ
فقشررما فري عناير
دت ا إليره
وجد سي ح ّ
ماه

عينا آهمي ّ متتوح تحر ّ
دق بثبرا

ّ
السررق  .وضررع ا الرّجررل برفررق فرروق الطّاولرر
فرري
والتت

إلى زوجته وابنيه يسأل
زوجته أسرع

تتسيرا لما يرون.

إلى الموقد تشرعله مر

جديرد

ث ّّ ترمي عليه بخرورا ومري تتمرت بأسرماء وأهعير
وآيا

م القرآن ...وأسر مو إلى جوّاله يعت ر عبرره

إلى رئيسه في العمل ع الحضور :
 ال بأس عليك. -سلق

لنا زوجتي م ا الصّرباح أربرع بيضرا

فلر

و ال أصتر بل عينا آهميّر

نجد في إحداما ال أبي

السق .
ّ
متتوح تح ّ
دق فينا وفي
وكلّم

زوجته إهارت ا لتخبرما أن ّ ا ستتغي ّ

العمل م ا الصّباح.
 -الم ّّ أن يكون المانع خيرا.
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عر

 -سلق

م ا الصب ّاح أربع بيضا

فوجرد زوجري

واألصتر عينرا آهميّر

في إحداما مكان األبي

دق فينررا وفرري ال ّ
سررليم معافررا تحرر ّ
سررق
بثبا
ن

شديد.

الطّتالن ميدعتي ما وأعراها إلرى طاولتي مرا

ي وأزقّتررره
محتظتي مرررا وخرجرررا يجوبررران هيرررار الحررر ّّ
دت ما واألعما واألخوال.
دمما وج ّ
ويناهيان ج ّ
ّ
الشرريو والعجررائ أوّل الوافرردي  .هخلرروا
كرران
يبسررملون ويحوقلررون ث ر ّّ شرررعوا فرري تأ ّمررل العرري
ماه
التي عثر علي ا سي ح ّّ
دار زمررالء ح ّ
علررى ال ر ّ
مرراه

في البيض  .وبردأ يترد
وزميالترره وزمررالء زوجترره

وزميالت ا.
قال أحدم :
 غري  .العيون في كل مكان.وقال

ي:
عجوز م الح ّّ
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 -أج

ن ال ّ
دجاجر التري خرجر
لك أ ّّ

من را مر ه

أثناء فتر وحام ا عينا بشري ّ .

البيض قد اشت
م ا آخر ال ّمان.

ّ
الشيخ ع ّا فتأ ّمل العي
وجاء

تغطّي را وقرال للجمرو الغتيرر

القشر التي كانر
التي كان

المتتوحر وتأ ّمرل

تنتظر بل ت تتسيرا لما حدث :

 ال أسرررتطيع أن أقرررول شررريئا قبرررل أن ترررأتونيبال ّ
دجاج التي أنجب
وشا خبر العي

م ه البيض .

البشرري ّ التري وجردما ح ّ
مراه

مختبئ في بيض سلقت ا زوجته فت اطل على ال ّ
دار
ّ
الشرط وجاء وراءم
أعوان الحرس الوطني وأعوان
رئيس البلدي ّ وحاك المنطق ووقتوا واحدا وراء آخرر
يتترّجون على العي

التي أبى ح ّ
ماه

أن ي ح ح را

ع طاول األكل أو يبعدما ع قشررت ا التري كانر
تغطّي ا.
قال المسؤولون:
 -يج

أن نسأل أمل ال ّ كر.
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ث ّّ أرسلوا م

يأتي

ل أطب ّاء وطبيبرا
بك ّّ

البلرد

ل الر ي مررّوا عرضرا
وجرّاحي ا .ول يسأل أحد م ك ّّ
أمررا هار ح ّ
مرراه

عرر سررب

مجرريء مرر ا الخلررق

الغتيررر .كل ّ ر كررانوا يكتتررون بقررول  :هللا يرحمرره .ثر ّّ
يمر ّ
دون أيرردي
ويع ّون

فرري خشررو إلررى بعر

الجالسرري

متمتمي :

 البرك فيك .تت ّ
حص األطّبراء العري

أمرداب ا وحجم را ووزن را

وسواهما وبياض ا وقالوا للمسؤولي :
 يحس أن نسأل أمل ال ّ كر .نحر اووا شر اهاد م ر استشررار طبي ر
فرري الط ر ّّ العررا ّّ وال ب ر ّّ
عيون.
قال المسؤولون إن ّ
سريع تجل
وإن ّ

طبي

مستع ّ
دون لتروفير سريّار

العيرون مر

المدينر المجراور

سيتك ّتلون بإعطائه األجر مضراعتا .فجراء بعرد

ساع واحد طبيبّرا عيون أخلى ل مرا أعروان األمر
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المطبخ وأهخالمما .فحصا العي

وتثب ّترا مر

حجم را

ووزن ا ومساحتيّ بياضر ا وسرواهما ثر ّّ عمردا إلرى
ن العي انغلق ...
ماء ساخ فوضعاما فيه فراع ما أ ّّ
أخرجاما وأعاهاما إلى الطّاولر فبردأ
قطرا

تسريل من را

م ال ّ
دمع ...نقالما إلرى الثّالّجر فاسرتعاه

صتاءما وألّق ا وعراه

تحر ّ
دق فري عيرون الطّبيبري

ماهئ مطمئنّ .
ت اف

على هار ح ّ
مراه

متصراحتون وصرحتيّون

ومص روّرون كثيرررون ومبعوثررو إااع ر وتلت ر ا
يسألون سي ح ّ
ماه

وأخ ر وا

يّ
وزوجته وابنيه وشريو الحر ّ

وعجرائ ه واألطب ّراء وأعروان األمر ومسرؤولي البلررد
ويعب ّرررؤون أوراق ررر بكرررال سرررمعوه وبكرررال لررر
يسمعوه...
وتسلّل
للعي

صرحتي ّ إلرى المطربخ فالتقطر

ولقشر البي

وسأل مصوّر عر

وبقايرا الق رو وفترا

العطّرار الر

برا ح ّ
مراه

صرورا
الخبر ...
البري

فالتق له صور وجاب آخرر هور الحري وأزقّتره يلرتق
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صور هجاجه وهيكته وصور بقرع الم ابرل التري يقترا
من ا ...ث ّّ جاء

مر أقصرى المدينر سريّار فارمر

يّ
تسررعى نرر ل سررائق ا وخرر ّّ إلررى البرراب الخلترر ّ
يتتحه فن ل رجل أنيق يغطّي عينيه بنظّارا سروهاء
ّ
ق لره طريقرا بري
السرائق يشر ّّ
وتر
ح ّتّى أوقته أما صاح

جمرو الخلرق

العي .

 بك تبيع لي عينك يا ح ّماه

؟ سأهفع لك ثمن ا

مضرراعتا وسررأهفع لكمررا أي ّ ررا الطّبيبرران أجرتكمررا
مضرراعت إن أنتمررا اسررتطعتما أن ت رعامررا مكرران
إحد

ي المنطتئتي .
عين ّّ

وفيما وج ح ّ
ماه

ول يستطع أن يقرول للرّجرل

األعمررى شرريئا أعجبر

فكررر زر العرري الطّبيبرري

فاسررتخرجا جوّالي مررا وشرررعا فرري التّشرراور بلغررا
كثير مع زمالء ل

ورّساء أقسا قبرل أن

وأسات

يلتتتا إلى الرّجل األنيق يسأالنه ع أمرا
وسوابقه المرضي ّ وسب

طتولته

عمراه وتاريخره والتحروص

التي أجراما واألطب ّاء ال ي ترهّه علي
27

.

قال الرّجل األعمى مح ّ را :
يّ
 ولكنّي لر أهفرع ملّيمرا واحردا قبرل أن يرتر ّّد إلر ّ
بصر  .م ه عي

وجدما سي حماه

في بيض

سلقت ا زوجته لم ّ
د عشرري هقيقر فري هرجر
حراري ّ ال أظ ّّ أن ّ ا قل ّ

ّ
السبعي  .ث ّّ بلغنري
ع

ّ
الساخ
أنّك صببت علي ا الماء

ثر ّّ وضرعتموما

في الثالّج ثر ّّ عرضرتموما علرى مئرا

األعري

األخررر  ...مر أهرانرري أن ّ ررا عرري مبصررر وأنّنرري
بعدما أخضع للتّجرب سأخر للنّاس مبصرا ؟
تد ّ
خل

زوج ح ّ
ماه

وقال

له :

 ال أحد أجبر على شرائ ا منّا. ومل هفعت في ا أنت ثمنا ؟ نع  .هفعنا مرا ال يقر ّل األثمران  :ف عنرا مر ا
در بكر ّّ
الصّباح وتسار قلوبنا وإشرافنا على المرو
شر ّ
د الخرروف ...ومر ا ال ررر الر

تحدثرره مر ه

اآلالف المؤلّت حولنا ...وقد نصراب مر
م ا بالعي !
28

مر

جررّاء كر ّ
لّ

 نتّتررق حررول مبل ر أهفررع لك ر نصررته قبررل إجررراءد بصر
العملي ّ ونصته اآلخر بعدما يرت ّّ

ي.
إل ّّ

 وإاا ل يرتّد إليك بصر ؟ي أموالي وأعيد لك عينك .
 تعيدون إل ّّسي ح ّ
ماه

قب

شيكا بنصر

الطّبيبرران العرري فرري قطعرر قمررا
وسررار

المبلر ولر ّّ
بيضرراء نظيترر

سرريّارت ما وسرريّار الرّجررل األنيررق وسرر

كوكب م سيّارا

األم

والجيش .وخر النّاس في

سررلمي ّ يطررالبون بررأن تبّررث ل ر التّلت ر

مظررامرا

مباشررر عملي ّر ال ر ّر م ر أوّل ررا إلررى حرري ظ ررور
ال ّنّتيجررر فرررأمر وزيرررر اإلعرررال برررأن يلب ّرررى طلررر
المشررامدي موصرريا بررأن تجررر
حتّى ال يتخل ّ
ليلت ا با
ساعا

الخلق ع أعمال

عملي ر ال ر ّر لرريال
.

النّاس متس ّ
مري على مرد

أما أج ت

كبير األطب ّاء فأعلم

سربع

يتابعون عملي ّ ال ّر ث تكلّر
ن النّتيج ل تظ ر قبل ثالثر
أ ّّ

أيّا أخر .
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وفيما أخ الجميرع يردعون للرّجرل األعمرى أن
يصررب مبصرررا متمنّ ري أن تعوّضرره العرري الترري عثررر
علي ررا ح ّ
مرراه
المنطتئتي
وزاه

فرري بيضرر مسررلوق عرر عينيرره

أخ سعر البي

وال ّ
دجا فري االرتترا

نسب اإلقبال علي ما وأصب أصحاب المداج

يعلّقون أما هجراج

صرورا واضرح براأللوان لقطرع

ن الصّرور المعلّقر قرد ال
غيار بشري ّ ث ّّ انتب وا إلرى أ ّّ
ترسرر

فرري أرحررا الرر ّ
دجا أثنرراء الوحررا فج ّ رر وا

المداج بشاشا

تلت

م الحج الكبير وشررعوا

يبثّررون عبرمررا أشرررط فيررديو تررراوح برري موسرريقى
مثير للتّنبيه وصور حقيقي ّ واضح لألكبراه وللكلرى
وللقلوب وللعيون.
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بائع التّين وال ّرجل الصّورة
أن ى جميل تصتي

كدسي التّي

فروق العربر :

كدسان مرميّان أخضر فري لرون الجنّر علرى يمينره
وأسوه كن وهّ سمراء فتي ّ على يساره ث ّّ وضع بي
الكدسي

آل الوزن وعلّق على جان

العرب األيمر

أكياسا بيضراء وعلرى جانب را األيسرر أوراق جرائرد...
وضع أما المي ان معلّق علي ا "يا رزّاق" وبدأ ينراه
ويص

للمارّ تينه  :طعمه وعسله وقيمته وفوائده.
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بدأ

ّ
د وبردأ النّراس يتكراثرون
السوق تشرت ّّ
حرك

ّ
السررلع المبثوث ر فرروق األر
حررول
وعلى الطّاوال

وفي أيرد

وفرروق العربررا

الباعر وحرول رقراب

ّ
السرروق اليررو يوافررق عطل ر عيررد المرررأ
الموظّتون والموظّتا
يلررر م

الستعرا

...

يسررتغلّه

بضائعه وقضراء مرا

من رررا...
ّ
والسررروق اليرررو يوافرررق موسررر

األعررراس يأتيرره المقبلررون والمقرربال
للت ر وّه منرره ب ر خر مررا يل ر م

علررى ال ر ّوا

م ر مالبررس وعطررور

وأقمش ومدايا وماعون وأفرش وأثاث.
نظرررر جميرررل إلرررى كدسررريّ تينررره فألتاممرررا
مكتملرري ل ر يررنقص من مررا من ر ص ر ّتت ما شرريء
ي كر ...هار أما العرب واختار م

ل كدس تين مر
ك ّّ

الحج الكبير المغر

وشرح ا ث علّق ش ّقي ا فري

أعلى ال ر وبدأ يناه

مجر ّ
دها ماهحراّبضراعته ومرو

يرجو أن يبيع أكثرما قبل اشتداه ال اجر وقبرل خلر ّوّ
ّ
السررروق مررر الحرفررراء وقبرررل أن تصررريب ا الحررررار
باليبوس والعتون .
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عندما م ّّ جميل بالخرو م
جاءه م زاوي م زوايا البي

صو

هاره م ا الصّباح
أ ّمره ينب ّ ره إلرى

ن موعررد إجرائ ررا العمليّرر الجراحيّرر علررى عين ررا
أ ّّ
اليمنى قد أزّفّ ...ورهّه

علرى مسرمعه زوجتره أنّره

علي ره أن يرردفع إلي ررا ثمر المالبررس الجديررد الترري
ستحضر في ا عرس أخت ا ...واعترضره صراح

الر ّ
دار

لي كّره بأنّه ل يدفع له معلو الكرراء منر شر ري ...
مررأل العرب ر وسرراق ا أمامرره ومررو يتمررت بكررال غيررر
مسررمو  ...ثرر ل ّ
مررا اسررتق ّرّ بمكانرره المعترراه مرر
ّ
السوق نسي أ ّمه وزوجته وصاح

دار وركّر كر ّ
لّ
الر ّّ

امتمامه علرى تينره ومي انره والمرارّي أمامره ووراءه
وعلى يمينه وعلى شرماله ...سرأله الكثيررون بكر
يبيع الكيلو م التّي ولك ّّ ال ي طلبروا أن ير ن ل ر
ّ
السرعر وال أن يترأفّتوا مر
شيئا هون أن يجاهلوه في
غالئه قل ّ .
جرراوز

ّ
السررراع العاشرررر ولررر يرررنقص مررر

إال ّ القليل ...بدأ اليأس يأكل
ال رمي األسوه واألخضر ّ
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النّداء ث نر

جميال فشر يكثر م

بحركر عصربي ّ

ش ب ا علرى الر ّ باب وعلرى جحافرل
ّّ
مظلّته وأخ ي
النّرراموس الترري جلب ررا عسررل التّرري  ...فرري طرررف
ز ّمر

ّ
الشار

سريّار ت ميررا قويّرا متواصرال ...انتبره

جميل فرآما تت اه

ث تتوقّر

سوهاء طويل أطل ّ

عبر بلّور مقعدما الخلتي سيّد

أمرا عربتره .سريّار

ّ
بالسروق وحرفائره
ال ي كر جميل رغ خبرته الطويل
أنّه رآما يومرا تقر
شيئا .نظر

علرى بضراع أو برائع أو تشرتر

إليه ...نظر إلي را ...إلرى مظلّتره الكبيرر

البيضرراء ناصررع البيررا

 ...إلررى شررعرما الرر ّ مبي

المنسررردل علرررى وج

رررا وكتتي رررا ...إلرررى عينيررره

ال ّرقاوي

الصّافيتي  ...إلى نظّارات ا البنّي العريض ...

ث ...إلرررى شرررتتي ا الطرررريّتي
إلرررى شررراربه الكررر ّّ
القرم يّتي  ...إلى صردره األسرمر العرري
إلى صدرما المكتن األبي

العرار ...

شبه العار  ...ممسر

للسائق فقت يتت الباب ث ّّ سار وراءمرا يحرسر ا...
ّ
وقت

أما العرب  ...نظر

إلى ال رمي  ...إلى أصابع
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جميل الخشن الممتلئ المترهّه بي أوراق الجرائد
واألكياس البيضاء .بلع جميل ريقه ...جمرع شرجاعته
وأطلررق فرري وجرره حريتترره الجميل ر تحي ّر صررباحي ّ
طويل  ...ل يسمع ا تر ّهّ على تحيّته ولكنّره سرمع ا
تسأله ع التّي .
 بال ثم .يرردما فرري حقيبت ررا اليدويّرر

ضررحك

ثرر ّّ أهخلرر

وأخرج

ّ
الشرار
من را بطاقر مكتروب علي را إسر

ورق المن ل.
ل لررون وأوصررل ا مررع
 زن لرري سررت ّّ أرطررال م ر ك ر ّّمنتص

النّ ار إلى م ا العنوان.

تج ّ
مررع حررول جميررل مشررترون كثيرررون .كل ّ رر
طلبوا منه أن ي ن ل

التّي  .ال أحد من

ّ
السعر ...أسررع
الثّم أو جاهله في

سرأل عر
أصرابع جميرل

ت ررد فرري عناي ر ال رررمي الل ّر ي ش ريّدت ما م ر ا
الصّباح ...وأسرع

ّ
السيّد الجميل تنسح

تح ّ ره :
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ومري

 إيّا أن تنسى.ل يت

جميرل لمرااا لر تأخر حريتتره تين را
م سرائق ا أن يأخر ه أو يعروه

مع ا ولمااا ل تطل

إليرره ولمررااا أمرترره أن يوصررله بنتسرره إلررى حيررث
من ل ا ...ولكنّه ف

ن تينه أعج
أ ّّ

حريتتره الجديرد

ن وقتت ا على عربتره
ن حريتته الجديد أعجبته وأ ّّ
وأ ّّ
جلب ر

إليرره حرفرراء كثيررري فسررق مرمرراه ونت رد

بضاعته وامتأل جيباه.
ل واقترا ومرو يشرعر
ضغ جميل على الر ّ ّرّ وظر ّّ
ّ
ّ
السوهاء الطّويلر تقر
السيار
باالرتياح لمشامدته
الط ّويل .ل يسأله الرّجل ال
في ن اي المم ّرّ ّ

فرت

له وسم له بال ّ
دخول ع شريء وإنّمرا اكتترى برأن
أخ منه التّري وقراهه مباشرر إلرى قاعر اسرتقبال
فرراخر  .أطل ّر

صرراحبته فر ّ
حب ر

مقدمه وعلى تينه وصب ّ

برره وشرركرته علررى

له كأسا.
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ل يك جميل قد شرب شيئا ك ر ا قبرل اليرو
ولكنّرره ل ر يجررد شررجاع ليرررف
يعت ر إلي را .أمسرك مر

عررر

مض ريّتته أو

يردما الكرأس وعب ّ را هفعر

واحد  .ج ّّ حلقه واحمرّ

عيناه فوق

يريد الخرو .

 ال أريرد ثمنررا للتّرري يررا سريّدتي .مررو مدي ّر منّرريإليك .عربون تعارفنا.
قامر

وأمسرركته مر يررده وسررحبته عبررر ممر ّرّ

طويررل إلررى غرفرر نوم ررا .سررار وراءمررا كررالمعتوه.
ّ
السررررير ...قب ّلررر
كاألبلررره .أجلسرررته علرررى

يديررره

الخشررنتي ولعقرر

بلسرران ا رائحرر التّرري وبقايرراه

فوق ما ث انسحب

ما .
ي إلى الح ّ
عبر باب هاخل ّّ

وق
الصّافيتي
والتّلتر

جميرل مشردوما يجيرل عينيره ال ّرقراوي
في الغرف الواسع وينقل ما بي
و قرروارير العطررر وأهوا

عينيه إلى أعلى يتأ ّمرل نقرو

ّ
السرير

التّجميررل ...ثر رفررع
ّ
السرق

وزخارفره...

ث ّّ ن ل بعينيه إلى الجدران يتأ ّمل ما علي ا مر

صرور

ل ...ومر ا بحرر مرائ ...
ورسو  ...م ا القدس المحتر ّّ
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وم ه صورت ا ...وم ا ...رجل...يعرفه ! جحظ
وسررر

عيناه

ل بدنرره .مر ه صررور أليتر
ارتعاشر فرري كر ّّ

لرجل رآه مرارا في مناسبا

كثير برل إنّره كثيررا مرا

وضع فوق رأسه وبي يديره حب ّرا

التّري ومرو يل ّت را

في الجرائد قبل أن يضع ا في األكياس...
أغمر

جميرل عينيره وأهار رأسره فري االتّجرراه
ليتأكّرد إن

المعاكس للصّور ولكنّه ما لبث أن التتر
كان الرجل المعلّق أما عينيه مو عينه الر
أن يضع عليه حب ّا

التّي

اعتراه

صيتا والتّمرر خريترا ...نظرر

إليرره ولك ر ّّ عينرري الرّجررل اتسررعتا واحمرّتررا وح ر ّ
دقتا
أوهاجه وتصلّب

عروق رقبته ومر ّّ أن

يقول شيئا ولكنّه أحجر عر

د يرده إلرى
الكرال ومر ّّ

فيه ...انتتخ

مس ّ
دسره .رفرع جميرل اراعيره إلرى

ح امه يسح

أعلى وجثا على ركبتيره .حراول أن يقرول شريئا ...أن
يعت ر ...أن يطل
أرطال التّي

الصّت  ...أن يقول إنّه منرا لتسرلي

وإنّه ال يطمع حتّى في قب

أن يوضّ للرّجل صراح

الثّم  .أراه

المسر ّ
دس أنّره برائع بردو ّّ
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ّ
الش ر ام
وأنّرره لرريس مر

قرراه مر أعمرراق ال ّرّير

عنرردم م ر البرردو أن تررر ّهّ المرررأ غريب ر ش ر و أو
يرف

ل ا طل  ...أراه أن يتع ّ د أمرا الرّجرل صراح

الصّور بأنّه ل يطأ ساح هاره مرّ أخر ...
صاحب البي

م وراء الباب متت

:

ي يا بائع التّي  .اهفع الباب واهخل.
 تعال إل ّّحرّ البائع عينيه في وجه الرّجرل يسرأله ع ّ
مرا
يتعله فابتس له ال ّرّجل ابتسام ماكر قال

له :

 جرّب .حاول أن تدخل إلي ا .وستر .متت

المرأ ثاني :

 -لمااا ل تأ

؟ ميّا بسرع .

