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وألنھ جزء من مشروع  كبیر فأنھ بالضرورة سیرسم صورة مبتسرة عن . ھأنذا  اتجرأ فأقدم لك فصال  من  الروایة 
  .المشروع 

انا واثق تماما بقدرتك وامانتك . اتمنى ان یكون النقد الحدیث قد تجاوز ھذه االشكالیة بحیث یستطیع تقییم الجزء لوحده 
  .لمصادفة وسعید بھذه ا

  :ھنالك حوادث واشارت في الفصول السابقة قد تكون ضروریة لمتابعة ھذا الفصل 
 حتى من داخل مسؤولیتھ المھنیة تسعى الشخصیة المحوریة لتوكید ھویتھا االساسیة  كقارئ نھم لألدب 

على اثر عاصفة .نعثر على ھذا التوكید في الفصول السابقة كما في ھذا الفصل  .  )مسؤول دائرة الكھرباء(
 الى دائرة  في السفارة االمریكیة یأتي موظف. تسقط اعمدة الكھرباء وینقطع التیار , بغداد تداھم ھوجاء 

 )الشخصیة المحوریة (مسؤول دائرة الكھرباء. الكھرباء بنفسھ لالبالغ عن انقطاع التیار الكھربائي عن بیتھ 
. كي یجد ذلك حسنا  فیسأل عن الكیفیة التي  یقدم فیھا شكره االمری.   ویعید التیار على الفور یقوم بواجبھ

  .یطلب منھ مسؤول دائرة الكھرباء ان یجلب لھ كتب ولیم فولكنر 
 في مع عائلتھ المكونة من زوجة وخمسة اطفال) البطل(یسكن .  في مدینة الثورة ببغداد فقیریارة ھو حيگال 

 .ن الفقر والعوز  ھناك محاوالت مستمیتة للخروج م. غرفة واحدة 
  ولم یكن متمردا . شارك في الحرب كجندي اكثر من مرة. یجدر بنا ان ال ننسى ان البطل ھو مواطن عادي جدا

وھو یسعى بجد لتثبیت .  الفمضاء فتجاوزھناك بعض التأوھات لكنھا ال تتحول الى فعل وال ت. او داعیا للتمرد
 )الفصول االربعة السابقة( الحصول على قطعة ارض جذوره في وطنھ عبر تلك المشاركات ومحاوالت 

  في االمكنة الالمسؤولعزیزي مجدي ألنكم جزء من ھذه الذاكرة ارجو ان تعذروني على العبث والتصرف 
: سوف تالحظون انني اجمع الراشدیة والكرادة في دائرة كھرباء واحدة . والشخوص االصلیة واالسماء 

اني احاول جاھدا ان اكتب روایة ولیس . میا ولكن روائیا  جائز على ما أظن اعتقد ان ذلك غیر مسموح بھ رس
 .سیرة ذاتیة او شئ من التاریخ 
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   :الفصل الخامس

  

د  م الجس رك لھ   أت
  ) فصل من مشروع روایة                           (  

                                     محسن شوكت 
  
  

                                                  ) ١(  
. دائرة الكھرباء: ياقتحموا مقر عمل . في بدء دوامي الرسمي . جاؤوني في اول الصباح 

. تفاصیل الیومیة الصغیرة وتكرارھا الجمیل زمن ال. معھود  الزمنارتبك ال. فتعطل كل شئ 
اقتحموا المكان بسیارتھم ذات . بعد وصولھم  قبل وما وانقسم تواریخ االشیاء الى ما. 

اءا وعصرت  ف, وغاص في, ألي امتدمطبا .  ا عمیقمطبا ھوحفروا فی.  االربعالھوائیات
ال یزول مھما حاولت تغییر . ماتبقى لي من  الرحلة  لمطبا. احملھ معي اینما حللت.لھ

وكذلك .  عاجزة عن ردمھ یةعواصف الرملال تقف و.  اسلكھ في كل طریقیرافقني. الطریق 
رحلة  بدأوا والذین ینتظروني .  عند لحظة وصولھم تجمدت مواعیدي. دوالیب الوقت

  وبعد ان طال. المواعید ھماللم یتعودوا مني ا. بیعي یحدث لي  ان شئ ما غیر ط:الشك



تركوا مكان اللقاء .والخوف الى یقین بال جدوى االنتظار. تحول الشك الى خوف .االنتظار
فقد تعلموا بما  . فغسلوا ایدیھم مني تیقنوا ان اللقاء لم یعد ممكنا .وعادوا من حیث أتوا 

رحالت الذھاب . خبروا ھذا النوع من الرحالت  . غیابن الفیھ الكفایة وخبروا ذلك النوع م
تبث النبأ لجمیع نقاط   استشعار بقروندكروزرسیارة بیضاء الن في  اربعة  كانوا. فقط 

