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مغ من ٔان املوت الر�  عىل
ٔان يطل د اكن يتعم� 

إالنسان من لك  عىل
حياته،  �حية ىف

ويصدر خصبا مثل 
ده، ترد� ـى ال ينهت ى صد

ٕاال ٔان إالنسان عاش 
ع بأهبج ما حياته يمتت� 

ة تيح   مهنا، واكنت مق� ا� 
املوت، ٔان  انتصاره عىل

مالذ ٔاخري    ٕاىلحو� 
يسعى ٕاليه ٕاذا قست 

 .نياعليه ا/� 
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1  
  

  ؤ¦َ ر� ــال
  

ضح ات� ى لكن ا± واحضا متاما ٕان اكن الوقت هنارا ٔام ليال،ليس  ،اجلو ضباىب
ها بساتني حتف� حصراء  ىفمستندا ٕاىل �قته املنيخة، نه جيلس أ  “ىجحزي ”متاما لـ

كف يده  ىف يألك ٔاول مترة من مترات ثالث اكنت خنيل متفرقة، ؤانه
 .ىاليرس 

يعلو من  “سعدون”، مسع صوت الثةالث�  مراتت� ال  من ٔالكـى انهت وفور ٔان 
مرات مازالت وم، وحالوة الت� ذان الفجر، فصحا من الن� فوق سطح املسجد بأ 

 .مفه عالقة ىف

 ى؟ة ٔاخر لوات مر� ن للص� ليؤذِّ  “سعدون”هل عاد : مهس فرحا

  .ولها تفسري هنا المست الفجر،طاملا أ  هذه رؤ¦ حق،معوما : ومهس

 فأال¦م أ¦م صيف، وهو ىف رج من بيته،نفسه خيى اندهش عندما رأ 
مل ه لكن� ليس بداخß،  ،خرية أمام البيتاملصطبة الص�  يف ينام غالبا عىلالص� 

بدال من ٔان ىت أنه ح شغل عقß،ؤ¦ ال، ٔالن تفسري الرّ هيمت áٔالمر طوي
 حراء، ومىشالص�  الفجر جامعة، انطلق ٕاىل املسجد كعادته ليصّىلِ  يذهب ٕاىل

ٕاضاءة  بعد الفجر بقليل، يبدٔا نور الصباح ىف عادة فهيا طويال، وراعه أنه
حراء، وما زالت ا/نيا الص�  طويال طويال ىف ا/نيا، لكن ها هو قد مىش

 ٔìهنا ظالم قلب الليلعمتة، و.  
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ت ٔاجشار فواكه خمتلفة، بيò ارتشقت جبل خضم، ىف سفحه تراص�  ووصل ٕاىل
� ”اهب الر� قف و  ، ٔامام ٔاحدهايد من الكهوففيه العد ىف فتحة  “سيؤان
 ،ßص رقِّ طويال، حنيال، جعوزا، تنسال حليته البيضاء مثل حرير، ويُ مدخ

� عريات الن� الهواء الش�  المعة، يقف مستندا ٕاىل عصاه الىت ابتة ىف صلعته ال
  .ìٔنه ينتظر قدومهذها من ٔاغصان جشرة، اخت� 

� ” تفع صوت الراهبار  ٔالكت آخر  ،“ىجحزي ” ¦: ور¦، معيقا، ýَْ “سيؤان
 .م، ومتوتم حياتك ثالثة ٔا¦� � من ٔا¦� ى بقي  ثالث مترات من زادك،

 ىف “ىجحزي ”مرشقا، فانتفض و  قو¦� ذان الفجر، بأ  “مزيد”وارتفع صوت 
ه عينا، بيò رجل جعوز، ببطء وحذرى اعتدل كام يعتدل أ ه فراشه، لكن� 
   .قلبه يدق بعنفمنامه، و  ىفى تلمعان مبا رأ 

� وقاسـية،  ،هذه رؤ¦ جعيبة أو حملاو� تأويلها  ة فرصة للتفسري،مل ترتك ٔاي
  .، املوترمسته  ى روب من هذا املصري ا±اله عىل “جحزيى”بشلك يساعد 

*****  

ل فضِّ ، يُ ؤ¦عندما دامهته هذه الرّ  خرية أمام البيتاملصطبة الص�  اكن �مئا عىل
النوم  يرغب ىف بعض اللياىل ، وىفالصيف لياىل ىفالنوم عىل هذه املصطبة 

ا ات قلي� جد� اخلالء وراء البيت، ومر�  ىف ببشكري قطىنى حصري مغط�  عىل
 تعلوها سقيفة صغرية اِ/ك�ة الىت لينام عىل ،السطح يق ٕاىلرج الض� يصعد ا/� 

  .مسحبرارة الش�  من جريد النخيل ا�ف�ف

ه جهر هذه ، لكن� “رسيرة”ينام فهيا مع زوجته  غرفة نوم، داخل البيت   وىف
  .عددهاغرفة منذ ٔاعوام ال يعرف ال

   .هذه أالماكن يف ينام ىفالص�  ±� ٕاذا حل
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 ابةخلف بو�  الىت “ةك� ا/ِّ ”ماكن واحد، ى را   سو تاء مل يكن متوفِّ الشـِّ  وىف
ِّ ه رمغ ، لكن� البيت، حيث املاكن متسع دا، جيِّ  حممك الغلق، ومسقوف ساعهات

 “قروانة” اكنوا يشعلوهنا للتدفئة ىف ار الىتمث ٕانه دامئا يكون دافئا، ٕاثر الن� 
ى هرة، ال خيبو دفؤها، ويتغط� هناية الس�  ا ختبو ىفصت لهذا أالمر، فلم� ّصِ خُ 
  .انية ثقي�، وينامببط�  “ىجحزي ”

 � القاسـية، اكن الفصل صيفا، واللي� حارة، واكن ؤ¦ ا دامهته هذه الرّ لكن مل
  .خرية ٔامام البيتاملصطبة الص�  �مئا عىل

  

ؤ¦ برسعة áلغة، فانفتحتا من نو ام برسعة عيناه هام اللتان اسـتجابتا لهول الرّ 
، لعينني تنفتحان بعد استيقاظ عاديونشاط، ومن دون التاكسل املعتاد 

ة رسيعة نه من هب� متكِّ الىت ة جسده مل يكن مي$ املواصفات املناسـبة لكن بقي� 
  . ¦، اكن جسده جعوزا، وقدميا جداؤتتناسب مع هول هذه الرّ 

:  ث ٔاحيا� مع بعض رفقائه، ويتباىهوهو يتحد�  “بكري”اكن يسمع و/ه 
  .معره ٔاكرث من مائة عام “ىجحزي ”

ٔاقل من سـبعني سـنة، ومع ذ�  ن ٔاعامرمهكثريي ٔالن اáٓء “بكري” ويتباىه
من أالمراض  البيوت من غري حركة، واستسلموا ٔالنواع شـىت�  رقدوا ىف

  .عفاءحيلو لها اصطياد هؤالء العواجزي الض�  اخلسيسة الىت

 هبا ٕاىل أالغنام، واملىشى رع معره مائة عام، ومازال قادرا عىل “ىجحزي ”لكن 
 فر ٕاىلزال يسـتطيع ركوب امجلال، والس�  حراء، بل وماالص�  ىفالبعيدة ى املراع

  . ٔا¦ما طوي� قد تسـتغرقرح� ذهاب وعودة  ىف “موط”
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ثر اسـتفاقة ة رسيعة إ هب� سد القدمي مسـتعدا لِ اجل� رمغ لك ذ�، مل يكن هذا و 
  .خاطفة بسبب رؤ¦ قاسـية

  .ببطء وحذر “ىجحزي ”±� اعتدل 

الة خري ، الص� خري من املوتالة الص� : ل أالذانصافيا وهو يمك “مزيد”صوت 
  . من املوت

 ملاذا ؤ¦، وٕاال� زال يمكل ٔاحداث الرّ  وشعر ٔانه ما ،“ىجحزي ”اندهش 
الة لك جفر يقول الص�  ٔا� ٔامسعه ىف! ؟الة خري من املوتالص� : “زيدم“يقول

  !ومخري من الن� 

، “مزيد”د مع ٔاذان يرتد�  “الوعرة” أسطح البيوت ىف صياح ا/يوك عىل
عصافري قلي�  نأ دود ل3ب �عسة يشـبه عواء ذئاب، كام وكذ� نباح مم

  .“امجلزي”جشرة  ىفبدٔات تشقشق 

اكن يقول رأسه أالصلع، و  بعاممته ووضعها مهتالكة عىل “جحزيى” ٔامسك
   ؟ٔا� مستيقظ االٓن ٔام ٔا� �مئ: لنفسه

وأنه حيمل،  زال �مئا،  مالو ٔانه  ىف قرارة نفسه متىن� و . وýه ظهرت احلرية عىل
  .موتهحو حمتية ال يكون تفسريه عند الص� ى جمر  به رؤ¦ه ىفى جتر  حىت

 منذ قليل ٕاىل رٔاى نفسه ينطلق مهنا  احية الىتالن�  أدار رأسه ونظر ٕاىل
� ”اهب كهف الر� جبل الرهبان، و  حراء، حيثالص�    .“سيؤان

املسافة بينك  !كيف؟ بطيِّ ، عدت االٓن من عند هذا الرجل ٔاكونميكن ”
ٔاحد هناك هل مث ! وقطول من ارحتال يومني عىل النّ وبني جبل الرهبان أ 

ؤى الرّ  ىففقط جيوز ! املصطبة؟ يجد نفسه �مئا عىلف ار يعود من مشو 
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ا ٔام مستيقظ ٕان اكنر يفكِّ ىف أالحالم يظل الواحد هل ب، طيِّ ! وأالحالم
  “!�مئا؟

ى ه اكن ير ل، لكن� هتدِّ علهيام ج9 م ثقبني، تدىل� ا ٔاكرث من تليسـ  “ىجحزي ”عينا 
االٓن  د من أنه هل هو مستيقظ حماو� ٔاخرية ليتأك�  ، فنظر حو  ىفهبام جيدا
  .ٔام �مئ

لكبا ى ٔامام بيته، ورأ  “امجلزي”جشرة ى غبشة الفجر، ورأ  ىف البيوتى رأ 
  .احية البعيدة من الطريقالن�  بنشاط ىف ميىض

ب واحضة ال تكون البيوت وأالجشار وال3، “ىجحزي ”¦  صاحٍ  أنت: مهس
  .ىؤالرّ  مثل هذا الوضوح ىف

البيت،  ةابو� ب تعندما فُتحاكنت قدماه تتحسسان أالرض حبثا عن حذائه، 
  .“بكري” اوخرج مهن

لباب أالبيض القصري ذى االٔكامم اجلِّ ى ، يرتدٔاوائل ٔاربعينيات معره شاب ىف
 عقبيه،  يضع عاممة، بدت ملقاة ٕاىل، ورسوال ٔابيض áلاكد يصل وي�الط� 

  .كيفام اتفقعىل رٔاسه 

� وم، لكن� اكن يغالب الن� الفجر،  ليصّىلِ  “بكري”خرج  وا/ه ى ا رأ ه اندهش مل
  .املسجد يسـبقه ٕاىل هو عادةاملصطبة،  مازال جالسا عىل “ىجحزي ”

  .“ىجحزي ”صباحك خري ¦ : بصوت نعسان “بكري”قال 

  .خري صباحك: لٔالمام ليقوم واقفا وهو ينحىن “ىجحزي ”مههم 

اكن نعسا�، فمل يسـتطع ٔان ميد ال3م مع وا/ه ليعرف منه  “بكري”لكن 
لن يعدو أالمر ر ىف أن ك� فاملسجد،  هاب ٕاىلة عن ا±ِّ هذه املر�  سبب تأخره

  .مبتعدا مفىضحو، رته عن الص� ٔاخ�  ن ٔاáه قد ٔاخذته نومة معيقةأ 
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يقة الض�  “ىجحزي ”اكن املسجد قريبا، ليس أبعد من مائة خطوة من خطوات 
  .االٓن

*****  

وهو يمتمت بدعاء  الهنوض ،بعد ٔان يسمع ٔاذان الفجر ،“ىجحزي ”عادة 
 ام املسجدٕام “مزيد”را من الشـيخ مه مؤخ� تعل� ى إالستيقاظ من النوم، ا±

� ٔاحيا� بعد ما أ ى امحلد ? ا±”    .حذائه ، مث يضع قدميه ىف“ورشماتنا وٕاليه الن

جيتاAام، اكن احلذاء قدميا  حذائه، يشعر بأمل شديد لك مرة يضع قدميه ىف ىف
تؤمل ما يقارب قطع من صفاحئ حديد رقيقة،  س ٕاىليبِّ تَ لت ج9ه املُ /رجة حو� 

 ، مث انتعلهذا احلذاء، ٕاال ٔانه يرص عىل ا هكرهمن غري ٔان ختدش، ورمغ  
  .املسجد متثاق� ٕاىلخبطوات  ميىض

 زال قادرا عىل ، قدميا، واكن مثß، رمغ قدمه ما“ىجحزي ”اكن املسجد مثل 
  .القيام مبهامه

عبارة عن جمرد فتحة  ىه دورات مياهه، ت$ الىتى ٕاحد ال ٕاىليدخل ٔاو� 
وب ن من الط� لبنتاهذه الفتحة  جانىب تلئ ٔابدا، عىلبرئ ال مت  ٕاىلى رصف تؤدِّ 

حاجته،   قدميه، مث جيلس يقىضتا áٔالمسنت، يضع إالنسان علهيامتَ بِّ أالمحر ثُ 
 “كوز”ار¦، يطفو عليه ف نفسه من ماء مئال ماجورا خف� ينظِّ  ،ـىبعد ٔان ينهت و 

  .مت هتيئهتا لهذا الغرض دين الفارغة، الىتفات علب الرس� من خمل� 

  .امليضأة يخلع حذاءه، وخيطو ٕاىلف خيرج من دورة املياه، 

هرجي املوضوع فوق سقف املسجد، يأتيه املاء من الّصِ ف  ،صنبورايفتح 
 بطرف جلبابه، ف ٔاعضاءه املبت�� ، وبعد أن يفرغ من وضوئه، جيفِّ أ ويتوض� 
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 ، مث يدلف ٕاىل“دا عبده ورسو  ٕا  ٕاال هللا وأن محم� ٔاشهد ٔاال� ”: وهو هيمس
  .املسجد حصن

ون حتيته د� الة، فريَ ٕاقامة الص�  ني اجلالسني ينتظرونصلِّ املُ  السالم عىلى يلق
ـى ن ينهت الفجر، وما إ  صالة ركعىت يرشع ىف بأصوات مسـتكينة �عسة، مث

ون القالئل الة، فيصطف املصل� قد ٔاقام الص�  “مزيد”يكون الشـيخ  مهنام حىت
بتكبرية  “مزيد”لو صوت ، ويع“ىجحزي ”، ينضم ٕالهيم ني ٔاو ثالثةصف�  ىف

  . ٔاكربهللا: إالحرام

ى عاء ا±ٔان يقول ا/�  وقلبه هلوعا، فنىس “ىجحزي ”ة، حصا هذه املر� لكن 
املسجد مدووشا وìٔن مطرقة خضمة رضبت  ٕاىل ، ومىض“مزيد”مه   عل� 

  .رٔاسه

 أ، وٕامنا دخل املسجد من áبه الرئيىسدورة املياه، ومل يتوض�  ومل يدخل ٕاىل
منتصف  وقف ىف ٔاحد، وٕامنا الم عىلارع، ومل يلق الس� الش�  املطل عىل

  .هللا ٔاكرب: املسجد ورفع يديه، وقال

  .الةالص�  ودخل ىف

  

 غزهتا الرشوخ، اكنت ِنب ، وجدرانه املبنية áلطوب الل� حصن املسجد ضيق
ليت به طُ ى بسبب لون اجلري ا±ى الرشوخ تبدو أكرب من جحمها احلقيق

 �   .ىشـتو ى حض افية ىفامء الص� الفاحت، لون الس� ى هر لون الز� اجلدران حديثا، ال
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ُ املسجد غري معتادة من  علت مههمة ىف  جيلسون ىف ، هؤالء ا±يننيصلِّ امل
عاس، فيسـيطر ومه يغالبون الن�  ،الةينتظرون الص�  ،سةلك جفر هذه اجلل 

  .متعلهيم الص� 

 ٔايضا، ِنب وب الل� áلط�  ل عينيه ما بني املنرب املبىننقِّ وهو يُ  يصّىلِ  “ىجحزي ”
  . معطيا جنبه أالمين للقب� ،جدار املنرب اجلالس مستندا ٕاىل “مزيد”وبني 

ون تعلو مههامهتم ٔاكرث ؤاكرث، صل� املُ وهو يبتسم، و  “ىجحزي ” ينظر ٕاىل “زيدم”
 �   .ة حضكة نبتت بني اهلمهامتومث

ه ببطء ينظر حو  بعينني حائرتني، ٔادار رأس ،وهو واقف يصىل “ىجحزي ”
  .وعيو� ساخرة، وعيو� ضاحكةعيو� ترمقه بغضب، ى رأ ف

  .“ؤ¦الرّ  ٔا� مازلت ىف. مسـتحيل أن ٔاكون مستيقظا”

�  “مزيد”اكن  واكن  ىشء، ام يريد ٔان ينهبه ٕاىليشري ٕاليه بذراعه أالمين، ìٔن
ببطء  “مزيد”حنو  مىش “ىجحزي ”لكن ٕاىل قدميه، ٔاسفل منه،  يشري ٕاىل

¦ مع : ساهام  “مزيد”وصل ٕاليه قال  وعندما ى،ؤالرّ  ىف يناسب املىش
  !قدميك؟ تدخل املسجد واخلف ىف “ىجحزي ”

أ� . امحلد ?: ، وقال لنفسهابتسمقدميه فوجد احلذاء، ف ٕاىل “جحزيى”نظر 
  .ٕاذن مازلت ٔاحمل

مث انفتح مفه . عينني متعجبتني من عينني áمستني ٕاىل “مزيد”وانقلبت عينا 
الة خري أالذان تقول الص�  ملاذا كنت ىف: يقول   “ىجحزي ”شدوها ملا مسع م 

  !وت؟من امل

ٔا� قلت  :قال مندهشا، ف“الة خري من املوتص� ال” قد قال “مزيد”يكن مل 
  !الة خري من املوت؟الص� 
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نت ٔا� أذ� : املسجد هيمهمون أل اجلالسني ىفسونظر حو ، ورفع صوته ي 
  !الة خري من املوت؟وقلت الص� 

  .تتصادم مسـتغربة مت، بيò نظراهتمáلص� وا وٕامنا رد�  ومل يرد ٔاحد ب3م،

� محم�  ةهذه املر�  مبتسام، اكنت ٕابتسامته “ىجحزي ” ونظر ٕاىل “مزيد”وعاد 
 ىضيسـتدير لميبيò و ، “ىفت ¦ جحزي رُ كربت وخَ  يبدو أنك” ب3م يعىن

  ؟!“ىجحزي ”ما� ¦ مع : “مزيد”مبتعدا، قال 

بنفس هيتف  “مزيد”áب املسجد ليخرج، مسع صوت  وعندما وصل ٕاىل
  !بعد الفجر صلِّ مل نُ  !؟“ىجحزي ”ٔاين ¦ مع  ٕاىل: ربة املندهشةالن� 

ا امتٔالت عيوهنُ  وٍس وا أعناقهم برءوَ اس قد لَ ء، اكن الن� للورا “ىجحزي ”نظر 
   .مث خرج .áحلرية

*****  

  ، و“الوعرة”ىف املسجد طاملا هو ىف  صالة الفجر ٔابدا “جحزيى”ال يرتك 
وسط  ىف ، الوحيد،العامود الكبري خلفٔابدٔا، ف ال يرتكه الص�  ماكن ىف

الة، يزحف مث ٕاذا فرغ من الص� مبحاذاة هذا العامود،  ملسجد، يصىل� حصن ا
قاعدة  بظهره ٕاىلمسافة خطوة واحدة، ليجلس مستندا  يديه وركبتيه عىل

 �   .الةه مل يكن يفعل ذ� فور انهتائه من الص� لكن� عة، العامود املرب

لٔالمام  وýه يدير يساره، ال انية، وهو ينظر ٕاىلسلمية الث�  الت� اكن ٕاذا سمل� 
  .الة ٕاىل يسارهالص�  عاثر ىفه الم مع من يوقعه حظ� قبل ٔان يتلك� 

  .أخبر ة مفك راحئة جيفة لكب ¦راحئ: “غنمية”ة قال لـمر� 

  .قدىم مثل حافر حامر عىل دمك الىتتقف تدوس بق: “محد”ة قال لـ ومر� 
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 !خترأ ساعة ألك تألك تألك مث تدخل الكنيفت: “سعدون”ة قال لـ مر�  وىف

ٔا� ال : وليق “سعدون”العامود، واكن  يديه وركبتيه ليستند ٕاىل عىل مث مىض
  .نومة ولكن تأخذىن “الكنيف” ٔاقعد ٔاخرٔا ىف

، اقطعه ٔانه الة، ٕاال� بتسابيح ٔاذاكر بعد الص�  قد بدٔا هيمهم “ىجحزي ”ورمغ أن 
خترٔا من مفك وأنت ى ، وتبق“الكنيف” رتك ىفال خترٔا من مؤخِّ : وقال بغيظ 

  !ىجبوار  تصّىلِ 

ل يتحم�  ز جاوز الeنني من معره، فٕانه ملهو ٔايضا رجل جعو  “سعدون”ؤالن 
  .“ىجحزي ”غريك ¦  أ من مفه وهو يصّىلِ ما ٔاحد خير :  وقال “ىجحزي ”fم 

 “سعدون”نت ¦ أ : مث قالبا جبينه، مقطِّ  “سعدون” ىف “ىجحزي ”ق حد� 
  .كذاب وابن لكب

 “ىجحزي ”ى بقت املشاكسة بني العجوزين، وعال صوgهام، لكن شـتد� ا
ركبتيه، بيò  جالسا راكعا عىل “سعدون”ى بققاعدة العامود، و  ستندا ٕاىلم 

هناك عند القريبني مهنام، و  نيصلِّ رج من صدور املُ صوت حضاكت خافته خي
 ل ىفيتدخ�  ا ٕاليه، يراقب ما حيدث حىتجالسا مستند “مزيد”بقى  ،املنرب

  .الوقت املناسب

  !اب وابن لكب؟ٔا� كذ� : بصوت غاضب “سعدون”ق حزَ 

اسأل : وهتف “ىجحزي ”ميني  ٕاىل يصّىلِ  جعوز hلث اكن ٕاىلبسـبابته ر مث أشا
  .يقول � “ةغنمي”

� ٔاخذ  “ىجحزي ”لكن  ن أ  وبدا اهلمهمة، سـتغرق ىفوقد ا سابيح،يمتمت ببعض الت
�  ،هادئا للقيام من جلسـته “سعدون”أ هتي� و  ـى،انهت  قد أالمر ه مل يكن وìٔن
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 “ىجحزي ”مسع ٔان ينصب ظهره، حياول  وهولكن ، منفعال منذ دقيقة واحدة
  .اب وابن لكب مث$كذ�  “ةغنمي”: يقول

خيرج ى ا± “ةغنمي”ع صوت مس ظهره، حىت “سعدون”وما أن نصب 
   .حديثك مْ ولِ  “ىجحزي ”حاسب ¦ : يكركب

   .“مزيد”¦ شـيخ : “ةغنمي”من حنجرة الكركبة اخلارجة  وعلت

òخلصوص ىف “ةغنمي”: يقول “ىجحزي ”اكن  “غنمية”ٕاىل  “مزيد” ينظر وبيá 
   .ة لكبمفه رم� 

   !áخلصوص ٔام نسيمت؟ “غنمية”: “ىجحزي ”وزعق 

، ورفع لرتجرج جسده البدين املرتهِّ الهواء بذراعيه ف “سعدون”رضب 
   .م وهو يضحكجها ٕالهيمت�  “مزيد”اكن صوته، و 

   ؟!“مزيد”بيت ربنا ¦ شـيخ  يشـمتنا ىف: “سعدون”قال 

 “ىجحزي ”ما ينفع ¦ مع : “ىجحزي ”ه �ظرا لـ ق صوتوهو يرقِّ  “مزيد”ل قا
  !بيت هللا اس ىفتشـمت الن� 

ا معناه ٔان ال3م ال يعجبه، مث رجع هيمهم شفتيه، مب “ىجحزي ”ى لوَ 
 áب املسجد، يjيل جبسده خبطوات كسو� ٕاىل “ةغنمي”ه جت� سابيح، واáلت� 

 ٕاىل “مزيد”بتعد مني، واالس�  “سعدون”ذراع  يتساند عىل وهو املمصوص
يقرأ  الىتبة، يكة املذه� م فهيا ٔارفف علهيا الكتب ذات أالغلفة الس�  الىتاحية ن� ال 

ل أن خيرج ـوقب ،الةاء وٕاقامة الص� ـالوقت ما بني ٔاذان العش هلم مهنا ٔاحيا� ىف
 را احلاجز اخلشـىبـبط وهام يتساندان ليعبالعجوزان من الباب، áلض� 

   .“جاموسة” عىل سـندوها “عزن”: “ىجحزي ”، عال صوت واطئال
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: بنربة لوم “مزيد”هتف ، و “ةغنمي”ت حنجرة كركبو  “سعدون”ة برطمعلت 
  !“ىجحزي ”¦ مع 

*****  

 “ىجحزي ”ى ويبق ،بيته يرتك املسجد ويذهب ٕاىل “مزيد”الشـيخ  حىت
أ تهتي�  فيسمع جبالء شقشقة العصافري الىت كون،وحيدا، وليس معه ٕاال الس� 
ب لراحئة يتعج� املسجد نسامت لها راحئة البحر،  ليوم جديد، وتنساب ٕاىل

 � مفن ! ترعة حبرية، حىت حبر، وال حىت “الوعرة”سامت، فليس حول هذه الن
  ؟احئة املنعشةهذه الر�  ٔاين تأىت

  .“العلمني حبريبة تسافر آتية من عند حي الط� لرِّ هذه أان بد  ال”

  

تزحي  بح تلوح وىهاخلفوت، وتباشري نور الص�  شقشقات العصافري تبدٔا ىف
وقوشك  مس عىلالم من ٔامام áب املسجد، الش� الظ�    .الرش�

   .“هذا املسجد؟ بىنى ا± من”

نسبيا، وحتته تقاطعت عروق خشبية  قف، عالٍ يرفع رٔاسه ويتأمل الس� 
�  غليظة، اكنت هذه هل قدمية خبا ملعاهنا،  ت مهنا سالسل حديديةتدل

   ؟اة بألوان متشابكةالسل، زمان، حتمل قناديل زجاجية موش� الس� 

به فتحات عرة، دقيق ومضبوط áلش�  جتويف ة،جتويف القب�  ع عيناه ىفرتَ مث تَ 
 وىه حصن املسجد، ور الهادئ ٕاىليدخل مهنا الن�  الىت رة متناسقة، ىهمدو� 
ة تبدو من اخلارج الرمغ من ٔان القب�  وعىلتنفذ مهنا راحئة ماء البحر،  الىت

  .وحاخل شاهقا، ويسحب الرّ صغرية نوعا ما، ٕاال أن جتويفها يبدو من ا/� 

  .“ملاذا بنوه بدون نوافذ؟”



Twitter: @ketab_n

21 

 

، مث قدميه ليعرب احلاجز اخلشـىبى لباب، يرفع ٕاحدايهنض، ويتجه ٕاىل 
  .مس، دقائق وتسطع الش� قفق الّرشِ ور، وامحرار أ اه الن� فيتلق�  ى،أالخر 

ال  اغلق áب املسجد بعد أن خترج حىت”: ٔاذنيه يjيل ىف “مزيد”صوت 
  .“تدخل الهبامئ

عقß صورة املاعز  اكنت تلوح ىفقيل وهو يبتسم، فقد يسحب الباب الث� 
وهام خيرجان من  “غنمية”و “سعدون”ذراع اجلاموسة،  املستندة عىل

  .املسجد

*****  

ى صابته وهو ير أ  هشة الىتمرسعا وراء ٔابيه، واكنت ا/�  “بكري”خرج 
يغالبه ى عاس ا±ت الن� بح قد طري� الص�  ّىلِ يرتك املسجد قبل أن يص “ىجحزي ”

  .الةوهو جالس ينتظر الص� 

  !ى¦ وا/ -

ؤ¦، فمل حيدث ٔابدا منذ قد ٔايقن ٔانه مازال يعيش داخل الرّ  “ىجحزي ”اكن 
 الب9،طاملا هو موجود ىف  ،املسجد ىف فجرلا¦فعا أن ترك صالة  صار فىت

  .عندما حيدث هذا فالبد هو حيمل! ويرتكها هبذه الطريقة الغريبة

  “!الة؟املسجد ؤاترك الص� � ٔاخرج من أ ”
  “!؟اخلُف ىفى ة وقدمان� السـُ  ركعىت صّىلِ كنت أ ٔا� ”

  .وا/ى ¦: “بكري”مسع نداء 
  .“!من غري ما ٔاتوضأ  يُت صل�  حىت”

هناك ٔامل حيمل ف ما زال  من غري ٔان يبتسم، طاملا ٔانه “ىجحزي ”انبسط وجه 
  .          ؤية هو املوت حj بعد ثالثة ٔا¦مللرّ  ٔاال يكون التفسري الهناىئ ىف
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بقت حاكية  هذى !ـى؟تنهت  مىت !مناىم ا ىفلكن هذه ٔاطول رؤ¦ رٔايهت”
  .“وليست رؤ¦

  ؟!تركت املسجد قبل ٔان نصّىلِ  ى؟/ا¦ و  “ىجحزي ”ما� ¦  -
  .“برئمن ìٔنه خارج  امعيق ،صوت بكري خمتلفا حىت”

الة، فأمسك وهو يقمي الص�  “مزيد”وارتفع من عند áب املسجد صوت 
املسجد، لكن  يريد ٔان يسـتدير به ليعيده ٕاىل “ىجحزي ”بيد  “بكري”
عائدا هرول مرسعا  “بكري”حنو البيت، بيò  حسب يده، ومىض “ىجحزي ”

ف، وقلبه وعقß الص�  ووقف ىف ،كعة أالوىلداخل املسجد ليلحق áلر�  ٕاىل
  .“ىجحزي ”يضطرáن من ترصفات 

*****  

اكن يسمعها دامئا من داخل املسجد، فمل . الفجر لروعة صدح العصافري ىف ¦
قوة لك هذا النبض، لكهنا االٓن شقشقات غزيرة تهنمر مثل مطر �بضة ب تكن
  .يولالسـِّ 

   .“حj ٔا� ٔاحمل”

  .? امحلد: مهس áرتياح

هو فرشـته كام ى اكن �مئا علهيا، ومال ليطو  خرية الىتاجته حنو املصطبة الص� 
  .اوهيه انتصب دون ٔان يطمعتاد، لكن� 

ىن أمارة جديدة عىل. هااه” بعدما  ، طوال معرى ٔاطوى فرشـىتمازلت ٔاحمل أ
  .“ة مل ٔاطوهأاستيقظ، وهذه املر� 

 ا، فدفعهة تتسع ملرور مجل مكمتل بأحام كبري ابة البيت، بوابة بو�  ه ٕاىلاجت�َ 
 ِّ وقد افرتشت املصالة حتهتا،  ركبتهيا جتلس عىل “رسيرة”يا، اكنت ودخل متأن
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 � اها فوق وحتت، بيò كف�  ة رتيبة ٕاىلحرك ابهتا الميىنك سـب� حتّرِ  د وىهشه�تتلو الت
  .“رسيرة”ل ركبتهيا، ووقف برهة يتأم�  رgحان عىلي

   .“حمل ة جالل هللا ٔا� ىفز� وعِ  .تصّىلِ  وىهن طويل مل ٔار رسيرة من زم”

ِّ الش� ى حصنه اخللف الوسـيع ٕاىلخيرج من مدخل البيت  ومىض ساع، اسع إالت
مات من ى ا±، “شديد”فيه جشرة تني معرها أكرب من معر ٔابيه  ةاملزروع

  .سـنني ال يعمل عددها

  . “ىجحزي ”¦  -

امرٔاة جعوز ٔامكلت  “رسيرة”رشخه الزمن، ٕاذ أن ى بصوهتا ا± “رسيرة”�دت 
   .بعنيعا ا السـ� 

  .“بكري يقول هذا”

أالخرى  ىهرآها تنظر ٕاليه ف، ببطء ممزوج áالندهاش ٕالهيا “ىجحزي ”التفت 
 ٕاىل ، ومىضذراعه ، وٕامنا هز� عهيتوق�  هوه مل ينتظر ما سـتقول، ندهشة، لكن� م 

  .فسحاية البيت

  “بح؟را من صالة الص� ملاذا جئت مبكِّ  سـتقول ىل”

  .“!أحمل ماذا ٔاقول لها؟ ٕانىن”

  .“ؤ¦ٔا� مازلت ىف الرّ  !قالت ¦ جحزيىرة رسي !ىáمس ا �دتىنلكهن� ”

   .“ةا/ك� ” عىل التينة، جلس وعندما وصل ٕاىل

أالرض،  ينة ٕاىلغبشة الفجر، ودجاجات تتقافز تنط من فوق ٔاغصان التِّ 
أنت ال حتمل ¦ ”: ا االٓن واجام، لقد رضب ضارب قلبهبد “ىجحزي ”ووجه 
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 بيò ـى،رسيع وينهت هبذا الطول، الرؤ¦ حدث ى ليست هناك رؤ ى،جحزي 
  .“تفاصيل حياتكى ٔانت االٓن تر 

  .“رسيرة”¦  -

  “!؟رسيرة áمسهاى وأ� ٔا�د”

حتمل بيò  خل اجلاف،عصا من جريد الن�   عىلتتو�ìٔ قادمة  “رسيرة”اكنت 
ى ا± “ىجحزي ” ائب، فطورáللنب الر�  اار مملوءً ٕا�ء من الفخ� ى بيدها أالخر 

  .يعشقه

  .“اصرب !مسـتعجل دامئا” -

ة تأخذ مر�  ما ىف: تقول وسـتضع إال�ء جبواره وىه رة كعادهتا،متذمِّ  قالهتا وىه
   !وترحيىنى من يدإال�ء 

يò تقول ، ب مدخل البيت عائدة ٕاىل عصاها لمتىض عىل تتو�ìٔ  وستسـتدير وىه
   .هfما يسمعه وال يفّرسِ 

جبواره وجتلس معه تضعه ٔان ٔالنه يريدها  ،ال يأخذ مهنا إال�ء ،لك صباح ىف
 ٔامورا جيب أن تشعر هبا ن يوّحضِ تفهم، وهو ال حيب أ  ا ال ، لكهن�  وحتىك

  .جل من غري ٕاشارةامرأة الر� 

هتف ينادهيا قبل أن تأتيه، اكن يريد  ،منذ زمن بعيدة لكنه اليوم، ؤالول مر� 
  .قلب كيانهى ا± لها عن حا  القاىس أن حيىك

*****  

حلظرية ى ، يكون الباب اجلريدينةة حتت التِّ ا/ك�  عىل “ىجحزي ”عندما جيلس 
�  أالغنام عىل احلركة، وبعضها يطل عليه من  ا جيلس تبدٔا أالغنام ىفميينه، ومل
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 “ىجحزي ”مس قد ٔارشقت، ويكون تكون الش�  ى،خلف شـبكة الباب اجلريد
واملاعز ائب عندما يعلو ثغاء أالغنام جوفه آخر قطرات من اللنب الر�  يدلق ىف
مث يتجه  “ا/كة” ا عىلسـيضع إال�ء فارغ “ىجحزي ”ن أ تعرف ـى جفأة، فه 

 للبيت، ٕاىلى ليجذب الباب ويفتح الطريق لها لتنطلق من الباب اخللف ٕالهيا،
  .حراءقلب الص�  مرعاها البعيد ىف

ٔان  “ىجحزي ”الحظ مبتعدة كعادهتا لك يوم، كام  لمتىض “رةرسي”مل تسـتدر 
  !مالها صامتة: ملعتاد، فقال وهو ينظر �حيهتاأالغنام ال تثغو اك

، املسجد يت الفجر ىفؤانت ما صل�  مس مل ترشق بعد،الش� : “رسيرة”قالت 
  !خريا

  .يده حنو إال�ء بلهفة مثل لك صباح ٔانه مل ميد�  وانتهبت ٕاىل

 اووýه مربد�  “بكري” عندما ظهر “يقول لها، ٔام ال يقول؟”ر اكن يفكِّ 
  .بيهنام إال�ءو وجلس جبواره  ،“ىجحزي ”، وهرول �حية áالنزعاج

  !معنا؟ صلِّ ملاذا مل تُ ! ؟“ىجحزي ”ما� ¦  -

أالمور واكنت يعرف كيف يقول ما هو فيه، فبقى صامتا،  “ىجحزي ”مل يكن 
 ِّ ٔان يكون لك ما  ،وقت مىضى ٔاكرث من أ  ،متىن� سـبة ٕاليه، و تسوء áلن

   .لو اكن حلام رذال ، حىتهو حمل حيدث االٓن

  .“حمل رذل خري من حقيقة رذ�”

  ؟!ىف قدميك فتدخل املسجد واخل ى،¦ وا/ -

اهام  كخرزتني غط� ت عينهيا، اكنت عيناها، رمغ ذ�، ضيقتنيحبلق “رسيرة”
  .حساب شفيف
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   ؟رضب وýك áلقعبةا ٔام “بكري”تسكت ¦  -

  .بائحنو إال�ء اململوء áللنب الر�  “ىجحزي ”ت يد وامتد� 

  .“ىجحزي ”خالص ¦ : وقال “ىجحزي ”غضبة  يتحاىش “بكري”وقف 

  .جاءوا يطمئنون عليك “الوعرة” وبعض رجال “مزيد”يخ الشـِّ : مث قال

   ؟“سعدون”جاء معهم  -

  .لقعبة ليرشب ما فهيايده حنو ا يسأل هذا السؤال وهو ميد�  “ىجحزي ”اكن 

: مفه مشدوها، ومهس متعجباوقد فتح  “رسيرة”ٕاىل  “بكري”التفت 
   !؟“سعدون”

لته، ؤانت غس�  ى،مات áٔالمس ¦ وا/ “سعدون”: ٔابيه وقال مث نظر ٕاىل
  .دفنتهو 

� “بكري”أالرض، ووقف شعر  واكدت تسقط عىل ،“رسيرة”وارتعد قلب  ا ، مل
¦  ،“سعدووون”¦  :ىلباب اخللفحنو ا وهو يقوم وميىش “ىجحزي ”ى عو 
   .“سعدووون” دفنوك ¦، “سعدوووون”

  .مث يدوخ ويقع
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2  
  

ِّ  ةِ مَ ظَ عَ ر لِ انظُ  الَ عَ تَ    كرب
  

 
ح هللا سـبِّ يُ  املسجد، وجلس جلسـته الىت الفجر ىف قد صىل�  “ىجحزي ”اكن 
، “العلمني”حبر عند من ٔانه قادم  ال يشك ٔابدا ىفى النسـمي ا± ويشم فهيا،

هذا بناء كيفية ويسـمتع لشقشقات العصافري البعيدة، ويسأل نفسه عن 
�  ماذا تعىن” :عقß سؤال هذا اليوم طرٔا عىل املسجد، ىف   . “شور؟لكمة الن

من رٔاسه    امنا fمعلِّ ذا يُ يخ مزيد هوهللا الشـِّ  !؟عاء لكه ماذا يعىنا/� ”
� ا� بعد ٔاحيى امحلد ? ا±”قال العجب،  ، ٔاقو  بعد “شورما ٔاماتنا وٕاليه الن
موg حىت ٔامحد هللا  وم ليسالن�  !يقظ؟ذا ٔاقو  بعد ما ٔاست امَ لِ ! ما استيقظ

  .“...!عىل ٔانه ٔاحياىن بعدما ٔاستيقظ

 جبسده البدين áب مالٔ  “سعدون”ٕاذ ٔان  الته،تأم�  “ىجحزي ”ومل يمكل 
م ¦ قُ : عج، وجسده يرتعش، وقال بصوت متقطِّ يهن املسجد، يقف وهو

  .، تعال انظر لعظمة ربك“ىجحزي ”

  !أه$؟ما� ¦ آلك : الته، وقالسـي�  بحة ىفقوم، وضع السـِّ وبيò هو ي

مدق بني  ، ودخال ىف“سعدون”جبوار  من املسجد، ومىش “ىجحزي ”خرج 
بيت  وصال ٕاىل بعضها، حىت تتساند ٕاىل مىلة من الطوب الر� بيوت مبني� 

  .“سعدون”

  .مشارق السامء لع بطيئا، ونور رضيع حيبو ىفباح يطهسيس الص� 
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  .رهيا ٕاال صاحب العظمةجيُ  ٔامور ما: قي�ابة الث� وهو يفتح البو�  “دونسع”قال 

هذه املداخل  “ىجحزي ”يق كدهلزي، لكام عرب وعربا املدخل الض�  ،دخال البيت
 ىه محد هللا أن بيته ليس مثل هذه البيوت، نعم “الوعرة”يقة لبيوت الـ الض� 

 � ، مومسهيام يتون والبلح ىفف فهيا الز� ف� ُجي  االٔماكن الىتسع á/اخل، حيث تت
سعة حواش الهبامئ وغرف اخلزين، لكهنا ليست مت� وأ  ٔايضا،رائب الز� وحيث 

  .مشارف الب9 نيت حديثا عىلبُ  الىتى مثل بيته، ومثل البيوت أالخر 

فل كبري، áهبا قُ  مازال عىل ة الىتهذه الغرفنظرة رسيعة ٕاىل  “ىجحزي ”ٔالقى 
ليس هبا ٕاال بعض  الىت احلظرية مه ٕاىليتقد� ى ا± ،“سعدون” hحمدِّ  ومهس

ى ا± عىل آدم؟ مىض تفتح هذه الغرفة ¦ بىن مىت: عجاتطيور، ومخس ن
  .حدث سـنني طوي�

مل يتبني  ىشء ، ؤاشار ٕاىلاحلظريةابة ، وٕامنا فتح بو� “سعدون”مل يرد 
  .مالحمه “ىجحزي ”

  !ما هذا؟: وهو هيمس ٔاكرث “ىجحزي ”اقرتب 

 دلوا من الصاج، وقد انكفأ فيه مزياسـتطاع ٔان يَ ه ، لكن� نور السامء ضعيف
  .ما ىشء

  !هه؟ ما هذا؟: جيدا، ويقولى ن يقرتب ٔاكرث لري واك

  !؟“ىجحزي ”يت ¦ َمع : “سعدون”فقال 

  .ور بعد ¦ بغلما شقشق الن�  :“ىجحزي ”فزعق 

  !دلو املياه غرق ىف هذا ذكر إالوز، -

  ؟!دلو مياه ذكر ٕاوز يغرق ىف: ، وقال“ىجحزي ”شهق 
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، تغرق لكن ٕاذا أراد هللا البحور، يور ال تغرق ىفهذه الط� : “سعدون”قال 
  .شرب مياه ىف

   !العظمة؟ رٔايت: “سعدون”وقال 

  .احلمكة رٔايت ٔا�: الطائر ورفعه، قالذيل  يده وقبض عىل “ىجحزي ” مد� 

� ست ملتوية حنو جناحه أاليرسقد تيب� اكنت رقبة الطائر  ة فزع التصق ، ومث
   .ر منهطُ نصف فتحة، واكنت املياه تقْ يه، بيò منقاره مفتوح بعين 

�  ىف “ىجحزي ”ونظر  نه ائر لوال أ غرق الط� لي� ما اكنت لتُ ة مياه ق قعر ا/لو، مث
  .ا/لو رش ىفاحن 

  .ىشءريبة، اكن يبحث عن الز�  نواx ينظر ىف “ىجحزي ”تلفت 

  ؟ترشب منه الطيور امنخفض ٔاال تضع ٕا�ءً  -

  .ىقلت � ٔانت رصت ٔامع ،ها هو إال�ء: جوارهام ٕاىل “سعدون”ٔاشار 

 فوق، ؤاخذ ينظر ىف مازال ممساك áلطائر الغريق، فرفعه ٕاىل “ىجحزي ”اكن 
  .عينيه

� عيون الن�  تكون ىف عينيه نفس النظرة الىت ىف ،“سعدون”جعائب ¦  - ا اس مل
  .يغرقون

مل ٔار عيون  ٔا�: ، ومهسائرالط�  عيىن ؤاخذ ينظر ىف “سعدون”اقرتب 
  .من قبل الغرىق

  !؟“سعداىن”و/  “صاحل” عيىن ما رأيَت : با جبينهٕاليه مقطِّ  “ىجحزي ”نظر 

  .امء فوقهام بلون ٔازرق كثيفحت الس� تفت� 

  .ىنعمل دور شا: ة، وقالوýه جفأ  ربد� ا “سعدون”
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ىت جه ٕاىلوبيò يت�  و/  “صاحل”: ر، قالك� والس�  اىáلش�  ٔاحد أالراكن ليأ
  .ومل ٔارها. ه من البرئ بعني واحدةٔاخرجو  “سعداىن”

يضع  ، واكنمٔاخذ يشعل النار ىف الاكنون، ومصت طويال قبل ٔان يتلك� 
  .من املوت وسريتهٔا� قرفت  ¦ ٔا}: ارالن�  ة ىفنكالك 

¦ : بصوت خمنوقى ، ؤاخذ ينادرجتخم ا، وجسده الض� أةمث رسسع صوته جف
  ".يخةزل "، ¦ “مجيل”م ¦ أ  ى،، ¦و/“مجيل”م ، ¦ أ “مجيل”

 جلس عىلى ا± ،“سعدون”وبيده طائر إالوز الغريق حنو  “ىجحزي ” هرول
 “مجيل”ار ألكت الن� : فوق اجلدار، ورفع وýه ٕاىل ٕاىلأالرض مهنارا، واستند 

  .ىٕاصبع رجل، ¦ و/ بقت منه عينا وال حىتأ ما  ،“ىجحزي ”¦ 

ملاذا . “سعدون”سـنون مضت ¦ : “سعدون”كتف  عىل “ىجحزي ”ربت 
  ....ر االٓنتتذك� 

ائر الغريق بكف يده، رضب الط�  “سعدون”fمه، ٕاذ ٔان  “ىجحزي ”مل يمكل 
¦  “سعداىن”نت ٔاتيت بسرية و/ أ : ، وزعق“ىجحزي ”فأطاره من قبضة 

  .“ىجحزي ”

ر بسك� ى حيمل راحئة شا ان من الاكنونخَ وفار، وتصاعد دُ ى االش�  ىلغ
  .حمرتق

ريبة، وسقط منقلبا مث اصطدم بباب الز�  طارى ائر ا±الط�  نظر ٕاىل “ىجحزي ”
  .يقف يعمل شا¦ جديدا “سعدون”ى ورأ ظهره،  عىل

� ٔاعرفك ¦ أ : اجلدار بظهره ٕاىلأالرض واستند  عىل “ىجحزي ”جلس 
وجئت  ،املسجد مع نفىس كنت قاعد ىف ٔا�ابن لكب،  ٔانت، “سعدون”

  .العظمة وتقول تعال انظر ٕاىل ىل� إ هترول 
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  !؟ٕاىلّ  ٕاليك ٔام ٔانت جئَت  ٔا� جئُت : ؤاردف

  .غري املوت أخرىسرية  ىف “ىجحزي ”احك ¦  -

  .ومصت “سعدون”من ى يده، وتناول كوب الشا “ىجحزي ”مد 

قد أفرغ كوب  “ىجحزي ”اكن نور الصباح قد انسكب، ومٔال أالرض، واكن 
  .، وهنض واقفاطوي� ثالث رشفاتب ى الشا

   .ٔارعاهاى ٔاروح ٕاىل غمن -

 òع صوته خيرج من مس “سعدون”يريد اخلروج من بيت  ميىض “ىجحزي ”وبي
  . كرهت املوتٔا� “ىجحزي ”خالص ¦ : حنجرته حمشورا

�  م وهو ينظر ٕاىليتلك�  “سعدون”اكن  ظهره، وقد  ائر املقلوب عىلة الط� جث
  .ت ساقاه بريش مؤخرتهالتصق

ل فل، وحاو احلجرة املغلقة áلقُ  ابة، فنظر ٕاىلحنو البو�  ميىض “ىجحزي ”واكن 
حقيقة افتح هذه لو كنت كرهت املوت : أن جيعل صوته عاليا وهو يقول

  !الغرفة

  .الغرفة ٕاىل “سعدون”فنظر 

*****  

بسامع تع مثلام كنا نسـمت  ام حكينا من قصص ممتعة، مل نكن نسـمتتع بسامعها ”
  .“حاك¦ت املوت

 



Twitter: @ketab_n

32 

 

 ، وما أن مىش“ونسعد”خارج بيت ابة فصار من البو�  “ىجحزي ”خطا 
 احلمكة الىت “سعدون” ـما قلت ل: توقف، ومهس لنفسه خطوتني حىت

  .رٔايهتا

 

ة حىت خطوة واحده ما أن خطا لكن� ، “سعدون”بيت اسـتدار عائدا ٕاىل 
 ىنالر�á  باحالص�  نورعينيه، وانسحب رؤية  غامت البوابة ىفبت قدماه، و تصل� 

 ب عىلة لهب عظمية تتقل� نَ لسـِ وأنوار أ  ،جفأة ليكون ظالم منتصف اللياىل
جيرون قادمني  “الوعرة”، و�س “سعدون”جدران البيوت امللتصقة ببيت 

 يتصاحيون، وصياAم ميزتج هبسيس النريان وىه ومهُ  “سعدون”ابة حنو بو� 
، ورصخات ، وثغاء مذعوراخل، وخشب تعلو طقطقاتهتألك البيت من ا/� 

   .ى، ¦ و/“مجيل”¦ : امرأة ملتاعة

، مث وهو اخلني واخلارجنياس ا/� يغالب تدافع الن� نفسه وهو  “ىجحزي ”رأى 
   .داخل ا/ار يدلف ٕاىل

تبتلع نظام البيت وال  اكة، وراعه هزميها وىهريان الفت� وعندما دخل راعته النِّ 
ٔام ، و ممضياع الرِّ  اع ختىشبَ منه ٕاال الرماد، اكنت النريان تزوم مثل ضِ ى تبق
، أت جحرهتاعب�  ريان الىتالنِّ  غارقة ىف وىه ،ترصخ رصخات املوت “مجيل”
يذوب ويرتاقص مع تراقص أاللسـنة ى جسمها ا± اس ينظرون ٕاىلالن� و 

، ورمغ ٔان يذوب هو االٓخريرتاقص و حتتضن جسدا صغريا  بيòاملسعورة، 
ا ٔاوتيت من بلك م ،ة اكنت تدفعدهيم العفي� ٔاي اس، ٕاال أنعيون الن�  مالٔ العجز 

  .مثلام تنطلق من بؤرة عاصفة مالالّرِ فتنطلق مهنا   ،áٔالواىن ،ةقو� 

  “!ٔاين سعدون؟”
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ة áللهب، يبحث عن وجوه الناس احملمر�  ل عينيه ىفنقِّ يُ  “ىجحزي ”ٔاخذ 
، حيث معق البيت حام، حىت اسـتطاع الوصول ٕاىلوخيرتق الّزِ  ،“سعدون”
   .ريبةز� ال

 

ىف فتح اس ن� ال  كبد السامء، وتلهتم أالغنام، الىت أفلح عظمية تلهتم ريان أفاعٍ النِّ 
خارج  ، ٕاىلٔاصوافها ىف انري النِّ áب حظريهتا، تتقافز فزعة، وقد ٔامسكت 

   .قةو� فَ مثل سهام مُ ى من الباب اخللف حراءالص�  ٕاىل ريبة، مث تنطلقالز� 

 أت نريانفٕاذا انطف أالغنام حماوال ٕاطفاهئا، مال عىلáلّرِ  اكن البعض يرىم
  .براحئة الصوف احملرتق دخان ، بيò ينبعث مهنات تتقافزٕاحداها ظل� 

  “!ٔاين سعدون؟”

 

هتا، اكن áهبا قد مسـ�  ارالن�  مل تكن البيت الىت ة الوحيدة ىفغرفة اخلزين، الغرف
ينام ىف غرفة اخلزين، ٕاال ٔان  “الوعرة”مع أنه ال ٔاحد من أهل ، و مغلقا

áهبا املغلق بيده  رمبا يكون �مئا فهيا، فدفع “سعدون”ر ىف ٔان فك�  “ىجحزي ”
حد أالجو� أ  عىلى خم ملقض� الاجلسد ريان ضوء النِّ  عىل فتح بسهو�، وملحان ف

  .ةرة الشامي� اململوءة بغالل ا±� 

، فاقرتب منه ببطء، وهو ميت “سعدون”ٔان  “ىجحزي ” ل وه� ظن� ٔالو� 
ً يفتح مفه مهتيِّ  � للرصاخ، لكن�  أ عش، ا اقرتب منه متاما الحظ أن جسده يرته مل

تان متدليتان وذراعاه مفرودgن ومرمي�  ظهره عىل يامسـتلق  “سعدون”اكن 
 فاحت “سعدون”ٔان  “ىجحزي ”وُخيِّل لـ ،اكن ينام عليهى اجلوال ا± جانىب عىل

ìٔنه  ،د من جبينهاحلقيقة مسـبال عينيه، وعرق غزير يتفص�  عينيه، اكن ىف
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غري نظام، ويأخذ نفسه خطفا، يصارع وحشا، فصدره يعلو وهيبط من 
  .تذحبر مثل بقرة يشخُ ف 

  . “سعدون” -

، لكن لطمة خفيفة “سعدون”وهو يلطم بيده وجه  “ىجحزي ”رصخ 
�  ،ممل ينتبه، اكن يزو “سعدون”   .ام يتعاركوحيرك رأسه ìٔن

  . “سعدون” -

ا ه هز� رقبته، وأخذ هيز�  جانىب عىلبيديه عليه وقد قبض ى يناد “ىجحزي ”اكن 
: تدل وهو يلهث، وهتف بصوت خمنوق، واع “سعدون”، فاسـتفاق شديدا

  .“ىجحزي ”اكبوس شديد ¦ 

: ، ويقول“سعدون”بابه العرق من جبني ميسح بطرف جل  “ىجحزي ”ٔاخذ 
  .اخري  خريا،

ؤام  “مجيل”ٔالكت . ار تألك البيتالن�  “ىجحزي ”رأيت ¦ : “سعدون”قال 
  . ..، واكنت“مجيل”

  .ومل يمكل fمه

، ؤاخذ “سعدون”صدر  عىل برأسه ٕاىل أالمام فسقط “ىجحزي ”هوى 
اس يروحون ار، والن� لن� من فتحة الباب ٔالسـنة ا “سعدون”ى ورأ  ى،يعو 

   .وجييئون ومه يرصخون

áخلروج، غري ٔانه  َمه� عنه ووقف مهبوg، و “ىجحزي ” جسد “سعدون”دفع 
بؤبؤ  ىفى ت ٔالسـنة النريان تتلو� هبدوء، وظل� ى ة ٔاخر جفأة جلس ماكنه مر� 

  .عينيه

*****  
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ن للصالة من يوم    .“امجلعة”وا�ّذِ

  .اراحلزين، لي� الن�  “الثالhء” بعد لي� أالوىل “امجلعة”

نه ٔاذان أذ� ى ه املرة مثل أ ، ومل يكن أذانه هذ“سعدون”واكن املؤذن دامئا هو 
   .من قبل

طح سطح املسجد بتثاقل شديد، وعندما صار فوق الس�  رجات ٕاىلصعد ا/� 
حراء، وتصطدمان مس، ودارت عيناه متسحان وسع الص� وجه الش�  غرق ىف

، خصرة نبتت من الرمال الىت ،جعيبة أالشاكلخمة البعيدة، الض� خور áلص� 
من  من غري ذيل، وخصرة تشـبه رٔاس ديك روىمى تشـبه نصف بغل خلف

وخصرة منتصبة من غري رٔاس، غري منقار، وخصرة تشـبه صدر عذراء مدفونة 
جحم عامرة من عامرات  واقفة بعيدا بعيدا، خضمة ىف مل ير ما يشـهبها،

 تضم ٕاىل وىه “مجيل”تشـبه ٔام وخصرة ، ترتفع لعرشة طوابق الىت “ٔاسـيوط”
   .ترضعه ،“مجيل”صدرها 

   .كرب، هللا أكربهللا أ : ٔاذنيه و�ح يه ٕاىلنيه، ورفع كف� عي  ىف ياهم  وجرت

هللا أكرب، هللا : hنية مملوءتني عتبا، و�حالسامء  وشهق، ورفع عينني ٕاىل
   .ٔاكرب

  .وانسكبت دموعه

  

ما شعرت حبالوة لكمة  ،نتذ� ا أ قدر م “ىجحزي ”نت ¦ ٔا� ٔاذ� : “سعدون”قال 
   ...مثل ما شعرت هبا وقهتا “هللا ٔاكرب”

   ...ٔاحرق عياىلى وأ� أعرف ٕانه هو ا±: وسكت قليال، مث قال
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 ما ، دامئا يلّىبِ � ما ٔاسـتطيع ٔان ٔالومهأ ! “ىجحزي ”تعرف ¦ : وسكت، مث قال
قلت  ، أ� ا±ىهذه اللي� ىفا�طئ ؤا�  ٔاطلبه منه، وُحيرض ىل ما ٔاعوزه،

  .وو/ك هللا حيرقك ٔانت :“بثينة”ـل

  . هللا ٕا  ٕاال� ٔاشهد ٔاال� : فوق سطح املسجد “سعدون”جل صوت وجل

املنرب  وهو جالس عىل “مزيد”، فسالت دموع نياصدح هبا منفصال عن ا/� 
   .“امجلعة”أ خلطبة يهتي� 

�  “ هللاال ٕا  ٕاال� ”لروعة  ¦   .ا خترج خملوطة حبزن القلوبمل

ساموات  حراء، وىفساموات الص�  وهو ينطلق ىف “سعدون”ع صوت وتضو� 
   .هللا  ٕا  ٕاال� أشهد ٔاال� : املسجد

قف البقعة من الس�  حصن املسجد وجوههم ٕاىل ون اجلالسون ىفورفع املصل� 
ما� ¦ ” طاف علهيا سؤال ، مآقهيم حبريات“سعدون”يقف فوقها  الىت

  .“!؟ع قلوبناقطِّ تُ  سعدون

  

 رت ٔانىنوتذك�  “ هللا ٕا  ٕاال� ال� ٔاشهد أ ”قلت : “ىجحزي ”لـ “سعدون”قال 
� ، وظللت ٔادعوه أ عطينا و/الىك ي  ثالثني سـنة “زليخة”أ� ودعوه ظللت أ 

 دعاىئ الو/، ولىب�  ٔاربعني سـنة أدعوه يعطيىن ى،خر عرش سـنني أ  “بثينة”و
�  ،وأعطاىن  “وو/ك ٔانتهللا حيرقك ”ساعة غضب  ىف  “ثينةب ”ـا قلت لومل

   ....بطيِّ ! بعد ساعتني دعاىئ لىب� 

   ..لىب�   سـنة مثاكن انتظر ٔاربعني: وسكت قليال، مث قال

   ..دعاىئ � فرحان ٔانه يلّىبِ أ : كت، مث قالوس
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   !؟“سعدون”فرحان ¦ : وقال “سعدون” عيىن نظر ىف “ىزي جح”لكن 

   .فرحان: ف زوا¦ عينيه بطرف جلبابهفِّ جيُ  وهو “سعدون”قال 

  

ه حول ٔاذنيه كفي ، واكن قد مض� “سعدون”حي تصفق جلباب اكنت الرِّ 
   .دا رسول هللامحم�  ن� ٔاشهد أ : أالذان مسـتغرقا ىف

  .وارتعشت شفتاهوانغلقت حنجرته وانفتحت، 

  

   .“مزيد”رت fم الشـيخ ك� تذ: “سعدون”قال 

  ؟ر fمهتذكُ : وقال “ىجحزي ” عيىن ونظر ىف

حراء، امء ترتطم áلص� بعيد، حيث الس�  ، ونظر ٕاىلáلنفى رٔاسه “ىجحزي ” هز� 
  .م كثريايتلك�  “مزيد”ٔاى fم؟ الشـيخ : وقال

   .رسول هللا ٔاعظم مهنا ما من مصيبة ٕاال وموت -

  .ر هذا ال3مذك� عليه الصالة والسالم، أتَ  -

  . “مجيل”م وأ  “مجيل”رسول هللا ونسيت  حزنت عىل: “سعدون”قال 

 هنة، ìٔ اكنت نظرة شاك� ، “سعدون” عيىن رٔاسه لينظر ىف “ىجحزي ” أدار
  .“سعدون”اب ¦ ٔانت كذ� : يريد أن يقول  

: جسده، ويزعق بأعىلالميني  ٕاىل يسـتدير “سعدون”هد، وحي حتمل الص� الرِّ 
x الةالص�  عىل.   

  .فتلمح عيناه ٔاطراف بيته احملرتق، وخيتنق صوته
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 “وعرةال”وتغيب عن  ،“موط” ترحل ٕاىل “ىجحزي ”أنت ¦ : “سعدون”قال 
الب9 حىت للرعى، وما تركت تركت كنت ، وتغيب ٔاسابيع، لكن ٔا� ما أا¦م

  .. املسجد يته ىفٕاال وصل�  افرض

   .رتحة والس� لك صالة أطلب منه الّصِ  ىف: ، مث قالوسكت قليال

امء áٔالرض، وارتشف ث ترتطم الس� بعيد، حي د طويال وهو ينظر ٕاىلوتهن� 
   .ىمعل الشا “رسيرة”يد جتُ  :وقال ى،امن الش�  رشفة

     ؟، ٔاين العياليسرت الرجل عند املوت ٕاال عيا  ما: وقال

  

 عىل x: بص متأجج مثل ضب يزحف عىل “سعدون”وخرج صوت 
   .الفالح

حراء الص� ى فرأ ليمكل النداء، جسده بطيئا حنو اليسار،  بأعىل اسـتدار
مثل  ا، رفيع“موط” املدق املسافر ٕاىلى اتئة، ورأ اهقة الن� خور الش� والص� 

س شـيطان،  ىفى خيط ٔابيض يتعلق áٔالفق، ورأ  املدق �قة تركض لها رأ
  .أالفق ، وتصعد هبام ٕاىل“مجيل”وقد احتضنت  “بثينة”تركهبا 

  

: وقال “سعدون”ه لـ، ومد� الكوب الفارغ شا¦ آخر ىف “ىجحزي ” صب� 
   .ارشب، ارشب

 ى،السـبعني من معر  ؤا� رجل قاربت عىل ،ؤاين الفالح: “سعدون”قال 
   !زوجة عاقر حىتوال  !؟و/ وليس ىل
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 عىل دمعتني تزنلقانى بوýه بعيدا، يدار  “ىجحزي ”أشاح ، و “سعدون”شهق 
     .أنفه جانىب

  

سطح املسجد قد شعر بنفسه يدوخ، واكن يشعر أنه مل  عىل “سعدون”اكن 
صهرجي املياه، فلسعته خسونته، وحاول  يمكل أالذان بعد، فاستند بيده ٕاىل

    . هللاال ٕا  ٕاال� : ٔاذنيه، وحترشج صوته يه ٕاىلٔان يقف متواز�، ورفع كف� 

ار، حريق الن� بيته املسود بلون  بوýه لينظر ٕاىلالسامء، مث مال  رفع وýه ٕاىل
   .“مجيل”رضع تُ  احلظريةالفسحاية ٔامام  جالسة ىف “بثينة”ى رأ ف

ة، ، ودارت جفأ ىف عينيه نياغامت ا/� رسعان ما  فرحا، لكن ل وýههتل� للحظة 
  .خورجسده، وشعر برٔاسه ينفصل، مث يطري ويسقط بني الص� ى فالتو 

*****  

  .املنرب عىل “مزيد”يخ الشـ� وقف 

امحلد ? رب العاملني، محدا كثريا طيبا، محدا واسعا، محدا مباراك فيه،  -
  .بعد ىشءما شاء من ومئال  امء، ومئال أالرض، ومئال ما بيهنام،محدا مئال الس� 

  .“مزيد”يخ وتنحنح الشـ� 

خامت املبعوث رمحة للعاملني، خري خلق هللا ٔامجعني،   عىلؤاسّملِ  ؤاصّىلِ  -
  .يوم ا/ين دامئني متالزمني ٕاىل صالة وسالما بيني واملرسلني،الن� 

  ...ٔاما بعد: برهة مصت قصرية قال وبعد
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 ìٔنه يرتدد بني جدرانه “مزيد”يخ شـ� لكن صوت ال  ،سجد ضيقامل  جعيب،
  .حراءد بني خصور الص� يرتد� 

  

 :ٔاعوذ á? من الشـيطان الرجمي بعد حممك تزنيß، ىف يقول هللا تعاىل -
ّ وّ ” ِ ب ِ . ينَ ِر ابِ الص�  ّرشِ  الُ قَ  ةٌ يبَ صِ م مُ هتُ ابَ صَ ا ا� ين ٕاذَ ا±�

�
  ? وَ �� وا ا

�
 �� ا

�
  .“ونعُ اجِ رَ  هِ يْ لَ  ا

  

ٔاحد جدران املسجد، ويضع ذراعه  جيلس مستندا ٕاىل “سعدون”اكن 
صدره يعلو  ى،بيò فرد ساقه أالخر  ،املنصوبة ٔامامه ركبته الميىن مفرودة عىل

  . فراغ القبة وهيبط، ورفع وýه ينظر ىف

االٔذان، ٔاحدث ارتطام جسده البدين ـى هن ، بعدما أ عندما سقط “سعدون”
 ني ٕاىلصلِّ هرع بعض املُ ، ف صوg مكتوما داخل املسجد طحة الس� أرضي� ب

ن يق، وما أ العتيق الض�  به عرب السمل� طح، ومحلوه، وبصعوبة شديدة نزلوا الس� 
  .ٔافاق أالرض حىت دوه عىلمد� 

  

هللا عليه وسمل أن ٔاشد  ولقد ٔاخرب� رسول هللا صىل� : “مزيد”يخ قال الشـ� 
خو� أ  ولقد ابتىل .فأالمثل ،فأالمثل ،مث أالمثل ،اس ابتالء أالنبياءالن� 
صار من هؤالء أالماثل  ،، فٕان هو صربابتالء عظ� منذ ليلتني “سعدون”

عظمت  ام عظم ٕاميانك، ولتعمل ٔا} املسمل، ٔانه لك� الكرام، ففاز فوزا عظ�
  ...مصيبتك

  



Twitter: @ketab_n

41 

 

اجلالس  “ىجحزي ” عقريته مواصال خطبته، ورمغ ذ�، “مزيد”يخ يرفع الشـِّ 
  .رسح بفكرهمنتصف حصن املسجد  د الكبري ىفالعامو  مستندا بظهره ٕاىل

وغرق مل يكن عظمي إالميان يوما، ? ركعة منذ و/ته ٔامه،  ما صىل�  داىنسع”
  .“!اهبالر�  برئ و/ه الصغري ىف

  

�را ٔالكت  أن ،قطلني أالو� مل يبلغنا عن ٔاجداد� : هيتف “مزيد”اكن الشـيخ 
جداد� ٕاىلخمية ، سـيطووهنا ىف اليوم القادم خيام مصابيح ىف ، مفا حاجة أ

�  نالكن� ! لريحتلوا خلف قطعاهنم؟ كتنا ، ومل ا خالفنا طبائعنا البدوية أالصي�مل
ٔان تعاملنا  أالرض تباع ٔاذ�ب البقر، اكن عىلأالرض مثلام ملكت الفالحني أ 

 هب وحركة وتغيريا،وهبمك هللا حصراء ا±� ، ، وحترقنا مثلام حترقهممثلام تعاملهم
gفآثرمت ٔارض الطني وسكو� وثبا. 

وقj اكن ، و كون موتاحلياة، والس�  احلركة ىه: “مزيد”الشـيخ زعق 
ار، ٔاجداد� يتحركون خبيا م مل تكن هناك حرائق، ٔالهنم اكنوا ٔارáب الن� 

االٓن ، ليال دهسـيِّ  خميةرمه، اكنت كعبد ال جيوز دخو  خِّ روهنا وال تسيسخِّ 
رها، ٔالنه قد صارت لنا بيوت ثقي� ال ر� وال نسخِّ ار، تسخِّ حنن عبيد الن� 

ار، فهيا ٔافران للخبزي، وكوانني للطبيخ، وغرف مظلمة تطلب نور الن�  ك،تتحر� 
  ...ا املدهلمة البد لها من ٕاضاءةوليالهي

  

لكامت  ، وهو ينظر طويال ٕاىل“مزيد”هيز رٔاسه مؤيدا fم  “ىجحزي ”اكن 
كتابة مل يفلح يسار املنرب،  ني عىلصلِّ مُ جدار املسجد املواجه لل ىف غائرة

  .إاخفاهئ الطالء áجلري ىف
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 رب من العeنيني، واكن قد فعل فهيم أالفاعيل ىفه مملوىك fم كتبه فارس”
  “...معركة

امس  دامئا ٔانىس: ، وهو هيمس لنفسه“جحزيى”تبدو احلرسة ىف جتاعيد وجه 
  .هذه املعركة

  .جيلس مبحاذاته بعد ثالثة رجال “غنمية”ميينه، اكن  نظر ٕاىل

  .“املعركة ٔابداامس هذه  ينىس غنمية ال”

 اجلدار، رافعا وýه ٕاىل مستندا بظهره ٕاىل “سعدون”حيث جيلس  ونظر ٕاىل
  .ةفراغ القب� 

  .“وسعدون ٔايضا”

  

مادام ليس  ،طعمة سه� للنريانى بيوتنا تبق: “مزيد”يخ وارتفع صوت الشـ� 
 سفلىتأ عب، ماء االáٓر، وطاملا ليس هناك طريق ء الص� ٕاال املا ،هناك ماء

الطريق هو صك اعرتاف احلكومة بوجود ، “موط”و “الوعرة”يربط بني 
، لكهنم ال ميلكون “الوعرة”الطريق منذ زمن هو حمل ٔاهل ، “الوعرة”

   .ٕاماكنياته

  

جمرد قرية صغرية، قرية بدوية،  “الوعرة”والطرق أالسفلتية للمدن الكبرية، 
فقوافل  انيفيض ين±ايتون والز� مر راعية áلاكد تكفهيا، ٔاما الت� حمصوالهتا الزِّ 

ل احلكومة نفسها تلكفة ق، فلامذا حتمِّ ة عرب املدق الضيِّ امجلال تقوم áملهم� 
من غري فائدة  معق الصحراء الٔكرث من مائة كيلو مرت سـميتد ىف طريق ٔاسفلىت

  ؟جتنهيا
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وٕاذا كنا غري مينا من احلريق، حت الطريق : “مزيد”و صوت الشـيخ يعل
م لٔالمام، فليس هناك  رب من التقد� اخللف،  للعودة ٕاىلمسـتطيعني 

ى مث نطالب بأنبوب ماء جير  يوم سيتحقق املطلب، لنطالب áلطريق، وىف
  .هذا الطريق، نرشب منه، ونطفئ حرائقنا بهمبحاذاة 

ريق الىت حj ، بل ٕانه “ىجحزي ”القضية ال هتم  ريق متاما، الط� ضد فكرة الط�
ريق وٕاذا اكن من املمكن ٔان تكون الط�  ،ؤاخالقهم الرديئةأىت áلغرáء، سـت

، ا±ى معره “جحزيى”ل جَ ، فهو حمل بعيد التحقيق، وا� “الوعرة”حلام ٔالهل 
  .ريقجتاوز املائة عام، قريب، لن يعيش لريى هذه الط� 

اجلدار يسار املنرب،  الكتابة املنحوتة عىل حيملق ىفه، فأخذ القضية ال هتم� 
�  “غنمية”ر ويتذك�    .هتا  قص�  ا حىكمل

  .“...الواحات عن البدو ىف يبحثون بني االعeنيون هنا شهورى بق”

ِّ  “ىجحزي ”هيز   ٔايضا امس الفارس يان آفة، لقد نىسسـ رٔاسه متضايقا، الن
خ العeنيني ىفى ا± اململوىك   .حصراء الغرب دو�

  .“...ٔاسامؤمه ثقي�”

وا صلّ  حىتبناء هذا املسجد،  نالعeنيوهنـى العساكر ن أ ما إ : “غنمية”قال 
� ول صالة، اكنت صالة العشاءفيه أ  وجدوا  وا صالة الفجرا جاءوا ليصلّ ، ومل

  ...، وخترج هلم لساهناعىل اجلدار ىف مواýهتم هذه الكتابة منحوتة

 “بيك شقمق” اململوىك الفارس ائر، وقد صاربقلب ف حيىك “ميةغن ”اكن 
البطو�،  يدانيه ىف “الهالىل ٔابو زيد” ، وال حىتامغوار  áلنسـبة ٕاليه بطال

الفرسان، واكن ٔاحيا� يقود جيوش، رفقة  ىفحيارب غالبا  الهالىل “ٔابو زيد“فـ
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ىف  مرباطورية العeنينييلعب بكرامة جيش إ  ، اكن وحده“بيك شقمق”لكن 
  .، وأهاهنم ٕاها�ت áلغةالواحات

وماذا تقول هذه الكتابة ¦ : وهو يلعن á ßýلقراءة “غنمية” “ىجحزي ”سأل 
  !؟“غنمية”

: مة قالها ٔاعظم فارس مغوار، قاللقاء ٔاعظم لكصدره، يسـتعد ال “غنمية”نفخ 
  .يت بينمك áٔالمس صالة العشاءصل� 

اللكمة اكن يفتح عينيه  قرٔا هذهيلك مرة عينيه منهبرا، ىف  “غنمية”فتح 
شون عنه لك خصرة، ويفتِّ حراء، ويبحثون عنه وراء بون عليه الص� منهبرا، يقلِ 
   !العشاء، وال يشعرون به ، وهو واقف بيهنم يصّىلِ انبَ حجور الضِ 

  

  .ولمك هذا، ؤاسـتغفر هللا ىل قوىل ٔاقول: “مزيد”صوت الشـيخ  جتىل� 

يه يدعو هللا، لكن عينيه اكنتا مازالتا متعلقتني áلكتابة كف�  “ىجحزي ”وبسط 
  .املنحوتة

  

  .وحنت الفارس امسه حتت الكتابة: “غنمية”قال 

 “شقـمق” ..ٔاهاااه: املنحوت �مس ابته عىلطرف سـب�  “غنمية”ى وأجر 
  .بيييك

  .بيك “شقمق”.. رت امس ابن امللعونةك� تذ: “ىجحزي ”انفرجت ٔاسارير 
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م مجعة ، ما من يو هللا عليه وسمل�  قال رسول هللا صىل� : “مزيد”وقال الشـيخ 
اللهم ¦  اعة،عساها تكون هذه الس�  خملصنية، فادعوا هللا ساعة ٕاجاب ٕاال وفيه

ا، عف عن� جري املظلومني، اأرمح الرامحني، و¦ مالذ املسـتضعفني، و¦ مُ 
  ....واغفر لنا، وارمحنا

  .آمني: يقول “ىجحزي ”واكن 

 “آمني”، فتخرج “آمني”: ني يقولونني، ولك املصلِّ ازدمح متاما áملصلِّ واملسجد 
تغازل جدران املسجد فرتعشها، قبل ٔان تنطلق من  “آمني”، اكلهدير  واحدة

  .امءجج الس� لُ  ة ٕاىلفتحات القب� 

اكن صوت ، وٕامنا “مزيد”وهو ال يسمع صوت  “آمني”يقول  “ىجحزي ”اكن 
الىت حنهتا الفارس فارختت اللكمة  واقرأ أالتراك  :ىيطغى هو ا± ”غنمية”

ّ آذاهنم مثل fب خائبة، و  ىف اليوم  هروا ٔاغراضهم، وما جاءت صالة الظ� مل
  .“الوعرة” واكنوا قد رحلوا من ٕاال�  التاىل

  

صالتمك  ٕاىل رسول هللا، قوموا الم عىلالة والس� والص� : “مزيد”وجاء صوت 
  .ويرمحمك هللا يرمحىن

اس يقفون املسجد، الن�  درجات املنرب، وحصلت حركة ىف “مزيد”نزل 
، فوفون الص� ٔامشاط ٔاقدا م، يسوّ  ينظرون ٕاىلون ومه ويصطف� 

  .ركبتيه مسـتقبال القب� جلس عىلوٕامنا مل يقف،  “سعدون”و

   .“هللا ٔاكرب” -

ُ  “مزيد”قالها     .ني áلتكبريصلِّ خاشعا، وانترشت مههامت امل

  



Twitter: @ketab_n

46 

 

اخلجل . ما ٔازالوا الكتابة حىت: يقول ٔانقبل  “غنمية” قهقهة “ىجحزي ”ومسع 
  .شغلهم

*****  

 “ىجحزي ” قفل كبري، عندما �داهب áب الغرفة املوصد ٔامام “سعدون”اكن 
 جئت ٔاقول � احلمكة الىت ،“سعدون”: البيت من البوابة لف ٕاىلوهو يد

  .رٔايهتا

الغرفة املغلقة منذ سـنني،  أمامقف ي “سعدون”ى ملا رأ  “ىجحزي ”ابتسم 
  ؟وتفتح الغرفة نويت تسمع ال3م: وقال

 ىف طلعت هبا من موت ذكر إالوز الىت احلمكة ،عن ٔاغناىم رتتأخ�  ٔا�: وقال
من  ام هو ٔاكرثلِ ى عالس� ف، “áملقسوم ٕارَض ”حمكة من لكمتني،  ىه، دلو املاء

  .عربةتكون ميتة  قد مييتنا املتاح

ام غامر áلرشب ملنخفض لَ إال�ء ا ذكر إالوز املاء ىفى لو رأ  :“سعدون”قال 
  !لومن ا/� 

، داخل البيت، حيث احلظرية ه به ٕاىلواجت�  “سعدون”بيد  “ىجحزي ”مسك أ 
، ؤاشار داخل احلظرية وار الباب، دلفا ٕاىلظهره جب عىلى اكن ذكر إالوز ملق

أالرض، واملمتلئ áملاء  املغروس نصفه ىفى ار ٕا�ء املاء الفخ�  ٕاىل “ىجحزي ”
املاء قعره القليل من  ا/لو القريب منه جدا وىف وٕاىل .صار قذراى ا±

  .اىفالص� 

وز املاء املوجود ذكر االٕ ى كيف ال ير :  ٕاىل آنية املاء، وقال “جحزيى”ٔاشار 
  ؟حتت قدميه
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د رقبته ليرشب من ا/لو ميذهب و ، ٕانه مل يرض áملوجود امليرس� : واسـتدرك
  !العميق

  .“بمن الض�  ذكر إالوز هذا ٔاغىب”: قال “ىجحزي ”، لكن “سعدون”مصت 
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3  
  

 َ   اِس الن�  ٔاعز�  اُس الن�  نُ دفِ ي
  
  

ما رطب  ىشءعينيه بصعوبة، راحئة بصل خترتق خياشـميه، و “ىجحزي ”فتح 
ٔانف  ك بص� مشدوخة عىلر� حي “بكري”ٔانفه، اكن  ولزج يضغط عىل

 ة فوقه، تاكد متنع عنه الهواء، ؤا¦د تدّ�ِ وس عديدة منكب� رء، بيò “ىجحزي ”
  .صدره وبطنه من ٔاسفل مالبسه

   .هللا زين شاء ٕان -

  .يضحك “مزيد”وجه ى ورأ 

  

صوت ، مرتادفا مع عاج يعلوثغاء النِّ ينة، و لتِّ ت احت “ةا/ك� ” دا عىلاكن ممد� 
، �عتدالحاول أالغنام، وعندما  ابة حظريةالواقفة عند بو�  ،“رسيرة” ولو�

fم كثري س بصعوبة، بيò ، وجلس يشد الهواء ويتنف� الكثريةى دساعدته أالي
رأسه فوق وحتت من  ، واكن هيز� حو ، والعيون تنظر ٕاليه áٕشفاقى جير 

  . غري أن يفتح مفه

ائب اململوءة áللنب الر�  “القعبة”امء قد ابهتجت بضياء �صع، واكنت الس� 
اس يولونه الن� ٔاخريا بدأ الفارغة، و  “اجلاز”ٔاحد براميل  عىل موضوعة هناك

   .“بكري”افقهم ظهورمه وخيرجون، ير 
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ٔا� �مئ ¦ : اكنت تقرتب الىت “رسيرة” قال بصوت خافت وقد نظر ٕاىل
   !؟ٔام صاح “رسيرة”

   .“ىجحزي ”صاح ¦ : “ا/كة”طرف  بصعوبة للجلوس عىل تنحىن قالت وىه

ا áلوقوف وهو يدّىلِ “ىجحزي ”فقال     .“رسيرة”أالمر ? ¦ ى يبق: ساقيه هام�

عاكزها خلف  تدفع نفسها عىلجتلس، وٕامنا سارت  “رسيرة”وما حلقت 
  .ىحنو áب البيت اخللف مىضى ا± “ىجحزي ”

  

  .هبففاحت بربيق ا±�  ،حراءامء، ؤاضاءت الص� لك ٔارجاء الس�  ور ىفسطع الن� 

 أالرض مستندا ٕاىل جلس عىل “ىجحزي ”تثغو متظاهرة، و “ىجحزي ”ٔاغنام 
  .ذات أالشاكل العجيبة البعيدة، خمةخور الض� الص�  ينظر ٕاىل ،اجلدار

وهو يشد ٔانفاسها ليتأجج البص امللهتب فوق  “اجلوزة”حامال  “بكري”جاء 
  .ٔاخذها بيد خام�ى ل، وقد ا ٔالبيه ا±املعس� 

  .“ىجحزي ”سـيضبط رٔاسك ¦ مع  لمعس�  جحر -

 مفه بلكمة، لكن انطلق قطيع أالغنام من الباب جبواره ٕاىل “ىجحزي ”مل يفتح 
 “سويمل” هاخلف ى ر جي .تعرف ٔاين تصيب قةو� فَ حراء مثل سهام مُ الص� وسع 

: هو يزعقو ى خيرج من الباب جير  لك واحد مهنام، “بكري” و/ا “سلامن”و
   .د¦ جَ  كخري صباح

  .“ىجحزي ”ن نظرة رسيعة لـ خيطفاهنا وهاميقوال

  .تعاال ، و/،“سلامن”، “سامل”: زعق “ىجحزي ”
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 الغمن تتبعرث ىف. ¦ َجد: وراء القطيعى جير ظر للخلف وهو ن “سلامن”
  !حراءالص� 

طريقها ىق تعرف  ، فهـىالغمن اتراك ،تعال هنا ¦ و/، تعاليا: “ىجحزي ” رصخ
  .حراء ٔافضل منكامالص� 

  

 مال ىفبعيدة تبدو مثرية غبار الّرِ ى مضت أالغنام هترول حنو قطعان ٔاخر 
 ا ىف وقد غرقامهيسـ ورأ وجناهتام عىل ل الو/ينيقبِّ  “ىجحزي ”أالفق، ؤاخذ 

قد ٔاخذ  “بكري”اكن  ،تنظر من وراء الباب وتبىك “يرةرس ”هشة، وا/� 
عصاها،  �ٔت عىلات�  الىت “رسيرة” ووقف ينظر ٕاىل اجلوزة من ٔابيه،

جذع خن� ُقطعت  ٕاىل اجلدار، حىت وصلت ، وتساندت عىلواسـتدارت
أراحت ظهرها أالرض،  ىفتة يرضب جبذور ميِّ ى ه بقمنذ زمن بعيد، لكن� 

  .ؤاخذت تنشجٕاليه، 

، هفرحان ب “جحزيى”سـيا، ٔاخرباه أن ٔاخوكام، ال تن  “سلمي”ب� لـتعطيان قُ  -
ك يقول د� جَ : قوال   .مثال ا±ى ستنحتهك يمتىن رؤية التِّ د� اكن جَ : قوال   

ٔابوها وخيبط رأسه ىف  “رسالن”وليذهب  “سكرية”� امعل ٔاكرب متثال لـ
  .حراءٔاكرب خصرة ىف الص� 

ة لوا/ه مر�  “اجلوزة”ى عطي “بكري”ٔالغنام البعيدة، واكن حنو اانطلق الو/ان 
   .“رسيرة”¦ : ه  هيمسمسععندما ى أخر 

  . نقبضوقلبه م  “رسيرة”رب البيت خيُ  “بكري”فدخل 
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وجه  سارحة عىلمن بعيد  عاة تأىتصوات أالطفال الر� اجلوزة تكركر، وأ 
يضحكون ويتصاحيون، بيò أالغنام تنطلق  ى،دحراء، صافية مثل الن� الص� 

ثتا تشـب�  “ىجحزي ”، وعينا قد تكون ٔاخصبى بتؤدة حنو آفاق ٔابعد، ومراع
  .بنقطة ما شديدة البعد، نقطة ٔابعد من أالفق

  

  .“؟اِس الن�  أعز�  اُس ، بأى قلب يدفن الن� مهموg اُس ملاذا يدفن الن� ”

بسواد القطيع  اامزتجت صارا نقطتني صغريتني “بكري” و/ا “سلامن”و “سامل”
 كئ عىلقادمة تت�  “رسيرة”وامء áٔالرض، الس� ى ملتق رضب االٓن ىفيى ا±

مسحت عينهيا من ٔاثر اللنب، وقد  “قعبة”ى مل بيدها أالخر ، بيò حتعصاها
  .ا/موع، وفردت وýها

ت$ رgن ب ويال، وعيناه مازالتا مسم� طيسحب نفسا من اجلوزة  “ىجحزي ”
كركرة  يرتاقص عىل “سعدون”صوت ٔابعد من أالفق، و  ىه قطة الىتالن� 

  .نونيتعف�  ندفهنم ٔالهنم :، قادما من الوجداناجلوزة

  .“ىجحزي ”رك ¦ فطو  -

  .“اجلوزة”غاب  فض وهو يشد ا/خان منرٔاسه áلر�  هز

  .ريقك غّريِ  :بصوت خفيض متوسل “رسيرة”فقالت 

 “ىجحزي ”حيب  فا، ومل يكن يدفعه بقوة،كثيه ؤانف هاكن ا/خان خيرج من مف
بفعل نسـمي  ،مام وýه، فاكن ا/خانأن يرتك ا/خان ينساب مjوجا أ 

بة ك ببطء حنو حليتهيتحر�  ،ائقباح الر� لص� ا وشاربه الغزير كثعابني شـبعة  املهذ�
  .ٔاواكرها جه ٕاىلتت� 

  .“رسيرة”¦ ى اقعد: وقال ،أالرض بكف يده الميىن “ىجحزي ”ربت 
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  .قعبة اللنبى خذ تعاىل ،“ثر¦”: “رسيرة”�دت 

، ؤاخذت القعبة، وقبل ٔان تدخل هبا، رأت “بكري”زوجة  “ثر¦”جاءت 
لتسـتطيع  “ىجحزي ”كتف  ىلاجلدار، وتتساند ع تسـند العصا ٕاىل “رسيرة”

ال هيزت جسده،  يبذل جمهودا ىك “ىجحزي ”أالرض، واكن  اجللوس عىل
  .“اجلوزة”جحر  فيسقط البص امللهتب من عىل

 ، ٔاكرب مىن“ىجحزي ”عليك ¦  ىبصالة النِّ : وىه تقول “رسيرة”ابتسمت 
  !بثالثني سـنة، ؤاشد مىن

  .دخلتتركهتام و و  “ثر¦”وحضكت 

  

وراء هذه الصخور العمالقة خط أالفق،  ىفى عان قد بدأت ختتفاكنت القط
  .هامسة وصافية زالت تأىت ماعاة املرحة ل، لكن ٔاصوات الر� غريبة أالشاك

شاخت : “ىجحزي ”جبوار  أالرض عىلجالسة بعد أن اسـتوت  “رسيرة”قالت 
ناك، خصرة قبيحة بني خرة امللتوية ه وصارت قبيحة، مثل هذه الص�  “رسيرة”

  . خصور مجيالت

 مازلت ٔامجل امرٔاة جعوز ىف: أنفه ومفهوا/خان يتدافع من  “ىجحزي ”فقال 
  . “رسيرة”¦  “الوعرة”

قد ، و “ىجحزي ”وجه  ر ٕاىلخور برسعة لتنظوýها عن الص�  “رسيرة”لت حو� 
بنات  كنت ٔامجل بنت ىف: يقول “ىجحزي ”آخرهام، واكن  عىلفتحت عينهيا 

  .ٔا¦مك

غال� رقيقة  حتتى ضاقتا، فصارg كخرزتني، وبياضهام اختف “رسيرة”عينا 
مثل عيون  اتني اكنتل  عالقة ٔابدا بعينهيا القدميتني ال امهل فرة، ومل تعدمن الص� 
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زال  متاما، وامتٔال بتجاعيد غائرة، وٕان اكن ما وýها تكرمش حىت البقر،
فيلمع مثل قدميا، ان اكن يصقل هذا الوجه امل فت� جب يرضب حبمرة تىش

  .سبيكة ذهب

زوا¦  فبان ىفقه الزمن، ضي� ى اتساعهام ا± عينهيا عىل “رسيرة”فتحت 
  . العينني راكم من اصفرار غامق

  .“!ٔامجل امرٔاة؟ ىنإ ى تقول ¦ جحزي ”

   .“ىو . .ىو . .ىو . .ىو . .ىو ”

 لهتم امتستند علهي ،أالرض هيا عىلمن املفاجأة، ووضعت كف�  “رسيرة”ولولت 
   !بنت اجلحش؟ ما� ¦: “ىجحزي ”áلوقوف، وزعق 

  .ىاقعد: كتفهاؤامسك 

  !“ىجحزي ”اليوم حا� جعيب ¦ : نفسها ، وقالت ىف“رسيرة”ت قعد

   .سأموت بعد ثالثة ٔا¦م “رسيرة”ٔا� ¦ : “ىجحزي ”قال 

 “ىجحزي ” ٕاليه راجعون، معرك ¦  ? وٕا�� ٕا�� : وقالت “رسيرة”فابتسمت 
  . “!تريد خت9 فهيا؟ املائة عام،ى عد� 

¦  عىل�  ما حتزىن: نظرة حائرة، وقال “رسيرة” عيىن ىف “ىجحزي ”نظر 
   !؟“رسيرة”

ٔانت  م عن املوت وال متوت،تتلك�  “ىجحزي ”طول معرك ¦ : حضكت وقالت
�  ،“ىجحزي ”لن متوت ¦    . مقابر� البعيدة ىف وتدفهنا ىتٔانت سـتحمل جث

ملية املدكوكة رض الر� االٔ  اجلدار، وغرس برصه ىف اجلوزة ٕاىل “ىجحزي ”ركن 
  .فنا/� خائف من ٔا� ما ٔاخاف من املوت، ٔا� : حتت رجليه

*****  
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  .“!فن؟ملاذا ختاف من ا/�  ما ٔاعرف ٔا� ¦ ٔا}”: “ىجحزي ”لـ  “سعدون”قال 

  

وأالغنام توقفت عن ار، الن�  امء متج� كبد الس�  ىفقد صارت الشمس اكنت 
 ف عىل، خصرة ال ميكن التعر� “ا±يب”ظل خصرة  احة ىفواختارت الر� ى عالر� 

مالحمها للواقف حتهتا من فرط خضامهتا، لكن من بعيد تبدو مثل ذئب جلس 
فوق، يشب من غري ذراعني، وìٔنه  مؤخرته، ورفع صدره ورأسه ٕاىل عىل

وجبوار الغمن جلس لك من  .جنوم الليل يبتلعار، أو يريد أن يفرتس مشس الهن� 
   .خرة لص� هذه ا بظهرهيام ٕاىلوقد استندا  “سعدون”و “ىجحزي ”

 ا ختىشبعضها ìٔهن�  مواýهتام، بيوت اكحلة تتساند عىل ىف “الوعرة”اكنت 
اب أسفل مهنا جيعلها تبدو الرس� نيت فوقها، و بُ  فوق االٔمكة الىتنزالق من �

 طح مئات، بيò انبثقت من هذا الس� سطح حبر هادئ ا جزيرة تعوم عىلوìٔهن� 
  .خيلمن ٔاجشار الن� 

  

مسيك أعده خصيصا  غرية من كيس مقاشربgية الص� الّسِ  “سعدون”أخرج 
ى يلزم من شا وكوبني وماغرية وكنكة شاى صربgية ل الّسِ َمحْ لهذا الغرض، 

¦  سؤاىل ما أجبت عن: ربgية قالرشيط الّسِ  ر ىفا، وبيò يشعل الن� روسك� 
  .“ىجحزي ”

  

” � ميوت الواحد منا يعزلونه بعيدا، يدفنونه، ٔا� ا نصنع هذه احلياة مجيعا، مث مل
خيل مع ا±ين زرعوا، بنيت هذه البيوت مع ا±ين بنوا، وزرعت هذه الن� 

نيا هذه ا/�  ى،حار هذه الص�  هذه أالرض، ورعيت الغمن ىف ومشيت عىل
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سـتظل  ٔايضا، ىتنيَ ا دُ ، ولكهن� وحدمهى ليست دنيا ا±ين سيبقون من بعد
 “سامل”و “سلمي”ٔاجنب  “بكري”، و“بكري”أجنبت أ�  ى،حتمل اhٓر 

هذه أالرض، فلامذا عندما ٔاموت يريدون تعمر ى ستبق ، قطع مىن“سلامن”و
 إالنسان عمل� ى  إالنسان هذه القسوة، من ا±عمل� ى من ا±بعيدا؟  ٕاقصاىئ

  .“اس ٕاذا ماتوا؟الن�  ٕالينا بدفن ٔاعزِّ  ٔاوxى ؟ من ا±ائهدفن ٔاحب� 

ظل خصرة   هرية ىفتسـمتتع بنوم الظ�  ظهور بعضها، وىه رقاهبا عىل عاج متط�النِّ 
ها وس عاج، فرتفع أالخر¦ت رءالنِّ ى ، ومن حني الٓخر يعلو ثغاء ٕاحد“ا±يب”

  .تسـتطلع ما حولها áنتباه شديد

وااه عليك ¦ : وقال “ىجحزي ”لـ ى م الشا، وقد� “سعدون”حضكة  وارتفعت
  !؟ؤانت جثة  استريد ٕاذا مت تقعد بني الن�  !ىشـيخ جحزي 

ٔاسوار  ب برصه حنؤالرض قبضة رمل، واكن يصوِّ من ا “ىجحزي ”قبض 
، واكن “الوعرة”شامل  متتد ملسافات شاسعة ىف خيل البعيدة الىتبساتني الن� 

الونس ¦ : ، قال هامسامل ينساب هارá من بني ٔاصابع قبضتهالر� 
   .“سعدون”

  . الونس نعمة: “سعدون”قال 

� ”: وقال هناك ٔاسـبوعا، يتحول البيت ى لز¦رة �سها، وتبق “بثينة”ا تذهب مل
   .“ىجحزي ”قرب، ؤاصري ما ٔاريد دخو ، وهللا fمك حصيح ¦  ٕاىل

   .اء فقط مه من حيتاجون الونس هذاأالحي “ىجحزي ”لكن ¦  :وقال

  !؟“سعدون”¦  ايئش نك ما تفهم إ ة ٔاقول � مك مر� وأ� : “ىجحزي ”فقال 

*****  
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وسادة  وقد ٔاراح رٔاسه عىل ،غرفته رسيره ىف ممتددا عىل “بكري”اكن 
تضحك، وبني يدهيا القعبة اململوءة  “ثر¦”مرتفعة، عندما دخلت زوجته 

   !“ىجحزي ”و “رسيرة”لو رأيت  .ىو  .ىو  .ىو : ائب، قالتالر�  áللنب

   .باحما   نفس هذا الص� ٔانت، ٔابوك ارشبه : “بكري” ومدت يدها áلقعبة حنو

  . كٔامِّ  باح ىفهذا الص� نفسه : تقول وحضكت جدا وىه

  !تقول صبا¦  من العواجزي،ثننيرٔايهتام ما تقول عهنام الو : وقالت

اكن ميص اللنب بصوت مفه، ؤاخذ يرشب،  رفعها ٕاىلالقعبة، و  “بكري”ٔاخذ 
ما : تقول “ثر¦”، واكنت مثل صوت فأر يقرض قطعة من اخلشب الرقيق

   .“ىجحزي ”مثل  حياىت  ىفرٔايت رجال

وراء�  مور،، جيب ٔان نبيع الت� “موط” كنا سنسافر اليوم ٕاىل: “بكري”فقال 
  .لناسـيعطِّ  “ىجحزي ”مصاحل و

جاجات قد دخلت الغرفة، وخطت فهيا بضع خطوات ا/�  ٕاحدىاكنت 
تقرقر وترضب ت ا/جاجة ٕاىل اخلارج وىه ، ففر� “ثر¦”ا هتصة، فهشـ� متلّصِ 

 ام غربلت  :نظرة اسـتغرهبا “بكري”تنظر لـ  وىه “ثر¦”، وقالت جبناحهيا
  .ما يصري مقحا “بكري”عري ¦ الش� 

ماذا تقصد : نفسه ، ومسح شاربه، وقال ىف“¦ثر”فرغت القعبة، ؤاعطاها لـ
  !؟“عامر”يخ الشـ� بنت 

ا والقمح مبا كن�  عريما عالقة الش� : د ٔان جيعß غاضبابصوت عال، تعم� قال ف
   !م فيه؟نتلك� 

مغارب  ىف: ير، وقالتة الرس� حاف�  عىل “بكري”وجلست جبوار  “ثر¦”جاءت 
 احلظرية وراء الغمن، وطالت قعدته فهيا، قلت لنفىس “ىجحزي ”دخل ٔامس، 
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، ودخلت فوجدته جالسا ف احلظرية، وقلت أدخل ٔاساعدهأكيد ينظِّ هو áلت� 
ٔا� خفت، ال ٔاعرف ن يفعل شيئا، واكن ساكنا متاما، مل يك ،ركهنا القبىل ىف

مسعته  لكه يرتعش، لكّىنِ ى فاسـتدرت ٔاخرج وجسم !؟تملاذا ظننت ٔانه ميِّ 
 وذهبت ٕاليه وقلىب ،ٔانه xى رسِّ  مدت هللا ىفحفبصوت خافت،  يناديىن

 “ثر¦”¦  “ىجحزي ”ما عاش  :ىنه قرأ فكر وìٔ  قال ىلبل، مازال يدق اكلط� 
   .ر الغمنحتت مباعاية الهنِّ  لميوت ىف ،املوت ر ىفها يفكِّ حياته لك� 

  .“ثر¦”وسكتت 

 وهو هيم áلزنول من عىلا بكف، وقال كف�  “بكري”فرضب  “ثر¦”سكتت 
  !وما تقولينه االٓن ،عري والقمحالش� العالقة بني  بعد ما عرفت: يرالرس� 

احلاكية ما جتلس،  ىبلن� قت عليك اسُ : بذراعه ومهست “ثر¦”ٔامسكت 
   .مكلت بعد

  .عينهيا ىف “بكري” قد اختلفت، فنظر “ثر¦”اكنت نربة 

ام االٓن حبريg  رgن،حبر لنب تسـبح فهيام جزيرg ليل مدو�  “ثر¦”عينا  لكهن�
تني ¦  “ىجحزي ” نور املغارب رأيت عيىنْ  عىل: ، ونشجتدماء متوّجهِ

ت البخار رأي ىبوحياة سـيد� الن� ر، ار، واكنت دموعه تتبخ� ام الن� ، ìٔهن� “بكري”
  . احبالص�  مات ىف “سعدون”؟ “ثر¦”تعرفني ¦  :ىل يتصاعد من عينيه، قال

  . ٔاعرف: قلت  

حراء ، اليوم ضاقت الص� “الوعرة”فضاقت  “غنمية”مات  ٔاسـبوعمنذ : قال
  . لكها

  .“ثر¦”وسكتت 
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جوانهبا لنب رائب ، مسح من “ثر¦”جحر  القعبة ىف ابته ٕاىلسـب�  مد�  “بكري”
 ٔاحدا بقدر ما أحب�  “ىجحزي ” ما ٔاحب� : ابته، قالسـب�  عالق، مث مص� 

  .“سعدون”ة ، خاص� “سعدون”و “غنمية”

ما  “سعدون”و “ةغنمي”عن موت ى قا  جحزي ى لك ا±: “ثر¦”قالت 
�  ٔاباكىن ،ٔاباكىن   .“رسيرة”هكذا يوم ماتت  نيا ما ضاقت عىل� ا/� : ا قالمل

، لساهنا تريد اصطياد ذáبةبأرسع من حرáء تقذف عينيه  “بكري”فتح 
  !؟هيه: وهتف

ما� : زته وقلتكتفيه، هزَ  عىلى ووضعت كفِّ ى دت ذراعمدَ : “ثر¦”قالت 
¦  á” رسيرة” ما ماتت، “رسيرة” ،“ىجحزي“  �/áجحرهتا اخل ىف .  

