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يع وكأنـه هل سيستط، بقية حياته بشكل جيد دون امرأة عيشهل سيكون قادرا على ال
 .على صفحة هذا العصر وجود لهاال  أو أن التي يبتغيها ،يعيش في عالم بال نساء

ددها إال حضـور يبـال  الرجل مهما بدا له أنه فـي وـوء هل حقا أن ثمة ظلمة في حياة
 . روح زوجة ورفيقة

الخامسـة وارربعـيو وأقاويـل كةيـرة تةـار حـوي خصوصـية  خطواته تمتـد بـه نحـو أعتـا 
وهــي تصــل ، منهــا تســرن ومنهــا تحرجــه، التــي يعيشــها فــي قلــة العاصــمة حيــاة العةلــة

  .بأشكاي وتلميحات مختلفة سواء مباشرة أو غير مباشرة
وغــدا يعمــل فــي  صــديقه مــدثر الــذ  تخلــى عــو شــهادته اللامعيــة بعــد الــةوا  بســنتيو

 .أو يةورن في البيت في مكان ما كلما يلتقيان التلارة الحرة يحذرن مو االرتباط
قبـل أن يللـط بلـة إليـه أن ، ي العاشـرة والنصـف لـيالفـ آخر مرة زارن منذ أسبوعيو
لـم يملـك إال أن ، يكون بعيدا عو زوجتـه ولـو لليلـة واحـدة يستضيفه تلك الليلة حتى

 .عةية  بدال عو ليلة أستضيفك سنة يا :يرحة به قائال
نـك لـم ال  حنيف : أنت محظوظ ياالمتعة على الكنبة ي جسدنحينها قاي وهو يلق 

أنك تةوجت فـي الخامسـة والعشـريو  لو، قذف نفسك في هوة الةوا تتسرع مةلي وت
ــا واحــدا ولــم تكــو لــتحلم بكــل هــذن ، مــةال لــم تكــو لــتحلم بأنــك ســوف تصــدر كتاب
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وحنيـف ، ثم نهض نحو المطـب  يمـد يـدن إلـى ركـوة القهـوة .اروواء المسلطة عليك
  :يتبعه بخطواته

 اتخــذت الموقــف الملــد نــك ال  كــل هــذا حصــل،  أنــت ا ن أهــم ناقــد فــي البلــد
  .شيء غيرنوال  عملك، وقررت أن تنذر حياتك لعملك فقط

صــديقي العةيــة وقبــل أن أبتلــي بهــذا  بالنســبة لــي يــا :امتــدت يــد حنيــف تشــعل الغــاز
كنـت  أعتبـر أن أ  زوا  فاشـل أهـون ،  الةوا  الذ  هو أكبـر بامـة تعةـرته بهـا حيـاتي

مرأة في العالم إلى جانة أتعط رجـل خيـر ووجود أتعط ا، على الرجل مو بقائه عازبا
كنت أقوي بأن المرأة لولم تكو تسـر ،  تعلبهال  مو بقائه وحيدا دون تلك المرأة التي

لكنني اكتشفت بأن الةوجة فـي ، فإن اروالد عندما يأتون سيملئون علي الحياة بهلة
  .وهي رأس التعاسة، البيت هي رأس السعادة

منـذ لقـائي اروي  :الصغيرة ويتـذو  بعمهـا ركها بالملعقةتغلي ومدثر يح بدأت القهوة
لكنني ، أحيانا كنت أرى بأنها أغبى امرأة أنلبتها حواء، أن / َميط / غبية بها أدركت  

رغـم للـك كنـت  أواسـي نفســي بعـدأ وجـود أفضـل منهـا فــي حيـاتي وكـأنني كنـت  علــى 
ؤهـا يـةداد يومـا إثـر يـوأ كان غبا،  شفا هوة وأن َميط هي التي ستنقذني مو تلك الهوة

ينفصـل ال  نـه جـةءال  حتـى اعتـدت  عليـه وكنت أقنع نفسي باالنسلاأ مع لاك الغبـاء
 .عو شخصيتها
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ثـم ، سـكة مـدثر قلـيال فـي فنلـان، إلى فنلانيو امتدت يد حنيف اليمنى كسلحفاة 
وعاد يسـكبهما بالتسـاو  كأنـه يتفـنو مـو أجـل تقـديم قهـوة ، قليال في الفنلان ا خر

كنــت  فــي كةيــر مــو المواقــف   :فحمــل حنيــف الســفرة وعــادا إلــى الصــالون، ضــبوبةم
تح مـد ال  كةيـرة لتلنة إشـكاليات حتى أتساوى معها في نمط التفكير أتعمد التغابي

وسنة بعد سنة كان علي أن أقبل بهذا الدور حتى تسـتمر حيـاتي الةوجيـة بعـد ، عقباها
أو يخففـون ، لـي أبفـاال يسـرونني ولـو قلـيال ليتهـا أنلبـت ويـا .أن كةر في بيتنا أبفاي

  .قليال مو معاناتي مع أمهم
 

ــم أخــر  علبــة دخــان مــلء الكــف مــو جيبــه وســحة رأس، صــمت قلــيال ، ســيلارة ث
ويحتسـي القهـوة كأنـه فـي مملكـة  أشعلها وصار ينفث الدخان فـي فضـاءات الصـالون

دث نفســه فــي حالــة وأوــاف بنبــرة خافتــة كأنــه يحــ أحــد يــران أو يســمعهوال  خاصــة بــه
شخصــيتها حتــى  تغــرس فــيهم ســمات، فــيهم ســمات الغبــاء تغــرس :عميقــة مــو التأمــل

  .أنني أحيانا أراهم صورا مصغرة عنها فأتخيل حاي زو  ابنتي في المستقبل كحالي
كنــت ،  يكفــي، كــل ســنة كنــت  أقــوي لهــا بأننــا ســنحدد النســل،  أنلبــت لــي ســت بنــات
  .قد يكون ولدا، حامل أنا :تقوي أتفاجأ بها بعد شهريو

مـو يـد   ن الةمـاأ خرجـتال  عادت تعني لي شـيئا سماع هذن العبارة التي ما اعتدت  
وكأنه  - .قد يكون ولدا، أنا حامل :وبات مو الطبيعي علي أن أسمع عبارتها كل سنة
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بينـي وبينـك حتـى وجـود الولـد منهـا لـم يعـد  :فطو للتو بأن رجال مـا يصـغي إليـه فقـاي
خسـارة سـنوات  يـا، خليت مو أجلهم عو إجازتي اللامعية وكأنها لـم تكـوت -يهمني 

حتى كتبـك التـي تهـديني إياهـا فإنهـا تبقـى سـتة ، نسيت  القراءة، الدراسة الطويلة تلك
لم يعد أمامي غير أن أعمل وأرهق نفسي في العمـل للبيـت ، شهور حتى أنهي قراءتها

 .هل مو مةيد :الذ  كلما أعطيته صرخ بي
وبكل برود تـوبخني ، وظيفة يمكنها أن تلبي كل الحاجات المتراكمة على كاهليوأ  

ـــت أهلهـــا فـــي رغـــد ـــي أفـــرا عليهـــا عيشـــة ، وتقـــوي بأنهـــا كانـــت تعـــيش فـــي بي لكنن
، أحرمهـا مـو الةيـا  اللديـدة والهـدايا والـرحالت والسـهرات االجتماعيـة، المتسوليو
  .يبل مو أجل اربفا، تحتملني ليط مو أجلي ورغم للك

، أفكــر بــالةوا ال  لكنهــا فــي حقيقــة ارمــر تريــد أن تبقــى محفظتــي دومــا فارغــة حتــى 
ماداأ يرزخ تحت بلباتنا فإنه  :أبيقهال  خواتها بحضور  وبذاك البرود الذ ال  تقوي

النقود هي أجنحة الرجاي للطيران مو البيت والتحليق فـو  ، لو يرى غير زوجته وبيته
  .بيوت أخرى
تــةداد علــى كــاهلي يومــا إثــر يــوأ حتــى رأيتنــي دخلــت حيــاة  ألبــي بلبــاتأن  بقــي علــي

ــاتي التــي ألفتهــا تاركــا كــل ارحــالأ  ــم يكــو لــي عهــد بهــا وانســحبت  مــو حي ــدة ل جدي
 .ورائي
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غير هذن السهرات  ولم يعد لي عةاء مو كل لاك الماوي المليد الذ  كنت أعيشه 
لـو شــيئا مـو رائحــة حريـة وملــد التـي تلمعنــي مـع أصــدقائنا كـل شــهر وأسـتعيد فيهــا و 
 .تطاله يدا ال  الماوي الذ  يرفرف في فضاء مخيلتي كحلم بعيد

ثم بعد قيل وهو يفرغ مو القهوة والدخان حّد  في عينَـي حنيف وتمتم بنبـرة هادئـة  
  :وكأنها تنسحة مو عمق بئر

 بةوجة رزقك اهلل :تقل له غيرال  إن أردت أن يلحق الضرر برجل بينك وبينه خصومة 
  .غبية

  .يكفيه للك ألى
كنت دوما أظـو بـأنني تـأخرت كةيـرا وعلـي ،  ا ن أحط مدى استعلالي في هذا ارمر

الـذ  كـان كافيـا  ا ن أرى كـل لاك الوقـت المتسـع، االلتحا  بامرأة تصنع مني رجال
  .نظر في هذا ارمر بمةيد مو التأنيال  جدا

امــرأة ويخفــق  كلمــا تقــع منــه نظــرة علــى  فــي مســمعه كــل هــذن العبــارات تتــردد صــداها
  .. بال نظر.فيمضي كأنه بال قلة قلبه لها

 
 

* * * 
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فــي العــاأ الماوــي عنــدما كرمتــه رئاســة اللامعــة بمناســبة صــدور كتابــه الســادس الــذ  
دنا ، وبنضج الرؤية النقدية التي يكتة بها، ميةن بالقراءة الواعية للروايات التي تناولها

أوــواء كــاميرات التصــوير ووــليج التكــريم قــائال و  ف وســط الحشــدإليــه صــديقه منــا
ليــة المالئكــة / :بصــوت شــبه مرتفــع وهــو يكــاد يلصــق فمــه بألنــه  يــا / الكتــا  مــو ح 

كانــــت  بهــــذن المناســــبة التــــي أنــــت نلمهــــا هــــذن الســــعادة الباديــــة عليــــك، صــــديقي
ريم الـذ   أوالد يفتخـرون بكـل هـذا التكـ، ستتضاعف فيما لو كانت إلى جانبك زوجة

 .كانوا سيتقاسمون حالوته معك ويعتبرونه تكريما لهم أكةر مما هو لك
كنــت ستشــعر بســعادة أخــرى غــدا فــي البيــت عنــدما كــانوا يشــاركونك مشــاهدة هــذا 

كـــان اروالد ســـيفتخرون بـــك أمـــاأ أصـــدقائهم وهـــم يخبـــروهم ،  التكـــريم علـــى التلفـــاز
تعتــة بــك وكــأن ، ا وصــديقاتهاوكانــت زوجتــك تخبــر كــل أقربائهــ، بموعــد بــث التكــريم

 .والدهاوال  التكريم هو لها
  .يشاركك بها أحد مو صلبكال  نك تشعر أنال  صديقي ناقصة سعادتك ا ن يا 
تسـتطيع أن تلـد لنفسـك ال  يا أخي إن كنت :ثم أردف بنبرة أكةر جدية شبيهة بأمر 

ــا نتصــرف، امــرأة مــو كــل هــذن اللامعــة التــي أنــت أســتال نلــم فيهــا  / مهلــة /، دعن
  .سوف تختار لك زوجة مناسبة مو بيو صديقاتها الكةيرات

هل تظو أن بمقدور الرجل أن يقع على امرأة كل يوأ بحلم / مهلة  :قاي له مبتسما
 ؟! كما وقعت أنت عليها /
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بأنه لو وجد امرأة شبيهة بمهلة لمـا تـردد مـو  يخفي عنه حقيقة مشاعرنال  كان دوما
  .دةالةوا  بها لحظة واح

يقـوي بأنـه تعـرف مصـادفة علـى فتـاة  يذكر أنه بعد تخرجه بـةالث سـنوات جـاءن منـاف
كــان يتحــدث عنهــا كمــا لــو أنــه يتحــدث عــو امــرأة لــيط لهــا ،  ســحرته بكــل شــيء فيهــا
وشاء أن يعّر فه بها عندما زاران في البيـت لات أمسـية وأمضـيا ، وجود إال في الخياي

  .محظوظة به وكم أنها، حظوظ بتلك المرأةم عندها أدرك كم أنه، عندن ساعتيو
ثم بعد الللوس شرح ، وجدتها على اررا، هذن مهلة :مناف لحظة دخولهما قاي 

الماوي تعرف عليها عندما زارته في العيادة بسبة بعض  له كيف أنه فقط في الشهر
لــم ، تــدّرس فــي قريــة نائيــة، وعــرف بأنهــا معلمــة تخرجــت للتــو، تشــنلات فــي المعــدة

عنـدما ، تعود بعد أسـبوع و ووعها الصحي يستوجة المراجعة لكنه بلة منها أنيك
زوجـة المسـتقبل وقـد أمهـل نفسـه أسـبوعا حتـى يتخـذ قـرارا   بأنـه رأى فيهـا عادت قاي

  .كهذا
أن عودتهــا هــذن ليســت مــو أجــل  بأنهــا شــعرت معــه لات الشــعور وأدركــت وصــارحته 

 .للعال  بشيءيمت ال  المراجعة قدر ما هو بسبة أمر آخر
ن كــل واحــد أدرك بأنــه ال  كــان تنفيــذ القــرار ســريعا لــم يســتغر  أكةــر مــو ســتة شــهور  

  .كهذا تخال قرار مصير ال  يعرف ا خر بما يكفي
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للك جيدا كأنه وقع ليلة البارحة رغم مرور عشر سـنوات عليـه  ما يةاي يذكر تفاصيل 
السـنة  ي شعلة مو موهبـة نالـتبفلة ه، بفلة هي ا ن في الةامنة مو عمرها وإنلا 

 ووجهـــت، ارولـــى بـــالعةف علـــى آلـــة البيـــانو أبفـــاي الشـــر  اروســـط الماوـــية جـــائةة
 .بويها لحضور حفل التكريموال  الدولة المستضيفة دعوة لها

مــا عليــك غيــر أن تكــون جــادا  :قــاي منــاف وهــو يقطــع كــل هــذا الســرد فــي مخيلتــه 
ي تلعلــك تنــدأ علــى كــل يــوأ عشــته فــي ســتلد المــرأة التــ عنــدها، يــاعةية  وتبحــث

  .دونها ظالأ
 أن يــدعون ارصـدقاء والـةمالء بعـد انتهـاء الحفـل رجـع إلـى البيــت منفـردا بعـد أن رأى

حتـــى يأخـــذ قســـطا مـــو الراحـــة بعـــد إرهـــا  حفـــل التكـــريم الـــذ  اســـتغر  نحـــو ســـت 
  .ساعات

ودن شـعور بالتيـه وي مـرة را، وال بأنه يمضي في يم بال قرار في الطريق اعتران إحساس
لكــو قــوة شخصــيته ، لــم يعــد يــدر  معــه أيــو يتلــه رغــم أنــه يمضــي فــي بريــق البيــت

تذكر دومـا يـا  :أنقذته مو التشتت فلبث مستمرا في لات الطريق وهو يردد في نفسه
كلمـا اشـتدت  ،  تتكاثر على شخص إال إلا أرادت أن تسـقط عنـهال  حنيف أن الهموأ

  .كان وقعها أخف على النفط
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ـــل قلــيال يســترد بعــض هــدوء نفســه  ابتســم ، تســربت منــه نظــرة إلــى فــراغ الســيارة، تمهَّ
صــدور الكتــا  اللديــد الــذ  و  بــالتكريم تهنئــه، متخــيال للحظــات امــرأة تبــرك جــوارن

 . .أهدان إليها
بعـد قليـل مـو العـوأ تمـتم  .با  له أن يستغر  في الخياي كأنه يعـوأ فـي بحـر هـاد 

،  عينيننــي علــى العمــل فــي هــذا الكتــا  حتــى خــر  للنــورثــالث ســنوات وأنــت ت :لهــا
كنــت  أحيانــا أنهــض فــي ،  فــي الحاســو  وتــدونينها قصاصــات متنــاثرة كنــت  تلملمــيو

فــي الصــباح ، الةالةــة صــباحا عنــدما تــوقظني فكــرة فأكتبهــا علــى قصاصــة فــي الفــرا 
، الفصويكنت  أحيانا تأتيو لي بأفكار جديدة تغني ،  عندما أنهض أراها في الحاسو 

 .أهديه لكال  أجل لقد كنت  شريكتي الحقيقية في هذا العمل وكيف
متـــى يظهـــر الحفـــل فـــي التلفـــاز بابـــا حتـــى أخبـــر  :يهتـــف بفلـــه مـــو المقعـــد الخلفـــي 

  .أصدقائي في المدرسة
أحـد شـاركه هـذا التكـريم ال  أن يتأون بحةن وينتابه شعور عميق باليتم وقد أحـط للتـو

وكمـا أنـه ، التـي تهـة القلـة بكـل مافيـه مـو خفقـات العميقـة تلك المشـاركة الحميميـة
، فإنه كذلك يمضي وحيـدا فـي نلاحاتـه وفـي الحيـاة برمتهـا، يمضي وحيدا في سيارته

فـي هـذا الوقـت الـذ  أحـط  في عتمة خريـف بويـل وبدا له للحظة أنه يمضي وحيدا
ــه تعــيط والعالقــات  كــل تلــك التلــار ،  مــرأة فــي حياتــهال  وجــودال  نال  فيــه كــم أن

دون صـوت ، دون حـة، إنـه ا ن يعـيش دون امـرأة، الحميمية مع المرأة لهبت هبـاء
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كــم هــو مــ لم ،  أنةــو  يطمــئو عليــه حتــى مــو ســماعة هــاتف علــى بعــد آالف ارميــاي
،  دوما كانت ثمة امرأة في مختلف مراحل حياته، أنه بالأحد يسأي عنه شعورن القهر 

، ة الحيـاة والعالقـة المتبادلـة بـيو الـذكورة وارنوثـةكانت ثمة امرأة يعـيش معهـا حميميـ
الرســــائل القصــــيرة  بــــدأ يتــــذكر تفاصــــيلو  ،بــــيو وجَهــــي امنســــان المعلـــــََنيو والخفيَــــيو

التــي يتلقاهــا منــذ ســنة مــو  وصــور الةهــور المحببــة إليــه والمقــابع الموســيقية المنتقــاة
ى علل ويتركها في يتصفحها عل، كانت تصل وكأنها لم تصل،  خالي هاتفه المحموي

أحيانـــا كـــان يســـتمتع باالســـتماع إلـــى المقطوعـــات الموســـيقية ومـــا إن ، لاكـــرة اللهـــاز
 .تنتهي حتى ينسى كل شيء وكأنها ب ةت مو إلاعة

تفعــل ، إنــه يخمــو بأنهــا علــى ارغلــة إحــدى بالباتــه اللــواتي هــو فــي ســو المراهقــة 
حـدث لـه للـك  ، ت فـراغللك لمـدة وتنصـرف كمـا لـو أنهـا تلهـو بلعبـة مسـلية فـي وقـ

كان دوما يصر على تلاهلهو كأن شيئا   .كةيرا خالي سنوات وجودن في هذن اللامعة
حتـى لـو تمـردت إحـداهو واعتروـت بريقـه أو وقفـت لـه صـباحا أمـاأ بـا  ، لم يكـو

 .لو تةوجت لكانت ابنتي ا ن بعمرك   :بيته ليضطر أن يحدثها فإنه يبتسم قائال لها
لـيط ، أن الطالبة على ارغلة تكون معلبة بشخصية معلمهايقوي للك وهو مدرك ب
تكون معلبة بشخصية مديرها فـي العمـل ، بل في كل مكان، معلمها في التعليم فقط

أو حتـــى صـــاحة مصـــبغة ثيـــا  مادامـــت هنـــاك ، حتـــى لـــو كـــان ببيبـــا أو مـــدير دائـــرة
انــة التــي تكــون معلبــة بالشــخص قــدر إعلابهــا بالمك، ال إمكانيــة لتظفــر بــالةوا  منــه
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أو يكـون ، قد يكون جمـيال، أو يصغرها بةالثيو سنة، قد يكبرها بةالثيو سنة، يشغلها
وعنـدما تخـر  مـو تحـت هـذن امدارة فـإن  ، أو تكون دميمة، قد تكون جميلة، دميما

وهـو أيضـا عنـدما ينتقـل مـو هـذن امدارة فـإن مشـاعر ، كل شـيء ينتهـي بالنسـبة إليهـا
 .نه ا ن هو الذ  يشغل هذا المكانال  مدير اللديدهذن المعلبة تنتقل إلى ال

يخلــو أمــاأ فئــة مــو المــدراء أن تســتغل هــذن المواقــع لبنــاء ال  وهــو يــدرك بــأن ارمــر 
مــع مةــل هــذا الــنمط مــو الفتيــات اللــواتي علــى ارغلــة يعــانيو مــو  عالقــات متعــددة

ل مةـل هـذا هنـا يـدخ، وكـذلك مـو فـراغ عـابفي أكةـر قـوة، نقص في عناية ا باء بهـو
المـدير فــي دائـرة امدمــان فيميــل إلـى تبــديل مرءوســته كـل فصــل ســواء كـان عملــه فــي 

تسـتلية لـه منـذ اريـاأ ال  وهو يرفض المـرأة التـي، دائرة حكومية أو في عمل خاص
تعـاني ال  نهـاال  ارولى حتى لو تسبة في قطع رزقهـا وفصـلها نهائيـا مـو العمـل فقـط

  .كتلك التي تسمح لها أن تلبي له رغبته تعاني عقدة نفسية، وال نقصا
/ تضـــحي بعملهـــا وحتــــى  نبيلـــة مةـــل هـــذن المـــرأة التـــي يحلـــو لــــه أن يقـــوي بأنهـــا / 

نهــا عنــد الخطيئــة ، ال بمســتقبلها المهنــي مــو أجــل أال تفقــد توازنهــا التــي نمــت عليــه
، أو إلى أقـر  علـالت سـيارة، ارولى يمكو أن تتله إلى أقر  نهر فترمي نفسها به

  .أو إلى أقر  مأخذ كهرباء بدي عودتها إلى بيتها وعائلتها مسودة الروح
 تـذكر لات مـرة أنـه حـيو لهـة إلـى مكتـة الشـركة، عندما غدت هذن الرسـائل عـادة

الـــرقم الـــذ  تـــرد منـــه هـــذن  ســـأي الموظفـــة عـــو اســـم صـــاحبة، ليســـدد قيمـــة فاتورتـــه
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، اء مةــل هــذن المعلومــاتتســمح لهــا بإعطــال  ن التعليمــاتال  للــك فأبــت، الرســائل
أّمـا إلا كانـت هنـاك إزعاجـات ، ليست لدينا صالحيات بذلك يـا سـيد  :حينها قالت

يمكــو لنـا أن نعاللهــا فــي حـاي تقــدمك بشــكوى ، مسـتمرة ترغــة فــي أن نوقفهـا لــك
يكــرر هــذا ال  ســوف نقــوأ بإنــذار صــاحة االشــتراك وننبهــه حتــى، رســمية إلــى الشــركة

  .امزعا 
للــك لــيط أكةــر مــو رغبــة فــي المعرفــة ولــم يصــل ارمــر إلــى تقــديم  عنــدها قــاي بــأن

لكو في لات اللحظة أدرك معنى أن يهتم به شخص ويبقـى يـذكرن ويتواصـل  .شكوى
ثــم مالبــث أن نســي ارمــر وشــعر بشــيء مــو حــر  أمــاأ  .معــه رغــم كــل لاك التلاهــل

  .نه بادر إلى س اي كهذاال  نفسه
نـــةي بشــو  لـــدخوي ، ت لو اروــواء الخافتــةجانــة البيـــ توقفــت علــالت الســـيارة 

 .أنط بفال في نحو الربيع السابع قبالته، وقبل أن يتله تلقاء البا ، مملكته الهادئة
ــة  ــة الطفــل بنظــرات مريب ــان تحــدجان هيئ ــه قــدمان علــى اررا وعين لبــث ، تســّمرت ب

  .دةالطفل أيضا يبادله نظرات فيها الكةير مو العتا  دون أن يتبادال كلمة واح
، راودن إحسـاس مباغـت بأنـه جبـل يقـف أمـاأ صـخرة مـو صـخورن، وجهـا لوجـه تسّمرا

فـي  قدمه صو  با  البيـت بخطـوة وئيـدة كأنـه وفي محاولة منه لتلاهل الموقف مد
هــل ، ألــم تعرفنــي ياســيد حنيــف :عنــدلاك بــادرن الطفــل بصــوت كلــه ثقــة، بريــق وعــرة
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، اني مهما تراكمـت عليـك ارعمـايليط لمصلحتك أن تنس، أنظر إلي جيدا، نسيتني
 .مهما بدا لك بأنك ناجح في عملك وناوج في الحياة

مد لك يد المسـاعدة فـي وقـت ال  هاقد جئت :وأردف بذات اللهلة العتابية الواثقة 
وأنــك ، صــحيح أننــي بفــل صــغير .شــيئا يخفــف عنــك يعلــة فيــه العــالم كلــه أن يقــدأ

لكو ، ياتية وخبرات تعلمت منها كةيرارجل بلغت مرحلة النضو  تقف على تلار  ح
ليط لك غير  ياصاحبي وليط لي غيرك مهمـا ابتعـد أحـدنا  رغم كل هذا الفار  بيننا

  .ومهما أراد أحدنا أن يتخلى أو يتعالى على ا خر، عو ا خر
ومـو جديـد صـار يحـّد   فـي ، لم تكو مالمح هـذا الطفـل الوديـع غريبـة علـى مخيلتـه

أيــو  محــاوال أن يســترد فــي لاكرتــه واء الخافتــة فــي الشــارعســمات وجهــه تحــت اروــ
وما الذ  أتى به في هذا الوقـت المتـأخر مـو الليـل وهـو ، سبق له أن رأى هذا الطفل

مــا الــذ  يريــد منــه حتــى ، بفــل صــغير كــان مــو المفتــرا أن يكــون نائمــا ا ن كأقرانــه
 .يعترا عليه الطريق أماأ با  منةله

يسـبة لـي ال  هـذا، يا حنيـفتشردبي بويال ال  :معه كتلقيوتتالت العبارات على مس 
أنــا الــذ  مــا غبــَت ، كنــت  واثقــا بأنــك نســيتني ولــو تتــذكرني بهــذن الســرعة،  أ  إزعــا 

كنَت تظـو بـأنني ،  عني لحظة واحدة خالي كل فترة الفرا  هذن التي تسببَت بها أنت
كل ،  يا صاحبي لكنك لم تكو على هدى، لم أعد ألةمك بشيء ولذلك تخليت عني

ما لقيته فـي حياتـك مـو شـقاء وتشـتت وظـالأ كـان سـببه تخليـك عنـي وإصـرارك علـى 
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 ، والبأس فال أحد لك في كل هـذا العـالم غيـر ال  لكو، جمائلي عليك نكران أنهار
 .أحد لي في كل هذا العالم غيرك

، وال بـدا كلـه رغبـة لاصـغاء فحسـة، لم تكو لديه أ  رغبة لتبادي كلمة واحدة معه 
أنســاأ بــدت تحمــل ، يــدر  أ  أنســاأ بــدأت تهــة عليــه وتلعلــه يشــعر بنشــوة غــامرة

 .رائحة عةيةة لديه
نـه ال  ويشـكرن، تقدأ إلى الطفـل الصـغير ليكـون أكةـر قربـا منـه لعلـه يتعـرف إليـه أكةـر

، فــي هــذن اللحظــات القليلــة بالفعــل اســتطاع أن يقــدأ إلــى نفســه نســمات مــو النشــوة
  .في سحر العتمة الحالكة به قدمان إلى أن وارتان ولكو الطفل هرولت

ن ال  وبحاجــة ماســة، لبــث واقفــا عــّل الطفــل يعــود إليــه وهــويحط بــرابط قــو  بينهمــا
ــه بــويال بعــد أن يــدعون للــدخوي إلــى البيــت ولكــو بــاي انتظــارن دون أن ، يصــغي إلي

فــي يظهــر الطفــل فــولج البيــت بخطــا وئيــدة وهويشــعر بأنــه كبــر ونضــج عشــر ســنوات 
 :وراح يســتذكر فــي مخيلتــه مالمــح هــذا الطفــل التــي بــدت قريبــة إليــه، دقــائق معــدودة

بل في الشكل ، ليط مو ناحية التفكير فقط يا حنيفأجل لقد كان قرية الشبه بك 
يناديـك باسـمك وكـأن بينـك وبينـه ، كان يحدثك كما لـو أنـه يماثلـك فـي السـو،  أيضا

  أردت الدنو منه ؟! لكو لمالا جرى منك عندما، عالقة حميمة
يعرف لمالا خفق قلبـه ، ال رنيو هاتفه المحموي منبها بوصوي رسالة أيقظه مو شرودن

 ولـدى إنـارة الضـوء فـتح الرسـالة مكتبـه دخـل، ورغة بقوة في قـراءة الرسـالة القصـيرة
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مبـارك الكتـا  الــذ  ، مبـارك ياسـيد  حفــل التكـريم الـذ  تســتحقه :وبـدأ يقـرأ بلهفــة
ال   قطعـت مسـافة ألـف كـم، رفا ثالث مرات لدى صدورن الشهر الفائـتقرأته حرفا ح

  .كون حاورة في هذا الحفل
أغمـض عينيـه  .أعاد قراءة الرسالة للمرة الةانية وقد وقع منه جسدن على أقر  كرسي

ثم بعد قليل نظر في اللهاز وأعاد الرسائل الماوية التي وردت مو هـذن المـرأة التـي 
مـو شـعورن العميـق بالعةلـة بعـد أن تخلـى عنـه حتـى  ات البائسـةأنقذته في هـذن اللحظـ

  .أنت أعظم رجل رأته عينا  :الطفل الذ  بدا أنه بحاجة ماسة إليه
  .نها تحتو  على رجل مةلكال  مهما بدت حياتي م لمة فإنها تبقى مشرقة -
لكـو لـيط مـو حقـك أيضـا أن تمنعنـي مـو أن ، ليط مو حقي أن أسألك الـرد -

  .ر  نحوكأعبر عو شعو 
لكـــو ا ن يشـــعر بأنـــه يقرأهـــا ، كـــان قـــد قـــرأ هـــذن الرســـائل مـــو قبـــل قـــراءات ســـريعة

 .وي مرةال  ويكتشف معانيها
وعاد يستمع المقابع الموسيقية التي أرسلتها وللتو انتبه إلى المقطوعة المفضلة لديه 

  ./ وخذ االثنيو واسأي فيّ ، وبل عليّ  خذ عيو مني، / أنا لك على بوي خليك لي
أعاد سماع المقطوعة التي خففت عنه وراحت أصـابعه تةبـت المقطوعـة لتكـون نغمـة  

وراحـت أصـابعه ، ثم بدأ ينظر في اللوحات ومناظر الةهور التي أرسـلتها، رنيو الهاتف
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، صـو  المسـللة مـاي، منظـرا لةهـرتيو متفتحتـيو علـى جـذع واحـد تةبت في الشاشـة
  ./ رجل وامرأة /امتدت أصابعه إلى زر لتتناهى مقطوعة 

وزلةلـه ، ولم يدر كيف تدفقت صفحات أكةر أياأ حياته عذوبـة وألمـا فـي وقـت واحـد
ال  زهرة التي تركت حضورا، عادت / زهرة / بكل حضورها وقوتها إلى لاكرته، اللحو

 .ومهما باي الةمو، يمكو نسيانه بأ  حاي
التــي يــديو لهــا بكــل  مرحلــة االكتشــاف ارولــى، كانــت مرحلــة االنفتــاح علــى الحيــاة  

وكيــف ينســى تلــك المــرأة المذهلــة العليبــة ، مرحلــة التأســيط ارولــى، مــاهو فيــه ا ن
وهــو ، المــرأة ارولــى التــي لهــا الفضــل الكبيــر عليــه، التــي كانــت بطلــة تلــك المرحلــة

كانـت تلـك المـرأة الغريبـة ،  يعتبرها أستالته التي مايةاي يـتعلم منهـا حتـى هـذن اللحظـة
يملـك إال أن ال  وأماأ ملرد لكرهـا، ة تعلم فيها كل شيء في وقت مبكرمدرسة كامل

الحياة دومـا تـأتي بأنـاس ، ويقف بمةيد مو الخشوع في حضرة لكراها، يذرف الدموع
  .ناس آخريوال  مو أجل أن يكونوا عةاء، عظماء

، وهو الـذ  حصـل علـى شـهادة البكالوريـا، كانت الحياة تفتح حضنها للتو وتستقبله
حلم أن يدرس سنتيو في معهد إعداد المعلميو في / الحسكة / التـي تبعـد ثمـانيو  وي

نــه المعهــد الوحيــد فــي المدينــة وينهــاي عليــه بــال  مــو كــل ، ال كيلــومترا عــو مدينتــه
  .المنابق والنواحي البعيدة والقريبة
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 بعـدها يعـود إلـى القامشـلي، يتخيل قضاء سنتيو ثم يتخـر  ويـ د  الخدمـة املةاميـة 
حمل حقائبه وجاء إلى الحسكة يدرس فـي  .يتعيو في إحدى مدارسها معلما، الحبيبة
قـدما مـو عـامودا واسـتأجر معهمـا غرفـة  ودارا الذيو، يومها تعرف على هفاي، المعهد

 .في إحدى ارحياء الشعبية
وكـان ، يذكر جيدا أن الساعة كانت تشـير إلـى نحـو الخامسـة مـو أمسـية يـوأ الةالثـاء 

يمشي مع زميليه في شارع الخابور للترفيه ، طرا في ارسبوع اروي مو شباطاللو مم
يـدر  بالضـبط ، ال فلأة أحط بصدمة مو الخلف فقد على إثرها الـوعي، عو النفط

بعد ساعتيو فتح عينيه ليرى نفسه ممدا على سرير وثمـة ، ما الذ  حدث عقة للك
حولــه وتــذكر لحظــات إحساســه نظــر ، فــي الغرفــة امــرأة خمســينية تللــط جــوار زميليــه

عندئـــذ نهضـــت المـــرأة التـــي كانـــت جالســـة علـــى كرســـي بةيابهـــا الممرغـــة ، بالصـــدمة
للتـو اسـتطاعت لاكرتـه  ،مدت يدها وقبلت كفه بأمومة معتذرة عما وقع منها، بالوحل

واتـت بـه ، وتخيل بأنها حملته على لراعيهـا إلـى السـيارة، تسترد أنها صدمته بسيارتها
  .إلى عيادة ببية خاص اراود، مع هفاي

  .كانت ثيابها الممرغة توحي بذلك
فمـدت المـرأة منـديلها وأخـذت ، يعرف لمـالا انفلـرت دمـوع مـو عينيـهوال  نظر إليها

تمســــح الــــدموع مكــــررة اعتــــذارها الشــــديد واســــتعدادها لكــــل مــــا يترتــــة علــــى هــــذا 
لتـي يشـعر فيهـا كانـت المـرة ارولـى ا،  لكنه لم يفكر بشـيء مـو لاك القبيـل، الحادث
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نســان أن ينشــرح ال  وكــذلك بحلــم العذوبــة التــي يمكــو، بخصوصــية امنســان النبيــل
  .صدرن بها

نـه هـو الـذ  مـا كـان ال  وقدأ اعتذارن، شكرها على كل تلك الكلمات وعلى إسعافها
قــاي بأنــه يأســف شــديد ارســف علــى كــل هــذا ، عليــه أن يمشــي فــي منتصــف الطريــق

يحتـا  إلـى ال  هض مو السرير بعد أن قاي الطبيـة بـأن ارمـرن، القلق الذ  سببه لها
  .وكان امغماء نتيلة الصدمة المفاجئة فقط، أ  عناية

لاك مدت المرأة يدها إلـى حقيبتهـا وأخرجـت مبلغـا مـو المـاي قائلـة بأنهـا تقدمـه  عند
وكـان عليـه أن يمشـي ، ولكنه لم يمد يدن وهو يكرر اعتـذارن علـى وـياع وقتهـا، هدية
إلى المكان  على الرفض قالت بأنها سوف توصلهم وعندما رأته مصرا، لى الرصيفع

عنـــدها وقفـــت المـــرأة فـــي قلـــة المدينـــة ، برحـــوا جميعـــا العيـــادة .الـــذ  يـــذهبون إليـــه
  .إوافة إلى بعض الحلوى والهدايا، واشترت له ثيابا بدي التي تسببت في تمةيقها

ولبـث يشـرد كيـف أن امنسـان يمكـو لـه  ،كان الحادث اروي الذ  تلقـان فـي حياتـه  
تخيـل أن لات الحـادث يقـع معـه وهـو يصـدأ ، أن يرتقي في درجـات النبـل والشـهامة

 يسعفه ويقضي ثالثـة أيـاأ فـي المشـفى بانتظـار أن يخـر  الطفـل سـالما، بفال بسيارته
وهـدايا ويأخـذن إلـى البيـت مكـررا  يبتاع له ثيابا وحلـوى، لاك يأخذن إلى السو  عندو 

 .اعتذارن وأسفه على ما وقع منه دون قصد
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إلـــى البيـــت لقضـــاء يـــوأ العطلـــة  أمســـية يـــوأ الخمـــيط كـــان عليـــه كالعـــادة أن يـــذهة 
ليرى لات المرأة تةورن في المعهد وتعرا عليه  وعاد صبيحة يوأ السبت، ارسبوعية

قالـت بأنهـا ، حتـى تـتخلص مـو شـعورها بالـذنة نحـون، أن يقبل عةيمتهـا علـى الغـداء
ـــم ، عـــيش فـــي حالـــة مـــو القلـــق والفـــةع كلمـــا تتـــذكر مشـــهد االصـــطداأت ـــه ل وتظـــو أن

وقد استألنت مدير المعهد بعد أن شرحت له عو الحادث الذ  وقع منذ ، يسامحها
  .أربعة أياأ

 .فأخذته مو يدن وخرجا مو المعهد، على الموافقة رأى نفسه مضطرا
 

، الخمسـيو مـو عمرهـا اسـمها زهـرةدخل بيتها وعرف بأنها امرأة أرملة فـي الخامسـة و 
إوــافة إلــى شــقة أخــرى فــي منطقــة ، تملــك هــذا البنــاء الم لــف مــو ثــالث شــقق وقبــو

رن أوالدها الةالثة يقيمـون ، وتعيش مو إيلار هذن الشقق مع القبو بمفردها، ملاورة
يرغبــون فــي إزعاجهــا تلنبــا للمشــاكل التــي قــد وال  مــع زوجــاتهم فــي بيــوت مســتقلة

  .ولكنهم بيو حيو وحيو يقومون بةيارتها، وجاتهم وبينهاتحدث بيو ز 
، ورأى امــرأة تعمــل فــي البيــت قالــت بأنهــا إنســانة عةيــةة تســاعدها فــي العمــل بالبيــت

ال  لكـــو، نعـــم هـــي تعمـــل لقـــاء راتـــة، يـــاعةية  :أجابـــت، وعنـــدما قـــاي بأنهـــا خادمـــة
  .لذ  أعيشهفهي ت نسني وتمأل الفراغ الطويل ا، أن أقوي عنها خادمة أستطيع
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وبدأ يالحظ كيف أن هذن المرأة تشاركها الطعـاأ والشـرا  علـى مائـدة واحـدة وكأنهـا 
  .بالفعل صديقتها وليست خادمتها

القبو في البناء  لبث هناك حتى المساء وقبل أن ينصرف بلبت إليه أن يأتي ويسكو 
ه حتـى تقدمـه هديـة لـ وسـوف ،فهو غير م جر هـذن اريـاأ لحسـو حظـه، الذ  تسكنه

بـدر منهـا فـي  بأنها ماتةاي تشـعر بـإثم نحـو مـا وكررت على مسمعه، ينتهي مو دراسته
وبـــتخلص مـــو ، وهـــي تتوســـل إليـــه أن يقبـــل للـــك حتـــى تشـــعر براحـــة، لاك الحـــادث

 .الشعور العميق بامثم كلما تتخيل ارلم الذ  سببته له
يوأ التالي جلة أغراوـه وفي ال، أماأ هذا املحاح لم يكو أمامه إال أن يبد  موافقته

  .في القبو الشامي وجاء يقيم، هفاي ودارا وودع
ــه ، كانــت الخطــوات ارولــى نحــو حيــاة جديــدة ونحــو أوي حــة عميــق صــادف حيات

 لديه.  وأكةر عالقة تركت لغةا غامضا
بميل عميق إلى أن يسمع صوت هذن المـرأة التـي تكبـرن بنحـو  كان يشعر في أعماقه

تضع نظارة ، وكان العمر يةيدها إشراقا وجماال، مرأة بالغة اللمايكانت ا،  أربعة عقود
ولكنــه لــم يكــو ينظــر إليهــا إال وهــي ، وتقــود ســيارتها كأنهــا ببيبــة، ببيــة علــى عينيهــا

ن تصـرفاتها كلهـا كانـت تشـير بأنهـا تنتمـي ال  كان يشـعر بأنـه فـي حضـرة ملكـة،  ملكة
فضــحكت وــحكا  بمــا يــران فيهــا حتــى أنــه لات يــوأ أخبرهــا، إلــى أســرة عريقــة أصــيلة
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ربما هناك شيء مـو هـذا  :وقالت كأنها تشدو بأغنية عميقا كعادتها عندما تكون رائقة
  .يعني لي شيئا هاماال  نهال  أهتم بهال  لكني، القبيل في تاري  أسرتنا
تعلمــه كيــف يمكــو لانســان أن يعــيش حياتــه دون منغصــات ، كانــت شــديدة البســابة

دع  ، يـا حنيـفتفكـر بشـيء ال  :ة حتى في ظروف شـديدة القسـوةبالضحك واالبتسام
  .لو يأتي إال ما خططته لك الحياة، كل شيء لألقدار

تكـــون مرتبطـــة ال  وكانـــت تـــدعون بـــيو حـــيو وحـــيو لةيارتهـــا فـــي الشـــقة مســـاء عنـــدما
وكل ليلة ، حتى أنها أعطته خطا مو هاتفها، بمواعيد صديقاتها اللواتي يةرنها وتةورهو

 .معه ساعة مو حديث هاتفي وتقوي بأنها تتحدث وهي مستلقية في سريرهاتمضي 
يخفـي عـو  قـادرا أن ولـم يعـدو  بعد ثالثة شهور مو إقامته تأكد بأنه تعلق بهذن المرأة 

ففــي الشــهر ، تلــك الرغبــة التــي داراهــا عــو نفســه، نفســه رغبتــه اللنســية القويــة بهــا
وقعت عينان علـى صـورة بالغـة اللالبيـة  ،الماوي بينما كانت تطلعه على ألبوأ صورها

  .قاي بأنه يريدها للذكرى، فاستألنها أن يحتفظ بالصورة
ولمــح هــو ، أخرجتهـا مــو ارلبــوأ وقـدمتها لــه وهــي تنظــر فـي عينيــه نظــرة سـ اي غريــة

فأخـذ الصـورة ، وأن لونها تغير بعض الشـيء، ا خر أن رعشة تسربت إلى نبرة صوتها
عنـدما فـتح بـا  ، إلـى اررا دون أن ينـبط ببنـت شـفة وخر  على علل وهو ينظـر

وكانــت الصــورة فــي ، أوي شــيء فعلــه هــو أن وقــع علــى الصــورة بقــبالت ســاخنة القبــو
فيحدثها ويـرو  لهـا الليـالي الطويلـة ، بعض اللحظات تتحوي إلى جسد حي بيو يديه
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ن كــم كــان يرغــة فــي أعماقــه أ،  التــي يمضــيها وهــي تكــون مهيمنــة علــى كــل تفكيــرن
  .وتسمعه يلفظ ارحرف حرفا حرفا .زهرة :يناديها ولو مرة واحدة

وعنــدما يضــطر ، لاك االســم الــذ  يــرددن بينــه وبــيو نفســه مئــات المــرات فــي اليــوأ 
  .سيدتي :يقوي يملك إال أنال  لمناداتها

  .وهو يشعر بكل دالالت هذن الكلمة ويعيش معانيها 
، وكـأن كـل معـارف العـالم بـيو يـديها، النسـبة إليـهإنها عالم كامل مو المعرفة الغائبـة ب 

  .ولو يكون بوسعه أن يعرف شيئا إال مو خاللها
ــد الحلــيم يومهــا اكتشــف   كانــت تســتمع أغنياتــه كةيــرا،  وي مــرة فــي حياتــهال  / / عب

، وال وتقوي بأنها معلبـة شـديدة امعلـا  بتلـك ارغنيـات العذبـة التـي تهـة ارعمـا 
أحيانــا تدنـدن مـع أغنيـة وتــدخل فـي حالـة حـة عميقــة ، تـأثر بهـايمكـو للمـرء إال أن ي

يعــود إلــى الصــورة يقــع عليهــا بــالقبالت ، يملــك نفســه فيخــر  مضــطرباال  حتــى أنــه
  .ويذرف دموع اللوعة والشو 

ــة ــا عنــدما يةورهــا فــي البيــت يراهــا تصــلي، كانــت امــرأة متدين ، أو تقــرأ القــرآن، أحيان
يســــمعها ، وعلــــى ارغلــــة الشــــعر اللــــاهلي، الشــــعرتقــــرأ ، تقــــرأ القــــرآنال  وعنــــدما

ويســتغر  كيــف لتلــك الــذاكرة أن تحفــظ كــل لاك الكــم الهائــل مــو القصــائد البالغــة 
ولــم  .كانــت تنشــد وكأنهــا هــي التــي كتبــت تلــك القصــائد  .والقويــة التعــابير، العذوبــة

كمـا   وبالفعل استطاع أن يحفـظ، يملك إال أن يستعير منها بعض الدواويو والمعلقات
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فتةنــي عليــه ، ويــرو  علــى أســماعها مــا حفــظ، جيــدا مــو تلــك القصــائد التــي تحفظهــا
  .وتبد  إعلابها الشديد به

كانـــت مســـتقرة فـــي إيمانهـــا وتخبـــرن كيـــف أنهـــا جاهـــدت بـــويال حتـــى تحـــافظ علـــى   
الخطـوة ارولـى  ولكـو جـاءت، وهي سعيدة بذلك وتعيش حالـة مـو السـكينة، عفافها

كانــت أجمــل ليلــة فــي ،  حلــم أنــه ينــاأ معهــا، م بهــا لات ليلــةالتــي شــلعته عنــدما حلــ
 .بيد أن للك لم يحدث غير مرة واحدة، حياته وكم تمنى لو تتكرر
يد   ، وال ورآها تستلية، انلذ  نحوها، وبادلته النظر، لات ليلة نظر إليها عميقا

 لقـد تحـوي الحلـم فـي لحظـة مباغتـة، كيف حدث ووقع علـى وجههـا بقـبالت سـاخنة
وفـي لحظـات انتبهـا ، ب ةت فيها الـروح، ونطقت الصورة التي كانت صامتة، لى حقيقةإ

 .فتراجعت المرأة وسارع خارجا، معا إلى خطورة ما يفعالنه
عند الساعة الةانية بعـد منتصـف الليـل وبينمـا هـو شـارد بمـا وقـع برقـت عليـه البـا   

ضنه وكأنها بفلة لبةـا مع دخولها ألقت بنفسها في ح، ودخلت بفستان النوأ الشفاف
  .شاحبة وبغتة خرجت المرأة، نحو نصف ساعة واقفيو

،  أحــط براحــة هائلــة تلتاحــه، اســتلقى علــى ســريرن بعــد أن تحقــق لــه مــا كــان يحلــم بــه
وأنـه ، وراودن إحسـاس غريـة بأنهـا باتـت لـه، كانت المرة ارولى التـي يطـأ فيهـا امـرأة

وأماأ هذا امحساس روادن شعور بـأن ، احدايتخيل أن يبتعد عنها يوما و ، وال بات لها
 .وتصحيحا للخطأ الذ  ارتكبه بحقها، يتةوجا سرا تلنبا لاثم
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، فلـم يسـمع لهـا صـوتا، في اليوأ التالي قبل أن يذهة إلى المعهد بر  عليهـا البـا 
ولكنــه مضــى نحــو ، أحــط بشــيء مــو الفــةع، تكــرر الطــر  دون أن يليــة أحــد عليــه

لبـــث ســـاعتيو ولـــم يســـتطع امكمـــاي فطلـــة إلنـــا وعـــاد علـــى ، المعهـــد ولهنـــه شـــارد
فبــدا و  عــاد إلــى البيــت ورفــع ســماعة الهــاتف، بــر  عليهــا البــا  ولــم تلــة، البيــت
 .يستقبل الهاتف أ  اتصايال  علم بأنها ووعت السماعة جانبا حتى، مشغوال

ولـم  حتـى أتـى يـوأ الخمـيط، اعتذارن مو المعهد في اليوأ التالي تكرر الموقف وتكر
لـم يكـو يتخيـل أن يـذهة ويتركهـا دون أن يعـرف شـيئا ، وي مرة إلى البيتال  يذهة

وبدأت الشكوك تراودن فقرر أن يطر  البـا  إلـى أن تفـتح أو  عنها بعد تلك الحادثة
انفـر  شـق البـا  ، بعـد برقـات متواصـلة وصـراخه المرتفـع .يخبر اللـوار عـو غيابهـا

  .عرفهاتشبه المرأة التي يال  ورأى امرأة
سـأفعل كـل ، أنا آسـف :قاي وهو ينظر إلى اررا خلال، تبادال نظرات الهلع وامثم

وال  فكـرت بكـل مـا يخطـر، فكـرت فـي ارمـر بـويال، ما بوسعه أن يكفر عو خطيئتـي
  .تتصور  بأنني سوف أتخلى عنك لات يوأال  .سيدتي يخطر ببالك يا

لكــو مــالا  :حضــنه وتبكــي قائلــةولــم تملــك إال أن أدخلتــه وعــادت تلقــي نفســها فــي 
أنـا حةينـة ، وقع ما كنت أتلنبه بـواي حيـاتي، لقد ارتكبنا إثما عظيما، حنيف نفعل يا
  .حنيف صنعه إثمنا لاك يا هذا ما وتائهة
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، أنا مستعد أن أصحح الخطيئة التي وقعنا فيهـا مهمـا كلفنـي مـو ثمـو :فقاي بشلاعة
 ، امثم وأعنتك على الوقوع في لاك، أجل أنا أحبك

 .ليكو زواجا غريبا مو نوعه في هذا العالم الغرية، وأريدك زوجة 
 ؟!ومستقبلك، حنيف كيف تقوي هذا يا  :نظرت إليه بكل دهشة

ســأكون أســعد ، لاك الــذ  يكــون بعيــدا عنــك ســيدتي هــو أ  مســتقبل يــا، مســتقبلي
الــذ   ســيدتي إنــه الحــة اروي يــا، إنســان علــى وجــه اررا وأنــا أنظــر إليــك كــل يــوأ

 .يأخذ معه كل شيء
وكيــف ، أعــرف كيــف ســتتحوي إلــى واقــعال  مغــامرة مرعبــة، يــا حنيــفولكنهــا مغــامرة 

  .سيكون بوسعي أن أنسلم معها
 .وارقربــاء والمعــارف، يســبة لــك إحراجــا أمــاأ أوالدكال  لــو نعلــو هــذا الــةوا  حتــى

  .سننتظر إلى أن يحدث شيء ما يمكو أن نعلو مو خالله هذا الةوا 
فـي المسـاء ، صمتت المرأة وعندها فقط أحط بابمئنان عليهـا وتراجعـت بـه خطواتـه

يشــك أحــد ال  وصــعد ليخبرهــا أن تــأتي حتــى، أحضــر شــيخا مــع شخصــيو إلــى القبــو
ــاء بعــد نحــو نصــف ، فارتــدت ثيابــا مموهــة عــو شخصــيتها ونةلــت، بأنهــا صــاحبة البن

وصــار يقــع عليهــا قــذف نفســه فــي حضــنها ، ســاعة خــر  اللميــع ورأى نفســه زوجــا
وي مـرة مـع ال  يكتشـف ارنوثـة، وي مرة على اللنطال  كان جسدن ينفتح،  بالقبالت

