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 الكتاب األسود

 
 لـ          

 أسما العنقاء                 

 

 

 



 

 

 

 .. إهداء

 

 

 هللا بسم

 ، أسما الغالٌة الصدٌقة

 تحتوٌه أن من أكبر سناها أن بٌد بؤفبدتنا، كلماتك أشرقت

 أهدٌتك لذا بنفوسنا؛ جولت أن من وأعمق ، فقط قلوبنا

 ، الواقع أغالل من ُتشفى  عَلها ؛ أحرفك لنبض حرٌة  

 بها ٌشعر ال آهات بقلوبهم األٌام طرحت لمن ملجؤ وتصبح

ا ، للضابعٌن هداٌة تصبح علها ، مثلك هم من إال  كؤنت تمام 

. 

 .الوردة أٌتها سعٌد عامك

 إٌمان........  أختك                                            
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 .. بوح

 

 

 

 بٌن ننقب نحن بٌنما ، ترف ا ونكتب نقرأ أننا البعض ٌظن

 نتوقف سطر كل فعند ، أرواحنا صدوع ٌرأم عما الكلمات

 كل وعند ، مشجبها على تعلق الذكرٌات بعض عل لهنٌهة

ا نرجو نقطة  ٌ  اعتدنا الذٌن نحن...نعم ، أشواقنا لصحف ط

ا لعلها أبجدٌتنا بمداد جراحنا على المسح  ! تبرأ ٌوم 

 

 العنقاء أسما...........                                       

 

 

 

 

 



 

 ...... األسود الكتاب

 

 

البرودة ...صوت ارتطام  نهار ٌوم شتوي شدٌدانتصف          

قطرات الغٌث علً بلور نافذة حجرتها ...هناك علً ذلك الكرسً 

 ف تجاهد لتظل واقفة دون أن تسقط.المتهالك تق

تتناول الحبل بكفها وتلفه حول ذلك الطرف الحدٌدي المعقوف  

المتدلً من سقف الحجرة، تثبته جٌدا تطٌله حٌنا  وتقصره حٌنا  ، 

،، داقها تناظر ذاك ،،الكتاب األسودا وأحبة وبرد  أناملها ترتعش ره

ة البالٌة فً ركن حجرتها الذي ٌقبع فً منتصف منضدتها القدٌم

وصفحاته بعضها وكؤنها  ،غالفه القاتم مهترئ ، كتاب  الموحشة

 …ة بحبر رسابلها إلٌهمخضب   ،تحاول الهروب من بٌن حناٌاه

الطرف الحدٌدي ته على ذلك ، تبدأ بتثبٌتعود لتكمل مابدأته 

 ...بالعقد

 

العقدة األولى تشدها بقوة وثبات تذكرها بؤولى رسابلها          

 … فً ذاك الكتاب

تصلح  كم هً سٌبة وكٌف أنها ال… "الٌوم أخبرت أمً كم أمقتها

أجابتنً أمً بصوت متهدج ومالمحها ٌعتلٌها … أن تكون أما

 الوجوم.. 
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بطنها بكفها بقسوة{  _ لو كنت أعلم أن هذا الرحم } وتضرب

 سٌنجب مسخا مثلك ما أبقٌتك داخله ٌوم!! "

 

 العقدة الثانٌة ورسالتها الثانٌة..         

ناه والعقاب، وعٌنان كل ما أذكره ٌم… " أبً ذاك الغرٌب البعٌد

، ولمحة تلك الهزٌمة على وجهه والتً لم تداعب ألقهما القسوة

نا ٌوما  ...لم نتحادث سوي بلغة ال أذكر حدٌثا  بٌن ،أفهم ٌوما  كنهها

 العقاب!! "

 

 …برسالة جدٌدة… العقدة الثالثة       

" شقٌقتً الصغرى..لطالما كانت تؤكلنً الغٌرة منها ومن حسن 

كانت األثٌرة وأنا المقٌتة ..  ال أذكر  ،خلقها وتعاملها مع كالهما

أننً كنت حانٌة علٌها ٌوما  أو حتى ابتسمت بوجهها لطالما 

تسببت لها بالمشاكل والعقاب ..ههه كنت السٌبة الشٌطانة 

 … "الصغٌرة

 

 ... ورسالتها الرابعة… العقدة الرابعة       

، وروي امً كنجم ألقى سناه فامتؤلت ضٌاء" ظهر بظلمة أٌ

 … مؤي للحٌاة ظ

ت دالله لً.. كلماته التً أحٌت موو، قربه ،عشقت اهتمامه

كٌانً.. رمست العقل والمنطق.. وأدت الواقع والقٌم والعادات.. 



صحبته بكل مكان.. وتبعته دون أي سإال.. فعلت له ما أراد.. 

 … "وكؤننً خلقت ألكون دمٌته المطٌعة

 

 العقدة الخامسة ...      

، عٌناها وأسنانها تصطك ببعضها علٌها بقوةأخذت تشد 

 ورسالتها الخامسة وقبل األخٌرة..… شاخصتان كما الموتً

إلً نطفة الخداع والكذب ، "إلً ذاك القابع بٌن حناٌاي

إلٌك ٌا من أصبحت تسكننً وأرفضك.. ٌامن تحادثنً … والخذالن

 بصوتً وبت أنظر بعٌنٌك لكل ما حولً.. إن أبقٌتك قتلتك.. وإن

 قتلتك صدقنً أرحتك!!

ودمً سٌتجمد … ٌدي بٌدك.. روحً بروحك، سنرحل معا  

 بجسدك.. سنرحل أنا وأنت بعٌدا  معا  ..

 

تخبرنً أمً دوما أن قتل النفس كفر.. حرام وٌسوق للنٌران.. 

 أجٌبها 

فتصمت.. وتمردي داخلً … _ ماما ال ٌكلف هللا نفسا  إال وسعها

 ٌصرخ!! "

 

ربما ستتلوها وهً تزٌن … آخر رسابلها إلٌهأنهت العقد وبقٌت 

جٌدها الغض بهذا الحبل.. لٌحتضنها وال ٌتركها بل هً من 

 ستغادره  .. تتساءل بتعجب ...ما كانت رسالتً األخٌرة؟؟
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تلبستها الرهبة وسكنها الذعر وهً تحاول جاهدة تذكر رسالتها 

ونة.. األخٌرة ولكن عبثا  وكؤنها سقطت سهوا  من ذاكرتها الملع

ضربات قلبها تزلزل كٌانها حتى استشعرت تماٌل جسدها الضعٌف 

الواهن علً ذلك الكرسً، ارتعشت أوصالها وارتعدت فرابصها 

 وترجلت عن كرسٌها هاربة من مقصلة الموت..

