ِآل آد آمآ آسآب آعآأآآر آجلآ! آ
رواية آ

د.آدعاءآإبراهيم آ
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إهداء
جديت آاليت آطبختآلناآالطعامآقبلآأنآتذهبآإىلآ
إىل آ آ
املوت؛ آحىت آال آيصيبنا آمن آاجلوع آشيء آوحنن آنأخذ آالعزاء!آ
وأوصت آأمي آأن آتغسلها آمن آالدنيا ،آوال آتتل آهى آعنها آباحلزن؛آ
اهاآيفآثوبآآخرآغريآثوبآالخرة .آأميآ
آ
كي آالآيأيتآأحدآوير
جديت آارتدت آآقِآر آطها .آوألنآين آبنت آأميآ
بعد آأن آنفآذت آوصية آ آ
ليلى آإذا آأعطيتآكآ
ط آأمي .آيا آ آ
فعلت آمثلها! آوها آأنا آأرتدى آآقِآر آ
فإننا آموسومونآبعشقآالكمال.آ
آقِآر ِآطي آذاتآيوم؛ آفالآتأخذيه؛ آ آ
تآ ِ
خ ِذآيه،آ
منكآ آفآ آ
غضب آ
ل .آوإذا آ آ
فانطلقي آوحلآقي آوال آتنظري آإ يآ
كآ
لكن ِآ
وأخربيين آأنه آيآآؤِلآ آأذنيك ،آهلذا آل آترتديه آمن آوقتها .آ آ
حتفظينهآعنآظهرآقلبآوحتفظينين.آفلألمومةآسطوةآوضعف! آ
جديت .آ
إىلآليلىآاليتآتآشآآبِهآحنيآتنامآ آ
أحتدث .آ
إىلآأميآاحلبيبةآوالصديقةآاليتآأآشآآبِ آههآاآوأناآ آ

دعاء

آ
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آ
آ
آ
آ
آ
آ
آ
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الليل آجسد آأسود آحنيل ،آوأنا آصغري آللغاية آوسطآ
العتمة،آخطوايتآيفآثناياآالليلآالآآت ِآطيلآهآوالآتآآن ِقآصآه.آفقط،آتصنعآ
خربشاتآرماديآةآعلىآظهرهآالعاري .آ
تآ
كنتآ آأفكآر ،آويبدو آأّنآم آأدركوا آذلك آحني آاقتحمآ آ
ميةآدوماآالآتأيتآإالآآ
الكمنيآدونآأنآأدري.آالتفكريآجرمية!آواجلر آ
ال .آ
علىآالشاردآالذيآيسريآيفآالشارعآلي آ
 بطاقتك؟!سم ،آلآ ِآك آن آنربته آانطفأت آسر آيعاآ
قاهلا آالضابط آ آب آ
عيين! آ
بابتسامةآالمعةآحنيآأآمآعآنآآالنظرآإىلآ آ
 عسليآتان!ابتسمت آأنا آالخر آلوجهه آاحلاسم ،آوللبطاقة آاليتآ
صارتآملكآاآلآِآي ِآده .آ
 آدم! آال ،آمثآأشارآإىلآكلمةآ(آذ آكر) آوهوآيوضحآأنآ
نظرآطوي آ
ادثآكثريةآعنآ
كررت آحو آ
األمرآحيتاجآإىلآبعضآالتأكيد؛ آفقدآت آ
انضم آإليهآآخر ،آوكانآقدآ
ي آامرأةآوالعكس .آ آ
رجلآيتخفآي آيفآآِز آ
مسعآبالفعلآحديثآاألول .آ
يف آالوقت آالذي آ آحتركت آآي آد آاألول آ ِآب آفة آليمسكآ
ت آرعشةآ
املشكوك آيف آأمره ،آويقبض آعليه آبني آأصابعه ،آ آسآر آ
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طفيفةآيفآالنائمآالذي آتآ آفاجآأآ آمباآحدث ،آآأحآسآ آبتلك آالرعشةآ
بني آأصابعه آالغليظة ،آفابتسم آباستهزاء .آنظرتآ آإليهما آنظرةآ
ظلت آمآتآسآ آمرة آعلى آوجهي،آ
ابتسمت آابتسامة آبلهاء آ آ
آ
سريعة .آ
خطئآِي آمنذآ
حىتآانفكآت آأصابعهآعنآجسدي آاملرتعش .آفاخلطأآ آ
وخصوصاآيفآ
آ
متأخرةآمنآالليلآمحاقة!آ
البداية؛آالتفكريآيفآساعةآ آ
األمنية آآكل آهذهآ
الونة آاألخرية؛ آحيث آتستدعي آاإلجراءات آ آ
آمنتظرا آإشارةآ
آ
التصقت آبالرصيف
آ
االحتياطات آالواجبة .آ
تأت .آ
االنصرافآاليتآلآ ِآ
أيضا.آ
كانآواضحآاآللجميعآأنآينآرجل؛آ آوبيانايتآسليمةآ آ
نظرتآ
ظآآللآتآ آفرتةآهناكآالآأعرفآكمآمرآ آمن آالوقت؟! آكآآلما آ آ
فكرت آيفآ
إىل آساعيت؛ آأشارت آإىل آ آأنين آهنا آمنذ آساعتني ،آ آ
سؤاهلم آعن آسبب آانتظارى ،آوقبل آأن آأفعل؛ آجاء آأحدهمآ
ليطلب آ ِآمينآ آالبطاقة آمرة آأخرى ،آوكنت آقد آأعطيتها آلألولآ
بالفعل .آ آوذهبآالثاين آإىلآاألولآالذي آنفي آوجودآالبطاقةآمعهآ
أّنا آمعي ،آقال آذلك آبصرامة آواضحة آجعلت آالنقاشآ
حا آ آ
مآ آوضآ آ
شت آجيويب ،آوأخذت آدوريت آحولآ
حول آاألمر آمستحيالآ .آ آفت آ
السياراتآالواقفةآجوارآالرصيفآمثلي،آنظرتآأسفلآالسيارات،آ
الآأثرآهلا! آ
األمرآخطريآفتلكآالورقةآحتملآهوييت؛آأي:آآدم،آأنا؟!آ
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ورقةآواحدةآآت آعلِنآعنآأميآآوأيب،آورقةآواحدةآتصنعين! آ
بتمهل آتارآكا آمالبسي آالداخليةآ
خلعت آثيايب آآأفآتآشآها آ آ
على آحاهلا؛ آفليس آهبا آجيوب! آنآ آفضآتآ آثيايب آأكثر آمن آمرة،آ
اجيا آاألول؛ آفقدآرآهاآمنآقبل ،آلآ ِآكنآه آلآيلتفتآإلآ،آ
ذهبتآ آر آ
موجودا ،آآل ِآكنآهآ
هت آإىل آالثاين؛ آفقد آكان آ آ
فاّت آ
آمشغوالآ .آ آ
آ
يبدو
أعطاين آابتسامة آباردة آوهو آيؤكآد آأنه آشهد آرجوليت آفحسب!آ
وعلىآماآيبدوآأنهآكانآمشغوالآآأيضآا .آ
آ
آواحلقيقة ،آإ آّنم آمجيعآا آمشغولون؛ آفضغط آالعملآ
واحلفاظآعلىآاألمنآيتطلآب آالكثريآمنآاالنتباه ،آارتديتآثيايبآ
جل ،آوضعوا آالكلبشات آيف آيدي آوسط آخطوايت آالتائهةآ
يف آعآ آ
املكبلتان ،آآوالضابطآ
كبت آالعربة آتسبقين آيداي آ آ
وتآ آوسآاليت ،آر آ
األولآيآ آقدآمآلآسيجارةآويبتسم! آ
 الصوت:آوماآالعملآلوآكانآبالبطاقةآأنثى؟!*آ*آ* آ
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"مؤخرة مكتظة تحمل جسدا ثقيل تحركت لألمام
قليل فبدا (أندرها) األبيض متسخا! اشتممت رائحة
جسدها المتعرق الحار فأصابني دوار! بدينة شهية تجذبني
نحوها أنا المسكين .أصغي إلى جسدي الذي يبكي من
جوع قاتل! أنا جائع ويرهقني اللحم الطري األبيض؛
تقدمت راكعا عند قدميها الكبيرتين :أنت لي أيتها الحلوة
الكريهة ،أشتاق إليك حد الموت!"
طآراخ! آ
 عنكبوت! آعاليا آقبل آأن آهتبطآ
انطلق آصوت آمدام آ(ف ت ِحية) آ آ
املار آبنيآ
بشبشبها آالذي آخلعته آعلى آرأس آأحد آالعناكب آ آ
قدميها؛ آلتدهس آرأسه آوما آحواه آمن آمشاهد آحول آساقيهاآ
وأردافها.آ
املديرآحيبآالبدينات ،آوالبديناتآ آه آن آمدامآ(ف ت ِحية)!آ
خلفآاملكاتبآ آكآلماآطلبهاآاملدير :آ
آ
اتآ
آوشآ آوشآ آ
 سأعودآبعدآمخسآدقائق!تتحرك آبلحمها آوشحمها آتكسوها آرائحة آالدهن آالطازج،آ
يلتصقآ(أندرها)آبفخذآيهاآاملرتهلني،آتآعدآلآثياهبا،آوتتحركآثقيلةآ
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حنوآمكتبه .آ
 مخسآدقائقآالآتكفي آلشيء! آيردآدها آأحدهمآبصوتآخفيض.
يغمزآآخر:آ
 يبدو آأنه آجهآز آنفسه آلكل آشيء ،آوعليها آأن آتكونآسريعةآمثله!
تتوقف آوال آتعرتف آبقواعد آالفيزياء آالبسيطة آعنآ
أصواهتم آال آ آ
الوقت.آو((ن هى))آّتلسآيفآاملكتبآاجملاور،آحنيلةآكعودآقصبآ
وسوداء.
املكاتب آملتصقآ آبعضها آببعض آبشكل آخانق ،آآويفآ
بعضآاحلجراتآقدآيتسبآب آقيامآأحدآالعاملني آيف آحتريكآمجيعآ
املكاتب آالقابعة آيف آاحلجرة ،آمآا آ آأدى آإىل آعدم آخروجهم آإالآآ
القصآآوى آقبل آالوصول آإىل آأقصى آدرجات آاحتباسآ
للضرورة آ آ
البولآوانفالته .آ
ويتسببآ
صاعقآالناموسآآيصآ ِدآرآصوتآاآمنآحنيآلخر،آ آ
يفآتالعبآإضاءةآاحلجرةآاليتآكانتآضعيفةآ آصفراءآ ،آالرائحةآالآ
تآ آطاق؛آ آه آمآملتصقونآبعضهمآببعضآداخلآمكاتبهم.
تعود آ(ف ت ِحية) آبالفعل آبعد آمخس آدقائق ،آآتآِري ِآهم آورقةآ
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خاطفآ
آ
وميض آ
عينها آبعيوّنم آيف آ آ
التعليمات آاجلديدة ،آتلتقي آ آ
اهتم :آ
وو آش آوشآ ِآ
مآفآعآمآآبغيظهاآ آ
-

املدير آرشيق! آستنقطع آأنفاسه آإذا آما آانطبع آجسدهاآ
فوقآجسده!

الذبابةآتآآِز آن آوحتاصرها ،آصوهتاآاملثريآللغثيانآالآيتوقآف،آ
متقطعةآحولآاألوضاعآاليتآستفشل.آترمقآالذبابآالذيآ
زنآات آ آ
ردد :آ
حيومآحوهلاآيفآغضبآآوهيآآت آ
 ملاذاآالآيرتكينآحلال؟!ترفعآصوهتاآآوهيآحتاولآأنآتثبتآبراءهتا :آ
 دي آالتعليمات آاجلديدة آآتِتآنآفآذ آكآلآها ،آوهآآرآرها آعليكمآعشانآِآتضآوا!آ
*آ*آ*
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ضمآخ آبالعرقآوالبول ،آالزنزانةآ آمكدآسةآ
لفحين آاهلواءآال آم آ
بالبشر ،آليس آهبا آموضع آقدم .آكان آطوهلا آمرتين ،آوال آيزيدآ
كلناآوقوفآحيثآالآمكانآللجلوسآأوآ
عرضهاآعنآمرتآواحد،آ آ
ست آعيينآ
حتس آ
االتآكاء ،آكانتآأجسادناآحمشورةآبنيآالقضبان ،آ آ
الفارغة :آال آلونآ،آآكل آشيء آرماديآ ،آال آوجهآ آهنا،آآكل آالوجوهآ
سواء،آيأكلهاآاخلوف .آ
استمرت آعمليآة آاحلشر آ ِطآ آيلة آالليل ،آوحنن آعلى آنفسآ
آ
تآالليلةآ آكآلهاآألعنآ
آ
الوضآ آعِيآة!آآكانآجردلآالبولآبعيدآاآعينآ؛آفقضي
حآظآي!آمسعتآامسيآيناديهآالعسكري :آ
آدم .آ
هلآوجدواآبطاقيت؟! آ
ت آفرحآا آوالعيون آترمقين آِآبآيبآة آواضحة؛ آسينقص آاملكانآ
ابتسآ آم آ
اسآت آم آرآدفعهمآلآحىتآ
فردآاآحنيفآا!آوضعواآالكلبشاتآيفآيدي،آو آ
أجلسوينآعلىآأحدآالكراسي :آ
 حتقيق! آ اصفر آقليب آوسآآرت آرعشة آيف آأطرايف ،آارتفع آصوتآ-

احملقآق:آ آ
ِآطلآ آعِتآآعليكآقضايا.آ آ
أنا!
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-

فيه آبالغآمنآأحدآاملصآلآني آبيقولآإنك آكنتآبتدعيآ
على آمديرك آوأنت آساجد آبألفاظ آمش آوالبد ،آودهآ
طبعآا آضايق آاملصآلآني آحوليك ،آوبعدين آالدعاء آعلىآ
املديرآمنوع .آ

آّتاوزا آ ِآمينآ ،آفهم آالآ
لو آأنكرت آقد آيعتربون آذلك آ
خيطئون،آسأبدوآكمنآيآ آعدآلآعليهمآ آويشآ آككآيفآعملهم،آالآآبدآآ
حىتآالآخيتلقآحمضرا آيآ ِآد آينينآ
آ
للمحقق؛ آ
ضآية آ آ
أنآتكونآإجابيت آ آمآر ِآ
ابتلتآثيايبآمنآالعرق،آلآيكنآهناكآوقتآللتفكري .آ
لسنوات.آ آ
-

-

فيهآحمضرآمقدمهآفيكآزمايلكآيفآالشغل؛آبيقولواآإنكآ
بتعكآرآاملزاجآالعام،آوبتنشرآاالكتئاب،آإيهآأقوالك؟
حىت آزمايلي! آأنا آكده ،آ آِوشآي آربنا آخلقه آكده ،آمشآ
بعرفآأضحك،آلكنآأناآسعيدآجدآاآواهلل.
!آوبعدينآدهآوشآماآيعرفشآ
يآ
إزايآماآبتعرفشآتضحك؟
هترج؟!
يضحك؟!آأنتآجايآ آ
حضرتك آفعالآ آعندك آحق ،آأهو آأنا آبضحكآ
(هاهاهاهاها) ،آشفت آحضرتك آكالمهم آمشآ
صحيح.
ختصآنا ،آإحنا آكمان آكالمنا آمشآ
التهمة آالتالتة آ ي
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عطلتآالكمنيآملدةآساعتنيآكاملني؟ آ
صحيح؟!آأنتآ آ
ارتسمآالذهولآعلىآفميآاملفتوح :آ
-

أنا؟!آ آ
الآأناآياآ آروحآأمك!آ
دور آعلىآ
أناآمعرتف ،آبسآأناآمكنتشآأقصد،آآكنتآبأ آ
البطاقة.

-

آخر آحمضر آبتاع آموضوع آالبطاقة ،آأنت آعارف آطبعآاآ
القوانني؟
طبعا آعارفها ،آحمدش آيقدر آخيالفها آيف آالبلد آآكآلآها،آ
آوشافهاآ
آ
والربكة آفيكم ،آأنا آآاِدآيتها آلواحد آمن آالضباط

-

-

كويآسآبعدآكدهآاختفت!
الليآمكتوبآعنديآإنك آمديتهاشآحلد ،آما آكانتشآ
معاكآبطاقةآمنآاألول.آعندكآكالمآتاين؟!

-

أناآطولآعمريآيفآحال،آالليآحضرتكآتشوفه .آ
آ

دثآرين آصمت آثقيل آوخ آوف آأكرب ،آل آأشعر آبالضربةآ
ت آعلىآوجهي آبقعآالدم.آ
انسكب آ
القادمةآمنآاخللف ،آإالآحنيآ آ
وقتهاآفرغآاملكانآ ِآمينآ!آحيثآارتفعآجسديآإىلآسقفآاحلجرة.آ
آوانطفأتآاإلضاءةآألقبعآيفآظالمآدامس .آ
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الطبيبآالذي آفشلآيفآإنقاصآ(ف ت ِحية) آبعضآالوزن،آ
بالتأكيد آسيفشل آيف آزيادة آ(ن هى) آوزنآا آإضافيآا .آمآآرتآآبها آالذيآ
ضاعآعلىآالشوكوالتة آواملياه آالغازيآة آوسندويتشات آالبطاطس آ-
ش آصغري .آآكرة آمرتهآلة آيف آاملنتصف،آ
ل آيصنع آهلا آسوى آآكآِآر آ
وعيدان آقصب آحوهلا آمن آاألعلى آواألسفل ،آما آأثار آغيظها،آ
ملاذاآترهآلت آبطنهاآبتلكآالطريقة؟!آألقتآبورقةآالنظامآالغذائيآ
ردد :آ
آوهيآآت آ
 أبوآشكلكآمشآفاهمآحاجة!آيف آمنتصف آاحلجرة آيقع آمكتب آمدام آ(ف ت ِحية)آ
"عنكبوت" ،آآوهي آمديرة آشؤون آالعاملني ،آوعلى آميينها آمكتبآ
آنسة آ(ن هى) آ"البايرة" ،آوعلى آالناحية آاألخرى آأستاذ آ(آدم)آ
"املتغيب"آمنذآشهر .آ
الآأحدآيكرتثآلغيابآ(آدآم)،آقالتآ(ف ت ِحية) :آ
-

غطسآفنيآاملوكوسآده؟! آمشآهيالقيآزيآاملصنعآدهآ
أبدآا.
جلآى،آ
اخل آ
ال آأحد آينتظره آسوى آ(ن هى)؛ آتنتظر آنظراته آ آ

محآلآقآتآ آه آيفآبلوزهتاآالقدميةآاملنقرشةآليتجنآب آالنظرآلعينآآيها .آبثتآ
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لكنهاآعرفتآمنآبعضآ
جلآآالبيانات،آ آ
املسجلآيفآ ِآس ِآ
عنآعنوانهآ آ
تغري .آالكلمات آال آختآِ آرب آسوى آعنآ
الكلمات آاملتناقلة آأنه آقد آ آ
بآفوقآالدفاتر،آتلتصقآبوجههآحساباتآ
القليل،آفهوآدومآاآ آمنآ آك آ
لوآ
ال؛ آ آ
املصنع ،آوإجازات آالعاملني .آلو آكانت آ(ن هى) آأمجل آقلي آ
كانتآمقبولةآالوجهآكغريهاآمنآالفتيات؛آحلملقآيفآوجههاآكماآ
حتآ آمآلِقآهيآيفآعينيهآ آ
العسليتني،آوالآتكتفي! آ
سيء آاحلظ آيا آ(آدم)؛ آألنك آّتلس آأمامهاآ
كم آأنت آ آ
ش ِآفقآون آحلالك .آتكرهكآ(ف ت ِحية)آ
مباشرة! آمجيعآرجالآاملصنعآيآ آ
وأحيانآاآماآتآ ِشآيآبكآللمدير :آ
 شكله آملخبط آوداميآا آضارب آخلمة ،آهيمآشآي آالشغلآازايآده؟!آ
ضيق آوينقلآمجيعآاهلمسات،آ
تسمعآكلماهتا؛ آفاملكانآ آ
بآ
الطآرش آآلِتآآن آك آ
فتتلعثم آوتتعآرق آحىت آتغرق آثيابك ،آمث آتتصنآع آ آ
ترمق آ(ن هى) آمديرهتا آبغضب ،آلكنها آالآ
ثانيآ آة آعلى آاألوراق .آ آ
تلكآالدفاعآعنك .آ
أيامآطويلة آدونآ آأي ِةآ آأخبار! آ آكآلما آانفتحآالبابآوسألآ
أحدهم :آ
( -آدم)آماآجاشآالنهاردة؟آغريبة! آ
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نسحبتآآروحآ(ن هى)آخلفآالبابآالذيآالآيآفصحآعماآتنتظر.آ
ا آ
يا آ(ن هى) ،آماذا آسيحدث آلو آأتى آآدم؟ آال آشيء! آال آيفيدآ
االنتظار ،آرمبا آتنتظره آحواء آأخرى آيف آمكان آما ،آيف آاالنتظارآ
ميتك آاملكتبآاخلانقآدونآصوتهآوضحكاتهآاخلافتة،آ
سي ِآ
موت ،آ آ
أنت آتتناولني آبرشامةآ
ويقتلك آاخلوف ،آستسألني آنفسك آو ِآ
ِآ
الصداع آهل آترك آاملصنع؟ آوهذاآآكل آما آيف آاألمر؟! آأم آأصابهآ
مكروه آدون آأن آتعلمي ،آوكيف آتعرفني؟! آفهو آيشبه آآر آحاالآآ
غامضآاآيتناقلآالناسآسريته،آرمباآبالآهدفآأوآيقني!
آلآيكنآأحدآيأيتآإىلآاملصنعآبسيآارتهآاخلاصآة؛آاجلميعآ
يركبونآأتوبيساتآاملصنع ،آوبالتال آالآأحدآيأيتآمتأخآآرا؛ آكي آالآ
ئيسيةآوهمآ
يآ آف آوتآ آوسيلةآمواصالته،آمنذآدخوهلمآمنآالبواباتآالر آ
ألول آوهلةآتشعرآأنآاألجواءآغريبة،آ
يتحركونآبطواتآسريعة ،آ آ
لكنك آ آستآ آعتآاد آاألمر آيف آالنهاية ،آآورغم آأّنم آيسريون آبشكلآ
منظمةآإىلآحدآما،آفمعآ
ائيتهمآتلكآكانتآ آ
عشوائي،آلكنآآعشو آ
الوردآ
وجود آ ِآع آدة آأرصفة آ-حىت آال آتطأ آأقدامهم آاحلشائش آو آ
آذهاباآ
املزروع آأمام آمبىن آاإلدارة-آآكان آاجلميع آيدهسون آال آورد آ
اجل آددآآكانوا آيتبعون آاخلطى آدون آتفكري؛آ
وإيابآا ،آحىت آاملوظفون آ آ
فيسريونآكماآيسريآاجلميع.آ
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اعتدتآآترتيبآخطوايتآعلىآالطريقآحىتآالآأرىآوجوهآ
على ،آأحاولآ
املارة آ آونظراهتم آاليت آتشط آجسدي آمن آأسفل آأل آ
آ
أنظفآاهلواءآمنآألقاهبم:آن هىآالبايرة،آن هىآالسودة،آ
جاهدةآآأنآ آ
عود آالقصب ،آنسخة آمن آأبوها ،آما آفيهاش آغري آشعر ،آشعرآ
غزير آحريري ،آشعرآأيب ،آفقدآورثتهآكماآهو ،آأسودآكقطعآالليلآ
يسكنآيفآالشقةآاجملاورةآأنآ
آ
املظلمة .آسألين آابنآاجلريانآالذي آ
آأيضاآآكانآ
يلمس آشعري؛ آل آأمانع،آآكنت آصغرية آوقتها ،آوهو آ
صغريا ،آوإنآآكان آيفوقين آبسنوات آقليلة .آنزلت آحوش آالعمارةآ
آ
تتحرك آيداهآعلىآ
وبدأآيفكآضفرييت آالسارحةآألسفلآظهري ،آ آ
قطع آالليل آتآ آفآرآقها ،آ آوتآ آعدآ آمن آبني آخصالهتا آالنجماتآ
السارحات .آال آقمر آالليلة ،آفقط آمساء آمظلمة آ آوتِآوك آصغريةآ
طفوليآة،آأصابينآخدرآأخذآطريقهآمنآرأسيآإىلآقدمي،آلآيرتكآ
ل آالنعاسآ آأية آفرصةآلإلفالت ،آكنتآسأخربآأمي آوأطلب آمنهاآ
آدوما آيفآ
أن آتعبث آبصالت آشعري آألنام ،آلكن آأمي آغارقة آ
"مواعني"آاملطبخ،آآكماآأنآأيبآالآبآ آدآلهآأنآينامآأيضآا.
ت آجسدي ،آوآأرحت آرأسي آعلى آفخذه ،آأصابتهآ
فآآرآد آ
رعشةآوخدرآالآيشبهآالنعاس،آفقدآكانآيوقظآفيهآشيئآاآلآيعرفهآ
منآقبل.آ آ
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الآأحدآيعرفآالسببآاحلقيقيآوراءآاختفاءآالضفريتني،آ
يتحدث،آوميصمصونآشفاههم :آ
اجلميعآ آ
 ِآهيآآفيهاآغريآشعرآعشانآتقصه .آوحده آابن آجاريتآآكان آيعرف آاحلقيقة! آصرخايت آبنيآ
يدي آأيب آعلى آدرجات آالسلم ،آوأنا آأشرح آله آآكيف آغلبينآ
النعاس ،آوأنه آل آيآآِرد آسوى آرؤية آشعري آعن آقرب؛ آلكنه آلآ
يفآقصآ
يآ
املقص آالذي آتستخدمهآأمي آ
يستمعآلكلمايت آالصغرية ،آ يآ
زعانفآالسمك،آأخذآيتحركآبصدئهآعلىآشعريآاحلريرآ آم ِ
صدآآراآ
اآمزعجا،آاقشعآرآلهآجسدي.آ
آ
صوتآ
اشرتيتآبالضفريتنيآفستانآا آبهآزهورآكبريةآوشبحآطفلةآآ
كانآ
تتطلع آلتلكآالزهور .آاملبلغآاملتبقيآآ آ
شبح آأسودآصغري آلفتاةآ آ
شبشباآرخيصآا،آآكانتآفكرهتاآمنذآالبداية،آ
كافيآا آلتشرتي آأمي آ آ
التصنع آإىلآ
حتول آ آ
قالتها آآوهي آتصطنعآالضحك ،آلكنآسر آيعا آماآ آ
املمزقة،آلآ
واقع؛آحيثآأخذتآتضحكآبعدآأنآخلعتآجزمتهاآ آ
آجديداآ
آ
تنتظر آعودتنا آإىل آالبيت آالرتدائه ،آبينما آ آظ آل آالفستان
يزدادآ
على آحاله ،آشهور آقليلة آوانتهىآآكل آشيء ،آبدأ آشعري آ آ
أتأمل آمجاله ،آأعبث آبعناقيدهآ
ت آأمامآاملرآةآ آ
كالبحرآاهلائج ،آوقفآ آ
لكن آالنعاسآلآيطرقآبايب ،آآولآحياولآالولدآأنآيراينآ
احلريريآة؛ آ آ
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يتجنبينآآكغريه آمن آالصبيان .آاعتدت آألقاهبم آكماآ
جمدآدآا ،آصار آ آ
لكن آالعجيب آأّنم آيفآآكل آمرة آخيتربونآ
اعتدت آلفظ آامسي ،آ آ
طريقة آموتآجديدة آجلثةآمتوفاة .آاملوت آال آيرهق آاملوتى آلسوءآ
آمقص آالسمك آ آوتشمآمت آرائحته آالزفرة،آ
يآ
حظهم! آأمسكت
املقص آيتحركآ
بتحد آإىل آوجهي آاملبتسم آداخل آاملرآة ،آو يآ
تآ آ
نظر آ
آ
ليصدرآصوتاآمزعجآا.
آ
شعريآاحلريريآ
بصدئهآعلىآ آ
حتول آإىلآحديقةآوردآوأشباحآكثرية،آ
دوالبآمالبسي آ آ
ّتذبين آالفساتني آاملنقوشة؛ آوال آآأمآلآ آمن آشرائها ،آرائحة آالزهورآ
انتشرت آيف آأحناء آالبيت آبأكمله ،آوسط آصرخات آأمي آآوهيآ
تقول :آ
 عاجبكآاهلدومآاملقطآعةآالليآطالعةآنازلةآبيها .آتفتش آبنيآ
نظرات آأيب آاملغتاظة آهليئة آشعري آالقصري ،آ آ
ت آمن آحجريتآ
خرج آ
خصالته آعن آخطيئة آارتكبآآتها ،آ آكآلما آ آ
وشعريآالآيتجاوزآأذين؛آأخذآيتبعينآيبحثآعنآالسبب.آأرمقهآ
يتهربآمنآنظرايتآالسريعةآاخلاطفة،آينتهزآ
بتحدآآواستهزاء،آوهوآ آ
أيآخطإآ آبسيطآ آليخآِرج آزعيقهآاحملبوس ،آلآأعدآأبال ،آآولآأتركآ
لشعريآ آأيةآفرصةآالسرتدادآطولهآمنآيومها.
قصريا آفحسب؛ آفأناآ
اطمئن آيا آأيب؛ آل آيآ آعدآ آشعري آ آ
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النآصلعاء! آ
*آ*آ* آ

t.me/qurssan

مكبلتني آيف آالقضبان آورقبة آمربوطةآ
أفقآتآ آعلى آيدين آ آ
باجلنازير ،آرقبيت آمسحوبةآبشدةآتكادآتلتصقآبالقضبانآيف آألآ
عيين،آآكانت آالزنزانة آخالية .آأين آذهبآ
صارخ ،آاإلضاءة آّترح آ آ
الخرون؟! آانتبهت آإىل آجسدي ،آعاريآا آتامآا ،آسحبت آ آعآريآِيآ
آساتراآحول .آانفتحآالبابآوارتفعآ
أتلحآف آبالزنزانةآعلآها آتصنع آ
صوتآالضابطآالذيآرأيتهآ آأو آالآيفآالكمني :آ
-

لسهآمشآالقيآبطاقتك؟!
إمشعنةآأنا؟!
عشانآأنتآ(آدم)!آ آ

ت آمعديت،آ
انقبض آ
اقرتب آ ِمآينآ آبعد آأن آخلع آبنطاله؛ آ آ
تآابتسامةآعلىآوجهه،آ
داسآعلىآقدميآاليتآتواجهآجسده،آحملآ آ
باناآ
شاما آتكاد آرأسه آتلتصق آبالسقف ،آآكنت آقآآر آ
ال آ آ
بدا آطوي آ
مذبوحآا آإللهآ آمقتآ ِدآ آر آيعرفآحجمه آجيدا ،آوأناآهالكآيف آقبضةآ
يده .آاقرتبآمنآأذين آليخربين آ آأنين آأمجلآمنآالنساء؛ آجسديآ
عسليتان،آمثآاستطردآوهوآينبشآجسديآ
رشيقآمثلهن،آوعينايآ آ
األمسرآالعاري :آ
-

