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 بنُت البَْحر

 َحِفيظة قَاره بِيبَان
 

 

 

 

 دُُروُب الِفَرار
 

 رواية
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 إليك، 

 يا شرود. 

 يا حبة الثلج على الرخام الحزين 

 يا نسمة البحر المغسولة بالندى 

 ال تسقطي!

 إليك، وحدك 

 يا حبيبة أسَكنَها جموح الخيال دمي

 ال تسقطي! قبل أن ينتهي المشوار. 
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 مع هذا،

 رة شعرت أنني حي مثلما أشعر وسط هذه المجزرة. وال م

 وال مرة شعرت بالحرية مثلما أشعر وأنا في قبضة هذا الكابوس. 

 

 عندما أسأل ذاتي مقلداً القديس أغسطينيوس: «

متى يا رب كنت بريئاً، ال أستتتطيع لجن نفستتي عا ستتذال: كذلك: 

 »ومتى يا رب كنت مذنباً؟

 

 أنسي الحاج. 
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 تقدين
 

 

شدددددد من ا ودددددوا  وركام من الأكريا .. وألر كاسددددد  يختر  ح

هة مشددددددددودو إلى أوجا  ال  تائ با حداث.. وذا   الكيان في عالر يمور 

 يشعر بها إالّها.. في واقع فرض عليها وخنق فيها القدرو على الحلر. 

ولكّن الشخصيّة ».. دروب الفرار«ومن عجب أن تتعدّد الدروب.. 

شددداردو عن هأا كلّ .. محاودددرو داخل سدددجنها  تظلّ » شدددرود«الرئيسددديّة 

 الوهمّي.. وقد أيقنت أّن السبل جميعاً انسدّ  في وجهها حتى ال مفّر. 

هأه الرواية شتا  من ا زمنة وا طوار.. نكاد ال نرى من خاللها 

تتقلّب بها الحاال  وهي تطأ أرضاً تسوخ فيها » شرود«شيئاً غير طيف 

 ا قدام. 

ع هأه الرواية منأ العتبة ا ولى. عتبة اإلهداء. فهنا تبدأ مغامرتنا م

» بنددت البحر«ذاتدداً قددائمددة خددارت النّه تتوجددّ  إليهددا » شددددددرود«تغدددو 

حبيبة أسدددكنها جموح «بالخطاب، وتدعوها إلى التماسدددك، وتعترأ بأنّها 

على هأا النحو يبدأ العقد القرائي في الشأوذ منأ الخطوا  ». الخيال دمي

ل ، ويسددددددكن دم ا ولى. فهأا  ندّ عن مجا ّن  ي كائن الورقي خيالّي، ولك ال

المؤلّفة فيصددددير جزءاً من عالر الشددددهادو رغر أنّ  تشددددّكل في عالر الغيب 

 المتخيّل. 

ّّ كأنّ  المونولوتة امرأو بين عأابين،  تنفت  الرواية بصددددددو  أنثو

عأاب الحاضدددر وهي ترى نفسدددها مجرورو من شدددعرها، مسدددحوبة على 

ومددة، محدداطدداً بهددا حتى تظلر الدددنيددا من حولهددا، وعددأاب الرخددام، مشددددددت

 الماضي إذ تسلّط عليها ضروب القهر والفضيحة والوجع. 

ة التي لر تجاوز خمسدداً  بين العأابين تسددتوّ هأه الشددخصدديّة الهشددّ

وعشدددرين سدددنة، وقد احتوتها جدران المسدددتشدددفى وانقطعت الصدددلة بين 

 عالمها الداخلي والعالر المحيط بها. 

ا تتّقي ذكرياته» شددددددرود«قف التوّهر؟ وأين يبدأ اليقين؟ إّن أين ي

با دوية المخدّرو، فال يزيدها ذلك إال إمعاناً في الكوابيس. وهي تسددددددتعدّ 



 5 

لمغادرو المستشفى، ولكن روحها مثخنة بالجراح وكيانها مهّشر، فال هي 

راغبة في البقاء في المسددددددتشددددددفى، وال هي قادرو على العودو إلى عالر 

 اس. الن

في طريق عودتها إلى » شروداً «النهاية نصحب  –من هأه البداية 

ونطّل على ». خالد الحديدّ«السددددددداحلية رفقة زوجها » هيبو«مدينة 

عالمها من مواقع متعدّدو، فإذا بها تردّنا إلى ذلك المسددددددداء ا سددددددود من 

العصددددددّي المرفوعة «حين أهدر  ا حالم واسددددددتباحتها  1980جوان 

من خالل مأّكرا  أخيها » شدددددروداً «ونرى ». لمتربّصدددددةوالسددددديّارا  ا

 وقد انكفأ  على نفسها واستكانت للعزلة وتخلّت عن عنفوانها. » أمير«

د وق» شدددددرود«ويبدأ التوغل في الماضدددددي، فنرتدّ إلى يوم زفاأ 

تفاقمت غربتها عن نفسددها، وأوددبحت ذاتاً وموضددوعاً في نن. ومن ذلك 

ن م» خالد«لى بداية العالقة بينها وبين اليوم المشددددددهود نعود القهقرى إ

ّّ إلى الحب فالزوات. ملحمة ضدددارية بين ذا  مشدددحونة  التعارأ التقليد

باآلمال وكائن اجتماعي تسدددحق  التقاليد والمواضدددعا  فيغدو دمية تتلّهى 

 بها نساء الدار ويتصّرفن في إرادتها بما تقتضي  ا عراأ. 

فسدددها مع نسددداء ال يربطها ن» شدددرود«في هأا البيت القلعة وجد  

كّوو وحيدو يصددددلها من خاللها خيط نور » خالد«بهّن رابط، فاتخأ  من 

في هواجسها، » شرود«باهت، ولكّن الكّوو سرعان ما انسدّ  فضاعت 

 وما استطاعت بعد ذلك إلى الحلر سبيالً. 

ثالثة أقانير تتداخل وتتصار ة الأا  والوطن » شرود«في مأساو 

نكسر  ذاتها الهّشة بعد أن غأتها بيئة عائليّة نابضة بالحّب والدين. فقد ا

والمرح والتفاهر، ومزات رومانسددددددي يحظى في  القلب والحلر والشددددددعر 

ا جدداء الزوات انهددار  قوائر هددأا العددالر  والغندداء بنصدددددديددب وافر. فلمددّ

وتصددددددّعت أركان ، وطفت على سدددددط  الروح خيبة أمل مريرو لر ينفع 

 جِد الحبوب المخدّرو. معها االنطواء ولر تُ 

ا الوطن فقدد ارتبط بدانهيدار ا وضدددددددا ، إذ تزامندت ا حدداث  أمدّ

بين انتفاضددة في  1980الرئيسدديّة مع تدهور ا مور في البالد في جانفي 

الجنوب وحركة احتجات نقابي واضددددددطرابا  في الجامعة جوبهت كلّها 

 وار هأا الوضددددددعبالقمع الوحشددددددّي وببرقيّا  التأييد الزائفة. وقد ازداد أ

الطالب اليسدددددارّ المؤمن » شدددددرود«أخي » أمير«اسدددددتعاراً من خالل 

فاء، فيضدددددديع أثره وتبقى  لأّ يطارد وينتهي أمره إلى االخت بالحرّية وا
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بأ عن . وبالتوازّ مع هأا تتدهور أحوال الوطن الكبير  أسددددددرت  دون ن

 وتشتدّ شراسة العدوان علي  في فلسطين ولبنان. 

» شدددرود«د اتّخأ من البيت القلعة الأّ كانت تقير في  وأّما الدين فق

وزوجها ونسدداء أسددرت  مسددتقّراً ورمزاً. ههنا نشددهد وددعود نجر التطّرأ 

سلة طويلة  الديني في وور شتّىة دروس دينية وخطب وتسجيال  وسل

ة«من التحرير. إندد   تقددابلدد  » دين جددديددد متكى على عكدداكيز الجدداهليددّ

بيت أبويها من تسددام ، فيبدو لها أّن الهّوو بما كانت عهدت  في » شددرود«

بين الحالين عميقة وأّن إل  طفولتها ال يشددددددب  هأا اإلل  الجديد القاسددددددية 

أين اختفى ذلك اإلل  الحبيب؛ وِلَر أخأ مع  كّل الجمال والرّقة والمحّبة «

وغددداب وتركني إللددد  يحرمني النغر وجمدددال الوجود وال يندددأر بغير 

 ».  الجحير؟

السددلسددة المتضددافرو من الخيبا  وا وامر والنواهي ينبثق في هأه 

وال  »شددرود«العجز فارعاً كأنّ  المارد يشدددّ بقبضددت  الحديديّة على عنق 

يترك لها إالّ الدمار والخواء، فتسدددعى بكّل سدددبيل إلى التخلّه من جنينها 

ا ّول، وفي غمرو انهيارها العصبّي تصنع مأساتها بيديها، ويزّت بها في 

 ستشفى ا مراض العقليّة. م

مدينة البحر والنوارس، » هيبو«وكما بدأ  الرواية بالتوّج  إلى 

إلى مدينتها المثخنة ولر تجد ملجأ لها إال » شرود«فإنها تنتهي وقد عاد  

 في بيت طفولتها نملة أن تستعيد في  شيئاً من الراحة واالطمئنان. 

واية شددددديء نخر. لقد تلك هي الخطوط الكبرى لألحداث. ولكّن الر

في هددأا النّه إلى تعددديددد ا وددددددوا  والر ى » بنددت البحر«عمددد  

وا شدددكال وا جناس منخرطة في كتابة حداثيّة يتسدددع لها وددددر الجنس 

ارو وت» شرود«الروائّي. فإذا بها تراوح على غير نظام بين الرواوة تارو 

راوح بين وتارو راو غائب خارت عن الحكاية. وت» أمير«وتارو » خالد«

ة  الضددددددمددائرة المتكلّر والمخدداطددب والغددائددب. وتراوح بين الر ىة داخليددّ

متعدّدو وخارجّية. وتراوح بين ا شددددددكال وا جناسة السددددددرد التاريخّي 

والمونولوت والمددأّكرا  واالعترافددا  والقصدددددددداوددددددددا . وتراوح بين 

 ا زمنةة الماضي والحاضر والمستقبل. 

تيار فنّي وإنما هو سددددددليل ر ية غير أن هأا التعدّد ليس مجرد اخ

ى أعما  شددخصدديّة » دروب الفرار«جمالية وتوّج  فكرّ. فرواية  تتقصددّ

مرهفة وددددددددمها الواقع وقمعها وأجبرها على أن تلقي السددددددالح. ولكنّها 
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رواية تتصددددّى لقطالقيّة والتسدددلّط مهما كان مأتاهما. إنّها ودددرخة إدانة 

لأكورو في البيت، والعسددددددف في ا لدين. لمجتمع ا لحكر، والظالمّية في ا

وهي إذ تعقد بين هأه ا بعاد خيوطاً خفّية تؤمن بالتعدّدية وبأّن الحقيقة 

بالتخييل.  نا لنشددددددعر أنها تخفي المرجعّية  ها، حتى إنّ الواحدو ال وجود ل

وتشدددددّ التخييل إلى المرجع. فهي رواية فيها من ا دب الأاتي ما فيها من 

ولكن اسددددددر هددأه المدددينددة يظددل » بنزر «في االبتدددا ، تدددور أحددداثهددا 

ة مصدددير  كالمنطقة الحرام ال يرد ذكره إال تلميحاً وكناية، تسدددرد لنا قصدددّ

مدّمر ولكنها تقدّمها لنا شدددددددأرا  ومزقاً ال تحاكي الواقع وإنما تخرج  

 شظايا تعكس تشّظي الأا  وتشّظي الوطن وتشّظي المثل. 

حة رومنسددديّة من خالل نعر، قد يبدو لك هأا النه موسدددوماً بمسددد

نزعت  التعبيرية التي تدور على محور الأا  وعالمها الباطني، ولكنك ال 

ن أ» بنت البحر«تملك إال أن تعجب بهأه البراعة التي اسددددددتطاعت بها 

ظاهر، وأن  باطن وال لأا  والموضددددددو ، وأن تزاوت بين ال تؤلّف بين ا

لغة شدددعريّة بسددديطة توازّ بين هموم الفرد وهموم الجماعة. كّل هأا في 

عمالً فنيّاً يشددددّ القار  » دروب الفرار«وإن تعدّد  مسدددتوياتها. فجاء  

إلي  شدّاً بطاقت  الباهرو على الصد  وبشجاعِة واحبتِ  التي عبّر  عن 

ة، ومن النظر  موقف وددددددري  من المجتمعدددا  الدددأكوريدددة التسددددددلّطيدددّ

قع في الميّة، دون أن تالديكتاتوريّة البوليسدديّة، ومن القراءا  السددلفيّة الظ

ها بوحاً موحياً  الخطابّية الفّجة وال في التسددددددجيلّية المبتألة. فجاء نصددددددّ

 وشهادو مبدعة وونعة متحّررو من التكلّف. 

 

 
 محّمد القاضي

 جامعة منّوبة –كلية اآلداب 
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1 

 

 

 جّروني من شعرّ. سحبوني على الرخام 

 ستائر البيو  الملونة حولي.. وخرجن وائحا .  ارتفعت

 كافرو!. ملعونة!.. حطب جهنر!.. -

بددا شددددددرطي قدادم.. خلفد  نخرون.. تكداثروا حولي.. أحداطوا بي 

ودددددددارخين. وقتها.. رأيت الشددددددمس تهوّ! حارقة، كالحة، تفقأ عيني.. 

 وأظلمت الدنيا وأحرقتني الشمس بينهر. 

 ال!.. 

 ة!ال يا شمس الماضي الظالم

 ال يا شمس الماضي المطلّة من القضبان!

 ال تعودّ

 أُغربي عنّي!

 فقد احتر  الرأس من زمان. 

 ال يا شمس الفضيحة والوجع الكاوّ

 بعيداً عنك في عالر التخدير والضباب استرحت 

 سر  شوطاً في دروب النسيان. 

 فلر اآلن تطلين؟ 

 اليوم! سأخرت! وأعود إلى العالر الأّ طردني. 

سددددددكيندة التخددير التي حقندت، تحميني مندك، وتكون خيمتي عدّل 

 ومالذّ في طريقي إلى المدينة. 

لأاكرو؟ وأنسددددددى وددددددرير  ولكن.. هل يمكن أن ألغي عمراً من ا

 ا بواب الثقيلة وفحي  ا قفال والمراتيج على عنقي؟ 

هل يمكن أن أنسددددددى حريق المدينة، ونثاره ما زالت وشددددددماً على 

 الجسد والروح؟ 

 رحة قالواة غداً تخرجين. البا

وها هي الشددمس تتقد في السددماء، مخيفة، كالحة، متربصددة، فاتحة 
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سماء  ساطع موجع.. تنتظرني.. أم  -كلها–ا فواه تنتظر! وال شع بضوء  ت

 تراها تنتظر بقاياّ؟!

 

هربت شدددرود من مشدددهد الشدددمس وعاد  تحتمي بالفرا . تسدددلر 

و. نضدددو الصددغيرو يسددار النافأالجسددد لطراوت  البيضدداء. حقيبتها على الم

منها تبدو ذ ابا  أشدددددجار السدددددرو القاتمة، ترتفع شدددددامخة في السدددددماء، 

 والباب مغلق على الجدران الرمادية العارية. 

ها روائ  ا دوية والكحول وحقن التخدير  لل إلي ومع ذلك، تتسدددددد

 ضمادا  جراح الأاكرو، وودى أنين مسترسل بعيد. 

عتاد  القضددددددبان ووخز إبر النسدددددديان أخيراً، اعتاد  كل ذلك. ا

وا دوية المخدرو للأاكرو والقلب والعقل وعاد إليها الهدوء. ولكن هنا، 

بعيداً، في عالر قصدددّي معزول، بين ا شدددجار الهرمة الصدددامتة والوجوه 

الالمبالية الباردو.. ولكن، حين تعود إلى العالر، هل يمكن أن تواجه  بهأا 

 البرود؟

تدارسددددددوا أمرها. رّبت كبيرهر على خدها. أمس، التفوا حول ها. 

ابتسر اآلخرون. قرروا أن الجراح التأمت وسمحوا لها بالخروت.. ولكن، 

 هل تلتئر جراح الروح؟ 

 

 أأنت بخير؟ هل أساعدك؟ -

باب. لر تنتظر  ها وهي تفت  ال ها الممرضدددددددة ترمي سددددددؤال فاجأت

لمبعثرو، وقددد الجواب. اقتربددت من الفرا . امتددد  يدددهددا إلى ا ورا  ا

 تساقط بعضها على ا رض، تعيدها إلى الدفتر المفتوح. 

ارتفع رأس شددددددرود. امتد  يدها تمسددددددك الدفتر، تدني  خائفة إلى 

 الصدر. 

 ال! سأرتب أدواتي بنفسي. -

 إذن ال تنسي أدويتك. -

 لن أنسى.. شكراً. -

 »وهل أنسى سالحي ضد الأاكرو؟«

انتبهت إلى أنها لر تحكر ابتسمت لها الممرضة وخرجت مسرعة. 

 إغال  الباب. 

شهر مّر.. شهران.. أو أكثر.. لر أعد أذكر، منأ أتوا بي ذاك اليوم 
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الالهب.. أعمت الشددمس السددوداء عيني.. جروني من شددعرّ على السددلر 

إلى وحن الدار.. جروني من شعرّ حتى السقيفة.. أخرجوني ال أدرّ 

انت شفى. في مكتب الطبيب، كمن رمى بي في القسر االستعجالي بالمست

عيناّ واقفتين.. وشددعرّ شددوك.. واإلبر الواخزو في كل مسددام رأسددي.. 

 والنار في  تشتعل. 

كانت أعضدددددددائي مقطوعة ضدددددددائعة.. والطبيب يحاول الفهر حين 

دخلت الممرضددددة. دعت   مر عاجل.. ترك يدّ. رأيتها تسددددقط بجانبي.. 

الزرقة.. نهض عجوالً تتدحرت على ا رض.. تنتفض والمعصدددر مسدددود 

وأغلق البدداب. وترك يدددّ على القددا . ظلددت الممرضددددددددة واقفددة ترقبني 

بصدددددمت. كنت خائفة وحيدو أرتعن.. انتبهت عيناّ الواقفتان إلى النافأو 

المقابلة مغلقة. والشددددددمس، هناك تأوّ قريباً من ا فق. تتركني للظلمة 

 وكوابيس كل ليلة. 

رضددة وددنر. والشددمس راحلة. كنت خائفة مطاردو ووحيدو. والمم

 وأوواتهر تأتيني، تالحقني. تماماً كما كنت في بيت المدينة العتيقة. 

تماماً، كألك الصددددددباح ا سددددددود، كانوا حولي في وددددددحن الدار. 

وجوههر مشدددددودو. عيونهر اسددددتطالت. برز  من المحاجر. عيون قطط 

ب.. عمالقة شدددرسدددة. لوحت ا ذر  المشدددعرو والمغطاو.. ارتفعت المخال

حتى المحجبا ، رفعن السددتائر.. خرجن من الغرأ.. اختلطن بالرجال.. 

رمين أقنعة السكون واالستسالم.. ورخن حولي وفوقي.. لر يعد وو  

 المرأو عورو!

تدلت ُخُمرهن السددددددوداء والكفنية على وجهي، تجرح  بشددددددفرا  

 حادو ال ترى.. وأنا مرمية على ا رض.

ر الفظيع يغرس إبره في الرأس. بدا لي لر أكن أفهر شدديئاً.. كان ا ل

رجال شددددددرطة قادمين. التفوا جميعهر حولي.. كنت وحيدو على الرخام 

 الأّ ألهبت  الشمس.. شاهد  العيون حولي تتفجر بالدم. 

أرد  الهرب من الحلقددة المغلقددة.. لر أجددد رجلّي.. سددددددقطددت في 

مكاني.. شددددداهد  من خالل الضدددددباب وجوههر، وجوه ذئاب مسدددددعورو 

تنحني علي ودددددارخة بين ألسدددددنة النار.. تهاويت على ا رض، والهدير 

 يغرقني في الظلمة. 

 

كددل ذاك الرعددب عدداد، بعددد أن رموا بي في مكتددب الطبيددب، وقددد 
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خرت  مر عاجل. وقتها، شددددددداهد  النافأو تود  الشددددددمس، وسددددددمعت 

 أوواتهر تعود.. تأتيني من الباب المغلق عاوية مرعدو. 

 !.. مجرمة!.. ملعونة!.. حطب جهنر!..كافرو بنعمة ربنا-

تعالت ا وددددددوا  من الجدران.. من السددددددقف.. من الثقوب.. من 

مسددام جلدّ.. التقطت أعضددائي.. وركضددت وددوب النافأو. لر يبق غير 

المو ! فتحتها. بد  ا شددددددجار الهرمة الداكنة تحتي والشددددددمس أمامي 

ا مام.. إلى ترحل ببقايا الضددددددوء. اندفعت إليها.. وانثنى جسددددددددّ إلى 

السددددددماء الرحبة.. دعو  المو  إلي ال يجيء! وددددددرخت بكل أوجاعي 

أرميها للدنيا.. ولكن، بتر  الصدددرخة فجأو. أمسدددكت أياد فوالذية رجلي. 

جددأبتني إلى الخلف. تخبطددت. ارتطر جبيني بددالحدداجز. سددددددقطددت على 

وجهي. تفجر دمي. شددددددددوني بعنف إلى طداولدة بداردو. لر يبدالوا بددمي. 

 حقنة مورفين بساعدّ. وانهال الظالم. انغرز  

حين أفقت، وجدتهر رحلوا بي من مسدددددتشدددددفى المدينة وجا وا بي 

 إلى هنا. 

وجدتني هامدو ذاوية في هأه الغرفة الصددددددغيرو. غابت الشددددددمس 

أياماً. وظل اللون الوحيد الأّ يواجهني، رماد الجدران والخضرو الداكنة 

لقضدددبان على النافأو المووددددو.  شدددجار السدددرو البعيدو، يقطعها سدددواد ا

 وأوب  الباب يغلق علي دوماً بالمفتاح. 

 

اآلن، نزعت اإلبر التي كانت تثقب الرأس. عاد  لي أعضددددددائي. 

