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 حسين عيال
 غيابة السندباد

 رواية
 
 
 
 

 الفصل االول                          
رأى ،  البرتقال وتطرزه شجيرات الرازقي به أشجارعلى مرج اخضر تحيط 

األشجار من تلك الذي يتضوع ريج . األ من الناسنفسه يقف بين مجموعة 
من لها قرار. ، ال يقر  تجعلها تخف مضطربةنشوة والشجيرات يبعث في روحه 

نشطة لشخص بدا مشغوال بتنظيم حفل يقف في  ةتلك أحس بحركخالل نشوته 
 . في . فالمكان كله محاط بجو ضبابيه. لم يعرف بالضبط طبيعة هذا الحفل وسط

، سواد عباءتها  ثغرها يفتر عن ابتسامه رائعة،  هذه اللحظات رآها تتقدم نحوه
. لم تطل وقفتها ازاءه . لكنها  ينتتين الفاتنالغماز  بدده إشراق وجهها ذيالحريرية 

. عليهاتعودت ، في محاولة مشاكسة يبدو أنها  انتشلت ورقة كان ينشرها أمام عينيه
. وقد  ينقطع حلمهإلى هنا ، لم يوفق في استعادة ورقته رغم المحاوالت التي بذلها 

التي تتضمنها  الستعادة كلمات قصيدة الشعرذاكرته ، في محاولة في إجهاد بالغ 
، حيث يعجز عن  . تماما كما يحدث له بعد كل حلم الورقة المستلبة ، لكن عبثا

، لكنه نسي كلمات  . الفرق انه في هذه المرة لم ينس الحلمتذكر تفاصيل ذلك الحلم 
 قصيدة كان مشغوفا في استعادتها.

. كل صباح ذا موعد استيقاظه من النوم . وه الساعة تشير إلى الثامنة صباحا  
. عليه االن أن يغسل وجهه بعد أن أفرغ  يبدو أن ساعته البايولوجية تعمل بدقة

. ثم يرسل شعره إلى الخلف يميل به  فضالت الليل والنهار. نوبة الصباح اليومية
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 مانه على ثقة تامة من أنه ليس وسيما إال أنه مقتنع تما. ا ناحية اليمين من األمام
 يدانيه جمال اخر. بأن له جماال خاصا ال

 كرهها  بجنون  احبته التي األم هذه . تامة بعناية والدته له تعده الذي اإلفطار ثم
 أية على القضاء من واحدة لحظة تتردد ال ، وحدها لها تريده ، مهووسة عجوز بسببه!
 إنما ، غريمتها من بها تتخلص التي الطريقة معرفة مهما ليس ، فيه تشاركها واحدة
 . حبائلهن في وليدها يسقطن قد كنساء عليهن القضاء هو  دهاعن  المهم

 له تعد التي فهي . المجال هذا خارج رغباته تلبية في مستميتة فهي هذا ومع
 بصفارها بياضها يختلط مخفوقة يضةب  . يفضلها التي وبالطريقة خاصا إعدادا إفطاره

 ، عليها يزيد أو لها مساو دهنها اصفر، تويج يتوسطها بيضاء كزهرة ملمومة أو 
 نكهة على امحالوته تطغي ، الشاي من صغيرين وكوبين الحار الصمون  مع يتناولها
 في يتلكأ الذي الصباح طعام بها يدفع جرعات على يشربه أحدهما ، فيهما الشاي
 والشبع باالمتالء يشعر التي الماء جرعة بعد يشربه اخر وكوب ، جوفه إلى الدخول

 . تناولها بعد
 لها . اقتصادية أو كانت نفسية ، ضائقة به ألمت كلما إليها يلجأ لتيا وهي

 لكل وتستجيب ، انقود يحتاج عندما يلتجئ وإليها ، أعضائه من عضو  ألمه أن يشتكي
 بها! يضيق التي والدته ، بحبه المهووسة المرأة  تلك ، طلباته

 في يكره . مقيمال البالء ذلك . أبيه محل في ؟ أين . العمل إلى يخرج ذلك بعد
  ليونته فيه يكره االخر هو  أبوه والمشاعر! الروح لمسائل اعتباره وعدم ، خشونته أبيه

 ومن ، أوال ولده بها شغف التي للسياسة االبدي كرهه إلى هذا ، العمل في جديته وعدم
 . أخيرا عليهما استقر التي المعرفة وطلب الفكر عالم ثم

 شجار موضوع عن تتحدث ، والدته له اروته مفصلة قصة إلى استمع وقد
 . اليوم لهذا الوالدين
 ؟ أيضا تشاجرتم -

 ؟ أباك تعرف أال -

 الشجار؟ سبب ما أعني ؟ لماذا -

 للشجار. كافيا سببا يجد لم إذا حتى يتشاجر، أبوك -
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 ؟ اليوم تشاجرتم فيم ، القول اصدقيني بربك ، هذا ومع -

 الدهن! -

 ؟ بيضته نده تقللين ال لماذا  ؟ أخرى  مرة الدهن -

 دهن. بدون  أقليها أن إال يبق لم -

 والخبز؟ -

 . له جلبته وقد ، القديم الفرن  من صمون  أراد -

 ؟! هناك إلى وذهبت -

 يفضل الصواني، بواسطة المعد الصمون  أكل له يطيب ال أنه ، العمل ما -
 غضب من تعانيه عما لوليدها تعبر أن وارادت حجر. على المخبوز الصمون 

  : فصاحت ، داخلها في يمور

 عامرا! أبي بيت زال فما ، يخدمكم عمن لكم تبحثوا أن يجب ... ال -

 ؟ وأنا -

 تعودت بانكسار عليه ردت ؟ موجودا تكن لم لو  واحدة لحظة اباك احتمل وهل -
 ! عليه

 بهذا استمرارها  يكون  وقد ، الشجارات هذه على اخذتما أنكما يبدو كل... على -
 ، بسببها يتعذب الذي الوحيد فهو  ، انا يا أنا... أما لكما. سرور مبعث الشكل
 السمجة الطريقة عنها عبرت ، كيانه هزت مفاجئة غضب بموجة شعر عندها
  . خروجه عند الباب مصراع بها دفع التي
 ، الشارع من وصلته هواء شهقة أول يأخذ وهو  تبدد أن يلبث لم غضبه لكن

 . جسده بداع الذي العليل الصباح نسيم أثارها نشوة محله حلت
 لقد ، شرايينه في بقوة اندفعت التي الشباب دماء فجرتها بحيوية يسير االن أنه

 في حجرا يتركا لم الذي قدميه ، المتوترتين يديه ، جسده كل في تسري  القوة بهذه احس
 أألشياء على انفتحتا اللتين عينيه ، المالحقة أو بالركل له يتعرضا أن دون  الطريق

 . فيها يغوران نهمابأ معها شعر بحدة
 في  يقع ، يجاورهم الذي للبيت المقابلة الجهة في يقع الذي )الحاكم( بيت لمح

 لكن ، حالقا عميدها يشتغل عائلة بل ، القضاة من ليسوا االن ساكنوه ، الزقاق نهاية
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 ، قاضي تقصد ، )الحكام( الحد شيد معتبر بيت أنه على بعناد تصر فؤاد( )أم زوجته
 في )تعني هنا الناس بأن ، لها تصرح حليم بأم تلتقي مرة كل في . لهم سكنا ابتاعوه ثم

  : تعقب ثم ! متخلفون  همج ناس اكثرهم المنطقة( هذه
 بغداد وسط تقع مهمة منطقة أنها ، نسكنها كنا التي المنطقة سكان من هم أين -

  : تستدرك ثم

 الجيران ونعم طيبة عائلة انتم نعم الحب! هذا كل لكم اكن لم ادري  ال ! أنتم إال -
 قبل حليم على تعرف الذي فؤاد ابنها سيرة متناولة ، الحديث في تسهب ذلك بعد
 نحو حليم باندفاع معجب فؤاد ابنها ان وكيف ، المنطقة حليم عائلة تسكن أن

 فيها. عليه وتفوقه الدراسة

 ، االبتدائي السادس طلبة من طويل صف في يمشي ، رآه  ما أول فؤاد رأى
 مظاهر عليه تبدوا ، زمالئه اطول كان ، أخرى  مدرسة من نقالا  مدرستهم إلى جاءوا

 أن مرة رجاه  . صديقين أصبحا ثم ، فيها هو التي المرحلة على كبيرا بدا ، الرجولة
 كان وقتها نهأ إذ ، الفترة تلك فيها األغاني شاعت التي الجنوب بلهجة أغنية له يؤلف
 بأنه أصدقائه من أحد يشك ال بحيث ، بهما ويتحدث الشعر،و  القصص قراءة على مكبا

 يكتبه ما بأن االعتقاد على األيام من يوم في يجرؤ  لم الحقيقة في لكنه ، فعال شاعر
 وذلك يغتنمها، ان دون  تمر الفرصة يترك لم لكنه ، عليه الرد في كثيرا راوغ وقد . شعرا

 حصل أن بعد مؤخرا، المانيا إلى له رحلة من عاد الذي سندباد، أخيه على بالتعرف
 الجهد  بإزاء المادية قيمتها من البعض قلل وقد )الرسم(. التشكيلي الفن في شهادة على

 له ترسل أن دون  فترة تمر ال حيث رحلته، مدة طيلة العائلة صرفتهما اللذين والمال
 أو يديةبر  حواالت إليه تصل التي النقود على زيادة والمالبس، الشاي تحوي  رزما

 فيها. يدرس التي المدينة نفس إلى سفرهم يصادف أشخاص بواسطة
 يحس حينها يكن ولم بالزمن. إحساسه قرب عن فيه ولمس شخصيا عرفه وقد

 بعض ولوال وبهجتها، الشباب اندفاعه يعيش كان إنما الكبرى، باألسئلة يهتم أو  بالزمن،
 يعيش كان إنه لقلنا ، أمه أو  يهأب  قبل من تثار والتي منها، يعاني التي المنغصات

 . حقيقية سعادة
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 الشباب اندفاعه وطأة تحت كتبها القصيرة، القصص من مجموعة اعد قد كان
 من به شعر ما كل على الغضب مظاهر من نفسه في احتدم عما يعبر ولكي تلك،
 المقربين أقرب من عليه وقع الذي الظلم أم المجتمع، مصدره ظلما كان سواء ظلم،

 يقرأها. أن بعد غالفا، لها يصمم أن منه راجيا لسندباد، وقدمها يه.إل
 د،فؤا أخيه بواسطة له أرسلها مدة وبعد بانجازها. وتعهد بالفكرة سندباد رحب

 على الشمس يحمل رجال يمثل التصميم وكان )باآلبرو( كارتوني ملصق معها مرفقا
 . القصة كتابة على هقدرت  تؤكد ثقة نفسه في ووطد التصميم أبهجه رأسه...

 خالل من عليه سنتعرف الذي الكثير له يعني )الحاكم( بيت فأن كل، على
 إلى انعطف نهايته وعند الزقاق، امتداد حيث اليمين إلى انعطف الرواية. أحداث
 بعدها ، اواحد بيتا يجتاز أن بعد أخرى  مرة اليمين إلى ينعطف سوف ثم من اليسار،
 البناء مقاول السلمان مجيد بيت يساره على ويرى  قاقهم،ز  من اعرض فرع في سيسير
  طويلة مدة استمرت العائلتين بين عالقة السبب لهذا نشأت وقد بيتهم. لهم بنى الذي

 ذي الساحر بوجهها ، حيوية تتقد التي الصبية تلك وجدان، ابنتهم على خاللها تعرف
 التي السيارة ألن صبر بنفاد شعر الرئيس الشارع وصل عندما . الفاتنتين الغمازتين

 عند ، بالركاب امتالئها عدم بسبب االنطالق في تلكأت ، مباشرة تنطلق لم ركبها
 ينعشه الصباح هواء ، تتغير الصور أخذت ثم ، حوله من االشياء تحركت القهاانط
 مع ، اكثرها في مشاكله ، تفكيره دائرة في تدور تظل لكنها تنطلق الكلمات ، جديد من
 معايشتهم يتحمل سنه صغر على حكمةوال الوداعة من وأنه الناس اعتاد لقد . هنفس
 عدم االحيان اكثر يف يفضل ألنه ، التامة المعايشة ليست أنها من الرغم على

 التي الحركة . نفسيه إلى كالمه يوجه وحيدا العيش مفضال خرينباآل االختالط
 . الطيران ساحة في لسيارةا خط نهاية إلى بالوصول اشعرته الركاب اجتاحت

 وهم المحالت أصحاب بفضول يراقب ، النظيفة األرصفة على منتشيا مشى
 والطراوة  النظافة شملته . بالماء ويرشونها واجهاتها سون يكن  ثم ، دكاكينهم يفتحون 
 انتباهه اثار عمر، الشيخ شارع امتداد على يسير ، روحه اعماق اعمق بالماء فابتلت
  ناجحة شخصية صاحبه أن البد بالحاجيات، يمتلئ نظيفا كان ، رطباتالم لبيع كشكا
 نها ، منه حاجياتهم يبتاعون  ممن مرتاديه كثرة من واضحا ذلك بدا ، يديره كيف يعرف
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 كثيرا عانى وقد ، )القماش( يحتويها التي الكاسدة والبضاعة أبيه دكان من بكثير احسن
 الكثير أن إذ ، عاما ليس الكساد هذا أن كثرا نفسه في يحز الذي ، الكساد هذا بسبب

 يكون  قد . عالية ومبيعاتها ، مزدهرة محالتهم ، تجاورهم التي المحالت أصحاب من
 حياة اعتاد ، متزمتة شخصية ألنه ، موضعه غير في والحق فهو  ، بالذات والده السبب
 افتقد  حادا بيراتع وجهه اتخذ إذ ، الدكان فتحه قبل يحياها كان التي العنيف العمل

 انحداره وبسبب أنه ثم ، موقعه في رجل بهما يتحلى أن يجب التي والبشاشة المرونة
 أو طراوة كل من احكامه وتجردت ، والحياة الناس في آراؤه تجمدت ةفقير  طبقة من

 كان ، كل على . الساعة قيام حتى حرام عنده والحرام حالل عنده فالحالل لين..
 حياة ليمارس الناس عن بعيد ركن إلى والذهاب العالم اعتزال ، هولعائلت  له األفضل

 . لهم يسببها التي والضنك العوز حياة عائلته ليجنب يمارسها، التي والتعفف الزهد
 وقد بها االكتواء عن بمنجى يعيش أو  ، المعاناة هذه عن بعيدا يكن لم حليم

 لكي الرسمية المدارس في النهاري  المتوسطة بدوام يضحي أن إلى بها شعوره دفعه
 . أهلية مسائية بثانوية يلتحق

 يوما به أحس الذي الهم تجمد وقد البعيدة الدكان زاوية في ينتصب أباه أن ها
 تخفف طفيف بياض يشوبها التي اللحية ، وجهه اديم على تنتشر قسمات اخر، بعد

 يعيب ، غضبب  حوله من الناس إلى ينظر ، وصرامتها القسمات حدة من الشيء بعض
 . عنهم يصدر قوال أو  يأتونها حركة كل عليهم

 شعر وجيزة... فترة منذ عليها العمل بدأ التي الخياطة ماكنة على المقام يطل لم
 صباح كل به اللقاء تعود صديقه. الخياط قاسم دكان إلى فاسرع عليه أبيه نظرات بثقل
 . والثقافة فكاراال تناول في يصرفانه ، ممتعاا  وقتاا  معا يقضيان حيث

 الجلسة  . السؤال بعد السؤال فيوجه قاسم يبادر . المعتادة الصباح جلسة وبدأت
 أو الشعر من النقاشات تخلو  ال ، االجابة يحاول وهو  ، المواضيع كل تحتمل مفتوحة
  : سؤاله فيطرح باستمرار، تتلبسه التي الجدل بروح قاسم يبادر ... األمثال

 هو ومن ، رأيك في األصح أيهما قراءتان، عجزه في الشعر من بيت هناك
  : البيت وقرأ الشاعر؟

 كللللل ابللللن اطاللللال وهن طاللللل  سلللل م ه
 

 يومللللللاا ةلللللللال الللللللة حللللللدبا  محمللللللول 
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 يوملللللاا لللللللال اللللللة حلللللدبا  محملللللول

 

 

 على يجري  الذي ، المتداول الشعر من هو  بل البيت يتذكر نها ، السؤال صدمه
 ولم التعبير، في الدقيقة الفروق  هذه مثل إلى نتبهي  لم لكنه ويحفظه . مثالكاأل األلسنة
 أمائر عليه بدت لذلك ، االسم هذا عن البحث في يوماا  يفكر أو  قائلهل اسماا  يتذكر
 المثقف بمظهر قاسم أمام باستمرار ظهر لقد ، قاتلة اصابة أصيب وأنه العجز

 الثانية غةالصي  بأن يؤكد ان العقلي المنطق من بضرب حاول كل على ، الموسوعي
 العصور اختالف على وهو  هنا)النعش( فيها مقصود الحدباء لةاآل ألن ، المقبولة هي
 لةآ يكن لم فهو االولى الصيغة عليه تدل ما وهو )اللحد( أما . محدبا شكال أتخذ

 ذلك بعد واجوائه... الصباح هواء لذاذة  اللذيذ، النقاش استمر ثم المعنى... لينسجم
 شخصية كان قاسم وابو . االبرة بعمل مشغوال كان الذي قاسم أبي لىإ الصديقان التفت
 لها التعرض ورائه من طائل ال الذي العبث من يبدو مفاهيم على استقرت ، تقليدية
 فكريا عميال كونه عليه هجومهما بدءا الصديقان. يحاول ذلك ومع رها،تغيي  قصد بالنقد

 اسم ابنائه احد على اطلق ، بالمناسبة ، دح  عند يقف ال اعجابا لهم يكن اذ ،لإلنكليز
 . ناجي( )ابو  العراق في المعروفة االنكليز كنية ، بعد فيما به يكنى لكي )ناجي(

 شعر ماكنته... ليمتطي مرغما رجع ، والده قبل من عليه نودي أن بعد
 ، المطلوب الثوب نوع بحسب يقطعها لكي القماش قطع يتناول وهو  الشديد باالنزعاج

 مرات الماكنة ترك . توتره من تزيد أبيه مالحظات ، عمله في مبتدءا يزال ما نكا
 . داخله في تفجر الذي الغضب لهيب يطفئ ولكي ، االنزعاج هذا عن يعلن كي عديدة

 العلمي المعهد )ثانوية فيها يداوم التي الثانوية المدرسة إلى يتوجه المساء عند
 ما ، فاضل خليل العمر وصديق الدراسة زميل ناكه ينتظره للبنين(. المسائية االهلي

 يتصافح . والبهجة التفاؤل االخر، طرفها إلى النفسية حالته تنقلب  حتى زميله يلتقي ان
 . النكات اخر يتبادالن ، الترحيب عبارات يتبادالن ، للقاء روحاهما ترقص ، الصديقان
 من يسلم ال ، حولهما من الناس كل إلى به يتوجهان ، والسخرية بالتهكم يمتلئ حديثهما

  متهكما: خليل ينطلق مدرس. أو  طالب انتقاداتهما
 فطاحل أرى  -

  ذاتها: التهكمية بالنبرة حليم فيجيبه -
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 ! كبيدية تسميهم أمي -

 التسمية؟ بهذه ، لها هللا غفر أمك تقصد ماذا -

 ! كبيرة اكباد عندهم يعني -

 االخرى! هي ومتسعة كبيرة هي كم انظر والرؤوس، -

 ماخات!ك -

 . بالضبط -

 يغطي كي االعلى الى شعره يقلب الذي الكبير الرأس ذلك صاحب أن يعني -
 . المستقبل طبيب صلعته

 . وزراء رئيس ثقله بتأثير كتفه على رأسه ينحني الذي وذلك -

 ! ذرة عالم يصبح سوف اظنه اعتيادي غير رأسه ذلك انظر -
 وقهقهات. ضحكا الثانوية ساحة يمألن ثم

    لعبهما ، االيام تلك بفرح يتذكر زال ما ، طفلين التقيا قتالو  هذا قبل
 الحيوانات اصوات بتقليد مشغول وهو  خليل حول يتجمع الذي االطفال جمع الطفولي،
 خليل بينهم جلس كلما االطفال تفزع وى آ وبنات الضفادع أصوات فكانت ، والحشرات

 غير السالمة وطلب الهرب عن يوقفهم ال ، قريتهم تتوسط التي الكبيرة الساحة وسط
 فيعم ضحكه عدوى  تصيبهم عندئذ ، الضحك نم بالتمايل يأخذ حين نفسه خليل

 . الجميع ليشمل الضحك
 كانا لقد ، ( المال ) كانت األولى محطتهم ، معا التعليم رحلة الصديقان بدأ
  . والكتابة  القراءة تعلم في يتسابقان

 كان ، عليها خليل حمل المسائية سةالدرا على حليم حمل الذي السبب نفس
 خاصة  ظروفا أن إال االبتدائي، الخامس في حليم كان حين ، تجاري  محل في يعمل
 ينقطعا أن قبل ، اربعة أو  اشهر ثالثة طيلة المدرسة عن غيباتي  أن له عم وابن دفعته
 ظال بهما،بغيا علما عائلتيهما يحيطا لم وألنهما السنة. من تبقى ما تاما انقطاعا عنها

 يحاران ، األمة بحديقة تحيط التي والسينمات الوثبة في الفردوس سينما بين يتسكعان
 عائلتيهما إلى يعودا لكي المدارس خروج حتى الوقت بها يقضيان التي الطريقة في

 افكان  .تسكعهما أماكن من وليس اندادهما التالميذ كباقي المدرسة من الخروج يدعيان
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 دور في المعروضة االفالم كل مشاهدة من ينتهيان وعندما مر،اال بهما يضيق حين
 خليل. يعمل حيث التجاري  المحل إلى نئايلج السينما،

 التي اللذيذة القهوة من بأكواب عليهما يبخل ال لهما استقباله عدب خليل فكان
 ، يببالحل الكاكاو فيطلبان البطر بهما يبلغ واحيانا ، بالحليب مطعمة الدوام على تكون 

 هو كان العكس، على ، التأفف أو الضيق على تدل عالمة ةاي  خليل عن تصدر فال
 الذين من القوم ككبار وخيالء بنزق  هفيرتش منهما قريبا يجلس ثم كوبا له يصب االخر
 الجميع عن تنطلق عندها . صاحبه مع كبيرة تجارية صفقات لعقد مكتبهم يؤمون 
 صاحب فيها يجلس التي القاعة صداها يصل أن مخافة مكتومة لكنها ، ضحكة
 . وضيوفه المكتب

 ، المتوسطة في االن هما لها. نهاية ال سعادة نفوسهم امتألت وقد الجميع ق يفتر 
 إلى ينظران ، والطموحات مالاآل نفسيهما تمأل ، الصحيح الطريق على بأنهما يشعران
 روح في سببا هذا يكون  وقد حولهما. الذين من اكبر بأنهما يظنان ، بتفاؤل الحياة
 معا يعتزان نظرهما. عليه تقع من ازاء سلوكهما طبعت التي والسخرية التهكم

 بيئة فيها يعيشان زاال ما التي البيئة أن من الرغم على والثقافي البيئي بانحدارهما
 أما . والجهل الفقر من سكانها اكثر يعاني ، المدينة عن كثيرا تبعد قرية كونها ، بسيطة

 ثم ومن )المال( على تعتمد ، متواضعة ثقافة االخرى  هي ، عليها حصال التي ثقافةال
 تمتلئ شعبية حكايات فيها تدور التي القرية في القصيرة الحياة بسفرة مرورا المدرسة

 في  القوم يتناولها ، والجن االنس بين تقع عجيبة ومخلوقات وبالسعالي بالمغامرين
 عليها. تعودوا التي وجبتهم والشاي الخبز يتناولون  كما لياليهم

 . يليه الذي اليوم في يلتقيا ألن الشوق  بأشد وهما الدوام نهاية عند يفترقان
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 الثاني الفصل                                   
 بعد البيت إلى يعود أن إذن عليه ، الثانوية في دوام ال ، الجمعة هو  اليوم

 غير بأشعة فجأة يصطدم البيت من اقترابه عند ، مباشرة الدكان في عمله من االنتهاء
 له ليس للفرح جيوش عندئذ فتنطلق ، تنتظره سارة مفاجأة بأن إحساس ينتابه . عادية
 . قبل من بها عهد
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 اسمر هوج  ، سلمان مجيد المقاول زوجة على بصره وقع البيت دخل ما أول
 من الكثير تتخلله طويل حديث في أمه مع تشتبك رآها عذبها. المالمح دقيق جنوبي،
 ، هناك أو  هنا يقال مما الكثير ، المألوفة الود مشاعر من الكثير ، الترحيب عبارات
 إليها. وتضمه به ترحب لها أمه تقدمه

 لمعدةا بةن الك على الحال به يستقر أن قبل نفسه سأل ؟ أذن األشعة أين
 ها . حوله تحوم بها أحس ، جديد من تظهر األشعة لكن . االستقبال باحة في للجلوس

 الذي الممر على ينفتح الذي الباب على نظره ركز . وتقترب تقترب ، منه تقترب أنها
 . الروعة بالغ قمري  وجه بها. صقع ثم األشعة مصدر أنه الشك . المطبخ إلى يؤدي
  : مؤنبة االم صاحت . أمها خلف لتختبئ هرولت ثم ، بمظاهرة نفسها عن اعلنت

  ! منه تخجلي ألن داعي ال ، ابيك خال ابن أنه
 ، الخجول النوع من ليست وجدان ألن باردة نكتة يعد هنا الخجل عن الحديث

 تختفي المدنتل. ثوبها انغام على يرقص كله وجهها ، والمرح النشاط من كتلة فهي
 ثبت افعى! كلسان لسانا تدلق المرة هذه في لكنها ، أخرى  مرة تظهر ثم امها خلف تماما
 بال تتعب الذاكرة لكن ، ذاكرته ويكد عليه. غريبا ليس الوجه هذا رآها؟ أين ، عليها نظره

 مرة ترشقه أن تلبث لم سهامها لكن بها االهتمام عن ليبتعد المحاولة بترك يهم ، جدوى 
 . أخرى 

 . بها فيحتفظ قداح بزهرة ترميه ، فتدهشه الحول تتصنع
 تستقر ، الخارج في حوله تحوم كانت التي األشعة بأن فيشعر العملية تتكرر

 . داخلها من نفسه في اآلن
 خلفها مشت ، حركاتها تعيد وهي تبعتها ، لالنصراف أمها استأذنت عندما

 أفعى. لسان كأنه فيومض لسانها تدفع ، حوالء
 التقى أنه له يتراءى ؟ رآها أين ، بإلحاح ألهاليس مغادرتها، بعد نفسه إلى عاد

 المحاولة تنجح ثم ذاكرته ويجهد . عليه غريبا ليس الشكل هذا أن ، الوقت هذا قبل بها
 الفتاة  مالمح وضوح بكل تظهر مفتوحة صفحات االخير، حلمه عرض ذاكرته فتعيد ،

 ا.سلبته التي الشعر قصيدة منها يسترد لكي عنها يبحث زال ما التي
 هي! أنها نعم ، مكتوم فرح صوت في داخله هتف نعم!
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 نفسه يمنع كي يفعل ماذا يعرف ال خاللها، يتمزق  ربداء فترة ، الغروب خلد
 إليها له عم ابن يصحبه كان التي الموحشة البعيدة المقهى تذكر براثنها. في الوقوع من

 تعتبرها ، الصطحابه هذا عمه ابن تقنع لكي كبيراا  مجهودا تبذل أمه كانت لقد مرغما.
 يبلغ فيها. المشاركة في الذكور من الوحيد صغيرها يتمتع أن على تصر جميلة نزهة
 يستطيع لو  معه يتمنى ، شديد بحرج االبن معه يشعر ، باستخذاء تتوسله أن األمر بها
 هكذا يبدو ، عال تخت على يجلس المقهى يصالن عندما . تلك توسالتها يوقف أن

 يتعذب يظل أطرافه في بتشنجات فيشعر الهواء في معلقين يظالن قدماه ، هل بالنسبة
 مما واحدة كلمة يفهم ال ، معه يلعب أو إليه يتحدث أحد ال . الجلسة طيلة بسببها
 لعب في الجلسة طيلة ينشغل عمه ابن ، بالبطارية يعمل الذي المذياع من ينطلق

 في ليقتاده يأتي عندها ، الشمس غياب بعد إال لعبته من الينته ، أقرانه مع الدومينا
 . البيت إلى موحشة طرق 

 فيها يسليه من وجود عدم وبسبب ، المريحة غير جلسته بسبب عذابه كان
 غير فيها يسمع ال التي المخيفة الطريق يجتاز وهو الهلع حد يصل خوف إلى يتحول
 . فزعه تثير ريبةغ أصوات تصله أخرى  احيان وفي ، الكالب نباح أو  الحشرات ازيز

 عمه وعائلة عائلته بين نشب الذي الشجار ، الغروب دعن  العائلة شجارات تذكر
 يسرة يمنة يضرب أخذ الصغير وهو  أنه حتى . بالنابل الحابل اختلط لقد ، عداي
 الذي  الخوف يطرد أو غليله يشفي لكي ، حملها اجهده كبيرة بعصا لهم وجود ال أشباحا
 بين ، نفسها عائلته أفراد بين تنشب كانت التي الصغيرة شجاراتال . حينذاك به شعر
 تسجير عدم بسبب ومرة ، الفانوس تنظيف عدم بسبب مرة ، وأخواته أمه أو  وأمه أبيه

 واضح سبب بدون  وحتى ، الشتاء في البرد يشتد عندما عليها ن يتدفؤو  التي الفحم منقلة
 في الثابتة البرامج من ارص كأنما ، هذا  الغروب شجار اثارة عن يتورعان ال أبواه  كان

 حياتهم.
  القراءة  حاول . أخرى  مرة نفسه سأل ؟ هذه الشؤم فترة من للتخلص يفعل ماذا

 مرات ختمه ، الكريم نآالقر  قرأ لقد . يقرأها أن عليه التي الكتب إلى بعد يهتد لم . ففشل
 تقتصر يقرأها كان التي تبالك ، االن حتى لنفسه كتابا يقرأ فلم ، عداه  ما أما عديدة



13 

 

 أفراد  األكثر على هم ، إليه يستمع جمع أمام يقرأها ، والشعبية التاريخية القصص على
 . وجيرانها العائلة وأصدقاء واالخوال االعمام من ونفر عائلته

 ، بيتهم من القريبة الترابية السدة إلى يتجه أن من داب يجد فلم ، ضجره اشتد
 جلوسه  من قليل بعد طولها. على المنتشرة االكواخ بين بصره لبيق ، حافتها على جلس
 إلى عنها التحول فارتأى جلسته سئم . حوله من تنز الحشرات فبدأت ، الظالم حل

 السيارات  رأى ، معاكس طريق في بيتهم اجتاز . فيها تشع األضواء بدأت التي الشوارع
 في بنتصبون  الجميالت والنساء يناالنيق الرجال رأى ثم ، الشارع تعبر التي الفارهة
 يقصدونها التي الجهات تلك تقع أين يعرف لو  ود . مجهولة جهات إلى تحملهم دواخلها

 من بكثير أفضل حياتهم ان الشك . تلك أمسياتهم يمضون  البهجة من طرق  وبأي ،
 التي الحياة يتخيل ، الشارع افريز على أخرى  مرة جلس . تلك الكآبة حياة ، حياته

 أطراف يتجاذبون  ، يلتقون  والرجال النساء . عامرة قاعات ، باهرة أضواء ، حيونهاي 
 يقررون   ذلك بعد األمور، أهم يناقشون  ، حديثهم إلى يعودون  ثم مدة يرقصون  الحديث،

 فكر بها. يتحكمون  الذين وهم ، الفقراء نحن حياتنا اطر يرسمون  الذين هم هؤالء .
 واحدا فيصبح ، حياته لتتغير نفسه يغير أن يستطيع لو ، الحال يتغير لو تمنى كثيرا.

 مكان إلى بهن ويسيرون  فتياتهم يصطحبون  الذين السيارات أصحاب . القوم هؤالء من
 ، القوم بين يدور الذي النقاش في فتاته مراقصة من يمل أن بعد يسهم ثم ، االجتماع
 . يريدها التي الوجهة ، الحياة توجيه في معهم ليشترك

 كان حين األول أمس يوم به فكر ما بسبب يعاني ، واجما ظل التالي اليوم في
 طالوة أو  ، دم خفة من به عرف ما بكل قاسم يستطع لم . الشارع إفريز على يجلس
 . حالته من يخفف أو ، نفسه إلى يدخل أن ، حديث

 عباس قصد مياهها. عن ابتعدت التي كالسمكة يلوب أخذ ، الكآبة استمرت
 الجهة في أبيه محل يقع . جيرانهم القماش باعة ابناء أحد ، سنه في فتى ، مودمح

 النقيض على عباس ابو  . باحترام والده حيا . محلهم عليه يقع الذي الشارع من المقابلة
 أشعره ، منها تتقرب وأنت واالطمئنان بالراحة تشعر ، اجتماعية شخصية ، أبيه من

 الشعبية الشعر قصائد بعض عليه عباس قرأ . نفسه له ارتاحت . وبابنه به باهتمامه
 ، بصددها به فاه كلما . عليها الحكم في تردد . منه استحياء على ينظمها كان التي
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 . طبيعتها عباس عرف . تقويما ثلتم مما اكثر التشجيع على تبعث مجاملة كلمات
 استرعى الطريق في . هأبي  دكان باتجاه عاد ثم ودعه عليها. وشكره كثيرا بها عباس سر

 يحمل ، الدائرة يتوسط رجل إلى انظارهم تتوجه دائرة شكل على للناس تجمهر انتباهه
 إلى مشدودا ، الطوال الساعات فيها يجلس كان التي االيام تذكر . باألفاعي مليئا كيسا
 مالاالع غرابة ، ايديهم خفة ، احاديثهم طالوة أسرته كم . والمشعبذين الدراويش هؤالء
 على  اختطوها دائرة حدود ضمن عظيمة أفعى حبسوا مرة كم . هاب يقومون  التي

 مبهمة بكلمات قطعة على اجبروه ثم الماء بصب الغريب ابريقهم أمروا مرة كم األرض!
      في دقوا الطوال المسامير من كم ، نسبيا عنه بعيدة مسافة على بها ون مهمهي 

 قلقا للغضب فريسة الوالد فيظل ، باهأ ينسيه ، ق مشو  بأسلوب يجري  ذلك كل ، انوفهم
 خطة عن تمنعه أو العقوبة تردعه ولم يعود. عندما ولده رأس على يفرغه أن إلى ، عليه

 . أبيه رقابة من فيه يتخلص متسعا وجد كلما عندها يتوقف ، تلك السحر
 ثم ماكنته فقصد . الترهات هذه مثل على كبر أنه شعر ثم لحظات وقف

 ها.أعتال
 الساعات  يجلس . كاد أو خاللها العمل توقف ، كساد نوبة إلى السوق  يتعرض

 الزمالء حال كذلك ، االيام اكثر في يجد فلم زبونا ينتظر ، ماكنته خلف الطويلة
 التوجه الزميالن يقرر ، الخياطين من زمالئه احد مع االمر مناقشة بعد . له المجاورين

 كان ا،لهم خرآ زميل جبار، إلى يتوجهان ، هناك عمل نع للبحث الخياطة معامل إلى
 بيع محالت في العمل ترك . ابويهما محلي من قريبا القماش باعة احد عند يعمل

 بهما يرحب احدها. في يعمل االن وهو  ، الخياطة معامل في العمل إلى لينتقل القماش
 في به يلتزمان نأ عليهما يجب ما أهم بأن لهما يؤكد . العمل ظروف لهما يشرح ثم

 على تحتسب االجور ألن ذلك . انجازه في والسرعة العمل في المواصلة هو  المعمل
 على الحصول هو فعال به يهتمان ما ألن ، كثيرا لتفاصيلبا يهتما لم . القطعة أساس
 عليها. حصولهما سرهما وقد إال. ليس عمل فرصة

 فرب  ، اشمئزازا روحه ألتامت  وقد نفسه وجد المضني العمل من أيام ثالثة بعد
    الرضا  يرضيه ال ، وكبيرة صغيرة كل في يدقق المصفر، الكالح الوجه ذو  العمل
  عليه تمر ان يجب ، ينقطع ال الذي القمصان سيل من اللعينة الدورة هذه ثم ، نفسه
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 كل فتفقد تعبك يضاعف الذي األمر ، ابداا  ينتهي ال بأنه باستمرار يشعرك ، كنتكبما
 يمتطيها ، ماكنته إلى عاد ثم تركها . العيش لكسب مقرفة طريقة نهاا لالستمرار. زواع
 بتلك معه واالنشغال الخياط قاسم بلقاء اليومي احتفاله ليعاود ثم . يريد وكيف يريد متى

 يعود وهو  بالفرح شعر . بالحياة ايمانه وتعزز ، بنفسه ثقته تؤكد التي الثقافية لنقاشاتا
 . افتقدها لتيا الوجوه إلى

 ال ارتباطا ارتبط بأنه ادرك ابيه دكان خارج العمل مع التواؤم في فشل أن بعد
 وذلك القهر هذا من يتحرر لن سوف . ابيه دكان ، والحرمان القهر مع منه فكاك

 السبيل هو  ما ؟ حياته يغير كيف الملح السؤال بدأ ثم . حياته تغيير بعد إال الحرمان
 طريقا المدرسة غير يجد لم األمر، في التفكير يطيل أن بعدو  ؟ الهدف ذلك إلى

 حتى فيه االستمرار يستطيع ال بأنه باستمرار شعر ، طويل طريق لكنه للخالص!
 كأنه ، لنفسه األمر صور بحيث الذاتية بقدراته الثقة وعدم التشاؤم من كان ، النهاية
 صارت حتى ، المدرسة في ارتباطه توثق الزمن بمرور لكنه . المستحيل من ضرب
 معركة االن انها ، مصيريا صار حتى بها ارتباطه توثق عندها ، نفسه القدر هي كأنها
 أن قرارا أصدر ما إذا استعداد على أنه من لنفسه يثبت أن خاللها من اراد ، حياته
 . يكسبه أن البد رهان المدرسة في نجاحه وأن القرار، هذا تنفيذ اجل من قوة بكل يعمل

 بقربه يشعر ، بعيد زمن منذ توطدت عالقتهما ، الثانوية في ينتظره ليلخ 
 عندما صارا بحيث نفسيهما اقتربت . أخرى  راحة تدانيها ال براحة معه والحديث
 أحدى يسكن لخليل بصديق يختص حديث اليوم يشغلهم . نفسه يناجي كمن يتحدثان

 . الجنوبية المحافظات
 ؟ لوجه وجها فتماتعار  هل أعني ؟ جواد...تعرفه -

 أحدى بمراسلة له السماح طلب عن اخبرتني وقد باسمه عرفتني الذي انت ال... -
 . بذلك له سمحت وقد ، محلنا طريق عن العربية المجالت

 يهوى  ، الشيء بعض غريبة شخصية ، قابلته أنا ، بالمراسلة يهتم أنه لي يبدو  -
 يضيقون  وعائلته أنه ، هسمعت  ما اخر . الرسائل لتبادل ميل وعنده المطالعة
 . بغداد إلى الهجرة وينوون  محافظتهم في بالعيش
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 الذي  . بعد به يلتق ولم جواد على يتعرف لم ألنه ، كثيرا للخبر حليم يهتم لم
 في العيش بهم يضيق حين الناس بمعاناة ذكره ، الهجرة موضوع ، بالمسألة اثاره

 تعني والتي فيها تربوا التي الديار هذه ترك إلى يضطرون  ثم فيها يعيشون  التي المناطق
 . بهم ترحب ال قد أخرى  ديار إلى ليتوجهون  ،الكثير لهم

 في العين رأي ورآها بل ، المدينة إلى الفالحين هجرة عن الكثير سمع لقد
 كيف تذكر ونتائجها. الهجرة تلك افرازات الطابوق( و)معامل و)المجزرة( )العاصمة(

 ومياه البشر، لسكنى تصلح ال فاكواخهم . اطون مح  ظروف وبأي ، يعيشون 
 اهتمام وال صحيحة رعاية ال حيث ، االمراض بهم تفتك . بهم تحيط سنةاآل مستنقعاتال

 . بالنظافة
 مرة سمعه ، الهجرة لهذه ذكر جاء كلما عليه ابوه يكررها التي الحكاية تذكر ثم

  يلي: وكما يحكيها
 للناس يبق فلم جدب األرض أصاب ، افيه القحط عم ثالث سنين علينا مرت -

 حنطة من نأكله ما نجد كنا لقد  عائلتنا! إال ، عليها يقتاتون  الحشائش غير
 لذلك  ضحية وقعوا ممن األقرباء من الكثير نستقبل كنا بل ، وسمن وأرز وشعير
 على ليؤكد ينتبه ثم عندنا. والشراب الطعام من ضالتهم يجدون  فكانوا ، القحط
 العيش، في وسهولة الطعام في وفرة من به يتمتعون  كانوا ما كل بأن ابنه مسمع

 وحساب  التدبير على كبيرة بقدرة تتمتع إنها ، الحكيمة جدتكم بفضل كان إنما
 . المستقبل

 تعود والذي _ منتظمة زمنية دورات في القحط هذا تكرر من الرغم وعلى   
 االراضي استصالح عن الدولة تقاعس أهمها ، كثيرة عوامل إلى أسبابه

 واوقعوا  االدارة هذه اساءوا جهلة إقطاعيين إلى إدارتها أمر وإيكال ، الزراعية
 البقاء اجل من كثيرا الناس كافح _ يزرعونها الذين الفالحين على كبيرا ظلما

 وجالوزتهم االقطاعيين واستهتار القحط استمرار مع لكن ، باألرض واالرتباط
 الهرب من بدا يجدوا لم ، بهم تنكيلهم مضاعفةو  ، وحوشيه سراكيل من

 هو ذلك من االكثر ، مضض على االرض وترك الظلم هذا من للخالص
 وزة جال من خوفا ، الظالم جنح تحت متلصصين الهرب إلى الفالحين اضطرار
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 يقع فيمن والتنكيل العقوبات أشد يوقعوا ان في يتورعون  ال فهؤالء ، االقطاعيين
 يرتدونها التي مالبسهم عنهم ينزعون  بل ، الهجرة يحاولون  ممن أيديهم في

 االقطاعي. عند عملهم خالل عليهم تراكمت أنها يدعون  التي للديون  استيفاء
 إنما وحوشيتهم االقطاعيون  بنا ليتحكم فالحين نكن لم نحن ليؤكد: الوالد يعود

 فيها تاجدب  فقط، واحدة سنة .-وماعز غنم -حالل أصحاب احرارا. نعيش كنا
 في بغداد إلى توجهنا لذلك ، عليها نصبر فلم ، حاللنا فيه نرعى ما نجد فلم األرض،

 . ألحد بشيء ندين نكن لم ألننا أحدا نخش لم النهار، وضح
 فيما ، نفسه مع بالحديث مشغوال اآلخر هو  خليل وجد نفسه إلى انتبه عندما

 بصوت له قال عندئذ ، ومجيئا ارواح  الواسعة بخطواتهما الساحة يعبران االثنان كان
  مهموس:

 . نفسيه يعيد التاريخ -
  البداهة: على خليل فاجاب

 الطويلة المدة رغم نحن فها الفقر! ، منه هربوا الذي الوحش نفس  وسيلتهمهم -
 وفي البشر، لسكنى تصلح ال بيوت في نعيش زلنا ما هاهنا، قضيناها التي

 الناس . ذلك على شاهد إال المسائية الدراسة إلى التجاؤنا وما ، تعسة ظروف
 للدراسة  الكافي الوقت يجدون  حيث ، نهارية مدارس في يداومون  المنعمون 

 العلم. وتلقي

 . حليم استنكر ؟ علينا هللا ينعم لم ولماذا -

 للسؤال شافيا جوابا يجد أن يحاول وهو  خليل اجاب . الوحيد السبب ليس هللا -
  اكمل: ثم ، حليم به فاجأه الذي

 ؟ الناس بين يدور بما تسمع الم ، كثيرة اخرى  اسباب فهناك -
 فراحت ، بالظلم احست التي هي ، منهم قلة إنما ، الواقع في الناس جميع ليس

 . أسئلته في بالغ ألنه ، بالسجن نفسه وجد من ومنهم ، االسباب عن تبحث
 هنا من سمع إنما ، السياسة يخص فيما بيضاء صفحة ليس ، الواقع في حليم

 ةالعميل الحكومات وعن االستعمار عن متفرقة وإشارات ، مختزلة احاديث هناك ومن
 إال هو  فما فعال. يعيشه كان إنما حسب به يسمع فلم الظلم أما . ركابه في تسير التي
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 هناك بأن سمع لقد . بالماليين إنما باأللوف ليس يعدون  الذين ظلومينالم أحد
 . أمثاله المظلومين عن الدفاع إلى توجهوا ثم ومن ، ئلهموعوا اعمالهم تركوا مناضلين

 االستعمار بسقوط تهتف بغداد من الرئيسة الشوارع في تنطلق التي بالمظاهرات سمع
 دخلت حين ، االبتدائية مدرسته لمديرة صورة أمامه وارتسمت بل ، المالكة والعائلة
  ترتجف: وهي الصفوف في عليهم
 إال دوام ال هيا ، الجدران بمحاذاة  سيروا ... بهدوء ... ااخرجو  البيت... إلى هيا -

 على األمر ويختلط . المدارس في الدوام عودة ، االذاعة من تسمعوا أن بعد
 اثارته الذي القلق وبين ، الدوام ترك اثاره الذي الفرح بين فهم الصغار، التالميذ
  : ببراءة ويسألون  ، عنه اعالنها في المديرة طريقة

  الدوام؟ عن نتعطل لماذا ؟ )ست( الماذ -

 تردف  ثم بيوتكم... في جيدا دروسكم ولتقرؤون  فقط! لتستريحون  أنما ، لشيء ال -
  وتأكيد: بحرص

 في البقاء من حاذروا ، االعزاء اطفالي هيا مباشرة... البيت إلى تذهبوا أن يجب -
  ! وقت وبأسرع البيت إلى الشارع...

 أولئك مع وتعاطف بل ، طويال بالظلم روشع ... كثيرا فكر لقد نعم...
 سنه حداثة لكن . منهم واحدا نفسه وتمنى باستمرار، عنهم يسمع الذين المناضلين
 . بهم بااللتقاء له تسمح لم به، المحيطة والظروف

 األحداث إلى أقرب مكان في وضعته ظروفه ألن ، عنه يختلف خليل
 اسم عليها يطلق ترابية سدة سوى  دادبغ عن يفصلها ال ، يسكنها التي فـ)العاصمة(

 دوائر في مستخدمين يشتغلون  الذين من هم سكانها غالبية إن ثم ، الشرقية( )السدة
 رغم  البلد. في تستجد التي باألحداث مباشر اتصال على هذه والحالة فهم ، الدولة

 لأق هي طبقة يكونون  ، مستخدمين إال هم فما ، بها يقومون  التي االعمال وضاعة
 التي )المعامل( منطقة وبين بينها شتان . المعروفة الدولة موظفي بقةط من مرتبة

 يعملون  فجلهم سكانها أما . )العاصمة( إلى بالنسبة نائية تعد قرية فهي ، حليم يسكنها
 بالضروريات  التزود خالل من إال المدينة مع اتصال لهم ليس ، الطابوق  معامل في

 . واللباس كالطعام الحياتية
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 العمل في تنقله ثم ، العاصمة بغداد في يدور بما اكثر علم على خليل كان لقد
 من بينهم يدور ما إلى ويتسمع المدينة باهل يتصل جعله ، فيها مهمة مناطق بين

 انتصارا قامت التي الطلبة مظاهرات في شارك فأنه ذلك من واكثر . وشائعات أخبار
 وبريطانيا امريكا دول عليها نفذه ثالثي نلعدوا فريسة تقع وهي 1956 عام لمصر

 القمع اجهزة برصاص فيها يقتل أن خليل كاد ، القناة( )حرب سميت حرب في واسرائيل
 . الوقعة تلك في استشهد ، له زميل إلى تجاوزته الرصاصة أن لوال

 من فهي ، بغداد ضواحي إحدى في الجديد بيتهم في يمحل قضاها التي المدة أما
 تربطه كانت الذي فؤاد عدا ، ما أحد إلى للتعرف الكافي الوقت له تتح لم يثبح  القصر

 المقاول عائلة أما . خالله من عرفه الذي سندباد وأخيه ، االبتدائية المدرسة زمالة به
 اللحظات على تقتصر تكاد بهم فعالقته ، بعيدة درجة من له أقرباء  فهم السلمان مجيد
 . بيتهم لىإ زائرة االم بها تفد التي

 لليلة  ولو ، بيتهم كابوس من تخلصا ، بيته إلى خليل مرافقة يقرر االيام احد في
 إلى  المؤدي الشارع فيسلكان االبيض، القصر باتجاه حميمين صديقين ينطلقان . واحدة
 صاحبه البالستيكية والمساند الالفتات لصنع محال انتباههما يسترعي النصر، ساحة

 ، الملونة معروضاته إلى النظر يطيالن ، المحل أمام يقفان الظهر، محدودب قزم
 أو أطباء أو  لمحامين اسماء تحمل ، جميل بخط كتبت البالستيك من صغيرة الفتات
 مسند بجلب يهم حين فهو  . القزم للرجل الغريبة الحركات انتباههما تسترعي ، مقاولين

 كرسي إلى كرسي من فزالق لىإ يضطر اخر، مكان من الفتة أو األعلى الرف من
 إثارة  شكلت حركته اخر، غصن إلى شجرة غصن من تنتقل وهي القرود خفة تشبه بخفة
 على ، ينقطع ال الضحك من سيل عنه فينطلق ، نفسه تمالك عن معها امتنع ، لخليل

 وإشفاقا. تأسيا معه تعاطف الذي حليم من العكس
 القصر، امام تقع التي رةالصغي  الحديقة فتدهشه ، األبيض القصر إلى يصالن

 شارعا  يدخالن الشارع يجتازا أن بعد ، تتوسطها التي المستقيمة السرو شجرة خاصة
 واشجار  جميلة وزهور واسعة حدائق ، السعدون( )بارك منطقةب يصلهما ، نظيفا فرعيا
 أمام  تقع التي الصغيرة الحديقة يدخالن ، اريجه ويتنشقان المنظر، يريحهما ، منسقة

 على يتدحرجان بريين، كحيوانين االخر احدهما مالحقة في ينطلقان ، الزمان دةجري 
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 صامتين يجلسان بالتعب يحسا أن بعد . بإمعان المقصوص الثيل من االخضر البساط
 الحبور . مسيرتهما يواصالن ثم قليلة مدة . الراحة يطلبان المصاطب احدى على

 على  بصرهما فيقع الشرقية السدة يصعدان . به يشعران اكان  ما هو  ، والبهجة
 الحبور محل فيحل ، روحاهما تتقلص . االسنة والمياه االكواخ مدينة ، )العاصمة(

 الذي النهر )شطيط( من يقتربان . نزوال السير يواصالن وقرف. امتعاض ،  والبهجة
 . الغرض لهذا وضع نخلة جذع على فيعبران ، وافرازاتها المدينة فضالت كل يحمل
  عليها تعود رشيقة بقفزات عبره خليل ، عليه ينقلها قدم نقلة كل عند يتأرجح حليم ظل
 بضحكة وجهه يشي ، شامتة بنظرات حليم يرمق الجذع من االخر الطرف في وقف ثم

     في مألوفة مناظر ، واالزبال الحيوانات روث . لحظة أية في تنطلق هستيرية
  : متسائال البيوت احد إلى خليل اشار ، طريقهم
 ؟ النبأ تسمع ألم -

 . مندهشا حليم رد ؟ نبأ أي -

 . التلفزيون  وفي الجرائد في -

 . اطالعها فلم الجرائد أما تعلم كما بيتنا في للتلفزيون  جهازا نملك ال -

  : استطرد ثم هنيهة صمت . جيدا البيت هذا إلى نظرك وجه -

 ! صاروخ انطلق هنا من -

 ؟ كيف .. ؟ صاروخ -
 قبل فيها أداوم كنت التي المتوسطة في يداوم ، عمرنا في شاب البيت هذا في

 فضاء في اطلقه ثم صغير، صاروخ صنع إلى توصل ، المسائية الدراسة إلى انتقالي
 صاحبه ظهر ثم ، الحدث بهذا والصحف الحكومية السلطات اهتمت وقد )العاصمة(

 وأنت هذا كل بيرة...ك ضجة أثار الذي األمر ، الصغيرة الشاشة على تلفزيوني لقاء في
  !؟ تنام كنت أين ترى  ! تسمع لم

 متهكما. حليم اجاب الدكان! في -
 من مرتفع على يقع خليل عائلة تسكنه الذي البيت ألن كبير بارتياح شعر

 . االسنة والمياه االزبال عن قليال يبعد األرض
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 ثم ، دخولهما لحظة البيت في متواجدين كانا لخليل شقيقين قبل من به رحب
 ، صحته عن ويستفسر ، المعتادة التحية يؤدي لكي أبيه إلى اقتياده خليل من طلب
 وأبيه أمه عن يسأله ثم بحرارة به يرحب . نشيطا زال ما لكنه ، السن في طاعن شيخ
 ثم االنصراف في الشيخ يستأذن . إليهما سالمة إبالغ ذلك بعد يرجوه ، صحتيهما وعن

  : امداعب  يسألهما االكبر خليل شقيق ا.جلستهم إلى يعودان
  ؟ تدبران ماذا هه -

 عن وحرص باهتمام الشقيقان يسأله ثم ، بارتياح حليم يحس ، فيضحكان
 . والمودة االلفة جو له فيطيب حليم ارتياح يزداد ، عائلته احوال وعن ، والعمل المدرسة

 . لهما العشاء يقدم ثم
    في الرغبة منه ففهم ، حليم إلى خفي طرف من خليل أشار العشاء بعد

 فوجداه  ، خليل بيت إلى المجاور ، سالم سليم بيت إلى ذلك بعد توجها . المغادرة
 له أكد أن بعد والشاي الماء لهما وطلب ، بصديقيه رحب ، مالبسه بنزع مشغوال

 ، الوقت بعض عنده مكثا ، خليل بيت في تناواله الذي بالعشاء اكتفائهما الضيفين
 في استأذناه ثم ، هموم من يكتنفها وما حياتهم تخص التي االحاديث تبادل في رفاهص

 مناجاة بعد للنوم نفسيهما اسلما خليل بيت وفي . خليل بيت إلى والعودة المغادرة
 . الليل من متأخر هزيع حتى استمرت

  يتجاذبها . البيت ، المدرسة ، الدكان ، البيت ، حياته تدور الفلك هذا في
 يرتسم وبيل ماض ، االعلى الى يرفعها واالخر االسفل إلى يسحبها احدهما . تياران
 اخر حتى الوراء الى رجوعا اللحظة.. هذه من ، تفاصيله بكل ، جزئياته بكل أمامه
 سوداء قوى  . مظلوما زال ما بأنه شعور يغذيه . بدايته من التاريخ عصور من عصر
 يقبض وسوف ، طبيعتها يعرف ال بجريمة محكوم وأنه ، ارتحل أو  حل أينما تطارده

 كبيرة جرعات شرب لقد ، مقاومته وأضعف هذا شعوره عذبه لقد . بقسوة ويعاقب عليه
 في تداهمه . نفسه في بعيدة اعماق إلى الجرعات هذه ترسبت ثم ، الخوف هذا من

 يحمل عدوانيا شخصا فيرى  ، بالحلم أشبه عليه تمر ، مؤلمة ذكريات اللحظات بعض
 ثم ، اخواله يسكنه الذي الشعر بيت بيتهم طرف على يقف ، لالطالق معدة بندقية
 بصره تغشي ثم ، قاتل رعب فيتملكه أرضي! من اخرجوا ، مخيف بصوت يصيح
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 فلم ، العدواني الرجل خلف منتصبا يقف الذي الشرطي نجمة على المنعكسة االشعة
 امامه. شيئا يرى  يعد

 في باستمرار تضعه احمر دواء الغائرين خديها لطخ يالت  المه جدته يتذكر
  الشريرة  المخلوقات طرد تحاول ، ارجائه في الدقيق تنشر وهي البيت في تدور ، عينيها

 هذه في االخر القرن  من إليه تحولت الذي الثور قرن  عن وانزالقها األرض بين ولتحول
 رأى . حولها من الكثيرين وهلع هلعها اثار الذي االرض اهتزاز إليه نبهها . اللحظات

 جاتزجا يديهمبأ حاملين الشمس باتجاه كثيرين الاطف مع يركض نفسه أخرى  مرة
 اجزاء اكتسحت التي الظالم قوى  تصارع وهي إليها التطلع يحاولون  ، بالرماد ملطخة

 . منها كبيرة
 ذلك بعد . تقادمه بفضل واحدا زمانا زمانها أصبح أن بعد ذكرياته اختلطت لقد

 في تمر لحظة كل عند عنه سيتخليان وأنهما ، والديه ابن ليس بأنه طاغ شعور عذبه
 . جاراتها إحدى من أو أمه من سمعها دعابة أثر على الشعور ذلك جاءه ربما . حياته

 عليه  يلقيها أفعال أو كلمات من إليه يتناهى ما اصغر يعيش ، مرهفا كان لقد
 أحالمه احساسه في االرهاف هذا حول . مجهول المع من إليه تتناهى أو . االخرون 

 طويلة مدة منها يعاني ظل للعذاب صور الصغير. وعيه عمقت ، رهيبة كوابيس إلى
 باليا نظاما عليه نفذوا حين أعمامه ظلم . أشكاله بكل للظلم ضحية وقع ثم . حياته من
 من يوم في يفهموه لم همالن ، ابويه ظلم ثم بسببه شقيقته عنست ، والتقاليد العادات من

 الناس جميع مع به يشترك الذي الظلم ، مؤخراا  به احس الذي الكبير الظلم ثم األيام.
 . حوله من المظلومين

 . الصحيح الطريق في يسيران بأنهما الصديقين احساس هو  الصاعد، الخط
 يشانهايع التي الحياة من النقيض على هي ، اخرى  حياة لهما يتيح سوف المستقبل وأن
 حالة ، شيء فال الحاضر أما . والمستقبل الماضي يعيش كان هكذا تلك. لحظتهم في
 بسبب عائلته تصيب التي المالية الضائقة ، عذابه يزيد . والقلق التوتر يملؤها فراغ

 بشكل متفشية فالبطالة ، الناس من واسعة قطاعات فشمل عم الذي االقتصادي الكساد
 ابوه . الضرورية حاجياتهم على بوساطته يحصلون  ما المال نم الناس يجد فلم كبير.
 تذكر. فائدة دون  ويغلقه الدكان يفتح
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 ، النفسية معاناته على زيادة ، أخرى  معاناة يعيش المؤلم الواقع هذا جعله وقد
 التي الديون  بسبب كبيرة وهموم معاناة وجهه على ترتسم كئيباا  يبدو  والده هو  فها

 أوتي ما بكل يقاومها لكنه ، تغرقه أن تحاول ، هائلة تيارات يصارع اه ير  . عليه تراكمت
 . قوة من

 يستطيع ال عاجزا ، األيدي مكتوف يقف بأنه وشعور ضمير تبكيت عذبه لقد
 ليجرب اندفع تمرده لحظات من لحظة في المتردية. الحالة إصالح شأنه من ما تقديم
 العمل ظروف تحمل يستطيع ال ، خائبا عاد فكي  رأينا وقد ، الخياطة معامل في حظه

 بالقرف يشعر ، خائبا يعود مرة كل في لكنه ، وأخرى  أخرى  مرة حاول ، السيئة
 . واالمتعاض
 محل عن يبحث راح ، العالية الدكان إيجار بدالت دفع عن والده عجز أن بعد

 نقلوا ثم ،ذاتها المنطقة في للخضار سوق  وسط محل إلى اهتدى حيث ادنى بأجور اخر
 القديم فالدكان فاكثر. اكثر ءتسو  االمور اخذت العكس بل ، إليه بضاعتهم من تبقى ما

 داخل يقع الجديد الدكان بينما ، مركزيا سوقا يعد سوق  في عام شارع على يقع
 فانعكس فاكثر، اكثر الوالد نفسية معه ساءت الذي األمر فرعي. شارع في )قيصرية(

 ملقيا شعواء حرب يشعلها البيت ففي . المحل في أم البيت يف سواء سلوكه على ذلك
 هذا انعكس وقد ، سبب بدون  أو بسبب الشجارات فتتكرر ، حليم أم على غضبه جام

 يقضي أخذ هذا البيت جو من وللتخلص . تطاق ال حياته فأصبحت حليم على الوضع
 . محمود عباس عند لثةوثا الخياط قاسم عند ومرة ، خليل عند مرة خارجه. اوقاته اكثر
 الفكر مبلبل غدا فقد ، الفكرية حالته تردي إلى الشكل بهذا حياته اضطراب ادى وقد

 الحالة الصالح محاوالته فشل به ادى بينما . والترقب القلق يمزقه الذهن، شارد
 أن فيه كاد الذي  الحد إلى الذاتية قدراته في يشكك جعلته نفسية صدمة إلى االقتصادية

 . بنفسه الثقة يفقد
 افقداه  والخجل التردد من نوع عليه سيطر إذ ، شخصيته على الواقع هذا أثر لقد

 . المناسب الوقت في القرار اتخاذ على القدرة
  : مندهشا فيسأل ، المدرس من االستئذان بعد الصف من يوم ذات خليل يخرجه

 ؟ الدوام بداية من تحضر لم ولماذا ؟ الشكل بهذا منفعل انت لماذا االمر؟ ما -
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  : فيجيبه خليل يبتسم -

 ! قريب مكان في ينتظرنا وهو جواد... مع كنت ، شيء ال -

 ؟ تقول كما قريبا كان إذا ، معك يحضر لم ولماذا -
 بأن متعلال جواد للقاء اإلسراع على يحثه راح إنما ، حليم بتساؤل خليل يهتم ولم

 . تساؤالته كل على يجيب سوف جواد
 زريبة لهم ابتنوا ثم ، الماضية القليلة االيام خالل بغداد إلى دجوا عائلة وصلت

 . بها وقطنوا خليل بيت من مقربة على ، النخيل وسعف بالحصران وسقفوها الطين من
 وجه ذو  ، مربوع جسم ، األرض على متربعا يجلس جواد الصديقان وجد

 ثم قواه  فخانته دميهق على الوقوف ولحا منه اقتربا عندما . وسامة من يخلو  ال عريض
 . جلسته إلى عاد

 ! قلقا حليم صاح االمر؟ ما -
 بيت في أم الدكان في سواء عديدة مرات به التقى ثم ، جواد على تعرف قد كان

 بها استبد التي عائلته خالله من يساعد عمال يحد لم ألنه حادة معاناة يعيش . خليل
 االيفاء عن يعجز جعله حدا العمر من بلغ -والده – الوحيد فمعيلها والفقر. العوز

 ظروف في أخرى  إلى حرفة من يتنقل اجير عامل كونه ، المعاشية العائلة بمتطلبات
 . االيام من يوم في البلد تفارق  لم التي السيئة االقتصادية للحالة العمل فيها ندر

 . اطالقا شيء ال شيء... ال -
  استمر: ثم ، خطابا يلقي كمن الحديث في جواد بدا

 التعس الفقراء عالم ، عالمكم سأمت لقد اخر، واد في اعيش أنني األمر في كلما -
 حادة قيء نوبة اللعنة... ؟ اصبحت أين وإلى ؟ كنت أين ... أنا؟ أين ! هذا

 . خطبته في االسترسال من تمنعه

 عم ابن كان . الحالة هذه مثل وجرب الخمر شرب اآلخر هو ... حليم يفاجأ لم
 لون  هو شهدها الذي ، عليهما دخل حين ، يشربان طينية غرفة في سانيجل وصديق له

 ، تماما كالحليب أبيضا كان لقد ، امامهما موضوعة قنينة من يتناوالنه الذي الشراب
 تناول إلى يضطرانف  منه جرعة شربا كلما وجهيهما تقزز هو  اكثر ادهشه والذي
 لم  الشراب قدح عمه ابن له قدم ماعند . الغرض لهذا أعداها التي الطماطم من شريحة
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 شعر ثم ، المملحة الطماطم من قطعتان إال بها احس التي الفائقة المرارة تزل ولم يمانع
 وسط جلس ثم هلعه فاشتد ، الهواء في يطير يكاد وأنه ، جسمه في بخفة لحظات بعد

 . شيء على يلوي  ال مخدرا به واستخفافهما ضحكاتهما
 إال المتواصلة خطبته في االسترسال من يمنعه ال ، وبةبصع البيت إلى أوصاله

 . وأخرى  فينة بين لها يتعرض التي القيء نوبات
 من يعود عندما فهو  ، نفسه إلى بها يتوجه اكثرها في ألنه ، تختلف حليم خطب

 .  السيارات أو  المارة من تخلو  تكاد طرق  في الهوائية دراجته على يسير ، المدرسة
 كلمات ، بعضا بعضها بزحم داخله في تدور وهي الكلمات فيجد يحتهقر  تنطلق عندها
  متنفذ شخص من حصل اعتداء شكل على صغير وهو  به احس الذي بالظلم منددة

 أو . قوة وال لهم حول ال الذين الفقراء احد على ، عليه بادية والوجاهة الغنى مظاهر
 فيها ينتصر ، والمظلومين لمينالظا بين فيها الصراع يجري  ، أخرى  مواقف يختلق يروح

 الحماس به يبلغ عندما يخوضونها. معركة كل في حليفهم النصر ويجعل ، للمظلومين
 نفسه بعينها فيرى  ، بعيدة سموات إلى مخيلته تحلق ، متأخرة أخرى  مواقف في منتهاه

 التي األمم من األعداء على نصرا حقق الذي نصر نبوخذ كبيرا... قائدا صار وقد
 ثم ، طردة        شر  طردهم حيث ، ثرواته في طمعا تغزوه والتي الرافدين بوادي طتحي 

 ثم ، أميرهم الورد بن بعروة عالقة من اكثر له ، العربية الصحراء يجوب صعلوكا
 ، الكوفة في الحال به استقرت أن إلى األولى، االسالمي الفتح حمالت في مجاهدا
 توابا ، صرد بن سليمان مع اشترك حين القتل من بأعجوبة نجا . السواد حواضر أحدى

 كان التي الشهادة يرزق  لم أنه نفسه في أثر . كتفه على خشبته يحمل ، توابيه من
 وتبكيت ندم من يعاني . يتحقق لم استشهاد مشروع حياته من تبقى ما فظل . ينشدها
 . ثقيلين ضمير

  فتشرد ، وقسوتهم الظالمين ظلم من عانى ، مسيرها في االيام به دارت ذلك بعد
 المدائن في مكديا ، البصرة اسواق في تاجرا ظهر والحواضر. االصقاع يجوب متخفيا

 بكل ، الواعظين وعظ إلى استمع ، بغداد في الشطار احد صفة انتحل ذلك بعد ،
 الحسن  يقودها التي والعربدة التهتك شلة في بنفسه قذف كما . وتقواهم المؤمنين تواضع

 . واضرابه الشاعر انئه بن
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 ، االوسط الفرات قرى  إحدى في فالحا نفسه وجد أن إلى االزلية دورته يدور ظل
 الذين اوائل من كان لقد . الخالدة العشرين توره في والكرامة الشرف معركة يخوض
 بما ينوء جديد من بغداد إلى عاد ذلك بعد يرهم( )بمكاو  االنكليز مدفع على استولوا
 القيم لكل ، عمارها خاض التي والكرامة الشرف معارك لكل وفيا يكون  أن يريد يحمل
 . شخصيته بناء في اسهمت التي النبيلة

 الصرخات فيها، المعهودة الصرخات ذاته في فانطلقت ، أخرى  مرة الظلم رأى
 للتصدي جديد من يهب أن في عليه تلح ، جديد من تستيقظ االن أنها الظلم تناوئ  التي
 . حاربتهوم للظلم

 وتباينت المشارب وكثرت الطرق  تعددت ، تعقيدا اكثر صارت االمور ناال
 التردد كثر ، النفوس في عملها عملت الحكام وقسوة الطويلة الظلم سنين . االهواء

 ومبدءا للعصر، سمة صار بإذعان كنفه تحت والعيش للظلم الخضوع . االحجام وساد
 مراحل من ومرحلة الدين على خروجا يعد كان أن بعد ، الناس من كثير عليه يسير

 الكفر.
 ذات  يخرج أن إلى ، بالغربة يشعر قلقا، يعيش ظل الجديد الواقع هذا ظل في

 الذي الهواء ال ، عليه كان عما تغير قد به يحيط ما كل فيجد عادته على بيته من يوم
 األصوات هي عهايسم التي االصوات وال استنشاقه على تعود الذي الهواء هو  يستنشقه

 ألن حاجة هناك تكن ولم . جديدة بأشكال له بدت االشياء حتى . تصله كانت التي
 ألن ، حوله من يجري  الذي التغيير ذلك كل في السبب عن السؤال في نفسه يتعب

 صوت كل نبرة في بل ، بصره عليها يقع زاوية كل عند بوضوح يشخص كان الجواب
 . يسمعه

 تمتلئ واالزقة ، غاضبة جهورية واصوات حماسية ناشيدا تنطلق المذياع فمن
 يمنع بها، ويهنئه ، بالثورة ليبشره باندفاع يستقبله فؤاد أن ها . مستبشرة متهللة بوجوه
 مهنئا بحرارة ليحتضنه وبساطة بعفوية االندفاع من به يتصف باالستعالء شعور سندباد

 بفرح ، الصريح وفرحهم ولديها اعاندف عن تعتذر! االم راحت بينما الكبير. بالحدث
 تلقائي. وغير وقور فرح ، تصطنعه
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 ذات  حمراء مصلحة باص سيارة في الثورة رأى العام الشارع وصل عندما
 كبير حدث ، يزعقون  ، يهتفون  فيها. ازدحموا ما لكثر منها يخرجون  ركابها يكاد طابقين
 ، كبيرا زنبيال يحمل احدهم . الهدوء الى يركنون  يدعهم ال ، حولهم من متفجرا يجري 

           بدال نفسه يقذف أخرى  ومرة األعلى الى يقذفه مرة ، يتقاذفان وزنبيله هو  راح
 من توقفت األخرى  هي السير حركة . متوقفة كانت لو  كما ، ببطء تسير السيارة ، عنه
 . الزحام شدة

 ، سماعا اخباره ييلتق كان أن بعد ، عيانا االستعمار رأى  بالذات اليوم هذا في
 لقد ، لنفسه االمر يفسر كيف يحار . غرا يزال ما الذي الفتى وهو  يرى  بما ذهل لقد

 حركته ، احداثها اذهلته ربيعا عشرة السبعة ذي الفتى هذا اعطاف المتفجرة الثورة ملئت
 طويل حبل بجر مشغوال نفسه وجد ، فيها موجة أعلى على محموال جرى  ، اهدافها
 مع يسحب اخذ ، عيانا االستعمار رأى بأنه يقل الم . مود الجنرال برقبة ودةمشد نهايته

 وجهه على مكبا العريق الجنرال انهار ثم ، للقوى  لعبة في يشترك كان كأنما . الساحبين
 . المعدني جسده على تتلوى  السكاكين راحت بينما ،

 في  متمثلة ثورةال اعداء ! المضادة القوى  عليه نفذته هجوم إلى تعرض ذلك بعد
 الذي الغر الصبي وهو ألنه ، وسبابه بذاءاته من بسيل يمطره راح وضيع سيارة سائق
 ألن ، بشتائم شتائم يبادله ولم . منه قصد دون  بسيارته احتك ، وعيه بالثورة الفرح افقده

 واصل ثم . طفولتها كنقاء نقيا زال ما شيء ، الثورة روح من شيء متأتي يملؤه كان ما
 رقبة على معلقا وهو الوصي منظر صدمه ، الوجوه على الطاغي الفرح يرى  ، مسيرةال

 على الموت حتى يطمسهما لم والنعمة الترف مظاهر أشحما، أبيض . الشهداء جسر
 يشفوا لكيما للشهداء تسليمها راموها يريد كان كأنما النهر، باتجاه قطعا رمي . جسده
 االضطراب سنين بعد وليهدئوا ، نفوسهم في بةالمترس الثأر غريزة ويرضوا غليلهم
 من مسافة على مقذوفا فألفاه االول فيصل على مر ثم . عليهم مرت التي والقلق

 . عليها ينتصب كان التي المنصة
 ال شتى بمشاعر ومختلطة الفرح مشاعر نفسه في تعتمل ، مسيرته في واستمر

 احد إلى بالحاجة فيها يحس لحظات هتنتاب  مندفعا متحمسا كان أنه المهم كنهها. يعرف
 . فرحته في وليشاركه ، المناسبة وقع وجهه في يرى  لكي ، اصدقائه من
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 اجهزة حول وتجمهرهم الناس اجتماع الحظ الثانوية إلى طريقه في المساء عند
 اسماءهم الثوار، معرفة على يحرصون  ، الصغيرة الشاشة الى االحداث شدتهم التلفاز.