حتـى جسـدها المراهـق ، هذن المـرأة التـي تميـةت أمـاأ ناظريـه بفصـاحة أنةويـة جسـدها
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ولم يكو يخطر له البتة أنه ، اللون لبث محافظا على شبابيته دون أن ي ثر عليه الةمو
كانــت فــي لروة رشــاقتها اللســدية والروحيــة ،  بــرن بنحــو أربعــة عقــودينــاأ مــع امــرأة تك

لنتمــرد ، لــتكو مغــامرة العمــر ارخيــرة :تهبــه ســحرية ارنوثــة بنضــج ولياقــة وهــي تتمــتم
  .قليال على كل هذن القيود التي أحابونا بها

  زهـّــورة :أو قـل، أشـعر بفـار  العمـر بيننـاال  حتـى يا حنيـفقل زهرة ، ياسيدتي :التقل
  .حتى أشعر بأنني عدت أربعيو سنة للخلف زهورتي :قل، كما تدلعني صديقاتي

، سـتبقيو سـيدتي ومةلـي ارعلـى :لكنه لم يلرؤ علـى قـوي شـيء مـو للـك وهـو يقـوي
، كــان أمامــه أن يكتشــف جماليــة النضــج .أنــت الشــلرة المباركــة التــي أســتفيء بظلهــا

 .جمالية السخاء بال حدود، وجمالية الحكمة
الوقت يقوي لها بأن الةمو وفـي حـاالت اسـتةنائية يقـف بأشـخاص فـي مراحـل  وبذات
ــة ــيو، معين ومنــذ لاك العمــر فهــي تعــيش خــار  ، وقــد وقــف بهــا فــي الخامســة والةالث
  .الةمو

، يةاي يحافظ على رشـاقته ورونقـهال  وكان يعيش معها هذن الحالة فحتى جسدها كان
  .السنوات لم يكو يتخيل البتة أنها تتقدمه بكل تلك

ثـم تقــوي بأنهـا كــم تمنـت فيمــا لــو ، كانـت تصــغي إليـه بصــمت عميـق إلــى أن يصــمت
  .التقيا في ظروف مالئمة أكةر مو هذن
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ويرتـد  أفضـل مـا لديــه ، يسـتحم، أحيانـا تتصـل بـه فـي العاشـرة لـيال وتـدعون للـدخوي
د تمســك بيديــه مــع مــ، مــو ثيــا  ويصــعد كمــا لــو أنــه ســيدخل ركنــا خــار  هــذا العــالم

الخطوة ارولى وتأخذن على الفور إلى غرفة النوأ المةدانـة بالسـتائر الحريريـة الشـرقية 
/ أأ كلةوأ / مو المسـللة كمـا لـو أنـه  وينبعث صوت، وبضوء خمر  شديد الخفوت

ال  ارغنيـة لاتهـا التـي تتكـرر فـي مةـل هـذن الطقـوس كمـا لـو أنـه، ينبعث مو ركو بعيـد
تها الموسيقية تحتـو  علـى ارغنيـات الكاملـة لعمالقـة يوجد غيرها وهو يدرك أن مكتب

  .الطر  إوافة إلى أنها تحفظ كل هذن ارغنيات
يومها أدرك أن أغنية / ألف ليلة وليلة / غـ نيت فقط لتـ سمع في غرفة النوأ أكةـر مـو  

إال أنهـا دومـا وفـي مةـل هـذا الوقـت ، رغم حبها الكبير لـ عبد الحلـيم، أ  مكان آخر
ن ارغنية التـي اعتـاد عليهـا حتـى أنـه كلمـا ينتهـي الوجـه اروي مـو االسـطوانة تضع هذ

  .يمد يدن ويقلبها إلى الوجه ا خر
فـي تلـك ، يأخذها في حضـنه علـى لاك السـرير الملكـي الواسـع لو الوسـائد الحريريـة
الغارقة فـي ، الحلرة المليئة بالدمى وألعا  اربفاي والسكاكر والشوكوالته والحلوى

لهــدوء والســكينة والمعــدة كــل امعــداد لقضــاء ســاعات لهبيــة وشــديدة الخصوصــية  ا
وتطلة إليه أن يضـع لهـا ، تفتحه، أحيانا كانت تنهض وتحضر صندوقا صغيرا، كهذن
وارشـكاي المرصـعة بارحلـار ، فيمد يدن إلى ارساور وارقراط وعقد الل لـ ، الحلية
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ارســـاور فـــي و  ،واتم فـــي أصـــابعهاوالخـــ، يضـــع عقـــد المـــاس حـــوي رقبتهـــا، الكريمـــة
  .معصميها

وعنـدما يغفـو للحظـات مـا ، كانت الساعات تمضي حتى يدركـه الصـباح دون أن ينـاأ  
ــة بعــض الشــيء ــه فيراهــا يقظــة أو غافي ، يضــع قبلــة علــى خــدها، يلبــث أن يفــتح عيني

وعنـدما يهمـط ، فتفتح عينيها وتحتضنه مو جديد وهـي تطلـة إليـه أن يحضـنها بقـوة
ــة ، ويكتفــي بحضــنها، ترجــون أن ي جــل كــل شــيء بكلمــة يرتفــع صــوتها بــدفقات حنون

يرتفـع حتـى يشـعر أن الصـوت يتسـر  ، . بقـوة.بقـوة، . احضني.احضني :وهي تتمتم
نها بلبت إليه أن ي جـل كـل ال  ويتركها دون أن ينبهها على للك، إلى الطابق العلو 

  .شيء
ا قطفـت عناقيـد اللـذة وأن هـذن الـدموع يشـعر أنهـ، بعد قليل تتركه وتغـور فـي البكـاء 

حرصـا علـى أالّ  يفســد  يبـد  حركـة وال يـدعها، تقـل شـأنا عـو تلـك اللـذةال  المباركـة
  .عليها مشاعر معينة ترغة في أن تعيشها

ويتصــاعد االبتســاأ إلــى أن يتحــوي إلــى ، بعــد نحــو نصــف ســاعة تســتدير إليــه وتبتســم
ثم تطلة إليه أن يفعل ، ه بقبالت حنونةثم إلى قهقهة وهي تمأل عينيه وخدي، وحك

وتعتذر علـى مابـدر منهـا وهـي تمنعـه مـو ، ما يشاء ويكون حرا في قطف عناقيد اللذة
، وكيـف للـك، أنـت  تعتـذريو منـي ياسـيدتي :يقـوي، فيشعر بةلةاي فـي كيانـه، الحديث

  .بل أنا دوما مو عليه أن يعتذر على ما بدر منه دون قصد
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وأصــنع لــك الطعــاأ حتــى ، وأكــو  لــك ثيابــك أيضــا، أعتــذر لــك، يــا حنيــف ال :تقــوي
وأراك ، أراك فـي سـاعات حفيـد  :تهمط له بمةيـد مـو خفـوتو  ،أشعر بأنني زوجتك

هــل ، وأحيانـا جـد  :تبتسـم للحظـات وتضـيف .ثـم أبــي، ثـم أراك زوجـي، بعـدها ابنـي
يــا  الحــة الكبيــر :وتــداعة شــعرن، أحيانــا أرانــي بفلتــك الصــغيرة، يــا حنيــفتصــد  
يسـاو  ، هو لاك الذ  يكون بمقدورن أن يساو  بيو شخصـيو فـي كـل شـيء حنيف

، يســاو  بــيو ارعــرا  وارلــوان وارديــان، بــيو الةــر  والفقيــر، بــيو الناوــج والمراهــق
ــه  ــا حنيــفوإن فشــل فــي للــك فإن وســوف تــذرون  يكــون نــةوة، يكــون حبــا كبيــرا ال ي

  .الرياح
يقبـّل يد المرأة ال  الرجل الشرقي :ا فتضمه وتقوييرفع يدها إلى فمه ويضع قبلة عليه
  .يا حنيفإال إلا بلغ مرحلة متقدمة مو الوعي 

  .لكني بلغت مرحلة متقدمة مو الحة، وإن لم أبلغ مرحلة متقدمة مو الوعي :يقوي
أجل ا ن وبعد مـرور كـل سـنوات الغيـا  يـدرك بشـكل أعمـق ممـا كـان عليـه أن أمـاأ 

 وإن لم تةي فإنه، ار  ارعمار والماي واللان واللغات وارديانالحة الكبير تةوي فو 
  .يكون نةوة، يكون حبا كبيراال 

ن ال  مط شغاف قلبه ولم تكو نةوةال  ا ن يدرك أن زهرة كانت الحة الكبير الذ 
يمكــو إال أن يحبهــا الحــة الكبيــر الــذ  ال  امــرأة بحلــم زهــرة إلا حـــ ظي الرجــل بهــا

 .ر لحظة مو لحظات العمر سواء كانت حاورة أأ غائبةيمتد ويور  إلى آخ
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تقبـل الـذبوي مهمـا انقطعـت عنهـا الميـان ال  أينعـت فـي تربـة قلـة الطفولـة زهـرة  ، زهرة
لقــد أعطتــه كــل شــيء علــى ، إنهــا غرســة الحــة الخالــدة، ومهمــا تقــدمت بــه الســنوات

ولعـل ، أعطـت امبال  دون أن تمكــّنه الظـروف مـو أن يـرد لهـا ولـو شـيئا يسـيرا ممـا
 .هذا ما يلعله دائم الشعور بامثم نحوها

وهـو ، وقدمتـه للعـالم، وبنتـه لبنـة لبنـة، أجل إنها المرأة التأسيسية الكبرى التي أسسته
، واالرتقاء، ومايةاي يستمد مو تلك العالقة قوة الشخصية، مايةاي يشعر بأنه تلميذها

 .حدود لهال  والعطاء الذ ، والمروءة
إنــه يشــم ، كــل تلــك الســنوات فمــاتةاي نفســه تتــو  للمــرأة التــي تكبــرن  ورغــم مــرور 

رائحتها الةكية مو كل امرأة يلتقيها وكأنها توزعت على كل النساء اللواتي التقاهو مـو 
 .يةيدها الةمو إال حضورا في الذاكرة والقلةال  المرأة التي، بعدها

أرغـة فيمـا ، لـى القامشـليعنـدما تـذهة إ، يـا حنيـفأتعـرف  :كانت أحيانا تتمـتم لـه  
  .يأخذك أحد مني لحظة واحدةوال  لوكنَت مقطوعا مو شلرة حتى تكون لي وحد 

بيد ، كان عليه أن يعود لقضاء ثالثة شهور في البيت،  وانتهت السنة الدراسية ارولى 
هله بأنه يحتا  إلى مكان يكون ال  ثالثة أياأ قائال أنه لهة ولم يطق بعادها أكةر مو

يوجـــد أفضـــل مـــو البيـــت الـــذ  ، وال بمفـــردن مـــو أجـــل التحضـــير للســـنة القادمـــةفيـــه 
بعد عودته أخذته بسـيارتها إلـى دمشـق ، فوافق أهله على للك، استأجرن في الحسكة

ال  حينهـا زار العاصـمة، أمضيا فيها ثالثة أياأ كانـت بمةابـة شـهر العسـل كمـا قالـت لـه
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ــة العريقــ، وي مــرة ــات تلــك المدين ــة الســكو ، ةاكتشــف جمالي وولــدت فــي نفســه رغب
ال  نهـــاال  بيـــد أنهـــا قالـــت بـــأن للـــك فيـــه مـــو الصـــعوبة، وأخبرهـــا بهـــذن الرغبـــة، فيهـــا

 .يوجد مبرر تقدمه لهم مو أجل أن تترك المدينة، وال تستطيع أن تغية عو أوالدها
بــدأت تأخــذن فــي النةهــات والــرحالت البعيــدة عــو المدينــة وهــي فــي ، بعــد عودتهمــا 

كانــت تــةداد تألقــا ،  يكــون بوســع أحــد مــو المعــارف رؤيتهمــاال  حتــى القصــوىأناقتهــا 
يــا أجــل  :وكــان يــةداد تفتحــا واكتشــافا يشــعر بأنــه فــي عطلــة بويلــة، وجالبيــة وجمــاال

وإال ل َم تقف أماأ لكرها بكل ، يمكو لك نسيانهاال  كانت المرأة الكبرى التي  حنيف
تمألهـا بـالقبالت ، بـألم تهـرع إلـى صـورها ل َم كلما تشـعر، هذا الخشوع وكأنها قديسة

  .والدموع، وعبارات الشو 
 وكانت تقـوي بأنهـا حةينـة، عند فتح المدارس بدأ يالحظ لبوال على كل لاك الشرو 

 .وتغلـق عليـه أبـوا  المسـتقبل، وأنهـا تحـدد لـه مصـيرا، نها تحرمه مو نعمـة اربـوةال 
وهــو الــذ  ، ولــو للحظــة واحــدة ويقــوي بأنــه يفضــل المــوت علــى أن يســبة لهــا ألمــا

ويعلة كيف يعبر لها عـو قـوة مشـاعرن ، يستطيع أن يقدأ لها شيئاال  نهال  يشعر بإثم
كان يرغة أن يغرقها بالهدايا ،  شيء غير الكلماتوال  ولكنها الكلمات فقط، نحوها
 .والةيا ، والذهة، والعةائم، والسفر
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تى وهو في حضنها سواء فـي شـقتها أو وأماأ هذا الذبوي لم يكو قادرا على النوأ ح 
وكـــان يمســـح ، كانـــت تســـتلقي علـــى ظهرهـــا وتنـــذرف الـــدموع مـــو عينيهـــا،  فـــي القبـــو
 .وكان يطلع الضوء على للك، ويهدهدها كطفلة صغيرة كي تناأ، الدموع

، يمألها بارقالأ والدفاتر، فكان يأتي بحقيبة مدرسية، أحيانا كان يعاملها وكأنها بفلة
 كــوني حــذرة فــي المدرســة يــا  :/ ثــم يمشــط شــعرها ويقــوي / صندويشــةويضــع فيهــا 

  .ثم تعود إلى البكاء، وتهة رأسها بحةن، فتبتسم تلك البسمة المفقودة .عةيةتي
عنــد انتهــاء الفصــل اروي مــو الدراســة لــم يبــق أمامهــا إال أن تصــارحه قائلــة بــأن حبهــا 

ه االنطـــال  نحـــو الحيـــاة الكبيـــر لـــه وحرصـــها الشـــديد عليـــه يلعالنهـــا أن تطلـــة منـــ
ورغـم للـك لـم يسـتلة وكـرر بـأن ، فكان للك بمةابة الصاعقة على قلبه .واكتشافها

مستقبله معها وهو سعيد بذلك وإن كانت راغبة فهو لدى التخـر  سـوف يخبـر أهلـه 
  .بالحقيقة ويعلو هذا الةوا 

ال  وهـو، دةإنهـا مـرة واحـ، وكم مرة يمكو أن يأتي الحة العظـيم ليـدخل حيـاة الرجـل
بيد أن المرأة اختفت نهائيا عو المنطقة كلها تاركة سرا غامضا ليط ، يريد شيئا غيرها
بعــد شــهريو مــو االختفــاء جــاء أوالدهــا ، بــل لــدى كــل ســكان المدينــة، لديــه فحســة

وعنــدها لــم يبــق أمامــه غيــر أن يتــرك المدينــة كلهــا ويلتحــق ، وبلبــوا منــه إخــالء القبــو
ســته مــو جهــة ولتنفيــذ وصــيتها مــو جهــة أخــرى حتــى يكتشــف كمــاي دراال   باللامعــة

خالي السنوات  .الحياة التي كانت ترويها على أسماعه خالي سنة ونصف مو الةوا 
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الةالث ارولى مو دراسته في اللامعة كـان يتعمـد العـودة إلـى البيـت بـيو شـهر وآخـر 
بيـت فيقـاي كـان ينـةي فـي / الحسـكة / يـذهة ويسـأي عنهـا فـي ال،  فقط ليسأي عنهـا

وهو لاته الذ  كان قد ، وكان أحد أوالدها يقيم في لات الشقة ،بأنها ماتةاي مختفية
ثــم يدخلــه البيــت ويقــوأ ، يــرد عليــه بأنهــا مــاتةاي مختفيــة، بلــة منــه أن يخلــي القبــو

ــة هــذا الشــا  لــدى أمــه الغائبــة دون أن ال  بواجــة الضــيافة ــه كــان علــى علــم بمنةل ن
نـه كـان آخـر ال  فكـان يسـأله بعـض ارسـئلة عـو أمـه، وقع يخطر له في باي شيء مما

يمضي ساعة في ، يراها بشكل شبه وكان، فيلية بأنه لم يلحظ شيئا غريبا، مو رآها
حــة وأقــر  ال  تلفــت حفيــدتها نظــرن بشــبهها العليــة، لكــرى لاك البيــت الحبيــة

كـو يملـك مـو ولـم ي، ثم يقدأ لهـا هديـة، فيناديها ويأخذها في حضنه، امرأة إلى قلبه
تشـكل  التـي مـاتةاي رائحـة تلـك المـرأة المليـدة، إنها لات الرائحة، أن يخفي دموعة

  .لغةا إنسانيا عظيما في حياته
ويكمـل إلـى ، وتغص في حنلرته الكلمـات، يلقي نظرات إلى القبو، يخر  مو الشقة

خيل أنه ولم يعد يت، ثالث سنوات فقد فيها ارمل .الكرا  يقطع تذكرة إلى القامشلي
حتــى القامشــلي انقطــع عنهــا ليكــون ، يعــود إلــى هــذن البقــاع التــي بــدت مظلمــة أمامــه

  .يومها ولدت في نفسه رغبة البقاء الدائم في العاصمة، بوسعه أن ينسى
 

* * * 
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وي مرة ليقـف جـوارن ويكـون لحضـورن شـديد التـأثير لتخفيـف حالـة ال  ثمة بفل يظهر

تعــيو لاك الطفــل علــى هــذن المهمــة وينلحــان فــي  وثمــة امــرأة، الكآبــة المســتبدة بــه
 .تقديم حالة مو النشوة واالستقرار النفسي إليه

ولــم يلبـــث أن ســار شــطر الغرفـــة ، ســترخاء فــي غرفـــة النــوأال  أحــط بحاجــة شـــديدة
 .الغارقة في الهدوء

أشعل ، استرخت كل مفاصله وتسربت إلى وحشة روحه نشوة عارمة مع هبو  اللحو
امتدت أنامله إلـى المخـدة ووـمتها إلـى ، ستلقى على ظهرن في السريرووءا خافتا وا

أحــط للحظــات بأنــه أهــدأ مخلــو  فــي العــالم ولــم يســبق لــه أن تــذو  حالــة ، حضــنه
ــذ ســاعة وبــدأت ، يــدر  أيــو يتلــهال  الهــدوء الســاكنة هــذن بعــد أن كــان مضــطربا من

ة التي استكانت في حواسه تتفاعل مع الموسيقى والضوء الخافت وحالة الهدوء العام
 .محرابها

وفـي لحظــات أخــرى تحولــت المخــدة إلــى أنعـم امــرأة فــي العــالم فبــدأ يــداعة شــعرها 
  .ويلصق خدن بخدها الناعم، الحرير 

يدر  لمالا أحط بأنها لو تعود حاملة إليه  وال، لاك انتهت المقطوعة الموسيقية عند
وي مــرة ال  مـوي وبــدأ يكتــةفمــد يـدن إلــى الهــاتف المح، لات الهـدوء ولات النشــوة

 .شـكرا لـك يا سيدتي على كل شيء :إلى لات المرأة
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هـل تكـون هـي المـرأة التـي  .وبـدا متـرددا مـو النقـر علـى زر امرسـاي، نظر في العبـارة
ولكننــي أنــا َمــوه  :هــل هــي المــرأة التــي تــأتي وتقــوي، لبةــت بــواي عمــر  أبحــث عنهــا

أنـا هـي المـرأة القابعـة فـي مخيلتـك منـذ ، أنـا التـي أبحـث عنـك لتلـدني، تبحث عنها
 .إلى واقع ثالثيو سنة كالحلم الذ  يأبى أن يتحوي

، بعـد نحــو نصـف ســاعة نهــض صـنع فنلانــا مـو النســكافة وعــاد يللـط علــى الكنبــة 
بعــد للــك أحــط  .تشــلع علــى إرســاي الرســالة وفــي لحظــات وــغط علــى زر امرســاي

للتــو بأنــه يقــظ مــو السادســة صــباحا وأدرك ، بحلــم امرهــا  الــذ  بذلــه بــواي اليــوأ
اسـتلقى جسـدن الـذ  بـدا عليـه امرهـا  للتـو فـي ، وهاقد بلغت الساعة الواحـدة لـيال

 .وغار في نوأ عميق صعد إلى رأسه خدر خفيف لذيذ، الفرا 
ليســمع  أشــعل المــذياع كعادتــه، فــي التاســعة صــباحا فــتح عينيــه وتمطــى فــي الســرير 

  .الصباحية واستعراا مواويع الصحف المحلية ارخبار ارولى وبعض ارغاني
مــارس بعـــض حركــات رياوـــية ، وفــي أثنــاء للـــك نهــض بشـــيء مــو الحيويــة والنشـــاط

أخذ حماما سريعا ثم تناوي فنلانا مو القهوة وقرر أن يمضي فترة الظهيرة مو ، سريعة
نبـه بخروجـه تنـاهى م، يوأ العطلة هذا في برقـات المدينـة وحـدائقها سـيرا علـى قدميـه

، تذكر للتو كل تلك ارجـواء التـي عاشـها ليلـة البارحـة، المحموي ينبهه بوصوي رسالة
 :توقـف علــى عتبــة البـا  وفــتح الرســالة، وتـذكر العبــارة التــي أرسـلها لصــاحبة الرســائل

لتعلم ياسيد  بأنني كنت  سماء مظلمة فأتت كلماتـك حرفـا حرفـا لـتمأل هـذن السـماء 
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بــل أنــت ســيد  ، ياســيدتي :تمنحــه لــي لتقــوي لــي وأ  شــرف عظــيم .بنلــوأ مضــيئة
هـــة رأســـه قلـــيال وأكمـــل مشـــوارن نحـــو برقـــات المدينـــة  .وســـتبقى ســـيد  يـــا ســـيد 

  .وحدائقها وهو يستمتع بغواية ارصوات ا دمية
تتحـوي إلـى جسـد كبيـر وهـو يكتشـف معـالم ، المدينة التي تفتح له حضـنها وتهدهـدن
وللتــو أدرك ســبة كــل هــذن اللهفــة التــي ، ائقــةهــذا اللســد ويتــذو  جماليتــه بعذوبــة ف

هـــذن المدينـــة العريقـــة واالســـتمتاع بمعـــالم  تـــدفع الســـياح مـــو كـــل بقـــاع العـــالم لةيـــارة
  .جسدها البهي

وعـاد إلـى البيـت  فـي إحـدى تقـابيع اللسـد عند الظهيرة تنـاوي وجبـة الغـداء بشـهية 
  .منتشيا كأنه عاد مو رحلة قاأ بها حوي العالم

أيــاأ دون أن يتلقــى أ  رســالة مــو صــاحبة الرســائل وهــي المــرة ارولــى مضــت عشــرة 
راودن شعور بأنه كان اعتاد على رسائلها ، لترسل شيئا التي تتأخر فيها مةل هذن المدة
كانـت الرسـائل تصـل بـيو يـوميو وثالثـة أيـاأ بـواي سـنة ،  حتى وإن لم يكـو يـرد عليهـا

ـــت عينــا  لقــراءة :هــاتف وقــاينظــر فــي الــوردتيو المةبتتــيو فــي شاشــة ال .مضــت  حّن
  .رسالة جديدة منك

  .ليستا أكةر مو حنيو روحي وأصابعي لكتابة هذن الرسالة :تناهت نبراتها
يقـوأ بمـا عليـه إن   أدرك مو هذن امجابة أنها قامت بما كان عليها القياأ بـه وعليـه أن

دون أن تتلقــى لقــد لبةــت ترســل ســنة كاملــة ، كــان راغبــا حقــا فــي قــراءة رســالة جديــدة
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ومـا الـذ  ، وما الذ  سيحدث فيما لو بادر هو ولو مرة واحدة، جوابا إال مرة واحدة
ســيحدث فيمــا لــو أرســل رســالتيو أو حتــى عشــر رســائل وهــي تســتمتع بــالقراءة فقــط 

ألـيط هـذا هـو ، حـدود لـهال  أليط هـذا هـو الحـة الـذ ، دون أن ترد كما كان يفعل
الحــة الــذ  يعبــر عــو قوتــه وعــو ، ن ينتظــر أ  ردالحــة الــذ  اعتــاد العطــاء دون أ

  .عظمته بتلقائية اربفاي
 
 

* * * 
 

إن لــم تكــو  اليــوأ مهلــة مصــرة أن نتعشــى عنــدك :فــي المســاء اتصــل بــه منــاف وقــاي
 .ياصديقي اشتقنا إلى تلك ارجواء التي تمةل لنا أجمـل أيـاأ الخطوبـة، مرتبطا بموعد

التــي كعادتهــا تــأتي معهمــا لتنــاأ بعــد  أغاريــد رحــة بحــرارة بهمــا وببطلتهمــا الصــغيرة
الحـق عليـك يـادكتور لـو تةوجـت  :مهلـة وعنـدها تعلـق، نصف ساعة مو بدء السـهرة

المســكينة تشــعر ، صــديقة لتســلتا معــا ومألتــا علينــا البيــت وــليلا غاريــدال  وأنلبــت
قـاأ بترتيـة البيـت بعـض الشـيء واتصـل  .بغربة في الللوس مـع الكبـار فتفضـل النـوأ

فـي التاسـعة مسـاء  .سـتقباي وـيوفهال  ثم أخذ دشا وتهيأ، بالمطعم يوصي على عشاء
 :قـائال وهـو يحمـل أغاريـد ويطبـع قبلـة علـى خـدها وصل الضيوف فاستقبلهم بحفـاوة
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مهمـا كـان اسـتقبالك لنـا  :قـاي منـاف .مرددا عبارات الترحـا  ..أهال ببطلتنا الصغيرة
  .أغلبك قبل كل شيء بلعبة شطرنجياصديقي مو أن  يعفيكال  حميميا فهذا

أنــا وحيــد وأنــت معــك ، ن تغلبنــيال  أنــا جــاهة، حاوــر ياصــديقي :قــاي ببســمة بفيفــة
  .تكون أقوى مني وتغلبنيال  وكيف، أغلى شخصيو في العالم

ورن مناف يعلم مكان باولة الشطرنج فقد اتلـه إليهـا قبـل أن يللـط وووـعها علـى 
  .لي لنا فنلانـَي قهوة ياعةيةتياعم :مائدة صغيرة قائال لمهلة

عند لاك نهـض حنيـف وهـو ، مضت نحو ساعة في لعة الشطرنج فرن جرس البا  
، فتح البا  فدخل شخص يحمل بيدن يعـض اركيـاس .بد أن الطعاأ وصلال  :يقوي

وعـاد إلـى صـديقه اللـالط يكمـل  دعان حنيـف للـدخوي وإعـداد الطعـاأ علـى المائـدة
وجلسوا ، علبة الشطرنج فتركا، خص مو إعداد المائدة وخر اللعة إلى أن فرغ الش

  .جميعا لتناوي العشاء بينما كانت أغاريد مستغرقة في النوأ على الكنبة كعهدهم بها
  .بعاأ بية ياصديقي لكنه لو كان مو صنع سيدة البيت لكان أبية :قاي مناف

 .يبدو أن صديقك لو يتركك إلى أن تقتد  به :وعلـّقت مهلة
  .أظو امقتداء به ليط خطأ كما كنت أظو :فقاي 

  .قبل أن تسحة كالمك . أكمل.أكمل :قاي مناف ده شــا
وأخـــذ ، أجـــل ياصـــديقي يبـــدو بـــأنني ســـأقتد  بـــك :قـــاي بهـــدوء وبشـــيء مـــو اللديـــة

  .يتحدث عو صاحبة الرسائل وعو مشاعرن المفاجئة نحوها
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ةوا  وشـــراكة الحيـــاة بـــيو الـــ :فقـــاي منـــاف وبســـمة ســـعادة قـــد ارتســـمت علـــى شـــفتيه
تتـةاو  لرات المـرأة بـذرات الرجـل ، شخصيو عالقة جوهرية أكةر منها عالقة ظاهريـة

الرجل بذرات المرأة فيقبالن أن يكونـا زوجـيو فـي الظـاهر أيضـا ويعلنـا  وتتةاو  لرات
هـــذا الـــةوا  فقـــط لـــيعلم ا خـــرون وحتـــى يمكـــو للســـديهما أن يعبـــرا عـــو قـــوة لاك 

ولكنهمـا قبــل للــك يكونـا قــد تةوجــا حتـى لــو لــم يـر أحــدهما ا خــر ، التـةاو  الروحــي
  .قط
وعلــى قــدر مـــا يكــون لاك التـــةاو  الروحــي قويـــا فإنــه يبـــث القــوة لاتهـــا فــي تالحـــم  

والفــم ، واليــدان تــأكالن اليــديو مصــافحة، فالعينــان تــأكالن العينــيو نظــرا، اللســديو
حالــة تبلــغ لروة فــي الشــو   واللســد يأكــل اللســد التحامــا فــي، يأكــل الفــم قــبالت

تحضـــر إال فـــي لحظـــات روحيـــة ال  والـــدموع وانفلـــار عبـــارات الحـــة الســـحرية التـــي
ــا خر ــة واكتمــاي أحــدهما ب ــا  الــذكورة وارنوث وعلــى قــدر مــا ، متقدمــة كهــذن مــو عن

يكــون هــذا التــةاو  واهنــا فإنــه يبعــث البرودالروحــي واللســد  فيهمــا فيكــون اللســد 
وإن كــان اللســد  ســد حتــى فــي حالــة ميتــة مــو أ  لرة إثــارةبــاردا فــي احتضــان الل

  .مستلقيا في حضو اللسد منذ دهر
فترى زوجيو ينامان كل ليلة على السرير الةوجي ولهما أبفاي بيد أنهما غير متةوجيو 

  .الةوا  ولم يتذوقا لحظة مو لحظات عسل
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قلــك أكةــر فــي مســألة الــةوا  عليــك أن تعتمــد بشــكل أولــي علــى حواســك وقلبــك وع
نـه لـيط مـو ال  مما تعتمـد علـى أ  اعتبـار آخـر أو أ  شـخص مهمـا كـان مقربـا منـك

أرانـي كةيـر الةقـة يـا حنيـف بالـذ  يقـوي أنـه سـوف يتــةو  ال  .مقـر  إليـك أكةـر منـك
ــأتي بعــد الــةوا ال  امــرأة ــر محلــه ، يحبهــا وأن هــذا الحــة ســوف ي ــو فــي غي ــه تكّه إن

هــذن العالقــة تكــون قــد انبنــت ، علــى الــتكهو وكيــف يعقــد أمــال خطيــرا كهــذا، بالغيــة
ـــة ا خـــر ـــدرك أحـــدهما كينون ـــرى ، علـــى أســـاس ظـــاهر  فحســـة دون أن ي دون أن ي

  .أحدهما اللانة ا خر في ا خر
فقـــاي ، مـــدثر ومـــيط ابتســـمت مهلـــة وهـــي تنبهـــه بـــأن الحـــديث أصـــبح مباشـــرا عـــو 

علـى ارقـل ، عضبعضـنا الـب ومـا هـي المشـكلة إلا تعلمنـا مـو أخطـاء وعةـرات :حنيف
هـ الء ارخـوة يبـدو بـأنهم يواسـون أنفسـهم فـي بدايـة  :فأردف مناف .نحو ارصدقاء

ولكـــنهم فيمـــا بعـــد يكتشـــفون بـــأن هـــذن المواســـاة تطـــوي بهـــم حتـــى تســـتغر  ، ارمـــر
ويكتشــف كــل جســد بــأن الضــلر كلــه يقطــو اللســد ا خــر حتــى ، أعمــارهم بأكملهــا
 .لينفر منه كل النفر

ــا يخــر  مــو البيــت صــباحا قبــل أن أعــرف شخصــا مــو أ  ــه أحيان ــائي يقــوي لــي بأن قرب
يستمع صـوتها أو يقـع ال  يعود إال وهي نائمة آخر الليل فقط حتىوال  تستفيق زوجته
لقـد حـّوي هـذا القريـة حياتـه ، ولكنه مضطر للعيش معهـا بسـبة اروالد، نظرن عليها

أحيانـا يتحـدث ويبكـي  أجـل، إلى جحيم وبيته إلـى مـاهو أوـيق مـو زنةانـة علـى روحـه
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ولكنه هو الذ  كان قد اختار هذن الةوجة بمحض إرادتـه وكـان يعلـم ، مو حرقة ارلم
كـان قـد ،  يحبها على أمل أنه فيما بعد سوف يلد المرأة التي يحبهـا فيتةوجهـاال  بأنه

وهــي اختــارت منــه ظــاهرن فحســة فوقــع ، اختــار مــو شــريكة حياتــه ظاهرهــا فحســة
  .هرالظاهر في أسر الظا

يبحــث عــو امــرأة ال  ولكــو المشــكلة أنــه حتــى فــي بحةــه عــو المــرأة ارخــرى كــذلك
أ  امــرأة يمكــو لهــا أن تخفــف عنــه وــلر المــرأة ارولــى عّلــه ، بــل عــو امــرأة، يحبهــا

أدر  إن كان قد وجـد هـذن المـرأة التـي تقبـل أن تلعـة ، ال يلمط فيها شيئا مو عةاء
وكـان حينهـا ، ني لم أرن منذ نحـو خمسـة شـهورنال  هذا الدور في حياته أأ لم يلدها

يلمـــح لـــي بأنــه وجـــد تلـــك / المخلوقــة / التـــي قبلـــت أن  -إن لــم تخنـــي الــذاكرة  -
ولكو ينقصـه بعـض المـاي حتـى ، تقاسم تلك الةوجة رَجلها وتقّسمه معها إلى النصف

  .تتم هذن القسمة
، يصـطادوا جسـداكةيرون يتـرددون إلـى أمـاكو عامـة وحفـالت ومناسـبات فقـط عّلهـم 

يكـون ارمـر مختلفـا بيـنهم وبـيو وال  وغالبا مـا تكـون اروصـاف مرسـومة فـي مخيلـتهم
إنهم يبحةون فـي  .أ  مدير مكتة يريد تعييو سكرتيرة يحدد في إعالنه عو أوصافها

هذن المناسبات عو هذن اروصـاف المرسـومة دون غيرهـا ومـا أن تقـع أنظـارهم عليهـا 
وترى هـذا الشـخص يقـوي ، مو عرا الةوا  منذ اللقاء اروييترددون ال  حتى تراهم

ــأن ماكــان مرســوما فــي مخيلتــه قــد وجــدن كــامال فــي هــذن اللحظــة فمــا الــذ   لفتاتــه ب
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يســتوجة التــأخير الــذ  قــد يفســد كــل هــذا المشــروع بســبة تــدخل دخيــل أو حســد 
  .حسود أو ل أ لئيم

هــذا  :يقــا مــو الشــا قالــت مهلــة وهــي تهــة رأســها وتــنهض لتحضــر مــو المطــب  إبر 
ظـــاهر  فالفتـــاة ترســـم كامـــل، يكــون بالنســـبة للانـــة كبيـــر مـــو النســـاء أيضـــا يـــا منـــاف

ـــى ـــذهة إل ـــل أن ترســـم لمحـــة واحـــدة مـــو جـــوهرن وت هـــذن  عريســـها فـــي مخيلتهـــا قب
 المناســبات مستعروــة مفاتنهــا الظاهريــة بانتظــار أن يلمحهــا لاك الصــياد ويقــذف لهــا

  .صنارته
 

الشـكل لوحـدن دون جـوهر يسـتند إليـه  :سترسل مناف حديةـهبدخوي مهلة المطب  ا
ويبعث في فضائه النلوأ والشمط والقمر وارمطار والفصوي يكون باهتا مهما حمل 

ولـــذلك فــإن عالقتـــك مــع الموســـيقى غيــر المرئيـــة هــي أقـــوى مـــو ، مــو جمـــاي وفتنــة
كل صـامت نهـا شـال  عالقتك باللوحة التشكيلية مهما بدت هـذن اللوحـة بالغـة البهـاء

يعلــــة أن يتحــــاور معــــك ويســــتلية لحواســــك ويتفاعــــل مــــع مكنوناتــــك كمــــا تفعــــل 
كـل هـذا وأنـت   .الموسيقى التـي بمقـدورها أن تلعلـك تـرقص وتضـحك وتبكـي وترقـد

بيــد أن اللوحــة التــي ، تســمع فقــط دون أن تراهــا رأ  العــيو أو تلمســها لمــط اللســد
قلقــك وتهدهــد روحــك لتنــاأ  تراهــا رأ  العــيو وتلمســها مــط اللســد تعلــة أن تبــدد

  .مهما نظرت إليها
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كيف مضى كل لاك الحديث ،  لقد شوقتنا للموسيقى يارجل :نهض حنيف وهو يتمتم
ثـم حمـل الكاسـيت وبـدأ ، منـذ يـوميو وصـلني كاسـيت جديـد، ونحو لم نسـتمع إليهـا

ــاويو المقطوعــات  -مشــاعر  -تكلــم عــو الحــة بنعومــة  -الراعــي الوحيــد  :يقــرأ عن
ودســه فــي بــا  المســلل ليخفــق قلــة الصــمت  .ســأحبك دومــا -ي الحــة امــرأة فــ

هـذن  :منـاف قـاي .بأنغاأ بالغة العذوبة وكأن خيـوط شـفق بـدأت تبـدد عالمـا مـو ظـالأ
إنهــــا تتخطــــى حــــدود اللغــــات ، المقطوعــــات تبقــــى خالــــدة يســــتمع إليهــــا العــــالم كلــــه

 .والتركيبات االجتماعية وحقة الةمو
/ الموســـيقى حكمـــة علـــةت الـــنفط عـــو  :لهـــوي القائـــلرحـــم اهلل لاك الكاتـــة الم 

، فلما أدركتها عشـقتها، فأظهرتها في ارصوات البسيطة، إظهارها في ارلفاظ المركبة
ــنفط حــديةها ــنغم الصــحيح يلــر  فــي اللســم  .فاســمعوا مــو ال الصــوت الحســو وال

ة لــه وتهتـ، ويرتـاح لــه القلـة، وتنقــاد لـه الـنفط، فيصــفو لـه الـدأ، ويسـر  فـي العـرو 
  .وتخف الحركات، اللوارح

، ال منافع الصوت الحسو وارنغاأ الشلية أنها يـ توّصـل منها إلى نعـيم الـدنيا وا خـرة
ويسلـّــي ، ويريح التعبـان، وي نط الوحيد، ويحدث النشاط، ن منها ما يبعث الشلاعة

  .ويبسط ارخال  /، الكئية
إن نفســي تبقــى تواقــة إلــى تلــك فــ يــا حنيــفمهمــا قــرأت  مــو كتــة حديةــة  :قــاي منــاف

لاك التــراث غنــي وفيــه دواء لكــل داء  .ننــي أجــد فيهــا كــل شــيءال  الكتــة القديمــة
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عنــــدما أشـــعر باوــــطرا  وأن النــــار  .يكـــون دائــــم التــــةود منـــهال  وتعـــيط لاك الــــذ 
/ تخبـو النـار ولـو هلـم لهبهـا علـى النلـوأ /  :اشتعلت في نفسي أتذكر قوي المعـر 

برأيــي يــا حنيــف كــان  .ظــة ســوف يخبــو اوــطرابي وينتــابني الهــدوءفــأدرك أنــه بعــد لح
هـذا التواوـع الـذ  نفتقـدن  ، التواوع هو الذ  يقف خلف كل تلك الحكمة العميقـة

/ إلا خرجت مو منةلك فلقيت مو هو أسـو  :كان الحسو البصر  يقوي  .كةيرا ا ن
 :ي السـو فقـلوإلا لقيـت مـو هـو دونـك فـ .عبـد اهلل قبلـي، هذا خير منـي :منك فقل

، هــذا خيــر منــي :وإلا لقيــت مــو هــو مةلــك فقــل .عصــيت اهلل قبلــه، هــذا خيــر منــي
  .أعرف عنه ال أعرف مو نفسي ما

 
 :عندئذ خرجت مهلة مو المطب  حاملة إبريق الشا  فاسـتأنف زوجهـا حديةـه قـائال 

ديا أخيرا ظهرت المرأة التي جعلته يفكـر جـ، يبدو أن ارمر يأخذ مسارا جديا يامهلة
  .بأن يقتد  بي
وكــم ســتغتني كتاباتــك بعناصــر ، ســترى يــا حنيــف كــم أن الحيــاة ســتتغير :قالــت مهلــة

عقـة  .وجود المرأة في البيت هو الدفء الحقيقي للرجل، حياتية كانت مفقودة فيها
، أنـا آسـفة :فقالت مهلة وهي تبتسم، في البيت فقط يامهلة :مناف وهو ينظر إليها

كانــت   :كــأس الشــا  عقــة حنيــف مبتســما وهــو يمــد يــدن إلــىثــم  .فــي الــروح أيضــا
ــم قــاي وهــو يضــع الكــأس بعــد أن رشــف رشــفة ممتعــة مــو  .تقصــد فــي بيــت الــروح ث
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المـرأة هـي الـدفء الـذ  تـم انتةاعـه  :سخونة الشا  الذ  حلـّـته مهلة بملعقة عسـل
ء مــو الرجــل ليــرى نفســه ناقصــا وبــاردا وبــذات الوقــت باحةــا عــو اســتعادة هــذا الــدف

لقـــد  :ولـــذلك فهـــو يقـــوي لهـــا، المفقـــود حتـــى يســـترد توازنـــه الطبيعـــي روحيـــا وعضـــويا
 .وجدتك  

ويحتفـل ، وهذا يعني بأنها كانت مفقودة منه وهو الذ  يبـادر فـي ترتيبـات اسـتعادتها 
ويـدعو كـل محبيـه لالحتفـاي معـه ، بهذن المناسبة التاريخية يكون فيهـا شـديد السـخاء

ومـو جديـد فـإن الصـحراء تخضـر بوابـل ارمطـار ، ع روحهبعودة هذا الدفء إلى صقي
، وبشرو  الشمط وتبدي الفصوي وتتفاعل مع الحياة بكل فصـولها وتقلبـات أحوالهـا

وعندها ترى فئات الناس مو كل حد  وصو  تهو  إلى تلك الصـحراء التـي كانـت 
 ،فتتنـــةن فـــي ظـــالي أشـــلارها وتقطـــف ثمـــار أشـــلارها اليانعـــة غيـــر ل  زرع مـــو قبـــل

  .وتأنط بحيوانات حدائقها الخضراء، وتسبح في ميان أنهارها العذبة اللارية
كـل ارديـان والمعتقــدات البشـرية تتفـق بــأن المـرأة انتـ ـةعت مــو جسـد الرجـل اركةــر   

دفئا لتكون أنيسته وتنقذن مو عةلة أبدية كان سيعيشها بعد أن وجد نفسـه فـي الحيـاة 
  .وي مرة عليهاال  وحيدا في بقاع غريبة يفتح عينيه

وبــدأت  أميــل إليهــا ، الأخفــي عليكمــا بــأن هــذن المــرأة قــد حركــت فــّي مشــاعر جديــدة
ن استفسـار  ارولـي يـوحي ، ال أو لعلي رأيتها دون أن أنتبه لـذلك، رغم أنني لم أرها
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ن المسـافة ال  وهـي مـو منـابق الشـماي، لي بأنهـا كانـت إحـدى بالبـاتي المتخرجـات
  .ها تلعلني أظنها مو تلك البقاعالتي تذكر  البعيدة

  .وقد تكون إحدى قريباتك :قاي مناف
لم أكو أعرف اسمها إال منذ يوميو عندما أرسلت لي بواسطة / البولمان / هذا  :قاي

 .قرأت  على المظروف بأنه مرسل مو / روهات/، الكاسيت الذ  نسمعه ا ن
 .عندئذ تأكد ظني أنها بالفعل مو تلك البقاع البعيدة

  .وهذا أيضا أكد لي بأنها غير بعيدة عني 
 .فإن أهلك يسكنون في القامشلي إن لم تخني الذاكرة يادكتور :قالت مهلة

، والدرباســــية، لــــي أخــــوة وأخــــوات وأقربــــاء فــــي المالكيــــة أيضــــا وفــــي عــــامودا :قــــاي
  .والحسكة

فـي تلـك المنطقـة غنيـة بحضـورها الةقـافي وأظنهـا أنلبـت أسـماء جيـدة  :قالت مهلـة
  .والفو امبداع والفكر

وتعـدد ، والةـروة الحيوانيـة، والةراعـة، غنية بـالنفط، ياسيدتي هي غنية بكل شيء :قاي
غنيـة ، وغنيـة بـالفقر، غنيـة بالمـاي، وغنيـة بـالتخلف، غنيـة بـالوعي، اللغات والقوميـات

فيـة كنا أحيانا نسهر في مللط نتنـاقش أكةـر المواوـيع الةقا  .وغنية باللهل، بالةقافة
ثــم فــي ، والفكريــة والفنيــة والفلســفية والدينيــة حساســية وإثــارة والسياســية واالقتصــادية
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اليوأ التالي نـ دعى إلـى مولـد أحـد أقربائنـا بمناسـبة بهـور ابنـه فنضـطر أن نـردد خلـف 
 .شخص أمي يرتد  عمامة وجبة مايقوله مو مدائح وعبارات لم أسمع بها مو قبل

ون بأن هذا الذ  يقولونه هو مو القرآن أو مو ارحاديث بل أن غالبية المردديو يظن 
ولـــذلك فـــإن الطعـــاأ المغطـــى بشرشـــف مةـــل كســـرات خبـــة وحبـــات برغـــل ، النبويـــة

  .بالنسبة لفئة كبيرة مو الناس يأخذ صفة القداسة والبركة وسكاكر وتمر
  .كنا نخر  مو لاك المولد لنلتمع نحو بعض ارصدقاء فنشر  حتى الصباح

فنستعيرها واحدا  نا عندما يكتشف رواية جديدة يتحدث عنها بواي السهرةكان أحد
ــة اللغــة وجــدة المواوــيع وارفكــار ونستشــهد بمقــابع ، واحــدا لنكتشــف فيهــا جمالي

  .تحفظها لاكراتنا بعد أن نكون قد كتبناها في دفاترنا
عـو  أظننـي انقطعـت، نني قليـل التـرددال  أعرف ما لذ  حصل هناك بالضبطال  ا ن

  .زيارة تلك المنطقة منذ مايةيد عو عشر سنوات
لكـو لـم يـدأ صـمته كمـا توقعـا فـأردف ، ثم صمت قليال وكأنه لو يضيف كلمـة أخـرى

، هذن هـي المشـكلة ارساسـية التـي تعانيهـا منطقتنـا تلـك :يسترسل وكأنه ينشد نشيدا
ا عـو العاصـمة فمعظم أبنائها الذيو تنبةق لديهم بذور المواهة يهاجرون بسبة ب عده

ـــاءة ـــة والكف ـــة الموهب ـــي ، وب عـــدها عـــو اروـــواء وتنمي ولكـــو رغـــم كـــل المســـافات الت
ينهلــون مواوــيعهم مــو تلــك البيئــة الســاخنة والمتوهلــة  المكــان تفصــلهم عــو رحــم

  .والغنية
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  .غاية في الدهشة وامثارة توجد فيها شخصيات غرائبية 
ارســماء الروائيــة والقصصــية  خلــف كــل تلــك هــذن الشخصــيات الغنيــة هــي التــي تقــف

  .والشعرية والفنية التي برزت إلى العالم منطلقة مو تلك المنطقة الةرية المظلمة
مــا يســرني يــادكتور أن اركــراد مــازالوا يحــافظون علــى لغــتهم بكــل هــذن  :قــاي منــاف

  .القوة رغم كل هذا التشتت
ولــذلك فــإن ، مــنهمرن اللغــة هــي وبــنهم البــاقي الــذ  لــيط بوســع أحــد أن يســلبها 

والمـرأة ، الطفل الكرد  يتعلم أوي ما يتعلم اربلدية الكردية أينما كـان مسـقط رأسـه
وال  الكردية وإن تةوجت في عائلة غير كردية فإنها تصر أن تعلم أبناءها لغـة أجـدادها

وتكــون ســعيدة وهــي ، تشــعر بقــر  مــو أبنائهــا إال عنــدما تتحــدث معهــم بهــذن اللغــة
الكرديـــة لغــة آريـــة عريقـــة  .ا علــى قـــدر مــا يليـــدون الحـــديث بلغــتهمهلهـــال  تقــدمهم

اللهلـــة ، تنقســـم إلـــى أربـــع لهلـــات رئيســـية منتشـــرة فـــي ثالثـــة أقـــاليم مـــو كردســـتان
واللهلــة الكرمانليــة ، الشــمالية يتحــدث بهــا أكــراد تركيــا وســوريا ودهــوك فــي العــرا 

التــي تنتشــر  لـة الغربيــةوهنــاك الله، يــرانيـة يتحــدث بهــا بعــض أكـراد العــرا  وإاللنوب
  .بيو بعض القبائل الكردية المتفرقة

ـــة والســـورانية  ـــالث شـــعة هـــي الباباني ـــى ث ـــة تنقســـم إل ـــة ، واللهلـــة اللنوبي والهورماني
تضم اللغة الكرديـة آالف  .والةالةة تشمل لهلات اللَّـر والبختيار  واللك، والكورانية

غــات ا ريــة ومــو وــمنها عائلــة الكلمــات المتشــابهة مــع الكلمــات الموجــودة فــي الل
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اللغــات الســالفية واروربيــة وعائلــة اللغــات اميرانيــة التــي تتكــون باموــافة إلــى اللغــة 
  .الكردية مو اللغات الفارسية وارفغانية والبلوجية واالسيتنية

ــيو أقــدأ لغــة   ــي أن أرى تشــابها بينهــا وب ــة غارقــة فــي القــدأ وقــد تةنــى ل اللغــة الكردي
 .امنسان مكتوبة عرفها

 ؟ السومرية تقصد -
، دار :وبـا لكرديـة يقـاي لهـا، دار :في هذن اللغـة يقـاي للشـلرة، أجل يا مناف -

وبالكرديـة ، شـه جـه :ويقـاي للشـعير، كور  :وبالكردية يقاي، كور  :ويقاي للعمق
 .جـه :يقاي

وعنـــدما تـــرى احتفـــاالت عيـــد نيـــروز ســـتدرك بـــأن الفلكلـــور الكـــرد  هـــو مـــو أغنـــى  
  .و  العالم التي ماتةاي تحافظ على عراقتها وأصالتها حتى هذا اليوأفلكلورات شع

 
 ثمة ملحمة شـعبية فـي التـراث الكـرد ، امنسان الكرد  هو إنسان مسالم أينما كان

يقـــوي الرجـــل  .تحتـــو  علـــى نصـــائح أساســـية لانســـان الكـــرد  .زمبيـــل فـــرو  :هـــي
أيتـك فـي تلـك القصـور حلمت حلما جميال رأيـت فيـه قصـورا مـو الـذهة ور  :لةوجته

عنـدها ، عندها أردت أن أدخل القصور حتى أكون معك، حورية تقفيو خلف الستائر
تـدخل القصـور وارحـل سـائحا ، ال عـد مـو حيـث أتيـت :ظهرت لـي حوريـة وقالـت لـي

، عش فقيـرا فـي معطـف قـديم، تهلر الصالة والصوأ، ال كو فقيرا ومتدينا،  في الدنيا
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أنت تعلـم ، إياك أن تكون أميرا رهو السالسل والقيود، ءاسمع وساعد إخوانك الفقرا
، أهلــر القصــور والحــدائق، فعــالأ تحتــا  أمــواي الــدنيا، مفــر منــهال  أن المــوت قــادأ

 .اعمل الخير والمعروف لتدخل اللنة
إنهــا تــدعو امنســان الكــرد  ليتمســك ببســابته ويطــوف الــدنيا ويعــيش ســعيدا ويــةرع  

  .ستطاعتهالمحبة ويساعد الناس قدر ا
  تقوي الحكمة الكردية: / الذهة رغم غالته يحتا  للنخالة /
  .وهي توجه بأن الغني مهما بلغ مو ثراء فإنه يحتا  إلى الفقير