عد  أسددددددير وأجلس وأخرت إلى الروا ، أقف في الردهة أمام حوض 

ا سماك الملونة وأعود. نكل وأنام بهدوء واستسالم. لأا قّرروا أن أخرت 

كن، ما انكسدددددر إلى ألف قطعة، هل يمكن أن يجبر حقاً ويعود من هنا. ول

 كما كان؟ 

سمع دون أن  اآلن، ها أنا أرى بوضوح دون أن يلفني الضباب وأ

يحطر رأسددددددي الهدير. فهل يمكن أن أعود كما كنت، شددددددرود الراضددددددية 

 الحالمة المثالية؟ 

زمن انقضددى وأنا في عزلة عن عالر نكل مأكول. واليوم، يفتحون 

 الباب  خرت إلى هأا العالر، بعد كل ما مضى. لي 

فهل تراني ما زلت قادرو على العودو إلى نفس الجدران، نفس 

ضيقة اآلسنة؟ في مدينة يمو  فيها الصو   الوجوه، ونفس ا زقة ال
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ويندددفن ا نين! مدددينددة تتقن لعبددة ابتال  أبنددائهددا والنواح عليهر بعددد 

 حين!

 بدون من المسوا نبض دمي.. أعود، بدون زهر، بدون أمير.. 

هل يمكن أن يمن  العمر حياو أخرى على أنقاض أعوامي الخمسة 

 والعشرين الماضية؟ 

أم علي أن ألغي الوعي واإلرادو  لغي الأاكرو؟ وأدمن أقراودددددي 

 وأستسلر للتيار؟ 

 

 
 

 

كانت الشددددددمس تلتهب وشددددددرود أمام النافأو في منامتها القطنية 

 طويلة والقضبان واقفة في وج  ا شجار العالية الممتدو أمام المصحة. ال

لر يحن أوان الزيارو بعد والحركة ما زالت هادئة في الممشددددددى 

العريض المحفوأ بخضدددرو الشدددجيرا  المشدددأبة مكعبا  عالية، الممتد 

 حتى البوابة الخارجية. 

 اليوم، سددددددتخرت شددددددرود من تلك البوابة المظللة بسددددددعف النخيل

 وأشجار الكاليتوس العالية. 

 لهب الشمس يوجع عينيها فتوليها ظهرها. 

 

 متى يمكنني الخروت؟ -

 عندما يأتي السيد خالد الحديدّ، -

 أجابتك الممرضة عندما سألتها هأا الصباح. 

يك.  فاض في عين لأّ  كار ا باالسددددددتن مام  تك ظهرها دون اهت أول

وهل أنت غير » رمير!البضدداعة المكسددورو سدديسددتلمها ودداحبها بعد الت«

 »؟! تُرد إلى أوحابها؟!-مكسورو–بضاعة 

 

حين ضدددددّر الثوب الصددددديفي ا زر  جسددددددها، وألقت في الحقيبة 

المنامة، التقت بوجهها في المرنو المعلقة فو  المغسددددددلة الصددددددغيرو في 

الركن.. بياض الثلج يتباهى نقاء فو  زرقة الفستان الداكنة.. لين وعأوبة 
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 يقة. ولكن، أين هو ذاك ا لق؟ أين هو ذاك البريق؟ في المالم  الدق

بدا لها وجهها كطيف بعيد، من عالر قصددددي، ال يالمس، وودددددى 

 أغنية قديمة لعبد الوهاب يعود يختر  الماضي، يرفرأ على المرنو. 

ّّ تات أعز من تاجيك؟  الصبا والجمال ملك يديك          أ

 كان خالد دوماً يرددها. 

ساخراً في المرنو. وارتفعت يد نحيلة ترسر خطين من ابتسر الَطْيف 

السددواد حول العينين العسددليتين الأابلتين. وتسددللت ا وددابع إلى خصددال  

الشددددددعر الطويل وتركتها تتهدل متموجة على بياض الكتفين العاريين. ثر 

 خرجت شرود إلى الروا  تنتظر قدوم السيد خالد الحديدّ. 

 

يث سددّمر  كراسددي االنتظار إلى جلسددت في الردهة الواسددعة، ح

الجدران. اسددددددتسددددددلمت لمقعد قريب من الباب. الهدوء يخير رغر وجود 

بعض المنتظرين. أمامها، بدا حوض ا سدددددماك المضددددديء، تنسددددداب في  

السدددميكا  الصدددغيرو الملونة بين فقاقيع الماء وا عشددداب المائية الغضدددة 

 بحرها البعيد، تغر الراعشة. لأّ لها أن تبحر مع السميكا ، تمضي إلى 

 في موت يغسل كل ا حزان. 

.. منددأ متى لر تر البحر؟ جرفهددا حنين ال يقدداوم. تدداهددت العينددان. 

أراحت ظهرها ورأسدددها إلى الكرسدددي. أسددددلت جفنيها، غاودددت لحظا  

في الزرقة الالمحدودو. زرقة تمتد بال نهاية، ودددددددافية، رقراقة، هائمة 

 نة. إالهية. زرقة ضيعتها في دخان المدي

» أين الطبيددب؟«مّز  الزرقددةَ اإللهيددة وددددددو  مفجو  متعجددلة 

فتحت عينيها وقد شدداهد  شدداباً مضددطرباً يتقدم مسددرعاً من ناحية الباب 

 سائالً الممرض المار في الروا . 

أعادها الصددددو  إلى جدران الردهة المغلقة وا سددددئلة المتوجسدددة 

 الخائفة وتأوها  تفلت من حين آلخر من الصدور. 

أو، تسددددددمر  عيناها على الباب البلورّ الخارجي. تالشددددددى فج

 حوض ا سماك من أمامها. تالشت الزرقة والمنتظرون والممرضون. 

ها هي أخيراً تلك القامة العالية الشامخة في بدلتها الرمادية الداكنة 

 تبدو من بعيد. تختر  الممشى بين خضرو الشجر. 

أا الصددباح، رغر مسددتنقع رغماً عنها، رغر القرص الأّ تناولت  ه

البرود واالسددددتسددددالم واالسددددترخاء الأّ أغرقوها في ، فقد أخأتها رجفة 
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مفاجئة. توالت الرجفة تنفض ا كفان ليسددددددرّ تيار كهربائي خافت في 

عروقهددا، وهي تلم  ذاك الوجدد  القمحي العددالي قددادمدداً والبدداب البلورّ 

 شفتي .  العريض ينفت  ل .. يتقدم وطيف ابتسامة مترددو على

ذاك الوج  الأّ وددداحب أيامها ولياليها وارتسدددمت قسدددمات  على 

أوراقها وأشددددددعل الحياو فيها وأحرقها. ها هو يقترب، كما كان أول ما 

عرفت ، واثق الخطوو، يمشي ملكاً، ظالر الحسن، شهي الكبرياء.. يقترب. 

 يمدّ يداً حارو رغر خشونتها. لقد نن أوان الرحيل!

 يبدو خلف  أحد.  وقفت. انتظر  أن

 حين انغلق الباب البلورّ، تجاسر  على السؤال. 

 أين أمير؟ -

 ابتعد وجه ، همهر دون أن يلتفت، 

 لر يعد بعد!.. هيا بنا!-

ابتلعت غصددددة. سددددحبت رجليها بصددددعوبة لتعود وتدخل مع خالد 

 الممر الطويل. 

 

 
 

 

اسددددددتكمال إجراءا   بتؤدو، تجاوز  شددددددرود الباب البلورّ، بعد

الخروت. بعد تردد، أمسكت يد خالد الحديدّ بيدها الباردو تساعدها على 

 الخروت. 

واجهتها الشددددمس من جديد. ثقبت عينيها، ترمي بسددددهام الماضددددي 

الالهبة. ارتفعت اليد المحيلة إلى الجبين، تحجب حدو الشمس، وانخفضت 

 الرمو  الطويلة السوداء. 

لدرجا ، تتابع ظلين يسيران في ومت على مهل سار ، تنزل ا

 نحو سيارو البيجو الرابضة في منعطف تحت شجرو عجوز. 

حين استسلمت لمقعدها، تقدمت أوابع  تدير أقفال المأيا ، ارتفع 

 ذاك الصو  الساحر الشجية 

 يدددددددددددددددددددا فدددددددددددددددددددؤادّ 

 ال تسدددددددددددل أيدددددن الدددددهدددددوى 
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ً مدددن خددديدددال   كدددان ودددددددددرحدددا

 فدددددددددددددددددددددددددددددددهدددددددددددددددددددددددددددددددوى 

 اسدددددددددددددقددددددنددددددي واشددددددددددددرب 

 عددددددددددلددددددددددى أطدددددددددداللدددددددددد 

 لمددا الدددمع روىوارو عني طددا
 

بسددددرعة، أدار خالد اإلبرو. وضددددا  الصددددو  الشددددجي في نغما  

 سريعة ركضت مع سواد الطريق. 
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 قدي 

 

 

2 
 

 

 سأكبر وألّحا لك قصيدة!

تلتوّ الطريق وتنعطف، ترتفع وتنحدر، وتطير ا شددددددجار على 

جانبي سدددديارو البيجو العائدو إلى مدينة الشددددمال تحت السددددماء التي بدأ  

 تغير. 

 سأكبر وألّحا لك قصيدة!

نه يا أمير!.. لَر تعود اآلن كلماتك! كلماتي! تعيد أحالمنا القديمة؟! 

 لر تعود اآلن على درب عودتي، رغر ووفة النسيان؟!

 نحلر أن نرقه نحلر أن نطير!«

نحلر أن نتحدث ونتجادل بصدددددو  عال، ال على أوراقنا المحترقة 

البحر والسهل، وأن نرفع ر وسنا  أو في ودورنا الملغومة. نحلر أن نمدّ 

للعر ! أحالمنا تسددتباح! تكسددرها عصدديّهر المرفوعة، تعجنها سددياراتهر 

 المتربصة. 

أحياناً، أوددددددبحنا نهرب إلى كهوأ النسدددددديان. نشددددددرب ونكسدددددر 

كؤوسددددددنا. ثر ننهض والحلر يرأ دوماً بين الضددددددلو . جأوره تتشددددددبث 

 ترك  يمدنا بالحياو قبل أنبأعماقنا. نعود نروي  من أشدددعارنا وأناشددديدنا. ن

حونا سنظل نحلر مهما و«يتحّول كابوساً ويقتلنا. ولكنّنا، ال! لن نستسلر! 

رغر ذلك، يستفزنا السؤال.. ما الأّ جرى للمدينة؟ ».. على كأب أحالمنا

ّّ أخطبوط مخيف ال مرئّي طّو  مدينة  أين اختفت ا فجار المضدددددديئة؟ أ

 البحر والنوارس؟

قة الرائقة الضدداحكة للدنيا على الدوام وددار  حتى شددرود المتأل

تهرب إلى مغاورها، تمو  على شددددفتيها اللغة. شددددرود وددددار  تربط 

جبينها عصدددابة. يقطر شدددعرها الجميل زيتاً، ابتغاء الشدددفاء. وجهها في 

لون ليمونة ذابلة. تبلع كل ا قراص المسكنة للصدا  وا لر ال يمضي. 

ائط الغناء اختفت عندها. أنغام عبد يعود دوماً يغرقها في الصددمت. شددر
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الحلير وكوكب الشددددر  التي كانت تعشددددق، انقطعت ووددددار  ودددددى 

 مة.  يام 

حتى زهر، نحيالً ظل، ال ينمو. يصدددددرخ دوماً.. من نالم ، أو من 

نالمها. عّمتي عائشددددددة، لر تعد قادرو أن تفيدها بشدددددديء. فقط، تقرأ بعض 

ا، وتبتهل إلى هللا عند كل السددددور وهي تمسدددد  على جبينها عندما تزوره

 ». والو أن تعود كأيامنا الماضية. ولكن ا يام الماضية ال تعود

 

أورا  أمير، كلمدداتدد ! تعود تختر  أكفددان المهدددئددا  والمخدددرا  

التي لفّوا بها الجسدددد. تلك ا ورا  التي خبأتها بين دفاترها، ذاك المسددداء 

فيا سددود شددة مع ما وجد  عندها . بعد أن هّربتها عمتها عائ1980 جان

 من كتب  ودفاتره. 

كان حدس العجوز ودددددادقاً. في الغد جا وا. قلبوا كل ما في البيت 

 رغر توسالتها.. والجرح اتسع وغار، وأغر  المدينة. 

 يومها، كان السؤال يتردد.. كاوياًة 

 أين أمير؟.. أين أمير؟ -

 لر نعثر علي  بعد!.. لر نعثر علي ! -وخالد يردّدة 

يقف  –في طريق العودو إلى هيبو  –آلن، ها هو نفس السددددددؤال وا

بينهما، نقطة اسدددتفهام كبيرو سدددوداء تليها نقاط الحيرو والصدددمت.. ونقاط 

 استفهام أخرى تتتابع غائمة. 

 وأين؟.. أين.. زهر؟.. -

بدا لها وددددددو  خالد يلقي السددددددؤال.. هل نطق حقاً؟ أم عاد الوهر 

 يلهو بها؟.. أمسكت جبينها.. 

ال يا اوجع الماضددددي! ال تعد! الطريق ما زالت طويلة! والمدينة «

 »في االنتظار!

أغمضت شرود عينيها، واستسلمت للري  تطير بالسيارو الهادرو. 

 ترفع غاللة النسيان عن أورا  أمير المهربة. 

 

فأو. « نا نت توليني ظهرها ووجهها إلى ال كا نا،  باب غرفت فتحت 

ا. كان الدمع يبلل خديها. دعوتها. لر اقتربت. رفعت رأسددددددي إلى وجهه

ها أمي،  عاقب ها حين ت بب أجهل ، وأنّ بة لسدددددد ها معاق تجبني. كنت أعلر أن

لسددبب ما، ترفض دخول المطبو وتضددرب عن الطعام كامل اليوم. أتيتها 
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 بقطعة خبز. ضمتني دامعة. تركتها لصمتها وخرجت. 

 . لمحطافتحت المأيا . بحثت عن أغنية لعبد الحلير في إحدى ا

ما. لر أجد غير الخبز  ها سددددددلوى  ارتفع وددددددوت . كنت أحاول أن أهدي

 وا غنية. 

فاجأتها مرا  تحفظ » سددددددأكبر وألحن لك قصدددددديدو.«كانت تقول 

 أشعاراً وتغنيها. أحياناً تدعوني لحفظها. أغنيا  لر أكن أعرفها من قبل. 

 كانت تحلر دوماً بامتالك عود أوددديل وتعلار العزأ. وحين عرفت

 خالد، توّهج حلمها. لقد وعدها خالد بعود أويل هدية بعد الزوات. 

 

ما الأّ يأكرني بتفاودددددديل الماضددددددي الصددددددغيرو؟ ِلَر تعود اآلن 

دمعة؟ أ نها  –حين زرتها اليوم  –بالأا ؟ أ ني رأيت في عيني شددددرود 

أولتني ظهرها واحتمت بالصددددمت كما كانت تفعل وددددبية؟ أم  ن الغناء 

 أسمع ا لحان التي تعشق في بيتها؟  راح، ولر أعد

 افترفنا اليوم، وكل منا يلملر أشجان  ويلتحف الصمت. 

 

 اآلن! لر نعد أطفاالً!

وددددددرنا نكابر! نخفي أحزاننا في بؤر الصددددددمت. نحاول أن نلبس 

أقنعة الرضددا حتى نختنق بها. ولكننا نتشددبث بما تبقى لنا من أنفاس الحياو 

ا. نكسدددددر أقنعة الرضدددددا. ونعب من الهواء ونحاول أن ننهض من هاوياتن

 قبل أن نمو . ونصرخ ورخة الوالدو والبعث. 

ولكنهر يخرجون من كل منافأ المدينة، من بين وددددددخور البحر، 

من ا زقة والكهوأ اللعينة العطنة. يخرجون ليسددددِكتوا وددددرخة الوالدو 

 ويغلقوا منافأ السماء. ولكننا لن نتركهر يغلقون السماء. 

خالد من المجازفة. نبهتني شدرود. ولكن القطيع يسدا  إلى حأّرني 

المأب ، وأنا لر أرضددددو! لن أضددددع رأسددددي تحت السددددكين! لن أسددددا  مع 

 القطيع!

حتى شددددرود، ابتعد  في غفلة مني. مضددددت مع القطيع.. هجر  

غاباتنا. تركت انطالقنا القدير الجميل.. استسلمت بعيداً عن سحر اكتشاأ 

 ». طيعالغابا . ومضت مع الق

 منأ متى كان ذلك؟.. سنوا ؟ أم دهور؟ 
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كنت في السدددددقيفة. والمرأو البدينة الضدددددخمة أمامي تمسدددددكني من 

 يدّ. تضغط عليها بقسوو. 

الزغاريد ترت الجدران. تطفو على ا وددددددوا  والنداءا  وإيقا  

 الطبل والمزمار. 

ي ، فكان الدرت ضددددديقاً والمرأو البدينة تجأبني من يدّ لصدددددعوده

موكب النساء وسروال الكسوو ا بيض المطرز العريض يفيض تبرج ، 

»  الوشددددق«يمأل المكان، يالمس الجدارين المخضددددّرين المتقابلين. وعبق 

والجاوّ والداد، يغمر ضيق الدرت. جأبت إحداهن السفسارّ الحريرّ 

من فو  رأسددددددي. ولولت المرأو البدينة مزغردو، وهي تجرني من يدّ 

 من أطراأ كسوتي الثقيلة إلى ا على. السجينة و

 »خمسة وخميس! والصالو على النبي!«-

جاوبتها زغاريد النسددددددداء من الطابق العلوّ، من خلفي، ومن كل 

 أرجاء الدار. 

كددانددت عيندداّ مسددددددبلتين على رخددام الدددرت العتيق، على الحددأاء 

الفضدددددي يخطو بي. يرتفع بصدددددعوبة لصدددددعود الدرجا  المثلمة العالية. 

البدينة ال تترك يدّ، وضوء السقيفة الباهت يبتعد، والدوران » حنّانةال«و

الحلزوني يسدددددتمر في الدرت الطويل، وحدو الزغاريد.. وغمامة اإلغماء 

 تغرقني.. تغرقني. 

كان جسددددّ الهزيل المثقل يسدددقط، حين بدا أخيراً ضدددوء كاشدددف 

 يغمر المكان. 

قظتني زخا  العطر على جيدّ، على وددددددددرّ، على كتفي، أي

على غرفة نوم مضدددداءو وأريكة تحضددددنني، ترفعني وسددددادو رحبة مغلفة 

 بالبياض اللما . 

كّن حولي وقارورو العطر تغازل جسددددّ، وعلب الزينة المفتوحة 

 تأكي ما خبا من ألوان وج  العروس. 

 أكنت أنا تلك؟ 
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 أكانت تلك شرود؟ 

 

كة. حين أعددنني للحمام، على أهبة الخروت، أسرعت أمي مستدر

فتحْت أسدداورها سددواراً، سددواراً، خلعتها وأغلقتها على معصددمي. نزعت 

 خواتمها. وضعتها في أوابعي. تراجعتة 

 ماذا تفعلين؟.. ال أريد!.. ليس اآلن أوان الحلي!!-

ضحكت وزاد  فعلّقتني بأقراط الأهب والسالسل إلى المرنو على 

 وقع الزغاريد. 

لة تلف جيدها قالئد النسددددددداء. في مرنو الردهة، بدا  وج  طفلة نحي

وفي زاوية المرنو، شددداهد  أميراً يرمقني بصدددمت، ويغيب. قّطب جبين 

سفسارّ الحريرّ  الطفلة في المرنو. زغرد  النساء خلفي وهن يلقين ال

على رأسددددي، ويقدنني بلطف بقبقابي العالي للخروت من الحمام. ولر أعد 

 أَر أمير الأّ كان يتبعني. 

نحيلة سددامقة تأخأ مكاني، تسددير في موكب النسدداء،  كانت فتاو أخرى

شابيك الفضة تصعد غصوناً مورقة مزهرو  بالقبقاب اللّما  الرفيع المحلى بت

الحمراء المخططة » التقريطة«على الخشددددددب المطلي اللما ، حتى القدم، و

 المسدلة على الوج  النقي، والسفسارّ الحريرّ المهفهف يحضن الجسد. 

باب ال مة البخار السددددددداخن دفعن ال خشددددددبي الثقيل، غمرتني غما

وروائ  الصدددددابون وعطور النسددددداء وأسدددددرارهن وركض المياه الدافئة 

 الجارية تحت ا قدام. 

تلقتني الزغاريد والصددالو على النبّي وضددوء الشددمو  المغروسددة 

المعّطر في السطل الفضي، يعلو الر وس.. لهبا  عشرا  » الطفل«في 

ى في غمامة البخار السدداخن المنتشددر في فضدداء الشددمو  تسددبقني، تتباه

الحمام. والمرأو البدينة تقودني في ودددحن الحمام الداخلي. تسدددير بي إلى 

المقصددورو الخاوددة بالعروس. تدخل وتغلق الباب الخشددبي الثقيل. وتظل 

أوددددوا  ا سددددطل المرتطمة برخام الصددددحن وأحواض الماء والنداءا  

ب ا جسدداد، والمرأو البدينة تحاوددرني والزغاريد، والمياه تالعب وتداع

ر المعط» بالطفّل«في المقصدددددورو الضددددديقة، تطلي جسدددددد الطفلة الناعر 

بالعطرشدداء، تغمره مرا  بالماء الدافى والزهر. تُعد الجسددد البكر لوليمة 

الغد. كنت وددددددامتة ورأسددددددي بعيد. تركت الجسددددددد البكر لهن يعلّمن  كل 

 الطقوس. 
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وا   واهدددددددددددددددددددددددددددددددلدددددددددددددددددددددددددددددددّ

روا   وكددددددددددددددددددددددددددددددبددددددددددددددددددددددددددددددّ

 تددددددددددددددددكددددددددددددددددبدددددددددددددددديددددددددددددددددرا

وا عددددددددددلددددددددددى   وددددددددددددددددلددددددددددّ

 مدددددددددددددددددددددحدددددددددددددددددددددمدددددددددددددددددددددد 

 كددددددددددددددددددددددثدددددددددددددددددددددديددددددددددددددددددددددرا
 

 جاء العريس! جاء العريس!.. -

 جاء العريس!..-

هلّل ا طفال القادمون راكضددين وأنشدددوا. عّمت الزغاريد ووقف 

الجميع. تداخلت ا وددوا  وا ضددواء وا شددياء. تحركت الدنيا وماجت. 

 وازداد ثقل الكسوو وتعب ا يام المزدحمة الماضية. 

 

لّي، ببدلتك الكحلية ا نيقة، وياقتك الناوعة حين شاهدتك داخالً ع

 البيضاء وربطة العنق الحمراء، هديتي لك، في عيد ميالدك. 