دربا  من أوجاع وعذابات  ،من دقابق فقط كانت تبدو حٌاتها عبثٌة

ٌل المفاجا اآلن كان شعارها _ الموت هو الخالص _ فكرة الرح

أشرعت نافذتها ومالت برأسها … ٌخلع قلبها من بٌن ثناٌاه  

لؤلمام عل السماء الالمتناهٌة تمتص من فكرها علقم الذكرٌات 

 … علها تبادل إعصار أوجاعها بغٌث من رحمات

ترتطم قطرة مطر باردة بوجهها لتتحول لعبرة حارقة تشق 

 … طرٌقها على وجنتٌها دون حٌاء

تعود أدارجها وتشرع صفحات كتابها األسود لتقرأ أخر رسابلها 

 والتً كانت لها...منها لها!! 

" أعلم أنِك حمقاء جبانة لم تفعلً ٌوما  ما أردِت دوما  تسوقِك ٌد 

دوما  تحومٌن فً فلك الضعف والخوف والخواء … األقدار

 …..ستبقٌن دوما  علً هامش الحٌاة

بل أن تلفظك الحٌاة.. ماٌبقٌِك اآلن سٌلفظك من ٌسكن حناٌاِك ق

 سٌنهٌِك ٌوما  ما!! "

 

زال ٌتدلى من ماجرتها غارقة فً الظالم..والحبل فً المساء ح

وكرسً متهالك شهد …السقف بخمس عقد معقودة كما ٌجب

وهناك … بٌن إصرار علً الموت وتشبث بالحٌاة قصة تناقض ما



بة ٌفترش فً  الركن البارد جسد غض فارقته الروح المعذ

زال علً ما وكتابها  األسود … ا بعمقومعصمٌن ُحزّ  ،األرض

 ولى صفحاته كتبت....  أوفً …المنضدة القدٌمة 

 _ هذه رسابلً لطفلً.. الذي ٌوما  لن ٌولد  _  

 

***** 
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 ...... بٌن عالمً وأنت

 

 

كنة، فالصداع أنا وفنجان قهوتً وبضع أقراٍص مسهنا         

س موطنه، قهوتً ورشفاتها الُمرة  أالر هوٌجول وكؤن هذٌصول 

 تهمس لً:

تحاربٌنه بقلٍب صغٌر وعقل  ؟_ أتمتعضٌن من قبح هذا العالم

اصطلى جنباته العته، فما بالك تستعذبٌن علقمً بل وتقسمٌن أنه 

 ٌوردك جنان الجذل وٌرفع عنك الحزن والهم؟! 

فكارها القاتمة، بعد تلك الصموتة الكلماء أعشق وقاحتها وجنون أ

من الكتب  به برهة ٌتناهى صوت خفوت مصدره عدد ال بؤس

المسجاة فوق طاولتً، ال غبار ٌعلو سطح آخرهم فؤنا اعتدت كل 

 مدحهم وذمهم، ثم تجاهلهم! ، محادثتهم،ٌوم تفحصهم

زال ٌغمز لً بعٌنٌه بوقاحة،  ما ٌذلك الَهِرم فً البٌت المجاور 

ا ثم تمطرنً بشرر نظراتها الساخطة، وزوجته تمط شفتٌها غٌظ  

ا حتى إذا ما ابتعدا قهقهت كالمخبولة..  وكعادتً أرمقهما شزر 

 

أخً ٌتلصص على ابنة الجٌران من الشرفة، ٌرتقب منها        

نظرة، فكل من فً الحً ٌعلم ما ٌلعج داخله من ولٍه إال هً 

ة، ظالباهووالدٌها، هً تحلم بالسفر وأكوام من المالبس الجدٌدة 

 وقصر وطن ربما من الذهب .. هً ترٌد ثري ٌا ابن والداي !



 

أما أنا فٌمر ٌومً وأنا أبحث بٌن العالمٌن عنك، فً حكاٌا جدتً 

ودعوات أمً.. أبحث عنك فً قلوب سواي ولمعة عٌون الصبٌة 

 بالطرقات، أبحث.. وأبحث وما مسنً لغوب وما جنحت للٌؤس.. 

تارة  ظننتك سكنت القمر وتاراٍت خٌل لً وجهك موشوم فً 

؛ ثم إذا ما حددت النظر تالشى واندثر!  ًّ  حدقت

: ًّ  وأحاٌٌن كثٌرة  أقسم أن صوتك ٌنادي عل

 _ أن اصنعً طرٌقك بذاتك وال تنتظرٌه من أحد..

 

أمازج كل ما ٌمر بٌومً وأخلق منه حالة  ال تروى وال            

ي مساء  لجنتك حٌث أودعت مابقً لً منك هناك تدرك، أشد خطا

ا ٌخطف اللب وٌفتن األفبدة،  هذه  وشٌدت فوق رفاته صرح 

ا أسطر به كلم ولد من رحم تلك  قطرات قهوتً جعلت منها مداد 

 الكتب المنسٌة، أخط لك رسالة آسٌة ..

 

ا بالروح وإن أفنى الموت الجسد  ""السالم على من سٌبقى خالد 

 بعد...  وغٌبه ...أما

 قهوتً تزداد مرارة وكلما أوغل بٌننا الفراق أزداد بها تعلق ا..  

 ذلك العجوز ٌغازلنً كعادته وأنا أمقته أضعاف ا وزوجته! 

 أخً ال زال ٌحب ابنة الجٌران وهً حتى اآلن ال تبصره ! 
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ا عنك لَم لآلن لم تؤِت؟!  أُرهقت أنا بحث 

أمً تقول أنك ذهبت جدتً كل حٌٍن تقص علً خبر تلك الحرب، 

ا لن تعد!!   هناك وما رجعت، إذا ما أسلمت لما ٌقولون، فؤنت ٌوم 

وأنا ال زلت عنٌدة غٌورة ال أقبل أن تحتضنك حبات الثرى أو 

ى لفرقاك، فذاك  ا كان، ٌغضبون منً إن أبنت أس   ٌ ٌغٌبك عنً أ

 ٌصرخ بً:

 _ ٌا أنِت .. لقد مات! 

وأعٌانً منهم المالم،  أحمق هو بل جمٌعهم مسهم داء الحمق

ا خفقاته تبثك شكاة االشتٌاق، أما  ا قلب  ٌاراحال  دون وداع، وهاجر 

ربوع أحالمً فٌهدهد الوجد لآن أن تعود، أو أن ترسل طٌفك 

ا بوجه رسالتك وإن كان حاملها  ا سٌظل بابً مشرع  الملتاع، وعد 

 الموت فؤنا لجوارك التواق ""

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ......إجهاض نص 

 

 

، قرر أن ٌنهً قصته بانتحار بطلته، أنا كان          الكاتب عجوال 

 كنت ممتعضة، صرخت بوجهه:

 _ "ماكان علٌها أن تنتحر! "

 بتكاسٍل عقب ..." هذا ما كان ٌالبم الحبكة! "

ا هناك مخرج_ عاجلته...  استفزنً رده _دوم 

 كان ٌجب علٌها أن تجنح للعقل ال أن تتمادى بالحمق! 

