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 الحقيبة

   .. احلقيبة تتسع لأكرث مين معقا  

لهيا هنرتين بقوة    فلك أأحاليم بني دفتهيا تس تغيث,  محلت لك أأورايق ا 

 ارمحين  -
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حفيايت سلسةل مرتابطة من احلروف واهلم فال اس تطيع أأن , مل اكرتث لها 

   .أأفرط بلك هذه الأوراق

 .. ىت تفزع مين احلروف وليك اس تعيد نفيس البد أأن اكتب واكتب ح

  احلقيبة تتقيأأ صربا   

 ..ترمجت لك عناوين جتليات املايض حنو الزمن 

 ابت رحيق أأايهما الأخرية ,  وجديت كام يه تتوسد حزن   

 جحر عرثة ,  أأمايم,  تتأأوه ,قابعة هنا  ..ما ابل حقيبتك  -

 ...جديت  -

  ..عىل احلقيبة أأدارت وهجها لتضع يدها حبنان قاس  

 بس يطا   أأو ارمقي انتحارا   ليئ زيفا  امت -

وابب  ..مل اكرتث لبوهحا ورحت أأدس بقية أأوراق أأخرى لرواية مل تكمتل 

فصوته يويح ,  لرحي حتمل غبار الزمن املكفهر غرفيت يتوحش جضيجا  

  ..ذنأأزيزه يزجع الأ ,  النكسار جاف
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 ...!؟جديت ما ابل الباب اليوم  -

 ...أأغلقه وال ترثثر -

  ..تلعن الطبيعة بتأأن   وجديت , ها ا ىل داخل الغرفة ؤ صوهتا وهواالرحي يزداد 

امسع بني الفينة .. بيامن أأن احسب أأوراقا أأخرى يك يرثثر قلمي علهيا 

مل أأجد ، مك مرة حبثت عنه  , متقطعا   والأخرى وعىل مدى س نني أأنينا  

 !!! مل أأابل       .. مصدره لكنه قريب مهنا 

أأجسد الكون أأغنية أأخرى من  ..أ خر  ورحت أأصوغ لك احلروف وهام  

مرباطور عشق وهيام,  عزف نشاز  فمك من جعوز ابت يتغىن بصبا خيدله ا 

وحده يظن انه الأمجل ,  أأو طفل يقنع نفسه انه الأوحد يف املدينة مبدعا  , 

يزامحون الشعر ارجتاال  أأو رجاال  , حد أأ والأغىل ولن جيادهل أأو يزامحه أأي 

قة ال يعلمون مك س ياب أأو متنيب هرب من املنصة أأو كتابة مس ب حينا  

 بسبب نشازمه أأو غطرسة الأن اليت حيملونه

حفرويف تريد اكامتل ما ، لك الأمل عن احلقيبة تتأأوه وبرودي تغاىض .. ا

ازداد ، مللمت ش تات ما أأريده واكمتل النص ، أأريده من كتابة 

 ..وكأهنا تويح ابال هجاض  احلقيبة خماض

 ....أ ه  -
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 لينخلع اترك   ت بعد أأن اجتاحت الرحي غرفيت فقد خاهنا الباب أأخريا  رصخ

ومنذ ذكل اليوم ولل ن أأململ لك ،  احلقيبة تفرغ ما عندها لتتنفس الصعداء

 ..أأورايق الطائرة لرواية مل تكمتل

 

 

 

 زمن عاد.. زمن ولى 

  ألنه ......واجهات المنازل   لزينا به لو كان األلم ابيض)   
 عبد المنعم الفقير              (خفيناه أ أسود

هوالكو ,  ا  ودم وطبول غردت حراب  ، راايت الحت من بعيد 

 ..صدر أأوامره أأ 

   قيدوا أأحالهمم -

 .... بؤس نا رماد هذه الأحالم  -
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رض لها أأ ليس متر هذا املد عىل ,  الانفجار اخذ مداه بني لك الطرقات

م تغتال لك فرحة وحضارة فالأقدا ,من امجلامج والأرواح  اترخي طويل

وامرأأة تشحذ مع رفيقاهتا أأدعية الأولياء , ودماء تتطاير عنوة وبال مربر 

 ..يك ترفرف أأجنحة القبول 

احتجاج رغبة  ,تروي للك خطوة علهيا  ,مك مرة تزنهت بامثةل الطرقات 

 و فوىض ما كن وما يكون أأ 

املعبدة بهناراهتا  جنوده كام هو عهدمه ابتلعوا لك ال الم عىل ارض التيه

فهم عبثوا بلك  ,الأرض أأهجشت ابلباكء دموعا  ,ودون وعي  ,اجلافة 

 .. الأش ياء

 ..الأرض هلم والناس عبيد  -

 ,ورمست وجوها خائفة  ,لك سنبةل أأمثرت مشاعر حياة بال راحئة وطعم 

بال جدوى ولك الفناجني  اجمتع املنجمون لك حسب نظريته الصامتة

ال   :وحت للجميع وبيقني صارمأأ افة شابة عر  تالشت خطوطها ا 

ن الزمن هوالكو و  - ال من رمح أأههل ..ن هوالكو لك الزمن ا  ا   .. ا 
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تنتفض اترة .. وأأرض يعبث هبا لك دجال ، وس بات ، وجخل ، مصت 