 المكان الحمیم الذي نقتحموی .  الفأر في المصیدة وقع: الموكلة بتأمین احضاري راقبةالم
خذوني من یأ انھم لو وددت . ذاكرتھ صبحوا رغما عني جزءا منی ف ثلثي یوميیحتضن

كان عمالي من حولي حین جروني من  .لم اكن وحدي. مكان عابر طارئ  :مكان آخر 
عاجزون عن . عاجزون حتى عن التأفف.  عاجزون تماما وكانوا, شاھدوا كل شئ. ایدیھم 

من  .ايمن الكف التي تنتظر قدح الش.اصابعيجروني من بین ی.ابداء ایة اشارة عدا الھلع
 صغرت الدنیا. في المواد الخامالبھجة.الظل  فيبھجةامكانیة ال فیھا  اكتشفحواشي

 غارق  عذبكسل. من اشكال التفاضل ألي ضمور وفتحولت الى بضعة اقداح من الشاي
ل الیمل صبح تكرار رؤیتھم  ی   مع اناس.االنجاز  وبالعمل  .  كل یوم الشمس رؤیة  مث

اكبر والذین بكوا في تلك الثواني احتاجوا الى .  منظر اقتیادي  مثل الحجر امامنتجمدوی
 اعینھم بطرف ندفنوی. كي التتعرى جوانحھم . وعھم كي یؤخروا دمقدر من ضبط النفس

عمال وموظفون وأجراء   .الیھم  المقتحمون ینتبھال  افواھھم بالطین كي نیغلقو.  الثیاب
 وال ثقل  وخارج التنافسعادیون .وا علي تعودت علیھم وتعود. لیسوا مشغولین بذواتھم

 بحیث اني كنت قادر على حملھم على راحة كفي والسیر بھم مسافات طویلة . بالمرةلھم
خفة ب  دون استئذان ندخلوی . حین طبوا علینا  ام سالمة  شاي ننتظر  جالسین.عناء دون

 شايال بأنتظار .  مریضاحمل سیارة اسعاف جاءت لت  كأنھم,ترددلل  ظلدون ايو  ونشاط
 وابوكریم مسؤول الصیانة  سائق الرافعة المصري وصالحمتولي السائق :كالعادة

  طقس.وانا م سالمة الشكاوي واةمسؤولوفریدة   مسؤول االوراقشھاب  ووالعطالت
بھ یصییومھا المعھود  . لم یكتمل  كل صباحناقدمھ لت ان ام سالمةحرص تالشاي الذي 

وبعد ان ینتھي طقس . نا اال با یومھءستطیع بدت ال اكأنھ. خرىضطرب ھي االت .الشلل
وبعبارة ادق یقدم . الشاي یتقدم بقیة المستخدمین لیقدم كل خالصة لما سینجزه ھذا الیوم 

بھذا الشكل  .    ویضع امامي بمنتھى الرضا یومھ كي اتصرف بھ.لي مبررات وجوده
 الزوایا ي  وینفضوا باحثین في المدینة عن حین یستلموا االوامر من. یصبح لحیاتھم معنى 

عطل لیعیدوا المحركات الحیاة التي اصابھا باحثین عن  . الیھا نورمظلمة لیعیدوا الال
من المفرض ان .  وفریدة وانا شھابال یبقى في الدائرة سوى ام سالمة و. الدوران الیھا

وراق الرسمیة المطلوب من عدد قلیل من اال   بریدنایتألف . لیقدم البریدشھابیأتي 
ولكي . كنا ننجز الكثیر من االعمال بدون اوراق . لم تكن االوراق ھامة في نظرنا . توقیعھا 
طلب منھ ان یخصص لھا رفا  أجلب لھ كتبا وأ . ادفعھ نحو القراءة  بالضجر شھابال یشعر 

تحول یوقت وبمرور ال.  معظم الكتب روایات .في الخزانة الى جانب الملفات الرسمیة 
یظھر لي كم ,  بنوع من الفخر والزھو  یبلغني بعد توقیع البرید . الى قارئ نھم شھاب

 . ) استاذ نحتاج الى كتب جدیدة لقد اكملت الوجبة التي استلمتھا منك(اصبح قریب مني 
 الملفات نزیح. رفوف الكتب تتزاید لتزیح الملفات العتیقة .  سویة شھاباصبحنا نقرأ انا و

سویة  نقرأ. بدال عنھا ادب امریكا الالتینیة  نضع و كارتونوسومة بالحفظ في صنادیقالم
 د من اجلھ قراءةی ومحمود درویش واع  وجورج امادوماركیزونجیب محفوظ 

 فریدة ستتجاوز .  ھوایتھا المحببة التطریزتواصلاما فریدة ف.  وھیغو دوستویفسكي
 أذنھا ملتصقة  كلما عبرت وجدت. حتى اآلن  احدھالم یطرق باب.  ولم تتزوجالثالثین