الآبآدآآأنآهناكآخطأآآيفآالبطاقة.آ آ
حيلق آيف آمساءآالزنزانة ،آوميتطيآ
ت آبنيآيديهآوهوآ آ
انسحبآ آ
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احملببة آالوديعة ،آغاص آداخلي آوارتعش آبالنشوة ،آ آوصرخآ
امرأته آ آ
آدرجات آاملتعة آاملمكنة ،آضحك آفاهتآزآآ
حني آوصل آإىل آأقصى آ
جسدي آبقهقهات آالباشا آوخيوطه آالصفراء آالنآآتِنآة.آآكانت آهلاآ
رائحةآشيءآأصابهآالعطنآمنآطولآالتخزين .آ
عدوي آخلفي آالآتطولهآ
ل آيكنآهناكآجمالآللمقاومة؛ آ آ
وتضوع آجسدهآ
هشة ،آ آ
تضوع آبنيآيديهآعجينةآ آ
يدي ،آآوجسدي آ آ
أسآبه،آوكامرأةآأبكي .آ
بنيآأقداميآآألآِآفاآتصلآللسماء،آوأناآكامرأةآ آ
آعيناي آالعسليآتان آاستحالتا آإىل آلون آاألشياء آاليت آالآ
تتغريآ ،آجردل آالبول آيف آالناحية آاليآمين ،آالقضبان آاليت آحتيطآيبآ
من آكل آجانب آحيث آتبدو آزنزانيت آكالقفص ،آويف آخارجهاآ
ميكنينآرؤيةآبقعةآضوءآالآأعرفآمصدرها؛ آفليسآهناكآنافذة.آ
هناكآأيضآاآبطانيةآخشنةآليسآهلاآلونآحمدآد ،آرمباآكانتآسوداءآ
ومع آعوامل آالزمن آصارت آباهتة ،آتشبه آفرو آفأر آميآت آجبوارآ
أيضا .آتقبعآالبطانيةآعلىآسريرآيكفيين،آ
الرصيف ،آ آوهلاآرائحته آ آ
آ
آويف آذلكآأمرآحسن! آح آوضآوحنفيآة آالآتأيت آمباء .آيقعآقفصيآ
ت؛ آفال آترى آعيين آسوى آالفراغآ
داخل آمآرآ آينتهي آبائط آمآصآمآ آ
الذيآالآينتهي ،آمنذآفرتةآطويلةآوأناآهنا ،آفرتةآكافيةآِآأل آن آأنسىآ
كلآشيءآغريها.
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-

ماآامسي؟!
أينآأيبآوأمي؟!
ملاذاآالآيزورينآأحد؟!
ملاذاآأناآهنا؟! آ
قآ
أناآلآأفعلآشيئآا،آآكلآما آيف آاألمرآأنآهيئيت آلآتآآر آ
أّناآأعجبتهمآحلآدآآبعيد! آ
هلم،آأوآ آ
ملاذاآأناآهنا؟! آ
يرتفعآصويتآوال آُييبآالصدى ،آوالزنزانةآالآتآآرآدد آغريآ
صوتآأنفاسيآوضحكاتآالباشا! آ

وصينية آأكثرآ
طعامي آموجود آداخل آطبق آمتآسخ آ آ
اّتهت آحنو آجردل آالبول ،آفتحت آسوستة آبنطالآ
ساخا ،آ آ
اتآ آ
ليتحرر آجزءآ ِآمينآ ،آفبعدآيومنيآسأستيقظآألجدآاجلردلآفارغآا!آ
آ
أهش آالذباب آالذي آيهرع آحنو آوجهي ،آأبتعد آعن آاجلردل،آ
آوأجلسآالقرفصاءآلتناولآطعاميآبعدآأنآأمسحآيديآيفآجوانبآ
دوما آأثناء آنومي .آيف آالبداية آكنتآ
وضع آ آ
مالبسي ،آالطعام آيآ آ
ألسألآعنآمصريي آهنا ،آلكنآين آأدركتآ
آ
أتلصآص آلرؤيةآأحدهم آ
بعدآليال آطويلةآبالآنوم آأنآذلكآغريآجمآ آد آعلى آاإلطالق .آبعدآ
تكومت آيف آاملسافة آبني آالقضبانآ
أن آانتهيت آمن آطعامي آ آ
رت آيفآفردآرجلي؛آ
والسرير ،آوهيآاملسافةآاليتآالآتكفيآإذاآفكآ آ
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ضيقة؟!آأمآ آأنينآأطولآمنآاملعتاد؟! آ
سألتآنفسي:آهلآالزنزانةآ آ
شعرت آبركة آطفيفة آجبوار آالصينيآة ،آعنكبوت ،آآويفآ
الوقت آالذي آ آحتركت آيدي آلتمسك آبه؛آآكان آقد آانطلق آبركةآ
طائرة آإىل آأعلى آنقطة آيف آالزنزانة آفوق آجردل آالبول ،آحاولتآ
ّتاهلآوجوده،آلكنآينآلآأستطع،آفأناآوحيدآمنذآفرتةآطويلة.
*آ*آ* آ
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-

انتبهتآإىلآصوتآيآشآ آقآالصدى :آ
عاهرة!آ(ف ت ِحية)آعاهرة! آ
كلمة آواحدة آوانطلقت آخلفها آاألصوات آيف آنشيدآ

حمموم :آ
 عاهرة!آعاهرة!آعاهرة! آامتألت آأفواههم آبالكلمات آاليت آيصبآوّنا آفوقيآآ
كاحلميم ،آوهمآآيضآيآقون آاخلناقآحول آويصنعونآدائرة ،آالحتآ
جآ
لآفآآر آجةآصغريةآبنيآاثننيآمنهم،آانطلقآجسديآالثقيلآيتدحر آ
ككرةآثلجآتآآلقآىآمصريهاآاحملتوم،آاستطعتآاخلروجآخارجآحدودآ
جنوّنم،آآب آداآلآاملديرآغريآبعيد،آذهبتآإليهآأستنجدآبه؛آابتسمآ
أينآ
ل آيف آ آخبآث ،آوأشار آهلم آليتابعوا آمطاردهتم ،آاكتشفت آ آ
آصعوداآ
آ
أبكي! آقليب آيصرخ آمن آأثر آاجملهود ،آوصدري آيطاوعه
للسور آوالسيلآ
آعلي آوال آتأيت ،آوصلت آ آ
وهبوطآا ،آوالبوابة آتتآمر يآ

اهلادرآخلفيآالآتفصلينآعنهآسوىآخطوةآواحدة،آيفآالشارعآلنآ
مين ،آاقرتبتآمنآأسوارآاملصنعآمذهولةآألتقطآاألنفاسآ
يتمكآنوا آ آ
املتقطآعة ،آأسوار آاملصنع آصارت آأعلى آبكثري آما آكانت آعليه،آ
تصلآلطرفآالسماءآوتالمسهآبسهولة!آوالآوجودآللبوابةآجريتآ
انقضآواآ
لآيبقآلآسوىآمواجهةآالسيلآاجلارف،آ آ
مبحاذاةآالسور.آ آ
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فوقي آحيث آامتزج آحلمي آاملضغوط آبالسور ،آفأوشك آعلىآ
االنفجار ،آبينما آهم آخيلعون آثيايبآآكاملة آوسط آشهقايت آاليتآ
يهزينآ
استآ آفقآتآ آعلى آصوت آزوجي آ آ
تبحث آعن آبعض آاهلواء؛ آ آ
ال آعندماآأدركتآذلك،آآكانآ
بقوة؛ آأناآعلىآسريري! آهدأتآقلي آ
آ
وجهه آفوق آوجهي ،آغارقآا آيف آعرق آبآآللآ آجسده آالعاري آالذيآآ
لكينآماآزلتآأشعرآ
تآحركةآصدري؛آ آ
كانآيهتزآآوينتفض.آ آس آكنآ آ
بانعدامآاهلآواء :آ
لتآوحطيتآ
زيآماآقو ِآ
 بتزعقيآليه؟!آأناآغسلتآسناينآ يآبرفان.
-

تآبرأسيآبنفاذآصرب :آ
انتبهتآإليه،آأآ آومآأآ آ
أنتآخلصت؟!" .آ
*آ*آ* آ
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فرح آأخته آغدا ،آوحيتاج آإىل آإجازة آضرورآية ،آاّتآهآ
وضب آبدلته آإىل آصديقه آ(متول)آ
السجآان آ(جابر) آبعد آأن آ آ
أكد آله آأن آهيئته آمتازة آوال آغبار آعليها،آ
ليسأله آعن آهيئته؛ آ آ
فالباشاآمعروفآعنهآتصيآدهآلألخطاء.آبدأآحيكيآعنآفرحآأختهآ
اليتآتعتربهآأباآهلا،آوضرورةآأنآيتغيآب آعنآعملهآغدا،آمآ آوضآحاآ
لكنآ
للباشاآاملهامآاليتآالآميكنآألحدآغريهآيفآاألآ آسآرآةِآالقيامآهبا،آ آ
ألنهآ
قاطعه؛ آفهوآالآيطيقآمثلآهذهآاإلطالة ،آرفضآطلبهآ آ
الباشاآ آ
جابرا)آتوسآلآإليه؛آفهوآ
ِآحم آلآثقة،آوالعملآالآيسريآبدونه،آلكنآآ( آ
لآيتغيآب آعنآالعملآولوآليومآواحدآمنذآمخسآسنوات،آأنآهىآ
الباشاآتآ آوسآ آ
التآِهآبإشارةآاخلروج؛آفاألمرآحمسوم .آ
تلقفهآ
حترك آ(جابر) آبطوات آثقيلة ،آ(متول) آ آأول آمن آ آ
آ
ودهآ
عند آخروجه ،آكان آواضحا آللجميع آأنه آل آيآآن آل آطلبه ،آ آع آ
مآ يقآ آوسآآكعصاآنالآمنهاآالسآوس؛ آفلمآتآ آعدآ آتآ آقآوى آعلىآاحلركة،آ
متفرقة آيصعبآ
السقآطة آاليت آستقسمها آألجزاء آ آ
فقط آتنتظر آ آ
مجعها،آسألهآ(متول) :آ
 -هوآشتمآأمك؟! آ

أآ آومآأآ آ(جابر)آنافيا ،آمآ آوضآحا آأنهآقدآأثىنآعليه،آوأخربهآ
أنه آ ِآحم آل آثقة ،آوأن آالعمل آال آيسري آبدونه ،آول آيسبآ آأمه آتلكآ
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املرة .آ
آ
عآآلتآ آعلىآوجههآابتسامةآرضا؛ آفالباشا آمعروف آعنهآ
حآبآهآلألمهات،آابتسمآ(متول)آوهوآيلكزهآيفآكتفه :آ
 دهآراضيآعنكآيا آ(جابر)،آ آِوتآقآولآ آأجازة! آأجازةآإيهآدلوقيت؟!
*آ*آ* آ
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آالوحيدين! آ آك آفوا آعن آمضغآ
أنكره آاجلميع! آهذا آحظ آ
سرية آ(آدم) ،آعندماآأتى آأهلهآللسؤال آعنهآيف آإدارة آاملصنع آ-
عادياآ
تأكدآللجميعآأنهآلآيرتكآالعملآطآ آوعآا،آوكانآأمراآ آ
وقتها-آ آ
أنآيكونآمتفيآا آيفآمدينةآ آميفة آوغاضبة .آرمباآأثار آغضبهاآآبِآرآدآ
ال آحنيآ
ساذج آمثله ،آأو آرمبا آقدآّتاوزآحدودهآوأعلىآصوتهآقلي آ
حآدآ آجتآهآنظرةآغليظةآتنادي:آ"بطاقتك" .آ
ال،آوزادآحزّناآأنآيصبحآ(آدم)آجمآآردآ
بكتآ(ن هى)آطوي آ
اسم آيف آالسجالت آاملنسيآة آعلى آاألرفف .آآكأن آل آيكن آلهآ
وجود،آوإذاآأخطأآوسألآأحدهمآعنه،آحدجهآآخر :آ
 منآآدم؟! آصى آمنآ
فعالقةآ آسطحيآةآآآكتلك؛ آقد آّتلب آما آال آ آحي آ
املشكالت ،آمجيعهم آخائفون؛ آحيث آإ آن آاحتماالت آاختفائهآ
معروفة آوخصوصآا آيف آالونة آاألخرية .آفما آاملانع آأن آيكون آقدآ
عآ آكرآاملزاجآالعامآبتلعثمهآاملستمر،آأوآأنآيكونآهناكآتشابهآبنيآ
امسهآواسمآإرهايبآخطري ،آأوآأنآيكونآقدآماتآ-وذلكآأفضلآ
علىآآكلآحال -آوأسبابآاملوتآكثريةآوتافهة ،آفمنآاملمكن آأنآ
يكون آقد آغرق آحني آغرقت آمدينته آحتت آاملطر ،آأو آأن آتكونآ
رأسهآقدآتفجآرت آبرصاصةآطائشة آيفآشارعآغاضب ،آوسيسألآ
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الناس :آ
 منآأينآأتت؟! آلكنهمآلنآينشغلواآبذلكآطويالآ؛ آألنآجسدهآاملدمىآ
سيعيق آاملرور ،آما آيدفع آبعض آاإلُيابيآني آحلل آاألزمة آبزحزحةآ
تسمر آولآ
بعيدا آجبوارآأحدآصناديقآالقمامة!آأو آرمباآقدآ آ
جثآته آ آ
وألنآآسائقهاآخائفآ
سيارةآمسرعة،آ ِآ
حيسنآالتصرفآكعادتهآأمامآ آ
كهآغارقا آيفآدمه ،آورمباآكانآ
أيضآا -آمنآالسنيآواجليم؛ آفقدآتر آسيلومآنفسهآكثرياآ
آ
السائق آأخاه ،آولآينتبه ،آفاخلوفآقاتلآوجمرم ،آ
حنيآالآيعودآ(آدم)آإىلآاملنزلآويقول :آ
 كيفآقتلتآأخي؟! آغري آما آحدث ،آسيصمت آأخآوه آولنآ
لكنآ آحزنه آلن آآي آ
خيآِآربآأبويه،آورمباآسينسىآبعدآفرتةآليستآطويلةآليظآ آلآ(آدم)آنبيآاآ
مآثآ آقالآآبطيئةآالخرينآاليتآهيآرمباآخطيئتهآمنذآالبداية! آ
*آ*آ* آ
أنا آ(ن هى) آالصلعاء ،آالسوداء ،آالقبيحة؛ آورثت آكلآ
شيء آعن آأيب آالذي آأكرهه؛ آوجهه آالرجول آالسخيف ،آجبهتهآ
ال ،آشفتنيآ
العريضة ،آحاجبيه آالبارزين ،آأنفهآاألفطسآالكبري آقلي آ
عاديآتني ،آشعره آاألسود آالفاحم؛ آشعر آجسده آالكثيف ،آمثآ
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صلعته .آ
مللمتآجسدي،آواعتدلتآيفآجلسيت :آ
 صلعآوراثي! آبأرحيية آحني آفرك آفروة آرأسي ،آأمسكآ
قاهلا آالطبيب آ آ
املكربة آوألقى آنظرة آأخرى ،آمث آشآ آد آبأصابعه آشعرتني،آ
عدسته آ آ
روشتته آوهوآيؤآكد آأنآ
وضعت آالطرحةآوأناآأآخآ ِفآي آرأسي،آكتبآ آ
التحسن .آ
العالجآحيتاجآلوقتآطويلآحىتآآأشعرآببعضآ آ
األمر آوراثي ،آلكنه آال آيظهر آإال آيف آمرحلة آالشباب؛آ
ابتدأ آاألمر آبتساقط آبسيط آلشعري آالقصري ،آحىت آذلك آاليومآ
الذي آانساب آكالشالل آعلى آمنحدرات آجسدي آتاركا آجذورهآ
لألبد،آلآأشعرآبهآللوهلةآاألوىل؛آفلونهآالآخيتلفآكثرياآعنآلونآ
لكىن آرأيت آخصالت آكاملة آعلى آأرضيآة آالبانيوآ
جسدي ،آ آ
تامة ،آشهقتآ
البيضاء آالناصعة ،آخصالت آتتهادآى آببساطة آ آ
مناديةآأمي :آ
 دثآريين!آدثآريين! آظلآتآمعيآطوالآالليلآتصنعآلآالكمآادات؛آحيثآإ آنآ
حراريتآارتفعتآفجأة،آبدأتآاهللوساتآاليتآتفصلينآعنآالواقع،آ
يب آأتاهآالوحي آمنذآأيامآ
أوآرمباآتسحقينآداخله ،آكنتآأآشآآبه آآبِنآِ آ
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غريآحياتهآرمباآلألبد.
قليلة،آالوحيآالذيآ آ
املرةآ
يتنزل آعلي آمرات آعديدة ،آلتظل آ آ
وكعادة آالوحي آ آ
األوىلآهيآاألثقلآعلىآالنفس،آوكعادةآالنيبآيزولآالفزع،آويبقىآ
يتكرر آعلى آوساديت ،آويفآ
جالل آاملشهد آوقدسيآته ،آاملشهد آ آ
لكنين آأعلم آجيدا آأن آاألنبياء آمجيعهمآ
غرفيت ،آوأثناء آتشيطه؛ آ آ
رجال.
ت آنسخةآطبقآاألصلآمنآأيب! آأميآ
صآر آ
بشعريآهذاآ ِآ
وخداها آمآشآآربان آباحلمرة ،آحىت آبعد آكل آهذهآ
مجيلة آبيضاء ،آ آ
تزوجتآهبذاآالرجلآاألسودآالقبيح؟!
السنوات،آملاذاآ آ
اقتصرت آعالقيت آبأيب آعلى آبعض آاألموال آلشراءآ
فكآلما آرأيتآصلعتهآالالمعةآالسوداءآ
األدوية!آآكنتآأبتعدآعنه؛ آ آ
لكن آآخر آطبيب آأخربين آأن آهذا آلن آحيدث؛آ
أصابين آالقلق ،آ آ
فالصآلعآلدىآالفتياتآالآيصلآإىلآتلكآالدرجة،آابتلعتآريقي،آ
منآيضمن؟! آ
*آ*آ* آ
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-

هلآمنآأحدآآهنا؟!
يصدقآنفسهآيفآالبدايةآ
مسعآ(آدم)آصوتاآقريبآاآمنه،آلآ آ

وظآنآ آأنه آحيلم ،آمىت آيصبح آالواقع آحلما؟! آفهو آهنا آمنذ آفرتةآ
طويلة آول آيشعر آبوجود آزنزانة آقريبة ،آهآ آم آمن آرقدته آسريعا آيفآ
ارتباك آملحوظ ،آوهو آحيا آول آالسيطرة آعلى آحركاته آاملضآطربة،آ
وقفآعلىآالسريرآليتمكآنآمنآرؤيةآأوسع،آونادىآبأعلىآصوتآ
ميتلكه :آ
 أناآهنا!آ آ الصوت/السجني:آوأناآأيضاآهنا.-

آدم:آماآامسك؟!آ
السجني:آوملاذاآتسألين؟!آأنتآالذيآحتدآثتآ آأوالآ،آفالآ
بدآلآأنآأسألكآوليسآالعكس.
آدم :آال ،آهذا آغري آصحيح .آأنت آمن آحتدث آ آأوالآ،آ
فأجبتك:آأناآهنا.
السجني:آلكينآآلآأكنآأعرفآأنآكآهناآألحدثك! آ
آدم:آإنآينآهناآمنذآفرتةآطويلة.
السجني:آأآالآآتعتقدآأّنآاآقصرية؟!آيفآالنهايةآاألمرآيعودآ
نتآنفسكآبرجلآقضىآعمرهآكآلآهآ
آ
إليك،آلكنآكآإذاآقار
يفآالسجن،آفالآبآدآ آأنآتشعرآأّناآقصريةآللغاية،آولكنآ
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يبدو آأّنا آطويلة آبالنسبة آلك ،آعلى آ آأية آحال آاألمرآ
يبآيفآالنهاية؛آلذلكآآأ ِصآ آرآأّناآقصرية!
سِ آ
آنِ آ
-

آدم:آليست آمعيآساعة،آحىتآوإنآكانتآمعي؛ آفإّناآ
ساعةآغبيآةآتقدآمآنصفآساعةآكاملة.
السجني:آأعتقدآأّناآكانتآتآآؤخآر آنصفآساعةآكاملة،آ
يبدوآأنكآهناآمنذآفرتةآقصريةآآإِالآآنصفآساعة!

-

آدم:آوكيفآلكآأنآتعرف؟!آأنتآالآتعرفينآسوىآمنآ
دقائق! آأنا آمتأكآد آما آأقول ،آكما آأنآين آمتأكآد آمنآ
حديثيآمعك،آإّناآفرتةآطويلةآللغاية! آ

-

السجني:آيبدوآأنكآواثقآأنكآحتدثينآالن! آ
آدم:آبالطبع.
جمردآصوتآ
السجني:آلكنآينآغريآواثقآتاما،آفرمباآأنت آ آ
يف آعقلي آاملريض آالذيآأتعبته آالوحدة آوكادت آتقضيآ

-

جمردآهلوسةآ
عليه،آصوتآالآيعينآشيئآاآعلىآاإلطالق،آ آ
صباحيآة آتآسلآيين ،آلكنآين آسعيدآبثقتكآعلىآكلآحال،آ
ماآامسك؟ آ
-

آدم:آآدم،آعلىآماآيبدو!
السجني:آكنتآسآأآجآنآ آمنآالوحدة،آالآبآدآ آأنكآتعرفآ
ذلكآالشعور،آوأخرياآوجدتكآياآآدم .آ
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-

آدم:آإذنآكنتآحتدثينآمنذآالبداية؟!
السجني :آال ،آليس آاألمر آكذلك ،آكنت آأنادي آعلىآ

أآيآآشخص،آسيقضىآعليآآلوآلآأتكلم .آ
 آدم:آإذنآأنتآكنتآتكلآمينآمنذآالبداية؟! السجني:آحقآا،آهلآأنتآأيآآشخص؟!آ آ آدم:آنعم،آنعم،آأناآأيآآشخص!آ-

السجني :آإذا آكنت آأنت آأيآ آشخص ،آونستطيعآ
التحدآث آسويآا ،آوالتفاهم آبلغة آواحدة ،آفمعىن آذلكآ
أنآينآأيآآشخصآمثلك! آ

-

آدم:آأآمآرآآبديهي،آماآاملشكلة؟ آ
السجني:آهلآلديكآيدانآوقدمانآورأس؟ آ
آدم:آبالتأكيد!
السجني :آلكن آذلك آال آيثبت آأآيآ آشيء ،آأالفآ

-

احليوانات آوالكائنات آاألخرى آلديها آيدان آوقدمانآ
آورأس.
آدم :آما آالذي آتقصده؟! آإنه آألآمآرآ آمضحك آللغاية،آ

-

السجنآأثآرآعلىآعقلكآلألسف! آ
السجني:آمنذآمىتآلآترآأحدا؟
آدم :آمنذ آفرتة آطويلة ،آل ِ
آيأت آأحد آلزياريت،آ
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-

والتحقيقاتآكماآتعرفآتآتآِ آمآيفآالظالم.
السجني:آإذنآأنتآلآترآالناسآلفرتةآطويلة،آوساعتكآ

-

تقدآم آنصف آساعة آآكاملة آكما آتقول ،آفأنت آل آترآ
الناسآمنذآفرتةآطويلةآونصفآساعة،آرمباآالآتشبههمآ
تاماآوقدآنسيت .آ
آدم:آهناكآأشياءآالآتآنسى،آحىتآلوآلآأرآالناسآلبقيةآ

-

حيايتآالقادمة.
صفآ آل آنفسك آحىت آأعرف آإذا آكنتآ
السجني :آ ِآ
أشبهكآأمآال؟ آ

-

آدم:آلآيدانآوقدمانآورأس،آأنتآإنسانآمثلي،آاألمرآ
بسيط! آ
السجني:آليسآلدىآمرآةآِآألتآأآكآد!آ آ
آدم:آوأناآ-أيضآا-آليسآلدىآمرآة .آ

-

السجني :آوإذاآلآيكنآلديكآمرآة ،آفكيفآختربينآبأنآ
صفآ آلآنفسكآأكثر،آ
لديكآيدينآوقدمنيآورأس؟! آ ِآ
لونآشعركآمثالآ؟ آ

-

ين.
آدم:آبآ يآ
السجني:آلقدآقلتآأنآك آهناآمنذآفرتةآطويلة،آإذنآقدآ
استحالآالل آونآالبآينآ آاجلميلآإىلآاألبيض ،آكآلآما آمآآرتآ

-
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األيام آنقصت آاحلياة آفيك ،آحنن آنتحدث آمنذ آعشرآ
دقائق،آلقدآكربناآعشرآدقائقآكاملة.آ
-

آدم :آاأليامآتشيآوأناآواقف آهنا ،آالآأعتقدآأبداآأنآينآآ
آيفآالسن .آ
كربت
ي
السجني:آوقوفكآلنآيآآرآبِكآالوقتآأوآيوقفه.آ آ
آدم :آنعم ،آتاما ،آإذنآميكنكآالقولآأنآين آهناآمنذآفرتةآ
قصرية،آوالآيزالآشعريآبآنآياآعلىآحاله .آ
يتحول آشعرهمآإىلآاألبيضآدونآ
السجني :آهناكآأناسآ آ
أن آترآ آعليهم آفرتات آزمنيآة آطويلة ،آال آأنكر آأّنم آفئةآ

-

قليلة،آلكنآهذاآالآمينعآأنآتكونآواحداآمنهم .آ
آدم:آال،آشعريآبآينآ .آ
السجني:آلكنآينآواثقآمنآأنهآأبيض .آ
آدم:آالآأختيآلآنفسيآبشعرآأبيض!

-

السجني:آوأناآأيضاآالآأختيآلآنفسيآبشعرآبين!آ آ
آدم:آهلآلديكآمرآةآلنتأكد؟
السجني:آلألسفآليسآلديآمرآة.
ي

-

آدم:آالآبآدآ آمنآمرآة،آالآميكنينآأنآأصدقآأنهآأبيضآ
ألنآكآتدعيآذلك .آ
السجني :آوأنا آأيضا آال آأصدق آأنك آتلك آيدينآ

t.me/qurssan

وقدمنيآورأسا .آ
*آ*آ* آ
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-

قالتآ(ف ت ِحية) :آ
لنآأحتملآالوضعآأكثرآمنآذلك!

وتساءلتآبفلسفةآغريآمعتادة :آ
 أآالآ آ ِآحيقآ آللحقيقة آأن آتنتصر آولو آملرة آواحدة آعلىآاألكذوبة؟! آ
واألكذوبة آآت ِآطنآآآكذباب آاملكتب آالذي آخيرتق آصاعقآ
الناموسآدونآأنآميوت.آيفآالبدايةآكانتآتتحدآث آالزنآات آعنآ
إعجاب آاملدير آصاحب آاملصنع آبتلك آ"التخينة آ" ،آدون آأنآ
يآ ِ
ال،آلكنهآمنفوخآبصورةآمستمرةآوسطآ
نكآروا آأنآ آهلاآوجهاآمجي آ
مالمحآغائصة،آكانتآوقتهاآفتاةآعشرينيآة .آ
-

هلآبعيوّنمآمرض؟! آ

تساءلواآمجيعاآيفآالوقتآذاتهآوبنغمةآواحدة،آوتوصلواآ
مجيعاآيفآالوقتآذاته ،آآأالآ آميكنآلرجلآكهذاآأنآخيط آيفآمجالآ
امرأة ،آوبنغمة آواحدة آصارت آتتد آإليها آاأليدي آوسطآحركاهتاآ
التحية آمعآ
ومرة آأخرىآإللقاءآ آ
املتثاقلة،آ آمرة آحلملآامللفاتآعنها،آ آ
اصلآاملباشر؛آ
آ
ابتسامةآواسعة،آ آأما آالعمالآالذينآلآينعمواآبالتو
حتسآ
كانواآيكتفونآبالتفتيشآيفآأردافهاآعن آمواضعآاجلمال.آ آ
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(ف ت ِحية) آبنظراهتم ،آفتشعر آأّنا آمجيلة آألول آمرة آلتآآرآدد آأنآ
اجلميالتآ آه آنآالبدينات.آشهورآقليلةآوتقدآمآالشابآالذيآصارآ
تزوجآالبنتآاليتآ
زوجهاآخلطبتها،آالقصةآأعجبتهآفحنيآيآقالآأنهآ آ
عجب آاملدير،آواليتآقبلتآبهآدونآغريه؛آليشعرآأنهآرجلآبق،آ
ت ِآ
رمبآا آللمرة آاألوىل! آوبالفعل آآقآبِآلت آبه آ(ف ت ِحية) آليآهآنآأ آبزهو آيآآِريحآ
قلبه .آ
-

(ف ت ِحية)آستآجبد،آوأكيدآأمهآدعياله .آ

تبتسم آيف آخجل آويآصدآق آزوجها ،آويشعر آأن آاحلظآ
ابتسم آله ،آفهي آحامل آبعد آشهر آواحد آمن آزواجهما ،آلتخربآ
وترآهل آجسدها،آ
اجلميع آعن آفحولته آاملؤكآدة آبانتفاخ آبطنها آ آ
توقعت ،آلكنآ آاألمر آل آيآ آد آمآ
أصواهتم آتعلو آبصورة آأفضل آمآا آ آ
طويالآ؛ آ انقلبآكلآشيءآعلىآرأسها؛آيفآاليومآالذيآصدرآفيهآ
قرارآبنقلآزوجهاآإىلآفرعآآخر،آوقتهاآجآنآوا آمجيعا ،آوبآاءآ آتناقلتهآ
ألسنتهمآآلِيآآن آ
صبآآفوقها :آ
-

آأزاح آزوجها آاملسكنيآ
املدير آعلى آعالقة آبفت ِحيآة ،آوقد آ
يقه،آكآلآماآآكانآمزاجهآجيداآيطلبآالعاهرة،آإّناآ
عنآطر آ
ليستآمجيلةآعلىآاإلطالق،آهيآبدينة ،آواملديرآحيبآ
البدينات!آهذاآكلآماآيفآاألمر!آ(ف ت ِحية)آقبيحةآللغايةآ
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وعاهرة.آ آ
شعرآزوجهاآحنيآاستلمآقرارآالنقلآباخلآيآبآة،آلكنآآاهلزميةآ
أسعدتهآبصورةآأخرى،آفهيآحتملآمعهاآبرهاناآبأآ آن آاملديرآميوتآ
آ
غيظا آمن آرجولته! آ آ
وُينآ آمن آقدرته آعلى آالفوز آبفت ِحية آاجلميلةآ
اليتآالآمثيلآهلا!آلآيسمعآزوجهاآماآمسعتهآ(ف ت ِحية)آبعدآذلك،آ
بآ
وما آتسمعه آ ِطآ آيلة آعشرين آعاما ،آفبينما آكانت آ(ف ت ِحية) آتآآرآق آ
صآ
ص ِمآ آ
املرتهل،آوميآ آ
يتأمل آمجاهلاآ آ
املوظفني؛آآكانآزوجهاآ آ
هساتآ آ
شفتيهآمنآاإلعجاب!
قالت :آ
-

لنآأحتمآلآالوضعآأكثرآمنآذلك! آ

-

واستطردتآبفلسفةآغريآمعتادة :آ
الزمن آوحده آقادر آعلى آجعل آاألكذوبة آحقيقة،آ
واحلقيقةآأكذوبة .آ

والزمنآيفآصاحلهاآالن ،آفماآتتناقلهآاأللسنآعنآفتاةآ
عشرينيآة آال آيصح آعلى آامرأة آتسري آحنو آمنتصف آاألربعيناتآ
بطىآثقيلة؛آ آحم آمآلةآبآالمآاملفاصلآومرضآالسكريآوالضغط،آالآ
بآدآآمنآوضعآحآدآآلتلكآاملهزلة.آمنذآثالثةآأيامآوهيآتروحآوّتيءآ
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بنيآاملكاتبآواحلجرات ،آلتمسكآبأيآشخصآخيدشآسريهتا،آ
سية آيفآ
املوظفون آمن آطريقتها آالبولي آ
يف آالبداية آكان آيتعجآب آ آ
عماآتريد،آ
اقتحامآاحلجراتآدونآاستئذان،آلكنآآأحداآلآيسأهلاآ آ
حىت آال آتنفجر آفيهم ،آواكتفوا آبالغمزات آفيما آبينهم ،آوبينماآ
تأخذآ(ف ت ِحية) آجولتهاآالتفتيشيآة؛ آمسعتآامسهاآيآتآآرآدد آوالصوتآ
يبدوآقريبا،آاقتحمتآ ِآع آدةآحجراتآبالآفائدة،آالصوتآيزدادآيفآ
تآعلىآ
ص آ
اّتاهآحجرهتا،آكيفآميكنآلن هىآأنآتفعلآذلك؟!آحآآِر آ
جعلآخطواهتاآغريآمسموعة،آلكنآهاآفوجئتآبفتاةآالآتعرفهاآقدآ
ّتآآرآأتآ آوجلست آإىلآمكتبها! آوجبوارها آمدام آ(عزيزة) آصديقتهاآ
املقربة ،آال آُيرؤ آأحد آعلى آمواجهة آالبالونة آالغاضبة آاملنفوخة،آ
آ
ستنفجر آبالطبع آمن آأبسط آشكآة آدبوس .آاقرتبت آ(ف ت ِحية)آ
ببطء ،آلتتمكآن آمن آمساع آما آيقال .آقالت آالفتاة آبصوتآ
تقدم آخلطبتها! آل آتتمالكآ
حيبها آوأنه آقد آ آ
منخفض آآإِنآ آاملدير آ آ
(ف ت ِحية) آنفسها،آودفعهاآالفضولآإىلآالضغطآعلىآكتفآالفتاةآ
إّنا آهي!آ
اليت آالتفتت آإليها،آآكانت آصورة آطبق آاألصل آمنها! آ آ
ينية! آنظرت آالفتاة آإىلآ
كنها آأصغر آمنها آبكثري؛ آفتاة آعشر آ
ل آ
(ف ت ِحية)آبامتعاض،آوعادتآإىلآحديثها،آلتبدوآ(ف ت ِحية)آشبحاآ
غريآمرئيآهلما،آسألتهاآ(عزيزة) :آ
ِ
يعينآأنتآمتأكآدةآياآ(ف ت ِحية)آإنهآبيحبك؟!آدهآبيه!
-
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-

هزتآالفتاةآرأسها :آ
طبعاآمتأكآدة،آاملواضيعآديآماآفيهاشآهزار.
لآتستطعآ(ف ت ِحية)آأنآتصمت،آزعقتآفيهما :آ
ألآطبعآا ،آدهآماكانشآيعرفينآأصالآ،آوالآعمرهآهيبصآ
لواحدة آزآييي،آآكان آالزم آأقول آإنه آبيحبين،آآكان آالزمآ
يشوفوينآبشكلآمتلف!