بني الطرقات رصاخات أأس ئةل حريى تتوغل داخل  وما ,وختبو مرات 

 النفوس 

مياننا ؟؟ -  أأين ا 

 !!هل نم احلق؟ -

ومه عىل املوائد  النا بني لك مقصةل وأأخرى؟ملاذا رج -

 !!ميزحون؟

 ..وانتفاضة خاوية  ا  تراقصت لك الأس ئةل احتجاج

حداها تغرق بأأخرى ، حاكايت بدلي كثرية  فاحلروب ، لكام تعمقت اب 

 غضبا   عىل مقربة من مهه اس تلقى ينايجفها هو ، والدة احلزن واحلرمان 

فصمهتم ،  م ترتقب الأحىل والأمجلأأطفاهل عيوهن, ووحشة للبقاء  صامتا  

وحده ، حائر بال أأمل غازل الس بل لكها بال رمحة  ,يقظة مضري دليه 

فقرار  ,بني أأن مييض أأو يلقي متاعبه من أأعىل مقة  صاحب الاختيار

 ..فكره التائه هناية متاعبه تتداول بني مدارات

 .. ريد قطعة حلوىأأ  ..أأيب  -

 .. خلياطةفس تاين ينتظر الفرج عند ا.. أأيب  -
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 !!يشء ال. ...... يــــــأأب -

قالها أأصغرمه لكنه هرب حيث غرفة أأمه اليت غادرهتا حملقة بني الغيوم 

 ...أأن عانقت جسدها  رصاصة طائشة  بعد

 .. أ ه من وحشة الأمل -

 ,تس يطر عليه بال تردد أأو مخول  أأطلقها حرسة ولك تفاصيل التعب

راحت حضية  هاقدم,  مليضفس بل العيش تفتقد مزية ا، أأعياه التفكري 

وأأمل عينه الميىن من أأثر شظااي ملعونة ، الانفجار اذلي ودع فيه زوجته 

عرب الأفق املمتد من أأعىل نقطة وحرسة مش رها يك تعانق النجوم  نظر ,

 : مد رجهل الميىن من أأعىل مقة لبيته وهو يردد،  وبني عينيه أأربعة أأطفال

 .املوت راحيت وسبيل عيش أأوالدي -

 ..من زمن بالدن املمتدة , من الصمت  لفرح اخذ حزيا  وا

 .. للحياة ترقب وحذر وبراءة ميض ..يف اليوم الأول 

 .. املوت فوران للخوف وجراح الناس تعطي راحئة.. يف اليوم الثاين 
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 .. بيهنم الطاغوت حيوم غري مكرتث حملو السعادة.. اليوم الثالث 

، الناس  مات لك، الأخري ..... ..اليوم الرابع اليوم اخلامس اليوم 

 .. مات، نظر من حوهل ،  ووحده ابق  

مر عام وأ خر حىت وصل الألف واملرأأة س يدة هذه النظرية الباقية لأهنا مل 

فاالنفجار بلك صوره . .و يتحدى جربوت توقعها أأ جتد من يغتال حريهتا 

,  والأرواح جتهش هبا لأرض ,أأصبح اثنان وثالثة وحىت املليون 

لتتوجه بسؤال يزامح دائرة احلرية  ,احتضنت ادلهشة العقول واال ميان 

 ..لبقعة ارض أأهلكها اجلنود ابلبنادق والأقدام 

 !!مىت الأمان ؟؟ -

لعل النرص يتوسد ، تتقدل أأحسن التوقعات , رجعت العرافة من جديد 

  لك البالد يوما  

ن الزمن هوال -  ..كو وان هوالكو لك الأزمان ا 

عيوهنم هنمة من مل  , لأخرى يرتبصون للك صغرية وكبريةومه ابلضفة ا

 :، وحىت ال يودل أأمل جديد رصخ احدمهمشل لك الرجال 
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 !!.. اقطعوا لسان املرأأة -

 

 

 كل األشياء حولي مبهمة

مل افهم , توردت حلظة ما ، منذ أأول شهقة أأمل تعترص رويح 

مازال  وأأيم، واحلسني مازال يرجتل مسريته حنو الرمضاء ، مغزاها 

 ..بني هلوسة وخصب  وأأن أأغازل حيايت، قدرها يفور 

 ؟جلبت ما تبقى من احلصة المتوينية هل  -

 اخليول داست بعض الأرض, امتعضت بعض اليشء ومل أأرد علهيا 

 ملاذا اخلروج ال ن ؟ -

 سأألت أ خر فارس من القافةل

 أأنت خارج املدى ..صه  -
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 !مل ؟ -

 .. اتبع واتعظ ..ال حيق كل السؤال  -

 .. مرة أأخرىأأيم خت  رص 

 !!؟ أأين أأنت -

.. ومازال القدر يغيل ولك الأش ياء حويل مهبمة ، كذكل مل أأرد علهيا 

 .، بل أأجسدها حلظة ا جيابحاولت أأن أأرمس حيايت 

 نه من تراثيات أأيبا  , بعض اليشء  صدئا   لبست درعا  

أأود مشاركة احلسني مسريته وأأيم ترصخ من ماكهنا يف  -

 .. املطبخ

 ! أأنديك مل ترد   أأين أأنت ؟ -

 ..أأحاول اس تعادة نفيس .. أأن هنا  -

حاول أأن تدخل ا خوتك .. أأترك متخيالتك وأأغلق التلفاز  -

 ..فاخلارج وحش خميف ، داخل البيت 
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أأخرى أأو حياة  لعيل اس تجدي روحا   ,وأأن أأتوحد مع هديف ,  أأيم هتذي