 احیانا تفتح . تعید ھندسة مظھرھا كل ساعتین. بخشب الباب  مخافة ان یكون الطرق ناعما



. تترك فسحة صغیرة لألنتباه .  قلیال  مخافة ان یمر العابر وال یجرؤ على الطرقبابھا
خیوط برة وبأ احالمھا طرزتوفي اوقات فراغھا .  فسحة یحكمھا الخجل والكبریاء الممزق

  .حائرة وفراشات  محاطة بالزھور قرمزیة  قلوب لیخرج منھا ابیض على قماش ملونة
  

قر ستت.  في وجوھنانفووطی. قتحموا مجلسنا ی سوف یصل الشاي الى ایدینا  وقبل ان 
 وجھ لھا  ثمانیة عیون . كأنھم یعرفونني. طوا بيیحیو تركوا اآلخرین ی.  عیونھم علي 

ینھض اربعة عمال من . دھشنيیھذا ما ,نشطاء وبال اي ظل للتردد . تسمر في تاحد و
یھرع احد العمال نحو ام سالمة یبلغھا ان تضیف اربعة . كراسیھم كي یفسحوا لھم مكانا 

 یقدموا لن یلقوا التحیة علینا و لن.الیقولون شكرا. لكنھم یلزمون الصمت. اقداح للضیوف 
منع دخول العربات لغیر منتسبي ی (:الالفتة المكتوبة بخط عریض  یراعوا  نانفسھم ول

   بل  للخیل اسطبال یقتحمون ال وھي انھمتیكیت ولم یكلفوا انفسھم حتى  مراعاة اال.)لدائرةا
 فرحین مستبشرین. الي نتقدموی.  وقتا طویال ن یبددوال ..واحدة من مؤسسات الدولة
  .صیب بالیانيكأنھم جاؤا یبلغوني خبر فوز

  
  أنت مسؤول الدائرة ؟  -
    وأنتم ؟.....نعم  -
   ,سوف تعرف الحقا   -      

  .اترك كل شئ وتفضل معنا         
  

ابو  الى سلم المفاتیحأ.لم بھا في البالد اال جھاز واحد   المفرط  ال یتكختزالھذه البالغة واأل
سوف .م انني لن اعودطلب منھ ان یتصل باھلي ویبلغھأ  .الصیانة والعطالت مسؤول كریم 
 تعد اجھزة سریة الى حد مول.  االجھزة السریة مدى اسطوریا  في قدراتھا وامكانیاتھاتبلغ
 یصبح. تحول بشكل ھادئ ودون اي صخب یذكر من اجھزة امن الى اجھزة ترویع ت. ما  

 ھم وھم یشبكون كفيا ترال. صل ام سالمة متأخرة بضعة ثوان ت .اسمھا لوحده یثیر الذعر
نطق العبارة ت. ) اال یشرب ضیوفك ؟..... والشاي(:تصیحوحین .بأكفھم  في حركة خاطفة

والبد ان ام . خوف بشكل متقطع وبحجم یتناقص تدریجیا مع الصعود السریع لغریزة ال
 على يستولی.تماما الیس ودیو  من طرف واحدھو التشابك باالكف  الى انتفطنسالمة 

وھم  اول استیعاب تلك الحركة الفجائیةء من الثانیة تحظل ألجزات .حركتھا االرتباك
 ضعوني في الوسطیفي المقعد الخلفي .ریطوونني بأذرعھم یضعوني في سیارة الندكروز

  الجلسة قد انفرطت والصمت الغریب یستولي على المكانىرت.ألني صید ثمین.ألني مدلل
.  لیس ھو المشھد الیومي .المشھد غریب علیھا. ن تضع الشاي ولمن تقدمھی تعرف افال

  طابورلتنظم الىتراجع بضعة خطوات ت .   تستعیذ با من الشیطان الرجیم.ھنالك خطأ ما
وأمر وجھا بعد اآلخر یمرون بي . اقتیادي قف المستخدمون یتابعون  ی .الصمت المریب 

. يوجھال تختلف عن و التساؤلو  األخادیدوجوھا صغیرة  ملیئةال یملكون سوى . بھم
یظل ھذا الوجھ . الدائرةوجھ ام سالمة منظفة وفراشة  أراهآخر وجھ  .نتبادل تلك العالمات 

قبل ان . بناتخمسة لام و  ارملة اشارات. یرسل اشارات غامضة .یتابعني حتى اختفائي 
كانت تعمل منظفة في احدى المستشفیات االھلیة فاستغنوا عن خدماتھا لكبرھا . تعثر علینا 
في الوقت الذي یتم فیھ استبدال . وفي اول  ساعة من الصباح . وبدون معاش في السن 

مت للوجبتین ت ال ة غریبأمرأةوجبة الخفارة بالوجبة الصباحیة  ینتبھ العاملین لوجود 
 وبعمر بیضاء وفوطة  سوداءسیدة بعباءة :بدل احدا تال  . وحدھا في باحة الدائرة . بصلة



 الى جالسة تستند على حائط الدائرة  و .ا واحدا من المراجعین  كنا نظنھ. الستینقترب منی
   ینتھي التبدیلحین .من الخرق البیضاء سطل وربطة على طولھا مع   مكنسةتنتصبجانبھا 

