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صل األول  الف
)الكلمة سالح(  

  
ا عن  دُة تتحدُث ألحفاده َست الَج شتاء حيث  أسطورةجل الي ال ي أحدى لي ة، ف قديم

يتجمع الصغار حول موقد النار، محيطين بالجدة الجالسة على مقعدها قرب اللهب المتصاعد،             
زمن،     ام زحف ال شباب أم روب ال دة ه ه الج ى وج رى عل ستطيُع إْن ن ى ضوء اللهب ن وعل

و يعطي ويأخذ             ًا فه سلل عبث ذي ال يت ى     . الزمن ال ذا شاءت أن تعطي إل اد األحوهك صغار  ف  ال
ا أوعدتهم                  بهبعض ما جاد     ي طالم م القصة الت ا  الزمن عليها، من معرفة فجلست لتحكي له  بت

  .وقد حاَن الموعُد الليلة
راز  ولكنها تفاعل بين الزمان والمكان واألفراد   أسطورة ليست قصة وليست     أنها  إلف

داث ال وبإح صى الخي ع و أق صى الواق ين أق أرجح ب طورتها دأت تت سرد أس ابعهاو ت  أص
ي          المتغضنة المعروفة ات الفحم الت رت  تقلب مكعب ستمع      أث ود لت ضا  الخم ا  أي ا آانت      إليه  وآم

ات الفحم         يئًا     بانتظام يدها تعبث في مكعب ان ش ا   آ ة ليجمع       م سرعٍة فائق ا ب يتحرك في مخيلته
األحداث وينسقها وليشدها بعضًا إلى بعض ومع تصاعد اللهب آرة أخرى تدفقت الكلمات من              

م ا اةٍ  ف ن فت ا ع دة تخبرن ة لج صبا  جميل ة ال ي ميع ين     ف ي ب ا لتختف ن محياه شمس م شرق ال ت
ر       دان عب ًة يمت دًا ورفع ك مج ة تمتل ن عائل در م ا، تنح ى آتفيه دل عل عرها المته خصالت ش

ى باتت       ات         مضاف  أصولها الماضي حت ر من الخراف ا الكثَي قيق  . ًا إليه دة أعوام       ها ش ا بع  يكبره
دين أل   ين الوال رة ع ا ق ق     وهم ود األب واألم وتحقي تمرارية لوج ي واس داد الطبيع ا االمت نهم

  .ديمومتهما عندما يداهمها الفناء
ة     صمم ل . ئلة في قصر فخم منيف واسع األرجاء     تعيش العا  ات الطبيع يصد آل تقلب

دًا من    حديقة جميلة وآبيرة هي    حات اإلنسان ورغباته، تحيط به    ويرضى طمو  جزء صغير ج
س ة وتعك الك العائل ةأم ا الطبيع ة وجماله خاء الطبيع ا  س ا ونغمره اطف معه دما نتع  عن

  .باهتمامنا
ط   األمالك م   األب  ورث زارع فق م تكن م داده ل ا ن أج دواجن محطة  وأتم ول لل  حق

ن   د م ال والعدي ة للجم ول ومحط طبالتللخي ات األاإلس ل الحيوان ا آ ا مكانه ة له ذا ليف ي ه  ف
ة   القصر، انه عالم متكامل إضافة إلى الثروة     التي تتكون من التحف الفنية والمجوهرات الثمين

ه    والنقد الذهبي المدفون في باطن األرض وِرث األب اسم العائلة الذي صنعه األجد             اد وقدم إلي
  .يحدث عند سماعه رهبة في القلب وتلعثم في الكالملكي يضاف إلى اسمه ل

ذي يحاول         يدير هذه األمالك الشاسعة ف     آان   ى ال سير آل شيء       هو السيد األعل أن ي
تكفي  حسب قوانينه وأنظمته ولم تكن البنت تحتل الكثير من تفكيره فموقعها وجمالها وعائلتها             

ًا و اال                  لت شًا محترم ا عي ل له ن هيأ لها زوجًا يستطيع أن يحميها من غائلة الحياة ويكف  الوريث   ب
ا أن األب   الوحيد الذي ال منافس له       ى           وبم م يبخل  بشخصيته المتماسكة عل أ       ل و مهي ن فه  االب

ال   دارةليستلم مهام إ   شرية    هذه المزرعة وما تضمه من أس ة والب اج المادي دما يحين   يب اإلنت  عن
  .دوره

ر  ي صورة األب تب دما تختف ه فعن ة ل صورة الباهت ي ظالل األب أو ال ا األم فه ز أم
ا جاهصورة األم بات   ا و روحاني الصوفي  ال  ه ة            ه من   أورثت  م ى االبن ة إل ا بكل أمان ي   جماله الت
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و شارآناهم             شاء ل ذاء والع دة اإلفطار والغ للعائلة لقاءاتها المنتظمة آل يوم على مائ
تظم          ي لشعرنا أن األب ي    جلساتهم العائلية لمرتين على التوال     شكل من سير ب و  ؤمن بأن الحياة ت ل

راف   ل أط ة آ سكنا بدق ورام ون    األم ربط الك ي ت ة الت ة والكيميائي وانين الفيزيائي ا الق  وعرفن
سلة أحداث      يبعضه ا سل ستقبل أنم  بذلك نستطيع التنبؤ بالمستقبل ولن يعود ماضي وحاضر وم

ارًة        منظم ضمن األحداث      يتحرك بشكل  واإلنسانترتبط الواحدة باألخرى     اة تصبح عب ، فالحي
وٍة منظو   و صورة ع    عن ق ق فه سير بتكامل وتواف دة     رة ت سنين وحفي ود من ال ل عق ن جدة قب

ى               له الخامس سيكون انعكاساً    أما األم فتضفي على حياتها طابع الروحانية وتعزو آل شيء إل
ى      القدر والقوى الخفية التي يجب أن يتآلف اإلنسان معها وأرادت  ا ليتغلب عل ه تتفق مع أرادته

  .ميوله ونزعاته الخفية التي تتصارع في أعماق نفسه مع أرادة الحياة
د             افي فق رة  أعطى حرص األب على أن يتمتع البنت والولد بقدٍر من المستوى الثق  م

ائزة من يكون األول    اغيبدهما بهدية عندما يرددانها قصيدًة شعرية إلى آليهما ووع      وينال الج
سى        . فظ المقطوعة الشعرية  في ح  زمن ن وبالتالي فاز الولد ونال الجائزة، ولكن بعد فترة من ال

  .الولد القصيدة أما البنت فبقيت عالقة بذآراها
ان          األمورمن   ة فك  التي علمها األب إلى أوالده وغرسها في نفوسهم هو صدق الكلم
  -:يقول لهم دائمًا

در   يخ في تارعظيمة  طفرةإن الحروف والكلمات   - ام بق  عظيمة غيرت مجرى البشرية الع
لو تتخيل للحظة  . كونه ناطقًاسان له عقٌل وفكٌر وهذه تتجلى ب ال يمكن أن يتوقعه احُد فاإلن     

 وطويواحدة أن اإلنسان غير ناطٍق ألصبنا بالذعر والهلع ولطمست الحضارة اإلنسانية            
  .معالم جمالها

شكل  ي ت ة فه حريًة خفي وًى س ا ق روف له وات أن الح ن األص ًا م ددًا ال نهائي ع
ان يكون   والكلمات وهذه األخيرة بقدر ما لها من نفٍع إذا     را  ضرر استعملت بصدق وأيم ها آبي

الحروف سالح يستطيع    .رياء وهنا تكمن إحدى القوى السحرية لها      الكذب و ال إذا استعملت في  
  .زهقهقد تر وقوم الفكا تأن يستعمله القوي والضعيف أنه سالح من ال سالح له، أنه

أوالدي يجب أن تكونوا صادقين مع أنفسكم وقد يتبادر السؤال التالي؟ هل هناك من               
ول سه؟ أق ع نف يس صادقًا م و ل م  : ه ي نعننع ائع الت ة والوق ا دما تطمس المعرف يؤمن به  ف

دان في          تزحف إلي  التيألآاذيب  أعماقنا تحت سيل من المغالطات وا      وام والدي نا آما تزحف اله
  .تنةحفرة ن

ذهبوا ضحية خداعهم أن                  -:عقبت الجدة    يجب أن تميزوا آلمات اآلخرين لكي ال ت
ا                   شعران أنهم د مضي من الوقت ت ان في آن واحد بع الكثيرين لهم قلب واحد ولسانان يتحرآ

  .يمتدان ليطوقاآما آما تطوق األفعى فريستها لتهتصرها وتبتلعها لقمًة سائغة
م يكن      ولكن  األب     لنا نعتقد أن األب مثالي      من المحتمل أن هذه الكلمات تجع       األب ل
سان صادقًا مع نفسه أآثر من أن يكون مع أي           اه             إن ه تج ه ورغبات  آخر هو صادق في عواطف

م تحت حماي        ى من ه د إل ه هي محوٌر        ذاته، وهذا الصدق يمت زارعين، فذات ه من الخدم والم ت
  .أجزاءأنه الكل واآلخرون . لكها الجميعيدور في ف
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ا  د أن    أم سها صادقًة مع اآلخرين فهي تعتق ع نف ًة م ى النقيض آاذب  األم فكانت عل
دفن في        سان يجب أن ت اق العواطف الهائجة والرغبات المتمردة أمورًا طارئة على اإلن  األعم

النفس اإلنسانية تحمل لها نزعات هادئٌة وميوٌل شريفة وأو تنتزع من النفس اإلنسانية لتحل مح   
  .عنصر الخير والشر

صٌر  شر عن ارئوال دمر     ط ب أن ي ذا يج سم، ول ل الج روح داخ ول ال ن حل د م  تول
ة القداسة  ويسحق داخل النفس ويبقى عنصر الخير وبذلك        نعكس  . تسمو النفس إلى مرتب ذ ت ه ه

  . والناس المجاورين والخدماألصدقاء تعاملها مع النزعة لدى األم في
 لتماسه  واالبن. تكذب ما ال يقال    التي تصدق ما يقال و     االبنةضان  ن النقي محصلة هذا 

  .، فهو يكذب ما يقال وما ال يقالأبيه أعمالممارسته لبعض كثير مع األب ومع اآلخرين وال
ًا،           واالبن بين البنت    األخويةالعالقة   ان مع ا يلعب  آشقيقين قوية جدًا ففي طفولتهما آان

ال      ويتنازعان،   ا أن ين زة     لينتهي ب   من اآلخر      ويتخاصمان، ويقرر آالهم رة وجي د فت ذا  ع ، هك
ى                       ه إل د فأخذ طريق ا الول زوي البنت داخل البيت أم انقضت طفولتهما لتبدأ مرحلة الشباب لتن

  .خارج البيت
ه وتحددت          األبناءالكثير من    د رسمت معالم اة ق  يولدون ليجدوا أن طريقهم في الحي

 نفسه االبنوقد وجد . فيه الكثير من الخصائص ولم يبَق سوى استيعابها واستكمال الشوط فيها         
داد يجب أن يك                    إنهما وأخته ذا االمت ي والزمني لوجود األب واألم وه داد العقل نفس    االمت ون ب

ك     امتدادويجب أن يثمر . لوجود السابقالخصائص لتتم ا   ة في ذل  أخر وهكذا دواليك وال غراب
ابع  ة تت صول األربع امفالف كلبانتظ رة ش ون للزه ى أن يك اد عل صر بعن ة ت ا  والطبيع ها ولونه

  .الثابت والجمال مستمد من النظام الكوني المتناهي
زات     دوث ه صور ح ن ت ة ال يمك ى درج ة إل ستقره وروتيني صر م ل الق اة داخ الحي

اة ل ا يحسب حساب لمفاالبن. ومفاجئات تغير هذا الجريان الزمني   ل  . وجود جحيم في قعر الحي ب
ا البنت فتفكير الم اآلخر أم ي الع ه ف يم ولكن د جح ا يوج ادئه قه اء رائ .  وصاٍف آصفحة م

  .هي جزء ال يتجزأ من هذا القصرو ،وأفكارها شفافة آلون بشرتها
اه    ة الكنف ا داخل البيت    هي قطع ي ساهم األجداد بوجوده دما   .  الت ستقبل عن وفي الم

  .يأتي العريس سيضيف قلبًا جديدًا إلى هذه القلوب وقصرًا جديدًا إلى هذه القصور
م           في القصر يعيش الكث    دماء وهؤالء له ة الخدم الق ى فئ ير من الخدم وهم فئتان األول

نهم       دات م ضهم عاصر الج صر وبع ل الق غيرة داخ رة وص ل آبي ون آ ز ويعرف ز متمي مرآ
  .األحفادويحملون الكثير من الذآريات وينقلونهما بدورهم إلى 

ة الخدم الجدد أو األجراء ف                     ة فهي فئ ا الثاني هؤالء  انهم أسوار القصر المحصنة، أم
سير                    أهميتهمالقطع الحية المتنقلة،     ي ت دواليب الت م ال ؤدون من خدمات وه ا ي در م  تنحصر بق

 الحاضر   أبناء ال سبيل إلى تجاوزه أن       اعتقاداآانوا جميعًا يعتقدون    . عليها عربة داخل القصر   
ة في           ات األليف شون ب             الحظائر سيبقى آما هو، الحيوان سادة فيعي ا ال وت، أم ين ، الخدم في البي

  .جدران القصر الكبير
  .األسطورةواستمرت الجدة تتابع سرد 
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ا             ذة غرفته سول   إذاوفي يوم من أيام الربيع آانت الفتاة تطل من ناف  يطرق  شحاذ مت

رة آ   وباب القصر   يالً ان على الرغم من فق ستطع إن تفترس      أني . جم م ت ضارية ل اب الجوع ال
 فيفقوته قسمات الجمال من محياه، التسكع في الطرقات والتنقل من دار إلى دار لم يوهن من           

ق     اذ عينيه بري ه مر      أخ م تطْفئ سول والخضوع وجسمه       ل ه  داخل المالبس  ارة الت دل   المهترئ  ي
م        .  عريضة وقامة مديدة لم تنحني تحت وطأة الفقر والعوز         أآتافعلى   ي ل سمراء الت شرته ال ب

ة    ًا وحيوي شمس دفئ سبتهما ال سماء أآ د ال سحب آب دما تغطى ال رف الظل إال عن عره  ،تع وش
  .تدلى على عنقه تارآًا للهواء حرية العبث بهالم

 ليكون على قدر من المساواة ك مرارًا   اعتاد على ذل  رفع الفتى رأسه إلى أعلى ربما       
ضائعة                وليسأل   إليهممع من تتطلع السماء      ه ال ر طفولت ؤاده عب ى ف سابا إل في جحود وآفران ان

سؤال المتقطع األوصال              ه ال اري، ان ها وجسده الع ين     -:واألزقة التي افترش ذي يوحد ب  من ال
  أقدار الناس ومصائرهم؟

ل جحوده وآفرا                  سماء بمث ه ولكن    أنه ال يدري أن هناك من يقذف الجواب بوجه ال ن
ا  وة و   منطلق راء والق ضم اآلذان        من فوهات الث ذي ي ه الجواب ال سلط أن دماء والت حب سفك ال

  .ويخرس األلسن
  .أنا الذي أملك أقدار الناس ومصائرهم -

اة من                          ه الفت اة آل من موقع ه مع نظرات الفت ى التفت نظرات وخالل تطلعه إلى أعل
  .قرنافذتها والمتسول على عتبة الشارع، الفتاة التي ترفل بالحرير والشاب الذي يتسربل بالف

  .وآانت النظرة آل شيء
م              ا ل دميها أنه ى أخمص ق فقد شعرت الفتاة أن هناك شيئًا ما يسري من قمة رأسها إل

ا    أرادتهاتعد تقف إلى النافذة بمحض       تبقى             شيء  وإنم ه س اك، ال تعرف آنه ى هن شدها إل ا ي  م
دار      ذا      . واقفًة ما دام هذا المتسول واقفًا على عتبة ال ى ه ه إل ا بكامل أن   اتجه نظره سول وآ المت

ه    ى آتف ر وتحط عل ة أو عصفور صغير لتطي سخ فراش و تستن ت ل ه تمن ع في ه تجم الم آل الع
ى             رة إل ود متقهق ا تع دما تفكر أن تقوله ه بكلمات عن وتداعب خصالت شعره وتهمس في أذان

  .أعماقها وتتجمع هناك
ل أو زه                   ا أطار جمي ًة يحيطه ة  إنها تستطيع أن تصير آرسيًا فخمًا أو تصير لوح ري

ذا                      د ؟ ه زق آيف يري شاء ويزق ى ي اخر ولكن أن تنقلب عصفورًا مت صيني الف من الخزف ال
ا          األزهارصعب أو أن تتحول إلى فراشة تنتقل بين          ي تختاره  وتمتص الرحيق من الزهرة الت

  .هذا ضرب من المحال
  .أن آلمة الصيرورة تقف سدًا منيعًا أمامها

اد   صر وع اب الق ى ب رك الفت هت اإدراج ق   وهن ة الطري ي نهاي ىك ف ى ألق رة إل  نظ
القصر ليرى الفتاة ما تزال تحتل موقعها صورة جميلة تفيض بالحياة يحيطها أطار خشبي هو            

  . إلى واجهة هذا القصر المنيفبإطارهاالنافذة وقد شدت الصورة 
  ؟إليهاآيف الوصول 

اك األب ال      أسوار هناك   ون أن        وأسوار، هن ا ين   قاسي المتزمت واألم الحن ه     م ق ب طب
  .محياها سيأخذ بخناقه تحكم العقل وتدفق العاطفة وسيهصر بين هاتين الكماشتين
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ذين تحبَّه           ا         وهال بد أنها من هؤالء ال ا وأرادته ا وحنانه ة بكامل عطفه د  ! م الطبيع  لق
و ترآت لل   ًا ل ه، خدوش ين جبين ا ب ًا يحمله ًا وآالم صر هموم ذا الق ن ه سول م صبح ت زمن ست

ى                        ا عل ن تمرده ه تعل ساقطت بال وعي من دموع ت جراحًا تفيض قيحًا وصديدًا، قطراٌت من ال
  .الواقع الذي هو فيه، حبًا يتدفق في جسده آما يتدفق الماء عبر الصخور

  ماذا عليه أن يفعل؟
  ماذا يملك لكي يفعل؟

  .انه يملك وجوده
  .هذا الوجود يعبث به القدر

  .وليكن وجوده ملكًا خاصًا…………  القدر ما هو القدر؟  ليموت
  .سيكون هو الموجه لهذا الوجود

  .سيكتب سطور حياته بيديه. لن يترك وجوده هكذا هائمًا في سطور الحياة
  .سيرفض االستسالم. سيرفض الواقع الذي هو فيه

ا             إذا آان من المحتمل وجوده ا        ه آم ه أو يحقق ه بمحض إرادت در فليلغ م الق لغي بحك
  .ه لم يضع آلمة من المحتمل عبثًايريد، أن

  . الحرة، ال أبن الظروف واألقداراإلرادةسيكون أبن 
، لم تكن القصور حاجزًا في       زيف وال رياء      بصدٍق ال  أشواقه صوته ويبثها    ستسمع

  .يوم من األيام بين القلوب
ي  س ف وٍل هم ة مجه هثم ائًالأعماق ن   -: ق رر أب ن التح ة أب ن الطبيع سان أب اإلن

  .وسط غابة ال حدود لها…… قاالنطال
  .آلمات تردم الهوة التي يتردى فيها المرء عندما يشعر بالعجز

ن            -: مؤآداً أعماقهوزمجر المجهول في     سماء، سوف ل ضنه ال انه وليد األرض لتحت
ام لمن يرغب                  األسىيذهب ضحية على مذبح      ه مصدر وحي واله م تكون رفات  والحرمان، ث

  .ن وشقائهالتسلق على مدرج هموم اإلنسا
  

  
  

  
ا استلقت الفتاة في سريرها شعرت ماردًا هائًال آبر وتضخم في              ارد     أعماقه ذا الم  ه

ور                      ورود، واالشجار، والطي ة حيث ال ا نحو الحديق ذهب به ة لي ، يقتلعها من مخدعها بال رحم
  .والرياحين يبغى التحرر واالنعتاق منها

ا            ا لنأخذ بخناقه ق عليه ا لتطب رب منه ال يمكن البقاء هكذا أن جدران الغرفة تكاد تقت
  .في حين مالءات السرير تتنافر مع جسدها، فلم يعد السرير سريرًا لها وال الغرفة غرفتها

ستعيد                 ق لت واء الطل ى اله اة سريرها لتخرج إل رك     هاأنفاس ترآت الفت ة ولتت  المكتوم
  !..… ما أجمل الطبيعة. من آما تشاء جسدها العنان لمالبسها أن تنفر

واب أن الزهرة تتفتح وتموت وهي حرة دون غالف يلفها           ا       وأث نح رحيقه  تضمها تم
  .بال قيد وال شرط
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جار اول     األش ن يح اك م يس هن شمس ل و ال شخص نح اء ت صانها إخف دد  أوأغ  يح
نماءها، وطائر السنونو يزور الحديقة آل صباح غير حافٍل فيما إذا آان يرحب بقدومه أحد أم        

  .ال
ا داخل        أما اإلنسان فقد سجن داخل أثوا      د آله م ال    ب وقصور وعادات وتقالي ذي  القمق

ارد ه الم م.سجن في يرة القمق ون أس ن تك ا هي فل سه.  أم سع جسدهامالب شابك ا أصبحت تل  م
  .أنفاسها في جلدة شعرها آاألشواك والقالدة المهداة من أمها تكاد تزهق سغرنتشعرها 

  .هكذا بدأت تردد مع نفسها"  تغّيرت آثيرًاأنهاال .. …ال"
. نحتاج إلى آثيٍر من عالمات النفي واالستفهام      أردنا ترجمة ما يدور في أعماقها       إذا  
اة جع         فحداثة سنها،    م يتمَّرس الحي ى ذابت             تفكيرها البسيط الذي ل م حت ين ال ونع أرجح ب ا تت له

  . وبقيت فقط عالمة االستفهاماألخرىاحدهما في 
دة  ت الج ضات  أن بداي -:تمتم ي وم الق ه ول واالنط تفهام ة التح ة االس ي  عالم  ف

  . لكي نجتاز نصف الطريق نبدأ برسم عالمة استفهاماعماقنا
ي     إذا توغلنا في أعماق تفكيرها وحاولنا أن ننقل بأمانة ما يدور           ا   -: فيه فهي آما يل م

ا         األفكار؟ ما هذه    أعماقيهذا التمرد الحاصل في       السوداء التي تهاجمني؟ أني احدث نفسي آم
اًال               أصبحلو آنت بلهاء مجنونًة، القصر       ه ، المالبس أصبحت حب ي أطراف رًا تلتهمن  سجنًا آبي

در الغاشم    وضعها اإلنسان ليربط نفحكامأتُشدني شدًا وثيقًا، العادات والتقاليد   سه إلى عجلِة الق
ة      ليضاعِف من ضعفه وعجزه ووهمه ويزيد من مقدار العوامل التي تتقاذف وجوده ضمن لعب

  .الحياة
اة؟ آيف          األهل آيف اسقط من حساباتي آل ما رسمه         .. …ولكن   ي من حي  أآون  ل

ى       ا إل مو تفكيره ا؟ وس ا؟ وعفته ل صورتها وجماله ي واحم ي الم داد الطبيع ادياالمت ؟ أحف
  . ظال لها سواء أآان مشرقًا أم شاحبًاأآونلن …… ال

ل صف    ه صفين؟ ن ى ن شُطر إل ه ان سي    أقدم ه لنف تفظ ب صف اح ة، ون ا وآرام  حب
اال وأنجب يكون  وأعيش أطف ي وس صر أب وا عن ق ل عل صر ال يق ي ق اء أوالدي ف  الحب أبن

  . الخضوع واالستكانة والمصالح المتبادلةأبناءوالعاطفة والحنان ال 
  .األمور بدون وعي فقد غير الحب الكثير من نظرتها إلى أوبوعي منها سواء 

 بخناقها والتي نسجها الحال آشرنقة تلتف  تأخذلقد تحررت ذاتها من الجزيئات التي    
  .حولها

  -:ن متسائلةأثقلتها السني الجدة التي وأردفت
ا ؟ أم     اإلنساُن الكلي الذي يعلو على الجزيئات       أهي - سان        انتقلت من إن      أنه ى إن ي إل سان جزئ

  ؟  بين الروابيأنها تعلو الَقَمم في حين أنها؟ وهي تعتقد آخرجزئي 
  .في حديثها هكذا قالت الجدة واستمرت. األسطورة إْن نتابَع سرَد هذه إالما علينا   
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اني  صل الث   الف

  )الهروب إلى الهاوية(
  

ة آئيبة مفصولة عن الجميع آأنَّ حدودًا قد رسمت         على مائدة الغذاء بدت الفتاة ساهم       
ا ن النظر.حوله ر   تمع د تغي يٍء ق ل ش ا إن آ دو لناظريه ا، ويب يمن يحيطون به رة وألول ف  م

رت  ا األمظه مطاء،  آأنه وز ش نانها عج ى  أس ارزة إل ام ب ن   األم مة م ة س رف والباله ، الخ
  .سماتها

أة     تحرك آأن مئة صعلوك     أما األخ فهو شاب أحمق مغرور عندما ي        احتلوا البيت فج
وهناك على رأس المائدة يجلس األب العاتي المتغطرس الذي يأخذ األمور بظواهرها ال يفقُهه              

  .مما يدور حوله
ا     ى غرفته ذهب إل سرعة لت دة ب ت المائ ا، فترآ ي مخيلته ومهم ف ست رس ذا انعك هك

  .واستلقت في سريرها
م                   ا لتطرد الحل سها ومسحت عينيه دلت من مالب أفاقت الفتاة من قيلولتها مذعورة فع

وبرا ال أفعى   رعب عن ناظريها،  الم ًة رأسها، تنف          ك صبًة رافع سم ث  تقف منت اء  ال مدت  .  في أن
ا            اإلناءيدها ولعقت من     ا حوله  ال شعوريًا بأطراف أصابعها وراحت في غيبوبة عميقة تعي م
  . أن تحرك ساآنًاولكنها ال تستطيُع

  .عليها أن تفيَق من الغيبوبة وِمن الحلم. غيبوبة في حلم
ا  د أنه ة أحالم أضغاثال ب شمس يمأل الغرف ور ال صباح ون ذ ال ذ مفتوحة من  فالنواف
  . والقلقاكباإلرسبب انه نوم الظهيرة ي.  جسدها بأحكامومالبسها التّفت حول

د وهي        مرد وعص  ت ....والصراع ينمو في أعماقها    الساعات مرت  يان أن شيئًا ما يول
 أن تنتظر بنفاذ     المفعمة بالحب والبراءة   واآلمال والكوابيس   األحالمعليها وسط   ال تدرك ذلك و   

