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 أربع  نسلن من وحي اآللهة

 تن معي ل م 
ومكيييران اثنيييوثي  نبييي ن اييي راني و ييي  عته ل ميييتن 

 الابار 
 ؟ك ف فلتن من اآللهة  
 ؟ك ف ااتزن أ ر مقابر الملوك  
 ؟ك ف ت ط ن أبواب المعب  .

 حمليييين ور ا  .. ي وأت ننيييي.. وع ييييون نسييييا  الق يييير 
 فتاه .. نه ب ن أ ابعهنس س

 ..لمس اذا الور  تال  مكن ألح  غ ري أن   
 ال  مكن ألح  غ ري أن  سمع منهن ترات ل حبهن  
باسيييتن ار اميييي  ......أنهييين مارميييا  بيييوحي ع يييوني 

 .كتبن ام عا  لي ........ 
 (( ك  إن أحلى ما ف ك  ع نا))

 ..وكتب  لهن ام عا  
 ((ى نسائي أنتن أحل))
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شعرك  ا ......أم تا ر ........كما كان  أظلٌ أسو  فاحم
 ؟ ..س    الروح  شعرك  ا......أسطور  القلب 

عيي ااا اليين  ت....ألهيي  ن سييها بعبييارا  ..... تيير   لييم 
 !...ك فأست ر..... 

مي ن  كميا مسيائي ال تي م فيي..... ـ أظل فاحم كميا ل ليي
 ؟..الن  ل 
 ..!لم تر  

 ..ال تستثني أي سؤال .....  أرغ  اـ 
 ُرّ ي
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..... اسيييو  منهمييير .... .ـييي نعيييم اسيييو  مثيييل أول مييير  
 ون أن  عبيييأ ..... الي اسيييو  كميييا ايييو طيييائ  ال مبييي

  .بال ار الذي تسلق غ ره 
 المييير  األوليييى التيييي أر  ف هيييا...... ـييي أظيييل شا  يييا 

..... انون يا  شي   بين انحنيا  بين است ي ا   سوا ا  
....... أ ن من  لك الذي  قطع أحمر الش اه إذا استطال 

أ ن كأسك الذي ألف طعم ش ااك و مارس معهيا بوحيا 
ال  شياركك ف يه  ......أر   ش ئا لك وحي ك ...... رطبا 
علييى   عنييه حق بتييك اييذه الملقييا ستق ييىا...... احيي  

من ..... أاذا الكأس لك ..... حاولي ...... مقربة مني 
أو تحتسيي ن حل بييك الشيياي  تت ضييب ن أي زاو يية ف ييه

  ؟...المعتق اذا 
                                ******** 

تقف على ...... كان  ارغ  ا ...... قبل أن  ب أ ال بح 
ليم  كين تار  يا ..... سيألها ...... شوارع أربعة تلتقي 

 ......ب نهما ق  نضج  
 ؟....ت عل ن  ـ ماذا 

كييان ر ا فضييول ا ميين ب ضييا  ..... ـيي أومييأ  برأسييها 
استباح  تنورتها السو ا  أ ر ...... متطرفة الب اض 

يييييرق يييييا  .... معاقيييييل أقييييي امها فت  ييييي  معهيييييا  ا اام 
 كانيي  تنورتهيييا و ايييي تقطيييع المميييرا  المتسيييعة......

 ...... تراوح ب ن الرق  و الانا  
بيل ا يط تها مين ايوف .... آرغ  ا لم ت نسها اآللهية 
تامييع ..... وحيي اا .... ن ييق مهمييل لتقعيي اا مكانهييا أأل
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اا مثلهيييا م للييية متكبييير  أشييي ا ..... أشييي ا اا حولهيييا 
الكرسيي ازرق منت يب ..... المكيان تارق فيي ....... 

ثييم ..... تلق ة   بإحكييام إلييى طاوليية مثييل لونييه مسييُشيي
بيييو ز ....الييي  توعييي ه نقشيييا ..... حق بتهيييا الاوز ييية 

و أحكيييم أشييي ا  آرغ ييي ا مقتن اتهيييا ....أبيييوي فانتشيييى 
 ن ائسها .......... العذبة 

   عليى مقربية منيي وايي ك ف تتيرك ن حق بتيك مقعي -
 لي .........وأنا رايل معيوز ..........لى بالن ائس حب

 ق  م ؟
ل ذلييك أح يي تها كييي ال أتركييك وقبيي........أفرغتهييا  -

 ! تاوب بطونها ال او ة 
اييل ليك ت ييو ر .......تهي  ني ب اضيك اييذا بيالزوال   -

أالسطوري اليذي   ضيي  ت و ر بشعرك.......ح  ث ؟
 ي ت و ر  بق ك  ائما  أمامي ؟بي إلى ماهلت

أنييي  .........قبيييل سييينة كانييي  ثمييية  يييور  تامعنيييا 
ابتسييييييييمي ..........ق ييييييييي انييييييييا ......... ييييييييممتها 

أعتلييي اييذه الربييو  ال رعييا  لكييي  بسييق ن  لييك .......
مك اايا  بن سيا ا  ........ضيعي .......عا  ا  بن اوا   

من انح حاابيك إليى أعميق نقطية فيي الشي ت ن   نح ر
إلييى تيينل  اليي   تتوسييط سيياحة مرشييقة أسيي ل الع نيي ن 

 ؟  فأ ن وضعتها...........ثم إلى ظنل مبعثر  ........
ا  ي   ميا أن  بتي ص  يبح.......... رج المكتيب في   -

مالييق  بال ييور  وسييط كتييا.......حتييى تلتييف ع نيياي 
 .ي نتنتظر
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  ؟!ال  رااا أح  غ رك  -
أن  بتيييييز أرغ ييييي ا غ يييييري ........ألحييييي   ال أسيييييمح -

أسيتر ي استسيلم ......أترااع ......أنا أبتزاا .........
المنعييزل ال أ ري مييا الييذي  سييوقني الييى ط  هييا ....... 
قبوتهيييا التار   ييية اليييى سييي ر   يييوتها الحيييا   ........

تع ييف بسييكون المميير الوح يي  ثييم ونييا ر ا  ضييحكتها 
استب  بي ......المتط لة مع    قتها ح را  ومعي إذا 

 . ن ي 
لييي س ليييي أي ت يييو ر حييي  ث أو حتيييى قييي  م غ ييير  -

 .ت و ري معك 
 ق حك اذا ؟......أذن أي شي  أ ر  -
 .معي  ت  مه وفا تس....... ال -
 من  لك ؟  -
 سيييييت  م منا ييييي ة ب نيييييي وبييييي ن الارفييييية ......ال   -

 !المااور  
ف ه  .....ف ه  فئك .....أر   ش ئا  ف ه عطرك......ال   -

شييي ئا  إذا اسيييتحظرته .......... ن ييية تاربتيييي معيييك 
غزتني منيه ع نياك .......فاح  منه روحك بن انقطاع 

  ش ئا  منك  اعلني ال أبحث أال أر .........بن استثنا  
 . عنك 

أ يين أمضيي    يي  ك ........لييى انييا مييا عيي   تييأوي إ -
 الم اج بالنسا  ؟

...... أسيير  كييل الييذي فييي وال أسييتط ب اميين  أال منهييا 
أشيييعر أن احرفهيييا رسيييم  عليييى شييي ااها عليييى وايييج 
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وأتلييذذ ......ع ونهييا قبييل أن تنبثييق ميين سييبا  روحهييا 
بييأحرف مايير   بيين عنيياو ن كث ييرا  واييي تنطييق أسييمي 

عين معاشير  ئ ي نكمستوحشة تبعي  عنيه أن  سيتب  أو 
 .النسا  

 عيي   يي  قتها فييي الارفيية المايياور  أن تكييون حكمييا  
فنهضيي  .......تيير    .........فامتنعيي  .........ب ننييا 

 نهض  .........تستعالها 
 ك ي ما أن  ف ه كي ال تنهضي كيي ال ..........رغ  ا أ

طولييك المن يير  بنطلونييك الييذي ......امتك تطيي ح اسييتق
ميين ........بمييا تبقييى ميين اليي ي ......... عييزف وحيي ه 

مييا أحسييبها .........النسييا   فبيياال الؤسييي المحيي ق ب
أ ير .......أ ر أبياطر  اليروم .......نهض  أال لتر ني 

ا  المتوايي..........اانمييا  الراق ييا  سيي  ا  العييالم ال
فمييا ........ليي  مكانهييا بسيي ح األسيياط ر نهضيي  ثييم أ 

علييى .........بييل ظييل مسييتبق ا  علييى ن سييي ....... لييى 
عليييى لحنيييي المشييي و  مييين أليييف عيييام ........تمييير ي 
أني ال أبارح أي حق قة ........من أوج الحق قة ........

ي اسيييتر ا  لهيييا أال إّذا أمرتنيييي ع ناايييا شيييبر ف هيييا أ
ي لوط  و  رح سكونها واي تر  التح ة بألقأ........

كييرم أن .........بيين انتظييار . يي عوني أن أبقييى ااانييا 
هيييا أن تالسيييني قبالييية ع ن كيييرم ........ت ييي ح عنيييي 

ثييم كييرم أن ..........ان يية قباليية ابتسييامتها الح..........
بحنوتهيييييييييا الم رطييييييييية .......اسيييييييييتام بحييييييييي  ثها 
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بعالمهيييا اليييذي ال  شيييبه أي أنثيييى فيييي ن يييف .........
 .البشر ة األ ر 

شيييهر مضيييى ......... أ ييين كنييي   .........ابنيييي ليييم ت -
 لم تائ ؟........لم تت ل .......

فيييييي بييييين  ال يييييرس .....فيييييي مييييي ن النسيييييا   كنييييي ُ  -
نسييا  بلييون .........ابييال تبيي ض ال يي  ونسييا  ........
تتلييون ........ميي ن تتكيياثر ف هييا النسييا  .......الال يي  

ن قميير ميي........سييحب ميين نسييا  ........ف هييا النسييا  
وورو  ت رج من فم النسا  ونسا  تبتلع ........نسا  
مييا تكييون ليين ت  ييل بيي ن ور    كيينانيياك .......الييور  

 . وامرأ نامة فارس ة ........فارس ة 
 كن  اناك إذا  ؟  -
قولي غلبتني النسا  ........قولي ضع  ......لم أكن  -

ال ........بلح تيييي  تييياار قيييولي .........عليييى أميييري 
 .كن  تقولي 

 أما تعلم ضاري من بن  ال رس ؟ -
مييان وميين زحييف الر........ميين حقييك أن تضيياري  -

وايييين ........قييييوان ن الحييييب  قاألغيييير  ييييقييييرع .......
وعشيييييق ال يييييرس للييييي نان ر  اثفيييييرنجالعثميييييان أميييييام 

وليي كن ........تعتقيي  ن أنهييم  كراييون العييرب .........
 ميين نسييا  يال تضييار.......رب  كراييون أ ضييا  فييالع

عيالم ..........النسا  اناك عيالم أ ير ..........ال رس 
كين أاميل شيي   عتنيق ميذابا  ...........   ن بالاميال 

 .في الكون أوال تكون 
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 ال زر  ق ر الشاه ؟  -
شييييييي ئان مستوحشيييييييان .........فيييييييي سيييييييع  أبيييييييا   -

غرفيييية نييييوم ملك يييية .......الق يييير والملكيييية ..........
ثييييييم .........ملكييييييي  سيييييير ر ......ملكييييييي أزار.......

ال أم ييرا  ........وحيي اا ..... ثييم فييرح......ثييم ........
ن الحب على أذانها وال شاه  قبل أقي امها أول ميا  سكب

تييرفض أن ترمقهييا ....وحيي اا  ......فييرح........ت  ييق 
ق يير .......ر  نسييا  العييرب القا مييا  ميين وحييي الاز يي

أذنيي  ل عل هييا النسييا  ولطالمييا الاز يير  تييرفض أن تطيي
الق يير  فييي.........لن سييها أن ال تحييتكم أال لمث نتهييا 

أربع ن ية ..........رافقتني فارسي ة م للية ........األول 
فلييم  بقييى منهيييا أال ........ا أاهييض المك يياج منمحهييي

وشييعر .........ن ببحيير ميين كحييل مكييتظ ع نييان غارقتييا
سيييألتني .......بيييان ثلثييياه تمييير  عليييى حاييياب رشييي ق 

 أطيييولأن ال نقطيييع وقتييا  .......مضييي قيي ما  أن ن.......
ثييم .......أن نسييرع ........سييألتني أن نسييرع .........

 نسل ال مع األسيو  مين ......تاه  ......أ ذ  تبكي 
 ت طييى مسيياحا  مترعيية األلييوان ........نبييع الع نيي ن 

 يلكنيي........أ ييذ  تمضييي تيي عوني أن أتبعهييا .......
  بك ها ؟أب ا  لم أسألها ما ......

اييييل تبكييييي النسييييا  علييييى بعضييييهن .......أرغ يييي ا  -
ايييل تبكيييي الو ييي  ا  أم يييراتهن واألم يييرا  ال .......

ع اميرأ  أن تبكيي اميرأ  تايل تسيتم.........أحي ا   بك ن 
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لميييياذا ......امييييرأ  أ يييير  ال تعرفهييييا .........أ يييير  
 تبكي                                 تعق  نها

زمنا  كان  ف ه مثيل ..........نا  ولى أحسبها تبكي زم -
 ! أنثى  ......ملكة........فرح 

أم .......زمين األنثيى ال تبكي ن ........وأن  أرغ  ا  -
 .تكتم ن ....... تعبئ نتق ل ن وال ......تبتسم ن 
...... اتيوق ال يك  كني ..قبل ايذا اللقيا  ......ـ اتعرف 

كن  اسمع منيك  ......أ  وكل االحا  ث بل قبل كل اللق
انتظر ان تسر  لي ...... اتهائ حروفك وانتظر ...... 

لييي كمييا كنيي  تكتييب عيين أي  كتييبتوحيي ي حكييا تي ان 
فييي  ييح  ة ......ميير  قييرأ   لييك...... سيي    ا يير  

اعتقيي  ان ثميية مسييابقة اعيي تها ال ييح  ة ..... االعيينم 
وكتبيي   حشيي   ف هييا كييل مييا ليي  ك ميين اييوس بالنسييا 

الزاليي  ق ا يياتها فييي حق بتييي .." ....عسييل و ف "
وا  يييرا نيييام "......والزلييي  ار    ائميييا مقييياطع منهيييا 

نيييم  قبيييل ان تأت يييك الشيييمس ..... القمييير فيييي احضييياني
أمرا  رطبة  .....او   ركك ال بح فتنسى ...... فترحل 

سي    كيل ميا ..... بوحا به و  ال   ركه اال بوحا مثله 
ي مييع كييل ف هييا اامييل ميين كلهييا اامييل ميين كييل حكا ييات

...... اا ئييية ......مست  ضييية..... افئييية ......النسيييا  
حتيييييييى اذا اسيييييييتن رتها بييييييي   بركانهيييييييا ثيييييييم بييييييي أ 

ا ين سي نتهي بيي المطياف ا ين سي طول ......وبي أ......
ال اربي  الي ف  .....ش تان  افئتان ...... بي المقام 

مييع سيي    مقبليية اكييذا ترمييي اشيينئها معط هييا ع ن هييا 
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سيي    تاييرس ف ييك شييي  منهييا ..... وقبييل ذللييك لسييانها
 ......".عسن مثن أو  ف 

انهييا الميير  االولييى التييي اسييمع ف هييا عيين راييل   ييف 
  ييف غييرس لسييانها بانييه .......امييرأ   بانهييا بركييان

 .عسل او  ف 

 
 ....ال كان   افئة فعن ـ

الميرا  التيي تي من .....اقول لك شي ئا......ـ ح  ال ف  
واييي مطل قيية  ...... افئيية رائحيية الراييال البيي  ان تكييون 

وبي   ليه ..مين  فئهيا بعي  ان افليسااراا طلُ قها ....
فييياثر ان ال ييينعم ......انيييه سييي ن ض بييي ن اميييع الرايييال

 .ثر  ان تارب بر  غ ره وأ......بال ف  
نعمييي  .... "او كميييا تقيييول...... ـييي ايييل اربييي   فئهيييا

 "ب فئها
ان اوسيييي بالنسيييا  ال اذبيييه الييي ف  .....ـييي فلتعلميييي 

كان  ب ا ة  ف ان اللحظة االولى التي امعتني بهااعتر
نها اتها .......نه ااا الممتألن......ب ا ة الشاف ..... 

سييييماراا الييييذي  ييييؤذن بييييالر ح ان ت ليييي  ......الل نيييية 
وبالع ون ان تستانف الكلما  لكنني ا رك  انني  اميام 
اميييرا  م تل ييية ال تعييي   قاموسيييها غرائزايييا لتنحييي  

وع بن استثنا  فتقول كل ما تتمنيى بالكلما  بوح الضل
وتعطيي .....وتبيرر ..... وتعرض عل ك كل ما تشتهي 

واني  مسيتتر ..النها كاني  با  ية ....ن سها حاة عل ك
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وان انيياك ا ر ييا  مثلهييا  لعقيين شييهوتهن بييالز ف ..
 .واال تبا 

 ـ كم امض   معها ؟
 .ـا ام مع و  

 ثم انسحب   ؟ ـ
مثلمييا ..سييحراا فاييأ  انطييو  ....تنشيي  ......ـيي كيين
المييرا  التييي تحكييم  ك االسييوار  وتسيي ك ..........اطييلُ 

سييرعان مييا ....الق ييو  عيين كثييب  وتوغييل فييي االعميياق
كنييي  اعتقييي  وانيييا اسيييرف ....النسيييا   اتنك يييأ وتعتقلهييي

 ..تنيولكنهيييا فاايييأ...انهيييا ليييي وحييي ي  ...البيييوح لهيييا
اطلعتني عن ارم من اسما  و قائق من ت ا ي ل  ون 

 .....عنوان ان تذكر
 ـ ثم ماذا ؟

كلميا ت ط ي  مسيافاتي .....قني  حق قية م رطية  ـ ثيم ا
 بل اشمئزازي.....كلما اعلن  ن وري منها...معها 

ثييم ..ثييم ن ييور..اييوس.."اكييذا تبيي أ مييع كييل النسييا   ـيي
 "..!اشمئزاز
 .ـ اال ان 

   ـيييييييي ارغ يييييييي ا ليييييييي س فييييييييي وسييييييييط االرض أمييييييييرأ
و تحاييب امييرا  تعط نييي مثلمييا اعط ت نييي ا...تشييبهكي

  الوح يييي   التييييي كانيييي  الميييرأ.....عنيييي مييييا تحابيييي ن
فيييي بيييي ..تشيييبهكي   يييا فتها فيييي فنييي ق االم يييرا  

حتييى عقيي   الحايياب ....تشييبهكي حيي  الثماليية.... ييال
كانيي  .....اطييرا  االلييوان ..... ورتييه ميين اهيية العنييق
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كانيي  .....حاوليي  ان اقتييرب لكنهييا امتنعيي ...تشييبهكي 
الكسيل  متيرع ......امتزواة من رال ارم  م تون بهي

ل ها بتذلل اماط عن كيل أ ترام  اطرافه رغم ان ه لكنه
ومض  تق يز فيوق كيل قبابيه وايو ال كتيرث ..... با اه

بشيييييييييبابه ...بلح تيييييييييه التيييييييييي انتهكهيييييييييا الشييييييييي ب 
اييذه اييي الميير   .... ال كتييرث......ال كتييرث...االزف

مكث ف ها مع امرا  تشبهكي تح  سقف الوح    التي ا
  وان ت اوتي  ارقيام الحايرا   وتكياثر  معبأ االضيوا

غيا ر  ال يالة  ميا.......لكنه سيقف واحي ...الحوااز 
 حتيييى ازعاييي  الحاضييير ن......وايييي االسييية ف هيييا 

هيييييا تع ييييي ك ليييييي كنييييي  اتليييييذذ بيييييالنظر لهيييييا عل  .......
 .النظرا  تس ر عنك عل كل اذه ..........