حين شددداهدتك تقترب، أنيقاً جداً، شدددامخاً جداً، وشدددفتاك الممتلئتان 

تفتران عن بسمة فضية  الءو في وجهك ا سمر الشهي، الشهّي، عاد  

 كل العيون. وأنت تتقدم، أخأ الدنيا تراضددددديني وتحضدددددنني. تعلقت بك 

 النسوو المزغردا  تعبي وغربتي معهن. مضين وأغلقن علينا الباب. 

 

ما هأا الشددددددموخ؟! وكل هأه الرجولة؟! أين كنت - رّباه! رّباه! 

 تخفين  عنا؟ وال تقولين؟!

هتفت زينب في قاعة المراجعة وهي تتأمل الصددددددورو. وجعلت 

 تقضر شفتها السفلى. 

 ، الفتككت  منك!لو كان أمامي-

أضدددددددافت واإلعجاب يفيض من عينيها السددددددوداوين، يدعو بقية 

الصبايا للسؤال. كتمت ضحكي وهّن يتخاطفن الصورو هامسا . حدجتنا 

القيمة بنظرو ناهرو. فأخفيت ودددددورتك بين ودددددفحا  كتابي. وكتبت في 

 مأكراتية 

 إذا وجدنا الحب، يمكن أن نبيع الدنيا 

 فالحب وحده يخلق الدنى 

 ويفت  كل الدروب!
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اقترب خالد. أخأ يدّ بين يدي ، ساعدني على الوقوأ، اقترب بي 

من السدددددريرة منامتي الحريرية الناودددددعة البياض بتخارير الدنتيل مهيأو 

 فوق . 

وقفت أمام مرنو الدوالب الكبيرو. الكسدددددوو تشدددددتعل تحت ضدددددوء 

 النجفة المتأللئة. 

. ل الصدار المطرز بلطفشاهدت  في المرنو يقف خلفي، يفت  أقفا

يعود يواجهني. تنزل يددداه بتؤدو إلى حزامي. يفت  العقددد المتتدداليددة لتكددة 

السدددروال الثقيل بأودددابع مدّربة عارفة. ترك  يسدددقط ببطء على ا رض. 

 بقي عالقاً ضاغطاً بقسوو على كل رسغ من رجلّي. 

انحنى. وضدددددع ركبت  على ا رض ويداه تأخأان رجلي. ترفعانها 

. بلطف تنزعان الحأاء الفضدددي، تفتحان الكسدددوو الماسدددكة برسدددغي قليالً 

 وتخرجان رجلي السجينة من كسوو العرس. 

أحكموا عقد تكة السروال! ال يجب أن تكون سهلة! على العريس «

 قالت خالتي» أن يتعب قبل الوودددول إلى العروس، فلها سدددبعة أسدددوار!

 ويضغطن.. حتىوالنسوو يرفعن سروال الكسوو بصعوبة إلى خصرّ، 

 كاد  تقف ا نفاس. 

 »أحكموا عقد تّكة السروال!«

 

 أجل يا شرود! من البداية كان يجب إحكام اإلغال !

 أحكموا غلق ا بواب!

 أحكموا غلق النوافأ!

 أحكموا غلق مّساك الحجاّب!

 أحكموا غلق الدروب!ّ

 أحكموا غلق السماء!

 

تى تعودّ أحكموا الغلق حتى يوشددددر الجسددددد وتوشددددر الروح! وح

يارو المنطلقة على الطريق، إلى جانب خالد، موثّقة إلى  اآلن، في السدددددد

مقعدك جسداً ذاوياً ملفوفاً في بياض ضمائد التخدير. ورغر ذلك، ها هي، 

 ال زالت، تحت الضمائد، تحدث ا وشام. 

 »أحكموا عقد تكة السروال!«
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 ضحكت من بعيد إحدى البنا . 

لضخامة والثقل؟ ليكون للعروس سبعة ألهأا ابتدعوا كسوو بهأه ا-

 أسوار؟ 

سددددددقطت كسددددددوو العرس أخيراً على الحشددددددية الملقاو جانباً على 

ا رض. تناول منامة الدنتيل واقترب.. بنعومة ترك المنامة تنسددددددداب، 

تعانق مع أودددابع  الالهبة الجسدددد. وقف أمامي عالياً، عيناه ليل شددداسدددع 

 ونجوم متأللئة النشوو. 

 . أخيراً، أجدني

نت! قربي! كما عرفتك واثق الخطوو.  نا، شددددددرود! وهأا أ هأه أ

تمشدددي، ملكاً، ظالر الحسدددن، شدددهّي الكبرياء.. تفت  الحاكي لصدددو  الليل 

 القادم. 

 ترتعن بيننا الكلما . 

 يرتعن الصمت. 

 تتكلر أنفاسنا الحارقة. 

ونؤخأ طيفاً واحداً من النور مع النغر السددددداحر. وودددددوتها، ملكة 

 نساب وادحاً، ساحراً. الشر ، ي

 هدددددددددأه لددددددددديدددددددددلدددددددددتدددددددددي!

 وحددددددددلددددددددر حدددددددديدددددددداتددددددددي!

.. .. .. .. .. .. 

 فددددددددددامددددددددددأل الددددددددددكددددددددددأس

 بدددددددددالدددددددددغدددددددددرام وهدددددددددا  

 بددددددددددددعددددددددددددد حدددددددددددديددددددددددددن 

 يدددددددبددددددددل الدددددددحدددددددب دارا

 والدددددددددددعصدددددددددددددددددافددددددددددديدددددددددددر 

 تدددددددددهدددددددددجدددددددددر ا وكدددددددددار.. 
 

ال! لن يبدل الحب داراً! ولن تهجر العصدددافير ا وكار! فليس لهأا 

 الليل النوراني من نهاية معك!

 ا ولى معك. هكأا، كنت أحلر، في ليلتي 

 ال!.. لر تهجر العصافير ا وكار!
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كيف عرفتك؟ كيف التقيت بك وسددر  خلفك إلى ملكوتك راضددية 

مرضدددددديدة؟ وإذا بدك ترحدل بدأحالمي السدددددددابحدة في البحدار إلى امتدداد 

الصددددحارّ، وتتركني حافية القدمين أسددددير خلفك، وال أدرّ أني أسددددير 

 خلف السراب. 

 كيف دخلت حياتي فجأو؟ 

كنت غارقة في كتبي وأحالمي، متوحدو مع موسدددددديقاّ وأنغامي، 

وإذا بي أرفع رأسدددددي  جدك أمامي، تغلق دفتي الكتاب، تخفت ودددددو  

 الموسيقى، تسحبها بعيداً. تحيلها مجرد ودى لكلماتك. 

لر أكن أنتظر ذاك اللقاء، ولر أكن أتوقع شددديئاً من ورائ . فقد أتيت 

فور رأ. كان يكفي معرفة سددددددبب الزيارو، للنبيتنا في زيارو تقليدية للتعا

من الزائر الغريب. كنت أمتلك عالمي. لر أكن مسددددددتعدو لمن  نصددددددف  

لغيرّ. بمفردّ يمكن أن أنحت  وأعلي . بتلك الطاقة الجياشددددة الغامضددددة 

 داخلي. 

حين دعوني للقائك، امتنعت. أعلنت انعدام اسددددددتعدادّ وإرهاقي 

فر  دروس اآلداب والمجامال  وا خال  الكبير. لر ينفع كّل ذلك، فقد ح

على جلدّ. بد وا يأكرونني بها، يعّرون ما وشددددددموه، ويغسددددددلون عني 

 ا حالم وا وهام، حتى.. الن وخرّ.. وخرجت إليك. 

 ماذا فعلت بي يومها؟!

وأنا ما زلت عند الباب، شددداهدتك في قاعة االسدددتقبال. قامة النخل 

سددددددداخنة وبا حرى وردو حمراء في التي أطلت علي، وقفت لي تمد يداً 

غالأ السدديلوفان، لون القم  المصددهود بحّرِ الشددمس في وجهك ويديك، 

خشددددونة المالم  العربية وجمالها، وحدّو الصددددقر في عينيك السدددداحقتين 

 تتشبثان بي، أربكتني، والوردو الحمراء النضرو. 

دفعُت ضددددددفيرتي الطويلة الملقاو على كتفي إلى الوراء. وتقدمت 

لى أقرب أريكة.. وجلسدددددددت، وفضددددددولت ما يدفعني لتأّمل القادم الغريب إ

 المريد لجسدّ وروحي وعالمي. 
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أوهي رغبددة خفيددة ال واعيددة في الخروت عن المعتدداد والطيران 

 خارت جدران بيتنا. 

سبل عليك وورو الفرس المنتظر راكب ،  أو لعل  شعور غامض أ

 نحت . ليكون ب  اإلنطال  إلى العالر الأّ أحلر ب

أو هي تلك القوو التي جأبتني نمرو، في عينيك القاهرتين، فكثيراً 

 ما يعشق المرء قاتل . 

أم تراه كّل ذلك معاً؟! تركني أرفع إليك أجفاني وأنصدددددددت إليك. 

وإذا أنت تتحدث عن العلر والسدددياسدددة وا دب.. تسدددألني عن الكتب التي 

 كة حياو. قرأ ، وتعلن نمالك في إنسانة مثقفة واعية، شري

 ول مرو، أنصدددددت إلى رجل يطلب عقلي قبل  جسددددددّ ويتحدث 

 عن الشريكة اإلنسان.. أو هكأا بدا لي. 

هل كنت هشدددة؟ غّرو؟ عديمة التجربة؟  ترك بابي ينفت  سدددريعاً، 

 وعالمي يطل عليك؟!

سدددداقني، بال وعي، سددددحر غامض  نجأب إليك.. قامة نخل  –كأا 

 ية تجين بالوعود. وشمس حارقة وسماء لأّاتها مغر

كل  قَت على  قد واف لت عرضدددددددك. ف قد قب نا الرابع، كنت  قائ في ل

شدددروطي. ووجدتني أحبّك، وأود لر تحتر  أيام ا سدددبو  ا خيرو  لقاك 

 يوم ا حد. 

انفت  زهر اللوز في بيتنا، وانفتحت كل القلوب على بهجة جديدو 

 تعد ل  الجميع.هي أنت. ضدديف جديد يهّل على دنيانا، نخر ا سددبو . يسدد

يت  عدّ وتنو  المشددددددروبا . تهيء الب تُحضددددددر أمي الحلويا   جل . ت

رغر حب  الدائر للعمل، حتى أيام  –السددددددتقبال . وال يأهب أبي إلى مكتب  

 وال يفت  عشيتها كتب  ودفاتره.  –اآلحاد 

وأستحر أنا، قبل حلولك. ألبس أحلى فساتيني. أنّو  لك تسريحاتي 

 وأقف طويالً أمام المرنو. ومواضع ضفائرّ، 

 وننتظرك. جميعاً ننتظر.. 

محدث لبق، نسر الكالم.. كالم  يسحر، وأدب  يأسر، إضافة إلى «

كون  فرعاً من عائلة أوددديلة، ورئيس مصدددلحة بشدددركة معروفة كبيرو.. 

 »ماذا أكثر؟! تبارك هللا!..

 هتفت عمتي. 

 تبارك هللا! اللهر وّل على النبي!-
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يعلق بشدددديء. بدا وددددامتاً وحزيناً وعتاب مكتوم في أمير فقط، لر 

ناً  ب  أحيا لت. وأنت ما أقب كان يوليني ظهره ويخرت من الغرفة كل ي .  عين

إلى أن  ينظر إلينا من بعيد، من أقصددى الردهة، بكل عمق عيني  الليليّتين 

 قبل أن يغيب. 

 

في عشدددية يوم متعب، كنت مسدددتلقية على فراشدددي. دعوت  إلى أن 

رّ من أتعاب  بتدليك من يدي  الصددددددغيرتين كما تعّود، فيأتيني، يري  ظه

يقف قربي، ويبعث بتلك الحركا  الدائرية المتواترو الراحة واالنتعا  

في ظهرّ المتعدددب من اإلنحنددداء على الددددروس. يلبي دون أن يطلدددب 

جزاء. ويبدو وجه  الطفولي السددددددم  راضددددددياً سددددددعيداً، وهو يقوم بعمل 

 بألك حب  لي.  جلي وكأن  يثبت 

 اقترب أمير قليالً، ثر توقف، ورمي سؤالك في وجهية 

شرود! ألر تقولي أنك ذاهبة إلى الجامعة؟ وستدرسين الموسيقى -

 وتعدين الدكتوراه؟ 

اندهشدددت لسدددؤالك، رفعت رأسدددي المغروس في الوسدددادو والتفت 

 إلي . 

لر هأا السددؤال؟ طبعاً! سددأذهب إلى الجامعة وسددأدرس، وسددأتعلر -

 لعزأ على العود. وألّحن لك أجمل القصائد!ا

 ال! أنت ذاهبة إلى خالد!.. إلى خالد ال إلى الجامعة!-

 .. أنسيت ما كنت تحدثينني ب ؟ 

–رغر النافأو المغلقة والسددددددتائر المسددددددددلة، فقد بدا لي في عيني  

 شعا  داكن حزين لمالك وغير يحرس أيامي المقبلة.  -وقتها

يده الصدددددغيرو وأدنيت  مني وأنا أبتسدددددر مدد  يدّ إلي ، أمسدددددكت 

 للوج  الحبيب. 

كيف أنسددددى يا أمير؟! سددددأذهب إلى العاوددددمة في سدددديارو خالد.. -

سددأتعلر السددياقة. وبعد سددنوا  سددتكبر وتلحق بي. خالد موافق على ذلك. 

بل هو الأّ شدددجعني.. سددديسددداعدني. لن يكون لنا أطفال إال فيما بعد! لن 

 نك!أترك طفالً يجيء ويشغلني ع

 

ودددمت. وظل المالك الصدددغير يحد  في عيني، والشدددعا  الداكن 
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غير مطمئن، يكاد يمطر في عيني . ابتسددمت ل . مرر  يدّ على شددعره 

 ا سود المسترسل على الجبين. 

 هيّا! أرح ظهرّ اآلن!-

وعد  أغرس رأسددددي في وسددددادتي، بينما أوددددابع  تتحرك تحت 

ا لر. كندت أبتسددددددر  عنقي، تنحددر مع فقرا  ظهرّ، تزيدل عني بعض

ووجهي في الوسددادو. فقد حسددبتها غيرو طفل يكاد يخطو إلى دنيا الشددباب 

 على أخت  الحبيبة. 

.. أكان يخشدددى علي من خالد؟ من نفسدددي؟ أم من خدا  الدنيا؟! لر 

 أهتر بالجواب، ونسيت سؤال أمير. 

أجل نسدددددديت.. أو نسددددددي أمير. فقد وثقت بك. بالدنيا، وبالوعود. 

كيف تسدددددتميل أمير، تهدي  ما يحب من الكتب والقصددددده.  وعرفت أنت

 تدعوه للحديث كلما أقبلت. تغري  بالنقا . 

بد  قدرتك على اإلقنا  توحي بأن لك طاقة غريبة من السددددددحر، 

لأّ يحوم  هّل، الكوكب المشددددددّع ا نت إذ ت أو من الغيب المجهول، وإذا أ

اره. تضددديء كل أنو حول  الجميع. كنت أتأملك تدخل بيتنا الهاد ، تحيي .

تبعث في  السددرعة والحركة والضددحكة الرائقة. وملكاً للكالم تصددب . وإذا 

أنت تحاور الجميع في السياسة وا دب والعلوم وفي أحوال الدنيا. ترسل 

نكاتك التي ال تنتهي، فتخف القلوب وتصدددددفو في حضدددددرتك.. لر ينج من 

 أسرك أحد. 

السددددددماء رحبة وأرفرأ أنا، وقد أوددددددبحت جناحي، وأوددددددبحت 

مفتوحددة لتحقيق كددل ا حالم!.. معددك! وأحببددت أفالطون أكثر، ونمنددت 

بدين  في الحب. أجل لقد كنا روحاً واحدو انقسمت في البدء. وكنت نصف 

قد  بك،  ت .  لدهر، حتى التقي مدى ا تاه على  لأّ ضدددددددا  مني و الروح ا

 اكتملت الروح! وستظل مكتملة إلى ا بد!

، بحبك، كان يمكن أن أختر  السماوا  أجل! وأنا منك وأنت مني

وأطير إلى اآلفددا ، وأحقق كددل أحالم ا رض، مهمددا كددانددت الحواجز 

 والسدود!

و جلك،  جل أن يبقى الحب كما أراه في عينيك المولعتين، في 

أوددددددابعك الملتهبة، في كلماتك المشددددددرقة، كان يمكن أن أتنازل عن كل 

يخلق الدددنى ويفت  كددل فددالحددب وحددده «شدددددديء في الدددنيددا إال عنددك! 

 ». الدروب!
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لر يكن يهمني أين تأخأني. أين تسددكن بي كهفاً أو قلعة أو بيتاً على 

السددددطوح. لر تكن تهمني مسددددؤولياتك العائلية المتعددو والنسدددداء السددددبّع 

خلفك. فقد كنت أراني مرتسددددمة دوماً ملء عينيكة أنا الوطن، والسددددماء، 

لنسددددددداء حولي! هأا ما أريد! امرأو أنت غير كل ا-واآلفا . كنت تقولة 

أودديلة عصددرية تفهمني! أتحاور معها حول ما يشددغلني وما يشددغل البالد 

والعالر. وأطمئن إلى أودددولها الطيبة وإلى سدددالمة نسدددلي القادم! فأقّطب 

 جبيني، وأسأل ممازحة فاضحة بعض خيبتية 

 ألهأا فقط؟ هأا اختيار العقل! فأين هو القلب؟!-

 القلب! لأا هما عندّ متفقان.  العقل هو دليل-

 لكن قلبي أنا هو الهادّ إلى الطريق. -

أن ينبعث الضدددوء ا ول من القلب أو من العقل سددديان! المهر أن -

 يتفقا! ثر تلين وتحنو وتمتد يدك ترفع ذقني إليك. 

 وهأه الحالوو التي تقطر منك؟! كيف ال أحبها؟-

 وتضغط أوابعك ويحتد بريق عينيك. 

 لن أسم  لغيرّ أن يترشفها!.. حتى بعيني !ولكن، -

 ثر نفتر  ونلتقي. ونلتقي ونفتر . والشهور تركض والسنين تمر. 

خطف المو  أثناءها أبي قبل أن يطمئن ويسددعد بر يتي في بيتك. 

ودّعت معهدّ وتفر  ا ودحاب، كّل في طريق. دخلت الجامعة ووفيت 

ليخطو مرو واحدو من  بوعدّ  مير، هأا الطفل الأّ فاض جسدددددده فجأو

 الطفولة إلى الشباب. 

 

تك إلعداد  مك وأخوا نا أ جامعي ا ّول، زارت حاني ال عد امت نا أ وأ

المراسر ليوم لقائنا المشهود.  جلك، قبلت كل الطقوس، ودخلت سرداب 

العادا  والتقاليد حافية، مسدددددددلة ا جفان. فقط،  جل أن أكون معك. فقد 

 و. اختر  الحبة سبيالً للحيا

.. هل اختر  حقاً؟! أم كان سحرك الغامض أقوى من االختيار؟! 

فقد اختزلت كل ا ماني وا حالم التي تصددددددطخب في القلب البكر. حتى 

 –الموسيقى ودى الروح!.. حتى الموسيقى التي كانت تطلع من أعماقي 

وترفعني إلى سدددماء النشدددوو الغامرو، ودددار  تركض إلى  –في توحدّّ 

 بكلماتك! وتعزأ لك وحدك! جداولك! تخفق
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تراك تفهر حقاً موسديقاّ؟.. تراك  –ومع ذلك، كنت أتسداءل أحياناً 

 تسمع همس الروح؟ 
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ها هي الشددددمس ترتفع. وها هي أوددددوا  البنا  تعلو في وددددحن 

الدددار وداخددل الغرأ المحيطددة. ا واني في المطبو تغسددددددددل، والمدداء 

قايا احتفال ا مس. ويجرّ جداول يرشر  من الحنفيا  يغسل أوساخ ب

 في وحن الدار. 

 فاستيقظي يا شرود!

المدددينددة تنتظرك. وكددل البيددت العتيق يرقددب بددابددك المغلق. ينتظر 

 العروس الجديدو. 

 تركت لك ليلة عرسك ومضيت. 

وتركتهر على البددداب في انتظدددارك، يترقبون الوليمدددة الجدددديددددو. 

ار أيها العريس ليرفع السددددت والمسددددرحية تكاد ترفع السددددتار. فمتى تخرت

 ويشهد الجميع شرود على الرك ؟ 

 

 ً  بابك ما زال مغلقا

 وا ووا  تعلو وتتداخل في وحن الدار. 

ها هو بابك ينفرت. ينفت ، لتبدو قامة السيد خالد من وسط الدار، 

عالية مديدو تمر قرب تشددددابيك الحديد المطلة على الصددددحن الرخامي. 

أعين البنددا  والنسدددددددداء إلى ا على. تلتمع تقترب من الدددرت. ترتفع 

بالفضدددددول والمكر الضددددداحك. وتنطلق زغردو عالية تسدددددتقبل العريس 

 القادم. 

تدعوك الزغردو المتوالية فتنفت  عيناك واسددعتين بالتسددا ل.. ال 

تخشددي شدديئاً! المدينة تسددتيقظ وتدعوك. والنسددوو في انتظارك. فاليوم، 

من متع الفرجدددة والحدددديدددث  تنكسدددددددر جرار الملدددل في غرفهن. فلهن

واالنشدددغال بكل ما يهر الضددديفة الجديدو ما يؤثث أسدددابيع وشدددهوراً من 

 الفراغ. 

 اليوم، يبدأ العرض. 



 33 

 فاخرجي يا شرود للنساء! لتكتمل الحكاية!
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 نه يا شرود! لملمي أنوثتك الطاغية!

. لملمي جمالك اآلسدددر قبل أن تلهب الصددددور نار الغيرو والحسدددد

 وقبل أن ينقلب االنجأاب إلى سحرك القادم إلى حقد على حواء الجديدو. 

 

ها أنك تجلسددين بفسددتانك السدداتان، الطويل، يضددمك بياضدد  اللما  

بحنو وشدددددهية حتى الركبتين، ليتسدددددع أسدددددفل ، ينتشدددددر حولك أمواجاً من 

 البياض اللؤلؤّ، يكلل رشاقة الجسد. 

نشددددددوو لواسددددددعتين يلتمع بالعسددددددل في بحيرتي العينين اللوزيتين ا

الهوى وشدددعرك الطويل الناعر المنسددددل على كتفيك وظهرك، ليل يعانق 

 ا فجار. 