اب         األرض  لعناق   تفاء الشمس بين طيات الظالم واستجابة     صبر اخ  ق وغي ل العمي  صمت اللي
را   القمر ليمنح األرض لونه الفضي      وإطاللة. آل شيء عن مالمح البصر     در   . ق الب وهج الب وت

د  سماُء لتمت ي صفحة ال اف ى غرفته ذة إل سلل من الناف ع ضوءه المت ان وم ى آل مك واره إل  أن
ه     ا هاتف ل التقطت                      زمجرت أعماقه ر من اللي ع األخي يئًا سيحدث وفي الهزي د أن ش ا  ال ب  أذناه

  .صوت حزين ذاب في لحن الناي
ًا، آانت        إلى النافذة لترى على ضوء القمر فتاها الجم        قفزت ًا حزين يل يعزف لها لحن

  .روحه تنساب عبر هذا اللحن
انقين آغصن شجرة           تحلق مع هذا الفتى ال     أنهاشعرت   سماء متع دمت  . ي أعالي ال تق

  .األمالك آلها لترحب بهما فهما طاهران لم تدنسهما شهوات الحياة
ا     دمت لهم الك وق ضنتها األم سيراحت ابين ال     أآ دهر ش د ال ا اب اة ليبقي ئ الحي  يطف

  .جمالهما مر السنين
  .لقد ُجّسدْت صورة دانتي وبياتريس في الفردوس المفقود

  -:سمعت الفتى يغني لها
  يا فتاة في القصور خلف جدران ودور
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  شعرها لون الليالي وجهها وجه البدور
  يشدو في آل العصورصوتها نغٌم ولحُن 

  ًا يتمايل في السحور غضآألبانجسمها 
  ت عنه السطوروجهها يشرق نورًا عجز

  ليت سجانك يغدو نائمًا تحت القبور
  ْفلنضْع آفًا بكٍف نمتطي ظهر البحور

ا         والفتى يحمل الناي ليعزف لها     األيامومرت   ذة غرفته رة     لحنًا تحت ناف ا م ال له  -:ق
ه،  دد ظالم ة تب أنوار وردي ل سوف أضيئه ب ا، واللي و به اردة نله رًة ب شمس آ سوف اجعل ال

ابيع               والصحراء سوف أزرع في    ًا، والين ذبًا نقي ا ع ها الورود والرياحين، والبحار سأجعل ماءه
الي رددت  أحدى والجبال سيكون الطريق إلى قمتها سهًال مستويًا، وفي . تتدفق دون توقف    اللي

  :الريح صوته
  

  ليتك تكونين بجواري
  عندئذ لن تثَور البراآين وتقذف حممًا ولهيبًا

   من جذورهالن تثوَر الرياُح فتقتلُع األشجار
   والشيوخاألطفالوتحطم الدور وتقتل 

  عندما تكونين بجواري
  لن تتمزَق قشرُة األرض وتحدث الزالزل
  وتنطوي الدور والمنازل آطي السجل

  عندما تكونين بجواري
  لن يصلب المسيح ثانية

  ويتلطَخ قميُص يوسف بدم الذئب
  ويتجرَع اُلسمَّ سقراط

  ىويدفع اإلنسان ثمن الخطيئة األول
  عندما تكونين بجواري

  سنعود ثانية إلى الفردوس
  ويتعاون الخير مع الشر

  واهللا والشيطان
  والعقل والمادة

  عندما تكونين بجواري
  لن نحتاج إلى رسم عالمة الصليب

  وال مبرر للعنة الشيطان
  وتنحى المآذن لتحتضَن اإلنسان

  عندما تكونين بجواري
  األغنامستمرح الذئاب مع 

  مع الفئرانوتجلس القطط 
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  ويتساوى الليل والنهار
  عندما تكونين بجواري
  لن تغتصب لوآريشيا
  ويسجن جان فالجان

  وتتلطخ يد ما آبت بالدم
  ويسرق ياغو منديًال

  ويسير هاملت نحو الجنون
  وتختفي إلى األبد فئران آامو ولن تعود ثانية

  عندما تكونين بجواري
  وإرادتنابحبنا وامتزاجنا 
  سيتغير آل شيء

  ندما تكونين بجواريع
 أنه يكتب ناصريهاغاب عن ط على األرض أحرف آبيرة ووفي ليلة مقمرة رأته يخ 

  .آي ال تنال من الكلمات الرياح العاتيةبدمه 
ي   - ومي وأحزان ريح هم ل ال امي، لتحم ي وأوه ي حقيقت ي وأحالمي ف ي يقظت ي أراك ف أن

د شدت   لطالما يتراءى لي خيالك فأتبعه إلى غير هدى ان      . إليك ه يقود خطاي آأن قدماي ق
  .لتحمل الريح نجواي إليك. إليه

ي           اختفى نصف القمر حم        وفي إحدى الليالي   ه الت اي أغنيت ا صوت الن ا   ل له  أودعه
  عصارة روحه

  لم تعد دنياي إال سهر الليل الطويل
  وغدًا قلبي جرحا ينزف دمًا يسيل

  قد ضناه الحب والوجد وفقدان الخليل
  األصيل يل على حبياشهدي يا نجمة الل

  وانقليه بأمان من فتى غر عليل
  لحبيب ساحر الطرف محياه جميل

سماء                      دتها ال ي ارت سحب الت ات ال ين طي دريجيًا ب وفي الليلة الثانية بدأ القمر يختفي ت
ا     ت الناي وجلست الفتاة في النافذة آعادتها ترهف السمع لصو    . وشاحًا لها  ة خانته ك الليل في تل

  . لها صوت الناي فلم تجملأذناها
ر             لم يأِت حبيبها آعادته،      راقص عب ى ضوء القمر المت ذة عل وم   تطلعت من الناف  الغي

ل       ومدت جسدها حتى آادت أن تسقط ، آان الظالم يلف           ام اللي دوء يمسك بزم  آل شيء واله
  .البهيم، لم تكن هناك ثمة صوت غير حشرجة الرياح وحفيف خافت لألشجار

ا والحت   طل   جلست في النافذة عسى أن ي      صياح          حبيبه ان ل ديك  تباشير الفجر وآ  ال
  .وقع السياط على قلبها الحزين

ا         ..…ماذا يعني : االنتظار سيطرة عليه ة نحاول ال ؟ صراع بائس بيننا وبين آل دقيق
ا               .. …وجعلها تحت قبضتنا ولكن      امتة تنتصب أمامن ضتنا ساخرة ش هيهات فهي تفلت من قب
  .لزمن لن يعود ثانيةلتذآرنا بأننا فقدنا جزءًا من ا
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ب   ر حبي دما ننتظ زمن والعواطف   …… عن ا ال شًة يتقاذفه غيرًة ه رًة ص صبح آ ن
رٍة ال ن            الزمن يتسلمها والعواطف    ى فت ذا نصل إل ا وهك ك           ترآله د ذل ذآريات وعن ر ال ك غي مل
  .انتهتنعرف جيدًا أن اللعبة قد 
د      أنفسنانضحك ونبكي نتكلم مع     .. …عندما ننتظر    تكلم     نصمت عندما نري الكالم ون

ى                دينا عل عندما نريد الصمت وتتصاعد أفكارنا ونحاول تجسيد آل ما يدور فيها فقد مسحنا بأي
اة      المصباح السحري وها هو المارد ينحني أمامنا ويحملنا إلى           . عالم آامل ال تعوزه سوى الحي

  .نعود آرة أخرى من النقطة نفسها التي بدأنا فيهال
ر   دما ننتظ ودع …… عن ا اأمالنن اًال  وأحالمن صنع آم ة ون ا القديم دًة وأحالم  جدي

ود    وويعود القديم ليصفعها بالنتيجة     ه ونع رار ل يتهاوى القديم والحديث ويحدث فراغ هائل ال ق
  .من جديد لننتظر

دما ننتظر    دما       .. …عن ين، وعن اٍه وهدف مع لُّ شٍطر اتج شطر ويأخذ آ نتمزق ونن
دو االنتظار هو                نواة   إننا بأشالئنا نجد    اإلمساكنحاول   الي يغ ة الجدوى وبالت في الخالء عديم

  .الوسيلة لتحقيق الذات، وما علينا إأل أن ننتظر
ذا الحدث   ا ه ه به يلًة تواج ك وس ها ال تمل ى فراش اة إل ادت الفت ارئع  سوى أن الط

ة،       صر الخارجي دران الق اوز ج صوراُته ال تتج ل ت وم وبعق ى والهم أله األس ب يم ر بقل تنتظ
ا                   وبحفنة من ا   زم جانب الصمت فمظهره ساُنها الت ان ل سًة وإذا آ لدموع تتساقط من عينيها خل

 من تمرد وعصيان مكتوم فالحزن واللوعة يتساقطان من آل            أعماقهاآان ينطق وينم عما في      
  .ذرة من آيانها، وغدا صوُتها آشجو النائحات ولونها اصطبغ بلون البؤس واأللم

ع مرت   أس خطوة خ     أرب سرب الي اٍل ت ا البكر الغض، الحظت األم        لي ى قلبه طوة إل
وغ                      رة البل ي تحدث في فت سيولوجية الت رات الف الحزن الذي يلف الفتاة فأوعزت ذلك إلى التغي
الم          ن الك ل م ا بقلي ررت أن تكلمه ٍة فق صراحة تام ور ب ذه األم ل ه ي مث تكُلم ف صحُّ ال وال ي

  -:وبغموض في المعنى فقالت لها
تح         تأنلقد آنت صغيرًة واآلن      - ا تتف  على عتبة الصبا وفي عمر الورود تفتحت أنوثتك آم

ل       الورود عن أآمامها، ولكن يجب أن ال يّلو        اظ  عليك ا  . ث قَلبك وال جسمك أي دخي الحتف
ذي           اط المقدس ال ه الرب بجسمك وقلبك طاهرًا نقيًا لمن يبتغيه القدر زوجًا لك لترتبطي مع

ساء         ن طهارتك وتفاوتك يجب أن تكون آثوبك          أ. ال يفصم عراه إال الموت هكذا نحن الن
  . الذي ترتديه يوم تطىء قدمك عتبة دار سريرك الزوجياألبيض

اك ضجيج في       ا بدا هذا الحديث للفتاة آله هراء هن و أفصحت   األذان يصم  أعماقه  ل
ى                    عنه وهناك أفكار لو جهرت بها لؤدت في مكانها لتبدأ آل شيء من جديد وليذهب الجميع إل

  .باط المقدس والسرير الزوجي لم يكن عندما حدثت الخطيئة األولىالجحيم فالر
ٌم    ا س سيل منه ي ي ة الت ى العمالق ه األفع ذي رأت م ال سر الحل ا يف ديَث أمه د أن ح ال ب

ه  تلعق  اللهيب لن أصفر آلون    ا          ... من ذيٍر له ر ن م خي ان الحل ى         .  آ ن تتخل وى الغامضة ل أن الق
  .عنها

ن ات أي ن آلم ا م روأمه ة الح ن   المفكك ر م ي بح ة ف ة األوصال، الذائب ف، المتقطع
  الخداع والزيف للعواطف البشرية مما آانت تسمعه في بحر الليل؟

  . بشراِع ممزق لسفينة تعبث بها الرياحأشبهأن آلمات أمها 
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ي ليل ات الظالم   ف ا طبق ت له د حمل ن جدي ه م د دورت ًا ليعي در تمام ا الب ى فيه ة اختف

  .صوت الناي أنه حبيبها آرة أخرى
ًة       لقد عادت الحياة من جديد وأشرقت الشمس في منتصف الليل وخرت النجوم راآع

  .إلى األرض
  .ال بد أنه هو الظالم الدامس ولكن نفس الصوت نفس حرارة األلفاظ

اظ دوه المتاأللف ل الم شق حجب اللي ة ت ا، وجة البراق اق قلبه ى أعم ذ إل ى لهم لتنف عل
  . يلفُّ آل شيٍء فمن يكون غيره أنه هو الذين الظالمالرغم م

ين            -: العبرات وتخنقه الحنين   قال لها بصوت يلفه    ين جميل ك خف غبت عنك ألصنع ل
ساعة ستكونين              ذه ال ل ه ًا حيث      بانتظاري أقدمهما لك غدًا في مث الم     ، وسنذهب مع ا ع  ينتظرن

  .جميل نصنعه بأيدينا
  .سنطارد الشمس عند المغيب لنعيدها آرة ثانية مشرقة إلى األرض

ول  ك المجه شف ل كسأآ دميك وأعلم ي ق ين ف ذين الخف ضعين ه اة ست ر الحي  س
  . وهناك ترقص لك ربات الجمال وحوريات البحرأخرىالجميلتين حيث يحمالنك إلى عوالم 

واب  أقفلت ل من في القصر آل شيء آان يسير آالمعتاد      ة هجع آ  في الليلة التالي    األب
ة                          األم تؤنب الخادم ة الحدوث ال تختلف في الجوهر ف ي تحدث هي روتيني حتى المتاعب الت

واألب تذمر ألن وآيل أعماله يقدم الحسابات  . ألنها آسرت أناء خزفيًا موضوعًا على الطاولة 
ل األم    داث تجع ذه األح ٍل وه ر متكام شكل غي ه  ب بس وجه ا واألب يع ين حاجبيه ا ب  تقطب م

ر  ه النظ ى وجه ان عل الي يتفق ةوبالت ا أال أن   -: التالي ا علين ن متاعب وم و م اة ال تخل  أن الحي
  .نتحملها على علتها

ع           ل ذهب الجمي من المحتمل لم يحدث أي شيء من هذا النوع في ذلك اليوم وفي اللي
م تغمض و     لينام قرير العين وهدأت األنفاس عدا عيٍن واح        اة           دٍة ل دأ هي الفت م ته  .نفس واحدة ل

رد في                 اإللهيةآانت تناشد العناية     ك من رفض وتم ا تمل ا  أن تبارآها بكل م سدد    أعماقه  وأن ت
  .خطواتها

ة اإل  ستطيع العناي اذا ت ن م ه   ولك ي غي ادرًا ف سان س ون اإلن دما يك ل عن ة أن تفع لهي
   عرض الحائط؟والمبادئضاربًا آلَّ القيِم 

د             فتحت الف  ه لق دعوها للحاق ب اي ي ى سمعها صوُت الن تاة النافذة آالمعتاد وتناهى إل
حلْت ساعُة الصفر، وحان الوقت لتنفيذ ما قيل لها عبر الناي ترددت لحظة ولكن صوت الناي          

  .آان يعلو ويدعوها أن تمزق غشاء التردد وتكسر الطوق
ين             ور،     انهاأحض بهدوء وحذر انزلقت من النافذة إلى جذع شجرة قريب ب  عٌش للطي

تخاف وتحدث ضجة    حدث االهتزاز في جذع الشجرة ليؤدى إلى فزع الطيور ل    آان ال بَّد أن ي    
داها مع        ة األ   أصوات خفيفة ضاع م ى وشك االن             الطبيع فالق  خرى وسقطت بيضه آانت عل

ذي  ع العشب ال شابكة م ًا مت ا خطوط اك قط فرسمت محتوياته ت هن اة آان ه الفت ه  ارتمت علي
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ده       ى ي دَّ الفت ارجي م اب الخ ى الب ت إل سها، واتجه ن مالب دلت م اة وع ضت الفت نه
ي القصر  ه آل من ف ة من د معالجة خفيف ل بع سر الُقف ق واستطاع إن يَك ي سكون عمي ان ف آ

ن        أجفانهماألفراد يغمضون    در ل اء أن الق ة عمي  براحة تامة واستسالم إلى  سلطان النوم مع ثق
ا            اآلخر وفي الجانب     . يتخلى عنهم  اة تجيش في داخله درة     االنفع  أقصى  آانت الفت االت مع ق

اك  آانت مبهورة األنفاس مع قليل من الذعر    .هائلة على الحرآة     ين أ واالرتب ا ال   آفيل ن يجعله
  .الزمن القادم سيكون طوع بنائهالنظر إليه أو ترفع عينيها لتراه فتحدق ا

نزعت حذاءها ورمت      . هكذا حدّثت نفسها  )  جميالن إنهماال بدَّ   (قدم الفتى لها خفين     
 تبعته. الفتى مبتعدًا عنهاسار . لم تعد تشعر بقدميها . به إلى القصر ووضعت الخفين في قدميها      

ا      .  تسير على صدى خطواته الواثقة البطيئة      أنها غَير واعيةٍ  ين يجعله أن شيئًا ما في هذين الخف
ى  ه إل صىتتبع ن  أق رغم م ى ال دنيا عل ا ال ل أنه سير الطوي د ال م تعت وات .  ل سبقها بخط ان ي آ

 المنبعثة من فمه عبر   فاألمواج الصوتية ويعزف لها على الناي لحنا يفقدها القدرة على التفكير          
  . حولها لتحتضنها وتأخذها نحو المجهولالناي تلتف

ا ال  أنه ذا الخي ن ه دد وسط الظالم ولك ال باهت مح ه سوى صورة خي رى من  ال ت
  .إيقافهاستتبعه وليس هناك من قوة تستطيع 

ان  ا العن د ترآت لعواطفه ا هي ق اه به أنه ة أش ل بري ائج، آخي ن أطلقت ببحر ه  م
  . آل شيءأنهاض، السماء، الكون، القدر،  اآلن األرأنها قمقمهرد انطلق من  آماإسارها

ي  ر من الوعود ف ا الكثي دم له د ق هلق ر صدق أغاني ا غي ي حياته تعلم ف م ت شجية ل  ال
  .وألحانهلقد قّدم لها مشاعره مترجمًة في آلماته . أبدا فهو لن يترآها أثرهالكلمة سوف تقتفي 

ا ي        هكذا سارت ا   دروب وصدى خطواته ردد في أرجاء   لفتاة تطوى ال يم  ت ل البه .  اللي
ة  ها هي وسط فراغ ال نهاية له، ستبدوواختفت معالم المدينة وضاعت أنوارها و   المدينة آنجم

وراء            بعيدة متأللئة وسط سماء صافية فيما لو نظرت إلى الوراء، أما اآلن فلم يعد النظر إلى ال
  .أمامهارك يعني شيئًا فهي وسط فراٍغ هائل عدا  األرض تحتها والسماء فوقها وشبح يتح

ببت األرض  سير   اآلالم س ل ال ضرب األرض لتواص ا إن ت اقيها أن عليه ي س عر.  ف  تش
زمن ولكن هيهات ال جدوى من األبطأء ال                 تبطئبكدمات ورضوض مما جعلها       برهة من ال

ل من            . بد إن هناك نهاية ما     ي  األحجار لم تعد تسير في ارض مستوية ولكن وسط عدد هائ  الت
ل عرفت         تعلو عن سطح األرض      صفاء اللي ا بشكل منتظم ول ى           أنه د سارت إل ور لق  وسط القب

  .عالم األموات
ة                         ة من الترب ة رقيق نهم سوى طبق صلها ع ا األموات ال يف أنها حية في أرض يحتله

ى     إمارة ورسم الموت والليل ووحشة القبور       أوصالهاشعرت بقشعريرة تسرى في       الرعب عل
ة           وفجأة توقف الفتى ليرفع بكلتا      . وجهها وة هائل ع بق ه يتمت ا   أشار . يديه صخرًة آبيرًة حقًا ان  له

ا       دخل    وأغلقت . بالدخول ودخل من ورائه الم            .  الصخرة الم ة ع ى عتب دميها عل د وضعت ق لق
  . وذويهاأهلهاجديد ووضعت الصخرة حدًا لذلك العالم األول عالم 
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ث  صل الثال   الف

  ) اللحميةالكتلة(
واب وسط ساحة آبيرة تحيطها عدد من         ا            األب ى فتحه يس إل ة ذات مزالجين ل  المغلق

و   األرضية .  هائلة من الذباب   أعداد مع   واإلنسان من فضالت الطعام     أآواممن سبيل توجد      تعل
دما تكون              أقصىوتنخفض لتكون فجوات وحفرًا وفي       اة عن ه الحي وفر في  الساحة يوجد رآن تت

ظف الع  ف سوة وش ة الق أله   ي غاي ي حوض يم ل ف اة تتمث ذه الحي ه  يش ه صارع في اء وتت  الم
ا لوجه          . االشنات مع الطحالب   سها وجه ام هناك وجدت الفتاة نف ى    أم ة من      األحالم  فت ه آتل ، ان

ا            البشرية،اللحم لها مالمح   ا لتكون مخلوق ة م امال شكلت بطريق ا آ اد تكون طن ة تك ة هائل  آتل
ة    لقد آان ط  . ادميا ودو فكتور           . نا من المادة والطاق سبير وال آوازيم ان شك يس آالبي ه ل هيجو  ان

داخل   راد وتت ات األف دمج مئ وق فيجب إن ين ذا المخل ل ه ا إن نتخي ان علين ن إذا آ ديولك  األي
  . لتكون هذه الكتلة اللحمية الضخمةواألجسام واألرجل

                     …… هالها المنظر
   ..… سدت منافذ الحياة

 الذرات من آخر لتطرد   آاألشباح تجمعت   األمور آل هذه    اآلدميالليل والغربة وهذا    
ودة    أرادت. والشجاعة في قلب الفتاة    الجأشرباطة   ا  الع  ولكن هيهات فالصخرة سدت         أدراجه

  . الطريق وليس إلى العودة من سبيل
ان  تقّدم إليها ليمسَك بيدها وهو ينظر إليها بولٍه وشغٍف عيناه مليئتان ب      الجوع والحرم

ا           د اغتصبت بكل جوارحه م آل شيء لق ة ت ة من     . الجنسي وفي تلك الليل شعرت أن آل قطع
  .جسدها آل ذرة من آيانها قد اغتصب يده تغتصب يدها وفمه يغتصب فمها

ى                           ذي تحول إل شاء بجسدها ال ا ي ه يعبث آم ا ترآت لم ُتبِد أيَّ مقاومٍة فال جدوى منه
ين األرض      بقطعة من المطاط تفصل       أشبه ه وب ة            ..... بين ي المقاوم ديها يعن ان ل سالم آ  االست

  .فيجب أن تحيا
ي اللحظات  رةوف ذا  األخي ستمتع به سدها ي ْن ج زءًا م ُب أن ج عوُر غري ا ش  غامره

و          آخرها أجزاءاالغتصاب وهناك    ا ل  ترفضه بقوة آانت المشاعر في داخل جسدها تتموج آم
ة عصيبة      األخرى ا فكانت هي    أما عواطفه . رمي حجر في برآة ماِء صافٍ      ذه  .  تمر بمرحل ه

  .الكتلة اللحمية تستطيع النفاذ إليها وتوجيهها آما يتعامل الربان مع دفة السفينة
  .سوف ال تكون بمنأى عن هذا االغتصاب المطلقإن عواطفها 

  .أفكارهاآل شيء اغتصب جسدها، عواطفها وحتى 
  .لقد آانت تحبه. ………؟ ال ..…أحبتههل 

  . ارتبط بهأعماقهاهناك شيء ما في . ………؟ ال .. ……هل تكره
و شعورها ا ه شيء  ……م ه ال ة ان ة اللحمي ذه الكتل ع ه اط مصيري م اك ارتب ؟ هن
 رآن من العالم تفصلها صخرة أقصى في أنها. األحياء في عالم    أنهاالوحيد الذي يجعلها تحس     

  .ضخمة
س ات ف شًا وإذا عاش إذا م ًا وعط ة جوع وت ال محال افربوف تم ل م اك أم ا هن  أمله

  .الوحيد هو إن تبقى على قيد الحياة
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  . فقطاألنفاسالحياة التي تتردد فيها 
  .لقد انفصَل عنها جُسدها، وغدرتها عواطفها واغتصب تفكيرها

  .صمتت الجدة مليًا ثم قالت متسائلة
  . هو ملك اإلنساناإلنسانيآيف يتم اغتصاب الفكر؟ وما هو؟ في حين إن الفكر 

اميع                    إن اغتص  ى مج راد عل ل من األف ا قالئ دما تفرض هيمنته تم عن  من   اب الفكر ي
سبقاً           البشر وتسيطر على طريقة سلوآ     الم م ة مرسومة المع ويبقى  . ها وتوجهها إلى نقطة معين

ًا  ا انفكاآ ستطيع عنه ا ال ت دور حوله شرية ي اميع الب ذه المج ر ه أتفكي روف وتهي ل الظ  آ
ستقل     نوافذ المعرفة    إلغالقوالمستلزمات   ى الفكر الم ة عل ة ال    . وطمس الحقيق ذه الحال وفي ه

ذات     اق ال ا  واإلرادةيستطيع الفكر أن يتخذ طريقًا حرًا مستمدًا من أعم ا    وإنم ة توجهه  يكون آل
  .حفنة من األفراد

ر هناك فرق آبير بين اضطهاد الفكر وبين اغتصاب الفكر            ر  األخي  خطورة من     أآث
ور              األول ألن األول يملك اتخاذ القرا      ى الن ه إل ر والرأي ولكن ال يجد هذا القرار والرأي طريق

رأي ألن الفكر            . لوجود القيود والحواجز   رار أو ال اذ الق ى اتخ أما الثاني فهو ال يملك القدرة عل
  .يدور حول محور معين ال يستطيع عنه انفكاآًا

اة في       جعل االغتصاب الفكري للفتاة     أن نااألذع  تعتقد أن ما يتم هو الصحيح والحي
ال      وإنماتستمر إلى النهاية بهذا الشكل وما حدث ليس صدفة وال محال             ا االمتث  ضرورة وعليه
  . لهذه الضرورة، ولكن إلى اين تتجه؟ أنها ال تعلم انه المجهول

ا صرخات    روح واآلالم وصدرت منه ا ج دثت له سدها ح سده بج ر ضربات ج عب
ذة اال         شعور بل ذه الصرخات تضيع وسط ال غتصاب آل المشاعر المتناقضة     موجعة آانت ه

سالم      عصفت بها اللذة   ذه المشاعر في          . واأللم، المقاومة واالست ا يمكن من    أقصى  آانت ه  م
  .إرادتهاالشدة وآل شيء بدا لها خارج عن 

دًا                     ًا جدي دأ آيان يها لتب ة انصهارها وتالش  ساهمت هذه المشاعر المتناقضة في عملي
  .وعندما ترآها آان آل شيء قد تبدل

  .آل الخيوط التي تربط مع الماضي تقطعت
  . ومدينتها وغرفتها تقع في الماضي السحيقأهلهاآل ذآرياتها عن 

دلت ا تب ى مالمحه رآة حت ا الم ه  أخبرته اؤل وحل محل ل والتف ى األم د اختف ذلك لق  ب
  .الخضوع واالستسالم