ـ ل سي  ايذه المير  الوح ي   التيي اقيرا ف هيا شيعرا ليك 
ر  الييم اقييل لييك انييي مارميية بشييعرك ولكنييه اييذه الميي....

 . شعرا عن ال ارس ا .....شعرا م تلف 
 "ش ر ن حس ن رمضاني "اعرف ما تق   ن   ـ

شي ر ن حسي ن رمضياني "بالتح  ي  .....نعم بالضيبط ـ 
" 

ووسيط .....ـ وسط طهران ح ث  نت ف الل ل او  ز   
سيييطو  الل يييل الملبييي  بانتظيييار ال اييير الزاحيييف نحيييو 

 .. وقبيل ان تاليق الانية ابوابهيا......الق و    زحزح 
قطعي  شيارع ...اأ  شي ر ن .....و نش  القمر االفول 

اباحي  للينام .....واطلي  ..وسيب ل متيرا ف  ...منهمر
م  التار خ من اق ى االفق ان  ت نى استوق   أالقا م 
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سيي    ...... ي سيي    فييي افييق الل ييل تضيي.....وتاليي  
    تسيتامع سي......لف ف ك نها اتهياتأ......تبحر ف ك 

ما كان  س    تمشي بل كان  ..... اق ى ما ف ك وتب أ
حتيييى .......و ن ييير .. قميييرا  سيييتوقف ضيييو  الشيييمس

اه لييييو  سييييت راها الشييييارع .....نعط يييي أ... أنعط يييي  
اه لييييييييييو تطييييييييييوي االف االم ييييييييييال ........نحييييييييييوي

اه لو ان الل ل  طول و قتلع ال ار ان نيي .......ت نيوتأ
فلت  من ازقة الور  من .....اقبل   ....انعط   .......

 ييا حلييل ال ايير .....زح يي  نحييوي .......سيينن االنتظييام
 اسيييييبل البيييييوح .....القيييييا م  مييييين مييييي ارا  الظييييينم

اسييت ركتها بييالنظرا  كانيي  تمشييي وانييا ......المنتشييي
 بيق وليم  ...اقف لكن المكيان تبي    والقيا مون تشيتتوا

شييييييييييييييييي ر ن حسييييييييييييييييي ن  اال.......اال  شييييييييييييييييي ر ن
لييم تتيير    مزايير  وسييط حقييل االقحييوان......رمضيياني

ت ضيييحني ح يييث اقيييف ....  وميييا فيييي ان ت  يييح عنيييي
لكنييه ....فاسييتع ......شيي ر ن تتقيي م....بيين انتهييا ......

عان رسييييييييييييييييييييييييييييقيييييييييييييييييييييييييييي وم منتهييييييييييييييييييييييييييييي ف
واي منامسة في ا نيى ......تتااوزني......ماتت طاني

ار بيي   الم كرفييون كمييا اقييراط ميين نضيي....... الهمييس 
 نييى الهمييس كانيي  فييي ا....... نتييتألأل فييي ا نييى االذنيي

ربمييا ......ربمييا محييض موسيي قى......تنيياغم  ييو  مييا
ش ئا ما ........ربما محض رال ......محض موس قى 

كييييييان  تبييييييا ل معهييييييا الهمييييييس والنعييييييي والكبر ييييييا  
ن اقتربيي  منييي حتييى با رتهييا ت طتنييي لكنهييا مييا ا......
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 ...ت طتنييييي .. عبييييأ ون ان ت......اري لهيييياكييييل انتظيييي
ا و  نيييى  قيييف القمييير عليييى اعتييياب انوثتهيييليييو .......اه

.....  تسييييييمعني....أه ليييييو انهيييييا تسيييييمع منيييييي .......
بيي   لييي ان ال ارااييا بعيي  اييذا المسييا  .......ت طتنييي

 قق  في اسم ال ن ق   ....وق   ....لكنها انح ر ......
 يييا ر  ا راييي  مييين حق بتهيييا كيييار  "..فر وسيييي"

" اسيم ال ني ق " ولي ع ر"م الشارع منقو  ف ه اس
 "ات ل فر وسي
فيييي .....  لييي  فيييي ذا  ال نييي ق   222رقيييم المبنيييى 

 .وق   است سر  .....البوابة
 ! ـ ار   م  ر ال ن ق

 . ـ ت ضلي  انم

 ! ـ انا ش ر ن حس ن رمضاني
 عييي حقييائبكي انييا  901الارفيية .....ـيي  شيي ر ن  ييانم

 .س و لها  ا قي
 .ـ م رسي

ا يين  .... اس ا يين سييتمكث ام رتييي اييذه يياحاي عبيي ـيي
 .ا ن س نتهي به المطاف ....استو ع  قلبي

 ـ من ؟
 .ـ ال انم التي   ل  االن

" 901"فييي الارفيية ..!ـيي اييا شيي ر ن حسيي ن رمضيياني
 "نوه وسا  "

ـماذا تعمل ؟ ال اي متزواة ؟ طهران ة ام  ا  هان ة 
 ؟
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 .طهران ة ـ  
 من انوبها ؟....  ـ من شمال طهران 

افترقيي  عيين .....مهن سيية سيي ارا  .....ميين شييمالها ـيي
تايييا ر ال نييي ق ......اب هيييا فيييأثر  النيييزول فيييي ال نييي ق

الساعة ال امسة فارا وتعو  في الساعة الثالثة ظهيرا 
لذلك ال مكن لك ان ترااا او تلتقيي بهيا او تسيراا .....
 .....امرك

أو الثان يية ......أو الثالثيية ظهييرا .....ـيي ال امسيية فاييرا 
 .ر  ل نعش

انميا تتنياول عشيائها فيي ......ال..... ـالثان ة عشر لي ن
 .المطعم  المااور أو تذاب الى  ربن 

قييل لهييا ان عراق ييا اكييل اليي ار ......ـيي  ييا حيياج عبيياس 
 عل ه وشرب
 . نتظرك انا

حب طقييل لهييا ان عراق ييا كسييول لييم  سييع ه ال ايير ل  يي
 !قل لها اني انا  ..النور ال ك

ثلييي بلييس السييت ن ان  طلييع عراق ييا ال  مكيين لراييل م ـيي
 .مثلك على اسرار زبائنه

اسيييييت اق .....ميييييا ان انييييي لع ال اييييير حتيييييى اسيييييت اق 
ربما غيا ر  قبيل ......لم  راا.....لكنه ا  ق.....ل ر 
سيانتظر .......ربما ارع  لبا ها المحميوم ......قل ل

 .وأر  .. حتى تاي  الثالثة.....حتى  نت ف النهار 
اار ....محى السطور  .....اغلق التل از.....في الثالثة

البوابييية .......واعيييل  رنيييو  ..اوقيييف البيييث...اليييورق
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ليي س انيياك ......والعطيير لييم  سييتبق البيياب.......فارغيية
الثالثييييييييية عشيييييييييرون بعييييييييي   مضييييييييي  ......أميييييييييرأ 

حليي  الرابعيية ولييم .....واربعييون  ..ثنثييون...... ق قيية
ارفيية تييرك البوابيية واسييتلقى فييي ال......تقُبييل شيي ر ن

حتيى اذا رني  ..... تحسيس وقيع االقي ام......المااور 
ال ل سيي  ......ايرع الييى السيلُم......مثلميا تيرن اقيي امها

 !اي
تاا ر فيي ال امسية .......ـ  ا حاج عباس الم تقل انها 

انييا انييا منيذ ال امسيية ولييم ......... وتايي  فييي الثالثية
 . تاا ر وانا انا منذ الثالثة ولم تاي 

وعييا   فييي .......غييا ر  قبلييك بقل ييل ......بلييي...ـيي 
 .لكنك لم تراا....الثالثة 

حتى اذا حل المسا  و ن  التاسعة  اس ر القمر مي اره 
مترعيييية .......مترعيييية بالييي الل ......وايييا   شييي ر ن

السيي  من يير   فييي ....اييا   ....باالنوثيية والكبر ييا  
كمييييا ور   حظ يييي  بكييييل الرب ييييع ...... ييييالة ال نيييي ق 

اوعييز  .....بشيياف منقطييع ارنييو ال هييا’  والسيي.....
 .......لنا ل ال ن ق

 .ـ  ا قي
 ـ نعم  انم

 .ـ االب لي ب تزا وشراب الشع ر
 ـ كم ن ر؟

  ك ن ر ـ
 رقم الارفة ـ
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 (نوه وسا )  901ـ 
حتييى اسييت ركتها ال ييالة ميين  .......مهاثييم ارتقيي  سييل  

النظيييير ’ اسييييرف ......لهييييا ’ ح ييييث تنعطييييف  فأومييييا 
حاول  ان اشعراا انني انا منيذ ......م تعبألكنها ل.....

حليم ال امسة انتظر  ور  القمر لكنها كان  غارقة في 
حقييا ..اتظنهيا ......هياالموسي قى التيي تتانيى علييى اذن 

ارتقيي   ......وحٌ يييو....شييعر بييي ال تلحييظ أ مييائتي الت
ولاييي  ح طانهيييا االربيييع  .......سيييل مها  نحيييو الارفييية

تسيييييتارق كيييييل اليييييركن  الباسيييييقا  ونافيييييذ  متمواييييية
 .فتحتها واضأ  نورااال اراي ثم تناول  الهاتف....

 ـ ا ن  ا قي؟ لماذا تأ ر؟
ي  البيي......ـيي  احيياج عبيياس أتركنييي أر  علييى اات هييا 

أشيياركها  مييا   ...... ا فييع فيياتور  االطعييام....طلبهييا 
 .قلبي قبل ما  الشع ر 
 ..وعرضي الماري ..وتوسنتي..رفض  الم  ر طلبي 

بييأي  ..ان  ضييللني ..راب قلبييي واثيير ان   يي عنيوشيي
بأي احا  ث ا ر  لم  البهيا اليورق   الكنم باي ال هم  

 .....ولم تكتب في االسان   
لكنيه  ..بالحايار  ..بال نان ر ...حاول  ان أا   بالورق

المر  االولى التي اشاا  فبها فارسي ا  رفيع .....رفض 
 بيي  ان اتايياوزه ال......اوسييه باليي نانبر الييى االحاييام 

مباشييير  ...البييي  ان ا يييل اكيييذا مباشييير  ال هيييا .. اذن 
و ون كييييل  ...و ون  ييييا قي .... ون الحيييياج عبيييياس

 ...... االبواب
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ميين ..الل ليية سأتسييلل ال هييا ميين بيياب الارفيية المو يي  
ميين اييذا  ..ميين سييماعة اات هييا  ..نافييذتها المتموايية

 الل لية سيوف اذوب وسيط ...النقط في اق ى  االذني ن
 عايييييييييييييي ن الب تييييييييييييييزا.....شييييييييييييييراب الشييييييييييييييع ر 

انحييري تاربتييي مييع كييل النسييا  فييي ......قطع نييي....
 اطرق البياب.....ا ا تشاع .....محراب م  بتي معك 

وتار  ييييييييك ..... يييييييي قك كلييييييييه....هييييييييا ل قييييييييل.....
ح يث  ....901وانتهائك ح يث تقيف فيي الارفية ....كله

ن لكنيك ال تيتق......قيل لهيا .....تق م اميرا  مثيل الابيل 
قيييييل لهيييييا بكيييييل اللايييييا   بييييياالنكل زي .....ال ارسييييي ة 

بلايييييييية الع ييييييييون ....باال مييييييييا  ......بييييييييالعربي......
او اتبعها ح يث تمضيي مسيائها ...ستا اا  اغ ة.....
وسييط زحييف ال  ييول وزحييف .....مسييالك التنتهييي.....

 .النسا 
لييم تطلييب شيي ئا .....لكيين شيي ر ن اكت يي  ذاك المسييا  

المعبيييأ فيييي  واو ييين ليييم ت تيييرق حيييااز ال يييم  ....
لم  نح ر عطرايا شينال  يا با عابثيا بكيل  .....ال ن ق

 .ال راغا  
 ـ حاج عباس ا ن ش ر ن ؟
 ؟..901الارفة ......ـ ش ر ن حس ن رمضاني ؟

واي غرفيييية غ يييير ...واي شيييي ر ن غ راييييا ....ـيييينعم 
 .غرفتها

وأقلُها اليى ...ا طلح  مع اب ها .....ـ غا ر  ال ن ق 
 .  ربن 
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 .تراني  ال  ثـ الى ح
 !!!ـ نعم

 ـ ال نظف  ا قي غرفتها ؟
 .ـ ال

ك يف كاني  ......ـ اسمح لي بالم تياح كيي ار  اطنلهيا
بقا يييا الب تيييزا ..ك يييف تحتسيييي ميييا  الشيييع ر .....تقييي م 

 .كي اشم رائحتها ...المنحوتة على طاولة الطعام
حتييى فيياائني عطراييا  لنييي ....ـيي مييا ان   ليي  الارفيية 
ان .......علقيية منييذ االف السيين نعلييى ترن ميية حزنييا م

انييييا كانيييي  .....النسييييا  تهيييياار وان الراييييال بيييياقون 
 مستلق ة استنا   بطاولة ر  تها

اكي اس  وانيا ..... قرب سير راا كيي تسيرح اقي امها  
 .....من قناني ما  الشع ر استن ذ  ا ر قطراتها 

ـيي  ييا قي ال تمحييو اثييار القميير المكنييون وسييط ر ييام 
واغليق النافيذ  كيي ......اترك اثاراا  ا قي ....امرأ  

 ال تب    ر حها أو تسعمره 
 .............امرا  أ ر 

 .حس ن رمضاني ال ارس ةـ اذه حكا تي مع ش ر ن 
 

المل يييا  أنيييك  ةأميييس أ برتنيييي موظ ييي......أرغ ييي ا  -
أكثير مين تقيول أنيك طلبت هيا .......تبحث ن عين مل تيي 

 . ها فح ا  مر  تمعنت
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عقييي  زواج ........تنشييي  ن شييي ئا  ميييا ......أرغ ييي ا  -
بطاقتهييييييييا الش  يييييييي ة .......اسييييييييم الزوايييييييية ......

 .أي معلوما  ا ر  ...... ورتها ........
 لييي  أسيييرتي مييين ......... امتزواييي سييي ُ أرغ ييي ا ل -

تركتني أ ر نسا   1/ 91بالتح    في ..........النسا  
من يييييييييير   ......كانيييييييييي  سييييييييييمرا  ......أسييييييييييرتي 

نت ييب  كمييا ن ليية فييي فييم ال ييرا  تحاشييااا ا..........
و  وحييي ي و نييي....... عنهيييا النسيييو  ل وابتعييي  الن ييي
ولكنهيييييا وبعييييي   نيييييو طو يييييل سيييييلمتني أوراقيييييي ......

 فترايييييييييا المطنيييييييييب ب ييييييييي ض مشييييييييياعري ..........
أتييذكر أن أ يير مييا كتبتييه ف ييه ق يي    مطلعهييا .........

قاليي  أنهييا ........تحيي  ايينل حاابهييا قمييران ..........
وأنه س قلها .........ق   قرانها على تاار من با ا  ع

 .معه إلى ح ث ال تراني من ا    
مييا بييال النسييو   ييبعن مشيياعر  افقيية ........أرغ يي ا  -

بسيييي ل ميييين  رااييييم  ييييما   ....ااميييي اإحساسيييي........
 . راام تعرف أن تمو  فقط ......

أشعر أن منئكية ........مثلهن  س   ل..........أرغ  ا  -
تيييييييك رض ااتييييييياز  أي سيييييييما  فيييييييي الييييييي ن ا وأتألا

وأذني  ........ف رك المتي الل  بالور  كبر يا..........
تيي التيي ال رحل........معيك رحلتيي  لي وح ي أن أبي أ

مييييا ميييير  ييييبح أال واسييييتق متني ع نيييياك ......تنتهييييي 
استق متني رغم أن ي رغم تأر  ي المستب  فيي ........

تر ييييي  ن ال يييييوم أي حل ييييية  ألر ......اليييييذو  عنيييييك 
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ليييون القمييي   ليييون الشيييال حتيييى  حل ييية تتلقيييف.......
الاميال لهيا أن   ا لوحة  أذن...... بس األظافر  ترن مة

 يي  بمييا  الييور  والحنييا   ييا  م يية طلُ ........تسييت  ق 
لسي  مثيل أي اميرأ  أ ير   فأن   .....أ ن سن ل  ......
فيي ......س ل أ ير ال  مكن أن أت طاك ألعلق في .....
ال ........ال لشييواطئ امييرأ  أ يير  ف ال  حملنييي إاييو

  مكييين أن تبقييي ن وأبقيييى أح انيييا   أ يييذني ال يييأس بع ييي ا  
 ق ير الت يه..... هأت ورك س    تأ ذني من  يلف الت ي

تشيير ي ......إلييى ب تييي تسييتوطن معييي وحيي تي .......
ولكن  ش تي مين ......رغبتي في أن ال أبقى اكذا ....