  . فيه منذ زمن ةقربها، مدفون ىف “رسيرة”: قال

   !يعمل بك هذا “سعدون”ما ترتك موت ٔابو¦ : قلت ؤا� ٔاشهق

، وصارت احلظرية عمتة، وربضت الغمن تريد خبا نور املغارب: “ثر¦”تقول 
عرشون سـنة مضت  :ىذراع ض متساندا عىلوهو يهن “ىجحزي ”وم، وقال الن� 

، “رسيرة” عرشون سـنة ما قلت لها ¦ ى،áمس ما �ديهتا áمسها، وال �دتىن
  . “ىجحزي ”¦  وال قالت ىل

  ؟ماتت ٔام ال ى تبق: وقال عيَىنْ  وعند áب احلظرية نظر ىف

رسحية نظرة مرآة الت�  ىفرسيره  وهو جالس عىلمتاما، ينظر  صامت “بكري”
ومال القمح : قالمهس، و كتاب غري مفهوم، وáلفعل  hبتة، نظرة من يقرٔا ىف

   !عري بلك هذا؟والش� 
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ت ، وزم� “بكري”، ورضبت بكفها كتف يرحافة الرس�  من عىل “ثر¦”قامت 
ما : هتم áخلروج من الغرفة وىهشفتهيا، وأخذت تلوهيام شامال وميينا، وقالت 

  !“ىجحزي ”و/ت عقربك ¦ 

وهو يزوم، واكنت ىه  “ثر¦”غرية، ؤالقاها حنو الوسادة الص�  “بكري”ٔاخذ 
  .هترول حنو áب الغرفة ضاحكة

*****  

  .“!مىت يأىت املُعّزِى ٕاذن؟”

  

أفق  ورسح ببرصه ٕاىل ى،أالخر  ساقيه واضعا ٕاحداهام عىل “ىجحزي ” مد� 
 من جواره بصعوبة، وىه “رسيرة”مت ومن غري أن يشعر قا.  حراءالص� 

   .اسـتطاعت الوقوف متاما حىت ،دار وعصاهااجل كئ عىلتت� 

واره، لن يكون بيننا فليست هناك فائدة من اجللوس جبى طاملا رسح جحزي ”
  .“متٕاال الص� 

  

ء، هل اكن املسـيح اكذá، ٔام ٔان ال جيىهو و ¦ جحزيى نتظره عرشون عاما ت ”
   “!لك ما حدث ليس ٔاكرث من ومه؟

 �ٔت عىلحيث فسحاية البيت، ات�  من الباب املوارب ٕاىل “رسيرة”دلفت 
ثا متشبِّ  ىاملتبقِّ  خ� ن� ال جذع  �ٔت عىل، مث ات� “املزيرة” �ٔت عىلاجلدار، مث ات� 

áوجلست تهنج، نئاسفل جشرة التِّ  “ةا/ك� ” ، ؤاخريا وصلت ٕاىلٔالرض ،
fما ى ت áلصوت الواط، وغن� جوارها، وجلست تنشج وضعت عصاها ٕاىل

   .“ىواااهاا واااها ¦ جحزي ”وندبت áكيا، 
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َ áلاكد تُ    .اضة من عينهياموع الفي� سمع خرير ا/� سمع نفسها، وáلاكد ت

   .“احلو ا fمى زي قلت ¦ جح”

  .“حيلو إالنسان قبل أن ميوت”

  

هتزت  “رسيرة”ة الفارغة، فرأت يدها القعب من غرفهتا ىف “ثر¦”خرجت 
ا ìٔهن�  هتا ترتمن� عَ اهزتازات رتيبة، متيل ميينا ومتيل شامال، ومسِ ة ا/كِّ  عها عىلجبذ
فيه فرن ى الركن ا± منضدة خشبية مهتالكة ىف ، فوضعت القعبة عىلدتعدِّ 

وارمتت جتلس  وقد انزجع وýها، بيخ، وأرسعت ٕالهيااخلبزي واكنون الط� 
ما� ¦ : بصوت ملتاع “ثر¦”ضهنا، ومهست هتا حتتجبوارها، مث شد� 

   !؟“رسيرة”

جسدا مهتالاك يرجت بعنف، بيò حفيح  “ثر¦”حضن  صارت ىف “رسيرة”و
  .ق من مفها ؤانفهاالباكء يتدف� 

*****  

الم عليمك، الس� : الةسمل� مهنيا الص�  “مزيد”ظهر، والشـيخ اكنت صالة 
  .الم عليمكالس� 

  .الم عليمكالم عليمك، الس� الس� : قال “ىجحزي ”و

مفك  ىف ترّىبِ ! “ةتحَ فُ ” ْ/ وِ  ٕايه ¦ : وجه اجلالس شام  وقال غاضبا مث نظر ىف
   !زرزورا؟

 ٕاىل مقلوبني يهرفع كف�  “ىجحزي ”، لكن وابتسم “ىجحزي ” ىلإ نظر  “ةتحَ فُ ” ْ/ وِ 
ابتهيام ك سـب� فوق وحتت، بيò حيرِّ  هام ٕاىل، ؤاخذ هيز� ما بني صدره وركبتيه
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، صوْ ومفك يصوْ  “مزيد”تقرٔا القرآن مع : وسطاهام حركة رسيعة، واكن يقولو 
   !صوصوصوصوصو 

ِّ  “ةتحَ فُ ” ْ/ مل يقل وِ   “ىجحزي ”ام هنض واقفا وهو يبتسم ٔاكرث، وشيئا، وٕان
، واكن كئا بظهره ٕاليه كعادتهالعامود، وجلس مت�  يديه وركبتيه ٕاىل زحف عىل
، وبيò قد اقرتب من áب املسجد “ةتحَ فُ ” ْ/ وِ و  بحة من جيبه،خيرج السـِّ 

ٔابوك : “ىجحزي ”، قال ليخرج الواطئ يرفع رجß ليعرب احلاجز اخلشـىب
   .مفه جاموسة تنعر ىف لكب ابن لكب، يرّىبِ  “ةتحَ فُ ”

   .ىقبل أن خيتف “ةتحَ فُ ” ْ/ ابتسامة وِ ادت ز 

، “ىجحزي ”ء ظهر ف، من وراعلت من آخر الص� نفسه  “ةتحَ فُ ”لكن حضكة 
   .“ىجحزي ”يساحمك هللا ¦ مع : مث عال صوته

ون مع يسمعمك تقرأ من : وهو يقول “ةتحَ فُ ”ظر �حية áلن�  “ىجحزي ”ومل هيمت 
  .نمت والد لكب ما عندمك دينوأ  قلوبمك زاد وطفح، ل إالميان ىفيقو  “مزيد”

د ، لك صالة نقع“ىجحزي ”ما احلاكية ¦ : عاليا يكركب “غنمية”خرج صوت 
  !نسمع fمك املاخس هذا؟

 ل، عىلحسبنا هللا ونعم الوكي: لزْ د والهَط بني اجلِ يتخب�  “ةتحَ فُ ” وجاء صوت
  !مان ما عند� دينآخر الز� 

�  مهنماك ىف “ىجحزي ”اكن   يقوم، والبعض ةن� ون السـ� البعض يصل�  بيò ،سابيحالت
  .خيرج

 “ةتحَ فُ ”: “ىجحزي ”ركبتيه جبوار العامود، فقال  جالسا عىل “سعدون”اكن و 
، وهو ، الو/ يزنلونه القرب“سعداىن”و/  “صاحل”اللكب حرض áٔالمس دفن 

  !ن جسائرمؤخرته يدخِّ  جالس عىل
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 �س يزنلون اجلثث ٕاىل، دامئا “ىجحزي ”وما العيب ¦ : “سعدون”قال 
  !، واللك يركبه احلزنجسائرنون يدخِّ  راهتممؤخِّ  القبور، و�س جيلسون عىل

  .مواقف العرب ىف نوبنرتكب ا±� : “ىجحزي ”متمت 

  !؟“ةتحَ فُ ” معßى نب ا±وأين ا±� : مندهشا “سعدون”ال ق

 رٔايَت : وقال “سعدون” عيىن ونظر ىفجيبه،  بحة ىفوضع السـِّ  “ىجحزي ”
 � مثل  !لقرب برسعة؟اا كيف انزلقت ٕاىل رٔايهتَ  !؟“سعداىن”و/  “صاحل”ة جث

  !عة؟لك اجلثث، ال ٔاعرف ملاذا تزنلق اجلثث ٕاىل قبورها بلك هذه الرس� 

   .وزوجته “سعداىن” هللا يصّربِ : “سعدون”قال 

يوم دخل املسجد  ىفهللا ٔابدا، ما رٔايته ى قال يت�  “سعداىن”لكن : مث متمت
  .ركعة?  وصىل

الة، ومل يكن بعيدا، حفبا هو االٓخر من ٔاذاكر بعد الص� ـى قد انهت  “غنمية”اكن 
  .“سعدون”و “ىجحزي ”جلس جبوار  حىتيديه ورجليه  عىل

  !؟“سعداىن”ن هللا يعاقب تقول إ  “سعدون”صدك ¦ ق: قال “ىجحزي ”

  .هللاى ، احملافظة علهيا تكون بتقو العيال نعمة: “سعدون”قال 

من  تركىنى و/ “الزبري”وا، الوقت حارض  � ٔاصّىلِ أ : “غنمية”كركب صوت 
 هللا وحالنا ىفى تقو ها خواننا مال ، ¦ إ وال ٔاعرف خربا واحدا عنه ،سـنني

، وال واحد ٕاال واكنت جشرة املصائب من اهلم وال ٔاحد فهيا خاىل !؟نيا ا/� 
  .بسـتانه ىف مزروعة
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 جاءت شديدة، و/ه الوحيد، وىف “سعداىن”لكن مصيبة : “سعدون”قال 
كتفيه،  وقد محß عىل به اكن يروح وجيىءل السـنتني، معره احللو، áلاكد مك� 

  .وسالرء تدردف عىل مصائب ىهاس لكها، الن� ى يالغوالو/ 

: ب من مفه، وصوته كركبطرف جلبابه ومسح خماطا ترس�  “غنمية”رفع 
، ما ل لي�أو�  علهيا ىف صغري، وزوجته صغرية، ابن اللكب نط� “سعداىن”

ِّ عد�    .، ينجب hنيةجاءه الو/ سعة شهور حىتت الت

ة املسجد، وقال ه قب� امء خمرتقا ببرص الس�  ذراعيه، ونظر ٕاىل “سعدون”ورفع 
  .، تعمل ٔانه جاء بعد عذاب السـنني“مجيل” رب احفظ ىل ¦: بصوت حمروق

òقفزت لكن رأيمت كيف : العامود ليقف، قال يتساند عىل “ىجحزي ” وبي � ة جث
  ؟القرب الو/ ٕاىل

  !زتفَ قَ : أالرض ليقوم يديه ٕاىلى تند بكفِّ وهو يس  “سعدون”هتف 

  !القرب برسعة نعم، انزلقت ٕاىل: واكن قد وقف معتدال متاما “ىزي جح”قال 

  

بأكرث من عرش سـنوات، عرب السـتني  السنِّ  ىف “سعدون”يصغر  “غنمية”
مرة، حيرص عىل حلق ذقنه برشته متيل ٕاىل الس� ، سمه خفيفج  عاما áلاكد،

شا حتت العاممة الىت وشاربه ليلمع وýه مثل مرآة، بيò يرتك شعر رٔاسه  و� 
  .قها فوق رأسه بطريقة عفوية، مثل لك رجال الواحاتيطبِّ 

أالمري  حنو احلائط املنحوتة فيه لكامتعىل قدميه، مث انطلق  “غنمية”وقف 
  .بيك “شقمق” اململوىك
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جمنون صاحبك : “سعدون”موýا fمه لـ وقال “ةغنمي”حنو  “ىجحزي ”نظر 
س ركعتني، لكن هو يذهب يتحس�  اس بعد الفرض تصّىلِ áلشقمق هذا، الن� 

  !املنحوتال3م 

جمنون  “جحزيى”¦ لك واحد فيكام   ما جين عقß، ٔانت : “سعدون”فقال 
  .áملوت

خيطو  “سعدون”ٔاوال، وبيò اكن  “ىجحزي ”áب املسجد خرج  وملا وصال ٕاىل
وهللا : قال، اسـتدار برٔاسه ونظر ٕاىل معق املسجد، و خارجا احلاجز اخلشـىب

 نصف العامود واقف ىف !؟�قصاهذا العامود ملاذا تركوا ! ٔا� ٔاسـتعجب
  !ازوقاملسجد اكخل

، هو معمول ةالقب�  ةفوقه رس�  ٔالن ميكن ٔان يمكلونه، ما اكن: “ىجحزي ”قال 
� السل املدال� قي�، ¦ ٔا} الس� ة الث� فقط لرتتكز عليه هذه العروق اخلشبي�  ام ة رب

  !نزاد وزهنا عن طُ 

   .هريةمشس ما بعد الظ�  مغرهتام

  ؟!كن   خربة áلبناءميكن جيش العeنيني مل ت: “سعدون”قال 

  !ميكن: مباالة بال “ىجحزي ”قال 
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4  
  

َ ٕاِىل  ُب اهِ ذَ  احلى�    ايَ حيَ  ُت ، وامليِّ ِت و  امل
  
  

هذه ”، ورأوا جحم اخلريات املبارك فهيا، قالوا "مرص" عندما جاء إالجنلزي ٕاىل
فعملوا فهيا أعامال ال يعملها املغادرون، وٕامنا ، “تسـتعمر حبق البالد الىت ىه

كة احلديد يصل ما ّسِ ون فهيا، واكن من بني ما معلوا، رشيطا لل ا��9  يعملها
، حيث رأوا القاح� “مرص”حصراء غرب  ىف ،“اخلارجة”و “ٔاسـيوط”بني 

حراء ما مل يسـتطع أهلها أن يروه، رٔاوا جباال من فوسفات، هذه الص�  ىف
سـتفادة نه ال ميكن �أ ورأوا  ى،ومعادن أخر وحديد، نزي، وهضاب منج 

مصانعهم  اج ٕاىلرسيعة لترصيف إالنتبلك هذه الكنوز لو مل تكن هناك طريقة 
ى منتجات ٔاخر  لتدخل ىف ،ع هذه املنتجاتصن� ، حيث تُ “ٕاجنلرتا”بالد  ىف

أالموال الكثرية، فتصنع مزيدا  “جنلرتاإ ”وتكسب  .لك العامل اس ىفيعوزها الن� 
 من البنادق ومدافع أالساطيل البحرية، وتنشئ جيوشا جديدة، لتسـتوىل

  .مسوعباد آخرين، وتعمل امرباطورية ال تغيب عهنا الش�  ى،ٔاخر بالد  عىل

  

فرشة  عىل “غنمية”و “ىجحزي ”مس قد غابت، عندما جلس ومل تكن الش� 
واك� ، “ىجحزي ”زي ٔامام بيت حتت جشرة امجل� بسـيطة من صوف اخلراف، 

  .“اجلوزة”نان يدخِّ ، و اىيرشáن الش� 

تسـبق املغارب قد بدٔات، مئات العصافري  ة العصافري الىتواكنت جض� 
خور ومقم الص�  ى،نفس الوقت، وملسة من عبري نسـمي حصراو  تصأصئ ىف
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 ةة املسجد تنعكس علهيا ٔاشع� ، وقب� مسعني الش�  غريبة أالشاكل داكنة ىف
اجلدران  هب، وتبدوة مبنية من سـبائك ا±� قب� فتبدو  ،مس الغاربةالش� 

محر، بيò اجلدران املطلية  البيضاء للبيوت املتالصقة مثل رخام يشع بوجه أ
  .áجلري أالزرق تسطع بلمعة رمادية ساحرة

وزة لـ ـاجلى ـــطعل، ؤاعـنفسا طويال، مث نفخه وهو يس “ىجحزي ”شد 
 ىف تصّىلِ  “غنمية”العصافري ليست مثلنا، العصافري ¦ : وهو يقول “غنمية”

  .الفجر وقبل الغروب تني فقط ، ىفاليوم مر� 

  

  ى؟تكره إالجنلزي ¦ جحزي : “غنمية”قال 

قامت احلرب بيننا وبيهنم : قال “ىجحزي ”، لكن مكل تساؤ سـيُ  “غنمية”اكن و 
 ٔاخذىن ٔاىب “شديد”ٔاربعة عرش عاما، واكن ى ، كنت áلاكد معر “سـيوة” ىف

  .“العلمني” دير قبىل هبان ٕاىلقاف� مسافرة ببعض الر�  معه ىف

 � ة اكنت املر� : قال “ىجحزي ”، لكن áل3م “غنمية” ، مه� “ىجحزي ”ا سكت ومل
كنت قريبا منه  مل ٔار البحر، لكّىنِ  ى،حبر  ٕاىلسافرت فهيا  الوحيدة الىت

�  ٔانىن ا، حىتجد�    .ىت ضلوعمسعت وشيش املوج، وراحئة املاء عبأ

   .“غنمية”، وسكت “ىجحزي ”سكت 

من غري  “اجلوزة”من  انخَ يشد ا/�  “غنمية”ومت، وعندما طالت فرتة الص� 
  . كنت تريد تقول شيئا! ؟“غنمية”ملاذا تسكت ¦ : “ىجحزي ”fم، قال 

، ما “ىجحزي ”لنفسك ¦  هلك�  ٔانت ٔاخذت ال3م !؟ما ٔاقول: “غنمية”قال 
   !؟شيئا ٔاقول لن !¦ ٔا} يتلكم لغريكفرصة ى تعط

  . يد تقول شيئا عن إالجنلزي ¦ شـيخكنت تر ك لكن� : “ىجحزي ”قال 
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كنت ٔاريد ٔاقول شيئا عن : “ىجحزي ”اجلوزة لـى وهو يعط “ةغنمي”قال 
  . ال3م وحدك وليس عندك ٔاخذ وعطاءلن ٔاقول، تأخذ  العصافري، لكّىنِ 

ينية وهو يضعه الّصِ  جوفه، مث خبط قعره ىف ىفاى كوب الش�  “ىجحزي ”دلق 
جعائب ٔامرك ¦   تقل شيئا،ال: ، وزعقوýه الغضب فهيا، وáن عىل

  .ال تقل شيئا ¦ ٔا}! م ٔابداا ال تتلك� م� ك، وام وحدا تتلك� م� ا! “غنمية”

االٓخر ن ٔابدا، ٕاذا غضب ٔاحدهام ال “غنمية”و “ىجحزي ”مل جيمتع غضبا 
ينية، وامحرار وýه، الّصِ  ىف للكوب “ىجحزي ”، اكنت طريقة وضع برسعة

ع الغضب ٔاحيا� يتصن�  “ىجحزي ”غضب فعال، اكن  “ىجحزي ”يؤكدان ٔان 
يرجع حرصا  “غنمية”، واكن االعودة عن مواقف ال حيهب�  عىل “غنمية”مغ لُري 

فأصبح ال  ،“ىجحزي ”اكتشف حي�  “غنمية”، لكن “ىجحزي ” يغضب ٔاال�  عىل
  .حقيقى “ىجحزي ” د من أن غضبموقف ٕاال ٕاذا تأك� ى يعود عن أ 

  

  .“ىجحزي ”رٔايت القطار ¦  -

  .مسعت عنه لكن ،حياىت ما رٔايته ىف ٔانت تعرف ٔاىن -

  ... عبانعيد، شلكه مثل شلك الث� ٕاذا نظرت ٕاليه من ب  -

  .ب من فوق، وخيرج مهنا دخان ٔاسودرأسه مثقو  قالوا ىل -

بعضها  ، ومربوطة ٕاىلده بيوg خشبية لها نوافذ وأبواباقرتبت منه جتوٕاذا  -
  .ة من حديدسك�  عىلى وجتر ولها جعالت من حديد، áحلديد، 

  !، ابن املرأة ما غلبه ٕاال املوتسـبحان هللا -
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يغلب فيه ى ن آدم اليوم ا±اب عىل ، سـيأىت“ىجحزي ”لكمة ¦  خذها مىن -
  .املوت

نظرة انهبار، بيò ، مفه اكن يدلق القهوة ىفى ا± ،“غنمية” ٕاىل “ىجحزي ”فنظر 
  .نطفاءنور الهنار يقرتب من �

*****  

 ل  ميشـيان عىل “سعدون”و “ىجحزي ”وار يقرتب من إالنطفاء، الهن�  نور
، حراء بدٔات ختبوالص�  .ىجتر  نام وىهالبيوت، تسـبقهام أالغ  ين ٕاىلعائدَ 

 مس الىتل تض  بأشعة الش� أالشاكخمة غريبة خور الض� وأطراف الص� 
حجره  مال، متجها ٕاىلّرِ ال ة فوقيزحف بأقدامه القصري  “ضب”وغربت، 

بقع متناثرة من  تنترش ىف الىت ،القصرية “العبل”ٔاسفل جشرة من ٔاجشار 
الم مثل مسـتعمرة بدا¦ت الظ�  بدو من بعيد ىفت  “الوعرة”بيوت و ، حراءالص� 
  . مل، اكحلة ومهبمةالن� 

، طاملا سأموت بني “سعدون”¦  املوت نفسه ال خييفىن: “ىجحزي ”قال 
سل سأتقبß، رمغ ٔانه الغُ  الونس ليس مشلكة، حىت اس، املوت ىفالن� 

وق أكتافهم، حمفة ف ß، حيملونك عىلالونس سأتقب�  فضيحة، لكن طاملا ىف
  ....¦ الوحدة فن يعىنا/� ! فنونس ٔايضا، لكن ا/� 

ى يرع ونقر أالرض بعصاه الىتوعن املىش، ، عن ال3م “ىجحزي ”ف وتوق� 
مل من مفال ٕالهيا، وأزاح الر�  لطة،يشـبه الز�  ءفاصطدمت بىشهبا غمنه، 

فة دَ ، اكنت صَ لهاعينيه يتأم�  ٔامسك هبا ورفعها ٕاىل همل تكن زلطة، لكن� حولها، 
  .áلاكد متٔال يدهمن ٔاصداف البحر، 

  .البحور أالصداف ال تكون ٕاال ىفه هذ: بامتعجِّ  “سعدون”قال 
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 ايوم من أال¦م البعيدة حبور اكنت ىفى حار يقولون ٔان هذه الص� : واسـتدرك
  !وغاáت

وشيش البحر مازال هيمس فهيا، نفس : ٔاذنه فة عىلدَ الص�  “ىجحزي ”وضع 
� ى وشيش ا±ال   .“العلمني” بىلقِ  ٕاىلى ا سافرت مع وا/مسعته مل

  !لكن ليس فهيا راحئة البحر: وقال ها،وغرس ٔانفه فهيا، ومش� 

ك حلو ¦ حظ� : “سعدون”شـهيام حنو البيوت، قال صالن م اوبيò يو 
وجه  ؤانت جتدها عىل ، هذه أالصداف تكون مدفونة بعيدا،“ىجحزي ”

  !مالالّرِ 

*****  

هت، اكنت منذ مال، مثل متاثيل تشو� سطح الّرِ  ابتة عىلخور الن� الص�  نظر ٕاىل
فراعنة؟ اكنت ، هل اكنت هنا بيوت الخصرية عظمية جدرا�نني آالف السـِّ 
   فعال قبل ذ� لكه حبر كبرياكن زالن، هل ٔاسود ترصع الغو ! هنا غاáت

بعد لك  “العلمني”قادمة من عند حبر  “جحزيى”ها شم� ي  راحئة مثل ت$ الىت
  !جفر؟

ى وا/لكن حبر العلمني بعيد جدا، ٔابعد من التصور، الرح� يو ا مع ”
راحئة مياهه  فر املرهق، البحر ٔابعد من ٔان تأىتٔاخذت شهرا تقريبا من الس� 

  .هنا ٕاىل

 �  ،فىلحراء، من áطهنا الس� ام راحئة البحر هذه تنبعث من حتت رمال الص� رب
  . ى مال واختفات الّرِ من بني ذر� من القدمي الز�  ىفحيث ترسسب البحر 

  .مبا ٔا� مقدم عليه من موت اهjىمليكن ! االٓن والبحر؟ لكن ماىل

  .، فلن أمسح هلم ٔابدا بأن يدفنوىنةتنفيذ اخلط�  ٔان ٔابدٔا ىف آن ىل



Twitter: @ketab_n

70 

 

نظر  ى،مزن  من الباب اخللف من جلسـته، وقبل أن يدلف ٕاىل “ىجحزي ”قام 
ج خور ذات أالشاكل العجيبة، نظر ٕالهيا طويال، مث عر� الص�  ٕاىلى ة ٔاخر مر� 

تألك بهنم  قطعان الغمن واملاعز وىه قلبه نظرة عىلبعني ى أالفق، ؤالق عىل
احلرáء، ٔاو جيرون  غار يلهون ببعض حساىلعاة الّصِ حراء، بيò الر� من ٔ¡ الص� 

  .صيحاهتم املرحة حجره، بيò تتعاىل ب ضل طريقه ٕاىلخلف ضَ 

رى من هنا، مث عربت بصريته هذا أالفق القريب، ٕاىل أفق آخر ٔابعد، ال يُ 
ة ٔاسفß، والكهوف الىت يسكهنا هؤالء هبان، وأالجشار املرتاص� الر� حيث جبل 

� ”املنقطعون عن دنيا البرش، وشعر áحلنني ٕاىل اجللوس مع الراهب  ، “سيؤان
ة ٔاخرى  لو يسمع منهومتىن�  ، كام ٔانه “سريين”عيسة مع البنت حاكيته الت�  مر�

  .ئب hنيةيود لو رٔاى ا±ِّ 

  

ر فيه، وتظن ٔانك تعرفه، قضيت معرك تفكِّ  ى،جحزي  مل تنس املوت ٔابدا ¦”
العامل و اس ميوتون، ه ها هو االٓن يطل بوجه مل تعرفه ٔابدا، رٔايت الن� لكن� 

لكن االٓن ٔانت من  ى،احلياة بعنفوان احل حو� áق كام هو، يركض ىف
  .“عوامٔال عينيك وصدرك، وودِّ  ى،، انظر ¦ جحزي سـميوت

  

 “امجلزي”حتت جشرة  من مربضها، ؤاخرýا ٕاىلاقة دخل البيت، وحسب الن� 
  .ىة ٔاخر ٔامام البيت، وأ�خها مر� 

 ترفع رٔاسها وتنظر حولها ملتفتة ٕاىل وىهعا، رغاء قصريا متقطِّ اقة رغت الن� 
فرحة، رغاء  ±� ىه ،“ىجحزي ”سـيفعß ى امل والميني، تعرف ما ا±الّشِ 
  .فاáٓر حزنا عيوهنا  فرAا، ٔام� بّنيِ يُ ى امل هو ا±اجلِ 
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ئون فهيا يعبِّ  بدلو ماء وصابون وقطعة من خيش أالجو� الىت “ىجحزي ”جاء 
  .اقةٔاطراف رسوا ، وبدٔا يغسل الن�  ر ٔاكامم جلبابه القصري، وثىنمر، مش� الت� 

  . “اقةسأغسل الن� ”

  .“!وقطول معرك تغسل الن� ! ؟ا اجلديدوم”

  .“!اقةة سأغسل فهيا الن� هذه آخر مر� ”

�  هذا؟ ما معىن معىنما ” سأغسل فهيا  أالخرية الىت رة ىهٔان هذه امل
  .“؟اقةالن� 

ضت دون ٔان قد مغسلت فهيا �قتك  ات الىتت املر� معناه أن هناك مئا”
  .“هذا أالمر تنتبه للمتعة ىف

  

 ُ عادة ىه ِجامع امل لك تفاصيل حياتنا، حىت ٔاسؤا تفصي�  ىفاملنثورة تع الس�
واحدة مكمت�  ُكت� ،عادةحبثنا احملموم عن الس�  ىف حتمل متعة ما، لكننا

  . عادة ٔابداال جند الس� وواحضة، ندهس هذه املتع، و

   .مكمت� وواحضة ت� واحدةكُ  أبدا تأىت السعادة لن

  

 ما أسفل وحول ٔاذنهيا، املتعة ىفعندما تدعك لها اقة سعيدة جدا الن�  ها ىه
ؤاكرث، ادعك ما حتت حنكها، أسفل اقة تسـمتتع ٔاكرث أن جتعل هذه الن� 

  .واسـمتتع ٔانت ،ياكد يغّىنِ ى رغاهئا ا± رقبهتا، اسـمتع ٕاىل

دعك  منيخة، فأقا ا واهنمك ىف من غسل لك جسدها وىهـى اكن قد انهت 
  . بطهنا
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  .متِّع، “ىجحزي ”ع الناقة ¦ متِّ 

مث جلست بعد ýد عصاها،   عىلمن áب البيت تتو�ìٔ  “رسيرة”خرجت 
انعقافة عصاها،  يدهيا عىل ئة بلكىتت متوكِّ طرف املصطبة، وظل�  عىل

ين برزت مهنام اّ±  يدهياى ظهر  جاعيد ٕاىلالت�  وسـندت ذقهنا الغاطس ىف
غسل  وهو مهنمك ىف “ىجحزي ” ، وأخذت تنظر ٕاىلماء اخلرضاءعروق ا/ِّ 

  .اقةالن� 

لعمل ليس á سوف ميوت، فالباكء االٓن “ىجحزي ”ٕاذا اكن : قالت لنفسها
  .قلىب منه، ؤاضع صورته ىف عيىن� ائب االٓن هو ٔان ٔامٔال ائب، العمل الص� الص� 

 املصطبة، وتنظر ٕاىل عىل ت العربات، وخرجت جتلسحَ ±� مسَ 
  .“ىجحزي ”

: ٔاذنهيا مثل شقشقة عصفور ترن ىف ،منذ قليل “ىجحزي ”قالها  اللكمة الىت
  .بنات ٔا¦مك كنت أمجل بنت ىف

  . “رسيرة”مف  جانىب وبسمة ترف عىل

 عضالت ترتاقص ىف مازال مجيال، معره مائة عام، لكن ها ىهى جحزي ”
 كئ عىل، ال يت� اقة يغسل مابني خفذهيا وذراعهياانتيه، وهو يتلوى حتت الن� مس� 

  . “عصا مثىل

  .“ىجحزي ”جسد  ترسح بناظرهيا ىف “ةرسير ”اكنت 

 òة، تسـند رأسها املصطب جالسة عىل “رسيرة”ى اقة، رأ يدور حول الن� وبي
  .ظر فيهمعن الن� احنناءة عصاها، وتُ   عىليدهيا القابضتني عىل

نني طوال السـِّ  “ىجحزي ”خمتلفتني عن عينهيا اللتني عرفهام اكنتا  “رسيرة”عينا 
  !!االٓن ٔاليفتني، بل تبدوان داعيتنيتبدوان  مضت، وي� الىتالط� 
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ى ر ٔاكرث من عرشين سـنة مل تفكِّ  ى،اسـتح ¦ رسيرة، ما� وعضالت جحزي ” 
اسـتح ¦ ! رين االٓن؟من جسده، تفكِّ ى قطعة ٔاخر ى أ  عضالته، وال ىف ىف

  .“رسيرة

ى ا± “ىجحزي ”تنظر �حية  “رسيرة”بقيت fم تقو  لنفسها، ورمغ ذ� 
  .اقةسـمن الن�  رمقها بنظرة خاطفة، مث اسـتدار، ؤاخذ يصب املاء عىل

  

اعية لنوم ٔابدا نظرة رسيرة ا/�  ما ٔانىسنعم، ! االٓن للفراش؟ رسيرة تدعوىن”
  . “العهر الصاىفنظرة شاربة من ينابيع الفراش، 

تة يشـتد، ومد يده بني خفذيه فمل جيد ج9ة ميِّ ى áملرخت “ىجحزي ”وشعر 
، فوجدها تبتسم “رسيرة”جه لالمتالء، ونظر �حية ة، وٕامنا وجد وتدا يت� مدال� 

  .اكن منبطحا ينتصبى ، وا±قتان جغريتنيالضيِّ وعيناها 

  .“ىجحزي ”¦ : “رسيرة”وقالت 

 “ىجحزي ” ية ٕاىلعصاها، ونظرت hن  فتحة الباب تستند عىل ووقفت ىف
   .“ىجحزي ”¦ : و�دت

  .ودخلت

 � ¦ : هرسِّ  ىف “ىجحزي ”فقال  ى،سامت محلت ٔانفاسا ملتاعة نفخها اجلو والن
   ؟!حييات ذاهب للموت، وامليِّ  ى� ، احلرب
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بيò راحت . áب البيت فها، وراح ٕاىل من غري أن جيفِّ اقة مبت�� ترك الن� 
أالرض، وكذ�  وجهها ينسكب عىل امء، وبدأ مرتفع الس�  مس ترضب ىفالش� 

   .محميها

*****  

 ، وىفبة، ٕاذ يكون رطبا طر¦� نعمة طيِّ  هريةٔاوقات الظ�  حصن املسجد ىف
. ومالن�  ٕاىل �سرتخاء، ومن مث�  واجلو يدعو ٕاىلاخلارج سكون القيلو�، 

  .حصن املسجد قيلولته ىف ٔان يقىض “ىجحزي ”ل وكثريا ما يفضِّ 

  

 وعاد ٕاىل ى،بيته وتغد�  هر، مث ذهب ٕاىلكعادته صالة الظ�  “ىجحزي ” صىل� 
د فتح ٔاحد ، وق“مزيد”يخ يقف عند كتب الشـ�  “غنمية”، فوجد املسجد لينام

  .بطنه ما ىف ظر ٕاىلالن�  اهنمك ىفيديه، و هذه الكتب بني 

ماكنه  املسجد، وٕامنا جيلس ىف ٔابدا طاملا اكن هناك ٔاحد ىف “ىجحزي ”ال ينام 
من  ءىشى تأمل أ  ساقيه، ويبدٔا ىف عند العامود مستندا بظهره ٕاليه، وميد� 

  .تكوينات املسجد

  .“!، يقرتب عرض اجلدار من مرت اكملاجلدران عريضة جدا”

لهذه  العeنيون هذه اجلدران مسيكة بىن: وهو يقول “سعدون”يتذكر 
   .فء شـتاءسجد áلربودة صيفا، وá/ِّ رجة، ليحتفظ امل ا/� 

� : “سعدون”واسـتدرك  وا áملساجد ٔاكرث من العeنيون اكنوا أتقياء، ±� اهمت
  . اهj م ببيوهتم

  .بنوهى املسجد ا±ى ٔاثر، لكن بق مت بيوهتم ومل يبق لهاهتد� : واسـتدرك قائال
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وا هللا العeنيون ٔاحب� : يقول “سعدون”ه انفلتت ملا مسع ٔاعصاب “غنمية”لكن 
  .أهلكومههنم هللا مهنم ف، ±� مك� امليكالطني املس� ه ال ٔاكرث مما ٔاحب� 

 أالتراك ٔاجناس ٔارجاس ٔاوالد: ط صوتهفكركبت حنجرته، وختب�  “ةغنمي”رصخ 
برش غريمه عبيد ٔابناء عبيد، ى ٔان أ  ويعتقدونمون من أنوفهم، لكب، يتلك� 

ىتى ف جيشهم áلاكمل ا±بيك كرس أن “شقمق”وواحد فقط مثل   ٕاىل أ
  .يطارد فرسان املامليك حراءالص�  هذه

اجليوش ال تبىن بيوت، وٕامنا تنصب ! بيوت؟: ساخر وهو يقول وحضك ِبِغلٍ 
حيل، املعسكرات معسكرات من مباىن هشة حقرية، ترتكها ببساطة عند الر� 

  .مندامئا ٔاضعف من ٔان تبقى ىف مواýة الز� 

املامليك  ،“ىجحزي ”¦ : ، وقال“ىجحزي ” تني ٕاىلحاد� بعينني  “سعدون”نظر 
  . ما تركومهالبعيدة عن بالدمه، لكن العeنينيى حار الص�  ٕاىلجبناء، هربوا 

: ¦قة جلبابه، ìٔنه سـميزقه انىبج وهو يقبض بيديه عىلهتف  “غنمية”لكن 
ما هرب املامليك، املامليك اكنوا يسـتدرجون  “ىجحزي ”وهللا العظمي ¦ 

بيك  “شقمق”كيف  “ىجحزي ”رأيت ¦  ٔانتالغويطة، ى حار الص�  العeنيني ٕاىل
  !ملون الر� جعلهم يسف� 

رٔايت  اب ¦ ابن اللكب، أ� ما¦ كذ�  “غنمية”ما� ¦ : “ىجحزي ”قال 
  .“بقمق”وال  “شقمق”

ؤاخذ ميسح اجلدار،  الكتابة املنحوتة ىف واقفا، مث هرول ٕاىل “غنمية” فهب� 
 “ما رٔايت هذا ¦! ؟“ىجحزي ”ما رٔايت هذا ¦ : ه وهو هيتفعلهيا بكفِّ 
  !؟“سعدون
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العشاء بيهنم، ومه يبحثون عنه حتت لك  صىل� : مث اجته �حيهتام  روال، يقول
  .العشاء بيهنم، وما شعروا به صىل�  لكنهحراء، جحر من ٔاجحار الص� 

ذاذ من مفه، ومف سا جدا، يتلكم وينرث الر� ركبتيه، واكن متحمِّ  وجلس عىل
 “ىجحزي ”يسار  عىل ٔاسـنانه مكمت�، و�صعة البياض، لكن ٕاذا صىل�  “غنمية”

  .ة لكبم� مفك ¦ غنمية رِ  ٔانت ىف: انيةسلمية الث�  الت� بعد ٔان يسّملِ  رصخ فيه

: ج، وحىت ìٔن قلبه سـيقفز من مفهم حبامس، حىت أنه اكن يهنيتلك�  “غنمية”و
ك البد قتل من بي “شقمق”! ؟بيهنم وفقط بيك صىل�  “شقمق”ان تظن� 

حراء قلب الص�  انه جاء من ماكنه ىفتظن�  ،قبل ٔان يصّىلِ  عرشةعساكرمه 
أالتراك هذا مسجد ! ؟ٔاهو املسجد احلرام! هذا املسجد وفقط؟ ىف ليصّىلِ 
  .الكفرة

صاحبك  ٕاذا اكن هذا مسجد أالتراك الكفرة، ملاذا صىل� : “سعدون”هتف 
  !ار؟فارس الفرسان بني الكف� 

� بتشف، وتلك�  “غنمية”حضك  وداس علهيا  “سعدون”رقبة  ه قبض عىلم وìٔن
   !ما تعرف؟! بيهنم؟ عرف ملاذا صّىلِ ما ت: بقدمه

س سلحفاة الىت ،هذه رٔاسك ىف “سعدون”ٔانت ¦ : واسـتدرك ، تشـبه رأ
  . مخ حامر

وأنت لوال مالمة : وقال “ىجحزي ”وسكت سكتة مثل حملة، مث نظر �حية 
   ....ون شـمت الكبري، كنت قلت �الناس، يقول

  .مفه بصقة جيمع ىف “ىجحزي ”ى وقطع fمه ملا رأ 

امسع ¦ مدعوك ¦ : حتت من فوق ٕاىل “سعدون”ينظر لـوهو  “غنمية”قال 
يغيظهم  حىتار، بيك بني الكف�  “شقمق” ملاذا صىل�  ، سأقول �املدعوكابن 
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ل يركب ظهورمه، وا±� الة ما اكنوا رحلوا ويفقع مرارهتم، ولوال هذه الص� 
   .ويد/ل رجليه

ماكن بناه  ىف حنن نصّىلِ  يعىن: اء املسجد ومهسٔاحن وýه ىف “ىجحزي ”ب قل� 
  .اسـتغفر هللا العظمي! ؟اركف� 

ى ق هذا ا±تصدِّ : “ىجحزي ”وجه  تح مفه وعينيه ٕاىلوهو يف  “سعدون”فنظر 
  ..!تاء؟لل الشـِّ ه فارغة مثل قُ رٔاس

ن، وتريد تؤذِّ  ، ٔانت صوتك يعجبك،“سعدون”سكت ¦ أ : “ىجحزي ”قاطعه 
ربة للمساخيط بِ  لكن هذا البناء ليس مسجدا، هذا يشـبه قدس أالقداس ىف

  .“شديد”ى وا/ هبان زمان معالر� مرر� علهيا بقاف� 

ينظر  “سعدون”الضحك، و ظهره، وأخذ يغرق ىف عىل “غنمية”ى اسـتلق
  .حو  ببالهة من يشاهد العجائب

  !áط�؟ صالتنا لك هذا العمر يعىن: “سعدون”ومهس 

  . “مزيد”يخ نسأل الشـ� : “ىجحزي ”قال 

ٔاقول مسجد من غري ى ول معر ط: وìٔن احلقيقة جتلت متاما لفهمهواسـتدرك 
  ؟كيف! نوافذ

� : “سعدون”وقال    !يقف من غري اكjلى ع هذا ا±والعامود املرب

  . بة عامودا مثل هذادس الِرب قُ  ٔار ىفمل : “ىجحزي ”قال 

� : مث اسـتدرك به ±�، ٔاو انتهبت وقهتا مل انت ى ام اكن هناك عامود ؤا� ا±ورب
   !ونسيت
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من بني  اللكامتخذ خيطف حك، وأ الض�  وهو مازال غارقا ىف “غنمية”قام 
  . زوج هبامئ.. أقول عليمك. .ىمعر .. ٔا� طول: شهقاته

 òب املسجد، اكنت بصقة ى يسـتدير بلك رسعة ليجر  “غنمية”وبيá حنو
  .قد التصقت بقفاه “ىجحزي ”

*****  

واحة قريبة ٔاو بعيدة، البد من غسل ى أ  ، أو ٕاىل“موط” قبل لك سفر ٕاىل
�سـتحامم : “ىجحزي ”قس من ٔابيه، يقول هذا الط�  “بكري” اقة، وتعمل� الن� 

  .وق ٔايضاينعش الن� 

خارج البيت، وعندما وجد �قة ٔابيه تقف  �قته، وحسهبا ٕاىل “بكري”ٔاخذ 
 َ   .“ىجحزي ” ر مهنا، أخذ ينظر حو  يبحث عنطُ قْ وحدها واملاء ي

  !فر؟الس�  “ىجحزي ”ر هل قر� : نفسه “بكري”وسأل 

  .ىوا/، ¦ “ىجحزي ”¦ : ورفع عقريته

   .“ىجحزي ”¦ : به ٔاحد، فدخل البيت، ورفع عقريتهمل جي 

شفتهيا، ونظرة  ابهتا عىلتضع سـب�  ني، وىهمن خلف جشرة التِّ  “ثر¦� ”فظهرت 
جحرة  تشري ٕاىل ت وىهشفتهيا، ومهسَ  عينهيا، وبسمة ماكرة عىل خبيثة ىف

   .“رسيرة”جحرة  ىف “ىجحزي ”: “رسيرة”

  !؟“رسيرة”جحرة  ىف “ىجحزي ”ماذا يفعل : عينيه، ومهس “بكري”حبلق 

قلت  !مر من شوائبه ¦ �حصون الت� ينق� : رأسها بدالل، ومهست “ثر¦� ”ت هز� 
  !كٔامِّ  � ٔابوك اليوم نفسه ىف
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ينتبه لسخرية ٔانه مل  رجةاكن مندهشا / “بكري”اكنت لهجهتا ساخرة، لكن 
   .حائر، وخرج من البيتمثل ضبع ٔانه اسـتدار  مل ينتبه ٕاىل حىت، “ثر¦� ”

�  عىل “رسيرة”áب جحرة  ٕاىل “ثر¦� ”ومشت  ت ٔاذهنا أطراف ٔاصابعها، وقرب
تقول  “رسيرة”ا مسعت لكهن�  دات،من الباب كثريا، اكنت تريد ٔان تسمع التهن� 

  .عىنعىن، متِّ متِّ : حبرقة وشوق

   .هيام يرضب خد� ها عىل مفها، ومضت  رو� وا/� كف�  “ثر¦� ”فوضعت 

السن، ويعمالن معل  ان ىفكبري : هارسِّ  ، اكنت تقول ىف“ثر¦� ”وابتسم وجه 
  !؟“عىنمتِّ ”غار، هذى جعائب، الكركوبة تقول الّصِ 

*****  

 ىف ه ٔاحىلالصيف، لكن�  لياىل ، وحلو أيضا ىفتاءالشـِّ  لياىل املوضوع حلو ىف
  .ـىالصيف ٔاشه  ىفى تاء ٔا± ؤاطيب، والعر الشـِّ  ىف تاء، العناق والضم� الشـِّ 

  

خلف ى سع ا±املت�  البيت، وىف ٕاىل العشاء، ويأىت “بكري” الشـتاء، يصّىلِ  ىف
ىت الىت “ةا/ك� ”áلقرب من  “القروانة”ابة يضع البو�  من صالة  “ىجحزي ” سـيأ

  .انية ثقي�العشاء ليجلس علهيا، ويفرد عليه بط� 

عقُ ى حطب أالجشار ا± ار ىفالن�  “بكري”يشعل  ل ع حو ، ويتجم� للتدفئة ّطِ
، “سلامن”و “سامل”و “سلمي”والعيال ، “رسيرة”البيت،  من ىف ار لك� الن� 

  .وأ�
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�  ىف “ىجحزي ”و تاء، يكون مثß مثل العيال، حيب احلاك¦ت، مفا الشـِّ  ة لياىلمل
حاكية، حىت ينطلق، ودامئا حاك¦ته  ل من العيال حىكأن يطلب منه عيِّ 

تكون  هذه الىت ،حاك¦ته ، لكن ٔاحىلٔاين يأت هبا قة، وال نعرف منشـيِّ 
  .يكون املوت هو بطلها خميفة، الىت

الل أن هذه الظِّ  اجلدران بعنف، حىت ظاللنا عىلى تلق “القروانة”اكنت �ر 
د ٔان جيعß يقول بصوت تعم�  “ىجحزي ”، واكن اجلدران بقسوة ق عىلاكنت تمتز� 

واحة من  العد�ن، اكن ىف ىبالن�  الة عىلما حيلو ال3م ٕاال بعد الص� : معيقا
جا من جل مزتوِّ قري، واكن هذا الر� حراء رجل فمتٔال الص�  غرية الىتالواحات الص� 

 ا سـبع سـنوات، ىفبنة صغرية، معرها   تمن مرض شديد، واكن تعاىن امرأة
  ...“سلامن”معرك ¦ مثل 

ا فقراء، لك من واحاتن ال يوجد ىف ى،دِّ ¦ جَ : “ىجحزي ”قاطع  “سلمي”لكن 
  .د هللا كثريا لكونه خلقنا ٔاغنياءب أن حنميقول أننا جي ناحول 

ة غري قص�  حاكية، يعىنى ، هذ“سلمي”¦ ابن اللكب ¦ : “ىجحزي ”فقال 
  ..حقيقية

� áلت�  هيم�  “ىجحزي ”واكن  ى دِّ ملاذا ¦ جَ  :ىة أخر مر�  “سلمي”ا قاطعه مك�، مل
  ة؟حقيقي� تكون احلاك¦ت قصص غري 

ومن قال � أن احلاك¦ت قصص : انيتهوهو يعتدل حتت بط�  “ىجحزي ”قال 
  ؟ةغري حقيقي� 

  .يرفع حاجبيه مسـتغرá “سلمي”واكن ! قلت هذا االٓنى دِّ ٔانت ¦ جَ  -

ة تكرب قليال سأقول � كيف ميكن أن تكون القص� عندما : “جحزيى”فقال 
  .ةة غري حقيقي� احلقيقي� 
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 جل ال يسـتطيع رشاء أالدوية لزوجته الىتفاكن الر� : حاكيتهمث ٔاخذ يمكل 
  .....ر، فأخذ يفكِّ ا كثرياحيهب� 

هل اكن هذا : ، واكن يضحك“ىجحزي ”قطع fم ى هو ا± “سامل”لكن 
  !؟“رسيرة”ب زوجته، مثل ما ٔانت حتب حيى دِّ جل ¦ جَ الر� 

م، ٔانت ابن ¦ و/ حتش� : جنبه، وهو يزعق ىف “سامل”الو/  “بكري”لكز 
  .لكب

 � �ت، وحر�  “رسيرة”و ـى،وý  ت عىلف� حضكة رَ  جلباىب ُمكِّ ت بِ ٔا� خبأ كت أن
�قته أكرث من  صار حيب�  “سامل”ك ¦ د� جَ : احلطب املشـتعل، وقالت

  . “رسيرة”

�ت hنية   .وأن

ر، كيف جل يفكِّ وقعد الر� : هذا ال3م، ؤامكل حاكيته لك�  “ىجحزي ”جتاهل 
  .. .واء لزوجته الىتبه ا/� ى مال يشرت  ل عىليتحص� 

لزوجته املريضة، ... :نظرة متخابثة، مث ٔامكل “سامل” وسكت حلظة، ونظر ٕاىل
  .مل جيد طريقة غري رسقة ٔاكفان املوىتر كثريا، بعدما فك� و 

  

  

 ج، فتتوجه� أج� حطبا آخر، فتعود للت�  “بكري”ار ختبو، فيضع علهيا اكنت الن� 
  .ة حولها حبمرة اللهب، فتبدو كوجوه العفاريتالوجوه امللتف� 

ن صوته بلون áلقلوب حو ، وقد بدٔا اخلوف يشاكسها، فيلوِّ  “ىجحزي ”يشعر 
يتبع اجلنازة، وٕامنا  فاكن ٕاذا عرف ٔان ٔاحدا مات، ال ينتظر حىت: عبالر� 



Twitter: @ketab_n

82 

 

خرات أالربع القبور، وخيت¥ هناك خلف خصرة من ت$ الص�  يسـبق امجليع ٕاىل
  ....انةحتيط áجلب�  الىتاملهو� 

  

  !د؟من هو ¦ جَ ! هذا الرجل من ب�9؟: “ىجحزي ”ية حاك “سلامن”يقطع 

، قلت � ¦ ابن البقرة :بياىنبوجه ارتسم عليه الغضب الّصِ  “ىجحزي ”قال 
  .ةحاكية، احلاك¦ت قصص غري حقيقيِّ ى هذ

  !ةد منذ قليل قلت ٕاهنا حقيقيِّ لكن ٔانت ¦ جَ : “سلامن”هتف 

�ه وهو ينظر للوجوه  “ىجحزي ”قال  ٔا� قلت : نيابة عنه يسـتجدهيا الرد� ìٔن
  ؟!ةاحلاك¦ت قصص حقيقي� 

   .“قلت”: واكنت الوجوه تنظر ٕاليه حمتارة ٔايضا، اكنت الوجوه تقول

  .“مل تقل” :تقولأيضا و 

  .. عند عن احلىكفلن ٔامكل احلاكية، ٔا� وقفت ى ة أخر ٔاحد مر�  ٕاذا قاطعىن -

خلف خصرة من ، وخيت¥ جل الفقري اكن يسـبق اجلنازةالر� : “سامل”قال 
  ....خرات أالربع الىتالص� 

، �رتفاعاهقة خرات الش� خيت¥ خلف خصرة من هذه الص� : “ىجحزي ”قال 
جه خرة ويت� هتم وميضون، فيخرج من خلف الص� اس ميِّ يدفن الن�  وينتظر حىت

  ....ةاجلث�  يصل ٕاىل حىت ى،ة أخر القرب، حيفره مر�  ٕاىل

ق صوته، وهو ينفذ ببرصه داخل ٔاعيننا قليال، ويعمِّ  “ىجحزي ”ف ويتوق� 
  .بة ٕاليهاملصو� 
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ب ويعدل فهيا ليخلع عهنا ة، يظل يقلِ اجلث�  وعندما يصل ٕاىل: وقال ببطء
  .ة تنظر ٕاليه بعينني مفتوحتني نصف فتحةالكفن، واجلث� 

نفسها  مثل شـبح خضم، وىه اجلدار البعيد خلفها يرتاقص عىل “رسيرة” ل� ظِ 
  .حراءية من جن الص� وýها، فتبدو مثل جنِّ  ار عىلب ٔاضواء الن� تتقل� 

 اب، وميىضويأخذ الكفن، ويرتكها عارية، مث هييل علهيا الرت� : “ىجحزي ”ٔامكل 
هذا القامش،  ¦ بنىتى خذ: غرية الكفن، ويقول لهابنته الص� ى البيت، يعط ٕاىل

واء هبا ا/� ى وق، فأحرض نقودا، ٔاشرت الس�  أبيعه ىف اغسليه، وافرديه، حىت
  . “ك املريضةٔالمِّ 

 جل الفقري ٕاىلفه وتفرده، ويأخذه الر� وتأخذ البنت الكفن، فتغسß وجتفِّ 
  .طعاما فيألكونى يشرت ى واء، ومبا تبق� ا/� ى وق، ويبيعه، وáلفلوس يشرت الس� 

ج، تتأج�  احلطب، ونفخ فهيا حىتمجرها  عىل “بكري”ار، وضع لكام خبت الن� 
  .اجلدران ت، انطلقت أالشـباح ترقص عىلفٕاذا ما ٔاج� 

ار، فذهبوا ا الن� يوم من أال¦م، امرٔاة ماتت حمرتقة، ٔالكهت وىف: “ىجحزي ”قال 
  ....يدفنوهنا، واكن

ه املرٔاة هذ: ه، وقال لكمة قلبت حال القعدةدِّ fم جَ  “سلامن”وقطع الو/ 
  ؟“سعدون”زوجة  “ٔام مجيل”

   .“ىجحزي ”مصت 

  

 عىلى اكنت ٔالسـنة اللهب تتلو� ار، الن�  “قروانة” ظر ىفمصت طويال وهو ين
ر فَ تذوب ىف ماء طَ ى رش، مث بدأت صور أالفاعزجاج عينيه مثل ٔافاع تهتا
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نفسه ى ، وغط“ةا/كِّ ” الوراء، وفرد جسده عىل ، مث انسحب ٕاىلمن عينيه
  .انيةáلبط� 

عصاها،   عىل، قبل ٔان تتو�ìٔ “ةا/كِّ ”ذراع  تتساند عىل “رسيرة”قامت 
  .شفتهيا مضمومتني ميينا ويساراى تلو  ، وىهك ببطء �حية جحرهتاوتتحر� 

  .قلنا اسكت ¦ ابن اللكب: كتفه ىف “سلامن” “بكري”ولكز 

 خذا هذا الهبمي واذهبوا �موا ىف: ينمث هتف وهو ينظر للو/ين االٓخرَ 
  .ٔاماكنمك

خان ا/ ال يتعاىل ماد مبزيد من املاء، حىتار áملاء، ومغر الر� الن� وأطفأ 
  .الكثيف

*****  

ق تآلك متاما، واكن يتدف� ى من سقف احلجرة ا± اكن ا/خان الكثيف يتعاىل
اس اخلشـبيتني، واكن الن�  اريان ضلفتهيمت النِّ حف�  ٔايضا من الن�افذة الىت

  .احلجرة يتدافعون ل9خول ٕاىل

� حرارة   وابهنا “بثينة”ة الوجه مازالت ال تطاق، لكن اكن البد من ٕاخراج جث
ر من لك ما ، فا/خان يتفج� ٕازا� عمتة الغرفة ال تفلح ىفت اللكو�á و  ،“مجيل”

ريان ٔالقيت ٕالطفاء النِّ  غري مرئية، اكنت الرمال الىت “بثينة”ة هو حمرتق، وجث� 
�  هتا� ٕاىلى ا± قفخشب الس� ى ة احلجرة، وتغطِّ ٔارضي� ى تغط ة ٔاسفل، وجث

  .ٔاهنا أسفل لك هذا وو/ها الشك ىف “بثينة”

باعها ٕالخراج أالصوات، وختتلط، ولكها تصف طرقا عديدة البد من اتِّ  تعلو
  .من املهل ٔاقل  ل، عىل عىل: تنياجلث� 

  .ق هذالْ ارفعوا الفِ  -
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  .ٔارفعوه بأيديمك ¦ �س اخلري ،مل áملساxال ترفعوا الر�  -

 هيمس الٓخر يقف وهو يرشئب ،وار البابيقف جب ،اسوواحد من الن� 
 لن جيدوا شيئا، غري عظام، جسم بىن: داخل احلجرة ظر ٕاىلرٔاسه، يريد الن� ب

  .ارمع، تذيبه الن� آدم مثل الش� 

ن اكن �مئا عليه، مى رة، وا± ا±� بغ��  ءاجلوال املىل لس عىلج “سعدون”و
خارج áب  دموعا، فقط اكن ينظر ٕاىل راتقطُ  حىت عيناه ملغري حركة، 

 ه مال بوýه، ونظر ىفار، لكن� اس، ووشيش الن� الغرفة، حيث ضوضاء الن� 
  !امعتني، وابتسما/�  “ىجحزي ” عيىن

  .هللا ٔاكرب، هللا ٔاكرب، هللا أكرب: جفأة تعلو اس وىهووصلت ٔاصوات الن� 

ار محلهام، لكن فقط مل، مل تألك الن� تني، بعد ٔان حسبوا الر� اكنوا قد وجدوا اجلث� 
� أذابته، صهرته، فالتصقا حبيث ال ميكن فصلهام أبدا  ة، ؤاحصاب القلوب القوي

وا قيقة فر� قا، وأحصاب القلوب الر� تني ببطء شديد، خشـية ٔان يمتز� رفعا اجلث� 
  .بطوهنم أالراكن، ؤاخذوا يسـتفرغون ما ىف اخلارج وٕاىل ٕاىل

  

املنظر، ساح اللحم فتغريت خلقهتام، هل هذا هو إالنسان تان بشعتا اجلث� 
 إالنسان ٕاال برشته، هذا الغالف الغاية ىف ليس مجيال ىف! امجليل اخللقة؟

  .ه بعد ذ� بشعقة، لكن لك� الّرِ 

  

، ودخل �س “سعدون” أالرض، حتت رجىل جيلس عىل “ىجحزي ”ظل 
مه ماء، وقد�  ممتلئفيح يده كوب من الص�  وىف “سعداىن”الغرفة، ودخل 

  .“سعدون”لـ
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  .خذ ارشب ¦ خال: “سعداىن”يده ويأخذ الكوب، فقال  “سعدون”ومل ميد 

 هرضب الكوب بيده فطري�  “سعدون”، لكن “سعدون”ب الكوب من مف وقر� 
  .برش� ال ٔاريد ال : ، ورصخ“سعداىن”من يد 

  .د هللاسعدون، وح� ”د هللا ¦ وحِّ : “غنمية”وقال 

ره قد ذك�  “ةغنمي”نظرة قاسـية، ìٔن  “غنمية” عيىن ىف “سعدون”فنظر 
  .اسـتغفر هللا العظمي: “غنمية”بعدو، فقال 

*****  

صة ملدير ، دخل العربة ا�ص� “اخلارجة”حمطة  العصفور دخل القطار ىف -
رشكة املعادن، رشكة اخلواجات إالجنلزي، هذه عربة غري لك عرáت القطار، 

  .حة لنقل خام املعادنمسط�  لكن بقية العرáت ىههناك عربتان يشـهباهنا، 

  

áب املسجد،  ٕاىلى النور ينسحب، وبعض من رجال يتجهون فراد
  .يسـتعدون لصالة املغرب

  

ة خشصي� ى الٔ ىه صة áلتحديد للمدير، بل العربة ليست خمص� : “غنمية”قال 
ة، هذه احملروسة، اخلالص “مرص”ار من ة، املهندسني مثال، والزو�  م� ى أخر 

ة حمشو�   كراسـهيا، “ىجحزي ”¦  “بوملان”وهنا يسم� ة، ات املهم� العربة للشخصي� 
تأخذ هذه  حىتة بأرضية العربة، مقاش قطيفة، وغري مثبت�  بقطن مكبوس ىف

نة، مرسوم فهيا ورود، شـبابيكها سـتائر ملو�  ، وعىلات الكبرية راحهتاالشخصي� 
ر، نساء نساء،  “ىجحزي ”ومرسوم فهيا صور نساء، نساء ¦  سـبحان من صو�

  .بيوتنا نربهيا ىف لسن مثل هذه الغرáن الىت
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  .بأذان املغرب “سعدون”وارتفع صوت 

ة مناضد مثبت�  بني الكراىس: “غنمية”وقال  اك �حية املسجد،فهبا واقفني، وحتر� 
ال هتزت فينقلب ما علهيا من عصائر  حىتٔارضية العربة، البد من تثبيهتا  ىف

ة، العصفور دخل هذه العربة طبعا ات املهم� خصي� موهنا لهذه الش� وأطعمة يقدِّ 
  ! هناك عصافري تسافر áلقطارات؟خطأ، ما اكن يقصد دخولها، وهل 

بآخر  يزعق فوق سطح املسجد “سعدون”áب امليضأة، واكن  ووصال ٕاىل
  .ال ٕا  ٕاال هللا: أالذان لكمة ىف
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5  
  

 اهبر� ـــال رُ ــئـ ب 
  

ان فد�  العرشينى فيه بركة، يسق ا، ماؤه“عرةالو ” شامىل ةاضهناك برئ في� 
�  اويظل ماؤه  بطن أالرض ٕاىل هرب من ظالم الغياهب ىفريد ال ه ييقب، ìٔن
  .رسطحها، حىت ولو سـيتبخ�  عىل نور الشمس

 �áاكنت ماؤه زمان تعمل حبرية، واكن ىف“الوعرة” بىلقِ  ىنوهناك نبع ر ، 
� بع يضمُ ظل هذا الن� ـى البحرية مسك، ولسبب ٕاله  ت البحرية تتناقص ر، وظل

يوم لعدم وجودها، لكن بقيت  اس ىفانتبه الن�  بدرجة غري ملحوظة، حىت
  .بعكة، وانكشف مف الن� ركة، مث اختفت الِرب بِ 

، واملاء نزل حتت ل دائرة قطرها نصف مرت، ٔاو ٔاكرث قليالمتثِّ  فتحة صغرية
بع يغيض، بدٔا ربا، ؤالنه اكن قد وحض متاما ٔان الن� شِ  هذه الفتحةى مسـتو 

يرشبون منه، ى  جيف هذا املاء ا±ون ? ٔاال� املسجد يصل�  اس ىفالن� 
جيلبونه ان اخلاص áمليضأة ماء اخلز�  ون به، حىتويطبخون منه، ويسـتحم� 

  .منه

ما هو أكرث  ة ٔاشهر اكن املاء قد نزل ٕاىلربا آخر، وبعد سـت� لكن املاء نزل شِ 
ر جلب املاء منه جدا، ليس لبعد املاء، فقد اكن ، وتعذ� من سـبعة ٔامتار

خيل، وٕامنا ل حبال طوي� ومتينة من ليف الن� دامئا جدْ  “الوعرة”áٕماكن �س 
معق أالرض  بع يتجه ٕاىلسه، مل يكن الن� بع نف لسبب آخر يتعلق بتكوين الن� 

ا اكن ، مم� áطن أالرض مبيل بسـيط اكن يتجه ٕاىل وٕامناáسـتقامة معودية، 
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 حوافها، الء مت ثىنر حسب املياه بدِ جيعل حسب املاء جمهدا للغاية، لكن اسـمت
حتتك áجلدار  افقة بعد دبغها، ليسهل حسهبا وىهامل الن� وتغطيهتا جبلود اجلِ 

  .بعاملائل للن� ى خر الص� 

 جاءت ٕاىل حىتبع يغور ٔاكرث ؤاكرث، لوات الكثرية، اكن ماء الن� ورمغ الص� 
امسه  حراء،الص�  ٔابعد ىف ٔاعامقاقاف� صغرية حتمل راهبا يقصد  “الوعرة”

عاء للنبع، ٔان ينبع ماؤه، فيفيض مثلام اكن، وطلبوا منه ا/�  ،“يوحنا”اهب الر� 
 “يوحنا” اهبت، ودعا الر� لك�  نساهئم الىتى ٔايدمتناول  ويصبح ماؤه ىف

� ، و طويال، مث رسح بعمق ه لن ينقص بع لن يزيد، لكن� ماء الن� : قال هلما ٔافاق مل
  .بعد االٓن

   .“اهبالر�  برئُ ”بع وا الن� سم� بع من يو ا، ف ومل ينقص ماء الن� 

  

نعم جلب املاء  قطرة مياه، ميكن التفريط ىف اسعة، الالش� ى حار هذه الص�  ىف
را يأتون مبياه ميضأة املسجد ٔاسهل كثريا، وقد صاروا مؤخ�  امىلمن البرئ الش� 

املائل،  بعمنه، ٔالن امليضأة حتتاج ملياه كثرية، لن ميكن توفريها بسهو� من الن� 
  .حسب املياه اخلاصة áحتياجات البيوت منه لكن اسـمتروا ىف

ديد، ها، بسبب ضيقها الش� مبحاذاة الفتحة لكِّ ومل يكن ممكنا ٔان يبنوا سورا 
 عىل صف الثاىنفبنوا نصف سور منخفض حول نصف الفتحة، ؤابقوا النِّ 

الء، واكنت خنلتان خترجان من جذر واحد ترضáن حا ، ليسهل جذب ا/ِّ 
البرئ  هام عىلظل� ى يرمت ،دامئا ،ة، فاكنالغربي�  ارب البرئ من �حيهتقُ  امء،الس�  ىف
الظهرية  ، حبيث حتلو القعدة هناك وٕان اشـتد حر� ايقة احمليطة هبملنطقة الض� وا
  .ٔا¦م الصيف امللهتب ىف
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 ِّ لهن، وذهبوا  ةجال تركوا هذه املهم� الّرِ ، بعملاء من الن� من جيلنب ا ساء هن� والن
 ،حراءيقطعون الص� ، املٔاسـمنة اجلِ  ، ٔاو يسافرون عىلغيطاهنم يزرعون ىف

  .ٔاعامرمه ،بدورها ،تقطع الىت

  

أالبيض، ى ري وب اجلِّ ر áلط� سو� ، حقß املُ “ةي� طِّ احلِ ” ىف “سعداىن”واكن 
ت خلفها الو/ صفيحة املياه الفارغة، وجَ  زوجته “منرية” عندما ٔاخذت ر�

  .“برئ الراهب”هت به صوب ، واجت� “صاحل”

  

ِّ  ، فٕان ٔامجل أالوقاتبعالرمغ من ٕاýاد حسب املاء من الن�  عىلو  سـبة áلن
، يتضاحكن فهيا هنا هناكيقضي هذه أالوقات الىت ىه “الوعرة”لنساء 

، نيخلتان تنتصبان حانيت، والن� ويتغامزن، ويفضفضن لبعضهن ويبكني
 الوراء البعيد، تراقهبن ىف خمة جعيبة أالشاكل، راخسة ىفخور الض� والص� 

  .انهتاء مييهنن، من غري مال متتد ٔاما ن، وعىلمصت، بيò الّرِ 

  

 ، تنتظر دورها ىفبع، حتت رجلهيا صفيحهتاتقف جبوار فتحة الن�  “ثر¦� ”اكنت 
هيه ¦  :خفذها، وتقول تقرصها ىف “منرية”املياه، عندما فوجئت بـ ملء

  .اخنةعروسه، ٔا¦م وتكونني عند البرئ الس� 

�  تضاحكن حوض املياه لتعوم  هبا ىفى سـنلق: سوة وتغامزن، وقالت واحدةالن
  . فيه مثل مسكة

   .الرسير ، ويألكها عىل“بكري”ليصيدها : وقالت ى،وحضكت واحدة ٔاخر 
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 ٕاىلق بعيدا حتلِّ  يور البيضاء، الىتامء مثل الط� الس�  وارتفعت صيحاهتن ٕاىل
  .دورق مياه ر ىفتذوب جخال، مثل قطعة سك�  “ثر¦� ”امل، بيò تاكد الش� 

  

، والسامء جةمتوهِّ ى العصار  ىفمس د لهذه الفاجعة، الش� مل يكن هناك ما ميهِّ
 بعهتا امحلمية، والن� اعالق لبيوت ىف، واهببلون ا±�  اقةحراء بر� صافية، والص� 
اح، والض�  من غري ى امل تهتادثالثة جِ حراء القريبة الص�  ىفحاكت رقراقة، ونض�

  .مالراع، تألك من عشب الّرِ 

  

  !؟اهببرئ الر� ” بنفسه ىفى ق بلك رسعته ويلقينطل لىك “صاحل”ى ماذا رأ 

   !ال ٔاحد يعرف، وال ٔاحد سـيعرف

  

من  نهاهتن، يبنوعيال ا±ين ٔاتوا مع ٔام� خلتني مع بقية ال اكن يلهو عند جذع الن� 
غريبة أالشاكل، ويعملون  ا، وخصوربيوg بعمال املنترش حول الن� طني الّرِ 

 “صاحل”، واكن ةسـيقاهنا أالربع ٔابدا عىلامال ومحريا، ال تسـتطيع الوقوف جِ 
، مث بعمل، عندما نظر جفأة حنو فتحة الن� الر�  غريتني من طنييقطع بيديه الص� 

  .ٕالهياى جر 

 ِّ آنيهتا،  متالٔ  ن املرٔاة الىتأ  حىتحك، اللهو والض�  ساء قد غرقن ىفاكنت الن
ى غري ا±الص�  بع فاه، ومل تنتبه واحدة مهنن لهذا، ففتح الن� توقفت عن امللء

اللحظة أالخرية، هذه اللحظة  انتهبت ىف “منرية”، بعاجتاه الن�  ىفى اكن جير 
، ءىشى دامئا ما تسـبق املصائب، وال يكون مبقدور إالنسان فهيا معل أ  الىت

  .ما حيدث وهو يشهق ظر ٕاىلغري الن� 
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 سعفيُ  يع ملة البرئ، لكن اندفاعه الرس� حاف�  ف عنديريد التوق�  “صاحل”اكن 
  .بع املفتوح، فالتقمه مف الن� فوق� الت�  رغبته ىف

*****  

ٕاليه وهو ينظر حو   “ىجحزي ”ه مفتوحا، فاجت�  “رسيرة”اكن áب جحرة 
  .خشـية أن يراه ٔاحد

áة ليست ٔاكرث من عرش  “رسيرة”ب غرفة املسافة بني مدخل الوسعاية و
شعر هبا طوي� جدا، حىت أنه بدٔا يلهث، فالٔكرث من  “ىجحزي ”ٔامتار، لكن 

  . هذه الطريق ىف “ىجحزي ”عرشين سـنة مل ميش 

من  “رسيرة”ماذا تريد : اخلا/�  ث نفسه وهو يدلف من áب احلجرة ٕاىلحد� 
  !االٓن؟ وتتذكرىن ،ؤا� x نسـيتىن! رجل يسـتعد للموت؟

  

، وصوت الباب خلفه هبدوء، ٔاكرة الباب حناسـية وتربق “ىجحزي ”ٔاغلق 
 ِّ ، امهبج افرح اصياAن صياح أذنيه، اكن ىف عات áخلارج يطن� جمِّ سوة املتالن

 كن ىفار، لك هذه أالصوات مل تمة عىل الط� واكنت تعلو أحيا� رضáت منغ� 
مرة  القادمة، سينام ٔالولة املهم�  زا ىفغري مفهوم، اكن عقß مرك�  اأذنيه ٕاال طنين

  .“رسيرة”امرٔاة، ٕاهنا ى مع امرٔاة، وليست أ 

  .“رسيرة” اجة، ونظر ٕاىلرفع وýه عن ٔاكرة الباب الوه� 

اكنت واقفة مقرا  ،العاىل حاىسير الن� كن مابني احلائط والرس� الر�  اكنت واقفة ىف
ياء أالبيض، وٕامنا بفسـتان من لك أاللوان، مثل هذه ليس áلضِّ  ى،يضو 

  .يطانيةالشـ�  حراءر الص� اجشٔاغصان بعض أ  تزبغ جفأة عىل الىتأالزهار 
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  .هتز رأسها بيهنام كن املقابل اكنت حاممة صغرية تقف منمكشة، وىهالر�  وىف

  

يرشب من نور اللكوب، ويشع ىشء احلجرة يرصخ áحلياة، لك  ىفىشء لك 
  !يتذكر املوت االٓن “ىجحزي ”هبجة، لكن 

  .“وس متتلئ موgعر  رسيرة”

    .“!حياة متتلئ áملوت ؟ كيف تكون هناك حلظات مهبجة ىف ”

  

ِّ  ارتفع صوت ٔاغاىن ة، املهمِّ ـى ٔان يهن  “ىجحزي ” ساء خارج الغرفة، واكن عىلالن
ٕالهيا حتركت ذراعاه حنو كتفهيا، ، وعندما وصل “رسيرة”فتحرك ثقيال حنو 
� صدره ىفىشء ركهنا، واضطرب  فربمجت امحلامة ىف  ا ارgحت يداه عىل، ومل

 هبا عىلى ، عربدت فيه روح ا�ون، فرفعها من حتت ٕابطهيا ليلقرقبهتا جانىب
  .يرالرس� 

، وشعرها الفامح الطويل مٔال الفراش، وذيل فسـتاهنا “رسيرة”وانسدحت 
غبة، انتا ساقهيا ليفتحا الباب لهوس الر� ت مس� فطل�  ،ٔاعىل ٕاىلن هرب امللو� 

  .املرٔاةأحضان  نفسه ىف املوت، ورىم ، فنىس“ىجحزي ”فأصاب اجلنون 

  

ٕاحصاءه، لكن االٓن ٔاكرة الباب مل تعد  “ىجحزي ”هذا اكن منذ زمن ال جييد 
احلجرة حال لونه،  ىفىشء مل تعد حناسـية، لك أهنا يبدو  اقة، حىتبر� 
قت عليه مالبس نسائية، ا تعل� ير هي3 عظمي� الرس�  جتلس عىل “رسيرة”و

 نني عىلتنظر ٕاليه بعينني داعيتني، ومفها فيه ابتسامة حافظت رمغ طول السـِّ 
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 كنالر�  حنوها ببطء، ونظر ٕاىل “ىجحزي ”بقا¦ من حسرها القدمي، فتحرك 
  .غريةاالٓخر، مل تكن هناك امحلامة الص� 

*****  

 “سلامن”و “سامل”د متد�  .قلوهبم خوف، رمغ ٔان احلاكية مل تكمتل ىف اكن هناك
 ولف�  ،ة وحيدادكِّ  عىل “سلمي”د يا بلحاف ثقيل، ومتد� رسيرهام، وتغط�  عىل

  .انية ثقي� ٔايضاحول جسده بط� 

شعاع من ضوء القمر ى ، سو من نور الم، ومل يكن فهياالظ�  الغرفة غارقة ىف
 الن�افذة ه، هذةخشب الن�افذة الوحيد من رشخ ىف، ينسل وحيدا املكمتل
هذا  هل سيرسق: بصوت خافت “سلامن”قال  ،ٔايضا ةيقوالض�  ةالوحيد

   !؟“ٔام مجيل”جل الفقري كفن الر� 

م عن امرأة ، اكن يتلك� “ٔام مجيل”م عن يتلك� ى دِّ مل يكن جَ : “سامل”قال 
  .ىأخر 

�  “ٔام مجيل”مثل شلك  ،شلكها مرعب امرأة حمروقة ٔايضا،: “سلامن”قال  ا مل
  .احرتقت

حمرتقة؟  وىه “ٔام مجيل”وهل رٔايت شلك : عاليا جفأة “سلمي”جاء صوت 
  .عمل الغيب ¦ áرد كنت أنت وقهتا ىف

عمل الغيب ¦  كنت ىف بأنىن ماذا يعىن: بصوت خفيض “سلامن”قال 
  ؟“سامل”

  .العاملعامل غري  /ت بعد، كنت ىفمل تكن وُ  يعىن: “سامل”قال 

  .ٔا� خائف! ؟املأين هذا الع !!عامل غري العامل: مندهشا “سلامن”قال 



Twitter: @ketab_n

95 

 

  .الظالم خميف تنام، ال3م ىف ٕاذا كنت خائفا، فلتسكت حىت: “سامل”قال 

اس بعد ٔان دفن الن� : ر¦ عالياوَ جاء ýَْ  “سلمي”، لكن صوت “سلامن”سكت 
لقرب، اه ٕاىل خرة، واجت� جل الفقري من خلف الص� املرأة احملروقة، خرج الر� 

  .ة احملروقةجلث� وصل ٕاىل ا حىت ى،ة أخر وحفره مر� 

مت ظالم الغرفة، واكن الص�  قيل يدوس عىلمت الث� ، اكن الص� “سلمي”سكت 
  .“سلمي”و “سلامن” قلىب الم يدوسان عىلوالظ� 

جل الفقري يشد ور ينسحب من القرب، ؤاخذ الر� مس تغرب، والن� اكنت الش�  -
ام جذب القامش ة احملرتقة، فاكن لك� الكفن، لكن الكفن اكن ملتصقا áجلث� 

 لخرجت فيه قطع من حلم املرٔاة، وعندما اكن الكفن يسحب عينهيا، مل تتحم� 
  .وااااااااااااع: جلوجه الر�  ، فرصخت ىفاملرأة نزع عينهيا

 “سلامن”ى جسدَ  جفأة، وبصوت عال، فقفزت املرٔاة احملرتقة عىل “سلمي”قالها 
  .ماااااااه  ، ¦هااااااااá ¦: رقبتهيام، وهام يرصخان ، وقبضت عىل“سامل”و

*****  

 ىف ه ٔاحىلالصيف، لكن�  لياىل تاء، وحلو أيضا ىفالشـِّ  لياىل املوضوع حلو ىف
  .ـىالصيف ٔاشه  ىفى تاء ٔا± ؤاطيب، والعر الشـِّ  تاء، العناق والضم ىفالشـِّ 

  

العيال مغاضبا،  “بكري”ج، ولكز انيته، ؤاخذ ينشُ حتت بط�  “ىجحزي ”م تكو� 
حمزنة ٔايضا،  “مجيلٔام ”فانطلقوا حنو جحرهتم، احلاكية خميفة، وصارت بذكر 

اجلدران، بسبب  ا عىلمرجت�  عصاها، ميىش  عىلتتو�ìٔ  وىه “رسيرة”وشـبح 
، لك ما يرتاقص دومنا سبب، فمل تكن هناك رحيى لهب اللمبة اجلاز ا±

مثل غول هيجم  ،اراكن مرعبا وهو يطفئ الن�  “بكري” حىت مرعب، حوىل
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� حتت قدمه تتشب� ى بنت تتلو  عىل ار قاومة الن� ا يئس من مث áحلياة، ومل
  .ت روAا بصوت مثل صوت جناح يرفرف، خفرجعلهيا املاء لقدمه، صب� 

  

صارت مثل يد الهون  “بكري”يد  ، حىتءالربد، صقيع يلتصق بلك ىش
 ،حتت جلباىبى ج9 عىلمن حركة يده ى جة، ينتفض جسدمثل� حاس، الن� 

  .“بكري”جة ¦ يدك مثل� : مهسُت 

¦ ى سـتدفأ يد: وقال ى،وظهر  جنىب ك يده برسعة عىلحيّرِ  “بكري”ٔاخذ 
  .“ثر¦� ”

  .بني عرقاتتصب�  حىتك االٓن وسأدفئ: مث قال بصوت متكّرسِ 

  

، “بكري”بـ لاللتصاقدفعا  يدفعىنتاء، الربد الشـِّ  لياىل ىف حب العناق والضم� ا� 
 لكن لو �م معطيا وýه ىل ،ظهره ىل لو �م معطيا حىت يلتصق ىب “ريبك”و

�  “بكري”ب ؤا� ٔاح ،فٕانه يعانقىن فء، جسده يتوجه á/ِّ الربد،  ىف ا يعانقىنمل
قيل، ويظل جبسده الث�  مث يقوم يعتليىن ،جها ىفّ ار، يؤجِّ ا روح الن� وأنفاسه ìٔهن� 
  .ار ٕاذا ٔاطفأ الن� ف ٕاال� وال يتوق�  ،هيرس عظاىم

ِّ  ، ليسهعناق بتأحب  هذه اللي� لكن ىف ام بسبب بسبب الربد وفقط، وٕان
سلبت  وما أبشع منظر أالجساد الىت ،ان املوىتا ٔابشعها ٔاكفمفاخلوف ٔايضا، 

�  وهو يتأرحج عىل “رسيرة”مهنا احلياة، وما ٔابشع شـبح  ة جدران املزنل، وجث
ثياب  انية، وتنشج، وثالثة مالئكة ىفحتت البط� ى تتلو�  وىه “ىجحزي ”

  .جحرهتاجه ٕاىل تت�  الم وىهالظ�  بيضاء تغرق ىف

  .ٔا� خائفة -
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  .ىوحتت ٕابط بطىن تروح وجتئ عىل “بكري”يد 

  .“ثر¦� ”الربد قارس ¦  -

  !اللون أالبيض مجيل، ملاذا تكون أالكفان لوهنا ٔابيض؟ -

فهيا مقيص ى الصيف حلوة، ٔار  لياىل: مهس ،د جبسده فوىقومتد�  “بكري”قام 
  .وم أالمحر، وبياضك يربق حتتهالن� 

  

ار يهنر ويشـمت، وليل الليل فقط، لكن طوال الهن�  حيلو fمه ىف “بكري”
  .“بكري”ار ٔانتظر ليل الهن�  ىفى دامئا هناره، ؤابق ينسيىن “بكري”

وكنت سأغيب عن هذه  ،مساىم يزن من واكن خوىف ،وبدٔا هيرس عظاىم
   .ـىجفأة، واصطدمت اللي� املريعة بوý  “بكري”اللي�، عندما خف محل 

  

  يصيحان مفزوعني “سامل”و “سلامن”

*****  

من املسجد بعد انهتاء صالة املغرب، وخرج وراءه لك من  “ىجحزي ”خرج 
بعض  ن áلعمتة، والبيوت تبدو منامء تتلو� ، اكنت الس� “سعدون”و “غنمية”

عاة يدخلون بأغنا م البيوت، حيث از، وأالطفال الر� ات اجل� ٔابواهبا ٔاضواء ملب� 
 حظائرها، ثغاء الغمن واملاعز، بلب� جد¦ن، وصياح أالطفال الفرحني áلعودة

  .البعيدةى من املراع
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ك، العصفور دخل عربة القطار وهو ياكد يتحر�  :“ىجحزي ”لـ “غنمية”قال 
كة جيلس وحده، وينظر ، واكن اخلواجة مدير الرش� اáهب العربةعامل فأغلق 

  .كتاب ىف

  . مع عياىل ٔاتعىش�  بيىت ذاهب ٕاىل ٔا�: “سعدون”قال 

  .“ىجحزي ”مع  ٔا� ذاهب ٔاتعىش� : “غنمية”فقال 

  ؟!ٔايضا تتعىش�  ى،يت معيوم ٔانت تغد� ال : “ىجحزي ”فقال 

أمكل � حاكية  ٔا} ¦: �حية بيته، وهو يقول “ىجحزي ” “غنمية”حسب 
   .العصفور

  

، هاتوا “سلامن”: “ىجحزي ”خرية ٔامام البيت، وزعق املصطبة الص�  جلسا عىل
  .ىمع سيتعىش�  “غنمية”العشاء هنا، 

  

ى أالرض جتر ى سامء عربة القطار، وير  ق ىفالعصفور أخذ حيلِّ : قال “غنمية”
هناك زجاج خلف زجاج بعض النوافذ، فيطري ليخرج، ال يعرف العصفور أن 

  .ق من جديدجاج ليعود وحيلِّ الز�  مينع خروجه، فاكن خيبط ىف

هذه اللحظة  جاج جعل اخلواجة ينتبه، وىفالز�  صوت خبط العصفور ىف
صري ة، علهيا كوب من عترجه بلون الفض�  دخل عامل العربة، بيده صينية

  .يربق من نظافته اللميون

: عمتة ما بعد املغارب مالحمه ىفذابت ى ا± “ىجحزي ”وجه  ىف “غنمية”نظر 
كواب الص� كوب الز�  مثل  حىتعند�، وال  فيح الىتجاج هذا ليس مثل االٔ
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ينية منتصف الّصِ  عند�، هذا كوب رشـيق، يقف ىف جاج الىتاالٔكواب الز� 
� طويال، ضيِّ  ام طال، قعره مييس مثل جوهرة سع لك� ق قليال من ٔاسفل، ويت
  .تصب بريقا

  ؟"غنمية"نت رأيت جوهرة طوال معرك ¦ أ : “ىجحزي ”قال 

، وكركب الوراء، ؤاخذ نفسا طويال نفخ به صدره بظهره ٕاىل “غنمية”عاد 
 هب ىففتارين حمالت ا±�  يووووه، رٔايت جواهر كثرية، رٔايهتا ىف: صوته

  .اخلوامت واحللقان ، يضعون فصوص اجلواهر ىف“ٔاسـيوط”

  

 مواýة áب البيت أالرض ىف قد فرشا حصريا عىل “سامل”و “سلمي”اكن 
بلية يدحرج الط�  “سلامن”، حيث ينسكب ضوء ملبة اجلاز، وجاء من اخلارج

  .احلصري ، حىت وضعها عىلذات أالرجل القصرية

 ،جل كوب العصري أمام اخلواجة، واسـتدار لميىضاملهم، وضع الر� : “غنمية”قال 
  ؟العصفورتعرف ¦ و/ متسك هذا : ه مسع اخلواجة يقوللكن� 

، لكن إالجنلزي لرجال مزتوجا ومعه عيِّ  ، اكن“ىجحزي ”الو/ مل يكن و/ا ¦ 
ن خيد م  ام اكى وجوههم محراء ومنتفخة، وا± ،مثلهمك، عندمه عنطزة الرت� 

  !¦ و/: السن ينادونه كبريا ىف

املناضد، واكن العصفور يطري بطول  ٕاحدى ينية عىلالّصِ  ى� وضع املرص 
بروز، رف العربة، ٔاو منضدة، أو حافة ى أ  يتعب يقف عىل وعندماالعربة، 

برسعة، واخلوف  ءىشاخل، يقف هيز رٔاسه وهو ينظر للك باك من ا/� الشـ� 
 � اول ٔان يسد عليه جمال أالسود حي هذا االٓدىمى ا رأ مٔال صدره، خاصة مل

  .ثعلب ٕاليه بعيىن اظر �طريانه، 
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ٔاسود ى ار خف�  “طاجن”بلية الط�  وهو يضع عىل “سلمي” ٕاىل “غنمية”ونظر 
  .غرقت فيه قطع كبرية من اللحمى عتيق، يتصاعد منه خبار طبيخ املرق ا±

اخلواجات إالجنلزي خيتارون للخدمة مرصيني وجوههم سوداء : “غنمية”قال 
   !!ود دون غريمهاجن، ال ٔاعرف ملاذا خيتارون الس� مثل قعر هذا الط� 

  .“غنمية”ٔانت ٔاسود ¦ : ر، وقال، حضكة رجل يسخ“ىجحزي ”حضك 
  .خلقة ربنا: “غنمية”وقال 
بلية، ٔايضا، وجلسا حول الط�  “غنمية”املصطبة، وقام  من عىل “ىجحزي ”وقام 
  .، وجلس يألك معهاموسمل�  “بكري”وجاء 

، وال يسـتطيع إالمساك عربة القطار مثل قرد ط ىفيتنط�  ى� ٔاخذ املرص  -
ٔاحد هذه  عب، وجلس عىلنفسه من الت�  áلعصفور، حىت تعب جدا، فنىس

جعß ينتصب  ،وهو يرصخ اكمل9وغ ،الفخمة، لكن صوت اخلواجة الكراىس
! ؟نسيت نفسك ،الكرىس مق ¦ و/ من عىل: ريشةواقفا برسعة الط� 

  .العصفور، امسك العصفور ¦ و/

  .....طاقته جل اكن قد فقدلكن الر� 

  

كركبة حضكة ت دو� اخن، عندما الس�  املرق يغمس لقمة خزب ىف “ىجحزي ”اكن 
يفعل عندما يضحك فٕانه سـيظل يضحك طويال، وقد  “غنمية”و، “غنمية”

يألك،  “ىجحزي ” ظهره قبل ٔان يفيق، فظل�  ينسدح عىل، و “سعدون”مثل 
  .“غنمية” متٔال وýه ابتسامة مندهشة وهو ينظر ٕاىل “بكري”و
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حياول إالمساك  طلعت روحه وهو ى� املرص : الٔاخريا شهق غنمية، وق
  !يد اخلواجه áلعصفور، لكن العصفور وحده وحده سقط ىف

