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 أمكنتً وعطري
 
 
 
 

تستقبلنً أمكنتً بؤذرع متهالكة تشوبها الشٌخوخة،   
 األرصفةتتناثر الشوارع التً كنت أعرفها، وتتداخل 

معها فتضٌع مسافاتً، ال أجد منعطفا أسلكه، وال أزقة 
بنفسً علها  ألوذمل ذاكرتً معها، أقترب منً وأكاد تح

توقظ فً داخلً معرفتً بالمجهول الشاهق الذي ٌتربص 
 أكاد. تلك بقعة اعرفها، بل إلٌهبً فً كل اتجاه التفت 

ٌدي وهً تمسح الؽبار عن عنقود حبات  أصابع آثارارى 
الكالبتوس الصؽٌرة قبل ان نتبارى انا ومن معً على 

 أذنًقها الصؽٌر قرطا فً اذاننا.. امسك وضعها من سا
مكان القرط الكالبتوسً الفارغ واشعر  وأتحسسالصؽٌرة 

 !أقراطنا؟اختفت  أٌنٌنؽرز فً عنقً الذي ٌسؤل  باأللم
ٌوقفنً حاجز تفتٌش ٌتناسخ كل بضعة أمتار، ٌتفصد 
عرق وجهً وٌإلمنً شعري، ال أعرؾ كٌؾ ٌمكن ان 

واشعر به ثقٌال ٌتعب  اشعر بؤلم من شعري، أمسك رأسً
نً أعرؾ أٌن نفسً بحمله فوق كتفً عل   أُعٌنرقبتً، 

نظرات التفتٌش، أهتدي بحثا عن فراغ ال تطالنً فٌه 
والحواجز والمقتربات المتهالكة المبقعة بقنانً المٌاه 

المؽبرة، ٌسؤلنً صوت مبلل  واألجساد واألكٌاسالفارؼة 
 :بالتذمر
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 أتحملٌن سالحا؟ -
ل وعجز وكؤننً أدفع عن نفسً تهمة، لكنه ٌعاود انفً بمل

 تفتٌش سٌارتً وٌسؤلنً.
 تحملٌن عطرا؟ -

نعم أحمله فؤنا ال أستطٌع تحمل كل روائح الموت 
واالنتهاء والتوحش حولً دون أن أحاربها برائحة 

لٌخبئه وراء ظهره وٌعاود حمل  إلٌهعطري، أدفعه 
 األسلحة أجهزته التً ٌعرؾ أنها تبحث عن اي شًء عدا
 :التً تؽتال حٌواتنا.. ٌفحص سٌارتً، وٌعود لٌسؤل

ا زال هناك شًء ما بسٌارتك، لكن مع ذلك سؤدعك م -
ٌن.  تمر 

أحرك سٌارتً وازفر أنفاس عطري، وٌعود األمر 
لٌتكرر كل قلٌل، حتى أنهً مشوار ٌومً الباحث عن 

خر آذاكرتً فً أمكنتً، وأعرؾ أن هناك ٌوماً 
ل حبات العرق التً بدأت تإلم شعري بانتظاري وسؤتحم

 كثٌرا وانا أحاول أن ال أدع شالً ٌؽادرنً.
ستلم االشال على رأسً فؤشعر باألمان ٌتسللنً و أضع

عشر سنوات جدٌدة فوق عمري، ال أعرؾ وجهً، 
أخرى أمامً تقترب من  امرأةٌنفصل عنً، تشهق 

صورة أمً، أكاد أنادٌها، اال انها تسخر منً وتهرب 
ٌنزلق الشال عن رأسً فتختفً سنواتً المضافة حٌن 
أكثر خوفا وارتباكا وأنا ارصد نظرات من حولً.  وأعود

كؤنها تتهمنً، تتفرس بوجهً تبحث عن خطٌئة ٌخبئها 
شعري أو عنقً أو خصلة الشعر المتؤرجحة فوق عٌنً، 

 أعود وأنااسخر من تربصهم بتعقبً ومن خوفً منهم 
تبتلع  إخفاءبطاقٌة  أشبهو ألضع الشال على رأسً فٌبد

على ظل منتصؾ طرٌق كنت اعرفه ٌوما  أقؾ وجهً،
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نفسً فٌه، اسمع ضحكتً تؤتٌنً من السماء وتفتح  وأتفقد
بثقوب المفخخات التً مرت  هالمنبجس األرضثؽرات 
التً مرت من هنا  األرواحوأرى ظالل  أرصفتًعلى 

ؾ وهً تلملم بقاٌا أجسادها التً نسٌها عمال التنظٌ
معهم ظل روحً فما  لملمُ أُ بخراطٌم المٌاه التً كنستها، 

زال جسدي معً لكن أشالء روحً تناثرت فوق كل 
أرصفة المفخخات التً حصدت أرواح من أراهم ٌجولون 

 حولً. 
باذخة حد الترؾ هذه االرواح المتكدسة فً الفضاء حولً 

التظاهر ضد الحٌاة، اسمع مقاطع  إلىوكؤنها دعوة 
ا زالت عالقة فً الهواء فً المكان المزدحم محوارات 

من ابتلعهم صخب انفجار مر  أرواحبظالل  اآلن هذات
فوق أمكنة متشظٌة.. توقؾ الكالم فوق مسافات االرصفة 
واالسٌجة وسطوح المنازل وعلق فً اشجار الكالبتوس 
والنخٌل وبقاٌا حشائش محترقة.. اصوات ال تتؤلم، ال 

دما، ال تضمد جرحا، ال توقؾ تشعر بما جرى، ال تنزؾ 
ال تسؤل اٌن اختفت الحٌاة، ال تبحث عن  أصواتنزٌفا، 

القاتل، تصوب صدى حروفها فً الفضاء لٌعود مرتدا 
 لماذا؟: الى فضاءات ال تنتهً تسؤل

لحظة  إلىها، اشتاق الٌها لتعٌدنً ب  ح  ابحث عن صور أُ 
 ،أمر  بآخر، الى زمن ال ٌمكن استبداله األولعذرٌة الخلق 

قرب مدرستً فال أجدها، تالشى سورها القدٌم واحتلت 
مقطعة  وأشجارساحتها هٌاكل سٌارات محترقة، 

وبقاٌا اثاث محترق ونفاٌات مبعثرة.. اختفت  األوصال
ؼرفها وانهار الممر الذي كنت أطل من نافذته على 

ترتقً الساللم لتوافٌنً بعناق صباحً  أنصدٌقتً قبل 
حثا عن حبات الكالبتوس التً كانت حمٌم، ارفع رأسً ب
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تداعب نافذة الصؾ وهً ترقص بهواء كانون الذي 
 وهً تشدو:  أصواتناٌصفر بصوت ٌعلو على 

 خضر مرابعنا.. سود وقائعنا.. حمر مواضٌنا.. 
لون  م  رى لماذا سود وقائعنا وهل كانت تشبه تفح  تُ 

فً ساحة مدرسة ال ادري اٌن  اآلنالتً تتفتت  األشجار
القترب من  أترجلأمامها وقبل أن  أتوقؾ، أمكنتهاختفت ا

رائحتها القدٌمة التً اشتاق الٌها، ٌزعق صوت صاخب 
 :ورائً بقسوة

 تحركً ال تقفً هنا؟ -
فؤرى وجها معدنٌا بال مالمح ٌقترب منً وهو  أتلفت

 مستمر فً زعٌق مزعج.
 ممنوع الوقوؾ فً الشارع. -

ا تسمٌات ممنوعة عن اي شارع ٌتحدث ؟ وهل لشوارعن
ومسموحة؟ ولماذا ٌمنعنً من تلمس اطالل ذاكرتً، 

بنظرة بال معنى وكؤننً بلهاء ال تجد توصٌفا  إلٌهالتفت 
ٌلٌق بما ترٌد، افتح فمً فال أسمع صوتا من بٌن شفتً، 
ا مصمتت كلماتً وضاع صوتً فٌما صوته الؽاضب 
 زال ٌمأل رصٌؾ مدرستً التً اقسم انها كانت هنا فً

ختفى من ذاكرة هذا المكان الموحش بالنبرة ازمن ما  
 المتوحشة.

سٌارتً، الزقاق  ألركنبخذالن وابحث عن زقاق  أعود
ٌقترب والمسافات تختفً، ٌرفض كل من بالزقاق أن 

 أترك سٌارتً وتتوزع كلماتهم فً الفضاء حولً.
 هنا. قد تكون مفخخة وتنفجر -
 ن.ال تدرٌ وأنتربما فٌها عبوة الصقة  -
 خر.آأذهبً لتفجٌرها بمكان  -
 ومن قال ان النساء ال ٌفجرن السٌارات. -
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 أبحثً عن مكان لها بعٌدا عنا. -
 ؟هل ٌعرفك احد من الساكنٌن هنا لٌضمنك -

وأكاد أصرخ كلكم تعرفوننً، كنت طالبة فً مدرسة 
، كنت أعرفكم، أعرؾ ما اآلناختفت المدرسة منها 

راخ أطفالكم الذٌن تطبخون حٌن أمر بكم، أسمع ص
ما سمعتكم تنادونهم بها، أعرؾ  لكثرة أسماءهمأعرؾ 

لون أزهار حدائقكم التً ٌحرص بعض شبابكم على 
قطفها صباحا واهدائها لنا مع نظرات اعجاب وابتسامات 

أمهاتكم  اتخجولة، أعرؾ فساتٌن زوجاتكم، رائحة عباء
دا.. التً تشبه عباءة أمً، تعرفوننً.. أنتم تعرفوننً جٌ

نفسً وكتبً وأبحث عن ؼد ٌؤتٌنً فً وطنً  أتؤبطكنت 
تكم أم تهت امن ذاكر اختفٌتممحمال بالفرح واألمل، هل 

أنا من وجوهكم التً أراها قد شاخت عبر شبابٌككم 
 ؟المؽلقة باألسٌجة الخرساء

أفتح عٌنً على أتساعها وكؤننً أدفع عنكم ظلمة  
تنكرنً  تطاردنً لكن الوجوه أمامً ال تعرفنً،

وأعودألثبت الشال فوق رأسً وأكبر عشر سنوات، 
سٌارتً الحزٌنة التً ٌرفضها كل من حولً،  إلى وأتقهقر
عنك ألبقى فً شارع ٌكاد ٌصبح مجهوال  أتخلىكٌؾ 

عنً، ستبقٌن معً لحماٌتً، وال ادري ممن ستحمٌنً، 
، وال حجم الخوؾ الذي علً ان أخطاريوال ما هً 

فادى االنزالق الٌه، تتوه مشاعري اشعر به اآلن أو أت
وكؤننً دمٌة تحركها نفسً أو ٌحركها شارع ٌكتظ بحٌاة 
متوقفة ولٌس فٌها ؼٌر ضباب بلون مؽبر متراكم فوق 

 بعضه.
أسمع همسهم الصاخب وراء خطواتً وكؤنهم ٌذبحون 
ذاكرتً، أعود لسٌارتً وأحملها فوق خطواتً التً 
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ترب من شباك تقودها الى منزل ضمنً ذات ٌوم، أق
ٌعرفنً، ٌعرؾ وجهً وصوتً ولمسة أصابعً التً 
فتحته فً كل الصباحات القدٌمة التً ٌعرفها صوتً، 
أقترب من شباكً وأطل علٌه من خارج جدران تحمل 
ثقوبا لقذائؾ ورصاص متناثر كالدمامل المنفرة، أبحث 
عن وجهً فً مالمح أبواب موصدة لبٌت كانت 

ل حقٌبتً البدأ ٌوماً جدٌداً، ضحكاتً ترن فٌه وأنا أحم
لكننً ال أجد ظل وجهً وال بصمة أصابعً وال صدى 
صوتً، تختفً تفاصٌلً منً، أركض وراءها أسابق 
شوارع أعرفها وتنكرنً، أفتش فً الجدران التً تحٌطنً 
عن منزلنا وظل أمً وحقائب مدرستً، أجمع شتات 

 بصري وأرمٌه وراء ظهري وأبحث دون جدوى عنً.
 باألسىسٌارتً التً تربت على مالمحً المرهقة  أقود

الفراغ، والوحشة  إلىوتودع معً أمكنتً التً نؽادرها 
 ، تبحث عنًأبداً تكتسحنً وكؤننً ظل امرأة ال اعرفها 

وزواٌا، وأصوات مرت ٌوما فً  معً فً أزقة وذاكرة،
 هذا الفضاء الذي ال فضاء فٌه ٌكفً الحتوائً.
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 صوت الجدار

 
 
 
 

وقؾ فً نهاٌة الطرٌق المؽلق بؤسٌجة كونكرٌتٌة    
بحثا عما  وأخرىص المسافات ما بٌن قطعة ضخمة، تفح  

ٌسمح لجسده النحٌل بالمرور، اكتشفت اصابعه فتحة 
تنؽلق فً  سنتٌمتراتطولٌة صؽٌرة ال تزٌد عن بضعة 

فتختفً صور الحٌاة مخلفة اصواتا تشعره بؤمان  األعلى
 ة الخانقة خلفه.ال توفره له الظلم

الصق السٌاج وهو ٌحاول ان ٌقتفً حركة االجساد دون 
ان ٌفكر بالعودة من حٌث أتى، مر الوقت بتثاقل وهو 

االستماع لصوت قرٌب ٌسؤله كٌؾ ٌمكن له ان بٌتشبث 
ٌتسلق الجدار لٌقفز منه الى مسافة تبعده عنهم وهم 

من  ٌؽلقون علٌه نهاٌة الشارع الذي قذفوه الٌه قبل اكثر
ساعة، لم تساعده الرإٌة على اكتشاؾ وجودهم من 
عدمه، اخبروه ان علٌه عدم العودة وان ٌكمل طرٌقه 
لٌصل الى الشارع، اي شارع ٌقصدون والنهاٌات ال 
تفصح عن طرق توصل الى ما ورائها، ادخل اصبعه فً 
الشق عله ٌلفت انتباه احد ممن ٌمر لصق الجدار مزامنا 

  ٌحوي اال كلمة واحدة.حركة االصبع بهتاؾ ال
 ساعدونً.. -
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 ال ٌصل اصبعه الى نهاٌة الجدار السمٌك، ٌقؾ فً
المنتصؾ وال احد ٌراه ؼٌره، انحنى باحثا عن شًء 
ٌمرره عبر الفتحة الصؽٌرة لٌجذب اهتمام من ٌتحركون 
وراء المسافات المظلمة التً تبتلعه، لم ٌجد ؼٌر جذع 

ره وسط قدمٌه فسقط على ظه أربكتشجرة سمٌكة 
 نفاٌات ال ٌتبٌن ماهٌتها تماما.

ال ٌتوقؾ احد وراء الجدار لٌنتبه الى صوته الواهن وال 
المتوسل،  ألنٌنهداخل المسافة القاتلة وال  اإلصبعلحركة 

لكنه ال ٌقطع محاوالته فٌما عقله ٌواصل التفكٌر بكل 
االٌام السبعة الماضٌة.. كل ما بقً فً ذاكرته هو  أحداث

 ضالتً تحاٌل على عدم نسٌانها وهو ٌع األٌام تعداد هذه
قوة لٌترك اثرا داكنا ٌمثل له تعداد ما مر به من بمعصمه 

 اٌام.
 فً الٌوم األول قال له صوت منهم:

 رصدنا تواجدك أمام محال بٌع الخمور وستنال عقابك.
 :آخروفً الٌوم الثانً قال صوت 

 ٌبدو ان ال أحد ٌهتم ألمرك. -
 :األفعىث همس له صوت ٌشبه فً الٌوم الثال

ستقتل ألننا نعرؾ انك تنتمً لذلك الحزب ولن  -
 ..اإلنكارٌنفعك 

 :األصواتفً الٌوم الرابع تعددت 
 ستؽادر الحٌاة ؼٌر مؤسوؾ علٌك.. -
 .اآلخرٌنٌبدو ان ثمنك بخس عند  -
 الخمر والنساء سٌنقالنك الى جهنم سرٌعا... -
 جٌدا... اآلنلٌنفعك مذهبك الذي نعرفه  -
 .ال تستحق حتى الماء الذي نخسره علٌك -
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 ههههه دع عنك خوفك فالموت واحد مهما تؤخر.. -
بوجوه متعددة، كثٌرا ما فكر  ًنعم الموت واحد لكنه ٌؤت

بٌوم لقائه به وؼالبا ما تمنى رحٌال متكافئا مع كل ما 
استطاع تفتٌته من كوارث تعاقبت لتشكل ما ٌسمى حٌاته، 

ن ٌنتهً كل هذا بطرٌقة بائسة وباهتة ال تحقق فهل ٌمكن ا
خر ما تمنى ان ٌلٌق به، طوال االٌام آله اصطحاب 

السبعة كان ٌحاول عبثا ان ٌفهمهم انهم مخطئون باختٌاره 
وان ال شًء لدٌه ٌمكن ان ٌحقق لهم ما ٌفكرون به، كل 

ومن مثلما عاش دون ان ٌهتم به  اجوبته لم ٌهتم لها أحد،
وعائلة اختفت تباعا  أوالدشاركه اٌامه، بال دون امرأة ت

برحٌل متعاقب.. عن اي حزب وخمر ونساء واهتمام 
ٌتحدثون، هو خال تماما من كل هذا، لم ٌفكر ٌوما بؤن 

ال بد ان تكون ضمن هذه المحددات التً ٌتحدثون  أٌامه
لهم بؤن كل هذا ٌلتصق به، ضؽط عقله  أوحىعنها، فمن 

باحثا عن سبب تواجده بٌنهم دون  األٌامبشدة طوال تلك 
جدوى، ولم ٌعد ٌجد طرٌقة تسهل علٌه التفاهم معهم، 
حاول اوال ان ٌحدد لماذا تم اختٌاره، من أجل المال أم 
تهمة االنتماء للحزب أم المذهب الذي ال ٌروق لهم أم 

كل هذا ؼٌر متوافر عنده ولم ٌسؤل نفسه  الخمر والنساء،
ر ال ٌعنٌه تماما ولم ٌعمل على ٌوما عن سبب فقدانه، االم

تؽٌٌر ما هو فٌه، فلماذا ٌلصقون به ما لم ٌشؽل فكره 
اخرى ال ٌفهمها جٌدا، حٌن  أسباباً هناك أن ٌوما؟ مإكد 

تحسس أصبعه المتورم ازداد ضؽط االلم متزامنا مع ما 
تركه الشرٌط الالصق بقسوته على عٌنٌه منذ سحبوه لٌال 

ن بساط خفٌؾ تلمسه بعد ان الى الؽرفة الفارؼة اال م
 استفاق من ؼٌبوبة ال ٌدري كٌؾ دخل فٌها. 
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رفع بصره الى نهاٌة الجدار مفكرا بطرٌقة سهلة للتسلق، 
تلمسه بحثا عن ثقوب تصلح لالتكاء علٌها، أفرحته ثلمات 
صؽٌرة خلفتها اطالقات قدٌمة، مد ٌدٌه الى اعلى ما 

لمتورم أعاق ٌستطٌع متشبثا ببعض الفتحات لكن اصبعه ا
عملٌة التشبث لرفع جسده جٌدا، انزلق ساقطا على نفاٌات 

 آخر إلىمدببة زادت من االم جسده المنهك، فكر بالعودة 
الشارع ربما ؼادروا المكان وتهدٌدهم بؤنهم باقون محض 
كذبة، تحرك محاذرا وسط الشارع حتى ال ٌنتبهوا له، 

جار سار لصق ٌمٌن سٌاج شاهق متعثرا كل قلٌل بؤح
اصواتا زادت من خوفه وسط  أصدرت وزجاج وقنان  

سكون هذا الشارع المقفر الذي ال ٌعرؾ اٌن ٌقع، سٌاج 
ظهر منه اال رإوس أشجار كالبتوس ضخمة تمعتم ال 

تبدو نهاٌاتها وكؤنها تلول بتكوٌنات معتمة تكثؾ الظلمة 
حوله، خطواته اشبه بفٌلم بطًء ٌتجنب فٌه السقوط 

ة تزداد باقترابها اٌنما تلفت، الشارع ال والهٌاكل المعتم
ٌنتهً، تكبر المسافات وكؤنها تتسع بامتداد لم ٌعد 

 ٌستوعبه تماما، قالوا له قبل ان ٌقذفوه:
 ال تفكر بالعودة فستجد رصاصة تنتظرك. -
 ولن تجد اٌاما ؼٌرها. اآلنكافٌة  أٌامسبعة  -
 حٌاتك الصاخبة لن تشبه هذا الشارع ابدا. -
 ر بالمسٌر دون ان تتلفت.أستم -
 هل تبدو النهاٌات مثل البداٌات. -
 ههههه دع عنك خوفك فالموت واحد مهما تؤخر.. -

ٌستمر الشارع باالتساع كلما قطع مسافة جدٌدة، وال تبدو 
فعال كل هذه المسافات  ى، هل مشاآلناٌة نهاٌة ممكنة 
االسٌجة الكونكرٌتٌة!! لماذا ٌبدو الى قبل ان ٌصل 

مما كان علٌه حٌن قذفوه فٌه!! المسافات  أطولرع الشا
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تستطٌل والخطوات بدأت ترهقه وتضخم خوفه من كل 
هذا الصمت الرهٌب والظلمة المتزاٌدة.. فكر بالعودة الى 
الجدار الكونكرٌتً من جدٌد واعادة محاولة تسلقه، وقؾ 

استدار راجعا  تائها ال ٌدري اي قرار هو االنسب له،
ت تتقاذفها االحجار المدببة والزجاج للتؤرجح بخطوا

المهشم والنفاٌات، الشارع ال ٌنتهً مجددا والظلمة تزداد 
ضراوة واشجار الكالبتوس تصطفق بحدة مرعبة وهً 

وتقترب من السٌاج لتنثر فوقه  األنٌنتصدر اصواتا تشبه 
اوراقا متٌبسة برائحة تراب مبلل، أٌن اختفت االسٌجة 

بتعد به المسافات ٌمٌنا وشماال، ؼذ الكونكرٌتة ؟ ولماذا ت
السٌر بوسط الشارع مبتعدا عن السٌاج المظلم ولم ٌعد 