ل جاثياّعلرى ركبتيره
ولك ّّ جميال ل يتحرّ  .ظ ّّ
تتوسررالن إلررى مسرر ّ
ّ
دس
ويررداه إلررى فرروق وعينرراه
الرّجل أن يتع ّقل.

39

ضاق صبر المرأ فتتح
غمررر

مرا وأطلّر ...
باب الح ّ

الغرفر رائحر الصّررابون وغمررر جمرريال العرررقّ

إال ّ مر طبقر كثيتر
بمجرّه أن رآما تخر إليه عاري ّ
مر الرّغررو البيضرراء المعطّررر  ...فوجئر

برره يجلررس

علررى ركبتيرره ويج ررد نتسرره لرفررع يديرره ويحملررق
بعينرري مرررتجتتي فرري صررور زوج ررا فل ر تتمالررك
نتس ا م ال ّ
ضحك.
أمرترره ضرراحك

 -ان ر

أعجبتنرري ألنّرره الشرريء

فيك يوحي بأنّك جبان ...فإاا أن

تخاف م صور

ال قوّ ل ا وال حول.
 انظر  .أال تري أنّه يش ر فينا مس ّدسه ؟
 -كي

تش ر صور معلّق علرى جردار مس ّ
دسرا ؟

بيننررا وبرري م ر ا الرّجررل ال ر ّ

يخيتررك اآلن آالف

األميررال .أال تقرررأ الجرائررد ؟ أال تسررمع نشرررا
األخبار؟
ث ّّ لتستتررررررررررر ّه :
 -يبدو أنّني أخطأ

االختيار م ه المرّ .
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ابتسرر جميررل كمرر يعترر ر ون رر
نظرررا

متجررامال

الرّجررل المتّقررد وسرريته المسررلول وأسررر

د صاحبته إلى الح ّ
يتق ّ
ما ومرو يلعر

ّ
السروق
يرو

وعيد المرأ وثمار التّي

وشرك الر .....التّري أطرهتره

فاضررط ّرّ إلررى أن ينتصر

السرروق بائعررا للغررالل.
ّ
فرري

فجررررررأ

هوّ

وراءه رصاصررررررا

متالحق ر .التت ر

م ر عورا فرررأ

قويّرررررر سررررررريع
صرراحبته تقررع أرضررا

والررر ّ
دماء تنررردفع من رررا وتختررررق الرّغرررو البيضررراء
المعطّر  ...نقل عينيه إلى أعلى فرأ

الرّجل الصّور

ثابتررا فرري مكانرره لرريس فرري عينيرره جحرروظ وال فرري
أوهاجه انتتا وال بي

أصابعه مس ّ
دس .اسرتدار نحرو

البرراب ماربررا فأمسرركته مر رقبترره يررد قوي ّر غليظر
سرعان ما أاع
إلررى األر

ل ا وطأطرأ رأسره ومشرى ووج ره

ّ
السرروق وعيررد
ومررو يلع ر التّرري ويررو

المرأ ...
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حكـــاية راقصــــة

ق الر ّ كر لر يكر
ل تك له مع ا عالقر تسرتح ّّ
يتكّر في ا ول يك

ي ت ّّ ب ا ول تكر فري األمراك

القليل التي اعتاه أن يرتاهمرا تتراح لره .وحتّرى فري
الجلسررا

المتباعررد الترري يلرر ّّ عليرره أصرردقاّه

ليؤانس

في ا ل يكر يشررب من را كثيررا .قروارير

معدوها

قليلر فري

يتجرّع ا أخ ا بخراطرم مررّا

د إلى ثالث أشر ر أحيانرا.
العا يتصل بين ا صو يمت ّّ
ول يك يخجل كلّما هار حول ا حديث أن يعار
المتح ّ
دثي

كر ّ
لّ

ويقرول إن ّ را ال تعردو أن تكرون شررابا مررّا

ثقيال ال نك ر فيره وال فائرد منره ...وإنّره حتّرى ومرو
يتناوله ال يجد لتناوله مبررّرا وال سرببا واحردا لإلقبرال
عليرره وإنّرره لرروال أن أصررحابه يتّخرر ون مرر الغابررا
والمغاور الجبلي ّ أمكن لجلسات
ع صخ

الحانا

مستعيضي

ومرج ا لما شارك
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في ا.

ب را

ليلت ا شرب حتّرى سركر وحتّرى أصرب يمشرى
ّ
الشرراب وقبلره وأصرب
ل مرا أكرل مرع
مترنّحا وقاء كر ّّ
 .كرران مررع أصررحابه الرر ّ ي اعترراهوا هعوترره

ي رر
ليؤانس

وليتمتّعوا بنكته التي ال تنت ى.

ل يكونوا في الغاب .
ول يكونوا في مغار جبلي ّ .
كانوا في حان المدين .
م ه مي المرّ األولى التي تحمله في ا قدماه
إلي الحان

جاء إلى الحان طوعا .جاءما رغ كرمره

المعل ل ا وألصحاب ا ولروّاهما ورغ أنّه أقس مرارا
أنّه ل يم ّرّ أما ساحت ا حتّى ولرو أقطعروه شرطرما
ل وامل عده كبيرر مر
بال مقابل .امل أصحاب المح ّّ
ر ّوّاهه لمرآه يق

ّ
السرط ويجيرل عينيره
على عتبر

في المكان ث ّّ يختار طاول يتقاسرم ا مرع أصردقائه
ويص ّتق للنّاهل تصتيقا المثا متواصال.
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من ش ر ومو يسمع في المق ى وفي العمل
ّ
والشررار وفرري أمرراك أخررر
التي حل ّ

عر الكارث ر الجديررد

بالباله .من ش ر ومو يسمع ويسمع وال

ن ما يتنامى إلى سمعه يعنيره
يتكل ّ وال يبدو عليه أ ّّ
أو يؤّثر فيه أو يجد لديه امتماما.
قالوا إن ّ ا حوّل

اللّيل ن ارا.

وقالوا إن ّ ا ساو
وقالوا إن ّ ا متك

شيو .
صّبا ووقار ال ّ
بي عنتوان ال ّ
أقنع الرّجرال وأخررجت

بعضا على حقائق

.

وقررالوا إن ّ ررا أفرغ ر

الجيرروب وأثررار

وأقام

غض ر

لبعضر

النّسررو

القيام في غرف النّو .

وقررال التّ ّ
ج رار إن ّ ر سرريغلقون هكرراكين

إن اسررتم ّرّ

الحال على م ا النّسق.
وقال

ن مطالر
فررو البنرو إ ّّ

على األجر بلغ

القررو

والتّسربق

ل األعروا
ارتتاعا ل تبلغره فري كر ّّ

األخر .
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وقال

النّساء إن ّ ر انترب

إلرى تنراقص ثر ّّ اختتراء

صّغير .
لقطع مصوغ ّّ وحتّى م ّ
دخرات ّّ ال ّ
ن اإلنتا تضراءل وإنّره ال أحرد مر
وقال أرباب العمل إ ّّ
مرّوسي

أصب يكترث بتوقير

العمرل فري الغرد ّوّ

وفي الرّواح.
وقررالوا وقررالوا وقررالوا ...وقررالوا إنّرره لرريس كمثررل م ر ه
الكارث كارث  ...ولك ّّ هعوا

كثير كان

ّ
تتسلل إلى

ّ
للعشراق كرارثت
ل ليل ترجوه أن يبقري
للا في ك ّّ
ّّ
سليم معافا تقصّر ل
في ا قلق
ام
وام

وك بت

لريل

ّ
ويدسرون أو يردكّون

ورتاب أعمارمر .

ل زمالء العمل ول ي م .
إلي ا ك ّّ
ل أصدقاء المق ى ول ي م .
إلي ا ك ّّ

وتحوّل إلي ا جيرانه ال ي م فوقه وال ي م تحته
والمحيطون به ...ول ي م .
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نتسره تمنّرى لرو أّن مر ه الكارثر

بينه وبي
حل ّ

في غير م ه الحان التي سمعه النّراس مررارا

مر أمام ا ول يدخل إلي ا.
يقس أنّه ل ي ّ
نتسه ت ّ
منى لو تلتق

بينه وبي
ل

ال ّتّلت

ه األفعى صورا تبثّ ا ولو مرّ وحيد ليراما ويخمد

برّيت ا الل ّ ي

ال

وبينه وبي

ججته فيه أفواه المدين .
أ ّ
نتسه تمنّى على النّاس أن ال

يتح ّ
دثوا عن ا في حضوره حتّى ال يتعل فيه حديث
شيئا...
ولكرر ّّ النّرراس ظلّرروا يتحرر ّ
دثون وظّررل مرررقص
الحانرر يسررتقبل كررل ّّليلرر عيونررا جديررد وظلّرر
حل امتما المدين .
الكارث م ّ
عندما يئس منه أصحابه تركوه .اقتنعوا أنّه
قسمه وتصميمه وخشيته وحيائه

ل

يت ح ح ع

م

أن يراه النّاس يشرب الج ّع

ي فتركوه.
ليل ّّ
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علنا في مرقص

تركوه إلى أن يئس م

عوهت

إلرى اإللحراح

عليه ...ث ّّ عاهوا إليه.
قالوا له :
 -إ ّما أن ت م

معنا إلي ا ولو ليل واحد وإ ّمرا ف ر ا

فراق بيننا وبينك.
 إ ّما أن تكمل فرحتنرا بانضرمامك إلينرا ولرو ليلر أوبع

ليل وإ ّما فل نشاركك فرحا وال ترحا.
ث ّّ طتقوا يح ّ
دثونه عن ا ع

طول را وعرضر ا

وامتالئ ا وخ ّتت ا ورقص ا وجمال ا.
تظامر بأنّه ال يستطيع أن يررف
بين

ل ر طلبرا وانر ّ
دس

ومضى إلي ا ...يسبقه عطره وخوفره ومرا فيره

م أسئل وم جو وم ن

.

أحس أصحابه والقوارير ت مري علرى الطّاولر
ّّ
أ ّّن ّ

ّ
ّ
وأحسّ
السر ر  ...شر
أحسنوا صنعا بجررّه إلرى

مو من الومل األولى التي أطل ّ
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في ا الرّاقصر أنّره

ّ
السر ر فري
ل يك أبدا غبيّا كمرا كران طيلر رفضره
مرقص الحان .
أطتئرر

األضررواء واشررتعل  ...ووشررو

ووجموا ...ثر ّّ أطّلر  ...فختتر
وارتعش

أنوار وابل

أخرر

أصروا
ومرأل

النّرراس

الموسريقى
ّ
السرط
فضراء

العالي تن يد جماعي ّ تالما زفير ون يق وش يق.
فارعرر الطّررول وممتلئرر  .مسررتدير وج

ررا

مستديرتان عيناما مستديران ن داما...
كرران يحرر ّ
دق في ررا بعينيرره ويشرررب وي حرر
بكرسيّه في اتّجام ا .كان

عيناه تحاوالن أن تلتقطا

ل شريء في را هفعر واحرد  :عيني را وابتسرامت ا
ك ّّ
ولحم ا المختل وفتنت ا...
كان

ترقص ضاحك  ...تضحك راقص  ...تضحك

وترقص ومي تحنري صردرما علرى الطّراوال
بن دي ا عرابي الجنون ...هخل
قبض

على ما فيه مر

يده اليمنى جيبره...

أوراق نقديّر  ...وضرع
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تلرتق
يرده

اليسر

القارور فوق الطّاول  ...ارتتع

إلرى أعلرى

في اتّجاه صدر الرّاقصر تلر ّّ عليره ليقتررب ...نظرر
إليرره ...إلررى سرركره الواضر فرري عينيرره ...إلررى يررده
اليمنى القابض على كمشر األوراق النقديّر  ...ثر ّّ
بدأ

تقترب منه رقصرا ...أل ّ
حر

تتركامررا للحظرر تخط ر

عليره عينراه فري أن

ل الحسررد
في ررا سررريعا ك ر ّّ

ل العيون التي أخر
المحي به ...ك ّّ

ترمقره شر را...

ل األفواه التي فغر  ...ث ّّ سرعان ما عاهتا تتملّيان
ك ّّ
الّتتاصرريل ال ّ
دقيقرر للرّاقص ر القاهمرر إلي مررا علررى
م ل.
اقتربر

الكارثر  ...ثررالث طرراوال  ...طاولترران...

ل شريء بري يديره  :الوجره
طاول واحد  ...وأصب ك ّّ
ّ
ال ّ ّ
والشتتان
ّّ
والشعر الم ياف التض ّّ
ي
ساحر القمر ّّ
ّ
وبالش ر و
المكتن ترران ...والعطررر المم ر و بررالعرق
واللّح األبي
وقررر

المختل ...

قبالت رررا ...وبررردأ

يرررده تغررررس األوراق بررري

ن دي ا ...أعالمما ...تحت ما ...فوق سررّت ا ...ورقر ...
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ورقتان ...ثالث ...سر ّّ ورقرا  ...سربع ورقرا  ...كر ّ
لّ
الورقررا

المتب ّقيرر  ...قبلرر علررى المررإل يصرر ّتق ل ررا

الجم ور...
ل الرّقص له وحرده ...ثر ّّ تنسرح
الرّقص ...ك ّّ
م بي يديه الرّاقص ويعوه إلى القوارير يترغ ا فري
بطنه المآلن المتدلّي ...
ت مي القوارير فوق الطّاول وتنسك

فري األجرواف

فتّتسررع العيررون وتحمرر ّرّ وترررتعش األطررراف وترردور
الرررّّوس وترردور الرّاقصرر وتمتلرر

سرراح ن رردي ا

بررراألوراق الماليّررر  ...وتررردور عقرررارب الّليرررل ...وتبررردأ
ساعا

اليو الجديد تلوح.
حبه تلك األيّا .
ل يح ّّ ال ّل ّيل كما أ ّ
"هنيا" حب ّب

على عجل وحب ّب

إليه اللّيل و جعلته ينتظر مقدمه
إليه حان وسر المدينر فأصرب

يتع ّ
مد أن يم ّرّ أمام را حتّري فري أوقرا

امابره إلرى

العمل ورجوعه منه .ول يعد ي ّ
مره أن يكرون مرفوقرا
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بأصرردقائه أو وحيرردا لرريس معرره غيررر ل تترره ول اثرره
وأوراقررره النقديّررر وشرررتتيه المتح ّتررر تي للقررروارير
وللقبل.
ل يعد ي ّ
ن السريّد
مه أن تقول المدين كل ّ ا إ ّّ
ل ليلر بري
التام تخلّى ع وقاره وأصب يس ر كر ّّ
ّ
السكار

يغرس األوراق النقدّي ّ بري

ل ينتظر ساعا
لعوب ويظ ّّ

ن رد

راقصر

صّباح األولى ليتوز من را
ال ّ

ومي تلمل أثواب ا وت ر ّّ باالنسرحاب بقبلر متعبر
ونظر زائغ وكال مجامل ال طع له.
ل يعد ي ت ّّ لش .
ما ي ّ
مه حقا أنّه أصب مردمنا علرى "هنيرا" .ال
يبرح مرقص ا ليال وال يغي

عنه طيت ا ن ارا.

كلّمترره زوجترره  :لومررا و توبيخررا و سررخري ث ر ّّ
توسال.
ّ
رجاء و أمال و
وكلّمه جيران له وأصدقاء وزمالء .كلّمروه سررّا
وج را.
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كلّموه ت ديدا وتأنيبا ث ّّ لطتا ولينرا .لر يرراوغ
ن هنيا
ك في أ ّّ
أحدا وقال إنّه يح ّّ هنيررررررا وإنّه ال يش ّّ
ّ
يحسر ا قرردره الر
سررتحب ّه يومررا ...وقررال إنّرره

كرران

مختبئا ث ّّ فجأ ظ ر له.
عندما سمح

ليلر أن يتحر ّ
دث إلي را

له اا

بمقابررل علررى انتررراه طلرر
ن لديه طلبا
صورت ا .وقال إ ّّ

شرريئا واحرردا طلرر
أخرر

ولكنّره ال يرو ّهّ أن

د ب ا هفع واحد .
يتق ّ
 -ل يتجرّأ قبلك أحد على طل

صورتي .وما كنر

ألعطي ا لو طلب ا غير .
قالرر

الررك ومرر ّ
دت ا إليرره وتركترره يقب ّررل الصّررور

يدس بي
ّّ
ويقب ّل ا و

ن ردي ا مرا بقري فري جيبره مر

أوراق نقدي ّ ث ّّ مض  ...ومضى.
أصبح

هنيا له .ترقص له ليال وتتربّرع فري حجرره

ن ارا ...يكلّم ا وتكلّمه يقب ّل ا وتقب ّله يداعب ا وينظر
في عيني ا وتقاسمه الترا
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.

قالرر

زوجترره عنرردما اكتشررت

ن زوج ا ج ّّ ...وقال ال ي
مكب ّر إ ّّ
هنيا ال

مر

صررور الرّاقصرر
اشتكته إلري

أصاب "التام " مر

إ ّ
نّ

ال خطور فيره

ن كثيري أصيبوا به ث ّّ شتوا منه ...وقال "التام "
وإ ّّ
إنّه ليس مريضا وإنّه ل يررج ّّ وإنّه ال يريد أن يترد ّ
خل
في أمره أحد.
بينه وبري

ن وقراره ومردوءه
نتسره كران يردر أ ّّ

سيعوهان إليه بمجرّه أن تتاح لره فرصر امرتال هنيرا
يديه .صحي أنّه قب ّل ا وأن ا رقص

بي

له و أنّه انتره

ب ا ...وأّن ّ ا تركتره يأكرل لحم را بعينيره ...ولكر ّّ الرك
كلّه ل يطت

الل ّ ي
ّ

ج فيه.
المتأ ّ

قال ل ا :
 يا "هنيا" لقد نتد صبر .فرهّ

عليه :

 أل أعطرك صرورتي ّ؟ صرورتي التري لرأحدا غير ؟
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أعط را

 أعطيتني صورتك ولكنّي أريد أن .ووعدته خيرا ...وأصب يعيش في انتظار الموعد.
 يا "هنيا" متى موعدنا ؟ الجمعرر القرراه موعرردنا سنسررافر سررويّا إلررىالعاصرررم
ومصاري

أزور والرررد ّّ ...نررردفع ل مرررا معرررالي
ج ما ...ونعوه...
ح ّ

قبل الك اليو

ل يعر التام المو

ل يخته .ل يختره عنردما مرر
عنرردما ركرر
هامم

امتماما و

ل ولر يختره
واعتر ّّ

الطّررائر ألوّل مرررّ ولرر يخترره عنرردما

سيّار سيّارته وكاهتا تصطدمان .اليو فق

خاف أن يمو  .خاف أن تقتله الترح .
سح

آخر ما لديه م أموال م ّ
دخر  ...اشرتر

بدلرر جديررد أخررر  ...ومالبررس هاخليّرر جديررد ...
ل ينتظر.
السيّار  ...وظ ّّ
ّّ
وأصل م شأن
 يا "هنيا" متى موعدنا ؟ -الجمع القاه موعدنا.
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وجراء الجمعر  ...وانطلرق بسريّارته قبرل الوقر
بساع .
عندما اقترب م
سيّار أخر

النّر ل رأ

هنيرا .رآمرا تركر

وتغلق وراءما الباب بعن .

 يا هنيا متى موعدنا ؟ الجمع القاه موعدنا.ويررأتي يررو الجمع ر ...ويأتي ررا ّ
بسرريارته قبررل
الوق

بسراعتي فرال يجرد ل را أثررا .مغلقر غرفت را.

دنيا في عينيه.
ل ال ّّ
مغلق جوّال ا .مغلق ك ّّ
قال له أصحابه :
 هعك من ا .امرب من ا بجلد .فر ّهّ علي

:

 سأقتل ا .لحسابي الر

يعوّضني ع

وقار

الر

ضريّعته وال

أفرغتره وال مواعيردما الكاابر التري

ابحتني ب ا غير قتل ا.
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عندما ميّأ نتسه للمرّ العاشر وام
ورآما ترك
البي

سيّار أخرر

إلي را

قرر ّرّ أن يقتل را .رجرع إلرى

وأخر الصّور المكب ّرر وأخر بندقيّر الصّريد...

وضع الغاب نص

قدميه وأخ يسر في اتّجام ا...

عندما وصل علّق هنيرا علرى جر

شرجر الصّرنوبر

وأطلق علي ا النّار.
قال  :إاا تررهّه

لر

أقتل را ...يجر

أن أقتل را

حالما أصل ...وقتل ا.
استقرّ

الرّصاصر بري

وبرردأ يجررر  ...جررر

د ...
ن ردي ا وفرار الر ّ

م ر ن رردي ا إلررى قرردمي ا إلررى

قدميه وبدأ يكوّن جداول وبركا صغير سوهاء في لون
القطران....
مسررر "الترررام " عرقررره وغطّرررى الجرررداول
ّ
السرروهاء والبررر بأغصرران الكرراليبتوس وحتررر لرردنيا
الغارق في هم ا قبرا ...وانطلق عائدا إلى المدين .
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في الّليل ل يستطع أن يقاو رغبته في أن
ير

حال الحان ومرقصر ا مر هون را ...ترأنّق وتعطّرر

واتّجه إلي ا .كان الح ن يل ّّ النّ ل والحانر والمررقص
الترقر الموسريقي ّ تعر ف

وأصحاب ا وروّاهما وكانر

لحنا جنائ يّا خافترا ومخيترا .كران الحر ن فري قروارير
البير وفي لترائ

التّبر وفري أعري

الحرفراء وفري

ل كران يمسرك
ل ول يك أحد يتكل ّ  .ك ّّ
أصحاب المح ّّ
قارورته ويشرب في صم .
جرر ب كرسرريّا وجلررس وسرر أصررحابه وبرردأ
يشرب ساكتا.
ممسوا له :
 -مات

هنيا.

سأل كأنّه ال يعرف :
 -كي

مات

؟ م قتل ا ؟
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 -ل يقتل ا أحد .حريت ا "الكبير"ال

اصطحب ا مر ا

الصّررباح كرران يسرروق ومررو يررداعب ا ...انقلب ر

ب مررا

السيار وماتا معا.
ّ
ل يقل "التام " شيئا ول يت
بروهه ولكنّه ن

 ...أسك

أصحابه س ّرّ

موسريقى الحر ن ...أمرر

رئيس الترق أن يع ف ألحان ال ّل ّيالي الماضي  ...وبردأ
يرقص ...الت ّّ حولره أصرحابه وبردّوا يرقصرون والتر ّّ
ل الرر ي فرري الحانرر  ...وتواصررل
حررول أصررحابه كرر ّّ
الموسيقى ...وتواصل الرّقص.
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dimanche 21 mars 2021
ﺻاﻠﺢ ﻣﺒروﻜﻲ
SALEH MABROUKI

صدفة آخر اللّيل
قال

له :

 -ليس مر عاهترك أن ترراب فري البير

إلرى أوان

العصر.
ر ّهّ علي ا :
 مل يقلقك الك ؟ ال .ل يعد منا ما يقلقنري .أنرا اآلن اامبر فريزيار مجاملر  .صرديق لري أنجبر

بعرد سرنوا

عجرراف .سررأزورما وأمنّئ ررا و أر ّهّ ل ررا جمرريال م ر
جمائل ا.
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 أنا أيضا خار اللّحظ  .سيستضيتنا صديق جديردعلى متاجأ كبر .
وخرجررا معررا .مررو حليررق الوجرره معطّررر وأنيررق
ّ
السمررراء
كعاهترره ومرري بتستررران أزرق فرري لرررون
ش ّتاف وقصير وبشعر أصتر كشرعا القمرر منسراب
على الظ ّ ر والكتتي وبماكيا ختي
وصال إلى محط ّ الحافال

ماه

ومثير.