  .نظرة االنكسار تطل من عينيها التي اختفى بريقهما
ى جسدها      اء التي سالت ب امتص آل الدم   الترا دمات والجروح الواضحة عل من الك
  .الفضي الطري

ة                  ى عملي ا تعرضت إل ذآرها بأنه دوبًا ت ق ن سيأتي يوم ما تكون الجروح ملتئمة لتخل
   هي؟ وال متى الوقت؟أين ال تعرف أنهااغتصاب آل هذا تم دون أن تعرف الزمان أو المكان 
رنقته  ة ش ا دودة حي ا أنه ستطيع إن نعرفه ةت ميكة محكم دران س رم صغير  -:ا ج ج

  !انفصل عن آوآب ليبتلعه فراغ الكون الهائل
  .الزبد الذي يقذفه البحر ليغدو هباء

  . بشيء ليس له ماٍض وال مستقبل فقط له حاضرأشبه
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  .هكذا آانت هي
  . ألسطورة حقًاأنها -:وتابعت الجدة حديثها

  ي واألحالم؟يا ترى هل هو هذا حبيبها فتى النا -: وأردفت قائلة
ون                      ة والصوت الحن ة والوعود البراق ن الكلمات العذب ال يمكن إن يكون هو؟ وإال أي

رى      . الشجي هل تغير ليتخذ هذه الصورة؟ أم أنهما صورتان لجوهر واحد، هل قدر لها أن ال ت
  تلك الصورة آرة أخرى ألنها اختفت إلى األبد؟

  !وخادعة آلها آاذبًة أحاسيسهاربما آانت . ………ولكن من يدري؟ 
ولكن الحواس نقلت صورًا متعددة ومتغايرة لتضع آما يحلو       ! ربما  آُّله وهٌم وخداع    

ن  ا م ا(له ذه )ربم ن ه ا( ولك ن أن ت) ربم ع م وة ال تمن ي اله ردى ف دما طغت العواطف ت عن
  .ا األحاسيسوخدعته

ت   سان ؟ إذا آان صدقه اإلن ذي ي ا ال ي  أدقم سان ال تكف ن اإلن ة م ور النابع  األم
  !للوصول إلى المعرفة الحقة

ل إذا آانت       . األحاسيس نقاط البداية للوصول إلى المعرفة         أحدى آيف يتصرف العق
ل أذا آانت          األحاسيس نقاط الوصول إلى المعرفة هي       أحدى اط   أحدى ؟ آيف يتصرف العق  نق

  .الوصول إلى المعرفة آاذبة
  -:تساءلت الجدة على مضض

ه  منا لم   من   سه  يكن مطي ام وم من     في ي    أحاسي دما           األي ًا عن ل جانب اذا يتنحى العق ؟ لم
  تقودنا إلى الهاوية؟ واالنفعاالت آالبرآان الهائج لاألحاسيستغدو 

االت                     ام سيل االنفع ًا أم دًا منيع ما فائدة العقل والتربية والتعليم والكتابة إذا لم تقف س
  الجارف؟

ادىء يم والمب ل والق يم والمث ة والتعل ل والتربي ضيع العق ي غياهب هل ي االت ف  انفع
  هوجاء تكون آالقنبلة الموقوتة تحتاج لمن يشعل الفتيلة؟

  من يستطيع إن يحكم العقل عندما تثور العاطفة؟
من يحكم العقل؟ ومتى تحكم العاطفة؟ لقد ضاع آل شيء واختلط آل شيء في لجة                 

  .الخيبة والحيرة والتمزق
  -:تقولين ولكنها تابعت متسائلة جدة ال أفهم ما -: بنفاذ صبرأحفادهاقاطعها أحد 

درها    - ساير ق ل ت دودة ه ة المح ر ذات التجرب اة البك ي الفت ل؟ ه ا أن تفع اذا عليه  م
ى   رى إل نوت صفية       أي صيرها الت يكون م ضت س ن إذا رف ضع، ولك ذعن وتخ اف؟ وت  المط

اك      ا وستغتصب وتقهر وتكون            أخرى الجسدية، وستكون هن ا  تحل محله ارات     أمامه  عدة خي
  . وهكذا دواليك مرأحالها

سالم    رفض أو االست ست ال شكلة لي ف  .الم ب أن يتوق شكلة يج ة    الم ذه الكتل و ه  نم
  . واالنشطاراللحمية من التبرعم

 يرفض التعامل مع هذا الكائن الحي رفضًا        أعماقهاال محال أن هناك جزء آامن في        
  . فتخضع بتأثير القهر والقوة والبطشاألخرى األجزاءباتًا، أما 

يلة            ستتجزأ و  ه ووس ة ل ه     إلرضاء تنقسم إلى قسمين، قسم منها مطيع ه ونزوات  رغبات
أى                سيكون بمن ستكون شفتاها وشعرها وجسدها البوتقة التي تنفجر عندها طاقاته أما تفكيرها ف
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تعلم اآل                  ه أن ي ى ل تعلم وأن ات     الما زال اإلنسان منذ مئات السنين وهو ي ف الكتب مئ
  . وما تزال اإلنسانية المعذبة صورة تطالعنا آل ما تصفحنا آتب التاريخاألديانالفالسفة آل 

اري        اإلرهابالقهر، الظلم، البطش،     دخول الت يلة ل ا وس ة في          آله لم األولي خ وتتخذ س
ع     د األوالد رف ابهم أح رين ورق صائر اآلخ ي م تحكم ف سلطة وال د وال ة المج ى قم الوصول إل

  -:حاجبيه مستقربًا وقال
  ! من األسطورة غرابةأآثر أنها -

  -: وقالتأنفاسهاتوقعت الجدة آي تسترد 
ه        أآثر األسطورة تكون    أحيانايا حفيدي    - ا تنقل ا إ حقيقة وشمولية مم سطر       لين ا ي ائع وم  الوق

د الكامل     أنهاما هي األساطير؟    . أن الواقع هو الذي يرسم األساطير     . عن األحداث   التجري
  .أسطورتهاسرد وتابعت الجدة . ألحداث معينة تمر بها المجموعة البشرية
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ع  صل الراب   الف

  )أنفاس تتصاعد(
ي اة صبيحة ف تيقظت الفت الي اس وم الت ى بعض أشالء الي ة خيطت بعضها إل  ممزق

تلمس حواسها الخمسة                   إنسانالتؤلف   ع ت دها بحذر وهل  آامًال يستبد به الخوف والذعر، مدت ي
 تمتلك هذه الحواس، خطت خطوتين إلى األمام ومثلهما إلى الوراء حسنًا أنها لم              أنهالتتأآد من   
ة                    ولكنها ع ! تفقد شيئاً  وة الدافع ا الق در وغادرته د تمسك بناصية الق م تع اجزة صماء خرساء ل

ي  اة وه دري. اإلرادةللحي ن ي رآة…… !م ن للم رة  أي ك النظ ا تل ا فارقته ا؟ ربم رى محياه  ت
  .الشامخة المتعالية

اة، سلب           وة وحي ك من ق أما هو فقد امتص آل حيويتها وشبابها، اخذ منها آل ما تمل
ذه                       آل اآلمال واألحال   امنه ى ه سلط عل ه من سيطرة وت ا يملك ه بم م ولم يعد إنسانًا لقد خيل إلي

  . من سلطات ال حد لها وال منازعأآللهالفتاة انه آله وما يملكه 
ى قارعة              أنائين أشبهآانا   ًا عل  سكبت محتويات احدهما في اآلخر فرمي األول فارغ

ساءلت   آ. الحياة وتفاعلت محتويات الثاني لتأخذ حجمًا وحيزًا أآبر        ان بالنسبة لها اليوم األول ت
ى رة األول اع      : وللم ال انقط صل ب شيء المت ذا ال ضاته؟ ه ي لح ل ف اذا يحم وم؟ وم و الي ا ه م

ل والفكر      األعماقاإلنسان في محنته يعرف ما هو الزمن؟ اآلالم مضنية، صراع في              بين العق
  .آل هذه تفترس الزمن ببطء

يتحتم     اوم؟ س م           هل تق ا ل ا أن تفعل م ؤمن      عليه ذلك سيمزقها           بكن ت ه وب م تفكر ب  ول
  .الضياع والتبعثر في الخط الوعر الموصل بين الفعل والفكر

  .!… لحياٌة مريعةأنها
  من هو اإلنسان السوي الحر؟

  . اإلنسان الذي يتطابق لديه الفكر مع الفعلانه
  ؟.…ومن هو العبد

 خط الفعل والفكر  قهأعما يلتقي في أرادته، المقهور في  أمرههو الحر المغلوب على     
  .ثم يسيران آخطين متقاطعين

  ماذا ستكون بعد ذلك؟ ومن الذي ينقذها من الضياع؟
ا                  ة والتي ال تعرف عنه سوف تقدم النذور والقرابين سوف تتضرع لكل القوى الغيب

د    األفق شيئًا الكائنة خلف     ا بصخرٍة صماء وجدران                   األفق  البعي راه حجز عنه د ت م تع ذي ل  ال
تتمتم بكل              سوف. سميكة سجد س ة  تصلي وتتضرع وترآع وت ًا       األدعي تتخذ رآن تالوات س  وال

م            ت ذاب واألل صها من الع ة لتخل وى الروحاني ع الق ه م يًا تتوحد ب ًا قدس ه مكان ستحلق . جعل من
شياطين                    ردة وال ى آل الم ات عل درة، ستنزل اللعن أعماقها إلى األعلى لتستصرخ الرحمة والق

  . ال مباالة الطبيعةأذيالهادة مخفورة تسحب في وترسلها إلى قاع الجحيم مقي
  -: لتستفيق منها وتهتف قائلةأفكارهاواسترسلت الفتاة في 

ى سنن                       ور عل ا نث ائم؟ إذا آن ذور والتم ع الن اذا تنف رابين؟ وم ماذا تجدي الصالة والق
ا العواطف           واء الطبيعة ونترك جادة العقل وتستبد بن ستأثر بالحاض        واأله  .ر نتنكر للماضي لن

ق      فهي   القرابين والنذور    أما.األآاذيبنمزق الحقائق وننسج     سان المطل ام عجز اإلن ة   أم  الطبيع
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ه و             ه قوانين ذي ل وني ال ه اإلنسان جزء من النظام الك ى     ،نظم دما نكون عل ام  وعن  إلم
دفاع    . آامل بهذه القوانين والنظم نستطيع عند ذلك أْن نصنع قدرنا          تهتار   األحمق أما االن  واالس

ك نعرف       باإلنسان الطائشة حين تستأثر     واألهواء د ذل دفاع وعن  فالطبيعة سوف تتخذ موقف ال
االة ا      ن ال مب اجم ع در ن خرية الق ة وس االة الطبيع دًا إن ال مب ا  جي تهتاره ي سان واس يإلن  أله

  .أرحمني
الم            ى الع ا هي تمت إل سمعها ربم صمتت الفتاة مليًا ليس هناك من  يصغي إليها او ي

  . ولكن في الجحيم اآلخر
رد هي   ل والتم اجزٌة عن الفع ستقبله فهي ع ائن الحي سوف ت ذا الك ود ه دما يع عن

 القوى الغبية التي تجهل     مستسلمة إلى قدرها راضية بمصيرها ليس لها من معين سوى بعض          
  .عنها الكثير ولذا اتجهت بكل اعماقها إلى اهللا خالق الكائنات

ي بك                   أفكريا الهي لن     - ا اعرف وجودك من خالل عالقت ازُع وجودك فأن  طويًال فيمن ين
وانين           سط الق د           وأصعبها والى أيَّ مدى تتحكم بمصيري اب سان تعتم ا اإلن ي توصل له  الت

ذا الكون       ألنتهي ولو رفع هذا الثابت غير المتغير        على ثابت غير متغير     القانون فكيف به
  المتناهي؟

  .ال بد من ثبات غير متغير هو سر وجود هذا الكون الرهيب
ه               ا مع ي جلبه رة الت ة اللحم الكبي على مائدة الغذاء جلس يحاول التهام آل شيء قطع

ا؟ ال شي  . األخرىقطعها ليلتهمها الواحدة تلو      ة    ماذا تبقى له ا العالق ق البقاي ا إن تعل في   ء عليه
ا       أنها فهي تكفي لها     اإلناء  تخزن في جسدها الكثير من الشحوم التي تولد الطاقة والتي اآتنزته

  .أبيهافي بيت 
  .مد يده ليداعب وجهها ويطبع قبلة على فمها

ا                     ه الته ة ولكن م تكن قبل . م آان وقع يده قاسيًا عليها فلم تكن مداعبة ولكنها صفعًة ول
  ؟ ماذا يريد؟اآلخرينهل هو إنسان يلذ له تعذيب 

ي من                    أغمضت  ا أوت ة بكل م ا ليواقع  عينيها وترآت جسدها ليعبث به لينتزعه منه
  .قوة وعنف وحيوية

  ؟.…ماهي الضحية.  أصبحت ضحية
  .أرادةالموت بال 
  . الكوابيس عنهموإزالة اآلخرين إلرضاءأو الحياة 

  . تتصاعدنفاسأ......تين هيالفرق بين الحال
ه من                        أما ي تحدرت إلي اء الت ة العمي وة الهمجي اق ضميره الق  هو فأنه يحمل في أعم

  .أعماق الغابة لتتخذ منه مستودعًا ومستقرًا يساعدها في ذلك غروره وحمقه
ى                       د المتصوف إل ا يتعب ا آم ُد له يده، يتعب ُب س سيكون عبدًا للقوة يتبعها آما يتبُع الكل

  .دما تتحول إلى غاية وهدفربه، هذه هي القوة عن
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ة  م الرغب م الحب باس رارًا باس رارًا وتك يرافقها م شهور س الي وال ام واللي تمر األي س
ات             األسماءباسم العواطف تحت آل      ا تحت رغب  ستغتصب ويستمتع بجسدها وسيذوى جماله

  .هذا الكائن الحي
س      سكت وت ور وي صمت ويث ألم وي اة ويت س المعان اني نف ن يع اك اآلالف مم يل وهن

م                  سان يحل ات ويبقى اإلن دأ النفوس وتصمت الرغب دوب وته الدماء وتندمل الجراح وتخلق الن
الم                د في ع ذا الغ ان ه واب وغد مشرق سعيد سواء أآ اب والث بالفردوس والعالم اآلخر والعق

  .االحياء أْم عالم األموات
ام  رور األي دتبم د  أوج كوت ه تكانة صبر وس اهيم االس ن المف ر م سها الكثي وء  لنف

ستطيع إن ن     اذا ن رام م ال احت شبث      وامتث ا ونت وة رداءه شر الق دما تن ل؟ عن ي   فع ى ف اة حت  بالحي
يق د أض وى إن تخم ه س سحة من نا  ف ميرنا  أنفاس ادع ض اء ونخ ات جوف داد بكلم  بامت

ا             وم م يء االصطالحات، ونلعن ذاتنا، ألننا صرخنا في ي ا دون وازع من ضمير         بمل  حناجرن
  .وال حياء

  .تنحى عن طريقنا فأننا نعرفه جيدًا اآللة أيها -
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امس صل الخ    الف

  ) الموصدةاألبواب(
سكون                       سودها الصمت وال م يكن ي ائن الحي ل اة والك ين الفت شترآة ب ا الحياة الم  وإنم

دور   ت ت ثآان س أ   األحادي ى الهم رُب إل ديثها اق اة  ح ا فالفت د إن    بينهم اآى الرع و فيح ا ه م
زالزل      راآين وال شبه الب ضهم ي ا فبع ى غراره شرًا عل ق ب ة تخل رالطبيع دى واألخ شبه الن  ي
  المتساقط على الورود المتفتحة يا ترى ما هو السر الكامن وراء ذلك؟

ي    األمسيات آانت تدور على مائدة الغذاء أو في  األحاديث  سلوآه هو التوقيت الزمن
ذا      فعندما ينام لفترة   ى ساعات فه د إل ذان  طويلة تمت أنهم  إي د وبمرور      ب ى وشك صباح جدي  عل

  . قمرإطاللة لديها صباح ومساء وليل بدون إن نحتاج إلى اشراقة شمس أو أصبحالوقت 
رى     -: المرات على مائدة الغذاء رفعت الفتاة الكأس إلى شفتيها وسألته          إحدىفي   ا ت ي

   مستوحاة فكرة الكأس؟أينمن 
   ماذا تقصدين؟-:تزانرد بهدوء وا
م      . اقصد استدارة الكأس وشكله الشبه الكروي      -:قالت بجديه     استعدل في جلسته وتكل

ة ة  -:بثق شرية والحيواني اجم الب ن الجم ستوحاة م رة م ا  . إن الفك اج له ان يحت سان األول آ اإلن
د المجهول            ي أرى آوسيلة لشرب الماء وتناول الغذاء عندما آانت صناعة الفخار قي ا  ولكن  أنه

  !اقرب إلى الجماجم البشرية
  . انه يوحي بأشياء متباينة في آن واحد-:قاطعته 

ة صمُت بره اَد ال صمت .س ل ال ائن الحي حب دين-: قطع الك ي آن  أتعتق الفكرتين ف  ب
  واحد أم بواحدٍة منهما؟

  . بواحدٍة منها فأنا ال أومن بالشيء ونقيضه-: الفتاةأجابت
  لفكرة األخرى؟ وما هي ا-:تساءل الكائن الحي

رة -: رى الفك ة     األخ ين بطل دي هيل ل لث شكل الكام ن ال ستوحاٌة م أَس م ي أن الك  ه
  .طروادة

ين   . …رائع جدًا -:ضرب بيده على مائدة الطعام وصاح جذالً      دي هيل ضا ث وحي  أي  ي
رؤوس من  ات ال دحرج مئ ي ت سبب ف ان ال د آ ي أن واحد فق ة ف ياء متباين ابأش دمير أآتافه  وت

  .أوطانهمتشريد مئات األبطال من حضارة آاملة و
  -: وقالت بصوت اقرب إلى الهمسارتدت الفتاة إلى الوراء

م  - نل ائل       أآ ديك وس ي ل دان تعن ف والوج ال والعواط د إن الجم باب اعتق راب وأس  للخ
  .والتدمير

  -: ينتبه إلى ما همهمت بهأنواصل الكائن الحي حديثه دون 
تاريخًا وصفحاٍت مليئة باألحداث واألبطال اصنع    ثدي مثل ثدي هيلين اصنع لك    أعطني -

  . التاريخ على صهوة جواد عنوة فيهلك عالمًا بأآمله يدخل
  -:لفتاة وبان الذعر في عينيها ظهر االشمئزاز على وجه ا

هَّ في                         جعلتنيلقد   - ين ولكن دي هيل يس في ث أ ل ّن الخط ال ولك ره الجم ين واآ  اآره ثدي هيل
رين رتهم اآلخ ة نظ ه وطريق ن . إلي ة م صنع لوح ضهم ي ات  واآلخر أصدافبع  الحيوان
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ا هي                 ة   األسباب الهدف واحد ولكنَُّ طرَق الوصِول مختلفة يجب إن نعرف م  الكامن
  وراء ذلك ونبحثها ونعالجها؟

ع                -:رد الكائن الحي بهدوء    رغبين أن يفكر الجمي ر؟ هل ت  ما هذا االستبداد في التفكي
  على غرار واحد وبطريقة واحدة؟

ى غرار واحد ولكن                 أدعو ال   أنا -: ع عل ى إن يفكر الجمي وحي      أرى إل ال ي  أن الجم
  . والدمار لتحقيق الرخاء،بالجمال وليس الحرب وسيلة لتحقيق السلم

ي              ود ف اك رآ ان هن ه آ ة ل وفير المتع ن ت اجزًة ع ت ع ا آان ة م ي ليل ا ف  أعماقه
ه ب             أحبتهومشاعرها لقد    ة ان ا الموت       رغمًا عنها لم يعد هناك غيرة بحكم آونها رهين سبة له الن

ة  والحياة، الصمت والكالم لقد ا     اك      و. ستحوَذ عليها بصورة آامل ان هن اق الالشعور آ في أعم
وان بالخجل من  ضعة واله شعر بال ه ي رفض، أن تجعل ا إن ت أة ويطلب منه ارد ينتصب فج م

سلبي      أعماقها عنه هذه المشاعر آلها تحتدم في        اإلفصاحشيء ما ال تريد هي       شعر ب ا ت ة  لتجعله
ا   أنا……  ماذا -:قاتلة تساءلت  ه أم .. … أن ة أم .. …خليل ي  …… زوج ة ف جاري

ون      الي اآ سابقة وبالت ات ال ا الكلم ي تحويه ذه الخصائص الت ل ه ل آ ي أن احم ا عل ة م لحظ
  .عاجزة

ذي ال استطيع أن            أنت -:ّرد عليها متثاقالً   دونك   أجده  الجانب اآلخر الذي افتقده وال  ب
  -:نوع من الغبطةقالت وقد ساد حديثها 

   ما هو الجانب اآلخر وماذا يعني؟ -
ذي         األطفال وإنجابالجنس  -:وأجابتفحصها مليًا    داعي ال ول الت  أحسه  واستطيع الق

  .أما أنا فأّمثل الجانب االقتصادي. في الحياة اليومية استطيع تقويمه بواسطتك
ا    هذا يعني أن الزواج شرآة مساهمة رأسمالها العوامل    -: قاطعته ي سبق ذآره  اسِقط  وإذاالت

  .من الحساب عامل واحد أو اآثر فيجب أن تفسخ الشرآة
  .حرك رأسه عالمًة اإليجاب

ة    أدرآتواصلت الفتاة حديثها بعد إن       ا -: اإليجاب  عالم د  ال   أن  الجنس   أضع  إن   أري
نح     أساسيآعامل   سل تم د الن ة تحدي ه فعملي ذي تقول شكل ال ان بال و آ ة ول دة العائل ة وح  لدعام

  . القوانين والشرائعأغفلناالمرأة الكثير من الحرية الجنسية إذا 
د       ًا ومَّ صفها وصاح      احتدم الكائن الحي غيظ ى وشك أن ي ده عل ذه   -: َي ة  .. …ه خيان

  !دعارة. …استهتار هذه .. …هذا 
ل دوء قات اة به ارة  -:ردت الفت تهتار، ودع ة، واس دك خيان ا أوي ة أن زواج خيان ل ال قب

شاء ولك       ا ت رأة سنوات                       سميه م دما تقضم الم زواج؟ عن د ال ة الرجل بع ول عن خيان اذا تق ن م
  .العمر وتنهشها خيانة الزوج ليس هناك من شريعة أو قانون يجيز خيانة الزوج

ى زمن            اج إل ر وأود القول إن اإلنسان يحت سية       أآث ه الجن ى تنظيم عالقات  ليتوصل إل
ان ال يعرف نظام الوجبات، وآذلك طريقة  وملبسه فسابقًا اإلنسان آ   أآلهآما توصل إلى تنظيم     
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د ال شيء                    -: الكائن الحي   بتأآيد السكتت الفتاة فق   ْن جدي اك م يس هن د رفضت آل شيء ول لق
  .سوى الرفض

ر من                      -: ا نظم الكثي سية آم ه الجن نظم عالقات سان إن ي ستطيع اإلن ستقبل ي ه  أمور  في الم  حيات
ا الحب               و اعتبرن ذا ل ولكني  أرغُب أن اخرج من محتوى ممارسة الجنس آعملية ديناميكية حب

  .ان يتخذ جانب األولوية فيه ونتعلم الحب إلى جانب الجنسوالتعاطف والوجد
  . الجنس جانبًاأزحت األطفال والعامل االقتصادي بعد أن إنجابوماذا بشأن  -

أسردت اة بي ى رأي -: الفت ع عل و تطل ونل ة  أفالط ة عن آيفي اب  الجمهوري ي آت  ف
ربيتهم نجد      األطفال أنجاب ا  وت ة في الوقت الحاضر األوالد      أنه ة     مطبق ك العائل سو مل  اآلن لي
ا ذا العامل وإنم ة وه ك الدول ضا مل دم أي ى ق المرأة والرجل عل صادي ف ا العامل االقت د أم  ابع

  .المساواة
  .؟ لقد رميت بكل شيء وبقيت العائلة بال دعامةإذن وماذا تبقى -: تساءل الكائن الحي

ة -: ية الدعام ة   األساس ن الوهل زوج م ة وال صميم الزوج و ت ة ه ة   للعائل ى مواجه ى عل األول
ات                 األزمات والمتاعب سوية والتغلب عليها بالمحبة والتفاهم والتنازل من آال الطرفين لرغب

  .اآلخر وطموحاته
ا عدد من                     رة يحيطه ّمرت األيام يسحب بعضها بعضها والفتاة تعيش في ساحة آبي

ين  أصوات األبواب المغلقة بأحكام آثيرًا ما آان يتناهى إلى سمعها       سها    واس أن تغاثة أقنعت نف
سود صمت              بأنها الي ي وم وبالت اء مكت ل وبك ى عوي تغاثة تتحول إل نَّ االس  ترددات صوتية ولك

تغاثة فاقتربت من  ا تكررت االس وم م ي ي ب، وف وابرهي و األخرى األب دة تل  وأخذت الواح
د   د أح سمع وعن صيخ ال وابت معت صوت األب ين س ريح أو  األن ل ال ون عوي د يك  بوضوح ق

  .سماء استحالت إلى أنينزمجرة ال
ذعر           تقبلته ب ائن الحي اس اد الك د سمعت             -:وعندما ع سمع لق ين  أصوات حاول إن تصيخ ال  أن

اب                ذا الب و اقتربت من ه ا ل ا اسمعه أن سمع م د أنك ست ة ال ب واستغاثة صادرة عن اآلم موجع
  .المغلق ال شك انه صادر من هذا الباب إن قلبي يتمزق آمدًا وحسرة

ائن ا د الك ال م ذبها بعنف وق ده وج ين  -:لحي ي ون األن الم يبعث ذا الع ي ه اس ف اآلالف من الن
م ؟ من           أنوالشكوى ماذا نستطيع     نهم لكي ال نبعث          األفضل  نفعل من اجله ا ع صمَّ أذانن  أن ن

م    يهم ه ن يواس ن م ة ولك شكوى قل ن يبعث ال ا م دري ربم ْن ي شكوى وم ن ال دًا م دورنا مزي ب
  .األآثرية

   أن اعرف ما هو مصدر هذا الصوت؟ ولماذا؟أريدولكن  -:وجهه وصاحتطلعت الفتاة في ت
ة والوحدة                إن آل ما يتراء    -:د الكاُئن الحي  رَّ ك العزل  وأصبحت ى لك ما هو إال وهٌم صنعته ل

  . ال وجود لهاأموراتتخيلين 
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  . ألنك سوف تدفعين الثمن إن ال تفكري بهااألفضل هي حقيقية فمن األصواتوإذا آانت هذه 
دما تعرض      -:ظاهرة الت الفتاة بعصبية     ق ل عن ثمن         األباطي سان ال دفع اإلن ائق ي  آحق