ن ومتواجد أنهمٌكتشفوا حركته فال ٌبدو  أنخائفا من 
، سبعة أٌام لم ٌفهم كٌؾ تناوب فٌها اللٌل والنهار، ال اآلن

عبارة  أنرؼم بٌشربه  أوشٌئا لٌؤكله  أعطوه أنهمٌتذكر 
 أذنٌه:ترن فً ا زالت ماحدهم 

 ال تستحق حتى الماء الذي نخسره علٌك.-
البقاء حٌا من ماء وهو ال ٌتذكر!! كٌؾ تمكن  أعطوههل 
لم ٌكونوا قد فعلوا هذا، جسده النحٌل لٌس واهنا  إن

وٌشعر بقدرة جٌدة على التحرك فً كل االتجاهات فكٌؾ 
 ؟أٌامٌفعل هذا ان كان لم ٌؤكل أو ٌشرب طوال سبعة 

ه باتجاه االسٌجة لكنها لم تقترب ابدا، ولم ٌبق اسرع خطا
أمامه ؼٌر مسافات تكبر كلما سار فٌها، الطرٌق ٌمتد 
واالصوات التً حدثته طوال السبعة اٌام الماضٌة بدأت 
تتالشى فً عقله الذي توقؾ أمام بضع كلمات بقٌت تدور 

 فٌه.. 
 ٌهتم بك.. -
 خمر.. -
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 نساء.. -
 ماء.. -
 حزب.. -
 مذهب.. -

ٌسٌر بنشاط ال ٌعرؾ من اٌن ٌستمده والمسافات تستطٌل 
رؼم ببلإم ؼرٌب والظلمة تزداد وصوت الرٌاح ٌتوقؾ 

حركة االشجار العنٌفة وراء اسٌجة الٌمٌن والٌسار.. هل 
ٌمكن لألشجار ان تكتم صوتها أم أن سمعه ٌعانً من 
خلل ما؟ لم ٌعد ٌتذكر من اوصله الى هذا الشارع وال 

ٌام السبعة التً ظل تعدادها راسخا فً كٌؾ مضت اال
عقله، اٌن كان فً هذه االٌام السبعة ؟ ومن كان معه؟ 

ن هنا؟ ومن سٌعٌده الى ذاكرة سبقت تلك ولماذا هو اآل
 ؟األٌام

ٌام كلما قطع مسافة اخرى عقله ٌتراخى وتتقلص األ
، وهل سٌجد شٌئا فً اآلنباتجاه ال ٌعرؾ لماذا ٌسٌر فٌه 

 اختفتعلٌه ان ٌعود من حٌث اتى مجددا؟ نهاٌته أم ان 
عن معصمه ولم تترك لونا مؽاٌرا لبشرة ٌراها  اآلثار

تقلصت الكلمات فً ذاكرته  .اآلنكلها بلون ٌمٌل للسواد 
 منها: ابضع إالولم ٌعد ٌسمع 

 ال أحد -
 ٌهتم -
 حزب -

ماذا تعنً هذه الكلمات ؟ ومن علٌه ان ٌهتم وبماذا وماذا 
ال ٌشعر بالعطش وال الجوع وال  تعنً كلمة حزب؟

الخوؾ وال ٌسمع صوتا وال هسٌسا وال حركة تنبعث 
حوله.. المسافات تمتد امامه تبتلع خطواته وكؤنها تؽوص 
فً عمق ارض امتألت برإوس مدببة ٌطؤها دون ان 
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ٌشعر باأللم، ٌلمس اصبعه المتورم فال ٌزعجه اي وجع 
لذي اختفت فٌه وكؤن إحساسه توقؾ عن االستجابة لعقله ا

كلمات اخرى ولم ٌبق ٌتردد اال صدى ملول ٌتمطى 
 بخفوت ٌؤتً من مسافات تطوقه:

 ال أحد -
 ٌهتم -

؟ وبمن؟ به ؟ بالظلمة  (!!!!ٌهتم -) –من الذي علٌه ان 
 عن التً تحتوٌه أم باختفاء النهاٌات التً ٌلهث باحثا

هو  اآلنطرٌق الوصول الٌها، هل ٌعود أم ٌكمل، أٌهما 
الطرق علٌه  أيرٌق العودة، تلفت وهو ٌحاول التذكر ط

 ؟إلٌهان ٌسلكه االن ولماذا وماذا ٌرٌد الوصول 
لم ٌبق فً ذاكرته ؼٌر كلمة واحدة أمتأل بها عقله بصوت 
ال ٌعرؾ صاحبه وال ٌدري لماذا ٌعاود االلتصاق بعقله 

 :ةكل االحداث ولم ٌتبق اال كلمة واحد اآلنالذي ؼادرته 
 ٌهتم.
ت تتردد فً عقله، تنطلق بهدوء وهو ٌرددها خشٌة ان ظل

 تختفً منه :
 ترى ماذا تعنً هذه الكلمة ؟

 من ٌتصل بً؟ 
أنا متؤكدة ان هاتفً الشخصً هو  حٌن قلت لصدٌقتً، 

 من ٌتصل وال ٌرد علً، ضحكت منً وهً تصوب
نظراتها الى عٌنً مباشرة وكؤنها تبحث عن نظرة جنون 

هاً التحلٌل النفسً. لم لتصطادها بخبرتها ف فً  أجار 
بل بقً وجهً ساهما وانا افكر  ضحكتها وال فً تفرسها،
 بطرٌقة تجعلها تصدقنً.

هوة تخنقنً،  إلىتسحبنً اصوات رنٌن الهواتؾ حولً 
بكارثة  ئٌنب إنذارٌتسلل الصوت الى سمعً وكؤنه جرس 
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وشٌكة، تطاردنً فً عملً وفً الشارع المكتظ باألجساد 
لة، وفً ؼرفتً الباردة، وفً سرٌري، وبٌن المهرو

تقرع بال  أجراسطٌات اؼطٌتً، وكؤن الحٌاة تحولت الى 
هوادة، ال ادري لماذا ٌتحول الصوت الى ذراع تطبق 

وتجعل الهواء شحٌحا وكؤننً فً بئر عمٌق  أنفاسًعلى 
مشبع برطوبة قاتلة ورذاذ مزعج ٌنطلق مع كل رنة 

اجعل من حولً ٌعرؾ ما عقلً، ال بد ان  إلىتتؽلؽل 
 أؼلقعٌنً وحاولت ان  أؼمضتفعال، كلما  أعانٌهالذي 

سمعً حتى ال ٌطاردنً رنٌن هاتفً بشاشته المتوهجة 
 أصواتسمعت بعدها بوقت قصٌر ، وهً تكتب اسمً

انهٌار المبانً وانٌن االرواح وصراخ نساء ٌدوي فً كل 
امسك الشاشة وامرر علٌها اصابعً  الفضاء حولً،

 أصابعًبتسام".. ترتبك اتوهج اسمً والرنٌن ٌتواصل "فٌ
 واهمس لنفسً وسط دخان كثٌؾ.

 لو..ا -
اسمع اصوات صخب هائل وكالم ؼٌر مفهوم وعوٌل 
واطالقات وتتوالى اصوات مرعبة وصراخ.. صراخ.. 
صراخ، فٌتحول صمت ؼرفتً بجدرانها الخالٌة من 

الى صدى ٌردد  الصور وااللوان والخربشات،
صوات التً تؤتٌنً عبر الهاتؾ االسود بشاشته كالال

 سمً.االمضٌئة وهو ٌكتب 
الضوء وٌسود  ئاضع اصبعً مجددا على اسمً فٌنطف

الٌها وانا الوذ بما تبقى  أعودالتً  وسادتًالظالم لٌفترش 
 من رفضً لحالة ال افهمها..

اؼفو قلٌال واسمع فً حلمً رنٌنا ال ٌنتهً تصاحبه 
وهو ٌضخم  . اعرؾ انه ملتح  ملتح  اصوات زاعقة لصوت 

صوته بلكنة ؼرٌبة عن بلدي.. تقترب االصوات من 
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بالحدٌث وهً  األجساد.. ثم ٌعود الصمت لتبدأ أمكنتً
ما تبقى من اشالئها قبل ان  آخرتالصق رأسً لتنقل 

تؽادر امكنة الموت التً احتواها صوت هاتفً وهو ٌرن 
تتداخل فً  بؤصوات اخرى أحالمًمجددا وكؤنه ٌعاند 

 رأسً.
أقسم لك أننً أتصل بنفسً قبل اي دمار وموت  -

 ٌطوؾ ببلدي.
تصمت صدٌقتً وتنظر الى هاتفً وتقلبه مرارا وتفتح 

 وتشطب اسمً وهً تردد بصوت متوجس. األسماءقائمة 
 .اآلنمسحت اسمك ولن تعرفً من ٌتصل بك  -
 !! أٌضاهذا ال ٌنفع فساجد اسمً متصال  -
 وارتاحً منه.  اؼلقً هاتفك -

تبدو افكار صدٌقتً هامشٌة جدا وهً ال تعرؾ اننً 
جربت كل ما تقترحه، وحٌن افتح هاتفً الحقا أجد اسمً 
قد اتصل بً مرارا قبل زمن اي رعب سٌصلنً من كل 
امكنتً.. من ٌتصل بً وهل فعال انا من ارن على نفسً، 
وكٌؾ افعل هذا، وباي هاتؾ، وانا ال املك ؼٌر هذا، 

ٌؾ اتصل بنفسً، ولماذا ٌحصل هذا بعد ان فك
تؽادر مسافاتها  أرواحٌهوىصوت الجالد بالتكبٌر على 

 الباردة !! وماذا ٌعنً هذا، وماذا ٌحصل!
أمامً  أراهااسحب خطواتً متنقلة بٌن بقعة واخرى.. ال 

لكننً اكاد المسها وهً تلتصق بمالبسً وجسدي 
 ٌؽادرنً ومساماتً، احمل صوتا فً رأسً ال وأصابعً

باحادٌث ال تنتهً، ال اعرؾ كٌؾ اجعل نفسً تصمت 
عن محادثتً وهً تروي لً ما حصل فً "حً الدندان 

المكان  والجوسق" فً الجزء الشرقً من مدٌنتً، امتأل
قبل ان تطاردنً رائحتها  أراها أكادبرائحة دم ال تزول، 
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وارقب سٌل خط ساخن من لون احمر ٌسٌر بهدوء لٌصل 
ع النبً شٌت مستدٌرا باتجاه دٌر القدٌسة الى "شار

البركة  ئكاترٌن للراهبات " لٌقؾ أمام صلٌبها وتمتل
 الصؽٌرة بلون قاتم قاتل..

ٌطول الحدٌث فً رأسً وانا انتقل الى طرٌق مزدحم 
بؤجساد مرهقة كؤنها تحمل عبء هاجس االنتهاء المتفشً 
ً فً وجوه باتت ال تعرؾ كٌؾ تبتسم اال بطرٌقة صدٌقت

 وهً تسؤلنً.
اوقفً اوهامك.. انت تستؽرقٌن فٌها، فال اجساد وال -

  .اشالء وال مقصلة وال رائحة دم
اسحب طرؾ ثوبً الطوٌل الذي اكرهه منذ تعودت ان 
ارتدٌه قبل سنتٌن، واشد الوشاح على رأسً الذي ٌدمً 

تثبٌته كل قلٌل..  أعٌدمسامات شعري بدبق لزج ٌجعلنً 
طرات الوحل والماء والدماء فوق ٌرتفع ثوبً وترتفع ق

ألسحب طرؾ ثوبً  أعودساقً وهً ترافق خطواتً.. 
 الى اعلى فاسمع صوت رجل ٌدمدم أمامً بحنق.

 موت فً كل مكان وانت تظهرٌن ساقك اٌتها الكافرة.-
ٌمتزج صوته بؤصوات اخرى وكلها تصب لعناتها ورائً 

فلة وامامً وعلى ٌمٌنً وشمالً، تطوقنً اللعنات متؽا
عمن تسبب بالموت وتقترب منً وكؤنها ستطبق علً.. 

بخطواتً وانزل طرؾ ثوبً الطوٌل فٌتبقع بالدم  أسرع
، واهرب الى االزقة الفرعٌة وانا واألشالءوالؽبار والماء 

 احمل تهمة رفع ذٌل ثوبً..
البارد بكل  بؽرفتً، فً مكانها القصً عن الجمٌع.. ألوذ

فً سكونه الممٌت، وافتح ما تحتوٌه من خواء، الؽارق 
ازرار هاتفً واحصً عدد مكالماتً لنفسً، خمس، 
عشر، عشرون، خمسون.. تزداد االرقام تراكما بتوقٌتات 
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مختلفة وتعٌد ذاكرتً شطب امكنة المكالمات التً هاتفتنً 
 شارع النبً ٌونس، حً النصر، قبل كل مقصلة جالد،

ر، الجسر القدٌم على نهر الخوص شارع الفٌصلٌة،
المصرؾ العقاري ، حً نركال.... ٌتراكم المكان وٌنفلق 
الزمان فً هاتفً وهو ٌؤبى ان ٌشطب كل أمكنة مدٌنتً 
شماال وجنوبا ووسطا وشرقا وؼربا.. ٌدور هاتفً فً كل 
األمكنة لٌنذرنً بخطؾ االرواح من اجسادها، وارقب 

المتقطعة وهً تسؤله.. لماذا تنذرنً بالكارثة؟  أنفاسً
تدور فٌه مطارات  آخرمن أمكنتً الى فضاء أهرب 

جدد وأهل ٌختفون تباعا من  وأصدقاءومحطات ووجوه 
وجودهم قربً.. اصؽً لصوت صدٌقتً بوجهها 
المتوجس بعٌنٌه الزرقاوٌن وشعرها االشقر وهً تسخر 

 أسود. هاتؾمن أسمً على شاشة 
 ؼٌري شرٌحة هاتفك وتخلصً من المطاردة!! -

حها وال اخبرها اننً ؼٌرتها منذ زمن افتعل قبوال لمقتر
ا زال الرنٌن ٌتعالى مقتربا من مسافاتً مهما بعدت مو

 أصواتعن أمكنتً، أقؾ وسط منطقتً وأحصً 
 أخوض.. أخرىالصراخ المتعالً المختلط بلهاث مناطق 

وال ارفع طرؾ ثوبً  واألشالءفً وحل الدم والؽبار 
سك هاتفً المنسدل طوٌال وراء خطواتً المنكسرة وام

اللئٌم وهو ٌرن وٌرن لٌجعل كل األمكنة تحتوي اشالء 
 مبعثرة.

 تسخر صدٌقتً منً وتقول :
سمك الحزن أم الفرح.. لماذا ابتسام! هل ٌعنً ا -

 تؽرقٌن فً دوامة بال معنى؟
تراها فعال دوامة بال بصمات، بال مالمح، بال وجوه، بال أ

ال صوت.. معنى، بال ذاكرة، بال حاضر، بال مستقبل، ب
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 اآلنٌلصقنً بؤمكنتً التً تبدو لً  آخرأم هً شًء 
 بعٌدة وقرٌبة حد اللعنة منً.

أحمل صوت أمً وهً تئن بوهن ونظراتها تبحث عن 
فً  أمامهاأطرافها التً لم نجدها حٌن انهار الشارع 

البكاء  أرهقهمان ٌالدواسة ٌوم ذهبت لفحص عٌنٌها اللت
راخ أبً وهو أسمع ص على من رحل من اخوتها..

ٌهرول بحثا عن أخً الذي ؼادر منذ ربع ساعة لبداٌة 
شارعنا لٌلتقً بؤصدقائه قبل ان تتالشى ارواحهم 
بإطالقات ذوي اللحى المؽبرة.. ٌتؽلؽل فً رأسً لهاث 
أختً ونشٌجها ٌوم اصرت على شراء فستان جدٌد لعٌد 
مٌالدها الذي لم تره بعد ان ضاعت سنواتها القادمات فً 

فوق الجسر القدٌم قبل ان تصل الى  األجرةر سٌارة نثا
 كل هذه أتسلممفترق شارع النبً شٌت.. وحٌدة أنا 

التً تندلق مع رنٌن هاتفً واشعر بؤن صدٌقتً  األصوات
تتعمد ان تشعرنً بالوهم منذ التقٌت بها فً هذا البلد الذي 

الكٌلومترات عن بلدي، وكؤنها ال تعرؾ ان  آالؾٌبعد 
موت  آخرته هناك فوق وسادتً قبل ان ٌنثرها رأسً ترك

 قبله رنٌن هاتفً. أتسلملم 
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 األصواتلٌلة 

 
 
 
 
 

ٌطاردنً، أفهم تماما أنه ٌفعل هذا، ٌختنق الهواء فً 
اقسم تركها صباحا واسحب  وأناصدري والعن سجائري 

، صور تتدافع فً األخٌرةعلٌها دائما تسمٌة  أطلق أخرى
ق بوابات التفكٌر فٌه، ٌعاود فتحها عقلً كلما حاولت اؼال

مسترخٌا بسحب سنوات كدت انسى اننً شاركت التواجد 
فٌها، ٌندلق وجه أمً حزٌنا وهو ٌحتل مساحة شاسعة 
أمام عٌنً المؽلقتٌن.. أحب صوتها كثٌرا وهو ٌتماوج 
بلحن حنٌن ٌسحبنً الى قصة ال تنتهً اال لتبدأ من جدٌد 

عرش مملكتها لعبٌد لم وهً تروي لً كٌؾ تنازلت عن 
ٌرحموا عشقها لرجل باؼتها لٌخلع عنها ثوب مدرستها 
فانصاعت وراء بٌاض رداء لم تحسن االحتفاظ به طوٌال 

 قبل ان ٌسرقه العبٌد منها.
اسمع صوتها ٌتهدج عشقا حٌن ترسم مسار نظراتهما 
كلما التقتا وسط تٌار جارؾ من رعشة ال تدري كٌؾ 

ى رنٌن صخبها داخل صدر ؼادرتها لتبقى تعٌش عل
علمنً كٌؾ أمج سجائري بعمق ٌشابه ما فعلته باختناق 

وال  األلؾبعد  األلؾالهواء لدٌها.. احتضن حكاٌتها للمرة 
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أمل االستماع للهفة حروفها وهً تمطها بلٌونة تروي 
 العبٌد. أنهاهاقصة حب 

اجبر عٌنً على إؼماضه  ٌطاردنً وٌؽلق هواء أمكنتً،
 وقؾ مطاردته لً، لكنه ٌتسلل بلإم اعرفهزائفة علها ت

لٌعٌد لً حدٌث اآلهات التً شرخت صوت نساء  
ٌئد ما ٌفتت حجم  أنكثٌرات ٌسكن جسدي وعقلً دون 

األلم المرافق لها، أدخل فً التعداد واكتشؾ عددا هائال 
ممن توقفوا عن تراكم حدٌث أعلن صمته فً لحظة 

نوات وٌخترق رحٌل لٌته تؤخر.. ٌصطدم التعداد بالس
ذاكرتً العطب عن جمع كل خٌوط الحكاٌات التً تعاقبت 
لتسحبهم منً وتتركنً فً خواء رهٌب ال ٌكاد ٌحفل 

 أنالٌوم تشؽلنً بعد  أحداثبتؤسٌس ذاكرة جدٌدة.. لم تعد 
ؼاب وجود عدٌد من أحب عنً، أنهض من فراشً 
بعٌون متٌقظة ال اثر فٌها لنعاس والصور تتدافع فٌها 

وفرحنا ووجودنا الباذخ بدفئه وحبه، كٌؾ  أحادٌثنا لتعٌد
بقبول التواجد فً زمن  أمارسهٌعقل هذا الرضوخ الذي 

لم ٌعد فٌه احد منهم فٌه وبقٌت اردد واستمع ألصواتهم 
من  أصواتهاوحواراتهم القدٌمة جدا وكؤنها تعٌد خلق 

 جدٌد.
ا اللٌل هذا السالح الهائل بقسوته لم ٌعد حنونا ورائعا كم

كان ٌوما حٌن كانوا حولً.. اختفوا تباعا وتركونً 
أحصً خٌبات تتوالى دون هوادة، الكل ٌسارع بقطع 
تذكرة الالعودة، وانا ارقب تسلسل رحٌلهم بوجه ما عاد 

 أعٌدٌعرؾ كٌؾ ٌتخلص من مطاردة لٌل ذكرٌاته معهم، 
وابتسامات وجوه  واألزٌاءوالصور  األحداثترتٌب 

حولً واعرؾ لمن  أراهاٌدة اختفت منً، عٌون عد
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تعود، لكنها تسلك طرقا مختصرة لتؽادر وجهً بطرٌقة 
 ها فً نداء ال ٌنتهً.ءتجعلنً الهث ورا

 أحداثالملم حٌاتً فٌهم، اجلس ألسجل أبٌن أمكنة متفرقة، 
 حدوثها واضحك وابكً وافكر بصوت صاخب أتخٌل

معهم واكاد اسمع اجوبة كثٌرة تختلط فً ذاكرتً، أجوبة 
 أسرارؼابت عنً ٌوم وصلتنً وعادت الٌوم لتحٌك 

 حكاٌات جدٌدة حولً وتعٌد تشكٌل ذاكرة جمعتها منهم.
 بتسام" بضحكتها اللٌنة وهً تقاطعنً:اتقؾ اختً "

"نادٌة"  اسؤلًً معً فذاكرتنا مكتظة بالكثٌر ئال تبد
 و"بدور" ثم عودي لً.