ربتت آالفتاة آعلى آكتف آ(ف ت ِحية) آبسخرية آبعد آأنآ
تتبخر،آاحننتآ
قامتآعنآكرسيآها آلتفسحآهلاآاملكان،آوقبلآأنآ آ
آ
هتمسآيفآأذنآ(ف ت ِحية)،آوهيآتضحكآببثآوغنج :آ
 (ف ت ِحية)آقبيحةآللغايةآوعاهرة! آ*آ*آ* آ
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شهورآ آمرت آو(ن هى) آتآآبدآل آاألطباءآالواحدآتلوآالخرآ
آفيهآشيء!آيفآكلآ
آ
دونآجدوى!آفشعرهاآماآزالآيتساقط!آلآيبق
مرة آتآ آودآ آأن آتسأل آهل آهناك آأمل آحقيقي؟ آأآمآ آأنه آيعطيهاآ
الروشتآة آألّناآماآزالتآتطلبآالعالجآفحسب؟! آشعرياتآقليلةآ
حريريآة آداكنة آتلمع آداخل آصحراء آعآ آطشآى ،آلكنآها آليستآ
صحراء،آفكلآهذهآالكرمياتآاليتآتضعها آّتعلهاآطينيآة آآلآِز آجة،آ
يدها آسوءا.آكانتآتعرفآاحلقيقةآكاملة،آلآتآ آعدآ آحتتاجآإىلآ
وتآآِز آ
األسئلة ،آطبقات آمن آالصمت آتراكمت آبينها آوبني آالطبيب،آ
يرددآون آالكلمات آنفسهاآيف آكل آزيارة ،آ آمزقت آروشتتهآ
األطباء آ آ
وانصرفت آوسط آذهوله ،آملاذا آل آخيربها آبابتسامة آواسعة آأنآ
حالتهاآالآأملآفيها؟!آخلعتآالطرحةآالصغريةآاليتآترتديهاآيفآ
البيت،آبعدآأنآقآآرآرتآأنآّتلسآبصلعتهاآاجلديدةآالالمعةآوسطآ
ذهولآأبيهاآوأمآها،آقطعتآ(ن هى)آذهوهلمآوبدأتآتتحدآث آعنآ
بقوهتا آاليتآلآتشعرآهباآ
لكنها آلآتتلقآ آجوابا،آشعرتآ آ
املصنع،آ آ
من آقبل! آفكما آللجمال آسطوة؛ آللقبح آسطوة آأخرى آأيضا،آ
امتصآت آالضعفآالذيآيقتلآأباها آوأمها،آوالذيآميكنآبسهولةآ
يلآ
مكثآتآآإىلآترابيزةآالسفرةآآت ِكآ آ
أنآتلحظهآيفآدم آوعهمآاحلبيسة،آ آ
هلما آالنظرات آالكاشفة آلضعفهما ،آوأبوها آيهرب آطوال آالوقتآ
منآالنظرآلنسختهآاجلديدة،آلآيستطعآأنآيكملآطعامه،آوضعآ
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بعض آاألموال آعلى آالرتابيزة ،آوهرع آإىل آحجرته آليحبس آنفسهآ
تتحرك آ(نآهى) آبكاملآ
بداخلها ،آال آخيرج آإالآ آللضرورة ،آبينما آ آ
حرآيتها،آكفراشةآأدركتآمؤخآآرا آأنآللظالمآ آقوة آالآتقل آعنآقوةآ
آ
آحبيسةآالنورآالذيآحيرقهاآكآآلماآاقرتبت،آلظالمآ
آ
الضوء،آلنآتظل
كفت آالبحثآعنآالضوءآومطاردته،آ
حنيآ آ
احة آشآ آعآرتآ آها آ آ
وجههاآر آ
ما آأمجل آالظالم آالذي آخيآآيم آعلى آالنفس! آما آأمجل آجسدهاآ
القبيحآالذيآيسجنهاآداخله.
ثالثة آأيام آكانت آكافية آليبدأ آأبوها آنوبات آالكحة،آ
ارةآجسده،آمثآارتفعآسكرآالدم،آنظراتآقليلةآ
آ
حيثآارتفعتآحر
لعيين آأبيها آكانت آكفيلة آلتعرف آالسبب ،آلكنآ آالطبيب آالآ
يعرف ،آهي آوحدها آتعرف آأن آأباها آلن آحيتمل آالبقاء آداخلآ
ال،آقليلونآهمآمنآيستطيعونآحتمآل آالوحدة ،آالبؤساءآ
غرفتهآطوي آ
وحيدون آكاألنبياء ،آلكنها آتعرف آجيدا آأن آاألنبياء آمجيعهمآ
رجال،آنظرتآإىلآصلعتهاآاجلديدة،آلآتعدآتفرقآكثرياآعنهم!
نسجتآطقوسآعزلتهاآبرتتيبآحجرهتاآواملساء ،آأّنتآ
األو آلية،آفاكتشفتآأنآحجرهتاآواسعة،آوأّناآلآتآآنتآآبِهآ
الرتتيباتآ آ
منآقبل،آالتصقتآالطرحةآبرأسهاآمنذآذلكآالوقت ،آالآختلعهاآ
وهيآتسريآيفآأحناءآالبيت،آاّتهتآحنوآأبيهاآالراقدآيفآسريره،آ
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دآ آعآت آه آللخروجآواملكوثآأمامآالتلفاز،آاستجابآهلاآسريعاآوهوآ
يرمقآطرحتهاآبنظرةآمسرتحية،آظآالآ آيشاهدانآاملسلسلآالذيآالآ
حيبها آرجل آوسيم ،آلهآ
تعرف آأحداثه ،آالبطلة آفائقة آاجلمال ،آ آ
عليهاآمنآ
آ
شاربآخفيفآيزيدهآرجولة ،آملاذاآاجلميالتآآي آطلآلآنآ آ
كل آمكان؟! آحىت آداخل آالبيت ،آتتبخرت آأمآها آاجلميلة آأمامهاآ
طوالآالوقت! آانسحبتآحنوآغرفتهاآحيثآالآوجودآللجميالتآ
يفآأركاّنا،آلآتآ آعدآ آخترجآمنهاآسوىآلتناولآالطعام،آورغم آأّناآ
حتبسآنفسهاآداخلهاآطوالآاليوم،آلكنها آاملكانآالوحيدآالذيآ
تتمتآع آفيه آبالراحة آواهلدوء ،آتلبس آما آتريد آتاركة آرأسها آعارية،آ
حهاآيفآصمتآواستسالم .آ
داخلهاآوحدهاآتستطيعآالتمتآعآ آبقبآ ِآ
*آ*آ* آ
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أآفآقآتآ آعلى آجسدي آالنحيل آداخل آحجرة آبيضاءآ
آتاما .آأين آذهبت آالزنزانة؟! آيقلقين آهذا آالرباحآ
واسعة ،آخالية آ
األبيض آاملخيف ،آلقد آاعتدت آاللون آالرمادي ،آعلى آاألقل آالآ
لكنهآ
املتعبآة ،آاألبيض آأخو آاألسود آونقيضه ،آ آ
يآ آعكر آمزاج آعيين آ آ
يرتك آنفس آاألثر آعلى آصدري آاملنآ آهك ،آأنا آالشيء آالرماديآ
الوحيد آهنا ،آيف آّناية آاحلجرة آآأكآآرة آباب آذهبيآة آتلمع آيف آهذاآ
تعثرت آيف آخطوايت آاليت آنسيتآ
لكين آ آ
البياض ،آركضت آحنوها ،آ آ
محام آأنيق! آهلآأناآيف آاجلنة؟!آ
املشي ،آأمسكتآهباآيف آالنهاية :آ آ
أجابين آالصدى :آنعم ،آضحكت! آهلآقتلوين آباألسفل؟!آكنتآ
أعلمآأنآالتآهآمآوصلتآإىلآالرقمآعشرة،آفهمآيتقنونآعملهمآوالآ
سجلآضدآجمهول!آمنآاملؤآكدآأنآهناكآتآ آهمآةآقدآ
قضيةآت آ
يرتكونآ آ
حتسست آاألشياء آالراقدة آيف آصمت آبينما آتقفزآ
أآ آودآت آبرقبيت ،آ آ
أشياء آيف آصدري ،آخلعت آثيايب آسر آيعا آوجلست آعلىآ
"التواليت"،آآكيفآأتيتآإىلآاجلنةآدون آموت؟!آاختلجآصوتآ
بداخلي :آ
أّنمآأرسلوكآإىلآهنا .آ
 الآبآدآآ آلكن آاجللوس آبتلك آالطريقة آأمرآ
أراحتين آاإلجابة ،آ آ
مزعج ،آمالمسة آجسم آبالستيكي آلفخذي آيصيبين آبقشعريرةآ
حتآول آبيين آوبني آأن آأفعل ،آوها آأنا آأنتظر آأن آيهبط آشيء آمنآ
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أسفل آمين ،آشيء آرمادي آحنيف آمثلي ،آيا آللسخف! آأينآ
قفزتآسر آيعاآمنآتلكآ
اجلردل؟! آسأطلب آمنآاملالئكةآجرد آال .آ آ
اجللسة آاملرهقة ،آآكانت آهناك آمرآة آكبرية .آال آبآ آد آأن آوجهيآ
معرفةآلونآشعري.آ
آ
اختلفآعنآذي آقبل .آنظرتآبشغف ،آآأ آودآ آ
لكنآآاملرآ آةآكانتآفارغةآ ِآمينآ!آمصقولةآوناعمة،آلكنآهاآالآتعكسآ
صوريت! آاقرتبتآمنهاآأكثرآوأناآأكتمآغيظي ،آالحظتآانعكاسآ
عنكبوتآصغري ،آالمستآوجودهآالذيآيلغيآوجودي،آفآعآصآتآآ
انعكاسه آعلى آالسطح آاملصقول آبكلتا آيديآ ،آلكنه آل آيتأثآرآ
بفعصايتآاملغتاظة.آالآآب آدآأنآأقتله؛آبثتآخلفيآيفآزواياآاحلمامآ
اقفآفقطآداخلآاملرآةآكأنآه آحمبوسآيف آثناياها .آلوآ
آ
دونآأثر ،آو
ضيقة آوسيكونآالبحثآ
أنآين آيف آزنزانيت آلوجدتهآبسهولة ،آالزنزانةآ آ
إّنا آبال آلون آوال آطعم ،آبيضاءآ
أسهل،آآكم آأكره آتلك آالغرفة ،آ آ
مقرفةآبالآجردل!آآكماآأنآين آالآأرى آنفسي آبداخلها ،آوالآأجدآ
ذلكآالعنكبوتآالذي آيآلغي آوجوديآويتحداين ،آمنآاملؤكآد آأنآ
اجلنة آأفضلآمن آذلك آبكثري ،آإّنم آيزيدون آعذايب آبتلك آالغرفةآ
الواسعة ،آلقد آاعتدت آالزنزانة/البيت ،آأكرهها آلكنآين آأحبآهاآ
أيضآا،آفالآسبيلآللعيشآدوّنا،آلوآغفلتآقليالآآرمباآأصحوآعلىآ
زآنزانيت آاجلميلةآالرماديآة ،آتدآدت آوأغمضتآعيينآ،آلكنآ آضرباتآ
قليبآآكانت آتصنعآضوضاءآهائلةآجبوارآأذين ،آال آبآدآ آأنآين آأحلم!آ
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الآبآ آدآأنينآأحلم!آ آظآللآتآآأآآرآددهاآحىتآهلكتآوسقطتآيفآغفوةآ
عميقة .آ
قفزت آيفآ
ضحكت آمن آالفرح ،آ آ
آ
أآفآقآتآ ،آالزنزانة آهنا ،آ
احلنفية ،آالسرير آالقذر،آآكلآ
ست آاجلردل ،آ آ
حتس آ
أركاّنا آالضيآقة ،آ آ
شيءآآكما آهوآلآيتغريآ،آآكل آهذهآاألشياءآملكيآوحدي ،آلنآ
يفصلين آعنها آغري آامل آوت ،آل آتآعآدآ آهناك آجدوى آمن آاألسئلة:آ
ملاذا؟آمآن؟آمىت؟آهناكآأشياءآحتدثآبالآسبب،آقدريآأنآأبقىآ
يفآالسجن!آهلآاجلنةآأمجلآمنآتلكآالزنزانة؟! آ
بثتآعنآالعنكبوتآحىت آوجدته ،آوجودهآيصنعآحالةآ
منآالفوضى،آلقدآاقتحمآزنزانيتآدونآاستئذانآكأنآآالبيتآبيته،آ
الآميكنآأنآُيتمعآذكرانآيفآمكانآواحد!آإّناآقاعدةآليسآفيهاآ
أدىنآشكآ! آلنآأموتآبنيآأرجلآعنكبوتآقذر ،آوخيوطآ آلزجة،آ
وأنياب آيغرسها آيف آصدري آفتذيب آحلمي ،آمث آيقوم آبامتصاصآ
هذا آاملخفوق آالشهي آمستمتعآا آببيت آوفريسة ،آلن آأآمآكآنه آمنآ
ذلك آبسهولة ،آالعناكب آكائنات آقذرة؛ آيقتلون آبعضهم آبعضاآ
بدمآبارد ،آاكتشفتآأنآين آأعرفهم آجيدا ،آامتعضآقليبآوارتعشتآ
يداي،آالآبآدآآمنآتوخآىآاحلذرآواالستعداد! آ
*آ*آ*
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"مؤخرة مكتظة تحمل جسدا ثقيل ،تحركت لألمام
قليل ،فبدا "أندرها" األبيض متسخا .اشتممت رائحة
جسدها المتعرق الحار ،فأصابني دوار ،بدينة شهية تجذبني
نحوها أنا المسكين ،أصغي إلى جسدي الذي يبكي من
جوع قاتل ،أنا جائع ويرهقني اللحم الطري األبيض،
تقدمت راكعا عند قدميها الكبيرتين ،أنت لي أي تها الحلوة
الكريهة ،أشتاق إليك حد الموت!"
 عنكبوت! آل آينتبه آأحد آفمدام آ(ف ت ِحية) آتارس آعادهتا آالطبيعيآة،آ
موضحة آأّناآكائناتآقذرة،آكماآ
يفآالبدايةآكانتآتآبآآرر آالسببآ آ
أّناآختشىآأنآيزحفآأحدهاآعلىآساقها،آل آيفكرآأحدآبنفسآ
خشبيةآ
أرضيته آ آ
طريقتها،آفالكلآيعرفآأنآمبىنآاإلدارةآقدمي ،آو آ
ِآما آيزيد آعدد آالعناكب آبه .آل آتنتبه آ(ن هى) آلصرختها آاليتآ
أطلقتها آمنذ آقليل آإالآ آحني آوجدته آأمامها آعلى آاملكتب،آآكانآ
الفآرارآ
يتحرك آسريعاآعلىآإحدى آالصفحاتآالبيضاء ،آاستطاعآ ِآ
آ
ين آ(ن هى)آ
توقف آأمام آعآيآ آ
من آشبشب آ(ف ت ِحية) آحلسن آحظه ،آ آ
اليتآحتوطه،آعيناهآصغريتانآوفآآِزآعآتان ،آهتمسآيفآأذنيهاآوتناديآ
حواء آاملبتدأ؛ آفليس آقبلها آشيء! آمنآ
على آاألنثى آاخلالص ،آ آ
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أالآيكونآإذاآحتركتآأصابعهاآقليالآ،آأنآيصريآفجأةآ آذآرةآ
املمكنآ آ
سآ
سوداءآيفآالغبار ،آوماآالوجود آسوىآأنثىآسوداءآساحرة،آيندآ آ
بني آأصابعها آفيشم آرائحتها آالبكر آالطازجة آاملدفونة آحتتآ
طبقاتآمنآاخلوف ،آحتسآبالشعرآالذيآيكسوآأطرافه ،آآيآذ آكآرهاآ
ذلكآالشعرآالذيآتنتبهآلهآ
آ
س آو آبشعرآخفيفآناعم ،آ
برجلآ آمكآ آ
كثرياآالن،آ آمآرة آعلىآهيئةآشاربآرقيقآحيرسآشفتنيآمكتنزتنيآ
نيآبمرةآداكنة،آومرةآأخرىآ آذآقنآثقيلةآبنيآمالمحآصارمةآ
مآشآآربآتآ آ
يقشعرآ
أخاذة .آ آ
تكادآتزعقآفيها،آلكنآها آمعآذلكآتتمتآع آبرجولةآ آ
فسح آالطريقآ
جسدها؛ آفنظرتهآحترتمآأنوثتهاآوتعرتفآهبا،آكمنآيآ ِآ
المرأةآمجيلةآكيآتر آأمامه،آمثآيآهرآِول آليفتحآهلاآبابآالسيارة.آ
يتوسآلآإليها،آإىلآ(ن هى)آاملرأة،آويدركآأّناآستساعدهآفقطآألنهآ
رجل ،آنظرةآواحدة ،آابتسمآهلا ،آومحلآعنهاآامللفات ،آألولآمرةآ
يرمقهاآرجلآبتلكآالنظرةآويقدآم آهلاآتلكآاخلدمات ،آسألتآماآ
جمردآ
الفرقآبنيآآذ آك ِآر آالعنكبوتآوأنثاه؟! آقدآيكونآاملاثلآأمامهاآ آ
أنثى آتتفحآصها آلتخربهاآكمآهيآتعيسةآوقبيحةآوصلعاء! آلكنآ
نظرته آتلتهم آجسدها؛ آنظرته آنظرة آعاشق ،آهو آرجل ،آآكاملآ
الرجولة! آجسده آأسود آمثلها آلكنآ آسواده آمتلف ،آمنقرش آأوآ
يوقِد آجسدهاآبرارةآتتمىنآ آاملزيدآمنها،آ
رمادي ،آشعرهآاخلفيفآ آ
كقدآيسة آتكتبآقدرهآ
تتفحآصه آوترمقآخوفه ،آخائفآمنآ آقوهتا آ ِآ
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بني آيديها ،آوهي آ(ن هى) آاملنتهى ،آومنتهى آوجوده آآأالآ آيرتكهاآ
اآخلالصهآاألبدي ،آالتقتآ
يآ
يقدم آجسدهآقربان
وحيدةآالليلة ،آأنآ آ

أعينهماآيفآبريقآخافتآمآفآعآم آباملوتآوالرغبة ،آالآميلكآسوىآ
الركوع آأمامها آكرجل آيآ آعلِن آاستسالمه آأمام آامرأة آجاحمة آتناديآ
إل!آانطلقآصوتآ(ف ت ِحية)آعاليا :آ
عليهآبغنج:آتعالآ آ
 ماآشفتهوشآياآ(ن هى)آهربآمينآابنآالكلب!آ آ-

انكمشآبنيآأصابعها،آردآدآتآ(ن هى)آبصوتآخفيض :آ
ال،آلوآشفتهآهضربه!آ آ
تآ
سآر آ
المست آأصابعها آالرفيعة آجسده آاخلشن آفآ آ

بداخلهاآرعشة ،آألولآمرةآالآختشىآالناس،آبلآختشىآنفسها؛آ
لوآأّناآقتلتهآبأصابعهاآالآنآتآ آهىآاألمر،آوعادآكلآشيءآكماآكان،آ
لكنآ آنظرته آّتعل آعودة آاألمور آإىل آسابق آعهدها آمستحيالآ،آ
تضيعها،آختشىآأنآترتكبآ
الفرصةآقدآالآتأيتآثانية،آوختشىآأنآ آ
محاقة،آوختشىآأيضآاآأنآت آف آوتآاللحظة،آاللحظةآنفسهاآترعبها،آ
اللحظة آاليت آاعتلى آفيها آاملكتب آغريآمكرتثآللزمن ،آمنتصفآ
لثالثينيات آوقتآمرعب،آآكما آأنآاللحظةآالقادمةآميفة! آفكلآ
ا آ
تصرفاهتا آحمسوبة ،آل آيعد آهناك آوقت آالرتكاب آمزيد آمنآ
آ
األخطاء،آ آحتركتآ(ف ت ِحية)آّتولآاملكتبآيفآقلق،آنظرتآ(ن هى)آ
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بتحدآآإىلآمديرهتاآاجملنونةآوهيآتردآد :آ
سدآنآآكلآشيء!آ آ
 النساءآيآفآ ِآاكتشفتآأّناآتبكيآمن آفرطآدهشتها؛ آفبكتآأكثر:آ
فتحتآلهآ آك آم آبلوزهتاآ
آ
ملاذاآكنتآغريآمرئيآة آقبلآتلكآاللحظة؟! آ
ليدلفآداخلهاآوهيآتناديآبغنجآتعالآإلآ! آ
يفآاملساءآأراحتآ(ن هى) آرأسهاآعلىآالسريرآبعدآأنآ
خلعتآثياهباآكاملةآآلِآتتآآأ آكدآمنآعدمآوجوده،آاكتفتآباللحظاتآ

القليلة آاليت آ آح ِظآيآت آهبا آبني آيديه ،آوقفت آعارية آأمام آاملرآة،آ
املرتهلآة آوهيآتلعنآاألطباء ،آمثآصعدتآبيدهاآ
حتسآست آبطنهاآ ِآ
إىل آالليمونتني آاملنكمشتني ،آجسدها آيعج آبالشعر آاألسودآ
الناعم ،آملاذا آل آيآ ِ
صآبآه آالصلع آهو آالخر؟! آليآ آوفآرآ آعليها آبعضآ
املشآ آقة،آلآ آوتآ آشفتيهاآوارتدتآثياهبا،آوهيآتبتعدآقدرآاملستطاعآ
عنآاملرآة .آ
ل آتنم آسوى آساعتني ،آواستيقظت آفآآِزآعة ،آحركاتآ
قآجدرانآجسدهاآكناقوسآالآيتوقآف،آآكادتآأنآتآ آهمآآ
سريعةآتآ آد آ
ّتمدت آمكاّنا ،آفجسدها آصحراء،آ
لكنها آ آ
لتوقف آاالجتياح ،آ آ
وطريقهآبعيد،آيغزلآخيوطهآالبيضاءآقمرا،آيكشفآالغيماتآعنآ
حناسيا آباهتا ،آيصرعهآسوادآ
جسدهاآغيمةآغيمة؛ آفيصبحآقمرهآ آ
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تتعرق ،آتسأل :آهل آال آيزالآ
تتجمد ،آ آ
الليل آالقاسي .آتفيق ،آ آ
موجودا؟! آتفكر ،آيلجأ آإىل آ ِآحيلآة آأخرى ،آفال آوقت آللتفكري!آ
هناك آأمور آال آحتتاج آللعقل ،آيطرق آاألبواب ،آيفتح آهلا آباباآ
سحريآا آعلىآعالآخفي؛آالآتعرفآعنهآشيئا.آيآآِريها آيف آصحراءآ
عاملهاآكيفآت نآآبِتآ آزهرةآيفآجدارآمآعآتم،آفيأسرهاآبعاملهآاخلرايفآ
م آرتاميآاملدى،آآكلآماآيفآالليلآيسحرها؛آشعرهآاخلفيفآالذيآ
يكسو آجسده آيصيبها آبقشعريرة آوفراغ ،آفراغ آيآ آودآ آلو آميتلِ آ

ميزة ،آرائحة آتعجبها آبشكلآ
اللآِز آجة آاليت آهلا آرائحة آ آ
بيوطه آ آ
خاص ،آميطر آصحر آاءها آبغيثه ،آتشم آعبق آجسدها آالساحر،آ
فيعتلي آليمونتيها آالصابتني ،آوُيز آعليهما آفآتآنآِآزا آعصريا آباهتا،آ
طعمه آالذع آحلو ،آيدغدغمها آأكثر آبني آأسنانه ،آوهو آيزحفآ
شعِل آجسدهاآ
علىآجسدها آاملفعم آبرائحة آالليمون ،آحامضه آيآ آ
النحيل؛ آفتضحك آدون آأن آتآصآ ِدآر آصوتا ،آوترتفع آقهقهاتآ

جسدها آالذي آيتصلآب آويرختي آيف آسيمفونيآة آعذبة ،آيغلبهاآ
تتقلب آخفيفةآوسطآحركاته،آ
بضعفهآوجسدهآاملنقرشآالضئيل ،آ آ
اشة آسوداءآميلكهاآآذ آك آر آأسودآقبيح ،آلهآعقلآ
وحتآ آومآ آيفآالظالم آفر آ
رجلآعارفآببواطنآاألمور.آاألمرآليسآمصادفة،آتصرخآبالنشوةآ
فآآلِلظآالم آطعمآحلو،آيتقلآب آعلىآالرمالآالساخنة،آيعلوآويهبطآ
يف آاألودية آوالكثبان آعآلآهآ آُيد آحياة ،آنبتة آواحدة آوقطرة آماء،آ
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تفكرآ! آال آتفكآرآ! آتنغمس! آتصرخ! آترّتف!آ
ترتدآدآ! آتآآت آمآلصآ! آ آ
حتآ آلآمكاناآمساويآاآيليقآهبا،آفالليلآالآيفرتشآسوىآمساءآ
تطريآآلِآت آ
سوداءآصلبة ،آووسطآخيوطهآالبيضاءآالالمعةآيبدوآسوادآالليلآ
داخلآجسدهاآمتلف آاآكأنآهآمنقرشآأوآرمادي! آ
راحتآيفآنومآطالآساعة،آآكانتآكالواقعآحتتآتأثريآ
مدآر ،آلآتشعرآبنفسهاآوهيآتغيبآعنآالوعيآيفآنومآلذيذ،آ
ال.آ
لكنهاآلآتفكآرآآطوي آ
تفكرآآيفآكلآماآحدث،آ آ
بعدهاآجلستآ آ
شباكها آوجلست آتشم آبعض آاهلواء آالنقي آيف آعتمةآ
فتحت آ آ
الليل ،آوالليل آجسد آأسود آحنيل آيآتآوق آإىل آحليبها آاملخبآِآإ،آ
س آبعضآ
يكشف آليمونتيها آويسمح آهلما آبالنظر آللخارج آوتآنآفآ ِآ
اهلواء ،آفيكسوها آالندى ،آوها آينقالن آللشارع آبأكمله آرائحةآ
ليمونآمنعشة،آحتسآست آرقبتهاآيفآكسل،آودآنآدآنآتآ آبلحنآقدميآ
وسطآعيونآتآآرقآبآهاآيفآالظالم.آ
*آ*آ*
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املرة آلتآ آم آعِنآ آالنظر آيف آبواباتآ
اقرتبت آ(ف ت ِحية) آتلك آ آ
املصنع،آآكانتآتعلمآأنآاحلشدآخلفهاآوالصدىآينزعآالثيابآعنآ
جسدهاآ آويصرخآيفآأذنيها :آ
 عاهرة!آعاهرة! آاملرة آمن آعآآرآيِها آالناصع ،آفالبواباتآ
ل آترّتف آهذه آ آ
هبيئتها آاجلديدة آتأخذ آبصرها ،آأسياخها آاحلديدية آتشق آصدرآ
شي آبشيء،آ
السماءآالرماديآة.آالرماديآلونآحمايدآوصامتآوالآيآ ِآ
فاملطرآلن آيهبط آالليلة ،آالتصقت آبالبوابات آبركة آال آإراديآة آيفآ
مواجهةآاحلشدآالغاضب،آلكنآاحلشدآتباطأآفجأةآواستدارآبعدآ
اطمأن آإىلآأّنا آيفآقبضة آاألسوار ،آآأمآعآنآت آالنظر ،آلآتكنآ
أنآ آ
حديديآةآآكماآظنآت آيفآبادئآاألمر،آفاألسياخآبشريآة؛آهلاآأذرعآ
كحيآات آتستمتعآبفريستهاآ
وعيونآوألسن،آألسنآطويلةآتآآلعآقآها آ آ
آطو آالآ
املغفآلة آالعجوز ،آتتثاءب آجبوار آ(ف ت ِحية) آفيزداد آلساّنا آ
والتواء ،آويزداد آلعاهبا آاملسمآم آالننت آيف آااللتصاق آبوجههاآ
املبلل آالعاريآلتستفيقآجمدآدا آعلىآوجهآ
وّنديها ،آشهقآجسدهاآ آ
زوجهاآالبائس،آكانآيلتقطآاألنفاسآاليتآهتربآمنهآبعدآأنآابتلعآ
لسانه آللداخل آوآاتكآأ آعلى آجانبه آلآِيآ آغطآ آيف آنوم آعميق ،آآزآمتآآ
شفتيهاآوهيآتسحآوجههاآاملغسولآبلعابه،آوحتسآست آسريرهاآ
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ورددت :آ
احلديديآ آ
 كابوسآوانزاح! آلكنآ آآكابوسها آقد آابتدأ آبالفعل آمنذ آيومني آحنيآ
فوجئت آ(ف ت ِحية) آبزوجها آواقفا آمع آزمالء آهلا آيف آاإلدارة آعلىآ
ناصيةآشارعهم،آآرآمباآقابلهمآصدفة،آهمآأيضاآأصدقاءآقدامىآلهآ
قبل آأن آيتم آنقله آإىل آالفرع آالخر آللمصنع ،آآرآمقآتآ آهم آبطرفآ
عينهاآوهيآتود آلوآتعرفآماذاآخيربونه؟!آال آبآ آد آأّنآم آيتحدآثونآ
عنهاآوعنآاملدير :آ
 (ف ت ِحية) آزوجتكآعلىآعالقةآباملدير ،آوقدآأزاحكآعنآطريقه آآلِيآنآعآمآا آمبا آحيرمهما آوجودآك ،آزوجتك آاملصونآ
عاهرة!
ضيق آاخلناق آعليهاآ
شعرت آبكلماهتم آحتاصرها ،آوت آ
وحتصرها آداخل آشارعهم آالضيآق آامللتوي،آآكل آ آمنآ آيف آالشارعآ
يشري آإليها؛ آيتحدآثون آداخل آجحورهم آعنها ،آويردآدون آخلفآ
فم آن آميلكآأنآ
الصدى،آحىت آالذينآالآيعرفوّناآيستجيبونآله ،آ آ
ت آوسط آغمزاهتم آحىت آوصلت آإىلآ
يقول آللصدى آال؟! آهآآرآولآ آ
شآ آقتآِها،آأغلقتآالشبابيكآلتمنعآاهلواءآمنآنقلآطنآاهتمآاملزعجة،آ