  ..أأحىل 

وهناك ولك  صهيل اخليول يتوحد ورصخات املوىت تتقاذف هنا.. جفأأة 

 ,فبني عيون الفرسان أألف سؤال وسؤال  ,يشء حتول ا ىل معركة أأخرى 

من غدر البنادق والقنابل فهيي تثبت ابس تحقاق  الس يوف أأحىل لغة  

وأأن انتظر طيفها بأأماين أأخرى أأكرث , ومازالت أأيم حتمل . .جدلية البقاء 

 .. شوقا  

  يغلف الفرسانمعق حيب للك الطيب اذلي  حد الأعداء أأدرك أأخريا  أأ 

اترك نفسك ولو .. كل لك الأطياف حقيقة وجود ، اي هذا  -

 .. ليوم واحد

 !! ؟؟......مل  -

 .. أأدركه خشص أ خر وابهامتم

حل عقد , حفارضك أأمر  منا  .. اهرب ال شأأن كل بأألغازن -

  .جراحمك
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 لكن تعبه أأوصد مهة  ، لك فساد  تذكرت أأيب وهو يصول وجيول حماراب  

ججة حىت اس تطال الأمل بني عينيه وهو يرمق الأفق بغرابة متأأ  كنت نرا  

 ..روحه املمةل لواقع مر ، أأزاح س تارة كنت حتجب رؤيته بوضوح

فكرة تراوده مرات ومرات املدينة  -يف احد غرف بيتنا العتيد  -

منه حىت  وبني يديه قدح ماء مل   أأمامه صور مشوشة ،

ذف القدح من خالل وبغري شعور ق,  أ منا   اختار جلوفه ماكن  

 ..  ا ىل اخلارج ش باك غرفته الوحيد

 !!لك أأصدقايئ موىت  .. تعسا   -

 ....!!أ ه  -

ادلخان يغلف لك  أأمل ذكرى وهو يعترص وجع ماضيه ،.. رصخت روحه 

فرصخات الطائرات أأغنية نشاز ، جوانب شوارع بدلته املغلفة ابحلب 

مل أأ ها ليرتمجها س يجارة أأشعل  ، وسط موائد املتسلطني عىل نغمة الطمع

يرمق طفةل  مل ورصاع ،أأ دة فعل يك خيفف هيجان روحه من خوف ور  

 .تركض ماسكة بأأذايل أأهما املرسعة

 .. لكن ..حب احلياة يشء مجيل  -
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ال أأن عينيه ترمس ,  يعترصه الأمل مرة أأخرى أأراد أأن يقذف شيئا أ خر ا 

 .. طفةل أأخرى تبيك

 ..احلياة قاس ية .. أ ه  -

ه عرشات املرات ومل يفهم منه سوى انه يعرف أأمامه كتاب قد قرأأ 

كأس نهل بعد مسابقة للركض ,  رماه وبعض الراحة تعرتيه..  القراءة فقط

حدى س نوات معره  حرسة وندم ودموع تتوحش لك تفاصيل , قذفه , يف ا 

يقذف  ..حلظة حب , حلظة سكون , حلظاته اليت تس تجدي حلظة نقاء 

 ..يريم ويريم ونفذته ترصخ  ,ويقذف لك يشء أأمامه وبال ملل 

 !!هل من مزيد ؟ -

 ويريم

 و

 و

 و

 نفسه متوحدا  ب رىم , عيونه تبحث وبال تردد , مل يبق يف الغرفة سواه 

  ..مع الذلة 
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فصوالت الفرسان  ..لسحابة غبار لفت امجليع ، وبدهشة  انتهبت أأخريا  

 أأيب أأراد أأن يزف, بال رمحة  جدلية أأخرى بني عيين تتقاذف رحيا  

حياء.. انتصار ال يت , للحظاته   .. ملا هل من تنوير وا 

أأزهقي هذه الروح  ..اتريك جامثن احلزن  ..اي أأيم  ..أ ه  -

 .. البائسة 

ال أأهنا أأنقذتين من اخلوف  لتشمر اليأأس , بنظرهتا يل تود اختنايق ا 

ابتسمت رويح للك يشء , وتشارك الفرسان صوةل أأخرى من النرص 

ن ردد لكامت لها وقعها يف أأ ابلأمان بعد  يل أأخريا   حفاحلسني لو   , ال ن

 .. الروح

 فزمانمك زمن القنبةل, واترك احلزن ولو قليال ..  عش حرا   -

 .. رصخة مرجتةل, ورصخة احلسني تتجىل , ومازال القدر يفور 

 ؟...........هل من نرص  -

 مهبمة.. صيحتك اي حسني  -

 .سنبقى فاذكرون لك حني ..بمك .. بمك  -
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ال  وأأن الوحيد أأطلسم وجعي أألغازا  ، لك أأخويت دون أأمنا الغائبة  نم

 .تعرف الطريق

  

 

 مكعبات
 

, ها هو طفيل بني مكعباته املتناثرة والتلفاز يس توعب تأأميل 

فالصف ،  ملون   تتخذ املكعبات نسقا   ,أأخبار الساعة حتتشد بني أ ذاننا 

 .. من الألوان  مبعرثا   خذ شلك  أأ الأول 

 ... مازالت قامئة احلرب  -

الصف الثاين اس توعب جامل ,  ذو رابط مشجر,  أأعلهنا مذيع أأنيق

مههمته ,  اذلي اس تنشق احلذر للجدار الثالث ,عيين طفيل املدلل 

 ..أأعلنت حرية أأخرى بني مكعباته 
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 .. فاز الفريق الأخرض عىل الأزرق -