 وأعٌدانقل خطوات عقلً المتٌقظ فً وحدته بٌنهما 
 صوت ٌسؤل : أنٌنرتٌب ذاكرة مسحوبة وٌلفنا ت

لم ال توصدي رؼبة احداث ذاكرة ممتدة وها نحن فً 
منتصؾ طرق ال تإدي لمقتربات تجمعنا بعد صمت 

 جمعنا دون رؼبة منا.
امسح دمعة "نادٌة" واربت على شبابها واعرؾ ان 
جسدها الذي اختفى من ثٌابها كان شفٌفا لدرجة لم اعد 

ثنٌة واخرى، فٌما "بدور" تلملم لوعتها  جٌدا بٌن أراه
وهً تتمتم بعبارات ؼٌر مفهومة وكؤنها طفل تخونه 

 كلمات ؼرٌبة.
مملكة أموات اعٌش فٌها ببراعة من ٌتخذ من التذكر 
طرٌقا إلٌقاؾ فكرة الرحٌل عن تنفٌذ مبتؽاها، استجمع 

ان ٌؤتً الصباح  وأخشىفرحً بإٌجاد لٌل ٌضمنا جمٌعا 
هم ٌتؤبطون رحٌلهم على موعد لٌل الحق فٌختفون منً و

ٌجمعنا، هل تراكمت السنوات حقا بٌننا ام انا من لم تعد 
 وأمعنتعرؾ التقاوٌم جٌدا؟ افتح حقائب الرسائل القدٌمة 

فً مسك راحة الٌد التً احتوت اوراقهم، وافرح ملء 
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المتراخٌة وهً تكتب  واألصابعقلبً وانا امسك المعصم 
 لً:
 اء قرٌب.ننتظر لق -
 ؟األخبارهل سمعت اخبر  -
سؤل عنك، مإكدا انه سمع كل ما همست به فً  -

 ؼٌبوبته.
 أمك تسؤل لماذا لم تصػ جٌدا لنصائحها؟ -
 !!االبنةك ٌهتؾ كل قلٌل تشبهنً تماما هذه وأب -
 جٌدا. احزمٌهاال تتركً حقائبك مفتوحة  -
 األخت الحنونة.  أٌتهاأحبك   -
 هم قولً لهم "بابا" ٌحبهم جدا.لم اشبع من رإٌت  -

ى النهار واحمل كل احادٌث اللٌل فً عقلً واكاد ظٌتش
اعٌد ترتٌب حٌاتً مجددا بطرٌقة تستنسخ نفسها عبر 

وصوت حماسهم الذي ٌنادوننً به كل  وأحادٌثهم أخبارهم
لم ٌؽادرونً  أنهمفٌهم، أم  أعٌشلٌلة، اسؤل نفسً هل انا 

بلٌلً  أتلفعاكم السنٌن بٌننا، تر إحصاءحقا وانا واهمة فً 
جسدي جٌدا حتى ال ٌتسرب لً الوهم وانتهً  وأؼطً

الٌهم دائما، ال ٌتسع المكان حولً لنا جمٌعا، امتألت 
المقاعد واالسرة واالرض والفضاء، الكل ٌدور فً زواٌا 

 أصرتكان ٌروق له التواجد فٌها، الكنبة القمحٌة التً 
تراضً، ما زالت أمامً أمً على ان تنام علٌها رؼم اع

واكاد المس انطباع جسدها النحٌل فوق وسائدها الداكنة، 
 فٌما صوتها ٌإكد:

 .أحبهالن ادخل الؽرفة الصؽٌرة مجددا، ال  -
 أجلسً ألروي لك ما فعله العبٌد بحٌاتً. -
 ال تتذمري فاللحظة ال تعٌد نفسها مجددا. -
 علبة سجائر وشوربة دجاج وقطعة خبز فقط. -
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 نهم قادمون الٌك، أفسحً المجال قلٌال.أ -
الؽرفة  وأتفقدشوقً الٌه  ئٌسعدنً صوتها الذي ٌطف

الفضاء بكالم ال  ئالصؽٌرة التً احتوتها طوٌال فٌمتل
 أحالمهاٌنتهً وهً تقسم ان العبٌد تسلقوا ارض 

وتركوها فً منتصؾ قرار لم ٌكتمل ابدا.. أمسح الفضاء 
شعرها الناعم  أمشطا بنظراتً واجلس وسط الؽرفة وان

 بؤصابعً وتسؤلنً:
 لماذا أنت حزٌنة هكذا؟ -
هل تسمعٌن صوت "باسم" جٌدا؟ ٌإكد ان حزنك  -

 ٌشبه مناجاته لك، هل اصؽٌت لها جٌدا؟
تكبر ابتسامته أمامً وهو ٌقترب بمسافات تنتهً دائما 
عند خطوات ال اراها جٌدا، الضباب ٌحجب رإٌتً التً 

ٌدا، وتقؾ اصوات من حولً لتعٌد تعاندنً بمالمستها ج
استنساخ الوقت والمكان بصور اراها ال تختفً اال لتعاود 
الظهور وهً تجمعنا كلنا فً فضاء بال سقؾ ٌوقفها. 

ستمع بشؽؾ لصوته لكننً ال أفهم كل ما ٌقول، ٌؤتً ا
صوته مشروخا وكؤنه ٌعٌد ترتٌب الكلمات بطرٌقة 

اهد الستٌعابها معكوسة لٌبتكر وسٌلة تخاطب جدٌدة اج
عٌد رسم مسار حواره معً فٌما ابتسامته وأقؾ بصمت أل

الحنونة ال ٌتسع لها مكاننا الذي ٌضٌق كل قلٌل. ٌسؤلنً 
 وسط الضباب:

 أٌن هم ؟؟ -
التقط لهفته لمعرفة مكانهم وأخبئ له ما ٌنتظر سماعه 

 بابتسامة صؽٌرة :
 سافروا تباعا الى حٌث كنت ترٌد. -
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كؤنه ٌخفً عنً خوفه علٌهم وٌؤتٌنً ٌستدٌر بعٌدا و
صوته من بعٌد وكؤنه الهمس المتؤرجح فً فضاء 

 صاخب:
 هل ٌسؤلون عنً؟ -

ال أدري بماذا أجٌب، صوتً خائن كبٌر وال ٌجٌد 
االستجابة لً حٌن انتزعه من خٌال ال بد ان ابتكره علنً 

 فً ارضاء سإاله الصعب: أساهم
 صورا جدٌدة.نعم ٌسؤلون وكلما زرتك ارسل لهم  -
 وهل فً صوري شًء جدٌد ٌبحثون عنه؟ -

من عقد  أكثرأعرؾ هذا جٌدا فؤنت قابع فً مكانك منذ 
وال تؽادرك اللوحة الزرقاء التً اوصدت جسدك عنً 
فٌما حدٌثنا ٌمر عبر جدار مؽلق استمر بالتطلع الٌه علنً 
اراك من خالله لكننً دائما افشل فً اقناع نفسً بؤن 

 ا ٌمكن لها ان تفتت ما اوصد بٌننا.للجدار ثقوب
تسكننً مدٌنة "النجؾ" منذ احتوتك وانا ازاول تراكم 

ٌمكن له ان ٌجعل الحٌاة ممكنة  شؽفً بها وكؤنها مالذ
بٌنً وبٌنك اٌها األخ الذي اشتاق الٌه حد الوجع النازؾ، 
تفتح لً المدٌنة ابوابها كلما سؤلت عنك وتقسم لً انك 

بتسامة أمً البعٌدة عنك وهً تفسر لً بخٌر فٌها، والمح ا
 انتهاء المسافات مهما توزعت باحتواء أمكنتكم.

ٌا زمن  إٌه  ٌا زمن االسئلة التً ال تجد أجوبة شافٌة،  إٌه  
التً اختفى تالصقها منذ اختفت االجساد التً  األرائك

ووجع ال ٌكاد ٌجد له  ا بصمتها بصمت  ءهتركت ورا
 طرٌقا واضحا لالنتهاء.

صوات ألزمنة واحداث واألعٌد ترتٌب األأض عٌنً وؼمأ
 جبرنًأشخاص، واخلق وجودا من العدم الذي ألوا

الرحٌل على تسمٌته هكذا، احارب االنتهاء بإٌجادهم ثانٌة 
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من جدٌد لنخلق لٌال احداثا جدٌدة وذاكرة ال تتوقؾ 
ال تشٌخ، اعٌد اكتشاؾ مملكة اخرى ألمً ال  وأحادٌث

"نادٌة  إخوتًت العبٌد واوقؾ أسماء تطالها فٌها مإامرا
اجدهم  ال  أوبدور وباسم وابتسام وسعد" عن قبول فكرة 

ثانٌة قربً، نعٌد تؤثٌث الوجود بؤصوات ذات وقع جدٌد 
االصوات القدٌمة لكنه بصدى ٌحتمله لٌل وقع شبه ٌ

 "بؽداد" الصامت بحزنه الربانً، اسؤل نفسً كل قلٌل:
 سماعه؟ أردتهل اخبروك بما  -
 لم ٌنطقوها؟ أحادٌثهل استطعت اقتناص  -
 ؟أخرى أزمنةوهل بات الحزن مهزلة تنتهً لتجدد  -

بهم ونحن نتفقد أمكنة "بؽداد" بكل  أتدفؤ، آخرٌؤتٌنً لٌل 
ندى صوتها المتساقط فوق وجوهنا الباحثة عنها، تروي 
مجددا قصة العبٌد ونصؽً بشجن ٌفتقد الحزن فٌه مكانا 

اعة فكرة االقتصاص منا.. اعٌد ترتٌب لم ٌعد موجودا ببر
اللٌل لٌلٌق بمقدمهم، افتح كتبا تروي حكاٌات أمكنة ال 
تختفً منا ٌوما، ٌزهو سرٌري بجسدي المتخلً عن 

هات وحنٌن جارؾ لكل ما التصق به ٌوما من آاوجاع و
استقبل وجودهم  وأناذاكرة لم اعد بحاجة للعودة الٌها 
بحدٌث االلؾ بعد  المرٌح حولً، ٌؤتٌنً صوت أمً

االلؾ مرة وهً تروي لً قصة االقتراب منً، اللٌل 
ٌطوقنً وانا ابحث عنً بٌنهم فال أجد ؼٌر ظل امرأة 
امتزجت بوجوه تعٌد تشكٌل الزمان من جدٌد بؤبهى مما 
فعلته ٌوما. ارى جسدي ٌتنقل ببراعة بٌن السنٌن، ما ان 

وانا بعمر التسع سنوات حتى اقفز الى العشرٌن  أرانً
حٌاة واستقبل اخرى فً أمكنة اعدت تفقدها بعد  أؼلق

سنوات طوال فما وجدت فٌها ؼٌر ظل امرأة ال اعرفها 
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جٌدا وهً تومئ لً.. اقتربً فما عاد المكان ٌتسع 
 لالبتعاد كثٌرا.

 ئفً جسدي بسهولة عجٌبة وٌمتل أرواحهمتدخل 
التً احتفً بها وحدي وال  أرواحهمببصمات تشبه حركة 

كافٌة الستٌعاب حركتً،  األرضها ؼٌري، لم تعد ٌرا
وانا ارفع جسدي عنها وكؤننً قبٌلة تسٌر بخطى  أتثاقل

 ،"كربالء" ،متثاقلة الى أمكنة توزعت ما بٌن " النجؾ"
"دٌالى"... والمدن تتكاثر فً جسدي الذي و ،"بؽداد"

ٌتراخى مستدٌرا بانثناءات عجٌبة ال اعرؾ كٌؾ اطاوع 
 حركتها جٌدا.

قؾ وكؤنه ٌعٌد رسم خارطة "زحل" لٌنهً لعنته فً ٌ
مدار حٌواتنا واسمع اصواتهم تقودنً الى مملكة بال عبٌد 

فرحا  ابال حزن بال شجن وبال احداث نازفة. ٌقؾ متؤبط
ٌندلق حولً ببراعة وانا احتضن وجودهم داخلً باروع 
صورة انتجتها الطبٌعة ٌوما، اسخر فً سري من فكرة 

جسادا الى أطوق أمكنة "بؽداد" التً ترسل الرحٌل التً ت
كل ممالك العبٌد والملوك المختفٌن من خارطتً، افتح 
ذراعً لتستقبل جسد أمً النحٌل وانا الفه برداء أبٌض 
اوهمها به عاشق اجبرها على اٌجاز حٌاتها من خالله 

 فاؼشاها بسراب هائل من وهم لذٌذ.
د تشكٌل أفتح ذراعً فتلهث ارواحهم الحتضانً ونعٌ

الذي اندلق سائله  األصفرالملتصقة وزمن العنب  األرائك
ما بٌن شفتٌن ملتصقتٌن ووجه ٌترقب ما تفعل الشفاه 
لٌشحن سٌؾ جالد اعمى ٌقؾ دائما فوق الرإوس 

 الهواء بصوت أمً وهً تمد رأسها ئالعاشقة، ٌمتل
لتكتشؾ تالصق كفٌن بحثا عن رعشة حب ما كان لها ان 
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السرمد لوال اختفاء الخوؾ من تربص تستمر بكل ذاك 
 السٌاؾ االعمى.
 ٌقؾ لٌسؤلنً :

 هل اكتفٌت؟ -
 روحً؟ إقناعوهل ترانً قادرة على  -
ال تلتفتً لسٌاؾ اعمى واحملً اندالق السائل  -

 لترتوي شفاه ذبلت بانتظاره. األصفر
 واألرائكٌا زمن العنؾ االصفر والشفاه المتشابكة  إٌه  

ٌا زمن إٌه  متالصقة..  أرائكتجد  المهشمة بؤجساد ال
البحث عن ذاكرة ترفض تسلل العبٌد الٌها وتوقؾ 
هواجس الخوؾ المقٌت من تطاوله على اجساد استقبلت 

 المتٌقظة بهواجسها. اآلهفكرة 
 تسؤلنً " نادٌة " و" بدور" :

 هل لحقوا بنا؟ -
 .نعم منذ زمن طوٌل -
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 هو من ٌسحب غطائً
 
 
 
 

ٌتداخل فً كل  نا أخشى لحظة استٌقاظً، قلق  أمنذ أٌام و  
صؽاءات ال تنتهً أمارسها إمتوقفا أمام  ،حواس ٌقظتً

بتنصت حمٌم وانا احاول البحث عما ٌجري حولً 
فتح عٌنً، تتكرر محاوالتً لمحاولتً فً متسببا بعقم 

وٌتضخم فشلً، وحٌن أشعر بالعجز والخوؾ تمسك 
بة، حٌنها تندلق اصابعً بجفونً فتستجٌب بطواعٌة عجٌ

المرئٌات حولً بضبابٌة مشوشة، وتلتصق الصور 
ً   ببعضها فتؽرقنً فً سائل لزج، أمسح برفق وانا  جفن

حاول تهدئتهما حتى ال ٌعاودا االطباق فٌكبر شعوري أ
بالخشٌة من رؼبتهما الملحة بااللتصاق مجددا، ٌستٌقظ 
ئ عقلً بتراخ عجٌب وكؤنه ٌتدحرج من شالل بارد وداف

 أسمع هسهسة االؼطٌة والفرش حولً، ً وقت واحد،ف
أفتح عٌنً فتستجٌبا بلٌونة تدهشنً واراه أمامً بوجه 
ؼارق فً استٌقاظه المعتاد، ٌسحب الؽطاء عن رقبتً 

 وٌهمس مقتربا اكثر.
 نت تكلمٌن نفسك وأنت نائمة، كالم طوٌل ومتقطع.أ -

 ابتسم بحب واسؤله:
 هل تابعت كل ما قلته؟ -
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أفهم عباراتك كانت متداخلة مع بعضها، منذ متى لم  -

 تتكلمٌن وأنت نائمة؟
كٌؾ لً ان اعرؾ منذ متى وانا اكلم نفسً أو من كان 
معً فً أحالمً أو عن ماذا نتكلم، ٌاله من سإال 
ؼرٌب، هل استطٌع ان استدل على ما ٌفعله جسدي وانا 

 نائمة ؟
 ٌعود صوته وهو ٌلملم االؼطٌة عن وجهً، تتداخل
أنفاسه التً احبها بٌن طٌات الشرشؾ الساقط من علو 
الشالل.. اضحك وانا امسكه بقبضتً واعاندها فتترطب 
ٌدي بندى اجد بعض من قطراته منزلقة من عٌنً، وٌعود 

 سإاله لٌتداخل بٌن اؼطٌتً:
 تبكٌن أم هً دموع استٌقاظ؟ -

وهل لالستٌقاظ دموع تسبقه؟ ام أن لعٌنً اشتراطات فتح 
رأسً وامسح الندى  ئق ال تتوافر لؽٌري،، اخبواؼال

 فوق وجهً واسؤله:
 كنت اقول لك فً حلمً أنً أحبك كثٌرا !! -

أسمع ضحكته التً أحب وٌقترب جسده منً، ٌلفنً 
اشعر بحاجتً الملحة الٌه وكؤننً  اؼرٌب اٌمألنً اطمئنانف

 فً ؼربة وسط صحراء عارٌة، أحتضنه وأهمس:
 ن تؽادرنً.أٌاك إ -
تزج صوت ضحكته بصخب انفجارات تتجدد وتضٌع ٌم

المسافات بٌننا، ٌؽادرنً متسلال الى النافذة ٌزٌح الستائر 
المكان بضباب دخان ال اعرؾ لونه وتعود عٌناي  ئفٌمتل

 النؽالقهما الذي تعاندانً به.
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ٌسترجع عقلً اؼفاءته وتتداخل صور كثٌرة تقطعها 
 مهحكاإعٌد أصوات انفجارات صاخبة، اسحب الؽطاء وأ

فوق رأسً، ال ارٌد أن اسمع هذه االصوات التً  
تطاردنً حتى فً نومً، ٌعلو الصراخ وٌنتزعنً من 

مجددا وابحث عن  نؼفوتً، أفتح عٌنً فال تستجٌبا
 اصابعً لترفع جفنً فانزلق فً السائل اللزج.

صمت وظلمة خفٌفة تتسلل من الستارة الساتان السوداء 
ها ئشهور باالخرى التً اصر على اقتناالتً استبدلتها منذ 

من متجر" الزهور" فً السٌدٌة، كانت ستارة زاهٌة 
بالوان فاتحة تشبه الؽٌوم وتتداخل فٌها تشكٌالت ؼرائبٌة 
عجٌبة تجعلنً اتخٌل الجدار اشبه بالسقؾ المفتوح على 
سماء متراقصة، الضوء ٌتسلل بخفة محاوال استدراجً 

ات حولً، سكون متراخ بال الستٌعاب المرئٌات واألصو
صخب وال انفجارات وال أصوات، اٌن اختفت االصوات 

زلت أشعر  امالتً طاردتنً وهً تحاول اٌقاظً.. 
طباق إا زلت خائفة من مبالرؼبة فً معاودة النوم و

جفونً.. أتحسس مكانه قربً فاشعر بالبرد، امسك 
وتقترب رائحته من  أتحسسها ،الوسادة الرمادٌة قربً

ً، اشمها بهدوء بال معاناة بال تعب بال محاوالت عٌن
 عقٌمة وٌضج صوته مجددا:

 لٌست وسادة رمادٌة بل هً بلون الضباب. -
فتتوقؾ  إقناعًوهو ٌحاول  بؤصابعهٌمسك ظل ابتسامتً 
 الشفة العلٌا. ةحركته على انفراج

انا اعرؾ االلوان حٌن امسكها ال  ،بل هً رمادٌة -
 .ألتؤكداحتاج للرإٌة 

ا زالت النافذة مفتوحة والدخان ٌختلط بجسدٌنا، اشم م
رائحة اجساد كثٌرة تتزاحم حولً ولم ٌعد المكان ٌكفً 
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فؤصطدم  ألؼلقهاالحتوائنا جمٌعا، اتحرك صوب النافذة 
 بجدار بال لون ٌعاند وجهتً.