 

حاولت أن أشرح له كم الحلول التً الحت بفضاء عقلً         

كلما استحكمت علٌها األمور وُغلقت علٌها الدابرة، لكنه أجبرها 

ا ٌشً بسذاجتها، أشار بطرف بنانه فتراءت لً كما  أن تسلك درب 

تخٌلتها، دنت منً بؤطراٍف متراخٌة ورأٍس متثاقل ..تمتمت 

 بصوت ٌشبه فحٌح األفعى:

ا سؤعٌدها! _"ل  ست نادمة، وإن عدت مجدد 

 صدقت!! 

قرأت الصفحات عدة مرات وكل مرة أرتجً أن ٌتبدل           

الحال، لكن األمور تتكرر بحذافٌرها، أتراه المذنب أم هً 

 المستسلمة ؟ 
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_ماذا لو تمردِت على كاتبك وفعلِت الصواب منذ بداٌة األحداث؟ " 

 أنا سابلتها" .

ا  :صرخ بً مستنكر 

 _ أتنوٌن أن تفسدي علً أحداث القصة؟!

 حرك كفه فتالشت المنتحرة! 

 

ٌاله من كاتب متغطرس، ٌخشى إجهاض نصه إذا ما واءمه 

والمنطق، كٌف لً أن أكتم سخطً علٌه، وكٌف أتعاطف مع 

 األخرى...

ا  أٌعلم ذلك المتحذلق كم من مخرج خلقته لبطلته بٌنما أنهكها تٌه 

 وسلبٌة! 

 

:قلبت الصفح  ات وبكفً صفعت إحداهن قابلة 

ا علٌها  ا حٌنما انتوى هجرانها أول مرٍة ...كان فرض  _هنا تمام 

الرحٌل دون عودة، بٌنما أنت جعلتها تثنٌه عن فعله باستعطاف 

 قلبه _تناولت قلمً_ وأطرت عبارة  مافتؤت ترددها :

 "أن ال!! فال طاقة لً بهجرانك ..."

الفكرة كانت تموج فً عقله، واألفكار ال تموت أٌها الجهبذ بل 

 تتكاثر لتصنع مستعمرة!  

ا كان علٌها أن ترحل!         كان ٌجب أن تحترم ذكابً وهنا تحدٌد 

 ٌطل علٌنا رأسها الشاحب من بٌن السطور هامسة : 



 _ال نترك من نحبهم ٌغادرونا !! 

 صفعت وجهها بدفة الكتاب صارخة:

 فاشل وبطلة حمقاء منصاعة! " "كاتب

مزقت األوراق ونثرت القصاصات غٌر آبهة بما ستخلفه من 

ا فً تالفٌف عقلً ساخطةفوضى، أما فوضى أفكاري ف  .تمور مور 

 

***** 
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 ...... الٌوم

 

 

 اتبدل حال َحٌَنا، وكؤن تلك المقابر على تخومهالٌوم         

زحفت إلٌنا، عند كل باٍب لحد، وداخل كل بٌٍت كفن، باتت الوجوه 

كقطع من اللٌل، والقلوب وإن حضرت واجفة، الجمٌع هنا 

 مرتابون...وكؤن بهم مس من جنون! 

          

ظننتنً وحدي بقٌت، وأننً ال زلت أتوكؤ على بضٍع من         

اد، وجدي أنفاس وأتزود ببعض من خفقات، هذه أمً تتلفع السو

ٌإم صالة  ال أعلم كنهها وال أفهم مقصدها، جارتً تدندن بؤلحاٍن 

شجٌة ثم ماتلبث أن تدوي من جوفها صرخاٍت تهتز لها األفبدة 

 الحٌة..

 

باألمس كان أخً ٌخٌط ثوبه ثم سرعان ماٌعٌد فتقه!         

 وأُخٌتً تحمل دمٌتها وتلقٌها فً آتوٍن مضطرم. 

ن ٌمر بمحاذاتً فال ٌجٌب، لم أستطع أن كنت أنا مكبلة أحادث م

أبرح مكمنً وإن أردت!...صخب احتل زواٌا فكري، أحدهم اقترب 

لوهلٍة فاستجلٌت أمره... ذلك الغرٌب تكسوه أطمار مهترءة 

وتحدوه هالة قاتمة، أزورت من وجٍل عنه فما غاب وجهه عن 

ذ ناظري، همهمت له فما ألقى باال  لما أصدرت، حولً الوثاق أخ



ٌشتد، كانت رابحة الدماء تضوع فتفجر بجنبات الجسد ألف 

 موت... 

 

الٌوم... بؤناٍة تتالشى الصور وٌتبدد البٌت فٌتبعه الحً، تبتلع 

ا حتى  األكفان البعض وتتباعد المقابر وٌعلو الصٌاح، ال أبصر أحد 

دربً ال أستبٌنه، أطفو ككل من ٌجاورنً، ال أعلم لهم عدد وال 

جه، ُنساق إلى حٌث لم نبتغ، وٌجلدنا نحٌب لم نؤلفه، إسم ...وال و

أحن إلى ما قبل أمسً حنٌن القفر لدٌمة المطر، أي أمس كان 

 وبؤي فاجعة قد أتى! 

 

 ٌسبل األمس أحداثه القمٌبة على الذاكرة... 

"ظللت سماءنا أسراب الغربان، فؤرسلت على الحً حجارٍة من  

عد عٌن، وذكرى ألٌمة  تشق سجٌل الطغاة، لتحٌل طفولتنا ألثر ب

 صدور األهل!" 

 

اآلن توقف الدهر، ثبتت األرض وسكنت األصوات، غضت الحٌاة 

 الطرف عنا ولفظتنا لٌلتقمنا الموت.

 

ٌُقتل الصغار؟...*  *لَم 

صاحت جدتً بالجد، نكس رأسه لحٌنٍة لٌجٌب الدمع، ثم مضى 

ا ناِح لحٍد ولحٍد ...ولحد!!  حسٌر 

***** 
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 ...... فوضى

 

 

تعلم أنها أرهقته، أن تغض بصرها عن الجمٌع فال تَر         

سواه، تراقبه بعٌن أم تخشى على صغٌرها، وتغار علٌه بفكر أنثى 

تحترق ما إن ٌلوح بجواره ظل امرأة، حتى تلك الورقة المسجاة 

علٌها كفه.. تغار منها!  قلمه الذي تحتضنه أنامله برقة، هاتفه 

 تراه أحق بقربه منها؟ أالذي ال ٌغادره 

        

من ٌنعمون برإٌته كل حٌن .. من ٌداعب مسامعهم صوته         

الحبٌب.. لكم كانت تحسدهم، كانت تشتم رابحة حزنه فتهرول 

ناحٌته مستفسرة عما أصابه، فتصفع مالمحه الواجمة لهفتها، 

فتعود خاببة  مرتابة، لربما وجب علٌها أن تهتم بكل ذلك الحزن 

لذي ٌملء أفبدة البراٌا إال حزنه... ما عاد بإمكانها تجاهل غضبه ا

 وزهده قربها ونفوره من وصلها.. 

 

***** 

 قتلى وجرحى بانفجار..... 

 اجتماع أمنً لبحث تداعٌات قرار.....

ا باعدام )( ...   محكمة )( تصدر قرار 

 اعصار ٌجتاح )( وٌنذر بكارثة انسانٌة... 