وها هن الضدديفا  القادما  يجلسددن على حشددية الصددوأ الطرية 

على ا رض مع الحاجة زكية، أمام الزربية القيروانية المفروشدددددددة على 

اذبن هبة ويتجفي الكؤوس المأ» بالبند «طول الغرفة. يترشدددفن الشددداّ 

أطراأ الحديث مع حماتك الحاجة، ويرسددددلن إليك البسددددما  ويسددددترقن 

 النظرا  الفاحصة إليك أحياناً. 

وأنت، على عر  ملكك المؤقت، تجلسددددين.. وددددامتة. تشدددداركين 

ببسددددمة أو كلمة بين حين وحين. وحماتك تنادّ ابنتها الكبرى وهي تعدّل 

  من جلستها وتصل  وضع المنديل على رأسها.

زينة! افتحي الدوالب! وفرجي خالتك وددددددلوحة على الجهاز!.. -

 هي لر تحضر يوم الفر . 

وضدددعت زينة كأس الشددداّ على الصدددينية المغربية المفضدددضدددة 

الموضددوعة أمام الضدديفا . نهضددت واتجهت نحو الدوالب وهي تسددمي 

 باسر هللا. فتحت الباب المسكو بمرنو كبيرو. 
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 لعاقبة ليامنة!تفضلي خالتي ولوحة! اقتربي! ا-

وشددددددرعت تخرت الفسددددددداتين، ترفعها بمعاليقها إلى فو . تتأملها 

ضيفا  وهي تعرضها بدراية وتؤدو عليهن. وتعيدها للدوالب. وتخرت  ال

 فساتين أخرى. 

هأا فسددتان السددهرو ا سددود!.. هأه التبديلة المطرزو! هأه كسددوو -

 رفراأ!.. هأا معطف الفرو!.. 

 وتواول العرض. 

 ! تبارك هللا!تبارك هللا-

 تردد ولوحة، وتصلي على النبي، فتتبعها ا خريا . 

 تبارك هللا! العاقبة لسلوى ومرير يا زكية!-

وحماتك يفتر ثغرها عن بسددددمة رضددددا واعتزاز، وزينة تواوددددل 

تقدير الفسدداتين وا غطية وتفرت الضدديفا  على الطواقر الخاوددة با كل 

م المشبكة الشفافة ومشدا  الصدر والشراب والقهوو والشاّ، وثياب النو

 ا جنبية في وناديق اإلغراء.. يتضاحكن موشوشا . 

 تظلين جامدو. تتابعين المشهد بصمت. 

يتوقف العرض لحظا . تقدم سددددددلوى البقالوو والكوكا كوال.. ثر 

 يتواول العرض مع ألوان أخرى من الفرجة. 

. تكاد تر تتواول دردشة النساء. تتواول التمنيا  والنظر المس

 تظلر الغرفة حين أضاء  خديجة النور. 

 أخيراً، تأهبت الضيفا  للوقوأ. 

 ما زال الوقت مبكراً. ننستمونا!-

 لر يعد خالد بعد!

كاد  نأ حين وي فلذان المغرب ارتفع م فا  اعتأرن.  ولكن الضددددددي

يفو  وقت الصددددددالو. تقدمت معهن إلى الباب، تدعين لهن بالسددددددالمة. 

 ليل القادم الباب. وتغلقين في وج  ال
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 هللا أكبر! هللا أكبر!

 ال إل  إال هللا!.. ال إل  إال هللا!

 

 مأل أذان المسجد القريب وحن الدار. 

أفاقت شددددرود من غفوتها، أوان وددددالو العصددددر. كان خالد قد 

خرت. فعاد ، كسددددددلى، تتكى على مسددددددند السددددددرير، تدني وددددددحيفة 

فالدار ما زالت هادئةة ا طفال  الصدددددباح، تكمل ما لر تقرأ من أخبار.

ن كعادته -عادوا منأ أيام إلى المدرسة، والنسوو لر يجتمع شملهن بعد 

في وددددحن الدار، يدعونها أو يأتينها مع بعض الضدددديفا  القادما   -

 مباركا . 

جال نظر شددددددرود بين عناوين الصددددددفحة ا ولى. تتابعت أخبار 

ناثر  على أعمدو الصددددددفحة ر بة التجميل الشددددددر  الممز  وت غر رقا

  »..انفجارا  في لبنان».. «تصدددد  في الصدددف القومي«.. واإلرضددداء. 

 ».. العمال ومنظمتهر في خطر».. «اضطراب في اجتما  نقابي«

 لر تنتب  لألقدام التي تتابعت أمام الباب. 

 شرود! أأنت هنا؟ -

 راضية! أأنت نائمة؟!  –كما تحب أن تناديها حماتها  –راضية! -

 ن السرير على وو  الحاجة زكية القادم من الباب. قفز  م

 ال! يا أمي زكية! تفضلي! ادخلي!-

بوغتت بنسدددداء الدار، يرفعن سددددتار باب العلّي، يتقدمن خلفها، 

ضدداجا  ضدداحكا ة زينة االبنة الكبرى التي تحتل مع أطفالها أوسددع 

غرأ الدددار، في انتظددار زوجهددا العددامددل بددالخليج. وخددديجددة العددائدددو 

و إلى البيت الكبير بعد زوات حرمت في  من اإلنجاب، وخلفها كسددددددير

ً بيوم العددائلددة  حليمددة وسدددددددددالمددة المتزوجتددان اللتددان تزوران يومددا

لالطمئنان. وعلى عتبة الدرت ا خيرو، من بعيد، لمحت سلوى تلميأو 

الثالثة ثانوّ، العائدو من معهدها مع أختها مرير المنقطعة عن التعلير 



 37 

لى والتي مددا زالددت تنتظر العريس، تتقدددمددان للحددا  في مراحلدد  ا و

 با خوا . 

شددددددداهدتهن يتقدمن، في ثيابهن الطويلة إلى الداخل يقتحمن وحدو 

 العصر. راحت ترحب بهن. 

 أهالً! مرحبا حليمة! مرحبا سالمة!.. -

 أهالً بكن!.. تفضلن!

 قلناة لماذا نتركك وحدك؟! نقضي العشية معك!.. نؤنسك!-

صددحيفة التي رمتها مبعثرو ا ورا  على المنضدددو طو  شددرود ال

 الصغيرو. ركنتها جانباً وراحت تهيى لهن المكان. 

خالتك فطومة دعتنا لعرس ابنها ا سددبو  القادم. وال بد أن تكون -

 عروستنا أحسن العرائس!

 ضحكت وهي تدعوهن للجلوس. 

مل لر أعد عروساً! مضى شهران اآلن! قريباً جداً أعود طالبة تح-

 الكتب وتنوء من أتعاب الدرس والمراجعة. 

 

جلسددددت النسددددوو على الحشددددية المغطاو باللحاأ ا بيض المطرز. 

جّر  مرير وسدلوى ا ريكتين قربهن لتكتمل حلقة النسداء. انحنت شدرود 

تقدم لهن وددحن الحلويا  المعد فو  المنضدددو الصددغيرو الواطئة بعد أن 

 بياض. رفعت عن  المنديل المطرز الناوع ال

اسدددتسدددلمت لألريكة المقابلة ودددامتة، تتابع بعينيها الحائرو وشدددب  

 بسمة على الشفاه، حديث النساء. 

 كفى أسئلة يا شرود!.. الجرس يرن!-

 ُكفّي نقاشاً يا شرود!.. انتهى وقت الدرس!-

 قصيدو نزار الجديدو؟ » خبز وحشين وقمر«سيدّ! هل قرأ  -

 نشر  يوم أمس!

وال يهدأ الكالم وركض البحث والمعرفة. في وال ينتهي السددددددؤال 

مة  قاء، تلخه الكل لد وقت الل خا عة، وحتى مع  جام هد وال يت، والمع الب

 أسئلة الروح وجيشان القلب. 

 

واآلن، ها هي على منصددددة الكالم في بيتها، وسددددط الحلقة. ولكن، 

يخبو الكالم، ويختفي السؤال. فعر تسأل؟ وما الأّ تناقن، مع نساء الدار 
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 ول هأا العشي؟ وهي التي كانت تنفر دوماً من حديث النساء!.. ط

افتحي الدوالب يا راضددية! ولنر ما يناسددبك لحفلة العرس القادم! -

 قيسي فساتين الفرح يا راضية!

 

اتسعت عينا شرود. ارتعشت الرمو  وهي تسمع وو  الحاجة 

 زكية يبادر بالطلب. 

 ولكن..!.. -

 ال تخجلي!.. هيا!-

ود في مكانها. بدا لها أنها لر تسدددتوعب الطلب. لر تفهر توقفت شدددر

لر الخجل؟! ولر العرض؟! بدا لها أن هناك دمية في هأه الغرفة مطلوبة 

 للعرض ستوضع بعد حين في الواجهة. 

فوجئت بزينة وقد فتحت باب الدوالب، وأدخلت يدها تختار أول 

تفين رّ الكفسدددتان للعرض. قدمت لشدددرود الفسدددتان ا بيض الطويل العا

 بريش  الوردّ المهفهف حول الصدر وظهره العارّ. 

 قيسي هأا! يبدو جميالً!.. إال أن  عار!-

 سكت الصو  لحظة وأضاأة 

 أال تريدين؟ -

 أفاقت شرود من سهومهاة 

 ال!.. لماذا؟ -

على ذراعها، وجد  الفسدددتان. اسدددتدار  للدخول إلى المقصدددورو 

 إلغال  الباب وارتدائ . 

 هبين؟.. كلنا نساء!أين تأ-

أمسددددددكت زينة بأراعها وعاد  بها. وأحطن بها يسدددددداعدنها على 

 نز  فستانها وارتداء ما يقدمن لها. 

 دورّ يا شرود!.. من خلف!-

 انتظرّ يا راضية! تقدمي قليالً  رى!.. تأخرّ!-

 البسي ا خضر!-

 البسي ا حمر!-

 .. كسوو رفراأ!.. البنفسجي!.. السماوّ!..-

- .. .. 

كانت المرأو البدينة الكهلة تتربع على الحشية على ا رض، تمعن 



 39 

النظر. تقلّب البصددر من فو  إلى تحت، ومن تحت إلى فو  بينما شددرود 

ترتدّ الفسددتان، تترك  يسددقط، دون كلمة. فقد أقحمت في موقف مباغت، 

يواجهها  ول مرو، في دار مهيبة لر تعرفها إال منأ فترو. وخالد تركها 

و بين النسدددوو في البيت العتيق المحافظ. ومضدددى إلى الشدددار  رفقة وحيد

 ا وحاب. 

في المرنو العريضددة للدوالب، شدداهد  شددرود تمثاالً جميالً عارّ 

الكتفين، ناعر البياض، بعيون كبيرو شددددددداردو، يتحرك في مغازو حديثة 

التأثيث، ونسددددددداء ملفوفا  الشددددددعور وا جسدددددددام تحرك . تديره في كل 

. تلبسدد . تعري ، والتمثال يدور.. ويدور.. وشددب  سددؤال معقود االتجاها 

على شفتي . بدا المشهد غريباً، سريالياً.. نساء ملفوفا  الشعور وا جساد 

 حول دمية شب  عارية. 

ظل التمثال يدار. يعّرى. يلبس. ويعّرى. والشددددددمس تميل عن قبة 

 غير.الخشددددبي على الشددددباك الصدددد» البرمقلي«السددددماء. تطل من عيون 

تتفرت. تمددل عيونهددا الفرجددة. تنحني للمغيددب، لينفض المجلس. ويقمن 

 للصالو مودعا . 

 

  



 40 

 

 

6 

 
 

 شدني إليك! كّسر أضلعي بين ذراعيك!

 اتركني أحتر  حباً، وجنوناً ولأو!

أتناثر هباء وأعود أتشددددددكل من جديد. أتألق، أضدددددديء الدنيا بوهج 

 حبّك!

 

ي في هأا البيت اتركني بين ذراعيك. بحضدددددورك أنسدددددى وحشدددددت

القلعة! أنسددددى رائحة القدم وعتمة الزوايا وامتداد الغرأ الغارقة نهاياتها 

 في عتمة موحشة. 

فأنا بدونك تائهة. وهأا البيت قلعة من قال  المدينة العتيقة، عالية 

الجدران، مغلقة على نفسددددددها. حتى النوافأ القليلة إلى الخارت، ضدددددديقة، 

  بمسددداحتها على الفضددداء الخارجي، ال ودددغيرو، يعلوها البرمقلي، تشددد

 تمنحك الر ية إال من الثقوب الصغيرو عند االقتراب. 

 

هنا، وجدتني معك، في هأه المقصورو المتصلة بالعلّي الرحب في 

بالصددددددحن  لة الطابق ا ول بغرف  المحيطة  عائ ية ال الطابق العلوّ ولبق

ي والطابق السفلالمفرو  بالرخام، والجدران المغطاو بالجليز المزركن 

 مخازن مغلقة لر يهمني عنها السؤال. 

هنددا وجدددتني في عددالر نخر بعيددد عن عددالمي المدداضددددددية المعهددد 

 والكلية والبيت المفتوح على الشجر. 

هنا وجدتني في عالر تشدددر في  رائحة القدم، تنفث برودو غامضدددة، 

  فوترى في جدران  الغليظة العالية المكلسة بخضرو خشنة كئيبة، وسقو

 البعيدو وزواياه الغائمة، تاريخاً قديماً غامضاً معتماً. 

 ال أدرّ، لر ظل يأكرني دوماً بالكنائس ورهبتها. 

ربمددا، لتلددك الرائحددة العتيقددة الرطبددة المنبعثددة مندد .. أو المتددداد 

الغرأ غير االعتيادّ واختفاء زواياها البعيدو في شددددددب  عتمة، أو لعلو 

ء، أو ربما لألك الصددددى الأّ يتردد في الجدران القاضدددمة سدددعة السدددما
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بعض الغرأ وا ركان، كأن  ن  من كهوأ غابرو مسددددددحورو، أو لعل  

مشهد أجسام النساء الملفوفة إلى الكعاب وقد اختفت شعورهن، وضاعت 

 حتى الجباه تحت ا غطية المدالو على ا كتاأ. 

هنا نبتت طحالب الوحشددددة حولي، رغر اهتمام النسددددوو بي ورغر 

 رور ا سابيع والشهور على قدومي واقتراب نهاية عطلتي. م

 هنا، وجدتني وغيرو، ضائعة. 

أرفع رأسددددي للسددددماء، فأرى الجدران عالية، جد عالية، وغليظة، 

تقف في وج  الشدددمس، فتبدو السدددماء بعيدو عني أبعد مما كنت أتصدددور. 

 وسرعان ما تقضر الجدران وج  الشمس، فال أعود اراه. 

ذا كل ا حاديث الدائرو في الدار عن أخبار نسددددددداء وأنصدددددددت، فإ

المدينة وخطبة الجمعة ودرس الجامع القريب عن الجنة والنار. خاوددددددة 

عن النار. وأظل وددامتة أنتظر قدومك لتزيل عن أكتافي الوحشددة، وتبعد 

 عني وهج النار القادم من اآلخرو، الساكن الدار. 

ولى التي لر أعرفها بعد! أنتظر قدومك  عود معك مع اآلخرو إلى ا 

 فأعود للحياو، أفكر وأحلر وأحيا، وأبتعد عن دروب المدينة العتيقة الكئيبة. 

ومعك، أرحل في دروب الدنيا، أفت  أبواب المسددددتقبل، نناقن معاً 

أخبدار البالد والعدالر وحركدا  اليمين واليسدددددددار ومنداوشدددددددا  الطالب 

 ومواقف الساسة. 

ش ركة وأحدثك عن نخر أخبار مجال  وتحدثني عن أخبارك في ال

 الثقافة والفنون وأدعوك لسما  أعأب ا لحان. 

 تراني فقط أحتمي بك؟ 

 ال!.. أنا أولد معك! وأبعث!

ال  ني جزء منك! ال  ني ضلعاك! بل  نك نصف الروح! معك 

أعود أجدني أملك الدنيا وأرسددددددمها من جديد، على هواّ! ويعود اللحن، 

سمع ؟!.. يعود يحملني على غمامة وردية تعزف  ا وتار دا خلي.. تراك ت

 إلى سماء لأيأو من نور. 

 

 فشدني إليك أكثر!

واترك هأه اليد الواسددددعة التي قطفت لي الشددددمس ترفع خصدددال  

 هأا الشعر المتناثر عن وجهي  راك!

 اتركها تحنو على كتفي العارية وتنّوم هأا الجسد!
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الشددددددفاأ على المهد تغطينا، في أحضددددددانك، أنام، وخيمة الدنتيل 

وموسدددددديقى الجنة الحانية الرحيمة، رفرافة، تأخأنا لحضددددددن من حرير 

 النعاس. 

 

في أحضددانك أنام.. فأنسددني القلعة! وأخفت وددوتها الجارح القادم 

 من نلة التسجيل!

 .. سوأ تلهو بنا الحياو وتسخر. 

 فتعال! أحبك اآلن أكثر!

 بك اآلن أكثر. أخفت ووتها النبوءو!.. وتعال!..  ح

 فقط!.. تعال!..  حبك اآلن أكثر. 
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 ما أوراق أمير
 

 رحلت شرود. 

 لر نعد نسمع وو  الموسيقى في الدار ينبعث من غرفتها. 

لر أعد أسمعها تغني بصوتها الشجي حين أدخل، أو تمازح عمتي 

ضدداحكة. أوددب  البيت وددامتاً وغرفتها خاوية موحشددة. حتى عبد الحلير 

 عد يمأل بالغناء بيتنا كما كان. لر ي

رحلت. ولر تعد تدعوني للتنزه على الشاطى المقابل لبيتنا أو لجمع 

ا ودددداأ. أودددبحت أخرت وحيداً إلى الشددداطى. أودددحابي جلهر رحل. 

سير محاذياً البحر الأّ بدأ  سكان  القدامى. أ وخال الكرنين إال من بعض 

 يربد، على الشاطى الخالي من المصطافين. 

هأا هو طقسها. كانت تنطلق إذ يخلو الشاطى. ترمي رداء الخجل. 

تركض، وتلوح بيديها للفضدددداء، وتطلق شددددعرها للري ، وتدعوني لمرح 

طفولي. نمشددددددي أو نركض على الرمدل المبلدل والموت يطدارد أقددامندا. 

 نرسر أحالمنا على الرمل. تترنر هي أحياناً بالغناء.. ثر نتسابق. 

قف الهثدددة. تددددعوني للتمهدددل، والبحدددث عن حين أتجددداوزهدددا، تتو

على محيط الشدددجيرا  أو نزين بها جانبي  –فيما بعد  –ا ودددداأ لنكدسدددها 

 الممشى، نشدها ببعض الجبس ا بيض حتى دالية العنب الممتدو أمام الدار. 

 رحلت شرود. 

ولر أعد أدفع بها ا رجوحة المعلقة في شددددجرو التو . فترتفع إلى 

 مع ذاك تهتف بية السماء عالياً. 

 أعلى! أعلى يا أمير!-

 وحين أمضي عنها وأتركها تدعونية 

تعال! ستشتاقني قريباً! ولن تلقاني!.. أفتهرب مني اآلن؟! فأعود -

 إليها أدفع بها ا رجوحة إلى السماء. 

 

 أخيراً، مضت شرود. 



 44 

يوم أخأها خالد، حين عدنا من الحفل، وجدنا مصددددددباح غرفتها قد 

سددددددبحان هللا! «يحتر  إال يوم رحيلها. قالت عمتي عائشددددددةة احتر . لر 

! هللا أستغفر هللا! أستغفر هللا«ثر استدركتة » حتى الغرفة حزينة لفقدها!

 ». يسعدها ويهنئها

 وبقيت الغرفة ~أياماً كئيبة موحشة كلما حل المساء، بال نور. 

 ،تلك الصددددددورو فقط، على مكتبها المقابل، كانت توقفنا عند الباب

 نبادلها االبتسام، تأب بعضاً من وحشة البيت. 

تقف شددددددرود للكاميرا. يدها في يدّ. أنا طفل في التاسددددددعة، وهي 

وددبية في أول الشددباب. وجهها الصددبوح تعلوه ابتسددامة وشددعرها ا سددود 

يد  ياب الع تاأ. ونحن نرفل في ث ية حتى ا ك نا ها بع ناعر يحيط بوجه ال

بزهورها على الجانبين. خلفنا والدنا، الجديدو. بيننا سددددددلة أزهار تفيض 

بجبت  الفاخرو وعمامت  البيضددددددداء والضددددددحكة المتألقة دوماً في عيني ، 

وقرب  أخي ا كبر أحمد، قبل سفره للدراسة بباريس، في قميص  الثلجي 

 وربطة عنق  الفراشة ا نيقة ا سود. 

كانت الصددورو في إطار مأهب تسددتكين إلى المكتب الأّ خال من 

 ب شرود. كت

 

 لر أنتظر وباح اليوم الموالي للحفل، ذهبت إليها. 

دخلت ا زقة الضدديقة الملتوية، تراكضددت القطط أمامي فو  بقايا 

الزبددالددة. تراكض ا طفددال. تجنبتهر. حدداولددت االبتعدداد عن برك الميدداه 

المتجمعة في الحفر من سددقائف البيو .. لر رضدديت شددرود السددكنى هنا؟ 

و؟!.. حين ووددددلت نخر الزقا  وجد  الباب الخشددددبي في ا زقة المحفّر

الكبير للدار مفتوحاً. وددددعد  درجا  السددددلر، اثنتين اثنتين حتى الطابق 

 ا ول. 

في االسدددددتراحة رفعت رأسدددددي إلى الطابق الثاني. شددددداهد  بابها 

مغلقاً. تلقفتني النسدددددداء قبل أن أوددددددعد. رّحبن بي ودعونني للدخول إلى 

 س ما زالت نائمة!.وحن الدار. قلنة العرو

انتظرتهددا. ظلددت عيندداّ ترتفعددان من حين آلخر إلى الدددرابزين 

الحديدّ المحيط بساحة الطابق ا على ترقبان بابها، حتى سمعت زغردو 

النساء، ولمحت سي خالد يخرت وينزل إلى أهل . تقدمت مسرعاً. سلمت 

 علي . وركضت إليها. 
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 . استقبلتني رائحة عطرو من الباب المفتوح

وشاهدتها، تقف أمام المرنو. شعرها الطويل يسترسل على مالبس 

طويلة بيضدداء المعة تنسدداب على جسدددها. التفتت ناحيتي. لوهلة، بدا لي 

أنهدا تغيّر . لر تعدد الطفلدة الكبيرو التي تلهو معي. أدفع بهدا ا رجوحدة 

وأركض معها على الشدداطى، وتقرأ بواكير أشددعارّ. تغني لي وتسددّر لي 

 الغد.  بأحالم

ها المجززين الددقيقين، ووجههدا الدأّ يعلن نثدار  بدد  لي بحداجبي

زينة النسدددددداء، وثيابها المهفهفة الالمعة الشددددددفافة، واحدو أخرى.. لر تكن 

 شرود.. رغر بعض المالم  ا ليفة. 