من أن أك ل لها ش ئا  من بؤسي ........أن أسي  إل ها 
حزنييي المستشييري علييى طييول تاربتييي ........  المؤبيي

 منعني  ائما  مين أن ألميح لهيا بيأن تينظم  ......القا مة
وقبيل ذليك  منعنيي مين أعيرض  ......بأن تنتميي.......

قي  شي ئا  أ ير غ ير حبيي تعل ها  أسي من أنها قي  ال ت 
أو ...... يي فعها  شيي ئا  ......غ يير مييوتي ف هييا .......لهييا 

رغييييم مييييا انتظرتييييه ......أن تنتظيييير ........ رغمهييييا 
 .وق  تنتظر  ون ا و  ........

 .أنك امرأ   ال   .......أرغ  ا فل شه  العالم 
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     الس    الثان ة      

 
  لـــــــــــــــــم    

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
رائعية ال ي ح ....مستب   الاميوض ... كان اسمها م ل

 اليي   مثييل شييمس أور ...سيياكنة سييرعان مييا تثييور ...
مثييل رحييى ال ييم  التييي ...الحضييارا   سيينىمثييل .....

 مثييل وانتييي....مثييل ط ييف اآللهيية....تلييوك األسيياط ر 
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ليييي اع ت ن مثييييل ع نييييي شييييبعا  ا...شييييبعا  متييييور ت ن 
زمين ميا كي   أفلي  ....ت عواني الى زمن لن  نتهي ..

الييى تب  يي  ...الييى واعييي ...حتييى  عييو  الييي ....منييه 
ني أب ا لن استا ب نلك....الى تح    ذاكرتي ...قاف تي 
 لييتهم ..أو.... قلييق أوراقييي ...ليين أ ع ال ييم  .......
مييين ...ال بييي  لهيييذا الاميييوض ....سيييأتوقف ....قلميييي 

أن ال شئ  ستحق الب   فكيل .... وحي له  م  الهي 
إننييي وبيي ون ارت يياب  وبيين ذر  إعايياب ...مييا أ ركييه 

ا  المطيير فييي ن سييان ز يي قيي  تكييون أ يير...أحبهييا ...
آ ييير ... يحات يييباسيييتذوقها تور    أ ييير....عييياط تي 

بهييا أعتنييق أح....و لكننييي ...األنب ييا  علييى  ييح  تي 
مين ....  ائهاش ئا واح ا من كل أش...ش ئا واح ا ف ها 

مين ... يمن كل امسيها الط يول....ا  ع ن ها كل  راف
 .أنني أحبها ...ش ئا واح ا فقط ....كل مرحها المعتق 

                                      *   *   *   *   * 
اي ،   ل س ثمة امرأ  تشبهها ...في ال بح إنا متأك  

به ليييون ال تشييي.... ال تشيييبه اميييرأ  أ ييير .....وحييي اا 
ال ...ايي وحي اا ....ال تشبه  يم  ع ن هيا ...اابها ح

سييي    ...ايييي سييي    اللحظييية ....تشيييبه اميييرأ  أ ييير  
س    ...س    ال م  ما ب ن السلم والقاعة ...ال بح 

ال يييييييم  اليييييييذي  تكسييييييير  بابتسيييييييامتها الممتلئييييييية 
بيييأن ال  تابيييرا ...ي لع نيييي  تيييي تيييوحبابتسيييامتها ال....
لحيييب ميييا بييي ن أميييس أتيييى بيييان  مضييي ا  قت  يييان ا...

ال .... ال تله ييك االبتسييامة......ايي  ه  و ييبح....عل ييه
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حي ق .....ح ق في أق ى الع ني ن ....رفضها المتكرر 
في ....في أعماق الوا  الم  ي ....في أعماق الروح 

 ال....أعميياق الحييب النييابض مييل  األحشييا  ال تتر ييث 
 .وتطمئن ...ئن س سوقك الوا  لها فتطم....تتر ث 

                                           *  *  *  *  * 
ضيي اف ع ن هييا  علييى.....وانت هييا   ييتألأل ال ييبح فييي

تيي عي أنهييا لييم تقييل شيي ئا  ضييارني ...بسييمتها  ميين....
لكنهييا سييلبتني كييل ....وتيي عي وتمييرح ...وتمييرح .....

ان  عليى ....كل تار  ي المعب  بالبطوال  ...حقائقي 
طلبييي  أن ال .....ر   عوتهيييا فامتنعييي  مييي....كبر يييائي 

 ........ومر  است سرتها ....ا عواا مر  أ ر  
 ؟ تحب نني م ل -

 :قال  ........ مت 
ال تسيتوعبه الحركيا  ....إن الحب ال تعرفه الكلما   -

با ت ار .....ال   رك باألحرف أو  رسم بال رشا  .....
وتي ارك  .....ل  تسيا و.........لم تتأكي ......لم تتأك  

 ؟ال كان حبا  ......
بيي  أطاح اشه  أن امرأ  مثلها  ، في زمن البطوال  

 ييي لكييل وقييائعي معهييا   ييعق  تييار  ي رغييم تز ....
ا   ميا املكيه قي.....عنهيا لكل وثيائقي و أحيا  ثي .....

أ يذ  تعط نيي ......بحير ت كتيه األميواج إلىمن تقو  
 تبعنييي حتييى  تار  ييا....تار  ييا أ يير .....تأر  ييا أ يير 

فييي ....فييي مح ييا امييرأ  تشييبهها  أتحسسييه...اللحظيية 
فيي ليون  شيبه ليون الع ني ن .....ر ا   كشف سي رتها 
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ما ب ن اميرأ  و ....أو  حرا  تشبه أطنل ال   ن ....
تليييك اليييذكر  .... تح يييىسيييتمو  و .....اميييرأ  أ ييير  

ذكييييييييييييير  اميييييييييييييرأ  وضيييييييييييييع  حـــــــيييييييييييييـ ا .....
 .ال تت طـاه امرأ  أ ر  .....  حـ ا.........لـلتار ـــــخ

                                     *  *   *  *  * 
أ ير مين  ايي   كان  م ل....ي  باح مت م بالشتا  ف

 ون أن ...أ ر مين  لقيي التح ية ....أ ر من  س ر ....
مييا الييذي اعلهييا تطلييب منييي أن ال ....منييي  ر    تنتظيير
ومييا ....اكييذا  هييا ل مييا الييذي اعلنييي اسييتا ب...ات ييل 

تييي عي .....رس أنوثتهيييا نبايييي ليييي إال أن اذرايييا تميييا
تطلييب منييي ب يينف مييا تراييوه .... رب يينف مييا تضييم

والار ييب فييي أمراييا معييي أنهييا اسييتنزف  كييل مييا .....
 ....املكه من وحي الكلما  

بيي ون إمعييان ....بيي ون توقييف ...ميين إح ييا  الشييعر 
حيي ا فييي أن ال  سييتأذن أ....قلمييي اييذا ال  سييتثني ....

 ..... كتب له أو  محوه 
منعيييه ال يييم  و األبيييواب ....انتظرايييا حتيييى تاليييس 

مين ....مين أن  ليج اكيذا بي ون اسيتئذان ....المو    
تقم فلييم  سيي....أن  قطييع شيي ئا حيير  علييى أن  سييتمر 

سيييأل ...وليييم  بارحيييه شيييوقه ف هيييا ....وليييم  نحنيييي....
مضييى  سييأل الامييع ...آ يير ن أن  كتبييوا بيي ون توقييف 

قييال لهييا بهمييس ط ييولي مطبييق ....حتييى أ ركهييا .....
 لييف .....المتوار تييان  اييااذنأامييس ال ت ركييه إال .....

 ....ال ن ا حاابا ى من كل حااب او أحل
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 .....قال لها 
 :اكتــــبي  -

 ى أعلييىمييا حتيي رايي  ع نااييا ميين أسيي ل شعــييـر ف هفان
 اضيييا ملتهبيييا و اميييا  قلعيييان و مضييي تا ب..... قاف ييية 

 ....ن  وب امتناعهثم مبتسمت .....ن مرتا ت 
                                 *   *    *    *   * 

 ...اذه ق ة   ال ة  م ل
مثيل ....مثل سماراا المتيور  .....أ عقل أن فتا  مثلها 

مثيييل  ييي  ها اليييذ ن  ميييألن ....غموضيييها الييين منتهيييي 
مثييييل لحيييين ابتسييييامتها المتكييييرر .....ن ييييف واههييييا 

راييين بعمييير النبيييو  ...راييين فيييي األربعييي ن تعشيييق ...
النها ا  التي تأتي عليى القليب .....بعمر النها ا  .....

با ت ار ران قرر أن  عتزل .....و الهمس و الذاكر  
. 

تسييتع  ...... بييل إذا أتييى كييل مسييا ...فييي كييل مسييا  
ميين اييوف زقورتهييا ...... اراييا  تمتطييي سيينلم ......

الى أفق تترا  ف ه الكلميا  ...التي تلتهم نشوتها ....
 ...وتن ر ف ه المنمح و اثب ار ...

فيي سير ر مثلهيا ...باب السطح وتالس ...تالق بابها 
و لكنها ما ...تت نع القرا   ...متوح  مستلقي الس  

فكر  أن ...ال امسة و الربع .....تلبث أن تقرأ أرقاما 
ال امسية و الن يف فكير  أ ين ...ت ع له مااال آ ر 

 ......و لكنها فعل .....أن ال تت ل 
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ات يييييييييييياال ق يييييييييييي ر ....وات ييييييييييييل  ....فعليييييييييييي  
 ...ر  االت ال ....سر عا اا  الر  ..... مت ....

 ك ف أن  ؟..  م ل -
كييييل مسييييا   كمييييا تقول نهييييا....قييييولي ألييييو ..  ميييي ل -

 ...و أ ر ....و أ ر  ...مر  أ ر  ....قول ها .....
سييي قي تعايييز عنيييه أنييي  تقول نهيييا بالهيييام مو .. مييي ل -

 .....األوتار ولو كان بعضها لبعض ظه را
فيي .....ل يباح فيي ا.......ي نن كم مر  تيذكر .. م ل -

أو فيييي سيييرابا  .....هيييا  ال قظييية فيييي تنب....المسيييا  
أو حتييييى فييييي مناسييييك ال يييين  بعيييي  أن ......الحلييييم 

 .....تتوضئ ن  
 اوقم  ي طيو ن االبابي........ماذا ترتي  ن ...... م ل -

و  اضييي قتييي شييي ر  و....أبيي ض  قتيييل سييمرتك الح ييية
أم  اكنيا ....ور  ا مثل سيمارك ......أض ق منه  بنطاال

 ........  ضح اذا السمار 
أم أطلقي  شيعرك ......ال ترتي  ن الحاياب ..... م ل -

 ا  منهميييييرأسيييييو....طليييييق الن يييييل سيييييع هكميييييا  .....
بت ا ييي ل  اونيييأم متل.....ل يييل الانيييوب ك  متلييي ن......

 ..........زاو الرب ع األب ي ب
                                     *   *   *   *   * 

قبيل كاني  .....بالتح  ي   ....أتعرف متى كاني  الب ا ية 
كانيي  إ ييذانا بالبيي   ....ولكنهييا لييم تكيين ب ا يية....عييام 
مين أعليى ....... ومها كان  اي م ضبة بالسوا  .....

حتيى ....ايذر تحي  أرضيها حتيى أ ير .....سع ة ف ها 
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 لحن نها اته من اهة ال   كان  تسر ....ف ال م اأطر
و  ومهيييا ....حزنيييا ميييا بيييرح  تاسييي  ....حزنيييا مقييي م 

كيا   أناملهيا ...كان او غارقا فيي ب ضيا  لا ن ية ....
لييييوال احميييير ....وور  واههييييا ....ولييييون حاابهييييا ...

ولكنهييييا رغييييم .....الشيييي اه أن  كتسييييح الييييثلج ب اضييييا 
نقشيييييي  شيييييي ئا فييييييي ميييييي ارا  ..... الييييييثلج ةعا يييييي 

كيييي  عط هيييا  فئيييا ....ظلييي  تتمحيييور حوليييه .....قلبيييه
ال رغبيية منييه فييي أن ....  ييون  ورانهييا النمتنييااي 

ولكيييين ال  عييييرف آلي شييييي  اسييييتذوقها .....التن ليييي  
كييان  عتقيي  أن ....منييذ تييأر خ ليي س بع يي  .....بالتح  يي  

 سييييي ا رن وايييييه......وا  سييييي از ن العيييييالم راالسيييييم
حتى ظل حلميه ايذا أو فكيره  سيتهو ه أن ......األرض

حتييى لييو كانيي  .....وض مبييارا   يي..... لعييب معهيين 
األوسييييمة و ال تعليييين ف هييييا ال تح يييي  ف هييييا  تار ب يييية
حتييى ......ظييل األميير كلييه محييض تاربيية ....الاييوائز

أن ...وايييي تسيييلمه أوراقهيييا .....أ برتيييه ذا   يييباح 
ت شييى المعبيي   فهييي....تعبيي اا لييم  كيين علييى مييا  ييرام 

ان لهيييا ميييع كيييل زاو ييية مييين زوا يييا المعبييي  ق ييية .....
 ......مشوقة ثم است رك  

سيتط ع أن تعط نيي  رسيا أو  روسيا فيي التعبي  ال ت -
 ......الييتتعبي  أل.....المعب  ت رسني وح يبع  ا عن 

انيييه سييي الب ليييي مييي رس ...... أبيييي قيييال ليييي ال يييوم
رسييم ...ي بعيي   فيياتر.... يينق  فييي ذاكرتييي .....تقو يية
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اييييل ...معنااييييا ....نطقهييييا...الحييييرف و وشييييم اآللهيييية
 ؟تســـــــــــــــــتط ع  

 ....و بشئ  من الحزم أومأ برأسه رافضا .....ببرو 
و الامييال باليي ف  .... ييزاوج البيير  بييالمطر  فييي شييتا   

 ...........عا   مر  أ ر  تستهو ه
 ب بيث م يرط  بي   أفيق أن  تقلب ن ع ن ك....... م ل -

تبتسيم ن ....تعبثي ن .... للهيوأن  تتحر ن ا.....المعب  
 ....للمرح أو سبب لنبتهاج   بن  عو 

 !........أحذرك .....أحذرك ........ م ل -
ليم ت عيل ذليك كليه ......... كان   رك تماميا أن مي ل    

لميياذا ......ولكنييه لييم  يي رك أبيي ا حتييى السيياعة .......
لمييياذا حيييذراا ............ا لمييياذا أنبهييي......اسيييت عااا 

أنهيييا ال تيييزال تايييوب  ......شييي ئا واحييي ا  ع يييه.........
 ......م ارا  قلبه 

                                      *   *   *   *   * 
مييين سييينلة النسيييا  ......أ ييير مييين تبقيييى ....... مييي ل
حن ال ييبح نتييي  ييزال....  ميين سيينلة السييمراوا....

الليييييييواتي  اليييييييبن الليييييييون عليييييييى .........بعتميييييييتهن 
رغيم ....كان  فيي ذليك ال يباح متألقية  م ل.......أمره

أحمير فاضيح .....أن األمر ال  عن ها لكنها بي   ميثلهن 
أحمير .... أحمر فاضيح عليى الشي اه .... على األكتاف 

واي في ذليك كليه ال  عن هيا .... س م ملي حااب الرأ
..... ابهييا ب اييي حا..... الب اييي .... أال لونييا  واحيي ا  

المك ياج ال   يف كيان بيذا  الليون ...... ر ائها ب ايي 



 33 

ال بح وح ه و..... ولكن ابتسامتها ظل  ب ضا  ..... 
 .أستبق األحا  ث

ارا  أتييى ضيي...... بضييار ال اسييتحقه  ني لقيي  أشييعرت -
...... ما أحسب كنمك فيي األميس ..... على ل لي كله 

حول مين ق يم  ت في رالطعنا  ..... عنا  في ذاتي إال ط
...... ى است رااهن ح ث  يؤوي إل..... ظهور النسا  

ان بهي و  ال  اليب الشيك وال  طي ح رح ث  سبر أغوا
 .بالعاط ة 

 .استوق ها 
 .أحاق بي  لو تعلم ن أي ضارٌ ..... آه  -
ايييذا  هيييول...... أم تعبثييي ن ..... أنييي  تتعمييي  ن  مييي ل -

 ؟أم كبر ا  ........ 
أن  تتحسس ...... وال كبر ا  ......   لهو ال..... ال  -

ثيييم ....... مييين ل تييياتي ...... مييين أحرفيييي ..... منيييي 
 .تسمي تحسسك اذا حبا  

بع ما كرر  أنها لم ..... واستأذن  وكرر  االستئذان 
في العاشير  كاني  أبيواب المعبي  ....... تتعم  ضاري 

...... ..ليم تشيترك  م ل.......... وابت أ  .......  ت تح
تحتياج رب عيا  أ ير كيي تنضيج ........ لم  حن نضياها 

نسا  ....... ولكن المعب  غ  برائحة النسا   ....... 
...... ع ييون أتيي  أكلهييا ....... ميين كييل حيي ب و ييوب 

....... ح ل ب نها وب ن الارس والميا  بعي  أن نضيا  
اييالس ال  عبييأ ........ لقييا مون واييو اييالس ا تلييف ا
ازو .. ضحك متكرر ...... في عبث تائه االس....... 
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........ ميين المتحيي ث ن ...... وسيي ر ة ميين المتكلميي ن 
أن  عت ر   عوه...... في اآل ر ....... ل ن من المحت 

امييل سيي    ليي مأل قييارور  عطيير  هيي  ها أل....... الييور 
ابتسييم .......أو ألحلييى نسييا  الق يير..... فييي المعبيي  

ابتسيييم وقييي  ... ....القطيييع  ة وايييو  تقلييي  نا ييي....... 
غارقيا  . ......راا  بالمك ياج أحاط  به النسا  مضي

أحلييى  أن  قتلييع الييور   ميينقييرر ..... فييي مييرح إلهييي 
....... فاكتسحها  ......  خوسطها المنت ..... أازائها 

ف يي ق  لييه أ ييا ي ..... ....انيياك غييرز سييك نة محت ليية
مييير  شييي اه محالوتبسيييم  ليييه ...... ن مب ضييية كييياللا 

هيا ايذا الطبيق الع يون أن  منحاته ور....... كال  و  
اذا البوح المسياى ......... المسكوب على ما  الور  