 
وقـد اسـتمد صـبرن ، يـ مو بتحقيـق أحالمـه إال عـو بريـق الحـةال  الكرد  هو إنسان

ــه بتقــدير  أكةــر النــاس صــبرا علــى ا الأ، مــو اللبــاي هــذا هــو العامــل  وأظــو أن، إن
بـل سـبة صـبرن علـى حتـى منعـه ، اركةر أهميـة فـي سـبة بقائـه حتـى ا ن دون وبـو

ويغنـي أغنياتـه فـي بعـض ارمـاكو التـي يتواجـد ، ويـرقص رقصـاته، مو أن يتحدث لغتـه
يمةــل المرتبــة و  إنــه الشــعة الوحيــد الــذ  يةيــد تعــداد ســكانه عــو ثالثــيو مليونــا .فيهــا

وهـــو مـــو أقـــدأ الشـــعو  فـــي الشـــرقيو ، شـــعو  المنطقـــة الةالةـــة بعـــدد الســـكان بـــيو
ومســاحة أراوـــي كردســتان تةيــد عـــو ، اروســط واردنــى القابنــة جنـــو  غــر  آســيا

ومازاي اركراد يتشتتون في كل بقـاع اررا دون أن ، مساحة ثلةي دوي العالم قاببة
  .ودون أن تكون لهم لغة يعترف بها العالم، تكون لهم هوية
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  :وهما ينظران إليه قاي صمتبعد لحظات مو 
امنسان الكرد  بلهـاد  لكما بأن كلمة / اللهاد / مقترنة في عقيدة أريد أن أووح 

يقبــل ال  فهـو يمكـو أن يلاهـد بنفسـه فـي ســبيل مـو يحـة فـي الوقـت الـذ ، الحـة
وكةيـر التسـامح مـو ، إنه كةير النسـيان .فيه أن ي ل  أحدا مهما كان الهدف مو للك

منفتحـا ومحبـا ومتواصـال مـع ا خـريو بالتصـاهر والعالقـات االجتماعيـة  يبقـى أجل أن
وأظو أن هذا الحة هو الذ  جعلـه يسـاهم بفعاليـة فـي بنـاء  .واالقتصادية وامنسانية

 .الةقافة والحضارة امنسانية
 

فـــي كتابـــك النقـــد  ارخيـــر ركـّــــةت يـــادكتور علـــى أن عظمـــة العمـــل  :قالـــت مهلـــة
  .نة هاأ فيه على ثراء الشخصيات وغنى المكانامبداعي تكمو في جا

 
يستطيعون أن يبدعوا دون االرتكاز علـى المخيلـة التـي خةنـت ال  لذلك فإن ه الء -

 .لهم كل تلك المشاهدات التي رأوها وعاشوها يوما بيوأ ولحظة بلحظة
يعـيش الكاتـة حيـاة حقيقيـة ، بل تتحوي إلى حيـاة، هنا لم تعد الكتابة كتابة فحسة 

فـي تلـك  يستردها في مخيلته ولـذلك يكتـة بقـوة علـى قـدر مـا يتـو  للعـيش ملـددا
إنـه هنـا يقـوأ بتخليـدها ليراهـا ويعيشـها ، ارحداث سواء كان قريبا منها أو بعيـدا عنهـا

يعني بأن هذن امبداعات التي أتحفتنا كةيرا تعبـر عـو ال  لكو هذا، معه ا خرون أيضا
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قــائع أكةــر مــو كتابــات أولئــك الــذيو آثــروا البقــاء تفاصــيل الشخصــيات والمكــان والو 
ولذلك فإننا ننظر إليهم على أنهم أبطاي أكةر منـا ، على الهلرة رغم ظروفهم القاسية

 .أخفــي إن قلــت بــأن الغالبيــة فينــا تنظــر إلــيهم نظــرات قريبــة إلــى القداســة ، والجميعــا
شخصـــيات لحظـــة نهـــا تتغلغـــل فـــي المكـــان والال  م لفـــات هـــ الء تعبـــر بصـــورة أقـــوى
فـي حـيو أن المهـاجر لـيط لـه رصـيد غيـر االعتمـاد ، بلحظة وتنبةق مو عمـق المعانـاة

التــي تمتــد بالنســبة لبعضــهم إلــى ثالثــيو أو  الكلــي علــى مخــةون الــذاكرة هــذن الــذاكرة
 .أربعيو سنة مضت

 
البلبل يغرد بشدو أجمل عنـدما يقـف علـى شـلرته التـي ولـد عليهـا أكةـر ممـا يشـدو  

يكـون ال  وحتى إن شدا فإن هذا الشدو، كون في شلرة يحط عليها أوي مرةعندما ي
أكةــر مــو محاولــة اســترجاع وحنــيو إلــى كــل تلــك الــذكريات والمشــاهدات التــي رآهــا 

فــي حــيو أن شــدو البلبــل اروي يبقــى أكةــر ، شــلرته ارولــى عنــدما كــان علــى غصــو
  .وانسلاما مع المحيط عذوبة وواقعية

وتنـاوي تلـك ، عد ارحداث التي وقعـت فـي الةـاني عشـر مـو آلارجميعنا سمعنا عو ب  
ولكــــو ، ارحــــداث كتــــا  وسياســــيون ومحللــــون ومفكــــرون مــــو شــــتى أنحــــاء العــــالم

الكتابــات والتحلــيالت التــي بــدت ارقــر  إلــى المصــداقية كانــت تلــك التــي تــأتي مــو 
تي كانـت هذن الرعشات ال، ورعشة برعشة، الذيو عاشوا تلك التفاصيل لحظة بلحظة
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تظهــر حتــى فــي حــروف كلمــاتهم التــي كتبوهــا ونبــرات أصــواتهم التــي تحــدثوا بهــا فــي 
 .وسائل امعالأ

بينمـا هـ الء  ، ا خرون كانوا يسمعون وينظـّـرون مو بعيد بناء على ما تـردهم مـو أنبـاء 
ولـــذلك فـــإن هـــذن الكتابـــات والتحلـــيالت التـــي ، كـــانوا يعيشـــون الكتابـــة ويتنفســـونها

 .قلة ارحداث تبقى هي الشاهدة الحية واركةر مصداقية انبةقت مو
فمـد ، وكعادته قبل النهوا با  مناف مو صديقه استعارة رواية جديـدة يختارهـا لـه 

، رواية مذهلة يامناف :حنيف يدن إلى رواية وقاي بأن اشتراها منذ أياأ وفرغ منها للتو
لينـا أن نقرأهـا يامنـاف قبـل أن كـم مـو الروايـات ع،  ياللخسارة أنني لم أقرأهـا مـو قبـل

  .يدركنا العمر
ننـي اسـتطعت أن ال  كـم أنـا سـعيد  يـا حنيـفتعلم ال  :قاي مناف وهو ينظر إلى زوجته

وحتى عندما أكون غائبا فإنها اعتادت ، تناأ قبل أن تقرأ ساعة برفقتيال  أجعل مهلة
  .على للك

، أت معظـــم مكتبتـــهننـــي قـــر ال  الفضـــل يعـــود لحنيـــف أيضـــا :ابتســـمت مهلـــة وقالـــت
نتــرك معروــا إال ونأخــذ ال  مكتبتنــا تبــدو بفلــة صــغيرة أمــاأ مكتبتــك يــادكتور رغــم أننــا

نعود إال ونحمل معنـا حقيبـة ال  وحتى في زياراتنا إلى بعض الدوي، منه ملموعة كتة
  .خاصة بكتة انتقيناها بعناية
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نشـعر ال  نقـرأال  لمـاوك، كلمـا نقـرأ نشـعر أننـا بحاجـة إلـى أن نقـرأ المةيـد  :قاي حنيـف
  .بأ  حاجة للقراءة

هــذن الروايــة تعــرف كيــف توجهــك فــي  :ثــم قــاي وهــو ينظــر فــي الروايــة التــي بــيو يديــه
ثم تأمرك بتأجيل مـا تبقـى إلـى الغـد ، تمنح روحك بعضا مو صفحاتها، مراحل قراءتها

 فتضـطر إلـى املعـان وتعـود .دون أن تقبل أ  مساومة منك لتلقة ولو جملـة أخـرى
 .كفى مو فضلك  :ثم تقوي، في الغد لتمنحك بضع صفحات مشرقة أخرى

وعنـدما تريـد ، تقوي لك هذا وأنت فـي لروة العالقـة الروحيـة والحدسـية مـع نسـيلها 
لكـو أرجـوك  :إرغامها على القبوي في االسـتمرار تقـوي لـك بشـفافية امـرأة بالغـة الرقـة

سـأعيدك إلـي وسـأهبك نفســي ، لمإننـي أتـأ، وأنـا لسـت  مهيــأة، فأنـت لسـت مهيـأ ا ن
عنـدما أتهيـأ لمنحـك كـل مـا ، سـتقباي مـا تبقـى منـيال  وجسد  عنـدما تتهيـأ حواسـك

ثـم مـا تلبـث مـرة أخـرى أن تكرهـك علـى ، فتناديـك فـي الغـد إلـى عرسـها معـك .لد 
تملــك مــرة أخــرى غيــر أن تروــ  لتوســالتها  ، والالتوقــف وأنــت فــي قمــة انســلامك

  .ولدموع عذريتها ارولى
 

وإن نةغك نةغ وسعيت للتواصل رغما عنها تأتيك بلغة أخرى فتشعرك بأنك تغتصبها 
 يريـــد أن يبنـــي عالقـــة مـــع امـــرأة عفيفـــة تليـــق بشـــخصال  وهـــذن عمليـــة غيرأخالقيـــة
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يهمـك سـوى أن تسـتخلص اللـذة ال  إل أنها تتـألم وتنـةف بـيو يـديك وأنـت، بحلمها
 .ستمرار في سادية كهذنفتنهض دون أن تروى لنفسك اال، مو هذا ارأ

َده هشـــة  وللتو انتبه حنيف إلى مهلة وهي تنصت وتنظر إليه نظرات شـديدة التركيـة 
ولكـو  :فأردف وهو ما يةاي ينظر فـي منـاف والروايـة بيـدن، وكأنها تسمع قصة مشوقة

ما هو السر الذ  يقف خلـف كـل هـذا التأجيـل ؟! فتـرى بأنـك خـالي  :تقوي لنفسك
تبنـي عالقـات ، نفتح على بناء عالقات حميمية مع ارشياء مـو حولـكهذا االنقطاع ت

إنـك هنـا  .مع كل ارشخاص الذيو تلتقيهم، مع الماء، مع النلوأ، صداقة مع الورود
  .تلتفت إليهوال  تشعر بةراء وامتالء كل شيء مو حولك كنت تران

إلـى ظاهرهـا  ن عينك تنظرال  إن معرفتك لقوة سطوع ارشياء محدودة :ثم تقوي لك
وهــي تحتــا  إلــى أن ينظــر قلبــك أيضــا إلــى جوهرهــا نظــر القلــة لتكتمــل ، نظــر العــيو
 .المعرفة

ــى مهلــة التــي مــاتةاي مســتغرقة فــي امنصــات بــذات   ــم عــاد وألقــى نظــرة أخــرى إل ث
مع هذن الروايـة نـدرك كـم  :الدهشة ناسية نفسها واقفة معهما فقاي موجها كالمه إليها

خسرنا كةيـرا مـو المشـاعر وباقـات الصـبر ، مع إنلازات هذا العصرأننا خسرنا كةيرا 
 .وإمكانية االستمتاع بالوقت والعمل وممارسة تفاصيل الحياة

لقــد بــات امنســان فــي هــذا الوقــت يــا ســيدتي يحصــل علــى كــل شــيء فــي لحظــات  
، فهــو إن أراد إرســاي رســالة، كــل شــيء بــات يعــةز ثقافــة العلالــة فــي نفســه،  معــدودة
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وإن أراد السـفر ، ه للك في لحظات ويتلقى امجابة عليها في تلك اللحظاتيكون ل
ثـم أن أ  حـدث يقـع فـي أ  ، إلى أبعد بقعة في اررا حدث للك في وقت قصـير

  .بقعة مو العالم يراها حاال بالصوت والصورة
يولـّــد حالـة ، الشك أن كل هذا التراكم إلا تركه امنسـان علـى سـليته ولـم يـتحكم بـه

يشـــعر بأنــه يـــركض بـــواي ، فيكـــون قلقــا مضـــطربا، علالــة الدائمـــة فـــي لاتــه ويعةزهـــاال
ــائم فــي ســريرن هاقــد  :يــركض دون أن يصــل إلــى حــد يقــوي فيــه، الوقــت حتــى وهــو ن

 .نه كلما يركض تأخذ الطريق أمامه مسافات أبوي، ال وصلت
  .جوانة حياته وسلوكياته مع نفسه ومع ا خريو وهذا يأتي على مختلف 
ــو نحــو فضــاء ف نــرى شخصــا مــايةاي يحــط علــى ســطح اللامعــة ويســتعد للطيــران للت

ومالكـا ، وأبـا لسـتة أوالد، جمـل امـرأةال  وزوجـا، الحياة يريـد أن يكـون نلمـا مشـهورا
فـإن ، ويتمتـع بكـل منلـةات العصـر فـي سـنة واحـدة، لبيت وسيارة ورصـيد فـي البنـك

ف أن االتصـاي اروي لـم يـتم أجرى اتصاال مع شخص يبعد عنـه آالف ارميـاي وصـد
ن للـــك تـــأخر  ال  يحطــم اللهـــاز المحمـــوي ويفقــد أعصـــابه يتـــردد مـــو أن، ال بنلــاح
يفقـد ، وإن أراد أن يدخل إلى شـبكة ارنترنيـت واسـتغر  دخولـه خمـط دقـائق، كةيرا

 .أعصابه مو العلالة وكأنه ينتظر منذ سنة
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يبـة وننتظـر شـهرا حتـى يأتينـا كنا ننتظر شـهرا حتـى نكتـة رسـالة ونضـعها فـي يـد الحب  
وكنا نمضي في السـفر يـوميو متتـالييو فـي حـافالت معدومـة مـو كـل وسـائل ، اللوا 

، والغـنم، المـاعة :وكـان يشـاركنا الركـو ، التهوية في عة الصيف حتى نصل العاصـمة
، والشتائم، والسعاي الحاد، وتمتلئ الحافلة بغيوأ مو دخان السلائر، وديك الحبش
  .المرتفعة والقهقهات

وأحيانـا كنـا ننتظـر سـبع سـاعات متواصـلة ، كنا ننتظر يـوميو لتصـلنا صـحف العاصـمة  
ننا  ال  يستغر  الوصوي إليها سبع ساعاتال  حتى نتمكو مو االتصاي بمدينة ملاورة
وكـان المـرء ينتظـر خمـط عشـرة سـنة حتـى ، كنا نسلل على المكالمة بواسطة البريـد

اتفي فيقـــيم عرســـا بتلـــك المناســـبة الســـعيدة التـــي دورن للحصـــوي علـــى خـــط هـــ يـــأتي
 .يحسدن عليها ا خرون

هــذن الروايــة ياســيدتي تنبــه امنســان ليــتحكم بةــورة التقنيــات العاليــة التــي حلــت عليــه  
ودومـا يمــنح لنفســه هامشـا مــو الصــبر حتــى ، فلـأة ويكــون هــو قائـدها ومهيمنــا عليهــا

دون أن تفقــدن توازنــه  ا لقــوة عظمتهــايبقــى متوازنــا ومســتمتعا بهــذن المنلــةات ومتــذوق
وهـو ، وهو عندلاك يشعر بأنه هو الذ  يملـك .الطبيعي الذ  نما عليه لحظة بلحظة

 .وهو الذ  يقرر، الذ  يقود
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يلــد وبــاال فــي أمــرن مــو أن يكتــة رســالة بخــط اليــد ويرســلها عبــر البريــد ال  وعنــدها 
يمكـو أن ، واحـدة فـي الشـهرالعاد  رغم توافر كل وسـائل السـرعة ارخـرى ولـو مـرة 

يمكـو أن ، يسافر عبر البر أو البحر إلى إحدى الدوي رغم وجـود وسـائط نقـل أسـرع
، وهو يشتر  حاجاته رغم وجود سـيارة لديـه يمشي على قدميه ساعتيو وسط المدينة

ينســى أن ينظــر بقلبــه إلــى  ، واليمكــو أن يبــرك علــى رصــيف فيأكــل صندويشــة فالفــل
 .إليه وهو يستيقظ للتو مو نوأ عميق، إلى الةهرة وهي تتفتح، العصفور وهو يطير

وهـو ، بفولـة امنسـان مةـل بفولـة ارشـياء هـي التـي تضـفي عليـه بـراءة لمتـه وأصـالته 
  .بهــذن الطفولــة يمتلــك العــالم كلــه مــو خــالي امــتالك وردة واحــدة مــو كــل هــذا العــالم

للحظة بأنه مايةاي تحت ولكنه لم ينط ، كان يتحدث وكأن أحدا يلقنه هذا الحديث
وأن ما يقوله هو بوحي مو حديث هذا الطفل أكةر مما هـو ، تأثير حديث لاك الطفل

ــه بهــذا الحــديث ،  وأن منــاف لــو يلــد كــل هــذن التفاصــيل وهــو يقــرأ، فــي الروايــة كأن
 :ولكـو يقـوي لنفسـه .الفصـل الـذ  لـو يقـرأن منـاف، يضيف فصال جديدا إلى الروايـة

إلــى إوــافة فصــوي جديــدة  يــا حنيــفبعــض مراحلــه بــيو يــديك  أال يتحــوي النقــد فــي
للروايات التي كتبت عنهـا حتـى أن الطبعـات اللديـدة لتلـك الروايـات لـم تكـو قـادرة 

 ييل نقدك وشرحك بها.أن تتقدأ إلى القراء إال مو خالي تذ
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 * * * 
 
 
ط التــي اعتــاد فــي بعــض أمســيات أن يــذهة إلــى بقاليــة جارتــه / رونــد / المــرأة العــان 

يللــط داخــل المحــل وهــو يســتمتع بالنــاس يــدخلون ، بلغــت الخمســيو مــو عمرهــا
، مهندســــون، عمــــاي، مراهقــــات، شــــيوخ، شــــبان، نســــاء، أبفــــاي :ويبتــــاعون ارشــــياء

كلهم يدلفون ويشترون حاجات مختلفة وهو يتأمل هـذا المنظـر كأنـه ،  أبباء، محامون
بيو حيو وحـيو تقـدأ لـه كأسـا  فتمضي ساعتان دون أن يدر  بهما وروند، في مسرح
 .أو فنلانا مو القهوة، أو زجاجة ميان معدنية، مو الشا 

 
وتعيد له مـا تقولـه ، نه سالّ  ها هذن الليلةال  ثم قبل أن تغلق في وقت متأخر تشكرن 

ال  المـرأة التـي :في كل مرة كيف أن العمل في هـذا المحـل جعلهـا تخسـر كـل عمرهـا
صحيح أنني حققت حلمي ، لها حتى لو ملكت ماي قارونأحد ال  يا حنيفرجل لها 

، لكـو أشـعر بـأن ماخسـرته لـو تعووـه أمـواي العـالم، وصرت غنية، بشراء هذا المحل
علـي أن ، أعـرف كيـف أتخلـص منـهال  تحوي هذا المحل إلى عةء ثقيل على كـاهلي

اللـبو والحليـة الـذ  يصـل و  أنهض كـل يـوأ فـي السادسـة صـباحا حتـى أبيـع القشـدة
أحـد  ال ثـم ألهـة إلـى البيـت الـذ ، أبقى في هذا المحـل حتـى الةانيـة ظهـرا، صباحا
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وقبــل أن أنتهــي ، أو مرتــديال، أتنــاوي وجبــة غــداء ســريعة مةــل علبــة بــون، فيــه غيــر 
هـ الء يلـدون محـالت أخـرى ، يطر  علي الناس البا  حتى أبيعهم بعض الحاجـات

، و يشــترون بالــديو إلــى نهايــة الشــهرولكــنهم عــادة يكونــون مــو الةبــائو الــذي، مفتوحــة
أتعشـى ، ثم ألهة إلى البيت منهكـة، المحل وأبقى إلى الحادية عشر ليال وأعود إلى

لــم يبــق أمــامي مــو ، جديــد فيــهال  وأغفــو حتــى السادســة صــباحا ليبــدأ يــوأ مكــرر آخــر
يــا أعتــرف لــك ، ويالــه مــو هــدف ســخيف، هــدف فــي هــذن الحيــاة ســوى جمــع المــاي

، فكنـت أغـش بعـض النـاس، بعض اروقات جردني حتى مـو إنسـانيتي بأنه في حنيف
أنــا أعــيش ولكــو ، هـل تظــو بــأنني أعـيش، وأكـذ  علــيهم مــو أجـل المةيــد مــو الــربح

  .ليط لي أ  عالقة بالحياة
يــا أتــرى لاك البــا  اربــيض  :لات يــوأ حدثتــه بعمــق وهــي تغالــة الــدموع فــي عينيهــا

 ؟ حنيف
 أران  نعم :وهوينظر إلى البا  قاي
  .صاحة منشرة أخشا ، إنه بيت جارنا نوح، تعرفال  لعلك

وإن لـم تخنـي ، وسبق لـه أن ألقـى علـي السـالأ، أظنني أرى شخصا يدخل هذا البيت
وأيضــا هنــاك امــرأة يبــدو أنهــا حديةــة ، الــذاكرة رأيتــه يشــتر  أغراوــا مــو هــذا المحــل

  .لسالأأراها أحيانا جوار البا  وألقي عليها ا، العهد بالةوا 
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منــذ تـةو  نــوح وحتـى هــذا ، قصـتي مـع هــذا البـا  عمرهــا خمـط ســنوات مـو الـدموع
يوقفها علـى ، بعد عودتهما مو شهر العسل يأتي صبي كل صباح بدراجة هوائية، اليوأ

، الرصـــيف المحـــال  لهـــذا البـــا  ويمـــد يديـــه إلـــى لاك الـــةر المضـــيء ليـــرن اللـــرس
تفــتح ، ي أكياســا أرســلها معــه معلمــهويحمــل مــو مقــود الدراجــة ومــو مقعــدها الخلفــ

جارتنا البا  وتتناوي اركياس ثم ما تلبث أن تغلق البا  ثانيـة دون أن تنظـر إلـى أ  
  .ركو مو الشارع

كــل صــباح يللــدني هــذا المنظــر وتســيل معــه دمــوع مــو عينــي حتــى لــو كــان المحــل 
، دفء بيتهـاوعندئذ أتخيـل كيـف أنهـا تناولـت اركيـاس وعـادت إلـى  .غائصا بالةبائو

، ثـم عنــد الظهيــرة يعـود زوجهــا مــو محلـه فيتنــاوي الطعــاأ ويمضـي قيلولتــه فــي حضــنها
فيــأتي إلــى محلــي يأخــذ مــا يشــاء ، وأران يعــود إلــى المنشــرة يبقــى حتــى التاســعة مســاء

  .ويمضي في حضو زوجته حتى الصباح ليللدني حضور لاك الصبي مو جديد
وأنا كائنـة ، لست امرأة كما أنني لست رجالأشعر بأنني  يا حنيففي تلك اللحظات  

وتركبني رغبة جامحـة فـي أن أجمـع  ، حاجة لها بالحياةوال  حاجة للحياة بهاال  مهملة
ننـي أكـون ال  كل أموالي في المحل وأغلق البا  وأشعل النار بي وبكل شـيء أملكـه

واي عندلاك على ثقة أكةر مو أ  وقـت مضـى بـأن حراسـتي لهـذا المحـل ولهـذن ارمـ
لاك القطــار ، ألتفــت لقطــار العمــر الــذ  مضــى دون أن أشــعر بــهال  هــي التــي جعلتنــي

 .الذ  لو يكون بإمكانه أن يعود مرة أخرى
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فــي اليــوأ التــالي شــعر برغبــة جامحــة للتحــدث مــع تلــك المــرأة الملهولــة التــي تظهــر 
 .لسماع ولو نبرة واحدة مو صوتها، وتختفي

وتكـررت ، دّون الرقم على الشاشة وتردد في الضغط علـى زر امرسـاي مرات ومرات 
ومــو برفهــا فقــد ، المحــاوالت إلــى أن مضــى شــهر عليــه دون أن يــنلح فــي امرســاي

ففـي ، ولكنـه فـي نهايـة ارمـر قـرر أن يضـع حـدا لهـذا االنتظـار، انقطع كل شيء عنهـا
أن يفــه بحــرف واحــد  وعندئــذ وقبــل، الســاعة العاشــرة لــيال أجــرى االتصــاي المنتظــر
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تبــددت ارحــةان عــو قلبــي عنــدما أشــرقت شــمط  :تنــاهى صــوتها العــذ  إلــى ســمعه
  .ربيعك عليه

 
كل لرة ظـالأ كانـت ،  لكنها ستشر  :كل لرة ووء كانت تناد  في صحراء انتظار 

  .لكنها ستشر  وتبدد كل هذا الظالأ :تبعث الصدى في ليل حنيني
فإن المـرأة تـنلح فـي أن تحيـل هـذن القـوة إلـى يبدو بأن الرجل مهما بدا قويا  -

  .وعف وتلرن إليها
المـرأة ، بـل أظنهـا قـوة العابفـة التـي يتمتـع بهـا الرجـل، إنه ليط وعفا يادكتور -

لكنهـا ، ن الرجـل هـو مصـدر القـوة والقوامـةال  تشكل أ  قـوةال  بدون الرجل
 .تريد دوما أن تتحوي تلك القوة إلى عابفة فيحتضو بها وعفها

صحيح أنك متخصص في النقـد اردبـي ولكـو كتبـك تحمـل الكةيـر مـو امبـداع فـي  
وتصــحيح ، التعبيــر عــو آرائــك الشخصــية التــي كــان لهــا ارثــر الكبيــر علــى شخصــيتي

وســوف أكــون ســعيدة لــو أخبرتنــي عــو مشــروعك اللديــد الــذ  ، الكةيــر مــو أفكــار 
  .تعمل فيه

سوف أبحث في نظرة ، مو خالي الروايةأريد أن أدرس نظرة الرجل وتقييمه للمرأة  -
يقــدأ المــرأة كمــا هــي ال  إنــه هنــا، فــي الروايــة التــي كتبهــا الرجــل وكيفيــة تقديمــه للمــرأة

أركــة علــى هــذن النقــاط فــي عملــي ، امــرأة علــى قــدر مايقــدمها امــرأة كمــا هــو عرفهــا
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 ولــد ، وأظــو بــأن مةــل هــذا العمــل ســيكون بمةابــة نافــذة معرفيــة جديــدة لــي، اللديــد
  .رغبة في أن أفتح مةل هذن النافذة

 
رأت بأنها فرصة ثمينة لها حتى تتعرف عليه مو خالي الحديث ويتعرف على أفكارها 

كمـا أنـه نسـي أيضـا بأنـه ،  ونسيت تماما بأنها المكالمة ارولـى التـي يلريهـا، عو قر 
واسـتمر الحـديث كمـا لـو أن أحـدهما يعـرف ، وي مـرةال  يتحـدث معهـا بشـكل جـد 

  :خر عو قر  مو سنوات بويلة فقالت بحميميةا 
وأظنني ، إن سمحت لي أن أتحدث قليال عو المرأة لكوني امرأة وليط لكوني رجال 

وهذا ربما يقدأ لك شـيئا فـي ، أستطيع أن أتحدث عو بنات جنسي بشكل أكةر دقة
  .ومفهوأ الرجل للمرأة، المقارنة بيو مفهوأ المرأة للمرأة

 :ويـدخل عـالم امـرأة جديـدة، ثمينـة حتـى يتعـرف علـى بعـض أفكارهـارأى بأنها فرصـة 
إن أ  معلومـة سـوف ، خاصة وأنا علـى وشـك البـدء فـي هـذا العمـل يسعدني حديةك

  .تكون إوافة على ارقل لووعها على المسودة ارولى
الرجـل هـو الكـل الةابـت  :فقالت دون أ  تمهيـد للمووـوع التـي ترغـة الحـديث فيـه

ولـذلك فـإن ، حيو أن المرأة هي اللةء المفصـوي التائـه عـو كلـه ارصـلفي ، يادكتور
ال  حاجتها للعودة إلى االلتحاأ بكلها الذ  اجتــ ةأت منه لهي أعلـى مـو حاجـة الرجـل

ويمكـــو لـــه أن ، يشـــعر بتيـــهال  ن الرجـــل ارصـــل بـــدون امـــرأة، ال ســـترداد لاك اللـــةء
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ت حياتهــا فــي عنوســة فــإن تلــك ولكــو المــرأة حتــى لــو أمضــ، يكمــل حياتــه دون امــرأة
 وهي وإن تمضي في هذن العنوسـة فاليكـون للـك إال، تخلو مو وجود رجلال  الحياة
فـي حـيو أن ، مـو تلـك العنوسـة قل يرحمهاال  تلد رجال يقبل أن ينقذها أوال  نهاال 

فإنـه يلـد  الرجل الذ  يبقى عازبا فإنه هو الذ  يـرفض الـةوا  وفـي أ  لحظـة يرغـة
ولـذلك تـرى امـرأة ، ةو  بها بعد ثالثة أياأ حتى لو كان في السبعيو مو عمرنامرأة ليت

أ  أنهــا ، تقبــل بــأن تكــون الةوجــة الرابعــة مــع ثــالث أخريــات يشــاركنها لات المســكو
علــى أن تعــيش لمفردهــا فــي بيــت بــدون  رجــل تفضــل ربــع رجــل وربــع بيــت فيــه رائحــة

 .مأنينةتلك الرائحة التي تـ شعرها بارمان والدفء والط
 .أعرف إن كنت  أهذ  أأ أقوي شيئا ترغة في سماعهال  :ثم قالت صمتت برهة 
فأنـــا أوـــع تصـــورات أوليـــة لعملـــي اللديـــد وأنـــت ، بـــل العكـــط :فقـــاي علـــى علـــل 

كنت  بحاجة إلى مةل هذا الحديث مو امرأة تتحـدث عـو المـرأة بكـل هـذا ،  تتحدثيو
بيـد ، تصـور عـو هـذا المووـوعلـد  ، فـي عملـي الوووح قبل أن أباشر بشكل جد 

 .أظنها كافية دون امصغاء لوجهة نظرك كامرأة، وال أنه مو وجهة نظر  كرجل
كنت  أعني بأن المرأة لم ت خلق مةله مو   :فقالت وقد استرجعت جديتها في الحديث 

ولــو كــان ارمــر كــذلك لمــا شــعرته المــرأة بكــل تلــك ، تــرا  ككــائو مســتقل كمــا تعلــم
وبالتالي لما شعرت بكل ، ولما شعرت بكل هذا الضعف نحون .ليهالحاجة القصوى إ
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لكانــت أصــال يلتقــي بأصــل ، تلــك اللــذة المضــاعفة عــو لــذة الرجــل وهــي فــي حضــنه
  .مستقل عنه

تشــعر نحــوك أنــت الرجــل ال  فالغةالــة البالغــة الحســو، ربّســط لــك الفكــرة يــا أســتال 
ومــا ، نظــر إليهــا بــأ  عابفــةتشــعر وأنــت تال  كمــا أنــك،  بــأ  حاجــة أو وــعف أو لــذة

تـأتي المـرأة  .نها لم تكـو لات يـوأ جـةءا منـك رغـم أنهـا أنةـى وأنـك لكـرال  للك إال
  .أنت   منــي :يقوي لها الرجل كذلك بل يقويوال  .أنا منك :لتقوي لك

تشكل إال جةءا يسيرا مو ال  فمهما بلغت لذة العودة نسبة عالية بالنسبة للرجل فإنها
يشــكل إال جــةءا يســيرا مــو ال  ومهمــا تــا  رجــل إلــى امــرأة فــإن توقــه، رأةقــوة لــذة المــ
لذلك ترى أن بعض الرجاي يستغل كل هذا الصد  الذ  تتمتع بـه المـرأة ، توقها إليه
فمــو اليســير علــى الرجــل أن يضــحك علــى المــرأة كمــا نقــوي فــي بعــض ، في ليهــا بــه

علــى الرجـل ولـو كـان بربــع  أحاديةنـا بيـد أنـه مـو العســير علـى أعقـل امـرأة أن تضـحك
فـي حـيو ، يتفاجـأ بـه وال وحتى لو حدث للك فـإن الرجـل يكـون عالمـا بـالواقع، عقل

نهـا دومـا ال  أن المرأة هي التي دوما تتلقى الصدمات المرعبة مو الرجاي وتـ فلع بهم
مـرأة مهمـا أحبهـا إال ال  يعطـي كـل شـيءال  أن الرجل تعطي كل شيء لرجل أحبته بيد

االستةنائية يكون فيها الرجل بـالغ الحـة لةوجتـه إلـى درجـة اقتـران  شديدة في ظروف
  .حياته كلها بوجود هذا الحة وهذن المرأة
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الفكــرة اللديــدة التــي ســتعمل بهــا فــي كتابــك النقــد  اللديــد عــو المــرأة فــي الروايــة 
  .التي كتبها الرجل فكرة بالغة ارهمية

، اوي مسائل دقيقة وهامة في هذن الةنائية البديعـةالكةير مو الروايات التي قرأناها تتن 
ن كل ال  وأحيانا ندرك أن الكاتة ماكان يقصد الفكرة التي وصلتنا مو خالي القراءة

 كـل كاتـة وهـذا هـو حـاي، قار  يقرأ وفق المستوى الةقافي والمعرفـي الـذ  هـو فيـه
  .بحسة علمي

كتبتهــا المــرأة والروايــة التــي  ســيكون هنــا أمــامي أن أفصــل كــذلك بــيو الروايــة التــي   -
الروايــة النســوية هــي الروايــة التــي تكتبهــا المــرأة وتقــدأ فيهــا المــرأة مــو ، كتبهــا الرجــل

بقلـم المـرأة التـي  هـذا التقـديم الـذ  يكسـة خصوصـية كونـه يـأتي، منطلق أنهـا امـرأة
  .هي أبلغ وأد  تعبيرا عو نفسها مو الرجل

 
فــــوار  امبــــداع  خــــوة علــــى عــــدأ وجــــودالأعــــرف يــــاعةيةتي لمــــالا يصــــر بعــــض ار

وتمــايةن فــي ارد  الــذ  تكتبــه المــرأة ســواء فــي بالدنــا أأ فــي مختلــف  وخصوصــياته
هـذا الـذ  أرى أنـه بـذات الوقـت ي سـقط عـو المـرأة خصوصـيتها كـأنةى ، أنحاء العـالم

 .مختلفة عو خصوصية الرجل سواء مو الناحية السيكولوجية أأ مو الناحية اللسـدية
وــحكت روهــات بشــيء مــو بالقــة  .ة ليســت رجــال كمــا أن الرجــل لــيط امــرأةفــالمرأ
  .امرأة –رجل  :بدليل أنك تقوي :وقالت
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وهذا الخالف هو الذ  يضفي خصوصـية علـى كـل  :أواف وقد خفتت نبرة قهقهتها
أن يـرى كـل واحـد بأنـه لـيط ، واحد منهما ويدفع كل واحد منهمـا للحنـيو إلـى ا خـر

يكتمل إال بوجـود ال  ثم يرى بأنه، يفتقد في لاته ما لدى ا خر ن كل واحدال  ا خر
  .يتمتع بها هوال  ا خر الذ  يتمتع بخصاي ومةايا

مو هنا يـا دكتـور فإنـه مـو ارمـر الطبيعـي أن يكـون أد  المـرأة حـامال  :قالت روهات
لخصوصــيتها فــي أ  منطقــة مــو العــالم ومعبــرا عــو وجهــة نظــر وقلــق ومشــاعر المــرأة 

وهو على ارغلـة يكـون أكةـر ثـراء بتفليـر العوابـف ومسـألة امخـالص ، ة عامةبصف
عندما تحة شخصا وتنظـر إلـى االرتبـاط  أن المرأة ياسيد  للك والعفاف في الحة

تســتطيع أن تتــةو  ال  نهــاال  بــه فهــي تكــون علــى يقــيو بــأن هــذا الرجــل هــو مســتقبلها
  .غيرن وهي على عصمته

رمر مختلف بعض الشـيء والفضـاء مفتـوح أمامـه حتـى وهـو بينما عند الرجل فإن ا -
متــةو  بــأكةر مــو امــرأة وهــذا مــا نلمحــه فــي الروايــة التــي تكتبهــا المــرأة والروايــة التــي 

 مشاعر القلق دائمة لدى المـرأة حتـى وزوجهـا فـي السـبعيو حيث تريو، يكتبها الرجل
فـي الروايـة ، مـو حياتهـا وربما تبقى هذن المشاعر لـديها حتـى اليـوأ ارخيـر، مو عمرن

التــي يكتبهــا الرجــل فإنــه بملــرد الــةوا  مــو امــرأة حتــى لــو كــان يكبرهــا بةالثــيو ســنة 
  .فيشعر بحالة مو االستقرار الةوجي معها حتى لو فصلت بينهما قارتان

 .وهذا ما يلعل التماية ثراء لكل واحد بالنسبة لآلخر، إنها ثنائية مكملة لبعضها



 72 

  .موجودا في ا خر هو مفقود لدى أحدهماوبالتالي يلعل ما 
  .إنك تبذي جهودا كبيرة في عملك يادكتور -
كل صفحة أكتبهـا هـي صـفحة حيـاة جديـدة ،  الكتابة هي حياة جديدة أعيشها -

، الكاتة إن لم يكتة لكان أبأس المخلوقات على وجه اررا .تنفتح أمامي
ديرة بـأن يتحمـل مـو فقط بالكتابة يخفف عو روحه المعاناة وتكـون الحيـاة جـ

أجلها كل أشكاي المعاناة المرعبة التـي تواجـه حياتـه لحظـة بلحظـة حتـى وهـو 
  .أو يكون في بائرة، على سرير النوأ

أكتة في بقوس وأجـواء ، أخفيك ياروهات عندما أكتة أشعر بأنني في يوأ عيدال  
، أشــخاصتتحــوي الكلمــات أمــامي إلــى ، إحتفائيــة وكــأنني وســط مدينــة آهلــة بالنــاس

وهنــا ، والفصــوي إلــى أحيــاء وارجــةاء إلــى مــدن كبــرى، وتتحــوي الســطور إلــى شــوارع
ـــدني حرفـــا حرفـــا نتصـــافح ونتبـــادي تهـــاني العيـــد ، أعايـــد الكلمـــات كلمـــة كلمـــة وتعاي

تبــادلني الكلمــات   .وأوـيفها وتضــيفني السـكاكر الشــوكوالته والبسـكوت وقهــوة العيـد
، جــواء العيديــة اركةــر ســطوعا فــي حيــاتيكــل هــذن الطقــوس االحتفائيــة فــي تلــك ار

وهـي  وتكـون مشـرقة ومرتديـة أبهـى حلـّــتها مظهـرة جماليـة امبـداع اميقـاعي فـي لاتهـا
وأبادلها هذن الةيـارات ، تمضي في شوارعي شارعا شارعا وفي مساكني مسكنا مسكنا

  .في تلك اروقات االستةنائية المليدة
  .الكتابة هي أرقى ارنشطة الروحية
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ــا نتحــدث عــو ارد  النســو  الــذ  ســوف يكــون محــور كتابــك - النقــد   كن
  .أخفيك كذلك سعادتي بهذا العملوال  الذ  تشتغل به يادكتور

ــأنني ســوف أتحــدث بعــض الشــيء فــي مقدمــة هــذا العمــل عــو  - لــد  تصــور ب
الخيــاي الــذ  يحتــا  إلــى بعــض الشــرح لــدى الكةيــريو الــذيو ألتقــيهم أو أقــرأ 

  .بعض كتاباتهم
 .هل سأكون محظوظة وأسمع منك ولو جةءا مو هذن المقدمة -
 والتـأليف كمـا أفهمـه هـو مقـدرة الكاتـة، الخياي فـي الروايـة هـو روح التـأليف -

فــي شخصــية واحــدة يقــدمها  علــى أن ي لــف بــيو عشــرة أشــخاص مــو الواقــع
ال  لذلك فكلمة / تأليف / هي أقر  إلى الروائي أو الحكــّاء مـو غيـرن، روائيا

وــمو مهمتــه أن يكــون بارعــا فــي مقــدرة التــأليف بــيو التشــتت الــذ  ن مــو 
يلتقطه مو الواقع ويوظفه ومو نسيج فني ولغو  وتقني وكأن هذن الشخصية 

هــذا هــو الخيــاي ، هــي بالفعــل شخصــية واحــدة وليســت أجــةاء مــو شخصــيات
 .عملي هذا أن أتحدث عنه بشيء مو التوسع الذ  أرى في مقدمة

  متع إوافة إلى هذن المقدرة العليبة على التأليفالروائي البارع يت 
  بقوة امدراك التي تمكنه مو أن يلعل مو أشخاصه ومو أحداثه 
وهــو يتمتــع بموهبــة ، ويخرجهــا مــو امبــار المحلــي الضــيق، أشخاصــا وأحــداثا كونيــة 

عنـدما يمضـي فـي بريـق مـا ينظـر إلـى كـل ، وبقوة مالحظة ارشياء، أصيلة في الحكي
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ال  إنه دائم البحث لمالحظـة ارشـياء التـي، يلفت نظرنال  شيء البتة، وال هشيء حول
، بــل يضــيف إلــى كـل هــذن العوامــل روح امبــداع، يكتفــي بهـذا، وال يالحظهـا ا خــرون

، وكـذلك مفكـرا، يعلبه أن يلعـة مةـل هـذا الـدور فقـط دون أن يكـون مبـدعاال  وهو
 .وشاعرا

مقترنـة بخصـوبة خيـاي كاتبهـا الـذ  عليـه أن يكـون  أن كتابـة روايـة متميـةة يـ ـظو أحيانـا
حتـى أن الفـو لاتـه يكـون مقترنـا بقــوة  .خياليـا بامتيـاز حتـى يـنلح فـي إبـداع شخوصـه

يعنــي أنــه يبنــي ، أنــه فنــان :وأن ي قــاي، يعنــي أنــه فنــان، هــذا م لــف :فــأن ي قــاي، الخيــاي
 .عمله بلبنات مو خياي

ــــأليف / ــــرى كلمــــة / ت ــــا ن ــــة يارو  فــــي الماوــــي كن هــــات علــــى أغلفــــة ارعمــــاي الروائي
ــا تكــاد تختفــي تلــك الكلمــة، والقصصــية ويكتفــي الم لــف أن يضــع ، ولكــو فــي وقتن

بل أن البعض ينحر  إلا ووـع هـذن الكلمـة جـوار ، اسمه دون أن تسبقه كلمة تأليف
وفـــي حقيقـــة ارمـــر فـــإن هـــذن الكلمـــة هـــي اركةـــر تعبيـــرا عـــو مهمـــة الروائـــي  .اســـمه

 .والقصصي
وتحديــدا بعــد أن قــرأت أوي روايــة كتبتهــا ، تضــحت لــي هــذن الحقيقــة فيمــا بعــدلقــد ا 

وهــي روايــة تركتهــا فــي در  مكتبــي دون أن أجــرؤ علــى بباعتهــا ، منــذ ســنوات بويلــة
فتبـــيو لـــي أننـــي قمـــت بعمليـــة تـــأليف بـــيو ، خاصـــة بعـــد أن عملـــت فـــي ملـــاي النقـــد

كنـت ،  بطـل الروايـةملموعة مو أصدقائي المقربيو وأخـرجتهم فـي شـخص واحـد هـو 
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كلما قرأت لاك البطل رأيت مالمـح وسـمات وخصوصـيات وحتـى عبـارات أصـدقائي 
حتـى أننـي شـعرت بـبعض الحـر  مـو أن أحـد أصـدقائي سـوف يـرى جـةءا منـه ، ه الء

عالقــاتهم اركةــر ، كنــت أرى بووــوح ارحــداث التــي رووهــا لــي،  فــي تلــك الشخصــية
ومع كل قـراءة  ، بالغة الحساسية وامحرا وجهات نظرهم في أمور ، سلوكياتهم، سرية

كان يتأكـد لـي أن هـذا / الـةعيم / إنمـا هـو كـائو م لـَــف مـو مةايـا ملموعـة أشـخاص 
يســتطيع الكاتــة أن يــأتي بشــيء مــو  ال  بــل، وهــو لــيط مــو كوكــة آخــر، فــي الحيــاة

كوكة آخر غير الكوكـة الـذ  يعـيش فيـه مهمـا رأى ا خـرون بأنـه يسـتعيو بالخيـاي 
  .فاهيم متعددةوفق م

 ثم كنت أنظـر فـي شخصـية / زعيمـة / الروايـة فأراهـا تحمـل مةايـا وخصوصـيات نسـاء
  .الصديقة، العشيقة، الحبيبة، ابنة الخالة، ارخت :عرفتهو
عنــدلاك تأكــدت لــي حقيقــة  ./ م لَـّـــفة / مــو كــل تلــك النســوة اللــواتي عــرفتهو امــرأة

لاحه في أن ي لِــّـف بـيو عـدة أشـخاص واحدة أن الروا  ينلح في مهمته على قدر ن
  .أو شريرة مو الواقع في شخصية روائية سواء كانت خّيرة

كما أنـه يمكـو أن تـأتي شخصـية ثريـة مـو الواقـع فتتـوزع خصـالها ومةاياهـا علـى عامـة 
حقــة بعــد مــرور عشــريو ســنة أن هــذا ارمــر ال  وتبــيو لــي فــي مرحلــة .شــخوص الروايــة

ـيَـرية الرواية التي وقعت وحيتها أعمـاي روائيـة كـان  وعأعانني كةيرا اجتنا  الوق في س 
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فيحط القار  أنه يقرأ  .سواء في بالدنا أو بالد أخرى مو العالم يمكو أن تكون فذة
  .أو يقرأ مذكرات أكةر مما يقرأ رواية، سيرة لاتية

 ،إنها رواية الشخصية المنغلقة الواحدة التي تسعى للتعريف بهـذن الشخصـية فحسـة
والســباحة فــي ، وهــذا ينــاقض روح الروايــة التــي مــو أولــى وظائفهــا االنطالقــة المفتوحــة

حظته فـي فتـرة مبكـرة مـو خـالي أعمـاي بعـض ال  وهذا ما، واللعة بالنار، ميان خطرة
الكتا  التي كادت تفتقـر إلـى التـأليف وتنفـرد بامتيـاز فـي سـرد سـيرة لاتيـة وعالقاتهـا 

 ينتابني شعور بأنني أقرأ رواية عرجاء.  ينذاكولست أدر  لمالا ح، با خريو
إل أن أعمـاي هـ الء ت لـّــف الشـخوص ، بعـض آخـر في حيو يكون ارمر مختلفا لدى

  .أو ترو  سيرها الذاتية، أكةر مما تسردها
 
 
وكنـت أنفـر منهـا فـي ، الشخصـيات التـي لـم تكـو محببـة لـد  أريد أن أقوي لك بـأن 

اسـتطاع ، لشخصيات في بعض الروايات وكتبت عنهـاوعندما اكتشفت لات ا، الواقع
أعيد النظر في تعاملي  فبدأت النقد أن يعرفني بتلك الشخصيات على شوابئ أخرى

استطاع عملي في النقد أن يكشف أمامي ما لم أكـو ، وأتودد إليهم، مع ه الء الناس
ا فـي أكتشفه في هذن الشخصيات التي لها خصوصيتها وفلسـفتها عنـدما كنـت ألتقيهـ

  .إحدى شوارع الواقع
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وأسـتند فــي للـك علــى ، بعـد للـك ســوف أبـدأ الكتـا  بحــديث عـو شخصــية المـرأة 
  .بعض التلار  التي مرت في حياتي

وعندما أقع على مللة تحتو  على ملموعـة ، كةيرا ما أقرأ ارد  النسو  ياروهات  
ــداعات فــإنني أباشــر بــارد  النســو  وألمــح تلــك الخصوصــية المتميــ ةة فــي هــذا إب

ينتــابني شــعور بــأنني أقــف فــي  وعلــى ارغلــة فــإنني عنــدما أقــرأ قصــة لكاتبــة، ارد 
ــا أخــتلط الســمع منهمــا ــة لصــديقتها وأن  فــي حــيو، حافلــة مــا أمــاأ امــرأة تســرد حكاي

عندما أقرأ قصة لكاتة ينتابني شعور بأنني أقف خلفه خلسة وهو جالط علـى مائـدة  
  .و نفسه بسرية تامةشيئا سريا بينه وبي كتابة يكتة

بينمــا الرجــل يلغــي ، إلن عنــدما تكتــة المــرأة يكــون ا خــر موجــودا بقــوة وهــي تكتــة
هذا ا خر أثناء عملية الكتابة كما أظـو فـي الروايـات التـي قرأتهـا سـواء فـي بالدنـا أو 

ــى لــو كانــت تتنــاوي حيــاة امــرأة، فــي العــالم أجــد ال  عنــدما مــا أقــرأ روايــة لكاتــة حت
رواية  بينما عند قراءة، قدرما أجد رأ  الرجل في المرأة ة في تلك الروايةحضور المرأ

 .لكاتبة تتحدث عو امرأة عندلاك أقرأ المرأة في رواية المرأة
 ...في اعتقاد  يادكتور :قالت روهات
كما لو أني أريد أن أنةعـه ،  أعرف لمالا يخر  اللقة مو فمك جافاال  :قابعها قائال
  .يفعل للك عندما أسمعه في كل ارماكو التي أتردد إليهاال  رغم أنه، عو نفسي
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وأظـو مهمـا تطـورت روح العالقـة بيننـا ، قبـل أ  عالقـة أخـرى ولكنك أسـتال  :قالت
ال  ولكــو، فــي المســتقبل لــو يكــون بوســعي أن أنســى بــأنني تلميــذتك بالدرجــة ارولــى

لــك قلــيال حتــى يكــون ننــي لســت  قــادرة أال ألبــي لــك بلبــا تريــدن منــي فــإنني ســأفعل ل
  .ارمر في الوسط ما بينك وبيني

بيو  هذن الخصوصية وهذا التماية امبداعي على قدر قوة كنت أريد أن أقوي لك أنه
وتكون المرأة مبدعة أصيلة ومتميةة إلى جانـة ، امبداع اردبيو يكمو الةراء في روح

  .الرجل في ثنائية إبداعية مكملة لبعضها
 
هذا التقديم الذ  لـيط ، هي التي تنلح في أن تقدأ نفسها كامرأة ةتيالمرأة ياعةي -

مهمــا بلغــت مــو العمــق ســوف  وهــل تظنــيو بــأن عالقتنــا، بوســع أحــد أن يقدمــه غيرهــا
  .تمكنني مو أن أقدمك لآلخريو بصورة أد  وأعمق منك

علـى ارخـص ، الصحافة دوما تلعة دورا في انتشار روايات بعينها دون غيرها :قالت
  .يا حنيفهل تتابعها ، الصحافة اليومية التي تحتو  على صفحات ثقافية

نهـا أصـبحت ال  أتابعهـا بشـكل يـومي، وهي ت د  مةـل هـذا الـدور، هذا صحيح :قاي
غنى عنها رغم تعدد مصادر المعلومـات اركةـر سـرعة ال  جةءا مو الحياة اليومية التي

  .واريسر
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لتـي تتحـوي بالنسـبة لمختلـف شـرائح النـاس إلـى اليومية الناجحة هـي تلـك ا الصحيفـة
وهــي التــي تــنلح فــي أن توســع مــو فضــاءات قرائهــا ، جــةء هــاأ مــو النشــاط اليــومي

 .وي مرةال  وتستقطة كل يوأ المةيد مو المقبليو عليها الذيو يقتنونها
بيد أنها إعالنـات ملانيـة ، إنها على ارغلة تكون بمةابة إعالنات جيدة عو الكتة 

ــة لــيط ، ســتحوالها علــى مســاحات كبيــرة مــو الصــفحاترغــم ا وهــي إعالنــات تلاري
  .بالنسبة للكاتة بل بالنسبة للناشر الذ  يأتيه كل هذا بالملان

ننــــي مــــو خاللهــــا أتعــــرف علــــى ، ال عالقتــــي بالصــــحيفة اليوميــــة هــــي عالقــــة وبيــــدة
 .امصدارات اللديدة وعلى بعض أخبار العالم الةقافية

نهــا كــل يــوأ تتحــوي إلــى حمامــة متلــددة تحلــق فــي كــل البيــوت أ مــا يميــة الصــحيفة
يفـتح كـل هـ الء أبـوابهم لهـا إال ، وال والخيم والحـافالت والمحـالت العامـة والخاصـة