تأأمل الطفل حركت  ,خرب أ خر تدحرج من مف املعلق احلاذق  

الأخرض معلنة همرجان خصب  ويه تتدحرج عىل املس تطيل عبنيالال

ليه   حدأأ قفز ، امجلهور   ..املشجعني ا 

 ..خرض هكذا وهكذا ضع اللون الأ  -

زرق وحبرسة يتأأملون املشجعون ابللون الأ  .. بسمة اعتلت وهجه الربيء

غازلت عيون املذيع .. احتجاج وخصب .. الصف الرابع بال زرقة تكتحهل 

ال ، احتدت مع مشاعر امجلهور اذلي وافق نسق الصفوف  حضاكت .. ا 

 .. قصد املكعباتأأ .. أأحصاب الفريق الأزرق اذلين تدافعوا حنو طفيل 

 ....ال تبعرثوا هندس يت  -

وطفيل بني ، لتختلط هبا  ,حىت املعلق نزل ا ىل الغرفة بأألوان خمتلفة 

ال ا ين ، بني الغرفة لك امجلهور والالع  اس توعبت أأخريا  ,  زحاهمم هيمهم ا 

 .هبدوء اتموطفيل مع مكعباته بدأأ النعاس مث النوم يغلفنا و 
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 أغنية الحياة
 

من بعد لك املسافة اليت اجتازهتا ولك التعب اذلي خدل معانهتا 

عري مهها فضح وهجها املمتد ا ىل اترخي مل ,  تس تجدي عطف لك احملبني

تعطف رشوعها حنو واللك من حولها يس  ، يعرف كيف يرتمج لك احلب 

أأخذت رمغ برودة اجلو وكثافة الغيوم تبحث عام ,  هدف مل حتدده بعد

يهبج ذاهتا الهشة رمغ حتملها لك الظروف الصعبة من جنوب بدلها ا ىل 

لك مع من ال، ليةل أ خر الس نة  اللك اخذ حيري هبمه حلفةل . .شامهل 

من  ا  رقصة أ خر يوم من س نة أأخذت حزي , يشاركه سعادته أأو رقصته 

يدخل الهبجة   ويه ودهش هتا املرتهةل تبحث عن رشيك, احلب والعمر 



   [23   ] 

هنا  متكل حبا   ,لروهحا  مس تحيال ال يوصف يف أأعامق ذاهتا جتد ا 

ادلقائق متر دون .. تس تجدي العواطف بوقار دون ذل أأو هوان 

وبدأأت ، الشاطئ يودع أ خر شعاع من الشمس . .ىل املراد ا  الوصول 

ول أأ  ءالقاعة ملأت هبمس الانتظار لبد, ح مؤجل اس تعداداهتم لفر 

الرجل وحمبوبته ويه ,  اللك اختذ موقعه, معزوفة من املرح والهبجة 

امجليع . .وحيدة تقفز هنا وهناك حتاول الظفر مبن يسعد قلهبا الكسول 

يقاعا  أأ خذ رقصته و أأ  من امجلال يسعد الناظر ويفرح  خذ يرمس برقصاته ا 

وبعد ، زالت توقظ يف داخلها ا رصارا  للبحث ماويه القلب قبل العني 

من الاندماج مع  رهيبا   شعورا   طول صرب وانتظار عيناها توقظ فعال  

 ضياء   ليتوجه اقرتب فارس الأحالم أأخريا  و ،  عيون ابتت ال تفارقها أأبدا  

بني احلضور وميتطي رضا من تبحث عنه يك يبعد وحش هتا وتعب 

وينشط دقات القلب مع  كرث ليدئف قلبا  اقرتب أأ ، الس نني من احلرمان 

 ..رقصهتام أأعذب حلن من الشوق واحلب 

 أأين أأنت ؟؟ -

 ..هنا  -

 !!حبثت عنك يف لك ماكن  -

ال ال ن -   كنت اس تجدي رمسك بعيين فمل أأجدك ا 
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 لفرح مؤجل..  عزف مؤقت

 

ذابلتان  عينان تتغزل معها حبرية فائقة مفعمة ابلشوق ترفرف عاليا  

مبزاج شديد احليوية حتذف من  لواين تطرز السامءتتكور بشلك هب

ال الم هتبط برسعهتا املتأأنية لرتاقص الشجريات اليت  ك بهتا لك قاموس

،  واحدة وراء الأخرى , مجيال   نسقا   تتخذ من الهبوط،  احلديقة متلأ 

 ..البارد  وصاحب العينني يرمش بتفاؤل مكبوت حتت ظل كربايئه

تتحرك ،  تتنفس، أ خر من تأأمالته املس تنرية  الناس أأمامه يأأخذون حزيا  

 .. أأعامقه الصور زخرفة الطيور تسح تصبو بأأهبيى، 
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  ؟ ماذا افعل -

 نسامت محلهتا، قرب يشء أأمامه حصيفة أألك ادلهر علهيا ورشب أأ 

مسكت جذع جشرة الزيتون  نأأ الظهرية لتقبع أأمامه وتسكن بقربه بعد 

بعد أأ  ..وثة الفتاة املزرية من خالهل أأن ملح داعبته صورة جسد شفاف

ن امزتجت دليه أأ مرتب بعد  بشلك ىل عبارات حنتتا  اجته ، نظره عهنا 

أأ عيناه تقر ،  ثر الصورة العاريةأأ جسده النحيل من  نشوة حسرية دبت يف

املهم قرأأ نص .. ع لسانه تدبري حروفه مل يس تط.....( ) ا  غريب اسام  

طموح  التخلص من لك.. طلق احلياة يف الهواء ال..  احلب،  العبارات

بعد الصحيفة أأ ..  السعادة لك هذه تبني رشوط .. وخلق جامل جديد

 .. الرفض مل تظهر عليه عالمات الرضا أأو، من بني يديه 

ابئع ,  هجااأأدر  ا ىل هنا غادرت حمطهتا قافةلا   , أأدار عينيه حنو امحلامات

 .. جامد يناديه السجائر يدنو منه كعادته وبيأأس

 .. السجائر علبةأأعطين  -

ماذا  ..دائف  حرج..  هل هب جيبجمل يس تولكن ..  أأعطاه البائع ما يريد

,  أأس ئةل دقت بني مدارات فكره املتعطش هل يرجع العلبة؟ يفعل؟

 .. البائع ذللت هذا احلرج بلكامت أأهبجت روحه البضة من وبسمة
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ن تعزف أأ أأتس تطيع  لكن، دعك من النقود فهيي تأأيت وتذهب  -