 تقدمت بتحية الصباح السعيد. 

اتسعت عيناها وهي تراني. لر تكن تتوقع قدومي حال انفتاح الباب 

الصدددباح.. أقبلت نحوّ جألى، فاتحة الأراعين. قبّلتني. وقتها وجد   هأا

 شرود التي أخأها خالد إلى داره البارحة. 

 عاد  تضمني. كانت دافئة. عطرو، ضاحكة. 

فتحددت درجدداً ومأل  كفيهددا بدداللوز والحلوى.. تسدددددددداقطددت بعض 

 القطع. لر تأب  لها واقتربت لتمأل باللوز والحلوى راحتي. تراجعت. 

 ال! ال! شكراً! أتيت فقط  راك!-

ت بقية ما لر أمسدددددك من الفواك  والحلوى في  لر تأب  لكالمي. دسدددددّ

 جيب بنطالي. 

.. وسددددريعاً ما أقبلوا. امتأل  الغرفة على امتدادها بأهل البيت من 

النسدداء وا طفال. أحاطوا بها. تعالت التهاني والزغاريد. وظل سددي خالد 

 لغرفة. بعيداً، ال يُرى، خارت ا

 بد  لي مرتبكة تائهة وسط الجمع الضات.. 

 تركتها بينهر، ومضيت. 

 

 غابت عنا أسابيع مع زوجها. قالواة شهر العسل. 

ناً. أجبتها بأبيا  شددددددعر جاد بها  أرسددددددلت إلي بطاقة تقطر حنا

 خاطرّ. 

اآلن، مر  أشددددهر العطلة. حل شددددهر أكتوبر وبدأنا الدراسددددة في 

د إلى الجامعة رغر وعدها لي وتأكيدها. قالت المعهد، وشددددددرود لر تعد بع
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إنها مريضددة وسددتنتظر حتى تشددفى. فكليتها بعيدو، في ا طراأ الجنوبية 

للعدداوددددددمددة والسددددددفر اليومي ينهكهددا ولن يترك لهددا القدددرو لمراجعددة 

 المحاضرا  والدروس. 

زرتها مرا  قليلة بعد عودتها. كانت تفرح لمجيئي. تتمسددددددك بي. 

اً. لر أكن أسددددددتطيع البقاء طويالً، فقد كنت دوماً أجدها تفيض عيناها حنين

 محاطة بالنساء. 

هأه المرو فضددددددلت الأهاب إليها في الصددددددباح. جنيت لها عناقيد 

ناضددجة عسددلية من كرمة العنب التي تمتد أمام الدار فتكون سددقفاً أخضددر 

ظليالً يدلي عناقيده الشددددفافة المضدددديئة، نجلس تحت  في عشددددايا الصدددديف 

 ت . وأمسيا

ً –حين دخلت، كان ودددددو  ا م  يأتي من المطبو مخاطباً  -عاليا

ابنتهددا الكبرى، وا خريددا  موزعددا  بين ودددددددحن الدددار والغرأ، 

طل والمواعين  جة ا سددددددد يمسدددددددحن وينظفن الرخام والجليز، وضددددددد

وا وددددوا  تغطي على وقع أقدامي الراكضددددة على الدرت. تجاوز  

 االستراحة ووعد  إليها. 

 

و. بد  شدداحبة واهنة. قالت إنها ما زالت مريضددة. ولر لقيتها وحيد

 تضف إال بعض الكلما ، والجمل الغائمة. لر أطل معها البقاء. 

 

حين خرجت من ا زقة قابلني البحر. مشددديت إلي . مشددديت طويالً 

 محاذياً زرقت  وأنا أفكر. 

لر كل هأا الشددحوب؟.. حين سددألتها عن المرض، لر تجب. أولتني 

 الأّ يرتفع أمام النافأو.. » البرمقلي«ربت من ظهرها واقت

ذّكرتهددا بدداللحن الددأّ حدددثتني عندد . ذاك اللحن الددأّ تحلر ببعثدد  

سمع  سي  ست ساحراً، ال مثيل ل ، وستعزف  على العود،  للوجود، فريداً، 

ا أليف ي«الطاهر فيطرب ل  كما كانت تطرب طفلة لعزف  وهو يسددددددمعنا 

فتغني مع ، ونغني كلناة أحمد » عريا عاشدددددقين ذاك الشدددددّ «و» سدددددلطاني

ونبيهة ووددددال  والخالة فريدو. ويرتفع الغناء في تلك العشدددديا  اللأيأا  

 تحت كرمة العنب. 

سدددددددألتها عن العود الأّ ظلت دوماً تحلر ب ، ووعدها سددددددي خالد 

بشددددددرائ  بعد الزوات. التمعت عيناها. لمع الشددددددو  وتيقظ الحنين ثر خبا 
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 قالتة البريق. سكنت فترو ثر 

 سيأتي أوان . -

 متى؟ -سألتهاة 

 النغر هنا! في القلب! لن يضيع!-أجابتة 

 تاهت عيناها هنيهة. ثر التفتت إلي وأضافتة 

إذا كنت تحب حقاً ما تريد، فحتماً سددددددتصدددددددل! فالحب يفت  كل -

 الدروب!

أبداً، لن تمو ، حتى  –إن وجد   –بأرو الفن «ذكر  قولها مرو 

 ». لع ولو من بين الصخورتشق ا رض وتبزغ. تط

 

ودعتها وخرجت. سددددر  طويالً مع البحر وأنا أفكر. ما لشددددرود، 

سألني عن نخر ما كتبت،  سيت حتى أن ت وديقة الطفولة، تبتعد وتنأى؟ ن

كمددا اعتدداد  كلمددا رأتني، منددأ قرأ  تلددك ا شددددددعددار التي أخبئهددا في 

 كراريسي. فقط، قدمت لي كتاباً وغيراً قائلةة 

 عجبك!اقرأه! سي-

 » كان ديواناً لمحمود دروين

 رحبت بالكتاب، ولر أطل البقاء. 

 

تسددكعت في طرقا  المدينة. مشدديت محاذياً النخيل على الشدداطى. 

عد   حينهدا، حددّ  شددددددرطي في وجهي وأندا أقترب من دار الواليدة. ابت

والكتاب في يدّ، ونظرو الشرطي المحدقة بي تثقب ظهرّ وعينا شرود 

لبعيد تثيران قلقي. ابتعد  عن دار الوالية، والبحر المربد الهاربتان إلى ا

 الأّ بدأ يهيج، وألف سؤال وسؤال يقف في طريقي. 
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 هامش
 3  

 

 

 لماذا تهربين من أمير شرود؟ 

 هو حبيبك الصغير. فلماذا تتركين  يمضي للحيرو والظنون؟ 

 ما الأّ بك؟ ولماذا تدّعين المرض؟ 

ير رغر سددددنوات  ا ربع عشددددرو أكبر من أمير لر يعد وددددغيراً. أم

 عمره. أسبق من أتراب . 

 سنوا  ثالث فقط ويصل الجامعة. 

أمير شاعر. إن  يقر ك يا شرود! ويحّول نغمك الصامت قصيدو! 

 فال تتعبي  بصمتك. 

 

 ترى؟ هل كل الكلما  وا نغام أوبحت لخالد؟ 

وأحالم  هل أخأ خالد الأاكرو وأطفأ البحر والشددددددجر ودالية العنب

شدددددغلك إلى هأا الحد،  –ترى –الصدددددبا؟ هل أنسددددداك خالد حتى أمير؟! أم 

 دنياك الجديدو؟ 

حتى الحلر الوحيددد الكبير الددأّ تحضددددددنينة النغر الخددالددد الددأّ 

سددددتعزفين، توقظين ب  الموتى من القبور، وتباهين ب .. ربّة الموسدددديقى، 

 تراجع. التحف رداء الصمت، وخبا بريق  بين الضلو . 

تراه خبا حقاً، أم هو الجمر تحت الرماد يشدددتعل؟ ما زال ينتظر  ..

العواودددف والري  توقظ ناره، تشدددعل بخوره وتأكي عبق ، حتى ينتشدددر 

 سحره في سماء المدينة؟ 
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8 

 
 

 أقبل محمد ابن العشر راكضاً. 

 تعالي! بسرعة! قالت لك أمية ا خت راضية هنا. -

 اً. ومضى ابن زينة تاركاً الباب مفتوح

من فو  شددددددداهدتها داخلة بقامتها المديدو وجسدددددددها الممتلى يلفها 

السددواد. وهّن حولها مرحبا  ضدداجا  بالسددالم. الحجاب الطويل ينسدددل 

فاض ا سددددددود يالمس  باب الفضدددددد على الكتفين يغطي الصددددددددر، والجل

ا رض، والبرقع على وجهها ال يظهر غير النظارو الكبيرو السددددددوداء. 

ز عتبة الغرفة المقابلة. بد  سددداقاها حالكتي السدددواد. رفعت رجلها تتجاو

أحنت الرأس قليالً وهن يرفعن لها سددددددتار الباب. دخلن خلفها وانسددددددددل 

 عليهن الستار. 

 كان عبد الحلير يغنية 

 شددددددددوأ يدددا قددلددبددي شددددددددوأ 

 شدددددددددددددددوأ الددددددددددنددددددددديدددددددددا 

 حددددددددددددددددددلددددددددددددددددددوو إّزاّ

 بددددددالددددددحددددددب يددددددا قددددددلددددددبددددددي

 بددددددالددددددحددددددب يددددددا قددددددلددددددبددددددي

 

غيمة وردية ناعمة  واللحن العأب والصو  الحنون يأخأاني على

 Le rouge et le noirفو  بحار  الءو وكتاب سدددددتاندال ا حمر وا سدددددود 

 مفتوحاً بروعت  بين يدّ، حين اقتحر الصبي خلوتي داعياً. 

لر أكن أرغب في الخروت والنزول عن غيمتي المسدددددددافرو وترك 

ة الحب الجميلة، ولكن الدعوو جاء  من الطابق السدددددفلي، من أهل  قصدددددّ

. هناك تعرأ النساء أن خالد قد خرت، وأن دروسي الجامعية لر تبدأ خالد

 بعد. وأني ما زلت خليّة من العمل. 

فبأّ عأر سددددددأنسددددددحب؟ وأّ ادعاء يبرر عدم تلبية دعوو ا هل، 

 ودروس ا خال  والمجامال  أتقنوا رسمها منأ الرضاعة تحت الجلد؟ 
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لصدددو  على مضدددض، تركت المأيا  يغني. ونزلت على مهل وا

 الشجي يصاحبني وداه وأنا أنزل السلر تحت وحن الدار. 

 شددددددددوأ الددددندديدددا حددلددوو إزاّ

 بددددددالددددددحددددددب يددددددا قددددددلددددددبددددددي

 بددددددالددددددحددددددب يددددددا قددددددلددددددبددددددي

 

ستار، وجدتها بال برقع وال نظارو، تتصدر المجلس  حين رفعت ال

ونسدددددداء الدار من حولها وبعض الجارا ، ونسدددددداء أخريا  لر أعرفهن. 

جة، وكؤوس الشدددداّ على المائدو ا عين بها معلّقة. الشددددفاه نصددددف منفر

 الصغيرو لر تلمس بعد، وووتها مسترسل يواول الخطاب. 

يا أخواتي! إن اإلسالم كّرم المرأو ووانها عن االبتأال، ففرض «

 . »عليها الحجاب حتى ال تتعرض للريبة والفحن وال تقع في الجريمة

 

 نتوقفت عند الباب. عبد الحلير ما زال يغني وودى ووت  الحنو

اقتحر المجلس معي مع هبة الري . أشدددددددار  إحداهن مقطبة بغلق الباب. 

هأا قول » النسدداء حبائل الشدديطان!«واوددلت المرأو المتصدددرو المجلس 

 الرسول الكرير. 

فكيف يجوز المرأو مسددددددلمة، أن تخالف هللا وترفع الحجاب أمام 

بالء أن تجعل من نفسددها  –رجل أجنبي؟ أال تعلر أنها تسددتطيع إن شدداء  

 للرجل، ال يكاد يجد سبيالً للنجاو من ؟ 

أكثر أهل النارة «وأن » النسددددددداء حبائل الشدددددديطان«أال تعلر أن 

؟ .. وكر من أمة كانت ذا  سددددلطان بين سددددائر ا مر، تضدددداءل »النسدددداء

شددأنها وتهاوى سددلطانها بما شددا  من اإلباحية والتفسددو ا خالقي. لر يكن 

 ». سبب ذلك كل  إال المرأو!

 

 الكتني حتى ال أرفع ووتي في وجهها. تم

تقاطع نظر الضدديفة مع نظرّ. مرغمة حييت برأسددي وأنا أمسدد  

الصدددفعا  المفاجئة. وجلسدددت على أول مقعد ودددادفت. كّن منشدددغال ، 

 مأخوذا  بما تقول. 

رد  على تحيتي الصدددددامتة بانحناءو خفيفة من الرأس وابتسدددددامة 

أهبي بين أسنانها البيضاء. واسعة أضاء  سمرو وجهها وكشفت الناب ال
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 سريعاً ما اختفت االبتسامة وهي تواول. 

ألر يقل الرسددول علي  الصددالو والسددالمة ما تركت فتنة بعدّ هي «

 »أضر على الرجال من النساء؟

حدّثت بها عيناّ. عد  إلّي. إلى المرأو الحديثة العهد بالدار. تلك 

 دال. التي كانت تترنر مع عبد الحلير وتبحر مع ستان

أخت الشدددددديطان «ها هي وحيدو منزوية قرب الباب. هأه المرأو! 

تأكر  فوراً هأه الكلما  من التوراو ». الخبيثة القلب الصدددخابة الجامحة

أمّر من المو ، المرأو التي هي شدددددباك وقلبها أشدددددراك «كتاب اليهود .. 

 ». ويداها قيود

 –تماماً  –ور أهأه أنا؟! في دينهن الجديد القائر من عّث كتب القب

 أخت الشيطان؟! –كما جاء في كتاب اليهود 

 

انتبهت لبعض الر وس تتحرك مؤيدو راضددددددية خاشددددددية والمرأو 

ومن هنا، كانت أخطر الوظائف اإلسدددالمية التي كلف هللا بها «تواودددلة 

المرأو أن تخفي فتنتها أمام الرجال، ما اسددتطاعت إلى ذلك سددبيالً حتى ال 

وقد وقع اإلجما  على أن المرأو ال تحرز رضى هللا  يقعوا في هأا البالء!

عنها بعمل من ا عمال الصدددالحة كما تحرزه بالسدددعي إلى ضدددبط نواز  

الرجال الشددددهوانية. وال تتسددددبب في غضددددب هللا عليها بعمل من ا عمال 

المحرمة كما تتسدددبب في ذلك بالسدددعي في سدددبيل  تثير في الرجل نوازع  

ة واالستقامة. لقد قال رسول هللاة إن أكثر أهل الشهوانية وتقصي  عن العف

 نهن ال يتقين هللا في  –وهأا ورد في الحديث الصدددددحي   –النار النسددددداء 

هأه الوظيفة الخطيرو التي كلفن بها. فالمرأو حتى لو لر تتزين. كثيراً ما 

 تتعطر، وتخرت إلى الشار  فتميل القلوب وتحرك الشهوو. 

سائي وابن سالمة  وقد ورد عن الن داود عن محمد علي  الصالو وال

أيّمدددا امرأو تعّطر  فمر  على قوم ليجددددوا من ريحهدددا، فهي زانيدددة.. 

زانيدة! أسددددددمعتّن يدا أخواتي؟ زانيدة! أّ يحق أن ترجر بدالحجدارو حتّى 

 »المو ! المو ! ومللها جهنّر وبئس المصير!

 

نسدل يانعدم الهواء ووجدتني أختنق. النافأو مغلقة والستار الخشن 

 على الباب حتى ا رض يمنع الضوء والنسمة من الدخول. 

 رشقتني عيناها الغامضتان وارتفعت همهمة النسووة 
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 يا لطيف! يا لطيف! يا لطيف! يا لطيف! ربّي ينجينا من النار!

 ارتفع ووتها وقد أخأه الحماسة 

لأكرى « فإّن ا يل في خطبة الجمعة،  نا الجل مام قال إ ما  أذكركر ب

 لمؤمنين. لقد قالة تنفع ا

)ليعلر الأين يسددتنكفون والالتي يسددتنكفن من هأا اللباس اإلسددالمي 

أنهر جميعاً يعلنون الحرب على هللا( وهأا ما جعل الشددددديو اإلمام حسدددددن 

 الغضبان يصرخ في خطبت  محأراًة 

تشدديع الفاحشددة بكل  –داعية زنا  –)المرأو اليوم خصددوودداً المثقفة 

 ً وأخالقياً. وهي لألك ال تسددتحق أن يؤاخأ الرجل  الطر ، فكرياً وسددلوكيا

 من أجل اغتصابها(. 

 انعقد لساني الأّ هّر بالصراخ. 

 و ول مرو، تجمد جسدّ وتحّجر غير قادر على الحراك. 

لأين يفضددددددلون السددددددفور وإشددددددداعة االختالط وجر .. « وليعلر ا

الأين  علرالمسدددلمين إلى الفتنة والفسددداد، ليعلموا أنهر بهأا ظالمون. )وسدددي

 ». ظلموا أّ منقلب ينقلون( ود  هللا العظير

 

وجدددتني مطوقددة بددالنسدددددددداء. والجدددران والحرام. موعودو للنددار. 

الحرام يطوقني من كدددل جددداندددب، ونيدددا  من الدددأكر الحكير تقتطع من 

 سياقاتها لتمضي على شهادا  التحرير والتكفير والرجر واالغتصاب.. 

 

 وأقبل أبي.. 

 ّمى باسر هللا. وجلسفت  النوافأ.. س

الغرفة الشددددرقية تفيض بنور الشددددمس. أسددددرعنا في نصددددف حلقة 

حول . سدديبدأ درس الصددباح. درسددنا الديني. السدداعة العاشددرو، على مدى 

 أيام عطلة الصيف. 

كنددا ننتظر الدددرس الصددددددبدداحي. فهو فدداتحددة الخروت إلى البحر 

 واالرتماء في مياه  المنعشة. 

 بكل هأا الخوأ؟ وهول كل هأا الحرام؟!  .. لَر لر نكن نشعر وقتها

 

 كنا نسر  بتنظيف البيت قبل الدخول. 

أر  أنا سددددددداحة البيت الرحيبة تحت كرمة العنب بالماء الفائر 
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من محّرك البئر. يركض الماء يغسل مربعا  الجليز الكبيرو البيضاء. 

أدفع المداء المنعن بدالمكنسددددددددة حتى الحدافدا  ليروّ أحواض الزهر 

ة بالسددددداحة الواسدددددعة.. أترك السددددداحة مبللة تلمع تحت أشدددددعة المحيط

الشدددمس الصدددباحية وا زهار حولها منعشدددة راوية والتربة تفوح بعبق 

ا رض المسدددددددقيددة. يرتددب أخي أحمددد المقدداعددد البحريددة الملونددة حول 

المنضدو البيضاء في الركن حيث نقضي العشية، قبل الجولة المسائيّة 

أو نخيط عقود الياسددددمينة عقداً  مي على الشدددداطى، نطالع قصددددصدددداً 

وعقداً أضددددع  حول عنقي وأكمل أحياناً إسددددورو وقرطين أعلقهما على 

أذني فيتدليان حول وجهي ببياض الياسدددددددمين المنعن. تضدددددددحك أمي 

 »ما أحالك!«وتقولة 

يسددددداعدنا أمير. فيضدددددع محبس الحبق فو  المنضددددددو البيضددددداء، 

حتى باب الحديقة  –ت  الري  ويكنس الممشددددى المقابل من الرمل الأّ ذر

 رغر حداثت .  –

بعدها ندخل الغرفة المفتوحة على السددددددداحة. يجلس أبي يقرئنا 

نصدددددديباً من القرنن. نفت  جزء عّر. نحفظ مع  سددددددورو جديدو أو بعض 

اآليا .. يحكي لنا عن الصددددحابة والرسددددول والغزوا  وما يروى عن 

يمتّعنا بدرسدد . لر تكن أخال  الرسددول الكريمة وسددماحت . كان يقنعنا و

كان يقولة  ن .  ي  ودي نا نحب هللا ونحب نب خاأ! ك حديث عن «ن كل 

 . »الرسول يقبل  العقل فهو وحي  وكل حديث ال يقبل  العقل فهو كاذب

سدددألت  مرو عن حديث مخيف سدددمعت  من جدتي عن الرسدددول لر 

ة اً أعد أذكره. أجابني متمهالً ونظره المشر  يرنو إلي ويتجاوزني بعيد

لقد كان الرسددددددول يقولة )بعد وفاتي سددددددتتكاثر ا حاديث والروايا  «

المنسددددوبة إلي، مثلما كان ينسددددب إلى ا نبياء السددددابقين عدد كبير من 

ا حاديث التي لر تكن وادرو عنهر وما يشا  قول  وكأن  وادر عني، 

 يتعين أن تقارنوه بكتاب هللا فما كان متوافقاً مع  فهو مني، سدددددواء قلت 

في الحقيقة أم ال( وقد كان عمر بن الخطاب يأمر الصدددددددحابة أن يقلّوا 

الرواية وهأا ما جعل فقيهاً جليالً مثل أبي حنيفة ال يروّ غير سدددددددبعة 

عشدددر حديثاً عن الرسدددول، أما سددديبوي  العالر الجليل فلر يجعل الحديث 

 من الشدددددددواهد في إثبا  اللغة والنحو لتغير ا لفاظ عند الرواية. لألك

طلب الرسدددول علي  السدددالم )ال تكتبوا عني شددديئاً إال القرنن، فمن كتب 

 شيئاً فليمح (. 
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كنا نسددددتمع إلى الدرس الصددددباحي فال نخاأ وال نرهب. بل نحب 

سعة وإلهنا ر وأ  هللا أكثر ونحب نبي  ونحب اآلخرين. كانت الرحمة وا

 رحير.. فما الأّ يحدث اآلن؟ 

عد هأه القسدددددددوو وال كل  هأه وكيف حلّت  كل  ية لتحاودددددددرنا  ائ

 الظلما ؟ 

 

عد سددددددداعة. نركض خارت الغرفة مزقزقين  باب، ب يفت  أبي ال

فرحاً بالبحر الأّ ينتظرنا. نلبس بسددددددرعة مايوهاتنا، يأخأنا أبي إلي . 