  .ىحك مرة ٔاخر الض�  ىف “غنمية”مث غرق 

*****  

ٔاذابت اجلسد، وو/ها  ارلها ¦ موال�؟ الن� كيف نغسِّ : “مزيد”يخ قالوا للشـ� 
  !ملتصق هبا

ل، يغس� هيد ال ميوت حمرتقا ميوت شهيدا، والش� ى ا±: “مزيد”يخ فقال الشـ� 
 كفن واحد، وهاتوها للمسجد نصّىلِ  وها مع و/ها ىفحا ، لف�  ن عىلوٕامنا يكف� 

  .ت دفنهعلهيا، ٕارسعوا، فٕاكرام امليِّ 

 “سعدون”جيلس  الىت ،قد وقف أمام áب جحرة اخلزين “ىجحزي ”اكن 
  .“مزيد”، واكن يسمع ما يقو  بداخلها

أالحياء مه من يقولون هذا، سأصدق دامئا ! فنه؟ت دن ٕاكرام امليِّ من قال إ ”
  .“!تلو قالها ميِّ 

  

، وقال “سعدون”كتف  جحرة الغالل، ووضع يده عىل “مزيد”يخ دخل الشـ� 
  .ٔان تكرهوا شيئا وهو خري لمك ، وعىس“سعدون”أالمر ? ¦ مع :  

 ؟ أين اخلري!لمك خري: ، ومهسنظرة gهئة “مزيد”وجه  ىف “سعدون”فنظر 
  !؟هو لناى ا±
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 ار، وتقولتألكه الن�  ؟ بيىت!لمك خري: واقفا وهو جيأر “سعدون” وجفأة هب� 
  !؟لمك خري

 “يخةزل ”: م وصوته يرعدخارج احلجرة مثل �قة غاضبة، وتلك�  مث اندفع ٕاىل
  !؟لمك خري ار، وتقولتألكها الن� 

�  اس أن مينعوه من الوصول ٕاىلوحاول الن�  يدفع ه اكن وو/ها، لكن�  “بثينة”ة جث
  .“يخةزل ”، ¦ “يخةزل ”¦ : ، ويرصخة ثور هاجئاس بقو� الن� 

  .“سعدون”د هللا ¦ وحِّ : اس يزعقونواكن الن� 

عرش ٔاكرث من الىت ماتت منذ  “يخةزل ”ى وخافوا ٔان يذهب عقß، يناد
   !الىت ماتت االٓن؟ “بثينة” سـنوات، وينىس

أين : م، وصوته غرغرهة، وتلك� أمام كومة اللحم املشو�  “سعدون”وقف 
  ؟“مجيل”

غري مالمح جلسد طفل معره سـنتني، ونعر  “مجيل”مل يكن واحضا من 
  .“مجيل”، ¦ “مجيل”¦ : “سعدون”

 هة، واكن يرضهبم ويلكزمه وهوشو� تاكلبوا عليه، ؤابعدوه عن كومة اللحم امل 
  . غيبوبة سقط بيهنم، ومهد جسده بعد ٔان ذهب ىفينعر، مث 

  .اكن ينظر لكومة اللحم “ىجحزي ”و

  .“!ه، هل كنت سأكره ا/فن؟م املشو� لو كنت ٔا� هذا اللح”

*****  

  .ل منازل االٓخرةالقرب ٔاو�  -
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يلقهيا أحيا� بعد ٔاذان العشاء، قبل  روس الىتأحد ا/�  ىف “مزيد”قالها 
   .الةالص� 

  

ملقاة عاج قد استسلمت متاما، اكنت النِّ  ٕاحدىظل جشرة أثل كبرية اكنت  ىف
رقبهتا، بيò اكن  ساقيه عىل ٕاحدىجيلس وقد فرد  “ىجحزي ”جنهبا بيò  عىل

  .جيز صوفها مبقص حاد “سعدون”رهتا، واكن مؤخِّ  يدوس بيديه عىل

  !جشرة ٔاثل قبيحة، لو اكنت جشرة برتقال: “ىجحزي ”قال 

ومن سزيرع  :هجيزّ ى وف ا±من غري ٔان يرفع وýه عن الص�  “سعدون”قال 
  !حراء البعيدة؟هذه الص�  جشرة برتقال ىف

  .جشرة برتقال “موط” ريق ٕاىلالط�  ىف: “ىجحزي ”قال 

  .رمبا ٔاحد املسافرين زرعها هناك: “سعدون”قال 

الطريق مه  ٔاكرث �س حيتاجون لزرع أجشار عىل: شفتيه “ىجحزي ”ى لو 
   .زراعهتا رون ىفاملسافرون، ومه ٔاكرث �س ال يفكِّ 

 ل ىفل مزن ن القرب ٔاو� إ  “مزيد”ا قال رت جشرة الربتقال هذه عندمتذك� : وقال
  ..طريق االٓخرة، وٕانه ٕاما يكون

  

دنياك، معلت ٔاعامال  زه ىفالقرب مزنل جتهِّ: درسه ٔايضا ىف “مزيد”وقال 
  .ةصاحلة، يصري � روضة من ر¦ض اجلن� 

يشـبه بسـتان مزروع  ءىشة، وضة قطعة من اجلن� الر� : “مزيد”وأوحض الشـيخ 
   .لا أروع بأكرث مما نتخي� تزرعوهنا، لكهن�  الفواكه، مثل هذه الىت بأجشار
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القرب نوب وال تتوب، فسـيكون ا لو عشت حياتك تعمل ا±� ٔام� : fمه مكلوا
  . اروالعياذ á? حفرة من حفر الن� 

  

 “ىجحزي ”عجة، فرفع احية من جسم الن� هذه الن�  جز�  قد ٔامت�  “سعدون”اكن 
تركض مبتعدة، اك� قد ٔالقياها  أنت واقفة، وقبل رقبهتا، فهب�  ساقه من عىل

  .املقص فشخلل طرىف “سعدون”ص جنهبا االٓخر، ورق�  عىل

 وجدوا فهيا ٔامواg ، ٔا� ذهبت للمقربة الىت“سعدون”¦ : “ىجحزي ”قال 
اكن قربمه مبسافة طوي�، رٔايهتم، و  “موط”نني، بعد مدفونني منذ آالف السـِّ 

دة ن القرب مسو� جدراكن مثل غرفة، ومل يكن فيه وال جشرة فواكه، ومل ت
  !حفرة نرياننه اكن áلهباب حىت نقول إ 

خطفا مثل م9وغ،  وف واملقص، خطف وýهوýه عن الص�  “عدونس”رفع 
يغضب هللا، ما  ، عق$ دامئا يرسح بك ىف“ىجحزي ”اسـتغفر هللا ¦ : وقال

  .ٔاخاف هنايتك تكون سوداء

   !؟ماذا تقولني: عجة، وقالالن�  لعيىننظر  “ىجحزي ”لكن 

: مث قال ببالهة، “ىجحزي ” عيىن متاما، ونظر ىف عن اجلزِّ  “سعدون”ف توق� 
  ؟!“ىجحزي ”عجة ¦ م الن� تّلكِ 

  .متىنلك�  الىت ، ىه“سعدون”عجة ¦ مت الن� ٔا� ما لك� : “ىجحزي ”قال 

  !؟“ىجحزي ”متك ¦ عجة لك� الن� : “سعدون”حضك 

 “سل�ن”وماذا قالت � ¦ : “سعدون”دا، فقال رأسه مؤكِّ  “ىجحزي ” هز� 
  !زمانك؟
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  .ٔا� ٔاحسن، فأ� نعجة، لكن صاحبك هذا حامر ىنملكِّ  ،قالت ىل -

مثل جعني  مال، ؤاخذ يضحك، وبطنه يرجت� الّرِ  املقص عىل “سعدون”ى فألق
  . بهتقلِّ  بيدها وىه “ثر¦� ”املاجور ملا ختبطه   ىفاخلزب النّ ِ 

*****  

هذا  الليل، عندما يضيئه اللكوب بنور خافت، وىف حصن املسجد ساحر ىف
ني ا±ين ينتظرون ٕاقامة صالة مواýا للمصلِّ  “مزيد”ور جيلس الشـيخ الن� 
صلوات هللا وسالمه ى املصطف ل حبيىبوسأ : لعشاء، بيò يسـمتعون ل3مها

جر جشرة ال يسقط ورقها، وٕاهنا مثل ٕان من الش� : حابة الكرامالص� عليه 
  ؟املسمل، مفا ىه

، ومشفا الن�  ا عىلتبدو وìٔهن�  الوجوه الىت نظراته ىف “مزيد”يخ ب الشـ� وقل� 
  ؟جرةهل يعرف ٔاحدمك هذه الش� : وقال

جشرة ال يسقط ورقها، : “مزيد”يخ فتح ٔاعيهنم، فقال الشـ�  ون ىفبدٔا املصل� 
  !مثل املسمل، ٔاال يعرفها ٔاحدمك؟ ىهو

  !نعرفه، تسقط أوراقهى جر ا±لك الش� : “ةفُتحَ ”قال 

سول صلوات هللا وسالمه عليه، عندما حصابة الر� : “مزيد”يخ ابتسم الشـ� 
، ٔاخذوا “ةتحَ فُ ”ؤال، اكنت ٕاجابهتم تشـبه ٕاجابتك ¦ مع سأهلم هذا الس� 

� حراء، ما عدا الش� الص� يذكرون ٔاسامء لك جشر  حبيبنا ى أ ا ر جرة املقصودة، ومل
  .امسها حريهتم قالى املصطف

  !وحنن احرت� فقل لنا امسها وأرحنا: “نميةغ ”كركبت حنجرة 

  .خ�الن� : “مزيد”فقال 
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 ُ  لكن: “ةتحَ فُ ”ني ومه ينظرون لبعضهم áندهاش، وزعق صلِّ علت مههامت امل
  !ليست جشرة “مزيد”خ� ¦ شـيخ الن� 

خ� ٕان مل تكن الن�  وما ىه: حضكة طوي�، قبل ٔان يقول “مزيد”وحضك 
  !جشرة؟

  .“مزيد”خ� خن� ¦ شـيخ الن� : “غنمية”قال 

، لكن املسمل ابن لكب، أغلبه رش، فكيف ها خريخ� لك� والن� : “ىجحزي ”وقال 
  !خ� مثل املسمل؟تكون الن� 

  .ون بقهقهات عاليةصل� وحضك املُ 

ِّ “ىجحزي ” ومل يسكت ِّ ٔانت تأ : “مزيد”ام قال خماطبا ، وٕان ف fما مثل ٔابيك ل
  .هللا يرمحه “علوان”يخ الشـ� 

*****  

مثانني  “ىجحزي “معر خنيß الكثرية،  ٕاحدىقلب  ىف ،فوق “ىجحزي ”اكن 
ء احللفا� áلبلح بأكسـية معمو� من نبات خ� املثق� عراجني الن�  حيوطعاما، و 

اكمال، وحىت  حيتفظ العرجون ببلحه حىت، ر بسعف نبات اخلشخاشاملضف� 
  .ال تنقر العصافري البلح فتفسده

  

، شهر الفرح واملشاركة “الوعرة” ىفعراجينه  عىلالبلح  ، شهر مضٔامشري
خيل عراجيهنا ، الن� حراء وخنيلهاجة بني ٕانسان الص� ة املتأجِّ شهر احملب� والتعاون، 

وتشعر  ـى،لكنه شه  ،االٓن، بلح ٔاخرض رامخ، طعمه نصف حمىل�  معطاءة
غليظ ال بل احل  قها وقد ٔاحاط خرصه áلبطان، هذاو يتسل� خ� áٕالنسان وهالن� 
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خ� فال يسقط من عل، الن�  يشد إالنسان ٕاىلل  ،خيلمن ليف الن� املضفور 
  .مقابل ٔان يعطهيا ألقا يطلب نتاýا ىف

نبتة، مث  خيل، هيش عهنا الغمن وىهحراء عاشقا للن� الص�  إالنسان ىفى سيبق
خ� خ� ببساطة، وٕامنا بعمر ابن آدم، فالن� وال تعلو الن� تعلو،  يرعاها وىهى يبق

أالرض طفل ما، لكهنا لن تطعمه ٔاول بلحها قبل ٔان يكون  قد يدفن نواهتا ىف
طلع  ىف سـيضعهى قاح ا±سـيأخذ من طلع ذكورها اللِّ ى شاá ¦فعا، فهو ا±

  .امحلل، مث العطاء خ� ىف، لتبدٔا الن� ٕا�¬ا

حراء ماكن من العامل، خنيل الص� ى أ  خنيل ىفى حراء ليست ìٔ خنيل الص� و 
تفهم لغة إالنسان، وتعرف معامالته، طاملا أعطاها اهjما، فأزال من علهيا 

ى ف قلهبا من اجلريد الزائد، وغذ� زوائد جذعها من ليف وكرانيف، وخف� 
  .د هدا¦ه، بلحا ال ٔا± وال أطيبؤان ترُ  جذرها áٔالمسدة الب9ية، فالبد

  

ون قلوب خنيلهم، يغط�  قلب النخ�، و�س أخر كثريون ىفىف  “ىجحزي ”اكن 
  $ ¦ عىل: ومه  يرصخون لبعضهم يضحكوناكنوا العراجني ويتصاحيون و 

  .القهقهاتوتنطلق . خ�تمك الن� و/ ٔانت وهو، ال تغضبوا مع� 

  

صلوات هللا وسالمه ى املصطف حبيبنا: ملا قال “مزيد”اكنوا قد مسعوا الشـيخ 
  .خ�تمك الن� ٔاكرموا مع� : قال عليه

  .ناخل مع� ذكر الن� تنا، يبقى خ� مع� الن� : “ىجحزي ”ومغغم 

  !نا؟تنا وال نكرم مع� نكرم مع�  “مزيد”¦ : ورفع صوته

  ؟“ىجحزي ”ماذا تقول ¦ مع : امهغري ف “مزيد”يخ وبدا الشـ� 
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   !خ� ا±كر؟خ� أالنىث وال نكرم الن� نكرم الن�   -

صلوات هللا ى حبيبنا املصطف خل لكه، ٕامنا خص� الن�  ٔاكرموا: هاتفا “مزيد”قال 
، فداؤه نفىس أالرض، لكنه كر ٔالهنا االٔكرث ىفá±ِّ  أالنىثخ� وسالمه عليه الن� 
  .خل لكهيقصد الن�  وأىب ؤاىم، اكن

نك تأىت “مزيد”وهللا ¦ : “ىجحزي ”زعق    .هبذا ال3م من رٔاسك ٔا� ٔاشعر أ

 ٔا� آىت: يقول غاضبا “مزيد”يخ الة، واكن الشـ� ليقمي الص�  “سعدون”قام 
ى ٔاتبؤا مقعد ؟ تريدىن!رسول هللا ل عىلتقو� ٔا� ا تعىن! ؟م من رٔاىسáل3
  !ار؟من الن� 

  ٕا  ٕاال� هللا أكرب هللا ٔاكرب، ٔاشهد ٔاال� : جاورفع صوته مهتدِّ  “سعدون”وقف 
x ،الةالص�  عىل هللا، وأشهد أن محمدا رسول هللا، x الفالح، قد  عىل

  .  هللاالة، هللا ٔاكرب هللا ٔاكرب، ال ٕا  ٕاال� الة قد قامت الص� قامت الص� 

  

فرحني اس خ� العالية، والن� قلب الن�  ىف “ىجحزي ”وحضاها،  مس ىفاكنت الش� 
حراء تبدو ٔافق الص�  العيد، عندما اكنت نقطة ىف م ىفخيل، ìٔهن� بزماط الن� 

 ،ك برسعة كبرية، فبدتقطة تتحر� مال، اكنت الن� ك مثرية لغبار الّرِ تتحر�  وىه
¦ : ارخمث وصل صوته الص�   بلك رسعته،ى ا جير ٕانسـي�  ،خالل دقائق ىف

   .“ميةغن ”، احلقوا ٔاá “غنمية”ٔاá خلق احلقوا 

   .عاةاكن أحد أالوالد الر� 

*****  
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، “ىطامانبا”لطان لس� ل  مح� ااكن صديق “ىجحزي ”ك ¦ يب  “شقمق” -
 ،شـنقه ىكهذا اكن آخر سالطني املامليك، لكن اللكب الرت�  “ىطامانبا”

  .“زويىل”áب  قه ىفوعل� 

  !؟أالبواب قه ىفويعلِّ  ،يشـنقه ىكترك الرت�  ،هذا “طمنىب”الـ و  -

 ، نفسه هكذا، وٕامنا قاتلهمما سمل�  “ىطامانبا”لطان ، الس� “ىجحزي ”ال ¦  -
 “شقمق”ؤاطعمهم املرار والقرض، واكن  ى،ردجيوش العeنيني ا/ِّ ى وسق

  .بيك معه

 ، وما قدروا يقبضوا عىللطانالس�  قبضوا عىل “غنمية”وكيف ¦  -
  !؟“شقمق”

  .دماهئم اخليانة ىفى ، البدو جتر “ىجحزي ”اخليانة ¦  -

  !مه مشاخي عرب! “غنمية”البدو عرب ¦ ! البدو؟ -

ال، فهيم أالجناس ٔاوالد ال3ب اخلونة، ؤاغلهبم من ! وهل العرب مالئكة؟ -
الواحات  بيوت ٔاهلنا و�سـنا ىف ونيسلب وااكن هنمقلت بنفسك إ  أنتالبدو، 

 للعلمني معك القدمية ٕا¦ها البحرية ٔاكرث من إالجنلزي ٔانفسهم، تذكر رحلت
  !؟كٔابو  “شديد”

  

ذا الواحة مثل ه مقاتلوى إالجنلزي الواحة مبدفع خضم، ٔاول مرة ير  لقد دك� 
، ار ال تنفجر ٕاال وسط البيوت، فينسفها مبن فهيايطلق كرة من الن�  املدفع، اكن

تقذف  امء الىتستسالم áلفرار، فهذه الكت� الص� ومل يكن ٔامام املقاتلني ٕاال �
الواحة  فر مقاتلواحلرب،  م وعياهلم لو اسـمتروا ىفنساهئ عىل سـتقىضامحلمي، 
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فراس لها عيون مثل أ  ظهر البدو عىل حراء البعيدة، واكلعفاريتالص�  ٕاىل
  .هاالبيوت امللقاة جبروAا، وهنبو  عيون اجلان، فهجموا عىل

  

 مبن اكن يسـتعني إالجنلزي ىف! ؟وبة ٕاال بدواوهل برابرة الن� : “ةغنمي”قال 
  .وبيني سود الوجوه املالعنيáلربابرة الن�  ونيسـتعين وااكن! الواحات؟ ٕاخضاع

  .ٔاحد بوجودهامل يشعر صغرية،  “الوعرة”حنمد هللا ٔان : وقال

áلغرáء دامئا،  أىتريق تريق من ٔاجل هذا، الط� أريد الط� ٔا� ال : “ىجحزي ”قال 
لك صالة ع رؤوسـنا يصدِّ  “مزيد”يخ والشـ�  .والغرáء سـيأتون لنا áملشالك

 صغري، ما عنده خربة áملصائب الىت “مزيد”ريق، ريق الط� مجعة، الط� 
  .ريقجلهبا الط� سـت

ملا جاء خواجه اجنلزيى ليشرتى الفارس ا±ى  “غنمية”/ت أنت ¦ ماكنت وُ 
ومعه امرٔاة اجنلزيية مثß، اكنت عارية تقريبا،  “الوعرة”، جاء “شديد”طه حن� 

شعرها مكشوف، وذراعاها، وصدرها، وساقاها، اكنت حاكية الواحات، لو 
ات الىت ما عندها دين وال ٔاخالق، ريق سـتأىت لنا مثل هذه النوعي� معلنا الط� 

هم، اكن منظر لكِّ  “الوعرة”ل اخلواجة ٔامام عيون �س اخلوجاية اكنت تقبِّ 
اس، وما ٔاخرýم من قد ٔاخذ ٔالباب الن�  طةط فوق فرسه احملن� س احملن� الفار 

   .ب� املرٔاة للرجل أما مدهشـهتم غري قُ 

  

وهو  “ىطامانبا”لطان الس�  ك عىلاملهم، قبض الرت� : “غنمية”كركبت حنجرة 
  .ىٔار¦ف حبر  ٔامان واحد من مشاخي العرب ىف ىف
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 العرب ابن املرٔاة القحبةشـيخ : “غنمية”وخرجت حضكة ساخرة من أنف 
  .ك، جفاءوا وقبضوا عليهبه عند الرت�  ٔاعطاه أالمان، مث هو نفسه وىش

  !لطان؟لس� شـيخ العرب á ملاذا وىش  -

  .بالده شـيخ عرب ىفى لتكون   حظوة عند أالسـياد اجلدد، ويبق  -

  شـيخ عرب؟ى وملاذا يريد ٔان يبق  -

، اس  شهوة، مث مشاخي العرب يهنبون ٔاموال الن�  “ىجحزي ”احلمك ¦   -
  . يفرضون علهيم رضائب ومكوس، ويألكوهنا

 ما من واحد توىل� : حلظة، نظر فهيا للقمر املكمتل، مث قال “ىجحزي ”سكت 
  .أالنبياء حىت. .حىت. .اس ٕاال وطلب أمواهلم، حىتٔامر الن� 

  .فهيام اتساعهام، فربق ضياء القمر عينيه عىل “غنمية”فتح 

  .هؤالء يقولون رضائب، وهؤالء يقولون زاكة: قال “ىجحزي ”لكن 

  !!اسـتغفر هللا العظمي: مهس “غنمية”

  ؟“شقمق”و  -

لطان، جحرة غري جحرة الس�  يبات ىف “شقمق”واكنت جهمة أالتراك رسيعة،   -
 ىف اقة، وركب فرسه وجه� áب غرفته، قفز من الط�  ا رآمه هيجمون عىللم� ف

حني ليال زروع الفال�  خيل ىف، والن� “ىجحزي ”¦  االليل، اكن القمر بدر ظالم 
البحر الكبري، النيل ¦  مياه لها  ابة، واكن البدر نوره ينعكس عىل

  ..“ىجحزي ”



Twitter: @ketab_n

112 

 

اكن يتحدث وقد رسحت عيناه �حية ى ا± “غنمية”ينظر لـ  “ىجحزي ”اكن 
مثل برابرة خضام ضوء القمر  بدت ىف خور جعيبة أالشاكل، والىتالص� 

   .“الوعرة”رخضون يُ 

ن اللكب، اب ¦ ابفيك ¦ كذ� ى اء ا±من ا/� ى ما تريد تشف: “ىجحزي ”زعق 
لهيا مائة مكذوبة، ٔانت رأيت الشقمق صاحبك تقول لكمة حصيحة وتضيف إ 

ات، رصت ¦ هي�  !؟حنيزروع الفال�  خيل ىفوالبدر والن�   !؟الليل هيرب ىف
  !“مزيد”مثل 
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6  
  

  ِت ن املوْ راثِ ىف بَ  ى يقعُ ا±ِّ 
  
  
  .دانْ رِ دا، وِ نْ رِ وِ  -

مال بني ٔاجشار العبل الّرِ  عىلى جير  “ضب”وهو يشري �حية  “سلامن”زعق 
  .حراءهذه البقعة من الص�  القصرية املنترشة ىف

  

 � � مل تكن أالغنام  مت ة بقضم أوراق هذه أالجشار، ة هبذا الضب، وٕامنا اكنت  مت
خمة غريبة خور الض� تبدو من هنا، لكن الص�  “الوعرة”ومل تكن بيوت 

  .حضاها سامء صافية، ترفل ىف مس ىفوالش�  ،واxأالشاكل تطل من لك الن� 

  

  .دااااا، دااااااااانْ رِ وِ  -

�حية  “سلمي”ى ، وجر اهقةخور الش� بني الص�  “سلامن”رصخة ى د صدترد� 
مال برسعة جعيبة، الّرِ  عىل “الضب”حماوال إالمساك به، وزحف  “الضب”

  .حجره ىفى ، وخيتفجرياتٔاسفل جشرة من هذه الش�  قبل ٔان يقفز ٕاىل

 “سلمي”وإالمساك áلضب،  ىف “سلمي”من فشل  “سلامن”و “سامل”حضك 
  .اجلحر ىف دات الىتنْ رِ ٔا� االٓن سأمسك لك الوِ : اغتاظ جدا، وزعق
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، ووضعها تجف�  جريات، ونزع مهنا بعض ٔاغصاهنا الىتالش� ى ٕاحد ه ٕاىلواجت� 
   .ارٔامام فتحة اجلحر، ؤاشعل فهيا الن� 

  .دات هرá من املوت اختناقا á/خان نْ رِ سـتخرج االٓن لك الوِ : “سلمي”قال 

 “سلمي”مال ٔاطفأها كومة أالغصان اليابسة، وبقليل من الّرِ  ار ىفتأججت الن� 
خان مل يكن يدخل اجلحر، اكنت الرحي الكثيف، لكن ا/�  خانليتصاعد ا/� 

  .اهقةخور الش� ، وحضكت الص� “سلامن”حتمß لٕالجتاه املعاكس، فضحك 

ب بطرف جلبابه، لكن ا/خان مل دخل ا/خان حجر الض� أن يُ  “سلمي”حاول 
�حية ى وهو جير  “سلمي”، وصاح ضبى يدخل اجلحر ٔابدا، ومل خيرج أ 

  .حرáء، حرáء: مالالّرِ  ضئيل خيطو ببطء عىل ءىش

  .حرáاااء، áااااء: ظ من املراهقةغلُ ى ا± “سلمي”خور صوت دت الص� ورد� 

مال، واكنت صفراء مثل الّرِ . نواحلرáء دامئا ٔابطأ من ٔان هترب، ±� تتلو� 
 صفراء متىشحراء، ميكهنا ببساطة رؤية حرáء اعتادت الص�  لكن العيون الىت

ابة حلظة اكنت احلرáء مسـتكينة متاما بني ٕاهبام وسـب�  رمال صفراء، وىف عىل
  .“سلمي”يد 

رأسها، ±� ليست هناك مالمح  جانىب ليس للحرáء وجه، فعيناها عىل
لك  كينة، فرٔاس احلرáء هو هو ىف نتيجة الفزع ٔاو الس� ميكن ٔان تتشلك� 
، حمجرهيام مثل ساقية تدوران ىفجانبهيا عينان  عة عىلضل� احلاالت، كت� مُ 

  !د ٔان احلرáء اكئن غىبلكن املؤك� 

  .ن بلون الظلِّ جبلبابك، ستتلو�  “سلامن”ها ¦ ٕاهنا صفراء، لكن غطِّ   -

  .ناحلرáء تتلو�  أنهم يعرفون اس لك� الن� : “سلامن”قال 
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 ٔا� ٔامسكها وىه .دانْ رِ من الوِ  ة، ٔاغىبم ال يعرفون ٔاهنا غبي� لكهن� : “سلمي”قال 
  . !ىيد ىف لن أراها وىه ، تظن ٔانىنك ٔابدا، وها هو لوهنا يتغري� ال تتحر� 

جل الفقري ٔاخذ كفن املرٔاة ن الر� من قال � إ : “سلمي”لـ “سلامن”قال 
  ؟احملرتقة

صوته،  مال، ورصخ بأعىلالّرِ  مبتعدة عىلاحلرáء، خفطت  “سلمي”ى ٔالق
  .واااااااعووووووو: يحة ف� بيهناخمة الص� خور الض� فتقاذفت الص� 

  .ارالهن�  حنن ال خناف ىف: قال “سامل”لكن 

  .ارالهن�  نعم، حنن ال خناف ىف: “سلامن”وقال 

ه لكن�  ،لك احلاكية، اكن يريد ٔان خييفىن ىل حىكى دِّ زمان جَ : “سلمي”وقال 
  .ارالهن�  ىف حاكها ىل

ت ب من اجلحر، يتلف� رٔاس الض�  قة، ؤاطل� رت ا/خان يتصاعد من أالغصان احمل
  .دانْ رِ دا، الوِ نْ رِ الوِ : “سلامن”ميينا وشامال، وزعق 

   .داااااا، دااااانْ رِ وِ : وزعقت الصخور

*****  

ليل، والثانية يركهبا ، واحدة يركهبا ا/� اكنت القاف� صغرية، جمرد �قتني
 البعيدة، وتوقفا ىفحراء الص�  اهب يقصد ماك� ما ىفاهب، واكن الر� الر� 
وáخلزب مر ٔايضا، د áلت� اهب يريد الزتوِّ د áملاء، واكن الر� للزتوِّ  “الوعرة”

هبان هبان، ٔالن الر� حيب قوافل الر�  “ىجحزي ”واكن ح، اجلاف، واجلنب اململ� 
  .هيئة إالنسان نزل لٔالرض ىفى اكنوا حيكون   حاك¦ت جعيبة عن هللا ا±
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� مك مر� : “سعدون”لـ “ىجحزي ”قال  بع، ٔاو يفيض الن�  املسجد لىك ينا ? ىفة صل
ا ومل يسـتجب لنا، واسـتجاب ينا كثري قصان؟ صل� الن�  حىت ال يسـمتر ىف

  !رصاىنالن�  “حنايو ”ــل

، يريد هللا قال هذه فتنة “مزيد”يخ ، الشـ� “ىجحزي ”فتنة ¦ : “سعدون”قال 
ٔام ٔاهنا ستنخدع مبا تراه  ببصريهتا،ى أن خيترب قلوب املسلمني، هل تر 

  ؟العيون

  

أالرض، وبعيدا تلوح ى خن�، واكنت زروع الربسـمي تغطِّ  ظلِّ  اك� جيلسان ىف
تألك من حواف احلقول وقفت أبقار وجواميس  خمة، وعىلخور الض� الص� 

حولها  وسها تنظرامل جترت وقد رفعت رءحشيش احلواف، وربضت جِ 
  .بعيون غارقة ىف السواد

َ َال فَ ا� ”: القرآن “ىجحزي ”ل رت� جفأة و    ٕاَىل  ونَ رُ نظُ  ي
�
 ت، وَ قَ لِ خُ  يَف كَ  لِ بِ اال

�
 َىل ا

 ت، وَ عَ فِ رُ  يَف كَ  اءِ مّ الس� 
�
 ت، وَ بَ صِ نُ  يَف كَ  الِ بَ اجلِ  َىل ا

�
 يَف كَ  رِض اال�  َىل ا

  ..“تحَ طِ سُ 

مييس فوق اكن  “ىجحزي ”صوت هيز رٔاسه طرá، ٔالن  “سعدون”وأخذ 
، اساحر حراء املشمسة، فبدا القرآن الربسـمي وهو حيمل دفء الص� حقول 

هللا هللا : صاح وهو مازال هيز رٔاسه “سعدون”، لكن “ىجحزي ”وسكت 
  . هللا هللا

  رِ مَ الق� ا، وَ اهَ ُحضَ وَ  مِس الش� وَ ”: “ىجحزي ” فتغىن� 
�
َ ا، وَ هَ َال ا تَ ذَ ا   ارِ الهن�

�
ا، هَ ال� ا جَ ذَ ا

  يلِ اللَ وَ 
�
َ مَ وَ  اءِ مَ الس� ، وَ ااهَ غشَ ا يَ ذَ ا    .“...ا اهَ حَ ا طَ مَ وَ  أالرِض ا، وَ اهَ نَ ا ب
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ه عن الjيل جبذعه لك “سعدون”ف عن الرتتيل، ومل يتوق�  “ىجحزي ”ف توق� 
  .هللا هللا هللا هللا: وهو يقول

¦ ابن اللكب هتز جسمك وتقول : ب جبينه، وقالٕاليه وقط�  “ىجحزي ”فنظر 
 اأن ننظر ٕالهييريد�  الىتهللا  خملوقات هذه ىه !شيئاهللا هللا، ؤانت ال تفهم 

   .برص العني لب ٕاال بعد وجودبصرية القوجد ما تُ بعيوننا، 

  

ٔامواجه   عىلتتكرس�  مسة الش� ، وأشع� يقاجلدول الض�  ىفى اكن املاء جير 
   .صنع ونسا مهبجااحلقول ت  اس ىفات الن� صو غرية، وأ الص� 

  .“سعدون”¦   -

  !؟“ىجحزي ”ماذا تريد ¦   -

رهبان  fم قا  ىلى fما جعيبا، ٔاجعب من أ  اهب قال ىلالر�  “سيو�� ”  -
  .آخرون

ٔاشاكهلم، ى ٔار  أن ٔامسع سريهتم، ٔاو ٔا� ال ٔاحب! هبانالر� : “سعدون”قال 
 لون العيش ىف، ±� يفضِّ هنم ليسوا برشا مثلنا، ليسوا أحياء مثلنأاحس أ 

  .ئابوالضباع وا±ِّ ات ويسـتأنسون فيه áحلي�  ى،حار قرب واسع امسه الص� 

¦ : واقفا، وهو يزعق مثل جمنون هيب�  “ىجحزي ”بـ  “سعدون”فوجئ 
أحيا� ! مت ذ�؟كيف فه !قلت ما ال ميكن ٔان يقو  حامر مث$ “سعدون”
  .“سعدون”مججمتك مخ ¦  ىفى ٔار 

عينيه  شفتيه بسمة صغرية، وىف عىل “سعدون”و، “ىجحزي ”جلس 
  . اسـتغراب
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  حراء؟ الص�  ملاذا تنقطعون ىف :اهبالر�  “سيو�� ”قلت لـ: “ىجحزي ”ل قا

  .اسالن� ى نبعد عن أذ ،فقال ىل

وسألته عن  “ايوحن� ”راهب آخر امسه  “الوعرة”ـب اكن قد مر� : “ىجحزي ”قال 
  .نبعد عن مشالكنا :حراء، فقال ىلالص�  سبب انقطاعه ىف

 !اس؟الن� اس، ؤانمت تبتعدون عن دينمك يزنل هللا للن�  ، ىف“سيو�� ”قلت لـ  -
ول عن ٕاصالAم، اكن البد ٔان يزنل ٕالصالح فقال، هو خلقهم، وهو مسؤ 

  .صنعته

   ؟!ولقال هللا مسؤ : وهو يقول “ىجحزي ”م ابتس

  ؟!ميكنه ٔان يسأل هللاى من هذا ا± :هو يقولوابتسم و 

  .ما يصري هللا لو ٔانه خضع للسؤال :وقال

ِّ  “سعدون”قال   حىتأسـتغفر هللا العظمي، قلت � ال ٔاطيقهم، : فامتأف
 fم f م ال ٔاطيقه، ٕابليس نفسه ما قال!  

: حراءامء ترتطم áلص� أالفق، حيث الس�  بعيد، ٕاىل وهو يرنو ٕاىل “ىجحزي ”قال 
م عندما صلبوه ن رهب� إ fما جعيبا آخر، قال  قال ىل “سيو�� ”لكن الراهب 
  .....ومات، دفنوه

خرجت من مفه قهقهات  “سعدون”fمه، ٔالن  “ىجحزي ”مل يمكل 
 عىلى مث اسـتلقحك، الض�  ملا يغرق ىف “غنمية” حراكت مرسسعة، ؤاخذ يق9ِّ 

  ؟!دفنوا هللا: م وهو يقهقه، يقولاكن حياول ال3قفاه، 

   !اللكب ٔاوالد¦ : دموعه سالت، ومحله يرجت، ويقولو 

  .ال3م امسع áىق: وقالجنبه،  ه بقدمه ىفك� دَ  “ىجحزي ”و
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موع بطرف صديريه، واكن وهو ميسح زوا¦ عينيه من ا/�  “سعدون”اعتدل 
ه قام بعد ثالثة ٔا¦م، وترك القرب، لكن� : “ىجحزي ”يغالب بقا¦ حضك، وقال 

  .امءالس�  وطار ٕاىل

 ع، وعاصفة هوجاء من حضك محموم تتجم� “ىجحزي ” عيىن ىف “سعدون”نظر 
  !؟يقصدون من: قال ،“سعدون”صدر  ىف

  .هللا -

 احلقول ٔاخذت تنظر �حية هذه القهقهات الىت اس ىفوانطلقت العاصفة، والن� 
، وفقط قفاه مل يكن مسـتلقيا عىل “سعدون”و. تشـبه صوت ارتطام الفئوس

   .خ� مثل حامرغ حتت جذع الن� ن يمتر� اك

*****  

 “ىجحزي ”بول، وزعق خيل، وقلوهبم تقرع مثل الط� اس من قلوب الن� نزل الن� 
  ؟“غنمية”ما   : اكن يلهث مثل لكبى ا± وجه الفىت ىف

فس ينقطع مال، ياكد الن� الّرِ  عىلى البعيدة، ملقى حار الص�  هناك ىف :قال الفىت
  .منه

  ؟رشب ماء: “ىجحزي ”هتف 

اس مرسعا حنو بيته، وجرت الن�  “ىجحزي ” ومىش .رٔاسه áٕالجياب الفىت هز� 
حراء خط غامق من الص�  ىف امتد�  حىتحنو بيوهتا، وما مر قليل وقت، 

 اجلنوبى اس، تسوقها حنو حصار ا الن� عرشات امجلال والبغال وامحلري، تركهب
  .ةالبعيد
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الفجر، مث وقف أمام áب املسجد  قد ركب �قته بعد ٔان صىل�  “غنمية”اكن 
¦ هبمية من : “ىجحزي ”اخل، جاءه صوت اجلالس á/�  “ىجحزي ” عىلى و�د

  .غري عقل، áب املسجد مفتوح، أدخل

ٔا� : “ىجحزي ”صاحهبا ٕاىل  وصلت مغ� حزينا، قال بنربة أ  “غنمية”اكن صوت 
  .اقة، أخرج ٔانتراكب الن� 

   .، واندهش“ىجحزي ”وخرج 

  .فيه مصلحة ، مشوار سأقىض“اخلارجة” ٕاىل: “غنمية”قال 

� : “ىجحزي ”، اكن منقبضا، قال “غنمية”وجه  ىف “ىجحزي ”نظر  ة مصلحة ٔاي
  !البعيدة؟ "اخلارجة" ؟ وىفت جفأةظهر  الىت “غنمية”هذه ¦ 

عندما أعود سأخربك : هقدمي �قته بكعىب وهو ينخس جنىب “غنمية”قال 
  .ءبلك ىش

ٔاخذ هيرول  “غنمية”ولكب  سـمنها يرجت، عىل “غنمية”واقة، ومضت الن� 
  .وراءهام

  

خمة غريبة أالشاكل مسافة شاسعة من خور الض� العرشات من الص� وراء هذه 
ساعة، بدت  أالفق هناية لها، لكن بعد مىش رمال سفيفة �معة، ال يبدو ىف

حبيث بدت ٔاهنا قد تسد  ،شاهقة، واكنت كثريةى وس بعيدة لصخور ٔاخر رء
جعلمك ى فك، ما ا±خيرب بيت من خل�  :للفىت “ىجحزي ”أالفق لكه، قال 

  .مقطوعة ¦ بقرى حصار ى هذ! ؟هناك تذهبون بأغناممك ٕاىل

  .ٔارد� مراع جديدة، الغمن جائعة :قال الفىت
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وس ا، ومتقاربة جدا، ؤاشاكلها مثل رءهذه خصور أشد هوال، خضمة جد
قة، اكنت هناك خصرة تشـبه حاممة مقطوعة مة، وصدور أسود ممز� منور  ش� 

ى أ  مريعة تبدو وìٔهنا ستسقط ىفساق واحدة، خصرة  ٔاس تقف عىلالر� 
�حية  قد جلس مستندا بظهره ٕاىل “غنمية”اكن  خرة الىتالص�  حلظة، وىه

جبواره، وٕامنا اكنوا  من قاعدهتا، اكن وحيدا، مل يكن ٔاحد من الرعاة جيلس
بون ٔانظارمه بينه وبني فولية بعيدا، يقلِّ القصرية ووجوههم الط�  يقفون بقاماهتم

  .عدةىشء ملقى عىل مب

  

سات من خلف تلك� ى مثل شـبح، هزل جسده، ووýه اختف “غنمية”اكن 
وعىل مبعدة منه اكنت رٔاس قت، رمل �مع التصق ببرشته، ومالبسه متز� 

وبقية من  ى،ر الفق اموصو� بسلس� عظام معوده ، مالالّرِ  ملقاة عىل اقةالن� 
، بيò اhٓر “غنمية” �قةمن ى ة عظا ا، اكن هذا ما تبقى بقي� ئ غط� حلم مهترِّ 

  .مال حولهأاقدام ذئاب وضباع نقشت الّرِ 

رست  حىت ب وýه فهيمالتفت حو ، وقل�  اس الىتالن�  ٕاىل “غنمية”نظر 
 نظر ٕاىل “غنمية”وقد وقف مهبوg،  “ىجحزي ”، اكن “ىجحزي ” نظراته عىل

  .وبىك “ىجحزي ”

*****  

اسـتلقائه، وألك لقمة من اخلزب حك، واعتدل من عن الض�  “غنمية”ف توق� 
 املرق، ومد يده ؤامسك بقطعة حلم، وقال وهو يرفعها ٕاىل اكن قد مغسها ىف

  .هم، تقول عهنم ٔاحصاب كراماتحظِّ عن وا � لو حكَ  ٔاهل احلّظِ: مفه

  !!يده ماكنه يسقط العصفور ىف وهو قاعد ىفى اخلواجة إالجنلزي : قال
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م �س يفهمون، يعرفون كيف يسـتحقون، ٔالهن لكن أهل احلّظِ: وقال
  .ٔا¦دهيم تسقط ىف فون مع أالرزاق الىتيترص� 

، اهزتاز لهب اللمبة اجلاز تغاضينه ىفى و تتل� ى ا± “ىجحزي ”وجه  نظر ٕاىل
ا، ماذا سـيفعل يد واحد من�  لو وقع عصفور ىف “ىجحزي ”تظن ¦ : وقال يسأ 

  ؟به

ل رٔاسه من جسده، ويعطيه يفص: وهو يزدرد قطعة من اللحم “بكري”هتف 
  .“غنمية”تشويه، مث يألكه بقضمة واحدة، حلم العصافري ±يذ ¦ مع المرٔاته 

  .الهواء ىفى ة أخر ه مر� ٔا� سأطري� : “ىجحزي ”قال 

  !ريان؟ولو صار عاجزا عن الط� : وهو يلوك قطعة اللحم “غنمية”قال 

  . أن يكون صيد القططاملسكني حظ�ى يبق: “ىجحزي ”قال 

  .انظروا ٕاذن ماذا يفعل ٔاحصاب احلظوظ: “غنمية”قال 

  

عصفور : العصفور، وشهق اخلواجه، وقال عيىن ل ىفٔاخذ اخلواجه يتأم� 
  ى؟رس جناحك ¦ عصفوررح رأسه، هل كُ مسكني، عصفور جُ 

  . جزخانة¦ و/، هات أالدوية من االٔ : ى� املرص ى وزعق اخلواجه يناد

قال ـى ، وبعد ٔان انهت والعصفور يصأصئب العصفور، ٔاخذ اخلواجة يطبِّ 
انتبه ¦ و/ لهذا العصفور، ٕانه االٓن ضعيف، ال ترتكه : عامل العربة ىِّ للمرص 

ماذا ى يطري خارج القطار، سـيقع فريسة سه� الfٓت الطيور، ٔا� سأر 
  !سـتفعل
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عام، حيفظ إالجنلزي فهيا الط�  الىتت$ صغري من  بصندوق اكرتوىن ى� املرص  ٔاىت
، ووضع العصفور بداخß، مث ٔاغلق عليه فارغا، فصنع فيه بضعة ثقوباكن 

ون فهيا ٔاطعمة إالجنلزي يعد�  العربة الىت ندوق، وركنه جبواره ىفغطاء الص� 
  .ومشاريهبم

توت أرضها بال حصراء اسـ  اكن القطار يزحف ىف ى،املرص  اخلواجه عىلى �د
  .عصري لميون هات ىل: يغيب ويطلق صافرته، وقال اخلواجههناية، 

  ؟ماذا معلت مع العصفور: وقال

 قبض عىلي  أالخرىجاء العامل حيمل صينية علهيا كوب العصري، وبيده 
ميوت العصفور هكذا ¦ و/ : رصخ اخلواجه ملتاعاندوق الصغري املغلق، فالص� 

  .¦ غىب

  !ندوق ليتنفسالص�  ٔا� صنعت ثقوá ىف: قالى لكن املرص 

ال متوت فقط بسبب نقص ة ر� احلُ العصافري : رطار يصفِّ قال اخلواجه، واكن الق
  .هتا، وتشعر ٔاهنا حبيسةالهواء، متوت ٔايضا ملا تفقد حري� 

  .هات الصندوق: رصخ اخلواجة

: ، وقالافذة املغلق زجاýانزع الغطاء، ووضع الصندوق مفتوحا ٔاسفل الن� 
  . هنا، انتبه  ، وأ� غري موجود ٔاطعمه ؤاسقهى العصفور يبق

  !ىقد يطري بعدما يشف: بصوت حائرى قال املرص 

ٕاال بعد مرور ٔاسـبوع، جيب ٔان يعود  “اخلارجة” لن يعود القطار ٕاىل -
 العصفور ىفى سيبق. وطنه ¦ و/، العصافري حتب ٔاوطاهنا ¦ و/ العصفور ٕاىل

� افة مصلحة الّسِ ضي   .ٔاسـبوع ةملد ةكك احلديدي
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  !ماذا ٔاقولى ما أدر  وأخذ ابن اللكب يقهقه، ؤا� أنظر ٕاليه

  !؟ تنظر ٕاليه حىت ؤاين كنت أنت: مندهشا “ىجحزي ”قال 

  !ٔا�؟ ماىل! ٔا� ؟: “غنمية”شهق 

   .مفه وسارع بوضع قطعة كبرية من اللحم ىف

*****  

 “سعدون”ا وح، وخفيفة اللسان، ومجي�، فأحهب� ة الر� اكنت خفيف “يخةزل ”
ت مخس سـنوات ومل ت9، ومر� ت ٔان ت9 ٔايضا، ته، ؤاحب� أحب�  جدا، وىه

  .لعيِّ  ىف نفىس “سعدون”¦ : فقالت

، عرش سـنني “رسيرة”مثلام صربت  “يخةزل ”¦ ى اصرب : “سعدون”فقال 
  .“بكري”واكن عندها 

ِّ  “سعدون”، ¦ “رسيرة”صرب ى ما عند: قالت “يخةزل ” ا ت9 املاعز أغري ٔا� مل
  .“سعدون”حرام عليك ¦  ،وأبىك

شعرها  “سعدون”ل صدره الوفري، فقب�  ورمت رٔاسها ىفوهنهنت، وبكت، 
  !؟“سعدون”ماذا فعل ! ؟“سعدون”حرام عليك ¦ : مح، وقالالفا

  .نذهب لطبيب ال تريد�: كرشه، وقالت ٔاعىل دفنت وýها ىف

؟ نسافر “الوعرة”مضحكة ى ا نبقنتريدي : بصون مسـتكني “سعدون”هتف 
  .اية ال ت9ينالهنِّ   ىفٔالسـيوط، مثامل ٔا¦م، ونركب احلديد، ونذهب اجلِ  عىل

ة تتأهب مثل قط�  “سعدون” عيىن وýها، ونظرت ىف “يخةزل ”رفعت 
  !لن ٔا/؟أىن ومن قال � : للخمش
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ٔان  صوته، اكن يصعب عليه جدا من نربة الغضب ىف “سعدون”ض خف� 
  ....نكقالت � إ  “هبيجة”: يغضهبا

 سـتقول ىل: بتنتح وىهى ة ٔاخر صدره مر�  رأسها عىل “يخةزل ”رمت 
هؤالء  “سعدون”، ¦ “وقصد̄ ”ننا ذهبنا للشـيخ إ  ، وسـتقول ىل“هبيجة”

  !؟“غنمية”اء، ٔاما مسعت صاحبك ليسوا ٔاطب� 

  .هذا “غنمية”هللا يقطع : الهواء، وقال بغيظ بذراعه ىف “سعدون”شوح 

اس، مث ال بالد الن�  عقß عقل جمانني، يرتك ب9ه ويذهب يعمل ىف: وأمكل
  !تقلب دماغ احلرمي áحلاك¦ت الىتويرثثر  يأىتوٕامنا ، يسكت

  

ا قالت  نسافر، لكهن� مصمت ٔاال�  “ىجحزي ”وهللا ¦ : وقال “سعدون”حضك 
ٔانت ال تريد ٔان تسافر ٔالنك خائف أن تنكشف، خائف يكشفك  :ىل

  .“ٔاسـيوط”طبيب 

كن تكون أنت مي: نظرت ٕالهيا مندهشا، ما كنت قد فهمت f ا، قالت
  !ال ينجب عياالى ا±

بصخرة من هذه  ت قلىبا دك� ، ìٔهن� “ىجحزي ”تعرف ¦ : “سعدون”تغري وجه 
  .خورالص� 

  .تطل ٔاعالهيا من وراء البيوت اهقة الىتخور الش� الص�  ٕاىلوأشار 

  

هامسا ى جير ى املاء ا± حافة جدول، وقد وضعا ٔارجلهام ىف اك� جيلسان عىل
مت  خيل يقطعون العراجني الىتقلوب الن�  ىف قواتعل� اس قد ، واكن الن� رقراقا
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الهواء فتحدث وشيشا مثل  طياب بلحها، واكنت العراجني تطري بثقلها ىف
يبسطوهنا  ش الىترُ الفُ  ، مث يعلو صوت ارتطا ا áٔالرض عىلة رحي ضا�� هب� 

  .خ�حول الن� 

  .نمسافريعلينا لي� الغد ٕاال وحنن  فقلت لها وهللا لن متر: “سعدون”قال 

  .“بكري” ٔان هذا العرجون سيسقط عىل “سعدون”ٔاشعر ¦ : “ىجحزي ”قال 

قلب خن� يهتيأ صاحهبا لقطع عرجوهنا áملنجل، واكن  ٕاىل “ىجحزي ”وأشار 
خيل من غري ٔاحيا� بني الن� ى ادسة من معره، يسعالس�  طفل ىفى ìٔ  “بكري”

فرشة قد تناثر علهيا بعض بلح، ووقف  احرتاز، وهو االٓن يتجه ٕاىل
  .“بكري”، ¦ و/، ¦ “بكري”: وهو يرصخ “ىجحزي ”

  .برسعة مثل ضوء áرق لثقيل ببلحه املكمتل طيابهالعرجون اى وهو 

*****  

خلتني قلب خن� من الن�  ه ٕاىلواجت�  ى،ة مشس العصار أشع�  طار غراب ىف
تتألق بسعفها مثل شعر عذراء جريدة  بع، ووقف عىلاللتني تسمقان فوق الن� 

ِّ  خرضاء، ونعق، لكن نعيقه ذاب ىف ، اكن انطلق جفأةى سوة ا±رصاخ الن
ِّ الن�  قد سقط ىف “سعداىن”و/  “صاحل” ساء صدورهن، بع، ورضبت الن
¦ : ظالم áطن أالرض، ورصخت ركبتهيا تنظر ىف انكفأت عىل “منرية”و
  .“صاحل”

 أهنا البرئ، ٕاال�  رٔات و/ها وهو يسقط ىف رمغ أهنامل يرد، فقامت، و  “صاحل”
ِّ  ٔاخذت تنظر حولها تبحث عنه ى ملتق ساء، وذهبت ٕاىلبني زحام الن

  .“صاحل”¦  :ىخلتني، ؤاخذت تنادالن� 
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¦ : رــد البصـم سطة ٕاىلـ حراء املنب الص�  رت ٕاىلــيرد، فنظ ال “صاحل”
  .“صاحل”

، ¦ “احلـص”¦ : عـبة الن� ـــــحــفت ٕاىلى ر ــادت جتـرد، فعـــي ال “احلـص”
  .“صاحل”

  

  .ينعقٔاخذ خ� قلب الن�  ىفا±ى الغراب 

  

، “ىجحزي ”كك، وجلس جبواره ا/ِّ  ٕاحدى عىل “سعداىن”العزاء، جلس  ىف
ح ¦ وِّ رَ : “ىجحزي ”، وقال ين ا�لسضوء البدر ساطع، وغادر كثري من املعّزِ 

  .“سعداىن”

باح، اكن مقبوضا منذ الص�  قلىب: طأطأ برٔاسه، وفرك يديه ببعضهام “سعداىن”
 ،، مخسون غراá نعقوا اليوم فوق رٔاىسمقبوض ٔا� حصيت اليوم وقلىب

  .جبوار البرئ خ� الىتقلب الن�  اكن ينعق ىفى آخرمه هذا الغراب ا±

، اكن البدر يغيب ويطل مهنام، واكن “سعداىن” عيىن ىف “ىجحزي ”نظر 
  .دموع يسـبح ىف البدر

ِّ مسعت نعيقه وسط رصاخ  :“سعداىن”قال  ى تناد “منرية”ساء، واكنت الن
  ...عىل

  .ب3م غري مفهومى ، لكنه ٔاخذ يعو “سعداىن”وانقطع fم 
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ها صفرة حتد�  مهبجا، وخرضة احلقول الىتى جة، وضوء العصار مس متوهِّ الش� 
تبدو  “الوعرة”امء، وبيوت زرقة الس�  ب ىفخيل تتقل� مال، وهامات الن� الّرِ 

مس يهبت لونه فيصري ظهره للش� ى يعط ءىشى احية، أ اكحلة من هذه الن� 
، وجاء صوت رصاخ مسظهرها لضياء الش� ى اكحلا، واكنت البيوت تعط

 ِّ طبقات الهواء، واكن نعيق الغراب يرسح بني رصاخهن،  ج ىفساء يمتو� الن
 ة عىلقامته احملني�  “سعداىن”ٔاصوات بعيدة قادمة من �حية البرئ، فنصب 

  .صاحل: زراعته، وزعق

  .¦ صاحل: امللتاع “منرية”وانساب صوت 
  .صاحل، صاحل: رع، وهو يزعقالز�  يدوس عىل “سعداىن”ى جفر 
، وهو يزعق اهبحنو برئ الر� ى احلقول، جير  هيج ىف “داىنسع”اس الن� ى ورأ 
  .زروعهم، وجروا وراءه و/ه، فنصبوا قاماهتم، وداسوا عىل áمس

ِّ الب9، جيرون �ح  بىلجال من قِ عندما ظهر الّرِ   ساء ٕاىلية البرئ، انسحبت الن
ركبتهيا عند  بقيت راكعة عىل “منرية”خلتني، كن يرصخن، لكن ٔاسفل الن� 

  .¦ صاحل :ىعمتهتا، وتناد ٕاىلفتحة البرئ، تنظر 
 عيىن عمتة البرئ، ونظر ىف ركبتيه جبوارها، ونظر ىف عىل “سعداىن”ى وارمت

  .ٕاغامءة عينيه، مث هتاوت ىف ىف “منرية”، ونظرت “منرية”
  
البرئ، مل  عبة، الو/ احنرش ىفميتته الص�  “ىجحزي ”¦ خال  نفىس ما حيز ىف -

  .غرقى ا± املاء، رٔاسه فقط لك جسمه ىف يسقط
 نوره الفّىضِ  زوال، والبيوت رابضة ىف جه ٕاىلؤاýش áلباكء، والبدر اكن يت� 

  .تتثاءب

*****  
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عروقه،  ، واكن دمه خيبط ىف“رسيرة”ٔاحضان  نفسه ىف “ىجحزي ” رىم
كت� لهب، واكنت    ٕاىلفتحوِّ  “ىجحزي ”صدر  تدخل ىف “رسيرة”وأنفاس 

ِّ نبع، واكن يريد ٔان  ىه ٔاهازجيهن، وامحلامة  ساء خارج الغرفة تعلوينطفئ، والن
  . هتز رٔاسها وتربمج الصغرية

  . ة واحدةمر�  “ىجحزي ”ريان لكن شيئا حدث ٔاطفأ ن

، وجلس بني ساقهيا متخذا وضع “رسيرة”من ٔاحضان قد قام  “ىجحزي ”اكن 
جيد نفسه املستسمل، فٕاذا به  “رسيرة”، ونظر نظرة رسيعة جلسد �خرتاق

  .جة من مسام جبينه، لتزن مياه مثل� ءىشال  ل ٕاىلحتو� وقد 

مفها، ورٔاسها  هيا، وفاحتةالرسير، مسـب� عين ملقاة عىل “رسيرة”ى لقد رأ 
 هتأاسفل رص�  وحىتطويل يبدٔا من ٔاسفل صدرها  ، وشق� اخللف مسـتلق ٕاىل

 ٕاىل خترتقه أالخرىواليد الشق،  يزن á/ماء، ويد جعفاء تشد أحد جانىب
ٔاحشاهئا، وتسحهبا للخارج، ويسمع  وخترج وقد قبضت عىلداخل اجلسد، 
ال يفرق كثريا حتنيط جسد ٕانسان عن حتنيط : ا يقول  صوg واهنا  زت� 

ما عدا  ءىشاحليوا�ت والطيور، فقط اخلوف هو ما قد يفرق، لكن لك 
  .ذ� متشابه

  .ٔانظر -

�  ،بأوردتهق قلبا تعل�  ورفعت اليد�    .لتانه رئتان مهتدِّ جانبي ت من عىلوقد تدل

ق بني هذا ة، ملا اسـتطعت ٔان تفرِّ ة االٓدمي� لو مل تكن ٔامامك هذه اجلث�  -
  .ئببع، ٔاو قلب ا±ِّ القلب وقلب الض� 

هبدوء  “رسيرة”جسد   الفزع، لكن ٔاáه اكن يعمل ىفقد ش�ß  “ىجحزي ”اكن 
  .و ارة حمرتف حتنيط
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احليوا�ت والطيور، ٔاحبابنا مه  ط ٔاجساد ٔاحبابنا، ال ٔاجسادٔان حننِّ  ىلأالوْ  -
  .للبىلبيوتنا بعد موهتم، ال ٔان ندفهنم، ونرمهيم  من جيب ٔان نضعهم معنا ىف

  

 أحشاءى عدم بقاء أ  جتوس داخل اجلسد، تطمنئ عىل “شديد”اكنت يد 
ى ¦ و/ جسد إالنسان مبىن: ، مهسظرة ٕاجعاب تلمع ىف عينيهنáقية فيه، و 

ه قا، لكن� ضيِّ  ة من اخلارج، يبدوصدر اجلث�  ٕاىلللخلود، سـبحان هللا، انظر 
  .اخل، ومنضبطا من ا/� متسع جد� 

مت فيه ٔاحشاء تكو� ى ا±ى ار املاجور الفخ�  اكن ينظر ٕاىل “ىجحزي ”
ما تفرق عن : وهو هيمس بصوت يشـبه الفحيح “شديد”، وابتسم “رسيرة”

  .وأالفراح نذحبها لٔالضاx ٔاحشاء اخلرفان الىت

  ى؟ة ٔامِّ ط جث� ملاذا مل حتنِّ  -

 “جحزيى”، ونظر ىف عيىن “رسيرة”يده من جتويف صدر  “شديد”حسب 
ج غياهبا يؤجِّ ”، وقلت صدرها ما اسـتطعت ٔان ٔاشق� : الصغري، وقال

  .، فدفنهتا“وقالش� 

  

ِّ  س متاما، وصوت ٔاغاىنقد تيب�  “ىزي جح”اكن  ساء خارج الغرفة صار مثل الن
، “رسيرة”جوف  ه ىفميسك بدلو املياه ويصب�  “شديد”وصوت العواصف، 

تفتح  “رسيرة”ى فانتفض، ورأ  “ىجحزي ”جهبة  ورزاز من املياه تناثر عىل
، فارتد للخلف مرتعبا، وقفز من فوق عينهيا تنظر   بعينني مندهشـتني

  .وقد ركهبا اخلوف “رسيرة”أالرض، واعتدلت  ير ٕاىلالرس� 

  !؟“ىجحزي ”وماذا معلت ¦ : “سعدون”قال 
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ن ج9ها حبجرين اقة اجلرáء تقف بيهنام وقد استسلمت هلام وهام حياك� اكنت الن� 
  .خشـنني

ن خارج الغرفة قفنساء ي ،رٔاىس مت عىلنيا هتد� ن، ا/� ٔا� كنت اك�نو -
اخل، وليس فرحا، وينتظرن á/� ى ٔان مصيبة جتر  نعلم، وهن ال ينيغنِّ ي 

 ،ال أسـتطيع ٔان ٔانصب طوىل حىتف، ؤا� الرش� عا بدماء املنديل أالبيض مبق� 
�  “رسيرة”ى كنت ٔار   حىتة تتحرك، ما اكن ممكنا ٔان ٔافعل شيئا، وال جث

 ٕáىصبع.  

: وقالوابتسم،  “سعدون” اقة، ونظر ٕاىلعن حك ج9 الن�  “ىجحزي ”ف توق� 
  .ذحبت امحلامة

*****  

، شربا واحدا واكن “بكري”بط جبوار العرجون املمتلئ áلبلح áلضِّ ى هو 
ج مكتوب   أن يكرب وحييا ويزتو�  “بكري”سيسقط عليه ليقتß، لكن 

ى تني، جير قفز بساقيه املبتل�  “بكري”ما ٔاجنب غري  “ىجحزي ”وينجب، ؤالن 
  .عب، ومٔالت املفاجأة قلبه áلر� اب عينيهمٔال الرت� ى حنو و/ه ا±

 “ىجحزي ” نظر ٕاىلي  “سعدون”صدره، و ٕاىل “بكري”يضم  “ىجحزي ”وأخذ 
  .بويتعج� 

 حنو� قبل ذ�، دامئا مشاعره مكبوتة ىف “ىجحزي ”صاحبه  “سعدون“مل ير
م وال حىت حبراكت مثل الض�  ،امت عنه أبدا بلكه ال يعّربِ صدره، وحب� 

  .حتضانو�

  .بد الو/ غال ال -

  . لنفسه “سعدون”قالها 
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والو/  ،الو/ غال: قد ٔافلت ليواصل لعبه “بكري”، واكن “ىجحزي ”وقال 
ى امجليع ا± بعد طول غياب ٔاغالمه، ؤاغىل يأىتى  ا±والو/ ،ٔاغىلى البكر 

يقع ى ا± “سعدون”الغاليني ¦  وغاىل. ه خيلص منهبراثن املوت، لكن�  يقع ىف
  .براثن املوت، وال خيلص منه ىف

*****  

الة، فقد صالة جفر أحزن من هذه الص�  “الوعرة”ٔاهل  صالة الفجر، مل يصلِّ 
ني ملتصقتني، لصقهام املوت تة جبث� مملوءة هذه املر�  ،ة نقل املوىتاكنت حمف� 

  .حرقا

صلوات الفجر، واكن  غري عادته ىف ني، عىلصلِّ اكن املسجد قد امتٔال áملُ 
مل يدخل ى ، ا±“سعدون”ون حول ٔا�س كثريون يقفون áخلارج، يلتف� 

¦ ”: مثل مجل ميوت، ينئ، وينئ، مث يصيحى áخلارج يرغى وٕامنا بق الة،للص� 
  .“بثينة، ¦ مجيل

  .“يخةزل ”¦ : ويصيح

  

اة مبالءة ة ٔامام احملراب، خشـهبا مهتا�، ولوهنا أالخرض حائل، ومغط� احملف� 
ادرة من نة مل تسطع بسبب إالضاءة اخلافتة الص� جديدة تناثرت فهيا زهور ملو� 

قشقة الوحيد، والعصافري بدٔات تشقشق، وتكف عن الش�  “اللكوب”نور 
  .زوجتهو/ه و  مناد¦ عىل “سعدون” صاح املك� 
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نقرأ  ت ٔاربع تكبريات، بعد التكبرية أالوىلامليِّ  الة عىلالص� : “مزيد”قال 
هيا عليه نصلِّ  الة الىتمثل الص�  ،ىبالن�  عىل انية نصّىلِ الفاحتة، وبعد التكبرية الث� 

  .صالةى شهد أالخري من أ الت�  ىف

� الن�  بقوا طوال ى ها هباب احلريق ا±سخة، وخس� اس يقفون مثل متاثيل مت
م من غري رمحة حتطِّ  وىه ،ارالليل حياولون ٕاطفاءه، ؤامجلت مشاهد الن� 

بأن عقوهلم ٔايضا قد  ائغة اكنت تىشٔالسنهتم، وعيوهنم الز�  ،تدابري إالنسان
  .اعتقلت

� بعد الت�  - محة áلر�  “سعدون”نا لزوجة معِّ  ادعوات، ندعو للميِّ  الثةكبرية الث
طفل  “مجيل”ة من غري سابقة عذاب، والغفران، وأن يدخلها هللا اجلن� 

ابعة كبرية الر� ه، وبعد الت� مِّ الٔ  ادعوا، صغري، مل يفعل شيئا بعد يغضب هللا
  .ٔالموات املسلمني مجيعاندعو 

هللا : فة قبالته، واكنت العصافري تصدح، وقال، اكنت احمل� “مزيد”واسـتدار 
  .ٔاكرب

 � فلقد وقف يرجت، ومسع  ى،ة تكبرية أخر قالها بصوت متحرشج، ومل يقل ٔاي
واقفا أمام  “مزيد”، واكن “سعدون”اس نشـيجه، واكنوا يسمعون أنني الن� 

صالة عشاء هذه اللي� املقيتة، ويراه وقد  ىف “مجيل”ة، يسمع صوت احملف� 
 ، اكن“اهأم� ”د áنسجام لكمة áطن احملراب، يردِّ  غري ىفجلس جبسده الص� 

ون، ؤان اس يصل� املسجد، ومل هيمت بأن الن�  صوته ىفى يعجبه صد “مجيل”
  .“اااااهٔام� ”: ام صوته الوديعمنغِّ د يقرٔا القرآن، فأخذ يردِّ  “مزيد”

 ُ د جنبه، ويردِّ  ويقع عىلون áٕما م مييد، مث يسقط وهو ينتحب، صل� فوجئ امل
  هللا، ال ٕا  ٕاّالِ ال ٕا  ٕاّالِ : امتٔال دموعاى بصوت يطلع من أنفه، ومن مفه ا±
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 ىفحمروقا عليه ميتا  صّىلِ صالة العشاء ونُ  ا ىف، الو/ يدخل املسجد حي� هللا
  !!صالة الفجر

  

 ، تعوم عىلمن áب املسجد ةينوح، عندما خرجت احملف�  “سعدون”اكن 
� الن� اس، و الن� ٔاكتاف  كون يتحر�  بدءوام سع ٔامام املسجد، لكهن� اس مئالون املت

يقان، وصوت السـِّ  البيب ختبط ىفصوت اجل، ٕاال بليغ متالص� ة، و خلف احملف� 
تبعد عن  انة البعيدة، الىتتدك أالرض برسعة،  رو� حنو اجلب�  وىه اففاخل
خفت، ى ا± “سعدون”ٔانني ٔاكرث من مخسة كيلو مرتات، وصوت  “الوعرة”

مس تطفو فوق أالفق البعيد، متٔال مئات باح قد سطع، والش� واكن نور الص� 
   .جه حنو معلية دفن مرهقةتت�  العيون الىت

*****  

  .طوال حياته “سلمي”الو/ حلظة لن ينساها 

  

فة عن معليات بناء املتخلِّ  ى،اجلري  احلجرحت، فيجمع قطع الن�  “سلمي”حيب 
  .املزارع والبساتني، وينحهتأاسوار 

� ويسـهتويه الن�  حراء، يرتك قلب الص�  البعيدة ىفى املراع ا يكون ىفحت كثريا مل
 جحر كبري، ٔاو ظلِّ  ظلِّ  يتابعان الغمن، وجيلس ىف “سلامن”و “سامل”أخويه 

حت، وجيلس أها لعملية الن� من حديد هي�  اينا ومسامرا، وقطعجشرة، خيرج سكِّ 
  . ينحت
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 لته، وينحت ٔايدخميِّ  ذئاáf ،á، وجوها ٔال�س ىفينحت ما يعن  ، 
برشية، ؤاقداما ٔايضا، وعندما غلظ صوته، وجسمه متدد وانبسط، حنت 

  .ثد¦ �هدا

� سعيدا، ؤاخذ حياول تذك�  ة حصا من نومهمر�  ىف ة ر سبب سعادته، اكن مث
ره، لقد مض البنت قلبه، وتذك�  الهبجة ىفى ٔاجر منامه  ىفى حدث جر 

لها، واكن جسدها طر¦، وشفتاها حلوgن، حالوهتام منامه، وقب�  ىف “سكرية”
  .شفتيه، وحول لسانه بقت طويال عىل

 حراء، اكنت ألطف، وأالغنام ليست ىهحراء غري الص� الص� ى رأ  ى،املرع وىف
 ،“سامل”و “سلامن”هام  “سامل”وال  “سلامن”أالغنام، اكنت أطوع، ومل يكن 

ٔاقل من ساعة،   بسهو� مثل ماء، وىفري يتشلك� ا، وجحر اجلِّ اك� ودودين جد� 
  .من حنت متثال جديدـى اكن قد انهت 

املنام، ويشعر بلحم  اكنت ىف ة الىتلكن جسمه اكن مرتباك من أثر الضم� 
 ىف مازال لههبا يضطرم الىت القب�دافئا بني ذراعيه، و ى ر الط�  “سكرية”

  ! حنته؟ى ا±، ما هذا شفتيه

  ...ىفى يرس ى ما هذا اخلدر ا±

هتا مس ٔاشع� الش�  ط اجلسد، حىتحراء اليوم خري، حيمل برودة تنّشِ هواء الص� 
ِّ أالبصارى ياكد يعمى ليس لها هذا الوجه ا± ؤية جيعل الر�  ام نور رáىن، وٕان

   .ممتعة

، ؤامسك بدٔا اخلدر يلهبه، بني ساقيهى املاكن ا± ٕاىل “سلمي”ب يد تتسح� 
ا خميفة أيضا، شعر ٔان مزيدا من ال³ة ة عارمة، لكهن� áملنتصب، واكنت ±� 

 ى،حيدث عندما حيرك ٔاصابعه، يد� هبا هذا املنتصب، واكنت متعة ٔاقو 
هو عدم معرفته مبا حيدث، وكيف  “سلمي”اكن ما خييف واشـتد اخلوف، 
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من عند أالغنام، جير  يأىت “سلامن”برسعة، اكن  هه جفأة نزع يدلكن�  ـى،سـينهت 
  .فيفة، ويتصاعد منه الس� مثل حي� ى ا يتلو� مال، يصنع هبا خط� الّرِ  عصاه عىل

  áحلجر؟ “سلمي”يت اليوم ¦ ٕايش سوِّ  -

ٔان  جمهول، وخيىش ج بىشء�رتباك، جسمه متأجِّ من  يعاىن “سلمي”اكن 
فزعق ضحه، ويف “سلامن”ات مالبسه، فرياه يطل هذا املنتصب من بني طي� 

الغمن مع ٔاخيك، الغمن ميكن ى لرع “سلامن”ذهب ¦ ماذا تريد؟ إ : بصوت قلق
  .حراءالص�  هتج ىف

لكبري حياول ٕابعاده عن ه اكن يشعر أن ٔاخيه ارمغ صغر سـنِّ  “سلامن”لكن 
أمسك بب، فالس� هذا ع ٔان يتوق�  ه ما اكن ممكنا   ٔابدالصغر سـنِّ ما، و  ءىش

ما : به بني يديهوحبلق عينيه، مث قال وهو يقلِّ ، “سلمي”حنته ى áلمتثال ا±
   ؟هذا

 “سلمي”ليس   رٔاس، وٕامنا   ذيالن، لقد حنت حت يشـبه ثعبا� اكن الن� 
  .ملحتت سطح الر�  “فانا/ِّ ”حركة  شلك

  .حيالرِّ  ، ٔا� حنت� حيهذا متثال الرِّ : “سلمي”قال 

ال ٔاحد  !حيالرِّ : فيفة، وقالمال الس� الّرِ  المتثال عىلى وهو يلق “سلامن”وحضك 
  .حي لينحت شلكهاالرِّ ى ميكنه ٔان ير 

  .متثال شلكه سـ : وهو جير عصاه خلفه، ماضيا حنو الغمن “سلامن”وقال 

 ،تريد تألكه وحدك ءىشمعك  ى،ٔا� ٔاعرف ملاذا تريد ٕابعاد: وقال وهو يبتعد
  .وتوت، البد هو الت� الت� 

خور حيث الص�  االٔخرىاحية الن�  ٕاىل ومىض “سلمي”، وقام “سلامن”وابتعد 
ل ار تألك ما بني ساقيه، واختبأ خلف ٔاو� ، والن� العمالقة غريبة أالشاكل
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امعة، رمال مل جيلس علهيا قبß برش، ؤاسـند مال الن� الّرِ  خصرة، وجلس عىل
، ودفع يده حتت ثيابه، حيث خصرة صغرية خرة ٔاملسجزء من الص�  ظهره ٕاىل

لك  م يتدفق ىفسها، اكن ا/� ، ؤاخذ حيرك ٔاصابعه يتحس� ته�تئة ٔاسفل رسِّ 
خرة املسـتطي�، الص�  عروق جسده، واكنت يده تلف ٔاصابعها امخلسة عىل

عك، حا� ا/�  س واللمس، ٕاىلحس� وتشـتد رويدا رويدا، غادرت حا� الت� 
دة عارية، ويراها ممد�  “سكرية”ى حراء، وتتبد� ار تضطرم، وتغمي الص� ة الن� و±� 

، رافعة ثياهبا عن جسد ال يعرف كيف يعامß، اك� “بكري”فوق رسير ٔابيه 
اسعة، واكن يريد ٔان يعمل الت�  اخلامسة من معرها، وهو ىف ىف صغريين، ىه

  .ومل يعرف، “ثر¦� ”ه مع ٔامِّ  “بكري”معها، مثلام يعمل ٔابوه 

عارية، جبسد منساب مثل طائر مال، الّرِ  جه ٕاليه طائرة عىلتت�  “سكرية”
حراء لميوت الص�  امء، وعندما يتعب يسقط ىفالس�  يطري بعيدا ىفى البط ا±

مجي�، مثل هذه  “سكرية”ٕاعياء، ٔاو عطشا، أو افرتاسا، ميتات عديدة، 
  .مال احلريرية جبوارهالّرِ  دة عىلعارية، وممتدِّ  يور البيضاء، ؤامجل وىهالط� 

ج هذا املنتصب، فرياه أمام عينيه مثل خرِ اب تضايقه، فيُ ي�، الثِّ يشـتد ا/� 
  .اقالرب�  خر أالمحرذؤابة لهب منحوتة من الص� 

 � ويألكهام،  “سكرية” شفىتّ  ينقض عىل !ه جييد لعبة اجلسد؟ملاذا يشعر االٓن ٔان
حتته مزلز�، ومملوءة áلعواصف،  “سكرية”وامء فوق صافية، زرقاء، والس� 

املنتصب مثل ذؤابة  ار، وعىلمراجل الفخ�  ىف املاء املغىلوهو يفور مثل 
 ، وعرف طريقه، ونظرتيعرف طريقه حنو ماء االáٓررة أن اللهب املتحجِّ 

  .ريان، وال ميوتتضطرم فيه النِّ  جسد اهقة ٕاىلخمة الش� خور الض� الص� 

ج الساقان، تتشـن�  !!هذا القادم؟ىشء ى أ  ؟ا هذا�، متزداد رسعة ا/� 
فتني، العينان الش�  امء، أالسـنان تنغرس ىفرتفع، الوجه يقابل الس� الرٔاس ي
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 ة ىفعاتية ترضب لك خلي�  رحي ى،ر ال يُ ى بيب ا±تر¦ن ا/�  اممغضتا لكهن� 
  .جاجلسد املتشـنِّ 

   !القادم! القادم! جا، القادمر يزداد تأج� حجِّ ار املتاليد صارت جمنونة، ولهب الن� 

الهواء مثل قذيفة، ورصخ  لنب طار ىفار، ن� ذؤابة ال طرف ق لنب من وتدف� 
ن، يده تفرتس اللهب عب، فقفز يريد الوقوف، مل يمتك� ، ركبه الر� “سلمي”

مل، جنبه، فيثور غبار الر�  عىل “سلمي”ر، ال تريد تركه، يسقط املتحجِّ 
، “سلمي”ف اليد جفأة، فيخطفها ، مث تتوق� “سلمي”ق هنر اللنب، وخيور ويتدف� 

م رح، وها  ا/� وقهتا غري أن عضوه قد جُ  ما بني خفذيه، ما ظن�  وينظر ٕاىل
  .ٔان يكون ٔابيضا

  .طوال حياته “سلمي”حلظة لن ينساها الو/ 
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7  
  

  رةٌ  اجِ  طيورٌ  امءِ ىف الس� 
  
  

 لن يصل ٕاىل حىت، يعرف ٔانه “موط” زاد رحلته أالخرية ٕاىل “ىجحزي ” ٔاعد� 
هذه الب9ة، وهو ليس  ، يلزم ما هو ٔاكرث من ثالثة ٔا¦م للوصول ٕاىل“موط”

ؤ¦ جاءت د ذ�، الر� ؤ¦ تؤكِّ م، الر� متبقيا   من ٔا¦م احلياة غري ثالثة ٔا¦� 
ُ مفرس�  : ؤ¦داخل الر�  ىف عّربِ ة بلك وضوح، ثالث مترات اكن يألكها، وقال امل

  . “ىجحزي ”ثالثة ٔا¦م ومتوت ¦ 

  

، وسـيفشل لك “الربتقال”جشرة  ، لكنه سـيصل ٕاىل“موط” لن يصل ٕاذا ٕاىل
  .جرةهذه الش�  ط  ، لو مل يصل ٕاىلما خيطِّ 

وجه أالرض فتألكه  ك عىلرتَ نفس الوقت، ال يريد أن يُ  ن، وىفدفَ ال يريد أن يُ 
ٔالنه ى فن، سو من ا/�  “ىجحزي ” هيرب تهنشه الوحدة، ال، ٔاو ال3ب

ن، لو ف، وهو حيب الونس، ولن يقبß أالحياء بيهنم، لو ٔانه تعف� الوحدة الّرصِ 
ن، لن ينفر منه أالحياء، وسـيرتكون جسده بيهنم، ص من التعف� اسـتطاع التخل� 

فن ممكنا، لو ٔانه وٕاذا اكن اخلالص من املوت مسـتحيال، فاخلالص من ا/� 
  .ةيذ اخلط� ٔاحسن تنف 

 ،حنيط، اكن نفعىنصنعة الت�   مىناكن جشاعا، وتعمل�  “بكري”ى لو ٔان و/ -
  .لكن قلبه مثل قلب فأر
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لن يألك شيئا ٔابدا، فقط سيسف مطحون القرض، ولن يرشب ماء ٕاال 
املاء مصلحة ٔالجساد فيسمح áبتالع هذا املطحون العلقم، ى áلقدر ا±

جشرة  صار املاء مفسدة  ، وعندما يصل ٕاىلأالحياء، لكن ٕاذا مات اجلسد، 
الربتقال، البد من ٔالك ولو مثرة واحدة، يريد ٕاذا مات أن يعبق ج9ه براحئة 

  .ونه ٔاكرث وهو يفوح بعطر الربتقالالربتقال، أالحياء سـيحب� 

  

واحئ العفنة، ؤاخرج ت ما أخرج الر� ، ماذا لو ٔان امليِّ “سعدون”¦  قل ىل -
  ؟راحئة الربتقال

ى يدار ى ا±ويل، الط�  اخىلدا عر¦�، ٕاال من لباسه ا/� ممد�  “سعدون”اكن 
املاء  ٔاسفل ركبتيه، ىف وحىت، الت حلم بطنها�تبئة بني تره�  تهمن ٔاسفل رس� 

 “ىجحزي ”، واكن اخنةمئال احلوض املقام فوق هذه البرئ الس� ى ا´ ا±ا/� 
  .قبةالر�  حىتاملاء  غاطسا مثß ىف

  ؟“ىجحزي ”ت راحئة الربتقال ¦ رج املي� كيف ُخي  -

ت راحئة الربتقال، هل لكن لو ٔاخرج امليِّ ! ما� ٔانت؟: “ىجحزي ”مغغم 
  ؟ندفنه

وهللا ما ٔاجيبك : يه، ورضب به وýه فالمتع، قالاملاء بكف�  “سعدون”ٔاخذ 
  .رج رواحئ الربتقالت ٔان خيُ كيف ميكن للميِّ  ٕاال ٕاذا قلت ىل

  

 ى،شلك نصف دائر  ة ىفاخنة، جشرات برتقال مرتاص� العني الس� اكنت جبوار 
ني، واكنت عصافري تتنطط بني املسـتحمِّ ى ا حتيط áلعني، تدار ìٔهن� 
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 ، وتتوجه� “سعدون”صلعة  ، تربق ىفحىالض� علياء  مس ىفأالغصان، والش� 
ى حراء منبسطة من �حية، ومن �حية أخر ، والص� “ىجحزي ”صلعة  عىل

  .صدرها فهتمد خامة، غريبة أالشاكل، عىلخور البالغة الض� تربض الص� 

  .إالنسان قبل ٔان ميوت برتقاال فقططعم نُ  -

 املاء، فقبّ  فغطس ىف ى،حك، ؤاراد أن يسـتلقالض�  ىف “سعدون”انطلق 
 “ىجحزي ”، وقهقه وهو رشقان، يسعل ويعطس، ويضحك، ووýه حيمر

وهللا ¦ : أفاق من سكرته، وقال “سعدون”، لكن “سعدون” مشتا� ىف
رج من دبره ٕاال فساء عفنا، هذا ت عطرا، فلن خيُ لو سقيت امليِّ  “ىجحزي ”

  .تنيطبع امليِّ 

  .حكعن الض�  “ىجحزي ”ف فتوق� 

  

لوحة  جدول صغري، ميتد خيطا ٔاخرض ىف املاء خيرج رقراقا من احلوض ٕاىل
 وقف عىل “ٔابو قردان”البعيدة، وروع �حية الز�  يمتىش� فراء، مال الص� الّرِ 

  .ته، ينقر املاء، وال يرشبحاف� 

  !!من قال � هذا ¦ حامر؟ -

  .عطوراحات تني لن يكونوا فو� لكن امليِّ  .ال ٔاحد -

  !!؟من الضب بت ¦ أغىبجر�  -

  ! ب هذا؟وكيف جنرِّ !! بتما جر�  -

جتعلهم  ، الáلربتقال ىل سأموت تأىت ٔاول ما تشعر ٔانىن ى،به معجّرِ  -
  .غري الربتقال يطعمونىن
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}! املاجنه تنفع؟! وٕاذا مل يكن هناك برتقال؟ -   .راحئهتا حلوة ¦ أ

راحئة الربتقال، لكن لو جئت متوت ى هوا: قليال، وقال “ىجحزي ”مصت 
  .سأطعمك املاجنة ،بىلقَ 

ة ن� قرب به حلد، سـُ  دفن ىف، ٔا� ٔاريد أن ا� “ىجحزي ”ال ¦ : “سعدون”زعق 
  .¦ حبيىب سولالر� 

 عمل� ى ة الغرáن ¦ �حص، قالوا الغراب هو ا±ن� سـُ ى هذ: “ىجحزي ”زعق 
 �   .نإالنسان ا/ف

ولو، : قال “سعدون”را، لكن مهتوِّ  “ىجحزي ”شهق، اكن fم  “سعدون”
  !ت وراحته ¦ أ}فن، لك ميِّ ٔا� ٔاريد ا/� 

ت غور، براحتك، طول معرك عفن، وسـتكون ؤانت مي� : “ىجحزي ”رصخ 
  .أيضا عفنا

� قربا مثل غرفة تسع اثنني، وا�  “يخةزل ”ـاكن نفىس ٔامعل لـ - ا دفن معها مل
  .اس ما ٔاعطوىن فرصةٔاموت، الن� 

مثل ماعز جعفاء، خيطو بني ى قادما من غرب الب9 يهتاد “غنمية”وبدا 
  .احلقول ببطء

أالموات تفوح جثث لكن ما تقو  جعيب، وحلو وهللا، : “سعدون”قال 
  !الفواكه بعطور

يفوحون  يدفنون موىتهل : ، فقال هاتفا“سعدون”م ل3 “ىجحزي ”انبسط 
  !؟“سعدون”¦  áلعطور
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وهللا ما ٔاعرف، لكن لو مل ندفهنم، ماذا نفعل : رأسه، وقال “سعدون”هز 
  !؟هبم

  .البيوت، يعيشون بيننا نبقهيم معنا ىف: “ىجحزي ”قال 

الم الس� : وصل ٕالهيام، فقالقد  “غنمية”حك، واكن الض�  ىف “سعدون”وانطلق 
  .امحلام زوج عىل

  .فرد الغراب الم عىلالس� : وهو يغالب حضكه “سعدون”قال ف

  .العزنة اجلرáء الم عىلالس� : “ىجحزي ”وقال 

، أالموات ال “ىجحزي ”كيف يعيش أالموات بيننا ¦ : “سعدون”وقال 
  !!يعيشون

ندفهنم، لكن لو بقوا بيننا أالموات ميوتون فعال ملا : “ىجحزي ”قال 
  .حياتنا ىفى سـيعيشون، سـتكون هلم أدوار أخر 

  

بيوتنا غرف لنومنا، وغرف ينام فهيا أطفالنا، وغرف خلزين غالل  ىف”
، لن تضيق بيوتنا ٕاذا حقولنا، وغرف لتخزين بلح خنيلنا، وحظائر لهبامئنا

  .“احات عطورفو� تون طاملا مه غرفا ٔالمواتنا، ولن يزجعنا امليِّ  جعلنا فهيا

  

عورته، لكن عورته ى يدار ى بلباسه ا±ى نزع مالبسه، ومثلهام بق “غنمية”
، ونظر “ىجحزي ”ة، وقهقه ، ج9ة مرختية مدال� لباسه ىف عطْ ت من قَ ٔاطل� 

سارع  “غنمية”وينظر ٕاليه وقهقه ٔايضا،  “ىجحزي ”اكن ى ا± ٕاىل “سعدون”



Twitter: @ketab_n

144 

 

احلوض، ومغر  ىف “غنمية”اكن يطل، ودخل ى بتحريك لباسه، فاختبأ ا±
  .قطع اللباسفمرة اشـتد  ىف: ، وقالنفسه áملاء

لو : “غنمية”لـ “ىجحزي ”fم  عىلمهنا عاد نوبة حضك،  ىف “سعدون”راح 
؟ !مف لكبك ٔاسـنان ما اكن ترك ٔالك العظام، بتاعك يقطع اللباس اكن ىف

  .ابةجت ¦ ابن الكذ� كنت تزو� 

ج بعد مك مرة قلت لمك ما ميكن ٔاتزو� . املرحومةج بعد ما اكن ميكن ٔاتزو�  -
  .املرحومة

áلعطور ما كنت دفنهتا، وما كنت تني يفوحون لو ٔان امليِّ : “غنمية”قال 
لك  ىفى لها مع، كنت بقيت ٔانقِّ ىف البيت تنيللميِّ تكون غرفة  ها ىفسأضع 

  .تةميِّ  ماكن من البيت، كنت جعلهتا تعيش وىه

ات ثني�  املاء ينسحب من عىلخيرج من حوض املياه، و  “سعدون”اكن 
احلوض، واللباس يلتصق áٕليتيه  الت صغرية ٕاىلشال�  جسده، ويعود ىف

أنت تظن هذا : “سعدون”وخفذيه، فيبدو بياضهام املشوب áمحلرة، قال 
  .حظرية الغمن االٓن، لكن كنت سزتهق مهنا، ورمبا كنت سـتنساها ىف

 سعدون، كيف ٔانىس”مفك ¦  ٔاغلق: ، عاليا غاضبا“غنمية”كركب صوت 
  .ىم لكمة أخر حظرية الغمن، ما تتلك�  ىف “لبىن”

ط بني ٔاغصان جشر العصافري تتنط� ن يلبس جلبابه، و ، واك“سعدون”م مل يتلك� 
، غريأالخرض الص� اجلدول  ىتضف�  ع عىل، وقرادين كثرية بدٔات تتجم� الربتقال

  .حبر الرمال املنطلق ىف

*****  
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يبدو  ءوجه، مث ال ىشواد، وجنوم ساطعة الت� حراء، سامء áلغة الس� ليل الص� 
القدمية تتالصق مثل نعاج �مئة، تبدو  “الوعرة”بوضوح، فقط بيوت 

 يبني خياال، ىف “ىجحزي ”ته أالقرب لبيت فهيا، واملسجد بقب� بشحوب ياكد خيُ 
 تظهر ìٔهنا قطعة من هنارالم، اكنت البقعة املضيئة ٔامام البيت هذا الظ� 

  .ور بال مللداخل البيت تصب الن�  “العويل”واكنت اللمبة ، قادم

  

بلية، وجاء فعت الط� عام، ورُ من الط�  “بكري”و “غنمية”و “ىجحزي ”ـى انهت 
  .يرشفانه املصطبة وجلسا عىل ى،كوبني من زجاج ٔاصفر غري نق ىفى االش� 

 تعمل ىفى ال تكف عن الكذب، كنت ٔانت ا± “غنمية”تعيش حياتك ¦  -
  .قطارات إالجنلزي

   .وانطلق يقهقه “ىجحزي ”وجه  ىفمث نظر  ى،ا، ورشف الش� “غنمية”سكت 

، “سلامن”و “سامل”و “سلمي”ذيß جاء  حيمل كوب شايه، وىف “بكري”جاء 
  .ركب القطارى ة حاكية العصفور ا±العيال يريدون سامع بقي� : “بكري”قال 

وق، يتسلل ٔافق الرش�  ، ومقر مكمتل ٔامحر خضم، بزغ جفأة ىف“غنمية”ابهتج 
  .خيلصاعدا بني الن� 

، مثل بيوت اكمال امن خشب للعصفور، بيت امعل بيتى اخلواجة إالجنلزي  -
ركن من  وتركه مفتوحا، ووضعه ىف! املدن، فيه غرف كثرية، وفيه كنيف

الكرتونة، ودخل البيت هيز رأسه، العصفور نط من ، “البوملان”ٔاراكن عربة 
وترك اخلواجة áب عام، غرفة الط�  مة ىفات القمح املكو� وأخذ يألك من حب� 

 ى،العربة مفتوحا، ؤاخذ يراقب العصفور، هل سـيطري وهيرب، ٔام سيبق
بعد قليل طار، وخرج من الباب، واخلواجة حاجباه انثنيا،  ى،العصفور بق



Twitter: @ketab_n

146 

 

 بيت العصفور، لميو�، وجلس ينظر ٕاىل مىنوýه، وطلب  ورسام حز� عىل
 �   .العصفور يعود، وعصفور آخر يطري خلفهى ا رأ لكن فرح جدا مل

 فوجدت بيت العصفور، عىلى أا� كنت ٔاتيت بعصري اللميون، وعين
  .ن ¦ خواجهصارا عصفوري: عصفورين، قلت

  . عصفور وعصفورة ¦ و/ :قال ىل

، وحترك القطار، وعاد “ٔاسـيوط”وصافرة القطار رشخت جضيج حمطة 
  !!معه عصفورة “اخلارجة” لعصفور ٕاىلا

  ؟ملا وصال طارا وتراك القطار: قال “سلامن”

ني، وáضت املهمِّ  ، صارا يسافران مع اخلواجة ؤاحصابهما تراك القطار ٔابدا -
  .ومالن�  جحرة العصفورة ىف

شفتيه مسـتغرá  “ىجحزي ”ى الثة، ولو ، وحضك العيال الث� “بكري”علت قهقهة 
       .احلاكية

-  �   ؟!“ىجحزي ”ك ما تصدق احلاكية ¦ ìٔن

  .طول معرك تقول حاك¦ت، ختلط اجلد áلهزل -

اس ق؟ إالجنلزي حراكهتم جعيبة، يرتكون بالدمه ويأتون بالد النِّ ملاذا ال تصدِّ  -
ى ه ٔاعطلكن�  ى،مقحا آلكه ٔا� وو/ فاهتم جعب، ما ٔاعطاىنوهنا، ترص� حيتل� 

 الكراىسى العصفور مقحا، تعرف؟ هذه العربة امتٔالت áلعصافري، وبزاقها غط� 
 ىفى متابعة تنظيفها، بق ين عىلقادرَ  وىبواملناضد، ما عدت ٔا� وال العامل الن� 

وبدال من طرد العصافري، ركنوا عربة القطار ! العربة ٔالف عصفور ٔاو أكرث
ة بعيدا عن حمطِّ  ،جانىب يةة حديدرشيط سك�  الفاخرة، عىل “البوملان”



Twitter: @ketab_n

147 

 

نوا علهيا حراسة لىك ال جيرؤ ٔاحد وعي� ! ، ٔانت مسـتغرب هذا؟"ٔاسـيوط"
  .عىل ٕازعاج هذه العصافري

*****  

ِّ “اهبالر� ”جال حول برئ ع الّرِ جتم�   “منرية”ساء املولوالت ، وجذبت الن
�حيهتن، اكنت ترصخ، وختمش أالرض بأصابع يدهيا، ال تريد البعد عن فتحة 

صدغها،  يهنرها ودموعه هتطل، مث صفعها عىل “سعداىن”البرئ، واكن 
 ِّ   .ساءفسكتت ذاه�، وتركت أالرض، وانصاعت جلذب الن

جال خلتني، يشد رقبته وينعق، ووقف الّرِ الن� ى الغراب يقف بني سعف ٕاحد
�  حياولون حل ، احملشورة حرشا “صاحل”ة الو/ املشلكة، كيف خيرجون جث

جال جسدا الرِّ أالرض بضيق شديد، ال ميكن ٔالقل  ٔاعامق نبع مييل ىف ىف
، الو/ مات، مث ال “سعداىن”قلب  ول، اكن احلزن يعظم ىفوأحنفهم الزن� 

 �   !تهيسـتطيع ٕاخراج جث

  

اجلنون، خيلع مالبسه، جه حنو يت�  “سعداىن”وجه للمغيب، مس تت� الش� 
  .قرب اس ىفمثل الن� ¦ �س فيه، ٔادفنه ى ال يبقى ٔانزل البرئ، و/: ورصخ

كيف : جال ٔامسكوه، فمل يسـتطع خلع املزيد من مالبسه، رصخوا فيهلكن الّرِ 
  !ل من عيالنالو ينفع اكن نزل عيِّ ! ؟ ما تسـتطيع؟حس هذابرئ الن�  تزنل

ِّ آخره خط�  واربطوا ىف “بطان”هاتوا حبل : كركب “غنمية”وصوت  يه اف، وندل
  .مالبسه، وجنذبه اف يعلق ىفالبرئ، ميكن اخلط�  ىف
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خ� وقفت علهيا غرáن كثرية، لكهنا ال ة البرئ، والن� اف� ح يقف عىل “ىجحزي ”
ِّ الس� ى تنعق، ترفرف بأجنحهتا، لتتفاد ساء قوط من زمحة الغرáن، وولو� الن