  ؟.وعند ذلك يكون غاليًا جدًا
ة         أنت -:تسائالم  حديثها الكائن الحي   قطع اة والطريق  تتكلمين عن الحقيقة ولكن الحي

ا ال      أبيكالتي آنت تعيشها في بيت       ا؟ وحياتك هن            تجدي  حقيقة ولكنه ًا في حياتك هن ا هي    نفع
  .واقع ال مفر منه عليك أن تتلمسي المبدأ والطريقة التي تسهل لك العيش هنا

ات الماضي   قالت الفتاة آمن يستعيد      سحيق  ذآري د أص    -: ال ة       لق بحت اسمع الصرخات الموجع
ه        أغانيك الخفية بدًال من    واألنات ا أوعدتني ب ن م اي أي أتي مع لحن الن !  وآلماتك التي آانت ت

  والوديان والجبال التي أوعدتني إن تجعلها طوع أمري؟أين الشمس والقمر 
ا -: د أحيان ا نعتق ز  إنن ع متمي ي موق ن  ف رينع لوآنا   اآلخ ي س نهم ف سمو ع ا ن  وأنن

ا  . سمعتني نفس الكلمات    أل. لتصرفت نفس التصرف     موقفيوتصرفاتنا ولكن لو آنت في       أم
اقتهم  أناسهذا األنين واألصوات المؤلمة صادرة ٌمن     دارهم  س رد     أق ى مصير يحاولون التم  إل

. حاولت التمرد سوف تنالين المصير نفسهأنتعليه وإذا   
ر  أة القه د شعرت بوط اة وق ت الفت د ال -:واإلذاللقال ا أري يئًا سوى الخروج منه  ش

ة                 ة آلم ا قيم د أشعر أني شجرة اُقتلعْت من جذورها ولكن م ي        أري ل؟ أن دون فع  عن   عاجزة  ب
د أ     إرادةالفعل، هناك    ا              فقط وق دريجيًا فال اعرف م ذه اإلرادة ت د ه د فق ا ال  أري د  وم ا  أري  طالم

ي      أرضا هناك   ... الوجوه   أتصفح أن أرى الناس أن      أريدآالهما ال قيمة لهما       وهناك سماء وان
   وتعاستهم والتحكم بهم؟اآلخرين بينهما لماذا تنمو سعادة بعضهم على شقاء أتحرك

ذا الحب         أتملكك  أن أريدأني   -: بوجهه بعيدًا عنها     أشاح  قطعة قطعة، ألني احبك وه
  !استطيع تحقيقه بوجودك هنا وال تستطيعين أن تعرفي ماذا يمنحني وجودك هنا مْن مشاعر

دموع    ا  تنحدر من    ردت الفتاة وال ًا،              -: عينيه ذا حب ي ال استطيع إن اسمي ه ا أن  وإنم
  .حب التملك وشتان ما بين االثنين

ه  تكلم وآأنه يخاطب جمهورًا يستمع     ستطيعين وضعه       -: إلي أي اسم، أي اصطالح ت
ا      أريد آل ما    أحققأي فكرة تستطيعين حملها ولكنك بوجودك هنا استطيع أن           د  أن افعل م ، أري

اك  اإلرادة، أنا أنت وهذا الشيء الذي تفتقدينه     أنتآما ذآرت     إرادة وأنت الفعل ولو لم تكن هن
سه انتزعتك من               به يبدو ال قيمة له وقد آنت ا        أقومفالفعل الذي    سبب نف ذلك ولل سبقًا ب عرف م

اهلك ومن ماضيك ومن آل األمور التي تعود بك إلى الوراء وصنعت لك حاضرًا جديدًا ألني            
  . ويكون لنا نفس اآلمال والطموحاتإرادتيلك متفقًة مع اآمل أن يأتي اليوم التي تكون أفع

 تتحكم بمصيري ال  وأنتطموحات  ال يمكن أن تكون لي آمال و-: قاطعته وهي تناجي نفسها     
يمكن أن يكون في الجحيم أمال تموت اآلمال تموت في الجحيم، آانت لدي اآلمال عندما آنت        

  .استمع إلى صوتك وآلماتك ووعودك أما اآلن فقد ضاع آل شيء واختلط آل شيء
ى         أنت -:رد عليها بلهجة ساخرة    ستمعين إل ذين ت نهم  وهؤالء ال م     أفضل  أني  عزاء لك

ى آخره                 إنكم اب وال اد وآت اك نق ات آأبطال مأساويين وهن ا القصص والرواي  مادة تتألف منه
ا نبكي مع البطل المأساوي نضحك       آوميديين أبطالوالى جانب هذا هناك آتب عن       وبقدر م

  .مع البطل الكوميدي
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ال            -:  بألم قاطعته أثر بخي ا نت سنا ألنن زأ من أنف   ونهز  اآلخرين وبالتالي نضحك وته
  .للمأساة ونتوعد بعالم أفضل ال مكان فيه قبضتنا

ل هأآم االة حديث وب        -:  دون مب ز الجي وف تكتن ا س يء م ى ش لت إل ك وص ا ان ه
شر اآل       ر وتن د آخ أتي ناق د وي ذهب ناق الم وي ستهلك األوراق واألق ئ  الوت االت وتمتل ف المق

  . شيئًا ما إلى األدب العالميأضفنا حجم القصة وهكذا أضعافالمكتبات بمقاالت 
سخرية     سان            -:تنهدت الفتاة وقالت ب ه اإلن ا يطمح ل ذا م ه       المأساوي ه ه جثت د موت  بع

ا  اته يلتهمها الكتاب والنقاد و    يفسخها الدود وقصته ومأس    يتحول إلى حروف وسطور يكتنز منه
  .جيوب بعضهم وتقتل فراغ الوقت لدى اآلخرين

نا على طرفي  ليكو ا  آانت تدور األحاديث بينهم    فكريا.  التزم آالهما جانب الصمت   
  .نقيض ولكن الجانب البهيمي والغريزي آانا فيه على قدر من التجاوب

  . الحديث والجنسإالآان هناك فراغ ووحدة ال يقتلها 
ا  بدأ االنتفاخ في بطنها وهذا يعني        األيامبمرور   ا          أنه سم م شطر وتنق  أجمل  سوف تن

دم   أجملما  ! الحياَة عندما تؤذن بديمومتها    تح   البراعم عن ا   ! ا تتف ى م دما تخرج       أحل ُور عن  الزه
  !أآمامهامن 

ذلك               واألرض صنوان  إن المرأة    نح وتعطى آ ا إن األرض تم ان آم ا متالزم  آالهم
رأة  رأةواألرضالم دما تغتصب األرض تغتصب الم ة عن اء والديموم ود والبق ثالن الوج .  يم

رأة ل الم ل األرض تقت دما تقت ا .عن ل فأم وت له الرج اة والم ل الحي اء يمث ود والبق ذا الوج
  .والديمومة
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سادس صل ال    الف

  )التؤمان(
يحط   ريح ف ه ال ذي تحمل ع ال ه الطل ول عن الرجل ان ا أن نق اإذا أردن ان و إذا أينم  آ

ا وهي زوجة وين     إن نردد ما قيل أن الرجل يخون المرأة وهو     أردنا وهي  ساها  عاشق ويهمله
ا ومألت                            اة بمفرده ة الحي أم فهذا آله لم يمنع برنادشو من إن يجعل ليلث عاجزة عن ديموم

  .بصراخها جنة عدن لحين أوآلت مهمة الحياة إلى آدم وحواء
ولكن عظمة اإلنسان تتجلى في رفضه     " خطيئة اإلنسان تقبل أن يولد    "إذا قيل سابقًا    

  . ومقاومة الفناء في آن واحداألبدية
ي        التاعب الحمل واآل  م دة الت م الوالدة تتحملها المرأة بطواعية آاملة هذه اآلالم الوحي

  . يا ترى ما هو السر؟ انه القوة الدافعة للحياةإرادتنانسعى لها بمحض 
سل                       د تسل اة ق ا الفت ائن خلف الصخرة لرأين و الك ك القب ى ذل ى  األمل ولو رجعنا إل  إل

ذا الجزء      محياها باالنتفاخ الحاصل في بطنها و   ا وهي آل ه ل إالما تحمله هو جزء منه .  القلي
ا          و بطنه ا بقدر ما آانت تعل در    أحالمه نفس الق و ب يئًا    .  آانت تعل ي ش ا الحاضر ال يعن  اآلن أنه

الم    صله عن ع ذي يف و ال ذا القب دران ه ين ج ون ب ستقبل سوف يك ستقبل أن الم ى الم تنظر إل
  . حتى بين ثنايا الموتإلينا يزحف األملانه  صخرة هائلًة ولكن ما تستطيع إن تعمل األحياء

ستقر            األمل ا ت ا    تجمع في بضعة خالي ديها آل مشاعر الحب           في رحمه  وحفزت ل
  . بعواطف تمنح بال مقابلأحستوالحنان ألول مرة 

ستعمل  نح الحب من اجل إن ن نح العواطف من اجل الجنس، نم م اآلخريننم  باس
  .اآلخرونا العواطف نتخلى عن عواطفنا لكي يستعملن

ا                    ا وهن ه األن ذوب في ذي ت اة الحب ال وألول مرة عرفت الحب، الحب من اجل الحي
اة              أبيهاالحت لها صورة     سماته مصاعب الحي  بقامته المديدة بوجهه المتجهم الذي تختفي بين ق

  .وآوارثها
  -:فهتفت صارخة

   ليتك تحس بوجوديإليك العزيز أني بحاجة أبتي -
  . منه الجميعيتبرأانه آائن حي ؟ …… ما هو اللقيطأبتي

  .؟ انه إنسان تسأمه الحياة.……ما هو المنبوذ 
ع بمحض   وتبرأتولقد نبذت الحياة    زمن      إرادتي  من الجمي ا ال د فيه  في لحظات ارت

  .إلى الوراء
ك واقعك       واسما شكًال وقالبًا    أعرفك أعرفك انه آتب علّى أن ال       مأساتي نَّ حقيقت  ولك

ة القداسة   فتبينآنت ابعد عنك آثيرًا     لم اعرفه وعندما عرفتك      آيف استطيع إن   .  إنك في مرتب
 الجحيم عرفت آيف تكون   أحضان في الجحيم، وأآتوي بناره وفي       أعيش؟ أنا التي    إليك أصل

  .القداسة
ا                 ر آلم ي عن ذاتك إال عب ا في           خطيئتك يا أبي أنك لم تكشف ل ل به م احف ل ل ت قالئ

ي من            .حينه ذ ل ي اعرف           آانت آلماتك هي المنق األحرى جعلتن يم أو ب ي الجح يم     إنن  في الجح
  . الذين يعيشون في الجحيم ويعتقدون انه الفردوس المفقوداآلخرينوأني في موقع متميز عن 
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  . بوجهه بعيدًا عنهاوصمتت فجأة فقد أشاح
دفع   أحشائها وعادت الفتاة لتمارس حياتها المعتادة من جديد مع آائن يتحرك في                وي

ام وفي    بغشاء بطنها إل   ا         أحدى ى األم ة في بطنه ة التموجي ائن الحي الحرآ  المرات الحظ الك
  -:تحسس بطنها قائًال

 .لقد أصبحت حياتك تعني الكثير بالنسبة لي ألنك تحملين ديمومة وجودي -
   وهل آانت حياتي شيئًا ثانويًا بالنسبة لك؟-:قطبت جبينها وتساءلت 

 ا به أتصرف يًا ولكن آانت ملكي استطيع إن      لم تكن شيئًا ثانو-:أجاب بثقة واعتداد  
  .أشاءآيفما 

   هل تعتقد أنَّ تصفية إنسان تتم بهذه السهولة؟-:ففغرت فاها واستفسرت
  . طريقة وطريقة يستطيع إن يتخلص بها إنسان من إنساناًَ آخرألف هناك -:

   طريقة وطريقة يقتل بها إنسان إنسان آخر؟ألف هناك -:قاطعته الفتاة
ل ال       -:ه هز برأس   ة القت اء عملي م أنت بله ل؟ آ اذا القت ستنكرها     لم انون وي ا الق يقره

  .الضمير أما التخلص من إنسان فهذه ال يطاولها القانون وال الضمير
  . لقد علمتني الخوف وآل المعاني التي ترتبط بالجريمة والجنون-: الفتاةارتعدت
ا  ًا،     -:قاطعه ك فعلي سيطرة علي تم ال ة ي ذه الطريق رفين  به يأتع ث  إنن ذي أب ا ال  أن
   وأنا الذي أحميك وبالحالتين أرى آيف تتصرفين؟الرعب في أوصالك

م       ة ث داد                 -: أآمل صمت بره وة واالعت وط الق لُّ خي تحطم آ دما يمتلكك الخوف ت  عن
  . لك األمان واالطمئنانأقدمواإلرادة وتتضاءل طريقة التفكير المستقل لديك وعند ذلك 

  ؟أأنا ألعوبة بيدك -
 أنت لست ألعوبة وأي فرد غيرك يكون بنفس الكيفية فاإلنسان هو         -:رد الكائن الحي  

صيته           اء شخ ي بن ًا ف ب دورًا مهم داث تلع روف واألح ا الظ ق وإنم ائن المطل ك الك يس ذل ل
ك  ا إذا أردت إن أمنح ساناوتكوينه ئ  أن ّي  أن أهي ة عل لوآية خاص ة وس فات معين  بمواص
  .الظروف والبيئة الالزمة لذلك

ي         -:قالت الفتاة بيأس وخيبة    ه صاعقة أن اء انقضت علي اوى آبن أنني أته  أني أحس ب
وة               وازن والق ي الت د ل ر اهللا     .أتلفت حولي لكي أجد شيئًا ما أتمسك به ليعي اك غي يس هن دم ول  أتق

  .بالدعاء إليه
   ماذا تتقدمين بالدعاء إلى اهللا؟-:ه عن ابتسامة ساخرةوهنا انفرجت شفتا

   غيره؟أدعو وَمْن استطيع إْن -:قد استعادت جزءًا من الثقةردت الفتاة و
اب  آان عليك أن تحددي أهو رب      -:استمر الكائن في سخريته      ه  األرب انيين  ال  اليون

  تين؟ أم اله موسى؟م أهورا مزدا اله الزرادشأ
   لماذا ال تجيبين؟-: قائًالة فأردفسكتت الفتا

ذمر    اة بت ل        انك تحاول تمزيقي وا   -:ردت الفت ك أن ألهي يمث ول ل ذا أق ي ول لعبث ب
وانين ونعبث بوحدة             وحدة الكون وقوانينه ويجب أن ال ن       دما نمزق الق طلب الرحمة والعفو عن

  .الكون
ة          دأ يتحدث بجدي دًا        -:استعدل الكائن في جلسته وب ة ج ين اهللا قوي ة بينك وب  إن العالق

  .ومحكمة بحيث تعتقدين انه يحفل بك ويهتم بمصيرك ووجودك
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ا ولكن اآلن                    -:كت برهة ثم استدرك    س وم م ان يرسم مصيرنا في ي  من المحتمل آ
  . إن يكون سيد قدرهأراد اإلنسانأعطي ناصية األمر إلى اإلنسان لقد تخلى الرب ألن 

ه  ن حديث د ضجرت م اة وق ت الفت ذه -:قال ارك ه شردًا أفك ي ازداد ضياعًا وت  تجعلن
  .وخيبة

  .واستسلم آالهما إلى سلطان النوم
ات أصبحت  و ًا والعالق ا انتفاخ ام ازدادت بطنه رور األي ربم عورًا أن أآث ة وش  ودي

ًا وفي             ا مع ا يجمعهم يئًا م ا                 أحدى هناك ش ه صارحته بأنه ه إلي سلم في ي آانت تست  المرات الت
داً       الي    . ترغب إن يكون لديها بنت ورد عليها أنه يرغب أن يكون ول وم الت ا  أآدت وفي الي  أنه

.  بنت تمنحها آل ما تعرفه عن الحياة وما تجمع لديها من خبرة وتجاربترغب إن يكون لديها   
ع ا ًة فطب ا قبل ى جبينه ائن الحي عل ا هي  -:لك اة ولكنه سامة الحي وع العواطف وابت رأُة ينب الم

ًا                              د آائن ام لتل ا األي الي وتقتله وة تهضمها اللي ه وال ق ذي ال حول ل اة ال سلبي من الحي الجانب ال
  .مات وترفعها القوانين وتسحقها العادات والتقاليد الكلتؤدهاجديدًا 

دينا وجه نظر واحدة             -:ردت الفتاة قائلة وابتسامة ترسم على شفتيها       ى ل رة األول للم
ا                             اره أنه ى إنك ع ال سبيل إل ه واق ذي ذآرت ًا أن ال دينا وجهات النظر حق ارب ل أو باألحرى تتق

ستطيع إ          ع عبء             المرأة بضعفها وعواطفها وجمالها ولكن هل ت ذي يق وق ال ا المخل در أنه ن تق
أحداث الحياة ومصاعبها التي يضاعفها الرجل بحماقته وتهوره واندفاعه؟ عندما يندفع الرجل            
ذهب                 دما ي إلى الخيانة تجد الزوجة المهجورة، وعندما يسرق تتحمل المرأة شظف العيش وعن

ى     ة واألم الثكل ة الحزين ورة األرمل ا ص رب تطالعن ى الح داث . إل ل   أح صنعها الرج اة ي الحي
اه      . وتتحمل أوزارها المرأة   ليس المهم أن نطالب بحقوق المرأة ونجعل من حقوقها آلماِت جوف

ل      . تحتل صفحاِت الورق حق المرأة ينحصر في صناعة األحداث         انون ويتحاي الرجل يضع الق
تج؟ الف                     اذا ين ائج م ي تتحمل النت رأة هي الت سه والم ر، الجوع،    عليه ويصنع البارود ويقتل نف ق

  .العطش، التشرد آل هذا لتنهض العائلة من جديد
ماذا تريدين؟ هل على المرأة أن ال تتألم إذا قتل زوجها وال تحزن  -:تفرس فيها مليًا 

تإذا  ا الحرب أآل رك أبناءه ا وتت ة م زوج أو ارتكب جريم ة إذا سرق ال ؟ وهل تقف متفرج
   العائلة في مهب الريح؟آيان

وق   -:صرامةردت عليه بجدية و  ليس على المرأة أن تقف موقف الالمباالة ولكن حق
رابي                  ا ق دم أوالده ي تق ذبح     المرأة هي أن تعطي الحق لترفض أن تكون األم الثكلى الت ى م ن عل

سانية  الجبروت والعنف والال   ا          إن زوج يجب أن يعرف أن هن ل ال دما يقت ك زوجة ستغطي    عن
  . السوادسريرها الزوجي بمالءات

 عندما تحصد الحرب الرجال      أخرىحمل األعباء وينهض بالمجتمع آرة      من الذي يت  
ن اجل  دن م رادوتخرب الم ًا أف ًال باهت وا ظ ضوا إن يكون رين رف م؟ لآلخ لة له  وصورة فاش

سجل   ……  ا لي سكب عواطفه اة، ت ة الحي ى ديموم افظ عل سدها لتح ي ج ي تفن رأة الت ا الم إنه
  .ز معها الحزن والثكل واأللم والذآريات الزمن آل هذا تقوم به وهي تجتأحداثالتاريخ 

شارك  رأة هي أن ت وق الم داثحق رأة بأح اة الم اذ الحي ل وأتح رارات، آ اء الق  أخط
  . المرأة هذا الموقف االستسالمي للمرأة توارثته عبر الزمنأعباءهاالرجل الجسام تتحمل 
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واق             -: بنبرة ساخرة  قال نَّ م سالم ولك اريخ رفضن االست فهن آانت   هناك نساء في الت
اد من الحر           ب، تتميز بالخيانة والجريمة مثال على ذلك آليمنتسترا التي قتلت زوجها عندما ع

 لتنتقم من زوجها هل      أبناءهايدرا التي حاولت استعادة شبابها بالحب اآلثم وميديا التي قتلت           وف
  هذه هي المرأة التي تبحثين عنها؟

رأة أنا أريد . …ال وألف ال     -:ردت الفتاة بجدية   ة      ام ا أرفض الجريم ول أن  تقف وتق
ي صفحات    ذوب ف وانين ت ست ق رأة لي وق الم لعًة، حق ون س وأرفض الحرب وأرفض أن أآ

.  تكون المرأة على قدم المساواة مع الرجل في المشاعر والعواطف وتسيير األحداث       الكتب أن 
واء  ت ح ى األرض إذا آان ة إل ن الجن هأخرجت آدم م ا يبإغرائ ة آم ل التفاح رواة  بأآ ذآر ال

  .فاليوم آدم يدفع بحواء إلى أن تأآل لحمها وتدخل إلى الجحيم
ي    ين ف ة الجن شهور وزادت حرآ رت ال شائهاوم شعر أن  أح ت ت ه آان ع حرآات  وم

  .الحياة منحتها القوة والحرآة
رًا             اآلدمي يشارآها هذا الكائن    ا آثي  هذه السعادة أن لم يكن أآثر منها ال شك أنه يحبه

نه يريد امتالآها وتجريدها من     ا. اإلنسان بنفسه وينتهي باآلخرين   ملك عندما يبدأ    ولكنه حب الت  
  . من مشاعر وأفكار وعواطف انه آاللهب الذي يتلقف اإلنسان ليحوله إلى هشيمآل ما تحمله

رأة في ساعة الوضع            ا الم وحانت ساعة الوضع ومن المحتمل إن اآلالم التي تعانيه
سا    تأوح ى اإلن ر األرض لت       ن األول أن   إل ه أن يحف م         علي ه وأن يقل ار جود ل  لتمنحه من   األزه

ى   بيل إل ذٌة ال س صاحُبها ل ذه اآلالم ت ن ه د ولك اجدي ذا  إدراآه دًا وهك ًا جدي ا آائن دما تمنحن  عن
أنهما حصيلة   . أشرف الكائن الحي على عملية الوضع للفتاة وآانت الحصيلة تؤمان ولد وبنت           

  .خضوعاالغتصاب والقهر واالستبداد وال
  .وتابعت الجدة حديثها
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سابع صل ال    الف
  )االنتظار(

دأ    .  نعود قليًال إلى الوراء لنرى ما حدث في بيت األب       أنعلينا   ة لتب تيقظت العائل اس
ا   سريرٍ  فجره د ب ات بيضة       الجدي ذة مفتوحة وغصن شجرة مكسور ومحتوي ارغ وناف تبكي  ف

در             ة الق د آانت هب ر لق ا من اث يس له ا     . فقدانها الحياة أما االبنة الوحيدة فل د انتزعه ا هو ق و ه
  .ثانية عفيفة طاهرة غضة جميلة لقد انتزعها روحًا وجسدًا

سان ويبقى الجسد    أنآم جميل   ه     سلوه  يموت اإلن دور حول  اآلالم وعزاء ومحورًا ت
رة واحدة لن          تدفن م نصلب عليه آلماتنا ، و     ! ..  واألحزان سمات والضحكات م ستعيدها عه الب
  . دفعة دفعة

وادة             رة واحدة بال ه سكبها م دموعنا التي جمعتها قسوة الحياة قطرة قطرة ها نحن ن
  .وال آلل

ة                     إن  م هائل ذة ال ل ول ع جمي ا موق ا  بعض النكبات التي تترشح من ثنايا الزمن له  ألنن
ى           نحزن ونصرخ ونولول ونعول ونرفع الجسد ا       اة عل اق لخالي من الحي ه     األعن ه ونلف  ونعري

ذا                األيديونمنحه بما تجود به      ة من القلب آل ه سان من آلمات نابع ه الل ا  وما يقذف دنا  ألنن  فق
  .  آطيف يزورنا في غفلة النومإالشخصًا عزيزًا لن نراه 

سماء        األرض على   أقدامنانضع   اه متفجرة        .  ونصرخ في وجه ال ا آمي ذف دموعن نق
ا  تغيب وان تختفي خجًال من   أنالشمس المشرقة ونطلب منها     في عين    ا   . أآلالمن تكن دموعن ول

  . فقدنا حبيبًا غاليًاألنناسحبًا تذيب خيوطها الذهبية 
د                  أيديناتمتد   ذا الجسد المسجى وترت ى ه دمها إل اة ونق  إلى صدورنا لتنتزع منها الحي

ذه         ثانية لتمزق شرنقة القدر التي تلفنا جميعًا بال         أيدينا وادة آل ه ستطيع      اآلالم ه ة ن وة عذب  حل
 يضيف أما منها  يلتف الجميع حولها ويأخذ بطرف   اآلالم بها، آل هذه     واإلفصاحالتحدث عنها   

  . يستقطع منهاأو إليها
  .د حجمهايحد مثل آرة المطاط نستطيع تاآلالمهذه 

  ؟… نقول أنماذا نستطيع … ولكن 
  .ذاتنا جسدًا وروحًا؟ نفتقد فلإننا صحونا ذات يوم لنجد إذا

  . وجودًا وفعًال؟أحباءنانفتقد 
  . وحلمًا ؟أمال أعزاءنانفتقد 

 نعيش حقيقة   إنناماذا يبقى لنا سوى شريط الذآريات نستعيده الكرة بعد الكرة؟ لنؤآد            
  .واقعة وليس حلم ليلٍة صيٍف

ا           األفواه وتكمم   األيديتختفي الدموع، وتشل     ال الن م ان   وتدفن الرؤوس في الرم آ
  .جودو ال أصبحوجودًا 

ستعملها    األدوات يرتديه الهواء، و    أصبحالثوب الذي آان يرتديه      ان ي ي آ  أصبح  الت
ه             ان يحتل ذي آ ان ال ار والمك دم    أصبح يستعملها الغب ه الع د نجد   .  يحتل سنا وق  عاجزين عن   أنف

  .وأعماقنا أذهانناتعريف العدم ولكن معناه آامن في 
ان فعل مضارع    أصبحر مخاطب   الضمائر تتبدل فما آان ضمي      ضمير غائب وما آ

  . مبنيًا للمجهولأصبح فعًال ماضيًا وما آان اسم حاضر أصبح
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  .؟بأظافرنا ونحيلها رآامًا األرضهل ننقب 
  ؟… نمخر حجب السماء بأدعيتنا وتالوتنا أم
ذا         نمأم ل به اذا ح رف م ًا لنع دًا حزين ر متوح رك الحاض ستقبل ونت اب الم ر عب خ
  .ائع؟الوجود الض

ًا                     ق عالي وٍع نحل تتراآم الخياالت آكومٍة من القش نضحك بال صوٍت ونبكي بال دم
ا   د يملؤن د و الوعي ذر بالتهدي ا تن ح وجوهن دنا مالم ي مقاع الونحن ف ل شيء أم ًا أن آ  عظيم