نسددبق  لنرتمي في الماء، نر  بكويرا  الفضددة المتناثرو وج  السددماء 

 الضاحكة. 

 

حكة. واقتربت الجدران. .. واختفى أبي والبحر، والسدددددماء الضدددددا

اختنقت الغرفة بنسددددددائها. ووددددددو  عبد الحلير الأّ كان يرافقني بعض 

 وداه، ابتلع  هدير النار الأّ ارتفع عالياً في أذني. 

حّرمددت على المؤمنين مدددارس التمثيددل والفنون والتجميددل، فمددا «

 »بالكن على النساء؟ هي حرام عليهن! حرام! حرام!

الخروت. هممت بالوقوأ. ولكن تلك شّب شوك بظهرّ. أرد  

النظرو! نظرو المرأو الغامضدددة الملتحفة سدددواداً ودددّوبت نحوّ. نظرو 

عميقة نسرو يشع سوادها الهاد  بالرضا واالطمئنان وبغموض غريب 

 نسر. 

شدددّتني النظرو اآلسددرو. تجمد  في مكاني وتسددا ل حار  يبقيني، 

ت وتعلّمت مثلها، ينتظر الجوابة ما الأّ يجعل امرأو ناضددددددجة درسددددددد

تصدّ  وتؤمن بكل هأا الشر الأّ يسكنها، هي المرأو، وكل بنا  جنسها 

تاب اليهود المحّرأ، أمّر من المو ، وأخت  جاء في ك ما  حتى تكون ك

 الشيطان؟ وحتى يلفها كل هأا الحرام؟ 

قريباً من الباب كنت وهّن أمامي في نصدددف حلقة، متجها  إليها، 

باب. كانت جالسدددددة على السدددددرير العريض الممتد موليا  الظهور إلى ال

على عرض الغرفة. فوقها تتدلى الناموسدددددديّة الشددددددفافة البيضدددددداء فاتحة 

الجناحين لينعقد طرفاها عند حافتي السدددرير، تزيد ا خت الزائرو مهابة. 

 والحاجة زكيّة تردد من حين آلخرة 

 هللا ينجينا!«
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 »هللا ينجينا من النار!

سمعان ومرير وسلوى أوغر  سلمتان لما ت سان، مست البنا  ال تنب

 والخوأ من الجحير يسيطر على الر وس المحّجبة. 

كد  أقف أرفع السددتار السددميك المدلّى على الباب، وأخرت. ولكّن 

نظرتها العميقة اآلسددددددرو وأريحيّتها في الكالم، واالطمئنان الباسددددددر على 

سددّمرني في  –ء رغر بؤس المصددير الأّ تعد ب  النسددا –وجهها ا سددمر 

 مكاني، ال أبرح . 

كانت تتحدّث عن الكاسدددديا  العاريا  ويداها ترتفعان من حين 

آلخر فتبدو ا سددداور الأهبية مضددديئة سدددواد اللباس، وأحياناًً  تمسددد  

على ودددددددرها حامدو هللا على نعمة الهداية، فتالمس أوددددددابعها العقد 

يء، يكاد الأهبي الأّ تدلى من  مصدددددددحف كبير تروددددددّدع ذهبَ  ال ل

 يالمس الحزام. 

 عاد الصو  قاسياً منأراً ضاغطاً على كّل حرأة 

 ». إّن أكثر أهل النارة النساء. ود  رسول هللا«

 بدا بعدها أكثر ليناً. 

ولكن ال تنسددددددين يددا أخواتي! إن هللا غفور رحير! )إن ابن ندم «

 ». خّطاء، وخير الخّطائين التوابون(

ني. تالمس شددعرّ العارّ. بد  نظرتها تصددوب نحوّ. ترمق

وسدددددريعاً ما تنسدددددحب بعداً. وتلك البسدددددمة التي ال تكاد ترى تمسددددد  

 وجهها. 

قد هداني هللا كما هداكّن! كنت ال أرتدّ الحجاب وأخرت كل « ل

ودددددباح للعمل تاركة بيتي وأوالدّ. أذكر زينتي عند خروجي وأنسددددداها 

إلى نصددددددرو ديني  لزوجي، ولكن هللا هداني إلى كتاب  العزيز. كما هداني

 بالتقوى والدعوو إلى المعروأ والنهي عن المنكر. 

نا بأخطر مهّمة. أال وهي تربية  نا فيما أمرنا ب . لقد كلّف فلنطع رب

الرجال. فلنتق هللا فيما كلفنا ب  حتى نكون أبناًء ودددددددالحين يعملون بدين 

هللا. إن نصددددديب المؤمنا  التقيا  المحافظا  على أسدددددرهن، المطيعا  

زواجهن الجنة. قال رسددددددول هللاة )إذا ماتت امرأو وزوجها عنها راض أ

 دخلت الجنّة(!

كان الصدددمت يجثر على الر وس وهّن يسدددتمعن إلى درس ا خت 

راضددددية. إعجاب يشددددّع من العيون تتخلّل  أحياناً خشددددية ورهبة يمازجها 
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 لمعان نشوو ما. نشوو السائر على الصراط المستقير إلى الجنة. فقد لبسن

الحجدداب وأطعن هللا في أخطر مددا أمرهّن بدد ة إبعدداد الفتنددة على الرجددال 

 وطاعة ا زوات. 

 »جعلنا هللا من القلة التي وعدها بالجنة. نمين يا رّب العالمين!«

 تتالت ا ووا  داخل البيت العتيقة 

 نمين يا رب العالمين. 

 نمين يا رب العالمين. 

 نمين يا رب العالمين. 

 

 
 

 

 حّل غروب ثقيل على الدار. 

رفعُت السددددتار وسددددحبت جرعة هواء قبل أن أختنق وخرجت وقد 

انتهى الدرس. تركتهّن واقفا  يسدددددددائلن عن ا والد وا حباب واللقاءا  

 القادمة، أسرعت أقطع وحن الدار وأرتقي السلّر الضيّق إلى فو . 

 خالد!.. 

 خالد!.. أين أنت؟ 

اء؟! لعيون المدينة تصددّوب نحوّ سددهامها.. لجبال لر تركتني للنسدد

الحرام تطّوقني وتكبّلني.. ترمي بي لجهنّر،  ّن شددددددعرّ طليق يالعب 

الري  وجسدّ يهوى البحر وإشراقة الشمس، فتنصب علي  كل الأنوب، 

 وكّل الخطايا تمحو ووم  ووالت  وعفت . 

لداعيا  .. ها أنت تترك أهل الدار لخوفهر من جهنّر ولجلسدددددددا  ا

راضدددددياً تتخفى خلفهن ليسدددددهل  –مسدددددتتراً  –إلى الدين الجديد فهل تراك 

 التدجين؟!

 أعرأ!

يروقك وزينتي ترضددديك!  –في كل المناسدددبا   –لباسدددي الخجول 

ساني وزينتي السريّة،  شفاه الأّ نكل  بل خيط الكحل حول عيني وأحمر ال

 كلما دعتني مناسبة، ال تؤذيك. 

 ة الدار!لغة أخرى بيننا غير لغ
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قريبدداً كنددت دومدداً. فلر تبتعددد اآلن؟ وتتركني لهّن؟ ِلَر تفت  أبواب 

 القلعة لتدخل ري  الجحير؟ 

مالعبة النسدددددداء لعبة  –أنت أيضدددددداً  –تراك ال تدرّ؟ أم يحلو لك 

 التاريو السحيق؟ 

 

دخلت أدفع الباب ورائي مسرعة قبل أن يلحق بي وهج النار. كان 

تاندال ال زال مفت وحاً على المنضددددددددو. والمأيا  الأّ تركت  كتاب سدددددد

وادحاً بصو  العندليب ينشر أخباره المظلمة عن العالر. ضغطت على 

 الزر أسكت . 

 

اقتربت من النافأو الضددددديقة المسدددددتطيلة أنشدددددد هواء نقياً ال يحمل 

رائحة ا زقة. وقف في وجهي البرمقلّي بثقوب  الضدددديّقة ودكانت  الحائلة. 

كان مبنياً إلى الجدار، ال يترك غير مسدددافة ودددغيرو  كد  أدفع  ليسدددقط.

تمتد منها اليد فقط لتالمس الخشددب العتيق المتقن الصددنّع، يحجب الوجوه 

 المطلة عن السطوح المقابلة والشار  البعيد. 

ظللت واقفة أمام الحاجز القدير. والحرام الأّ ألبسدددنني يغلفني من 

 قمة رأسي حتى أخمه قدمي. 

 هج الجحير، ظللت أترقب متى يعود خالد. مع الحرام وو
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9 

 

 

 فجأو التمع خاطر!

 وقرر ة 

 سأقتلع هأا الحاجز القدير اللعين. 

أجل حين تعود هأا المسددددداء سدددددأطلب منك اقتالع ، ليدخل الهواء 

طليقاً. وتنتشددددر الشددددمس غير شددددحيحة، على جليز البيت القدير وجدران  

 د بهجة النور. تزيل بعض ثقل الصددرالكئيبة، تطرد رائحة الرطوبة. تعي

منبئاً بحسددددداسدددددية زائدو  –كلما انغلق علينا المكان  –الأّ ودددددار ينتابني 

 وأمراض ودر مزمنة تلّوح بالهجوم. 

يدان إلّي ا مان يطرد  تان في خاطرّ تع لدافئ انتظرتك. ويداك ا

المخاوأ التي بدأ  تتسددلل إلى النفس. لن تتركني مرو أخرى وحيدو بين 

 نساء. ال

 للنور الشحي  والرطوبة.  –في بيتي معك  –لن تتركني 

أكيد ستخشى علّي، ستستجيبة تدعو جاركر البنّاء يقتلع الحواجز 

الخشددددددبية القديمة المغطية للنافأو. ونعود من هنا نرى المدينة من أعلى 

باك. وخيط  رغر ا زقة الممتدو الواضددحة المريحة، ال تسددجنها غليظ الشددِ

بعيد، خلفها عند ا فق، سددددديمتدّ أكثر اتسددددداعاً وزرقة وبريقاً. قد البحر، ال

 نعود نرى حتى النوارس المحلقة في البعيد. 

 

 
 ارتفعت دقا  باب السقيفة عالية. تالها وو  سلوى مسلّماًة 

 أهالً سيدّ!-

التفت إلى مرنتي. تخللت أوددددددابعي شددددددعرّ الطويل. نثرت  على 

ت وددددددوب الباب.. لر تكن ودددددداعداً إلي. شدددددداهدتك بقامتك كتفي. واتجه

 الشامخة تشق وحن الدار وتدخل غرفة الحاجة. 
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 حين وعد  إلّي، كان الليل قد انتشر. 

 جلست على أريكتك المفضلة المواجهة للتلفاز. 

 بادرتكة 

 خالد! لر ال نقتلع البرمقلي؟ إن  يمنع الشمس والهواء من الدخول. -

 حدقت بي.  واجهتني عيناك.

 ما الأّ دفعك إلى هأا الطلب الغريب؟؟ -

-!.. .. .. .. .. .. .. .. .. 

هأه دار العائلة! دار الجدود! كيف نتصددددددرأ فيها؟.. بدون إذن -

 اآلخرين؟ 

 اسألهر! طبعاً سيفضلون النوافأ المضيئة المفتوحة للهوا ءوالنور. -

 قلت مراوغاًة 

لدار! من هن- ن  هأا البرمقلي جزء من ا قة! إ نة العتي مدي دسدددددددة ال

تاريو! ال حق لنا في مسدد ! في تشددويه !.. بدعوى العصددرنة غصددباً عن 

 رغبة مشيدي  ومالكي . 

 

وامتد  يدَك القمحية المشددعرو إلى كتفي العارّ تالمس اسددتدارت  

 وأنت تبتسر. 

 ال تهتمي! فبيتنا المنتظر ستكون نوافأه كما تريدين. -

 رفعت يدك عن كتفي. 

 يكون فت  النوافأ للشمس تشويهاً؟  كيف-

أم أنها خشددددددية النور وقد ألفت العيون ظالل ا زقة وعتمة زوايا 

 البيو  القديمة ومقاويرها؟.. أال يمكن أن نتجاوز ما أراده لنا ا ولون؟!

واجهتني، محددقداً فّي من عليدائدك. أمسددددددكتني من كتفي اإلثنتين، 

بتمهل وإغراء على  وعاد  أودددددابعك السددددداخنة تضدددددغطان وتنسدددددحبان

 كتفي.. ثر ابتسمت قائالًة 

 كر تحبين الجدال!-

 

نداء  ياً  لدرت ملب نازالً ا ما أوليتني ظهرك وخرجت  وسددددددرعان 

الحاجة زكية ووقع أقدامك المسدددتارعة يصدددفع أذني. وتركتني مع وجهك 

الجديدة حرودددددددك الغريب على انغال  الدار على ذاتها، على أخشددددددداب 
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 ماضيها البالية. 

 ألهأا الحد أنت حريه على القدم؟ .. 

أ نك نشددأ  في مقاودديرها، وتواريت وددغيراً مالعباً أترابك في 

ها؟ ودددددددار  منك  مات ناً في عت بأ  أحيا ها؟ واخت فات فا نة والت مدي أزقة ال

 لتخشى عليها وعلى الدار أبسط التغيير؟ 

ياها! لها  هأه المدينة الظليلة الملتفة المغلقة على نسدددددددائها وحكا

اً طعر إغراء ال أنكره. لهددا طقس خدداص ال أعدداديدد . رغر حبوّ أحيدداندد

وددغيرو على أرض خضددراء ممتدو، أمام بيت مفتوح دوماً لنور الشددمس 

 وشجر البرتقال والياسمين. 

ومع ذلك، تسددددددتهويني هأه الغرأ الرحيبة الممتدو الظليلة بألوان 

 جليزها الزاهية. 

م  سباني الملون برسوتستهويني هأه الجدران المكسوو بالجليز اإل

الهندسية الدقيقة الجميلة، وهأا الصحن المرّخر وسط الدار، عارياً، ناعماً 

 يستقبل الشمس وا مطار. 

وتلدك الددكدا  المبنيدة المجلزو حول اسددددددتراحدة الددار العليدا، في 

السدددددط . تسدددددتقبلني عندما أخرت من العلّي. ألقاها قبالتي. أمضدددددي إليها 

 السماء.  وأتمدد أحياناً أتأمل

أروددددف فوقها أودددده النباتا  الخضددددراءة القرنفل والياسددددمين 

ب  حديقة  قة، أقير لي شدددددد ها العب والحبق والنعنا . أجلس حأو خضددددددرت

وددددغيرو تتحدى جدران الدار العالية والسدددديات الحديدّ المزخرأ الأّ 

يرتفع متراً أمامي، مطالً فقط على وددحن الدار المرّخر حيث تجلس أمك 

العشددددددّيا  الدافئة مع من يزورهن من النسددددددداء فو  جلود وأخواتك في 

 الخرفان الممشطة البيضاء. 

 ولكن!

في الغرأ المغلقددة، يدددعونددا أحيدداندداً العددالر الخددارجي والفضدددددددداء 

الرحيب. وإذا النافأو الوحيدو المطلة على الخارت في كل طابق من الدار، 

ل تمنع اإلطالشدددديدو الضددديق تعلوها الحواجز الخشدددبية السدددميكة القاتمة 

 وتقطع اللقاء. 

 تدعونا أحياناً اآلفا  الرحيبة والسماء الواسعة. 

وإذا جدران ا زقة الضدددددديقة الملتوية متقاربة تتعالى تكاد تتالمس 

سماء، وال تبقي منها غير قطع ورقيّة ضئيلة مستطيلة زرقاء في  تقطع ال
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ة لر يبق من قالعلو البعيد تنأر العابر بالغر  البطيء في بئر ضدددددديقة عتي

 مائها غير الوحل في حفر يسكنها العطن والفضال . 

تدعونا الشمس تشر  على سرير ليلنا، تغسل  بنورها، تطرد عث 

حشية الصوأ، وإذا  البرمقلي واقف، عابس، وإذا الظالل تتتابع، تطوّ 

 المالءا ، وتتوغل داكنة في ا ركان. 

 

 وها هي المدينة العتيقة!

سددددؤاالً بيننا! لكنك تراوغ السددددؤال. تولي الظهر  ول مرو تتحول 

 نازالً إلى القبيلة. تترك السؤال معلقاً وتقطع الحوار. 

 
 أفقت على وو  ينادّة 

 راضية! راضية!-

الزمت وددددمتي. فجأو، انتبهت أن الصددددو  يقصدددددني، مسددددتعيراً 

 تسمية الحاجة لي بدعوى وعوبة اسمي الغريب على الدار. 

  –أخيراً دعتني سلوى  –شرود! -

 تعالي! سيدّ يناديك للعشاء. 

 نهضت متثاقلة. أطفأ  النور وأطبقت الباب خلفي ونزلت. 

لفحتني نسدددمة خريفية وأنا أقطع ودددحن الدار. سدددلّمت وشدددرعت 

 أساعد في وضع المائدو. 

ها هو شدددددهرّ الثالث في هأه الدار. والحاجة زكية كعادتها، تمأل 

 فنا ، توزعها بين الكبار والصغار. الصحون والج

مد  لي وحن الكسكسي وفوق  كومتان من اللحر. قبل أن أضع ، 

 أمسكت ذراعي. 

 ال! هأا لولدّ! رجل الدار!-

 ناولتني بعدها وحني وقد استكانت فوق  قطعة واحدو. 

 .. أكان يمكن أن أسأل لماذا؟ 

» يننثيفللرجل مثل حظ ا «في جفنتهن وضعت قطعة لكل واحدو 

 بل لكل المناسبا  في هأه الدار.  –ال لقرث فقط  –كانت الُحّجة المقدسة 

 

شاركهر الطعام، كان في وحن  بعد ذلك وطول المدو التي ظللت أ
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الرجل قطعتان على خالأ ودددددحون النسددددداء. إال في فترو الحمل، كانت 

 ». لولد خالد القادم«الحاجة تضيف إلى وحني قطعة وغيرو 

ر السؤال. ولكن ضيقاً خانقاً كان يصيبني كلما جلست لر يكن يجد

للطعام. لر أتخله من  إال بعد أن اوددددددبحت أسددددددتقل بأكلي باقتراح خالد 

الأّ كان يريد أطباقاً أخرى من الطعام، أنتقيها ل  مما تبقى من ذاكرتي 

 من المجال  الفرنسية التي كنت أشتريها. 

هواء الخريف  ولكن ذاك الضدددددديق ظل يعاودني كلما اضددددددطرني

البارد إلى غلق بابي ونافأتي. فقد ظل البرنقلي يقف دوماً في وج  نور 

الشددددمس فال يأتي من  إال نثار ضددددئيل. والرطوبة الكامنة، بدأ  تصددددعد 

رائحتها من أعما  الجدران، والعث الالمرئي شددددددر  يتكاثر في الفرا  

 إلى التهاب وفي الزوايا الداكنة، يوقظ حسدداسددية مفرطة سددريعاً ما تؤدّ

 مجارّ التنفس فيزداد الضيق واالختنا . 

 

 وذاك الحنين!

ذاك الحنين الددأّ أنددامتدد  راحتددا خددالددد الدددفيئتددان، إلى النغر الددأّ 

سأعزأ ويسافر بي إلى اآلفا  الفضية الزرقاء!.. تيقظ. عاد يهمس لي، 

لدروب  كل ا عاد الحب يفت   ما  كان  –يدعوني. يجين داخلي، ف ما   –ك

 فتحها ا نغام!فلعّل، ت

ويفضددددددحني البوح وأسددددددأل ة متى يشددددددترّ لي العود؟ متى أتعلر 

ظل  العزأ؟ فيراوغ ويغير وجهدة الحدديدث. وبين المراوغدة والهروب ي

 السؤال معلقاً.. ولكن إلى متى؟ 

 .. إلى متى؟ 
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 هامش
4 

 
 

ها هي ري  الشمال تهب في وجهِك من النافأو التي سحبِت بلورها 

نما السددددديارو تطير مزمجرو هادرو بين الحقول العارية، إلى النصدددددف، بي

متجاوزو عربا  الشددددددحن المعبأو في طريقها إلى مدينة الشددددددمال. يُخمد 

 هديرها ووتِك الخافت الضئيل، وقد جرحِك العطن. 

 خالد! أريد ماء!-

 

ها هي ري  الشددمال توقظِك! تعيد لك أوددوا  المدينة العتيقة التي 

بشظاياك! ولكنها وشمت أيامك الماضية. حفرتها  تركتها هاربة بجنونك.

 حتى العظر. 

 فكيف من الوشر القاسي الهروب؟ 

 

 هل عندك ماء؟ -

 رفعت الصو  قليالً. 

 أجابك خالدة 

 قارورو الماء مكانها. بين المقعدين. خأيها واشربي!-

 

 اشربي يا شرود!

 اروّ جفاأ الحلق! واستريحي في مقعدك!

 يب العشر وأسدلي ستار النسيان!عودّ إلى ووايا الطب

 هدهدّ الأاكرو يا شرود!

 هدهديها لتعود تنام! فتنهضي من جديد إلى الحياو بال ذاكرو!

 ومع ذلك، خالد يعود بك إلى هناك. 

 فكيف تنام الأاكرو؟!
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 شعشعت شمس وباح ا حد في وحن الدار. 

لدددة على فتحدددت ا بواب وبلور الندددافدددأو الوحيددددو المحّجبدددة المط

الزجات. مسحت أرضية العلّّي واالستراحة العريضة الممتدو أمام  حيث 

الدكا  المجلزو. رويت نبتاتي الصدددغيرو في ا وددده. ثر انطلقت خفيفة 

إلى مكتبة القلر في الزاوية المقابلة للميناء القدير لشراء وحيفة الصباح، 

 فقد فضل خالد عدم الخروت ونزل إلى العائلة. 

ب عاد  إلى الصددددددددور. في المكت قد  يت أخيراً مجلة الفنون  ة، لق

دفعت الحسدددداب. وعد  فرحة بالمجلة الرفيعة العائدو بعد اختفاء شددددهور 

 طويلة سببت  الحرب ا هلية في لبنان. 