انية خ� الث� امللتاعة، واكنت الن�  “منرية”تيبة، تقطعها رصخات اخلافتة الر� 
  .حراءمن قلب الص�  تسـتقبل وفودا من غرáن جديدة تأىت

وجه  اس، وىفوجوه الن�  ىفظالم البرئ، ويرفع وýه ينظر  ينظر ىف “ىجحزي ”
   .“سعداىن”

  

يريدون ! ٕاخراج الو/؟ ملاذا حيرصون لك هذا احلرص عىل !ماذا يريدون؟”
اب فيه املياه؟ املاء ٔام الرت� ى برئ جتر  ليرتكوه مدفو� ىف !اب؟الرت�  دفنه ىف

املياه، مه  ىف بقوىنسألوا الو/ ؤاجاهبم، سـيقول هلم ات؟ لو ٔامجل áلنسـبة مليِّ 
ال  لىك ،يريدون ٕاخراجه لتدور جع� حياهتم، ليجلبوا املاء هلم، يدفنون املوىت

ليست  ،صات قد يصنعها املوىتالعيش من غري منغِّ ينشغلوا هبم، يريدون 
 �   .“!ا يصنع أالحياء املشالك، لكن املوىتهناك مشلكة عندمه مل

  

ة البرئ، وجذب قليال، من خف�  بشص خضم ٕاىلـى احلبل املنهت  “ةتحَ فُ ”ٔانزل 
اف ؤاخذ اخلط�  دىل� ، “صاحل”ة الو/ اف مل يعلق جبث� احلبل ٔادرك أن اخلط� 

قل يزداد وز�، ة شعر بثقل، جذب ٔاكرث، اكن الثِّ وجذب، هذه املر� كه، حيرِّ 
ة، وعندما جذب جذبة ة حمشورة بقو� ومل يكن احلبل يتحرك، اكنت اجلث� 

، اكن قد علق هبا ق قطعة املالبس الىتاف بعد ٔان مز� قوية، انفلت اخلط� 
  .“فتحة”احة ¦ áلر� : ارتفعت ٔاصوات �هرة
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 مال مغموسة ىفجن، مغارب الّرِ تنرش الش� ى حار الص� ٔافق  مشس املغيب ىف
نساء اجلن تتشح مثل خمة غريبة أالشاكل هناك الض�  خوروالص� اخلشوع، 

اه�، وتزبغ ا±�  “منرية”لتني، تزبغ رصخة لـ ـ خ واد، والغرáن زمحت الن� áلس� 
 حدثتعيش حلظات  “اهبالر� ”الم، وبرئ نعقة لغراب يسـتعد السـتقبال الظ� 

  .رمس لوحات أالمل مبدعة، تبدع ىف ٔاقدار كهحترِّ 

  

فتحة  زت عىلجال ترك� احلبل يصعد رويدا رويدا، ببطء شديد، عيون الّرِ 
 غرية ىفة الص� ة املوت اجلديدة، حتتك اجلث� البرئ، ينتظرون وصول حضي� 

، مث “سعداىن”الوصول، علت شهقة  جوانب البرئ، وعندما شارفت عىل
  .آآآآآه، آآآآآه: ختتنقس بآهات تنف� 

  

كثري من أالحيان ٔاشد ٕايالما، وأحيا� هناك ما هو  ته ىفاملوت مؤمل، كيفي� 
  .تهٔاشد ٕايالما بكثري من املوت وكيفي� 

 اف نصß ىف، وقد نكت اخلط� ة البرئحاف�  ٕاىل غرية تصعدة الص� اكنت اجلث� 
  .رأسها عيىنى ٕاحد

*****  

  .ل منازل االٓخرةالقرب ٔاو� : “علوان”يخ قال الشـ� 

  .ارة، ٔاو حفرة من حفر الن� ٕاما يكون روضة من ر¦ض اجلن� : وقال

كن ٕاذا ، لصامتا يسمع ٔاهوال االٓخرة “انعeن بن عف� ”د� واكن سـيِّ : وقال
  .ذكر القرب بىك
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قبل ٕاقامة صالة العشاء  اسور اخلافت، والن� يض  áلن�  “اللكوب” 
ية، فاحلياة ا حاكية مسلِّ تشغف قلوهبم، ìٔهن� سرية املوت والقبور يسمعون، 

حراء، رتيبة، وينخر واحة من واحات الص� ى أ  ، مثلام ىف“الوعرة”واحة  ىف
يقول حاك¦ت جعيبة عن رسول  ،تساىل “علوان”يخ فهيا امللل، fم الشـ� 

ار، ، وحاك¦ت غريبة عن حروáت دارت بني املسلمني والكف� “دمحم� ”هللا 
 اه، ىفإالنسان ما يمتن� طلب أالنفس، يـى ة فهيا ما تشـهت عن جن� ة وقصص حلو 

، ة طعام ٔاهلهامغضة عني يكون ٔامامه، ؤاجعب العجب من ٔاحوال اجلن� 
  .عام حلم الطريوأغرب الط� 

  

سامء  يكون الطري يرفرف ىف: وهو يبتسم ابهتاجا، “علوان”يخ قال الشـ� 
الواحد ـى سامئنا، فيشـهت  يطري ىفطري ترونه ى ة ٔامجل من أ ة، طري اجلن� اجلن� 

 جمة وىهجم وهو يسقط، ترون الن� ائر برسعة الن� منمك يألك منه، فيزنل الط� 
 ìٔطيب ما يكون ك، يزنل مشو¦� ائر بأرسع مهنا بني يديتسقط؟ يسقط الط� 

�  اء، فيظل إالنسان يألك منه، حىتو الّشِ  ائر ا يشـبع، وحيمد هللا، يعود الط� مل
  .ةسامء اجلن�  ٕاىلى لق مرة أخر ا، وينطحي� 

   ؟!¦ شـيخ: مندهشا “ىجحزي ”وارتفع صوت 

  ؟“ىجحزي ”ق ¦ ما تصدِّ : áسام “علوان”قال 

امء جعائب، لكن الس�  أالرض جعائب، فمل ال تكون ىف ق، عند� ىفٔاصدِّ  -
� اجلن�  ري هذا ىفالط�    !ا؟ا آلكه يكون حي� ة مل

يكون ! ؟“ىجحزي ”ا ؤانت تألكه ¦ كيف يكون حي� : “علوان”يخ قال الشـ� 
  .مشو¦� 
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  !نه سـيطري بعدما نألكهٔانت قلت إ  -

  .فيطريى هللا حيييه مرة ٔاخر : “علوان”يخ قال الشـ� 

ف أنه سـيحيا ٔا� لن ٔاسـتطيع ٔالك طري ٔاعر : رأسه زهقا، وزعق “ىجحزي ”هز 
  !آلكه حيا ìٔىن !من ٔالكهـى نهت بعدما ا

 ىف ٔا� ٔاريد زوجىت: أمكل “ىجحزي ”، ال جيد fما، لكن “علوان”سكت 
ما  يه، وآلكه، ؤامص عظامه، مث ٔارىمحبه، وتسوِّ ة، متسك الطري، وتذاجلن� 
  .“غنمية”للكب منه ى تبق� 

  .الةوارتفعت ٔاصوات حضاكت املنتظرين ٕالقامة الص� 

  

�ا تأىت نه يبىكإ  “علوان”قال ى مس صاحب رسول هللا ا±نسيت ا - سرية  مل
  .القرب

، كيف تنساه “ىجحزي ”¦  “انعeن بن عف� ”امسه عليه الصالة والسالم،  -
  !ك؟دِّ ه ٔاصل جَ د� وجَ 

  

بعد ٔان تناول العشاء، ذهب  “سعدون”بيت  حىت قد متىش�  “ىجحزي ”اكن 
 وي� ٕاىلفر الط� من رح� الس�  “يخةزل ” عليه بعد ٔان عاد هو وزوجته يسّملِ 

  .“ٔاسـيوط”

  

، “سعدون”ديق أالعز لـالص�  “ىجحزي ”وحراء ساحرة، الص�  الصيف ىف لياىل
، “مندرة”الـ صاحب بيت، ±� ال يسـتقبß ىف “ىجحزي ”يعترب  “سعدون”و
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 “يخةزل ”تنتبه  حىتمعق البيت، حيمحامن بصوتهيام،  وٕامنا يدخل به ٕاىل
، وهناك حيببه، فيعلو صوهتا بعبارات الرت� تنت  “يخةزل ”و، “ىجحزي ”/خول 

عاج، قطعة من صوف النِّ  جيلسان عىل “الغمن”ٔامام حظرية  “الوسعاية” ىف
حراء، هذه صيف الص�  وأروع لياىل ى،اانتظار الش�  ىف ،يتبادالن احلىك

ور، واكنت هذه اللي� من سامهئا مقر مكمتل يصب الن�  يسـبح ىف الىت اللياىل
  .ٔاروع اللياىل

  

ن سرية املوت إ  “علوان”فن، قال ما حيب ا/�  ،ذا مثىله “انعeن بن عف� ” -
ىت ه اكن يبىكما اكنت تزجعه، لكن�  ٔان  “سعدون”فن، ٕاعرف ¦ سرية ا/�  ملا تأ

  .املوضوع يضايق لك من عنده ٕاحساس

فن، ابن آدم ٕاذا مات ٕاحساس، وأحب ا/� ى ٔا� وهللا عند: “سعدون”وقال 
  .“ىجحزي ”فن سرتة ¦ صار عورة، وكرامة العورة سرتها، ا/� 

  .طها الونستطل علهيام من خلف áب اجلريد، نش�  ماعزمأمأت 

، “ىجحزي ”وااه ¦ مع : ، ؤاعطت للك مهنام كوá، وقالت“يخةل ز ”وجاءت 
  . حلوة “أسـيوط”مال ما نعيش دنيا، دنيا الّرِ ى هذ ، حنن ىف“أسـيوط”نيا ا/� 

ى ااس يرشفون الش� ه وحده، الن� ختص�  ى،ارشف الش�    طريقة ىف “ىجحزي ”
رشفة  “ىجحزي ”شفات خطفا، وخطف رشفات طوي�، وهو خيطف الر� 

  .اس، واحتنا نعميها الهدوءحتبني الهرج واملرج ¦ بنت الن� : وقال ى،شا

  .حدة، أ� أحب الونسوِ  “الوعرة”وونس،  “ٔاسـيوط”: “يخةزل ”قالت 

   .واسـتدارت، وغابت
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نظر ٕاليه بعينني متسائلتني، خفطف  “سعدون”وحبلق عينيه،  “ىجحزي “
  .امرأتك حتب الونس !الونس: ومهس ى،رشفة شا “ىجحزي ”

  

يه ببعضهام، وعلت وýه ابتسامة بيديه، مث فرك كف�  “سعدون”ق صف� 
اللي� مجي�، وأ�  “ىجحزي ”¦ : امء فوقهام، وقالمقر الس�  عريضة، ونظر ٕاىل

بيب، ما حدث عند الط�  � ٔاريد أحىكره بسرية املوت، رائق، ما تعكِّ  áىل
  .حك، طبيب ابن لكب، قليل حياءسـمتوت من الض� 

  .حكالض�  ىف “سعدون”وغطس 

*****  

وراءها،  واللكب ميىش ،وأ� فوق سـنام �قىت ،قلىب ىفى مهِّ : قال “غنمية”
ال هناية ى رب ا±ا/�  أالمام، ٕاىل ، فقط تنظر ٕاىلءىشاقة ال يلفت نظرها الن� 

حرáء، ٔاو يقفز خلف  خلفها ٔاحيا� ليناوش بيò اللكب يرتك املىش ، 
ب ٔاقلِّ  ى،صامتة، لكن اللكب ينبح ٔاحيا�، وأحيا� يعو ى اقة تهتادورن، الن� 

سافرت كثريا áمجلال،  يدق بعنف القلق، حراء، وقلىبوسع الص�  ىفى برص 
  !؟قلىبرمبا لهذا اكن القلق يرضب نياط  ى،لكن مل ٔاسافر ٔابدا مبفرد

 مصاحله ىف يقىض “زبري”، “زبري” ٔاحلق بـكنت خائفا من أال�  ورمبا ٔالىن
حراء جيب أن ه الص� هذ ر ٔان   ٔاá وحيدا ىفدون ٔان يفكِّ  وميىض “اخلارجة”

، يعارش “البحرية” يسكهنا ىف الب9 الىت ٕاىل يعود مرسعايسأل عنه، ف 
  .حني والعرب البدوالفال� 

ن سـنة، وتصري ه عرشوالو/ هيج وسـن� ، قلبه قاس “زبري” ،“ىجحزي ”¦ 
مبوت ع ة واحدة، القلب توج� مر� حىت ه االٓن ٔاربعني سـنة وال ٔاراه سـن� 
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عش حياتك من  مك مرة أقول لنفىس، “زبري” ق من جفاءاملرحومة، لكنه متز� 
، فتعيش طوال ا قلوب ٔاوالد�هب ، قلوبنا تزىن، لكن ال ٔاسـتطيعغري فكر فيه

  .هلممعرها مكسورة 

 وحيدا ىف فرمل يكن الس�  ، أن سبب قلق� قلىببعد ذ� ف ىللكن تكش� 
ما ى ير  ال، اكن قلىب، “الزبري”وال اكن عدم اللحاق بـ ـى،حصراء خميفة ال تنهت 

  .قادمةى مصيبة كرب ى اكن ير  ى،ال ٔار 

منجاة، ٕاذا برز الهالك  ، القاف� غالبا تكون“ىجحزي ”ر نعمة ¦ فالس�  الونس ىف
اس منه، وٕاذا مل هيربوا ميوتون مصارعته، فهيرب الن�  اف� عىليتاكلب ٔاهل الق� 

حراء، الص�  وحيدا ىف ك، لكنامجلاعة ونسوت ىف ى قلوهبم áملبة، تتعز� ُحص 
حراء فريسة سه� لوحش الص�  لت ٕاىل، وأ� حتو� فريسة سه� حول ٕاىلتت 

  .مال الهاجئةللغرد، عاصفة الّرِ  ،العاىت

  

  .ٔابدا ى ا±ى ال يأىتáملعزِّ ىن تر ذك� ! ىتتعز� : لنفسه “جحزيى”مهس 

  

 و�صفرارن أالفق، تلوِّ  كنة الىتدامئا ترسل العواصف نذيرها، هذه ا/�  -
 ،تىنافرتس  ن السامء، ور¦ح هتب، مث تعصف، لكن العاصفة الىتيلوِّ ى ا±
ورمال �معة  ى،م مثل مارد، ر¦ح تعو تزوى من خلفت جفأة، جاءت هب� 

اللكب ما  ى،الهواء برسعة مارقة، ترشخ ما انكشف من ج9 عنق تطري ىف
ىنو  ،ٔامام عيىن الهواء طار ىفحلق ينبح،  ثت تشـب�  كنت سأطري لوال أ

ٕاال ٔان  ، مل يكن من حل أماىماقةسـنام الن�  املشدود عىل اخلشـىب áلرسير
هتا لتنيخ، ؤا� معلت اقة لك قو� جانهبا، بذلت الن�  وأخت¥ ىفاقة، ٔانيخ الن� 

 حياىت ما رٔايت ىف! املسـتحيل ٔالرقد جوارها، لك هذا حدث قبل الغروب
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ٔادفن،  ، وشعرت بنفىس“ىجحزي ”نيا ¦ أظلمت ا/�  !املغارب ىف عاصفة تأىت
مال تعلو ّرِ اكنت ال حىتائرة اكنت غزيرة، ما مضت دقائق فيفة الط� مال الس� الّرِ 

ؤا� ى ة ٔاخر هكذا، وقفت مر� ى أن ٔابق اقة، ما اكن ممكناالن�  لتدفن ٔارجل
الهواء ìٔن  يطري منسحبا ىفى اقة، ؤامسكت جلا ا ا±ث برسير الن� ٔاتشب� 

حي، وما الرِّ  اللكب، طار كحاممة مذعورة ىفى ، مل ٔاكن ٔار موجا عاتيا يسحبه
áلعصف حياول رفعها من شعرت  الىت اقةعدت ٔامسع نباحا  ، ٔاوقفت الن� 

بوضوح، وكنت ٔاعافر  تلوح اكنت هنايىت ى،أخنهتا مرة أخر مؤخرهتا، مث 
ىت فن عىلجال ٔالنفسهم، ا/� ا الّرِ ال حيهب� ٔالهرب من خامتة   وجه أالرض، لتأ

املردوم، فتهنش مال وخترج عالب والضباع، فتنبش الّرِ حقرية مثل الث� ى ضوار 
 �   .رمحةته من غري جث

أقود املعركة، اكن يقودها ى ، وما كنت ٔا� ا±دىالر� وبني  اكنت معركة بيىن
غري  آخر “غنمية”الس ٔامامك، اكن اجل�  “ىجحزي ”آخر، مل ٔاكن ٔا� ¦  “غنمية”

فيفة مال الس� ة والّرِ خاص� معافرة،  ىشء،ف بقوة، لكن من غري فهم لواع، يترص� 
ٔاقدا ا،  تقف عىل اقة لىكالن�  ٔاردت ٔارصخ ىفقد ٔاصابتىن بشـبه معى، 
اقة ال تريد القيام، ìٔهنا والن�  ى،اخرتقت مف مل الىتفكدت ٔاختنق من كومة الر� 

سـيقاهنا متاما، ويصعد برسعة ى مل أخفاستسلمت ملصريها، وسفيف الر� 
ى هذ ىفى ، مصري خميفة لردم نصفها أالسفل، خنسـهتا بنصل اخلنجر

حلظة  ، ىف“ىجحزي ”اقة، ٔارٔايت ضعف إالنسان ¦ ق áلن� معل� ى حار الص� 
� ! ق مصريه حبيوان، وتصري روحه الواعية مرهونة بروح هبميةمفاجئة يتعل�  ا مل

وٕامنا ا ما اكنت ترفع رٔاسها، ت واقفة، لكهن� خنسـهتا áخلنجر فزعت، وهب� 
 وما عاد تصب صبا، مال الىتحي، ومن كثافة الّرِ ة زفيف الرِّ تطأطهئا من حد� 

¦ح، لكن ر¦ح ورمال الرِّ  قوة غلب عىلالت�  املعافرة، اكن ميكنىن مبقدرىت
ة ٔانيخها اقة، هذه املر� ، ٔاخنت الن� “ىجحزي ”مسـتحيل ¦  ؟!تصب صبا
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طارت العاممة ¦  ى،بني ذراع دت مالصقا لها، خمبئا رأىسلالستسالم، ومتد� 
بني  أت رٔاىساملباغتة، خب� مثل هذه العواصف  ، ما تصمد العاممئ ىف“ىجحزي ”

  .هللا ٕاىلى مت ٔامر اقة، وسل� جسم الن�  ىفـى ودسست وý  ى،ذراع

اس، عرفت أن �ستسالم ، غري لك ما يقول الن� “ىجحزي ”عرفت شيئا ¦ 
� احة للن� ٔالقدارك جيلب الر�  ف عن املراوغة، ا تعرتف بضعفك، وتتوق� فس، مل

  !ترgح

مت هادئا، ملاذا  :أستسمل للموت، قلت لنفىسهذا إالحساس، وأ�  جاءىن
 ، وانظر ىف“غنمية” ¦ حلظاتك أالخرية، سمل�  تعافر وتزنجع وتتعب نفسك ىف

سـتجز العاصفة  ،xعا لمتوت، مثل خرفان أالضاد طي� حال نفسك، ومتد� 
  .رقبتك، وسرتgح

من هنا، بقيت ـى هللا من هنا، وجاء الفرج إالله  ٕاىلى مت ٔامر ٔا� سل� 
اجلو، وìٔنه مل تكن هنا  غري رمال، مث بعد فرتة وجزية هدأ  العاصفة، لكن من

  .ر صفري املوتر¦ح اخلراب تصفِّ منذ حلظات 

ما بني  ٕاىل اندفعت كام ٔاهنا ،لك قطعة من مالبىسى مال تغطِّ اكنت الّرِ 
خلص من هذه فكنت ٔاشعر áختناق، ومل يكن ممكنا الت�  ى،وج9 مالبىس

ٔاخذت مكية كبرية من  ى،ونفضها، ومسح ج9 لع لك مالبىسمال ٕاال خبالّرِ 
ما سوف  “ىجحزي ”مل ٔاكن ٔاعرف ¦  ،فت نفىسالقربة، ونظ�  ىفى املاء ا±

مل يلفت  ملا فعلت ما فعلت، لكن ما حوىل لو كنت نظرت حوىل ى،جير 
مال اكنت خمتفية خلف حسابة من الّرِ غروهبا  ىفمس ٔالن الش�  ،انتباىه

وء خافتا، فمل ٔار ما اكن جيب ، فاكن الض� أالفق حىتامء مٔالت الس� فراء الص� 
  .ية من املاءأن ٔاراه قبل اسـتخدام لك هذه المكِّ  عىل
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اكن هو املوت نفسه، مفا هو املوت ٕان مل يكن ٕاحساس  “ىجحزي ”ما رٔايته ¦ 
من هذه املالمح  ءىش مل يكن حوىل! احلياة؟ ٔامل ىفى ام من أ áليأس الت� 

 “العبل”رب؟ ٔاين أجشار ، ٔاين ا/� “الغرد” ىءجمقبل  اكنت تبدو ىل الىت
ى سو  ءال ىش لبة؟لية الص� م اتئة من أالرض الر� خور الن� غرية؟ ٔاين الص� الص� 

مل  احراء قد مت جتديدها، فعادت ìٔهنٔاثر، ìٔن الص� ى رمال �معة ليس علهيا أ 
ميسسها برش، ومل ٔاعد ٔاعرف ٔاين الطريق، وبدٔات ٔاعرف ٔان املوت قادم ال 

�  ،مال القاىنامء متعفرة بلون الّرِ حما�، اكنت الس�  يصلح ىشء ة وليس هناك مث
   .عالمة لالهتداء

  

  !ٔاين اللكب؟

*****  

نت مالبسهن بني بنات تلو�  اءة، ومتىشون بزهور وض� جلباهبا مل�  “سكرية”
خرضاء ومحراء وصفراء، وبأجشار جعيبة ألواهنا بنفسجية وزرقاء، بقلوب 

، وحضاكهتن حراء، ميضني بوداعةالص�  مثلها أبدا ىف “سلمي”ى وورود ال ير 
تتابعه قطيع واحد كبري،  ت ىفتضام�  وراء قطعان الغمن الىت ،متيس وتتد � 

  .ة fبعد� 

ال هيمت áلبنات، وٕامنا صار ى اختلف، مل يعد هذا القلب ا± “سلمي”قلب 
: “سلمي”ب حديد، ويتعج� áلت�  “سكرية”قلبا يرتبك لرؤيهتن، وينئ لرؤية 

  !!“سكرية”

� بنفس ا “سلمي”نفسها ما عادت تنظر لـ “سكرية”و ة، ٔالن قلهبا لعني القوي
و�، وٕامنا صار هذا القلب الفارغ ٕاال من لهو الطفما عاد ٔايضا، اختلف 

ام رأته انكرست عيناها، ودق قلهبا، ، ولك� “سلمي”مسه ينشغل بصورة و/ ا
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ل ٔان لك من حولها يكشف حالها، فتشعر جبسدها لكه يزتلزل، وتتخي� 
ر ما حدث بيهنا امة كبرية من اخلجل، ومن غري رغبة مهنا تتذك� دو�  فرتوح ىف

�  “سلمي”وبني    .ا اك� جمرد طفلنيمل

  

 “رسيرة”و، زيعند الفرن مشغو� áخلب “ثر¦� ”ووحرارة صيف،  ى،اكن ُحض 
م حول أالرغفة العجني حتوِّ  هتش بعصاها العصافري الىت “كةا/ِّ ” جتلس عىل

قيق، من غرب� ا/� ى تتبق الىت ةرثت عليه الرد� فراش كبري نُ  املرصوصة عىل
، وهو يسحب خلفه البنت “ثر¦”و“بكري”غرفة  ل ٕاىليتسل�  “سلمي”واكن 

� “سكرية”   .áهبا “سلمي”ا دخالها، ٔاغلق ، ومل

  .ىقلعا -

ا خلعت رسوالها مرتعبة، لكهن�  “سكرية”ة، واكنت يدق بقو�  “سلمي”اكن قلب 
  .، وفقط“سلمي”د فوقها ير من غري صوت، ومتد� الرس�  دت عىلومتد�  ،اخىلا/� 

ى مع ٔامِّ  ماذا اكن يفعل ٔاىب: وسأل نفسه !امة حرية، ماذا يفعل؟دو�  وسقط ىف
يرضهبا؟ كيف يرضهبا  ه؟ مل يكن ٔاىبتنئ وتتأو� ى لي� ٔامس، ملاذا اكنت أمِّ  ىف

؟ اكن fمه جعيبا، واكن يشخر، واكن ينئ !وهو يقول لها fما حلوا
  ؟ٔاحيا�، ماذا اك� يفعالن

ى وهل اكنت ٔامِّ ! ؟هل ما ٔافعß االٓن هو ما اكن يفعß ٔاىب: وسأل نفسه
  !؟“سكرية”هرها من غري رسوال مثل ظ  منسدحة عىل

، ٔاريد ٔان أفعل شيئا، “سكرية”د فوق ٔا� فقط ممد� ! لكن ٔا� ال ٔافعل شيئا”
  .ىه مثل ٔامِّ سـتنئ وتتأو�  “سكرية”ال ٔاعرف كيف أفعß، لو معلته البد  لكّىنِ 

  .ٔاريد ٔامىش: ت خائفبصو  “سكرية”نطقت 
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حرية شديدة،  يغرق ىف، فلقد اكن بدٔا “سلمي”مبا أراح  “سكرية”نطقت 
   .ه وتراهام، اكنت سـتكون مصيبةٔام�  واكن خائفا أن تأىت

  .“باحمن حتت رسيرها هذا الص�  ٔاهنا ٔاخرجتىنى يكف”

  

مان رماال مرتبة، وينكتان فهيا ، يكوِّ اك� يلعبان حتت جشرة امجلزي ٔامام البيت
 “سكرية”أالمجل، واكنت  دامئا ىه “سلمي”ا وأجحارا صغرية، اكنت ٔاكوام قش� 

 يتفنن� ى ، ويصنع لها ٔاكواما ٔاخر “سلمي”م ٔاكوا ا، ويضحك هتدِّ  بغيظ طفوىل
حصوت áلليل، وشعرت áلعطش، خفرجت من الغرفة : تزويقها، قال ىف

ى ع، قلت ٔامِّ تتوج� ى مسعت ٔامِّ  ،ٔالرشب، ؤا� ٔامر من حتت طاقة غرفة ٔاىب
باح اكنت سلمية، وهتدم البيت لو الص�  ا ىف، لكهن� ومنُت  مريضة، رشبُت 

ليل آخر، حصوت ؤا� ٔاشعر áلعطش،  ٔارادت، ونسيت احلاكية، لكن ىف
 حىتومل ٔامن  غرفىت تتوجع، فعدت ٕاىلى مسعت ٔامِّ  “بكري”وحتت طاقة غرفة 

áب  ينة ٔانظر ٕاىلجالسا حتت التِّ  رٔاتىن ى،باح، وعندما خرجت أم� الص� 
ا اكنت سلمية، وهتدم ا اكنت تتعارك، لكهن� شا ìٔهن� جحرهتا، اكن شعرها  و� 

  .ت، ويو ا كرههتاالبيت لو أحب� 

  

، مثل ميامة من من غري فهم “سلمي” عيىن بأعوا ا امخلسة تنظر ىف “سكرية”
  .ق بعيدا، هتز رأسها مث حتلِّ “امجلزية”أغصان  تقف عىل هذه ال�مات الىت

ى فيجعل ٔامِّ  ماذا يفعل ٔاىب ، اكن البد ٔان أعرف“سكرية”ٔا� شـيطان ¦  -
لي� أالمس، ودخلت جحرهتام قبلهام،  ع من غري مرض، فغافلهتام ىفتتوج� 

  .يرواختبأت حتت الرس� 
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ة املسجد، مث انكرست عيناها ، ونظرت بعينهيا حنو قب� “سكرية”حضكت 
  .جخال

  !؟“سكرية”ختجلني ¦  مم -

  !ال ٔاعرف، لكن جخالنة -

دت حتت الرسير كراتني وبرطام�ت وقفف مليئة بمتر وكشك، متد�  -
ا لكهن� ى هتز رٔاسها، تشعر بوجود وانتظرت، واكنت دجاجة ترقد ٔامام عيىن

ٔان من كنت خائفا  ، لكّىنِ الليل ىفى ال ير  “سكرية”جاج ¦ ا/�  ،ال تراىن
  .“ثر¦� ”ودخلت  ى،ط بني ضلوعختب�  ، وقلىب“بكري”ودخل  ،تراىن

  !ى¦ مرار : صدرها بكف يدها، ومهست “سكرية”رضبت 

  .“سلمي”وحضك 

، “العويل”خفت، انطفأت اللمبة  لكّىنِ ! حصلى ما ٔاعرف ا±: “سلمي”قال 
ا اكنت ، لكهن� عتنئ وتتوج�  “ثر¦� ”بعنف، مث بدٔات  وجفأة ٔاهزت الرسير فوىق

وأ� ، ....يقول fما “بكري”اكن مبسوطة، أ� شعرت ٔاهنا مبسوطة، و 
�  ى،جاجة ترقد جبوار ذراعنسيت ٔان ا/�   ،فاصطدم هبا ،ا آملىنحفركته مل

  .تقَ عَ زَ فَ 

  

، ا±ى ال ٔافهمه عن ال3م “كريب”ف ، وتوق� �رجتاجير عن ف الرس� توق� 
ما : “بكري”، وساد مصت لربهة، قبل أن يتساءل وجععن الت�  “ثر¦� ”فت وتوق� 

  !هذا؟

  .يرالرس� دجاجة حتت : “ثر¦”قالت 
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  ؟جاجةعق ا/� ز تملاذا لكن ! ٔا� ٔاعرف ٔاهنا دجاجة ¦ نبهية -

  .رمبا ٔافزعها فأر -

 “ثر¦� ”ٔاذان الفجر، اكن �سـيا خفرج من الغرفة، لكن  حصا ىف “بكري” -
ت مث مد�  ،ير، كنت قد نعست، وشهقهتا الفزعة ٔايقظتىننظرت حتت الرس� 

تقفز هلعا  ير تصيح، وىهالرس� جاجة من حتت خفرجت ا/�  ،يدها وجذبتىن
  .ٔاراكن احلجرة ىف

  

ه، لو عرفت كنت تتأو� ى فيجعل ٔامِّ  ٔا� ما عرفت ماذا يفعل أىب: “سلمي”قال 
  .هني مثلهاتتأو�  “سكرية”جعلتك ¦ 

يزول، وقيظ  حىالض� ، واكن ةيشـبه وجه قط� ى ا± “سكرية”وامحر وجه 
  .ظاللهاى تزو “امجلزي”وجشرة  ى،الصيف يبق

*****  

اقة املنيخة يرجت جسدها ظهر �قته، والن�  مر عىلمك ربط ٔاجو� الت� حيُ  “بكري”
جترت  ما حولها، وىه امخ تنظر ٕاىل، ومتيل رأسها الش� “بكري”من عنفوان 

 “ىجحزي ”، اكن ، فيسـيل من شدقهيا سائل ٔابيض لزجمفها شيئا من طعام ىف
   .“بكري” ظر ىفخرية ميعن الن� الص�  “املصطبة”قد وقف جبوار 

ليس االٓن و/ك، عشت معه معرا طويال، و  “بكري”، هذا “ىجحزي ”ل ¦ تأم� 
يشد ٔانظر، ، “ىجحزي ”ß ¦ تأم� ! يومني ونصفى � من ٔا¦م تعيشها معه سو 

 لون! بطمالمح وýه áلض�  رذك� تأ� ال أ .. الرáط بقوة حمب للحياة، لكن
مغ من الر�  ما رٔايت أذنيه منذ اكن صغريا، عىل ى؟عينيه ٔاسود ٔام بلون الشا

 “بكري”و، “بكري”يشـبه  “سلمي”، الو/ ن دامئا من ٔاسفل عاممتهأهنام تطال� 



Twitter: @ketab_n

162 

 

 موت، وال ىف ه ال يفكر ال ىفلك فقط، لكن� الش�  ىف يشـهبىن “بكري” ،يشـهبىن
مثلام يعيشها و/ك،  “ىجحزي ”دفن، هو يعيش احلياة، ملاذا مل تعش احلياة ¦ 

  ! قضية لن تفيدك كثريا بعد موتك؟ ماذا ٔاخذت من تفكري طوال معرك ىف

   .ٔابدا من مل جيعل املوت نصب عينيهال، لن يعيش 

كرب من  “بكري” ؟اسـمتتعت بهى ما ا±! ؟“ىجحزي ”عشـته ¦ ى لكن ما ا±
غري أن تسـتطعم طفولته، وال عشت شـبابه، فقط املوت هو ما حتياه، 

 ات تعد عىلغري مر�  “رسيرة”فن هو طريدة تفكريك، ما عرفت امرأتك ا/� 
؟ !اتمر�  مخسني سـنة، وال تنجح معها ٕاال ثالثýا تزتو� ! ٔاصابع اليد الواحدة
  .“ىجحزي ”را ¦ حياتك راحت هدَ 

  .بسمة خائبة “ىجحزي ”ابتسم 

، عندما يه من قبل، منذ ما يقرب من العرشين عامارت ف هذا نفسه ما فك� 
هبان، ٕاىل جبل الر� قلب حصراء بعيدة،  حصراء ٔابعد ىف ٕاىل “الوعرة”تركت 

 � �ا تبعت ك لن تعودوكنت تظن ٔان  ىف اهب، �و¦ ا/خولالر�  “س�� يو”، مل
عنفوان  ىف “بكري”صارى، تبحث عن قيامة جلسدك بعد املوت، اكن دين الن� 

الغيطان  وكنت ترتك املاكن وترحتل وهو ىفمازال عريسا جديدا، شـبابه، 
وان ٔام ابط؟ سودما لوهنام áلض� لون عينيه،  يزرع القمح، فكرت ىف

، “ىجحزي ”عندما عدت ¦ و  كبريgن أم صغريgن؟ !؟ؤاذ�هعسليتان؟ 
  !ٔاذنيه عينيه، ونسيت تنظر ٕاىل ٕاىلنسيت تنظر 

، مالمح كثرية من تقاطيع “سلامن”و “سامل”و “سلمي”ى ٔار  ٔاناالٓن ٔاريد 
 عهتمالبعيدة، ود� ى املراع ال ٔاحيط هبا علام، ٕاهنم ىف وجوههم ٔاشعر االٓن ٔاىن

سـميوت جيب ى عهتم وداع من سـميوت، ا±ما ود�  “ىجحزي ”صباحا، لكن ¦ 
أن حيفظ مالمح هذا العامل قبل موته، فهو يراه الٓخر مرة، وليست هناك 
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 “ثر¦� ” قفاه ومحة تشـبه بز املاعز، قالت ىل ىف “سلامن”الو/  ى،فرصة أخر 
ٔاراها االٓن، لكن الو/ بعيد،  ٔانظرها، ٔا� ما فعلت، نفىس عهنا، قالت ىل

ما بعد املوت، كام  ره، ؤاخرسخل بلك ما ٔادبِّ تأخري سـيُ ى حيل حمت، وأ والر� 
 فن، وٕاذا كنت مل اسـتطع العيشخرست ما قبß، البد من الهروب من ا/� 

  .ٔالحيا بيهنم ميتاا، بيهنم حي� 

   .تعال ساعدىن ى،¦ وا/: هتفحضك، و ، “ىجحزي ” ٕاىل “بكري”نظر 

  .ساعد نفسك، ٔا� سأدخل البيت اýٔز نفىس -

  

، “ىجحزي ” خم للبيت، واكنت تنظر ٕاىلتقف وراء الباب الض�  “رسيرة”اكنت 
ركن  معق البيت، ٕاىل ه ٕاىلأالرض، وتوج�  نظر ٕالهيا، مث نظر ٕاىل “ىجحزي ”و

ني، وأخرج جو� مٔاله áلقرض، فتحه وسطها جشرة التِّ  ىف الفسحاية الىت ىف
ة، القرض جاف�  ،ىنحلاها الر�á  ات القرض ترتاص ىفونظر بداخß، اكنت حب� 

  .من مرار احلنضل مراره ٔاصعب

  “!ىٔاواخر أال¦م ال تألك ٕاال املرار ¦ جحزي  ىف”

ى يبق ى،ٔالكت ثالث مترات ¦ جحزي ” تالفيف رٔاسه وشعر بصوت يعلو ىف
  .“من معرك ثالثة أ¦م ومتوت

*****  

� يوأ ”اكن  خرية، يألك خزبا ¦بسا مثل املصطبة الص�  اهب جيلس عىلالر�  “سن
عبد ”مش شديد امللوحة، واكن  غاطس ىفنب قدمي احلطب، يغمسه جب

مغره  بيض مقىل غرية يألك خزبا طر¦، يغمسه ىفالقاف� الص� ى حاد “هللا
  .زبد البقر ت ىفمسن من لنب اجلاموس، وجنب ٔاخرض فتِّ 
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اكن يألك مثلام  اهبساحمنا ¦ شـيخ العرب، لو الر�  :ىللحاد “ىجحزي ”قال 
  .ما ٔاعطا� فرصة لٕالكرام سجد¦، املقدِّ  نألك ±حبنا لكام

� يوأ ”اهب فقال الر�  وح ر� دم  در، الى ال آلك لك ذ: بصوت خفيض “سن
  .حيوا�ت ٔاحصاهبا، ولو اكنوا غالية عىل

� يوأ ”اهب وقال الر�   !ملاذا ال يرتك إالنسان العامل من حو  حييا بسالم؟: “سن
بيضا، ملاذا ال جاج يعطيه نعمة هللا، ا/�  من حو  يعطيه ءىشمث ٕان لك 

عطيه لبنا يصنع منه جبنا جاجة حتيا بسالم، البقرة ت يرتك ا/� يألك البيض و 
ش جدا، إالنسان متوحِّ ! حتيا بسالم يرتك البقرةوزبدا، ملاذا ال يألك اللنب و 

  .ته لاكن ٔاقل من حيوانولوال ٔان هللا منحه حمب� 

  !أن حييا بعد ما مات؟ “املسـيح”س، كيف اسـتطاع ¦ مقدِّ  لكن قل ىل -

 مثلنا، اكن ٕالها، وهللا خشصا عاد¦�  “يسوع”، مل يكن “ىجحزي ”¦ شـيخ  -
  .ءىشى يسـتطيع فعل أ 

  .هللا ال ميوت ¦ ٔابو� -

  .وٕاذا مات، ميكنه ببساطة أن يقوم من موته، وحييا خا/ا -

  .اسبني الن� ى ٔاو ٕاذا مت ال ٔادفن، ؤابق ،ٔا� ٔاريد ٔان ٔاقوم من موىت -

  .يقوم من موتهى ميوت، ولك مسـيحى لك مسـيح -

  

خيل البعيدة تنخلع من جذوعها هامات الن� ى ، ورأ “ىجحزي ”دارت رٔاس 
تالفيف  د ىف، ؤاخذت اللكمة ترتد� امءغور الس�  لتنطلق ترفرف صاعدة ٕاىل

لك ”ثقي�، تتخبط بني جوانب صدره مثل كرة حديدية  ى،عقß مثل صد
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ميوت، ولك ى لك مسـيح”، “يقوم من موتهى ميوت، ولك مسـيحى مسـيح
يقوم من ى ميوت، ولك مسـيحى لك مسـيح”، “يقوم من موتهى مسـيح

   .“موته

  

ة، ٕاهنا ة املسجد، فبدت   غريبة، هذه ليست قب� قب�  ٕاىل “ىجحزي ”نظر 
عن موت ليس بعده قيام،  “علوان”يخ ث حتته الشـ� انتفاخ فطسان، يتحد� 

ل وس، لتتحو� ود، وسينخرها الس� وعن ٔاجساد حj ستتعفن، وسـيألكها ا/� 
  .تراب، ليصري إالنسان بعدها نسـيا منسـيا ٕاىل

  

� يوأ ”أذن  ل طبل يقرع، وهو هيمس ىفصدره مث ىف “ىجحزي ”دق قلب   “سن
  .سأتبعك بعد مسرية يوم، ٔالىن انتظرىن: اهبالر� 

، واكن نور مشس مندهشا، اكنتا غامئتني “ىجحزي ” يىنع  ىفاهب نظر الر� 
امء طيور الس�  ، وىفوهجه تغرق ىف “الوعرة”هرية يسطع مهبرا، وبيوت الظ� 

  .بيضاء  اجرة
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8  
  

  َ�  رُ ٔاغفِ  مةُ ه اللكَِ ل هذِ ن ٔاجْ مِ 
  

  
  !ة؟لب املرتاص� العُ تشـبه  هذه البنا¦ت الىت ال ٔاعرف كيف يعيشون ىف -

  !ون بيوهتم شققاهنم يسم� قال إ  “غنمية” -

  .مساحات صغرية ىفقة وهللا بيوهتم تسـتحق هذا �مس، ٕاهنا غرف ضيِّ  -

  !“ٔاسـيوط”ت بالد ٔاحب�  “يخةزل ”لكن زوجتك  -

  .ابق اخلامسالط�  ، فوق، ىفققة من هذه الش� شق�  بيب اكنت ىفالط�  عيادة -

ابق اخلامس ىف -   !الط�

نة هات عيِّ  :بيب قال ىلالط� ! بقهذه بناية فهيا عرشة طوا، “ىجحزي ”واه ¦  -
  ...من

ه بيب، لكن� ما قا  الط� ر ، ؤاخذ يبحلق بعينيه حياول تذك� “سعدون”سكت 
هات  :رت، قال ىلاء، آه تذك�   امس عند أالطب�  “ىجحزي ”جل ¦ الر�  لنب: قال
َ نة من الس� عيِّ  َ  ،ىنوَ ائل امل    .ىو نَ ٔاو امل

   ؟� هبذا من أين آىت: قلت  ! ائل هذأاعرف ما هو الس� ٔا� ما 

: ، قلت  حامر نظر ٕاىلارته، تعرف، ìٔنه ي جعيبة من حتت نظ�  نظرة فنظر ىل
  .¦ طبيب مىنفهِّ
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  .من حاممتك: ابتسم ابتسامة خبيثة، وقال

  ! حاممىت؟

قلت . هبذاى مه ٔاكرب، و¦ ليته اكن اكتف ىف ٔاوقعىن “ىجحزي ”ابن اللكب ¦ 
  .الواحة حامم كتري ىفى عند:  

 موع سالت من عينيه، واسـتغرق ىفحك، وا/� الض�  ىف “سعدون”انفجر 
ٔاشهد : ه أاليرس، وقالز� يده بِ  بقبضةٔانه توقف جفأة، ؤامسك  حك حىتالض� 
  .دا رسول هللاؤان محم�   هللا ٕا  ٕاال� ٔاال� 

  

ع خافت فاء، وثغاء متقطِّ سامء اكم� الص�  يسطع ىف ،القمر اكمل �سـتدارة
  .رشفاته اخلاطفةى االش�  “ىجحزي ”ويرشف . ل صغري داخل حظرية الغمنمَ حلَ 

  

صوته،  بأعىلبيب يضحك ٔاخذ الط� : وقد عاد وýه لالبتسام “سعدون”قال 
وما اسـتطاع ٔان ميسك نفسه، فانفلت ذراعه وخبط زجاجة احلرب، فانسكب 

حك، وكنت ف عن الض� أمامه، وما توق� ى الورق ا± احلرب أالسود مهنا عىل
، لكن سكت بعد قليل، وهو ميسح زوا¦ عينيه من ٔانظر ٕاليه مندهشا

، ٔا� أقصد قضيبك، “سعدون”ٔا� ما ٔاقصد امحلام امحلام ¦ مع : موع قالا/� 
  .ٔاقصد ذكرك

ىن :نفىس وأ� قلت ىف ه نظر وقعت مع طبيب خول ابن لكب، لكن�  يظهر أ
ك مهنا، عندما تصل ت تأخذ حق� أثناء نومك مع امرٔاتك، ؤان: جادا وقال ىل

  .. ك، ينسكب من قضيبك ماءالٓخر حقِّ 

 �   .قصدك ¦ طبيب لنب الرجل: ا فهمت قصدهٔا� قاطعته مل
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عفارم : اكن ميسكه وهو يقول مبهتجاى áلقمل ا±ى ظهر يد خبط عىل
  .نة من هذاعليك، هذا هو، ٔا� ٔاريد عيِّ 

! ؟كيف: وهو حمتار، فقلت   نظر ٕاىلٔانظر ٕاليه ؤا� حمتار،  وعندما رآىن
  .نةٔاسـتطيع ٔان ٔاعود ٕاليك áلعيِّ  فر ٔاسابيع طوي� حىتالبد من الس� 

دورة املياه االٓن  ، ادخل ىفنة فسدت من طول السفرتكون العيِّ  :فقال ىل
  .فداخل العيادة، وترص� 

  !دورة املياه؟ ف ىفكيف ٔاترص� : قلت  

  ......:وقال ـى،وý  عينيه ىفحبلق 

قال لكمة غريبة، : ،وقال هامسا“ىجحزي ” عينيه، ومال عىل “سعدون”حبلق 
: الرت، ق، آه، تذك� نالوغِ ا نعمل ٔا¦م بُ ة، مثل ما كن� يقصد هبا ٔان ٔارضب عرش 

  !اسـمتىن! استمنى

هذه فضاحئ، ملعون ٔابهيا : يه، ويبتسموهو يدعك وýه بكف�  “ىجحزي ”قال 
  !وبعد؟اخللفة، 

بيدك، ما معلهتا ٔابدا ادعك ذكرك  :ما فهمت لكمته، فقال ىل: “سعدون”قال 
  ! شاب؟ وأنت

، “ىجحزي ”¦  قل ىل :ٔافعىحلظة، مث واصل اهلمس مثل  “سعدون”وسكت 
 !ٔاما معلهتا ٔابدا ؤانت شاب؟

  .¦ ابن اللكب: وýه، ومهس “ىجحزي ”وقلب 

 وكنت سأمسك ىفوجه الطبيب،  ىفـى ٔا� قلبت وý : “سعدون”حضك 
  .ورقة اكن يكتب فهيا دامئا رقبته، لوال ٔانه انكفأ ينظر ٕاىل
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 .شاب لكن أ� معلهتا وأ�: نظرة ماكرة “ىجحزي ” عيىن مث قال وهو ينظر ىف

  

حتنيط  ىف أال¦م واللياىل ؤا� شاب كنت ٔاقىض، “سعدون”تعرف ¦  -
ها مث يرصّ  ط احليوا�ت،حينِّ ى ، ا±“شديد”ى احليوا�ت، ٔاساعد وا/

ع جثث، م ت طول شـباىبتعامليت، ٔا� الب  ٔامعق جحرة ىف متجاورة ىف
ٔاجوافها عن أالحشاء وتفريغها،  اكنت مشغو� دوما áلبحث ىفى ٔاصابع

، وقضبان ا±كور ليست حلم فروج ٕا�ث احليوا�ت مقرفة، حلم ينطبق عىل
ِّ ر كنت وقهتا دامئا ما ٔافكِّ ٕاال عضالت مقززة،  ساء مثل فروج هل فروج الن

جال تشـبه قضبان ذكور وكنت ٔاعرف إالجابة، قضبان الّرِ ٕا�ث احليوا�ت؟ 
 رغبة لىك مل تكن ىب “سعدون”¦ . الفروج تشـبه الفروجى يوا�ت، تبقاحل 

  .ىعضو ى س ٔاصابعتتحس� 

  

� “يخةزل ”مناد¦  “سعدون”زعق    .ا ظهرت طلب مهنا أن تعد شا¦ آخر، ومل

  

ٔا� ال ! ا ويفقده هبجة حياته هو التفكري العميقمن�  إالنسانأكرث ما يتعب  -
ٔا�م مع املرٔاة، أذهب  تطلب مىن ،وراء رغبىت ٔامعل مث$، ٔا� ٔامىش

لك من يفعل ، “ىجحزي ”املنتصب ؤا�م مع املرأة، ٔانت عبيط ¦ ى بعضو 
  !لن يسـمتتع بعضوه مع نفسه حىتدا، مث$ لن يسـمتتع áمرٔاة ٔاب

  .رونه ¦ هبامئما ال تى هبمية، نر عقولنا ¦ نسـمتتع ب -

ِّ : وهو هيم áٕطالق عاصفة حضك “سعدون”مهس  ساء لن يسـمتتعن بعق$ الن
  .، يسـمتتعن هبذا“ىجحزي ”ورؤيتك ¦ 
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ف العاصفة ٕاال بقدوم حك، ومل تتوق� ذكره، وانطلقت عاصفة الض�  وقبض عىل
يضحك،  “سعدون”دامئا : تضحك وقالت وىه ى،احتمل الش�  “يخةزل ”

أالرض يضحك، ملاذا  امء عىلته تعوم، يضحك وفقط، لو انطبقت الس� فشـ� 
  .“سعدون”تضحك ¦ 

انفجر ضاحاك، ى هو ا± “ىجحزي ”حك، لكن عن الض�  “سعدون”توقف 
، ونظرت ٕالهيام مسـتعجبة، وحضكت، وتركهتام بعد ٔان “يخةزل ”واندهشت 
  .أالرض عىلى اوضعت الش� 

 معلته ىف ، ٔا± ؤامتع شغل مع زوجىت“ىجحزي ”تعرف ¦ : “سعدون”مهس 
 !ٔاسـيوط بيب ىفعيادة الط� 

 :احلرية والقلق، قالت ىل عيىن بيب، رٔات ىفملا خرجت ٕالهيا من غرفة الط� 
  !ما�؟

  .موضوعا صعبا الطبيب يطلب مىن: قلت لها

  .هللا يوجع قلبه مثل ما وجع قلبك ،ة عيىنماذا طلب منك ¦ حب� : قالت

  !مان ٔارضب عرشةآخر الز�  عىل يريدىن: قلت

 “يخةزل ”، وجاءت “سعدون”من صدر ى انطلقت عاصفة حضك ٔاخر 
ل ما يبطِّ  :متىض ، وقالت وىه“سعدون”áجلوزة، وحضكت من حضك 

  .وهو يضحك “سعدون”حضك ٔابدا، سـميوت 

يد  يه، وكركرت اجلوزة ىفعينيه بكف�  من ميلته، ومسح “سعدون”اعتدل 
يوجع قلبه عدمي : مندهشة وقالت نظرت ٕاىل: “سعدون”، وقال “ىجحزي ”

ٔاصغر يطلب منك ترضب عرشة،  حىت االرمحة، وهل تسـتطيع ترضب واحد
  .عيل يغلبك االٓن
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امء صافية متاما، سوادها مدهلم، تربق فيه آالف من جنوم مرحة، والقمر الس� 
براحئة القمح اطع، ونسامت من الظالم الس�  صف الغرىباملكمتل مييل حنو النِّ 

مثل مجر جحر  صاىف “سعدون”فسحات البيوت، وصوت  ع ىفتتسك� 
  .“ىجحزي ”، ممزوج بضحك منفلت من “اجلوزة”

  

  ....بيب يقصدبيب ما يقصد هذا، الط� قلت لها الط� : يقول “سعدون”اكن 

يدها وجذبهتا  ٔامسكت لكّىنِ  !؟ٔامكل، ٔامكل ٔاقول ماذأا� سكت ما قدرت 
بالد  “ٔاسـيوط”مشت وراىئ وما اسـتطاعت تفتح مفها، دورة املياه،  ٕاىل

ماذا تريد ¦  :بضيق مشـتعل، وقالت ىل دورة املياه نظرت ىل غربة، لكن ىف
  !؟“سعدون”

أريد : بيب، وقلت لهاالط�  ٔاعطاه ىلى ا± ٔا� ٔابرزت لها أالنبوب الزجا¸
  .ٔامٔال هذا

ٔالهنم يزنون ومه خائفون، احلرام،  اس ىفالن�  رفت ملاذا يزىنع “ىجحزي ”ٔا� ¦ 
  وحنن نفعلها ىفا خائفْني يه خبوف، كن� تؤدِّ ى هو ا±مع امرٔاة واجب  ٔاحىل

وأ� ما كنت ٔاريد ٔان  ـى،ٔان ٔانهت  طالبة مىن دورة املياه، واكنت هتمس ىل
ص خائف من ٔان يفاجئنا ٔاحد ويفتح دورة املياه، ٔاو يتلص�  رمغ ٕاىن ـى،ٔانهت 

، متعة ظهرها واقفة تعطيىن ة ٔامعلها وىهٔاول مر�  علينا احد من زáئن العيادة،
  .، متعة“ىجحزي ”¦ 

  

متتلئ  “سعدون”وعيناه ترسحان، واكن  “اجلوزة”يشد نفس  “ىجحزي ”اكن 
 .موجة حضك عاصف جديدة عينيه á/موع غارقا ىف

*****  
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اللكب، بعد معا�ة من ى ال ٔار  ٔامسع نباحا ٔاشـبه بأنني إالحتضار، لكّىنِ  -
رمال الغرد السفيفة، رٔايت نصف رأسه يربز من  خلف الصوت عىلالبحث 

  !فن اللكب باكمßأالرض، لقد دُ 

وحفرت الرمال من حو ، ؤاخرجته، اقة، قة بظهر الن� املعل�  “املسحاة”حسبت 
عواء خافتا، مث ٔاخذ ينفض جسده ى وهو هيز رأسه وذيß، ويعو  نظر ىل

  .مل من شعرهبشدة، فيتناثر الر� 

� “جحزيى”تعرف ¦  عرش  يته عرش سـنوات، يطوف حوىل، هذا اللكب رب
ه لكب، مل ٔاتأمل عينيه أبدا، ومل ٔاعرف ٔان   ٔاحاسيس ٔابدا، سـنوات، لكن� 

من  أالرض لكب ٔاوىف جد عىلما وُ  “ىجحزي ”لكن ¦  ،ٔاعرف أن اللكب وىف
  ...لكىب

  .ؤاخذ يشهق ويبىك “غنمية”انقطع fم 

  

 ميع ٕاىلاجل�  بح، وبعد أن مىضيا الص� املسجد، وبعد أن صل�  اك� يتلكامن ىف
  .ليس وراءه مصاحلى ا± “سعدون” مصاحله، حىت

ميكة، وراحئة د بني جدران املسجد الس� يرتد�  “غنمية”صوت باكء ى هذا صد
  .البحر

  

ماكهنا، رٔاسها hبت، وعيناها  اقة قابعة ىف، اكنت الن� اقة غري اللكبالن�  -
عينيه انكسار،  ìٔن لك ما حدث مل يفاجهئا، لكن اللكب ظهر ىفميتتان، 

يه، اكن رأيت فهيام دموع، ورأيته يدور برأسه، ويطلق نظرات التِّ  ٔاىن حىت
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مث ٕاذا جنو� ! مالدفن حتت الّرِ ، هكذا ببساطة ميكن ٔان نُ امتٔال خوفا ،مثىل
  ..براثن املوت تهيا من املوت دفنا، ها حنن نسقط ىف

 فن، وٕاال� امحد هللا ٔانك جنوت من ا/� : قال “ىجحزي ”ودموعه،  “غنمية”مسح 
  .ىما جر  ما كنت عدت لتحىك

بعدما  .رٔايتى لو ُدفنت اكن ٔاحسن، ما كنت رٔايت ا±: “غنمية”قال 
مسأ� مباغتة،  ? ؤايقنت áلهالك، اكنت عودة احلياة ىلى مت ٔامر سل� 

البياض مثل ذاكرة طفل �صعة  عدت لها من غري ذاكرة، وجدت ذاكرىتف
اهب، فق ا±� الش�  آخر امحرار ىفى كنت أر ! “ىجحزي ”ق ¦ صدِّ وليد، تُ 

نسيت، هل هذه مشس الغروب ٔام مشس  ٔاعرف أن مشسا هناك، لكّىنِ 
� الرش�  الغروب  ياكنت �سـ  ا أظلمت عرفت ٔاهنا مشس الغروب، لكّىنِ وق، ومل

ýة ى أ  ٕاىل! ار؟مَ ٔاين العَ  !ٔاين؟ أ� ذاهب ٕاىل! اه، ا� كنت ٔاين؟اّجتِ ى أ  ىف
واللكب ٔاخذ  ،ýة جيب ٔان ٔامىضى أ  ما عرفت ٕاىل !؟جيب ٔان أمىض

 يئا،اقة ما تفعل ش والن�  ى،ماذا سـتفعل ¦ ابن آدم ¦ واعìٔنه يقول  ينظر ىل
قلب �قة،  يت وقهتا لو ٔان ىلسكينة، متن�  غري ٔاهنا ٔاخذت جترت طعاما ىف

  .لعقىلى ٔاهتد حىت ماكىن ىفى رت ان أبقوقر� 

  !غريبة ¦ ابن اللكب، يضيع عق$ �رد عاصفة؟: “ىجحزي ”قال 

ى ، ليس من العاصفة، املوت هو ا±“جحزيى”ضاع من قدوم املوت ¦   -
فراشه ثالثة ٔاشهر ينئ  ىفى بق “ورداىن”يطيح áلعقل وáٕالحساس أيضا، 

الفجر، رمحة ربنا،  لي� اكم� هادئا، ومات ىفى ه بقمن قسوة املرض، لكن� 
وعدت  يسحب العقل وإالحساس من إالنسان قبل ٔان ميوت، أ� مت� 

بعد أن  عقىل ?، وما عاد ىلى مت ٔامر للحياة، فقدت إالحساس ملا سل� 
ما يعصف بأكرب عقل، الليل جاء ¦ ى ، مث بعد ذ� حصل مععدت للحياة
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حراء، واللكب جوانب الص� ى وجاء معه مقر ٔامحر كبري من ٕاحد، “ىجحزي ”
اقة ملتصقا هبا، وهيز ذيß، اكن مضطرìٔ ،áنه يستشعر ربض جبوار الن� 

 اللكب، ٕاىلى اقة، وبفخذالن�  ٕاىلى خطرا، وكنت أ� ٔاجلس ملتصقا بظهر 
حدث ¦  حىت! أين كنت أذهب؟ وٕاىل! ٔا� من ٔاين جئت؟ ،حاىل ٔافكر ىف

  .ما ٔاذهل اجلزء احلارض من عقىل “ىجحزي ”

ة فتحات قب�  وق قد بدٔات تسطع ىف، واكنت مشس الرش� “ىجحزي ”متلمل 
، ؤانت حاكيتك طوي� ى،، تريد ترع“غنمية”¦  الغمن تنتظرىن: املسجد،وقال

  .تأليف احلاك¦ت ونصفها كذب، متوت ىف

ى عينيه، وقال بصوته ا± ىفى موع مرة ٔاخر ، وجرت ا/� “غنمية”مصت 
وماذا ! عاة؟العيال الر�  عرث عىل ملا رٔايت حاىلى تقول هذا وأنت ا±: يكركب

 � ما حدث، ٔا� ما سأقول � شيئا آخر، اذهب  ا أقول � áىقسـتقول مل
  .ىلغمنك ¦ و/ مع

 احئ ٔاجربه عىلالن�  “غنمية”áلوقوف للمغادرة، لكن صوت  قد مه�  “ىجحزي ”اكن 
  .“غنمية”قل ¦ : العامود، وقال اكء ٕاىلتِّ و� ى،ة أخر اجللوس مر� 

  .لن أقول � شيئا آخر: ، وقال“غنمية”ع متن� 

  

قلبك مثل خصرة، صاحبك يريد أن حيىك � ليفضفض،  “ىجحزي ”ٔانت ¦ ”
هو ! اب؟من قال � ٔانه كذ�  .ابلكن هو فعال كذ�  !ابمه بأنه كذ� وأنت تهت� 

، ومن يركد العجبى ك ير ك، من يسافر ويتحر� يسافر ويتحر�  “ىجحزي ”¦ 
خيل، ماكهنا، والن�  ىفخور ماكهنا، والص�  مال ىفٕاال الّرِ ى ير حراء لن الص�  ىف

ماكنه، ليس هناك جديد، وطاملا ليس هناك جديد،  ىف ءاس، لك ىشوالن� 
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ب فليس هناك غريب، وال مدهش، والغريب املدهش ملا نسمعه نكذِّ 
  .“!صاحبه

  

لت رٔاسك، ٔامكل أ� قب� : لها بقرف، وقالوقب�  “غنمية”رٔاس  ٕاىل “ىجحزي ”مال 
  .“غنمية”fمك ¦ 

  ؟“جا ”وبني  حدث بيىنى ما تريد تعرف ا±: ، وقال“غنمية”ابتسم 

  !هذا؟ “جا ”من  -

كبري جاء  ة اكنت مع جيش فارىس، امرأة فارسـي� “ىجحزي ”بنت ¦  “جا ” -
  .كبري، وردمه اكمال “غرد”حصارينا هذه، فطلع عليه  زمان ٕاىل

  !بالد� هذه؟ ٕاىلجاء زمان  جيش فارىس -

  .“ىجحزي ”نعم ¦  -

  !؟زمان مىت -

 ا مرص¦سد ن، ٔال، قبلهم، مسعت زمان جدا قبل العeنيني، وميكن بعدمه -
هنم رس، قال إ عن الفُ ى إالجنلزي  هصديقىف رشكة املعادن يقول هذا ال3م ل
 “ىجحزي ”وها ٔا¦م الفراعنة، والفراعنة ¦ اكنوا يعرفون قمية مرص ٔايضا، فاحتل� 

  .اكنوا قبل العeنيني

  ؟!“غنمية”تفهم ٕاجنلزيى ¦ : ساخرا “جحزيى”قال 

املهندس �جنلزيى اكن يفهم عرىب، واكن املرصى يلكمه : “غنمية”قال 
  .áلعرىب
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 ،حدهام اللحاق áالٓخرحياول أ ني يتقافزان، رصَ عينيه �حية بُ  “ةغنمي”رضب 
مرص ما : سسقف املسجد، ومهركن احلائط جبوار  شق كبري ظهر ىف عند

  !�س يركهبا ختلص من �س حىت

*****  

حو ، حصراء ما لها هناية، مرعى جديد يبتعد كثريا عن  “سلمي”نظر 
جبوار ى ملق “غنمية”وجدوا فيه ى أنه يبتعد عن املاكن ا± حىت، “الوعرة”

اhٓر مال ملساء اكحلرير، ليس علهيا أية بكرا، الّرِ ى ، اكن املرععظام �قته
فا”ة ي� حَ ٔالقدام برش، فقط اhٓر متناثرة لِ  مال، تنساب حتت الّرِ  الىت “ناّ/ِ

 “العبل”، وآالف من أجشار بانؤالقدام ٔارانب جبلية، وثعالب، وضِ 
  .حتب أالغنام ٔالكها ى،غرية، ؤاجشار شوكية ٔاخر الص� 

  

جائعة، هرية، قاس وملهب، لكن الغمن تكون حراء صيفا يشـبه الظ� الص� ى ُحض 
 غار جيلسون ىفعاة الّصِ ع الر� ٔالك أالجشار غري  متة áلقيظ، ويتوز�  فتهنمك ىف

مشاغباهتم  يهنمكون ىفظل خصرة �تئة،  ظالل بعض هذه أالجشار، ٔاو ىف
 .منتهبة للقطعانى لكن عيوهنم تبقفولية، الط� 

  

معهن، بيò  مباهتا، تضحك معهن، لساهنا يتلك� جتلس بني صوحي  “سكرية”
وقف ينظر �حية خصرة ى ا± “سلمي”عيناها ختطفان نظرات متتالية �حية 

هذه  ابتة ىفخرة الوحيدة الن� ¦فع مثß، اكنت الص�  صغرية نبتت بطول فىت
وقفت غابة  “الوعرة”وبني ى أالفق العازل بني هذا املرع بيò ىف ى،حار الص� 
  .خور العمالقة غريبة أالشاكلالص� 
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، اكن “سلمي”�حية  “سلامن”ى احلديد، جر  رق عىلوعندما عال صوت الط� 
، خرةة الص� مق�  ه ىفاملغروس سـن�  أالزميل غري عىليرضب جباكوشه الص�  “سلمي”

  !؟“سلمي”خرة ¦ تنحت لك هذه الص� : “سلامن”وهتف 

، ملفوفة “سلامن”خصرة مجي� ¦ : ٔاخيه ابتسم، وقال وبدون ٔان ينظر ٕاىل
  .عةوطي� 

  شلك؟ى أ  ستنحهتا عىل -

  .متثال مثل متاثيل الفراعنة -

  !؟املساخيط -

  .ة، ٔا� سأحنت متثاال لواحدة حي� املوىتاملساخيط مه .. الٔ  -

  !؟من -

من ـى نهت اسـتعرفها بعد أن : من مسام جهبته، وقال عرقا نز�  “سلمي”مسح 
  .حتالن� 

  

فيفة، مال الس� الر�  يسحهبا ىفرفاقه وهو جير قدمه الميىن،  ٕاىل “سلامن”عاد 
تشري ٕاليه، ذهب ٕالهيا، وحضكت،  “سكرية”مسـمتتعا بنعومهتا، فرٔاى 

  .“سلمي”ماذا يصنع : ومهست

 .ةينحت متثاال لواحدة حي�  -

  ؟ملن: مهست

  .ال ٔاعرف :هىبغرية، ويداعب قرطها ا±� قال وهو ميد ٔاطراف ٔاصابعه الص� 
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�  ، بعد حماولته أالوىل“سكرية”وم مع الن�  “سلمي”ر حماو� مل تتكر�  ا الفاش�، مل
مناء حا� من اخلجل  اك� مل يزال صغارا، بل ٕان هذه احملاو� نفسها ٔاسهمت ىف

، ما عادا يلتقيان ٕاراد¦ ابتعادابيهنام، اكنت نتيجهتا ابتعاد لك مهنام عن االٓخر 
�  “اهبالر� ”، وال عند برئ “امجلزي”ٔامام البيت، حتت جشرة  ا يصحب لك مل

تلزم  “سكرية”اكنت  ى،املراع ىف جللب املاء، وحىتى العصار  ه ىفمهنام ٔام� 
مال عن الّرِ  بحث ىفحصبة من البنات، بعيدا عند قطعاهنم، بيò هو ي 

ٔاخويه، للسـيطرة  ىفى ، صارخا بني لك فرتة ؤاخر نةغرية امللو� خور الص� الص� 
ب بعيدة، لكن ع، تغرهيا ٔاعشاعن القطي �نفصالالغمن، تريد  ٕاحدى عىل

  .ظرات املتبادلبيهنام خطف الن� ى بق

احلادث ا�جل،  ن مضت عىلوقت االٓن حمادثهتا، سـنوى أ  لو ٔاراد ميكنه ىف
ال يعرف، ال يشعر بأن اخلجل هو ما مينعه، ! ه ميتنع، ما سبب �متناع؟لكن� 

تنتابه عند غضبة ٔابيه  هبة الىتهبة، ليست ت$ الر� ولكن حا� من الر� 
� “ىجحزي ”ه ، ٔاو جدِّ “بكري” كرس  رهبة إالقدام عىلام رهبة من نوع آخر، ، وٕان

خرتاق ٔاحد ٕاذا انفرد بنفسه، ؤامن من ا “سلمي”اية، صار الهنِّ  ، لكن ىفاملعتاد
، ة، فيذرف ا/موعالشبيه بوجه قط�  “سكرية”يلوح   وجه  ،ما لعزلته، يبىك

ٔا� عاشق : ، فقال لنفسه“العشق”ا يعانيه، فقالت   فسأل نفسه مع� 
  .“سكرية”

 � ، انطفأت شهوته، وما عاد يبحث عن خلوة ال³ة، لكن “سكرية”ا عشق ومل
هيا بشفتيه، ٔاو يضعهام بني لها كثريا، يلمس خد� خلوة أالحالم صار يقبِّ  ىف

  . شفتهيا، وفقط
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 خرة قطعا كبرية، ٕانه ىفبعنفوان، وأالزميل يقتطع من الص�  “سلمي”يرضب 
ر بنتا ال، مث ينحهتا لتتصو� خرة هيئة ٕانسان أو� مرح� التشكيل، لتأخذ الص� 

رقات ظ، والط� تيق�  عاة يغفون ىفل، والر� ط الظِّ مساقِ  يعشقها، الغمن ربضت ىف
 قد انكفأ عىلو ى العف “سلمي”بتان حنو جسد مصو�  “سكرية”ال ختفت، وعينا 

  .حيتضهناخرة، ياكد الص� 

*****  

ة هذه املر� رحيß  اقة، سريحل، ل الن� وهو يغِس  “ىجحزي ” ٕاىل “رسيرة”نظرت 
 áغتته ىف الىتد أن رؤيته باح يؤكِّ لن تتبعه عودة، لك ما بدر منه هذا الص� 

در، يفرفط ضيق الص�  صادقة، وتفسريها واقع ال حما�، قلهبا يرتعش ىفمنامه 
  .بني ضلوع تنمكش لتقبض عليه

مه � طوال هذا العمر املديد قد� ى ما ا±! ملاذا حتزنني عليه ¦ رسيرة؟”
  .“مخسون سـنة زواج! عشتيه معه؟ى ا±

ة حاف�  ف حول وýها، اكنت عصاها مركونة جبوارها ٕاىلت ذáبة كبرية تطوِّ هش� 
وجشرة ، “مرسى”ال بلهيب ن اجلو قائظا، مثق� ، واكخريةاملصطبة الص� 

البعيد كخطوط كثيفة  خيل تبدو ىفوس الن� راكدة، وشواىش رء “امجلزي”
� زرقة الس�  مرسومة عىل تلطيف  ة نسامت تعمل عىلامء، مل تكن هناك ٔاي

  .احلرارة

 لكمة ثناء من ٔاجلى منه لكمة ثناء، أ ى ا معه، مل تسمعمخسون سـنة قضيهتِ ”
مجيل جلباب  طبخة ٔالكها من معل يديك، وال عىل عىلٔاثىن ىشء، ال ى أ 

  .“ا للغمنخدمة خدمهتِ  عىل ه يوما، وال حىتارتديتِ 
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ا تلوم أفاكرها هذه، نفسها، ìٔهن�  رمغ ما يدور ىف “ىجحزي ” ت نظرهتا ٕاىلرق� 
تشكو ترصفات زوýا ٔالحد، املرٔاة بنت  عاشت طول معرها تكره املرأة الىت

  .اس تقبل مر زوýا كام تقبل حلوهالن� 

  .“!ث نفىسأ� أحدِّ ٔالحد، ى ٔا� ال ٔاشكو جحزي ”

 اخلطأ بدايته حديث نفس ¦ رسيرة، ليكن ما بداخ$ مدفو� ٔابدا ىف”
فس، صار مثل عفريت القمقم، مع ٔاقل الن�  ٔاغواره العميقة، ٔالنه لو خرج ٕاىل

  .“الفضاء املعلن، وتصري فضاحئ ينطلق العفريت ٕاىلملسة للقمقم 

  

احلياة، وهو  مقبل عىل اقة مثل شابغسل الن�  اهنمك ىف “ىجحزي ”رمغ أن 
دهش  ٔان هذا مل يُ ا، ٕاال� رح� لن يعود مهنا حي�  سبيß ٕاىل يعمل ٔانه ىف

ر فعال واحدا طبيعيا   غرائبيته، حتاول دامئا ان تتذك� ، ٕاهنا اعتادت “رسيرة”
، لن تنىس ٔابدا عينيه املرتعبتني وهو يبتعد عن طوال معارشهتا   فال تفلح

دخلهتا، مل تسأ  عن هذا ٔابدا، هل تسأ  االٓن؟ أم ترتك لي�  عرهيا ىف
  ؟، مييته كام سـمييت صاحبهللموت هذا الّرسِ 

اكد فهيا ٔان خيلع ضلوعها،  مة الهصور الىتهذه الض� املقابل لن تنىس  ا ىفلكهن� 
ور، وتشخر مثل بقرة تذحب، خيور مثل الث� وهو يقرتب من حلظة �نتشاء، 

كتفهيا، بيò  ينكت ٔاظافره بني لوx، و ظهره ىف أطراف ٔاصابعها تغرس
  .هتاعظمة ترقو�  طبق بأسـنانه عىلي 

  .تبتسم بسمة حزينة

  .“ة من ثالث مرات طوال مخسني سـنةمر� ”

  .“بعد عرش سـنني من لي� اخليبة، لي� ا/خ�ة اكنت ٔاول مر� ”
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فراش  جور طوال مخسني سـنة  ات عىلالث مر� من ٔاجل هذه الث� ”
  .“!سـتحزنني عليه؟

اقة ملاذا ال يرضب فهيام خوف املوت، يغسل الن� ! ملاذا تبدو عيناه صافيتني؟
اقة متعة �سـتحامم، الن� ى ب، ìٔنه يريد ٔان يعطة، وحبُ ة ٔاكرث من لك مر� هبم� 

هذه  هكذا ىف “رسيرة”مبهتجة، تدير رٔاسها وتطلق رغاء فرحا، اكنت  وىه
ره ، تديالوسادة كومة شعرها املنثورة عىل سـبح ىفرٔاسها ي هرية البعيدة، الظ� 

ٔاراكن جسدها، مل يكن خبريا  ط ىفتتخب�  “ىجحزي ”ميينا وشامال، بيò يد 
ى جائعة، أ هوة، واكنت اáت الش� غبة، وبو� ، مفاتيح الر� بأرسار أجساد احلرمي

  .ار املكبوتةج فهيا الن� ملسة جلسدها اكنت تؤجِّ 

ات فقط سأحزن عليه، ولكن من ٔاجل الث مر� ليس من ٔاجل هذه الث� ”
مك ¦ رسيرة، بنات ٔا¦�  ٔامجل بنت ىف منذ قليل، كنتِ  قالها ىل لكمته الىت

  .“ننينعم، من ٔاجل هذه اللكمة ٔاغفر   حقط لك هذه السـِّ 

دا من خلف حسابة عينهيا العجوزتني، وتراه يمتتع جيِّ  “ىجحزي ” “رسيرة”ى تر 
جاعيد زالت ترتاقص، ووýه حسن رمغ عرشات الت� ة جتعل عضالته ما بقو� 

  .عليه رجو� ساحرةى تضف ىنبة بشلك ر�á تهنكه، وحليته املهذ�  الىت

عصاها، ؤاسـندت  احندرت من عينهيا دمعتان، مسحهتام، مث قبضت عىل
انعقافة العصا، وأخذت متٔال عينهيا من  ا املرgحني ٕاىلكفهي�  ذقهنا ٕاىل

  .يب وينظر ٕالهيا áلتفاتة خمطوفة، واكن هو يغ “ىجحزي ”

  

نة، ة وملو� شلك� يور، طيور مُ امء ال تكف عن فتح أحضاهنا لهجرة الط� الس� 
قلب سامء شاهقة، ترحل من غري  أرساب من غري حرص وال عد، بعيدة، ىف

  .جضيج



Twitter: @ketab_n

182 

 

 “رسيرة”اخل، دفقة من باكء ال ختضع لسـيطرة وقفت، تريد ٔان تنسحب ل�9 
  لتبدٔا احلركة �حية الباب الكبري، حملت بسمة ىفتتو�ìٔ  حتاول �نفجار، وىه

مفها �حية مف ى ب مشفر اقة تدور برأسها، وتقرِّ ، اكنت الن� “ىجحزي ”وجه 
 وهو يبتسم مجيال جدا، ىه “ىجحزي ”، اكن ßا تريد ٔان تقبِّ ، ìٔهن� “ىجحزي ”

 ٔاول عالقة عىلـى يهن  وýه يوم ٔان اسـتطاع ٔان ارتسمت عىل بسمته الىت
  !رت عن ٔاول لي� /خلهتام عرش سـننيتأخ�  ير بنجاح، هذه العالقة الىتالرس� 

هيا، الغائرين ج خد� رض� ى ما ا±! ؟“رسيرة”انطلق جفأة يألك جسد ى ما ا±
جعل عينهيا ى ما ا±! اح طازج؟بلون تف�  بني فك�هيا اخلاليني من أالسـنان،

 مهست لنفسها وىه! لتسرتجعا بعضا من ٔالقها القدمي؟تصفوان من غبشـهتام 
  .“!رسيرة”: تبتسم

  .“ما يعيبك ¦ رسيرة ما ىف ،زو¸ى جحزي  ،زو¸”

ته ما اكن يقدر، ة اكنت من عرشين سـنة، وقت حص� لكن ¦ رسيرة آخر مر� ”
ه، حتنيط اجلثث خمِّ  وقت روقان á  ما اكن يقدر، املوت اكن دامئا البدا ىف

اجة ما اكن يقدر، للجسد، وقت أن كنت أنت ¦ رسيرة بنت نغ�  قتل حبه
  .“جمنونة لو ظننت ٔانه ميكن ٔان يقدر االٓن

  

التفاتة خاطفة، عندما رآها  ٕالهيا، اكن يلتفت “ىجحزي ” ٕاىل “رسيرة”نظرت 
   .“ىجحزي ”¦ : تنظر ٕاليه وتبتسم، بل وتناديه بصوت منخفض مكسور

احلياة،  معß وهو مقدم عىل مل يقدر عىلالعجائب، ما  دىن جحزيى عىلعو� ”
  .“املوت ع ٔان يعمß وهو مقدم عىلرمبا يسـتطي

  .“ىجحزي ” -
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� غسـيل الن�  “جحزيى”ترك    .عينهيا اندهش ا ىفد مم� ا تأك� اقة، ومل

*****  

صف ليس ٔاكرث من طفل صغري، مات قبل ٔان يمكل النِّ  “صاحل”رمغ أن 
� أالو�    .جنازته هم ىفخرجوا لكِّ  “الوعرة”ٕاال ٔان رجال  ،اىنل من عامه الث

عرشة رجال، لكن ظروف املوت العادية، ال يتبع جنازة أالطفال ٔاكرث من  ىف
، وٕاخراجه مهنا بصعوبة áلغة، جعل “اهبالر� ”برئ  غرقا ىف “صاحل”موت 

  .لتشييع جنازته جالٔاخرج لك الّرِ  ابة،  ملوته وقعا ٔاقىس حز�، وأعىت

  

ق، ور áلاكد ينبثق من آفاق الرش� اجلنازة بعد صالة الفجر، والن� كت حتر� 
مصت  يب، ال صوت ٕاال صوت حفيف ٔاطراف اجلالبيب  ك امجلوع ىفتتحر� 

ة ساعة، قبل مساف قرش� ال  كون ٕاىلقان املهرو�، يتحر� يعند اصطدا ا áلسـِّ 
 ،د املوىتحيث بال حراء، ٕاىل، ليخرتقوا معق الص� اجلنوب أن ينحرفوا ٕاىل

  .انةالقبور، اجلب� 

  

ذراعيه املنصوبني ٔامامه، لفافة  نا áلبياض عىلحيمل ابنه مكف�  “سعداىن”اكن 
  .عينيه تتأرحج املاء احلارة ىف صغرية تتأرحج خفيفا، متاما كام

�  قدم عىلويُ  ،ينىس “سعداىن”ة اكن ٔاكرث من مر�   ليضعه عىل ة و/ه، رفع جث
اكن احمليطون به يسارعون ليأخذوا منه  ،كام اكن يفعل معه وهو x ،كتفيه

  .رصار، ويشهق ويبىكه اكن يرفض áٕ غرية، بقصد ٕاراحته، لكن� ة الص� اجلث� 

  !جال ¦ شـيخ، ما هكذا يكون فعل الّرِ “سعداىن”د هللا ¦ وحِّ  -
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 املىش ، يبذالن اجلهد ىف“سعدون”آخر اجلنازة، جبواره  ىف “ىجحزي ” 
   .ران رمغ ٔانفهيام، واجلنازة تبتعدام اك� يتأخ� لكهن� يع، الرس� 

 وخرج سـنه من ٔاعىل ى،ق عينه اليرس اف مز� اخلط�  :“جحزيى”مهس 
  .وانكرست ومه جيذبونه من البرئ ،توَ مججمته، ورقبته التَ 

مل أالمام، حيث اجلنازة تبتعد ببطء، بيò حسابة من الر�  ٕاىل “سعدون”نظر 
  .ومل يفتح مفه ،أعىل تنساب ٕاىل فيف،الس� 

ى ، ٔاغىل من العقل، عاقل ٔامع“سعدون”إالنسان ¦  ما ىف العني ٔاغىل -
  .يتعب، وجمنون مبرص ال يشقى

  

، فيشم راحئة البحر، يأخذ شهيقا مئال صدره، “جحزيى”ق حول نسمة حتلِّ 
 !تشم راحئة البحر؟: “سعدون”ويقول ملتفتا بوýه �حية 

رأسه  عىل وعاممته امللقاة “سعدون” اعدة يرضب وجهالص� مس امحرار الش� 
وهو يلهث، وكرشه  ، ميىشوýه أالبيض واربد�  محر� إ  “سعدون”وكيفام اتفق، 

  !؟“سعدون”ما � ¦ : “ىجحزي ”هتف ، يرجت

جل  - �  ، مسكني، حيمل عىل“سعداىن”حزين من أ ة و/ه ذراعيه جث
ى ذراع عىل “مجيل”سـتطيع ٔامحل ماكنه، ما أ  ىف لت نفىسالوحيد، ختي� 

  ...وهو

  .تفاءل áخلري ¦ ٔا}! “سعدون”¦ ى رجل سوء وفقر ٔانت  -

وýه بسمة  رأسه ìٔنه يسـتفيق من اكبوس، ورمس عىل “سعدون” هز� 
  .“سعداىن” حزين عىل ٔا� ¦ ٔا}! ؟“جحزيى”ما� ¦ ! ٕاه: صفراء، وقال
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يبدوان  “سعدون”و “ىجحزي ”اجلنازة تبتعد ٔاكرث ؤاكرث لٔالمام، واكد 
ربع خصور أ  اجلنوىب فقها الرشىقأ  بدت ىف مال الىتالّرِ  دتني ىفيكنقطتني وح 

ك áلبقاء رمغ ورة من عمتة تمتس� طت بشـب� خضام، بدت كسحاáت محراء تلب� 
  .مسرشوق الش� 

  
�  “سعداىن”و/  “صاحل”عني  “سعدون”رأيت ¦ : “ىجحزي ”قال  ا ٔاخرجوه مل

  !من البرئ؟
  .امحلد ? ٔاىن مل ٔارها. مل ٔارها: ه قال، لكن� “سعدون”تضايق 

� احليوان ٔايض نسان العني، وما ىفاالٕ  ٔامجل ما ىف - ط ا كنت ٔاحنِّ ا، مل
، كنت ٔاقرف من لك أحشاهئا ٕاال العيون، تشعر هبا “شديد”احليوا�ت مع 

رة هنا مدو� يقول إ  “غنمية”رٔايت اجلوهرة، لكن يدك ìٔهنا جوهرة، ا� ما  ىف
العيون، احلياة،  ىف ىشء آخر يعجبىن. “ٔاسـيوط”حمالت  وتلمع، رآها ىف

اكنت  .ة وتنظر �بعد أن نقلعها من حمجرها ال متوت، تبدو دامئا حي�  حىت
  .مليئة áحلياة /رجة مرعبة “شديد”طه حن� ى عينا الفارس ا±

  
ٔاربع  امء، ومفزعة، ìٔهننالس�  خرات أالربعة، شاهقة، ضاربة ىفتقرتب الص� 

 �   .ت فيه القبورص� رُ  اشاسع اعمومياوات متقاب�، حيرسن ف� بيهنن مرب
 .حي، رصخت املومياواتهناك، ٕاذا عصفت الرِّ 

*****  

من  تبيته، اكن ابةبو�  واقفة نظر ٕاىل وقبل ٔان هتب� �قته،  “جحزيى”ركب 
لون الزرع، هبت مثل  بدهان زيىت ، مطىل”والرس ”خشب عتيق من جشر 

تقف  “رسيرة”واكنت  ى،متاما من ٔاجزاء ٔاخر ى بعض ٔاجزائه، وامنح ىفاللون 
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، تنظر ٕاليه بيò هتش ذáب الصيف املتاكثر، تبدو ةابو� فراغ البوسط  ىف
ت اقة، هب� واقفة خلفها، تفتح عينني حزينتني، وعندما خنس الن�  “ثر¦� ”

  .ةابو� البد من ٔان تعيد طالء الب “بكري”عندما نعود ¦ : للوقوف، وقال

، قال “ىجحزي ”ك �قة راكبا �قته هو االٓخر، ويقف منتظرا حتر�  “بكري”اكن 
  .ةابو الب المة ونطىلشاء هللا نعود áلس�  ٕان: “بكري”

يقول نعود ¦ : بكوعها مغزة رقيقة “رسيرة”تغمز ضلوع  وىه “ثر¦� ”ابتسمت 
  .“رسيرة”

  .هللا يعودشاء  نإ : “رسيرة”مهست 

قد احندرت  “الوعرة”، وبعد وقت قليل اكنت قالرش�  اقتان ٕاىلكت الن� حتر� 
  .�قته، مث اسـتدار هبا مواýا الواحة الصغرية “ىجحزي ”للخلف، أوقف 

ا وشاملها  حتيط بغرهبحراء، بيòمواýة وحشة الص�  الصق ىفالبيوت تت
امء هامات خنيل من بساتني واسعة من زروع ؤاجشار زيتون، وخترتق الس� 

اجلنوب  ، مث ٕاىل“الوعرة”ق جنوب الرش�  ىف “اهبالر� ”دد، وخنلتا برئ غري ع
áواكن حامم يرفرف “خنةالس� ”خت¥ برئ  بدت أجشار الربتقال وىه قليال غر ،
   .ٔارساب متفرقة البيوت واحلقول ىف فوق

نظرة معيقة، ورضبه هاجس مفاجئ،  ءلك ىش ينظر ٕاىل “ىجحزي ”وأخذ 
ائب، كيف حافظت علهيا يرشب فهيا لك صباح اللنب الر�  الىت “القعبة”
  !وي� دون أن تنكرس؟نني الط� لك هذه السـِّ  “رسيرة”

ٔاهنا مازالت قريبة،  ر ىف، وفك� “رسيرة”هامجته حا� اشتياق شديدة لرؤية 
الٓخر مرة،  “رسيرة”وجه  ىفلينظر و ، دالبرص، ليعُ  مرىم مازالت البيوت ىف
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ه سـيصبح مسـتحيال بعد يومني ونصف، بعد ٔان متاح االٓن، لكن�  ءهذا ىش
  .ميوت

سـنام  اجلالس عىل “بكري” عيىن هشة ىفنظرات ا/� ى اسـتدار بناقته، فرأ 
البعيدة،  “موط” ازل ٕاىلاسـتمل املدق الن� ة أخرى و فدار بناقته مر� �قته، 

فر، بيò دمعتان متضيان منحدرتني الس� طريق  ومضت الناقتان بتؤدة عىل
ملاذا : مهسو جتاعيد وýه،  ، تزنلقان لتذوá ىف“جحزيى” من عيىن ببطء

  !اس؟الن�  أعز�  اُس يدفن الن� 

 أعز�  اُس يدفن الن�  ملاذا: خلفه املاىض “بكري”سمع ورفع صوته، يريد ٔان يُ 
  !؟“بكري”اس ¦ الن� 

لو ما  ،نون بعد موهتم ¦ أىبم يتعف� ٔالهن� : مصته، قبل أن يقول “بكري”واصل 
 .“ىجحزي ”امه تألكهم ال3ب ¦ دفن� 

  !نوا؟ولو مل يتعف�  -

، بيò أصدرت �قته رغاء قصريا “بكري”ؤال مباغتا، فصمت اكن هذا الس� 
  .ا تنئخافتا، ìٔهن� 
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9  

  انِ هبَ ر� ـــــال لُ ـبَ جَ 
  
  

مس،  مواضع الش�  مع تغري�  لوهنا ٕاال� رمال ال يتغري�  اكملني ىف مسرية يومني
 ٔاصفر حائل ٕاىلهرية، والعصارى، والغروب، والظ�  ى،حوق والض� الرش� 

ال كنة، ا/�  ٕاىل ولُ ، أو ٔاصفر حيّ ٔاو أصفر متوّجهِ  ،البياض، ٔاو ٔاصفر ذهىب
دة تتقارب ات متعدِّ وٕامنا مدق�  وق،تدب عليه خفاف الن� وحيد مدق hبت 

ة، متغّريِ  حراءالص�  هبان ىفٔاحيا�، وتتقاطع، لتفرتق افرتاقا هنائيا،  فأماكن الر� 
ٕالهيم ن اجتهت رهبان قاطعوا احلياة بصخهبا، وإ  جه القوافل ٕاىلو�درا ما تت� 

أالكرث، حتمل خزبا  فٕاهنا تكون قوافل صغرية جدا، �قتان، أو ثالث عىل
  .مرعصائر، وكثري من الت�  فة، وبعضجافا، وحلوما جمف� 

حراء جشرة يتمية، وبعض من أرانب الص� ى رمبا طوال هنار اكمل ال تقابلهم سو 
 اقة أالمامية يعتىل، الن� مال مثل ٔاشـباحالّرِ  ىفى تفزع ملرآمه فتختف الىت

� يوأ ” اقتني، بيò صاحب الن�  “هللاعبد”حبذاهئا  الراهب سـمنها، ميىش “سن
  .تتبع هبدوء وصرب رفيقهتا أالمامية انية، الىتاقة الث� سـنام الن�  “جحزيى”اعتىل 

   .ة واحدةمر� ى مىض يومان ومل ياfٔ طعاما سو 

اهب الر�  الناقتني ليسرتحيا، ومد�  “هللاعبد”ٔاوقف قبل مغيب مشس أالمس، 
طعة من جنب ق بسـمن أحدهام، ٔاخرج خزبا جافا، وقِ رج صغري تعل� خُ  يده ٕاىل

مقربة مهنام،  وجلس عىل ، مث مىضمثل جحر، وأشار هلام لياfٔ قدمي قاسـية
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وهو  “عبد هللا”اهب áندهاش، مهس ينظر �حية الر�  “جحزيى”وبيò اكن 
  .هبان ال يألكون، الر� “جحزيى”لك ¦ شـيخ : مفه يدس لقمة ىف

  .معنا س، تعال ُلكْ ¦ مقدِّ  -

� يوأ ”نظر    .آلك عندما ٔاجوع: وقال “ىجحزي ” اهب ٕاىلالر�  “سن

   !لنا يوم اكمل ما ٔالكنا طعاما -

  .آلك عندما ٔاجوع: اهب ابتسامة هادئة، وقالابتسم الر� 

هبان ال يألكون كام الر�  “جحزيى” شـيخ قلت � ¦: وقال ،“عبد هللا”حضك 
  . نألك

 رة، ومهس ىفملتحجِّ يده، وكرس خزبة، مسح هبا قطعة اجلنب ا “جحزيى” مد� 
  .اهب مسدودةلك؟ نفس الر� وهل هذا طعام يؤ: “عبدهللا”أذن 

� يوأ ”اهب ا fمه للر� موýِّ  “جحزيى”وحضاك، وصاح  جتوع ¦  مىت: “سن
  ؟سمقدِّ 

ٔالك عىل مائدة هل جيوع من : طويال قبل ٔان يقول اهب ٕالهيامنظر الر� 
  !ب؟الر� 

ال جيوع من ٔالك áٔالمس خزبا وجبنا ىف ٔانه رمبا تقصد : ساخرا “جحزيى”قال 
  !“جحزيى”ضيافة 

تاء رحمي، مشسه دافئة، وهناره قصري، وال يعيق �رحتال، وعندما الشـِّ 
م اقتني، وقد� الن�  “عبد هللا”املغيب، أوقف  عىل ٔاوشكت مشس اليوم الثاىن

  .اهبر، ٔاf، ومل يألك الر� اهب خزبه اجلاف وجبنه املتحجِّ هلام الر� 
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، اقتانكب، ترgح الن� ف الر� ابقة، توق� ىف منتصف الليل، متاما اكللي� الس� 
منتصف الليل ٔالق سكون  مس، ىفوينامون بضع ساعات حىت رشوق الش� 

مازالت  ت$ البعيدة عن فعل إالنسان، الىت ىهى حار حارى، ٔاروع الص� الص� 
جوم، تربق فهيا آالف الن�  اد،و ة ساموية حالكة الس� ل، قب� باكرة خلقها أالو�  ىف

وعة، هو �بهتاج هبذه الر� ى حبنان لتحتضن االٓفاق، ما يؤذٔاطرافها  تنحىن
  .حراء قاتلز رير الربد، برد الص� 

  

ِّ الن�  ة من أالغصان اجلاف�  “هللاعبد”مجعه  قة من كومة حطبار تنبعث متأل
حراء، هذه الص�  مسافات بعيدة ىف غرية املتناثرة عىللت$ أالجشار الص� 

ان هتزت�  تبدوان ككومتني من رمال اقتان áالمحرار، والن� الثة تتوجه� وجوههم الث� 
ف حول مع اهزتاز ٔالسـنة اللهب، بيò حرشات صغرية قلي� بدٔات تطوِّ 

  .ورالن� 

  

ٔاربعينيات معره، أمسر، حنيل، وýه ممصوص، وعيناه  ىف “عبد هللا”اكن 
ما ا±ى : وقال “جحزيى” وحذرمه، بعينيه هاتني نظر ٕاىلتتقدان بذاكء البدو 

   !؟“جحزيى”اهب ¦ شـيخ جيع$ تأىت مع الر� 

� ”اهب ، لكن الر� “جحزيى”مصت  : وقال “هللاعبد”عيىن  نظر ىف “سيؤان
  .يبحث عن خالص روحه “جحزيى”

ال ¦ ابو� : ء من غصن حمرتقار جبز ب الن� وهو يقلِّ  “جحزيى”مهس 
بعك ٔالىن ٔاريد ٔان ٔاقوم يقوم من موته، ات� ى لك مسـيح، ٔانت قلت “س�� يو”

  .، ال ٔاريد ٔان أدفنمن موىت
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� يوأ ”اهب ابتسم الر�  أهتا، اكمل هي ، فبدت ٔاسـنانه �صعة البياض، وىف“سن
بو�، ما معىن ٔان مىن ¦ افهِّ : قال “هللاعبد”مثل ٔاسـنان مراهق، لكن 

  !املسـيحى يقوم من موته؟

� يوأ ”اهب اكن للر�  ٔانه حييا  معناه: ق، وقعه يرحي القلب، فقالصوت معي “سن
  .ويرتك قربه

، يدفنون “ٔاسـيوط” صارى هلم مدافن كبرية ىفالن� : ، وقال“عبد هللا”حضك 
خرج من قربه بعد دفنه وذهب ٕاىل  نسمع ٔان واحدا مهنم وملفهيا موgمه، 

  !بيته

  

 الربد ينكت خناجره ىف دور، لكن يظلوالوجوه والص� ى ار تد´ أال¦دالن� 
ان جترت�  اقتان، وليل الشـتاء طويل، والن� ق ٔاصابع ٔاقدا مظهورمه، وياكد ميزِّ 

  .اطعاما، وقد ٔاغلقتا ٔاعيهن

وهنا تسم�  نيا، الىتقبور ا/�  ٕاىلى املسـيحى ال يرتك قربه ليعود مرة ٔاخر  -
وجه  ظر ىفاحة أالبدية، والن� البيوت، ٕانه يصعد فورا ٕاىل امللكوت، حيث الر� 

  .بالر� 

� يوأ ”اهب الر�  ٕاىل “جحزيى”نظر  نظرة من يشعر ٔانه ياكد يقع ىف خديعة  “سن
  .لكن أ� ٔاريد أن ٔاقوم وأعود ٕاىل بيىت: ما، وقال

� يوأ ”اكن صوت  و جنمة كبرية قان حناهب معيقا جدا، واكنت عيناه حتلِّ الر�  “سن
� قام جبسده بعد املوت ى ا±:  المعة، عندما قال املسـيح،  “يسوع”نا هو رب

املسـيح  مك كيف قام من بني أالموات، لكن حىتعه بقلب مملوء به يعلِّ اتبِ 
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 �  ى،امو بيته الس�  وٕامنا ذهب ٕاىل ى،نيو بيته ا/�  ا قام مل يذهب ٕاىلنفسه مل
  .ميني ٔابيه وجلس عىل

ِّ ٔاعلِّ  “جحزيى”¦  عىناتبِ : وقال   ....املسـيح “يسوع”نا مك الطريق ٕاىل رب

  

قسسة : تالفيف عقß وهو يغالب حضكه يتقلقل ىف “سعدون”اكن صوت 
راء، حىت ٔاهنم عبدوا ٕانسا� اخلَ  ، ميوتون ىف“ىجحزي ”مقرفني ¦ ى صار الن� 

  .“جحزيى”خيرٔا، رهبم خيرٔا ¦ 

، “ٔاسـيوط” والد اللكب هلم كنائس كبرية ىفأ : حك، مث قالالض�  وغرق ىف
  .هذه الب9 ىف ون�سهم كثري 

ل ما مل تسـتطع بلكمتني مع اسـتطاع اهبالر�  “يوحنا”لكن : “جحزيى”قال 
  !عمß، ٔاوقف جفاف البرئ من املاءصلواتنا لكنا ٔان ت

يطان، القسسة ٔاحفاد ميان، هذا من ٔاعامل الشـ� ¦ ضعيف االٕ : “سعدون”قال 
  ...والسحرة ٕاخوة الشـياطني الفراعنة، والفراعنة حسرة،

  

� يوأ ”صوت  ، وجتىل� “سعدون”وغاب صوت  ... :ر¦ معيقاوَ اهب ýَ الر�  “سن
سول، وملئات الر�  “بولس”ـب عينيك كام فتحها لفقط لتصرب، وسـيفتح الر� 

  .غريه

  !سول؟من بولس الر� ! سولبولس الر�  -

  .حينه، االٓن �ما قليال لتسرتحيا ىف ءسـتعرف لك ىش -
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صوف الغمن، فرشني من  دان عىليمتد�  “هللاعبد”و “جحزيى”وبيò اكن 
� يوأ ”ن ثقيلني من وبر املاعز، اكن جسدهيام دhري ويفردان عىل  اهبالر�  “سن

ٕاىل  عيىن�  رفعُ أ  :الم، وصوته قد تذلل وخشعكئ عىل عصاه مبتعدا ىف الظ� يت� 
اموات ب، صانع الس� اجلبال، من حيث يأىت عوىن، معونىت من عند الر� 

  .وأالرض

*****  

القاف�، وتقفز قفزات رسيعة،  سها، تنظر ٕاىلغزالن ترشئب برءو  ها ىه
غرية، البد ٔان القاف� قد صارت تدب ىف ٔاماكن خلف الكثبان الص� ى وختتف

مبعارشة إالنسان، فنأت عنه، �ئية جدا، حيث تظهر حيوا�ت مل ترض 
اهب انية، بيò الر� اقة الث� لن� يركب ا “جحزيى”واقة أالمامية، يركب الن�  “هللاعبد”
� وأ ي” ري د االٓن الس� را قليال عن قاف� تتعم� زه، متأخِّ عىل قدميه وعاك�  يدب�  “سن

  .ببطء

-  áف، أريد ٔان ٔارشب، توق� “هند”ٔا.  