حنفیة سأل عن ت. تناول سطلھات .مسك مكنستھا مثل حرس یستعد ألداء التحیةتقف وت
 انھم قناعھاحاول المستخدمون ای. ن  الدائرة دون استئذا غرفغسل ب تباشر   .الماء

 تترك ال .  بسبب اآللیات غیر مجدیةوان النظافة في باحة الدائرة . ینظفون بأنفسھم غرفھم
خجل ی . ) فقط ثمن الخبز للیتامىارید,ال ارید اجرا ( لھمتقول.صل التنظیف تواالمكنسة 
كل ھذه زرع فیھ   من یاترى:أقولھ یتألأل جدتأدخل مكتبي أ .تركوھا یالعمال و

 ربطة عنقي حذائي و یعكس الكاشي.یھ وجھيأرى فالطاولة ظھر لھا  وجھ جدید .؟المرایا
 وعلى رف الشباك وردة . عود من البخوریحترقفي الحائط . واستدارة كرشي المتواضع

سوف . فمي  سقف فيعالقا باستكان شاي یظل مذاقھ تأتیني . زجاجي في قدح تنامبیضاء
 مشروبین وال اتخیل شكل الیوم اعبد . لشايا فیھ  عدمینن آخر ازمو  مكانفي اشربھ مرارا

واذا كنت السباب قاھرة اخزن ایام .  في اللیل المحلي الشاي في الصباح والعرق :بدونھما
 حسمالوجھھا  .   او تأجیلھالعرق لنھایة االسبوع فان الشاي من الصعب التساھل فیھ

ساعة تطل علي بفوطتھا البیضاء وثغرھا الباسم  كل .ولىصدمني من النظرة االیمتھلل ال
 ال یوجد بودي ان اقول لھا ان.كنت ارغب في شئ آخر ن تسألني ا.واستكان الشاي المخدر

 لو ظلت حتى اني شعرت انھا . البسمة والدعوات واستكان الشاي ما ھو اجمل من تلك
كفیھا ی  بأجر یوميشغلتھا . نفسھا حتى الوجبة المسائیة فمن المحتمل ان تقدم لي العرق ب

 ألبدأ حمل لي الفطور والشايت .نا جمیعا  الى ام لتبمرور االیام تحول . زیدیلشراء الخبز و
اما متولي .  خوف من المجھولالاسباب  ا وادعیتھا وصلواتھانزع عني بكلماتھت و.یومي

على التحویالت یعتمدون في حیاتھم .  عائلة من عشرة افرادصعید مصر في فقد ترك
صل الدولة الى ت,   امد الحربیطولوفي فترة عصیبة وحین . المالیة التي یرسلھا لھم 

 على شاشة مو تعرضھخواتمھم    المتزوجین من اصابع نتزعت. یریاحالة من الھست
دب الھلع ی. التلفزیون وھم یبتسمون ویقدمون اعز وأثمن ما عندھم  دعما لحربنا المقدسة

ولكي یثبت كل والءه للوطن ویحق لھ التنفس . الحملة موثقة ومعززة بالصور ففي الجمیع
خصص الدولة ساحة في ت. محرقة ھذه الفیھ  علیھ ان یخرج مدخرات العمر ویرمیھا في 

 محاطین بفصیل من المصورین  طویلقف الناس في طابوری. العاصمة لجمع الذھب
وحین . لغائب ویل لو . غراممل ولحد الرسمیا واالوزان االسماء  توثق .وكامرات التلفزیون 

 والمزارع وشركات  المعاملنوعیبی .  عن موارد اخرى في الظلنفتشوی , الحملة ينتھت
 التغذیة المدرسیة ومعونة الشتاء نحذفوی .بال غطاء  سندات مصرفیةنوطلقی . النقل 

خصصات من رواتب  المنشطبوی.توقف سلف البناء والزواج ت.ووجبات الطعام في المعامل
 تمتم العاملون  عنیوحین .  مخصصات الخطورة حتى في الطب الذرينشطبوی. العاملین 

شطب ی. الوضوحو  قوة الصعد في االفق صوت بالغی.ھمثمن العقم الذي سیرثھ ابناؤن
 سالحنقص ال الخطر اخطر من : علن امام المأل ی. یبق سوى خطر واحد ال. المخاطر كلھا 

ظھر فن جدید في دوائر الدولة ھو اكتشاف الفائضین عن العمل ی .ع الصمت لزم الجمیی.
تبتلع . الدولة عن المال في كل الزوایا  تفتش. لرمیھم في الشارع او ارسالھم الى الجبھة

 في  متولي المصري بقاءصبح ی  . الحرب الخزائن والدولة بحاجة الى المال لشراء السالح
ل ثالثة اشھر یأتیني كتاب رسمي حول العمالة االجنبیة ك. العراق یعتمد كلیا علي 