  ؟ ال ةل هبذه

 !!؟ املوس يقى هل حتب!! .. ال  ملم  -

بوترية دافئة  الأنمل أأخذت،  نفسهب أأشار هل ابال جياب ليعيد هل ثقته 

املوس يقى .. وحبركت رش يقة  (الكامن) جسد تسحب القصبة لتعانق

الغروب مغمورة بسحر جذاب يعرب عن تبايه حزنه حبيث  تزتخرف مع

 حتت ظل دالل ترتاقص صوات   لغة، وأأنعش الأحاسيس  أأنر املشاعر

قع التو  ىل يشء يفوقا  مك من مسافات وديعة اجتاز يك يصل ، أأمله احلاد 

 لكنه اخترص، لكن دون جدوى ومعل بلك حواسه وذاته احلائرة 

احلديقة الرائعة  بني وحدة نفسه يف هذه املشوار بصمت حىت سكن

ت اليت انطلقت وامحلاما اليت أأطلق حلنه البس يط اذلي أأنعش أ ذان البائع

بدورمه  انتباه املارة اذلين شاكل لفتتأأ وب من مرقدها لترتاقص طريان  

اال جعاب ليتغزلوا ويس تأأنسوا ابللحن يك ميرحوا حبركة  من اخذوا حزيا  

 خذ العرق يتصبب من جبينه لفرط اس تجابته لفعل أأنغامأأ ,  يضا  أأ  الطيور

امات لتناغي امحل شدو الطيور اليت رافقت تردد أأصداءو املوس يقى 

تفوق شاب ارتدى  رشوق الفرحة اليت كست الوجوه املتأأججة ابلرسور

واذلين  املس متعون اهامتما   الغرور منذ طفولته الوحقة بلكامت مل يعر لها

 ..  صاحب اللحن تدفقوا بغزارة عىل
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ن هذا اللحن ليس بغريب عين -   ؟ أأين ؟ أأين ، لعيل مسعته..  ا 

 .. يبادره خشص بشدة

 .. نس متع نريد أأن.. صه  -

ال  اس تجابة  بسبب ن الشاب أأحل أأن يشوه هذه اللحظات اليت تعيقهأأ ا 

مسامعهم فرتك املاكن بغرور  الناس للشد واجلذب اذلي يلقى عىل

بيامن امحلامات مع ، يس متتعون بأأحىل حلظات هادئة  الناس بقي,  وغيظ

دئ النغامت اليت ينسجم معها تصفيق ها تناسب هديلها تشلك رقصات

حدى الفتيات الواقفات  مع حىت ابدرت  تصرب مل ..تصفري أأطلقته ا 

 فرحته وافقها لتشاركه، من النغم امجليل  خالاب   بصفريها لتضيف رونقا  

 اليت غادرت احلديقة رغام   هبديل امحلامات الليل جاء منتش يا  , ومتعته 

ختذوا ن الناس امن النغم وامجلال لأ  هامسا   جوا   املاكن عهنا وليكتسب

والفتاة  , نفسه يف هذه اللحظات قمية لوحة من اال نصات لشخص عرف

 الناظر كسبت رضا احلارضين ورافقت ذكل رقصات أأهبرت مع صفريها

ال  .. ساعتني  وبلك ا رصار عىل مدى أأحاسيسه تزنف تعبا  و ن جوارحه أأ ا 

اندفعوا  ..فصفقوا هل  احلديقة رضأأ عىل  قواه فوقع مع أ لته أأهنكت تقريبا  

ليه  ال ا  ه بنفسها ين حتي أأ قبلهم والفتاة حاولت حياه  لكن ابئع السجائر، ا 

غامئه ن الناس جحبوه عهناأأ   اذلي اجتاح جسمه النحيل حليوه أأكرث ولوال ا 



   [28   ] 

 ما اهمتوا مبهارته املوس يقية ن هيمتوا به بقدرأأ فرتكوه وتفرقوا دون .. وأأكرث 

.. 

 الكبرية ات واملركباتالس يار  وعال صياح، أأطربه الصباح برذاذ الشمس 

 .. يف تنظيف احلديقة النظافة كعادته لك يوم اقرتب منه عامل ,

 .. هنا اهنض برسعة وامحل أ لتك من -

 .. رائع هجد ذكل تثاؤب مجيل من اثر عذوبة نومه بعد يهنض مصاحبا  

 !؟ رحلوا أأين !أأين الناس ؟ -

 !!؟ نس أأي..  !!؟ نس -

 .. بسخرية جادة

 الأوساخ ك هذهرت لعلهم تركوك كام ت   -
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 متاهات في أخاديد اللوحة

 

وجنوده تس تعد لليةل ليس ( شهراير غاضب) يف الغرفة الأخرى

 .. و مهس أأ لها بوح 

 ..شهرزاد غائبة  ن لأ 

  ..هل  أأتطلع للوحة اليت خط علهيا طلسم مل أأر مثيال   ,وأأن احبس أأنفايس 

ول اس تعارة وأأن أأحا - قصد اململكةأأ  - وخصب خارج ادلار  هلوسة

 ..عهنم  الهدوء رغام   

 ؟ .....  ن  مم 

 ؟ .........
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 ؟ .........