 الجدران تؽٌر أمكنتها االن بحرٌة وسط االنفجارات. -
 زحا:ٌزٌح الؽطاء عن عٌنً وٌقول ما

 بل أنت من تؽٌرٌن األلوان فتتؽٌر األمكنة. -
أمسك اصابعً وافتحهما فٌصدمنً فراغ  ،تعاندنً عٌنً

هائل بلون رمادي ٌمزقه ظل ضبابً ٌشبه دخان سٌجارة 
رطبة، تتكاثؾ الروائح والصور وااللوان وحركة 
الصمت وتجتمع لتقذؾ بً فً حركة لولبٌة تزٌد ظلمة 

 عٌنً.
هو ٌقترب من النافذة المهشمة وانا االصوات تتراكم و

جسدي الباحث عنه بؽطاء بلون ابٌض ٌشبه الؽٌوم  ألؾ
 واصرخ ملء صوتً:

 .عد الً واترك نافذة ال تفرق بٌن الجدار والفضاءات -
ٌؤتٌنً صوته من فوق رأسً وقرب أذنً وال افهم كٌؾ 
ٌكون فً مكانٌن بوقت واحد، جسده ما زال واقفا أمام 

 ه الهامس فً اذنً:النافذة وصوت
 سٌحمٌك ضباب السقؾ والجدران من االنزالق. -

وال ادري عن اي انزالق ٌتحدث وانا اكاد اختنق برائحة 
عٌنً واعود للحدٌث  فؤؼمضالمتراكمة حولً  األجساد

 مع احالمً علها ال تختفً منً.
اراه بوجه بال مالمح، ال عٌنان ال شفتان ال أنؾ دقٌق 

بعناٌة كً ال ٌخز وجهً حٌن  أحبه وال شارب مشذب
ٌقبلنً، اراه ؼافٌا، صامتا، مستؽرقا فً حلم مفتوح على 
نهاٌات ال تكتمل واحضنه ألنام بال اجفان تسبح فً سائل 

 لزج:
 اتحدث فً نومً؟ أٌضاً هل سمعتنً اللٌلة  -
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 اه منك.. من قال انك تتحدثٌن فً نومك؟ -
 انت قلت لً قبل شهور. -
 .أحالمًحتى فً  أحدثكتهمٌنً بؤنً ابدا بل انت من ت -

نضحك بصوت اشبه باللهاث وانزلق معه فً ضباب 
بسقؾ ٌقترب من السماء بدعة عجٌبة، اتوه  أؼطٌة

اكثر  أحبهدوار عجٌب وتدمع عٌنً ارٌد ان  وٌؤخذنً
واكثر وال ادري كٌؾ ٌمكن ان اصل الى كل الحب معه 

 ،اتدون تفكٌر ٌإلمنً، تتؤرجح روحً وتختفً المساف
ٌطبق السقؾ والجدران والنافذة والستارة السوداء 
واالؼطٌة الرمادٌة على عٌنً وانتشل نفسً من لهاثً 

 واصرخ به مجددا:
 ال تقترب من النافذة. -

 ،وال اراه بعدها، ٌنزلق من أمامً وٌختفً جسده عنً
ٌتحول الى كائن ال اعرفه تسحبه النافذة المزمجرة 

ان وتقذفنً بزجاج محترق بعصفها الشاهق الى الالمك
ٌخترق عٌنً وٌزٌد كثافة السائل اللزج حول وجهً، 

مبلال برائحة انفاس  اابحث عن ؼطائً لٌحتوٌه جسد
احبها فال أجد ؼٌر ستائر سوداء تقترب من عٌنً 

أزٌح االجساد التً تتراكم حولً فؤصطدم  المطبقتٌن.
بؤنفاس محترقة تواجه عٌنً وتلؾ جسدي بدوامة ؼارقة 

ه سوى ظل ءً سائل لزج، ٌختفً منً وال ٌترك وراف
متوجس من صراخ ٌتجدد فً جدران تؽٌر أمكنتها لتنفتح 
على كوة تفتح أتساعها لتحتوي ؼرفتً وٌعلو صوتً 

 مزاحما صراخ االجساد التً تفترش ؼرفتً.
 اٌن أنت؟ -

ال احد ٌجٌبنً والؽرفة تكتظ برائحة االجساد التً 
ممزقة وهو ٌختفً منً وانا اعٌد تراكضت عبر النافذة ال
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تشكٌل المكان لٌتناسب مع عٌن لم تعد تلمس المسافة 
بوضوح ما بٌن الجدران والنافذة، الجدار ٌتفتت وتفتح 
نوافذ ال حصر لها ٌتداخل اللهب فٌحٌل ضباب ستائري 

 الى نثار أسود، والدخان ٌلؾ جسدي.
 اللٌل سالح أسود بوجه من ال ٌرى..اٌن اختفت انفاس
 أحب اقترابها منً.. أعود ألسؤله قبل ان اؼطً وجهً:

 لماذا ال تعٌد ما سمعتنً احدثك به فً نومً. -
ٌحتضننً وٌمسح بؤصابعه فوق وجهً وتنزلق الستارة 
بلون الضباب وراءه وكؤنها ؼٌمة تفترش ظهره المستلقً 

اتلمسها بؤصابعً شبرا شبرا واحفظ  ،علٌها بلٌونة
الجسد الذي أحب عملٌة اكتشافً له  التواءاتها وانحناءات

 مجددا، وٌؤتٌنً صوته متراخٌا بدالل أحبه :
كان صوتك اشبه بالنشٌج وانت تتؤوهٌن وتطلبٌن منً  -

ان ابتعد عن الفوهة المفتوحة فً الستارة خلفً.. قلت لً 
ابتعد عنها وكنت تكررٌن بصوت مرتجؾ..االصوات 

اضحك من  تزمجر اال تسمعها ستنفلق النافذة، وكنت
كالمك كٌؾ ٌمكن لنافذة ان تنفلق لكنك كنت محقة تماما 
وانا لم اعرؾ ان الضباب ٌمكن ان ٌتحول الى اتون 

 معاً ٌسحبنً الى الالمكان، عودي الى النوم لنتحدث 
بصوت الشالل المندلق من المسافات المتالشٌة بٌننا 
ولننسى صوت االنفجار الذي اؼلق النافذة بستارتها 

 صة.المتراق
ال أسمع صوت هسٌس الشراشؾ حولً، صمت مطبق 
 على جسدي وحركة أنفاسً، اتحامل على روحً

بحثا عن مكانه قربً واعرؾ اننً سؤمسك  وأستدٌر
برودة شرشؾ اصبح لونه رمادٌا كما طلبت واعرؾ انه 
كذلك حٌن اتلمسه.. استدٌر باتجاه النافذة التً سحبته بعٌدا 
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فً عٌنً.. أحاول فتح اجفانً  عنً وقذفت نثارها الحارق
فتطبق بقوة وكؤنها تعاندنً، ٌسود الظالم داخل عٌنً 
 متزامنا مع أحساس حارق بالخوؾ، اسخر من نفسً مم  
تخاؾ !! وهل بقً لدٌها من تخاؾ علٌه!! ٌصدمنً 

 خوفً وأنتشل نفسً من ضعفً وأهمس فً وحشتً.
 وانا.ستارتً لم تعد بلون الضباب وال الفراش الذي احت -

ٌؤتٌنً صوته ندٌا بلون الفجر الذي اعرؾ انه بدأ ٌتسلل 
 الً وٌقول:

لكننً اراها بلون الضباب كما كانت وانت بطعم الندى  -
 فً فمً وسط شرشفك األبٌض.

اضحك منتشٌة وكؤننً فً لٌلة عرسً وافسح له مكانا 
بقربً، ازٌح االجساد التً تراكمت حولً مندفعة من 

تهم وسحبته عنً، واعود الحتضانه وهو النافذة التً ادخل
ٌلفنً بقوة ماسحا السائل اللزج عن عٌنً فتنفتح الرإٌة 
عن وجهه الؽارق فً قطرات العرق الالهث من انفاسنا 
وتختفً كل اصوات االنفجارات حولً، ٌسود الصمت 
السماوي وٌلفنً الضباب فارتقً ؼٌوما ال تكؾ عن 

طبقتٌن على جسده، التشكل بصور تتالحق أمام عٌنً الم
صورا ترسم لً جسدا ٌسحبه االنفجار الى الخارج 
فٌختفً منً فً زحمة االجساد التً اندلقت من الكوة 
 المحترقة، أمسح الؽٌمة فتعٌد تشكٌل زجاجها الحارق
وهو ٌخترق عٌنً، أزٌل بقاٌا الؽٌم عن ستائري فؤسمع 
صوتً ٌهدر نائما فً رأسً وهو ٌفتت ظلمة 

سح مجاال لستارة بلون الضباب تعٌد التشكل الستائرلٌف
 أمام عٌنً المطبقة بسائلها اللزج وأهمس :

 بماذا حدثتك أثناء نومً؟ -
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 الوجوه
 
 
 
 

شفتٌه والوجه المنعكس فً المرآة ٌراقب حركته  مط   
صابعه فوق الشفة المتدلٌة، ربما أبانزعاج واضح، مرت 

 ،ا بعتمة رمادٌة كئٌبةازدادت البقع الداكنة انتشارا ملون
حلقت سحابة قاتمة فوق افكاره مرة اخرى، ال بد ان 
ٌوقؾ تتابع نظراته القلقة وراء هذه اللطخات التً ال 
تنتهً توالدا، رفع القرص الصؽٌر فانتشر الظالم ما 
جعله ٌسرع بخطواته هاربا من ادمان مالحظة هذه البقع 

سحبا كثٌفة  التً تطارده. توهجت لفافة تبػ جدٌدة خلفت
 امامه ممتزجة بتذكر لعنات طبٌبه التً تطارد سمعه:

 علٌك ان توقؾ مجمرة هذه المدخنة المدمرة. -
الحت ابتسامة ملولة فوق خطوط وجهه التً باتت فجؤة 

 أحداً دون ان ٌنتظر  من متعبة للؽاٌة وخرجت كلماته
 لٌسمعها:

 ٌوما. سؤتركهاال علٌك.. ربما  -
تحرك باتجاه سٌارته الرابضة خطواته هادئة وهً ت

  ً ال ٌنقطع، وبدأت الحٌوات المؤلوفة  بانتظار ٌوم
 تتخاطؾ امام بصره بتتابعها المعتاد.

لم ٌودعها هذا الصباح، خرجت مبكرة ولم تحاول اٌقاظه، 
دون ان من عملها أهم ما ٌشؽلها والنضوب ٌتكاثر بٌنهما 

 ة بٌنهماتهتم إلحصائه، ازدادت القوالب المرصوفة بعناٌ
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محاولة منها لتهشٌمها، كل شًء وضع بترتٌب  من ؼٌر 
ووقت محدد فٌما ٌقبع درج العواطؾ مسترخٌا بإؼالقه 
الذي ؼطته االتربة بمنظر ٌصٌبه بجرح عمٌق كلما 

الذرات المتالحقة دون ان ٌجدها تزاحمه  إزاحةحاول 
 فٌما ٌحاول.

 انحدرت السٌارة فً طرٌقها بال حاجة لرسم مسارها
، باتت تعرؾ مسارها بال ارشاد منه، قبل ان أفكارهداخل 

ٌلج الشارع المزدحم داعبت حواسه اٌاد ناعمة وكؤنه على 
 اآلنموعد جمٌل ٌعٌد لألحاسٌس ثورتها بوخزات ٌفتقدها 

 كثٌرا.
 وجوه مؤلوفة.. ٌعرفها جٌدا، كل ٌوم ٌمر بها وفً التوقٌت

لكل ٌتحرك .. رجال، نساء، اطفال، شٌوخ طٌبون، اذاته
بسرعة بانتظار مركبات تقلهم الى عملهم، ٌرقب 

ضحكاتهم، حركة اٌدٌهم.. محال تعالج اقفالها  حركتهم،
الستقبال ٌوم عمل جدٌد. منذ سنتٌن وهو ٌتابع رحالت 
حٌاتهم دون ان ٌنتبهوا الٌه حتى اصبح ٌعرؾ مالبسهم 
وتكرار ارتدائها ومقتنٌاتهم الجدٌدة ٌفرزها جٌدا، ٌعرؾ 

واوقات راحتهم وتشنجهم، هذا الشاب سٌختفً  زجتهمأم
ٌوم الخمٌس، وسٌعود للظهور ٌوم األحد ولن تفارق 

زهرته المعتادة بؤلوانها المختلفة كل ٌوم، مإكد  أصابعه
ٌوم ذاته هً لحبٌبة تعشق الورود مثلما زاول هو الشًء 

كان فً عمر هذا الشاب، اٌامه تلك هً الزاد اللذٌذ 
االن اٌن  حتىئما.. وتلك العجوز لم ٌتكهن للتقوت به دا

تذهب كل صباح، هل تراها تعمل !! تبدو متعبة جدا منذ 
اٌام، ربما سلتها الممتلئة منذ فترة هً من تثقل حركتها 

 سمحت له ثوانً حركة السٌارة ،هاهوتؽضن وج
.. وجوه.. وجوه، ٌعٌش معها ٌحملها الى مكان ابمراقبته
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لجته لكنه ٌعود لتفقدها فً الٌوم  عمله وٌكاد ٌنساها فً
 التالً وبإحساس جدٌد.

وصلت سٌارته الى البناٌة الضخمة بلونها االبٌض 
الرائق، تؤهب إلبطاء حركة عجلته وتطلع باتجاهها.. 
جمٌلة، هادئة، تقؾ كؤمٌرة باذخة التمٌز شعرها ٌتماٌل 

ت وكؤنها تبحث عن مع حركة رأسها الصؽٌر، دائمة التلف  
نظراتها سخٌة توزعها بعناٌة مع كل التفاتة،  شًء ما،

أتكون هً االخرى ترقب وصوله، احتمال ؼٌر اكٌد ال 
ٌتجاوز جزء ثانٌة هو زمن مروره أمامها، ال ٌعتقد انها 

د ظلها الصؽٌر وهو ٌفترش بقعة تنتبه له فٌما هو ٌنهً تفق  
 محددة وراء ظهرها.

علها اضطر لتخفٌؾ سرعته حٌن وصلها، ؼالبا ما ٌف
بسبب تهور عبور ذلك الشاب المسرع دائما مثل كل ٌوم 
ودون ان ٌلتفت لألبواق الصارخة باحتجاج ؼاضب 

ٌصب  ذاته لتوقٌتالوثباته العرٌضة. مثل كل ٌوم وب
لعناته علٌه اذ ٌقتطع منه حصة تصوٌب نظراته الٌها 
وهو ٌنتبه لجسد هذا النزق بعبوره االهوج دائما، اضاع 

متع بدؾء نظراتها التً تشع تفاإال لذٌذا علٌه فرصة الت
 وهً ترقب اجتٌاز الشاب لحركة السٌارات بانتباه واضح.
 استمرت الوجوه تصافح عٌنٌه وبقً رداإها ٌنشر ضٌاءً 
مبهجا امامه حتى انه لم ٌنتبه لٌد الحارس التً ارتفعت 

 بالتحٌة قبل ولوجه الموقؾ المخصص له.
ال تنتهً وموظفوه ال  تستكٌن حواسه مطالعا اوراق عمل

ان ٌشعر  من ؼٌرٌكفون عن طرق بابه لحاجة او دونها، 
 كان ٌقارن وجه فتاة الشارع بوجوه موظفاته، وجههابؤنه 
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ٌشرق مبهرا وٌفوز باالستئثار محفزا ترقبه لصباح قادم  
 ٌراها لثوان فٌه.

 جاء صوت زوجته متراخٌا وهو ٌسؤلها:
 لم اشعر بخروجك صباحا؟ -
 ت االطفال لذا اضطررت للتبكٌر.اوصل -
 .اعرؾ ذلك -
 !؟ماذا اذن -
 اقصد لم اودعك. -
 ال علٌك هناك دائما صباح جدٌد. -

عن  وأبعدهاوجه زوجته، زاحمها  أمامالح وجهها الودٌع 
 .عٌنٌه بنظرات سخٌة

لكنها ال  ارؼم انها تعلم ان هناك دائما صباحا جدٌدا قادم
ي ٌنبثق من حضورها الجمٌل الذ اإلحساستوقؾ دفق 

الباذخ.. ربما لو اطالت شعرها قلٌال ألصبحت اقرب 
شبها لها.. لكنها اقصر قامة والعٌنان تختلفان بشدة، 

 لها اختالؾ كبٌر.. و.. األخرىاالبتسامة هً 
ٌسؤل نفسه : لماذا ٌرٌدها  وازاح ما ٌفكر فٌه متبرما وه

ان تشبهها، هل كانت تسكن ذاكرته حٌن ارتبط، من 
طالما اشتاق  أنموذجالمإكد ال، هً االخرى كانت ا

للحصول علٌه ولم ٌفكر بمقارنتها بؤخرى، لم تمثل لدٌه 
، دائما ٌجد فٌها شٌئا جدٌدا ٌستطٌع اكتشافه أبداً نقصا 

 !اآلن؟والفرح به، فما الذي حصل 
سحبه صوتها بحدة من افكاره التً طفت على سطح 

 وجهه بشرود واضح.
 !؟لتدخٌنال تخفؾ ا أراك -
 هل ٌهمك حقا ! -
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- .... 
نظرة مإنبة اصطدمت  أفرؼتبوجهها بعد ان  أشاحت

بمخٌلته التً تترقب موعدا مع الشارع صباحا. وهو 
"انها تحبنً بل ربما انا جزء  ٌستمع لصوته الذي ٌإكد

وٌعود لٌستدرك ملتمسا  ،مكمل ال بد لها من االبقاء علٌه"
تحبنً لكنها ال تجٌد لها االعذار "واثق تماما انها 

االفصاح عن مشاعرها التً تحرص على رصفها فً 
 !!"قوالب تبقً ادراجها مؽلقة دون تفقد

لم ٌقتطع وقتا من صباحه لمراقبة شفتٌه، تؤخر بضع ثوان 
قد تكون كافٌة لتؽٌٌر كل مسار احداث وجوه من ٌلتقٌهم 
كل صباح وقد ال ٌجدها رؼم انه بات ٌرحب بعبور ذلك 

المتهور بطرٌقته الؽرٌبة والتً تجبره على تخفٌؾ الشاب 
سرعة سٌارته مما ٌمنحه زمنا اطول فً النظر الٌها وقد 

 ٌحظى بانتباهها الذي ٌنتظر حصوله مع كل ٌوم ٌمر.
وصل المكان فوجد فتاة اخرى بل اثنتان قد احتلتا مكانا 
جدٌدا، والمرأة العجوز تبدو الٌوم مرتاحة اكثر بعد ان 

لمحل  األصفرسلتها قلٌال وخرطوم الماء  خففت ثقل
البضائع لم ٌترك مكانا جافا مما جعل اصدقاء الوجوه 

ب مع ءالمؤلوفة لدٌه. البناٌة الكبٌرة تتثا أمكنتهمٌؽٌرون 
بقاٌا اضاءة منسٌة، سٌجدها عند نهاٌة سلمها، ٌحاول ان 
ٌخمن ماذا ترتدي هذا الٌوم بعد ان عرؾ اؼلب الوان 

حب اللون االحمر مثلما ٌحبه هو وتلك مالبسها، هً ت
رؼبات مشتركة بدأ ٌحصٌها كل ٌوم من طرٌقة وقفتها 
المنتصبة وحركة قدمٌها المحسوبة تماما وطرٌقتها فً 
مداعبة شعرها حٌن ٌقترب من عٌنٌها، وفً زحمة 

 شاهد حقٌبة حمراء ،السٌارات التً تعاند زمنا ٌبحث عنه
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وق جٌدها الجمٌل فة ترتفع قبل ان تحط كفراشة ملون 
وقمٌصها المفتوح ٌفصح عن عنق أبٌض متوهج، لكن 
مالمحها تبدو منفعلة هذا الٌوم مما اصابه بقلق علٌها، 
تعانً من مشكلة ما، متٌقن تماما ومشاعره تحاول 
محادثتها رؼم كل المسافات التً تفصل بٌنهما، ٌهتؾ لها 

 وهو ٌتجاوز المكان مرؼما : 
رجة ال تصدقٌنها، القً رأسك انا قرٌب منك لد -

المثقل بكل ما فٌه على صدري، افرؼً متاعبك، انا 
ً  قرٌب جدا وانت تعانٌن !!. تعالً  انا اعانً نزٌفا كلما  إل
 راٌتك تقفٌن وحٌدة وانا قرٌب..

تفكر فٌه وان رإٌته صباحا هً ما  بؤنهااقنع نفسه  
ان تلمس نزؾ  إالتنتظرها وتؤخره ٌزعجها وما علٌها 

 مشاعره التً تصرخ كل لحظة : 
 انا قرٌب منك جدا وما علٌك اال ان ترٌنً جٌدا. -
صوت صاخب وراءه، ٌبدو انه قد استؽرق  ضج   -

الٌوم وقتا اكثر من سابقه وهو ٌتابعها بنظراته دون ان 
ٌشعر بان قدمه قد انتقلت فجؤة لتضؽط على الكابح 

مح ذاك بسرعة ولم ٌفكر لماذا لكنه متٌقن انه راى مال
الشاب النزق وهو ٌعبر امامه دون اهتمام لحركة 
السٌارات، هدفه الوصول للرصٌؾ حتى وان صدمته اٌة 
سٌارة !! تجاوزت سٌارته المكان واستمر ٌراقب انعكاس 

ته قبل ان تبتلعها المسافات المتزاٌدة بٌنهما.. آطٌفها بمر
شعر باالمتنان لذلك الشاب النزق الذي اتاح له التزود 

ر  بثوان  والؽرٌب انه  ،وهو ٌبطئ حركته لٌدعه ٌعبر أُخ 
بل بتإدة متراخٌة  المعتادة، طرٌقته الهوجاءبلم ٌمرق 

منظرها الرائع  وكؤنه ال ٌسٌر بنهر الشارع اصال.
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عما سواها، الٌوم هً جمٌلة اكثر رؼم انفعالها الذي شؽله
 .رأكثجعل وجنتٌها تلتهبان احمرارا ود لو كان قرٌبا منه 

لماذا ال ٌحاول ذلك. نعم ما الذي ٌمنعه، ٌكاد ٌجزم بؤنها 
تنتظره، لم ٌتركه وجهها ٌوما مع كل صباح جدٌد تزداد 

وانوثة، ما الذي ٌجعل المرأة تبدو جمٌلة متجددة ان  أناقة
لم ٌكن هناك رجل ٌسكن رأسها ومإكد انه هو ذاك 

 الرجل.
واضحا الفكرة وخلقت لدٌه شعورا بالفرح بدا  أنعشته

لعٌنً حارس البوابة وهو ٌقابل تحٌته المعتادة بسإال عن 
اسرته فتابعه بنظرات مستؽربة لم ٌجد لها  وأحوالصحته 
 تفسٌرا.

باستثناء طرٌقة  أفكارهعند الظهٌرة كان قد بدأ ٌؽلق كل 
ٌفتش عنها لمحادثتها، هل ٌتوقؾ وٌعرض توصٌلها؟ هل 

لتحٌة! ام انها ٌترك سٌارته وٌقؾ قربها محاوال القاء ا
ستشعر بؤنها طرٌقة صبٌانٌة وقد تستخؾ به، حاجته 
لسماع صوتها تكاد تفتك به وٌهٌم بها مبتعدا عن نشرات 

 آخراالخبار والخوؾ وتهدٌد الموت وكؤنه ٌعود لزمن 
 ظل طوال حٌاته ٌتمنى وجوده.

 جاء صوت زوجته لٌسحبه من مدارات بعٌدة :
 ؟ساهما أراك -

لماذا تقتحم رأسه بطرٌقة مزعجة لٌس وقتها االن، 
 رفضها بقوة وهو ٌرد بتشنج:

 أنا، ماذا تقصدٌن ؟ -
 نعم أنت اراك ؼٌر موجود هنا؟ -
لكن انتشار هذه البقع داخل شفتً  ا،ال شًء مهم -

 اصبح ٌقلقنً.
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 جاء صوتها مشككا:
 فقط.. -

 :بتشؾ   وأجابتطلع فً وجهها 
 ربما !!! -

المتؤنٌة وكؤنها تسٌر بلقطة  تركته وحٌدا، تابع خطواتها
سٌنمائٌة بطٌئة وقبل ان تؽلق الباب استدارت وكؤنها ستهم 

 هدوئها المعتادبرأسها وخرجت  أحنتبالحدٌث اال انها 
 .ذاته

! هل ؟، هل فكر بصوت عال؟أتكون قد الحظت وجومه
، ؟انتبهت لحركات وجهه المتؽٌرة بٌن عبوس وضحك

ك رأسه مترقبا لؽد قادم لٌتر ،لماذا ٌشؽل نفسه االن بها
 تحتل فٌه مالمحها الحبٌبة وجه مسافاته كلها.