 مي ل.....  مال وانحنى وقطع الامع....... تح  الور  
أحليى قيارور  عطير فيي ....... فيي المعبي  امرأ  أحلى 

شأ مي ل لم ت........ أحلى س    تتعب  . ......ال ن وق 
لكنهيا ابتسيم  ....... قتنيي اليور  ظلي  مسيتاربة أن ت

....... وظلي  تمسيك قيارور  العطير ........ وابتسم  
غ يير ........ن يين النظيير واأل ر ييا   قت....... تتبييااى 
ن مثليييي أن ال  عتقييي ......... متضيييارا   .…راغبيييا 

  .أحلى امرأ  في المعب   م ل
                                *   *   **   * 

..... ك ييف تسييتأمن امييرأ  مثلهييا ...... مييا الييذي ت علييه 
مثلها أن تح ظ   أالمرال  نباي ...... على تار  ك كله 

ثييل تار  ييك أن مييا أل تييه ضييلوعك و ال  نباييي لتييار خ م
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أنهيا غي   .......  ايى مين ذليك كليه وأال.......  شى  ُ 
تأمنتيك ....... تعرف حتى نبض قلبك في ذلك التار خ 

ة فيي أو أي  يعق........   فيي الكبر يا  أي   ... ..
ك يف تبي أ ....... بيل ايي تي رك تماميا  ........ العاط ة 

وتسيتط ع وبي ون .... ..مع كل  النسيا  وك يف تنتهيي 
ن أي امييرأ  ا  يي   أن تعييرف ميياذا سييتقول عيي مسيياع  

بعي  سينة ....... بعي  شيهر ..... ذاتها  بما في ذلك م ل
ست  ها مثلما و    من كان ..... بع  أسبوع .......
بعيي ما كانيي  فييي .......قييذر  ....... وسيي ة ...... قبلهيا

 .ع ا  ناوم الثلج 
 .......أستط ع أن أازم أالن أنها تعرف أسما  نسائك 

از طيير......... ألييوان أر  ييتهن..... تقاسيي م منمحهيين 
وليون ......شعراا  تسر حة من  سمح...... حقائبهن 

ك كان  ال ولذل....... ى شعراا أن  شرق حااب من أب
...... اليى ذاكرتيك أن تتوقيف  أن تومئ........ تتورع 

وتشيي ر  ائمييا  الييى اللحظيية التييي ت ليي  ف هييا الكلمييا  
قليب أ ير مين ذليك القياموس ......لتبحث عن قلب أ ر

سييتوقف تلييك اللحظيية لتؤكيي  كانيي  ت........ غ يير قلبهييا 
 اميرأ  أ ير  أنهيا مي لول س  ..... .ول س   أنها م ل

سيي    القييرن الواحيي  والعشيير ن ول سيي  أي امييرأ  ميين 
، كان ذلك بق ر ميا  زعاهيا .......... ع ر البطوال  

ميا كيان   بق ر ما  ؤك  أن التار خ تملؤه النسيا  بقي ر 
 .ا أنها امرأ  وح    في قرن بأسره زرع نشو  ف ه
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مياذا . .....؟لي  ك تيار خ تسير ه  لو ليم  بيق...... ماذا 
......... ؟لو لم تسر  لك شي ئا  مين تار  هيا ....... لو 

فهيي اميرأ  غ ير معلنية وكيل ميا ........ واي لم ت عيل 
طو ليية و ييز  ذا  ........ أنهييا سييمرا  ..... تعرفييه 

ثيم ......  وم اب نها بط   منها فكا  أن  س ك تألقها 
ال و ........ثم أن كيل ايذا ال  نق يه السير  ...... ماذا 

ايا ليم  يرزق أن أبا........ ثيم مياذا.......  عزي للبوح 
رزق بسييييوااا ولكيييين ميييين سيييي    فييييي ...... بسييييوااا 

سييترزق اايير أمهييا ل ..... لييم تكيين أمهييا .. .....عبيي الم
ولكنيه وبعي  أعيوام ...... بنا  وبن ن  فكان له ما أرا  

حبييا    شيي ة ميين سيي    المعبيي  أو....... عايياف عييا  
ر ف مييز وج  ييأو ولهييا بت...... انييه لييف ا ر المييرأ 
أي ا  ي  عين  ليي مي ل ر   ال تسي........ ثم ماذا ....... 

 .......اذه الحكا ة 
 .ال  نباي لرال مثلي أن  عرف ش ئا  مثل اذا عنك 

و حكا ية مثيل ايذه مثل ايذا أ اها كان   رك أن  بروقت
 ميي ل..........أألزل يية   ييور  ميي ل الحكا يية قيي  تمحييو

و رغيب ليه ........  أن  تبي     شى عل يه الحلم الذي 
ميين  اتاايي........ ميين ألييواح األسيياط ر  اأن  ظييل لوحيي

السياعة ال  ي رك ميا  وايو حتيى...... ت اان األم يرا  
ت تار من تار  ها كله حكا ة مثيل ايذه  الذي اعل م ل

أم فطنيييية وا ت ييييار ...... ال يييي ق .......... لتسيييير اا 
اييذه  لميياذا ا تييار  ميي ل....... م رطيية  شييااعة...... 

أال  واييي  ........ الحكا يية ولميياذا ا تييارتني ألسييمعها 
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 أم ال  وايي  شيي  .......... كا يية فعيين  غ يير اييذه الح
أليي س ...... أل سيي  لهييا  يي  قا  ........ أ يير   يياي 

مييين مثيييل تليييك  اعمييق ال ييي اقة ك  يييل بيييأن  بتليييع أالفييي
ليي ال كان مين المناسيب أن تقيول .........  الحكا ا  

 .كل اذا عن أمها وأب ها 
أنسي الحكا ة تذكري فقط حكا تي .......  توق ي م ل -

أي تييار خ أ يير  قبييل تييأو ن .......أسيير  ها ..... معييك 
ي لييك غ ييير أنتهييائي علييى مشييارف ع يييرك غ يير حبيي
.......... 

 .......ما بال التار خ ال  تذكر .......  م ل -
                                       *   *    *   *   * 

  بينظم الكيون نك عبثيقال  إ.....ن  أنها ستتوقف أعل
ليي س لهييا أن تسييتمر ....المسييا  بأبا  يية ال ييبح و....
 ......ستستمر في حبك وتنقطع عنك ....

أنيييا ......أرايييوك أن تبتعييي  .....أرايييوك أن ال تت يييل 
  طر قيية حطميي   مييا أتيي......ة انون يية أحبييك بطر قيي
و هللا ميا .... ي قني .....  ما فيا  منهيا عل ه و سحق

وهللا ميا   يل فيي ...أحبب  و لن أحيب و سيأظل أحبيك 
قلبييي عنييوان أسييمى ميين عنوانييك و ال زميين أحلييى ميين 

ال ائيي   ميا .....زمين أمضيي ته معيك و لكيين ميا الايي و  
ليك معاركيك ......لك عالم و لي عيالم....ما النها ة ....

أقسم  ...,.مار  امرأ و أنا ....و بطوالتك و فرسانك 
أن ال ....ة و العشر ن طأ الثامنأن ال تتناول حبا حتى ت

أن ال تسيييمح لكيييل الرايييال أن ....... ت كييير بيييأي رايييل
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حتى الثامنة و ....تع   أو تمو  على شواطئ قلبها  
العشر ن بعي اا سيأتزوج راين بسي طا  أكيل مين  ينع 
  ي  لبس من  نع   ي  تح ث بلسياني فأفقيه كيل ميا 

كييييان تر  اييييا .... لاتييييي ر يييي  و ال   قييييه شيييي ئا ميييين 
حتيى ......وامتناعها  وحي بأنها ال تب أ بعي  ذليك أبي ا 

فيييي المسيييا  اسيييتهل  .....عنييي ما عييياو   االت يييال 
إ يييياائها إلييييّي بناميييية م تل يييية ال تشييييبه ناميييية كنيييي  

ثييم طلبيي  إلييي أن ......سييتذوقها  علييى ميير الع ييور ا
كانيي  ....ضييحك   ن  يي  قة لهييا تنتظيير ثييمأل....انتظيير

ضييييحكة تامييييع بيييي ن المييييرح والسيييي ر ة و االنتهييييا  
 ............لكنه رفض اذه الب ا ة ....

 ............قال لها أب ئي كما كن  تب ئ ن  ائما 
 امييع الييرق   بلحنهييا السييومري لحنييا" ألييو"قييولي 

 امييع النسييا  بسييحر الحييب علييى الكلمييا  ..   ييل بالن
 .....ع  فان ا....في الطلب  ألح......
 :قال  

 ....شكو ......ألو  -
 سألها 

 ؟ما اسمك  -
 . م ل -
 ؟أبوك   -
 .أن   -
 أ وك؟ -
 .أن  -
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 ؟.... حب بك  -
 .مثل اذا   ع عنك سؤاال -
 ؟ ....زواكـ 
 .واذا سؤال  عه أ ضا  -
تالقيي ن .....أنتهيي  اللعبيية ...أقلعيي  عيين حبييي  ميي ل -

وك فتمتنعييي ن ثيييم أ عييي......ثنثييية أ يييام متتال ييية اات يييك
ايييي ن بسييييائق ال  نتظيييير ب يييي  قا  سيييي طلقن تحت.....

 .......السؤال 
 ؟....أ ن كن   -
 ؟مع من تمض ن وقتك اذا  -
وقي  ال .....اذا وق  ال  ستهلك أال فيي أقب ية القليب  -

وقيي  ال .......اليي رس  ال   لييح ف ييه....  لييح للتقييو  
 ؟......... ال للحب فأ ن أمض ته م ل  لح إ
 ......تحاج قال  ت

أراييوك أن ت لييي  يي ي .....أراييوك أن تطلييق سييراحي 
الييى أ يين ....ن و أنييا أقلييب تييار  ي معييك ميير زمييا.....

 سأنتهي    
كييم ......  ني ثر  كيل ميا فيي  ...... أنيا أغيرق بي ن  ي  ك 

  ع نياي ليأل ......وأنا أ ارع النوم........ ة مر  ل ل
ال شئ ..... .. أن  في  ...... وما استااب  ا وني .... 

 ن يي   ن سييي عاايي تها  أنأ كلمييا......  محييوك منييي 
أاايير كلمييا قييرر  أن ...... عيي   إل ييك ......  أتركييك 

بن ....... .....إل ك عاط تي   عتني ...... ف ك روحي 
ميين أ يين ....... ميين أنيي  ؟ ....... أنيي ....... اسييتثنا  
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..... إلييى........ إلييى أ يين سييتأ ذني ؟ ......... أت يي  ؟
أرايوك أن ...... أنا أالن فيي الهاو ية ........ الهاو ة 

أر ي  أن أنايح ف يك ...... فقط  عني ........تكف عني 
ك  ييميين ع ن........ أفليي  ميين ط  ييك المح يين ........ 

أنييا ........ ألسيي  تقييول أنييك تحبنييي ...... الاييائرت ن 
......... أتوسييلك أن تبتعيي  ....... أسييألك بهييذا الحييب 

 .ن  ال ت رك حبي لك أ
أتيراه حبيا  م تل يا  .......... أتراه ال   رك حبا  مثل اذا 

أ عقييل أن فتييا  مثلهييا تحييب ........... حقييا  كمييا تيي عي 
أ عقيييل أن اوسيييها ايييذا  ييي فعها ........ هيييذا الهيييوس ب

فييييي كييييل ميييير  أن تطلييييب منييييك أن ال تت ييييل ........ 
قبيل أن  ايذا اليذي تر ي  ليه أن  تبي  ٍ   أي حب.........

ظيل ...... أاي تحبك حقيا  أو حبتيك أ ين  .........  تم 
لكنهيا ....... مطرقا    اي واي تك ل له الكلما  كي ن  

...... أطرق   متا  على  مته ....... سمع  إ اائه 
 .نا ته ......... ال م   ستارق الكلما  

 تكلم ؟ ......... لماذا ت م  ؟ -
 رغمييه أن ....... ايي   كييان  ييمته  بييوح لييه أن ال  ت

  ستا ب ألن ال  بتكير المليل...... .. ستا ب للنها ا  
لمياذا تطليب اليى  ......   سيتقريب أ مير  أ ير  ...... 

ال كان  فعن  تحبني ...... وقبل ذلك ....... نتهي أن ن
 ؟ 
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أن حبيا  غيز  ...... ال تقيولي ..... تيوق ي .....  م ل -
ونظير ....... أبياح الهتيك قلبك على مقربة من ال اير ف

 .الروا ا   كلس 
ميييين أي الحكا ييييا  تاييييي  ...... .إذا كنيييي  تسييييأل ني 

....... ميين أي األقاو ييل  نحيي ر  ييمتي .......  عزلتييي
ب أسيي  واسيتعن   ...... حلميا   من أ ن تارأ  فتنهي تك  

بضاري من تيار خ ترحيل عنيه النسيا  .........  عل ك  
 .  كل النسا........ بن نها ة 

ق  ميير  أ يير   بعمييق الحكا يية  إطراقييةكانيي  ..... أطيير 
 .بالقرار ..... بعمق الحلم كله ....... كلها 

لقيي  أزعانييي ايي ا  أنييك مييا فتييأتي ...... ميي ل. حسيينا   -
 من أحزمتي من سطو  قبضتي  تطلب ن طنقك  

ال حي  ث ب ننيا وال كلميا  ..... اآلن أنيا أقيرر ..... م ل
أعتييرف ....... سييتنتهي ......   كييل الحكا ييا......... 

مييا تحيي تني امييرأ  قبلييك ........ قبييل أن تييأتي النها يية 
 يير عا  ...... طر حيا  .....  كنيي ُ .......مثيل فروسي تك ب

 مكييييين أن ...... م ترسيييييا   مكييييين أن تنهشييييي ه ...... 
ولكنيك ........تستحوذي عليى ميا تبقيى مين آلية حربيه 

اكييذا ....... تنييي كنيي  تييرفق ن تؤكيي  ن  ائمييا  أنييك أحبب
ولييي س ....... ولييي س ألننيييي ..... لييي س ألننيييي ...... 

 . ألنني أحببتني وحسب 
أ شييى أن تمييو  كلميياتي قبييل   أن تليي   ييبحا   ميي ل -

 ........أو تطأ أعقاب إمر  أ ر  ........ ا   ا  
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مسييا  ال   ت ميية....... أشييه  أنييك  ت ميية حلمييي  ميي ل -
شيعري  أطليقُ ...... إل يك ف يه  أ لي ُ  كني ُ .......  نتهي 

أسيير  .......   نلفتتييذلراييولتي  أعليينُ ...... فتن ييت ن 
تسيتا ي  النسا  التيي السي   ......... تار خ بطوالتي 

 .فن تتضار ن  .......حبي
طافيي  بييي ....... أشييه  أن امييرأ  مثلييك .......  ميي ل -

...... سموا  سبع وأرض ن احتازتني ح يث ال اميرأ  
وال ...... وال  يم  ..... ح ث ال اميس ...... أال اي 

أشه  أنك حملت ني مين أ ير ........ لها أال ... ...بوح 
مين أحليى النسيا  إليى أحليى ....... األرض إلى أ راا 

 .النسا  
رايا  اذا وع  منيي و......نتهي نقبل أن ......  م ل -

وتراو نييي ن سييي ....... قيي  ال أحسيين ح ييظ العهيي ..... 
قيي  ال و....... فيين ال ييوم  ا يي قيي  ال أ. .....أن أت ييل 

 .أتطهر باثمساك 
تييى  تهيي  ه ماضيي ه أن تلاميي ن ف أعهيي  إل ييك ...ميي ل  -

أن ال ...... أن  نقلييب ....... أن  سييتمر .........  معييك  
 .أو   ون و تح ظ .......  ون 

حتى أذا عاو   االت يال مير  أو ميرت ن .......  م ل -
 أسييألك   حتييى إذا اسييت ع تك  .. ....أن ال تيير ي  أتوسييلك  

 .أن ال تا بي 
ميا ..... انته  كلماتي ...... انتهى حلمي ......  م ل -

......... ر سن فن التعب ر والتا  ير وال الت سي ع   أح
.......  منقطييييييييييييييييع اثلهييييييييييييييييام اييييييييييييييييلُ أنييييييييييييييييا ر
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را
 ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ لُ

 .بن مطر  
                                              *   *   *   *

* 
المسييا  الييذي  اييئ .....أمييس قبييل أن  حييل المسييا    
المأسيياو ت ن ......بع ن هييا الاامضييت ن...... طيير ميي لبع

امتها المتكيييييرر  المتييييي فقت ن بحيييييزن ال  عبيييييأ بابتسييييي
رسالة ق  ر  في ع ر انتهي  ف يه  ترك  له م ل.....

ا  تلييوك أحا  ييث عيين الرسييائل و بيي أ  أقاو ييل االنتهيي
تقييول ...تيي عي  ميي ل......زمين سيي نتهي ف ييه كييل شيئ  

.... 
 ......نسا أنك سن با   -

 ......... أرغ  ا......شوما 
و سي    ..... ذلك س    القمر وبع  ذلك كله شيان وقبل

القمير وحي اا أليف حكا ية و تيي عي أنيك رغيم ذليك كلييه 
مثليي  آلمير ك يف .....و ايذه ايي المشيكلة ....تحبني 

ذوب و  ....لبا  امع كل اذه العناو ن أن ت  ق ق.....
 ثيييييم   يييييط ي أميييييرآ .....فيييييي كيييييل ايييييذه األسيييييما 

 .....نه  حبها  قول لها كل مسا  إ......أ ر 
بعيي  ......لتبيي أ رسييالة ا  يي   .... انتهيي  رسييالة ميي ل

رسييييالة سييييا ر  تعكييييس وامييييا .......سيييياعت ن فقييييط 
أذا أطنيب  واطئمتي متشر ا و عاط ة متسولة و تأر  ا
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تن س من أ ير أفيق ف يه أمضيا  ....الحزن على انباته
 ......فما كان به اا .......الس ر ة 

 ....تقول ....... م ل
 ! شبه السمكة ....أن حبك  -

 ذلك الذي  امع ب ن حبي لمي ل.... و ال أ ري أي س ر
 ....ثم عا   لتقول ....و إ حا  رسم السمكة 

ز حبنا أن حك أن تعتني بها أن السمكة التي اي رم -
فهيييي ال تعييي   أال فيييي الميييا  .......و ت يييونها .......
فيي .....لذلك أن حك أن تع   معها تح  الميا  ......