لر أحفل كثيراً بالزبالة المتراكمة في زوايا ا زقة الضددددديقة وتحت 

ن طفال الراكضدددددين بيالجدران المحفرو وقد بعثرتها القطط. وال بنز  ا 

السقائف والمنعطفا . فالمجلة في يدّ كانت تعدني بوقت لأيأ مع الشعر 

والفنون والقراءو الممتعة. وبحوار سدددددداخن يرو  لي أن أغريك ب  حول 

 بعض مواضيعها الجريئة. 

وجد  باب السقيفة مفتوحاً. والمياه برغاوّ الصابون تسيل على 

وء وددددددعد  الدرت وأنا أتصددددددفّ  الدرجا  من وسددددددط الدار. بحأر وهد

 المجلّة وأقرأ بعض العناوين. 

واقفاً سدددددداكناً إلى النافأو في أقصددددددى  –وقد عد   –فوجئت بَك 

العلّّي. لر تشددددددعر بدخولي. بدو  مأخوذاً بمشددددددهد المدينة المغسددددددولة 

شمس من خالل الثقوب، رغر انك نادراً ما تؤخأ بجمالية مشهد ما.  بال

 با  دليلك في كل فعل، قبل أّ فن أو جمال. فالعقل والمنطق والحسا

اقتربت منك. لر تتحرك. بد  عيناك ضائعتين في ثقوب البرمقلي. 

رفعت يدّ إليك. لر تلتفت. المسددددددت أوددددددابعي كتفك.. ما الأّ يهير بك 

 بعيداً حتى أتالشى وأنا شديدو القرب منك؟!

تطلعت إلى حيث يهير البصدددر. بد  على السدددط  الواطى المقابل 
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ابنة الجيران تنشددددددر الغسدددددديل، تولي ظهرها للنافأو، وقد رفعت طرأ 

فسدددتانها المشدددجر الزاهي الطويل وشددددت  إلى حزامها. بد  منحنية تأخأ 

الغسددددديل من الطشدددددت وقد تعر  ربلتا رجليها المصدددددقولتين الممتلئتين، 

 وأعلى الفخأ المكتنز في بياض وردت  الشمس. 

 شهوو. كانت شفتاك مفتوحتين مبتلتين بال

 تسارعت دقا  قلبي وأنا أدعوكة 

 ماذا تفعل؟ -

 دون أن تلتفت أجبتة 

 أتفرت!-

 ولر تحد عيناك عن الفخأ العارّ للشمس. 

 عاد ووتي محتداً يفضح  انفعال ة 

 ألر تجد غير التفرت على ابنة الجيران؟ -

- .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

رو بالنافأو. بعد فتظللت جامداً! ووتي ال يأتيك. وجسدك ملتصق 

 بطول الدهر، التفت، نصف التفاتة إلي، وسألت باستخفاأة 

 »!كل شيء أحباس إالّ النظر يا ناس«.. وماذا في ذلك؟ -

 

أوليتك ظهرّ.. أخأ  عاوددفة وددمتي وقهرّ ومجلتي وتركتك. 

عد  للفرجة خلف البرمقلي الأّ رجو  قلع ، وإذا ب  يقف حجاباً رائعاً 

لسددددددائلة ويحميها، يبارك المدينة العتيقة لتسددددددتر جيداً يخفي الشددددددهوا  ا

 الشهوا  وتخفي ا سرار. 

ركضدددت إلى المقصدددورو. على الفرا  أخأ  أودددابعي المتوترو 

 تور  مجلتي. 

باب يفت  وقدميك  ها، حتى سددددددمعت ال ما إن أخمد  رأسددددددي في

عد مجّلة  تدخل ترمي قميصدددددددك. تقترب.. تب نت  تضددددددربان الجليز، وأ

 ميها بعيداً. وتحتويني بين ذراعيك. تر». الفنون«

المقصددددددورو مغلقة والسددددددتائر الداكنة تتدلى حتى ا رض، تسددددددد 

الثقوب. عريتني!.. لر يكن جسدددّ في النور. لر يكن فخأاّ يلمعان تحت 

الشدددمس. كان جسددددّ في شدددب  ظلمة، شدددديد البرودو، وروحي مبعثرو.. 

 تلهو بها رياح الخريف. 

 يني، تفيضان شهوو وشبقاً. أمسكت بكتفي وعيناك في ع
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 أنت غير كل النساء! هأا ما أريد. -كان ووتك يهمسة 

 ». الحب يفت  كل الدروب«وكنت أكتب حالمةة 

ولكن! هددا أنددت تغلق الدددروب وتفت  نوافددأ الشددددددهوو الحددارقددة! 

 وتستبي  جسدّ المثلج.. تنز  أكفان .. وتوقد حول  النيران. 

 

تي احتلت القلب، وجدتني عصدددفوراً رغر البرد والخيبة والظلمة ال

وددغيراً يرتعن.. يختبى في عشددب ودددرك، ووتر يهمس في ا عما ، 

همسددددددداً خافتاً يوقع على خفق قلبي ليموت نغر ناعر رقيق يأخأني لنطير 

 معاً. 

أجل! ما زال الحب ينبض، يوقع لحناً سددددددداحراً! لن تكون بدون  

 حياتي معك. 

توقددد موائددد الجحير وتفت   نددارك حددارقددة! وأنددت قددادر! قددادر أن

 قصور الجنّة، وتجرّ وديانها بأعأب ا لحان. 
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 جاء أمير. 

بل  قال. أق باكورو شددددددجرو البرت نا وب نب من كرمت يد الع ناق أتى بع

نحوّ وانحنى يقبلني من خددّّ وعطر البرتقدال يسددددددبقد  بدالسددددددالم من 

 شجرتي البعيدو. 

غيفارا. ألألك الشدددعر ال أدرّ، لر بدا لي وجه  يشدددب  وج  تشدددي 

 المسترسل الخصال  على الجبين؟!  –رغر نعومت   –ا هوت 

ألعمق عيني  الكبيرتين؟ أم لتلك ا شددددددعار التي اكتشددددددفت  يكتبها 

 ويخفيها بين أوراق ، ويستعد لنشرها في مجلة معهده؟ 

 أم هو إحساس غامض بقدر شاعر ثائر في الطريق؟ 

 

لتهر كل الكتب التي يجد. يتقدم أمير ما زال وددددددغيراً ومع ذلك، ي

بسرعة وتفوَّ  في دراست . يقترب مسرعاً من الجامعة قافزاً على بعض 

 سنوا  الدراسة بتزكية مدرسي  متجاوزاً أتراب . 

 وضع أمير سلة الثمار على المنضدو. ظل واقفاً. نظر طويالً إلي. 

 ما بك؟ -

ساقطة على .. كانت ا ووا  تأتي من ا سفل عالية. ا سطل ا ل

ياح ا طفال  الرخام. ا واني المتالطمة التي تغسدددددددل في المطبو. ودددددد

 وخصامهر. 

 ما بك؟-

 دعوت  للجلوس وهربت من عمق عيني . 

سأل عن اللحن الأّ حدثت  عن  وسأوقظ ب  المدينة النائمة وأفاجى 

ب  سدددددي الطاهر.. عن العود الأّ سددددديشدددددتري  لي خالد.. عن الدراسدددددة 

 والجامعة. 

عد نظرّ إلى النافأو.. وددددددّه البرمقلي العتيق القدير. أعاد أمير ابت

 السؤال ملّحاً. قلتة 

 لر أبدأ الدراسة بعد!-
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ام في بيتنددا. ذاك الددأّ رعينددا فراخدد  معدداً حتى  حدددثني عن الَحمددَ

لدار حياو وطرباً، وتميل  ياً.. عن ا غاني التي كانت تمأل ا رفرفت عال

وداها وغر  في الصمت.. عن بيتنا رأس عمتي عائشة، والتي تالشى 

 وأشجاره وياسمينت . 

أمامي، ديوان » أورا  الزيتون«سدددددددأل طويالً عني. لر أجد غير 

 محمود دروين أسكت ب  ا سئلة الحائرو. 

 

 ومضى أمير

شددددددداهدت  ينزل الدرت، وفي عيني  خيبة ودددددددامتة مداراو. بقيت 

مي علي وأني رغر وحدّ. لر أب  ل  بمرضي المزعوم! لر أحدث  بأن  أغ

كل احتياطاتي حامل، وإذا لر أسدددقط الجنين، لن يقدر جسدددمي الهن على 

 السفر المتوالي إلى كليتي في العاومة. لر أقل ل  أن خالد قال لي منتشياًة 

ل   –رغر أني ال أريد اآلن طفالً يشددددددغلك عني، فيمكن - ر  ّقدِّ إن 

ط! أنا وأنت. قبل أن أن تجعلي هأه السددددددنة لراحتك. سددددددنة لنا فق –البقاء 

 يقعدك طفل أو تشغلك عني دروس!

وحين عارضدددددددت بشددددددددّو، اقترح أن أكمل الدراسدددددددة عن طريق 

ة في مجددال «المراسددددددلددة.  جددامعددا  أجنبيددة كثيرو تتي  ذلددك. خدداوددددددددّ

 –وقتها يمكن أن يبقى الجنين وال أجازأ بعملية خطرو ».. الصددددددحافة!

 على جسدّ الهزيل.  –حسب رأي  

ت خفية إلى الصدددديدلية واشددددتريت دواء يريحني من لر أنتظر. ذهب

 حمل لر يأ  أوان . 

في الغددد، أخددأتني أوجددا . قيدددتني إلى الفرا  حبددال ا لر تمز  

 رحمي. ولر يحدث شيء. 

تحاملت على نفسددي. قلبت مرا  حشددية الفرا  الصددوفية الثقيلة. 

عتر.. زغلّيت كل المسددددخنا .. الفيجل وا كليل والفيلو وعود القرنفل وال

 شربتها حارقة. مرا . ولر يعد يحدث شيء. 

أخيراً سدددمعت من النسددداء عن حمام عربي قدير ال مثيل ل ، خارت 

المدددينددة، حمددام بدددائي محفور في الجبددل. ينبع مددا ه الحددار  من جوأ 

الصخور، يداوّ العليل، ويشفي داء المفاول، ويخلّه النساء من خبايا 

عيون. يكتر سددددرّ عن المدينة وخاوددددة ا رحام. حمام بعيد، خفي عن ال

 عن أهل الدار. 
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فكيف أعلن ما أريد؟ وماذا أقول للنسددددددداء؟.. في بيت يحاوددددددره 

غاني  قارورو العطر. من أ ي  من  نب! يهجر الحرام ف جا كل  الحرام من 

الحب. من خصدددلة شدددعر تلقيها نسدددمة عابرو على الجبين. بيت لر يعد في  

نة غارقة في الظلما ، في انتظار الحالل غير ثقب ضدددديق على أزقة مدي

 الجنة الموعودو للصالحين والصالحا . 

 وأنا أعصي قدرّ! وأرمي هدية السماء!

حّرم  ما«فكيف سدددددديتقبّلن كفرّ وأنا أُسددددددِقط جنيني وأقتل  وذلك 

 ؟!»هللا

داريت كفرّ عن النساء وأخفيت لوازم الجريمة وتسللت محاذرو 

 نهن ا سرار. خارت الدار. حقيبتي في يدّ تخفي ع

 

 أخيراً، قرية سيدّ بشير. 

نزلت من الحافلة القديمة المتهالكة. مشددددددديت طويالً في الدرب 

الترابي حتى باب الحمام الواطى.. دخلت القبو السدددداخن. وددددّر أمامي 

الباب الخشددددبي الثقيل، واسددددتقبلتني الروائ  السددددرية للنسدددداء مختلطة 

زهر والعطرشدددددددداء، المبلددل بمدداء ال» الطفددل«بروائ  الصددددددددابون و

 واحتواني بخار الحمام. 

السدددطل في يدّ وعود القرنفل المسدددحو  في الطاسدددة النحاسدددية 

المغلقة بعناية في قا  السددددطل. تقدمت محاذرو، على أرضددددية إسددددمنتية، 

 فو  سيول الماء، إلى بيت السخون. 

أشدددباح نسددداء عاريا  جالسدددا  ومتمددا  على ا رضدددية وعلى 

  يتصددددددبب من السددددددقف الواطى الأّ يكاد يالمس الدكة الواطئة. العر

الر وس. الضددددباب السدددداخن يغمر ودددددى ا وددددوا .. المياه المتدفقة.. 

أودددوا  النسددداء الداعية.. ارتطام ا سدددطل بقا  حوض الماء والجدران. 

امتد  يدّ تتلمس طريقي في غمام البخار. اقتربت من الجدار الحامي 

 اطئة جلست. لحوض الماء وعلى الدكة الساخنة الو

أخأ  الطاسددددة النحاسددددية المغلقة من السددددطل. فتحتها. وامتد  

أوددددابعي تطلي أسددددفل ظهرّ بالمسددددحو  الحار  البني. والتصددددقت 

 بالجدار. 

اشددددتعلت نار في كامل ظهرّ. ظلت تشددددتعل حارقة. تكاد تسددددلو 

الجلدددد.. عود القرنفدددل وجددددار حوض المددداء الحدددار  والبخدددار الكثيف 
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 جسدّ.  الساخن.. كلها على

أغمضت عيني على نارّ.. واستسلمت لصدى ا ووا  الملفوفة 

 بالروائ  المتناقضة تأخأني إلى عالر غيبي. 

 

 كر بقيت هناك؟!

ال أدرّ! ولكن، حين هممت بالوقوأ، كنت على وشدددك اإلغماء. 

 أمسكت بأرا  قريبة.. وأظلر الحّمام. 

ي وجسددددددددّ، لر أنتب  إال على دفق الماء البارد ينهال على رأسدددددد

وأشددباح عارية تجرني إلى وددحن الحمام، والماء يتدفّق علي من أسددطل 

القرويا ، وأووا  تدعو بالسالمة وتتحّسر على الغريبة القادمة وحيدو 

 إلى الحّمام. 

 

 حين عد ، وجد  خالد ينتظرني قلقاً. 

 –على مضددض  –كان وفياً لعهده، لر يقل شدديئاً للنسدداء. فقد رضددي 

 م البدائي محاولتي ا خيرو للخالص. أن يكون الحما

 نمت مهدودو. 

وانتظر  الصددددددبداح. ولكن لر يحددث شدددددديء غير الغثيدان الدأّ 

يعاودني كلما استيقظت. يومها جاءني أمير بعناقيد العنب وثمار البرتقال. 

ومع ذلك تركت  يمضددددي، رغر شددددوقي واحتياجي إلي ، يخلّفني لصددددمتي 

 بال جواب في عيني . وشحوبي. مضى وظلت ا سئلة حائرو 

وحدّ، انحنيت على السلّة. حين تناولت ثمرو برتقال بين راحتي، 

أنعشددددني العبير. قطفت حبا  من عنقود العنب. تأوقتها. غادرني المرار 

 وأنا أترشف الحالوو السائلة في فمي. 

 ولكنّها لر تكن غير لحظا . 

 

 توالت أيام وبقيت أنتظر. 

ار فمي وغثيدداني. ولكن انضدددددددداأ أنتظر أن يحدددث مددا يزيددل مر

اإلغماء. والظلمة وددددار  تراودني من حين آلخر. تقصدددديني عن خالد. 

عن أمير. عن سدددددماء رحبة، أدعو فيها ألحاناً سددددداحرو عأبة تفت  النوافأ 

 وا بواب للنور، والنغر البكر الجديد. 

حجزتني الظلمة المتكررو في القلعة، فلر أعد أرى المدينة إال من 
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 . ومع ذلك بقيت، أنتظر. الثقوب

أنتظر أن أعود أطير خفيفة، ال تقيدني أرض. أختار قدرّ وأحلّق 

في سددددددمائي بال أوزار، وال أمسددددددو مسددددددخاً يحولني حيواناً وبقرو ولوداً 

حلوباً. فكيف أمن  كياناً جديداً والكيان لر يكتمل؟! والروح لر تسددددافر بعد 

، فكيف توثق الروح؟.. وهل على غيمة اللحن الوردية إلى عالر اإلشددرا 

 تقدر بعد، على الر يا؟!

 

يوم جاء أمير، أخأ ا حالم مع  ومضدددى دون أن يدرّ أن الحمام 

الأّ حدثني عن هديل  في بيتنا، كان ينوح بصدددوتي. لر أقدر أن أوودددي  

 خيراً بالحمام. 

 

مّر شددددهر. والغثيان يسددددقط رأسددددي كل يوم في المغسددددلة  بصددددق 

. وأمضدددددي يومي بين السدددددرير ووسدددددائد ا ريكة المرار وال شددددديء نخر

المبعثرو. ال أكددداد أقوى على فعدددل شدددددديء والمرار يمأل فمي وحلقي 

 وحشاّ. 

 أخيراً ُعرأ الخبر وارتفعت الزغاريد. 

تواريت وأغلقت بابي. تفاديت أن يعلر أمير. سددددددتهب ريح  ويحتد 

 ».أين وعدك يا شرود؟«غضب  جارحاً.. 

لر دنياّ وتميد بي ا رض، كلما نهضت، انكمشت داخل العلّي. تظ

 ويمز  الغثيان حشاّ كل وباح. 

لر يعد يمكنني ركوب الحافال .. لر يعد ممكناً السفر وال الدراسة. 

يمكن أن تواوددلي مع إحدى الجامعا  في «حسددر خالد الموضددو  قائالًة 

 قبلت حل خالد وانتظر  ردّ الجامعة على طلبي. ». الخارت بالمراسلة

سددألني أمير. لر أقدر على إطفاء شددموعنا في عيني . قلت إني حين 

مريضددة. وسددأعود للدراسددة حين أشددفى. وقريباً أتعلر العزأ على العود، 

 وسأفاجئ  يوماً بلحن لن ينساه. 

لر أقل ل  أن أوان التسدددجيل الجامعي قد فا . وعلّي انتظار السدددنة 

تاذ موسددديقى إلى الدار القادمة. لر أحدث  أن خالد ما زال يماطل لمجى أسددد

يعلمني العزأ أمددام أخوا  محجبددا ، زاعمدداً أن رغبتي لن تتحقق إال 

عنددد عودتي للجددامعددة. هندداك النوادّ الجددامعيددة مفتوحددة لكددل المواهددب 

 والفنون. 
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ب الح«لر أقدر على االعتراأ  مير، أنا التي كان إيماني ونيتية 

 ». يفت  كل الدروب

 

 مّر شهران. 

هر الثالث، أفقت على لزوجة تغمر نصددددددفي في منتصددددددف الشدددددد

 ا سفل. أضأ  مصباحي ورفعت الغطاء. وجدتني غارقة في الدّم. 

منامتي الوردية دامية والمالءو البيضدددداء ملطخة تقطر دماً. قفز  

من الفرا . رميت المالءو على ا رض. وأسرعت مأعورو إلى الحّمام. 

خأ  أغسددل نصددفي بالماء نزعت ثيابي. فتحت الحنفيّة على أقصدداها. وأ

 الالذ  البرودو. 

 نهض خالد في إثرّ. أوّر أن يرى ما هناك. 

.. شددددددداهدت  يمسدددددددك بقطعة القطن الكبيرو من يدّ وعليها تلك 

المضدددغة الصدددغيرو الممتدو الزرقاء القاتمة، التي وجدتها في بركة الدم.. 

لأبي ها الجزار من داخل ا قة من ا معاء يرمي ماً كقطعة مزّر ما حة يوم ت

 العيد. 

في الصددددددباح، أسددددددر  خالد إلى غرفة الحاجة، في يده المضددددددغة 

الزرقاء ملفوفة في القطن. انطبق عليهر الباب برهة. ثر عاد خالد يصددددعد 

 الدرت مؤكداًة لقد سقط الجنين. 

 

خرجنا بعد سددددداعة من عند الطبيب. لر يكن في فمي مرار وال في 

ى الكابوس. أمسددددددكت يدك وعدنا عيني ظلمة. كنت خفيفة يقظة. لقد انته

معاً. ليلتها خرجنا نحتفل بسددددددالمتي دون اضددددددطرار لتدخل طبي. كان 

الخريف في أواخره والرواد قليلون في المقهى البحرّ. جلسدددددنا بعيدين، 

 عند أعتاب الشاطى. سألتني وعيناك تحضنان وجهي. 

 واآلن! هل أنت بخير؟ -

ّّ االثنتين في راحتيك.   تناولت يد

دوماً!.. رغر غرابتك!.. أنت فريدو! ال شيء فيك كالنساء!  أحبك-

 لر يهمني وقتها مدحك أو ذمك. 

ظلت أودددابعي في يدك وودددو  البحر الهادر في الظلمة وددددى 

لكلماتك، لحديث عينيك الملغزتين بأسددددددرار الليل. ومصدددددددابي  المقهى 

 نالملونة تنوس بظاللها الحمراء مع الري  على ودددددو  ا غنية القادم م
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 أعما  المقهى. 

 .. أنا لما حبيتك خطر على بالي

 اللي جرى لي واللّي راح يجرّ لي. 

 

تعالى الغناء الساحر يحمل نبوءت ، ناعماً شادياً، متالشياً في هدير 

 ا موات. 

بقينا مسددتسددلمين  وددابع الري  الباردو الندية تجمعنا بوحدتنا على 

 شاطى مقهى المالح. 

 ا الزمن، ومضى ينادم البحر والغناء. تلك الليلة، تََرَكن

 

 لر نكن ندرّ حين عدنا، كر هو الوقت. 

ولكني نمت ليلتها في أحضددددددانك نوماً ناعماً دافئاً عميقاً ورأسددددددي 

يغمره دأء وددددددرك. وا حالم عاد  تراقه حمائمي فيصدددددب  هديلها 

غناء يحلق بي خارت الجدران، يعيدني إلى اإليمان بأن الحب يفت  كل 

 وب. الدر
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12 

 
 

 تراك تأكر؟ 

كّل  يام كنت تزورنا مّرو  نا، أ لل، قرب بيت ونحن على الرمل المب

 أسبو ، والموت يداعب أقدامنا، همست لكة 

 إنّي أعشق الغناء.. تأيبني الموسيقى. -

 ». إذن، غني لي!.. لي أنا فقط! أنا أيضاً أحب الغناء«قلت لية 

 

 ولكني لر أغن لك. 

يتركني عاشدددددقة ودددددغيرو مرتبكة أمام شدددددموخك  كان حياء بدائي

وقّوتك. تلك القوو الصددددحراوية السدددداحرو التي هزمت كبريائي وشدددددتني 

إليك من أول يوم، عاشددددددقة، حين تراك، يسددددددقط الجناحان، تتكور حول 

 نفسها. تدخل رحر ا مومة مغمضة العينين.. وترضع حبّك. 

 لر أغن لك. 