� يوأ ”اكن صوت  فت �قته، فتوق�  “هللاعبد”، فأوقف اهب متحرشجاالر�  “سن
� يوأ ”اقة، قال �áٕخة الن�  “عبدهللا” انية تلقائيا، وعندما مه� الث�  ال، : ةحبد�  “سن

  .ٔا� فقط ٔاريد أن ٔارشب

  .احة قليالس، رمبا حتتاج ٕاىل الر� ¦ مقدِّ  فنتوق� : “عبد هللا”قال 

  .جرعة ماء ال، ٔا� ٔاحتاج فقط ٕاىل -

، وأعطاها قربة صغرية معمو� من ج9 مدبوغ جلدى صغري “هللاعبد”حسب 
� يوأ ”ـلـ فا عىل مفه، ورمغ أنه اكن متلهِّ ٔاخذها ووضعهاى اهب، ا±الر�  “سن



Twitter: @ketab_n

194 

 

ى ا± “هللاعبد”ا ٕاىل  ٔانه مل يرشب مهنا سوى جرعة واحدة، ؤاعادههيا، ٕاال� ٕال
  . ٔانه رفض áٕرصارأن يرشب املزيد، ٕاال�  ٔاحل عليه ىف

  .ال يغلبىن اجلسد الفاىن -

جتاعيده ابتسامة صغرية،  ساخرا، ووýه ترتاقص ىف “جحزيى”واكن صوت 
  !؟“س�� يو”س ب ماء ¦ مقدِّ مائدة الر�  ٔامل يكن عىل: عندما قال

� يوأ ”قال  وهل اكن عىل مائدة : ربة العميقةصوته ت$ الن�  وقد عادت ٕاىل “سن
  !ب طعام ¦ ٕانسان؟الر� 

� ”، وبدا   أن fم “جحزيى”ــاهب اكن صادما لما قا  الر�  يناقض  “سيؤان
قة الىت لكن الثِّ  !بمن مائدة الر� نه قد ٔالك فلقد قال áٔالمس إ  بعضه بعضا،

اهب اكن  يفهم متاما ما يقول، ومل حيب ه م هبا، جعلته يشعر ٔانيتلك� الر�
اهب ٔان الر� ه اكن قد بدأ يفهم ٔان يبدو غبيا فسكت، لكن�  “جحزيى”
” �   . يصارع جسده “سيؤان

  

ى جشرة خضمة تتلو� ظهرت جفأة  اقتان ٔاحد الكثبان العاليةصعدت الن� عندما 
قال فرصاع مسموم،  متشابكة ىف مثل ٔافاعٍ  ،ٔاغصاهنا العارية من ٔاية ٔاوراق

  .بضع ساعات ونصل، قبل املغيب سـنصل: اهبالر� 

زلزلت رعدة مفاجئة انية هذه، جرة االٔفعو جبوار الش�  كب ميىضوعندما اكن الر� 
يعيشها  بأن حياته الىتدامهه ، صاحبت ٕاحساسا طاغيا “جحزيى”قلب 
جرة اجلرداء الكئيبة، بل هو نفسه ليس ٔاكرث من جشرة متاما هذه الش� تشـبه 

بعيدة عن احلياة، رمغ ٔاهنا ة غريبة ليست مثل ٔاى جشرة، مثل هذه، جشر 
  .تنبت فهيا
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ما زال يعاىن من  “ىجحزي ”جرة، اكن اقتان، واختفت الش� احندرت الن�  وعندما
ع حياته ىف ٔانه قد ضي� قناعة حمبطة، مفادها  وجيف قلبه، اكن قد وصل ٕاىل

  . اترات، وهو يظن ٔانه يعيشها كام ينبغى

بعد ى ٔا� ٔاحبث عن حصة جسد! اهب؟لر� ىب خلف هذا ا ٔاىتى ما ا±”
   .“!حث عن هالك جسده اململوء áحلياة، وهو يبهتمو 

متىش  غرية، الىتاهب من خلف القاف� الص� وىف هذه اللحظة جاء صوت الر� 
ب معل الر� : مال مثل قدميه وطرف عصاهالّرِ  ضعيفا ìٔنه ينغرس ىف ،الهويىن
  .، وسرتgح روحك املتعبة“جحزيى”طة ¦ � خُ 

  “وملاذا روحك متعبة ¦ جحزيى؟”

  “، املوت¦ جحزيى ٔالنك شغلهتا بأ/ ٔاعداهئا”

  .“؟!¦ جحزيى وبعد”

 عشتتعس ٔاكرث لو ، ال ٔاحد يريد أن يعيش تعيسا، ست ¦ جحزيى ءال ىش”
ل حو� تاحلياة كام يعيشها سعدون، ٔا¦م تقتنص مهنا أوقات سعادة مث متوت لت 

  .“!قرب تراب ىف ٕاىل

  .“ىٕاذن ٔانت حص ¦ جحزي ”

  .“نعم، ٔا� حص ¦ جحزيى”

وي� نفسه جبدوى ما يفعل، مثلام يفعل دامئا طوال رحلته الط�  “جحزيى”ٔاقنع 
من قلق، فذهب وجيف قلبه، داخلها ام اكشفته نفسه مبا ىف ، لك� ىف احلياة

فن، ؤان الهرب من ا/�  سده فرصة ىفد من ٔان   احلق ىف أن يعطى ج وتأك� 
� ”اهب مصاحبة الر�     .فعال رضورية “سيؤان
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 فت   رمال واسعة ذهبية امتدت حتت مشس العصارى، وهناك ىفوتكش� 
يقرتب،  مال اكنملقى عىل الّرِ  ìٔن جبال عاليا يلوح، لكن شيئا أالفق بدا و 

االٓن هو  “جحزيى”امل، اكن ليتضح بعد قليل ٔانه هيلك عظمى ٔالحد اجلِ 
  .اقةاهب قد جلس عىل سـنام الن� ميىش، بيò الر� ى ا±

مجل شارد، رمبا افرتسـته ذئاب اجلبل، ورمبا قتß هذا : “عبد هللا”هتف 
 �   .باع محلهسور والضِّ اجلوع والعطش، فهنشت الن

  .مل نر طوال سفر� ذئاá ٔاو ضباعا أو نسورانا لكن� : “جحزيى”قال 

حنن مل نرها، لكن ىه áلتأكيد رأتنا، ٕاهنا ٔاسـياد هذه : “عبد هللا”حضك 
  .حراءالص� 

� ”قال  � الر�  “سيؤان ث ر áهزتازت جسده املتشبِّ اهب، وصوته العميق مل يتأث
ئب ينام وقد وضع ا±ِّ  “جحزيى”عندما ترى ¦ : اقة املنطلقة برgبةبسـنام الن� 

  .د احلقيقىاملسكني، سـتعمل من هو السـيِّ  “مرقس”اهب الر� رٔاسه عىل خفذ 

  

ما ا±ى ٔاىت هبذا امجلل ٕاىل هذه الفياىف القاح� البعيدة ليلقى مرصعه ”
  .“!هنا؟

  .“جحزيى”ارتعد ج9 

*****  

غرية ٕاىل سفح اجلبل ا±ى بدا منذ ساعات ىف أالفق، مل وصلت القاف� الص� 
هات كهوف يكن جبال شاهقا، كام ٔانه ليس áملنخفض، وقد تناثرت عليه فو� 

، كام أن بعضا من أجشار مورقة اكنت متتد عىل ومغارات áلقرب من سفحه
   .وحظر والر� فأعطت راحة للن�  طول هذا السفح،



Twitter: @ketab_n

197 

 

اس اكنوا يقفون وعىل وجوههم فرحة هادئة، عددا من الن�  ما اكن غريبا ٔان
  .ينتظرون القاف�، ؤاهنم ٔايضا رهبانقوفهم تىش بأهنم اكنت هيئة و 

شعور رءوسهم وحلامه، ثت وتشع� ، طالت اكنوا عرشة، ورمبا يزيدون
ة، وجلود وجوههم مشدودة مثل وجوه ٔاجسادمه حنيفة كهيالك عظمي� 

ة عام، ٔاما ا من العمر عتيا، رمبا تعدى معرهام املائثنان مهنم بلغ، ااملومياوات
  .أالربعني والسـتنين فهم بني رواالٓخ

ربطت هبا  اقتني، وبدٔا يفك احلبال الىتالن�  “عبد هللا”فت القاف�، ؤا�خ توق� 
  .بعض أالجو� واللفائف

 م اكنوا يتابعون ما يفعßمل ينطقوا مبجرد حرف واحد، لكهن� هبان ر� هؤالء ال
� أ يو ” ىم مبتسمة، نظرمثل دُ  “هللاعبد” أتينا  :�حيهتم، وقال اهبالر�  “سن

  .بدشيشة الهبامئ

اقتني الن�  ما معنا عىل! لكن ٔاين دشيشة الهبامئ هذه؟! هل يربون الهبامئ؟”
  .هيمس لنفسه “جحزيى”اكن  “!خزب وعصائر وجنب ومتور؟غري 

ؤاتيت لمك جبسد : اهب بصوت جلجلت فيه حبة الفوزالر�  “يؤانس”قال 
  .ودمه “املسـيح”

! ؟عينيه مهبورا مبا مسع، هل اكن برفقهتم قتيل دون ٔان يدرى “جحزيى”وفتح 
   !املسـيح؟

هل ! ا من بني املوىت؟قام جبسده حي� قالوا   ٕانه ا±ى ٔايكون هو املسـيح  ”
كيف ٔاىت هذا املعتوه و ! تل ومل يسـتطع القيام مرة أخرى من املوت؟قام مث قُ 

  . “!دمائه ليألكوه؟ جبسده الغارق ىف
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يه الكبري، متسائال بعينيه ٕان اكن ف  يدور برأسه �ظرا �حية اجلوالوبيò اكن 
 � ى ر ٔان هذا اجلوال áلتحديد، هو اجلوال ا±، تذك� فعال “املسـيح”ة جث

� ”اهب أخرجه من بيته، وعبأه مترا للر�  � “سيؤان    .“الوعرة”ا مر عليه ىف ، مل

ىف ٔاماكهنم من غري  فنيالواقهبان ر� فزعا ىف عيون ٔاولئك ال “زيىجح”مل ير 
� ن �بتسامة ما زالت حركة، بل إ  سعت ترمس شفاههم، أو áٔالحرى ات

  .قليال

� ٔاين خبأ هذا الر� : áرقتان áلسؤال “جحزيى”اكنت عينا    !ة املسـيح؟اهب جث

� ”اهب ونظر الر�  أة áخلزب اجلاف والمتور، وابتسم االٔجو� املعب�  ٕاىل “سيؤان
  .ها هو هناك: وقال

  .“!ن الراهب؟هل جُ ! ٔاجو� مملوءة خبزب ومتر هذه”

هيمسون بلكامت اكلرتاتيل، بيò ينقرون بأطراف ٔاصابع أيدهيم  هبانواكن الر� 
  .فوا عن �بتسامجهباهتم وأجناب صدورمه، وقد توق� 

ى مساحة سفحه، ويغطِّ  ة ىفى أالجشار القلي� املرتاص� اجلبل يغطِّ  اكن ظل� 
مال البعيدة بدت مثل حبرية من ذهب متتد حىت لكن الّرِ كبرية ملقاة أمامه، 

  .مس تغرباالٓفاق البعيدة، اكنت الش� 

  

هنم من غري ون حول أالجو� واللفائف، يقتسموهنا ف� بيهبان يلتف� اكن الر� 
اى حتت ٕاحدى أالجشار، وقد �را لصنع الش�  يعد�  “عبد هللا”، واكن جضيج

  .هبان نظرة حائرة�حية الر� ، ينظر “جحزيى”جلس جبواره 

�  ٔانت تعرف ٔاننا -   !ح�؟ة طوال هذه الّرِ كنا حنمل جث
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-  �   !؟“جحزيى”ة ¦ مع ٔاى جث

  !ٔامل تسمع هذا؟! ة املسـيح ودمهث� قال هلم ٔانه ٔاىت جب  -

ه قال ا/خان ليشـتعل، فسال دمع عينيه، لكن�  قد نفخ ىف “هللاعبد”اكن 
  .سـيصنعون منه مخراى والمتر ا±اهب يقصد اخلزب الر� : وهو يبتسم

هبان قال ىل ٔاحد الر� : “هللاعبد”حمجرهيام، فقال  رg ٔاكرث ىفدا “جحزيى”عينا 
زمان، ٕاهنم عندما يألكون هذا اخلزب، ويرشبون هذا امخلر، ف�ٔهنم ٔالكوا جسد 

  .املسـيح، ورشبوا دمه

بلحم ون اخلزب هللا يقرفهم، يشـهبِّ : ، وقال“جحزيى”امتعضت جتاعيد وجه 
صدق ىف fمه  “سعدون”يكون  وكيف مه رهبان ويرشبون امخلر؟! اسالن� 

  !عهنم؟

áلهباب،  ت جوانبهاى اسود� ممتلئ áلش�  “كوز”ار حول اشـتعلت الن� 
ملفوف حول  “س$”ا±ى اكن يقبض عىل  “هللاعبد”نظر ٕاىل  “جحزيى”و

  الكوز املغموس ىف ٔالسـنة اللهب، 

  .جماننييبدو ٔاهنم : “جحزيى”قال 

عمي، ، يرتكون احلياة والن� “جحزيى”أكيد ¦ مع مه جمانني áلت� : “عبد هللا”قال 
ون اجلنب مت هذا، ٔانت تظن ٔاهنم يألكويأتون ليلقون بأنفسهم ىف حجمي الص� 

ا دشيشة الهبامئ، ال جيرؤ ٔاحدمه م يقولون عهنهنال، إ ! ويرشبون العصائر؟
خيضع من صدق صالته، لكن هناك مهنم   اهتموه ىفعىل �قرتاب مهنا، وٕاال� 

ملتطلبات جسده، فيألك، مث يرحل، مهنم áلتأكيد من سـيعود معى، لكن 
يألكوا مه أوراق ها وترشهبا هوام اجلبل، و ٔاغلب اجلنب والعصائر تلقى لتألك 



Twitter: @ketab_n

200 

 

ىل العطش، كام تعيهنم مياه املطر، هذه أالجشار ومثارها، تعيهنم عصائرها ع
  ".جحزيى"خ قلبوا العيشة ¦ شـي

مهنم وقد محل بني واحد هبان يقوم لك اى، اكن الر� وبيò اك� يرشفان الش� 
  .اقتنيلت ٕالهيم عىل ظهرى الن� نصيبه من نعمة هللا الىت ُمح  يديه

ون ٔاوراق جشر رٔايت رهبا� ىف حصارى قاح�، ميص� : “عبد هللا”قال 
أنت طول  “جحزيى”¦ مع  !ة، ومتر أما م أالرانب، فيرتكوهنااملر�  “العبل”

دوا عىل اجلوع والعطش، وهؤالء ليس معرك تألك وترشب، هؤالء تعو� 
توحشك حضكة وراءمه عيال وال مال، ؤانت وراءك بيت وزرع ومال، ما 

، ٔاريد “هند”نيىت ام تذكرت بُ ٔا� قلىب يدق اكلعاشق لك� ! ¦ ٔا}؟ “بكري”
أقطعها ىف افات الىت املسوهللا ٔارمس صورة صبح وýها عىل لك رمال 

   .الرحيل ا±ى ما ينهتـى ٔابدا

  

اهب، فلك ما يقو  أو يفعß حىت يبدو ٔانىن ٔاخطأت �áىء خلف هذا الر� ”
  .“االٓن هو ضد حياة أالجساد

جا¸ نفسه، وهو يرشف آخر قطرة شاى من الكوب الز�  “جحزيى”ث حد� 
لمة تفتح يزنوى، والظ� مس الغاربة فافية، واكن آخر شعاع من الش� فاقد الش� 

  . مفها

*****  

اقة بكعىب قدميه ىف جنبهيا فهتب واقفة وىه ترغى، اكن الن�  “هللاعبد”ين�ٔ 
اقة áلاكد معره جتاوز أالربعني هو من ركب عىل سـنام الن� ى اهب ا±الر� 

� ”جبوار  “جحزيى”، وبيò وقف أالخرى غرية اف� الص� ينظران ٕاىل الق “سيؤان
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، ٔامامك فرصة حىت “جحزيى”آه ¦ مع : وهو يبتسم “هللاعبد”عاهنا، قال يودِّ 
االٓن، رمبا حتب العودة ىف ٔاى وقت آخر فال جتد من حيم$، هللا وحده يعمل 

  .مىت ميكن ٔان تأىت قاف� ٔاخرى ٕاىل هنا

� ”اهب ، وابتسم الر� “جحزيى”مل يرد  ، وتدحرجت القاف� ببطء “سيؤان
  .القادمةلتغطس ىف العمتة 

  

، ودفعه قليال “جحزيى”اهب يده حنو كتف الر�  اسـتدارا ليواýا اجلبل، مث مد� 
ليتحرك، وبيò ميضيان ببطء يناسب جعوزين حصراويني، بطء راخس، قال 

ٔا� هنا ¦ جحزيى منذ ٔان اكن معرى ٔاربعني عاما، االٓن يقولون ٔان : اهبالر� 
 حارى، لكىن الٔاجوب هذه الص�  اني عاممعرى تعدى املائة، ٔاكرث من سـت

محلىن بناقته ٕاىل ى ٔانىس ٔابدا هذه اللحظة أالوىل الىت تركىن فهيا البدوى ا±
وحيد،  حراء  لكة ٕالنسانمث مىض، وحشة الص�  حراء،الص� هذه وحشة 

ئال áملسـيح اكن مئال قلىب، ٕاال ٔانىن لن ٔانىس ٔابدا رعدة اهارا ورمغ أن َمعَ 
 � ، حنتهتا يد هللا  فمل ٔاجد ٕاال حفرة áلاكد تسع ٕانسا�ا نظرت حوىلج9ى، مل

 “املسـيح”ب أن شهد الر� ، ا� ىف خصرة وحيدة خضمة، ملقاة ىف حبر من رمال
، مال ٔابىك رمغ ذ� شعرت بدوار، وارمتيت عىل الّرِ اكن مئال قلىب، لكّىنِ 

، رمغ ٔاىن كنت قد قضيت سـنينا طوي� ىف الكنيسة نيا،كنت قادما من ا/� 
اكن وجسدى  ،"ٔاسـيوط"لكن الكنيسة اكنت مزروعة ىف قلب دنيا 

ترفرف ىف وبيò روx هناك،  ها، لكن روg xهتبأجساد ٔاهل  امسـتأنس
حارى عيدةنعمة هللا الس�  ى جسد، اكن ىف أول حلظات الوحدة ىف هذه الص�

ٔاشـبحه عىل يو ا كنت اس وشهواهتم، يتأمل وهو يفارق ونس أجساد الن� 
  .وحدة وأ� ال ٔاعرفصليب ال



Twitter: @ketab_n

202 

 

� وعندما وصال ٕاىل املاكن ا±ى اكن يتجمع عنده الر�  ة جوال هبان، اكن مث
اهب، وهو مر وأالطعمة أالخرى، ٔاشار ٕاليه الر� قد امتٔال áخلزب والت� ط متوسِّ 

  .مك أالوىلة ىف ٔا¦� هذا نصيبك، سـتحتاج ٕاليه بشد� : “جحزيى”يقول لـ

ق عىل صليبه، يطلب من هللا معل�  ، وهوب يسوع املسـيحوكام رصخ الر�  -
  ...أن يعينه ىف حمنته

  ...كيف يطلب هللا من هللا أن! ملسـيحن هللا هو اتقولون إ : “جحزيى”قاطعه 

س¦ : كاهب، وقال áلش� fمه، ؤادار رأسه �حية الر�  “جحزيى”وقطع   مقّدِ
  !قل fما معقوال

� ”ابتسم  ، áلعقل وحده لن “جحزيى”ة دين قلب ¦ املسـيحي� : وقال “سيؤان
س، ستسرتحي دُ وح القُ ، ويغس$ áلر� “املسـيح”يؤمن ٔاحد، عندما تتبع 

  .روحك، وهيدٔا قلبك

  

” � ير س حو  ياكد الفزع يفتك به، فهو عندما طلب من رئيس ا/� نظر يؤان
لك كن أن تكون بحراء ميل ٔان وحشة الص� ياحة ىف اجلبال، مل يكن يتخي� السـِّ 

�  هذا العنف، ال ىشء  ولو ٔافعى تزحف، ليس ٕاّالِ  ة حياة، حىتيىش حبياة، أي
مال هنا وهناك، وال يوجد ماء، وال العة من الّرِ القصرية الط�  “العبل”ٔاجشار 

هبان ا±ين عادوا عامل مع لك هذا القحط، ال ٔاحد من الر� مي$ خربة ىف الت� 
ب مون عن نعمة الر� هم يتلك� صعوáت، لك� ا وجده من مع�    من سـياحهتم قص� 

رب بأن قسوة ما وجدوه هو ما ٔاعادمه املوجودة ىف لك ماكن، وال ٔاحد مهنم خيُ 
، وىف حلظة ن سبب عودهتم هو مشيئة هللإ ٕاىل الونس، وٕامنا يقولون دامئا 

دم إالنسان ٔابدا قر ىف ٔان مشاعره ليست أكرث من نفخات شـيطان، مل يُ فك� 
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نفسه، هذا  “املسـيح”ب ر� به، لقد جَ  وجر� يطان، ٕاال� ه الشـ� حيارب بعىل معل 
  .“ب يسوع ٔاقوىامللعون، جتاربه مرعبة، لكن نعمة الر� 

الم القادم ؤا� ، ورٔايت شـناعة الظ� “جحزيى”مس ¦ وعندما غابت الش�  -
 ىاركبت، و ساقاى مثل ترنمية شـبح، ساخت ش ىف ٔاذىن� وِ مت يَ والص� وحيد، 

    . ومل ٔاشك ىف قدوم املوتببعضهام،  تاصطك� ا

� ”ت شفتا ىف حلظة حترك�   . بالر� : بلكمة “سيؤان

  .بالر� : نفسه يقول مسع

يقت$ ىف خوفك، ى ، هو ا±“جحزيى”مت عدو إالنسان أالول ¦ الص�  -
د خوفك، ٔا� مسعت صوت روx، روx يتبد� سـ م، عندما ختاف تلك� 

مسعهتا فآنستىن قليال، فقمت ، “بالر� ”مت áمس تلك� مت مبا حتب، تلك� 
ٕاىل اجلبال، من حيث يأىت عوىن،  عيىن�  عُ رفَ ا� : حراءورصخت ىف وسع الص� 

  .اموات وأالرضب، صانع الس� عند الر�  معونىت من

� هتل� ” حراء اكمل احلياة، ها س جفأة، وìٔن صوته قد نرش ىف الص� ل وجه يؤان
ل كون، صوت مسعه بأذنه، ومل يكن ميثِّ الس� هو صوت ٕانسان يكرس وحشة 

 � ة، ق بقش� الغريق يتعل� فوت مل يكن غري صوته، سـبة   ٔان الص� مشلكة áلن
  .“ق áلومهق مبا هو ٔاهون من ذ�، يتعل� ويتعل� 

مان ببطء �حية ٕاحدى املغارات، ؤاقدا ام حتاول انتقاء ٔاماكن آمنة من يتقد� 
  .خوروعورة الص� 

عد ىل فعال ب معى، ؤانه يُ ىف قلىب، فعرفت أن الر�  بسكينة حتط�ٔاحسست  -
ؤاخذت ٔاحل ة هللا، ىت، وانتظرت قو� صت من قو� ىن وحدى، فتخل� ة ختص� خط� 

  .اللهم التفت ٕاىل معونىت، ¦رب ٔارسع ؤاعّىنِ : عليه ىف ٔان يرسلها ىل فورا
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ل املمتلئ بنصيبه من عىل كتفه اجلوا “جحزيى”هة املغارة، ٔالقى وصال عند فو� 
ختتىل مع هللا، اسأ  هنا : اهب وهو يشري ٕاىل املغارةمن أالطعمة، وقال الر� 

  ...ى ٕاليهيؤدِّ ى حيح ا±ريق الص� áٕخالص ٔان مينحك الط� 

ريق ٔا� ¦ ٔابو� مل آت ٕاىل هنا ٔالسأل هللا عن الط� : بضيق “جحزيى”قاطعه 
�  حيح، أ� ٔاعرف طريقى، ٔا� ٔاتيت ٕاىل هناالص�  ىن عىل ما ال جيعلىن لىك تدل

  .ارهتُ نيا الىت مع� قرب، ٔا� أريد ٔان ٔابقى ىف هذه ا/� ىف  أدفنبعد موىت 

� ”اكنت هناك ٕارهاصات حرية عظمية ترضب مالمح وجه  ، اهبالر�  “سيؤان
� ”، مهس “جحزيى”أها عن عيىن الم خب� لكن لفح الظ�  حىت هذه : “سيؤان

  .ٕاجابة عهنا “املسـيح”م � سـيقدِّ 

  مىت؟ -

  .بعهعندما تت�  -

-  �   ؟بعهكيف أت

-  �áصا وخملِّ تؤمن به ر.  

  !صا؟ وخمل� من به ر�á املسـيح حال ملشلكىت من غري أن اؤ  مملاذا ال يقدِّ  -

  .م � حلوال وأنت ال تؤمن بهوملاذا يقدِّ  -

  ؟!سلال ٔاحد يعطى من دون ٔاخذ، حىت الر�  -

ومع ذ� أطلب منك ¦ : امء، وقالرفع عينيه ٕاىل الس�  اهب بعمق، مثد الر� تهن� 
  .، بدون مقابلٕاحدى معجزاتك ى هذا احلائررِ ٔان تُ  “يسوع”

ق، دائرة ٔارجوانية  يبة، تنتصب عىل حد اكن القمر يصعد من ٔافق الرش� 
  .اخلالء الالمتناىه، وعوى ذئب

*****  
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اجلبل، وال من ت$  وم، ليس خوفا من هذاالن�  “جحزيى”مل يكن مبقدور 
حراء ال يسـتطيع ٔان ات الىت �م فهيا وحيدا ىف الص� عدد املر� حراء، فالص� 
لقضاء املصاحل، �م وحيدا ىف  “موط”و “الوعرة”صهيا، أثناء ترحا  ما بني ُحي 

� الص�  لتشـبع ما ٔا¦� البقاء  قطيع الغمن ٕاىل مناطق بعيدة، فيقّرِرا اكن يدب ب حراء مل
  .ٔاغنامه

وم، بعد د علهيا، ويغرق ىف الن� وفة ويمتد� ىف لك أالحوال، يفرش الص�  اكن
  .امءرسحة قصرية لعينيه بني جنوم الس� 

حراء الىت يعرفها، فها هو جبل شاهق ه االٓن يشعر بغربة عن هذه الص� لكن� 
من وسعها، ؤا�س يعيشون حو  ىف كهوف مثل أالشـباح، ال هلم  حيد� 

ا±ى يطلب منه بوضوح شديد ٔان  “س�� يو”صوت، وال حركة، مث هذا الـ
  .، دون أن يضمن   بشلك أكيد ٔانه سـيقوم من موتهيصري نرصانيا

  .“س ¦ جحزيىلقد خدعك يو�� ”

� يوأ ”مل خيدعك  - ا انقطع عندما يظن أنه ملٕامنا خيدع نفسه ، و “جحزيى”¦  “سن
  .هام   اخلدمة الىت يسـتحق� ب فقد قد� للر� 

� يوأ ”اهب اكن الر�  �حيته م يقول هذه اللكامت ىف وهدة الليل وهو يتقد�  “سن
   .“جحزيى”ببطء عىل احلىص، وفرح به 

� ”سـيؤنس    .وحدته “سيؤان

عينيه ٕاىل  “جحزيى”وعال وشيش رفرفة ٔاجنحة ختفق، ٔاجنحة كثرية، ورفع 
امل ىف مصت  يب، امء، ففوجئ بسحابة من طيور تنساب حنو الش� الس� 

يور تطري قريبا جدا ة، اكنت الط� ينعكس علهيا ضوء القمر، فرتجه بلمعة الفض� 
ميسك áٕحداها، واكنت حسابة حراء، حىت ظن ٔانه يقدر أن من سطح الص� 
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� يوأ ”ن مل تنقشع ٕاال بعد دقائق طوي�، اك كبرية من طيور، قد جلس فهيا  “سن
  .ا±ى ظهر العجب عىل وýه “جحزيى”جبوار 

يور املهاجرة هذه تطري مقرتبة من أالرض لك ٔارى الط� ىف حياىت ل مرة ٔاو�  -
  !هذا �قرتاب

� يوأ ”ابتسم    .“جحزيى”ها ٔانت االٓن تعود شاá ¦ : ، وقال“سن

  !يورٔاعود شاá ٔالىن رٔايت هذه الط�  -

  .، ٔالنك اندهشتبت من قرهباال، ولكن ٔالنك تعج�  -

ر ٔاال يسأ  عن معىن اهب، فمل يفهم، وقر� ٔان يفهم fم الر�  “جحزيى”حاول 
اهب خدعه، حىت وٕان اكن قد جاء االٓن لزييل عنه وحشـته، fمه، فالر� 

  .فليس معىن هذا أنه ال يواصل خديعته

رم هو هذا �ندهاش، ٔا¦م شـباىب باب والهِ الفرق بني الشـ� : اهبقال الر� 
لو  “جحزيى”كنت أندهش من ٔاشـياء كثرية، رمبا مل تكن مدهشة، واالٓن ¦ 

  .لن ٔاندهشاملسـيح، ودخل مغارة عزلىت رمبا  “يسوع”نزل ربنا 

ة ىف سفح اجلبل معمتة حتت ضوء القمر، وتمكل صورة اكنت أالجشار املرتاص� 
  .الوحشة

تبقى لنا من حياة بسبب حلظات من دهشة حنن نواصل ما : اهبقال الر� 
  .هشة متاما سـمنوتا/� ا عن� ب لنا، ويوم ٔان متتنع مينحها الر� 

� يوأ ”اهب وتهند الر�  نسان يور املهاجرة ٔامنت رش االٕ الط� : قولقبل أن ي “سن
ِّ ٔا� هنا، فاقرتبت من أالرض،  نا ٔان يريك كيف يضع ا±ئب أطلب من رب

 .“مرقس” يسرٔاسه ىف جحر القدِّ 
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ملاذا تركت ! ؟“س�� يو”حارى ¦ مقدس ملاذا ٔالقيت بنفسك ىف هذه الص�   -
  اس؟ونس الن� 

-   ِّ   .يسوع املسـيح نأالنغمس ىف ونس رب

نيا، ماذا عن ونس هللا، ٕاال عندما تتعبنا الوحدة ىف ا/� س ال نبحث ¦ مقدِّ   -
  نيا؟معلت معك ا/� 

� ”اهب نظر الر�  ، ويلمع فهيام القمر تني، اكنتا متوّجهِ “جحزيى”ىف عيىن  “سيؤان
الوقوف عىل قدميه  اهب حملاو�آخر دفع الر�  ، واكن فهيام ىشءاعدالص� 

 ٔابدا ٔانىن مع ٔا� ا�طئ، سأظل ال ٔاتعمل� : هيمهم بغضب اكمل9وغ، وهو
ا، ؤانىن مع البرش ىف خطر وحزن، ٔا� ذاهب ٕاىل ٔافضل جد�  “يسوع”

  .قاليىت

، ماذا معلت  ما اكن غضب هكذانيا معلت معه معال مشينا، وٕاال� البد ا/� ”
  .“!؟سنيا ¦ مقدِّ معك ا/� 

، بيò صوته خور ختفت وهو يبتعداهب فوق الص� دىم الر� ٔاصوات قاكنت 
د ٔانه يبىك، اكن واحضا، رمغ ارتعاشة نرباته الىت تؤكِّ  “جحزيى”يصل ٕاىل ٔاذىن 

¦رب  ارمحىن ،بىنوال بزجرك تؤدِّ  ،تىنبكِّ تُ ¦رب ال بغضبك : ل áٕحلاحيتوس� 
  .جزعت جدا وهنت، ونفىس ¦رب فٕان عظاىم ضعيف، اشفىن فٕاىن

اهب متاما، ٕاىل وحدته املسـتحمكة، بعد ٔان اختفى صوت الر�  “جحزيى”عاد 
ليعاوده إالحساس بأنه خيوض ىف مغامرة، مغامرة كبرية، سـيكون عليه ىف 

  .ل دينهباح أن يبدِّ الص� 

هب هو ا±ى سـيحل مشلكىت، سأتبع ااملشلكة؟ رمبا دين هذا الر�  ما”
اهب الر� ! حفظ جسدى بعد املوت ٔام ال، وسأرى ٕان اكن ميكنه هممسـيح 
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املسـيح ما هذا م ىل هو ا±ى حفظ املاء ىف برئ الوعرة، ولو مل يقدِّ  “يوحنا”
  .“ٔامضن به حفظ جسدى بعد املوت سأتركه، ؤاعود ٕاىل ديىن

� اى الث� بأنه حيتاج االٓن ٕاىل كوب من الش�  “جحزيى”شعر  ش ىف ٔامتعته قيل، ففت
كر، ٔاخرýام ىف كيسني من القامش أالبيض ا±ى حال لونه اى والس� عن الش� 

غرية ٕاىل إالصفرار، مث ذهب جيمع بعض احلطب، من ت$ الشجريات الص� 
  .واحضا متاماحراء، ولك ما حو  يبدو الص�  ءخور، القمر يىضالنابتة بني الص� 

  “ملاذا ينقبض قلىب هكذا؟”

امء القريبة، تبدو مزنجعة، متد رقاهبا، بضعة طيور تتصاحي، وىه تعرب ىف الس� 
  . ٔانه ختيل ىف عينهيا نظرات قلقةٕاال�  “جحزيى”عدها عن ورمغ بُ 

  .“ب الكبريفت عن الّرسِ البد ٔاهنا طيور ختل� ”

طوال معرك ٔانت مسمل، ! ستبدل دينك، وال تريد لقلبك أن ينقبض؟”
ختفى خلف الغياهب واحلجب، مث ىف آخر معرك، لي  وجل�  تؤمن áٕ  عز� 

 áٕ تؤمن.....“.  

طاملا يألك : ممزوجا بشهقات ضاحكةاخر، الس�  “سعدون” صوت وجتىل� 
ويرشب مثلنا، يبقى ىف بطنه خراء مثلنا، هؤالء هبامئ ال يعملون عقوهلم ¦ 

  .جحزيى

، وضع شا¦ صفيحى صغري “كوز”من القربة ماء قليال ىف  مجع احلطب، صب� 
  .جريات اجلافةرا، ومزýام áملاء، مسـتعمال قطعة من ٔاغصان الش� وسك� 

دفن خيرٔا، ٔاو ال خيرٔا، ٔا� ٔاعبد من يقدر عىل حل مشلكىت، ٔا� ال ٔاريد ٔان ا� ”
 بعد موىت، ٔاريد ٔان ٔابقى ىف هذه احلياة الىت شاركت ىف صنعها، ا±ى عز� 

: س قالاهب يو�� جب، الر� مث اختفى خلف احلُ . دفناملسمل يُ  :قال وجل� 
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س اهب يو�� الر� . مسـيحى يقوم من أالمواتاملسـيح قام من االٔموات، ولك 
، يهيِ يضع الفكرة ىف رٔاسه، حيرتم جسده، وحيُ ال يقنعىن، غري فامه، لكن رهبم 

  .“فنوهيرب من قربه، رافضا ا/� 

احة ىف احلطب، انبثق اللهب من بني لساىن احلديد، القد�  “جحزيى”ٔامعل 
ار، لكن ج الن� ل داخل فراغات ما بني أالعواد اجلافة، والتصق هبا، لتتأج� وتوغ� 
اى علهيا، حىت حدث ما هو جعيب، دفقة من هواء، الش�  “كوز”ن وضع ما إ 

ملشـتع�، اìٔهنا خرجت من فتحىت ٔانف �قة �فرة، ارتطمت بكومة احلطب 
  .فأطفأهتا

 الىتىف حياته كثريا، رمغ ٔان هذه ىه املرة أالوىل  “جحزيى”مل يندهش 
، من غري رحي عاصفة، أو مطر غزير، بل �رد دفقة هواء ٔاشعلهاتنطفئ �ر 

فلك ما حو  اكن غريبا، جبل، وملاذا يندهش ٔاصال؟  ىف أالجواء، ضا�� 
باع دين املوىت، وفكرة اتِّ ٔاجشار، كهوف مغلقة عىل رهبان يشـهبون ٔاشـباح 

  .النصارى، وطيور  اجرة قريبة من أالرض

ريان من بني ة ٔاخرى، ونبتت النِّ احة ىف كومة احلطب مر� القد�  “جحزيى”ٔامعل 
 “كوز” “جحزيى”، وعلت ٔالسـنة اللهب، وضع جتغصان، وعندما تأج� االٔ 

 تطمت hنية، لكن دفقة الهواء ار ة أخرى داخل الكومة املشـتع�اى مر� الش� 
  .ار، فأطفأهتاáلن� 

بت خة الىت انسا، رضبت قلبه هذه الرص� ف� حيدث “جحزيى”ر وقبل ٔان يفكِّ 
ة، حراء، قادمة من �حية ٔاحد كهوف اجلبل، رصخة حاد� ىف مصت الص� 

س عب، فئة áلهلع والر� ة، ممتل رفيعة، ممتد�  ل ، حىت ختي� “جحزيى”وقف شعر رأ
  .قوط ٕاىل كتفيهالس�  ٔان عاممته تتحرك �حية
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جده هناك، ونظر �حية العواء، و ا، عواء الخيطئه ٔابدا، ف ممتد� ا عواءمث مسع 
يه نصف يقف عىل خصرة �تئة بني أالجشار، يرفع رٔاسه �حية القمر، فاحتا فك� 

  .فتحه، ìٔنه يبىك

  .ئبا±ِّ 
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10  
  

  نتِ ـِ الب  وجِ رُ ـــ مُ ى ِىف رعَ  يَ لِىب قَ 
  
  
  .“ىوملجأ  ب ثباىتٔانت ٔاهيا الر�  ،ىنك ¦رب، فقوِّ حب� أ ”

  .دموعه تنساب عىل وجنتيه، دافئة، وgهئة

ه الميىن عىل شق صدره أاليرس، ويعرص ثديه، ياكد خيلعه، ìٔنه يريد يضع كف� 
  .هتا ويطفهئاأن ينزتع قلبه، ٔاو يقبض عىل جذوة مشـتع� فيه، فيفتِّ 

ا، ماذا معلت نيعندما تتعبنا الوحدة ىف ا/� ال نبحث عن ونس هللا، ٕاال ”
  .“؟سس يو�� نيا ¦ مقدِّ معك ا/� 

  .“رتىن ¦ بدوى؟نيا معى ¦ راعى الغمن، ملاذا ذك� كنت نسيت ما فعلته ا/� ”

*****  

ٔايضا ه تَ ، عبدك ا±ى مغرْ “صبحى”، وأنت تعرف “يسوع”¦رب، ¦  كٔاحب� 
إالساكىف، ا±ى سكن ىف جنع  “فهمي”الفقري بن القروى ا ،“صبحى”مبحبتك، 

�  حدى قرىصغري، gبع الٕ  ، ا±ى فيه “ٔابو لي�”، جنع “جرجا”ة مديري
  .كنيسـتك العتيقة، والىت حتيط هبا بيوت املسلمني، فال نسـتطيع توسعهتا

  ملاذا بنيمت الكنيسة بني بيوت املسلمني؟: وىف يوم قلت ٔالىب

  .نيستنااملسلمون مه من بنوا بيوهتم حول ك : فقال
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َ من، رَ ه الز� ك� اكن أىب يو ا جيلس عىل ٔامكه من ثرى دَ  ت ىف أول حارة ضَ ب
الرباح، يدق نعل حذاء املفتوحة ىف هنايهتا عىل احلقول صارى، حارتنا الن� 

á ابته �حية الكنيسة، الىت ، ؤاشار بسـب� ، توقف عن ا/قسامريمل  رتئ
وسقطت مساحات واسعة من جري ، دحمد�  حال لوهنا أالبيض ٕاىل ال لون

كت ىف من اجلرس، مثل خيال مآته، نُ  طالهئا القدمي، بيò بدا برýا اخلاىل
أنظر لكنيستنا، وانظر : ، وقالصليب صدئ، سقط جناحه أالمين تهمقِّ 

لبيوهتم، كنيستنا قدمية، بناها ٔاجداد أالجداد، وبيوهتم جديدة، كنيستنا 
  . أالصل، وبيوهتم طارئة

  كيف اسـتطاعوا ٔان يبنوا بيوهتم حول كنيستنا؟: قلت

بنوا : ، مث ٔاخذ نفسا معيقا، وقالىف النعل ابتسم ٔاىب، وعاود دق املسامري
  .بنا ىف هذا الوضعطنا هلم ىف ٔاراضينا، حنن ¦ و/ى من تسـب� بيوهتم ملا فر� 

يس يقول ٕان ٔالبراج الكنائس ملاذا ال نضع جرسا ىف برج كنيستنا، القّسِ  -
  .سٔاجرا

ٕانمك قليلوا العدد، ولكمك تسكنون جبوار : صليل اجلرس يضايقهم، قالوا لنا -
  .الةتنهبه أالجراس ملواعيد الص� لكنيسة، ليس منمك من يسكن بعيدا حىت ا

  .ٕاهنم يكرهوننا ¦ ٔاىب -

ار لو اكنوا يكرهوننا ما ٔاطفأوا الن� : خيصف النعل بنصل حاد، قال “فهمي”بدٔا 
ك، وما خرجت ٔانت ٕاىل حارتنا، لوالمه الحرتقت ٔام�  الىت اكدت تألك لك

 يقف معى خاللها هذه احلياة، املسلمون وقفوا معى ىف مآزق عديدة، مل
  .نيؤاعاممك املسـيح 

  .“املسـيح”ٕاذن يكرهون  -
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ىف قرآهنم رسول كرمي، خيلق مثلام خيلق هللا، يعرتفون ٔانه ٔاىت  “املسـيح” -
خريا لفتح  “يسوع”لو أراد هلم ه العذراء بتول طاهرة، ؤان ٔام� من غري ٔاب، 

نسان، البد وأن يكون االٕ  هموا أن من ليس ٔاáه، واكنوا ف ٔاكرث بصائر قلوهبم
  .“صبحى”عىل قدر فهمهم ¦  “املسـيح”ون ، ٕاهنم حيب� هللا نفسهٔابوه 

  

ٔاىب،  رآها فهمي احلرية بدت ىف عيىن ¦ يسوع، أنت رٔايهتا وال شك، كام”
ٕاهنم احتلوا بالد� منذ زمن : وألقيت ىف روع ٔاىب ٔان يقول لكامته الغريبة

  .“طوة وفرض إالرادةطويل، واحملتل يتلكم دامئا بلسان القوة، ويعشق الس� 

  

  !من ا±ى احتل بالد� ¦ ٔاىب؟ -

ٔامل خيربمك : هشة، ومهسه هذه املرة á/� اهو ا±ى امتٔالت عين “فهمي”
  !؟ن احتل بالد�مع�  ٔابدا القسيس

  .يسمل ٔاحرض لك دروس القّسِ  -

كرهوننا مثل مل يحصيح مه ون، سلمون مه الغزاة احملتل� ، امل املسلمون ¦ بىن -
  .طوة، وفرض إالرادةالس�  وأاى غاز سابق، لكهنم ٔاحب� 

  !من أخربك هبذا ¦ ٔاىب؟ -

  .دروساس أعظم ، البالد كتب خضمة، ومعام� الن� “صبحى”فر ¦ الس�  -
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، مشغول بقضا¦ككنيسـتك،  ها ٔانت ترى ¦ يسوع، ٔانىن نشأت ٔامحل مه� ”
واكن جيب ٔان تضع بني يدى نورا ٔاهتدى به، وال ترتكىن لظلامت نفىس، 

  .“حبورها ط ىف خصور حياىت، ؤاغرق ىففأختب� 

  

فر زق؟ الس� أول ما تسافر تسافر للرِّ : فر، وقال ىلرت الس� حزن ٔاىب ملا قر� 
  .لٔالرزاق يطول ¦ و/ى، وال يعرف إالنسان مىت يعود منه ٕاىل بيته و�سه

جال مه من يسعون وراء أرزاقهم، ٔانت رجل الّرِ : فرح ٔايضا، وقال ىله لكن� 
  .“صبحى”¦ 

أصل جذور  ب املباركة، هناك، بالد الر� “أسـيوط”سافر ٕاىل : وقال ىل
  .“حاملسـي”سـيحفظك هناك عائلتنا، و 

  

ا±ى تعرف السبب احلقيقى ملغادرىت القرية، الغضب ¦ ٔانت الوحيد ”
ك تيسوع، الغضب ٔالج$، مفا اكن ممكنا ٔان ٔابقى ىف ب9 ال تسـتطيع كنيسـ 

 � َ سع فيه، وال حىت ٔان تُ أن تت ق فهيا �قوسك دُ طىل بطالء جديد، وال ٔان ي
، كام ٔانك ¦رب ترى املبارك، حىت صليبك املكسور ال نسـتطيع ٕاصالحه

فهيا، لسـنا ٔاكرث من خدم للمسلمني، وزعوا ٔاجداد�  ل ذليالشعبك القلي
يادة، واáٓء� عىل قبائلهم، صار شعبك عبيدا، ترى عيوهنم مملوءة بسطوة السـِّ 

ل، ٔامسع ٔان عنايتك مسـبوغة عىل شعبك ىف هبوان ا±� وترى عيوننا مملوءة 
  .“سـبغ عىل عنايتك ¦ يسوع، أ “ٔاسـيوط”
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زمن ىف فراشها تألكها أالمراض، واكن الوداع أالول  امئة منذى الن� عت أمِّ ود� 
 َ تجول ىف ل لت عيناها نظرة طوي�، مث حتو� ت ىف عيىن، رَ ظَ وأالخري، وقهتا ن

ت يدها الشبهية بغصن لك وýـى، ونزلت ٕاىل رقبىت، وٕاىل صدرى، مد� 
ة هتا، جذبتىن ٔالجلس عىل حاف� شـَ مَ س، مفددت لها يدى، خفَ جاف متيبِّ 

جفلست، اكن املاكن معبأ براحئة املرض، املمزوجة براحئة الفقر، ال فراشها، 
ت قة اقرتبضيِّ  ٕالضاءة تنسل من طاقةن املسمى بيتا، اس تدخل هذا اخلُ مش

مة ومشتبكة ملقاة هنا وهناك بغري عناية، مالبس مكو�  قف، أوانمن الس� 
اصري فوقها، ببعضها مثل ٔافاع وليدة، ني العيش ىف ال ميكن الٓدميِّ  مترح الرص�

  .عالب، تألفها حيوا�ت اجلحوراجلرذان والث�  تعيش فهيالكن مثل بيوتنا، 

ع، نظرات من لن ى بعد ذ� بسـنني طوي�، نظرات املودِّ فهمت نظرات أمِّ 
ك، ليذهل من تفحّص ، فرييد أن حيتفظ بلك التفاصيل، ي ة ٔاخرىيراك مر� 

ويل، مل يكن هو العمر الط� كونه يرى ما مل يره من قبل، وأن من عاش معه 
  .ىف حلظة العمر أالخرية نفسه هذا الواقف ٔامامه

*****  

ة، مث عواء خة احلادة، املمتد� ، ت$ الرص� “برسوم” اهبعلت رصخة الر� 
� يوأ ”اهب ت عينا الر� ئب، انفتحا±ِّ  اهب، ، بعد ٔان خطفهتا رصخة الر� “سن

 من رؤية زمن غامئ بعيد، ٕاىل رؤية حارض مرسوم بوضوح، ئب،وعواء ا±ِّ 
اة بسـتارة ه ٕاىل فتحة الكهف، املغط� فهنض واقفا عىل قدمني واهنتني، واجت� 

وانسابت معه  اخل،ق نور القمر املكمتل ٕاىل ا/� من ج9 املاعز، أزاAا، فتدف� 
� يوأ ”عىل وجه ور أيضا الن�  طعوس نسامت áردة منعشة، يسا ا قدِّ فبد، “سن

   . يبا
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، ونظر ٕاىل ك ٕاىل خارج املغارة، واستند ٕاىل حاجز من خصور �تئةحتر� 
مثل قطع من عمتة تأىب املغادرة،  ،ٔاسفل، حيث أالجشار البادية ىف نور البدر

خرة البارزة بني أالجشار، يرفع رٔاسه، ويعوى، ئب مقعيا عىل الص� اكن ا±ِّ 
القرفصاء ٔامام خيط من دخان،  با، جالسامتصلِّ  “جحزيى”واكن شـبح 
حراء حي الهادئة، الىت ترسح ىف لياىل الص� ت بفعل الرِّ ق ويتشت� يتصاعد ليمتز� 

  .ئبينظر �حية ا±ِّ  “جحزيى”اكنة، اكن شـبح الس� 

� يوأ ”اهب الر�  دق قلب�  وداء املتٔاللئة امء الس� ب وýه ىف الس� وقل� ، “سن
، الالض� راعى الغمن توقعت ¦رب ٔان تسـبغ نعمتك عىل : وقال لنفسهجوم، áلن� 
  .تكقه ٕاىل حظريتك مبحب� سُ 

ا±ى  “جحزيى”اه خرة، وخطا خطوات قلي� ىف اّجتِ ئب من فوق الص� قفز ا±ِّ 
رقبته وعوى، مث بدٔا  ئب، ومط�، توقف ا±ِّ ل ٕاىل صمن جالسا القرفصاءحتو� 

للفتك، �áه áرزان، و�ر خطوات قاتل يسـتعد ، “جحزيى”خيطو مقرتá من 
ٔايضا ينظر ىف عيىن هذا  “جحزيى”فراويني، واكن محراء تطلع من عينيه الص� 

رٔاسه مثل لكب يبدٔا ميل يُ ك حركة غريبة، ئب يتحر� ، مث بدٔا ا±ِّ القادم áلرش� 
  !اسفرت املوالفة، ولتختفى من عينيه نظرة االٕ 

ه ا هو حياول الوقوف، لكن� قد عادت الليونة ٕاىل جسده، فه “جحزيى”وبدا ٔان 
 � � ”اهب ا مسع زعيق الر� ثبت ىف قرفصائه مل : يأتيه هادرا من فوق اجلبل “سيؤان

َ بَ ل الوديع، اقْ مَ ل هدية احلَ وتقب�  ،“جحزيى”اثبت ماكنك ¦  $ قبَ ل ا±ئب، ي
  .اخلروف

*****  

 � ، “ت3 نظري” ا معلت ىف حمل املعّملِ اكن معرى مل يتجاوز امخلسة عرش عاما مل
ة عن محل اهلم، ؤا� قروى ل متاعب أالرزاق، هش�  صغرية عن حتم� سـّىنِ 
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ة، لكىن رمغ ذ� رصت أحسن حاال الواسع “ٔاسـيوط”غريب ىف مدينة 
، قرش ىف يد املعّملِ ـتعريفة والـ ة بيدى، ؤارى ال ْلكَ بكثري، رصت ٔامسك الـنِ 

، رمغ ٔانه نرصاىن مثل رٔايت املعّملِ و وهو يعد نقوده ٔالى سبب من أالسـباب، 
جار املسلمون، يرشبون السه الت� ، عزيزا ىف ماكنه، جيُ “ٔابو لي�”�ىس ىف جنع 

ِّ فينفلت وقارمه، ويتلك�  نون اجلوزةاى ويضحكون، ويدخِّ الش�  ساء مون عن الن
م اكنوا يقهقهون مثل ب3م ٔافهم بعضه، وال ٔافهم بعضه االٓخر، لكهن� 

  .املساطيل

 لعمل، أذهب ٕاىل غرفىت عىل سطح العامرة الىت ميتلكها املعّملِ وعندما ينهتـى ا
  .، ويسكن فهيا ٔايضا“نظري”

 “ٔاسـيوط”ئيب، وىف ك  “ٔابو لي�”الليل كئيب، دامئا الليل كئيب، ىف جنع 
  .“ٔابو لي�“د للنوم كنت ٔاتذكر جنععندما كنت ٔامتد�  “ٔاسـيوط”ىف كئيب، ٔالنه 

� خرها خيف سوادها نلكة ٔاد� ، ومع لكد�¦ سـيِّ وداء الس� ت اللياىل ومر�  ا ، ومل
صار معى مخسون قرشا عشت لي� وال لك اللياىل، مل ٔار ظالما، وال 

ٔان ٔاصبح صاحب حمل ، اد، وٕامنا تراقص ٔاماىم حمل كبرئاحسست بسو 
ىف شارع ، ؤاكون قو¦ مثß، ؤاجلس “نظري ت3” مثل املعّملِ  “منيفاتورة”

  .مني، نصارى ومسلمنيام حمرتما بني املعلِّ معلِّ وق، ٔامام داكىن، الس� 

ب وم من عيىن، وأخذت أقلِّ وعندما صار معى جنيه ورق اكمل، طار الن� 
ل قاعد، ؤالوان ل واقف وَمجَ َمجَ اجلنيه ٔامام اللمبة العويل، ؤاتأمل رسوماته، 

ٔاربعة جنهيات ٔاخرى محراء فاحته حتيط هبام، وfم مكتوب ال ٔافهمه، 
  .ىن وحدىٔانفرد بتجارة ختص� ؤاسـتطيع ٔان 

هذا اجلنيه اسـتزنف من معرى سـنتني اكملتني لىك ، “جحزيى”تعرف ¦ 
ٔامجعه، عرفت هذا ٔالن طارقا طرق áب غرفىت هذه اللي�، وعندما فتحته، 
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، وجبانبه وقف أىب، ا±ى اهنار áكيا، وأخذ يولول، “نظري” رٔايت املعّملِ 
سنتان ال تسأل عن أب ٔاو ! بن اللكبا سنتان ¦: ته خيرج خمنوقا، يقولوصو 

  .“صبحى”ك ماتت ¦ ب أم� ٔام، طيِّ 

ى؟ عاشت ال تنفعىن بشئ، وال ى ماتت، وما املشلكة ىف أن متوت أمِّ ٔامِّ 
  .ت �فع أفضلميِّ ! ٔانفعها بشئ، ما فائدة x ال يفيد؟

  !؟“سيو�� ”س تون ينفعون ¦ مقدِّ امليِّ  -

  .د� سـيِّ ¦ �ونفع �وثلو ور�  -

ٔاطراف ٔاصابعها ٕاىل الة، اكنت ىف الفارغة واملليانة تضم ثتىن الص� ى ور� ٔامِّ 
بعضهام، وتنقرهام نقرات متتالية عىل صدرها وجهبهتا، تُصلِّب كثريا، من غري 
أن هتمس بلكمة، اكنت ال تعرف ٔاى لكمة من إالجنيل، وال حتفظ شيئا من 

ا±ى جاء ٕاىل  “املسـيح”، اكنت ال تفهم حاكية � لوات، ٔاقولfم الص� 
� نيا من غري ٔاب، مل تصدِّ ا/�   “مرمي”نا ق هذا ٔابدا، واكنت تعتقد ٔان ست

  .“املسـيح”رسا، ؤاجنبت منه جار الن�  “يوسف”تزوجت صاحهبا 

ة ىف خاص�  جال،نت طبائع الّرِ ث ٕالهيا كثريا، تعرف أ كن ٔاىب يتحد� مل ي
اكن ٕاذا رشة، البيوت يقتل العِ مت ىف مت، والص� الص�  القاىس، “عيدالص� ”

ما فرقت عن املسلمني ىف : ضعف ٕامياهنا، ويقول لها يهنرها بسبب م معهاتلك� 
  .شئ

اكنت هناك صورة اكحلة و ى تعبد ٕا  املسلمني من غري أن تدرى، اكنت ٔام� 
 ا بأن ينظر ٕالهيا وهو يصّىلِ ٔاىب هيمت كثري قة عىل اجلدار، ح مصلوá، معل� للمسـي

   .امء وتدعو وىه رافعة وýها للس� ّىلِ تصاكنت  ىٔامِّ ويدعو، لكن 



Twitter: @ketab_n

219 

 

ب قبل صلواتك وأنت ال تنظرين ٕاىل صورة الر� مىت تُ : هنرها أىب يوم ىفو
  ؟املسـيح “يسوع”

اكنت غريبة، فبقيت الصقة ىف عقىل، حىت فهمهتا يو ا قالت لكمة مل أفهمها، 
 � ورة طول معرك وما فهمت لص� ٕاىل ا “فهمي”تنظر ¦ ٔانت : ا وعيت، قالتمل

 نفسه “املسـيح”ة واحدة، وفهمت لك شئ، ها هو ، ٔا� نظرت ٕالهيا مر� شيئا
امء، وينادى أحدا فهيا، من هذا أالحد ٕان مل يكن يرفع وýه ٕاىل الس�  “فهمي”¦ 

  !هللا الكبري؟

  .وفقطثتىن هذه امجل� الىت قالهتا ٔالىب، الة، وور� الص�  ثتىن حب� ٔاىم ور� 

  

 � ني هيا اكمتل من معرى عرشون عاما، ووضعت اجلناجلنيه الثاىن مجعته مل
لني القاعدين، ؤاحمل مَ لني الواقفني، واجلَ مَ ر بعضهام، ؤاخذت ٔانظر ٕاىل اجلَ جبوا

ال واقفة وقاعدة، ىف هذه اللي�، فتحت áليوم ا±ى يكمتل ىل فيه عرشة ِمجَ 
، “نظري” در منه، ورٔايت املعّملِ اب ملا مسعت صوت طرقات خفيفة تصالب� 

دخل غرفىت،  “نعمي”ى تركنا، ومعِّ  “نظري” ، املعّملِ “نعمي”ى وجبواره وقف معِّ 
مخس سـنني ال تأىت الب9 : وجلس عىل فرشـىت املبسوطة عىل أالرض، وقال

 ب، ٔابوك مات هو، طيِّ “صبحى”لتطمنئ عىل �سك، ¦ قلبك القاىس ¦ 
  .االٓخر

ارجع وافتح : “نعمي”ى علب، قال ىل معِّ حقريا، مثل حجر الث� ثىن بيتا ٔاىب ور� 
  .البيت، حرام خيرب

  .ىنت ¦ معِّ افتحه أ : قلت  

  .  ة، وبصمت عىل مبايعة البيتؤاعطاىن كيس نقود فيه مخسني قرشا فك� 
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ىن مل ٔافتح كيس ، حزنت عىل ٔاىب حز� معيقا، حىت أ “جحزيى”تعرف ¦ 
ر ىل من معرى سـنة عىل أالقل، اكم�، سـتوفِّ  اقرشقود، رمغ ٔان مخسني الن� 

  .ذرجال، وانقطع اجلِ ذر عفى ىف دنيا الّرِ لكن الوا/ جِ 

بوا �قوسا ىف برج الكنيسة، فقال ى قبل أن ميىض ٕان اكنوا قد رك� سألت معِّ 
  !ليب املكسورأالول نصلح الص� : وهو يشوح بذراعه

*****  

ِّ تقذفه متوهِّ مال ور صبا، الّرِ القمر يصب الن�  سمة علي�، وقلب جا، الن
، وعيناه مثل طبل رتيب مزنجع حراءاته تضج ىف الص� يدق، دق�  “جحزيى”

اكن با، ئب ا±ى يقرتب منه متسحِّ ئب اخلابيتني، ا±ِّ ن ىف عيىن ا±ِّ امثبتت
�  “جحزيى” � ”اهب ا مسع زعيق الر� قد عاد جللسة القرفصاء مل س، وهو يأمره يؤان

  .ن ماكنهكوáلس� 

اجلس  “جحزيى”اجلس ¦ : ى من فوق اجلبلاهب صوته يدوِّ لكن ها هو الر� 
  .رتك، وارخ خفذيكعىل مؤخِّ 

� ”ل صوت وهتل�  ب حوا الر� سـبِّ : امءمعيقا، ìٔنه �زل من ملكوت الس�  “سيؤان
  .ب يصنع جعائبتسبيحا، ٔالن الر� 

جدا، فمل يكن أمامه غري ٔان خيضع  “جحزيى”ئب قد اقرتب من اكن ا±ِّ 
م نظراته حنو هذا املتقدِّ ب ه يصوِّ تبيò رٔاسه باكمل انتباه  ،لٔالمر، جفلس

  .صامتا، حنو صناعة العجيبة

ار املطفأة، وثالثة طيور ٔاطلق ن يتصاعدان من كومة الن� اخيطا دخان واهن
ة، وليس بني جرات املرتاص� امل فوق الش� ٔاحدها صياحا، وىه مترق حنو الش� 
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�  “جحزيى”وئب ا±ِّ  ك رٔاسه ٕاىل بدٔا حيرِّ  “جحزيى”ة مسافات، حىت أن أي
  .ئب ٔاقعى مثل لكبا±ِّ جفأة، الوراء ببطء، و 

� ”اهب وبيò الر�  ق بني خصور اجلبل، مرسعا هيبط ىف املدق الضيِّ  “سيؤان
ل جعوز، متساندا عىل عصاه الىت ليست ٔاكرث من جذع جشرة رفيع حبو 

  .املرتعش “جحزيى”ئب رأسه عىل خفذ أراح ا±ِّ  و¦بس،

� ”رأى  ب ىف أالعاىل، حوا الر� سـبِّ : متام املعجزة، فزعق وهو هيبط “سيؤان
، “برسوم”، ¦ “مرقس”ف عن ٕاعطائنا املعجزات، ¦ احلى ا±ى ما توق� 

ع قلبك مبعجزة ، تعال متِّ “احن� ”ب، ¦ خرجوا من كهوفمك وانظروا صنيعة الر� أ 
  .“يسوع”

وف، وينحدرون ببطء حنو خرية، الكهالص�  ون من قاللهيملّ هبان يطاكن الر� 
� يوأ ”اهب الر�  ئب، وهو يزعق بصوت وا±ِّ  “جحزيى”، ا±ى يقرتب من “سن

  .احلى “املسـيح” ادا جمِّ ، تعالي“مىت� ”، ¦ “شـنوده”¦ : ج áلباكءيهتد� 

� يوأ ”وعندما اقرتب  رأسه، وهو  لٔالقى عصاه، وانكب يقبِّ  “جحزيى”من  “سن
دك ل، لن نعمِّ مَ  احلَ َ$ بِ قَ فَ  “جحزيى”ئب ¦ لت ا±ِّ بِ قَ : ف عن ال3مال يتوق� 

  .مبعجزة نفسه، تعمدت “املسـيح”ت بيد áملاء، فأنت تعمد� 

� يوأ ”لت دموع بل�  ، والتف مدووش صامت “جحزيى”، و“جحزيى”عاممة  “سن
� هبان بلحامه حو  الر�  ، وشعور رءوسهم املتنافرة، ìٔهنم ٔاشـباح، ة املشعثةالكث

 � من هؤالء . هالولو¦. هالولو¦: ونمون ìٔهنم يغن� صعدت ٔاصواهتم الهادئة، يرتن
  .بيوهتا ائرون كسحاب، واكمحلام ٕاىلالط� 

  

� ”قال    .لودعاء ¦ وديعا اير¬ُ أالرض : “جحزيى”ــل “سيؤان
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  !هذا ذئب أم لكب؟: بصوت متحرشج “جحزيى”مهس 

� ”ابتسم  ٔابدا سؤال ما يسأ  بدوى : وقال موع،، ومسح عينيه من ا/� “سيؤان
  .“وديع”¦ قس 

� يوأ ”اهب ىف وجه الر�  “جحزيى”نظر  ، ومل يكن áسـتطاعته ٔان يندهش “سن
  .ئب رٔاسه عىل خفذهة �ندهاش عندما وضع ا±ِّ ٔاكرث، اكن قد بلغ مق� 

� يؤ ”قال  د�“جحزيى”¦ االٓن قال � ما جيب أن يُ : سان   .، ولكن ¦ سـّيِ

ط، ما رفت ٕاجابة الرش� لكن أ� ما ع: بصوته املتحرشج “جحزيى”مهس 
  !عرفت كيف ال ٔادفن بعد ٔان ٔاموت

� ”رفع  أ�  :اقة، ا±ى مال حنو الغرب، وقالوýه ٕاىل صفحة القمر الرب�  “سيؤان
   .هو القيامة واحلياة، من آمن ىب ولو مات فسـيحيا

ور ٕاىل الغاية، وقال بصوت ياكد ، بوجه مٔاله الرس� “جحزيى”مث نظر ٕاىل 
  !بنفسه قد آمن بك “املسـيح”وفكيف : يرقص

***** 

، وطاف ىف ٔاواخر ٔا¦مه عىل “كرالس� ”تعب من مرض  “نظري” املعّملِ 
اء اجليش ، حىت ٔاطب� “مرص”، وىف “ٔاسـيوط”املستشفيات والعيادات، ىف 

�جنلزيى، فمل ينفعه طب وال دواء، وكنت ٔا� ا±ى أدير احملل، طوال فرتة 
غيابه ىف رحالت البحث عن عالج، وىف لي� طرق áب غرفىت طارق، 

رفىت، متر أالشهر وáب غرفىت قلىب ارجتف، ال ٔاحد ىف العادة يطرق áب غ
حدث فهيا غري ذ�، اكنت مربوطة مبوت ٔاحد ات القلي� الىت ، واملر� صامت

   .موته يوجع قلىب ما،
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، قالت بأعصاب “نظري” زوجة املعّملِ  “مجي�”ت فتحت الباب، اكنت الس� 
  .مك، وطلب ٔان يلكِّ ميوت “نظري”ك مع� : هادئة

فأحسست برضبة ىف قلىب،  ،“سريين”ة، رٔايت ملا دخلت من áب الشق� 
تقف حزينة، ودموعها جترى وال  “سريين”وشعرت بروx حترتق، اكنت 

وق الس� : يسمح لها �áئ ٕاىل احملل ٔابدا، يقول “نظري” تقف، مل يكن املعّملِ 
  .مليئة áلرعاع وأالوáش

� نني سوى مر� ومل ٔاكن رٔايهتا ىف لك هذه السـِّ  فوق ا اكن معرها ة واحدة، مل
، وفاحضة أو سـبعة عرشة ة عرش عاما، االٓن معرها سـت� بقليل عرش سـنواتال 

 “مجي�”ت ان، ومغزت لها السِّ امجلال، ودموعها غسلت وýها حبسن فت� 
  .ا سطعت ىف قلىب، لكهن� بعينني عابسـتني، فاختفت ىف جحرة جانبية

غاطسا ىف فراشه، ولوال رٔاسه املنحوت عىل الوسادة  “نظري” اكن املعّملِ 
ت تنظر فَ قَ اخل، ووَ الباب من ا/� ت ة áحلرير ما رٔايته، ٔاغلقت الّسِ احملشو� 

  .ٕالينا

 بفمه، مل تكن ٔانفاسه دعتىن عيناه لالقرتاب، جفلست جبواره، ولصقت أذىن
ار جملا اكن يقهقه ىف جلسات أالنس مع ٔاصدقائه الت�  ا±ى ٔاعرفه، عزملها ال

   .ٔامام احملل، اكنت ٔانفاسه ميتة

رٔايت مهنم ىل مخسة من إالخوة، و� مخس سـنني معى، هل : مهس
  واحدا؟

  .فىهززت رٔاىس áلن� 

احملل ¦  ها، لكن احملل سـتديره أنت،ؤامِّ  “سريين”كتبت لك ما ٔاملكه لـ: قال
  .ىف بيعه، اشرته ٔانت “سريين”ر ال يذهب بعيدا، ووقت ٔان تفكِّ  “صبحى”
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  .اقرتب: وعندما ابتعدت برٔاىس عنه، مهس

، من ٔاكرب جتار “نظمي ت3”بنت  “سريين”، “سريين”وٕا¦ك : اقرتبت، فقال
لكن أنت  ام فعلت  املباركة، “املسـيح”مدينة  ،“ٔاسـيوط”املانيفاتورة ىف 

ىف ٕاحدى قرى مديرية إالساكىف، القادم من جنع  “فهمي”بن سـتظل ا
  .ائسكنال س اجر أ دق فيه ال ت، “جرجا”

رسحية، ٕاىل الت� ، وزحفت يده العجفاء، وامتدت ارجتف قلىب، ودار رٔاىس
محرحنو  ، به مّىنِ ن، ٔاحدهام واقف، واالٓخر رابض، قر� ال، فيه َمجَ جنيه أ

  .ةخذ هذا اجلنيه، واحفظ الوصي� : ومهس

قد  “نظري” رٔايت ٔان املعمل�  “العويل”صعدت ٕاىل غرفىت، وىف نور اللمبة 
  ¦ معّملِ جل اكن اكشفا حللمى طوال الوقت، لكّىنِ ه ىل لمكة وعرة، ìٔن الر� وج� 
رىن من التفكري فهيا، وملاذا قلت ، فلامذا حتذِّ “سريين”مل ٔاحمل يوما بـ “نظري”

اىت رىن بأنىن ابن رصمما مل تقß ىل يوما ٔابدا، ال3م ا±ى يذكِّ االٓن ىل 
  حقري؟

ل مَ تة، ملاذا ال يقوم اجلَ ال السـِّ مَ رصصت اجلنهيات الثالثة، ؤاخذت ٔاتأمل اجلِ 
  ! اخخ ٔابدا؟الن� 

�  “نظري” رسيعة عىل الباب، البد املعّملِ تعالت طرقات خفيفة  ا قد مات، ومل
بدموعه، فسقط  قلىب ¦ لئا متالٔ  “سريين”فتحت الباب، طالعىن وجه 

  .ة حهباىف هو�  د�سـيِّ 

  

ِّ ٔانت ٕانسان ¦ يسوع، لكن� ” ساء، وال ك ٕا  وابن ٕا ، ال يغويك جامل الن
د قلوبنا، دعكت ليقيِّ عاع ا±ى ينبثق من قلوهبن عطورهن، وال هذا الش� 
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، لكن ة عشقة حب، وال ذر� ، وما حتركت فيك ذر� بعطرها ة قدميكا�دلي� 
جال ميكنه ٔان يفلت من غواية عيىن سريين، ؤا� شاب فائر، ن الّرِ ن مِ مَ 

حيمل بني ضلوعه قلبا غشـ�، مل تصقß من قبل جتربة، وأنت ¦رب ىف 
 ِّ   .“ىف ٔارواحنا واحلب� ساء ىف طريقنا، أالعاىل، تضع الن

  

يلمع  ،فن، ووضعناه ىف gبوت لونه بىنل�9  “نظري” ز� املعمل� باح �ý ىف الص� 
ب، جيرها قة áملذه� ابوت ٕاىل داخل عربة مزو� خشـبه مثل مرآة، مث دفعنا áلت� 

ت ىف سطحها العلوى من أمام مالاكن من خشب، ومن ثب� حصا�ن، وتَ 
صفان من رجال يلبسون بذالت اككية متشاهبة،  اخللف ٔايضا، ومىش أما ا

مثل عساكر إالجنلزي، وينفخون ىف أبواق حناسـية كبرية، فيصدر مهنا عويل 
  .رهيب

ى فيه ابوت ا±ى تسج� ربة محل املوىت، وال الت� ٔامىش ىف اجلنازة، ال ٔارى ع
 ِّ معبأ ىف مالبس  احملشو حياة “سريين”ام كنت ٔارى جسد جeن املعمل، وٕان

وكنت أرى  يتساند من فرط احلزن عىل أكتاف نسوة مشفقات، ،داءسو 
   .ٕاحذر: ترٔاىس، وهتمس بصوهتا امليِّ  ق فوق حتلِّ روح املعّملِ 

ملا  “سريين”من التفكري ىف  “نظري” رىن املعّملِ ، رمبا لو مل حيذِّ تعرف ¦ سـيِّد�
وحولنا لك رت فهيا، وملا اكنت املأساة، وملا كنت االٓن هنا، ٔاحىك معك فك� 

  .هذا اخلواء

جرة امللعونة، رمبا من ألك مثار هذه الش�  “آدم”ر هللا ٔابينا تعرف، رمبا لو مل حيذِّ 
، ملا “حواء”و “ٕاحذر”مع عليه غوايىت مبا لو مل جيَ ر ، “حواء”لو مل خيلق   

، الىت ال تعطيك شيئا اكنت لك هذه البرشية تعاىن ىف هذه أالرض القاسـية
، يلومونه ىف “آدم”áالٓالم، مسكني  من معرك معجو� امقابß جزءتأخذ ٕاال و 
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، مث الكنائس واالٔديرة عىل خطيئته، ؤابسط مهنا يقعون فهيا بلك يرس
   .فىقصة الن�  ونركرِّ ي

ٕاىل نيا من ونس ا/� ة ٕاىل أالرض، وحنن ننفى ٔانفسـنا من اجلن�  “آدم”هللا نفى 
  .حراءالص� وحشة 

واية، ر علهيم أن يكونوا ٔابطال نفس الرِّ دِّ البرش ا±ين قُ وأ� واحد من ماليني 
ٕاحذر أن تألك : قال ىل “نظري” ، املعّملِ “سريين”و “ٕاحذر”حارصتىن غوايتا 

  .جرة، ٕان ٔالكت مهنا موg متوتمن هذه الش� 

  .للك من هذه الشجرة حتيا ¦ مغف� : قالت “سريين”لكن 

  .خلقه هللا بيديه، ٔالكت مثß ، ا±ى“آدم”لن ٔاكون ٔابدٔا ٔاكرث ٕاميا� من 

تدخل،  “سريين”ن، حىت وجدت ما ٔان انقىض ٔاسـبوع العزاء، وفتحت ا/اك� 
، وشعرها حرير ذهىب ب بلون الوردفسـتاهنا ٔاسود، ووýها ٔابيض خمض� 

يسـيح خلف رقبهتا، ولك هذا امجلال امزتج مبرح طفوىل آرس، من يسـتطيع 
ال ٔاحد، ! ؟“سريين”مثل عى ىف مروج بنت ٔان يربط قلبه عن الر� 

  .احلى يعرف هذا “املسـيح”واحلى ال ٔاحد،  “املسـيح”و

  .“صبحى“صباح اخلري ¦: ٔا� ارتبكت، قالت

، وقالت اس �دت عىلّ ، لك الن� “صبحى”¦ااااه، مك هو امسى مجيل، 
مسى ٕان ىف ا ،من قبل صوهتا كشف ىل ما مل أكن مكتشفه ، لكن“صبحى”

  .روx ضياءن ىف باح، وإ معىن الص� 

   .معل ىل شا¦ا “صبحى”¦ : جلست عىل الكرىس، وقالت

، واكنت مته لها، ؤاخذته مىن وىه تنظر ىف عيىنّ اى، وقد� ومعلت لها الش� 
  .ملاذا ٔانت مرتبك هكذا: مبتسمة، ومن غري fم اكنت تقول ىل
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وأ� مرتبك من دخولها املفاجئ ٕاىل عاملى، ومرتبك من نظرات ٔاحصاب 
ب، ٔاعرف ٔافاكرمه الىت دارت ال، الىت ترقب ما حيدث بتعج� ت والعم� احملال� 

ن مات ٔابوها حىت بدٔات متىش عىل حل شعرها، البنت ما إ  ىف رءوسهم،
  .جال والشـبابن لتجلس بشعرها املنساب بني الّرِ وجاءت ٕاىل ا/اك� 

م حل وح القلق� الىت ٔاراها حتوِّ آخر، هذه الر�  مرتباك من أجل يشء وكنت
  .“سريين” ٔاقرتب من ة، ؤاال� رىن حبفظ الوصي� رٔاىس، تذكِّ 

، مل أقرتب ٔابدا، .، حىت التصقت ىبتقرتبا، اكنت ىه الىت أا� مل ٔاقرتب ٔابد
  . كنت مسـتعدا لاللتصاق هبا، بل و�نصهار فهيالكّىنِ 

ىف لي�، جاءتىن، دخلت غرفىت بعد ٔان فتحت الباب، مل يكن لها مطلب، 
�  ير، نسيت ٔاقولعىل حافة الرس�  دخول غرفىت، جلسَت اكنت فقط تريد 

 “صبحى”¦ : � ٕانىن اشرتيت رسير، املهم، قالت وىه هتز رٔاسهاد¦ سـيِّ 
  .ٕامعل ىل شا¦

  ....“مجي�”الست : قلت لها

  .تةٔاعطيهتا قرصا  دئا، ستنام حىت الصباح مثل امليِّ : قطعت fىم، وقالت

  !ت؟تتعاطى  دئا “مجي�”الست : قلت

منذ اللي� : ىف سامء وýها الصاىف، قالت يرفرف ،اجت عن جضريق الن� بدا الضِّ 
  .ستتعاطاها

  !ملاذا؟: قلت

ر، وكنت اكن وشيش الوابور خافتا، لكنه اكن قد مٔال غرفىت حبا� من التوت� 
� ٔاضع عيىن ىف الكنكة، ٔاراقب الش�  يفور سـ ا يبدٔا ىف الغليان، اى، ا±ى مل

  .قةار املتدفِّ منسكبا عىل الن� 
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أريد أن آخذ راحىت، ٔاريد ٔان ٔاجلس من غري أن يضغط القلق عىل : قالت
  .صبت به من كبسة ٔاىب عىل نفىسروx، كفاىن ما ا� 

فار الشاى، وارتفعت طبقة كثيفة منه تريد �نساكب، فرفعت الكنكة من 
  .ار قبل هذا الغليانعىل الن� 

  .اكن خائفا عليك: قلت

�  اكن خائفا :قالت ا اكن يعرف ٔانىن تأخرت يوما عن ميعاد عىل نفسه، مل
عودىت من املدرسة ٕاىل البيت، يرتك احملل ويأىت ليرضبىن، ليس   و/ وال 

تريدين أن تأىت لنا : يزعقبنت سواى، ورمغ ذ� اكن يرضبىن رضá بشعا، و 
   !áلعار

  .“صبحى”اكن خائفا من العار ¦ 

َ بعد ٔان ٔادرت مفتاح  ىف قلب فنطاسه  ج الهواء املكبوت، خر الوابور سفَ ن
  .ار، ومخد وشيشهات الن� ، فانطفأ لميزتج هبواء الغرفة الصغري

  .ى صارت مثß، ختاف من العار الالبد ىف جسمىوأمِّ : قالت

ٔاخذته اى ىف الكوب الوحيد ا±ى ٔامتلكه، الكوب ا±ى كنت ٔاصب الش� 
املعمول من زجاج ىف بيتنا، ومل يكن ، اكن الكوب الوحيد “ٔابو لي�”جنع  من

رضور¦ ىل ٔان ٔاشرتى ٔاكواب ٔاخرى، فليس ىل ضيوف ٔاقدم هلم شا¦ ىف 
  .ٔاكواب

 � ل ٔابدا ٔان اى ٕالهيا، رأيت ما مل ٔاختي� ا يدى بكوب الش� ا رفعت وýـى، ماد� ومل
ئب وهو يضع رٔاسه مطمئنا عىل ٔاراه، ٔاجعب منظر، ٔاجعب حىت من منظر ا±ِّ 

  .“بولس”اهب خفذ الر�  خفذك، ٔاو عىل

  .تفتح بلوزهتا، مالبسها العلوية، لتكشف عن صدرها “سريين”اكنت 
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 يضعك ىف التجربة، فلامذا تضعىن دعوت االٓب ٔاال� ٔانت ¦ يسوع ٕارمحىن، ” 
  فهيا؟

  

 “ٔاسـيوط”نني الىت مضت، مع ٔان طوال السـِّ  “املسـيح”كنت قد نسيت 
ىه ٔايضا بالد القرش والتعريفة، تعريفة  “ٔاسـيوط”لكن  ىه بالده املباركة،

تضعها عىل تعريفة تصريان قرشا، والقرش عىل القرش مبرور أال¦م يصريان 
جار ة عظمى، والت� قو�  “اجلنيه”متىن ٔان عل�  “نظري” جنهيا، وقعدىت مع املعّملِ 
، “املسـيح”من ٔاجل اجلنيه، ال من ٔاجل  “نظري” املسلمني صاحبوا املعّملِ 

غر ، فمل يُ “املسـيح"جيوهبم خاوية ٕاال من  “ٔابو لي�”صارى ىف جنع الن� 
، “املسـيح”، اجلنيه ٔاقوى من لوس مع شعبه هناكáجلاملسلمني  “املسـيح”

نيا ميكن ٔان هيمت فانشغلت به عنه، ومل أكن خمطئا، فأى غىب ىف هذه ا/� 
  ! áٔالضعف؟

ؤاغلقته، كنت  “سريين”اكن áب غرفىت مفتوحا حىت هذا الوقت، فقامت 
اى ما زال ىف اى، وكوب الش� ة الش� جالسا عىل كرىس خشـىب واطئ ٔامام عد� 

صدرها وتغلق  “سريين”تفتح يدى املمدودة، وقلىب يرضب ضلوعى، ملاذا 
  !الباب؟

كئة عىل كوعها، ٔاخذت مىن ت عىل الرسير نصف اضطجاعة، مت� عَ جَ طَ اض� 
الع من فتيل اللمبة ور الط� ة الن� أشع� اى، وصدرها العارى يتوجه حبمرة كوب الش� 

بلواى ٔاشق ؤاصعب من بلوى  “املسـيح”، وحق ، آه ¦ خطيئىت“العويل”
، “سريين”فتنته جشرة، مثرة ممنوعة، طعام ألك، لكن ٔا� فتنىت هو ، “آدم”

ٔاقبل ”ة، لها عينان شـبقتان، تقوالن حي� امر، جشرة نة بلك ٔانواع الثِّ جشرة مالٓ 
  .“آدم”احلى بلواى ٔاوعر من بلوى  “املسـيح”، و“ٔاهيا اجلائع ولك
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تدخلىن غرفىت، تطفئ  “ماما”اكن يدخل غرفة نومه، فاكنت  “áá”: قالت
ام، مث ٔامسع áب غرفة ٔاىب ينغلق  من ملبة وحيدة ٔامام امحل� ة، ٕاال� ٔاضواء الشق� 

العذراء،  “مرمي”ا حتوطىن، ولوال صورة ستِّن أحس بوحدة قات�و  ،برفق
  .امللتصقة áجلدار املقابل ىل، كنت مت من اخلوف

هو كبري ! ملاذا تنامني ىف غرفة áá، وال تنامني معى؟: “ماما”ــىف لي� قلت ل
  .ال خياف، ؤا� صغرية، ؤاخاف

  .“سريين“الكبار ينامون مع الكبار ¦: حضكت، وقالت

ار، فلامذا ترتكيىن عندما ك تألكني معى، وتقعدين معى طول الهن� لكن� : قلت لها
  يأىت الليل؟

من كوب الشاى رشفة هامسة، وابتسمت، ودارت برٔاسها  “سريين”رشفت 
نك مسـيحى لظننتك  ٔاعرف إ لوال ٔاىن:  جدران جحرىت، مث قالتتنظر ٕاىل

ِّ  أو ،لمسـيحـ مسلام، وال صورة ل  أو املالئكة الىت تقبض ، “ورٔام الن� ” ناست
  ؟!يس واحدةوال حىت صورة قدِّ ماح، بأ¦دهيا عىل الّرِ 

�  “املسـيح”، “سريين”ى صدرك العارى ¦ غطِّ : قلت لها ا يكون ىف القلب مل
  .ٔافضل

� اكنت فرصة لىك ا�  ا مل ىن، وحماو� دفاع ىف مواýة جهوم غوايهتا، لكهن� ظهر تدي
ت ثديهيا، فارتفعا ت شفتهيا بنصف ابتسامة ماكرة، وهز� وَ تغط صدرها، بل لَ 

  .نصفهامليظهر 
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ىك يعرف هذا ، لكن ٔاقو  اغفر ىل ¦رب fىم االٓمث ا±ى أقو  االٓن"
نيا، وليعرف ٔاىن، رمغ لك ما جرى، ما جئت ٕاىل ماذا فعلت معى ا/�  يخالشـ� 

  ."áٕ hمثحراء ملو� هذه الص� 

  

ى ٔامِّ : رشفة شاى ٔاخرى، وكركرت بضحكة فاتنة، وقالت “سريين”رشفت 
، fمك كثري، “سريين”رٔاىس ¦  عتصدِّ : ا زعقتلكهن� بىن، بكت ومل جتُ ارت 

   .ٔاسكىت

 “ماما”و “áá”: قلت لها ،“روزا”مت مع صديقىت  تلك� ، لكّىنِ سكت�  :قالت
  . ليال، ويدخالن جحرهتام، ويغلقان áهبايرتاكىن

 “áá”ٔا� عرفت ملاذا لكن أيضا،  “ماما”و “áá”مثل : “روزا”فقالت ىل 
ة من غرفىت، واقرتبت لت مر� يغلقان الباب، ٕاهنام يتشاجران، تسل�  “ماما”و

ه، ٕاهنام يتشاجران يتأو�  “áá”تنئ، ومسعت  “ماما”من áب جحرهتام، ومسعت 
  !“عسل”عىل  “مسن”مثل  ار يكو�، مع ٕاهنام طوال الهن� “سريين”لك لي� ¦ 

 “áá”جدا، وكنت ٔاحب  “ماما”اكن معرى ست سـنوات، وكنت ٔاحب 
لىن كثريا، وتشـتىك ىل ٔاحيا� من طول معرها حنونة، تقبِّ  “ماما”ٔايضا، لكن 

�  ، اكنت تصعب عىل� “áá”جفوة  ، “املسـيح”ا ٔاراها راكعة ٔامام صورة مل
  .رمبا يرضهبا ليال “áá”جعلىن أفكر ىف ٔان  “روزا”fم  وتشـتىك   مهو ا،

رقة املعمتة، حىت اقرتبت الط� بت من فراىش، مشيت ىف ىف هذه اللي� تسح� 
ك مصت، وكنت ٔاشعر خبوف، ٔاحس ٔاىن امعل امن áب غرفهتام، اكن هن

، وعندما اسـتدرت منسحبة، انبثق “ماما” اطمأننت عىل شيئا خاطئا، لكّىنِ 
مرة  مت اكن قد حل� فت ماكىن، لكن الص� ، توق� ه خاطفى بتأو� صوت أمِّ 

اكب الر�  “مار جرجس”الشهيد ٔاخرى، ليحل ىف قلىب رعب، اكنت صورة 
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قة عىل ني، معل� ا ىف قلب التنِّ عىل فرسه، وقابضا عىل حربة، يرشق سـهن� 
وء القادم من اللمبة رقة، واكنت صورة كبرية، وظالل الض� اجلدار املقابل للط� 

ك، ني يتحر� ام، تسقط شاحبة علهيا، ٔاحسست áلتنِّ الوحيدة املضاءة عند امحل� 
مار ”وىن، س، الفزع شل� رَ من اسـتلقائه  حتت سـيقان الفَ  حياول �عتدال

ستىن ني، يب� ىف قلب التنِّ ة hنية بلك قسوة ها مر� يرفع احلربة ويغز�  “جرجس
ينا ى متتالية، ìٔن سكِّ هات ٔامِّ هيد، فوقفت مرعوبة، لرتتفع تأو� حربة الش� 

وأدرت االٔكرة، ا، فاسـتدرت، وانكببت عىل áب غرفهت ىن الهلع،قها، رج� متّزِ 
  .ة أغرب مشهدتاخلاف  ىار السه� اللمبة فانفتح الباب، ٔالرى ىف ضوء 
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11  
  

  “دمحم� ” ينُ  دِ ¦َ 
  
  
  
  .“جحزيى”ٔا� رٔايت هذا اجليش ¦  -

  !اجليش الفارىس؟ -

  .نعم -

  !؟“مرص”اجليش الفارىس مازال ىف  -

  . مال، هنا، ىف حصرائنانعم، مازال ىف مرص، مدفو� باكمß حتت الّرِ  -

  

مل يكن مسموعا ىل القاتل،  “الغرد”وبعد ٔان انسحب حراء، ىف مصت الص� 
قلىب، غري ٔان صوg ات اقة، ولهاث اللكب، ودق� س الن� ف� نَ تَ غري ثالثة ٔاصوات، 

آخر بدٔات ٔامسعه، ضعيفا، هامسا، مثل طنني حن� بعيدة، مل التفت لٔالمر، 
يلفت �نتباه،  ءاملاحق، هو ىش “الغرد”رمغ أن حن� تبقى لتطن بعد هذا 

� لكّىنِ  تتقدم من ٔافق ال  صهيل خيول وت قليال، ٔالمسعال الص� ا ع بدٔات ٔانتبه مل
  .ٔاسـتطيع حتديده

تصهل، البد  هذه خيول ؤامل مرتعش تدفق جفأة ٕاىل روx،هببت واقفا، 
  .عىن العودة ٕاىل احلياة من بعد موترجال، ووجود رجال االٓن ي عىل صهواهتا
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متىض من أفق ٕاىل ٔافق، من غري ٔان  أالمل خفت جفأة، رمبا هذه اخليوللكن 
  .تعرب هنا

لن  يولن من ٔان صهيل اخل ىت ؤا� متيقِّ ياح، حمل يكن هناك مفر من الّصِ 
  .حايغري الّصِ  أماىم ىشء ليسهبا بسامع صياx، لكن يسمح لراك� 

  .¦ عرب، ¦اااااا عرب، ¦ عراااااب -

تقرتب،  هيل يعلو، وهذا يعىن ٔان اخليولالص� ق ٕاىل روx، فعاد أالمل يتدف� 
وبدا ىف نور القمر، فيض رمادى ينساب قادما من بعيد، فيض مئال مسافة 

  ! كبرية من أالفق

لك هذه : ونسيت جفأة ٔانىن بني احلياة واملوت، ٔالسأل نفىس مندهشا
  !ٔافراس؟

زون فِّ عة، صيحات رجال ميلؤمه العزم، البد ٔاهنم حيُ ومسعت صيحات متقطِّ 
د ٔان حركة الفيض اكن يؤكِّ خيوهلم، كنت ٔامسع قهقهات ٔايضا، لكن بطء 

  .تركض، وٕامنا متىش مشـيا حثيثا ال اخليول

مال، واكن لونه م مثل حسابة تنساب عىل الّرِ اكن الفيض الرمادى يتضخ� 
جال، ، ومححمهتا، ؤاصوات الّرِ يتحول ٕاىل سواد، ومع صهيل اخليولمادى الر� 

ن قبل، م وتضحك، حضك نساء مل ٔامسع مثß مسطعت ٔاصوات نسائية تتلك� 
نساؤ� حضكهن عويال، الواحدة مهنن تضحك وىه جخ�،  “جحزيى”وهللا ¦ 

حك ا±ى مسعته حكة قبل أن تأخذ راحهتا، وتسـتوى بهبجهتا، الض� فتكمت الض� 
واد املنسكب ىف اجتاىه، حضك آخذ راحته، منطلقا هارá قادما ىف هذا الس� 