حٌن وصل صباحا الى البناٌة الشاهقة التً اطفؤت 
انوارها، وجدها تقؾ مرتبكة تطالع وجها اسمر ٌقابلها بل 
ٌحاصرها واالضطراب ٌشملها وهً تتلفت كل قلٌل لنهر 

باتجاه الشارع وكؤنها تخشى شٌئا ما، ثم تعود نظراتها 
الشاب الذي ٌقؾ على ٌمٌنها، لم ٌشؽله الوجه المالصق 
لها اال لجزء الثانٌة محاوال التذكر اٌن راه لكن صوت 
سٌارة بصفارتها الصاخبة قطعت علٌه تفكٌره واجبرته 

اٌكون وجه الشاب من  على االسراع بعٌدا عن المكان.
ضمن الوجوه التً ٌعرفها جٌدا والتً تقؾ ٌومٌا على 

 اصبح شؽله الشاؼل. رصٌؾ
 ذاته من هذا الذي ٌحاصرها، لم ٌره ٌوما فوق الرصٌؾ

لكنه ٌشعر انه ٌعرفه جٌدا، كٌؾ !! ال ٌدري بالتحدٌد االن 
بوجوم واضح جعله ٌشعر  أصابهوالحالة افرؼت توترا 

 بان مكان عمله خانق جدا، زواره ال ٌنتهون االحادٌث
راها بٌضاء فارؼة ٌ ،نفسها واالوراق امامه مشوشة تماما
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اال من صورتها وهً ترصد وجه شاب اسمر ٌحاذٌها. 
 ترك كل شًء وتحرك هاربا من شًء ال ٌفهمه.

فً البٌت طالعته صورتها برداء زفافها ووجهه الذي 
به ؼرٌبا وهو ٌقارب رأسها بحنو واضح. المكان  أحس

ٌحتوٌه بفراغ هائل قطعه صوت المفتاح وخطواتها 
المتدحرجة باتجاهه، فاجؤها منظره بكامل مالبسه فوق 
السرٌر، اقتربت منه وٌدها تمتد بهدوء داخل شعره 

 المبعثر.
 هل انت مرٌض ؟ -
 كال لكنً بحاجة للراحة. -
 .آخراهتم بشًء سؤبقى قربك الٌوم ولن  -
 أشكرك. -

تتودد الٌه بطرٌقة افتقدها منذ زمن.. هل الحظت هروب 
مشاعره تجاه اخرى ! ام انها تشعر بواجبها فقط حٌن 

 ٌحتاج رعاٌتها!
القٌام بذلك، لكن هل ٌستطٌع هو  أخرى أٌةباستطاعة 

تقبل مشاعر ؼٌرها ووقعها لدٌه مثلما تإثر هً فٌه، 
ٌبحث عنه لٌكسر  وكؤنها بشوق ٌشعر بؤنه ٌتلقى اهتمامه

 المقفلة بٌنهما. األدراج
لكن ذلك الوجه األسمر ما زال ٌلح علٌه، ترى هل 
تنتظره كل صباح وهو ٌعتقد ان نظراتها القلقة موجهة 

وهو ٌترقب  اآلنالٌه، ضباب مزعج ٌجتاح امكنته 
 ٌراها فٌه. آخر اصباح

تنتشر دون  الموعد ٌتجدد والوجوه ذاتها، االلوان المتنافرة
 ترتٌب، تتحرك، تقؾ، تضحك، تتؤلم، والمراقبة ال تنتهً
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حتى الح طٌفها وسمع صوت كابح السٌارة التً تسبقه  
ٌزمجر، اجتاز الشارع بهوج سرٌع وحٌن التفت على 
صراخ السائق، كان الوجه األسمر ذاته الذي وجده قربها 
 باألمس، طالعها بنظرات تؤنٌب فوجد هلعا شفٌفا ٌرتسم
فوق وجهها وهً تتابع نقاشا ٌدور بٌن الشاب الذي اعتذر 
والسائق الذي لم تهدأ ثورته، انه هو، اكٌد جدا، تابع 

الذي وقؾ ؼٌر بعٌد  األسمرته وشبحه آحركته فً مر
عنها انهما قرٌبان جدا من بعضهما، هناك ما ٌربطهما، 
هذا واضح جدا، بدأ التوتر ٌزداد ضؽطا حوله واستمرت 

 اآلخرت تحمل وجهها الجمٌل وخطوات الصباحا
باتجاهها وتكبر نظرات االلم بطرٌقة ال ٌكاد ٌخفٌها 

على قبوله فٌزداد  إرؼامهفتشهق االخرى حنانا تحاول 
 .آخرتعلقه بترقب صباح 

 سؤنتظرك الٌوم لنحتفل. -
 بماذا ؟ -
 الم ٌقل الطبٌب ان فحوصك سلٌمة. -
 .نعم -
 تحقها المناسبة.سؤعبر لك عن فرحتً بطرٌقة تس -
 حسنا.. الى المساء اذن. -

شعر بحبها كبٌرا، نعم انها تحبه، عظٌمة حنونة علٌه ان 
ال ٌترك مشاعره تنساب اال باتجاهها، انها تستحق الكثٌر، 
امتدت ٌده لتفتح السٌارة المنتظرة، ٌجب ان ٌكون المساء 
بهٌجا، انزلقت قدمه الٌمنى ضاؼطة، سؤجعلها تشعر 

أت الوجوه تتهادى امامه، لن افكر بؽٌرها، بالفرح، بد
الحت له البناٌة الكبٌرة، سؤدٌر وجهً للجهة االخرى، 
ضؽطت قدمه بقسوة اكبر، لن ادعها تشعر بؤنً اهتم 

 لسواها فسارعت لفتح درج عواطفها بسخاء.
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ال بد لً من الوصول سرٌعا.. هكذا حدث نفسه محاوال 
ة الٌوم، السٌدة الهرب من رإٌتها، لكن الصور ناقص

سلتها فقط تؽفو على الرصٌؾ، ، العجوز لٌست موجودة 
اٌن ذهبت ؟ تلفت مرؼما باحثا عنها، هً االخرى ؼٌر 
موجودة !! اٌكون قد تؤخر فتؽٌرت مواقع الصور، لكن 

هو ذاته مثل كل ٌوم فما الذي ؼٌر مواقع  ،الوقت لم ٌتؽٌر
 حركتهم وتواجدهم ؟ زحام ٌتكاثر واصوات زاعقة
تنتشر، اقدام تتراكض، نهر الشارع ٌمتلئ بؤشخاص 

ؼرباء عنه، لكن الوجهٌن اللذٌن  وبآخرٌنٌعرفهم جٌدا 
ٌبحث عنهما ؼٌر موجودٌن، اٌن هما ٌا ترى؟ توقفت 
اؼلب السٌارات واالصوات ٌزداد صخبها، ترك سٌارته 
مثلما فعل ؼٌره متحركا وسط حلقة اجساد تكبر كل قلٌل، 

 واالصوات تتكاثر. شعور ؼرٌب ٌنتابه
 ٌا حرام كانا ٌعبران الشارع، اال انهما لم ٌكماله. -
 ماذا حصل ؟ -
 اطالقة حاقدة. أردتهماشاب وفتاة  -
سقطت نظراته وسط الحلقة المزدحمة، بقع حمراء  -

تنتشر بكثافة ووجه أسمر ٌحنو على وجه جمٌل شفاؾ، 
ة فٌما تنام حقٌبة حمراء ٌعرفها جٌدا وراء عجلة سٌار

 كانت تعدو مسرعة.
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 السرداب
 
 
 
 

فتح البوابة الزرقاء بهدوء وهو ٌزم شفتٌه بعد ان   
ا محاذرا ان مؼالقهإعاد أنٌن، ألصوتا ٌشبه ا اصدرتأ

متلفتا صوب البوابة الثانٌة التً ذاته، الصوت  اتعٌد
تتوسط الباحة بطابوقها الحجري المؽبر، خمسة اٌام 

ؾ استطاع كل هذا انقضت على زٌارته االخٌرة فكٌ
ن ٌتراكم فً الشقوق بهذه الصورة. ٌعرؾ انه أالتراب 
ن ٌرى االرضٌة نظٌفة المعة وسٌكون علٌه اعادة أٌحب 

ؼسلها قبل ان ٌهبط الٌه وٌبدأ بإخباره بما حصل فً االٌام 
الخمسة التً انقضت على اخر زٌارة.. اندفع الماء 

ى المنحدر استدار فً الشقوق وتهادى لٌنزلق ال ،بلٌونة
القرٌب من البوابة الزرقاء. ٌحب حركة الماء وهو ٌحوط 
بالط "الفرشً" الكربالئً، كان صوته حنونا وهو ٌخبره 

خر زٌارة قاما بها للمكان، متمنٌا ان ٌكون فناء بٌته آب
 . ٌومها سؤله ساخرا:ة ذاتهاالخارجً مكسوا بالطرٌق

 وأٌن هو بٌتك الموعود؟ -
 :جابه بتحد ضاحكاً أ
 سٌكون قرٌبا من هنا ألزورك دون انقطاع. -
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ٌجاد شبر ٌقترب من هذا إحقق له تلكن الزمن اختفى ولم ٌ
المكان الممتلئ بالؽبار واألسى وصمت األحبة.. اقترب 
 الماء من البوابة الثانٌة وقبل ان ٌنحدر نازال، اوقؾ تدفق

الماء مؽلقا الحنفٌة الصؽٌرة المركونة قرب الؽرفة  
التً تالصق الجهة الٌسرى قرب السٌاج المطل  الوحٌدة

 .اعلى منخفض كبٌر ال ٌحوي ساكنٌن جدد
اقترب بخطى مثقلة من البوابة الثانٌة التً تتوسط الباحة 

ن ٌدفع الباب الحدٌدي الى أوادار المفتاح دورتٌن قبل 
 الداخل، فواجهته الساللم الطوٌلة التً تقوده الٌه.

التً عاشها معه قبل ان  عشرون عاما هً كل السنوات
ٌسكن هنا، عشرون عاما وهو ٌرقب كٌؾ ٌمكن لجسد 
ٌحمل اسم "باسم" ان ٌحتوي روح ابٌه معه.. لم ٌشعر ان 
روحه تسكن جسده ٌوما بل كان ٌرقبها وهً تتهادى 
امامه كلما تحرك صؽٌره زاحفا، ماشٌا، راكضا، متؤبطا 

صدقائه، أحقٌبته، منشؽال بدراجته الهوائٌة، العبا مع 
مهتما بكتبه، مرددا ما ٌحفظه بسهولة رائعة، حالما 
بمختلؾ االعمال التً ٌحب ان ٌمتهنها، مرددا دائما ان 
بٌته لن ٌكون بعٌدا عن جده وحتى عن ابٌه فً الحق 
السنوات، ٌقولها وابتسامة عرٌضة تعلو وجهه وهو ٌعلم 

 ه بعبارته تلك.ابأانه ٌماحك 
أسه قلٌال حتى ال ٌصطدم هبط اول السلم وهو ٌحنً ر

عشر التً  ًبجوانب الفتحة المإدٌة الى الساللم االثن
تئن من ألم ال ٌنتهً.. وحٌن انتهت  اتتلوى امامه وكؤنه

خر درجة من الساللم التً هبطها وكؤنها تبتلع خطواته آ
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خرى.. واجهته ادراج كثٌرة بعضها مؽلق أخطوة اثر 
 :بصوت حنون خرى مفتوحة تنتظر ما ٌحتوٌها وهمسأو
 السالم علٌكم جمٌعاً  -

استدار ٌمٌنا وهو فً لهفة مشوبة بوجع بات ٌضؽط على 
 قلبه وكؤنه قبضة من حدٌد مدبب الرإوس ٌنؽرز عمٌقا

 
وٌلتؾ حول انفاسه المضطربة.. اقترب منه وصوته  

المفعم بقوته ٌعود لٌمأل فضاء االدراج المنزوٌة ٌمٌنا 
 بصمت مهٌب.. 
ٌونة عجٌبة ٌمأل المكان وهو ٌهمس كً ال صوته ٌنطلق بل

 ٌقلق راحة الساكنٌن :
عن البٌت الصؽٌر الذي  أخبرتكٌا أبً ٌوم  أتذكر -

وتمنٌته لً.. صاحبه الذي ماطل كثٌرا بقبول  أحببته
السعر الذي عرضته علٌه، زارنً قبل ساعات وكان 

 نادما على انه لم ٌوافق على طلبً.
هما السابق عن ذلك البٌت تذكر األب كل ما رافق حدٌث

القرٌب من سور المكان الذي ٌحتوٌهما االن، والذي جمع 
مبلؽه بطرٌقة كانت تإلم روحه التً تسكن عند "باسم" 
وهو ٌرقبه ٌعمل لساعات طوال فً صنع المخلالت التً 
ٌحبها أهل بؽداد كثٌرا وٌحرصون على حملها هداٌا 

التً لم تتحقق. معهم.. طؤطؤ األب متؤسفا على رؼبة ابنه 
 وعاد صوته لٌكتظ به المكان.

صدقنً ٌا أبً لم اعاتبه رؼم انه قتل حلمً برفضه،  -
ردته أالذي  همن المكان نفس اآلنلكن ال بؤس فؤنا قرٌب 

 ٌوما.
صراره على الخروج أكبر من كل المحاوالت التً إكان 

ره بتعب الساعات الطوٌلة التً قدمها األب وهو ٌذك  
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وات انهارا.. وكم لعن األب وجبة الخضر قضاها بعمله
لمها عصرا وهو ٌردد انها ال تحتمل االنتظار سالتً ت

للٌوم التالً، افترشت المعمل الصؽٌر على اطراؾ الحً 
الذي ٌسكنان فٌه.. واخٌرا حاول األب ان ٌرافقه متحامال 
 على الحمى المزعجة التً رافقته منذ ٌومٌن.. لكنه رفض

و ٌنحنً لٌطبع قبلة عجلى على العرض بقوة وه 
وجنتٌه.. لكم تمنى األب ساعتها ان ٌبقى قربه قلٌال فهو 
ٌشعر بقوة عجٌبة كلما اقترب منه وكؤنه ٌعٌد له روحه 
التً ٌحملها معه.. لكنه استعجل المؽادرة وكؤنه على 

 موعد مع حبٌبة تنتظره. 
أٌن اختفى الحب فً قلبه، وكٌؾ لم ٌفكر ٌوما بؤٌة فتاة! 
وحٌن ٌداعبه األب بفكرة الحب والزواج تختفً من وجهه 

ٌة عالمة تدل على رؼبته فً االستمرار بهذا الحدٌث، أ
نجبه بعد أوهو ما شؽل األب الذي تزوج فً مثل عمره و

 . بداً أسنة واحدة من زواجه ولم ٌرزق بعده 
ٌومها سحب األب الؽطاء على وجهه والحمى تتناوب فً 

قطع التفكٌر فٌه وهو ٌحدث ابنه اشعاره ببرد كبٌر ٌ
الؽائب عنه مثلما تعود طوال االوقات التً تلت هذا الٌوم 
الذي ال ٌمكن ان ٌنساه ابدا بكل الصور التً تسارعت 
باالندالق على روحه التً حملها "باسم" معه وهو ٌؽادر 

الحً الذي ضج بصوت  آخرالى معمله الصؽٌر فً 
ما تداعى فوقه من  ثقٌال بكل األبانفجار جعل ؼطاء 

نثار السقؾ.. حتى صوت زوجته الجزع وهو ٌصرخ 
وحٌدهما لم ٌسمعه.. اؼلق االنفجار اذنٌه ومأل عٌنٌه  باسم  

بالؽبار لكنه مطمئن تماما ان وحٌده ال ٌمكن ان ٌصاب 
بؤذى، استجاب لحركة زوجته وهً تسحب عباءتها 

 حركلتخرج باتجاه الشارع، ما بها هذه الزوجة ولماذا تت
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بطرٌقة اشبه بمن مسه الجنون.. "باسم" بخٌر وال ٌمكن 
 ال كذلك..إان ٌكون 

لم ٌتحرك من مكانه، كانت ٌد "باسم" تحط بلٌونة باردة 
 فوق جبهته المحمومة وهو ٌقول:

 أبً، انتهى كل شًء وانا هنا معك. ال تخؾ ٌا
ما الذي انتهى؟ وكٌؾ دخل تحت ؼطائً لٌمسك رأسً 

عمى النثار عٌنً، أم أنا من أراه، هل أ المحموم وانا ال
هو لم ٌعد موجودا، أم ان لروحٌنا طرٌقة خاصة فً 

 االمتزاج ال ٌفهمها أحد.
ٌعلو صوت زوجته خارج الؽرفة بعوٌل حارق، وتهبط ٌد 
"باسم" على عنقه لتتحسس قطرات تتصبب بال هوادة من 
عٌن االب، تمسح الٌد الباردة الحمى وتجعل جسد األب 

ٌفا ٌعلو فوق وسائد مبللة بالدموع ووجه مؽطى بعناٌة خف
بؽبار ونثار سقؾ قدٌم.. ٌعلو نحٌب األم ممتزجا 
باصوات نساء ورجال ال ٌعرفهم، الكل فً صخب واسم 

 "باسم" ٌعلو من شفاه الجمٌع:
 وٌل ابٌك ٌا" باسم" ٌا -
 رب ورحمتك صبرك ٌا -
 هل انتشله احد منكم -
 كدون انه هو.ؤمتمن رأى جسده هل أنتم  -
 حرام اسندي أمه تكاد تسقط ٌا -
 ؟ه، هل رآه احد منكموأٌن أب -
 .على شبابك أسفا"باسم" اٌها الحنون،  -

الفسحة الصؽٌرة تحت ؼطاء األب بؤصوات  ئتمتل
 وحوارات ونشٌج وبكاء واالبن ٌمسح الجبٌن المحموم

 االبنوٌبتسم بود عجٌب.. رفع األب الؽطاء فاختفى وجه 
 بٌن الوجوه الكثٌرة التً ازدحمت فً المكان.
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 رجل دعنا نخرج لنجلبه تحامل على نفسك ٌا -
 حرام ٌبدو انه لٌس معنا ٌا -
 انه محموم وال ٌستوعب ما حصل -
 ابا باسم.. اصحبنا لنجلبه للبٌت -

ٌبحث عن الٌد الباردة فتختفً منه وٌلهث بصوت متقطع 
 ابنه فٌه.. وهو ٌخطو باتجاه مكان ٌقولون له ان

رش الماء وهو ٌؽسل الطابوق االزرق وٌقرأ اسمه وهو 
ٌلتمع مبهجا وٌصؽً الى حوارات تتداخل مع بعضها 

قطعها كل قلٌل حركة مبهمة تنطلق من مكان ال ٌحدده ت
اعلى متطلعا الى فتحة  إلىاالب بسهولة، ٌرفع رأسه 

الساللم فال ٌجد اال زحمة اصوات تندلق على السلم 
 العجوز وهو ٌسؤل "باسم": رأسلترتصؾ فوق  وتتدافع

حبٌبً واللٌل ٌمزقنً بوحشته وانت  المكان ٌضٌق بك ٌا
نهً مد ؤهنا فً ظلمة اعرؾ انك ال تحبها، الٌوم س

سالك وابقً لك المكان منٌرا، حجزت مكانً قربك، ألا
حد أن حتى ال ٌؤخذه انظر الٌه كتبت اسمً فوقه منذ اآل

در وها نحن فً حوارات ؼٌري، روحك معً لم تؽا
مستقبلك وبٌتك الذي اردته مالصقا لنا سننجزه معا 

 ونسكن فٌه معا وال مكان ٌباعد بٌننا.
صعد الساللم برفق وهو ٌلتفت كل قلٌل وٌبتسم ملوحا 

مجددا ٌقطعها نشٌج  برأسهواالصوات عادت لتختلط 
البوابة  أؼلق ؟زوجته الذي ٌقلق حواره دائما مع " باسم"

ء بعناٌة محاذرا ان تصدر انٌنها فتقلق ؼفوة من الزرقا
تركه فً نهاٌة السلم.. االصوات تطارده وكلها تتحدث 
عن االنفجار اللئٌم الذي تسبب بصمت العجوز ونشٌج 

 األم وؼٌاب الولد.
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ال تهدأ تحسس جبهته  واألصواتتطلع بهدوء الى الوجوه 
 بٌد باردة وهمس متمتما:

. أٌامً الحمى منذ خمسة ال تقلق حبٌبً ؼادرتن -
 دوائً هو ٌدك التً المستنً. ال تقلق.
بال عناء  األجساداؼلق البوابة وراءه بهدوء واجتاز 

 متؤبطا ٌد "باسم" التً ما ؼادرت جبهته منذ المستها.
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 لٌلةآخر 

 
 
 
 

خر لٌلة لً فً بلدي، واللٌل الذي انتظرته طوال هذا آ   
حزٌنا مصطحبا المزٌد من  النهار األخٌر بدأ ٌهبط بهدوء

الخوؾ المتخم بؤصوات إطالقات تشتد كل قلٌل ثم ٌعود 
الصمت متراخٌا تعبا من محاولة اٌجاد حٌز له وسط هذا 

 .الجنون
فٌها عدد التفجٌرات التً تضرب أمكنتنا  أحصًخر لٌلة آ

البعٌدة والقرٌبة وما ٌعقبها من إطالقات ال تهدأ، لتحصد 
قته التفجٌرات، ٌرتعد الجنود بعد مضافة لما مز أرواحاً 

كل تفجٌر وتبدأ االطالقات العشوائٌة خوفا من اعداء ؼٌر 
مرئٌون ٌتقافزون فوق رإوسنا وارواحنا.. اللٌل الذي 

فٌه عشقا أصبح كئٌبا مرعبا خالٌا من الحب،  أذوبكنت 
ٌؤتً فتنؽلق مسامات الهواء برائحة البارود والموت 

وراء بصماته  األشالء والتربص وٌختفً فٌترك بقع
ختفى ولم ٌعد أمامنا االمنسحبة، اللٌل الذي رافق أحالمنا 

اال ظالل موحشة ال ندري كٌؾ نعالج خوفنا منها.. أشؽل 
نفسً بإعادة ترتٌب كل ما بعثرته داخل الحقائب االربع، 
وصوتً ٌسؤلها كل قلٌل عن مشاركة تؤبى ان تعطٌنً 

هذا  أرٌدهالذي ال اٌاها، تختفً "بسمة" داخل صمتها 
المساء وتقؾ المسافات الصؽٌرة المتبقٌة فً الؽرفة 
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المكتظة حائال بٌنً وبٌن احتضانها الذي ٌعوضنً عن 
قلقً وتشنجً.. أحدث نفسً بصوت مرتفع علها 
تشاركنً الرأي وانا أحاول حذؾ بعض مما رزمته فً 
حقٌبتها الممتلئة وأعرؾ أن ابنتً لم ٌعد ٌهمها كثٌرا ان 

سلبٌة صامتة  مت او رفعت بعض من مقتنٌاتها..رز
دخلت فٌها منذ اكثر من عام واستمرت ترافقها بواقع بات 

 هاجسا مضافا لهواجسً.
عام كامل على مرور لحظات شكلت ذاكرة تكفً لحذؾ 
كل ما اختزنته وتشكٌل زمن جدٌد ٌتدحرج بٌنً وبٌنها.. 