بعد هقرائق مر المشري

السريع الصّام .
ّ
 -سأرك

أوّل تاكسي تأتي شاغر .

 إلى أي تقصدي بال ّضب ؟
ي اب خلدون.
 إلى ح ّّ -أنا أيضا متّجه إلى منا  .صديقا

جرالل وجمرال

قاهمان في سيّار أحدمما .تعالي نركبك معنا.
 ال .شكرا .ما مي تاكسي قاهم .ركب

حنران التّاكسري وركر

سيّار صاحبيه...
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سرعيد بعردما

طرق
صاح

حنان الباب األسوه العرري

فترت ل را

دار وسحب ا م يردما إلرى الر ّ
ال ّ
داخل ومرو ال

ك عبر المم ّرّ الطّويل يعتصر كتتي ا ويقب ّل شتتي ا
ينت ّّ
وحنّررراء كتي ّ رررا وشرررعرما المنسررردل علرررى رقبت رررا
وخدي ّ ا.
قال ل ا ومرو يضرع فري إصربع ا خاتمرا امبيّرا
وتح

عيني را قرارور عطرر مسرتوره وفروق ركبتي را

مالبس هاخلي ّ حريري ّ ناعم اشرتراما مر ا الصّرباح
م مغاز تبيع أثوابا إيطالي ّ .
 سرري ورني بعررد حرري ثالثرر أصرردقاء م رر ّ بون.ح ّ
دثت

عنرك فرأل ّ
ي وأخجلروني وانت عروا
حوا علر ّّ

منّررري وعررردا برررأن أهع ررر يرونرررك ويحيّونرررك
ويسمعونك ترهّي على تحيّت

.

وزق ق الباب.
كانوا ثالث  .جمع

ركرن

المحبروب بحرانت

من

ل ع نصر
ما ال يق ّّ

حان األصدقاء التي أخ
ما فا

م

أعمارم  .الوق
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آخر اللّيل والحان غارق

في الصّخ
بد

تغال

التّبر وفري أضرواء بامتر

وفري سرح

تثاّب ا وتج د نتس ا في مراقب الحرفاء

ّ
السكار  .نظر طويال إلى ثالث مرازالوا يقبعرون فري
رك م أركان الحان فعرف في
صديقه "جالل" ال

بعد تحديق شرديد

ل يره ول يجلس إليه منر مرا

الش ري .
ّ
ي يد ع
سل ّ علي

فر ّ
حبوا به وأوسعوا له بين

مكانا

وطلبرروا لرره بيررر برراره وفرروال سرراخنا ووضررعوا برري
شتتيه سيجار ...
انطلق ع ّ
مار يحكري للثّالثر عر
الجمرريال

مغامراتره مرع

جررون فرري ال ّ
ضررحك ويل ّ
والجماع ر يل ّ
حررون

عليه لي يدم م حديثه ال ّ

ل.
ال يم ّّ

 مل أح ّدثك أيضا ع آخر جميل وقع
ي ال ررات
بعررد مررا سرراق ا إل ر ّّ

بي يرد ّّ

الج روّال ؟ ل ر يكترريك أن

أح ر ّ
دثك عن ررا ول ر أسررتطيع أن أوفي ررا ح ّق ررا ولررو ب ر ّّ
أصت ا لك مائ ليل وليل .
قال الثّالث في آن :
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 -شوّقتنا وأسل

لعابنا وقتل

البقيّر الباقير مر

صبرنا.
وطلبرروا لرره قرروارير أخررر

ووضررعوا أمامرره سررجائرم

األخير .
 ليس كجمال ا جمال وال كطغيان أنوثت را طغيران.اصطاهتني ب اتت ا الجوّال فوقعر

فري شرباك ا

م أوّل مرّ وواقعت ا م أوّل لقاء ووقّعنا معا عقد
شراك طويل األمد .أعدك أنّني سأهعك ترون ا
يوما ولو م بعيد.
 اللّيل  .نريد أن نرامرا اللّيلر  .اآلن .قبرل أن ينربلالصّب  .نراما فق .
 -سأرت ّ

مع ا موعردا .وسرأنتظرك غردا مرع آاان

ررل ّموا علي رررا وانظرررروا إلي رررا ثررر ّّ تعرررالوا
العصرررر .سر ّ
انتظروني منا إلى أن ألحق بك .
 -اتّتقنا.
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وجاء النّاهل يطل

م الجماع أن يدفعوا مرا علري
أوان غلق ا وقرب طلو اليو

ويتركوا الحان فقد فا
الجديد.
ن رر

الثّالثرر  :جررالل يرردحر أمامرره كرشرره

المتدلي ّ وجمرال يسح

ساقه العرجاء ويثب ّر

بري

اللّحظررر واللّحظررر نظّاراتررره الطّبيّررر علرررى عينيررره
ال ّ
ضرريّقتي وسررعيد يسرروّ

شررعره وثيابرره محرراوال

كعاهته هائما أن يبدو أنيقا ومقبوال.
***
مرررار إلررى البررراب ومررو يؤكّررد ل ائرتررره أ ّ
قت ر ع ّ
نّ
المسأل ل

تتعر ّ
د

هقيقتير  .ر ّ
ح

بصاحبه القدي

وبصاحبي البررارح ثر ّّ أهخل ر ومرو يوصري

أن ال

ّ
ّ
السرررريع والنّظرررر
السرررال
يتجرررراوزوا مررررع ضررريتته
الخاط .
أطتؤوا مواتت
مالبس
ي يّ

وسوّوا شعور رّوسر

ورتّبروا

د ع ّ
ث ّّ هخلوا خاشعي  ...تق ّ
مار الجماعر

صراحبته لسرال أصرحابه وكالم ر ثر ّّ هخرل
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جالل يدحر كرشه الكبير ويبتس  ...سل ّ وحوقرل
ّ
السرق
وقال رافعا يديره إلى
وهخررل جمرررال يسررح

ب أنعمر
" :ر ّّ

فرر ه"...

فرري برر ء سرراقه العرجررراء

ّ
الشريطان
ويضحك فسل ّ وتمت واسرتعاا براه مر
الل ّ ر ّّ ال حسرد" ...ثر ّّ هخرل سرعيد
وقال لصاحبه ّ " :
د بيديرره ح ر ا سرررواله ويبلّررل بلسررانه شررتتيه
يش ر ّّ
دوا ...
اليابستي على ال ّ
نظر إلي ا...
نظر

إليه...

نظررر إلررى الخررات الجديررد فرري خنصررر يرردما
اليسررر

إلررى قررارور العطررر فرري حجرمررا إلررى

المالبس الحريري ّ النّاعم المك ّ
دس فروق ركبتي را
إلى عيني ا المطمئنّتي الثّابتتي ...
قال

لمضيّت ا :
 -لمررااا ال يسررل ّ صرراحبك الثّالررث وال يررتكل ّ ؟

أخشى أن ال نكون قد أعجبناه ؟
دان إلى يدما يده :
تكل ّ صاحباه بدال عنه ومما يم ّ
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 -مو أوّل م

أل ّّ على أن نرا  .يج

أن ال تؤاخ يه

على صمته وشروهه" .سعيد" أكثرنا ضرعتا أمرا
النّساء الجميال .
وبدّوا ينسحبون.
قررال جمررال لع ّ
رص ريقرره ويتّجرره إلررى
مررار ومررو يمر ّّ
الباب :
 -سنبقى في انتظار حتّرى لرو جئر

آخرر اللّيرل

لتحكرري لنررا تتاصرريل ضرريتتك وتتاصرريل سر رتك
مع ا.
وقال جالل ومو ي ّّ شتتيه ويقتو أثر صاحبه :
ل طوال اللّيل أسكر وأهعرو لرك هللا مر كر ّ
لّ
 سأظ ّّد أزر وال يتخلّى عنك.
قلبي أن يش ّّ
وقال سعيد و مو يتبع ما متثاقال :
 م ه مب هللا إليك ال تحر ّدث ب را غيرنرا حتّرى ال
يشيع أمرما وينافسك في ا المنافسون.
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وض ّ
م

بعد نص

األصدقاء ول يلحق ب

ساع ركن
رابع

بقليل.
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المحبروب بحانر
إال ّ بعد منتص
ّ

اللّيل

القرار األخير

استلقى على سريره وأشعل سيجار
وشر

يد ّ
خ

بب ء ويتابع بانتباه سح

ومي تصّاعد وتتلوّ

ال ّ
دخان

وتتقارب وتتباعد وتتالشى.

اليو يو القرار األخير .يو الخطو األولى نحو الح ّ
لّ
ال ّ

سيبعثه شخصا جديدا يحيا ويرزق ويح ّّ

ويكره وله شأن...
ال ي كر كي
عليه واستقرّ

جاءته التكر أوّل مرّ ث ّّ أل ّ
ح
فيه ولكنّه ي كر أنّه بدأ يشعر من
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يحس أنّه سيصب
ّّ
بارتياح شديد وبدأ

الك الوق

إلى جانبه إخوته إلى أن نال

لحياته معنى .وق

ش اهته وتولّى مصاري

ق وته وسجائره أبوه إلى

أن فارق ال ّ
دنيا وأصبح

بعد الك تؤويه المقامي

الرّخيص

وأرصت

ّ
الشوار

وبؤر تعاطي الكحول

ّ
الش ر م
يصرف في ا ما يجنيه أيّاما في

أعماله

المتقطّع في الحظائر وفي أشغال البناء وما يناله
م صدقا

المشتقي .

قال لمسؤولي
" :إنّك

رسائله إلي

كثيري

مشاف

تدفعون بي إلى المو

وفي
قبل

األجل وتصرّون على إمدار طاقتي وعلررى قتلي
عرقرا عرقرا وإحراق همي كري ّ تلرو أخر "...
فررهّوا عليه بابتساما

بامت

وقيرل لره " :اصبرر وصابر .إنّك تح
اكّرنا م

حي

انشغالنا بالمطال

لحي

وبوعوه كثير
أعيننا .فق رجاء

حتّى ال ننسا

في غمر

الكثير وقضايا المصلح العا ّم

ق وراءه طال ".
وما ضا ح ّّ
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أحس أنّه يسير في طريق
ّّ
عندما طال انتظاره و
مسدوه وأهر

أنّه ل

ّ
يحسّ الجمر

إال ّ م
ّ

المررسؤولي

ك جلده مثل ظتره وأنّه ال
يح ّّ
يمسك ا ل
إلي

ول يعد يكت

وبدأ يتكّر في ح ّ
لّ ينقله م
البناء وأقبي

الكحول وأرصت

يعد يخاط

رسائل وشكاو

حيا الحظائر وأشغال
ّ
الشوار

إلى هنيا
أن

جديد  ...إلى ما وراء البحر ...إلى حيث يمك

يشتغل ويك ّ
دس األموال ...إلى حيث يستطيع أن
ّ
السيّارا
يأكل ويشرب ويلبس ويسوق
التتيا

يحس أنّه بشر سو ّّ ...عر
ّّ
و

مشرو الرّحيل وطل

من

ي ّّ إلرى حيث يمكر
أخر
 -أن

على إخوته

أن يساعدوه على أن

ّ
الشغل ويبدأ حيا
أن يجد

فالموه لوما شديدا وقال أكبرم :
رجل حاصل على ش اه عليا .قليال م

الصّبر وستدعى أن
بك

ويصاهق

وتنسيك

ّ
الشغورا

أعوا

وأمثالك إلى وظائ

تليق

انتظارك  .قريبا ستتكاثر

دما بك جميعا.
وقد ال نكتتي لس ّ
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 سأم ّّ اآلن على أن أعوه إليك على أوّل طائرن هور
بمجرّه ما يخبرني أحدك أ ّّ

في الوظيت

جاء.
كان

تعل ّ

افتعل ا إخوته ليتجنّبوا مصاري

ستر مج ول ومصاري
آخر ...كثيرون م

ال ّ ي
ّ

بداي

حيا أخر

في بلد

امبوا إليه يحلمون بالمال

ّ
ّ
والسيّارا
ديار
والسلطان وال ّّ

والنّ وه التتي ّ فعاهوا

منه في توابي

صتراء أو هخلوا سجونه لسني

طويل أو ض ّ
مت

العمل

إلي ا فيه جماعا

ت يي

وإهمان الحشيش وتعاطي اإلرماب...
ّ
أحسّ بعّقّ

ّ
السيجار يحرق إصبعيه فانتت

ّ
الش ّب ّا
قليال ورماه إلى الخار عبر

المتتوح أمامه

على مصراعيه وعاه يشعل سيجار أخر
ّ
السق
في

ويح ّ
دق

بعيني ميّتتي إلى أن سمع نقرا ختيتا

على الباب ف

ّّ إليه يتتحه ويدخل أمامه صديقه

"جابر" وي ي ّ

له مكانا للجلوس.

 -مل مازل

مصرّا على مشروعك األخير ؟
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ال ّ

 -اا قرار

ل أتخلّى عنه ولو تخلّي

أن .

 أخاف أن ال تكون نتائجه مضمون .أن تخاف .ن ّت

 -ال أريد

ما اتّتقنا عليه ...ول

نخسر كثيرا.
ّ
استقرّ
أن

من

فكر

المشرو

في همه

ومحموه يترهّه على أقسرا االستعجرالي وأقسرا
الجراح

والعظا

وي م

بالمستشتيا

إلى قاعا

شديد إلى مرافعا
قضايا

التّأمي

وأمالي

ع

المحاك

يستمع في ا بتركي

المحامي

وأحكا القضا في

والتّعوي

ويسأل

المبال الّتي نالوما وع

تستوجب ا وع اإلجراءا
يمك

يعاي

ما في ا

المتضرّري
الم ّ
د التي

الالّزم وع الثّغرا

التي

استغالل ا ...عندما كوّن فكر واضح وأيق

أنّه بإمكانه أن ينال مبلغا يؤ ّم
ومصاري

بداي

حيا

األخير" وبدأ يخصّص م
في الجرر

جديد

الستر
ّّ
له ت كر
قال " :م ا قرار

وقته وقتا لممارس تماري

والقت واالنبطاح
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واالرتماء...

قال صاحبه :
 ما رأيك أن نلتقي في الحان قبل أن نلتقي فيالطّريق ؟
فر ّهّ عليه :
 -لس

في حاج

إلى أن أكتس

بالج ّع

ال ّ
شجاع على أن أبني حياتي الجديد  .قرار
اتّخ ته ...ولك

م

أجلك ...وحتّى ال تخونك

الشجاع ويثنيك التّرهّه ...ميّا.
ّ
عندما خرجا م
استعداها لمواج
سيّار

الحان

ل من ما أكثر
بدا ك ّّ

صاحبه وتنتي الخط ّ  ...ركبا معا

جابر حتّى اقتربا م

محموه وتر ّ
جل ولحق

المستشتى ...ن ل

به بعد برم سيّار صاحبه...

ثار الغبار والصّياح وكثر العويل واللّغ
م

وجاء الخلرق

ل فر ّّ يتدافعرون ويملرؤون الطّريرق ويتحلّقون
ك ّّ

حول الرّجل الطّري
اإلستل

وحول همه الم ردور علرى

ّ
السائق وأ ّمه وأباه ويمسكونه
و يسب ّون
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ّ
الشرط ال ّ ي
قبل أن ي رب ويسلّمونه إلى أعوان
حلّوا سريعا في مكان الحاهث المثي .
هامش أوّل :
ن م ه القصّ وقع
أ ّّ

ال ي كر ال ّرّاو

ي كر أنّه بعد أكثر م

عا

م

فعال ولكنّه

نشرما في مجل ّ

عربي ّ مم ور باسمه و عنوانه االلكتروني جاءته
رسال

م

قضاء أيّا

يشكره في ا علي ا ويدعوه إلى

قار

في ضيافته في "بالرمو" عرفانا له

بالجميل.
هامش ثان :
م ه األقصوص

يّ
بملحق ثقاف ّ

بعدما نشر

وكثير الرّوا

تكاثر

حواهث

في حيثيّات ا وفي نوعي ّ

إصابات ا

بجريد اائع الصّي
مرور متشاب

ونسب ال ّ
ضرر في ا ول
م

هفع التّعويضا

تجد شركا

للمتضرّري

وتح ّقق في األمر إلى أن وقت
فرفع

د كات
ض ّّ

األقصوص
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التّأمي

ولكنّ ا ظل ّ

م ربا
تبحث

على حقائق ثابت
قضايا ت ّتّ مه في ا

بالتّحري

على المو

وإمدار الرّأس المال البشر ّّ

وبسرق األموال العمومي ّ .
هامش ثالث :
ّ
الشب ّان أسو
رمى أحد
نتسه تح

ببطل األقصوص

س ّي ّار قاهم في اتّجامه على

عجال

ي بعد نقله إلى المستشتى .قال
م ل ولكنّه توف ّّ
ألمله وللطّبي

وألعروان األم

قر...تر...رلني الر..كا.ت
فجيء بالكات

ومو يحتضر :

ع ّب ّر .عبّر ّ.اس سلر...ريما..ان...

الم كور إلى المحكم  ...وال ي ال

التّحقيق مستمرّا.

76

ّ
الساعة األخير
نصف
قال

له :

 مازال أمامنا نصتوهيع

في

واإلرسال ّي ّا

ساع آخر .ما رأيك لو نقتله
واألصدقاء

األمل

بالمكالما

القصير  .نسمع آخر أصوات

ونشت ّّ آخر روائح

ونتمنّى علي

أن ي كرونا

بخير ؟
 -كن

سأقترح الك .علينا فق

أن ال نستعمل

جوّالينا في آن واحد ح ّتّى يستطيع أن يتّصل
بأحدنا الجماع لو ع ّّ ل
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االتّصال ألمر ما.

يّ الك وبدأ يكوّن األرقا تباعا
قال عبد الح ّ
ويسل ّ علي
أمله وأصدقائه يحيّي
أرقا بع
ويسأل

أحوال

في عجال ع

العافي وطول العمر ...ث ّّ سك

ويتمنّى ل

هوا

يّ وسك
عبد الح ّ

جوّاله لتشر في كتابر اإلرساليّرا

وفي مخاطب

أمل را وأحب ّت ا خطيبته "حيا " التي خانت ا
بالبكاء بمجرّه ما اطمأن ّ

شجاعت ا وأج ش
م

وسمع

خاطبت

وهعاءم وقبالت

أنتاس

على

وأصوات

.

وضع النّاهل كأس عصير باره أمام ا وق و
سوهاء فاتر بي
في جيبه م

ي ال
أصابع عبد الح ّّ

أخر آخر ما

ّ
قطع نقدي ّ وم ّ
الشاب
ده ممتنّا ّإلى

األسوه النّحي ...
ن الوق
 أل تشعر أ ّّ -هعيه يبط

يم ّرّ بطيئا ج ّ
دا ؟

لطالما م ّرّ سريعا كالبرق قبل اليو .

ّ
السوق ونختار لنا مكاني
 أال نخر لنتجوّل فيّ
الساع ؟
مناسبي قبل أن ت ّف
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 ال.ّ
السوق يع ّّ بالخلق م

أوّله إلى آخره.

متنا س ل م أ ّّ نقط فيه.
ستكون م ّ
حوّل
تط ّ
لّ م

"حيرا " نظرما إلى النّاف
خالل ا على الحرك

وعلى الخلق المتدافعي
المبثوث فوق األر

المتتوحر

التي بدأ

تشتّد

ّ
السلع
وعلى أكداس

و فوق الطّاوال

وفوق العربا .

ل شيء بسرع وبنجاح.
 ك أو ّهّ لو ينت ي ك ّّل شيء بسرع  ...ولكنّه ل
 -سينت ي ك ّّ

يكون

بإمكاننا أن نق ّ
در ما إاا كنّا نجحنا أ أختقنا ألنّنا
سنكون وقت ا...
 -ال .وأسرع

يدما إلى فمه .ال تقل ا أرجو  .تعال

السوق.
ّ
نخر إلى
يّ ما تب ّقى م
ع ّّ عبد الح ّ
"حيا " كأس ا نص

وترك

كأسه واقتا

مملوء  ...وقت ا نحو

الخار .
عروسران تعبق من ما رائحر العرس األولى
يخاصران بعض ما ويمصّان اآليس كري
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ويضحكان...

د يده إلى المارّ يطل
يم ّّ

رجل على عتب المو
أيّا

حيا

وعلي

أخر

فيما لسانه يل

بال ّ
دعاء ل

 ...طتالن في عمر التّعل ّ اإلجبار

يقتسمان ناحي

م

الم ّ
يّ
جان ّ
ك ّ
لّ

ّ
السوق وي م
نواحي

من ما في االتّجاه المعاكس لآلخر لبيع أكياسه
البيضاء هون ن ا
وربط
امبي ّ

ب أنيق ببدل
وال منافس  .شا ّّ

عنق وجوّال في الح ا
م

رقب

سيّد

تسيرر بب ء بي

ال ّ
سلع وأمروا الخلق وعربا
ل ما ح اءي

أكداس

الباعر ويطلق روحه

للرّي  ...طتالن يمسكان بتالبي
علي ا لتشتر

يختط

سلسل

أ ّم ما ويل ّ
حان
ريّاضيّي

ولعبتي

وقرطاسي لوز ملب ّس بالحلو  ...فتا تغازل ك ال
تغم له وتبتس

ث ّّ تتع ّ
مد أن تضع نتس ا في

طريقه فيصطد ب ا و يعت ر ل ا ...يتمتمان بكال غير
مسمو

ث ّّ ي وبان معا في ال ّحا  ...ح ّ
مالون

لسوق وت ّ
يجوبون ا ّ
جار يش رون بضرائع
يجاهل

ونساء

في األسعار ...أموال تدفع وأموال تقب
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...