  .سيتغير
  .سنجري مع الريح

  . بوجه الزوابعأصواتناونرفع 
  . فوهة البراآينبأيديناونمسك 

  .الزالزلسنا اونوقف بأنف
اغرة نجد وجودًا ضائعًا   فوأفواه نّحلُق بعيون باهتة أماآنناآل هذا ونحن قابعون في    

  . عدمًا وغياب الروح والجسدأصبحتنونة وآي
 فقدان الجسد والروح دفعة واحدة يحتاُج إلى زمن وهذا الزمن قد تجمع في لحظة               إن

  .ب آل الطاقات منه تختزُل اإلنسان وتؤآسده وتسراألشهرواحدة ليؤلف عشرات 
د   دما نفق اعن م   أعزاءن د معه ًا نفق سدًا وروح ا ج ا إحزانن ا واآلمن ا وأفراحن  وآهولتن

  . محطمة يشدها نحو الحياة خيط أمل واٍه ضعيف آخيط العنكبوتأشالءوشبابنا لتغدو 
  .األم و األبهكذا آان حال 

ديثها دة ح ا  - :تابعت الج اديي ة أحف ذا تجدون العائل صغار هك داد حتأض ال ي ع  ف
وات ونهم األم ن آ الرغم م اء ب ا. أحي وهم أحيان ون إن نت ى و بعضهم يموت ور إل يتوسدون القب

د  ل    اآلب ر قب ار القب نهم ينفضون غب تكلم،     أن، ولك ا نحن ن ن ويتكلمون ونتصور أنن  يجف الكف
ون  أآثر حياًة األحياء الحدث ويضيفون إلى بعض   أبطال ونعتقد أننا    األحداثويسيرون    ويجعل

  . مماتًاأآثر آخرين أحياءن م
م  األموات  ال يقلون موتًا عن      أحياء هناك   اآلخرفي الجانب    املهم     أموات  ألنه  في تع

دار   اة ومق ع الحي ذم ع  األخ اء م داث والعط ب   .األح وف والرع اقهم الخ ذ بخن  يأخ
  .ويكبلهم اليأس وخور العزيمة

سير             أصبحت هكذا   ة ت يس  األحداث ها  هذه العائلة البنت في قبو تحت صخرة هائل  ل
ى         ى عل رتهن للمجهول    أعضاء لها من قدرة حت ه م ة     .  جسدها فكل ر بقي ا غي يس له ل

ا عاصفة              اد فكِر يشدها إلى قاعدة الحياة وهو آحبات القمح تنثره ة عن     اإللح  الناجم
ة تجاهلها للعناية    ا نفحات      اإللهي ان  وتجمعه ستمدة من الحدس والتوحد مع           اإليم  الم
  .الكون وخالقه

ا     بأذيالها فالصدمة سحبتهما    األم و   باأل أما  جزءًا   أصبحوا .  ال يستطيعون فكاآًا منه
رة        إليها أضافوامنها وجزءًا منهم ضاعفوا من حجمها        ر من شيخوختهم المبك .  الكثي

دى    صدمة وم ات ال محلت ذآري وتهم واض ت ق زمن تالش رور ال دتهم وبم و وح
دوب ولكن        ا سوى ن ق منه م يب  يتمسكون  األم و األب ضرباتها واندملت الجروح ول
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ه والرافض  تمرد على قدرة    مالوحيد في العائلة ال    اة        األخهو    ل ه حي سبة ل سألة بالن  الم
  . تقرير مصير العائلةأنها. او موت 
ت ياألخ ة     ه ة العائل اني لديموم رآن الث سج   ال ات وين تلمس الكلم ن ي ثل  األحادي

ا       .وتلتهمه األحداثويوصل الليل بالنهار وبالتالي تأآله       اء  سوف يبحث عنه ل   إن  اللي
  . النهار ويرفع صوته عاليًا ليسمعه من في البر والبحروأطراف
يم  ه في  لتقذفلم يكن هناك قانون وال رجال قضاء وال محاآم    … الحمد هللا    ه توال  جعل

ن    ًة م صبح حزم ادرة لي ات اله طح الكلم ى س و عل رج األوراقيطف ستندات خ  والم
يًال  د قل دما ابتع ه، وعن ائس و تواف ه من نف ا يحوي ه وم ًا القصر ومن في ى مودع الفت

وراء وفي             ى ال ه توقف ليلقي بنظرة إل ودع        أعماق ه ي ة موحشة     أطالل  شعر ان  مدين
زمن   ا ال اة ولفظه ا الحي رة  غادرته اد آ رى، وع ط   أخ ار وس ى ص سير حت د ال  ليج

ه  صحراء تلفح عةال م وأش ة وتلط شمس الالهب ة  ال ال الهائج ه ذرات الرم  جه
ا جم صحراء له ا فال ا وروعته ه   ل اله ع تلف ضاء الواس ط الف سان وس ود اإلن ةوج  قب

ة    السماء وتواصل معه السير    ى النهاي الي         . إل ه وبالت ق تفاعل بين دادها  وتخل   يجد بامت
ذه       هرسوخها وثباتها تمنح  والقوة،  ب أشواآها وصبيرها تمده  ونة، و الكين ة آل ه  الحري

ور سه األم ى نف ت إل ت تغلغل ا وأزال شور وجعلته ا الخدوش والق فافة افيه ص منه ش
دخل   اجي ت ور زج اآموش ار إليه ى   األفك ا إل ذ طريقه ل وتأخ اق وتتحل نفس أعم  ال

ة    . هناك اخذ وعطاء   وأصبحواضحة غير مشوشة وال مختلطة        اخذ من النفس المتعب
   .آخرحينا والنقية الهادئة حينا   وعطاء من الصحراء الصاخبة،المكدودة

ًا       -: العقل   أعماقوتوقف برهة ليصغي إلى الصوت الهادر في         سان ثمن ماذا دفع اإلن
اء    أزليةوال يقيم    المستقبل   أبديةلوجوده ؟ انه ال يساهم في         الماضي، وال يتجشم العن

ى  األزهارقدميه بطيء ب أنآب في السماء ويستطيع   الكوا لرؤية ، األرض النامية عل
اة                  يم عرسها الحي ويفكر في النهاية عندما تكون هناك ال نهاية ويولد الموت عندما تق

ي الطرف    ضعها ف ساواة لي ة الم ع عالم سب ويرف ب الن صىويقل ة األق ن المعادل  م
ذ    سكون ه سود ال دما ي راآين عن ر الب سحب ويثي شر ال ع اصواتًا  وين ه ونحن نرف ا آل

  .مبحوحة بأننا ننشد الفردوس ولكن آتب علينا الشقاء
رة   سير آ د ال ول وليج الم المعق ى ع ده إل صحراء لتعي ال ال ه رم ي أخرىولفحت   وف

ة        األفق راءت  البعيد بين خيوط الشمس الغارب ه صورة      ت ه  ل ا لتأخذه         أخت راب منه دعوه لالقت  ت
،  تنتظر وقع قدميه   ملك من قوة ولكن هناك آالف الكيلومترات      بأحضانها فمد آلتا يديه بكل ما ي      

ا ب             فحث السير مجد    ه بكل م تح عيني ا وف الي            ًا ليمسك به ه وبالت يال تغيب عن ناظري وسعها لك
ها  دة، أشواك يغرس راق والوحشة و الوح ًت صورتها ال شيء سوى الف شمس وغاب غابت ال

سخ               دمع ب ذرف ال دما ن ة، وعن ا المجدب ا صحراء        القدر في حياتن روى به ا اء لن  العريضة   آمالن
  . وشممبإباء ترفض دموعنا ممتنعة شامخًة صلدة أمامنا األشواكتنتصب 

ة    آالف شاعر الفياض دموع، والم ا ال ومترات ال تختزله سلوى، و  و الكيل ث ال ال تبع
  . ال يذعن لتوسالتنا هو أيضاالقدر
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ذه ال   ت ه دة امتزج شة و الوح راق و الوح ه الف ل من ل لتجع صحراء، عوام ب ال  ربي
  .وليد الفراغات التي يحدثها القدر في حياة اإلنسانو

ائم          إغفاءه الليالي اخذ    أحدىوفي   راه الن ا ي ه  إن قصيرة ورأى فيم سياط     أخت ا ال  تلهبه
ه   صرخ طالبًا النجدة  . وهو مكتوف اليد ال يستطيع حراآاً       بأعلى صوته وسرعان ما آممت فم

ا         األيديآل هذه   . واألجسادوس   غابت عنها الرؤ   أيد،  األيديعشرات   وم به  ليس لديها عمل تق
  .للحيرة والغرابة  تمنع صوته وتشل حرآته ياأن تستطيع تقديمه سوى إبداعوال 

ى       أختهتساقطت الدماء من     ْت إل ا        التي رفع دة وعينيه ة هام ى آجث  تحدقان في     األعل
ه وجه السماء وهنا تقدم له احدهم مادًا يدًا مليئًة بدم            سق  أخت اه يه   لي ا  إي ه الم    تجد  لمولم ة   مع حاول

  . الدم القانيفتح فاه بالقوة وسكب 
ه        استيقظ مرعوبًا ليرى يديه تستقران  ا حرك يدي د سرى الخدر فيهم  تحت رأسه وق

  . الحياة ويسري الدم فيها من جديدإليهابشدة وعنف لتعود 
  ؟…ماذا يحتاج 

  !  …المجهول قد يستفيد من السحر و الشعوذة الستطالع الغيب ومعرفة 
  . تأخذ بيده و تقوده إلى المكان الذي يضم شقيقتهأنالجن المردة تستطيع 

دما يكون عاجزًا               ذا عن ام اإلنسان يفكر بكل ه ا         أم ي يوجهه ات والمصائب الت  النكب
ساءل دون وعي هل           دارنا القدر وهنا ت ا ؟       أق ك فمن نحن؟      وإذا مرسومة لن ان ذل ذا ال  أن آ  ه

   عن الحيوان؟الفرق فما وإالويفكر آيف يفكر ، نسان يفكر ينسجم بما أقر بأن اإل
ى    ستطيع الوصول إل سحر لي اتيح ال رف مف ًا ويع ون عمالق ارد ويك و الم يكون ه س

  . ويغلق فوهة هذه الهوة التي ابتلعت سعادة العائلة وهناءهاأخته
  ؟ …اآلنيا ترى آيف حالها 

ا  ، توشم واألحضان األيديهل هي غائبة لعوب ؟ تتلقها    بالت ، وتلهب   آالففمه  الق
ى   األساور عشرات  .  ترمى فيها الفضالت قارورةجسدها سياط العواطف الهائجة،       تفيض عل

ا      آاألفعىمعصمها، والقالئد تلتف     ا  حول عنقه ى        وأذنيه د شدت إل ل    أسفل تحت    ق راط  ثق  األق
  .وجسدها الغض الجميل موشًى بالذهب والحرير

سلقت           م األآداسلن يتعرف عليها وسط هذه       ي ت شرانق الت وط وال ن الزواحف والخي
راعة في  مرها بريقها الوهاج الذي يشبه الي     لقد ارتدتها زخرفة الحياة وغ    . جسدها والتفت حوله  

  .الظالم
  . آان ذلك حقًا فقد ضاعتإذا
سة أم سكينة بائ ي م ول     ! … ه يط ح ف الخ ا يلت يها آم ول ماض رها ح ف حاُض  يلت

ا طوفان       إن  حاضٌر شفاف رائق تخشى       . المغزل ه ويغرقه ا لجت .. …ه ويبقى الماضي      تغمره
  . يلتف الحاضر حولهاألساسماضيًا وهو المحور و 

  ؟… هي وأين؟ … هو أين
ان                       ا يلتقي ة، ربم ا ال نهاي ى م دة إل اة الممت اع في صفحة الحي اط سوداء  آالهما من  نق

ضاء ى صفحة بي ة عل ى . متحرآ دة إل صحراء الممت ذه ال قوسط ه ل األف د بعوي ا  البعي آثباته
ه                     أعشابهاالرملية، وصالبة    د إلي اك من يم ه ويرشده؟ وهل هن  البرية، هل هناك من ينظر إلي
  يده ليشد من أزره؟
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شموسها  رات ب ات المج ه مئ ذي في ان ال ان والمك ي الزم ي ف ون المترام ذا الك ه
وانين                       در ق اك من خط في صفحة الق  وآواآبها وتوابعها هل هو حقًا يتخذ فيه موقعًا؟ وهل هن

  حدته؟و ومأساتهوجوده؟ و رسم له حاضره وماضيه؟ وترك له مصيره و
  . ضاع والى األبدفقد   ! إذا آان الجواب ال

ساوي               مسئوالسواء أآان    در من الت  عن قدره مع آل الظروف والعوامل األخرى بق
داً         ي ترآل أصحابها بعي در الت ام خطوات الق د أم ر الهدف  أم مكتوف الي ن يتغي إذا .  فل  أنهك ف

ساهما  ه فسين سير قدمي ل    . ال سده بفع ى ج ضهما، وإذا انحن ر فسيغم ن النظ اه ع ت عين وإذا آل
الرياح العاتية وسقط فسيستجمع قواه وينهض آرة أخرى، وإذا اقترب من حافة األفق فسيدور              

  . وسوف يجدهاأختهأما الشيء الوحيد الذي لن يتخلى عنه فهو . حول األرض
ساعدها         ة ت ة جسدتها الطبيع ل حقيق ًة ب وقف يتأمل وسط الفضاء الرحب لم تكن لوح

حتى تعذر تمييز  هناك تالل تداخل بعضها مع بعض       و،  الموجودة لديه  واإلدراك اإلبصارقوة  
دي                 أحجارآأنها  احدها عن األخر وبدت      ستطيع ي ن ت ألوان ل ة ب ا الطبيع  صلدٌة متماسكة لونته

دًا                 اإلنسان إن تصل إليه    وان لتحاآى صفرة الموت زائ داخلت األل د تمازجت وت ا لق ا وتحاآيه
د ال     سماء     . غروب   لون الشمس عن سحب    آانت صورة األرض تعكس صورة ال  المطرزة بال

ة   يسيرون ب  أفراد وسأمًا ووسط هذا آله آان هناك         لتبعث في النفس آآبةً    هنا وهناك  خطى حثيث
ان من       ال بين آثب زة        ،الرم ة وجي د بره ة         تحول هؤالء األ     وبع ة متحرآ ان رملي ى آثب راد إل . ف

ة    .  ثقل الرمال الذي ينهاُل عليهم   انحت ظهورهم تحت   وار متفرق ة أن وهناك عند حافة العالم ثم
ه                     اة أو أن ه جزء من الحي ذا آل ا يكون ه دًا ربم ا النظر جي ستطيع أن يتبينه وجدران قائمة ال ي

  .لوى لحياة مضنيةالعالم األخر الذي يتلمس فيه بعض العزاء والس
ة   يضع قدمه في هذا المحيط الرملي فث      إن ثمة مجهوٍل يدعوه لكي       وار م  األفق  في    أن

  .ن يحيطان به والسأم اللذاالكآبةالبعيد تستطيع أن تبدد 
ن      من رمال وستغ    إنسانال بد أنه سيتحول إلى       وقف جامدًا آالصخر     ال ول رقه الرم

آثر وال أقل من أن ما قام به هو صحيح والعودة إلى             وسيجد السير مدفوعًا ال أ     شيءيتبين منه   
ود                         زمن يع ورق فقط فال ال ى ال الوراء تعني أن ما قام به آان خطأ العودة إلى الوراء آلمة عل

اك فعل أسمه     الخاطئإلى الوراء وال األحداث يبتلع بعضها بعضًا فإذا سلك الطريق      يس هن  فل
  .العودة إلى الوراء

  
  

رى تفرس في         األيامّمرت    والليالي يفترس بعضها بعضًا مر بالكثير من المدن والق
شرف                         تقامة وال يماء االس اه س ال محي ي صادفها، جم ه آل الوجوه الت آل الوجوه وتفرست في

أبى        التي غرست في أعماق طفولته، المهانة المتأنية من        ي ت  عن   اإلفصاح  اآلالم المخزونة الت
ة  ه، حيوي ة وجالل سبه رزان ه بضراوة فيك ذي يهاجم سير ال ات، تعب ال دموع واآله ق ال طري
الشباب واندفاعه تمحورت لتجد لها هدفًا وغاية آل هذا دفع أحد الشيوخ الكبار ألن يهتف في                  

  ).رباه أنه يحمل صليبًا على آتفيه(وجهه 
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ي  اع تأحدىوف ل   البق شف آ ه لتست ع في يدة تتطل ت س راروقف ي األس  والغموض الت
ى           أعماقهتجمعت في    سطح تتحول األسرار إل ى ال ساؤالت   لتحدث تجاويف وعندما تظهر إل ت

  .نات في الوجهوالتجاويف إلى تغض
  هل رأيت فتاة في ميعة الصبا؟ -:اقترب منها وسألها

ت إن ال   دما علم ه عن ت ل ؤاله وقال ن س سيدة م تغربت ال ا  اس سر عنه ي يستف اة الت فت
قيقته داً    -:ش ًا جدي ر وعالم دًا آخ رى وبل ًا أخ د أخت ان أن تج سنين . باإلمك داثإن ال ن واألح  ل
ا سو         أختكتجعلها   ا وتفرحان ببعضكما و          آما تعرفها آرة أخرى ربم ا    ف تلتقي به سرعان م

  .ألمورتطل برؤوسها األحداث لتفرق بينكما الزمن جعل لكل منكما تجاربه ونظرته إلى ا
   ما هو الحل؟    -:ارتسمت عالمة االستفهام على محياه وتساءل

ت ةقال ك  -: بجدي ان ل د آ ق   أخت لق ضروري أن نتعل ن ال ل م ن ه ا ولك وم م ي ي  ف
  بأهداب آان؟ أطوى الماضي بكل ما فيه وأبدأ من جديد؟

ا  ليست ماضيًا،    أنها -: بصوت واهن مرتعش   قال ًا           أنه ا مع د تربين ستمر لق  حاضر م
شعور            ولن س ال شعر نف ي ت ا، ه د من ل واح ة آ ي مخيل سمة ف ذآريات المرت ن ال ر م ا الكثي

ا من شجرة واحدة        واإلحساس ولكن  .  الذي يمتلكني وفي النهاية تجمعنا نقطة واحدة وهي أنن
  .اآلخرينهل يكفي هذا للتوحد مع 

تمر أنا وياء التملك ولو اس     . انك تستعمل الضمائر آثيراً    -:وإصرار قائلة بعزم    ردت
د             الستعملت أآثرالحديث   ضمائر نعتق ا  هي و أنت وأنتم ونحن عند استعمال ال ًا     إنن ق عالم  نخل

ب      راد الحاضر غائ ى أف ات إل ات، والجماع ى جماع راد إل ول األف اة تح ه الحي ه ونمنح بأآمل
ستملك، فكر                       ك ون م، نعطي ونأخذ، نمل ك ولك والغائب حاضر نحدد الملكية آما تشتهي لي ول

  ون من وحدة متجانسة فكر في آلمات خالية من الضمائرفي عالم يتك
اء  ابتعد عنها بدون أن يقول لها آلمة توحي          تم      بإنه ه        -: الحديث وتم ا تقول هل أن م

  ."مائرفّكر من آلمات خالية من الض"حقًا 
ى               اج إل ق يحت ذا الطري از ه ًا طويًال، واجتي فكرة جيدة ولكن بين الفكر والفعل طريق

  .ماتالكثير من المقد
 ألهوينا القرى رأى شيخًا عجوزًا منحنى القامة متوآئًا على عصاه يمشي            إحدىوفي  

  . يضرب بقوة على األرض ليرد على الضربات التي وجهها القدر إليهوأحيانا
  هل شاهدت فتاًة في ميعة الصبا؟ -:اقترب منه وسأله

  .دى اللياليقدتها في أح وقد فأختي أنها -: قائًال بعد أن توقف برهةأردفثم 
م        -:ضحك الشيخ طويالً   دما أجمعه تش عن أوالدي وعن  أجدهم  قضيت العمر وأنا أف

ا  . يتفرقون آرة أخرى وقد أنقضى العمر وأنا أحلم أن أرى أوالدي تحت سقف واحدة             يا بني م
ولكن عندما يتحقق الهدف يجد أنه أضاع الكثير من األمور في           .  هدف لإلنسان أن يكون    أجمل

ستعيده                خالل سيره    ن ن ا ل الحثيث نحو الهدف المنشود وهنا يولد الموقف الجديد فما ضاع علين
سير مجدين نحو                     أخرىآرة   اود ال ذا نع  ولكن هيهات، وما تحقق ال يتناسب مع الطموح وهك

  .الهدف الجديد لنصنع المزيد مما لدينا من حصيلة العمر في غمرة الوصول نحو الهدف
   ما تنصحني أن افعل يا سيدي؟-:تطلع الفتى نحو الشيخ وقال

  . ليكن لك هدف، ولكن طريق الخطيئة ال يوصل إلى عالم الفردوس-: أجاب الشيخ
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شيخ       ى ال ة أم              -:قاطع الفت ذه بديهي ردوس أه الم الف ى ع ة ال يوصل إل ق الخطيئ طري
  .مبدأ أزلي؟ ولكن التعاسة أن ندفع ثمن أخطاء غيرنا

  .آلمات ومضى في سبيلهحدق الشيخ مليًا في الفتى وتمتم بضع 
ى          ع         إحدى واستمر الفتى يجد السير وقادته قدماه إل ي تبتل شامخة الت رة ال  المدن الكبي

سع    ا وتت ع بناياته ه لكي ترتف سان وطاقت ة اإلن صر حيوي دن تعت ات، م ى نفاي ه إل رد وتحول الف
  . مجاري مياٍه قذرٍةوأسفلهيعيش اإلنسان وهو يعلوه هواء فاسد . أزقتها

ا م من     على الرغ  ة                 ازدحامه ارس الرذيل سًا يموت ويحي، يم دًا بائ ا وحي الفرد فيه  ف
ه                ل ب ى    . ويمارس الفضيلةـ يخادع اهللا ويغازل الشيطان، آل هذا وليس هناك من يحف وجد الفت

ل    نفسه وسط هذه المدينة في أحد الشوارع الفارهة يتطلع هنا وهناك لقد أتعبته               الصحراء بعوي
ٍر             يف آثب رياحها العاتية وحف   انها الرملية وبينما هو مستغرٌق في تأمالته مألت انفه رائحة عط

ل        األربعين هي سيدة في العقد      فإذانفاذ فأتجه بحواسه نحو المصدر       شباب الزائ  ما تزال بقايا ال
ا                اإلمساكعلى محياها استطاعت     ى آل جزء من وجهه ورة عل ه بالمساحيق المنث دما  .  ب وعن

ذ         دها ال ستعرض جي ا ون د ماسي يخفى          تترك وجهه ه عق ة     تغضنات ي يجلي شيخوخة الزاحف  ال
ى                     أنهاترى   ي تحل ة الت  ال بد إن تكون على قدر من الجاه والثراء ويدعم هذا آله الخواتم الثمين
  .أناملها

ا       حدث الفتى نفسه بأن يسألها عسى أن يجد الحل لما هو فيه خصوصًا وأنه وجد فيه
وخواتمها الثمينة وآبريائها حتى وهي في اشد حاالت            أمه بقالدتها الماسية    . ما يذآره بوالدته  

  .اإلعياء
ة      -:جمع الفتى آل ما يملك من الجرأة وتقدم لها متسائالً  اة في ميع  أني ابحث عن فت

  .الصبا وهي شقيقتي
   وماذا استطيع أن أفعل؟  -:ردت السيدة 

  . للعثور عليهانيدي ترش-: الفتى بنفس الجرأةأجاب
 تستطيع إن تذهب إلى المرآز القضائي وتعطي أوصافها آاملة          -:فكرت السيدة مليًا    

  .وسوف يأخذون على عاتقهم مسؤولية العثور عليها
   وماذا علي أن أفعل؟-:نظر الفتى إليها بذهول

  . تستطيع الذهاب إلى دارك وتنتظر النتيجة-: السيدة بجديةأجابت
  .مضى الفتى في سبيله وهو يتمتم بكلمة شكرًا

د   ه                       أخطأ عن ه والدت ين صورة األم المرسومة في مخيلت سيدة وب ذه ال ين ه ط ب ما خل
  .سيدة متكاملة آل ما ترتديه وآل ما تملكه ال يضيف إليها شيئًا

ضاف   دما ت راد عن ن األف ر م اك الكثي ن هن يهمولك وحى  إل ا ي ة وم  المكمالت المادي
سيدة فهي       االعتبارنظر  فلو أخذنا ب  . إليهمبالجاه والثراء هذا يعني أننا نضيف فردًا آخر          ذه ال  ه

 مع بعضها وهي شخصيتها الحقيقية وشخصيتها وهي ترتدي         امتزجتتمتلك ثالث شخصيات    
ا        ا يراه ا ترغب أن                اآلخرون القالدة الماسية آم الدة الماسية آم دي الق  وشخصيتها وهي ترت

ي شخصية   ع ثالث شخصيات مزدوجة ف اور م د تح ى ق ي أن الفت ذا يعن ا اآلخرون وه يراه
دة ن         . واح ل م ددة تجع صياتهم المتع روة ألن شخ اه والث ون بالج ن يتمتع ى لم ب أن نرث يج

  . سبل المحبة والتعاطف مع اآلخرينوإيجادالصعب عليهم الحوار والتفاهم 
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ا ومتاعب اآلخرين                 يئًا فهي ترمي بمتاعبه د أن تخسر ش ال بد أن هذه السيدة ال تري
  .على أقرب نقطة تطرح لها حًال

ا      هذه هي مش   ة  كلة الفرد عندما يتحول إلى قالدة ماسية ومجموعة من األس ور وقطع
  .مة على آرسيارض وآومة من النقود جاث

ذآر أن آوزي         بعضهم يغبط هؤالء األفراد ويحسدهم و       ا أن نت د نظرت     لكن علين ت ق
ة            إحدىبحسد إلى دمية تحتل واجهة       يالد وهتفت قائل د الم ة عي م هي    " المحالت في ليل اه آ رب

  !"سعيدة
يلة                وحث الفتى السير ليخرج من هذه العلبة الضخمة قبل أن يتحول هو ومشكلته وس

رأي       ادل الحديث ووجهات ال سلية لتب ادة م ة وم ة والمتع ارًا   . للدعاي اء سيره المتواصل م وأثن
 المدن الصغيرة شاهد شابًا يحث سيره وآأنه في سباق معه، عيناه نحو األفق انتزعت                  بإحدى

ة وترآت          وأضافت الوثابةحيويته والنظرة الجريئة    األيام المريرة    سوة ممزوجة بالباله  إليه ق
اتج باألصل عن مرض وحزن   زال ن ضعف وه صماتها ب ات ترسبت وأالمب ار النكب ن أث  م