أتى آزوجها آبوجه آمآنآ آقبآِض ،آلكنآها آحرصت آأآالآ آيبدو آعليهاآ
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شيء ،آوضعتآالطعامآكعادهتا،آتناولآلقمتنيآوترك آاملائدةآدونآ
أنآيلتفتآلكلماهتا :آ
-

ماآأكلتشآيعين؟!آ آ

بدا آصامتا آاليوم ،آفكآرت آأن آتسأله آعمآا آتبادلوه آمنآ
حديث ،آلكنآها آتراجعت ،آفلو آأخربوه آبقصآتها ،آسيبدو آسؤاهلاآ
مؤكآدا آهلواجسه ،آاكتفت آآبِتآآن ِآهيدآة آصامتة ،آوهي آترى آيده آتتدآ
داخلآشنطتهاآبثاآعنآمآآرآتبآِهاآآكعادتهآآخرآكلآشهر،آهآتآمنآ
شى آقليالآ،آفقدآأوصاهاآدكتورآالرجيمآ
رقدهتاآواستأذنتهآأنآتآآت آم آ
بنصفآساعةآمشياآعلىآاألقل،آلكنآهآردآبنق :آ
-

أناآعايزكآكدهآماختسآيش.
س،آالرياضةآمهمةآللجسم.
مشآعشانآا ِآخ يآ

ارتدتآثياهباآمآتآ آف ِادآآي آة آنظراتهآاليتآآتشآ آق آوجهها ،آحتتاجآ
أن آّتلسآآوحآدآها آلتآفآكآر آيفآتلكآاملصيبةآاليتآوقعتآبالفعل،آ
يعرفآالن،آوالآب آد آأنآّتدآطريقةآللخروجآمنآ
آ
فمن آاملؤكآد آ آأنه آ
ِآ
هذاآاملأزق،آماآالذيآخيطآط آله؟آسيقتلهاآوميزقآجسدهاآويلقيآ
حوهلاآيفآ
آ
بهآيفآالقمامة؟! آنظرتآإىلآأكوامآالقمامةآال آمآت آك آومآة آ
كلآمكانآيفآالشارع،آسآ آدت آأنفهاآبأصابعهاآالغليظة ،آالرائحةآ
ال آتآ آطاق ،آوستصبح آأسوأ آبكثري آإذا آما آانضم آإليهم آجسدهاآ
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املرتهل،آأآمآ آأنآزمالءهاآ آحتآر آجوا آمنآإخبارهآبأمرآكهذا؛آ
الضخمآ آ
فمن آالصعب آأن آتقابل آرجالآ آيف آالشارع آفتخربه آببساطة آأنآ
زوجتهآعاهرة! آأتعبهاآاملشيآكثريا،آلكنآها آحتاملت آعلىآنفسهاآ
حىت آعادت آإىل آالبيت ،آعندما آانفتح آباب آالشقة آمسعتآ
ضحكاتآعاليةآخترتقآغطاءآالصمت،آضحكاتآأنثويآةآخليعةآ
مصدرهاآحجرةآنومها،آفتحتآالبابآدونآانتظار،آفإذاآبزوجهاآ
عار آوبني آيديه آفتاة آتضحك ،آل آتنظر آإىل آوجهها ،آفقطآ
تراجعتآللخلف ،آوأغلقتآالبابآعليهماآوهيآتسمعهآيآسآآبهاآ
يقتهآ آكآلما آأصابهآشآآب آق،آ
وسطآضحكاته! آلآ آوتآ آشفتيها ،آتلكآطر آ
لآتآ آعدآ آقدماهاآقادرتنيآعلىآمحلها،آأآلآ آقتآ آجبسدهاآالثقيلآعلىآ
الكنبة ،آوقامت آبتشغيل آالتلفاز آبصوت آمرتفع آحىت آال آتسمعآ
شيئاآمنآضحكاهتماآوهيآتدمدم :آ
 النآصارآيعرف! آ*آ*آ*
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العنكبوتآيرقص،آوالضابطآخلفهآيلتهمآسجائرهآليمألآ
اآخانقا ،آو(آدم) آبينهماآعارآ آمنآكلآشيء آإ آال آمنآ
القفصآعبقآ آ
بوطا آتلك آاملرة ،آكانآ
خيوط آالباشا آالعطنة ،آل آيكن آمر آ
مستسلمآا،آقالآلنفسه :آ
 ماذاآسيحدثآلوآقاومت؟!آداخلآ
آ
أآمخآدآ آالنار آاملشتعلة آبداخله آبتأمآل آذبابة آتصرخ
كفن آعنكبويت آأبيض! آمنذ آأيام آو(آدم) آحياول آقتل آعنكبوتهآ
تاما،آقال :آ
لكنهآفشلآ آ
املراوغ،آ آ
 ما آآِزلآتآ آحيآا ،آل آيبادر آالعنكبوت آهبجماته آبعد ،آلآأفشلآبصورةآكاملة .آ
السجائر آاملضيئة آمصابيح آتكشف آله آمكان آعآ آدآوهآ
مثان آأرجل .آل آيآ آف ِقآدآآ
وتفاصيله آالدقيقة ،آعنكبوت آأسود آله آ ِآ
إحداها آيف آمعركةآمن آقبل آِآما آيدل آأنه آانتصر آفيها آمجيعآا ،آأوآ
علىآاألقلآجناآبنفسهآدونآخسائر .آأمسك آ(آدم)آبقطعةآمنآ
لكنهآيآ آولآدآ
سهآناعم،آ آ
اخليوطآقبلآأنآتنطف آمنآأثرآالغبار ،آ آملآمآ آ
وخصوصا آحني آيعلو آطنني آالذبابة آال آم آعدآةآ
آ
آشعورا آمآ ِقآيتآا ،آ
لديه آ
ملوهتا ،آال آيبدو آمنها آشيء آغري آصوهتا آاملبحوح آواستغاثاهتا،آ
اليتآيسمعهاآكثرياآبعدآأنآ
آ
أصابهآاحلنق ،آفهوآيكرهآتلكآالزآنات آ
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إال آبعدآيومني ،آلكنهآتلكآاملرةآشعرآ
يتغري آ آ
يتغوط ،آفاجلردلآالآ آ
آ
بالغضبآمنآأجلها .آ
اجلو آالبارد آيداعب آجسده آالعاري آبرعشة آخفيفة؛آ
رعشة آتآآنبآِ آبقدوم آاملوت آاملشتعل آجبسده آوالذبابة ،آفتمرضآ
الذكرياتآاملنسيآةآمعهآباحلمى،آيسمعآصوتآشيخه:
 إنتآعارفآيعينآإيهآ(آدم)آياآ آولآه؟-

اسمآجديآياآشيخ.
جدكآبسآياآ آولآه،آمشآاسمآسيدناآ(آدم)آأبوآالبشر.
معرفش،آأبوياآمسآاينآعشانآخاطرآجدي .آ

-

أبوكآمحار.
طبآهوآ(آدم)آسابآاجلنةآليه؟
عشانآهو آ(آدم)! آوهوآاحلمارآهيجيبآإيهآغريآمحارآ
زيآه!

آيأتيه آشيخه ،آوحيول آبينه آوبني آعنكبوته ،آينظر آلدمآ
آبِنآ آهمآآوازدراء،آيلكزهآبعصاهآيفآصدره :آ
 أنتآسايبهمآيعملواآفيكآكدهآليهآياآمحار؟! آ-

تنسحبآروحآ(آدم)آويشهقآقلبه :آ
ساعدين! آ
ِآ
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يشري آالشيخ آحنو آشجرة آبيضاء آعامرة ،آيرّتف آ(آدم)آ
وحيدآثآنفسه :آ
-

أناآخائفآجدآا!آويقلقينآاللونآاألبيض! آ

فيتعثر؛ آيسقط،آ
ينهره ،آيدفعه ،آحياول آ(آدم)آأنآميشي آ آ
يزحف آحىت آآي ِ
صآلآهآا ،آحجرة آبيضاء آمغلقة آمبفتاح آذهيب،آ
مثارآخضراء! آخيتفيآ
آ
تتوسآطها آشجرةآبيضاء آوافرة! آمثارآمحراء! آ
خلف آجزعها آالعريض آاملغروس ،آيصنعآمن آأوراقها آليالآ آأبيضآ
ش آعِآرهآببعضآالسكينة :آ
حيجبآ آعآرآيه،آويزحفآعلىآجسده،آ آفي آ
 أرأيتآياآشيخي؟!آأناآبالآذنبآالن؟! آفيلكزهآاجلوع ،آلونهآ
يشم آ(آدم)آرائحةآالثمارآالطازجة ،آ آ
طزاجتهآ
متلف آالمع ،آقطرات آالندى آتآ آغآِريه ،آفهي آتفضح آ ِآس آر آ آ
يتجولآيفآاألفق .آ
وميالدهآالقريب،آيرقبآالذبابآالذيآ آ
 ما آأمجل آالذبابات آاحلائرات! آأآنآنتآ آل آأيآتها آاحللواتآالكريهات! آ
يقسمه آالضابط آبضربه آمن آيده ،آفيصحو آ(آدم) آمنآ
غفلته،آويناديآعلىآشيخهآيفآحماولةآأخرية :آ
-

فنيآأبوياآوأمي؟! آ
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-

يلعقهآشيخهآبابتسامةآماكرة :آ
ميكنآمالكش! آ

-

يتحسآسآجبنيآ(آدم)آامللتهب :آ
أنتآحممومآوجائع،آوماآتراهآالنآليسآأنا! آ

يتبخآر آشيخهآويطري ،آتضيقآاخليوطآأكثرآعلىآالذبابةآ
حمآل آالرائحة ،آمعدتهآتنقبضآمنآ
و(آدم) ،آيشمآجسدهآفال آيآآت آ
شعورهآبالقرف ،آويفيضآقرفهآحنيآيرىآعنكبوتهآميسكآالذبابةآ
بني آأسنانه ،آوالضابط آيلصقه آبالقضبان آآكي آيلقي آبيوطهآ
داخله،آيقولآالضابطآالسكرانآبالنشوة :آ
-

كمآأحبآتلكآالعيونآالعسليةآاحلاملة! آ

ينكف آ(آدم) آعلى آوجهه ،آ آويسرح آيف آأقدام آعنكبوتهآ
املغطآاة آبشعرآخفيف ،آونظرتهآاليتآتدآجذورهاآداخلآجسده،آ
كم آعيآنآا آلديه؟ آال آآب آد آأّنا آأكثر آمن آعينني؛ آعشرين ،آثالثني،آ
ذراتآاهلواءآتفحصه،آختوضآداخلآ
عنكبوتيةآحممولةآعلىآ آ
آ
عيونآ
جسدهآاملثقوب ،آتتأمآل آثآ آقبآه آوتضحك! آيسأل آ(آدم)آنفسه :آماآ
الفرقآبنيآالرجلآواملرأة؟!آمثآخيشىآأنآيآ آفكآرآثانية،آفقدآيسمعهآ
عنكبوتهآليكشفآماآخيطآطآلهآ(آدم)آبالفعل،آفيفشلآكماآفشلآ
منآقبلآيف آاإلطباقآعليه .آيفرآ آعنكبوته آمنآبنيآأصابعهآكشبحآ
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يتبخآر آيف آالوقتآاملناسب ،آلآُيد آ(آدم)آبنيآيديهآسوىآذبابةآ
توت،آأخذآيبحثآعنهآوهوآيقول :آ
 ورقةآواحدةآقادرةآأنآختآ ِآفي آالثقب آفأعودآرجالآ! آورقةآشجرةآواحدةآتصنعآاملعجزات! آ
وجد آشيئآا آآخر آيلمع آداخل آبنطال آالضابط،آ
"آدم !"...آبطاقته! آآف آك آر آقليالآ ،آلآيفقدهاآيف آالكمنيآكماآكانآ
يظن! آلقدآكانت آيفآجيبآالباشا آمنذآالبداية ،آآويف آذلكآأمرآ
نظرآإىلآالذبابةآيفآكآ آفه ،آفنسىآكلآ
آ
حسنآفقدآوجدهاآأخريا! آ
آ
شهامته آالسابقة ،آليكتشف آأنه آل آيفكرآيف آإنقاذها ،آول آيآ آعنآِِآهآ
أمرها آيف آشيء،آآكل آما آيف آاألمر آأنه آكان آمغتاظآا آمن آ ِمآلآ ِكآيآةآ
ميلكآمصريهاآبنيآيديهآحىتآوإنآ
آ
غرميهآهلا،آالنآصارتآ ِآملآكآه؛ آ
كانت آحتتضر .آ آقرهبا آمن آعينيه آلريى آأجزاءها آالصغرية ،آإنهآ
أبداآحىتآتلكآاللحظةآمدىآكراهيتهآ
يكرههاآبشدة ،آلآيتخيآل آ آ
هلا ،آيكرهها آآوهي آحتوم آحول آبرازه ،آمث آهترع آلتحاول آالوقوفآ
علىآجفنهآ آوشفتيه ،آوالعجيبآأيضآاآأنهآالآحيملآحنوهاآشعورآ
أيضا ،آحيبآها آبنفس آالقدر آالذيآ
حيبها آ آ
الكراهية آفقط ،آفهو آ آ
حيبها آلتلكآالدرجةآاليتآيتمىنآ آلوآحيتفظآهباآلألبد،آ
يكرههاآبه ،آ آ
ويلتهم آعيوّنا آوأجنحتها آاملرفرفة ،آبيده آشيء آمثني آللغاية،آ
يفآكآ آفه آمآطآبآِ آقا آعليها؛ آحىتآ
وسيخسرآالكثريآلوآفقدها ،آ آظآلت آ آ
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انطفأت آسجائر آالباشا آلتقبع آالزنزانة آيف آظالم آدامس ،آآت آك آومآ
(آدم)آجبوارآالسريرآبعدآأنآشعرآأنآغضبهآقدآهدأآقليالآآبعدماآ
توصآل آلبطاقته ،آلكنه آل آيستطع آأن آينعم آبنوم آهادئ آبسببآ
اهلرش آالذي آأصابه ،آأخذ آينهش آجلده آمن آحني آلخر ،آوهوآ
ينتظر آاملاء آالذي آال آيأيت ،آآل ِآك آن آاملاء آل ِ
آيأت آحىت آالصباح،آ
املر ،آلآ
فانتابته آرغبة آعارمة آيف آالبصق ،آابتلت آاألرضية آآبِآِر ِآيق ِهآ آ يآ
يكنآهناكآطعامآيفآالطبقآأمامه،آبطنهآآتئآِ آنآمنآاجلوع،آ آوعطشهآ
غريآحمتمل.آنظرآإىلآالذبابةآيفآآكفه،آآومسعآنفسهآيقول :آ
-

أنا جائع ،ويرهقني اللحم الطري األبيض ،أنت لي
أيتها الحلوة الكريهة ،أشتاق إليك حد الموت! آ

ص آروحهاآ
مث آرأى آنفسه آوهو آيضعها آبني آأسنانه؛ آ آميآت آ
هبدوء،آمستغرقآاآيفآطعمهاآالشهي،آأخذآيقلبهاآداخلآفمهآحىتآآ
يآ ِآبقي آطعمها آألطول آفرتة ،آقبل آأن آيبتلعها آمستمتعآا آبانتهاءآ
الزنآاتآاملزعجةآاليتآكانتآتطارده! آ
*آ*آ* آ
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علي آأيب آهذا آاالسم؟! آ(ف ت ِحية)! آماذاآ
ملاذا آأآطآآلقآ آ آ
تكآنت آمن آفتحه آهوآ
فتحت؟! آل آأفتح آعآ آكا آيا آأيب!آآكل آما آ آ
آتشبهينآ
آ
باب آاحلجرة آألرى آزوجي آوعشيقته! آواملضحك آأّنا
كثريا؛ آنفس آجسدي آالثقيل ،آلكنآها آما آزالت آوردة آ آمغآطآاةآ
سها آغبار آالسنوات ،آول آيصبها آمرضآ
سآ
يت ،آل آمي آ
الف ِ يآ
بالندى آ آ
بتقرحات آيفآأقدامهاآوزغللةآيفآالعني،آماآزالتآترىآ
السكريآ آ
األشياءآدونآنظاراتآالقراءة،آوتستطيعآاجلريآرغمآوزّناآالثقيل،آآ
كما آأن آأمامها آالفرصة آلتصري آيوما آما آرشيقة آإذا آما آاتآبآ آعتآآ
رجيما آليس آقاسيا ،آوقلبها آحآرآ آيقفز آويضحك آبغنج آويداعبآ
ِ
املرة،آبلآ
لآيكتفآزوجيآبتلكآ آ
اهلواءآالذيآيلتصقآجبسديهما،آ
تكرر آيفآأحناءآالشقة،آيفآالليلآأكتشفآ
ماآرأيتهآيفآحجريت ،آ آ
فراغآسريريآالبارد،آأتلحآفآبالبطاطنيآاهلادئةآاليتآهتنيآمزاجي،آ
مزاجآامرأةآوحيدةآدونآصخبآيفآالليل ،آواملضحكآأيضاآأنآينآ
أستمتعآهبدوئيآآوأتقبآلآإهانةآجسديآبنفسآراضية،آالزمنآقادرآ
ت آخلفآأصواهتما،آحجرةآ
أنآُيعلين آالآأرغبآيفآشيء!آ آحتركآ آ
صها آالن وحدك آياآزوجيآالعزيزآ
األنرتيه ،آأيامناآاألوىلآمعاآتآ آقتآنآِ آ
معآفتاة آصغرية ،آاملاضيآلآيرتكناآكما آكنتآأظن،آحننآالذينآ
رحلناآعنهآهبدوء ،آالصخبآيطغى آعلى آصوتآضحكايت آبنيآ
يديكآوأنتآتقول :آ
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-

ازرعيينآبرفقآداخلك!آبرفقآأم.آ آ
ضيقةآ
كم آكنت آآأدآآلآلكآ آيا آطفلي آاألول! آالكنبة آ آ

واألرض آبراح ،آورغم آذلك آل آتكن آتسع آانبعاثك آداخلي!آ
ملاذاآ
تآأنآأموتآفيك،آوآكلآماآاقرتبتآمنآاملوتآالآأموت!آ آ
آودآ آد آ
ت آتآ ِ
سيء آج آدا آياآحبييب ،آألآ
صآرآ آعلىآإيقاظي؟! آالصحو آ آ
كآآن آ
خيربكآأحدآبذلكآمنآقبل؟!آالنآتوتآامرأةآأخرىآبنيآيديك،آ
أحتسس آالتجاعيد آاليت آغزت آوجهي آفجأة آواستقرتآ
تآ آ
تسمآآر آ
بأنين آل آأتناول آالدواء ،آماذا آيفعلآ
يت آتؤملين آوتآآذ آكآرين آ آ
فيه ،آرآكآب ِ آ
الدواءآيفآجسدي؟!آملاذاآلآتقتلينآياآحبييب؟!آ آحتركتآيديآحنوآ
مقبض آالباب ،آسأخربه آأن آاملومس آاليت آبني آيديه آختدعه ،آوالآ
تتحرج آأن آتآآتبآ آع آزوجته آالعجوز آإىل آمكان آعملها ،آولن آأخربكآ
آ
ال آ آمي آر آأمامهاآإالآوتعرضآ
عمآا آحيدثآهناك،آفتاتآك آالآترتكآرج آ
عليهآخدماهتا،آوأحيانآاآتقدآمهاآجماناآملنآيطلبآومنآالآيطلب!آ
باألمس آكانت آّتلس آعلى آاملكتب ،آوترتدى آاهلوت آشورتآ
الذيآيكشفآحلمهاآاألبيضآاملرتهآل،آلكنهآيعجبآاجلميعآرغمآ
املقزز ،آحىت آاملدير آل آيآآن آج آمن آخدماهتا ،آملاذا آيتآمرآ
منظره آ آ
اجلميع ِ
آعليك آيا آ(ف ت ِحية) آبتلك آالطريقة؟! آسأتركك آيا آحبييبآ
املغفل ،آهذاآعقابك،آإنكآطفلآسيآء آاحلظ؛آحىتآاملومسآاليتآ
ت آهباآإىلآالبيتآالآتكتفيآبكآوحدك،آرمباآتكونآاملشكلةآ
أآتآآي آ
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س آم آعآ
عندكآمنذآالبداية!آوضعت آأذينآعلىآالبابآأحاولآأنآأآتآ آ
بعضآالكلمات :آ
-

بآعآشآقآأمكآياآبتآالكلب.
بطآل آشتيمة آبآقآا ،آإنت آمستكرت آتقولآ آبآعآشآ ِآقك آياآ
(ف ت ِحية)؟!
حني آمسعت آامسي آتساءلت :آملاذا آأمساها آأبوها آهبذاآ

االسم آالسخيف؟! آلكينآ آل آأتردآد آيف آإزعاج آاللحظة آبينهما،آ
نظرت آيف آوجه آالفتاة آاليت آنظرت آإلآ آببث،آآكنت آأعلم آأّناآ
أتعجبآأنآيكونآهلاآنفسآاالسمآأيضا.
نسخةآمين،آولآ آ
-

آتعاىل آإل آيا آحبييب؛ آسأخربك آعما آتفعله آ(فتحية)آ
بالضبط! آ
*آ*آ* آ
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-

آدم:آأينآآكنت؟! آ
السجني :آأفكر ،آأآتآعآآِرفآ آأنآاإلنسان آحيملآأمانةآاهلل،آ

-

إنهآخليفتهآعلىآتلكآاألرض،آهلآتآظآنآآأنآاخلليفةآأقلآ
منآاملخلوف؟!آآوالآأنكرآأنهآعبده.
آدم:آامسيآآدم،آأالآآيكفيكآذلك؟!
السجني :آاملؤكآد آواملنطقي آبالنسبة آل آأنآنا آمن آفصيلةآ
واحدة ،آفنحنآنتحدآث آلغةآواحدةآلآيآثآبآتآ آإىلآالنآ
أّناآلغةآالبشر،آأالآآتشعرآأنآلغتناآمجيلةآوميآزة.آآكماآأنآ
لناآنفسآاملفردات،آإنآناآواحد،آأالآتشعر؟!

-

آدم :آاملؤكآد آبالنسبة آل آأنآين آإنسان ،آماآيتملآكآكآ آمنآ
شكآآخيصآكآوحدك،آالآشأنآلآبك .آ
السجني :آتآدآعآى آآدم ،آلقد آأمساك آأبوك آتيمآنآا آبسيدناآ
آدم .آ

-

آدم:آال،آمنآأجلآإرضاءآجدآي.
السجني :آوستجد آأيضآا آجدآك آمسآيآ آإلرضاء آجده،آ
وهكذا ،آمسكني آأن آتآظآنآ آأن آ(آدم) آهو آاسم آ(أيبآ
لآلكلآكائن،آ
البشر)آفقط،آ(آدم)آهوآهذاآاالسمآاألآآوِ يآ
آتيآ
فكل آكائن آبه آ(آدم) آاجل يآد ،آوآدميآون آآكثريون آ
تسميتهمآتيآمآنآا آباألول ،آولألولآمكانة ،آولألولآشرفآ

-
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-

ونآبآآوة.
آدم:آالآأطيقآاحلديثآمعك،آصوتكآيصيبينآبصداع،آ

-

كماآأنآكلماتكآساذجةآغبيآة آليسآهلاآمعىن؛ آفاألهمآ
آ
منآكلآذلكآهوآأنآخنرجآمنآهنا.
السجني:آلنآخنرجآمنآهناآأبدآا.
آدم:آسافل!آحقري! آ

كلآشيء آهدأآفجأةآبصورةآلآيتخيآلها آآدم ،آهدأتآ
ص ِدآر آصوتآا آيبشآر آبقدومآ
احلآن ِآفيآة آاليت آآت آ
انفعاالته آحول آ آه آِويآته ،آ آ
امللتف آحول آجردل آالبول،آآ
املاء آالذي آال آيأيت ،آزآنات آالذباب آ آ
مستف آز ،آميآ آر آوقت آال آيعرف آ(آدم)آ
كل آشيء آهادئ آبشكل آ ِآ
حقيقته،آطويل؟!آقصري؟!آ آمي آرآفحسب! آ
 آدم:آلآأكنآأقصدآأبدآاآماآقلتهآلك،آإنهآصداعآفقط،آصداعآعاديآبسيط ،آليسآشديدآا آلتلكآالدرجة،آآكماآ
أنآين آل آأسآبآبآكآ آمطلقآا! آلقدآقلآتآ آأنآك آسافل ،آلكنآهاآ
ليستآسآبآة ،آفكلناآسفلةآبشكلآأوآبآخر ،آأنآتصبحآ
وحقريا آخري آمن آأالآ آتآصآبِحآ آعلى آاإلطالق؛آ
سافالآ آ آ
فالسافل آعلى آاألقل آيشري آإليه آالناس آويقولون آهذاآ
سافل ،آأمآا آأنآيشريواآإليكآوالآيقولونآشيئآاآفإنآه آأمرآ
سخيف! آوقدآالآيشريونآإليكآّنائيآا ،آختيآل آأنآتعيشآ
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طوالآحياتكآدونآأنآيشريآإليكآأحدهمآويقولآهذاآ
السافلآاحلقريآيسريآهناك!آآأتآآرىآآكمآهذاآمجيل؟!آآوأنآينآ
لآأقصدآإهانتك! آلآختربين آبامسك آرغمآأنآين آأخربتكآ
بامسي آعلىآالفور ،آلوآكنتآأخربآتين؛ آملاآاضطررتآأنآ
أسآآبك .آأناآأحبآالصداع؛ آأعشقهآوالآأستطيعآالعيشآ
أود آلوآكانآعنديآ
دونه ،آفأناآالنآبالآصداع،آلكنآين آ آ

-

صداع! آهلآمنآأحدآهنا؟! آهلآيسمعين آأحد؟! آهلآ
منآأحدآهنا؟! آ
السجني:آأناآهنا،آماآامسك؟ آ

-

آدم :آوملاذاآتسألين؟! آأنتآالذي آحتدآثتآ آ آأوالآ ،آفال آبآدآآ
لآأنآأسألكآوليسآالعكس.
السجني:آال،آهذاآغريآصحيح،آأنتآمنآحتدآثتآ آأوالآ؛آ
فأجبتك:آأناآهنا.

-

آدم :آلآأكنآأعرفآأنكآموجود ،آكنتآأحتدآث آإىلآ
"شخصآما"! آ
صرآ آأنهآ
السجني :آأنا آأيضآا آكنت آأحتدآث آمع آكائن آيآ ِآ

-

-

"شخصآما".
آدم :آمبا آأنك آكنت آتتحدآث آمع آ"شخص آما" ،آوأناآ
أيضآا آكذلك ،آول آيظهر آحىت آالن؛ آفدعنا آنتحدآثآ
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-

معآا.آ
السجني:آإّناآفكرةآرائعة.

-

آدم:آأناآآدم.
السجني :آكنت آأحتدآث آمع آشخص آيدآعآى آ(آدم)آ
أيضآا!
آدم :آحقآا ،آهناك آآالف آحيملون آنفس آاالسم ،آأريدآ
ِآمآرآة! آال آبآدآ آمن آمعرفة آلون آشعري ،آصوتآك آقريبآ
للغاية،آأينآأنت؟!
السجني:آأجلسآعلىآكرسي.

-

آدم :آبداخل آزنزانتك آكرسي؟! آليس آعندي آكرسيآ
مثلكآلألسف.
السجني :آملاذاآدخلت آالسجن؟ آوكيفآكانتآحياتكآ
قبله؟ آ

-

آدم :آدخلتهآبالآسببآمنطقي،آرمبآا آألنآين آ(آدم)آوهذاآ
قدري!آأحيانآاآماآأشعرآأينآ آوآلِدآتآآهنا.آ
وهمآ آأنفسنا آبغري آذلك،آ
السجني :آكلآنا آ آوآلِدآنا آهنا ،آونآ ِآ

-

-

-

-

-

تزوجت؟ آالنساءآ
لكنآه آالوهم آالذي آُيعلنا آحنيآا ،آهل آ آ
أمجلآماآيفآالكون،آلقدآتزوجتآوأجنبت.
آدم:آلآأتزوج،آلكينآآأوافقك؛آالنساءآمجيالت.
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-

السجني :آقد آنضحآي آبياتنا آمن آأجل آحلظات آقليلةآ
ّتمعنا آبواء!آآكم آحنن آساذجون! آأنا جائع ويرهقني
اللحم الطري األبيض.