اجیب كل مرة بانھ من المستحیل االستغناء . الموجودة في دائرتي وامكانیة االستغناء عنھا
یدب فیھ , عقده بأیام یصبح مثل مریض اللیوكیمیا  وقبل انتھاءكل ثالثة اشھر . عن خدماتھ

  .  جفاف في الحلق اصفرار في الوجھ و معقنوطالخمول تصبح حركتھ بطیئة ویمیل لل



ینھال .تدب فیھ الحیاة من جدید .  في عروقھدما جدیدا  اضخ لھ. تجدید العقدازف لھ خبر 
كفھ التي تدیر  .ه تدمع عیناو ركبتي وكتفي ورأسي  یقبلني في .في كل مكان علي قبال 

اخرج من جیبي .   وع ال تملك الوقت اللتقاط تلك الدمالمقود اثني عشر ساعة بال كلل
 اوعالتقط عوضا عنھ دم  . لن تعود الى مصر مادمت بجنبي, اقول لھ واصل سیرك. مندیال

.  من الفرحنشج ی .ادفنھا في مندیلي ألریھا الى زوجتي واطفالي . سخیة نقیة مثل البلور
ثل  على ظھره ماھ یحمل, على رقبتھ ا یضعھ, الصغیرة يت ینتزع مني ابن  البیتحین نصل

یجعل من نفسھ تال  یتكوم الصغار  .یفعل اي حیوان تریده , یمعمع,یموء,   لھاینھق. الحمار
.  یسبح بالعرق والغبطة .حدیقةال یطوف بھم في. فوقھ یصعدون ویقفزون من فوق ظھره 

مالبس :یفتحھا لي  ة الدائرة من تحت مقعد سیار صرة یخرج.تھیأ زوجتي لھ الحمام 
منذ اسبوعین . یقدم اعتذارات لھذا السخام والدھون المتراكمة فوق جلده.  .داخلیة وثوبا 

الحاجة لألعتذار فانا على علم اي نوع . الماء مقطوع .وانا ابحث عن مكان انزع فیھ جلدي
.  في بیت واحدسوھاج بلدتھ یسكن مع اربع وعشرین من ابناء  أعرف أنھ .من السكن 
  ناحمام یدخل .  . تقاسم الغربةوریف ونكران الذات لتوفیر المصا.واحد وقدر حمام واحد 
 غارقا بالمحلیة شئ من اقصى   لحنا للحمام یأتینامن شق الباب المقفل.  دھرایغیب ھناك

 بالضحك وھم یضعون اسماعھم فوق صغاريیسكر . رغوة الصابون  ممزوجا بالصعید 
  .ست االعوام الذات  الصغیرة بنتيتقف مریم قبالتي   .شق الباب

   ؟ متولي یغني ھل تسمع بابا -
 .انھ سعید -
 ؟لماذا ھو سعید یاأبي . -
 . انھ یحتفل بانفتاح مساماتھ.بنتيانھا المسامات یا -
 بابا ماذا تعني المسامات ؟ -
 .؟ متولي سعید بعودة التنفس الى جلده  الثقوب التي یتنفس منھا الجلد انھا -
  مسامات مثل متولي ؟وأنت  یابابا ھل عندك  -
 .كل البشر عندھم مسامات .احبیبتي كلنا بشر نعم ی -
 في الحمام الیس كذلك ؟واذا انفتحت مساماتھم یغنون  -
 ھذا صحیح  -
 .؟  مسدودة دائما یا باباأذن لماذا مساماتك -
  ؟مسدودةوكیف عرفت انھا  -
 . في الحمام یابابا حتىألنك ال تغني -
  

 الواقف على باب الحمام  تعطیني قبلة وتھرول لتنظم الى الجمع.ال املك جوابا . 
غني واسأل نفسي لماذا ال أ. أتأمل القیاس االرسطي ألبنتي مریم. بأنتظار خروج متولي

ان . لماذا ال ادندن . ھل یوجد خطأ في القیاس في المنطق االرسطي ام بي . في الحمام 
یتصاعد غناء . ھي غائبة تلك اللحظات التي یكشف فیھا المرؤ عن مرحھ رغم انفھ

موال من اقصى الصعید .  یدفع بالغناء بعیدا  المفعول السحري للماء والصابون.ولي مت
 . رؤیتھینظم الیھم ابناء الجیران بأنتظار  . یغنيمازال .  ینادون على ابناء اعمامھم.