 وهي الغاضبة للجماهير اصور  لحظتها الصغيرة الشاشة تعرض . همحيات طبيعة ،
 ، البيانات اصدار في الثوار يتوالى حين في . منهم وتقتص المجرمين الحكام تالحق
 خراآل وبعضها ، اهدافها وتحدد الثورة طبيعة عن تفصح البيانات هذه من البعض
 مواقع إلى بالتحرك مرهاوتأ الثورة مساندة على تحثها كريةالعس القطعات إلى موجه
 الثورة لتمكين واالستقرار، الهدوء إلى تدعوه ، الشعب إلى به يتوجه ما ومنها ، جديدة
 يعلن ، جديد بيان يظهر وأخرى  ونةآ بين . وجه تمأ على بأعمالهم القيام من والثوار

 لىتتوا أخذت األخرى  هي المراسيم ، البائد النظام في كبير مسؤول على القبض عن
 ، مسؤولياتهم أو الجدد المسؤولين أسماء عن تعلن ، الفتية الجمهورية باسم الصدور في

    بغداد  بحلف ارتبط ، متخلف اقطاعي ملكي نظام ، بائد نظام ينتهي وهكذا
 ، واالضطهاد الظلم من كثيرة صنوف إلى يديه على الشعب ضتعر  ، االستعماري 

 وتبعهما الفقر، شروانت  البطالة فعمت ، المجاالت كل في حكمه خالل الوطن تخلف
 يستمد ، جمهوري  نظام محله وحل . مكان كل في االوبئة فانتشرت  ، والمرض الجهل
  . المجاالت كل في االصالح على ويعمل الشعب من قوته

 ودب ، العمل وتائر الجديد ري و الجمه النظام وسيادة الثورة بتفجر ارتفعت وقد
 وعمل كبيرة حركة . الوطن زوايا من زاوية كل وفي ، شعبال قطاعات كل في النشاط

 . للثورة جديد عمل عن فيها لنويع اال الوقت من لحظة تمض لم . ونهارا ليال يتواصل
 لنقابات اتحاد ، التجمع هذا عن فنشأ ، بعضها على تتجمع الشعب قطاعات راحت لقد

 تجمعهم أسسوا حين الشباب فعل كذلك ، جمعياتهم ضم للفالحين آخر واتحاد ، العمال
 . حقوقها عن تدافع رابطة لها صار األخرى  هي المرأة  ، الديمقراطي

 . الفتح يكون  ما بأحسن الشعب على فتح لقد ، كيانات الحرية تجسدت هكذا   
 الذي الحماس شملهما ، الثورة بقيام التهاني الصديقان فتبادل ، خليل رأي الثانوية في   

 عن يعلن ، طبيعتها في يبحث ، حولها يدور متصال حديثا صار ، نمكا كل في فجرته
 الجميع . اآلخرون  الطلبة معهما يشترك . رجالها بخصوص متصل حديث ، توقعاتها
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 مهووس الكل ، بأسماء يبوح ، أسرارا يكشف من الطلبة ومن . يستفسر الجميع ، يسأل
 . الكبير الحدث بهذا
 بزمالء القديم اتصاله من فبسبب . المعمعة في بعيدا الغوص الى سباقا كان خليل    
 النشاط من بسببو  المدينة من القريب بيتهم موقع من وبسبب سياسي نشاط لهم كان له

 الجماهيري. النشاط مركز في نفسه وجد منطقتهم )العاصمة( عم الذي الواسع
 لنقابات مقرات والمعامل ، الشباب لمنظمات مقرات المقاهي صارت وحيث

 ليس . الفالحين لجمعيات مقرات والحقول ، النساء لروابط مقرات والبيوت ، العمال
 من  النساء ينتهين أن فما ، واحد نآ في منظمات عدة إلى خليل بيت حوليت أن غريبا

 . اجتماعهم يعقدوا لكي الشباب لجنة اعضاء يدخله حتى )الجمالي( في اجتماعهن
 لعقد  الصغيرة الطين غرفة في المتقدمين الشيوعي الحزب كوادر مدة منذ يجلس بينما

 أخذت إذ . االمية مكافحة صفوف من صف إلى )الجمالي( تحول مدة بعد اجتماعهم.
 . االسبوع مدار على فيه والكتابة القراءة تعليم في دروس تعطى

 نشاط أي في بعد يشترك ولم ثورة()ال الحدث مركز من القرب بهذا يكن لم حليم
 دون  يوم يمر لم ، تصرفاته كل توجه ، داخله في تعيش الثورة كانت نعم ها.أنشطت  من
 حياته ظلت . نشاطاتها عن بعيدا ظل أنه إال . عنها دفاعا محموم نقاش في يشترك أن

 الى مساءا يتجه ثم ، بقاسم يلتقي الخياطة ماكنة على يعمل . محورها حول تدور
 معه يفقد حدا ، ومبادئها الثورة حول النقاش يحتدم حينما الحماس به يبلغ ، الثانوية
 يفصلها التي للدشداشة ! عنق فتحتي االحيان من كثير في فيفتح . تصرفاته في التحكم

 دشداشة يكون  أن فيه المفروض كان قميص عمل من ينتهي أو ، واحدة فتحة من بدال
 . كثيرة مرات غضبا يشتعل فجعله ، والده أثار الذي األمر

 ينظر ، متزمتة تقليدية شخصية قاسم بو فأ ، المعركة احتدمت قاسم دكان في
 القوة يمثلون  ، عنده نهموأ ، القداسة حد يبلغ واحترام بتبجيل البريطاني االستعمار إلى
 ن سيعودو  وأنهم فاشال عمال نظره في يعد عليهم فالثورة مطلقا. الضعف ينالها ال التي
 عاجال. أو  جالآ البالد لحكم
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 عن مطلقة وثقة ببرود يتحدث إليه يستمع وهو الغضب من صوابه يمحل يفقد
 مفندا ، ادعاءه يرد الثورة اطلقتها جديدة مفاهيم من حفظ ما بكل فيروح ، تلك مفاهيمه

 وموضحا.
 النهاية في . حليم عليه يحسده وبرود بهدوء يتسم لكنه ، النقاش في يشترك قاسم

 غير -قاسم بأبي معرضا –  وعمالءهم نكليزاال يشتم أن بحليم االعصاب ثورة تبلغ
 . محنقا الدكان يغادر ثم ، والصديق الوالد وقاسم قاسم بابي عابئ

 الذي نوكأ التالي اليوم في مجلسها يلتئم الجماعة أن األمر في الغريب لكن
 . عداها ما كل من أقوى  تبدو بينهم توطدت التي العالقة وأن . يحدث لم حدث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الثالث الفصل                                 
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 كان . عنها بنفسه نائيا ، االحداث عن بعيدا زال ما أنه األلم على يبعث مما
 إلى  ذهب لقد . كامال التفاعل ليكون  لجتها في نفسه فيضع يندفع ألن شوقا يتحرق 
 الحدائق في تانتصب  التي المسارح شهد . عفوا تقام كانت التي االحتفاالت مركز
 هزتهم الذين الشعراء عن تنطلق وهي الشعر قصائد إلى يستمع منفعال وقف ، العامة

 يشعر ، مندهشا مذهوال يقف كان لقد مفوهين. خطباء وحجة ببيان أخذ ، المناسبة
 ستكون  متعته بأن ، نفسه قرارة في يشعر أنه إال . روحه إلى ينسالن والبهجة بالفرح
 الذي  الثائر هو  كان لو  ويتمنى بل . الخطيب أو  الشاعر هو  كان لو  يقاس ال بما اكبر
 األيام . نفسه في تخريبا يعمل والضجر بالسأم شعر لقد ، معاقلهم الطغاة على اقتحم
 ومجيئا. رواحا الثانوية ساحة يذرع وهو  افتقده لقد . قليلة أصبحت خليل فيها يرى  التي
 العمالا ، نشاطات عن يتحدث إليه يستمع ، دةبالسعا يشعر فيها يراه  التي االيام في

 ساهرا فيها وقف التي الخفارات ، حضرها التي االجتماعات ، بها قام التي الجماهيرية
 يدم لم الفرح هذا لكن ، المحتملة االخطار عنها يدرأ ، الفتية الثورة يحرس ، متربصا
 وحيدا ليتركه لثانويةا إلى المجيء عن أخرى  مرة خليل ينقطع ما سرعان إذ ، طويال
 . الوحشة روحه تأكل

 . لقائه إلى لخروجا فيقرر طويلة مدة دام انقطاع بعد خليل إلى شوقا يتحرق 
 الخامسة حتى ينتظر لم لماذا حارا الجو  زال ما ، عصرا والرابعة الثالثة بين الوقت كان
 لم المسائية؟ زهتهن  ليبدأ حرارته شدة فتنكسر الجو بها يهدأ التي الفترة ، السادسة أو 

 أولئك يحسد أنه االنتظار. من يمنعه باستمرار، يتلبسه غريب قلق ، االنتظار يستطع
 العالم وكأن يتصرفون  تجعلهم ، روحي استقرار أو هادئة بطبيعة يتمتعون  الذين

 ، الطمأنينة أو  االستقرار إلى روحه تفتقد متعجال خلق العكس على نها ، ينتظرهم
 . بها اللحاق في يسرع لم أن تفوته والفرص اءاألشي  بأن يشعر

 من تبقى ما تلمس ، السائق مساعد إلى سلمها نقود قطعة اخرج ثم السيارة ركب
 بحيث الكثرة من نقوده تكن لم لماذا . لذلك ابتئس . لإلياب تكفي بالكاد فوجدها نقوده

 مورباأل يهتم خاص سكرتير إلى الصرف رأم يترك أو  تدبر؟ ودون  سعة عن يتصرف
 رائع شيء ذلك . االعمال رجال من المحظوظون  أو  ، السينما نجوم يفعل كما ، المالية

  ظالل في مطمئنا جالسا تجده السادسة الساعة حتى مثال، سليم . نفسه في قال
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 صغيرا أخا بها يدعو  متوالية نداءات بإطالق أو  أبيه مع بالحديث نفسه يشغل ، الحوش
 أمه  تروح بينما ، بها له حاجة ال ما حتى ، طلبات من له يعن ما كل يحضر لكي ، له

 أن  إلى ، بالوقت عابئ غير مهل على شايه يتناول سرور. بكل المساء  شاي له تهيء
 . يخرج ثم ذاته عصاباأل ببرود مالبسه ارتداء من ينتهي

 توترم قلق هو  لماذا ؟ الداخلية الطمأنينة وهذه ، الهدوء هذا مثل له يكن لم لماذا
 ربما ، نفسه في ففقده ، الدكان في أو  ، بيته في الهدوء يجد لم ألنه ربما ؟ الشكل بهذا
 قلقا  يفكر ويظل ، وألنه ألنه ربما ، تصرفاته في التسرع إلى ميال حاد طبع ذو  ألنه

 عليها. طبع التي اللجاجة هذه  في السبب عن يبحث
 بلون  احمر شعر ذات سمراء فتاة تجلس ، السيارة في له المقابلة الجهة في

 لم لماذا ، بوجوده شعرت ربما . نفسه مع حديثه طيلة إليها النظر يسترق  ظل النار.
 يشعر حليق وجه . مثالهأ الشاب عليه يظهر ما بأحسن االن أنه !؟ بوجوده تشعر

 لقد ، الموضة عليه هي كما لماع بنطلون  ، بإمعان مكوي  أبيض قميص ، بطراوته
 ، بحسرة مشوب رضا أنه ولو  البيت من خروجه قبل ة المرآ  إلى ينظ هو و  بالرضا شعر
 هذه في خصوباأل ، جاذبية من يخلو  ال مظهره أن من تامة ثقة على أنه كل على

    هذا صباح فعل كما بمظهره فيها يهتم التي تلك ، نادرة لحظات ألنها ، اللحظات
 . اليوم

 أن لبث ما لكنه حديثا. معها بدأفي  يبادر لكي ، الشجاعة يملك أنه لو  تمنى
 . مابه احس نالذي  واالضطراب للتوتر ذلك ، التمني في االستمرار عن حتى تراجع
 الذي الرجال من النوع ذلك من ليس أنه ثم مستحيال يبدو  هذه والحال األمر أن يبدو 

 سهنف فأعفى ، تماما بعجزه شعر ، المبادرة هذه مثل لخلق فطري  استعداد عندهم يتوفر
 . نزل ثم تستطيعها ال أمور في تجشيمها عن

 المتوسطة في خليل زمالء احد ، إبراهيم بيت يقصد ، السعدون  بارك إلى اتجه
 الجسم  ذا اللبن بائع رأى ، المسائية الدراسة إلى انتقاله قبل فيها يداوم كان التي النهارية
 يتناسب وال وأجوف عيفض هو  كم فعلم منه ويسخر يناكده وهو  ابراهيم فتذكر الهرقلي

 حسين قابل أن عدب   النضال شارع إلى توجه ثم اتى حيث من عاد . الهرقلي مظهره مع
 ، القدماء السياسيين من نها : خليل يقول . خليل عليه عرفه غريبة شخصية . المكوي 
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 نفسه في ضحك . الخمرة على يدمن لم لو  الحزب في كبيرة مكانة يحتل أن مكني  كان
 ثم ، االبيض القصر باتجاه يسير راجعا عاد . البطولي ومظهره اللبان شمشون  من

 يحضرون  الطالب من عددا لمح ، الزمان جريدة تقع حيث اليمين إلى ينعطف
 زال ما فتى ، حمد حسن بينهم ، االبواب على قريبة أصبحت التي العامة لالمتحانات

 مبالغ المذاكرة على باقبال راشته . فيه يداوم الذي المتوسط الثالث صف على صغيرا
 . عليه وتندرهم ئهزمال تعليق الشكل بهذا المدرسية كتبه قراءة على تهالكه أثار ، فيه

 آسنة رياح عليه ستهب منها نزوله عند ، الشرقية السدة ليرتقي الصغيرة الحديقة عبر
 شهاب بيت يشهد ثم . الفاسدة االبخرة منها تفوح التي الرطوبة شدة من يعرق  وسوف
 تابع . المنطقة نطاق على مشهورا االن اصبح لقد ، الصواريخ صانع الفتى ، طالع

 الجاموس قطعان ، الحيوانات روث من تالل ، سنةاآل بالمياه مليئة حفر ، مسيرته
 االسنة البرك مياه في تخوض فبدأت ، االنتهاء على قيلولتها وقت شارف وقد تتململ
 . االصدقاء ربوة يرتقي أن إلى مسيره يتابع ثم . الكريهة الروائح مثيرة

 الثورة  قبل الصمت عليها ني ير  كان التي القلعة هذه في دب الذي النشاط ادهشه
 يلقنها عبارات تردد وهي )الجمالي( عن تنطلق التي الحادة االصوات جعلته ،

 الحظ مث  وكتابتها. الكلمات وتهجي القراءة يعلمهم معهم مشغوال كان ، خليل للمجموعة
 فرحان كان ، اخرى  غرفة باب من يخرجن سوداء بعباءات لفعاتالم النساء من جمع
 . الشيوعي الحزب نشاطات ضمن بهن يجتمع المتقدمين الحزب رفاق أحد

 يعيش كان ما بقدر ، لحظته يعيش أنه عليه يبدو  ال وحيدا، يجلس كان جواد
 الدائرة  في يكون  قد ، موجود غير يمسل . عقله بها ينشغل وافكارا ، تراوده ظلت احالما

 يغبط ، البيت إلى يعود ثم ، جواد مع راءاآل يتبادل ، خليل مع يتحدث . فيها يعمل التي
 . الشكل بهذا بالثورة منشغلون  مألنه الجميع

  والده  دكان في إليه ذهب كلما ، عنه الجديدة االحداث شغلته االخر هو عباس
 اكثر سمعها التي والده عبارات إلى صبر بنفاد يصغي ثم ، منه المكان خلو  يصفعه ،

 الوالد يستدرك ثم جماهيري( احتفال )إلى شعرية( ندوة )إلى النقابة( إلى )ذهب مرة من
  : متعجبا
 معه؟ لتذهب يدعوك ألم ؟ ماذا -
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 ويكبر . بابنه تربطه التي خويةاأل العالقة تلك فيه تدهشه الذي لالرج ويودع
 . المحظوظ لالبن غبطته وتتضاعف ، الحكيم والدلل احترامه نفسه في

 انفض التي الدراويش حلقة فضوله تثر لم عباس، أبي دكان من يعود حينما
 . عنها الناس

 غضبه احتدم ثم ، العمل في رغبة نفسه في يجد لم ، محنقا ماكنته على جلس
         إلى وجهامت الماكنة فترك . اليوم لهذا منه انجازه مطلوب بما ابوه ذكره عندما
 بأن شعر . مجلسه في يجددهما كان اللذين والدفء الحرارة قاسم عند يجد ولم ، قاسم

 . الفتراسه الهجمات تشن زالت ما الوحشة جيوش
 وجواد خليل اقتحام لوال الجيوش بهذه محاصرة وهي ، هباءا تذهب روحه كادت

 . هلنجدت  المناسب الوقت في وحضورهم عليه المضروب الحصار
 هي حياة يعيش ، أيامه يداول ، يعمل نكا حيث ، الشيخ باب في اللقاء حدث

 . وتطلعاته أحالمه في يعيشها التي الكبرى  حياته من األقل الجزء
 إلقناعه )بروتوس( على قيصر( )يوليوس في شكسبير متآمروا دخل وكما

 النظر، وبعد وةللق كرمز ، جانبهم إلى كسبه في طمعا ، مؤامرتهم في معهم بالدخول
 . الشعب به ويثق قيصر، يحترمه الذي الرجل ، الشريف للرجل ومثل

 صديقه خليل يعرف وكان ، جالل وجواد فاضل خليل ، دكانه في عليه دخل
 على ويرى  . عديدة مرات التقيا حيث ، خالله من وجواد والعمر، الدراسة وزميل األثير،

 . بشأنه معه التحاور اجل من يسعيان جاءا الذي الخطير األمر وجهيهما
 : النبض وجس االولى، المحاوالت وتجري 

 االولى اجاباته وكانت ؟ تحلم وبم تفكر؟ كيف ؟ وقتك تقضي وبم ؟ انت كيف -
  . الصراع لجة دخلت أن تفتئ  ما ثم ، لحظتها وبنت بعفوية تجري 

 الموازنة خالل من عليها واحكم ، واالحداث االشياء االحظ بأنني لكما اكدت لقد -
 . عليها اجريها التي العقلية

  . دقيقا يكون  ال قد ، شخصي استنتاج ذلك -

 . البديل افتقد ألنني ربما هذه... لحظتي في ستطيعهأ الذي لكنه قد... -
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 بأن معنا تعتقد أال ، خرى أ اراء إليها تجمع بأن مداركك سيعتو  إلى تسع لم لماذا -
 . الحقيقة إلى اقرب يكون  دوق ، موضوعية اكثر يصبح ذلك بعد التقييم

 . تماما صحيح ذلك -
  الضغط في أخذت ، قوة بانبعاث داخله في شعر الحوار من الحد هذا عند

 . بمنطقهم يأخذ كيما معتدال، يكون  أن به تهيب ، عليه
 الدوران  في الوقت تضيع أن من بدال ، مباشرة الحقيقة إلى تصل أن يهمك أال

 حولها؟
 نفس هو إنما ، إليه يدعوان وما ، عنه يتحدثان ما أنب  أخرى  مرة لديه تأكد

 لالزمة مخرجا يمثل باتجاهه ودفعه فيه سعيهما يكون  وقد ، عنه يبحث الذي األمر
  ألنه ، إليه بالنسبة غامضا زال ما االمر فإن ذلك ومع ، بسببها يعاني راح التي النفسية

 . اللحظة هذه حتى طبيعته يحدد لم
 ؟ والمطلوب -

- ...... 
 ليلتحق جديد من عاد وهكذا الحزب... إلى االنتماء قضية عليه عرضا وهكذا

 . والظالمين الطغاة قالع به يهد معوال يحمل المضطهدين جيش في جنديا . بالزحف
 بقاع معظم لتشمل تتسع جبهات ، جبهاته من واحدة جبهة إال بغداد ليست جرار، جيش

 . المعمورة
 ، نفسه في تخريبا تعمل كانت التي والحيرة قلقال جيوش كسرت ، بالهدوء شعر

 . أخرى  مرة معها يتواءم بأنه شعر
         اجتماعات  والنهار، الليل عمل ، فيها درجة أعلى إلى الموجة دفعته

 باندفاع يجري  ذلك كل ، تنقطع ال جماهيرية نشاطات ، لها نهاية ال خفارات ، يومية
 مع يتجول الكبار، الثورة قواد أحد نفسه يرى  مرة . الكبيرة بأحالمه ، وجنونه الشباب
  بالخاليا مارا ، تقلهم التي وفةالمكش السيارة جناح على يرفرف احمر علمهم ، مرافقيه
 حيث الفاتنتين، الغمازتين ذات االمس حبيبة ، الحبيبة بيت على يعرج ثم الرفاق، بيوت
 إليه شوقها فيها تبثه ، منها رسالة على الدكان في فيها يتواجد التي االيام احد في عثر

 بما تذكره ألن حاجة به وهل . الوفاء واوتارها االخالص هيكلها قيثارة الحب بأن وتذكره
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 أشد جعلته ، يفتقدهما كان اللتين والطمأنينة الهدوء أعادت رسالتها . له طبيعة يعد
 الجديد محله في له يكتشف أنه ها ، مرة ألول أمامه تتجسد وهي األشياء رأى ، حضورا
 شرفتهم على فوقه من يمرقون  وهم وسحنهم أشكالهم فيرى  ون يتحرك أنهم وها جيران،

 جيبه من الرسالة ليخرج جلس ثم بالدوار شعر ، لدكانه المقابلة الواجهة على تطل التي
 . منها وأنها ، فعال رسالة انها من ليتأكد أخرى  مرة

 كيف ، وتعجب ، المهتزة الحروف لىع نظره أدار ثم ، صارخة حقيقة وجدها
 يوم كل وصويحباتها هي مشيتها ذكروت  ، السرعة بهذه الكتابة تتعلم أن استطاعت

  الذي القداح عطر تنشق ثم . االمية مكافحة صفوف فيها فتحت التي المدرسة يقصدن
 بالحور. تتصفان اللتين وعينيها  بالحيوية المفعم وجهها فرأى عنها يتضوع

 لو  كما بسرعة الخارج إلى بلسانها تدفع أو  حوالء يتذكرها وهو  جامبته ضحك
 أفعى. كانت

 عاشها التي مثل سعادة يعش لم وأنه ، وصلت الرسالة بأن يبلغها أن كثيرا ود
 . بسببها

 الذي وجهها رأى ، وهاجة بحمرة يشتعالن وهما خديها فرأى لقائها، إلى سعى ثم
 لها اعدها التي الكلمات الفآ من واحدة بكلمة يفه ولم ، مصباح بألف توهج

 على تقف غاشمة قوة كأنما ، معها يتحدث ألن الكافي الوقت يجد لم خصيصا...
 من ينزل هاهو  بها. يحلم أن إال يبق لم معها. المكوث يطيل ال ألن تدفعه ، منه مقربة
 يقومون  همو  الممثلون  يفعل كما ، الرفاق من مرأى على ليقبلها المكشوفة الجيب سيارة
 ألقي لقد ، يعوزه ما هو فالسجن نعم  بالسجن حلم مرة ، امثاله المناضلين بادوار
 اخر رفيق مع مقيدا المرات ذهه إحدى في رآه  وقد ، عديدة مرات خليل على القبض
 الموقوفين غرفة ألن ذلك ، الشرطة مركز شبابيك أحد كتيبة في حمدان سعيد اسمه

 للمزيد. متسع هناك يعد فلم ، بالمعتقلين غصت
 الفاشست على والحقد بالغضب يغلي الذي وشعوره ، العتقالهما تألمه ويقدر

 لكي ، قصيرة لفترة ولو   هرفيقي  مصير يلقي بأن تطالبه طاغية رومانسية كانت الجدد.
 لقاءات اصبحت االن ين.والمضطهد االضطهاد يقاوم وأنه ، مناضل بأنه حقيقة يشعر

 التي القديمة الصداقة لقاءات منها اكثر عمل لقاءات وسليم جوادو  خليل مع الصداقة
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 مسؤوله كونه تنظيمي برباط خليل مع ارتبط لقد . والعفوية المصادفة على تقوم كانت
 ضمن يقع أيضا وهو  ، جماهيري  برباط معهما فيرتبط وسليم جواد أما المباشر. الحزبي
 . واحدة للشباب ةمنظم في أعضاء كونهما ، وتوجهاته الحزب نشاط

 ، بيوتهم عليها تقع التي التلة االصدقاء( )ربوة وصارت لقاءاتهم بذلك انتظمت
 . لتواجدهم دائما مكانا

 أصدقائه عالم في الولوج إلى دفعته التي هي ، منها عانى التي الثقيلة الوحدة
 عامالن هماف التفكير، إلى وميله ، المتأملة طبيعته أما . والنشاط بالحركة يموج الذي

 بها فاهتم عنها كثيرة أخبار ووصلته بالشيوعية سمع . الحزب إلى انتمائه وراء مباشران
 وقت منذ شغلته لقد . واحد آن في المباشرة  الحياة وتعالج بالفكر تتصل حركة ألنها
 من بسبب كثيرا عانى االوقات من وقت وفي بل االخر والعالم وهللا الدين قضية مبكر
 العالم  هذا في ائهماخط جراء العالم في البشر سيتحمله الذي العقاب بوطأة يلالثق شعوره
           الوقوع عدم أو  ، تجاوزها يمكن ال مما االخطاء هذه وألن ه.في  يعيشون  الذي
 . بها الدائم تفكيره بسبب جحيما حياته أصبحت ، له بالنسبة األقل على ، فيها

      في ثابت رأي ولها ، هللا بفكرة تهتم عنها سمع كما الشيوعية كانت ولما
 الحقيقة إلى سيصل وأنه االفكار، لهذه شافيا جوابا لديها يجد قد أنه في فكر ، الدين
 . طريقها عن ، بسببها كثيرا تعذب التي

 نقاش بينهم يجري  ، واجتماعاته الحزب دوامة عن بعيدا وجواد خليل مع يلتقي
 التي االسئلة نوع من ؟ نحيا أم نعيش أن علينا هل . سعتها على الحياة يشمل طويل
 . الوسيلة فهو  العيش أما ، الحياة على متفقون  الثالثة . حينه في موسى سالمة اثارها
  : بقوله ذلك جواب يؤكد

 معا. واالفكار باألعمال غنية تكون  أن يجب معنى! لحياتنا تكون  أن يجب بل -
 عمال إلى ينقسم المجتمع أن أذ ، يةالطاغ  هي الحزب أفكار كانت البداية في
 حسب ، تغييره أو  لعالم تحريرا مهمة في العمال نقود ان وعلينا ، وبورجوازيين وفالحين
 التحرير وبعد ، الرئيسة المقولة لهذه تخضع أن يجب الحياتية المقوالت كل . ماركس

 . مطلقة بصورة الناس فيها يتساوى  التي وهي ، الشيوعية تعم
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 الناس بأن يةآ من اكثر تتحدث حيث ، الكريم كتابه في العكس يؤكد هللا لكن
  مستثارا حليم يعترض وغيرها. والحظوظ األرزاق في مفاضلة هناك وأن ، متساوين غير
 : جازم بتقرير خليل عليه فيرد

 ! موجود غير هللا -
 من الصراحة هذه بمثل عليه يلقى التجديف هذا بمثل يسمع لم ..حليم ويستفز

  : باستنكار فيتساءل ... لقب 
  ؟ خلقنا من ونحن ... كيف؟ ؟ موجود غير هللا -

  : أخرى  مرة بتأكيد خليل يجيب
 السنين ماليين خالل الخاليا هذه تطورت ثم بسيطة... خاليا الطبيعة في وجدنا -

 . عليه نحن ما إلى
 ليست ، الخليقة بدء عن خليل به تحدث ما بأن ليؤكد النقاش في يشترك جواد

 . القصة هذه عن تتحدث عديدة نظريات هناك ألن ، الوحيدة القصة هي
 عليها يعتمد التي وهي الحاضر، الوقت في عليها المعول هي النظرية هذه لكن -

 . الماركسي المنظر

 ، بخيبة فيصاب ، النقاش هذا مثل في بهم اللحاق عن عاجزا نفسه حليم يجد
 بالنقص الشعور هذا يدفعه . تقصيرها على هايؤنب ، نفسه إلى اللوم يوجه بعدها يروح
 أن يجب ، جديد من يبدأ أن إذن عليه ، إليه يذهب ما تؤكد النتيجة وهاهي العمل إلى

  . جدية المطالعة تكون 
 التي بالكارثة إحساسه يوازيان وإصرار بعناد العلم تلقي في الجديدة خطته وينفذ

 . سعته تقدير يمكن ال جديد لمعا أبواب له فتنفتح ، خطته تنجح ، به ألمت
   اللحاق في جهد أقصى باذال يتبعهما وهو  المقدمة في يسيران وجواد خليل

 حصل التي المعلومات ثم أوال دينية ، محدودة معلوماته كانت بهما يلتقي أن قبل . بهما
 . المدرسة من عليها

 استحال لذيا الطين خص ، بيته في جواد مع يلتقي الجمعة أيام أحد ظهيرة في
 يشعلونها نار على الشتاء في ن يتدفؤو  ألنهم ، الدخان بفعل االسود اللون  إلى سقفه
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   بدون  سماعها عند يسكر ، صوتها اهتزاز مع جواد فيهتز تغني، كلثوم أم وسطه.
  : يقول ، خمر
 أن يجب الدالالت التلقي، محدودية من نتحرر أن علينا ، السيدة نسمع عندما -

 من النوع بهذا استشر( لم العيش وبث  )لبست  صوتها كتحليق محلقة تطير
 على يطفو  الذي الحب نعيش أن من مانع وال ، نسمعها أن يجب التلقي مستوى 
 ؟ بوجدان عالقتك صارت كيف ! تذكرت ويضحك.. غالبا... اغنيتها سطح

 عليها محموال فيذهب ، أجنحة غنيةاأل تطلقها التي الحب لكلمات تنبتو 
 ظهرها خلف تخفيها لكنها نحوه... بها تشير قداح زهرة تحمل يجدها .إليها..
 فتركض عليها... يحصل لكي المواصلة على فيصر يندفع . إليها يصل حالما
 مرة القمري  الوجه يطل خلفها. تتوارى  لكي أمها إلى الوصول تحاول ، أمامه
 فيشتد منه تربتق .. الفاتنتان وغمازتاها الرائعة بسمتها عليه ترتسم ، أخرى 

 أمها. خلف تتوارى  لكي مسرعة أخرى  مرة تعود لكنها . بها للحاق حماسه
 به        ترتطم يحسها الفرح من أخرى  موجة لكن ، فيكتئب احباط بنوبة يصاب

 . لسانها يومض أفعى أو حوالء يشهدها حين االحباط يتركه ،

  : فيهمهم جواد إلى يعود        

 ! جيدة -

  ؟ الكازانوفا يهاجيدة...أ كيف -

 . خاصة جلسة في يتم أن يجب ذلك لكن التطورات... آخر عليك أقص سوف -
  : فيستفزهما خليل األثناء هذه في عليهم يدخل

 ؟ مدنفان ؟ ماذا -

 ! جواد يجيبه تماما... ليس -

 . الغيبوبة وحتى واالسترخاء الهدوء وهذا ؟ كيف -

 لك. بدا ما ذلك -

 ! التاريخ في منومة اكبر ... كبيرة ساحرة كلثوم أم -

 . وحدها ذنبها ليس الذنب -
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 وقد  الحصر، يطالهم أن من اكثر للنوم استعداد لديهم فالذين ، حق نعم...هذا -
  . أجله من يستيقظون  ما يجدون  ال ألنهم ، معهم الحق يكون 

 ؟ النوم( إال فاز )ما -

 منه يسل مما البد إنما ، فوزا ليس االحوال كل في النوم ألن ... بالضبط ليس -
 . بد

 هذه  لمثل ربما (عداده في تقع التي الموسيقى وأشكال )الروك اخترعوا الغرب -
 . األحوال

 من يستيقظوا أن يجب الذي الكثير عندهم يكون  وقد ، نومتنا يناموا لم لكنهم -
 . أجله

 . االبد الى ومن لا )العدو( طرد ثم ، جديد دفاعي خط إقامة تدبرا... -

 على تبعث أكثرها في الكالسيكية فالموسيقى ، ينومهم ما لديهم أيضا... لكنهم -
 . النوم إلى يؤدي الذي الهدوء

 . النوم بينهما ليس كثيرة أمور تشغلهم للذين أو ، للنخبة جعلوها لذلك -

 الحال هذه مثل في . فقط النخبة يسمعها ألن معدة كلثوم أم بأن القول أتريد -
 من أو  ، العامة بها نشغل لكي الروك تشبه الموسيقى من ألوانا رعنخت  أن علينا

 ! اليقظة إلى بحاجة هم

 انفجارا  يكون  أن ويجب مثال... انفجار ... دويا اكثر وحتى بهذا... أشبه شيء -
 هيروشيما على اسقطت كالتي نووية قنابل عشر تعادل قوته ، عظيما

 وناكازاكي!

 ؟ بعدها يبقى ومن -

 ! كفاية الباقون  -

 ؟ ماذا...أنيتشوية -

 الحصران هذه إلى ، رأسك فوق  النظر إلى وعد ! يعيشون  كيف حفادها انظر -
 نتيجة هو أنما فيه هم ما أليس المكتوب... التاريخ قبل بما تذكر التي ، القذرة
 . يمارسونها كالتي منتجة يقظة على ارغمتهم التي االفكار تلك لمثل

 ! افةونظ سموا اكثر سقف إلى ، السقف هذا نغادر أن علينا كل... على -
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 القصر عند . عليها تعودوا التي السرحات تلك ، ميل االلف مسيرة وبدئوا
 يملك ال بأنه التصريح من يمنعه خجلة ، أتوا حيث من العودة يريد ، جواد تلكأ األبيض

 تنفع لم ، حرنا بدا . معهم بالمسير ليقنعه حليم إليه عاد . مشاركتهم من تمكنه نقودا
 وإحباط بغضب شعر ، إقناعه من يئس عندما ، إقناعه في المستميتة حليم محاوالت

  : قائال بعنف هزه ، هستيريا إلى تحوال
  . يعاند طفل إال أنت ما -

  : منفعال فقال كبير، بندم شعر يبكي حليم رآه  عندما فبكى، العبارة هزته
 قررت أن بعد العودة على إصرارك نا . االساءة بكالمي اقصد لم اعتذر.. نيإ -

 في رأيك عن بالعدول اقناعك في توسالتي ازاء الغريب وعنادك ، يءالمج 
 مرة اعتذر أنني ها الشكل... بهذا اتصرف جعلني شديد بيأس نياشعرا الرجوع
 بلطف هووجه صدره على المضمومة بقبضته يضرب وجعل .. أخرى 
  : واصل ثم ا...مداعب 

 أخرى  مرة لك أؤكد ، كبمرآ اتفاءل بأنني مرة من اكثر اخبرك ألم اضحك... هيا -
 لكي يده من سحبه ثم ، عنه االفتراق يمكنني ال حميما صديقا لي تمثل بأنك
  بصوت خليل سأل ، عنهما قصيرة مسافة على يقف كان الذي بخليل يلحقا
  : عال

  األمر ما -
  حليم: أجاب

 في المساعدة بإمكانه حقا هل كيوبيد! حول نقاش في كنا إنما ... شيء ال -
 ؟ منها نعاني التي الحب مشاكل

 المطاعم  على يتوزعون، لكي الناس يتجمع . نفسها الزحمة الشرقي. الباب في
 تعرض غرناطة سينما والبارات... الرخيصة والسلع القديمة الكتب وبائعي ، والمكتبات
 فيه يمثل الذي )فيراكروز( زال ما دائما. جيدة أفالمها )هتشكوك( فلم )سايكو(

 تعرض السينمات بقية ميامي. في يعرض كوبر( و)كاري  النكستر( ت)بر  قانالعمال
 . هندية أو عربية أفالما
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 يبدو رخيصة بأسعار جنبيةاأل السجاير يبيع أحدهم السعدون، شارع بداية عند
 )باليرس( نوع من سجاير عشرة ذات صغيرة علبة جموعةالم اختارت ، قديمة أنها

 مقهى في عنها... تصدر التي تلك منعشة ةرائح  من لها يا ، التدخين أول كانت
  . خالية تبدو  ، بعد احد يجلس لم ، البتارين في تقع التي البرازيلية

 خرى أ مرة كلثوم... وأم البارات نواس... أبو  النهر... جهة إلى الشارع عبروا
 روحي(، في صالح )غلبت هات(،)اآل )الحلم(، الغرام(، في األولة) ، الخيام( )رباعيات

 البار صخب في جلسوا تبدد. أن لبث ما ، ظالما كان . )الكاردنيا( في الركب يستقر مث 
 والشارع.

 من مفروق  شعره ، القامة مديد فتى حضر حين األولى كؤوسهم في زالوا ما
 . الملموم وفمه المستقيم وانفه ، الضيقتين عينيه على ترتسم غرور سيماء ، الوسط
 : ! السخرية من خلو ت ال بطريقة ليقدمه جواد نهض
 الشاب  أنه ثم ، االطالق على اثقفهم بل شبابنا، مثقفي من ، طالع شهاب -

 خليل . طلقهوأ صاروخا صنع الذي علمي، وحسب ناال حتى العراق في الوحيد
  : حليم إلى يقدمه . بعضهما يقبالن . بحرارة فيصافحه يقوم

 كل تبرز أن اللهخ  من تستطيع ... العالم بهذا عهد حديث زال ما حليم -
  : يعقب ثم ، التقديم لهذا شهاب فيضحك ! عبقرياتك

  ! بارزة ألنها عبقرياتي... أبرز ألن حاجة ال -
 ألن ، باإلهانة يشعر ، لشهاب تقديمه في خليل أسلوب من حليم يتضايق

 الغضب  سورة من التخفيف يحاول ، بعصبية كأسه يتناول . واضحا بدا به التعريض
 بوجه نفثها التي الكلمات ذلك يؤكد ، المحاولة في ينجح لم لكنه ، اجتاحته التي

  : جماعته
 أشعر عالمي... في بعيدا اعيش كنت لقد ! عالمكم على نفسي اقحم لم أنا -

 شديد انفعال مني... السخرية على يجرؤ  أحد ال أفعل... أنو  أقول أن بحرية
 . المتابعة عن يوقفه
  : وجهه فيحمر التأثر، من خليل يلتهب

 . أمزح انني ثم ، السخرية أقصد لم .. األسف بأشد أنا .. أعتذر أنا _      
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 وقبل بصدقه اقتنع خليل وجه على كلماته أحدثته الذي األثر حليم الحظ عندما     
 جلسته   في يؤمله كان الذي التفاعل من منعه مزاجه في بانقالب شعر أنه اال ، اعتذاره

. 
 : الحديث عاود ، األولى سالكأ بعد شهاب    
 اظهار استطاعوا من تجاه _ بجواد معرضا _ بالدونية شعورهم الناس في يقتلني لكم _

  .. تلك أو الطريقة بهذه ، نبوغهم
 : جواد يقاطع وهنا      

 _ بمثله التعريض رد يحاول _ ؟ العباقرة  أينهم ثم ، عباقرة الناس كل ليس .. ال لم _
 ! اآلن حتى منهم أحدا أرى  ال انني
 : جواد بتعريض مبال غير شهاب يستطرد    
 فلورنس ) و  جدتي بين أو  ، ( آينشتين ) وبين بيني النوعية في فارقا أرى  فال أنا أما _

 ان ، االهتمام سوى  منها يزيد أو يقلل ال التي الدرجات في اال أللهم (.. نايتنكل
 في آينشتين واعز ولوال ، التفاعل أو  لفهما أو  الخلق في الواعز يبعث الذي هو  االهتمام

 عن قليل أو  كثير اختالف لهما كان لما  ، العون  في االنساني نايتنكل واعز أو  ، الفهم
 ! عني أو جدتي

  . األخيرة جواد اطالقة هذه كانت يحصرم! لم زبيبا أرى  فأنني هذا ومع _    

  : يعقب خليل -

 تطلع كل ستجهض المحيطة الظروف نفأ ، االهتمام أو  الواعز وجدنا لو  حتى -
 إلى فانتقل الحديث تشعب ذلك بعد . شاذة حاالت في إال القبيل...  هذا من

  . لها حصر ال مسارات
 غنية جلسات نهاا . الجلسات هذه يعيش وهو  كبير داخلي بفرح يشعر حليم

 تثيره ذيال الخيال وهذا ، واحدة مائدة على الشرب . الصحبة وجو  وبالفكر بالمرح تضج
 الماء : يقولون  فاألسالف ، عناصره بعض تنقصه . يكتمل لم مرح لكنه ، الخمرة

 . والخضراء الماء بحضور سلمنا ما إذا الحسن؟ الوجه فأين . الحسن والوجه والخضراء
 تتحدث ثم ، وجدان معهم تجلس كأن ! الصحبة يريد انما ، يريده ما هو  الجنس ليس
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 تهيئة بلحظات يستطيع منهم واحد فأي وإال ، بالضبط يريده ما ذلك منهم.. واحد يكأ
 . الصباح حتى معها البقاء ثم )بغي(

 يكون  وقد ، تأخره بسبب عليه وثورته ، والده قسوة صدمته البيت إلى عاد عندما
 محلها ليحل نشوته تتبخر فمه. من تنبثق نفاذة رائحة إليه تناهت التي الخمرة بسبب
 التي الروح من كبيرة أجزاء تموت ثم بالذنب... شعور عقبهي ثم ، بالخوف شعور

 فقد  الشرب أما . البيت إلى متأخرا عاد كلما أبيه ثورة وتتكرر ، لحظات قبل انتعشت
 . الشرب على استمر إذا له مكانا يكون  لن سوف البيت بأن مرارا صرح

 كل من لهائ  ضغط تحت تنوء روحه بان شعر . الواقع هذا إزاء يفعله الذي ما
 له يعد لم أنه شعر ، فيه الرجولة اهانة إلى فباإلضافة . األلم يزهقها سوف ، الجهات

 بشكل واضح ذلك ، االن عليه هو كما ليس لكن ، يريدونه أنهم نعم . البيت في مكان
 بعد ؟ السيء الواقع هذا ازاء يستطيعه الذي ما ؟ العمل كيف . الشك إلى يدعو  ال

 ، عليهم الخروج إلى يدعوه داخلي صوت إليه تناهى ، والتأمل التفكير من لحظات
 الظلم من أقسى بظلم يشعر االن نها . البيت يدعونه الذي المرير الواقع هذا من التحرر

 بالخروج الظلم هذا يحارب أن به األولى من أليس ؟ له يستكين فلماذا ، يعرفه الذي
 حد الحرية يعشق ألم ؟ مكان كل في مالظل محاربة على نفسه وطن قد يكن ألم ؟ عليه
 المحنة في وتفكيره ، نفسه مع هذا مونولوجة غمرة في وهو  لكنه ؟ دونها النفس بذل
 متعلال والصبر، المطامنة إلى يدعوه صوت له تناهى ، لها ضحية واقع أنه يحس التي

 التي هبمكتبت  عالقته عن يتحدث اخر سبب ، عنها االبتعاد يستطيع ال وأنه بالحبيبة
 له بالنسبة هي بقوة إليها مشدود نها ، بشأنها العمل كيف ، تأسيسها في كثيرا تعب
 يشعر أن وبعد . يوم كل في يتناوله الذي االعتيادي الغذاء من أهمية اكثر غذاء

 لقد . االزمة فك يرجوه ، المساعدة يطلب هللا إلى يتوجه ، عليه المضروب بالحصار
 به بلغت عاطفيا جعلته ، والتردد الخور نفسه في أثارت ، أسئلته تجاه بالضيق شعر

  . االرادة عديم الفكر مبلبل أصبح أن الهشاشة
 تدارك ، جديد من نفسه إلى عاد ما سرعان إذ ، طويال تستمر لم الحال هذه لكن

 من ارادته باستنفار والضعف الخور مظاهر يطرد ، هدوءه يستعيد أن حاول االمر
 عليك ، الغارب على الحبل تترك ال أن يجب لكن : نفسه إلى الخطاب هيوج  بدأ ، جديد
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 تستطيع مهنة وتجيد الرجولة على شارفت قد أنك ها تقرر، أن عليك ، أمرك تحزم أن
 يقظته على طويال يستمر ولم . معاشك على فتحصل تعمل أن يمكنك بها. االستعانة

 المدرسة العلمي؟ وطموحي . جديد نم تتوالى المثبطة األسئلة عادت ما سرعان إذ تلك
 تحملها! استطيع كيف عمل! ساعات ثمان ، شاقة العمل حياة نا ؟ عليها استمر كيف

   مع أقضيه وقتاا  لي تدع لن سوف ، خاللها يصيبني الذي االرهاق إلى فباإلضافة
 المعرفة تلقي في طموحاتي كل تلغي سوف والفكر. الحياة في الحر التأمل مع ، كتبي

 التي الجحيم حياة تذكر ، لها تعرض التي االهانة ، غرة حين على تذكر ثم . وافرازاتها
 من تستعر الغضب نار فتعود تنتهي. ال التي ابيه وقسوة له المستمر أمه لوم يسببها
 . ضراوة اكثر تصبح ، أخرى  مرة جديد

 ملقى هأن  شعر ، مغضبا البيت ترك قرر . نفسه مع االمر حسم التالي اليوم في
 أمام  صار ان ما لكن . ليكن : مشجعا نفسه مع ردد لكنه ، لها نهاية ال هاوية قرار في

 اعمل ال لماذا : قراره عن للعودة تدعوه ، جديد من الردة جيوش هجمت الحبيبة بيت
 بل ! الحبيبة مقاطعة ، الشرب عن الكف ، الحزب عن االبتعاد ، يريدونه الذي

 العمل ، ذلك من بدال على تواجهني. التي االمور في عقلي ماستخدا عن حتى االمتناع
 العدد وانجب يريدونها التي اتزوج الساعة...ثم كرقاص منتظما اكون  وأن ، الدكان في

 التي الطريقة فيها اتبع أن يجب الرب مع عالقتي حتى . االطفال من يحددونه الذي
 بهذا ضعيفا يكون  ال أن الحب على مغضبا...ال... وانتفض وثم... ثم معه.. اتبعوها
 ادنس ال أن علي نعم . المصيدة إلى ؤديي  ماعط تكون  ال أن الحبيبة وعلى ، الشكل
 بها سألتقي التي الطريقة واجد شك ال فإنني ذلك ومع موبوءة... بيئة إلى احوله ، الحب

 ، قاسم دكان إلى انعطف ثم ، ديارها وعبر . إليه سأصير الذي البعد رغم ، خاللها من
 له استأجر بنفسه لاستق أن بعد . حليم بها يسكن التي المنطقة الى انتقل الخرا هو 

 يوما تتضاعف اخذت التي اخوته مع ومشاكله ، أبيه تبعية عن بعيدا . به خاصا دكانا
  عليه استقر الذي االمر له شرح عندما . سيقصدها التي الجهة حدد يكن لم خر.آ بعد

  : ئالقا التمرد على شجعه
 بكثير. الوقت هذا قبل القرار هذا مثل تتخذ أن عليك كان -

  تغييرهم! احاول كنت -
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 انا . اهلك  حالة مثل في مستحيال ويبدو  بل ... ةب و صعال منتهى في أمر ذلك -
  . وحيدهم وأنت القاسية المعاملة هذه بمثل يعاملونك كيف عجبأت 

  ! نهائيا علي االستحواذ يريدون  ألنهم -

  ؟ يحبونك -

 الخالص يمكن ال بقيود يقيدك أنه أنانيته من يبلغ الذي الحب ، العاطفة حب -
 وبلغت . تطلعاتك الشخصي، نجاحك ، حياتك تعيش أن من تمنعك قيود ، منها
 يا ، المناسب القرار اتخاذ عن الشكل بهذا عاجزا يقف لماذا ، منتهاها حليم حيرة
  : فجأة القول إلى قاسم درةمبا لوال ، اليأس من هوة في يرتمي ويكاد الهي

        يساعدني من إلى واحتاج ، كبيرا عمال استلمت لقد ... اسمع ... حليم -
 عامال. تكون  أن قبل اخا وستكون   ، فيه

 الربوة  إلى منتشيا غادره ثم ، بها غمره التي الجميل بمشاعر مفعم وهو  وشكره
 ال ، مشغولين كانا نهماأل ، خليال أو  جوادا ير لم . رفاقه بعض مع اجتمع حيث

 إلى للذهاب يتهيأ كان ، سليم رأى اخر. اجتماعا ويدخالن أال اجتماع من يخرجان
 رأى الربوة من القريبة المقهى في مودعا. فارقه ثم ، قليال تحدثا فيها. يعمل التي الدائرة
 الرفاق من حمدان . قليال تحدثا الدومينا يلعبون  جماعة مع ملتحما حمدان سعيد

 تحرير في لمصر انتصارا (1956) عام مظاهرات في اشترك ، الحزب في القدامى
 السينما إلى متجها فارقه . كثيرة مرات الجديد العهد في أوقف . بسببها واعتقل القناة

 . وحرارتها الظهيرة فترة من تخلصا
 في ، ودةهالمع وبشاشته الطليق وجهه إلى فاستراح ، قاسم دكان إلى عاد

 غادر أن بعد فيها. يسكن التي المنطقة أبناء من االصدقاء من عدد مع شرب المساء
 بها يقفل التي الطريقة على دله ، للمغادرة قاسم تهيأ االخر، بعد الواحد مجلسهم الجميع
 وهي أمه تذكر فعال، بالوحدة شعر ، فيه المبيت قرر أن بعد ، الداخل من الدكان
 تخاف وحيدها، ألنه ، تحبه كانت ، أبيه وبين بينه التوفيق في االزلي رياءها تمارس

 عالقات في يدخل وهو  عليه تطمئن فكيف ، يتنفسها التي الهواء نسمة من حتى عليه
 البنها. تتصدى غيرها اخرى  امرأة  رؤية االطالق على تحتمل ال أنها . تريدها ال حب

 المرأة  إال يتزوج ال لكن نعم... ؟ يتزوج تصورها. يمكن ال فاجعة وتلك منها، تأخذه قد
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 تفجر التي ، شقيقته بوجه تصيح ابني. يتزوجها التي المرأة  اختار أنا . تختارها التي
 سالطة بكل وتسخر حر؟ يتزوجها. التي في حر أنه : بقوة عليها فردت ، غضبها
 ! تجيدها التي الجارحة والكلمات الشتائم سيل بكل لسانها،

 لكنه . بحضوره بيتهم عليه تعود الذي الهدوء هو ، هدوء فيعم البيت ويدخل
 أنه ها . ارجائه في تدور زالت ما شجار رائحة ، اصطناعه على تدل مصطنع هدوء

 باستمرار يعده ، سبب وألي ، نوع أي من الشجار كره لقد ، بخناقه تأخذ إنها ، يتنشقها
 في  لشجاراتا تثار أن يمكن متحضر. إلنسان بالنسبة خاصة ، إنسانية غير ظاهرة
 التي الفوضى لماذا ، الشجار سبب عن يستفسر . مثال الغابة في حيواني، تجمع

 بجواب يحظ ولم أجوائه تمأل التي الرائحة هذه ما ، البيت ارجاء في اطنابها تضرب
 ذلك ؟ حدوثه سبب وما ؟ لماذا لكن  باستمرار، ويحدث  الشجار، حدث نعم . شاف
 اظهار عدم على تصر ، ترائي األم . عنه التحدث على العائلة من احد يجرؤ لم أمر

 وقد ، عليه خطير وقع لها الحقيقة أن ترى  . ابدي خوف يسكنها واألخت ، الحقيقة
 . رعبها ويثير بل ، تريده ال ما وهذا ، رجعة دون  البيت مفارقة إلى سماعها يدفعه

  : بهغض فتفجر الصبر يستطع لم . كأمها ترائي أو  ، مضض على فتصمت
 ؟ بيتي في أجدها لم أن ، الحقيقة أجد أين ، توفيقيون  زائفون  جميعكم ، مراؤون  -

 على تقع الضربة لكن ، أمامه التي المنضدة بيده فيضرب ، غضبه ويتفاقم
 هو التي الحال إلى فينتبه الضربة حدة تؤلمه ، عليها ينام التي الفصال منضدة
 كل تعوده الذي الوثير الفراش من بدال صلب جسم على ينام نفسه يجد ، عليها
 . منه كثيرة أجزاء في وتألمه جسده بتصلب شعر لقد يوم...
 وتقريعه عليه تحامله من كثيرا عانى لقد ، الصورة تتغير أباه يتذكر عندما

 هذه لكن . به تجمعه التي الوحيدة الرابطة هي العداء أن ويشعر بل ، له المستمر
 الذي  المبدئي الرجل فيه يرى  كان لقد ، له احترامه من تقلل لم ، أبيه مع السيئة العالقة

 . حياته في قط يرائي لم ، ثابت موقف ألبيه كان لقد . اعلى مثال باستمرار منه يتخذ
 ، كثيرة حكايات عمله في عنه تنقل . عمله وفي بيته في . الناس ومع نفسه مع حازم
 مع عمل ما بأنه الكثيرون  يؤكد بل ، دائهأ في واخالصه عليه حرصه عن تعبر اكله
 لسانها وسالطة عنادها ازاء يقف ال امرأة  يثني أن استطاع بيته وفي . وهزمه إال أحد
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 ربه إلى باستمرار اتجه إنما ، يزيف ولم يرائي لم فإنه ، الدين في أما . كامل جيش
 . الكبيرة النفوس ذوو  عادة يفعل كما ، ومباشرة بعفوية

 بقسوة  عامله لقد . اطالقا ، يحبه لم فإنه ، ألبيه يكنه الذي حتراماال هذا كل ومع
 هو  هذا موقفه أن اعتبار على ، القسوة لهذه كثيرة مبررات نفسه في يجد وقد . فائقة

 من تنبع بحقيقية معه يتعامل وأنه ، شاكلته على شخص يتخذه أن يجب الذي الموقف
 الرجل أيها يا ، أبي يا فوداعا ، الحب ليسو  ، االحترام باب في يدخل هذا لكن ، داخله

 الرجل.
 هي وما سيختار؟ المتشعبة الحياة طرق  من طريق واي ؟ يتجه أين واالن

 . الخيام( )عمر يؤكد كما عنه رغما لبسه ثوب هي إنما ، حياته يختر لم نهفا ؟ أسلحته
 فرق  هناك . بها يصنع كيف يعرف ال ، مترددا حائرا ، حياته وسط االن يقف أنه ها

 مثل إلى طريقا يكون  قد الحزب . فيه هو الذي الواقع وبين ويأمله فيه يفكر ما بين كبير
 اندفاعة كان لقد . بعد ذلك من يتأكد لم . يكون  ال وقد ، وأملها فيها فكر التي الحياة
 ما المظالم وهاهي . حياته في اجترحها التي المظالم من كثير على فعل ردة ، شباب
 أمامها. عاجزا يقف أنه وها ، األيام من يوم في ستنتهي أنها يبدو  ال ، قائمة زالت

 التي الطريقة من لمسه ذلك . ومظلومين ظالم نفسه الحزب في أن ذلك من األسوأ
 يكون  ال أن يرجو  فإنه ، كل على منهم. ادنى هم من مع المتقدمون  كوادره بها يتعامل
 ذهنه في ارتسمت التي الصورة لتبقى ، األقل ىعل الحزب بخصوص له طرأ فيما مبالغا

 . صفوفه في والعمل االنتماء إلى دفعته التي قناعاته على وليبقى ، ناصعة
 القلق إلى تؤدي التي األفكار ةإثار  في االستمرار من نفسه منع وهكذا
 . بها أنا التي المشاكل يكفيني : نفسه مخاطبا ، واالضطراب
  بها يوجه فضلى طريقة يجد أن إلى قاسم مع لالعم على أخيرا نفسه وطن

 . حياته
 مكائن خمس هناك . خانه الحيدر منطقة في القديمة البيوت أحد في كان العمل

 . نصيبه من صارت الخامسة والماكنة ، وعامالن عاملتان ، عليها يعمل ، خياطة
 على ليعم )الهوادار( بـ  الخياطين عند يسمى صغير صبي العمل في معهم يشترك
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 تبلغ لم العمر، مقتبل في فتاة هذا عمله في تشاركه أخرى  إلى ماكنة من االنتاج إزاحة
  . خياطة تكون  ألن تؤهلها التي الدرجة ، العمل في مهارتها

 عندما األخيرة تجربته عدا ما ، الظروف هذه مثل تحت الطويل العمل يجرب لم
 جعاله ززوتق بإرهاق حينها في عرش وقد ، للقمصان معمل في الزمالء أحد مع اشترك
 االعمال هذه مثل ففي . متشابهة ظروف تحت إليه يعود ال أن ويتمنى العمل يرفض
 معينين وكيفية كمية تقدم أن مطالبا ، ساعات ثمان طيلة طاقتك بكل تعمل أن عليك
 أن فعالا  ازعجه وقد ، القيمة( )فائض االقتصاد أهل يسميها فائدة العمل لصاحب تنتج
 ! يعمل ال لشخص الفائدة هذه مثل يمتقد أجل من حياته يريق

 التي والمدة ؟ وكيف ؟ يعمل متى سيدها. هو ظروف في أبيه مع يعمل كان لقد
 بدأ لقد يحددها. الذي هو  ظروف وفي الخاص لمزاجه تبعا ذلك كل . خاللها يعمل
 التي الكبيرة العمل ةلآ في ترس مجرد إلى صائر وأنه ، فكريا انتهى بأنه شعور ينتابه
 قدمت تثقيفية حملة ضمن ، الوقت هذا في الكثيرة قراءاته في متأثرا . فيها فكر ما كثيرا

 فيها يتحول والذي ، الرأسمالي للنظام االنتاجية االلية فضح منها الغاية ، للرفاق
 أصحاب لصالح حد أبعد إلى استغالله حثيثة أساليب في محاوال لةآ إلى االنسان

 وأنه ، قاسم صديقه وجود لوال يحتمله كان ما ، وحاد مؤلم شعور . الكبيرة رساميلال
 إلى ينتمي حليم نأ إذ منه. أدنى طبقيا يعد انه بل ، تخيله الذي الكبير رأسماليال ليس

 ال ، صديقه قاسم بينما ، صغير( )تاجر دكان صاحب كونه ، الصغيرة البورجوازية
 بصورة يجري  فهو العمل أرباب إلى انتماؤه أما حقيقي. عامل ، عمله قوة غير يملك
 والمواد االنتاج دواتفأ ، فقط عمل )القطعة( اساس على العمل أخذ ألنه ، مؤقتة
 يملك فال دكانه أما . )الرأسمالي( الحقيقي العمل رب هو  خرآ شخص له يقدمها االولية

 اخر. صلشخ  مملوك وأنه مستأجر فيه ما كل أن إذ يذكر، شيئاا  فيه
 رب طبيعة له تكن لم أنه إذ ، اوضح بصورة طبيعته تتكشف العمل خالل ومن

 مع فيه عمل ذيال المعمل صاحب وجه في سابقا رآها التي المتهالكة الحريصة العمل
 هو الذي العامل شعور العكس، على كان إنما . قززه ما لشد كلمتآ مصفر وجه جبار،
 الجميع على صغير، اشتراكي مجتمع لخلق محاولة اكملهبأ العملية يعد ألن دفعه عليه
 إال  الوطأة ثقيلة كانت التي األولى العمل ساعات تمر لم لذلك . انجاحه في يتعاونوا أن
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 الذي الصغير العالم لهذا باالرتياح يشعر بدأ وأنه تنفرج أخذت األزمة بأن يشعر وبدأ
 وشك على ، معه يعمالن نالذي  العاملين أحد أن ظهر فقد . حوله فيما ينشط أخذ

 على )سجودة( وأنها ، العمل في زميلتيهم ، العاملتين أحدى مع زواج بعالقة االرتباط
 ، مثيرة بوليسية قصة ثيربتأ أشبه تأثيره ، عادي جمال إنه إال ، الجمال من كبير جانب

 نهأ لو  كما أمامه، األمر ى جر  . مثال والسلم( )الحرب كـ  عظيم عمل تأثير من ينهأ
 ، والكوميدية الطرافة من الكثير فيها ، والحركات ، الزمالء بين فالحوارات ، دعابة

 إلى تناهى وقد . المناسبة شرف على للمجموعة غداء حفلة تقيم ، المخطوبة فالعروس
 لهذه يهيأ الذي شيش( )علي عن طويل حديث ، الصباح من مبكر وقت منذ سمعه

 وهو  ، انشغاال اكثر نهفا ، المستقبل عريس أو الخطيب اسم وهو  )رزاق( أما . المناسبة
 . الموضوع هذا في مستمر حديث

 وسعتها التي المسافة مقلال ، عروسه من اكثر يقترب لكي فرصة اغتنمها لقد
 . والتقاليد األعراف من كثيرة سنين

 شيء اي إلى منها القبح إلى أقرب هي بل ، جميلة تكن لم ، االخرى  الفتاة
 خر.آ

 ربيع في سمراء فتاة دار( )هوا االنتاج خدمة على تعمل والتي الثالثة فتاةال
 فتاة وهي ، نقابية نهاا ، قاسم صديقه له قال وقد ، ونشاطا حيوية تمتلئ ، عمرها

 بخفر اتصافها عدم أو تكلفها، عدم من الرغم على وهي -عليها واضح ذلك -اجتماعية
 االخالقي االلتزام من كبير جانب على نهافا ، هفي  المبالغ وتحفظهن لصغيراتا الفتيات
 . ممتازة عائلة رحاب في معتدلة تربية نتاج ، ذاك سلوكها أن يبدو ، المؤدب والسلوك

 صاحبه أن من تامة ثقة على وأنه ، خيوطه يمد أن حاول الفتاة هذه إلى
   عن إليها وصلت اخباره أن يف قوي  حدس لديه نا بل . المحاولة على سيشجعه

 . طريقه
 أو  مناسبة في ، يعرف ما بكل التحدث عن يتأخر ال ، عرفه وكما هكذا هو 

 بإبراز استثنائي بشكل يهتم وأنه ، الفضفضة من نفسه منع على القدرة يملك ال دونها.
 تغذي أنها ، صديقه في الحالة هذه فسر . به المحيطين الناس كل عن جيدة صورة
 محاسن اظهار خالل من مظهر بأحسن بإظهارها وذلك . وتجميلها الذات تفخيم غريزة
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 لذلك  ، ذلك في الشك ، عنه الكثير الشيء تعرف االن فهي . معهم ترتبط الذين الناس
 كل خالل من فعال ذلك تأكد وقد . صعبة تكون  لن سوف فمهمته ، بالراحة شعر

  . الصباح فترة خالل معه تصرفاتها
 -بيتهم من الغداء تجلب أن )والء( اسمهاو  قاسم منها طلب بقليل الظهر قبل

 في مرافقتها منه وطلب ، المخطوبين( شيش )على -بإعداده تعهدت أن سبق وقد
 . معها ويتحدث بوالء يختلي أن في ملحة رغبة وافق فقد ، بالطلب استبشر مهمتها.

 مع يتلوى  ، النصارى  وعكود القرية رأس ازقة مخترقا والء صحب وهكذا
 التي هي ، ورشاقته غزال بخفة متواثبة أمامه تخطر وهي سيرها خط يتبع ، منعرجاتها

  : القول مجال فتحت
 . اعتياديه غير لسان بطالقة ؟ النقابة في أرك لم -

 . كلماته يقيد االرتباك نقابيا. لست -

 . حقوقك لتضمن قلاأل على ، النقابة إلى تنتمي أن ويجب ، عامل أنت ؟ لم -

 . ألضمنها الغير عند حقوق  لي ليس فأنني ترين ماوك أبي... مع عملأ  كنت -

 لهم ترتاح أن يمكن أناس من نافع وقت لقضاء مجال أيضا هي ، كل على -
 . منهم وتستفيد

 في قال ، سريعا وصلت أنها يبدو  ، عنها تتحدث التي االمور من واثقة هي كم
 : أجابها . نفسه
 ! جيدة فكرة وهللا -

 متضاحكة . والسعة الرحب فعلى المجيء تشئ  فإذا ، مساء هناك اكون  سوف -
 . لفظتها التي الراءات  بكل لثغت أن بعد
  سره  ما بقدر وذلك ، له نهاية ال جديد عالم في للدخول مهيئاا  أصبح أنه يبدو 

 . نشاطا اكثر يكون  ألن حفزه
 البعبع ليس العالم وأن ، داخله يقبع كان رهيب سجن من يتحرر بأنه شعر لقد

 لتتخذ ، بأخرى  أو بطريقة حياته يكيف أن بإمكانه وأن ، منه االقتراب ىيخش كان الذي
 . وتجارب غنى اكثر يكون  وقد ، أفضل مسارا
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 تدور -واتصال ربط عامل _ عملال في مهماتها بنفس تقوم والء رأى النقابة في
 الذي بيتها في يكن لم كأن ، فتنة فيزداد بالبشر يطفح االسمر وجهها ، لولبية بسرعة
 وال ، خالتها هي صماء عجوز وال ، أمها هي مقعدة امرأة  ، اليوم هذا ظهيرة معها دخله
 الجمع هذا مسؤولية يتحمل ولم ، اختها هي ، طالبة زالت ما ، منها اصغر أخرى  فتاة
 الفتاة هذه بأن الظن إال هيواتي  ال سوف ، وهلة ألول عليها بصره يقع الذي . غيرها احد

 أن يمكن ظروف احسن تعيش باستمرار، محياها على البشر حيطف والذي ةالمرح 
 غبطها اشكالها. كافة في السعادة تملؤه بيت في تعيش الشك وأنها ، مثلها فتاة تعيشها

 . بها تتمتع التي العفوية مثل له تكون  أن تمنى ، مزاجها رواق على
  صديقه محمود عباس على بصره وقع ، األخرى  النقابة  قاعات إحدى في

 أحد أنه على ، النقابة أعضاء من زمالئه إلى قدمه ، بحرارة به الصديق احتفى ، القديم
 يوم في الصفة بهذه يقدم لم ألنه ذلك ، شديدين وارتباك بخجل شعر . الشباب دباءاأل
 ترض لم وهي  محاوالت زالت ما أنها إال ، القصة في تمحاوال عنده ، نعم ، األيام من

 في معهم يعمل أن في عليه الح الصديق فإن ذلك ومع . االن حتى دبياأل طموحه
 اللجنة اعضاء قام ذلك بعد . االخرين الزمالء الحاح تحت وافق . الثقافية اللجنة
 . النقابي العمل في المخضرمين من اخر زميل فيها يشاركهم ، جدارية جريدة بتحرير

 أقل شكال تأخذ جواءواال االحاديث بدأت المجموعة مع الثاني العمل يوم في
 انقضاء وقت وترقب االرهاق غير يبق فلم الثالث اليوم في أما ، امتاعا اقل ، طراوة
 معمل في عاشها التي المشاعر نفس راودته ، بالعمل يضيق بدأ عندها . العمل

 ليس ، ممال روتينيا عمال تمارس وأنت عليك قضين  الذي الضجر انه ، القديم الخياطة
 . اإلبداع أو  التجديد من نصيب اي فيه

 أن الغباء من وأن ، بها للقيام يخلق لم بأعمال يقوم وأنه نفسه يستهلك بأنه شعر
 حوله من الفسيح العالم وهذا ، محدد لوقت العمل يلتزم أن ، الشكل بهذا حياته يبذر

 من عدد اكبر يمارس ، منه يكتشفه لم ما اكتشاف يحاول النظر، فيه يمعن ألن يحتاج
 شعر لقد . السجناء عن يختلف إذن بم ، فيها يفرط فلماذا ، واحدة حياة نهاا ، اربهتج 

 مع لكن : تساءل ثم فيه هو  ما ازاء سجناا  يعتبر ال هوالدي  سجن بأن فكر ، باالختناق
 القا اكثر ؟ العالمين هذين من وحرية رحابة ثراك عالم هنالك يكون  أن يجب  ذلك
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 الرتابة أو  ؟ بيهأ قرب يعيشها التي الكآبة على إال الحياة ي تنطو  أن يمكن ال ؟ وشفافية
 إلى السبيل كيف الخياطة معامل في شخصيا يفيده ال فيما الطاقة واستنزاف والملل

 ؟ والضياء السعادة
 تلقائيتها بكل والء اعلنت ، الخياطة ماكنة على مكبا كان بينما ، الرابع اليوم في

 يمهله  ولم ، المعمل ابواب على يطلبونه وهم ، الوالرج  النساء من وفد وصول عن
 نظراته في . عليه يطل لكي الماكنة على من رأسه بها رفع التي المدة من اكثر خليل
  : مرح بأسلوب صوته رافعا ، والود الشوق  من كثير
 مطالب! وراءه شخص ضاع ما -

 بالحالة  ثرامتأ قال ، الجلوس إلى الدعوة خليل رفض . التحايا يتبادالن بدآ ثم -
  : عنها ابتعاده بسبب حليم ام عليها كانت التي السيئة

  ! عليك القلق من لها يرثى حالة في وأنها ، الباب على تقف فالوالدة اسرع هيا -
 ه مرآ   عند وتيرته ارتفعت الذي كاءهاوب  الوالدة نحيب يسمع وهو نفسه يتمالك ولم

 فترة تدم لم ، والتعاسة الحزن  ظاهرم وجهها على تلوح ،  شقيقته منظر اكثر عذبه .
 تتملى وهي فجأة عواطفها انقلبت ، نفسها الوالدة تمالكت ما سرعان إذ ، تلك الشقاء
  إلى فقدته بأنها الظن ساورها أن بعد بوليدها التقت لقد وبهجة فرح إلى إليه بالنظر

 . وجهها على جليا ظهر ، شقيقته ليشمل الفرح امتد ثم . االبد
 خليل هو ثالث شخص بحضور ، وفدين بين المفاوضات جرت كذل بعد

 لعودته االبن وارتياح ، وليدها استرداد في  الوالدة نجاحب  المفاوضات انتهت وقد صديقه
 . جديد من البيت إلى

 عودة أن من ، نفسه مع تامة قناعة على كان أنه غير ، بشيء قاسم يعلق لم
 اصدقاء  عن كثيرا االم تحدثت البيت في . شيئاا  الحال من غيري لن سوف بيته إلى حليم

 الى تبادر أن لوال لهما ضحية يقع أن كاد الذي ابنها وعن ، النساء مكر وعن السوء،
 ! وانقاذه به اللحاق

 بعد يهتؤذ لن سوف نبالها أن من تامة اعةقن  على ألنه ، لها يكترث لم االبن
 الجديدة تجربته اعطته لقد ، لها كانت لتيا الفعالية تلك لها يعد لم ألنها ذلك ، اليوم
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 من سيتخذ بأنه نفسه مع قرر لقد سابقتها، من قوة اكثر الروح هذه وأن ،  جديدة روحا
  . الحقيقة هذه خالل من ستتحدد بأبويه عالقته وأن جديدة النطالقة قاعدة البيت
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  الرابع الفصل                                             
 تلك. الشرب جلسة في عليه تعرف أن بعد طالع بشهاب حليم لقاءات تكررت

 عمله عن تتحدث والتي ، سمعها التي الكثيرة االحاديث أثارته ، كثيرا به فكر لقد
          وثقافته المتفردة عقليته عن ، الصواريخ  بصناعة اهتمامه عن ، السياسي
 قريبة مرحة شخصية وجده . حياته في المهمة الحوادث من يعد به قاؤهل فكان ، الواسعة

 ، البيئة بها تضيق فكرية تطلعات لها ، قلقة شخصية يخفي هذا مرحه لكن . النفس من
 أجرى  اذ ، الصواريخ صناعة مجال في وخاصة كثيرة علمية اهتمامات إلى إضافة هذا

 على به التقى االمتار. من مئات بضع قطع صغير، صاروخ بإطالق فيها نجح تجربة
 بقرابة شعر . بسببه مشهورا أصبح ، لقاء معه واجروا التلفاز، محطة من جماعة أثرها

 قلقا وجد ، مخيلته في تدور التي التساؤالت من لكثير إجابة يمثل وأنه ، معه روحية
 شكواه  هيبث  ، أخيرا إليه يرتاح الذي الشخص وجد ألنه داخلي بفرح شعر ، بقلقه اشبه
 احدى في اسئلته له قدم وعندما . عليها اإلجابة عن يعجز التي االسئلة عليه يطرح

 فروض على وتستند ، بالموضوعية تتصف اجابات على منه حصل ، المناسبات
 . نفسه إلى الهدوء -الشيء بعض -ادخلت لقد ، لها ارتاح دقيقة علمية

 أو ، الزمان جريدة أمام ، لصغيرةا الحديقة في يجلسان يلتقيان، كثيرة أحيان في
 يطيالن  الشكوى  يتبادالن ، يتحاوران وهما طويلة ساعات يمكثان ، الشرقية السدة على

 الفآ إال هما ما العمر، مقتبل في اناك ، عامة بصورة الحياة وفي حياتهما في التأمل
 هو ما اكهن  ليس ، ألسئلتهما هدفا الوجود كل ، مخيلتيهما في تدور التي االسئلة
 على الحصول في طموحهما تلبي تعد لم المدرسة معلومات ، نظرهما في مقدس

 . حولهما يدور ما لكل شافية إجابات
 المعركة ، االشياء كل فجرت الفتية الثورة ، بالحركة يموج حولهما من العالم

 . مكان كل في ، الجرائد صفحات وعلى الشارع في ، والمدرسة البيت في تدور
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  تأثير شملها القيم حتى ، المنطقة في شيء كل لها ارتج هزة الثورة احدثت
 لم لكنها المرافئ على تمر ، بقوة تنطلق التي بالسفينة عليها هم التي الحال شبه . الثورة

 . عندها تتوقف
 حاول األمان! مرفأ على امسفينته ترسو أن قبل ، ستمضي طويلة مدة أن الشك -

 . لصديقه حوله من يدور عما صورة يعطي كيول ، نفسه في عما يعبر أن
  : البديهة على صديقه فأجابه

 أمان! هناك يكون  ال أن يجب -

  ؟ العناء هذا بعد واألمان، بالهدوء ننعم أن لنا يحق اال  ؟ لماذا -

 توقف ما فإذا ، حولنا من الدائر الصراع هذا عنها يعبر ، بالحركة تتقدم الحياة -
  ! والنهاية الموت إال يبق لم عندها ، الحركة توقفت ، الصراع

 الحال تستقر أن ينبغي التي المثلى الدرجة تكون  ما بقدر ، النهاية تكون  ال قد -
 . عليها

 ، الثالث يتولد أن إلى اثنين بين يستمر الصراع ، العكس يقول الديالكتيك -
 هذا بين الصراع يستمر ثم من ، الجديد الحياة عنصر ، النقيض العنصر
 ما إلى الصراع يستمر وهكذا ، الجديد يتولد أن إلى القديم من تبقى وما الجديد

 . نهاية ال
 عندها ، قبتها وسط النجوم زحمة معا فأبصرا السماء إلى رأسيهما رفعا ثم من

  : قائال حليم نحو  شهاب التفت
 من لكنها ، حقول وسط كالطريق بدا حتى استطال الذي البياض ذلك ترى  أال -

 النجوم؟
  : بسرعة حليم رد

 فداء كبش يقود وهو  جبريل سلكه الذي الطريق ، الكبش( )مجر نها نعم... -
  ! إسماعيل

  : موضحا اجاب ثم ، شهاب فضحك
 يظهر الذي البياض فهذا خر،آ جواب فله العلم أما ، العامة به يقول ما هذا -

 خالل من للناظر يظهر ، الحقول وسط طريق أنه لو كما المجردة للعين
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 اطلق وقد لها نهاية ال كونية مجرات تكون  التي النجوم من ماليين تلسكوبال
  . التبانة( )درب القدماء العرب عليه

  ؟ المجرات هي وما -
  . جهله اظهار مخافة ، وتردده خجلة مغالبا ، بفضول حليم سأل
  بتفصيل فيها تحدث ، عريضة طويلة بمحاضرة ، سؤاله على شهاب اجاب وقد

 تحدث ثم ، بهما الفضاء يمتلئ وكيف ، الشمسية والمجموعات الكونية مجراتال متناوال
 . فيه قيلت التي الحديثة والنظريات ، واسع هو  وكم الفضاء عن