-

آدم:آستفضحنا!آآكمآلديكآمنآاألوالد؟
آصغارا؛ آال آيهمينآ
آ
السجني :آال آأعرف آفقد آتركتهم

-

األوالدآبقدرآحواء! آسيكربونآيبآأوآبدوين! آأنانيآة آالآ
حواء آال آميكنهاآ
أنكر ،آهذه آفطرتنا آيف آالنهاية! آلكنآ آ آ
االستغناءآعنآخدمايت.
آدم:آألآأقلآلكآسافلآوحقريآوأناين.آ(يضحك)آ آ

-

السجني:آال،آأناآيفآاخلدمةآفقط.آ(يضحك)آ آ
آدم:آليتينآمثلك!
السجني :آستصبحآمثلي آالآتتعجآل ،آاألمرآكلهآمسألةآ

-

وقت،آهياآغآنآآمعي! آ
آدم:آالآأحبآالغناء.
السجني :آإذنآسأغينآأنا :آ"بعيدآعنكآحيايت آعذاب،آ
حواءآمنآأجلآ
ماآتبعدنيشآبعيدآعنك"،آغآنآ؛آقدآتأيتآ آ

-

حالوة آالصوت :آ"بعيد آعنك ،آتريارا ،آ"حيايت آعذاب،آ
تريارا،آ"ماآتبعدنيشآبعيدآعنك".
آدم:آالآميكنكآأنآتلكآامرأةآداخلآسجن!
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تكومآ(آدم)آجبوارآالسريرآوهوآحياولآأنآيتذكآرآ آأيةآفتاةآ
آ
ط،آأرعبهآاخلاطر،آ
مجيلة،آلكنآهآشعرآلوهلةآأنهآلآيرآفتاةآمجيلةآقآ آ
فكل آالرجال آال آآب آد آوأّنم آرأوا آفتاة آمجيلة آولو آملرة آواحدة آيفآ
حياهتم ،آهرول آداخل آدهاليز آذاكرته آيفتآش آعن آمالمح آمجيلةآ
حمفورة آلفتيات آكثريات ،آمالمح آفقط؛ آلشفتني آمنغمستني آيفآ
روجآأمحر،آأوآّندينآبارزينآمنآمالبسآضيآقة،آقالآلنفسه:آ آ
-

الآأتذكرآأنآين آرأيتآتلكآاملالمحآمنآقبل ،آالتفاصيلآ
اليت آال آيعرفها آسوى آالرجال،آآكم آأجهل آالتفاصيل!آ
الشيطان آيكمن آيف آالتفاصيل! آآكيف آال آأتذكرآ
الشيطان؟!آألآيراودينآمنآقبل؟! آ

نظر آإىل آاملشكوك آيف آأمره ،آحي آينادي آعلى آميت!آ
خبطآرأسهآيفآالقضبان؛آهلآالآأزالآ آ
حيا؟! آ
متفسخ؛آرائحةآ
صه؛آرائحةآمسكآ آ
تشعآمنهآرائحةآالآختآ آ
املوتىآاملشبعونآباملوت ،آالعجيبآأنه آيعرفآأنآالنساءآمجيالتآ
لكنها آآت آظلآ آمعرفةآعامةآبالآشيطان ،آسألآنفسه:آ
بشكلآما ،آ آ
أوآأنآ
باملرة ،آ آ
ملاذاآهآ آن آمجيالت؟! آماذاآلوآأنهآالآيعجبه آشيءآ آ آ
آتر آفتاة آمجيلةآ
كل آشيء آيعجبه آلدرجة آالعجز آالكامل ،آأن آ
جبوارك آفال آينتابك آأي آشعور آّتاهها ،آأن آمير آأمامك آآالفآ
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الفتياتآاجلميالتآفالآتنتبه؛ آوتظلآيفآغيبوبتك ،آفتشعرآأنكآ
يفآآن آواحد ،آأوآأّناآأعجبتهآلتلكآالدرجةآ
التقزز آ آ
مثريآللشفقة آو آ
فظ آل آيبكي آآكطفل آأمام آإطاللتها آاملثرية،آ
اليت آدفعته آللبكاء ،آ آ
يبكي آويقول :آالرجال آأطفال آأحيانآا ،آآوهي آترمقه آبسخريةآ
واضحة ،آخبطآدماغهآبقوة آجعلتآالدماءآتسيلآعلىآوجهه،آ
يا آرب آالشياطني آال آيسكنون آاجلنة آواملوتى آيفعلون ،آأال آيزالآ
املوتىآميلكونآبعضآالدماء؟!
يتعرضآ
أال آيكفيهآماآ آ
تأمآله آالسجان آ(جابر) آوابتسم ،آ آ
ويشجآرأسه،آهلآيظنآهذاآالسجنيآ
لهآمنآضرب،آيزيدآمصيبتهآ آ
األبلهآأّنمآقدآيلتفتونآملثلآهذهآالتصرفاتآاحلمقاء؟ آاقرتبآمنآ
(آدم)آآكي آال آيتسبب آغباؤه آيف آقتل آنفسه ،آاألمر آالذي آلوآ
حدث آلن آيرتدآدوا آيف آاهتام آ(جابر) آبالتقصري آواإلهال ،آوهوآ
يوماآ
يقصر آ آ
األمرآالذي آلنآيسمحآبه آحتتآأيآة آظروف ،آفهوآلآ آ
واحدآا آيف آأداء آواجبه ،آعلى آأكمل آوجه .آوقف آخلف آبقعةآ
الضوء آبيث آال آيراه آ(آدم) ،آتلك آكانت آ آأول آمرة آيرى آفيهاآ
ّتمدآيفآمكانهآوهوآيغمغم :آ
املسجونآعنآقرب،آ آ
-

إنهآيشبهآابينآتامآا!آبلآإنآهآابينآالوحيد!
ليتأكد آمنآاالسمآ
هرع آ(جابر) آحنوآبياناتآالسجني؛ آ آ
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محدآاهللآكثريا؛آفابنهآ
آ
والتهمة،آأمسكآاألوراقآاالسم:آ(آدم!)...آ
أنهآلآير آابنه آمنذآ
آ
يتذكر آ
الآيدعىآ(آدم)! آدمعتآعيناهآآوهوآ آ
عامآتقريبآا.آوآخرآكلماتآبينهماآكانتآحولآخالفآالآيتذكآرهآ
فهمآا آخيتلفان آعلىآكلآشيء ،آتركآامللفآمكانه ،آواّتهآ
الن ،آ آ
حنوآالزنازينآمطأط آالرأسآيباشرآعمله .آ
*آ*آ* آ
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يتوقف آعندماآحملتآحبيبنيآ
سألت آ(ن هى) آالسائقآأنآ آ
علىآالكورنيش،آانتبهتآ(ف ت ِحية)آفسألتهاآ آبآبث :آ
-

مروحةآعلىآالبيتآالنهاردة!آ آ
ماآقولتيشآإنكآمشآ آ

-

تركتآ(ن هى)آآكلماهتاآعلىآسلمآاألتوبيسآآوهيآترحل :آ
افتآكآآرتآمشوارآكده .آ
توقآفت آعلى آرصيف آالكورنيش آحىت آتأكآدت آمنآ

ابتعادآاألتوبيس ،آألقتآنظرةآسريعةآعلىآالكورنيشآمثآجلستآ
جوارها .آ
آمعا ،آالفتاة آّتلس آمنكمشةآ
يتنفسان آاحلياة آ
حبيبان آ آ
قليالآ آويبدوآعليهاآاخلجل؛ آخجلآاللمساتآاألوىلآ آحنيآختتلطآ
تتلقف آالكلمات آالواقعةآ
األيدي ،آاقرتبت آ(ن هى) آأكثر آحىت آ آ
بينهما،آماآالذيآسيقوله؟! آ
 أحبك ،آأعشقك ،آما آتزعليش ،آحقكآعليا ،آوحشتيينآقوي ،آهأشوفك آإمىت ،آأنا آمقدرش آأعيش آمن آغريك،آ
فيك .آ
بأموتآ ِآ
كيف آسيقوهلا؟! آوكيف آستجيبه؟! آستصمت آوتبتسمآ
راضيةآبفارسها؟! آآأمآ آستكشفآعنآغيماهتاآوتطارحهآالكلماتآ
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مبا آهو آأقوى؟! آو(ن هى) آتآآلمآآلِم آبلوزهتا آوتعدل آطرحتها ،آاليتآ
ختبآ آأذّناآعنهما؛ آلآيصلهاآشيء آيفآالنهاية؛ آيهمسانآبصورةآ
آتاما،آآ
مستفآزة ،آاعتدلت آيف آجلستها آلتصبح آيف آمواجهتهما آ
ِآ
كانت آيده آتتحرك آبفة آعلى آظهر آالفتاة آوهو آيضمآها آإىلآ
صدره،آظلآتآحتملقآيفآحركاهتماآآوهيآتتساءل :آ
 ماهلاشآأبآدي؟!ّتمآدت آالفتاة آمكاّنا آحني آالحظت آنظرات آ(ن هى)آ
الكاشفةآواملندجمةآمعهماآكطرف آزائد ،آبعضآاهلمساتآكانتآ
أّنما آحتت آاملراقبةآاملستمرة ،آفليسآ آمآر آحبآآ
كافيةآلتخربآحبيبها آ آ
بالغرباء ،آهساهتما آأثارت آحفيظة آ(ن هى) آالغاضبة ،آفاقرتبتآ
أكثرآآوهي آحتدجهماآبنظراتآالسخرية ،آماآدفعهماآلالنطالقآ
بعيدآاآعنآالسوداءآاجملنونةآاليتآحلقتآهبماآآوهيآتغمغم :آ
 سفلة!آزبالة!آبتعملواآكدهآيفآالشارع!األحبآة آعلىآالكورنيشآانتبهواآللموقف ،آومشلواآ(ن هى)آ
بنظراهتم ،آتفاصيلهاآالعجيبةآالتصقتآبعيوّنم؛ آطوهلا ،آحنافتها،آ
چيبتها آاليت آتبدو آكأّنا آاستعارهتا آمآن آهي آأقصر آمنها؛ آحيثآ
تبدوآأرجلهاآكأرجلآكتكوتآينقرآ ِآع آدةآنقراتآعلىآأرضآمبلآلة،آآ
آأيضا آل آتكنآ
كما آأن آموضتها آقدمية آوألواّنا آباهتة ،آوالبلوزة آ
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أفضلآحاالآ ،آ آأما آعيناها آاحململقتان آفيشبهانآعي آ
ين آآوحآشآ آجاءآ
دوماآيفآظالمآدامس.
يفسدآعليهمآاللحظة،آوحشآمتب آ آ
وتأكدتآ
لآتصمدآكثرياآأمامآنظراهتم ،آمللمتآبلوزهتاآ آ
آ
اهتاآباألرضآ
آ
انطلقتآبعيدا آآوهي آحتفظآخطو
آ
أنآأزرارهاآمغلقة ،آو
تودآاالختفاءآالن!
كيآالآتتعثر،آآكمآ آ
كثريا آقبل آأن آّتلس آجبوار آحبيبني آآخرين آيفآ
تآآ آ
تردآدآ آ
الناحية آاألخرى آمن آالكورنيش آبعيدآا آعن آالعيون ،آأمسكتآ
وتصنعت آاحلديث آيف آاهلاتف ،آبدأت آحديثها آمعآ
هاتفها آ آ
شخصآوهي ،آبينماآتنتقلآنظراهتاآبنيآالفتاةآوالشابآاجلالسنيآ
جبوارها ،آنظراهتماآحتملآملعةآتكشفآأسرارآعشقهماآوتنقلآماآ
اءآتصنعآحاجزاآزجاجيآاآيفصلهماآعنآالعال؛آ
آ
لآي قآ آل،آذراتآاهلو
حىت آأّنما آل آيلحظا آ(ن هى) آاليت آبدت آخفيآةآآكعفريت آغريآ
مرئي ،آضحكتآالفتاةآبصوتآمرتفع ،آفابتسمتآ(ن هى) آعلىآ
أثرآضحكتها؛آفقدآشعرتآبسعادةآآوهيآتسمعهآيهمسآيفآأذنآ
فتاته :آ
خيربآبيتآالليآيزعلآكآياآشيخة،آباعشقك! آ
 آ-

ردآتآ(ن هى)آمنآمكاّنا :آ
وأناآكمانآببك،آببكآياآ(آدم)! آ
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وضحكت آللهاتف آيف آيدها ،آفابتسمت آالفتاة آاليتآ
مسعت آضحكتها ،آقررت آ(ن هى) آالرحيل ،آفقد آاكتفت آبتلكآ
تتأبط آذراعآ
اجلملة ،آ آقلبت آيدهاآبني آذراتآاهلواءآالصلب ،آآوهي آ آ
شخصهاآالوهيآالذيآتركآاهلاتفآوأسرعآللحاقآهبا،آابتسمتآ
وحتركتآمعهآبطواتآثابتة،آسألته :آ
لهآ آ
يزعلِك آياآ
خيرب آبيت آاللي آ آ
 أنت آفني آيا آآدم؟! آقولآ آ آشيخة.آ آ
آكثريا آوخصوصآا آحني آملعآ
فلم آيرد ،آلكنها آل آتكرتث آ
تآعليه،آوابتسمتآيفآصمت.
عنكبوهتاآمنآكمآبلوزهتا،آرآبت آ
*آ*آ*
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-

-

آسنهرب آإن آكنت آال آأعرف آشكلكآ
السجني:آآكيف آ
حتميآ آيا آصديقي! آسنظلآ
إىل آالن؟! آالسجن آ ِآ
مساجنيآلألبد!آينقصكآقليالآآمنآاليأس!
آدم:آأف!آأناآإنسان!آأقسمآباهللآأنآينآإنسان! آ
السجني :آاإلنسان آ ِآظلآ آاإلله آعلىآاألرض ،آوأناآأعرفآ
حيريينآحقآا،آملاذاآخلقآاهللآأمثالآ
تامآاآحجمه،آلكنآماآ آ
هؤالء؟! آملاذا آيضعين آيف آمنتصف آالطريق آبينه آوبينهمآ
وهمآيرتحنونآمدآعنيآاإلنسانيآةآببساطةآالبآلآهآاء؟! آ
صمت آ(آدم)آقليالآ آيفكآر ،آبينماآيراقبه آ(جابر) آ ِ
كظآآلهآ

تاركآاآباقيآالسجناء-آيقفآخلفآبقعةآالضوءآمباشرة،آبطريقةآيظل آعلى آطبيعته ،آوعندما آتستطيلآ
ال آّتعل آ(آدم) آيراه آحىت آ آ
نظرة آ(آدم) آيف آنفسآاّتاهآوقوف آ(جابر)؛ آخيجلآسجآانه آمنآ
املستمرة آألدقآ آالتفاصيل ،آالتفاصيل آاليت آال آهتمآ
تلك آاملراقبة آ آ
أحدآا آغريه ،آفالتفاصيلآختلقآابنهآالوحيد ،آيراهآيف آثيابآالسجنآ
مكسورا ،آُيلسآالقرفصاء ،آويصنعآإمياءةآبوجهه؛ آفيستجيبآماآ
آ
يفآجوفهآلينسابآخليطآاآبآنآيآاآمنآمؤخآرته،آقدآيتلوثآجلدهآفالآ
ُيد آماء .آينصرف آ(جابر) آسريعآا،آوتبقىآعيناهآوحيدتني آعلىآ
أعتابآالزنزانة،آحيدآثآنفسه :آ
 -لكنهآليسآابين،آفابينآالآيدعىآآدم.آ آ
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-

أليامآعنآاالقرتاب،آلكنهآسريعآاآيعودآليقول :آ
ويكفآ آ
وماذاآلوآكانآيدعىآآدم؟! آ

يقفز آمرتعش آاخلطوات آحنو آالزنزانة ،آفريى آ(آدم) آيفآ
انةآمتكوما آبالآمالمح ،آيقرتب آ(جابر) آأكثرآليعرفآ
آ
أرضيآة آالزنز
ما آالذي آيفعله آعلى آهذه آالوضعيآة؟! آكان آ(آدم) آيدندنآ
آعودا آوأخذآ
ويتذكر آابنه آالذي آاشرتى آ
بكلمات ،آيقرتب آأكثر آ آ
يتدرب آعليهآبعضآالوقتآقبلآأنآينهره آ(جابر) ،آلآيكنآلولدهآ
آ
لكنهآآكانآمآ ِ
أنآيكونآعندليبا ،آوالعندليبآالآ
آ
صآآرا آ
صوتآ آمجيلآ؛ آ آ
يقطرآاهلواءآبنشاز آيشبهآصريرآاألبواب .آاألبوابآاليت آالآتتوقآفآ
عنآاحلركةآالدائبةآحىتآخيتنقآ(جابر)آ آ
وحيطمآعوده.آ آ
 آملاذاآفعلتآذلكآيا آ(جابر)آ؟! آلوآعادآابين آالذي آالآيآدعىآ(آدم)آسأشرتيآلهآعودآاآجديدآا.آ آ
ُياهدآحماو آال آتقليدآأمآكلثومآ
آ
لكنآ آالعندليبآلآييأس ،آ
حىتآتنقطعآأنفاسه :آ"بعيدآعنكآحيايت آعذاب" ،آمألتآأرجاءآ
احلمآام آحىتآ آفرت آالشياطني آهاربة،آآكمآكانتآتلكآالتصرفاتآ
ضحكه آ آوت ِ
بكآيه .آاعتلتآ
تثري آغضبه آباألمس! آلكنها آالن آآت ِآ
دمعتان آ آخدآ آ(جابر) ،آاقرتب آأكثر آمن آالزنزانة ،آلو آرفع آ(آدم)آ
آير آالسجنيآ
رأسه آسيتمكآن آمن آرؤيته آألول آمرة .آمنذ آفرتة آل آ
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أمراآ
(جابرا) آالذي آلآيآ آعصآ آ آ
لكن آ آ
أحدآا ،آآوهذهآهيآالتعليمات ،آ آ
واحدآاآلآيستطعآأنآمينعآنفسهآمنآاالقرتاب،آالتعليماتآجعلتآ
لكنها آل آتوقفها ،آألصق آأذنه آبالقضبان آليسرتقآ
خطواته آأبطأ آ آ
وظلآ آآي آدآن ِآد آن آبصوتآ
السمعآإىلآماآيقال ،آلآيشعرآبه آ(آدم) ،آ آ
مسموع:آ"بعيدآعنكآحيايتآعذاب،آماآتبعدنيشآبعيدآعنك" .آ
ل آيشعر آ(جابر) آبنفسه آوهو آيقتحم آحجرة آالباشا،آ
األمرآالذي آجعلآحضرته آآي ِآهبآ آواقفآا ،آفال آآب آد آأآنآ آاألمرآخطري،آ
وأآ آنآهناكآمصيبةآقدآحدثتآبالفعل .آ
 خريآياآ(جابر)؟!آحصلآإيه؟! آ إنتوا آبتعملوا آآفِيآاآآكده آليه؟! آللدرجة آدي آأنا آرخيصآعندكم؟!آدهآأناآعمريآماآعصيتآأمرآواحد،آتسجنواآ
ابين؟! آآويف آحبس آانفرادي! آوبإيدي آأنا آأعذآبه آآكلآ
العذابآده! آ
حماو آالآ
يستلقي آالباشا آهبدوء ،آبينما آيندفع آ(متول) آ آ
هتدئةآ(جابر)آالذيآفقدآأعصابه .آ
 خآدآه آيا آ(متول) آوهدآيه آكده ،آوشربه آملون ،آأنا آهآعآآتِِآربآنفسي آما آمسعتش آحاجة آعشان آ(جابر) آمن آأخلصآ
الناسآهنا،آبسآإحناآليناآحدودآيفآالصرب.آ آ
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(جابرا) ،آوسط آصرخاتهآ
خرج آ(متول) آوهو آيسحب آ آ
اليتآأخذتآترنآلفرتةآخارجآاحلجرة.آوبتوحيدآاهللآوالصالةآعلىآ
النيب آهدأ آ(جابر) آقليالآ ،آآويف آاملكتبآاملغلقآآكانآالباشاآيشربآ
قهوتهآوهوآيغمغم :آ
 عكرآلآمزاجيآابنآالوسخةآده! آجلسآ(جابر)آيفآاخلارج،آ آوظآ آلآ(متول)آميسحآلهآعرقهآ
آعنهآ
الذي آغسل آوجهه .آ(متول) آصديق آمقرب آجلابر آويعرف آ
كلآشيءآتقريبآا .آ
آزي آابين ،آبس آهو آدلوقيت آيفآ
 واهلل آيا آ(جابر) آابنك يآمكان آأحسن! آشكلك آحمتاج آأجازة ،آإنت آمضغوطآ
قوي آلدرجة آإنك آتشوف آعيآل آمن آاملساجني آدولآ
ابنك!آمافيشآفيهمآحدآشبههآحىت! آ

ارتفع آنشيج آ(جابر) آعاليآا ،آوظآلآ آجسده آيآآرآت آج آمعآ
ّننهاتهآالعالية :آ
 دهآقضاءآربناآيا آ(جابر) ،آحادثة،آآكلناآمآ آعرضني آحيصلآلنا آأي آحاجة ،آخليك آمؤمن آباهلل آيا آأخي! آوبعدينآ
أنت آزعآلت آالباشا آالنهارده آوالراجل آبيحبك آوحضرآ
جنازةآابنكآبنفسه!آإنتآمشآمؤمنآباهللآوالآايه؟! آ
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-

ماآكنشآبيحبآينآياآ(متول) .آ
حرامآعليكآماآتعملشآكدهآيفآنفسك،آآوحدآاهلل! آ

لآيرتكهآ(متول) آحلظةآواحدة،آآكماآأنهآاعتذرآللباشاآ
وتوسط آله آكي آحيصل آعلى آإجازة آمدةآ
عمآا آفعله آصديقه ،آ آ
أسبوعآلرييحآأعصابه .آ
-

ماكنشآطايقآالبيتآياآ(متول) .آ

-

الشباب آكلهم آكده،آآكلنا آبتحصل آبينا آوبني آأوالدناآ
مشاكل .آ
كانآحاسآهآسجن! آ

-

تآعآالآ آيا آ(جابر) ،آهآ آوصآلك آالبيت ،آمش آهسيبكآ
لوحدك .آ
ابين آسابين آكأنه آقاصد آيعذآبين ،آبس آأنا آمقصدتشآ
أزعله،آأناآبقيتآمقطوعآماليشآعيل،آماليشآحد .آ

-

-

يردد آبصوت آمنوق:آ
حترك آ(جابر) آ آُي آر آأقدامه آوهو آ آ
آ
بعيدآعنكآحيايتآعذاب! آ
*آ*آ* آ
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منذآدخولآ(ف ت ِحية) آاملصنعآوهيآتزعقآيفآاملوظفني،آ
تقتحم آاحلجرات آوتتآهم آاجلميع آ(ب السفالة آوقلة آاألدب)،آ
يرتدد آتلكآاملرةآمتلفا ،آيقولونآ(ف ت ِحية) آفقدتآعقلهاآ
الصدىآ آ
غريآالواقعآوالآيرويآالظمأ!آ
وتسريآخلفآالسراب،آوالسرابآالآيآ آ
ستفشل آحماوالهتم آيف آإقناعها آبأنآه آال آأثر آلفتاة آتشآبِ آهها ،آكماآ
سيسقطآقسمآزوجهاآأرضاآوهوآيقول :آ
خنتِك! آ
 آواهللآالعظيمآماآ آستسريآخلف آأسراب آالذباب آاليت آ آهتِ آج آخارج آرأسهاآ
وتأخذآدورهتاآيفآوهجآأسودآداكن،آحتومآحوهلاآ آفتآب ِقآيها آمآتآيآ آقظآةآ
بذرات آاهلواء؛ آففت ِحيةآ
املعلقة آ آ
طوال آالوقت ،آتتسمآع آالكلمات آ آ
لن آتسمح آلبيتها آباحتواء آعاهرة .آتنتهي آمن آفنجان آقهوة؛آ
فتطلب آغريه آحىت آحتافظ آعلى آيقظتها ،آواهلاالت آالسوداءآ
تلتصقآجبفنيها آتصنعآآالف آالدوائرآمركزهاآبآ آؤبآؤ آعينهاآالشاردآ
حتياتآالصباحآعلىآأحد،آكماآأّناآلآ
يفآمكانآآخر؛آفالآتلقيآ آ
ُينبهاآ
تآ آعدآآتزعقآيفآاملوظفنيآحنيآيدهسونآالورد.آوجدتآحالآآ آ
الناس،آحيثآانتزعتآبعضآالزهورآمنآبنيآاحلشائشآدونآأنآ
ينتبهآأحد،آوغرستهاآيفآأصيصآزرع،آوضعتآفيهآبعضآالطني.آ
كانآالوردآكثرياآوحيملآألواناآمتلفة،آأخذتآتسقيهآكلآيومآبعدآ
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أنآوضعتهآعلىآمكتبهاآوهيآتردآد :آ
 أيآأرضآأضيقآمنآأصيصآزرع؟! آس،آلآيآ آعدآ
صارتآامللفاتآأكواماآأمامهاآدونآأنآتآ آ
هناك آغري آ(ن هى) آتقوم آبكل آأعمال آشؤون آالعاملني ،آفآدمآ
متغيآب ،آو(ف ت ِحية) آتائهة آيف آعال آآخر؛ آينقص آوزّنا آبصورةآ
اهاآتأكلآ
آ
شهيتها آبالآرجعة،آالآأحدآير
مستمرة ،آحيثآذهبتآ آ
كأنآهناكآمنآيقتطعآ
فآ آ
كماآآكانتآمنآذيآقبل،آوجسدهاآ ِآخي آ
املرتهل آقطعةآكلآيوم! آالوشوشاتآتعلو ،آيقولونآإّناآ
منآحلمهاآ آ
ختضعآ آحلِمآآية آقاسية آفاملديرآلآيآ آعدآ آحيبآالبدينات،آوهاآهوآقدآ
اخل ِآفيآ آحنيآنقصآوزّنا،آظهرآمجالآعينهاآ
ظهرآمجالآ(ف ت ِحيآة) آ آ
الواسعة ،آومالحمها آالفاتنة ،آوبياض آجسدها آالذي آل آيآ آعدآآ
ال.آالعاهراتآبديناتآو(ف ت ِحية) آبدينة! آالعاهراتآحنيفاتآ
مرتهآ آ
و(ف ت ِحية) آحنيفة! آالعاهرات آقبيحات آو(ف ت ِحية) آقبيحة!آ
العاهرات آمجيالت آو(ف ت ِحية) آمجيلة! آالعاهرات آ آه آن آمدامآ
(ف ت ِحية)!
تردد آآكل آما آيسري آيفآ
ارتفع آنآ ِشآيج آ(ف ت ِحية) آوهي آ آ
أذنآيآها؛آوكلآماآختربهاآبهآالفتاةآاليتآتطاردها ،آو(ف ت ِحية) آتغلقآ
املكتب آوالنوافذ آيف آحماولة آيائسة آإلبعادها ،آلكنآها آسريعا آماآ
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تستسلمآوتسريآخلفهاآكطفلآيآ آغآِريه آأحدهمآبقطعة آشوكوالتة.آ
ف آخلف آالسراب آالذيآ
تطري آ(ف ت ِحية) آوال آتكرتث آلشيء ،آتآآِر آ
يآآِز آن آدون آأن آّتد آماء آفتمأل آكأسها آبالشمس آفال آترتوي آوالآ
تظمأ!آوالفتاةآبارعةآيفآاإلغواءآماآإنآتنادي :آ
ِ
سأخربكآاحلقيقة! آ
 آتعالآإلآ؛آوما آاحلقيقة؟! آتدفس آرأسها ،آويعلو آنشيجها آعاليا،آ
آوهي آتعلم آجيدا آأن آاملدير آال آيعجبه آحال آشؤون آالعاملني،آ
حيث آأصدر آاليوم آقرار آفصل آّنائي آبصوص آ(آدم) .آأمآاآ
ت آيفآأمرهاآبعد.آلنآتنتظرآحىتآيفصلها،آالآ
بالنسبةآهلاآفلمآيآآبِ يآ

بآدآ آمنآوجودآحآلآ ،آقامتآمنآجلستهاآوانطلقتآحنوآ(عزيزة)آ
صديقتهاآالقدمية؛آستسأهلاآهلآكانتآتشبهآالفتاةآاجلديدةآحنيآ
كانتآيفآ ِآسنآها؟!آهلآفعلتآفعالآآماآيقالآعنها؟!آهلآشاركهاآ
املديرآمشسهاآاملختبئةآأسفلآمالبسها؟!آوإىلآأيآمدىآانطفأتآ
بني آيديه؟! آومىت آوكيف؟! آجلست آإىل آ(عزيزة) آاليت آصارتآ
غريآحمسوبةآيفآالونةآاألخرية:
آ
منتبهةآوقلقة،آفحركاتآ(ف ت ِحية)آ
 أناآهآتآجآ يآنآياآ(عزيزة)!بعدآالشرآ ِ
عليكآياآ(ف ت ِحية!آمالكآياآحبيبيت؟!
يآ
 أناآكنتآبلبسآإيهآوأناآصغرية؟ -مبعىن؟

t.me/qurssan

-

كنتآبلبسآقصري؟
كلناآكناآبنلبسآقصري.

-

لبستآاهلوتآشورت؟!
ال آإحنا آكنا آبنلبس آاهلوت آچيب آ(وانفجرت آيفآ
الضحك)آأيامآبقى!آ
طبآواملدير؟!

-

ماله؟!
جبتآلكآسريته؟
ت آعليه آانه آبيحبآك آعشان آوالدآ
نت آاللي آطلآعآ ِآ
ما آا ِآ
ّتوزيتآ
عليك آختينة ،آوأديكي آا آ
الكلب آيبطآلوا آيقولوا آ ِآ
بسببآاإلشاعةآدي.
ِ
شوفتآحاجةآوحشةآ ِآمينآآيفآالشركة؟
أبداآياآ(ف ت ِحية)!