   .حلياء، حضك حرمن اخلجل وا
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قبي� من قبائل هو  رمبا يكون ما ٔاراه، رتاكن غريبا جدا، وفك�  لك ما حيدث
   .امئحال ا/� غجر متىش ىف طريق الّرتِ ال

خب ىف ترحالها، كام ٔاىن ال لكن حىت قبائل الغجر ال تصنع لك هذا الص� 
  .ٔاعرف قبي� جغرية واحدة ممكن أن تبلغ ىف كربها جحام يسد أالفق هكذا

جت ٔاذ�ه، وبرق ساقيه، بيò أقعى عىل خفذيه، وتشـن� اعتدل اللكب �صبا 
  .القمر ىف عينيه، ونبح

ر ٔاحد بطوهنا حال، وٕاذا قر� عن الرت� فت توق� ية أالصي� قبائلنا العرب حىت 
ل ىف لنا تتنق� ٕان قبائ  كام كه،ل من قبل حتر� حيل، علمت هبذا لك القبائالر� 

جيج، مث ٔاين هذه القبي� الىت ٕاذا مثل هذا الض�  يتناىف مع صمتحارى بِ الص� 
  !ت أالفق؟كت سد� حتر� 

ٔافراس خضمة، ل، وهيالك أالجساد الىت متتطهيا، ظهرت مالمح اخليو 
ال فوقها الهوادج تjيل، وبرش ورجال ìٔهنم العامليق، مث طوفان من ِمجَ 

مل، واكنوا يتصاحيون ب3م ìٔنه رطن إالجنلزي، fم غري يسـيح مثل الن� 
  .ٔابدا مفهوم

يوف جال يرتدون احلديد، السـِّ وىف حلظة خاطفة، اكن لك هذا جيتاحىن، الّرِ 
وق، تاكد تسقط عىل قة جبنوهبم، الهوادج هتزت فوق ٔاسـمنة الن� ىف ٔاغامدها املعل� 

مث اصطدمت ىب ك ٕاىل اجتاه واحد، رٔاىس، وغرقت ىف حبر من اكئنات تتحر� 
  .، واكنت جتر بغال“جا ”هذه املرٔاة، 

  

لك حرمينا ضعهن ىف كومة،  :ٔاقول! ؟“جا ”عن  “جحزيى”ماذا ٔاقول � ¦ 
  .ىف كومة وحدهاضعها  “جا ”و
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 � � مل ا ا صدمتىن بكتفها، نظرت ىل بعينهيا، فنظرت فهيام، فنسيت ما ٔا� فيه، ومل
، مفا شعرت هبا وىه متسك يدى، وال ¦دة اكنت ابتسامة انسطلُت الزِّ 

شعرت هبا وىه تعتىل البغل، وتركبه áملقلوب، مث جتذبىن ٔالعتليه، فيصري 
  .“جا ”وýـى مقابال لوجه أمجل احلسـناوات، 

 “جا ”لها عينان، ما هام بعيىن بقرة، وال بعيىن غزا�، وال هام الليل،  “جا ”
عيناها أ¦م ولياىل، وجشن ضاحك، وغنج رصني، وسعادة احلزن، ما ٔاعرف 

  .لكنه اكن! كيف يكون هذا؟

لها  “جا ”، اطازج ا، وال رغيفامنري  ال ىل بدر ، ال تق“جحزيى”ولها وجه ¦ 
  .وجه يرتع ىف جامل ما رٔايت   مثيل ٔابدا

  .“جا ”: ها عىل صدرها، وقالتحضكت ىف وýـى، ورطنت، وبسطت كف� 

مسى، ت رٔاسها، ìٔهنا تسألىن عن ا، وهز� ابهتا بني ثدَىيّ وغرست طرف سـب� 
  .“ةغنمي”: فقلت

 وýـى، فرست رعدة ىف ج9 جسمى لكه، اكنت هيا جانَىب ٔاحاطت بكف� 
ا مالت البسمة متٔال وýها، رطنت هامسة، ما فهمت شيئا من رطهنا، لكهن� 

  .لتىنوقب� برٔاسها �حية رٔاىس، 

جسمها /ن، مليان ومربرب، وبرشهتا محراء، نور البدر يلمع فهيا،  “جا ”
 � ف  ففتحهتام، لتتلق� ىك� ، وضغطت عىل فَ تان، لكهنام ٔالكتا شفَىت وشفتاها طري
الىت  “جا ”ب� ، هذه قُ ه، حىت اكدت تقلعه من جذورهلساىن، ومتص� 

 ضعضعت ٔاعصاىب، وجعلت دىم جيرى هادرا ىف عروق مستسلمة، ليشـتد
  .عيف، وينتصب املر}� الض� 



Twitter: @ketab_n

237 

 

ة صوته هيل، وتصاحي العسكر، وغناء فارس تستشعر ىف حب� امحلحمة، والص� 
� وق، ٔاحزان الغريب، وثغاء الن�  رقبىت  “جا ”ا ٔاحاطت ؤا� ما عدت ٔا�، مل

  .بذراعها، تألك شفىت، وبيدها أالخرى تقبض عىل ا±ى انتصب، وتدلكه

  

ِّ ، ٕاذا اسـتفز� “جحزيى”موضوع ىف ٔاجساد� ¦  ءىش و� لنعود ساء، طري� ته الن
رت، طِ ته، فَ تعرفه، واسـتفز�  “جا ”ن ا±ى فينا، ة، ونساؤ� ما يعرفٕاىل اجلن� 

قة، وملتصقة ىب، تدفع لىت اكنت تطري حملِّ ا “جا ”ا هو حوىل، ٕاال غبت مع� 
  .ٔاجنحىت، فأعلو

  

عّىل، ٔالسـتلقى ل غاضب، فضغطت بلك جسدها هاجت مثل َمجَ  “جا ”
اكن مjوجني مثل لساىن جسدينا، فيتحر�  ٕاىل الوراء، وتركبىن، والبغل يرج� 

  .لهب، تداعهبام نسمة

ه، ìٔهنا تريد ٔان تدخلىن فهيا، ٔاو ه، جبسدها لكِّ اكنت تصهر جسدى لك� 
يرتاقص حتت  هىب، فأرى شعرها ا±� ، وكنت ٔاغيب ؤافتح عيَىن تدخل ىفّ 

  .خرضاء بزروع منديل موىش� 

، هيامج بقوة، وبرسعة خاطفة، جهم اكلربق، فرأيت منديل “الغرد”وكعادة 
 “جا ”، لكن حي مثل �راه الرِّ رٔاسها يطري، وشعرها ينسكب مفرودا ىف اّجتِ 

، لكن أ� مل تنتبه، اكنت مهنمكة ىف الهتاىم، ؤاسـناهنا تاكد تقطع صدغى
مال، حفاولت ٔان أدفعها الّرِ  فن حتت، وأعرف ٔانه قادم لنا á/� “الغرد”ٔاعرف 

  .ا اكنت قد صارت قطعة مىن، ال ميكن نزعهاعىن، لكهن� 



Twitter: @ketab_n

238 

 

رضبته العاتية، ليقلعنا من فوق البغل، ويلقى بنا فوق  “الغرد”ورضب 
مىن، وجلباهبا الواسع املعقود حول وسطها حبزام  “جا ”مال، فانفلتت الّرِ 

وق، واكنت اولون ٕا�خة الن� جال حييور، اكن الّرِ مقاش يرفرف ìٔجنحة الط� 
 ِّ   .ارةحي اجلب� عب، وضاع صهيل اخليول ىف عزيف الرِّ ساء ترصخ من الر� الن

ياق انفك نظام اجليش الفارىس، كنت أرى ا�اليق حتاول اجلرى حنو النِّ 
ل، وطارت ىف الهواء امَ نزتعت الهوادج من فوق ٔاسـمنة اجلِ ، اُ والبغال واخليول
اس وىه تسقط، واكن هناك من حياول لتخبط الن� فيح، لب الص� مثل عُ 

 � ، ؤاخرج الكثري مهنم سـيوفهم، وغرسوها ىف شبث خلف هذه الهوادجالت
  .ماح ٔايضاعلق هبا، غرسوا الّرِ مال، وحاولوا الت� الّرِ 

طم ىف هلع، ، احتضنهتا، واحتضنتىن، اكنت ترب “جا ”ٔامسكت بـجسد 
ث áالٓخر، رلكتنا أالقدام لتشب� ، اكن لك منا حياول اصوهتا خافت مسـتغيث

  .فنحي، ليبدٔا بعدها ٔاسوأ ما ىف أالمر، بدا¦ت ا/� الفزعة، لكن دحرجتنا الرِّ 

، ترضب اجل9 مثل رءوس حراب من �ر، ومتٔال خفيفة، مقذوفةرمال 
عجزها عن فيفة، يُ مال الس� ضع ا�اليق هبذه الّرِ خيُ  “الغرد”العيون áللهب، 

 � كون، يضطرها ٕاىل غلق العيون، فتستسمل رامغة ٕاىل الس� ا احلركة مل
  .آخر ءيعىن املوت، وال ىش “الغرد”كون ىف والس� 

بيضاء من دخان، ومل شاحبة اصع، ورص� ìٔننا ىف حسابة هبت ضوء القمر الن� 
اس ملقاة حولها من ٔاعد ٔارى سوى قباب ظهور احليوا�ت، ؤاكوام من الن� 

ِّ جاغري حركة، وصياح الّرِ   العاصفة ساء، لتطّريِ ل املرتعب خيتلط بعويل الن
  .ٕاىل بعيد من أالصوات البائسة هذا املزجي

امء، حت ىف الس� ل قد انفتمااáت الّرِ أكرث ؤاكرث، اكنت بو�  “جا ”بـ توالتصق
دم، مسعت حرشجات ا، لتستسمل لك أالجساد متاما للر� صب�  نصب� ت ت فبدأ 
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اكن مبقدورى فعل ٔا� كنت ٔاواجه املوت ٔايضا، وما  ، لكنخترق ٔاذَىن  “جا ”
برسعة، ومن غري عذاب  لك ىشء هللا ىف عاله ٔان يهنـى غري المتىن عىل ءىش

   .طويل

  .ءوفعال، ٔاظلمت ا/نيا جفأة، ومل أشعر بأى ىش

*****  

عاة حو ، ودارت ثال، دارت االٔطفال الر� من حنت المت  “سلمي”انهتـى 
معل  “سلمي”كيف اسـتطاع : تنظر ٕاليه مهبورة، تسأل نفسها حو  “سكرية”

  .هذا

نفسها، لكهنا مقدودة من اكنت تنظر ٕاىل نفسها، المتثال يشـهبها متاما، ىه 
� جحر،    .، يضحك، ويشم وردةت فيه احلياةجحر دب

، فريى فهيام ٕاجعاá يركض، فيشف ظر ىف عينهيا املذهولتنيميعن الن�  “سلمي”
  .جخو�وýه áبتسامة 

  !“سكرية”دى : “سلامن”يرصخ 

عى، ؤاخذت تتاكثر حول ٔاجعهبا المتثال، ٕاذ ٔاهنا تركت الر�  حىت ل�ٔن الغمن
  .بأفواه مشدوهة والمتثال “سكرية”لون ٔابصارمه بني أالطفال، ا±ين اكنوا ينقِّ 

ت لو ٔان تظن ٔاهنا مجي� هكذا، وال رقيقة هكذا، ومتن�  “سكرية”مل تكن 
  .ها مثلام يفعل متثالها امجليلوردة، لتشم� بيدها االٓن 

  .زين، حلو -

  !ٔاجعبك؟ -

  .مال، وهو ٔايضإاىل الّرِ  طأطأت رأسها، ونظرت

*****  
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gبة وامللل، هيزت لقتا لصنع الر� ام خُ تيب، ìٔهن� غم الر� اقتان متضيان عىل نفس الن� الن� 
  .انيةهيزت عىل الث�  “بكري”عىل أالوىل، وجذع  “جحزيى”جذع 

�  “الوعرة”اختفت  اهقة، خرات أالربع الش� ت من أالفق مقم الص� متاما، بيò أطل
انة املوىت، ت$ الىت تشـبه املومياوات الفاحتة ٔافواهها، ت$ الىت حتيط جبب� 

  .امءتريد ابتالع الس� 

وìٔنه يريد ٔان يبتلع بعينيه لك املشاهد، فلك ما يراه االٓن لن  “جحزيى”بدا 
� ة ٔاخيراه مر�    .ت اخلسارةرى، انقضت فرص احلياة، ومت

  “مىت بدٔات خسارتك ¦ جحزيى؟”

من يقىض ٔاوقاهتا ىف التفتيش، مث ش، ال يعيش احلياة بدٔات منذ بدٔات تفتِّ ”
اáٔك علمك التفتيش ىف ٔاخطر صندوق، جسم إالنسان، ومن  “شديد”ن إ 

  .“يعمل رس صنعة إالنسان، يكرهه

  

للمسجد، بدٔاوا حيفرون لها  “ميضأة”بناء  “الوعرة”ر ٔاهاىل عندما قر� 
  .تعالوا انظروا !“محمد”ٔاعوذ á?، ¦ دين : ٔاساساهتا، وىف حلظة صاح ٔاحدمه

ف حتت ونظروا áندهاش وفزع لرٔاس حصان يتكش�  فر،اس فوق احلَ م الن� تكو� 
س حصان بلحمه الط� الّرِ  � حماط بسـيور جلام من اجل9، رى، مال، رأ ا حسب ومل

مال، اس ىف حسب الّرِ جاج، ؤاخذ الن� جفن عينه حجظت مثل الز�  ٔاحدمه
اس ، وساقاه أالماميتان، اكن الن� رفه، مث صدرهف رقبته، وشعر عُ لتتكش� 

هم ببعضها، وعيوهنم حائرة من العجب، يعلمون ٔان لون ومه يرضبون أكف� هيلِّ 
ت، عقل ٔان يبقى حصان ميِّ نني، هل يُ واحة معرها مئات السـِّ  “الوعرة”
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ال من محله ٔادىن قطعة، و أ ر� هتال ت! نني، كام هو؟مال مئات السـِّ ّرِ مدفو� ىف ال
   !ة عفن؟تنبعث منه مش� 

 “شديد”مل ٔاكرث ؤاكرث، اكن اس يسحبون الر� اتسعت احلفرة، وأخذ الن� 
كن مندهشا مل يبيديه ولكه لهفة، مكن وجد كزنا،  ماليزحي الّرِ ٔاكرثمه حامسا، 

يعرفون عشقه وغرامه áجلثث،  “الوعرة”لك ٔاهل بقدر ما اكن فرحا، 
ا ىف جحرات بيته، فتبدو وìٔهن� ها طها، ويرصّ يأخذها، ويشق بطوهنا، وحينِّ 

ويشرتون  ٔاو فرنساويني هبان بصحبة ٕاجنلزية، حىت يأىت بعض الر� حي� 
   طاته هذه؟حمن� 

� زاد هياج الن�  قدم ٕانسان، قدم اكم� ىف اكمل هباهئا، فت هلم ا تكش� اس مل
ة ٔاهل رت طاقا ٔاحاطها بسـيور مسيكة، وتفج� تلبس حذاء ج9¦ خفيف

وا بوا من بني سـيقاهنم، ليطل� جال، وترس� أالطفال حول الّرِ  ، والتف“الوعرة”
ال يرونه،  ىف áطن أالرض، وقد مالوا عىل ىشء اسبرءوسهم �حية الن� 

يطل هو االٓخر áحثا عن ٔابيه  “جحزيى”لقان، اكن الغُ مال ىف ويرفعون الّرِ 
  .“شديد”

 � حريصا  “شديد”ة الفارس وحصانه هنارا اكمال، اكن اسـتلزم اسـتخراج جث
ة الىت تبد¦ن علهيا، ليسـتا áلقو�  حبمك خربته يعمل ٔاهنام، تنيق اجلث� عىل عدم متز� 

   .مثل جرفوٕاهنام عند ٔاقل حركة غري مدروسة من املمكن ٔان تهنارا 

جال وأالطفال التفرس ىف ما يرونه من جعيبة، الّرِ وعىل ضوء املشاعل بدٔا 
 ِّ املسجد،  صن للفرجة عىل الفارس ا±ى بزغ من حتت ٔارضساء تلص� حىت الن

  .متاما، مثل فرسه الهباء نني، لكنه اكملمع فرسه منذ مئات السـِّ ميتا 

، مالبسه “الوعرة”الفارس مالبسه غريبة متاما، ال تشـبه مالبس ٔاهل 
ى أغلهبا بصفاحئ حديدية مصطفة áٕحاكم، أخذت شلك تغط�  قصرية، وثقي�،
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� اقمن حناس أصفر بر�  وذةن رأسه خبوحتص�  ريش طائر خضم، ت لك ، خفبأ
ýورقبته الغليظةه، ما عدا عينيه املسـبلتني، وحليته السوداء القصريةو ،.  

ارس، بد¦ حتت ٔانوار املشاعل اكن الفرس مسـتلق عىل أالرض، وجبواره الف
مال عن خفذ الفرس، جال نفض الّرِ ة خضمني، وعندما حاول ٔاحد الّرِ املهزت� 

ه عر سـيتساقط من ماكنه، ويتشو� ال ٔاحد يلمسه، الش� : “شديد”زعق 
  .فمنظره، ٔا� سأترص� 

ٕاىل لك هذا، ومل يكن يفهم  ينظر بعيىن طفلوقهتا صغريا،  “جحزيى”اكن 
  .يفهم هذاجحم املعجزة، بقدر ما اكن ٔابوه 

تني ٕاىل بيته، اكن أالمر ٔاصعب مما ىف نقل اجلث�  “شديد” “الوعرة”ساعد أهل 
وتسوية ٔارض، وجتهزي  ل امجليع، احتاج مفروشات ؤامقشة ؤاخشاب،يتخي� 

  .حىت ٔاذان الفجر اامتد�  ا وجمهوداوزمن جعالت صغرية،

  

قة جدا قرب ال نوافذ فهيا غري طاقة ضيِّ حنيط áردة، واسعة، غرفة الت� 
ع عىل املنضدة ضِ ار خافتا، اكن الفارس قد وُ قف، ينسل مهنا ضوء الهن� الس� 

نهبا، امقلوب عىل ظهره ىف أحد جو  الكبرية املقامة ىف وسط الغرفة، والفرس
  .ت بقامش مسيكتغط�  افةاجل�  “احللفاء”ادة كبرية من وقد بسطت حتته جس� 

أ عادة، اكن يهتي� ٔاáه، ىف يوم من أال¦م، سعيدا لك هذه الس�  “جحزيى”مل ير 
ط فهيا ة أالوىل الىت سـيحنِّ لعمß وىف عينيه فرحة رصينة، اكنت هذه املر� 

   .جسدا آدميا

بقى مه، وال يُ ة أالوىل الىت يرى فهيا ٔاáه، وهو خيلع لك هدو كام ٔاهنا اكنت املر� 
  .ويلالط�  ىلاخعىل جسده غري رسوا  ا/� 
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ه ٔالول ، وظهر ذ� اخلوف ىف عينيه، وسأل اáٔ“جحزيى”ــاكن أالمر خميفا ل
ط اجلثث ىف هذه الغرفة املظلمة، ملاذا ال توقد حتنِّ  ملاذا: ؤالمرة هذا الس� 

  !مصباحا يضيؤها؟

صل ورفيع، وبدٔا يقطع به من قد ٔامسك مبرشط طويل الن�  “شديد”اكن 
ل هذا اجلسد تأم� ف جفأة، ؤاخذ ي عندما توق� ى، ٔاسفل اجلسد املسج� 

 “جحزيى”هذا ¦ : ، مهس“شديد” ط ىف عيَىن جعاب يتنط� املسـتكني، اكن االٕ 
اكj ،  فارس شاب، ال يزيد معره عن مخسة وعرشين سـنة، جسده ىف ٔاوّجِ 

ٔانظر لعضالته، مازالت منتفخة وصلبة، جسد مثل هذا كنت ٔاظن ٔانه 
ه مازال وìٔنه مات نني، لكن� دفن اسـمتر ملئات السـِّ  ؤا بعدسـيكون ٔاكرث هتر� 

  .áٔالمس

  .ìٔنه مل ميت ٔابدا، ìٔنه �مئ: قليال، مث قال مبتسام “شديد”سكت 

¦ و/ى، ماذا تريد ٔان تعرف؟ هل تريد معرفة  “جحزيى”تسأل سؤا� ¦  -
  !نعة، ٔام تريد معرفة رس حمكهتا؟رس الص� 

  معرفة ملاذا نعمل هذا العمل ىف غرفة مظلمة وáردة؟ “شديد”ٔا� ٔاريد ¦  -

مكة ، لكن ليس مباهر من ال يعرف رس حعةنتريد معرفة رس الص� ٕاذن ٔانت  -
 رس مل� عَ نيا، تَ و/ى ا±ى خرجت به من ا/�  “جحزيى”صنعته ٔايضا، ؤانت ¦ 

  .حمكهتا نعة مىن، واعمل رس� هذه الص� 

  .ستب الط� قّرِ : “شديد”وبيò يسحب يده من جوف جسد الفارس، قال 

، ا±ى “شديد”حاىس الكبري، حىت صار ٔاسفل ست الن� الط�  “جحزيى”زحزح 
  .سترفع لكتا يديه وقد قبضتا عىل ٔاحشاء الفارس اكم�، ليلقى هبا ىف الط� 
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بيده،  هبايقلِّ  “شديد”ماء، ٔاخذ ست á/ِّ الط�  حشاء حواف� ٔاغرقت االٔ 
الىت  الغضاريف قصبةبه مثل جناحني،  ان، الرئتان حتيطويتأملها، القلب

 “جحزيى” وýه، ونظر ىف عيَىن  “شديد”بيهنام، املصارين، املعدة، رفع 
ٔاحشاء مثل أحشاء خروف، أو : ، ابتسم بسمة فهيا حزن، وقالاملرتعبتني

  .لٔاحشاء َمجَ 

رأسه �حية أالحشاء، ؤاخذ شهيقا، فبدا �متعاض عىل  “شديد”طأطأ 
 .ا أكرث عفنابل ٕاهن� : ب شفتيه، وقاللَ وýه، قَ 

ارد ٕاذا فارقت أالرواح أالجساد بردت، والب� : ٔاخذ يعرص لميو� كثريا، قال
ت، فال بد من أن تضعه ىف ماكن تفتته احلرارة، ٕاذا اضطررت لعدم دفن امليِّ 

، لو تركناه يدخل احلجرة “جحزيى”ور حرارة ¦ ن، والن� تعف� ت و áرد، وٕاال تفت� 
هنا، وٕاذا سارع اجلسد حنو الفساد، ضاق ٔامامنا الوقت الالزم سيسخِّ 

  .نعةلتحنيطه، هذا ¦ و/ى رس الص� 

ى، رفع املاجور اململوء بعصري اللميون، ودلقه داخل جتويف اجلسد املسج� 
صدر �نسان : مهسا معجبا أدخل يده وأخذ يدعك حبذر وببطء، مهس

  !جحزيى، رحب وواسع”اخل خيتلف ¦ من ا/� 

  !بناؤه جعيب: اكن يتحسس جوانبه منهبرا، مهس

ف اجلوف بقطن �مع áتقان، وبعد أن انهتـى، حىش جيفِّ  “شديد”مث ٔاخذ 
، مث ٔامسك حبديدة صغرية مبططة احلواف، اجلوف لكه بمكية كبرية من امللح

س، ل    .يقلع عينهياواجته ٕاىل الرأ

 “الوعرة”مت يعم املاكن، ìٔن الوقت ليس هنارا يضج áحلركة، وìٔن اكن الص� 
كبس علهيا سكون جعيب، ال ٔاصوات �س وال هبامئ وال طيور، وال حىت 

املوت ال يتفق مع : يامتجلِّ  “شديد”شقشقة عصفور رشيد، فاكن مهس 
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 �À ،تتفق برودة مع حرارة، ٕاذا ٔاردت  لمة، كام الور مع الظ�  ال يتفق الن� احلياة
� أن حتنِّ  ، لو ٔانك وضعت تة، فافعل ذ� بعيدا عن مظاهر احلياةة ميِّ ط جث

 � من، احلياة ال لج، وتركت جبوارها نورا، سـتفسد مع مرور الز� ة داخل الث� جث
  .تقبل املوت، هذا ¦ و/ى رس احلمكة

  

  ؟“شديد”ى ¦ ط ٔامِّ حتنِّ ملاذا مل : جفأة سأل وا/هٔانه  “جحزيى”ر يتذك� 

مصت طويال قبل ٔان جييبه، اكن مهنماك متاما  “شديد”ٔان  “جحزيى”ويتذكر 
  .ىف قلع العني

*****  

 ، وها“الوعرة”انة موىت ساكن دة جلب� حدِّ خرات أالربع العمالقة، املُ اقرتبت الص� 
  .“موط”ى ٕاىل ع عن املدق أالصىل املؤدِّ ى الهيا يتفر� هو املدق املؤدِّ 

¦ : ، فهتف“اجلبانة”تنحرف ٕاىل مدق  “جحزيى”بناقة  “بكري”فوجئ 
  !“جحزيى”

اقة متىض ىف طريقها، فمل ، واسـمترت الن� “بكري”عىل هتاف “جحزيى”مل جيب 
  .ا من متابعة ٔابيهبد�  “بكري”جيد 

  

جال عىل ٔاكتافهم، ا عليه، حفمß الّرِ مغشـي�  “سعدون”بط، سقط هنا، áلض� 
  .“بثينة”ه ؤامّ  “مجيل” م جنازة تتقد� 
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  عىلجه للمغارب يتوجه� مس املت� ، ونور الش� “انةاجلب� ”اقتان حنو تتقدم الن� 
هام وِظال�  مال، يرتاقصا راكبهيام طويلني عىل الّرِ  اجلانب أالمين مهنا، لريمتى ِظال�

  .عىل آاكم صغرية مثل ٔامواج هنر

  

ذراعيه، حفاول أن حيمß ت عىل ميِّ  “صاحل”ٔان ابنه  “سعداىن”هنا نىس 
  .عىل كتفيه، ليد/ل رجليه حول رقبته

  

حيفروهنا  فوق ٔاكتاف أالحياء، حيملوهنم ٕاىل قبور،ت، من هنا عرب لك أالموا
ِّ  بعيدا، بعيدا  “جحزيى”سـيان، احلياة ¦ يدفنوهنم فهيا، ويرتكوهنم ليألكهم الن

، ؤانت ¦ راحئته عفنةعالب، تنترص عىل املوت دامئا حبجة ٔان ٔامكر من الث� 
ىف  حتمل االٓن عىل كتفيك آمال لك البرش القادمني من املسـتقبل، “جحزيى”

  .عىل ظهر احلياة، ميارسوهنا بوضعهم اجلديد دفنوا بعد موهتم، ويبقون يُ ٔاال� 

انة عىل هذا املدق، مث يعود مهنا ت الوحيد ا±ى يعرب ٕاىل هذه اجلب� ٔا� امليِّ ”
  .“وي�رص ىف معركىت الط� ل بشائر الن� عربه ٔايضا، وهذه أو� 

ر منل تنساá جبوا من الغرب مثل حرشىت ار الصخرة البحريةاقتان جبو تعرب الن� 
 مشاهد القبور املتناثرة ىف مساحة واسعة بني رجل فارع الطول، وتتجىل� 

  .أالربع خصرات، ٔاكوام من رمل تعلوها ٔاجحار خمتلفة أالجحام

� هذا الز� ال كرامة للموىت ىف ” ون مبوgمه، يبنون هلم غرفا من، الفراعنة اكنوا هيمت
قة بصور مة مزو� خض�  اواسعة حتت أالرض، ويضعون هلم فوق قبورمه أجحار 

  “منحوتة

  



Twitter: @ketab_n

247 

 

  .“موط”جبوار  “غنمية”ٔا� رٔايت هذه املقربة ¦  -

ٔا¦منا نيا ىف ، وأوقاهتم فضاء، ا/� “جحزيى”نيا رائقة ىف ٔا¦ م ¦ اكنت ا/�  -
  .ع الوقت ىف �هjم áملوىتمشحونة مشاغل، ولن نضيِّ 

ة للصاحلني، من اجلن�  ل ٕاىل قطعةيقول أن القرب يتحو�  “مزيد”يخ الشـ�  -
  .سعاويكون مت� 

  .“الوعرة”يكون ٔاوسع من  -

ه ضامئرمه، ، ويرحيون ب“غنمية”هذا fم يضحكون به عىل املوىت ¦  -
بناء قبور تليق ال يصربون عىل /رجة أهنم  مغريةاحلقيقة ٔان احلياة صارت 

  .بأحباهئم املوىت

  .ٔاسـتغفر هللا العظمي -

  

، مازالت ل، قرب جديد áلاكد يمت يومه أالو� “سعدون”ان عىل قرب اقتوقفت الن� 
مت، واكن يلتصق اس مطبوعة áلص� مال، وأقدام الن� اhٓر املياه áدية عىل الّرِ 

  .“يخةزل ”بقرب قدمي، قرب 

، وجديد ٔايضا، áلاكد انقىض “سعدون”قريب من قرب ، “غنمية”وها هو قرب 
  .عىل بنائه ٔاربعة ٔا¦م

  

ة من �حية ة القبلي� خر الص�  �قته، ظل�  “بكري”ه، فأ�خ �قت “جحزيى”ٔا�خ 
بة áنتشار مئات من ظالل ه الغرب ينرش العمتة ىف املاكن، وتنترش الر� 

  .اهد القبورو ش
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ة”البرئ  حماطة جبدار واطئ يلتف حولها، ومقبض جلب املاء اخلشـىب  “املُر�
  .ينكت مبنقاره حتت جناحيه ،راب وقف عليهغُ  ٔاسفل اساكنب تصل� 

الن�احية  ف قبا�، وتوق� “سعدون”خبطوات وئيدة حنو قرب  “جحزيى”تقدم 
  .“عدونس”الم عليمك ¦ الس� : قدميه، حترشج صوته وهو يقولل املقاب�

: ،وهو هيمس “غنمية”، واكن ينظر ٕاىل قرب عيناه تنضحان دمعااكنت 
�  “غنمية” حلزن، لكن ٔانت ¦ ابن اللكب ا مات تركنا اثنني، نتعاون عىل امل

  ىن ملن؟ترتكـ

  .امحلد ?، áىق ىل يومان فقط: مسح خماط ٔانفه ىف مك مقيصه، وقال

  .معل لنا شا¦ا: “بكري” صوته، دون ٔان ينظر ىف عيىن “جحزيى”رفع 

وهو  “بكري”، مث ذهل “يخةزل ” بقرب امللتصق “سعدون”ل قليال قرب وتأم� 
ٔا� ٔامسعك ¦ : ، ويقول“سعدون”مييل بأذنه �حية قرب  “جحزيى”يرى 

  .ل، قُ “سعدون”

ٔاحمل لو يدفنوىن ىف قرب واحد  “جحزيى”دفن ىف قرب، وأ� ¦  تُ أنت تريد ٔاال�  -
ل املوت من ي� ل احلياة من غريها، وما أقدر ٔاخت ، ما ٔاقدر ٔاختي� “يخةزل ”مع 

، “انةاجلب� ”مال ىف حتت الّرِ  ، أ� ٔافكر ىف معل غرفة“جحزيى” غريها، تعرف ¦
، نعيش املوت “يخةزل ”ــول ، تكون ىل“موط”املساخيط  الىت ىف  ةمثل غرف

   .ٔا� وىه سو¦

البيت، ؤا� ، خذ غرفة من غرف “سعدون”وملاذا غرفة حتت أالرض ¦  -
  .واجلسا فهيا سو¦ ،طكامٔاحنِّ 

اس، ج علينا الن� ، وسيتفر� “جحزيى”سـيكون منظر� مثل عفاريت خميفة ¦  -
  .مثل غرفة ٔافضلمال حتت الّرِ ولن نأخذ راحتنا، قرب 
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ِّ من ت$ الن�  “يخةزل ”اكنت  سوة الالىئ ال يعشن مع ٔازواýن وعية من الن
عاش معها  “سعدون”ها أن مل خيدع هات ٔايضا، ، ولكن ٔام� زوجات وفقط

عها ٔابدا عن ث م عددها يضحك، وال يتحد� نني الطوي� الىت ال تعرف السـِّ 
طفال لها ىف هذه احلياة،  ب ٔالهنا مل ترّبِ اكنت ىه نفسها تتعذ� عدم اخللفة، 

رئ حيقة، مثل ماء باضة املكبوتة ىف ٔاعامقها الس� ق طعم أالمومة الفي� حىت تتذو� 
ة ا±ى يعىن الو/   ٔابو�  ،“سعدون”جل ب، مفا áل الر�  عىل الرش� اسـتعىص

  ؟!اوعز  اوخفر 

  

عرáت اجليش  ة خدمهتا مضناك� يركبان عىل سطح عربة نقل قضت مد� 
   .لون هبااس، ويتنق� اد ليشرتهيا الن� نت وáعوها ىف مز تكه�مث جنلزيى، االٕ 

، اكن “موط”و “ةاخلارج”عب، ما بني الص�  مىلريق الر� العربة ترجت عىل الط� 
 حارى يركبون معهم، فمل يسـتطعن من أهاىل الص� وهناك ٔا�س آخر 

   .ه ويواسـهياىف حضن “يخةزل ”ٔان يأخذ  “سعدون”

ة كبرية مملوءة áحلزن وخيبة أالمل، لقد حيمالن قف�  “أسـيوط”اك� عائدين من 
فيه بذرة عيال،  “سعدون”ال ميكن ٔان تنجب، ؤان  “يخةزل ”اء أن قال أالطب� 

  .ا ضعيفة أيضالكهن� 

رب ها ٕاىل ا/� اقة، وشد� ، ؤامسك برسن الن� ها ىف هودýاحط�  “موط”وىف 
  . مالجج حبر الّرِ ا±ى يبدو دامئا وìٔن ال هناية  ، ضارá ىف الغرب، عىل لُ 

رأسك صلب مثل : رافعا صوتهحراء، قال وعندما رٔاى ٔاهنام قد انعزال ىف الص� 
اف، العر�  “وقصد� ”و “هبيجة”قلت � نكتفى مبا قالته ، “يخهزل ”خور ¦ الص� 

  .لكن البد تتعبينا
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لكن ٔا� ٔاقدر عىل : امء، وقال حضكة ٕاىل الس� ا مل يسمع لها صوg، عىل� فلم� 
  .اخللفة

  .“سعدون”ٔانت بذرتك ضعيفة ¦ : فقالت برسعة الربق

ٔا� بذرىت ضعيفة، هذا : حلظة، مث انطلق يقهقه، وقال “سعدون”وسكت 
  .طبيب حامر ابن لكب، ال يعرف شيئا

  

حراء املديدة جشرة عندما وصال ٕاىل جشرة الربتقال، الىت تزبغ ىف هذه الص� 
 “سعدون”اكن الليل قد وصل ٔايضا، حفمد يرgح حتهتا املسافرون، وحيدة، 

خري  حراء حتت ظلٍّ فاملبيت ىف الص�  جرة،هللا ٔاهنام قد وصال ٕاىل هذه الش� 
  .لمن املبيت ىف الط� 

: “سعدون”áخلروج من الهودج، زعق  “يخةل ز ”ت اقة، وعندما مه� ٔا�خ الن� 
  .ٕاصربى

تقدم �حيهتا، مث وقف يتأمل وýها، ورسح، فنظرت ىف عينيه مندهشة، 
  .“سعدون”ما� ¦ : وقالت

� ، وقj “يخةزل ”أتذكر لي� الفرح ¦ : قال ن áلرشائط ٔانزلتك من الهودج املزي
رحة البيضاء، واكن نفىس ٔارى وýك اة الوجه áلط� نة، كنت مغط� احلريرية امللو� 

ىف هذه اللحظة، اكن نفىس ٔارى وýك ؤانت تزنلني من الهودج ويدك ىف 
  .يدى، هات يدك ¦ حبيبة قلىب

ليل، لن ترى وýـى ىف  نياا/� : حاجبهيا، وابتسمت، وقالت “يخةزل ”رفعت 
  .المالظ� 

  .، ٔاراه االٓن بلك تفاصيßاربدر نو�  “يخةزل ”وýك ¦ : قال
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 “ٔاسـيوط”اء أطب� : ها ىف حضنه، فبكت، ومهستٔانزلها من الهودج، ومض� 
  .“سعدون”ذحبوىن ¦ 

مال، مالصقة جلذع جشرة وفة الىت فرشها عىل الّرِ وهو جيلسها عىل الص� 
  .هبامئ، ؤا� االٓن سأجع$ حتبلني “ٔاسـيوط”اء أطب� : الربتقال، قال

ليلتك، ما قدرت  مْ ¦ رجل لِ : حضكت حضكة حتىي أالموات، وقالت ساخرة
  !تعملها ىف سـنني، تعملها اللي�؟

ٔا� لك لي� أركبك ¦ : قال ،يضغط علهيا لتسـتلقىط بذراعه رقبهتا، و يوهو حي 
  .اس، ؤاسقى أرضك، لكن ٔارضك ما تنبت زرعبنت الن� 

ٔانت بذورك : لتوقا ،كتفه بقبضة يدهااللكمة قلهبا، فرضبت رضبت 
  .ال تنبت ىف ٔاخسى ٔارض ،ضعيفة

لسعت اللكمة روحه، فسحب ذراعه من حول رقبهتا، ؤاعطاها ظهره، 
  .وسكت

، وبدت مل حىت منتصفهاات برتقال ملقاة وقد ٔاحاط هبا سفيف الر� اكنت حب� 
  .جومداكنة بسبب ظلمة سامء تربق فهيا الن� 

ت ذراعها حول رقبة يل، ولف� حراوى املصاحب لل� تاء الص� ت بربد الشـِّ ٔاحس� 
سقطت عىل جهبته قطرات ، و وجذبته، فارمتى رٔاسه ىف جحرها “سعدون”

  .طع لساىن قبل ٔان ٔاقول � هذه اللكمةقُ : “يخةزل ”دافئة، ومهست دموع 

لكى :  ا ٕالهيا، وقالمل، وقد� ، التقط برتقا� مغروسة ىف الر� “سعدون”اعتدل 
  .$ٔاقب�  ٔان عفن، حىت أسـتطيعري راحئة مفك الـِّ قا�، لتغهذه الربت

  . واسـتلقى عىل قفاه يضحك، بيò ىه تزغده بقبضىت يدهيا
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  !ريقالط� : تسَ مهَ 

ريق؟ ليس هنا ٕاال حصراء واسعة، وال ظل يبدو ىف أالفق ٔاين الط� : قال
  .ملرحتل

  .اقة ترا�الن� : مهست

  .هيا بنا خلف الهودج: قال

أ� : ىف هذه اللي� العجب، واكن ٔاول ما معß، ٔان قال لها “سعدون”معل 
  .سأجع$ حتبلني وت9ين االٓن

  .“يخةزل ”فهاجت ماكمن 

فك عقيصة وتزحي ٔاغطية رٔاسها، يده ت تهام، واكنالتقم شفتهيا، ؤاخذ ميص� 
  .شعرها لينسال اكحلرير، وتسـيخ ٔاعصاهبا، وهتيج ماكمنه

ج، واكنت شفتا حراء عندما بدٔات �ر املعارشة تتأج� ذهب برد الص� 
 “يخةزل ”تاfٔن حلم رقبهتا، ويده تفك ٔاربطة مالبسها، وفتحت  “سعدون”

تشـتعل  جرةقة بأغصان الش� معل�  قالات الربتعينهيا بعد ýد، فرأت حب� 
  .áمحلرة، فأغلقهتام

 “سعدون”مثل جعينة اخلزب، واكن  در الواسعة بزغ هند مىضءن فتحة الص� م
مل يعد لها  “يخةزل ” ح� ا�هدة، فألك طويال، حىت أنجائعا من ٔاثر الّرِ 

ة، مث ؤاصبعه الوسطى تدور عىل حواف الرس�  وجود، واكنت يده عىل بطهنا،
  .تنغرس ىف معقها، لمتتص رحيق احلياة

� وعندم ، ؤارادت “يخةزل ”، فأفاقت اقةٔانينا طويال، رغت الن�  “يخةزل ”ت ا ٔان
رب، فضغط اقة قد رٔات قادما عىل ا/� أن تعتدل، خوفا من ٔان تكون الن� 
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اقة مسعت ٔانينك فضبعت، الن� : ، ومهس بصوت ملتاث“سعدون”علهيا 
  .كرتطلب ا±� 

  .اقةمسكينة الن� : ة ٔاخرى، ونغجتوفة مر� عىل الص�  “يخةزل ”انسدحت 

ب عليك حال عُ صَ : وقال “يخةزل ”شفتيه عىل حلمة ٔاذن  “سعدون”وضع 
  !اقة؟الن� 

  .اقةمسكينة الن� : ٔاذهنا، فهمست بصوت بعيد حامل يرضع حلمةاكن 

يدها املستسلمة، وحسهبا حىت رحمه امللهتب بني ساقيه،  “سعدون”ٔاخذ 
  ما تقولني ىف رحمى؟: ، قال بصوت محمومفقبضت عليه

، ٔاطول من “سعدون”طويل ¦ : هتا البعيدشهقت شهقة خاطفة، وقالت بصو 
  .لك مرة، و�ر

  .اقة، رحمى يكفيك ويكفهياب عليك حال الن� ال يصعُ : مهس ىف ٔاذهنا

� ٔام� : مهست   .تك ¦ قليل أالدبك ما رب

شهوة  ةواكنت سـتقول شيئا، لوال ٔانه اكن قد قبض بيده عىل ìٔسها اململوء
  .ومجر، خفطفت رصخة مائعة

س  امجلر يلسع ب امجلر، و قبضا حمكام، وأدخل ٔاصبعه فيه يقلِّ قبض عىل ال�ٔ
  .فتتأوه، مث ٔاخذ يلسع لك ج9ها فبدٔات ترتعش “يخةزل ”قلب 

 “سعدون”ق بدر خضم، عندما ٔالقى بنوره أالمحر عىل ونبت من الرش� 
جة فوق ى رقصة متشـنِّ يا حناسـيا، يؤدِّ مه بلهفة، بدا جنِّ و الواقف يزنع هد

  .متاما، ارمتت مرتعشة ىف ركوة من حجميية عارية جنِّ 
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á áعار، فأخذ يعض لك قطعة من جسدها الفائر، وعندما س� ل ارمتى علهيا مصا
، بأسـنانه وشفتيه ولسانه ر، اهتربهوصل ٕاىل الاكمن يغىل بني مقعني من سك� 

ما معلت هذا من قبل ¦ : سارفنشبت ٔاصابعها ىف صدغيه، وصاحت áنك 
 .ك، حرام عىل ٔامِّ مفرت

يه حتت رٔاسها، ر ذراعيه من حتت ٕابطهيا، ليبسط كف� صعد ٕاىل ٔاعىل، ومر� 
ويغرق ٔاصابعه ىف موج شعرها، ؤالقى برٔاسه ىف جوار رٔاسها، اكن يزفر 
بأنفاس محمومة، واكن ميرر رحمه بني ضفىت جمرى امحلم دون ٔان يوجله فيه، 

ب ٔاصعُ  حرام عليك ¦ و/ معى، ما: معذب بصوت áك “يخةزل ”فهتمس 
  .أدخß تربد �رى! عليك؟

ما قلِت مثل هذا ال3م من قبل ¦ : ٔاذهنا بصوت ملجلج فرحان مهس ىف
  .ةرشموط

  .اقةمسكينة الن� : gهت وقالت

ام ر، وربلتان فاجرgن، يرýّ امء، مقعا سك� وجفأة انبثق ساقاها يرضáن ىف الّسِ 
  .أدخß، أدخß: مثل ٔافعى ٔاصاهبا هوس “يخةزل ”زلزال، وتفح 

 “سعدون”عادة، وركب وصارت طائر عقاب يطري ٕاىل ذرى الفرح والس� 
  .ظهره، حيمك قيادته

آهة ممدودة  “يخةزل ”هت قد، وتأو� ج املت� مغس رٔاس رحمه ىف نبع امحلم، فهي� 
اقة، ، ما ترتك منه شيئا للن� “سعدون”ٔادخß لكه ¦ : �، ومهست ترجوهمتوسِّ 

  .ٔا� ٔاحبك ¦ زو¸

  .حتبني رحمى -

  .ٔاموت ىف رحمك -
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  .ؤا� ٔاموت ىف ìٔسك -

  .وìٔىس ميوت ىف رحمك -

ج، لتنغلق بصائر أالرواح أمام  ىف متأجِّ ريان، متوّجهِ غرس رحمه لكه ىف نبع النِّ 
ه ٕاليه، وخرج من ٔامعق منطقة ج، فغرست ٔاصابعها ىف ظهره، تضم� برق تبل� 

بقوة  كىن، نِ “سعدون”رحمك وصل ٕاىل قلىب ¦ : ىف حنجرهتا صوت مشوى
  .“يخةزل ” ¦ حبيب روح

، وصوت ارتطام ها داك� ، فأخذ يدكّ حفمى وطيسه “سعدون”فث هي�ج الر� 
تيسني حراء، مثل رضáت قرون اللحم áللحم صافيا ىف سكون الص� 

 ورغت، اقةالن�  ت، واربد� “سعدون”، وسكر “يخةزل ”طلت ، وانسينتطحان
عة وىه هتوى من شاهق، خشرة متقطِّ  املهو� “يخةزل ”وىه تسمع جفأة خشرة 

، قاخيور خوارا ممتّزِ  يا حناسـيا،انتصب جنِّ  “سعدون”وٕالنسان يفطس، 
 .تن� اقة الىت جُ سكون، سكون يرتاقص برغاء الن�  بعد ذ� ليكون
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12  
  

  النحِ كتَ  تَ ني َال ينَ لعَ � كحَ مِ 
  

ؤانفاسهم  “سكرية”يدورون حول متثال  “نميةغ ”و “سعدون”و “جحزيى”اكن 
امء باكمل ٔالقها، فيزنل نورها معود¦ هرية خترتق كبد الس� منهبرة، ومشس الظ� 

ياء فصي� فيه مغمورة áلضِّ من، فال جيعل   ظال، وٕامنا لك ت عىل هذا الص� 
  .اج، وساطعةالوه� 

حراء وأجشار الص�  املائ� خورلص� قة لالضيِّ  اللظِّ الأالغنام اضطجعت ىف 
  .غرية، جترت، وتنظر حولها بعيون �عسةالص� 

  !هذا جن ابن عفاريت “سلمي”: “ةنميغ ”مهس 

  !بشحمها ومحلها من احلجر “رسالن”بنت  “سكرية”معل : “سعدون”قال 

  .طةìٔن البنت حمن� : “جحزيى”فقال 

طة مريعة، وهذا اجلثث احملن� ! أعوذ á? ¦ ٔا}: وýه، وقال “غنمية”قطب 
لو يعمل ىل الو/ متثال مثل هذا، انظرا للبنت كيف تشم  متثال لكه حالوة،

  ؟!الوردة

ما يعمل هذا امجلال : دغ احلجرىه الص� س بكفِّ وهو يتحس�  “سعدون”قال 
  .ب، ؤانت وýك عكر ما حيُ “غنمية” الفائق غري احلب ¦
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 “سلمي”: حضكته الىت يشـبه صوهتا صوت ٔاجحار تتساقط “غنمية”حضك 
  .ىن ¦ áردحيب� 

حب : خور القريبةجه ٕاىل ظل ٕاحدى الص� بذراعه، وهو يت�  “سعدون”شوح 
  .خيتلف، يعمل جعائب البنات ىشء

  

� جلسوا ىف ظل الص�  قص امال البعيدة ترت سع، اكنت الّرِ خرة ا±ى ٔاخذ يت
ٔا� ال : “غنمية”اى، هتف ة الش� عد�  “سعدون”اب، وعندما ٔاخرج áلرس� 

، وقفز اى املغىل ىف �ر احلطب ال مثيل  ٔاحب شاى السربgية هذه، الش� 
  .جيمع حطبا

  .، وحضك“جحزيى”ار، نظر ٕالهيا الن�  توعندما توجه� 

واكن ىف كومة احلطب املشـتع�، ت الكنكة áلهباب فور دفسها تغط� 
  !ملاذا تضحك؟: غنمية”قال  ميسك مقبضها عندما “سعدون”

� رت هذه اللي� أالوىل الىت قضيهتا ىف جبل الر� تذك�  - ا حاولت ٔامعل هبان، مل
  .بة �حيهتا وتطفهئاار تأىت رحي قوية مصو� ام أشعلت الن� شا¦، ولك� 

ترتفع ببداية الغليان، ودبيب الفوران القادم  اى داخل الكنكةحواف الش� 
ه، ومن غري ٔان يرفع عينيه عن وهو يدغدغ ج9 كفِّ  “سعدون”يستشعره 

اهب حضك عليك الر�  ٕاميانك ضعيف، “جحزيى”أنت ¦ : اى، قالوش الش� 
  .تصري نرصانياو ، وجع$ ترتك دينك “سيو�� ”

، “سعدون”مال، مث يقذف هبا، لتهنال عىل ظهر ه ىف الّرِ كف�  “جحزيى”يغرس 
  .حاكية انهتينا مهنا ¦ ابن اللكب: ب ٕاىل قفاهوتترس� 



Twitter: @ketab_n

258 

 

، يده أالخرى، دون ٔان يرتك مقبض الكنكةينفض قفاه ب  “سعدون”ٔاخذ 
  !“جحزيى”¦  ريةانت من فتح الّسِ : لكنه هتف بضيق

  ! تحت حىت تسخرقت ٔاهنا فٌ وأنت ما صد� : “جحزيى”وهتف 

! سخر منك؟صارى وال ن تتبع دين الن�  تريد! ؟“جحزيى”واه ¦ : “غنمية”قال 
  !د ٕاننا ما قطعنا رأسكجيِّ 

ىف ديهنم  وهللا لو وجدت عندمه ما ٔاريده ما تركهتم،: ¦متحدِّ  “جحزيى”فقال 
  !ٕاىل زوج بغال  دينمك يتحول زوج من بىن آدمئب عىل خفذى، وىف�م ا±ِّ 

تركه واسـتلقى عىل ظهره من  “سعدون” أن اى فار، ٕاال� ورمغ أن الش� 
قلنا � من  :عني قالحك، ومن بني شهيقه وزفريه املتقطِّ اسـتغراقه ىف الض� 

  .حراء يأمن البن آدمالص�  قبل ٔان هذا لكب وليس ذئب، ما يوجد ذئب ىف

¦  عتوأ� رضوىس ختل� : هىف جنب “سعدون”وهو يلكز  “جحزيى”انفعل 
من  “جحزيى”واللكب، ما ترتعد فرائص  ئبهبمي، ؤاعرف الفرق بني ا±� 

 .رؤية لكب

قرتب من ا ئبَ عرف ا±� م بعيدا، لكن ن نظر ٕاليه وهو حيوِّ مئَب ما عرف ا±ِّ 
  .نفهمنه، /رجة ياكد معها ٔان يرتطم خطمه بأ 

وعزم، وما  اللكب، وٕامنا فهيام ٕارادة ليس ىف عينيه هذا العبط ا±ى ىف عيَىن 
  . ٕانسان ىف عينيه ٕارادة وعزم أكربٕاال�  ئبَ يغلب ا±� 

 � ه حنوى، وسطع هبان، واجت� خرة الىت بني ٔاجشار جبل الر� ا نزل من عىل الص� مل
الربيق أالصفر ىف مقلتيه، ارتعش لك ج9ى، ووقف شعر رأىس، واهزت 

  .ات قلىبة دق� جسمى من قو� 
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شفتيه ليكشف عن ٔانياب ما رٔايت اكن خيطو �حيىت ببطء شديد، يشد 
 � بة خترتق احلجر لو ٔارادت، وكنت ٔاشعر مثلها من قبل، معقوفة وطوي� ومدب

  .“جحزيى”ٔانت فريسـىت ¦ : مىنبزئريه املمتد يلكِّ 

  .اى ا±ى يغىلالش�  “كوز”ب حنو ح� من غري تفكري، اكنت يدى تتس

ئب بأنيابه ا±ِّ ، ضعيف س$اى ومقبضه معمول من وماذا يفعل كوز الش� 
  .هذه قادر عىل متزيقهام وابتالعهام ٔايضا

ئب لن يقىض عىل حياىت لكن جفأة اكتشفت شيئا، أكتشفت ٔان هذا ا±ِّ 
عت لك مباجه ه سـيقىض عىل ما أحيا من ٔاجß، عىل ا±ى ضي� وفقط، ولكن� 

، ؤاترك ديىن من من ٔاجß اهباتبع الر� احلياة من ٔاجß، عىل ا±ى جعلىن 
،ßق جسدى، سيهنشه، حبيث ال يبقى ٔاى ٔامل ىف ئب سـميزِّ هذا ا±ِّ  ٔاج

هبان ن هؤالء الر� سل� معاىف ىف دنيا أالحياء، وسـيدفِ جسدا بقائه بعد املوت 
 ِّ سـيان، حىت قرب يزار ىف أالعياد لن ٔاشالىئ ىف قرب، ٔالضيع متاما ىف طى الن

   .ٔاحصل عليه

عّىل ٔاكرث ٔان يضيع هدىف ب عُ ب عّىل حاىل، وصَ عُ اكن هدىف يضيع، وصَ 
  .مبخالب حيوان، ولو اكن ذئبا، فنويت ٔان ٔادافع عن هذا الهدف

جريات، مال، ؤالقى بنفسه ىف حجر حتت ٕاحدى الش� عىل الّرِ  “ضب”جرى 
 “الضب”ثر حركة ض أالغنام رءوسها من عىل ظهورها إ ورفعت بع

  .أالرواحهرية ٔانعشت ت نسمة رطبة ىف هجري الظ� املفاجئة، وهب� 

  

كوبه، رشفة طوي� اسـتزنفت ما تبقى من شاى ىف  “سعدون”رشف 
! ماذا تفعل ٔاصابعك ٔامام خمالبه؟! ¦ مسكني؟ا تدافع مع� : وحضك، وقال
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وماذا يفعل جسدك العجوز الهزيل ٔامام ! وماذا تفعل ٔاسـنانك ٔامام ٔانيابه؟
  !ة؟لبة العفي� عضالته الص� 

لمي ٔان ، لكن ال3م الس� “سعدون”هذا fم البلهاء أالغبياء مث$ ¦  -
  .ئب ال مي$ عقال مثىلا±ِّ 

غريزته فقط تقوده لقتىل، لكن ٔا� غريزىت وعقىل يقودانىن لقتß، وما اكنت 
ة ختيفه، مث بعد  قو� رت ٔان يرى ىف عيَىن بيدى ٔادوات تصلح ملبارزته، فقر� 

  .ذ� يفعل هللا ما يريد

  .د لكبٕانه جمر� : بت عيىن ىف عينيه، وقلت لنفىسصو� 

á نسان منا ٔاى لكب، مسعت ه كام هيش االٕ لوقوف ٔالهش� وعندما مهمت
، يطلب مىن عدم احلركة، يأتيىن من ٔاعىل اجلبل “س�� يو”اهب صوت الر� 

ك رأسه مثل لكب، وانطفأ رشر عينيه، وجاء حيرِّ ئب اكن قد بدٔا لكن ا±ِّ 
  .رٔاسه عىل خفذى هذه هادئا، وحط� 

ئب وضع رأسه عىل خفذك ق حاكية ٔان ا±ِّ صدِّ ما ا� : “غنمية”كركب صوت 
  .هذه ٔابدا، ولو حلفت عىل املاء فيجمد

اهب ابن حضك عليه الر� : كئا عىل ذراعيه، وقالٕاىل الوراء مت�  “سعدون”عاد 
  .ااملرٔاة، معل   حسر 

  

�ا مصت، مل يرشب شايه،  ىف ال3م، هنماكم “جحزيى”اكن عندما  نظر ىف ومل
  .رشف رشفاته ا�طوفةخرة، ؤاخذ الكوب ا±ى برد، و اعيوهنام الس� 

***** 
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رمه، وال يقبلهم، ون ىف سعى ٕاىل ٕا? طوال معد� يظلّ هناك ٔا�س ¦ سـيِّ  -
  ! وهناك اخلاطئون ا±ين ينسونه دامئا، لكنه يسعى هو ٕالهيم حىت يقبلونه

} اكن من تالميذ  “هيوذا” ، مجيع ٔاعام  ، ورأى، حرض معه“املسـيح”¦ أ
ه هو بنفسه سعى ٕاليه، ب، لكن� اكن يقتل ٔابناء الر�  “شاءول”و! ه طردهلكن� 

  !سول أالعظمالر�  “بولس”يس وجعß القدِّ 

� ”اهب نظر الر�  من مل : املواجه للجبل، مث مهس قٕاىل ٔافق الرش�  “سيؤان
أى حمكة ! أالبرار خرس، ومن ٔاجرى ٔاهنارا من دماهئم رحبث يده بدماء تتلو� 

  !مها لنا؟ب ٔان يعلِّ هذه الىت يريد الر� 

  

مادية، مال عىل مدى الشوف خترج من عباءة الر� مس ترشق، والّرِ اكنت الش� 
اهب والر�  “جحزيى”ـى ور عىل وýَ وآفاق بعيدة حماطة بضباب، وينعكس الن� 

 لك هذه الفضفضة الىت قضت عىل ساعات ين، اكنت مالحمهام رمغا�هدَ 
  .صة áٔالملالليل، متقلِّ 

  !حمكة هذه ٔام عبث؟: اهب لكمة مريعة، اهزت لها لك جسدهقال الر� 

  .عبث: يقولسـ حد عاقل أ أى : من غري ٔان هيزت   طرف عني “جحزيى”قال 

  

اهب وي�، رصخة الر� احئة الط� خة الن� باح الباكر ت$ الرص� وشقت سكون الص� 
ىف جلباب  ، مث ظهر منحدرا عىل املدق بني خصور اجلبل، حنيال“برسوم”

ك، اكن ينحدر برسعة، تلبِّ ش مُ ، اكد وýه خيتفى ىف شعر  و� ق اكحلممز� 
 :بصوت رفيع يشـبه صوت امرٔاةقال و ف أما ام، ، حىت توق� رصاخه مسـمترو

 � �  ال يلعب، “يسوع”نا ليس هناك عبث، رب نا رب قلوب، والقلوب مساكن رب
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خالص، والقلب ا±ى ليس فيه ٕاخالص خرáن، وصاحبه خيرس، مل يكن االٕ 
ب يقتل أبناء الر�  “شاءول”ٕاخالص للمسـيح، واكن  “هيوذا”ىف قلب 

 ٕáخالص.  

املنحدر بنفس ا±ى يصعد  “برسوم”اهب ينظر ٕاىل الر�  “جحزيى”اكن 
� يوأ ”اهب ر� هبا، بيò انكفأ وجه الالرسعة الىت هبط  ، تدمع عيناه، وعلت “سن

ف ماكنه، وينظر ٕالهيام من فوق، البلهاء، قبل أن يتوق�  “برسوم”رصخة 
  .همخالص هيمت áٕ ، ٕانه ٔانفسهم بأبنائه “يسوع”ب ال هيمت الر� : ويقول

  !من هذا؟ -

حراء، ، وراءه قصة  و�، ٔاتت به ٕاىل هذه الص� “برسوم”اهب هذا هو الر�  -
  .بمناىف الر� 

وىف لك قصة عاسة، ة مليئة áلت� ؟ وراء لك راهب من هؤالء قص� !تعرف
خائنة، ٔاخت خائنة، زوجة خائنة، حبيبة خائنة،  مّ امرأة، امرٔاة خائنة، أ 

ات، ا لرتك احلياة، وتسلمي نفسه ٕاىل هذا املو املهم، امرٔاة ما تدفع الواحد من� 
  .بر� سكون الفياىف ووحشـهتا، ننفى ٕالهيا ٔانفسـنا áمس ال

� يوأ ”ابتسم  ، “اءحو� ”و “آدم”ة ر دامئا قص� نكرِّ : كن شفتيه، وقالرُ بِ  “سن
ر بعذاب الوحدة د من الفردوس، ٕاىل أالرض القاح�، وحناول أن نتطه�ر والط� 

، لكن بعد لك ا لنفسه بداخßلك واحد من�  شعßاجلحمي ا±ى ي هذا د، والتوح� 
ملاء ر الن يتطه�: خالصنهتـى االٕ ٔاقول � مب هذا العمر، بعد مائة عام ٔاو يزيد، 

ار ممزوجا بدنسه ٕاىل خبار ينهتـى ٕاىل   الن� ٔابدا من القذارة ٕاذا ٔاصابته، وسـتحوِّ 
 .عدم
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  .حراء سطعتمس قد ٔارشقت بj ا، والص� اكنت الش� 

  !، هل اكن هذا ذئبا حقيقيا؟سلكن ¦ مقدِّ  -

� يوأ ”ابتسم  ميكن أن يكون شيئا آخر ¦ وهل : ، وقال بصوته العميق“سن
  !راعى الغمن؟

  !ئاب ٔان تأمن البن آدميسـتحيل عىل ا±ِّ  -

-  ِّ د� ب، انت ¦ سـيِّ سـبة ملشيئة الر� نعم، لكن ال يوجد ما هو مسـتحيل áلن
  .ب ٕالهيا، فيأخذك ٕاليه مبعجزةوعية الىت يسعى الر� من ت$ الن� 

 ٔاهيا لكن ¦: يقهام، وقالاهب العميقتني رمغ ض  الر� ىف عيَىن  “جحزيى”نظر 
  .بئب، وليست مشيئة الر� اهب ٔا� من ٔاخضع ا±ِّ الر� 

لعيىن  اخرةá نظرة سرافعا حاجبيه، ومصوِّ  د،اهب ج9 جهبته املتجعِّ ك الر� حر� 
áن نفس اكنتا مثل مرآتني عاكسـتني، تصوِّ  “جحزيى” ، لكن عيَىن “جحزيى”
  .اهب الر� ظرة ٕاىل عيَىن الن� 

فن، ٔالتركها ىت من ا/� ياىت أحبث عن  رب جلث� ال ٔاعيش ح : “جحزيى”مهس 
  .قهاببساطة ٔالنياب ذئب ميّزِ 

  .ٕارادىت ىف عقß، وأخضعته ىل لقد غرسُت 

� يوأ ”اهب انكرست نظرة الر�  �فذة، ìٔنه يغرس  “جحزيى”ت نظرة ، اكن“سن
  .ٕارادته ىف عقß، ليخضعه هو االٓخر

� ”مهس    !“مرقس”اهب الر�  تضع رءوسها أيضا عىل خفذا لكهن� : حمتارا “سيؤان
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مال خبطوات مس قد ٔارشقت متاما، تنرش دفئا وليدا، يدب ىف الّرِ اكنت الش� 
  .ةغري مسـتقرِّ 

***** 

حى منرية، واللكب يربض جبواره واضعا رٔاسه عينيه، مشس الض�  “غنمية”فتح 
ىل ما حولها من إ صني، جترت هادئة، تنظر اقة ىف مناخها الر� بني ذراعيه، والن� 

  .وسع ال هناىئ نظرات حكمي

اقة، نزع واقفا، اجته حنو الن�  اعتدل جالسا، وأخذ ينظر حو ، مث هب� 
  .ؤاخذ حيفر ،عاد ٕاىل ماكنهو املسحاة من راكهبا، 

  

رؤى كثرية، ما  ما حدث اكن حقيقيا، مل يكن حلام، حلمت كثريا، ورٔايت -
معى ال ميكن أن يكون حلام، مل ٔار ما  “جا ”ما معلته  قة،رٔايته اكن حقي

د من حصة ما معلته هذه املرٔاة من قبل ٔالحمل به، اكن جديدا، ولو مل ٔاتأك� 
  .نتنِ رٔايته جلُ 

  

هل تدرك خطورة ما تفعل ¦ غنمية؟ ٔانت gئه ىف مفازة، وحتتاج جمهودك ”
� حملاو� الوصول ٕاىل منفذ للحياة، ؤانت بدال اكمال  ة �حية، من املىش ىف أي

  .“تتحرك ٕاىل ٔاسفل، حنو áطن أالرض، ٔانت ¦ غنمية حتفر قربك بيدك

ىف  ، وفردت طوىل جبوارها ومت، أفضل من املوت“جا ”لو وصلت ٕاىل  -
  . باع جسدىيور والضِّ املتاهة، لتهنش الط� 

  .“باع جسديكام أيضايور والضِّ لكن ستهنش الط� ”
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  .طاملا حنن سو¦، ال هيم كيف يكون املصري -

  

س، حتفر  ام حتفر، فَ فيفة يقطع النَ مال الس� ٔاخذت ٔاحفر، واحلفر ىف هذه الّرِ 
  .ة ٔاخرى ٕاىل ماكهنامال تزنلق مر� جتد الّرِ 

ار انقىض وأ� ٔاحفر، ورشبت ٔاكرث من نصف قربة املاء، وáلاكد نصف الهن� 
اجس تقتحمىن، حتاول ٔان تثنيىن عن معلت حفرة بعمق طوىل، اكنت الهو 

  .تمك� احلفر

  

ة، كنت وجدهتا، هذا حقيقي�  طاح بعق$ ¦ غنمية، لو اكنت جا الغرد أ ”
اريت، العفاريت غل عفحراء، ما رأيته شُ ا±ى رأيته هو هتاومي شـياطني الص� 

غل عفاريت ¦ تريد دفنك، وأنت تنساق خلف ٕارادهتا، لك مارٔايته اكن شُ 
  .“عبيط

  

عة، من ٔاعىل ويزوم زومات متقطِّ  اكنت احلفرة تعمق، واللكب ينظر ٕاىل�  -
 جدوى من اسـمترار احلفر، فأى شرب آخر أحفره وىف حلظة أحسست ٔاال� 

ا�، ومبنهتـى امحلق، معيقا سـيجعل خرو¸ من احلفرة مسـتحيال، ٔالموت جم� 
 ءبعزم، ٔاحسست مبلمس ىش نفس اللحظة الىت بدٔا اللكب ينبح لكن ىف

  ...مال، وعندما نظرت ٕاليهحتت قدىم، ليس مبلمس الّرِ 

  

اخنة، اك� جيلسان حتت جشرة برتقال، من ت$ الىت حتيط áلبرئ الس� 
العصافري تشقشق، وطيور ٔابو قردان البيضاء، تقف عىل حواف جدول 
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يده ٕاىل جيب ىف  “ةغنمي”، مد روع البعيدةخمضورض ينساب مبتعدا حنو الز� 
ية بعناية، ومد يده هبا ٕاىل مطو�  نةجلبابه القصري، ٔاخرج منه طرحة ملو� 

  .“جحزيى”

قة بزهور كبرية رحة، وفردها عىل متسع ذراعيه، اكنت مزو� الط�  “جحزيى”ٔاخذ 
  .هب عريضمتشابكة، حيف جبوانهبا زيق مذ� 

يته حىت نسيت داعب áطن قدىم، وما ٔان رأ  ا±ى طرفها هو: “غنمية”قال 
رحة رت �سـمترار ىف احلفر، مفعىن ٔان ٔاجد طرف الط� لك أالخطار، وقر� 

س  رحة، ٔان ن ٔاجد طرف الط� ، معىن أ امللفوف هبا “جا ”فالبد سأجد رأ
  .ا، ومل يكن ٔابدا شغل عفاريتلك ما رٔايته اكن حقيقي� 

  
 �   ....ة جثةاكن نباح اللكب يزيد من عزىم، اكن ينبح اك�نون، فأيقنت ٔان مث

  

� ما إ ؟ !“جحزيى”تعرف ¦  -  “جا ”ة ن طرٔا عىل ذهىن ٔانىن أحبث عن جث
�  “جا ”ماذا سأفعل بـحىت مهد جسدى جفأة،   !ة؟وىه ليست أكرث من جث

، وطاملا “جا ”ه الهواء بعيدا عن مث اكتشفت شيئا آخر، هذا املنديل طري� 
  .بعيدة عن ماكن احلفر “جا ”ا±ى وجدته هو املنديل، فٕان 

  
تريد ٔان تقول : نه قالحىت أ رحة بعينني مندهشـتني، يتأمل الط�  “جحزيى”اكن 

المرٔاة من جيش فارىس، مدفون ىف حصرائنا منذ آالف  ٕان هذا املنديل
  ؟!السـنني

� فن ٔامام عيىن، لكن هل ٔا� اجليش الفارىس دُ  - ا مل أواصل احلفر، ٔاخطأت مل
   ؟“جا ”جثة حبثا عن 
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، رحةل الط� احلائر، اكن مهنماك ىف تأم�  “غنمية”عىل تساؤل  “جحزيى”مل جيب 
  .هىبويتحسس بأطراف ٔاصابعه زيقها ا±� 

****  

، فقالت ىف ات علهيا، وىه ليست أم� نني الىت مر� تعبت من السـِّ  “يخةزل ”
يكون تعب هو ٔايضا، ٔا� ٔارىض ال تصلح  “سعدون”رضورى : نفسها

  .بذوره ضعيفة، ورمبا تنبت ىف ٔارض غري ٔارىضرع، لكن هو للز� 

  

ار باx، ٔامام áب حظرية الغمن، الهن� ل الص� ن جحر املعس� يدخِّ  “سعدون”
وجلست  “يخةزل ”وء هادئ، واجلوزة تكركر، وجاءت يشقشق، والض� 

جبواره، وىف وýها يلوح ثقل fم حتمß ىف قلهبا، ليس من عادهتا اجللوس 
يور والهبامئ، الباكر هكذا، عادهتا �نشغال ىف ٕاطعام الط� باح معه ىف الص� 

اقة، ومن ٔان ترسح ٕاىل املراعى البعيدة، وحلب اللنب من الن� وسقى الغمن قبل 
  .اجلاموسة

  !“يخةزل ”خري ¦ : نظر ٕالهيا، وقال

  ؟“سعدون”ني ¦ جَ منذ مىت وحنن مزتوِّ : قالت

  .حلوةمل نمكل يوما ¦ : شد نفسا، وقال

  .دجبِ ٔا� اتلكم : قالت

اق ¦ كرمي، ما� ¦ اح ¦ علمي، ¦ رز� ¦ فت� : ٔاشاح بوýه بعيدا، وهو يقول
  !؟“يخةزل ”

  .ٔافاحتك ىف موضوعأن ٔاريد : قالت
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  .م، وٕامنا شد نفسا طويال من اجلوزة، فانتحبت كركرهتامل يتلك� 

، عر بدٔا يشيب ىف رٔاسك، الش� “سعدون”سـنني طوي� انقضت ¦ : قالت
  .وأ� ال ٔاريد ان ٔاحرمك من اخللفة

ماذا سـتفعلني؟ سـتفتحني بيت الو/ : امنظر ٕالهيا مبتسام، مث قال مهتكِّ 
  ! áلعافية؟

مث علت قهقهته، وحلم بطنه يرقص، فتدحرجت قطعة من البص من فوق 
برسعة، ؤالقت هبا  “يخةزل ”جره، خفطفهتا جحر اجلوزة، وسقطت عىل حِ 

  .بعيدا

ة سـيأتيك حك، ىف مر� نت سـمتوت من كرثة الض� أ تك عامئة، فشـ� : قالت
  .حكؤانت سكران ىف الض�  “عزرائيل”

  !“يخةزل ”fمك ¦ : قال

  .“سعدون”ج ¦ تزو� : قالت

  

، فغمر ه يشب قو¦� حراء تسطع برسعة، ونورها يكون ضعيفا، لكن� مشس الص� 
  .áندهاش مريع “يخةزل ”ا±ى نظر ٕاىل  ،“سعدون”ور وجه الن� 

  .جكى � العرائس، ؤازوِّ ٔا� ٔانقِّ : قالت

  هتالَ ها، وىه الىت جَ بنة معِّ ا “بثينة”ٔامجل واحدة،  “جحزيى”انتقت ىل ¦  -
ل مَ ت اجلَ ر� اخنة، وىه الىت جَ ، وىه الىت غسلهتا ىف البرئ الس� “ورةالن� ”بـ

مهتا لبيت، ٔامسكت يدها، وسل� ه، وعند اىف هودج “بثينة”ا±ى جلست 
   .نجين ا±ى ال جيُ  ءىل، ىش
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ت جسده البدين، وهو يدخل بعروسه ات رج� دق�  “سعدون”دق قلب 
، اكنت دموع ترتقرق ىف عينهيا، “يخةزل ”الغرفة، ويغلق الباب ىف وجه 

ة منذ ٔا¦م ال تعد وال حتىص، يفصل áب غرفة بيهنام، وينقىض ليل فٔالول مر� 
  .من غري ٔان يكو� ىف رسير واحد

  

نة، جبانب الباب املغلق، ترفل ىف مالبس عرسها امللو�  “بثينة”وقفت  -
افة املنسد� عىل وýها، اكنت رحة الشف� ووýها طاقة نور تشع من خلف الط� 
ير، ، وحسبهتا ٕاىل الرس� ؤامسكت بيدها تضع عينهيا ىف أالرض، مفددت يدى

اكنت عيناى تر¦ن ربكة مشاعرى، ! ماذا اكن áٕماكىن ٔان ٔافعل غري ذ�؟
مة ىف ركن من ٔاراكن غرفهتا، تبىك من غري املكو�  “خةزلي”وقلىب ينظر ٕاىل 

مسعت صأصأة فرخ حامم اكن مزنو¦ هو  ت، مل أكن ٔامسع نشـيجها، لكّىنِ صو 
  .“بثينة”ٔايضا ىف ركن من ٔاراكن جحرة 

دة من ٔاىن لن أسـتطيع معل متأكِّ  “يخةزل ”اكنت : ل، وقا“سعدون”حضك 
هذه اللي�، فوضعت ىل فرخ امحلام، ٔاذحبه ؤاصبغ بدمه منديل  ءىش

  .فالرش� 

  

م اجلارى، ومالبسه وعاممته وýه وجه عريس، يلمع حبمرة ا/�  “سعدون”
بظهره  كئ، يت� “جحزيى”مام بيت ة، وجيلس عىل املصطبة الىت أ تلمعان áحلداث

ٕاىل اجلدار، وينظر ٕاىل امجلزية، والعصافري تعود ٕالهيا ىف املغارب، اكن يأخذ 
ة، ونصب االٓخر، ورىم راحته ىف جلسـته، فلقد ٔاراح خفذا عىل املصطب

يشد ا/خان من اجلوزة، وا/خان تدفق من  “جحزيى”، اكن عىل ركبتهذراعه 
  .انوهللا ٔافرخ امحلام كرهت العرس: مفه ؤانفه وهو يقول
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ٔا� وهللا : ، وقال“جحزيى”، وقهقه، وأخذ اجلوزة من “سعدون”حضك 
  .ب عّىل حال الفرخ، ما رضيت بذحبهعُ صً 

  وماذا معلت؟: “جحزيى”قال 

  .ى ìٔفاع، ونفث ا/خان فتلو� “جحزيى”حبلق ىف وجه  “سعدون”

  

منقادة  “بثينة”وير خطوة، اهلم يثقل، ام اقرتب من الرس� اكن حيمل اهلم، ولك� 
؟ وكيف ٔاسعد “يخةزل ”كيف أ�م مع امرٔاة غري : ، وصدره يضيقهخلف

  من غري عريسها؟ “يخةزل ”وáلعروسة، 

  

من حتت  “بثينة”، اكن غريى من رفع “جحزيى”ك ¦ ما كنت ٔا� ا±ى ٔاحتر�  -
ير العاىل، وىه جلست عىل الفراش، ؤازاحت ٕابطهيا، ووضعها عىل الرس� 

، فرٔايت القمر بدرا، ومسعت صأصأة فرخ امحلام، مث رحة من عىل وýهاالط� 
ِّ بدٔا يتجىل�  فوف، وخشو� ساء خارج الغرفة عىل نقر ا/�  ىل صوت غناء الن
  .مجال، وأدركت أن امجليع يقف ينتظر رؤية ا/� حناجر الّرِ 

�  “يخةزل ”مل يكن هناك مفر من نسـيان  ا انسدل شعر ىف هذه اللحظة، ومل
  .ةنيا، وغرقت ىف اجلن�  صدرها، نسيت ا/� عىل عاتقهيا، وتوجه�  “بثينة”

حك ا±ى يضحكه، وهو يjيل من سطوة الض�  “سعدون”ؤاخذ جسد 
  .“جحزيى”تب لفرخ امحلام معر جديد ¦ كُ : يقول

***** 
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ا±ى  “جحزيى”اقتان وهام متضيان ٕاىل بعيد، فوق أالوىل الن�  “رسيرة”راقبت 
، وىف عينهيا دموع امللح، اليوم، اكن بداخلها يقني هبذا ا بعدلن تراه حي� 

، تربت عىل كتف “ثر¦� ”امء، وجبوارها وقفت مس مالت عن كبد الس� الش� و 
   . “رسيرة”قال ٕانه سـيعود ¦ : س، وهتمساملتيبِّ  “رسيرة”

ة من غري روح، سـيعود ميتا، جث� ه سـيعود ن شاء هللا، لكن� إ سـيعود  -
  .ٔا� ٔاعرفه “جحزيى”

تني غاصتا ل قطتني الاكحلتني ال كئة عىل عصاها، ترقب الن� ت واقفة، مت� وظل� 
من، ثر الز� ية، ترقهبام بعينني غامئتني من إ مال الالمنهت ىف معق الjعة اصفرار الّرِ 

  .والباكء

خيل الىت اب، دارت برٔاسها �حية رءوس الن� قطتني ىف الرس� فور ضياع الن� 
يقة الىت متر ٔامام املسجد، ريق الض� البيوت، ونظرت ٕاىل الط�  تبدو من خلف

ريق، تذهب الط�  هزت نظرها العليل ىف معق هذلتخرتق تالمح املنازل، ورك� 
بيت ٔابهيا ، حيث “الوعرة”احية أالخرى من بعقلها ٕاىل منهتاه، حيث الن� 

ىت جرٔاهتا الحيث و  ،القدمي، حيث طفولهتا، وحيث شـباهبا، وحيث جنوهنا
هات رت مهنا نف�    .شـباب الواحةٔام�

  ، “مجي�، وجريئة، صفتان ملا جتمتعان ىف البنت، تصري خميفة”

و اáٓهئم، وقj اكن هيم الواحد أ هاهتم، نصيحة مسعها لك شـباب الواحة من أم� 
اكدت جمنونة،  “رسيرة”و، “رسيرة”واج من مهنم áل3م عن رغبته ىف الز� 

ج، ٔا� ج، لن تزتو� بنت ىف العرشين ومل تزتو� : الىت قالت لهاها، تطيح بعقل ٔامِّ 
البنات حو� يزتوجن وأعامرهن  وها هن ثالثة عرش عاما، جت وسـّىنِ تزو� 

مى، ما ينفع البنت ٔان تقف خارج البيت ٔاقل من امخلسة عرش، ¦ بنت حتش� 
  .وتضحك للراحئ والغادى
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  .غضبا� مهنا، وغضبا� علهياطل ال3م معها، وبقى ٔاما ٔابوها فقد ٔاب

وطلب يدها، وىه وافقت، واكنت  “جحزيى”ه ٔابطل الغضب، ملا جاءه لكن� 
  .فرحانة

معره مخسني سـنة، وال  “جحزيى”! ، ٔانت جد فرحانة؟“رسيرة”¦  -
  !ط جثث احليوا�تيضحك، وحينِّ 

ى، لكن شـبابه عال، ا±ى يراه áلاكد يعطيه معرا ال مخسني سـنة ¦ ٔامِّ  -
ل خبته، امرٔاة قبىل مل تدخل قلبه، وال ، ؤا� ٔاو� ةيتجاوز امخلسة وثالثني سـن

 احليوا�ت، ويرعى دخلت حياته، ؤا� سأجعß يضحك، وسأجعß يرّىبِ 
  .الغمن

 “رةرسي”ظر ىف عينهيا، ìٔهنا تسـتوثق صدق فرحهتا، فأطلقت ها الن� ٔاعادت أم� 
، وبيدها “رسيرة”ها مرgعة، وكبست بكفها مف رودة طوي�، فقامت ٔام� زغ

ما رأينا ! تريدين فضحنا؟: أالخرى تلكزها ىف صدرها، وهتتف áنهبار
  .ء¦ قلي� احليا ،عروسة تزغرد

: ها من عىل مفها، ونظرت ىف عينهيا بتحد، وقالتأمِّ  كف�  “رسيرة”نزعت 
  .ىق ٕانىن فرحانةحىت تصدِّ 

  

فانبسطت جتاعيد وýها، ودارت برأسها تنظر ٕاىل ماكن  “رسيرة”ابتسمت 
 .بداحراء، فمل ترهام أ ارب ىف الص� كتني عىل املدق الض� قطتني املتحّرِ الن� 

ني ىف كة الىت حتت جشرة التِّ هت حبركهتا البطيئة ٕاىل ا/ِّ دخلت البيت، واجت� 
سح بكف يدها عىل فرشة قبل ٔان مت  “ثر¦� ”، و�دت عىل وسط الفسحاية
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� سطة عىل ا/ِّ وف املنب الص�  من áب غرفة اخلزين،  “ثر¦� ”ا ظهرت لها كة، ومل
  .“ا/الل”¦ بنت نعمل ُكحل  تعال: قالت

ل ـبكح “ريرةــس”لني ¦ ـاذا تعمـمو : ، وقالت“ر¦� ــــث”اندهشت 
  !ٔا� ما رٔايتك تكتحلني به ٔابدا! ؟“ا/الل”

  .“ا/الل”نعمل كحل  ¦ بنت تعال: بتربم ونفاد صرب “ةرسير ”فقالت 

، “ا/الل”من تنظيف جحرة اخلزين ونعمل  انهتـى: بضيق “ثر¦� ”هتفت 
  !، ٕان شئت“امحلراوى”و

�  “ثر¦� ”لكن  يرتعش، وشفتهيا ترتعدان، ومسعهتا  “رسيرة”ا رٔات ج9 وجه مل
  .االٓن، ما عندى صرب ¦ بنيىت “ا/الل”ل كحل ٔامع “ثر¦� ”نفىس ¦ : تنئ

  .، ¦ غالية“بكري” حارض ¦ ٔام� : قالت

  

ني، وتسقط مس خترتق فضاءات ما بني ٔاوراق جشرة التِّ اكنت قطع من الش� 
، ووýها، وجحرها، واكن ذáب يغري عىل وýها وهو “رسيرة”عىل رأس 

داخل غرفهتا عن ناديق تبحث ىف ٔاحد الص�  “ثر¦� ”ها، وبيò يطن، فهتشه بكفِّ 
متىش ىف مفازة  “رةرسي”الل، اكنت القطن ا±ى سـتصنعان منه كحل ا/
  .ا±كر¦ت، حىت وصلت ٕاىل ٔا¦م فرAا

  

�  “رسيرة” جاملها، تقف ىف حوض ماء ة، ىف العرشين من معرها، ىف ٔاوج شاب
ن ثياهبا لتخلعها، وىه بنات حولها يقذفهنا áملاء، يبللاخنة، وال البرئ الس� 

تدارى وýها من رذاذ املاء، وترصخ فهين، بيò حضاكهتن تصنع ضوضاء 
لو مهبجة، اكن البد ٔان ختلع مالبسها، وتغتسل ىف هذا املاء الساخن، هذا سِ 
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، نا مل ختلع ثياهبا الىت التصقت جبسدها الر¦� ، لكهن� “الوعرة”أالفراح ىف واحة 
ة، نزع ثياهبا عهنا áلقو�  ىف علهيا، وألقيهنا ىف املاء، وبدٔانفهجمت البنات 

ها، ورضهبا اخلجل من عة فشلت، وصارت عارية كام و/هتا ٔام� وحماوالهتا املمتنِّ 
 ِّ ساء الكبريات الواقفات يضحكن حول احلوض، ورضهبا عيون البنات والن

لها áندهاش، وىه واقفة عىل اخلجل من عيون العصافري الىت اكنت تتأم� 
  .ر الربتقالأالغصان، بني ٔاوراق جش

ىف مثل هذه املناسـبة، فرصة ملامرسة نزقهن، يغسلهنا،  ،جيدن “الواحة”بنات 
ة ة عىل ثديهيا، وعىل رس� هن اململوءة áلشـبق متر برق� ويدعكن ج9ها، وأكف� 

امء، من الس�  “جحزيى”حظ : ، واحدة مهنن قالت بصوت مائعبطهنا، وخفذهيا
  .وقع عىل غزا� ما لها وصف

  .اهنأانظروا ٕاىل رم� : ثدهيا وىه هتتفمث هرصت 

ستسالم، � حاكت، بيò مصتت ىه متاما، فمل يكن ٔاما ا ٕاال� وعلت الض� 
  .ته وقهتا، بيò جسدها مغمور ىف املياه ا/افئةستسالم ٔاحب� ا

  

، اكنت حتمل بني يدهيا “ثر¦� ”كر¦ت قدوم أخرýا من رسحاهنا ىف غمي ا±ِّ 
اج �صعا، وزجاجة مملوءة بزيت زيتون، وطبقا من الص� القطن أالبيض 

  .ارى ٔاسود قدميوٕا�ء خف�  ،نظيف املطىل áمليناء امللو� الن� 

، اكنت “ا/الل”ة صنع كحل كة ىف مواýة بعضهام، وبيهنام عد� جلسـتا عىل ا/ِّ 
ت مزقة صغرية من القطن، ؤاخذت ترب ا بني طرىف ٕاهبا ا قد شد�  “رسيرة”

يتون، اج بعضا من زيت الز� قد دلقت ىف طبق الص�  “ثر¦� ”ابهتا، واكنت وسـب� 
  .لفافة القطن املربوم، وبدأت تربم واحدة أخرى “رسيرة”وضعت فيه 
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ِّ رَ مر�  “ثر¦� ”ىت ¦ لي� حنِّ : “رسيرة”مهست  ساء جعينة احللوى عىل ت الن
¦ بنت كام جحر املرمر، المعة  ج9ى لكه، مفا خرجت بشعره واحدة، كنُت 

، وكبست “ورةالن� ”ى مل ترتكىن ىف حاىل، دعكت جسدى لكه بـ، وأمِّ وملساء
ار هذا الكحل ، ٔالجل ما جيىل بياضهام، مثل الن� “امحلراوى” áلكحل عيَىن 

رطب، ويرمس العينني فمتالٓن وجه الواحدة  “ا/الل”، لكن كحل “امحلراوى”
   .عيون الواسعةáل منا، الرجال مغرمون 

ى  حور العني، وأعطتىن ٔامِّ  مثل واحدة من “جحزيى”دخلوىن ىف بيت أ املهم، 
  .“ا/الل”نة بكحل ، مالٓ مكح� كبرية

� : ، وقالت“رسيرة”دت وتهن�    .نةمالٓ حىت االٓن ت وظل

ٔاين  !عندك مكح� مالٓنة من مخسني سـنة؟: وقالت ٕالهيا، “ثر¦� ”نظرت 
  !ىه؟

  .يرالرس� ندوق، حتت ىف الص�  -

  .ٔاريد أن ٔاراها: بلهفة “ثر¦� ”قالت 

  .ذهىب هاهتاإ : “رسيرة”قالت 

  

حاىس العاىل، ير الن� هت مبارشة ٕاىل الرس� ، واجت� “رسيرة”جحرة  “ثر¦� ”دخلت 
رٔاته  رث اهj ا كام اhٔره عندماندوق، مل يُ مث جلست عىل ركبتهيا، فرٔات الص� 

تت ، حنُ ة، خشـبه بّىنِ ية وذهبي� وزهور فضِّ ر اجشأ قا بأوراق ل مرة، مزو� ٔاو� 
ندوق ثات تداخلت ىف بعضها بنسق بديع، الص� فيه دوائر ومربعات ومثل� 

ير، حسبه من أسفل الرس�  “ثر¦� ”معمول من خشب ثقيل، مل تسـتطع 
بت عىل ركبتهيا حىت وصلت ٕاليه، ورفعت غطاءه بسهو�، فرٔات فتسح� 
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ارتدهتا من  “رسيرة”بة، مالبس مل تر موضوعة بعناية ومرت�  “رسيرة”مالبس 
 “ثر¦� ”وهناك ٔاوراق مل هتمت زالت ىف ٔاكياسها،  قبل، هناك مقصان نوم ما

سـتعمل، وها ظر ٕالهيا، فهـى ال جتيد القراءة، وهناك زجاجات عطور مل تُ áلن� 
  .ىه املكح�

يتون، الغارقة ىف زيت الز� اج قد امتٔال بلفافات القطن املربومة اكن طبق الص� 
�  “ثر¦� ”عندما ظهرت  ة للمكح�، وىه قادمة، متسك بيدها احلافظة اجل9ي

  .áٕجعاب خملوط áالنهبارتنظر ٕالهيا 

  .ار، أشعىل الن� “ثر¦� ”هيا : بال مباالة “رسيرة”قالت 

يور تاكد املكح� ج9ها ìٔنه معمول اليوم، رسومات الط� : قالت “ثر¦� ”لكن 
  .تفر

ما لزوم املكح� وليس : ة، وقالتبسمة مريضة، مهتّمكِ  “رسيرة”ابتسمت 
  .ار ¦ بنيىتٔاشعىل الن�  !هناك عيون تكتحل؟

دا تهتا جيِّ يتون، وثب� لفافة قطن من ت$ املغموسة ىف زيت الز�  “ثر¦� ”ٔاخذت 
ار ىف هة زجاجة صغرية، مث ٔاشعلت الن� بطرف س$ رفيع ٕاىل منتصف فو� 

هتا فوق خيط ا/خان ارية، وكفáلقعبة الفخ�  “رسيرة”ذؤابهتا، بيò ٔامسكت 
  .ارئيل املتصاعد من لهب الن� الض� 

الغيب  ا، مسـتحيل يكون رٔاىيعود حي�  “زيىجح”وميكن : “رسيرة”قالت 
د من يوم انهتاء ٔاجß، ال ٔاحد ىف هذه ا/نيا يعرف مىت سـميوت، وتأك� 
  !ؤ¦ اكن داخل الر� ين، حىت املعّربِ ق عىل fم املعّربِ تتحق� ؤى ست لك الر� ولي 

  .“رسيرة”قلىب يقول ىل ٕانه سـيعود ¦ : ضاحكة “ثر¦� ”قالت 
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، “ا/الل” كحل لو عاد، سأضع ىف عيَىن : وقالت “رسيرة”ابتسمت 
  .وأتعاجب  

  .امسىك القعبة: مث اسـتدركت

القعبة، سامد اللهب يتصاعد ٕاىل قلهبا، ليلتصق به، هذا هو  “ثر¦� ”مسكت أ 
� الّسِ  ئنه ىف زجاجات صغرية جدا عبِّ ، ي “الوعرة”ا تكشطه نساء امد ا±ى مل

  .حال ل9اللكُ 

، وفتحهتا بيد فٕاهنا أخرجت ٕاحدى زجاجات مكحلهتا العتيقة “رسيرة”ٔاما 
الكحل العتيق،  رود بأصبعني مرتعدين، ومغسـته ىفاملِ مرتعشة، مث ٔامسكت 

رته ببطء  زوز بني جفنهيا ا±ين انطبقا عىل مث رفعته ٕاىل ٕاحدى عينهيا، ومر� 
  .رود بشوق وحنان شديديناملِ 

فارجتف قلهبا،  “ثر¦� ”عينهيا املكتحلتني، نظرت ٕالهيام  “رسيرة”عندما فتحت 
�  “رسيرة”لقد ظهرت عينا   “ثر¦� ”ا سألهتا عن رٔاهيا، قالت مرعبتني، ومل

  .، حلو“رسيرة”حلو ¦ : بصوت áرد

الكحل : ، فقالت“ثر¦� ”نة الباردة الىت ىف صوت ملست الر�  “رسيرة”لكن 
  .“جحزيى”عن احلياة مثلنا، هللا يساحمك ¦ ، ليس ملن يودِّ “ثر¦� ”للصبا¦ ¦ 
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13  
  

  ةِ يسَ نِ الكَ  رجِ  بُ عَىل ا�  ورٌ كسُ مَ  يبٌ لِ صَ 
  

  
امء متاما، واحل$ واكن القمر قد غادر الس�  لسعة برد ليل ما قبل الفجر،

مدهلم، حىت ٔان أالجشار ضاعت مالحمها ىف هبمي ظلامء اصطبغت هبا 
  .هبانحراء، وغرق فهيا جبل الر� الص� 

  .يناء هبا ج9َ دِف حنتاج �را نُ : “جحزيى”قال 

� ”اهب قال الر�  قدة ىف قلىب خرج هذه اجلذوة املت� لو ٔاسـتطيع أن ا� : “سيؤان
  .ٔالدفأتنا

*****  

اى تعيده ت يدها بكوب الش� هتا عىل مرفقها، ومد� ئمن اتاك “سريين”اعتدلت 
، لتضع وýها بني كفهيا، مسـتغرá ما جيرى ، فأخذه مهنا“صبحى”ٕاىل ممتلئا 

  .وتغرق ىف الباكء

ضحا، وقد منع ذراعاها ا ىف عرهيام، لكن مل يكن هلام ٔان يت� اكن ثد¦ها قد تضام� 
امللتصقان، وشعرها املنسدل حول جانىب وýها، مسقط نور لهب اللمبة 

  .العويل عهنام

  . اسـتبشعتهرٔايت ما مل أكن ٔاختيß، ومل ٔافهمه، لكّىنِ : خنقت العربات صوهتا
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ني ميسك بكوب شاهيا، ينظر ٕاىل كتفهيا املرجت�  “صبحى”ت تنتحب، ووأخذَ 
  .حريا�

  

مح ا±ى ، من هذا الر� “جرجس مار”يس من صورة القدِّ  “سريين”عبت ارت 
ينا يرفس رفسات املوت أالخرية، اكنت تقف ٔامام áب قا تنِّ يعلو وهيبط ممّزِ 

نني، مسعت فهيا مسعها صوت زئري التِّ  غرفة وا/ها، وىف اللحظة الىت صك� 
ه مل يشل يدهيا لساهنا، لكن�  عب، ا±ى شل� سها الر� ها املتتالية، فتلب� تأوهات ٔامِّ 

  .، وتفتحه، وتدخل“نظري” ساقهيا، لهتجم عىل ٔاكرة áب غرفة املعّملِ  وال

 تشع نورا خافتا، يسقط عىل جسدين عر¦نني متاما، املعّملِ  “ارىالسه�”اللمبة 
ها اكنت منسدحة عىل ظهرها، بيò خفذاالىت  “مجي�”ت يعلو الّسِ  “نظري”

مثل زعنفىت مسكة، واكن  “نظري” غط عىل جنَىب يسرتخيان ويعودان للض� 
اكن حفيح ميزتج و ، مرميا بصدره عىل صدرها، يألك رقبهتا ؤاذنهيا “نظري”