صورة حیة .  وابتسامتھ العریضة بجالبیتھ الرمادیة وشاربھ الكثناصعا اسمرایخرج 
یجربون .  ربون لمسھ یصافحونھ یقلبون كفھ العریضةیج.خارجة من مسلسل مصري

 :یسألونھ في وقت واحد.التكلم معھ باللھجة المصریة 
 عندك عیال ؟. -



  أیوه -
 ؟ عندك والد -
  عندي حسان ومحمد وامین -
 ؟ وعندك بنات  -
 . بتجنن اسمھا عال  بنوتة صغیرةوعندي محاسن وزكیة وراویة عندي -

 یخرج لھم صورتھا      
 نة ما شفتھاش بقالك كم س -
 خمس سنین  -
 ؟ وعندك ایھ كمان -
  عایشین معانا والدي ووالدتيوعندي  -
 ؟ومراتك.  -
 . ومراتي كمان  -
 ؟ ایھ كمانكموعند -
  عندنا شجرة تین  -
 ؟تعملوا بیھا ایھ. -
 ؟ نلعب استغمایةمانستخبى وراھا ل . -
 .  ھھھھھھھھ -

ل یجرب قدرتھ بنطق             تروق لھم اللعبة یسكرون من الضحك یتكوموا فوق بعضھم ك
احذر متولي . اللھجة المصریة مع غنج ومط طفولي یروق لمتولي ویجد فیھ متعة قصوى 

اكبرھم ال . یرد علي اتركھم انا مرتاح . منھم اقول لھ سوف یسألوك عن اسالف اسالفك 
لكنھم جمیعا یتابعون المسلسل المصري . یتجاوز العاشرة واصغرھم الرابعة من العمر

ألن مفردة ما في  الحوار احیانا یبقى احدھم ساكنا . الي الحلمیة ویفھمون ادق تفاصیلھلی
تمر . یلتفت یمنة ویسرة یجدھم سبقوه . یظل في مكانھ . تشكل علیھ وال یجد من یعینھ

المتخلف ھذه . وقف المباراة تت. ثم نسمع فجأة بكاءا . علیھ عدة قھقھات وھو ساكت   
 ویحاول ان یفھم منھا سبب ھا متوليیحتضن. ي ذات االعوام الخمسالمرة عبیر ابنة اخ

لھجتھا العراقیة بعد أن فقدت اللحاق  ترتد الى  ,  خرج منھا تساؤل مشروعی. زعلھا
   :تمتزج الشكوى بالدموع  , بالركب

 ؟   شنو  یعني استغمایة....أنتم لیش تضحكون وحدكم  -
یبحث في الوجوه عن  . نھم ان یصفقوا لھایمسح دموعھا ویطلب م.  یظل متولي حائرا

  :یجیبھا احدھم . جواب لھا 
  .ة غمیض یعنياستغمایة -

   تعاد من اجلھا العبارة حتى ترى االبتسامة على ثغرھا وتتواصل اللعبة 
  ؟ ایھ كمان موعندك -
  عندنا معزة  -
  ؟وحدة بس  -
  .ال اثنین -
 ؟ تعملوا بیھا ایھ  -
  االفراح ترقص لنا في تغني ونعلمھا.  -
  ھھھھھھھھھھھھ. -
 .؟وایھ كمان . -



 ؟ تسموه دجاجم عندنا عشة فراخ انت -
 ؟كم وحدة .  -
  ثالثین  -
 ؟تعملوا بیھم ایھ .  -
 .بنعلمھم القراءة والكتابة وحفظ القرآن.  -
 .  ھھھھھھھھھھھھھ -
 ؟ وایھ كمان -
 ؟ وعندنا ارانب  -

  : یصیح  الصغار بوقت واحد 
   . طبعا علشان الملخیة-

   صحیحة ةجابالایجد متولي 
  .  عفارم علیكم انتم مذاكرین كویس تمام  ایوه -      

  :یرفع احد الصغار اصبعھ 
  ؟ ارانب او انارب  ھي ھل -
 حدیقة الحیوانات اسمھا ارانب ولما ناكلھا مع الملخیة نسمیھا  في  .  صحاالثنین.  -

  .انارب
   ھھھھھھھھھ  -
 

ملوا لو بقیت للصباح معھم لن یتولي اقول لم. اخرج من حمامي فاراھم مازالوا معھ 
 ذراعھ و تظھر فانیلتھ البیضاء یرفع كمھ الفضفاض.   اتركوه انھ جائعاقول لألطفال .

. البراءة و  العفة البالغلصعیديلحیة ال  فتكتمل الصورة . یأكل معنا یمد یده و.المعروقة
 یمیل بوجھھ تولي مأرى  بالوداع مالوح لھأ.   اراھمامتولي وام سالمة آخر اثنین 

خفي دمعات تلمع في ت لفوطتھا  طرف ترفع   ام سالمة أرى وبالحائطیضرب جبینھ 
  .اطرف عینھ

  
                                           )٢(  

منذ ھذه اللحظة .  رأسي بین ركبتيحشروای المنعطف  وقبل ان نصل ز بوابة الدائرةاجتن
تجربتي في ھذا المظمار حتى .  حتى اآلن اشعر بأي المال .  دنیارؤیة السوف یتعذر علي 

ابحث فیھا عن .   ذات اتجاه واحد من قراءات تعبویة في اغلبھا ومستمدةادبیةھذه اللحظة 
 .االسریر فارغأرى  . كافكا سریرقترب منا.  ؟این مقترباتھ یاترى این رأیتھ ؟.ھذا المشھد 