 قلق  فضول وبدأ ؟ قبل من الهائل العالم بهذا يفكر لم لماذا ، واندهش حليم ذهل
 فيما التفكير عن فيك لن سوف ألنه ، الفضول هذا يغادره لن وسوف ، بهدوئه يعصف
 تبق لم ، داخله من تنبثق االسئلة الفآ بدأت . البسيط الشيق بأسلوبه شهاب عرضه

 بدأت رابطة من اكثر بأن شعر . لها تعرض التي الفكرية العاصفة تشملها لم  زاوية
 . صميمية من اكثر ستكون  عالقتهما أن توقع شهاب، إلى تشده

 يحضر أن على ، الصاروخية تجاربه من تجربة حضور على اتفقا ودعه عندما
 . وجواد خليل مع اتفق حيث االصدقاء ربوة عند ، الشمس طلوع قبل

 يميزون  بصعوبة ، مخيما زال ما الظالم كان االربعة، االصدقاء خرج عندما
 فبدت حولهم فيما االشياء عن الفجر ضوء كشف قصيرة فترة بعد ، حلكته لشدة االشياء

 شبحا لهم يتراءى وأخرى  لحظة بين ، جديد من يستيقظ بدأ عالمال ، وفراغات كتال
 من تنتظر ، نومها في تغط زالت ما التي المدينة باتجاه الشفافة الظلمة هذه في يجوس
 . الجديد ليومها احتياجاتها لها يهيء

 وأوحال الفقراء اكواخ رقصت ، البنفسجي اللون  خالطها التي الزرقة هذه أمام
 فيهم اثارت ، بإتقان أمامهم تعزف راحت التي ، اللونية السيمفونية هذه . الطريق

 انطلقت التي الشمس حمرة بالزهو، االربعة االصدقاء شعر ، والدهشة االعجاب
  . واحالمها طموحاتها كل ارواحهم في فجرت ، حولهم من الكون  فصبغت

 الوالدة حضور إلى الطريق في أنه ها ، به حلم الذي عالمه يحمل ألنه شهاب
 المرتجاة.
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 ظلت بينما . شهيرا كاتبا يصبح أن في االثير حلمه ، فيه المناسبة ايقظت جواد
 . نفسها عن االفصاح تريد ال ، واللبس الغموض من غاللة خلف تختفي حليم احالم
 . عليه جديدا منظرا ليشهد شهاب صاروخ فيها سينطلق التي اللحظة يترقب ظل خليل

      في وضحك . واقعة حقيقة ، مجسدا حلمه يحمل نها ، منتشيا شهاب بدأ
 )كانافيرال( باتجاه يسير نفسه ورتص . بكاملها صواريخ قاعدة ! يصدق ال شيء ، سره
 بانتظاره والفنيين العلماء من جمعا وأن السوفيتي، االتحاد في الصواريخ قواعد أحدى أو 
 إال  ليسوا نهما . نفسه على راالم هون  ثم ؟ الجمع هذا مثل اقابل كيف واضطرب، ،

 أنا ، بمراحل الغرور تجاوزت حماس نشوة روحه في واشتعلت ، انا أما ، وفنيين علماء
 الصدمة فأعادته سنة،آ حفرة في رجله وغاصت ! مخترع أنا صاروخا اطلق من اول
 الكريهة بروائحها تعبق وهي شاهدها ، أخرى  مرة ومستنقعاتها الصرائف دروب الى

 من . المتقدم العالم مدن من بواحدة يولد لم ألنه القدر، العنا ،متأففا انفه فسد  ةالنفاذ
 مشاريعه تنفيذ من تمكنه التي الوسائل هي وأين ؟ عبقريته يقدر ومن ؟ شهاب يفهم

 النشغاله عليه تقدموا الذين بأصدقائه ليلحق مسرعا ، سيره تابع ثم . الهائلة العلمية
 . أوال الممكن الصفر، من سنبدأ ، أخرى  مرة نفسه مع ددر  . نفسه إلى بالحديث

 يسيرون  وهم ، األربعة االصدقاء عن النهار انبالج كشف  الحديدي الجسر عند
  . بوق االط معامل باتجاه

  : شهاب قال
 بين فاصال حدا عسيض ألنه )العاصمة( تاريخ في مهم يوم ليوما  هذا إن -

 . العلمو  الجهل ، والتقدم التخلف ، مرحلتين
  : اندفاعته من التقليل يحاول وهو جواد أجابه

 ! تقول كما األمر يكون  أن ارجو  -

  ؟ العلمية قدراتي في اتشكك -
 وعدم ، النقاش حدة كسر فحاول بينهما دب الذي الخالف إلى حليم انتبه

  : فقال كالمية مشادة إلى يتحول بأن له السماح
   النجاح بين فيها النتيجة تراوحت  ، أخرى  محاولة كأي وهي ، محاولة نهاا -

  . والفشل
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  : التحدي على يصر شهاب
  ترون! وسوف ، ناجحة ستكون  نهاا ال... -

  : مباالة بال خليل
 هذا من تجارب نشاهد لم أننا تعلمون  فكما ، ناجحة تكون  ألن ، شوق  كلي ننيا -

 . النوع

 قرر  كهنا ، كبيرة وحفر ، خالء مساحات امتدت الكوازة() منطقة قرب
 . قاعدتهم بناء االصدقاء

         متأمال ، الحديدية اعواده ينصب محموم نشاط في شهاب بدأ وهكذا
 ناظرا ، الصوفي بالوجد اشبه الوجد من حمى في يدخل االحيان بعض وفي ، ومفكرا
 كيما  الريح مسار بالضبط يحدد أن بذلك يريد ، فراغ في يحدق كأنما ، ويسرة يمنة
 . وحركته سرعته طبالضب  يحدد

 يقرأ أمامه، فنشرها علمية مجلة إلى عاد ، وضروريا مهما له بدا ما اتم أن وبعد
 هو التي كالعملية صغير، صاروخ إطالق عملية بدقة تصف فيها مقالة وروية بإمعان

 . بصددها
 بأن مسرحية بحركة أعلن المجلة في بما وقارنها ، االستعدادات من تأكد أن بعد

 انتبهوا.
 دخان موجة واضح بجهد بناها التي الصغيرة القاعدة من تنطلق بدأت ثم
 عندما ، نباحه قبل الكلب من قلينط الذي الصوت تشبه زئير بأصوات مصحوبة
 المجد صاروخ أثره على فانطلق االذان يصم انفجار صوت دوى  فجأة ثم . يحاصر
 االرتفاع في استمر ، واللهب الدخان من دفق . سنتيمترا ثالثين يتجاوز ال الذي بطوله
 متر الكيلو تتجاوز ال مسافة بعد األرض إلى متجها انكفأ ثم األمتار، من عشرات بضع
 التجربة بتأثير لهم حصل الذي االنفعال يدفعهم ، مندهشين األصدقاء هرول ، الواحد
 تيدالع صاروخهم  فوجدوا ، الهواء في ارتسم الذي الدخان سير خط متتبعين ، المثيرة

 االنفجار. ضغط بفعل جوانبه كل من انفتح وقد
 بأن ألصدقائه مؤكدا ، الصواريخ عن يتحدث شهاب ظل العودة، طريق في

 وأنه ، بعينه النجاح تعتبر االولية مراحلها في مماثلة تجارب من قرأ لما طبقا تجربته
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 أن صمة()العا على وأن ، المستحيل نوع من يعد عمال انجز المتاحة الوسائل بهذه
 . لقاء إلى الجماعة تفرق  ذلك بعد فيها. شاب اثقف وأنه ! العباقرة كأحد به تعترف

 يمتلك ميز،تم كشاب شهاب اشتهر ، خبرها شاع أن وبعد التجربة هذه بعد
 خلف للتنظيم خلية تبق لم ، القدرات هذه أحدى الصواريخ وصناعة ، خاصة قدرات
 محاضرات إلقاء إلى جماهيرية منظمات قبل من دعي وقد . به تسمع لم الشرقية السدة
  . الصواريخ صناعة وباألخص التجريبي، العلم أهمية فيها يشرح

 المنطقة في الحزبية اللجنة به اهتمت ، عليها حصل التي الشهرة هذه وبسبب
 التي الخاصة الرعاية يلقوا أن يجب الذين الموهوبين الرفاق من وعد ، خاصا اهتماما

 زمالة استحصال على تعمل أن اللجنة على اقترح الرفاق بعض أن حتى .يستحقونها
 . قرارهم عن يتراجعون  جعلتهم استجدت ظروفا أن إال . با(م)لومو  جامعة في له دراسية

 فيه مستقلة نظرة له ، دباأل طريق سلك أنه إال ، ثقافة شهاب عن يقل ال جواد
  : يقول ، سمائه في الجديد واكتشاف التفرد إلى يسعى ،

 دباأل ، شامال يكون  أن عليه ، صيرورتها في الحياة يتناول أن يجب االدب -
  . المستمرة حركتها في الحياة عن يعبر ال ميتة كليشهات إال ليس القديم

  : متسائال ، حليم يعترض وعندما -

  ؟ الكبيرة االعمال حتى -

 وهذا  ، الزمن تقادم رغم ، بطراوته محتفظا ظل ما القديم من هنالك ، بالطبع كال -
  . عبقريته يؤكد ما

  : تنافرهما في السر يعرف أن فاراد ، شهاب تذكر
 ؟ وشهاب -

 ؟ به ما -

  . بصراحة فيه تراه  ما ، بربك لي قل -

 ؟ الشكل بهذا فيه برأي تهتم ولماذا -

     سوء باستمرار تؤجج ااراه علي، تخفى أمور هناك ، أصارحك أن علي _
 بكما وتربطني ، قديمان صديقان أنكما وبما ، واخرى  آونة بين بينكما يتفجر فهم
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 ال التي األسرار من كانت إذا إال ، اعرفها أن المهم من ارى  ، حديثة عالقة
 ا. اباحته يمكن

  اراه  وبصراحة أنني األمر في كلما ، النوع هذا من أسرار توجد ال ، الحقيقة في -
 التي الحقيقة من بسيطا ولو  اجزء يمثل ال حقيقة من عنده ما أن إذ ،  زائفا

 يستميل خبيثة أساليب له فإن ، منه احذرك أنني ، المناسبة وفي عليها، يظهر
 . نحوه االخرين بها

 خاللها عرفته التي القصيرة لمدةا ورغم ، أوضحته الذي مثل فيه أرى  ال يلكن  -
 . جيد انسان بأنه اقطع أن يمكنني

 ! غالبال إال الرسول على وما ، حذرتك نيا -

 ! بذلك اشهد نيوا -

 ؟ ..ووجدانها -

 حديقة في يجلسان كانا . القزحية األضواء آالف تتراقص داخله في وبدأت -
 . ايام قبل وجدان مع بها جلس التي الجديدة الكازينو تقابل منضدة على ، مةاأل

  : له أسر

 .لإلسرار وتيقظ الكازينو. في ةمنضد اخر على ، هناك نجلس كنا -

  ؟ عدب  نعم...وماذا -
 متقابلين جلسنا لقد . وجهه على يرتسم ، الحب حديث يثيره الذي االبتهاج وبدا

  . بريتها أنني حتى ،السجائر بمنضدة تعبث ويدي اصمت ، الوقت طيلة وكنت
  ؟ وبعد _
 سواد خالل من يتوهج راح الذي وجهها قمر إال ليس ، حولي من العالم نسيت لقد _

 شفتيها على عذبة كابتسامة مرة ، يظهر راح الذي موجالمت  الجذل وذلك ، عباءتها
 أو ، وأخوتها أمها عن تحدثت لقد ، الفاتنتين غمازتيها على ومرة ، العنابيتين الدقيقتين

 في مقلتاي تسافر ، مسحورا أعيش كنت حين في . فيها تتفوق  راحت التي المدرسة عن
 . مقدسة حضرة في كأني ، وجهها تقاطيع كل

 ! اسكرتني قدل وبعد... -
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 خاللها من التعبير حاولأ ، مجنونة بحركات اقوم بنزق  رحت ، ودعتها عندما
 يشك ال اللحظة تلك في علي بصره يقع الذي أن حتى ، فرح من داخلي في اعتلج عما
 جنوني. في

  : فقال ، غرامياته عن ذلك بعد تحدثنا
 ! يدي على ترتاح إنها -

  ؟ من -
  : مداعبا فاحتج

 ! تتخابث ال تعرفها... -

 . الليل من متأخر وقت حتى الشباب محاورات واستمرت
 أنه ، كثيرا إليه اشتاق لقد االصدقاء، مع الصاروخ تجربة منذ خليل ير لم

 الوسامة مع تنسجم صافية روح ذا كان ، وطيبته اخالقه لدماثة كثيرا احبه أثير، صديق
 نقيق زال ما إذ ، صبيا به تقىال . العالقات أول كانت به عالقته ، بها تميز التي

 القران قرئا أنهما ثم ، يراه  أو  ، باسمه يسمع مرة كل في يسمعه ، يجيده الذي الضفادع
 افترقا لكليهما. بالنسبة واحدة كانت النجاح درجة حتى ، سوية االمتحان فيه دياوأ ، معا
 اللقاء  إلى عادا ثم . هب  يعمل الذي التجاري  المكتب في نادرة لقاءات لوال ، االبتدائية في
  . الثورة بعد جديد من

  : الثانوية ساحة يذرعان وهما متهكما خليل قال
 ؟! ابويك مع تعيش زلت أما -

 ؟ إذن أعيش وأين -

 . قاسية حياة أنها ، لك ارثي نيا -

 من فضحك ؟ الغيب يكشف الذي هيئة متلبسا ، نالقرآ تفتح زلت أما ... وأنت -
 . عماقاأل

  ! زمان ذلك -

 يواصل ثم ، عالية بقهقهة أخرى  مرة وضحك ؟ كذلك أليس ، كبيرا مشعبذا تكن  -
  : حليم

 ؟ الفائدة ببعض عليك عادا البد ، وشعبذتك دجلك أن غير -
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  : قال ، تأثيرها تحت واقعا زال ما التي  ضحكال موجة خليل غالب أن بعد
 . يردن الالئي هن -

 ؟ يردن ماذا -

 ! يعرفن ال بأنهن والوهم ، الغيب أعرف بأنني الوهم -

 ؟ ذلك بعد يحصل الذي وما -

 المحظور! يقع -

 ؟ شيء بشبكتك علق وهل -

  ! أشياء -

 ؟ والنتيجة -

 . زوجتي لتكون  وسأختارها تكفي، واحدة -

 ؟ الشكل بهذا متعجل انت ولم -

 . متزوجون  كلهم أحد.. من لي ليس -

 ؟ االخوان -

 . وحيدا يبات الذي الوحيد أنا ؟ غيرهم ومن -

 وجدتها؟ وهل -

 ! زوجتي ستكون  منهما واحدة أن لي يبدو  ، تعرفهما وأنت ، فتاتان هناك -
 صفوف في طالبتين كانتا وقد ، وسراب واحة هما ، يقصدهما اللتان والفتاتان

 واحة هي يتزوجها أن قرر التي تاةالف . فيها التدريس في خليل نشط التي االمية مكافحة
 رآها ، مالئكي لكنه صغير وجه ذات ، نحيفة فتاة كانت ، قبلها سراب على تعرف لكنه
  : رائحتها ممفتش حوله فيما كالريح وتغدو تروح
 نربطها كيف ونتعلم الحروف نعرف عندما سهلة تكون  القراءة بأن لك أقل ألم -

  ببعضها.

 . اسمائها حتى اعرف لم وأنا بينها واربط اعرفها أن تريدني وكيف -

 . المهمة بهذه قياملل إال هنا وجودي فما ذهبت؟ اين وأنا... -
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 جمال منهما تنشئ أن استطاعت حتى الكلمات إلى الحروف من بها يسير وبدأ -
 يندفع ظل . عنها يند كان الذي بالعطر مسكونا كان . دهشتهاأ بسهولة هاتقرأ 
 . مجالها في الدخول سبيل في تقاوم ال بقوة

 قبل من بها كلف التي التعليمية مهمته له اتاحتها ، بها االنفراد فرصة وكانت
 . ذويها

 إلى هذا ، وقاد بذكاء مصحوبا والنشاط الشاعرية من دفقا فيه رأت األخرى  هي
 . بهم يتصل من لكل ومقربا أثيرا جعاله المظهر، في ووسامة السلوك في دماثة

 يتحتم التي الهجائية المادة من بالملل يشعر وعندما ، محاوراتهما في واستمرا
 يقترح وروتينيتها التعليمية المادة ثقل من معا عليهما يخفف ولكي ، لها تعليمها عليه
 لبعض ولو  تخلصت  لكي تراحهاق مع وتتفاعل . بها اعجب طالما  قصة قراءة عليها
 التي القصة طبيعة عن فتسأله ، األخرى  هي بثقلها احست التي المادة من الوقت
  : لها هاسيقرأ 
 وقد ، الدراسية السنة لهذه علينا قررةم أنها شكسبير، رائعة وجوليت( )روميو  -

 . قراءتها اقترحت لذلك فأعجبتني ترجمتها قرأت
  : سألها قراءتها اتما أن وبعد

  ؟ ترينها كيف ، االنكليزية الفتاة هذه ، جوليت -

  روميو؟ ترى  كيف وأنت -

 . لقلبها اخلصت التي ، المحبة الفتاة نعم اراها نيا -

 لها اخالصه واقدر روميو، مع اتعاطف رى االخ  وانا -

  ..فلماذا...ال -

 وتخرج منها. يطلبها لحاجة صغير، ولد اللحظة تلك في خلوتهما عليهما واقتحم
 تربط كادت عالقة أبواب على أصبحا أن بعد الحصة وتنتهي ، حاجته لقضاء معه

 . بينهما
 التي الدروس ومواصلة التعليمي، البرنامج تنفيذ خالل من المحاورة في واستمرا

 عينه وقعت أو  ، لمسها كلما شرايينه في تتدفق الحارة بالدماء يحس وبدا . لها يعطيها
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 تكون  أن لها ولذ ، منها تقرب كلما الدماء هذه بحرارة األخرى  هي واحست ، عليها
 . قبله من مشتهاة

 انطلقا عواطفهما، كبت من وتعبا التحاور، من تعبا أن بعد أخرى  حصة في
 يتجرأ لم ، طويلة مدة عناقهما واستمر ، بقوة االخر حدهماا يحضن لكي متفجرين
 . لخده خده يعرض أو صاحبه فم من فمه يقرب أن من أحدهما

 استمرت  ، ومحبة وجد لقاءات إلى الوقت ذلك بعد التعليمية حصتهما وتحولت
 . طويلة مدة

 ، متكتمة سراب بقيت ، عليها الزمن ومرور هذه الحب عالقة تقادم مع لكن
 احس لقد . منها يتوقعها التي الكثيرة خليل لمطالب تستجيب ال ، نفسها على نطويةم

 . بارد حديد في يضرب بأنه خالله من ادرك ، بإحباط فشيئاا  شيئاا 
 مربرب وجسد قمري  وجه ذات فارهة فتاة وكانت ، منهما قريبة كانت واحة

 البسمة هذه بأن يلتقيها من كل يشك ال . دائم وجذل منفتحة بطبيعة وتمتاز ، ممتلئ
 تفتقد وتألق شعاع ذات بسمة وهي . شخصيا له بها تتوجه إنما عنها تند التي الرائعة
 . ذاتها على المنطوية النحيفة سراب إليها

 . بينهما العالقة يعم أن اوشك الذي بالجفاء أحست المرأة  وبغريزة
 لكنه . حال على يستقر لم قلقا يزال ما كان ، منه التقرب في بدأت عندما

 ويتخللها  ، بالفرح تتدفق أجواء إلى يتوق  ، بطبيعته الجمال إلى منحازا كان بالتأكيد
 . والهواء الضوء

 سراب  تزمت من وهربا منها، انطلق الذي الجمال لصوت استجابة معها تجاوب
 . بينهما كانت التي العالقة على زحف الذي والجدب

   على بقبلة عليه تبخل ولم الحار، عناقال في بأسا تجد ال واحة كانت لقد
 . خاللها من الشهد تذوق  سريعة قبالت خالل من إليه وصل فمها وحتى ، عجالة

 . بالزواج حسمت حب عالقة إلى بينهما األمر تطور
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 خامسال الفصل                                
 أو ، الحزب في رفيقا ، وتفجرها الثورة طنشا يعانق ، مسيرته في حليم واستمر

 لم جماهيري  نشاط في مشاركا أو  ، األمية مكافحة صفوف في معلما ، نقابة في عضوا
 الثورة فجرت حيث ، مارسه الحب حتى ، ومارسه إال جماهيريا أو  سياسيا نشاطا يترك
 يكلمها نأل الشجاعة نفسه في وجد . جديدا زخما فعله وأعطت ، السامية عواطفه فيه
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 القداح  رائحة اعطافها من تنبعث التي الغمازتين ذات ، تلك فتاته ، موعدا منها ويطلب
 عن كاشفا نشاطاته معددا ، والشباب الفتوة باندفاع يتحدث راح بها التقى حين . القداح

 كان لقد . المستقبل له يخبئ عما شيئاا  حينها يعلم ولم . مالهآ كل عن ، طموحاته
 تمثل لقد ازلي. خوف بها استبد التي عائلته من العكس على ، رخية حياة يعيش

 كانوا ، االنسانية غير االشكال الفبآ عليهم، بظالله يرمي كان ذيال الخوف ألفرادها
 صور البعض يتصور كما ، رؤوسها على تنطبق ال اجسادها ، خرافية اشكاال يرونه

 . الشياطين
  هذه على جديدين ليسا والقسوة فالظلم ، يبرره مما الكثير له هذا وخوفهم

 خاصة ، المحكوم بالشعب األذى إيقاع في تتفنن والقرائح السنين االف منذ ، األرض
 مباشرين خصوم إلى يتحولون  بذلك ألنهم ، السياسة ممارسة اختاروا الذين ولئكأ

 أو ظامالن  على خروجاا  تشكل التي األعمال من كثير عن النظر يغض فالحاكم . للحاكم
 وإجراءات ، ملعونة اساليب عن يحدثنا والتاريخ . السياسي المجال في إال ، القانون 
 . المجال هذا في الخوض العاثر حظهم يدفعهم الذين اولئك بحق تتخذ ، صارمة قمعية

 تأثيرها فقدت بحيث ، تقليدية أصبحت عقوبات ، األيدي وقطع األعناق فضرب
 الحد إلى النفوس، في الذعر وبث العقاب في سوةالق في المثل ضرب في المطلوب

 األذى إليقاع جديدة وسائل فيه يخترعون  ، القساة الحكام من األذكياء فيه راح الذي
 . شديد ببطء يموتون  ليتركونهم ، منافذه يسدون  ثم بناءاا  عليهم يبنون  كأن . بأعدائهم

 . صبراا( )الموت عليه اطلق هذا وموتهم ، رمياا  بالرصاص والموت ، شنقاا  الموت فكان
 التي الشيطانية االشكال تلك تبعثها ميتات عنها. عبقرياتهم تفتقت التي الميتات وآالف
 الطريق في األولى الخطوات يسير ولدهم يشاهدون  أو يسمعون  وهم ، لهم تراءت

 . السياسة طريق ، للحكام العداء طريق الخطر،
 ليل يركض راح ، منظم كرفيق يديرها يالت  الخاليا من تصلهم أخباره كانت فقد

 في ليدخل اجتماع من يخرج . يقال كما رأسه شعر به يحك فراغ وقت له ليس نهار،
 ، الظالمين الحكام عن ، المظلوم الشعب عن ، الخاليا في لرفاقه يتحدث آخر، اجتماع

 في الناس عاش لقد . القاعدة هي المساواة  وأن ، يتساوون  أن يجب كيف الناس عن
 بمرور ثم كالطيور، أحرار ، أحد في يتحكم أن ألحد ليس ، بدائية مشاعية حياتهم فجر
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 عليهم تغلبت وهؤالء ، منهم األقوياء برز ذلك بعد ، يزرعون  فبدئوا الناس استقر الوقت
 خاصة ، الخاصة لمصالحهم الناس فسخروا ، والتحكم السيطرة روح هي ، جديدة روح

 ظهرت ذلك بعد . اإلنسان ألخيه اإلنسان استغالل برز اهن  ومن ، منهم الضعفاء
 ويمتلئ فيفيض يمتلئ كان لقد يقرأ.. أو  يسمع كان بما لهم يتحدث ويروح الطبقات..
 وكلها ، الحاالت كل على بها يتوزع فكان حياة، من أكثر أصبحت حياته ويفيض،

 . روحه في تفجرت التي الثورة ضمن تجري 
 غيرهم من أقرب كانوا ، منهم محدود بعدد أختص أنه إال ، كثيرون  دربه رفاق

 يأتي أن للدهر يمكن ال ، حقيقيين أصدقاء عهدهم ، به التصاقاا  أكثر ، نفسه إلى
 . بمثلهم

 لكنه ، الهجوم تلو الهجوم شن ،الفقر عنه يمنع لكي تترس ، سالم سليم أولهم
 عن يأتيه الحياة في نصراا  أراد . الهم هذا غير له ليس . بها يهجم مرة كل في يفشل
 مدعي من بجماعته هابشت  ثورياا  مسلكاا  األحيان بعض في يسلك . والغنى المال طريق
 دروب ، األفعوانية دروبهما في السائرين ، ثانياا  الثقافة بلباس والمتسربلين أوالا  الثورة

 ماسبح عمل الذكر، آنف هجومه ضاعف ، الغرض لهذا وظيفته من استقال . المتاهة
            معركة ويدخل إال معركة من ينتهي ال وهو سنة عشرون  النظير، منقطع
 . الخذالن أو  اليأس نفسه إلى يتسرب وال الكلل يصيبه ال ، متصل اندفاع ، جديدة

 تظهر بدأت أن بعدو  ، مسيرته من الغاية بلوغ على شارف أن وبعد أخيراا 
 في المرض عليه شنه هجوم في قتل قدر،ال يمهله لم ، ما انتصار على تدل عالمات

 . قتيالا  فأردته ، مفاجئة صدرية ذبحة صرعته ، المرة هذه
 عن يقول ، ومثقف مثقف الثاني، الدرب ورفيق ، االصدقاء ثاني جالل جواد

 ما ويفهم ، التهاماا  الكتب يلتهم كان ، نفسه ابن نهوا ، أم أو  أب له ليس نها ، نفسه
 بدافع أصبح ثم ، قومياا  ابتدأ ، كبيرة لعبة يلعب ، الفهم كون ي  ما كأحسن ، يلتهمه
 رياح جرفته ما سرعان إذ ، عليها يدم لم ، القومية إلى صراع بعد عاد ، شيوعياا  الظرف
 فلك في يدور ظل وهكذا ، التصوف جرب بعدها عدمياا! فأصبح الفكر مجال في التمرد
   مجال في علم كطالب منهجه في يوماا  يساوم لم لكنه ، ومتاهاتهما والفكر الثقافة
 ونشر ، الصحافة مارس . موقوتة قنبلة كان ، محطماا  السجن من خرج . األدب



69 

 

         به ضاق أنه إال ، سجانيه خدمة في منظراا  العمل على أجبر ثم ، قصصاا 
        يخرج لم لكنه لبنان كانت األولى محطته ، الواسع العالم إلى ففاض ، المجال

     واستشهاده الفلسطينية الثورة في اشتراكه منها ، غامضة أخبار عنه نقلت ، منها
 . هناك

 الثقافة  صعاليك من صعلوكاا  ، الرفاق ثالث ، االصدقاء ثالث طالع شهاب
 من بطريقة التقى أن إلى ، تجريبيته فقرأ ، العلم إلى اتجه ، العبقرية يدعي ، والحياة
       الثالثين أكبرها طول يتجاوز ال ، صغيرة صواريخ ينفذ أخذ ، فتعلمها طرقه

 ضروب من وضرباا  ، واالختراع العلم مجال في كشفاا  1957 عام في اعتبرت ، سنتيمتراا 
 والسلطة الناس مع مشاكل له فسببت )العاصمة( صرائف فوق  يطلقها راح ، العبقرية
 حدود إلى به تصل أن يمكن عقلية يحمل . بوساطتها عليه حصل الذي المجد أضعاف
 ، وجودهما   ولعدم لكنه . المناسبة والرعاية المالئم الظرف له أتيح لو ، العبقرية

 السلطات  قبل من واالعتقال المالحقة وحتى بل ، بها مني التي المتوالية ولإلحباطات
 قدل ، عقالها من تنطلق أن العدائية لغرائزه أتيح مما ، رماد إلى عقله تحول ، المختصة

 ضد بالوقوف وجهت  ، المهانة لكرامته الثأر خاللها من أراد ، العنف من أشكاالا  مارس
 . لها مهيأة تكن لم ظروف في ثورة بإشعال وذلك القائم النظام

 به تبلغ لم ، بطبيعتها مرحة ذات ، الرفاق رابع االصدقاء، رابع فاضل خليل
 ساعده اصدقاؤه به أحس ما كثيراا  الذي ساليأ حد ، الثقافية وتشاؤميته الوجودية معاناته

 . عمله مجال في عليه حصل الذي النجاح في ، حسن حظ
 األيام أحد في تفاجأ إذ ، لشأنه يترك لم أنه إال ، معتدالا  موظفاا  عمله في استمر     

 ينشران ثم ، القطاع في الرئيس مقرهم إلى لمصاحبتهما يطلبانه األمن افراد من بأثنين
 مالحقة إلى األمر تطور . النسيان عداد في صار أنه يظن كان قديماا  فاا مل أمامه
 فدخل عليها حصل أن إلى الفرصة يتحين ذلك بعد لبث . جحيم إلى حياته حولت
 . مجبراا  الغربة

 ال ثقافي تطلع ، معذبة نفس ، الكبرى  النكبة هو  فذلك )ألهو( هذا ، حليم أما
 واحباطات احباطات . المطلق حدود عند إال فتق ال أهداف ، كبيرة طموحات ، يحد
 أن يلبث ال إذ الكسر، من يقي الذي االنحناء لكنه ينحني، قد ، العاصفة يواجه بقي
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 فكرة  ارعبته ، الدينية الكوابيس هاجمته جديد! من الصخرة يدحرج طوله على واقفاا  يهب
 لوال عليه تضيق ياتهح  كانت ، بها مريضاا  فأصبح ، نفسه عن شغلته ، اإلالهي العقاب

 كان التي الكوابيس كل من نظفته لقد بتيارها. فتجرفه ، الشيوعية رياح عليه تهب أن
 تتطلع روحه بدأت ما سرعان إذ ، طويالا  النصر هذا يدم لم ، وطأتها تحت صريعاا  يئن
 . جديدة كشوفات إلى

 في ضل ذلك بعد ، كأصدقائه المعروفة ومتاهاتها الثقافة طريق في سار ثم
 ال في تبحر أن لروحه أراد الذي الجامح والهوى  ، التزامها عن أعلن التي الحرية طريق
 . نهائيته

 . احتفالها أوج في هافوجدو  الحياة مأدبة إلى وصلوا هو، وهذا اصدقاؤه هؤالء
 لم ، عنه تصدر التي األنغام أسماعهم شنفت ، ألوانه بهرتهم ، الحفل سعة أدهشتهم
 منعاهم ، وحداثتهم الحفل هيبة ، نشاطاته في أنفسهم يقحموا لم ، الحفل بهذا يشتركوا

 األصوات بعد عن يسمعون   ، حوله يدورون  فظلوا ، يترددون  جعلهم ، فيه الدخول من
 الفرح في المشاركة من أنفسهم يمنعوا لم ، مشاهده بعد عن يرون  ، عنه تصدر التي
 لم هذا فرحهم لكن ، له طرباا  أرواحهم فرقصت ، المحتفلة الجباه على يرتسم يرونه وهم
  الظلم  رأوا ألنهم والسبب ، فشيئاا  شيئاا  تضمحل بهجتهم أخذت ما سرعان ، طويالا  يدم

 ، المكان بهم يعج الضحايا فهاهم . قائمة مازالت حربه ، الحفل وسط شاخصاا  يبدو 
 أو ، فعل ردة يرون  علهمل ، إليهم النظر أطالوا ، المحتفلين صوب التفتوا ، حنقهم فأشتد
 الحفل باتجاه اندفعوا ، غضبهم فأشتد شيئا ذلك من يجدوا لم األمر. إلصالح بادرة

 ، به يتذكروا لم بما يذكرونهم للمحتفلين الجلل األمر عن االعالن يريدون  غاضبين
 األمر.. صدمهم بل ، عجبهم فأشتد صيحتهم لسماع صاغية آذان يجدوا لم لكنهم

 في يد لهم يكن لم ألنهم ذلك ، لهم حصل ما كل في معذورون  نهمفأ كل، على 
 صدموا ألنهم ومعذورون  ، رؤيته على اجبروا ألنهم رأوه الذي في معذورون  ، حصوله

 يتفاعلوا ولم قبل من الحفلة نشاط يمارسوا لم ، عهدهم حداثة في مازالوا ألنهم ذلك ، به
 األمر. ونسوا فعالياتها من بفعالية النشغلوا وإال معها

            بينهما والصراع الحياة، وجدت أن منذ موجودان والشر فالخير
 أو  لجته في والذوبان الحفل في شتراكاال لهما. ثالث ال طريقان اآلن أمامهم . متواصل
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 على استحوذ ألنه ، الثاني الطريق فضلوا وقد ، حوله يجري  الذي  الصراع في الدخول
 . دواخلهم في اصداؤه تتردد الذي التمرد صوت ودغدغ  همباهانت 

 هجوماا  فيه يشن يوم في يحلم ، الصاروخية تجاربه يمارس شهاب راح وهكذا
 بتؤدة يعمل جواد راح بينما ، والظالمين الظلم قالع ليدك ، العمالقة بصواريخه كاسحاا 
  المتهرئة ةالقديم الهياكل تكتسح ورةث  يعد والشعور، الفكر في القوى  ينمواز  لقلب وصبر
 العدة خليل فيه يعد الذي الحين في . وثابتة متينة أسس على جديد من الحياة لتبنى
 . أصحابه إلى الحق لتعيد ، عقب على رأساا  االوضاع تقلب كبيرة سياسية بثورة للقيام

 . المفقودين والتوازن  العدل وتحقق
 بدالا  ، يدةجد حياة إلى للوصول ومستميت متواصل جهد في فيبحث حليم أما

 . يحياها التي الكآبة حياة من
 أمثلة والمصلحين األنبياء من متخذين ، جدداا  ثواراا  أنفسهم منصبين بجد يعملون 

 مبالين غير ، طريقهم تعترض التي بالمصاعب عابئين غير ، طريقهم في للسير حية
 . لها سيتعرضون  التي باآلالم

 وصلتهم قعةابالو  سمعوا .1956 سنة مصر على الثالثي االعتداء حدث
 فقط وخليل شهاب ، ساحتها في متواجدين جميعاا  يكونوا لم . أحداثها فهزتهم اخبارها

 الطلبة ليشمل اتسع لقد ، حفل وأي حفل ، شرفها على المقام الحفل حضرا اللذان هما
 ليهتفوا خرجوا الكل ، عهشوار  في الشعب كل والشعب معاملهم في والعمال مدارسهم في
 شهاب وتلكأ ، زمالئهم من كان ، شهيداا  فالح سقط . ألعدائهم والموت مصر ياةبح

 . العدوان وفشل بالنصر المعركة انتهت ثم ، خليل وسجن ، جريحاا 
 المدرسة أنظمة إلى يسيء مخرباا  اعتبر ، المدرسة من شهاب طرد ذلك بعد

 لدى عاجلة رغبة قتال وقد . مسائية مدرسة إلى خليل بنقل اكتفى بينما . وقوانينها
 لم ، النهارية دراسته ليكمل عليه الصرف على القدرة لديها يعد لم عائلته ألن ، خليل
 . مساء الدراسة ويواصل النهار في يشتغل أن إال أمامه يبق

 ينفصلوا  ولم ، بها التحموا ثم ، للثورة األولى األيام خالل ، تفرق  بعد بهم التقى
 اثارتها التي الدوامات في يتيهون  راحوا ثم ، وتفتتت لوهنا أصابها أن بعد إال عنها

  عنها. بعيداا  تسافر اخذت التي الموجات يركبون 
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 معه يعمل ، ألبيه تابعاا  ، االحداث يواكب لم غرا، مازال وجدوه ، به التقوا عندما
 . القماش لبيع دكان في

 إال ، يوم كل راه ي  ، البتاوين في مسائية ثانوية في معه يداوم كان فاضل خليل
 الذي  هو  جواد . أصحابه مع يمارسه الذي السياسي النشاط في إشراكه في يفكر لم أنه

 به سيتصالن الطريقة بهذه ألنهما . جانبهم إلى وكسبه ، به االتصال على حرضه
 وتبعتها االتصاالت بدأت . ثانياا  سنهما في وكشاب أوالا  كصديق ، به عالقتهم ويوثقان

 إلى يدعوانه ثم ، المطلوبة بالثقة يشعراه  لكي أمامه نفسيهما بسطا لقد ، المفاوضات
 والحفاظ  الثورة إسناد في مهما باعتباره والجماهيري، السياسي النشاط في معهما العمل
 . تفجيرها مهمة من أصعب مهمة وادامتها الثورة على فالحفاظ . عليها

 يعد لم فأنه ، تفجرت قد دامت ما ورةالث  بأن يعتقد كان ألنه ، أمره أول يقتنع ولم
 . تفجيرها في يسهم أن عليه كان ، السياسي للعمل أهمية هناك
 : أكمل ثم خليل اجابه . بعد شيء ينته لم -
 . الجهات كل من بها يحيطون  فاألعداء خطر، في تعيش اآلن الثورة ألن -

 . نفسها عن تدافع أن وتستطيع ، يدها في مازال األمر لكن -

 . منها الواعية الفئات وخاصة الجماهير، ن بدو  ليس -
 شهاب على تعرف ذلك بعد ، لها تحمس بل ، بالفكرة اقتنع المطاف نهاية في

 . الجديدة النضال دروب في الجميع سار ثم ، آخرين ورفاق
 منقطع بحماس يعمل بدأ ثم ، قياسية بمدة للحزب النظرية المبادئ استوعب

  لقد  . رفاقه جميع رضا على يحوز أن خاللها واستطاع إال قصيرة مدة تمر لم النظير.
 وجدها ألنه ، الحياتية الظواهر من لكثير وتفسيره الحزب مبادئ من كثير إلى استراح
 أجوبة على للحصول بشدة يتوق  كان اسئلة من رأسه في يدور كان مما كثير مع تنسجم

 . لها
        ينظم خليل فيقهر  كان التي االصدقاء خلية من الحزبي العمل في تدرج

 وسعيد حمد وحسن خليل صديقه فيها زامل والتي المنطقة في الرئيسة اللجنة إلى ، فيها
 . التنظيم في منهم أقدم كانوا آخرين أعضاء إلى ، رؤى  اسمها وفتاة وسندباد حمدان
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 في النظر يعيد جعلته قناعات لديه تستجد لم لو  سريعاا  الحزبي العمل في سيتقدم وكان
 . ثالثاا  بكاملها حياته وفي ثانياا  المبادئ وفي ، أوالا  الحزبي العمل

 تعرض اآلخر هو  . مثالا  فشهاب ، عليهم الزمن لتأثيرات استجابوا أيضاا  رفاقه
 الحزبي العمل في النظر يعيد جعلته جديدة قناعات إلى لديه تحولت ، فكرية لهزات
 انتهى ثم ، حوله رفاقه قبل من الشكوك ةإثار  إلى اهذ الجديد وضعه أدى وقد ، وجدواه 

 . تجميده قرار إلى األمر بهم
  . بها يعمل كان التي الوتيرة بنفس يعمل ظل خليل
          أو  انكفأ انه نقول لكي ، االيام من يوم في يتحمس أو يندفع لم جواد

 اشات النق في مبرزاا  كان لقد ، الوسط الخط يتبع الحزب مع عالقته في ظل ، تراجع
 جماهيرية أم حزبية كانت سواء ، الحزب يعقدها التي العامة االجتماعات في تدور التي
 . الحرب لدى خاصة مكانة في وضعة األمر وهذا

 . إال ليس باالسم حزبياا  كان سالمة سليم
 عن بعيداا  ، الحزب راية )لترتفع شعار تحت عقدت التي الحزبية الندوة في

 هذه مثل تواجد مؤكداا  حمدان سعيد تحدث . اليمينية( ياراتوالت  الليبرالية االفكار
 بكلمات يمتلئ خطابه كان . بعينها أسماء يحدد أن يستطيع وأنه ، التنظيم في التيارات

 دعاه مما بالذات إليه بها يتوجه وأنه ، معادية هجمة وعدها شهاب أثارت وتشنيع قذف
 اآلراء  على الحزب انفتاح ضرورة إلى اودع ، نفسه عن فيها دافع بكلمة عليه الرد إلى

 أهم من ويعدهما ، الحزب بهما يدين اللذين الذاتي والنقد النقد مبدئي وتطبيق الجديدة
 يمثالن ألنهما ، الذاتي واالنغالق العقائدي الجمود هاجم كما . عنده العمل وتائر

  عن  فدافع جواد تحدث ذلك بعد ، ودماره الحزب إضعاف إلى يانيؤد حقيقين طرينخ 
 حليم . الجديدة بالدماء وإمداده الحزب لتقدم ضرورة تمثل ألنها الحزب في الديمقراطية

 من ليست أنها مبينا ، الرفاق بعض بها يتصرف التي البيروقراطية انتقد كلمته في
 ناقش خليل . الجماهيري  العمل تعتمد منظمة في غريبة تبدو  وأنها ، الماركسية مبادئ
 . التنظيمية القضايا بعض

 مجال في يتصارعان ، تيارين وجود عن بوضوح كشفت وقد الندوة انتهت
 تنفيذ في سالحا البيروقراطية من ويتخذ ، العقائدي الجمود عن يدافع تيار ، التنظيم
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 شهاب ، مثله اخر وتيار . خرون وآ حمد وحسن حمدان سعيد ، الندوة في مثله ، ماربه
 والنقد النقد بمبدأ فيه يعمل ، ديمقراطي جو  إلى ويدعو  حاالنفتا يمثل ، واخرون  وحليم

 مما الميداني العمل إلى انسحب ثم ، فكريا بدأ مرير، صراع ذلك بسبب نشأ الذاتي.
 بعض وكسرت سلبا، عليه الظاهرة هذه أثرت وقد . حليم إليها يسترح لم بلبلة خلق

 عن الحزب له تكشف دلق . الحزب عن بها يحتفظ كان التي النقية الصفحة الشيء
 على االكثر في تقوم والتي ، مثال البرجوازية المنظمات عن كثيرا تختلف ال منظمة
 . االخرين على واالستعالء والغطرسة... البيروقراطية فيها تسود ، مبدئية غير اسس

 أما ، بالحزب ربطتهم التي وهي ، استهوتهم التي هي المبادئ فأن ، كل على
 أولئك في العيب ، فيها عيبا ليس ذلك فإن البادئ، ههذ تطبيق ءأسي وأن حدث إذا

 بالذات الشيوعيين على األصدقاء نقمة توجهت لذلك . تطبيقها على يعملون  الذين
 . الشيوعية على وليس

 على تحافظ لم ذاتها الشيوعية بأن تفيد ، داخلية قناعات ذلك بعد حصلت ثم
 الظروف بعض فرضتها اجتهادات إلى عنها تتحول إنما ، نظريتها الماركسية نصاعة
 يصير أن إلى  أدى الذي األمر ، تطبيقاتها عن النظرية ابتعاد إلى أدت بحيث ، عليها
 يكتفوا أن إلى بالبعض األمر انتهى وهكذا االخر، للكيان بصلة يمت ال كيانا منهما كال

 . الندوة هذه من يخرج وهو  ذلك بكل حليم فكر لقد . حياتهم في كاتجاه بالماركسية
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  سادسال الفصل                                 
 لقاءها  أراد الذي هو . عام مكان في أخرى  ومرة ، مرة النقابة في بوالء التقى

 االرتباط يتمنى التي فتاةال هي والمظهر، الحديث حلوة ، جذابة فتاة . لرغبته فاستجابت
 . معهم تتفاعل ، الحديث تشاركهم ، معهم تجلس ، أصدقائه على تتعرف لو  ود . هاب 

 قديمة رغبة نهاا . بينهم الحضور عن تتخلف فلماذا صغير، كمجتمع نصفهم المرأة 
 . عليهم التعرف في رغبته عن لها عبر حينما والء استجابت . إللحاحها تعرض طالما

 جواد . فيها يخوض نكا التي المعقدة المواضيع ترقها لم لكنها شهاب عرفت
 فيه راقها خليل . خرينباآل االهتمام وعدم بذاته فيه المبالغ الهتمامه متهسئ  أيضا

  انه عنه تقول ، لسليم عداوتها تفتر لم بينما ، الحديث في وأسلوبه الطفولي مظهره
 . بينكم يكون  ال أن ينبغي ، عادي شخص

 من فتاة نهاا ، نفسها عن تقول ، النقابة في تكون  أن قبل الحزب في رفيقة كانت
 لحظة تتأخر لن سوف وأنها ، الفقراء حزب ألنه بالحزب ارتبطت وقد ، فقيرة عائلة
 . مبادئها سبيل في األمر استدعى إذا بنفسها التضحية عن واحدة

 في عفوية أو  بتلقائية تتصرف لم أنها إذ ، واضحة بمبدئية معه تتعامل كانت
 عندما بأنه أحس ، وتهويماته الشعر إلى يميل عاطفياا  كان هأن  وبما . األيام من يوم
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 نفسه في تذكيها التي المشاعر طأةو  تحت محلقا يطير كان إنما ، معها يحلس أو  يسير
  : يحفزها أن اراد . عنها تقلع ولم األرض تبارح لم ، العكس على كانت فقد هي أما

 ! فاندهشت ؟ انت ما أنت... -

 ؟! بعد طبيعتي نم تتأكد ألم ! انسانة -

 . الفعل قصدت إنما بال... -

 ؟ أفعله أن تريدني الذي وما -

  األعالي! إلى معا نطير معي!... تحلقين -
  : المناورة ارادت أنها إال اللغز، وتدرك اللغة تفهم وكانت

 تطير. التي هي فالطيور البشر، نحن لنا صفة يكن لم الطيران... -

 قدرات  ، قدراتك إلى تضيفي أن تطمحين الأ منها.. الصفة هذه نستعير ال لماذا -
  ؟ جديدة

  . يسوغها ما لها كان إذا هذا -
  : عواطفها يستثير أن حاول

 مسوغا تكن ألم األعالي، إلى بها نحلق رحلة في معي السفر وحيدا... وتتركيني -
  ؟ كافيا
  . لقاء إلى فودعها األرض إلى يشدها ، يعيقها ما شيء ، وتتلكأ
 ليس فإنهما لذلك ، بينهما جمع الذي هو فالحب تماما، يختلف نوجدا مع األمر

 عالية... أجواء في يحلقان كانا لقد ، تحليقهما في الطيور اجنحة استخدام إلى بحاجة
 الشبيبة حفلة في كانت ، بها التقى مرة خرآ . ترفعهما التي هي الحب اجنحة

 أن يجب بالمناسبة . الثورة ىعل سنوات ثالث مرور بمناسبة أقيمت التي الديمقراطية
 طاقاته  الثورة فجرت لقد ، احيائها في شاركوا الذين من كان صالح  فؤاد بأن هنا نشير
 تسيل الذي الحد إلى اغانيه بعض في يتحمس كان ، لها الغناء في فابدع ، الفنية

 حدا الشباب من مستمعيه حماس فبلغ تلك الحفلة في ابدع وقد ، وتجاوبا انفعاال دموعه
 . وقادتها والشعب للثورة فيه تهتف ، مكان كل من الهتافات فيه ارتفعت

 امتحان اجتزن  ألنهن ، مجموعتها مع ، الحفلة هذه في حبيبته وجدان كرمت لقد
 المناسبة فرح فجعلها ، دفعتها على األولى كانت لقد ، قياسية بفترة والكتابة القراءة تعلم
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 ، سموات يجوبان كانا ، األمسية تلك في جمالها. يفوق  جماال ير لم ، تألقها فوق  تتألق
 بعيدا ، االخرين الراقصين عن بعيداا  جماعية رقصة في بيدها اخذ لقد ، عوالم يشهدان

 فرحهما كان لقد . مكان كل من تنطلق التي الفرح جلبة عن بعيدا الجمهور، ةضج  عن
  . غيرهم أحد فيه يشاركهم لم ، خاص نوع من

 على سلبا تؤثر ، ودولية واقليمية عربية ضغوط إلى حين بعد ورةالث  تتعرض
 بلبلة إلى التطور هذا يؤدي . الثورية روحهم تضعف ثم ، قناعاتهم فتتصدع ، قادتها
 العدو ذلك بعد يصبح ، الواضحة الرؤية وتضيع األمور جرائها من تختلط ، فكرية

 صراع إلى واعدائها الثورة ينب  ريدو  كان الذي الصراع فيتحول ، عدوا والصديق صديقا
 . أنصارها وبين بينها يدور

 فتشن  السلطة في امتداداتها وتحرك ، رموزها فتنتعش الردة، اجواء بذلك تنتعش
 رؤوسها ترفع البائد العهد من وثةالمور  االمنية االجهزة . الوطنية القوى  على هجوما
 فتفتعل اخرى، تارة ووطنية تارة وميةق بشعارات متلبسة ، الثورة ألعداء والئها عن فتعلن
 بالذات الوقت هذا في  ، الثورة انصار الوطنية القوى  بها تتهم مؤامرات تسميها أحداثا
 بقصد التظاهر إلى الوطنية القوى  وباقي وأنصاره ومؤيديه اعضاءه الحزب يدعو

 لمبيتةا المؤامرة عن االعالن بقصد التظاهر وكشفها المبيتة المؤامرة عن االعالن
 في تظهر اخذت التي السلبية المظاهر لهذه انتقاده يوجه ولكي الجمهور. أمام وكشفها

 أصحاب أيدي على لالغتصاب تتعرض التي الحقوق  ببعض والمطالبة السياسي، الجو 
 ومبادئها. للثورة المناوئة العناصر من ، واالقطاعيين العمل

، فتشن هجوما على الجماهير التي  ينكشف أمر المظاهرة للسلطة وأجهزتها االمنية
 سلمية، تتحول المظاهرة التي اعدت لكي تكون  حضرت لكي تشترك في المظاهرة

القبض على أعداد  إلى معركة بين القوى الوطنية وأعداءها . تجهض المظاهرة ويلقى
، ليودعون  غفيرة من المتظاهرين . حليم كان أحدهم . فيوزعون على مراكز الشرطة

 .  فهافي مواق
 يعاني . شخص مئة من اكثر مع بها حشر ، االرض تحت غرفة في االن هو 

 تأتيه ، األمن اجهزة مع اشتباكه جراء من بها أصيب التي والرضوض الكدمات من
 المرير التهكم مع والتذمر، حتجاجاال فيها يختلط أصوات ، رفاقه المعتقلين أصوات
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 فبائع تمييز، أو تعيين دون  ناسال على تقبض وهي األمن أجهزة على والضحك
 هو  ومتسول ، روكسي سينما باب على يقف والذي ، المعروف )الشوكوالته( الجكليت

 في عالقة لهم تكن لم السن في طاعنون  وشيوخ ، السياسي انتمائه بعدم مشهور االخر
 انقلب لقد ، منها يضحكون  ، السلطة على يتندرون  بدئوا ثم اجتمعوا هؤالء كل األمر.
 الجكليت فبائع . الشارع في يجري  كان لو  كما ، هزلي موقف إلى ، المأساوي  الموقف
 من الكثير فيه وتبص المتسول يجيبه ، بضاعته عن المعروفة بتنغيمته يصيح

 بضاعته على المناداة  في ثالث بائع يشاركهم محسنين( يا )صدقة واالستجداء الضراعة
 بغضب اصابعهم تحرك ، المعتقلين زحمة خلف اانزوو  الشيوخ بينما . عنها واالعالن

 . مسبحاتهم حبات
 عليه فيها القبض ألقي التي حظاتالل ويستعيد المه يزدرد ، واجما حليم جلس

 أعضائه. من عضو على تسقط ذاكرته بعين الهراوة رأى كلما حاد بألم يشعر
 بوطأة  هاخالل شعر يوما ثالثين من اكثر المظلم السرداب هذا في اعتقاله دام

 بتأثيرها نفسه تخيل ، سوداء أفكار راودته لقد . للحرية الحقيقية القيمة وعرف ، السجن
 والسينمات فالشوارع . نهائيا اختفى حوله من العالم وأن ، االموات عداد في أصبح أنه

  الوجود من اختفت االماكن تلك كل ، وغروبها الشمس وشروق  البارك وحدائق والبارات
 . أخرى  مرة يراها لن سوف وأنه

 ذلك على زد ، حياته في النظر يعيد بدأ ، نفسه في سلبا االفكار هذه أثرت لقد
 الدرجة إلى األمر تردى لو  فيما لها سيتعرضون  التي الصدمة ومقدار ، بعائلته تفكيره
 . حياته فيها يفقد التي

 لظهوره معدةال الفترة بأن عندها فادرك حياته يتهدد ذيال الكبير بالخطر شعر
 حياته يريق أن ديري  ال نها . جديد من االختفاء عليه ويتحتم ، االنتهاء على قاربت
 فعاال  عنصرا يبقى أن أراد إذا أخرى  بحياة للبدء العدة بإعداد يبدأ أن ناآل عليه ، جزافا
 . الدائمة الثورة عناصر من

 . ناقبهم الرفاق فيه استعرض ، خاص حفل في به فاحتفي ، سراحه أطلق
 به اعترف . له وتقييمهم رفاقه ثناء على الحفل هذا في حصل حسناته فيه عددت

  . الحزب عضوية ومنح ، مناضال
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 . ةالمتفرع اللجنة إلى نقل حتى ، العضوية تسلمه على طويلة مدة تمض لم
 أعلى المركزية اللجنة تسبق التي بغداد لجنة أعضائها لدخول تمهد التي اللجنة وهي
 يلتقي وهو  مشاعره تحفزت . مهيبا كان ، فيها اجتماع أول حضر ، الحزب في لجنة

 نظراتهم ، وجوههم على ارتسمت التي الوقار مسحة اربكته ، مرة ألول بأعضائها
 أشخاص على بصره وقوع ، عليه تأثيرها حدة من خفف . له وجهوها التي المتفحصة

 فاضل خليل أما . اللجنة في سندباد لىع عثوره نفسه  طامن لقد . بهم سابقة معرفة له
 إلى الهدوء تبعث مفاجئة لكنها ، له مفاجئة حضورهم كان ، حمد وحسن حمدان وسعيد
 مشوشة رؤية كانت إنما ، بمنطقية فيه يدور وما الحزب في يفكر حينها يكن لم نفسه.

 وحسب اآلن خلقها. على وخوف تكتم من يتبعها وما السري  العمل ظروف عملت ،
 الخاليا هذه من خلية في ينتظم كان وأنه ، لجان ومن خاليا من يتكون  الحزب أن ادرك

 لجنة هناك وأن ، اللجنة هذه إلى سبقوه هؤالء رفاقه وأن ، لجانه من لجنة إلى انتقل ثم ،
 تلتقي مركزية لجنة هناك بأن ادرك وهكذا ، المنظم الرفيق سوى  منها نرى  ال ، اخرى 
  . ناللجا كافة عندها

  كبيرة. براحة فشعر به احتفى ، سندباد مع االجتماع انفض أن بعد تحدث
 مسؤولياته ضاعفت ، جديدة بمهمات مكبال نفسه فوجد ، االجتماع انتهى

 . لذلك كبير بقلق فشعر الحزبية
 أبي شارع السعدون... شارع أخرى... مرة الشرقي الباب بجواد... التقى

 المارة  ... غناءه سمع حوله... من الوجود بانتشاء احس الحياة... اجمل ما نواس...
 رقص . الغناء في اشتركت كلها الشوارع حدائق ... المحالت واجهات السيارات...

 تماما يشبه االضاءة وجيد ونظيف صغير بار )رومانس( دخال الحياة اجمل ما . قلبه
 أخرى  مرة . البيرة سكؤو  يرتشفان وهما الحب عن تحدثا ، همنغوي  عند النموذج البار
 في طويال شوطا قطع . الواسعة مملكته ارجاء في يدور راح . االدب باب جواد يفتح

 بالغ البد وانه ، الصحيح الطريق على سائرا يزال ما نها ، نفسه مع يردد ، الثقافة طريق
 روفك ؟ هذا هدفه بلوغ من يمنعه الذي ما ، كبيرا كاتبا سيصبح نهوا ما يوم في الغاية

 ، بنفسه اعتداده ، عائلته أيدي على به لحق الذي الظلم ، المعذبة طفولته . تجربته في
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     ستكون  أنها شك ال ، هذا كل عن سيكتب . والظالمين الظلم ضد الدائمة ثورته
 . بالبنان إليه وسيشار ، الشهرة مبلغ الملحمة لهذه كتابته وستبلغ ! ملحمة

 أي أن إال يفكران... بم ، يقرأه  الذي ما ، االدب حول مناقشة الرفيقين بين دارت
 السياسي الفكر هامش على يجري  خجوال نشاطا كان لقد ، لنفسه يدعيه لم منهما، واحد
 كال يصبح أن في كبير هم على ينطويان نفسيهما قرارة في كانا لكنهما ، يحمالنه الذي
 . كبيرا اديبا منهما

 المتواصلة  بالقراءة يكن لم نا نفسيهما، يعدان بم االعداد، حلةمر  في االن إنهما
 االدب على أطال أن بعد توصال وقد العالمي. واالدب العربي األدب على واالطالع

 مقاالت تدبيج في يتيهون  هكتاب  اكثر وأن ، الرومانسية في هيتي  أدب بأنه ، العربي
 الكتاب من لعكسا على . البالغية استطراداتها ركام في الحقيقة تجد ال ، إنشائية

 تشيخوف انطون  بها. تلتحم لكي الحقيقة صرح إلى مباشرة بك يدخلون  الذين األوربيين
 ادعاء أو لبس بال ، الحقيقة يقولون  كلهم واخرون، دستويفسكي ، تولستوي  ، همنغواي

 اليوم ذلك سيأتي نفسه، مع يردد أن قبل ، طويال فكر انه الشك ؟ مثلهم نكتب متى ،
 حتما.
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  بعالسا الفصل                              

 ركب يفعل؟ ماذا مشتتا البيت من يخرج هاهو  اضطرابه فبدأ ، الربيع حل
 يعبر وهو . منها نزل األبيض القصر إلى وصلت عندما . الشرقي الباب إلى السيارة
  الذي  الشارع بها يتضوع نكا . لقداحا رائحة أنفاسه مألت النصر ساحة نحو الشارع
 كلما واالزهار. األشجار من كبيرة غابة . والفخمة الواسعة البرجوازيين بيوت عليه تطل

 يفكر بعدها يروح بهزة تصيبه ، به تعبث السنة من الموسم هذا مثل في استنشقها
 التي الكلمات كل بتأثيره تتحول ، له يتعرض عاطفي هوس . بلقاءات بحلم بمواعيد،

 . لها نهاية ال قصائد مخيلته فتنتظم . شعرا بها يفكر
 القمري  وجهها ، نالكاعبا نهداها ، أمامه يرتسم طيفها رأى ، وجدان تذكر

 كما الربيع تعيش ، معه الساعة تحضر لو تمنى . نالعذبتا شفتاها ، الفاتنتين بغمازتيه
 ، جئاتمفا يشهدان ، العالم يجوبان بالعطر، المضمخة نسامهأ مع معا يحلقان . يعيشه

 . بالسعادة روحاهما تمتلئ أن بعد يعودان ثم ، حنان بكل يتعانقان أسرار، يكتشفان
 امتالء ، السيارات زحام ، فجأة المشهد انفجر النصر، ساحة وصل عندما

 المحالت واجهات ، السينمات ، الكازينوهات ، المطاعم ، والحاجات بالناس الرصيف
 عاد . لحظات قبل تأثيره تحت وقع الذي السحر تافسد سريعة حركة ، االطباء الفتات

 أحدا يجد عله ، الصغيرة المقهى نحو باتوماتيكية مشى ، سئمة الذي الفقير واقعه إلى
 ، النظيف زجاجها خالل من البرازيلية في النظر أطال . كات كيت ولج . أصدقائه من
 ابي باتجاه السعدون  شارع عبر . الفتراسه العدة تعد بالكآبة شعر . صدقائهأ من أحد ال

 نهر ، بغداد وليالي دجلة ، الصيفي كاردنيا ، الكازينوهات ثم ، بغداد مقهى ، نواس
 على طفحت ، ثائرة وتتزاحم تتلوى  الطينية مياهه ، الغضب عليه يبدو دجلة

 الكازينوهات الماء ويجتاح أخرى  موجة حدائقها. من كبيرا جزءا فغمرت الكازينوهات،
 من بأعجوبة نجت بغداد الكبرى. النهر غضبة ،1954 عام فيضان ذكرت  ، نفسها
 ثم ، النهر من البعيد نواس أبي بجانب يسير عاد ، بالتعب احس أن بعد ، حينها الغرق 
 . الكاردنيا دخل
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 تصالح أن لبث ما ، خائفا متوجسا يشرب وبدأ عصرية عرق  ربع نصف طلب
 لم حلم رحاب في يدخل بدأ ثم ، شرايينه يف لذيذ خدر سريان بعد حوله من العالم مع
 : التحية بعد ، أحدهم معه يصطحب كان ، حلمه من خليل اخرجه ، عليه جديدا يكن

  ! ستعجبك فريدة شخصية ، ابراهيم لك اقدم_
 من غاللة تخيم . العتيد خجله على زيادة ، واسلوبها التقديم صيغة تخجله

 ذو اسمر وجه ، أخرى  مرة ابراهيم فيظهر . ؤوسك عدة بعد تنقشع أن تلبث ال ، الغيوم
 عندما . بالتهكم أشبه نكتة كله كالمه . يبتسم أن بدون  حتى تبتسم كلها ، دقيقة قسمات
 . كمنديل الصغير سترته جيب في خس ورقة يعلق كان خرجوا

 منها وسخر االجتماعات روتين سئم ألنه ، أوتوماتيكيا الحزب في شهاب جمد
 عن مجردة بفكرة يؤمن ، باالسم عضوا ظل ، العملية نشاطاته كل طلتتع ، نفسه في

 بأن مدعيا ، كالوجودية عليها غريبة افكارا االحيان اكثر في معها مزاوجا ، الماركسية
 بطراوة وجمودها الماركسية األفكار صالبة تطعم لم إذا تعاش أن يمكن ال الحياة

 هيمنة ظروف في خاصة . بضراوة حزبال سيحاربها رومانسية أنها الشك . وجودية
 . اليمين إلى وتارة اليسار إلى تارة  ، طفولي وتطرف ئديعقا جمود

 الذي حليم إلى بحسد فينظر ، هذه التعطل حالة من يسأم معينة فترات في كان
 إلى به يخلو  وقتاا  له تترك لم التي نشاطاته وتعدد ، الحزبية التزاماته كثرة من يشكو  راح

 . نفسه أو  أصدقائه
 ، حليم إلى شهاب تحدث بهذا العاطلين! نحن ، علينا تتقدم سوف الشك أنك -

  : عليه فرد

 من اكثر زالت ما الحاجة وأن خاصة ، ذلك يبرر ما أجد ال أنا ؟ تتعطل ولماذا -
 . الحزب في أمثالك جهود إلى ماسة

 . كوادر تهيئة من أهمية أكثر أمورا هناك أن يبدو  -

 ؟ خالف ، ماذا -

 كالعمل لعمل أصلح ال بت ، كسول أنني على زد ، ثقة أزمة لنقل قريبا،ت  -
 الحزبي.

  عقائدي؟ خالف -
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 التطور تالءم ال وأنها ، بالية لي تبدو  ، التنظيمية الصيغ بعض توجد وإنما ال، -
 بحيث الحزب تخلف إلى ستؤدي أنها أرى  ، استمرت إذا ، العالم في الحاصل

 . أجلها من قام التي المهمات تنفيذ عن قاصرا يصبح
 اتخذوا أنهم يبدو ، بالذات الموضوع هذا حول قامت التي النقاشات خالل ومن

 . معينا موقفا
 عدم أو  ، العمل أداء في والتلكؤ  النقاشات كثرة ليس ، الواقع في الخالف سبب

 سببا يشكل ، وسلوك كشخصية بالذات شهاب إنما ، بالكسل وصفه والذي ، به االلتزام
 أحيان في يأتي أنه إذ . الجديدة العناصر عن خاصة ، التنظيم عن إبعاده في سارئي 

 ففي ، حوله لمن صدمة تسبب ، بال على تخطر ال بتصرفات انذار سابق ودون  كثيرة
 بالية ممزقة بمالبس ظهر لمسلمين،ا عند المقدسة االعياد ايام من وكان االيام احد

 أما . وتفرده الناس عليه اعتاد لما مخالفته ظهاروإل ، والسخرية الضحك إلثارة وحافيا
 لقد . كثيرة فكانت لآلخرين أو المناسبات هذه لمثل احترام على تدل ال التي تصرفاته

 ذلك كل . المربكة المواقف واختراع اإلثارة  على عجيبة قدرة له ، فريدة شخصية كان
 مع حرجا لهم سببي  اللئ  التنظيم عن إبعاده يحاولون و  خيفة منه يتوجسون  جعلهم
 . رفاقهم

 في يشكك وجعلته ، المبدئية قناعاته أضعفت والكثيرة المتشعبة قراءاته أن يبدو 
 )سارتر( ووجودية ، تفاصيلها في يدقق راح التي )اينشتين( فنسبية ، حوله شيء كل

 يسير جعلته االفكار هذه تماما. مبررة وجدها )كامو( عبثية وحتى بل بها، اعجب التي
 عن يعلن فراح ، ومؤسسات افراد لآلخرين احترامه افقدته ، جديدة عدمية نحو  حثيثا
 . الحزب مع خاضها كالتي ونقاشات ، إليها أشرنا كالتي بتصرفات هذا االحترام عدم
 اكثر يصرح جعله الذي األمر . المنطقة في بها اشتهر حتى هذه اخباره انتشرت وقد
 االدعاءات من ذلك غير الى الوحيد عبقري الو  حيدالو  مثقفال أنه مدعيا ، مرة من

 . ةاالستفزازي 
 ، صاحبهم به بدأ فيما يربعون  ، أنفسهم االصدقاء وجد بالطويلة ليست مدة بعد

 مع مشاكل األمر هذا لهم سبب وقد . الحزب في نشازا يعد كتكتل إليهم أشير حتى
 . كبيرة التنظيم
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 إلى ناآل تحولت ، اعتقاله ترةف قبل الحزب على مالحظات له كانت حليم
 مما ، حوله من االحداث مستوى  إلى ارتفاعه عدم الحزب على أخذ لقد . حادة انتقادات

 استالم مهمة ، عاتقه على تقع التي الخطيرة للمهمة بالتصدي الجدارة يفقد جعله
 ورالد من بدال وأنه الجماهير، وخيانة بالذيلية يتهمه بل الجماهير، وقيادة السلطة
 كيان إلى تحول ، المناسب القرار التخاذ المبادرة في يتخذه أن يجب الذي الريادي
 تعقد ، اجتماعية نوادي أو  ، استراحة دور إلى تحولت مقراته أن حتى ، هزيل ليبرالي

 تتأثر ال ، هزيلة قرارات عنها تصدر عقيمة نقاشات يتخللها ، رومانسية لقاءات فيها
 . فيها تؤثر أو  باألحداث

 قبل عليه كان الذي المسار عن يختلف ،آخر مسارا تأخذ حياته بدأت اآلن
 ، النضرة والوجوه المشرق  الصباح فيجد يستيقظ نقيا، عالمه كان . الحزب إلى انتمائه

 تقطر التي الناس ووجوه بالماء المغسولة الشوارع ارصفة . زاوية كل في الجمال يرى 
 إليه ينظر كان الذي الخياط قاسم ، المهنة زميل عند المعهودة الصباح جلسة ثم . براءة

 كالف يشع وجهها ، بانتظاره حبيبته فيرى  البيت إلى يعود المساء وفي وإكبار. بإعجاب
 تقذفه أخرى  ومرة الحول، تتصنع  ؤرتيهماب  من تقرب حين بعينيها مرة تعابثه ، مصباح

 ال ، عفريت ألف تلبسه كأنما رامسعو  فيندفع عبثها يثيره يدها. من تنطلق قداح بزهرة
 ، محدودة أفكاره ، سعيدة حياة يعيش كان لقد استسالمها. تعلن أن قبل بال له يهدأ

 بين انسجام هناك . دراسته في تقدما حقق ألنه بالرضا يشعر ، وتطلعاته أحالمه كذلك
 وظيفة يشغلو  دراسته يكمل أن من اكثر يأمل ال المستقبلية تطلعاته وبين الذاتية قدراته

 في يحققوه أن الناس اعتاد ما اخر إلى اطفاال... وينجب يتزوج ثم . الدولة في ما
 . حياتهم

 واحالمه مالهآ تعقيدا. اكثر صارت  فأفكاره اما.تم أخرى  شخصية أصبح االن
 وطموحات  يعرفها لم آمال إلى يتطلع صار ، المألوفة الحدود عند الوقوف عن ابتعدت

 الكون  في تأمالتهم ، أصدقائه وبين بينه المستمرة فالنقاشات . هاصحت  من متأكد غير
        فاقوآ ، ارحب مدارات لها فاتخذت توسعت التي قراءاتهم ، حولهم من والحياة
 عالمه االنفجار هذا بتأثير اهتز لقد االنفجار، بتأثير أشبه ، عليه تأثير لها كان ابعد،

 فكر ما كل يشمل رالنظ اعادة ثم ومن الشك بدأ ، قناعاته لذلك تبعا فاهتزت ، الفكري 
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 كان كما مطلقة ليست والحقائق ، يعتقد كان كما ساكنا ليس فالعالم   ، اعتقده أو  ، به
 أمام ضئيلة ومخلوقات ، الطبيعة قوة أمام شيئا أمرنا من نملك ال كبشر وأننا ، يأمل
 . العدم  ، الموت هي الحياة هذه في الوحيدة المطلقة فالحقيقة ، نهائيته وال الكون  سعة
 هو الذي الموت إلى تنتهي إنما وأفكار، وتطلعات أعمال من الحياة هذه في ما وكل
 . العدم إلى وتنتهي بالعدم تسير إذن فحياتنا ، العدم

 عندها يستريح محطة ، طويلة فترة له مالذا الماركسية واالفكار ، الحزب ظل
 عينه عن رفعت فجأة ، عنده تهتز الحزب صورة تبدأ ناآل . التعب به الم كلما

 ليس ، مشوهة الصورة بدت . للحياة الحقيقية الصورة عنه تحجب كانت التي الغمامة
 االهتزاز. أصابها األخرى  هي ، الماركسية االفكار . به تظهر كانت الذي النقاء لها

 يعد فلم . شيء لك تغير االن ، ثابتة علمية وفروض ، معينة حقائق على بنيت ألنها
 فالعالم بأخرى  العلمية الفروض استبدال ويمكن الحقائق، في الثبات هذا لمثل وجود
 وادوات  الصناعة وتطور . به تتحكم التي هي ، وحدها االقتصادية الشروط ليس

 . دائما للثورة الوحيد المفتاح هما ليس ، االنتاج
 يمثل ال الحزب إلى انتماؤه أصبح . عندها استراح التي المحطة بنيان تهشم لقد

 المجتمع فرضها التي واالعتبارات الشكليات غير منه يبق لم ، كالسابق خالصا
 . والظرف

 تلتبس أحيانا . نفسه بها احاط التي القيود من التخلص في ، يصارع اآلن أنه
 الحزب إلى فيعود وآني، لحظي هو  بما ينشغل االفكار، عليه تختلط ، األمور عليه
 ليس أنه من يتأكد ، أخرى  مرة فيه يدقق عندما لكنه ، مؤقتا ولو  خالصا، فيه ليجد

 . أخرى  مرة فيتيه ، المنشود الخالص
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 تحمل البيت أمام فوجدها صدهاق ، نفسه عن الذكرى  فشغلته ، الحبيبة تذكر
 وقف . بقبالتها ليتمتع الطفل ذلك نفسه تمنى ، لمحته حين تقبيله من اكثرت ، طفال
 . مسامعها على يلقيه أن في يؤمل كان طويل حديث . يحدثها أن اراد ، منها قريبا

 ، منها يقترب أن الحالية ظروفه في حاجته ، إليها وشوقه ، بها وجده عن لها يتحدث
 . حلكة اشد . عثارا اكثر أصبح لقد ، ويضيق يضيق بدأ الذي طريقه له تنير أن عسى

 ولم ، التحية كلمات بغير يفه فلم ، نفسه عن جمالها فشغله ، بحضورها انبهر أنه إال
 ، باالرتواء شعر . تحبه زالت ما أنها غير منها يفهم لم . الوجد نظرات غير عنه تصدر
 . اللقاء أمل على ، وانصرف فودعها

 أهله  تلكأ ، غيابه عن استفسر وعندما ، غرفته في يجده فلم شهاب إلى ذهب
 بكلمات تهدر أمه السكر، عليه يبدو  ، ويلعن يسب كان االكبر شقيقه . الجواب في

 وجوم عليه يرين كان ، حركة األب عن تصدر لم حين في ، فيها حظها تندب غاضبة
 . بعيدة زاوية في يقبع ، قاتل

 . بعصبية قالها  األمر؟ ما -
 معنى ال ابتسامات يتحدث وهو عنه تصدر كانت خر،اآل شقيقة عليه فأقبل

  متوجها فعاد ثرثرته ازعجته عصبي. مرض من يعاني كان بالهذر، اشبه كالمه لها،
 في تظهر التي بالوجوه اشبه ، مغضن مستطيل وجهه ، طويال كان االكبر، شقيقه إلى

  : عميقا صوتا اطلق ، الموحشة الطرق  في المارة تخيف ، يرةاألخ  الليل ساعات
  ! ضاع شهاب -

  : عليه ارتج وقد صاح ، عبارته هزته
  . تقلقني انك افصح... هيا ضاع... كيف -

  . واخذته الشرطة حضرت اعتقل... -

  ؟ تعرف الم أين... إلى -

  ! بعضنا ىعل اللوم نلقي زلنا ما ، ترى  كما ، عنه للبحث نذهب لم نعرف... لم -

 شرطة مركز في وجده ، خرج ثم ، بعصبية قالها ! للتعاسة يا ؟ فقط بكاء إذن -
 . مقيدا لمحه عندما غضبه احتد ، البتاوين

  : منفعال صرخ االمر؟ ما -
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 البارد هدوءه صفعه تصور! مما ابسط األمر أن عليك... هون  الشيء... -
  : متسائال فأردف

  ؟ كبل وانت الشيء كيف -

 في الداخلية الشبابيك احد كتيبة إلى بإحكام ربطت طويلة بسلسلة مقيدا كان
 المركز.