الحربٌة تقصف بلدة)( ...والزال الضحاٌا ال زالت الطابرات 

 بازدٌاد ....

 

:  بوجٍه عابس وساعد متشنج تغلق التلفاز مدمدمة 

  

 " صه.. ال مزٌد! " 

***** 

كطفل هارب من فوهة المدافع اعتادت أن تحتمً بحصٍن         

 من أنفاسه، تسابل نفسها:

ٌله أترانً غدوت ال مبالٌة؟.. كٌف ذلك وأنا أهتم بؤدق تفاص

 وأخباره! 

خابنة لقضاٌا االنسانٌة ؟.. كٌف وأنا التً جعلت منه قضٌتً 

 األساسٌة! 

غرٌبة عن أوطناهم ؟ .. ماحاجتً بوطن وقلبه األمان وهواه 

 الهوٌة.  

َفتر إٌمانً وانصرف عن النهج القلب؟..كٌف وأنا مذ عرفته 

ا ولٌل! ٌزهدت متاع الدن  ا وما توقف اللسان عن الدعاء نهار 

 

 "هونً علٌِك".. تحادث نفسها 

 _الٌوم سنلقاه ولٌحترق العالم ومن فٌه ولٌبتلعه الدمار! 

***** 
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 _ ٌا لهذه الفوضى ! 

 = فوضى .. فوضى العالم تقصد؟ 

 _وأي فوضى دونها أعظم! 

=فوضاك، تلك التً الحت ظاللها بنظراتك الزابغة، حروفك 

المفككة، أنفاسك الالهثة، خفقاتك الوجلة، خطاك المرهقة.. 

 ومحٌاك الذي استشرى بٌن طٌاته القلق! 

 _كٌف لها أن تكون أعظم؟

= صداها داخلً ٌكاد ٌخفً كل األصوات، دجة تٌهك تطفؤ ضٌاء 

 تر الحٌاة! الشمس ونور القمر باألحداق، حزنك ٌب

_إذن، سؤبتعد وأعٌدي عهدك القدٌم مع األٌام، اصطفً بجوار 

ا لجنب مع من ٌظنون أنهم أحٌاء، أنا بحاجة  ماسة  الجمع جنب 

 للغٌاب، ولتعلمً أن فوضى العالم أشد عظم من سواها .. 

= لن أفعل، تجاوزت الحٌاة وسؤتجاوز ما ألم بً اآلن، وابتعد قدر 

سكن درب عمرك .. عل الحبور ٌصافحك.. ما تشاء؛ عل الدعة ت

 ولن أبحث عنك، فقط كن بخٌر.. 

 كن ألجل كالنا بخٌر.. 

***** 

بعد الغٌاب تحرص على تدوٌن مالحظاتها له.. والتً التعلم      

 لهن هدف أو عدد .. حتى قِبلة  توجهها لها ال تجد! 

 



"" من مدة وأنا أداوم على مطالعة األخبار، ماعدت اشعر بالماللة 

أو أزٌح بصري عن الصور المإلمة، أجلس أمام تلك المحطة 

 بالساعات، أفكر بحلوٍل تصلح خراب هذا الكون! 

 دعنً أخبرك بما ٌجول بتالفٌف العقل.... 

ا عن أشباح القتل والفقر  ا بعٌد  ا للصغار بعٌد  سننشؤ عالم 

 مراض... واأل

سنصلب الحرب ونردٌها رشق ا بسهام آالم من تجرعوها 

 لسنوات... 

أما عن دعاة وكهنة وقساوسة الحكومات سنحرقهم وهشٌم 

 خطبهم العبثٌة الرعناء ... 

سنجمع الساسة واألفاعً ونوطنهم بقعة من األرض وصدقنً لن 

ا تحتوي ذات السم!  ٌهلكوا فثغورهم جمٌع 

أن تجربة نقل رأس لجسٍد أجلت، فالمتطوع تبقى القادة... خبرت 

 انتابه القلق فانسحب _ أفكر _

ماذا لو قدمنا قادتنا قرابٌن للعلم، بشرط أن تزرع رإوسهم 

ألجساٍد من رعٌتهم... أجساد أثقلتها العلل..أو تلك التً َبتر 

بطشهم أطرافها .. أو ربما الهزٌلة من فرط امالٍق زرعوه 

 بطرقات الوطن.

 

 أصبحت بفوضاهم أهتم، ما عدت ال مبالٌة ! أرأٌت..
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بٌد أننً فً أكثر أوقاتً صدق..عندما آوي لمهجعً تتالشى كل 

 تلك األفكار لٌسكننً تساإلً الوحٌد واألبقى ..

 ** أتراك غاببً بخٌر؟ ** 

 أتعلم ..الزالت وستظل فوضاك األهم .""

 

 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ...... وطن حوراء

 

 من الثمانٌن فً لعجوزٍ  الوفاض خالٌة ذاكرة تولد صباحٍ  كل مع 

 الزمان العربً، المغرب دول بإحدى نابٌة قرٌةٍ  فً تقطن عمرها،

ا 0321 عام  ٌ  .مٌالد

    

 المسنة السٌدة هذه تسكن الدافا المتواضع البٌت ذلك فً        

 ذاكرتها كانت منذ غابرة، سنوات منذ ترعاها خمسٌنٌة وامرأة

 بها تجمعها غرٌبة بل... قرٌبتها وال ابنتها لٌست هً عامرة،

 من أجزاء بفقدان المسنة أصٌبت مذ قلب، ووتٌن روحٍ  صلة

 لم آنفة سنواتٍ  مر على ٌومً بطقسٍ  الغرٌبة السٌدة بدأت ذاكرتها

 وبجوار العجوز، السٌدة لحجرة فتهرول الشمس تشرق ٌتغٌر،

 تذكرها لكم المنٌر، الوضاء محٌاها متؤملة   تمكث الوثٌر فراشها

 النابمة كف تتناول بعروقهما؟ سرى ذاته والدم ال وكٌف! بؤحدهم

 من تصحو أن وما وُتقبله، بحنو علٌه وتربت الرقٌق، الغض

 الغرٌبة تسؤل والتعجب، الوجوم ظالل ٌعلوه وبوجهٍ  سباتها،

 :المعتاد سإالها

 ! ؟...هو وأٌن! أنِت؟ من -

 لها فتنصت سمعها، على الذكرٌات بعض بسرد الخمسٌنٌة لتبدأ

 الحب ونظرة الرقراق، المتحدثة صوت بنبرة مؤخوذة   األخرى

 ... بقوةٍ  أحداقها فً تلوح التً واالشتٌاق
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 على نصب والذي المسلمٌن جٌش معسكر المكان... 0011 العام

 .وقشتالة األندلس بٌن الواقع األرك حصن حدود

 