ستیقظ ی .؟انا ھنا اال تسمعني اال تراني. انت ؟ این .  فال ارى غیر صرصارابحث عن كافكا
ذلك ان حجمھ .  في فراشھىبقی ویذھب الى دائرتھال  .اكافكا الموظف لیجد نفسھ صرصار

تحول یكافكا طرأ على قراءتي للنص ھو ان موظف یالشئ الجدید الذي . ملیون مرةصغر ی
 بعد ھذا .اب الى وظیفتھرفض محاوالت زوجتھ في دفعھ الى الذھیو.بأرادتھ الى صرصار 

 لي فرصة للشعور بأنني یتیحھذا الفرق .  اما انا. قادرا على اداء وظیفتھ لم یعد التبدل 
  .علي ان ال استسلم الى مثل ھذه الرؤیا منذ الدقائق االولى .اعیش تجربة فریدة وخاصة

ؤیاه  وان كل لھ ر.ان وضع رأسي بین ركبتي ھو اجراء روتیني ومسرحي الى حد ما 
اتفقنا . قبل ساعتین كنت ابا اتناول افطاري مع عائلتي .   الخاصة لوصف معالم ھذه البیئة
 فكرا.  اوصتني ان امر على الصیدلي ألجلب لھا ادویتھا . انا وزوجتي على زیارة اختھا 

 ي االدبیةقراءاتاستطیع ان اقول ان .  موظفا  كنت قبل نصف ساعةانني بحدة وبسرعة 



كانت تزودني بعناصر تشویش وتعرقل عمل االنطباعات  . دني عملیا بشئ لم تفھذه
الشئ الذي زاد من دھشتي ھو رغم شعوري العارم بعدم .المباشرة التي بدأت تتقادم الي 

.  بدأت اشك بنفسي يخطورتي وضآلتي وبراءتي التامة امام جھاز الدولة السري اال انن
شعر ان ا.لدوام باالسترخاء والحریة بدأ یتزعزع ھذا الشعور بالبراءة الذي یمدني على ا

 یجلس في اعماقي لیصف تلك من بحاجة الى انا  . أذن مني في جانب خطر یتنامى دون
 صالة الظھر مع ام عند حاسم ھناك موعد. كیانيتعصف باالھتزازات المتنامیة التي بدأت 

في  مجاور لجسر الصرافیة  الالمكان ھو مقام خضر الیاسو.  وحمید جارتنا االرملة ولید
أنا احمل في جیبي . شئ ما یتفتت في . تجمد ا ؟ ھنا یجريیا ألھي ماذا  . جانب الكرخ 

 مجھولة فأني اساق اآلن الى  واحدةالى قضیةبدل ان اذھب و.  صك االدانة :كارثة 
ال  . ل یبدأ بالتحلشعوري بالبراءة الذي عشت علیھ طویال .مؤكدة االدانة  قضیتین احداھما

وبالتحدید شئ یحمل الكراھیة ألجھزة الدولة .شك ان ھناك جزء مني ینمو دون أذن مني 
بدد شعوري تھذا الخطأ الكبیر ھو الدودة التي بدأت تنخر في مفاصلي و. جھازھا السري 
, دون اعتبار لشعوري اللذیذ بالبراءة.ھناك جزء یكبر دون أذن مني .القدیم باالتزان 

  . حد ماوالحیادیة الى
مقاومة  الكلمات أخرىوب.  او السعي ألبطال مفعولھ كنت امیل الى تأجیل األنحیاز .

قدراتي المعنویة . كبیر ال أرى حتى اآلن انني مؤھل أللعب دور . المستمیتة ألي تمترس 
مثل تلك الرھانات التي تعتمد على تجمع . اضعف من ان تدخل في الرھانات البعیدة المدى

. لدي اي حافز لمثل ھذا النوع من النشاط یس ل. مكن من الناس على شئ واحد اكبر عدد م
لدي عقیدة اخجل ان اصرح بھا حول التعارض بین . اھرب غریزیا  من التجمعات الضخمة 

 تجربتي المریرة مع زوجتي تؤكد لي. كلما ازداد الكم انخفض مستوى النوع . الكم والنوع 
انا لم اكن لم تكن ھي الشیطان و.فقد كان كالنا بشرا . ان لحظیا ان العیب لیس في االنس

.  العیب في االندماج في الصھر في المحاولة البائسة لتحویل االثنین الى واحدارى. مالكال
المعادلة السرمدیة التي تقول ان واحد زائد واحد  وتجاھل .العیب في القفز فوق البدیھي
ت اشد فتكا بالریاضیات مثل جعل المالیین وھنالك طموحا. یساوي اثنین ولیس واحد 

 بددت الكثیر من الوقت في تأمل تلك اللحظات التاریخیة التي تتحول فیھا .تساوي واحد
 . شناعةمن اشد اللحظات التاریخیة  ھاالمالیین الى واحد او اثنین او حتى ثالثة فوجدت