 .جديدة لم تحمله في اليوأ السابق إلا حملت لهم كل يوأ معارف
دخولهـا وعلى هذا فإن هذن الحمامة تبني عالقتها المتينة مـع أولئـك الـذيو ينتظـرون  

وإن غابــت لتســتريح فــي عشــها ، وإلا صــدف وتــأخرت يســألون عنهــا، إلــيهم كــل يــوأ
  .يوما أو يوميو فإنهم يفتقدونها ويشعرون بنقص ما

، يكون أمامهم إال أن يذكروا أملاد هذن الصحيفة ودورها المميـة فـي حيـاتهمال  وهنا
صـحيفة فقـط منـذ يقـرأ شـيئا سـوى هـذن الال  فهاهو صـاحة المقهـى الـذ  يقـوي بأنـه

وهو يتمتع بةقافة واسعة في مختلف ملاالت الحياة بفضل قراءتـه لهـذن ، أربعيو سنة
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وقــد أتاحــت لــه أيضــا أن يقــرأ بعــض الكتــة ويلعــل فــي بيتــه مكتبــة صــغيرة ، اللريــدة
  .عندما كانت تعرا بعض الكتة القيمة وتلعله يتله إلى المكتبة ليشتر  الكتا 

و بأنـه يتمتـع بةقافـة عاليـة وهـو بالفعـل لـم يقـرأ شـيئا غيـر وعندما يتحدث معك  تشـعري
وإن  ...اجلة لـي جريـدة / :جيرنال  عندما يقوي تستغربيو ال ولذلك، هذن الصحيفة
وعنــدما تســأليه عــو ســبة حرصــه علــى هــذن الصــحيفة  ./ تللــة غيرهــاال  لــم تلــدها

  ./ إنها عشرة عمر / :دون غيرها يقوي لك  
ـــى الم  ـــأخرتوعنـــدما ألهـــة إل ـــدتي اليوميـــة المفضـــلة وقـــد ت أرى ، كتبـــة لشـــراء جري

والمعلـــم ، والطبيـــة، وأرى الممروـــة والكـــوافيرة، والفاكهـــاني، والحلـــواني، الســــّباك
والكاتـــة يتـــرددون إلـــى المكتبـــة وينظـــرون إلـــى ، والمختـــار، والموظـــف، والمحـــامي

رغــــم يــــذهبون إلــــى بيــــوتهم وال  ســــاعاتهم بانتظــــار وصــــوي جريــــدتهم المفضــــلة هــــذن
  .االتصاالت التي تستعللهم للذها  إلى الغداء

أجـــل إنهـــا الحمامـــة الطليقـــة الةريـــة التـــي تـــأتي كـــل يـــوأ بالياســـميو والريحـــان وارنغـــاأ 
  .والكلمات العذبة

جرائد كةيرة تصدر عو هيئات وتنظيمات وأشخاص وهي جرائد تعتمد على منسـوبيها 
ـــى ـــديها بالدرجـــة ارول ـــةوثمـــة جرائـــد مختصـــة ، ومري ـــد امعالني ـــة، مةـــل اللرائ ، والفني

وهــي كــذلك تعتمــد علــى الفئــة التــي تخاببهــا والتــي لهــا عالقــة ، واردبيــة، والسياســية
يكون ال  وفي جميع ارحواي فإن مةل هذن الصحف، مباشرة مع هذا االتلان أو لاك
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 قـلال  أو، بوسعها أن تختر  كل ارماكو العامة والخاصـة كالصـحيفة اليوميـة الشـاملة
فــي كــل  الصــحيفة / العمالقــة / التــي أحيانــا يقتــرن اســمها باســم بلــدها والتــي تتواجــد

 .مكان
 

ــة - ــة العادي تتمتــع بهــذن الخصوصــية  لكــو مــا الــذ  يلعــل مــو الصــحيفة اليومي
  .الكبرى وتكون صحيفة / عمالقة / تختر  كل ارماكو دون غيرها

أتـردد إلـى المكتبـة خالي عقديو ونصف وأنا أقرأ صحيفتي اليوميـة المفضـلة و  -
التــي أجلــط فيهــا بعــض الوقــت عنــدما تتــأخر / اللرائــد / فــأرى أفــوا  النــاس 

وهذن الصحيفة على ارغلة تتمتع بميةة ، تنهاي على صحيفة أكةر مو غيرها
، فهي تقدأ أكبر قدر مو ارخبار المحلية مو مختلف المحافظات، الشمولية

لــرأة التــي تلعلهــم أحيانــا يتعروــون ويتمتــع مراســلوها وكتابهــا بالمصــداقية وال
وهنـــا يكـــون مراســـل اللريـــدة فـــي المحافظـــة هـــو ســـفيرها الـــذ  ، لمســـاءالت

 .كما بمقدورن أن يخفض مو شعبيتها،  بمقدورن أن يةيد مو شعبية صحيفته
ثــم تــأتي هــذن الصــحيفة الشــاملة لتقــدأ أخبــارا تهــم الفئــات الــدنيا مــو النــاس وخاصــة  

وكــــذلك تقــــدأ صــــفحات رياوــــية ، للــــط الشــــعةتلــــك التــــي تحــــدث تحــــت قبــــة م
إلــى جانــة ، واقتصــادية وثقافيــة وتحلــيالت سياســية محليــة ومترجمــة وقضــايا فكريــة

وتخصـــيص شـــيء ، اســـتقطا  فئـــات الشـــبا  وتخصـــيص زوايـــا وصـــفحات لمـــواهبهم
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ــــاء، والمطــــب ، للمــــرأة ــــرا ، والتســــالي، وارزي ، والحــــوادث، وشــــكاوى النــــاس، وارب
 :بـل يقـوي، ث أن يدخل شخص مكتبة فاليطلة جريـدة بعينهـافقد يحد، واليانصية

أريـد جريـدة فيهـا  :أو يـدخل شـخص فيقـوي، أريد جريدة فيها كلمات متقابعة وأبـرا 
  .صفحة شكاوى أو رياوة أو ثقافة

وإلا وجـد هـذا الشــخص وـالته فــي جريـدة فإنـه يبقــى يـداوأ عليهــا فتكسـة اللريــدة 
 ، قارئا جديدا

 
حق ارسبوعية المتنوعة التي تتبناها بعض هذن الصحف في ا ونـة ظاهرة المال :قالت

وكـــذلك الكتـــة التـــي ، تســـهم بفعاليـــة عاليـــة فـــي انتشـــار الصـــحيفة وشـــهرتها ارخيـــرة
 .تهديها اللريدة كل شهر لقرائها

 وأيضا هذا يلعـل بعـض باعـة الصـندويش والـدهانون والباعـة المتلولـون :ابتسم وقاي
 .يد للحصوي على أكبر قدر مو أورا ينهالون في تلك المواع

ن هنـاك ال  لكو رغم كل للك فإنها ظاهرة إيلابية تلعل الكتا  يختـر  كـل البيـوت
  .بعض البيوت ويوجد فيها كتا  واحد وكأنه شيء مو الممنوعات

 .التنط حنيف أهمية حضور الشخص المناسة على رأس مةل هكذا عمل
لتحريــر تلعــة دورا بــارزا وأوليــا فــي ســعة فشخصــية رئــيط ا رغــم محدوديــة صــالحياته 

وقد يصـدف أن تـ ـصا  جريـدة / بنكسـة / جـراء وجـود رئـيط تحريـر ، انتشار جريدته
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فتخسـر اللريـدة أعـدادا كبيـرة  متواوع في عالقاته وثقافتـه وموهبتـه الصـحفية وجرأتـه
 مــو قرائهــا اليــومييو وتتحــوي مــو جريــدة ســاخنة إلــى جريــدة بهــا بــرود مةلهــا مةــل أ 

وهنـا تـرى أفـوا  قـراء هـذن اللريـدة تتلـه ، جريدة عادية وجودها كمةـل عـدأ وجودهـا
  .إلى غيرها

شخصية رئيط التحرير يمكـو لهـا أن تلعـل مـو أ  صـحيفة عاديـة صـحيفة أولـى فـي 
الــبالد عنــدما يتمتــع بانفتــاح عالقاتــه المتنوعــة وبكفــاءة عاليــة فــي هــذن المهنــة فيعتبــر 

 إنـه يتـابع عملـه صـفحة بصـفحة وزاويـة بةاويـة، كتا  لـه  صدور أ  عدد بمةابة صدور
ويشـعر    تطـوير أو تحـديث أو إوـافةال  ا فا  مفتوحة ويقف على رأس عمله تاركا

، بمس ولية تاريخية خالي هذن الفترة التي يشـغل فيهـا هـذن المهمـة امعالميـة الكبـرى
أملـاد صـحيفة إنها تتحوي إلى تاري  شخصي وملد شخصي له وهكذا فنحو نتذكر 

إن ارعداد التي كانت في عهد فالن مو هذن الصحيفة تصلح أن تـ قرأ  :نقويو  بعينها
  .وكم كانت هذن الصحيفة مشرقة وواسعة االنتشار في عهد فالن، في أ  وقت

الصـــحيفة المميـــةة هـــي تلـــك التـــي تـــنلح فـــي أن تلخـــص لـــك أخبـــار الـــبالد والعـــالم 
ةرية بنشـوة وتحيـل العـالم كلـه إلـى مدينـة صـغيرة المختلفة فتلعلك تقلة صفحاتها ال

  .مع كل صفحة وعمود تلعلك تمشي في شوارعها شارعا شارعا وزقاقا زقاقا
ن فيهــا مــو ال  بالنســبة لــي فــإنني أعتمــد علــى نظــاأ االســتعارة فــي المكتبــات :قالــت

 .يمكنني أن أجدن في أ  مكان آخرال  الكتة ما
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  .ي قرأت غالبية كتة مكتبة اللامعةهل تعرف بأنن :ثم ابتسمت وقالت 
  .وأ  نوعية مو الكتة كنت تفضلينها :قاي

ثـــم ، ثــم دواويـــو الشــعر، ثـــم الملموعــات القصصـــية، الروايــة بشـــكل رئيســي :قالــت
، أخفيــك بــأنني لــم أكــو أقـرأ كتــة النقــد إال بعــد أن تعرفــت بــك، وال الكتـة الفكريــة
خـرى التـي رأيتهـا بالفعـل تضـيء لـي ثـم قـرأت بعـض الكتـة النقديـة ار، فقرأت كتبك

  .الكةير مو ظلمة النصوص التي كنت أقرأها
هـي عقـد مـو الل لـ  فـي جيـد أ  مدينـة تكـون  المكتبة الغنية بالم لفـات الةمينـة :قاي

وأظـو ، مدينة مو مدن العـالم  ال  والمكتبة هي البيت الدافئ والخالد، في أحضانها
مكتبة فيها تكون مدينـة بـاردة يرتلـف سـكانها  ياعةيةتي أن أ  مدينة تخلو مو وجود

فــإلن المكتبــة تحتــو  علــى الــةاد المعرفــي كمــا أنهــا تحتــو  علــى  .مــو بــرد الالمعرفــة
عندما أكون في الشارع وأشعر بفـراغ العـالم  .الذاكرة الةقافية للمدينة وللدولة وللعالم

ية الهائلة لـبعض الوقـت أتأمل كل تلك الةروة اردب، فإنني أتله إلى أقر  مكتبة أراها
وفـي بعـض ارمسـيات عنـدما أشـعر بفـراغ ، وأعود إلى البيت ممتلئا بالحيـاة وامشـرا 

الحيــاة وبالضــلر فـــإن مكتبــة البيـــت العــامرة بالكتــة ترفـــع مــو معنويـــاتي وتبــث إلـــي 
أتصــفح ، أتأمــل الكتــة كتابــا كتابــا، أقــف أمامهــا بعــض الوقــت، إشــراقا روحيــا غريبــا

  .لها التحية وأتله إلى سرير  ثم أقدأ، بعضها
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المكتبــات العـامرة والةريـة بالم لفــات والمخطوبـات هــي  علـى مـدى التــاري  ياروهـات
وهي دليل على حيوية السكان الذيو بنوا ، دليل على غنى وثراء المدينة التي تحتويها

  .يقاع الةمو والناس معاال  مكتبة مدينتهم فتبقى المكتبة شاهدة وم رخة
ن النـــاس بمختلـــف شـــرائحهم يـــدينون للمكتبـــات التـــي نهلـــوا منهـــا الةقافـــات إلا كـــا 

فإن الكتا  أيضا يدينون للمكتبات التي تحفظ لهم م لفـاتهم عبـر ، والعلوأ وا دا 
 .ارجياي

فمعلـوأ أن المكتبـات التلاريــة التـي تبيـع الم لفـات يـأتي يـوأ تنفــذ ، أنـا معـك يـادكتور
تبـــة العامـــة تحفـــظ هـــذن الم لفـــات وتعيرهـــا بشـــكل بيـــد أن المك، فيـــه هـــذن الم لفـــات

  .ملاني للناس بهدف نشر الةقافة والمعرفة
ن وجـود الكتـا  ، ال بالنسبة لي فإنني مديو لهذن المكتبات بلانة جيد مـو ثقـافتي

تيسـر كـل العنـاويو ال  إوافة على غالء ارسعار التي، غير ميسر في كةير مو ارحيان
أنهــا تكــون فــي متنــاوي يــد النــاس فــي أ  زمــان ومكــان إلا  بيــد، التــي أرغــة بقراءتهــا

 .دخلوا المكتبات وتصفحوا عناويو القوائم كما تقوليو
ولعــل هــذن مــا يحــدث عنــدما تــأتي رســائل التخــر  علــى بعــض م لفاتنــا مــو جامعــات  

، ن هــذن اللامعــة قــد اقتنــت هــذا الم لــف لمكتبتهــاال  ونفاجــأ بهــذن ارخبــار، عالميــة
أدركت  أن جامعات العالم تكاد تالحـق إصـدارات الكتـة مـو مختلـف وخالي عملي 
فــدور النشــر تعتمــد بشــكل جيــد علــى ترســي  هــذن العالقــة بينهــا وبــيو ، أنحــاء العــالم
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وأحيانــا تســعى بعــض اللامعــات إلــى كتــا  بعينــه وتلهــل عنــوان ، مكتبــات اللامعــات
مــل معهــا مــو لاك فتعتمــد فــي للــك علــى المكتبــات التــي تتعا، الكاتــة حتــى تراســله

  .البلد الذ  ينتمي إليه الكاتة
بضــرورة ترســي  العالقــة بــيو المكتبــات العامــة  كنــت دومــا أقــوي فــي بعــض المقــابالت

 وبيو دور النشر مو جهـة وترسـيخها بـيو مكتبـات اللامعـات العربيـة وبـيو دور النشـر
ت العـالم جامعـا مو جهة أخرى فقد نلد م لفات إبداعيـة متـوفرة فـي غالبيـة مكتبـات

ن الكاتــة لــيط ال  وماللــك إال، بيــد أنهــا غيــر متــوفرة فــي مكتبــات جامعــات الــوبو
ن للـــك فـــو  باقتـــه الماديـــة ال  بوســـعه أن يقـــدأ إهـــداءات إلـــى كـــل جامعـــات الـــدنيا

  .والمعنوية
سواء في ، وأهميتها في مختلف مراحل حياتنا نتحدث عو دور المكتبات بصفة عامة

فـــالكةير مـــو ، أو فـــي العمـــل أو لمتعـــة القـــراءة فـــي البيـــتالمدرســـة أو فـــي اللامعـــة 
يســتطيع المــرء أن يصــل إليهــا بيســر إال عبــر نظــاأ االســتعارة مــو مكتبــة ال  الم لفــات

  .تتلدد بتلدد الم لفات تبقى مكتبة واهنةال  ولذلك فإن المكتبة التي، مدينته
لمختلــف إبــداعات  واســتيعابها دور المكتبــة يكمــو فــي تلــددها وحيويتهــا وشــبابيتها 

تستقطة الـةوار والسـياح الـذيو  كما أن هذن المكتبات في الدوي التي زرتها .العصر
  .يةورون البالد
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فيما أظو ياسيد  أن جوهر الموووع يكمو في النظرة العامـة لمسـألة القـراءة  :قالت
ي وتكـون هوايـة يـتم ممارسـتها فـ، تعتبرهـا مـو أساسـيات الحيـاةال  في ملتمعاتنـا التـي

 .يكون هناك فراغ فال لةوأ لهاال  وعندما، وقت فراغ
منـــذ مـــدرة زرت إحـــدى ، تقـــدأ لقارئهـــا شـــيئاال  تكـــون صـــالة فإنهـــاال  القـــراءة التـــي 

كـان ،  لقد ألهلني المنظـر الـذ  لـم أكـو أتخيلـه، صديقاتي فأدخلتني إلى غرفة أخيها
صـغير مـو تلـك  شابا في نحو الخامسة والعشريو مو عمـرن يللـط ببيلامتـه فـي ركـو

اللـدران ارربعـة كانـت مكسـوة ، الغرفة التي لـم يكـو بهـا مووـع لـنللط مـو الكتـة
وعندما جلوسنا لم نـتمكو مـو للـك إال بعـد أن ، وكانت اررا مفروشة بها، بالكتة

لاك الشـا  لـم يكـو يفعـل شـيئا سـوى أنـه ، أزحنا بعض الكتة المتناثرة علـى اررا
وليتـه أفـاد مـو كــل ، ه لـم يكـو يفكـر بـأ  عمـل آخـرحتـى أنـ، يشـتر  الكتـة ويقرأهـا

وعنــدها أدركـــت بأنــه شــخص مـــريض ، بـــل تحولــت إلــى عـــةء عليــه، هــذن القــراءات
بــل ، أصــية بمــرا القــراءة ولســوف يــأتي عليــه يــوأ يحــر  أو يبيــع كــل هــذن الكتــة

يقـرأ  ال  أمـاأ هـذا النمـول  أرى شخصـا .سيخلل مو أن يحمل كتابا بيدن في الشـارع
المشكلة أننا نحتا  إلى أن نقف في الوسط مو ارشياء حتى ، احدا في السنةكتابا و 

  .نتمكو مو رؤية كل ما حولنا
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، لم يكو يعلم بأن هذا الحديث سيكون بمةابة اللبنة ارولـى للبـدء فـي عملـه اللديـد
وروهات أيضا سوف تخفف ، هذا العمل الذ  غدا بمةابة حياة جديدة سوف يدخلها

فهــي تســتطيع أن تقتــرح روايــات بعينهــا وتســتطيع أن تقــدأ ، و امرهــا عنــه الكةيــر مــ
، قراءاتهـا الخاصـة وملخصــاتها حـوي شخصــية المـرأة التـي يقــدمها كاتـة فــي روايـة مــا

  .يران الكاتة أو الناقد الرجل ال يمكنها أن تضيف الكةير وتووح ما
 

ة بالكتة اللديـدة نحو المكتبات العامر ، يترك سيارته في البيت ويمشي نحو السو 
يقـف فـي مواجهـة ، وكأنه سوف يكتة كتابه النقـد  اروي الـذ  سـوف يقدمـه للنـاس

وكــم تخيــل وجــود روهــات معــه وهــي تختــار معــه الروايــات التــي ســوف يقرأهــا ، مكتبــة
تقع عينان كالومض على عنوان رواية بالما قرأ عنها في الصحف دون ، لعمله اللديد

كمـا يمـد  يمـد يـدن إلـى جســـد الروايـة، ثم يلج البـا ، أن يتمكو مو الحصوي عليها
ــه، يــدن إلــى جســد غنيمــة ــيو أصــابعه، يقلبهــا بــيو يدي ، يقــرأ ســطرا، يمــرر صــفحاتها ب

يتقــدأ إليــه والكتــا  بيــدن  ، وينظــر فــي وجــه صــاحة المكتبــة .ثالثــة ســطور، ســطريو
للتــو  .مــةيتقــدأ وينقــدن القي، يليبــه صــاحة المكتبــة، يســأله عــو الســعر، ككنــة ثمــيو

يمكـو أن يضـمه إلـى مكتبتـه ، لقد أصبح الكتا  ملكا شخصيا لـه، يشعر بفرح غامر
المكتبة التي بالما أنقذتـه مـو أمـوا  اليـأس ، شهرا شهرا، العامرة التي بناها كتابا كتابا

كان يللأ وهـو فـي لروة اليـأس ،  التي كانت تلتاحه خالي كل سنوات العةلة والوحدة
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وكــم مــو ، فيمضــي سـاعات حتــى ينســى نفســه ويخـف عنــه اليــأسإلـى صــيدلية مكتبتــه 
مـو المواقـف الحرجـة التـي  ، مو الشعور العميـق بالعـدأ، مرة أنقذته المكتبة مو اليأس
وتقدأ ، كانت دوما تخفف عنه آالأ الروح وتقدأ له العةاء،  كان يتعرا لها في حياته

ويسـتمع الموسـيقى فـي هـذن له المسرة إلى درجة أنه أحيانا كان يرقص بربا وهو يقرأ 
  .المكتبة المغلقة التي تتحوي أماأ روحه إلى عالم مفتوح على كافة العصور

وقبـل أن يصـل ، يتسـع حبـورن بهـذا الظفـر الةمـيوال  يخر  مو مكتبة المدينة والعالم 
ثــم يأخــذ شــرابا لذيــذا حتــى يحتفــي بهــذا ، البيــت يعــر  إلــى مطعــم يأخــذ بعامــا شــهيا

 .ذ  استطاع أن يحصل عليهالكنة الةميو ال
يفوتــه أن وال  فــي الطريــق إلــى البيــت وهــو فــي ســيارة ارجــرة يضــع كــل مابيديــه جانبــا 

ينظــر فــي اللوحــة واســم ، يتأمــل عمليــة إخراجهــا، يتأمــل مــرة أخــرى ظــاهر هــذن الروايــة
ـــى أجســـاد ، ينظـــر فـــي عـــدد الصـــفحات، راســـمها ـــم يلقـــي نظـــرات شـــو  فائضـــة إل ث

وعنـدها يـرى بلـبال يحـط علـى شـلرة ، ناظريـه إلـى حيـاة كاملـةالكلمات فتتحوي أمـاأ 
وهـو ينظـر  عصـفوريو يتقـافةان جـوار سـاقية خريف وهو ينظر في حرف / أ / ثـم يـرى

فــي حــرف / ص و / وتتحــوي الكلمــات إلــى منــاظر والســطور إلــى درو  واللمــل إلــى 
  .بحار وأودية وجباي

يناولـــه ارجـــر ، ه وصـــل البيــتيعــود إلـــى حيــث يللـــط عنـــدما يشــير إليـــه الســائق بأنـــ
يتناوي بعامه وشرابه ويأخذ قسطا مو الراحـة فتتهيـأ كـل لرة فيـه نحـو ، ويدخل البيت
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إنـه يحـافظ علـى حميميـة العالقـة بـيو لراتـه ولرات  .تلقي صفحات أولية بمتعـة بالغـة
، يتناوي صفحات معدودة وينصرف إلى شـأن آخـر، بيو حواسه وحواس النص، النص

يغيــر أو قــات تلقــي الــنص، فــي الصــباح ، تــالي يــأتي إلــى صــفحات أخــرىفــي اليــوأ ال
في وقت النوأ ، قبل النوأ، في وقت قيلولة الظهيرة، بساعة الباكر قبل لهابه اللامعة

يتحوي إلى ، يستيقظ معه صباحا، ويناأ معه الكتا  في الفرا ، والسهر حتى الشفق
 إلــى، ى موائــد سـهر عــامرة بارصـدقاءإلـ، يتحـوي إلــى اروالد تـارة أخــرى، الةوجـة تــارة

، ويهبط عليه ظالمه وهو يشعر بلـذة روحيـة بالغـة، تشر  عليه شمط النص .مستقبل
تشـر  ، وهو يتناوي الحروف والنقاط وعالمات الترقيم وامشارات والسـطور واللمـل

 .إن هذا الكاتة يمتلك موهبة استةنائية .روحه أماأ إشرا  النص البهي
لنصوص التي لم يسـتطع الوصـوي إلـى صـفحاتها العشـر ارولـى بسـبة ويتذكر تلك ا 

أو ،   نكهـــة أو لـــذة تشـــلعه لالســـتمرار، خوائهـــا مـــو أ  ومضـــة إشـــرا ال  فقـــدانها
 .مو عصفور أو حمامة أو جدوي أو سمكة، لحظة حياة

  .عابرة حتى لو رآن في صحيفة وعندها يقسم أالّ  يقر  مو اسم هذا الكاتة 
 

، يــنعش الــروح، الــذ  يةلــةي الحــواس، ةــر  الــذ  يضــيء ويظلــم العــالمهــاهو الــنص ال
يصــمت بــأعلى ، الــنص الــذ  يلعلـه يقهقــه بــأعلى صــوته، وي لـر  الــدموع مــو العينــيو
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الــذ  يبــّد ي أحــوي الــنفط كمــا  هــاهو الــنص البهــي، يخشــع بــأعلى خشــوعه، صــمته
  .يبدي الةمو فصوي السنة

ارراوــي الخصــبة والينــابيع العذبــة الرقراقــة  إنــه فنــان يعــرف كيــف يقــود الكلمــات إلــى 
يعرف كيف يمد يديه إلى ثد  الكلمات ليستخر  حليبهـا ، كما يفعل الراعي الماهر

  .ولبنها وزبدتها وقشدتها ويقدمها في أببا  شهية
بــد للمــرء أن يقتنــي أ  ، ال يالــه مــو فنــان مــاهر هــذا الــذ  أبــدع هــذا الــنص المــذهل

  .تى لوكان في صحيفة عابرةشيء يران لهذا الكاتة ح
ويعـود إليـه  ، ثم يختلي بنفسه يتأمل في كل مابةـه إليـه الـنص، ينتهي مو القراءة ارولى

يفــرغ مــو الســطوع الةــاني الــذ  يكتشــف فــي محرابــه مــالم يكتشــف فــي  .كــرة أخــرى
ثـم ينظـر فـي أمـر إعطـاء  .ينتظـر حينـا، ويخر  مو محـرا  الكلمـات، السطوع اروي
يرتد   .ر  حقه مو النقد الذ  سوف يحتل صفحات مو كتابه النقد هذا النص الة

ويغــوص فــي أعمــا   ثيــا  العــوأ فــي منتصــف الليــل ويقــذف بلســدن فــي ميــان الــنص
ثـم يخـر  ويغـوص ، ويغـوص فيهـا وهـي عكـرة، ثـم يخـر  ويعكـر الميـان، مياهه العذبة

  .ثم يخر  فيغوص فيها وهي صاخبة هائلة، فيها وهي راكدة
ويـأتي ، كل سباحة وغوص في لون وشـكل يسـتخر  مـا لـم يسـتخرجه مـو قبـلإنه مع  

يشــعر مــو جديــد بأنــه انفــتح علــى الــنص مــرة ، بصــيدن الةمــيو بعــد كــل هــذن المراحــل
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ينظر في قلمه وفي الصفحة البيضاء ويباشر فـي  .أخرى وانفتح النص عليه مرة أخرى
  .أيو ينتهي بهيدر  ال  عمله وهو يضع الكلمة ارولى في مسودات مشروع

 
 
 
 
 * *  * 
 
 
 

اتصـلت بـه روهـات علـى هاتفـه ارروـي فبشـرها أنـه  في العاشـرة مـو ليلـة اليـوأ التـالي
ن حـديةها ال  بالفعل بدأ في عمله اللديد وقاي بأن لها فضل كبيـر علـى بدئـه بالعمـل

هو الذ  جعله يتشلع للمباشرة في مةل هذا العمل وتحدث لهـا عـو سـحرية الروايـة 
 .ديدة التي قرأها بدهشةالل
ويضــــع خطوبــــا رئيســــية ، ثــــم قــــاي بأنــــه يحــــاوي ا ن أن يضــــع المســــودات اروليــــة 

بــدأ يتحـدث بفرحـة غــامرة وكأنـه فـي صــبيحة ، للروايـات التـي ســوف يتناولهـا بالتحليـل
  :يوأ زفافه
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عـالم  .هو خـرو  مـو عـالم الواقـع الضـيق، الدخوي إلـى عالم الرواية الرحة ياروهات
فــــي عــــالم الواقــــع أنــــت   0يــــة يفــــتح أمــــاأ المخيلــــة ملــــاالت ورؤى أوســــع أفقــــا الروا

بل بارصح أنت مقيـدة ومكبلـة بتابوهـات الواقـع التـي تكـاد ترسـم لـك  كـل ، محكومة
 .وكل نظرة، وكل كلمة، خطوة

تـريو امنسـان كمـا ، بيد أنك في عالم الرواية تحلقـيو فـي فضـاءات امنسـان الرحيبـة 
ترينــه بملــدن ، بقمــة نلاحــه وبــذروة ســقوبه، ترينــه بخيــرن وشــرن، تــههــو بفطرتــه ومدركا

 .وعارن
فهـو وفـق مهمتـه عليـه أن ، لذلك فإن مهمة الروائي مهمة بالغـة الحساسـية وامحـرا  

  .وقاويا، وحكيما، وفقيها، وشاعرا، يكون فيلسوفا
  مــدى للــك أنــه يكتــة كتــا ويكــون خياليــا إلــى أبعــد، يكــون واقعيــا إلــى أقصــى حــد 

أو ، أو الفقيـه، يطلبان مو الروائي كمـا يطلبـان مـو الشـاعرال  فالقار  والناقد، الحياة
 .أو الفيلسوف، عالم الفلك

 .إنهما يطلبان مو الروائي عالما كامال بكل تلك المعارف 
وإال ، حتــى بفراشــاته وهبــو  رياحــه كــل روايــة جديــدة عليهــا أن تحمــل عالمــا جديــدا  

يفشـــل فـــي أن يكـــون لـــه قـــراء كأولئـــك الـــذيو يبحةـــون فـــي و ، فإنـــه يفشـــل فـــي مهمتـــه
نسـخة إهـداء مـو روايـاتهم  المقاهي وارماكو العامة عو قار  يسـتلدونه ليقبـل مـنهم

 .ناس بملرد الوقوع على عناوينهمال  أو يرسلونها عبر البريد، تلك
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ظـة عندما يمد الروائي الخطوة ارولى نحو نسيج عالم روائي جديـد فإنـه بـذات اللح 
ينســى تمامــا بأنــه ســيخر  غــدا  يكــون قــد ســحة الخطــوة ارخيــرة مــو عــالم الواقــع

ولذلك تريو بأن امدانات االجتماعيـة  .ليلالط الناس وسيحدثونه عما قدأ في عمله
  .أو السياسية تةار على الروائي بعد أن يفرغ مو عمله ويلالط الواقع، أو الدينية

قــق مســاحة أرحــة للشــلاعة وانطــال  الفكــر هنــا يمكــو القــوي أن عــالم الروايــة يح
يلسر ال  ودوما فإن الروائي يقوي عبر روايته ما، للروائي مو عالم الواقع الذ  يعيشه
 .على قوله في المواجهة الميتافيةيائية

 
  .وكذلك تكمو خصوصيتها وأهميتها، وهنا تكمو متعة قراءة الرواية 

م كل هذا الخرو  عو عالم الواقع إنما هو وأظو أن التعبير اركةر دقة هنا هو أنه رغ
الـــذ  يغـــدو مســـبحة فـــي كـــف  بدقـــة تفاصـــيل الواقـــع بـــذات اللحظـــة التصـــا  شـــديد

  .الروائي
ــة عــو الواقــع الــذ  ، نهــا تقــدأ امنســان لنفســهال  وماللــك إال  ــه صــورا خفي وتقــدأ ل

  .يعيشه رغم كل ماتتسم به مو خيالية بالغة
ء علـــى مـــدى العصـــور لعـــدأ الضـــلر مـــو قـــراءة كـــل هـــذن المقومـــات تســـتقطة القـــرا

 .الرواية
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تحتمــل أن تقــدأ بــيو صــفحاتها معظــم ارجنــاس اردبيــة دون أن يــ ل  للــك فنيتهــا  
 .وخصوصيتها كلنط أدبي مستقل

امنسـان الـذ  يقـرأ كةيـرا ، منذ أياأ كنت أتساءي مـع نفسـي عـو أهميـة القـراءة :تقوي
يقـرأ ال  بيـد أن الـذ ، يضـلرن السـامعال  يثتران غنيا في حديةه ومهما باي به الحد

يكــون إال عبــارة عــو كلمــات ال  إن حديةــه مهمــا كــان جــادا، لــيط لديــه شــيء يقولــه
 .مباشرة يلقيها على السامع ويبقى يكررها أينما حل

ن لـيط لديـه شـيء ال  أعرف رجال سمعت منه بعض الوقائع التي وقعت معه مئة مـرة 
ــى لــو ، ون مــو العســير أن يكتشــف شــيئا جديــدايقــرأ يكــال  الــذ ، آخــر يضــيفه وحت
إنه فقير ، يكون مدركا بأبعاد هذا االكتشاف اللديد وبقيمته المعرفيةال  اكتشف فإنه

إوافة إلى أنـه يمكـو أن يلـرح ا خـريو بألفاظـه الحـادة ، بكل أشكاي الفقر ياسيد 
المـا تـم توجيهـه ولذلك فإنني كةيرا أعتبر نفسي لـم أسـمع ك، والمباشرة دون أن يدر 

فر  لديه ال  فهو، ن هذا القائل كان عليه أن يعبر عو موقفه بطريقة أكةر لباقةال  إلي
بينمـا حـديث الـذ   .هـي الطريقـة لاتهـا، نسـان أو لحيـوانال  سواء أكـان يوجـه كالمـه
يقـدأ لــك إشــراقة البســمة ، ويقــدأ لــك حـالوة وعذوبــة اللغــة، يقـرأ يقــدأ لــك المعلومـة

القــراءة ، ويفــوح برقــة امنســان وهــو يحــّدث إنســانا، كــالأ إلــى ســمعكالتــي تحمــل ال
  .غنى عنهاال  ياسيد  هي الغنى التي
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وتخيلــت كيــف أنهــا عنــدما تلتقــي إحــدى صــديقاتها أو قريباتهــا اللــواتي يحــدثنها عــو  
تطلــة أال يســألو عــو أ  شــيء قبــل ، أو عــو شــبان يتقــدمون إلــيهو، أفكــار الــةوا 
التـي و  التـي تـدلعها بــ / كفـوكي / بنـة خالتهـا كليـةارال  أنهـا قالـتحتـى ، س اي القـراءة

مـا هـي درجـة ، عليـك أن تعلمـي مـاهو رصـيدن مـو القـراءة :تةوجت منذ ثالثـة سـنوات
 .حالته المعرفية

وعنــدما راحــت تشــتر  حاجــات الةفــاف أقنعتهــا أن تأخــذ خطيبهــا كــذلك إلــى بعــض 
ارولـى التـي مـا يـةاي النـاس يتحـدثون وكانت الحادثـة ، المكتبات لشراء بعض الكتة

تــدر  وال  .فقــد حملــت / كفــوكي / معهــا إوــافة إلــى لــوازأ البيــت مكتبــة صــغيرة، بهــا
  :أن ترو  له هذن الحادثة فقالت لمالا لم تستطع

أن الــدخوي إلــى عــالم الروايــة الرحــة مــو قبــل شــخص يرغــة فــي الحصــوي  أوافقــك
  .ى عالم جديدمو معرفة امنسان هو انفتاح عل على شيء

ن هــ الء ال  عـالم الروايـة يســتقطة جمهـورا هـائال مــو مختلـف شـرائح عشــا  القـراءة
القراء يرغبون في قراءة لواتهم مو خالي قراءة الرواية التي تتحوي في بعض مراحلها 
إلى مرآة ينظر فيها القار  إلى لاتـه بنقـاء وهـذا حـدث معـي كةيـرا فـي أعمـا  الليـالي 

 .قلة في الفر  وأقلة صفحات رواية جديدة أقرأهاالصامتة وأنا أت
وليط عبةا أجـدادنا الـذيو كـانوا يمضـون الليـالي الطـواي علـى وـوء الفـوانيط لقـراءة  

لاك اللمهـــور العريــق والمحـــة ، الروايــات الضــخمة التـــي تحتــو  آالف الصــفحات
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هـار تحــت وفـي الن، للروايـات الطويلـة علـى أوـواء الفـوانيط والقناديـل واللمبـات لـيال
ارشــلار والــذها  واميــا  علــى حافــة التــرع والطــر  الةراعيــة القرويــة الهادئــة وهــم 

هذا اللمهور الذ  ، يقلبون صفحات تلك الروايات ويستمتعون بالدخوي إلى عالمها
 .يمتد إلى أيامنا هذن ومازاي يتلهف لقراءة الرواية والدخوي إلى عالمها

إنهـا تـ د  دور ، يو وكـذلك المروـى العصـابييوهنا يمكو للرواية أن تشـفي المهووسـ
 .الموسيقى في تقديم العال  للمروى

 
ــتعلم مــنهم  ــة شخوصــا يمكــو أن ن يمكــو أن نحــذو حــذوهم فــي العقــل ، تقــدأ الرواي

ن الروايــــة عــــالم صــــاد  جــــر ء ويحمــــل كــــل حساســــيات ال  والحريــــة واللنــــون معــــا
منســـانية التـــي بـــات يفتقـــدها امنســـان تلـــان قضـــية النقـــاء الروحـــي وتلـــان الشـــفافية ا

 .انساننا المعاصر
الرواية هي الحبيبة وهي ارأ التي تنتظـر أوالدهـا ليعـودوا مـو العمـل متعبـيو فيرتـاحوا  

ارأ اربديـــة التـــي دومـــا تنتظـــر أوالدهـــا فـــي ســـكنهم ، علـــى صـــدرها ويروـــعوا حليبهـــا
 .ا مو

نتظـرن ثالثـيو يومـا لت كـل مطلـع شـهر روايـة جديـدة محظوظ لاك الذ  يشتر  مةلك 
  .فتنتظرن ثالثيو يوما إلى أن يأتي بغيرها، إلى أن يأتي بغيرها
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أظــو أن للــك يختلــف عــو القصــة القصــيرة رغــم أن غالبيــة الــروائييو يكتبــون  -
  .وغالبية القصاصيو يكتبون الرواية، قصصا قصيرة

ــة ارمــر - ــة فــي نهاي ــة هــي قصــة ، رن القصــة القصــيرة هــي جــةء مــو رواي والرواي
القصــة القصــيرة هــي الةيمــات التــي  ولكــو بتقنيــات وتعــابير وفنيــة ولغــة مختلفــة، بويلــة

تفتش عو زوايـا ، تشكل نسيلا حوي الفراغات الالمتناهية، معنى لهال  تدور في عالم
، تفتش عو بقايـا نبضـات أخيـرة فـي قلـة يـرفض أال ينـبض، اللماي في فضاء مفتوح
يلـاد شـيء مــا ال  المعنــى وتسـعى بكـل بموحهـايعلبهـا الال  هـي الةيمـات لاتهـا التـي

فـي بقـوس ، ن تنبح نباحا مختلفا فـي أوقـات مـاال  حتى الكال  تميل، في الالشيء
  .ما

هــذا ، أعنـي نةعـة التمــرد اربديـة علــى المـألوف الــذ  يأكلنـا كمــا تأكـل النــار الحطـة
لـى مـر السر الذ  يقف خلفه كل لاك ارمل المتفلـر الـذ  يقدمـه قصاصـو العـالم ع

لاك الســر الــذ  يلعــل القصــاص أن يــرفض النــوأ ثالثــة أيــاأ احتفــاء بعةــورن  .العصــور
  .على جملة مضبوبة يمكو أن يبدأ بها قصة قصيرة

وكيـف يلعلـون القـراء ، بتلـك ارحمـاي الهائلـة مـو ارمـل المتفلـر مو أ  بقاع يـأتون
اكنهم لينعموا بدفء يتركون أعمالهم وأثقالهم ونساءهم وأوالدكم ومس، يصغون إليهم

  .القصة وأنسامها
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نمـنحكم مـا ، إننا نمنحكم أشياء أثمو ممـا تـركتم :رن القصص القصيرة تقوي لقرائها
 0نقدأ لكم تلك الوسائد التي تأخذكم إلى عالم الخلود والنور والبهـاء ، ليط لديكم

وـــائعة مـــو كوكـــة اررا نحـــاوي أن نســـترجعها لكـــم ، أشـــياء وأشـــياء وـــائعة مـــنكم
  .ولألرا

ولكـو ، لسـت أنـت الـذ  تريـد أن تكـون قاصـا :دوما تقوي القصة القصـيرة لقصاصـها
ولكــو أنــا مــو ، لســت أنــت مــو يريــد أن يكتبنــي ويروينــي، أنــا التــي أريــد أن أكونــك

  .وأقدمك أكتبك وأرويك
إنهـا توصـله ، يسـتطيع فكاكـا مـو الهيمنـة القصصـيةوال  فكرة القصة تلح علـى القـاص

وأحيانا تبلغ ، أن يستقر ما لم يكتبها، لو يستطيع أن يغمض عينيه، معاناةإلى لروة ال
فــي عنادهــا إلــى التحــد  مــع القــاص فتتحــدان أن يســتطيع أن يخلــد للراحــة أو حتــى 

، أو حتـى يكـون قـادرا علـى إجـراء مكالمـة هاتفيـة، الخـرو  مـو البيـت قبـل أن يكتبهـا
ع نفسه بأنه هـو الـذ  يكتـة القصـة وهو يحاوي أن يقن، فيستسلم لطغيانها وجبروتها

وأمــا المتعــة فتكــون بعــد إنلازهــا فيكــون حالــه كحــاي الــذ   .ويــتحكم بةمــاأ مفاصــلها
أدار البـــا  الحديـــد  الضـــخم علـــى نفســـه دون أن يـــدر  بأنـــه نســـى المفتـــاح فـــي 

وكل محاوالته تفشـل فـي إسـماع مـو هـو فـي الخـار  ليـأتي ويفـتح عليـه هـذا ، الخار 
ى ارعلـى حيـث النافـذة المرتفعـة علـى مسـافة عشـرة أمتـار والمحكمـة ينظر إل، البا 
فيسـتعيو بأصـابعه وأسـنانه ، إنه يفعل أ  شيء لي خـر  نفسـه مـو هـذن الغرفـة، بالبللور
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وفـي النهايـة يفلـح بأعلوبـة ، وقطع النقود المعدنية في جيبـه حتـى يحفـر حفـرا صـغيرة
قطـة إلـى أن يبلـغ النافـذة المرتفعـة في أن يحفر موابئ لقدميه في الحائط فيتسلق كال

عندها فقط يشعر بنشوة وهو يـومئ برأسـه لينظـر إلـى المسـافة التـي ، ويخر  الوحيدة
عنـدما  تلـك هـي النشـوة التـي يشـعر بهـا كاتـة القصـة، تسلقها لمدة يوميو متواصليو

  .يفرغ مو عمل جديد
ــأن الكتا :يقــوي لــي صــديق قــاص  بــة تحقــق لــي أقنــع نفســي فــي كةيــر مــو ارحيــان ب

أعترف أماأ نفسي بقوتها علي وأنني أتنهـد تحـت ثقلهـا وقـد تمكنـت ال  المسرة حتى
فـأن أقـرأ ملموعـة ، الحقيقة فإن القراءة تقدأ المسرة والمعرفة معاو  .مني كل التمكو

هذا أمتع لي مو أن أمضي ثالث ساعات في أر   قصصية لمدة ثالث ساعات مةلك
واقـع ياصــديقي فـإن رغبتـي الحقيقيـة تكمـو فـي عــدأ وال، ومخـاا كتابـة قصـة جديـدة

، تكمـو رغبتـي فيمـا لوكنـت قارئـا .مخـر  منـهال  منـي بهـذا القـدر الـذ  تمكو القصة
، ومشـاهد جيـد للسـينما والفـو التشـكيلي، قارئا جيدا كما أنا مستمع جيـد للموسـيقى

وكــــل هــــذن ، ن القصــــة وجــــدت بريقهــــا إلــــيال  ولكــــو كــــل محــــاوالتي تبــــوء بالفشــــل
ولكنهـــا بـــنفط ، ارحاديـــث اللانبيـــة كهـــذن هـــي فـــي الواقـــع محـــاوالت للتهـــر  منهـــا

  .وهكذا فحتى الهرو  منها يكون إليها، الوقت أحاديث عنها وفيها
يسـتطيع ال  نـهال  :لمـالا يكتـة الكاتـة إلن ؟! أقـوي ببسـابة :قد تسأليو ياروهـات 

 .أن يعيش ثالثة أياأ إن لم يكتة
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عظيم إلا لم يتمكو مو تقديم كتابات تعبر عو قوته وتضيف  وكذلك فإنه يشعر بإثم 
ولعلـي أرى أن الكتّــا  الــذيو انتحـروا ماقــاموا بــذلك إال بعــد أن ، إلـى كتاباتــه الســابقة

  .تأكد لهم أنهم ماعادوا يقدرون على إبداع كتابات أعظم مما أبدعوا
تـ رخ ، فـي إنسـانوت رخ موقفا ، تتشكل خيوط القصة القصير لت رخ إنسانا في موقف

كـل هـذن الصـيحات القصصـية المدويـة فـي عـالم امبـداع ،  الملد وكـذلك تـ رخ العـار
تحـاوي أن ت لفـت النظـر إلـى ، اردبي هي دمـوع تنهمـر مـو وـمير امنسـان ومـو روحـه

 .يلتفـت إ ليهـا أحـدال  رؤية هـذا امنسـان إلـى اللحظـات القصـيرة التـي تحمـل أحـداثا
و في مقدرتها على أن تلعلك  تلتفتيو لوقائع مرت وفاتك وظيفة القصة القصيرة تكم

، القصــة هـي لقطــة 0وهـي بــذلك تمنحـك هــذن الفرصـة الذهبيــة ملـددا ، أن تتأملينهـا
أو حتــى لحظــة ، أو ســاعة واحــدة، إنهــا يــوأ واحــد، وهــي لفتــة صــغيرة فــي عــالم كبيــر

كـل يـوأ   .ولهاواحدة بعكط الرواية التي تكون هي السنة كلها بكل أيامها وتقلة فصـ
تنفتح أبوا  جديدة أماأ قصاصـي العـالم ليقصـوا قصصـا جديـدة لـم يكتبهـا أحـد مـو 

ـــه، قـــبلهم ـــوا قصصـــا تســـتوعة عقـــل العـــالم وجنون ، تســـتوعة ملـــدن وإخفاقـــه، يكتب
  .تستوعة ثقله وخفته

 
 .. فضاء فضاء.. حرفا حرفا.تتشكل القصة القصير نقطة نقطة
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وال  يراهاال  ولكو ثمة تفاصيل، تكفي لابداعال  دهاالواقع أن الموهبة امنسانية لوح
تنكشـــف إال أمـــاأ روح المبـــدع ال  ثمـــة أســـرار، يحياهـــا إال المبـــدع نفســـهوال  يلمســـها

ثمــة قــوة ، إنــه يمتلــئ بالعــالم والحيــاة والميتافيةيقيــا مــع كتابــة كــل قصــة جديــدة، لاتــه
وهكـذا فـإن الكاتـة ، ملهولة تلقنه حروف هويته الملهولة ككائو مستقل في العـالم

  .يعيش حياة استةنائية مغايرة لحياة الناس أجمعيو
القصة هي هوان الوحيد وعندما يبعد عنها يشعر بأنـه خسـر العـالم برمتـه لـذلك يهـرع  

عائــدا إليهــا بحرقــة وألــم وهــو ينفلــر بكــاء ونــدما علــى تركــه لهــا فيقــدأ لهــا االعتــذار 
  .ويطبع على جبينها قبالت ساخنة

 .يـ رىال  لرؤية مـا، تفسح هامشا أوسع للرؤية، لقصة الدرو  أماأ الروح البشريةتنير ا
إنهـــا القناديـــل ، الكلمـــات القصصـــية هـــي القناديـــل العاليـــة المعلقـــة فـــي درو  البشـــر

والكاتــة الــذ  يشــتغل فــي ، تنتهــي مــو الضــوءال  الكبــرى وهــي الرشــيد إلــى نهــارات
ولذلك يبدو في الظـاهر ، اقا وحياةهو شخص يضيء ويمتلئ إشر ، الكلمات المضيئة

والحقيقــة إنهــا بســابة ، والحقيقــة إنهــا ظالميــة الشــرو ، أكةــر بســابة، أكةــر ظالميــة
  .االمتالء

ــاعةيةتي فــإن هــذن الكلمــات المضــيئة لاتهــا التــي ، أقــوي لــك  أشــياء أكةــر حساســية ي
، واسـهتتكون منها القصة القصيرة في كةير مو ارماكو تحر  روح الكاتـة وتلهـة ح

ولذلك يقضي ، يلد أ  مادة يمكو لها أن تدنو مو هذا االشتعاي الروحيال  وعندها
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أو تتساقط عليه كتبه التي قاأ بتأليفها فتقضي عليـه كمـا ، الكاتة احتراقا بنور كلماته
  .يقضي مخترع الكهرباء بماس كهربائي

الفنان هو أكةر الناس وأظو أن ، تفوقها متعةال  لكنها متعة امبداع والفو التي :قالت
  .تذوقا للحظات الفو العذبة التي يكون في محرابها ساعة العمل

وحتــى فــي ووــع ، يرتقــي امنســان ويــتخلص مــو ثقــل التكــرار فــي حياتــه وعملــه :قــاي
الفو هنـا يلعلـه كائنـا جديـدا يقـوأ  .على قدر ما يكون فنانا القبالت على وجه حبيبته

ة الــذو  الفنــي لديــه يتــذو  متعــة العمــل الــذ  وعلــى قــدر ســع، بعمــل جديــد كــل يــوأ
امنســان نحــو اكتشــاف الفنــون بأجناســها المختلفــة ليفلــر مــو خاللهــا  يلــد .يقدمــه

   الكامنة في عمقه. باقة الشاعرية
 امنسان أن يكـون شـاعراإ إالَّ إلا كـان فنانـاإ، ويعلـة أن يكـون فنانـاإ إالَّ إلا كـان يعلة

حلـــم شـــفافيته إلا كانـــت حاســـة الـــذو  الفنـــي لديـــه  شـــاعراإ. يفشـــل فـــي التعبيـــر عـــو
 متدنية.