  .هبتأو� 

مثل صمن، اكن ٔابواها يتعاراكن ىف الفراش، ؤابوها يربك عىل  “سريين”وقفت 
  . ها مثل لكب يألك دجاجة متوتها يألك ٔامِّ 

 �   !عر¦نني؟ نملاذا يتعاراك: رتفك�  ها،نقاذ ٔامِّ الٕ  ص من شللهاوبيò حتاول التخل

خة من حنجرهتا، رصخة ملتوية وساحئة ما ٔاطلق الرص�  “سريين”مث رٔات 
حما مشدودا المتع ملعة حما ينبثق من ٔابهيا، رُ يتصاعد مهنا دخان احلرائق، رأت رُ 

ها، واكنت ممزقا ج9 ٔامِّ  ارى اخلافت قبل أن يواصل الطعنسه� وامضة بنور ال 
مار ”يس نني ا±ى ميوت حتت سـيقان فرس القدِّ ى مثل التِّ وتتلو�  ه،ها تتأو� ٔام� 

  .“جرجس
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 نظري فقط ىه الىت تنظر ٕالينا وقد سكنت ىف ٔاحد مل تكن روح املعّملِ ” 
أنت ¦ يسوع ف، ورٔايهتا ٔاراكن سقف احلجرة، كنت ٔانت ¦ يسوع تطوِّ 

  .“رٔايتىن ال أخطئ رب�  لكنك ¦.. ¦ جخىل.. ¦ ويىل.. وىه

  

، ٕاذ ٔان حكهيا اكن قد ٔاربكه، فلقد وجد مبا فعلته “صبحى” “سريين”áغتت 
، رت فيه، وحياء يصطحبه دامئا مثل ظßّ نفسه حمصورا بني شهوة تفج� 

ٔاربعة ٔاحوال مثل ٔاجنحة ، “املسـيح”، وغضب “نظري” وحتذير املعّملِ 
ت د� مفوهو ىف هذه احلا�،  “سريين”فاجأته ق علهيا مقتوال، و ليب، تعل� الص� 

  .ذراعها برسعة خاطفة، وقبضت عىل قضيبه

اى من الكوب ا±ى حبركة ال ٕارادية، فانسكب الش�  “صبحى”ارجت جسد 
، فتسقطه “الوابور”بيده، اكنت ساقه قد قفزت من ماكهنا ٔايضا لترضب 

بت أصابعها بيò يده أالخرى ختش�  الكريوسني، هعىل أالرض، فينسكب من
ا اكنت قد حتاول نزعها عن قضيبه، لكهن�  “سريين”غروسة ىف حلم كف امل

ت حياول التعلق برقبة زجاجة لكبشـته بأصابعها املضمومة عليه، ìٔصابع ميِّ 
  .مملوءة áٕكسري احلياة

  .ىبعد ا±ى رأيته ٔاظمل ٔامِّ  عشت طول حياىت: اكنت هتمس منتحبة

مفزوعا حياول الوقوف، واكن يشعر بعضوه ميتلئ ويشـتد رمغ  “صبحى”اكن 
  .احملمكة “سريين”قبضة 

هبا لك لي�، فلامذا تذهب ٕاليه ىف غرفته وترتكىن وحيدة، كيف ٔاىب يعذِّ  -
  .محتتحمل طعنات هذا الر� 
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ا، اكن ثنتني حاول فك قبضهتالوقوف ٔاخريا، وبيديه اال “صبحى” اسـتطاع
  .وحلكام حاول ضغطت أكرث، فتؤمله أملا هيرص الر� يتعامل مع املسـتحيل، 

كمتت هواء الغرفة، وكذ� راحئة ا/خان املتصاعد من لهب راحئة الكريوسني 
 “صبحى”وراحئة قرنفل يزوى،  “سريين”ر اللمبة العويل، وراحئة شع

 “سريين”�ظرا �حية  “املسـيح”يشارف عىل �ختناق، وهو يرى وجه 
  .ارضهبا: ه ويرعدا، مث يفتح مفمربد� 

ى: اكنت تقول ىل جسد ال  “صبحى”طول هذا العمر، ٔا� ¦  ٔا� ظلمت ٔام�
  !عن؟مح، ويريد جتربة الط� ٔاعرف ملاذا يثور منذ فرتة، ويطلب هذا الر� 

من ركهنا عند سقف احلجرة،  “نظري” ىف هذه اللحظة هوت روح املعّملِ 
¦  “سريين”و، اقتلها، ٕا¦ك “صبحى”اقتلها ¦ : لتسقط عىل أالرض، وترصخ

  .ابن إالساكىف

ٔالقهتا رصيعة عىل  “سريين”بصفعة هائ� عىل وجه  “صبحى”وانطلقت يد 
 .الفراش

  

ار ترىم بدفهئا ووجهها، حىت ٔان حرشات تلبد بني ٔاغصان أالجشار اكنت الن� 
الىت ىف سفح اجلبل جاءت لتحرتق ىف ٔالسـنة لههبا، حىت أن مساحات من 

  .ٔاضاءت، ليرتاقص علهيا ظال العجوزين فحس� هذا ال 

  

  .ن عليكس، هوِّ مقدِّ ¦ كثريا  بكيَت  -
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فعة، ته هذه الص� عَ أبىك العمر ا±ى ضاع، ضي� : اهب وýه، ومهسمسح الر� 
 � كنت ٔاصفع حياىت، فهربت مىن، لتواýىن بعد ذ�  “سريين”ا صفعت مل

  .وما عرفت بعدها كيف ٔاعتدل ،تىنبَ لَ بصفعة قَ 

  !هربت منك؟ “سريين” -

� ”اهب رفع الر�   ق ىف عيَىن وýه من فوق ٔالسـنة اللهب، وحد�  “سيؤان
ول fم خطري، قَ يربق ىف عينيه، وبدا ٔانه هيم بِ  طويال، اكن حتدٍ  “جحزيى”

ار، وىف الوقت ا±ى اكنت تعلو فيه ة ٔاخرى �حية الن� رٔاسه مر�  أ مث طأط
ة، احلاد�  “برسوم”اهب رصخة الر� طقطقة حرشة يلهتمها اللهب، ارتفعت 

  .بةوي�، املعذ� الط� 

� ”اهب رفع الر�  ، مث “جحزيى” ق ىف عيَىن ة ٔاخرى، ؤايضا حد� وýه مر�  “سيؤان
هبان من ٔاجل ، ٔانت ٔاتيت ٕاىل جبل الر� “جحزيى”¦  ءسأقول لك ىش: قال

غ للجلوس ب، وأ� مل ٔاجلس هنا مع برشى غريك، فلكنا هنا نتفر� ه الر� ٔامر ٔاعد� 
بأدب،  “يسوع”ث مع  أن نتحد� وحنن ال ميكننا ٕاال�  ال مع البرش، ب،مع الر� 

نا ال نشكو   آالمنا، ، لكن� ده  ، ومنجِّ ته، ورمحته، ونغّىنِ نشكره عىل حمب� 
  ...ٔاقصد..   آالمنا بشلك حقيقى ال نشكو... ٔاقصد

س يدور مثل رأ  بان، ورأسهر الغض بط مثل صداهب يعلو وهي ٔاخذ صدر الر� 
� ”ة ٔاخرى، فهتف مر�  “برسوم”اهب ، ورصخ الر� اناحلري  ب هو الر� : “سيؤان

م جيب أن ٔاتلك� ، وسبب آالمنا لكنا، “برسوم”وسبب آالم سبب آالىم، 
، ٔا� ٔامدحه طول “يسوع”، وجيب ٔان يسمعىن ىشء ؤاقول لك�  ،االٓن

ٔالقى ىب ىف  حل، بل م ىل ٔاى� م، وهو ال يقدِّ معرى، ٔامدحه وقلىب معبأ áالٓال
سع صدره لغيظى ، ليت� واحدة ةمر�  ولو رىتذم� ٕاذن منافيه هذه، ليسمع 

  .فاته املريرةاملكبوت من ترص� 
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  .اهب ا±ى انفلت عيارهوهو ينظر ٕاىل شفىت الر�  “جحزيى”امتقع وجه 

ب جسدى؟ ملاذا يرصخ ّىف دامئا ٔالهمت مبا ال ٔاراه عىل ملاذا حيارب الر�  -
  !؟ملاذا يطالبىن مبراعاة روx، ويأمرىن áٕهالك جسدى! ما أراه؟حساب 

، ؤاىن مسحت جلسدى بأن يلىب “سريين”ٔاىن مل ٔاصفع  “جحزيى”ل ¦ ختي� 
ت العج� ار اكنت اختلفت أالمور، ود! نداء جسدها، ما ا±ى اكن جرى؟

 ىف و كنت شـبعت مهنا مث تركهتا، لكّىنِ أ ا كنت تزوجهتا، اه احلياة، ٕام� ىف اّجتِ 
، ورمبا رصت أكرب gجر ٔامقشة “مانيفاتورة”لك أالحوال كنت سأشرتى حمل 

عالب بان والث� حاىل والضِ ، ومل يكن ضاع العمر بني الس� “مرص”ىف بر 
  .تةئاب، وهذه أالجساد الىت حتيا ميِّ وا±ِّ 

البد من العذاب وأالمل، ! ب أن يطيب á  وعبيده ىف هناءة؟لكن كيف للر� 
َ البنت  وبدال ـى، هَشْ متسك قضيىب ا±ى نفر ىف قبضهتا، وجسدى طاب   امل

من هنر حهبا وأروى  وأجشارها، وأعب�  “سريين”نان من ٔان ٔامرح ىف جِ 
 “نظري”تظهر روح امللعون و ! ب ىف سامء الغرفة غضبا�يظهر الر� عطىش، 

ىف صدرى مل  “املسـيح”fم ٔاىب عن و غضبانة، ؤا� كنت ىف عز شـباىب، 
، ومل أشأ أن ٔاكرس “ٔابو ليß”صليبه املكسور ىف جنع  ب عىل� عُ ا، وَص غض�  يزل

ا بكف زهقان، ٔاطرش من رضبهتُ وبغباوة العبيد ٔايضا صليبه ا±ى ىف قلىب، 
 ،طح املكشوفمن الغرفة مرسعا، أقف عىل الس�  وشيش الغضب، وخرجُت 

  .ا�نوقتني ٔاحسب الهواء ٕاىل رئىتّ 

تطيع روحا هتمي ىف سامء احلجرة، وتعىص جسدا ! “صبحى”¦ لغبائك ¦ 
اهب ٔاهيا الر�  ¦ محلاقتك !ه ىف فراشك؟يريد ٔان مينحك حب� ، ا دافئااكمال بض� 
� ”املغبون    !“سيؤان

  وبعد؟ -
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  .حراءا ىف هذه الص� ها ٔا� كام قلت �، ٔاقىض أ¦م العمر منفي�  -

  !وهربت؟فرتكتك ها عىل خدِّ تنفى نفسك ٔالنك رضبت واحدة  -

  .“سريين”ال، نفيت نفىس ٔالىن قتلت  -

   !س؟قتلهتا ¦ مقدِّ  -

  

ىف احملل، يتعامل مع الزáئن، ورأسه  “صبحى”اىل، وبيò بعد ظهرية اليوم الت� 
تدخل، وýها رائق ومبتسم،  “سريين”ابقة، رٔاى ميور مبا جرى ىف اللي� الس� 

 .يدها كيس به لفافةنة وحمبوكة، وشعرها منطلق، وىف ومالبسها ملو� 

ه كرس عينه ونظر ىف القامش ا±ى يقطعه ملرآها، لكن�  “صبحى”ابهتج قلب 
بدت وìٔهنا مل تكن حتيا  “سريين”áئن، اكن جخال مما حدث áٔالمس، بيò للز� 

  .اكنت جديدة متاما ٔاساسا áٔالمس،

ا، áئن احملل، أخرجت اللفافة من الكيس، وفتحت ٔاوراقهوبعدما غادر الز� 
ة ىف طبق كرتوىن، وضعته عىل اكشفة عن حلوى البسـبوسة، قطعا مرتاص� 

وابتسمت وىه  وراق فواتري،ت فوقه دفاتر حساáت، وأ ى تراص� ضد ا±الن� 
  .“صبحى”معل ىل شا¦ ¦ ا: هتز رٔاسها، وقالت

ا ىف رسغها اى، واكن قد رٔاى الصليب خمرض� ليعمل لها الش�  “صبحى”وقف 
زهق عليه روح خشـبة لعنة، تُ وليس ٔابدا  ا áحلياة،مهبجا، مشع� ال9ن، صليبا 

  .نسانابن االٕ 

  

�  “سريين”ما ا±ى يفعß الليل بـ   !ة؟فيجعلها غري سوي
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áب غرفته، فدخلت، دموعها تسـيل، ومفها يشهق، ؤالقت  “صبحى”فتح 
حذر ا: اف ىف سامء احلجرة، الطو� “يسوع”ب بنفسها ىف ٔاحضانه، فرصخ الر� 

  .ابن إالنسان¦ 

: قفهنا جبوار الس� كن ىف ركالىت عادت للس�  ،“نظري” ورصخت روح املعمل
  .ساكىفاحذر ¦ ابن االٕ 

من بني ذراعيه وصدره  “سريين”رغبته، فأزاح  وجهَ  صفعت الرصختان
  !ملاذا تكرهىن؟: ، فنظرت ىف عينيه، ومهستجبفاء

ٕاىل صندوق متوسط احلجم موضوع جبوار احلائط مواز¦  “صبحى”ه اجت� 
ة áلقطيفة امحلراء، رفع غطاءها ير، فتحه، وأخرج منه علبة صغرية مكسو� للرس� 
�اع، ومد يده هبا ٕاىل ة تدىل� ، ؤاخرج منه سلس� ذهبي� غريالص�   مهنا صليب مل

  .“سريين”

  !؟“صبحى”ٔانت حتبىن ¦ : ابتسمت، وقالت

ير، منا وضعهتا ىف علبهتا، مث ألقت هبا عىل الرس� إ هبية، و لس� ا±� مل حتفل áلس 
مبتعدا عهنا ٕاىل الوابور،  “صبحى”وأخذت تفك ٔازرار مقيصها، اسـتدار 

ه للعمل واشـتعال وجلس عىل الكرىس املنخفض، ؤاخذ يكبس الوابور، يعد� 
  .ارالن� 

  .ٔانت، ٔا� ٔاريدك “صبحى”ٔا� ال ٔاريد شا¦ ¦ : مسعها تقول

  

  !؟“جحزيى”هل ميكن لشاب ٔان يسمع مثل هذا ال3م وال يلىب ¦  -

  .بار بأحد أعواد احلطب، ومل جيُ ب الن� رأسه، ؤاخذ يقلِّ  “جحزيى”س نك� 
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  .تعال: �دت عّىل بصوت مبحوح “سريين” -

ها، ير عر¦نة كيوم و/هتا ٔام� ٔا� نظرت ٕالهيا، فوجدهتا مسـتلقية عىل الرس� 
وحتت áطها علبة القطيفة، لكن كيف ىل أن ٔاذهب ٕالهيا وجضيج رصخات 

مل يكن ممكنا ٔابدا ٔان ٔالقى بنفىس ىف  !يعصف ىب؟ “نظري” واملعّملِ  “املسـيح”
  .ام الغاضبة هتتك عريينأاعيهنهناك و  ،رغبهتا

د باكمل عرهيا مالبسها لكها، واسـتطاعت ٔان تمتد�  “سريين”مث، كيف خلعت 
  ...ىكبل وتدعوىن ! ة جخل؟غري ذر� من هكذا، 

  

وح، ٔاحبال احلناجر لها اس، وهوس دنيامه، يضيع صوت الر� ىف خصب الن� 
وح جساد، ىف حني ٔان الر� م بلك ما يؤذى كينونة االٔ سـنة تتلك� الغلبة، وأالل 

جل صاحل هذه أالجساد، والص� تتلك�  حراء، هذه م áحلق، للحقيقة، من أ
 وح، الصوت اخلفيض الهامسصوت الر�  بيئة صاحلة لسامعاكنة، املناىف الس� 

  .كصوت مالك

ٔا� مسعت هذا الصوت، كثريا مسعته، وطويال اكنت روx ترشح ىل ما 
ما تقو  ! ب؟جرى، لكن كيف ٔاسـمتع لصوت روx، ؤاجتاهل صوت الر� 

  !“يسوع”روx ال يسـتقمي مع fم 

 xا، فدق� ، ٔاحب� “صبحى”ٔاصدق منك ¦  “سريين”: تقولروAتك برو 
 شيئا، ك ٕالهيا جبسدها، فطلبت منك ذ�، ومل ختّ¥ِ قلهبا، وأرادت أن تضمّ 

  .تعاملت مع أالمر ببساطة

رجل وامرأة �، ليس م عن الزِّ ب يتلك� ، الر� ب ليس هكذالكن fم الر� 
  . زانينياس ومباركهتم ٕاال� الن�  ضهام ىف فراش من غري عمليعرفان بع 
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xم لها حّىبِ اكنت عاهرة، ليست ٔاكرث من عاهرة، أقدِّ  “سريين”: قلت لرو 
  !ة áلقطيفة، وىه ترفضه، وتطلب جسدىىف علبة مكسو� 

ا ىف هذا الكهف ٔاجادل روx، ٔاحاول ٕاقناعها بأن ٔا¦م طوي� قضيهتُ 
: ة بصقت، وزعقتشينة، واكنت تسـتأهل قتلها، وىف مر� اكنت مُ  “سريين”

  .اكنت مومسا

بيضاء مثل نتف القطن، ، بنتا روx تتاكثف ىف فضاء الكهففٕاذا ىب ٔارى 
  ...بنتا تشـبه

  !“سريين”تشـبه  “جحزيى”¦ روx اكنت 

معقو� ٔا� عشت حياىت لكها، روx ىف ! آه، مك هو غىب هذا إالنسان؟
  ! وال ٔاعرف؟ “سريين”داخىل تشـبه 

ىل فرتة طوي� بغضب، قبل ٔان تعود ٕاىل الوراء فتختلط روx نظرت 
  .خرية جلدار الكهف، مث تندفع ٕاىل أالمام، وترلك وýـى بقد اتوءات الص� áلن� 

ع أنت من ضي� : شعرت بدوار رهيب، ؤا� ٔامسع صوهتا مثل صلص� أالجراس
محق، وأنت من ضي�  “سريين”  .عت نفسك¦ أ

*****  

ب ال يصمد كثريا ٔامام املال، واملال ال يصمد كثريا ٔامام احلب، احلب هيزم الر� 
اكن  “ٔاسـيوط”نوات امخلسة ىف بعد اكjل هذه السـ�  “صبحى”امجليع، ٕاذ أن 
، كام “ٔابو لي�”ع ىف ليب املكسور، وكنيسـته العاجزة عن التوس� قد نىس الص� 

، وٕامنا راق اجلنهيات أالبيةنوفها عىل ٔاو اخمة بأ ال امحلراء الش� مَ ٔانه مل يعد هيمت áجلِ 
ذاهال مثل مريض، �حال من حب  “املانيفاتورة”صار يقف ىف حمل 
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، احلب ا±ى تبيحه   صاحبة الشأن، بيò متنعه عنه حتذيرات “سريين”
  .“نظري” ت مثل املعّملِ ب، ؤاحقاد ميِّ الر� 

تأتيه، ال ىف احملل، وال ىف غرفته، اكنت تأتيه من قبل ىف  “سريين”مل تعد 
د للقاء الغرفة الليىل، لكن لقاءات الغرفة اكنت تنهتـى احملل من ٔاجل ٔان متهِّ

ى  ، مرات تلقى بنفسها عليه، دامئا مبا هو  ني لها، مرات عديدة تتعر� 
نت تظن ٔانه ، عىل أمل ٔان تنترص يوما، ٔان يلني، اكتتحمل لكزاته ودفعه لها

ت ٔاهنا ىف لك دة، وفكر� ة معق� ة خاص� يعاىن من اخلجل، ٔاو من تركيبة خشصي� 
  .د هذا، وحتل عقدهتكرس جزءا من حائط الص� قد لي� 

  

ير، ىف هذه اللي� أفلحت بعد طول تشابك ىف ٔان تدفعه لتلقى به ىف الرس� 
ل، الهادئ للمبة العويور ش، وعرق جبيهنا يلمتع ىف الن� مث تعلوه، شعرها  و� 

� ادوهن يان فوق وýه الالهث، اكنت تضغط عىل كتفيه، واكن ها يتدل
يسـتطيع ٔان يزحيها عنه بسهو�، لكن جسده اكن يتآمر عليه ٔايضا، ٔاحب 

غبة جتتاحه مثل فيضان هادر، لكن عيناه ، واكنت الر� “سريين”اعتالء 
 ٔاعىل، وتدوران ىف حمجرهيام دامئا ٔان تلتقيا بعينهيا، دامئا تنظران ٕاىل انترفض

  .ف احلجرة هبوسìٔنه ينظر ٕاىل ٔاشـباح تطوِّ 

ملاذا : اكنت تضغط عىل كتفيه متنعه من احلركة، وقالت بضيق فيه رجاء
  !ٔاشعر به حتىت مثل احلجر، فلامذا ترفض؟! ترفض؟

  .ال ترضبىن، ال تدفعىن، ولكن ٔاخربىن، قل ىل: ت بصوت مكبوتفَ تَ هَ 

  .ين مىنلو قلت � ستسخر  -

  .قىنلن ٔاخسر منك، صدِّ : مالمح وýها الغاضبة، وقالت بلهفةٔارخت 
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ك ىف سامء احلجرة، مل ابته شيئا يتحر� ع بسـب� ذراعه الميىن، وتتب�  “صبحى”رفع 
ها : خمنوقا، هيمس “صبحى”ا مسعت صوت من رؤيته، لكهن�  “سريين”ن تمتك� 
  . تاجا، ينظر ٕالينا بغضب “املسـيح”هو 

يشري ٕاىل ركن قرب  “صبحى”ت شفتهيا ٕاىل بعضهام مذهو�، اكن مض� وعندما 
ٕاحذر ¦ ابن ”ترصخ ّىف  “نظري” وها ىه روح املعّملِ : قف، ويقولالس� 

  .“إالساكىف

، ومن غري fم لبست هدو ا، ومن غري fم “سريين”اكمتل ذهول 
  . مضت

  

ا اكنت أكرث مل ٔاعد ٔارها، وعادت أال¦م ٕاىل سوادها القدمي، متر بطيئة، لكهن�  -
روAا الىت معلت ىف وجداىن قد ٔافقد حياىت  “سريين”مرارة، اكن غياب 

ّ را، فأعطت ل�9 مؤخ�    .ا ال تكوننيا طعام آخر، ال يكون مل

، صاحب ٔاحد حمالت “اسطفانوس” وىف عرصية كئيبة، جاء املعّملِ 
ل مرختيا، وجلس وشاربه املفتو  ا،مني مربد� ا�اورة، وýه السّ  “انيفاتورةامل”

مالت مي�  “نظري” بنت املعّملِ : عىل الكرىس، ؤامال رأسه ٕاىل رٔاىس، ومهس
، ولوال ٔاىن أعرف مقدارك عند املرحوم، ومقداره عندك “صبحى”شنيعة ¦ 

، شعرها مع و/ مسملىل حل ما ٔاخربتك، البنت مالت مي� شنيعة، ومتىش ع
  !“صبحى”اس رأوها تدخل بيته ¦ الن� 

  

ى حب امحلراء ىف سواد الليل تتصادم، وتدوِّ امء تلبدت áلغيوم، والس� الس� ”
ٔاحد هذه ى فترشخ الفضاء الغاضب، عد، ؤالسـنة الربق تتلو� هبزمي الر� 
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فيزنعه ليب املكسور املغروس ىف ٔاعىل برج كنيستنا، أاللسـنة يرضب الص� 
ليلقى به فوق ٔاحد ٔاسطح البيوت القريبة، واملسـيح هيوى من حتوميه ىف 

 � ة خنجر مرشوق ىف قلبه، عىل جحرىت، ليسقط عىل أالرض وهو يعوى، ومث
 سريين، سريين قتلت املسـيح، واملسلمون مقبضه مرسومة ٕاحدى عيّىن 

كته القامئة ب يسوع وشعبه، حىت ىف ممل خرية من الر� ميارسون هوايهتم ىف الس� 
  .“ىف ٔاسـيوط

  

ال ٔاعرف كيف انقىض الوقت، وبعد العشاء ٔاغلقت احملل، ومضيت متجها 
اس، وبعض عساكر ٕاجنلزي هادئة، قليل من الن� وارع ٕاىل جحرىت، الش� 

ارة أخرى، ومقر مكمتل يسري ارة متىض لتتبعها بعد حني سـي� يصخبون، وسـي� 
متاما،  نفىس الوقت كنت مjلاك  ٔاذكر ٔانىن ىف هذافوىق، ميىش معى، لكّىنِ 

  .رت ٔاعصاىب، واكن هذا يسبب ىل راحة خد� “سريين”رت قتل كنت قد قر� 

á ؤا� ا±ى دلفت من هذا ل مرة، ؤالو� “نظري” ب عامرة املعّملِ وصلت ٕاىل ،
تشابك والتوى لريمس ٔانتبه لضخامته، ؤانه من حديد  الباب سـنني طوي�،

  .ر ٔاعالهطِّ ؤ لبان تدارت الص� فتيه، بيò مالكني عىل ضل 

 من صعدت عىل السالمل الواسعة، اكنت تلمع بنور مصباح áهت تدىل� 
  .فتتوق�  “نظري” قف العاىل للمدخل، وعند áب شقة املعّملِ الس� 

ش، احمتتا بشـبكة اعتان من زجاج أبيض مغب� áب خشـىب ثقيل،   رش� 
  .قةمزو� زرقاء حديدية 

� الباب، ومع الص�  طرقُت  ة مفتاح جلرس كهرáىئ جبوار مت بدٔا قلىب خيفق، مث
الباب، ضغطت عليه، فأطلق صليال حادا، ومسعت حفيف خطوات خفيفة 

  .تقرتب من الباب
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  من؟: “سريين”جاءىن صوهتا، صوت 

  .“صبحى” -

  

قيع، ووقت اعة الىت قبل الفجر متاما، أح$ ساعة، وساعة الص� ٕاهنا الس� 
� ”اهب احلزن، وبىك الر�  ار ارتسمت ىف دموعه، ووýه ، ونشج، والن� “سيؤان

   .بنورها توجه� 

  

ت فرحة خاطفة ىف عينهيا، مث ، توجه� ت ىف عيَىن ت الباب ؤاطل� حَ تَ فَ : قال
  .انطفأت

  

هل كنت ممتلئا ! كيف هانت عّىل؟! ال ٔاعرف كيف قتلهتا حىت االٓن؟
  ...البالدة ٕاىل حد! رجة؟يطان ٕاىل هذه ا/� áلشـ� 

  !هتا كنت أظن ٔانىن ممتلئ áملسـيحوق

  

  ماذا تريد؟ -

  .ٔانت ٔاريدك -

  . سأخرج االٓنلكّىنِ  -

  .ل3م معكٔاحتاج ا -

  .سأنتظرك ىف غرفىت: مصتت، فقال بنربة حاملة
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� ! ٕاىل ٔاين سـتخرج هذه العاهرة؟” هاب ٕاىل عشـيقها املسمل، كيد تنوى ا±ِّ áلتأ
ا±هاب ٕاليه بعد احلني، فهـى ابتداء من االٓن الاكفرة، لن تمتكن ٔابدا من 

  .“تعيش حلظاهتا أالخرية

  

ندوق اخلشـىب ا�اور ه فورا ٕاىل الص� áب جحرته، واجت�  “صبحى”فتح 
للوابور، ا±ى يضع به مسـتلزمات طعامه، طبق وكرسو� وح� صغرية 

صل طويل  صغري ذو ناى، وسكّنيِ وملعقتان، ٕاحداهام صغرية لتقليب الش� 
أها حتت وسادة وبرسعة خب� فأمسك هبا، كني، لّسِ áيده قوى، اصطدمت 

ٔاشعل ، ات قلبه قد صارت ضارية، وحتت ضلوعه يزتلزلير، اكنت دق� الرس� 
اكن خاليا، ونظر ٕاىل فضاء غرفته، ، “الكريوسني”عود ثقاب، ؤاضاء اللمبة 

  .“نظري” ال مسـيح، وال شـبح روح املعّملِ 

خول، فقال ا ال تريد ا/� واقفة، ìٔهن� ىف áب احلجرة،  “سريين”ظهرت 
  .أدخىل: “صبحى”

 يكون ىف غرفتك، وروح املعّملِ  “املسـيح”رمبا : قالت بصوت خفيض ساخر
  .ٔايضا “نظري”

ه فوجئ به، ىف قلب الفضاء، ، لكن� “ال”نظر ٕاىل فضاء الغرفة وهو هيم بقول 
 ِّ   .ماءا/ِّ  يده عىل جرح كبري عند قلبه، يبك�  ام، وقد نرش كف� ينظر ٕاليه متأل

ة ، وجلست عىل حاف� “سريين”ابتسامة شاحبة، فدخلت  “صبحى”ابتسم 
ٕاىل الباب  “صبحى”ه ير، من غري ٔان تغلق áب احلجرة كعادهتا، فاجت� الرس� 

  .نظرة مندهشة “سريين”وأغلقه، فنظرت ٕاليه 
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شـتعال، ه لالأعد�  اجلاز، ؤاخذُت أمام وابور عىل الكرىس الواطئ،  جلسُت  -
كني؟ ؤاين؟ أى منطقة ىف بيò ٔافكر ىف كيفية قتلها، كيف ٔاغرس فهيا الّسِ 

ست فهيا نصال حادا، ميوت برسعة، ومن غري جضيج، رَ جسد إالنسان ٕاذا غَ 
 ِّ وهل فعال ! ة ما ٔا� مقدم عليه، هل فعال سأصري قاتال؟مث فكرت ىف جدي

  !áلتحديد؟ “سريين”سأقتل 

  ؟!افلكنت سـتخرجني ملقاب� هذا الس� : ا بصوت مرعوشسألهتُ 

 � ل ىل ٔاىن رٔايت طرف ابتسامة عىل شفتهيا، ة مفاجأة، بل خيِّ مل تبد علهيا ٔاي
  من ٔاخربك؟: وقالت

  ٕاذن ما مسعته حصيحا؟ -

  !حصيحا ٔاو غري حصيح، ما ا±ى يعنيك ىف هذا أالمر؟ -

  .افل مسلاميعنيىن ٔان هذا الس�  -

  

ص، ليشع وýها áحتقار غريب، فتظهر زاوية شفتهيا تتقل�  “صبحى”رأى 
  .رةقاسـية ومتمنِّ  “سريين”،  عرفهأاخرى غري الىت “سريين”

¦  ؟!ا لن يشغ$ أالمرافل مسـيحي� الس� اكن لو ! فقط هذا ا±ى يعنيك؟ -
  .لها من خسارة

 “صبحى”ك �حية الباب، ٔامسك ت áلتحر� ووقفت ìٔهنا ُ/غت، وعندما مه� 
ة، قبل ٔان جتذب بذراعها لمينعها من املغادرة، فنظرت ٕاليه نظرة طوي� مهتّمكِ 

  .ك ىف اجتاه البابذراعها، لتنفلت من قبضة يده، وتتحر� 
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كني من ٔاسفل الوسادة، ويهنال هبا ر ىف ٔان خيطف الّسِ  حلظة خاطفة، فك� ىف
ويقبض عىل ه وجد نفسه هيرول �حيهتا، طعنا ىف ظهرها وعنقها، لكن� 

  .يرعضدها قبل ٔان تصل ٕاىل الباب، مث جيذهبا بقوة، ويلقى هبا عىل الرس� 

اكن  “حىصب”ف، وحاولت ٔان تعتدل، لكن هبذا الترص�  “سريين”بوغتت 
  .اميه يدفعها للسكون الت� ؤاحاط عاتقهيا بكف� قد جمث فوقها وهو يلهث، 

هوته مع عاهرة، لكن ر سوى ىف ٔانه يقىض ش املسـيحى عندما يركبك ال يفكِّ  -
  .“املسـيح”املسمل عندما يركبك، يركب لك املسـيحيني، ويذل 

  .مل ٔاكن ٔاظن ٔانك سافل ٕاىل هذه ا/رجة -

أ� الىت ٔاردت أن أذل : حاولت نزع ذراعيه، بيò اكنت تطلق f ا امللهتب
ا±ى  ، مسـيحكمسـيحك، وليس املسمل، ٔا� الىت ٔاردت أن ٔاعطيك درسا

 á jٔالمر كام تظن لقتل  كمسـيحمل مينع املسمل مىن، لو اكن  مينعك مىن،
  .املسمل قبل ٔان يلمسـىن

بته، وىه تدفعه عهنا، اكنت هيا رق هتا، ؤاحاطت بكف� ت ذراعهيا بلك قو� مد� 
  .ومه، ؤانت ٔاغىب ٕانسان قابلته “رينظ” ومه، وروح املعّملِ  مسـيحٌ : تفح

، بيò نيٕاىل أسفل الوسادة، وقبضت عىل يد السكِّ  “صبحى”ت يد انسل� 
� : تواصل حفيحها “سريين” ، ا رآىن ٔاخرج ٕالهه من رأسهاملسمل أذىك منك، مل
  .ع ىبمتت� و 

ىف احلياة، فلقد حجظت عيناها، بيò بؤبؤاها  “سريين”ــاكنت هذه آخر لكمة ل
ق كني ميزِّ يدوران ىف حمجرهيام، وانفتح مفها ليشهق شهقة طوي�، ونصل الّسِ 

قلهبا، ولهب اللمبة الكريوسني مسـتقرا ىف ماكنه، ìٔنه لهب مرسوم ىف لوحة، 
 “املسـيح”عىل ضوئه ابتسامة  “صبحى”ه يشع نورا ٔافلح ىف ٔان يرى لكن� 
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املسـتكينة ىف زاويهتا قرب  “نظري”، ونظرة حريى ىف عيىن روح ةاملغتبط
  .السقف

*****  

حراء مس يزبغ من أالفق، áلاكد يرسل نورا áهتا، ورمال الص� سن الش� 
  .تصطبغ áللون الرمادى، والعصافري تشقشق داخل أالجشار

 م حتت االٔكف أالربعةريان تطقطق وىه تلهتم احلطب املكو� وما زالت النِّ 
  .املبسوطة فوق اللهب، متتص ا/فء

  .اكنت لي� طوي� -

  .نعم، لي� طوي� -

  ؟“هللاعبد”مىت يعود  -

  !مل؟ -

  .“الوعرة”سأعود معه ٕاىل  -

� ”اهب مصت الر�  حرشة منل كبرية، ونظر  هطويال، ونفض عن جحر  “سيؤان
ته ٕاىل رمال أالفق، مس ا±ى ظهر مسـتديرا، مستندا حباف� ٕاىل قرص الش� 

� نفىس ، حىت أ “جحزيى”ك حبجر ¦ لقِ ُـ ئة فليا بال خطي من اكن من� : وقال
ليب هناك زال الص�  ، رمبا ما“ٔابو لي�” لو ٔاهنا االٓن تعود ٕاىل جنع تمتىن� 

  .مكسورا فأصلحه

ال : وقالمد يده ؤامسك بعصاه، وتساند عىل يده أالخرى، وهنض واقفا، 
، لقد مىض áٔالمس ٔامام عينيك، رمبا يأىت “هللاعبد”ٔاحد يعرف مىت يأىت 
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ة، لتصغى ىف ، ٔاو ٔاشهر، معوما، أنت ٔامامك فرصة طوي� وممتد� بعد ٔاسابيع
  .هذه املناىف ٕاىل صوت روحك، لع$ تنقذها قبل فوات أالوان

س، معرى مثانني عاما ¦ مقدِّ : ابتسامة ساخرة، مهنزمة، وقال “جحزيى”ابتسم 
  .لقد فات أالوان áلفعل

رمبا تعيش : اعد ٕاىل اجلبلاهب، بيò يسـتدير للمىض حنو املدق الص� قال الر� 
  .من القليلعاما ٔاخرى ليست áلز� عرشين عاما ٔاخرى، عرشون 

 لنبدٔا بدءا: “جحزيى”اكن يصعد املنحدر، بيò صوته الباىك ينساب ٕاىل أذىن 
هذا اليوم حسـنا، ارمحنا ٕاىل أالبد، الليل عرب، نشكرك ¦رب، ٕاحفظنا ىف 

  .ة، وانقذ�بغري خطي� 
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14  
  

  يِف لِ الوَ  عدِ بُ ه لِ وحُ رُ  حُب نسَ تَ  يُف لِ الوَ 
  
  

أنه طاملا احلفرة، يعيد رد ا،  مل مبسحاته ويلقى به ىفلر� يزحي ا “غنمية”ٔاخذ 
حراء يسمح ٔابدا لضوارى الص� ، فلن “جا ”ليس مبسـتطاعه ٕاخراج جثة 

  .بنبش احلفرة والفتك جبسدها

مس متيل حنو ر ىف حا ، مل يزل gهئا، والش� وبعد ٔان انهتـى، جلس يفكِّ 
رمغ ذ� ه مل يسـتطع املغيب، ها هو ماكن الغروب، هذا هو الغرب، لكن� 

، ومل يكن مسـتعدا للبقاء ىف نفس املاكن للي� ٔاخرى، اههٔابدا حتديد اّجتِ 
حراء لو مل يكن من ٔاجل اسرتاحة، فهو خطوة حنو كون املرحتل ىف الص� س

  .املوت، البد من احلركة قبل نفاد الزاد واملاء

  

  ٕاىل ٔاين نتحرك؟ -

رته، �صبا ذراعيه أمامه اكن يوجه خطابه للكبه، ا±ى اكن يقعى عىل مؤخِّ 
  .أالننيويلهث، لكن اللكب ٔار} أذنيه، ؤاطلق نباحا خافتا ممدودا مثل 

تني، ال تر¦ن ٔان تني غبي� اقة مفسـمترة ىف �جرتار، تفتح عينني مطمئن� ٔاما الن� 
 �   .ة مشلكة هناكمث
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برأسه ىف لك �جتاهات، لكها متشاهبة، رمال منبسطة من غري  “غنمية”دار 
آخر، سفيفة، رمال خالية من أية معامل، حىت هذه أالجشار القصرية مل تعد 

  .“الغرد”ا هناك بعد ٔان دفهن

� من قال � ٔان هذه الناحية ىه �حية غروب الش� ” ام غربت هناك، مس، رب
مس$ الشمس ال يبدو واحضا ىف سامء حصراوات ! احية أالخرىىف ت$ الن� 

  .“بال معامل

ك ¦ ٔاين نتحر�  ٕاىل: نظر طويال ٕاىل لكبه املهموم، الالهث، مث ٔاعاد سؤا 
  لكب ¦ ابن اللكب؟

  

، ال3ب “جحزيى”تني ىف اليوم ¦  مر� ليست العصافري فقط ىه الىت تصّىلِ  -
تسمعها كيف تعوى ملا ة ىف العشاء، ة ىف الفجر، ومر� تني، مر�  مر� ٔايضا تصّىلِ 

� ! حىت ال3ب ¦ ٔا} تعرف هللا! ؟“سعدون”تسمع أذان  ا سألته لكىب مل
امء، وعوى، بعينيه ٕاىل الس� ، رفع رٔاسه ٕاىل ٔاعىل، ونظر “!ٕاىل ٔاين منىض؟”

رىن á? ¦ رىن á±ى عنده احلل، وطريق الهداية، اللكب هو ا±ى ذك� فذك� 
  .“جحزيى”

  

ىف  “جا ”جاة، لكن ما معلته معه  ? ركعتني، يسأ  فهيام الن� ر أن يصّىلِ قر� 
  .لي� أالمس ٔاصابه áجلنابة، واكن البد ٔان يغتسل

، ورمغ ٔانه يعمل ٔان كثري، طاملا ٔانه ال يعرف هناية متاهتهاملاء ىف القربة ليس áل 
ته، أالخذ من املاء مل يكن يعرف كيفي� ر به، ٕاال� أنه ام ميكن ٔان يتطه�هناك تمي� 
  .رد �غتسال هو ترصف يوجع القلباالٓن �
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م ? ¦ غنمية، مباذا سـتفيدك قربة املياه لو بقيت ضاال ىف هذه املفازات، قدِّ ”
جاة سترشهبا مث متوت من العطش ٔايضا، لكن لو هداك هللا رمبا تصل ٕاىل الن� 

  .“م ? ¦ غنميةوىف القربة مياه، قدِّ 

  

م ىف ذهىن تساؤل، ملاذا ال يقدِّ  رىمو يطان، ىف حلظة خاطفة غلبىن الشـ�  -
ا يتعامل مبنطق ملاذا دامئ! م   الواحد منا ما ميلكه؟هللا حلوال ٕاال ٕاذا قد� 

  !جار، هات وخذ؟الت� 

يطان يريد قتىل، يوقعىن مع هللا، عرفت أن الشـ� اسـتغفرت هللا برسعة، 
مه هللا لنا أكرب وأقمي بكثري مما يأخذه منا، وهو ما يقدِّ الاكفر ال يعمل ٔان 

  .سـيأخذ قليال من املاء، وسـهيبىن احلياة لكها

  

ابضة ساترا، اقة الر� جعل الن�  “غنمية”حراء بلقعا خاو¦، ٕاال أن رمغ أن الص� 
وخلع هدومه، وصار عار¦، وعندما دار اللكب ليأىت ويقعى ىف مواýته، 

  .فك حياءجررر، لكب ما عند ا±ى خل� : رضبه حبصوة، وهو يهنره

حراء ما فهيا شلك ، اكنت الص� “جحزيى”ف إالنسان مثل احليوا�ت ¦ يترص�  -
هبمية، ولكب ال يعقل، ابن آدم عىل مدى البرص، وليس معى سوى �قة 

مثل القط ا±ى يقىض حاجته عىل ! رتة من عرىيؤارص رمغ ذ� عىل الس� 
9، ويرص، بعد انهتائه، عىل حتريك ذراعه ìٔنه يدفن خراءه، وهو احلجر الص� 

  .يدفن شيئا، الغريزة حتمك امجليع، عاقل ٔاو غري عاقل ال
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امعة مال الن� ويدعك جسده، والرّ ه، املاء من مف القربة عىل كفِّ  “ةغنمي”يصب 
املاء بغزارة،  ل ٕاىل معجون لزج، وحارق، فيضطر ٕاىل صّبِ عىل ج9ه تتحو� 

جاة كذ�، فاد، واكنت فرصة الن� الن�  وعندما انهتـى، اكن املاء قد شارف عىل
ى، ودق قلبه هلعا، سينفد املاء قبل ٔان يصل ٕاىل ٔاى فنظر ٕاىل املاء املتبقِّ 

فاق، وليت احلياة تكون عند أالفق، رمبا بعد أالفق آفاق ٔافق من هذه االٓ 
  .جاة، الىت قد ال يصل ٕالهيأاخرى قبل الن� 

مال،  راكعا، وعندما جسد، وانكفأت رأسه ىف الّرِ  ? واقفا، وصىل� صىل� 
خسن، وخسونة مأزقه اكنت ٔاشد  لسعته حرارهتا، لكن حرارة دموعه اكنت أ

  .ٔان يسـمتع هللا ٕاليه، وٕاال مات لهيبا، واسـتعمل قلبه، اكن البد

  

  .“جحزيى”رٔايته ¦  -

  رٔايت من؟ -

  .هللا رٔايُت  -

  !ٔانت رٔايت هللا؟ -

  .رٔايته -

  .وما شلكه ¦ ابن اللكب! بطيِّ  -

انتنا اهقة هذه الىت حول جب� خور الش� انسان خضم ال مثيل لضخامته، الص� 
áحلنان واحلب، معره ة رمل، رجل مجيل الوجه، مل  حتت قدمه مثل ذرِّ 

ب فيه جواهر مثل ات تقريبا، يلبس عىل رأسه gجا تتقل� ىف امخلسـيني� 
 هرى يكب ٔانوارا، وأصابع يديه ُملب�سةموس، ويرتدى مقيصا لونه ٔابيض ز الش� 
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تلمتع بربوق  لوا� مضيئة، واكن جيلس فوق جشرةاجة، تشع أ خوامت وه� 
� خرضاء   .خف ٔاو حذاءيتان، وليس فهيام ، وقدماه مدل

  

  .رب، انقذىن ¦ -

  .سأنقذك -

  .رب ¦ امحلد � -

  .منلكن ليس قبل ٔان تدفع الث�  -

ى إالنسان ملاذا وأنت هللا الكرمي، ال تعط :ىف هذه اللحظة ٔاردت ٔان ٔاسأ 
  !شيئا ٕاال وتأخذ منه مثنا؟

فوس فعال، ٕاكنه ما ىف الن� يعمل  “جحزيى”جعز، لكن هللا ¦  جخلت، ولساىن
منه من غري ٔان ٔاعطيه، وال  نسان ٕاذا ٔاخذُت ال حييا االٕ : قال ىلف سؤاىل، مسع

يصري جمرد عبد، هكذا تتحقق قميته ٕاذا ٔاعطيته فقط، من غري ٔان آخذ منه، 
وأ� ما خلقت إالنسان ليكون عبدا دنيئا، يأخذ من غري عطاء، وٕامنا خلقته 

ام أعطى ولك�  يضا،كام ٔا� ٔاعطى، هو يعطى أ ذه أالرض، خليفة ىل، رá عىل ه
 .ضا، صار رá ٔاقوىáلّرِ 

  .“غنمية”ة ¦ قك هذه املر� ٔا� ٔاصدِّ : ، مث قال“غنمية”ىف عيىن  “جحزيى”نظر 

  !ة؟قىن هذه املر� ملاذا تصدِّ  -

هذا ال3م ا±ى قلت ٔان هللا قا  �، fم موزون، ومعانيه عالية،  -
 “شقمق”مثل هذا ال3م، آخرك ال3م عن  وأنت حامر ال تسـتطيع تأليف

  .بيك
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  ...ب، املهم، دعىن ٔامكل �طيِّ  -

  .نفسه “املسـيح”هذا fم مسعت مثß من  -

قك هذه ٔا� ا±ى ال ٔاصدِّ : نظرة مشفقة، وقال “جحزيى”ٕاىل  “غنمية”نظر 
 ! “جحزيى”ة ¦ املر� 

*****  

� الن�  قد  “بكري”مس غابت متاما، واكن ، الش� سع بني القبوراقتان رابضتان ىف مت
، بيò “جحزيى”معل شا¦، ومد يده بكوب ٕاىل ٔابيه، وحبركة ال ٕارادية ٔاخذه 

 “سعدون”صوت ية القرب اجلديد، مسـتغرقا متاما ىف سامع مال برٔاسه �ح 
ظر ٕاىل ٔابيه غري الن�  فعل ىشء “بكري”، ومل يكن مبقدور مالاملدفون حتت الّرِ 
  .áندهاش صامت

  

-  � ا أهالت ، اكنت تريد سعادىت، لكهن� “يخةزل ”ا مسعت fم ٔا� ٔاخطأت مل
 .ل أالحزان اكن موهتاعّىل أالحزان، وأو� 

  

ر محله عن عظامه من حريق الوليف تنسحب روحه لبعد الوليف، ويتبخ� 
ِّ  “سعدون”الوجد، فينحل، حىت ميوت، ومل يكن  جمرد  “يخةزل ”ــسـبة لáلن

زوج، اكن وليفا، واكنت ىف لك صباح من صباحات عرسه، حتمل صينية 
، ممتلئة بزبد وجنب ولنب وبيض، وحلوى العجوة، رالفطو واسعة، علهيا ٔاطباق 

 “سعدون”ة، يسمع وتذهب هبا ٕاىل áب غرفته، وتطرق طرقة مسـتحي� 
  .أنتافتحه : ىك تفتح الباب، فتقول   “بثينة”رقة فريتبك، ويدفع الط� 

  .ظر ىف عينهياحرام عليىك، ما أسـتطيع الن� : هيمس لها وهو ياكد يبىكف
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عادة ىف عينيه، ، تريد رؤية الس� “سعدون” وجه تنتظر ط��  “يخةزل ”وتقف 
، تأخذ مهنا ، áردا“بثينة”وتريده يرى احلزن ىف عينهيا، لكن دامئا يطل وجه 

  .ينية، وال تعرف ماذا تقول، فتغلق البابالّصِ 

ت فهيا أصناف طعام ينية الواسعة، رص� وتقف عىل الباب وىه حتمل الّصِ 
أ áللحم، وطبق امللوخية، وطبق اء، الفطري الرقاق، وطاجن املرق املعب� دالغ

، وتأخذ “سعدون”، وال يظهر “بثينة”ويطل وجه  .الفاصولياء، وخزب
ٕامنا يركهبا ينية، وýها áرد، ال تعرف كيف تنطق لكمة شكر، الّصِ  “بثينة”

  .احلياء، فال تعرف ماذا تقول، وتغلق الباب

، فال يطل، “سعدون” وتنتظر ط�� وكذ� ىف العشاء، حتمل أالطعمة، 
  .ليبدأ عذاب اللياىل

غرفهتا، مفا  “يخةزل ”ل لي�، دخلت بعروسه ىف ٔاو�  “سعدون”عندما دخل 
يشـهبه، نفس هنا قد دخلت ماك� غري ماكهنا، ماك� ت أ عرفهتا، ٔاحس� 

والكرىس اخلزيران القدمي، قة عىل احلائط، ير، واملرآة املعل� والب، والرس� ا/� 
لكن مواá gردا حييط بلك هذه أالشـياء، بيò ٔاشـياؤها، الىت عاشت معها 

  .ة ودافئةحي� تكون دامئا  ،وي�نني الط� لك هذه السـِّ 

وران ٕاىل اخللف، وقفت فرتة جبوار الباب، قدماها ثقيلتان، تريدان ا/� 
ير، متكئة عىل ا من غري شعور، وجدت نفسها عىل الرس� ، لكهن� واخلروج

ير حصراء واسعة، حارا، وصار الرس�  اوسادتيه العاليتني، وعيناها تدلقان ماءً 
 �    .ير، وتركت الغرفةت من الرس� تتوه فهيا وحيدة، وليلها ز رير، فتدل

مواýهتا، غرفة العرائس، فانقبض قلهبا واعترص، اكن áب الغرفة أالخرى ىف 
واد العلوى، وبريق اموات، الس� ا مضت ٕاىل معق البيت املكشوف للس� لكهن� 

وقط ميىض حبذر املفرتس عىل أحد اجلدران، ودجاجة تقاÂٔ قأقأة اذ، جنوم ٔاخ� 
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الم ىف áب غرفة اخلزين، فانسكب الظ�  “يخةزل ”مفاجئة مذعورة، ودفعت 
رة ٔالجو� اململوءة á±� ٔاقرب جوال من است طريقها ٕاىل ا تلم� لكهن�  وýها،

    .امية، جلست عليه، مث فردت جسدها، و�مت ىف الكوابيسالش� 

  

 “سعدون”يرتك  عريس، مل يكن هناك مفر من ٔانبعة ٔا¦م الت� بعد مرور السـ� 
فطلع من الباب ينظر الىت يبدٔاها بأذان الفجر، ، ل�رس احلياةغرفته، وخيرج 

ه ىف عينهيا، فريى ما ال فتأىت عينا، “يخةزل ”ــأالرض، خمافة ٔان يصطدم بٕاىل 
  .حيب ٔان يرى

، فاعتدلت من “يخةزل ”، حفمل الهسيس صوته ٕاىل أذىن “سعدون”ن وأذ� 
ة أالذان، مثل أال¦م اخلواىل، ٔاذان ، ؤاخذت تسمع بقي� منا ا عىل جوال الغ�� 

امع ٕاىل ك الكوامن، لتطري áلس� من قلب راض، فيحرِّ  رائق خاشع، خيرج
  .ساموات هللا

العودة ٕاىل  م� ـهَ  “سعدون”الة، وشقشقت العصافري، محل وعندما انهتت الص� 
، وعندما دفع الباب ودخل، حدث ا±ى خشـيه، وجاءت عيناه ىف البيت
اء، ونق، وغيض الهبفرأى ا±ى ال حيب ٔان يراه، ذبول الر�  ،“يخةل ز ”عيىن 
ِّ “يخةزل ”عتاب ترتشق ىف قلبه، ها  حنول  وسهام ساخ ثياهبا، وجفاف ، وات

، ؤاغلق الباب، “بثينة”شعرها، فوضع نظره ىف أالرض، وانطلق ٕاىل غرفة 
يرتعش، فاسـتدارت ىف مضجعها،  “بثينة”ته ير، ا±ى ٔاحسـ� وارمتى عىل الرس� 

  .، فرٔاته يبىك“سعدون”ونظرت ٕاىل 
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  !؟“سعدون”ما� ¦  -

  .تذبل “يخةزل ” -

  .ٕاذهب ٕالهيا اللي�، واجرب خاطرها -

  .ما ٔاقدر، جخالن مهنا -

  !تريد ٔان ترتكها حىت متوت؟ -

  

، ساقاى حتمالن قلبا “بثينة”من غرفة  ، وخرجُت “جحزيى”جاء الليل ¦  -
، تزحفان زحفا، ماذا ٔاقول “يخةزل ”اكن �حية غرفة جبل، فتتحر� ثقيال مثل 

 الىت ة، مثل ت$سـتقول ىل شيئا، ٔام ٕاهنا ستنظر ىل نظرة مر� وهل ! لها؟
وماذا لو قالت ىل fما يذحب؟  !وتسكت؟ بحرهتا ىل بعد صالة الص� نظ

  وماذا أقول لو ٔاهنا بقيت صامتة؟

ا عىل االٔكرة، وأدرهتا، ، ورفعت يدى، ووضعهتوجدت نفىس مالصقا لباهبا
  .وم ىف عمتة احل$دامئا الن�  “يخةزل ”الم، حتب áلظ�  فاصطدمُت 

مت حىت تنتبه /خوىل ٕان اكنت �مئة، وحىت ٔاجشع نفىس ٕان اكنت تنح� 
  .مستيقظة

مل أمسع صوت حركة، حاولت ٔان اخرتق الظالم برؤيىت، فمل ٔار شيئا، 
ليست ىف  “يخةزل ”: ء ما أحسست به يقولير، ىشمن الرس� اقرتبت 

  .يرالرس� 
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با، ومل ٔاجدها فعال، ففزعت، اكن الفراش مرت� س الفراش، مددت يدى ٔاحتس� 
�  ا اكنت تنامال يوx بأهن�  با، وخرجت مثال لقضاء حاجة، اكن الفراش مرت

xلهجر، ٔاين ذهبت املرٔاة؟يوá  !  

خرجت ٔاحبث عهنا ىف لك ٔاخذت ٕاحدى اللمبات العويل، ٔاشعلت فتيلها، و 
ىف هذا الليل، ركن ٔاراكن البيت الىت من املمكن أن تكون قد ذهبت ٕالهيا 

، الطبيخ، الكنيف، الفسحاية، العشش، مل تكن موجودة ىف لك هذه أالماكن
وعندما وصلت ٕاىل ٔاعىل درجات القلق، حملت عيناى áب غرفة اخلزين 

وء املرتاقص رٔايهتا هناك، �مئة عىل وعىل الض�  املوارب، ذهبت ٕاليه، ودفعته،
  .اجلوال املمتلئ áلغ�� 

ت، وقفت ماكىن، ومل لَ دَ ٕاذ ٔانىن ما ٕان  دخلت الغرفة حىت اعتَ  مل تكن �مئة،
  !؟“يخةزل ”ملاذا تنامني هنا ¦ :  سألهتأاسـتطع �قرتاب مهنا، لكّىنِ 

مل ترد عىل سؤاىل، وبقيت مشـيحة بوýها عىن، تنظر ٕاىل بؤرة مظلمة بني 
  .قدمهيا

�  “يخةزل ”¦  اقرتحت عّىل ا ¦ شقية، من ا±ى ٔاشقاك؟ ٔانت ٔام ٔا�؟ ٔانت مل
 �   !ا وافقت؟الزواج من ٔاخرى؟ أم أ� مل

ب عّىل حالها، عُ ، ففاض بلك شوقه ٕالهيا، وصَ “جحزيى”انفتح قلىب ¦ 
 ٔاندفع �حيهتا، ؤاجلس جبوارها وأبىك، بت عّىل نفىس، فوجدتىنعُ وصَ 

  .وحرقىن الباكء فاýٔشت، واكدت اللمبة تسقط من يدى

  

زوجىت وحبيبىت وفقط، اكنت  “يخةزل ”ت ، ما اكن“يخةزل ”آااه ¦ ! “يخةزل ”
، ٔاخذت اللمبة من يدى، ، /هيا غفران متنح منه فال ينهتـى“جحزيى”ا ¦ ما� 
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ا±ى يضحك،  “سعدون”ٔا� ما ٔاعرف غري : وضعهتا عىل أالرض، وقالتو 
  .“سعدون”ٕاحضك ¦ 

  .معى ٕاىل غرفتك ٔاحضك لو جئت: لهاقلت 

  !غرفىت؟ -

  .غرفتنا  -

  .ىل رشط  -

  .ٔارشطى -

، ٔانت زرعت البذرة ورويهتا، ما عادت “بثينة”ال تمن مرة ٔاخرى عند  -
  .هاب ٕاىل الغيطهناك رضورة ل³ِّ 

  .حيتاج صاحبه يطل عليه ويتابعه الغيط -

لكنه ال حيتاج لرىم بذور جديدة، ما أمنعك من الطل، ٔامنعك من البذر،  -
  .وهذا رشطى

  .“يخةزل ”ت غيطا، ٕاهنا امرٔاة لها حقوق ¦ سلي  “بثينة”لكن  -

  . دعىن حلاىل، واذهب حلا�هذا رشطى، وٕاال� : قالت حبدة ورصامة

ب، ٕاذهىب طيِّ : ، وهززت رٔاىس áملوافقة، وقلت لها“جحزيى”ٔا� سكت ¦ 
  .اسـتحمى، راحئتك صارت عفنة

  .طهار ىف رش لكزتىن ىف كتفى، ووýها انرشح، ؤا� سـبقهتا ٕاىل غرفهتا، أفكِّ 

  !وماذا فعلت؟: “جحزيى”قال 
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، وبعدما ٔانهتـى أذهب ٕاىل غرفة “بثينة”كنت ٔاغيب وأقىض وقتا عند  -
اكتشفت بورة ىف الغيط مل : كنت أقول لها ٕاىل غرفهتا، “يخةزل ”اخلزين الٓخذ 

  .تكن مبذورة فبذرهتا

يقهقه، مل تكن عادته القهقهة ٔابدا، دامئا ٕاذا حضك يبتسم  “جحزيى”انطلق 
لكن ٔان يزيد أالمر ٕاىل حد  فقط، ìٔن القهقهة تؤمل عضالت وýه،

ٕاىل ٔابيه وقد ينظر  “بكري”مال، فهذا هو ا±ى جعل سـتلقاء عىل الّرِ �
ت، جيلس ٔامام قرب، ينصت مليِّ ! ؟“جحزيى”أخرسه املشهد متاما، هل ُجن 

  !حىت يسـتلقى عىل ظهره؟مث يقهقه 

*****  

، واشـهتر ىف بيوهتا “ريةسك”وق حباكية متثال ى مثل الن� انقلبت ترغ “الوعرة”
 � فغضب  من،عشقها ما اكن معل هذا الص�  “بكري”و/  “سلمي”ه لوال ٔان ٔان
عىل  “سكرية”ها ٕان ٔاقدمت الق من ٔامِّ ، ومل يكتف حبلف ميني الط� “رسالن”

، فوجده جالسا عىل املصطبة، “جحزيى”اخلروج من البيت، وٕامنا ذهب ٕاىل 
ين بيىن وبينك، خصومة ليوم ا/ِّ  “جحزيى”تكون ¦ مع : ومن غري سالم قال

  .“بكري” َ/ من ا±ى حنته وَ م هذا الص� لو مل حتطِّ 

الم ال الس� و� قل ا! ؟“رسالن”ؤاين أالصول ¦ ! هذا وهللا منهتـى العجب -
  .عليمك واجلس

صمنمك، تريدون تشويه مسعة مون ال سالم وال جلوس قبل ٔان حتطِّ  -
  !البنت؟

-  ßحراء البعيدة؟ىف الص�  “سلمي”تقصد المتثال ا±ى مع  

  .طران ٔاسود خيرب البيوتبعيدة ٔام قريبة، ما تفرق، املهم هناك قُ  -
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  .م ما حتبطيب ٕاجلس وتلك�  -

 م ا±ى بيىن وبينمك، وٕاال� من حىت ال يتحط� م الص� ، حطِّ “جحزيى”شـيخ  ال ¦ -
  .م لك ا±ى بيننا، ٔاماممك ثالثة ٔا¦ممه، فيتحط� أذهب ٔالحطِّ 

  .ما أعرف ما ا±ى يضريك من هذا المتثال: وقال “جحزيى”تهند 

  ؟!ìٔنك لست من ٔاهل البادية والعرب: ساخرا، وقال “رسالن”ابتسم 

ٔا� كرهت áديتمك، وكرهت العرب، وهللا : بذراعه وهو يقول “جحزيى”ٔاشاح 
  ...“سكرية” هذا ¦ رجل ¦ عبيط متثال خي9ِّ 

ويقتل مسعة ٔاهلها، fمك  “سكرية” خي9ِّ : مقاطعا ال3م “رسالن”زعق 
  .ه ىله مع صاحبيك، لكن ال حتكِ ، احكِ “جحزيى”ذا ال نفهمه ¦ شـيخ ه

  .ريانتشعل النِّ مس وصدره يغىل مثل املراجل، واكنت الش�  “رسالن”وذهب 

  

ّ حييون بقلوب مقف�، يؤ ” ال، خيرتعون ق� مَ مون اجلَ وحيطِّ ون تقاليدمه، هل
ما ٔاردت من إالنسان تقديس ما يفقده  ،منفسهأ تعذيب  ونحيب� م قاسـية، ìٔهن

ته نع خلوده، االٓب ا±ى ٔارسلىن قال ىل هذا، وقال ٕان مرس� ٔاو ما مي  هبجته،
ز رِّ ك هذه احلمكة، والٔ الٓب ٔارسلىن ٔالعّملِ عبدا، اىف ٔان يصري إالنسان رá، ال 

 .“بأن ا�د ? ىف أالعاىل

ىف ت$ أال¦م الىت قضاها ىف جبل  “جحزيى”لـ “املسـيح”هذا fم قا  
� ، قةمل يسـتطع قو  هبذه ا/ِّ  “جحزيى”هبان، لكن الر�  ا جلس مع صاحبيه مل
� ، “غنمية”و “سعدون” بون بون ٔانفسهم ويعذِّ ، يعذِّ مغلقة�س قلوهبم : ام قالوٕان

قاليد ملعون ٔابو الت� ! تقاليد؟! لو سكت؟ “رسالن”، ماذا يضري ممن حوهل
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م   عب حنطِّ بعد ٔان يتعب لك هذا الت�  “سلمي”اس، الو/ الىت تعذب الن� 
  !متثا ؟

  .م المتثال ٔافضل من معل املشالكحنطِّ : “سعدون”قال 

طمي هذا المتثال، معل املشالك ٔاهون من حتوهللا : “غنمية”وكركبت حنجرة 
  .خسارة

، فنادى عليه “سلمي”ب عادت القطعان من مراعهيا، وعاد وىف املغار 
  .“سلمي”: “جحزيى”
  .دنعم ¦ جَ  -
  .غاضب “رسالن”ك ، مع� م هذا المتثالغدا حتطِّ  -
  !؟“رسالن”لعم  ما للمتثال وما -
  .ما ٔاحب اللف وا/وران، ٔا� “سلمي”¦  “سكرية”المتثال ٕالبنته  -

قادما من عند املسجد، غاضبا، وعندما اقرتب من ٔابيه وو/ه  “بكري”وظهر 
ح دم ، áكر تذهب وحتطم متثا�، كنت االٓن سأسـيِّ “سلمي”و/ ¦ : زعق

  .مه بيدكمه، ولكن حطِّ ك ٔان ترتك ٔاحدمه حيطِّ ¦� اللكب، ا “رسالن”
***** 

عد من البؤر مراعهيا، ترتك خلفها ما ال يُ أالغنام نشـيطة، متىش  رو� حنو 
عاة وق áهيا، والر� باح حانية، ونسـمي الرش� مال، مشس الص� عىل سطح الّرِ 

حيمل معوال عىل كتفه، وحيمل ىف  “سلمي”وغار ميرحون خلف قطعاهنم، الّصِ 
  .صدره قلبا يتصدع
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؟ مك شظية “سكرية”هتا ؤا� أحنت متثال ارات القائظة قضيمك هنار من الهن� ”
ة طرق اجلاكوش ٔاصابعى بدال ٔاصابت برشة وýـى ودخلت ىف عيىن؟ مك مر� 

  .“من إالزميل؟

  

ك حنو وýهتا ىف خط مسـتقمي، وبعض fب الرعى متىش ىف القطعان تتحر� 
جه ٕاىل خصرة ٔاو جشرة صغرية، جوارها مشـيا ملوال، أحيا� ترتك القطعان وتت� 

  .ذف بولها برسعةترفع ٕاحدى ساقهيا اخللفيتني، وتق

  .فاتبتعد ختل�  “الوعرة”و

ىف البيت ليس ٔامرا خطريا، فهـى   ىف  “سكرية”ىف ٔان حبس  “سلمي”ر فك� 
للزواج  ٔاحدم ة عشقه لها قد شاعت، لن يتقد� هناية أالمر، طاملا أن قص� 

للموافقة عىل زواجه مهنا، وحىت ٕان رفض  “رسالن”، وسـيضطر العم مهنا
سـيحتال من ٔاجل الوصول ٕالهيا ىف حمبسها، وٕاطالق رساAا، والهروب 

  .جاحام، ويزتو� يل، ليختبئا ىف الّزِ ، ٕاىل حيث بالد النِّ “رةالوع”سو¦ من 

غار ميرحون خلف قطعاهنم، وال ٔاحد يشعر هبذه االٓالم الىت تألك عاة الّصِ الر� 
فقاء وهام ، ها هام يتقافزان بني الر� “سلامن”و “سامل”، حىت “سلمي”

  .يضحاكن، ال يعريان ما هو فيه ٔادىن اهjم

عول عىل تظهر ىف مدى البرص، واقفة وقفهتا اخلجو�، واملِ  “سكرية”ها ىه 
 �ر ٔااك� ا مناقري طيو ول، ìٔهناشلك املع س بعمق، ما ٔاوحقيتنف�  “سلمي”كتف 
ولكام اقرتب من المتثال، أحس ٔانه يسمع دقات قلبه ، ٔاو خناجر قتل، جيف

     .، ìٔنه استشعر قدوم املعولخرىالص� 
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ٔامام المتثال، وقد وضع املعول بني ساقيه واعمتد عىل مقبضه  “سلمي”وقف 
اظرتني ٕاىل احلاملتني، والن�  “سكرية”ويل، ينظر بعمق ٕاىل عيىن اخلشـىب الط� 

  .هابيò تغرق بروAا ىف عبري الوردة الىت تشمّ  تنئاسفل مسـتحي� 

مك من الوقت بذلته ؤا� ٔارمس هاتني العينني؟ ٔا� منحهتام من روx هذه ”
  .“ارية فهياماحلياة الس� 

، اندهش، ةامعني مثل برشة عذراء حقيقي� ين املليئني، الن� س اخلد� مد يده يتلم� 
 ديندغني املورّ يه عىل الّصِ باح، وضع كف� ، رمغ برودة فرتة الص� ìٔن المتثال دا´

ىه  “سكرية”ا شعر به، اكن المتثال فعال دافئا، ìٔنه ìٔ ،xن أكد مم� يريد الت� 
  .كسـتغادر وقفهتا، وتتحر�  قف االٓن، وìٔهنامن ت

يه من عىل صدغهيا، فرآها تدير رٔاسها وتنظر ٕاليه نظرة صامتة طوي�، نزع كفِّ 
òهو االٓخر د ماكنه َمج ارتعش، بي òفصار ص.  

  

  !حتمل معو� تريد حتطميى؟ -

  .عاملى “سكرية” ال ٔاريد حتطميك، ٔانت ¦ ٔا� ٔامحل املعول، لكّىنِ  -

  !فلامذا حتمل املعول؟ -

قد بني عائلتينا، ؤا� ٔاريد ماء، اخلصومة ستت� محلته حىت ال تراق ا/ِّ  -
  .م ٕان جرى ا/� ، سرتوح مّىنِ “سكرية”

  .بيدك، دعهم يفعلون ذ�مىن ال حتطِّ  -

بقلوهبم  $ بني هؤالء اهلمج، ومه يرفعون املعاولال ٔاسـتطيع ٔان ٔاختي�  -
  .تونك ٕاىل مئات القطعفتِّ وي  الاكرهة،
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  .تىن ٔانتؤا� سأموت فعال ملا تفتِّ  -

  !ت حبيبىت؟، كيف ٔافتِّ “ةسكري ”تك ¦ ٔا� لن ٔافتِّ  -

  

ٕاىل ٔاسفل القدمني املوضوعني  ذر المتثال،معو ، وهوى به ٕاىل جِ  “سلمي”رفع 
عاة حول ع الر� خر جتم� ىف خف ٔاخرض، ومع صوت ارتطام سن املعول áلص� 

ر أن ينزتعه سل�، ميس المتثال برضبة واحدة، لقد قر�  ال “سلمي”اكن المتثال، 
   .مس áلربتقاىلرقة، والش� امء قد المتعت áلز� واكنت الس� 

*****  

-  áم هللا ىل، ما معىن ٔانه خلق �نسان ليصري رf ٔا� ما فهمت شيئا من
  !ال عبدا؟

$، ـلست بقارئ مث “غنمية”ٔا� ¦ : طويال قبل ٔان يقول “جحزيى”سكت 
لكن هللا كرمي وحيب أن يكون إالنسان كرميا مثß، وهللا رحمي وحيب ٔان 

ة رض خليفة  ، واجلن� ان ىف االٔ نسإالنسان رح� مثß، هللا وضع االٕ يكون 
، ار للك من مل حيقق مراد هللامن اسـتطاع ٔان يكون رá خليفة، والن�  للك

  .د عبدوأرص عىل أن يكون جمر� 

  !ميكن: “غنمية”مهس 

  

  كيف ستنقذىن ¦رب؟ : قلت  

  .حراءعها متىش خبيارها، إالبل جعائب الص� اركب �قتك ودَ  -
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ص ذيß وهيز رقِّ بدٔا يفرد عباءته، ؤاخذ اللكب يُ الم قد اقة، اكن الظ� ركبت الن� 
ك، وٕامنا ك، مل ٔاهنز الناقة لتتحر� رٔاسه وقد ٔار} أذنيه، ìٔنه سعيد áلتحر� 

ت ىه ساكنة أيضا لفرتة طوي�، تنتظر مىن توجهيها، ساكنا فوقها، وبقيَ  بقيُت 
  .قب�ت السري خترتق العمتة امل وعندما مل حيدث، اسـتدارت وىه ترغى، مث غز� 

المة ىف هذه اقة؟ áلتأكيد اسـتدارت ٔالهنا تعرف ٔان الس� ملاذا اسـتدارت الن� 
ة، وٕامنا وق ليست متب9ِّ احة، وعلمت ٔان عيون الن� اجلهة، فأحسست áلر� 

حكمية، وواثقة، هذه إالبل ترتكنا نقودها أحيا� ٕاىل حتفها، رمغ أهنا دامئا 
  .السري ىف ٕاحداهاالمة، وها ىه �قىت تغز تعرف طرق الس� 

ى بلك ة الوحيدة، فكيف ٔامكهنا ٔان تتعامل معغري هذه املر�  “جا ”مل تقابلىن 
ٔالنس، وقلهبا معران áٔاللفة، ìٔىن رٔايهتا قبل عيناها شـبعتان á! هذا احلب؟

، سـميىض اجلاحد من غري ٔان “الزبري”ـلن ٔاحلق بذ�، لكن ال ٔاعرف أين، 
  .حياول رؤيىت، ìٔىن لست ٔابيه

  

 ا، وبدأ قلىب يعاىن من رضبة قلق مفاجئة، كيف ٔاسّملِ اكن القمر يزبع ذهبي� 
  !مصريى ٕاىل �قة؟

 ٕاليه مصريك، اهدٔا وال جتزع، وثق  مصريك ٕاىل ما ٔامرك هللا ٔان تسمل� تسمل� ”
  .“á?، ا±ى ما ٔاخلف مواعيده

� ، الن� “جحزيى”املهم ¦  - ونعست حارى طوال الليل، ت تدب ىف الص� اقة ظل
ور مس ترشق، والن� ة التعب، وملا فتحت عيىن، اكنت الش� فوقها من هد� 

ما  “جحزيى”ينترش، وما حوىل من فراغ ممدود، يىش مبا هو موجع، ìٔنىن ¦ 
اقة شامخ كت خطوة واحدة، نفس املشهد، رمال ال تنهتـى، ورٔاس الن� حتر� 

، أحسست جبوع شديد يفرتس معدىت، فأخنت ٔاماىم، واللكب يسعى حتهتا
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رýا كرسىت خزب، ٔالقيت بواحدة لللكب، ؤالكت اقة، وتناولت من خُ الن� 
ت طعاما ممزوجا لكأ  مل ٔامغسها áجلنب خشـية العطش، وٕامناأالخرى، 
  .لقلقماء خملوطا á ترشبáخلوف، و

الليل  الليل سـنصل ٕاىل عامر ما، لكن ٔاىت ر ىف ٔانه رمبا عند قدومكنت ٔافكِّ 
ابتة، الىت ال تعطيك ٔاى ٕاحساس نفس اللوحة الث�  تمل يأت العامر، وبقيَ و

: ك، رمال بال ٔافق، وخصور صغرية �تئة هنا وهناك، قلت لنفىسبأنك تتحر� 
رمبا ! حتهتا برمال الغرد؟ “جا ”ملاذا مل ٔاضع شاهدا عىل احلفرة الىت انطمرت 

  . من أال¦م ٔاسـتطيع الوصول ٕالهيا فأبىن لها قربا يليق هباىف يوم 

� : ، بسمة مريرة ساخرة، وقلت لنفىسابتسمت بطرف شفَىت  ا تنجو ٔانت مل
، “جا ”ــر ىف قرب لحراء، فكِّ ٔاوال، وتضمن أن جسدك لن تألكه ضوارى الص� 

عت وقتك وجمهودك وماءك من ٔاجل ٔامر غىب، عندما ٔاخذت يكفى ٔانك ضي� 
�  حتفر ة؟ ماذا كنت وحتفر وحتفر، ٔامل يدر ببا� ٔابدا ٔانك حتفر ٕالخراج جث

� حىت وإ ! ة؟سـتصنع جبث�  ! ٔادركت هذا ىف آخر حلظة !؟“جا ”ة ن اكنت جث
  .“غنمية”، ¦ محلاقتك ¦ جاة من فرصة الن� ملا استنفذت رصيدا ليس áلهّنيِ 

  

ٔا�، وعندما امء؟ مك مقر؟ هزل اللكب، ؤاكيد هزلت مك مشس عربت الس� 
رج، وأخرجت آخر كرستني من اخلزب، ٔايقنت ٔانىن رصت رضبت يدى ىف اخلُ 

عت عد هبا سوى قطرات جتم� ، حفىت قربة املاء مل يعىل مشارف هالك حقيقى
 بكرسة اخلزب، قتنيال، ؤا� ٔانظر ىف عيىن اللكب املعل� رت طويىف قعرها، وفك� 

جوع اللكب البادى ىف عينيه، ىف ٔان ٔاحتفظ هبذه الكرسة أالخرية ىل، لكن 
اجية، جعلىن ٔالقى هبا ٕاليه، ؤانتظر عوض هللا، لكن ٔاين ظرة الر� ت$ الن� 

  ؟ٔامل يقل ىل ٕانه سينقذىن؟ ملاذا ٕاذن ال ينقذىن ويهنـى هذا العذاب! هللا؟
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مال ملهتبة، لكن امء، والّرِ مس ىف كبد الس� اقة، اكنت الش� لن� ا “غنمية”ٔاوقف 
مل وهو يلفح جهبته جا، فمل يشعر بسعري الر� ن متأجِّ اك “غنمية”عذاب 

  . ?مال يصّىلِ املغروسة ىف الّرِ 

حراء áقية عىل نك ستنقذىن، وها هو زادى ينفد، والص� إ ¦رب، قلت  -
  .ما لها حد ،حالها

  اقة متىض بك؟ليست الن� أ  -

  .ماكن واحدا عىل ما يبدو متىض ىف عامء، رمبا تدور ىف ٕاهنا متىض ىب، لكهن�  -

  .متقيادك ٕاىل �قتك، اركب �قتك والزم الص�  لقِ حارى اىف متاهة الص�  -

فاضطر ٕاىل  مىض يوم من غري كرسة اخلزب، ويومان،ركب �قته، ولزم مصتا، و 
  .الهتمه هو واللكب، وليس هناك ماءٕاخراج اجلنب املاحل، 

� مأ تشوى جوفه، ومىض يوم، من غري خزب وال جنب، و�ر الظ�  ا رٔاى ومل
ها، اللكب يلعق جحرا، ٔاخذ شظية خصرة صغرية، وضعها ىف مفه، ؤاخذ ميّص 

  .ظية آخر قطرات ماء ريقهلتستنفذ هذه الش� 

، اكن اللكب قد جعز عن املىش، “عزرائيل”ومىض يوم الحت فيه ٔانفاس 
اقة نفسها ضعف اقة، لكن حىت الن� اد الن� بني يديه عىل شد�  “غنمية”فوضعه 
  .من غري طعام وال ماء طوي� أا¦مقضت مشـهيا، 

  

اقة مت معها، لكىن كنت لتسرتحي، لو ماتت الن�  “جحزيى”ٔاخنت �قىت ¦  -
áلفعل ٔاموت جوعا، وعطشا، ويأسا، وعندما رأيت اللكب ملقى ٔاماىم من 
الوهن، خطرت الفكرة البشعة ىف رٔاىس، أن ٔاذحبه وآلكه، فيذهب جوعى، 

  .وأرشب دماءه فيذهب عطىش
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ن متوت ٔانت قة، وبدال من أ ٕاهنا ليست فكرة بشعة ¦ غنمية، ٕاهنا فكرة خال� ”
حتيا ٔانت، وهبذا يكون هذا اللكب قد أنقذك من واللكب، فلميت اللكب و 

اخلالص،  رك á? ىف أالعاىل، فوهبك ٔامال ىفك� ة عندما ذدى مرتني، مر� الر� 
  .“نفسها ة عندما وهبك حياتهومر� 

 اقة منيخةاد اخلشـىب، اكنت الن� من ماكهنا ىف الشد�  “املطواة”كني ٔاخذ الّسِ 
ل، من غري أن جترت، مل يكن ىف جوفها ما جترته، حىت أن سـنا ا قد هتد� 

، واكن اللكب، رمغ ٔانه ملقى عىل جانبه يلهث من ئةوصار مثل وسادة مهتّرِ 
كني، ويشد ، فرآه يسحب الّسِ “غنمية”اكت فرط عطشه، يتابع بعينيه حتر� 

  .م �حيتهمس، مث رآه يتقد� نصلها من منامه، فيلمتع ىف وجه الش� 

منحنيا حنو لكبه، رفع هذا اللكب رٔاسه، ونظر ىف عيىن  “غنمية”عندما مال 
صاحبه، اكنتا هتطالن دموعا، مث آخر ما رآه �فورة دماء ترضب وجه 

يكبس ظالم مل ير رفس بأقدامه، ل ينا طويال، مث ي، قبل ٔان ينئ ٔان “غنمية”
  .مثيß من قبل

طاملا ٔان إالنسان جييد ذحب اخلراف، لن يكون صعبا عليه ذحب لكب، لكن قد 
يصعب عليه لو ٔان أالمر جيرى حتت ضغط ظروف غرائبية، فقد اكن ٔاول ما 

� ماء املتدفِّ هو أن يرشب ٔاكرب قدر من ا/ِّ  “غنمية”اهمت به  ة قة، ليس مث
ه بأى سائل طفاءإ اهjمات عنده áلطعم، فقط هناك حريق بداخß، ويريد 

� ماء ìٔهنا ماء، ومل يت، اكن جيرع ا/ِّ  وجودهيتيرس�  را، بعد ٔان ف ٕاال مؤخ� أف
  .انطفأ احلريق

مال نبح، ق من مفه ٕاىل الّرِ ، ولكام رٔاى دماء تتدف� جفأة بدٔا يقىيء لك ما رشبه
� اد الن� ىل شد� ة لكبه، وصعد إ ومحل جث�  ح، وىف أالفق اقة، وخنسها، فقامت ترتن

وظهرت خصور عالية، حراء يعىن احلياة، ظهر اسوداد، وسواد االٓفاق ىف الص� 
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زنت  رو� حنو اقة اعتدل مشـهيا، ات� مثل ا�انني، حىت الن�  “غنمية”فرصخ 
� ¦رب، امحلد امحلد : امء وهيتفيرفع ذراعيه ٕاىل الس�  “غنمية”واد، ؤاخذ الس� 

  .وما ٔاخلفت � ¦رب، وعدَت 

ة اللكب من اقة حنوها، انسلت جث� جاة، وهرو� الن� وىف متام مغرته بفرحة الن� 
قبل ٔان مثرية الغبار بت مال، وتقل� اد، وسقطت بعنف عىل الّرِ عىل الشد� 

 جيد ىف نفسه العزمية نظرة ٔاىس، ومل “غنمية”، ونظر ٕالهيا تسـتقر هامدة
  .يقاف �قة بدٔات تركض حنو مشارف احلياةالاكفية الٕ 

 هنمت بهنا¦ت روف ٔاال� ٔاحيا� تضطر� الظ� : “جحزيى”وهو يقول لـ “غنمية”بىك 
ا الىت عشت معه “جا ”أحفر من ٔاجل  امن ٔاعطو� لك حياهتم، بقيت هنار 

�  ،ساعة، ٔاما اللكب ا±ى ٔاعطاىن حياته هنبا  ته ىف العراء، فأتركهاتسقط جث
روف !وارىللض�    .يعمل هللا ٔاىن ما محلته معى عىل الن�اقة ٕاال� /فنه، لكن الظ�

  

ل جشرة امجلزي ىف املغارب ٕاىل عامرة فء، تتحو� العصافري تشقشق تطلب ا/ِّ 
هبا صعِّ رمغ يرسة وجودها، يُ صعبة ار ىف مطاردة أرزاق اللقيا بعد شقاء الهن� 

العصافري áملقاليع مرة، وáلفخاخ املدفونة مرة، وهبذه إالنسان مبطاردته لهذه 
  .ة ٔاخرىخوص الىت ينكتوهنا ىف غيطاهنم وحقوهلم مر� الش� 

  .العصافري ستشقشق ىف املغارب، وىف لك رشوق
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15 
  

عَاِىل    املَجُد ? ِىف اال�
  
  

 “جحزيى”وء، ىغرية ال جتالّصِ  “هللاعبد”¦م، وهت$ اللياىل، وقاف� تنقىض االٔ 
جيلس حتت ظالل أالجشار، وجيلس ىف سفح اجلبل، ويرى الغزالن تقرتب 

من ٔا¦دى رهبان مملوءة بفتات اخلزب اجلاف، تألك آمنة، ويرى مبشافر ٔافواهها 
كة، ميشون ببطء، هبان جثثا متحّرِ ف مثل fب، ويرى الر� ئاب تطوِّ ا±ِّ 

يتخاطبون ف� ، ال ست عىل رمس حا� من البؤستيب�  عضالت وجوههم
، رمبا قال ٔاحدمه لالٓخر لكمة فهيز االٓخر بيهنم، رمبا تبادلوا ابتسامات شاحبة

رٔاسه، اكنت ٔاجسادمه قد بلغت درجة مفزعة من الهشاشة، لو سقط ٔاحدمه 
كون دامئا ببطء، مثل حرáوات، يذهبون يتحر� ت، ±� ٔالى سبب رمبا يتفت� 

  .ار ويألكون من ٔاوراقهإاىل أالجش

� ”د مل يع ، وىف آخر جلسة، منذ ٔا¦م “جحزيى”اهب جيلس مع الر�  “سيؤان
ا منذ سـنني هتُ ؤاد رغبة حيىي “زيىجح”احلديث معك ¦ : الّرسِ  طوي�، قال  

نيا، فأشعر ٔاىن ٔاحب ا/�  م معكوح، ٔاتلك� طوي�، fىم معك ينفخ فهيا الر� 
بأنىن كنت واحدا من متنحىن ٕاحساسا مجيال ا تعيد ىل ذكر¦ت قاسـية لكهن� 

ىف االٓمال واملشالك مثلهم، ال جمرد مطرود ىف هذه الفياىف،  ا، مغموساسالن� 
¦  عذابهذا ، لكن “ٔابو لي�”غبة ىف العودة ٕاىل جنع م معك فأشعر áلر� ٔاتلك� 

ال اجلسد صار محل سفر، فٔان ترغب شيئا مسـتحيال،  ، عذاب“جحزيى”
  .وح صارت محل غربة جديدةوال الر� 
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  ؟بكس ىف عبادة رب يعذِّ ملاذا تسـمتر ¦ مقدِّ  -

� ”اهب مصت الر�  امء، ومصت طويال، ونظر ىف ، ونظر ىف الس� طويال “سيؤان
مال بني قدميه، ومصت طويال، وهز عصاه بيده العجفاء، ومصت طويال، الّرِ 

ٔالنه ىف لك أالحوال ٕا ، حىت لو ٔانه : امء وقالمث نظر مرة ٔاخرى ٕاىل الس� 
� ٔاوجد� �ر�    .ة كبرية، احلياة مع االٓالم ٔافضل كثريا من العدمم فهذه حمب� د ٔان نتأل

ىف هبان غادرة جبل الر� مد عن ٔاى ترد�  هحي� ـ ن ـ طع بت قد ق “برسوم”اهب اكن الر� 
ٕاىل  “جحزيى”، مات بعد ٔاقل من مخسة عرش يوما من قدوم “جحزيى”نفس 

عد، ويزول ا±ى ينطلق جفأة مثل الر�  بل، اكن هيز اللياىل برصاخههذا اجل� 
� ”اهب عد، قال الر� مثل الر�  جفأة حاكية مؤملة، ٔامل  “برسوم”ن خلف إ  “سيؤان

منا يلبد ىف إ تة، و وع ا±ى ال يغادر اجلسد مع مغادرة خال¦ه امليِّ من هذا الن� 
موع، فال للسان وعىل ا/� خاع ويبث ٔاحزانه، فتسـيطر عىل االعظام والن� 

  .مثل املعاتيه نسان وال يبىك، ولكن يرصخاالٕ  يشكو

  

  س؟¦ مقدِّ  “برسوم”س ما ىه حاكية املقدِّ  -

  .ما ٔاعرف حرفا من حاكيته، لكن وراءها امرأة -

  !ملاذا املرٔاة دامئا ىه الىت وراء مصائبمك؟ -

  .ةها من اجلن� ب، ٔاخرجت وليف هكذا منذ خلقها الر�  ٔالهنا -

ا من ننرج لكن نساء� االٓن خيُ  ة، وأدخلته قلهبا،جت آدم من اجلن� اء ٔاخر حو� ”
ب البعيدة ا لن يلقى بنفسه ىف مناىف الر� نسان من� ، االٕ ننا ýمن� دخل قولنا، ويُ عُ 

ته امرأة، لو اكنت ٔاحبتىن سريين áٕخالص كنت االٓن �بضا áالٓمال، لو ٔاحب� 
  .“وىل أحفاد ينبضون áٔالحالم
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باح، وال انطلقت ىف لك املعتادة مل تنطلق هذا الص�  “برسوم”رصخات 
هبان، وهو يسكن ىف ، وىف املغارب، اكتشف ٔاحد الر� مواعيدها حىت العرص

ح، واكن قد مات ميتة جعيبة، ـ� نيـ ، أن جاره قد ت “برسوم”كهف جبوار كهف 
ه ، فلقد وجدوه ملقى عىل شقِّ “املسـيح”رحتلني ٕاىل تنرشح لها قلوب املُ 

عرفوا وال تتآلك، ف وا مثلها، تىضءعة مل يرَ ، ويده الميىن قابضة عىل مشأاليرس
ه حارى، وٕامنا ها هو قد صريّ ك ىف الص� د راهب يتنس� مل يعد جمر�  “برسوم”أن 
  .يساب قدِّ الر� 

  

  !ر؟يس املطه�هبان áلقدِّ ماذا فعل هؤالء الر� 

الىت  ،القيامة واحلياة ٕانه رجل مات عىل كرامة، ولو ٔاهنم صادقون ىف حاكية”
ملا دفنوا رجال مات وىف يده مشعة تشـتعل من غري انهتاء،  ،ميعدمه هبا رهب� 

  .“ٕاهنم ٔايضا يدفنون ٔاعز الناس

  

  !وه؟كيف دفنمت -

مال، وها حنن كام رأيت، حفر�   قربا، ووضعناه فيه، مث أهلنا عليه الّرِ  -
  .عىل قربه، ٕاكراما لقداسـتهخور، نضعه شاهدا سننحت صليبا كبريا من الص� 

  ! ٔا� ال ٔاسأل عن هذا، ولكن ٔاقول كيف هان عليمك دفن صاحب كرامة؟ -

  !ت؟وماذا اكن جيب ٔان نفعل لصاحب كرامة ميِّ  -

، ٔاليس هذا ما “ٔا� هو القيامة واحلياة، من آمن ىب ولو مات، فسـيحيا” -
  !ت؟كيف تقولون عىل صاحب كرامة ٔانه ميِّ ! يقو  املسـيح؟
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يسينا، ٕانه حييا ىف العامل االٓخر، وحييا ىف قلوبنا، وسـيحيا ذكره ىف حمافل قدِّ  -
� ه ٔامام ٔابصار� هو ميِّ لكن�    .“جحزيى”بد لها من دفن ¦  ة الة، واجلث� ت، وجث

  

ىك يفكر ىف مواص� فرصة  “جحزيى”ــاهب، مل يرتك لالر�  “برسوم”موت 
عندمه، هو نفس  تاالٓن ٔان مصري امليِّ د بان، لقد تأك� ه البقاء بني هؤالء الر� 

� ”اهب اس، لقد خدعه الر� صري كام عند مجيع الن� امل   .“سيؤان

  .ن لك مسـيحى ميوت، ؤانه يقوم بعد موتهملاذا قلت ىل إ  -

قام بعد موته،  “املسـيح”، و“املسـيح”ــٔالن لك مسـيحى صاحل يعيش ب -
  .ترك القرب ومىض

  !املسـيح؟ ندفمن ٔانمت : عينيه اكملصعوق، وهتف “جحزيى”فتح 

� ”نظر  صادمة áلفعل، مل يكن قد  “جحزيى”حو  مهبوg، اكنت لكمة  “سيؤان
ٔامكهنم كيف ! ىف قرب، فعال “املسـيح”ر من قبل ىف غرائبية وضع جسد فك� 

  !ضعوا املسـيح ىف قرب؟ٔان ي

*****  

أ نريا� يتدف�  شعل لك لي�يُ  “جحزيى بن شديد الواعرى”ظل إالنسان احلائر 
ات ق، حيث خلف هذا أالفق تتلوى املدق�  ٔافق الرش� هبا، وجيلس �ظرا ىف

، “الوعرة”ا تنهتـى لكها عىل مشارف ىف وسع املفازات، راحئة وغادية، لكهن� 
  .الواحة الىت فهيا ٔاهß وما  وأ¦مه

الفجر، ىف ٔاحد ظل منتظرا القاف� مجيع وقته، لكن ىف الليل العميق، وقبل 
قد غلبه الوسن،  “جحزيى”اÄة بغرابة ما حيصل لٕالنسان فهيا، اكن أال¦م الن� 

  .فانداح رٔاسه لريتكن بذقنه ٕاىل صدره



Twitter: @ketab_n

323 

 

مال ìٔنه يهتادى مثة شـبح لشخص طويل، مفرود اجلسم، ينساب فوق الّرِ 
ق، مالبسه طوي� هفهافة، كام ىه ٔاكاممه فوق حسابة، قادما من ٔافق الرش� 

� امل    .رياناعس جالسا ٔامام النِّ الن�  “جحزيى”سعة، ويقرتب من ت

عينيه، ؤاغلقهام،  “جحزيى”امء برسعة برق، ففتح جناح طائر اخرتق الس�  رف� 
بأنه ث نفسه ريان، حد� أ أمام النِّ يتدف�  ه ٔانه رٔاى أحدا ما جيلس جبوارهل ٕالييِّ خُ 
� يو ”اهب الر�    .بلك تأكيد “سٔان

� ”اهب لكن للر�  احئة راحئة عرق منتنة، ٔاما الر� أحيا� راحئة ا/خان، و  “سيؤان
اح ما لراحئته مثيل، وعندما  الىت تعبق حو  االٓن فهـى راحئة عطر، عطر فو�

أ، ٔادرك ٔانه حj ىف دنيا الس جبواره يتدف� ع ىف وجه اجل� فتح عينيه وتطل� 
  .خصالش�  كذ� هذاهذا العطر ال ينبغى وجوده االٓن، أالحالم، فكام أن 

 طوال حياته، وجه طويل منساب منجلٍ جال بني وجوه الّرِ وجه مل ير شبهيه 
 � اع، برشة ال تعاىن من مثل مقر، مقر حقيقى، وجه يسـبح ىف طراوة زيت مل

� ون فهياحارى، مثل برشات ا±ين حييَ جفاف الص�  تان، متلؤهام ، وعينان مطمئن
كتفيه يربق من غزارة دهنه، هذا رجل قة، مث شعره هذا ا±ى ينحدر عىل الثِّ 

  .مالفر ىف الّرِ مل تبلغه وعثاء الس� 

  !حراء، مفن ٔاين جاء؟جل مل يسافر عرب هذه الص� وٕاذا اكن هذا الر� 

هذا هو إالنسان الوحيد ا±ى يراه ىف حياته ويشعر أن    ابة ماحقة، رمغ 
ٔاو ىف ٔاوائل  صغر سـنه، تقاطيع وýه تقول ٕانه ىف أواخر عرشينيات معره،

  .اتالثيني� الث� 

  كيف حال ٕاخوانك هنا؟: جل ابتسم وقال، لكن الر� متاما “جحزيى”انتبه 
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مل يكن ! هذا ليس صوg ٕانسانيا، ٕانه شدو مالئىك، ما هو شدو املالئكة؟
� ”اهب كة هذا، لكن مسع عنه من الر� مع عن شدو املالئيس كثريا، ما  “سيؤان

� ”حىت رخامة صوت  !وت؟هو شدو املالئكة ٕان مل يكن هذا الص�   “سيؤان
  .اب الفخميونق املنبعث من حنجرة هذا الش� ليست شيئا ىف هذا الر� 

  . ٕاهنم ليسوا ٕاخواىن: “جحزيى”قال 

  .حارى، فهم ٕاخوانكٕاهنم يشاركونك املصري ىف هذه الص�  -

  .لكهنم نصارى، ؤا� مسمل -

  !وما مسمل؟! ما نصارى؟ -

الد هذا ـمن ٔاى البوساءل نفسه، ق، ـىف هذا الوجه الرائ “جحزيى”نظر 
بد ٔاهنا بالد ال تعرف شيئا عن نصارى ٔاو مسلمني، ٔاين  ال! ح؟ـاب املليـالش

  هذه البالد؟

  .صارى نصارى واملسلمني مسلمنيالن�  -

ا�د � ىف : ومهسامء، ابتسم صاحب الوجه املليح، ورفع وýه ٕاىل الس� 
  .أالعاىل ٔاهيا االٓب، كن معى، وامغرىن مبحبتك

صارى برش، واملسلمون برش، ال مئال الن� : ، وقال“جحزيى”مث نظر ٕاىل 
، طوىب رش مه من مئالون أالرضصارى أالرض، وال املسلمون، الب� الن� 

� لٕالنسان عىل أالرض   .امواتىف الس�  جد لالٓب، وامل

  .مليح الوجهما ٔافهم fمك ¦  -

  .ه، ولكن لٕالنساننفساالٓب ا±ى ٔارسلىن ما أرسلىن ل  -

  .ما ٔافهم، ال3م يسـتغلق أكرث -
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  .كام أن االٓب هو غاية إالنسان، فإالنسان ٔايضا هو غاية االٓب -

  .ال3م استهبم ¦ مليح الوجه -

  .هللا جع$ خليفته ىف هذا العامل، فلتكن هللا ىف أالرض -

قاء، وعندما صنع هللا آدم وضعه ىف áملرح، وأالرض مملوءة áلش� ة مملوءة اجلن� ”
ة هللا الٓدم، مفنحه مرحا ة، مل يرد   شقاء وال نكدا، وزادت حمب� مرح اجلن� 

اء، وعندما معل آدم خطيئته، ٔاخرجه طاغيا، يشع حبا وعشقا، منحه حو� 
هبجهتام ىف بؤس  اغى، ليصنعاقاء، لكن ٔاخرج معه املرح الط� من املرح ٕاىل الش� 

نسان وسعادته هام املقصد إاللهـى، لكن إالنسان يرتك بصائره نيا، هبجة االٕ ا/� 
  .“د نفسه بأغالل حاكها لنفسه áمس االٓباحلكمية، ويقيِّ 

كوان، ؤا� أم$ بيىت الص� ! كيف أكون هللا؟ - غري وحقل زرع، هو مي$ االٔ
يدون بعد موىت ٔان وير وز، وهو x، ؤا� ٔاموت، وهو غىن، ؤا� لكى عِ 

  !يدفنوىن ىف قرب

ج بني مال، ؤاخذ مهنا قبضة، مث فر� ىل الّرِ إ يده  ابتسم الشاب املليح، ومد
مل يترسسب ساقطا من غري ٔان تعلو منه شـيقة، فأخذ الر� وي� الر� ٔاصابعه الط� 

  .ة غبار واحدةذر� 

اسرتحت، ٔادركت، ولو أدركت إالنسان املسكني، لو ٔامعلت عق$ ¦ ٔاهيا  -
كوانَ$ مَ  االٓب ، لو اكتفيت هبام ، وأنت ملكت بيتا وحقل زرع االٔ

زك و وز مرفوض، ارفض عِ ىن سوى عِ ، ليس الغِ اسـتغنيت، واالٓب مسـتغن
املوت ٔالن إالنسان ال ميوت، ، بقناعتك تكتفى بذاتك، واالٓب مسـتكف
د خلوده، ال ميوت إالنسان وال اختفاء، و�نسان ظاهر ىف أالرض يشـيِّ 

  .دفنيُ 
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  .أمام عيىن اس وُدفنواالن�  مات -

الواحد ليس ٕانسا�، امجلاعة ىه إالنسان، ميوت الواحد، لكن امجلاعة ال  -
  .متوت

  .بد، ال ٔاريد ٔان ٔادفن ٔا� ال ٔاريد ٔان ٔاموت، وٕان اكن ال -

  .ٔانت هنا ىف سفح هذا اجلبل من ٔاجل هذا أالمر -

هبان، فأ� لست من هؤالء الر�  áلتأكيد ٔانت! اب املليح؟من ٔانت ٔاهيا الش�  -
  !؟مل ٔارك بيهنم من قبل

هبان ليسوا مّىنِ هبانٔا� لست من الر�  - يخ القيامة ٔا� ¦ ٔاهيا الشـ�  ،، كام ٔان الر�
  .واحلياة، من آمن ىب سـيحيا ولو مات

  

� ”اهب قد مسع هذه امجل� كثريا ىف fم الر�  “جحزيى”اكن  ، واكن قد “سيؤان
  .صارىالن�  ، رب� “املسـيح”عمل ٔان ا±ى قالها هو 

  

 ومهيةواسعة هذه ذئاب تتوافد، وتربض ساكنة عىل حواف نصف دائرة 
م آمنة، ليس ىف عينهيا خشـية افرتاس، وال ىه غزالن ٔايضا تتقد�  ٔاما ام، وها

وفود ترتى باع، ة، وضِ ية، وقطط وحشـي� ìٔهنا انتهبت لوجود قتلهتا، ٔارانب بّرِ 
 مجهورا ينصت للكامت بلسان غري ٔالسنهتا، لكن لغة القلوب واحدة، لتشّلكِ 

  .ناـ ز ممت يكرِّ  “املسـيح”واكن 

ّ ٕاهنم حييَ ” ال، خيرتعون ق� مَ مون اجلَ هون تقاليدمه، وحيطِّ ون بقلوب مقف�، يؤل
من إالنسان تقديس ما يفقده  ون تعذيب ٔانفسهم، ما ٔاردُت قاسـية، ìٔهنم حيب� 
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هبجته، ٔاو ما مينع خلوده، االٓب ا±ى ٔارسلىن قال ىل هذا، لكن ماذا يفعل 
ته ىف ٔان يصري إالنسان قال ٕان مرس� االٓب ! غري لك ما ينكره االٓب؟ هبانالر� 

ز بأن ا�د ? ىف كرِّ  هذه احلمكة، والٔ ٔالعّملِ  رá، ال عبدا، االٓب ٔارسلىن
  .“، حيò يصنع إالنسان جمده ىف ملكوتهأالعاىل

هل هذا : تزلزل من لك ما جيرى، وتزلزل من هذا السؤال “جحزيى”قلب 
  !بنفسه؟ “املسـيح”اب املليح هو الش� 

  

� ”اهب ر ىف ٔان ينادى عىل الر� فك�  لريى ويرشح   ما يراه، وعندما مه  “سيؤان
á   لبقاء جالسا ىف  “املسـيح”لوقوف، أشارá ا يكتنفه لساجبقى ماكنه، ف

  .خشوع

هبان، ىل جبل الر� ما جئت ٔاللقى سالما ع: بةاملسـيح بنربة صوت مرع مث قال 
  .بل سـيفا

وهو ينزتع سـيفا من حتت ثيابه، ويرشعه  “املسـيح”ٔان يرى  “جحزيى”وهال 
 من غري حطب، وتنعكس الjعاهتا ىف عيون ريان تتوجه� ٔامام عينيه، اكنت النِّ 

وصوب، تقف منتهبة ىف حدب لك عت من يور الىت جتم� احليوا�ت والط� 
  .نصف دائرة تتسع

  !؟“املسـيح” ٔانت -

  .ٔا� هو، أ� القيامة واحلياة، من آمن ىب، ولو مات، فسـيحيا -

اش حياته يؤمن بك، ٕاال أنه منذ ٔا¦م، ورمغ ٔانه ع “برسوم”اهب مات الر�  -
  .ت مبعجزة، بل دفنوه وهو امليِّ مل حييا
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احلياة ليست أن تعيش، ٔاوالد أالفاعى مئالون أالرض، يعيشون وال  -
  .يخ ال ينالها ٕاال من يعيش ٕاكنسانون، احلياة ٔاهيا الشـ� حييَ 

  !حياته ٕاكنسان؟ “برسوم”اهب ٔامل يعش الر�  -

اهب الر� : يور واحليوا�ت، وقال بصوت ساخرٕاىل الط�  “املسـيح”ٔاشار 
عاش مثل هذه ا�لوقات الهبمية، هامئا ىف مملكهتا القاح�، يعيش ىف  “برسوم”

مه لق إالنسان ليجاور احليوان، وما لك� املناىف يعد ٔا¦مه منتظرا املوت، ما خُ 
j  ملوت االٓب عن احلياة ليعكفá.  