أناس يجيئون ..أناس ي مبون ...أكتاف تتدافع...
أجسا
موات

ك ...عرق يسيل ...جيوب تسيل...
تحت ّّ
ن منرا ومنا
تر ّّ

جوّال

المختلت

بنداءا

الحرفاء ...بع

الباع

الح ّ
مالي

وجدال

ن مواتت
تر ّّ

م

ال مس والوشوش

وأصوا

فتختل

نغمات ا

يشر

بحنان وخشو

في

فيما بعض

ّ
ّ
والشت
والس ّّ
اآلخر يأخ في ال ّعيق

واألوامر

والنّوامي.
أحس أنّي أختنق.
ّّ
 -سينت ي اختناقك بعد قليل .قليال م

الصّبر

ل شيء.
وينت ي ك ّّ
 -أال يراوه

بي

والحي

الحي

إحساس بالنّد ؟

أال تشعر أنّنا تسرّعنا وأنّنا سن در ببالم عمرينا
وأعمار مئا

آخري

هوافع مختلت جاء

ال ان
ب

الجمع ؟
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ارتكبوه سو

أ ّ
نّ

م ا الصّباح إلى سوق

 -أرجو

م ا حديث فا

أوانه .ال أحد أجبرنا على

أن نتطوّ .
 ومؤالء ؟ مؤالء ال ييعب ّؤون جيوب
وال ي

وال ي

يعب ّؤون قتاف

يلحسون اآليس كري

يوشوشون في أرواح

الماسكون بصدور أ ّم ات
نسائ

 ...ما ان

وال ي
الجوّال ...

والماسكون بأياه

ك ّ
لّ واحد من

بل ما انبنا

نح أصال ؟
 -م

أهرا

أنّنا ل

نريح

بعد قليل م

ممو

كثير ؟
 مراء. ليك  .الم ّّ أنّه ل يعد أمامنا ما نتعله سونمضي في ما جئنا ألجله.
 النّد ين شني. ال تكوني جبان . الجب ما سنتعله. -أن

ت

ي .
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أن

ن.
 انتبه .ماتتك الجوّال ير ّّ آلو.يّ إلى الوق  .أنتما اآلن
 انتبه يا سيّد عبد الح ّعلى عتب الموعد.
 بل ّ سالمنا إلى الجماع وال تنسوا اتّتاقنا بأنيلحق بنا منك باستمرار أبطال آخرون.
 -اطمئ ّّ .كي

حال حيا ؟

 -بخير .مي تسل ّ

وتعدك

عليك

بعمل مائل

ستصلك أخباره بعد قليل.
بعضكما .لي م

ك ّ
لّ

منكما في االتّجاه المعاكس لآلخر .ل

يعد

 عليكما اآلن أن تبتعدا عأمامكما متّسع م الوق .
 وهاعا.ي.
 وهاعا عبد الح ّّيم
اقترب عبد الح ّّ

خطيبته ي مس ل ا بما

هار بينه وبي زعي الجماع ...
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كان

وفي حنجرته غصّ

في عينيه همو

ح ورعش ...
وفي صوته ب ّ
اقترب من ا حتّى التصق ب ا وخاطب ا بصو
ختي

:

 -الجماع

ّ
السال
يقرّوننا

ويأمروننا أن ال نق
منا .عندما أصل

في مكان واحد .قتي إن شئ

ّ
السوق ستصلك م ّنّي إشار

إلى قل

عندما

أوصلي العازل بمكانه وثب ّتيه جيّدا وتوكّلي على
هللا.
ل

تت

"حيا " م ّ
ما قاله ل ا الرّجل الغري

شيئا ولك ّّ إحساسا بالرّع
وجعل ا قاب قوس م

في ك ّ
لّ بدن ا

سر

ّ
الشلل ...أومأ

برأس ا هون

أن ترفعه إليه أن نع  ...تركته يبتعد ث ّّ حرّك
في أعقابه ...هار ب من ا أن تصي
النّاس وتنب ّ

عيني ا

وتجمع حول ا

إلى أ ّ
نّ رجال طويل القام

ضعي

البدن يلبس ستر خضراء ويغطّي عينيه بنظّارا
بن ّي ّ سيقي خالل لحظا

قيامت
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 ...وهار ب من ا أن

تستعمل

ماتت ا

نجد

لطل

والحماي  ...ث ّّ التقط

األم

رجال

عيناما عوني شرط

ب عرف بارتياهه سوق الجمع لسرق
يمسكان بشا ّّ
ت ّ
جاره وحرفائه ...اتّج

إلي ما ...وقت

ل تقل شيئا ...وإنّما شرع
أط ّ
لّ ن داما فتراقص
العوني
عري

ك أزرار قميص ا...
في ف ّّ
فوق ما وحول ما عيون

األربع  ...ث ّّ كشت
مج ّ يحي

بقي ّ األزرار ع

ح ا

بخصرما ...تراجع العونان ...وح ّ
لّ

ّ
الش و في عيني ما الرّع
مح ّّ
ل
ن ع

قبالت ما...

واالرتبا .

و م ّ
دته إلي ما ث ّّ قال

حيا الح ا

ل ما  :اتبعاني...
نشر األخبار صورا لعبد

في المساء عرض
ي وخطيبته حيا  .كان
الح ّّ
بعيني ا الخضراوي
يّ يشي
الح ّ

كاميروا

بوج ه ع

حيا تبتسر

وتتح ّ
د

األنباء ...وكان عبد

المصوّر وينظر إلى "حيا "

ش را.
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قال الجار األيم :
"رأي

لقمان آخر مرّ من يومي

فق  .لحظ

في عينيه ابوال وفي وج ه صتر كصتر االحتضار.
تح ّ
دثنا باقتضاب ع

آخر األخبار وكان أكثر

حديثه م يانا وسبابا وشتائ ".

***
وقال الجار األيسر :
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"كنّا مساء األمس معا .التقينا وتباهلنا التّحي ّ
ّ
والسال  .أحسس

أ ّ
نّ لد

"لقمان" كالما كثيرا

يريد أن يخرجه أل ّّ كان ولكنّي كن
ي .أشعر اآلن بالنّد
لقضاء شأن عائل ّّ

مستعجال
ألنّني ل أل ّّ

رغبته في أن أستمع إليه"

***
ي:
وقال الجار التوق ّّ
يّ أنع
"زمالئي في العمل يحسدونني ألنن ّ
بجير

م ا الرّجل العمالق .كلّما رأوني قاهما

أسرعوا يتحلّقون حولي ألنقل إلي

رأيه فيما يجر

ّ
يتوقّع
ّ
السؤال  :مااا
وليرهّهوا على مسمعي نتس
ّ
السيد لقمان  :النصر أ الخيان ؟"
لقمان يا س ّي ّد

الرّئيس كان المظل ّ

أستظل بظل ّ ا .ال أحد م
بالعمل أو ي عجه أمر تأ ّ
خررر
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التي

رّسائي كان يطالبني
وغياباتي.

يكونوا يطالبونني بغير أن أنقل إلي

ل

ما

فسر األخبار".
ّ

قال ...وكي

***
ّ
ق ث ّّ
الستلي ّ أن ال تش د بغير الح ّّ
الجار

وأقسم
قال

:
"اآلن وقد فارقنا "لقمان" إلى غير عوه سأقول
زمنا طويال أكتمه حتّى ع

ما ظلل

وألنّني أّم

ن ال حياء أما
أ ّّ

فسأصارحك بأنّني أحبب

"صو

المحكم

"لقمان" أكثر م

وأنّني تمنّيته لي وحد
حسد

ميئ

نتسي.

ول

زوجي

أحسد أحدا كما

"سعيد " زوجته عليه .كن

أشتر

جريد

مل في ا
ق" وال أقرأ من ا غير ركنه وال أتأ ّّ
الح ّّ

غير صورته.
للا .لقد كان صرحا ف و ".
رحمه ّ ّ
***
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وغل

كشك الجرائد المقابل لدار

البكاء صاح

لقمان فاكتتى بأن قال :
"أك ّّ للقمان محب ّ
صحي

أنّني تنب ّ

الوق

يس ّّ ويشت وي

كلما

خاصّ  .موته فاجأني.

إلى أنّه تغيّر كثيرا وأصب

وليس على لسانه غير

ّ
السمسر والعار والنّت

ل أك أتوقّع يا سيّد

غال

أن يمو

و ّ
الشرف ...ولكنّني
اآلن".

***
وش د ناهل المق ى باكيا :
"لس

ن "مق ى النّصر"
أبال حي أقول لك إ ّّ

قد يغلق أبوابه تماما .أغل

روّاهه كانوا يأتون

ليستمعوا إلى "لقمان" ويتقرّبوا إليه ويطتئوا
نيران

بكالمه .مساء األمس طل

ق و سوهاء

بال سكّر رأيته يمسك ا بأصابع مرتعش ويرتشت ا
بعيني

مغمضتي  .كان كعاهته يتح ّ
دث إلى جلسائه

الكثر ...ول أف

م كالمره شيئا.
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الل ّ ّّ ارح

"لقمان" وارزق امرأته وصاح

المق ى وقرّاءه وجريدته الصّبر والنّسيان".
***
وش د أحد زمالء لقمان :
"كنّا نأكل الخب م قلمه .صتحاتنا كنّا نمألما
كيتما اتّتق ...وكان يكررتي أ ّ
نّ الصّترح المخصّصر
له ستجررل

الررقرّاء وستروّ

سيقتلنا يج

أن نصلّي جميعا م

الجريد  .موته
أجل أن يرزق

للا الجريد لقمانا آخر.
ّّ
الل ّ

ارحمه رحم

على فراقه وعلى ال ّّ ال

واسع

وارزقنا

الصّبر

سيلحقنا م بعده".

***
وجاء في تقرير الطّبي
"فحصنا ج ّثّ

ي:
ّ
الشرع ّّ
الصّحتي لقمان فالحظنا أوّال

هما أسوه خثرا على فمه ومنخريه ث ّّ لجأنا إلى
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التّشري

لمعرف

األسباب الحقيقي ّ للوفا فأمك

لنا معاين ما يلي :

ورغ

" قل المتوفّى منتتخ وبه كدما زرقاء
ن القاع كان مكيّت فقد لت انتبامنا أ ّ ّّ
ن
أ ّّ

القل

كان حارّا كالجمر حتّى إنّنا كنّا نش ّّ رائح

شياط"...
***
ول

ّ
السيد المستشار قراء
يواصل

التّقرير وشو

للرّئيس ببضع كلما

وطو

بقي ّ
الورق

ث ّّ أوهع ا مل ّتا أحمر.
***
ما

لقمان.

وجدته زوجته سعيد ميّتا م ا الصّباح.
عندمرا ن ض
ّ
السرير خرج
الح ّ
ما
الحديق

تره إلى جانب ا على

ول

تبحث عنرره في المطبخ وفري

وفي ك ّ
لّ غرف البرررري
وفي مستوه

وتح

ّ
السيار ث ّّ عاه
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أشجار
المث

إلى غرف النّو تبحث ع
الغرف

عندما هخل

وأجال

إليه مكوّما تح

انتب

جوّال ا لتبحث به عنه...
بصرما في زواياما

ّ
السرير ...قلّبته فألتته
طرف

د م بره.
صامتا بارها يابسا كتمثال ق ّّ
د حنجرتي فل أبك ول أصر ول
شيء ما س ّّ
ق جيبي ول ألط خ ّ
د  ...فق وقت
أولول ول أش ّّ
عند

رأسه

وتس ّ
مع
أسرع

وجلس

ح وه

قلبه وحاول

أن أنص

أناه

بال ات

وتل ّ
مس

إلى تن ّتسه ث ّّ
ّ
الشرط

قس

اإلستعجالي وأملي وأمله وأصدقاء مقرّبي
جريد "صو
البارح

نبضه
ومرك
ومدير

الحق" وصحتيّي ا.
ّّ
رغ

استطع

أننّي تناول

ن زوجي با
هواء منوّ أن أنتبه إلى أ ّّ

يتقل ّ

حبتيّ
وي فر

ّ
أحسّ
ويئ ّّ ويكوّر قبضته ويلوّح ب ا في التضاء وأن
توقّع
بساقيه ترتعشان وترتجتان وتصطكّان ّ .
بعد حاالته تلك التي بدأ
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أنّه

من أيّا تالزمه سي دأ

به في الصّباح ملقى على

وسينا ولكنّي فوجئ

أرضي ّ الغرف وه أسوه خاثر يلطّخ وج ه.
من العشري
م المو
جث ّ

مارس بدأ لقمان يقترب

م

إلى أن أصب م ا الصّباح

خطو تلو أخر

يابس  .من

رأسه في الج ير

العشري

م

مارس ومو يضع

ّ
السجائر
والجرائد وفمه في

ّ
السوهاء ويده على قلبه حتّى ال يسق
والق و
همه ث ّّ يتحلّق حوله ك ّ
لّ

ّ
الشاشا
ويسيل على
اباب العال .
ال أت ّ
وال أبرّ

بقتله أحدا.
م التّ م أحدا.

الل ّ ّّ عوّضه أمال خيرا م
الصّررربر و النّسيان.

***

93

أمررله وارزقه

وغطّى
وجوم

بمل ّتا

المحكم

رئيس

ومستشاراه

خضراء وحمراء وشرعوا في

المداول .
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سبعة أيّام جديدة
اليو األوّل :
أهر

"احميد " بمجرّه ما وقت

ّ
الشاط
لح

عيناه على

واختطتتا ما في الماء وما على الرّمل م

مختل

متناثر في وضعيّا

ن وجوه
عديد أ ّّ

ابنته وزوجته إلى جانبه سيعيق متعته وسيش ّ
دّ
عينيه إلى األر

 ...اختار ل ما ركنا م

ّ
الشاط

قصيّا ...أوصامما بالح ر وبالخوف وترك ما إلى حيث
ّ
الشاط  ...ن

"احميد " جب ّته

ورفع سرواله إلى ما فوق الرّكبتي

ث ّّ بدأ يخطو نحو

اختار مكانا في قل

الماء األزرق ...أنعشته البروه فتق ّ
د خطوا
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أخر

ن قدميه بدأتا ت ت ّان وترتتعان فأخ
أحس أ ّّ
ّّ
إلى أن
بدنه بكلتا يديه حتّى يسم

يعوه أهراجه ومو يتر

ل مسا ّّ جلده وينعش خالياه
للماء المال أن يعبر ك ّّ
ويخلّصه م
الصّحراو

أهران ستّي

عاما قضاما في ريته

البعيد.

ّ
توسد "احميد

"جب ّته وشعر ومو يستلقي

على الرّمل الباره براح ل ي ق لطعم ا مثيال .تم ّ
ده
على ظ ره ث ّّ على بطنه ث ّّ على جنبه ث ّّ اتّكأ
على مرفقه وتظامر بالنّو
المغمضتي
م

بع

العنان لمتابع جمال اللّح
القطع الملوّن

التصاق ا باألبدان المبلّل
اللّح

تاركا لعينيه شبه
الختيت

العار

إال ّ
ّ

التي زاهما

سحرا ...تابع

عيناه

في الماء ...وعلى الرّمل ...واجت دتا في أن

تمي ّ ا بي
أصقا

اللّح العربي واللّحو األخر

بعيد  ...وشعر "احميد " أنّه ل

فضوله وما استتاق فيه م
مغمضتي

الوافد م

فتتح ما ع

جو

بعيني

يرضي
شبه

آخرمما وترك ما تتخب ّطان
96

الماء والرّمل ...ومع تكاثر الوافدي

بي

ج ّّ وجنّ

ّ
الشاط
على

أن يتتض أمره ويناه
 -أبعدوا ع

والوافدا

عيناه وركبته خشي م

مناه :

ّ
الشيخ المتصابي
م ا المكان م ا

أزع راح فتياتنا ونسائنا بعينيه الثّراقبتي

ال

ل شيء".
المتت ّ
حصتي لك ّّ
"احميد " حمل تح

على عجل ن

إبطه

جب ّته البيضاء وشاشيّته الحمراء وتو ّ
جه إلى حيث
تر سالم وأ ّم ا.
في الطّريق إلي ما تعثّر مرارا وكاه أكثر م مرّ
يسق  ...كان فمه متتوحا ع
الضيّقتان تنطّان كتراشتي

آخره وكان

عيناه

وتجت دان في أن تلتقطا

ل اللّح المبثوث حول ما...
ك ّّ
الساهس :
ّ
اليو
أنا ل

أظ ّ
لّ تح

رحم

يّ بعد كل سبع
عل ّ
ماتتي الجوّال .أنا اليو

أيّا

"زياه" أنتظر أن يم ّّ
بمبل

ال يشبع ح ّتّى

واحد آخر .شخص جديد.
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تل مني اليو مالبس أخر
وسجائر فاخر

وجلسا

لل ات

جديد وبطاقا

في المقامي والحانا

ي.
ّ
أتوس في ا ميال إل ّّ
ومدايا أجوه ب ا على م
ل

يكتي لشيء ما يجوه به "زياه" مرّ

واحد في األسبو وليس لد ّّ هخل اتّك

عليه...

ولكنّي أمتلك في ريتي البعيد هارا كبير ل
في حاج إلي ا ونصيبا م
إخوتي إن ل
وسأفوّ
ل صل
ك ّّ

لي بتلك البقع

اكتشت

وال ّيتون سيتتكّه

األر

دار...
أبعه .سأعوه ...وسأبيع ال ّ

في األر

جديد  ...سأصب

أكون

وال ّيتون ألوّل راغ
م

ج نّ

وسأبدأ حيا

واحدا آخر .أليس م

أخيرا حيا غير التي كن

وسأقطع
قي وقد
ح ّّ

أحيا أن أغيّر

لوني وأب ّ
دل رأسي وأصب شخصا جديدا ؟
اليو الثّالث :
ل م

أ ّمي الصّم

عندما تخلّى أبي ع
ّ
الستي

التي الزمته إلى أن بل

عاما ول

الجب ّ
تقل

بالشورط" والمظل ّ
ّ
ّ
السروال "
شيئا عندما استبدل
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ّ
بر" ّ
بالسيجار ووضع على عينيرره
الشابو" و"الن ّت "
نظّارا

تقل أ ّمي شيئا ...ول

شمسي ّ  ...ل

يتررررعل "زياه" أخي شيئا سو
يّ ال
األسبوع ّ
بأن أصبح

كان يخصّصه لوالد

أنا

واكتتي

أسترق النّظر إلى أبي الجديد وأبتس

خلس  ...ولك ّّ ما حدث اليو

جعل أ ّمي تصر

أ ّمي اليو

وتولول وتبكي ...ولول

وصرخ

وبك

قاع الحالّق برأس جديد

عندما عاه إلي ا أبي م
سوّهته األصباغ ومح
أمل

أن رفع م

المبل

ّ
للشي
ل أثر
ك ّّ

ال أثر فيه لشاربه الكثي

ال

فيه وبوجه
كان مضرب

أمثال أمل قريتنا البعيد .
الل ّ

امد

أبي

واشرح

صدره

آلهاب

الشيخوخ وارزقنا الصّبر والنّسيان.
ّ
اليو الثّاني :
م ه األكتان التي ل ّتتني طيل س ّتّي

عاما ل

أضع ا بعد اليو  ...ماتان العينان اللّتان غضضت ما
ع

ك ّ
لّ مبام

ال ّ
دنيا ح ّتّى ضاقتا ول تعوها قاهرتي
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ّ
د م حرّيت ا بعد
السريع الواض ل أح ّّ
على االلتقاط
اليو  ...فاطم
ل

العال

التي كن

ألتت

أحسب ا أجمل نساء

إلي ا بعد اآلن ...سأصب

من اآلن

شخصا آخر ...شخصا جديدا ال ع د له بما كان عليه
ّ
السروال سأرتد
طيررل ستّي عاما مضررر  ...بدل
"شرورطا" و بدل الجب ّ

ل

ألبس شيئا ...سأه

صدر

يتن ّتس مواء البرحر ونسائ المدين  ...وبردل

المظل ّ

مامو "شاّب ّو" في لون البحر سيعطي

لرأسي شكال جديدا ولونا جديدا وهماء جديد ...
وبدل "حكّ الن ّت " سأشتر

سجائر فاخر  ...واتّقاء

ّ
للشمس وضمانا لسرّي ّ الّنظرا
بنظاّرا

يّ
سأغطّي عين ّ

شمسي ...
ّ

اليو الخامس :
اللّيل أكثره ومللنا االنتظار فوقتنا

مضى م
أما

يّ نتطلّع إلى الغاهي
الباب الخارج ّ

نبحث بين

ع

ّ
الستي
شيخ في

والرّائحي

شعره أسوه

وشاربه حليق يلبس شورطا ويمسك بإحد
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يديه

"شابّو" ويتّجه إلينا .كان
وأسماء وتعاوي وكان

أ ّمي تتمت

أختي سالم تلط

وفخ ي ا وتش ق وت فر وتتن ّ د وكن
اإلثنتي

خ ّ
دي ا
أطمئ

ن أبي سيعوه ...توقّت
ل ما أ ّّ

وأقس

سيّار أم

بأهعي

وأن لته ومض  ...تل ّقتناه وأسندناه على
حمراوي

أكتافنا فنظر إلينا بعيني

متعبتي

وق قه

عاليا وضحك طويال ث ّّ أبعدنا وتحامل على نتسه
ليتّجه بمترهه إلى ال ّ
داخل .أخرج
الطّويل

رائح

جديد

غريب

لنا ضحكته

حدسنا جميعا بال

اجت اه كبير أن ّ ا رائح خمر ...
نمنا ونا أبي وفي الصّباح ل

نعثر له على

أثر.
اليو الرّابع :
قال ل ياه صديقه :
باألمس رأي

أبا

"احميد " ين ّ ّ في شوار

المدين كتراش  .كلّما لم
أو اعترضه أو تجاوزه والتت
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إال ّ وتع ّقبه
جسما أنثويا ّ
إليه ...سمع

نساء

يشتمنه ...ورأي
له ...وحل

فتيا

مرّتي

يشتق

بينه وبي

عليه ويبتسم
رجال كانوا ي ّ
مون

بتأهيبه.
عد به يا زياه إلى ريتك

الصّحراو

البعيد...

م

حيث كن

تحس

أخشى أن تكون قد أسأ
أّن ّك أحسن

إلى أبيك والعائل يو جئ

ب

إلى

الشمل.
ّ
المدين ليؤنسو ويجتمع
السابع :
ّ
اليو
النّ ار مات

جاءنا مع منتص

م

بعيد ...مات

دمش .
مم و بروائ الخوف والح ّّ وال ّ
قال أعمامي أل ّمي :
 -جاءنا اليو

أخونا "احميد " يعر

أمل القري م
م

األر

بعدنا شراء هارك

وال ّيتون .مل أنت

البيع ومتّتقون عليه ؟
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علينا وعلى
الكبير وإرثه

راغبون فعال في

أنا وهي واللّيل
على وشك االنت اء م

كن
عندما سمع
ج ّ

حالق

اقني

الخاهم تستأان للخرو وتؤكّد أن ّ ا

األكل ونظّت

البي

ورتّبته وتّ كّر أن ّ ا ل

ي قبل ثالث أيّا أخر .
تعوه إل ّّ
 شكرا .شكرا .رههث ّّ امب

علي ا...