حوض تسبح ف يه األسيماك لكيي ال  تسيرب أل هيا  بياب 
 !......قلبها و  ستوح  غ اا   عضل

تسييي ر مييين الرحلييية كلهيييا  مييي ل......سييي ر ة مبكييير  
من .....من حقها أن تس ر .....ر خ كله من التأ.......

  كما ايو  ون اسيتان.....حقها أن تترك تأر  ك كله 
مين .....ه بين انقطياع  ون ح ا  ت ب ف ي..... ون الهام

  و ال أنيي......فيين اييي تيي رك مييا تر يي ......ا أذن حقهيي
سييتارب السيي ر ة ت اذافلميي....قبييل ذلييك تيي رك مييا تر يي  

 وميييييا اليييييى الحق قييييية السييييي ر ة التيييييي قا تيييييك ......

حق قة النسا  النتي  تر  ن على قلبك بكيل زايو ......
 ......فهن نسا  قلبك 

حق قيية سيين با ك الييذي ال  سييت  ق ميين سيي    أال علييى 
حق قيية الييوام الييذي  نقلييب .......أوتييار سيي    أ يير  

شييعرا بيي ن  يي  ك ألحلييى النسييا  بييل لكييل النســـــــــييـا  
..... 
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 ............لماذا ال تعترف ؟......لماذا ال تعترف ؟ -
اف   ا بحرا.....  ااوأن  سن با  العشق المأ وذ بن 

لمييياذا تاتييير .......لمييياذا تطليييب منيييي أشيييرعتي......
لميياذا تمنعنييي حتييى ميين أن احييتج علييى .......أقيياو لي 

محيي  كييل أ ميين أن أرفييض تاربتييي التييي.......ن سييي
 .....ال ......لماذا تتابير.....ابر لماذا تت.....عناو ني 

وأميييو   ......لييي س العشيييق أن تعشيييق أالفيييا غ يييري 
ل س العشق أن تطرق بابيك ........ بهمس الوح   ف ك

ل س ...... ..وأظل مو    عل ك.......... غ ري أالف 
العسييييل ميييين أطييييراف الييييور   أن تبتييييز...... العشييييق 

اي   ق ي ي أ انيمن أ ا  ي  الواي  الم  يي وأ.........   
 .......لي أن أس ر  أسمح........ ال . .......لك 

مييا عييا   سيي ر تي تله نييي .....أسييمح لييي أن أتحقييق 
 ....أتحرر منك  أن التابرني ....أو ....

                                *    *   *   *   *   * 
 

  تواس  كان  محض أمرأ......لم تكن تحبك    قني
  ب مالهييا فامتعضيي  و تح يين     يية ميين  طيير  ييبط

و توسييييل  تح يييين  بييييالور  بيييي ل الكبر ييييا  ........ 
........ رأفيية ميير  و انييي اا  ........بامتيي اح الع ييون

 ......ع ناك من أحلى ع ون البشر 
أبحييث فييي تأر  ييك معهييا ...... يي قني لييم تكيين تحبييك 

و فيييييييي انتظيييييييار  ......فيييييييي سييييييي ل األسيييييييئلة........
فييييي أثن ييييا  و ....بييييوح فييييي غسييييق ال......اليييير و 
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لييم  كيين شيي ئا ميين ذلييك كلييه  ييوحي أنهييا .....اث يياا  
وليو لمير  واحي   ....أنهيا أذعني  حتيى .....لم  ساست

كن  في  ائير  الضيو  و لكين  يارج  ائير  القليب .....
.... 

ب ييراحة لييم  كيين حبييا ذاك ..... يي قني لييم تكيين تحبييك 
فيييي بيييوح ال يييبح .......اليييذي اكتشييي ته فيييي الع يييون 

   اليى كاني  ثمية أميرأ" .... كن بوحا أ نلم .......
بياألحر  مت ينعة ...أو....من أن تقيتحم الح يون ....

رغيم أنهيا وضيح  و  افعي  .....فأل    ما أل  ي  .....
و لكنيك رغيم ذليك ....و أسهب   فاعيا و شيرحا وذو ا 

 ......كله تسم ه حبا 
 كيل......راايع كيل الي قائق .....  قني لم تكين تحبيك 

األحا  ييث التييي امتيي   عبيير زميين  لييتهم الكلمييا  بيين 
كم مر   عتيك ف هيا بيأن ال .....استثنا  و بن استح ا  

كم مر  ألزمتك بأن ال تي عواا مير  أ ير  ......تت ل 
كم مر  قطع  الح  ث معك و أن  في اال نشيو  ......

ن الير  أمين كيم مير  امتنعي  عي.....لتسألك عن نها ية 
و لكنييك أمعنيي  فييي ......ر  أ يير فييي أن ال تت ييل ميي

 رق  تعهي اتك لهيا و ....عاو   ال عو  .....االت ال 
قييييومي نييييرق  .....و مضيييي   تسييييألها .....مضيييي   

 ....قومي ...
أعط ني علبة المك اج ( ألكار ه)سرحي شعرك بطر قة 

بليييون الييي  رم  زايييوبليييون ال....ن الشييي اه كيييي أليييو....
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 عهن حزنيا عليى كحيل  تي م  شيكي أُغيرق الع ني ن ب....
 ..... هنحزن

أرتييي ي حاابيييا أ ييي ر  ظهييير ن يييف الشيييعر و  حايييب 
ن  ه الذي تألآل قبيل أ يام فكيان ثم نيا بليون ....ن  ه 
 .....النظار

أاييزم أنهييا امتنعيي  عيين ....... يي قني لييم تكيين تحبييك 
 اتميييييك الموسيييييوم بليييييون القليييييب بالشيييييذر األبييييي ض 

ي أن لم امتنع  ألنها ت رك تماما أنها لعبة ستنته......
 رفض  أن تبقيي......تكن ق  أ رك  أنها لم تب أ أ ن 

 عتهييا .....أو....منييك بق يية تحملهييا علييى أن ال تنسيياك 
 ......أن ب    مشاعرك  بع   الرأفة أن ت ون مالك
لها مين  سيأ.....في الزحيام ......  قني لم تكن تحبك 

  طييين لقبلييية  بعضيييهم......تبييي   وقتهيييا....... سيييألها 
 أو...... لقييييي شييييعره متاييييزال  وبعضييييهم......شييييه ة 

قيية ال  السييها مييع أي امييرأ  أ يير    الييس معهييا بطر
ليييك منيييك أتيييى عليييى كبر ائهيييا وايييي تييي عي أن ذ......

الح ون و الذي ال  ارؤ مين  ايرؤ حتيى الن المعم  ب
وايييييي فعلييييي  ....تييييير  تح تيييييه عل يييييه  أن   ييييي عواا

 .....وفعل  .....وفعل  .....
....... ال تتيذكر شي ئا منيك.......  قني لم تكين تحبيك 

تنسى ليون قم  يك .....تتمعن ال......ش ئا ف ك  ال تذر
بهاتييك ال اضييحة أو غضييبك .......لييون البنطييال .....

ال ......أسألها ال بقي شي  منيك ف هيا .....المستك ن 
و أنيييي  تح ظهييييا كلهييييا .....تح ييييظ شيييي ئا منييييك أبيييي ا 



 48 

لييييون ......متييييى أضييييطرب .....متييييى ابتسييييم  .......
غمام حاابهيا اليذي ال  ني ي و ال ......قم  ها األب ض

حتى طراز حق بتهيا ......أن  تعرفها كلها ....... مطر 
المكييان الييذي .... واتمهييا ثييم .....امتيي ا  أناملهييا ....

نهيا وسيط أالف النسيا  أتظ.....    قاتها.....تقف ف ه
وام بأفق القلب ب.......ال لن تت ه تتحسسها.......تت ه 

واييييييييييييي تت يييييييييييينع ......تنظراييييييييييييا ....الييييييييييييروح 
م ال لكن  ن عها اذا حلي.....تت نع الحب .......ال ال

علييى غ ليية ميين ........ألبسييتك  يين عها ........منتهييي 
 ين  مين ن  أالو يل  حي.....افترا  أو امسة مت قظة 

ظلييي  ميييع ذليييك كليييه أسيييوار تر  ايييا المكييي ن و لكنهيييا 
 .......ظل  متح ظة......

ألم تلحظها ميا فتيأ  تقيول .......م تكن تحبك   قني ل
قالييي  ليييي .......حييي ن  عيييوتني لقييي  أحراتنيييي ......

و سييييألتني .....عيييين ميييياذا تتحيييي ثون  .........الشيييي اه
وأنييا أرقييب ....ا ييه منييي عيين أي شييئ تب...... الع ييون

حتيييى ع يييون الراابيييا  حييي ن ...... يالع يييون تطيييار ن
بنييي و حيي ن تترق..... أ تييرق المميير أحسييها تر يي ني 

أقييف وسيييط المعبيي  معيييك أشييعر أن انييياك ميين  ضيييبط 
أنيا ميا .....الوق  و  سيترق السيمع و  تل ي  النظير 

ليم أ يض ....الكل  عرف ق تي معك .... ع   أحتمل 
 ونييا ترقبنييا بهييذا الشييك كييل بهييذا اللييون و لييم أم ييز ع

فأنيا ......أراوك أن ال تي عوني مير  أ ير  ....الع ون
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ي و أعتقي  أنيك ال تسيتحق أ ضيا ال استحق ما  قال عني
... 

كلما أو عي  ....تن ل  و اي مت مة تطار اا الع ون 
قييي مااا فيييي السييياحة كلميييا السييي  فيييي مكانهيييا العت ييي  

فلماذا تي عي بكارتهيا .....لها مع كل زاو ة حكا ة .....
 .....في الحب و اهلها بالعاط ة 

لعلييك ميير  سييألتها بعبييار  ..... يي قني لييم تكيين تحبييك 
كانيي  اثاابيية ال ....ميين كييل عبييارا  التأو ييل  أوضييح

ع  ه الشوق لمأمول  طول أو ااتها    اتحتمل ت س ر
 .....و الهوان 

 ؟............ م ل...... تحب نني
حتييى لييم ....... ييمت  .....فهييل تتييذكر ك ييف أاابيي  

 .....قال  ......أطنقا .....ت م 
أنييياال أعيييرف معنيييى م يييطلح الحيييب ال أفهيييم فحيييواه 

أنيا بسي طة حي  البسياطة .....لم أاربه مين قبيل ........
ليم .....التي ال أر   لها أن تتبي ل أو تتحيول أو تتيؤول 

 ..... ام لي نحوك حب حسبأعرف من قبل حبا كي أ
ر   بكل ما  عني أنها ل س  تحبك لسي  ضيمن قائمية 
القلييب رغييم أن قلبهييا سييحق تاييارب و تاييارب  ليي  

 ....ن ال حب ب نكما و لكنها تواضع  فكان أ.....
  تسييألها ن ييس كييل ميير......... يي قني لييم تكيين تحبييك 

عبيير ...عبيير الهيياتف ...... ييوم  مييا ميير  ......السييؤال 
 ......ال و تسألها إ.......الع ن ن 

 ؟.....تحب نني م ل -
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لييم .....فضييولك  لييم تييرض  ........و مييا ترااييا تا ييب 
تستلم   امرأتاس اا .....ك بطولة أ ر تضف لبطوالت

حتييى ...... ون حييراك أمييام ذاييول ع ن ييك ال ييارقت ن 
 .....  أس  

ليو .....ماليك كلميا تبا لنيا الكلميا  سيألتني كيم أحبيك  -
 ....ما  نباي آلمرا  أن تبوح بحبها ...تعلم 

ييي ُ ....بيييالع ون  كشيييف   ُ ....فالحيييب  ييي رك بيييالقلوب  م  ه 
نك أمض   سنوا  مع شوما و لم إألم تقل ...باث حا  

فلمياذا تطيالبني انيا أن أفضيح .....قل لها  وما أحبيك ت
 و أقولها ؟...وأكشف سر رتي .....قلبي

 ......أااب  با ت ار 
ذا ما......ارب أسأل قلبك .....اسأل قلبك ال تسألني  -

إاابية متوقعية  ت ي   ال .....نه  ا ب اسأله بن تر  تظ
 ؟ احازم ار .....

 ....ا تحبك س قول بكل تأك   أنها لم تكن  وم
أت ل أالن أسالها عن أي .....و   قني لم تكن تحبك 

ولهيا مست  ضيا ....حبيا منهيالحظة  مكين أن ت سيراا  
 ........عشقا مستطر ا أسألها .....

لييي لحظيية واحيي   تاسيي  حبييك المزعييوم اييذا  يأذكيير -
و ...تشيي ع واييو  مسييت  ض .....أ مييأ  ميين عيي م .....

 .....تؤك   لو  بن اوا   
 لي ذلك ا ا أذكر ه ؟ يأذكر -

 ......ستا  الر  
 !مت قن فما ال ائ   من اذا كله أذا كن   "  ن "  -
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ن اللحظيية التييي تطلييق ف هييا  ن ييها اييذا اييي ذاتهييا إ
 .اللحظة التي تؤك  لك أن األمر برمته ال  عن ها 

أتعييييرف لميييياذا ...... يييي قني أنهييييا لييييم تكيييين تحبييييك 
أتعييرف لميياذا تحييب .....تنعتييك بالط بيية الم رطيية ......

  أب ا تعزف أوتار ط بتك ألنها ما أن ك.....منك ط بتك 
ى ط بتييك تسييمح لهييا و بشييكل تسييتا  ك ط بيية عليي.....

 ......تستمر و أن تستمر تظلك و تظللك مت فق أن
                                         *   *   *   *   * 

 كير أن تت يل تت ل و ال أن  ت ال م ل....بق   وح  ا 
و ال مسيييا  ب نكميييا و ال  يييبح و ال تأر  يييا  عبيييق .....

 ......برائحة النسا  
تي افع عميا .....تلايم ن سيك ........أن  تمض ه وح ك 

من وحيي ال تاذبيه النسيا  و .....بقي ف ك من كبر ا  
ال تسيييت عي .....سيييتارب ال ت.....ال تسيييقمه العاط ييية 

ن اسيييت ع   إ و...أن تحيييل محلهيييا .....اميييرأ  أ ييير 
ب ضيييا  تيييزاحم ...رايييذه أسيييها......سيييتذ قك بأسيييا ....

واستسلم  ع نااا لنعاس أ ياذ ....الور  على ش ت ها 
تتحيي ث بلايية ....... ابرامييا أن  بتيي أن  ييبحا ا  يي ا 
انــــيـ ا  أسيم تها....متناا ة الامال متناا ية الط ولية 
أن هييا  نتهييي إلييى  .... وا ع يي  أنهييا تشييبه انيي  طالييب 

و ....بتيي ص التييار خ كلييه م عال يية  نتهييي إلييى ح ييث  قميي
اسييييت ع تها .....ف ييييه ميييين أ يييير قميييية  سييييحراا  بيييي أ

رك بيييين وايييي تها تنتظيييي....ثيييينث ......مييييرت ن...ميييير 
 ؟..سألتها .....است عا  
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 ؟....ما اسمك  -
 ! ال ان ....أسهار  -
 ؟لماذا ان  بالذا   -

 !...ألني كما تقول أشبه ان  طالب  
 !؟.....شعرك  -
 ......أسو   اكن  -

ميييا كيييان  ت يييور أن اميييرأ  مثلهيييا بب اضيييها ال ضيييي 
أطرقي  منييه عليى شييرفا  اب نهييا .....تعتمير ليي ن .....
 ......ناضاة  ن   

 ؟ني  ال تتذكر ن -
 .....أح انا  -
 ؟......لماذا أح انا  -

أتيير  ...... أتيير  ق يية حييب مثييل اييذه ستنسيي ك ميي ل
تنز   اري ف ها المكر كميا امرأ  مثل أسهار ب ضا  مك

تستط ع بأنوثتها الم رطة و أناملها ...... اري ال الل 
أن تحييييييييل .....ة أن تسييييييييتالي وشييييييييم ميييييييي لالل نيييييييي
م..بقانون.....باحت ال....نةبسك .....ب  ب.....به و 
 .......و أشـــــــــــــــــك ... كوأش..أشك.....حلها

شيييا  ك  ميييا ت تنعبييي  بيييه مييي ل.......احبكم أبليييه  ييي
أمييس وبعيي  ثنثيية أشييهر وثمان يية عشيير  ومييا  ........ 
فيا  ........ فيي الثامنية إال  ق قية .... ات ل  ........ 

كان مسياؤاا بحي و  الرابعية ....... المسا  ولم تت ل 
السا سيييية لييييم  سييييبق لهييييا أن ....... ال امسيييية ...... 
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أغليق ......رفيض االت يال ....... ات ل  فيي الثامنية 
في أفق الل ل أليذي  بتليع .......ثم ا تلى ......اهازه  

كيان .....طلبهيا ........ال م  والعتمة وأش ا  أ ير  
ارحييا  .... اسيي ه  فيييرقمهييا واييو  مييأل الشاشيية  نكييأ 

....... ثييم نشييو  امييرأ  سيياحر  ......ألمييا ......نزغييا  
امييرأ  .....امييرأ  م تل يية لييم  عهيي  مث لهييا .....راق يية 
وشييييي طنة مطلقييييية ......حييييية فاييييية وقا.......تاميييييع 

لم تكن فتنية حقيا ........ومكر مستب  ألهم فتنتها ......
كان  تمسيخ واههيا بيألوان فياتر  مبعثير  وتيز ن .....

ال ييييقت ن  قت  ييييان اللييييون ذاتييييه   سييييت نع ن هييييا بع 
فأنييي  ال .......كانييي  مييياكر  حتيييى فيييي مك ااهيييا ......

برك اي بيذلك ت رك أب ا  أنها تتعاطى مك ااا  قبل أن ت 
 . 
 ال كان حبا  ؟.....  مأل -

بيين س الحييروف ....... كييم ميير  سييألتني اييذا السييؤال 
بين س .......بن س الكلما  ......بن س الامل ........ 

ايييل تر ييي  .......ال يييم  اليييذي  سيييبقه فيييي كيييل مييير  
 ال راحة ؟

ميير  ....... ييرحي ميير  ........ضييق  ذرعييا  بمكييرك  -
للكلمييا  أن تقييتحم  ييمتي  واحيي   فقييط أطلييق العنييان

  رحي ؟......بحثي عنك 

غزوتنيييي فاستسيييلم  ........فيييي الب ا ييية كيييان حبيييا   -
أعتييرف بيين انتهييا  .......ميير   فأقيير أليي.......أذعنيي  
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أنني أحببتك ....... اغر  ......مستسلمة ذاعنة ......
 !أطبق على ع ري كله .......بشكل انوني ........