  .الملمة به
ه      شده إلي شاب ت ى ال ى إل دم الفت اتهتق اب    مأس ود أج ؤاله المعه أله س شكلته وس  وم

  -:الشاب
ال وهبت العاصفة و                أنني أبحث عن شيء آخر فق       - ي بيت وزوجة وأطف ان ل اقتلعت آل    د آ

ى        شيء واندلعت النيران لت    دما ذهبت إل راء، وعن شردنا في الع حرق ما تبقى من آل شيء وت
أنك فقدت آل شيء وأنك أيضًا في : ديوان الحكومة ألسأل عن زوجتي وأطفالي وبيتي أجابني   

  .عداد المفقودين وقد شطب اسمك من قائمة الحياة
ي                   ..... موجود قاطعته بأني ف ن ل ة أي شيء ولكن من أي تطلب أبراز ما يثبت وجودي أي ورق

  ن قيدي في الحياة وأنا موجود؟قبأي حٍق ير.  وقد اقتلعت العاصفة آل شيء؟ذلك
  . أني أتكلم وآل القوانين والسجالت تؤيد قولي-: ساخرةبابتسامةأجابني 
   ولكن من أنا؟ وماذا أآون؟-:فقلت له

اً            وهنا   ي خارج دي ورمى ب ات              .جاء من أخذ بي ا سيدي تجد أن من مفارق ذا ي وهك
اك من              يس هن ًة          ترف يعالقدر أني أمتلك وجودًا بال هويٍة ول ك هوي ه وأنت تمل ا  ب  بال   واعتراف

ة       إعطاءوجود أختك غير موجودة ولكن تمتلك هويتها وال يمكن            وجودي لك وال تعطني الهوي
  .التي لديك

  .ي المأساةوداعًا يا صديقي ف
جديدة طويل لم يكسب من هذا الشاب سوى آالم          طريقه ال  أن فتانا المعهود السائر في    

ى  إضافة وسؤال جديد    أآلمهأضافها إلى    ئلته  إل ى سيره وواصلت الجدة سرد       أس  وواصل الفت
  .أسطورتها

اه الرا       اق المي اء في أعم دة   رأى الكثير من البشر خالل تجواله رأى أناس يتنفسون تحت الم آ
اق          أخوانهم مع الطحالب واالشنات على غرار       اآلسنة سون في أعم  الذين بواسطة النرفانا يتنف

واء                . المياه النقية الشفافة   ة من اله ى آمي هؤالء يتسابقون مع الطحالب واالشنات للحصول عل
  .يتكاثرون جنسيًا آاألميبيا ويتغذون آالفيروس
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ى    م إل ديهم وأرجله ى أي سيرون عل اس ي ه أن ر ب زة م ى بع اراألعل ذه وافتخ م به  فه
دامهم  ويضعوها تحت وأقمارها آواآب السماء  يطئواالطريقة يستطيعون أن     ى   أق ، ينظرون إل

ى                اآلخرونحيث ال ينظر     سيرون عل م ي ه وه ذا آل ديهم  ويسمعون دبيب النمل ه  ورؤوسهم  أي
  . قريب منهمإنسان وشمم إلى أسفل أي بإباءتتدلى 

ستطيع          رأى بشرًا يرتدون وجوههم      اهم ت ى محي ويستطيعون رسم آل االنفعاالت عل
ل  واعآ س أن أن دي المالب سامهم ترت سادهمأن . أج بس   أج ل مل ي آ شر ف درة أن تنح ا الق  له
ي  الكوخ الصغير في حين       إقدامهم مرنة بحيث تستطيع إن ترآل       أجسادهم. وثوب اهم   تنحن  جب

د           ووجد نفسه مرة أخرى في صحرا     . لتالمس األرض أمام قصر منيف     ق لق ه من رفي يس ل ء ل
  .ابتلعته القرى والمدن وقذفته آرة أخرى ليكمل الشوط ويواصل الطريق

ًا     وأصبحال نستطيع القول أنه لم يتعلم ولم يتبدل آان شابًا             وأصبح  رجًال، آان متعلم
اً وأصبح مفكرًا، آان شجاعًا      ًا   .  حكيم ان ثري ا   وأصبح وآ رًا، ي ادي  فقي ًا   أحف ا حق أسطورة   أنه

ه      -: الجدة حديثها    وتابعت زال لدي ا ي ى ولكن م  الحقيقة إن الضجر والملل بدأ يدب إلى هذا الفت
  .سالح لم يستعمله لحد اآلن وهو صوته، فعسى إذا سمعت صوته ترد عليه

ي قضاها مشردًا        األيامسينادى بأعلى صوته بكل القوة التي اآتسبها من           والليالي الت
  .عن بيته وأهله

 أنواره أطفأتث عن الطفولة التي قضيت معًا، عن القصر الذي          وتحد، نادى بالفعل   
ي هجرت وتمزق               وأغلقت ا عن األرض الت  أبوابه، عن األب واألم اللذين خط الشيب مفرقهم

ال ترابها، عن المياه التي غيرت مسارها، عن     ي        اآلم ور الت دها، عن الطي دت في مه ي وئ  الت
  . عن نفسهاانشقت، عن الجدران التي مامهاأآ أوآارها، عن الزهور التي عادت إلى أغلقت

ذين تحت     ى ال ارات، وحت وف والمغ ي الكه ن ف سمع م ًا لي ع صوته عالي اقرف  أطب
نهض   رى لي واتالث ن    األم ور م رج الطي وتهم، ولتخ ن م شاشها م ي  أع وش ف رب الوح  لته

تكلم بصالبة                    ات وي ار داود ويجوب الطرق الفلوات ولتتسابق الرياح مع صوته، سيمسك مزم
  .جرأة يوحنا المعدانو

اق الموت من خلف               ه من أعم وعندما أخلد إلى السكون سمع صوتًا ضعيفًا يأتي إلي
  . السمع إليهأصغى .جدران الجحيم

  إن سكناي قبور  إنني خلف الصخور 
   ودورأبوابخلف            

  صابني جرح اليم    لفني ليل بهيم
  ينزف دمًا غزير           

  راعي حرمةمن ي    من ينادي جسدًا
    ليت صوتي آالهدير          

ره                        روح مك ه ال ردد في اق جسد تت تتبع فتانا هذا الصوت الضعيف المنبعث من أعم
  .توشك أن تغادره فلم يعد بالنسبة لها شيئًا ال الموت يحسد عليه وال الحياة تستفيد منهحتى 

  .مصدر الصوتاقترب أآثر وأآثر من 
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امن   صل الث   الف

  )قعر الظلمات(
  

ا سوى         .  وجها لوجه  اآلن يقف   ا ودمه ر         إنإنها أخته بلحمه د التهمت الكثي سنين ق  ال
تطاع  ا اس ا ، ولكن جماله بابها وحيويته زمنأنمن ش ة ال اوم مطرق اء حول .  يق ة الزرق الهال

ين والتج ى ال  العيني شير إل ه ت ى الوج ة إل د الزاحف ضني، تاعي ر الم افك سرة أم افر المتك  االض
ًال مرهقًا يقوم به هذان      هناك تعبًا وعم   إنوالعروق البارزة في اليدين فتدل داللًة واضحًة على         

د   . ا حتمًاالمأساة ولدا مع بعمر  إنهما طفلين صغيرين التصقا بها ولد وبنت        و  .  الساعدان م تع ل
لها زوائد بشرية مجموعة خاليا حية تقترن بوجودها تجمعت في اليمين لتكون بنت               بمفردها ف 

  .وفي اليسار لتكون ولد
ذه هي            أمامهالحقيقة انتصبت    ه ان ه ه  آجدار متناٍه آتب علي ا  أخت ه    .وأوالده  أن علي

  أسوا مما آان يتوقع؟ أو مما يتوقع أفضل هذا أآانيتقبلها آما هي، سواء 
رده و ال               دائ والمرأةالزمن   د بمف رأة ما عوامل والدة شيء جديد ال الزمن يل ا بحاجة     الم  آالهم

د العنصر         وامرأة عندما يكون زمن     اآلخرإلى   ائن جدي ع    .  هو الرجل    الطارئ  يولد آ ه الطل ان
  .الذي تحمله الرياح

ل  ارهآ ه يجب أفك ه  أن وعواطف سبة ألخت دًا بالن ًا جدي ذ اتجاه ل . تأخ هآ دفن آمال  ت
  .ديدة جآمالوتتكون 

  . مسك القدر بفرشاته ورسم آلَّ شيءلقد 
  . يذعن ويرضخأنعليه    

غضب  كون عنده في لحظة آل االنفعاالت ي       تت أن لطالحة أوقد يكون لصالح اإلنسان     
  . ويفرحويتألمويرضى 

ى من        رح  أنوجود ولد وبنت لم يمنع الفت ه  يف ول      بأخت ستطيع الق ل ن ه ب رح ب  أن وتف
سنين     . الغبطة  من  وأآثر األلم من   وأآثر  من الفرح  أآثرهناك ما هو     ة ل آل المشاعر المخزون

روف    ا الظ ي آتمته دة الت دلتعدي ًا   وأس صبح قيم سيان لت تار الن ا س ادئ عليه د ومب  األخ عن
أة تفجرت   . األخت عميقة عند    آالمو أحزانو اء في                 فج اك آبري د هن م يع ان ل ا يتفجر البرآ  آم

اطيس انجذب احدهما    اعر آان لقاء بين قطبي المغن      المش العواطف وال مزايدة وال مقايضة في     
دما آانت          وآأنهماآانا يتبادالن العواطف    .  بكل دقائقه  اآلخرإلى   ة عن  األخت  في زمن الفراعن

 أثم عندما نصفهم هكذا نتحمل      إننا تولد القوانين والشرائع     أن قبل   ألخيها تكون حبيبة    أنتصلح  
اة  . ا الكوارث والنكبات  م ومزقته اثاألحدا  م فرقته وأخت أخفهما  . الظن فيهما   هل   -:هتفت الفت
و   ًا ه تحق ل ؟ أن يوه ا؟   أراك؟ إن ف عليه دة نق ذه ارض واح الل  و ه رة  خ دموع المنهم ال
   نعم -:أجابت

ة   . اع صفراً د النفس من جديد وتغدو سنوات الضي      ات اللقاء تول  في لحظ  الحياة المجدب
  .وتزهر الن حبيبا عاد الناجمة عن تفاعل الزمن والوحدة ترتوي القاحلة

شمل                سامات الن ال زرع االبت وم ون واء نرآل الهم نرتفع عن األرض ونسير في اله
  .التئم
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ذآريات عادت      األشباح ونطرد   األحقادنعانق الصديق ونرحب بالعدو وننسى        الن ال
  .لتكون حقيقة مجسدة

ه  األخهكذا التقى     ادة المو                  بأخت سا س ا لي ف، فهم . قف  ولكن آل شيء يجب ان يتوق
شري         أمرها مغلوبة على    واألخت دخيل   األخ ائن الب  يختفي  أن يجب    واألخ وقد حان عودة الك

د   ه عن النظر ولكن يوج اك أي شيء يحجب يس هن اظره ول اءعن ن ستعمل إن ر ي دني آبي  مع
  .للطهي اختفى تحته

ا  صلينأنعلين المين منف ل ع ذا .  نتخي دور خارج ه ا ي اءم ا اإلن ر وم دني الكبي  المع
  .حتهيدور ت

دني هو الخال        اإلناءالذي تحت    ه    األخ أو المع ه أي        أن علي دل   أشارة  ال تصدر من  ت
ة  إال يقلل من حدة نبضه و أنعلى وجود الحياة حتى قلبه الذي ينبض عليه       ذا  .  تكون النهاي هك

ان واخذ       وأجال  دخل الكائن الحي ف  المعدني اإلناء خارج   أما األخت إليه أشارت نظره في المك
  -:يقًا وقال بصوت جهورينفسًا عم

ا ذا حدث؟             إن . تنبعث إنسان هنا رائحة    . شيئًا غريبًا يوجد   إن - ك م ق ذل ي   إن انفي ال يطي  عين
ا موجود   إذا. ترى مواقع قدٍم ال عهد لي بها     ًا فان ا .  آنت غائب ذا المحل      أمأل  أن راغ في ه  آل ف

ه      إن الكبير وأحس  ي في ي الض       .  هناك من يزاحمن سبب ل ًا ي ل موقع اك يق ويحت يتناثر  واإلرب  س
  .لحمه ويجف دمه في عروقه

 آل شيء آما هو من يقصد هذا المكان إن يا سيدي ليس من احد هنا      -:قاطعته الفتاة   
اة    ع في قعر الظلمات    . النائي الخالي من الحي ستمد   . الواق ذي ي يم   أنفاسه ال  من الجح

  .فعلفهناك تتوفر مفردات الحياة آلمة و. آخر آوآب نسكن في أنناربما 
ائن وة إذا -:رد الك ت اللب ون .  آان دتخ ا األس د فان ضي   األس ون بع ن يخ وة ول  واللب

ولكنه عالم صنعته   . آخر على آوآب األرض وليس من آوآب        أنناسيدتي   يا .بعضه
يس  رسمت خطوطه ووضعته حجرا فحجر        أريدآما   ة في       أل ا الحري ا   أن لن ا آم  نحي
  .نريد

شجاع   ستجمع ذرات ال اة وهي ت ا قالت الفت ي تملكه د  -:ة الت ا نري يس آم ا ل ا وإنم  آم
دة     ىباآلخرين إال آظل باهت يتراء    تريد لم تفكر يوما      ك الممت  اآلخرون .  خلف ظالل

  . رسوم باهتة هزيلةألوان وال إطار بال جداريهليسوا سوى لوحاٍت 
دة وعصبية ائن بح م  -:صرخ الك م. اآلخرونمن ه ِك أنت إنه ة ول ك الثق د منحت  لق

دينا  وأصبح  تقولي ما تشائين أنصرفي هنا آما يحلو لِك وتستطيعين     تت أنالحرية    ل
ا أوالد يكون لن اد وس ا. أحف ًا إنن نؤلف عالم ه س ة  بأآمل صبر والحكم ن ال يًال م  إن قل

  .المستقبل لنا
ة        إن -:ردت الفتاة  ستطيع          األسد  الحرية الممنوحة لي هي آحري ه ي  أن في القفص ان

ه         و ل ا يحل ه آم ستطيع    والخرا . يتجول في ذبح ت دما ت ا    أنف عن و له ا يحل .  تتحرك آم
ا               . ي تحلم به هو عالم من الظالم      والعالم الذ  دي م د ل م يع  أؤمن  شوهت آل شيء ول

  . عينيه عنيأغمض الرب قد أن أحيانايخيل لي انك تتالعب بمصيري و. به
اد         أن الشك   -: يصفعها أن صرخ الكائن بوجهها ومد يده يهم        د ع  شيئًا ما قد حدث لق

 تجسد الماضي    .رت هذه الكلمات منذ زمن طويل      هج أنلديك الكثير مما تقولينه بعد      
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 اإلناء انه آما تقول خالي تحت هذا        أبتي -:صرخ الولد الصغير بكلمات متعثرة    وهنا  
  .المعدني

ى  ائن الحي عل م الك اءهج ال اإلن ن الخ ه ولك صغياألخ أو ليرفع ان ي ذي آ ى  ال  إل
ع ع               وة فوق اقه بق ى األرض واستطاع الخال      ل الحوار جيدًا سارع إلى مسك الكائن الحي من س

م             فاسهأن يجثم على صدره ويكتم      أن  حاول الولد حماية والده والتصدي إلى الخال وقتله ولكن ل
دة       استحال الكائن البشري   .يفلح ة هام ى جث ام        . إل ى رآ ل استحال إل يس من الممكن       .  الجب  أنل

ل   إالنتصور آيف قتل الخال هذا الكائن البشري    ل هرق  ذات األفعى  بان نستعيد قراءة آيف قت
ه آخر رأسا ظهر أسار قتلت إذاالرؤوس المتعددة التي     ا .  محل د  أحيان اة  إن نعتق  واألحداث  الحي

اك    األمور  تاريخ جديد ولكن جوهر    األقوامتتغير والتاريخ يمضي ويصنع      دائمًا هن ر ف  ال يتغي
ى اوذيس               أفعى اج إل اك سيكلوب ونحت ا وهن ل لكي يقتله ى هرق اج إل  لها رؤوس متعددة ونحت
 خرافة هو مستمد من أووآل ما قيل ونعتقده حقيقة  والقصة والمسرحية   األسطورة.  عينيه ليفقأ

  . والطبيعةواآلخرينفسه وآالمه وصراعه مع نمعاناة اإلنسان 
ه              د  أيقتل ا هي الول اني منه ي   إن ال؟ أمالمشكلة التي آان الخال يع ه يعن  شهوة  إن قتل

  . الالوعي منهأعماق الكامنة في األحقادالقتل قد استبدت به وانه فتح باب حمام الدم ليغسل به 
ي      ز ب ه ال يمي ل    هل هي براءة الطفولة تسبغ رداءها عليه فتجعل شر؟ الطف ر وال ن الخي

ى جانب            الذي س  ه يجتاز سلم الطفولة ليصبح ولد وقف إل أبى هو   م  أ. أبي ى    ي ه  عل  أم الكذب      أم
  ماذا؟

ستطيع   إن أم شر ي ات ال ا أن نزع اء  يرثه سمية؟    األبن صفات الج وا ال ا يرث  آم
   ممزقة وداعة الطفولة وبراءتها؟برأسهاتمد  أنواستطاعت 

باه الذي تعودت عيناه عليه      يرى الطفل أ   إن من الصعب    إن. وقد يكون هذا آله هراءً    
  .شامخًا متعاليًا متغطرسًا إلى ابعد الحدود من الغطرسة يصبح جثًة هامدًة وفي حكم العدم

  -:واستمرت الجدة في حديثها
ن             هل تردده وأحجامه عن قتل الولد      صحيح آم خطا ؟ فهو على آل حال ابن أخته ول

  .يسمح لنفسه آن يسدد سيفه إلى رحمها فيقتلعه والى قلبها لينزعه
  .يجب آن ال يقع تحت ثقل أهوائه ويتسرع ويقتل الولد

اًة                   أنيجب     ساواة ويغتصب حي دم الم ى ق  ال يقف مع هذا الكائن البشري المسجى عل
  .هي ليست من حقه

  .اآلخرين بحق أحكاما ليصدر اإللهذ موقف  ال يتخأنيجب   
ه رغب          )) يجب(( ترآنا   وإذا تحطم علي ذي ت صلد ال ذا الجدار ال ا  جانبا، ه ا وأهواؤن  اتن

ك    وإذال هل هناك جريمة عقوبتها القتل؟       ءونتسا ن        صح ذل وذا وب ة بيه ة الالئق ا هي العقوب فم
  .نفكر بعقوبة اآبر أنبن جوشن؟ في هذه الحالة يجب ملجم و

و  دناول ي قصص أع اء النظر ف ر األنبي ا العب تلهمنا منه ا الس بحانه إن ولرأين  اهللا س
  .وتعالى لم يحكم على الشيطان بالموت وال هاروت وماروت بالفناء



  ٤٤

 الحسد   وبتأثير عملية قتل في التاريخ هي قابيل وهابيل وهذه من صنع الشيطان             أول
  .لكفر باهللا سبحانه وتعالى خطيئة عقوبتها القتل سوى ااألديانوالغيرة وليس في 

  .  عقوبة القتل هي من صنع اإلنسانإنوبعد هذا نستنتج 
د تحت          اتخذ   ل الول دم قت ًا بع ي   وطأة الخال قرارًا نهائي شعور بالواجب ول أثير س  ال  بت

ذٍة             م ميزان القوة والضعف وال مقدار ما يسببه هذا القرار من ل دما نحاول   . وأل ا   أنعن  نحدد م
ذة     إلى فنحن نحتاج    وألملذة  يمنحه الشعور من     ل الل م  الشعور بالواجب ونضعه قب ذة  واألل ، والل

  .واإلآراه شعور بالضغط أحياناالقصوى هي قيامنا بالواجب الذي قد يصاحبه 
  ؟..…… اتخذ القرار ومن يدري 

دادًا       د امت ذا الول د تتج   ربما يكون ه ة    دد لألب وق تهج نفس طريق ه وين ي   في اة الت  الحي
  . شهوة االنتقامإليها مضافًا باأل سار عليها

  ؟…وماذا ينتج
 المستضعفين الذين األبرياءستتضاعف وتتفاقم حمى الدم وستتناول مزيدًا من الناس     

 مع تباشير أمالهميقبعون في دورهم مولين ظهرهم نحو المجهول مستسلمين إلى قدرهم تتجدد      
ور، يج       . الصباح د منتصف    يضعون ثقتهم في زقزقة العصافير وهديل الطي ودهم عن ددون عه

رق          ة من       . الشهر القمري، ويموتون من اجل فراشة تحت سانية وفي غفل  ومن وراء ظهر      اإلن
يم  ادئالق ضعيف  والمب وي وال ى الق ا عل بطش جناحه سوة وال سط الق ذ تب ع وتأخ اق الجمي  بخن

  .وتمزق مصائرهم بال هوادة وال آلل
  .األخطاء تتراآم  ال من الضرورة ان ال يقتل الولد آي الوألف. …ال  

نفس                دفاع عن ال ه احدها ال يس      . قتل الكائن وسوقه إلى حتفه له مبررات د ل ولكن الول
داً           أمام ضميره و  هناك ما يبرر قتله      دما يكون متوح ي تطل برؤوسها عن  مع   القوى الخفية الت

  . ساهمًايستطرق ذاته وتحدق بعينها نحوه حين
سه      إن الخال ومن هذا  نستنتج      دما يكون خلف         صادق مع نف اب      ألف عن تارة و ب  س

دوموصدة  د الموت الول اول ي ن تتن ذلك ل ع . ب اوم ستطيع إنن سير أغوار ال ن  و اآلخرين أن ن
اقهم ينأو أعم ا من خالل حدث مع ي حكم او .  نبن سلة إنم ستطيع األحداث سل ي ت  أن هي الت

ي            أن  عليه .تعطي حكما قاطعاً   رة الرعب والظالم والموت الت ان فاخذ        يبتعد عن دائ م المك  تع
م      والطفلين ليخرج بهما إ    األختبيد   ذه           أن األخ لى النور إلى الحياة وعل يس فقط ه اء ل ذا البن  ه

واب  هناك   إنما األحداثالبقعة التي تراآمت فيها      ا                أب م تحاول فتحه يئا ل ا ش م عنه ة ال تعل  مغلق
  . الكافية لذلكالجرأة لم تكن لديها باألحرى أوفليس إلى فتحها سبيل 

ذا النصف         أن وعليك .  نصف ميتة  إنسانة إني -: حديثها قائلة  وأآملت  تعوض عن ه
  .الفاني

، باب عالية   األول القصر المغلقة فاخذ طريقه إلى الباب        أبواب لفتح   األخت        توجه األخ و  
ة  اممغلق ةبإحك ا نقوش قديم اب . عليه ى الب ة وضعتا عل وحي النقوش والزخرف شيء من لت  ب
اولكن .األصالة ان عبث ه آ ك آل اك . ذل يس هن دًا مضنيًا فل ا يتطلب جه م يكن فتحه الل  أو إقف

  . على مصراعيهاستعمل فيها آل جهوده فتحت ااألخمزاليج وبمجرد دفعة قوية من 
 مختلفة حتى يتخيل الرائي انه عالم       بأوضاعغرفة واسعة فيها مئات التماثيل الذهبية         

دم            إنهم  هذه التماثيل من لحم وعظم     .اتهقائم بذ   بشر تدب في عروقهم الدماء وآل هذا اللحم وال
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ل ال محال         هذا الغالف الث   م آالتماثي شل حرآتهم ويجعله ين ي م م اعوا  إنه  أجسادهم  ب
م           أن يخل    الموت  إال ال يستطيع    ولقاء حفنة الذهب     ذا الغالف المحك اق صهم من ه ى   األطب  عل

  .أجسادهم
 تتردد و لكنها تفتقد شموخه وآبريائه       أنفاس أبي الهول مع     همتاهذه التماثيل تملك ص     

  .ى محو العصوروتحديه ووقوفه بوجه الزمن عل
ا يجعل              ا م ل     اآلخرين ال يملكون من المزاي ة تمي يهم  من النفوس الطيب  ولكن من   إل

وا                       أنالممكن   رائين لكي يقتطع م اللصوص وقطاع الطرق من سكان المدن والم  يطلب وده
  .أجسادهمجزءا من هذا المعدن الثمين المترسب على 

 ؟.……… يا شايلوك منهمأنت أين
ة واحدة            إنحدة وهي     تجمعهم صفة وا   أناس م هيئ نهم آله رق بي ذهب يغطيهم ال ف  ال

نهم                 أننستطيع   ق بي ستطيع التفري األحرى  نفرق بين آلب وآلب وذئب وذئب ولكن ال ن م  ب  إنه
  . يكونوا هكذاأنيفضلون 

  ؟---هل يقتلهم! أخرى محنة أنها ----حقا 
  ؟---أنفاسهم يكمم أم
  ؟------ يبيعهم في سوق الرقيقأم

ذي        . لصهم من هذا الطوق المحكم حولهم     آل هذا ليخ   ذهب ال ذا ال ى عن ه انه في غن
  .تنبعث منه رائحة الموت

ذا      أن وعليهم   ،بأنفسهم من شانهم أن يختاروا مصيرهم       .سوف يترآهم     يدفعوا ثمن ه
ه ولكن       التص ال ينطوي على حسن نية وال         هذا الشعور  و.االختيار ا رف الناجم عن  حسن   أحيان

سرير   ب ال ة وطي دع الني رينة ي ن اآلخ ال م اتهم     أمث ن حماق د م ي المزي ون ف والء يتوغل  ه
  .أجسادهم وتزداد آمية الذهب المترسبة على وتتضاءل وتصغر ضمائرهم وأخطائهم
ك     .  تنشلهم أن ال تستطيع    واإلرشاد الكلمات والنصح    إن   م هوالء ال نمل ل   إال إزاءه  اق

زمن                 ى ال رآهم إل ان نت ة ب ا . ما يمكن من سوء الني ى         نأ أم رديهم إل سبيل او ي ديهم سواء ال  يه
  .الهاوية

  . الغرفة مفتوحة على مصراعيهااألخترك   
ذي        في الغرفة الثانية عندما فتح الباب احتاج إلى وقت طويل ليتعرف على المنظر ال

ى                 أمامه دماء عل  وليميزه تمييزًا واضحًا آان في وسط الغرفة جسد بشري مسجى تتدفق منه ال
  .أخرىد لتتجمع ثانية لتتدفق مرة شكل نافورة وتعو

ه       نا أنها   ا    فورة تقذف الدم بوجه السماء محمل ام  بالخطاي ؟ ومن  ----من الجاني   . واآلث
  ؟ -----الضحية