أتت ّقد بنتسي األكل ال

طرررربخته

الشراب ال
و ّّ

وضعته على المائد وأراق

الغرف والممرّا

وحتّى النّواف واألبواب.
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نظاف

جاءني عبر ال ات

السيّد "كاميليا" يحيّيني

صو

ويسألني :
 -مي جام

في انتظار  .تعال توّا لتعوه ب ا إلى

بيتك.
ث ّّ ضاحك :
 أ تريد أن أوصل ا إليك بنتسي ؟أعجبتني التكر وراق لي أن أراب

في البي

ال

أبرحه في انتظار أن تتطوّ جارتي وتأتيني ب ا.
قل

:

 -سيشرّفني كثيرا حضور

مع ا .اصطحبي ا معك

وستجدينني في انتظار .
قل

الك و مبب

الشار
ّّ

أترقّ
ّ

إلى النّاف

ل عبرما على
أط ّّ

ظ ور سيّار

جارتي ...سيّار ...

اثنتان ...هرّاج  ...سيّار

أخر  ...ال شيء لم ّ
د

خمس هقائق ...سيّار حمراء طويل قديم  ...سيّار
زرقاء في لون سماء زامي  ...سيّارا
أطل ّ

تت اه

أخر  ...ث ّّ

جارتي .سلّم

سيّار
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يّ
عل ّ

"كاميليا" ومنّأتني وأحطنا معا برفيقتي الجديد
وأهخلناما سويّا إلى البي .
اآلن سيّد " كمال" .أتمنّى لك

 ال هاعي لوجوهليل سعيد .

ل تبد رفيقتي الجديد أ ّّ حرا ول يصدر عن ا أ ّّ
صو  .مده

وكشت

يد

فألتيته صامتا ال ينب
أخ ت ا بي
م

ع

بخجل وال فرح وال خوف...

يّ ووضعت ا في مكان ا المتتر
اراع ّ

سريرما فبدأ ي ايل ا الصرررّم

ع ابتساما

وج

ا وتأ ّملته

وافترّ

شتتاما

قصير خجلى.

 ستأكلي معي ؟ ال أستطيع .كل منيئا.كن

جائعا فوقع

في جوفي وعينا

على األطباق أفرغ ا بن

ال تبرحان رفيقتي الجديد  .كن

أضحك ل ا فتضحك لي وكان
كان

كل ّما م ّرّ الوق
ّ

انطلق
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تغم لي فأغم ل ا...
أساريرما وكثر ضحك ا

أخبارما وحكايات ا ...ث ّّ ع ّّ لي أن أطل

وتناسل
طلبا ما كن

أن ّ ا ستجيبني إليه بس ول .

أحس

ّ
الشرقي المثير ؟
 مل لي بشيء م الرّقصستعت ر متعلّل

قل

بالخجل ...أو بالتّع  ...أو

ستقس بأغل األيمان أّن ّ ا ل ترقص قبل اليو ق ّ ّ
وأن ّ ا ال تعرف إلى م ا الت ّّ سبيال ولكنّ ا وكأن ّ ا
تنتظر طلبي ...كأّن ّ ا كان

كان

وبدأ

في أن ترقص قام

مي األخر

ترغ

تتلوّ  ...وتتمايل...

تنحني وتقو  ...تقو وتنحني  ...تتم ّ
ده ...ث ّّ ت
واقت  ...ترقص ترقص ...ث ّّ تعوه لتتم ّ
ده م
إلى أن أعياما التّع  ...وتصب ّ
فتكّ
ل

الح ا وعاه

تصم  ...ظل ّ

إلى جلست ا األولى ...ولكنّ ا

تحكي وتضحك ...إلى أن أن ي

يعد يتصلني عن ا سو
لون ا وك ّت
نوب

بكاء بدأ

ع

جديد...

غ يرا من ا العرق

ب ا ...ولكنّي ما إن اقترب

األكل وممم

ّّ

أشبار قليل

الضحك وع

ح ّتّى تغيّر

حكايات ا وهاممت ا

بعدما تح ّ
دثني ع
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من ا ول

قتلى كثيري

صّباح يتساقطون أما
م ا ال ّ

رأت

جرحى عديدي
منظر أ ّّ من

ل

عيني ا وع

تستطع ااكرت ا أن تتخلّى ع

 ...ح ن

ألستعيد

لح ن ا وتراجع

يّ بين ا
جلستي األولى أما بقايا المائد أرهّه عين ّ
وبي صاحبتي التي ع ّّ ل ا فجأ أن تنخرط في نوب
نشي وعويل ...
قال

ضيتتي وقد ركب ا الخجل م ّ
ما سب ّبته لي م

نكد في ليل يتتر

أن أكون في ا ماهئا مرتاح البال

مطمئنّا أنع ب ا وأحتتي بمقدم ا :
 -أنا آست

ج ّ
دا ...ولك ّّ الحدث المخي

يم
شامدته م ا الصباح ما زال يل ّّ عل ّّ
ألخر  ...ما زال

تتاصيله ال ّ
دامي

ال
ساع

تسكنني

وتأبى أن تبرحني ...سأحاول أن أنسى...
دثك ع شيء آخر.
سأح ّ
ث ّّ عاه

ضحك والمجون والرّقص.
إلى سير ال ّّ

وال أهر

لمااا حملتني ااكرتي إلى أيّا كن

حديث

ع د

بالمدرس
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والمحتظ

صبيّا
والكت

ل بأ ّمي مر
والكراريس ...أيّام ا ح ّّ

عضال ما لبث

أن ألحق ا بالرّفيق األعلى ...كنّا ثالث رابعنا أبي...
ول

يستطع ك ّ
لّ الحنان ال

يعوّضنا ع

أ ّمي ...ظل ّ

ل صوت ا ال ّ
داف
وظ ّّ
يمأل البي

أحاطنا به األمل أن
أعيننا

صورت ا ماثل أما

ل طيت ا
يترهّه في أسماعنا وظ ّّ

در...
در ث ّّ فكّر وق ّ
وساحته ...فكّر أبي وق ّ

ث ّّ فاجأنا .اصطح

مساء أختي الكبر

اا

واستقال ّ سيّار  ...غابا عنّا ساع وعاها إلينا ثالث ...
ّ
أبي وأختي و مي ...ليلت ا غمرنا وغمر أبي الترح
ال ّ
ي ...ل تك
دنيا أم ّّ

للمرّ األولى من فارق
قدر كبير م

الجمال ...ل

لدي ا مخ ون م
ال

رأيته اللّيل

م ّ
منا وجعل

تتكل ّ كثيرا وال كان

تك

الحكايا

والنّواهر واألخبار ك

ولكنّ ا استطاع

العائال

على

القريب

أن تنسرينا

تتد إلينا ك ّ
لّ بعد

مغرب لتقاسمنا ب جتنا ساع أو ساعتي

قبل أن

يغلق هوننا الباب أبي و ينتره بالوافد الجديد .
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ا

ليلت ا زار

ل واحد منّا – أختي وأخي
ك ّّ

أبي و زار

و أنا – أ ّمي غاضب :
 استبدلتموني بأخربمجرّه ما أطل ّ
لك

ونسيت

ح نك

م ه الجديررررد و بدأ
لك

قصصا بامت وترو

يّ
عل ّ
تحكي

أخبارا كااب  ...أي

السوهاء م ّ
ّ
ما كن
ما تقوله م ه

اتحتك

وأسلّيك به ؟
قلنا ل ا جميعا :
ي أبقى م
 الح ّّأخ

المي ّ

يا أ ّمنا .م ه القاهم الّتي

مكانك سوهاء فررعال ولكنّ ا طيّب ال تؤا

أحدا ومطيع ال يسمع ل ا صو

إال ّ بعد أن يؤان
ّ

ل ا بالكال .
ث ّّ جاء الصّباح ف م

ما قالته المرحوم أ ّمي وما

قلناه ل ا أهرا الرّياح.
قم

إلى المغسل أبلّل وج ي بالماء الباره طرها

للنّو

ث ّّ عد

أجلس قريبا م

ولك ّّ الماء الباره ل

ضيتتي الجديد

يستطع أن يمنع ع ّنّي اإلغتاء
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بي

والحي  ...غتو

الحري

ث ّّ انتب

فسمع

ي أخبار الجرحى والقتلى ال ي
صاحبتي تعيد عل ّّ
شامدت
خريط

صباح أمس ث ّّ غتو
تتوزّ

في شمال ا سح

وانتب

وأمطار غ ير

وتغطّي جنوب ا رياح رملي موجاء ...ث ّّ غتو
فوجد

ّ
تيسر م
مقرئا متربّعا يرتّل في أنا ما

السور.
ّ
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فرأي
وأفق
قصار

الكاتب اآلخر

ل يك
م

ال ي

م

ال ي

ينكب ّون كثيرا على الكتاب وال

يخصّصون ل ا وقتا مح ّ
دها وال م

يختارون ل ا مكانا بعينه .ول
إال ّ بعد ما يغال
ّ

يك

يلتت

ال ي

إلى القل

طويال رغبته في أن يكت

شيئا ّما

نص استطا أن
ّّ
بنص أوم ّّ به
ّّ
حتى إنّه كلّما م ّّ
يكمله هون تقطّع وال تلعث وال طول انتظار.
يوم ا حي

أمسك قلمه وبس

أمامه ورقاته

البيضاء ل تك التكر مكتمل تماما في امنه ولك ّّ
هافعا ما ل

يت مه جرّه جرّا إلى أن يشر

الكتاب .
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في

ّ
السطر األوّل ووضع وراءه نقط
ما إن أن ى
وراجعه م
اليمي
هام

اليمي

إلى اليسار ث ّّ م

اليسار إلى

ح ّتّى ر ّ
نّ ماتته الجوّال .ان مك في مكالم
عشر هقائق ق ّ
د له في ا مخاطبه آخر نشرا
وأحاهيث ا ث ّّ عاه إلى ورقته ما ّما

أخبار المدين

بمواصل الكتاب  .نظر إلى الورق  ...قرأ ما في ا ...نظر
إلى القل

بي

يديه ...تثب ّ

حج خطّه ...قارن بي

ما كت

م

لون حبره ...وم

وما وجده مكتوبا بعد

ال ّنّقط التي أن ى ب ا سطره األوّل ...نتس الخ ّ ّ...
نتس القل  ...نتس لون الحبر ...نتس حج الحروف
والتواءات ا ...أمسك رأسه بي

يديه ...أغم

عينيه

وفتح ما ث ّّ أغمض ما وفتح ما ...حرّك ما في ك ّ
لّ
أرجاء الغرف فل
آخر ...م
يتثب ّ

م

مكانه قت إلى باب الغرف
أن ّ ا مغلق

ساع  ...ث ّّ خر
يبحث ع

تعثرا على شيء زائد أو شخص

يجر

كما أحك

وشبابيك ا
إغالق ا قبل

ويجول في الغرف األخر

أ ّّ أثر أل ّّ واحد تسلّل إلى ال ّ
دار وغافله
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م

وسح

ومو منشغل بالجوّال

أمامه الورق

وأضاف إلى ما وجد مكتوبا كتاب أخر  .ل يعثر أهي
العشري

كتابا مطبوعا على هليل واحد يطمئنه

ن شخصا ما قد تسلّل في غتل
ويجعله يميل إلى أ ّّ
منه ومازحه أو ساعده أو تد ّ
خل في ما ال يعنيه
وكت

هون إانه كالما على كالمه ...عاه إلى ورقته

وقرأ سطره األوّل ال
تركه على البيا

كتبه ووضع وراءه نقط ث ّّ
وحيدا قبل أن ينشغل بحديث

المدين " :أسوه .المع .هوّار .متحرّ  .وثير .عري
مري  ".ي كر جيّدا أنّه ل

يكت

ّ
السبع وي كر أنّه وضع بي
وأنّه وضع وراء الكلما

سو

م ه الكلما

ك ّ
لّ كلم وكلم نقط
ا ّ
لسبع نقط

أخير

أمسك ماتته الجوّال وانشغل بالكال  .م
جاء
غتل
سني

م ه الجمل الجديد وم
منه وكت

نياب

.

اا ال

ث ّّ
أي

تسلّل في

عنه " :بين ما اآلن عشر

طويل " أشعل سيجار ورش

م

ق وته

ّ
السوهاء الباره جرع واستلقى على ظ ره ث ّّ أخ
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يتل ّ ا بمتابع سحائ

وتتشكّل

دخان ومي تتلوّ
ال ّ

وتتقارب وتتباعد ويمحو بعض ا بعضا ...ث ّّ استطا
أن يقنع نتسه بعد جدال طويل مع ا أن ال أحد كت
الجمل

غيره .الخ ّ ّ
خط ّه والقل
ّ

الجديد

قلمه

والنّسق ااته بل إن ّ ا الجمل نتس ا التي كان ينو
قبل أن ينشغل بالجوّال أن يكتب ا .ن
أمسك بقلمه وكت

وم

" :ألته وأحب ّه وأصب

جديد
يت ّ
ضله

على زوجته وعلى أبنائه وبناته ".ث ّّ وضع القل
فوق "بناته" وخر

يضع رأسه تح

الماء الباره.

أنعشه الماء الباره وأنساه وساوسه فرجع إلى
غرفته م موّا يص ّتر ويدندن بأغني
هائما لحن ا وبع

شعبي ّ يحضره

كلمات ا عندما يكون في حال

انتشاء كبير...
رشر

م

ّ
السوهاء الباره جرع أخر
ق وته

وم ّّ بأخ القل ولكنّه ل يجده موضوعا حيث تركه
من حي

فوق "بناته" بل فوق كلم أخر

جديد !

نتس الخ ّ ّ .نتس حج الحروف .نتس لون الحبر...
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ل أرجاء الغرف  ...كّل أركان
قت واقتا ...فتّش بعينيه ك ّّ
الغرف األخر  ...تثب ّ
مغلق  ...م
ال

أي

جاء

إن كان

ّ
ك ّ
الشبابيك
لّ

م ه الكتاب الجديد ؟ م

اا

تسلّل في غتل منه وسم لنتسه أن يكت

بدال عنه بنتس الخ ّ ّ ونتس النّسق...؟ بل إ ّ
نّ
الجمل التي انضاف

مي نتس ا التي كان ينو

أن يكتب ا قبل أن ي م
المتدفّق م ّ
خه وشرايي
قرأ الجمل
الجمل

ليضع تح

ّ
السطر األوّل ث ّّ
رأسه ؟ قرأ

التي انضاف

األخر

الماء الباره

م

تلقاء نتس ا ث ّّ قرأ

التي كتب ا بنتسه والتي أن اما

عند "بناته" ث بدأ يقرأ بتم ّع

ما وجده مكتوبا بعدما

" :قال مرّ في حوار أجرته معه صحيت ""Le figaro
الترنسي ّ إنّه ال يغتر أن يقترب أ ّّ كان م
الالّمع المثير المت ّ
حر
يغتر ما هون الك لم
مثقال ارّ م

ال ّ
دوّار العري

أسوّهه

المري

يشاء ".اآلن ل

ولك ّنّه

يبق لديه

ك في أنّه ليس وحده م
ش ّّ

يكت

ن األمر ليس كما يحاول أن يقتنع به
م ا النّص وأ ّّ
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مجرّه وساوس ل

تلبث أن تتركه خائب

عوه...
ّ
أحسّ بقلبه يختق بعن

يضاع

كميّا

وبحنجرته تج ّّ

إلى النّواف

وبصدره يضيق ...أسر

إلى غير

يتتح ا ح ّتّى

ال واء ال ّ
داخل إلى الغرف  ...تمنّى أن
شعر رأسه ...أن يغرز

يصي  ...أن يستغيث ...أن ينت

تلك الماهّ

أصابعه في جمجمته ويبحث ب ا ع

البيضاء الملساء العنيد فيمسك طرفا من ا بي
سب ّابته وإب امه ويقرص ا ح ّتّى تتلوّ

وتتأ ّوّه ويظّل

ممسكا ب ا فال يترك ا قبل أن تجد له تتسيرا لما
يجر

 ...عاه إلى الورق  ...قرأ ما

على أوراقه البي

علي ا حرفا حرفا ...قرأ ما كت
نتسه .ل

يجد فرقا بي

نتس ا وما كان ينو

م

تلقاء

وما انكت

ما أضافته الورق

إلى

يكت

مو.

إضافته .كأ ّ
نّ ال

النّسق نتسه واألسلوب ااته .فكّر أهي

العشري ّ

در ث ّّ فكّر وق ّ
كتابا منشورا وق ّ
در" ...م ه عجيب ل
تحصل لي مع أ ّّ م النّصوص التي كتب
من ا وما ال أزال أحتت

ما نشر

الط ّبع.
به جام ا في انتظار ّ
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م ه عجيب

أستطيع أن أروي ا أل ّّ كان ...ل

ل

يص ّ
دقني أحد ...ول
اآلخري

أكت

النّ ّ
صّ بعضه ويكت

م
م

لي بالجنون .بل لمااا

إلى النّاس أصال ؟ أال تبدو اللّعب جميل

أشكو أمر
؟ أكت

أعرّ

وات ّ ام

وازهرائ

نتسي لسخري ّ

النص بعضه اآلخر...
ّّ

ص بدايته فتنمو البداي وتتش ّع
النّ ّّ

وتب ّ
ثّ

نص سو ّّ ؟ الخ ّ ّ
ّّ
في ا الرّوح وينت ي األمر إلى
مقروء واللّغ سليم واألسلوب جميل وكاتبي اآلخر
ي ألفكار "...
وف ّّ
وم

جديد أمسك الورق

التي كتب

وكت

بعد الجمل

نتس ا بنتس ا " :ولك ّّ األسبو

الماضي حمل إليه ما أشعره أن ل ّ ته مدم
على وشك ال د

وأ ّ
نّ عقله فسد أو على وشك

ن روحه طلع
التساه وأ ّّ
قرّر أن يضي

أو

جمل

كاتبه اآلخر بعد جملتي

أو على وشك الطّلو " ث
لير

بمااا سيكافئه

أخر

متتاليتي

" :عندما

فكت

أشر له الباب الكبير وهخل وكان الوق
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ضحى وم ّّ

بالجلوس فوج
م

يّ يصغر ويتضاءل ويتل
بالكرس ّ

تحته ويختتي تح

ومو يطلق أزي ا

المكت

مقرفا من ّترا متواصال آخ ا شيئا فشيئا في االزهياه"
ث ّّ وضع القل
ليجل

فوق "االزهياه" وخر

إلى المطبخ

ق و سوهاء أخر .
أصوا

ّ
السوق القري
باع

تصل أانيه صافيه

دار.
كأن ّ ا آتي م هاخل ال ّ
رجل يناه
وعسله ويح ّ
دث
رجل يعر
للنّقا

على تينه ويص

د.
ع فوائده التي ال تع ّّ
للبيع بثالث

إقامته لعامي

م يرغ

للنّاس طعمه

كاملي

آالف هينار قابل
في بلد شقيق لك ّ
لّ

في شراء سيّار مستوره .

شا ّ
بّ ( أو مك ا بدا له ) يعر
كليتيه مقابل أعلى ثم

للبيع إحد

يق ّ
د إليه قبل أربع أيّا

أخر .
بائع يناه

على بضاع ل ي كرما ولكنّه كان يصي :

""Voici ce qu'il vous faut pour le samedi soir
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ن الورق
عندما عاه بعد ثالث هقائق ل يتاجئه أ ّّ
التي تر

ن ورق أخر
وأ ّّ

نصت ا فارغا قد امتأل

زرق وج اما .ل يكل ّ
إلى جانب ا قد ا ّّ

نتسه مش ّق

قراء النّص كامال واكتتى بقراء جملته األخير :
"تر

مكتبه

للمقرئي

ّ
والسحر وخر

والعرّافي

يجوب الممرّا

والمع ّمي
به طوال

المحيط

وامابا ".ث ّّ وضع نصّه المكتمل ا

وعرضا جيئ

الخمسمائ كلم تقريبا في ظرف متنبر وبعث به
إلى إحد
لإلبداعا

المجال ّ

التي تخصّص ركنا م

أركان ا

القصصيّ ّ  .بعد ش ر واحد تل ّقى م

المجل ّ مكافأ مالي ّ ال ي كر أنّه تل ّقى م
ل ا وجاءته م

إهار

قبل مثيال

رئيس التّحرير رسال في ا " :نشكر

على نصّك الجميل ونلت

ل لط
انتبامك بك ّّ

إلى أن

ال ترسل إلينا مستقبال غير نصوص قصير ال تتع ّ
د
الثّالث صتحا  ".أسر إلى أقرب كشك يبحث ع
المجل ّ التي كافأته وشكرته ونب ّ ته فاكتش
نصّه قد انسح

على ك ّ
لّ المساح
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أ ّ
نّ

المخصّص

ن المجل ّ ل
للنّصوص القصصي ّ وأ ّّ

تنشر غيره وأنّه

ّ
ل عشري
السبع آالف كلم ويحت ّّ
يجاوز
العشري

يترح أهي

نتسه وطال وتش ّع

ن نصّه نما م
كتابا أل ّّ
ول

تلقاء

ن المجل ّ كافأته
يترح أل ّّ

وشكرته بل فرح كثيرا أل ّ
نّ م ا النّص ب
سيوفّر عليه مش ّق كتاب نصوص أخر
مجموعته القصصّي

مشرو

صتح  .ل

ا الطّول
ين ي ب ا

المنقوص  .جمع إلى

ّ
السابق ورتّب ا فوق مكتبه في
نصّه الطّويل نصوصه
انتظار أن يبعث ب ا صباح اليو
اعتاه

الموالي إلى هار

أن تنشر له قصصه ورواياته .ليلت ا ثار

في

امنه أسئل محيّر ال حصر ل ا ولكنّه أق ّرّ بينه وبي
نتسه أنّه عاج ع

أ ّّ إجاب

جميعا وينا  ...ن

الصّباح بطيئا يتثاءب ويتر

فقرّر أن يتجامل ا

عينيه ويمط ّ أطرافه في التضاء الواسع ث ّّ انحنى
على أهي

العشري

ليوقظه م
نظرا

سريع

سبا
ن

كتابا يرب ّ

على كتته ووجنتيه

عشر ساعا

كامل  ...تباهال

إثرما الكات

يغتسل ويتطر

د للخرو  ...عندما هل
ويستع ّّ
120

أخيرا إلى مكتبه

ليتناول مخطوط األقاصيص و يتّجه الى أقرب مرك
يجد للمخطوط أثرا ولكنّه فوج

بريد ل
بريد ّّ م
امت ّ
د

الحج

يده مرتجت

بطره

ل شطر الطّاول ...
الكبير يحت ّّ
تت ّ
ضه وتجوس هاخله فخرج

منه بالكتاب الواحد والعشري

مطبوعا جام ا بصور

على الغالف أنيق وبنتس النّصوص التي كان ينو
إرسال ا وبنب
المرّ

ع

حياته وسيرته األهبي ّ  ...م ه

ل يصر ول يولول ول يسر إلى الماء يضع

تحته م ّ
خه وشرايي

رأسه ولكنّه خر

ّ
الشار ليلقي بنتسه تح
بجنون...
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جريا إلى