-

طب آحد آقالآك آإنه آشافين آبعمل آحاجة آوحشة آمعآ
املدير؟!
نت آشاغلة آدماغك آبالناس آليه آكده؟! آوبعدين آإ ِ
إ ِ
نتآ
هيعربك آوالالآ
صدقتآآكدبتكآوالآإيه؟! آمديرآإيهآالليآ آ
ِآ

-

-

-

يبص آلواحدة آزيآك آوزيآي! آماتركزيش آمع آالناس ،آالليآ
هريكزآمعآالناسآمشآهيسرتيح.
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-

هآمآآالليآمركزينآمعايا!
دهآموضوعآقدميآوماحدشآفاكره! آ
*آ*آ* آ
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-

أنظرآإىلآوجهيآيفآاملرآة:آ آ
عجبهآ
أناآ(ن هى) آالسوداء ،آالصلعاء،آالقبيحة ،آلكنآين آأآ ِآ
رغمآكلآشيء.آ آ

أرمقآ(ن هى) آالقابعةآيفآاملرآةآباستعالءآوثقة ،آأنظرآإىلآ
ِآسآريآالصغريآ آبآبث،آوأسأله :آ
 اق آِرتبآياآصغريي،آوقلآلآكمآتعجبكآ(ن هى)؟ آت آرأسي آحنو آآ آك آفي آاملبسوط آفلفحته آأنفاسيآ
خفضآ آ
ت آبأرجلهآتداعبآراحةآيديآوتقبآلها ،آلقدآفقدآ
احلارة.آأحسآسآ آ
آ
واحدةآحتتآشبشبآ(ف ت ِحية)؛ آفهمآسبعآأرجلآفقط ،آخلعتآ
داخلي)آجديد،آلونهآ(فوشيا)آفاقعآيبدوآ
طقمآ آ
ثيايبآوجلستآ(ب آ
المعاآعلىآسوادآجسديآاملنقرش! آ
باتتآحجريتآمغلقةآدوما؛آليهنأآصغرييآآبِآعشآ آمظلمآ
داف آوامرأة آمجيلة آاشرتت آ ِآع آدة آأطقم آداخليآة؛ آليبدو آجسدهاآ
مثرياآبنيآيديه،آصحرائيآملساءآناعمةآتستقبلآخربشاتآأرجلهآ
السبع آاخلشنة آهبزة آالفرح ،آالفرح آالعارم آبالسيل آالقادم آمنآ
األعلى ،آالسيل آالذي آخيرب آالصحراء آكم آهي آمجيلة! آابتسمآتآآ
للمرآةآوآأ آطآلتآآالنظرآعلىآنسخيتآاجلديدة.
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تآعارية،آمثآألقيتآليليآ
صآر آ
آخلعتآثيايبآكاملةآحىتآ ِآ
إل آاملالءةآألخفيآ آعآرآيِي؛آفالآيراهآسواه.آ
تآ آ
علىآالسريرآوشدآ آد آ
اخلشنةآوجسدهآالصغري،آُيريآبنيآثناياآجسديآ
آ
انطلقآبر ِاشفهآ
ال ،آأغمضت آعيين آيفآ
ويصنع آاخليوط آاليت آتقيآد آحركيت آقلي آ
استسالم،آمثآبكيتآوصرختآكاجملنونة :آ
 قولآ:آخيربآبيتآالليآيزعلكآياآشيخة!آارتعشآجسديآالنحيلآالرماديآوسطآصوتآ آينطلقآ
منآداخليآاملرّتف:آ آ
حواءآآوأنتظرآ ِ
 أعشقآ ِميالدكآبنيآيدي! آ
كآآياآ آ
*آ*آ* آ
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تأكآد آل آموت آابين آحني آوجدت آزوجيت آتآآنعق آيفآ
لكنها آل آ آِ
ت آبارتباك آخطوايت آ آ
املطبخ آكعادهتا ،آأآحآسآ آ
تكرتث.آ
أآلآ آقيآتآ آالتحيآة آعليها آفغمغمت آبصوت آمبحوح آآكغراب آفآقآدآآ
املتكرر آللجلباب آاألسود،آ
صوته ،آوبآ آهتآ آلونه آمنآأثرآالغسيلآ آ
أماآالشبشبآفظلآ آبربيقه آالداكن ،آلآختلعآاألسود آمنذآالوفاة،آ
تآسريريآالباردآ
ظلآتآمنشغلةآمباآتفعلهآدونآأنآتنظرآإلآ.آارتقيآ آ
واعتصرتآالوسادةآداخلآصدري .آ
-

آهلآستأيتآلتسألينآماآبك؟! آ

امليت آاملسجون،آ
سأخربها آأينآ آآرأيت آابين آاليوم ،آابين آ آ
جنآآ آميآتآا؟!آلقدآفعلتآآأسوأآ
هلآهناكآيفآالدنياآأسوأآمنآأنآآتسآ ِآ
ماآيفآالكونآبقلبآهادئآونفسآمطمئنة.آتسمرتآعينايآعلىآ
سقفآاحلجرةآاملشقآقآاملتهالك،آ آوشعرتآللحظةآأنهآسقطآفوقآ
كامآوجسديآ
رأسي آوأين آقد آهلكتآبالفعل .آصدري آمثقلآبالر آ
الآيدعىآ
أنآابينآالذيآ آ
آيئِ آنآحتتآاألنقاض.آهلآميكنينآإخبارهاآ آ
(آدم) آيشبه آ(آدم) آتامآا؟! آآوأنآين آاقتحمت آمكتب آالباشا آمنآ
يت آاحللوة آمنذآاشتدآ آعودآالولد ،آالولدآ
كثريا آياآغآآرابآ ِ آ
تآآ آ
تغري ِآ
أجله .آ آ
الذي آأتى آبصعوبة آبالغة آبعد آحماوالتآآكثرية آوأطباء آأكثر ،آلآ
وحدك.آكآلآماآاختلفتآمعهآ
إجنابآطفلآإالآإلرضائكآ ِآ
ِآ
أفكرآيفآ
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غضبت ،آوكفآ آف ِ
تآ آعن آالسؤال آالصعب :آماآ
حول آأمر آتافه؛ آ ِآ
نك آتلكنيآطر آيقاآ
أال آتدرينآأ ِآ
بكآ؟!آميوتآالسؤالآومنوتآمعه .آ آ
ثقبا آتستطيعني آمنه آ آمدآ آ ِ
يدكآ آلتمسكي آقليبآ
نافذآا آللداخل ،آ آ
آأصابعك ،آوقد آتقتلعينه آلو آ ِآشآئ ِ
تآ آوتآألآ ِمآني آثقبهآ
ِآ
وحتركيه آبني
ببعض آاخليوط ،آلقد آارتضيآتآ آذلك آمنذ آالبداية؛ آفال آُيوز آلآ
ك آل آتكوين آرحيمة آياآ
لكن ِآ
آمشيئتك ،آ آ
ِآ
االعرتاض آالن آعلى
يت،آلآتأل ِمي آجرحي آجيدا آفماآزالآثقيب آينزف،آولآتآ آعلآ ِمآيآ
غآآرآاب ِ آ
معكآ آوأ ِ
آرحيما آ ِ
خربكآآ
حيا! آلن آأكون آ
البشريآةآآكيف آتدفنينين آ آ
كيفآوجدته آاليوم! آلآأكنآأآ آودآ آالكثري؛ آفأناآلآأقصدآآكلآماآ
فعلتهآمعه.آ ِ
!آماآبك؟!آلألسفآماآزلتآآ
ِآ
يتآاحللوة؟
ماآبكآياآغآآرابآ ِ آ
قادراآعلىآالسؤالآالصعب! آ
آ
دخلت آزوجيت آآوهي آمسكة آبقميص آ آابآنِآنا آتنقب آيفآ
تآلوآأسأهلاآأنآختيطآثقيب؛آ آوتسآ آدآ
األدراجآعنآإبرةآوخيط،آ آودآ آد آ
عليآنظرةآوأناآأتلملآ
الطريقآللداخل؛آفالداخلآمهجور.آألقتآ آ
وهتآباخلروجآقبلآأنآأباغتها :آ
يفآسريري،آ آ
 أناآشفتآابنناآالنهارده.-

إيه؟!آأنتآبتقولآإيه؟!آ
مسجونآشبههآاخلالقآالناطق.
آه!آوعملتآمعاهآإيه؟
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-

والآحاجةآهآعآ ِآملآإيهآيعين.
حىتآلوآابنك،آمآاكنتشآهتعملآحاجة.

-

أناآكنتآهآآروح آيف آداهيةآالنهارده آبسببآاملوضوعآده،آ
آ
دخلت آشتمت آالباشا ،آبس آاحلمد آهلل آراعآى آظرآويف،آ
وع يدتآعلىآخري.
الزمآتعدآي آعلىآخري ،آالباشواتآبردهآمشآبيفرطواآيفآآ

-

كالهبمآبالساهل!
زي آماآهوآابنك،آ
نت آبتعملي آفيآاآآكدهآليه؟!آدهآابين آ يآ
إ ِآ
لوآقامآمنآتربتهآوسألتيهآهيقولكآهوآبيحبينآقدآإيه.

ابتلعتآآدم آوعيآوأناآأرىآصورهتاآالزجاجيآةآهتتزآآأمامي،آ
رأيت آيف آعينيها آنظرة آل آأرها آمن آقبل آطوال آحيايت ،آحىت آيفآ
يوما آما آمثل آتلكآ
ختيل آأن آتكيل آل آ آ
أصعب آأيام آالعزاء ،آول آأ آ
النظرة؛آإّناآنظرةآتآشآ آفيآتآؤكآ آدهاآشفتاهاآاملبتسمتان.آ
-

سادآصمتآباردآثقيلآقبلآأنآتستطرد :آ
إحنا آفيها ،آروح آاسأله! آأهو آقآدآامك آيف آالزنزانة آطولآ
الليلآوالنهار!
*آ*آ* آ
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-

السجني:آوماذاآلوآكانآبالبطاقةآأنثى؟!
آدم:آكشفآعذريآةآبسيط!

-

السجني:آماذا؟!
آدم :آنعمآاإلجراءاتآاألمنيآة آياآعزيزي ،آفاألوضاعآغريآ
مستقرةآيفآالبالد.
آ
السجني:آوماآالذيآيهدآدآاألوضاعآيفآذلك؟!

-

آدم :آيقولونآإنه آخطرآعلىآاألمنآيفآالبالد ،آواجلميعآ
يصدق.
السجني :آالآميكنآألحدآأنآيصدآق آهذهآالتخاريف،آ

-

-

ماآيبدوآلآأنكآآكائنآما،آقدآتكونآكلبآاآوديعآاآأوآقطآاآ
شرسآا ،آال آيهم آالشكل ،آفجسدك آمؤقآت آعلى آكلآ
حال! آوقد آقاموا آبفحصك آملعرفة آنوعك آقبل آشرائكآ
واإلتيان آبك آيف آقفص آيفوق آحجمك آبقليل ،آوهناآ
ي قآدآمآلكآالطعامآمنآآقِبآلآاحلراسآواملالكني،آآوأرىآأّنمآ
كثريا ،آهكذا آيبدو آاألمر آمنطقيآا ،آآكما آأنآ
يدلآل آونك آآ آ
لإلناثآأهيآة آخاصآة،آفأآيآ آمالكآيتمىنآ آدومآاآحليواناتهآ
األليفة آأن آتتمكآن آمن آاإلجناب ،آحىت آلو آختلآص آمنآ
األبناء،آأظنآأنكآختسرآالن،آماآأقولهآيبدوآمنطقيآا!آ آ
ل آيستطع آ(جابر) آأن آميكث آيف آالبيت ،آأكثر آمنآ
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يومني؛ آالسجن آأهون آبكثري آمن آالنعيق آاملستمر ،آساعدتهآ
اإلجازةآيفآاسرتدادآنشاطه،آاّتآهآسريعآاآحنوآزنزانةآ(آدم)آليطمئآِ آنآ
عليه ،آنظر آ(آدم) آلبقعة آالضوء آقبل آأن آُييب آزميله ،آفالحظآ
خياالآ آعلى آاألرض آيقرتب ،آ آه آم آمن آرقدته آيف آالوقت آالذيآ
اقرتب آ(جابر) آفيه ،آحىت آصار آاالثنان آيف آمواجهة آبعضهماآ
يود آ(جابر) آأن آيرى آمدى آالشبه آبينه آوبني آابنه آعنآ
البعض ،آ آ
قرب،آفمتولآ آم ِ
صآرآآأنهآالآيشبهآابنهآعلىآاإلطالق.آكانتآتلكآ
جانآه،آقالآحمدآآثاآنفسه :آ
أولآمرةآيرىآ(آدم)آسآ آ
أخريا!آآكماآ
 هل آختونين آعيناي؟! آها آأنا آأرى آإنسانآا آ آأعرفهآبالضبط!آلهآيدانآوقدمانآورأس!آ آ
ودآ آ(آدم)آلوآاستطاعآاحلديثآإىلآصاحبهآالنآليخربهآ
يتفوه آالواقف آأمامهآ
أنه آإنسان آكاملاثل آأمامه ،آانتظر آ(آدم) آأن آ آ
تتأمالن آ(آدم)آ
بأيآ ِآة آكلمة ،آلكنه آظلآ آصامتآا ،آوكانت آعيناه آ آ
متلفا ،آيتفحصآكلآجزءآفيه؛آوجههآ
باستغرابآآكمنآيرىآشيئآا آ آ
الطآ ِ آ
العسلية،آ
يين ،آيديه ،آرجليه ،آ آُيول آبنظرهآداخله ،آداخلآعينيهآ آ
آاملر ،آيدلف آإىل آأجزاءآ
ينفذ آإىل آداخل آفمه ،آيبتلعه آمع آريقه يآ

مالبسه ،آإىل آما آيقع آأسفلها ،آإىل آجسده آاملثقوب ،آإن آاملاثلآ
يتأملآ
إنسانيته ،آ آ
أمامه آهذا آالذي آليس آهناك آأدىن آشك آيف آ آ
(آدم)آويستكشفآهيئته ،آكمنآيستكشفآهيئةآجديدةآعليه،آ
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آشيئا.آآكانت آتلك آالنظرات آتؤكآد آلدم آأنه آالآ
ال آيعرف آعنها آ
صلآة،آ
يشبهآالواقفآأمامه ،آورمباآالآميتآهلذاآالشكلآاإلنساين آآبِ ِآ
حتولآت آنظراتآاإلنسانآأمامه آإىلآشفقة ،آورمباآإىلآحب ،آينظرآ
آ
لدمآببآالآيتناسبآمعآشخصآيرىآشخصآا آألولآمآآرة ،آآوالآ
يتناسبآمعآرجلآيرتدي آبذلةآعسكريآة آومسجون! آشآعآرآ آ(آدم)آ
أنآهذاآاالنسانآيآ آودآ آأنآيربتآعليه ،آويداعبآفآآرآوهآ ،آويضعآلهآ
طعامآا آيف آفمه! آوأنآعليهآأنآُيرىآحنوهآويلعقآأقدامهآوهوآيهزآ
ذيله! آارتعد آ(آدم) آوختبآطت آخطواته آحىت آالتصق آبالقضبانآ
اخللفيآة ،آوهو آيشعر آبالرعب آمن آالناظر آإليه آهذا آالذي آيآدعىآ
إنسانآا ،آله آهيبة آوقدسيآة آل آيتخيآلها آمن آقبل ،آهذا آانعكاسآ
منزه آعنآكلآنقص! آفرغمآنظراتآاحلبآاليتآ
اإلله ،آبلآهوآإلهآ آ
خطرا آعليه ،آتأملآ
يبعثها آإليه ،آلكنآ آوقوفه آيف آحدآ آذاته آميثآل آ آ
(آدم)آجسدهآاخلائفآوقال :آ
-

هلآأنا آحممومآوماآأراهآالنآليسآأنا؟! آهلآهذاآالذيآ
كنتهآمنآقبل؟!آأآمآآهذاآأناآالذيآلآأكنهآأبدآا؟! آ
انكمش آ(آدم) آوهو آيشعر آمبدى آحقارته آوتواضعه،آ

أحسآ آبآالم آجسده ،آوالكدمات آاليت آتصنع آيف آجسده آقوسآ
قزح،آارتفعتآرائحتهآالصاخبةآإىلآأنفه،آالآيريدآهلذاآالعظيمآأنآ
يشمآرائحته،آويكشفآبواطنآعفنه،آوامتزاجآروائحآالخرينآبه.آ
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يرددآآ
كفا آبكفآمتعجآبآا آمنآ(متول) آوهو آ آ
يضربآ آ
آ
وقف آ(جابر) آ
كيفآالآيشبهه؟!آلآيتحمآل آ(آدم)آتلملآإنسانه ،آفسقطآيفآ
البياضآليسألآبأعلىآصوت :آ
 هلآللكائناتآاألخرىآنصيبآمنآاجلنة؟!*آ*آ*
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ت آمن آاملصنع آفوجدت آحجريت آمفتوحة ،آوقدآ
عآ آد آ
قامتآأميآبتنظيفها؛ آأزالتآخيوطآالعنكبوتآعنآاجلدران ،آآأنآآ
قليبآاملسكنيآ :آ
تآعنكبوتاآهآنآا؟!آ آ
 هلآقآتآلآ ِآ-

بعصبية:آ آ
لكنآآأميآقاطعتينآ آ
متقدمآلكآعريسآياآ(ن هى)!آ آ

مكاين،آونسيتآ
آ
دت آ
ّتم آ
وضحكتآمنآفرطآفرحتها! آ آ
كلآشيءآعآ آداآأآنآآلآصلعةآناصعةآالسواد،آخلعتآغطاءآرأسيآ
خآر آ
آلِآت آ
سآأميآعنآالضحك :آ
ِ
شكلِك آنسييت! آياآربآتكوينآ
كنت آبتقولآإيهآبآقآا؟! آ آ
افتكريتآدلوقيت! آ
ت آضحكتها آأمام آعيينآ
اخنفض آصوت آأمي ،آوخبآآأ آ
الباردة .آ
-

عريسآمتقدآمآلك،آوكلآمآ ِ
أبوكآالنهارده،آنقولآهآأل؟! آ
مثآاستطردتآبعدآتنهيدةآطويلة :آ
كلهآبيتصلآح.آ
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انطلق آأيب آخارج آاحلجرة ،آلكنآ آأمي آ آظآلت آجالسةآ
طلقينآ
أتزوج آحىتآلوآ آ
جبواريآحتايلينآكثريا،آوتبكيآأحيانا.آأنآ آ
العِ آظات آعنآ
زوجيآخرياآلآمنآأنآأظل آبدونآزواج،آمثآبعضآ آ

طاعة آالوالدين آوإرضائهم ،آآكلمات آأخرى آالذعة آحول آآ آكآوِينآآ
لستآمجيلةآو"ماآينفعشآأتأمآر!".آأناآأعلمآ آأنين آقبيحةآللغاية،آ
فال آ آّت آملي آالكلمات ،آوال آتلك آأمي آغري آالكلمات ،آكلماتآ

ختوفين آمن آالوحدة آبعد آوفاهتا آهي آوأيب ،آمث آزجمراتآ
أخرى آ آ
واستعطافات آكثرية ،آامتألت آصلعيت! آوبعد آأن آأّنت آأميآ
أغلقت آالباب ،آ"ليتآللبابآقفالآ آوجنازير!آأناآ
املطولة آ آ
وصلتهاآ آ
لست آوحيدة! آأنا آخائفة آيا آأمي! آآوحضنك آبعيد آكحضنآ
الغريبآالقادم!" .آ
ت آعن آآر آجلآِي آالصغري آيف آأحناء آاحلجرة آلكينآ آلآ
بثآ آ
أجده! آهلآأزعجتهآأميآفرحل؟! آأمآانتهزآالفرصةآللرحيل آوكأنآآ
شيئاآلآيكن؟! آلآينتظرين! آالآ ِآُييد آ آالرجال آانتظاريآحىتآوإنآ
تتنفسآاهلواءآمنآحولآياآصغريي،آولنآ
أقبلتآيفآموعدي!آلنآ آ
تلتصقآبليمونيتآ آت لآ ِآم آع آقشرهتماآوتبتسم.آسأعاقبكآبأالآ آأسقيكآ
حلييبآاملعآطآر آبأخبارآالصباحآبعدآاليوم،آسيطولآلآآيآلِي آبالآقمرآ

وال آحرير ،آوسأنام آعلى آفراشي آاخلشن آوأدآ ِعآي آأين آأعاقبك!آ
سأكذبآوأقول :آالآشيءآينقصينآيفآغيابك،آسأكذبآحنيآ
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لآأختزلآالوجودآفيك!آاألمرآالآحيتاجآللكذب،آمنآ
آ
أقول:آإآنينآ
أنا؟! آمنآتبكيآالن؟!آلآيلحظآأحدآوجوديآياآصغريي! آالآ
يشعرآأحدآيب،آولنآيشعرآبكآأحدآياآقليبآاملسكني! آاصمتآ
ت آوجهيآيف آاملخدةآحىتآ
س آ
قليالآ آياآقليب! آالآأريدآمساعك،آ آدآف آ
الآيسمعهآأحد،آوهوآيصرخ .آ
احلزنآحيتاجآإىلآاإلطراء ،آيفآالصباحآحنيآرأيت آمدامآ
؛آذهبت آإليهاآألخربهاآعنآحزينآآبِآزآه ِآو آبنتآلآتدخلآ
آ
(ف ت ِحية)
يفآالتجربة:
 أناآجايليآعريس. (ف ت ِحية):آجبد!آألفآألفآمربوك .آ-

آبسآأناآلسهآماآوافقتش.آ آ
هتوافقي .آ
ليهآأناآمكنآأرفض،آعادي! آ

-

انسحبتآ(ف ت ِحية)آبالكرسيآبعدآأنآآزآمتآشفتيها.آ
أنا آخايفة! آهآمآ آليه آبيشتكوا؟! آبأشوفهم آواقفني آمعآ
بعض آبيشتكوا آمن آاجلواز آوسنينه ،آو آأول آما آيشفوينآ

-

يسكتوا،آويسألوينآمافيشآجديد؟!
(ف ت ِحية):آعادي ،آوهيفضلواآيشتكواآطولآالوقت ،آملاآ
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قداميآ
شوفه آ آ
بيمد آإيده آعلى آمرتآيب آآخر آكل آشهر ،آبآ آ
واحدةآست،آهوآمشآحرامآإنآالستآتنامآمعآواحدةآ
ست؟!آوأديينآبآ آع ِمآلآاحلرامآعشانآالوالد!
-

ت .آ
وتنه آد آ
ابتلعآتآآريقيآ آ
(ف ت ِحية):آكلناآكدهآبنشتكيآقبلآاجلوازآوبعده .
أناآماشتكتشآمنآحاجة .آ

-

رمقتينآ(ف ت ِحية)آبنظرةآخبيثة :آ
مربوكآياآ(ن هى)! آ
ِ
اهللآيباركآفيك .آ
*آ*آ* آ
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املقيت! آاحلجرةآ
فتح آعينيآه؛ آفجرحه آاللون آاألبيض آ ِآ
لكنهآلآ ِآُيدآذبابةآواحدة!آقالآ
البيضاءآتآآرا آِودآهآبأشجارهاآالوافرة،آ آ
(آدم) :آ
 آالزنزانةآأفضل! آالدمية آعلآه آيطمئآِ آن؛ آفلمآ
وانطلقآحنوآاملرآة آلريىآهيئتهآ آ
ُيدآانعكاسه،آقال:آ آ
 آليسآلآ ِآظلآآعلىآاألرض! آفتكوم آيف آاألرضية،آ
مح ِلآ آجسده؛ آ آ
قادراآعلىآ آ
آولآيآ آعدآ آ آ
آوبدأ آنشيجه؛ آفاستجابت آاملرآة آآلِبآ آؤ ِسآ آحاله آلتكشف آعنآ
انعكاسآرمادي آضئيل ،آالتصقآباملرآةآفلمآُيدآقدمنيآأو آيدينآ
أسا! آازرقآ آقلبهآآوارتفعآنشيجهآعاليآا آحىتآأفاق آمنآكابوسهآ
أو آر آ
وهوآيصرخ :آ
يتحولآالواقعآإىلآحلم؟!آمىت؟!
 آمىتآ آآلية آحنو آجردل آالبول ،آ آوفتح آ(سوستة)آ
حترك آبركة آ آ
آ
لكنه آلآُيدآاجلردل! آانفتحتآعيناهآنصفآاملغمضتنيآ
بنطاله ،آ آ
عنآآخرها ،آاجلردلآغريآموجود! آأيآآتها آاملالئكةآالرحيمة ،آأريدآ
اجلردل؟! آ
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يتصرفآ ِآحيآالآتلكآ
عادآإىلآسريرهآوهوآالآيعرفآكيفآ آ
سيتحرر آبوله؟!آالآميكنآأنآيفعلهاآيف آأي آمكانآ
الكارثة ،آأينآ آ
هكذا؛آفالزنزانةآالآحتتمل!آارتفعتآأنفاسهآوهوآحيبسآغيثه آعنآ
السقوط ،آفكآر آيف آاستخدامآاحلوضآ ِآع آوضآا آعنآاجلردل ،آ آوشعرآ
أّناآفكرة آمتازة ،آلكنه آلنآيصلآإليهآإال آبالوقوفآعلىآالسرير،آ
وهدوءا آحىتآالآيآ آغآِرق آملجأهآ
آوسيحتاجآاألمرآدقةآيف آالتصويبآ آ
يتلوث آسريره .آاالنتظار آأفضلآ
لكنه آتراجع آحىت آال آ آ
الوحيد ،آ آ
خرآآ
سآ
السجان،آورمباآيكونآهوآمنآفعلآذلكآآلِآي آ
شيءآفقدآيأيتآ آ
منآحيوانهآاألليف!آالآميكنآأنآيرتكهمآيسخرونآمنه،آلنآيآبآآللآآ
مالبسه آآكطفل آصغري ،آجلس آفرتة آعلى آطرف آالسرير آيهتزآآ
كالبندول ،آمث آدار آحول آنفسه آحىت آاحتقن آوجهه آبعد آفرتةآ
فكر آيفآ
التحمل آأكثر آمن آذلك ،آ آ
قادرا آعلى آ آ
قصرية ،آآول آيآ آعدآ آ آ
التبول آللخارج آحنو آالقضبان ،آمن آاملمكن آأن آتآآرآت آد آبعضآ
آ
لكن آذلكآأفضل آمنآأنآتغرقآمالبسهآ
القطراتآكرذاذآاملطر ،آ آ
لتلوثاآ
بالكامل ،آأسرع آحنو آالقضبان آبينما آهبطت آقطرتان آ آ
تنهدآوهوآآي آطلآِقآغيثهآللخارج،آقالآيفآطفولة:آ آ
بنطاله،آ آ
-

آلقدآجنحت!آلآأفشلآبصورةآكاملة .آ

مث آبكى آيف آطفولة ،آوخلع آمالبسه آحىت آصار آعارآيا،آآ
ضمآرجليهآليخفيآ
كانآيشعرآبعيوّنمآترقبهآ آوتضحكآمنآ آعآرآيِِآه،آ آ
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جسدهآعنآنظراهتم ،آ آودفسآوجههآلألسفلآحىتآالآيرىآأحدآآ
دموعآه.
-

السجني :آلو آل آتكن آإنسانآا آلآمآا آحتمآلآتآ آآكل آهذهآ
صرآ.آ آ
املعاناة،آلكنآكآمآ ِآ

ستنظف آجسدكآ آوتلعقهآ
معقدة ،آ آ
آاإلنسانآدومآاآأمورهآ آ
آنظيفا آيف آحلظات آقليلة،آ
وتزيل آأوساخه آبلسانك ،آستصبح آ
آوتتخلآصآمنآبولكآيفآأيآمكانآدونآأنآتستشعرآاحلرج،آ آومنآ
تكونآصغريا آفتخرجآمنآبنيآالقضبانآوتصريآ
آ
حظك آأن آ
حآسآن آ آ
حرا ،آميكنك آاالنتقام آمن آأعدائك ،آأنت آأقوى آحني آتصريآ
آ
حيوانآا!
 آدم:آالآحتدآثينآثانيةآ! آاختنقآصوتآ(آدم)آوهوآيتوآارىآجبسدهآعنآاألنظار .آ
جلسآشيخهآجبوارهآيربتآعلىآكتفهآالعاري:آ آ
-

سايبهمآيعملواآفيكآكدهآليهآياآمحار؟! آ
اتركينآحلالآياآشيخي!آملاذاآتأتيينآالن؟! آ
ألنآالشيطانآيأتيكآالنآياآولدي ،آانظرآإىلآالشجرةآ

-

ياآآدم! آ
اّتآهآجبسدهآحيثآأشار؛آآكانتآالشجرةآعاريةآمثلهآبالآ
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-

مثارآوالآأوراق .آ
منآفعلآهذاآياآشيخي؟! آ
الدميآونآآكثريون ،آآومجيعهمآجوعآى آوعآآراة ،آورقةآواحدةآ
تصنعآاملعجزات!آقدركآأنآتبقىآبالآمعجزة! آ

آأدرك آ(آدم) آمصريه آاحلتمي ،آفانتفض ،آوارتفعتآ
ّننهاتهآتشقآاألفق! آ
 السجني:آسأآ آّنِي آمأساتكآياآآدم،آأناآأراك آجيدا،آلكآأربعةآأزواجآمنآالعيون ،آوحراشف آعلىآجسدكآوشعرآ
أتفرغآ
علىآأطرافك ،آإّنمآأكثرآمنآيدينآورجلني ،آلآ آ
نصتآ آللحقيقةآلرتتاح،آ
آلِعآدآ ِآهم! آيبدوآل آسبع آأرجل! آأ ِآ
-

ينقصكآقليلآآمنآاحلقيقةآياآأخي.آ
جمرد آصوت آيف آعقلي آاملريضآ
آدم :آأنت آال آشيء! آ آ
الذي آأآتآعآبآتآهآ آالآِوحآدآة ،آآكيف آميكنك آرؤييت آدون آأنآ

-

أراك؟!آآكلآشيءآواضح!
السجني:آألآتكنآواثقآاآمنآحديثيآمعك؟!آآكانآذلكآ
منآفرتة آلنآتعرفآأبدآا آطويلةآأمآقصرية؟! آليسآهناكآ

-

زمنآيفآسجن.
آدم:آمنآأنت؟! آ
السجني:آأناآسجنيآمثلك،آكلآناآسجناءآياآآدم،آلكينآآ
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-

أعرفآمنآأناآعلىآاألقل!
آدم:آأرجوك،آسآأآجآنآآلوآلآأعرف! آ
السجني:آأناآالذيآحنيآعرضآاهللآعليآآأمانتهآقلتآلهآ
ال،آالآأستطيع! آ
*آ*آ*
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سآ
آطالبا آمنها آبعض آاألموال ،آتآتآ آفآر آ
يقف آابنها آأمامها آ
لكنه آلآيأخذآمنآ
(ف ت ِحية) آمالحمه ،آلهآنفسآعينيهاآوشفتيها ،آ آ
أبيهآشيئا،آكأنآهآليسآابنه!آمحلقتآأكثرآيفآوجههآوهوآمندهشآ
جبدية :آ
فآعنآالتململ،آمثآسألتهآ آ
ماآتفعله،آأمرتهآأنآيآ آك آ
 مناخريكآديآواخدهاآمنآمني؟!حتآ آ
سسآأنفهآوهوآيضحك:آ آ
هات آالفلوس آبقآا ،آأناآ
 اشرتيتها آمن آالسوبر آماركت! آ ِآمستعج!
متسمرة آيف آمكاّناآ
خطف آاألموال آمن آيدها آآوهي آ آ
حِ
صآهآ
تتطلآع آإىل آأنفه ،آتآ آودآ آلو آتقتلعه آبعينها آلتتمكآن آمن آفآ آ
هبدوء ،آوماآأن آتركهاآحىتآأخرجتآألبومآالصآآور ،آوجدتآصورةآ
يتوسطهاآاملدير،آوضعتآصورةآابنهاآوصورةآ
مجاعيآةآمعآزمالئهاآ آ
املديرآ آ
وظلتآتقارنآبينهما! آ
 (ف ت ِحية)!آاألمرآخطري!آتذكآريآجيداآمنآأبوه؟!الص آدى :آ
جيبآهاآ آ
تصرخآبأعلىآصوتآلديها،آ آفي ِآ
-

من؟!آمن؟!آمن؟!آأبوه!...آأبوه!...آأبوه!...آ آ

-

مثآيسخرآناصحآاآهلا :آ
ِ
آأساعدك آيا آعاهريت آالعجوز ،آسأهس آيف آأذنآ
آلن
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ِ
عله آيعرف آفيخربنا! آولكن آملاذا آال آهتمسنيآ
زوجك آ آ
أنت؟! آ
ِآ
تعلو آهسات آ(ف ت ِحية) آيف آأحناء آالبيت آحول آخيانةآ
يتحملآأنآختونه!آأنآ
زوجها،آفيتحمآلآآكلماهتاآاجملنونة،آلكنهآلنآ آ
اهتا آمآعآلآِنآ آة آخيانتهاآلهآمعآاملدير ،آلآتكنآحتآ آدثه ،آطوالآ
تنطلقآآزآن آ
الوقتآحتدآثآ آ
شبحاآقريبآا! آ
تغمغم ،آوغمغماهتا آتصل آإىل آأذنيه آليعلم آ آأنه آزوجآ
يفتش آيف آالشقة آعن آدالئلآ
أمحق! آآكم آكان آمآغآفآالآ! آأخذ آ آ
لكنه آل آُيد آسوى آصورتني آعلى آ(الك آومودينو)،آ
خيانتهما ،آ آ
إحداهاآللمديرآواألخرىآالبنه .آ
*آ*آ* آ
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-

يتأملآجسده،آويقول :آ
دارآآ(آدم)آداخلآقفصهآ آ
لديآآيدانآوقدمانآورأس! آ

كفا آبكف ،آظروفآاحلبسآ
هوآيضربآ آ
آ
يرقبه آ(جابر) آآو
وظلآمآة آاملكان آكافية آإلصابته آباجلنون ،آهل آسيرتكهآ
االنفرادي آ آ
ميوتآيفآآكلآدقيقة؟! آهلآسيرتكآابنهآالوحيدآُيآ آن؟! آأالآيكفيآ
أنهآمسجون.آصرخآ(جابر)آكاتآاآصرختهآبنيآأسنانه :آ
-

عمري آمنآأجلآ
آالآأستطيعآمالفةآاألوامر ،آلنآأضيآعآ آ آ
ابنآمات! آ
اقرتب آ(جابر) آببطءآحىتآوقف آأمام آ(آدم)آالذي آلآ