ارعمـاي العظيمـة تحتـا  إلـى عظمـة روح الفـو فـي نوازعهـا، حتـى تلـك ارعمـاي  كـل  
يـاأ ال  فالبد أن تحمل لمسات فنيـة سـريعة تمكنهـا مـو تحقيـق حضـور ولـو السطحية
   قالئل.
ان الـذ  يكـون الفـو مهنتـه هو مةيج مو شاعرية امنسان وأحالمه وامنسـان الفنـ الفو

سحر  بكل المواصفات، لذلك ي نظر إليه على أنه نلـم مضـيء، وبـذات  هو مخلو 
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ن النلـوأ هـي كواكـة ومصـابيح جماليـة تـةيِّو السـماء. ال  الوقت هو كوكـة جمـالي،
مصـابيح اررا ومصـابيح السـماء، الفنـان هنـا يـةّيو  وهذا تعبير عو لّة المقارنـة بـيو

وبــالطبع يكــون فبــل للــك قــد زيّــو ليــل روحــه وليــل أرواح المقــربيو ، سليــل أرواح النــا
   .جدا إليه

إنسـان يمكـو لـه أن يمـارس شـيئاإ مـو الفنيـة فـي كـارن وحتـى فـي حديةـه وخطواتـه  كـل
   .وبريقة ارتداء ثيابه

أن يطبـع علـى عينـي  يمكـو،  أن يصـدر مللـة فنيـة يمكـو  أن يبنـي بنـاءإ فنيـاإ، يمكـو
"جلـف" فاقـد  كةـر شـاعرية وفنيـة، كمـا يمكـو لـه أن يتحـّوي إلـى كـائوحبيبته قـبالت أ

جبـل فـي  لكل حالة شاعرية وفنية في لائقته، يمكو لـه أن يتحـّوي إلـى كـائو أثقـل مـو
 أمسـية ربيعيـة فائقـة الشـاعرية، يمكـو أن يمسـي فراشـة ترفـرف بلناحيهـا علـى رحيـق

زهرة موسمية تضيء عطراإ. حتى عندما تهتفيو لي يمكو أن يحدث للك بفنية وأنـت 
 .مع الحديث تللسيو أو تستلقيو بفنية، تستخدميو الهاتف

يتذوقه، وأن واهة الفو هو أكةر  ال أكةر بهاءإ في هذن الموازنة، أن فاقد الفو ماهو 
شـخاص غـذاءإ ال  لـة يقـّدأتـذوقاإ وانتعاشـاإ بنسـماته. ثمـة لحـو ينسـا  فـي حاف النـاس
خــريو غيــر وــليج، إنهــم علــةوا عــو إعطــاء لمســة فــو واحــدة، ال  يقــّدأ وال روحيــاإ،

   مو فو. فعلةوا عو استقباي لمسة
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يعّبــر عــو بــرودن  اســتطاع امنســان أن يعّبــر عــو فنيتــه الروحيــة بقــوة، كمــا اســتطاع أن
امنســاني  المــوتالروحــي بقــوة، اســتطاع أن يكــون فــي منتهــى اللبــروت والقســوة و 

 :فيغــةو ويــبطش ويلحــق المظــالم والــويالت بأهلــه. اســتطاع أن يقــّدأ أروع ارلحــان
   .اللوحات، ا دا ، ارشكاي المعمارية، ارزياء

أجدادهم العظماء،  اربناء يلتفون حوي إرث .الفو النهاية لهبت الحرو ، ولبث في
يمقتـون حتـى ارسـماء  سـيئ الـذكر،وعناقيـد الحكمـة، يتلّنبـون إرثـاإ  يقطفون ارزاهيـر

  .الحاملة لتاري  خة 
الفنون ياروهاتتي تكمو في أنها تمية بيو الطية والخبيـث، تقـف حـّداإ فاصـالإ  رسالة 

  بينهما.
الفـو ويخلـص  الفـو هـي رسـالة حـق وجمـاي ومحبـة. بمقـدار مـا يهـة امنسـان رسالة 

الفنية التـي غـدته عالمـات بـارزة اللماي الروحي، كل امبداعات  لئال  له، يهبه الفو
وهنا ياروهـات يمكـو ، أجناسها، سّللت خلودها على قدر ما بفحته بفنية عالية في

ــة  لــك أن تمارســي الفــو حتــى مــو خــالي إعطــاء درس لتالميــذك الصــغار فتكــوني فنان
  .بنظرهم أكةر مما تكوني مدّرسة

يــة اربفــاي إلــى جانــة أريــد أن أقــوي لــك شــيئا دومــا أنســان وهــو أهميــة دورك فــي ترب
وعلـى هـذا ، المعلـم فـي نظـر تالميـذن هـو عـالم مـو المعرفـة والنضـج والضـوء، التعليم

فهـو ، المفهوأ يتولد شعور بالتبليل والتقدير في نفوس ه الء التالميذ تلـان معلمـيهم
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والتلميذ في نظر معلمه مهمـا  ، يرواال  ويرى ما، ويدرك مااليدركوا، يعرفواال  يعرف ما
ولــذلك فــإن أ  ، متقــدما فــي الصــفوف فإنــه مةــل بيــر وليــد يــتعلم الطيــران للتــو كــان

 .تلميذ وفي أ  مرحلة دراسية يحة أن يكون معلمه رؤوفا
فــإن التلميــذ يبقــى يلمــط شــيئا مــو اربــوة التربويــة فــي شخصــية وســلوك  ومهمــا يكــو 

إال علـى قـدر يكـون المعلـم ناجحـا ، وال معلمه إلى جانة منارة المعرفة وشعلة الوعي
عنـدما كنـت فـي القامشـلي كـان المعلـم عنـدما  .ما يلمط شيئا مـو البنـوة فـي تالميـذن

كــان النــاس ينظــرون إليــه علــى أنــه إمــاأ ،  يــدخل أ  بيــت يكــون دخولــه كــدخوي إمــاأ
المعرفة ويفتحون أبوابهم أمامه دون استئذان ويسلمونه فلذات أكبادهم مطمئنيو بأنه 

  .يةيحمل تلاههم مشاعر بابو 
، إنه يضع لبنات امنسان، المعلم يقوأ بمهمة اجتماعية وإنسانية وتربوية وبنائية سامية

 .ويبني عمارة الملتمع والمستقبل
مو هذن الوقائع الحميمية تكتسة شخصية المعلم وقارا خاصا لـدى تالميـذن ولـدى  

بـل حتـى ، ومهما كبر التالميذ وبلغوا مراحل النضج اللسـمي والفكـر ، أغلبية الناس
، فإن هذا الوقار يبقى يةّيو جدلية العالقة التي تربطهم بمعلمـيهم، لو أصبحوا معلميو

وقـد يتحـدثون لتالميـذهم هـ الء عـو تلـك ، وتلبث لكراهم عطرة بيبة في كـل مناسـبة
المةايا الحميدة والخصـاي الطيبـة التـي كـان يتمتـع بهـا معلمـوهم الكبـار الـذيو انتقلـوا 
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أتســمعينني ياروهــات أأ أن الخـــط  .و الـــذيو تقاعــدت بهــم الســـنونأ، إلــى رحمــة اهلل
 ؟  توقف

 .أرجو أن تكمل، بل أنا مستغرقة في حديةك يادكتور :قالت على علل
بـل ، أو مـو درس خـاص، تنتهي لدى خروجه مـو بـا  المدرسـةال  مهمة المعلم :قاي

تمر عـــو فهمـــا يلبةـــان فـــي بحـــث مســـ، أو لنقـــل الروائـــي، هـــي شـــبيهة بمهمـــة ارديـــة
 .مصادر التطوير الفكر  والتةقيف الذاتي

فهـو ، يطور المعلم دائـرة معارفـه بـاالبالع والمناشـط التةقيفيـة واالجتماعيـة والتربويـة 
لــو يــ د  وظيفتــه المعرفيــة والتعليميــة بصــورة حســنة مــا لــم يكــو ملمــا بتفاصــيل إيقــاع 

المعلـم هـو إمـاأ  .اسـيةالملتمع الذ  يقـوأ فيـه بهـذن المهمـة البالغـة الخطـورة والحس
لفـــاظ التـــأثير ال  وهـــو شـــخص مـــتكلم بامتيـــاز ومـــتقو، للمعرفـــة شـــعلة اســـتنارة متقـــدة

ثم يتـولى شـرح هـذا ، يمضي وقتا بويال في الحديث والتمهيد لدرس جديد، وامقناع
ـــة  ـــى جان ـــذ إل ـــه التالمي ـــه المســـتقبلية فيســـتأنط لحدية ـــدرس وفـــق مفهومـــه وتطلعات ال

ســـــا  معـــــارف جديـــــدة والـــــتخلص مـــــو ارميتـــــيو التعليميـــــة كتال   شـــــعورهم بالمتعـــــة
فإعلــــا  التلميــــذ ، امعلــــا  هنــــا يــــ د  دورا بــــالغ ارهميــــة ياســــيدتي .والمعرفيــــة

  .بأسلو  وشخصية المعلم ييسر المهمة بشكل أفضل
بل إن الحة هنا ، امعلا  يأخذ ترسخه في الذات البشرية أكةر مما يترس  الحة

وامعلــا  ، لشــخص وقدراتــه وملكاتــه وهيمنتــه الفكريــةيتولــد مــو امعلــا  بــذات ا
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ومــو جهــة أخــرى ، هنـا بالنســبة للتلميــذ هــو شــكل متطــور مـو أشــكاي القــدوة الحســنة
فــإن هــذا امعلــا  لاتــه هــو الــذ  يلعــل أســلو  إعطــاء المــادة مقبــوال أو مرفووــا 

بعينـه سـلو  معلـم ال  يسـكو الطالـةال  ففي بعض ارحيان، بالنسبة للتلميذ المتلقي
أو أنـه يسـتاء ، سلو  معلـم آخـر فـي إعطـاء لات المـادةال  ويسكو، في إعطاء مادة

أو قيامـه بحركـات تخرجـه عـو وقـارن فـي نظـر ، مو بريقته في اختيـار ارلفـاظ المعبـرة
  .الطالة
ال  وسـعيدة أكةـر، وأنـا سـعيدة بـه يـا حنيـفبمناسـبة البـدء فـي عملـك اللديـد  :قالت

 :كنـت أريـد أن أقـوي لـك،  المسودات ارولية لهذا العمل نني سأحرص أن أبلع على
 هل يمكو أن تكتة عمليو في وقت واحد ؟ 

عنـــدما أبـــدأ فـــي عمـــل فهـــو يأخـــذ كـــل وقتـــي وجهـــد  ، هـــذا محـــاي ياروهـــات :قـــاي
إنـه كالطفـل الصــغير الـذ  يسـتحول كـل عنايــة ، كـل شـيء يكـون مكرســا لـه،  وتفكيـر 

  .تي غيرن ليحتل تلك المكانةثم يأ، أبويه حتى يكبر قليال وينطلق
إلا استطعت أن أكتة عمليو في وقـت واحـد فسـوف أكـون قـادرا  :وأواف ببسمة 

  .على أن أحة امرأتيو في وقت واحد
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وأحيانـا ، كل مساء اعتاد أن تهتف له بعد العاشرة فيـدوأ الحـديث إلـى سـاعة متـأخرة
وبيو فترة وأخرى يطلة منهـا أن ، بحميميةيدركهما ووء النهار وهما مازاال يتحدثان 

ثم بعد فترة أخرى تطلة منه أن يغلق لتعـاود هـي االتصـاي ، تغلق ليعاود هو االتصاي
  .تحرجني ودع اتصالي هو الذ  يبقىال  إمكاناتنا جيدة يادكتور :وتقوي له

ع أحيانـا عنـدما تصــل فـاتورة عاليـة بعـض الشــيء بسـبة كةـرة أحاديةنـا مــ :وتعلـق قائلـة
ويقوي بأنه سوف يكـون  .إنها بالنسبة لي كتدخيو سيلارة :يقوي أبي أقربائنا في تركيا

  .سخيا في نمط حياته ويصرف دون حسا  ماداأ لديه مردود جيد مو الةراعة
نملك في هذا الوقت ثالث آبار ارتوازية ترو  مساحة ألفي دونم مو القمح والشعير 

  .يو الخضار والفاكهةإوافة إلى بعض بسات، والعدس والقطو
، تخف ياسيد  إننا نعيش في بحبوحة، ال فتحنا أعيننا على النعمة ومانةاي نرفل فيها

يقطـع هاتفنـا بسـبة فـاتورة حتـى لـو تحـدثت معـك بـواي الليـل  لو يكـون بوسـع أحـد
 .والنهار
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تملك غيرن ربما لو يكفـي لتسـديد فـاتورة الهـاتف فيمـا ال  ن راتبك الذ ال  أنا قلقة 
  .و أصررت وحادثتني كل هذن اروقات الطويلةل

فعنـدما تباشـر االتصـاي ينتابهـا ، قالت للـك وهـي تشـعر بـإثم أنهـا لـم تقـل لـه الحقيقـة
وهـو إحسـاس يحقـق لهـا راحـة ، إحساس عميق بأنها تلرن إليهـا حتـى يكـون معهـا هنـا

  .اكبينما وهو يباشر االتصاي ينتابها إحساس بأنه يلرها حتى تكون هن، هائلة
أظــو أن ، وال لقــد أخفضــوا قيمــة المكالمــات بنســبة جيــدة، تخــافيال  :ابتســم قــائال

أحــدا قــد شــكرهم قــدر العشــا  الــذيو يمضــون ســاعات بويلــة فــي الحــديث دون أن 
  .يدروا بمرور الوقت

تســتغر  أكةــر ال  التلــار وأصــحا  المصــالح عــادة تكــون أحــاديةهم مركـــّةة ومحســوبة
 .و شأنه أن ي نقص مو نسبة اررباح لديهمن للك مال  مو دقيقتيو

العشا  هم الذيو يعانون دوما مو قطع خطـوط هـواتفهم بسـبة تـراكم الفـواتير التـي  
  .يعلةون عو تسديدها

ثــالث ســنوات مضــت علــى ، كــل يــوأ يــادكتور تــةداد عفــة ونقــاء وعــةة نفــط -
ـــــي اســـــتطعت أن أنســـــاك لحظـــــة واحـــــدة ـــــا ،  تخرجـــــي وليتن ـــــَت تلقـــــي علين كن

وكانت عينا  تتعلقان بك وقلبي يخفق إعلابا بشخصـيتك وسـعة ، رةالمحاو
ـــا ثقافتـــك ومقـــدرتك الهائلـــة علـــى إيصـــاي أفكـــارك أدر  لمـــالا دومـــا ال  .إلين



 111 

كنت أقوي لصديقاتي بأن هـذا لـيط أسـتالا ،  أتخيل تواوعك كتواوع العشة
  .إنه ملخص لللامعة كلها، فحسة

لـم يكـو ، قا على سا  في حضـرتكنها ووعت ساال  وأحيانا كنت أوب  إحداهو
يليــق أن تقــوأ بــه ال  أخالقــيال  كنــت أحــط بأنــه ســلوك،  بوســعي أن أحتمــل للــك

وأنــت واقــف علــى قــدميك تنيــر عقولنــا بمحاوــرة جديــدة فيهــا منــك  تلــك الةميلــة
وال  نـك قريبـيال  وكـّو يقلـو بـأنني أقـوي للـك، أكةر مما فيهـا مـو وـمو المنهـا 

لكــو ، ابــة هــي التــي تلعلنــي أشــعر نحــوك لاك الشــعوروهــذن القر ، نــك ابــو بلــدتي
ورغـــم أن رائحـــة الشـــماي الحبيبـــة كانـــت تفـــوح منـــك بقـــوة وربمـــا كنـــت  أنـــا ، أبـــدا

كنـت ،  فإن إعلـابي بشخصـيتك فاقـت كـل تلـك التصـورات، الوحيدة التي أشمها
كنـت تمةـل لـي المسـتقبل المشـر  الـذ  ،  ونقـاء وعفـة امنسـان، تمةل لي التوازن

  .امنسان بخير يقوي أن
، غـدا عنـدما يـأتي سـألهة إليـه وأبلـة يـدن لـك :كانت إحدى صديقاتي دوما تعلـق  

  .مارأيك ياروهات
 
ويتمسـك بمبادئـه ، علـى قيــَمه لقد علمتني إوافة إلى المنها  كيف يحافظ امنسـان 

 .ويستغل وقته لتحقيق المةيد مو النلاح والتفو  والمعرفة، وعةة نفسه
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تخر  مو المنهـا  لتتحـدث لنـا عـو خبرتـك فـي الحيـاة وعـو مفاهيمـك  كنَت أحيانا  
قــرأ كتبــك وأنــاقش زميالتــي ال  وكنــت  أعــود إلــى الســكو اللــامعي، للكةيــر مــو القــيم

كانـت تلـك الكتــة التـي جلبتهـا معـي إلـى البيـت تةيــدني   .وصـديقاتي حـوي مضـامينها
ــرددة مــو أن أعــرا عليــك أن نل تقــي لقــاء خاصــا معرفــة بشخصــيتك وكنــت  دومــا مت

فكرت  كةيرا وخطرت لي أفكار كةيرة كأن أقوي بأن لك بعض السالأ  .خار  اللامعة
لكــو فشــلت كــل ، أو أ  شــيء آخــر تلعلــك توافــق علــى لقــائي، مــو بــرف أهلــك

  .محاوالتي المترددة مع نفسي
عندما تخرجت وعدت  إلى بيتي حاملـة امجـازة وتعينـت بموجبهـا معلمـة لمـادة اللغـة  
قلـت ، المالكية / أو كما يقوي أبي فـي / ديركـا حمكـو / في إحدى ثانويات / ربيةالع

شهورا  وبقيت أجاهد نفسي، يعودال  بأن كل للك تحوي إلى شيء مو الماوي الذ 
، لكننــي فــي النهايــة استســلمت لقــوة هيمنتــك علــى فكــر  وقلبــي ومشــاعر ، بويلــة

ة اتخــذت  عهــدا فيهــا علــى وبــات التلاهــل وــربا مــو المحــاي إلــى أن وصــلت مرحلــ
سأبقى على لكراك وهـذا الحـة سـوف ، نفسي أال أتةو  إن لم يكو لي نصية معك

  .يكفيني
ولعلـك ا ن تكـون مرتبطـا مـع ، كل هذا دون أن يكون لـي حـق فـي أن أفروـه عليـك

وكنـت  .نه لم يكـو بيننـا شـيء حتـى أقـوي بأنـك خنـت العهـدال  امرأة وهذا مو حقك
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ــاأ اســتطعت أن أحصــل علــى رقــم هاتفــك المحمــوي مــو قبــل عــودتي إلــى ال بيــت بأي
  .مقسم الكلية ودّو نته على دفتر 

وكنـت كلمـا ، عدت  إلى لاك الدفتر وبـدأت أكتـة لـك المشـاعر التـي أشـعرها نحـوك
أتــردد مــو أن ال  كلمــا أرى منظــرا جمــيال،  أتــردد مــو أن أرســله إليــكال  أســمع لحنــا
 .يال مو لهية عنفوان شوقي إليككان كل للك يخفف قل  .أرسله إليك

وتذكرت بأنك لات يوأ قلت بأنك معلة بأغنيـات عبـد الحلـيم حـافظ وتةنـي علـى  
وكانت أغنيـة / أنـا لـك علـى بـوي / مـو وـمو ارغنيـات ، بعض أغنياته بصورة خاصة

ولـذلك أرسـلت لحنهـا إليـك بعـد أن بـذلت جهـدا جيـدا للحصـوي ، التي أثنيت عليها
كنـت تقـوي بـأن لاك الـةمو اللميـل قـّدأ   .لاكرة الهاتف المحمويعليه وتسليله في 

ـــاديو اردبيـــة ـــة فـــي شـــتى المي ـــداعات حقيقي ـــة و  إب ـــة والفنيـــة والسياســـية والديني الفكري
 .سماء أصبحت رموزا وقمما في تاريخنا المعاصرال  واللامعية

 
 كلمـات مـو بعـض ارغنيـات اللديـدةو  ثم بشيء مو السخرية لكرت بعـض ارسـماء 

 .هذن ارسماء هي عناويو ورموز هذا الليل، ماقدمه هذا الليل هذن هو :وقلت
تــذكر  ، كنــت تــذكر أســماء بعــض الفنانــات والفنــانيو وتتالحــق القهقهــات فــي القاعــة  

وكــأن هــذا الليــل كــان ، غنيــات غــدت شــهيرة وتتواصــل القهقهــاتال  كلمــات بذيئــة
 .بالفعل يقهقه على نفسه
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هيئة شبا  الغر  مـو ناحيـة حلـق شـعرن وتـرك شـعرات  وفلأة نهض شا  كان على 
لــيط ، راهــذا الليــل كةيــ تقســوعلىال  لكــو يــادكتور :وارتــداء تيابــه وقــاي، علــى لقنــه

وثانيهمـــا ، أولهمـــا مـــنهج االنفتـــاح علـــى حضـــارة الغـــر ، لـــيوأمامـــه إال أن يـــنهج منه
  .تهاالعودة إلى الفكر السلفي والدخوي في إحدى التنظيمات التي شاع تسمي

بالنسبة لي يادكتور فإن هذن ارسماء التي تسخر منها وهذن الكلمات التـي تستشـهد 
أو بـه ، وأدرك تماما بأننا نعلة أن نقـدأ أسـماء كـأأ كلةـوأ، بها وأنا مةلك أسخر منها

ولكـو بـذات الوقـت ، أو حتى سـعد زغلـوي أو عبـد الناصـر، أو يوسف وهبي، حسيو
ن ارســماء وهــذن ارغنيــات البذيئــة علــى االنتمــاء إلــى فــإنني أفضـــّل االنتمــاء إلــى هــذ

  .إحدى الشبكات التي نعرفها جميعا والتي نعرف إلى أيو ستود  بنا
عندما أنظر إلى قناة فضائية تلعلني أهة مـ خرتي لهـو خيـر لـي مـو أن أنظـر إلـى قنـاة 

  .تلعلني أبلق لحيتي وأتخلى عو كل عالقة لي بالحياة
ح المســتفيض حتــى بعــد أن انتهــى وقــت المحاوــرة وأقنعــت عنــدها استرســلت بالشــر 

لاك الشا  بأنه لو يستطيع أن ينسلم مـع تركيبـة ملتمعـه وسـوف يبقـى يشـعر بغربـة 
ــه عكــط للــك ــه إلــى شــكل مــو أشــكاي ، عــو هــذن البنيــة مهمــا بــدا ل وهــذا يــ د  ب

 .الفصاأ
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وال  ولكــو تــرفض أن يهــيمو علــى كــل شــيء فيــك، تــرفض الغــر  كلــهال  قلــت بأنــك 
  .وكذلك ترفض أن تطلق لحاك وتنسى الحياة، ترى حولك شيئا غيرن

وال أخفي عليك بأن للك كان له بالغ ارثر نحو تغيير العديد مو ارفكار التي كانـت 
وكان مو أكةر حـديةك أثـرا علينـا ، تدور في رأسي مع الكةيريو مو الةمالء والةميالت

لشــا  الغربــي ناســيا الفــار  الحضــار  هــو قولــك بــأن الشــا  هنــا يغــر  فــي تقليــد ا
يشـــعر بأنـــه يمـــارس ســـلوكا اجتماعيـــا مألوفـــا فـــي ال  ثـــم أنـــه، الهائـــل بـــيو الحضـــارتيو

  .بل يقلد سلوك ملتمع آخر، ملتمعه
وعنـــدما قـــرأت صـــدفة فـــي إحـــدى الصـــحف خبـــر تكريمـــك بمناســـبة كتابـــك النقـــد  

وقـد اعتـدت  - بالدنـااللديد الذ  أعدن البعض إوافة حقيقية إلـى حركـة النقـد فـي 
أو ، ننــي أحيانــا أ قــع علــى مقــاالت لــكال  أن أحصــل عليهــا كلمــا ســنحت لــي فرصــة

ــة ، مقــاالت تـ ـــكتة عنــك  -أو علــى خبــر لمحاوــرة لــك فــي إحــدى المراكــة الةقافي
بـد ال  هلـي بـأننيال  وقلـت، قررت أن أحضر هذا التكريم مهما كلفني للـك مـو ثمـو

و أجـــل اســـتكماي بعـــض ارورا  الالزمـــة لتةبيتـــي فـــي أن ألهـــة إلـــى وزارة التربيـــة مـــ
 .التعليم

كنا ،  لوالها ما الذ  كان بمقدورنا أن نفعل، أنظر يا سيد  إلى نعمة الهاتف الكبرى 
  .تصلال  الرسائل التي يقرأها ا خرون والتي قد تصل أو، سنكتة الرسائل كاليتامى
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، ال د المرعــة بينــك وبينــيعنــدما أجلــط وأكتــة إليــك رســالة أشــعر بحلــم لاك البعــ
، أما ا ن فأحدثك صوتا لصوت ونبرة لنبرة، نني أكتة إليك دون أن أعرف أيو أنت

  .ينتهي إلى اربدال  أشعر بأننا معا ونتهامط في سكون ليل، أشعر بأنني في حضنك
 
 
 
 
 * *  * 
 
 
 

 كتـةي، هاهي صفحات الكتابة تشر  أماأ قلمه كأنه لم يكتـة حرفـا واحـدا مـو قبـل
يريــد أن يــنهض مــو باولــة ال  يكتــة وكأنــه، تــةداد التعــابير ســعة، تنتهــي العبــاراتوال 

وكلمـا ، وي مرة بأن روهات هي التـي تدفعـه إلـى كـل هـذا امبـداعال  يكتشف، الكتابة
يكتة فصال يتصل بها ويقرأن لها فتقوي مالحظاتها التي تغني الفصل وتلعله يضيف 

  .إليه أفكارا جديدة
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أشــعر  :ولــم أقــل، أقــوي لــك يــادكتور بأننــا عنــدما نتحــدث أشــعر بــأنني معــككنــت   -
 .بأنك معي

المـرأة هـي التـي تـأتي .إنها مالحظة يمكو لك أن تدرسها في إحـدى فصـوي الكتـا  
أشـعر بـأنني  :يقـوي لحبيبتـهال  الرجل .وليط الرجل هو الذ  يذهة إليها، إلى الرجل
نهـا هـي التـي ، ال يهـا ليكـون معهـا فـي بيتهـانه ليط هو الذ  يـذهة إلال  .ا ن معك

  .تأتي إليه في بيته لتكون معه
 رجـلو  إنها بذات الوقت ترد بيو كل امرأة، هذن الكلمات التي ترد بيننا بصورة عفوية

  .وأنت تمةل أبناء جنسك، نني أمةل بنات جنسيال 
بكــل مــا يلعلــه تتركــه مــو يــديك قبــل أن تغنيــه ال  أريــدن أن يكــون كتابــا حــافال وغنيــا

  .يا حنيفإوافة حقيقية لكتبك السابقة 
ومو أيـو كنـت سـآتي بكـل هـذن اموـافات  إنك ياسيدتي شريكتي في الكتابة :يقوي 

وأ  روايـة كـان بمقـدورها أن تـدفعني إلـى تنـاوي  ، الغير موجودة في كل روايات العـالم
  .كل هذن التفاصيل بحميمية دونك

 .حدال  دتي وهي المرة ارولى التي أهد  فيها كتاباولكو سيكون امهداء لك ياسي 
وأدرك ، وللتو بدأ يشعر أنه يكتة بشكل أفضل مقارنة بكل الكتـة التـي عمـل فيهـا 

منـه أن  أن الكاتة بمقدورن أن يكتة بشكل مشر  وأعمق وأكةر عذوبة وهو عاشـق
  .يكتة وليط في حياته حالة حة
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ثـم فـي اليـوأ التـالي ، ت بسـرعة تحـت الـدفقتأتي الكتابـة كـأموا  وهـو يكتـة مسـودا

يضــعها فــي جهــاز الحاســو  ليأخــذ الكتــا  اللديــد شــكله ارولــي ويعلــو لألصــدقاء 
وبيو ليلة وأخرى  .وللصحافة أنه بصدد كتا  نقد  جديد ممية عو كل كتبه السابقة

ثـم يقـرأ لهـا المسـودات التـي يريـد أن ينقلهـا ، تهتف لـه روهـات لتـةودن بفكـرة جديـدة
وأخــرى يراهـا تحتـا  إلــى ، والمسـودات التـي يتــردد فـي نقلهـا، مباشـرة إلـى الحاســو 

  .إعادة كتابة على مسودة أخرى
يســرد أفكــارا عــو المــرأة وأهميــة وجودهــا مــع الرجــل فــي العمــل ، يســتغر  فــي الكتابــة

يكتشف بأن مايكتبه أحيانا يتلاوز النقد ليتحوي إلى ، والحياة والبيت والسفر والغربة
نــه يتحــدث أكةــر ممــا يحلــل الشخصــيات الروائيــة التــي ال  صــل مســتقل مــو روايــةف

يتناولهــا بالتحليــل ويــرى بأنــه يخــر  عــو الشخصــية ليســرد حالــة الحــة التــي يعيشــها 
 .شخصيا ويتخيل بأنه يسرد مشاعرن لروهات

 
تبهـا أو يعيد كتابة الرواية ارولـى التـي ك، رواية جديدة تخطر له فكرة أن يغامر بكتابة 

أن يتحوي مو النقد إلى الرواية ولـو لمـرة واحـدة وأخيـرة ويتـو  ، بداية عهدن بالكتابة
ن مايشعر به يدفعه إلى االسـتغرا  فـي وصـف الحالـة التـي يعيشـها وكأنـه ال  عو للك

، حبيبته التـي تلخـص لـه كـل نسـاء الكـون، يكتة حالة حة وشو  إلى حبيبته الغائبة
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ال  لكــو فكــرة مغــامرة التحــوي، لــه يشــعر بأنــه هــو آدأوتلع، وتلخــص لــه حــواء لاتهــا
ــه كةيــرا ــأتي علــى ، تــرو  ل فهــو ناقــد ويــ مو بلــدوى التخصــص وأن التحــوي ســوف ي

إوــافة إلــى أن للــك ، فلــو يكــون بوســعه أن يكــون روائيــا بارعــا، حســا  التخصــص
ســوف يــأتي علــى حســا  مكانتــه فــي العمــل النقــد  وعلــى الوقــت الــذ  يهبــه لهــذا 

 .االختصاص
كـانوا روائيـيو ،  وهو الذ  دوما يقوي بأن غالبية النقاد الذيو تحولوا إلى كتابـة الروايـة 

نهـم كـانوا يكتبـون بقلـم الناقـد ، ال فاشليو إوافة إلى أنهـم تشـتتوا بـيو النقـد والروايـة
أكةــر ممــا يكتبــون بقلــم الروائــي فكانــت روايــاتهم شــبيهة بدراســات نقديــة أكاديميــة 

إوــافة أنــه كــان يشــعر وهــو يقرأهــا بأنهــا كـــ تبت للنقــاد ، ايير النقــدمحكومــة مســبقا بمعــ
 .وللمناهج اللامعية أكةر رمما كـ تبت لعامة فئات القراء

 
تفتقـــر إلـــى دفء النســـيج الروائـــي  ،كانـــت تفتقـــر إلـــى الفضـــاءات الروائيـــة المفتوحـــة  

الــدفق إلــى رقــة وعذوبــة ، إلــى خصــوبة مســاحات الخيــاي الشاســعة، وارلفــة الروائيــة
إلى قوة مالحظـة الروائـي فـي التقـاط أد  التفاصـيل التـي تتفاعـل مـع نسـيج ، الشعر 

إوــافة إلــى للــك فــإن القــار  عنــدما يقــرأ  .روايتــه التــي يعيشــها ويكتبهــا ويتنفســها معــا
يبرح مخيلته وبواي القراءة يشعر بأنه يقـرأ روايـة لناقـد ال  هذن الرواية فإن اسم الناقد
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له شأن آخر في مسألة التذو  ومسألة التلقي والتفاعل مـع لهنيـة  وليط لروائي وهذا
  .القار 

كان يشعر بأنه في حضرة أستال جامعي موقر وناقد أدبي رصيو في قاعـة محاوـرات   
ســتقباي كــل عناصــر ال  منــةي روائــي مفتــوح فــي بســتان أكةــر ممــا يشــعر بأنــه محكمــة
  .مغامر في تقنياته الفنية، التعابيرغني ، واسع الخياي، روائي مفتوح ارفق .الطبيعة

 
كانت قد خطرت له فكرة أن يتناوي ظاهرة النقاد الذيو تحولوا إلى روائييو في كتا  

، تسعى لتأخذ ارولوية في الكتابـة وكانت تلح عليه الفكرة مع أفكار أخرى، جديد له
 زيواســتطاعت أن تقـلــّــة مــوا روهــات التــي ســطعت فلــأة فــي ليــل غربتــه لكــو شــمط

ال  يريد أن تذهة كل هذن المشـاعر التـي يعيشـهاال  وهو، كل شيء رأسا على عقة
فكي تبقى هذن الصفحات شاهدة ، بها وحتى لو لم يتم قرانه، وي مرة في حياته هباءإ 

على أكةـر مراحـل حياتـه إشـراقا روحيـا وإقبـاال علـى الحيـاة وعلـى اكتشـاف جمالياتهـا 
  .ةمو خالي المرأ ولحظاتها السحرية

 
يحمـل ال  نـه كعادتـهال  ينظر في جهاز الكاشـفوال  كان في الماوي يعود إلى البيت

كـان يظـو بـأن المـرأة التـي يبحـث عنهـا غيـر موجـودة فـي هـذا العصـر ،  أ  رقم جديـد
وأن ، وأنه مةل عبد الحليم سيكتشف بعد رحلة العمر بأنه كان يطارد / خيط دخان /
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رحـل حلـيم دون  :ويتمـتم فـي نفسـه .أو عنـوان / ليط لها أرا أو وبـو حبيبة قلبه /
تلـك ارغـاني العابفيـة الملتهبـة لــم ، أن يلـد المـرأة التـي ترتقـي ليقتـرن اســمها باسـمه

  .تكو غير نداءات ساخنة إليها حتى تأتي بيد أنها لم تأت
، يفــتح ارنترنيــت، يصــدر للهــاتف رنــيووال  يمضــي فــي البيــت ســاعات بويلــة كــان  

تح بريــدن املكترونــي دون أن تصــله رســالة تلعلــه يشــعر بشــيء مــو يفــ، يمضــي ســاعة
ن جــاءت روهــات لــتمأل بريــدن وال  .الحميميــة أو تــيقظ لحظــة واحــدة عوابفــه النائمــة
تمــأل ، والمواقــع التــي تهــديها إليــه املكترونــي برســائلها وموســيقاها وصــورها اللديــدة

ــالرنيو ــاة وإلــى ، هاتفــه النقــاي ب ســكونه تلــك الموســيقى البالغــة لقــد أعــادت إليــه الحي
تـدع أ  رقـم وال  إنه رقمها الـذ  يبقـى دائـم التـألق علـى الشاشـة، العذوبة على سمعه

  .آخر يلبث عليه دونها نصف ساعة
 

ثـم ، وعندها يخفق قلبه مع الرنيو ويلتفت حوله فـي البيـت كأنـه ملـيء بعيـون ملهولـة
بحـــديةها العـــذ  فـــي الهـــاتف  وقتـــه مســـاء إنهـــا تمـــأل، علـــى الـــرقم يطبـــع قبلـــة دافئـــة

ــي ــة جديــدة اقتنتهــا، المنةل ــه بالبولمــان رواي ــيو حــيو وحــيو ترســل ل ــه ملفــا ، وب ترفــق ل
  .بالبريد املكتروني يحتو  على رواية جديدة قرأتها في إحدى مواقع ارنترنت

ــراودن  ــالفراغ بعــد منتصــف الليــل فينــتفض مــو الفــرا  وي كــان يداهمــه شــعور عميــق ب
لكــو ، يعــرف شــيئا عنــهال  نــه فقــد إدراكــه بالمكــان وأنــه فــي مووــعإحســاس غريــة بأ
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عنـدما  .روهات استطاعت بكل حضورها الطاغي أن تةيل كل تلـك ارعـراا المرعبـة
يتلــه إلــى الكليــة ينتابــه شــعورامامتالء بالحيــاة وأن ثمــة امــرأة رائعــة تمضــي معــه لكــو 

وبـيو نفسـه دون أن يسـمعهما إنه يتبادي معها الحديث بينـه و  دون أن يراها أحد غيرن
لكــو روهــات  :وعنــدما تقــع عينــان علــى فتــاة جميلــة مايلبــث أن يهتــف لــه قلبــه، أحــد
  .أجمل

، ال ووجهه، وثيابه، مو حديةه وخطواته، يمشي في أروقة الكلية ونور الحة يشع منه
يخفي ، وال يدندن بأغنية وعندما يكون ماشيا، تكاد بسمة إشرا  الحة تفار  شفتيه

كانــت ثمــة نســاء عــابرات يطــرقو   ،أصــدقائه بأنــه يعــيش أوي حالــة حــة فــي حياتــه عــو
لم تستطع امرأة أن تمد خطـوة ، با  قلبه لكنه أماأ البا  وقبل أن يفتحه كان يعتذر

لكـو البـا  يلبـث ، لشـهور، يـاأ، ال كو يقفو ويطرقو لساعات،  واحدة إلى با  قلبه
تي دخلـــو حياتـــه بحميميـــة مالبةـــت أن اللـــوا حتـــى النســـاء القلـــيالت، موصـــدا دونهـــو

يمكـــو ال  ولـــم يشـــعر بقـــوة أنـــه خســـر امـــرأة، خفتـــت شـــرارة تلـــك الحميميـــة نحـــوهو
يمكــو تعويضــها ســوف ال  كــان دومــا يعــة  نفســه بــأن المــرأة الكبــرى التــي،  تعويضــها

  .تأتي
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 * *  * 
 

البتعـاد عـو منذ يوميو جمعته سهرة بصديقه مدثر الذ  لم يتردد مـو إنـذارن بضـرورة ا
  .أسر المرأة

 
فالتقــع فــي ، ياصــديقي وأنــت عةائــي الوحيــد فــي هــذا العــالم أنــت مةــالي للحريــة :قــاي

  .سوف تندأ على كل لحظة أمضيتها خار  لاك ارسر، أسر المرأة
ياصــديقي ســوف أنــدأ علــى كــل لحظــة أســر عشــته  :قــاي وإشــرا  الحــة يمــأل وجهــه

كـل هـذن اروـواء التـي تراهـا   .الم كلـه أسـرإنها هي التي سوف تحررنـي مـو عـ، دونها
مســلطة علــي لــم تكــو تشــكل شــيئا بالنســبة لخــيط واحــد مــو خيــوط نــور الحــة التــي 

المشكلة ياصديقي أنـك تخلـط  .بددت كل لاك الظالأ الذ  كان مهيمنا على روحي
بينمــا أنــا ليســت لــد  ، تحبهــاال  أنــت لــديك امــرأة ولكنــك .بــيو المــرأة وبــيو المحبــة

 .زهور حبها لتتفتح في حديقة قلبي لقد سبقتها، ولكنني أحبها مو بعيدامرأة 
فــإن تلــك الــورود مهمــا ، تســبق المــرأة زهــور حبهــا إلــى حديقــة قلــة الرجــلال  عنــدما 

 .تكون في نظرن أكةر مو أشواك على شكل زهورال  بدت أمامه بحضورها أمامه فإنها
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فــرا يـا أخــي أن مـيط تعــاني مــو لن، كـل نســاء العـالم بالنســبة لـك تحــولو إلــى مـيط  
  .هل نساء العالم كلهو سيصبحو مريضات مو أجلها، سبا  ماال  عقدة مةمنة

تفكـر أن ت جـل ، ال المرأة عندما تحة ياصديقي فإنها تمنح دون حدود كل ما لـديها
إنهـا تعطـي كــل شـيء فـي لحظــة حـة واحـدة وتتحــوي فـي حضـو مــو ، شـيئا إلـى الغــد
شيء في العـالم كلـه غيـر هـذا الكـائو الـذ  تحبـه وتتمسـك  يهمهاال  تحة إلى بفلة

بينمـا الرجـل حتـى وهـو ، فـي الحيـاة مـو أجلـه به وهي تتنازي عو كل حقوقها ارخـرى
إنـه دومـا ، يمكنـه أن يتخلـى عـو كـل شـيء مـو أجلهـاال  في لروة حميمية عالقتـه بهـا

  .لعقليبقى يفكر بعقله في وقت تكون هي في حالة غيبوبة تامة عو لاك ا
هـل نسـيت أن ، هل تنسى يادكتور غـدر النسـاء :قاي مدثر وهو يحد  في وجهه مليا

وهــل نســيت الكاهنــة ســلاح بنــت ، شــلرة الــدر قتلــت زوجهــا رغــم كــل جميلــه معهــا
وتحالفـت علـى امسـالأ فـي حـرو   الحارث بو سويد التي تسببت في سـفك الـدماء

الخيةران التي خنقت فلذة كبـدها و ، وتةوجت مسيلمة الكذا ، وادعت النبوة، الردة
  .حتى تبعدن عو ش ونها في الحكم

 واســمع وصــية هــذن ارأ التــي توصــي ابنتهــا فــي ليلــة عرســها لتقطــع رأس قطــة وتختبــرن
فـإن ، فإن أقـر فاكسـر  العظـاأ بسـيفه .فإن أقر فاقلعي سنانه، اقلعي ز  رمحه :قائلة

 .فإنما هـو حمـار، اف على ظهرنفإن أقر فضعي امكف، أقر فاقطعي اللحم على ترسه
وبالنلاســـة فـــي ، بشـــدة النفـــاس وبـــالحيض :ولـــذلك عاقـــة اهلل المـــرأة بعشـــر خصـــاي
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وشهادة امرأتيو شـهادة رجـل ، وجعل ميراث امرأتيو ميراث رجل واحد، بطنها وفرجها
، ي ســلم علــى النســاء ، والتصــلي أيــاأ حيضــهاال  وجعلهــا ناقصــة العقــل والــديو، واحــد

  .تسافر إال بولي، وال يكون فيهو نبي، وال جماعةوال  معةوليط عليهو ج
كان شاحبا وكأنه ،  منذ يوميو التقيت بأحد معارفي القدامى مو الحي الذ  ولدت  فيه

 .على ظهرن يحمل جبال
قاي لي هذا الصديق القديم بأنه تةو  منذ ثالث سنوات ولكو منذ للك اليوأ لم ير  

انا يتخيل نفسه وـحية واهنـة تحـت فكـي وحـش مفتـرس قاي بأنه أحي، الراحة في بيته
  .فينهض بعد منتصف الليل مو فراشها إلى أ  با  هربا مو لاك الشعور، ينهشه

تصــد  أنهــا ترانــي فــي البيــت ال  يــا أخــي :كنــت أصــغي إليــه بدهشــة وهــو يقــوي بفــةع
 ومادمــت  فــي البيــت فإنهــا كــل، ثــم تطرحنــي أروــا وتنهشــني، حتــى تســتبد بــي وتةيرنــي

في ارياأ ارولى مو الةوا  قلت ربما أنهـا مندفعـة ، ساعة تأتي لتعيد الكرة مرة أخرى
ولكــو مضــت ثــالث ، بعــض الشــيء ولكــو الشــهور القادمــة ستشــعرها تهــدأ وتريحنــي

ــة بعــد منتصــف الليــل ــي أن نمــت فيهــا قبــل الةاني ــم يســبق ل لقــد وــلرت ، ســنوات ل
ن هـذن المـرأة ، ال مهمـا كانـت جميلـةوولرت كل امرأة أنظـر إليهـا ، العشرة الةوجية

 .قتلت كل نساء العالم في مخيلتي
ــاد فــإنني أتوســل إليهــا ، تكــف عنــيال  تصــور حتــى وهــي فــي الــدورة  حتــى فــي ارعي

 .لتذهة لةيارة أهلها لكنها تأبى إال أن نذهة معا ونعود قبل أن يهبط الظالأ
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  .ا الليلةلندع هذ :ارمر بدا مقرفا يامدثر حتى عندما أقوي لها 
وإن لم تكو راغبا ، وهل لي زو  وحبية غيرك، أيو تريدني أن ألهة :فتقوي بعصبية

  .فأنا راغبة وهذا حقي فيك
ولم يسبق ، غدوت أمقت دخوي البيت يارجل، هذن المرأة تحولت إلى شبح في بيتي

ــي أن شــعرت بــأ  متعــة لللمــاع معهــا تمنحنــي فرصــة أن أرغــة بهــا ولــو ال  نهــاال  ل
ال  تــدعني حتــى أنهــضوال  أحيانــا تــوقظني فــي الرابعــة صــباحا وتةيرنــي، واحــدة لحظــة

تكــف عنــي إال بعــد أن ال  ولكنهــا، تصــور أحيانــا أكــاد أفقــد الــوعي، شــر  جرعــة مــاء
 .تناي ما تبتغيه

، لات مرة عاتبتني أمها وقالت بأنني بمةابة ابنهـا حتـى تتـدخل فـي مةـل هـذن ارسـرار 
  .برود جنسي وعلي أن أرى ببيبا ليعاللنيولكو زوجتي تشكو أن بي 

هـذن ، فـإن أهلـي جمـيعهم يرفضـون فكـرة الطـال  أوالد لـي منهـا ياصـديقيال  رغم أن
  .هي مصيبتي الكبرى يامدثر منذ أن تةوجت هذن البومة التي أظلمت علي حياتي

 
لات مسـاء كنـت مســتلقيا ، سـأقوي لــك نكتـة وقعـت معــي :ثـم وـحك قلــيال وأوـاف

أعــرف كيــف  ، والفــأردت أن أفعــل أ  شــيء حتــى أبتعــد عنهــا، وجــاءت فــي البيــت
وبعـد قليـل رأيـت النـاس ، عندلاك شعرت بأنني خرجـت مـو هاويـة، رأيتني في الشارع
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أعــود ال  ولــم يكــو أمــامي وحتــى، فانتبهــت بــأنني دون حــذاء، ينظــرون إلــي ويبتســمون
  .إلى البيت غير أن أتله إلى محل لشراء جرا  وحذاء جديد

 ألم تعرا هذا ارمر على ببية نفسي لعلها تعاني مروا ما ؟  :قلت له
ومـا علـي ، ولكنهما قاال لي بـأن للـك لـيط مروـا، واهلل ياصديقي لذت  بطبيبيو :قاي

ولكــو عليــه أن  غيــر أن أســعى وأنلــح فــي إقناعهــا بــأن امنســان أحيانــا يشــعر برغبــات
المسـألة كمـا فهمـت ، خص آخـرإلا رآها تسبة إزعاجا لشـ ينلح في أن يقمع نفسه

، منهمــا بأنهــا ترغــة فــي للــك وتلبــي هــذن الرغبــة مــو خــالي التحــر  المســتمر بــي
ولكنها تستطيع أن تخفف مـو هـذن الرغبـة أو ت جلهـا إن اقتنعـت بفكـرة التأجيـل أوال 

بيـد  :سيكون بإمكانهـا أن تقنـع نفسـها وسـوف يصـبح ارمـر ببيعيـا مـع اريـاأ ومو ثم
  .إقناعها بفكرة القمع هذن حتى يكون بمقدورها أن تقنع نفسها تنلح فيال  أنك

امتنعـا عـو للـك وقـاال ، وعندما عروت عليهما أن يتدخال ويساعدانني في هذا ارمر
نني أنا الوحيد الذ  يمكنني النلاح في هذن المهمة في ال  يضمنان النتيلة ال بأنهما

  .أوقات متفاوتة مو لحظات مةاجها وووعها النفسي
ــا حنيــفأليســت كــل هــذن وقــائع أوــعها أمامــك  ــأنني ، ي ــوأ تعرفــت بمــيط أدركــت  ب ي

بـــروح رياوـــية  ســـوف أكـــون تعيســـا معهـــا وكنـــت أقنـــع نفســـي خـــالف للـــك فمضـــيت  
  .أريدك أن تسلكهاال  تقليدية في تلك الطريق الخابئة التيوال  خالصة
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زوجته حتى لـو كـان  بد أن يتطبع بشيء مو بباعال  مهما حاولنا ياصديقي فإن الرجل
 .يمقتها

ميط استطاعت أن تغير بباعي وترغم علـي أن أكـون نقـيض ماكنـت بـدون أ  رغبـة  
تصـور يـاعةية  وأنـا الـذ  يـ مو بحضـارية العالقـة بـيو الرجـل وزوجتـه أمـد يـد  ، مني

تشعر بقوة رجولتي ال  تصور وهي تقوي لي بأنها، بل أشبعها وربا، إلى ميط وأوربها
ة مــو رجــل وســاندة ظهرهــا إلــى رجــل إال وأنــا أقــع عليهــا وــربا وعنــدلاك وأنهــا متةوجــ

تريحنــي شــهرا بكالمهــا المعســوي وباعتهــا العميــاء ورقــة بباعهــا وكأنهــا ليســت مــيط 
ثم بعد شهر تعود إلى ماكانت عليه مو عناد وعصيان وتشيح بوجهها  .ماقبل الضر 

ألم وثقة بأنني أرتكـة خطـأ فأوطر إلى تلديد الضر  وأنا كلي ، عني عندما أحدثها
  .فادحا بعملي هذا

، توجــد غيــر امــرأة واحــدة فــي العــالم يامــدثر هــي مــيطال  يبــدو بأنــك مصــر بأنــه :قــاي
 .تذكر ياصديقي مهلة

 مهلة حالة استةنائية بيو النساء حظي بها مناف 
وي مــرة ارمــل والحــة وتنشــر ال  روهــا ت تةيــر فــي نفســي، : االســتةناء يتكــرر كــذلك

  .وحي موجـة الحلم الالمتناهيةفي ر 
ــه  ــدا إلــى خيال رويــدا بكــل ب ســها وشــقائها وأمراوــها وحبهــا ، وفــي لحظــة عــادت روي

  .الشديد أيضا



 129 

وي مرة وهي ال  لات يوأ بينما كان جالسا في البيت نحو الغرو  برقت عليه البا 
أزمــة ب قالــت أنهــا تمــر .تعرفــه بنفســها وترجــون أن يمنحهــا ولــو نصــف ســاعة مــو وقتــه

وتطلة مسـاعدته مـو ناحيـة إنسـانية وهـي إحـدى قارئاتـه ومعلبـة بطريقـة  نفسية حادة
 .تحليله للنصوص السردية

 
امـــرأة شــــقراء لات عينــــيو عســـليتيو ووجــــه دائــــر  ممتلــــئ تبـــدو متأنقــــة فــــي ثيابهــــا  

لــم يتــردد مــو  .يبــد وأنهــا انتقتــه بعنايــة فائقــة تفــوح منهــا رائحــة خفيفــة لعطــر، وحــديةها
تســتطيع أن تــتخلص مــو شــعورها ال  وعنــدها بــدأت تشــرح لــه بأنهــا ا للــدخويدعوتهــ

يادكتور بـات حلمـا لـي أن  :العميق بأنها امرأة منبولة غير مرغو  بها مو قبل الرجاي
 .ينظر إلي رجل نظرة إعلا  واحدة ويقوي لي كلمة بيبة حتى لو كان يكذ 

بوهـــا أوقفـــت عقـــار  وتحــدثت لـــه كيـــف أن أمهـــا منـــذ عشـــر ســـنوات عنـــدما مـــات أ 
ولبةــت فــي حــداد ، الســاعة وأبقــت صــفحة المفكــرة علــى لات اليــوأ دون أن تنةعهــا

ســارة مــو جلــة  حتــى أنهــا تمنعهــا وتمنــع أختهــا الوحيــدة، دائــم عليــه حتــى هــذا اليــوأ
حتى ساعة اليد فإنهما تخفيانها عو أمهمـا تلنبـا لتسـبة ، ساعة أو مفكرة إلى البيت

وحافظت على ابنتيها الوحيـدتيو مـو ، ظت على حبها الوحيدلقد حاف .أ  تلريح لها
التـي تصـغرها  وهي منذ للـك اليـوأ لـيط لهـا غيـر أمهـا وغيـر أختهـا سـارة، هذا الحة

  .بخمط سنوات وماتةاي مةلها عازبة
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وشرحت له كيف أن أمها أيقنت بأن الحيـاة انتهـت بمـوت زوجهـا ومنعـت عـو نفسـها  
ومـو يومهـا لـم ، دخوي ويافات العيد إلـى البيـت عوتمن، كل مظهر مو مظاهر الفرح

 .كل عاأ وأنت بخير  :حدى بناتها في العيدال  تقل حتى
فـإن وجههـا يتغيـر كمـا لـو أنـه ، وعندما تسمع هذن العبارة مو أحد يقولهـا بحسـو نيـة 

  .لو يعود ثانية إلى حالته الطبيعية
إليهـا دون أن يركـة عينيـه  أردفت والدموع تمأل عينيها وهو ينصـت بهـدوء تـاأ وينظـر 

أشعر بفراغ هائل يـ د  بـي إلـى الرغبـة العميقـة لالنتحـار تخلصـا مـو هـذا  :في وجهها
لقـد بلغـت  ارربعـيو ولسـت  ، الشعور العميق بأنني كائنة منبولة في قاع هـذا الملتمـع

ـــة ال  وأنتمـــي إلـــى عائلـــة، أو ســـيئة الخلـــق، امـــرأة دميمـــة بـــأس بهـــا مـــو حيـــث المكان
كــل محــاوالتي بــالةوا  وفــتح بيــت وإنلــا  أبفــاي  وحتــى ا ن فشــلته ، عيــةاالجتما

  .أظو أن اليأس بدأ ينتشر في كل مشاعر ، فإلى متى أنتظر
مةــل هــذا  يعــانيوال  يومهــا قــاي وهــو يحــاوي أن يخفــف عنهــا بأنــه أيضــا فــي ارربعــيو

ــا هامــا مــو وجــود أ  فــراغ يمكــو ال  الفــراغ لــه أن ن العمــل يمكــو لــه أن يحتــل جانب
 وأن المشكلة أنها تعقد كل آمـاي الحيـاة علـى الـةوا  الـذ  قـد يـأتي ويقضـي، يستبد

يمكـو لهـا أن تقـوأ بأعمـاي كةيـرة بـدون أن تفكـر بالرجـل ، على كـل لرة حيـاة تعيشـها
  .وفي محض صدفة، الذ  عادة ما يأتي دون بحث
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لحيـاة دون زوا  يمكـو لهـا أن تعـيش ا، الةوا  هو جةء مو الحياة وليط الحيـاة كلهـا
بعـد سـاعة نهضـت رويـدا وقـد أشـر   .يمكو لها أن تعيش الـةوا  دون حيـاةال  ولكو