أوّل ميكل حديد ّّ قاه

حال ّ
ّ
إحضر
ل.
بيني وبينك اآلن مسير ساع أو أق ّّ
بيني وبينك اآلن صبر ساع واحد .
وال أظنّك تعج

ع

الحيا

ساع

إضافي ّ

أخر
وال أظ ّّ المو
منّي قبل أن تر

د أن يقطتك
مستعجال إلى ح ّّ

عينا

عينيك وأسمع آخر كالمك

وتلتحني آخر أنتاسك.
د أن ّ
وال ب ّّ

أخبرو أنّني في الطّريق إليك.
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د أن ّ
وال ب ّّ

أل ّ
حوا على األطب ّاء المحيطي

بك

ليجت دوا في إبقائك حيّا حينا آخر م الوق .
د أنّك ف م
وال ب ّّ

ّ
تتمسك
أيضا أنّه عليك أن

أن

بالحيا إلى أن أرا آلخر مرّ ...
"احضر حاال إن استطع  .نقلنا الوالد على
جناح البرق إلى المص ّ
ح وننتظر عوهتك ليرا

قبل

أن "...
إرسالي ّ قصير وصلتني إلى ماتتي الجوّال
جه إلى عملي.
د للتو ّ
صباح اليو وأنا أستع ّّ
البارح

ل

أن  .ل

يأخ ني النّو

م

إال ّ ساع تنقص قليال أو ت يد
مواجسي واكرياتي ّ
قليال .سمع
ألجد

نقرا خافتا على الباب فختت

واقتا أمامي وابتسامتك العريض

أفتحه
الجميل

على وج ك األسررمر الجميل ّ ...احتضنتك وهخل
بررك وجلس

أمامك أتأ ّملك وأسألك وأجي

أسئلتك ...أخرج
والشامي ّ والبسكوي

م

ع

حقيبتك أصناف الحلو
التي هأب
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على اقتنائ ا لي

ل صباح إلى المؤهّب
طرررتال تصطحبني ك ّّ

م كن

وتعوه بي منه كلّما انتص

النّ ار .سألتك ع ّ
ما جاء

بك إلى فرنسا أو تحديدا ع ّ
ي مك ا هون
ما جاء بك إل ّّ
سابق إعال فل

يّ كأنّك
تنظر إل ّ

تر ّهّ بشيء .كن

ل ترني من سني

أتملّى وج ك كأنّني أرا

وكن

ألوّل مرّ  .عندما سرق

نتسي منك ومرول

إلى

د لك فطورا يليق ب يارتك التجئي ّ
المطبخ ألع ّّ
ّ
السعيد

ث ّّ عد

علير ا ق و

إليك أحمل بي

فائر

وعصير ...ل أجد

وخب

يد ّّ صيني ّ

طر ّّ وبسكوي

وموز

في الغرف ول أجد لحقيبتك أثرا

وال حتّى ألشيائك الجميل

التي جئتني ب ا م

بعيد وأعدتني ب ا إلى أكثر م عشري عاما مض .
ن والد
 -أخبروني اآلن أ ّّ

يناز

المو  .سأسافر

ألراه.
مك ا رغ
ال ات

حال

الجوّال امتدي

يّ خبر
ال لع التي أهخل ا عل ّ
ي أن أحي
إلى أنّه عل ّّ

المع د السيّد  Franois Bonneauبأمر غيابي.
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مدير

 -أرجو

سيّد جمال مل أستطيع أن أساعد

بشيء ؟
 -شكرا .شكرا ج يال .سأطل

مساعدتك بمجرّه

ما أحتا إلي ا.
ث ّّ أسعتني الح ّ ّ بمقعد في طائر متّج
حدوه منتص

في

النّ ار إلى تونس العاصم  ...وأنا

أشامد عبر الكوّ المطل ّ على التضاء الواسع كتل
المنتو

الع
المضيّت

توزّ

التي تحي

بالطّائر

جاء

األطباق وجاء يتبع ا ناهل يسوق

الشراب.
ّ
عرب ويوزّ أنواعا مختلت م
 ال .شكرا .قلوتناول

ل ا.

م العرب قارور ماء.
المضيّت م ّ
مت ا القصير وعاه

أن

ي .اقترب
إل ّّ

منّي وكلّمتني ممسا :
 -أرا

على غير ما يرا  ...مل أستطيع أن

أساعد بشيء ؟
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 أبي يناز المو  .أريد أن أصل إليه حيّا .أتمنّى لوت يد الطائر في سرعت ا .أتمنّى أيضا لو تح ّ ّ
الطّائر في المص ّ
ح التي نقل إلي ا والد
أتجنّ

إجراءا

حتّى
م

المطار وأختصر الوق

العاصم إلى مدينتي البعيد .
ربّت

المضيّت

وقال

:

على كتتي ونظر

يّ بإشتاق
إل ّ

 ربّي معا .واختت .
بيني وبينك اآلن نص

ل.
ساع أو أق ّّ

بيني وبينك اآلن صبر نص
مل ترا
هقيق أخر

؟ أن

ّ
التمسك بالحيا ثالثي

تعج ع
ال

ساع آخر.

قضي

وتراوغه ...أربعون عاما وأن

عمر تخاتل المو

يابس وراء مقوه حافل

تنقل الرّكاب م أقصى الباله إلى أقصى الباله...
أربعون عاما وأن
وترب بي

تخي جنوب الباله بشمال ا

الصّرحراء والبحر ...أربعون سن وأن
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تراوغ

حواهث الطّريق وت رب م

يترصّد

مو

في ك ّ
لّ

منعر

ل آن ...أربعون عاما وأن
وي ّّ بك في ك ّّ

تغال

رغبتك في النّو الطّويل ال اه

مل ترا تعج ع
مضيئتي

البقاء جثّ بعيني

البقاء حيّا ع

وأنتاس ترف

المطمئ ّّ...

أن تنقطع إلى ما بعد

وصرولي إليك بدقيق أو هقيقتي ؟
قال لي سائق السيّار
ّ
السرع م
لتنقلني على جناح

التي اكتريت ا

مطار تونس قرطا

ح النجد بمدينتي البعيد :
إلى مص ّ
 -أنا ال أعرف أبا

وال أعرف أمراضه ولك ّّ قلبي -

وقلبي ما تعوّه أن يطمئنني ك با أو يخط

يؤكّد لي من أخبرتني ع سب
ّ

تقديره -ما فت
عوهتك وألحح
أ ّ
نّ والد

في

يّ ألزيد في سرع السيّار
عل ّ

بخير وأنّه سيجتاز محنته وأنّه سيرا

وسيقب ّلك وسيكلّمك.
لس

أهر

لمااا تمنّي

لو سمع

أو كالما مثله وأنا في الطّائر
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م ا الكال

ألرفع يد ّّ إلى

ّ
السماء القريب

للا أن يح ّققه ...لس
وأستخير ّ ّ

لمااا خطر لي أنّني كن

أهر

معلّق بي

التضاء والتضاء ولكنّي ضيّع

لمااا فكّر

يد ّّ وهعو

على

فرص ال ّ
دعاء لي وله ...لس

نتسي وعلى والد
أهر

قريبا ج ّ
للا وأنا
ّّ
دا م

ب لك ولكنّي استغتر

للا أن ال يخي ّ
ّّ

قل

ورفع

م ا الرّجل ال

دا...
يبدو طيّبا ج ّ
أشار علينا عون مرور بالتوقّ
ّ
السيّار وبطاقتّي مويّتنا .قل

ث ّّ طل

أوراق

له :

 أبي يناز المو  .أريد أن ألحق به حيّا .ال تضيّعوقتنا أرجو .
ل

تعج

عبار

"ال تضيّع وقتنا" عون المرور
السيّار ركنا ركنا.
ّّ
يتتّش

فاستشاط غضبا وشر
ول ّ
ما ل
بمعرك

يعثر على شيء التت
كالمي

يّ حانقا ما ّما
إل ّ

وقت ا أن ّ ا ستكون وخيم

ق ّ
در

العواق  ...ولكنّي وقبل أن ينطق بكلم
مده

إليه يد

واعت ر
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له وألحح

واحد

في االعت ار

معيدا عليه خبر والد

يناز

ال

المو

التي ال حدوه ل ا في أن ألحق ب خر لحظا
 ولكنّك ستموسأل

ورغبتي
عمره.

الشرطي.
ّ
قبله قال

ببالم :

 -وكي

؟

عرف

 إاا واصلتما طريقكما على م ا النّسق مّ
السرع

فستموتان حتما.

السائق المتتاح...
ّّ
ث ّّ أهار إلينا ظ ره ...وأهار
وانطلقنا.
لسائقي :

قل

 -أسر

كثيرا م

ي عشري
الشرط ّّ

فضلك .لقد ضيّع علينا م ا
هقيق كنّا سنصل خالل ا إلى

ح والد .
مص ّ
بيني و بينك اآلن ربع ساع ي يد قليال.
إاا كن

بقي

الل ّحظ
م ه ّ
ساع

حيّا من حملو إلى المص ّ
ح إلى
ف ل تعج

آخر ؟ إاا كن

ع

احتمال الحيا

قد ص ّ
مم
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ربع

على أن تحتر

رغبتي في رّيتك حيّا وأن تؤ ّ
جل موتك إلى ما بعد
حضور

إليك بقليل فال أظنّك تتراجع ع

تصميمك

وال أظنّك تن ار قبل وصولي إليك...
اآلن ؟

 -آلو  ...جمال ...أي أن

 إنّي اقترب .ما الجديد ؟ أبو ...ّ
الشاحن التي تعترضنا ...إن ّ ا تنحرف
 اح ر م هنحونا ...خ ّت

سرعتك والز يمينك و...

ل.
بيني و بينك اآلن مرمى نتس أو أق ّّ
كن
كان

ي.
ملتوفا م رأسي إلى قدم ّّ
عينا

منطتئتي

الختقان بعد أن توقّ
تر

قل

وكان قلبي قد توقّ

السائق بخمس هقائق...
ّ

أطب ّاء مص ّ
ح النّجد والد

وسكّره ونظّموا هقّا

ع

بعدما ع ّ
دلوا ضغطه

قلبه واطمأنّوا إلى أنّه سيعوه

ّ
السائق وأعلنوا
إلى الحيا  ...وجاّوا إلينا .فحصوا
موته ث ّّ فحصوني وقالوا  :رحمه هللا ...ترك
في الغرف المجاور وجئ
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تتّك

سرير

على أمل كااب

وأار

وهواء مازال يجت د ليعيد

مرتجت

ّقريبا ّمنّي ّّ ...سحب

تسعى ...وقت
القما
ومسح
المبي ّ

 ...وفرك

األبي
عينا

يّ
عين ّ

يد

وتلتحني بأنتاس المث

أصرررابعك

شعر رأسي...

المنطتئتي

ح نا عليك ...ث ّّ موي

حيّا

ووج ي

يّ تقب ّلني
عل ّ

عطشى معطّر

بروائ

داء وال ّ
ال ّ
دواء ...أسر إليك أطب ّاء وممرّضون ليرفعو
عنّي ويعيدو

إلى سرير

وهوائك فألتو

يابسا

فوقي .وج ك على وج ي وك ّتك على شعر رأسي
ي.
وهمو متخثّر تسيل منك إل ّّ
بيني و بينك اآلن بكاء وأصوا

نشي

وعويل

ح النّجد .
ل أرجاء مص ّ
يترهّه في ك ّّ
بيني وبينك اآلن قرآن يتلى وهعاء بالرّحم
وحس الم ب.
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ليلة خانتني صاحبتي
إال ّ م ّ
ّ
م
الش ّرّ ّ
أنا مك ا ال يأتيني
كثيرا وال أغض
إال ّ م ّ
م
ّ

إال ّ بمقدار ...ال تصيبني الخيان
منه ّ

أتع ّ ده بالح ّّ وبالعطاء ...ال يتجعني في

إال ّ م
راحتي ومنائي ومدوء بالي ّ
مسال

أحس

إليه

يتأكّد أنّني

معه مستع ّ
دّ ألن أخدمه هوما هون انتظار

مقابل ...اكّرتني بحظّي التّعس م ا سياط األل
التي كوتني ب ا البارح صاحبتي ...أل
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أحسسته

مضاعتا مرّا

ومرّا

بمجرّه ما استحضر

مع ا وفرحي ب ا أيّا أقبل

تاريخي

ي وعنايتي التي ل
عل ّّ

ل ّ
الالتي ربطت ّّ ب ا الجير
أبخل ب ا علي ا وعلى ك ّّ
والقراب وسنوا
فرح

العشر  ...أيّا قيل لي إن ّ ا قاهم

ّ
السعاه  ...مك ا اسرررتبشر
وغمرتني

ب ا

خيرا قبل حرتّى أن أراما وأتعرّف إلي ا وأختبر
سلوك ا وطباع ا وإخالص ا ...قل
يّ حيا
إل ّ

جديد  ...وق ّرّر

سأبدأ بمجيئ ا

أن أتخلّى ن ائيّا ع

عبثي ومجوني وكسلي ...نتسي ح ّ
دثتني أنّه
سيكون عارا أن أمضي في است تار

وأص ّرّ على

مجوني في حضور القاهم الجديد التي يش د ل ا
ال ي

عرفوما قبلي بالرعقل وبالرّصان

واالت ّ ان.

أسكنت ا عند  ...في بيتي ...منحت ا فيه جناحا
آمنا ال يأتيه ال ر م

أمامه وال م

خلته وال يصل

ّ
الشتاء وزم ريره وال ح ّرّ الصرّي
إليه بره
ل به .معا نأكل ونشرب وننا
البارح

وألسن

ونستح ّّ ونتعطّر...

خانتنري وأوجعتني بخيانت ا الموصوف
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وتنكّرما المتاج

التي ربط

للعشر

لنعمي علي ا وأفضالي التي ش د
ل ا كثيرا
حميمي ّ
البي

ومبال

طائل

بيننا...

لي ب ا جارا

صرفت ا علي ا وأوقا

ج ّ
دا قضيناما معا .كن

أستع ّ
دّ لمغاهر

ألن ل ضيتا على صديق انت

منّي من يومي

وبعد إلحاح شديد ليل البارح موعدا ل يارته.
من ساع ماتتني سائال :
 ستأتي ؟عليه مطمّئنا :

فرهه

 ما أنا أج ّ نتسي للخرو  .سأكون عندالوق

ال

في

دهناه سويّا.
ح ّ

دتني ش ّ
دار ش ّ
ولكنّ ا وأنا أت يّأ لمغاهر ال ّ
دا موجعا
وقال

لي في عناه :

 ل ت مرهه

إليه.

علي ا متوهّها :

 ولكنّي وعدته والوعد هي .زاه

فأمعن

في قرصي ومي تقول :
134

 -ل

ينتعك ال ّ ماب إليه في شيء .ل

يحلو لك

معه كال وال أكل وال س ر.
ث ّّ اتّكأ

على مرفق ا ووخ تني بقدم ا وقال

لي :
 أنصحك أن ال تبارح بيتك اللّيل .وزاه

بعد تح يرما الصّري

حاهّ

يّ النّار أو كلسع المشرط أو كصعق
كك ّ

الك رباء .أسرع
على أرضي ّ

بعدما أن

الغرف

فقرصتني قرصا

قوي ّ

مالبس الخرو وأرمي ا

كيتما اتّتق وألبس منامتي

ّ
السرير وأنا أرهّه بصو
وأرتمي على

المث :

 حاضر ...حاضر ...سأالز البي  ...سرأالز البير .سأس ر معك وسننا سويّا منا.
فكّر

وأنا أسح

ي وعلي ا المالء وأل ّّ رأسي
عل ّّ

يّ أن أمتد
ووج ي بغطاء قطن ّّ
ي أنّه عل ّ
وسيل أقنع ا ب ا وأرهّما ع

إلى

إمعان ا في خيانتي

ّ
الشتاء وكئي  ...وال أحد
وفي تع يبي ...باره طقس
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يؤنسني ويشاركني تقصير اللّيل

معي في البي

بالحديث أو حتّى بالصّم

وينسيني خيان

صراحبتي التي آويت ا وتع ّ دت ا بالح ّّ وأنعم
د عروهما
علي ا نعما ال تحصى فقابلتني بعد أن اشت ّّ
وأصبح

مخلوقا سويّا بخيان واضح ووخ موجع

وعناه شديد ...تركتني أجوب أرجاء البي
في رفوف الخ ائ
ع

وأجواف األهرا ع

هواء لخيانت ا

به غضب ا ...ولكنّ ا وأنا أرت ّ

أ ّّ شيء أسك

أمامي ما ج ّ
معته م
بإقناع ا ورهّما ع

وأبحث

وسائل ق ّ
در

غي ّ ا نظر

أن ّ ا كتيل

يّ ش را وقال
إل ّ

بتش ّّ :
 عبث ما تتعله يا صديقي .لم ا ال

جئ

أمامك وعوّل

به م

ينتعك في شيء

الرّفوف واألهرا وك ّ
دسته

د .
عليه لتت مر معه ض ّ

د بعد كالم ا ألمي وازهاه غضبي وبدأ
احت ّّ
ن ليلتي ل
أ ّّ
أمامي ...ح ّ
دق

تكون آمن  ...ج ب

مرآ يدوي ّ كان

في وج ي مليّا وأرسل
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أوق
نظر

ل المختبئ في فمي أطالع في ا أثر
إلى مناطق الظ ّّ
ال ّ
ضربا

التي أوجعتني ب ا صاحبتي فاستوقت

يّ كدما
عين ّ
بعيد ...ح م

غير عاه ّّ في تجوي

زرقاء وانتتا
أمر

والتت ّّ إلى مع ّ بتي التي ع ّّ

ل ا اللّيل أن تتنكّر لعشرتنا وأفضالي علي ا وقل
ديا ألم ا وخيانت ا وسوء صنيع ا :
ل ا متح ّ
 م ه اللّيل مي األخير معك .سأحتملك إلى أنتطلع شمس النّ ار الجديد ث ّّ يكون بيننا فراق ال
نلتقي بعده أبدا.
حرّك

ساق ا في اتّجامي بغن وقال

 -ل تقل شيئا م

م ا القبيل قبل أن أعت ّ
لّ ويبدأ

في تسلّقي م ا ال ر
بياضه النّاصع ل
جاراتي المريضا

كالباكي :

المبكّر ويتر

ّ
السواه النّت ال
ا

وج ي

ألحقته بي

وخدماتي التي أسديت ا لك

على م ّرّ سني طويل ...
أشتق

علي ا ...رغ

ونشيج ا وخ تني م

أن ّ ا بعد أن أن

كالم ا

جديد وخ ا أحسسته كلسع
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يّ النّار أو كصعق الك رباء ...أشتق
المشرط أو كك ّ
علي ا ...ولكنّي بي

نتسي وبيني كن

قد ع م

على أن أضع ح ّ
دا لصداقتنا ...مك ا أنا .ال أطيق
بعد أن تنكش

الخائ

خيانته وأصبر على اللّئي ما

ل يتمرّه.
لملم

صاحبتي أطراف ا واستقرّ
وال تتكل ّ

ال تتحرّ

بيني وبين ا م
ين اما ع

ع

وخ ما وأيقظ ا وقا

ّ
تتأس
غي ّ ا .كأن ّ ا

عشيرما لسنوا

ن ما كان
كأ ّّ

كأن ّ ا استحي
ماء ومل

في مكان ا

ع

يّ أنا
تمرّهما عل ّ

ي نعمت ا ...كأّن ّ ا تعت ر
عديد وول ّّ

وقوف ا في طريق امابي إلى صديقي ال

هعاني للعشاء على مائدته.
مات
الرّني

البي
من

وماتتي الجوّال يتناوبان على

أكثر م

ساعتي  ...رني

عني

عنيد

ملحاح أضاف إلى اآلال التي كوتني ب ا صاحبتي
آالما أخر

أص ّرّ على زرع ا في ضمير

الالّسلكي صديقي صاح
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وعبر

ال ّ
يّ
دعو  .توبيخ السلك ّ

أستح ّقه ع

جدار وال سبيل إلى أن أطمع مجرّه

الطّمع أن يغتر لي زلّتي باعثه م ما سأبر
تصوير اآلال
لسعا

أو الصّعقا

المبرّح

في
أو

الك ربائي

المشرط التي كوتني ب ا صاحبتي بخيانت ا

الموصوف لي ولنعمي ولعشرتنا الجميل .
مده

ّ
السماع
إلى

يد

وضغط

ووضعت ا جانبا

متتالي أسك ّّ ب ا نباح

بإب امي ضغطا

الجرو الصغير ...ث ّّ ع ّّ لي أن أسأل التي كان
خليلتي ع

س ّرّ ال جو

إعال سابق .بحث

ال

أ ّّ كال ألوبّخ ا وألوقت ا

ع

على بشاع ما ارتكب
على مرأ

قاهته ض ّ
د

هون

وعلى إمعان ا في خيانتي

ومسمع منّي فل

يسعتني لساني

بأ ّّ صو  ...ول يستطع أن أتو ّ
جه إلى خائنتي بأ ّّ
لو  ...ولكنّه ممس لي :
 -ل

ينسيك الكال

األل

أجرّب مع ا طريق أجد .
قل

له :
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ال

لسعك .هعني

 جرّب.أنتظر.

و بقي

وضع لساني طرفه على أستل رقب صررراحبتي
ينتظر رهّ فعل ا ...ول ّ
ن إلى أّن ّ ا
ما اطمأ ّّ

و ثب ّته مني

ال تعارضه وال ت رب منه شر يتسلّق كامل الرّقب
صعوها ون وال قبل أن يستق ّرّ على الوجه يقب ّله
ويلحسه ويداعبه .كأنّما لساني يطل

م صاحبتي

مدن ريثما يدبر م ا اللّيل الطويل ...كأنّما لساني
يسك
ان

صاحبتي الغض

ع

ويعت ر بدال منّي ع

أستطع تبيّنه .ولكنّه فجأ انتت

ل

وابتعد ع

وجه صديقتي ورك

الئ ا بالصّم

رقّ
والتّ ّ

يختب

ملسوعا
في جحره

تاركا لي أن أتّخ بنتسي

القرار المناس  ...ومع مروب لساني انتت

يّ
ف ّ

ن رأسي انشطر ...وكأ ّ
نّ
األل م جديد ...وبدا لي كأ ّّ
ي الت بتا ...وكأ ّ
نّ البرق لمع بين ما .نتد صبر
عين ّّ
وازهاه غضبي وآلمني أن ال حيل لي ...أخ
البي

أار

الساع الجداري ّ
ّ
د مع عقارب
جيئ وامابا أع ّّ
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ما تب ّقى في عمر اللّيل وأنا أحاول أن أتجلّد وأن
أحتمل ل
فأنتق

الخيان

ل الصرّباح
في انتظار أن ي ّّ
غضبي وأسك

لنتسي وأطت

وأقول لصاحبتي التي وقت

ألمي

بنتسي على خيانت ا :

وهاعا وهاعا وهاعا.
حلل

الغطاء ال

ورأسي وأعد

ربطه م

جديد ضاغطا هون إشتاق

تلقي ّ

صاحبتي ث ّّ

على الموقع ال
كوّم

كن

أل ّته حول رقبتي

فيه لكما

فوقي كدس أغطي وبدأ

أئ ّّ.