   التي تجعل من بعض الناس ضحايا؟األسبابما هي 
   يكون ضحية؟أنلماذا يسمح اإلنسان لنفسه  ! أواللتحاآم الضحية 
  . يكون اإلنسان ضحيةأنال يسمح في الهوته  اإلله ! أخيرالتحاآم الضحية 
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   !وأخيرا أواللنحاآم الضحية 
دما يموت يجب    . لكي تموت آلمة الضحية ولن يكون هناك مبرر ال ستعمالها         أنعن

  وليس رخيصًا بعض الشعوب رخصت دمها" الدم الغالي " يحقق هدف 
  . ارثي لكمإني الضحايا أيها 

ت رأت  دواألوالد األخ افورة ال دران . م ن ضرب الج ان ي دم آ ريفرذاذ ال  تخث
رى ا        الهيموآلوبين ويترشح البالزما قطرات وتت      ى الجدران في ذه القطرات عل اظر  حد ه  إنلن

 .الجدران تبكى من هول المنظر
  .لقد رسم العنف لوحته على الجدران

  . ليوقف نافورة الدمأخرى الباب ليعود آرة أغلق
ا  تتدلى من  األجسادمئات  في الغرفة الثالثة فتحت الباب عن          ا    أعناقه د غابت عنه  وق

ار   وال المالمح أ   وال الجنس الحياة رجال، نساء، آهول، فتيان ال العمر          إذا. خذت بنظر االعتب
راز آان هناك معرض للصور ومعرض للتماثيل ومعرض للنحت           درة    إلب ن والق ارة والف  المه

اليب اإلنسان الستنباط آافة     له معرضا يستغرق فيه جهود       أقامواالبتكار فان الموت     ل   األس  لقت
  . اإلنسانأخيه

اك ضغط من                     األخسار   ان هن دما اراد فتحه آ ة ليفتحه وعن  نحو باب الغرفة الرابع
ات        .الداخل يقاوم فتح الباب الذي بدوره يفتح إلى الداخل          األجساد وعندما فتح الباب تهاوت مئ

دقيق    آأآياس األرضالحية يدفع بعضها بعضًا إلى       وحى        ال ا ي ذه    إنالمرصوفة مم  األجساد  ه
  . بعضها إلى بعٍض وبحرآة طائشة تسقط بعضها فوق بعضبإحكامالحية مرصوصة 

صبر    ومن. أشالء اآلخر  سار بعضهم فوق       تح  أن ت آان قرب الباب ينتظر بفارغ ال ف
داً         حتفه والذي نجا   لقي الخارجين   أولليكون   ر من    . واستطاع الخروج هو الذي يقف بعي  الكثي
ا       . الحياة تكمن فيها ولكن بدًال من ذلك نجد الموت         إنعتقد   ن األمور توزع هوالء في الساحة آم

ل   شر النم ين ينت دى     ح ر ه ى غي سيرون عل ة ي ادة قاتل ه م ى آورت ى عل صافترم اء أن  أحي
  .الء يعيشون في هذا الفاصل هناك فاصل بين الحياة والموت وهؤ.أموات وأنصاف

  !……للتعاسة  جسد مسجى ياالكبيرةغرفة ال وا وسط وفي الغرفة الرابعة شاهد
سمات الوجه آي ترسم     اآلخرللمشاعر التي يتزاحم بعضها مع       يا  لتجد طريقًا إلى ق
  !صورة لها

   الذي يفتح إلى ابعد ما يمكن ليعبر عن التعجب؟الفم أين
   تخرج من محاجرها لتعبر عن الدهشة؟أن التي تستطيع األحداق أين
وى وتتمطى            بشرة الوجه  أين ا ان تتل ي يمكنه دما         وتتغضن  الت ة عن ر عن الخيب  لتعب

  تنكشف الحقائق؟
ن دام أي ستطيع األق ي ت ى أن الت َف صامدًة عل وى األرض تق اترآب وال تتل دما اه  عن
  تتعثر بالواقع؟
ا            أين صبا ش ذي يحمل الجسد منت ة الماضي          العمود الفقري ال د مطرق دما تمت مخا عن

  ه؟مصلتق
   توقظ الضمائر؟أنتطيع  التي تسهاآل أين
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يس              أين ه ول ن ذات ذي يكون اب سان ال ن  اإلن ستطيع      أي ة والظروف؟ في ك  أن البيئ  يمتل
  . ومشاعرهأفكاره

ا الماضي والحاضر                إليهآل هذا آانت الفتاة بحاجة       ي تجمع فيه ك اللحظة الت  في تل
ا           ذي اخذ    الماضي والح . ليقفا على قدم المساواة وتقف الفتاة في المنتصف لتربط بينهم اضر ال

  . قبضتيه ليهيمن على قلب الفتاة ويحتله دون منازعبكلتا بعيدا اآلخراحدهما يدفع 
  ؟..…لماذا آل ذلك

  ..!…هو بشعره ولحمه ودمه ومالمحه.. …ألنه
  .حبيبها فتاها مضرج بدمائه

  .ملقَى جثة هامدة ال حراك فيها
اء احتفظ شعره     . …رغم الزمن . …ولكنه ه ومالمحه   وفي غفلة من عبث الفن  ببريق

رار     األسمر بجمالها وبشرته بلونها     ى االحم ا .  الضارب إل ستطيعا     أم م ي زمن فل  أن الموت وال
  .يناال من آبريائه شيئا

وحش        ك ال ستطيع               اآلدمي لقد آان ذل ا ال ت ين حبيبه ا وب ا بينه دا منيع سمح  أن إال س  ت
  .بتكهناتها وظنونها ان تجول في خاطرها آما يحلو لها

  .حكم الماضيآالهما في 
ل ليوجه                  ة اللي ربما آان ذلك الكائن البشري يراقب آل حرآات حبيبها واستغل ظلم

ا           إليهالطعنة   ا استطاع     .  ويحيله جثة هامدة ال حراك فيها ومن ثم استحوذ عليه ه  أنربم  يختطف
ا               أجهزويتصرف به آجسد وروح آما يحلو له وبعد ذلك           ين حبيبه صلة ب ا تبقى من ال ى م  عل

  .ياةوبين الح
ين            أنتستطيع   ا ب أرجح ماشاء له االت وتت ر من االحتم ا  "  نضع الكثي  "ان"و" ربم

ذرتها                  أن الشك والجدل    ليقبل ما   "لكن"و اة آانت ب ا ليعيش حي ل حبيبه شري قت ائن الب  ذلك الك
ا               األولى ا حبيبه ي طعن به ة الت نفس الطعن ستطيع       إن.  الموت، وقد مات ب ة ال ت  تقف   أن العدال

وال والظالم              األيديمكتوفة    فهي تترقب بصبر وتؤدة تتخطى الزمان والمكان لتجعل القاتل مقت
  .مظلوما والقوي ضعيفا

ي       إن ا ف ضاعف م ادعهم وت الء وتخ دهماء والجه وس وال عفاء النف وهم ض وة ت  الق
دموع وتموت     األحزان وتجعلهم يغالون في الشر فتتولد       وآثامنفوسهم من غرور وعنجهية       وال

  .البهيمية  ترقص وسط ذلك آله وتبقى القوة  والمسراتاألفراح
ب   ا زوج و حبي ت فله اءت آم آب و اب . ش ازوج ه ب ألطفاله ه وحبي ل أحبت  بك

  .جوارحها
  .خط طويل يفصل بين الجنس والحب
  .لقد آان هذا قدرها وماضي حياتها

  . يقع في الماضي السحيق وفي هذا الزمنزمناهناك 
  . استحوذ على عواطفهاحبيبا
  .حوذ على جسدها استازوج

  .يا للتعاسة خطان متوازيان لن يلتقيا
  . ال نطلق الرصاص على الماضيأنيجب 
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ًا سواء           أنيجب   ان  ال نرسمه آما يحلو لنا ونوسعه ضربا وشتما وتمزيق  الماضي  أآ
  . خطًا فنحن جزء منه وحجر في بنائهأمصحيحًا 

ة    اأنه . األوانولكن بعد فوات    . …لقد استخلصت من ذلك آله عبرة       تحمل   أن جريم
  . والذي تهاوى قبل دقائق جثة هامدةأب أوالدهاوزر آل ما حدث على الكائن البشري 

و وجدت        أعادتلو   وراء ل ى ال ا  النظر إل ذه   أنه إذا . األخطاء  تتحمل وزر ه  آانت  ف
  .مسئولة انتفت صفة الوجود عنها فهي ليست إذا أما تتحمل المسؤولية أنموجودة فعليها 
رة                     الماضي أخطاء اد آ يم وتشخص وتكون موضعًا للدراسة والبحث لكي ال تع  تق

أ  يكون    أن أما.  المقبلة آيفية االستفادة من هذا الخطأ وتجنبه       األجيال ولتتعلم   أخرى لمًا   الخط  س
ا        األآف للتسلق عليه والتطبيل وتزيين الكلمات ورفع        لآلخرين ود خط  وانحناء الهامات فلن يع
  .وأخرى آونةمان علينا بها بين  عادة وطبيعة يجود الزوإنما

ة  من الجثث البشرية وقف       األآداسوسط هذه    راد  أربع اليين ال        أف ين متت ون جيل  يمثل
ورق       ى صفحات ال ا عل ستطيع الفصل بينهم ى  أن إالن ق عل ذين  واألخت  األخ نطل  أصبحا الل

  ).١( رقم واألخت األخ وأمخاًال 
  ).٢( رقم ختواأل األخوعلى الطفلين الصغيرين الولد والبنت 

م       ا رق م   ) ١(بالنسبة لن يئا ولكن الخال       ) ٢(ورق ي ش ارق    وأالمال يعن ا الف سبة له  بالن
ستطيع                  ة ت ات ولكن الطفول وارث والنكب ر من الك ك         أنالزمني يعني الكثي دها آل ذل  تمسح بي

  .وتحيلها إلى ذآريات تتساقط عبرها الدموع
ا أن ل م ه آ ن عمل سبة يمك ألخ بالن م واألخت ل ن )١( رق و دف ساد ه شرية األج  الب

 الدموع قطرات من وسقطت واألموات األحياءالمتكدسة لتضع حفنات التراب حدا فاصال بين        
  .على هذا المدفن الجماعي

  . رهبة الموتأمام اإلنسان ال يتمالك نفسه أن
ة     ألقت  األبد وطفليها من هذا المكان لتودعه إلى        أخيها مع   األموخرجت    نظرة طويل

  .وآالمها، شبابها، آمالهامعت تحت حفنة التراب إلى حيث تج
   تحزن؟أم.. … أتفرح
   تضحك؟أم.. … أتبكي
   تتشاءم؟أم. … أتتفاءل

ستطيع               ا     اإلمساك هذه المشاعر آلها تدور بسرعة فائقة في مخيلتها وال ت شيء منه  ب
  .األوانفقد فات 

  . حرة وهذه الحرية يخيم عليها ظالل الماضياآلن أنها
  . ومشاعرها في دور الكهولةوأعماقهاشابة  اآلن أنها
  . يتوغل في الماضي إلى اللحظة التي قتل بها حبيبها"اآلن" ولكن هذا أرملة اآلن أنها
  . ثرية ولكن ما تملكه ال حق لها فيهاآلن أنها
  .اآلالم و األحزان ما تمنحه الحياة ففي هذه الكلمة تذوب أسمى وهذا أم اآلن أنها

دين سوى                  عمر آامل انشطر     ه صفر الي ال وخرجت من من حياتها اختلطت فيه الحقيقة بالخي
  . عزاء وسلوىطفلين هما
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انٍ     تنقسم حياة اإلنسان إلى فصل       أنمن الصعب     في المسرحية تمر       . أول وفصل ث
  .بنا هذه المصطلحات ال تعني شيئا ولكن في حياة اإلنسان تعني الكثير

ان            عندما تسدل الستارة في المسرح نصفق جد       ا ف ال وعندما تسدل الستارة على جزء من حياتن
سنا في              وأبطالها لها محيطها    بانتظارنا أخرىحياة   ا انغم اني آم  الجدد وننغمس في الفصل الث

صل  ون األولالف د نك ال وق ة  أو أبط ارآين آتاب امش ت ى اله داث عل ل  األح در، ويط ى الق  إل
رة            ى       أخرى الماضي ليرسم ظالله على الحاضر ويخيم شبحه آ رفض حت رفض، ن ور ون  ونث

ر المالمح     وتتنافر ، لنا سماٍت جديدةً   أعطى ضمن ذلك الماضي فالحاضر      أنفسنا وان وتتغي  األل
ق      ذروتها نبحث عمن ي     األحداثصل  وعندما ت  سام يطب ة فالضجر وال ع   ضع النهاي ى الجمي  عل

  .يبدأ الفصل الثالثوهنا تسدل الستارة ل
ا هكذا عادت الفتاة إلى بيت       رة  أبيه ين صغيرين وتابعت الجدة سرد            أخرى   آ ا مع طفل  ولكنه

  .أسطورتها





  ٥١

  
ع صل التاس    الف

  )غفلة الليل(
ان ليس في . أخرى آرة  عادتالحياة أو القصر األبويالبيت عادت إلى    ول  اإلمك  الق

ا       أما.  وزواياه أرآانهطها في   بان يد الزمن لم تتناوله لتعبث به وتنسج خيو         ان منه  نفائسه فما آ
  .قد احتفظ بقيمته وموضعهف األصيل اما وزائفا لم يصمد بوجه الزمن 

اة بال               األساسي العنصر   وأالم األب رة الحي ا من دائ دم    أسف  في القصر خرج  وال ن
  .لقد داهمهما الفناء قبل الموت. أحياءفهم غادراها وهم 
 متشابكة ومتعانقة لتكون    واألدغال والحشائش   األشواك رةهجومالالمزرعة   نمت في 

د    أعلىمؤآدة في تطاولها إلى     . وحدة صامدة بوجه الزراعة المنظمة والعناية المرآزة        غياب ي
  .اإلنسان

دم  اءبعض الخ ذين عاصروا األوفي داد ال ضنوا األج اء وح شاطهم األبن  حصروا ن
يش ل   بأصغر بل الع م س سر له ة تي ة ممكن ون بقع ي    يقوم ن المواش نهم م ل م دد اق ة ع  برعاي
  . ان الحياة ستدب في هذا القصر يوما ما. ولهم أمل واحد هواألغنام

  .وأرآانهالسكون والوحشة يخيمان على مداخل القصر 
ودة         وم       األموعادت الحياة إلى القصر بع ن والبنت ومن الي ان  األول والخال واالب  آ
ود ال    ى المزرعة   على الجميع العمل لبناء آل شيء ولتع اة إل ان       . حي د آ ك سهًال فق م يكن ذل ول

زة، والنظام       أآثر واإلرادة من الكالم،    أآثرالعمل   ر  من الغري اء    أآث ث، والكبري ر  من العب  أآث
اوي            . من الغرور  ه في مه ا لترمي ب ا محكم وبذلك سارت الحياة تطوى صفحات الماضي طي

  .ولم يعد احٌد يذآر شيئا عنه. النسيان
ي  ت  امواألغنالمواش ددها وارتفع واتها ازداد ع ي    أص د ف ن اح م يك ك ول د ذل  لتؤآ

الجميع    األصوات  منافستها في شدة  أو منها  أآثرالقصر بحاجة إلى رفع صوته       ي تحدثها ف  الت
  .منهمك في عمله

ة وجود        أثاثوعاد إلى    ا معلن ا وبهاءه سه رونقه رأة  القصر ونفائ ا   ام نح اهتمامه  تم
ا لتنظيم داخل     ) ٢( رقم  تواألخ )١( رقم   فاألختوعنايتها   ى  توحدت جهودهم رغم من   عل ال
  . دقيقاا تقليدأمهااستطاعت تقليد ) ٢( رقمفاألختالطفولة 

د المضنية ومن ي           سنابل القمح تتمايل   أخذتفي المزرعة    ا  بجهود الخال والول عينهم
  .من الخدم والرقيق

  .وآُبَر الولد وآُبرت البنت
ابق عزه ا وس ة ثراءه تعادت العائل ا واس ه له در رآاب ل الق ا وذل تا وآرامته  وأغلق

  . القصر بوجه الدخالء والمتطفلينأبواب
زمن              أصبحت  و رام ال ع احت ى الجمي ة لتفرض عل ة منظم ا  .مواعيد العائل ات   أم  النكب

 واألخت ١ رقم األخ (واألختوالكوارث فال تذهب سدى فقد ترآت بصماتها على وجه الخال  
  ).١رقم
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 صادر من أحد    وألما الخال من نومه على صوت ذعر      صح األياموفي صبيحة أحد    
رة للدهشة ف   الخدم المؤآل برعاية الماشية ليخبره إن أحد الجمال ما    ة مثي ا تت بطريق ان موته   آ

شحم وآل                             إضافة. مباغتًا ا اللحم وال د سلخ منه د لق ا سوى الهيكل والجل َق منه م يتب ه ل ى ان  إل
  .تصديقهيمكن شيٌء ال  إنه . الطرية بطريقة غريبةاألنسجة

ادئ خالل ساعات الليل البهيم وفي غفلة من النوم          وابيس      اله ست الك ئن اختل ال     المطم   آل اآلم
ون من      ...لتكون حقيقًة واقعًة تارآًة الموت والتالشي آل ذلك في ساعات   ه ضرب في الجن  ان

  . ويكشف عنه هكذا قال الخادم وهو يضرب آفا بكفاألمرالضروري إن يتفحص 
د     اإلفطارعام  قبل تناول ط    ذهب الخال إلى زريبة الحيوانات وشاهد الجمل بالفعل جل

ة ال تصدق             سجة  آل    أزيلت وعظم ليس هناك خدش وال سلخ بطريق ق الهيكل       األن ة ليب  الطري
ا       أنهاالعظمي والجلد آامًال لم تمسه يد    د حلت فيه ة ق ًا غريب  التهمت بطريقة ال محال إن روح

  . جلٍد وعظمإلى وأحالتها
وان     عانى الذي   األلم مطبقة تخبر عن مقدار      واألسنانن نصف مفتوحة    العي ذا الحي  ه

  . منهالمسكين
  رباه هل هي اللعنة عادت لتحل في هذا القصر من جديد؟

ة           أمر دا وتنظف المنطق د تكون     الخال إن تزال البقايا في الحال وتطرح بعي دا فق  جي
ات           طبيعية األمور عدوى، وقد يكون الحدث بحكم الصدفة و        األخرى  فلم تكن أي من الحيوان

يئا إضافة شكو ش ل ت ى الجم دة .  إل د ع اموبع ل  أي شيء جم س ال دث نف ر ح نفس آخ اوى ب  ته
  .آخرالطريقة نفس الميتة ال يستطيع المراقب إن يضع فروقًا سوى انه جمل 

  بدا القلق يساور الخال يا ترى ما هذا الذي يحدث؟
  أ هناك لعنة تطارد هذا البيت؟

  ؟آخرا نذير شؤٍم أم  هذ
دا  .والرخاء المخيم على جو البيتالتخريب والموت والقلق يتفجر وسط االستقرار         ب

  إلى أي حٍد سوف يمتد هذا التدمير؟بالحيوانات الضعيفة المغلوبة ولكن 
ه                األزماتلماذا تحدث المشاآل وتتفجر      د في ذي نعتق وهن في الوقت ال دب ال ا  وي  إنن

  .ابأيدين القدر نمسك تالبيب
  .ال بد إن هناك سرًا ما

ر                بأنها آان االعتقاد    األولىالمرة   دا لكثي ستطيع إن تضع ح ة صدفة ت  صدفة إن آلم
صدفة         .  وتعطي المزيد من الثقة بالنفس     واليأسمن الخيبة    ل إذا تكررت ال ولكن الويل آل الوي

ا  وحينذاك لن تعود صدفة      واألحداثبنفس الظروف    سبب حدوثها       هن  وإنم دال  . اك عوامل ت وب
ان (ن نتأرجح على آلمة     من أ  ا          )اإلمك رة وتثبته ا م ًا تنفيه ا وشماًال شرقًا وغرب ا يمين ذف بن  تق
ة من الممكن ويص                    أخرىمرة   دل آلم اك حد       آل هذا يتوقف لتصبح من الضروري ب بح هن

  . ال فعلأو فعل أمافعل ويتوقف التذبذب فاصل بين الفعل والال
ة وال        رة الثالث ة للم اني               وتكررت الحادث زال تحت وطأة الحدث األول والث ا ت ة م عائل

دى         . ودارت المناقشات حول تعاقب األحداث     وتر ل ق والت راد ومع تصاعد القل ة تكرر     إف  العائل
ات               ى الحيوان د إل ة وامت رات متالحق ا        األخرى الحدث في فت ا ذآرن ة آم  واألخت  األخ والعائل

رين ) ٢( رقم   واألخت واألخ) ١(رقم ورد      واألخي ات       .  في عمر ال اوي الحيوان إن موضوع ته
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وم صفر  قظ ذات ي  ت العائلة؟ سوف ينتهي آل شيء ونستي       ما الحال الذي ستؤول إليه ممتلكا      -:
   لعنة حلت بنا؟أياليدين 

دًا من                   -):١ (األخت تحطم غ وم ي  ما سبب آل هذا الخراب؟ إن ما نشفى من اجله الي
ة         اإلبادةالذي ينشر الرعب هنا؟ علينا إن نوقف عملية           لهذه الحيوانات المسكينة يالها من عملي

  .أجوفجائرة إن تحيل الحيوان إلى وعاء 
ي -):٢(األخت الي أن دك خ ة  غيأج ي معرف ٍب ف بابر راغ ذا األس ة وراء ه  الكافي

ك ولكن    بإيقاف ربما عاجز عن معالجته وتحاول ترآه إلى الزمن ليكون آفيًال            ألنكالحدث    ذل
  .تالحق األحداث ال يترك للزمن منفذ لكي يتدخل

ا -) :١ (األخ ي ال أحيان د اشعر أن ه أري ع وال تفهم تيعاب الواق ا اس ع وإنم اك واق  هن
يم      أضعه إن  أحاول في مخيلتي    معين مرسوم  ستمد من ق ذا م ذ وه ادئ  موضع التنفي  أومن  ومب

يم       أحاولبها وعندما تحدث ثغرات      نفس الق ادئ  معالجتها ب ا . والمب ه           إنن ؤمن ب ا ن تحن في م  نم
  .ونحن نسير على درب الحياة

ا      -) :٢ (األخ داث ويغطيه ق األح ستطيع إن  يخن ه ال ي تكلم عن ذي ن ك ال  إن واقع
اة             بالتراب   زع حي دما تنت وان في حين ال تحرك ساآن عن ل حي ويبدو انك ترتجف هلعا من قت
  .إنسان

ا      -):٢( رقم األخ وقال مقاطعا    األخيرة تظاهر انه لم يسمع العبارة       )١(األخ  إن آل م
ى    وأضيف تقوله صحيح     ك   إل ا ذل د     بأنن ا  ال ب ذا الحدث        وإنن اهمنا به سمح      س دما ن  لآلخرين عن

ا  فيه ستمراراالو  الخطأ في   بالتوغل رى                فإنن دما ن ه عن ا جزء من ى عاتقن  اآلخرين  نتحمل عل
نحن شرآاء                نأخذ ونحن   اإلجرامموغلين في    ا ف ذرع به  موقف المتفرج بحجة بضع آلمات نت

د إن اعرف               أختيأني يا ابن    . معهم ا صارما لكن أري اذا ال اتخذ موقف  العزيز أساءل نفسي لم
  .كن يبدو طفح الكيل؟ ولوآثامه تصل شرور اإلنسان أينإلى 

   وماذا تفعل إذا عرفت الجاني؟-):١( رقماألخت
ماألخ ل) ١( رق ا ويق ي  -:أطرق ملي ل ؟ أن اذا افع اءلم ة أس ي اللحظ سي ف ي نف  ألت

ة ضيقة  لب سلطان العاطفة على العقل ويحصره في           إن يتغ  أريداعرف فيها الجاني  ال       . زاوي
زان ويغ         أني أهيأ    ة المي ا لكي ال تكون              نفسي لكي ال تتقلب آف ريء مجرم ا والب ل بريئ دو القات

ارا                وفظاعةالجريمة خطيئة والعقاب همجية      ه جب ا والمجني علي  لكي ال يكون الجاني مظلوم
  . إن يختل آفة ميزان العدالةأريدفي اللحظة التي اعرف فيها الجاني وما بعدها ال . عاتبا 

م     وماذا لو عرفت الجاني    -: برهة وعاد  )١( رقم   األخصمت   ؟ وعرفت الحقيقة؟ المه
ى األمور          أتعاملآيف   ستر عل د يكون الصمت والت صالحي وق  مع هذه المعرفة بحيث تكون ل
ا            إلصالح أجدى سعى له ة ن يس هدف وال نهاي و ل ا .  الجاني أما عقاب الجاني فه  إصالح  وإنم

  .الموقف هو الهدف، هذا هو الواقع المرسوم في مخيلتي
ين       -:آمن يستعيد شيئًا ما     ) ١ (  رقم  األختأغمضت عينيها    لقد تحدثت عن واقع مع

 المعدني يا ترى اإلناءفي مخيلتي وهذا شبيه بما سمعته في يوم ما من ذلك الكائن وآنت تحت   



  ٥٤

ة استعد رًة طويل ر زف سته وزف ي جل مته  -:ل ف ه رس ذي تكلمت عن ع ال ذا الواق إن ه
ى      أحاول لنفسي وال    القوة    اآلخرين  فرضه عل راه  ب دما             واإلآ ه وعن ي وبين ارق بين ذا هو الف  ه

دفاع   أحاول اآلخرينتحدث فجوات بيني وبين       أن ال يتعثر ما أؤمن به في حبائل العاطفة واالن
  .األحمق

اطع  م األخق دج) ٢(  رق م بصوت مته ا  -:الخال وتكل ز أن من مزاي الي العزي ا خ ي
ى   ه عل سان قدرت اداإلن ه إيج ررات ألقوال ه المب وة   وأفعال ع ق ي موق ون ف دما يك ع أو عن  موق

  .ضعف
    -:بعد صمت طويل) ١(  رقم األخرد 

د    - دما نج ضات وعن ن المتناق ر م ا الكثي اة فيه سناإن الحي ذه  أنف ة ه ن مواجه اجزين ع  ع
ى        التناقضات ألن خط اإلرادة يغاير خ    أ إل الي نلج ع في شرآها وبالت ا نق ط الفعل ولذا فأنن

ذا صنو الموت               . أمور هي صنو االنتحار    الجنون فه ة أو التظاهر ب فعندما نلجأ إلى العزل
ه  رادف ل نا      . وم ى نفوس دام عل م باإلع ذا حك صياتنا فه س شخ ا ونطم ر ذاتن ًا نغي وأحيان