أخرياآهذاآاإلنسانآأمامهآثانيةآ ،آالتصق آ(آدم)آ
يصدآق آماآيراه .آ آ
املرة ،آوهو آيتوسآل آإىل آاإلنسانآ
بالقضبان آدون آخوف آتلك آ آ
القوى آالعظيم آيف آأمر آبسيط! آفقط آيريد آ ِآمآرآة ،آمرآة آواحدةآ
ستخربهآاحلقيقة ،آوتسكآزمامآعقلهآقبلآأنآينطلقآبالآرجعة.آ
نظر آ(جابر) آإليه آيف آشفقة آوقلق ،آحاله آتدهور آللغاية ،آلنآ
آجمنونا! آل آيآ آعدآآ
خا آمث آ
يستطيع آأن آيرى آابنه آالوحيد آهزيالآ آ آمتآ ِسآ آ
يتحمآل آالوقوفآأمامه ،آابتعد آسر آيعا آوهو آ آخيِآربه آأنآذلكآمنوعآ
منعآاآباتآا .آ
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أخذآ(آدم)آيدورآويلفآداخلآقفصه آيفآغضب ،آحىتآ
أّنكه آالتعب ،آفألقى آجبسده آإىل آاألرضية آونام .آاستيقظ آبعدآ
وحررآبولهآيفآأحدآ
حتركآسر آيعاآ آ
سآ آويآ آعاتآقليلة ،آلآ ِآُي آدآاجلردل ،آ آ
خلعآثيابهآوجلسآعاريآاآ
آ
ليسآهناكآداعآلتعقيدآاألمور،آ
آ
األركان،آ
مؤخآرا آأن آتلكآ
حيك آجسده آبقضبان آالزنزانة ،آفقد آاكتشف آ آ
احلركة آتساعده آعلى آتنظيف آجسده ،آوبلسانه آأخذ آيلعقآ
األماكنآالداخليآةآاليتآقدآالآتصلآإليهاآالقضبانآباحلك؛آاحتالآ
لسانهآإىلآلونآاألشياءآحوله،آلآيآ آعدآآيكرتثآلطبقآالطعام،آهو
جائع ويرهقه اللحم الطري األبيض ،آ آوبالفعل آتكآن آمنآ
اصطيادآأكثرآمنآذبابة،آكانتآوجبةآدمسةآشهية،آأن هىآوجبته،آ
نظف آأسنانهآالسوداء ،آ آوبعدآأنآشعرآأنآفمهآ
وبأظافرهآالطويلةآ آ
الآ
تكوم آيف آأحد آاألركان آيهرش آيف آفروة آرأسه آقات آ
نظيف ،آ آ
احلشراتآاليتآتعيشآبسالمآداخلها،آمجعهاآمنآبنيآ ِآشآباكآشعرهآ
وذقنهآواحتفظآهبم ،آالن آيضمنآوجبةآأخرى ،آلآيآ آعدآ آيسمعآ
معهآكثريا،آفاألوقاتآ
آ
صوتآصاحبهآمنذآآخرآ آمرة؛آلآيآ آعدآآيفرقآ
جه  .آ
تآ آرآعلىآكلآحال،آالآِو آحدآةآالآتآآزِآع آ
احلنفية آوانطلق آاملاء؛ آل آيستطعآ
عآآلتآ آحشرجات آ آ
املؤديآ
(جابر) آأن آيراه آعلى آهذه آالصورة ،آفتح آحمبس آاملياه آ آ
يتحرك آمنآمكانه،آ
لكن آ(آدم)آلآ آ
لزنزانته ،آفانطلقآاملاءآغزآيرا ،آ آ

t.me/qurssan

الآيريدآجلسدهآأنآيآآبتآ آل؛آفصوتآاملاءآخييفه،آ
ظلآآيرقبهاآبوف،آ آ
جسدهآنظيف ،آوكذلكآمالبسه ،آوالآحاجةآلهآباملاء! آظآ آل آاملاءآ
يآصآ ِدآر آصوتآا آلفرتة آطويلة ،آعقبها آوقوف آالباشا آأمامه ،آآرآمقآآ
(آدمآ)آبامشئزاز؛ آفالروائحآ آنفاذآة .آروثآحيوانات ،آوعرق ،آوبول،آ
لكنهاآآكانت آكافية آلتقلبآ
وروائح آأخرى آال آميكنه آتصنيفها ،آ آ
معدةآالباشاآرأسآا آعلىآعقب ،آوضع آيدهآعلىآأنفهآوفمهآوهوآ
يستطع آالسيطرةآ
امللِحآة آيف آالقيء ،آآويف آالنهاية آل آ ِآ
يقاوم آرغبته آ آ
على آقآيآئآِه آالذي آانفجر آجبوار آالزنزانة ،آآلِتآآرآت آد آعصارة آمعدته آإىلآ
ثآ
الداخل ،آظآآلتآ آعيون آ(آدم) آمآعآلآقآة آعلى آالباشا آوهو آ آحي آد آ
نفسه :آ
 ملاذاآيتأمآلينآهذاآاإلنسانآاملقآِرفآبتلكآالطريقة؟! آعاوآد آالنظر آإىل آجسده ،آال آشيء آيستدعي آتلكآ
آ
النظرات آمن آصاحب آالقيء ،آجسده آنظيف! آصار آ(آدم)آ
غاضبآا آمن آصاحب آالقيء آالذي آآل آوثآ آزنزانته آالنظيفة! آزجمرآآ
تآآكأنيابآتآ آودآآلوآتنغرسآيفآ
كاشفآاآعنآأسنانهآالسوداءآاليتآآب آد آ
حلمآاإلنسانآالقآ ِآذر آالواقفآأمامه ،آأخرجآالباشاآسيجارةآخيفيآ
هباآتآ آوتآآره ،آ آونآ آفثآ آدخاّناآيف آصمت آوهوآيرتاجعآخطواتآعنآ
قآماآيراه،آلقدآغابآفرتةآ
اجلنازير،آكانآ(جابر)آخلفهآغريآ آمصآدآ آ
قصرية آعن آابنه،آآكيف آوصل آلتلك آاحلالة؟!آآكان آيرى آوحشآاآ
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غاضبا آوهوآيغمغم:آ
أمامه ،آوحشآابنهآاملظلوم ،آانصرفآالباشا آ آ
"خسارة"! آ
بينماآظآ آل آ(جابر) آواقفآا ،آوهوآيشعرآأنآالقابعآداخلآ
آمنهوبا آيفتآش آيف آخزائنهآ
القفص آقد آالتهم آابنه آلألبد! آوقف آ
ويسأل آأين آابين؟! آأخرج آمن آجيوبه آمرآة آآوألقى آهبا آداخلآ
القفص،آمثآهآآرآولآآخلفآالباشاآحىتآالآيشعرآبشيء .آ
*آ*آ*
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-

املغفل :آ
قالآالزوجآ آ
هلآضاعآعمريآآكلهآيفآالنهاية؟!آ آ

حنيآعادآإىل آالبيت آفكآر آيف آاستخالص آاحلقيقة آمنآ
أّناآ
لكنهاآآكانتآتآآِز آنآيفآأحناءآالبيت،آحىتآ آ
بأيةآطريقة؛آ آ
(ف ت ِحية)آ آ
يتأملها،آ
لآتنتبه آلوجوده ،آيسأهلاآفالآتآآرآد ،آكأّنآا آال آتراه! آظآ آل آ آ
حقا آتلكآاليت آ آّتوب آالبيتآ
عظميا ،آالآيعرفآ آ
ال آ آ
صارت آهيك آ
شآبِهآآ
إّنا آال آتآ آ
وإيابا ،آآكذبابة آحتوم آمآشآآرآئِبآة آاألجنحة ،آ آ
ذهابآا آ آ
(ف ت ِحية) آيف آشيء،آآكيف آيقتل آذبابة آويآدآ ِآعي آأنه آقتل آزوجتهآ
اخلائنة؟! آكيفآيقتلهاآدونآأنآيعرف؟!آوماآيودآ آمعرفتهآساكنآ
داخل آعقلهاآاخلآآِرب ،آومكاتبآاملصنعآعندآالباشاآاملدير .آ آقررآ
مراقبتهاآيفآالنهاية؛آسينطلقآخلفهاآمنذآخروجهاآمنآاملنزلآحىتآ
وصوهلاآللمصنع ،آمث آيآ آظلآ آهناك آحىت آخترج ،آدون آأن آيالحظهآ
ظلتآخطواتهآ
أفرادآاألمنآحىتآحيفظآشيئآاآمنآكرامته.آوبالفعل؛آ آ
ّتثوآفوقآخطواهتا ،آلآتكنآتذهبآإىلآأي آمكان آبعدآالعمل،آآ
ف آعنهاآ
لكن آذلك آل آيآآن ِآ
كانت آتنطلق آإىل آالبيت آمباشرة ،آ آ
التهمة،آمنآآيضآمآنآماآتفعلهآمعآاملديرآداخلآاملكاتبآاملغلآقآة؟!آ
ووآد آلو آاستطاع آالدخول آوسؤال آاجلميع آعمآاآ
فقد آأعصابه ،آ آ
لكنهاآستكونآفضيحة :آ
حيدثآيفآالداخل،آ آ
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-

هلآلزوجيتآعالقةآباملدير؟!
ملاذاآالآيأيت آاملوتآلريحيناآمنآاألسئلة؟! آهلآأناآزوجآ

مغفل؟!آ آ
بكى آوهو آيراقب آ(ف ت ِحية) آ آأيامآا آآكثرية ،آحىت آأرهقتهآ
ونادى آعليهاآ
فتوقف آيف آمنتصف آالطريق ،آ آ
احلياة آوالالجدوى ،آ آ
بأعلىآصوت :آ
أنتآطالق! آ
 (ف ت ِحية)،آ ِآابتلعت آ(ف ت ِحية) آآكلمته آدون آأن آتآ آعقآبآ ،آأكملتآ
طريقهاآيفآاستسالم :آ
-

آهلآطلقينآبالفعل؟! آ

لكنها آشعرت آآأنآ آليس آهلا آمكانآ
ل آتعرف آاإلجابة ،آ آ
يف آالبيت ،آال آبآ آد آأن آ ِّتآ آد آمكانآا آآخر آآتبآِيت آفيه آالليلة .آحنيآ
شت آيفآشنطتهاآعنآأموال ،آفلمآّتدآماآ
وصلتآإىلآاملكتبآفتآ آ
تأملت آاملكتب ،آ آإنه آواسع!آ
يكفي آالستئجارآحجرةآيفآفندق ،آ آ
تستعِدآآللزواج،آ
ّنائيا،آو(ن هى)آيفآإجازةآالنآل آ
صلآهآ آ
فآدمآقدآتآفآ آ
متعجبة آترمقآ
الوردآذابل! آوقفتآ آ
بتوجس :آ آ
نظرتآإىلآاألصيص آ آ
النوافذآاملغلقة،آمثآبصقتآعلىآاألصيصآآوهيآتغمغم :آ
فيكآاجلزم!
 -حاللآ ِآ
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*آ*آ* آ
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لكنه آأغمضآ
جنونية ،آ آ
أمسك آ(آدم) آباملرآة آبلهفة آ آ
عينيآه :آ
-

مرآةآتصنعآجسدي! آمرآةآتصنعآاملعجزات! آلكنآين آبالآ
معجزة،آشيخيآ ِآحمقآ! آ

آاملر آوألقى آباملرآة آبعيدآا ،آرفع آرأسه آلألعلىآ
ابتلع آريقه يآ
فرأىآعنكبوته؛آغرميهآاملراوغ.آرمباآ آظ آلآفوقهآطوالآالوقتآدونآأنآ
يشعر،آآكان آفوق آرأسه آتامآا ،آحترك آ(آدم) آللخلف آِآب آذ آر آحىتآ
استوىآعلىآظهرهآفوقآالسرير،آالعنكبوتآيبدوآأكربآحجمآاآأوآ
هكذاآرآه،آآكانآيرىآأسفلآبطنهآبيضاءآالمعةآوكذلكآجذورآ
شخصيا ،آيكاد آيآ آطبآِ آق آعلىآ
آ
أرجله آواضحة ،آبدا آله آأكرب آمنه آ
صدره ،آاستطاع آأن آيرى آعضوه آرأيآ آالعني آد آون آتدقيق آأوآ
ميكروسكوب،آنظرآ(آدم)آإىلآأسفلآجسده،آدمدم :آ
 كانآلديهمآحق،آالبطاقةآكاذبة! آيتزوجآبعد؛آ
سألآنفسهآعنآالفرقآبنيآالرجلآواملرأة.آلآ آ
لكنآه آيعرفآبالتأكيد ،آفاألمرآالآحيتاج ،آرمباآالفارقآالوحيدآهوآ
ذلك آاالستيقاظ آاجلامح آاملرئي آدون آاحلاجة آلتدقيق آأوآ
رتدد آعلىآمسامعهآ
ميكروسكوب .آ آدآقق آيف آجسدهآالنائمآبينماآي آ
صوتآصاحبهآوهوآيقول :آ

t.me/qurssan

-

أناآالذيآحنيآعرضآاهللآعليآآأمانتهآقلتآلهآال!آ آ
ملاذا آتردآدت آتلك آاجلملة آعلى آأذنه آيف آهذا آالوقتآ

بالذات آوهو آيقع آأسفل آوحش آضخم آقد آيفتك آبه آيف آ آأيةآ
حلظة؟! آ
 أناآالذيآحنيآعرضآاهللآعلآيآأمانتهآقلت!...آ آصوتآالسجني آالقريب آمنه ،آالصوت آالذيآرأىآ آعآرآيهآ
(آدم)آأنآالصوتآُيلجلآحولهآبالفعل،آوليسآ
آوهآ آزآآكيانه،آشعرآ آ
رخيما آكأنآه آخيرجآ
يرتدد آحولهآوخييفه ،آ آ
يف آرأسهآفقط .آالصدىآ آ
منآأحشاءآجسدآبالآآف آم! آنظر آ(آدم)آفوقه آغريآمصدآق آنفسه!آ
فتحآفمهآعنآآخرهآحنيآأدركآمصدرآالصوت! آ
 كنتآأحدآث آعنكبوتاآطوالآالوقت! آوآبِلآغآةآ آواحدةآلآيثبتآإىلآالنآأّنآاآلغةآالبشر!آأناآالذيآقلتآال!آ آ
*آ*آ*
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داكنا ،آتأكدت آمنآ
كبريا آ آ
حجرةآاملكتبآصارتآعشآاآآ آ
إحكامآغلقآنوافذها .آالذبابآيؤنسآوحديت آويؤرقين .آالآأعلمآ
منآأينآيدلفآإىلآحجريتآالواسعة!آيزنآويعلوآصوته....آ"آكمآ
ِ
املديرآوحيدآأيضا!".آ آ
آ
أنتآوحيدةآللغايةآياآ(ف ت ِحية)...آو
الآأريدآ آأنآأمسعه! آأفشل آيف آإبعاده! آأبكي،آآوأطريآحنوآ
املدير ،آال آبآ آد آمن آسؤاله آهل آهناك آشيء آبيين آوبينك؟! آقدآ
شي آاجلميل،آ
يغضبآويطردين ،آوأنا آال آأستطيعآاالستغناءآعنآعآ آ
لكنين آسأحتمآل .آماآ
الذباباتآاحلائراتآتضايقين ،آالآأنكرآذلك آ آ
الآأحتمآلهآبالفعلآأنآأصبحآ ِآملآكآاآللشارع،آماذاآلوآاستغلآاملديرآ
سؤال آونظر آإلآ آنظرة آذات آمعىن؛ آليفعل آالن آما آل آيفعلهآ
لكين آانطلقت آغري آمبالية آبالعواقب،آ
قدميآا؟! آارّتف آجسدي ،آ آ
فكالمهآحىتآوإنآلآيكنآاحلقيقةآسيمنحينآبعضآالوقتآألنام،آ
ملاذاآالآيرتكينآالذبابآألنامآقلي آ
ال؟! آ
ت آغرفتهآبعدآأنآآأآز آحتآ آالسكرتريةآعنآطريقي،آ
اقتحمآ آ
ابتسمآحنيآوجدين آأمامهآكمنآيبتسمآلطفلآتائه ،آسألين آعماآ
ختلصآمنآاحلرجآ
أريد؟!آلكينآآلآأجدآالكلماتآاملناسبة،آآكيفآأ آ
وأسأله؟! آنظرتآإىلآعينيهآالواسعتني ،آُيلسآغريآمبالآ آللفوضىآ
متوج .آحاولتآ
مسرتحيا آعلىآكرسيهآكملكآ آ
اليت آتوجآداخلي ،آ آ
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أتكلم،آفخرجتآمينآبضعآغمغماتآبعدآجمهودآكبري :آ
أنآ آ
 أنا آ(ف ت ِحية) ،آال آأعلم آمعىن آهذا آاالسم آالسخيف،آلكنآه آامسي ،آأنا آالبدينة آاليت آاستلمت آالعمل آيف آقسمآ
شؤون آالعاملني ،آواجلميلة آحني آادآعآيآتآ آآكذبآا آأنآكآ
حتبآين ،آوالعاهرةآحنيآأصدرتآ آقراركآ آبنقلآزوجي ،آهلآ
تعمآدآتآ آأن آهتشآين آمن آأمامك آعقابآا آجلرأيت آعلىآ
االدآعاء؟!آأنا آأصغرآمنآأنآتراين ،آأليسآكذلك؟! آهلآ
أصدرت آقرارك آمصادفة؟! آأنا آالبدينة آألنك آحتبآ
البدينات! آوالنحيلة آألنك آل آتآعآدآ آحتب آالبدينات!آ
أعرف آجيدا آملمس آتلك آالكنبة آالغالية ،آملمسهاآ
الناعم آعلى آاجلسد آالعاري آاملرّتف ،آأراين آعليها آكلآ
يوم آيف آعيون آاملوظفني ،آأمسعهم آوهم آيهمسون،آ
والكارثةآأنآين آأجهلآاحلقيقة! آواحلقيقةآليسآهلاآسوىآ
وجهآواحدآوحيد ،آاحلقيقةآملكآميينكآياآسيدي! آآوالآ
آقوةآلآبسؤالك،آمنآأناآألقتحمآمكتبكآالضخمآالذيآ
يسع آالالف آ ِآمينآ؟! آأنا آالبدينة آوالنحيلة! آاجلميلةآ
والقبيحة! آالشريفة آوالعاهرة! آليس آهناك آأي آجمالآ
للشكآأناآالعاهرة! آ
آمشغو آال آببعضآ
آ
ل آيسمع آشيئآا آما آقآلآتآه؛ آفقد آكان
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إلآبنفاذآصرب :آ
األوراق،آنظرآ آ
 عايزةآحاجةآياآمدامآ(ف ت ِحية)؟آأناآمشآفاضيآلك .آوقفآتآآيفآاستسالم!آخلعتآثيايبآببطءآمآلآ ِقآيآ آةآهباآعلىآ
رت آعارية آتامآا آأمامه ،آابتلعآتآ آدموعي آبينماآ
األرضية آحىت آص آ
آبياضاآ
اتآسعت آابتسامته ،آالتهم آجسدي آالنحيف آالذي آيشع آ
بكرسيه آللخلف آوهو آيضعآ
املتفحصة ،آتراجع آ آ
الن ِآهمآة آ آ
بنظرته آ آ
ساقآاآعلىآاألخرى ،آمث آأشارآل آألقرتبآبعدآأنآأزاحآاألوراقآ
عن آاملكتب ،آحتركت آبطى آمرتعشة ،آوالذبابات آتبتسم آلآ
ابتسمتآآ
كفت آعن آالضوضاء آالقاتلة ،آ آ
وتشجآعين آبعد آأن آآ آ
ت آل آفتايت آالعاهرة آآوهي آتضغ آلبانةآ
هلدوئهن آاملريح ،آغآ آمآز آ
بابتذال ،آآكانت آتتآ ِآك آعلى آالكنبة آيف آوداعة آسعيدة آ آبعآرآيِهاآ
لكنهاآ
الوضعية،آ آ
الالمع،آمنذآدخولآإىلآاحلجرةآآوهيآعلىآهذهآ آ
أشارتآل آإشارةآالوداعآآوهي آترحل آعنآعاملي آتاركةآل آالفراشآ
ت آابتساميت آاهلواءآاملقطرآباملاء ،آال آب آد آأّناآذراتآ
تنفسآ آ
خاليا .آ آ
بت آأكثر آوأنا آأمسعينآ
خريا ،آاقرت آ
عطره آاألنيق ،آميكنين آأن آأنام آأ آ
أردآدآبصوتآمبحوح :آ
-

آهآيآتآآلك!
*آ*آ* آ
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-

املغفل :آ
قالآالزوجآ آ
آهلآضاعآعمريآكلآهآدونآأنآأعرفآاحلقيقة؟! آ

واحلقيقة آتأخذه آإىل آمكتب آاملدير ،آيعرف آمنآ
السكرترية آأن آ(ف ت ِحية) آبالداخل ،آيغافلها آويقتحم آاحلجرة آبالآ
فالآُيدآأحدا! آهلآأخذهاآإىلآشقته؟!آكلآماآوجدهآ
آ
استئذان؛ آ
ذبابتنيآملتصقتني،آقال :آ
-

لوآقتلتهماآهلآسأشعرآأينآقتلتآزوجيتآوعشيقها؟!آ آ

لكنآه آتراجع آعن آالفكرة آوابتسم آلصفائهما آالذي آالآ
يعكآرهآشيء،آوقالآ آ
حمدآثاآنفسه :آ
-

آياآهلاآمنآحشرات! آ

مسع آصوت آالسكرترية آآوهي آتدلف آإىل آاملكتب ،آفلمآ
يشعرآبنفسهآوهوآيفردآجناحيهآويطري! آ
*آ*آ* آ
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كلآشيء آميكنآ آحلآه آبتغيريآبسيط ،آ آسآأ ِآخفآ آآوأتضاءلآ
قليالآ ،آال آأحتاج آملعجزة ،آسأغريآ آإيقاعي آفأطري آعن آاألرضآ
املؤقت ،آلنآأبقىآيف آالسجنآلألبد ،آولنآ
متخلآيآا آعنآجسدي آ آ
أمحلآعلىآكتفي آوجعآاحلياة ،آاحلياةآبسيطة ،آلآيبقآ آلآسوىآ
آأوالدا ،آ آوسأتركهمآ
البحث آعن آأنثى آتعجآب آيب آوأجنب آمنها آ
بآآيضآا آوأذهب آألنثى آأخرى آمثل آصديقي ،آحنن آأنانيآون آوهذهآ
تآبزن :آ
تآإىلآأرجليآالسبعآ آودمدمآ آ
نظر آ
فطرتنا،آ آ
 آأينآذهبتآالثامنة؟!آكيفآفقدهتا؟!آ آت آخفيف آاخلطوات آعلى آأرض آالزنزانة ،آأرميآ
آحتركآ آ
داخلآ
مبتعدا آعن آقذارة آاألرضية ،آأرى آنفسي آ آجنآِينآا آ آ
خيوطي آ آ
اطا آبأرجل آ آأمي ،آأصرخ آمن آانبعاج آحراشفيآ
كآآلس آالبيض ،آ آحم آ
وتشكآلها ،آوافرتاش آالشع آريات آالسوداوات آعليها ،آمفاصلآ
وعيآِي ،آمصانع آاحلرير آالغنيآةآ
ت آيف آآكامل آ آ
تعظ آم آ
أقدامي آاليت آ آ
اللزجةآالشهيآة،آرائحةآأميآاليتآحتيطآبهآوتطمئنينآ آك ِآذآباآ
بإفرازايتآ آ
أّناآحترسين ،أناآ(آدم) ،آل آأنتقلآجلسدآآخر! آفأناآبالآمعجزة!آ
يوماآما،آكلآشيءآواقعي!آالزنزانةآ
كلآاألمرآ آأنينآلآأكنآبشرآياآ آ
اليتآتشبهآالقفص ،آاجلميالت آالاليتآالآأتذكرهن ،آرفيقآالزنزانةآ
الذي آأخربين آاحلقيقة ،آاألمر آواضح آالن! آلقد آ آخآر آجتآ آمنآ
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البيضة ،آ آولسوء آحظآي آل آأجد آأمي! آفلم آأعرف آمن آأنا!آ
يظنون آأّنمآ
آواستوقفين آبعض آالبشر آالطائشني ،آوكعادهتم آ آ
استثناء ،آ آه آم آطموح آونآويعشقونآاملغامرة ،آتلكآاملغامرةآاخلطرةآ
اليتآلآيآ آقبآآلهاآغريهم،آقالوا:آنعم!آوتركوناآوحدناآلنقول:آال!آرمباآ
يستحقآ آبعضآ
هتورهم آ ِآ
لكن آ آ
متهورين ،آ آ
هم آليسوا آسوى آمحقآى آ آ
لآأشعرآيوماآبالكرامة،آلوآقلتآنعم؛آلصرتآ
آ
الشرفآآوالكرامة،آ
فم آن آأناآألقولآنعم؟! آومنآأناآ
مثلهم،آلكنآين آأصغرآمنآفراشة ،آ آ
ألقولآال؟! آالآأتذكآر آماآقلته ،فأنا جائع اآلن ويرهقني اللحم
الطري األبيض! أصغي إلى جسدي الذي يبكي من جوع
قاتل ،أنت لي أيتها الحلوة الكريهة ،أشتاق إليك حد
اجلذابة!آأنثىآ
الموت.آماآأمجلآأرجلهاآالثماينآالرشيقةآورائحتهاآ آ
ب آمنها ،آوتستجيب آحلركايت آاليتآ
تآ آهزآ آ ِشآآباكها آحني آآأقآ آِرت آ
األول ،آ آولكينآ آلنآ
آدم)! آقدآأكون آ آ
أآستعرضآهباآفحوليت! آأناآ( آ
فحواء آتنتظرين ،آتآآت ِآك آ آعلى آشبكتها ،آوتطلقآ
أكون آاألخري ،آ آ
آدمآينيآآكثريينآهلمآنفسآهيئيت،آ
عطرهاآاألنثوي ،آسأجنبآمنهاآ ِآ
شك ،آأنت آ ِحمآ آق آيا آشيخي،آ
أبناء آ(آدم) آدون آأدىن آ آ
أبنائي آ آ
لألنبياء آاملعجزات ،آوأنا آلست آنبيآا ،آأنا آ آمثآ آقلآ آبطيئة آاجلميع!آ
ت آخارج آالزنزانة ،آوحتيآآنتآ آالفرصةآ
ي! آانطلق آ
األب ِآد يآ
وهذا آقدري آ آ
ت :آ
ألرىآالقفصآمنآاخلارج،آمثآتآآتمآ آ

t.me/qurssan

-

لقدآكانآقفصآاآجيداآللعيشآعلىآكلآحال.آ آ
تآ
لكنين آقاومت آما آيعرتيين ،آآوألقيآ آ
ال آ آ
ت آقلي آ
تردآد آ

حماوالآ آاالبتعاد آقدر آاملستطاع ،آحىت آال آأآغآ آري آرأيي،آ
بيوطي آ آ
صرختآيفآالوجود :آ
 أعرفآمنآأنا!آالنآأناآحآرآ!*آ*آ* آ
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يقلب آكفآيآه آعلىآالزنزانةآاخلاليةآأمامه،آ
وقف آ(جابر) آ آ
اختفى آ(آدم) آتاركآا آكل آشيء آعلى آحاله آحىت آمالبسه ،آهلآ
هرب آعاريآا؟! آل آتآ آعدآ آقدماه آحتمالنه؛ آ آستآآوجآهآ آإليه آاالهتاماتآ
بالطبع ،آ آولنآتشفعآلهآسنواتآعمرهآاليت آأضاعهاآيف آخدمتهم،آ
فهو آاملسآؤول آاألول آعن آهذا آالسجني؛ آسيحاكم آحماكمةآ
ناظرا آإىلآ
تاحا آ آ
كرسيه آمر آ
عسكريآة ،آسيجلس آالقاضي آعلى آآ آ
بقرفآوتعال:
آ
(جابر)آ
 امسكآوسنكآوعنوانك؟ آ (جابر).آ آ-

امسكآبالكاملآياآمتهم.آ آ
األمساءآالليآبعدآكدهآمافيهاشآاسمآميآز،آشبهآأساميآ
ناسآكتري! آ
إنتآجايآهتزر؟!