***
قال لي الرّجل األنيق بعد أن م ّ
دهني على
ي النّائ ونظر مليّا في قا فمي المتتوح ع
الكرس ّّ
آخره :
ك أّن ّك قضي
 -ال ش ّّ

ليلتك ت ر البي

جيئ وامابا

وتنتظر على جمر مجيء الصّباح.
ل

أقل شيئا ولكنّي استسلم

وخ ني ب ا في موقع آال
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إلبرته التي

البررارح

ولكالّبته

ل بأظافرما صاحبتي الخائن  ...فتح
التي است ّّ
ي برعد هقائق فرأي
عين ّّ
قيل لي أيّا سك

عند

ضرسي ضرسي ال
أنّه سيرع ّقلني و أنّه

سيكون العالم القاطع على نضجي واكت الي
واكتمالي ...رأيته متربّعا وس
منكّس الرّأس أسوه م

ك ّّ الطّبي

الخجل ول

يّ أنّني سمعته يعت ر ع
خيّل إل ّ

أهر لمااا

سوء صنيعه

معي البارح ورأيته يلوّح لي ب راعه موهّعا وفي
ل اليت وهمو م ه .
عينيه ا ّّ
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كان  ...هنا

رحمه هللا.
ل أح ّّ أحدا م الخلق مثل ما أحببته.
ل

أفكّر في رجل سواه وال أاكر أنّني نظر

تكلّم

إلى أحد غيره إال عرضا.

كان يحب ّني.
كان يعبدني.
ول يك يطيق فراقي.
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أو

معا كنّا نسافر ونتن ّه ونل و ونعبث...
معي.

أحلى أوقاته كان

ول تك ألوقاتي بدونه قيم وال نك

.

كان كلّما رآني م ّّ بي.
وكن

كلّما لمحته قاهما أشرع

"مي

لك".
كان يركبني لساعا

يملّني ول

تك

لركوبه أوقا

بابي وقل

طويل

فال أملّه وال

مح ّ
ده  .كران يأتيني

أوّل النّ ار ...وأوّل اللّيل ...وكان يأتيني أواس
وأواخره ...وأواس
لقاءا
و"نبي

:

اللّيل

النّ ار وأعقابه .كان

تحضر

الج ائري ّ " و"ميا

يونس"

النّ ار "وره
كراولي" ...ول

نك

نسم

في اللّيل

ّ
السيد "أ ّّ كلثو " حتّى إنّنا
باختراق خلواتنا لغير
أهمنّاما وأصبحنا نغنّي مع ا ع
ألقا

و"ثور

ظ ر قل

ك" و"م ه ليلتي" و"أل
الش ّّ

وليل " وأغان كثير أخر ...
ر ّملني هعاء زوجته ور ّمل ا.
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" :أغدا
ليل

كلتانا أصبح
كلتانا تر ّمل

بال رجل.
في ريعان العمر.
مطمع العيون ال ّائغ

كلتانا ستصب

الجيوب المنتتخ ال ي

القدامى واو
بما في جيوب

واألرامل
يظنّون أن ّ

قاهرون على امتال

ل ما
ك ّّ

يشاّون.
أنا ...ل أكون لواحد بعده .أبدا ل أكون.
يّ أموال ال ّ
دنيا ...ح ّتّى لو كان أنيقا
حتّى لو هفع ف ّ
ووسيما وثريّا.
ولو ّاضطرر

ّألن أكون لغيره ...سأقتله .سأجعل

لقاءنا األوّل مو لقراءنا األخير...
ل

أك

أنّي سأتر ّمل اآلن .مك ا باكرا وأنا

أحس

في أو العطاء...
كان يقول لي :
 -جرّب

قبلك أخريا

تجارب ل

-وال تغضبي -تلك كان

أعيدما أبدا -فل ألتق ولو مرّ بواحد

تعطي أكثر م ّ
ما تأخ  .كل ّ ّّ عدا يا "سلطان " -
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مك ا حرّف اسمي وأصب

يحلو له أن يناهيني

ويتكل ّ عنّي  -كل ّ ّّ عدا

ك ّّ يأخ ن كثيرا وال

يعطي

إال ّ بمقدار ...أخ ن جيوبي وص ّ
حتي
ّ

وأعصابي ووقتي وقليال ما كن

أجد مع إحدام ّّ

الرّاح  .حتّى الل ّ ّ مع ّّ كان

تأتي متقطّع ...

متعثّر  ...مرتبك  ...بل مرّ في أحيان كثير .
وكن

أر ّهّ عليه :

 -ستستبدلني اا

إال ّ بمقدار
آخ كثيرا وال أعطي ّ

عنّي إنّني كن
وستقس

يو

بأخر

وستقول ل ا

ل ا على أن ّ ا استطاع

سريعا أن

تنسيك إيّا .
يديه وي و

فيمسك رقبتي بي

علي ا يقب ّل ا

ومو يغمغ :
 ل يكون م ا أبدا.زوجته مي األخر
ستتر ّمل باكرا .ول

ل

تك

يدر في حسبان ا أن ّ ا
ن هعاءما سين ل
تظ ّّ أ ّّ

التارس ع فرسه ويتر كلتينا فرسا بال فارس.
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ل النّد .
ا ّّ

في عيني ا رأي
ح ن

عليه أيّاما وليالي ولك ّّ ندم ا

وبك

يّ فحاه عنّي وأصابه
هعته عل ّ

على هعائ ا ال
كان أكبر م

الح ن وأعظ م

البكاء ...ح ن

وبك  ...ولك ّّ ندم ا على ما كان
نكد وما افتعلته م
بسب

خصوما

زوجته

سب ّبته له م

يومي ّ

عالقتنا المعلن  ...كان أكبر م

وليلي ّ

معه

ح ن ا وم

بكائ ا.
مرّ
ووضع
م

فتح

سيّارته قبل سترنا بلحظا

هاخل ا ج ازا م يّأ لتسجيل ما سيدور بيننا

حديث .ل ّت

الج از وأختته وأسرع

تختتي

هاخل غرفت ا تنتظر على جمر أن تقرأ بعد عوهتنا ما
سنكتبه فيه .يوم ا ل
كثيرا .مأرب ساع

ن م

بعيدا ول

نبط

ل ث ّّ عدنا ...تركني في
أو أق ّّ

بيتي بعد أن اطمأ ّ
ي ووضع على جبيني قبل
نّ عل ّّ
ورب ّ

ي ب راعه ومضى.
على كتتي ث ّّ لوّح إل ّّ
ليلت ا سمعتني أقول له :
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ق .اتركني وامت ّّ ب ا .عد إلي ا
 ل وجتك عليك ح ّّباكرا والعب ا كما تالعبني وعاشرما كما
غضب ا بوق

تعاشرني .أسك

يّ خ ه
إضاف ّ

منّي منيئا مريئا.
 -ل

إال ّ إاا تخلّي
غضب ا ّ

يسك

عنك ن ائيّا.

م ا شرط ا األخير.
 ولكنّي ال أستطيع أن أعيش بعيدا عنك لحظواحد  .بدونك ل

إال ّ االنتحار.
يكون أمرررامي ّ

سأرمي بنتسي وس
ساع ارو وليأ
 ال تعيدواختر
ليلت ا
وأرسل

طريق م هح

في

المو .

م ا الكال على مسمعي .أنا اخترتك
أن يكون طريقي معك ...ول أتراجع...
وكان

جمع

عرّ

زوجته رأس ا

بشعرما في اتّجاه النّجو

وأمطر

ي.
دار بال ّ
ساح ال ّ
دعاء عل ّّ
جل بقص
 الل ّ ّّ ع ّّالل ّ ّّ أنب

عمر م ه الخائن

في ا مرضا عضاال ال ي تد
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اللّعوب.
إلى

عالجه األطب ّاء وال المتطب ّبون وال تكتشته
اآلال

الطبي ّ

تش ّ
خصه

وال

أحدث

آال

التّشخيص...
الل ّ ّّ أبعد كلي ما ع

اآلخر بعدا ال أمل في اللّقاء

بعده أبدا...
الل ّ

...

الل ّ ّّ...
الل ّ ّّ...
تح ّقق سريعا حاه عنّي

دعاء ال
ولك ّّ ال ّّ
وأصابه .قص

دعاء عمر حبيبي فتاجأته نوب قلبي ّ
ال ّ

نقلته في ثوان قليل م
البعيد وبقي

ال ّ
دنيا الواسع إلى اآلخر

أنا -سلطان  -فرسا بال فارس أو امرأ

ل الرّجال.
بال رجل ...أو امرأ لك ّّ
يوم ا كنّا سنخر سويّا ...قال لي :
 انتظريني في بيتك لحظ  .سأم ّرّ عليكوسأصطحبك لنقضي وقتا حميميّا معا.
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نسي

إنّه مو م

أن أقول لك

ل ...بناي صغير بسق
المستق ّّ

البي

وشبابيك عالي

عري

بنى لي م ا
جميل وباب

وبما يتي بالحاج

زاه

م

وشراب وأح ي وأغطي ...
له :

قل

 إلى أي سن موكن

؟

ّ
السؤال .ل
قليال ما أطرح عليه م ا

ي ّ
مني أبدا إلى أي

يك

سن م  .الم ّّ أن أكون معه.

يده على رقبتي وأنتاسه تلت

صدر  ...وشتامنا

أغنياتنا المت ّ
ضل .

ترهّه معا كلما
ي:
ر ّهّ عل ّّ

 -إلى مكان بعيد ع

أعي

الخلق .إلى حيث ال

يرانا سوانا.
وام

ليعوه ب اتته الجوّال ...وبدل صوته ال

يّ -
كان سيأتيني هافئا حالما ج ال  - :تعالي إل ّ
جاءني عويل زوجته وأخوات ا وأخواته يعل
يّ ال
التجئ ّ

ل

يك

موته

أحد وال حتّى أنا يتوقّعه في
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الك الوق  ...قل

بعد الك إنّه أمسك قلبه و ترن ّ ...

قلبه وأمسك بكلتا يديه ال واء ...ث ّّ مو ...

تر

ّ
السماء ...ث ّّ شخر ...ونطق
شخص ببصره إلى
وبالش اهتي  ...وأسل الرّوح.
ّ
باسمي
بكي ...
بكي ...
بكي ...
في صم
صم

هعو

بكي  ...وفي صم

ح ن  ...وفي

لي م

زوجته على ما

هللا أن ينتق

اقترفته في ح ّقنا جميعا -مي وأنا وحبيبي -م
هعاء.
ك افتقدته.
وك ح ن

عليه.

ك أصبح

ّ
الساعا
طويل

ك أصبح

مرير اللّيالي وكالنا بعيد ع اآلخر.

ك

أصب

بعد رحيله.

بال معنى الكال حي

إليه.
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ال يكون منه وال

يّ وأقول
البارح سمعتني أعت ر لعنتر العبس ّ
له :
ما المحاور اشتكى

لو كان يدر

ولكان لو (سمع) الكال مكلّمي
ك ...
لو...
ك ...
لو...
بعث

لي العائل

واحد م

بعد أسبو

موته

تسألني :
 -اللّي ما

ما  .مشى على روحه .وما مو

أخو المرحو ينو

ل محلّه فيك فما مو
أن يح ّّ

رأيك يا سلطان ؟
ل أقل شيئا .أطرق

أفكّر وظلل

مطرق إلى أن

ملّني الحاضرون وانسحبوا.
في صباح اليو
حديث النّاس ع

الموالي تنامى إلى سمعي
حاهث غري
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عجي  .قالوا إن ّ

شامدوا سيّار

حمراء طويل

تد ّّ باب

جديد

مستوهع ا وتنطلق كالبرق نحو المقبر
حائط ا وتلقي بنتس ا م فوقه لت و
جثّ مامد .
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تتسلّق

بي األموا

مرايا
1

إحد

قال
 -قل

وخرج

صديقات ا :

ل ا  " :ابني يمو  .تركته ي
أبحث ع ّ
م

يقرضني إلى أجل غير

مس ّ
مى أجر الطّبي

وال ّ
دواء .الحمد ّ
للّ ال

وضعك في طريقي وأعتاني م
الحر  ".فأقسم

لي بأغل

ّ
ن طلبي جاء في وق
تتحسر أل ّّ
و
انصرف

كثير م

األيمان أّن ّ ا ال

تستطيع أن تساعدني بشيء وشرع
وانصرف

ويختل

ّ
تتأس

غير مالئ  ...ث ّّ

بعدما مائم على وج ي...
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قاهتني رجال
أراق

إلى مبنى أحد البنو

بعيني

ّ
والسررح
كمش
اقترب

ووقت

عمليّا

مرتعشتي

ال ّ
دفرع

د ...تباهر إلى امني أن أختط
والع ّّ
أوراق نقدي ّ

م

يّ للرّي ...
وأطلق ساق ّ

سائح عجوز وممم

وراء شيخ أعر

وممم

ب ا ووقت
بتتا

به ...والتصق

أنيق تلبس تنّور قصير وح اء عاليا وكد
ب ا ...ولكنّي فكّر

فجأ في العواق

وفي "سامي" المري
و ّ
السرق

الخط

ّ
للسؤال ...جاء
في يد

فقرّر

وأن أق
إحد

أم ّّ

المحتمل

أن أعدل ع

بالباب وأم ّ
دّ يد

ّ
السريدا

ووضرررررع

هينارا ...وم ّ
دّ لي ك ل محتر

بضع

هنانير ومو يتأ ّملني ويحوقل ويستغتر ...وم ّرّ
أمامي ستّ
يد
نظر

حرفاء آخرون هون أن يضعوا في

الممدوه شيئا ...ث ّّ جاء

! وقت

أمامي

يّ كأن ّ ا تنظر في عيني أ ّّ
في عين ّ

شخص آخر ل تره قبل اليو وال تربط ا به معرف
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سابق أو عالق و ّهّ وح ّّ ...كان

ال ت ال تمسك

بي أصابع يدما اليمنى المبل ال
م

موظ ّ

البنك ...قبل ساع

سحبته للت ّوّ
كان

واحد

تقس

أن ّ ا ال تستطيع أن تساعدني بشيء.

انتظر

م ّ
ما

بي

أن تعت ر لي و أن تقول لي  :خ

يد ّّ ما يكتيك ما يشتي ولد

على المو  ...ولكنّ ا ل
في يد

الممدوه أبي

المشرف

تقل شيئا ...ول
وال أصتر ول

تضع

أجرّ أنا

على أن ألوم ا أو أوبّخ ا ...أو أش ّ
جع ا على
االعت ار .نظر
مسح
تمتم

ي قاس
إل ّ

عرضي وطولي

بعيني ا كل أج اء بدني المختل  ...ث ّّ
وانصرف .

ّ
يدسّ في
ب أنيق ومو
ممس في أاني شا ّّ
يد

ورق نقدي :

 اتبعيني ...سيّارتي قريب مفي البي .
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منا وال أحد معي

ل أفكّر طويال .ركض
لك ّّ ن وته سكت
ولد

ال

إليه .وركض

بنا سيّارته ...و

بمجرّه ما سمعني أتح ّ
دث ع

تركته يرتعد وي

.

2

و قال زميل ل ا يقاسم ا من أش ر مكت
الموظتي  :كن أختب في رك م أركان
ّّ
شؤون
"ن ل ال و " أجالس شرابي وسررجائر

وأتل ّ ى

اإلرساليّا

وإجراء

بي

الكأس والكأس بكتاب

مكالما

قصير عندما رأيت ا تدخل شعرما على

كتته ويدما في يده وساق ا تكاه تلت ّّ بساقه ...ث ّّ
جلسا حيث أرامما وال يراني من ما أحد .أسرع
نظ ّاراتي ألقرّب إلى بصر
أضع ّ
تتاصيله التي بدأ

المش د وأتملّى

شيئا فشيئا ت هاه إثار  .وضع

النّاهل أمامي كأسا نص

مملوء ث ّّ ام

يتت ل ا

وله قوارير خضراء وحمراء ...رأيته بعد الك يرعوه
إلري ما ويتكل ّ

مع ما في حن ّوّ ومدوء وف م
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أنّه

ّ
ّ
جسّ
يتوسل إلي ما أن ال يتجاوزا القبل واللّمس وال
احتراما لبقي ّ ن الء النّ ل ...أهخل مرافق زميلتي يده
وهس ورق نقدي ّ بي
ّّ
في جيبه

أصابع النّاهل ال

غاب عن ما برم ث ّّ عاه وقاهمما إلى غرف بإحد
الطّوابق العلوي ّ .
في جوفي كأسي وقتل

أفرغ

عائدا إلى

ع لتي وليس في رأسي غير زميلتي التي ما فتئ
من عرفت ا تخدعني برصانت ا المغشوش وأب ّ ت ا
الكااب .
صباحا
بساع وبقي

وصل

إلى المكت

أنتظرما على جمر كأنّني كن

موعد مع ا.
قال

لي :

 صباح الخير سي خير .فرهه

قبل الوق

علي ا :

 -أمال وس ال.
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على

وأخ

ك ّت ا بي

يّ ...ولكنّ ا أسرع
كت ّ

تسحب ا

نظرت ا ووضع

يد ّّ

ي ...ولكنّ ا تخلّص
على كتتي ا وج بت ا إل ّّ

منّي

ومي ترمقني ش را .تجامل

بعصبي

ومرول

نحو الباب ما ّم

ي ح ّتّى أصب وج
اراع ا وأهرت ا إل ّّ
وقل

بال روب .لوي
ا يواجه وج ي

ل ا:

 -يكتيك تمثيال .كنر

باألمس على مرمى ريش

منك في "ن ل ال و " ورأي
مع حري

ل شيء هخولك
ك ّّ

لك وجلوسكما معا وما فعلتماه وما

شربتماه ث ّّ صعوهكما إلى غرف

بالطّابق

العلو ّّ.
احمرّ

وازرقّ

وارب ّ
د

ورهّ

:

 م ا م يان خطير ال أسم به ألحد حتّى لو كانمجنونا أو سكرانا أو معتوما ...أنا ال أعرف م ا
النّ ل ال

تتح ّ
دث عنه وليس لد ّّ حرفاء ول

أتعوّه أن أس ر خار العائل .
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منا  ...وكان معك .ما رأيك

يّ رأيتكما .كن
 -بعين ّ

لو تعيدي معي اليو ما فعلته معه باألمس ؟
 م ا تطاول سأحاسبك عليه.ث ّّ رفع

يدما وصتعتني فرفع

على خ ّ
دما ث ّّ بطرحت ا أرضا وارتمي
ل الموظّتي
صّرا ك ّّ
ال ّ
وت ّّ فت

يد

وموي

علي ا ...جل

والموظّتا  ...ورئيس اإلهار ...

تحقيق عاجل أفضى إلى سجني ش ري

كاملي ونقلي إلى قري نائي .

3

و قال ال
ممم
وصراح
وأعلن

كان سيصب زوجا ل ا :
يوما بتقبيل ا ونح

وحيدان فدفعتني

في وجررر ي وغضب

منّي ومجرتني

نق

إال ّ بعد محاوال
ّ

الخطوب ث ّّ ل تعد إلى مجاري ا المياه
ومداوال

وسلسل اعت ارا .