ة وذات جديدة وهذا يعني     وقد نحاول تقمص شخصيات جديد    . العاجزة عن مواجهة الواقع   
ك                  ى ذل أننا نتالعب بأنفسنا آما يتالعب الطفل بالدمية أو باألحرى نترك لغيرنا القدرة عل

ا ل ذا ألنن ا وضعفنا آل ه وت عجزن ا ثب ي شروطه علين ع يمل رك الواق ستطيع إال أن نت  ن
ق وه   يء مطل اك ش سبية وهن ضات ن ذه التناق ن أن ه ًا م ًال منبعث ا أم ضياته إن لن ذا ومقت

  .المطلق نضع آل آمالنا فيه
  .   بحذافيره على حد قولهاالجدةهذا الحديث نقلته 

ات      ذه الحيوان ى ه أما األحاديث األخرى فكانت تدور عن الرعب وعملية القضاء عل
بيت اقتصاديًا ومعنويًا الضعيفة وما يصاحبها من أحداث صغيرة وما يمكن إن يصيب سمعة ال          

  . الموضوعمن هذا 
ستطيع أن                       من الحوا  والي األحداث ن د اسبوع من ت ة بع راد العائل ين أف ذي دار ب ر ال

  .نستدل آيف أن موت الحيوانات غير الطبيعي أخذ يغير من سمات العائلة
ال بعصبية ظاهرة            ) ١ (األخ رقم  ى الحائط وق ة عل ده المعلق  -:حدق نحو صورة وال

ويقها ألن الجميع سيعرف أنها في       إذا استمرت الحال هكذا فالمواشي التي عندنا ال نستطيع تس         
  .حالة غير سليمة

ساءلت     ) ١ (األخت رقم  ديها وت دت ي ا العمل      -:عق ا م زال نحاول       إنن اء  ال ن ذه   أخف  ه
  .الحالة والتستر عليها وحتى الخدم ال يعرفون شيئًا أال القليل منهم

د   علينا إن نتو   -:قاطع الحديث بال مباالة وآأن األمر ال يعنيه       ) ٢(  رقم    األخ قع المزي
  .من الخسائر في المواشي فيبدو إن هذه الكارثة لن تتوقف

ستطيع      -:قطب جبينه ) ١(  رقم    األخ اء األمر إال    سوف ال ن زة فالكل       إخف رة وجي  لفت
  .سوف يعرف وعندئذ تثار األقاويل

  -:ليعبث بشعره وصاح بحشرجة) ٢(  رقم األخمد يده 
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اٍض عر     - ا م ة له ق بعائل ال يلي ة ف رة رائع ا    فك ل حوله ار األقاوي ة أن تث معةًٍ طيب ٍق وس ي
  .والشائعات

وغمزت نحو  (األقاويل والشائعات ال ترحم  -:من صمتها ) ٢(  رقم    األختخرجت  
  ). بنظرة قاسيةأمها فحدجتما(خاصة وأننا ال نزال )  ثم استمرت تقولأمها

  -:فتاة وتظاهر بأنه لم يسمع ال) ١(  رقم األخقاطع 
أي مبرٍر وأي سبٍب ولكن ال نذآر الحقيقة آما هي اآلن تذآرت نستطيع  نستطيع أن نذآر     -

دم ا نق ول بأنن ذالق رابين وضحايا وه ات ق ذه الحيوان وي ، أو ا ه ردود المعن ه م د  ل أن أح
اول      هوًا ويح ا س ة نحوه وب بندقي تها ص ين بحراس الحهاالمكلف د  إص أختار أح  وس

  .نه إذا تكررت الحادثة بأن يقول آما أطلب موأآلفهالمزارعين المخلصين 
م   هزت رأسها     سائلة ) ٢ (األخت رق ا          -:مت دان مواشي وم ا هي المشكلة؟  هي فق م
  وماذا سيعرف؟! أم  هناك من سيعرف يترتب من خسارة مادية؟

تعدلت  تاس م األخ ستها) ١(  رق ن جل ق-:م شكلة ذات ش ال   الم ة آ ا معالج ين وعلين
  .الشقين في آن واحد

  -:ديث وقال بسخرية ظاهرةالح) ٢(  رقم األخقاطع 
ك           إن العجب   - د وذل ادي الجي ذا المرآز الم ة وه سمعة العريق ذه ال ا نحن به ساورني إذا آن

ا    وإضافةالماضي العريق ال نستطيع إن نواجه مشكلًة آهذه       تملص منه  إلى ذلك نحاول ال
سمعة؟ إ          أتساءلأني  . اآلخرين تبعيتها على    وإلغاء راء وال ذا الث ا ال   ماذا يجدي آل ه ذا آن

  .نستطيع إن نواجه نقائصنا وما يلم بها ليذهب آل شيء إلى الجحيم
لقد  -:وأخذ يذرع الغرفة جيئة وذهابًا من مكانه آمن لدغته أفعى ) ١(  رقم  األخقفز  

 عاجزًة عن مواجهة الملمات التي تنزل بها واعتقد انك فأصبحتتوالت الضربات على العائلة    
  .اآلخرين تبعيتها على وإلغاءالمشكلة بعدم التملص منها على حق فعلينا أن نواجه 

  .أسطورتها وتابعت الجدة سرد 
  

  
  

شكل           اإلمكانإن اإلنسان عندما ينتقل من فكرة        اه التحول ب  إلى فكرة الضرورة فمعن
ر     حازم من الال فعل إلى  دون أن يخب سه ب ات بنف  الفعل ولذا قرر األخ أن يراقب زريبة الحيوان

سة          الكل يأويعندما  . أحدًا  ما   اك خل ى هن ه إل يأخذ طريق  إلى فراشه ويخلد الجميع إلى النوم س
  .ويتسلل ليرى ما يحدث لهذه الحيوانات المسكينة األليفة التي ليس لها حول وال قوة

ل سدو       م  األخذ  له اتخ  وعندما أرخى اللي ة            ) ١( رق اك وجلس في ظلم ى هن ه إل طريق
ا                  الليل يصارع النوم الذي يباغته بين الفينة والفينة ذهب الهزيع األول من الليل وآل شيء آم

  .يرام
ل     رة في ساعات اللي سان         األخي ق رأى الخال شبح إن ل المطب اد سكون اللي دما س  عن

ى    شبح إل ذا ال اك ذهب ه ى هن سة إل سلل خل دىيت رج   الحيوانإح ا ليخ ي دبره ده ف د ي ات وم
ى  . عملية مرعبة مقززة للنفس يعجز عنها الشيطان نفسه . أحشاءهامحتوياتها ويلتهم    الخال عل

  !وشك أن تند منه صرخة رعب ولكن آتمها ليميز من الفاعل



  ٥٦

ة ولكن     أعماقرده، الشياطين تنبعث من     مآل شيء آان ضمن المتوقع الجن، ال        الناق
دناءة لها قوى خارقة وليست بحاجة إلى عمل بهذا المستوى من  الجن المرده الشياطين    ذا  . ال ه

سلوب اإلرادة  ورًا وم اجزًا ومقه ون ع دما يك سان عن ه اإلن وم ب امعمل يق سه أم  واآلخرين نف
  ولكن من هو يا ترى؟

دريجيًا وجه الجاني                     سحب ليضيء ت دأ يتحرر من ال حدق الخال جيدًا فنور القمر ب
  .أمرنا ونحن في غفلة عن ناتساعد أحياناالطبيعة ف

  !هذا محال. …؟ ال يمكن .…من الجاني
  )!٢(األخ رقم ..  …أختهبن ا

  ! الحدثلهول يا.. …بالسخرية القدر 
  . أبالسة الجحيم ساخرة منهأطلتلقد 
  .أحشاءه سكين مكبث تدور في أخذتلو 

  .لو مزق جسده الكلب سربيوس برؤوسه الثالث
  .لو خنق بمنديل عطيل

  .هو الفاعل) ٢( رقم األخن من أن يكون آله أهو
سترد   دة ت ت الج هاوتوقف شأنفاس ت   لت شاعره وأردف ي م ال ف ا  -:ارك الخ اديي  أحف

يهن أن تقف                       األسطورةالصغار   ان من الصعب عل ل آ داتنا األوائ  إلى هنا قد توقفت ولكن ج
ين         إيضاحا إلى هذا الحد بدون أن يضعن        األسطورة ة ب ًا للعالق ن   الخال و   أو تكهن أو . األخت ب
صًا    ) ٢(و األخ رقم   ) ١( األخ رقم    باألحرى والي ن ى الت وسوف اذآر لكم رأي ثالٍث منهن عل

  ).س( واآلن نبدأ بالجدةاألسطورةآما ورد في سرد من 
ى       إن) ) س(هكذا قالت لنا الجدة     ( يا أحفادي الصغار     - ز عل سه فقف ك نف م يتمال ن   الخال ل ب

ت م األخ يًالوارداه) ٢( أي األخ رق يره    .  قت د س د امت ف لق م يتوق دم ل ط ال شكلة أن خ الم
  .والشر يولد الشر

ا                 - ل وتزدريه ادئ  ماذا يستطيع أن يفعل؟ لم يكن هناك خيار هناك أمور يرفضها العق  المب
  .ولكن بحكم الضرورة يقوم بها اإلنسان

  .اإلنسان الذي تسيره األحداث وتجعله طوع بناتها
  !دري قاتًال دون أن يأصبحلقد 

  . ثم قتل شابًا، التفاصيل ليست مهمةإنسانالقد قتل 
دم        ان بال داه ملطخت ا؟             . جوهر الموضوع ي ا أن تجد طريقه ل العلي ستطيع المث آيف ت

   الدهر علينا؟عف بحماقاتنا حجم المصائب التي يصبهابماذا نستنجد عندما نضا
  هل يترك الولد يمزق ممتلكات العائلة ويحيلها إلى رآام وأشالء؟

  ولكن هل قتل حيوان عقوبته قتل إنسان؟
ة الوحشية وي ذه الطريق ية به ل الماش ذي يقت ة ولكن ال ذه الهمجي ل ه ا بمث ذهلتهمه  أه

  قتل اإلنسان؟إلى طريق ال في  أولىخطوة
در و           أقدارهم يختارون   أناسهناك   ارهم الق  ويرسمون مصائرهم ولكن بعضهم يخت

ه و خارج عن     آل ما حدث ه   . اختاره القدر ) ١(األخ رقم    د          إرادت أ يول شر والخط د ال شر يول  ال
  .الخطأ
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اولكن  اس أحيان رذاذه الن ر ب اج اآلخرين يغم ه نت ا ان أ منبعث من شر وال الخط  ال ال
  . فيقعوَن تحت وطأتهاألبرياءالسذج 

د    ا ستكون مصدرَا آخر            األخرى ولكن المشكلة     ! لقد قتل الول دري ربم  البنت من ي
د رسمت                للرعب أو مصدرًا للخير هل       سكينة البنت لق ة م يقتلها ليستمر خط الدم إلى ما النهاي

  . لذيذة هانئة وابتسامة األمل فوق محياهاأحالمعليها عالمة استفهام وهي تغفو مستسلمة إلى 
زوج و               ) ١( رقم األخت أو   األم ي خسرت آل شيء الحبيب و ال ذا     األوالدالت  هل ه

  آله سببه عاطفة هوجاء غير متكافئة؟
ن     و األم سارة م شعور بالخ ف ال ستطيع تعري ل ن ن ه يء ولك ل ش سروا آ ال خ الخ

ل باطل  (المؤلم أن يحس اإلنسان إن آل شيٍء غير مجٍد وآما في سفر الجامعة               )  باطل  األباطي
  . أضاف أو حذف لن يتغير شيءفإذاوأمام هذا آله يقف اإلنسان عاجزًا 

  دمون الخيانة؟  يقواآلخرونفما القيمة الحاصلة أذا آنا نقدم الوفاء 
  !عةالض يغرقون في واآلخرونإذا آنا نحس بالكبرياء 

  ! يزرعون الموتواآلخرونإذا آنا نصنع الحياة 
  ! يتمرغون في الرذيلةواآلخرونلشرف إذا آنا نتمنطق با

  .وبالتالي الجميع يولد بنفس الطريقة ويموت بنفس الطريقة
  . هذا الشيء فقطاإلنسان هنا فقط يربح ذاته والخال و االم ربحوا

  .األسطورةوانتهت ) س( الصغار إلى هنا توقفت الجدةأحفادييا 
ا   ) ص(أما الجدة    ه لن ن      -:فسأرد لكم نص ما قالت دما عرف أن أب ه الخال عن  هو  أخت

سحاب  ومبادئ ممزقًا بين ما تقتضيه األحداث وبين ما يؤمن به من قيم  أصبحالجاني    فأثر االن
زمن      ن                وترك حل هذه المشكلة لل ع مع اب ادل الموق د أن يتب ه ال يري ه  أن ل       أخت دل قات  ويصبح ب

ه     . األمورإن الزمن آفيل بحل الكثير من       . الماشية قاتل إنسان   ممكن أحدى الحيوانات ترتد علي
  .!…وتقتله

  .األفعال ويمنعه من ارتكاب هذه يستيقظأو أن ضميره 
  .وإصالحهأو يسعى لتتضافر جهوده مع الزمن لتقويمه 

ي تفرض               انه لل  وة الت ا مرة األولى يشعر إن العاطفة لديه ليست بتلك الق ا  أرادته  وإنم
رة                  ه للم ة ان رفض سلطان العاطف ل وي ى هو طواعية يحكم سلطان العق ة   األول  شعر إن العاطف

ي تفرض            وة الت ك الق ا ليست لديه بتل ا  أرادته ل      وإنم م سلطان العق ة يحك رفض  .  هو طواعي وي
ره هذا بتأثير التقدم في السن وما يحفل به من تجارب فال يمكن     نستطيع تفسي . سلطان العاطفة 

ان سدى          رن من الزم ه         . إن يذهب اقل من ق ق قيم سه عاجزًا عن تحقي الي يجد المرء نف وبالت
  .ومبادئه

اك  ورهن صان أخذت أخرى أم ة يجب إن ت ار هي إن ممتلكات العائل  بنظر االعتب
  . يجب إن تتغيراألختوتحرس والعالقة مع ابن 

ار            أعماقهألول مرة عرف أن في       اك ومضات من االحتق  وبدون شعوره الواعي هن
  .والحقد على هذا الولد الذي هو ثمرة مأساة قديمة
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ن          ه اب ام ب ا ق افيين وآل م  األخت وبسب هذا الشعور لم يمنحه االهتمام والرعاية الك
ات هو رد فعل      ة جد          إلثب دأ مرحل ه أن يب ه إل       وجوده فعلي نح من وقت دة يم د ل  ي ذا الول ه  ى ه يربي

  . بدون إن يطلب منه أي شيءوأخطائهويعلمه ويشرح له الماضي بحسناته 
املين  هذين……… المعرفة  اجل والمعرفة من ..…………الزمن ا    الع ين  هم  آفيل

  .بإصالحه
ر من                 ر آثي يالن بتغيي زمن وتفاعل األحداث آف ر    وإذا األمور عامل ال ذا غي ان ه  آ

  .حلت النهايةمجٍد فقد شاع الدمار والتخريب و
ا  اديي ذه  أحف صغار ه ت ال طورة أنه دةاألس دة  ) ص( الج ا الج دت إن ) ع(أم فأآ
دما      -:وسأورد لكم نصًا ما قالته لنا    ) آ( انتهت على شكل     األسطورة أة للخال عن لقد آانت مفاج
دوء ورباطة جأش                     أختهشاهد ابن    ا به ل لكن تقبله ة اللي  يقوم بعملية التهام الحيوانات في ظلم

 آان آل شيء      اإلفطار مائدة   رية التي تسلل لها وفي الصباح وعلى      إلى غرفته بنفس الس   وعاد  
نفس     األخرىلم يتغير سوى إن هناك حيوانًا جديدًا وقع آالحيوانات          آما هو    ، وقوبلت الحادثة ب

  .االستنكار من قبل الجميع بما فيهم الخال
ن     توجه الخال إلى الغرفة وطلب من       اإلفطاروبعد   دما       إ األخ اب ه وعن  أصبحا ن يتبع

م    األخ بادر الخال أو     . الباب بأحكام  أغلق بمفردهما سؤال   ) ١( رق أم         -:بال  شاهدت آل شيء ب
  . إن توضح لي السبب لعلنا نتقاسم عبء هذا العمل المشين سويةأرجوعيني 

ه    ى وج ق واالضطراب عل ات القل رت عالم ماألخظه ه تماسك ) ٢( رق ال  -:ولكن
  مل المشين؟أعرف ماذا تقصد بالع

     -:في وجهه وقال بصوت متهدج) ١(تفرس األخ رقم 
د  . لهذا العمل إيضاحالقضاء على الحيوانات في غفلة الليل آل ما أريد هو          - شرح  أري  إن ت

  ؟  إليكلي لماذا خنت اقرب الناس 
شاعرنا     أنت ألم تفكر لحظًة واحدة بمشاعرنا حين نعرف أنك          د ذهبت بم  الفاعل؟ لق

دانيها أي شعور                   أدراجعلتها  وأمالنا وج  م ال ي رارة وأل  الرياح آل ما في األمر جعلتنا نحس بم
فه   ي وص ا ف ا بالغن ر مهم سيح    . أخ ون الف ذا الك د ضاق ه ن لق رب ولك ودي إال أن اه يس ب ل

صت  اموتقل م اعش أي أني ل ى وآ اتي حت ات .  حي ل النكب ن والمآسيآ سان يمك م باإلن ي تل  الت
ا ولك       ا ومواجهته ه؟             التغلب عليه ستطيع أن تواجه اذا ت در بم ك أم        أتحول ن الغ ادٍر مثل ى غ  إل

سنين ؟     وأفكر وانقلب على ذاتي  أتغير ة من ال ذه الحفن ام  أفكر  باالنتقام بعد ه د ضاع   باالنتق  لق
ّي يجب إن    اة فرضت عل ك إن الحي ا هنال ل م ستقبل آ شم الحاضر وتالشى الم الماضي وته

  .هول ابتلع آالمي وأصمت آصمت ابن الأعيشها
ري            -:آمن يلم شتات نفسه     ) ٢(خ رقم   اطرق األ  وق غي ى حق داء عل لم أحاول االعت

 وانتهكت حرمته ولم يتح لي الفرصة لكي  أموالهألن هذا آله هو ممتلكات أبي الذي اغتصبت         
 بكل شيء من أحق وعطًف ألني وأحسانا إن امنح صدقًة  أريدئه أني ال     حسناته من مساو   أميز

ا    آخرأي شخص    م    وأن دا  أخن ل ك مشاعرك            وإذا أح ك فتل د ذل ا    وأنت  آنت تعتق وإذا .  حر فيه
ا د أنأردن ان مهجورًا وال ب ذا البيت آ دًا أن ه ا أذآر جي ة فأن ه ه التحدث عن الخيان د بنائ  أعي

 اآلن إن تقتلني    أفضل و أمي وأنا     أنت تتحدث عنها    وأنا طفل  إليكمبكنوز أبي التي آنت استمع      
  . آما قتلت أبي
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 وقد  أخرى إن يتجسد الماضي آرة      األيام في يوم من     أتوقع آنت   -:لخال طويالً تنهد ا 
 يكون هناك   إنما. والجريمة ال تبرر الجريمة   . يا بني إن الخطأ ال يصلح الخطأ      . صح ما توقعته  

  . وبالتالي عبء ثقيل يرزح تحته الجميعاألخطاءتراآم في 
يس و       آان ه  -: أردف ثم   أنفاسهصمت الخال قليًال ليسترد      اك معدن نف اك   ن  أرواحهن

دًا من      أزهق تقمصت داخل هذا المعدن لكي احصل على الذهب يجب أن            وأجساد  األنفس  مزي
ت   ا آن ذا م ىوه ه  أتحاش ام ب ا القي ت أم ي قتل اك أن ل  أب و قت ك فه ل  أم لبها آ ة وس ي حي  وه

ي ال محال     خصائصها وآاد  اك إن  .  يقتلن سبب في موت ج          أب ان ال ر        آ ة غي دتك وجدك بطريق
  .آان لديه االستعداد لتقبل وجودي لما قتلته لوباشرة وم

ن    ال م أي ح ودي ب رفض وج و ي ن ه والولك افة األح ه إض ى ان ذا أراد إل سخ ه  ن
م ألمور آنت ال      عليه بسبب أقدمت من اجل خطأ أقتلك فلن أنتالوجود وتشويهه أما   سوء فه

د تف  ابًا وق ًال واآلن أصبحت ش ك طف دًا لكون ا جي ستطيع إن تعيه ديك ت ت ل داثاعل ة إح  الطفول
  . على مثل هذا العمللألقدام الشباب لتدفعك وأحالم

اد         األخت ابن   أجاب اء وعن نم عن آبري ذا انك             -: بلهجة ت هل استشف من حديثك ه
  .فل بكمه نظرة ازدراء واحتقار ألنه لم يح حنقي على أبي وتجعلني انظر إليإثارةتهدف إلى 

أ         -:طاع إن يمسك بدفة الحديث       است بدا الخال يستعيد هدوءه وانه     ى خط د آنت عل لق
ي آنت ارغب أن    إحداثألني لم أوضح لك   سيان    أضعه  الماضي لسبب واحد ألن  في طي الن

ة مجردة من              ولكن آان علي   اد  أن أوضح آل شيء بموضوعية تام دك  .األحق وة     وال  دخل عن
ى الحاضر     الماضي آان هذا خطأ حدث في  .  تقوض العائلة في حياتنا وآان سببًا في     د إل  وامت

سمح                أمك إن   أنكروال استطيع إن      ساهمت فيه إلى حد آبير، ولكن أسألك هل ما حدث ألمك ت
   ؟األيامبأن يحدث ألختك في يوم من 

ر        أردارغب أن    -:هودين فيه  الولد بهدوء واتزان غير مع     أجاب  نقطة نقطة أنك تعتب
ل إ  ا أن اقب أ وأم ك الخط اتج ذل أ ووجودي ن و خط ا حدث ه ا م ي فأن ك ألخت ل ذل ن يحدث مث

  . أمي ولكن اجهل وجهةأنتأرفضها إذا آانت آما ذآرتها 
ذا                          -: رد الخال  أ وه ه خط ى الوجود آل م عل ي احك ي أن ذا يعن أ فه إذا آنت اعتبر وجودك خط

رآبهم  اس ت اك أن ي، ولكن هن يس من حق وائهمل اك أه ة وهن ى النهاي ودهم حت زهم وتق  وغرائ
رين ذج آخ اء س ونأبري اء  يكون دفاعات الحمق ذه االن د إن   .  ضحية ه ي اعتق ك أن د ل ي أؤآ أن

ي تمسخ           يولد صفحة بي    واإلنسانالنفوس الشريرة ال تتوارث      اة والظروف هي الت  ضاء والحي
هذه الصفحة وتشوهها بدًال من إن يكون اإلنسان سيد األحداث يتمرد عليها للنزوع إلى الكمال               

  .تشاء وتشوه ذاته وتغيرهاوالتفوق نراه يكون مطية لها توجه آما 
ا     -:متسائًال) ١(األخ رقم   ) ٢(قاطع األخ رقم     هذا يعني إن أبي ال يتحمل مسؤولية م

ا       وأحداث هناك ظروف معينة     وإنماحدث   ه آم ذا آل ى ه ادت إل ي  هي التي ق ست  إنن  مسئوال  ل
دت   دت وول ا ول ات فأن ذه الحيوان ل ه اةعن قت تالمأس ا وال اس شدني بوثائقه ي وهي ت طيع  مع

  التحرر منها أليس صحيحًا ذلك؟
م        أختييا ابن    -:ل بعد إن استعدل في جلسته      الخا أجاب ي ل ًا   أآن  العزيز ربما أن  دقيق

ادي               سان الع يس      . في حديثي بما فيه الكفاية ولكن هذا الذي تتحدث عنه هو اإلن ذي ل سان ال اإلن
در          أرادةله حول وال قوة إنسان ليس له         ى الق سلم مصيره إل ذي      . داثواألح  ي سان ال ولكن اإلن
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ن   أخرى لك فأن الحياة قد عادت لي آرة     أقولهيا بني إذا اقتنعت بما       ع فل  و إذا لم تقتن
ستقبل في أن              يك ادك ون لدي سوى أمل يلوح لي بين طيات الم ك في           أحف ه ل ا قلت يقتنعون بم  س

  .يوم ما
ا    -:وتمتت الجدة قائلة   ادي ي ا        أحف ى هن صغار إل  األسطورة سرد   ) ع( الجدة    أنهت  ال

ذه         أحفاديواآلن يا    ون ه دما تنقل صغار عن ى  األسطورة  ال ادآم  إل ة في     أحف م الحري  ستكون لك
ة ا    ا       اختيار النهاي ون به ي ترغب ان    وإذالت ة        أحدآم  آ ًال ونهاي ك ح ة من       أفضل  يمل  يمكن العائل

ال  تداولت عبر    األسطورةاالحتفاظ بكيانها وثرواتها فسأآون شاآرة لكم وهذه          وذآر أن    األجي
د  -: ئلة فقالت تحدث صديقتها المفضلة        وما يفعل بتراث العا    بابنهااألم سمعت    شلت     لق ة  ف  آابن

ت على الرغم من اعتقادي إن سلم النجاح في الحياة يتسع للكثير ممن   ت آزوجة وتمزق  وتهاوي
  له القدرة على تسلقه

ا  دت  أجابته د إن تنه ديقتها بع شلت وتهاوي -: ص ولي ف ك   ال تق د صنعت حيات ت لق ت وتمزق
  .بنفسك ولم تسمحي أْن ينسجها لك أحد

  !… ولكن -
ة  - ك مجموع داث إن حيات د نجحت إح ت لق ان أن رو وآ ي  ناآلخ ات ف ن محط ارة ع  عب

  .حياتك تستقرين بها وترحلين عنها
  .األمل خيبة وأخيراات العذاب ماذا تسمين هذا؟  والحب والحرمان واأللم ولحض -
ة           المأساة إن   - يس خيب ا دون حسابات لألمور            األمل  هي تحقق األمل ول ا نرسم آمالن  ألنن

  .اآلخرينالتي تحيط بها ودون حسابات آلمال 
   هل تحملين المسؤولية إلى أحد ما؟-:صديقة برهة وتساءلتسكتت ال
ت ه أجاب الغ في اء مب ة وآبري ف ال  -: األم بثق ا. …ال وأل ادت أتحمله و ع دي ول  وح

ا نحمل نفس               أخرىالحياة آرًة    ار  لسلكت نفس الطريق ومشيت نفس الخطى ألنن  ونفس   األفك
  .وجهات النظر

   وما هو الحل؟ -
 .ار ُترَسُم على هدى العقل والمنطق يجب إن تكون لنا ادو -
  

                                     تمت
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