ميسك آالقاضي آبامللفات آبعد آأن آمنع آنفسه آمن آ آسآبةآ
حمقآقةآآكانتآستلتصقآجبابرآ آق آطب آحاجبيهآوهوآيقرأآمنآملفآ
املتهم ،آإن آاملدعو آ(آدم) آمتهم آبآِعآِدآة آتآ آهم ،آمنها آتعطيل آكمنيآ
ملدةآساعتنيآعنآأداءآمهمته،آتعكريآاملزاجآالعامآللسجن؛آحيثآ
تعالت آصيحاته آيف آالونة آاألخرية ،آالدعاء آأثناء آالصالة آعلىآ
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للمصلنيآ
تسبب آيف آأذىآنفسي آبالغآ آ
مديره آبألفاظآالآتليقآِآما آ آ
متأخرة ،آإىلآجانبآأنهآبالآ
جبواره ،آالسريآيف آالشارعآيف آساعةآ آ
هآ آِويآة،آوأنتآتعرفآآأّنآا آمسألةآخطرية،آواملشاركةآيفآهتريبهآيآ آعتآ آربآ
تآآوآر آطاآيفآالتآهآمآاملنسوبةآإليه؛آألنكآبذلكآختالفآنصآالقانون،آ
ضآ
وإذاآكنتآتؤمنآبرباءتهآفتلك آجرميةآأكرب؛ آألنكآبذلكآ آحتآر آ
صيآانآالقانون؛آماآقولكآيفآاملنسوبآإليك؟
الشأنآالعامآعلىآ ِآع آ
هربآتآوش .آ
 أآتآفآهآمآآالوضعآسيديآالقاضي،آبسآأناآما آكشآر آالقاضي آحانقآا ،آمثآأشار آللحاجبآلينادي آعلىآ
الشهود آبعد آأن آسآآئِ آم آاحلديث آإىل آ(جابر) ،آارتفع آصوتآ
احلاجب :آ
 السجانآ(عبدآالصمد).دخلآ(عبدآالصمد)؛ آوأقسمآقبلآأنآيسألهآالقاضي،آ
(جابرا) آكان آيعاين آمن آبعض آاالضطرابات آيفآ
مث آأوضح آأن آ آ
الونة آاألخرية؛ آحيث آخآيآل آإليه آأن آ(آدم) آالسجني آهو آابنه،آ
وبالتأكيدآآكانآغريآواعآآوهوآيقومآبتهريبه.
ابتسم آ(جابر)؛ آفقد آأراحت آالشهادة آقلبه ،آرغم آآأّنآاآ
قآ
صدآ آ
لك آن آالآبأسآبذلك ،آفلنآآي آ
ض آمآنِيآا آبتهمته ،آ ِآ
حتملآاعرتافآا آ ِآ
أحد آعلى آأيآة آحال آأنهآاختفى ،آمث آأضاف آ(جابر) آيف آالوقتآ
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املناسب:
 (متول)آآكانآمعاياآيوميها ،آوحضرآكلآحاجة ،آمكنآتسألهآياآسعادةآالقاضي .آ
صفآحالةآ(جابر)آ
أكدآ(متول)آصدقآزميله،آوأخذآآي ِآ
آآ
توقف آفجأة آطالبآاآمن آ(جابر)آ
وقتهاآوكيفآفآقآدآ آأعصابه ،آلكنآه آ آ
أن آيساحمه ،آفال آآب آد آأن آيقول آاحلقيقة آكاملة ،آآرآمقآهآ آ(جابر)آ
ب :آ
بتآآرآق آ
 ماذاآتعينآاحلقيقةآالكاملة؟! آفقد آحكى آ(متول) آآكل آشيء آبالتفصيل؛ آأوضحآ
(متول) آأنهآأقربآأصدقائهآإليه ،آِآما آ آمكآنه آمنآمعرفةآأشياءآالآ
ذاآ
يعرفها آكثريون ،آفجابر آكان آعلى آخالف آدائم آمع آابنه ،آوإ آ
كان آابن آاملتهم آعلى آخالف آدائم آمع آأبيه آآووصلت آاألمورآ
أيضاآآكانآيبادلهآ
(جابرا) آ آ
حد آالكراهية ،آفال آآب آد آأآنآ آ آ
بينهما آإىل آ آ
الكآرآه آتوأم آاحلب ،آومن آهنا آ ِآحت آيلنا آالقصة آإىلآ
الشعور آذاته ،آف آ
شيءآآخر؛آ(جابر)آالعارفآتامآاآبالقانونآقدآافتعلآتلكآالقصةآ
وخصوصاآأنآ
آ
ليقومآبتهريبآالسجنيآمآدآ ِآعآيا آالصدمةآالنفسيآة ،آ
(آدم) آال آيشبه آابنه آمطلقآا ،آمث آأ آوضح آأنه آال آيريد آأن آيآ آظلآِمآه،آ
حمبتهم،آآل ِآك آنآالوطنآفوقآاجلميع!
فاهللآيشهدآمدىآ آ
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اك آمة ،آوسطآ
احمل آ
ابتسم آالقاضي آألول آ آمرة آمنذ آآبِ آدء آ آ
وحترك آلينقض آعلىآ
ذهول آ(جابر) آالذي آل آيتمالك آنفسه ،آ آ
(متول) ،آلكنآ آالكلبشات آاملوضوعة آيف آيديه آجعلته آكاملسمارآ
التحرك آرغم آجنون آالضرباتآ
املدقوق آيف آاألرض ،آال آيستطيع آ آ
املتواليةآفوقآرأسه.
ابتسم آ(عبد آالصمد) ،آواقرتب آأكثر آمن آالدائرة آاليتآ

أنهآقدآنسىآأمرا آمهما ،آلقدآ
آ
بدآقة آحول آ(جابر) ،آ آمبآيآآنا آ
تآنسآج آ ِآ
لكنهآ
شيئا آالمعآا آقبلآهروبه آبيومني ،آ آ
(جابرا) آيعطي آاملتهم آ آ
رأى آ آ
لآيآ آظ ينآ آوقتهاآأّناآقد آتكون آنسخةآمنآاملفتاح ،آوذلكآيفسرآ
وجودآالزنزانةآمآغآلآقآةآوقتآاكتشافآاألمر .آ

اضحا آللجميع ،آ آومآؤكآ آداآ
بدا آاالرتباك آعلى آ(جابر) آو آ
التهمةآاملنسوبةآإليه .آ
آمآرة :آ
سألهآالقاضيآبلهجةآ ِآ
-

إنتآادآيتآهآاملفتاح؟ آ
دىآمراية آأقسمآباهلل ،آطلبهاآ ِآمينآ؛ آفاديتهاله! آديآآ
أل ،آ آ
كلآاحلكاية .آ
التصقآ(جابر)آبالقضبانآيسألآنفسه :آ
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-

-

حررت آابينآالوحيدآ
هل آأعطيتهآاملفتاحآولآأنتبه؟!آهلآ آ
وضيآعتهآلألبد؟!
تتمآالقاضيآبسخرية :آ
وطلبآمنكآإيهآكمان؟!آواضح!آواضح! آ

ل آبكلمته ،آآأ آومآأآ آلهآالقاضيآ
دخلآالباشاآطالبآاآأنآآي آدِ آ
آاملوضوع آمباشرة ،آأخذآ
آ
باملوافقة ،آل آيآ آق ِسآ آم آودخل آيف آصلب
ص آدآق آه ،آفقدآعآثآ آرآ
حا آ ِآ
ميدح آيف آإخالصآووالءآكلبهآالوديعآموضآ آ
آ
علىآمرآةآصغريةآداخلآالقفص،آأ آماآبالنسبةآلكراهيتهآالبنهآفإنهآ
ا آدعاء آال آدليل آعليه ،آكيف آنآآت ِآهمآ آأبآا آأنه آال آحيب آابنه آبتلكآ
الطريقةآدونآوجودآدليلآقاطع؟! آ
طولش آعليكم آفزوجة آاملتهم آالزم آتتكلمآ
 وعشان آما آا آيفآالنقطةآدي .آ
تتحرك آمسرعةآ
ابتسم آالباشا آجلابر) آبآآبث ،آآوامرأته آ آ
لتدخلآساحةآاحملكمة،آنظرآ(جابر)آإىلآزوجتهآبلهفةآرضيعآحنوآ
أمآه آاليت آتلك آحياته ،آلو آل آختربهمآأنه آحيب آابنه؛ آففي آأس آوإآآ
الظروف آستخربهم آبكلماهتا آاحلادآة آأنه آطوال آحياته آآكلبهمآ
املطيع؛ آل آيكن آليفعل آشيئآا آآيآذ آكر آحىت آلو آكان آابنه آداخلآ
القفصآبالفعل!آوأنآإخالصهآيفآالعملآآأهآ آمآمنآأيآشخصآأوآ
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اض آالن ،آولنآيغضبآ
شيء آآخر ،آفآلآتآصآب آحنقهاآعليه ،آإنهآر آ
منهاآكماآكانآيفعلآقدميآا ،آكمآيشتاقآإىلآتلكآالكلماتآاليتآ
هباآكآآلما آاصطدمتآبهآيف آطريقها ،آلنآيغضبآولنآتثورآ
تآ آقآرآعه آ آ
آمعروفا آيف آشريك آحياهتا آوختربهمآآكم آكانآ
ثائرته ،آوقد آتصنع آ
حيب آابنه! آكل آخالفاهتماآآكانت آخالفات آعاديآة آحتدث آبنيآ
تتأملآ
الباء آوأبنائهم ،آفلألبوة آ آس آطآوة آوضعف .آوقفت آزوجته آ آ
خة ،آورائحتهآالآتآ آطاق،آ
هيئتهآاليت آيآآرآثى آهلا؛آآكانتآمالبسهآ آمتآ ِسآ آ
مرهقاآمنآآقِآلةآالنوم.آنظرآإليهاآبصربآنافذآوإحلاحآ
آووجههآشاحبآاآ آ
ينتظرآالكلماتآاليت آستخرجآمنآشفتيها ،آآل آعقآتآ آوجههآبعينيهاآ
نظرة آانتصار آوسخرية ،آبينما آانكمش آأنفها آمن آالرائحة ،آ آوبدآاآ
على آمالحمها آالقرف آواالحتقار! آتراجعت آخطوات آقليلةآ
للخلفآلآِتآ آقلآلآمنآأثرآالرائحة،آوقتهاآشعرآبالقضبانآاليتآتنغرسآ
يف آحلمهآ آوتدآآقه آيف آاألرض آحيث آالآميلكآسوىآالصراخ ،آصرخآ
بأعلى آصوته ،آفأجابته آالزنزانة آاخلالية آأمامه آبعد آأن آأّنتآ
حماكمتهآاملتخي لةآآوأزاحتآالقاضيآوالشهودآعنآعينيه :آ
 أناآخاليةآتامآا آياآسجآاين آاملطيعآوأنتآتدركآمصريك!آصتآآلألوامرآياآ(جابر)! آ
فأنآ ِآ
انتبهآإىل آعيين آزوجتهآاليت آبقيت آحولهآيفآآكلآمكان،آ
ورمباآلنآتفارقهآلألبد ،آهربآابنه آمنهآثانيةآبعدآأنآعثر آعليه،آ
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اليومآيفارقهآوميوتآ آمرة آأخرى ،آيصفعهآعلىآوجههآويسخرآمنآ
حتكآماتهآ آوغبائه :آ
-

أبوك آكلب آالباشا آينصت آلألوامر آيا آولدي! آلكنآهآ
أخرجك آيف آالنهاية ،آوجنح آبصورة آكاملة آيف آأنآ
يضآيآعآك! آومن آاملمكن آأن آيكون آالباشا آهو آمنآ
أخرجك؛آليقتلآكلبهآالوديعآبطلقةآواحدة! آ

آارتعشت آأصابعه آوهو آميسك آباملفتاح ،آحياول آأنآ
يفتحآالزنزانةآوسطآنداءاتهآالبنهآالذي آال آ آيرآد،آ
آ
قوته آل
يستجمعآ آ
حترك آخطواتآبطيئةآ آمآرآت آعِشآة آإىلآالداخل ،آخلعآثيابهآحىتآصارآ
آ
شآت آم آالقميص آ آويآ آقآرآبه آمن آأنفه؛آ
عاريآا ،آآوالتقط آثياب آ(آدم) آيآ آ
ليمألآصدرهآبه ،آمثآفتآش آيف آثناياه آقبلآأنآيرتديه ،آفوجدآثآ آقبآاآ
صغريا آأسفل آأحد آالذراعني؛آآكيف آأهلت آامرأته آقميص آابنهآ
آ
الذي آال آيدعي آ(آدم) آهبذه آالطريقة؟! آارتدى آالثياب آكاملةآ
وتأكد آمن آإحكامآ
وأغلق آباب آالزنزانة آعليه ،آمث آأغلق آاجلنازير آ آ
غلقها ،آوألقىآاملفتاحآبكلآعزمآلديه آليستقرآداخلآبقعةآالضوءآ
الثابتةآ ِ
ظلت آعيناهآمعلقتني آباملفتاحآفرتة آقبلآأن آيسحبهآ
املقآيتآة ،آ آ
حيدد آ آه آِويآةآ
ِآظ آل آيتحرك آخلف آبقعة آالضوء ،آل آيستطع آأن آ آ
الشخص آالقابع آخلف آالضوء ،آوقتها آانفجر آنشيجه آاملكتوم،آ
املتكوم آيف آاملسافةآبنيآالقضبانآ
فبداآكدندنةآنابعةآمنآجسدهآ آ
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فكر آيف آفرد آرجليه،آ
السرير ،آآوهي آاملسافة آاليت آال آتكفيه آإذا آ آ
و آ
ضيقة؟!آآأمآآأنهآأطولآمنآاملعتاد؟!
سألآنفسهآهلآالزنزانةآ آ
*آ*آ* آ
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كثريا آعنك آيا آحبييب آول آأجدك ،آرمبا آل آتكنآ
بثتآآآ آ
موجودآا آمنذآالبداية ،آوماآأنتآسوىآصدىآالصحراءآداخلي،آ
آملاما،آ
ال ،آفال آتراه آإال آ
سآيآلِها آالذي آيآ آغِيب آطوي آ
والصحراء آ ِحتآ آن آآلِ آ
وأناآلنآأراكآياآصغرييآثانية،آفالوحيدونآحاملون،آولسوءآ آحظآيآ
ت آبك ،آآولآأحلم آ آبرِآجلآ آوسيمآيشاركين آصقيع آجسدي،آ
حآلآمآ آ
آوبعدآانقشاعكآصارتآاملوافقةآعلىآالزواجآأسهل،آالزواجآالذيآ
حلمتآبهآكثريا آيتحقآق ،آزغاريدآوغريبآأكادآأعرفه،آليتين آماآ
آ
حلمت!
آالليلة آهي آاألوىل آاليت آسريى آالغريب آجسدي آالذيآ
أحفظهآعنآظهرآقلب ،آوآأ آكآرآهه آعنآظهرآقلب ،آسأرتدي آاليومآ
جسدآامرأةآفاتنةآ آمصآطآنآ آعة؛ آباروكةآومكياج! آلتشاركين آياآغريبآ
قودآالرقصةآ
آ
مفاتنآسجين آاللعني ،آسأرتديكآكامرأةآجاحمةآوأناآأ
كي آالآتنتبه ،آسأطف آاألنوارآكي آالآترى ،آالآأريدآعينيك آيفآ
التمتع آبقبحيآ
املكان ،آففيآالظالمآميكنين آأنآآأحآلآق ،آوميكنكآ آ
اجلامحآاألسود!آلآتكنآبطلةآالفيلمآمسراء،آارتديتآوجهآالبطلةآ
ت آوجهي آبذر،آ
أعد آد آ
ورمستآخطواهتا ،آداخلي آيرّتف،آلكنآين آ آ
آوجآذآبآآته آمنآرابطةآعنقهآأللقي آبهآعلىآسريري ،آالبطلةآشقراء،آ
أطفأتآاألنآوار،آالنآالآفرقآبيننا!
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آما آاخلطوة آالقادمة؟! آما آالذي آفعلته آالشقراء آبعدآ
ذلك؟!آهلآخلعتآمالبسها؟!آأمآخلعتآمالبسه؟!
ت آالكلمات آآواحلركات،آ
املشهدان آأمامي آالن ،آآرتآآب آ
آامرأة آمجيلة آال آتشبه آنفس آالكلمةآ
لكنآ آالكلمة آاليت آخترج آمن آ
حني آخترجآمنآرجل! آولدآيشبهآأباه! آوإذاآآكانآالولدآيشبهآأباهآ
ِ
منآقالآلك آياآأمي آ آأنين آبنت؟!آانتبهتآ آإىلآالغريبآ
فماآظلم ،آ
كنت آساكنةآ آبنيآيديه؛ آماآاملشكلةآ
الذي آيتململ آيف آجواري ،آ آ
بنتا؟! آبنآت آتشبهآوالدهاآالقبيح ،آوذلكآحيدثآبصآورةآ
لوآكنتآ آ
مستمرة ،آفأمي آامرأةآشريفة ،آوإذاآلآأشبههاآبالتأكيدآسأشبهه،آ
آ
ضحكتآ آحماولة آاإلمساك آباإليقاع آالذي آي آفآلِت آمن آيدي،آ
لكن آناركآ
ستآت آم آدد آفوقي آوتبكي آمنآشبقآعميق ،آ آوستحرتق ،آ آ
ستنطف آيف آالصبحآالقريب ،آ آوستخربآأمكآأنآامرأتك آصلعاء؛آ
وستخرب آ آأمك آاجلريان ،آ آوسيتحدثون آطويالآ آويصمتون آعنآ
جدائلي آالليليآة آاملخبآأة آليضاف آل آلقب آجديد .آأين آأنت آياآ
حبييب آاملنقرش؟!آآكم آكنت آسعيدة آمعك! آعلى آاألقل آحتفظآ
سري! آال آأريد آللصبح آأن آيأيت ،آوال آأريد آأن آأبكي آالن؟!آ
آ
جثيتآبنيآيديه،آوأناآأخفيآ
أمسكآالغريبآبزمامآاألمور،آيآ آقلآبآ آ
املرتهلة آيف آبطين،آ
جسديآآكي آال آيرى آانبعاجاته ،آوكرة آالقدم آ آ
ألتأكد آمنآثباهتا ،آآواألصوات آتعلوآيفآأذين،آ
حتسآست آالباروكةآ آ
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كلم.
تفرتشآجارايتآرأسيآالعاريآوتت آ
آ
حيثآ
 بسآاجلوازآمهمآبردك!صاددآعآينآآوالدآالكلب!
 مكنآأآطآلقآبسآأهوآ ِآ أهوآعلىآاألقلآ ِآطآلِعآيتآمنهآبعيآل،آشويآةآ آونآس.-

مهمآيفآإيهآبالآخيبة!
(ن هى)آجاهلاآعريس.

ما آهوآكلآعيآل آهريوحآحلاله ،آوهآفآضآل آ آِوشآي آيفآوشآهآ
يفآالخر!
العريسآالليآمتقدآمآهلاآمطلقآوعندهآولد!
الليآجربآاجلوازآغريآالليآجمربش!
الليآبيطلقآمرةآبيطلقآعشرة!
بيقولوا آمراته آاألوالنية آمجيلة ،آومن آبعد آاجلميلة آياخدآ
(ن هى)آليه؟!
هآمآآالعيالآحاجةآ ِآعدآلآة!آبآالآآهآ يآم!
الونسآمشآبالراجلآوالعيال.
آ
آض يآلآراجل!
ض يآلآحيطةآوال ِآ
ِآ
يعينآآكلبآيصدآعنكآوالدآالكلب!
أهوآياخدكآيفآحضنهآآخرآالليل.
كفايةآعليهآحيضنآاملخدة!
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-

أكيدآعريسآ(ن هى)آفيهآآإِنآ!
عاديآياآ ِآسيتآ،آهآمآآيعينآالوحشنيآماهلمشآحظ؟!

-

ال،آليهمآونص،آدهآحظهمآأحسنآمنآاحللوينآكمان!
العيالآيفآالخرآبعدآماآنستحملآعشاّنمآمابيسألوشآ
فينا!
يعين آهو آالراجل آجاي آشيطاين؟! آما آهو آوراه آأمآ

-

وأخت.
أجاركآاهللآوالستات!آماآالستاتآوالدآكلبآبردك!
أناآقولتآحاجة؟!

-

ال،آبسآاجلوازآمهم!

سقطت آباروكيت آوسط آهزاته ،آلألسف آل آأعد آأنتظرآ
مفاجأةآمنك،آوالآأنتظرآ
آ
والآشيئاآياآغرييب،آوالآأملآلآيفآ
آ
أحدآاآ
أنآختضرآصحرائي آبنيآيديك ،آفقدآاعتدتآاخلريف ،آالآأشعرآ
عطشان ،آالآأحدآيطيقآ
آ
بشيء آوأنتآيف آأوجآموتك ،آستموتآ
أال آتعرفآأنآ
أحدا ،آ آ
اءآدهرا ،آوالصحراءآأيضآا آالآتآ ِآطيق آ آ
الصحر آ
الصحراءآالآحتبآالغرباء؟! آهذهآ آه آِويآآتها آالقاسية ،آوهاآأناآأشمآ
دمك آاملرتبك آيف آعروقك ،آأنا جائعة ويرهقني اللحم الطري
األبيض! آلو آل آآت ِآفيرآ آالن آيا آغرييب؛ آستدفع آالثمن آغاليآا؛آ
ستموتآيفآمائكآالدافق!
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آارتفعآصوتآيفآمدىآالليلآاألصفرآالالّنائي،آصوتآ
ختط آساكنيها :آ
لكنهاآالآ ِآ
تعرفهآالصحراءآجيدا.آفهيآعمياءآ آ
أنتآصلعاءآألنهآليسآهناكآمنآ
إىلآجسدك! آ ِآ
ِآ
 انظري آأبناءآجنسكآمنآهلمآشعرآغزير ،آوحنيفةآألّنا آطبيعةآ
آيأتآ
جسدك آالدائري آاملسحوب ،آوعانس آألنه آل ِآ
ِ
آسيطالبكآ
وقت آالتزاوج آبعد ،آالبشري آيا آحبيبىت
باملستحيلآلريضى،آولنآيرضى!آانظريآإلآ!آأناآ(آدم)!آ
الكامنآداخلك ،آكلآشيء آو آاقِ آعِيآ آياآ
ِآ
حبيبكآاملنقرش آ
حواءآومنطقيآالن!
آ
مبحوحا؛ آحياول آأن آيوقفآ
آ
صرختآ؛ آوخرج آصويت آ
ِ
ملاذاآلآتأتآآأميآلتدثآرين؟!آتركوينآللغريبآالغيب!آابتسمآ
الزلزال،آ
فرحآا آبرجولته آاليت آتثبتها آصرخايت آاملتقطعة ،آلكن آصرخايت آلآ
تصمت،آوحت آولتآإىلآنشيج ،آهآ آم آمنآنومتهآوأضاءآالنآورآليعرفآ
طيات آمالحمه آقلق آوفزع،آ
ما آيب؛ آرمق آصحرائي آال آرباح آوبني آ آ
أرعبينآالنورآالذيآيربقآيفآعيين،آبادلتهآنظرةآأكثرآفآآزآعاآوأناآأراهآ
مآغآطآى آبيوط آبيضاء آلزجة ،آوضعت آيدي آداخل آفمي ،آفإذاآ
آهارآبا آبأقصى آسرعة آلديه،آ
باخليوط آتنساب آمنه! آانطلق آ
حتسآست آجسدي آاألسود آالالمع آذا آالشعريات آالساحرة،آ
وتتمت :آ
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-

آالآأحدآيطيقآالصحراء!آأعرفآمنآأنا،آأناآالنآحآآرة! آ
*آ*آ* آ
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-

قالتآزوجةآ(جابر) :آ
هلآضاعآعمريآدونآأنآأعرفآأينآسجاين؟! آ

آ آظآلت آتنعق آطوال آالطريق آلغياب آزوجها ،آآكلماتآ
ترتددآيفآأذّنا :آ
(متول)آ آ
 منعرفشآعنهآحاجة ،آنفسيآتهآآكانتآتعبانةآالفرتةآالليآآعمرنا آبنمسكآ
فاتت ،آمعرفش آإيه آاللي آجآ يآد ،آطول آ
وخنرج آالليآمعلهومشآحاجة ،آحىتآ
حتري؛ آ آ
شويآة آعيالآ آ
الباشا آزعالن آمنه ،آشكله آطآفآش آومستحملش،آآكلآ
الليآلقيناهآبدلته،آمعرفشآإيهآالليآخالآهآيقلعآاملريي!آ آ

ترفعآصوهتاآويصلآنعيقهاآإىلآالزنازينآدونآأنآتسمعآ
ردآا،آتقول :آ
 آآكمآصرتآوحيدةآياآسجآاين! آلآتكنآرحيمآا آمعي آياآ(جابر)! آ
شهاآالصغريآ
بآ آهتآآصوهتاآوأرهقهاآاحلزن،آفمكثتآيفآ آع آ
سجاّنا آويفتح آالباب .آالليل آثقيل آعلىآ
تنتظر آأن آيأيت آ آ
تفتش آيف آمالبسآ
الوحيدين ،آوال آشيء آيقتل آالوقت ،آأخذت آ آ
(جابر) آحىت آعثرت آعلى آثقب آحتت آأحد آالذراعني آيف آبذلتهآ
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العسكرية،آسألتآنفسها :آ
 آكيفآلآأحلظهآمنآقبل؟! آمث آوضعت آمنقارها آداخل آالثقب آآلِآتسآ آده آباخليوطآ
احلريريآة! آ
*آ*آ* آ
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أيضا آاللقبآ
تآ آ
اعتد آ
اعتاد آزوجي آصلعيت آالناصعة ،آو آ
اجلديد آ"مدام آن هى" ،آاللقب آاجلديد آل آآيسكتهم ،آميصمصونآ
شفاههمآويتساءلون :آ
تزوجها؟!
 كيفآ آالتخلص آ ِآمينآ ،آلكنآ آآلِآليآآلة آاألوىلآ
فكآر آبالفعل آيف آ آ
سحرهاآاخلاص،آوالسحرآيقذفآيفآرمحيآجزءآاآمنه،آجزءآصغريآ
ألول آ آمرةآ
بالآمالمحآلكنآهآآكافآ آجلعلهآيرتاجع :آ"املدامآحامل" ،آ آ
خيربينآالطبيبآبنبإآ آسعيد! آتسريآالليالآبطيئةآونعتادآكلآشيء،آ
ألحترر آقليالآ .آُيلسآ
أمحل آباروكىت آعلىآآكتفي آوانتظر آخروجه آ آ
علىآالقهآوةآويدخآنآبشراهةآوهوآحياولآأنآينسىآأنهآقدآخدع،آ
حظه آاألسود ،آمثآ
وأن آحظآه آأسوأ آمن آاجلميع ،آيغضب آويلعن آ آ
يعود آإىل آاملنزل آليخآِرج آزعيقه آاملكتوم آيف آرمحي آاملمتل ؛ آفيهدأآ
تنتفخآبطينآيوما آبعدآيوم ،آأشعرآأّناآ
آ
قليالآ آحنيآحيسآبرجولته ،آ
يتفرغآ
لكن آالطبيب آل آ آ
مئات آمئات آاألجنة آالصغرية آالسوداء ،آ آ
آلِآعدآ ِآهم!آولآخيربين آهلآستشبهينآأمآستشبهآأباهاآالذيآلآيكنآ
قبيحآاآللغاية؟! آ
أنطلقآآآكلآيومآإىل آاملصنعآحيثآاحلجرةآاخلانقة ،آوالىتآ
آمجيعا آأنه آكانآ
صارت آأكثر آ ِضآ آيقا آبعد آعودة آ(آدم) ،آعرفنا آ
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ّتنبآ
تأكدوا آمن آبراءته آأخلوا آسبيله ،آصرت آأ آ
تجآزا آوعندما آ آ
حمآ آ
أعرفآأيضا آأنهآهو ،آهوآمنذآ
آ
وصرت آ
آ
النظرآإلآعينيهآاحلاملتني ،آ
يهلك آحتت آشبشبآ
بواء ،آليتين آتركته آ آ
البداية ،آمنذ آناداين آ آ
أتأكد آمنآ
(ف ت ِحية)؛ آفجسده آاملنقرش آيرهقىن ،آأمللم آبلوزتى آو آ
أغلقآالكمآ آجيدا آكي آالآيتسربآبأرجله آالسآبعآ
آ
إحكامآغلقها ،آ
متزوجة آالن ،آرمبا آأناآ
داخلي .آيكفي آما آحدث! آأنا آامرأة آ آ
هوآأيضاآيتجنآبينآأكثرآ
آ
الوحيدةآاليتآأراهآهكذاآمنآبنيآاجلميع،آ
من آذي آقبل ،آينكف آعلى آاألوراق آوال آيرفع آعينيه آعنها آحىتآ
ميعاد آاالنصراف ،آأراه آعارآيا آويراين آعارية ،آفنخجل آونصمتآ
تامآا ،آأنتهز آفرصة آخروجه آمن آاملكتب آوألتهم آأذن آ(ف ت ِحية)آ
لتجعلآاملديرآينقلهآإىلآفرعآآخر :آ
 (آدم)آمشآفاهمآالشغلآحلدآدلوقىت،آوبصراحةآمالوشآالزمةآمعانا.
تأخذآ(ف ت ِحية)آآكلمايت آمعهاآإىلآحجرةآاملدير آوتغيبآ
برتقب آوأناآآأعآ آد آأرجلهآالقابعةآأمامي ،آأشمآ
هناك ،آوآدمآيتأمآلين آ آ
عبقه آداخلي ،آوجوده آيشعل آالفوضي آيف آاملكان ،آال آبآ آد آمنآ
آبعيدا ،آآكل آش آيهون آمن آأجل آالصغار آالقادمني،آ
إزاحته آ
إل آألقايب آلقب آآأمآ! آإنه آاألمجلآ
سيصنعون آل آبريقآا آويضيفون آ آ
شي آاألسود آالقبيح،آ
حبآِسآون آأباهم آيف آعآ آ
وسي آ
على آاإلطالق ،آ آ
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ويسبهم ،آلكنآه آيف آالنهاية آسريضى آبسجنهآ
سيدخآن آبشراهة آ آ
األبدي!آ(آدم)آسيفسدآكلآشيء!آيتأمآلآانتفاخآبطينآويتململآ
يفآجلسته،آيآ آودآآهوآالخرآأنآيرتكآاملكتب ،آالآأحدآيآ آودآآتآآذ آكرآ
الناآ
آبنظرة آواحدة آخاطفة ،آ آكِ آ
ما آحدث ،آنفهم آبعضنا آالبعض آ
يعرفآاحلقيقةآويكرهها! آ
انفجرتآ
جلستآ آأنازع آاألل آالذي آيآآل ِهآب آأحشائي ،آ آ
الكائناتآالصغرية آداخلآجسدي آالنحيل ،آهآِرع آ(آدم)آللخارجآ
مآدآ ِآعآياآأنهآسيطلبآاملساعدة،آآكنتآأعلمآأنهآلنآيعودآللمكتبآ
ثانية ،آوذلكآأفضل! آفاملكتبآمظلمآومناسبآللصغار ،آتركتهمآ
جهون آبالفطرة آحنو آالآزآنات آاملتقطآعة؛آ
يتسربون آخارج آرمحي آ آويتآ ِآ
آ
ت آيف آالبادئ آأّنا آذبابة ،آ آحتركت آمعهم آحنو آالصوت؛آ
ظنن آ
فالصحراء آ آمتآ ِآمآر آسة آيف آالصدى ،آآوالصدى آيآآرآدد :آهيت آلك!آ
حجرةآاملدير،آأدركتآأنآصغاريآيفآخطر،آآواخلطرآيتمدآدآعلىآ
ومآلقآىآ
سخا آ آ
الكنبةآوجبوارهاآاملدير آعارآيا ،آ"واألندر"آاألبيضآمآتآ ِآ
علىآاألرضية،آآكانآمآتآ آعجآبآاآماآتفعلهآموظفتهآالوقورآاحملرتمة،آوالآ
حتولت آأخالقهاآ
يفهم آملاذا آخلعت آمالبسها آأمامه؟! آوكيف آ آ
علىآ
كنه آ آ
بتلكآالطريقة؟!آفماآيعرفهآعنهاآأّناآليستآكذلك! آل آ
كلآحالآلآيضيآع آالفرصة ،آفمنآميلكآأنآيقولآالمرأةآمجيلةآ
ختلعآقميصها :آال؟! آلآيآ آعد آشيء آيثريآدهشىتآالن ،آالآيآ آهمآينآ
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أسرعت آأناديآ
آ
ماآتفعلهآ(ف ت ِحية) آأوآغريها ،آكلآشيءآمكن!آ
على آصغارى آلتهرب آمن آاملكان آيف آالوقت آالذي آأراحتآ
ىلآ
يتد آ
(ف ت ِحية) آساقها آعلى آاألرض ،آفاصطدم آإصبعها آالذي آ آ
آخارج آشبشبها آبعنكبوت آسوداء آتائهة ،آنظرت آ(ف ت ِحية)آ
دومآا آ
املتقطعة،آ
الزنآات آ آ
لألسفل آبينما آتنطلق آالكائنات آالصغرية آحنو آ آ
اّتهوا آحنو آأقدامآ
وه آِويآة ،آ آ
يعرفوّنا آبالفطرة ،آوللفطرة آسلطة آ آ
(ف ت ِحية) آيتسلقونآجسدها؛ آذبابةآضخمةآبدينةآمتلئةآباللحمآ
تتحرك آعلىآاجللدآاألبيضآوينهشونآ
الشهي ،آمئاتآالكائنات آ آ
فيه ،آو(ف ت ِحية) آالآتنتبه ،آوالآتعرف آسببآالنقصانآاملستمرآيفآ
وزّنا؛آليعلوآالنشيدآاألرضيآإىلآالسماء :آ
 آنحن جوعى ويرهقنا اللحم الطري األبيض! أنتلنا أيتها الحلوة الكريهة ،نشتاق إليك حد الموت!
لآتلحظآ(ف ت ِحية)آسوىآعنكبوتآتقفآجبوارآقدمها،آآ
كانتآكبريةآنسبيآا،آجسدهاآدائريآمسحوب،آتبدوآصلعاءآبالآ
شعرةآواحدة! آخلعت آ(ف ت ِحية) آشبشبها آبعدآأنآقطعتآحلظتهاآ
الشبقة آمع آمديرها آالوسيم ،آبينما آأحاول آجاهدة آأن آأنقذآ
ردد :آ
املسكينةآالقابعةآجبوآارهاآوأناآأ آ
 -هلآالقابعةآبنيآأقدامهاآأناآدونآأنآأدري؟! آ
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آكثريا! آناديت آعلى آالصغار آليكملواآ
ل آيآ آعدآ آيفرق آ
وجبتهمآالدمسة،آفآهآمآآجآ آوعآىآوعآآراة!آورمباآهلمآسبعآأرجل آأيضآا!آ
فهمآيآشآآبِهآونآأباهمآ(آدم)آدونآآدينآشآكآ! آ
"نحن جوعى ويرهقنا اللحم الطري األبيض! آأنت
لنا أيتها الحلوة الكريهة ،نشتاق إليك حد الموت"!
-

نظرتآ(فآت ِحية)آبازدراءآوقرفآوارتفعآصوهتا.
آعنك بوت!

آ
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أنت ابن (آدم) في النهاية أيها العاق!
جاللآالدينآالرومي آ
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إهداء أخير
إىلآالرجلآالذيآيرىآكلآهذاآاجلنون؛آفيبتسم! آ
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