ن أأحدمه أأ يويح  و صوات  أأ  ,ينادي  و أأحدا  أأ ,  عىل الباب مسع طرقا  أأ مل 

 ..قادم  

 ؟؟.......ملاذا يرصخ املكل 

اللوحة تغري ,  وأأن هنا اس توعب نفيس بال تردد ,الأصوات تتشابك 

ال أأ بدامل انتبه ,  هنااأألو  ين تذكرت انطباعات معلميت ويه ترشح ية الأمر ا 

 .. يل يف درس الرمس

 ..ن اللوحات تتلكم ا   -

خفطوطها تويح برثثرة ,  مدهشة  وعرفت حيهنا أأهنا هتذي أأمايم بأألوان

 ..أأمحق يرتل تعاويذ الشقاء 

-  قصد اململكة أأ  -تفاعلت اللوحة مع خصب ادلار 

أأترمج طالمس لوحة وضعهتا , ا جديت هتذي وأأن الوحيد اذلي هرب مهن

 ..يه 
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 ..حد اجلنود أأ جفأأة رصخ 

 !!ماذا نفعل ؟؟ ..شهرزاد غائبة 

 ..حضاكت امزتجت بني أأخويت وجديت 

مل ينتبه اجلنود حلركت اللوحة .. يف عينهيا التقطت غيايب ومازالت حتيك 

معامل  خريا  أأ ن شهرزاد ابنت اس تثنوا فقط براءيت وتركوين معها لأ , 

 ..مل تضجر مهنا يوما , يقظهتا بدالل أأ جفديت , ايهتا حاك

العصافري , عناء البحث  مه   زحي عن كهلهمأأ  عاد توازنه بيامنأأ شهراير 

ولتعلن  -قصد داري أأ  -حول اململكة  لرتمس صفا   .. قلقت مصت الغابةأأ 

,  ن واللوحة هامئانأأ و , خويت اندسوا يف حمل عنوة أأ مجيع  .. اللوحة جاملها

لف ورصاخها عىل مدى الس نوات بني سدلت حاكايهتا الأ أأ  وجديت

 ..ركن البيت أأ 

 !!نت اي حفيدي ؟أأ ين أأ 

 !!!ين هتت بتفاصيل اللوحة أأ  مل تعمل لل ن
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 خطأ نحوي

 

, ثقلته احلياة أأ ..  يف زمن ليس فيه نقاء جديدا   علن درسا  أأ سيبويه 

دهشه أأ  , وقود مودلته الكهرابئية بال ,نقص يف مواد البطاقة المتوينية 

.. ربكته حياته الوحيدة أأ ..  وزوجته حنو السامء لودله وبنته السفر املبكر

ينمكش حول مهه الناظر يس توعب ضيق , طالبه يرمسون حلقة دائرية 

 ..دىن يمتمت و الأ حنالوقت درجاهتم 

نه عرص الانشطار ، ا  عرصن ليس عرص الرباءة والصفاء  -

 .. والانفجار

 الطلبة هيمسون 

 !!؟...س تاذن هيذيأأ ا ابل م -
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 ..جفأأة هنض تلميذ وهو يرتعد .. بطبشوره العبارات  خيط خذأأ 

 الفاعل مكسور وصفته منصوبة!! ؟ابل مجكل اليوم  س تاذ ماأأ  -

 ...وحنن ساكنون 

ىل البيت ا  علن انسحاهبم أأ فعباراته نقصة واجلرس ، مل يلتفت  بقي جامدا  

 .. 

 :ب املدرسة خط علهياالفتة عىل اب يف اليوم الثاين علقت

 (شهيد خطأأ حنوي.. ..رحيل معمل العربية .... ..)
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 أميرة الحكايا

 

 

أأفاكر .. احتدت لك مشاعرها صوب اجلدار مصريها يتحدد خلفه 

 مشوشة 

 ماذا وراءه ؟ -

تسري خبطوات .. يتبلور يف ذههنا نوع من احلزم يف اختاذ احليطة والصرب 

املمر طويل , عامل أ خر تواهجه .. مج حرية أأخرى واحضة ودقات قلهبا ترت

تبهتج روهحا , خبطواهتا حىت وصلت لباب فتح لوحده وكأنه يعمل بقدوهما 

زخارف وأألوان , أأمرية وسط بالط ال حدود هل , للهيبة اليت تس تقبل به 

ابنت من , يتوسطها رجل جامل وهيبة وروح مرحة , وصور رائعة 

 ..مالحمه دلهيا 

لهبجة داخلها ففيه مواصفات الرجل اذلي تس تطيع مترير عواطفها توجهت ا

  ..عليه لأنه اكتسب رضاها ببدلته امللكية 

 أأهال  بك... أأمرييت 
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جلست ولكها ثقة , خطت خطوات مزتنة تتحدى خوفها أأو ترددها 

أأخذ يتأأملها يك يبعد عهنا .. بنفسها مل تربكها هيبة املاكن أأو سطوته

رائع ترمج لها عواطفه اجتاه ما يقابهل من جامل  وحشة املاكن وبشلك

 ..وروعة مهنا

ذا كنت النية تنشد الصفاء  أأتدري اي س يدي؟ ا ن لك يشء هنا رائع ا 

 ..والطيبة

  أأحسنت... شهرزاد 

 ترقب وحذر وبراءة ميض للحياة.. يف اليوم الأول 

 يف اليوم الثاين فوران للخوف وجراح الناس تعطي راحئة املوت

 الثالث الطاغوت حيوم غري مكرتث حملو السعادة بيهنم اليوم

الأخري مات لك الناس ووحده ابق .......اليوم الرابع اليوم اخلامس اليوم 

  نظر من حوهل مات.. 