 صاروخ  وقوع ببسب  ضده شكوى  قدم ، لبيتهم المجاورين السكان احد ألن اعتقل
 . حريقا يسبب أن كاد ، بيته ىعل إطالقها على دأب التي الصواريخ من

 بعد ، دائرته من وهفأخرج  سليم إلى الثالثة ذهب ، بسرعة األمر اصدقاؤه تدارك
 إلى الجميع ذهب ثم ، كفالة تنظيم لغرض ، الدائرة إلى انتسابه يثبت كتابا استصدر أن

 . الكفالة تنظيم بعد مباشرة سراحه اطلق المركز.
 . معدودة ساعات وليست ، سنين فارقوه وكأنهم ، يعانقونه وهم االصدقاء ابتهج

 يمشي اخذ ، المريض شقيقة فباسم ، عائلته بيت في عاليا الفرح ضجة ارتفعت
 فيها ونوع شتائمه من فزاد ، االخوة اكبر المخمور الشقيق أما ! احتفاال واحدة رجل على

  والعرفان  االطراء عبارات موجها ، يسخرها الذي النظامو  ، الشرطة ضد موجهة كلها ،
 ، عبارات همل يكيالن ، الطويالن فكاه انشغلت ، الخرافي الشقيق . لألصدقاء بالجميل

 لم الذي ؟ البسيط الرجل وهو تعلمها كيف ، السامع فيندهش . أسطوري  مجد كلها
 دموع دموعها... تكفكف فراحت أمه أما . الثقافة أو  التعليم من شيء على يحصل
 إلى يوجهها عبارات عنه تنطلق االخر والحين الحين بين ، واجما ظل اآلب الفرح..

  : أبنه
  . شهاب يا تتعبنا وفس .شهاب.. يا شهاب... -

 على دجلة( )ليالي كازينو  عند الحفل ابتدأ ! المناسبة حفلة إلى شهاب اقتادوا ثم
 بثياب ترفل كانت التي بغداد . بغداد في والمجون  التهتك تاريخ يستحضر اسمها النهر.

 ، متنفذيها بيوت ففي ! حفال تشهد وجهك تولي أينما . الدنيا بصخب وتضج ، الحضارة
 في فتجدهم وزراؤها أما ، االنخاب وتبودلت االنس، مجالس بعيد، وقت منذ عقدت

 بأيدي الشراب عليهم يدور ، والجواري   األضواء من بحر في يخوضون  كبيرةال جنائنهم
 . وشفافية رقة الهواء تنافس ، رشيقة هيفاء وقامات بضة
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 مهرجينال من عالم ، العجب ترى  سوف ، حرج وال حدث الخليفة قصر في
 . وطاب لذ ما كل من طويلة مائدة ، والغلمان الجواري  من حشد ، والشعراء

 احدى في . غرابة اكثر عالما تجد سوف . الحانات . العامة الشرب بيوت في
 الوقت  هذا في ، جارية ساق على مخمورا ينام الشاعر، الهندي بابن تفاجأ الحانات،

 أن بعد لكنه ، للمفاجئة فيندهش ذاتها انةالح  نواس أبي الشاعر دخول يصادف بالذات
  : بأصحابه يهتف ، الهندي( )أبي يقظة انتظار من يمل

 ؟! الكؤوس على تنادون  اال ؟ هكذا واجمين تقفون  لماذا ؟ بالكم ما -
 يجدوا لن سوف بأنهم ، الجميع أيقن أن وبعد أخيرا... الثمالة... حتى وهكذا

 . فيها المبيت الجميع يقرر ، فيه يبيتون  الحانة من أفضل مكانا
 مباركا  نواس ابو عقب ، الهندي( )ابي زميلنا لقاءب  نسعد ألن مناسبة وهي -

 . قرارهم
     الذين الذوات كذلك فيصحو. الهندي( )أبي على الخمرة تأثير ينتهي

  : فيندهش منه مقربة على نائما نواس أبا فيرى  يلتفت . يصحبونه
  . مفاجئة من لها يا ! نواس ابا لعزيزا صديقي ؟ ارى  ماذا بللعج  يا -

   يتجدد وهكذا . بلقياه الجميع يسعد لكي يقظته انتظار جماعته من يطلب
 ، جديد من الخمرة تغويهم ، الجماعتين من جماعة فيها تصحوا مرة كل وفي . المدام

 ه مدا  ندري  ال وقت إلى ، هذا المتناوب نومهم ويستمر ، االخرى  جماعتهم مع فعلت كما
 . اللقاء بها تم التي الطريقة وصلتنا وال ،

 االن جواد . االصدقاء يعبها راح التي خمرتها وتلك . دجلتها وهذا بغداد هذه
 قنينة عشرة ثمان طلب ، سكره جلسات من واحدة في بأنه عنه اشيع ، فارسها أصبح

 المادة نم الكبيرة الكمية هذه كل ومع ، قنينة لكل العرق  من بكاس مصحوبة ، بيرة
 االلتزام قضية ويبكي ! وجودنا معنى قضية فكر، صفاء بكل يناقش ظل ، المسكرة

 . بثقلها يشعر التي والمحدودية ، يريده ال الذي
 حرا االنسان يجعل عالمي نظام في وأمله ، القائم النظام على ثورته أعلن ثم
  ! تنادمه التي ةالمجموع مع ، األممي النشيد بترديد تلك جلسته ختم ثم كالطير،
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 فيه تتقلص جههو  هاف . الخمرة مجال في هاويا زال ما ، بحريته المحتفل شهاب
 الذي الحين في . شفتيه من الكأس يدني عندما وقرفا اشمئزازا عضالته من عضلة كل

 فعلق ، إبراهيم وصل ثم . شربها في تخصص التي البيرة كاسات يعب سليم به انطلق
 ذبلت ألنها ، صدره جيب في علقها التي االولى الخس نم بدال أخرى  خس ورقة

 . لها كرست التي التزيينية الوظيفة من بدال قبح عالمة تشكل فأصبحت وتهدلت
 تلك  ، ألقاها التي الصواريخ محاضرة من شهاب انتهى لقد ، حديثهم اختلط

 بنسف مهددا الفكر، يقلب جواد راح ثم الدمار. إلى بحياته ستؤدي التي الصواريخ
  القوى  ازاء تفاهته ، واحد نآ في وعظمته االنسان تفاهة معلنا ، استقرت التي القناعات
 ، وهيمنتها الطبيعة وعظمة ، لالله المحدودة غير القدرة ، به تحيط التي العظيمة
 كل في القوى  هذه ازاء منتصبا يظل أن في وعظمته . قهرها ووسائل الحاكمة السلطة
 حديث ينقلب أخرى  أحيان في . لها االنصياع أو  عليه، أثيرهات  رفض معلنا ، شموخ
 إناء على تصطرعان ذبابتين إلى بذهول النظر غير لإلنسان تبقى ال تشاؤمية إلى جواد
 الفضاء  يجوب عمالق إلى الدودة من باإلنسان تنقلب التي بمواقفه اشتهر لقد . فارغ

 . وبالعكس الهائلين بجناحيه
 في بأنهم الجماعة يشعر ، الشرب على مستمراا  ، عادته رغي  على زال ما سليم

 إال يقظيست  ال مصروعا ينام سوف ألنه ، فيه إيغاله عبء يتحملون  الذين هم األخير
 قوة له بقيت وإذا ، التهامها في اكثر التي المازة ليتقيأ معدته عضالت تتقلص عندما
 النيون  مصابيح كل غزو  في استخدامها عن يتورع ال فإنه ، قدميه على الوقوف على
 بأنه مدعيا األرض على بضربها ، يفجرها ثم قواعدها من يقتلعها ، طريقه في تقع التي

 . خاللها من البرجوازية يحارب
 . االضواء بهرتهم . بغداد ملهى مدخل يلجون  هاأنهم . بعد الحفل ينته لم

 عليها تتراقص لمرمريةا المسرح أرضية ، الجدران يغلف الزاهية االلوان ذو  الحرير
 والتي البار، بها امتأل التي القناني عالم ، أمواجها تتألأل كالبحيرة لهم بدت ، االضواء

               وال القناني هذه أنواع بتعدد  فيه السكر يتعدد ، خيالي عالم عن تعلن
 بعيدة جواءأ في لتحلق واالرواح النفوس معها رفعت ، ارتفعت التي الموسيقى ، نهائيتها
 تالها وتشتعل.. تنطفئ وتشتعل... تنطفئ ، تومض األضواء بدأت فجأة ثم ، وغريبة
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 لحظات بعد المشهد تكشف ، والترقب اإلثارة من زوبعة اثار ، ضخم موسيقي انفجار
    هي من . ساحرة رشاقة في يتلوى  ظهر ، عاجي بياض ذي ، اهيف جسد عن

 يتسارع أخذ ، بطيء بإيقاع رقصها بدأت . المكان ذلك في نجمة أنها الشك ؟ الراقصة
 ضربات مع تتساوق  رعشات ، ينتفض جسدها كل ، يتوثب جسدها كل ... فشيئاا  شيئاا 

 تفصد . هدوءه إليه الجسم فيعود ينخفض ثم ، الجسم فينتفض االيقاع يعلو ، االيقاع
 الموسيقي وااليقاع والخمر والضوء العطر . العاجي جسدها اديم على  لؤلؤا فبدا عرقها

 النشوة فبلغت ، تأثيرها مضاعفة الى بعضها مع العناصر هذه اجتماع أدى ، المتسارع
 مفاتن النهمتين بعينيه يفترس فعاد ، سكره من صحا سليم . غايتها الحاضرين لدى

 . إليها فيلسوف مباالة بال ينظر ظل جواد . جسدها أنحاء كل في المتفجرة الراقصة
 فيما النظارة مع يتفاعل راح ، مربكة مواقف خلق في ، عادته وعلى شهاب

 ذلهتب  الذي الكبير الجهد في بجدية ريفك نفسه الفى ، عليه التأثر بدأ حليم . حوله
 بؤس ، بؤس من )ياله ، نفسه مكلما ، بسببه بغزارة يتفصد عرقها راح والذي ، الراقصة
 ثم ؟( الجهد هذا كل ، فيه هناءةال نسبة تكون  ما كائنا ، العيش أيستحق حقيقي!
 هذا كسب اجل من النفس واذالل بل ، والمجاملة التصنع على تقوم حياة لها افترض
 . القصوى  الدرجة انفعاله بلغ عندما عينيه من دموعه قفزت ، اشده تاثره فبلغ . العيش

 هذه يف الوحيد السبب هو  ، البرجوازي  النظام على )اللعنة أخرى: مرة نفسه ناجى ثم
 السلع هي كما ، وتشترى  اعب ت سلع إلى البشر يتحول بالذات النظام هذا ففي ، المأساة
 . األخرى 

 الثورة  اعداء تكالب في ذلك تجسد يتردى، خذأ حولهم من السياسي الوضع
 لقد . يوم بعد يوما تتصاعد اخذت التي هجماتهم بوجه الوقوف عن وعجزها ، عليها
 هجمة ، لها المخلصين انصارها على الثورة حكومة ليبتأ في االعداء هؤالء نجح

 ال الذين الفوضويين من طغمة كانوا لو  كما أظهرتهم ، شريفة وغير منظمة إعالمية
 الشقاق  اسفين دق األعداء لهؤالء تم أن وبعد . الوطنية أو الوطن إلى بسبب يتصلون 

 عاش ، الظروف هذه مثل يف . ذاتها الثورة على هجومهم كثفوا ، وانصارها الثورة بين
 يحالفها ظل ألنه الثورة اعداء ، الطرفين لهجوم هدفا كان لقد . مترديا وضعا الحزب
 االعالمية بالضجة انخدعت ألنها ، بسلطتها متمثلة نفسها والثورة لحظاتها اخر حتى
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 اغتياالت لحملة فيه تعرض الذي قتالو  ففي . ذاتهم اعداؤها يثيرها التي المتواصلة
 الثورة  سلطة كافأته ، الثورة اعداء عليه نفذها والتي أعضائه من الناشطين ستهدفتا

 الذي األمر ، يقترفوها لم بجرائم اتهمتهم ، نشاطا اكثر هم اخرين اعضاء باعتقال
 شيئاا  سقوطه إلى الموقف ذاه أدى ، قوة وال له حول ال عاجزا فبدا ، موقفه اضعف

 اعداء هجمات على السريع بالرد تطالبه فتأت ما التي هوجماهير  أنصاره عيون  في فشيئا
 . حدها عند وإيقافها الثورة

 بالذيلية واتهمه الحزب موقف فيها انتقد مواقف له وكانت ، كله هذا وعى حليم
 إعادة  قرر ، الموقف إصالح من يئس وعندما . المناسب القرار اتخاذ في المبادرة وعدم
 ، اتجاهه في اكثر ودفعه هذا موقفه اكد . اعتنقها التي ئوبالمباد به عالقته في النظر
 يدم لم . والحياة الكون  إلى بها ينظر اخذ شاملة ونظرة  له يتعرض كان فكري  صراع

 من نهائية قناعة إلى توصل ما سرعان إذ ، نفسه مع األمر يحسم لكي طويال الصراع
 . وضروراته االلتزام مبررات من أغلى حريته أن

          يعيشها وحياة ، نهائية ال حرية إلى ، الطفولة بواكير منذ تاق لقد
 مع فيها انتظم التي األيام يتذكر زال ما وأنه . لها حدود ال اجواء في يحلق ، كالطير

 سئم لقد والحضور. التدريب بمواعيد االلتزام بسبب عانى وكيف ، الكشفية الجماعة
   من حرا ويعود بها ارتباطه يفك كي ستحيلالم فعمل ، تلك العسكرية شبه االجواء

 . جديد
 يمارس وهو  باالختناق احس ، عليه بالحزب التزامه بثقل طويلة مدة منذ شعر
 من يحد قيدا عدها ، عاتقه على ألقيت التي الكبيرة المسؤولية كره . متوالية اجتماعات

          تياراالخ  من ضرب  عنده الحرية واالختيار. حركالت من يمنعه ، حريته
 من بالمزيد موثقا وأنت تختار فكيف ، واحدة حالة على يدوم ال الذي المتجدد

 أن  وباستمرار اراد مطلقة حرية إلى قتا لقد ، التعهدات من بالعديد وترتبط االلتزامات
 . سجيته وعلى حرا الحياة هذه يعيش

 وذلك ، يهإل المقربين من ، الرفاق بعض عليه سيتقول ما عضده في يفت لم
 . التوجه في أم الرؤيا في ذلك كان سواء ، وبينهم بينه الكبير للفارق 
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 موقفه  المتفرعة اللجنة اعضاء الرفاق إلى وجهها مطولة رسالة في اعلن وهكذا
 جميع فيها ناقش أن بعد مستقيال، وعده الحزبية مسؤولياته من اعفاءه فيها وطلب ، هذا

 ضمن  حياته بقية يحيا أن قرر بأن وختمها ، بطلبه احاطت التي الموضوعية الظروف
 حصل الذي الطالق في سببا يعد القرار هذا وأن ، لنفسه اختارها الذي الحرية هامش

 . الحزب وبين بينه
 أية تجر ولم ، رفاقه قبل من استنكار أو  معارضة يثر لم ، هذا قراره أن ادهشه

 بعض اثارها تلميحات عدا افيم ، لشأنه ركت  إنما ، قراره عن العدول في إلقناعه محاولة
 أو ، به التمسك عدم في تصرفهم برر . منهم توقعها وقد القرار، هذا تنتقد الرفاق
 ألنه ، الحزب صالح مع يتوافق أمراا  فيها وجدوا أنهم ، االستقالة من منعه محاولة

 هذه بقاء وأن ، والتنظيمي الفكري  المستوى  على افساد بؤرة لهم شكال ومجموعته
 . عليه خطرا تشكل ، الحزب في الجماعة

 حاجة دون  ، يريده الذي يعمل حر اآلن نها ، له انفتح الذي يددالج  بالعالم فرح
  سجيته( وعلى هواه  وفق يعمل حر،ا) ، أحد من الموافقة يطلب أو ، اأحد يستشير ألن
 . بها يعرف صار حتى ، رددها ما لكثر تلك عبارته شاعت وقد

 وقفه الذي السلبي القبول موقف نفس هو ، عام بشكل فموقفهم ، صدقاؤها أما
 . واضح بشكل له بالنسبة مبرر موقف أنه إال ، قبل من الحزب

 جديا ليس بالذات هو  ألنه ، عدمه أو الحزب في العمل استمرار يهمه ال فسليم
 أو  سلبا األمر يحركه فلم ، وبتأثيرها الصداقة بوحي يعمل كان لقد ، المسألة هذه في

 . إيجابا
 فعلته لحليم يبرر حيث ، بحتة اجتماعية نظر وجهة من مرلأل ينظر خليل

  ولعائلته له األفضل فمن ، ألبويه الوحيد االبن أنه إذ ، العائلي وضعه إلى ويعزيها
 . للعائلة والتفرغ ، السياسي النشاط ترك وللحزب

 ويحترم االخرين يحترم أنه وبما . موقف عن تعبيراا  ، االستقالة جواد عد وقد
 . موقف إال االنسان فما ، حليم موقف يحترم فأنه ، مواقفهم

  . الصحيح التصرف وأنه ، طبيعيا راالم عد شهاب
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 هي جديدة منطقة إلى واتحول الجميع أن إذ ، وجود االصدقاء لربوة يعد لم االن
 مناطق و)المعامل( لمجزرة(و)ا )العاصمة( أهالي لسكنى اعدت التي المدينة )الثورة(

 أن بعد فالناس ، فيها تدور التي الكبيرة الحركة ترى  تدخلها وانت . القديمة الصرائف
 قطعة سكن منهم كل ، لهم اعدت التي األراضي في وضعوها ، البسيطة اثقالهم حملوا

 به يستظل بسيط سقف ولو  ، بناءه يستطيع ما بناء في وبدأ ، له المخصصة األرض
 وهي الناس بيوت تبدو  . شتاء القارس البرد من يقيه أو  ، صيفا الالهبة لشمسا من

 وأنه ، خرافية أشكال هي كأنما ، بينها يسير وهو  الرائي لعين متجانسة وغير متناثرة
 . كوكبنا غير اخر كوكب في يسير

 أن  يجب ، إليها تصل فلكي . الكوكب هذا في تقع الجديدة االصدقاء بيوت
 شوارع عبر السيارة بك تسير ، المعظم باب من أو  الشرقي الباب من سيارة تركب
 تبدأ لكي السيارة من تنزل ثم ، بعد تشجر لم ساحات ومخترقة فضاءات مجتازة عديدة
 الحصى من وأكوام الطابوق  من كتل على تتقافز أن إلى تضطر ، أصعب مسيرة
 في بدأ أنه إال خر،اال هو يكتمل لم بناؤهم . جهد بعد تصلهم والجص، والرمل

 هي سقوفها ، حديثة خرائط وفق مصممة ، واالسمنت بالطابوق  مبنية غرف التكوين..
 . بالطابوق  مبنية األخرى 

 لكل خصصت التي األراضي قطع ضمت ، قلعة عن عبارة شهاب عائلة بيت
 لم شهاب ، الجميع بها يشترك ساحة تتوسطه دائري  بناء ، وعائلته أشقائه من واحد

 يداعب ، أشقائه غرف بين يتنقل ظل لذلك ، اللحظة هذه حتى به خاصة غرفة تلكيم
 معه ادخالهم في طريفا اسلوبا ابتدع لقد . نسائهم مستوى  لرفع بجد ويعمل ، أطفالهم

 موجه ينصر  بأسلوب وتارة ، بها عرف التي بالفكاهة يعمل تارة ، الرحبة الثقافة قلعة
  . حياتهن أساليب تطوير في ما حد إلى نجح لقد . الحزبي العمل خالل من تعلمه

 العمل ساعات تنظيم يتلوها ، البيت عناصر من مهما عنصرا بسببه النظافة صارت
 لقد ، والكتابة القراءة االميين تعليم في شرع ثم ، كاملة استفادة الوقت من واالستفادة

 األيام من يوم في يدةجر  من يخلو ال فهو المتمدن. العالم من قطعة إلى البيت تحول
 السياسة  أما ، ساكنيه أفكار به تنشغل مهما شغال الماركسية أو  النسبية وصارت

 . بينهم لسان كل على يدور عادي حديث فهي المستجدة االجتماعية واألحداث
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 زالت  ما ، متجاورة ثالثة دورا لهم ابتنوا الذين أشقائه مع يعيش أيضاا  ، خليل
 الشيء بعض بعيدة أخرى  منطقة في . تتوسطها ساحة خالل من بعضها على مفتوحة

 . نفسها بالمواصفات لهما بيتين وسليم جواد عائلتا بنت ، وخليل شهاب بيتي عن
 أو العمل لقاءات على الجديدة منطقتهم إلى انتقالهم بعد بأصدقائه لقاءاته اقتصرت
 ندر. فيما إال المدرسة

 خليل القديمة. االندفاعة له تعد لم ،الجماهيري  أو  الحزبي، العمل حدة خفت
 ، بالحزب المستمر ارتباطه رغم جواد . بانتظام الحزبية اجتماعاته يواصل زال ما فقط
 حضور عن ويمتنع االجتماعات بعض يحضر ، كالسابق يكن لم معه تواصله أن إال

 . األخرى 
 . بالحزب عالقته وانتهت استقال فقد حليم أما . فقط باالسم شيوعيا بقي شهاب

 . بعيدة مدة منذ المستقيل بحكم عمليا كان ألنه ، رسميا يستقيل ألن بحاجة يعد لم سليم
  السأم  ، جديدة مرحلة لبدء يتأهبون  أنهم لو  كما وبدا ، الناس حماس خف لقد

 . ويحمس يثير ما األجواء في يظهر لم . االجفان النعاس داعب ، الوجوه على ظهر
 رتابة االخر للبعض يشكو  بعضهم راح ، أبطالنا به ىابتل ، نفسها المظاهر

 واالتحاد أميركا بين الكاريبي البحر ازمة نشوب عند . وروتينيتها اليومية الحياة
 لكي ثالثة عالمية حرب إلى تتطور أن ساخرا شهاب ارادها ، كوبا خالل من السوفيتي
 جواد . جدواها وال اةالحي  عبثية عن صراحة اعلن وقد ! تلك السأم نوبة من تخلصهم

 ، الذات في لتتركز ، حولها ما كل فضتر  عدمية عن فاعلن االتجاه هذا في تعمق
 ، والقذارة الزيف إال ليس ، الخارج في العالم وأن ، داخلي انبثاق إال ليست فالحقيقة

 عن تغرب حتى بالغربة احس ، داخله في يعيش الذي العالم لخصوصية نتيجة حليم
 غير ، الواقع في ارتباطه في موضوعيا ظل بأن جماعته عن اختلف خليل . نفسه
 التي والغثيان الغربة مشاعر عن بعيدا والتردي، الخمول مظاهر من يحيطه بما عابئ

 . اصدقاءه افترست
 العادية. الحياة دوامة في يدور والمشاعر، االفكار عالم عن بعيدا ظل سليم
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 كانت ، الزقاق في أحدا يشهد لم ، عادته على صباحا البيت من حليم خرج
 صوت خلفه.. من همسا سمع ، السلمان مجيد بيت اجتاز أن بعد . موصدة األبواب

  : إليها خف ، عينه يصدق لم ، إليه تشير فرآها التفت ، جيدا يعرفه رقيق
 تطلبك! أمي -

 مندهشا! ؟ متى -

  قدومك! تنتظر أنها اآلن... -
 ارتاح التي العذبة القسمات ذي األسمر، وجهها على نظره فوقع ، بيتهم دخل

 عن سألته مرتبكا. كان لقد . استحياء على التحية معها تبادل االيام. من يوم في لها
 ، جيدة بخير ، جيد بخير ، جيدة بخير : ليةبآ يردد ظل . شقيقته عن ، أبيه عن ، أمه
  : فيه المقصود أنه فشيئا شيئا احس ، موضوعا فتحت ثم

 ال وأننا ، عليه ونحافظ بشرفنا نعتز ، محافظة طبقة من بأننا يداج  تعرف أنت -
 ! بسمعتنا نفرط
 كان لو كما بها يهمس بنعم وبةمصح رأسه من بهزة به تفوهت ما كل في أيدها

  : استأنفت ثم . نفسه يكلم
  ! ذلك غير ترى  أنك يبدو  ، العكس ارى  لكنني -

  . عليه فارتج يجيب بماذا يدري  ال
 تكون  أن وارجو  ، لهم اكنه كالذي حبا لك أكن ، كأبنائي عندي فأنت ، كل على -

  . كالمي فهمت
  . كالمها مؤيدا األمام إلى رأسه يحني صامتا فظل ، ارتباكه اشتد

  ! تختارها التي هي ، زوجة لك تريد وأنها ، تريدنا ال ، أمك بأن سمعت -

 يتوقع لم . ضمض على فكتمه ، إظهاره يستطع لم لكنه مفاجئ، بغضب احس
 بعد.. بالزواج يفكر لم أنه ثم . الشكل بهذا معه الزواج كموضوع ، موضوعا تفتح أن

  شديدين ونفور بانقباض أحس ، غضبه تفاقم ؟ الشكل بهذا بحياته تتدخل لماذا ؟ وأمه
 . منها قريبا البقاء يحتمل يعد لم وأنه

  . موقفي فهمت الشك اآلن وأنك ، الكفاية قلته ما في أن اعتقد -
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 تنتهي أن يتمنى ، الغضب من يرتجف اآلن وأنه ، كاف من اكثر أنه ، نعم
 من ويحذرها ، حرا يكون  أن معنى لها يوضح كي أمه إلى ليخف ، هذه العذاب جلسة

  . الشكل بهذا بمصيره التالعب
 أخذ ، منه قريبة كانت منضدة حطم ، الشاي أواني كسر ، ثورة اعلنها البيت في

 يمنع والغضب قال وتوسالتها. ئتهتهد في شقيقته محاوالت لوال ، البيت اشعال ادار  نارا
  : مفهومة بعبارات تتشكل أن من كلماته
 إليهم أو عنهم تتحدثين سمعتك لو وهللا يخصك ال األمر نا ، هؤالء عن ابتعدي -

 . وبينك بيني الفاصلة لكانت ، أخرى  مرة
 النساء من نوع وهن ، مصلحته رفيع ال نها ، برود بكل تردد األم كانت

  : بغضب فيرد فيها حياة ال ، خاوية اجسادا ليتركنهم الرجال يستنزف
 مصلحتي اعرف أنني لهن، دعيني ، يريد الذي فأنني ، شأنك من ليس هذا -

  . جيدا

  ! مصلحته يعرف هووه.. -
 وقد ، غضبه يفاقم البيت في بقاءه بأن شاعرا ، بسرعة الخروج يريد ، واقفا وهب

 الباب في . هدى غير على ومشى ، الغضب من يغلي خرج . حامية نارا يشعلها
 تجمعت الشارع في الناس وجوه ، حوله من الزحام شدة نفسه عن شغله الشرقي

 غير عن تعبر ال ، ذانواآل واالنوف العيون  من يحصى ال دعد ، واحدة كتلة فأصبحت
 الذي الشعور هذا من ليتخلص اصدقائه من بواحد يلتقي لو  تمنى ، واالشمئزاز القرف
 شيئا يقرأ أن من لها يتعرض التي الغضب حالة منعته ، الكتب باعة إلى خف . ارهقه
 ليس ويسير، يسير فظل ، ما مكان في الجلوس ىعل قوة به تعد لم ، عناوينها من

 على ةقو  بأطرافه يعد لم . التعب هده أن إلى الحركة من اطرافه عيمن  أن باستطاعته
 ، وعيه إلى عاد عندما النهر. شاطئ على خشبي مقعد على فانهار ، جسده حمل
 ، والتعب بالجوع شعر ، الوقت تقدم لقد ، واقفا فهب ، والمحالت الشارع اضواء بهرته

 بغير يفكر لم بسببها. يعاني زال ما وأنه ، كارثة حسبه ما تأثير تحت واقعا يزال ما
 من قلل شهاب . بهدوء الموضوع ناقشا ثم مرحبا إليه فخ  ،  السيارة فركب ، شهاب
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 اهانة يعد أمه يخص فيما األمر أن على حليم يصر بينما تسخيفه حد إلى ، أهميته
  : باستغراب شهاب استفسر عندها . استقالليته من وتقلل  رجولته إلى تسيء
  : مؤكدا حليم فأجابه والدتك؟ من ممن؟ -

  تدبر! وكيف تفكر، كيف تعرف فهي ، تتصور كما ليس أنها ؟ ال ولم نعم، -

 فاشتعل . واحدة بلحظة تدابيرها كل من تتخلص أن تستطيع فأنت ، هذا مع -
  ! حليم لدى غريب فضول

  ؟ كيف -

 إال ، يحيطك الذي الظرف من فكاكا تستطيع ال ارى  كما فأنت تسافر! بأن -
  بالسفر.

   فسال  ؟ يستطيع وهل أين؟ وإلى يسافر؟ كيف . أخرى  مرة حليم على ارتج
  : ملحا

 كيف؟ ؟ أسافر
 إلى ظروفه تضطره الذي الدنيا بهذه الوحيد أنك اتعتقد الناس! يسافر كما

 السفر؟
  : شهاب كالم امؤكد بغيره تظاهر لكنه ، نفسه إلى يتسرب كبير بعجز وشعر

  السفر! إال يبق لم ... نعم -
 وقت حتى النوم على دتعو  األخير ألن ، شهاب يستيقظ أن قبل مبكرا خرج

 المؤنبة عباراتها من بواحدة والدته جبهته البيت وصل حين ، الصباح من متأخر
 اسرع ثم ، الجنسية وشهادة نفوسه دفتر فأخرج كتبه خزانة إلى أسرع . بشدة فامتعض

 . قاسم دكان باتجاه
  : فتساءل قاسم دهش أسافر! أن إال يبق لم -

  : صبر فادبن  فرد ؟ أين وإلى ؟ لم تسافر؟ -

  . الدنيا هذه من تعبت لقد ! مكان أي إلى -

 ؟ دنيا أية -

  ! والخارج الداخل ، دنياي -

  ؟ كذلك أليس ، أخرى  مرة البيت -
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  ! الجحيم قل ؟ بيت -

  . الخياطة معمل في معا عملنا أن منذ ، النتيجة هذه توقعت لقد -

  ؟ الخياطة معامل في حياتي أبدد ؟ أفعل أن تريدني وماذا -

  تختار. أن ، موقفك تحدد أن عليك كان إنما ال... -

 بحرية اتمتع لم فأنا ال... االختيار؟ على القدرة هذه مثل أملك أنني تعتقد وهل -
  االختيار! على القدرة لي تتيح

  . وتنتظر ، الواقع تتحمل أن أال عليك ما الحالة هذه في -

  ! الموت لكنه -

  ؟ به القيام على القدرة لديك ترى  والسفر؟ -

 عن فكرة أدنى املك ال ننيا ، بالحلم أشبه يبدو ، كله األمر بالضبط اعرف ال -
 . سأحاول ذلك مع لكنني بالسفر، يتعلق ما كل

  . أمين القافلة في فالمفلس ، تخسره الذي ما ، جرب ، بأس ال -
 ، المنطقة أمن إلى المعاملة وصلت أن إلى ، ونزل فصعد السفر، طريق تابع

 . باألمر دةالوال تعرف عندها
 أمه إلى فتذهب تعرفها عائلة ومن ، المنطقة في قديم شخص االمن مفوض

 إلى الهرب يريد الذي العاق االبن تشتكي ، دم من بدموع امامهما تبكي ، وزوجته
 . لها الوحيد االبن أنه إذ ، وحيدة ليتركها ، الخارج

 .  الوالدة رجاء إليه نقلتا اللتان وزوجته ألمه ، االمن مفوض
  ؟ لها عمله استطيع الذي وما -

 السفر! من ابنها تمنع -

 أمنعه أن تريداني كيف غبار، أي عليها وليس ، عادية معاملته ؟ امنعه وكيف -
  . استطيع ال فأنني ...ال...
  : محتدة الزوجة

 من التنصل يريد وهو  ، ابنها على حقوق  ولها والدة أنها ، متوسلة ثم ! تستطيع -
  ! حقوقها

  : يستدرك ثم الوقت، بعض كرامف يطرق 
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  ؟ واحدة استفهام عالمة أية عليه ليس المنطقة في سلوكه أن ، امنعه كيف -

  . معترضة الزوجة ! عليه بل -

  ؟ تعنين ماذا -

  ! شيوعي نها -

  ؟ عرفت كيف ؟ شيوعي -

  ! بها وتهدده إليك تدعوه أن ترجوك وهي ، سره أفشت التي هي والدته -

  . االبتزاز موت  الدعوة حصلت وبالفعل
 يبلغ أمه بأن األيام من يوم في يفكر لم ، بإحباط احس ، حليم يد في أسقط اآلن

 ، شأنه من تقلل باستمرار، تؤنبه كانت نعم . االن تفعل كما تحطمه بأن عليه الحقد بها
 ألعدائه هدية تقدمه ، السادية بهذه معه تتصرف أن يتوقع لم إنه إال ، أباه عليه تؤلب
 كل من االغرب ، فتفسده األمر في تتدخل بأن  حبه تقتل ذلك وقبل ، األمن لرجا من
 متسلط أناني حب فأي الحب. هو إنما ، إليه وسعت عملته ما كل في الدافع أن ذلك
 . الحقد من اذى اكثر حب نها ؟ هذا

 غيره يكون  أن يمكن وأنه ، الحب هو  ليس الحب بأن أخرى  مرة لديه وتأكد
 تشمله أن ويمكن ، الثابتة الحقائق من ليس هذه والحالة فهو اخر، لشخص بالنسبة
     معنى ال فالحياة . أخرى  مرة بالحقيقة يكفر أن الشكل بهذا التفكير دفعه . النسبية

 إلى اليأس وتسرب ، غربته فوق  بغربة شعر ، والضياع العبث غير ليس وأنها ، لها
 . إليه الناس بأقرب افقده أن بعد ، خرينباآل الثقة فقد ، نفسه

 ما  ، الحزب في يؤمله كان ما تحقيق في فشل أن فبعد ، فجأة شخصيته تغيرت
 أن في ، الحب في فشل أن وبعد ، الجماهير وقيادة ، السياسي المجد من به يحلم كان

 الرضا  فقد كبير، بإحباط شعر ، القلق من نوع انتابه ، حبيبته مع سعيدة حياة يعيش
 كان الذي الهدوء ذلك ذهب لقد . الفوضى بها تعصف ألن عرضةم حياته اصبحت

 ، نفسه إلى اللوم يوجه فتارة ، مضطرب بمزاج يعيش ، حاالته تعددت . بحياته يحيط
 تبرير بمحاولة فيبدأ ، عنها التخفيف يحاول أخرى  وتارة ، التبعات جميع يحملها

 ، البداية في زال ما وأنه ، عالمال هذا في الوحيدة األنثى هي ليست فالحبيبة ، ومماحكة
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 الطريقة وال ، العالم في الظلم وجود ذنبه يكن فلم السياسة، أما . غيرها الكثيرات وسيجد
 . السياسة بها الناس يمارس التي اخالقية الال

 إلى فهي ، تأملية روح طباعة على تتغلب ، هادئة شخصية باألساس كان لقد
 ظرف ونتيجة أنه إال . عليها والثورة االحتجاج إلى امنه أقرب وفلسفتها االمور تأمل

 في تفشت التي والثورة التمرد وروح يتسم بما ويعمل يفكر أن إلى اضطر ، خاص
 واالضطراب بالتمرد يمتلئ الذي ماضيه إلى تمت وشائج لها تجد والتي . عصره

 في السيف إلى ايلجئو  أن إال لهم ليس أسالفه فرأى ، كعربي ماضيه تذكر . والمعارضة
 لهم . األيام من يوم في سيوفهم يغمدوا لم . لهم رمزا جعلوه بل ، حياتهم يعترض ما كل

 شعر . مستمرة حروبهم انفسهم مع ، االنكليز مع ، العثمانيين مع ، وجوالت صوالت
 ما بالذات وهذا التغيير. مسؤولية وحده عليه تقع وأنه ، القرون  كل يمثل بأنه عندها
 الضياع غير ليس ، النتيجة وهاهي الحزب إلى االنتماء ثم ومن ، السياسي ملللع دفعه
  . وااللم
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 تاسعال الفصل                                 
 اخر طريق في سارت ، الواضحة الرؤيا فقدت أن وبعد ، الثورة تعثرت أن بعد

 للضجيج واستجابة نزوال ، أنصارها على فانقلبت ، لنفسها اختطته الذي الطريق غير
 منهم فريق : ثالثة اتجاهات في يسيرون  ، شملهم فتفرق  ، اعدائها عن يصدر أخذ الذي
 فمنع ، الوضع تردي الحظ ثان وفريق . شيئاا  أمره من يملك ال فعاد ، السجن دخل
 فما الثالث الفريق أما . السياسة اعتزل بأن وذلك ، الرحى قطبي بين وضعها عن نفسه
 . عتداءواال األذى صنوف شتى إلى المناصرة  هذه بسبب تعرض لكنه ، يناصرها زال

 فمرة نفسها. والثورة الثورة اعداء ، الطرفين لكال ضحية قعوا الفريق هذا أن الغريب
 للمالحقة يتعرض مرةو  ، الثورة أعداء يد على االغتيال يكون  وقد ، للضرب يتعرض

 . والفوضى الغموض في موغل ، ملتبس وضع . نفسها الثورة يد على واالعتقال
 ، عليها الثورة اعداء تكالب ما سرعان إذ ، طويال الحال هذا على االمر يدم لم

 عدد من تتكون  قوى  نفذته ، عسكريا انقالبا فاعلنوا ، ودولية وعربية إقليمية قوى  تسندهم
 أو طائرتان سالحهم ، االشتراكي العربي البعث حزب من أفراد يسندهم ، الضباط من
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 من وعدد . الوزراء رئيس ، قاسم الكريم عبد الزعيم مقر على هجوما نفذت ، ثالثة
 معارضة شهدت أن بعد ، أبوابها على الزعيم صور تضع أن اضطرت ، الدبابات

  لساحات وا الشوارع في تشرتان  كبيرة شعبية جماهير مثلته ، االنقالب لهذا شديدة
 في فكان ، البعث حزب أفراد سالح أما . الحكومة رئيس مقر الدفاع وزارة إلى المؤدية

 . بمدة االنقالب قبل بغداد في المصرية السفارة هاب جهزتهم ، سعيد( )بور غدارة اكثره
 التي المنطقة ابناء يؤلب بجنون  جرى  ، غضبا استشاط بالخبر، صقع شهاب

 معسكر إلى بهم توجه ثم الجماهير، من كبير حشد قيادة في نجح ، فيها واجديت  كان
 وزارة  نحو متوجها هناك من ينطلق كان الذي الدبابات سيل اعتراض يحاول الرشيد
 إال ، احراقها ثم ومن دبابة إيقاف في الغاضبة الجماهير نجحت . الزعيم مقر الدفاع

 التي الحامية النار أمام مهزوما تبدد ما رعانس يقوده كان الذي االعزل الناس حشد أن
 المنطقة باتجاه هاربا ففر ، محاولته فشلت . باتجاههم تسير أخرى  دبابة من انطلقت

 . يسكنها التي
 نالطائرتي  رأى أن بعد ، اإلذاعة إلى رفاقه من مجموعة مع اتجه انحمد سعيد

 منطقة يجوبون  نالمسلحي  رأى أن بعد وجماعته هو  ، عضده في فت . تقصفها
 الدفاع وزارة منطقة إلى الذهاب في اصحابه شاور . سعيد( )البور برشاشاتهم الجعيفر،

 الدبابات  رأوا حين ، خيرا استبشروا لكنهم . الثورة عن للدفاع الجماهير يؤلبوا لكي ،
 تناصر بأنها الظن ساورهم ، نحوهم تقبل  قاسم الكريم عبد للزعيم صورا تحمل وهي
 سرعان  إذ ، طويال تدم لم فرحتهم أن إال عنها. للدفاع هب الذي للجيش فهتفوا ،الثورة

 وبدئوا ، الزعيم صور عنها نزعوا ثم ، دائرة شكل على دباباتهم الضباط اوقف ما
 لسعيد يبق لم . بالعشرات القتلى سقطت . الغاضبة الجماهير صوب قذائفها يوجهون 

 . أيضا فيها يسكن التي المنطقة إلى وجماعته هو يتجه أن إال
 ال ، ضيق بزقاق محصورين  خرينوآ وسليم وجواد وخليل شهاب هناك دوج 

 أسلموا . استسلموا ما سرعان . شيئا يعمل ال صديء مسدس غير سالحا يحملون 
 فترة مجهولة ظلت جهة إلى اقتيدوا ثم ، باألمان وعدوا أن بعد ، لالنقالبيين انفسهم
 . طويلة
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 وألنه ، المدينة مركز عن البعيد سكنه بسبب ، للمقاومة فرصة له تتح لم حليم
  . الحزب من استقالته قبل بها يرتبط كان التي الحزبية الخاليا عن بعيدا يتواجد كان

 ثم . بأصدقائه للحاق التوجه من منعه ، منطقتهم في السيارات حركة وانقطاع
 من عالقة له تكن فلم . قريبة دةم من عائلته سكنتها ، المنطقة في عهد حديث كان أنه
 شديدين ويأس بإحباط شعر لذلك . فؤاد واخيه سندباد عدا فيما ، المنطقة بأبناء  ما نوع
 . عليه للقائمين العدوانية يعةالطب  جيدا يعرف ، انقالب عن يعلن المذياع يسمع وهو 

 لعاما الشارع في تمر كانت لدبابات رؤيته سببتها ، فرح بنوبة مر خراآل هو 
 تدم لم فرحته لكن . ابوابها على ملصقة ، الزعيم صور تحمل وهي ، بغداد مركز باتجاه
 على مستمرا المذياع يسمع وهو ، لديه تتأكد الشك عوامل بدأت ما سرعان إذ ، طويال

 ، يقين إلى الشك تحول ثم . االنقالبيين عن تصدر التي واالعالنات البيانات بث
 ال فيها الرعب ينشرون  المنطقة يجوبون  ، المسلحين من مجموعات رأى عندما

 في يشكون  ممن أو الشيوعيين على القبض القاء ثم ومن ، البيوت اقتحام عن يتورعون 
 . مجهولة جهات إلى بهم يذهبون  ثم ، قاسم الكريم عبد انصار من انهم

 كونه ، المسلحين ألولئك اكيدا هدفا يعد أنه الشك ، به المحدق بالخطر احس
 . اعتزاله رغم ، شيوعيا

 يكن لم أنه ، نجاته سبب علل وقد . بأعجوبة المسعورة الحملة من نجا لكنه
 على المسلحين يدلون  ، بالوشاية يقومون  الذين ألولئك وال ، هذه الموت لفرق  معروفا

 . زعيمها أو  الثورة توالي التي العناصر
 التي الفظيعة رثةبالكا احس لقد ؟ الظروف تلك مثل في فعله يستطيع الذي ما

 أن يستطيع -بسيطة كانت مهما – السياسة في خبرة لديه بما نها ، بالوطن تحيق
 ذهول الصدمة شدة من الناس اصاب لقد ، وشدتها المصيبة هول ، خاللها من يخمن
 كثيرة جماهير قامت لقد . رمضان شهر كان الوقت ألن ، صومهم يقطعون  جعلهم
 النخل جريد غير تحمل ال ، مضادة بثورة ، المدينة مركز من مقربة على هم ممن

 في االنقالبيون  نفذها التي الدم حمامات أما . بقسوة قمعت لكنها ، بسيطة واسلحة
 . كثير خلق ضحيتها راح فقد ، المقاومة فيها استمرت التي المناطق
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 من يخفف لم آالما خاللها عانى ، معقدة نفسية حالة يعيش جعله ذلك كل
 من ينتهي أن فبعد . له مقرا قاسم دكان صار . بإفراط الخمرة على اقباله غير دتهاح 

 فخاره  بكل ، الحرفي اعتداده بكل ، قاسم يجد وهناك . إليه يتوجه أبيه دكان في عمله
 انتهازيته بكل ، والسياسة الثقافة ميدان في بهلوانياته بكل ، الخمرة ميدان في وتبجحه
 يطيب اجواء الدوام على يخلق ، المحببة سوقيته بكل ، عالقاتال مجال في اللطيفة

 ! فيها السكر خرينلآل
 شيوعيون  ، االتجاهات كل من أفراد ، واحدة مائدة على ، دكانه في يتجمع

 تجلس ثم ، يوم كل تتجمع وطنية جبهة ، القديم النظام من وعناصر وقوميون  وبعثيون 
 ، واالتجاهات االفكار احترام من عال وى مست  ، وتناقش تشرب ، واحدة مائدة على

 ال ، ليبراليتها كل مع الجلسات هذه أن إال ، لها حد ال حرية ، موجهة غير ديمقراطية
 البعض إلى البعض من توجه ، طعون  تتبعها مناوشات من -بعضها في -تخلو

 . وحده والكالم ، الكالم حدود عند وابدا دائما تقف كانت لكنها خر،اآل
 زمالء من تصدر التي للكلمات حساسا ، موقفه من بالحرج يشعر يمحل كان

 . الحقيقة في هم كما االخر هو  ويعرفهم ، الواقع في هو كما يعرفونه اكثرهم . الجلسة
 نفسه خلق عام اتجاه . الخصومات أو  االحقاد اثارة تجنبت . اكثرها في عامة االحاديث

  . بنفسه
 هذا لكن . ينتقص أو يشين بما له التعرض عدمو  االخر احترام في الجميع يهتم

 لم مجلسهم على االصناف هذه مثل تردد يكون  وقد ، ضعيفة نفوس من يخلو  ال الجمع
 ، سوءا اشدهم خر.وآ حين بين المكان على يفد كان همبعض أن إال ، منتظما يكن

 نفس إلى فتحولت ، نفسه إلى المرض تسرب ، الشديد كري سال بمرض مبتلى شخص
 على يحقد ، وضيع بخيل . حولها من األصحاء إلى به تتوجه ، حسدا تتآكل مريضة

  : متبجحا ليلة ذات قال ، االخرين وعلى نفسه
  -االنقالب يريد -الثورة اعداء اشخصن  لقد ، االخرون  يعمله لم ما عملنا نحن

 درسا فنلقنهم نأخذهم أن علينا كان ، شيئا عنهم نعرف لم كنا لو كما ، تجاوزناهم لكننا
  . حياتهم بقية في يفيدهم قد ،
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 وصالفة ، الحديث غرابة شغلهم ، الدهشة السنهم عقدت الجميع صمت
  : كعادته الصمت كسر قاسم . ووعيد تهديد من يتضمنه ما على زيادة ، المتحدث

 تمد أن بأس فال ، االعداء إلى حاجتها من اكثر األصدقاء إلى تحتاج الثورة -
  ! معها للتعاون  استعداد لهم من إلى والعفو، الصفح أيادي
 كل في يسود الذي التوتر جو  عليه فرضها ، ومراوغة مماالت كالمه في كان

  . ثورة ال انقالبا يعدها نهأ وإال ، مكان
 التي بالمآسي المسعور، ، الحاقد هذا كلمات ذكرته ، االول كأسه في كان حليم

 رأى  . جسده في الخمرة مفعول تضاعف . قوةب  صفع كأنما فاحس ، البلد في تدور
 ابتعدت بعدها . معها األشياء وتدور تدور فاخذت ، المعتادة اشكالها تفقد الوجوه

 فجأة ثم انتباه أو تحسب دون  الشراب على فأقبل ، ضجيجها خف ، عنه االصوات
 نم يقاد بأنه مخدر، تأثير تحت وضع من أو  النائم يحس كما احس . شيء كل انطفأ
 قليال، ليستريح نفسه يترك يتعب حين . فالة طريق في ويجيء به يذهب ، احدهم قبل
 . مأهول غير طريق في مصعدا قائده يصحبه . المسيرة يواصل جديد من يهب ثم

 . لها قرار ال هوة في تردى بأنه يشعر ثم ، افتراسه تحاول متوحشة كالب
 فوقه  ، الدكان في صالالف منضدة على مقرفصا ينام نفسه وجد الفجر في

 به سيلقى وأنه ، مروحية طائرة متن على نفسه فتخيل ، سرعتها بأقصى تدور المروحة
 من فهب ، تؤلمه مثانته ، رأسه في وصداع حلقه في بجفاف احس . ناتئة صخور على
 . أخرى  مرة لينام المنضدة إلى عاد ثم ، مثانته افرغ ، المنضدة عن نزل ثم ، فراشه

 عالقته اقتصرت . قاسم ودكان أبيه دكان بين محصورا فأصبح مهعال تقلص
 حد تصل الخوف من حالة يعيش . الدكان على يفدون  الذين من ، المنطقة ابناء على

 مكان إلى سيؤخذ وأنه ، لحظة اية في عليه يقبض ألن معرض بأنه يحس الذعر.
 يسمى ما وأن ، هيبةر  أساليب عن تتحدث فالشائعات . االبد إلى يختفي ثم ، مجهول
 إال الناس من أحد أيديها بين يقع ال حقيقي موت لجان ، أصبحت التحقيق بلجان
 . جريرته تكون  ما كائنا ، التعذيب تحت الموت مصيره ويكون 

 وجواد وخليل شهاب بينما ، مجهولة جهة إلى هرب فسليم تشتتوا، اصدقاؤه
 . إليه انتهي الذي المصير ، يعلم وحده هللا ، اعتقلوا
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 كان ، عنه أحدا يسأل لم ، مقفال ابيه دكان فوجد ، عباس إلى يوم ذات ذهب
 . الجيران من التقرب في أو  ، السؤال في تردد . وبالرعب بالخوف مشحونا الجو 

 التي الوحشية الطريقة هي اكثر، اخافه الذي . مكان كل في مبثوثة واالرصاد فالعيون 
 من مجموعة البيت عليهم اقتحمت فقد ، فؤاد خيهوأ سندباد على القبض فيها ألقى

 تنزف والدماء شوهدا . مجهول مكان إلى اقتادوهما ثم ، الليل منتصف بعد المسلحين
 . ظهريهما خلف ايديهما قيدت أن بعد ، المجموعة بهما تحيط ، وجهيهما من

  . واحدة كلمة بعد فيما منها يسمع فلم ، الصدمة هول من بالبكم اصيبت أمهما
 ، بيتهم عليهم يقتحم التي اللحظة برعب يترقب بيت كل صار فقد ، كل على

 فهنالك . األبد إلى يغيبون  ثم ، مجهولة جهة إلى مسلحة جماعة ايد على يؤخذوا لكي
 هدد ، هامدة جثث فهم ، ذويهم إلى يعادون  الذين أما ، الطريقة بهذه غيبوا ممن الكثير

 على تدل إشارة اية عنهم صدرت إذا المصير نفس يالقون  سوف بأنهم همذوو 
 . لهم مآتم إقامة عن حتى منعوا ، التشكي أو  االعتراض

 السبب يكون  وقد ، االعتقال أو المالحقة من خلصته التي هي وحدها الصدفة
 اقتصر نشاطه ألن ، يسكنها التي المنطقة في جماهيريا أو حزبيا نشاطا يظهر لم ألنه
 بعيدا يقع لكنه ، طويلة مسافة إلى يمتد شريط وهي ، الشرقية السدة خلف منطقة على
 . منطقته عن

 كل شمل حين ، اقصاه بلغ أن إلى ، عالية بوتائر يتصاعد القمع استمر
 موجة شملته ، الواسعة الجسدية التصفية تشمله لم فالذي . االنقالب معارضي

 الحكم يؤيدون  ممن ، نقالباال معارضي على القضاء تم أن وبعد . المكثفة االعتقاالت
 بدأت . لهم االمر  واستتب البالد انحاء كافة على السيطرة وتمت ، السابق الثوري 
 والتركيز. الموجه التنظيم من شيء يرافقها لكن . تخف الحملة

 فتغير االنهار بها قتضي ، ثائرة  هادرة السيول فتندفع العاصفة تهب وكما
 جعلتها ، النفوس في والموت واالرهاب القمع من ةالحمل هذه فعلت كذلك ، مساراتها

 العاصفة هدأت أن ما النفوس هذه لكن ، مساراتها فتغير رةبالثو  وتضج  بالغضب تهدر
 يستعصى شيء ال ، عليها جبلت التي طبائعها إلى ، القديمة مساراتها إلى عادت حتى
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  الهزات  هذه مثل في تغييرال يحصل قد . التأقلم على كبيرة قدرة فاإلنسان التبرير، على
 . مالحظته تصعب بحيث الضئالة من أنه إال

 بينه الصراع وقائع اقتصرت ، المائدة على اسست الجدد بأصدقائه عالقته
 يحاول ، شيء كل تجاهل على يعمل فإنه الحدود هذه خارج أما . حدودها على وبينهم
 . شيء كل نسيان

 معها أمه اثارتها التي المشاكل على يادةفز  ، بها عالقته مستقبل يحدد لم حبيبته
 زال ما التعذيب تحت الموت ثم ومن فاالعتقال . قلقا اكثر االن حياته أصبحت ،

 لذلك ، الموت أو  االعتقال بين تقع ، مؤلمة انتظار حالة يعيش االن نها . قائما احتماال
 . معها نيةآ زواج بعالقة يرتبط أن يستطيع ال

 وأنه ، جهة من مقاومتهم يستطيع ال أنه عذبه ، االنقالبيينو  لالنقالب بالنسبة
 . أخرى  جهة من المؤازرة أو  الوالء يد لهم يمد ولن لم

 اي قرار، اتخاذ عن عاجزا بسببه أصبح ، ابدي ضياع إلى هذه حالته هاسلمت 
 متشعبة قراءات على كبفأ ، مبلبال أصبح عقله ، حوله من باألشياء الثقة فقد ، قرار
 فاكثر. اكثر والفوضى التشتت لىا عقله دفعت ، رصينة روغي 

 شقيقا كان فيه يجلس الذي لكن ، مفتوحا فوجده عباس دكان إلى الكرة عاود
 مظاهر فرأى ، إليه انتهى الذي المصير وعن ، أخيه عن سأله ، صبيا زال ما لعباس
 يتردد لم لذلك الصبي، على تعرف أن سبق . عليه بادية شقيقه لفقدان والحزن  التأثر
 داهمت أن بعد اعتقل عباس أن ، منه عرف . بصراحة معه الحديث في االخير هذا

 مصيره عن أحد يعرف ولم الليالي، احدى في االمن أفراد  من مسلحة مجموعة البيت
 قرار، له يقر لم ، العتقاله التالي اليوم صباح فمنذ والده أما . اللحظة هذا حتى شيء
 الما له عباس قضية اضافت . له اثر على العثور يحاول ، كالمجنون  يسرة يمنة يتخبط
 مديرية بأن ، كثيرين من عرف ألنه ، اصدقائه بيوت إلى الذهاب يستطع لم . المه فوق 

 أو  ، سياسي نشاط ألصحابها كان التي البيوت كل على عيونا وضعت االمن
      اين . اعتقاله ويتم إال أحد منها يقترب أن ما ، كالمصائد فأصبحت ، جماهيري 

  . به لإليقاع يتآمر بأجمعه العالم وأن وحيد بأنه شعر لقد ؟ يذهب
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 عنها سأل ، الخياطة معامل في معها يشتغلن ممن ، والء صديقات إلى ذهب
  . خائبا فرجع . المخبرين أحد حسبته ربما . شيء أي منها يعرف فلم ، احداهن

 بعض في ، يجدهم فال االصدقاء عن يبحث ، بالقصيرة ليست مدة تخبطه دام
  السيارة  تسير أن وبعد فجأة لكنه شهاب إلى الذهاب أمل على السيارة يركب االيام
 إلى ، ألمه يزدرد خائبا ليعود لثقيلا الواقع  فيصفعه ، اعتقاله يتذكر الطريق من مسافة

  . قريبة حانة إلى أو بيته
 االن، حياته . له بالنسبة اكيدة صبحتا مسألة تلك . انتهت الحقيقية حياته إن

 . مطلقا فراغا امست ! إليه بصلة تمت ال
 عن تتحدث اخبار ، إليه تناهت حين جدواها وال هذا حياته فراغ في يضيع كان

 . قسوتها رغم ! بها استبشر نتيجة فالسجن . يظن كان كما يموتوا لم إذن . اصدقائه
 الحلة سجن في منهم فالبعض ، ديدةع سجون  في محتجزون  مأنه االخبار نقلت

 اخبار ، السلمان( )نقرة في الثالث البعض يكون  وقد ، العمارة سجن في االخر والبعض
 . والتوقع االحتمال إلى أقرب إنها إال اكيدة ليست

 . سمواته ظللت التي الظالم سجف بعض زاحفأ ، هذا النور بصيص وتسلل
 روح دبت لقد . فيه سيواجههم الذي اليوم ذلك صبر بفراغ يترقب راح غامر، بفرح احس

 كان أيام ، االولى بأيامه هذا النور بصيص ذكره . جديد من حياته فانعشت جديدة،
 في الكبار يشارك وهو يشعر ، متصال حلما يعيش كبار، بآمال يمتلئ ، حيوية يتدفق

 تشير ، اضحةوو  كبيرة صورا خياله تمأل ، عليه هو مما اكبر بأنه ، االعراس حفالت
 قل ، الهذيان من نوعا هذا حماسه عليه يملي ، االيام قابل في يكونه أن يود ما إلى

 القوة مجال في بطال ، عليه سيكون  بما يحدثها ، نفسه إلى يوجهه طويل حديث ، نظيره
 إلى هذا حديثه يهيئه ، المجون  مجال في نساء زير ، السياسة مجال في زعيما ،

 كثرة بسبب . احمد ملك إلى يتحول أنه ها . احالمه دنيا هي ، خرى ا دنيا في الدخول
  . بديله يكون  أن تمنى ، النبيلة واهدافه بطوالته عن سمع ما

 الذي المحبوب الملك ذلك ، احمد ملك ناآل انه . تتحقق المعجزة وهاهي
 التي معاركه ، ارتحل أو حل أينما الجميع على احترامه يفرض ، بالشهامة يتصف
 احمد الملك يحل أينما ، انتصاراته كذلك . تنتهي ال والظالمين الطرق  قطاع ضد يشنها
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 الظالمين من اعداءه تالحق الهزيمة تظل بينما ، وألصحابه له النصر، معه يحل
 دراجة  على بيتهم إلى الطريق فيها يقطع كان ايام تذكر . المجرمين الطرق  وقطاع
 نظير، له ليس بحماس نفسه على يلقيها ، رنانة ةطويل خطبا يدبج كان وكيف هوائية،
 مستمعين إلى بها يتوجه ثم ، الكبيرة قدراته ، مآثرها فيعدد ، نفسه عن بها يتحدث
 إلى مشيرا ، السبل موضحا ، االسباب معددا ، معهم الحديث فيطيل ، يتوهمهم
 . ويحمس يشجع اخرى  وتارة  يوبخ تارة ، األهداف
 كل قدم بأنه معها يشعر والتي ، المرجوة نهايته يبلغ أن بعد ، الخطاب ينهي ثم

 له يهيئ رضاب  ، لها حد ال بنشوة يشعر بهخطا من الحد ذلك عند . يقدمه أن يمكنه ما
 . الغيم بين يمشي كأنما ، البال هادئ ، مسيره يتابع ذلك بعد . اله نهاية ال سعادة

 نها ، الكريم نالقرآ قراءة في معه وتسابق ، بخليل التقى حيث )المال( يتذكر
 على فجعلوه ، خذلوه المجاملة وبدافع المحكمين أن إال ، عليه تغلبه من تامة ثقة على
 المدرسة في دفعته على االول كان حيث ، ذكرياته تابع ثم . صديقه مع واحدة درجة

 ثم ، به وجواد خليل صديقيه لقاء ، حياته فجر الذي اللقاء حدث ذلك بعد ، االبتدائية
 . ومطباته انفاقه في ادخاله الذي السياسة عالم

 تذكر ثم . بحبيبته التقى حيث ، الخصب ايام الكبير، الحماس االولى، االيام
 تتسع الهوة أخذت ثم . به ويفكر يحس كان بالذي اقناعهم في فشله ، أهله مع معاناته

 ، االيام تلك يتذكر ناآل . البيت ترك يوم ، لها غاية أقصى بلغت أن إلى ، وبينهم بينه
 وسع حيث ، بشهاب اللقاء حصل وكيف . الرائعة الفتاة تلك بوالء اللقاء حصل وكيف
  كل والكآبة.. السجن ايام . والعربدة الشرب ايام  . جديدة عوالم من يمتلك بما عالمه
 . تذكرها االيام

 خالل من به فكر الذي العالم هذا بكل سيلتقي ألنه ، جديد فرح نفسه إلى وتسلل
 عالمه  أصاب الذي الشرخ نسي ، نفسه نسي هذا العاطفي هوسه في . اصدقائه لقاء

  . بأصدقائه اللقاء أمل يعيش وهو به فكر الذي ذلك عدا ما شيء كل نسي ،  الداخلي
 ، االصدقاء وجوه على الحزين البشر فطفح ، اللقاء وحصل المواجهة تمت

  . الوقور رقصتها القلوب رقصت
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 عن ، عذابه عن ، البغيض السجن عالم عن بفضول االصدقاء تحدث
 حياته عن حليم وتحدث . وهمجيتها الضاغطة القوة عظم بسبب حدثت التي الخيانات

 التي العزلة حياة يعيش وهو  يتحملها التي المعاناة عن ، فيه يعيش الذي السجن عن
 . اصدقاؤه فيه يركن الذي السجن من افظع سجنا بها يحس

 ال هذا الجديد عالمهم لكن ، يتألم كلهم يشكو، كلهم ، االحاديث األصدقاء تبادل
 حل الذي الوجوم كسر ، خاللها من احاولو  افتقدوها، طالما رنانة ضحكات من يخلو
 . لقاء إلى افترقوا ثم ، عالمهم في

 أو تزيد ساعة من اكثر يدوم ال قصير لقاء لكنه ، أخرى  مرة االصدقاء ويلتقي
 يضغطوا أن يمكنهم فكيف ، بها حلوا التي السجون  على القائمين رغبة بحسب تنقص
 فترة  تطيل أخرى  بطريقة يفكروا أن إال لهم يبق لم . الساعة هذه ضمن بكاملها حياة

 عنه يعبروا أن يستطيعوا لم بما خاللها من يعبروا لكي الكتابة إلى لجئوا وهكذا ، لقائهم
 ، حياتهم كل تمثل الوقت وربمر  أصبحت ، مراسالت بينهم بدأت وهكذا ، العجالة بهذه

  تعطلت لقد ، بها يحلمون  كانوا التي المرح اوقات ، والحانات الشوارع بمثابة لهم صارت
 . لبعضهم رسائلهم سطور على يجري  راح الذي الفكري  المستوى  في إال

 الوقت  من المزيد اعطائهم في يتمثل اخر جانب حياتهم من المرحلة لهذه
 ، وحاضرها ماضيها ، حياته منهم كل تأمل لقد ، معها والتحاور النفس لمراجعة
 التفكير اطال ، استعرضها ، االخرين ومع نفسه مع مشاكله يخص ما منهم كل استذكر

 إلى االمر تطلب مما ، بعضها في قاسية االحكام كانت وقد ، حكما اصدر ثم فيها،
 نقلتهم لقد . والعاطفة التفكير في نضج عن حلهمرا بعض في عبر ، متصل حوار

 . قراءاتهم خالل من إليه ويسعون  ، ينشدونه كانوا الذي البلوغ دور إلى هذه مأساتهم
 اللذان  وسليم فحليم ، واقعهم اختالف من الرغم على ، سجناء كلهم االن هم

 وخليل دوجوا شهاب عن ومشاعرهم هماحاسيس في يختلفان ال ، السجن خارج يعيشان
  عن بعيدا ، عالمه عن بعيداا  يعيش بأنه يشعر كلهم ، جدرانه داخل يعيشون  الذين
 بكل المنفى حياة يعيش فسليم . يعيشها التي الحياة بهذه عليه محكوم وأنه ، ناسه

 الكثير يتخللها بائسة حياة حليم يعيش بينما واالصدقاء. االهل عن بعيدا ، تفاصيلها
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 وطئتها تحت ينوء التي السجن حياة من قسوة أكثر هي حياة ، واليأس الخوف من
 . سليم بها ابتلى التي المنفى حياة من غربة واشد ، اصدقاؤه

 تنتابك ، بعيد.. ))أنت : إليه رسائله إحدى في حالته يصف شهاب هاهو 
 تجتازك ، الهادئ االعصار سوى  جواب وال ؟ الجنون  في القمة بلغ منا من الهواجس...

 قيح وسط ، المدمى كاألفعوان تلوب وأنت ، خضرة وال فيها ماء ال ، مقفرة بالدرو 
 الشمس وترسل . المجدب زماننا ، المقيت زماننا ، الزمان ممثل يا واه  . المشتت عالمك
 إلى خطوة فال المسير، اضناه فارسا لي فتبدو ، سراب من عالم على النحاسية اشعتها
 ما وتجتر االفكار ذات وتعتصر ، البالية الكلمات تلوك ، الوراء إلى خطوة وال األمام
 صاحبه نفس في يدور عما تعبير ابلغ فيها عبر طويلة رسالة اجترار..(( الدنيا من بقي
 وضجر. معاناة من

 إلى مضيفا ، برسالته جاء الذي في رأيه ضمنها ، طويلة برسالة عليه رد وقد
  : يعيشه لذيا للواقع قريبة صورة يعطي وافيا شرحا الرد

  شهاب ))عزيزي 
 ، المواجهة في زيارتك اود كنت كم ، غزارته الشوق  ومن ، عذوبته الود من لك

 سرق  لقد ، الكماليات بمحل علمت أنك اعتقد . ذلك دون  حالت قاهرة ظروفا إن إال
 صميمية روابط بهم تربطني ال الذين الناس من بكثير اتصل وجعلني ، وقتي جل مني

 ، السلع احدى عن بحرارة يتحدث احدهم اسمع حين ، بغرابة أشعر ناآل حتى انني ،
 لشعوري  سببا ادري  ال ، االقتصادية فائدتها توفره الذي الجهد يحسب أو  حسناتها يعدد
 . به الصالة منقطع اليومي العالم عن بعيدا أعيش زلت وما كنت ألنني ربما ، هذا

 كونها ، بقوة إليها يشدونني االهل الز  ما ، الرهيب الكابوس ذلك ، المدرسة ثم
 بكل الثقة افقد ، تامة ياس حالة اعيش االن ننيا . المستقبل لضمان االوضح الطريق
 . بعينه اءالهر  انه ؟ بالمستقبل االيمان فكيف ، حولي من والناس االشياء

 بين انتباهي يتوزع ، الجد اتصنع ، قدمي على منتصبا ، ليكا اكتب أنا ها
 على المحل يلجون  زبائن طلبات وتلبية ، المذياع يبثها عالمية موسيقى إلى اعاالستم
 صبر، نفاد اصابني االخيرة المدة في احسن! هكذا ، الرسالة هذه وتدبيج ، فترات

 . بعينه بعمل االهتمام أو ، واحدة فكرة على التركيز من يمنعني
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 طيور كأنهن ، مجموعات شكل على المحل أمام من يمرقن ، المدارس بنات
 كان إذا هذا ، الشارع يقطع كي عوينات إلى الشخص يحتاج مغبر، الجو  . مهاجرة

 تمر االخرى  هي ياراتالس ، لها داعي فال وإال ، أعينهم بسالمة يهتمون  ممن
 في اسرع جعلني الذي األمر ، قمتها إلى الموسيقية القطعة تصل ناآل مسرعة...

 هذه خالل قرأت لقد شيء كل جدوى  بال اشعر فائدة ال أوه ، معها اتناغم كي الكتابة
 روايات وهي ، السوداء( )القصة نوع من روايات منها االكبر الجزء ، كثيرة كتبا الفترة

 لوليم والعنف( )الصخب رواية ، قرأتها التي الجديدة الروايات من . قديمة بوليسية
 . شاكلتها ىعل الروايات تكتب أن يجب التي الرواية انها فولكنر،

 الشتاء في الغروب اكره زلت ما
  الكآبة زلت ما

 المساء  حاضرة
  احيا زلت ما

  لحظة كل اموت أنني غير
  الحياة هذه في

 اعيش ، يخصني فيما ، اصدق ال ؟ كيف ، نفسيا تتغير لم أنك تقول ، كل على
 هذا عةطبي  هي ما ، مجهول عن ابحث . خطيرة اصبحت النفسية مشاكلي ، رهيبة حياة

 آونة في التبرير بهذا النظر فأعيد اعود لكني سلوكي، تبرير احاول ادري  ال ؟ المجهول
 . اخرى 

 في  االخرون  يقبع حين في ، مجهولة جهة إلى هرب سليم ، لألصدقاء بالنسبة
 . السجن

 إنه إال نظير، له ليس كتابية قابلية فجواد اخر، منحى الرسائل تأخذ ، جواد مع
 االحيان بعض في يعد هذا وسلوكه ، بموقف يعد أن يستطيع ال ، سياسةال في هو  كما

 النهاية حدثت وقد النهاية بداية يعني ، بالصداقة يتعلق عندما األمر أن إال ، حسنة
 العداء  إلى مراحلها بعض في العالقة هذه تحولت ، بحليم عالقته قطع أن فبعد فعال.
 في قرأ عندما اضحا،و  التحول هذا حليم مسل ، األخيرة مراحله في سافرا اصبح الذي
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 يمس شيء ، القبيل هذا من شيئا ، المشتركين اصدقائهما بعض لىا رسائله احدى
 . الكثير الشيء منه نفسه في ترسب وقد ، بسوء  العالقة

 بالعالم  االتصال ، الذاكرة استعادة ، خاللها من يحاول رسالة له كتب البداية في
 تميزت ميميةح  عالقة من تلوح كانت التي لسعادةا ، بينهما بطير  كان الذي الجميل
 . كثيرة اسرار به هتكت ، متبادل فهم . الخصوصية من بشيء

  جواد عزيزي 
 ؟ المطلوب التأثير على قدرة للكلمات بقي وهل ؟ حدث الذي بعد نتحدث بماذا

 ؟ عنها بديال اجد وهل ! ذلك في الكلمات واستعمل بل ، اراسلك سأبقى ، ذلك مع لكن
 أما ، وااللم المعاناة غير منه تبق فلم الحاضر محق لقد ، كبيرة النكبة أن الشك

 أو  شيء تبين إليها الناظر يستطيع يعد فلم ، حالكة عتمة إلى تحول فقد المستقبل
 . طبعته تحديد

 تخلصا  إليه نعود ال فلماذا ، الماضي هو  اخر عنصر للزمن فإن ، مهال لكن
 اعتقد . المستقبل عن الحديث يسببه قد الذي الضياع او  ، المقيت الحاضر تبعات من
 ، والناس األشياء في اهتمامي فقدت بأنني لك اعترف ، كل على ! تمانع ال أنك

 بكل الضياع ، نالالزما اعيش االن أنا ، إليهم تشدني كانت التي الحرارة تلك فارقتني
 حنقك! إثارة في ارغب وقد ، وألمسك أراك ألن شديدة رغبة بي فإن ذلك مع ، تناهيه ال

 لحظة كل في وجودها إثبات على تعمل كانت ، صغيرة مجموعة ، كنا كيف معي تذكر
 . يحدث شيء كل نتشاجر، وقد ، نناقش ، ونمرح نلهوا ، دائمة صيرورة ، عليها تمر

 حساساال تكثيف على تعمل انها ، رديء بحاضر تصطدم حينما االلم تثير الذكريات
 . وفظاعته الحاضر هذا بمرارة

 عن نفسه منع يستطيع ال شاكلتك على شخصا نا نعم علي، غاضب أنت
 اثقلك ما هللا ، الغضب اصطناع خالل من حتى بوجوده! واشعارهم االخرين مضايقة

 . االجوف الناقد ايها
 لوجها هذا لك ألن ربما ؟ لماذا ادري  ال ، بالتفاؤل يشعرني مرآك بأن لك اعترف

 . بالبراءة يطفح الذي لي الطفولي
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 تأخري  في الوحيد السبب هو  هذا ، رسالة كتابة عملية وتزعجني ، كسول أنا
 لبيع محال فتحت لقد ، رتيبة حياة اعيش ناآل أنا ، اللحظة هذه حتى مراسلتك عن

 عبارة هذه طبعا ! االنيقة الفتاة تحتاجه ما كل على يحتوي  )الفنون( أسميته ، الكماليات
 . بنفسك ذلك من فتتأكد ، السجن من تخرج وانت يوما تشهده قد . دعائية

 الكلمات فإن ، عبرت إذا وحتى ، إليك شوقي عظم عن لك اعبر ألن داعي ال
 . وشوق  ود من لك اكنه عما تعطي أن عن عاجزة تبدو 

 التي السوداء( )القصة إلى تعود روايات مجموعة االخيرة المدة في قرأت
 الجيران أحد عند عليها عثرت ، التاريخ من مظلمة فترة في النشر في ثرتاستأ

 . بها أمر التي والنفسية الفكرية للحالة مناسبة وجدتها ، بأكملها منه فاستعرتها
 ، مثيرة غرامية عالقات من أدنى أو  قوسين قاب ، الجديد عملي بحكم أظنني

 . الجنسية المشكلة هي ، نهام عانيت طالما مشكلة حل إلى طريقي في أني يبدو 
 فخارج  سليم أما ، السجن في مرميين زاال ما وخليل شهاب ، تعلم كما األصدقاء

 بمنديل اذكره عندما شدقية بكل يضحك ، االحيان بعض في اراه  إبراهيم ، منفيا العراق
 . صدره به زين الذي )الخس(

  .  فاسلم المواجهة.. لقاء إلى اودعك إال يبق لم
 )الالسجن( سجنه في يعانيه عما ما بشكل عبرت لكنها ، قصرها على رسالة

  : سالة بهذه جواد عليه رد وقد
  حليم ))عزيزي 

 المتصارع الفكر من زخم ... تطاوع ال الحروف لكن الكتابة.. على قلمي يصر
 انهيت ليال خمس قبل . الحروف هذه سوى  شيء ال شيء... وال تالفيفي... يجتاح
 رسالة... لك اكتب أن وقررت الليل منتصف بعد الثانية الساعة في ذلك كان ، ()زوربا

 شيء!! ال شيء وال اصابعي... بين االخضر القلم تيبس فعجزت! تصور، حاولت...
 لي؟! قل اليك... اكتب عم

 بعده أو  وبعدي هالمية حركات مجرد إلى تحيلني ، تعصرني الخواء حالة إن
 امامي فما ! الحقيقية شخصيتي من والتخلص للقراءة اخاص جوا لي خلق شهاب من

 سيء و)بيت الجنون( و)همس الجديدة( و)القاهرة )زوربا( انهيت ... القراءة سوى 
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 ازور ، بالفراغ أشقى ذلك مع لكنني ... أيام عشرة خالل المجالت وبعض السمعة(
  ! عزائي وهذا ... باستمرار شهاب

 حادة  مسألة تلك ... سراحه يطلق عندما أي عني.. بعيد وهو  نفسي اتصور
  ويشبهك ! اسمك يحمل جديد إنسان على تعرفت . الوقت نفس في ومفرحة ومؤلمة...