 .نه خفف عنها مشاعر اليأسال  وجهها وهي تشكرن كةيرا
نهـا قبضـت راتبهـا ورأت أن تكافئـه ال  بعد أسـبوع حاملـة قلمـا ومةهريـة ثم عادت إليه

شــكرها ، نحهــا ســاعة أخــرى مــو وقتــهأن يمو  بهــذن الهديــة المتواوــعة راجيــة أن يقبلهــا
ســتقبالها فـــي أ  وقــت تــران وبـــدأت ال  علــى الهديــة وهــو يتناولهـــا وأبــدى اســتعدادن

حتى استقرت على أن تكون كل أمسية سـبت مـو ارسـبوع فبـدأ يطلـق  الةيارات تتالى
  .زائرة السبت :عليها مازحا

إلــى لاك النــوع /  ةتحولــت تلــك العالقــة مــع الةيــارات المتكــرر  بعــد أســابيع معــدودة
أحيانـا تسـتألن أهلهـا بحلـة أنهـا سـوف تقضـي ، الشـديد الخصوصـية / مـو العالقـات

يوما عند إحـدى صـديقاتها فـي العمـل فتنـاأ الليـل عنـدن وفـي الصـباح تنطلـق مـو بيتـه 
وقـــد اعتــادت أن تقـــوأ بتعةيـــل البيــت كـــل أســـبوعيو حيــث تقضـــي نهـــار ، إلــى عملهـــا

تطب  له ببخات مرهقة ، البيت عةيل وتعيد ترتية أثاثاللمعة كله وهي تعمل في الت
وأحيانـا تللـة لـه مـو مونـة  .والملوخيـة، والسـبانغ، والبامية، والفاصولياء، كالمحشي
هـذا بيتـي  :ومربـى القـرع قائلـة، والمحمـرة، والةيتون، واللبو، المكدوس :البيت مةل
يــت الــذ  لــيط لــي فأنــا أعمــل مــو أجــل هــذا الب ،دخــل لــك بمــا أجلبــه، ال يــا حنيــف

  .أحد لي في العالم سوانال  ومو أجل هذا الرجل الذ ، غيرن
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وعنــدما أخســر هــذا ، تعووــني عنــهال  عنــدما أخســر هــذا البيــت فــإن كــل بيــوت العــالم
ــاحبيبتي :كــان يقــوي لهــا  .يعووــونني عنــه ال الرجــل فــإن كــل رجــاي العــالم ، ال مهــال ي

 .يعيدك إلى ماكنت   عليه مو كآبة ن هذا يسبة لك إرهاقا ويمكو أن، ال تنفعلي
  .حتى السعادة يمكنها أن تعيدني إلى كل تلك الكآبة :تقوي
 .أو كان دافعه الشقاء، في السعادة االنفعاي هو انفعاي سواء دافعه :يقوي

وحتى فـي اللـنط يمكـو أن ، قولي بأنك تحبينني وأنت تحافظيو على هدوء نفسك 
ــارة ا ــا، لتــي تعتريــكتخففــي قلــيال مــو مشــاعر امث ــا وببيعي ن ال  أن يكــون ارمــر هادئ
تبــديو أمــامي أحيانــا بأنــك  .فــي رعشــة واحــدة وال العــالم لــو ينتهــي فــي ليلــة واحــدة

وعنـدما تتحـدثيو أشـعر ، سـاعة بعـدهاال  تريديو أخذ كل شيء في ساعة واحـدة وكـأن
  .بأنك تقوليو كل شيء دفعة واحدة دون أن تتركي شيئا للغد

، نعــرف مــا يخفيــه لنــاال  كمــي بهــدوء نفســك مــو أجــل المســتقبل الــذ أريــد أن تتح
 .وعلينا أن نكون أقوياء في مواجهة كل االحتماالت الممكنة وغير الممكنة

 
ولكنهـا تـداركت ، وي مـرةال  يومها جمدت وهي تحدجه بنظـرة اسـتغرا  وكأنهـا تـران 

أتصور بأنك ستتخلى  ، واليمكو لي أن أتصور أ  شيء في الحياة :الموقف قائلة له
أو ، وأعاهدك بأن حياتي التي ابتدأت معك فإنها إمـا أن تسـتمر معـك، عني لات يوأ
لم ، وي مرة أشعر بأنني سيدة متةوجة أد  خطواتي بةقة وأنا أمشي، ال تنتهي بدونك
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أنـت ار  وأنـت  .رجـل يخصـني فـي العـالم غيـركال  نال  يعد أ  رجل يةير اهتمامي
إننـي أسـتمد قـوتي وحيـويتي علـى قـدر ، وأنت اللبل الذ  يسـندنيارخ وأنت الةو  

  .ويخيم الموت كل الموت في أ  مشاعر أخرى، شعور  بأنني زوجتك
ولــم يتــردد مــو أخــذها معــه فــي ســيارته إلــى الســاحل لقضــاء أســبوع إجــازة فــي إحــدى  

كــان ،  يصــد  للحظــة واحــدة بأنهمــا غيــر زوجــيوال  كــان كــل مــو يراهمــا،  الشــاليهات
، ينامــان معــا، يــأكالن معــا، ويعومــان معــا، أحيانــا يحملهــا علــى كفيــه بمحــالاة الشــابئ

  .يغوصان في الماء معا
فقــد ، ولكنــه بعــد ســنة اكتشــف بأنــه بــات يــ ل  رويــدا أكةــر ممــا ينقــذها مــو محنتهــا 

ن ال  يشـعر بـأ  ميـل لتلـك الرابطـةال  وهـو، تعلقت به وباتت تعلق عليه آماي الـةوا 
هةوزة كشـريكة حيـاة إوـافة إلـى أنـه لـم يكـو يحبهـا الحـة الـذ  يمكـو أن ثقته بها م

  .دنال وال  يقودن إلى مد يدن إلى يدها لتكون أما
وعليه أن يستيقظ على هذا الواقع  استوبنه شعور م لم بأنها أوقعته في شرك جسدها

حتــى أنــه لات مــرة بينمــا كــان منســلما فــي كتابــة فصــل مــو ، ويــرحم نفســه ويرحمهــا
ولـم يكـو راغبـا الخـرو  مـو حالـة  صوي إحدى كتبه هتفت لـه علـى الهـاتف ارروـيف

فاتصلت بالهاتف ، الكتابة ولبةت تكرر المحاوالت نحو ساعة دون أن يرفع السماعة
وهكذا باتـت تكـرر االتصـاالت المتالحقـة لمـدة سـاعتيو دون أن ، ولم يرد، الخليو 

 .فلأة سمع رنيو البا و ، يرد حتى أحط أنها باتت عبئا ثقيال عليه
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ولمــح بلانبهــا ، وقــد بلغــت الســاعة الواحــدة لــيال شــاحبة ومرتبكــة نهــض ليراهــا تقــف 
لـم أكـو بحاجـة إال إلـى كلمـة  :قالـت .فتاة خّمو بأنها أختها سارة للشبه الذ  بينهما

أسـتطيع النـوأ ال  أنـت تعـرف بـأنني .واحدة تقوي لي فيها أنك بخيـر لتطمئننـي عليـك
قالـت  .شـكرا لـك، هل استكةرت علي تلك الكلمة يـا حنيـف، ع صوتكقبل أن أسم

 .هذن العبارة وانصرفت مع أختها التي لبةت صامتة وهي تنظر إليه
فمـا سـيكون ، ن ارمـر بـات أكبـر ممـا كـان يتصـورال  وعندها اتخذ الموقف الحاسم 

، ه مو الحراكإنها تشبه القيد الذ  يلتف حوله ويمنع، موقفها إلا تعّرف بامرأة وتةو 
وهو وإن كان أنانيا بعض الشـيء ليحـافظ علـى عالقتـه اللسـدية بهـا فلـو يسـتمر فـي 
لاك النهج وعليه أن يقمع رغبته لعلهـا تعةـر علـى رجـل تتةوجـه وينتهـي كـل شـيء كأنـه 

 .لم يكو
لقـــد اتخـــذ الموقـــف الصـــارأ واســـتمر فـــي عـــدأ الـــرد عليهـــا والتهـــر  مـــو مواعيـــدها  

يــرد ويكتفــي برفــع الســماعة وووــع أغنيــة /  ال بــه فــي الهــاتف الســابقة وعنــدما تتصــل
لكنها ، تحرجه ليقوي لها مباشرة بأن عليهما أن يفترقاوال  أسألك الرحيال / لعلها تعي

  .عكط للك أخذت تتوسل إليه ليرفع السماعة ويتحدث معها ولو كلمة واحدة
، عليهـا ولـو بكلمـة واحـدةوفي لروة يأسها تدفع أختهـا إلـى بيتـه للتوسـل إليـه أن يـرد 

ــه مــو إحــدى الهواتــف الملــاورة حتــى يرفــع الســماعة  ــا تــدفع أختهــا للتصــل ب وأحيان
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تريد منه غير أن يتحـدث معهـا ولـو وال  فتقوي بأن أختها تمر في ظروف بالغة القسوة
  .بكلمة واحدة

  كان يعتبر أن تلك الكلمة هي بداية لعودة إلـى كـل لاك الـذ  يريـد الخـرو  منـه بـأ
  .وسيلة

 
فباتت تطر  البا  ساعات وسـاعات وأحيانـا تبقـى بـالقر  مـو البـا  حتـى الصـباح  

يكمــل ، فيهملهــا ويكمــل مســيرن نحــو العمــل، ليخــر  ويراهــا واقفــة بانتظــار خروجــه
حتى باتـت تشـكل لـه مصـدر ، مسيرن وهي تركض خلفه وتالحقه دون أن يلتفت إليها

مرتديـة ثيابـا رثـة شـاحبة  ت تالحقـه إلـى الكليـةإزعا  حقيقي وتوصـل بهـا ارمـر أن باتـ
واقفــة جــوار ســيارته قائلــة بأنهــا ســيارة زوجهــا وأنهــا  وتتحــدث دون تركيــة مــع ا خــريو
 .بانتظار أن يأتي ويأخذها إلى البيت

إهمالــه لهــا وهــو ينكــر أ  ســبق معرفــة بهــا قــائال بأنهــا امــرأة و  ولبــث فــي قســوة قلبــه 
  .تهلوس

وعندما يخطر له ، عاجةا عو فعل شيء، يبكي بعمق حةنا عليها وكان يعود إلى البيت
نـه واثـق بأنـه سـوف ال  يدرك بأنه سوف يقضي على مسـتقبلها، أن يستلية لنداءاتها

وعنـدما تظهـر المـرأة التـي يخفـق ، يكون منافقا ويكـذ  عليهـا حتـى يظفـر بمتعـة آنيـة
  .وداعا :سيقوي، قلبه لها
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بيد أنها يمكو أن تنسى ، ن العالقة تكون قد تعمقتال  تحتمل الصدمةال  عندها قد
ــى حياتهــا الطبيعيــة بيــد أنهــا لــم تفقــد ارمــل ولبةــت  .ا ن مــع مــرور الوقــت وتعــود إل

ولـديها ، يمكـو أن تتخلـى عنـه مهمـا كـان قاسـياال  تالحقه حتى يرأف بها ويـدرك أنهـا
لكـو ، يء يضـايقهأو لعـل بـدر منهـا شـ، نـه يمـر بظـروف، ال أمل بأنه سوف يعود إليهـا

  .ومدى تعلقها به، ارياأ ستكشف له مدى حبها
، وهل بمقدورها أن تنسى كل تلك الـذكريات الحميمـة معـه، بد أن يعود إليهاال  أجل

هل بمقدورها أن تتخلى عـو حلـم الحيـاة الوحيـد الـذ  كـان يتحـوي إلـى حقيقـة وهـي 
  .في حضنه

وصـية العالقـة التـي جمعـت بينهمـا في النهايـة للـأت إلـى أحـد جـوارن شـارحة لـه خص 
وعنـدما رآهـا اللـار بتلـك الووـعية المريبـة لـم ، وبلبت منه أن يساعدها حتى يتةوجـا

لكنـه جـاء ، يكو أمامـه إال أن يصـرفها بمعـروف معتـذرا عـو اسـتطاعته لفعـل شـيء لهـا
أصــبحته مصــدر إزعــا   بالفعــل، رأيــت ياجــار كمــا  :إلــى جــارن وأبلغــه بمــا حــدث فقــاي

يمكــو أن نســتمر ال  وفلــأة اكتشــفت بأننــا، را أننــي كنــت علــى عالقــة بهــالنفــ، لــي
واتخذ مـا أران مناسـبا لـي ، أليط مو حقي أن أنبهها إلى مشاعر ، حتى نكون زوجيو

 .ولها
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وعندها لم يتردد مو أن يبيع بيته ويشـتر  بيتـا فـي / ركـو الـديو / ويبـدي رقـم هاتفـه  
تـران داخـال ال  واسطة سيارة أحد زمالئه حتىويذهة إلى الكلية ب، ارروي والخليو 

 .أو خارجا
ترتـد  ثيابـا سـوداء ، كان يلمحها لدى دخوله وخروجه وقـد سـقط عنهـا نصـف وزنهـا  

  .أسود وهي تبحث بعينيها في كل اتلان بحةا عنه رثة وتغطي شعرها بإشر 
أنها كانت بعد ستة شهور مو لاك الهرو  وصلته رسالة منها عبر بريد الكلية ويبدو  

فـض الظـرف ليقـع علـى كلمـات مـوجةة كتبـت بخـط ي قـرأ ، وسيلتها ارخيـرة لمخاببتـه
لــو أســّبة لــك أ  إزعــا  بعــد ، ن تــوار  نفســك عنــي ياســيد ال  داعــيال  :بالكــاد
  .ا ن

ووع الظرف في جيبه وانتابته حالة مو امرباك لم يعرف معهـا مـا يفعـل غيـر أن يتلـه 
 .لسريرإلى البيت ويسترخي على ا

وكانـت المـرة ارولـى التـي ينـاأ فيهـا فـي السـابعة ، راودته أفكار متناقضـة إلـى أن غفـا 
يقــع فريســة ال  مســاء ليمضــي فــي النــوأ حتــى الصــباح وهــو يحــاوي أال يصــحو حتــى

 .للتصورات
وقـع الخبـر  .بالعةور على امرأة غارقة في نهر بـردى قرأ في الصحف خبرا بعد يوميو 

أنــه شــعر بــدوار وجلــط علــى حافــة أقــر  رصــيف فــي الشــارع  عليــه كالصــاعقة حتــى
 :المحال  للمكتبة التي ابتاع منها اللرائـد وتصـفحها علـى علـل وهـو يهـم بـالخرو 
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هل نفذت في النهاية تلك الرغبة التي كانت تلتاحها قبل ، يا حنيفهل تكون رويدا 
يستفسـر مـو بعيـد يدر  لمالا راح صو  بيتها وال  أن تتعرف عليها ؟! استلمع قوان

 .فقيل له بأنها هي المرأة التي وجدوها غارقة في النهر، عو أخبارها
 انتحرت نتيلـة إهمالـه لهـا وأنها، زاد للك في ألمه وشعر بأنه أسهم في تلك النهاية 

كانــت دومــا ،  وكانــت خــالي تلــك الســنة مشــرقة تتحــدث عــو حبهــا وتعلقهــا بالحيــاة
ى أنها اشـترت هاتفـا نقـاال رغـم دخلهـا المتواوـع حت، تشتر  الةيا  اللديدة وتتعطر
وقالـت بأنهـا اشـترته خصيصـا مـو أجـل أن تتحـدث معـه  مو وظيفتها فـي وزارة الماليـة

  .عندما يكون خار  البيت
أجــل إنــه هــو المســ وي عــو كــل للــك وكــان بإمكانــه أن يمــد يــدن لينقــذها مــو الغــر  

  .ويلعلها شريكة لحياته
ألـيط هـو الـذ  عـرا ، سلم نفسها لرجـل أحبتـه كـل الحـةكل امرأة يمكو لها أن ت

كـان ،  وهل سبق لها أن بلبت منه ماال أو مقابال عو تلك العالقـة ارثيمـة عليها للك
كانت تريد أن تحافظ عليه بأ  وسيلة حتـى   .الحة فحسة، بدافع الحة للك كله

سـدن شـاهدة وكانت قبالتها الملهوفة على وجهه وكل أنحاء ج، لو خسرت العالم كله
ولكـو هـل حقـا ، يـا حنيـفأريـد أن آكلـك  :كانت أحيانـا تقـوي،  على قوة لاك الحة

تمنيتــك أن تبــادرني لات يــوأ يارجــل  :تحبنــي ؟! ويهــة رأســه عالمــة باميلــا  فتقــوي
  .أحبك   :وتقوي
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، لــم يكــو يكفــي لبنــاء بيــت ســعيد ويقنــع نفســه بــأن حبهــا لوحــدن مهمــا كــان عظيمــا 
  .بلبنات الحة المتبادي تكون عروة لالنهيار أماأ أوهو زوبعة ادت شال  البيوت التي

 
 
 
 
 
 * * *  
 
أحيانــا كــان ينــتفض ، ثالثــة شــهور مضــت علــى الحادثــة أعــدها مــو أســوأ شــهور حياتــه 

، فيهــرع إلــى الخــار  فيالحقــه شــبحها، منتصــف الليــل ويشــعر بــأن اللــدران تحاصــرن
رخيرة دون أن تعرف بأنها سوف تسبة لقد قالت كلمتها ا .تصرخ في ألنيه كلماتها

يعــرف  ال  تشــتتت بــه ارفكــار وأحــط بــإثم .لــه ألمــا ســوف يبقــى يالزمــه مــدى الحيــاة
كيــف يــتخلص مــو جحيمــه ولــم يتــردد مــو الللــوء إلــى حديقــة لعلــه ينظــر فــي النــاس 

 .ويخف عنه لاك الحريق
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هيئـة التـي رآن تراءى له لات الطفل وبـذات ال عندلاك، قعد على كرسي بكآبة العالم 
عندما وقعت عينـان علـى هيئـة الطفـل تسـربت نشـوة إلـى أعماقـه وأحـط  .بها أوي مرة

 .النيران بداخله نظرة نظرة بأن نظرات هذا الطفل البر ء تخمد
ويمكنك أن تنظر  ا ن نحو في ساعة عصر، يا حنيفأرجو أن تكون تذكرتني  :قاي 

يـا أنـا أنـت  :لـة وقبـل أن يفـه قـاي الطفـلنظر إليه حنيف نظرات نافذة متأم .إلي جيدا
  .أجل أنا أنت، حنيف

لــم يلــة الطفــل  .كيــف أرجــوك فّســر لــي،  أنــت أنــا :اســتبدت بــه دهشــة وقــاي بتلعــةم
 .بكلمة ولبث صامتا قبالته وحنيف يتأمله بإمعان وقد غاص جسدن بالعر 

 
أ  جاحــد  :وللتـو أحــط بمعنــى ماقالــه الطفــل وبــدت الكلمــات أمامــه ترتــد  معانيهــا 

هــذا الطفــل الــذ  أمامــك هــو أنــت. وبــدأ يقــدأ ، كيــف تنســى نفســك،  يــا حنيــفأنــت 
كـم أنـت بحاجـة إلـى هـذا   يـا حنيـفيان  :اعتذارن الشديد لنفسه مو خالي هذا الطفل

إنه هو المالل الوحيد وأنت في كل ، كم أنت بحاجة إلى أن تعيشه مرة أخرى،  الطفل
  .هذا الب س
أجـل  :كـم كنـت بريئـا وعفويـا،  يـا حنيـفبل أنظـر إليـك ، إليهأنظر ، يا حنيفبفولتك 

  .ياسيد  لقد عرفتك
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، كمـا كانـت زهـرة قاسـية بحقـك،  لقـد كنـت قاسـيا بحـق رويـدا يـا حنيـف :فقاي الطفل
كيف تعيدها مع تلك المسـكينة التـي أعطتـك كـل شـيء دون ،  ألم تعش مرارة القسوة
  .ينفع الندأ عليهوال  بأس لقد مضى للكال  ولكو، أن تنتظر منك شيئا

 
وتعاهد نفسك بأنـك لـو تةوجـت ، يمكو أن تعتذر وتضع لها صورة تذكارية في بيتك 

لقــد ماتــت ، هــذا ســوف يخفــف عنهــا كةيــرا، ســوف تطلــق اســمها علــى أوي بفلــة لــك
حتــى عنــدما كانــت ، وهــي تحبــك كــل لاك الحــة الــذ  بلــغ بهــا لروة النقــاء الروحــي

لـك بـأن الشـرط  كـم مـرة قالـت،  احدة إال بأنها زوجتـكلم تكو تشعر لحظة و ، تةورك
يتحقـــق أ  زوا  مهمـــا ال  ودون للـــك، اروي لـــةوا  أ  امـــرأة ورجـــل هـــو موافقتهمـــا

بأنها غـدت مصـدر إزعـا   وعندا أحست للحظة، تحققت وتكاملت الشروط ارخرى
كــان عةاؤهــا أنهـــا ماتــت وهـــي   .لــك انســحبت بهـــدوء حتــى تحــافظ علـــى حبهــا لـــك

قــاي هــذن العبــارة ومضــى ليتــوارى عــو أنظــارن مــرة  .تحبــكال  لــم تمــت وهــيو ، تحبــك
  .أخرى

، وعنئذ فقط أدرك أن بسابة الطفولة بإمكانها أن تحل أعقد وأعظم مشـاكل امنسـان
 .بيد أنه يتلاهلها ويتعالى عليها

وال  وتشــتت عليـه صــفاء لهنــه، كـل المعوقــات التــي تعكـر علــى امنســان صـفو حياتــه  
يمكـو لبـراءة الطفولـة أن تـأتي وتبـدد تلـك الغيـوأ الداكنـة مـو ، لمعاللتهـا يلد سـبيال
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ــه  .وتبعــث بــدال عنهــا شمســا ربيعيــة ترفــرف أشــعتها علــى أجنحــة الــرلال، شــتات لهن
، أن تدر  نفسك كيف تلول بأحضان الطفولة وأنـت فـي لروة اليـأس يا حنيفعليك 

ــى ســطوع إنهــا الوحيــدة القــادرة أن تمــد يــديها فتخرجــك مــو قــاع  ظلمــات نفســك إل
 .شمط الحياة

 
العطلـة الصـيفية التـي حلـت عليـه فـي وقتهـا  ما أعانه على التخفيف مو حالته قـدوأو  

ثالثـة شـهور فارغـة  .المناسة الذ  بات فيه بأمط الحاجـة لالبتعـاد عـو المكـان كلـه
سـوف يكـون فـي بـالد بعيـدة ، سـوف يكـون فيهـا بعيـدا عـو هـذا المكـان، بدون عمـل

وتركيبات اجتماعية مختلفة يمكو أن تسهم فـي أن ينسـى هـذا اللحـيم بعـض ولغات 
وهناك بدأ يشعر بالنسيان شـيئا ، فاتله إلى أخيه كاديط في هولندا أوي ارمر الشيء
كــان يمضــي معظــم أوقاتــه فــي نةهــات ورحــالت ويتلنــة الللــوس وحــدن فــي ،  فشــيئا
بـث معـه كـاديط أسـبوعا ل، إلـى أخيهمـا نبـي فـي بلليكـا ثم لهة مع كاديط، مووع

وعاد إلى بيته ليكمل شهرا مع نبي وأوالدن والسـهر مـع ارصـدقاء وارقربـاء فـي تلـك 
ومو هنـاك سـافر إلـى أختـه خـالت فـي فرنسـا حيـث أمضـى عنـدها مـاتبقى مـو ، الغربة
 .العطلة

فــي بدايــة العــاأ الدراســي عــاد وقــد اســتطاع أن ينســى حتــى تحولــت شــيئا فشــيئا فــي  
لكرى قابلة للنسيان رغم أنه ووع صورة لها فـي البيـت وعاهـد نفسـه بأنـه لاكرته إلى 
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حتـى الصـورة بـدت تـذكرن بشـخص عةيـة ، سوف يطلق اسمها علـى أوي بفلـة ينلبهـا
إنهــا تــذكرن بشــيء مــو الماوــي بــات يأخــذ ، فقــط دون أن تةيــر لديــه أ  شــعور بــارلم

  .مظهر القداسة بالنسبة إليه
  :تهمذكرا في دفتر عندئذ كتة 
 
 
 يعكط على مكنوناتك ثورة، تكمو روح الطبيعة في أن أ  فعل غير ببيعي تقوأ بــه .

وعليــك أن تحتمــل هــذن الةــورة كمــا احتملــت ببيعتــك الطبيعيــة ، رد فعــل غيــر ببيعــي
  .فعلك الالببيعي

 
 
 
 * * * 
 
 
مهــا ببيعــي تقــوأ بــه فتنــتفض مــو نو ال  ييقظهــا غيــر فعــلال  إن ثــورة الالببيعــة نائمــة .

تعـــود إلـــى نومهـــا قبـــل أن تعـــود إلـــى وال  العميـــق وتةـــور علـــى صـــفاء ببيعتـــك الســـاكنة
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ال  وإن كنت عنيدا سوف تحيلك إلى كائو، ببيعتك أو أن تعيدك إلى ببيعتك بالقوة
ال  كمـــا أنـــك تبقـــى يقظـــا،  يـــدركها نـــوأال  ببيعيـــة وتبقـــى يقظـــةال  ببيعـــي يعـــيش حيـــاة

  .يدركك نوأ
 
 
 
  
 
 * *  * 
 
 
 
دومــا عليــك أن ، إنــه فــي أفضــل أحوالــه مةيــد مــو الــداء، يتحــوي إلــى دواءال  داءالــ .

وإن لــم تلــدن فــإن صــبرك الطويــل يتحــوي مــع ، تكــون دائــم البحــث عــو دواء لــدائك
  .الةمو إلى دواء
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 * *  * 
 
 
 
 
مادامت الشمط تشر  كل يوأ فإنها سوف تحمل إليك جديدا لم تكو قـد أدركتـه  .

  .ظلمة كهـــف قط حتى لوكنت في
 
 
 
  
 * *  * 
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ن يتحـوي ال  ما هـو غيـر قابـل، ن يتحوي لات حاور إلى مااال  كل حاور قابل .

  .إلى ماا لم يكو له حاور لات حاور
  
  
 
 
 * *  * 
 
 
 
 

يبــدو بأنــك ســتكتة روايــة بــدي النقــد  :قــاي مــدثر وهــو يريــد أن يخــر  مــو المووــوع
  .أريد أن أفسدها عليك ال وأنت تعيش كل هذن الشاعرية التي

رغـة بقــوة أن يخـر  مــو شــرودن وأن يـدع مســتقبل حبــه لروهـات لأليــاأ القادمــة دون 
يـا  آ :وقاي مليبا على صـديقه كل هذن العوابف اللياشة بالتكهنات أن يربط مصير

لكــو قنــاعتي بالتخصــص تلغــي أ  فكــرة حــوي البــدء فــي ، ليتنــي كتبــت روايــة، عةيــة 
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ولـو كتبـت روايـة لمـا اختـرت لهـا اسـما غيـر اسـم هـذن المـرأة ، ئـعمةل هـذا العمـل الرا
  .بل ارتفعت إلى سماوات حبها -أقوي وقعت ال  -السحرية التي 

 ؟  ما الفر  بيو أن تكتة رواية يادكتور وبيو أن تكتة عو رواية
الروائـــي هـــو الـــذ  يـــأتي بالشـــخوص والمكـــان والةمـــان وارحـــداث والتقنيـــات واللغـــة 

إنه على شلرة فـي قلـة الربيـع ويتأمـل مـاتقع ، بينما الناقد يحلل هذا العمل، الروائية
لكو الروائي هو الذ  كان خلـف تشـكيل كـل لرة مـو ، عليه عينان وما تشعر به نفسه

  .لرات كل لاك الربيع
النقد الليـد هـو الـذ  يـنلح ، لذلك فإنك تتعلم مو الرواية أكةر مما تتعلم مو النقد

يـنلح فـي تيسـير وصـولها إلـى ، حليل الرواية التي ينظر في شأنهافي شرح وتفسير وت
النقــاد هــم شـــّراح الروايــات يكشــفون مايواريــه الروائيــون بــيو ، لهنيــة القــار  العــاد 

  .بيو ثنايا السطور أو مايتوارى دون قصد منهم، السطور
لسـحرية فـي وله مـو الغوايـة والنلوميـة وا، الروائي له جمهورن العريض أكةر مما للناقد

فــي  وربمــا لــذلك تــرى الــبعض مــو أهــل النقــد يللــأ إلــى الروايــة .أوســاط القــراء أكةــر
فــي حــيو أنــك نــادرا ماتلــد أن ، محاولـة منــه لســرقة نلوميــة وأوــواء وجمهــور الروائــي

  :الروائي يتحوي إلى ناقد تاركا الرواية
، تتـةاو  ،بتسـمت ،تتـألم ،في العمل الروائي كائنات حية تتحرك على الور  الشخوص 

  .تنمو ،تتطور ،تتعلم
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ويلعــل لهــم حضــورا فــي عــالم  الــذيو يــأتي بهــم كةيــرا مــا ي ســأي الروائــي عــو شخوصــه

  .مو أفعالهم وأعمالهم ،الواقع فيتعلم الناس منهم
 يسدون رؤاهم ومعتقداتهم ثم يفسحون ملاال واسعا لللداي والنقد ؟  
 .ياصديقي الروايات التي أتعرف بهامو شخوص  وفي الواقع فإنني أتعلم كةيرا 
وارخـرى هـي حياتـه  ،واحـدة مـع شـخوص الروايـات التـي يقرأهـا يعيش حياتيو الناقد 

 في محيطه ويحاوي أن يتعلم مو العالميو معا. 
أحيانــا يــدخل الروائــي شخصــية مــو عالمــه إلــى عــالم شخوصــه ويقــوأ بعمليــة التعريــف 

مـنح شخوصـه الحريـة التـي يتمتـع بهـا فهـم فيما بينهما وأحيانـا يحـدث العكـط وهـو ي
حتــى لــو و  ،أحــرار بمقــدار مــا هــو حــر ويعتبــر حريتــه مــو حــريتهم وحــريتهم مــو حريتــه

خالفته ما ي مو به فإنه يلعل مو هذا الخالف مادة للنقا  والتحاور والحـة ولـيط 
 بالضــرورة أن يلتقيــا دومــا فالبــد أن يبتعــدا أيضــا حتــى يــرى كــل واحــد منهمــا مــااليران

  .ا خر
هـي عمليـة فدائيـة بحـد  الكتابة الحقيقية في هذن البقاع ياسـيد  :ثم نظر إليه وأردف

وهنـا يقـف ، محاصرة بالتابوات وقوائم الممنوعات السياسية واالجتماعيـة نهاال  لاتها
تعلـبهم كتاباتـه ويمـدون ال  الكاتة العنيد في مواجهـة شـبه لذيـذة مـع خصـومه الـذيو

إنه يشعر بلذة أنهم لم ينلحوا في ، م لملرد وقوعهم على اسمهأياديهم إلى مقصاته
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وهـي عمليـة غايـة فـي المتعـة واالمـتالء ، منعه مـو ممارسـة حريتـه فـي الكتابـة والتفكيـر
ــالنفط وبــذات الوقــت تلعــل آفاقــا أخــرى تنفــتح أمــاأ قلــم الكاتــة ليعبــر مــو ، ثقــة ب

  .خاللها بقوة أكةر
فــي منطقتنــا يمتلــك أفقــا أرحــة للكتابــة عــو الكاتــة  :ثــم ابتســم بعــض الشــي وأردف

نـــه هنـــا يعـــيش لحظـــات التمـــرد ، ال الحريـــة واالســـتمتاع بممارســـتها أكةـــر مـــو غيـــرن
لهـــذا تـــرى أن إبـــداعات أبنـــاء المكـــان  .والمواجهـــة والمغـــامرة فـــي مواجهـــة الممنـــوع

ترتقــي هــذن امبــداعات لتحــوز بإعلــا  و  تتمتــع بخصوصــية بالغــة فــي العــالم المظلــم
يحمـل تاريخـا مـو  ن كـل مبـدعال  مو حيـث تنـاوي مسـألة الحريـة الفكريـة م برمتهالعال

وبدون أن ننسى بأن هذن ارسماء هي سلسلة ، القمع واالوطهاد والكبت والمطاردة
  .تراث منطقتنا اردبي الحر في جانة مو متواصلة مو امرث

،  القـــوة فـــي التعبيـــرلـــذلك تتـــدفق ، أزمـــة الحريـــة وأزمـــة الحيـــاة إننـــا نعـــاني :قـــاي مـــدثر
كالسليو الذ  يكتة عو الحرية مو داخل السلو بقوة أكةر مو لاك الذ  يكتة 

وأظـــو بأنـــه أيضـــا يعيشـــها بلـــذة أقـــوى فـــي خيالـــه مـــو لاك الحـــر ، عنهـــا وهـــو يعيشـــها
 .وهو لذلك ينلح في تصويرها والتعبير عنها، الطليق

، منطقتنـا بشـكل إيلـابي هذا جـةء مـو الواقـع الـذ  يسـتةمرن اردبـاء فـي :قاي حنيف
بعكـط  الظـروف مختلفـة هنـا.وهذا مايلعلهم يتميةون بقـوة التعبيـر عـو مسـاحة ارلـم

علـى الكاتـة أن يمـارس سـلوك الحريـة  قبـل كـل شـيء ياسـيد ، ما يحدث في البقاع
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يمـنح الحريـة  حتـى يكـون بإمكانـه أن في لاته ويتدر  عليها ولو كان في ظلمة زنةانة
أن يطالة بالحرية الشخصية للكتابـة  وفيما بعد يمكو ،أفكارها يصادر وال لشخوصه

  .والرأ  والملتمع
، ويكتــة وفــق امشــارات الخضــراء فحســة، الكاتــة المقمــوع الــذ  يروــى بــالقمع 

علـى لاتـه أوال ومـو ثـم  سـيمارس هـذا القمـع، يقتحم امشـارات الحمـراء بملازفـةوال 
  .تلف عالقاته العامة والخاصةوكذلك على عائلته وأصدقائه ومخ على شخوصه
فـأن أكـون حـرا ، تكـاد تولـد حتـى تلفـظ أنفاسـها ال سينتج شخوصا هشة هذا الكاتة

ن الحريــــة تمــــأل قلمــــي بمســــ ولية غايــــة فــــي ال  أصــــعة بكةيــــر مــــو أن أكــــون عبــــدا
وهذا التعامل بيو الكاتة وبيو الشخوص يحمل حساسية ، الحساسية تلان ما أكتة

يســتطيع أن يــرى بأنــه ألــّم  ال ن أ  كاتــة فــي العــالمال  يــه ارر عاليــة إليــه ويحمــل إل
بكل شيء وامتلك الحقيقة كلها، وليط بوسـع امنسـان أن يمتلـك كـل الحقيقـة مهمـا 

 .بلغ مو علوأ ومعارف اررا
مـو أيـو تـأتي ، كنت دوما أتساءي وأماأ هذا الحشد الهائل مو الشخوص والعالقـات

 .؟ وكيف تدخل الشخوص إلى عالمه الروائي، ملاكرة الروائي بكل هذا العال
وكمـا  ،ارفكار هي التي توّلد شخوصها وتلبسهم الةيا  وتعلمهم الحركات والتفكير 

، فــإن الشــخوص تروــع وتعــيش مــو فكــر الكاتــة، أن المولــود يروــع مــو ثــديي أمــه
أثر وقد ت، لنفرا أن الكاتة شاهد حدثا سعيدا أو تعيسا، وأيضا مالا أعني بارفكار
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هنــا تــومض فكــرة  .إنــه هنــا يريــد أن يملــدن أو يدينــه وبالتــالي ي رخــه، بــه غايــة التــأثير
يســتطيع الكاتــة تحّملهــا إلــى أن يباشــر فــي ال  الكتابــة إلــى أن تتطــور وتبلــغ مرحلــة

  .الكتابة
ربمــا عنــدما يشــاهد ، إن أ  كتابــة فــي العــالم تــأتي ليقــوي الكاتــة مــو خاللهــا شــيئا مــا

لكـو حتـى وهـو ، ثريا أو يقرأ أحداثا تاريخية تومض لديـه فكـرة الكتابـةالكاتة مكانا أ
وهذا ما يبدو في ، فهو يكتة بأنفاس العصر الذ  يعيش فيه غار  في القرون الغابرة

وهنـا تتخـذ القـراءة ، ارعماي الروائية التاريخية المعاصرة التي تميـة بهـا بعـض روائيونـا
  .مفهوأ شخص معاصر إل أنك ترى أجدادك وفق، متعة إوافية

أمــاأ مصــائر شخوصــه يبلــغ مرحلــة غايــة فــي  ينووــع عنــدما قــوي بــأن الكاتــةال  أعــود
وليســت هنــاك قضــية أألــم مــو هــذن، فلــيط دومــا يحــدث مــا يريــدن الكاتــة، ، التــوتر

أحيانــا تــأتي الشــخوص وتللــة نهاياتهــا معهــا وكــم يكــون ألمــي عميقــا عنــدما تمــوت 
أتـردد مـو التحـدث إلـى ال  وعندها، حدى الرواياتشخصية أكون قد تعلقت بهافي إ

وعندلاك يمكو لي أن أمارس كل  .الروائي فيقوي له بأنه شعر لات ارلم عند الكتابة
بقوس الحداد ويصل احتفالي لروته أماأ حـدث سـعيد لشخصـية أميـل إليهـا فاحتفـل 

  .لاك اليوأ وأعةأ ارصدقاء وأقوي لهم عو المناسبة
أالتوجـد شخصـية جديـدة تعلقـت بهـا لتعةمنـا  :شـفتي مـدثر قـائالارتسمت بسمة على 

 يادكتور ؟ 
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توجـــد شخصـــية جديـــدة تســـتحق أن ، ياســـيد  هنيئـــا لـــك :قـــاي حنيـــف وهـــو يبتســـم
بشخوصـه ويتعلقـون  أريد أن أوجة لك بأن الكاتة يتعلـق :ثم قاي، أعةمك مو أجلها

روح الكاتــة ميتـــة  أو تولــد الشــخوص مــو، تكــون الــوالدة ال بــه وبــدون هــذا التعلــق
وهــذا  .أ  تولــد ناقصــة وميتــة، غيــر مكتملــة الفتــرة الةمنيــة وبـدون آالأ مخــاا وأيضــا

يكفـي فالكاتـة عليـه إلـى جانـة للـك أن يمتلـك البراعـة فـي إقنـاع ا خــريو  ال أيضـا
أن يليد حسو التقديم ويدر  كيف يغرسهم فـي نفـوس القـراء  ،به الء الذيو يقدمهم
الـذ  كـان يللـط فـي المقهـى ويـنلح فـي اسـتقطا  النـاس يومـا مةله مةل الحكواتي 

  .بعد يوأ ليسمعوا بقية ماروان عليهم في اليوأ السابق
التقاليـد والعـادات  وال مقصات الرقابـة وال يعلبها التابوات وال هناك شخوص متمردة

ــــى الصــــحف والملــــالت تــــرفض هــــذن  ــــا فحت ــــق لنفســــها وجــــودا وهن ــــد أن تحق وتري
فهي لو تضحي بدخوي دولة أو عـدة دوي مـو  منعها في التداوي الشخوص خوفا مو

ـــدأت خصيصـــا  ـــاك ملـــالت وصـــحفا ب أجـــل شخصـــية ولكـــو لحســـو الحـــظ فـــان هن
لالهتمــاأ بهــذن النمــال  مــو الشــخوص تحــت شــعار وحريــة امبــداع  ويمكــو أن أرى 
عند لاك دخوي المللة أو اللريدة مقصوصة بمقص الرقابة وقد تأخذ معها شخوصـا 

ة أيضــا لنبهـا الوحيــد أنهـا نشــرت فــي نفـط الصــفحة فـي ارمــاأ أو فـي القفــى مــو بريئـ
الشخوص المحظـورة أو الممنوعـة فمـا هـو محظـور فـي هـذا البلـد هـو مبـاح فـي غيـرن 
والعكط بالعكط فكما هـي العـادة أن ارشـخاص الـذيو يتمـردون يتعروـون للتوقيـف 
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لتوقيـف وي منعـون مـو ممارسـة غالبا فالشخوص الذيو هم على الور  أيضا يتعروـون ل
 .حريتهم

 .ويعـانون المعانـاة التـي يعانيهـا، يتنفسـون الحريـة التـي يتنفسـها إلن فشخوص الروائي
يحمــل المخــابر  ال فــأ  عمــل فــي العــالم وهــذا بــالطبع لــم يعــد مصــدر قلــق وإزعــا 

يللــة لصــاحبه ارر  هــو عمــل نــاقص، وامنلــازات الكبــرى هــي  وال وروح المغــامرة
وقـد  تصطحبها ا الأ الكبرى فحتى لو كنت مهندسا قد تتعـرا لمخالفـة رقابيـةالتي 

 .تتوقف بهذن المخالفة وكذلك الكاتة يتعرا لهذن المخالفة
ــه مةلمــا الروائــي هــو الــذ   ــه ويقدمون ــذيو يســعدونه ويحةنون  ينــتج الشــخوص وهــم ال

 .يقدمهم ياعةية 
 

ة تسـتحق أن تكـون زوجـة لـه هاهي سنوات العمر تمضي وهـو مـايةاي يبحـث عـو امـرأ
ــا، دنال وال  وأمــا نســاء قلــيالت دخلــو  .دهــاال وال  ويســتحق أن يكــون زوجــا لهــا وأب
، . ومــايةاي يــذكر تلــك العالقــة ارثيــرة لديــه، كــل واحــدة كانــت لهــا خصوصــية،  حياتــه

ـــوات  ـــيو عنـــدما لفتـــت انتباهـــه مذيعـــة فـــي إحـــدى القن ـــة والةالث يومهـــا كـــان فـــي الةامن
 ث يتابعها ثالثة شهور متواصلة حتى تأكد بأنه متعلق بها وعليه أن يسـعىلب، الفضائية

الةالثـيو مـو عمرهـا  كانت كما تكّهو فتـاة فـي حيطـان،  يصاي صوته لها بأ  وسيلةال 
تتحدث مو خلف الشاشة فيخفق قلبه وهو ، تبدو ناولة وعلى قدر كبير مو الذكاء
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يــدوميا ويبقــى بعيــدا ال  غالــة شــوقهوكــان يومهــا يلاهــد مــا بوســعه حتــى ي، ينظــر إليهــا
وملرد التفكيـر باالبتعـاد عنهـا يحتـا  ، الحة الذ  زلةله مو ارعما ، إيدوميا، عنها

 .إلى كةير مو شلاعة
وفي لحظات تخطر له فكرة أن هذن المذيعة يمكو أن تعينـه علـى قـرار االبتعـاد عـو  

يشـعر بأنهـا تنظـر ، ن نشـوةكـل كلمـة كانـت تمـأل.إيدوميا وتركها امرأة حية في الـذاكرة
كــان أحيانــا يحضــر برناملــا بــاردا ،  إليــه كمــا هــو ينظــر إليهــا نظــرات كلهــا شــو  ولوعــة

يرغــة فــي امصــغاء إليــه فقــط حتــى ينتهــي مــو كالمــه وتتلــه ال  ويصــغي لضــيف ثقيــل
كانـت تلـك اللحظـات تلعلـه يمضـي سـاعتيو مـو ،  الكاميرا إليها لتسأله س اال جديدا

  .ائق معدودة وهي تحاور ويوفهاأجل أن يراها دق
 
لقـد تـردد ، ولم يلد غير أن يتشلع ويوجه إليها رسالة عبـر البريـد املكترونـي للقنـاة 

شهورا حتى استقر على للـك وهـو كلـه تـردد وإحـرا  بيـد أنهـا كانـت بريقتـه الوحيـدة 
 .لمخاببتها

خطـوة أخـرى فـي  وتلقى الرد في اليوأ التالي وكان للك بمةابـة الـدفع لـه ليقـدأ علـى 
لاك السبيل الذ  يوصله إلى المرأة التي تعلق بها قلبه كـل التعلـق ولـم يعـد ينظـر فـي 

 .أ  قناة غير هذن القناة التي اتخذت بالنسبة له بابعا سحريا
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فــي اليــوأ التــالي لــم يتــردد مــو أن يرســل لهــا عبــر البريــد إحــدى كتبــه النقديــة بعــد أن  
 .مدى إعلابه بها ورغبته أن يلتقيا في وقت قرية ووع عليه عبارة إهداء تشير إلى

تلقى رسالة منها عبر البريد املكتروني  ولم يستغر  ردها وقتا بويال فبعد عشرة أياأ 
وتقـوي بأنهـا ، تشكرن على امهداء وتبد  رأيها ومالحظاتها على الكتـا  الـذ  قرأتـه

ي إحـــدى حلقـــات عروـــت علـــى الةميـــل المخـــتص بـــالبرامج الةقافيـــة أن تستضـــيفه فـــ
وإن كان لديه وقت سوف ترسـل إليـه ، برنامله القادمة وأبدى تشرفه بمةل هذا اللقاء
 .القناة تذكرة سفر للمشاركة في هذا البرنامج

ــأن ارمــر بــات يأخــذ بابعــا أكةــر جديــة وأن الحبيبــة البعيــدة التــي  ال  عنــدها أحــط ب
  .با منها وتكون قريبة إليهتظهر له إال مو خالي الشاشة تستلية لندائه ليكون قري

ينشـرح صـدرن   .تخـال قـرار كهـذاال  لم يتسرع في الـرد وتمّهــل حتـى يأخـذ وقتـا كافيـا
تقـر ، ترتـاح ألنـان لنبـرات صـوتها، ينتظر ظهورها المشـر ، كلما يتخيلها على الشاشة

ــه علــى بــاي، عينــان لرؤيتهــا ــم يكــو اللقــاء المتلفــة يخطــر ل لــم يكــو يفكــر ، وعندئــذ ل
واحدة بالسفر كل تلـك المسـافة الطويلـة مـو أجـل أن يظهـر نصـف سـاعة فـي  للحظة

 .وما الذ  تقدمه له هذن النصف ساعة، برنامج متلفة
فأبـدى موافقتـه علـى ، ولكنها هي التي تناديه مو أجل أن يلتقيها واقـع كفـه فـي كفهـا 

د  مـا لم يص، لدى وصوي الموافقة اتصلت به على هاتفه المحموي، مةل هذا اللقاء



 156 

بلبــت إليــه أن يرســل  .إنهــا لات النبــرات، إنــه لات الصــوت الســحر ، ســمعته ألنــان
 .صورة عو جواز سفرن حتى تتمكو القناة مو إرساي التذكرة بموجبه

في اليوأ التالي أرسل عبر الفاكط في حاسوبه المنةلي صورة عـو جـواز سـفرن وبـات  
اتصـلت بـه شـركة الطيـران بعـد  ولم يـدأ للـك بـويال فقـد .ستعدادات السفرال  يرتة

 .أسبوع تخبرن بوجود تذكرة سفر لها  وإيا  باسمه وأن موعد السفر بعد يوميو
وفي يوأ السفر اتصل به مذيع البرنامج يخبرن بوجود مندو  القناة في انتظـارن لـدى  

فــي السادســة مســاء وصــل المطــار وصــار  .وصــوله إلــى المطــار ليصــطحبه إلــى الفنــد 
بيو الشارات حتى وقع على اسم القنـاة بيـد أحـد ارشـخاص ولمـا تقـدأ يبحث بعينيه 

 .إليه وقعت عينان على المذيعة التي رحبت به بحرارة
سأدعك بعض الوقت حتى ترتاح قليال مـو عنـاء السفروسـأعود  :في الفند  قالت له 

ة أنا أعتبرك هنا ويفي أكةر مما أنت ويف القنـا :راجية أن تقبل دعوتي على العشاء
  .يادكتور

وانصرفت لتعود إليه في التاسعة والنصف مسـاء لتصـطحبه إلـى إحـدى السـفو لتنـاوي 
  .كما قالت له -بعيدا عو زحمة اررا  -العشاء 

تبـادال فيهـا عبـارات ، أمضى ثالثة أياأ أخرى إوافة إلى اليـوميو المخصصـيو لاجـازة
 سما ؟ مارأيك أن أختار لك ا :قاي لها، الحة وامعلا  الشديد

  .لو يندهني به أحد غيرك، سيكون هذا االسم خاصا بك، كما تشاء  :قالت
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  .أجل أنت أجمل شفق رأته عينا ، شـــفق :قاي
  .لك ماتريد ياسيد  :فابتسمت وقالت

  
علـى اتفـا  بـأ ن تسـتمر بينهمـا العالقـة حتـى تنتهـي بـالةوا  بعـد فسـح  وعاد إلـى بيتـه

 .زمو للمةيد مو التعارف
ت العالقــة إلــى المراســالت والهواتــف والرســائل القصــيرة التــي يخبــر أحــدهما وتحولــ 

  .أو عو أغنية في إحدى القنوات، ا خر مو خاللها عو برنامج هاأ
فــي الصــيف اتصــلت بــه وقالــت بــأن لــديها إجــازة لمــدة شــهر تريــد أن تقضــي أســبوعا  

قبـل وصـولها  رحة بها بحـرارة وعلـى علـل اتصـل ليحلـة الشـاليه .منها في الساحل
وعنــدها كــان امســتقباي حــارا حيــث لهــة معهــا وأمضــيا أســبوعا فــي  .ليكــون جــاهةا

أصــرت أن يــأتي هــو إلــى  ن الفتــاةال  وكــان كافيــا للتوصــل إلــى قــرار الفــرا ، الســاحل
 تلـــك الدولـــة الخليليـــة التـــي تعمـــل ويعمـــل هـــو ا خـــــر فـــي إحـــدى جامعاتهـــا وفـــق

تركـت أهلهـا  فقـد، عو عملها تحت أ  ظرف تستطيع أن تتخلىال  نهاال  اختصاصه
ــة ــه ال  وأصــر هــو أيضــا أال يتــرك بــالدن .وبالدهــا مــو أجــل أن تعمــل فــي هــذن المهن ن

عـادت وقـد تركـت لديـه ، فعادت وكأ ن شيئا لم يكو، يتصور أن يتركهاوال  متعلق بها
رن بالهـاتف وقد انقطعت العالقة بينهما باستةناء أياأ ارعيـاد فإنهـا تبـاد، لكريات أثيرة

  .وتعايدن لمدة خمط دقائق
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 . آســف يادكتور لحظة مـو فضلك لوسمحــت .دكتور حنيـف -

كان يمد يدن إلى با  السيارة ليخـر  مـو الكليـة صـو  إحـدى المكتبـات لعلـه يقـع 
ولما التفـت إليـه رأى شخصـا بـدا لـه أنـه ، على رواية جديدة عندما أوقفه هذا الصوت

، آســف مــرة أخــرى يــادكتور :شــخص كــف المصــافحة إليــه قــائالمــد ال، رآن قبــل ا ن
  .أناخالد معد برامج ثقافية في التلفةيون

رحة به بحرارة وتذكر بأنه كان قد أجرى معه لقاء مطوال فـي إحـدى البـرامج الةقافيـة 
  .منذ ثالث سنوات

النقـد غدا عندنا تسليل ندوة حوي الحركة اردبية فـي بالدنـا ومواكبـة  :قاي له المعد
 .وسنخصص جانبا للرواية وعالقتها بالمكان والتركيبة االجتماعية التي تولـد فيهـا، لها

أنت لك باع بويل في هذا الملاي وخاصة كتابك النقـد  ارخيـر الـذ  تناولـت فيـه 
يســـرنا  .خصوصـــية العالقـــة بـــيو الشخصـــيات والمكـــان فـــي عـــدد جيـــد مـــو الروايـــات

الندوة التـي دعونـا إليهـا أسـماء بـارزة فـي الروايـة  يادكتور أن تقبل دعوتنا لحضور هذن
نرجـو ، سنبدأ التسليل الساعة العاشرة ليال وسوف تتأخر لـدينا بعـض الشـيء، والنقد

لقـد اخترنـا يـوأ غـد ، أن تأتي جائعا يادكتور حتى تتكـرأ علينـا بمشـاركتنا العشـاء أيضـا
  .عطلةن اليوأ التالي أيضا وال  نه يوأ عطلةال  اللمعة للتسليل
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بل إلـى البيـت وقـرر ، وعدن بالمشاركة مسرورا وركة السيارة متلها ليط إلى المكتبة
ويرتــاح حتــى يشــارك يــوأ غــد فــي البرنــامج الــذ  ، أال يكتــة شــيئا فــي كتابــه اللديــد