 ضٌاء وبدأ المعسكر، سماء فوق دهمته عباء اللٌل أسدل        

 البقعة هذه فً هنا حوله، ما كل لٌنٌر الغسق ظلمة فً ٌنبثق النار

 وضعت إن ما سوٌعات، منذ والتهلٌل التكبٌر أصوات تتوقف لم

 معركةٍ  فً المسلمة، الثلة حلٌف النصر وغدا أوزارها الحرب

 وأسٌر وجرٌح قتٌل بٌن اآلالف لٌتساقط وجبروتها، وطٌسها اشتد

 نزٌلها كان األسر خٌمات إحدى الموحدٌن، بؤٌدي الصلٌبٌٌن من

 من قطٌع مع اقتٌدت عنٌدة، محاربة قشتالٌة أمٌرة مختلف ا،

 أسمالها بعض وضع على إجبارها حاولوا إن وما الذكور، األسرى

 بسهولة محارب، بمالبس فتاة أنها تبٌن حتى وجهها وكشف

 المملكة فً األمٌرات إحدى( مارٌا) فهً علٌها الجمٌع تعرف

 والسخط القلق تثٌر وهً لمجٌبها األولى الساعات منذ الصلٌبٌة،

 وتتعنت الطعام ترفض معها، التواصل ٌحاول من كل بنفس

 :المطروح السإال كان خبر، أو معلومةٍ  أي عن باإلفصاح

 رجاالت؟ وحفنة الثامن ألفونسو هرب تراه أٌن -

 ٌكن لم. الحانقة والنظرات اللعنات من بوابلٍ  تكتفً كانت لكنها 

 الظبٌة تلك ٌروض أن أحد ٌستطع ولم سلسال   معها التعامل

 بٌن لسانها وسالطة شكٌمتها وقوة عنادها سٌط ذاع الجامحة،

 أن عسى بلقابها ورغب عنها سمعه ما استثاره والقادة، الجند

 والذي األشم المقدام الفارس وهو ال كٌف لدٌه، دواإها ٌكون

 المغوار العربً الفارس إنه تعامله، وحسن وذكابه بحلمه اشتهر

 (. الدٌن شهاب)



 لتبدأ واقفة هً تنتصب بٌنما بهدوءٍ  خٌمتها ٌلج األمسٌة تلك فً

 أن أخبرتكم إن أبالغ ال القاتلة، النظرات حرب األولى الوهلة منذ

 رغم والكبر، التحدي فرط من محاجرها تغادر كادت العٌون تلك

 تتآلفان كانتا روحهما وكؤن عجٌب، انسجام عبق ٌضوع ذلك

 عدابٌة نظراتٍ  بعضهما على ٌكٌالن فتفقا كلٌهما أزعجت بطرٌقة

 :َتمتم متحدٌة بنبرةٍ  فجة،

 ! المتنمرة؟ القشتالٌة األمٌرة هً أنتِ  إذن، -

 الصمت آثرت أنها بٌد أمامه الماثلة تلك استفزت ضحكة وأطلق

ا ببصرها وشخصت  .متعمد بصلفٍ  عنه بعٌد 

 لم أنه تظن أمٌرة   ألرى أو الكلمات منكِ  ألجتر هنا آتِ  لم حق ا -

 ٌشٌح وهو حدٌثه مكمال   استطرد! )مثلها األرض هذه على ٌخلق

ا بناظرٌه  (.بعٌد 

 :دمدمت تهكمٌة نبرة علٌه تطغى ثابت بصوتٍ 

 عٌنٌك وتمؤل حسناء أنثى لترى هنا لتؤتً السذاجة من أظنك ال -

 ! مثله بالدك فً ترَ  لم بجمالٍ 

 وهو فجؤة ٌوقفها أن قبل لهنٌهةٍ  قهقهاته انطلقت منه وعً دون

ا أصبح إن وما بحذر، منها ٌدنو  :متحدٌة بنبرةٍ  همس منها قرٌب 

 جموحك فتنهم أو الفردوس من حوراء كله الجمع رآكِ  وإن -

 التماع سوى لبه ٌخطف ال فارس أمام تقفٌن اآلن فؤنتِ  وجمالك،

 .الوغى ساح فً سٌفه

 

ا فكرها تإز والتعجب الفضول رٌاح بدأت . سابقٌه ٌشبه ال فهو أز 

 كلٌهما بٌن الصمت ساد معه، لوجه وجه ا باتت حٌث استدارت
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 لسبر محاولةٍ  فً اآلخر منهما كل لٌقرأ سانحة فرصة تلك وكانت

 تمثال وكؤنه القوٌة بمالمحه الوجهه ذلك تتؤمل هً أخذت أغواره،

 لحٌته الثابت، الرقٌق فمه البشرٌة، عرفته فنان أمهر نحته

 واعتزازه كبرٌابه خبر أقرأها الذي المستقٌم انفه المرتبة، الكثٌفة

 ومقتها، غضبها من أجزاء تتالشى بدأت عٌنٌه لحظ عند بذاته،

 داخلها صوت تردد حتى مقلتٌه، عند نظراتها سفٌن رست إن وما

 ٌتؤملها هو ظل بالمقابل كسواه، لٌس الرجل هذا أن ٌخبرها

 من ما ركنٍ  فً ظاللها الح إعجابٍ  نظرة إخفاء محاوال   للحظاتٍ 

 الدقٌق، الثغر وهذا البض، األبٌض المستدٌر الوجه ذلك فكره،

 عٌناها ثم وجنتٌها، صفحة على تطفو بدأت التً الحمرة تلك

 !ٌتصدع وال ٌهتز ال كجلمودٍ  الثابت فبإبإهما الرمادتان؛

 

 .بهدوء تمتم. واحد شًء ٌنقصهما -

 

 :فؤردفت قاله لما تنبهت

  بعبارتك؟ تعنً ماذا -

 

 :أجاب

 حٌاة ال بلورٍ  من عٌنٌن أتؤمل وكؤنً منطفا، سناهما عٌناكِ  -

 ! بهما

 

 :متمتمة للخلف خطواتٍ  تعود أن قبل لوهلة أجفلت



 ترٌد؟ وماذا هنا أنت لماذا -

 :قابال   التحدي بنبرة الحدٌث ٌعاود

 أننً فتحدٌتهم أدبك، وسوء فظاظتك و عنادك من ٌشتكً الكل -

 ! أروضك أن على قادر

 الغضب، شعور، من أكثر دواخلها تمازج وقد متعجبة ثغرها ٌفغر

 ... واأللفة المقت الضحك،

 خبر من فٌض أرٌتك وإال ارحل! متعجرف مغرورٍ  من ٌالك -

 .األمٌرة قالت. ماوصلك

 :ودٌة بنبرة الدٌن شهاب

ا أراكِ  -  .القشتالٌة األمٌرة أٌتها صباح 

 :مارٌا

 !العربً الفارس أٌها الجحٌم إلى -

 

 وادي نهر شاطا إلى اصطحبها الوافد الٌوم صباح فً        

 مضن جهدٍ  بعد فروعه، أحد عند ٌقع األرك حصن كان فقد( آنة)