 تقول لً عبارة واحدة فً كل مرة:
 الباب ذلك المساء. لٌته لم ٌفتح -

وتصمت بعدها لٌعلو نشٌجها شٌئا فشٌئا وٌؽلق كل 
.. تعود تلك اللحظات التً إلٌقافهمحاوالتً البائسة 

اعادت تشكٌل ذاكرتنا وحٌاتنا لتسحبنا الى منظر جسده 
ضعٌفة، سكت  ةنأبال صوت وال حتى  أمامناالمسجى 

ط تماما فٌما رائحة البارود تمأل عتبة الباب التً سق
امامها، رن الجرس والتقت نظراتنا، تحرك واقفا 
فانتفضت هً معه بحركة واحدة، امسكت ٌده وكؤنها 
تتوسله ان ال ٌذهب، كؤنها تعرؾ انه لن ٌعود بعدها، وان 

 سٌنهً كل حٌاتنا. اآلنما سٌجري 
من زمن تلك اللحظات القاتلة ابتدأ تؤرٌخ جدٌد بٌنً 

لم تعد هً قادرة على ان وبٌنها، لم اعد انا التً اعرفها و
تكون موجودة معً، صمتت الحٌاة معه ورحلنا نحن 

 الثالثة الى زمن جدٌد ال نفهمه جٌدا.
 لٌته لم ٌفتح الباب ذلك المساء !! -

ه جسدا ءلكنه فتحها وؼادر عبرها الى المجهول مخلفا ورا
 مضرجا وباحة مبقعة بدماء ال ٌمكن ازالتها.. تطاردنا
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بة الباب وترسم بحوافها حركة جسده كلما تخطٌنا عت
 المرتسم فوقها.

منذ ذلك الٌوم أصبح رنٌن الجرس والوصول الى البوابة 
فعال قاتال ال ٌمكن ان نمارسه بسهولة، كنت اراها وهً 
تحاذر ان تسٌر فوق تلك البقعة، وتنحرؾ خطواتها 
بخشوع حولها وكؤنها تخشى ان تقلق رقادا ترك مالمح ال 

 شى ٌوما.ٌمكن ان تتال
لم ٌتبق لً مكانا  نا ابحث لً عن مساحة تكفٌنً،أأرقبها و

جٌدا ألنام فٌه، ازدحمت الؽرفة الصؽٌرة بالحقائب واقداح 
الشاي وبقاٌا الطعام الذي ال ادري ما الذي تناولته منه.. 
فٌما ٌنشؽل عقلً بعدٌد االشٌاء المبعثرة التً ال بد ان 

لتً سٌكون علً معاودة تجد لها مكانا فً تلك الحقائب ا
فتحها مجددا للمرة العاشرة.. شعرت بؤن األمر سٌكون 

شؽال نفسً بدل الجلوس وانتظار انتهاء هذا مجدٌا لً إل
بنتً التً أبدت اعتراضا االلٌل االخٌر الذي ٌضمنا انا و

صامتا على رؼبتً بإعادة فتح حقٌبتها مجددا منذ ابتدأت 
لم تكن تعترض على ما  بوضع ما اعتقدته كافٌا لرحلتنا،

ضعه او ارفعه منها، بدت أمامً كالمنومة ال عالقة لها أ
بما عزمت على اتخاذه من أمر، وكلما حاولت ارؼامها 
على مشاركتً الرأي كانت تكتفً بهز رأسها باإلٌجاب 

 وكؤن األمر ال ٌتعلق بها.
اعرؾ ان فً حقٌبتها بقاٌا عطره بعلبته السوداء ٌفترش 

خر ما المس جسده صباحا آق الذي كان زرألقمٌصه ا
قبل ان ٌحل ذلك المساء الموحش. وهناك فً حقٌبتها 
الصؽٌرة تؽفو الصورة التً تضمنا نحن الثالثة فً حدٌقة 

 منزل لم ٌعد حنونا منذ ؼادرته ذاكرتنا.
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ؼفو ألم ٌتبق من اللٌل اال خمس ساعات سؤحاول فٌها ان 
دها النحٌل فانزوت بعد ان وجدت "بسمة" مكانا ٌكفً لجس

متكورة على نفسها بطرٌقة تذكرنً بؤٌام طفولتها حٌن 
تعبٌرا عن رؼبتها بؤن تكون ذاته كانت تؤخذ الوضع 

ا ولن وحٌدة، حاولت ان اقنع نفسً بؤن النوم لٌس مهم  
اشعر باإلرهاق فٌما لو بقٌت مستٌقظة وسٌكون 

سة نام فً السٌارة التً ستؤتٌنا فً السادأباستطاعتً ان 
خارج الحدود.. طردت من فكري إلى صباحا لترحل بنا 

ضباب الخوؾ الذي ٌحوم حوله كلما فكرت بما ٌمكن ان 
ٌواجهنا فً ذلك الطرٌق الذي ٌتعرض اؼلب من ٌسلكه 
للموت او القتل او االختطاؾ، احتضنت المصحؾ 
الصؽٌر بٌدي وانا التحؾ الؽطاء السمٌك الذي ترك لً 

تً تبقت فارؼة بانتظاري.. لم ٌكن على الكنبة الضٌقة ال
حجم الؽرفة ٌزٌد عن ثالثة فً ثالثة امتار بعد ان 

ن عدم توفر ؼرفة اخرى عاعتذرت قرٌبتً "أم عمار" 
خر لٌلة لً فً بلدي قبل آتكفً الحتوائنا انا و"بسمة" فً 

ان اؼادر الى المجهول الذي ٌنتظرنً وانا اصطحب كل 
عشر  الثمانٌةنتً ذات ما تبقى لً من عائلة تتمثل باب

 ربٌعا.
ً  أ وانا اقنع نفسً بؤن األمر سٌكون كافٌا  ؼمضت عٌن
ا حتى لو لم أنم فعال بعد ان بدأتا تخزاننً بشدة.. مله

أعرؾ ان جسدي منهك وان عقلً هو من ٌسبب ذلك 
 التشوٌش الصارخ الذي ٌطال كل مسامة فً جسدي.

الرإٌة متار التً تمتد أمامً.. ضباب كثٌؾ ٌطارد األ
مشوشة بدخان ابٌض وهٌاكل ؼٌر مفهومة التفاصٌل، 

 وصوت دوي ٌؤتً من كل مكان كرنٌن أجوؾ. 
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الشارع ٌمتد بوحشته القاتلة ورعبه الذي ٌنثال فوق 
رإوسنا الصامتة والمتلفتة كل قلٌل الى كل االتجاهات ، 
نبحث عن مركبات خلفنا أو أمامنا وٌؽشانا شعور باألمان 

داها أو اقتربنا من أخرى سبقتنا، تهدأ حاكلما حاذتنا 
سرعة المركبات حٌن تتقارب مسافاتها وتبدو وكؤنها 
تحاول أن تسٌر بزمن واحد وال ندري أهو أتفاق فٌما 
بٌنها أم هو قلق ٌلؾ الجمٌع. تختفً المسافات فجؤة 
وٌضٌع الشارع فال أجد لسانه االسفلتً االسود.. تتوقؾ 

نا.. ءقائب االربع المركونة وراالسٌارة فجؤة فتتساقط الح
تنفتح احداها وٌعبث الهواء الصاخب بمحتوٌاتها التً 
تتناثر فوق رأسً، اصرخ بالسائق لٌؽلق النوافذ لكننً ال 

الفضاء حولً بمالبسنا واحاول ان  ئا.. ٌمتلردلم سات
ارفع  امسكها قبل ان تسحبها المسافات المشرعة حولً..

ئق لكنه ٌختفً من أمامً رأسً وانا اصرخ برعب بالسا
والسٌارة متوقفة وسط صحراء تلوح فٌها اشباح تقترب 
منا.. امسك ابنتً بقوة، احتضنها، وانا اتكلم بسرعة 
وكؤننً أجٌب على اسئلة ال تنطقها فؤجدها ساهمة تنظر 
الى االشباح وكؤنها تحصً المسافة المتبقٌة لوصولها، 

 قلبً الذي أمسك ٌدها حتى ال تفلت منً والرعب ٌمأل
ستدٌر أ ٌكاد ٌتوقؾ ، أسمع نشٌجها وهً تنادٌنً بخوؾ،

بحثا عن السائق فتختفً ابنتً من السٌارة ولم تعد 
االبواب مؽلقة االن وانا وحٌدة اصرخ فً فضاء ملًء 

 ً.ــــــــــــــلهإبالضباب وٌنشج صوتً ٌا
سً تهزنً ٌدٌها بلطؾ وتحتضن رأسً وافٌق من كابو

ا زلت فً الؽرفة الصؽٌرة واللٌل لم ٌنته مألكتشؾ اننً 
 بعد.
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اسحب ابتسامة باهتة واهمس معتذرة عن اٌقاظً لها 
فتنظر فً عٌنً وكؤنها قد شاركتنً الكابوس الذي أرعب 

، احتضن المصحؾ بقوة وتالمسه شفتً ذاته روحً
واعود لسحب ؼطائً الثقٌل فتختفً صورة السٌارة 

باح لتحل محلها مسافات الجدران الضٌقة والضباب واالش
 التً تحتوٌنً.

هذا افضل من االستسالم لكوابٌس اخرى تترجم  ..لن انام
رعبً من رحلة تنتظرنً فً واقع متشابك بحوادث كثٌرة 
سمعتها من كل االمكنة التً عرفت بقرار رحٌلً.. 
سؤحاول ان ابقى متٌقظة حتى ال اجعلها توهن قراري 

بؤنه افضل  عدلت عنه حتى اقتنعت اخٌراً  الذي كثٌرا ما
ما ٌمكن ان افعله فً مواجهة الرعب الذي ٌالزمنً 
طوال ساعاتً.. الساعة تعاندنً وابنتً عادت للنوم او 

ال إهكذا تحاول ان تقنعنً والصمت ثقٌل ال تقطعه 
صوات اطالقات وصفارات مزعجة ثم ٌعود كل شًء أ

ن وهما ال تستحقان الهدوئه من جدٌد.. لم ٌتبق اال ساعت
ان افكر بالهرب منهما واللجوء الى نوم ملًء باألشباح.. 
تسللت من الؽرفة الى المطبخ وانا احاذر ان اقلق قرٌبتً 
وعائلتها الصؽٌرة وبدأت أعد الشاي وانا القً نظرة من 
النافذة المطلة على الحدٌقة الصؽٌرة بانارتها الضعٌفة.. 

مٌل وٌتداخل الضوء الظلمة تنسحب بهدوء ربانً ج
والظالم بتشكٌالت تعطٌنً وضوحا لألشٌاء حولً.. 

 وقظها هامسة.أبنتً وانا العددت كوبا ثانٌا أ
 ساعة واحدة. الإلم ٌتبق  -

ساعة واحدة تفصلنً عن أمكنتً وبلدي ووجودي قبل ان 
 بنتً وهً تلملم نفسها لتستحماب ءاؼادر كل شًء. تتثا
، قبل ان افعل مثلها ألحمل ندى خٌرةألبمٌاه وطنً للمرة ا
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تلك القطرات فوق جسدي كتعوٌذة تحمٌنا من مخاطر ال 
 ندري كٌؾ سنتعامل معها.

تقؾ السٌارة أمام البٌت وٌرن هاتفً بإشارة من السائق.. 
افتح الباب المإدي الى الشارع واسمع صوت قرٌبتً 

 ورائً.
ز دعٌنا نتناول الفطور ومعنا السائق لٌصبح بٌننا خب -

 وماء.
التفت الى طٌبتها وأعرؾ انها تداري قلقها بطرٌقتها 
البؽدادٌة الحنونة.. تحاول ان تجعل السائق ٌشاركنا خبزنا 
حتى ال ٌفكر بؤن ٌؽدر بنا فٌما لو لعب الشٌطان برأسه أو 
اتفق مع قاطعً الطرٌق أو نصب لنا فخا الختطافنا أو 

م تؤكٌدي لها سلبنا ما معنا.. اعرؾ انها تفكر بكل هذا رؼ
مرارا انه سائق مؤمون ومن شركة معروفة ومضمونة 

 لكنها كانت تردد بعد كل تؤكٌد منً.
 الٌوم لٌس هناك من حالة مضمونة. -

ورؼم ٌقٌنً بؤنها على حق اال اننً كنت انهً كالمها 
بنتً فتصمت معتذرة لتعٌد ابإشارة الى انها ستثٌر خوؾ 

 وحدنا.ما قالته بؤول فرصة تجمعنً بها ل
اعتذر السائق عن قبول االفطار متعلال برؼبته فً 
االسراع بتحمٌل الحقائب وهو ٌتعجلنا، لكن قرٌبتً لم 
تهتم لرفضه فزودته بالطعام وقدح الشاي واصرت على 

 ان ٌتناول الطعام أمامها قبل ان نصعد الى السٌارة.
رمٌت نفسً فً المقعد الخلفً وبسمة تخفً دموعها عنً 

ألم عمار التً أجهشت بالبكاء بصوت  وهً تلوح
صارخ.. لم تلتفت باتجاهً والشوارع تجري هاربة منا 
والسائق ٌحاول مسابقة وقت بدء الزحام لٌؽادر حدود 
مدٌنة بؽداد.... اؼمض عٌنً فٌختفً السائق والطرٌق 
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بنتً وتصخب الرٌح بالنوافذ المشرعة، فٌما اوالحقائب و
واكثر.أتمتم بصوت مخنوق االشباح تقترب اكثر واكثر 

وانا اخلؾ ورائً مسافاتً ولوعتً ورؼبتً بعدم 
 المؽادرة:

 لٌته لم ٌفتح الباب ذلك المساء !!! -
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 مرحٌل قاد
 
 
 
 

نها تبحث عنه، واجزم انها تعمل على تحدٌث أعرؾ أ  
ذاكرتها وهً تحلم بتؽٌٌر الزمان والمكان لتحقق ما تفكر 

ؤلنً مرارا عن أمكنة فارؼة، وتحدد لً ما فٌه، تس
تكتشفه فً تجوالها الٌومً وهً تتفقد الوجوه التً تحتل 
المسافات القرٌبة والبعٌدة فال تنجو من احتالل الوجوه فً 

 كل ٌوم ٌمر.
تفتحه وتعٌد تثبٌته  ،تقترب منً وتعدل الشال على رأسها

مرارا بال سبب منذ وضعته على رأسها قبل خمس 
صابع ٌدها مع كل ارتفاع وانخفاض أت، ترتجؾ سنوا

لصاق الزمن ببعضه إواعرؾ انها تفكر فٌه مجددا وتعٌد 
ه ٌعٌد لها وجوده قبل ان ٌنتهً كل شًء. تحاول ان عل  

تقول شٌئا لكنها تتراجع وهً تهرب بنظراتها عنً بحثا 
 عنه.

تدٌر قنوات االخبار لتنتقً منها تؤكٌد خشٌتها من انتهاء 
 ًن التً رصدتها له، تتوقؾ عند تفجٌر جدٌد شمالاالماك

بؽداد.. تهطل دموعها وهً تعٌد استنساخ جسده الذي 
 تراه فً الصور المتتابعة امامها. ارقبها محاوال تشتٌت
انتباهها بؤسئلة ساذجة، لكنها ال تصؽً وكؤنها لم تعد 

 موجودة.. تهمس بنشٌج حارق.
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 وٌح قلوب أمهاتكم. -
كل الزمن الذي شكل لها  تسل م اآلنٌد أعرؾ انها تع

علنت أالخمس التً السنوات مساحة االنتهاء منذ تارٌخ 
رحٌله عنا، لم ٌكن التلفاز رحٌما وهو ٌنقل لها جسده 
الملًء بالثقوب وسط بركة دماء ؼفا فٌها وجهه بوجع 

 واضح زم فٌه شفتٌه وبقٌتا هكذا الى االبد.
أعرؾ كٌؾ ٌمكن كان وجهها ؼرٌبا عنً ٌومها، ال  

للمالمح ان تعٌد تشكٌل نفسها بطرٌقة اخرى لتعلن وجعها 
الشاهق، عٌناها متسعتان بنظرة مخٌفة وفمها ٌصرخ 
بكلمات بال حروؾ وجبٌنها ٌتقلص لٌنطبق على حاجبٌها 
وكؤنه ٌبحث عن رإٌة مختلفة تعٌد لها تفاصٌل مؽاٌرة 
، تماما لما هً فٌه وقتها، كنت اخشى االقتراب منها

خر تقمصها ولم ٌؽادرها ابدا، لم آ اً تركتها ترتدي وجه
تكن تطٌق ان ٌلمسها احد، نسوة ال اعرفهن تجمعن حولها 
ٌحاولن تهدئتها فتسحب نفسها لتوقؾ اٌة مسافة بٌنها 
وبٌنهن، ولم تكن ترانً، أعرؾ هذا وانا اسلط نظراتً 
علٌها فقط واشطب على حالة لم اعد استوعبها جٌدا فً 

 لٌوم القاتل الذي طارد وجودنا انا وهً بال رحمة.ذلك ا
 :استمر صوتها ٌنشج بنزؾ حارق

 وٌح قلوبكن، كٌؾ ستحتمل؟ -
، وتسؤل نفسها كٌؾ اآلنتتقمص حالتهن  أنهااعرؾ 

ستحتمل؟ أبحث عما ٌؽٌر اتجاه حزنها وافتعل حدثا اروٌه 
لها عن عمل طالما حلمت ان اكون فٌه، انسج لها خٌوطا 

 بؤننً اقتربت من تحقٌق ما ارادته لً ٌوما من اوهام
لكلٌنا وتوقؾ كل شًء بعد ؼٌابه، ال تسمعنً أعرؾ هذا 

 لم كل ما أحاول فعلهتسجٌدا تومئ برأسها لكنها ال ت
لتشتٌت تصوٌب نظراتها الى االجساد التً العن التلفاز 
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وهو ٌنقلها بلإم ؼرٌب وبصوت بال مشاعر وكؤنه ٌروي 
 لنا قصة صنمٌة.

نهض متثاقلة وتمسح دموعها وتعٌد تثبٌت الشال بال ت
سبب، ٌنحنً رأسها المثقل بفكرتها التً اصبحت كل 

 ، ٌؤتٌنً صوتها مترنحا متسائال بخوؾ.اآلنهمها 
بقٌت بضعة أمكنة فً منتصؾ الشارع، هل  -

 سٌؤخذها هذا التفجٌر؟
 اتحاشى النظر الٌها وانا اتمتم بصوت ضعٌؾ.

 د عنا سٌحتلون مناطقهم القرٌبة. مكان التفجٌر بعٌ -
 .ذاته تنهدت بقلق قبل ان تعاود السإال المرتبك

اال ٌمكن ان نضع له ملصقا جدٌدا، وجدت صورة  -
اقاطعها جمٌلة جدا بابتسامته الطٌبة و.. رائعة له ستكون

 :مثل كل مرة محاوال انهاء الحدٌث
 مضت خمس سنوات، كٌؾ نضع له ملصقا جدٌدا !! -

تفتح مظروفا فٌشهق وجه "باسم" بمالمحه  نً،ال تسمع
الوادعة وهو ٌرسل نظراته لعمق الصورة، تدفعها لً 
وكؤنها تجبرنً على اٌجاد مساحة لها فً ملصق كبٌر 

 لٌتوسط منتصؾ شارع حددت فٌه بقعة تحتوٌه. 
ال ادري كٌؾ البً رؼبتها، كلما تجددت ٌافطة فً 

ت علً مهمتً منتصؾ المساحة بٌن الشارعٌن كلما ثقل
بإقناعها ان زمن رحٌله ال ٌتسع االن لراحلٌن قدامى، 
صور تتجدد بٌن ٌوم واخر ووجوه تضج بالحٌاة ولٌس 
 الموت، تهتؾ بعشقها وجمالها وشبابها وروعتها واكاد
ارى صورة حبٌباتهن مخبؤة وسط عٌونهم المتوهجة 
بحٌوٌتها الدافقة، اصرارها على ان ٌنال حصته من 

م الشارع راكمته السنوات التً انصرمت على اهتما
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رحٌله قبل ان تتظاهر صور الراحلٌن لتتوسط كل 
 فراؼات المسافات الوسطٌة فً امكنتنا الذابلة برحٌلهم.

اعٌد التفكٌر مرارا بطرٌقة تطفئ لهٌب رؼبتها التً 
تتضخم ٌوما بعد اخر، وتنؽلق المحاوالت امامً كل 

عها فوق سٌاج بٌتنا ثم بتكبٌر صورته ووض أفكرقلٌل، 
اتراجع وانا اعرؾ انها ستتخذها مؤتما مستمرا وستفترش 
الباحة الخارجٌة لتتؤمله كل ثانٌة، ال أدري كٌؾ اعالج 
رؼبتها وكٌؾ اثنٌها عن التفكٌر بإمكانٌة وضع ٌافطة 
جدٌدة له تحمل صورته وتارٌخ رحٌله الذي فات علٌه 

 عدٌد من راحلٌن جدد.
التفكٌر  وأعٌدال ٌمكن الفكاك منها تحاصرنً بطرٌقة 

ببدائل تتساقط تباعا من تفكٌري وال ٌبق امامً ؼٌر حل 
وحٌد احقق فٌه رؼبتها التً اخشى انها قد تقضً علٌها ال 

 محال.
خترت صورة جمٌلة، نبتسم لها ونومئ بحب لتشاركنا ا

لكنها رفضت ٌومها متعللة بؤن مالبسها ال تصلح 
ب هذه اللقطة تماما وانشؽلت للصورة.. اعرؾ انها تح

بتؤطٌرها قبل ان تجعلها تتوسط مكان جلوسنا الٌومً فوق 
لمقتنٌات انتٌكاتها.. فتحت االطار  أضافتهاطاولة تراثٌة 

فمأل المكان صوته وهو ٌنزلق فوق اصابعً وسمعً 
ومالبسً وجسدي، خبؤت وجهٌنا بحذر بٌن اوراقً 

 قت عقلًفخفت صوته وبقً صوتً ٌثرثر بطرٌقة اره
ٌحثنً على المؽادرة لتحقٌق رؼبتها بالفتة كبٌرة تتوسط 

 .آخرالشارع الذي تتفقده ٌوما بعد 
سؤلنً الرجل بعد ان وضع التؤرٌخ بحرؾ ملون بؤحمر 

 متوهج تحت اسمه:
 لماذا تضع صورتك معه؟ -
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كان الرجل منصرفا لنظرات متفحصة لوجهٌنا فً شاشته 
 الفضٌة، أجبته بثقة :

 رؼبة أمً.تلك  -
 رفع الرجل وجهه باستؽراب وسؤلنً:

 رؼبتها ان تشاركه الرحٌل !! -
 ابتسمت بحزن وقلت له:

 بل عودته الى امكنة ؼادرها. -
لم ٌفهم الرجل وهو ٌنصت لً متضامنا بطرٌقة شجعتنً 

 على االستمرار.
منذ انتشرت الٌافطات التً تضم صور الشهداء وأمً 

األمر وقتها مؤلوفا ولكن حٌن تشعر بؤننا خذلناه، لم ٌكن 
 اصبح سائدا كبرت رؼبتها بؤن نعمل له مشابها.