ليم تكين رسيالة كاني  ......الة مر  استلم  منيك رسي -
(( وهللا العظ م أن  أعز من ح اتي )) ستة كلما  فقط 

 ؟ بال كن  تعلن ن الح....... فهل كان ذلك  ح حا  

فيي عني .......أراييوك أنييا أقسييم  أن أكييون  يير حة  -
كني  منامسية ف يك .......نعم كن  أق   ما أقيول ......
ركاميا  مين ........امسيا  ........تبوح ذاتي شعرا  ......

نعيم ميا ذنبيي أن أحببتيك ....نعيم .....امرأ   ل   إل ك 
وايي تك ......فوايي تك تنييأ  ........اكييذا ثييم اسييت ق  

ال ......ال أعييييرف ........وال تسييييألني .......تحتضيييير 
 لمييياذا أطبقييي  عليييي  .....لمييياذا أابتيييك .......أعيييرف 

 ثييييم ال...... انت ييييافي .........كسيييير   لييييوتي ......
لميياذا سييامتك لميياذا .......أعييرف لميياذا ت ل يي  عنييك 

أنييا ......ع ييوا لييم أسييأمك .......سييأم  حكييا تي معييك 
مييين بيييوح .......فقيييط غ ييير  نيييوع الحيييب اليييذي ب ننيييا 

إلييييى حييييب مهييييذب ......انون ييييا    تييييك بييييي وحيييي ي 
ال ....ال تتعيي   قبضيية  يي ي ......محبيية مسييتتر  ......

تسييت رك فييي  سييحري  ال.......تتايياوزني إلييى عييذاباتي 
 !امرأ  رافضة ......كامرأ  طائشة 

 ون .......وحيياول ......أتعييرف كييم فتييى غ ييرك حيياول 
ليم أسيمح أبي ا  لا يرك أن  تاياذب معيي .........ا و  

أعي   .......أنا امرأ  رافضية ......حتى ح  ث ق  ر 
  الي الذي  لني ذا   بحا  عل ك .......بوحي   الي 
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ال أ ي ق ......و الها من ب ا ة ..... أ  ب.......فب أ  
كني  أحسيبها سيتنه ني ولكنهيا .......انتهي   ااآلن أنه
أحبييك حتييى .......ومييع ذلييك فأنييا أحبييك ...... انتهيي  
حتى اللحظة التي أتكلم ف ها معيك اآلن ........ الساعة 
لكنه ل س الحيب األول ........أفتق ك  ....أحبك.........
الييييييييذي بعثرنييييييييي ضيييييييي عني  ليييييييي س الحييييييييب........

مايييير  حييييب بلايييية عا  يييية ..........أسييييأمني .........
بحييييروف ل سيييي  ميييين آ اب الشييييعر أو آ اب ال ييييوف 

 ال تسمعني ؟......حروف عا  ة ....

 .نعم  -

 لماذا ال تتكلم أذن ؟ -

 .أنا  اغي فقط .......يستمرا...... أنا أ اي -

ذرك أن ال أ.......ثييم  فعنييي حبييي لييك أن ال أ يي عك  -
سي    .........تس ر بوحي وامك معي تحسيبني فتاتيك 

ما عا  في قلبيي .........وأنا لس  كما تظن ....وا ك 
متسيييع ليييك فراوتيييك أن ال تت يييل وتوسيييلتك أن تبتعييي  

مييا فييي  شييي    ييوازي ........أنييا لسيي  ك ييأ لييك ...... 
فقييييرر  ثان يييية وراييييو  .......حبييييك لييييي أو   ان ييييه 

كني  ........ل ميا أسيتط ع وتوسل  وابتع   وفعلي  كي
في ذلك كليه أبحيث عين نها ية علهيا تاي ي معيك علهيا 

 .تبع ك عني 

 ثم ماذا ؟.........حسنا   -

ثييم اييا أنيي  ذا .........ال تبتعيي  ........ثييم اييا أنيي  ذا  -
ظييييل مطرقييييا    يييياي !    فمييييا العمييييل .........تعييييو  
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أالن فقيييط  ....... سيييتمع لحييي  ث طالميييا سيييمعه........
 أنها تنعى الحكا ة  أ قن

إذا ات لُ  ألف مير  بعي  ايذا االت يال .........حسنا   -
إذا است ع تك ألف مر  بع  اذا .....ال ترفعي السماعة 

ق ي ح ث أن  وأو عيي ايذا ......ال باح ال تستا بي 
 .المسا  حكا تنا معا  ولتنتهي 

واليييي رب زا يييير بالنسييييا  .......فييييي ال ييييوم التييييالي  
 .فاستااب  .........أو ما لها .......أ أبط.........

  قائق ؟......... قائق فقط  -
 ! ذ من وقتي ما تشا   -

........ ولطالميييييا .......وتبسيييييم  .........وتبسيييييم  
ثيييم قطعييي  ابتسيييامتها ........أمضييي  وقتهيييا متبسيييمة 

 .است رك  .......
أعييرف مييا سييت عله بييي ......أعييرف مييا سييتقوله لييي  -

الن سيييتعط ني ال يييور  الوح ييي   التيييي أظنيييك أ.......
ستر  لي بطاقة ع   كتبتها قبل ........تامعنا قبل عام 

أحب أن أكيون .......باقي على الع    وم واح  )) عام 
 ((ع  ك سع   ......أول إنسانة تقول لك 

 ما أ راك  ؟ -

ولكين ميع .......لس  غب ية إليى ال راية التيي تت يور 
أي حيرف ........معني بك ذلك فأنا أما  أي  ور  تا

 .أي شي  منك ........كتبته لك 

وأنيي .......أنك أن  ب أ    الحكا ية ...... ولتعلمي م ل
ولقيي  ........لييوالك ......مييا كنيي  ال بيي أ أو اسييتمر لييوال
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منعتيييك أليييف مييير  وكنييي  م قنيييا  أنيييه شييي ئا  م تليييف 
 عنقة ال ح ر لها وحذرتك  .........

كنيي  أقييول ...........ايي و   ولكيين  ون......ونبهتييك 
وتنييييييزلق ن .......أ شييييييى أن أنزلييييييق ف ييييييك ..........

ثم تأت ن أالن لتقول ن ........ولكنك كن  راغبة ........
لتقييييييول ن لييييييي أنيييييي  تتبعنييييييي ........وسييييييحقا  لييييييك 

أرايوك ........أرايوك أن تبتعي  .......تتعقبني ........
 .أراوك أن ت لي سب لي .......أن تبتع  

 ألمثلي  قال اذا الكنم ؟.......... م ل -

تتااوز ح  ثي .........تتظاار بالمرح ....... كان  م ل
كانييي  تبتسيييم ........لتقيييول ليييي أشييي ا  عييين المكيييان 

أن  عط يا .......كيا ا.........وع نااا   يذالنها .........
مير  الوح ي   التيي ال....... بكيا ...........على المكان 

ولطالميا أ برتنيي قبيل ايذا .....تبكيي  لأشاا  ف هيا مي 
غ ير أنيي كني  أحسيبه ..........عن بكائهيا المسيتارق 

تبك نيي ......محيض ايرا  ميا كني   وميا  أضينها تبكيي 
 سيييتا ق ميييأل.......  ني  تهييي  ميييع مييي ل.....أالن .....

تماسيييك  ........لكنهيييا امتنعييي  .....حزنيييا  ا  ييي  عليييي
اعترفي  أنهيا قبيل أ ذ  ال ور  وبطاقية الع ي  و......

ات يييييييييل  .........ابتييييييييي أ  اللعبييييييييية ........ عيييييييييام 
وألحييييييييي  .......ونظييييييييير  ........وكتبييييييييي  .........

 .وأالن لم تضف ش ئا  ا    ......
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ا و ح ييث تضييع اآللهيية أوزارايي....وسييط زاييو المعابيي  
   القمييير أضييياع سييي ...... تنشيييى النيييور فييين  تييين س 

أن   سيتن ر قيواه     قا ليه أست عى..... أس تماما ..
 ي  قتها الوح ي   ....فيا  ق .....بحثا عن رقم اات هيا

و ال تعييرف .......أقسييم  أنهييا ال تملييك لهييا رقمييا .....
وزار  الب ئيية .....ايياب عنهييا أماكنهييا ......لهييا مقييرا 

ستل  ميع  حقب من الزار.....المستن ر ةعة الاام....
 .....الرب ع حتى القمر  الذي  شبه  ور  واهها

و  سييتا ر ع ن هييا لييم  عيي   عييرف مكانهييا أ  امييتنبييل 
استق يييوا .........اسيييألوا.......قيييال لهيييم......ط  هيييا 

 قيييييييع ايييييييذا اليييييييرقم الملعيييييييون بييييييي ن البييييييي  أن ......
 ؟.....فتنقذوني ......   كم



 61 

ال شيي    شيي الشي  فيي أفيق قلبيه ......ذا   باح 
ه الق ييار و  فعييه تيي ل....بحثييه  أنهييى.......سيير ع ن ييه 

الايييذب ألن  عتقييي  اازميييا بأنهيييا ميييا عيييا   ايييا انيييا 
 شيبهان ......لع ن ن .....قمر ك ف لس    تشبه ال......

 ابع يييي  اأن  قطعييييا سيييي ر.....أن  يييي لهما .....ه ضييييو 
ن أحياط بهميا ك ي ا و ال  ستأذنان و ال  راميان مي......

 ..........أو    حان 
ايي ل روت نييي غ يير مايي  سيياقه أن  قييتحم بيياب المعبيي  

و .....أكييي اس مييين حقيييب ب ضيييا  .....الشيييي  .......
األولييييى فارعيييية الطييييول ......نسييييا  ثيييينث و راييييل 

مستبشر  بكل ال باحا  التيي تنقضيي  لهميك واههيا 
 ييذ  المت ائييل و ابتسييامتها أالرسييتقراط ة أنهييا ناميية ن

ل و ظليي  اكييذا حتييى أ ركهييا ال ييبح وسييط سييكون الل يي
علييييى مح ااييييا و ارتسييييم علييييى أطيييينل شييييعراا فبييييان 

و لكنهييا تسييطو ......المسترسييلة حتييى أعيينم كت  هييا 
و تسييتارق فييي ال ييم  فهييي سيي    .....علييى الحيي  ث 

و الثان ة انيزو  ......الح  ث كله و س    ال م  كله 
حتى ليم تير  التح ية .....بحاابها فبان  و الع م سوا  

و الثالثة شقرا  لم  تب ن منها غ ر ن ف واهها فيأي 
  بيل  كين واهيا الميرأليم ....ن ف ذاك الذي أحاط بيه 

الشيييعر شييي  بكيييل ......كيييان لوحييية ألباييي  ا  الاميييال 
 اا حتى غ ا  ......فانت ض غ ره ....زم للورا  ح....

مرتعييا للييون ن األحميير النيياعم الييذي  نبثييق ميين أعمييق 
قطيية ف ييه و األحميير القيياني الييذي طييرأ علييى ضيي افها ن
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و قبل ذلك كله حركة لع ني ن ....حتى استوق ته الش اه 
 .....لع ن ن مستهزئت ن .....ضالت ن 

ئية نيي بر مثيل ع ن يك لتقيول إ أي ط لة تلك التي تزار
اسيتوق ني اعلنيي .....و أي او  ذاك الذي قا ني.....

 ....!عمري و  ضوعي أسلك ف ك تاربتي و 
.......... قيي  م  بييل زم ييل........والراييل  يي  ق قيي  م  

ن ضيابطا  فيي الاي   كا اهأبأمضى زمالته متعال ا  ألن 
 تبااى بزي أب ه وس ا ته أكثر مين ح  ثية عين ....... 

ن ذلك كياولي .......ه متعال ا  حتى اللحظةذاته وظل ن س  
  لح  ائما  في أن  تانبه ومع ذليك سيلم عل يه بحيرار  

أميير ........ متناا يية وشيي  علييى    ييه وانتهييى األميير 
 .المعب   و.........والرال ........... النسا  الثنثة 

ألقييى تحا ييا بأسييال ب م تل يية ........  ييل غرفييا  كث يير  
مسهبة .........مطنبة في العرض  ارافق ا ران........

ها على احتشامها فما بان منها  غ ر في الطول  ل ق م
في الممر الوح   الذي  زاوج ب ن تعاسية ....... .لونها

مير   قطعيه...........ا  الايرف المو ي  الا ران وكسي
فيييي ........أربيييع ....... ثييينث...........ميييرت ن .......

منعتيه امرأتيان مين أن  اتيازه .........المر  ال امسية 
تااذبيييان اه رغميييا عنيييه ومضييي تا تة فأسيييتوق تبسنسييي

وايو ......الاين ......السيحر ..... ..ح  ثا  عن اآللهية 
 ...............ر نتظ

 يل الشيقرا  ذاتهيا التيي كابي  واههيا قبيل قل...... نظر 
ن ييف القميير .......فك ييف بييه واييو  سييتلهم ن يي ا  أ يير
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فبييان .....إل ييه   ألت تيي....... أسييتأذنها ........األ يير 
مذبوح ت رخ ف يه الع نيان عليى زمين قمر .......القمر
استأثر  ف ه على اموحي على طا ان  زمن......ولى 

 يا  مر زمان بع ي  .......على توسنتي........عاط تي 
أنتظير أن ال .......س    القمر وأنا أنتظر   حك عني 

 فما  عاني أن أقترف كل ميا اقترفي ........تنالي مني 
 تعيي يأن ال ........تنايي  ني  فييي أن أال طمييع..........

 يا ........ن تعم ي معي إلى الا ران أ......كل  طا اي
مييا ظييل حايير فييي أق ييى األرض .........سيي    القميير 

ولكيين .........وأق ييااا أال وسييألته أن  رشيي ني إل ييك 
أو  أن أقيول وأنيا ح يث ........ ون ا و   ون فائي   

أن ثميية وث قيية واحي   تامييع بيي ن أسييم نا ال .......أني  
فكيياك وال م يير   ال أنييا ح ييث أنيي.........فكيياك وال م يير 

تيييييييذكر  .......تبسيييييييم  ........رغميييييييا  عنيييييييك......
ال  مكيين لراييل أعييزل .......تبسييم  ميير  أ يير  .......

ال  مكن أبي ا  .........أن  حتمل ابتسامتها وع ن ها معا  
. 

ف ن ير ا .......... س    بقم   ور ي  عري ساع  ها 
 ي  كيل وتسر حة غ ير متقنية تا..........ب اضا  مض ئا  

وقيع كنمهيا  أتتيك فيتلمس أنوثتهيا تحي ........اللاا  
ميين أنوثتهييا بيي ن كلماتهييا بيي ن  فييأن فاتييك ط ييف........

و  يغنطق تلك الكلميا  فأنيك ال محيال ستسيت  ق عليى 
تنيتقنن ف يك تعزفيان  أنثو ياها واما  طربان لحنيا  ع ن 
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ع سيي    القميير لييك وحيي ك تا ييا اسييتم........لييك وحيي ك 
 .    القمر ب ن    ك س..........

توعيي اني ع نيياك ذاييب الزمييان ولييم ت......؟ أ يين أنيي    -
فيي .........أ ير مير  واي تك ف هيا ........ لذ يذبقن  

منت يييييف فيييييي ال وحييييي ك   ال يييييالة المسيييييتط لة كنييييي   
  ال ر ييية فتح نييي.......اائييي   ومهيييا متيييأ ر..........

عليييييييييى ع ن يييييييييك الزاو ييييييييية التيييييييييي تطيييييييييل ........
ولكنييي لييم ........ل لييي الكث يير ك ق ييانييا........مباشيير 

أتعيييرف ن ك يييف ........ال أنييي أ........ إ ييياكأسيييمع إال 
أتعرف ن ك ف ....... ارق السمع وسط سطو  الع ون ؟

لمييييييييوج ع ن ييييييييك أن  قتلييييييييع  ييييييييبري وكبر ييييييييائي 
ولكنك كن  في تليك اللحظية ........وما ي ؟...........

تحسيييب ن  يييمتي وتواسيييي وسييي رتي ........مارقييية 
حتيى عني ما ...... كن  مارقة حقيا  ........ارا   محض

حتيى ....... قتيرب منيك كني  تبتعي  ن  أ نو من    ق
عنيييي ما كنيييي  ألهييييو مييييع  يييي  قة لييييك كنيييي  تن يييير ن 

  بئي نتمضي ن قي ما  وال تع.......حت لي ن أحسبك ت.......

أتضيين ن أن ..........أ أ ييذك زاييوك اييذا بع يي ا  .......
 يا سي    القمير أنيا ...........منيي  كزاوك اذا سي أ ذ

سين ني كلهيا أع ير  أمضي  ُ ........ ف ك  يأعرف ت ه
أ ييارع ...........تييار خ النسييا  أقلييب أماييا  النسييا  

أنييييي   يييييا سييييي    .......وأنييييي .........النسيييييا   أعتيييييا
ما أر  ف ك أال اميرأ  متقي   ........تكذب ن  ......القمر

تي رك ن اوسيي  أحقيا  ال.......أحقا  ال تشعر ن .........
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تحيي  .........بييوحي المسييتكن..........انييوني .........
ف هيا  منيذ اللحظية التيي اسيت ار .......أنقاض الع ون 

وتي كنيييي  مت قنييييا  أنييييك حكييييا تي ع نيييياك لتلامييييان كبيييي
تنحي ر      لف ظينل سي تله ي النمعقول   آذاني.......

والمعقييو   ع ناايا لتاليب سينلة ال اير المق ي  بيالبؤس
 .ت لي في أ ر المطافبال

مسييتع   ........كانيي  مسييتع   ألن تتييرك ف ييك الحكا يية 
أمييام بنا يية مسييتحكمة الطييول .......تركييك اكييذا تألن 

فيي عشيب ..........في ممر  سترزق األشاار .........
ميا أن تتـيـرك ....... لتهم الرب ع حتيى قاعية االمتحيان 

تك حتى تارب أني  أن ت يرق زميان  يم.......مكانها 
ال تي ع ل يمتك .........فتر ك ح ث أني  .........معها 

أن  سيييت  ق عليييى أعتييياب اب نهيييا المضيييا  بيييواحت ن 
حتى أ قن  أن ثمة لحظة ستائ  تنهرك ف ها ..........