فـي أمسـية يـوأ الغـد وقبـل لهابـه إلـى مبنـى  .سيستغر  وقتـا بـويال كمـا قـاي لـه المعـد
يرتـــة أفكـــارن للحـــديث المركــّـــة علـــى فكـــرة البرنـــامج التلفةيـــون بـــةالث ســـاعات بـــدأ 

تتغلغـل  :وتخيل للحظات ماسيقوي مو مداخالت يمكو لها أن تةـر  مووـوع الحلقـة
الكتابــة فـــي أعمــا  أروـــها ســــــــنوات بويلــة مـــو العواصــف والرعـــود وارمطاروتقلــــّة 

 .دت فيهــاالفصــوي حتــى تخــر  إلــى النــور حاملــة ريــح اررا والنــاس والبيئــة التــي ولــ
قـدر مـا تتفـوح بـروائح  تحقق في العالم تحقق الخلـود وهو ي مو بأن أ  كتابة إبداعية

ــا وأروــا وملتمعــا، تربتهــا ــة تقــدأ زمن ولــذلك فــان الصــد  ينفلــر مــو أكةــر ، فالكتاب
ولـيط ثمـة سـبيل أقـر  إلـى العالميـة مـو محليـة ، الكتابات التصاقا بتفاصيل المحليـة

  :دوما يقوي لبعض زمالئه مو النقاد والروائييوكان   .ارفكار والتعابير
 ولكـو، أحيانا نقع على كتابات خالية مو أ  بـذرة فـي تربتهـا وكأننـا نقـرأ شـيئا مترجمـا

نها غير مترجمة وأنها بعيـدة عـو حميميـة بيئتهـا علـى الـرغم مـو تواصـلنا ال  نةق بهاال 
في تربتها ولـذلك هـو  ن تلك ا دا  أبدعها مو ترعرعال  الدائم مع آدا  الشعو 

 .أكةر إمكانية مو التعبير عو وقائع ما يكتة
وحضرته عبارة لمستشر  قالها بعد ابالعه على نمـال  مـو كتابـات كتـة خلـت مـو  

  ./ / هذن بضاعتنا ردت إلينا :محليتها
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قامــت بتقــديم  إل أن هــذن النمــال  مــو الكتابــات، وقــد ثبــت مــا قالــه لاك المستشــر 
وهـذا أفقـد هـذن ، ولـم تقـم بتقـديم الشـر  للغـر  جانـة كبيـر مـوالغر  للشـر  فـي 

ن العـــالم يفتقـــد فـــي كتابـــات لاك الكاتـــة وقـــائع وحـــرارة ال  أرعمـــاي بريـــق العالميـــة
التــي تلعــل شخصــا يســافر آالف ارميــاي ليراهــا  هــذن اللمســات، وخصوصــية الشــر 

أن روائيا غارقا  في حيو :وسيكون أمامه أن يضيف أيضا .ويعيش تفاصيلها ولو يوميو
في تفاصيل حارات بيئته استطاع أن يقدأ للغر  ما ألهله كما أنـه نلـح فـي أن يقـدأ 

ـــاة ، لملتمعـــه كـــذلك مـــا يذهلـــه ـــه النفـــالة فـــي التقـــاط تفاصـــيل حي ودومـــا مـــو مقدرت
  .الملتمع الذ  يعيش فيه تكمو عبقريته ا لتي اشتغل عليها منذ أن باشر في الكتابة

، مـو بيئـة معينـة لهـا خصوصـيتها الدينيـة واالجتماعيـة والسياسـية الكاتة الذ  ينطلـق
وفيمـا بعـد يغـدو ، فانه يتوجه بكتابته إلى هذن البيئة وهو ابنهـا فيكـون ارصـد  تعبيـرا

 .لسان حاي بيئته إلى العالم ويكون خير رسوي عو ملتمعه
 
وي واقـع يعبـر عـو خصوصـيتها وتميةهـا كلمـا تنـا ارد  في أ  منطقة ثم يضيف بأن 

ـــديهم  ـــة الطقـــط ل ـــى مـــأثوراتهم الشـــعبية وحال ـــدهم وحت ـــاس وعـــاداتهم وتقالي ـــاة الن حي
وإلا فشل في هذن المهمة فإنه يخر  عـو محليتـه ، ارزياء وألوان، وأشكاي عباداتهم

يلةمنـــا عنـــدما نريـــد التعـــرف علــــى ال  وبالتـــالي فانـــه، ويفقـــد حـــرارة المكـــان والمحليـــة
  .تلك المنطقة شعو 
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وكـان يوجـد مـو يليـد العبيـر ، و تولستو  ياسادتي عبقريا في الكتابـة فحسـةلم يك 
ولكـو كمنـت عبقريتـه فـي مـدى قدرتـه علـى ، على نحـو أفضـل منـه الكتابةو  والتصوير

درجة أن القار  بات بوسـعه أن يتعـرف عــلى ببيعـة  ارعلى إلى حمل بيئته وناسه إلى
نـه سـيتعرف علــى واقـع ال  ي بامتيـازالملتمع الروسي عبر روايات هذا الكاتة المحل

إنه يتعـرف علـى امنسـان ، الحياة العامة والخاصة والطقوس والتقاليد والعراقة الروسية
  .الروسي وعلى البيئة الروسية

، أونظرتـه فـي ظـاهرة مـا، عبارة عـو تصـوير مشـاعر الكاتـة لم تكو الكتابة يا أعةائي 
، البيئة وبقوس العمـل ومعتقـدات المكـانولكنها كانت عبر تاريخها تحمل امنسان و 

وحتــى فــي المعلقــات فإننــا نســتطيع أن نتعــرف بحركــة الملتمــع اللــاهلي مــو خــالي 
ــــة الطقــــط والعالقــــات  قصــــائد شــــعرائه وكــــذلك نتعــــرف بطريقــــة الحيــــاة وحتــــى بحال

ـــواع الطيـــور وارعشـــا  ـــدة، االجتماعيـــة وأن نهـــا ال  وهـــذا مـــايبقي هـــذن القصـــائد خال
نبحــث عــو ال  فــنحو، وبالتــالي شــكلت تاريخنــا فــي زمــو مــا، جميعــاأصــبحت تعنينــا 

وكـذلك ، ولكننـا نبحـث فيهـا عـو أنفسـنا وعـو تاريخنـا الغـابر، اللغة في هـذن القصـائد
 .يبحث ا خرون مو خالي هذن القصائد والكتابات عو تاريخنا لاك

تحمـل وال  بتهـاتنطلـق مـو تر ال  والكتابـة التـي، الكتابة الخالدة هي التي تعني امنسان
تلـةأ امنسـان فـي أ  زمـان كـان أو أ  ال  وبالتالي فإنهـا، فهي كتابة تولد ميتة إنسانها
  .مكان
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نـه ارقـر  إلينـا ونحـو كـذلك ال  هـو واقعنـا ما يهمنا بالدرجة ارولــى :ويضيف كذلك
 ارقر  إليه ونستطيع أن نبد  ا راء فيه وعنه وكذلك نستطيع أن نقوأ بعملية تمةيله

ومهـا ، الواقع الطبيعي يفـرز ملتمعـا ببيعيـا، أكةر مو الذيو يعيشون خار  هذا الواقع
 .سعى امنسان فانه يلبث مغتسال بآثار بيئته ويعلة أن يمحو عـو روحـه آثـار الطفولـة

ومـو ثـم ابـو ارمـة التـي ، ومـو ثـم ابـو البلـد الـذ  ولـد فيـه، امنسان هو ابو بيته أوال
وهو ابو اررا التي يعيش عليها وليط ابو ، و ابو هذا العالمومو ثم ه، ينتمي إليها

رنـه يخسـر ال  وهو يحةن عندما يموت، يستطيع أن يقيم في السماء ال نهال  السماء
فال شيء يعووه ، نه يخسر اررا رغم قناعته بأنه صاعد إلى السماءال  بل، السماء

قربــاء يفتحــون خــيم العــةاء عــو خســارته لــألرا بمفهومــه وللداللــة علـــى للــك فــان ار
ويعبـرون عـو  يتلنبون أ  مظهر مو مظاهر المسرات ،ويرتد  ارقربون ثيا  الحداد

  .استيائهم وحةنهم علـى هذا الفقيد الذ  خسر اررا وَموه عليها
حساســية وهــو يرغــة فــي تقــديم الواقــع وتقــديم إنســان هــذا  هنــا تــةداد مهمــة الروائــي

 .الواقع
م بالدرجة ارولى وقبل فكرة وجود أ  موقع جغرافـي هـو تحريـر ما يه :ويلخص بقوله

وحيةمــا ، ودفعـه لممارســة حريتـه ورفـع صــوتها فـي فضـاءاتها امنسـان فـي وبــو الروايـة
يكمــو ، أو علــى أرا الواقــع، يوجــد إنســان متحــرر مرفــوع الصــوت ســواء فــي الروايــة

نسـان لاتـه سـواء فـي وهـذا ام، راية خفاقة وال وبو متحرر حتى إن لم يكو ثمة وبو
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 ال ســيكون غيــورا علـــى أ  بقعــة أرا إن كــان يعــيش عليهــا أو الروايــة أو فــي الواقــع
  .يعيش عليها ويكون حريصا علـى حياة ا خريو سواء كانوا مو أبناء جلدته أو غيرهم

 
وعنـدما سـأي ، في اللقاء الماوي الذ  أجر  معه كان قد تم قطـع جانـة مـو حديةـه

، المعـد بـأن للـك حـدث حتـى يتناسـق مـع الوقـت المحـدد للبرنـامجعو للك قاي لـه 
ـــّقت قائلــة ــي عل ــادكتورال  :ولكــو مهلــة هــي الت فأنــت تتحــدث أحيانــا ، أظــو للــك ي
  .بطالقة وتنسى بأنك أماأ شاشة تلفاز

مـا يهمنـي هـو أن ، يهم كةيرا المكان الذ  أكون متواجـدا فيـهال  بالنسبة لي :قاي لها
وإال لكـان لكـل مكـان ، تعبيـر عـو الفكـرة التـي أرغـة فـي وصـولهاأكون قادرا علـى ال

وهـل المكـان يفـرا علـى المتحـدث نمـط ، الحديث الخاص به المختلف عو ا خر
  .الحديث أأ أن المتحدث يفرا على المكان حديةه وحضورن

فــي المســـاء قبــل خروجـــه بقليـــل أخبــر روهـــات أنــه ســـوف يتـــأخر الليلــة فـــي تســـليل 
لـو تغمـض ، كيـف تقـوي للـك  :لكنهـا قالـت، تنتظـرنوال  نهـا أن تنـاأالبرنامج وبلة م

وبـيو سـاعة وسـاعة سـوف أتصـل ، لي عيو حتى أسمع صـوتك وقـد عـدت إلـى البيـت
إن لمـو يحبـك عليـك ، لم تعد ملـك نفسـك يـادكتور، بك بالنقاي حتى أبمئو عليك

  .حقا
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يتلـه إلـى مبنـى وهـو ، وكلمـة كلمـة، هاهو حـديث منـاف يعـود إلـى لاكرنـه حرفـا حرفـا
 .التلفاز

بارمط في كل المناسبات امعالمية والتكريمية التي رآها لـم يكـو يشـعر بمةـل هـذا  
  .وي مرةال  الشعور الذ  ينتابه

سـوف ، إنه ا ن يشعر بأن ثمة امرأة مو دون كل العالم سـوف تشـاهدن وهـو يتحـدث
تتواصــل معــه وكأنهمــا ، تكــون فخــورة بــه وهــي تقدمــه عبــر التلفــاز لصــديقاتها وأقربائهــا

  .يللسان في غرفة محكمة
يتــذكر كــل ارســفار التــي ســافرها لحضــور المــ تمرات والمهرجانــات واســتالأ اللــوائة 
والمشاركة فـي تقيـيم بعـض المسـابقات والحـوارات الكةيـرة التـي أجرتهـا معـه القنـوات 

ســريعة لــم  اروكانــت أفكــ، كــان أحيانــا يقــوي بــأن أهلــه قــد يرونــه ويتذكرونــه،  الفضــائية
ا ن يعـيش هـذا الشـعور بقـوة  .تحمل معها أ  شعور بالمشاركة الحقيقيـة لآلخـر معـه
ثـم يعـودان ، وهناك تللط معه، ويشعر بأن روهات تمسك بيديه وتقودن إلى البرنامج

  .معا إلى البيت
عندئـذ مـد يـدن ، بعد نحو ساعتيو مو بدء البرنامج خطر له أن هاتفه لم يصـدر صـوتا

، تــذكر ســقوط اللهــاز مــو يديــه قبــل أيــاأ علــى الــدر ، رآن معطــال مــو الحــرارةإليــه فــ
بـد أنهـا ال  ولبـث مشـغوال علـى روهـات التـي، وعلم بأن للك قد سبة له هذا العطل

خطــر لــه أن يســتعير  .تتصــل كــل لحظــة دون جــدوى وأنهــا ا ن شــديدة القلــق عليــه
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لميــع يعــرف بأنــه يعــيش لكــو امحــرا  منعــه مــو للــك خاصــة وأن ال، هــاتف زميــل لــه
 فما الذ  يقوله وهـو يكـاد يتوسـل مـو أجـل أن يسـتعير هاتفـا نقـاال، لوحدن في البيت

 .حد زمالئهال 
لقد منعته عةة نفسه مو للك رغم اشتعاي اموطرا  في داخله والـذ  بـدا واوـحا  

  .على سمات وجهه ويلفت أنظار الةمالء
يخفــف عــو نفســه حالــة االوــطرا  لبــث إلــى الخامســة صــباحا وهــو يســعى جاهــدا ل 

ليســمع مــع مــد  حتــى انتهــى البرنــامج فعــاد إلــى البيــت عــاجال وكــأن روهــات تنتظــرن
رفـع السـماعة ، وي مـرةال  جـرى إليـه وكأنـه يـرن، الخطوة ارولى رنيو الهاتف ارروي

اتصـلت ، هاتفك لم يكـو يـرد، ما الذ  حدث يادكتور :ليتناهى صوت روهات متوترا
ألـم يكـو باسـتطاعتك أن تخبرنـي عـو ، اتف المحموي وارروي أيو كنتمئة مرة باله

أال تعرف بأن ثمة امرأة ليط بوسعها أن تغفو قبل أن تسمع صوتك وتطمـئو ، مكانك
 .عليك

، اســتطعت أن أحصــل علــى رقــم التلفةيــون مــو االســتعالمات واتصــلت أربــع مــرات 
  .لبرنامجولكو يبدو بأن الحديث معك لم يكو ممكنا بسبة تسليل ا

ياسيدتي ماحدث أن الهاتف سقط مو يد  منـذ أيـاأ ويبـدو أنـه تـذكر بأنـه عليـه  :قاي
ولكــو قلــت لـــك ، فــي الوقــت الــذ  كنــت فيــه بــأمط الحاجــة إليــه، أن يتعطــل ا ن

  .مكاني وكان عليك النوأ
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ثم أوقفها البكـاء قلـيال ، أعلم شيئا عنكال  وأ  نوأ ياسيد  وكيف سأناأ وأنا :قالت

هـل تظننـي أنـي كنـت قـادرة  :كمل بغصـة وكـأن النبـرات تخـر  مـو حنلرتهـا بالكـادلت
  .على النوأ لملرد أنك بلبت مني للك

، صورتك الموجودة على إحدى كتبك هـي عةائـي الوحيـد، حتى ا ن لم أبفئ الضوء
منذ أن عدت  إلى البيـت لـم يمـر علـي يـوأ لـم ، أنظر إليها وأتحدث معها دون أن ترد

أحيانا عندما كنت ألهة لةيارة أحد أقربائي لعدة ، ه قبالت على هذن الصورةأببع في
أياأ كنت أحمل الكتا  معي حتى أقوي أببع قبلتيو في المسـاء علـى عينيـك وأقـوي 

 .تصبح على خير :لك
انهـض لقـد حـان وقـت لهابـك ، أما زلت نائما :وفي الصباح أفتح عيني وأهمط لك 

 .إلى الكلية
  .لتيو على خديكوأببع أيضا قب 
تشــعر بــالغيرة علــى ال  توجــد امــرأة واحــدة علــى ســطح ارراال  واعلــم ياســيد  أنــه 

، تغير فإنها امرأة ميتة ارنوثـةال  أما تلك المرأة التي تقوي أنها، حبيبها أو على زوجها
، ال لهـا عـو وـرة ولذلك يكون لديها استعداد أيضـا أن تضـع يـدها بيـد زوجهـا ليبحةـا

مضي نحو للك تكون ملردة مو كل مشاعر ارنوثة ومشـاعر االنتمـاء إلـى نها وهي ت
فإن آالأ المرأة وصدمتها ، أرأيت أن عاد الرجل فوجد رجال في سريرن الةوجي .حواء
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تكون مضاعفة مو شعورن لاك وهي ترى امرأة أخرى مع زوجهـا سـواء كانـت زوجـة أو 
لمرأة المخلصة كـل امخـالص هـو ن الةو  بالنسبة لال  وما للك ياسيد  إال، عشيقة

تكـــون ال  بيـــد أن الةوجـــة مهمـــا كانـــت مقربـــة مـــو الرجـــل فإنهـــا، تلخـــيص للعـــالم كلـــه
ـــه ولكـــو كـــل مـــا فـــي ارمـــر وببســـابة شـــديدة ـــه العـــالم كل ـــم وـــحكت ، بالنســـبة إلي ث

أن المرأة تتمتـع بطاقـة علـى التحمـل والللـد أكةـر مـو  :وبةقة شديدة أيضا :وأوافت
فعلم بأنها لم تكو كفت عو البكـاء ، للك بنبرة مشحونة بالبكاء كانت تقوي .الرجل

  .وهي تلر  االتصاي تلو ا خر
وبالمناســـبة مـــاداأ التلفـــاز قـــد تســـبة لنـــا فـــي هـــذا ، لنـــنط كـــل هـــذا االنتظـــار :قالـــت

اموطرا  مـا رأيـك أن نتحـدث قلـيال عـو ثـورة القنـوات الفضـائية التـي غـةت حياتنـا 
  .السياسييو الحشد الهائل مو المحلليو مارأيك بكل هذا، يادكتور
ياسيدتي لد  استعداد تاأ للحديث في أ  أمر ما داأ يخفف عنك ويقـدأ لـك  :قاي

ســـأبدي ثيـــابي وأحضـــر فنلانـــا مـــو ، ولكـــو اغلقـــي الســـماعة ا ن، اعتـــذار  الشـــديد
  .القهوة وسوف أحدثك مو غرفة النوأ بعد قليل

للحديث معها وهو مستلق علـى ظهـرن فـي بمرور نصف ساعة استطاع أن يهيئ نفسه 
السرير ويتناوي فنلان القهوة مع تفاحة وحبات مو اللوز ووعها حوي صـحو فنلـان 

ا ن  :مع الرنيو اروي رفعت السماعة ليقوي لها بصوت خفـيض رتيـة النبـرة، القهوة
  .صرت  مستعدا للحديث معك وأنا بكامل هدوئي
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  .انا مو القهوةوأنا أيضا أحضرت فنل :ابتسمت وقالت
فـي عــالم الشـر  اروســط منـذ عقــد  ظهــور القنـوات الفضــائية أظــو ياروهـات أن :قـاي

ويطــل منهــا العــالم علــى ، ونصــف فــتح لنــا نافــذة نطــل منهــا علــى مــايلر  فــي العــالم
يخلــو مــو ال  ولكــو أ  منلــة هائــل وخــالي التــاري  البشــر  كــان دومــا، مــايلر  فينــا

تكـون فـي بعـض التلـار  أعلـى مـو اميلابيـات التــي سـلبيات يمكـو أن تتفـرع عنـه ف
  .اتسم بها لاك المنلة

أظــو أن أحــدا وال  لقــد غــةت القنــوات الفضــائية بيوتنــا وعقولنــا وأغلــة أوقاتنــا :قالـــت
  في عالمنا يمكو له أن يستغني في هذا الوقت عو هذن ارببا  السحرية

غــدا يحمـــل  ف وهــو ارّمــيبــل حتــى الغلــر  المتنقــل بكةــرة فــي البــرار  وارريــا -
  .خيمته القماشية بيد وبارخرى يحمل خيمته المعدنية الصلبة هذن

أماأ كل هذا االنفتاح الهائل لعالم القنوات الفضائية فكان مـو الطبيعـي أن تعتمـد فـي 
براملهــا الرئيســية علــى كــوادر هائلــة مــو مختلــف ألــوان وأشــكاي التعبيــر حتــى تضــمو 

وقــد أدى هــذا إلــى ثــورة هائلــة فــي عــالم ارغنيــة وعلــى ، تشــارلنفســها االســتمرار واالن
ثم إلـى ظهـور ثـورة أخـرى ، ثم إلى ظهور ثورة مو الفتاوى، الفيديو كلية / ارغلة /

  .في عالم التحليل السياسي
فكانت النتيلة هـذا الكـم الهائـل مـو المغنـيو والمفتـيو والمحللـيو السياسـييو الـذيو 

فضــائية وأدت بالتــالي إلــى مــا أدت إليــه ممــا نــدفع ثمنــه غصــت بهــم مبــاني القنــوات ال
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وهنــا أريــد أن يكــون التركيــة بعــض الشــيء علاولــدت ظــاهرة المحللــيو  .البــاهظ ا ن
وهــو مصــطلح جديــد علــى أســماع غالبيــة النــاس إل أنــه بــدا متــداوال بعــد ، السياســييو

امعــات أو هـذن القنــوات مـو الل وهـ الء علـى ارغلــة تختـارهم، ظهـور هـذن القنــوات
  .أو مو مسئولي التنظيمات السياسية، مو أوساط الكتا  والصحافييو

 
 ؟  ومو هو المحلل السياسي، إلن ماهو التحليل السياسي

عنـــدما نقـــوي التحليـــل فـــإن أوي مـــا يتبـــادر إلـــى الـــذهو اســـم فرويـــد المحلـــل النفســـي 
والتحليــل ، يإلن فهــو كالتحليــل االجتمــاع، فــاقترن اســمه بالتحليــل النفســي، الشــهير
فيكـــون المحلـــل محلـــال عنــدما يتمتـــع بمـــا تمتـــع بــه فرويـــد ويونـــغ مـــو علـــوأ ، الــديني

ومــا تمتـــع بـــه جــان جـــاك روســو وابـــو خلـــدون مــو علـــوأ التحليـــل ، التحليــل النفســـي
يكــون هــذا  .ابــو كةيــر مــو علــوأ التحليــل الــدينيو  ومــاتمتع بــه أبــو حنيفــة، االجتمــاعي

التحليليــة لألحــداث الكبــرى التــي وقعــت فــي المحلــل قــد ابلــع علــى آالف الكتــة 
ال  إل أن الـدرس لوحـدن، إوافة إلى توفر موهبة عميقة تضيء له معالم عملـه، التاري 

يكون بحكم مهمته عالما بشيء مو شـ ون  فالمحلل السياسي ياسيدتي، يكفي هاهنا
، ا دا علـى درايـة بأجنـاس الفنـون و ، ويكون على دراية كافية بعلوأ التأ ريـ ، الدوي

ن كـل هـذن المعـارف سـوف تمكنـه ال  وعلى دراية كافية بعلـوأ اللغـة والتعبيـر وامقنـاع
وما لم يـرن فـي التـأري  يـران ، يران في التأري ، يران في ش ون الدويال  فما، مو حلته
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وأمـاأ ، هنا يمكو للمتلقي أن يشعر بأنه أماأ محلل سياسي حـق .في الفنون وا دا 
 .غني بشواهدنتحليل سياسي حق و 

مو هنا أسـتطيع القـوي بـأن كـل هـذن الةـورة التـي فلرتهـا القنـوات الفضـائية فـي عـالم  
التحليل السياسي لم تنلح حتى ا ن مو تقديم محلل سياسي بارع استطاع أن يقـدأ 

بـل علـى العكـط ، بالفعل تحليال سياسيا عميقا عو هذن ارزمات التي تمر بهـا بالدنـا
تخـر  إال ال  هـذن / التحلـيالت / وهـي علـى ارغلـة وإن كانـت فإن جانبـا كبيـرا مـو

فإنهــا تلحــق ، أو حســة اعتبــارات أخــرى، عــو كونهــا آراء شخصــية حســة اممكــان
تـأ تـي ال  وتسهم في تأجيج ارزمات واتساع دائرتهـا للـك إنهـا، ارلى بالبالد والعباد

 .مو مختصيو في هذن المهمة
المنطقـة عنـدما كةـر محللوهـا وتشــتت  هـذنوهـذا ماحـدث علـى ارغلـة فـي أحــداث 

  .رؤاهم
فنكون بعض ارحيان أماأ شخص يطل مو هذن الشاشة أو تلك وقد تم ووع عبـارة  

/ محلل سياسي / تحت صورته وكأننا أماأ ببية يصف العال  لمريضه دون أن يـران 
ء ولكنه فقط يتحدث معه في الهاتف وبنـا، أو يلر  عليه فحوصات حسية ولو أولية

ويكـون حالـه كحـاي شـخص أتـى يفتـي ، على هـذا الحـديث الهـاتفي يصـف لـه اردويـة
وبنـاء علـى هـذا ، في الناس وقد قرأ جةءا واحدا مو القرآن دون أن يقرأ بقيـة ارجـةاء
  .اللةء يأتي بالفتيا دون أن يدر  بأن ثمة جةء قادأ قد نس  ماقد قرأ
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التحلــيالت السياســية التــي تردنــا مــو نتــردد مــو االبــالع علــى ال  ولــذلك أيضــا فإننــا 
ــة ومــو كــل ، مختصــيو غــربييو وهــي بتقــدير  قــد اســتطاعت أن تقــدأ تحلــيالت وافي

  .جوانبها حوي هذن ارزمات التي تصيبنا وتصية العالم مو حولنا
إننــا فــي هــذن الفتــرة أكةــر مانحتــا  إلــى تحليــل سياســي ناوــج يســتوفي كــل شــروط 

ــي ــا التحليــل السياســي لألحــداث الت وهــذا لــو يكــون إال إلا أمضــى المحلــل ، تواجهن
أ  أن يقــــرأ أوــــعاف أوــــعاف مــــا يكتــــة أو ، السياســــي أغلــــة وقتــــه فــــي امبــــالع

وعنـدلاك يكــون بإمكانـه أن يســتند علـى وقــائع أحـداث وقعــت عبـر التــاري  ، يتحـدث
  .ن هذا التاري  بطريقة أو أخرى يكمل بعضه البعض في سلسلة متواصلةال  البشر 

 
بــدأ يشــعر بمســ ولية كبــرى تلاههــا وللتــو  عــد بإمكانــه أن يخفــي علــى نفســه بأنــهلــم ي

، وَموه غيرها يسهر ويقلق مو أجله حتى هذا الوقـت المتـأخر، أدرك كم أنها متعلقة به
ــه الحــة الكبيــر  .أأ صــديقته صــديقه، أخوتــه، والــدن، أختــهو  أهــي أمــه أ للتــو أدرك أن

رغة في تلك اللحظة بكل شو  فيما لوكانت و  الذ  لم يعد بإمكانه أن يستغني عنه
  .منه ليحتضنها ويغفو على لراعها حتى الظهيرة بالقر 
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كالحلم ،  مرة أخرى كالحلم البعيد هاهي العطلة الصيفية تظهر كالشفق في ليل بويل
البعيــد الـــذ  جــاء ليأخـــذن إلـــى حلــم آخـــر يرغــة بشـــو  عـــارأ أن يفــتح عينيـــه علـــى 

عطلـــة الصـــيفية التـــي كـــان ينتظرهـــا فـــي الســـنوات الماوـــية ليقضـــيها خـــار  ال .بقوســـه
 وشـهرا عنـد أخيـه نبـي، فـي هولنـدا يقضي شهرا عند أخيه كاديط تـوأأ خـالت، البالد

واحتفـاء بـه ، وشهرا عند أخته خالت المتةوجة مـو ابـو خالهـا فـي فرنسـا، في بلليكا
 .باسمه طلة الماويةأسمت ابنها اروي الذ  ولد عندما كان هناك في الع

مـو وليمـة إلـى ، كانت تمضي العطلة وكأـنها ثالثـة أيـاأ وهـو متنقـل مـو بلـد إلـى آخـر  
كـان ارقربـاء وارصـدقاء وأبنـاء القـوأ يلتمـون عليـه ،  مو دخوي بيت إلـى آخـر، أخرى

وعـو أخبـار ، يسـألونه عـو أخبـار ارهـل وارقربـاء، ويختطفونه مو أيد  بعضهم بعضـا
تلـر  معـه  ت بعض المحطات الفضـائية والصـحف والملـالت المهـاجرةوكان، البالد

كـان   .لقاءات حوي أوواع البالد لكونه شخصية ثقافية مميةة قدمت مو أرا الـوبو
 .يمضي ثالثة شهور حافلة ويعود إلى عمله نشيطا
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، ا ن يشعر بأن لاك الحنـيو خفـت نحـو تلـك ارجـواء التـي لـم تعـد تعنـي لـه الكةيـر 
يشعر ببرود وهـو يتهيـأ ، لحرارة واللهفة للدخوي إلى تلك ارجواء اللديدةفقد تلك ا
ن ثمـــة حنـــيو آخـــر يســـتيقظ فـــي ال  ولكنـــه أدرك ســـبة كـــل هـــذا البـــرود، للـــذها 
تــرا  الماوـي الـذ  يستســقظ بكـل لراتـه فــي ، حنـيو إلــى تـرا  القامشـلي، جوانحـه
مــا مشــى فيهــا حافيــا حنــيو إلــى تلــك الحــارات القديمــة والشــوارع التــي بال، الخيــاي

 .ولعة فيها مع اربفاي حتى الغرو 
ولكـو  :الصـفوف ارولـى التـي محـت أميتـه، ويتخيل نفسه بفـال فـي كـل تلـك ارزقـة 

أهو الحنيو لطبـع قـبالت علـى يـد  وار  ، أهو الحنيو إلى القامشلي حقا يا حنيف
  .حلم هذا الحنيو يقل عوال  أأ أن ثمة ما هو، وارأ ومعانقة ارخوة وارقرباء فقط
ولكنـه بـات أكةـر حنينـا وأكةـر إصـرارا لقضـاء هـذن ، لم يشأ أن يـرد علـى سـ اي نفسـه

، قامشـــليكي، قامشـــلوكي، قامشـــلو، قامشـــلي، العطلـــة كلهـــا فـــي القامشـــلي الحبيبـــة
 .وي مرة أجمل وأبهى مو أ  مدينة أوربيةال  التي بدت إليه، مسقط الرأ س

روهـات  .روهـات / هـذن المـرة / قامشـلوكا :يصـارحها أو ليصارح نفسه كما اعتاد أن 
يتخيل أن يقترن بامرأة ال  كان،  التي قلبت كل موازيو حياته وكل مفاهيمه حوي المرأة

دون الةالثــــيو ويتصــــور بأنهــــا ســــوف ترهقــــه بمراهقتهــــا وبلباتهــــا الصــــبيانية التــــي لــــو 
قـدمو قلـيال فـي بواي عمرن وهو ينلذ  نحو النسـاء الناوـلات اللـواتي ت، يحتملها
حتى أنـه عنـدما يـرى امـرأة مشـهورة فـي ملـاالت ارد  أو الفـو أو السياسـة ، الحياة
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ـــة ـــرامج التلفةيوني ـــه يتـــابع حوارهـــا بدهشـــة وكأنهـــا تســـحرن بـــذكائها  فـــي إحـــدى الب فإن
يتـابع حـديةها بإعلـا  ويـرفض حتـى  .يالسحرية هذن المـرأة :وحديةها فيقوي في سرن
  .يقطع أحد استغراقه واستمتاعه بهذا الحديثال  أن يرد على الهاتف حتى

 
كانـت ،  حتى رويدا فلم يكو يعلبه فيها شيء قدر نضلها ووعيها وتقدمها فـي العمـر

كان يشعر براحة معهـا   .تتعامل معه بخبرة حياتية وتبدو أمامه كشلرة عامرة بالياسميو
رير برفق وتهدئـه كانت تأخذن إلى الس،  حتى وهو في لروة قلقه في كتابة فصل جديد

يتناوي الهاتف ويتصـل ، وتهدهدن حتى يناأ فيصحو صباحا وهو في لروة صفاء لهنه
ولكنـك ابنـي  :فتقـوي، بها في الدائرة ليشكرها على كل مـا بذلتـه مـو أجلـه ليلـة أمـط

  .وكيف كان يمكو أن ألهة قبل أن أهدهدك لتناأ ياعمر ، يا حنيفالصغير 
سـتمتاع بكـل ألـوان وأشـكاي اللـنط بلسـدها الـذهبي رويدا التـي حققـت لـه لروة اال

كان جسدن يشر  ويتفتح جنسا عندما كـان ،  وي مرة بأنه متةو ال  وجعلته يشعر لاك
أو وهـو يتحـدث ، أو في مكتبته وهـو يكتـة، يحتضنها في المطب  أو في غرفة النوأ

ا فيقبـل أو هـو يميـل علـى يـديه، أو هو يضع لقمة بعـاأ لذيـذة فـي فمهـا، في الهاتف
ثم يداعة جسدها لرة لرة مو شعر رأسها إلى أصابع قـدميها ، أصابعها إصبعا إصبعا

ــــذهبي المســــترخي علــــى ســــريرن والمستســــلم  ويتأمــــل جماليــــات وتقــــابيع اللســــد ال
  .وأثرى امرأة دخلت حياته كانت أر ،  استسالما كامال له
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عنــدما كانــت ، ولــم يكــو ينظــر فيهــا إال إلــى جســدها، ولكنهــا كانــت جســدا فحســة
وهـو لــم يكـو يسـتقبل منهــا ، لــم يكـو يـدخل منهــا غيـر جسـدها، تفـتح البـا  وتـدخل

كــان يــنهض عنــد دخولهــا وهــو يتأمــل   .غيــر جســدها ولــم يكــو يحتفــي بغيــر جســدها
ثـم يـوزع قـبالت أوليـة علـى ، يدنو منه ويضمه إلى صدرن، جمالية اللسد بكامل ثيابه

ثم تمتد أصابعه برفق لتنةع الةيا  حتى يصبح ، وجهها وعينيها وفمها ومساحة الرقبة
كان يصـر أن ينـةع عنهـا الةيـا  بيديـه قطعـة قطعـة كمـا ،  اللسد بيو يديه بكامل عريه

 كانت تقوي له بأنها،  وعندئذ يقعد في وليمة خصوبة اللسد، لو أنه يقشر بيضة برفق
قبـل خروجهـا  كمـا أنهـا،  ولكنها في أجواء كهذن تتو  لتدخيو سـيلارة، تدخو أبداال 

لــذلك كانــت دومــا ثمــة ، بلحظــات تتــو  أن تودعــه وهــي تشــاركه شــر  فنلــان قهــوة
علبـــة دخـــان / كنـــت / موجـــودة فـــي البيـــت بانتظـــار أن تمتـــد أناملهـــا إليهـــا فـــي تلـــك 

  .ارجواء السحرية وتشعل سيلارتيو تناوله واحدة وتترك واحدة بيو أصابعها
 

ــه علــى كــل وردة وكــل نبتــة وكــل شــلرة وكــل  كــان يشــاركها التــدخيو وهــو يمــرر بيدي
ولــم يكــو يخفــي بأنــه أحيانــا يحســد حتــى نفســه علــى كــل هــذا اللســد الــذ  ، عشــة

يتمتــع بتلييفــه ، بعــد انتهــاء الســيلارة يحملــه علــى لراعيــه ويلــج الحمــاأ .بــات يمتلكــه
يضــع فمــه فــي فمهــا ويبقيــان تحــت قــوة رلال ، وتدليكــه عضــوا عضــوا بالمــاء الســاخو

يســتمتع بتنشــيف حتــى أصــابع اليــديو ، ثــم يلفــه بالمنشــفة، دفع مــو الــد المــاء المنــ
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علـى لراعيـه كمـا  يلفها علـى اللسـد ويحملـه، ويأتي بمالءة ناصعة البياا، والقدميو
  .لو أنه يحمل حديقة نحو جالبية السرير

تمـنح هـذا اللسـد ال  يرغـة فـي تركهـا فقـط حتـىال  أحيانا كانت تخطر لـه فكـرة أنـه
، ن ملرد تصور للك يسـتفةن وهـو يشـعر بـأن هـذا اللسـد خلـق لـه فحسـةكا،  لغيرن
يحـق لهـا أيضـا أن ال  بـل، حـد أن يلمسـه أو حتـى ينظـر إليـه نظـرة واحـدةال  يحقوال 

كانت دوما تـراودن فكـرة أن   .ن ارمر بات يعنيه أكةر مما يعنيهاال  تفكر تفكيرا كهذا
، منـه نظـرة علـى إحـدى عوراتـه أو حتى تقـع، أ  رجل آخر عندما يلمط هذا اللسد

ــه ، ســيكون للــك قــد مــط أعمــق وأخفــى أســرارن ــالي كمــا لــو أن وســيبدو فــي اليــوأ الت
، ويشـم رائحتـه مـو اللسـد، سوف يرى لاك الرجل صورته، يمشي عاريا في الطرقات

لقد امتةجـت مـع كـل لرة ، يا حنيفتفارقني ال  رائحتك :أجل حتى هي دوما تكرر له
ر أحيانا يذهة بي الظو وأنا أمضي في الشارع متلهـة إليـك تصو ، في نسيج جسد 

أبتعد  وأحيانا في البيت عندما تدنو أمي .أن أحد اللوار يمكو أن يشم رائحتك مني
  .عنها خوفا مو أن تشم رائحتك مو رائحتي أو صوتي

 ينسى تلك العالقة التي مرت في حياته مرور الكراأ عندما زار خالت فـي فرنسـاوال  
ومـاتةاي ، ينسـاهاال  ورغم لاك المرور فإنها تركت بصمة عميقة في فـ ادن، ي مرةو ال 

إلــى قــوة ، يتــو  إلــى إيقــاع نبــرات صــوتها، تلــك المــرأة تــراود مخيلتــه بــيو حــيو وحــيو
أو عنــدما يشــر  كأســا ، وأحيانــا عنــدما يشــعر بقــوة الوحــدة ورعبهــا، ودفء عابفتهــا
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، ال ظـات أنـه جـالط لوحـدن فـي صـحراءويشـعر للح، وهو وحيد دون أن يشاركه أحد
يتردد مو أن يرفع السـماعة ويهاتفهـا قـائال بأنـه يتمنـى فيمـا لـو كانـت جالسـة معـه فـي 

إن شـوقه ، كان حضورها سيبدد وحشة الوحدة التي تلتاحـه،  هذن اللحظات السحرية
يهــاتف غيرهــا فــي هــذا الوقــت المتــأخر مــو أعتــا  وال  إليهــا هــو الــذ  جعلــه يهاتفهــا

رجـاء  :فتنشج وهي تصغي لحديةه الذ  يبـدو فيـه أوـعف مخلـو  فـي اررا، يلالل
تكلفـه المكالمــة ال  وتصـر علــى للـك حتــى .وسـوف أتصــل بـك يـاقلبي وـع الســماعة

، فيغلق وبعد لحظات يأتي رنيو هاتفها حامال إليـه ونـط وامـتالء العـالم، نصف معاشه
علـى كلمـات الـوداع والقـبالت يستغر  الحديث الليلي سـاعة كاملـة مايلبـث أن يغفـو 

يغفو وهو يةداد ثمال وتدور اللدران أماأ عينيه كأنه فـي ، التي يرسالنها عبر ارسالك
  .ويستيقظ صباحا في لروة صفاء الذهو، مرجوحة

وكانــت ، وي مــرة بــدعوة مــو أخوتــهال  كــان يومهــا فــي الخامســة والةالثــيو يــةور فرنســا
ن يللـط فـي بيـت خـالت عنـدما علـم مـو خـالي كـا،  لديه رغبة في زيـارة تلـك البقـاع

وبلة مو ، ينسانال  دّون الموعد لديه حتى، التلفاز بموعد تتويج ملكة جماي فرنسا
  .أخته أن تذكرن به حتى يحضر هذا الحفل

ـــه ســـوف يـــرى  ـــأ للخـــرو  مـــو البيـــت صـــو  الحفـــل وهـــو يتخيـــل أن فـــي الموعـــد تهي
، كان للك يعني له الكةيـر  ،وفتنتهوجميالت البالد وهو يتنافسو في إظهار جمالهو 

ولــم ، إنـه اكتشـاف خفايــا اللمـاي الحـي واالســتمتاع بالتأمـل فـي فضــاءاته وجهـا لوجـه
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نهــا كانــت تقــوأ بصــناعة الطعــاأ الــذ  ال  لترافقــه تكــو خــالت تملــك الوقــت الكــافي
، كانت تعلو مو أجل الكبيبات والشامبورك احتفاء بحضـورن،  يحمل نكهة القامشلي

نــه كــان فــي عملــه بالمحــل الخــاص ببيــع ال  مكو زوجهــا أيضــا مــو مصــاحبتهولــم يــت
 .اللوار 

انتظر فـي ، يومها خر  لوحدن واتله إلى موقف المترو الذ  يأخذن إلى قاعة الحفل 
مـو عمرهـا رشـيقة  الموقف وهناك لفتـت انتباهـه امـرأة فـي حيطـان الخامسـة وارربعـيو

كانـت تقـف ،  واللالبية فـي وجههـا وقوامهـاماتةاي تحافظ على مالمح هادئة لللماي 
لبث ينظـر إليهـا ، في الموقف وبيو لحظة وأخرى تلقي نظرات إلى كتا  صغير بيدها

ثــم مالبةــت أن ، أدركــت أنــه مســتغر  بــالنظر إليــه، ووقعــت نظــرات منهــا إليــه، بلالبيـة
أحــط فــي تلــك الهنيهــة أن نظرتــه ، وبعــد قليــل عــادت تنظــر إليــه، نظــرت فــي الكتــا 

وهـي كـذلك أحسـت بتلـك النظـرات وأبـدت ارتياحـا مـو خـالي نظـرة ، انقت نظرتهـاع
بـدت ، فلم يملك نفسه مو أن يتقدأ إليها ويحدثها بلكنة فرنسية خفيفـة، شبه عميقة

يومهـا أحـط براحـة ، أمامه امرأة في غاية البسـابة والتلـاو  وهـذا مـا زادن مـيال إليهـا
لـم يكـو قـادرا ، أنـه لـيط حـديث العهـد بهـا ليـههائلة وهو ينظر إلى هذن المرأة وبـدا إ

بـد أن يحـدثها وأنـه فقـد مقاومـة هـذن ال  أحـط بأنـه، على تلاهل ارمر وكأنـه لـم يرهـا
ومــا أدراك أن لـيط هـذا هــو  :كانـت ثمـة جالبيــة فـي تلـك المالمــح تصـرخ بـه،  الرغبـة

ومـــا أدراك أن لـــيط هـــذن هـــي المـــرأة ، يـــا حنيـــفالحـــة العظـــيم الـــذ  تبحـــث عنـــه 
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مـو أجـل أن تراهـا  رسطورة التي تستعد أن تلو  مو أجلها العالم وتنفق كل عمـركا
بغنــان ، ســيكون لاك اليــوأ بمةابــة عمــر بطولــه وعروــه، وتعــيش معهــا ولــو يومــا واحــدا

 .نه سيقدأ لك اختصار عمر بأكمله، ال وفقرن
 
كـــذلك بادلتـــه نظـــرات امعلـــا  الشـــديد  ولعـــل مـــا جعلـــه أكةـــر شـــلاعة هـــو أنهـــا 
بــدت تنظــر إليــه بدهشــة ناســية كــل شــيء ، كانــت النظــرات تنــاد  النظــرات،  تســمةمب

ــــا إليهــــا ومــــد كــــف  فــــي تلــــك اللحظــــات، تريــــد أن ترفــــع نظراتهــــا عنــــهال  وكأنهــــا دن
أحـط لـدى مالمسـة كفـه بكفهـا أن عضـلة قلبـه هـي ، فمدت كفها بسرور، المصافحة

ه بالتعــارف عليهــا رغبتــ عندئــذ لــم يتــردد مــو أن يعــرا، التــي صــافحت عضــلة قلبهــا
 فـي مقهـى قريـة دعاهـا لتنـاوي فنلـان نسـكافة، وعندما أبدت سرورها بـالتعرف عليـه

أبـــدت موافقتهـــا وامتنانهـــا علـــى عةيمتـــه وهـــي تبادلـــه لات نظـــرات  .علـــى الرصـــيف
 .امعلا 

لــم يكــو يخفــي عــو نفســه أنــه ، لــم يســبق لــه أن شــعر بكــل تلــك المشــاعر نحــو امــرأة
ولكـــو لـــم تكـــو الرغبـــة ، تــاة فـــي الســـابعة عشـــرة مـــو عمرهــارغــة بهـــا بقـــوة وكأنهـــا ف

 .وي مرة بكل لاك الدفءال  لقد كان الحة الذ  استيقظ عليه ف ادن، وحدها
أحــط براحــة هائلــة وهــو ، فــأجال معــا االنتقــاي بــالمترو إلــى مــا بعــد تنــاوي النســكافة 

مـرء يمضي مع هذن المرأة أعذ  لحظات الحة المفاجئ الذ  قـد يصـادف حيـاة ال
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أو قـد يمضـي عمـرن دون أن يصـادف مةـل هـذا الحـة الكبيـر ، مرة واحـدة فـي العمـر
 .الذ  يولد في لمحات خابفة وفي مكان غيـر مناسـة لمشـاعر شـديدة الخصوصـية

والللوس ساعة على كراسي خشة الخيةران واالسـتماع إلـى  بعد التفرغ مو الشرا 
، علــى العشــاء فــي شــقتها يمتهــادعتــه أن يقبــل عة ، أغنيــات فرنســية لات إيقــاع ســريع

 .وألحت عليه أن يقبل هذن الدعوة ليمضيا وقتا أبوي في التعرف على بعضهما
بـل ، أحط بإحرا  شديد وهي تلح عليه فقاي بأنه هو الذ  يرغـة فـي تعـارف كهـذا 

يتخيـل أنـه ال  نـهال  هو الذ  يتوسل إليها حتى يللسا في مكان آخـر لبضـع سـاعات
نظــر فــي عينيهــا وووــع قبلــة ، ثــم رفــع كفهــا قلــيال .أنــه لــم يرهــايســتطيع أن يمضــي وك
  .ثم رفع كفها إلى جبهته، دافئة على ظاهر الكف

عندئـذ انحـدرت دمـوع مـو عينيهـا وحضـنته لبضـع دقـائق ومضـيا نحـو البيـت وكفاهمــا 
  .متشابكان كخطيبيو خرجا مو حفل الخطوبة للتو

بـدت أمامـه ، عر بـأ  فـار  بينهـا وبينـهولكنه لم يكو يش، كانت امرأة في لاك العمر 
بــل تدفعــه رغبــة ، وي مــرة فــي حياتــهال  فــي ريعــان صــباها وبــدا مراهقــا يكتشــف المــرأة

وســبق لهــا أن تةوجــت مــرة  قالــت أن اســمها إيــدوميا .وي مــرةال  جامحــة نحــو المــرأة
نــه فقــد شــفافيته بســبة أعمالــه المتراكمــة وتعلقــه ال  واحــدة دون أن تتفــق مــع زوجهــا

وتطلقت منـه بعـد أربـع ، كانت كل أحالمه أن يصبح مو أغنياء العالم،  لشديد بالمايا
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أحد لها في العـالم غيـرن وغيـر ال  الذ  سنوات مو الةوا  عندما أنلبت ابنها الوحيد
 .حفيدة واحدة منه

ولكــو مــرت فــي حياتهــا فيمــا بعــد عالقــات لــم تبلــغ ، لاك هــو الــةوا  اروي وارخيــر 
  .مرحلة الةوا 

وــغط علــى كفهــا وهمــا مــا يــةاالن يمضــيان نحــو البيــت ســيرا علــى ارقــداأ وكأنــه فــي 
كـان يشـعر بـأن كـل أبـوا  الـبالد انفتحـت أمامـه فـي ،  خوف شـديد مـو أن تضـيع منـه

 .تلك اللحظات
بأنــه  وقــاي .أتعــرفيو بــأنني أخشــى أن أتــرك يــدك فلــم أعــد ألمســها مــرة أخــرى :قــاي 

وهـو واثــق مــو ، وقعـت نظرتــه ارولـى علــى وجههــا عنــدما أحـط بلالبيــة هائلـة نحوهــا
أنــا ياســيدتي مــو ســاللة  :وأنــه يريــد أن يتةوجهــا ويــأتي بهــا إلــى بــالدن مشــاعرن نحوهــا

زمـــان لتكــــرار وال  مكــــانال  هنـــاك، ملتمـــع يعقـــد آمــــاال كبـــرى علــــى النظـــرة ارولــــى
، يراهــاعنــدما يريــد المــرء أن يتــةو  فإنــه يــدخل بيــت أهــل فتــاة ويطلــة أن ، اللقــاءات

وتبـرك جـوار أمهـا لمـدة نصـف سـاعة تكـون  ، فتدخل حاملة فنلان قهـوة تضـيفها إليـه
بعدئـــذ تكـــون تلـــك النظـــرات ارولـــى هـــي ، كافيـــة ليتخـــذا قـــرارا مصـــيريا كبيـــرا كهـــذا

 والعينـان، يخـدع صـاحبهال  القلـة .الحاسمة بقبوي الةوا  أو رفضه بالنسـبة لكليهمـا
  .تخدعان لو  صاحبهماال 
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وهي تتسم بالعفـاف ، لك العالقات الةوجية تعّمر أكةر مما يحدث في بالدنات :قالت
إنهـا برأيـي خيـر دليـل علـى ، أكةر مو العالقات الةوجية التي تحدث بعد عشرة بويلة

يحتــا  إلــى كــل لاك التعقيــد ال  وأن ارمــر كلــه، بــراءة امنســان وثقتــه بذوقــه ومشــاعرن
ي فيهـا أحيانـا مـو نقـص فـي الروحانيـة فنشــعر الـذ  يكـون أحيانـا فـي بالدنـا التـي نعـان

  .بأننا في ليل بويل
لــم يشــعر ، شــقته مــو رائحـة ارنــيط التــي لكرتــه بفـراغ الشــقة عنـد دخولهمــا إلــى فـراغ

، وال أخبرتـه أنهـا تعـيش فـي هـذن الشـقة وحـدها .بغربة قدر شعورن أنه دخل بيتا مألوفا
ليط لها عالقات صداقة غير صديقة و ، حفيدتها في أوقات متقطعةو  يةورها غير ابنها

تــأتي أحيانـا تمضــي عنــدها بضـعة أيــاأ مــو الضــحك  واحـدة تتمتــع بــروح النكتـة العاليــة
ارمـر يـاعةية  مـع  :أيضـا بضـعة أيـاأ فـي بيتهـا بـيو فتـرة وأخـرى وتةورها هـي، والمرح

  .هذن الصديقة قرية إلى شيء مو الترويح عو النفط
ثـم انـدفعت إلـى جســديهما ، احتضـنا برفــق، وجههـا ثــم إلـى، امتـدت يـدن إلـى شـعرها 

وقـــع فمـــه فـــي فمهـــا يستنشـــق أعظـــم لحظـــات اللـــذة مـــو لاك الفـــم ، قـــوة االحتضـــان
الصــغير الــذ  بــدا أمامــه كــوردة صــغيرة تتفــتح فــي ربيــع الوجــه المبــارك ســاعة الشــفق 

بــأن عليــه أن  قالــت وهــي تبادلــه لات النشــوة وقــد ســالت دمــوع مــو عينيهــا .ارولــى
  .ر بويال قبل أن يتخذ قرارا كهذايفك
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وقالت بأنها توقفـت عـو اللـنط منـذ خمـط سـنوات ولـم يكـو يخطـر لهـا ببـاي أنهـا  
ولــم تعــش لروة ، ســوف تعــود إليــه بعــد هــذن الســنوات رغــم أنهــا لــم تأخــذ منــه كفايتهــا

حــاالت اللــنط بســبة عــدأ تعرفهــا علــى الرجــل المناســة الــذ  تشــعر بأمــان وهــي 
بالفرنســية  بعــد قليــل مــو صــمت تنــاغم همســها إلــى ألنيــه .راعيــهتضــع جســدها بــيو ل