 :قاطعنً الرجل لٌصل الى نهاٌة الموضوع
سؤعمل له تصمٌما مبهرا انا  ،وما الذي ٌمنعكم -

أوقفت حدٌثه وانا اعدل جلستً امامه واقترب وسٌكون...
 اكثر:

نت ال تفهمنً، هو استشهد قبل خمس أاسمعنً..  -
ن، انا ات، وهً تصر على ان تعمل له واحدا اآلسنو

سؤلتحق بعد اٌام فً مهمة تطوعت لها وقد الحق به، 
أعرؾ ان االمر سٌسبب لها حزنا لن ٌنتهً ولكنها 
ستفرح حٌن احقق لها رؼبتها بؤن ٌضمنا ملصقا ٌتوسط 
المكان الذي حددته هً وباتت تخشى ان ال ٌبقى شاؼرا 

 لفترة طوٌلة.
 من فكرتً وقال: بهت الرجل

وما الذي ترٌده منً ؟ هل انت بوعً كامل، تنتظر 
الموت فقط لٌكون لك ملصقا مع أخٌك ٌحقق رؼبة أمك.. 

 انها..
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 أوقفت سٌل اندفاعه وضج صوتً:
ال لٌس بالضبط ولكن لو حصل ورحلت فلن ٌحقق احد  -

رؼبتها، لٌس لدٌها أحد ؼٌري، فمن سٌهتم لألمر، لذا كل 
هو ان تصمم الصورة وتبقٌها عندك  ما ارٌده منك

وساترك لها رسالة اخٌرة تهتدي بها لالتصال بك، وكل 
 لٌه.إما اطلبه ان تضعها فً المكان الذي سؤرشدك 

 وجهً بوجوم ولم ٌعد ٌتكلم، اختفتتفرس الرجل ب
 خر، لم ٌعد موجودا أمامً، آمشاعره وكؤنه فً مكان 

ساهما ٌنقل نظراته بٌن وجهً والشاشة الصؽٌرة التً 
ن أنا واخً، داعب الرجل ارنبة انفه مرارا نتوسطها اآل

 وقال بارتباك :
 وتارٌخ رحٌلك؟ -

 تشجعت لموافقته وقلت:
 ن وستزودك هً به حٌن ستتصل.ضعه فارؼا اآل -

رفض الرجل الفكرة واعتبرها تبشٌرا سٌئا ال ٌمكن ان 
به، فٌما وجهً ٌتؽضن بطرٌقة تشبه وجهها الذي ٌشارك 

 تقمصها منذ تارٌخ تلك السنوات الخمس.
عاد الرجل لعمله محاذرا ان ٌتطلع باتجاهً.. جلست 
وسط المسافة التً خططت لها أمً وانا ارقب وجوها 

مركبات بال الوان ووجوه بال عٌون  عدٌدة تحٌطنً،
 ،ا الستٌعابنا كلناواجساد تدخل معنا فً اطار لم ٌعد كافٌ

تلهث الوجوه لتعود الى اجسامها والموت الذي ٌحبها 
ٌطاردها.. أسماء تتراصؾ متناثرة داخل اللون القرمزي 
المتوهج وانا اتدافع ألصل الى وجه أخً، ٌبتعد عنً 

ه وال تكاد المسافات تطاوعنً، ٌبزغ وجه ءوالهث ورا
وهو أمً مبتسما وهً ترقب لهفتً وٌختفً وجه الرجل 

ه ٌافطة ال تحتوي على مالمح اعرفها. فقط ءٌترك ورا
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وجه أمً كان مبهرا وهو ٌتوسط ملصقا فً شارع ٌقترب 
 من أمكنة اعرفها جٌدا.
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 الزنزانة الفارغة

 
 
 
 

شًء ثابت تماما.. ال ٌعرؾ كٌؾ انبثق  رأسهاستقر فً   
وال من اٌن ولد لكنه ٌشعر بثقله داخل جمجمته الفارؼة، 

ء ضخم حقا لكنه مرٌح لدرجة ؼرٌبة ال ٌستطٌع هو شً
، ال ٌذكر متى داهمه إفالتهتحدٌدها، ما زاد تعلقه بعدم 

الشعور سابقا اال انه متٌقن انه كان موجودا وهو من  هذا
دون ان ٌمنحه من رادته، تسلل منه كما دخل إافلته دون 

 وقتا كافٌا لالمساك به.
، نهض جزعا شٌاء مهمةأوبخوؾ من ٌشعر انه سٌفقد 

لق كل المنافذ واطفؤ الضوء المتسلل من خلؾ أؼو
بذلك  اإلمساكباستطاعته  اآلنالدوالب الذي ٌقابله، 

 .آخرالشًء دون ان ٌشؽله عنه شًء 
كٌؾ سٌبدأ التفكٌر به بتسلسل ال ٌفقده بعضا من تتابعه، 
اخذ وقتا طوٌال دون ان ٌصل الى طرٌقة واضحة، ثم 

ٌشعر بؤنها عقٌمة ولن توصله  توقؾ عن محاوالته التً
الى حلول مهمة، ولماذا ٌبحث عن تتابع ال بد سٌهبط 
داخل ذاكرته التً دائما تستقبل كل ما ٌزعجها وٌشبعه 

 تقرٌعا. 
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استلقى فوق سرٌره الصامت وارسل نظراته الى السقؾ 
الذي ؼالبا ما تتراقص هٌاكل ضخمة من خالله لتهبط 

 بدا لم ٌدعهاأذراعٌه، لكنه فوق صدره وقدمٌه وتنام فوق 
فوق كفٌه، هذان الكفان هما الشًء الوحٌد  ثراً أتترك  

الذي استمر ٌفخر به طٌلة السنوات التً عاشها او التً 
ستمنح له مستقبال. رفع رأسه مجددا وبدأت الصور 
تتساقط فوق صدره وتحدث ضؽطا ؼرٌبا وتزحؾ لتنال 

ا، ترى ما الذي خاصرتٌه فٌشعر أللم ٌنبعث متراخٌا منهم
 سقط فوقهما فٌسبب كل هذا الوجع الصارخ فٌه.

فكر بإضاءة الؽرفة، من الممكن ان ٌمسك الصورة التً 
صابعه الى الضوء أسقطت وقتها!! وقبل ان تصل 

سحبها.. ال.. لن ٌفعل سٌتالشى كل شًء لو داهم الضوء 
ٌداعبه، مزٌد من االلم لن ٌإذي  األلمالمكان، لٌترك 

و الذي اعتاد صنوفا عدٌدة منه، فما الذي جسده، وه
 .اآلنٌستفزه 

اٌكون ذلك الضؽط الذي ٌطرق ساقٌه هو من ٌسبب له 
سقط عن جسده تلك الهٌاكل االلم.. حاول ان ٌنهض عله ٌُ 

الساقطة، اال انه لم ٌستطع، اهً رؼبة تتحداه؟ ام انه ال 
 ٌستطٌع حقا؟

استقر اوال شؽلته التساإالت عن ذلك الشًء الجمٌل الذي 
بالتخلً عنه، ضؽط  ،، انه ٌساعده بالتالشًرأسهداخل 

سه فٌما استمر مزٌد من أافكاره لٌحافظ على تواجده فً ر
الصداع ٌضرب رأسه فً كل مرة ٌركز فٌها نظراته 

 على جسده المنهك بتحمل ما ٌسقط فوقه.
مزٌد من االلم فً الرأس ال ٌإذي، وسٌنهض  ،ال ٌهم
جسده هذه الصورة الجدٌدة التً تسقط قبل ان تكبل  اآلن

، وقبل ان ٌتحرك نافضا ما فوقه احس ان الجدران بتراخ  
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تقترب منه وتطبق علٌه، ما بالها تتحالؾ ضده هذه اللعٌنة 
 وهو الذي ٌحملها على كتفٌه منذ سنوات طوٌلة اٌنما

ٌشعر فً لسانه  اآلخرٌنٌحل، حتى حٌنما ٌتكلم مع 
 قا وٌعرؾ من اٌن تؤتً بلزوجتها،بذرات منها تذوقها ساب

تدور داخل شفتٌه وٌؤس عقٌم ٌداعب حنجرته فٌصمت 
مجرجرا ساقٌن ضعٌفتٌن تبحث معه عن اصدقاء ال 

؟ أصدقاءٌعرؾ لماذا ٌختفون من حٌاته، لماذا هو دون 
 دون اصوات؟ دون صحبة مإنسة؟

لماذا هو وحٌد دائما حتى من دون ذكرٌات، دائما مع ذلك 
منخور الذي اطلق علٌه اسم ٌعرؾ انه ٌخصه الهٌكل ال

منه لكن كل ذلك  لإلفالتتماما، كم من المرات جاهد 
ٌنتهً لٌكون بال جدوى.. ٌهرب منه وٌعود هاربا مرة 

من اسره ام انه  اإلفالتاخرى الٌه.. الن ٌستطٌع ٌوما 
استلذ عقم المحاولة فؤدمن االستكانة، لكن هل حاول حقا 

ه التً ٌراها دائما مسطحة دون ام انه ٌراوغ ذاكرت
 احداث.

اٌن هً ذكرٌاته حقا وكل االفكار القدٌمة قد اؼلقت 
رتاجها داخل رأسه.. ٌا له من شقً حتى افكاره ال 
ٌذكرها، ام ان هناك عبارة اكثر وضوحا تقول انها لم 

 تكن موجودة اصال لٌعاود استحضارها.
ي شًء واحد ٌدركه جٌدا وهو ٌواجه هذا الصدى الذ

ٌدوي حتى داخل عٌنٌه، ٌعرؾ انه استطاع اٌجاد الحلول 
ألزماته الحسٌة بالهرب الكامل من كل ما ترٌد، فما الذي 

؟ أٌكون قد شبع هروبا بعد ان طافت به كل اآلناستجد 
 تلك الؽربة اللعٌنة وهً تستنزؾ دماءه روٌدا روٌدا.
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ضحكة مجلجلة انبثقت فجؤة من حنجرته وهو ٌتخٌل ان 
الدموٌة قد اصبحت بٌضاء شفافة تدور بالمقلوب.  دورته

 د تً ٌعتز بها بؽرابة وهً تحاول طرارتفعت ذراعه ال
تلك الصور التً بدأت ترهقه وتؤملها طوٌال، ترى لماذا 

؟ انها اضعؾ من ان تمارس طقوس أفادتهٌحبها وبماذا 
مالمسة مع أحد، حتى القلة من الناس الذٌن ٌعرفهم ال 

احدا منهم حٌن ٌلتقٌه، انها ذراع مٌتة  ٌذكر انه صافح
تحمل كفا مهشمة كل مهمتها االنزالق من مالبسه حٌن 
ٌرتدٌها وحٌن ٌتخلص منها، ترفه لقٌماته الى فمه، تؽسل 
وجهه صباحا ثم تحرق سكائره فً فمه وترسل برودة 
دائمة الى صدره حٌن تالمسه، اٌة ذراع ٌفخر بها وهً 

ه ال ٌحتاج ذراعه فٌه فهو عاجزة عن كل شًء، حتى عمل
ٌقؾ كالتمثال امام ماٌكروفون بارد ٌردد عبارات مكتوبة 
دون ان ٌفهمها جٌدا، آلة عجٌبة تقرأ وتتكلم دون احساس، 
دون فهم، دون حٌاة، اي رجل هو.. دمٌة تتحرك، أم 
شخص مندثر، اٌهم هو، ومن الذي سٌفهمه كٌؾ ٌعٌش 

 جدوى.. أكثرحٌاته بطرٌقة 
قوٌة فً البكاء، وشهق صوته بؤصوات احس برؼبة 

ؼرٌبة، سقط امامه من دمعته وجه ساخر جعل المساحات 
امامه ممتلئة به، ابتلع كل الهٌاكل التً تراقصت فوق 

بالرعب فانزوى فوق سرٌره خائفا  أشعرهصدره ما 
وجفت الدموع فوق وجنتٌه، لكن الوجه ما زال امامه، 

م ٌستطع االمساك رفع ذراعٌه واطبقهما بسرعة، لكنه ل
 به.. اٌن ذهب؟

ابتلعته الظلمة أم تسلل داخل ضحكته الخائفة قبل قلٌل !! 
 صرخ جزعا:
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 هل هربت ؟ -
 اجابه صوت ساخر داخل اذنٌه:

 اهرب وانت تحملنً!! -
 أٌن ؟ -
 داخل هروبك. -
 .سؤنتزعك -
 وهل تقدر؟ -
 لم ال ! -
 علٌك انتزاع هروبك اوال. -
بعجز تام، اتراه ضعٌفا لهذه افزعه الحوار، شعر  -

الدرجة أم ان ذلك الوجه ٌوهمه بقصد فاضح، من تراه 
 ٌكون ولماذا ٌحاوره بكل هذه العدائٌة الساخرة.

 صرخ بصوت اعلى :
 من أنت ؟ -
 اال تعرفنً؟ -
 ال أعرؾ وجوها كئٌبة ؟ -
 ؟أٌضاً وماذا  -
 وال اصواتا موحشة. -
 ؟وأٌضاً  -
 وال اعداء مزعجٌن. -
 ؟أٌضاً  أصدقاءوال  -
 انت تزعجنً اتركنً. -
 .أوقظكبل  أزعجكانا ال  -
 لست نائما. -
 ؟ متؤكد -
 تماما. من أنت ؟ -
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 أنا.. ابحث عنً جٌدا.. -
 ال بد له من النهوض حاال لٌبحث عن الضوء، ال بد له

 التخلص من كل هذا السخؾ الذي ٌحاوره، ماذا ٌقصد من
فً داخلً ألبحث  بؤن ابحث عنه جٌدا، وهل هناك شًء 

عنه، هو فارغ تماما.. حتى من وجوده هو فٌه فكٌؾ 
 ٌبحث عن داخل ال شًء فٌه !!

لن تهرب هذه الصور وهً  ،سٌؽرق المكان بالضوء
 تقتات ظلمتها اال بالضوء. 

 ،زحؾ باتجاه الدوالب القدٌم الجاثم امامه والثقل ٌزداد
من  د ٌشل ذراعه، ال بد له التخلصحاٌضؽط جسده بؤلم 

كل هذه الهٌاكل التً اخذت بالنمو فوقه، ٌقاومها زاحفا 
بقوة، ٌرفه ذراعه محاوال الوصول الى الزر الصؽٌر 
لكنه لم ٌجد تلك الذراع التً ٌحبها.. مبتورة عن جسده، 
مشوهة، ؼٌر موجودة، ٌقسم انه ٌرفعها هو ٌشعر بؤنه 
ٌفعل رؼم انه ال ٌراها والظلمة تطبق علٌه، لكنه ٌقاوم 

ٌعاود رفعها، كٌؾ ال تكون موجودة وهو ٌشعر بها و
تتحرك من جسده، عاوده الرعب بقوة اكبر ولم ٌهتم له، 
استمر ٌقاوم الضؽط حول جسده والهٌاكل تتساقط مع كل 
حركة ٌقوم بها، وٌسمع صوت ارتطامها باألرض 
وصخب صوت ساخر ٌضج فوق رأسه، لن ٌهتم به، 

خبا فٌما ازداد هو لٌستمر كٌفما شاء وازداد الصوت ص
 أصابعهقوة، رفع رأسه الٌه انها اصابعه ٌعرفها جٌدا، 

تلك التً تومئ له فوق السقؾ برعونة هازئة، وفً 
اللحظة التً وصل بها الى الزر وقبل ان ٌلمسه، امتأل 

واستحالت  أؼلقهاالمكان بضوء مزق كل المنافذ التً 
 رأسهالظلمة الى ذإابات امام عٌنٌه. وثب الضوء الى 
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ن استطعت االمساك بذلك الشًء آلوانتابه فرح لذٌذ.. " ا
 الثابت وسؤعٌد الكرة قبل ان ٌفلت مجددا".

عاد لٌستقر فوق سرٌره، لكن دون ان ٌطفئ الضوء مرة 
 خرى.أ
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 !كبقى أجدأس
 
 
 
 

نا ادور فً شوارع ال تكاد تسعفنً أٌام مضت وأسبعة    
وقدماي بدأتا بالتورم ٌجاد ما ابحث عنه، سبعة اٌام فً إ

واالنتفاخ وانا اسحب خطواتً بوجع تظهر انعكاساته 
 ًعلى وجهً الذي ٌتعبنً بتقطٌباته المتتالٌة، ادخل مبان

مبقعة باالسى والدم والؽبار، وارى وجوها متشابهة أكاد 
تذكر جٌدا أٌن ومتى وكٌؾ التقٌت أاعرفها كلها لكنً ال 

لً وكؤنها تنتظر ان بها، وجوه ووجوه تقؾ أمامً تنظر 
ابدأ الكالم معها، وحٌن تعلو حٌرتً تتخاطؾ مسرعة 
فٌما نظراتها ترقبنً بطرٌقة تتوزع ما بٌن الحزن 
والجمود والترقب، وجوه تطاردنً اراها فً احالمً وفً 
ٌقظتً وتتقافز حولً، تظهر وتختفً لتحل محلها اخرى 

 بذات الطرٌقة الؽرٌبة التً ال افهمها.
هل  اردنً ووجه "نسٌم" ٌتوسط قلقً وخوفً،الوجوه تط

ٌعقل ان كل هذه الوجوه اعرفها ؟ وكٌؾ لها ان تجتمع 
هكذا دفعة واحدة !! ولماذا تالحقنً بنظراتها!! اتكون هذه 
الوجوه قد عرفت شٌئا عما انا فٌه االن وال ترٌد ان 
تخبرنً، تساعدنً، تقؾ معً، تبحث بقربً، او على 

 ها المتخشبة وكؤنها ترٌد منً الحل.االقل ال تقؾ بنظرات
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ن، وعقلً المشتت انا فً تشابك لحظاتً التعٌسة اآل 

المبتعد عن اي فهم لما ٌجري حولً، دوامة تتقاذفنً 
والوجوه تحاصرنً، تبتدع طرق تعارؾ ال اتذكر زمانها 
ومكانها لكنها مؤلوفة بطرٌقة اكٌدة أمام عٌنً.. هذا 

ب كاد ان ٌصطدم بً وهو الرجل الخمسٌنً بوجهه الشاح
ٌهرول حامال كٌسا ملٌئا بالدم بطرٌقة حمٌمة وكؤنه ٌحمل 
باقة زهور وحٌن اقترب من وجهً كاد ان ٌقؾ لٌقول 
شٌئا او ٌلقً تحٌة او ٌرمً سإاال فً طرٌقً، لكنه اسرع 

حد منه، أعرؾ أنه ٌخشى ان ٌؤخذه ؤمبتعدا بما ٌحمل وك
ربما هو رفٌق قدٌم ال وجهه تماما، رأٌته باألمس وقبلها و

وتلك السٌدة المتكئة على  وقت عندي االن لمحاولة تذكره.
ذراع فتاة شابة رمقتنً بنظرة ؼرٌبة وكؤنها تعاتبنً على 
عدم مبادرتً بالسالم علٌها، وجهها ٌذكرنً بشًء ما، 
بذكرى أو حادثة أو موقؾ أو مناسبة، اتكون احدى 

أم تراها جارة من قرٌباتً اللواتً ال التقً بهن كثٌرا 
منطقة "الوزٌرٌة" التً فارقناها منذ ثالثة عقود، أم هً 

وانا فً  اآلنمن !!.. حقا ال ادري ولماذا التفت الٌها 
خضم ما ابحث عنه.. انزوى وجه طفل وراء عباءة امه 
وهو ٌبتسم لً وكؤنه ٌعٌد تفاصٌل لقاء مر بنا قرٌبا.. هل 

صباحا أم هو ٌحمل اعرفه، اال ٌشبه حفٌدي الذي تركته 
ٌتها على وجهه قبل ان أالتً رذاتها النظرة المتسائلة 

 اؼادر وصوت أمه النازؾ ٌهتؾ ورائً.
 عمً، ارجوك. أرٌد خبرا حقٌقٌا ٌا -

اومؤت لها برأسً موافقا وانا اعرؾ اننً ال املك طرٌقة 
  توصلنً حقا الى حقٌقة تقول لً اٌن ابحث عنه واجده..
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وال اكاد اجد ارضا استند علٌها..  الهث وسط الوجوه

 وصوتها ٌطارد سمعً وٌردد عبارة واحدة..
 أرٌد خبرا حقٌقٌا.. -

تعبث بً الرٌاح وتفتح ازرار معطفً وكؤنها تبحث عنه 
خبئه داخله فً اٌام تشبه هذه حٌن أمعً مثلما تعودت ان 

كان صؽٌرا، واضحك كل قلٌل وانا اسؤله متوجسا حٌن ال 
 اسمع صوته:

 ختنقت؟اهل  -
 ٌؤتٌنً صوته وكؤنه مواء قط بري

 ال ال ال. -
واعود لسحب المعطؾ علٌه ألسمع تلك الحشرجة 

 واقول. أمازحهالساخنة ألنفاسه قرب جسدي، 
 نت تدفئنً بؤنفاسك ولٌس انا من ٌقوم بذلك.أ -
 معطفك. أزرارسؤختنق افتح  -