 . راحة أو تشتك ك 
فييي أنييك كنيي  تبحييث عنهييا  إلحاحييكلييم تسييألك رغييم 

كان  مكن أن تقول لما اب  العالم تبحث عنيي .........
 أمامك ما تر   ؟ ........أنا ذا ..........
 ..... أو

ث عيين األ يير أن الييذي ب ننييا ال   ييول أ ييا  منييا أن  بحيي
فييييي مامييييوعتي  سيييي   لسيييي   فييييي قسييييمي ول..........

ميين ذلييك أننييي لييم اعييرف حتييى   اييى أألبييل ...........
 .أسمك 
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ولكنهيا ليم تكليف ن سيها .......  اتاهلك اهن  مطبق أذا  
فاسيت رك  .........بحث واالستق يا  أن تسألك علة ال

فييييالممر ..........ان أ ييير إليييى مكييي سيييألتها أن تنيييتقن
ه ل ييييه الع ييييون وتسييييترق األذان السييييمع ف ييييتتيييير اف إ

فالذي  راايا ال ........وأن كان  ال تعبأ بذلك كله.......
ال  حسيييب أنهيييا حتيييى تييير  ....... حسيييب أنهيييا تيييتكلم 

نتهيييييا  ايييييي بيييييوح مسيييييت  ض بييييين ا.........التح ييييية
أ  را  .........ابتسامة مسرفة منذ عه  الط ولة........

 . تذرع  كث را  قبل أن تستا ب .........استااب  
أنيييا ميييا ........ لانييية تسيييتلزم بقيييائي  عضيييو ُ فييييأنيييا 

أنيا ميا ائي  ألقضيي ايذا الحي  ث ......أ بر  مي  ري 
أستأذنتي أن أقضيي .........أن س     بل......... معك 

 حاايية فيين.........وأنيي  أت يي  اكييذا .........اييةلهييا حا
 .  الس    أنقض  وال أن  ستن ض

وكيييييان مميييييرا  أ ضيييييا  ......... فيييييي المكيييييان الا  ييييي  
مق يييييييييرا  تماميييييييييا  زاغييييييييي  عنيييييييييه  ولكنيييييييييه........
 سألها ........واارته الرحى ..........األب ار

 في أي قاعة من اؤال  كن  ت رس ن ؟ تبسم   -
علييييييييى اليييييييي رس والقاعييييييييا   أ ييييييييبحنا قيييييييي ما  -

تاايي  ذاكرتييي فييي تشييابه القاعييا  وتشييابه ...........
 .الواوه 

فأ برتهييا وبيي ون تيير   أنييك تح ييظ قاعتهييا مقعيي اا فييي 
ال أني  ......معط هيا    تح يظ حتيى ليونأنيال رس بيل 
ة عليى النابيكتيل اليور  .........قم  يها  تح ظ أزرار
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تحيير   ترن ميية اللييون التييي.........مشييارف ع ن هييا 
تامييع بيي ن تسيير حة شييعراا المر ييع  ائمييا  علييى أن 

ل ميين النظييار ولييون معط هييا الييذي  شييته ه البيير  بسيي 
 .وحل ة ع ن ها 

تسألك .........و    لو أنها تستارق في الح  ث معك 
تؤ يييييي  ........تسييييييتنكر ........تن يييييير........وتا ييييييب

سيب أنهيا سيت عكما واذه الس    الثالثة كني  تح.......
بثي  ولكنهيا ل.........مكانكميا األول   أن تايا را  بمار

ايييا انكانييي  شا  ييية ت ييياي وع ........ تم ح يييث لبثييي
أن اناك حكا ة  .........ف كما معا   تشكان......ان تح ثت

ن وأن تظاارتميييييا متحللييييي ......وأن بييييي وتما ..........
فالييذي  بيي و واضييحا  أن السيي    معابيية .......باألمييان 
ايييا اكيييذا كانييي  ع نا.......رمييية حتيييى ما بيييل.........

تر  عليى سي ر تك ........ ما الذي  اعلها ن وإالتقوال
أو نظيير  مقتضييبة .......بابتسييامة م لليية .........منهييا 

كانيي  تقييف .........ر الييو  تنطييوي علييى أسييرا........
التيي ال ........لتلمس في املك الطو لة .........ب نكما

وقتيييييييا راق  عييييييين شيييييييي  أال عييييييين اسيييييييتا تسييييييي ر
ال   فيي أن وأني  تليح........ مار  وق  ..........أطول

لهييا ال ييأس أو ال  حت...........حتييى..... نتهييي حيي  ثك
وميع ذليك ...............ا و  البقا  فتطليب أن تين ض
وال بيي  لييك أن ..........فاألحا  ييث ال بيي  لهييا أن تنتهييي 

حظية كن  في تلك الل...........ت لي سب ل اذه الع ون 
زميييين ..........تتمنيييى لييييو تسيييتامع أحا  ييييث الشيييعر 
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السيييييييحر ..........ال رافيييييييا  .............األسييييييياط ر 
ماير  أن تيذر ..........مار  أن تط ل األحا  ث .......

 سييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييببا  
تيييذرع  بالمكيييان .......ألن  تيييراكم ف يييك شيييي  منهيييا 

ف طاايا ........تسحب أحا  ثها  ب أ .........بااللتزام 
سيألتها وقي   امزااي اقبل أن تليج بابي.......عنك رغما  

 أسيألك  .........أذن  النها ية و الميرأ  الثالثية شا  ية 
مييين كيييان  لبييي   يييحوك ......... ؟كيييان  زعايييك  مييين 

مييين كيييان ........مييين كيييان  تعقبيييك ؟ .......ز الم ضييي
ضيارك منيه   ز  ياأبا ت ار  ز ا  تعلقا  بك كلما رأ  

 ؟
 كة منتشيييي ة أنيييي   اابيييي  وبيييين تيييير   ووسييييط ضييييحأ

 .أن   ........... أن   .......
....... المييييرأ  الثالثيييية ........سيييمعها حييييراس البييياب 

السيتائر ..........ال افئةالقاعا  ........ممرا  ال بح 
المقاعييييي  ..........الكتيييييب  أسييييياط ل ........ة القاتمييييي

قاعيييييية المناقشييييييا  ........اللوحييييييا  ........األن قيييييية
 .ن ذلك كله سمعتها أن واألام م........

ثمية اميرأ  مين  أن لي س أنا متي قن......  القمر  ا س  
ي قيي ري نسيياق.......قيي  ت ليي  منييي كييل مل ييون امييرأ 

 .....منييي ع نيياكتراح ييث ......... اييري  واسييتوق ني
ال ييأس منييي   نوتييزعم........ي ت ييلني إلييى مقاتسييوق

أقسييم أن كييل نسييا  .........الضييار   نوتييزعم........
ل  أسييب..........أنوثتهييا تحيي  أقيي امي رض أنا يي  األ
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واسييترحمتني أن أفييك ........ اييا وع يي انهالييي مقو 
وأن أمهيييييييييييي  ف هييييييييييييا .........ي ف هييييييييييييا سييييييييييييحر

أضيييي ع  ......أب يييي ......أب يييي   يولكنيييي........نهييييا تي
ب وتيذ .....تستهو ني  س    مت يوفة  بسحر الب ا ا 

بيين تيير   فاقبييل ....... فاعيياتي كلهييا شييقرا  متح  يية 
  ضيرج رص  ق يل از متيي المبيرر  أوتح  طيالواستع  

 .  حة أ ر  منك بكلماتي 
كانييي  .....م مييير  كتبييي  شيييعرا  ف يييك كييي......أتعيييرف ن 

تابرنيييييي أن .........أحرفيييييك تتقييييياطر عليييييى ألسييييينتي
مييا ميين ميير  التقيي  ...........شييعرا  .........أ ييوغها 

ليييى ف هيييا ع نييياك بحق قتيييي أال وبييي أ  حروفيييك تنسيييل إ
 طييوح بهييا ال  ييال وتسييتكثراا ........ت ييطف  يورقيي

 :  تأمرني.....ا  فت    كسلي وامتناعي الروا 
الل لييية .....للشيييقرا  وحييي اا .......أكتيييب للشيييقرا   -

ونهيا ترات يل مين مسا  مين انستا ئك الش اط ن تقرأك 
مييا ايي و  ورقييا  .........فأ ييس وتييذكر .........عبثهييا 

مست  م إذا لم  كين  و ل ه واع..........ل ه الحروف تت
تييي بك فوقيييه شييي تااا  ليييم  إذا............سييي ؤول إل هيييا 

مييا ............حتييى تيي رك حق قتييي ..........بتنييزه ميير 
 . ؟ حق قتي

 ليف أقب ية  غا ي .......نحرتك واستقبل  اللانة  إذا  
 أن تطييأ اللانيية ممنييوع........ممنييوع.........مو يي   

أسيييييييييييما  .......نييييييييييية  بيييييييييييار اللا ييييييييييي  أنأن تت
أنيي  .......ممنييوع أال ت قييه .......ممنييوع........اللانيية
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 ليك  ولي س ماذا المنع مسيتحك........  اللانة ته   ما
قبل أن تق ل اللانية .......تعال غ ا  ....... عأال ال ضو
ب ييي  قبيييل أن  تييي اعى لهيييا السيييا   والع.......أبوابهيييا 
تعال كن أول من .........األم را  وو   اتهن.........

 ب أوفير مين غيزل سي ا قه  ائ  مكن أن تستأثر بن 
لئييي م  حييياول مثليييك أن  سيييلبها  يييبحها  عل يييك  يييبح

أال ت رك أن ال بح الذي ال  شيرق بع ني ن مثيل ........
استأار .......تعال غ ا  ..........ع ن ها ال  نع   بحا  

اتكيأ عليى مسيلة ...........انيا  أو نيم......شيقة قر بية 
ال ايير األول حتييى ت ييطحبك اآللهيية تيي لك علييى ايي  ها 
عليييييييييييييييييييى اتقيييييييييييييييييييا  شييييييييييييييييييير اليييييييييييييييييييزاح  ن 

وقتيك  اقضي.......تنم.......أ نما......نم...........إل ها
أنيييييك سيييييتكون أول ......المهيييييم.........ك  ميييييا تشيييييا 

وتعم  أن تنحر شي ئا  ......فن تتبااى .........الواف  ن 
أنحيييير ........ماضيييي ك أنحيييير ........ن ال ايييير فييييي أذ

أنحير كتبيك .......ن  ثيأرن منيك نسا ك اللواتي ميا فتي 
ال .......وت يييييرع وقتيييييك .......التيييييي تتشييييير  معيييييك 

تها  قولييون أنييك أضييع.......ليين  سييتاربوا ف......تعبييأ
أن .......فل س لك أن ت يرط .....ووا تها ....... ارا  

و .....بأكملييه   ييبح  تيي م تنتظراييا ف ييه أو  ييومتضيين ب
ال تسييتارب ......رك كلييه ن بعميية أنييك ليين تضييالحق قيي

نييك مايي  و أنييك تكتييب بحثييا  اعييل السييما  سيي قولون إ
تنشيير لحنييا و أن اييذا   يي ن ميين تمطيير زاييرا و اليير ح 

 .لهذا المكان مبكر ن   أتون
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 ي ل  ي راا المكتنير ......لو ليم تيأ  ......و لكن ماذا 
ماذا ليو اسيتأذن  .....على ترف أم ري و ثرا  متعاقب

 ب ح لهيا أن ال تيأتي أال  وميا .....كان تقس م العمل  أو
ماذا لو أنقضي  ال يباحا  و ......واح   في األسبوع 

ت تق  سحر امرأ  انضو   من زمن .....ع   كما أن  
 ما أ ع ي  حرابها مستسلما ذاعنيا بعي عبع   تح  وقو

 .  بطوال  معتقة و ما  مؤب
ن النها ييا  ميياذا لييو لييم  سيي ر  الل ييل الييذي أنيي  ف ييه عيي

 .....   ماذا لو كان  مثل أي امرأ  أ ر  ......
و   ميييو  ح ييييث أبتكييييرغ ييير م تل يييية ال ترغييييب أن ت

 ييا سيي    القميير ضيياع  ييبحي كلييه و أنييا ......اكت  يي  
ال ي ف  محض انتظيار محيض رب يع زائيف  نسيل إل يه

بييييييل و  ر  ييييييي ......رب عييييييك أنيييييي  و  يييييي  ي.......
 .....ف ستح نن معا 
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تيرفض السيحر .......مثل بق ة النسا  ل س .....شوما 
.... ماير  حليم .......مار  امرأ  واقع ية.....و ال الل 
طالبييية .....موظ ييية فيييي مكتيييب لنستنسييياخ ....شيييوما 

محام يية تمييتهن .....ل يية اللاييا  لل راسييا  العل ييا فييي ك
اميييرأ   .....طب بييية تييي  ر م تبييير لألانييية......القيييانون 

سي    تعيرض عل يك .....تشاطرك ن ف طر يق طو يل 
 اأن قييييي.......تحليييييم بيييييك زوايييييا مثال يييييا .......الحيييييب 

ن و لييه ع نييان  ارقتييا....... امتقلبيي...... ارومانسيي ....
او ....لي س لهيا أن تكميل كيل الرحلية ....قلب فضي اض

بييييل سييييتتركها أنيييي  فييييي .....تتركييييك فييييي منت يييي ها 
ام أألميير كلييه زميي أ ييذ   ......المنت ييف و مثلمييا بيي أ  

أنيي  .... و سييحر   ..... و توعيي    و كتبيي    أحببيي   .....
 .............سترسم النها ة و أن   ستضع ال اتمة 

و لعييل شييوما ........كييم  ييبح ف ييه كنيي  تنتظيير شييوما 
ك فييي أن امييرأ  ميين كييل اييؤال  أشيي.....كانيي  تنتظييرك 

أنهييين  أنييي  تيييزعم......النسيييا  كانييي   وميييا تنتظيييرك 
آلن ....سيرعان ميا  تبي    و لكنيه زعيم........ نتظرن 

 .شوما ما كان لها أب ا أن تنتظر 
اييذا الييذي رأ تييه قبييل أ ييام كييان ......ـيي أنييا م طوبيية 

قيال ليي انيه ....أامل منك .....ا ار منك ..... ط بي 



 73 

 ر األرض قال لي أنه س طوف بي كيل لى أس حملني إ
محطيييا  الييي ن ا سييي بتاع ليييي قميييرا و زايييرا و نضيييار 

ل بشروطي كلها ما اشترط  عل يه مين شيرط ــ  قب  ......
 ....أال وكان  قول لي 

كن  سأضمن حسن تن  ذه ......ـ حتى لو لم تشترط ه 
. 

أنيي  .....أنييه أ ييار منييك .....و األاييم ميين ذلييك كلييه 
ع ييييييب  ييييييارج حبالهييييييا التييييييك أأل ظل.......عاييييييوز 

ا يا .....أتح اك أن كن  تستط ع أن تبرز بطاقتيك .....
أنييا ال أعييرف عمييرك ....أبييرز لييي بطاقتييك الش  يي ة 

و ظللنيي ...... رألهاني  يمتك المبعثي.........بالتح    
أن سمح لي إ.....من أن أسأل عنه .....مت فق أمسك ال

ي  كمييا  ت ييه م شيي ييو مييا تيياه عنييي......أقرأاييا بن سييي 
أح انيا أراك .....ك عمر......في كل تأر  ي معك  عني

منتيييييييزع الرغبيييييييا  .........لليييييييبط ول يييييييا شيييييييار  ا
أن أسيتثمر أميومتي .....ف ع  ني حن ني كامرأ  ......

أشعر .....أح انا ......أن  ط لي ......نحوك بن اوا   
أتيراك ....أن كل ما ف ك  شبه أبا لم أرتيزق منيه حنانيا 

 ؟؟......او 
 ؟..الش   ة  ـ ا ا أ ن بطاقتك  

ن أن  توقييييع سييييؤاال مثييييل اييييذا و بيييي و.....ب ييييم  
كانيييييي  ماثليييييية للع ييييييان .......اولهييييييا البطاقيييييية ن......
 ييورته التييي ملئيي  ......متايي    أامييل مييا ف هييا ......

كيان مبتسيما و  و ا .....و لكنها بن حزم ......ن  ها 
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حتييى لكييأن ه طييرز أسييمه علييى مقربيية ميين أفييق ع ن يي
 .ن ق  و ضعتاه ول  ا الع ن 

بطاقتييه فييي  ققيين بيين رفييق ........اييي و يي  قة لهييا 
....... 
 بنل              : أالسم 
  الم تون: أللقب 

 سيير  الم تييونأنيي  ميين أ....... سييمك بيينل الم تييونـيي ا
قالتهييا بنبيير  ال اشيية و الرضييا و الكراا يية ......أذن 

...... 
 ؟..ـ موال  ك 

 . 9191ـ 
ايييذا ميييا كنييي  أحسيييبه .  53أذن سييينك الحق قيييي ايييو 

أنيييا سيييأتزوج ....كيييف عنيييي........أنييي  عايييوز ......

أو أراو .......أراوك أن تبحث عن س    أ ر  ......
 لقيييي   سيييير  كمييييا  سيييير قبلييييك أنيييياس .....أن تكييييف

أنيييياس كييييانوا  بحثييييون مثلييييك عنييييي ......عا ييييروك 
 و ميييييا..... ييييي عون أنهيييييم  ت ييييي حون الكتيييييب .......

و  يي عون أنهييم  نقلييون ......... نييي   ت يي حون أال ع 
أنيا ..... عن بحث و ميا  نقليون أال شيعر ألن يي  قوثائ

 و تتا ر المقاعي  ما كن  أ  ل أي قاعة في المكتبة أال
كانيي  تنتظيير أ يين أالييس .....بواييوه ا  يي    و تمتلييئ

أنيي  .......لكييي تقييابلني الالسيية أو تشيياركني الطاوليية 
 فيرق ب نيك و بي ن غ يرك ال...  ني  ميثلهمأ..... مثلهم 

تمضيي كيل وقتيك .....ألمر أنك كن  لحوحا كل ما في ا
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بي ون ....سأل السكرت را  فيي القسيم ت....تبحث عني 
تييذرع .....تسييأل الطيينب فييي القاعيية .....ح ييا  منييك 
تقتييييييييين  فسييييييييييحة بييييييييي ن زايييييييييير ....المميييييييييرا  

انيييك كنييي  انييياك .....أعليييم ....تتر ييي ني.....الحييي ائق
ا تير  ....أني  ا تير  ....ولكن ما ذنبي أنيا ..........