 باألحرى  ، تضحك اسمعك بشدة... اصفعك ألن حقيقية رغبة بي . التكوين في اقصد
 !! جرا وهلم أو السكر شدة من متعتع وأنت اراك أو  ، تقهقه

 تضحك... تضحك... أنك ... نعم المنحوس... الفك ذو  ، اللعين أيها ، حليم
 طز تلعنني... تسبني... مني... تضحك أنك واالن بشدة... تضحك شدقيك... تفتح
  !! المجانين بالطبع... ؟ من كلهم... وعيونهم عينيك في

 صاح... تكون  أن بشرط لكن سويا... نضحك أن يعجبني ... تعال حليم...
 . االن تفعل ماذا ، درينيي  من يعني... يعني...

 كلمات ال ... ترى  أال حليم ! فقط معك اسكر أن . معك اتشاجر أن بودي حليم
 . إليك مشتاق أنا ... ولكن حرف...ال... ال كلمة... ال لدي...

 ! الرسالة هذه على يطلع أحدا تدع ال : مالحظة
  : فيها يقول برسالة عليه حليم رد وقد

 الضوء لها يدخل ال ، واطئ سقف ذات صغيرة فةغر  في اجلس االن ))أنا
 الهدوء على فيها الجالس يحمل النهار، ساعات طيلة خافت بضوء تنعم فهي مباشرة،
 كانت كأنما ، وغنج بدل يدها رافعة تنتصب ، عارية بيضاء امرأة  امامي ، والحلم

 بعض مع مشكلة الشكل بهذا البيت في وجودها سبب . جماعية برقصة منشغلة
 ماذا ادري  ال ، البيت في تدور أمي ، بسالم مرت زوبعة أنها إال ، المتزمتين ضيوفنا

 أين الى يدري، احد ال ، طاحونته به تدور االخر هو  العالم ، اللحظة هذه في تفعل
 عن بعيدا ، مكان ال إلى تنظر تذكرتك . الطاحونة توقف ساعات يعلم أو ، يتجه

 فيه حديث حديثا نبدأ ثم ، إلي فتعود تنتبه ، تثارتكاس احاول . فيه انت الذي عالمك
 بالعجز، عقولهم اصيبت الذين على تثور ، التمرد من الكثير ، االلم من الكثير

 إلى فأعود ، الحديث عن تتوقف . اصنامهم امام توقفوا ما لطول اصناما فاصبحوا
 البيت من روجيخ  بعد عادوا المتزمتين اولئك ألن بالخيبة اصاب ، الثلجية فتاتي
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 ! إليها قرابة بصلة يمتون  ال وهم العار أين عجبا للعار، غسال الثلجية الفتاة فكسروا
 ! فيها ضلع لها أمي وأن مؤامرة هناك أن يبدو  ، كل على

 سوية ذهبفن  الفكر، شارد تتسكع الشرقي، بابال في فألتقيك ، إليك اعود
 أن يجب البيرة... احتساء على رتص رومانس في . الباليرس دخان نبتلع ، مخدرين
 أحد يحل ذلك بعد تشربها. وأنت تردده ما هذا . طبقتنا تخوم فوق  اليوم هذا نعيش

 ، بعقولنا فسادا فتعيث ، لعبتها الخمرة تلعب ثم . مائدتنا على ضيفا الصعاليك الشعراء
 لقد ، بقاتط توجد ال االن طويلة... مدة منذ ق العر  إلى وصلنا االمور، تختلط لكذ بعد

 صورة يعطي أن بعدها يجرؤ أحد ال بحيث توغلنا لقد . بعيدة بمسافات فوقها ارتفعنا
 غير التالي اليوم صباح في ليلتنا من لنا يبق لم الجميع ألننا ، حصل عما واضحة
 . الحلق وجفاف الصداع

 جواد عزيز
  جسدها ليهإ صار التي الشظايا برؤية فاصدم ، أخرى  مرة فتاتي إلى أعود هاأنا

 إلى أخرج أن على البيت والدي يدخل حين . والدي همهمة اسمع ثم اليأس. غير ليس
 . الصدمة هول عني فيخفف ينادمني من أجد علني ، األربع الجهات إحدى

 . مستديم ضياع من أعاني زلت ما فأنا ؟ أنت كيف
 . العزيز أيها أسلم

 . ادلونهاب يت التي الرسائل إال ليست حياتهم أصبحت ورسائل، رسائل
 في سواء مشتركة حياة عاشا وقد ميمية،ح من اكثر بحليم عالقته كانت خليل

 يوميا خاللها يلتقيان كانا ، الجماهيري  والعمل الحزب في أم ، الثانوية في أم ، الطفولة
 ، قليلة كانت مراسالتهما أن األمر في الغريب لكن . فيها يفترقان فترات في إال ، تقريبا

 في سببا الكسل يكون  قد خر.لآل منهما كل بعثها ، رسالتين أو  رسالة على اقتصرت لب 
 فيها يلح بالمشاعر، محملة خليل من رسالة يوم ذات حليم وصلت كل على . ذلك

  : قال ثم بالتحية بدأها الطويلة. وأيامه السجن من بالشكوى 
 ، فراشي على ملقاة رسالة على نظري  فوقع الجمعة يوم ظهر استيقظت

 ، بقراءتها بدأت ثم ، االزرق  غالفها المرتعشة اصابعي والمست ، بنظرة فاخترقتها
 هذه وعشت ، الجميلة تنااذكري  عن كامال فلما أمامي ارتسم عندها ، منك أنها فعرفت
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 فتذكرت ، الصماء السجن جدران إلى نظري  تحول ما سرعان لكن . السعيدة اللحظات
 ، والحنين والذكريات السجن من مركب شعور وراودني ، رانالجد هذه بين اعيش أنني

 تعيش ألنك ذلك ، معقدة نفسية آالما تعيش بأنك رسالتك اسطر خالل من وعرفت
 الرتباطك ، أوقاتك فيه تقضي الذي المحيط محدودية على عالوة ، للحياة اهداف بدون 
 ما بقدر فيها تجدد أن أال عليك فما ، لك بالنسبة رتيبة حياة هذه بالطبع . الدكان في

 أرى  ، اتذكرك حينما . االالم هذه من تخلصا عمله عليك ينبغي ما وهذا . تستطيع
 خالل من لي بدا لقد ، تعمل كيف واتخيلك . فيه والحركة دكانك ، المكان صورة

 بدأ ذلك عند . منه الفكاك عليك يتعذر بحيث ، منك جزءا أصبح الدكان وكأن رسالتك
 ، إليك والشوق  الحنين في واثارت رسالتك هزتني لقد ، لوعة ويتحرق  ألما يقطر قلبي
 على خاصة ، طويل لوقت أنه حقا ، بعضنا نر لم التقريب وجه على ونصف سنة
 في متالزمين نعيش كنا لقد ، عمريهما ةطيل االخر عن أحدهما يبتعد لم صينشخ 

 لقاءاتنا كانت ، الدكان في كارتباط مع وحتى ، المقهى في ، السينما في ، المدرسة
 تعسا إال ، والقرب الوصال على تدل التي العبارات بهذه النطق احلى ما هللا . مستمرة

 يا حلم نها ، عهدها سابق إلى الحياة وتعود ، اللقاء نعاود حقا وهل ، والفراق للبعد
 . طويلة احسها لكنني ، نلتقي بعدها أشهر، أربعة غير سجني مدة من يبق لم . عزيزي 

 بأقرب  تواجهني أن ارجو ، جديدة حياة أبدأ أن السجن من الخروج بعد قررت ، كل على
 ، كثيراا  إليك مشتاق نيفا تذار،واالع ياكوا شهر، كل رأس تحل فالمواجهة ، وقت

 من والديك رجوع حتى أو  نهائيا المدرسة عن منقطع أنت هل اخبرني ، طويال وصبرت
 . إليهم تحياته وإبالغ ، واألصدقاء العائلة عن بالسؤال مهاخت ثم ؟ المقدسة الديار

 ال حليم أن إال ، حليم من وصلته رسالة على جوابا الرسالة هذه أن يبدو 
  : التالية بالرسالة حليم اجاب وقد كرها.يتذ

 ، إليك الكتابة في افكر ))كنت : قال ، الحارة االشواق وبث المعتادة التحية بعد
 اعمل ناآل أنا ، اتذكره ال شغل من عودتي بعد الماكنة على ملقاة تكرسال وجدت حين

 وقد ، فيه وضعته الذي الرأسمال كامل بخسارة  الفنون  فشل أن بعد ، جديد من خياطا
 بصوت معلنا االشهاد أمام القيلولة وقت عليه استلقي كنت الذي النوم( ر)مند أبي رفع
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 الى ملمحا ، محلنا مال رأس التهم الذي هو المندر هذا نا : جهوريا يكون  أن حاول
 ! عليه مورست جنسية عمليات

 إلى  الشوق  ساقني وقد ، معا أمضيناها التي الذهبية االيام بكل رسالتك ذكرتني
 ؟! االمنيات تتحقق هلو  هيهات، لكن ، السعيدة اللحظات تلك إعادة تمني

 ، وشوق  ود نم لك اكنه عما لك تعبر أن عن الكلمات تعجز العزيز أخي
 ي تفكير  بسبب منه اعاني الذي االلم بتصوير االمر يتعلق عندما عجزها ويتضاعف

 ال صماء جدران بين تعيش نكا ، الرهيب سجنك داخل تعيشها التي بالحياة المتصل
 بعض عذابك من تخفف أن الثقيلة الحياة هذه كل مع تستطيع لكنك ، للحياة معنى تفهم

 بها االنشغال ألن ، السجن في يتوافر مما واالشغال الهوايات من لك تجد عندما الشيء
 ، الوقت لبعض ولو  حتى ، حولك من السجن وفي نفسك في التفكير عن بالتأكيد يبعدك

 . الحلول عليك تستعصي ال عهدتك كما وأنك ، بالئك أساس هو  اقدر كما التفكير ألن
 بأن تعلم أن يجب كنل ، رسالتك على الرد في لتأخري  اعتذر ، خليل عزيزي 

 . بسببها التأخير حصل وقد قاهرة ظروفا هناك
 هذا مثل يحدث كيف تستغرب قد ، متواصل عمل للتفكير! وقتا أجد ال اآلن أنا

 أخ أمامي ، الخياطة ماكنة على اجلس أنا ها ، حدث الذي لكنه ، الكسل في لزعيم
 عليه أملي ، جيدا تعرفه يالذ الخياط لقاسم شقيق كاظم ناجي ، عليه تعرفت أن سبق
 واعتقد ها،رتابت على زالت ما عام بشكل حياتي . تحياته يهديك بالمناسبة ، الرسالة هذه
 . الدين يوم حتى كذلك ستظل أنها

 السنة في إليها اعود ، فقط السنة لهذه وسأنقطع ، الدراسة عن منقطع االن أنا
 ، معقدة نفسية حالة وفي ، اهداف ون بد أعيش أنني من ، خمنت لما بالنسبة القادمة...

 سأترك ، الطريقة بهذه العيش على مصر بأنني يدوأز  ، خمنت كما االمر كان فقد
 ! مصيري  ستقرر التي هي ، وحدها للصدفة االمور

 نهاية ال تحيات ويهدونك ، جيدة صحة في وهم ، أسبوعين قبل الحجاج عاد لقد
 . لها
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 ذلك . لي بالنسبة جديدة أحداث معها ستجلب ، ةالقادم القليلة األيام أن اعتقد
 اقتراحهم أرفض كنت لكنني متواصل... بإلحاح الزواج علي يقترحون  األهل ألن

 . مسعاه في سينجح الفريقين أي القادمة القليلة االيام تقرر سوف . نفسه باإللحاح
 كننيل االعتذار، من رتنيحذ وقد ( العمارة سجن ) في أقابلك أن رجوتني لقد

 فأنا ! له نهاية ال وشغل ، مشغول ألنني قدمت وكما االعتذار، على مجبرا نفسي أجد
 ايام يقضيان زاال ما والدي ألن ، فيه والتواجد إدارته ، الوالد محل مسؤولية اتحمل االن

 بالوصول والمهنئين الزائرين الستقبال ، المقدسة الديار من العودة بعد ، الجلوس
 اغتنمها  سوف أني واعلم ، الفرصة سنحت إذا إال ، اعتذاري  تتقبل أن وارج  . بالسالمة

. 
 تستمر حينما اكبر، سروري  وسيكون  ، بمراسلتك مسرور أنا ، خليل عزيزي 

 . واسلم ، بيننا المراسلة
 لذلك ، يدري  ال فهو ؟ أين لكن ، منفيا يعيش أنه عنه عرف ، سليم إلى بالنسبة

 ، غريب شخص طريق عن وصلت والرسالة . منه رسالة وصول له كبيرة مفاجئة كانت
 . منه واألخيرة األولى الرسالة وهي مرسلها. أو  الرسالة عن شيء بأي االدالء رفض

  حليم عزيزي 
 لك داعيا تمنياتي، واطيب تحياتي احسن ، المشتاق قلبي صميم من إليك ابعث

 المودة فأن ، ذلك كل من الرغمب  ولكن البعد، كل بعيد االن أني العزيز، أخي . بالتوفيق
 صافية قلوبنا ألن ، قلوبنا بين المودة تقترب ، المسافات بعدت مهما قريبة القلوب بين

  ! حسنة ونياتنا
  حليم اخي
 أخي ، جيدة صحة في أني على اطمئنك لكي الرسالة هذه إليك احرر االن أنني

 تذكرت بل ، ماضية ذكريات بالي على جاءت ، الرسالة هذه كتابتي أثناء وفي الفاضل
 التي واالحاديث )كاردنيا( في قضيناها التي االخيرة الليلة وباألخص ، الماضيات كل

 ، يدي توارتجف وجهي احمر التفكير، في غارق  وأنا اللحظات هذه وفي بيننا، دارت
 اشعل واخذت القلم فتركت ، اتمكن لم لكني ، الرسالة كتابة في استمر أن فحاولت
 بدون  كان ذلك كل ولكن أعصابي، تهدئة محاوال ، قهوة فنجان شربت ثم ، ةسيجار 
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 وبدأت . النكات يبادلوني وأخذوا بذلك شعروا معي يجلسون  الذين حتى تصور جدوى!
 . قلبي في ماذا أنت تصور ولكن ، أعصاب إثارة من لي حدث ما أخفي لكي كذلك أنا

  رسالة  سيرسل ألنه النتظار.ا طلب مالحظا ، األهل على بالسالم ختمها ثم
 بجواب يحظ ولم ! وصولها حين لرسالته جوابا ويطلب . ما مشروع في مشاركة حول
  إلى بالنسبة إقامته مجهولية بسبب مستحيال يعد به االتصال ألن ، عليها حليم من

 . حليم
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 عاشرال الفصل                                   
 استفحل الذي الفهم سوء بسبب ، يعانيه ظل كبيرا ألما تعكس شهاب من رسالة وهذه    
  : سليم يثيرها التي والمشاكل جواد وبين بينه

  حليم عزيزي 
  وشوق  تحية
 الذي  انتاجها غزارة من الكلل أصابها التي مخيلتي في تترائى الود من بكثير

 عدد على يزيدون  ال الذي صدقاءاال باقي ومع  معك الشخصية عالقاتي بمستوى  يدور
 ويستقطب ، الماضية أحداثنا الطيف يشبه بما لي يتراءى أقول . الواحدة اليد أصابع

 فتربط ، والمستقبل والحاضر الماضي بين مخيلتي وتتجول ، لدي أثير هو ما فيها
 الكثير بين التناقض واحتدام التباعد قساوة رغم ، البعض ببعضها االحداث وتصل

 . عجب وال منها كثراال
 قبل وال ، ومتنوعة كثيرة فهي ، معا تنااذكري  من قسم االن أقرن  ال أن وبديهي

 وسعادة  عقلية لذة التعبير صح لو  ، اتفهها في اجد لكني الذكر. من حقها بإعطائها لي
 ، يحدث أن يمكن ما ألتصور الزمن مخيلتي تسبق وحين . حينه في بها نشعر نكن لم

 ! ذلك على اعنتني فهال ، الروابط بعض تعقد من بسبب واهنة أجدها
  ارادة  مني يستدعي كان ذلك أن إال ، لك اكتب أن دائما خلدي في يدور كان

 خلو هذا في السبب وليس السطور. هذه كتابة حتى منهما اتمكن ال قد حيلة وسعة
 وإلى كمستوا إلى تصل أن األقل على يجب إليك الكتابة لكن ، وقتي قلة أو  ذهني

 خشية ، الدقة مني يتطلب فذلك . الهين بالشيء هذا وليس . فعال قوله أريد ما مستوى 
 . سأحاول ذلك ومع ، معناها من اكثر الكلمات تحمل أو ، تفهمني ال أن من

 من سواء ، نفسيا اتغير لم أنني إلى بإذنك أهمس أن يجب بشيء أبدأ أن قبل
 ستجد لكنك ، والنفس الذهن على الثقيلة لعقليةا الوحدة من أم التعذيب من أم السجن

 وهي الأ ، سيئة أو حسنة كانت أن ادري  ال ، بحصيلة خرجت أنني ، ما يوم في
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 النتيجة هذه مقابل وفي ! السجن حياة من شيئا اتعلم فلم هذه  عن وعدا ، الصراحة
 االحداث بعض أن اعتبرت أنني وهي ، اتوقعها اكن لم لالستغراب تدعو  أخرى  نتيجة

 ما كل فبالشعور األهمية في تكن لم نا تفوق، اعتبرتها ، اعتقالي قبل حدثت التي من
 ومع ، فظيعا كان واجهته الذي التعذيب أن تبجحا ال ولعلمك االعتقال!! بعد لي حدث
 بمراحل... أفظع كان جواد تجاه النفسي انسحاقي بل عذابي فأن هذا

 الذي الخالف بسبب له تعرض الذي فسيالن  العذاب فيشرح رسالته في يستمر
 صديقهما أمام بسوء يذكره أن نفسه لجواد تسول كيف ، ويستغرب ، جواد وبين بينه دب

 . تجمعهما كانت التي المتميزة الصداقة بعد ، ابراهيم المشترك
 يمللح  وتحذيره ، لشهاب جواد يكنه الذي الظن سوء من شيء سابقا عرفنا وقد

  لم  الواقع هذا لكن . األعمال أو  االفكار مجال في سواء ، كبيرا رامغام باعتباره منه
 . عادية من اكثر أوقاتها بعض في كانت ، بينهما عالقة نشوء يمنع

 بالتدخل يرجوه ثم ، حليم إلى يشكوه ، وجواد بينه نشب خالفا يعرض أن بعد
  عنها: تحدثي  الذي الرسالة مقطع وهذا ، إنسانية قضية كونها بالقضية واالهتمام

 بأشد وهو  ، وقتله ، يحبه كان ، لصديقه سبارتاكوس كذبح يذبحني كان ))لقد
 هذه تستأثر أن ارجو  ؟ الموضوع في اخر رأي عندك هل ، والحنان التأثر حاالت
 ، غيرك المآ مع تعيشها هنيهات والمطلق لراهنا من تخرجك ، اهتمامك في القضية
 البشر. بين التعاون  واصل الشخصية القاتالع اساس بتفسير هذا يفيدك وربما

 ذهنية تصورات إلى عجبك يدفعك وربما القدر، بهذا اهتمامي من تعجب أنك
 بين الشخصية العالقات أن ، شيئا تستنتج أن قبل اخبرك أنني إال . الواقع عن بعيدة
 تيال الوشائج التماس هو  الحياة هذه من هدفهم يكون  وربما . وجودهم أساس هي الناس
 النفسي االنسحاق هذا لي حدث لما ، كذلك تكن لم ولو  ، وقلوبهم عقولهم بين تربط

 قيد على البقاء من االحيان بعض في يئست لما أنه حتى التصور! حد فاق الذي الكبير
 بأن وأحسست ، المسائل بقية دون  من جواد مع خالفي ، المسألة هذه استأثرت الحياة
 . فعال إليه انتهى مما بأحسن تنهيه تكملة إلى ويحتاج األبد إلى  اقصان  بقىي س ما شيئاا 

 وانفعاله الخالف بهذا تأثره لفرط ، يكملها أن قبل حتى الرسالة يختم وأخيرا
 . بسببه
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  : االتية بالرسالة  حليم عليه رد وقد
  شهاب ))عزيزي 

 العالئق عن تتحدث يجعلك الذي  وما ؟ القضية بهذه االهتمام شديد أنت لم
 رأي وأنه ، الواقع لكنه ، هذا رأيي يثيرك وقد ، استغرب ننيا ؟ بصددها وأنت نسانيةاال

 . إال ليس خاص
 بقية كذلك ، جيدا يعرفك وهو  ، به تربطك قوية عالقة فهناك ، إبراهيم عن أما
 . االصدقاء

 وكما الضمير. مرتاح والتنم ، بلغه مما اكثر االلم بك يبلغ ال أن ارجو  لذلك
 . تحتمل مما اكثر المسألة تحمل ال أن بيج  قدمت

 في . طاقتي من اكثر تحملني األمر في التدخل مني بطلبك عزيزي  يا أنك
 القيام علي كان بما اقم لم بأنني أشعر ألنني ، اعتذاري  اكرر أن إال يسعني ال األخير

 يشكل أو  هب اهتم ال بما نفسي اقحام لعدم كبير، بارتياح اشعر نفسي قرارة في لكنني به.
 في الكمال من أنا وهل ، الناس بين الحكم على القدرة لي أين من ثم عندي ضرورة
 هذا لنفسه يبيح الفكر من ذرة يملك عاقل ثمة وهل ؟ عليهم الحكم يخولني حتى شيء
 بالنسبة اكثر إيضاح إلى تحتاج ال فأنت كل على ؟ فيه قاطعة احكاما فيصدر الدور
 . حولك من األصدقاء إلى تحياتي . المسألة لهذه

    ينال أن ارجو الشعر، من بشيء االيام هذه شاعريتي تفتقت بالمناسبة
  : اعجابك

 السماء في تبحر الشمس
 البعيد إلى الضوء يسافر

 يسهرون  والعاشقون 
  تنتظر االزهار وتجلس

 الثقيل الترقب جلسة يعاود ثم
 القمر سيدنا

  مهيب مجلس في
 مزخرفة اريكة على
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 مشعة رهااحجا
 القمر: ويسأل

 صار؟ أين الضياء عن
 العتمة وتسأل

 صار؟ اين
 االزهار سؤالها في تلح

 السؤال ويرحل
 الفضاء  في يغيب

 . ينتظر الجميع ويجلس
 
 
 
 

 . واسلم اودعك أن إال األخير في يسعني ال    
 من احتوته فيما ، صغيرة موسوعة كونت ، طويلة برسالة عليه شهاب رد وقد

 ظل أنه حتى ، كثيرا حليم بها سر وقد . والهزل الجد بين تخلط وهي ، راءوآ مواضيع
 . أخرى  مرة قراءتها يعيد تذكرها اكلم ، طويلة مدة معها يعيش

  حليم عزيز
  حارة تحية
 خمسين على تحتوي  التي الغرفة ارضية على اجلس اكد لم وأنا ، رسالتك قرأت

 البشر. من
 فتارة  ، بلهفة واياها انسجمت فقد ، متفرقة مواضيع على تحتوي  كانت ولما

 من كثير انتباه يجلب الذي بالقدر عندها ، أضحك واخرى  واتأثر، اغضب تجدني
 . الموجودين

 ، عزيزي  يا ال التغيير. بعدم وقولي العقلية وحدتي بين تناقضا هناك نا وتقول
 واتفق ر!التبري  حتى تستحق ال بمسألة فكيف ، أشاء ما تبرير استطيع عهدتني كما فأنا
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 لي ستكتب أنك متأكدا كنت أنني والغريب ، االهتمام هذا مني تستحق ال كونها ياكوا
         نؤمن التي تلك ، واحدة لقيم انحدارنا عن نشأ التوجه وهذا ، فعال إياه كتبت ما
 : قولك بإسراف اضحكني لقد . االخرين بشعور الالمباالة يعني ال التبرير لكن . بها

 في النفسي التأثير بأهمية منك ضمني اعتراف وهذا الزبائن( مع الجدية اتصنع )انني
 مشاعر  مسايرة نفا . اكثرها وما ، الموقف سيد السخف فيها يكون  التي االحوال
 رأيك أعطيت أن وبعد . حيالهم التصرف في تلونا يتضمن ، نوعهم كان أيا االخرين

 . مسبقا اعرفه ننيا قولا ، باألنانية كالعادة نفسك متهما
 . فيها جاء ما كل على الرد لي ليتسنى أمامي رسالتك االن وضعت

 الحكم قدرة عدم نفسك في ترى  كنت إذا ؟ طاقتك فوق  احملك ! جحا يا لماذا
 ، به اعتقد ما مع هين غير بقدر يتفق حكم ذاته بحد فهذا ، واألشخاص األشياء على
 خذ . به تعترف ال أنك يعني هذا ، لطيف شيء فهذا ، الواقع عن وابتعادك تجردك أما

 إلى لالنطالق الركيزة فهم ! إليهم لالنضمام شوقا اتحرق  أنا ! المجانين أفواه  من الحكمة
 التناقض سببه لمسلك تبرير هذا أن خلدكب  يدور ال أن ارجو  . السخف من خال عالم

 مال بايب ستيل الستانلس ايا)قض تطعم فعندما . راهنة حقيقة إنما ، )الثقجتمسياسي(
 لإلنسان يلذ نذاكآ ، دافئة بوجوديات _ الشيوعي الحزب قضايا يقصد _ هنتر( هوك

 . يوجوديا()ش يكون  أن
 من سبق لما تطبيق فهذا ، يضحك ما ثمة كان وإذا ، اهزل ال حقا هذا أعني أنا

 . القويم الكالم عن مؤقتا فامسك ، التعميم وسيأتيك ، التطعيم نظرية
 يفرض كبشر وجودنا اوال يبدو  . قليال عليها نسفسط دعنا ! الواسعة حريتك

 حديثوا فهم ، الثقافة يألفوا لم البشر لكن ، خاصة وقوالب وقيما ، معينا منطقا علينا
 ما أول يلغي ، األفق في اواتساع النظرة في شموال يعني استعمالها كان ولما ، بها العهد
 أن من بينة على نكون  نذاكآ ألننا . السابق والمنطق والقيم القوالب كل ويسحق يلغي

 . يؤيدها نظري  سند بال أصبحت التي والحماقات التعقيدات تلك لكل تسعي ال وجودنا
 لها ألن االخير، مثواها إلى تشييعها نستطيع ال لكننا ، منها ننعتق وعندها

 . وجودها وتفرض فيه وتنتعش تعيش الذي الكبير عالمها
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 لي تأبه ال منتعشة فهي ، اكثره وما اثقافي( )ادر ونقص حمقى هناك أن المافط
 . صفراوية تكشيرة من باكثر عليهما تتكرم ال فإنها )كيركغارد( أو  )سارتر( وحتى ، ولك

 نا ، أقول ! األسف من طن مليون  85 أس (99×10) بـ  االيحاء مع ثانيا
 فيه ليس ، تعقليا جديا عمال ، السخف اعمال من عمل اعتبار على اجمعوا إذا البشر

 عن شاذة ذاتها وتعتبر ، النظرة تلك تحنقها البصيرة ذوي  من القلة فإن ، يزريه ما
 عبارتك اثارته ما وهذا سيبالتأ تكتفي وربما ، مضض على وتسكت ، القياس

 نعم ، عليها المتعارف الحرية غير أو  ، اوسع بحرية يفكر عاقل وجود عن المستفسرة
 اعترف لما وإال ، الحرية لمعنى وإدراكا تحسسا أقل يكون  وربما ، هذا يفعل عاقل ناكه

 قيد إلى المطلق إلى انفتاح من االنسانية الحرية إلى نظرته تغيير في بحقه الكثيرون 
 وتفرض فيه وتنتعش تعيش الذي الكبير عالمها لها ألن االخير، مثواها بوجوده يشده

 . وجودها
 إال  هنا تعني ال القيد هذا توسيع فمحاولتك ، لها حصر ال مشاكل إزاء هنا إنك

 المجتمع قيم مع يصطدم القيد توسيع أن أقول ، له داعي ال الذي وللتوضيح . كسره
 هذا عضوية عنك تنفي بتوسيعه البدء فمحاولة ، خاص بشكل )هنا( على وأؤكد هنا.

 النصف  مجرد حصيلتك وتبقى ، االنسانية صفتك عن بعيداا  تتقوقع ثم ومن ، المجتمع
 أي ، وجدانية مشاركة هناك ليس لكن ، موجود فأنت . إنساني( )وجود كلمة من االول

 ال جنسك وحشرجة الصماء والجدران والبراغيث والحمير االبقار كانت ولما ، إنسانية
 البشر بين الموزع للسخف احتراماتك صاغرا تقدم أن من غنى فال ، التواجد تشاركك

 مجسم قرقوز من له يا نذاكآ . واحدة بشرية بؤرة في يتجمع عندما احاله وما ، تفاوتب 
 قيم! تدعي سبق فيما كانت التي البشري  التطور فضالت لكل أبعاد اربعة ابعاد ذي

 ليت ويا الرياضيات. مفعول لتأثير رضخوا ، يروه لم رابع ببعد منواآ البشر على وياله
 . كارثة من لها يا بشر كونهم حقيقة يروا أن رفضوا بل ، واوترك ، هكذا تكان  الفلسفة

 الوحدة كابوس تحت واقع وأنني ، علي الصدقاء تأليب عن قلت ما وبخصوص
 فما  ، قصدت ما اوضح لم أنني من بسبب ، أعني ما تفهم لم أنك أقول ، ذلك إلى وما

 ، برسالتي ستنتجتها ما نذاكآ منه يستنتج بشكل حينه في تصرف دق جواد أن هو عنيته



128 

 

 إلى يحتاج وهذا ، للتأليب مستعدين األصدقاء أن أو ، كذلك يزال ما أنه يعني وال
 . نلتقي بعدما لك أرويه أن اتعشم إيضاح

 تتذوق  بدأت أنك ويبدو  ، والكتاب الكتب من بها بأس ال مجموعة ذكرت
 اشكول اشكولك ليش ؟ سكرتيره لك تتخذ أن وتريد ، ئعرا اتجاه انه ، العالمية الموسيقى
 ؟ سكرتيرة

  بقراءة  واحلم العتقالي، االولى االيام منذ إجازة في دماغي أنا.. يا هفآ أنا... أما
 . سابقا ذلك عنك اعرف لم الشتاء... تكره زلت وما جدوى.. دون  المطبوعة الكلمة
 إذ جامو( )جورج الفلك لعالم بقول يذكرني المجهول الشيء عن بحثك ، تؤكده حتى
 ألنه ، كذلك ليس هو  ، باستقامة يمشي أنه نعتقد كنا الذي ذلك ، الضوء نا ، يقول

 الكروي، الكون  إطار عن الخروج يستطيع وال الكبيرة... الكتل حول باستمرار يتحدب
 تلسكوبات ننشئ عندما فإننا ولذلك ، عنه نشأ الذي المكان إلى سيرجع سار، حيث وهو 
 يتكلل سوف أنك وهكذا ، انفسنا الكون  اعماق في سنجد ، جدا مرة مئة ، جدا جدا قوية

  ولدهشتك مرة ألول تعرف عندما ، واكيد كبير بنصر ما يوم في الشيء ذلك عن بحثك
 ... يم ... ..ل ح انفجار بصوت اختتام ، تصويرية موسيقى ، عسكري  مارش أنك

 . حالم حليم حا...لم!!
 أن أما . الكتابة في الرائع اسلوبك حقا واعجبني ، ابراهيم نكتة كثيرا اضحكتني

 الضوء  سرعة إلى احتاج ، تطورا ، المدة هذه خالل تطورت إنك أو  فسد... ذوقي
 أنك ادري  وما االولى، برسالتي عليك جنيت بأنني أشعر تألمك... راعني كم . لبلوغه
 االحتياج ألن ، نحوي  مشاعرك لك واشكر اعترف لكنني ، تجاهي الحساسية بهذه

 أو  موجدة ذاتي من المس حيث ، بيننا مشتركة االخرى  المشاعر وسائر والمودة والشوق 
 ما التي الذهنية الصور بشتى لي تتمثل وجودك إطار في الحبيسة نفسك أذكر تداعيا
 ، رسالتك قرأت عندما أنني حتى . التقريب وجه على االيام من يوم في مخيلتي بارحت
 على ترسم التي والتعابير ا، منه نوع في صورتك نيلذه وتنقل تعكس كلمة كل كانت
 ..الخ. تألم أو ، خجل ، تعجب أو  ، اشكال ازاء وجهك

 . االشكال من شكل في واجهتك بل ، وحسب عزيزي  يا الرسالة أقرأ لم إنني
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 بخلدي  يدور ما وصف عن عاجزا حقا واجدني ، أقول ماذا ادري  ال خليل وعن
 وواقع ، عميقة ارتباط جذور ، عواطف ، قيم ، صفات ، جدا كثيرة اشياء . تجاهه
 اذكر أن اكتفي . خليل اسمه واحد كيان في وتتجمع تتشابك كلها والم.. ، واماني ثقيل،
 من ألمي منه ليس ال . منه وألمي شيء كل من عليه وخوفي إليه المتلهف شوقي منها

 تفهم أن اود ال كما ، تتيه أن أود ال البشر، قوالب من البشر، أمراض من البشر،
 عن بكتابتك ، الفرح غاية وافرحتني ابهجتني أنك هو  تفهمه أن بحرارة اود الذي والشيء

 سخف من لجة في ينطمس أن حاول طالما أمال نفسي في بعثت لقد ، الجديد خليل
 خليل المس عندما اقول أن واستطيع ، قوله استطيع ما كل هذا ازيد... اريد ال البشر،
 اطيق ال مكنونات من فيض عندي تجمع االفتراق مدة خالل . قلبي من احدثهو  بيدي

 األمر إال منها يبقى وال ، وتتالحق تتابع ثم ، معكم لي سكرة بأول وستنفجر ، تكاثفها
 هل . بدرجات الكبت سلم على نقف وكلنا مثلي واظنكم . السامعين على تخلفه قد الذي

    بربك لي قبل ؟ الدافئة عيونه حال وكيف الفصحىب  التكلم يحب سكره أثناء يزال ال
 ذي من انحف أصبح أنه تعني ، هاكبيراته السلمان( )نقرة من جاء امي، تقول . إياه
 ؟ كذلك هو  فهل ، قبل

 مع الحال كيف اللطيف؟ بالجنس عالئقكما ناحية من ؟ حالكما كيف وإياه أنت
 منه احذر الطفولي؟ مظهره مستغال اتالفتي  يداعب خليل يزال ال وهل ؟ القديمة روزتك

 لطيفا جنسا عندكم أن ويتصور السجون  في ذوقه فسد فربما ، بيتكم في ينفرد تدعه ال ،
 عطلة يوم لك هل ؟ السينما إلى للذهاب وقتا تجد وهل ؟ تغلقه ومتى المحل تفتح متى ،
 يلتهم وحذاؤه ، نشابل كشارلي مظهره زال ال وهل ؟ كثيرا تلتقيان وهل ؟ شربتما واين ؟

 ؟! الشارع قذارة
 مطلق اكون  أن اكره أنني هو  ، قوله في باستمرار ترددت شيئاا  أقول أن أريد

 التي بالقوة ليس ولكن ، نوعا الخروج افضل نواآل ، السبب تسلني ال ، واخشاه السراح
 ؟ تصدق هل ، كذلك تسلني وال ، تتصورها

 جلست  عادتي غير على يوم وذات . مكاني من اتحرك اكاد ال كسالن هنا إنني
 )قواويش( كل وعرفت ، الحكاية وتضخمت ، مهنئين العشرين حوالي فجاء ، مبكرا
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 من برسالة الحادثة هذه وانتقلت ، ثمانية وعددها ، فيها يعرفونني الذين اقصد ، القلعة
 قدمت. كما بالكسل مشهور ألنني ذلك كل ، )النقرة( إلى احدهم

 ، فيه جوعا الموت الجميع يتوقع ، والنظافة االرزاق على فيه ن اكو  الذي واليوم
 مشاغب( )لكوني السجن إدارة نقلتني . لهم خدمتي من اعفيتهم لو )ممنونين( ويكونون 

 من مكون  . لسبعين ويتسع ويدعى)الملحق( ، المكان هذا إلى أشهر الثالثة حوالي قبل
 الوحيد أنا ، وتسعين خمسة من راكث  فيه ما معدل ولكن ، بحجمهما وساحة غرفتين

 . موقوفا فيهم
 واالقمار )الصواريخ( عن محاضرة عليهم ألقي أن ليلة ذات مني طلبوا

 . بعد القذائف تاريخ اكمل ولما ، ساعتين لمدة فأطنبت وحاضرت . والكون  الصناعية
 لللدخو  المقدمة إال ليس ذلك أن لهم قلت علماء أصبحوا أنهم الجميع تصور وعندما

 . القبيل هذا من اخر بطلب انفسهم يورطوا أن قبل مرات عشر سيفكرون  واظنهم ، إليها
 وطبيب ، مدرسين وثالثة مهندسان بينهم ، ثلة اجمع أن في نجحت حال اي على لكن

 وصارت ، االحدب( )الكون  كتاب من فصال يوم كل نقرأ واخذنا ، اخرين واربعة ،
 بشكل بالطبع لكن الملحق! في السجناء غالبية يعرفه موضوعا لذلك نتيجة النسبية

 سرعة نا : مثال فيقول ، يشرحها ، بها المتضلعين احد والفينة الفينة بين فتسمع ، مبهم
 فيما مبالغا البعض فيتصوره . المسدس طلقة من أسرع نهاا ، جدا جدا كبيرة الضوء
 اختراع إال مخرج ال ثحي  مستمعيه مع أورطه ما وغالبا ، مستنجدا إلي فيهرع ، يقول

 كم ، أحدهم يوم ذات سألني . تنتهي ال التي اسئلتهم فراغ بها يسد جيبه من نظريات
 على يتوقف ذلك ، فأجبته ؟ االوادم من ، صنعته الذي صاروخك يحمل أن يستطيع

 مختلف من بشرية نماذج فهناك كالقطار. تماما ، وأخرى  مدينة بين المسافرين عدد
 . االرض بكروية يعترف وال ، فتزجرالد( )انكماش يعرف ال شخص انبيفبج  ، االنواع
 ، كثيرين يمثل وهو  والمطلق! والراهن ، والعدم بالوجود أغا( احمد )حجي فهم فتعال
 مدة طول أن واعترف . منهم أي مع االنسجام يمكن ال ، المتعلمين باقي وحتى

 مثال أنت كنت فلو  . بينهم يماف االنسجام في كبير أثر لها األشخاص بين العالقات
 رؤوس ذكر بمجرد بيننا فيما التفاهم بسهولة يمكن لكان ، مجموعتنا أحد أو  ، بجنبي
 . كلينا على مرت قد الغالب في تكون  ألنها ، معينة أفكار
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 علينا وجناية ، لنا ميزة وهذه ، تعريفات أو  ، مقدمات بدون  فيها الدخول ويمكن
  ! ذاته بالوقت

 عن محاضرة يلقي أحدهم ألسمع وقفت أشهر، الخمسة حوالي قبل مرة ذات
 وال ، شيء كل يعرف الذي ، المانع الجماع العالمة بمظهر تراه  وكنت ، الصواريخ

 نا ، الفريدة بمحاضرته قال ما جملة من ، قال ، خلفه من أو  يديه بين من الباطل يأتيه
 على انعطف ثم ، بالتتالي أسفلها في تحدث التي االنفجارات بواسطة تسير الصواريخ

 من ذرية انفجارات هو المستقبل في يرفعها الذي نا : فقال ، الصواريخ في الذري  التقدم
 مؤخرته في يحمل صاروخا معي تصور فتعال . األعلى إلى تدفعها حيث أسفلها

 االخر، تلو  الواحد ، انفجاراتها تتالحق الهيدروجينية القنابل من هائلة مجموعة
 انفجارات  على تعودت ذانهمآ ألن ! شيء يهمهم ال داخله في الموجودين المساكينو 

 في من تزعج ال كما ، المعدن تصهر ال الناشئة الحرارة ودرجة ، طن ميكا 50
 بحال!! سنتغراد درجة مليون  85 عن تزيد ال ألنها ، الصاروخ

 ضليع  يرخب  فهو  خليل تسأل أن إال عليك فما الفيض أردت وأن ، غيض هذا
  . العسكريين مع أوقعني حظي سوء ألن ، الرأي يخالفني وربما السجن، بأمور

 ومنزلة يتناسب الذي بالقدر شاعرا أصبحت ، المحيط الجو شاعرية من وبسبب
 . هذا الشاعري  جونا

  الشعر: مقاييس كل عن غفلة في قريحتي اجترحته نموذجا وإليك
 خليها سللك ة يللا بعللد لعلللي و عللد روحللي

 حللللللللللبح بللللللللللبح بحبللللللللللو  بحبللللللللللوحيب
 تللللدل ماللللل  بعللللد يللللا كليبللللي المسللللكين
 وهبلللللو نايلللللن طسلللللة و للللل  نه هلللللالبين
 تدري يبوغ اين  كار م شوق ولطشان
 هللل  ابنالللن العملللر ملللن ينشلللر  مليلللان

 

 يلللابو نايلللن بعلللد ملللا طابللل   روحلللي 
 فاطلللللللللللللةو فرك للللللللللللل  روحلللللللللللللي دو  تل

بفركللللة الصللللحبة بعللللد مللللا تسللللو   للللم 
 طحلللللللللللللللللللللللللللللللللللللين طحللللللللللللللللللللللللللللللللللللين

 نة ملللن كلللل واحلللد بلللدير  وهلللاي  سلللم
 دطياطلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة
 ساد  بلل  مللس  وسللهر مللا يطفللي النيللران
 آطلللللة وخلللللال وخليلللللل والصلللللحبة وخاطلللللة
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 وهل ؟ الشدة بهذه تتألم حتى بخصوصك، جواد قاله الذي ما اسألك، أن نسيت
 عنه قلت ومتى ؟ قديما تصرفا ذلك يتضمن أم ، فقط عنك قاله ما خالل من لك تبدى

  ؟ مناسبة وبأي ؟ طفل أنه
  حليم عزيزي 

 من يوم في كليا تتغير لم لجواد نظرتي نا أقول عندما ، اغالط ال كما اغالي ال
 نكا ، االيام احد في له قلت أنني جيدا اذكر زلت وال . ذلك منه اتوقع فأنا ، االيام
 الصفات هذه أن إلى حينه في فنوه ، مغرور نكا كما ، بنفسك لك ثقة ال لكن ذكي،

 باعتبارها دائما يرددها وأخذ . واحدة ذات في هابعض مع منسجمة وغير متناقضة
 فهو . الزمن من ردحا رأسه في تطن لبثت أنها جيدا اعرف لكنني ، سخيفة موعظة
 استطع ولم ، جواد مع الحال هكذا . به وصفته ما مع يتفق وقدر بشكل ذاته يعرف
 ، منه ويبدر بدر مهما وجوادك جوادي ولكنه ، االول تعريفي على ازيد أن االن

  ! األصلح إلى التطور يكون  أن والبد ، وتطويره بتحويله الزمن وسيتكفل
 له ارتاح واحدا صديقا دائما لي اتخذ كنت أنني الحظت اعتقالي مدة خالل

 ، العتقالي االولى األيام وفي . الهندسة ففي ، الموجودين سائر دون  من إليه وأميل
 بالمعاول أمامي السجن حراس قتله كنل ، مجيد ويدعى ، نوعا احدهم مع اندمجت

 القواد يشبه ، الشكل جميل ، الحجم هائل وكان ، فالح اسمه اخر صادفت بعدها
 نكلم ال اشهر أربعة وبقينا ، يوم ذات وتشاجرنا ، الدماثة منتهى في كان لكنه ، الرومان
 ، واحدة عةدف بعد فيما وصادقت معي فأبكيته وبكيت تعانقنا سراحه اطلق ولما ، بعضنا

 الذي جعفر عدا السلمان( )نقرة إلى بالتدريج لوانق وكلهم ، لبيب ثم وجعفر علي من كل
 سلوى  مبعث كان بل ، كثيرا له ارتاح وكنت مني قربا اكثرهم لبيب وكان . سراحه اطلق

 ت صادق االخيرة المدة وفي . واذاه  اغاضته في قصوى  لذة واجد امازحه دائماا  كنت . لي
 اعتقد وال ، لوحدي وبقيت أيضا نقل ولكنه ، الشكل ناحية من كثيرا يشبهك نوكا رسول
 احدهم في امل لي ناآل نتيجة، دون  الموجودين غربلت دفق ، له ارتاح من ساجد أنني

 . سعيد ويدعى
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 وكل . صنعة أي تعلم احاول لم أنني حتى شيئاا  استفد فلم الفراغ هذا كل مع
 وذات . واحدة نمنمة حياكة استطع فلم . أنا ياال لنمنما حياكة يعرف تقريبا ناءالسج 
 . نتيجة دون  بواحدة ساعة ربع بقيت مرة

 اليوم هذا في . الرسالة لهذه ملحقا اكتب أن وددت وقد 27/3/1964 اليوم
 الغرفتين فدخلنا . وقصيرة متقطعة لكنها نوعا، عنيفة زخات عدة السماء امطرت

 بقدرة تجمعت التي بالغيوم ملبد واألفق ، ظهرا عشرة نيةالثا كانت ، كالجرذان مذعورين
 وتالشت الغيوم انقشعت ما وسرعان ، الزخات بهذه وقصفتنا ، معدودات بدقائق الخالق

 لها ويوحي ، الشجن النفس في يثير ، عزيزي  يا تعلم كما المطر وجو . عين بعد اثرا
 باأللعاب أو  ، النمنم بحياكة هانفس بالهاء تعالجه أن ، الكثرة وتستطيع . بالذكريات
 تراني فكنت بنفسي االختالء لعادة عبدا ازل ولم فكنت أنا أما . ذلك إلى وما ، البسيطة

 وتختلط رأسي في االفكار وتتالطم ، الالشيء في باستمرار احدق االوقات من كثير في
 واقع في االمر مشقة فتصور ، االنشائية العربات صهريج في االسمنت يختلط كما

 ، تقرأه  ما وجدت لو األمر عليك ويهون  ، يعمله ما االنسان يجد ال عندما خاصة كهذا،
 مجالت وبضع ، اليوم في واحدة قاعة لكل محليتين جريدتين سوى  هناك ليس لكن

 أحدى تستقر وعندما . ايدك( و)نزل والعجائب السينما من ، ومادة ورقا متهرئة
 عندما فيها. مكتوبة كلمة اخر حتى ، االعالنات ثم مفالمه األهم اقرأ يدي في الصحف

 قرأته شوقي ولشدة ، كتابي اعداد أحد على شاقة عملية بعد حصلت الهندسة في كنت
 ثالث فيه ، القصص بعض قراءة اعدت ثم ، ساعات بضع من أقل أو  بضع في

 كتابا قرأت قد أنني اصدق لم أنني إال ، الوسادة تحت وطويته ، لغوركي قصيرة قصص
 هناك تكن لم ولما ، الثالثة للمرة القصص إحدى قراءة وأعدت أخرى  مرة فتناولته ،

 وعالمات  االفعال وعدد ، الجمل احسب بدأت فقد ، الرابعة للمرة قراءتها من جدوى 
 أما . ألكلته يؤكل كان ولو احصائية حينه في ودونت . جرا وهلم التعجب أو  االستفهام

 لها مغازلتي كثرة عن حدثت تتكلم كانت لو  شهور، بضعة منذ تبك اربعة فعندي االن
 و)مواقف الفضاء( إلى و)رحلة الطيران( و)قصة االحدب( )الكون  : هي والكتب ،

 . العلم( تاريخ في حاسمة
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 هذه بطول اضجرتك احسبني ، )واكف( تقديره هنا فالعلم يذكر بالشيء والشيء
 تطول أن تود اتعشمك بل ، كذلك تظنني الف ، فأزيف اجاملك أنني وها ، الرسالة
 وذلك ، رأسي في والمدلوالت المواضيع من كثرة على االطالع لك ليتسنى رسالتي
 يتعارض ال كان إذا إال الرد من اعفيك فأنا ، باال وأطمئن ، بالتطويل أغراني ما بالذات

 !! كسلك مع
 ولكنها ، مكتوبة رغي  وهلة ألول لك تبدو  ، بيضاء ورقة الرسالة هذه مع تجد

 بطريقة كتبتها وقد ، سواك أحد عليها يطلع أن اود ال خاصة اشياء ففيها ، ذلك بخالف
  : االتية التعاليم بدقة اتبع قراتها تستطيع ولكي ، السجن بعباقرة خاصة
 إلى (1) الجانب واليكن ، كالزجاج مستو  سطح على فقط بالماء الصقها -1

 األعلى.

 الكحول من كبيرة مالعق أربع إلى بثالث الحليب من لتر ربع حوالي اخلط -2
 . )اسبرتو(

 أن يستحسن رةسيجا ورماد الناعم الملح من صغيرة ملعقة حوالي الورقة على ذر -3
 . وبإبهامك ةبروي  الورقة وافرك ، اجنبية تكون 

 . وبتؤدة بيدك والكحول الحليب بمخلوط أغسلها  -4

 يسر بكل قراءتها لدهشتك ستطيعست  وبعدها ، ساعة 3 -2 لمدة للشمس اتركها -5
 . ووضوح

 . األصلي حليم لي ودمت ، تحياتي وارق  )اثخن( تقبل
 . شهاب اخوك
 بعد  الشمس في تلمع توالكلما الحروف ظهرت حينما ، حليم ةدهش كانت وكم

 . المذكورة التعليمات من فقرة خرآ نفذ أن
  : االتية بالرسالة ، الرسالة هذه على حليم اجاب وقد

  شهاب الخا
 وشوق  تحية
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 خاصة ، االحوال كل في صالحة تكون  ال ودل قل ما الكالم خير مقولة أن يبدو 
 الطول بهذا أنها ثم ، طويلة رسائلنا تكون  أن في بأسا أرى  ال فأنني لذا ، حالتنا مثل في

  . تردمها أو  بيننا تفصل التي الهوة هذه تقلص أن يمكن
 في ، عليك به تعرفت الذي اليوم في كذل حدث طفل( )أنك لجواد قلت متى

  . بالضبط )الكاردنيا( جلسة
 ، منعه منا كل حاول أن بعد البيت إلى لرجوعا على أصر األبيض القصر أمام

 غرابنات اس اثار عنادا اليوم ذلك في اظهر لقد . المذكورة الجلسة إلى مصاحبتنا منه نريد
 أن ثم . قلته الذي فقلت أثارني الذي مراأل ، عنادا ازداد لكنه أخرى  مرة معه حاولت ،

 التنابز. هذا مثل على تعودنا ألننا الخطورة بهذه يكن لم األمر
 في واغلقه صباحا التاسعة الساعة في افتحه نيفا المخزن، في عملي أما

  . الغداء فترة ، ظهرا الواحدة
 هذه االوقات مساءا. التاسعة في واغلقه الظهر بعد الرابعة الساعة في افتحه ثم

 ! االسبوع في ايام ثالثة الثانوية في اداوم ، يزعجني الساعة حمل ألن دقيقة ليست
 فتلك ، الفتيات أما . األسبوع في يوم أو يومان السينما ادخل . فقط االمتحانات احضر
 تمر كلما اتذكرها ، رحنييبا ال جميل كجسم ذكراها أن لوال ، تماما نسيتها روز جنتي.
  ، بالنساء جهلي تؤكد ببالدة معهن اتصرف لألخريات بالنسبة . الشارع يف حسناء

 . معهن بها نتعامل أن يجب التي وبالطريقة
 بالكثير، وتعد االنوثة وتطري  بالجمال تنفعل ، إيجابيا تكون  أن المرأة  مع عليك

  تعلم كما فأنا ، وضحاها ليلة بين طبعه يغير أن ستطيعي  ال منا فالواحد ، حيلة باليد ما
  . ثقيلة تكون  تكاد بجدية االمور أخذ على مطبوع

 بجهد نفسي اخذت ننيأ إذ االحوال، كل في الوتيرة هذه على يجر لم األمر لكن
 في االحيان بعض في نجحت وقد ، المتزمتة الطبيعة هذه من اغير  ألن متواصل
 كبير ملتقى ن الفنو  حيث ، المناسب الظرف ذلك في ساعدني ، فيها انفراج احداث
 . األوقات أكثر في معهن مباشر تماس في فأنا ، للنساء

 ، متعددة وأشكال مشارب من فتيات مع كثيرة عالقات لي صارت لذلك نتيجة
 عالقتي تتعدى ال وأخرى  ، لها ترتاح جسدية مداعبات على بها عالقتي تقتصر فواحدة
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 مع العالقة توقفت بينما ، الصريح الغزل من الكثير فيها كلمات وتبادل الثرثرة مجرد بها
 ، معدومة تكون  تكاد الجسدي االقتران عملية تكاد وهكذا الهائمة النظرات على الثالثة

 . مطلقة بصورة ، بهن االتصال اكره تعلم كما فأني البغايا أما
 جفاف من يشكو ، سراحه اطالق بعد ، لحريته االولى األيام ناآل يعيش خليل

 تمر أنثى رائحة خياشيمه التقطت كلما هاعماق في حريق يشب ، ةالجنسي  حياته في
 لم لكنه أمامي منها بعضا يروي  . معهن محدودة مغامرات له . الشارع في بعد على
 . االن حتى فتاته على الحصول في ينجح

 قابلته مالك أشعر الذي علي( )ابي من رسالتك اتسلم وأنا صبر بنفاد شعرت
 لم الذين باآلخرين نكاية هذا شعوري  يصدر لربما . احترامه ينبغي شخص ازاء أنني

 في تذكرت ألنني أو  ، الخمرة على المشين ادمانه بسبب ، االحترام هذا مثل له يقيموا
 عنها تنطلق ، الطلقات سريعة بندقية على يقبض وهو المهيب منظره اللحظة، تلك

 ، خريناآل ظلم في تماديال من محذرهم أو  ، النظام رؤوس مهددا ، متتالية رشات
 . قط مخيلتي يبارح لم الذي مواقفه أحد ذلك . واستغاللهم

 بدأت  ما اكمل اعود أنا وها ، الرسالة  في وردت التي تساؤالتك بعض عن اجبتك
 يا ه آ  المزيد اطلب فأنا شيء أي اكتب . المطولة هذه مثل لي تكتب أن كثيراا  يسعدني .

 تحدثت الذي المجهول ذلك إلى اتوق  ، قلقا اعيش أنا ، عذابي مقدار تعلم لو ، شهاب
 متناقضا  االمر يبدو كم . لحظة كل في لي يترائى كبير حلم ، الي محبب بتهكم عنه
 اتوق  كم ، االرتباطات على اللعنة ، كبيرة اليأس من حالة اعيش بأنني لك قلت ما إذا
 . ةالمحدود الحياة هذه من اشمئز بدأت لقد ، مطلقة حرية إلى

 عنه التقطت لقد نعم. ؟ تغييره يؤكد ما منه لك بدا وهل جواد عن تسأل
 سعيد صديقه وخاصة ، االصدقاء بعض إلى رسائله خالل من ، سرةمبت  مالحظات

 تلك إليه رسائله في وترد ، الوحيد الصديق بأنه باستمرار له يؤكد فهو  ، حمدان
 . اخرين أصدقاء مع فيها ينتقدني التي المالحظات
 ال أن أفضل ، منه إلي وصلتا رسالتين خالل من لدي الشكوك هذه تأكدت وقد

 . لك بعرضهما ازعجك
 . واسلم امنياتي وارق  تحياتي أحر اهديك أن إال يسعني ال االخير في
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 . حليم اخوك
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  عشر حاديال الفصل                                           

 للتكرار، وتجنبا ، للوقت اختصارا أننا إال واخر، وقت بين تصل الرسائل كانت
 ليست االحداث تلك ألن والسبب ، االوقات تلك خالل حولنا يجري  لما التعرض أغفلنا

 والء كذلك ، خريناآل دون  حليم مع بعالقة يرتبط ثالم فعباس . األصدقاء بين مشتركة
 الكرادة منطقة في لها أقرباء مع تعيش هادوج  ، اخبارها تتبع في حليم نجح وقد ،

 تعرضت أن بعد بيتها عن ابتعدت وقد ، السلطات أعين عن تتخفى زالت ما . الشرقية
 ذلك بعد قررت . منهما بأعجوبة تخلصت ، األمن افراد قبل من اقتحام محاولتي إلى

 وصيلت  مهمتها ارتباط كعضو  الحزبي عملها تمارس االن هي يتها.ب عن االبتعاد
 اعتقال بسبب  التنظيم عن بمنأى اصبحت التي الخاليا بعض إلى واالوامر االخبار

 الهجمات بسبب التنظيم من يبق لم ، الحقيقة في بها. ترتبط كانت التي الحلقات أفراد
 وجسدية نفسية ضغوط تحت اعترفوا الذين من وبإرشاد ، حلقاته اوسع على المستمرة

 بعض ظل ذلك مع لكن . شيء عن تغني ال نفردةمو  ، بسيطة حلقات إال ، هائلة
 ادامة أجل من باستماتة بل ، عالية نضالية بروح يعملون  والء ضمنهم ومن الرفاق
 . عهده سابق إلى واعادته التنظيم

 إذا  وأنها عملها.. على تترتب التي الخطورة على حليم نبهها فقد كل على
 بأنها اجابت وقد . آجال أو  عاجال تالسلطا أيدي في تقع قد نشاطها في استمرت

 وهي . التعذيب تحت حتفهم لقوا الذين من نفسا اعز أو ، اعتقلوا الذين من احسن ليست
 يتآكلها فسوف وإال ، النهاية حتى العمل تواصل أن عليها يحتم واجبها بأن تشعر

 عرضتت  سوف الذي التعذيب من قسوة أشد تعذيب وذلك ، خائنة أصبحت بأنها الشعور
 . أيديهم في وقوعها حالة في جالديها يد على له

 ، عليه حزنا قامته انحنت وقد ، أبوه به أفاد ما ذلك أثر، على له يعثر لم عباس
 التي المحيا طالقة وجهه على من وامحت ، بها عرف التي البشاشة تلك فارقته لقد

 ، دكانهم محيط ليهع صار الذي المكفهر الجو  تحمل تطعيس لم . عليه ترتسم كانت
 . المكان غادر ثم عباس أبي بتوديع اسرع لذلك
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 بعد سراحه اطلق فؤاد أخاه أن إال ، مجهوال مصيره زال ما ، االخر هو سندباد
 الغناء على نشاطه يقتصر إنما ، الحزب في عضوا يكن لم بأنه للسلطات تأكد أن

 . المركزية الديمقراطية الشبيبة منظمة فرقة ضمن
 : االخيرة حليم رسالة على بها يرد ، شهاب من رسالة توصل ناآل

  حليم عزيزي 
 يكن أن ؟ قالب وال ؟ له نموذج ال امرأ تكون  أن تريد لماذا ! بالقذى مألى تحية

 على استغالقا المألى ذاتيته عن إال يعبر ال حيث . السالم االدب فعلى ، هكذا الناس
 فالحق نموذجا. تكون  أن على حنقك يهمني ام بقدر االدب عبثية تهمني ال وقد . الفهم

 تختلف نماذج إال ليسوا أنهم إال ، وأهواء مشارب اختلفوا نوا ، الناس كل الناس أن
 المختلفين عن حتى تختلف أنك السماء وحق صحيح . المضمون  عند وتستوي  بالشكل

 الورق  على تكتبها أن ، كآبة كلمة تكتب عندما وتستحق ، تلظى نار كتابتك فإن ،
 إال تحمله ال بحيث كئيبا يكون  أن يجب بدوره هو  الذي ، القلم وطأة تحت زق يتم بحيث

 األرض!! هذه وجه على انسان اكئب إال يحملها ال التي الكئيبة اليد
 كآبة أو )المعري( أو  )شوبنهور( كآبة فوق  كآبة تعدو ال لكنك هذا... صحيح

 بداء تصاب ، التزام أي يقيدك أن تخشى بك وإذ ثم ، جواد عنه يكتب عندما )فرلين(
 ، جديد من ستلتزم فإنك ، االتجاه هذا على تثور عندما وحتى ، التزام الال تجاه االلتزام

 أهي ، اصح أيهما عن بالطبع اسألك ولن ، جديد من الحلقة لتبدأ االلتزام عدمية بعد
 تتابع من المفرغة ةالحلق هذه إلى وكنتيجة ! البيضة إلى بنوتها أو  الدجاجة أمومة

 أكاد أو  استطيع ، التوافه ألتفه وتبكي وتثور تسأم فإنك ، )النموذجيتك( على النماذج
 الشعور  لم ، اقول ، واعظا اكون  أن عن االبتعاد أهوى  ما بقدر لكنني ، حالتك اتصور
 ينالط يزيدان هما أم . يدك متناول إلى قريبان الحان وبنت وخليل الحد هذا إلى بالوحدة

 ؟ بلة
 وأخالك  ، تقييدك شأنه من ما كل على تثور ، غريب مخلوق  ي عزيز  يا أنت

 ركوبها تستطيع فال حريتك تحمل ألنك بالالتقييد تقييدك على ثائر االن أنت بل ستثور،
 أن في وتتخلص سهلة والوصفة . واالغتراب السأم من للتخلص فذة طريقة لك سأصف

 ثم ، ينتابك بالسأم شعور أي يبدأ حالما االنيقة نقكع ربطة إال ثيابك جميع عنك تنضو 
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 أنك نذاكآ الناس يقول لن وطبعا وجدتها!! !وجدتها! تصيح وأنت الشارع في تهرول
 الناس له يعتد لم طراز من بمجنون  لبا سيخلبون  أنهم الظن اغلب بل ، جديد نيوتن
 . مثيال

 )كامو( أن ستنسى ، الشرطة مراكز أحد في المقام طول بك يستقر أن وبعد
 لك أن إثبات كيفية على منصبا همك وسيكون  ، السبب هم )باربوس( أو  و)كيركغارد(

 مخزن  في جحيمك ثقب من أخرى  مرة تنظر أن تستطيع كيما ، ذرة مثقال العقل من
 . أشكالها بكل البنات إلى )الفنون(

 من قطاربأ ذاتك عليك اقتحم أن وسأحاول ، التنكيت ةسماج  سأترك هنا، إلى
 . تصيب وقد تخطيء قد ، عندياتي

 مشكلتك  إن ، بمستواك مشكلة وجود لعدم : أوال هو ، المكآ كل في السبب أن
 التي الضياع حالة إلى باال يلقي ال وسطك ألن : وثانيا . حقيقية مشكلة وجود عدم هي

 ؤلالتسا حبائل في وقعت ألنك االهم وهو  : وثالثا . فهمك يستطيع وال ، تعيشها
 في االستمرار يستطيع ال ، كهذا سؤاال يسأل من نا . نهائية للحياة هدفيه عن المريض

 ، قريب هدف إلى السبيل سلوك في هو الحياة طعم ألن ذلك ، طعما للحياة يجد أن
 . إليه تصل أن يمكن هدف خرآ حتى وهكذا ، إليه تصل أن بعد ابعد هدف إلى تذهب

 ما فهذا ، الحياتية الجزئيات تفاهة تطاله ال مطلقا هدفا له يجد أن في المرء يفكر أن أما
 . يوجد أن يمكن ال

 إلى  وصبوة ، الخارج إلى انبثاق وابدا دائما هي )بوفوار( : تقول كما النفس أن
 فحالما مستمرا معه التفاعل يكن لم ما شيء ألي حقيقي امتالك هناك وليس ، االمتالك

 ما إنك هذا، من اكثر بل ، التجمد عند االمتالك دودح  تتوقف ، التفاعل عملية تتوقف
 الكثير. الشيء ملكيته من لك تكون  حتى شيء أي مع تتفاعل أن

 التفاعل في الواعز إلى تفتقد أساسي، أو نهائي، هدف للحياة واجد غير وألنك
 للسلوك طريقة ترفض ألنك ال ، سلوكك لنوعية تحديد أي من وتنفر جزئياتها. مع

 . مطلق وبشكل ذاته السلوك لرفضك بل ، معينة
 في قوة ال سالبة لناظريك تبدو  الكائنات كل يجعل الشكل بهذا التفاعل تجميد أن

 هو الوجود حيال النهج هذا وانتهاج . منها نوع أي إلى االنتماء في جدوى  وال ، وجودها
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 بهذا طكترب التي الجذور كل عن وتغرب ، شططا واكثرها انتمائية الال انواع اعنف
 . جانبك من االجحاف هذا كل يستحق ال طريفا بنظري  زال ما الذي ، العالم

 أو بوربوس جحيم من الهرب  المرء يستطيع لكي أنه تعتقد الشطط في وزيادة
 . بتحقيقها يقوم رسالة أو  ، ما نبوغا يمتلك أن يجب ، حالته

  المسألة  لهذه وعيةالموض فالقاعدة ، جانبا النبوغ مسألة تطرح أن بالحاف ارجو 
 االشياء لطبيعة الكلي بالفهم ليس فالنبوغ ، النبوغ على يبعث الذي هو  االهتمام أن هي

 . الحياة هذه جزئيات من جزء أو  ، معينة مسألة لفهم شديد واعز إنما ،
 في شموال ذهنيتهم الحتوت طبيعي غير بادراك يتمتعون  النوابغ كان ولو 

 اخطأ ما اكثر فما حقيقتهم... بخالف وهذا ، ألشياءا للك موضوعيا وفهما التصور
 معظم ادركها حقائق رؤية عن عميوا أو  ، عصرهم مسائل فهم واساءوا التصور العباقرة
 . به تخصصوا شيء في اصابوا هم ثم . البسطاء

 حقا يحدث الذي إنما ، رسالة لإلنسان يكون  ال أن يمكن فال الرسالة مسألة أما
 . أنفسهم في يعتقدونه الذي شأنهم دون  أو  ، البعض همة فوق  لةالرسا تكون  أن هو 

 ، قيمة ذات ليست الرسالة بأن البعض شعور عن االول المسؤول هو والضياع
 . أتينا حيث من نعود وهكذا ، مكان به الرجلهم ليس سالب لعالم ألنها

 ان اقول عندما بجديد آتي لست . الضياع من حريتك على تخشى ثم ... ثم
 والعهدة ، فاإلنسان ، المنقادة غير ، المطلقة الحرية هي لإلزعاج مدعاة االمور كثرا

 مسؤوال يكون  ولكي ، االختيار إلى وابدا دائما تدعوه التي حريته سجين )سارتر( على
 ، اضيع ما لكن . الصيغة سوى  تتبدل ولن ، الجملة فاقلب شئت ناو  ، يختار أن يجب
 عز في وهو  يختاره ما يجد ال الذي نا االختيار، طيعيست  ال الذي ذلك قاشف وما

 . مرئية غير بأغالل مصفد لهو  االختيار إلى الشوق 
 هابيل ألخيه قابيل حمل حملتها لما ، حريتك على الخشية هذه من تقلل فقط لو 

 ليس حرية فائدة وما ، طعمها تفقد الذي الحد إلى عليها الحفاظ أمر في واحترت ،
  االختيار! عمليات في مالهااستع بالمستطاع

 قيدا  باعتبارها المرأة  وإلى ، عليك كمتآمرين الناس إلى تنظر أن جدا استغربت
 ، المرأة  عن أما هضمه استطيع ال ، االول للشق بالنسبة . حريتك من يحد اخر
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 لم الناس عن وتتساءل ، الطونا سجين يا منه البد لذيذ قيد ولكنه ، قيد أنه فصحيح
 كما يعملون  أو  ، يسيرون  الناس كان لو  أنه متأكد أنا العكس؟ يفعلون  وال كذاه يسيرون 
 تعدو ال والمسألة ، ايضا السلوك هذا سلوكهم في السببية عن تسأل فككتان  لما تشتهي

 . رؤاك على تخال هكذا أو ، االشياء وتفاهة لعبثية محكمة سيطرة تكون  أن
 ، لك فهمي أو  لي، تصورك عن ابتعدت قد ، الرسالة هذه  قراءة بعد ستراك ربما

 ، المتهمون  فيها ونحن محكمة الحياة أليست ، يهم ال . مقولبا شكال فيها سترى  وربما
 لكل البسيطة الحلول من نسج هكذا على شدقيك ملء وتضحك ، متهما ستحيلني ربما
 . تعقيد من يعتورك ما

 األقل على فهي ، تتصوره الذي الحد إلى ليس ولو  مفككة أنها صحيح رسالتك
 فقد ، عنه التعبير تود مضمون  على ناشزة ليست لكنها يعتريك الذي والتفكك تتناسب
 التي رموزه ليحل الهيروغليفية باللغة ضليع إلى يحتاج خطك أن غير ، الوصف اجدت

 ؟ اللحظة هذه حتى القراءة على مستغلقة زالت ما
 اشاع فقد . مثلها برسالة يهاعل ورددت ، جواد من صغيرة رسالة مؤخرا وصلتني

 هو إنما ، انسجمت الذي أنت ليس بالطبع . نفسي في الغبطة جديد من انسجامكما
 . االول الوجودي ونسجه السابقة حظيرته إلى عاد الذي

   يقول فهو ، النزعة وجودي يكون  أن من نوعا بتحرجه أشعر لي كتابته في
 ان . الملونة أجنحتي على معهما أطوف ، قياالميتافيزي  مع وخليل اسلنيير  حليم : مثال
 الصفر  بالجدران العتيقة عالقته ازاء خفيف تحرج عن به يعبر هنا للميتافيزيقيا ذكره

 . الظالم في فيها يبدع التي والطقوس ، البليدة
 واسلم  28/11 يوم العام الموقف إلى تأتيا أن وارجو ، ولخليل لك الحارة قبالتي

 . ألخيك
 خليل يعد لم . ثانية بحليم اللقاء إلى عاد السجن من خليل سراح لقاط أن بعد

 حزب هو  ما لكل ظهره ادار لقد . الداخل من فدمرته هائلة قوة به عبثت لقد . كان كما
 على فعال استقر وقد . يتزوجها من على العثور في يتركز همه أصبح . سياسة أو 

  . حياته دائرة في اتالفتي  جميع على بها مر فرز عملية بعد )واحة(
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 ، نجهلها ألسباب الزواج على معه تتفق لم التنظيم في بها تعلق التي فغصون 
 يفش لم واخريات ، النموذجية الزوجة عليه تكون  أن يجب مما انحف وجدها وقدوس

 حد على ، الطفولي ومظهره الخضراوين لعينيه كان . بهن عالقته فشل بأسرار ألحد
 ، التنظيم في سواء واحدة عليه تمر لم لذلك ، النساء على صخا سحر ، شهاب تعبير

 عنه نتحدث الذي حرمانه أما . االشكال من بشكل به وتعلقت إال ، الجيران بنات من أم
 صحراء في يهيم فيبقى ، االرتواء حد إلى العالقات هذه انضاج عدم من يتأتى إنما ،

 . اخرى  بعد وسنة خر،آ بعد يوما الظمـأ يحرقه ، حياته
 عن تنطلق كأنما ، بعفوية منه تنطلق وهي ، الجلجلة تلك لضحكاته تعد لم

 خاصة ، السجن في وهو  تجرعها هأن  يبدو  رهيبة معاناة وطأة تحت يئن ناآ انه ، طفل
 أن األجدى كان . عليها اطلق كما التحقيقية( )اللجان أيام . منه ولىاال األيام في

 مورس الذي الرهيب التعذيب بسبب ماتوا الذين لكثرة )الموت( لجان اسم عليها يطلق
 ، الجسدي والتعذيب النفسي الخوف وطأة تحت رفاقه من والكثيرون  هو  ارغم لقد . يهاف

 للبعض التهم بعضهم ويكيل ، حزبهم تنظيم أسرار يفشو  أن على اللجان هذه يد على
 اخذ بل ، بسهولة زهاتجاو  يستطيعوا لم عقدة بعد فيما لهم شكل الذي األمر االخر،
 باستمرار. نفسه إلى اللوم توجيه خليل ومنهم البعض

 جدا أساليب معنا استعملت لقد : مخيفا تعبيرا وجهه يتخذ أن بعد يقول لكنه
  شعوره  فارقه وقد فيصيح ، الرهيبة الظروف تلك يستذكر وهو  كبيرا تأثره ويبلغ . رهيبة
 تطن ضخمة حشرات كانت لقد االيام.. كبتل احد يذكرني ال أن ارجو  ال ... ...ال
 تجذبها مانع اي إلينا الوصول من يمنعها ال ، باتجاهنا تسير ، مسرعة تعدوا ، حولنا
 وهي البشعة المخلوقات لهذه كان ، مخيف شكل أي ، منا تنزف التي الدم رائحة نحونا

 الفراغ... من حرب  في فشيئا شيئا فنسقط ، التحمل على قوة لنا تبق لم ، بافتراسنا تهم
 اتذكرها اريد ال رهيبة أيام انها ، النسيان على ساعدوني ارجوكم لها.. نهاية ال هاوية
 وقد . اللجان تلك يد على وانتهى مات ، تعرفونه الذي يلخل اخر، انسان ناآل انني

 مما شيئاا  السجن في عليهم مورس الذي التعذيب عن يتكلم وهو  بعد فيما جواد اوضح
 شعر حلق إلى يعمدون  كانوا ، عندهم الشائعة التعذيب طرق  فمن ، خليل هعن  تحدث

 يتركونه ذلك بعد ، بكثرة الدماء فتنزف هامته يشرحون  ثم ومن ، بالموسى السجين
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 تعاد ثم ، عليه يغمى أن إلى ، تشاء ما به ثلتعي  ، والحشرات الصراصير مع مكتوفا
 . عديدة مرات العملية

 ال . خليل بيت في أو  ، المحل في ، الثانوية في ، باتقري يوم كل يلتقيان
 عادا بأنهما حينها يشعران ، رفاقهم ، السجناء زيارة أي ، )المواجهة( في إال ينطلقان
 في له تعرض ما خليل ينسى ، عهدهما كسابق النضال طريق في يسيران إنسانين
 غير وبحثه ، غربته اهاتمت  في بعيدا ضل أن بعد الواقع دنيا إلى حليم ويعود ، السجن
 . الموعودة جنته عن المجدي