عيون شهرزاد أأخذت تتوسد حذر البوح وسطوة اال نصات هل ويه 

  ...تمكل 

غف غري تأأملها  أأمريها بش.. أأرصت شهرزاد عىل الاس مترار ببوهحا 

ويه فرحة كون الصباح راح واىت مساء أ خر ومل تظهر , مكرتث للوقت 

نصاته ويه  عالمات سطوته ، ومساء أ خر ، وأ خر وهو عىل اتزانه وا 



   [36   ] 

 ترتل حزهنا الأبدي من حاكايت زماننا اجلرحي

دخل الأمرياكن وطين والصمن سقط رغام عنه وجضيج الأمل يرصد 

ما طاب وخف محهل ، بداية أأيقن حركة شعيب اذلي مل يرتدد يف اخذ 

بعد مدة أأن املطلوب غري كف هنبوا سلبوا قتلوا املهم رغباهتم اخذوا 

الرشاش والكتب وال اثر والأموال والغرية أأيضا سلبوها وعىل قارعة 

رصخ الأبرايء ما ذنب أ مالنا يف ... الطريق يدوسون القمي والأخالق و

 أأين ؟اليت وقودها الناس واحلجارةالريق هتمل؟ أأين القانون؟ أأين النار؟ 

 !!الضمري؟؟

 ابلأملالشعور  ..مداها  تأأخذوطين وويالت القنابل  الأمرياكندخل 

 ..نفس بمثن خبسواحلرسة من دمار وفقدان والأ 

 ماذا وراء دخوهلم؟؟  -

 ..وعود ووعود وتطبيقها بطيء جدا  

 زيف صنعوا ومه زرعوا يف عقولنا 

وبني كواليس قضيهتم  أأعيامهموه فثقل الغنامئ حقهم اس تل ,الناس تعبوا  

تفجري هنا وتفجري هناك ورصاع بني , أأخريا العدو تربص هلم  أأن أأيقنوا

 والأخرىنة ي رصاع يتصاعد بني الف , يف ادلين وادلم  الأخوة

 من يفوز ؟ -
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 ؟ من خيرس -

 يتالعب العدو ابلعقول وحرية دبت بيهنم  

 ؟؟ ماذا نفعل -

العاطفة يتالعب , قة وتردد قوي يشل حركة الضمري مغل الأبوابلك  

رهابهاملهم س يطر عىل لك الهدوء ودون لكل فرض , هبا عدومه  رغام  ا 

 .... عهنم وعنا

وغثيان ومه  ..اخذ العرق يتصبب من جسمه من اثر ما يسمع مهنا 

من  أأهلها، تالىش اتزانه ويه تبوح هل لك ما صادف الأفاكر ودوران 

اقرب نفذة اعتنق الابتعاد والهرب , وسطوة املوت ويالت احلروب 

  غرفة ببدلته امللكية أأعىلفهوى من 

  وعلق احدمه الأمورالرشطة متسك بزمام أأخذت ويف الصباح 

 ..        !!زمان تذمروا من واقعنا فانتحروا أأايمحىت ملوك  -
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 رغم القصف

 

 كن هديف أأنميل ال رصاري عىل أأال أأخيب مسعىالقمل ال يفارق 

رمس يف الهواء حلقات أأ رحت ، أأن أأحقق فيه رغبيت يف مواصةل الكتابة 

فرمست شفاه ،  أأجد غاييت لكين يف نفس حمطة رحايل أأدور دائرية عيل   

طفل بريء وجعوز قد جتاوز امخلسني وشاب يطمح يف املزيد من املتعة 

 , أأشخاص تقليديون لك مهنم يسعى ليصبح أأحسن مما يكون, واملرح 

 .. انهبار أأعني امجليع انصهرت بني فضاءات أأحاليم

 ؟ ينسل خمتفيا بعبارات صامتة ماذا أأصاب قلمي -

..  منا للرصاخ فقطا  ء و متمتت والطفل اببتسامته والشاب يرصخ ال ليش

  العجوز يرتل مفرداته كلك يوم حباكية جديدة

 اللكامت بيننا تعبق لصدى جنوى الكمنا..  كنا اثنني

  فل بفضول بريءقاطعه الط

 ؟؟؟....من معك  -

 : ويس متر الش يخ

الكن قد طوان ، قابعان بني أأحضان عزلتنا نسامر الهدوء البائس  -
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أأنني ,  أأخذت الأايم تقامس مسرن دون ارتياح، الزمن لننعزل عن احلياة 

 أأحاسيس نا يتدفق حزن من خالل حديثنا

 ليت الش باب يعود يوما   -

  يس متر الش يخ.. غرور يتهند الشاب بسخرية و 

نقطف  ين تكل الأايم اليت لكام خرجنا معا صباحاأأ .. مل يبق سواه بيننا  -

لذلكرايت صدى  ت جعوزاوردتني كل ويل لنطلق بني أأفق احلياة تهند

 ماضينا امجليل

ابب وحدتنا لتعانقنا نسامت ، ويف يوم فتحنا اببنا  ,أأخذن نصارع العزةل 

, متزتج عفويتنا مع لك نبضة يف هذه ادلنيا نسحب الصعداء ل ، احلياة 

 . قطف لك منا وردة محراء بني أأفق احلياةيخرجنا يك 

، لكن جتاربه بس يطة ، يريده أأكرث تشويقا ، الشاب ينعى هذا املوقف 

 :عكس العجوز اذلي ابدره

 !ا ؟واحد اأأتدراين حنن ال منكل قرار  -

 ..الطفل يبادره برباءة

 !قرارات؟ -

 ار حنن ندور فيه بدائرة ضيقةال بل قر  -

 :الشاب متحريا  
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ذا لك يشء واحد فلامذا التشتت - ؟ أأن حائر حقا فلقد تعبنا من  ا 