تيك و ليم تنيل مين ذليك كليه أن تبذل اهي ك و تضي ع وق
ا تيير  أن تسييتمر .......ومييع  ذلييك ........ ييذكر شيي ئا
و أن تيي  م ضيي اع الوقيي  و أن تيي  م ضيي اع الاهيي  .....

تي قق .....مر  السي   يباحا بأسيره ......أتذكر ......
 مو يه كميا  بي ض مسترسين بنقياطكان أ.......فستاني 

كني  قبيل أن اسيتقبل أي .....أتيذكر ......أحمر الشي اه 
 اكين كيي ال  تليف أ يابعي كتاب أعم ه بمن  ل ورقيي 

نك انتبه  فأ ذ  تحياكي ذليك منيي بسي ر ة و أظ.....
 .م رطة 

أتييذكر كنيي  أذا حانيي  الثان يية عشيير  و الن ييف ظهييرا 
قييي و اايير  تيي اع  مملكتييي بيي ن  يي  ك و تركيي  أورا

مقاعيييي ي و غييييا ر  ب ييييم  لئيييي م كييييي ال تيييي ركني 
لكنييك أتقنيي  اللعبيية فمييا أن تيي ق السيياعة أوتاراييا ......

آه ......حتيييى أاييي ك أميييامي تنتظييير كيييأن الموعييي  ليييك 
ميا أن ....تتبعنيي بي ون انتهيا  ....كم كن  لحوحيا ....

تطأ ق ماي بوابة المامع حتى أ رك أن ع ن ن تتر  ا 
 نيييان فيييي الظيييل ع.....النظييير أليييي  ت رطيييان....... ينييي

تتوقعييان مسيي ري و سييب لي ....تتحركييان ح ثمييا أتاييه
و لكين فيي ........ل ه بالنظر إفتتسارعان ......المت ذ 



 76 

ككيييل الع يييون  ف   اع نيييان ل سيييت........الظيييل أ ضيييا 
 ......ع نييييييان تح ظييييييان....و حنييييييان متقيييييي    ييييييارق

حتييييى .......أشييييهري أ ييييامي  يسيييينوات .....مرانتضيييي
ت يييحباني ......تيييأر  ي كليييه ......اتي و  قيييائقيسيياع
است سيير عيين ..... ل إلييى القسييم و لكيين بتييأ ر قل يي.....
ت ر  القسييم سييكر.......ذي و امييا  سييأالن عنييي أسييتا
عامليييية ........منظ يييية المميييير ....مقييييرر القسييييم ......

 .مقاع  ال رس  .......األبواب..... الا ران ....القهو 
تقييف  انييا كانيي  شييوما......انييا كانيي  شييوما تالييس 

تستأثر ف ها و أن ........انا على م طبة من ر  ......
لييم تكيين شييوما تحسيين .....السيي  معهييا أالف النسييا  

 بيييل كيييان كيييل شيييي  ف هيييا......الاليييوس و المسييي ر 
كيان مم يزا ....ليم  كين مستحسينا حسيب..... امستحسن

اذا األحمر القاني الذي كان   ارع أمواج الش اه .....
ايييذا الل يييل الييي اكن اليييذي  حتضييين فاييير ع ونهيييا ......

مين .....أتعرف من أ  لني في اذا كله.... المست  ضة
مييين اعلهيييا ......ن مييي اراتي أتيييوأقحمهيييا عنيييو  فيييي 

 يييييم  ميييين اعيييييل ال ........تت طييييى كيييييل الماييييياال 
أتعرف من ساق ...... ما فع.......المستحكم ب ننا اشا 

ت رج تيأر  ي مين  لة الكلما  من اسيذلك كله إلى مق
وحيييي سيييمرا  معتقيييه إليييى شيييقرا   سترسيييل شيييعراا 

و  قيو ك أن هيا األن يق .......المتلون إلى قمية أكتافهيا 
إلى سنلة من الزار المتمر  ش تها إلى بعضها بربياط 
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 و أنبيير  أن هييا ليي علن رغمييا عنيييك......مثلهييا تمامييا 
 .كله  أنها أامل امرأ  في تأر  ك......

                                    *   *    *    *   * 
                                        

فأنتظراييييييا ...... شييييييوما ال ييييييوم سييييييتنهي رحلتهييييييا 
فيييي قاعييية .....ثيييم  ل ييي  .....تقييي م  و ييي  تها ......

موظ ييا  بلبيياس ملكييي ........الق يير المعميي  بالضيي ا  
و ظين  ينما أ ير أ...... تك ال رشيا اناك سيتنح...... 
اناك ......شوما ت  ل ق را أ ر ال زل  تتبعها .......

 ...استوق تك 
 ؟ ـ ما الذي تبا ه مني 

بيييي ن  يييي ب ال رسييييان أسييييت رج شييييوما إلييييى السييييلم 
 ...اثمبراطوري و  لو  افحته  أناملها 

شيييعرا .....البارحييية كتبييي  شيييعرا ملك يييا ....ـييي شيييوما 
 !....أو  لو تسمع نه ....ر وس ا ف

كييييان  ييييمتا سييييحر ا  ييييوحي بييييأن اييييا   .... يييمت  
نهيا فميه و أذ.... سر  شيعرا  .....فمضى ..... ق   تك 

شييتا  ......سييحب مز حميية .....نهييا الب ضييا  أذ.......
 .....ت اي .....اائج

 ......واو  تلو 
 .......   ـ أكتب شعرا لألم ر  

 ......               ـ ذا  الش اه المست  ر   
 ......ـ أكتب شعري وان 

 ....ـ كي ال أب   فر تي األ  ر  
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 قال  ......سا   .....أ ا   سمعا 
ستمضيييي فيييي .....سييي  فر يييتك األ  ييير  ل.....ـييي ال 

و تب ض أشعارا و أس ارا و كنميا .....  حرا  نسا  
حتييى  أت ييك ال ايير فتنسييى ..... و تمييتهن ال ييم  ....

 .....!!!أو   ركك ال بح فن تست  ق ..... 
ي كيي أكتيب ال  سيمح ليك سيلمك ايذا أن تتر ثيشوما ا-

للحظة ال م  التي امعي  بيوحي و  ط ئتيي و  شعرا  
لييك الق يير بييـأن تمضييي معييي وقيي  سييكوتك أال  ييأذن 

لحنيا  ال   ركيه إال ...... كي أبتكر لحنيا أ ير .....أطول
 ...........أن  
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ابتاعييي  رقميييا ا  ييي ا فيييي ...............فيييي المعبييي   
انحي ر  .....  اال تكليم أحي   المعاب  المااور  و أنك أ
المقبيير  الشييرق ة لق يير .....  ييوب سيينلتها األولييى 

لة بع  أسبوع من رح لها تلق   منها رسيا.......كو  ا 
الميير  األولييى التييي تاييزم  ون .......تؤكيي  حبهييا لييي 

كلمية أحبيك سي   كيرر .......أنها تحبني .......تح ظ 
ثييم أعقبتهييا بقسييم إلهييي أننييي أعييز ميين ........مييرا 

ثيييم ايييزأ  كلمييية أحبيييك إليييى حروفهيييا .........ح اتهيييا 
 [ك,ب,ح,أ]األ يييل ة ووضيييعتها بييي ن قوسييي ن كبيييار  

ثان ة تقيول أنهيا     رسالة  تلق.....أ ر سبوعوبع  أ....
لكننيي كني  أقيرأ رسيائلها تليك .......بحااة ماسية ليي 

حتييى ال ........وأتييوار  وأنطييوي وأ عهييا ح ييث اييي 
 كني  م يمما  عليى محيو مي ل........تشعر أنني قرأتهيا

منيييع م البهيييا مييين أن تعت يييرني .......مييين عق ييي تي 
 كنييي  م يييمما  بييين.......اميييا وحزنيييا  ال منتهيييي .......

زمييا  أن اللحظيية كنيي  أ شييى اا.......مبا ليية راعيية وال
 أن تعتقيي  أنييي قييرأ  رسييائلها التييي أسييمح ف هييا لميي ل

كييان ........اييي سيياعة نهييا تي ولييذلك أبتعيي   .......
ولكن .......ع ي عنها أ ول ا  متحارا  ال ت ك رموزه ب

 ايييل كانييي  مييي ل..........قيييي  ح رنيييي السييؤال اليييذي ب
ايل تبطير  عليى .....حبتني  وما ؟ال أ.......تحبني ؟

ي نييييفنحت حق قيييية حبييييي لهييييا وأ ركيييي  استسيييينمي ؟
حتيييى أطاحييي  بيييي ....... ي ب روسيي ة فاييية نحيييو مايي

..................................................وأحاطتني
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لو لم تسيتب ل .......في مكانها األول  لو ظل  م ل.....
لكنهييا أ قنيي  و........لعيي   ألييف ميير  لهييا.....رقمهييا 
 . فاستأ لتني.......حق قتي 

 تزوايي  بعيي  أن أطلعتنييي علييى  يياتم..........شييوما  
ف أناملهيييا برفيييق فكتبييي  عليييى مح ظتهيييا ممشيييوق لييي

                                                                                             ق     مطلعها
                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 أنامل من فضة                

 من ذاب  لبس  أسوارا                                  
تزواييي  مييين ذاك األن يييق اليييذي قيييارنتني بيييه فقرننيييي 

أ ر مر  شاا تهما معا  كان    ل ب ننيا حيائط .........
الشمس أظهر  منمحها وظلهما وغلب  .......مزاج 

كاني  شيوما تحتسيي ن يف ........العتمة عليى أميري 
ي ن ي ها األ ير تسين نة الب بسي وتناولهيا ليه كيي  حق

وال ......واي تعليم أنيي أرقيب كيل شيي  ف هيا .........
حاول  بحركاتها تلك أن تمنع عني ظنيي .......أ  قه 

شوما منحتني كل ........لكنها أ طأ  .......بحبها لي 
لرايييل ترغيييب أن تيييؤوي إل يييه  ميييا تمنحيييه أي اميييرأ 

 ييذ  سييع ها تفا.......م رفضيي لكننييي تباطييأ  ثيي.......
قيييرر  أن ........فييي منت ييف ال يي ف األول .........
أقنعي   ي  قا  ليي واسيتأار  سي ار  ..........أزوراا 
أميييير  السيييي ار  أن تقلنييييي وأوعييييز  ....... ا يييية 

لكيين ......... ن ألييج  يي  ق أن  تطلييع الم  نيية قبييل ألل
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ت  ر فأمرته أن  سي........شوما لم تكن في اذا المبنى 
حتيى ......وميا أن و يلنا ........ وب مكانها الا    

شوما  ارج الم ارا  ........فائ   تراى  إن ال أ رك 
مييييا الييييذي بقييييي منهييييا ....... لييييف قبضيييية األ ييييابع 

منبسيييييييها المنتقيييييييا  ........ ارعطولهيييييييا ال ييييييي.......
 سطو  لمشاعراا بين فيرح  أ يذني كل اذا بن.........

انيييياك زواهييييا ........ ي ح ييييث أسييييتوطن وحيييي إلييييى
ها ليم  بيق أي شيي  منهيا كيل مشيارب ن ذ إليى..........

 . وأذعن ُ  فامتنع ُ .......لي 
كمييييا اييييي رافضيييية  فبق يييي .........أمييييا سيييي    القميييير 

رفضيي  ........رفضيي  أن تعط نييي رقييم اات هييا........
رفضيي  حتييى أن .........أن  ح ييى ب ننييا شييي  ا  يي  

عنيييا  يييوحي بأننيييا معيييا  قطال شيييي  .......أاليييس قربهيييا
منت ييييييييييييييييييييييييييف .......شييييييييييييييييييييييييييي  مييييييييييييييييييييييييييا 

أي اييز  .........عشييراا ........ربعهييا........المسييافة
أسييييتوق تني .......لهييييا كييييل مييييا عيييي  ُ ..........منهييييا 
ميع  تار يه.......لت همني أن الذي أارته معي ........

ة لييي علييى كييل اييؤال  فالييذي آالف غ ييري وأن ال مز يي
لييه وال فييروع  ال أ ييول........كييان ب ننييا حيي  ثا  حيي  ث 

سي امعنا  ني عل ه ما نا وال مستقبلال تار خ نب.......
ة فيييإن ب ننيييا راييين لحظييية متوق ييي كيييل  اليييذي...........

 .انته  فس نتهي 
 ازعييييييي   وري معيييييييك  ......... يييييييا سييييييي    القمييييييير 

 أشعر أنيك  ........ازع  أن أقف في المنت ف.........
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نييييييا ح ييييييث أنييييييا وأ..........تسييييييت ع ني وتسييييييتان ن 
أقيير ........ناميية القميير األوحيي   أنييك   ......أقيير.......

وأقييير أننيييي ........كيييل نسيييائي  أننيييي اسيييتامع  ف يييك  
ربمييا رفضييك .......ميين فايير السيينال   معييك   ابتيي أ ُ 

التييي  ربمييا ابتسييامتك  .........المتكييرر اعلنييي أسييتمر 
ربميا  يوتك ........تاتاح واهك من أس ل نقطة ف يه 

ربمييا كييل ........سيياب ل قيير فييي  ا لييي واعييي الييذي  ن
ايل ........ذلك معا  اعلني أب ا  ولكن المشكلة بع  ذليك 

بالتح  ي  قبيل سيتة ........نعو  إلى أول نقطة كنا ف ها 
ان ذليك أن كي.........قبل ستة آالف سينة ........أعوام 

فأنيييييييا ........سييييييي اعلني أبييييييي أ مثيييييييل كيييييييل مييييييير  
محيض ...........اليذي ب ننيا ول كن كيل ..........مستع 

ولنبيييييييي أ فييييييييي كييييييييل ميييييييير  ميييييييين ........انتهييييييييا  
 أقيييي مُ .........تمتنعيييي ن .........أتيييير   ..........ا  يييي 

تن ت ن بشك مز وج من ال الل والس ر ة ثم ..........
حتييى  ييأتي ومييا تبييرح ن مييا أنيي  ف ييه ........تنامسيي ن 

لييه مثلمييا بيي أ محييض الزمييان علييى كييل الييذي ب ننييا ف ح 
 . نتها  ا

ماتي  ........في ساعة متأ ر  مين أربعيا  أ  ير       
ال تقطييع سيي را  ....... اسييت عتني أثلهيية .......أرغ يي ا 
سييترحل .......اسييتعال .........ال تمضييي وقتييا  ...... 

فيين تهنييئ بعيي اا بع نيي ن  افئتيي ن وال ...........أرغ يي ا 
 سييي منعك الل يييل........تييينم ح يييث تسيييتقر ابتسيييامتها 

 .من أن تائ .........وال بح معا  
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 .ات لُ  

 ما الذي  ح ث ؟.......... وفا 

 !أرغ  ا تمو  .......تحتضر .........  أرغ  ا 

قييف ح ييث أنيي  .........اسييت عتني اآللهيية ميير  أ يير  
لييييي س لبشييييير فيييييي األرض أن  تمييييير  أو  تاييييير  .....

فهرع  ........حتى أرغ  ا ........حتى أرغ  ا ........

مين اييوف البيؤس الييذي .......مين قبيو المنييزل ........
حيرس أ ير ....اسيتوق ني .......استارقني ل ن   كاميل 

بحييراب المييأل المو ييوف علييى ......ال تعبييأ بييالحراس 
 ائميييا  تايييئ  أ  يييل مثلميييا كنييي ........ة المعبييي  أسييي ا

البوابية التيي تقيو ك .......من البوابة ال ل  ية .........
ع ن هييييا ال يييياف ت ن ..........لزرقييييا  إلييييى نافييييذتها ا

ال ......لكنييه  ييبحا  أ يير .........وابتسييامتها المتقيي   
تتكشيييف سيييتائراا عييين .........ال نافيييذ  .......ع نييي ن 

سييكن ......... وحييي امييرأ  تالييس ميين أربعيي ن سيينة 
كيان  يوتها  افتيا   علين ......سكن الممير ......الممر 

نافيييذ  زرقيييا   الحييي ا  وقييي  ُسيييا   عليييى مقربييية مييين
ميا ..........استباحها  بحا   اول ولب اا غمام معيتم 

أن تحسسيييين و يييي  اتها وقييييع أقيييي امي حتييييى اييييرعن 
ثن مطاطا  اليرؤوس بع يون  ام ية  ني........ماا را  

أال .......لم  بيق ......... حتى وفا ......... معا  كئ ب 
          . ع ن ها وأنا

 ح  ؟كن  نامة ال بح األو          
 !بنل اقترب  -
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 .اقترب   -

أ نييييو .........اييييا   يييي ك ........اقتييييرب أكثيييير  -
 عنيي أميو  .......كل ما كني  أرغيب ف يه ......

علييييى مقربيييية ميييين واييييج ع ن ييييك ........معييييك 
أفضيني حبيا  ......أفضيني سيرا  .......الساحرت ن

 .بل حتى القبر ..... علق في أذاني حتى ال ار 

إليييى مييين ........ي إليييى مييين سييي و......أرغ ييي ا  -
ك يف ......من س مكث فيي  ......ستؤول ال  ول 

أالن ..........أبحيير  وأنييا ق يي  أنتظييارك ااانييا 
الزمن فيي باي ا  سي   ق ......سلب  با ا  مني 

 .وال س    تب أ معي بن نها ة ......لي 
 
 

             
                                                                              

 انتهــــــــــــــ 
  20    /1   /2001  

                                                                                 
 محم  ثــامر     .   
 م  نة القمر  
 
 
 

 المحتو ا 



 86 

 
     السييييييي    االوليييييييى                             ارغ ييييييي ا                 

4 
 

                           ميييييييييييييأل                    السييييييييييييي    الثان ييييييييييييية     
50 

 
                  السييييييي    الثالثييييييية                     سييييييي    القمييييييير  

35 
 

وما                           السييييييييييييييي    الرابعييييييييييييييية                   شييييييييييييييي
11 

 
                              النها يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا                             

11 
 
 
 
 
 
 

 س    القمر                           
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  س    القمر حكا ة النسا  والم ن ، النسا  المهاارا

والميي ن الباق يية، ربمييا ليين تبقييى امييرأ  ربمييا ترحييل كييل 
ن الميييي ن ق  ميييية ولكيييي....النسيييا  اكييييذا  فعيييية واحييي  

 .والنسا  متا  ا  
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