 بحثه عنهما يلهيه ، أقل بوتيرة تجري  بهما لقاءاته أن إال ، بهما يلتقي سليم
 بجزء ولو ، ناآل حتى يوفق لم أنه إال ، االعمال دنيا في والوجاهة الغنى عن المتواصل

 . المجال هذا في أهداف من لنفسه وضعه مما بسيط
 ثم ، الحانات إحدى إلى أو ، السينما دور إحدى إلى يذهبون  الثالثة قىالت  وإذا

 أن بعد الدراسة إلى االن عاد حليم . لهم كانت التي الفرح ضجة دون  االصدقاء يفترق 
 األمر كذلك . النهائية االدبي الرابع الصف المتحانات يهيئ هو  وها ، واحدة سنة تركها

 العتيدين. لرهانا فرسي زاال ما إنهما .  خليل مع
 فشل أن بعد ، مجددا أبيه محل في الخياطة إلى حليم عاد العمل مجال في

 بعد ، للخالص الوحيد الطريق عدهاوي  المدرسة على جهوده كل يركز آلنا نها . الفنون 
 ومشاريع اعمال في وطاقاته جهوده يبدد أن يريد  ال . االخرى  الطرق  دونه أغلقت أن

 في ممكنة مدة اكبر علم طالب يبقى أن اراد الفكرية لناحيةا من . جدوى  ذات غير
 . يريد ماذا بالضبط يحدد فلم ذلك عدا ما أما ، حياته

 جنحت التي سفينته يعيد أن هافي  يحاول ، جواد إلى موجهة حليم من رسالة هذه
 سلوك في تغييرا لمس أن بعد ، أخرى  ومؤنبا مرة معاتبا فيها يبدو  . سيرها خط عن

 . عنها المنوه الشطط جادة في اإليغال عن ممتنعا يتوقف بدأ هوأن  ، هصديق
 العزيز أيها جواد
  حارة تحية
 خالل من ! بها تقصدني التي الكلمات بعض على احصل واالخر، الحين بين
 رسالتك أمامي ابراهيم قرأ األخيرة المدة وفي . المشتركين األصدقاء إلى مراسالتك
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 وجدت سليم إلى الموجهة رسالتك وفي . أيضا بي يتعلق منها جزء وكان  له االخيرة
 . الجزء هذا مثل

   اسمع عندما انني ، خليل إلى رسالتك في مشابهة أجزاء هناك أن واعتقد
 عليها نظري  يقع وإذا ، لها واالرتياح متابعتها إلى بقوة مدفوعا أراني ، هذه مثل كلمات
 غير في تحامل فيها يكون  وقد ، ابتسارها من الرغم على هذا . التهامها بقوة أحاول
 من مالحظات من نفسي أبريء ال اآلخر فأنا هذا ومع . لها مبرر ال ومغالطة ، محله
 بسبب يحدث وأظنه ، يحدث ذلك وكل . ذاتها وبالطريقة ، فيها أقصدك ، النوع هذا

 عالقتنا ألن سفباأل اشعر انني . بيننا اآلراء تبادل فيها يجري  التي العرجاء الطريقة
 . بيننا السمجة القطيعة هذه مثل تحدث وأن المزري  لالمآ هذا إلى آلت

 تغير مضمونها أن إال الطريقة بنفس معلومات وصلتني االخيرة المدة وفي
 المطروحة اآلراء من كثير في نظر واعادة ، تفهما فيها لمست لقد . العالقة لصالح
 واعادة ، الصدع لرأب محاولة في ، الرسالة  هذه ةكتاب  على شجعني الذي مراأل . سابقا

 . العالقة سماء إلى الصفاء يعود أن هو  ناآل يهمني الذي ان . نصابها إلى االمور
  جواد عزيزي 

  السأم  لحظات ، والسعادة االلم لحظات ، اللحظات فتستعيد ، تلح الذاكرة أن ها
 تكان  التي الضحكات تأتي ثم . ةوهناء انفراج لحظات باستمرار يعقبها التي ، والفتور
 . مكان يأ المكان لها يهتز مجلجلة تنطلق

 نحدد أو  لمسيرتنا نخطط لم ، هدى غير على فيها نخرج كنا أيام علينا مرت
 ومع ، البداية في زلنا ما ! بعد التعقيد من المرحلة هذه إلى حياتنا تصل لم ، أهدافنا

 االضطراب هذا عن نعبر كيف نعرف ال . افين  يسكن كان حركته بكل العالم فإن ذلك
 ويزيغ الخطو  يقلل فتور إلى يؤدي الذي بالسأم فنصاب ، دواخلنا في نحسه الذي

 من االتصال فيتم ، الكشف يتحقق ما سرعان إذ ، طويال تدم لم الحالة هذه لكن النظر.
 مصادر تعددوت  الحافز؟ هو  وما ؟ االنتقالة حدثت كيف والسؤال ، البشارة أنها ، جديد

 امرأة  بمرور وانتهاء ، التدخين أول كانت التي الباليرس سيكاير من ابتداء ، الدهشة
 رفوف فوق  عليه نظرنا وقع جديد بكتاب مرورا ، فتنتها بتأثير صرعى الجميع سقط

 فكرة بسبب تغيرنا كان إنما ، ذاك وال هذا ال يكون  وقد ، بنا تحيط التي المكتبات احدى
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 الختام يكون  ثم ، غرة حين على تفجرت التي بالحياة االحتفال ويستمر .. ماحده اثارها
 حولك من اتجاه كل في الفكرية خطبك توجيه في تبدأ حيث بها.. اللقاء تعودنا حانة في
  حين في اآلخر، و ه خطبه ليوجه الحضور من االخر الجانب إلى خليل يتوجه بينما ،

 . لها نهاية ال متشعبة نقاشات في شهاب مع ادخل
 وهذا . جديد من الروح وتبعث القلب لتنعش ذكراه  وأن ، عشناه ما بعض ذلك

 . بدئها على االيام إلعادة محاولة في ، جديد من إليك الكتابة إلى دفعني ما بالذات
 في عليك اسرد ، االمة حديقة في وحيدين فيه نجلس كنا ، به اذكرك خرآ يوم

 في تهب والفينة الفينة بين . جوارحك بكل تصغي فكنت ، حبي( )قصة وإشراق حبور
 ما تالفي على منك حرصا ، بها أهم نزوة من ، بهاارتك قد غلطة من تحذرني وجهي،
 ، الطيبة الروح هذه فيك المس عندما وكنت . قدسيتها إلى يسيء أو العالقة يشين
 . خطورتها انتك مهما ، العالقة أسرار بكل إليك أفضي فأروح ، فيك ثقة نفسي تمتلئ

 على القبض القي يوم ، المشؤوم الصباح ذلك يحل أن إلى الهناءة هذه وتستمر
 الخوف  لمشاعر ضحية ، الوحدة أعيش بدأت يوم خر.اآل البعض ونفي ، البعض
 . والغربة

 من كثيرا معها والشهور االيام جلبت إذ فاكثر، اكثر تسوء االمور اخذت ثم
 اللتين والتعاسة السوداوية من كثير في جرائها من حياتنا غتاصطب  لقد . وااللم المعاناة

 . اللحظة هذه حتى منهما نعاني زلنا ما
 الصحو أيها ووداعا الوعي فليسقط إذن ، السوء بهذا أصبح االمر دام ما نا،حس

 كل فيها اتذكركم كنت . الثمالة حتى السكر يملؤها أشهرا فكانت ، قاسم دكان إلى وهيا
 عن يحدثك وهو  قاسم إلى لتستمع ، حريتك على فيه تحصل الذي اليوم يءوسيج . يوم
 الليالي عن سيحدثك . تنتهي ال التي )جنجلوتياته( المعهودة لسانه بطالقة األيام تلك

 الليالي تلك من كثير في كنت . بها ضاقت حتى والمعاناة باآلالم امتألت التي الطويلة
 طيلة  أعيش كنت هكذا . ثمل وأنا البيت إلى ادتياع تستحيل أن بعد الدكان، في أنام

 القصة نوع من ، روايات مجموعة على  اقتصرت القراءة . فيها سجنتم التي المدة
 . االنتباه أو  التركيز من مزيد إلى تحتاج كتب ىعل قادرا فكري  يعد لم إذ ، السوداء
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 الظروف قتهاخل التي االنفعاالت من زحمة وسط ضائعا الزمن من الفترة تلك عشت
 . والقلق والخوف الوحدة ظروف . المحيطة

 كانت ، امل بصيص فجأة لمع ، هذا والتشاؤم الموت عالم في ابحر كنت وبينما
 تدم ولم ؟ رأيته اين ، الوجه لهذا يا . سمرائه ، الوجه شاحبة نحيلة، فتاة . امرأة  تحمله
 نهاا ال... أو  عنها حدثتك ان ادري  ال . والء أنها اكتشفت ما سرعان إذ طويال حيرتي

 معامل في للعمل البيت من فيها خرجت التي األيام خالل عليها تعرفت رائعة فتاة
 أجوائه... في محلقة طيرت رأيتها جميل عالم ، أمامي عالمها بلحظة يمر . الخياطة

 على واضحا يرتسم بدأ الذي الشقاء هو ، فيها ناآل اراه  الذي كل ؟ منه ناآل أينها
 لتزا ما أنها منها عرفت . باللقاء فتفرح ؟ تعيش كيف ؟ حالها عن لهااسأ . حياهام

 . غيرها شمل الذي والتشاؤم االنسحاق كل رغم ، هانفس في تعتمل التي للثورة تعمل
 أو ، غيره إلى طعاما أو  ، ذويه إلى هذا من وصية تحمل ، السجون  بين تدور االن نهاا

 بغداد إلى عودتك نبأ معها تحمل أمامي وهاهي . غيرهم ىإل كتبا و أ آخر، إلى رسالة
 مشاعرها  تلتهب االخرى  هي ، وبك بها وافرح منك بعضا تحمل نهاا ، )للمحاكمة(

 وكنت ، عائلتك إلى النبأ أوصلت والتو اللحظة وفي . المناسبة وأهمية اللقاء بحرارة
 ، بك اللقاء وبين بيني حالت قاهرة ظروفا أن إال المحكمة يوم سيتم الذي للقاء متشوقا
 . بسببها كثيرا تألمت كبيرة خيبة فكانت

  جواد عزيزي 
 اعيش أنا ، أمامك تجدها التي الكلمات تسطير اتابع وأنا نفسي أنسى أكاد

 . أراك ألن شديدة رغبة نفسي في تضطرم ، الذكريات من دوامة
 هناك ، الكتابة في االستمرار على راص لكنني ، اضجرتك قد اكون  ال أن ارجو 

 . اليك به البوح اود الذي الكثير
 في السبب عن االستفسار لي يحق اال ؟ لماذا لكن ، طيب ؟ علي غاضب أنت

 . السبب اجهل أنني من ثقة على كن ؟ غضبك
 احسن استغله ، ومساءا صباحا الفراغ من الكثير لدي االن أنا ، كل على

 تعتمد التي الجدية القراءة بأسلوب االخيرة دةالم في اخذت وقد ، المطالعة في استغالل
 . اقرأ ما على والهوامش المالحظات كتابة على
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 اآلن هو  ، )المحكمة( إلى به المجيء عند خاصة وأخرى  ونةآ بين شهاب أرى 
 حصلت التي االخيرة التطورات يجهل وكان ، اراسلك لم ألنني كثيرا نيعاتب وقد بخير،

 أنه حقا ، والبهجة الحزن  بين تتراوح اوقاتا يعيش خليل . ( ناجواد نها ) بالنص ويقول ،
 ، كثيرا الشخصي بمستقبله يفكر ، شديد به اضطرا ، باألزمة أشبه نفسية حالة ضحية
 من اتعذب ، هدفية وال ضياع حالة اعيش نفسي أنا . كلها وازماته انفعاالته في اشاركه
 . جرائها

 يحلم ، تنفذ لم اقتصادية بمشاريع يفكر ، مةالقيا يوم وإلى كان كما يعيش سليم
 زبونا يكون  أن إلى به أدت ، مرضية وسوسة صريع سقط نواآل . مداه  يعرف لم بغنى

 . عليهم يتردد بدأ الذين االطباء من لكثير مستمرا
 يشملها إذ اخر، منحى رسائلهما تأخذ ، وجواد حليم بين الجو  صفا أن بعد نواآل

 رسالة  على بها يرد جواد من رسالة وهذه . عليها طاغية نفعاالتاال كانت أن بعد هدوء
 . االخيرة حليم

  حليم عزيزي 
 لحظاتي أن والحق تنتابني. وانفعاالت شتى وعواطف ، المطولة رسالتك أمامي

 الثانية المرة هي وها ، شهاب ورسائل رسائلك بها اقرأ التي اللحظات هي ، الحقيقية
 صفاء من فيه ما بكل الداخل اعيش أن احب فأنا . الرسالة قراءة بها استعيد التي

  يصرح كما والغثيان التقزز على ثتبع بأشياء مليئة الخارج فقشور . وانطالق
 من ما بكيفية صورة في فإن ولهذا ، المفكرين االساتذة أحد ، فلسفية كمشكلة ويطرحها

 مشحونة فحياتي ، يهأعن ما أنت تقدر أن وتستطيع ، )الغثيان( بطل )روكانتان(
 الشفهية شهاب رسائل تتالى الحالة هذه مثل وسط وفي ، المضحكة بالمفارقات
 -غريبا هذا وليس – الصدف حسن ومن . المحببة رسالتك لذلك ابتداءوك ، والتحريرية

 وبهذا ، أنا اسلكها التي الطريقة بنفس ، متشابهة مواضيع في وشهاب أنت تتحدث أن
 على نفسي تطرح هنا ومن ، )داخليا( بها نلتقي عديدة نقاطا هناك أن إلى اخلص
 يؤيد جسمي في جزء ألف أن واحس ؟ اللقاءات هذه تطوير باإلمكان هل االتي: السؤال
 أنا الصدد. عن بعيدة مواضيع ىإل وسأتطرق  تطرقت قد أكون  أن أخشى . ذلك ويحبذ
 سيئا عليا جوابي كان لتياو  األولى رسالتك مغزى  فهمتنيأ ألنك ضميرا مرتاح اآلن
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  أجله من أنا فيما تؤاخذني أنك ، رسالتك من فهمت نماا اعلن األسف وببالغ جدا.
 وبذلك ، قصدك أفهم لم حينما كنت حالة اي في ادري  ولست . بالسجن هنا موجود
 . اعتذاري  قبول ارجو ، الشديد األسف مع صلفا كان ردي

 ، له الوجدانية ومشاركتك خليل مسألة وهي هنا طرحتها أخرى  مسألة ثمة
 هو ما الحالي فوضعكم . الدرجة في اختالف مع تعانونه ما نفس أعاني أني والحقيقة

 رأيي ابدي أن هنا سأحاول وأنا ، الشاحبة والسرحات القلق من الحالة لتلك امتداد إال
  . الموضوع في

 حال قدما أن بدون  رسالتك على ردي من االول الجزء موضوع هذا وسيكون 
 الفكر، دكتاتورية من أقسى وال ، قذرة عملية ذاته بحد يالرأ ففرض ، وقانيةف بصورة
 ما رغم عليها، نمر التي الظروف هذه نا واختار. تصرف )ماتيو( قاله ما دارد لكني
 يجب أنها إال ، منها يخلو ال االيجابي التطلع عنصر أن إال ، وهروبية سلب من فيها
 على اصطراع عملية بل ، غاية ليست ، والضياع القلق فعملية . كفاية تؤخذ ال أن

 . )تصرف( للمسألة )سارتر( طرح إلى أبينا أو  شئنا ستقود . والتطبيق الفكر مستوى 
 إلى االنتحار تحويل اساس على بل ، الطريقة بتلك المسألة يطرح لم )كامو( كان وإذا

 طرح  كثيرة يومية مسائل في ارترس فإن ، جدوى  بالال واإليمان ، اجتماعية مشكلة
 )كولن يقول . معنى حياتنا في ألن ، بالفرد عالقة له ما بكل الحر، االختيار إمكانية
 هدفية يطرح وبهذا ، نحيا(( ألننا نفرح أن ))يجب : سوهو( في )ضياع في ولسن(
 بأن معي يتفق شهاب لكن . كامل أنه عنه القول استطيع ال . لها طريقة ويرسم الحياة
 من فبالرغم . معنى( لحياتنا )ليس أن نعلن أن بمكان البؤس لمن فإنه ، )انجاز( ذلك

 فكرية... االحداث نالصق ال أن يجب بأنه حال بأية يعني ال هذا فإن للداخل، تحبيذنا
 أحاول ، الفرد مستوى  وعلى العموم على التداخل أو  الداخل اعيش كما . فنية...الخ

 اسأمتك قد اكون  ال أن ارجو حولي. بما الفردية تطلعاتي اربط نأ ، النفس اغوار سبر
 افرحتني لقد . هنا لتثبيته ضرورة اجد لكنني . مني اكثر تعرفه الذي الحديث بهذا

  حول وبالذات ، عليها المالحظات وتدون  الكتب تدرس بدأت انك ، كبيرة لدرجة
 تكتب أن تحاول لو  شاكرا ن وسأكو  . منك )الطاعون( أخذ أنه شهاب اخبرني . )كامو(

 )كولن ، )نيتشه( ، )برغسون( ، )سارتر( ، )كامو( حول ، شيء أي عن رأيك لي
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 ال أمر االفكار هامش على العفوي  العيش أن اعتقد فأني مفكر أي ، )فرويد( ، ولسن(
 التي بأيامك وابتهج بني يا ))قم : سوهو( في )ضياع في ولسن( )كولن يقول كلينا. يقره
 طريق هناك فإن وبهذا . اضعناها(( التي الطريق نجد لم ، سجناء نحن ، عشهات  لم

 ، الذاتي تطلعه على كل . ذاتية مسألة فتلك ، عليه العثور يمكن كيف أما ، مفقود
 إلى ، كيفي إلى كمي تحول عملية ، والسأم الضياع يكتنفه الذي العيش فإن وهكذا
 . الشيء هذا مثل أمامنا يضع الفكر تطور مللمج  معمق استقراء أي وأن ، جديد إنتاج
 . بحرية نتصرف أن فيجب ، كذلك دامت وما . معنى لحياتنا بأن اكرر فأنني وبعد

  حليم عزيز
 كما ، الوريد حبل من إلي أقرب فيها نفسي كانت ، حقا معك لحظات عشت لقد

 أني لحقيقة يوعي  عمقت إنما ، حسب حسنا انطباعا تترك لم فإنها لذلك البدو. يقول
 على لكن ، )اصدقاء( حالتي في هو  الذي الماء بدون  تعيش أن لها يمكن ال كسمكة

 ، شهاب ، لجمعينا متوفر هذا أن واعتقد . والفكرية النفسية اوضاعي يفهموا أن شرط
 إلى رسائل هناك . االيام هذه بعيد ستصلك ، رسالة افرد وسوف . حليم ، خليل ، جواد

 اكتبه ما بصدد لعالقتها ، عليها االطالع ارجو  ، قبلي من مرسلة ، البيت في شهاب
 . االن

 هذه  إليك الظنون  هللا ولعن فقئت، احسها كنت عينا إلي اعدت أنك عزيزي 
  : لصديق( )أغنية عنوانها ، حمدان اسمه ، لندن في الطالب الحد ، القصيدة

 افترقنا ألننا
 طرالم وكان مساء
 القطار رصيف عبر يذرذر

 ثوان إال تبق ولم
 النهار...!! ويمضي
 الضجر حليف وابقي وتمضي.

  المطر لصوت اصيخ وحيدا
 الشجر  اخضرار في  ، الصدى حزين

 صديقي..!! يبقى شيء ال ، صديقي
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 المدينة...! حتى
 عميق.. بصمت تغيب اراها
  حزينة طيوفا اراها ، الضباب وراء

  أيامنا وابصر
  جنينة عند يحلمن عجائز
 والضجر أنا اعد وابقى
  القطار عجالت صدى

  تك..تك
  المطر وصوت

  سالما ودمت

  االتية: بالرسالة الرسالة هذه على حليم يرد
 العزيز أيها جواد...

  حارة تحية
 ، شمنت والجسم المطر، برائحة يعبق والهواء ، السماء مالمح تخفي الغيوم

 العزيز وجواد قمصانهن، خلف بجذل اثداؤهن تتراقص الشارع يعبرن  المدارس وفتيات
 حتى لكنني احاول، ، الصفحات اسود الثاني لليوم أنا وها ، رسائل له اكتب أن يريدني

 أن  اريد الذي في تطلعاتي بمستوى  ستكون  بأنها اقتنع ، صيغة إيجاد في افلح لم االن
 . له اكتبه

 جواد أخي
 بأيام ذكرتني قرأها.ا وأنا متصلة انفعال بهزة شعرت بل ، فتأثرت رسالتك قرأت

 الذكريات نفا عزيزي  يا آه  ! بك اطاح الذي العرق  ربع ونصف ، والثانوية ، الباليرس
 الواقع  تردى لقد ، والخيبة الحزن  من ةبؤر  في تسقطها فإنها ، روحي تنعش ما بقدر

 شعور ، المعنويات هبوط من شيء . لها قرار ال وهدة في اسقط احسني بحيث
 شيء ، واكيد حقيقي شيء االنحدار، هذا يوقف شيء إلى بحاجة النا أنا . بالضياع

 . بقوة تستفزني معان طياته في يحمل
  جواد العزيز
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 وأنت إليه الولوج تستطيع كيف لكنك ، للخالص واسع باب يكون  قد الفن،
 تراب من بساط لها مهيأ يكن لم إن وتزدهر االفكار تنمو وهل ، الشكل بهذا محاصر
  ! لها نهاية ال سموات لها يكن لم أن االطيار تحلق وهل ، صيبالخ  الحرية

 : دابلآل نوبل جائزة تسلمه بمناسبة لم()ستوكهو  منبر على من )فولكنر( يقول
 والذين ، والكد العذاب نفس اجل من انفسهم كرسو  شبان قبل من ألسمع اليوم كلمات ))

 اليوم تراجيديتنا أـن يقول: ثم . أنا اقف حيث هنا يقف )واحد( ما يوم في بينهم سيكون 
 على تعودنا أننا درجة إلى ، االن حتى المحتمل والعالمي العام الطبيعي الخوف هي

 وهذا ؟ سأموت متى : فقط سؤال هناك بقي بل ، بعد للروح مشاكل ثمة ليس . حمله
 مرورال حتى أو  ، ممارستها بعد االشياء تعلم على جبل االنسان . بيننا مشترك السؤال
 إيجاد ، الخلق وهو خرآ شيء هناك بقي لكن ، التعلم ذلك نتاج هي والمعرفة . عليها

 ذلك الحياة( هو  )الفن : يقال وعندما . )الفن( طريق عن يتأتى وذلك جديد، هو  ما
 الشمس حرارة ، وافولها شروقها ، وجدبها جودها عناصر، من الحياة في ما بكل يعني

 شعور ذا أكون  عندما اللحظات نفس في وحتى . والسكون  العواصف ، الجليد وبرودة
 الفن غير اجد ال ، السنين تقادم بعد الفشل أو  ، الخيبة شعور ، بالتشاؤم مثقل ، مجرد
 ((. الشعور هذا على للتغلب وسيلة

 حولي من االشياء كل تصار  بحيث ، بها الفن شغلني ، لحظات على مرت
 وعن عنهما والكتابة والقراءة ، الفنون  ومحل اطتيخي  . االشكال من بشكل فنية رموزا

 يصمد لم الظن هذا لكن الطريق، هذا عن الخالص بالغ أظنني كنت وقد ، االصدقاء
 كل وانتهى الخيبة حلت ثم شيء كل تحطم ما سرعان إذ ، طويال المرير الواقع أمام

 ، المعرفة لتلقي نايدفع كان الذي الهوس ذلك االفكار، مع المتعبة الرحلة وتلك . شيء
 هللا رحم الهدف... وفقدان التشتت غير ، والمعاناة االلم غير ؟ منه عليه حصلنا مالذي
  : يقول حين المتنبي

 يشللللعال فللللي النهلللليم بعلمللللهالعللللم  ذو
 

 واخللللو الجهالللللة فللللي الشللللعاو  يللللنعم 
 

 وتشاؤم بحزن  بها بشرت التي الجهالة إلى وهيا ، العظيم الشاعر ايها صدقت
  ! ينجليل

  العزيز جواد
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 من حتى ، نتفاهم فنحن ، سيلها ينقطع ال رسائل لك اقرأ بأن نفسي منيت كم
    منهل من المعرفة والغترافنا ، معا قضيناها التي المدة لطول وذلك السطور، بين

 . واحد
 واالحاسيس، المشاعر نفس كلينا لدى تثير إنما ، حديث أو  لحادث إشارة فكل

 الشيء لي تعني رسائلك نا ، السجن سببها التي القطيعة ظروف رغم نتواجد أننا وها
 . بها أمر التي الخاصة للحالة الكثير

 لن سوف وأنني ، لها نهاية ال بمفازة اسير كنت لو  كما اشعر ، عزيزي  يا إنني
 حولي. من بالعالم تصلني اهدافا خاللها من احدد طريقة على العثور دون  منها اتخلص

 التي الطريقة هي ، االصدقاء وبقية خاللك من انشدها التي الحقة لصداقةا تكون  وقد
 . اقصدها

 تدور ، صديقين هناك نجلس ، األمة حديقة على فيها نتردد كنا أياما معي تذكر
 . منا بإيعاز إال تتغير أن يمكن ال الحياة بأن آمنا أن بعد ، الحب أحاديث بيننا

 على وعملت والصداقة والحب الحياة الثةالث  العناصر هذه اجتمعت كيف انظر
  . إسعادنا

 الفكر طريق في توغلنا إذ سيئة بداية كانت لكنها أخرى، مرحلة بدأنا ، ذلك بعد
 الوصول أجل من قائمة اللوعة وتبقى ، سؤال إلى يؤدي وسؤال االسئلة فبدأت والثقافة

 كمن اصبحنا ، لمستحيلا عداد في تعتبر النوع ذاه من اجابة ألنو  شافية. إجابة إلى
 فاكثر. اكثر  بالظمأ شعر اكثر، شرب فكلما البحر، ماء يشرب

 يمزقني ، بها االقدار وضعتني التي المتاهة هذه في اضيع صديقي يا االن أنني
 . روحي من مكان أوسع في تعسكر الكآبة نفسي، خور

 عيشا  ، الوقت بعض نفسي عن تبعدني ألنها ، رسائلك إلى بحاجة أنا نعم
 عالم إلى تنقلني ، بي تعصف التي الدوامة هذه خارج إلى تنقلني ، سعيدة لحظات معها
 . ذاكرتي في يعيش زال ما جميل

 إلى محببة شجون  وهي ، شجون  ذو  ، أسالفنا قال وكما ، معك الحديث أن
 فلعن ، منهما الفكاك يستطيع ال ومكان بزمان مقيد منا والواحد العمل ما لكن ، النفس

 . المطلق حدود بها نبلغ لن حياة هللا
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 . الورق  على يكون  أن ، يهم ال ، لقاء وإلى وداعا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 

 عشر ثانيال الفصل                                  
 سريعا. بالرد يبعث أنه وها ، وجواد حليم بين المتصل الرسائل سيل واستمر
  محلي  عزيزي 
  وسالم ود تحية

 من تخلو كلها وكانت بعدها التي الرسالة وكذلك ، المتسلسلة رسالتك وصلتني
  ؟ لماذا ادري  لست ، التاريخ
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  الرسالة  في عنه اجبتني وما ، إليك كتبته ما بعض في رايي اوضح أن أود
 . أعاله المذكورة

 سارتر كون  من بالضبط انطلق لم ، الفلسفية ومعطياته )سارتر( ناقشت لما
 وصفتني الذي الجدار اظن وال . أنا الموضوعي واقعي من بل ، حسب وجوديا فيلسوفا

 صنعته تدعو  ال ، موجود واقع ألنه ، قلمي صنع من كان -حال أي على – اقمته بأني
 هي التي الحياة تفرضه واقع عزيزي  يا التاريخ حوادث ألن ، الشك أشكال أبسط الى

 يعبر فأنه كتب إذا ، أنا أو  فالكاتب لذلك . معقدة طبيعية ملعوال نتيجة تحصل بالتأكيد
 هو ما اذكر أن يقتضي العدلف ، مطلقة حقيقة ال أن اساس على الحقيقة من جزء عن

 ، الحقيقة هذه من جزء أننا هو  بسيط لسبب . حقيقي هو  ما عيني، هو  ما ، موجود
 كان إذا االنسان ذنب ما ثم . بالوجود شيء وأغلى أثمن هو  الذي بالذات االنسان
 وجود مع ! االنسان يوجد أن قبل موجود ، التطور وجوه من وجه هو  الذي التاريخ
 . التاريخ كان ثم ، الزمن كان ، الوجود

 الذي األساس هذا على تطرح ال المسائل أن ، أقول أن لي الجائز من أنه اعتقد
 عن االنسان تعزل عمليات هو  أو ، االنسان نطاق خارج التاريخ أن هل اي ، افترضته

 . ذاته
 من نجعل أن باإلمكان هل : هكذا المسألة تطرح أن الضروري  من أرى  بل

 ال أن يجب خر،آ بمعنى أي ، الذاتي تكاملنا طريق في عثرة يقف ال ، شيئا التاريخ
 مالئمة طريق في تسير الفاعلة التاريخ ذات نا : نقول بل ، التاريخ لذات التاريخ نفسر
 الذي الجديد التفسير من ألعجب إنني . صلفا كونكريتيا جدارا التاريخ يكون  ال ألن

 سمآ إلى يجري  ، بالضبط هكسلي( )الدوس يبغي كما فجعلته ، به التطور قيمت
 هو والذي ، العلم على القائم للتطور الصحيح للتفسير مناف هذا أن واعتقد . جديدة
 وتلك زنودهم ستتعب التيار، ضد يسبحون  لذينا به يتمنطق ما لكل االنجح البديل
 . كارثة

 . المستقبل في أخرى  مرة الموضوع هذا إلى سأعود أنني اعتقد
 مواقف  حددوا الذين والكتاب والشعراء الفالسفة من جملة عن رسالتك في تكلمت

   هدفية ال على اكدوا ، بينهم البسيط التفاوت من بالرغم وكلهم . الحياة من معينة
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 لوقوفك معنى هناك أن أعتقد فال ، الشكل بهذا مطروحة المسألة كانت وإذا . حياةال
 . االمريكية الطريقة على اللبان تمضغ واجما

 بعض مختلفة مردودات ستحدث أنه ، جيدة بصورة اعي كنت ، كاتبتك عندما
 ، الحياة معنى ، الرئيس الشيء وباألخص ، المعروضة المسائل جملة على ، الشيء

 ))إنني : قلت بل عندك من شيئا لي تكتب لم لكنك . جيد هذا أن رأيي وفي . دفيتهاه
 اقوالهم من يحصى ال بعدد االخرين منجزات وعرضت االخرين(( تجربة اعيش زلت ما
 في ورد تأكيدك لكن . )الثالثية( في )كمال( محفوظ نجيب ببطل هذه حالتك وتذكرني .

 ، الورقتين ذات فرسالتك ، عنك اجهله -كثيرا – كنت ما بعض لدي واوضح ، محله
 . معروفة ضياعية ليلة في قميصه خليل بها خلع التي الطريقة بنفس ، امامي ابانتك

 قراءتك ألن ، لهم تقرأ الذين )سجين( نفسك تجعل ال كثيرة منطلقات هناك نا
             في فانت وبهذا . ظروف من يحيطك بما المستمر وعيك مع تفاعل هي

 أنك  المسألة لكن ، غيرك مع التماس من لك البد -اجتماعي كائن باعتبارك _ حياتك
 فتـألم ، االن حتى يحدث لم اعتقادك وحسب ذلك لكن ، جديدة ألشياء خلقك وجوب ترى 

 )ذو كسيف عليك مسلطا يبقى )الشعور( السيد ألن الداخل مستوى  على تتمزق  ،
 لغاية ، العالم لتاريخ موجز كتب الذي )رامبو( كـ تصبح أن اتريد ! تراه  هللا طيب الفقار(

 . أبيته أو  هذا شئت ، معينة ظروف ابن انك ، تمهل ، عشرة( ة)الثالث  ابن وهو ، بابل
   بكيفية خلقن متاهات وسط منك ضاع شيء عن تفتش حياتك تمضي وهكذا

 ساعات ، الوقت هذا في وتحضرني ما. بصورة خلقها في شاركت أنت تكون  قد ما.
 ، له االخيرة رسالتي في خليل إلى عنها كتبت والتي ، علينا مرت التي والضياع السأم
 . لنا الوحيد النتاج هو  البكاء وكان

 في الموت عن تحدث الذي االنسان ، )همنغواي( عن كتبت ما حول معك اتفق
 جديرة  حياتية صورا وعرض . تصفه أن تحب كما )فنان( وهو  . انتاجه غالب

 لسبب ، لنفسه محادثته وعدم ، هروبيته حول معك اختلف أنني إال . والنقد مالحظةبال
 التي ، )الموت( الميتافيزيقية المسألة حول ويدور ، الناس خالل من نفسه يرى  كان أنه

 لم ألنه . حال بأي مأساة يعد أن يمكن ال انتحاره أن على . الكثيرين بعقول اطاحت
 قصصه مجمل وفي . التحدي غير وال ، التحدي طابعه كان بل . درامي بشكل يكن
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 السيد يدعي ، القصة حوادث في يجري  اخر بطل هناك كان ، تعرفها أنت التي
  . )الموت(

 الشعبي، مثلك قرأت عندما . وشجاعته التحدي إال يملك ال همنغواي كان
 ألن ذلك ، لحظة خرآ في رأيي غيرت لكني . يوازيه بمثل عليه الرد فكرة لي خطرت
  ؟ رايك ما تقال أن حتى تستحق ال معاني لألمثال

 الغربة تعيش اجدك فأني ، الكئيب( كامو  )إنسان فيك شهاب لرأي بالنسبة
 بعض في أنا . التسميات في ليست والعبرة . كثيرا )كامو( عنهما كتب اللذين والتمزق 
 ؟ كذل في الضير وما الكئيب كامو  إنسان قاطعة بصورة اصبح االحيان

 هذا على تقال أن يجب دائما واالشياء ، صراحتي على واعذرني لي يظهر
 باأللم تحس اعماقك في فأنت كامو، افكار على هامشية بصورة تعيش أنك األساس
 ، عليك الكئيب كامو إنسان صفة إطالق معينة لحظات في يصح وقد ، والسأم والخيبة

 وتحاول ، مستقيم خط على بصدده غيرال تناقش ، عقلك يقبله ال ذلك تجد عندما لكن
 لم فكاموا ، الكئيب كامو إنسان تشبه أنك صديقي يا ، ساحتك تبرئ  أن االمكان بقدر

 يتأتى الذي ، فقط )االنتحار( هو ، لحياتنا بديال اعطانا أنما للحياة جاهزة وصفة يعطنا
 . والعبثية جدوى( )الال من

  : االتي لشكلا على كامو  رأي في فهي االمل مسألة أما
 ، الشيء إلى تهدف ، اكيدة حقيقة المرء انتحار ألن ، يعاش أن يستحق ال أنه

 إلى يتجه شيء كل . العبثية كامو  لفلسفة الفقري  العمود ، جدوى  بالال الشعور هو  وهذا
 كامو؟ انغالق في شيء هناك أليس ولكن ، جدوى  الال

 االنسانية الذات ابعاد إلى عميقة داخلية نظرة ، الفلسفة هذه انغالق في أرى  نيا
 إليها انظر ال أن يدعني ، شيء أي رفض على القائم االساس محورها لكن ، الالنهائية

 . مطلقا هذا مثل إلى يهدف لم  سارتر . ما قيمة ، قيمة يعطي ككل
 والمرارة  بالخيبة تشعر أنك وهو  ، به اصارحك أن احب شيء لدي ، أتدرى 

 حتى ، نقدمها التي الكثيرة المعاني عمق فإن . احادية نظرة هذه نا . ابداع والال والعقم
 . حياتنا فيه ونقيم ، رائع شيء هي ، ندري  أن بدون 

  عزيزي 



158 

 

 االن انت . مستجدة دراسة الى ، للحياة اعمق فهم الى اخرى  مرة ادعوك نيا
 جتيبحا تتمثل مشاكلي اشد وكانت )) قبل من ولسن كولن نادى كما بالضبط تنادي

 . (( اعدائي الد السأم فأن ، للخالص طريق اكتشاف الى
 شديد احساس لنا  : ونصف سنة من الموضوع هذا حول كتبته ما بعض وإليك

 ، وابحاث دراسات من به نقوم وما ، شعورنا كل عبر نمثل فنحن ولذلك . احياء بأننا
 . للخالص طريقا جدن  أن نحاول ، مجتمعين وكأناس كأفراد تواجهنا التي المسائل لكل
 . وجدناه هل لكن

 عزيزي  يا
 ، الوجدانية انطالقاته في السيد الكائن ، االنسان في ، فينا الخالص طريق نا

 . ككل االنسان في ، وحده العقل في ليس ، السقيمة المغالق سدود تحدها ال التي
 . وشهاب خليل الى تحياتي
 إال ، حالته به جواد يفسر لما واعيا قبوال نفسه قرارة في يجد حليم أن من بالرغم

 تقبل من يمنعانه الشباب صفات من هما اللذين بالنفس واالعتداد المكابرة شعور أن
 أن إال ، لهما واضحا تعبيرا أو ، الشعورين هذين على يدل ما نجد ال وقد ، رائهآ

 في يبدو  تصرف الى اللحظات من لحظة في ليتحول نفسه في يتجمع بهما الشعور
 الماضي في حدثت افعال ردود إال ليس نرى  كما لكنه مبرر، وغير مرتجال تصرفا حينه

 . متأخرا جاء فيها البت لكن ،
 تدهور وضع ازاء مشاعر، ثورة عن تعبر الخاطر، عفو جاءت رسالة وهذه 
 . مستحيال عليه السكوت اصبح حتى وضاق

  جواد عزيز
 ظرفي في األقل على تامة قناعة على أنني ومع يحدث؟ ماذا ، ذلك وبعد

 في نفسه زرع على يصر السؤال هذا أن إال ، يحدث لن سوف جديدا شيئاا  بأن الحالي
 . باستمرار شهاب إلى أو  ، إليك رسائلي

 من تنبعث التي هاوابخرت  المدينة غبار بتأثير ربما ، شاحبة تبدو  اليوم السماء
  . اللهب من حزمة إلى اباالعص تحيل ثورة النفوس في فتشعل كالصديد االزقة
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 ألن ، الطبيعي مكانه فترك تحرك باألساس ما شيئا ألن . شيء كل ضد ثورة
 ، شهاب وكذلك السجن في جواد يا ألنك ، علينا يخيم حقيقيا بؤسا ألن ، لحقنا عارا
 ولكن . دهرا لنظنه حتى البؤس هذا تحت وقوعنا امد طال وقد ، افتقدتنا الشوارع وألن

 أولئك سنبقى فأننا ، يفرقنا المكاني البعد وهذا بيننا اللعين الزمن هذا عديبا ومهما
 في يجتاحنا الذي السأم يعجز وسوف ، والحانات والبيوت الشوارع نمأل ، االولون 
 . مجنون  بشغف بعضنا تذكر من يمنعنا أن عن ، الكئيبة الليالي بعض

 جواد عزيزي 
 غير أجد ال حينما النهار، ساعات اللخ  وحتى ، كثيرة فيها اراك التي الليالي

 دون  الذكريات تلك من واحدة تمض ولم ، فيها اراك التي تلك ذكرى  من لها ويا الذكرى،
 يمنعني واحد سببا اجد ال ، ناآل وحتى ، دفتري  تمأل والرسائل ، فيها رسالة لك ادون  أن
 فاجتذبتني الدفتر، ذلك على بصري  وقع ، دفاتري  اقلب كنت بينما واليوم ، ارسالها من

 مرسلة كانت أنها من ، قراءتها بعد لي تراءى حينما كبيرة دهشتي كانت وكم ، رسائلك
 . كتبها الذي وأنت منك

 ، فكري  وارهاق جسدي تعب لالمتحان التحضير معنى ما ، جواد يا تعلم انت
 حتى رالتوت  ويستمر . عنهما ينشأ الذي النفسي والقلق ، العصبي التوتر إلى إضافة

 مباليا ال كوني من الرغم على يحدث هذا ، االمتحان موعد قرب كلما ، ذروته يبلغ
 الخيبة ، يريد عندما ، شيئا نفسه مع الشخص يقرر عندما ينشأ العصاب . )أصليا(

 ، االحيان كل في يتخذ ال والقرار قرار، ذلك كل قبل وهو  . لإلرادة  كبيرة ضربة تعني
 تترتب التي االمور وعظم ورتهوخط اهميته تأتي هنا ومن . القصوى  الضرورة عند فقط
  القرارات  هذه مثل فأن ، االحوال هذه مثل في الفشل عواقب من وخوفا ذلك ولكل . عليه

 . مضمونة تكون  سوف النتائج بأن االكيد الشعور عند إال اتخذها ال
 الشباب نم وأمريكيان الرشيد شارع في التي )البرازيلية( مقهى في االن أنا

 ،  الفترة هذه خالل يوم كل هناك الجلوس تعودوا وقد ، وفتاة فتى أمامي، يجلسان
 . مالحظاتهم ولكتابة ، الراحة من قسط ألخذ المساء في أو الصباح في يحضران
 التي السفر حياة على هماو  ، يصحبها التي الجميلة الفتاة على هو  ، تتوقع كما احسدهم
 . يعيشانها
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 أنك ذلك من األنكى ، الرياضيين من اصبحت أنك لي قيل ؟ لكحا كيف وأنت
 ! الرياضية تمارينك جراء من برضوض أصبت

 أن بودي ؟ عنها لي تحدثوا التي الرسالة أين ؟ الكتابة عن تأخرت لماذا ، يهم ال
 . وقهقهات ضحكا المكان نمأل ، معا نضحك أن ، أراك

 تحضير ليس تعلم وكما ، معا لالمتحان نهيء وخليل أنا ؟ اشلونك بعد و 
 ال ما هناك فليس ، أيضا بالضحك وقتنا بعض نشغل نماا ، يشغلنا ما فقط الدروس
 . طفال كان لو كما ببراءة يضحك نها ، خليل يستثير

 اخر. يوم في تتمته إلى اعود أنا وها ، ايام قبل كتبته الرسالة من مر ما
 هل ! معا نكون  عندما نتحدث أن ينبغي وكما ، معك الحديث في اليوم واستمر

       الحديث اود كثيرة اشياء هناك ؟ كثيرا تقرأ وهل ؟ تكتب وعماذا ؟ تكتب زلت ما
     إلى متجها الرشيد شارع اعبر وأنا نفسي في قلت ادري  لست ؟ اينها لكنها ، عنها
 مقهى أو العرب شط مقهى في لالمتحان التحضير ، االخيرة المدة في تعودت ، بيتنا

 أن قبل لخليل قلت وقد ، اكون  أن يمكن ماذا واعرف نفسي اعرف انني ، البرازيلية
 . طموحي يرضي أن يجب عليه اكون  ما بأن ، المقهى نغادر

 أن على يتعين إذ حولي من اخرين وجود حتى فيها أنسي لحظات هناك إن غير
 لقد خاللها من العالم دفيوج  ، بها افكر التي )أنا( إال لست ، بمفردي المشكلة اواجه
 يستأثر والذي ، حولنا من الكثير متجاهلين ، عنها والتحدث بأنفسنا التفكير في افرطنا

 ، حولنا من الواقع بهذا االهتمام أن غير . ولشهاب به لك اعترف ما ذلك ، باهتمامنا
 عالضيا من حالة نعيش ونحن انفسنا في ستحضرهن  كيف ، منها جزء نحن التي بالحياة

 لكن ، الشكل بهذا انفسنا على انكبابنا على معينة ظروف ساعدت لقد . جدوى  والال
 . منها الخروج من تمنعنا التي وهي . قائمة زالت ما الظروف هذه

  واالهتمام االخرين إلى االنضمام إلى الشوق  من بي ما فأن ، كل على
 تحول التي العوائق من محكم طوق  هناك لكن ، الكثير الشيء ، جديد من بمشاكلهم

 بنتيجة  الخروج أجل من معها صراع في وأنا نفسي مع االزلية قضيتي وأنها ، ذلك دون 
 في لي ليس . منها اعاني التي االزدواجية لهذه حدا تضع أن يجب التي النتيجة .

 سالما. دمت واشواقي... تحياتي بأحر إليك ابعث أن إال االخير
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 . طويال الرد يتأخر ولم
  ليمح  أخي

  حارة اشواق
 والبيت والمدرسة والشارع نحن ها ، أمامي تتراقص اراها صورتانا، هاهي

  . العاطفة وتوترات ، الجدائل وهفهفة االطفال وصفير
 من العربية الجزيرة إلى الوصول يبغيان ، ملتحيين عربيين جديد من عدنا لقد

 . جديد من فعاد اوربا... في التطواف ارهقه الذي البدوي  ذلك أنا . جديد
 رغم اكابر سأظل . به احلم الذي اخلق أن من قلبي يحوو  ، نفسي ويح يا
 طاردوني ثم نسيوني ثم غيبوني . الصامت الجرح ايالم إيالما الجروح واشد . جراحاتي

 اطفالي...! يطعموا ولم ، فأكلوه جيبي في الخبز على عثروا الذين اولئك الليل في
 يا... ... يا ... المتثعلبون  عليه بال قدرا يا جديدة... ةعصري هزيمة يا انتم يا

  ! ويا
 ،  االوردة حمامات في الموت ودنيا ، االغتصابات مرارة من جديد من اعود

 . يشاء من معي فليرحل
 يشاركني فمن اعصابي... على اتغذى أنني لي... توجد ال االطعمة ... زارا يا
  ؟ من .. من ... من المصير؟

 كان ، بيتكم في معا ننام كنا حينما والسكر القصيرة... والمشوارات ز...البالير 
 اعرف لست ... جديدا يبدو البيت وهاهو  صافيا... شيء كل كان صافيا اخويا المكان

 لم ألنني السعيدة االحالم تلك عن كففت لقد ، فقط اللحظية معرفتي بمقدار إال أنا من
 . االنتظار احتمل اعد

 النسوة وترتدي الشوارع في الرجال يجلس اليوم ، والمنتظرين نللصابري  طوبى
 بعد ما إلى فسأظل أنا أما منزلية... حفلة إلى بار... إلى سينما إلى ، السهرة مالبس
 . فقط المواجهة أجل من سألب  ، أشهر تسعة

 ولكن اموت أن احب نيا ، هذياني ولتسمع جديد... من العالم اشرب أن اريد
 . الكريه الوجه ذلك مني يدنو  به شعرا أن غير من
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 البيت ، رسالتك تغريني الثالثة للمرة ارجوك... إلي فتعال ... تعرف ليتك حليم
  . ايضا نفسي وارى  ، فيه اراك فسيح لعالم وانشدادي والمرأة  ، والجو ،

 لصرعه يكفي أنه إال ، اعرف وال . اصارعه أنا الناحية هذه من ، قدر البؤس أن
 ، الحقيقي االنسان يتطلبه الذي الموقف : اعلنها التي الجديدة الطريقة هذه وى س ليس ،

 استمتاعه بنفس حياته عذاب يعاني نها . )الهيدجرية( الطريقة حسب يصمت أن هو 
 . مغامرته هذا وفي . دوما الهاربة اللحظات بحالوة

 ماذا  خمن ، تعلمت لقد ، الكاذب االدعاء من جدوى  ال أن أقل الم ترى...
 . االن امجها التي األمور بعض ؟ تعلمت

  الموضوعة البرجوازية االردية ، الجديدة االردية لتلك فالتضحك هه...هه..
 وحب العفوية إلى منشدا اجدني ، عالتها على نفسي فيه اكون  الذي الوقت في . سلفا

 ذآنئ  المفقود لعالمي اكنه الذي لحبا مستوى  إلى يصل شديد عذاب عبر ، االخرين
 الضجر. يحل وبعد

 االخرى  السخيفة الهوايات ان ؟ العمل الضجر، تقتل طرقا الدنيا في نأ وأعرف
 العريق الحرفي ذلك بأخالق شبها أشد ألصبحت مارستها لو  إذ ، منحطة نوازع في تثير
 . عشر التاسع القرن  روايات في كثيرا عنه قرأت الذي

 أعطف ازال وما أني اذكر ، لمت اه تر  لو كذلك ! ربما االغتصاب تشهد لم أنت
 العاهرة  فخلف ، جميعا عذابهن اتحمل أن ودأ ألني .. لماذا ترى  ، العاهرات كل غلى
 أنني إال ، انتشاء العالم تجار كافة لملء يكفي ما الخبيء الحب من به قلب دوما يكمن

 يا           تأن  يأنن جديد من العالم يفيق ثم سبعة... ستة ... ثالثة أو  مرتين اغتصب
 الهتي أن . عنه الصحاب ويسألني االلهة : هابتغي  كنت الذي ذلك إلى فاحن فالن!

 التي بالطريقة احب أن يمكن ال أنا . جيدا اعرفه نني..ا السيوف مزقتها راية : محطمة
 . الناس بعض عليها تعارف

 لخاطرا ذلك في اثارت وألنها ، قبلتني ألنها ، احبها كنت لقد زهوة اتذكر
 على أنام ألن يغريني حولي من شيء كل وكان صبيا طفال بعد كنت يامأ ، الغريب
 . أمي وسادة

  : تألمت كم تعرف لو هللا
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 هبلحيت  وكان االغتصاب... عملية لهتباد معه... تنام إليه... تذهب اراها كنت
  ؟! قذارة تلك اليست لعابه... واتصور صدرها... فوق  يأتي

 عزيزي  يا ، بالدوار أشعر وعندها فقط يدي لها امد مني ربتقت  كانت وعندما
  . ملونة اراها أنني إال صنعتها اعرف ال لذة إلى انتقل

 توضح أن عسى ، علي تلح كانت مواضيع في كتبته ما إليك انقل االخير في
 أن ذلك من األهم إنما ، عليها ترد أن مهما ليس ، طويلة فترة خالل به افكر كنت شيئا
  : منها الكثير في معي تلتقي قد . به افكر بما علم لديك ن يكو 

  : الموت
 تعني اليومية الحياة ، العالم صنع عن بها نكف التي الطريقة فهو  ، الموت أما

 نخلق ال . القبول وعبر الرفض عبر موجود . موجود بأنك تحس أن أجل من تقاتل أنك
 يتجاوز بالذات المسألة هذه في . نتهم غير كمشروع الوجود نطرح وإنما ، فقط انفسنا
 يمكن ال ألنه واالفكار، الفالسفة كل مواصفات ، هذا الجديد وعيه عبر المفكر، الكائن

 . معينة نظرية وفق نفسه يقولب أن
 ، الخارج من مواقف في ليست حياتي في األساسية المسألة أن أعي ابتدأت لقد

 التالزم صيغ أقصى ايجاد اجل من ، ذاتي مع تالحما الخارج في أرى  أن يمكن ما بقدر
 ولذلك . دوما إنسانية تكون  ، دوما متعالية تكون  أن لها يمكن التي الذات أن . والتعاون 

 فاشي عمل خريناآل على االعتداء ان ، اآلخرين إلى الظلم تضمر أن لها يمكن ال فهي
  . انسانية عملية ، وقبولهم هجرهم عبر معهم الترابط ولكن

  غواينمه
 تعيش أن . الرجل هذا إياها علمني ، ادركها أكن لم أشياء ، همنغواي حييت

 موجودة تكون  أن يمكن ال الحقيقة أن ادركت لقد : أيضا فبشرف تموت وأن ، فبشرف
 لقد . منتهية غير صبوة همنغواي يكون  الحالة هذه وفي . القتل : اليومية  الحياة في إال

 أن الممكن من كرفيقة إال )ماري(  إلى ينظر ال جوردان( ت)روبر  أن جيدا أعي ابتدأت
  ... لكن ، )كاترين( احب عندما )هنري( كذلك ! حياته ايام أواخر في معه تظل

 . يحب همنغواي وظل .. كاترين ماتت ، روبرت مات ! الموت
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 والحب+ . الحب سبيل في )كاترين( وماتت ، الواجب سبيل في )روبرت( مات
 . همنغواي = سانياالن  الواجب

 العميق االنساني الحب نها : همنغواي أدب في نجدها أن يمكن جديدة فلسفة أن
 أيضا. وجينيه وروميو، قيس ، يمثله أن يمكن الذي الشعور ذلك ،

 فأنه ، العالم هذا  هجرة احب عندما ، )جديدة( بطريقة همنغواي احب عندما
 بكل كلمته قال لقد انتحر ، مات ، تراه  لكلذ . هو  وجده وإنما ، نحن نره لم شيئا احب
 من الذي الرجل ذلك فيه ارى  زلت ما ، فعل ما كل وعبر ، كتب ما كل عبر جرأة 

 . جديدة عمر رحلة عبر اكونه أن الممكن
   الرسالة انتهت

 بالنسبة إنما ، فقط  لنفسه بالنسبة ليس ، مشكلة فيه اصبح حدا حليم تشاؤم بلغ
 رئيسا  موضوعا التشاؤم يكون  ، احدهم إلى يرسلها رسالة كل ففي . أيضا ألصدقائه

 وهذه منها. يعاني التي الحالة هذه معه اصدقاؤه يناقش بعيد زمن منذ بدأ وقد فيها.
 . بالذات الدائرة هذه في تدور جواد، يبعثها أخرى  رسالة

  حليم الحبيب اخي
  خالصة تحية
 التي الظالمات كل دونيس()ا يعانق أن للشمس؟ قلبك تفتح أن تستطيع هل

 ، حليم صديقي وأنت جواد أنا قسوتي وتتحمل ، صراحتي تقدر أن ارجو  ؟ تجتاحك
 االخيرة برسالتك جاء الذي الفكري  والمستوى  اتكلم أن لي فاسمح ، واحد وجود من وكلنا

 ، كتابتها في تستمر وانت هادئا تبدو  ، واضحة معانيها منك. استلمت ما انضج ،
 لديك هل . اللفظي التالعب رغم الصور... قتامة رغم ، واضحة تبدو  نفتاحاال مالمح

 ، جميلة( امرأة  طفل، )موسيقى، بحقك . ثقيال عني تقل ال ؟ نفسك لتحاسب الشجاعة
 بين والتناغم . جراد( مستمعرات إلى العالم يتحول أن افظع )ما قلت وأنا أمانيك هذه

 قيمة تعطي ، فترة ألي ، النفسي للتركيب جغرافيا حسما نا ... واضح الصورتين
 وأنت . وهلمجرا ... االحسن االحسن... إلى نتطلع إننا ، شيء كل في ، ما إنسانية

 واحدة هذه . أيضا االغنية هذه يردد وخليل ، جميلة امرأة  ، طفل ، موسيقى تريد
 كليأ الطوى... على يبات ، لحياته معنى عن يبحث الذي هو المحترم )واالنسان
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 من نوعين بين تفرق  إذن هنا انت . نفسه( يعرف ، العالم يكتشف المهم ... العليق
 واحدة وهذه ، معنى يجد الذي االنسان إلى جهدك ليت ويا صوتك وتعطي ، الناس
 االنسان تافهة... المعرفة ، تافه العمل ، تفهاء الناس ، العالم بتفاهة )أشعر أيضا

 في التي والصورة ، والء ، وجدان ... الرسالة وصوت . ثالثة وهذه . اكاذيب( مجموعة
 . دفترك في تضطجع التي واالخرى  ، محفظتك

 : اقول أن لي اسمح . الصدق هو والمهم العزيز.. أيها التعبير في صادقا اراك
 بل ، االجتماعي التعريف في ليست والشجاعة . كذلك انك اعتقد أنا ؟ شجاع أنت هل

 أخرى  مرة . معنى( عن يبحث الذي هو  ، المحترم و)االنسان فقيت  بما النفس بمواجهة
 )العالم يكون  لو تتمنى ، تحلم فأنت ، ذلك حسبي بابل! عشتروت لتعانق الجرأة  الديك ،

 لماذا لكن . الخ المحترم... )االنسان في معك اتفق أنا . جميلة( امرأة  طفل، موسيقى،
 . التطبيق في وعمليا افكري  األساس في ، مختلفين اتجاهين في نسير

 شيء في الذنب في، أو فيك ليس الذنب اإلنسان، في الذنب ليس األساس في
 فهم وتعميق ، بصدق الوجود إلى النظر ومسألة بنا يحيط بل ، عنا خارجا ليس آخر...
 العصور. اقدم منذ بل ، حال اي على اليوم فكرة ليست أنها ، االنسان

 أجل من بل ، المقاومة اجل من ليس ، نقاوم شو( )برنارد يردد ما حسب ففي
 النحو هذا على مدركة االولى االنسانية افعالنا كل كانت ، ذلك كل اجل ومن . الخلق
 . ويخطأ يتيه االنسان جعل ، الظرفي الوجود مستوى  عن ، العقلي المدرك تخلف ولكن

 هو البدائي عالمجتم ان فرددوا التفسير هذا في االجتماعو  التاريخ علماء وتورط
 الخالص، طريق حول الفلسفية المعركة اشتدت بعيدة غير فترة ومنذ ، األصلح
 وبعضهم ، امانيهم حدود في عملهم كان ثم ، وتمنوا ، العالم فسروا الذين وكثيرون 

 بقيمة يشعرون  لو الناس نا ) : يقول الذي ، مثال خليل كالسيد هذا من ابعد ذهب
 ، ذاتي( )الشيء أنت تقول حين في ( ...الخ موسى بعذ كيف تدري  هل ، العظماء

 وأنت ، عبقريته يفقهون  ال ألنهم ، الناس على الصوج ايذب خليل ، شيئين المس وهنا
 كل في )لكنني : _ تصرفاتك كل في مركزي  شيء ذاتيتك ألن _ بالقول الناس تظلم

 معي، أنك عتقدا  اتت؟ أين من هي هذه ذاتك (. ذاتي الشيء ، نفسي أنسى ال عشقي،
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 من صورة على إليك وقدمتها مبهمة روح عملتها هدية هيئة على اغيب  تقدم لم أنها
 . التام الشمول

 تصرف يكون  ماذا ، الرومانية االمبراطورية زمن في حليم أنك ، جدال لنفرض
 ، والء أو  ، وجدان مصاحبة تستطيع ال ، الوقت ذلك في انسانية قيمة ال ، ذآنئ  ذاتك
 . االشكال من بشكل الظرف ذلك تتخطى أن تريد ، ذاتك تريد فماذا . عبد() ألنك
 اخاك )سبارتاكوس( فكان ، صالحك في التاريخ كان ، تدري  ال أو تدري  حيث من وأنت
 لكن ، روما بإحراق يتسلى فنيرون  . )نيرون( ذات عن تفترق  وذاتك ، الدم في

 . محاكمته بعد امهواعد ، الثورة شلف رغم ، ثورة اشعلها ، االصلية ذاتك سبارتاكوس
    ذات لهم فاالثنان ؟ احدهم قبل من سبارتاكوس دميع ذالما : تيكاآل هو  السؤال
 المحترم الشخص تقول: انت . نيرون  ذات مع أو ، سبارتاكوس مع ذاتك فهل . بالتأكيد

 الشكل بهذا والمسألة . محترم رجل فهو  ، معنى عن )وجد( يبحث وسبارتاكوس الخ ...
 االول... ذات مع وذاتي ، مداه  تعرف ال يوم الى ، نيرون  وخلفاء ، سبارتاكوس خلفاء :

 عندما معك أنا . معنا ذواتهم تتحد الذين من يحصى ال عدد وهناك معه..، معه...
 لكني . نيرون  خلفاء هم هؤالء . المفترسة( الذئاب من مجموعة مع نفسي )أجد : تقول

 شيء كل إلى ننظر أن علينا ، عزيزي  يا وهكذا . معك تلقائيا ألني ؟ لماذا افترسك، ال
 . بدقة

 أكتب ؟ تكتب لم لم ، كأقرأ ألن كبيرة بحاجة انني ) رسائلي؟ إلى ترتاح لماذا
 ذاتي . ( أذني في تهمس كأنك اشعر ، لك اقرأ عندما أنني ، خاطرك في يرد شيء كل

 هناك أن تجد ألنك أو ؟ ألسلوبي يعود احاالرتي  هل . بك ارتبط أنا ، ذاتك في ترتبط
 إنسانية بروابط نرتبط العموم على فنحن نإذ . متبادل الفهم ألن بالطبع ؟ متبادال فهما

 نسقي أن في بل ، يكفي ال وحده الترابط ووجود . سبارتاكوس قاتل أجلها من وأن ،
  . سبارتي عظام

 في وردت مقاطع وكذلك ، جبهابمو  خليل يسير التي ، الناس إلى العبثية فالنظرة
 من أعلى مستوى  إلى اآلن االنسان تحول لقد ، تاريخيا لمقبو  غير أمر . رسالتك
 . االن امتلكه ما لكل يفهم يكمن هذاوب  . شيء لكل المسير اآلن نها . التاريخ
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 فلم الخ الفهم... بعدم الناس يصف الذي خليل وكللس مسوغا اجد ان حاولت
 . بوضوح نفسه يجد بأنه الظن وهو  ، واحد شيء سوى  لديه اجد

 سنتين ولمدة مكاني في نفسيكما تسجنا أن ، أيضا خليل ومن منك ألطلب وأني
 الذي  هو من اعرفوا أو ، الناس قيمة اعرفوا ثم ، سجان ال حيث ، انفرادية غرفة في ،

 ال... حق يملك
 تحاول نككأ ثم الضياعي بل ، السارتري  غير الوجودي الوهم يعيش خليل

 كلمة في ليست عزيزي  يا المسألة ؟ أضيع أن لي يحق أال : وتتسائل عنه الدفاع
 منه شيء هناك هل ؟ للضياع حاجة هناك أن هل بل ، المؤكد( )الوجود أو  الضياع()

 انتحر. ضائع أنت راسة( على نفط )أيذب ينتحر أن عليه الضائع ؟ إطالقا
 ، الخالص(( من فائدة ))ال يقول: خليل ، خالص على دور أذن ، ضائع أنت

   بالبعد إحساس عن ناتجة نظري  في وكلها ، العالم نهاية وجدت : تقول وأنت
 . الوجداني

 النار  توجيه اريد ال وأنا . نفسه إلى النار وجه لقد ؟ همنغواي شجاعة لديك هل
 ، اسالر  داخل إلى النار توجيه هو  اريده الذي ، االيمان اضعف فذلك ، الرأس إلى

 . شيء كل في وخيالية ، واضحة اسس على يستند ال فكر من داخله في ما لنسف
  وجدان+ خليل+ والناس، وجدان، والء، امرأة... وجدان... امرأة... والء...

 . قاطعوهم إذن الناس = زهوة + والء جواد+
 اترك  ، طيب اخر. شاب بصحبة والء رأيت ألني محطما عدت ، تقول لكنك

 نيا ، الناس عالقات من هذا فكل ، ادري  لست ، الحب أو  ، االشتهاء كاتر  والء،
 . الناس إلى بحاجة نيا قلها ، امرأة  إلى بحاجة

 أن ارجو  لكن... لكن... ، اطيل أن رغبة وبي ، بحثا الموضوع قتلنا فقد دعنا
 تعتبرني ال أن وارجو  ، الصريح رأيي وقلت عزيزي  يا قلبي لك فتحت فقد ، تزعل( )ال

 . هذا سلوكك احترم سوف فإنني ، الناس من جزءا اعتبرتني ولو  الناس( )من
 فكرية جمال كتب ، )خط( منه وردني شهاب ، مجملة رسالة ارسلت خليل إلى

 أن احبذ كنت . المسائل هذه حول سأكاتبه ، نفوسنا(( في العبث قتلنا ))لقد . مشجعة
 . المواضيع هذه مثل في كثيرا لي يكتب
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  لك شوق  الف
 أـنه إال الفكر، دكتاتورية ولعن الفروض تقديم انتقد ، جواد أن من الرغم على

 وصفة عن عبارة مجملها في فالرسالة انصارها. اخلص من ، هذه رسالته في يبدو 
 )فالضياع( . معينة فكرية حياة ألسلوب ، صريح وفرض بل متكرر، وطلب ، جاهزة

 هو إنما ، يصوره أن اراد كما ، فكريا بطرا أو ، وقانيةف حال ليس عنه يتحدث يالذ
 نحن . وتطوره الشخص تاريخ بمجمل عالقة له لها. ذروة يشكل بل ، ازمة لنهاية نتيجة

 -عقليا جهدا يكون  وقد -عقلي بخلل أصيب ألنه كوخ( )فان نلوم أن ألنفسنا نسمح ال
 من ، مرموقا ادبيا مستقبال تضيع لماذا : الئمين )رامبو( نسأل أو  . أيامه اخريات في

 الضياع عن يختلف ، خليل عنه يتحدث الذي الضياع أن ثم . وهمية مشاريع اجل
 وعاشها بها احس الذي بالعمق الضياع مع تجربته تكن لم فخليل . حليم به يحس الذي
 عند عنها تختلف ، كنفها في وعاش ، بحليم احاطت التي الظروف ألن وبالطبع . حليم
 . منكودين جاهلين ابوين يد على لقيها التي السيئة التربية من ءابد فحليم . خليل

 بعد ، حوله شيء بكل الثقة يفقد جعلته ، مرارتها تجرع التي االحباطات الفبآ وانتهاء
 أن فكما ، منه البد الحال هذه مثل في ضياعه نا . ابويه ايدي على بنفسه الثقة فقد أن

 الناس، إلى ننظر أن يجب كذلك مثال، تينا مرتث أن يمكن ال التمر، نخيل من شجرة
 . قناعاتهم في ينتهون  أين وإلى ، يعتقدون  وبم ، يفكرون  وكيف

 ثم ، لها ويتعصب ، معينة حالة يلتزم أن عليه غريبا ليس ، جواد فإن كل على
 ما تؤكد منه رسالة وهاهي النظر. تلفت بسرعة أخرى  حالة إلى عنها يتحول أن يلبث ال

 . وضوح بعده ليس بوضوح ، نقول
  حليم عزيزي 

 نتلبس التي الحياة هذه معقولية ال عن اخبرتك ، ذلك كان كيف ادري  وال ، كنت
 تعريفا ، هذا كالمي يبدو ال أن وارجو ، ومصدره كنهه نعرف ال لسبب ، بارديتها
 ملتح محاولة ، اللغز هذا لفهم حادة محاولة هي بل . والقنوط واليأس االلتزام لمعنى

 الوجود لهذا الكبرى  القيمة نعرف ال فنحن . والوسائل السبل بشتى البحث قيم ذاتها في
 األساس الدور ، الطبيعية القوانين فيها تلعب مواقف خالل من وإنما ، نهائية بصورة
 . والمؤثر
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 . بالضبط الدمى مسرح على كأشباح العملية هذه في نحن ونشترك
 تعنيه لما تماما مناقضة عقلية حياة إلى يرينبالكث  دفعت ، الالمعقولية هذه

 أنهم متصورين فذة بطريقة ومجتمعهم انفسهم داخل تموضعوا وبالتالي ، السابقة الكلمة
 . ارادية الال الحياة لهذه الحقيقي المعنى وجدوا بذلك

 في وترى  ، بالتخطيط تؤمن ال عبثية إلى خرينبآ حدت ، باولئك دفعت وكما
 المسار  ، االشياء أهم تجاه العفوية والمواقف السلوك على واالعتماد العشوائي التمرد
 يقال كما ، تماماا  نقيض طرفي على هؤالء بين نفسي اجد أني والواقع . لحياتهم الكامل

 جدارا  اكتشفه ما كل في أرى  ، هذه لحظاتي وحتى زلت ما نيفا . الدارجة لغتنا في
 عالمة ، ايضا معه ويحمل اخر، جدار لىا تخطيه الى ويحثني ، امامي ينتصب خرآ

 ال مسألة انالجدر  وأن ، هكذا امامي تتراقص ستظل االسئلة أن ولعلمي . ثانية استفهام
 . االزمة لهذه مخرج عن البحث احاول تراني ، لها نهاية

 عملية جوانب من جانب قراءاتي وكانت ، فيه الشك مما هذا ، كثيرا اقرأ كنت
 في تساهم لم أنها إال ، وبدنيا فكريا جهدا مني استغرقت أنها من موبالرغ ، هذه البحث

 امامي االمر تضع اخذت األخرى  فهي . سوءا أو  تعقيدا زادتها ما بقدر ، المعضلة حل
 في حتى ارى  بت أنني لسبب اضجر، بدأت لذلك . الحياة هذه في مطلقا شيء ال وكأن

 من الكثير ولسد ، لخداعها نفسي مع يقيةتوف صفقة لعقد مني واعية غير محاولة القراءة
 قبل من اراه  الذي المتهافت التهالك هذا عجبي، يزيد والذي منها. أعاني التي النواقص

 ،  مراراا  نفسي ساءلت ولقد . المفزع الدجاجي النهم بهذا القراءة على اعرفهم الذين الناس
 القصص ابطال مع ياتهموح  هوسهم غمرة في السؤال هذا ويتبخر ؟ شيئا وجدوا هل ترى 

 أن جازما اعتقد . منه يتخلصون  كيف يعرفون  ال فراغ من ينجيهم عالما يخلقون  الذين
 بواضح لنقل أو ، الباحثين عملية من جزء إال هي ما أمامنا االن المطروحة الحلول كل

 . مجدي االمر ذلك بأن ذلك في ريب وال انفسهم يقنعون  أنهم ، وصريحها العبارة
 طريق ويحملونهم االخرين يقنعون  بأنهم اعتقدوا هم إذا بائسة عملية اي ولكنها

 . الالمعقولية هذه في خالصهم
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 ، االيمان من عالية حرارية درجة في كانوا المذاهب( )مؤسسوا اولئك أن واعتقد
 في العجيب ولكن خطاهم نفس يواصلون  سوف الناس من االفا أن يتصورون  وهم

 . تصوروه ما وبمثل هكذا رتسي  األمور أن ، األمر
 لفظة هللا . االن خاطري  على طرأت فكرة هذه )هللا( نسينا الجميع أننا ، لي يبدو 

 تطفئ وهي رأيتها منذ ، والدتي عرفت أن منذ عشتها لفظة ، مطلقا علي غريبة ليست
 هذه في االن البحث معنى بال اشعر ننيا هللا؟ ولماذا . يوم كل المتراقص النفطي النور

 البشر عن اتكلم وأنا محاوالتنا أن شيء. كل في التام العقم لي تبدى فقد الشائكة األمور
 من خوفا إال ليس ، بالقشة يتشبث الذي الغريق ذلك محاوالت إال تكن لم طبعا...

  حتى يعرف ال أنه واالدهى يسير... وكيف ، يريد ما بالضبط يعي ال نها ، الغرق 
 من تنسحب وتقاليد بشرية هيئة ، الحضاري  تطوره خالل من يعرفها أنه نعم . نفسه

 دين، ، علم . نفسه عن االنسان فهمه ما فقط هذا . الراهن الواقع إلى الماضي اقاصي
 افكر بت ؟ لحياتنا العام المعنى هي، هذه اتكون  ، التساءل وأني . وقتل ، لغة ، تاريخ

 ليس المعنى أن ، اعتقد صرت يهادر  ال ولسبب فإنني ، كذلك كان نا المعنى، هذا في
 البشر  عن اتكلم بأنني ، هنا اؤكد ، محاصرون  وأننا ، نعيه ال اخر شيء في إنما هنا،
 تأخذ ربما حين في ، بدقة تحركاتها ابسط حتى نحصي أن نستطيع ال طبيعية قوى  من
 دهوجو  من االكبر السر يفهم أن يريد الذي هذا من ساخرة وتبتسم اآلن بمراقبتنا هي
 . السطح هذا على

 ، منه مواقفناب ولكننا ، شيء كل نعم ، الدنيا هذه في تافه شيء كل نأ اعتقد
  . جبانا او  ، بطوليا عمال منه نصنع

 حتى يكن لم . لوجودنا االخرق  التزييف هذا وقائع من اهرب أن بقادر ولست
 إذا التي ، البحث عملية في وتافهة صغيرة ادوات مجرد من اكثر سبقوه والذين )سارتر(

 . مطلقا تجده فلم فيها السر عن نقبت
 لم ألنني علي واللعنة شيء كل سخيف... سخيف... شيء كل أن اعتقد

 . ايامي اخر في إال هذا اكتشف
 من سبق فيما بحياتي اتصرف كيف اعرف لم ألني ، أخرى  مرة علي واللعنة

 اخر. عالم السجن أن الشك والسنين األيام
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 . حال بأحسن دمت سفآ أنني مواصلةلا استطيع ال
 . الشكل بهذا ، رسالته قطع وبالتالي البحث تكملة من منعه انفعاله أن يبدو 
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  عشر لثالثا الفصل                            
 التكرار  إلى يركنون  الذين من ليسوا ألنهم ، األصدقاء بين الرسائل زخم تباطأ

 . له يستريحون  وال
 في قلقا  كان وكما ، النساء مع عذابه هو خر،آ عذاب االن حليم على هبط

 بالنساء عالقته في قلقا كان ، حوله من لشيء يستريح وال قرار، له يقر ال ، حياته
 شحبت وجدان فحبيبته . ما نوع من معهن عالقة له صارت أو ، عليهن تعرف الالتي
 من التدخل بهذا دنست العالقة بأن شعر لقد . أمها به نادته الذي اليوم منذ بها عالقته
 إلى ميال نفسه في يجد لم أنه إلى هذا . االرضية غير الطبيعة تلك لها يعد ولم ، جانبها
 يريد الذي العلمي كالتحصيل ، لنفسه اعدها برامج من له وضع عما يلهيه مبكر زواج
 المجاهدة في االولوية له يكون  أن اراد الذي ياالدب  اهتمامه أو  الدكتوراه  حتى يحققه ألن

 . طلبه في والجد
 وعلى . النساء مع ملتزمة وغير هادفة غير عالقات إلى االن منذ سعى لذلك

 التي فنجاح . )الفنون( خالل من عرفهن الالتي بالنساء عالقاته جرت الشاكلة هذه
 على الفنون  تدخل نتكا ، متوسط الثاني في طالبة ، االيام تلك في عليها تعرف

 وتساوم السلعة تطلب التي هي صاحبتها ، معه تتكلم لم ، لها صويحبة مع استحياء
 بانجذاب شعر خاللها. من معه تتفاهم ، االرادة هذه فتنفذ تريده بما لها تهمس عليها..
  صاحبتها لسان طالقة يجذبه لم ، وحياؤها ، الفاتن وجهها ، والقسمات هدوئها ، نحوها

 وصيفة إال هي فما ، صاحبتها أما ، نجاح هي األميرة بأن ادرك لقد . المبتذلة مليتهاوع
 . شؤونها تدبير في تساعدها



173 

 

 التي السلع بعدد ، كثيرة الحجج تقريبا... يومية للمحل زيارتهما أصبحت
 وثالث العطر من لنوع خروآ ، جورب لشراء فيوم ، عليها وتزيد ، المحل يحتويها

 . منها اكثر والسلع كثيرة فااليام ظافر،لال رو مانكي 
 ، وداد تحدثه عندما إال عنها نظره يرفع ال إليها... النظر فيطيل تدخالن...