 الفرس عن كالهما ترجل ألمره، رضخت بمرافقته إلقناعها منه

ا صوتها جاء ٌتؤمالنه، وقفا النهر مٌاه من بقعة أقرب وعند  هادب 

 :تسؤله وهً المرة هذه

  أقتلك؟ أن أو منك أهرب أن تخشى أال -

 :مماثل بهدوءٍ  أجابها
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ا حرٌتك ستنالٌن كنتِ  حال فبؤي هروبك؛ أخشى ال ال، -  فلقد غد 

 . حرٌتكم وٌمنحكم أسراكم على ٌمن أن المإمنٌن أمٌر قرر

 :قالت بتهكم

 !أخالقهم ورقً المسلمٌن قلوب لرقة ٌا -

 

 فرصته فكانت النهر؛ مٌاه تتؤمل أخذت كلٌهما، على الصمت ران

 بؤحداقها، ٌلتمع الذي العنفوان ذلك مهل، على وجهها لٌتفحص

 قدر لٌحاول به حدت روحها، بها تفٌض التً السحرٌة القوة وتلك

 :قابال   صوته العمٌق تؤملها لحظة قطع بقربها، البقاء اإلمكان

 من خنجره واستل. وحدنا هنا نحن فها قتلً ترٌدٌن كنتِ  إن أما -

 :مردف ا لها وقدمه غمده

 .ماأردتِ  به فافعلً لِك، اللحظة هذه منذ هذا خنجري -

 :تقول وهً ثابتة، بؤنامل تناولته التفكٌر تطٌل أن دون

 ممن ولست قتلك، ٌستثٌرنً ال وصدق ا اآلن، ملكً اصبح هو -

 ! فقط للتلذذ ٌقتلون

ا الوقت انقضى  كل حاول الحدٌث، أطراف ٌتبادالن وهما سرٌع 

ا، جعله منهما  ٌ  تتالقى كانت العنٌدة المكابرة طبٌعتهما أن إال ود

 ...خالف بنقطة حٌن كل

 

ا لها قال( العودة وقت حان) -  بجوار وقف للخلف، بخطاه عابد 

 اللتان الشفتان تلك تتؤمله، مارٌا فؤخذت للرحٌل، لٌجهزها فرسه

 بنصف قلٌال   انفرجتا قد ومشدودتٌن مزمومتٌن باألمس كانتا



 جبٌنه على الثابرة الفاحمة شعره خصالت بسمة، استدارة

 األمواج كما لتغدو هدأت المتالحقة أنفاسه حتى  العرٌض،

 ٌناقض مالبكً ونقاء بصفاء ٌشً اآلن منه ٌصلها ما كل الهادبة،

 ! المسلمٌن عن تعلمته ما كل

 

 صوت لمسامعها تناهى كلما كانت. المعسكر إلى كالهما عاد

 الٌوم، بقٌة تره لم أنها غٌر القادم، أنه النفس مّنت خطواتٍ 

 غزا الذي المستجد الشعور ذلك ومن نفسها ومن منه غضبت

 . لرإٌتها تدفعه رغبة   ٌصارع هو ٌجلس أخرى خٌمةٍ  فً قلبها،

 

 على الحنق من والكثٌر والشوق بالصراع حافلة لٌلة كانت

 . ذواتهما

 مارٌا األمٌرة فٌهم بما األسرى جمع التالً الٌوم صبٌحة فً

ا أصدر المإمنٌن أمٌر أن وأُبلغوا  العودة بإمكانهم و عنهم عفو 

 بنظرةٍ  لٌبادلها حنون، برٌقٍ  ٌخضلها بنظرةٍ  رمقته لدٌارهم،

 :خفٌض بصوتٍ  تمتمت مشابهة،

 ! اقترب... األخٌرة للمرة -

 األخرى، وٌرجع ساق ٌقدم خطواتٍ  بضع على ٌقف الدٌن شهاب 

 به تلتهب أخدود بٌنهما أن بٌد لآلخر أحدهما ٌتوق بشرٌان كابنان

 .الخطر نٌران

 باتا أنهما بٌد وواجبه، الجٌش حٌث هو وعاد لقشتالة مارٌا عادت

ا مختلفٌن  عجز مغاٌر، وشعور أخرى بروحٍ  سابق ا كاناه عما تمام 

 تجعل أن غرٌب مع تقضٌها لسوٌعاتٍ  كٌف التفسٌر عن عقلهما
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ا دونه بحٌاتك وسٌمر مر ما كل ا؟ كامد   حولهما شًء كل! باهت 

ا بات  قضٌاها التً السوٌعات تلك من انبعث ألق مع بالمقارنة قاتم 

ا  !مع 

 

 فوافق صلح معاهدة المسلمٌن على الصلٌبٌون عرض أٌام بعد

 وقف من سنوات عشر المعاهدة مدة وكانت آنذاك، المإمنٌن أمٌر

 شهاب اعتاد( آنة) نهر شاطا عند والمسلمٌن، قشتالة بٌن القتال

 النهر بصفحة النظر ٌطٌل كان وقته، من بعٍض  قضاء الدٌن

 الماء هدٌر صوت الجمٌل، المالبكً محٌاها له فٌخٌل المتؤللبة

 خطواتٍ  وقع لمسامعه تناهى لوهلةٍ  وٌهدهده، الملتاع وجده ٌسلً

 منه اقتربت محٌاها، تعلو وابتسامة أمامه ماثلة فٌجدها لٌلتفت

 ٌحادثها واللهفة، بالشوق تنضحان متشابكة نظراتهما والزالت

 :قابال  

 !عدتِ  قد ذا أنتِ  ها -

 (.تخبره... )هنا إلى الحنٌن حملنً الشوق، أعادنً -

ا ٌستطرد  :مداعب 

 . للنهر عاشقة غدوتِ  أراكِ  -

 :هامسة برأسها توما وهً خجلى ابتسامة عن ثغرها لٌفتر

 أن دون لسنوات بها علق مما روحً غسل النهر هذا أنكر، لن -

 . بوطنً بقعةٍ  أحب أنه أخبرتك إن أبالغ لن ألمسه،

 

 :الدٌن شهاب



 ! وطنً البقعة هذه فباتت أنا أما -

 ! حٌة اآلن أصبحت الروح، بهما تلتمع أحداقكِ  تعلمٌن أو

 

ا كؤنها نظراتهما بدت  لملم دواخلهما، وٌجول ٌصول لما انعكاس 

 مارٌا لدي تلقى علها فكرة   وطرح أفكاره شعث الدٌن شهاب

 :فتوافق االستحسان

 والعداوة العصبٌة تلك ونتجاوز خلفنا هذا كل ننبذ لو رأٌك ما -

  زوجك؟ وأنا زوجتً وتصبحٌن الفرٌقٌن بٌن

 

 ٌنبعث أن قبل لحٌنةٍ  الصمت وتوسدت بصعوبة لعابها ازدردت

ا صوتها ا واهن   :الحقٌقة بمرارة مخضب 

 دٌنٌة دراستً واالنتماء، العقٌدة قشتالٌة مارٌا األمٌرة أنا -

 خارج وطردهم المسلمٌن من التخلص األساسٌة فكرتنا كاثولٌكٌة،

 عن عرفتك منذ انصرافً رغم بعقٌدتً، أإمن الزلت البالد،

 ! جنون من ضرب فهو محاال   ٌكن لم إن ماتطلبه خدمتها،

 