الشروط ارولى لبلوغ اللـنط إلـى لروتـه هـي تـوفر الحـة  :التي يلتقط معانيها بالكاد
، ولم تكـو محظوظـة فـي للـك .وارمو والوقت الكافي إلى جانة الرغبة مو الطرفيو

م تكـو تعلـم أن جسـدها ولـ، يعنـي لهـا شـيئا ملـديا وفيما بعد أدركت أن للك لم يعد
ويحقــق لهـا كـل تلــك  يمكـو لـه أن يسـتلية لهــذن امثـارة بعـد خمــط سـنوات سـبات

أردفـت  .الرعشات المتدفقة التـي بـدت تهطـل علـى صـحرائها كأمطـار الربيـع الرلاليـة
ولكــو يــاعةية  يبــدو أن ســطوة ارنوثــة تالحــق المــرأة  :بنبــرات مشــحونة بغصــة بكــاء

د أن تكون امرأة مرغوبـة مـو ق بـل الرجـل حتـى اليـوأ ارخيـر وتري، مهما باي بها العمر
تصــد  أن ثمــة شــيء يعكــر صــفو المــرأة قــدر إحساســها بأنهــا لــم تعــد ، ال مــو عمرهــا

عندئــذ يســتبد بهــا شـعور مظلــم أنهــا لــم تعــد مرغوبــة مــو قبــل ، مرغوبـة مــو ق بــل الرجــل
ظلمة هذا امحساس يتولد ومو ، تلةأ الحياةال  أنها باتت كائنة متطفلة، الحياة برمتها

عندئذ  .في عمقها شعور بأن الحياة أيضا لم تعد تلةمها ولم تعد تعني لها شيئا ملديا
  .تدرك بكل ثقة أنه لم يعد في حياتها مو شيء سوى أنها تنتظر حفنة ترا 
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بعد للك جلسا على كنبة جوار بعضهما بعد أن أحضرت زجاجة ويسكي وصحنا مـو 
  .الموز المقطع

ـــه فـــي  تلـــك اللحظـــات االســـترخائية العظمـــى ووـــع رأســـه فـــي حضـــنها وأغمـــض عيني
كانــت   :فقــاي وهــو مغمــض العينــيو، فطلبــت إليــه أن يتحــدث عــو نفســه وعــو ماوــيه

كانـت رائحـة التـاري  تفـوح ،  القامشلي المدينة التي ولدت فيها ثرية بكل ألوان الحيـاة
المرحلـة االبتدائيـة كنـا نللـط ألكر بأننا على مقاعـد الصـفوف ارولـى مـو ، منها بقوة

ال  كنـا أخـوة أحبـاء،  لغـات وقوميـات عديـدةو  في الشعبة الواحـدة مـو أديـان ومـذاهة
كنــا نبنــي ،  لــم نكــو نتخيــل بــأن ثمــة شــيء يكــون بمقــدورن أن يبعــد بيننــا، يفرقنــا شــيء

 .مع بعضنا البعض عالقات غاية في الحميمية
تقطـع ، تيمـا علـى الـدواأ كـان اسـمها ألكر أن أحة صديقات أمي اللواتي كو يةرنها 

مــو بيتهــا حتــى تــأتي لةيــارة صــديقتها وتللــة معهــا  مســافة نصــف ســاعة علــى قــدميها
أو ترانــي ، فــي بيتنــا أو بيتهــا كانــت تعطينــي نقــودا معدنيــة كلمــا ترانــي  ،ألــوان الطعــاأ

  .مصادفة في إحدى ارماكو
 
مت ده شـا وهـي تتحـدث أمي دوما كانت تأخذني إلى بيت صديقتها تلك وكنت أصـ 

، ثـم تتحـدث مـع أمـي اللغـة الكرديـة والعربيـة معـا، مع أوالدها لغة لم أسمعها مو قبـل
الكلمة التي لم تكو تفهمها بالعربية كانـت تقولهـا ، وكانت أمي كذلك تليبها باللغتيو
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كانــت أمــي ،  والكلمــة التــي لــم تكــو تفهمــا بالكرديــة كانــت تقولهــا بالعربيــة، بالكرديــة
تستعصـــي عليهمـــا  وعنـــدما، وتـــذكر الم نـــث، تتـــرجم الكلمـــات ت نـــث المـــذكر عنـــدما

  .معاني الكلمات كانا يستعينان باميماء
فيسـلم علـى أمـي ويقبلنـي  يـدخل وعلـى مالمحـه عالمـات الخلـل وكان أحيانـا زوجهـا

فـــي ارعيـــاد كانـــت أمـــي دومـــا تصـــطحبني  .مـــو خـــد  ويخـــر  دون أن يطيـــل البقـــاء
ال  :كانــت تقــوي لــي،  يفنا النبيــذ والعنبــريو فــي كاســات صــغيرةلمعايــدتها فكانــت تضــ

وكانـت أمـي تشـر  النبيـذ والعنبـريو فـي تلـك ، تسـكرال  حتـى يـا حنيـفتشر  كةيـرا 
الكاسات الصغيرة كما لو كانت تشر  فنلان قهوة رغم أنهـا كانـت تعـود إلـى البيـت 

كانـت تقـوي ،  منـاولم يكو أبي يوبخها بسبة للك عندما كـان يشـم الرائحـة ، وتصلي
 ؟  يا حنيفأليط للك  :بأنه شرا  بية يلعل امنسان منتشيا

فــي تلــك  وكــان أبــي أيضــا لــه أصــدقاء مــو المســيحييو .فــأهة رأســي عالمــة باميلــا 
كان يةورهم في المناسـبات وأحيانـا أزعلـه حتـى يضـطر ليصـطحبني معـه مـو ،  المدينة

،  وبـبعض النشـوة أيضـا والكليلـاأجل أن أعود محمال بـالنقود والسـكاكر والبسـكوت 
كــان فــي بعــض ارعيــاد يأخــذني إلــى بيــت صــديقه / يعقوبــو / مصلــّــح ارحذيــة الــذ  

ولـم يسـبق لـي أن رأيتـه تحـدث مـع أبـي بغيـر اللغـة ، يتحدث الكردية كما لو أنـه ابنهـا
كان يضع النبيذ في كاسات صغيرة على سفرة ويقدمها لضـيوفه الـذيو يـأتون ،  الكردية
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نحـو نمـرر الفنلـان الواحـد علـى ، واهلل يايعقوبو أنتم أنظف منـا :فيعلـّق أبي، دتهلمعاي
 .مائة رجل دون أن نغسله مرة واحدة

ــدة فأشــعر بحــرارة جســد  ترتفــع  ــا أحيانــا نمــر علــى بيــوت عدي ــابني نعــاس ، وكن وينت
 كـان دومـا،  تشـر  كةيـرا يـا حنيـفال  إنه مـو النبيـذ والعنبـريو :وكان أبي يقوي، شديد

عيد المسيحييو يقع ماقبل رأس السنة الميالدية بأياأ وكان الطقـط بـاردا ورغـم للـك  
وعنــدما كنــا نعــود إلــى البيــت  .كنــت ألمــح أبــي أيضــا يعبــر عــو أن الطقــط حــار جــدا

لقـــد أثقلتمـــا  :كانـــت أمـــي تقـــوي،  نصـــحو حتـــى المســـاءوال  نســـتلقي فـــي نـــوأ عميـــق
  .بالشر 

ــألق ، مدينــة أوربيــة صــغيرة منفتحــة مةــل كانــت القامشــلي الحافلــة   وكانــت شــوارعها تت
بكــل ألــوان وثقافــات وحضــارات وأديــان النــاس مــو كافــة أنحــاء اررا حتــى أنــه كــان 
يوجد فيها على حافة نهر جغلغ بيـت دعـارة لعامـة النـاس تحـت نظـر وموافقـة الدولـة 

ون ألكــر بأنــه كــان مطليــا بــالل، حــدال  ولــم يكــو لاك البيــت يســبة إزعاجــا، وارهــالي
اربيض وكنا نحو اربفاي نمر أحيانـا بلـوارن لنسـتمع قهقهـات النسـاء ونـرى الرجـاي 

ولكـو أتـت ثـورة السياسـات لتقلـة كـل شـيء علـى ، الذيو نعرفهم يللون لاك البيت
  .عقة وتخل بكل موازيو البسابة والمحبة والتسامح بيو الناس

رائحـــة الشـــر  لقـــد شـــممت  :قالـــت وهـــي تضـــمه بقـــوة إلـــى صـــدرها وتـــداعة شـــعرن
، زرت بعـض أقاربنـا فـي الحلـاز، وسبحت في مياهـه، مضيت تحت شمسه، ياسيد 



 187 

إلا مضى الناس جميعـا وفقمـا  .وزرت ارردن ومصر واليمو مع أبي عندما كنت صبية
يمضــي النــاس إال  ال ولكــو، تخطــط لهــم السياســة فالأحــد يلقــي الســالأ علــى أحــد

  .شيء وعاشوا في كهف منعةيخلف نداءات قلوبهم حتى لو تخلوا عو كل 
لبةــا فــي البيــت ثالثــة أيــاأ بلياليهــا دون أن يــردا حتــى علــى الهــاتف وبرقــات البــا  

ــه فــي رحلــة المتالحقــة تقلــق ال  يعلــم متــى يعــود منهــا كــيال  بعــد أن أخبــر خــالت بأن
 .عليه
بعــد ثالثــة أيــاأ خــر  مــو عنــدها وهــو كلــه شــو  للبقــاء وهــي كــذلك تتوســل إليــه إال  

قبل أن يعـود إلـى بـالدن أمضـى معهـا يـوميو آخـريو وعـاد علـى أمـل لقـاء  .عنها ينقطع
 .قرية آخر

كــان عنــدما يشــعر بضــيق يخــر  إحــدى صــورها مــو ارلبــوأ وينظــر فــي تلــك المالمــح   
يتــردد مــو أن ال  وعنــدلاك، فيتبــدد الضــيق ويشــعر بنشــوة الحيــاة تســر  فــي عروقــه

ياســيدتي مــا عليــك غيــر أن تتلهــي إلــى  إلا انتابــك شــيء مــو الضــيق :يهاتفهــا قــائال
  .المرآة

بعد ثالثة شهور غلبه الشو  واستغل عطلة العيـد مـع إوـافة ثالثـة أيـاأ إجـازة وسـافر  
سـافر كاللصـوص وهـو يخـاف أن ، بوصوله إلى فرنسا لم يخبر أحـدا مـو أخوتـه، إليها

ا علــى كانــت تنتظــرن فــي المطــار ليتلهــ،  لــم يــذهة إلــى مكــان آخــر .يــران أحــد صــدفة
لقد جلبني الشـو  إليـك  :بوصولهما إلى البيت احتضنها وهو يقوي .الفور إلى البيت
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ومضـى ارسـبوع  ، ا ن تأكدت بأنني لم أعد قادرا علـى العـيش دونـك، ثانية ياسيدتي
نهـا لـم ال  بعد ثالثة شهور أخرى تفاجـأ بهـا تقـوي بأنهـا قادمـة إليـه .كأنه ساعة واحدة

أَ و ، تعــد قــادرة علــى الشــو  لــم يكــو  .تحضــرال  مادامــت قــادرة علــى الحضــور فــل   
وأنها ستمضـي الليـالي فـي ، يصد  بأن إيدوميا كلها سوف تدخل بيته كما دخل بيتها

لكـو لمـالا  :وتبتسـم قائلـة، يفه بحـرفوال  وسوف ينظر في عينيها ملددا، سمر معه
 أنت ساكت ؟ 

  .ستغرا  في عينيك  كلمة أن تفسد علي حالة االال  أريدال  ننيال  :يقوي
لقد تحوي كل للك إلى واقع وراح يسـتقبلها فـي المطـار وأمضـت عنـدن عشـريو يومـا 

شيء في العـالم ال  تعرف يا حنيف بأن :قالت .قالت بأنها كانت مو أمتع أياأ حياتها
وأظنني كنت أكةـر النـاس ، تتصور كم كنت فرحة ، اليبرر قطيعة امنسان عو امنسان

ألكـر بـأنني كنـت أزف التهـاني إلـى كـل العـالم مـو بيتـي ، ر جدار برليوفرحا عند انهيا
ــأن العــالم كلــه يســمعني، المغلــق دون أن يســمعني أحــد ، ال لكــو كــان لــد  حــدس ب

أخفيك بأن أجمل سـنوات حيـاتي كانـت هـي تلـك السـنوات التـي عملـت فيهـا سـائقة 
  الـذ  قضـيت تهـر  مـو البيـت ومـو شـبح الـةو ال  كان للـك فـي محاولـة منـي،  تراأ

ننــي  ال  لكننــي كنــت ســعيدة، كنــت أقــود التــراأ وأنــا حامــل،  عمــر  معــه أبــأس ســنوات
يـا ارمر ا خر الذ  أقوله لـك ، وكنت كائنة تقدأ شيئا لملتمعها، كنت وسط الناس

يهمني على قدر ما تهمني حميمية ال  هو أن كل ما فعله جون كند  في حياته حنيف
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ألم تضلر مو ثرثرتي  :ت تتحدث وبيو لحظة وأخرى تقويكان  .عالقته بمارليو مونرو
أنــت تلخصــيو لــي كتبــا كــان بــود  ، وهــل يضــلر امنســان مــو تغريــد بلبــل :؟ فيقــوي
إلا وـلر امنسـان ، تلخصيو لـي عشـرات السـنيو مـو الحيـاة فـي أيـاأ قليلـة، قراءتها

ر بعــد يعةيــه شــيء آخــال  والتأمــل فــي عمــق اللمــاي، مــو المعرفــة ومــو شــدو البالبــل
 .للك

تتـذوقيو الطعـاأ ، تتـذوقيو اللـنط، كنت تقوليو لي بأن حياتنا معـا تكـون رحبـة أكةـر  
تتــذوقيو لــذة الكلمــات التــي تقولينهــا لــي ، تتــذوقيو االســتغرا  بــالنظر إلــي، والشــرا 

 .والتي أقولها لك
ا وإل .ومو لانسان غير امنسان حتى يتعلم منه، هذن ارشياء تعلمتها منك ياسيدتي 

، أنـت بالنســبة لـي تشـبهيو الكوكــة .وـلر امنسـان مــو امنسـان فلمـو يكــون حنينـه
يتحوي امنسان في بعض مراحل تطورن وحكمته إلى كوكة ولذلك عنـدما يغيـة هـذا 

تكتفـي أن ، وال الكوكة مو الحياة تشعر البشـرية كلهـا بـأن كوكبـا مضـيئا مـا قـد انهـار
ثــم  مســرعة مضــت اريــاأ .لخــوف أيضــابــل ينتابهــا شــيء مــو ا، تشــعر بــالحةن عليــه

بدأ يشـعر بـأن تلـك العالقـة تتسـع رحابـة  شهور ستة مضت على عودتها حتى .عادت
وحتــى يحــافظ علــى روح تلــك العالقــة فعليــه أن ، فــي صــدرن كلمــا ابتعــد عــو إيــدوميا

  .يكون أكةر شلاعة ويكون بعيدا عنها
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ولكنني أنا َمـوه كنـت  :وي لههاهي تأتي لتق، هاهي روهات تأتي بعد كل تلك التلار 
كل تلك النساء اللواتي تعرفت بهو كو يمهـدن ،  أحد غير  وال أنا، يا حنيفتنتظرها 
  .لظهور 

، ثم يرفعها إلى السقف ويتلقاهـا، يحملها ويضعها على كتفيه كما لو أنها بفلة صغيرة
  .سوف أجو  بك العالم :يحملها على ظهرن وهو يقوي

كمـا لـو ،  ه وهو يشعر بمتعة السفر كما لو أنه لم يشـعر بهـا قـطفي المساء أعد حقائب
واتله إلى الكرا  ليرى عرس الباصات الواقفة التي ، وي مرة في حياتهال  أنه سيسافر

 –قامشلي  –حسـكة  :وأقربها إلى نفسـه، تناد  بأحة أسماء بقاع اررا على قلبه
اتــه إلــى البولمــان المتلــه إلــى ليمــد خطو  .درباســية –رأس العــيو  –عــامودا  –مالكيــة 

دون أن ينتظرن أحد في الكرا  حتى يتمكو مو ، القامشلي دون أن يخبر أحدا بذلك
دون أن يشــغله أحــد مــو االســتمتاع باللحظــات ، المكــان لوحــدن العــودة إلــى أحضــان

ــاك ــي تفــتح ، فــي الطرقــات، ارولــى للنظــر فــي كــل شــيء هن فــي المحــالت العامــة الت
وهــو لــذلك  .النســاء القرويــات اللــواتي يحملــو اللــبو علــى رؤوســهو فــي، أبوابهــا للتــو

اختــار ســاعة الســفر مســاء حتــى يصــل صــباحا وتكــون الشــمط أمامــه مشــرقة وتكــون 
فـي   .إشـراقتها الصـباحية فـي بـدء القامشلي التي دومـا يـرى بأنهـا وردة دائمـة الفوحـان

، ويتغـر  عنهـا قلـيال كل المرات السابقة كان يشعر فيها أنـه بحاجـة ليهـر  مـو لاتـه
رحيل ، إنه رحيل نحو الذات المفقودة، ا ن يشعر بأنه قادأ مو غربة بعيدة نحو لاته
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وقفةت صور  .مو غربة الروح واللسد إلى حيث مسكو ومأمو ومالل الروح واللسد
فهاهو يللط مع أخوته على الدكـّــة حـوي سـفرة يقشـر أبـون ، الطفولة إلى لاكرته بقوة

وهـاهو يأخـذ ، ثم يضع السفرة قليال علـى السـطح ليبـرد البطـي ، ارحمر فيها البطي 
إبريق الشا  إلـى دكـان خالـه / جمبلـي / بـائع القمـا  الـذ  يفصـل بينـه وبـيو البيـت 

 .وكــوالن، هيــوا، فيــرى أحيانــا ولديــه الصــغيريو هنــاك، شــارعان وبطلــة خــاص مــو أمــه
ط ارقمشــة للنســاء ويســتعيو جمبلــي بمالمحــه الكرديــة الصــارخة يمســك بــالمتر ويقــي
وما إن يرى ابو أخته حـامال ، في عمله حتى بفمه وهو يضع أبراف ارقمشة في فمه

فيهرع فرحـا ويهـرع معـه ولـدا خالـه ، الشا  حتى يمد يدن إلى الدخل فينقذن ربع ليرة
ويهـرع إلـى دكـان تيـريش الملـاور  .خالي أعطاني ربع ليـرة :حتى يصل إلى أمه ويقوي

وهاهي أمه تتحايل عليه حتى تمسك به وتغريه بقطع نقود  .ذن الةروة مايريديشتر  به
تنشفه وتفـتح البقلـة تلبسـه ثيابـا ، تغسل رأسه في بشت معدني صغير وسكاكر حتى
  .وتطلق سراحه، ي أصبحت أميرايا حنيفا ن  :نظيفة وتقوي له

 
وهــي تتصــل بــه فــي الطريــق وعنــد الســاعة الحاديــة عشــرة لــيال قطعــت روهــات خيالــه  

نها اتصلت مـرات عديـدة دون ال  عو سبة عدأ إجابته على الهاتف ارروي وتسأله
، صــمت للحظــات دون أن يعــرف مــالا يقــوي لهــا، أن يليــة علــى الهــاتف الــذ  يــرن

وما هـي إال سـاعات قليلـة ويكـون بـالقر  ، هل يقوي بأنه خار  البيت وأنه قادأ إليها
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إنهــا ، لتكــون شــغله الشــاغل، لعــالم كلــه لينشــغل بهــاإنهــا روهــات التــي أنســته ا .منهــا
المـرأة التـي يخفـق قلبـه  .الحيـاة اقترنـت بـي :المرأة امستةنائية التـي ظهـرت لتقـوي لـه
وأدرك للتـو بـأن المـرأة التـي يحبهـا هـي المـرأة  .حبا وشوقا كلما يسـمع نبـرات صـوتها

  .أن يتحدث بحـةيملك غير ال  وعندما يتحدث معها، التي يحة أن يسمع حديةها
تحضـر معهـا  وال تحمـل الحـة تغيـة عـو بالـه تلـك اللحظـاتال  كل الكلمات التـي

وبعـد هـذا الصـمت وسـ الها  .إال كلمات الحة التي تطـر  القلـة والعقـل والحـواس
 .صــالحهال  المكـرر قــاي بـأن الهــاتف بـه بعــض العطــل وغـدا ســوف يتصـل بالشــكاوى

ويـدرك بأنهـا لـو علمـت لطـارت ، كـذ  عليهـاوي مـرة يال  كان قلبه يتطاير بربا وهـو
ولكـو أيـو وصـلت  :وللبةت حتى الصباح تتصل به بيو دقائق وأخرى لتقوي لـه، فرحا
  .ا ن

ولــى مــرة وعنــدها ال  كــل مشــاعر الحنــيو بــدأت تســتيقظ فــي أعماقــه وكأنهــا تســتيقظ
كان في   فهو يشعر بأنه، أدرك أن الغربة تبقى غربة سواء كانت داخل البالد أو خارجه
ال  الليــل يمضـي وهــو .أبعـد بقـاع اررا وللتــو يعـود إلــى مدينتـه قابعــا آالف ارميـاي

كيــف ســيقوي لهــا بأنــه بــات علــى   .ومــا الــذ  ســيقوله لهــا، هــل ســيراها .يــرف لــه جفــو
وي مــرة فــي هــذن ال  وهــي مــا الــذ  ســيكون موقفهــا عنــدما تــران، مســافة دقــائق منهــا

وسـتكون سـعيدة  .ن شـوقه غلبـهال  جاء إليها، إليها وعندها ستدرك بأنه جاء، المدينة
كــم مــو   .ســتكون أكةــر ثقــة ويقينــا بعالقــة الحــة القويــة التــي ولــدت بينهمــا، بحضــورن
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كم مـو أمسـيات بـار فيهـا فرحـا ،  لحظات الفرح بةتها إلى ف ادن وهو في لروة اليأس
ــالي االســتماع لصــوت روهــات هــي ســا :وهــو يســتمع لصــوتها العــذ  ويتمــتم دات لي

أال تعود ، لقد جبت كل بقاع العالم مو أجل المعرفة والشهرة يا حنيفوأنت  .الليالي
مــو أجــل المــرأة المســتقبل التــي لبةــت بــواي عمــرك ، إلــى مــدينتك مــو أجــل الحــة

المــرأة التــي مابرحــته ، تتخيلهــا وتبحــث عنهــا فــي كــل عواصــم العــالم دون أن تلــدها
  .مخيلتك لحظة واحدة

يــدر  لمــالا شــعر بأنــه ولــد وال  .ا وقــف البــاص فــي كــرا  القامشــليفــي الةامنــة صــباح
وأنـه يفـتح عينيـه علـى ، أنه سقط مو رحم أمه للتو ويمشي على اررا أوي مرة ،للتو

أحـــط بأنـــه كـــان فـــي ســـلو وخـــر  منـــه إلـــى انطالقـــة الحيـــاة  .الحيـــاة الحقيقيـــة للتـــو
إثرهـا دمـوع سـاخنة  نةلـت علـى، علت غصة إلـى حنلرتـه .وشمسها وليلها ومساءاتها

حينها عرف معـةة المكـان وغالوتـه ، مو عينيه أعادت على ف ادن نشوة بفولة مفقودة
ــه أدفــأ مــو حضــو ارأ وأن أ  كــائو دون هــذا ، تمــوتال  إنــه ارأ الدائمــة التــي، وأن

تشــعر ال  الحضــو يبقــى يــراودن شــعور بــاليتم مهمــا بــدا لــه غنــى المكــان اللديــد الــذ 
ــأ  انتمــاء إ ــه كــان قاســيا علــى نفســه، ليــهروحــه ب خــالي كــل تلــك الســنوات التــي  وأن

أو ليقل بأنـه كـان أنانيـا بعـض الشـيء حتـى يسـتطيع أن ، عاشها بعيدا عو هذا الدفء
ا ن  .غريــة ينســى وقــع الةلــةاي اروي عنــدما اختفــت زهــرة وتركتــه فــي عــالم مــوحش
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بالغربة غير العودة إلى  يبدد الشعور ارعمق ال أنه وبعد كل تلك الرحلة الطويلة يدرك
  .هذا الحضو الدافئ

،  باتــت هــذن الــدموع تلفــت أنظــار الركــا  الــذيو نةلــوا معــه وهــم يحــدقون فيــه بدهشــة
اللغــة  .نهــا اللغــة التــي فــتح عينيــه عليهــاال  كــان يحــدثهم بلغــة هــي ارحــة إلــى قلبــه

  .ومكنته للتواصل اللغو  مع ا خريو، ارولى التي علمته اربلدية
لاك البيــت الــذ  بــات يتــداعى فــي لاكرتــه ، كــي توصــله إلــى بيــت أبويــه ر لســيارةأشــا

شــدن حنــيو عليــة  ولكــو قبــل للــك .مشــهدا مشــهدا وهــو يتقــدأ إليــه خطــوة خطــوة
ثـم ،، فأشـار للسـائق أن يمضـي قلـيال فـي شـارع القـوتلي لمشاهدة كل تلك الـذكريات

، وأربويـة، لـى علـي فـروويعـر  إ، ويتلـه نحـو هالليـة، يمر مو فو  جسـر نهـر جغلـغ
ــة، والبشــيرية، وبــي، وقــدور بــك، والكــورنيش، والوســطى ــه أن يتلــه وال  .وعنتري يفوت

صـــلى أوي  صـــو  / جـــامع قاســـملو / ليتأملـــه قلـــيال ويســـترجع كيـــف أن لاك الطفـــل
وكيـف يقلّـد المصـليو ، يومهـا عّلمـه أبـون كيـف يتووـأ، صالة مع أبيه في هـذا اللـامع

وهو يتأمل كـل هـذن المنـاظر البهيـة  .سي ما يقوله في الصالةفي الحركات حتى ولو ن
يشـعر أن ثمـة اسـتباحية لللمـاي ترتسـم أمـاأ عينيـه  والسيارة الصفراء تمضي بـه بـبطء

ملكـه بمـافو  ، يـراودن شـعور بـأن قامشـلي هـي ملـك شخصـي لـه .وفي خصوبة خيالـه
مها وزقةقــــة ملكــــه بحــــدائقها وشــــوارعها وأحيائهــــا وهبــــو  نســــي، أروــــها ومــــا تحتهــــا

يتفقد ملكه بعد  وهوعائد .بمهابيلها وقديساتها وعاهراتها، وكالبها الشاردة عصافيرها
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تاركـا لنفسـه ، عصـفورا عصـفورا، حديقـة حديقـة، وجها وجهـا، يتفقدن ركنا ركنا، غيا 
  .حرية التفقد حيث يشاء

لغرية مو بعد تلواي داأ نحو ساعتيو في السيارة والسائق َدهـ ش مو هذا الراكة ا 
بلــة إليــه أن يتلــه نحــو ، بهــدوء دون أن يضــايق نفســه وهويســتلية لمطالبــه، نوعــه

أمــاأ البــا  وقفــت الســيارة ومــرة أخــرى شــعر بأنــه فــي  .البيــت حيــث المحطــة ارخيــرة
الــذ  بــدا لــه فــي تلــك  نــةي مــو الســيارة والتقــت عينــان بعينــي أبيــه / ســوار / .حلــم

 .أماأ البا  كةاهد بول  أو ناسك زرادشتي اللحظة وهو يحمل عصان الحكيمة بيدن
ال  والغصـة وبـات يقبـل يديـه هرع إلى حضـو أبيـه مـع مـد الخطـوة ارولـى مـو السـيارة

مــو الحــو  وهــي تنــاد   عنــدلاك خرجــت أمــه / خفشــــي /، تدعــه يفــه بحــرف واحــد
مـو بـرف آخــر هرعـت أختــه ، وأخذتـه فــي حضـنها وهـي تبكــي باسـمه كأنهـا فــي حلـم

أصـبحت سـاحة  .مو الحو  وهـي تفـرد جـدائلها الشـقراء وتةغـرد يناز // شه العانط
بعـد قليـل دخلـوا جميعـا وبـدأ اللـوار يقبلـون  .البيت كأنها عـرس بـامتالء اللـوار فيهـا

لبـث للـك حتـى  .لةيارته ويتبـادلون معـه الـذكريات التـي حضـرت بكـل قوتهـا وحرارتهـا
عنـــدلاك تنـــاهى رنـــيو هاتفـــه ، الظهيـــرة فخـــال البيـــت ليتغـــدى ويأخـــذ قســـطا مـــو راحـــة

  .ألم تصلح الهاتف بعد :جوارن وجاءت نبرات روهات كأنها تقف، المحموي
 :وخرجـــت عبـــارة تلقائيـــة مـــو فيـــه دون أن يعنيهـــا، توقـــف قلـــيال وشـــرد فيمـــا ســـيقوي

 .يقبل أ  عملية إصالحال  المشكلة أنه
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  .أكةر مو عشر مرات وأنا أتصل بك دون أن يرد أحد :قالت
 .نني قرية منك ياروهاتال  دير ال  :
 .ياله مو اكتشاف، ا ن تعرف بأنك قرية مني :
وبعـد صـمت ، تاهـت العبـارات، أحط بأنـه فقـد التركيـة علـى اللغـة التـي يتحـدث بهـا 

علـى ، بل ا ن أنا قرية منك روحا وجسـدا :وركيكة خرجت منه كلمات غير متناسقة
كنــت  فــي بريقــي ،  م يكــو مفصــوالالهــاتف لــ، مســافة دقــائق حتــى يــرى أحــدنا ا خــر

  .إليك
 .وهل تظنني أحتمل مةاحا كهذا، أتمةح، يا حنيفمالا تقوي  :
 .ا ن أنا في القامشلي بالفعل، دقائق قليلة هي التي تفصل بيننا ياروهات :
 
إنه كالفارس الذ  تتبدد عنـه الغيـوأ بعـد ، هل ستران عيناك وجها لوجه ثانية ياروهات 

وجــــه مســــتدير هــــاد  عليــــه مالمــــح  :رد مالمحــــه فــــي مخيلتهــــاوأخــــذت تســــت .دهــــر
يميـل بقامتـه إلـى الطـوي رغـم أنـه ، االستقرار وكأن صاحبه استفا  للتو مـو نـوأ عميـق

يبدو ، شعرن يختلط ببعض بياا يضفي رونقا وشبابية على هيأته، ليط بالطويل البائو
ة تــــظهر علـــى ن حالتـــه النفســـيال  بأنـــه يحـــرص شـــديد الحـــرص للحفـــاظ علـــى هدوئـــه

سمات وجهه وكذلك على نبرات صوته التي على ارغلة تصدح مو حنلرته متأللئة  
  .كتغريد كروان
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مــو  وتواعــدا أن تــأتي صــبيحة الغــد، تصــد  مــا تســمع عندئــذ لــم يكــو أمامهــا إال أن 

  .وهو المكان ارنسة للقاء حميمي كذاك، المالكية ليلتقيا في مطعم قبالة المطار
لم يكو يصد  ، وهل سيأتي الصباح، أ  صباح لاك الذ  سيأتي بعد دهرو ، الصباح

 أن الصباح سيأتي وأنه سيذهة للقائها. 
أفكـار ، وي مـرةال  وهو مايةاي يشعر بارتباك عندما تقع عينان عليها أشرقت الشمط 

بـد للنهـوا مـو الفـرا  واالسـتعداد لهـذا اللقـاء مـع ال  ولكـو، وأفكار تأخذن وتعيـدن
  .مرأة التي بدت أسطوريةهذن ال

أمـرا هامـا وسـيعود عنـدما  هله بأنه سوف يقضـيال  وهو يقوي خر  مو البيت مشرقا 
 .يقضيه

وسـأمد يـد  نحـوك ، مد يدك نحـو  ياسـيد  :تذكر كم مرة قالت له في عة الشو  
وكان يمد يدن وتمـد يـدها  .بيد ا خر ويلرن إليه أحدنا لعل المعلةة تحدث ويمسك

ـــو دون أن يف ــــّها تحـــدث ويلـــر أحـــدهما ا خـــر ول ـــأن معلـــةة كتلـــك عل قـــدا ارمـــل ب
وصل با  المطعم وعالمات امربـاك مـاتةاي  .وينتهي مفعوي المعلةة، للحظات فقط

وكأنهـا لـم تكـو بالبتـه التـي نهلـت منـه الةقـة ، وي مـرةال  بادية عليه وكأنه يلتقـي امـرأة
  .وقوة الشخصية لات يوأ على مقاعد الدراسة
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المطعم عند الساعة العاشرة والنصف صباحا وقعت عينان علـى فتـاة  إلى با  خولهبد
وقعـــت عيناهـــا عليـــه حتـــى انتفضـــت مـــو   ومـــا إن، رشـــيقة القـــواأ جالســـة قبالـــة البـــا 

دنــا وهــو ينظــر إليهــا نظراتــه  .أدرك بأنهــا هــي روهــات، ســتقبالهال  وهرولــت كرســيها
ــى ــدر  لكمــت قدمــه ب المستفيضــة ارول كرســي فوقــع بعــض الشــيء علــى ودون أن ي

ـــم تقـــدأ بعـــض العمـــاي ، هرعـــت إليـــه بكـــل مـــا ملكـــت مـــو ســـرعة وحملتـــه، اررا ث
كان ينظر ،  لكنه أدرك بأنه كان ينظر إليها دون أ  شيء آخر، يعتذرون له عما حدث

كانــت نظــرات االكتشــاف ارولــى التــي تحولــت ،  دون أن يــدر  بــأ  خطــوة يخطوهــا
ولم تملك  .إلى واقع ملموس مو تصور في الخياي، ةفيها روهات مو حلم إلى حقيق

حمــدا هلل  :قائلــة ومــو ثــم تقبيلــه علــى خديــه نفســها مــو مصــافحته بيــديها بكــل حفــاوة
أعــذرني ياســيد  فــإن القبلــة خرجــت رغمــا ، كــأنني فــي حلــم،  علــى ســالمتك يــادكتور

قـق لـي  هـل حقـا أنـت هنـا وأ  محظوظـة أنـا ليتح / إن فينا ظمأ يتعذر إبفـاؤن / .عني
وأ  مفاجـآت سـعيدة ، ي طـايال  كنـت  دومـا أسـيرة أننـي أكابـد حنينـا إلـى مـا،  كل هذا

 ،هــل حقــا أنــت معــي ا ن فــي قلــة القامشــلي يــادكتور، الحيــاة هــذن التــي تخفيهــا لــي
معــه علــى مائــدة  واغرورقــت عيناهــا بــدموع ســخية وهــي تبــرك .أصــد  مــا أرىال  أكــاد
لمالا حرمتني مو أعظم سـاعات كنـت ، ك قادأولكو لمالا أخفيت عني بأن :.واحدة

وياله مو قلق مبارك لاك الذ  يكون في سـاعات ، سأمضيها قلقة في انتظار أن تصل
  ؟! مشرقات كتلك



 199 

يغنــي أبــدا عــو ال  مهمــا كــان الحــديث معــك فــي الهــاتف حميميــا ومعبــرا فــإن هــذا 
نظــر كنــت تشــرح المحاوــرة وكنــت  أ،  التحــديق فــي قســمات وجهــك وأنــت تتحــدث

إليك وأصغي بإنصات فأستخلص مو حـديةك أكةـر ممـا لـو كنـت أسـمعك علـى دون 
ولــذلك فــإن الكلمــة التــي تقولهــا ا ن وأنــا أنظــر إليــك فإنهــا تفــيض ، أن أنظــر إليــك

فووع كفه على   .بالمعاني الغةيرة أكةر مو كل لاك الكالأ الذ  قلته لي عبر الهاتف
ــذات الشــعور فــي امصــغاء إليهــا وهــي تتحــدث وهــو ينظــر إليهــا  كفهــا وهــو يشــعر ب

ويحد  في وجهها الذ  يشـدن إلـى سـبحانية تخصـه وحـدن دون أ  وجـه مـو الوجـون 
 .التي التقاها

أراد أن يضع السكر فـي ، عندلاك تقدأ أحد الشبان حامال إبريقا مو الشا  الساخو
فمــدت ، الكأســيو ويصــبهما فمنعــه حنيــف قــائال بأنــه هــو الــذ  ســوف يصــة الشــا 

 .هل تريدن حلوا يادكتور أأ وسطا :هات يدها إلى علبة السكر قائلةرو 
قـاي وهـو يكتشـف معـالم وجههـا بنظـرات كأنهـا شـمط تبـدد بقايـا  .أريدن بدون سـكر
  .ظالأ عو حديقة

فمد يدن إلى سبابتها ودسها ، سكبت لكأسها ملعقتي سكر وصبت له كأسا كما شاء 
ابتســمت روهــات  .حلــوا بمــا فيــه الكفايــةأظنــه أصــبح  :قلــيال فــي كــأس الشــا  قــائال

 .خللة وتسر  في تلك اللحظة شعور إليها عو حلم حبه لها
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روهات بكل عراقتها وهي تشر  بروح البسـابة الكرديـة وتتحـدث بهـذن اللهلـة التـي 
أنك كنـت تصـغي  يا حنيفأال تذكر ، اللهلة / ا شيتية / العذبة، تسحرك أينما كنت

بكـل تفاصـيل هـذن اللهلـة دون أن تتلكـأ بحـرف واحـد بويال لخـالت وهـي تتحـدث 
كما لوكنت تسـتمتع بأعـذ   كانت تتحدث وأنت تستمتع بتلقي إيقاعات اللغة،  منها

كنت وأنت على كل لاك البعد تتخيـل بأنـك جـالط فـي ،  موسيقى سمعتها في حياتك
و وكـان لهـا حضـور أقـوى مـ، اللغة كانت تفـوح برائحـة المكـان، إحدى أحياء قامشلي
يتحـدث بهـذن اللهلـة ولكـو أبـدا لـم تكـو مـ ثرة  نبي أيضـا كـان .حضور المكان لاته

وحاملة للروح الكردية كما كانت تخر  كحبات الل لـ  مـو فـم خـالت وتنشـر أريلهـا 
كان يبدو لك أنه ليط بوسع أحد أن يتغنى بهذن اللهلـة البالغـة العذوبـة ،  في خالياك

ن الصوت ارنةو  يضفي جماال وسحرا عليبا على كا،  مةل المرأة الغارقة في كرديتها
 .تركية ارحرف كانت تتحدث وكأنها تدندن بأروع أغنية عرفتها البشرية

بهذن اللهلة وأنت جـالط فـي عمـق  تترنم يا حنيفوهاهي المرأة ارقر  إلى قلبك  
وي مـرة ال  إنهـا المـرأة الحبيبـة التـي ينشـرح قلبـك، سـحرية المكـان وتستنشـق رائحتـه

أجـل ، الذ  استطاع أن يةلةلـك ويلرجـرك إليـه بكـل هـذن القـوة أجل إنها الحة، لها
وحديةها ، إنها أجمل مو أ  تصور كان في مخيلتك عنها، يا حنيفهذن هي روهات 

وتنظـر ، ا ن تنظـر إليهـا وهـي تتحـدث .ا ن أنعش مو أ  حديث كان يأتي مـو بعيـد
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ــه الواقــع الــذ  كــان يخفــي .إليــك وأنــت تصــغي كــل هــذن المشــاعر اللديــدة التــي   إن
  .ولدت نحوها بكل هذن النبضات اللديدة

 .المدهشـة أيو هي مهلة ليريا هذا امبداع املهـي فـي هـذن المالمـح، وأيو هو مناف
يتحـوي الرجـل إلـى ال  وعنـدما، تتحوي المرأة إلى قديسة بالنسـبة إلـى زوجهـاال  عندما

 هـاهي .ن فاشـال حتـى لـو عّمـر مئـة ســنةقديط بالنسـبة إلـى زوجتـه فـإن زواجهمـا يكـو 
 روهات ترسم لك معالم المستقبل وتضع كفها في كفك لتحلقان معا فـي فضـاء حـة

 .نهاية لهال 
 

لم أكو أتصور أن وجهك يشـر  بكـل  :يقوي وهو مستغر  بالتأمل في مالمح وجهها
ا ن ازددت ، السـاعةهذن المالمح الكردية العريقة ويحفظ كـل لاك امرث إلـى هـذن 

يقينــا أن الــبالد تلــر  فــي عــرو  أبنائهــا أكةــر ممــا تلــر  فــي أ  بقعــة أرا مهمــا 
امنسان يحمـل مالمـح بـالدن أكةـر مماتفعـل اللغرافيـا وهـو يحـافظ ، حملت مو اسم

الحفــدة هــم الــذيو يحملــون  .علــى هــذن المالمــح ويتوارثهــا أكةــر ممــا تفعــل أ  أرا
  .يتوارثونها ويحافظون عليها أكةر مو أ  ترا ، أوبانهم بكل إرثها وملدها

شمســها تشــر  علــى ، كردســتان كلهــا تنــبض فــي هــذن اللحظــات أمــاأ نــاظر  وروحــي
إننــي فــي هــذن  يبــدو لــي، اركــراد الــذيو يخرجــون مــع إشــراقتها ارولــى إلــى أعمــالهم
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، وأوديتهــا الخصــبة، أبــوف جبالهــا الشــامخة، اللحظــات أحــج كردســتان الحــج اروي
  .وبساتينها الةرية، ينابيعها العذبةو 

الدولــة اركةـــر ســكانا وارقصـــر ، جمهوريــة مهابـــاد علــى شــامتك هـــذن ترفــرف أعـــالأ
ــة بكــل عراقتهــا وامتــدادها، عمــرا ويــتألر  ،علــى جبهتــك تةهــو بــذور الحضــارة الميدي

وهنـاك بـالقر  مـو خضـرة  .امرث الميتاني المليد فـي نبَعــي عينيـك كأنـه وليـد اليـوأ
وعلـــى الضـــفة ارخـــرى تلاورهـــا إمـــارة ، ســـتان فمـــك الـــورد  تـــنهض إمـــارة بهـــدينانب

أشـك وال  .جةيرة ارهدا  تبدو لـي مـو بعيـد إمـارة هيكـاد  وهناك في غماأ، بوبان
ـــيو جـــداوي أصـــابعك للحظـــة أننـــي أرى ـــة تســـر  رقراقـــة ب ـــان كردســـتان العذب وأن ، مي

وأن ، ور بــيو خصــالت شــعرككــل ألــوان الطيــ أشــلارها العــامرة ترفــرف علــى غصــونها
كردسـتان تمشـي ،  نسيمها العليل تعةفها نبرات صـوتك أروع موسـيقى أنلبتهـا الطبيعـة

  .بقدميك المباركتيو على فضة اررا
 

أبـي دومـا يـدلعني  :تدندن وهي تبتسم بكل إشراقة االحتفاء بأقر  مخلو  إلـى قلبهـا
 أحــد مــو أخــوتي أو مــو اللــواروال  بقــي هــذا االســم مقترنــا بــي، روكــــي :فــي البيــت بـــ
ــــو :تحـــة وهـــي تنـــاديني أن تقـــوي لكـــو أمـــي، يقـــوي روهـــات ألكـــر أنهـــا منـــذ  .روكامـ

أينمــا تتــةوجيو ، حصـتي أنــت   :تقـوي، روكامــــو :سـنوات بفــولتي ارولـى كانــت تنـاديني
 .أستطيع العيش بعيدا عنك ياروكاموال  ننيال  فسآتي إليك
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كـان ،  هر مـع المـذياع يبحـث عـو أخبـار اركـردعندما كنت بفلة كنت دومـا أران يسـ 
وإن لـم يلـد ارخبـار ، يناأ جوار أمـي فـي الفـرا  والمـذياع مفتـوح حتـى وقـت متـأخر

يترك المذياع على أغنية كرديـة وأحيانـا يـردد كلمـات ارغنيـة بصـوت مرتفـع  التي تعنيه
صـوت كلما كنت أستيقظ فـي الليـل كـان ال،  بعض الشيء يسمعه جميع مو في البيت

يــأتي مــو لاك المــذياع القــديم الــذ  تحــوي بالنســبة لــي إلــى شــيء مــو إرث الماوــي 
  .ويخص حضورن في هذا البيت، يخص أبي وحدن

، المحبـة لديـه وما يةاي حتى ا ن يفضل سماع ارخبار وارغنيات مو لات المذياع
  لــو لــم يخلقنــي اهلل :دومــا بفخــر ونحــو نلتمــع حولــه فــي بعــض ارمســيات يقــوي لنــا
ولـذلك أصـر أن يسـمي جميـع  .عندها لكنت تمنيت فيما لو أنه خلقني كرديا، كرديا

 .أوالدن وبناته أسماء كردية
ثـم أعقبتنـي آخـر ، وجئـت أنـا، أختـي مهابـاد ثـم أشـرقت، نوبهـار :االبو اروي أسمان 

  .العنقود ميديا
ــة ــا الحكمــة الكردي ــوأ واحــد أفضــل مــو  :يــردد لنوبهــار أمامن أن تكــون / كــو ديكــا لي

  .دجاجة لسنة كاملة /
ــه مــازاي بفــال وتتمــتم علــى مســمعه  ومــاتةاي أمــي تحتضــنه بعــض المــرات ــو أن كمــا ل

  :وهي تهدهد بفلها الوحيد المدلل حتى يناأ الترنيمة الكردية التي تتمتمها ارأ
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  أفديك سبع مرات
  أجلط تحت سبع أشلار

  أزوجك بسبع زوجات 
  واحدة مةينة بارقراط

  خرى تحافظ على الذكرياتوأ
  العكةو  واحدة تهتم باللود

  الحنانو  للدفء واحدة
  السهراتو  لهناء اركل واحدة

  و أخرى تشاركك مضلعك
  .نظافتهو  و ارخيرة لهدوء البيت

 
 
 

 ، فنضحك جميعا بحميمية ونشعر بروعة دفء العائلة
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ــه ــى الســو ، مــيال  اليمكنــك أن تتصــور مــدى محبت ــا ينــةي إل نعــرف كيــف وال  أحيان
 ومــرات، يللــة لهــا ســلة عنــة فــي عــة شــباط عنــدما تــوحي لــه بأنهــا تشــتهي العنــة

لوبلبت كـوجر  منـي  :وعندما يعود يناولها الصيد ويقوي، يخر  ليصطاد لها الحلل
  .سربا مو الحلل ودالية عنة لما تأخرت عنها

 
علــى وجــه أمــي حتــى ا ن أحيانــا عنــدما يحلــق لقنــه فــي حديقــة البيــت يعكــط المــرآة 

وأمـاأ ، يذهة إلى مكـان إال ويأخـذها معـهال  .فتفهم ونفهم جميعا بأنه أرسل لها قبلة
ال  حة أبـي، الطرقات العامة يمسك بيدها ويعبر بها الشارع بعد أن تعّد  السيارات

يقولون في هذن المنطقة عو محبـة عميقـة ، مي ي ضر  به المةل في كل منطقة ديريك
  .نه كمةل حة قرن داغ لـ كوجر إ :بيو رجل وامرأة

ديا  :دوما يحة أن يلفظ اسمها ولم يسبق لي أن سمعته يناديها كما يناديها اللميع 
 .نوبهار

ولـم يسـبق لـي أن ، يلفظ االسم بلمالية كما لو أنـه يأكـل حلـوى، كوجر   :يقوي لها 
  .قرن داغ :تقوي له، بافي نوبهار :سمعتها تناديه كما يناديه اللميع

أظو أن أحدا بمقدورن أن يلفظ هـذا االسـم ، ال فظها بشموخ وكأنها تقف أماأ جبلتل
 .تخر  حروف االسم مو فمها كحبات ل ل ، بكل تلك اللمالية كما تلفظه أمي
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أخفي عنك ياسيد  بأنني ورثت عو أبي هذن  ال :ابتسمت وهي تضيف بعد لحظات
عنـدما كنـت ، المدينـة ارنيقـةللهيـة تلـك الـذكريات اللميلـة فـي تلـك  ويا، المشاعر

كنـت أد  ،  كنت أشعر بأنني أشر  على قـدر مـا أنـا كرديـة،  أمضي في أروقة اللامعة
وكـان اسـمي يعـةز ، بخطواتي بيو زميالتي بةقة على قدر إحساسي بهذا المعنى الكبير

في مناسبات التعارف بيو الةميالت اللديدات في اللامعة  ، في نفسي هذن المشاعر
  .كردية :أويف كنت

  .وكان هذا االنتماء يةيدني فخرا
  .وهو يصغي ويتأمل اللمالية التي مألت المكان، تتحدث وتنظر إليه

  .ويالهذا الشموخ الذ  كاللود ، ثمة شعاع يسطع مو وجهها كالنور
يلــر الحــديث  يتنــاوالن الغــداء والحــديث الــدافق، يمضــي الوقــت بهمــا دون أن يــدريا

،  لقـــاء بعـــدن ال كـــأن،  جلـــوس بعـــدنال  كـــأن،  حـــديث بعـــدن ال كـــأن،  ويطيـــة الللـــوس
  .يريدا االستيقاظ منه ال كأنهما في حلم

يـةور وال  أنت ابو اللةيرة يادكتور وتعرف أن َمو يطأها :بعد تناوي الغداء تمتمت له 
إن لــم  زيارتــك هــذن لــو تكــون زيــارة مكتملــة، وعــيو ديوارهــا كأنــه لــم يأتهــا / ديريــك /
 .نهر دجلة إلى جمالية غدا على الغداء وتنظرتقبل دعوتنا 

إنهــا ، يقــوي أبــي بــأن الــذ  لــم يســمع لهلــة بوبــان فإنــه لــم يســمع اللغــة الكرديــة قــط
   .منذ مدة بويلة وأنت بعيد عو دفء هذن اللغة وحميمية بيئتها، لهلة قريش اركراد
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لت الحـوادث أما زا، في تلك الخضرة الساحرة، كنا أحيانا نقضي عيد نيروز هناك -
  .في لاك النهر تقع

شــهد الكةيــر مــو الحــوادث  لاك النهــر الــذ  يســميه النــاس عنــدنا / النهــر الكبيــر /
ولكنهـا أصـبحت أقـل ممـا كانـت ، الم سفة لشبابنا الذيو كـانوا يقطعونـه لـدخوي تركيـا

  .كل شيء في العالم تغير،  عليه مو قبل
لم تقل لي يا سـيد  لمـالا  لكو :هعند العصر نهضا ليخرجا مو المطعم فعادت تسأل

 حرمتني مو ساعات االنتظار العظيمة تلك وأنت تأتي إلي ؟! 
ويشــعر أن روحــه تحلــق فــي  ربيــع مكتمــل فــي وجههــا قــاي وهــو مســتغر  بــالنظر إلــى

كنــت  ،  تســهر  يــا قلبــي حتــى الصــباح بانتظــار وصــوليال  كــي  :تنتهــيال  فضــاء عذوبــة
  .واثقا بأننا سنلتقي اليوأ

كنـت سـأفعل مـا بوسـعي ،  وهل تظو بأن السـهر وحـدن كـان سـيكفي :ت وقالتوحك
، لــتكو علــى حــذر، مهــال أيهــا الســائق الوديــع :وأقــوي لــه حتــى أتصــل بالســائق هاتفيــا

مهال أيها السـائق حـافظ ، مهال فأنت تحمل في حافلتك السحرية هذن رجال استةنائيا
  .عليه كما تحافظ على عينيك

وإن لـــم تكـــو قـــد نمـــت جيـــدا ويغلبـــك ، أيهـــا الرجـــل الوديـــع ال تلتفـــت يمنـــة ويســـرة
 . على حافة الطريق وخذ قسطا مو نوأأوقف العربة قليال ، النعاس
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تتسـابق مـع ، ال يلهـك شـيء عـو الطريـق ال تحتط الشا  كةيـرا كـي ، الالتدخو كةيرا
 . حذر وأنت تمضي كي توصله لي بسالأكو في غاية ال،  السيارات كةيرا
أقـدأ هديـة ثمينـة للسـائق ، منذ المساء في الكرا  إلى أن يصـل البـاص كنت سأنتظر

 :هلـيال  وأبير بك إلى بيتنا قبل أ  مكـان آخـر وأنـا أقـوي، الذ  أوصلك إلي بأمان
و الرجــل الــذ  منحنــي إجــازة هــذا هــ، اللامعيــة هــذا هــو الرجــل الــذ  منحنــي إجــازتي

 .الحة