  

جل هو رب املسـيحيني ا±ى هل هذا الر� ! هل هذا هو املسـيح فعال؟”
ال يبدو ! غلب موته وقربه؟ مات، ودفنوه ىف قرب، فصليب حىت ق عىللِّ عُ 

� أن هذا الر�  ىن عىل جل قد مات عىل صليب من قبل، ٔاهيا املسـيح، لو تدل
   .“من ا/فنهبا طريقة تنقذىن 

  

ية تقف ٔاماىم خاشعة، من غري لقمة خزب، أو عشـبة هذه خملوقات الربِّ  -
العام� ّىف، ما أتعسهم  بجافة، وال حىت رشبة ماء، وٕامنا خشعت لروح الر� 

� هبان، هؤالء ا±ين يظن� ىف جبل الر�  ون ون أهنم أتباعى وما مه بأتباعى، يسـتذل
ت اللقمة ملا ذل�  إالنسانوضع رأسه عىل خفذ  ئبية بأطعمهتم، ا±ِّ خملوقات الربِّ 

خشوعا  ،ئب رٔاسه عىل خفذكوضع ا±ِّ  ،يخروحه العزيزة، لكن ٔانت ٔاهيا الشـ� 
   .ب الىت معلت فيك، فأرهبتهلروح الر� 
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مبياه áردة جتول ىف  “جحزيى”، فشعر “جحزيى”ىف عيىن  “املسـيح”ونظر 
 تدفن ىف ملاذا تريد ٔاال� : “املسـيح”روحه امللهتبة، تطفهئا من غري أمل، قال 

  قرب؟

ٔا� ىل نصيىب ىف هذه احلياة، معرهتا وزهزههتا، ليس من احلق ٔان يسلبونىن  -
  . فننصيىب áملوت، مث ا/� 

، ا±ى شعر حلظهتا حبنان “جحزيى”ه بني كتفى ، ووضع كف� “املسـيح”ابتسم 
  .د وينامغامر جيتاحه، حنان ال وصف  ، سوى ٔانه ود لو يمتد� 

ق هبا حىت يخ، مفعم áحلياة، تتعل� الشـ� نسان ٔاهيا هو ٔانت االٕ : “املسـيح”قال 
  .بالر�  ر� ــ$ يُسَ ـبعد موتك، مبث

، جفأة اسـتقام من جلسـته، وسطع وýه احلاىن بغضب، وقبض عىل سـيفه
اعد ٕاىل اجلبل، نظر ٕاىل الكهوف الفاغرة ٔافواهها واسـتدار �حية املدق الص� 

  .يخاتبعىن ٔاهيا الشـ� : الم، وقالتلهتم الظ� 

ت áلباكء لك x، ؤاحمك عىل لك ميِّ  ٔا� هو القيامة واحلياة، رب� : مث هتف
 .دموالن� 

***** 

� ”اهب ل الر� قطعا مل يتخي�  ىف ٔاى حلظة من حلظات حياته ٔانه سريى  “سيؤان
حىت وٕان اكن قد قال قريبا أمامه هكذا، بشحمه ومحله،  “املسـيح”
ل، ما اكن ولو ختي� ٔانه لن يندهش لو رٔاى املسـيح ىف قاليته،  “جحزيى”لـ

  !ß مثلام يراه االٓن، غاضبا وميتشق سـيفاسيتخي� 
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� ”اكن  ة ك خارج فتحا ىف ظلمة الكهف، عندما رأى نورا يتحر� دممد�  “سيؤان
جل ا±ى يقبض عىل دخل هذا الر� الكهف، وظالل تتقافز، قبل ٔان ي

  .خلفه حيمل خشـبة تشـتعل مقهتا بنار ذات لهب “جحزيى”دخل يسـيف، و 

حركة،  اهب، ومل حيرَ ارتعش الر�  “املسـيح”ار عىل وجه وعندما انعكست الن� 
  .ìٔنه متثالفصار 

، “نظري” ق جدران حمل املعّملِ ور الىت اكنت تزوِّ هذا وجه يعرفه، رآه ىف الص� 
ورة الىت هبتت عىل اجلدار الاكحل ىف البيت القدمي ىف جنع ورآه ىف ت$ الص� 

امء، ينظر ٕاىل ا±ى ٔارسß ٕاىل الس�  اهو غالبا مرفوع، الوجه ا±ى “ٔابو لي�”
نسان، لكن هذه جة، ٔاو ينظر ٕاىل أالرض متواضعا اكٕ نظرة مسكنة وحا

تسـتغضبه، لكنه  ، نظرة“ٔاسـيوط”ظرة الغاضبة مل يرها ٕاال ىف غرفته ىف الن� 
  .بأن نظرته هذه غاضبة عليه االٓن يشعر

اهب نظر  �س"الر� : نظرة مسـتفرسة، ìٔنه يريد ٔان يسأ  “جحزيى”ٕاىل " يؤان
  !فعال؟ “يسوع”ب هل هذا هو الر� 

  

  !وح ¦ مغرور مث تأىت وتلتصق ىبزهق الر� تُ  -

� ”اهب ارتعشت شفتا الر�  ور املرتاقص نظرة حرية مغرهتا ، وفضح الن� “سيؤان
  .دىٕالهـى وسـيِّ : دموع حض�

  .دا، ٔالىن ال ٔاحب العبيدال ٔاحب ٔان ٔاكون سـي�  -

  .ٕالهـى -

هل فهمت : مهساهب و نظر ٕاىل الر� امء ومتمت، مث وýه ٕاىل الس�  “املسـيح”رفع 
  ! ؟قدميا كٔام�  هما قالت



Twitter: @ketab_n

331 

 

� ”بدا أن  �  :“املسـيح”ال يفهم، فقال  “سيؤان ٔالبيك ٔا� ٔانظر ملن ينظر  ا قالتمل
  .نظر ٕاىل إال ، االٓب ا±ى ٔارسلىن، كنت أ “املسـيح”ٕاليه 

  .¦ ابن هللا، ارمحىن -

  .مل ترمح نفسك -

  .حىت ال تغضب عىلّ مل ٔارمح نفىس  -

  !االٓب يرمح إالنسان، فكيف ال يرمح إالنسان نفسه؟ -

ب، لن يرمحىن، وسـيلقى ىب نفىس للخطيئة لن ٔادخل ملكوت الر�  ٕان تركُت  -
  .الباكء والندم ثحي

د ىف ، هو املمج� عب منه áخلوف والر� ما ٔالقى االٓب ىف روعنا أن نبّرشِ ”
هبا فيعذِّ ب، يكره إالنسان نفسه، نسان، ومن حيب ال يعذِّ االٕ أالعاىل أحب 

حاور ب، خملوق ٔاهيا إالنسان لتáخلطيئة، وخمافة الر� كبهتا  رويربِّ áٔالعراف، 
كام� بنقصك،  تصنع مشـيئتك، ال ٔانت مالك، وال أنت شـيطان،االٓب، و 

،�jنسان الاكملب هو االٕ والر�  وىف نقصك اك“.  

َ ¦ ابن هللا، تقد�  - يسني ٔانه áٔالمل يطهر إالنسان، نا من القدِّ غَ لَ س امسك، ب
، لكن ما اكن ىل ٔان ٔاتبع “سريين”نرتك ما حنب لىك نطهر، ؤا� ٔاحببت 

  !مةشهوىت وأقطف زهورا حمر� 

  .“مهور، وحتل ا/� م الز� ما ٔاشقاك أهيا إالنسان، حترِّ ”

ٔا� عبدتك : عصابه áخلوف، فهمسأ  ما هز�  “املسـيح”اهب ىف عيىن الر� رأى 
، رت سوى ىف حّىبِ ما فك�  “سريين”ونشغل عنك بسواك، أ طول معرى، مل 

  .ٔا� العبد



Twitter: @ketab_n

332 

 

ا ت، قلهبُ ا فهمَ ىب طول معرك، ومل تفهم قصد ا±ى ٔارسلىن، لكهن�  انشغلَت  -
  .ب، وقلبك ضاق ٔاهيا احلزينوسع معل الر� 

� ”موع ىف عيىن ترقرقت ا/�  تىن ¦ ابن هللا بعد لك هذا تبكِّ : ، وانتحب“سيؤان
  .العمر

ك طول العمر، مت احلب، واسـتحللت القتل، وظللت ختدع نفسحر�  -
  .ٔا�، مسـيحك املرعبهو ليس تعبد مسـيحا 

� ”عب عيىن مٔال الر�  م   السـيف، اكنت يقدِّ  “املسـيح”وهو يرى  “سيؤان
� ”سـيفعß يرى ما  “جحزيى”عيناه تدعوانه لقتل نفسه، واكن  ، “سيؤان

  .سـيفعل مثلام فعل لك رهبان اجلبل قبß، سـيغمد السـيف ىف قلبه، وميوت

  

ومع ٔانك : هذه اللكامت “جحزيى”وعىل املدق املنحدر ٕاىل سفح اجلبل، مسع 
عت فن، ومع ٔانك ضي� ر ىف املوت، وكيف هترب من ا/� عشت حياتك تفكِّ 

نيا ت ىف ا/� جديدة، حيياها امليِّ  مباجه حياتك، ٕاال ٔانك كنت تفتح الباب حلياة
ق رغبة يخ حتقِّ واد يتعبون من ٔاجل القادمني، ٔانت ٔاهيا الشـ� من غري دفن، الر� 

  . ٔانك عندما متوت سـتدفناالٓب، ٕاال� 

  .ٔا� لن ا�دفن: ه مسع نفسه يقول، لكن� “جحزيى”ارتعد 

  .فنيخ جدير á/� ٔانت ٔاهيا الشـ�  -

-  �/á فن؟جدير!  

ُ ٔا� سأذهب االٓن، لىك ا�  - م مبا تفهم، وسـيقول يتلك�  ى، ا±ىزِّ ــعَ رسل ٕاليك امل
  .ٔاحفروا ىل قربا: ية، ووقهتا سـترصخ بلك قوتك ىف حصراء الربِّ � لك ىشء

*****  
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ف حول املاكن، تنتظر هبان أ¦ما تطوِّ ية حول جبل الر� ظلت حيوا�ت الربِّ 
هبان اكنوا قد رصعوا  اعتادهتا، لكن الر� هبان áٔالقوات الىتأن خيرج ٕالهيا الر� 
صل ىف قلبه بيده، ، لك واحد مهنم اكن يغمد الن� “املسـيح”ٔانفسهم بسـيف 
ب الغاضب، ا±ى هو احلياة، ا±ى كره املوت فقام منه، حتت ٔانظار الر� 

  .فن خفرج من قربهوا±ى كره ا/� 

علهيا الهزال، مل تعد ة، وبدا ف، مث متىض متحّرسِ ت احليوا�ت تطوِّ ل�ـ ظ
� ا±ِّ  شطة، وٕامنا صارت مثل جراء áئسة، ئاب حىت تشـبه ال3ب الن

  .والغزالن وهنت، وأرانب ظهرت هزي�

هذا اجلوع ت احليوا�ت تطوف، واجلوع يطوف ىف خال¦ها، حىت أ�ر ظل� 
ئب ٕاىل الغزالن نظرته أالوىل، وأدرك ٔان الغزال وجداهنا áحلقيقة، فنظر ا±ِّ 

á ،حلق فريسـته، وكذ� هذه أالرانب، والغزالن ٔابرصت ٔاوراق أالجشار
  .وأالرانب ٔابرصت العشب، عادت ٕاذن احليوا�ت ٕاىل سريهتا أالوىل

ئاب ٔاشعارها ا±ِّ ية جبلود ملمتعة، حيوا�ت الربِّ  مضت ٔا¦م لتظهر بعدهاو 
áالفرتاس ت احلياة جر ازداد اخرضارا، توجه� تربق مثل عيوهنا، وورق الش� 

  .واملطاردة

  

   !فنواحلى الوحيد ال يؤمن á/� ! ٕاذا ما اكن امجليع موىت؟َمن ن يدفن مَ 

، ا±ى “املسـيح”بلقاء  اع، متشـبِّ “هللاعبد”دا ينتظر قاف� يوح  “جحزيى”بقى 
يو ا يقوم من الم مبتعدا، رآه ىف الظ� منذ ٔا¦م طوي�، أو رمبا أسابيع، مىض 

يرفع رأسه مغمورا بوهن  “جحزيى”ار لهيهبا يضوى، اكن جواره ويبتعد، والن� 
ما حدث ٔاجعب اكن وم، ينظر ٕاىل ذ� املبتعد تتبعه حيوا�ت الفالة، الن� 
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يسأل اكن ٔاحيا� كثرية  “جحزيى”، حىت أن وأغرب من أن يكون حقيقة
  حقا؟ “املسـيح”هل ٔا� رٔايت : فسهن 

  

ر ٔان يصعد ٕاىل كهف مرة، قر� ل ؤية ٔاو� ك ىف هذه الر� عندما ٔاصابه الش� 
� ”اهب الر�  ، ليتأكد مما رأى ىف لي� أالمس، اكن يصعد املنحدر �ظرا “سيؤان

ه مل اهب، لكن� فيفة، عساه يرى ٔاثر قدم غري قدم الر� مال الس� نة áلّرِ ىف البقع الليِّ 
  !؟“املسـيح”نه ، ٔاين ذهبت اhٓر من قال عن نفسه إ ير ٕاال اhٓر قدميه هو

� اهب من غري ٔان يدخل، اكن قد أصابه الهتي� عىل الر�  سينادى ا �دى ب، ومل
  .متمت، صوته هو، ٔالن صوg آخر مل ينبعث ليفلق الص� فلق صوته الص� 

نه لقضاء حاجة، ٔاو أ  اهب ال جييب، ٕاما ٔانه خرجالر� : لنفسه “جحزيى”مهس 
  .“املسـيح”بسـيف  انتحر فعال

، ب، وسـيدخل مبهل املرتعبمن الهتي�  دا، مرتدِّ م ٕاىل فتحة الكهفسيتقد� 
مبنأى  واحئ ٕانسان حييار مثلام فاجأته ىف لي� أالمس، سـتفاجئه رواحئ كرهية، 

اهب الر� احية الىت اكن عن احلياة وحيدا، وسـيدور برٔاسه ينظر ٕاىل الن� 
ا عىل دالغاضب، وسـيجده ممد�  “املسـيح”مسـتلقيا عىل ٔارضها مذعورا ٔامام 

قف، ميتا، لكن خر، �ظرا ٕاىل ماكن ٔابعد من الس�  الص� أالرض، مصلوá عىل
ال اhٓر /ماء، وال ٔاثر لوخزة نصل سـيف قاتل ىف ٔاى ماكن من اجلسد 

  .العجوز

لك تني، لكن ال اhٓر /ماء، وال لوخزة سـيف، وٕامنا هبان مجيعهم اكنوا ميِّ الر� 
  .كهوفهمخرية داخل عىل هيئة صليب فوق أالرض الص�  واحد مهنم مشـبوح
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كيد رؤيته وحماورته للمسـيح، كام ٔانه غري غري قادر عىل تأ  “جحزيى”وأصبح 
  .عىل نفهياأيضا قادر 

يف وهو خيرتق قلب لك واحد مهنم، ورأى لقد رٔاى ىف لي� أالمس السـ� 
  !ق من اجلروح، واالٓن ال جروح وال دماءماء تتدف� ا/ِّ 

  .  ما ماتوا لكهم دفعة واحدة هكذامن فعلها، وٕاال�  “املسـيح”ه لكن� 

  

ماذا تفعل االٓن ¦ جحزيى؟ هناك موىت مبعرثون ىف كهوف اجلبل، ترتكهم ”
  ون معك، ٔام تدفهنم وترgح؟ حييَ 

  ! ٔارgح؟

  ! تا، هل تسـتطيع العيش االٓن مع هؤالء املوىت؟ت سيبقى ميِّ امليِّ 

  . اكنوا موىت ومه ٔاحياء، لن تفرق املسأ� كثريا

، ليبقوا مث ماتوانيا حياة من حو� ٔاحياء مٔالوا ا/�  ومه لو ٔاهنمب، طيِّ 
مت واحلزن، هل اكن أالمر حو� جثثا صامتة، تنرش حو� الص� 

  .“ل وجودمه معك؟سـيختلف؟ هل سـيكون مبقدرتك البقاء معهم، ٔاو تتحم� 

  

” �/á فن ٔاهيا الشـيخٔانت جدير“.  

  !مسـتحيل! ٔا� سأرصخ ؤاقول ٔاحفروا ىل قربا؟ -

  .“هو إالنسان الاكمل االٓب”

  !!هللا ٕانسان؟ -
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  “إانسان اكمل، ليس مكثß ٕانسان من� ”

  .ءن هللا ال يشـهبنا، ليس مكثß ىشإ مل يقولوا لنا ذ�، قالوا  -

  “؟ءوهل إالنسان الاكمل مثß ىش”

  .اية، سيشـهبناه ٕانسان ىف الهنِّ لكن�  -

  “يخنسان؟ ٔاحب االٓب إالنسان ¦ أهيا الشـ� يعيب االٓب أن يشـبه االٕ وهل ”

  .سول الكرميفن ٔاهيا الر� ٔا� ال ٔاحب ا/�  -

” � مكعزِّ ا يلكمك املُ سـتحبه، مل   .“وتفهم ى ا±ى سـيأتيك، فيلكِّ

 !قل ٔانت ىلوملاذا ال ت -

لك ىشء ىف حلظة واحدة، العامل  من ٕاىل ٔالمام ٕاذا قال أحد�ك الز� كيف يتحر� ”
تقوم سـ  مكل االٓب لكامته، وحيò تكمتلن يُ يخ يعيش من ٔاجل أ ٔاهيا الشـ� 

ُ االٓن نصب ٔادوات ا/ينونة، سأذهباحملامكة، وتُ   ،ىعزِّ ، وسـيأتيك امل
  .“ىز� ـعَ ُـ فت
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16  
  

  الـ� تـ قَ  شُق العِ 
  

 
 ٕا  مثß يت لو ٔاّىنِ  كرهت هللا، ومتن� عندما حدث هذا الهول أمام عيَىن  -

جاة فلامذا ال بنا لك هذا العذاب، وعدىن áلن� ٔالسـتطيع ٔان ٔاقتß، ملاذا يعذِّ 
؟ ¦ للعبط، ٕانه هللا، !ىك أكون رáىن من غري رعب أو أمل، يفعل ذ� ينجي

ا ٔارáá لنهللا ¦ جحزيى، هللا جبالل قدره ال يسـتطيع أن يوجد لنا طريقة جتع 
  ! من غري عذاب؟

ق حنو غروب العصارى، وظالل لثالثة من البرش ميشون لِّ مس حتالش� 
بعة، ظل يد ٔاحدمه ارتفع ٕاىل ات الشـ� مال زحف احلي� تزحف عىل الّرِ  الهويىن
س وبدا ٔانه ميسح الوجهظل الر�    .أ

عىل كتفه،  “جحزيى”ينشج حبمية، ويبىك بعنف، فربت  “سعدون”اكن 
ظللت أدعوه ٔاربعني : فري احلامينيوالز� هيق فانفلت يقول fما خملوطا áلش� 

� عاما ليعطيىن ذرِّ  ، ودعوته ىف حلظة غضب ٔان حيرقه “مجيل”ا ٔاعطاىن ية، ومل
ذاب القلوب، ±� هللا هذا ال يعرف طعم ع! ه، حرقهام من غري تأنهو ؤامِّ 

  .ئقبنا وá  رايعذِّ 

  

ب نت تتعذ� ملاذا ال تشـتىك لصاحبيك مهومك ¦ جحزيى كام يفعالن معك؟ أ ”
، ع عليك حياتكبط، يشويك هللا مثلهم ىف حجمي االٓالم، ضي� مثلهم áلض� 
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فن ، موت ودفن وفناء، ختاف ا/� ىك تبحث ف� ال ٔامهية ىف حبثهودفعك دفعا 
الختلف أالمر،  اسوالفناء، فدفنت حياتك ؤافنيهتا، لو عشت كام يعيش الن� 

جال áلهوى، كنت ٔاجنبت الّرِ صت قلوب كنت اسـمتتعت برسيرة الىت رق� 
، كنت حضكت اس حياهتمعياال كثريين، ومل تكتف ببكري، كنت شاركت الن� 

ك ها يف، كنت عشت احلياة ¦ جحزيى، لكن� كثريا، ولعبت ىف ٔافراAم áلسـ� 
  .“....ف عىل املائة، ٔاو جتاوزهتا، وملشار معرك ي ٔانت 

  

ة الىت شعرت وìٔىن دخلت اجلن�  حراءمن الص�  ملا دخلت �قىت هذا احلّزيِ  -
مال منترثة ىف الّرِ  “عبل”و “عاقول”، ٔاجشار “مزيد”حيىك لنا عهنا الشـيخ 

ة، لزتداد عىل مرىم البرص، هذه ٔاجشار احلياة، سـتلهتمها �قىت ومتتلئ قو� 
من هذه املتاهة املميتة، ؤا� سألوك ٔاوراق هذه أالجشار،  جاةلن� فرىص ىف ا

أغلب عطىش، مث ماءه ف ني جوىف، ورق أخرض ٔامص� سآلك شيئا خيرس ٔان
  .خور ٔا�م، ٔا�م بعمقىف ظل ٕاحدى هذه الص� 

رح، ل9رجة الىت شعر معها ٔانه يريد القفز يضطرب من الف�  “غنمية”اكن قلب 
اكنت تندلق من حنجرته  ة الىتهقات احلاد� سري هذه الش�  ما تف من مفه، وٕاال� 

  ؟!مالق سكون الّرِ لمتزِّ 

ىت من بعيد، “غنمية”مل تكن هذه أالصوات لكها لشهقات  ، وٕامنا اكن بعضها يأ
حيث مخس ٔاو ست نقاط سوداء، قادمة تركض من أالفق ا±ى يبتعد 

  .“غنمية”خلف 

  

  .قطيع ذئاب -
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  !قطيع ذئاب؟ -

  .وجائعة -

  

ئاب، اكن، مثل �قته، قد انكب يقلع يشعر بقدوم قطيع ا±ِّ  “غنمية”مل يكن 
جا من قسوة اجلوع والعطش، فمل ، وميضغها متشـنِّ جشر من جذورهانبتة 

  .ينتبه للقطيع القادم يزٔار من بعيد

  

وجدهتا  وت املرعب، فانتهبت، وعندما نظرت خلفىجفأة مسعت هذا الص�  -
ئاب، ؤية، ٕاهنا ا±ِّ قادمة من بعيد تزٔار، معاملها واحضة، ال تسمح بلبس الر� 

  .اخلارقة، ؤانياهبا البارقة، ورغبهتا االٔكيدة ىف القتلبآذاهنا املرشعة، وعيوهنا 

  

اد اخلشـىب املرتكز عىل سـمن املسحاة من الشد�  “غنمية” حلظة حسب ىف
اقة نفسها اكن الرعب قد لسع قلهبا، ٕاذ ٔاهنا تركت قضم اقة، لكن الن� الن� 

عن فاع ىف ٔان ا/ِّ  “غنمية”ر جريات ونظرت حولها بعينني سوداوين، وفك� الش� 
أالفضل ة ذئاب جائعة هو ٔامر áلغ امحلاقة، و نفسه مبجرد مسحاة أمام سـت� 

  .نزواءالهرب و�

  

اقة، وىه ترى مك رٔايمت حرية الن� ، لو ٔان� “سعدون”، آه ¦ “جحزيى”آه ¦  -
   !ئاب وقد اقرتبت جداا±ِّ 
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كض، لكن لقد رغت رغاء طويال وىه ترفع رٔاسها حماو� الفهم، مث حاولت الر� 
ىف ماكهنا، تنظر حولها وترغى، ìٔهنا  ئاب ٔاحاطت هبا من بعيد، فوقفتا±ِّ 

  ٔا� ما تركتك للهالك، فلامذا ترتكىن  ؟: ، ìٔهنا تريد أن تقولتنادى عىلّ 

ئب قاتل قاس، يرضب رضبته املهلكة فتسقط الفريسة، وقبل أن متوت ا±ِّ 
   .اهشةترى بعينهيا قلهبا يمتزق بني ٔانيابه الن� 

ثة أالخرى تزٔار الاقة، بيò بقيت الث� انطلقت ثالثة ذئاب تناوش سـيقان الن� 
اقة حتاول عض هذه سـتعداد للهجمة احلامسة، اكنت الن� وقد ٔاخذت وضع �

شـيق، قيل ٔامام اخلفيف الر� ئاب الىت تناوش سـيقاهنا، لكن ماذا يفعل الث� ا±ِّ 
ق م يتدف� ة اكنت تبتعد، اكن ا/� ا ىف لك مر� ، لكهن� ئاب تقفز مبتعدةاكنت ا±ِّ 

ة أالخرية، ٔافلح ٔاحدمه ىف هتشـمي ، وىف املر� رة من جروح كثرية ىف سـيقاهناابغز 
  .لتسقط عىل مؤخرهتا مفصل ساقها اخللفية

  

مس قد ة مرصع �قته، اكنت الش� áلباكء وهو حيىك قص�  “غنمية”اýٔش 
كعادته ىف مثل هذه اجللسات، يعد  “سعدون”ٔاقبلت عىل الغروب، واكن 

اى رشفاته القلقة يرشف الش�  “جحزيى”وغري، ه ىف الكوب الص� اى ويصبّ الش� 
  .ا�طوفة

  

اقة خضمة، شلكها مؤمل وىه فس، الن� غار حيز ىف الن� سقوط الكبري ٔامام الّصِ  -
، وٕامنا رٔايت فهيام دموع مظلمةتهنار، وعيناها السوداوان مل تعدا جامدتني، 

ئاب ىف جهمة واحدة �حيهتا، وتاكلبوا علهيا، عندما سقطت انطلقت لك ا±ِّ 
ٔاحدها يغرس ٔانيابه ىف رقبهتا، بيò امجليع اكنوا يبقرون بطهنا، وىف حلظة اكن 

  .قوهو يمتز�  فعة أالخرية، لرتى قلهبارٔاسها الر� قلهبا بني ٔانياب ٔاحدها، ورفعت 
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ثر جوع فاتك، واكنت يعة، هنشا مريعا إ الرص� اقة ئاب تهنش ىف الن� بقيت ا±� 
يرتعش  “غنمية”، واكن “غنمية”خلفها  خرة الىت خيت¥تغيب وتنظر �حية الص� 

  .عبمن الر� 

  

ئاب وىه تهنش حلم �قىت، ولك ما ٔافكر فيه هو ماذا كنت ٔاراقب ا±ِّ  -
ئاب بعد ذ�؟ هل ستشـبع بطوهنا فمتىض مبتعدة، ٔام أن سـتفعل هذه ا±ِّ 

  هتا؟ شهوة القتل عندها ما زالت جائعة، وسأروح حضي� 

  .فة بقا¦ حلم ملتصقة بعظام �فرةِّـ لـلكن ا±ئاب مضت مبتعدة، خم

  

ئاب، اكنت تبتعد وىه تلعق ٔافواهها ٔان يفرح مبغادرة ا±ِّ  “ةغنمي”مل يسـتطع 
  .، واكن هو ينتبه ٕاىل ما مل يكن منتهبا ٕاليهبألسنهتا

نسان فالة ال هناية لها، ال يسـتطيع االٕ مل تعد هناك �قة، وعدم وجود �قة ىف 
  .فهيا ٔان يكون عىل هدى، فهذا يعىن حضور املوت

 قا  � هللا ىف صالتك، لو اكنت هناك ف�سـمتوت ¦ غنمية، ال تأمل كثريا ”
 رصارفع بك ومبنهتـى االٕ دث � معناه ا/� جناة لالحت بوادرها، ولك ما حي

  .“حنو الهالك

  

خلف ظهرى ومل أكن  “الوعرة”، اكنت “جحزيى”هللا جعائب ¦  تصاريف -
 كنت قد يئست، دا لرمبا رٔايهتا، لكّىنِ قت ىف أالفق جيِّ أدرى، لو حد� 

هنا الهالك قادم ال حما�، خرة واستسلمت للموت، فأسـندت ظهرى ٕاىل الص� 
، ماذا سـيفيد رشاá وأ  اطعام تحىت مع لك هذه أالجشار، املسأ� ليس
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من غري �قة تقطع بك املسافات حنو العمران، هذه  ابعام ٔاو الرش� الط� 
ن وطريش وجود آفات كثرية قات�، أفاع ودفاالشجريات الكثرية تعىن 

نسان املسكني وسط لك هذا ماذا يفعل االٕ وعقارب، هنا ذئاب وضباع، و 
   .ىلـالرش، خاصة ٕاذا اكن جائعا و دودا و¦ئسا مث

  

ن ٔاو يقتل املشالك الكربى، ت$ الىت جتعل إالنسان من املمكن ٔان جيُ ”
ات ئ من دق� ر كثريا، وٕامنا حاول أن هتدِّ نفسه، حلها ىف �ستسالم، ال تفكِّ 

  .“قلبك، ومن

، نوم العجز، ا±ى يشـبه نوم خرةمنت وأ� جالس مستندا ٕاىل هذه الص�  -
يرضبىن بكفه عىل  “الزبري”ٔايت áلهالوس املريعة والكوابيس، ر  ءاملرض، مىل

 ýٔاخرج من هنا، ال : ـى، ويرلكىن وهو يدفعىن خارج بيت، وهو يرصخو
  .أريد ٔان ٔاراك hنية

هللا يرمحها، جترى بني خنيل ال حرص لها وال عد، وترصخ  “لبىن”ورٔايت 
  .“غنمية”ئاب ¦ ا±ِّ : مرعوبة

حراء، ؤانىن ٔانتظر املوت، ر ٔانىن ملقى ىف الص� تذك� ٔاسـتفيق، فأنظر حوىل، وأ 
  .فأ�م

  

باح عليه، ، طلع الص� دفيه ٔان يتجم�  “غنمية”باح بعد ليل áرد، اكد طلع الص� 
، فقط ءر ىف ىشقه بربودهتا، مل يكن يفكِّ وهو منمكش يرتعد ىف رمال متّزِ 

الوجه، وهو يعده انطبعت ىف عقß صورة هذا املتعاظم ىف خضامته، البامس 
ىن، منا خليفة ر�á إ د عبد، و بأنه سينجيه، وبأنه ال حيب لٕالنسان ٔان يكون جمر� 
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ال يأخذ فقط مثل عبد، وٕامنا يعطى ٕاك ، ٔان يعطى من ٔاعظم ما ميلكه، من 
رب، صرب يليق خبليفة ل áلص� حياته، يعطى ٔاوقاg لٔالمل والعذاب، ويتجم� 

 �áىنر.  

مس الح، واندفع يغمر أالرض، مل يكن áٕماكن الش� باح، ونور طلع الص� 
مس يبدو ل، ونور الش� خرة ىف الظِّ الوقوف، اكن مستندا ٕاىل الص�  “غنمية”

 لو مبقدوره أن يزحف، حاول، لكن عظامه اكنت قد دافئا جبواره، اكن يمتىن� 
  .بعينيه ا/فءور، وحاول ٔان ميتص ت عينيه áلن� دت، فثب� جتم� 

غار تأىت من بعيد مثل رسسعة فرئان تتعارك، ؤاصوات عاة الّصِ ٔاصوات الر� 
عينيه، هل هذه أالصوات حقيقية، ٔام أهنا  “غنمية”ثغاء ٔاغنام القطيع، ويفتح 

ٔامل مباغت اية بلطف، د للهنِّ الت ٔاخرية متهِّمن بشائر املوت القادم، ختي� 
  .القاضية يعمى إالحساس برضبة اليأس

ن ٕان د ماملستسمل، يتأك�  خرىهئا الص� رٔاسه، رفعها عن متك�  “غنمية”نصب 
  .نه ينصت ٕاىل رسابة ٔام إ اكن يسمع ٔاصواg حقيقي� 

أالصوات تقرتب، نصب رأسه وقتا طويال، وأالصوات تقرتب، هذه ىه 
احلقيقة، الومه خاطف، لكن احلقيقة ممتدة، وهذه أالصوات ممتدة، وتقوى 

عاة صوته، فتحهام بصعوبة، مسع خ، ليسمع الر� يه ليرص áالقرتاب، وفتح فك� 
¦ : مت، ìٔهنام خصرة تنشق، وقال بصوت واهنكهام من مجود الص� صوت تفك� 

  .و/

� “غنمية”يرسى ىف جسد ا/فء  ت فيه احلياة مرة ، وعندما مسع صوته دب
  .ٔاخرى
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س إالنسان ٕاىل ٔامل ¦  - هو صوته،  “جحزيى”ٔاقوى ما ميكنه أن حيول يأ
  .بت هذا، ملا مسعت صوىت وأ� ٔا�دى عىل العيال عادت ىل احلياةجر� 

� ”اهب لكامت الر�  “جحزيى”ر تذك�  نسان ىف وحدته، عن صوت االٕ  “سيؤان
  .نذ عرشين عامامسعت مثل هذا ال3م زمان، م : فهمس

  .fم يصح: “سعدون”قال 

ة املشدودة مر�  ت ٔاعصاىبق، انفك� ل ما رٔايت أالغنام تتدف� ؤاو� : “غنمية”وقال 
 � عاة، ا ظهر أول و/ من الر� واحدة، وشعرت هبدير مفاجئ جيتاح عروىق، ومل

  .ءونظر �حيىت كنت ٔاسقط ىف غيبوبة، ومل أشعر بىش

*****  

الم قادم، هل سـنقىض الليل ىف مس غربت، والظ� ، الش� “جحزيى”¦  -
  !املقربة؟

  .كر áلس� امعل لنا شا¦ آخر، ال حتßِّ : وقال “بكري”ٕاىل  “جحزيى”نظر 

اى بطعم العسل من كرثة ما ٔانت طول معرك ترشب الش� ! ملاذا ¦ وا/ى؟ -
  !رمتزجه به من سك� 

  .¦ك وأن تدفنىنإ الث، ، أماىم يومان، وسأموت ىف الث� “بكري”امسع ¦  -

  

، وكيف “بكري”ار املنقىض، ليست اكفية لرؤية وجه بقا¦ واهنة من نور الهن� 
  .ه مصت متاماصارت مالحمه وهو يسمع هذا ال3م من وا/ه، لكن� 

  ؟مم ٔاذنيكمسعت ال3م، ٔام ٔاصاب الص�  -

  !fم ال ٔادرى كيف ٔاعقß؟، لكن “جحزيى”مسعت ¦  -
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 وصيىت، التطيع، أ� ٔاقول � ؤا� ال ٔاريدك أن تعقل fىم، ٔالنك لن تسـ  -
  .تدفنىن

  

اى، اكنت أفاكره قد ارتبكت، نعم ة ٔاخرى ليعد الش� ار مر� الن�  “بكري”ٔاشعل 
ه ، لكن� “الوعرة”اس ىف فات الن� فات ٔابيه املغايرة لترص� هو قد كرب ىف ظل ترص� 

رجة مثل ما هو غريب اليوم، ميكن وفاة صاحبه غريبا لهذه ا/� يوما مل يكن 
  !رمبا! ببáٔالمس تكون ىه الس�  “سعدون”

  

  .معويصيخ الس�  “سعدون”مييل برٔاسه �حية قرب  “جحزيى”ة ٔاخرى يرى مر� 

  .“سعدون”جال ¦ الباكء يعيب الّرِ  -

  .“جحزيى”¦  “يخةزل ”ٔا� قتلت  -

  !جتكىه الىت زو�  -

  .ق ٕاهنا تريد تزوجيى، لو كنت فاهام ملا رضيتؤا� ما اكن جيب ٔان ٔاصدِّ  -

  .كاكنت تريد تسعدك بذرية تعزّ  -

عادة امرأة رية؟ من قال هذا ٔابß، ال يفهم، الس� ومن قال ٕان السعادة ىف ا±�  -
  .اك وحتهب� حتب� 

امء الىت مغقت متاما، ، ونظر ٕاىل الس� مبتعدا برٔاسه عن القرب “جحزيى”اعتدل 
اى ٔالبيه، م كوب الش� يقدِّ  “بكري”جوم املسـتطلعة، اكن وظهرت فهيا بعض الن� 

 òجحزيى”فات وا/ه، اكن حياول متابعة ترص�  “بكري”ا±ى ٔاخذه سارحا، بي“ 
  .، ٔاخذ منه شيئا ووضعه ىف كوبهويلا� مقيصه الط� خيرج كيسا كبريا من سـي� 
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  !ما ا±ى وضعته ىف كوبك ¦ وا/ى؟ -

  

� ا، لكمة  تشـبه ما قا  الر� ك وحتهب� السعادة امرٔاة حتب� ” لو وجد : ساهب يؤان
 .“به ما ٔالقى بنفسه ىف مناىف الر� ٔاحد� امرأة حتب� 

  

لو اكنت ! فنرت ىف مواضيع املوت وا/� تىن رسيرة ما كنت فك� ميكن لو ٔاحب� ”
مغرتىن áحلياة ملا اهمتمت بدفن أو غري دفن، اكنت رسيرة دامئا بعيدة، وكنت 

بتعاد، لو ٔاهنا حاولت من ، واكنت ىه جتيد �ب ٕالهيأافشل دامئا ىف التقر� 
غبة ّىف، اكنت لته معى اليوم، لو دعتىن بنفس احلب، والر� زمان ما حاوَ 

  .“اختلفت لك هذه احلياة

  

ار الم قد حل، والن� بسمة مغموسة ىف أالىس، اكن الظ�  “جحزيى”ابتسم 
  .ٔان يراها “بكري”خبت، فمل يكن áٕماكن 

  

 “!؟وماذا كنت تنتظرين مىن اليوم ¦ رسيرة”

ت قد ختل�  “رسيرة”، اكنت الغرفة مرتباك، ؤاغلق áهبا خلفه “جحزيى”دخل 
 “جحزيى”ير تستند عىل مرتبته العالية، نظر عن عصاها، ووقفت جبوار الرس� 

 ِّ لتان ضاقتا ل سـبة ٕاليه، العينان إالهيا نظرة خاطفة، اسـتجمعت ٔامه مالحمها áلن
أالخاديد حول مفها ا±ى اهنار، ال وغامتا، أالنف ا±ى هتا� عىل مجموعة من 

ى فهيا ميكنه أن يثري شهوة، نداؤها هو ا±ى ٔاhر شهوته، نداؤها تبق�  ءىش
ير ة أخرى، اكنت ترفع نفسها ٕاىل الرس� ا±ى يىش برغبة ملهتبة، ينظر ٕالهيا مر� 
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عود ٕاىل ة، الص� يصا لهذه املهم� العاىل وقد اسـتعانت بكرىس خشـىب تضعه خّصِ 
، ٕاهنا ليست عود مثريا للشفقةاكن منظرها وىه تعاىن من ٔاجل الص�  الفراش،

ير، ونظرت ٕاليه ٔاكرث من هيلك عظمى يرتدى ثياá، جلست عىل الرس� 
الوحيد فهيا ا±ى ما زال حيمل الكثري من  وابتسمت، بسمتــُها ىه الىشء

�ن اعية ٔايضا، رمغ ٔاهنا تنبعث من عينني تغهبجهتا القدمية، ونظرهتا ا/� 
  .ويل ا±ى انقىضمن الط� بسحب الز� 

ة يبدو فهيا ل مر� ير، خطواته بطيئة، ىف عينيه حرية، هذه ٔاو� ك حنو الرس� حتر� 
  .مشحو� بلك هذا اجلنون “رسيرة”ــف لترص� 

ة ال تنىس، عاش عىل ذكراها ، رمبا من ٔاربعني سـنة، اكنت مر� ة قدميةر مر� تذك� 
قد اسـتطاعت ىف هذه اللي� ٔان تنسـيه اجلثث  “رسيرة”سـنني، اكنت 

د ير، مل تمتد� ة الرس� طة واملوت، ٔاخذته برسعة وهو مل يزل جالسا عىل حاف� احملن� 
ٔامامه، وامنا ٔاتته من اخللف وقبضت عىل ذكره، وصهرت روحه بأنفاسها 

  .اخنة وىه تعض حلمة ٔاذنهالس� 

هو االٓخر عىل الكرىس  ، صعددت بعدير، مل تكن قد متد� وصل ٕاىل الرس� 
  .ة الفراشاخلشـىب قبل ٔان جيلس عىل حاف� 

ذا اكنت ىه مل تفعل، فلامذا مل إ ب، و طيِّ ! ة جفأةلو ٔاهنا ٔاخذتىن ىف لك مر� ”
تطلب ! ؟“جحزيى”ٔانت جننت ¦ ! ٔاطلب؟! تطلب مهنا أن تفعل ذ�؟

هذه حلظات وتنقىض، يكون الواحد !  أالدب؟تطلب الوساخة وق�� ! ماذا؟
ع هيبىت من ٔاجل حلظات ٔاضيِّ ! نا فهيا مثل البغل، حيوان مطلوق، ٔاطلب؟م 

  “!طول العمر؟

  .“، وٕامنا لك معرك هو ا±ى ضاعع هيبتك ¦ جحزيىيِّ مل تض ”
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ا جبواره، واضعا رٔاسه دقوية، جتذبه من رقبته لتلقيه ممد�  “رسيرة”شعر بيد 
اظر ٕاىل ٔاعىل بت رٔاسها من رٔاسه الن� عىل ذراعها املقدود من عظام، قر� 

  .جحزيى: مهبوg، ومهست

حى ا±ى ٔامال رٔاسه �حيهتا، ومل ينظر ىف عينهيا، وٕامنا نظر ٕاىل نور الض� 
قف، قة اقرتبت من الس� قة ضيِّ ق من بني ٔاسـياخ حديدية تقاطعت ىف طايتدف� 

فس، رمغ ٕاال ٔانه هادئ، يسكن جو الغرفة، وجيعلها مرحية للن�  اق عفي� نور يتدف� 
م لك ما فهيا، وحشوب ٔالوانه، ورمغ املالبس املبعرثة هنا وهناك من غري دَ قِ 

  .فسترتيب، اكنت الغرفة مرحية للن� 

  !كيف متوت وترتكىن؟ “جحزيى” -

ىف آخر العمر ¦  ٔانتِ ! ومىت كنت معك، حىت ٕاذا مت ٔاكون قد تركتك؟”
  “؟!رسيرة تتصابني

  .“جحزيى”لن متوت ¦  -

مات منذ أربعة  “غنمية”ماg، و  احلياة مع اثنني، عشت “رسيرة”¦ سأموت  -
 ادقة بأنىن سأموتؤ¦ الص� مات áٔالمس، ؤا� جائتىن الر�  “سعدون”ؤا¦م، 

  .بعد يومني من االٓن

   . عىن االٓنٕاذا كنت سـمتوت ودِّ  -

 ßم باكمل طولها فوق لقد قامت من اضطجاعهتا لتنا! ؟“رسيرة”ما ا±ى تفع
هوة حتت لك م ىف عروقه، فركضت الش� ا/� ، ا±ى نفر “جحزيى”جسد 

  .، فمتلمل áحلركةج9ه

تبحث بشفتني منحوتتني غارg حنو تلقى برأسها فوق رأسه،  “رسيرة”اكنت 
مان، واكنت أنفاسها خترج فراغ الفم عن شفتني حماهام تتابع قرن من الز� 



Twitter: @ketab_n

349 

 

وين، يريد يه العجفاه ٔاحاط ظهرها بكف� كئ عىل عظام صدرها، لكن� هرمة، تت� 
  .هامض� 

لج، ، ؤا� سكنىن الث� دك غري عظام ¦ رسيرة، وج9 ذابلما عاد ىف جس”
  .“ٔاريد �را تذيبىن، ؤانت االٓن لست غري رماد

  .موع من حسب عينهيا الغامئتنياهنار القامئ، وارختى املشدود، وهطلت ا/� 

  .“جحزيى”عىن ¦ ودِّ : حلاحمن فوقه، فارمتت جبواره، وقالت áٕ دفعها لتزنل 

ٕاذا كنت مل تسـتطع وأنت x ٔان  ياءبني أالح ملاذا تريد البقاء بعد موتك ”
ب، وتبقى هناك تعيش بيهنم؟ أالفضل أن تبحث � عن منفى من مناىف الر� 

د حىت املوت، هل بعد لك ما حدث ميكن لرسيرة ٔان تطل عليك ؤانت جمر� 
 � اب ا لتطل عليك، ومتسح الرت� ؟ ماذا قدمت ٕالهية حمفوظة ىف غرفة مغلقةجث

ظر ل الن� مت لها لتسـتطيع حتم� ، ماذا قد� سةعن ٔاعضائك الىت سـتكون متيبِّ 
  .“تتنيٕاىل عينيك امليِّ 

  .“جحزيى”عىن ¦ ودِّ  -

  .“حاول ¦ جحزيى”

ة أخرى نظرة رسيعة، هذه امرٔاة جيب أن مال �حيهتا، نظر ىف وýها مر� 
 �   .جسد يشـتعل áالشـهتاءطة، ال ة حمن� تكون االٓن جث

  .عىنودِّ : تغرس ٔاصابعها املمصوصة ىف رقبته، وهتمس منتحبة

  “حاول، حاول، حاول ¦ جحزيى”

تشعر مبحاولته، فتسحب عهنا جلباهبا، ختلعه وتلقى به جانبا، ويرى 
اجل9 وقد التصق áلعظام الىت زهقت من اجلسد فربزت تريد  “جحزيى”
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رمني مملوئني مرضا، ورٔاى يدا متتد لتشق هذه د و الهروب، وهندين صارا جمر� 
رج ختُ  “شديد”ن اجلوف، ويد دماء تزيِّ  ، ال دماء تنبثق من اجلرح، والةاجلث� 

ابة ترحب áلتحنيط، حنن أالجساد الش� : ٔاحشاء áهتة، ويسمع صوته قائال
ه نعمل التحنيط للمحافظة عىل احلياة الاكمنة ىق اجلسد، لكن هذا جسد مّص 

  .املوت

ق به ملنعه من املغادرة، التعل�  “رسيرة”، وعندما حتاول اكمل9وغ “جحزيى”يرتد 
  .ير، ويغادر الغرفةيدفعها ىف جنهبا، ويزنل من الرس� 

  

  .“بكري”¦  “قرض”ــهذا مطحون ال -

  !وملاذا تضعه ىف شايك ¦ وا/ى؟ -

  .“بكري”اس ¦ اس أعز الن� يدفن الن� ملاذا  -

نوا، وألكت ال3ب دفنومه لتعف� لو مل ي “جحزيى”قلت � من قبل ¦  -
  .جثهثم

¦ و/ى سـينبت محلا مرا، محلا يقتل دود العفن، فيبقى اجلسد  “قرض”ــال -
  .ٕاذا مات سل� ال يفسد

  !نت تتلكم جادا ¦ وا/ى؟أ  -

  !ومنذ مىت كنت ٔاتلكم هبزر؟ -

  !هابطريق ا±ِّ  منتصفىف هكذا سـمتوت  لكن ¦ وا/ى ٔانت -

  تعرف جشرة الربتقال؟ -

  .نعم -
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، بع “موط”سأموت هناك، اسـندىن جالسا ٕاىل جذعها، ؤامكل رحلتك ٕاىل  -
اقة، لتأخذىن ؤانت عىل الن�  واشرت ما حيتاجه البيت، واترك ىل ماك� المتور،

  .عائد

  ...ئاب ¦ وا/ى ولن ٔاسـتطيع تركك وحيدا ىف هذه الفالة، رمبا جاءت ا±ِّ  -

  .ينظر ٕاليه وهو يبتسم “جحزيى”وáكيا،  “بكري”واهنار 

***** 

اضطرب  “بثينة”ٕاىل غرفة  “سعدون”املو/ة خلف  “هبيجة”عندما دخلت 
ياكد يطري من  “سعدون”، وعندما خرجت مبتسمة، وخلفها “يخةزل ”قلب 

، “سعدون”، خرجت املو/ة من الباب، وعاد “يخةزل ”الفرح، سقط قلب 
هام فرحا�، وهو وهز�  “يخةزل ”ٔامسك بكتفى  “ثينةب ”وقبل ٔان يدخل ٕاىل 

  .“يخةزل ”حامل ¦  “بثينة”: يقول

� “بثينة”وهرول ٕاىل غرفة  ب حبدة قد انغرس ىف قلب ، واكن وتد مدب
  .م يظهر �را ىف ابيضاض عينهيا، وبدٔا ا/� "زليخة"

” �   .“متهيا لنفسك؟مني االٓن من مرارة ìٔس أنت الىت قد� ملاذا تتأل

ة امحلام، وجلست عىل áهبا، وأخذت تنظر ٕاىل ٕاىل عش�  “يخةزل ”ذهبت 
  .أالعشاش

ام طول معرك، ومل امحل عارشِت ن فقط، حاممة ووليفها، لك عش فيه طائرا”
  .“منه شيئا ىتتعلم

، وىه قاعدة تسمع هديل امحلام، وحضاكت مكبوتة “يخةزل ”ار عىل طال الهن� 
هرية، حى والظ� مس لفحهتا ىف الض� ، الش� “بثينة”هاربة من شقوق áب غرفة 

ل، وقبل زَ فرتفع رأسها تنظر ٕاىل عصافري تطري خلف بعضها ىف مناورة غَ 
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، وىه “سعدون”ــتعد طعاما لها ول “بثينة”خرجت  العصارى قامت، ملا
ماء د áلفرحة، ا/ِّ ، وýها متورِّ “بثينة”خلزين، نظرت ٕاىل متىض ٕاىل جحرة ا

كدفقة لنب،  تركض ىف خال¦ه، وعيناها مبهتجتان، أالبيض فهيام ٔابيض
لقحة ليل مستبد، ورأت الو/ ميرح ىف بطهنا، وأالسود فهيام أسود مثل 

سـيأخذه ىف ٔاحضانه، والو/  “سعدون”ب ويلعب، وينادى اáٔه، ويتقل� 
 “بثينة”لو/، سـيعمر عامل سـيكون عند ا “سعدون”سـيكون عند ٔامه، و

  .ام ال حما�اخلواء الت�  ا±ى سـيحل فيهىه عاملها ٔاكرث، لكن 

  .ت لها راحئة دخانمضت ٕاىل جحرة اخلزين، وىف قلهبا حرسة مش� 

  

ب نفىس من ، كنت ىف املرعى ٔاعذِّ “جحزيى”عدت بغمنى ىف املغارب ¦  -
رت ام تذك� áلمكد، لك�  “يخةزل ”ٔاجل ٔاهنا مل تسـتطع كبت فرحة سـتصيب قلب 

بيهتا، احللوة بضحكها  عىل لك الىت اكنت ملكة “يخةزل ”حالها ٔاشفقت علهيا، 
ار، تصري هكذا؟ يضيق علهيا بيهتا فتنام ىف غرفة جيلجل ىف الليل والهن� ا±ى 

  ىف صدرها أرساب ìٓبة؟  شحك لتعّشِ اخلزين؟ هيرب مهنا الض� 

، وال غسلت ج9ى، وال حىت رشبت “بثينة”عدت بغمنى، مفا دخلت عند 
  .ماء، مل تكن ىف غرفهتا، فعرفت ٔاهنا ىف غرفة اخلزين

  

د يبني مس الغاربة áلاكáب الغرفة برفق كام اعتاد، ضوء الش�  “سعدون”دفع 
ف أالراكن، ؤاجو� متر جمف� ة ىف ٔاحد غالل مرتاص�  مالمح الغرفة، ٔاجو� من

وحبال من ليف مسيك، ؤاوgد من خشب ملقاة ىف ركن آخر  ىف ركن آخر،
ن أ ى اعتادت  ا±ة عىل ظهرها فوق جوال الغ�� دد� مم “يخةزل ”مبعرثة، واكنت 

ومة، �مئة مسـتلقية عىل من هيئة هذه الن�  “سعدون”تسـتلقى عليه، اندهش 
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 االمسالوراء، وذراعاها انفرطا ٕاىل جنبهيا ليدوف ٕاىل ظهرها، رأسها حم
  .دا خيرتقان الهواء املعمتأالرض ىف مجود، وساقاها متد� 

  .“يخةزل ” -

ليس من صوت ٕاال صوت مححمة الغمن وىه تتالصق ىف حظريهتا تسـتعد 
  .للهجوع

  .“يخةزل ” -

ة ليس من صوت ٕاال ٔاصوات طيور القرادين البيضاء، ترضب بأجنحهتا �حي
الغيطان، تسـبح ىف وجه مشس  ٔاعشاشها ىف أالجشار املبعرثة عىل مدى

  .تغرب، فتطري بلون حناىس فاقع

***** 

، جامل غريبة يركهبا غرáء، “الوعرة”قاف� كبرية من سـبعة جامل تقرتب من 
� يرتدون مالبس مثل مالبس الن�  مقصان قصرية ورساويل ة، اس البندري

س تشـبه ت$طوي�، وقب�  الىت يرتدهيا عساكر إالجنلزي، يصطحب  عات رأ
مومه ٔاصول التعامل مع حراء املتداعية، وعل� القاف� حداة عرب قادوها عرب الص� 

نيخوا ، وأن يُ  يدخلوها ٕاال بعد استئذان مشاخي قبائلهأاهل هذه الواحات، ٔاال� 
امه الم عىل من يلقرقات فيلقوا الس� اهلم خارج الواحة، وأن ميضوا ىف الط� ِمجَ 

  .من رجال أهلها، ؤان حيذروا جمرد �لتفات ٔالى ٔانىث، صغرت ٔاو كربت

ينظرون ٕاىل ٔاهل خاصة إالجنلزي مهنم، ، يوان الكبري جلس الغرáءىف ا/ِّ 
  .نظرهتم ٕاىل ٔا�س من عامل قدمي، gرخيى، ينبعث االٓن ٔاما م حيا “الوعرة”

  .مرحبا: سوهو ينظر ىف وجوه الغرáء بتوج�  “زويد”يخ قال الشـ� 
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 “زويد”يخ اى، وقال الشـ� م الش� دِّ عتربوا ضيوفا، وقُ مت أالطعمة ملن اُ دِّ قُ 
  .مرحبا: سه عن توج� دون ٔان يتخىل� 

 ِّ ني مع ٔاكرب إالجنلزي سـنا،   شارب ذهىب يشتبك رطن أحد الغرáء املرصي
، ؤانف “اهبالر� ”اقتان áخرضار ماء برئ بة، وعينان بر� طرفاه بلحية  ذ� 

، ورطن إالجنلزيى بلكامت قلي�، مث توجه املرصى معقوف مثل منقار صقر
كر عىل كرم ه لمك الش� يوجِّ  “مسيث”مسرت : “زويد”يخ áل3م ٕاىل الشـ� 

ِّ  ابعة للحكومةالت�  ضيافتمك، حنن وفد من مصلحة االhٓر نا ة، /ي املرصي
امء لقاف� علمعلومات عن وجود ٔاثر  م ىف واحتمك، ٔاثر عeىن، معنا ىف ا

جراءات الالزمة ىف حا� حصة هذه اذ االٕ دون هذا أالمر الّختِ سـيحدِّ 
  .املعلومات

  

يوان، اس املتواجدين ىف ا/ِّ اجلالس جبواره بني الن�  “جحزيى”ٕاىل  “غنمية”نظر 
ىف أذن  “سعدون”قلب شفتيه، ومهس  “جحزيى”بة، لكن نظرة متعجِّ 

  .يقصدون املسجد: “جحزيى”

  

  .ٔاى ٔاثر هذا، ما عند� اhٓر: “زويد”يخ قال الشـِّ 

اكنوا يقبضون علهيم بعد  ا±ينوا هنا جسنا للمامليك ون بنَ جن، العeني� الّسِ  -
  .مطاردهتم

 � ما عند� جسون ! جسن؟: “زويد”يخ هشة، وقال الشـ� سعت أالحداق á/� ات
  .“الوعرة”ىف 

  .ن االٓن فيهؤانمت تصل�  -
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  !املسجد؟: “زويد”هتف الشـيخ 

  .نعم، اكن معتقال للتعذيب -

  !املسجد؟ -

�  “مسيث”جنلزيى هز االٕ    .قاله يفهم ما يُ رٔاسه مبتسام، ìٔن

  

صة، بعضهم ٔاخذ يتلمس ٔاحاط الوفد áملسجد، ينظرون ٕاليه بعيون متفحِّ 
جدرانه بأصابع مسـتكشفة، بيò أخرج ٔاحد �جنلزي ٔادوات دقيقة المعة من 

ق رجال قوق ببطء وحذر، بيò حتل� يغرسها ىف بعض الش� حقيبة كبرية، ؤاخذ 
  .بقلقحول ما حيدث، يراقبون  “الوعرة”

  

  ؟!جسن -

والعeنيون   ، املسجد مل يكن مسجدا،“غنمية”نعم ¦ : بأىس" سعدون"قال 
  .رحامء مل يكونوا مؤمنني

 :اهلا±� " غنمية"يلعب هبا عىل ٔاعصاب مث اسـتدرك ال3م بنربة مكسورة، 
قوه من قدميه ىف هذه ك عل� يب  “شقمق”وبوا املامليك، اكنوا قساة قلوب، عذ� 

لكن عل�قوا فهيا ! ة، كن�ا نظنّهنا سالسل تعل�ق فهيا املصابيحالسل املدال� الس� 
  .بيك" شقمق"

  .“سعدون”اغلق مفك ¦ : “غنمية”رصخ 

حنن الهبامئ،  fما سل�، “سعدون”م ؟ يتلك� “غنمية”وملاذا يغلق مفه ¦  -
قنا ٔان ٔا�س ليسوا ٔاحصاب ماكن ميكن ٔان يبنوا مسجدا، العساكر الغرáء صد� 

  .السلق من قدميه ىف الس� تعل�  “شقمق”، وصاحبك يبنون جسو� ال مساجد
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  !؟“جحزيى”حىت ٔانت ¦ : ، وصوته كركب“غنمية”انكرست عينا 

 اكن يصّىلِ ! العشاءيت بينمك صالة صل� : وهو يقول ساخرا “سعدون”قهقه 
  . مقلوáوهو مدىل� 

حك، اكنت جعß يتوقف عن الض�  "غنمية"ىف وجه  “سعدون”لكن شيئا رآه 
          .تنطفئان عيناه

***** 

حراء املفتوحة وال يرتعد قلبه من ا±ى ال يرى بزوغ القمر ىف آفاق الص� 
ٓ  “زيىجح”برعشة خشوع، اعتاد  تزبع من ها هذا الزبوغ، آالف أالمقار را

ع دِّ هب يصاعد االٓن يرجه á±� فمل يرتعد قلبه، لكن هذا القمر الص�  قالرش� 
ن ىف حياته، هذا أالخري، مل يتبق غري مقري ته، هذا هو القمر قبلقلبه ويفتِّ 

  .ٔاحدهام

ة لن تسـتطيع أن تغسل قلبك بنوره ع عينيك ¦ جحزيى، لكن هذه املر� متِّ ”
  .“ٕاىل املوت ومه يعلمون اهبونفتبهتج، ال يبهتج ا±� 

وز ا±ى غرق ىف ٕا�ء املاء، ىف عشة طائر االٕ جفأة تتوجه� ىف ذاكرته صورة 
ه حبث عن ، لو ٔانه رىض áملاء االٓسن رمبا عاش أطول ؤامتع، لكن� “سعدون”

  .�ء، فانقلب فيه وغرقائق ىف قعر االٕ املاء الر� 

شـبح  “بكري”و�قته، تسعى خلف  “بكري”ٔالقى نظرة ٕاىل اخللف، اكنت �قة 
خرات أالربع ، بيò هناك الص� غامض هيزت عىل سـنا ا هزا رتيبا رسمد¦� 

بور، وقبور الص�  سينقشع حj ٔامام ضوء هذا البازغ العمالقة تلتفح بظالم
   .ةاالٓن الٓخر مر�  “جحزيى”تفرتش املوات، حىت هذا يراه 
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17 

  ّزِىـــَــعالـمُـ 
  
  

ت مك عام ظل� ، “يخةزل ”ٔامام الغرفة املغلقة áلقفل، غرفة  “سعدون”وقف 
ا أعوام طوي�، ٔابقاها مغلقة، ٔالنه اكن ر، لكهن� هذه الغرفة مغلقة؟ ال يتذك� 

، فمل “كره املوت”منذ قليل  “جحزيى”لـا، االٓن هو كام قال حياول ٔان يبقى حي� 
صارت مؤملة من ال حيب احلياة، ٔالهنا  عىل يعد حيب احلياة، و¦ للسخرية،

كر¦ت احللوة وسـي� مجل من ا±ِّ أن يلوذ áملوت، وليس أ بدرجة ال تطاق، 
  .نتحارلال

ة رشقت ىق قلبه، نزع القفل من ك املفتاح بصعوبة، فأصدر القفل تك� حتر� 
ه فتاه مع طول الغلق، لكن� ست ضل غط عىل الباب فمل ينفتح، تيب� ماكنه، ض

  .ة انفتحأخرى ٔاشد قو� بضغطة 

$ افذة، ومن شـبكة الّسِ فىت الن� ضلحى ينسل áهتا من فواصل ضوء الض� 
قف، ٕاىل براح الغرفة، فيكشف الىت تسد طاقة ضيقة مفتوحة قرب الس� 

  .حالها كشفا هادئا

ط ىف ضلوعه، الغرفة اختفت حتت كومة ارتبك، وختب�  “سعدون”لكن قلب 
ش ىف لك مساحات خيوط العنكبوت عش� من تراب، وشعر كثيف من 

  .تة متاماوا¦، اكنت الغرفة ميِّ قف، ولك أالراكن والز� الس� 
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ثيفة من تراب �مع مثل ه ىف طبقة ك اخل، فغاص نعل خفِّ خطا ٕاىل ا/� 
كامل خطوته، فصار ىف داخل الغرفة بلك جسده، إ  مينعه هذا من قيق، ملا/� 

  .ؤاغلق خلفه الباب

ير العاىل، اكنت عاممته تصطدم خبيوط العنكبوت حنو الرس� مبارشة تقدم 
ة، فتلتصق هذه اخليوط هبا، ومل يكن حريصا عىل ٕازا� هذه اخليوط، املدال� 

وٕامنا ٔالجل صدره ا±ى بدٔا يشعر به ينتفض مثل شاة تذحب، ياكد يفقده 
  .يرتوازنه، اكن حريصا عىل الوصول ٕاىل الرس� 

ة الفراش العاىل، وانبعثت حسابة غبار ٕاىل حاف�  اكن يشهق وهو يندفع مستندا
قيل، واعتىل الفراش، فتوالت صغرية غاضبة من املرتبة، رفع جسده الث� 

عا د، رافجسده وهو حياول المتد�  لحساáت الغبار، واسـمترت تنطلق من ٔاسف
  .سادة العالية، وأخذ يسعلرٔاسه عىل الو 

جال بنظره ىف الغرفة، وقال عال، اب، وذهب الس� عندما ركدت حسب الرت� 
  .كر¦ت احللوة، اقتليىنهتا ا±ِّ هيا ٔاي� : لنفسه

  

جار اعة صنعها الن� قهام ىف مش� خلعهام، وتعلِّ  ال³ينتأخذ مقيصه ورسوا   “يخةزل ”
  يقة؟قها ىف العلِّ ة ختلع هدومك وتعلِّ ما ىف مر� : عىل هيئة جشرة واقفة، وتقول

  .قهياب خذى هذه علِّ طيِّ : ويقولريىم العاممة �حيهتا، ف

مىت : تذهب ٕاىل اخلزانة، تفتحها، وىه تقولويضحك، وينظر ٕالهيا وىه 
  ؟“ٔاسـيوط”سنسافر ٕاىل 

أخرجت مقيص نوم حريرى ٔاصفر، وأخرجت زجاجة عطر تأخذ شلك 
َ : وزة، وقالأ    .بيب قال ٔارضك بورالط� ! ؟“يخةزل ”سيىت ¦ ن
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وقال بذورك : ، وقالتطرحهتاوأخذ يضحك، اكنت ختلع جلباهبا ا±ى ٔازاح 
  .ضعيفة

ِّ “يخةزل ”وي�، وما مر ٔالق جسد نون الط� ت السـ� مر�  يكربن وىه  ساء، الن
ترتدى مقيص نو ا أالصفر،  راعهيا وصدرها وىهرى ذل عُ تصغر، ٔاخذ يتأم� 

قب ريدان ثَ تن، وحلمتاها ، هنداها مشدودااقبر�  بزيق حنيل ذهبي�ا احملاط
  !؟توهة، فلامذا جتلس ٕاىل مرآهتا وتكتحلمن غري كحل  “يخةزل ”احلرير، عينا 

  !قلىب؟ى ت عقىل من زمان، تكتحلني لترصعاس ٔانت طري� ¦ بنت الن�  -

  .ر منابع احلنان ىف روAاحكة الىت تفجِّ افية، الضِّ ويقهقه بضحكته الص� 

جه ٕاىل ، وتت� “سعدون”هتا، وشعرها مياس، جغرى، هيز وجدان حيترتك ترس 
حراء، وترىم جسدها فوقه فيغرق ىف ير، تقفز ٕاليه مثل غزا� الص� الرس� 

  .فيضان عشق دا´

  .ؤاخرى ، ؤاخرى،“ٔاسـيوط”ة ٔاخرى ٕاىل هب مر� نذ -

ماذا تريدين من : مينتني، وهيمسالس�  حييط خرصها املمصوص بذراعيه
  ؟“سعدون”¦ روح  “ٔاسـيوط”

  .لعيِّ : الل، وتقولعرض بوýها عن وýه ٕاعراض ا/� تُ 

  .، حىت انظرى، ٔا� جائع ؤاريد ٔارضع، وااء، وااء“يخةزل ”ل ¦ ٔا� عيِّ  -

  .ويقهقه

ريان برأسها منه، ومحرة النِّ  ن فوق، تبتسم بوجه رائق، مث تدنووتنظر ٕاليه م
حك ٔابدا، ما تشـبع من الض� : ىف شفتهيا، وذراعاها حييطان برقبته، وهتمس

  .وأنت تضحك" سعدون"¦ سـمتوت 
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  .لها وىه تنسال بوýها �حيته، وجه مينح احلياة بكرم، وابتسمفتح عينيه يتأم� 

*****  

 ،ا عىل رسيره ضاحاك، وعيناه تنظران ٕاىل فوقدممد�  “بكري”وجد�ه ¦  -
وýه خلف áب  ر، منكفئ عىلمات ووýه متكدِّ  “غنمية”فهيام لهفة، لكن و 

  .بيته

ٔابيه القادم ٕاليه رقيقا، فيه  يرجت فوق سـنام �قته، يسمع صوت “بكري”اكن 
، رمغ ة ìٔنه يبىك، و�قتاهام متضيان ىف نور صباح ابتعثته مشس مهبرةحب� 

� ٕاال�  “مرسى”ئظ ىف يف القاحرارة الص�  �  ٔان الن ب ة، ترطِّ سامت اكنت طري
  .درالص� 

ت لها أخضم وها هو ينحه للبنت، عيش حياته، ٔاعلن حب� سـي  “سلمي”الو/  -
  .متثال

ما  “جحزيى”عينيه ليندهش، لكن عينيه انكرسg برسعة، ٔالن  “بكري”فتح 
  .“الوعرة”ول العجائب منذ خرجا من توقف عن ق

غري ة كيف ميكن للقص� عندما يكرب ٕانىن سأقول    “سلمي”كنت وعدت  -
نفس الوقت، هو كرب االٓن وصار حيب احلقيقية أن تكون حقيقية ىف 

ميكنك ٔان ك يقول �، احلاكية الىت ال جترى ىف ب9ك د� جَ  البنات، قل  
اس مئالون أالرض، والن� نيا كبرية، غري حقيقية، لكن ا/� تقول عهنا ٕاهنا 

واحلاكية الىت ال جترى تفاصيلها ىف ب9ك، جترى حj ىف ب9 آخر، احلاك¦ت 
  .يةتكون حقيق دامئا 

  !؟“ثر¦� ”لـ، مىت تنحت متثاال ٔانت االٓخر “بكري” ¦ َ/ وَ  :مث هتف
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، ففتح عينيه عىل “بكري”لـة مباغتا جدا هذه املر�  “جحزيى”اكن fم 
  .ه مل جيباتساعهام، لكن� 

عندما تغيب مشس اليوم سـتكون روx قد غابت معها، امسع fىم  -
امرٔاة حتبك، حىت ال جيدا، fم املغادرين دامئا مثني وصادق، حافظ عىل 

 .ب مناىف الر� تلقى بنفسك ىف

  “!ب؟ب؟ وما مناىف الر� مناىف الر� ”

  .“بكري”احلزن ¦  -

  

بتثاقل شديد، مثل ٔافعى ى ق يتلو� حراء تتحرك ببطء، واملدق الضيِّ الص� 
مس بلك جربوهتا امللهتب عن كبد تلفظ ٔانفاسها أالخرية، وبعد ٔان مالت الش� 

، جشرة الربتقال، ومهس امء، بدا ىف رساب أالفق شـبح جشرة يرتعشالس� 
  .ايةالهنِّ : “جحزيى”

*****  

ٕالهيا، ٔا�خا  ر الصيف املشـتع�، وعندما وصالجرة وارفة ومزهزهة رمغ �الش� 
 “جحزيى”، لكن “بكري”اقتان áبهتاج، ونزل �قتهيام حتت ظاللها، رغت الن� 

  .¦ وا/ى لّ تدَ : “بكري”سـمن �قته، فقال  بقى جالسا عىل

  .مل يزنل، بقى جالسا فوق السـنام، صامتا “جحزيى”لكن 

جرة ركب ، ىف ٔاى "سعدون"ر تذك�  " سعدون"منطقة حتت ظالل هذه الش�
�ا ضبعت..و� "ليخةز "عىل    . ، ؤاين اكنت تربض �قهتام مل
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ن وأنت ، ثالثة هنارات وليلتا“جحزيى”تك ¦ ول، راحت قو� ما تسـتطيع الزن�  -
ال ترشب املاء، وتسف القرض، قلت � ٔان هذا هو ا±ى سـمييتك، 

  .ؤ¦ أبداوليست الر� 

 بلوغ الهدف، لكّىنِ  عىل ِرص عجز ق� املاء املُ شيئا، ال تُ  الو/ بكري ال يعرف”
ة ٔاخرى، وق مر� ول أالخري، لن أركب الن� االٓن سأنزل من عىل سـمن �قىت الزن� 

أكيد أ� االٓن ٔالفظ سـيصري مشاعا، áلت�  ىنام ا±ى ما ركبه غري وهذا السـِّ 
ٔانفاىس أالخرية، ولك ما سأفعß ىف هاتني الساعتني القادمتني لن يكون 

  .“ة أخرىمبقدورى فعß مر� 

 ،ßٔاراد أن يزنل فارتعشت أعصابه، ؤاحس بوهن يسـيطر عىل عظام مفاص
  .¦ و/، تعال ساعدىن ىك ٔانزل: فنادى بصوت خافت

البد االٓن من تناول مثار الربتقال، أحب راحئته، علها تنبعث من جسدى ”
  .“موته فيطاق بقاؤه بني أالحياء دبع

يسحبه حىت  “بكري”اكن ، و “بكري”قا برقبة ختذ  قدماه متاما، اكن متعلِّ 
ينظر ىف ل جرة، وعندما رفع رٔاسه ٔاجلسه مستندا بظهره ٕاىل جذع الش� 

صغري من هذه اهنا áحثا عن مثرة برتقال مل يسـتطع رؤية سوى جزء ٔاغص
، فزحزح نفسه لريمتى عىل ظهره، فتصبح لك أالغصان ىف جمال أالغصان

  .رؤيته

  .، هات ىل هذه الربتقا�“بكري” -

رج دخل يده ىف جيبه، خيُ صدر ٔابيه يعلو وهيبط بعنف، ورآه يُ  “بكري”رأى 
ص من قسوة املرارة، ويسف منه، فرٔاى عضالت وýه تتقل�  “القرض”كيس 

� ونظر ٕاىل الش�    .ة مثرة من مثار الربتقالجرة، فمل جيد هبا ٔاي
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  .“جحزيى”¦  “مرسى”جشر الربتقال ال يمثر ىف  -

  .ٔارى واحدة هناك لكّىنِ : بصوت خمنوق “جحزيى”قال 

: ينظر ٕاىل املاكن ا±ى يذهب ٕاليه برص وا/ه، فال يرى شيئا “بكري”ٔاخذ 
  !ٔاين ىه؟

  .هناك ¦ أمعى: ة، وقالابة  زت� ذراعه بوهن، ؤاشار بسـب�  “جحزيى”رفع 

ظر، وهو يلوى عنقه ويدور برأسه ىف لك نواx ق الن� يدقِّ  “بكري”ٔاخذ 
� ٔاغصان الش�    .برتقا�ة ٔاى جرة، ليس مث

ٔا� سأصعد : ة، وقالوهو يعتدل من رقدته، جاءته قو�  “جحزيى”رصخ 
  .جرة وآىت áلربتقا�الش� 

� واكن قد وقف عىل قدميه ìٔشد ما يكون الر�  ينظر ٕاليه  “بكري”ا رٔاى جل، مل
عها حتت هذا الغصن اقة، ضَ ب ىل الن� قرِّ : هاتفا حبنق لقاىف غاية �ندهاش، 

  .القريب

 “جحزيى” اقة، ليعتىلب الن� ٔاوامر ٔابيه، فقر�  ذ ٔان ينفِّ ٕاال�  “بكري”ر مبقدو ليس 
  .سـمنها برشاقة، مث يتعلق áلغصن مثل قرد، والربتقا� نصب عينيه

� أ ، أالمعى ال يريد ٔان يرى الربتقا�، و ةء هكذا ببساطلن يضيع لك ىش”
احة عطر، ىك ال يلقون ىب ىف أالماكن املوت فو�  دٔاريد ٔان يصري جسدى بع

احة عطور سـيضعونىن ىف عندما ٔاصري فو� املعمتة املهجورة من البيوت، 
من ونسهم، الو/  جوارمه، ىف ٔاماكن ٔانسهم، يأخذون من عطرى، وآخذ

ع بعمى قلبه وبصريته لك ما ٔاسعى ٕاليه طوال هذا ، سـيضيِّ بكري ال يفهم شيئا
  .“العمر
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جه حنو مس تت� ة ٔاخرى، اكنت الش� عر áلوهن يرضبه مر� جرة شوىف قلب الش� 
مس سـتغرب ، مع غروب هذه الش� املغيب، واكن ينظر ٕالهيا بعينني محمومتني

قة فيه متاما، فنظر اىل الربتقا� الىت اكنت تتأرحج áهزتاز الغصن املعل�  حياته
ليس هذا  رحمباقة، تنضح جحزيى، برتقا� كبرية، صفراء بر� ”حتت ثقل حركة 

  .الوقت ٔاوانه

، لكن اجلهد ا±ى بلغ ةواحد ذراعمل يكن بينه وبني الربتقا� سوى ٔاقل من 
اكن حيارب االٓن لك حراء، من آفاق الص�  ياً ـ بعد ترامِ منه، جعل املسافة أ 

 حظة امتداد معره، مث يفشلعمل لهذه الل� يليس من املعقول ٔابدا ٔان و ، جعزه
  .ىف ا±راع أالخرية منه

ن يراقب وا/ه من ٔاسفل، ودموع تنساب من عينيه، مل يك “بكري”اكن 
 “جحزيى”يعتقد ٔابدا ٔان  “بكري”سيسوء هكذا، مل يكن يتخيل ٔان حال ٔابيه 

 .ه قد ٔاصابه اخلرف ٔاخرياعتقد ٔان ٔاáا ،سـميوت فعال، لك ما هنا�

  

  !مس الغاربة؟ما هذا الغبار ا±ى ينبعث ىف أالفق، ويتعاىل حنو الش� 

  .بدت ىف وسط الغبار نقطة سوداء، نقطة تكرب وتكرب مث

حراء مال مثل فيضان هادر، يأىت من قلب الص� اكنت فرسا ينسكب عىل الّرِ 
  .ناديداملهجورة، وفوقه فارس جيلس عليه جلسة الص� 

ٕانه : به، وشعر بقلبه حين، وهتف هاتف ىف وجدانه “جحزيى”ق برص وتعل� 
  .ىعزِّ املُ 

ُ  لو صدق املسـيح ىف” ى، عزِّ وعده ىل فالبد ؤان يكون هذا الفارس هو امل
  .“ن مل يأت االٓن؟إ  ىءوٕاال مىت سـيج
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ال، عليه فارس ربعة، را حمج� جرة، ٔاسود غُ ف الفرس حتت ٔاغصان الش� توق� 
 وشعره سـي�احا من ٔاسفل عاممة خرضاء يندلق عىل كتفيه، هامته كبرية،

احة، حتيط خرصه بذراعهيا امرأة وعيناه واسعتان سوداوان، فهيام ٔالق الر� 
ِّ وýها يسكب دما ٔامحر، غاية ىف امجلال والفتنة، وشعرها يتضو�  سمة ع مع الن

  .اخلفيفة مثل مسك دا´، وعيناها تنضحان العشق

  .“!ٔامعى هذا؟! مال بكري ال ينظر ٕالهيام؟”

  .“جحزيى”¦ : بع يناديهصوg رائقا مثل ماء الن�  “جحزيى”مسع 

ثا به حياول دا فوق الغصن متشبِّ ممتدِّ  “جحزيى”التفت ٕاىل الفارس، اكن 
ما زالت حتيط الثبات فوقه، بيò الفارس ينظر ٕاليه áسام، واملرٔاة الىت خلفه 

ينهيا، والفرس قد ٔاسـبلت ع تضع رٔاسها ما بني كتفيه و خرصه بذراعهيا، وىه 
  .ماكنهل أقدامه ìٔنه يرقص ىف ينقِّ  ة،حيمحم، رقبته معقوف

 ،“جحزيى”واسعا ملهانة إالنسان ¦ سـتفتح طريقا احة عطور، ٕاذا رصت فو�  -
  .ها� حىت بعد موتهوما أراد هللا لٕالنسان ٔان يكون مُ 

احات عطور، وال يكون حولها من ل أالجساد امليتة ٕاىل فو� عندما تتحو� ”
سيتعاملون معها كام احة ف� بيهنم، أالحياء ٕاال ٔاحفاد، سـيتبادلون اجلثث الفو� 

احات، احة عطور جامدة، وعندما متتلئ البيوت هبذه الفو� يتعاملون مع ٔاى فو� 
ى، ال ماكن للموىت بني اومه يرشبون الش�  صوا مهناموهنا بأيدهيم ليتخل� سـيحطِّ 

  .“احات عطورن صاروا فو� أالحياء وإ 

  .من هذه املرٔاة الىت جتلس خلفك -

أسريىت، ٔارسهتا áحلب، ؤا� مليكها، ملكتىن هذه : ابتسم الفارس وقال
هللا ٔان يقبض روx بني حسرها وحنرها، ؤان  áلعشق، هذه الىت سألُت 

  .يكون آخر ماء يدخل جوىف رضاهبا
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  !ا لك هذا احلب؟حتهب�  -

  !غ رسالىت من غري حب امرٔاة؟أن ٔابلِّ  وهل اكن ممكنا -

  من ٔانت ٔاهيا الفارس؟! وما رسالتك؟ -

ة ?، ا±ى هذه أالرض، والعز�  رب�  نسان ا±ى يعرف قمية نفسه،ا�د لالٕ  -
ٔا� ا±ى بوبية، مه رس ٔاسامء مفاتيح الر� ه عل� مل ما عل� خلقه ليكون خليفة، ؤاو� 

ٔا� . وأيقظ العقل، لتعرف مك أنت عظمي اقرأ،: قلت لٕالنسان ٔاعظم لكمة
  .انتظره “املسـيح”ا±ى قال � 

  .ىزّ َـ عاملُ ٕاذن ٔانت  -

 املرٔاة الىت اكنت ترحي ينني حانيتني، بيò يربت عىل ركبةنظر الفارس ٕاليه بع 
من  اسابدالل ىف شعره ا±ى ينساب مي�  صدغها بني كتفيه، متسح وýها

  .حتت عاممته اخلرضاء

ّزىيل ورائق هذا مك هو مج ”   “!، ما امسه؟املُعـَ

يبقى إالنسان حيا ىف ذاكرة فن حياة، كرى، وا/� ، القرب منبع ا±ِّ “جحزيى”¦  -
 .أالحياء باكمل هيئته وصورته طاملا هو مدفون ىف قرب

ِّ نيا أاترك ا/� تريدىن  -   !سـيان؟لىت معرهتا، وأروح ىف طى الن

لىت عارشت مواهتا، هل حتب ٔان ارجع ٕاىل الوراء، وانظر حلال اجلثث ا -
fىم، ع مس±� ا حيا جبوارها حىت وٕان فاحت مهنا العطور؟،  يشع ت 

ها حبياتك ال خترهبا مبوتك، ولن يسـتطيع النسـيان ٔان يقرتب ـَ رت نيا الىت معّ ا/� 
 ِّ   .سـيان ¦ خليفة هللامن رجل ظل معره حياربه، لقد قتلت الن

  !فن؟نت تريد ىل ا/� كيف وأ : áئسا وهو يقول “جحزيى”اكن 

 مس عىل املغيب، ومل يعد بيهنا وبني حد أالفق سوى طولشارفت الش� 
حىت وٕان ُدفن : ىعزِّ حراء �صع، وينبثق صوت املُ رمح، وسكون الص� 
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ٔاعمل اليوم ا±ى سـيوx فيه بقصتك ٕاىل جسدك، فلن تُدفن ذكراك، فأ� 
وعة ىف ٔاطنابه، فيذيع رضب الر� ال، تقلب اكتب ملهم، سـيكتهبا سفرا مفص� 

اس ىف لك ٔازمان العامل القادمة قصة ىف لك أالرض، ليعمل الن�  فرخرب هذا الّسِ 
، خليفة هللا احلق، ا±ى صام عن احلياة “الواعرى جحزيى بن شديد”

 ِّ   .نيا حتياما دامت ا/�  كر، ففاز á±ِّ مائة عام سـيانليعيشها ٔابدا، وحارب الن

  .، بسمة مرgحة، ما ابتسم مثلها من قبل، وهدٔات روحه“جحزيى”ابتسم 

فر؟ اكتب ُملهم، وما اكتب"   !"ُملهم، وما الّسِ

فر اخللود، والاكتب املُلهم هو واهب اخللود،  ìٔىن ٔاراه ميىش بني _  الّسِ
الن�اس  موما بك، حيمل روحك الىت ٔاضناها مه الفناء، يريد الهروب معك 

  .ٕاىل دوام احلياة، حيث بقاء ٔابد¦

املرأة وبيò يركن رٔاسه ٕاىل الغصن، رأى الفرس يتحرك وهو حيمحم، ورٔاى 
 ُ ¦ لسعادة هذا الفارس : ى بني كتفيه، وخطر خاطر ىف وجدانهعزِّ تقبل امل

  .هبذه املرأة العاشقة

ل ٕاىل نقطة سوداء عقß، اكن الفرس قد حتو�  وعندما طرقت هذه اخلاطرة
ما امس : يقرتب جدا من رمال أالفق البعيد ،تزحف حنو قرص ٔامحر خضم

 ُ  اكن ٔاخربىنعنه  “غنمية”لـ كنت حكيت ٔا روعى، لوى ا±ى هد� عزِّ هذا امل
  .، ابن لكب دار ىف البالد وعرفáمسه

مل  “املسـيح”واملهم أن اىن، ا، املهم انه قد جاء وعز�  م� امسه ليس : وابتسم
  .يكذب عىلّ 

  

  .، ¦ و/“بكري”¦ : رفع رٔاسه ؤاخذ يزعق

  ، ماذا تريد؟“جحزيى”نعم ¦ : مفزوعا من رصاخه “بكري”ؤاجابه 
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  .ا، أحفر قرب ا، ٔاحفر قرب أاحفر قرب  -

حراء املفتوحة عادة متتص أالصوات، و ام علت ال تسبب جضيجا، هذه الص� 
، وجف�ر “بكري”د مثل صدى ضارب، ٔارعب قلب ترد� “ جحزيى”لكن رصاخ 
  !¦ وا/ى: فزعق هو االٓخر مدهوشا طبلّىت ٔاذنيه،

: ء خيبط أالجواءامه اكن رعد الس� ، ولكن� “جحزيى”مل يكن هذا صوت 
  .ٔاحفرررر قاااااابر

�حية �قته، وحسب املسحاة من رسير اخلشب “ بكري”مثل جمنون، جرى 
  .ا±ى حييط بسـنا ا

  .هنا، احفر هنا -

تشري ٕاليه، ٔاسفل الغصن “ جحزيى”ٔاخذ حيفر ىف املاكن ا±ى اكنت ذراع  
  .وقد خارت قواه“ جحزيى”د عليه ا±ى يمتد� 

حيفر بلك قوته، وقد التاث عقß، اكن الغبار يرتفع ويرتفع،  “بكري”ٔاخذ 
 وتتدىن، وقد ٔاوشكت أن ختتفى بj ا عندما انهتـى مس تتدىن� واكنت الش� 

  . من احلفر “بكري”

مس أالخرية خلف رمال أالفق، ة الش� ىف هذه اللحظة الىت اختفت فهيا حاف� 
ٕاىل صدره، وتربت عىل تتسلل  “العلمني”براحئة ماء حبر “ جحزيى”شعر 

  .قلبه فهيدٔا، مث رٔاى طيورا بيضاء هتاجر بسكينة ىف معق سامء بعيدة

  .تتابعان حركة الرسب املرفرف، لتثبتا ىف مراقبته“ جحزيى”ت عينا ظل� 

ع عقß ٕاىل حد التخّىلِ   مث حجظت عيناه جفأة، ìٔنه فوجئ مبشهد مذهل، رو�
  .  ارتاكزه عىل الغصن عن السـيطرة عىل اجلسد، لمييل ببطء فاقدا

  .مييل، ويزتحزح، مث هيوى من فوق الغصن “جحزيى”ٔاخذ جسد 
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 اجلسد عن الغصن اهزت بعنف، وتراقصت الربتقا� مثل هند ّجفَره عندما ختىل� 
 � جهة ٕاىل مت� “ جحزيى”ة عشق، فتضّوعت راحئة الربتقال، بيò انطلقت جث

 . جه ٕاىل قربهاة ٔان تت� القرب، ìٔرسع ما ميكن جلث� 

  

  متت
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