تعبث الرٌح بمعطفً وٌصخب الجانب االٌمن ذهابا وجٌئة 
قطعة قماش ال عالقة لها بً، امسكه فٌفلت االٌسر  كؤنهو

 مبتعدا وٌنكشؾ مكانه بوجه الرٌح، ٌصرخ وهو ٌمسكنً.
 ؼلق معطفك الهواء ٌضربنً.أ -

اضحك وانا اتخٌله ٌتلقى صفعات الهواء عبر ٌد ؼٌر 
مرئٌة كؤنها شبح ضبابً واعود ألؼلق معطفً واهرول 

بوجوه  أجساداباتجاه رجل ٌجلس امام منضدة تستقبل 
اعرفها جٌدا ولكن ال مجال للحدٌث معها االن.. اقترب 
وتفتح الحشود لً طرٌقا ضٌقا، انحنً وسط الضجٌج 

 والنظرات واردد اسمه بصوت مخنوق.
 نسٌم مجبل. -
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ٌضٌع صوتً وال ٌفهم الرجل ما اقول واعود ألصرخ 
مجددا وانا افتح طرٌقا جدٌدا لً وسط الوجوه التً تكاد 

 ؟اآلننً، اٌن هو نسٌم تسؤل
وجوه معدنٌة بال مشاعر تطاردنً، بال مالمح جٌدة، بال  

اصوات، واخرى تنظر الى وجهً وكؤنها تحمل أجوبة ال 
تنتهً، وجوه تقترب ثم تبتعد وكؤنها تقاسمنً حالة التٌه 
التً تواجهنً، وجوه متعبة تحمل وجعا ال ٌتوقؾ تصمت 

ر امكنتها وهً أمامً وانا اردد اسمه مجددا..تؽاد
فً دفاتر وصور وسجالت  معاتصطحب وجعً لنبحث 

تتناثر فً ؼرؾ ؼٌر موصدة، مشرعة كؤنها الرٌح 
العابثة بجسده داخل معطفً، ٌنثر الرجل صورا تحتل 
الطاولة أمامً صورا بال عدد وافحصها بتمعن واردد 

 بخوؾ.
 03نعم هذه الجبهة فً الصورة التً تحمل رقم  -

لفم الصؽٌر بهذه الشفة النازفة فً الصورة تشبه جبهته وا
تشبه شفته العلٌا البعٌدة قلٌال عن انفه لكن السفلى  03

الملوثة بالدم لٌست له، والشعر نعم هذا شعره فً الصورة 
بنً، لونه اتماما وكٌؾ ال اعرؾ شعر  متؤكد 03رقم 

.. كٌؾ 03اسود منسدل برقة فوق جبهة الصورة رقم 
ذه الصور.. من سمح لكم وزعتم مالمحه على ه

 باستقطاع قسماته.. ارجعوا لً نسٌم.
اصرخ وسط الصور فٌما ٌلملم الوجه الصامت امامً 

وشفته العلٌا وشعره  أحبهاالسجالت وٌخبئ جبهته التً 
المنسدل وٌعٌد الصور الى دوالٌبها، اقؾ مشدوها امامه 

 والسإال ٌضج فً صوتً.
 لماذا تخبئ نسٌم عنً؟ -



 مجموعة قصصٌة                                                          حكاٌات الرمل               
________________________________________________________________ 

 81فحة الص

 

 
جل مواسٌا وهو ٌسحبنً لٌكتب فً ورقة ٌبتسم الر

صفراء ٌسلمها لً بٌد مترددة وهو ٌطوٌها 
بعناٌة..وٌسحبنً من بٌن حشد الوجوه الى الممر الطوٌل 

.. افتح الورقة بٌد مرتجفة األمامٌةالذي ٌواجه البوابة 
وٌعم الظالم حولً وتعلو االصوات وال تؽادرنً الوجوه 

لرٌح عن العبث بمعطفً التً تقترب منً.. فٌما توقفت ا
وتركت انفاسه الدافئة تقارب جسدي بلٌونة احبها، استند 
علٌه وٌمد ٌده لٌرفع الورقة امام عٌنً.. ٌعود الضوء قوٌا 

 وانا اقرأ.
)لم ٌتم التعرؾ على شخصٌة نسٌم مجبل فً صور  -

باإلمكان مراجعتنا ؼدا او بعد اٌام للتعرؾ  .األسبوعهذا 
 .على صور جدٌدة(

ا ٌقصد وكٌؾ لم اتعرؾ علٌه؟ الم اخبره بما تحمله ماذ
لم تسمن مالمح ولماذا لم ٌدعنً ا 03-03-03صور 

مرا أم مدسوسا؟ أم تراه آنسٌم.. هل ٌكون هذا الرجل مت
مساهما بما حصل له.. لكن كٌؾ وما عالقته به وهذه 

كثر من ثالثٌن كٌلومترا عن منطقة أالمستشفى تبعد 
لهذا الرجل حامل الصور عالقة الحسٌنٌة، فكٌؾ ٌكون 

 باختفاء نسٌم!!
اخرج منكسرا والهواء ٌعصؾ بمعطفً الخالً من 

حٌن كبرت قلٌال اقتنٌت معطفا خاصا  رائحته العذبة..
بك، وقتها قلت لً سؤتخلص من ازرارك التً تخنقنً بها 
كل قلٌل، ومن ٌومها عبثت الرٌح بجسدي شماال وٌمٌنا 

لى دؾء ٌدفع عنً ولم اعد اعرؾ كٌؾ احصل ع
صفعات الهواء التً اضحك كلما هاجمتنً وهً تذكرنً 
بحدٌثك وانت صؽٌر.. كبرت قلٌال أو كثٌرا كما 
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ا زلت ذلك الصؽٌر الذي ملكنك ال تعرؾ انك تقول..
اخبئه فً طٌات جسدي كلما هبت علٌه عواصؾ ال 

 اعرؾ لماذا تصر على مالحقته..
ت لك ال تخرج فالجو خمسة اٌام والٌوم هو السادس، قل

 وأجبتنً:عاصؾ وبارد وانت بعنادك الشبابً ضحكت 
معطفً كفٌل بتدفئتً، لن اتؤخر كثٌرا فالمقهى قرٌب  -

اصبحوا ٌلقبوننً بحبٌب البابا كلما اعتذرت  واألصدقاء
 ، اقسم لك.وأعودمنهم، دعنً هً ساعة واحدة 

 لكنك تؤخرت كثٌرا، هذا هو الٌوم السادس وال ادري اٌن
عنك  اسؤلانت! بعد ساعتٌن من ؼٌابك، كنت فً المقهى 

ببرود قاتل وهو ٌنكر ان ٌكون قد رآك  كواجهنً صاحب
ك، ذكرت له اسماء عدٌدة ئمن اصدقا اأو حتى رأى احد

دون ان اعرؾ بالتحدٌد مع من كنت فعال.. لكن الرجل 
بذلك الوجه الكئٌب استمر ٌإكد نفٌه بانزعاج واضح.. 

على انفاسً وبكاء  أطبقى واللٌل خمس ساعات اخر
ابنك الذي تركته زوجتك وحٌدا وخرجت لتبحث عنك 
ٌكاد ٌفقدنً عقلً، ست ساعات واللٌل الذي احبه اصبح 
عدوا ال ٌرشدنً الٌك.. صمتت المنطقة ولم تعد ابواب 
االصدقاء تفتح لً وانا اطرقها بحثا عنك.. ال اعرؾ مع 

ن تكون قد ذهبت من كنت، الكل ٌقول لم ٌكن معك، اٌ
 اذن ؟

عشر ساعات والتعب اجبر الصؽٌر على النوم ونشٌجه ال 
زال ٌلهث فً صدره فٌما تقؾ امك أمام باب البٌت وهً 

 تنتظرك.
ستة اٌام وانا ادور فً كل مكان بحثا عنك.. وهً ال تزال 

 بنك تعب من كثرة البكاء فحملتهاأمام البٌت تنتظرك و
ا زالت تدور بحثا مزوجتك التً  ال اعرفها بعٌدا عن أٌاد  
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عنك، وانا ال امسك معطفً وهو ٌطوح متماٌال ٌمٌنا 
وٌسارا امام جسدي الذي ٌفتقد دؾء وجودك الصؽٌر فٌه 

 فً زمن مضى.
وصاٌا واحادٌث واصوات ٌكتظ بها المكان وكلها تقترح 
طرقا للبحث.. لكن لٌس عنك بل عن جسدك فقط، حسموا 

ٌبق عندي اال ان ابحث عن  امرهم بانك قد رحلت ولم
جسدك، وماذا افعل به من دونك.. جسد بال روح، بال 
صوت، بال دؾء، بال ذكرٌات، بال نسٌم.. اسمع اصواتهم 

تسلمت ما  قدرتخنقنً وهم ٌعددون لً أمكنة بت اكرهها 
سلٌم  ًجساد ؼادرتها االرواح، ٌضج صوت ابأمن 

 متوجعا وهو ٌقول:
لترابٌة فً شارع " محمد بحث فً اكوام التالل اا -

 بنً "علً".اتذكر هناك وجدت  أالالقاسم" 
وٌخفض صوته وهو ٌتمتم بحزن "اتمنى ان ال تجد جسده 

 ."مثلما وجدت علً وهو مقطع االكؾ والقدمٌن
 سؤجدهاكاد اسقط وضباب كثٌؾ ٌمر فوق عٌنً.. هل 

وٌلً.. ٌاوٌل روحك ٌانسٌم، هل ٌمكن ان  هكذا حقا.. ٌا
 فعلوا بك مثل ما حصل مع " علً" !! ٌكونوا قد
سلٌم وٌشٌر الٌه بان  ًمصطفى على كالم أب وٌعترض أب

 ٌؽادر المكان.. وٌقترب منً وٌقول:
ربما ٌكون مخطوفا مثلما حصل مع " فإاد" اال  -

تذكر حٌن اتصلوا وطلبوا مبلؽا إلرجاعه.. حتى انت 
ه ساهمت معنا حٌن جمعنا ألبٌه ما باستطاعتنا، صحٌح ان

عاد مرٌضا بمرض السكري بسبب الخوؾ الذي واجهه 
 ومن ٌومها وهو ال ٌخرج من بٌته، ال ٌهم على األقل هو

اتصالهم، مإكد  ، ربما "نسٌم" مثله، لننتظاآلنقد عاد 
 سٌفعلون.
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تضج االصوات وهً تروي حوادث ال تنتهً وتتقافز 
اسماء المواقع المقترحة أمامً للبحث.. بعضها عن جسده 

شالئه وبعضها عن أبعضها عن روحه وبعضها عن و
مالبسه فقط، هل حقا ٌنزعون مالبسه عنه وٌرمون كل 

ن، هذا ما اخبرنً قطعة بمكان حتى ال نعرؾ اٌن هو اآل
عقٌل" وهو ٌإكد ان الشرطة اتصلت به بعد ان  وبه "أب

وجدت قمٌصه وفٌه هوٌته فً منطقة "الرستمٌة"، فٌما 
بنطلونه وهو ٌحمل هوٌة وجدت مفرزة شرطة اخرى 

وقطعة  اخرى مستنسخة عن االولى فً "االعظمٌة"
ن لم ٌجدوا له جسدا وال اخرى فً "الكاظمٌة" والى اآل

مع ذاته روحا لتدفن معه!! هل ٌمكن ان ٌحصل الشًء 
عرؾ اٌن هو ألنسٌم اذن!! وكٌؾ سؤجمع كل هذا الشتات 

 ن.اآل
بو ؼرٌب، سماء المناطق تتقافز حولً.. اللطٌفٌة، اأ

الدورة، ابو دشٌر، الفحامة، الراشدٌة، الشعلة، الكاظمٌة، 
الوزٌرٌة، البتاوٌن.. ال.. ال.. ال.. كل بؽداد ال بد ان 

الٌك؟  سؤهتدي؟ كٌؾ سؤجدكابحث فٌها عنك، كٌؾ 
ومعها كل مستشفٌات ومراكز الشرطة والطب العدلً 

 اٌن أنت ٌا –وثالجات وصاالت المستشفٌات.. و... و..و 
 !؟نسٌم

اصل الى مستشفى الكرامة وادفع البوابة المؽلقة ٌطالعنً 
وجه الحارس الضخم، اعرفه جٌدا هكذا خٌل لً لكنه لم 

 ٌهتم كثٌرا لمعرفتً وهو ٌسؤلنً؟
 ماذا ترٌد؟ الزٌارات ممنوعة؟ -
 لست بزائر انا ابحث عن نسٌم، نسٌم جودة. -

 ٌتفرس بوجهً وٌطرق برأسه مفكرا وٌهو ٌقول:
 سم.لٌس لدٌنا طبٌب بهذا اال -
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لكم تمنٌت ان تصبح طبٌبا حٌن تكبر.. كلما خنقنً سعال 
الرئتٌن المتعبتٌن كنت تمسح جبهتً وتقول..حٌن أكبر 

لك رئتٌن جدٌدتٌن، اضحك بقوة  وسؤشتري سؤعالجك
ان هناك اشٌاء ال ٌمكن ان تشترى  وأخبركفٌزداد سعالً 

، ولم تصبح طبٌبا ٌاءاألؼنأو تستبدل ال عند الفقراء وال 
 ابدا، بل لم تكمل دراستك كما كنت اتمنى ان تفعل.
 .اقترب من الحارس الضخم وٌخرج صوتً منكسرا

لٌس طبٌبا، هو أبنً ابحث عنه منذ سبعة أٌام، وقٌل  -
 لً...

 ٌقاطعنً الحارس بصوت أجوؾ..
نحن ال نستقبل مفقودٌن او مجهولٌن، ابحث فً  -

 .آخرمكان 
مجهوال انه ابنً ولٌس مفقودا أنه أبنً اال نسٌم لٌس  -

 تفهم!!
وقؾ الحارس أمامً بوجهه الذي اعرفه جٌدا وال  -

اتذكر اٌن التقٌت به ٌوما، ٌقترب منً وهو ٌلوح لرفٌقه 
 منادٌا..

عادل وتفاهم مع هذا الرجل، هو ال ٌفهم ما  تعال ٌا -
 اقول له. 

هو  أٌضاٌقترب منً والتفت الٌه اعرؾ هذا الوجه جٌدا 
بعمر نسٌم أو ربما أكبر قلٌال منه، سٌفهمنً جٌدا فلربما 
كان معه فً تلك اللٌلة التً لم ٌعد فٌها، اهرع الٌه واجمع 

 كلتا ٌدي متوسال..
عادل.. اال تعرؾ نسٌم ! الم تذهب معه الى المقهى  -

فً الحسٌنٌة قبل سبعة اٌام، لم ٌعد منذ ذلك الوقت، أمه لم 
ٌومها والجٌران حولها ٌحاولون اطعامها تدخل البٌت من 

قسرا.. زوجته تركت أبنها فً رعاٌة من ال اعرفهم وهً 
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تبحث عنه فً مناطق ٌقترحونها لها.. وانا.. أنا، ارى 
وجهه فً كل الوجوه وفً الصور التً ٌقذفونها أمامً.. 
هل جاء الٌكم ! هل رأٌته.. ال ٌمكن لك ان ال تتذكر "نسٌم 

 ذلك!!جودة "، الٌس ك
لم ٌجبنً الشاب بكلمة.. هل رأٌت دموعه، أم ان اللٌل 
البارد ترك رذاذا على وجهه، هل لوح لً معتذرا!! أم أنه 
قال لً انه رأه فعال لكنه ؼادر المكان قبل ان ٌخبره اٌن 
سٌذهب، هل انا أسمع صوت هذا الوجه رؼم انه ال ٌنبس 

ان بحرؾ!! أم ان هناك اصواتا اخرى تنطلق من كل مك
 وانا ال اكاد استوعب كل ما تقوله.

أمسك بٌدي وهو ٌقودنً الى بوابة المستشفى، اوقؾ 
سٌارة صؽٌرة وطلب منً الصعود الٌها وانا ما زلت 
متشبثا بٌده وكؤننً اخشى ان ٌفلت منً.. كان صوت 

 الحارس الضخم ما زال معدنٌا وأنا أسمعه ورائً..
منوال.. كل ٌوم، هللا، كل ٌوم على هذا ال إالال اله  -

 كل ٌوم.
بقً صوته ٌطاردنً وهو ٌردد كل ٌوم.. كل ٌوم، وعادل 
ٌفلت ٌده من ٌدي وٌؽلق باب السٌارة التً ٌسؤلنً الرجل 
وراء المقود، الى أٌن!! واردد كل ٌوم منذ سبعة أٌام.. كل 
ٌوم هكذا.. ٌعود السإال من وراء المقود.. الى أٌن.. الى 

 ؟أٌن...
ات أمامً والسائق ٌبتلع الشارع وهو ٌسؤلنً تختفً المساف

عن تفاصٌل عدٌدة تتعلق بؽٌابك، اسخر منه وهو ٌسؤلنً 
ان كنت قد اؼضبتك أو زعلت منً أو تشاجرنا، او هناك 
مشكلة مع زوجته، او تكون قد اضطررت للسفر الى 
محافظة ما.. اجمع كل اسئلته التً ال عالقة لها بنا وال 

رؾ ما بٌننا، ال ٌعرؾ عشق اجٌب عنها، هو ال ٌع
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زوجتك لك، ال ٌفهم انك لم تزعل ٌوما واحدا منً ولم 
نتشاجر ابدا، ال ٌفهم انك ال تؽادر الى اي مكان دون ان 
تبلؽنً وجهتك ولماذا ومتى تعود وكٌؾ ستذهب، ال 
ٌستوعب ان ٌكون هناك ولد مثلك، نعم ال احد مثلك ابدا.. 

.. ٌسؤلنً الصوت وكٌؾ ٌمكن ان ٌكون هناك من ٌشبهك
 وراء المقود:

 هل فتشت فً المحافظات؟ -
باؼتنً السإال وما عالقة المحافظات بك، اال تكفً بؽداد 
متسعا لوجودك ؟ هل ٌعقل ان تكون قد اجتزت مسافات 
أكبر من مساحة منطقة "الحسٌنٌة" حتى ٌطلب منً هذا 
الرجل ان ابحث االن فً المحافظات، ولماذا ٌقدم لً هذا 

 قترح الؽرٌب.الم
لٌتنً لم اسؤله عن السبب الذي دعاه لطرح سإاله، 
حوادث ال تنتهً جعلت األلم ٌؽزو حتى شعري ومالبسً 
ومعطفً، حوادث اؼرب من الخٌال عن شباب وفتٌات 
وشٌوخ ونساء واطفال وجدوهم فً مدن بعٌدة عن مناطق 

واموات، مرضى او معاقون، صوته  أحٌاءاختفائهم.. 
 وهو ٌردد بلإم عجٌب. نفاسًأٌخنق 

كٌؾ لم تسمع قبال بحوادث مشابهة؟ ؼرٌب.. الست  -
 رجل؟ عراقٌا ٌا

ال التفت الٌه وال اعتقد اننً رأٌت مالمحه قبال.. هو 
عات ئشالٌكون مروجا لأالوحٌد لم اره قبل هذا الٌوم، 

وٌحاول ان ٌقتلنً بطرٌقة ؼٌر مفهومة وهو ٌسلبنً 
ا زلت مذا ٌفعل هذا !! هل "نسٌم" ولما مالً باسترجاعآ

اعٌش فً زمن نظام ٌجند سواق سٌارات االجرة لجمع 
خرٌن للكالم؟ لكنه ال ٌطالبنً المعلومات باستدراج اآل

لم اسمعها  هواالً أبالحدٌث هو فقط ٌدلق على رأسً 
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ٌوما.. اؼتصاب، بؽاء، متاجرة، ابتزاز، بٌع اعضاء 
ة، قتل على بشرٌة، تجنٌد انتحارٌٌن، اشعال فتنة طائفٌ

الهوٌة، تصفٌات سٌاسٌة، تناحرات حزبٌة، مشاحنات 
شًء لم  وأوحالهاعشائرٌة... لم ٌبق من قاع المدٌنة 

ٌستخرجه من جوفه وهو ٌهذي بكالم ممجوج كانه 
الفحٌح.. المسافات ال تنتهً، والشوارع تبتلع بعضها، 
واسطح البٌوت واالبواب والمحالت تطاردنً، وانا ابحث 

ٌم وراء كل االسٌجة التً ترتفع امامً، لم عن ظل نس
اعد اصؽً لصوت الفحٌح قربً، ولم اعد ارٌد ان اقترب 
من بٌتً، ماذا ساجد هناك! كٌؾ سؤتخلص من نظرة أمك 

بنك والجٌران وكل الوجوه التً ستسؤلنً، الم اوزوجتك و
 تجد بصٌصا؟

عشرة اٌام مضت ٌا نسٌم والحادي عشر ٌقترب بعد 
! وهل بقٌت امكنة ؟! اٌن اجدك؟سؤفعلساعات.. ماذا 

ألبحث فٌها! وماذا ٌعنً بحثً عنك ؼٌر ان ٌزٌد تراكم 
 مالمح الوجوه التً اعرفها جٌدا وهً ال تدلنً علٌك.

الؾ الصور رأٌتها فً كل المستشفٌات وفً الطب آ
العدلً وفً مراكز الشرطة.. فً كل الصور هناك مالمح 

 جدؤواعود ألدقق جٌدا فمنك، اهتؾ كل قلٌل نعم هذا انت 
بعضا منك ولٌس كل ما أنت علٌه، كٌؾ أجمعك من  

وسط كل هذا العوٌل الحارق المإلم النازؾ الذي ٌعاقبنً 
على ما ال ادري من سبب، تؽلق الجدران مسافاتها 
حولً، ٌختفً وجه أمك وزوجتك وأبنك.. ال مسافة تكفً 

البحث فً الٌوم الحادي عشر ألضع خطوتً فٌها معاودا 
عنك، ادفع الجدران حولً والهواء ٌضٌق وصدري 
ٌخفت وٌؤتٌنً صوتك مبلال بالبرد. من مكان ما، من زمن 

 :ما، من وجه اعرفه جٌدا وشفتٌن مرتجفتٌن تقوالن
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 اؼلق معطفك البرد ٌصفعنً. -
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