وهعوت ا مرّ إلى أن ن ور البي
ليحتض

زواجنا القري

وتبد
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ال

اكتريته

رأي ا فيه وتقترح

طريق لتأثيثه فأصرّ

على أن ال تضع قدمي ا في

إال ّ ونح
ل الجديد ّ
المح ّّ

مصحوبان بأ ّم ا وأخت ا

وأخي ا.
يو

أمس طتنا ببع

لشراء الحاجيّا
اقترب ث ّّ أوقت
وبقي

ال ّ
دكاكي

والمغازا

األخير التي يتطلّب ا عرسنا ال
ل ا سيّار لتعوه ب ا إلى أمل ا

أتسكّع في شوار

المدين إلى أن م ّ
دني

إلى موق

الحافل  ...فجأ رأيت ا

اإلعياء فاتّج

سيّار فخم يقوهما رجل أنيق ...ارتمي

في

تاكسي والحقت ما ...رأيت ما يدخالن مسرعي

فيال ّ
ّ

ترك
ق ّ
در

أن ّ ا على ملك الرّجل صاح
بعصبي ّ

التخم  ...طرق

الباب وضغط

الجرس واستعده

ي صاح
لل جو فخر إل ّّ

السيّار
على
البي

مائجا وأشبعني سب ّا وركال ث ّّ رماني وليم ألعي
المارّ وعاه إلى وليمته.
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4

و قال الرّاو

:

عندما بدأ الحديث يكثر حول سيرت ا وازهاه
حول سلوك ا وعالقات ا القيل والقال ول تعد تجد ما
نتس ا وأيقن

تدافع به ع

بمجرّه الكال واأليمان الغليظ

أن ّ ا ل
أصبح

تقنع النّاس
تتع ّ
مد هرءا

الشار وفي ك ّ
ّ
لّ األماك
ل لبس أن ال تظ ر في
لك ّّ
العا ّم
والصّديقا

وأما

زمالء

إال ّ مصحوب
ّ

الررطّول والعر

وبي

األصردقاء

الرررعمل

بأخت ا التّوأ

صنوما في

واالمتالء ومثيلت ا في الصّو

والمشي واالنحناء وشبي ت ا حتّى في تسريح
الشعر وطريق الماكيا ورائح العطر.
ّ
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ّ
الشبه أربعين
يخلق من
قال الطّبي

ألمل المريض

دواء ويتت ّ
وصت ال ّ
حص

ومو يم ّ
دّ إلي

بعيني ثاقبتي :

ل أسباب الرّاح  .أبعدوا عن ا األضواء
 أحيطوما بك ّّالبامر

العالي

واألصوا

وأحاهيث النّكد وال

إال ّ لماما.
ّ
السرير ّ
تدعوما تغاهر
سألوه في صو
 -أخبرنا ع

واحد :
مرض ا يا هكتور ...ما ال

فجعل ا فجأ ت و

أصاب ا

وتتقد ك ّ
لّ نشاط ا وتع ف

ع األكل والنّو وال ّ
ضحك والكال ؟
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تقولوا إن ّ ا فقد

يّ حاهّّ .أل
 ان يار عصب ّعلي ا ؟ اع روني نسي

ع ي ا

أن أقول لك " :البرك

فيك ".
تقب ّل الجماع أوامر الطّبي

ونواميه وتعازيه ث ّّ

وهّعوه على أمل أن يعوه إلي
ليطمئ ّّ على مريضت

مرّ في ك ّ
لّ يو
حالت ا ويقيس

ويراق

دواء في أعصاب ا ويع ّ
متعول ال ّ
دل كلّما اقتضى األمر
ّ
كالسر
وصتته ونصائحه ...ث ّّ انطلق زو المريض
نحو أقرب صرريدلي ّ ليحضر ما أمر الطّبي
ويشرف بنتسه على تقدي

الجرعا

بإحضاره

الالّزم في

ده .
المح ّ

األوقا

قال أبوما ومو يضرب ك ّتا بك ّّ :
 -مي وهللا عي

أصابت ا ...وويل لم

األصابع ولو بخير .م
يمك

كان يص ّ
ن "سلو "
دق أ ّّ

أن تكون في يو م

األيّا ضحي ّ الن يار

ي أو حتّى ل كا عابر ؟
عصب ّّ
وقال

دي ا بيدي ا :
أ ّم ا ومي تلط خ ّ
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أشار

إليه

ل ب ا .مرارا وتكرارا
 مو وهللا غضبي علي ا ح ّّّ
الشيطان األحمر وأن ال
الك

نصحت ا بأن تبتعد ع

تد نتس ا تتعلّق به قليال وال كثيرا ...ومرارا قل

ل ا

 " :اكتتي ب وجك وهعيك منه ...انسيه أو تناسيه
وعوّضيه بأ ّّ شيء آخر أو بأ ّّ شخص جديد "...مو
ل ب ا وال أظنّه يترك ا سريعا.
غضبي علي ا ح ّّ
وألقى زوج ا نتسه بي

أصدقائه الثّالث ث ّّ

قال :
ص ّدقوني ل أفرح لشيء مثلما فرح
ّ
الشيطان األحمر .صحي
وسررر ّب ّ

لمو

الك

أ ّ
نّ موته فررررجع زوجتي

ل ا م ا االن يار الرّمررري

ولكنّ ا حتما

ستشررتى وستصب لي وحد .
وأسر

ناهل الحان

الجماع قوارير أخر

يع ّق

ومو يضع أما

:

 أنا وهللا معت ّّ بصداقتك ألنّك استطعح ّقك بيديك وتتخلّص إلى األبد م
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أن تأخ

غريمك العنيد

ال

ك منك أو كاه الحر المصون
أفقد راحتك وافت ّّ

شتاما هللا-.ولك ّّ ال ّو انتت
 -أقس

كم صعق أو لسع وصاح :

يا جماع أّن ّني ل

لك

أقتله .صحي

أنّني

أنّه أصب

يحول

عليه عندما تأكّد

كرمته وحقد

زوجتي التي أحب ّ ا كثيرا ولكنّي ل أقتله

بيني وبي

ول أفكّر بقتله .ستقولون لي كي
فوجئ

إان .أنا أيضا

ما

إال ّ بعد
بموته ول أستطع أن أجد له تتسيرا ّ

حري  .األمرر وما فيه أنّه -لعنه هللا-هفع باب غرف
نومرررنا وفاجأنا -زوجتي وأنا -معا .ح ّ
دق فينا بعينيه
المستديرتي

الواسعتي

فمه ع

لسانه ث ّّ شخر وارتخى وسق

بان منب
أسرع

وفت

آخره حتّى

مي إليه لتنعشه و أسرع

أستعجل طبي
إلى هرج

وق

عليه أل

أن ارتتع ضغطه وفا

فتوقّ
ّ
هماغه همه

قلبه وسكن
166

أنا إلى ال ات

ل سريعا وأكّد موته
ح ّّ

العائل ال

و ّ
ن المش د ال
فسره بأ ّّ

أرضا...

ع

غيرته
شرايي

حركته ومو

ميتا.

ص ّ
دقوني يا جماع

لقد كن

ّ
أهللّ كثيرا وكن

إرضاء له ول ا ألب ّي طلباته الصّغير والكبير  ...ولك
اتّق ش ّرّ م أحسن

إليه.

قال الجماع :
 -هعك منه اآلن لقد انتق

لك منه هللا إا جعله

ينت ي إلى م ه الميت البشع .
ث ّّ انت ّّ مجلس القوارير وعاه ال ّو إلى بيته ليتاجأ
في صحنه بركا
وم مريّا

وتح

شظايا بلّور وقطع صحون

م
ومدايا.

صاح بأعلى صوته :
 -م ال

أقا في البي

القيام ؟ م ال

زل ل

دنيا وقلب ا على أعقاب ا وعبث بالت ّ
ال ّ
خار والصّور
والبلّور وال دايا ؟
ر ّهّ والداه معا :
 إن ّ ا سلو  ...ولكاستسلم

ّ
كسر
ال بأس .لقد

للنّو .

ث ّّ بعد برم :
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ال ّ
دنيا ث ّّ

 الحمد ه أن ّ ا نام .ليلت ا با

يج د امنه ليصل إلى ح ّ
لّ

ال ّو

ين ي مأساته أو يخ ّتت ا ...فكّر في أن يترك ا
بحثا ع

لجنون ا ونوبات ا وح ن ا ويضرب في األر

النّسيان ...وفكّّر في أن ي جرما ن ائيّا لل ّ
ضرر ويتّخ
لنتسه واحد تحب ّه وحده هون سواه ...وفكّر في أن
إلى مدين

يقترح علي ا رحل

بحري ّ

ماهئ

ويد

للبحر م ّ
م غسل أح ان ا وإعاهت ا إليه نقي ّ كأن
ل

ّ
يمس ا م ّّ وال نكد ...وفكّر في أن يعرض ا على

متطب ّ

ّ
يتوسل إليه أن يقرأ علي ا أجوه التّعاوي وأن
و

د ل ا أنتع أخالط األعشاب ...ولكنّه ومع اقتراب
يع ّّ
التجر تتتّق امنه ع

فكر أخر

ق ّ
در أن ّ ا ستن ي

إلى األبد م ا الح ن الطّويل وستعوّ

زوجته ع

عقاقير االكتئاب واالن يار وتعيدما فراش زامي تن ّ ّ
وترتع فيه وفي البي
علما بما ع م

وفي ال ّ
دنيا ...قال ل

أحيط ا

عليه ...سأفاجئ ا ...وسأبرئ ا...

وسأبعث ا حي ّ تسعى.
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عندما ترك

ّ
الشمس مخبئ را وب غر

ما ّم بأن تشر في رحلت ا اليوميّر المضرني

للنّراس
كران

مو قد تناول إفطارا سريعا ووضع على جبري زوجتره
الملقررا علررى سررريرما كعرروه حطر

يررابس قبلر ال

طعر ل ررا وخررر ما ّمررا بتنتير برنامجرره الر

أعر ّ
ده

البارح  ...اتصّل بصديق له يعمل بجريد يومي ّ اائع
الصّي

نص إعالن مطوّل ومتصّل للبحث
ّّ
ومعا حرّرا

بمقابل مغر ع

واحد له نتس مواصتا

المرحرو ...

ّ
والشرعر
العينان ال ّّرقراوان المسرتديرتان الواسرعتان
الطّويل النّاع والجسد الممشروق والر ّ كاء الخرارق
والحنان التيّا

 ...ليس م ّ
ما مر

أيّر عائلر ينحردر

وال أ ّّ رصررريد يمتلرررك ...الم ررر ّّ أن يكرررون شررربي ا
بالحبي

األوّل ...مك ا ق ّ
در ال ّو األمر ...العثرور علرى

واحد يشبه تماما التقيد الع ي مو أنس

ل ألزمر
ح ّّ

زوجترره ...سررررررينسي ا الجديررد القرردي  ...وسرريح ّ
لّ
سرررريعا محرررررررلّه ...وستسرررتعيد زوجتررره حيات رررا
األولى ...أعجبته التكرر فتكّرر أن ال يكتتري برإعالن
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الجريد و قرّر أن يقضي ساعا

ل يرو يجروب
م كر ّّ

ّ
الشوار واألزقّر واألسرواق بحثرا عر
المرحررو تمامررا" ...سررأمات
المدن األخر

واحرد يشربه

أيضررا أصرردقائي فرري

ليساعدوني على البحرث عر غرري

لي يشبه حبير
علي ا ...يخلق م

زوجتري الر

قتلتره غيرتره منّري

ّ
الشربه أربعري  ...وأنرا أبحرث عر

ل ال
ل مح ّّ
شبيه واحد ...واحد فق يح ّّ

رحرل فجرأ

ويعيد إلى زوجتي وقار أعصاب ا ومردوء بال را وحب ّ را
الكبير لل ّ
دنيا وللحيا  ...أكراه أر
م

خالل الجريد أو مر

األخررر

ّ
الشربيه قاهمرا
مر ا

خرالل أحرد أصردقاء المردن

ي اا
أو حتّررى مرراثال أمررا عين ر ّّ

بح رث فرري

ّ
ّ
الشرربه
الشرروار واألزقّرر واألسررواق ...يخلررق مرر
أربعي وأنا يكتيني واحد م األربعي "...
أحس بقدميه تثقالن وترتخيان وتعج ان ع
ّّ
ّ
يّ في أوّل
السير به قدما فارتمى على كرس ّ
مقررر ى اعترضه ...انتبه إلى ال ّنّاهل يتت ّ
حص صدره
وكرشررره واراعيه و إبطيه فأسر يو ّ
جه بصره نحو
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نتس األمكن
كبير م

التي تت ّ
حص ا النّاهل ليشامد بقعا

العرق تحي ب ا ماال

بيضاء ...لع

والعرق وثيابه وزوجته وعشيق ا ال
فما

وتركه يبحث ع

عجل شرب قارور

غار منه علي ا

واحد يشب ه تماما ث ّّ على
الكوكاكوال ون

ّ
الشمس التي بد

يسير وراء

ومي تؤوب إلى مرقدما

متأفّت

تمشي مترنّح

النّاهل

م

حرار

الطّقس وم

طول الطّريق.
قال أبواه معا :
 -أي

قضي

يومك و مااا كن

تتعل من الصب ّاح

الباكر ؟
فاكتتى بأن قال :
الشبه أربعي .
ّ
 يخلق مل يت ما شيئا ولكنّ ما تركاه يدل
االستحما وم

ث ّّ إلى غرف أخر

ليرتمي فوق

السرير وي مد إلى صباح اليو الموالي.
ّ
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إلى بي

ّ
الشبه أربعي  .وأنا يكتيني شبيه

يخلق م

الشبيه تأ ّ
ي...
ّ
خر في المجيء إل ّّ
واحد .ولك ّّ م ا
من أسبو وأنا أنتظر أن يؤتي أكله إعالن الجررريد
ل مح ّ
لّ
وبحثي وبحث أصدقائي ويظ ر شبيه يح ّّ
معبوه زوجتي ال
متتوحا ...ومن

قتلته بتركي باب غرف
أكثر م

النّو

أسبو

وحال

"سلو "

ت هاه سوءا على سوء رغ زيارا

الطّبي

المتتالي

ده م يو ليو .
دل المتج ّ
ووصتاته المع ّ
كان يمشي ويح ّ
دث نتسه بسوء حال زوجته
وتأ ّ
خر الشبيه ع

المجيء إليه عندما تحرّ

في

جيبه ماتته الجوّال ث ّّ جاءه صو

صديقه الصّحتي :

حاال ّ .لديك منا بع
ي ّ
 -تعال إل ّّ

رهوه على طلبك.

أخر م
جيّدا .أعاه

جيبه صور عشريق زوجتره .تأ ّمل را

ل التّتاصريل التري
ااكرته تسرجيل ا بكر ّّ

في ررا  :العينرران ال ّرقرراوان المسررتديرتان ...الجسرر
الممشررررروق المتناسرررررق ...
ّ
الط ّويرررررل
الشرررررعر ّ
المسترسل...
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قال لصديقه :
ّ
الشبه أربعي

 -يخلق م

وأنا يكتيني م

األربعي واحد.
ث ّّ شر
موات

وعناوي

مؤالء ال ي
ويتر

في قراء

الرّهوه وتسجيل أرقا

أصحاب ا ...فكّر في أن يجمع ك ّ
لّ

يؤكّدون أّن ّ

ل وجته م ّ
م

يشب ون التقيد الع ي

االختيار ...وفكّر أن يستعي

بالصّور وبصديقه ويختار بنتسه شبي ا للمرحو ث ّّ
يتاج

"سلو " ...وفكّر أن يبدأ بدرس الطّلبا

الشروط قبل أن يتورّط في أ ّّ اختيار ...وأخيرا قرّر
و ّّ
ل مؤالء ال ّ ي
أن ينتقل إلى ك ّّ
ويتّتق مع
بعشري

أرسلوا إليه رهوها

على موعد ل يارته ليتاج

زوجته

شبي ا لتقيدما الع ي ويدع ا تختار واحدا

ل محلّه.
يح ّّ
أعجب
سما

التكر

والديرررره فان مكا بمجرّه

الخبر في تنظرررري

استعداها

الستقبال

البي

العشري
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وترتيبه وت يينه
شبي ا

وم

 ...وشعر

سيرافق

ن حرك غير عاهي
"سلو " أ ّّ

بّ في ال ّ
تد ّ
دار فتحامل

على نتس ا وخرج

تستطلع األمر ...ث ّّ جاء المساء ...وبدأ ال ّ
ضيوف
يتوافدون ...سل ّ علي
ت كيرم

بمأسا زوجته واضطراره إلى نشر إعالن

للبحث ع
ث ّّ ام

ال ّو واحدا واحدا ث ّّ أعاه

واحد يعوّ

حبيب ا ال

توفّته الغير ...

يدعو زوجته إلى الوقوف على متاجأته.

 جئتك بعشريالوق
روائح

شبي ا للمرحو  .خ

ما يكترريك لتتجوّلي بين
وتختبر

اكاءم

م

وتتش ّ
ممي

ث ّّ اختار

من

م

بين

واحدا أو حتّى أكثر .الم ّّ أن تجد
م يعوّضك ع التقيد الع ي ...
ل

تقل "سلو " شيئا ...نظر

في عيني

زوج ا بإشتاق شديد ث ّّ أخ

ت م

تقيس

عرض

وطول

 ...تتر

في أنا

العشري
وارتتاع

شبي ا

 ...تنظر في عيون
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وتجيء بي

 ...ث ّّ توقّت

شعورم  ...تتش ّ
م روائح
من

و أشار

 -م ا

أما واحد

ل وج ا :

إنّه كالمرحو

حجمه

تماما .الحرررررج

واللّون لونه العينان عرررريناه والرّائح رائحته.
وفيما ارتسم
عريض ارتسم
ل

يسعت

على وجه زوج ا ابتسام

على وجوه بقي ّ المرافقي

الح ّ ّ أمارا

امتعا

وخيب

ال ي
و بدّوا

ينسحبون ...
اقترب

"سلو " م

تالعبه وانتحى زوج ا بصاح
السعر.
ّ
وبدأ يجاهله في
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كلب ا الجديد وبدأ
الكل

جانبا م

ال ّ
دار

أربع قصص قصيرة ج ّ
دا
 )1رائح الموز.
يّ بجريد
تل ّقى صحت ّ
نتس ا "صو

أسبوعي ّ

تس ّ
مي

ق" رسال جاء في ا :
الح ّّ

"ما كتبته حول شقيقي رجل األعمال ال
رمى نتسه في البحر بعدما رمى موزه للحو
وهللا أرواحنا وع ّانا فيه وأسك

بع

أثلر

التراغ ال ّ

خلّته رحيله عنّا...
زوجته أصرّ

على أن تبني له قبرا ويو صدر

مقالك تسلّل

إلى المقبر وحتر

زوج ا ووضع

ما كتبته مكان الوجه ...وص ّ
دق أو ال
176

في أعلى قبر

تص ّ
دق لقد أقسم

ن رائح الموز كان
أ ّّ

تتوح م

قبر زوج ا التارغ وتمأل أرجاء المقبر .
أرجو
رائح

ه

رسالتي سرّا بيننا وال تكت

الموز ح ّتّى ال يقتلع الغض

ع

قبر المرحو

ويرمي به إلى البحر".
 )2ن ايتان :

ّ
الشوار
د النّاس
س ّّ

واألزقّ

المؤهي ّ

إلى

ّ
والشوار واألزقّ المؤهي ّ إلى المقبر حيث
من ل ا
سيوار

جثمان ا بعد ساعا  .جاء لتشييع ا عا ّم

الخلق ومسؤولون كبار وصغار ورجرال صحاف وإعال
وحضر

الموك

يبق بعد صال

قنوا

العصر خار

ساحت ا غير الرّاقدي
علي

ّ
بالسج

أرضي ّ وقنوا

وم

المقبر

في المستشتيا
أقعدم الكبر ع

وزيار المقابر.
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فضائي ّ ول
وبعيدا ع
والمحكو
تتب ّع الجنائ

في المساء بثّ
مشرامد م

نشر

األخبار الرّئيسي ّ

صرورا للنّاس يبكون ا

جنازت ا والتقط

دهون مناقب ا ويدعون ل ا بالرّحم ول
ويع ّّ
على فراق ا ...وتل

قارئ

بالصّبر

األخبار التي ظ ر
تعاز مو ّ
ج

ماكيا وفي ثوب أسوه برقيّا

بال

إلى أمل

التقيد ومحب ّي ا ومريدي ا.


نشر بوق الجامع الكبير خبر موته وأعل
موعد ال ّ
دف
والقارّ فبثّ
واألصدقاء وم

ومكانه وتطوّع

ال وات

ع

الجوّال

خبر انتقاله إلى رحم هللا إلى األقارب
األمر واكّر

ي ّ
م

ن الموك
بأ ّّ

سينتظ بعد صال العصر...
 ...ل ّ
ما أعيا أمله االنتظار ول
واألزقّ
قليلي

و ّ
السيّارا

المارّ

أركبوه سيّار
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ّ
الشوار
تجد

على عجل بغير أنتار
أحدم

وساروا وراءه

يشيّعونه إلى مثواه األخير ...كان

إال ّ
المقبر فارغ ّ

في انتظارم

غير

من

ول

يك

وال وراءم

مشيّعي قليلي .
تقل عنه التّلت

في المساء ل
تشر اإلااع

شيئا ول

ولو مجرّه إشار إلى رحيله وانتظر

أمله أن تصل

برقيّا

بعد م ّ
د سو

اقتراح م

تع ي ومواسا فل
الج ا

إحد

يصل

بأن يطلبوا

تحويل مكتبته الخاصّ إلى مكتب عا ّم ي ورما القرّاء
ويتبرّكون ب ا.
مامش أوّل  :كان
األبي

تعر

للنّاس لحم ا

المكتن و فتنت ا المتّقد .

مامش ثان  :كان يعر
وحيرته المستديم .
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للنّاس عقله الواسع

 )3الحكي :
طالبا في كلّي

عندما أصب

الط ّ

بدأ

أصدقاّه وأمل حيّه يناهونه باسمه مسبوقا بلق
الحكم .
ّ
الش اه
ونال

عندما تخرّ
يعرضون عليه أمراض
عندما طال
يعي ّ

في إحد

بامتياز بدّوا

.

بطالته وبدأ يداخله اليأس م أن
المستشتيا

يثور في

أصب

ل ال ي ي كّرونه بالط ّّ وبالحكم .
وجوه ك ّّ
تخلّى أصدقاّه وجيرانه ع

األلقاب وأصبحوا

يناهونه باسمه حافيا واتّتق نتر من
يتك ّتلوا بسجائره وق وته وبطاقا
أشتق

على أن

ماتته الجوّال.

عليه عجوز أجنبي ّ

فعقد

قران ا وساقته أمام ا إلى بلدما البعيد فل

عليه
يم ّرّ

عليه منا عا واحد ح ّتّى أينع اسمه ونوّر وتداعى
الخلق م

ك ّ
لّ صوب يحج ون ل

عياهته.
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مواعيد في

قال
 إن شئتناس

امرأته األجنبي :
هعني وت وّ  .ابحث لك ع

فتا طري ّ

عمر وش اهتك وش رتك.

ثار وأرعد وأزبد وم ّ
دهما إن مي أعاه
األمر بغلق العياه والرّحيل ث ّّ شر

عليه

في إجراءا

الحصول على جنس ّي ّ زوجته العجوز.

 )4الكال األخير :
لر يعررد يتصررلني عر موعررد
ساع واحد ومازال

مع ررا سررو

أمرامي مائر كيلرومتر كاملر .

مائ كيلومتر تعني حوالي خمسي

هقيق  .سأصرل

قبل ررا إلررى ن ر ل ال نرراء ...وسررأنتظرما عشررر هقررائق
كاملرر  .أعرررف أن ّ ررا ال تسررتقد وال تسررتأخر عرر
مواعيررردما ...سرررتكون ماثلررر أمرررامي فررري تمرررا
العاشرررر  .سرررنطل

ق ررروتي وقرررارور مررراء بررراره...

وسررنتح ّ
دث للمرررّ األخيررر  ...مكرر ا قالرر  ...قالرر
سيكون اللّقاء األخير .إ ّما أن نتّتق ونم ّرّ مباشر إلرى
181

إجرررراءا

الررر ّوا أو نصرررل إلرررى االخرررتالف التّرررا ...
ل منّا في حال سربيله ...ولكنّري لر أفررّط
ك ّّ

وي م

ل شروط ا المجحتر ...
في ا ...سأتنازل ...وسأقبل ك ّّ
وسنم ّرّ إلى إجراءا

ال ّوا  ...سأختصر النّقا

فري

جمل واحد  :أنا موافق على شروطك كل ّ را ...فقر
تعرالي نتر وّ  ...أشررعل

فري وج رري أربرع سريّارا

متتالي أضواء سريع خاطت  ...وم ه سريّار أخرر
تنحو نحوم وتحيّيني بضوء خاط  ...ولك ال ي ر ّّ...
أمررامي خمسررون كيلررومتر فق ر  .خمسررون

مازال ر

ل مرر ثالثرري هقيقرر  ...ال ررات
كيلررومترا تعنرري أقرر ّّ
ن...
ال ّ
جوال ير ّّ
 آلو. آلو أمال .بيني و بينك اآلن  ...آآآآآآآآهسمعت ا تقول آلو وسمعتني أصر آآآآآآآآه...
ث ّّ خي ّ الصّم

م حولي.

ول أسمع شيئا إلى ما بعد أاان العصر حيث
عاه

أانا

لتتنب ّ ا م

جديد وتلتقطا أربع تكبيرا
182

جماعي ّ  ...وقرآنا يتلى ...وهعاء يؤ ّم
كثير  ...ووقع خطوا

تبتعد.
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