 أو  حياء البصر فتغض الحديث لها يوجه . عليها تساوم أو ، المقصودة السلعة فتطلب
  : قصوى ال الضرورة نتاج هما كلمتين أو  بكلمة إال تفوهت  ال ، استحياء على تبتسم

 وأنه نفسه عن يتحدث كان . اسمها يعرف أن واراد يا... الحديث تشاركينا ال لم
 إلى يصل التي الوسيلة إال ليس ، هذا وعمله كماليات بائع يكون  أن قبل ، ثانوية طالب
 الشباب ترافق التي والمغاالة بالنفس االعتداد من الكثير فيه حديثه . خاللها من اهدافه

 . عنها بدال فتجيب تتطوع وقد ، حديثه في احيانا ترافقه وداد تكان  ، سنه في
 وداد ردت ، حديثهم في االشتراك عن يشغلها الذي االمر عن نجاح سأل فعندما

  : قائلة
 الساكنة االجواء وتحريك ، االثارة بذلك تريد انتوك . الماضية ليلتها تنم لم إنها -

  : نجاح مستفزا حليم فسأل

 وداد فردت ؟ اسمها اعرف لم -

 ؟ اسمها تعرف ولماذا -

 . به ألناديها إنما معين لسبب ال -

 ؟ فقط -

 . فقط -
  : نجاح استفزاز بها تفصدت ، ساخرة بطريقة ردت وهنا

 نجاح احست . يخصني ال بما التصرف استطيع ال أنا ، فيه حرة وهي اسمها -
 امد ما يطرق  أن عليه بأن حليم وادرك ، وجنتيها في سريعة تجري  بالدماء
  : ساخنا الحديد

 ! رأيتها أن منذ ليالي انم لم اآلخر أنا -
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 كيف تعرف ال ، المحل ارضية على مبعثرة فانفرطت ، كتبها مشد فجأة انحل
 تتراكضان المحل من خرجتا ثم ، زميلتها كتب بلملمة وداد اسرعت , ازاءها تتصرف
 . رعيهما مكان من قريبا مر طريق عابر نفرهما  كغزالتين

 العاطفية متطلباته كل تخضع أن في ارادتها . ارادتان فيها تصارعت ةعالق
 بكامل له تعد الذي الزواج مشروع يتوجها ، اجتماعية قناعات إلى وتحولها ، والجنسية

 لرغباته سريعة استجابات إلى ويحولها االرادة هذه يخضع أن في وارادته . قوتها
 ببعضهما عالقتهما خالل قبلهما من صدرت  التي التصرفات وكل . والجنسية العاطفية

 خر.اآل إلى احدهما يوجهه الذي والشوق  الحنين من رديةبأ مقنعة تصدر كانت إنما ،
 والهيام الوجد من سرحات في معها فيروح ، فيه الزاهد ينتصر االحيان بعض في

 ، أخرى  أحيان وفي ، لها نهاية ال سموات إلى الحب وبأجنحة خاللها من يطيران
 . الحب وعناق الهوى  بقبالت لينعما يريد مكان أي إلى معه فتروح ، رغباتها نتصرت 

 هو الذي الرغبات بميل االجتماعي ميلها تطعم هي ال ، عنادهما على ظال
 ذلك بعد الزواج. في ارادتها ليعانق ، المحرمة الرغبات إلى ميله يطعم هو  وال ، يهواها
 . الهشيم من كومة إلى عةالياف شجرتها واستحالت العالقة جفت

 تصر األخرى  وهي ، خياالته من كثير في تالحقه شاحبة صورة زالت ما وجدان
 ما . لها قريبة بيت إلى مرة اخذته أنها ، معها ذكرياته من . يريده ال الذي الزواج على
 ، عريض سرير على جلسا ! الحب مجال في به يفتخر ما له ليس ، أخرقا ، بكرا زال

 كان ، لها حد ال بلذة شعر ، امنه تنبعث التي الحرارة اسكرته حد إلى منه دهاجس قربت
 ارتدت . الحوراوين الواسعتين عينيها وإلى ، يتورد اخذ الذي وجهها إلى بالنظر يكتفي

 ، المكان في وجدتها أنيقة يد حقيبة على قبضت ثم مقاسها من اكبر عاليا كعبا مرة
 بين تتواتر عالقتهما وظلت . الجميلة السيدة عليه كون ت ما بدعكأ أمامه تخطر فبدأت

 . طويلة مدة والهجر الوصل
 . معها يريدها التي العالقة بحدود صارحها ، مرة قلبه بمكنونات لها اباح ، والء

 الزمالة  عالقات على يبقيا أن إال الحالية ظروفها في لها ليس . نظرها بوجهه اقنعته
 . مطلقة ولذة كامل ارتواء إلى يتوق  ، المرارة ويعيش االلم ديكاب ظل وهكذا ، والرفاقية
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 رفع ، النساء من التقرب في جهوده اثمرت ، جيدا اللعبة تعلم أن لبث ما لكنه
 لذة خاللها يمارس ، بمشاوير تعد والتي ، الطريفة المعابثة حد إلى وبينهن بينه الكلفة

 . لذة بعدها ما
 ونهدان ، فارع طول ، جمالها بهره ، واحدة لالمح عليه دخلت ياماأل أحد ففي

 من اكثر منذ يعرفها كمن عليها فأقبل . السينما نجوم من لواحدة كأنه ووجه ، بارزان
 متحدثا فبادر ، قراره عن يتراجع لم ، التغاضي حاولت لكنها ، اندهشت . عام الف
  : معها
  ؟ تعرفيني اال ، ماذا -

  : واضح صبر بنفاد فردت عجبها اشتد
 . األيام من يوم في رأيتك أني اتذكر لم وأني ، اعرفك أن لي أين ومن -

 . السهولة بهذه تنسين أن يمكن ال ! جيدا تذكري  ، ال -

 . تشبهني كانت ربما المعذرة... وارجو اقول... مما متأكدة أنا -

 صر.وأ انت... أنها ، ال -
 من ، المباالة عدم تتصنع ، لنفسها االمر تفسير جادة تحاول الحيرة... في وتقع

 . بها تحيط التي المحل بحاجات االنبهار بمظهر الظهور خالل
 فيواصل ، فرصة ، وجهها على ارتسمت التي القلق ومظاهر ، حيرتها في يجد

  : العابث هجومه
 نلهو كنا ، معا قضيناها التي االيام ، السرعة بهذه تنسين كيف عجب...أ  انني -

 عند يستجيب ، إلرادتنا يمتثل العالم كل ، سعادةال بنا تحيط ، طفالكاأل معا
  . منا اشارة ادنى

  : فيواصل تبتسم... ثم ، سعتهما على ، عيناها فتتسع ، حيرتها وتزداد
 في الملومة كنت الذي انت نكا ، أيضا وتنسين آه... لنا... ملك كله العالم كان -

 . حصل الذي

  : رغمها على ، عنها فانفلت ، بثته معا وارادت
  ؟ كذلك اكون  كي فعلته الذي وما ؟ كيف ؟ الملومة أنا -
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 هادئا اعيش كنت فبينما . االعاجيب فعلت لقد ؟ فعلتيه الذي ما تعرفين أال -
 ال ، امستمر  نشاطا منك يصدر كان ، تظللنا كانت التي السعادة إلى مطمئنا

 شيء لك معرفة تريدين . حد له ليس فضولك ، بال لك يهدأ وال قرار لك يقر
 ، مطلقة بإرادة إليها التقرب من منعنا التي المحرمة الشجرة حتى ، وبسرعة

   هذا في السر إلى الوصول ومحاولة ، حولها الدوران الى الجرأة  بك بلغت
 . المنع

 ، عنها يتحدث التي السعادة في حلمت بل ، لكلماته الحد هذا عند وتطامنت
 . طعمها تذوق  كأنها
  . اتذكرها ال االن حتى أنني منها االعجب لكن ، عجيبة قصة إنها -

  . ستتذكرينها أنك من تامة ثقة على انني تتعجلي... ال رويدك... -

  . أمري  من عجلة على فأنا ، االخير من ابدأ ، هيا إذن -

  . عليها كنت التي ذاتها العجلة نهاا نعم -
 . يوسعها راح التي الحرج حلقة في الوقوع عن نفسها دافعة وتبتسم

  . بها تخطأين التي الطريقة علمك ثم بالشيطان التقيت أن إلى -

 اعلنت ثم ، بكاملها حديثة دائرة في دخلت لقد نفسها على صبر لها يعد ولم
  . مستسلمة

 افترقنا التي تلك موحشة سنين تعذبت... كم تعرف لو  آه  ... تذكرت ... نعم -
  . خاللها
 . بها ةمسرور  معه وتشترك العابثة، لعبته وتنجح
 . اكثرها في نجح وقد )الفنون( يدخلن اللواتي النساء بعدد قصص له كانت
 من مزيد إلى وعطشا ، النساء مع يخوضها أخرى  تجارب إلى نهما ظل لكنه

 . بهن العالقات
 من بأكثر به ترتبط زالت ما الخياطة ماكنة ، جديد من أبيه دكان إلى االن عاد

 طربت . صوتها في مواويلها وسمع وجهها في فيروز رأى ، صيدالنية جارته . رابطة
 ، الزبائن أحد كان لو  كما له تبتسم كانت ، فابتعدت منها االقتراب اراد ، جديد من نفسه
 ! الكبرى  الحصة أراد . الود من القدر بهذا يكتف لم . االخرين الجيران تحيي كما تحييه
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 كل اطفائها تستطع ولم ، تستعر ظلت ، حامية نار روحه في اشتعلت . عليه فامتنعت
 تلهيه لكي ، يبتلعها اخذ التي الماندراكس حبوب حتى وال . بها هام الذي السكر ليالي
  . تذكرها عن

 ، بهما عالقته ، وجميل مؤيد ، األصح على نداماه ، الوقت هذا في أصحابه
 يحرص لم . مقيتة مباالة بال يتصف األيام تلك في سلوكه كان . طارئة صداقة تمثل
 إلى ينظر أن أو  ، بالواقع االرتباط على يساعده كي هدفا لنفسه يضع لم ، شيء على

 من يأخذ أن أراد . االشياء فوق  تطفو لكي العنان لنفسه ترك لقد . بموضوعية األمور
 وتلك يحيا نها . التحديد أو  االختيار في نفسه يجهد أن دون  ، يصادفه كلما العالم هذا

 . وعربد سكر . للحظتها يغتنمها أن إذن عليه ، تسعده فرصة
 البارات . يدخله لم بارا يدع أال على حريصا ، وباراتها بغداد شوارع في تجول

 و)مقهى و)رومانس( )الكاردنيا( فيها كانت التي األيام ، مذهلة بسرعة تنتشر بدأت
 غير الى ولت ، أصحابه من الشاربون  عليها يتوزع التي الوحيدة االمكنة هي خليل(
  . رجعة  رجعة

 زميلها مع السيارة ركبت كلما . معها روحه تخرج الصيدلية من خرجت كلما
 . فيها يراها التي الصور بآالف مخيلته تلتهب ، االغالق عند الصيدلية صاحب

 معها التحدث على يجرأ لم . عذابه فيشتد فاضحة صورا فتظهر مخيلته تتمادى
 الجلوس إلى فتدعوه ، الصيدلية إلى يدلف الصباحات بعض في . نفسه في يحتدم عما
 وجهها على مرسوما يراه  بجد له تتحدث . طربا قلبه فيرقص ، مرحبة منها قريبا

 يحاول كيف ، الزبائن مع مشاكلها عن الحديث تطيل . بصمت عشقه الذي الفيروزي 
 المدافع فموق في نفسه يضع أن يتمنى كان ، مضايقتها أو  ، بها التحرش البعض

 دراماتيكية بطريقة نفسه يقدم أن يود ، عنها المدافع موقف في نفسه يقدم أن يود ، عنها
 أثارت التي تلك أمام سيوفهم شاهرين يتقدمون  حين الوسطى القرون  فرسان يفعل كما ،

 . عنها الدفاع في خدماتهم تقبل أن بإلحاح منها يطلبون  ثم ، اعجابهم
 النضال حلبة خاض الذي حليم ، هي كما يعرضها ، هاأمام نفسه يفتح أن يريد

 من الكثير فجرب ، سنه صغر على الحياة عركته الذي حليم ، اشكاله بكل
 مل الذي حليم وأخيرا بالكثير، يعد الذي المثقف حليم . دخلها السجون  حتى نشاطاتها...
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 هذا بسبب اكثير  ويتعذب بل ، فيها يفكر أن دون  عليها بصره وقع ان منذ يوم يمر
 . التفكير

 الطوق  هذا كسر إمكانه في يعد لم درجة إلى ، بها تحدثه التي الجد نبرة وتستمر
 سوف بأنه أمامها، يتعهد ثم ، سيفه يجرد أن فرصة له تدع ولم به.. نفسها تحيط الذي
  ! أجلها من دمه يسفك

 خلد حين روحه بها تترنم كانت التي الصباح بهجة وتنقلب ، معها ويفشل
 . لها حد ال تعاسة إلى ، الصيدلية

 ، عذاب من اجترحه عما فيها يعبر ، موقفه فيها يوضح ، رسالة كتابة في فكر
   منه بالغ والخجل ، الصباحات إحدى في الرسالة لها وقدم . صداقتها فيها يطلب
  . مبلغه

 الضرورة  من يجد أمورا بأن تفيد بكلمات غمغم أن بعد الصيدلية غادر
 . إحراجا فيها يجد التي ، الطريقة هذه إلى للجوئه اعتذر وقد . حهاتوضي

 يصارحها أن يستطع لم ، يفارقه لم الخجل لكن ، متوالية الصباحات ومرت
 ، رسالته على الرد يصله ولم ، عذابه فيها يشتد التي المساءات وتلتها . يريده بالذي
  . بقبولها وهلة ألول تشعره ولم ، تستلمها لم كأنها

 على الصباحات أحد في شجعته ، قاتال حدا اليأس به بلغ أن وبعد ، اسابيع بعد
 تحدثت ذلك بعد عليها، تعودت التي الجد ابتسامة هل قدمت ثم ، مجالها في الدخول
 الوقت  تضييع من بدال ، أخرى  جهة إلى اهتمامه صرف منها ارادت ، مقتضبة بكلمات

 ، أخرى  رسالة في نفثه ، غضبه جماح كبح يستطع مل وعندما . ورائه من طائل ال مما
 كان التي المحترمة السيدة ليست بأنها مصرحا ، واحطها النعوت باسخف فيها نعتها
 نفسها من تملك ال عبدة هي وإنما ، للند الند معاملة الناس مع تتعامل والتي ! يظنها
 الذي العبودية مبدأ خالل من إال ، خريناآل مع حرة عالقات تقيم أن تستطيع وال ، شيئا

 بأنها إياها متهما ، زميلها ، الصيدلية بصاحب بعالقتها معرضا . دمها في يجري 
 . نفسه الوقت في مقاطعتها معلنا . جواريه من جارية إال ليست

 ليتفرغ يبده عمل كل ركت ي  عليه يقدم عندما واالخر. الحين بين إليه يفد خليل
 االقدام على مشيا يتجوال لكي المدينة عن بعيدا الخروج اتاللقاء هذه في اعتادا . إليه
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 حزام إلى الوقت بمرور تحول مائي، حزام ، حديثا احتفرت التي الجيش قناة بمحاذاة 
 ألن ، األولى الهناءات أيام ، أيامهما يستعيدان . تفتقدها جمالية للمدينة يعطي اخضر

 ال عن المتكرر اعالنه رغم خليل . اآلن يعيشها التي التعاسة هي امأي  من تالها ما
 الوقت  في يفكر ال ، ووشيجة رباط من بأكثر إليها مشدود فأنه ، وعبثيتها الحياة جدوى 

 متما ال ، االقتصادي وضعه خاللها من يحسن التي الطريقة على بالعثور إال الحاضر
 جديدة ياةح  نعيش إننا )) دائما يكرر . التكامل مستوى  في أصبح الذي الزواج مشروع
 بعد حياتهما ، بذلك يقصد . (( منها واالفادة اغتنامها علينا فرصة وهي ، وزائدة

 من نجيا وكيف ، 1963 عام من شباط انقالب أعقاب في جرت التي الرهيبة االحداث
  : حليم اجابه . محتم موت
  ؟ المواآل العذاب من كامل تاريخ على طبالش في ننجح تظننا وهل -

  . ننجح أن إلى وأخرى، مرة ، ولنحا أن علينا -

 . نفسه مع منا كل اتخذها التي والقرارات ؟ ومبادئنا -

 نعيش أن علينا ، الدنيا هذه في زائفا أصبح شيء كل ! مبادئ هناك ليس -
 . وحسب والحاضر الحاضر،

 ال الذي التبرير من نوعا عدها ، وهلة ألول صديقه بآراء ، حليم يقتنع ولم
 . انهزامية أو  خاذلت روح من إال يصدر

 ازمتهم ، الموضوع ذات عن تتحدث ، شهاب من رسالة وصلت االثناء هذه في
  . العالم ومع انفسهم مع

  حليم عزيزي 
 ما ادري  لست ؟ اكتب أن لي يمكن ماذا إذ الوحي، وانتظر ، بيدي القلم أمسك

 رسالة  أية ، سالةر  والفينة الفينة بين ترسل أن فقط أود أنا ، يكتبون  الناس يجعل لذيا
 ايها حاجتي تلك ! مفهومة بلغة مكتوبة تكون  أن المهم ... شيء أي ، شيء فيها

 أن دون  باستمرار، تأتيني الرسائل من كثيرا فإن ، عمومية ليست حاجة وهي ! الصديق
 . اكتب ولهذا منك.. أنها تخيلي عند يداخلني الذي الوقع ذات لها يكون 
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 والزمن  المسافة من هوة ولكن الكثير، عنها اكتب أن يمكن ، وحاالت أشياء ثمة
 لذيا ذلك تجاهله يمكن وال باستمرار، ينتظم فارقا فإن وبالتالي ، قطبينا بين تفصل ،

 . األخرى  الجهة من قضاياك وبين ، جهة من واهتماماتي مسائلي بين يحول
 ، ولخليل لك تحدث التي المشاكل من صاعدا نسغا فإن ، هذا عدا وفيما

 االخالقي اطارها داخل تدور مرعبة حلقة تؤلف وهي . فيوم يوما على تأثيرها يتعاظم
 واحدا معلما ، للعيش مثلى طريقة إلى االهتداء معالم ينب من تجد وال ، واالقتصادي

 نوعا مثال لخليل أن لو  واضح . األقل على اختيارنا ييسر أو  ، ينفيه أو  ، لنا أمرا يؤكد
 هذه في االخالقي والطرف ، مشاكله ارباع ثالثة لحل قتصادياال االستقالل من

 تفرض ال ، المتزمتين رضا الى الجزئية فالحاجة ، تجاهلها يمكن ال عقبة ، المشاكل
 يتشعب سخطا لدينا لتنشئ ، الذاتية أبعادنا إلى تتعداه  بل ، وحسب سلوكنا وطريقة نوع

 فريدة تعقيدات تخلق ذلك وأثناء ، فوالعر  وذواتنا والمجتمع الناس إلى اتجاهه مجرى 
  . منا اخر قسم لدى ضميرية وازمات ، النوع

 كنت ربما ، خليل من رسالة وردتني ، الرسالة من الحد هذا إلى وصلت فيما
 مع تعمل نكوا ! تائبا وجوديا االن أصبحت نكا ، قال فيما قال ، بمحتواها علم على
 معجزة أي ، كذا ... منه وتغار ، الذهنية دةالبال وتعيش ، أذنيك حتى وتشتغل ، أبيك
 ؟ االعراب من موقعك هو  ما ؟ الدنيا من انت أين . هكذا وجعلتك لك حدثت التي تلك
 . كله هذا لي تكتب أن ارجو  ؟ مشاريعك هي ما

  . واسلم ، تمنياتي أحر لك ختاما
 ! يتقبلونه كانوا إذا ، اهلك إلى سالمي

 توجه ، المبادئ معركة في شيء كل خسر أن وبعد ، الوقت هذا في حليم
 وتلبي أوال، ، جيدا يعرفها نهاية إلى يؤدي ، واضح طريق فهي ، المدرسة إلى بكامله
 االشكال من بشكل ، واالصدقاء االقرباء من حوله من على يبرز أن هي ، قديمة حاجة

 تعثر نوا فهو  ، داخله في يعيش مضيء تاريخ ، يخصه فيما ، للمدرسة وألن . ثانيا ،
 خالل فيها مبرزا كان أنه إال ، المسائية الدراسة إلى وعاد االبتدائي السادس بعد فيها
 االختالط حياة ليعيش ، الجامعية بالدراسة يحلم ظل ذلك وبعد . االبتدائية سنيها كل

 . كثيرا إليه تاق الذي االخر، بالجنس
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 . األصدقاء بين يحدث سوف تغيير، نذر معها حملت ، الجديدة شهاب رسالة
 ، نفسه في ترسب األمر أن إال . بالضبط يحدد أن يستطع لم التغيير؟ هذا يحدث متى
 . الوحيد هاجسه أصبح أنه حتى

 وأنه ، رسائله إلى الحاجة نفس يحس بأنه لشهاب اوضح ، عليها الرد في
 التي هاذات  المشاكل وأنها ، خليل و  هو تعترضهما التي المشاكل في الرأي يشاركه

 بنشاط سليم يصارعها التي عينها المشاكل وهي ، السجن من يخرج حين ستحتضنه
 منهم كل يخوضها التي الحرب وأن الفقر، هو  واحدا عدوا لهم وأن ، ومستمر دائب
 . نفسه الفقر هو واحد عدو ضد ، مجتمعين يخوضونها حرب إال ليست

 رأس في إال وجود لها فليس ، قيامها خليل زعم التي الوجودية التوبة عن أما
 بأنه ما يوم في يدع لم فحليم ، عليها الحصول أجل من جاهد التي بالبالدة المثقل خليل
 إلى تسلمه عدمية يعيش وأنه والالجدوى  بالعبث ما يوم في شعر إذا أما ، وجوديا كان

  بشكل لها تعرض صعبة لظروف نتيجة هذا شعوره كان إنما ، متواصل ضياع
 . متواصل

 وأن ، به يعترف شيء فذلك ، الحقيقة إلى الوصول أجل من ، يصارع أنه أما
 شهاب روج التي نيةاآل الحقائق ليست وهي . إليها يصل لم ألنه متأتية كلها عذاباته

 كل بحيث ، فلكهم في االخرين مع يدور سيظل ، له حقائق عدها حال في ألنه لها.
 تحصل ذلك وبعد ، إليه الوصول يريد عما كسالمعا االتجاه في دورة تبعده ، دورة

 . المتاهة
 يوم في لهم يكترث ولم المتزمتين يحتقر فهو لذلك ، يقره ال فشيء التزمت أما

 . القول من نافلة عنه الناتج السخط وعن الضمير عن الحديث يبدو  وعليه . االيام من
  : يقول أن إلى ، الرسالة على الرد في حليم ويستمر
 من محلي أما . فعاليتها من القمة في أنني ، تعرف فأنت ، الدنيا من أنا أين -

 هي مشاريعي المستمر، بالفعل إال يقوم ال فكر ، منه واضح محل فهو  االعراب
 الوقت في الكبير مشروعي أما ، فتحتها التي الدكاكين وضوح واضحة األخرى 

 . المدرسة فهو  ، الحاضر
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 من شهاب اراد ما بقدر ، لشهاب واضحا يكون  أن المرة هذه في حليم اراد
 يمكن ال والذي ، بينهما باستمرار ينتظم اخذ الذي الفارق  عن اعلن حين الوضوح
  . تجاهله

 لم سليم مع . بينهما انتظم كبيرا )فارقا( فعده ، الشكل بهذا عنه خليل حديث أما
  . رباطها فيفك الفارق  ليأتي ، ميميةح تحدث

 أين ، مجموعتهم في التفكير يطيل جعلته أنها ، الرسالة هذهب  حليم إثارة من بلغ
 بها انشغل التي االيام جديد من تذكر وقد ؟ يصلون  أين وإلى ؟ صاروا أين وإلى ؟ كانوا
  يأتي: ما التفكير ذلك عن كتب وقد ، ما نتيجة إلى ينته لم لكنه التفكير، هذا بمثل

 سةئ با وأنها ، الحياة هذه من القرف هو ، واحد شيء على نجتمع كنا لقد ))
 بعضنا يعط ولم التغيير، هذا خارطة في مواضع لنا نحدد لم . تغييرها ويجب ، ومتخلفة
 أن نريد ال كنا ، شيوعيين كنا عندما حتى . بها يقوم محددة واجبات االخر للبعض
 ةطبيع بالضبط احدد أن استطيع ال ، احتقارا أو  زهدا أو  عجزا ، مهمة مناصب نشغل
 ، والواقع الحلم فيه يختلط االفكار، من متحدد غير عالم من بحر في نعوم كنا . دوافعنا
 الذي الغموض بهذا فنلتذ . فيه متكتلة واالهداف الوسائل . كالمخدرين فيه نسير

 عن بعيدا ، حالمين بخيالنا نعيش كنا لقد . انهائيته ال أو  االهداف تحديد عدم يصنعه
 من أنفسنا نذرنا ، سياسيين ونحن السيما ، حياتنا يوجه أن يجب نكا الذي العقل تحكم
 . (( والعالم الحياة تغيير على العمل أجل

 في السبب لهذا يرجع ، اهدافهم تحقيق عدم في خسارتهم بأن يعتقد االن أنه
 كلما ، هذا شعوره ويتكرر . الشكل بهذا يفكر وهو  بإحباط شعر لقد . منها كبير جزء

 . أخرى  مرة نفسه راجع أو  التفكير، هذا مثل عاوده
 أن والشك ، منهم كل عند معينة فعل ردود إلى باإلحباط الشعور هذا يؤدي وقد

 من ، بينهم كبير اختالف فهناك . منهم كل عند مختلفة تكون  سوف هذه الفعل ردود
 كل ندع الفعل ردة ميز الذي هو  بالذات االختالف هذا وأن ، السلوك أو  التفكير ناحية
 . منهم

   والتوبة ، السياسة باعتزاله تمثلت ، خليل على أولية فعل ردود ظهرت وقد
 من للخالص الوحيد الطريق هي )البالدة( بأن مدعيا بالتفكير، ثقته فقد بينما . منها
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 وجع عن بعيدا ، جديد من يعيش أن اراد لقد ، بسببها يعانيه الذي العذاب ومن ، ازمته
 من ، الوجود لهذا معنى عن التساؤل عن بعيدا ، الوجود في التفكير بهيسب  الذي الرأس

 ، داخلها يعيشوا أن للبشر قدر التي بالحدود يعيش أن اراد لقد . انتهى أين وإلى بدأ أين
 ، زوجتك على واحدب ، نظيفا تبدو لكي ثيابك واغسل ، بطنك اشبع : بعضهم عند
 اقتنعت ما متى ، حدودك وتلك . ختصاصكا هو هذا . يرثونك اوالدا لك تنجب لكي
 . سعيدا ستعيش عندها ووقفت ، بها

 . بتنفيذها وبدأ ، للسعادة الجاهزة الوصفة بهذه -يبدو  كما -خليل اقتنع وقد
 بسبب جاء ذلك وكل ، معتدل ومزاج ، مطمئنة ونفس ، هادئة طبيعة ذلك في ساعده
 غراص كان فقد ، عليه والمتعارف ألوفالم يخالف طريقا مسارها في تتخذ لم تربية

 . خرهموآ بناءاال
 ومن ، خريناآل يفوق  وعطفا ، أبويه من خاصة بعناية يحظى جعله الواقع وهذا

 على  وحرصا ، عليه خوفا حريته عنه تحجب فلم . يشاء كما ، يمارسها لطفولته ترك ثم
 ، محددة سؤولياتم بال كان لقد ، لعمله الحاجة بسبب ما عمل على ارغم وال ، سالمته

 حظي فإنه لذلك . الدنيا إلى وصوله قبل سنا منه االكبر اخوانه على توزعت ألنها
 . ومرحها الطفولة لعب كل خاللها مارس ، الحرية من وافر بقسط

 المناطق وفي ، التيار مع حيسب  كان ، عليه ردا يتلقى لكي ، شيئاا  يفعل لم سليم
 عن بعيداا  تحركاتهم ويتابع ، االعماق في توغلوا الذين اصدقائه إلى ينظر ، الضحلة
 يتابع ظل لقد . بهم تحيط التي الخطر مناطق عن بعيداا  ، بهم تعصف التي التيارات
 وبدأ وظيفته كلذل فترك ، بهرته التي التجارة حياة في نجاحا يالقي أن في برنامجه

 . الكلل تعرف ال وارادة مستمر جهد في خرآ الى عمل من ينتقل
 ايديهما في بما قانعين ، المزاج معتدلي ابوين كنف تحت رخية ظروفا عاش لقد

 نزوحهما قبل والغنى بل ، والنعمة الترف مظاهر من قريبا عاشا أنهما من الرغم على .
 . المدينة إلى

 تأثير ، الريف في سليم ألسرة كانت التي ، والوجاهة الغني لمظاهر يكون  وقد
 . أيامه قابل في له تكون  أن دهافأرا ، الطفل سليم على
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 فيه الشك مما هذا ، ثقافيا ومسارا  ، فكريا بعدا تتخذ سوف جواد عند الفعل ردود
 بعض بتأثير قوميا حافظتهم في بدأ فقد ، منزال عنده االلتزام يكن لم البداية منذ فهو  .

 ذلك بعد .بغداد. في بخليل التقى عندما ، الشيوعية إلى انتقل ثم ، هناك الجماعات
 ثم . والحياة الوجود معنى في نهائية قناعات إلى الوصول يحاول الفكر، يصارع ظل

 مبهورا ، التصوف قلعة إلى الدخول يحاول ناآل وهو ، استحياء على الوجودية غازل
 . خاللها من ينفتح الذي الروح عالم بسعة

 بالخارج قتهعال ألن ذلك ، الداخل إلى بالتأكيد ستتجه فعله فردة حليم أما
 رحمة تحت ووقوعه ، وباآلخرين بنفسه ثقته وعدم ، العتيد خجله . ومصطنعة محدودة
 يعيش جعله ذلك كل ، شهاب يصفه كما للحياة نهائي معنى عن ريضالم التساؤل
 التنبؤ االن حتى يمكننا وال . بها هو  التي غربته من اكثر سيتغرب . به ويتقوقع الداخل

 . الغربة هذه إليه تؤول بما
 العلم أقصد ، علميا منحى فكره في نحا ألنه ، خريناآل عن يختلف شهاب

 دورا والوهم الخيال فيها يلعب التي االفكار متاهة في معهم تخبط وأن فهو . التجريبي
 سلوكا يتمثلها لم النسبية . 4 =2+2 بأن يؤمن ، المبدئية قناعاته في ظل أنه إال كبيرا

 به ضاقت كلما المتواصل العلمي بحثه في يستخدمها فرضية عنده ظلت نماا ، وافعاال
 . عملية االكثر على ستكون  فعله ردة فإن لذلك . واضرابه )نيوتن( قدمها التي الفروض

 التي البيئة وجود عدم بسبب معاناته إليها مضافا ، السياسية معاناته بمستوى  تكون  وقد
  . العلمية تجاربه تنفيذ من تمكنه

 والتفكير لالهتمام نتيجة هي التي واالخالقية االجتماعية المعاناة عليها زائدا
 . اخالقيا يلتزم لم العلمي واقعه في ألنه اخالقي. أو  اجتماعي حس نتيجة منها اكثر
 . كبشر وجوده ضرورات من ضرورة معه التفاعل فيعد للمجتمع بالنسبة أما

 للقيام ، فيه يشتغل الذي المعمل في العمال يحشد أن في نجح حمدان سعيد
 وما االجور تخص عمالية مطالب لإلضراب وضع أنه إال ، سياسية غايته ، بإضراب

 ، العمال احد استشهاد الى ادت ، بشدة قمعته والحزبية االمنية السلطات لكن . اشبه
 االعتقال رهن فظل ، أثرها على اعتقل ، بأعجوبة سالما المعمعة من سعيد خرج وقد
 . يلةطو  فترة
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 الجزائر بين لينتقل ، العراق من الخروج في االعتقال من تخلصه بعد نجح ثم
 . الزمان من عقدين من اكثر ، الجئا أو  مهاجرا ، ولندن وليبيا

 لم لكنه ، طالبا كان حين ، الجامعة في السري  السياسي العمل مارس حمد حس
 على عمل قمعي اتوري دكت  نظام إلى يتحول والنظام تذكر، مكاسب تحقيق في ينجح

 بجيش ليلتحق ، الهجرة طريق سلك ذلك بعد . وجسديا سياسيا معارضيه تصفية
 . الغربة افترستهم الذين المهاجرين

 ، الحزبي العمل واصل أنه إال ، السلطات يد من افلت خر،اآل هو  إبراهيم
  . بهما يتمتع الذعة ونكتة ، مرحة طبيعة مستثمرا

 
 
 
 
 
 
 

  عشر ارابع الفصل                                   
 ألنك ،1968 انقالب بها تقصد لك الخير معها جلبت الثورة هذه : حليم ام تقول

 دخلت ثم ، متتالية سنوات ثالث رسوب بعد ، االعدادي الخامس الصف في نجحت
 . دخولها تتمنى كنت التي الجامعة

 يختلف يراه  الذي الخيرف ، أمه عنه تتحدث الذي الخير في اخر رأي له هو 
 هو ، الجميع خير أن كما ، لغيرك شرا يكون  قد لك خير هو  فما . أمه خير عن كثيرا
 وأنه ، سنة من اكثر رسوب بعد بنجاحه فرحه من الرغم فعلى . بالتأكيد الفرد خير غير
 متقا التي الثورة ألن كبير. بإحباط مني أنه إال ، بدخولها يحلم كان التي الجامعة دخل

 ، السابقة البنى لكل تهديم إلى تؤدي حيث من ، للثورة المفهوم بالمعنى ثورة تكن لم ،
 منصب احتالل منه الغاية ، سياسياا  انقالباا  كانت إنما . جديدة بنى منها بدالا  لتقيم

 ذلك ومع . أنفسهم االنقالبيين وتطلعات أهواء وفق األمور في التحكم ثم ومن ، الزعامة



186 

 

 الحزبي العمل ترك أنه إذ . له مباشرين أعداء يكونوا لم االنقالب بهذا ينالقائم فأن
 كل من يتحرر أنه يشعر بل ، اليهما الرجوع نيته في وليس ، طويلة مدة منذ والسياسي

 . كانت جهة أية مع ، عقائدي ارتباط
 هذه تتجاوز ال أن على بتصميم يعمل ، السطح على حياته يبني اآلن فهو 

 ، يعرفونه الذين أما . والسخرية بالتهكم وتارة ، بالصمت تارة ذلك ينفذ . الحدود
 يسبقه ، الجامعة في يداوم وجده حمد حسن . ظهرانيهم بين وهو , يتجنبهم فبالدهاء
 أنصار  من الطلبة بين حصلت التي المناوشات عن طويالا  إليه تحدث ، بمرحلة

 . الشيوعيين من جماعته وبين ، الجديد االنقالب
 من والعمل المشاركة إلى يدعوه ، الحديث هذا مثل بينهما يدور مرة كل وفي

 بطريقة له موضحاا  ، أخرى  أو  بطريقة منه يتخلص كان ، مرة كل وفي ، معهم جديد
 . نفعه من أكثر ضرره وأن ، سقيماا  أصبح العمل هذا مثل بأن ، مباشرين غير وأسلوب

 عن  شامالا  عفواا  الجديد النظام لنأع أن بعد ، المجموعة سراح أطلق اآلن
 . أجهزته في للعمل ودعاهم منهم للكثير يده النظام ومد بل ، اتجاهاتهم بكل السياسيين

 هذه إلى الديمقراطيين والوطنيين والقوميين الشيوعيين من الكثير استجاب وبالفعل
 لكتابة لعدةا يعد جواد هو  وها . أجهزته في العمل طلبات تقديم إلى وسارعوا الدعوة
 . واإلعالمية الثقافية أجهزته أحد في للعمل استعداده عن فيه يعلن الذي طلبه

 يتأثر لم سليم ، فيها مستمر وهو الدوائر، إحدى في موظفاا  ارتبط مدة منذ خليل
 ثم . طويلة مدة منذ حرة أعمال إلى وأتجه ، بالوظيفة ارتباطه فك ألنه ، الجديد بالنظام

 . أسلفنا كما بالسياسة صيرياا م يرتبط لم أنه
 ، السجن من سراحه أطلق أن ما أنه إذ ، المجموعة عن اختلف وحده شهاب

 أوكلت . المضاد العمل في شرعت التي الشيوعية الجيوب مع للعمل العدة أعد حتى
 ، النظام مع بتعاونهم يشتبه من تصفية على تعمل ، مسلحة مجموعة إيواء مهمة إليه
 هو يتنقل فراح . طريقهم عن الحزبية األسرار بعض تسرب مخافة ، الشيوعيين من

 من والمروق  التخفي، في إمعاناا  آخر، إلى مستأجر بيت من وامهما الكبير أخيه وعائلة
 . األمنية السلطات أعين
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 حتى ، الباب دكة اقتعدت التي ، فؤاد أم على عينه فتقع ، أخرى  مرة يخرج حليم
 واالشارات  الحركات من بعدد القيام في نفسها تجهد هي وها ، منها جزء كأنها صارت

 بأنه الحركات هذه خالل من تقول أن تريد ، سندباد ابنها قصة له تحكي ، واإليماءات
 عليها قدومه تنتظر نهاا . األيام من يوم في إليها سيعود وأنه ، به تفتخر وأنها ، بطل
 . الدكة هذه على ، وأخرى  لحظة بين

 تصفيتهم جرت ، غيره وآالفا أبنها ألن ، بشيء إبالغها حليم يستطع ولم
 : أوالا  والتقصير، باإلرباك أمامها يقف وهو  أحس لقد . عديدة بطرق  منهم والتخلص

 يحتمها ضرورة ، تلك أمانته عدم ألن : ثانياا  ، وأمانة بصدق معها يتصرف يكن لم ألنه
 لها. سريعاا  قتالا  يعد ، أبنها عودة في لهاأم قتل أن إذ ، معها يقفه الذي المعقد الموقف
 الذي  القديم بالجذل يشعر لم أنه إال صباحاا، الوقت . سيره خط متابعاا  وانصرف ودعها

 وأنه ، بالذنب شعوره تأثير تحت واقعاا  يزال ما فهو . الوقت هذا مثل في به يحس كان
 يعودا لم ، الحزب من ستقالتهوا السياسي اعتزاله وأن . به يقوم أن عليه كان بما يقم لم

 ، الدوام على شعر الذي الواجب من يعفياه ولم ، كافياا  مسوغاا  نفسه أمام له يشكالن
 من أكبر بأنه دوماا  يحس ، الكلية في . به مكلف بأنه ، بالحزب يرتبط ان قبل وحتى

 بالغنى ريزخ  عالم جانحيه بين يضم وأنه . هذا األطفال عالم ، عليه الجديد العالم هذا
  أسواره  خارج ، دوماا  يقف وأنه ، العالم هذا مع التوائم في فشل لذلك . بالحياة ويضج ،

 . المغلقة
 لقد . بعضهما إلى تشدهما كانت التي العفوية تلك تعد لم ، بجواد التقى مساء

 بها.. افترقا التي الطويلة المدة خالل شغلتهما التي واألفكار األحداث تلك كل فرقتهما
 في عليها عالقتهما اقتصرت والتي ، الرسائل خالل من تربطهما كانت التي لصلةا

 فوجد السجن من جواد خرج . بينهما كان ما على تحافظ أن تستطع لم ، األخيرة المدة
 السلطة ومحاربة النضال طريق ، القديم الطريق ، لهما ثالث ال طريقين أمام نفسه

 إلى إال يؤدي ال الطريق وهذا ، بها آمن التي العليا لوالمث  للمبادئ انتصاراا  ، الجائرة
 الثاني الطريق أما ! والسريع المحقق الموت يكن لم إذا هذا ، جديد من والضياع السجن

 على ال ، خدمته تقبلل السلطة عرض من واالستفادة الخطر، تجنب طريق فهو ،
  . بينالتائ من أمثاله وعلى عليه منها تفضالا  إنما حاجتها، أساس
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 حالما  تنتهي ، مؤقتة حاجة فأنها ، الخدمات هذه في حاجة لها كانت إذا أما
 . والتدريب اإلعداد قيد زالت ما هي والتي ، الالزمة الكوادر لها تتوفر

 ، طلبه كتابة على مكب وهو  هذا بكل مسبق علم على كان ، جواد أن الشك
 جواد يتهم ظل الذي ليمح  وخاصة ، أصدقائه خلد في يدور بالذي كذلك ويعلم

 في بما ، إليه الحاجة تكن مهما وأنه ، صادق غير توفيقي بعمل يقوم بأنه باستمرار،
 الشي االنتهازية من وفيه ، مرائياا  عمالا  يبقى فأنه ، خالله من الحياة على الحفاظ ذلك

 الكثير.
 ، مضض على هذا االختيار عدم اختار ، جواد أمام آخر خيار وجود ولعدم

 في متنفساا  يجد ال . لهما حد ال وألم معاناة على منطوياا  ، الرافض شعوره نفسه في كابتاا 
 ، لياليه كل في يعقدها راح التي الشرب جلسات خالل من إال هذا ألمه عن التعبير
 نظام في مؤمالا  ، القائم النظام فيها ينتقد ، حماسية بخطبة تنتهي ما كثيراا  كانت والتي
 ، وزمالؤه هو  يتورع ال ثم . اشكالها بكل الحرية ويتيح ، االجتماعية عدالةال يحقق جديد
  . األممي النشيد ترديد عن ، منادمته على الصدفة حملتهم ممن

 مرات  العمل من بسببها طرد السلطة مع لمشاك الجلسات هذه له خلقت وقد
 ال اعتذارات يقدم أن إلى بعدها يضطر ، عمله من فيها يطرد مرة كل وفي ، عديدة
 . زلته له تغفر لكي ، لها نهاية

 منها  الغرض ، الظرف هذه خالل من معه توفيقية عالقة عقد حليم حاول
 . مسدود طريق إلى انتهت اللقاءات هذه أن إال ، القديم صاحبه مع وقت قضاء

 أطروحات يفتعل راح ، والمماحكة التبرير على قدرة من عنه عرف بما فجواد
  بالحقيقة االصطدام خاللها من يتجنب سبالا  ، والتصوف عدميةكال ، ثقافية

 يشعره أخالقي، وصدق منطقي برود من عنه عرف بما حليم يظل بينما . الموضوعية
 جميع من وباستمرار حليم أراد لقد . غيره على يكذب أن قبل نفسه على يكذب بأنه

 في يمارسون  وأنهم ، يفون مز  بأنهم االعتراف ، تلك الشرب جلسات في بهم يلتقي الذي
 اشتهر الذي النفاق في اسالفهم عن يختلفون  ال وأنهم ، العيش في كاذبة طريقة حياتهم

 . عليه جبلوا مما فيهم تغير لم ، والثقافة الفكر في ادعاءاتهم كل وأن . معنه
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 هذا من جعل الذي بالقدر إال جماعته عن يختلف لم ، نفسه حليم وحتى
 وحتى . حوله من تاالنشاط كافة في المشاركة عن التخلي وهو  ، سلبياا  قراراا  االختالف

 أو ، سائحة أول عند ، عنها للتخلي سيسعى بأنه نفسه مع مرة من اكثر أعلن ، الوظيفة
 العيش. لكسب أخرى  سبل له توفرت وقد ،  عنها مستغنياا  أصبح بأنه نفسه يجد عندما

 فيها النقاش يحتدم أن بعد ، كالمية مشادات إلى باستمرار جلساتهم انتهت وقد
 . مسدودة نهايات إلى فيصل

 الكبير أخيه مع يعيش فوجده المستأجر، بيته في شهاب مع ليلة حليم قضى
 جنح تحت البيت يدخلون  ، عليه غرباء ، أشخاص بثالثة اصطدم أنه إال . وعائلته
 ، صديقه من يستفسر لمو  ، العلوي  الطابق غرف إلى مباشرة الدرج يرتقون  ثم ، الظالم

 ، ليالء ليلة كانت وقد . عنهم الحديث في هو  يبدأ أن مؤمالا  ، وهلة ألول أمرهم عن
 بما اهتمام من عنه عرف بما ، فيها شهاب حاول الكبير. شقيقه مع وصديقه ضمته

 عند . صديقه عن الترويح في جديدة نكتاا  أو ، تسلية لعب يستحضر أن ، ويدهش يثير
 ترك إذا ألنه ، الشرب عن يكف أن شقيقه من شهاب طلب ، الشرب نم معين حد

 في . وعيه يفقد أن بعد ، كارثة إلى تلك ليلتهم قلب عن يتورع ال سوف ، فيه لحريته
 يبدو متعجال دخل ، ابراهيم الداخل كان ، لفتحه شهاب فأسرع الباب طرق  األثناء هذه
 عدة بعد . العلوي  الطابق الى للصعود األذن طلب ، الجميع حيا أن بعد ، الجد عليه
 . الثالثة الغرباء يتبعه ، وخرج اعتذاره كرر ثم ، نزل دقائق

 سر وما االمر، توضيح شهاب على فألح ، فضوله كبح حليم يستطع لم
  : شهاب رد ؟ الشكل بهذا البيت في يتواجدون  ولماذا ؟ المجموعة

 . شماليةال المحافظات من رفاق وهم ، علينا ضيوف إنهم -

  ؟ هذا اقصد لم لكنني -

  معاتبة: بنبرة حليم فرد . عاجلة مهمة في أنهم ، حسن -

  ؟ تصفيات -

  : المعتاد ببروده شهاب اجاب -

  ! هذا من شيء -

  : احتجاجا حليم نبرة فازدادت -
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  ! غريبا االمر اجد ، وبصراحة أنني -

  العدو. إلى أنفسهم باعوا وقد ، فاسدة عناصر أنهم ؟ الغرابة أين -

 قدمت ، عوائل إلى ينتمون  ، البرود بهذا عنهم تتحدث الذين من ، هؤالء بعض -
 بذبح نكافئهم أن المعقول من ليس . والثورة للحزب ضحايا ، ابنائها من الكثير

  . أبنائهم من تبقو ما

 مثل نا تنسى ال ثم ، الحالية العملية خطأ هذا يكون  وقد ، اخطاء له عمل كل -
  . وتثبت مراجعة بعد إال تتخذ ال ، القرارات هذه

 مع ن بالتعاو  اتهم الذين الرفاق احد مقتل هو  ، شهاب إليه يلمح الذي الخطأ
 آخر الرفيق هذا كان وقد . هذه التصفيات لجان يد على معهم واالشتغال األمن أفراد
 مقتله اثار وقد . النضالي العمل في أبنائها من خمسة خسرت لعائلة ، الرجال من فرد
 ، مختلفة فئات من صدرت ، االنتقادات من موجة تلتها االستنكار، من موجة حينه في
 . نفسه التنظيم شيوعي فيهم بما

  : احتجاجه متابعا حليم فرد
  . الحزب عناصر إلى ال ، أنفسهم األعداء إلى يوجه الجهد هذا أن لو  -

 الخطر يفوق  ، عليه كبيرا خطرا يشكلون  فأصبحوا ، الحزب خانوا هؤالء لكن -
  . صائبا قرارا تصفيتهم قرار يعد لهذا . االعداء من ينطلق الذي

 شعبنا لها يتعرض التي المأساة يضاعف وأنه ، مأساويا األمر اجد أنا -
  باستمرار.

 على ، قسوة أشد نكون  أن لنا األفضل من . كثيرا بنا أضرت ، العاطفية هذه نا -
  . ضدنا توجه التي والقسوة يتناسب بما األقل
 عليها التأكيد أو والهما،أق على بالتصديق اكتفى ، النقاش في يشترك لم حسين

 بروح االمر تقبل لقد . شهاب أخيه القتراح امتثاال ، شراب تناول عن يمتنع اآلن وهو 
 الحزب صفوف ضمن النضالي تاريخه في ، ذهبية أيام له كانت هذا وحسين ، رياضية

 احس . ومتميزة كثيرة نشاطات له وكانت ، يمالتنظ في بارزا عنصرا كان لقد .
 عنه البحث يطيلون  وهم وأشهرا أياما ، بها انشغلوا ثم ، حينها في األمن أفراد بخطورتها

 بعد فيما تبين وقد . فيها يحاولون  مرة كل في يفشلون  كانوا لكنهم ، عليه القبض إللقاء
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 بأن ، إيهامهم في سببا كان ، الرئيسة مديريتهم من فيه يعمل الذي المحل قرب أن ،
 في  إفراطه لكن . منهم القرب بهذا مكان في يتواجد أن يمكن ال ، ورةالخط بهذه رجال

 . الخمرة إلى نهائيا انسحب ثم ، المواصلة على القدرة خر،آ بعد يوما افقده ، الخمرة
  السلم  إحداها في تسلق ، عاطفية فورات إال ذلك السياسي نشاطه من يبق لم

 ، السماء نحو  الطلقات سريعة بندقية من النار يطلق أخذ ثم دارهم سطح إلى فضيالم
  . به احس الذي السياسي الوضع تردي على احتجاجا

  ؟ االيام هذه حولنا من يحدث الذي في ، رأي لك هل ، علي ابا ها... -

  ! أساسه من الوضع لنسفت لي األمر يعود لو ... ؟ أنا -

  ؟ القدرة هذه مثل لنا بأن تعتقد وهل -

 ! قوة من لدينا ما بكل نهجم أن علينا -

  : مؤكدا ، شهاب إلى حليم التفت وهنا -

 مصيرية معركة نخوض أن علينا كان علي... ابو يراه  كما األمر أن الحق؟ تريد -
  . وعدة عدد من لدينا ما كل فيها نستخدم ،

 في سواء ، همخيلت  تبرح ال حليم، فكر في تدق ، االخيرة علي أبي كلمات ظلت
 لكن . كاسحا هجوما نشن وأن ، حاسما قرارا نتخذ أن علينا نعم . المنام في أم اليقظة
 ؟ منه جدوى  هناك وهل ؟ ينفذ الجهات أي وعلى ؟ الهجوم هذا مثل إلى السبيل كيف
  ؟ خالله من نصر يتحقق هل أعني

 ، يجده لمف ، باألماني أشبه توقع نها ، يجده عله ، أبيه محل في عباس قصد
 وروح ، المعهودة بشاشته فارقته ، الحقيقي سنه من اكبر وأنه ، التعب ابيه على بدا

  . بمظهره والعناية ، بنفسه اعتداده يفقد لم أنه إال ، بها يظهر كان التي المرح
 تكون  أن يتوقع التي الجهات كل ، أثرا له نجد فلم ، مكان كل في عنه بحثنا ))

 كل في لكن ، كذل سبيل في والمال الجهد بذلنا دلق ، بها تصلناا ، بقضيته صلة على
 هذه مثل إن ) ، ذاته الجواب يصفعنا ، الجهات هذه من واحدة إلى بها نصل مرة

 ال ، ضائع جهد هو إنما حولها يبذل جهد فكل النظام رأس عند مرهون  أمرها القضايا
 . (( تذكر نتيجة إلى يؤدي
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 تلح اخذت ثم ، حليم نفس في فجأة انبثقت فكرة ، بوالء التقي أن يجب ناآل
 أن منذ ، الماضي كل استرجع لقد ، عليه يسير أن يجب الذي الطريق هي فوالء . عليه
 تحمل كانت ، منها بالخوف أحس ألنه عنها ابتعد لقد ، هذه لحظته حتى الثورة رأى

 مصير نحو  شرمبا باتجاه تسير فهي . يراها لمن الوضوح كل واضحة شارة مصيرها
 يؤمل كان ألنه كمصيرها، مصيرا تجنب وقد . وتؤكده عليه تشير الدالئل كل ، معروف
 أماكن ، بها يقوم النساء مع التجارب من مزيد ، يحققه المدرسة في نجاح الكثير،
  . بها تطيح التي االخطار عن بعيدا بحياته يحتفظ أن اراد لقد ، إليها يسافر جديدة

 الذي االتجاه ليحدد ، قليال فيه التوقف عليه ، منعطف إلى هحيات  وصلت االن
 ، اللحظات من لحظة في له يمثل كان الذي الكبير الحب ، حبه في فشل لقد . به يسير

 نفسه يؤنب اآلن نها ، العطاء من يستحقه ما يعطه فلم بخل لقد ، لحياته الوحيد الطريق
 اختيار في به مني خرآ فشل . يديمه لكي فايةالك فيه بما ، وكريما ، قويا يكن لم ألنه ،

 ، يعذبه خرآ فشل ، أهله على الخروج في حاولةم أول عند نكص لقد ، بنفسه طريقه
 االحساس أو  ، عليه وقعه من التقليل في ينفع ولم ، بال ذا شيئا ينجز أن في خيبته

 مع تفاعلنا لماطا به، نحس أن دون  شيئاا  ننجز أننا من ) اصدقائه  ادعاء ، بمرارته
 وخيبة السياسة في فشله ثم ، ومتفردا واضحا نصرا يحقق أن اراد لقد . (واالفكار الحياة
 . فيها أمله

 أن عليه كان . اختاره الذي العمل على يستقر ثم ، أهله من يخرج أن عليه كان
 يستطيع ما يعمل أن عليه كان ، اصبعها في الزواج خاتم فيضع  ، الحبيبة إلى يذهب
 يالقي أن عليه كان ، إليها انتمى التي الحزبية المنظمة في تغييره ينبغي ما لتغيير
 . الشهادة نيل حتى ، ناالنقالبيي  ضد قاتلوا الذين رفاقه مع يستقتل أن في مصيره

 أن من له تأكد ثم . بها للوفاء يهرع أن عليه كثيرة بديون  مكبل بانه شعر لقد
 تريده أنها من ، فيه صادفها يوم أول منذ اشعرته لقد . هاطريق غير يكن لم الوفاء طريق

 كان لقد ، نفسه من كثيرة زوايا في تتبرعم كانت التي ادرية الال بتلك تريده ال لكنها ،
 بها. يلقي ثم ، ايامه فراغ بها يمأل وصلة يريدها كان بأنه لها يهمس ، فيها المرأة  هاجس

 ، رزينة عالقة مسؤولية لتحمل ، تلك هظروف في مؤهال ليس أنه من ادركت لقد
 خيبات هناك بأن ، رجلها تختار وهي ، المرأة  بغريزة شعرت . تريدها التي كالعالقة
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 التي الحياة مع التفاعل من تمنعه ، موقفه باستمرار تضعف التي وهي ، يعيشها كثيرة
 . غمارها يخوض

 الحياة لىإ ينظر ال ، بأصدقائه تربطه كانت التي العالقة في الكثير يؤمل كان
 لم االثير، رفيقه فخليل . لحظة كل في انهياره يتوقع ضخم بناء وهاهي ، خاللها من إال
  اية به تربطه ال غريبا كيانا غدا ، معه المواصلة على يشجع أو يثير، ما منه يبق

 . رابطة
 ال البحر، وسط عاتية امواجا يعالج كمن ، عنه يبتعد اخذ خر،اآل هو  جواد

 . بنفسه النجاة غير يهمه
 . األيام من يوم في ميميةح  عالقة إليه تشده لم سليم

 اللقاء من سيئ  وسندباد، عباس . به اللحاق يريد هو وها ، شهاب إال يبق لم
 . اختفائهما بعد بهما

  تكون  وقد ، الثوري  نشاطها تمارس زالت ما وهل ؟ إليها السبيل فكيف ، والء أما
 الى اللوم يكيل يجعله الحنين من دفق ، تذكرها كلما الم بوخزة شعري  ؟ وانتهت تزوجت

 كل في ، يالحقه ظل بصيرته في نظر قصر بها. االرتباط على يعمل لم ألنه ، نفسه
 ألنه ، شديد بأسف يشعر ، الندم من يتعذب االن وأنه ، حياته في اتخذها التي القرارات
 وقت منذ تشخيصها من أنتهى وألنه ، الشكل بهذا ومهزوزة ، ضعيفة شخصية يمتلك
 بالذات والديه إلى ، طفولته رافقت التي السيئة التربية لظروف يعزيها ما وكثيراا  ، طويل

 يترك أن من عليه وخوفها ، عليه حدبها وشدة أمه وضعف ، وقسوته أبيه فجهل ،
 الوقت في القرار أتخذا على القدرة تفتقد ، مترددة شخصية يمتلك جعله ، لشأنه

 . المناسب
 الخصلة  هذه من نفسه يحرر أن يستطيع بم ، نفسه تغيير إلى السبيل كيف

 هو بل المضمار، هذا في نفسه مع األمر مناقشة في وسعا يدخر لم نها . فيه الذميمة
 وقد ، اتخاذها في شديداا  خوفاا  نفسه في يجد ، قرارات يتخذ ما فكثيراا  ، متصل نقاش
 األمر وهذا ، تنفيذها في ينجح كان ، ولعجبه أنه إال ، يذهاتنف في صعوبات يالقي
 الطريق هذا ومن . يفجرها أن إال عليه فما ، فيه كامنة طاقات بوجود يقتنع جعله

 . إرادته في والخور التردد على االنتصار، إلى المرور يستطيع ، بالذات
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 أو ، منه التقرب وأن ، شهاب ببيت يحيق كبيراا  خطراا  أن إلى تشير الدالئل كل
 بل ، البيت إلى ويجيء يروح ظل لكنه للخطر. متعمد ركوب هو  إنما ، إليه الوصول
 وهي ، لألطفال لعباا  فيها يصنع ، ورشة أفتتح ألنه ، أشغاله لقضاء شهاب مع ويخرج
 آخر. سوق  في انتاجها تسويق أو ، السوق  من شرائها يجب أولية مواد إلى بحاجة

 البيت استأجر التي الخطرة المهمة على للتغطية ، شهاب وسيلة الورشة كانت
 . العيش لكسب وسيلة تكون  أن قبل ، أجلها من

 غرباء أشخاصا ، شهاب بيت على يتردد وهو  ، األخيرة المدة في حليم الحظ
 الذي الخطر من صديقه حذر وقد ، إليه الطريق في أو  البيت حول ، المنطقة يجوبون 

 . لحظة كل في يداهمهم قد والذي ، بالمكان يحيق
 في حولهم يجري  ما بأن ، لصديقه مؤكداا  ، الوضع خطورة من قلل شهاب لكن

 ضخمه وهما إال ليس ، مخبرين أشباح من صديقه رآه  ما أما ، عادي أمر ، المنطقة
 . المواطنين لدى والرعب الخوف شعور إذكاء في ، السلطة وأساليب ، الخيال

 ، نفسه له تسول من لكل بالمرصاد يكون  سوف أنهب باستمرار، يؤكد حسين
 القوى  وجه في الوقوف ألن ، يسنده ما له ليس ادعاء وهو . بيتهم في لهم التعرض
 ال سوف المداهمين ألن ، خطيرة حماقة يعد ، الحاالت هذه مثل في ، المداهمة
 شيء ىعل دل إن لكنه ، واألطفال النساء حتى ، البيت في ما كل قتل عن يتورعون 

 . علي أبو بها يتمتع التي التحدي وروح ، العالية المعنوية الروح على يدل فإنما
 إلى المنتجة القطع سوقا أن بعد ، البيت إلى عادا حينما غروباا  الوقت كان

 ، شتاءاا  الفصل كان . غذائية مواد من يحتاجانه ما ابتاعا ثم ومن ، الشورجة
 على يحصال لكي مشيهما في اسرعا ، البرودة شديد العام هذا في ، األول كانون 
 سيحصالن أكثر دفء في يؤمالن ، القاسية البرد لسعات إلى تعرضا أن بعد ، الدفء
 حليم أحس ، البيت فيها يقع التي المنطقة من اقتربا حين . البيت يلجأن حالما عليه

 ، ما ألمر تجمعوا كأنما ، الشارع بها امتأل واألطفال الشباب من اعداد ، غريبة بحركة
 عن واإلفصاح رفيقه بتحذير هم ، الغريبة الوجوه بعض حليم لمح ، لتفرق  في بدئوا ثم

 . شهاب من صاغية أذنا ، تحذيره يلقى ال أن من خشية ، الصمت آثر أنه إال ، قلقه
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 يحس كان ما لحليم تأكد ، التحية عليهم ألقيا أن بعد ، الجماعات بين من مرقا
 استئجار في توسط الذي السمسار لهما وجهها التي المريبة النظرات الحظ أن بعد ، به

 . لهما البيت
 من أحر على رهماظينت  كان ، الغضب من يغلي حسين وجدا الداخل في

 تأكد . لحظة كل في له يتعرضون  قد والذي ، الداهم الخطر من يحذرهما لكي الجمر،
 مكوثهم أصبح ناحية فمن . الحراجة شديد وضع في بأنهم ، تخطئ ال تجربة عن لديه
 عليهم يترتب ، أخرى  ناحية ومن تمر، لحظة كل في عليهم خطراا  يشكل البيت في

 شهاب . اآلن حتى يعودوا ولم ، الصباح منذ خرجوا الذين المجموعة بانتظار ، التريث
 على األمر مهوناا  ، الداهم بالخطر مكترث غير لصديقه العشاء إلحضار العدة يعد
 مع البيت في الموجودة السالح قطع من التخلص أجل من العمل عليه مؤكداا  سينح 

 يجلس حيث الهول وبين ، الداخل في العائلة بين مكوكية حركة في حسين خراطيشها.
 . وأخرى  لحظة بين المنزل مداهمة يتوقع ألنه ، متوتراا  مازال حليم ، الصديقان

 وحده شهاب . منهم كل لدى وترالت  ضاعفت ، الباب على الخفيفة الطرقات
 . جماعتهم دلف امعند ، الصعداء الجميع تنفس ، ليفتحه الباب إلى بهدوء هرع الذي
 على مرت ، لحظات بعد . شهاب يتبعهم ، األعلى إلى توجهوا ثم سريعة تحية القوا
 االهتمام وجوههم على بدا وقد الثالثة المسلحون  نزل ، سنين كأنها وحسين حليم
 خرجوا ثم ، شهاب ودعوا أن بعد ، وحسين حليم ودعوا ، الهول في توقفوا ر،والحذ

 . نفسه والحذر باالهتمام
 شهاب اقترح األمر، تدارس بعد . خروجهم بعد الوجوه على والترقب الوجوم خيم

 : بالقول حليم مداعباا  ، األوان فوات وقبل ، بسرعة الدار ترك ، حليم على
 أجاب ؟ معنا الخطر إلى نفسك تعرض فلماذا ،األمر يف لك جمل وال ناقة ال _

 الفور: على حليم

 ألنني ، المشاركة هو  أكثر، يهمني الذي للخطر، فيها أهتم ال حالة في اآلن أنا -
 . كهذه ظروف في عنكم تخليت ما إذا كبير، نفسي عذاب إلى أتعرض سوف

 عليك قبضال حالة في ، العكس على ، معنا وجودك يستدعي ال األمر لكن -
 . معنا وجودك سبب يوضح بياناا  نقدم أن علينا ، معنا
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 األمر: حسم حسين
 األمر تتركوا أن األفضل ، واحدة لحظة هنا لبقائكما داعي ال ، األثنان انتما بل -

 ، علي أسهل سيكون  األمر أن واعتقد ، استقبالهم على تعودت فأنا ، وحدي لي
 . فيه سرةاأل ورب ، البيت عن المسؤول أنا ألنني

 الخطر، احتماالت من والتقليل األمر، من بالتهوين رأيه تغيير ، شهاب حاول
 الباب إلى الصديقان اتجه وهكذا األمر. حسم الجو في ارتفع نار أطالق صوت أن إال

 أحد وجود عدم من تأكدا أن بعد خارجين انطلقا ثم ، صغيرة فتحة فيه ليشقا ، الموارب
 كانت ساحة عبرا ثم ، المجموعات من كثير على ريقهماط في مرا ! خلفه يكمن

 لكن . طارئ  أي لمجابهة متحفزان ، متوتران وهما ذلك كل ، العام الشارع عن نفصلهم
 لم ، مانباأل شعرا أن بعد عميقاا  انوم ناما ، حليم بيت في . سبيلهما يعترض لم أحدا

 . ليالتا اليوم صباح من متأخرة ساعة حتى يستيقظا
 بعد البيت ، األمن أفراد داهم كيف ، بعد فيما ، شهاب أم لهما حكت وقد
 على رأساا  المكان قلبوا وكيف ، حسين على بالضرب أجهزوا وكيف ، مباشرة خروجهما

 شدة من يئن وهو ، علي أبا اقتادوا ثم ، سالحهم وعن المسلحين عن يبحثون  ، عقب
 . مجهولة جهة إلى ، عليه أوقعوه الذي الضرب
 ، االعتقال من خروجه من أيام بعد أنه إال ، طويالا  حسين اعتقال فترة تدم مل
 الحياة فارق  لكنه المستشفى، إلى أثرها على الصديقان نقله ، صحية وعكة إلى تعرض

 لم ، غامضة بطريقة حصلت ، الوفاة أن ، الفحص نتيجة ظهر وقد ، يصله أن قبل
 . عنها بشيء المستشفى أطباء يفصح

 بين ، عقدت الجتماعات مقرا علي أبي روح على المقامة الفاتحة صارت
 جرى  . إقامتها مدة أيام ثالثة طيلة ، اصدقائهم من والبعض وإبراهيم وحليم شهاب
 تأكد أن بعد ، علي أبي قتلة من للثأر ، الناجعة السبل مناقشة ، اللقاءات هذه خالل

 الكدمات ، ذلك على يشهد ، له ضتعر  رهيب تعذيب تحت مقتوالا  مات بأنه ، للجميع
 . جسده من كبيرة مساحة على انتشرت التي والحروق 
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 ، اصدقائهم وبعض الثالثة قرر ، المحيطة الظروف لكل وافية دراسة وبعد
 ثورة إلشعال يتهيئون  بأنهم األخبار أفادت ، لهم برفاق لاللتحاق الجنوب إلى التوجه
 . هناك

 الخروج  على أكيداا  عزماا  عزم لقد ، الثورة داخله في تحتدم البيت من حليم وخرج
 وصل وعندما . سندباد البنهما سيثأر بأنه نفسه مع لها فأكد ، فؤاد أم رأى  . المرة هذه
 التقى ثم . نفسي من لك أثأر إنني ، أيضاا  ثأرك نها : نفسه في قال ، الحبيبة بيت إلى

 حل الذي الخراب ، لألرض تعمدالم اإلهمال شاهدوا الطريق في . وشهاب بإبراهيم
 الفقر  فأبصروا ، العمارة مدينة دخلوا . لها للثأر أقسموا عندها . الجنوبية بالمدن
 دخلوا ثم . اإلهمال هذا نتيجة الموبوءة كالقرية أصبحت لقد . يفترسها الذي والجهل
 ادقفن  أحد في الرحال حطوا . شقيقتها من أسوأ بحال لهم فظهرت ، الناصرية مدينة

 الجميع أعين من ينطلق المقدس الغضب وجدوا . هناك لهم برفاق اتصلوا ثم ، المدينة
 . هناك

 ذلك  . أحدهم دار في الرفاق فيها اجتمع التي الليلة تلك ، تاريخية ليلة كانت
 بهم بلغ ثم . الثورة قرار الجميع أيد لقد . اجتماعهم نهاية في أتخذ الذي الحاسم للقرار

 : ينشدوا نأل ، الحماس
 العراق ليالي
 ؟ رفاقنا هم أين
 ؟ يقاتلون  ساحة أي في

 ؟ الظالم نعبر كيف ، العراق ليالي
 ؟ يقودنا طائر وأي

 . رفاقنا هم أين ، تعلمين أنت العراق ليالي
 . مكبلين مظلم سجن أي في

 ، يعدمون  وأين
 ؟ البريء عباس فأين

 ؟ صار أين والسندباد
 ؟ الوهاد في يعيض أم ، العتي الموج يصارع
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 . غيلة مات علي أبو 
 ؟ رفاقنا هم فأين
 هم ها العراق.. ليالي
 ..رفاقنا

 . رون ليثأ تجمعوا
 ؟ دربهم درب فأي

 ؟ يعبرون  كيف العراق.. ليالي
 . العراق ليالي يا الجواب يأتي كيف يهم يعد ولم

 . كالحريق الضياء يطلق فالفجر
 . الطريق هو  وها

 . الرفاق اعالم وتلك
 . رفاقنا يا هوه.. يا .. قنارفا
 . القتال إلى هيا

 ، يطل الفجر يرى  وهو الفياضة المشاعر حليم فدهمت ، انطلقوا (1) الفجر وعند
 أين العراق.. "ليالي نفسه مع فردد  ، الجنوب هور ، المترامي البحر هذا عن فيكشف

 فانطلقت ، لمراديهم تالدفعا لأو  بتنفيذ الجميع اشترك ثم . قادمون  نحن ها . رفاقنا" هم
 . فيها يخوضون  التي األجواء في تحلق النوارس بعدها أخذت . الريح تسابق طراريدهم

 لقد . والقصب البردي جزر قلب في توغلوا ثم بنظرهم. يتجهون  ما أين مياه.. مياه..
 من بالعديد مختلطة ، السمك رائحة بتأثير تنطلق التي الماء وخامة انوفهم شنف

 نخوض التي هذه ، الماء دروب موحشة .. نوع كل من النباتات تنفثها التي الروائح
 سمراء وجوه راحت بينما ، الشهي الخبز رائحة وتشمموا التنانير، دخان رأوا ثم . فيها
 مقربة على تقرفص علي وأم ، والسمك الطابك على يجلسون  أنهم ها . لوصولهم تهلل

 
وعند الفجر انطلقوا، ودارت عدة معارك صغيرة مع الزنج، برهن فيها هؤالء على حسن   (1)

 استغاللهم لطبيعة األرض واالستفادة من حرب الكمائن في اآلجام والقصب والحلفاء.
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 كتلة إلى ، القصب نار من المنبعث الدخان حوله )كتلي( من الشاي لهم تصب ، منهم
 . حياتهم في نكهته مثل يتذوقوا لم لذيذ شاي ذلك كل مع لكنه ، معالمها ضاعت سوداء

 معهم انطلق ، األخرى  القرية من ثم ، الخاصة بطرادته (1) علي معهم أبحر
 ثم ، لتهليلوا الترحيب يلقون  ، بقرية يمرون  كلما ، هكذا . أيضاا  الخاصة بطرادته محمد
 . جدد متطوعون  معهم يبحر

 ألن ، إبحارهم تربك الشراب أو الطعام من ونةمؤ  حمل إلى يحتاجوا لم لكنهم
 . أجوائه يمأل والطير باطنه يمأل فالسمك ، وشرابهم بطعامهم يزودهم الهور

 األول بالهجوم يفكرون  ثم ومن ، بها يتحصنون  قاعدة باتجاه يبحرون  اآلن إنهم
 العدو. على نونهسيش الذي

 شبراا  الهور عرفا شابان وهما ، وعلي محمد دليلهما ، األعماق في توغلوا لقد
 . أجوائه في وترعرعا ، فيه ولدا ألنهما ، شبراا 

 يصعب ، ممتنعة جزيرة ألنها ، لنا مقر خير الخنازير جزيرة ، محمد قال
 هنا نجيء لم نحن ، غاضباا  علي أجابه . المنطقة اصحاب على حتى إليها الوصول
 على مقدسة حربا لنشن إنما ، فيه الختباءا أو  ، أنفسنا به نحمي ملجأ عن لنبحث
 ، إبراهيم بادر أن لوال شجار، إلى يتحول كاد حتى ، بينهما النقاش واحتدم . اعدائنا
 : األمر فحسم

 نحمي أن علينا ، فيه نحارب الذي الوقت ففي ، صواب على االثنان انتما
 التي المبادرة وروح حماسهما على اثنى ثم بقائها. ومصدر ، الثورة مادة ألننا ، أنفسنا

 . بها يتحليان
 ، جدارة عن محمد تسنمها للدفاع واحدة ، فرعيتان قيادتان لهم اصبح وهكذا

 . ابراهيم بزعامة ، العامة للقيادة مقرا الثالثة كون  بينما ، علي رايته تسلم للهجوم وأخرى 
 األحراش من واحدة في المقام بهم استقر أن بعد ، (1) هجوم أول ن يقررو  وهاهم

 . حيواناتها وخطورة ، مسالكها لوعورة ، الممتنعة

 
قواداا ورؤساء. ولما أصبح عدد أتباع علي ضخما أخذ ينظم على شكل فرق، ويضع عليهم  (1)

 ووعد كل من يأتي بتابع جديد، أن يضمه إليه ويجعله تحت قيادته. 
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 بعد ، علي بقيادة ويكون  ، للشرطة دورية الهجوم يستهدف أن على رأيهم اتفق
 منطقة األهالي يسميها الهور، في منطقة باتجاه تسير الدورية أن من تأكدوا أن

 . يسة()جويم
 عن للدفاع نفسها اعدت الثوار، من أخرى  مجموعة لقيادة محمد تهيأ بينما
 موعد الثوار وقت وقد الهور، تجوب أن الدورية اعتادت . الحاجة عند المهاجمين

 . الضحى عند جويميسة منطقة إلى وصولها
 ، أوال الكفاءة تجربة هدفها والمهمة . باتجاهها مقرهم من فجرا الثوار انطلق

 ، )الفالة( هو  الحاضر الوقت في الوحيد الثوار سالح ، ثانيا السالح على والحصول
 أن في تتمثل الخطة كانت . المهمة لهذه شهاب صنعها )مولوتوف( زجاجات وبضع
 يجري  األمر نكأ ، بهدوء يوقفها أن يحاول ، الدورية طريق في المشاحيف أحد يتوقف
 . عليه بالهجوم عدوهم الثوار يباغت ثم من . عادية بصورة

 أن  معها الهجوم تخوض ، المهاجمة القوة من قريبة تكون  أن قررت العليا القيادة
 رفاقهم مع يلتحموا لكي وثانيا ، الفعاليات أول ألنها أوال : أهمها ألسباب وذلك امكن.