 فتبتسم ؛(أحبك لكنً: ) بالعربٌة كلماتٍ  الدٌن شهاب ٌتمتم بٌؤس

 :تردف وهً

 زمن، منذ دراستها على عكفت العربٌة؛ من القلٌل أعرف -

 . عرفتك مذ بسرعة لتعلمها حماستً واشتدت

ا أنا) عربٌة بكلماتٍ  األخرى هً تتمتم  (.أحبك أٌض 
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 بكل بها ٌحدق ظل لسانه أصاب وخرسٍ  اعتراه ذهولٍ  وسط

ا ورحلت ابتعدت أن إلى جوارحه،  .مجدد 

 

 داخله وتثٌر راحته، وتسلبه ألفونسو تإرق األرك هزٌمة كانت

 قالع وٌحصن عدته لٌعد الهدنة فانتهز والثؤر؛ االنتقام براكٌن

 الفرقة فتٌل نزع حاول المتنازعة، الصلٌبٌة األمصار وٌوحد بالده

 العهد نقض حتى الفرصة، لٌتحٌن واحد رجل قلب على لٌصبحوا

 عن الوجوه تلك بٌن تبحث مارٌا كانت المسلمٌن، بالد على وأغار

 على إغارتهم عقب  الصلٌبٌون أقامه معسكرٍ  فً واحد، وجهٍ 

 بٌنهم فارسها أن قلبها ٌنببها األسرى، من اآلالف جمع المسلمٌن

ا ٌكون ال أن بالصالة ٌلهج ولسانها  لمحت أصابه، قد مكروه 

 كٌانها المجلجلة النبضات ودكت أنفاسها فتسارعت الحبٌب، وجهه

ا،  الجنود بعض أمرت ٌخضع ألوامرها والكل األمٌرة وألنها دك 

ا صحبته  لهم، أشارت حٌث بإحضاره  وعلى العٌون عن بعٌد 

 وأودعته ردابها، طٌات بٌن من خنجره أخرجت المعسكر حدود

 :له هامسة   كفه

 . واهرب بحٌاتك انج -

 :قابال   بالبداٌة تعنت

 ! كالجبناء بالفرار ٌلوذون ممن لست ذلك، عنً تعلمٌن أو -

 :ضعٌف بصوتٍ  ترتجٌه المرة هذه ولكن جدٌد من

ا، حٌاتً هً وحدك، حٌاتك تعد لم -  ! الموت؟ لً أترتضً أٌض 

ا صاح  :مستنكر 

 ! سوء ٌصٌبك أن أخشى ولكن ال، -



 : بوجهه صاحت

 ! تعد أال وعدنً اذهب. ضعفه أصابنً سوء أصابك إن -

 حزنه بثقل طرٌقه وشق ٌعود، أال ووعدها منكسرة نظرة لها نظر

  …ورحل

 

 للسٌدة القصة الخمسٌنٌة بها تختم التً النهاٌة هذه كانت        

 ألعوامٍ  ذاكرتها حبٌسة ظلت الحق النهاٌة أن بٌد المسنة،

 …وأعوام

 العٌن رإى رأتها كما القصة وتكمل مضجعها تفترش حجرتها فً

 كان حٌث وعاد لمارٌا بوعده نكث الدٌن فشهاب وعاٌشتها،

ا أن مفاده خبر ذاع الصلٌبٌٌن، جنود بطش ٌنتظره  من فارس 

 علٌه وأجهزوا الجند له فتصدى المعسكر اقتحام حاول المسلمٌن

 ! رحمة دون

 نسام تشابه نسام   الجثة، تلك ترقد حٌث إلى طرٌقها تتحسس مارٌا

 لتعانق تفوح عطره رابحة روحها، تداعب بشهابٍ  لقابها لٌلة

 عنوة   الحٌاة ٌقتلع الزعاف كالسم بجنباتها ٌسرى وجل   روحها،

 .داخلها من

 ! بموته تفجعنً ال الرب، أٌها -

 ! بحبه مترع بقلبٍ  رفق ا  الرب، أٌها
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ا لكن ا مسجى   جسده هو فها صالتها كانت عبث   ثرى فوق ساكن 

 جثة   وأرداها روحها وسلبها الحٌاة منها سرق وطن وطنها،

  …حٌة

 لبالد ورحلت العزم عزمت ذلك؛ كل مع التؤقلم لسنوات تستطع لم

 ...المغرب

 سند وال لها معٌل ال التً أمه عن النهر عند الٌوم ذلك حدثها 

ا بحثت إاله،  وترعرع ولد الذي البٌت ذلك إلٌها، وصلت حتى كثٌر 

 عمرها سنواتِ  من ماتبقى رهنت وطنها، بات الدٌن شهاب به

 …احتضنه لطالما وطنٍ  وبكنف والدته جوار لتظل

 !الوطن كان الحب وجد حٌثما فقط 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ...... هذر مجرد

 

 

ا -   ... فلتبدأ حسن 

 أنِت؟ أمتؤكدة -

 !سؤخسر؟ وماذا بلى، -

***** 

 

 القلق ٌعترٌنً ظهر، ما اآلن حتى أنه بٌد بدأ، مذ الكثٌر مر        

 أخفته أو هادرة، أمواج ابتلعته ربما حاله، إلٌه آل بما أفكر حٌنما

 ربما أو مستعرة، هناك نٌران   أحرقته ربما أو دهماء، دٌاجٌر

 أنه أجزم أكاد أننً المهم... منظره فهاله المسوخ تلك أحد صادف

 ٌجب مما أكثر أحببته ربما! لٌفعلها أغراه ما أعلم ال بخٌر، لٌس

 فالحق أكثر، لٌعرف الفضول ساقه وربما ألحد، ٌحق ال ما ووهبته

 !أرهقته أنا ٌقال

***** 

  باألساطٌر؟ أتإمنٌن -

 !حقٌقة األسطورة تلك تكون أن أتمنى ولكننً ال، بها أإمن -
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 إذن؟ تلك األساطٌر من نوعٍ  أي -

 نصفٌن، قسمت زمان ذات روحٍ  كل أن الروح، شقٌق أسطورة -

 .جسد فً نصف كل

ا أتقصدٌن -  !بجسدٌن؟ تحٌا روح 

ا - ا، الحٌوات تمر قصدته، ما هذا تمام   الروح شقٌق تلتقً قد تباع 

 ُشعلة بوهبك كفٌلة وصداها وزخمها اللحظة تلك تكون لوهلة،

 ال مختلفة بطرٌقةٍ  الحب ستتذوق معنى، ذات حٌاتك لجعل البقاء،

ا والتً أخرٌاتها تشبه  .ستعاٌشها حتم 

 !قابلته؟ هل -

 مغزى؟ خلفه أن ترى أما! كان؟ ألي الكلم هذا ٌصدر وهل -

 األسطورة؟ وماهً -

ا، -  بؤجسادٍ  ربما سنعاٌشها، أننا أعلمه ما ماهٌتها، أعلم ال حسن 

 ...آخر زمنٍ  من وذاكرة أخرى،

 