  ءيالوعود الزائفة والتطور البط

حرية تغازلين .. م ما يدور بيهنم من خداع للقمي أأ مل افهم ما يريدون احلب 

  نل  ا

جفأأة ,  م حائرة فامي بيهنمالن عيوهنم فامي بيهن الصمت يعبث هبم قليال  أأخذ 

 انطفأأ النور

 ..القنابل ..ولعنة هللا عىل الطائرات .. مرة أأخرى ..اللعنة عىل الكهرابء -

  ملالصوارخي أأهنكت عواطفنا جردتنا من الأ  -

سارعت ا ىل أأول رف قريب أأشعلت الفانوس أأريد أأن أأرسع يك أأشتت 

ر هز بييت مصت أأبطال قصيت وادخل روح التفاؤل لكن صوت انفجا

 لأ وأأرعب لك مفردايت وبعد رصاع مع الارتباك عاد تدرجييا الهدوء يتلأ 

  داخل نفيس وصوت أأمل يزرع

 ايت وأأعيد تمكةل القصة من جديددسأأعيد ترتيب مفر  -
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 دوارأ

 

وليس ،  ابلأوجاعاس تنشق قناعة حبىل  أأنسوى  أأمايممل يكن 

يشاكس حميطي  دامئا، هشم فقاعة تكونت من زغاب ومه أأ ن أأ غريبا 

، مل مايم مرتكز لعامل يوقظ يف داخيل بعض املرات الأ أأ البارد ، النافذة 

تقمص نفيس محورايب أأ مد برصي للحياة معلنا زمنا أ خر حيث أأ فعربها 

 ..هل لون الرفض يدغدغ أ ذاين ا  ن هناك جهومأأ ال ا  يك انرش قوانيين ، 

  ..الناس كرهوا القانون وال يطيقونه -

 ، لف شهرزاد وشهرزادأأ جعل نفيس شهراير واصنع ن اأأ فكر أأ رحت 

 الصوت نفسه يعود من جديد

زماننا زمن  ..ستسمع القتل وادلمار  ..أأية حاكية لن جتد احلب يف   

 القنبةل

كون أأ جد احلواري حويل و أأ تقمص دور هارون الرش يد يك أأ ن أأ عزمت 

 خرى يناديأأ ن الصوت مرة أأ ال ا  ..  مري السالطنيأأ 

 !! صبحن رجاال  أأ ت فلكهن لن جتد احلوراي -

 كيف اجعل نفيس شيئا أ خر ؟ -

و أأ و املتنيب أأ حد فرسان الطاوةل املس تديرة أأ و أأ .. كون هوالكو أأ ن أأ أأردت 
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 ..يرفضين الصوت مرارا وتكرارا .. و صدام حسني أأ الس ندابد 

  ...غلقت نفذيت ورجعت ا ىل جنوين أأ 
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 اقتراح
 
 

 

، ىل الباب ويروم ولوجه ا  وهو ينظر  ن يربمج مهنجية يومهأأ راد أأ 

 فاقرتح عدة اقرتاحات

ما  أأ ن يقر أأ حيامن يدخل من خالل هذا الباب حياول  :ولالاقرتاح الأ 

 .. عنده من مهس للحروف اليت يعتربها شعرا وخيرج

ماهمم ليدركوا من أأ ن هل حبثا عظامي يك يطرحه أأ ن يدعي أأ  :الاقرتاح الثاين

 .. رسار الكونأأ  خالهل ما جدية معرفة رس من

ن يعلن حملبوبته اجلالسة هناك انه حيهبا بلك صدق أأ  :الاقرتاح العارش

 .. وخيرج

 .....ىل بيته يك يمكل حلام صار رسااب  ا  ن يرجع أأ اقرتح  :الاقرتاح العرشون

 

 

 لقطة
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أأراده هو لكهنا مل  أأراد لصورته اليت التقطها ال ن أأن تأأخذ شلك  

 التعديل ياة يك يعاد الكون ليجر توسل أأن تتوقف احلي، تس تجب 

  .....توسل ابلطبيعة 

   .......توسل ابملالئكة 

 .......فأأشاروا هل دونك مدبر الأمور  

 يك ترتجل احلياة,  ترضع بلك ما عنده من خشوع

 .......فتوقفت 

   ....مات 

 

 

 

 

 

 فجأة
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  ,قرر الرحيل 

 ، طوال معره ن مزج تربة جديدة يف حديقته اليت يعتين هبا أأ بعد 

 وحيامن حزم حقائبه ، 

 ... سقطت أأوراق الأجشار احتجاجا  

   

 

 

 

 

 امرأة
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 ,  عىل أأطراف املدينة

  اس مترارية وشقاء,  امرأأة صامته وعيون تتجسد فهيا لك احلياة

  أأمل وحزن

 وقليل من الفرح

  وحيامن نطقت

 ......مات لك يشء يف املدينة 

ال حنيهبا   ا 

 ابق  للأبد

 الفهرس
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