 يجرونه اختبار نها . الكفاءات ويحددوا االمكانات يعرفوا ولكي ، لهم عملية أول في
 . المختبرين تواجد من إذن فالبد ، المجموعة لىع

  المنطقة تلك في للصيد نفسه اعد كأنما ، متحفزا بطرادته توقف قد شرهان كان
 طرادته  قيادة امر اوكل الذي ، ابراهيم العملية يقود . اماكنها المجموعات اخذت بينما
 يقود حين في بدر، إلى طرادته قيادة اسلم  الذي حليم ، الجانبين من يساعده جبار الى

 . فالح شهاب طرادة
  محاورة  ، الدورية قائد وبين بينه وجرت ، الدورية استوقف قد شرهان كان

 )كلب لقب بدر عليه اطلق الذي الشرطة عريف كان . كالمية دةمشا إلى تطورت
 الطلقات  سريعة بندقية البركش مقدمة على تنتصب . البركش مقدمة على يقف الماء(

 
واستطاع )علي( أن يعرف بوساطة جواسيسه أن أهل البصرة جندوا جيشا من المتطوعة   (1)

 لقتاله، لكنه استطاع أن يمزق هذا الجيش الذي كان يقوده جماعة من أعوان الخالفة.
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 ، شرطيان منهما كل في ، مشحوفان يرافقه شرطيان، عليها العمل يتولى ،  بمساند
  : الماء كلب صاح . كالشنكوف ببندقية منهما كل يتسلح
  ! بسرعة هيا الممر... عن ابتعد هنا... بطرادتك تقف لماذا -

  شرهان: اجابه
 ! اليوم بي غدر لقد ! رحماك عريفي -

  صبر: بنفاد العريف
  الممر. عن تنحى عجل هيا – ساخرا امرأة  أو  رجل ؟ بك غدر من

 ، متعددة أمكنة إلى بيديه وأشار . وهناك هنا الماء خبطت عريفي! ، سمكة -
  ! كالمخبول

 متوقفة  االن أنها وتعتقد ، المجانين إال يبق لم ، وبسرعة هيا الممر... عن ابتعد -
 . جماعته إلى بكالمه متجها هذا مخبول اي ؟ بانتظارك

 معينا حدا اليأس مني يبلغ وكلما أخرى... مرة الماء خبطت ... يعريف نعم -
  . أخرى  مرة الماء لتخبط تعود

  . المستمرة حركته من خابطا يبدو  الماء هو  وها كثير الهور في السمك -

  . غيرها دون  هي، هي ،  خبطتها اعرف أنا ، عريفي ال -
 . متذمرا العريف

 ، صوته بأعلى فصاح غضبه احتد ثم ، المجانين إال يبق لم هذا... مصباح أي -
 اعوذ ، نفسه تمالك ثم .. وإال عجل ، جانبا طرادتك نح ، الطريق عن تنح هيا
 معاودا ثم . اليوم هذا شؤما بي يريد القدر، أن يبدو  ، الرجيم الشيطان من باهلل

 . جريمة اقترف أن قبل هيا . جديد من تهديده

 ، طريقك عن بعيدا فأتحرك ، أبدأ يأن  ها لغضبك... داعي ال عريفي... ال -
 بأعلى صائحا ثم كثير... تقول كما فالسمك منها خيرا عنها هللا يعوضني سوف
 أيها هيا الحركة... نبدأ أن إال يبق لم ... هيا ... االصحاب أيها هيا : صوته

  . األصحاب



202 

 

 ثثال أثرها على انطلقت . الهجوم لبدء اإلشارة بمثابة ، يحةالص هذه وكانت
 بالزورقين  فمولوتو  نيران اشتعلت حين في ، ومساعديه العريف اجساد رق ت لتخ ، فول
  . عليهم واجهزوا الثوار ادركهم إذ  ، فارين يبتعدوا أن افرادهما يستطع ولم ، خريناآل

 هي بالنجاح تكللت ، الشرطة مخافر على اخرى  حملة ، الحملة هذه اعقبت
 .(1)  االنتصارات تتالت هكذاو  ورابعة ثالثة حملة ثم . األخرى 

 بينما ، صحرائها في يضيع كان التي غربته فأنسته ، الثورة حياة حليم عاش لقد
 تدميرية قوة تحمل صغيرة صواريخ لصنع العدة يعد فاخذ . لها افكاره شهاب كرس
 إلى التوصل أمكن ، مختلفة ضغوط مع يتفاعل الوقود من نوع باستعمال كوذل اكبر،

 فتئ ما الذي القائد مثال فكان إبراهيم اما الذكر. مارة التدميرية القوة لتنتج ، اكتشافها
  (2). الحاسمة المعركة إلى الثورة تتهيأ ان إلى واكبر، اكبر لمعارك يخطط

 جزيرة  فمن الهور. من كبيرة اجزاء ليشمل تأثيرها امتد أن ، الفتية الثورة لبثت ما
  الشرطة مركز إلى ، صريم قلعة إلى مكصود صبةك الى كاطع جباشة إلى الخنازير أم

 أهل من جماعة ، عليها يمثلهم من وضع إلى يسارعون  ، منطقة فتحوا كلما والثوار
 . الثورة باسم المنطقة يحكم ، تأسيسيا مجلساا  بينهم يكونون  ، المنطقة

 يتسلح  ، الطوافات من ومثلها ، المشاحيف مئات قوامه ، جرار جيش لهم أصبح
 معركة خوض إلى يتهيئون  وهم . المتوسطةو  واالوتوماتيكية الخفيفة بالبنادق ادهافر 

 . (3) تأثيرا اكثر السالح من قطع على خاللها من يحصلون  كبيرة
 ثوار اعتمدها يكالت حديثة اساليب المتجبر، العدو  ضد حربهم في الثوار اعتمد

 جيوش أمام نجاحها اثبت يالت  العصابات حرب أساليب ، وأفريقيا الالتينية امريكا
 لكن والفر، الكر اسلوب ، السريعة والحركات المباغتة تعتمد ألنها ذلك ، كبيرة نظامية
 . متطورة بطريقة

 
حمد( في أقل من سنة واحدة أن يخضع لسلطانه مدنا عظيمة  وهكذا استطاع )علي بن م (1)

 االهمية، ويسيطر على مصب دجلة. 
 يبدو أن هدف صاحب الزنج الرئيس كان احتالل البصرة.  (2)
برهن هؤالء على حسن استغاللهم لطبيعة االرض واالستفادة من حرب الكمائن في االجام   (3)

 والقصب والحلفاء.
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 وهم العدو. مع مواجهاتهم كل في باهرة انتصارات يحققوا أن الثوار استطاع
 بالنصر، تامة ثقة على لكنهم . ناآل حتى تقع لم الحقيقية المواجهة بأن تماما يدركون 
  . المجال هذا في يستجد ما كل لمواجهة يكفي ما والعزم الحماس من فلديهم

 والعدد  العدة من لديها عسكرية وحدة مهاجمة ، لها يتهيئون  التي الجديدة وقعتهم
  الحركة في والسرعة المباغتة عنصري  على واعتمادا أنهم إال ، عندهم مما بكثير اكبر

 . عليها جلعا انتصار في يؤملون 
 كان شهاب نأ إذ . ببعضهما االختالء وشهاب لحليم ، الكثيرة المشاغل تترك لم

 اسلحة صنع في معه يعملون  ، الرفاق من كبيرة مجموعة بتصريف الدوام على والمشغ
 اجوائهم حماية من يمكنهم سالح صنع اجاهد يحاول وهو  . ابتكرها شهاب ، خفيفة
 لشهاب وسبق بالطائرات... المحتملة السلطة هجمات امام دفاعاتهم في الشديد للنقص

 على تعتمد الطريقة وهذه . السالح هذا مثل لصنع بسيطة طريقة هناك بأن اطلع أن
 الحجر تمكن هائلة دفع قوة إنتاج في نجح ، الفعل رد قوانين بعض في متعمد إخالل
 . المعادن امتن اختراق من االفتراض سبيل على المسنن
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  عشر الخامس الفصل                           
 حليم . حليم عليه اقبل حين ، السالح بهذا  يفكر ، تلة  على وحيدا يجلس كان

 حلمه يعيش ، غرة حين وعلى نفسه وجد إذ ، الفترة هذه خالل كثيرا انشغل االخر هو 
 تجوب ، بها يحلم كان التي الجيب السيارة من فبدال ، بسيط بتحريف ولو ، القديم

 الهور ممرات بهم يخترق  ، بزورق  رفاقه من مجموعة مع يتجول ناآل انه ، الشوارع
 في سارية على يرفرف هو  فها العلم أما . الشوارع من بدال ، المعقدة المانية عرجاتهومن

  . طرادته مقدمة
 هيئي الذي وهو االوامر، تنفيذ متابعة عن مسؤول فهو ، تنتهي ال مشاغله

 خالل تنشأ التي الحربية المهمات زائدا االجتماعية، الخالفات ويسوي  الثقافية، البرامج
  العدو. ضد ضونهايخو  التي المعارك

 ، المتبادلة واالشواق الحارة التحايا تبادل بعد . حليم أقبل حين شهاب ابتسم
  : حليم سأل

  بعض غامضة أنها أرى  التي ابتسامتك معنى فما وإال سرا، تكتم أنك اعتقد -
  . الشيء

  . عادي األمر بأن لك قلت وإذا -

  ! اصدق ال -

 وجدنا التي المفارقة هي ، ابتسامتي سبب بأن اعترف أن علي ، معك الحق -
 . لها ضحية انفسنا

 فيه نخوض ما بأن اعتقد أنا ؟ فيه نحن الذي في المفارقة اين ؟ لماذا ؟ مفارقة -
  . لنا االول التوجه ، الصحيح طريقال إلى عودة إال هو  نا ،  نشاط من

  . بالذات أنت عنك ، ذكريات ببالي خطرت إنما ، هذا اقصد ال -

  ؟ عني -
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  ! حكما نفسه ينصب أن ، لنفسه يقبل ، عاقل يوجد ))هل : تقول كنت ، نعم -
  : كالمه يكمل يدعه ولم

 شعرأ انني ، لك قلت إذا تصدق ال وقد ، حقيقة هي إنما ، مفارقة تكن لم تلك -
 في احكم مرة كل ففي ، الرفاق مشاكل في احكم وأنا كبير بحرج باستمرار

 بطريقة  احدهم على حكمت ألنني ، شديد بضيق اصاب اجدني ، ما مشكلة
 تجاوزت أو ، بها يتمتع أن يجب التي الحرية في ، حقوقه بعض ، معها سلبته
 أنا بكلمة ، قهحقو  من حق هما اللذين بالنفس واالعتداد الكرامة مظاهر على

 تليق بحرية ويتمتعون  ، كرامة اوفر وهم البشر يعيش أن على جدا حريص
  . االنسانية بطبيعتهم

 . الحقوق  هذه نمنع بأن مطالبين ، معينة ظروف في لكنننا -

  ؟ إذن الطغاة عن نختلف بم -

 ، اجرامي عمل في متورطا احدهم يكون  التي الحال اقصد إنما ، هذا اقصد ال -
 تريدنا فكيف ، حريتهم على اعتدى أو  ، االخرين حقوق  من حقا خالله من سلب

 لمثل استجابة وجدت والقوانين عليه... معينة عقوبة نوقع لم إذا ؟ نعامله أن
  الظواهر. هذه

 عن بعيدا ، مطلق بشكل الحرية اناقش كنت ، االن تذكرها التي رسالتي في أنا -
  الواقع  عن االبتعاد من الكثير النظرية هذه مثل في أن وطبيعي ، اليومية الحياة

 أن يمكنني ال ، اعيشها كنت كالتي ظروف وفي . التجريد إلى األمر يصل وقد
 الذي  هو  المعاش الواقع نا . يختلف فاألمر ناآل أما ، الطريقة هذه بغير افكر
 ذوانف  االخرين على احكم االن فأنا يريد... التي الوجهة ويوجهها ، افكارنا يحدد
 وذلك  . كثيرة احيان في إال ليس منفذة ادوات واجعلهم بل فيهم... نظري  وجهة
 هذا  من يتحررون  فقط واحدة حالة في . الحكم هذا مثل مني يريد الواقع ألن كله

 الحافز فيهم تنمي ، الوعي من درجة فيها يبلغون  التي الحالة هي ، الحكم
 أو  ، يأكلونه الذي الخبز أهمية ، همل مهمة الحرية بأن الكاملة عةالقنا ، الذاتي
 ويصبحون  ، عبوديتهم تنتهي ، فقط وعنده الحد هذا عند ، يشربونه الذي الماء
 كانت  ، السابق في فيها وقعت التي فالمفارقة . بأنفسهم انفسهم يقودون  احرارا
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 جواد ، المجرد الفكر حبائل ضمن فريسة والوقوع ، الواقع عن ابتعادي بسبب
 تأكيد مرددا ، الحياة على واالقبال التشاؤم نبذ إلى يدعوني ، االخيرة هرسائل في

 اكثر هناك هل ، ناآل له أقول انني ، معنى( لحياتنا أن ))على ولسن( )كولن
  اراد  كما وتغييرها ؟ الواقع على الحياة هذه خلق على نعمل أن من معنى من

 . )رامبو(

 والجبن الخبز يأكل ال فهو  ، فكري  مسار إلى تحول عنده الفعل ... جواد -
 )كازنتزاكي( يقول، كما االسمين عليها يكتب التي الورقة يأكل إنما ، الماديين

 المهزومين بجيش سيلحقه الذي األمر ، المعاش الواقع عن به سيبعد حلم وذلك
 تهمة ، الواقع عن البتعاده مسوغا وضع الذي ، خليل إلى بالنسبة االمر كذلك ،

 البشر. بجميع الحقها التي الغباء

  : القديم سؤاله حليم واعاد -

  ؟ نقف ترانا االن وأين -

  : بتلقائية شهاب رد -

 . فيه نحن الذي الظرف ضمن ، الصحيح الطريق على -

  ؟ ظروفنا اسرى  نحن إذن -

  باستمرار. واكدته ، به اقتنعت ما هنا -

 . عليها فيه اثور الذي اليوم يأتي وقد ! العبودية تلك مثل اطيق فال أنا أما -
    إلى  كالمه وجه عندما يغادرها لم ، طرادته في بدر أقبل ، األثناء هذه في

 . حليم
  ! عنك تسأل وهي ، الرفيق أيها يومين منذ الهور دخلت امرأة  هناك -

  ؟ منكم احد رآها هل أعني ... هي؟ كيف عني؟ -

 ، الطريق حراسةب المكلفين الرفاق من اشارة تسلمنا فقط ، احد يرها لم االن حتى -
  . كاطع جباشة في رفاقنا بعض ضيفها وقد الهور. دخولها عن

 لكي إلي عد ثم . إلينا يصحبها لكي الرفاق احد فلترسل ، ضيفتنا أنها حسن... -
  : شهاب إلى التفت ثم . تنتهي ال مشاكلهم أن يبدو  ، فياض جماعه إلى نذهب

 . نفترق  أن يجب ترى... كما -
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 نسرع أن يجب فالح يا هيا ، ناآل حتى بطلبي ايرسلو  لم  قنارفا ألن ، اعجب أنا -
  . يطلبوننا أن قبل ، اليهم

 من قريبين ، اطول قتو  قضاء على يتلهفان وهما ، بعضهما الرفيقان ودع ثم
  . بعضهما

 االن وأنها المرأة  بوصول بلغ ، اقامته مركز على حليم اقبل عندما ، المساء في
 بدر. بيت في

 دهشته على فزيادة ، بكلمة التفوه عن مختلطة مشاعر دفق للحظات حليم ومنع
 في تفجر ، سرةاآل وحيويتها الفاتن االسمر بوجهها أمامه تقف ، بينهم والء وجود من

 فيها يسمع ال التي الحياة تلك ، الجديدة حياته من يمحي كاد الحنين من دفق داخله
  . الصور وحشة يرغ على فيها بصره يقع وال ، السالح قعقعة غير

  ؟ كذلك أليست ... مفاجئة -

  بها يحتفل أن يجب الهور نا ، مفاجئة من ألكثر انها بالجلوس... تفضلي هيا -
  ! قبل من يحتفل لم كما

 امتنانا رأسها والء احنت دوق ، الشكل بهذا مشاعره بداءا عن نفسه يتمالك لم
  هنا   الثورة قيادة إلى موجهة الةرس تحمل أنها عرف ، طويل حديث في جلسا ثم . وتأثرا

 فإن ، هناك الوضع اما . اخبارهم سماع إلى يتلهفون  وأنهم ، بغداد في الرفاق ارسلها ،
 لمثل يكن ولم . فرديا يكون  يكاد عملها أن إال ، تعمل زالت ما الصغيرة الخاليا بعض

 . واضح تأثير العمل هذا
 التحفظ من عليه جبل ام أن إال ، الشخصي وضعها عن يسألها أن اراد

 بيت في تركها . الداخل في بعيدا مشاعره يكبت ظل . المحاولة من منعه ، والكتمان
  . مسرعا وخرج عائلته مع تقيم بدر،

 . العامة القيادة مركز يشغل الذي ، إبراهيم إلى فسلمها ، الرفاق رسالة اخذ
  : كاالتي فكانت ، الرسالة ابراهيم فض

  االعزاء الرفاق
  حارة تحية
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 العظيم العراقي الشعب مكنونات كل ، هذا الكبير بعملكم الرفاق ايها فجرتم لقد
 األلم إال هنا يعد لم إذ ، البشارة بانتظار نهاا ، إليكم متجهة كلها  والعقول القلوب نا ،

 فأنه ، جديد من والعراقيين للعراق الحياة إعادة في أمل من هناك كان إذا ، والموت
 ما بكل نجدتكم في وسعا ندخر ال سوف جانبنا من . انطالقتكم مع ينطلق الذي األمل

  . بنا تحيط التي الظروف وصعوبة ، موجوداتنا قلة على  ستطيعن 
 . الفاشية العصابة من العراق تحرير حتى وثورة االمام إلى
 اتحدث  ثم ، بغداد في الرفاق رسالة يقرآن وهما غايته ، بالرفيقين الحماس وبلغ

 تعاهدا وقد افترقا  ذلك بعد ، االخرين والرفاق ، عاتقيهما على الملقاة  الكبيرة المهمة عن
 تنطلقل الهور، أنحاء كل في الثورة نار واشعال ، النضال وتائر رفع على جديد من

 االسراع حليم على ابراهيم اكد ثم . ومدنها الجنوب قرى  كل في متأججة بعدها
  . دةالجدي  للفعالية بالتحضير

 ، المقاتلة المجموعات قادة الرفاق إلى االوامر يبلغ لكي حليم انطلق هنا ومن
 . الليل من متأخر وقت في إال إقامته مقر إلى يعد فلم

 تقيم أن في رغبته عن لها يفصح فلم ، للعودة تأهبت وقد والء وجد الصباح في
 سلمها ثم أجلها من قدمت التي الرسالة جواب تسليمها في أسرع نماا . أطول مدة بينهم
 في يعمل أنه مدعيا ، سالمته على ويطمئنهم بخير، أنه فيها يبلغهم ، ذويه إلى رسالة

 على مؤكدا ، ودعها ثم  ممكنة فرصة أول عند عليهم يقدم وسوف ، البصرة محافظة
 يصطحبونها الذين الرفاق على التأكيد ويوصيه ، راحتها على حريصا يكون  أن بدر،
 . بها العناية على كبيرا حرصا يحرصوا أن بر،ال إلى

 ثم ، يصافحها وهو يده على تضغط أن غير ، تودعه وهي والء تفعل لم
 . لالنطالق متأهبا ، مرديها على بدر يقف التي الطرادة إلى مهرولة اسرعت

 قصد ودون  عفوا عنها صدرت هل ، والء من الحركة هذه تفسير في حليم احتار
  ؟ عنه االعالن من الظرف يمكنها لم ، أمرا إبالغه بها قصدت رسالة كانت أو ، معين

 تفكيره به انشغل بما يوصله خيطا يكتشف عله ، الوراء إلى بذاكرته حليم وعاد
  . مقنعة نتيجة إلى يصل لم لكنه التفكير، طالوأ ، اللحظة هذه في
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 إليها تتجه نتكا عواطفه فكل ، بوجدان فيه مشغوال كان وقت في ، بوالء التقي
 ، فذا نموذجا كانت لقد ، بها فتن ، تصرفاتها في النظر واطال رآها وعندما . حينه في
 والحزبي النقابي العمل ظروف حررتها فتاة . طويلة مدة منذ بمثله يلتقي أن يتمنى كان
 معها يقيم ألن مهيأة فتاة . حريتها تكبل التي المتخلفة االجتماعية الروابط من كثير من

 تبادال وقد . بوجدان يلتقي وهو  يلقاهما اللذين والخوف لعنتا دون  ، حرة عالقة
 وكان . معها بعيدا الذهاب في يتردد ظل أنه إال باآلخر، منهما كل وأحس المشاعر،

 لقد  . أسلفنا كما بوجدان تربطه كانت التي العالقة هو  وأحجامه تردده في السبب كل
 تردد بعد تساءل ثم . لنفسه يريدهما ال وزيف بوصولية يتصرف وأنه يخونها، بأنه شعر

 احتياجا اكثر اآلن انه . مؤقتة عالقة بوالء العالقة يجعل ال لماذا ، نفسه مع وصراع
 حسمت التي هي لكنها ، مفارقتها يستطيع ال وأنه ، حياته في خرآ شيء أي من لها

 أنها وادعت ، به عالقتها خففت ، بكامله إليها يتجه ال بأنه احست أن فبعد االمر،
 . منه الزواج بسبيل وأنها ، العمل في زمالئها من بزميل عالقة على

 هوأن  ، حياته في كبير بفراغ احس ، كليا بوجدان عالقته انتهت أن وبعد االن أما
 بهن التقى الالتي الكثيرات النساء أما . حبهاي  مرأة با تربطه حقيقية عالقة إلى يحتاج

 حالته ، عاطفيا يعيش كان ألنه والسبب ، منهن واحدة في ضالته يجد فلم ، المحل في
 حالة يسد بشيء تعده لم التي بوالء وافتتانه ، تعثر الذي القديم حبه بين مترددا ، قلقة

 وبالفعل . حب الال بفترة ، الفترة تلك نسمي أن يمكننا لذلك . منها يعاني التي الفراغ
 الشعور هذا عذبه وقد . الحب عن والعجز ، العاطفي بالعقم خاللها نفسه يتهم كان فإنه
 . طويلة مدة

 مل ، شيء عن تعبر وال ، عفوية تكون  قد والتي ، البسيطة االشارة هذه عدا فيما
 بحيويتها تتصرف كانت إنما ، به خاصة عاطفة على يدل تعبير أي والء على يظهر

 برباط معهم ترتبط الذين جميع بها تخص التي الحارة لفةواأل ، تجيدها التي المحايدة
 . سواء حد على ، عمل

 بأن  لنفسه يؤكد جعله ، حليم على يلح ظل معينا هاجسا فإن ، تقدم ما كل ومع
 أحر على اليوم ذلك بانتظار وأنه ، األيام من يوم في يوصل أن البد ، بينهما انقطع ما
 الجمر. من
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 الثالثة الرفاق ضم اجتماعا أن إذ ، مباشرة والء مغادرة بعد االحداث تتالت
 على الهجوم . العاجلة المهمة تنفيذ فيه الجميع قرر ، وعلي محمد زائدا ، ومساعديهم

 عمارة طريق ، العام الطريق جهة من الهور اطراف على ترابط التي العسكرية الوحدة
  اجتماعات ذلك اعقب ثم . االولى( )القنطرة المهمة هذه على الثوار اطلق وقد . بصرة
 االجتماعات هذه في رحط ، المنفذة المجموعات مع الثالثة الرفاق من كل عقدها

 .(1) العملية بموجبها تنفذ والتي ، االول باجتماعهم الرفاق اعدها التي الخطة حيثيات
 تليها ، ابراهيم مجموعة تتقدمها ليال، الثالثة المجاميع انطلقت التالي اليوم وفي

 الطريق كشف ، فمهمتها وعلي، محمد أما . شهاب مجموعة ثم ، حليم مجموعة
 العدو. تحركات ورصد ، الثالثة للمجاميع

  العراق ليلي يا العراق... ليالي
  العراق ليالي يا الرفاق... فهاهم

  ليثأرون  تجمعوا
 . وإصرار عزم كلها تتقدم المجاميع يرى  وهو  ، حليم شفاه همهمت الكلمات بهذه
 لقد . جالل بعده ما جالال والنفوس األشياء على يضفي ، الليل هدوء زال ما

 المياه من أخرى  مرة تنطلق المخلوقات هي وها ، المياه من للخلق بذرة أول اطلقت
 ، والنسل الحرث وخرب ، قيم ودمرت ، نفوس قتلت لقد . جديد من الحياة خلق لتعيد
 . يثأرون  أنهم وها ، ييأسوا لم الرفاق لكن

 وطير الجبال كأنها ، البهيم الليل ظالم في تبدوا واجمات ، ملتوية ائيةم ممرات
 . الركب فاستجاب بالوقوف المقدمة رفيق واشار . هناك من يحلق وطير هنا من يحلق
   للطير حتى ترى  تعد لم ، السكون  وعم ، المرادي تثيرها كانت التي الحركة هدأت
 . حركة

 قدسية اكثر بعزم ، الثائرة النفوس يزود لكي أخرى  مرة الجليل الهدوء فعاد
 . وجالال

 
ن اشتد ساعدهم )االبله(، وهي الميناء التجاري العظيم الذي كان يقع على  هاجم الزنج بعد أ  (1)

 شط العرب، في زاوية الخليج العربي.. على بعد اربع ساعات من البصرة.  
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 أن على ريصينح  ، ابطئ  أكثر بحركة لكن ، أخرى  مرة الرفاق تقدم الروح وبهذه
  عليها يعولون  التي المباغتة فرصة من فتقلل ، إليهم العدو تنبه ضجة أية يثيروا ال

  . كثيرا
 ، غرة حين على فاخذتا ، الوقت هذا قبل حركتهما رصدت دوريتان هناك

 الثالثة المجموعات توزعت ، ثالثة نقاط على يتوزع الحرس . الطريق عن وازيحتا
 ، والثانية االولى المجموعة انهت ، لها هدفا نقاطه من نقطة منها واحدة كل ذتفاتخ 

 ارتفع وهكذا . مهمتها في تلكأت الثالثة المجموعة أن إال . وصمت بهدوء مهمتيهما
 المعسكر، ارجاء كل في العصف انتشر ثم ، وضجة صخب تبعه ، ناري  عيار صوت
 بدون  تنتهي كادت ، شجاعة بكل الرفاق خاضها دامية معركة نشوب عن اعالنا فكانت

 وهو  شهاب عنها اخبر . منه مقتل في (1) ابراهيم ناشت طائشة رصاصة لوال خسائر،
 من يتركوا لم أنهم حتى ، الرفاق جنون  فجن ، ابراهيم لثارات يا ، مخيف بصوت يهتف
 حكم فيهم ونفذ ، عليهم قبض الهرب حاولوا الذين حتى ، حيا المشؤومة الوحدة أفراد

 . قاتليه من له وانتقاما إلبراهيم ثارا االعدام
 والعتاد السالح من بغنائمها تعود ، الثالثة والمجاميع إال الصباح ضوء ينفلق لم

  . الشهيد رفيقهم ، إبراهيم رفات معها حاملة ، واألسى الحزن  عليها يسيطر ،
 عن ، القيادة مسؤول الرفيق بفقد فاجعتهم منعتهم ، واجمين لتهملي  الجميع بات

 النهار، من تبقى ما طيلة الرفاق ظل العدو. على لهم تحقق الذي بالنصر االحتفال
 في . ضاألر  من مرتفع على مسجى وهو  ، الشهيد جثمان على األخيرة النظرات يلقون 
 كانوا براية كفنوه ثم ، الجثمان غسلوا بأن وذلك ، الدفن مراسيم اكملوا التالي اليوم

 بشكل بها لف القصب من حصيرة له عملت ذلك بعد العدو، مع وقعاتهم في يرفعونها
 الشعر ببيت حليم ذكر ، محدبا جسما فظهر ، والراس االطراف من شدت ثم دائري 
  : القديم

 للللل  سلللل م هكللللل ابللللن اطاللللال و ن طا
 

 للللللة حلللللدبا  محملللللوليوملللللا لللللللال آ 
 

  . اله ال عليها محمول وهو ، الحدباء لةلآل ، االكيد المعنى هو  هذا ، إذن

 
 وفي موقعه اخرى جرت في االحواز، قتل احد قواد الزنج الكبار، وهو يحيى البراني .  (1)
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 وأحس ، سابقا عنه يعبر لم  حزن  من داخله في اختزن  ما كل ذكرى ال وفجرت
 نفسه مع وقرر يلعبونها... التي الخطيرة اللعبة في وفكر عينيه... من تنبجس بالدموع
 يمكن معين هدف أجل من المواصلة تكن لم إذا االخير. النفس حتى اللعبة مواصلة
 سنين طيلة ، هدر الذي الشهداء ولدم العزيز، رفيقه إبراهيم لمقتل ثأرا فهي ، تحقيقه
  . واالضطهاد القهر

 البريء لعباس ثأرا
  والسندباد

  علي وابي
  الطغاة عذبه حيث

 هذا قبل ارادته قوة من متأكدا يكن لم ، داخله في يتفجر الذي العزم هذا ، ادهشه
 من خوفا األمر، أول والء عن تخلى لقد ، تصنعنا التي هي الظروف أن حقا ، الوقت

 محفوف درب في تسير ألنها ، معروف مصير وهو ، بمصيرها مصيره يرتبط أن
 حتى فيه المواصلة ويقرر بل ، دربها نفس في يسير فجأة نفسه يجد وهاهو بالمخاطر.

 عن وابعده ؟ االن نفسه في تفجرت التي القوة هذه تكمن كانت أين األخير. النفس
 هم يطلقه الذي أن ظهر . منه قريبة مبعدة على ينطلق أخذ رصاص دوي  تلك هافكار 
 وهم الهائل بزخمهم قدموا لقد ، فيها يخيمون  التي المنطقة أهل من كبير وجمع رفاقه

  . الشهيد بتشييع ن يقومو  ، راياتهم يرفعون 
 بدا الذي شهاب بجانبه يسير ، الموكب مقدمة في يقف لحظات بعد نفسه وجد

 ، حليم عاشهما كما والخور التردد لحظات يعش لم الذي شهاب . الشديد الحزن  عليه
 ومواجهته  العدو تحدي إلى تؤدي التي الظروف صنع إلى دائما يعمد كان العكس على

 يكف ال وهو   قاسم الكريم دعب  زعيمها ومقتل (1958 تموز 14) بثورة االطاحة فمنذ .
 من . الطرق  بكل ومحاربته عليه حقده عن واإلعالن ، الفاشي البعثي النظام تحدي عن

 ال وهو  ، التصفية فعاليات إلى ، الصغيرة صواريخه إطالق إلى ، دالرشي  معسكر وقعة
 تيال بالثورة بالشروع النضال اهذ تتوج  وقد ، اخر سجنا ويدخل إال سجن من يخرج

 . معا مارهاغ يخوضون 
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 األعالم راحت بينما ، االكتاف على شهيدهم نعش الرجال فحمل المسيرة بدأت
 إطالق يحدثه الذي بالدوى  عابئة غير ، عمالقة لطيور اجنحة كأنها ، فوقه تخفق

 تنطلق التي رالنص اهازيج ، الثورية االهازيج أنغام على ترقص ، الهواء في الرصاص
 . الثائرين ناجرح  من

 الركب وصل أن إلى ، والمشاحيف الطراريد متون  على التظاهرة هذه واستمرت
 على تخفق الرايات  وعادت . عندها الموكب رسا . مرتفعة تله تتوسطها جزيرة إلى

 . خيراأل مثواه  ، الثرى  تحت الجثمان ووري  أن إلى ، الطاهرة الرفات
 للللل  سلللل م هكللللل ابللللن اطاللللال وان طا

 

 للللللة حلللللدبا  محملللللوليوملللللا لللللللال آ 
 

 هو يراه  ما بأن مدركا ، الموت أمام يقف وهو  أخرى  مرة ، البيت هذا حليم ردد
 : )االبيقوريين( قول تذكر . أمامه خائفا يقف كان الذي البعبع ليس وأنه . الجميع قدر
 ، عليه الموت أةوط من به يخفف كان والذي نموت(( فال كنا وإذا نكون، فال متنا ))إذا

 من الفريقين بين اوم ، األخرى  بالحياة المؤمنين أقوال استذكر ثم . خالله من وينفيه بل
 طبيعة تكن مهما لكن . خرينآ فالسفة وأقوال ، والوجوديين ، الماديين كأقوال . أقوال

  . وردهم يرد ال أحد من ما وأنه ، لجميعا قدر يظل نهفأ ، عاقبته تكن ومهما ، الموت
 من المتفائلين، الشعراء عند حياة يعد أنه وكيف ، إبراهيم رفيقه موت تذكر ثم

     حياة خلق على يعمل وبالتالي ، استعارها ويؤجج الثورة يديم ألنه الثورة، أنصار
  بالعبودية تعج قديمة حياة انقاض على ، بالسعادة وتتكلل ، بالحرية ترفل حياة . جديدة
 النفوس في حيا وسيبقى ، ذكره يمح ولم ، يمت لم فرفيقه إذن . نوالحرما بالقهر وتضج

 قشعريرة أن حتى ، هذه أفكاره إلى يصغى وهو  اقصاه انفعاله بلغ لقد الدهر. ابد خالدا ،
 وبالخلود ، حققه الذي وبالمجد ، الشهيد بحياة يهتف أن إلى دفعته ، جسده كل شملت
 . حليم الرفيق هتاف يردد هوو  الجمع انفض ثم . نصيبه من سيكون  الذي

 ال حقيقة هذه ، حليم أو  شهاب هما القيادة في إبراهيم يخلف الذي أن الشك
 هذه راس على سيكون  منهما من حول ، حتما سيطول النقاش لكن ، احد فيها يتناقش
 كونه وأهما احدها ، المقدمة في وضعه على عوامل عدة اسهمت فإبراهيم . القيادة

 ترأسه ثانيا بآخر، أو بشكل نظيمبالت  يرتبط زال ما الذي رفاقه بين من الوحيد الشخص
 االدوار عن وابتعادهما ، القيادة في رفيقيه زهد وثالثا الذكر. مارة التصفيات للجنة
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 ميال فشهاب ، منهما كل عند معينة ظروف خلقته االخير العامل أن الشك . الرئيسة
 وقد ، البحت العلم مجال في وخاصة ، والمدهش بالغريب شديد اهتمام وذو  التفرد إلى

 رائهموآ ، الفكرية بمستوياتهم واستهانة ، اآلخرين على متعالية نظرة هذا ميله اكسبه
 منذ عليها حكم ألنه ، بقضاياهم واالهتمام خريناآل عن بعدا زاده مما ، االجتماعية

 فكريا  اختيارا فكان ، سابقال العقائدي انتماؤه أما ، االهمية وعدم بالتفاهة طويل وقت
 التزاما  ويعتبرها الجماهير قيادة مسؤولية ينبذ ، االخيرة اللحظة حتى فهو  لذلك . محضا
 الوحيد فدافعه ، فيها داخل هو التي مثل كبيرة عملية يدخل لماذا أما . به يليق ال سخيفا

 مفاجئاتال من الكثير تتضمن جديدة عملية ذلك بعد وهي ، الرومانسي الدافع هو 
 . والغرائب

 وأبداا  دائما نفسه يتهم ، بالغربة يشعر ، الداخل في يضيع كان خراآل هو  حليم
 والمدهش بالغريب يهتم ، العاجية وابراجه الفكر عالم إلى ينتمي . الحزم وعدم باللين

 من اكثر ، الحلم عالم إلى ينتمي ، مترددا خجوال ، خريناآل عن عزوفا . كصاحبه
 هو  إنما ، األخيرة المدة في سلوكه على طرأ الذي التغيير أما . الواقع عالم ىإل انتمائه

 . سبات بعد استيقظت قديمة روح تكون  وقد ، به حلت جديدة روح
 إقناعه في يفد ولم الشاغر. القيادة منصب احتالل قاطعا رفضا رفض شهاب

 ومضاعفة  فكره زتركي  بأن مدعيا ، واالخرون  حليم معه بذله الذي الكبير المجهود
 جدىا العدو، وبين بينهم الدائرة المعركة في فعالية ذات أسلحة إلى الوصول في جهوده
 أقل مركزا يكن لم نا ، الثاني المركز يفضل فأنه للقيادة بالنسبة أما . لها وانفع للحركة

 . والتزاما مسؤولية
 المسؤولية يف يليه ، المنصب لهذا حليم اختيار باإلجماع الرفاق اقر لذلك

 كافة من بإلحاح ، وعلي محمد هما عنصرين العامة القيادة إلى اضيف وقد . شهاب
 . الرفاق

 رأس وعلى ، االول الشخص سيكون  بأنه االيام من يوم في حليم يتوقع لم
 شعر لذلك القطر، نطاق وعلى ، الخطورة بهذه مهمات عاتقها على يقع ، ثورية جماعة
 في الثقافية اللجنة فيها ترأس التي القليلة األيام متذكراا  . بموقعه رالتفكي  يعيد وهو  برهبة
       مع لكن المشاعر، نفس نهاا آنذاك.. نتابتها التي والمشاعر الخياطة( )نقابة
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 يكون  أن قلبه كل من تمنى . خطورة واشد جسامة اكثر اليوم المسؤولية ألن ، الفارق 
 أمانة بكل الجديد موقعه عليه يفرضها التي المهمات ينجز وأن ، المسؤولية بقدر

 والتخطيط الثورة قيادة في وتأثيرا ابداعا اكثر طرق  إلى يتوصل أن تمنى بل ، وإخالص
 في حزما واكثر قوة أكثر ن يكو  أن على نفسه عاهد بل ، تمنى األخير في لفعاليتها.

 االخير. النفس حتى الراية حامال الصفوف سيتقدم وأنه ، قيادته
 ، اهدافها تحقيق سبيل في واالستماتة للثورة االخالص على نفسه عاهد أن دبع

 بأنهم أنفسهم وأمام أمامه الجميع قسما وقد . العهد هذا مثل منهم وطلب الرفاق جمع
 لهذه انفسهم انذرو  وأنهم ، وفعالياتها الثورة مهمات تنفيذ في وسعا يدخروا لن سوف
 . المهمة

 مراحل من مرحلة في وضعهم ، للثورة العام القائد هيمابرا  رفيقهم استشهاد نا
  (1). بعدها النكوص أو  الرجوع يمكن ال ، الثورة

 ازالم مع ومثير حافل للقاء التهيؤ  رفاقه من حليم طلب االجتماع نهاية وفي
 بحملة جنونها عن رستعب  وأنها ، بالجنون  ستصيبها االخيرة الفعالية أن الشك . السلطة

 العدة يعد أن شهاب على اكد لقد . تواجدهم ومناطق الثوار مواقع على شنهاست  ، كبيرة
 زائدا بالطائرات... محتمل لهجوم اعدها التي الجديدة اجهزته يهيئ وأن ، اللقاء لهذا

 حتى االجتماع ينتهي يكد ولم . االخيرة حملتهم في غنموها للطائرات مضادين مدفعين
 . الجديدة القيادة أوامر لهم ينقل مرؤوسيه إلى منهم كل توجه

 الهور سماء تجوب اخذت مروحية أن إذ ، حدسهم تأكد التالي اليوم صباح في
 حالة وإعالن ، الرفاق تحفز على هذا بعث وقد مروحيتان مدة بعد تبعتها ثم ، مستطلعة
 المنطقة على ران الذي الهدوء يعكر ما يحدث ولم مر النهار أن إال . القصوى  الطوارئ 

 لقد . محتمال هجوما لحظة كل في يتوقعون  ، وترقب حذر على ليلتهم الجميع بات .
 كتيبة اعد شهاب . عدته طارئ  لكل اواعدو  الهور، منافذ كل في ارصادهم الثوار بث
 الرفيق  طورها وقد ، اكتافها على صغيرة ، للطائرات مضادة مدافع تحمل ، الرفاق من
 إليها اضاف . للدبابات مضادة صممت التي ، سفن( جي بي )اآلر مدافع عن

 
 كارثة مؤلمة للخالفة.كان احتالل البصرة نصرا مؤزرا للزنج و  (1)
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 كتيبتين وعلي محمد هيأ بينما . االخيرة حملتهم في الثوار غنمهما اللذين المدفعين
 سوف ، فخين الى الوقت بمرور تتحوالن كثيفتين اجمتين في تكمنان ، لإلرصاد
 اخرى  ق فر  توزعت بينما ، قويين بفكين ، عليه يطبقا أن يلبثا لم ثم ، الداخل يستقبالن

 . طارئ  لكل متهيئة تقف الهور، من واسعة مسافات على
 يهم والعدة العدد ضخم مدرع لواء دخول من تحذر ، تتوالى واالخبار الفجر منذ

 فتحرك ، لقائه على حفزتهم الثوار، ترهب أن من بدال االخبار هذه لكن الهور، بدخول
 معلومات تعطي ، تحركاته تتبع في نشطت الرصد فرق  . له االعداد باتجاه الجميع
 زودته التي المعلومات من استقاها خطة وفق يتقدم أنه يبدو . لحظة كل في عنه جديدة

 . أمس يوم الهور سماء في حلقت التي االستطالع طائرات بها
 اللواء لتحركات ووفقا ، الوقت بمرور موقعيهما تغيران ، وعلي محمد كتيبتا

 . المداهمة عند تنجدهما يلك أخرى  فرق  تواستنفر  ، المعادي
 استهانت قد قيادته أن يبدو  . الهور دخول اللواء يقرر ، قديمة فتحة ومن أخيرا

 ، الحالية ظروفه في الهور في تتواجد بقوة تعترف ال وقد . بها ستصطدم التي بالقوة
 على تحمل ، البخارية الزوارق  من اعدادا معه يحمل ، مدرع لواء بوجه تقف أن يمكنها

 زوارقه  بإنزال اللواء بدأ . متطورة اسلحة على المدربين الجنود من كبيرة مجموعة تنهام
 . المنطقة على ران تام هدوء . الوجوه كل من استعداداته استكمل أن بعد تحرك ثم ،

 وقد ، كبير حد إلى سهلة ستكون  مهمتهم أن من وهلة ألول وجنوده القائد شعر لقد
 في يدخلوا لم . االولى بالضربة والقيام للمباغتة طلبا ، ريعالس التقدم على هذا شجعهم

 . باالستقبال يتعلق ما كامل انجزتا وعلي محمد الرفيقين كتيبتا . بعد المصيدة
 . المصيدة فم في الدخول على الفريسة لتشجيع الهدوء استمرار على تحرصان

 حرارة درجة في نةالساخ  المياه سكب ثم ومن ، الباب لغلق  عديدة طرقا اعدا لقد
 الجرذان تموت كما تماما . بها تليق ميتة ، المرتزقة من المجموعة لهاته يريدان ، مميتة

 . المصيدة في
 النوافذ سد في الكتيبتان سارعت حتى المصيدة إلى بكامله اللواء دخول تم أن ما

 زالحواج  كل اقامتا لقد . دخوله بعد الهور من الخروج إلى تؤدي التي والطرق 
 وهولها المباغتة تسمح ولم النار. بفتح امرهما القائدان اعطى ثم . لذلك الضرورية
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 واضطراب هياج حالة بينهم وبثت . أنفسهم عن الدفاع من المذعورين اللواء ألفراد
 الحد هذا عند . باستسالمهم عجل الذي االمر . المناسب الرد فرصة عليهم ضيعت
 القطعة من المتبقية الشراذم على والقبض نار،ال إطالق عن بالكف االوامر صدرت

 مرآ بينهم ، وضباط أفراد ، األسرى  من كبيرة اعداد بذلك فتجمعت . وأسرها العسكرية
 بسقوط العملية انتهت إذ ، ضئيلة كانت الثوار خسائر . كبيرة برتبة كان الذي اللواء
 . خفيفة جروحهم مقاتلين وخمسة شهداء ثالثة
  ؟ كذلك أليس ؟ دةالمصي  في وقعتهم -

 أمامه يقفون  الذين االسرى  إلى به توجه الذي خطابه حليم استهل الكلمات بهذه
 . رؤوسهم على ايديهم يرفعون  ، تظمةمن صفوف في

 في وقعتم بأنكم لكم نقول إنما ، اهانتكم تسرنا ال فنحن ، ايديكم اخفضوا
 بشرفكم يطيح أن ، ضدنا بحر  في زجكم من اراد لقد . كمدسي  لكم اعدها التي المصيدة
 الدكتاتور هذا وعدكم بم . شعبكم ألبناء حقيقين أعداء إلى يحولكم ثم من ، العسكري 
 قد ؟ تافهة حزبية درجات أو  ؟ تستحقونها ال رتبكم من أعلى عسكرية رتب ؟ الخبيث
 أبناء تبيعون   الحرام السحت أبهذا . مرتبات من تستحقونه ما فوق  عالوات يمنحكم
 وعينا لقد . ترتدونها التي المالبس ولهذه لكم ، اهانة بعدها ما اهانة وهللا أنها ؟ مشعبك
 أنيط السابقة والمظالم االضطهادات كل . شائبة تشوبه ال نقيا فرأيناه ، الجيش على
 كأفراد ، والشرطة الجيش صفتي بين تضيع ، طبيعتها يعرف ال قوات إلى تنفيذها أمر

 لتراقب ، المجتمع أفراد بين المبثوثة العيون  من للسلطة وكالء أو  ، المخابرات أو  االمن
  . وسكناتهم حركاتهم عليهم وتحصي الناس

 االمن حفظ عن تتحول أن لها اريد عندما ، التنفيذ عن تقاعست الشرطة وحتى
 تجرأ ولم . عليهم الطغاة امر وتنفذ المواطنين تضطهد قوة إلى ، الناس نزاعات وفض

 قوة من الجيش تحويل ، القذرة العملية بهذه القيام على البائدة الحكومات من حكومة
 عليه الظلم اوامر وتنفذ المواطن تضطهد قوة إلى سالمته وتصون  الوطن يتحم دفاعية

 . آجال أو عاجال ، عليها الشعب سيحاسبكم ، القذارة في غاية بمهمة تقومون  أنتم .
 حرب في لواتدخ  لم ألنكم ذلك ، سرى أ اعتباركم عن متنعا انني اسمعوا...

 إنما ، حدوده اقتحام حاول أو ، الوطن على االعتداء رادأ خارجي عدو ضد نظامية



218 

 

 جريمة هذهو  . بخس بثمن للطغاة نفسه باع مرتزقة جيش بشعبكم... التنكيل بغاية جئتم
 . لها وفقا ستجرمون  لذلك ، العظمى الخيانة نهاا عليها نعاقبكم أن يجب

 حراستهم على الموكلين الرفاق آمرا مغضبا، رفاقه إلى حليم الرفيق لتفتا ثم
  (1). اخرى  أوامر بانتظار التدريب ميدان إلى وسوقهم عليهم بالتشديد

 . بهم االعدام حكم تنفيذ ، عاجل باجتماع القيادة أعضاء الرفاق أقر ثم
 فيه يراجع أو  ، اعدامهم امر يستنكر لم ، هذا تصرفه من حليم عجب بعد فيما

 يتعجب أنه إال . عقوبة أقسى يستحقون  وهم ، مرتزقة إلى تحولوا بأنهم تماما مقتنع ألنه
 وهي ، مذهلة بسرعة خطيراا  حكماا  اصدر لقد ، التردد وعدم ، الحسم بهذا أصبح كيف
 وتذكر بها... تعمل تكن لم بطريقة تعمل أخذت ارادته ألن ربما ، يفتقدها كان قدرة

 . لها(( حماس أقصى في االرادة تكون  حين يخطا ال ))العقل : يقول حين )باسكال(
 ، واضحا حالتهم في كان ، إليه الوصول أجل من االرادة تتحمس الذي فالهدف

 . القائم النظام إلسقاط الثورة مدى توسيع أنه
 مستمر، صعود في ، طاقاته أقصى في العقل به يعمل الذي الحماس واستمر

 وتبدأ إال معها وقعة تنتهي أن فما ، توالت ، والسلطة الثورية الحركة بين المناوشات إذ
 الطعام مستودعات غزو في الثوار مبادرات إلى هذا ، جديدة لوقعة االستعدادات

 للكفاية قاعدة خلق إلى حليم تنبه ثم . المتزايدة الحاجة يسد بما منها للتزود ، والسالح
 الشلب  زراعة ، مهمتها تكون  بأن األفراد من مجموعة لىإ اوعز إذ . الطعام من الذاتية

 صيد في للتخصص أخرى  جماعة إلى اوعز ثم ، المنطقة في رئيسا غذاء باعتباره
  الطيور. لصيد وأخرى  . السمك

 عن يفيض وما ، وعوائلهم الثوار حاجة حسب يوزع ثم الناتج هذا يجمع
 كالشاي  ، محليا تنتج ال أخرى  جاتحا بثمنه للتزود ، المدينة إلى يسوق  االستهالك

 الخ. والتبغ... والمالبس والسكر
 نواة  هو الصغير، مجتمعهم في اشتراكيا نظاما يخلق أن ، رفاقه بمعاونة حاول

 . بكامله العراق على سيطبق الذي المستقبل نظامل

 
 وانتقم الزنج من أهلها شر انتقام.  (1)
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 الكثير تأكل المشاكل هذه كانت وقد ، االجتماعية المشاكل من حياتهم تخلو ال
 أن بهم وأهاب الناحية هذه إلى حليم نبههم . المثمرة وجهودهم الخالقة اقاتهمط من

 في ويسارع الحركة يفيد بما وتوظيفها ، الشكل بهذا الطاقات تبديد عدم على يعملوا
 لرفاقه فبين ، اجتماعيا المتردي المرأة  وضع معالجة على أيضا عمل . انتصارها
 على يعملوا أن بالجميع وأهاب . عمل ورفيقة وزوجة أما باعتبارها للمرأة  الكبيرة االهمية
 لتفشي ، والكتابة القراءة لتعليمها صغير صف فتح على عمل كذلك ، حقوقها احترام
 بصحته واالهتمام بالطفل بالعناية بهم أهاب كذلك ، كبيرة بنسب النساء بين االمية

 . وتعليمه
 ، عسكري  نشاط فيها يجري  ال يوالت ، عليهم تمر التي الهدوء فترات كانت لقد

 . والتعليمية االجتماعية المهمات هذه لمثل تكرس
 ومن ، حركته وتعطيل ، النظام أمام المشاكل إثارة في نشطا اسلوبا الثوار واتبع

 ، مرتاديها على العامة الطريق قطعوا حينما ذلك لهم تم . التام العجز لحالة دفعه ثم
 هذا احنق وقد . كثيرة اوقات في تماما وتعطيلها جنوبال في الحياة شل الى ادى مما

 الحصار لفك جديدة طرق  عن تبحث ألن ودفعها ، الدكتاتوري  النظام سلطة الفعل
 . عليها المضروب
  : حليم إلى الكالم موجها ، شهاب قال

  : الموضوع هذا حول ، لغيفارا القول هذا اسمع -
 الخارج  من المدنية المراكز غزو  من والبد ، المدينة يحرر أن الريف على ))إن

 ، التوسع ثم ريفية قاعدة إقامة في تتمثل الخاصة تجربته وكانت . الداخل(( من وليس
 . أيضا تسقط حتى المدن ويعزل ، يديه في القرى  تقع أن إلى

 .  مكشوفة فاجواؤنا ، مايسترا( )السيرا عن تختلف بالدنا طبيعة لكن
 . البسيطة بوسائله الزنج قائد حققه الذي الكبير النصر تعلل إذن كيف -

  . حاسما انتصارا يحقق لم لكنه -

 ، العباسية كالدولة ضخمة امبراطورية يحارب وهو ، قليلة غير سنة عشرة اربع -
 العبيد على اعتماده أهمها ، ثورته تضعف التي العوامل من الكثير هناك ثم

 على زد ، البقاء لها ضمنت  نظرية أو  دقيق برنامج على اعتماده وعدم ، وحدهم
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 والحرب ، عليها ضرب الذي والحصار ، استغرقتها التي المدة طول ، ذلك
 إلى هذا ، هائلة وإمكانيات قوة تمتلك ، كبيرة دولة ضدها شنتها التي المنظمة
  . بعيدة اثار لها خطيرة تهمة وهي ، الدين من بالمروق  اتهامها

  . ناأسالف به وقع ما نتجنب أن علينا إذن -

 . خاللها يتنفس فرصة العدو  اعطاء وعدم بالهجوم االسراع -

 . العصابات حرب بنظام االخذ -

  . فيها نتواجد التي الرقعة تقليص -

 من كاف عدد لنا تهيأ كلما ، العصابات رجال من جديدة مجموعات خلق -
 التي األرض وعلى شامل بهجوم البدء باإلمكان يصبح أن إلى ، المقاتلين

  العدو. هافي يتواجد
 ما بكل فيه يأخذان دقيق برنامج تنفيذ قررا ثم . الثائران يتحاور كان وبهذا

 على تغيير أو  ، مراجعة اجراء تحتم ظروف من يستجد ما بكل االعتبار مع ، به تحاورا
  . الرئيس البرنامج

 .. والء وصلت ثم
  ! جديدا تحمل ربما بها... الثائران رحب

 قصة  حكت ثم ، انفسكم على االعتماد إال عليكم فما ، هناك احد يبق لم -
 . والتنظيم الرفاق من تبقى ما على االجهاز

 . متوقعا هذا -

 . أيضا السقوط كثر لقد -

 . يوم بعد ويوما ، ساعة بعد ساعة الضغط في تستمر ، هائلة قوة بفعل -

 . محدودة قدرات لإلنسان بأن نعترف أن يجب -

 الخراب اوقعت التي هي الخيانة االمر. لهان بالسقوط ينتهي االمر كان ولو  -
 . والتدمير

 . واحدة وأم واحد اب ابنا أنهما ، تلك من هذه -

 . االخالقي والسقوط ، النفسي االنهيار -
 . الثالثية القيادة عادت وهكذا
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 مهمة عاتقها على أخذت ، القيادة في والء إلى اسندت التي المهمات على زيادة
 التي العمليات في الفعلي لالشتراك وتهيئته ، السالح على النساء من فصيل تدريب

 من مهما عنصرا بعد فيما المرأة  فصارت العدو، مع المعارك في الرجال سينفذها
 به تقوم كانت الذي المسعفة دور على زيادة ، المقاتلة بدور قامت بل . الثورة عناصر

 باستمرار.
 . نفسه في للتفكير له فرصة ، قيادتها في حليم وانشغال الحركة ظروف تدع لم

 العاطفي الجانب وقته كل استغرق  الذي والتنظيمي العسكري  العمل زحمة في نسي فقد
 تنظيمية عالقة ، ورائها والركض بالمرأة  القديم العاطفي باهتمامه استبدل لقد ، لديه

 حضور وحتى ، إال ليس سالح زميل المرأة  اعتبار حد إلى برودها وصل ، وعسكرية
 . قلبه على تراكمت التي الثلج جبال كسر إلى يؤد لم ، معه الدائم وتواجدها ءوال

 االبتسامة بتلك تتمتع زالت ما فهي ، يختلف لديها األمر ، والء إلى بالنسبة
 إنسانيتها رفعتها لقد ، بهم لقائها خالل االخرين باتجاه منها تشع التي رةوالحرا ، الرائعة

 . حولها زمانوال المكان تقلبات كل فوق 
 هذه بمثل تتمتع ألنها ، نفسه ةقرار  في وامتدحها ، عليها هذا حليم شهد وقد

 رأيه  مرارا اسمعها بل . االجتماعية العالئق مجال في االنساني التواصل على القدرة
 بكل والمنطق العقل يعتمد ، محايد حكم إصدار يتجاوز أن يحاول لم أنه إال ، فيها هذا

 . برودهما
 زائدا ، اممعتهج التي القديمة والعالقة ، معا المستمر تواجدهما ظروف لكن

 صارت لقد فاكثر. اكثر بينهما قرب ، حاضرهما في له خضعا الذي المشترك المصير
 عنصر فهي ، عليها غريبا ليس النشاط هذا ومثل . بالسكرتيرة اشبه الوقت بمرور له

 . عرفها أن منذ واتصال ربط
 نفس حققا ، المخاطر لنفس تعرضا ، جمعتهما ثيرةك مشتركة عمليات

 . وبؤسها الهزائم مرارة معا وذاقا ، وفرحها االنتصارات بهجة معا عاشا ... االنتصارات
 وتكبر المعارك تحتدم عندما الشدة ظروف في ، اللحظات كل معا عاشا

 عليها ريشي  ، يتهددها الذي بالخطر اشعارها يحاول ، عليها قلق ينتابه االخطار،
 الشعور، نفس ينتابها االخرى  هي الخطر... مكان عن االبتعاد ، المواجهة بتجنب
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 خالل من بذلك أشعرته االخطار. عنه تمنع ، عليه ظلها تضع عليا يدا أن لو  تتمنى
 كل . المعركة تنشب عندما الحذر جانب اتخاذ أو ، نفسه على بالحرص ، عليه اإلشارة

 . بعضهما يفتقدان باستمرار جعلهما ، بينهما بقر  ، نفسيهما في عمل ذلك
 فكانت ، الوقت بعض اقعدته ، كتفه في رصاصة أصابته المعارك إحدى في

 . عليه إشفاقا ، نفسها في يحز باأللم عندها شعرت ، تالزمه المستشفى في مكوثه طيلة
 طلب نقاهته فترة في عمله ما أول ، للشفاء تماثل عندما فاكثر. اكثر الحادثة قربتهما

 . يدها منها
  ؟ الرفيقة أيتها لك... زوجا تقبليني هل -

 بيت يتوسطها غناء حديقة رأت ، داخلها في شع ساطع نور ، المفاجئة واذهلتها
 . ساحته في يلعبون  واطفال ، جميل
 هذا..؟ بمثل تسمح ظروفنا وهل -
  ال... لم -
  . إليها الحاجة بأمس نحن ، ثورية ديناميكية فينا يعطل قد -
 ، تطلعات من به رتبطن  ما بسبب عطاء... اكثر سنكون  ...حركتنا سيلهب بل -

  . أفضل حياة من به نحلم وما
 اقبلك أنني ، نعاما فلماذا ، ضروري  زواجنا وأن ، الرفيق أيها ذلك ترى  كنت إذا -

 . القائد رفيقي يا زوجا
  . العزيزة الرفيقة أيتها الخبر، بهذا سعيد وأنا -

 . بينهما الحديث بها دار التي التهكمية للهجة الضحك من سيل وانفجر
 فريدة... ليلة فكانت . به وابتهجوا لألمر ارتاحوا ، السالح رفاق علم عندما

 . إحيائها على الهور ساكني كل عمل
 . الوطنية الحدود تجاوزت بعيدة أماكن إلى وصلت اخبارها انتصاراتهم توالت

 معاركهم سجلت . صحفيون  عليهم وفد . تهمبحرك اهتمت عالمية انباء وكاالت
 ثورية حركات من ضيوف أيضا عليهم وفد المأل. على وبثت ، والصورة بالصوت
  الف  لها النظام يحسب عسكرية بوحدات اطاحوا بحيث ، اسلحتهم تطورت . مشابهة
 يدخر لم ، ةتهستيري وتائر ارتفعت ، النظام جنون  جن ، طائرات اسقطوا . حساب
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 هذه لمثل بها يحتفظ التي الدمار اسلحة كل استخدم . ضدهم الشرسة حربه في وسعا
 ومتى ، ينتشرون  متى . حربهم وسائل اتقنوا لقد . بعزيمتهم يفت لم ذلك لكن ، الظروف
 ، كثيرة مكامنه كبير، عالم الهور . االنظار عن تخفيهم عديدة مخابئ إلى يتسربون 
   من فيتخلص ، فيها يختفي أن جيش كبرأل يمكن متداخلة جامهآ ، وعرة وطرقه
 . اعدائه

 تنفذ ثغرة لها تجد لم لكنها ، معهم صفقة عقد ، بهم االتصال السلطة حاولت
 أو هامة... مناصب مقابل السالم عليهم عرضت ، متينا جدارهم كان . إليهم منها

 . ذلك كل في فشلت لكنها ، مجاورة دول إلى االنتقال فرص
 منها طلبت ، المجاورة الدول بعض عليهم حرضت ، أخرى  ةوسيل إلى انتقلت

 .(1) ايضا المسعى هذا في فشلت لكنها عليهم للهجوم االذن
 يلتفتون  الرفاق كان ، عدوهم مع معاركهم تتخلل كانت التي السالم ظروف في

 يفكرون  قادتهم كان لقد . بأنفسهم انفسهم خالله من يحكمون  داخلي، نظام تأسيس إلى
 رعاة يوجد وال ، االغنام بقطعان شبيهة انسانية جماعات فيه توجد ال )) نظام بخلق

 أو لبقر،با اشبه قطعان هناك ليست . ينذروا أو  يبشروا لكي ، كهنوتيون  صالحون(
 قادة كانوا سواء . المحدودة غير الترخيصات يحملون  قواد هناك وليس الخنازير،

 بالعالمات القطيع افراد يدفعوا لكي ، يينثور  أو  رأسماليين عسكريين، أم ، ملكيين
 سوى  هناك ليست . للذبح المجزر إلى يرسلوهم أو . الرعي من يجمعوهم أو  ، المميزة

  . الكاملة(( االنسانية طريق على يسيرون  والنساء الرجال من مشتركة تطوعية جمعيات
 الذي  والمرض والفقر بالجهل ، شعبهم بتخلف يرتطم به يفكرون  ما أن صحيح

 مجتمعهم اورث القدر هذا وأن . عليهم قدرا والحكام الحكم سوء من كامل تاريخ جعله
 ، متأكدون  أنهم إال . له وتستسلم الخنوع تستمري  منه كبيرة فئة وجعل ، سيئة عادات
 مجيد تاريخ ، لشعبهم التاريخي الجانب لقوة ادراكهم خالل من لهم تأتت قناعة وتلك

 
وحاول )رميس( أن يشتري ثقة صاحب الزنج، لكن هذا رفض بشدة، ودارت بين الفريقين وقعة   (1)

أخرى، وانظم أهل القرى وبخاصة الطبقات العليا، ضد صاحب الزنج دفاعا عن مصالحهم وامال 
 في استرجاع عبيدهم .
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 يقدم لم ، بالعطاء حافل ، الرفض بمواقف حافل الظالمين ىعل باالنتصارات حافل
 من مواكب ، شعبهم قدم كما الحرية مذبح على الشهداء من كبيرة مجموعة شعب

 هذا كل من تامة ثقة على هم ...السنين االف مدى على تستمر مواكب تتلوها الشهداء
 نفسه في الضعف مظاهر على سينتصر شعبهم أن من المطلقة ثقتهم تأتي هنا منو  ،

 على يسير ، والنساء الرجال من شعبا ارادوه كما ليصبح ، الخنوع رداء عنه وسينزع
 . الكاملة االنسانية طريق

  : االجانب الصحفيين أحد
 ، سبقتها ثورية لحركات بالنسبة قياسية تعد مدة استمرت وقد كبيرة... ثورة أنها -

 تستمر لم الحركات تلك ، سهنف الهور في وحتى ، بلدكم من أخرى  مناطق في
  . تفشل ثم تقدير، اكثر على شهر، من اكثر

  . الفشل وذلك ، االنكسارات تلك كل صلبته لقد ، اكتمل الذي وليدهم ألننا ذلك -

  ؟ المستقبل حدود ، اعرف أن لي هل -

 . صالحنا في سيكون  المستقبل أن من واثقون  وأننا ، كثيرة عوامل ، تقرره ذلك
  ؟ مدى أي وإلى ؟ كيف

  ! بغيره نقبل ال كامل... انتصار
 ؟ سياسيا يسندكم كان ، المساعدة يد احد عليكم عرض وهل

  . لدينا مانع فال ، ثورية جهة من المساعدة كانت إذا أما ، نتلوث أال نحاول
  ؟ هذا من شيء حصل وهل
 كله وذلك ، النظيفة المساعدة قبلنا أننا إال ، أحد من علينا الوصاية رفضنا لقد

 . الوطن هذا تراب على حصل
 إشعارا يريد كان ألنه ، الصحفي أو ، الصحيفة رغبة الصحفية المقابلة تلب ولم

 . ارسلته التي الجهة بها كلفته صفقة لعقد ، مفاوضات في للدخول
 وتعهد ، ثورتهم اطار حددوا قد كانوا ألنهم ، النوع هذا من نوايا الثوار يجهل ولم

 . الجميع عليه اتفق ما تجاوز عدم على منهم كل
 . القارئ  الستراحة الرواية من مقتطع جزء
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 وهي االنهار في تنزل النخيل جذوع من المصنوعة القوارب كانت وقد ))
 الحاميات قبل من ترشق كانت أنها من الرغم وعلى ، والقصب النخيل بجذوع محصنة
 وأن الطرية... االخشاب على قليل تأثير إال لها يكن لم القذائف أن إال ، العثمانية
 باتجاه توجه ثم االهواز، في العربية القبائل أفراد قبل من تحرق  كانت نفسها القوارب
 من العثمانية الحاميات افراد اختناق إلى ذلك فيؤدي سباحة طاقمها يفر بينما ، القالع
 القوات ألن ظران  ، اطفائه عن عاجزين كانوا انهم كما . منها المتصاعد الدخان جراء
 ((. للعيان يظهر من كل وتتصيد ، النيران وابل عن مختفية كانت االهواز لعرب البرية

 وتجفيفها ، ترابية بسدود بإحاطتها االهوار، منطقة من جديدة اراض احيوا ثم ))
 . (( الحاجة قدر لإلرواء سدودها في فتحات بإحداث سيحا، وسقيها

 وواسط ، العوراء دجلة مصب بين الواقعة لسهولا في الثورة هذه وقائع جرت ))
 تخترقها ، والقصب واالدغال والبردي بالمستنقعات مغطاة مستوية اراض وهي ،

 مشابها  اخر عصيانا المنطقة هذه شهدت وقد والمدن... القرى  فيها وتنتشر ، القنوات
 سهل لذلك . االول العباسي العصر في الزط عصابات به قامت ، ضيق نطاق وعلى
 حرب ، االرض هذه على يقاتلوا أن الزط من عددا واكثر أقوى  وهم الزنج على

 . (( االمد طويلة عصابات
 واالجتماعي السياسي الوضع عنها تمخض حركة أول ، الزنج ثورة وكانت ))

 نار اشعلت التي الشرارة كانت أنها ويبدو  ، العباسية الخالفة ساد الذي واالقتصادي
 الدافع  في ، شابهةم أخرى  حركات شهدت أن القادمة السنين تلبث فلم ، الكامنة االفكار
 . (( واإلسماعيلية القرامطة كةحر  مثل ، والهدف

 يستهينوا أن على آخرين ثواراا  شجعت ، فيها اشتعلت التي الفترة خالل أما ))
 أن الصفار يعقوب استطاع فقط . هيبتها من وينتقصوا ، عليها ويثوروا ، بالخالفة
 جزءاا  فيقتطع ، ثانية ناحية من وانشغالها ، ناحية من الخالفة ضعف فرصة يستغل
 . (( بغداد جدران بلغ حتى ، الصميم في الخالفة ويهدد أمالكها من كبيراا 

 على للصفار عامالا  غدا الكردي( هللا عبيد بن )محمد هو آخر مغامر وظهر ))
 . (( عباسيةال الخالفة ضد الزنج صاحب مع فاتحد هوار،األ

 االس راحة اط ه 
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 ليست ثورتهم بأن الوقت بمرور لهم تأكد فقد ، أنفسهم وتطامنت الثوار، استبشر
 بخير. يبشر المستقبل وأن ، الميدان في الوحيدين ليسوا وأنهم ، بدعاا 

 أطراف في تربض عسكرية حامية آخر إزاحة هدفها ، جديدة لمعركة العدة أعدوا
 صالوا.. ثم ، فتجمعوا تصايحوا وقد بكامله.. الهور في لهم األمر ليستتب الهور،

 بكاملة الهور وصار النصر.. على وإصرارهم الثوري  زخمهم أمام الحامية فانكسرت
 . سيطرتهم تحت

 . (( المدن نحو  االنطالقة قاعدة يكون  أن الريف على ))
 والناصرية البصرة على غاراتهم تنطلق بدأت ثم . رأيهم استقر الهدف هذا على

 نفوس في الخوف أثار ، الزراعة في وشلل ، للطريق تام قطع إلى فأدت ، والعمارة
 الخطر. بدنو  السلطة شعرت عندها السلطة.. جيوش منها تتكون  التي ، المرتزقة

 جيش . فيها الثورة وضرب األهوار، لمداهمة كبير جيش إعداد عن فأعلنت
 الصغيرة  الحربية الزوارق  دور يأتي ذلك بعد ، يةالمدفع تتلوها ، الطائرات تتقدمه جرار

 تدخل جداا.. خاصة خداماتالست معدة ، ثالثة أو  بطريتان ذلك كل وبعد المتطورة..
 . مناسباا  حسما المعركة حسم إلى التوصل من األخرى  الصنوف تفشل عندما المعركة

 الخالص يصعب عنقودية بقنابل الثوار تمطر الفجر من الطائرات راحت وهكذا
 تفل ولم ، أسراب تتبعها أسراب رهيب.. بتدقيق المنطقة تمشط ، حروقها تأثير من

 ، بأنفسهم صنعوها بمضادات المغيرة للطائرات تصدوا لقد . ترهبهم و أ الثوار عزيمة
 صيحات الثوار عن فتنطلق ، األجواء في تتفجر أو  ، محترقة تتهاوى  الطائرات فراحت

 . اندفاعهم اعفوتض ، عزمهم من تشد فرح
 إلى القيادة دعت عندها . الصعداء الثوار فتنفس ، الطائرات هجوم خف

 جلسوا كلهم وعلي، ومحمد ووالء وشهاب حليم األمر. ستدار  يجب . طارئ  اجتماع
 : الخطورة بمنتهى األمر ، واحدة مائدة على

 ؟ السالح سنلقي إننا يقول من -

 ؟ لسؤالا هذا لمثل الداعي ما الجميع.. واستغرب
 : وبسرعة حاسماا  جوابه جاء إذ ، التساؤل هذا لمثل نهباا  رفاقه حليم يترك ولم

 . الشهادة أو النصر حتى قتال بل ، السالح نلقي لن سوف ال -
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 . الشهادة حتى : شهاب -

 . الشهادة حتى : والء -

 . الشهادة حتى : محمد -

 . الشهادة حتى : علي -

 الخطير الهجوم يوجه للوقوف زمةالال التدابير أخذ بعد االجتماع وانفض
 . وإفشاله

 الطائرات تلتها ، قذائفها ترسل المدفعية بدأت ، مقراتهم إلى يصلوا أن قبل
 لكن الخفيفة.. وحداتهم تنتقل راحت آخر مكان إلى مكان ومن هجومها.. إلى فعادت

 . السماء في متفجرة تتساقط مازالت الطائرات
 . بغضب هابش سأل ؟ مدفعيتهم تنطلق أين من -

 ! العام الطريق على مثبتة أظنها -

 . إسكاتها بمهمة الرفيقين قبل من وكلفا ، وعلي محمد واستدعيا

 مهمتهما. نجحت لقد المدفعية.. صمتت ، بالتمام ساعة نصف وبعد
 ، أخرى  بقطعات تستبدل حتى القطعات تندحر أن ما ، سجاالا  حربا كانت

 . ةهائل بإمكانات تتمتع الخالفة وكانت
 ! الرجال نخسر لكننا ، الحديد في تتركز خسائرهم -

 .(1) القتال مواصلة من لنا مفر فال ، ذلك ومع -
 ؟ هذا كل يعني ماذا . المدافع صمتت ، الطائرات أزيز خف ، المعركة وهدأت

 الصمت كسر ما سرعان لكن . المتوقعة غير الهدنة هذه أقلقتهم . خيفة الثوار توجس
 دخان.. موجة أعقبته ، منهم قريباا  دوى  انفجار، صوت والتوجس قالقل هذا سبب الذي

 أخرى.. دخان وموجة آخر انفجار تاله ثم
 ؟! للدموع مسيلة قنابل أهي -

 رعب.. بكل فصاح الخطر.. أدرك شهاب

 
غم من انتصار الجيش العباسي في هذه المواقع، فأن الزنج ظلوا يحاربون ببسالة، وعلى الر  (1)

 أذهلت العباسيين. وكثيراا ما كروا على أصحاب الموفق فأزاحوهم من مواقعهم. 
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 ! الجبناء -

 . والء وأقبلت ؟ ماذا -
 استخدام أو ، الماء إلى بالنزول رفاقهم فنصحوا األمر، تالفي الرفاق وحاول

 الغازات تدفق لمنع ، موأفواهه أنوافهم على يضعونها األشجار، ورق  من كمامات
 . داخلها النفاذ من ، حولهم من األجواء بها امتألت التي السامة

 أجدى سيكون  االنسحاب بأن البعض رأى األمر. تالفي في توجيهاتهم تنفع ولم
 هذا استنكر ، منهم آلخرا البعض لكن ، متكافئة غير المعركة ألن ، حالتهم مثل في

 . أعدائهم ضد متكافئة معركة بخوض ، يوماا  يفكروا لم الثوار ألن ، الرأي
 إنما ، اآلن به يفكرون  فكلما . عليهم غريب التفكير هذا مثل أن ، حقاا  الثابت

 .. بقضيتهم إيمانهم من ينطلق الثوري  حماسهم . أجلها من يناضلون  التي القضية هي
 في يقبعون  أو  مفقودين أو  شهداء بين ، النظام غيبهم الذين رفاقهمل الثأر عنك دع

 . الرهيبة سجونه
 
 

1993 بغداد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



229 

 

 
 
 
 
 



230 

 

 سطور في المؤلف
 . مدارسها في وتعلم بغداد في 1943 لا  في ولد
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 التقاعد. سن بلوغه حتى الثانوي  التدريس في عمل -

 له: صدر
 حقبة -القصيرة العراقية القصة في )التجريب بعنوان القصصي النقد في كتاب  -1

 بغداد  عامة،لا الثقافية الشؤون  دار عن صدر ماجستير، رسالة أصله ات(ي الستين 
 2008 عام

 . 2009 عام صدرت رواية _ السندباد غيابة  -2

 ينتظر( مازال الصلب خشبة يحمل الذي )الرجل بعنوان قصص مجموعة  -3
 .2009 عام للجميع، الثقافة جمعية مع بالتعاون 

 عناوين: تحت للطبع جاهزة مخطوطات لديه  -4

 رواية. الدفء( تعرف لم )أيام -

 .رواية ( خالص طريق الحب ) -

 رواية. الكلمات( إلى الحروف )من -
 