***** 

 المنبعث وصوته أحدهم، بقدوم ٌخبرنً حجرتً باب أزٌز        

 ثابتة، بخطى   المرتب، سرٌري تاركة أنتصب ذلك، أكد ثغره من

 للحجرة أتجه إٌاها، مفتعال   ثغري أفتر وبسمة ثاقبة، وعٌونٍ 

 عبق رحلته، من عاد وأنه مختلف، ٌوم   أنه أعلم كنت المنشودة،

 كثرت وإن أمٌزها والتى صوته نبرة كذا األجواء، ٌمؤل عبٌره

 خصالت وتركت األبٌض، ثوبً أرتدي أن على حرصت األصوات،

 وثوبً مظهري ٌحبه، هكذا الغضٌن؛ كتفً فوق منسدلة شعري



 بها ٌخبرنً خفٌضة تمتمةٍ  مع التبسم على ٌجبرانه كانا الناصع

 !العلٌاء من أطل كمالكٍ  أبدو كم

 

***** 

 

 !مثلك أحد ال وأن ٌهمنً، أمرك أن تعلمٌن -

 أخذ بحت، ما إذا حتى الحدٌث، شحٌح أنك رغم أعلم، ربما -

ا تؤوٌل، من أكثر بوحك ا فٌإلمنً، بالعقل أفنده حٌن    آخر وحٌن 

له  .فٌسعدنً أرجو كما أَإوِّ

 تصبحً أن إلٌه أصبو ما فكل القلب، ٌرٌد كما أولٌه علٌِك، ال -

 .بخٌر

 .األفضل غدوت بقربك صدقنً اآلن، كما بخٌر أكن لم وأنا -

 خلجاتك، وأترجم صمتك سؤقرأ أغوارك، سؤسبر مختلف، الٌوم -

 .وإنقاذك أسرك فك أستطٌع علنً عقلك، سؤحادث

 ترحل؟ ال أن أتعدنً -

 .أرحل لن اطمبنً ذلك؟ على قادر   أننً أوتظنٌن -

ا -   ... فلتبدأ حسن 

 أنِت؟ أمتؤكدة -

 !سؤخسر؟ وماذا بلى، -

***** 
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ا  الدندنات، األصوات، تلك! العادة من أطول الردهة تلك تبدو كم تب 

 من صامت، والكثٌر ٌبكً، والبعض غاضب، البعض والصرخات،

ا جدٌد  من بؤنامل خفٌف طرق حجرته، باب أمام لوجه وجه 

 عن ثغري ٌفتر المرة هذه أراه، أمامً الباب، وٌشرع ٌرافقنً،

 روحه داعب أتراه االشتٌاق، عبق جنباتها من ٌقطر حبورٍ  بسمة

 !واستشعره؟

 ُفقد، شًء هناك ساكنة، ساجٌة باتت أبجدٌتهما عٌنٌه، أواجه

 ٌجب ماكان احترق، روحً سكن إن ما الروح شقٌق أن أعلم كنت

 ابتلعته وأرمسه، أوراٌه عنك كنت ما وتكتشف أغواري تسبر أن

 بداخلً، المسخ ذلك وهاله وهنً، دٌاجٌر وأخفته وجلً، أمواج

ا فغدا  !مختلفا شخص 

 

***** 

 

 أنِت؟ من -

 طٌف ربما العدم، من بالكثٌر مختلط الشًء ربما! أعرف لٌتنً -

ا أو تمرد، جلدته بنً على شٌطان ربما جسد، بعباءة استتر  مالك 

 !أعلم ال صدق ا أذنب، قد

 .األقرب إلٌكِ  كلماتٍ  بضع اذكري -

 أحالم أرفضه، واقع مصلوبة، روح خانقة، أنفاس ممٌتة، والدة -

 !البشر أكره.. نصل.. دماء ٌكتمل، ال موت مبتورة،

 هنا؟ أنتِ  لماذا -



 ...الالءات منً كثرت هناك، أرفض ألننً_ 

 المكان؟ هذا أتحبٌن -

 .جنان غدا هنا فجحٌم الروح شقٌق  مادمت -

 ذهبت؟ أنا لو ماذا -

 ...األنفاس أنت! بعد؟ تعً لم أتراك! سٌبقى؟ بعدك وماذا -

 

***** 

 

 ذاك ٌتنحنح أقف، حٌث إال ركن بكل عٌناه تحوم حجرته فً        

 ٌقلب الجزع، طعان نظراته من الروح سكنت مقعده، على القابع

 ووجهً، ورٌقاته بٌن ما نظره وٌنتقل كفٌه، بٌن بملفٍ  لً الناظر

 الشغف، هالته من انصل الذي الروح بشقٌق متشبثة   وعٌناي

 أطراف اآلخر ٌبادل العدم، وكؤننً فٌتجاهلنً باسمه له أهمس

ا مقتضب حدٌثٍ  ا ٌنهٌه أسمعه، أن قاصد   بخٌر، كونً لً متمتم 

 مرافقً فٌقبض ساعده، على أقبض ٌتجه، للباب وهدوء وبحذرٍ 

ا ساعدي، على بقسوةٍ   لهنٌهة الصخر، كما بكلماتٍ  إٌاي محذر 

 على ٌربت بالَحزن، وتكدر بالجوى تخضب الذي لوجهً ٌنظر

ا وٌرحل...  ساعده عن ٌفلته وبتإدة كفً  !فعل الجمع كما تمام 

 

***** 
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 طرأت ظروف ا أن غٌر تخصنً، كانت سٌدي، أمامك التً الحالة -

 ...هنا من الرحٌل على تجبرنً

 بها أعتنً أن أعدك به، سطر ما تصفحت وقد أمامً الملف جٌد -

 ...ٌجب كما

ا -  ... بخٌر كونً -لها ٌتمتم- ألذهب الوقت حان حسن 

 

***** 

        

ا رحل          الهذٌان رٌاح تتقاذفها وحٌدة الروح شقٌقة تارك 

 ٌد؟ بها لنا لٌس أقدارٍ  على البشر ٌحاكمنا ذنبٍ  بؤي والفقد،

 أتراه ٌذهب؟ ال أن سؤستجدٌه أو! خلفه؟ سؤركض أننً ٌظن أو

ا؟ الجمٌع كما ٌرانً  قد الجنون من مس أن صدق أنه أو خطر 

 أكن لم وأننً أشبههم، ال ألنً هنا جبت... أخبرته العقل؟ أصاب

ا  آلة... نكث بوعده لكنه بالبقاء، وعدنً مثلهم، ٌوم 

 ... الدماء من الكثٌر... دماء...حادة

 (...باإلمكان شًء كل حٌث هناك، أنتظره أننً أخبروه)

 

 *****تمت بحمد هللا  *****

 

 

 



 

 

 