ّ في دمي إليك. لر أحدثك ولكن، كنت أشعر أنك تسمع النغر يسر

بأن قلبي يفيض أحياناً. يتجاوزني. يتحّول موجا  من النغر الحاني. تتسع 

وتتسدددع. تتأل  بالعأوبة. تحملني غيما  بلورية، ناعمةً تصدددب . وأشدددعر 

أني لر أعد على ا رض. وأني أتحّول إلى نغر يعلو وير  ويعأب ويتلون 

 بألوان قزحيّة، تعزف  أوتار السماء. 

 لر أحدثك. فقد كنت أراني في مرنو عينيكة 

وقت القيلولة وقد حررتنا عطلة الصدددددديف، أتسددددددلل من غرفتي 

الظليلة الباردو إلى الشددددددجر، أجول بين ظل . ووددددددوتي يدندن بأجمل ما 

حفظت من أشددددددعار المتنبي وابن الرومي وابن زيدون أبد  لحن، يغني  

مل، أدخل بهدوء وددددوتي الهامس للشددددجر. وحين يرضدددديني اللحن ويكت

 حتى ال أوقظ النيام. أتمدّد على سريرّ مغمضة العينين بنشوو الروح. 

لر أحدثك عن تلك ا يام، حين كنا ننتظر تلك الزيارو الموسددددددمية 

المبهجة لعائلة سددددددي الطاهر. ننتظرها نحن الصددددددغار بترقب وفضددددددول 

 انتظارنا للعيد. 
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مراء الحلوو يأتي سددددددي الطاهر، وزوجت  نبيهة، ابنة عمنا السدددددد

والخالة فريدو ورير وزياد وكل العائلة. يحتفي أبي بسددي الطاهر. يجلسدد  

على مقعده البحرّ المفضل فيحدث  سي الطاهر عن الرشيدية والمالوأ 

والمشددددداغل في العاودددددمة. وألتصدددددق أنا بنبيهة. تضدددددمني ذراعها وهي 

 تمازحنية 

 عروساً أوبحت!-

جمام والراحة، في باحة نترك أبي وسدددي الطاهر الأّ جاء لالسدددت

 الدار، تحت خضرو الدالية. 

ندخل الغرفة الشدددددرقية، نغلق بابها. ودددددغيرو كانت، ولكن يملؤها 

النور. نتحلق حول الخالة فريدو وقد احتضددددنت عودها. تأخأ نبيهة الدأ. 

ية. ترتفع ا وددددددوا   بدا بال ناً  يأا فة إ ترفع  في الهواء، وتنقره نقرو خفي

 عود بالغناء رشيقة منسجمة. العأبة على أنغام ال

 ألدددديددددف يددددا سددددددددددلددددطددددانددددي

 والدددددددهدددددددجدددددددران كدددددددواندددددددي

 نلددددددددددددددددددددددددددددددددديدددددددددددددددددددددددددددددددددف

 بددددداء بدددددلددددديدددددت بدددددندددددظدددددرو 

 تددداء تددد  يدددا ندددجدددر الدددزهدددراء

ني لطدددا  جير جدددار عني سددددددد

 والدددددددهدددددددجدددددددران كدددددددواندددددددي

 نلددددددددددددددددددددددددددددددددديدددددددددددددددددددددددددددددددددف 
 

نتبع اإليقا  بأكفنا وتتمايل الر وس مع الغناء. يتسار  العزأ مع 

 قطع أخرى من المألوأة 

قين ذاك الشدددددددعر   يدددا عددداشددددددد

 عدددددقدددددرب السدددددددددددع فدددددؤادّ

 يددددددددا ال ال ال ال الن 

 السدددددددددددع فدددددؤادّ عدددددقدددددرب

 الدددلددديدددل يدددقدددطدددع بدددالسدددددددددهدددر 

 سددددددددددل الدددندددجدددوم إن غدددربدددوا 

 وأنددددا عددددلددددى أول ودددددددددديددددام 

 عددداشدددددددق وال يوجدددد طبيدددب
 

يقوم أمير، على أطراأ أوددابع . ينبثق وسددط الحلقة كلسددان نور. 
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يطلق يدي  للسدددددماء. يدور متبعاً اإليقا ، دورو سدددددريعة كاملة، طائراً في 

ي السماء وا خرى تمسك الخاورو. تتغير مواقع اليدين مع الفضاء، يد ف

النغر. تضدددرب الرجالن ا رض بخفة الغزال. وينسددداب جسدددده الصدددغير 

 خفيفاً رشيقاً مع الغناء، طيفاً مالئكياً يغازل النغر. 

 .. وأندددا عددلددى أول ودددددددديدددام 

 عددداشددددددق وال يوجدددد طبيدددب.. 
 

نة توحة، والياسمييبتسر أبي مع سي الطاهر. نراهما من النافأو المف

المحاذية تبعث إليهما رائحتها المنعشة الناعمة والزهر في أحواض  أمام 

 الدار ينساب مع نسائر الغناء.

 .. ألددديدددف يدددا اسدددددددددلدددطددداندددي

 والدددددددهدددددددجدددددددران كدددددددواندددددددي 

 نلددددددددددددددددددددددددددددددديدددددددددددددددددددددددددددددددف.. 
 

لأاكرتي  ها، لتفت   لأاكرو التي أغلقت لك ا مضددددددى زمن. ولر أفت  

 دفتراً جديداً. 

تترشددددددف أنغامي بعينيك، كما  كنت أراك تقر ني، وأحسددددددب أنك

تترشف باشتهاء والتأاذ قهوتك. فأنت الحبيب الأّ بحثت عن  الروح وب  

 اكتملت. فكيف ال تقرأ ما تموت ب  الروح؟!

ولكنددك كنددت بحراً محيطدداً. احتويددت النغر، واحتويتني. وأدخلتني 

 كهوأ النسيان. 

 تفي غمرو حبّك، حتى ذاك التسدددددجيل المدرسدددددي الوحيد الأّ كن

 أحتفظ ب  ضمن أغلى الأكريا ، ألقيت  في أدرات النسيان. 

 

ذاك التسددددددجيل الأّ اسددددددتحال ذكرى مدفونة بين أوراقي ونبوءو 

اخرو وحدها حولت  نبوءو؟ فإذا ا سددتاذ  لقدرّ.. أم ترى هي الصدددفة السددّ

» أيظنّ «يختارني دون كل البنا  لتسجيل أغنية على العود، فلر أختر إالّ 

 لنجاو. 

أسددددتاذنا يمسددددك بالعود ينحني علي . يداعب أوتاره، وعيناه  كان

سدددددافرتا، كعادت  كلما عزأ، إلى فضددددداء بعيد مجهول. نلة التسدددددجيل 

مفتوحة وأنا أمام ، في ميدعتي الوردية الواسعة. ضفيرتاّ الطويلتان 

على ودددرّ. والبنا  حولي جالسددا ، يتابعنني في وددمت، سدداهما  
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سائل هامساً مع أنغام مع ا حالم وا شجان. وووت ي، ببحة الشجن، ي

 العودة 

 أيددددددددددددددددددددددددددددددددظددددددددددددددددددددددددددددددددنّ 

 أيدددظدددّن أندددي لدددعدددبدددة بددديدددديددد ؟ 

 أندددا ال أفّكر في الرجو  إليددد !
 

أغنية نجاو وشددددددجني واللعبة التي ال أريد أن أكون، وهيام راعن 

حالر في ودددو  يبحث عن حّب غامر بال حدود، يكون لي مدينة ووطناً. 

 كل ذلك اجتمع في ذاك التسجيل. 

كا نت أ يت أ فأت قدرّ؟  ن   ي  دون أن أعلر أ قدرّ مرسددددددوماً ف ن 

 لتنسيني لعبة القدر؟!

كد  تنسددددديني حتى عهدّ  مير، حين أتيت بيتنا وشدددددغلتني عن  

 وعن دنياّ. 

لن أنسى يا أمير!.. سألحن لك قصيدو. سنسمعها سي الطاهر في «

بيت  بباب الجزيرو.. سدددديفاجأ بها. سدددديفرح. وسدددديخرت سددددي الطاهر عن 

انت  المعهودو الدائمة.. سدديرتفع النغر في كل مكان، بكراً، ال شددبي  ل . رز

تشددددددددو ب  ا مها  لألطفال. ويغني  الطالب في الجامعا . يدعو لدنيا 

 ». جديدو

 كان عهداً بيننا. 

 

ولكن حلر الصدددددبا وعهده، بين يديك، بهتت ألوان ، وخبا ليسدددددطع 

 شرقة. حبك. فالحب يغني، ويبد  ألحان  الخاّوة الم

ً من اإلغراء ورجولددة  هكددأا أخددأتني إلى دنيدداك. وأتيددت، عددالمددا

سدداحقة قادرو على نسددف ا رض التي تسددندني. حلر أفالطون الأّ رأيت  

 فيك، أو وهم ، أسكت النغر الساكن الروح. 

ولكن هل تسكت حقاً أنغام الروح؟ تلك التي كانت من ا زل أول 

 الكيان وغايت ؟ 

 

القلعة العالية في أقصددددددى الزقا ، وقد مضددددددى هنا تركتني. داخل 

الجنين وضدددداعت سددددنة الدرس. وجدتني ال أدرّ ما أفعل بأوددددابعي في 

حلقة النساء. أشغلها بتوريق مجلة، بحياكة كنزو، بإبرو تدخل وتخرت في 

تطريز منديل.. ولكن اودددابعي تظل عطشدددى لرواء نخر ال تعرف  الدار، 
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 خمول. وال المدينة الكسلى الغارقة في ال

 

هنا تركتني. وانشغلت باإلدارو والحسابا  ومسؤولية القلعة وقبيلة 

النساء السبع التقيا  المنتظرا  دوماً رجل الدار. وإذا أنت سحاب راحل 

 بعيداً عني بالمطر إلى جبال المسؤوليا . 

تأتي نخر النهار. أسمع ووتك. أسر  أطل على وحن الدار، فال 

اك العالي متداخالً مع بقية ا وددددوا  من أراك ولكن يأتيني بعض وددددد

 داخل الغرأ. يطول الحديث والكالم وتفرقع قهقها . 

أدخل. أدفن رأسدددي في مجلة أو كتاب. مع الليل تصدددعد تبحث عن 

 تسلية التلفاز. ثر توقد والئر الجسد. 

 

وجدددتني على السددددددندددان في يدددّ كتددب مفتوحددة وعوالر زاخرو 

مض مجهول تيقظ. ومع ذلددك، على وانتظددار. وفي ا عمددا  شددددددو  غددا

السددددددندان، تحت السددددددقوأ المقوسدددددددة الكئيبة، انتظر  أن تعود غيمتي 

الممطرو، القادرو على رف  السقوأ ورّ الظمأ والتحليق بي في الفضاء 

 الرحيب. فقد نمنت أن الحب ديني. فهل من السهل أن يمضي اإليمان؟ 

 

لدراسدددددددة  عام ا قادم، عد  اغرس رأسددددددي في كتابي، أعدني ل ال

والشدددددو  الغامض العطن يدعوني دوماً إلى االغتناء. وإذا بابي يطر . 

يدخل حزب النسددددددداء. يطوقني. يعرض أخبار ا زقة ومواعيد الزيجا  

عة ومواطن  طا يث ال حاد مة وحفال  الختان وأقوال الشدددددديوخ، وأ قاد ال

سن الحالل والحرام.. خاّوة الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. الحرام. يكدّ 

في وجهي جبال الحرام. يرتفع رأسددي الأّ سددرقت  الكتب. يتحول عنيداً، 

 وخراً، ال يقدر على استيعاب دروس النساء. 

وأتسددددداءلة ِلَر هجر فجأو كل هأا التدين وكل هأا الحرام؟ أيعقل أال 

يكون هأا إال مجرد تدين برّء غأت  الكتب الصددددددفراء التي نفض عنها 

 .. ِلَر يحدث هأا؟!الغبار؟ ولر اآلن بالأا ؟

بين تسددددا التي وهواجسددددي، في وحدتي، بدونك، على السددددنديان، 

تحت السددددددقوأ السدددددداحقة، عاد ذاك الشددددددو  القدير. كدبيب نمل. ككائن 

سدددددرّ، عاد يموت ويهفو إلى المجهول.. مجهول بلون البحر المنتشدددددي. 

بلون الفجر القادم.. يتموسددق.. يسددرّ في دمي.. وإذا جسدددّ وقلبي أنغام 
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تتو  إلى االرتفددا ، لفت  النوافددأ وا بواب للنور وكسددددددر جبددال الحرام 

الطالعة فجأو، كسددددددرطان مهول في قلب المدينة. واالرتفا  إلى السددددددماء 

يدثرنا برحمت   ل  رحير  لة. إ ت  طف لأّ عرف واإلسددددددراء إلى ذلك اإلل  ا

 وتقربنا من  موسيقى الوجود. 

 

وح بسددره حين أقبلت في ذاك العشددي،  ول مرو، وجد  لسدداني يب

 سلوى، وغرى البنا ، سائلة. ونسيت أني في القلعة. 

ولكن في عيني سددلوى الزرقاوين الداكنتين، كان هناك دوماً، دون 

عيون سددددائر النسدددداء، مكان لصددددداقة تجمعنا، فهي الوحيدو التي تدرس، 

 وربما الوحيدو التي تختلف قليالً عن بقية النساء. 

كلما أتين. تقترب. تحدّثني عن الدروس كانت تتمهل في الخروت 

وا سدداتأو والمعهد. تسددتعير بعض الكتب، وفي عينيها أسددئلة دائمة تتو  

 للمعرفة. 

 دون مبرر ألقت سؤالها المفاجىة 

 شرود! ما الأّ تتمنين الحصول علي ؟ -

ربمددا كددانددت تنتظر أن أقول لهددا طفالً جميالً أو عقددداً من الددأهددب 

 على البحر. واللؤلؤ، أو.. فيال 

بتلقائية أجبتة أحلر بامتالك عود! عود أودددددديل أعزأ علي  لحناً 

 من تأليفي!

 فتحت الدهشة عينيها. أسرعت تقولة 

 ولكن العود حرام!! إن  يلهي عن الصالو والعبادو!!-

 من قال لك ذلك؟ -

 إن  الرسول علي  السالم! ألر تقرئي كتب الحديث؟!-

جدران. لر تمهلني  قول لهاة إن تلفتت حواليها وكأنها تخشددددددى ال

الكثير من ا حاديث كاذبة أو مغلوطة. و ذكرها بما سددمعت عائشددة عن 

إن يكن الشؤم ففي ثالثة الدار والمرأو «أبي هريرو إذ قال عن الرسولة 

فغضدددددبت عائشدددددة وقالتة ما قال هأا رسدددددول هللا، وإنما قالة » والفرس

 »ثالث الدار والمرأو والفرس أهل الجهالة يقولون إن يكن الشددددددؤم ففي«

 فدخل أبو هريرو فسمع الحديث ولر يسمع أّول . 

لر تنتظر  دلّها على كتب أقل وددفرو، وأقرب إلى المنطق والعقل 

في فهر الدين. أولتني ظهرها مسددددددرعة، ونصددددددف سددددددالم طائر خلفها 
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 وخرجت مهرولة إلى الدرت. 

 

بعت أقراطي  مّر  شددهور. وفي انتظار الموسددر الدراسددي الجديد،

ن  ال يمنحني ودددددددد  أوتار العود  واشددددددتريت أرغناً وددددددغيراً. رغر أ

وحسددداسددديت ، إال أن  في انتظار اآللة ا وددديلة، يسدددتجيب لبعض وددددى 

الصددو  القادم من ا عما .. وددو  ال يخفت إال في حضددرتك، يخفض 

 لك جناح الأل، ويستكين. 

تى . حولكنك أوددددددبحت تبتعد وتنأى، وتمسددددددي بعيداً وأنت قريب

نقاشددددددداتنا التي كنت تهوى حول واقع البالد والعالر، وجنون حرب لبنان 

ونكبا  فلسطين، ودهاء االستعمار العائد إلينا مقنّعاً من ألف باب وباب، 

وجبرو  الحكام العرب واستبدادهر.. كل تلك النوافأ التي كنا نفتحها معاً 

 على العالر أوبحت مغلقة إال في نادر ا وقا . 

 

 م اشتريت ا رغن، كان قلبي يخفق بقّوو. يو

كنت أعلر أنك سدددددتعود ككل يوم، تؤدّ والء القبيلة في ا سدددددفل، 

 ولن تصعد إال مع الليل. 

دخلت العلّي، وكل الطفولة عاد  معي تحمل فرحة اللعبة الغالية. 

أغلقت الباب، وأسددددددرعت أنز  الغالأ اللما  الملون، وأخرت ا رغن 

أودددددابع  الحليبية الرشددددديقة.. فيترقر  النغر.. يرتفع.. من علبت ، أالعب 

يترنر مع  وددددددوتي بالغناء. وبرقة سدددددداحرو، يسددددددرّ تيار ناعر، غامر 

 بالنشوو الكيان. 

ظل ا رغن في حضني. أوابع  البيضاء تتراقه. وأناملي تحنو 

 وتسّر بالجوى، حين فت  الباب ودخل خالد. 

 إن  هدية أمير!-أسرعت أقولة 

 السؤال ا سود يقف عند الباب شائكاً في عينيك.  وأنا أرى

باً لنقا  ال فائدو من ؟ أم  ني  .. لر قلت ذلك؟! أكان خوفاً؟ وتجنّ

ي  ودعاني إلى  هدان لأّ أ ما، أشددددددعر أن أمير هو ا قة  كنت فعالً، بطري

 النغر؟! وال بد أن أعترأ وأهيب بهدية أمير؟!

 نظرَ  إلى ا رغن ولر تنبس. 

ر تعلن رفضك أو غضبك الأّ اختزن  ومتك. غيّر  لر تبارك. ل

 مالبسك وعد  تنزل إلى الطابق السفلي. 
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ظل وددمتك الأّ عاقبتني ب ، يجلدني. ومع ذلك وقف السددؤال في 

 الحلق يتحدى الصمتة لر يخَن العزأ وارتفا  اللحن؟ 

 أهي غيرو من كل منافس في الهوى؟ 

يوقظ العيون أهو طبع ا قويدداء وا سدددددديدداد؟ يخشددددددون كددل مددا 

 واإلحساس، حتى ولو كان مجرد لحن واد  جميل؟!

 

 »أنا أيضاً أحّب الغناء. فغني لي«

حدس ما ». لي أنا فقط«كنت تقول. ولكني أسددددددقطت من الأاكرو 

بداخلي، ربما، كان يخشدددى بقاءها حتى ال أعي أنها كانت الجملة الوحيدو 

 الصادقة. 

 ولر أغن لك. 

بابي على وحدتي. وضددعت ا رغن  في الغد بعد خروجك، أغلقت

في حضددددددني، انبعثت ا نغام تعلن، في هدوء الدار، خطيئة الهاربة من 

 تقوى المدينة. 

من ثقب الباب، شددددددداهد  عيوناً مظلمة تتتابع تحدّ  بي. اختنق 

 وقتها اللحن بين يدّ. 

 »همس الشيطان!«

 »أعوذ باهلل من همس الشيطان!«

واب والجدران، دون أن تواجهني كان الهمس يأتيني من خلف ا ب

 العيون. 

ومع ذلك كانت نال  اإليقا  التي ترقه أردافهن في تلك ا فراح 

والوالئر التي يختلقنها  بسدددط مناسدددبة إلهدار الوقت وعرض ما يكدسدددن 

من مصددددوغ، تلك اآلال ، كانت بعيدو عن همس الشدددديطان! فهي تحرك 

 ا رداأ وال تحرك القلوب وا رواح. 

 

ا رغن، ولكن أرضدددددي ظلت تجين في ا عما ، حبلى  ودددددمت

بالمجهول، وأمير أمسددددددى بعيد. زيارات  تناقصدددددددت، فقد انشددددددغل بكتب  

وأشددعاره وعالم . ونسددي أن أرضددي في شددو  إلى جواده المنطلق، يقدح 

 الشرر، ويشعل شو  البأور للنور. 

وظدل أهدل الددار يددعونني للصددددددالو معهر. يلحون على وددددددالو 

غرفددة الحدداجددة زكيددة عندددمددا يرتفع اآلذان، متظدداهرين  الجمدداعددة في
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بالسدددكو  عن نلة العزأ التي يتسدددلل ودددوتها، رغر الباب المغلق، حين 

 يفيض بي الشو . 

 

كنا نواظب على الصددددددالو. نحفظ القرنن، نأكر هللا دوماً. لر يكن 

العود حراماً، وال وددو  أمي عورو وهي ترتل القرنن وقد اجتمع ا هل 

 الً في باحة الدار تحت دالية العنب. نساء ورجا

 كان وو  أمي يرتفع باآليا  البينا  وكل  عأوبة ونغر. 

 تلك ا مسيا  الصيفية الرائقة!

 يقوم أبي للصالو، مع الغروب، بعد خروت الضيوأ. 

حين ينتهي من وددددددالو المغرب دون أن يدعوني، نخأ السددددددجاد. 

 شجر. أفرش  بعيداً، هناك في الممشى المحفوأ بال

وحيدو أدعو إلهي، ال أريد أن يشدددددداركني مناجات  أحد. أرى القمر 

فأطيل  ماء الزرقاء، الزرقاء بقمرها المسددددددتنير تظللني،  يطلع، والسدددددد

والتي، وينزل هللا من عليائ ، يمنحني رحمت  وجمال ، ومحبّت ، ويربّت 

 علي. فأحّب هللا أكثر وأطيل بين يدي  السجود. 

د. وشددددوشددددة الشددددجر. هدهدو الموت. غناء يعزأ لي وقتها الوجو

وددددددروددددددار بعيد. انفتاح الزرقة الليلية الحانية لكل الكائنا . ويرأ في 

 جوانحي اللحن. 

وتصددب  وددالتي اتحاداً بالكون ا زر  الجميل، وأنا في حضددرو 

 حبيب يحضنني ملكوت  وتعزأ لي موسيقاه. 

 

 أين اختفت تلك السماء؟ 

؟ وِلَر أخأ مع  كل الجمال والرحمة أين اختفى ذاك اإلل  الحبيب

نأر  ّبة وغاب؟ وتركني إلل  يحرمني النغر وجمال الوجود، وال ي والمح

 بغير الجحير؟!

 ترى هل اختفى حقاً إلهي ذاك؟ 

أم أن أخطبوطاً مجهوالً قادماً يمد أودددددددابع  المخيفة، تقتحر بيو  

ماء، تخفي نور إلهي، حتى  المدينة، تطلق الظلما ، في ا رض والسدددددد

 يسهل ابتال  المدينة الغافلة الفزعة من الجحير، بينما هي تشعل جحيمها؟ 

 

 