ر بعیدا انظر ورائي فأرى وحین اصی.   واھرباعطیھا ظھري , ارتد ,اتبرأ منھا على الفور
احیط ذاتي بانتصارات . ان اظل صغیرا قررت ال اعرف متى  . بركة واسعة من الدم  

مثل .  لیس فیھا مھزومینانتصارات في الظل.  غیر معلنة وال تثیر االنتباه .محدودة المدى 
تقریب االشیاء  و  .   كي ال یصاب بالعمى القریبة الى االشیاء ینظرال ان اقناع  حاد البصر 

ھناك ایضا تجاوزات صغیرة وغیر منظورة . من ضعیف البصر كي یتمكن من رؤیتھا 
تتیح لي فرصة للعبث والتجریب والتقدم  ,اعادة تشكیل خارطة سریة للخطایا . للحواجز 

. تجاوزات صغیرة وغیر مرئیة وال تخرج مطلقا عن حدود الذات . والتراجع متى اشاء 
حتى الرشاوي . حول امكانیة السعادة جاوزات الصغیرة بعضا من العزاء استمد من ھذه الت
بعضھم كان .  لدى المانحین البكاءتثیر . لیس فیھا اي ابتزاز.  لألستجداءتتم بطریقة اقرب 

 صدیق لھ ان یزودني بدفاتر فقد اوصى احد موردي الدجاج. ون مقابل یعطیھا حتى بد
  .كن في الكرخ وال توجد صلة كھربائیة بیننا وبینھ  رغم انھ یس ألطفاليمدرسیة واقالم
 وتحاشي التماس مع الدولة ھو عقیدتي التي استمد منھا قدرتي على طوعیةھذه الضآلة ال

 ضآلتي ھي المنبع .السكر  شرب العرق المحلي دون عناء والوصول الى حالة  النوم و
  .الوحید للسعادة الحقة السري وربما 



  
                                               )٣(  

  
.  العصابة من عیني كي ارى درب النزول   حیاز: سمع احدھم یقول انزل أتوقف السیارة ت

 اقول  ذرونياع.  الدم من فمي یسیل. عید العصابة ال   لطمة على فمي وصیحة حادة تأتیني
 ھل اقدر ان أسألھ. قعد جرني من المیمد احدھم یده الي وی.  ھذه اول تجربة لي في  لھم 

  امسح الدم بطرف العصابة ؟
جد نفسي اتكأ على أ  وقفنيی .   ممر باردفي یقتادني احدھم. قدمي على ارض صلبة أضع
 تمر بي .جد نفسي بجوار حائط املس بارد ھو االخر أجلس فأ. مرني ان اجلسیأ,  حائط

كر فیھ ھو الفراغ الموحش الذي كل ما اف.ھتم كثیرا بھا ریح باردة تصفع وجھي ولكني ال ا
 یأتي حتى لینتظر :بھ االخریجی .؟ ھل یخلع ثیابھ:سمع اثنین یتكلمان عنيأ. بدأ یتسرب في

ال اعرف حتى االن وسوف اظل اتساءل حتى .  یتناول عشاءه .واین ھو ؟. مأمور المخزن 
ان ورقة من الذي نبھني في تلك اللحظات العصیبة :  السؤال ذاتآخر یوم في عمري 

 یدویة في مكان لمكنسةسمع صوت أ . ر االن في جیبي وعلي التخلص منھاخطیرة تستق
لو اخرجتھا . الورقة مثل ثعبان یكمن في جحري فتتمطى  سترتيتلمس جیبأ .قریب مني 

كنت املك عن ھذا النوع من االمكنة صورة . وابتلعتھا ال اضمن ان الكناس لن یراني 
 فأذا استدار . وحتى المكنسة  الجدران والسقوف  االرضیة و عیونكل شئ ھنا لھ. خرافیة 

فربما سوف اتقیأ ویشكوا في وحتى لو لم یراني احد .  فسوف تبقى المكنسة تراقبنيجالد ال
قیئي وحین یحللوه في مختبرھم الذري سوف یعثروا على الكلمات ویجمعوھا لیخرجوا 

  . عن الفكرة سأقلع لھذا .منھا صك ادانتي
  
                                                 )٤(  

  
شمس باللون االسود تطلع من جدار  : ىیارة في صباح صیفي على شمس اخرگتستیقظ ال

 سوداء داعرة  رویدا رویداتشرقوالعبارة . الناس ینامون في السطوح . المنظمة الحزبیة 
  . الناس مازالوا نیام . 
  
  عبارة على.جدار كان ابیضا قبل ساعات . فضت بكارتھ  على  جدار حيال ستیقظی

على ) صدامالموت ل(   واحدا طول كل منھا مترانات من كلم الفاحم باللون االسودمخطوطة 
 الثورة تقترحھالواحد من ثالث شعارات عربیة وھو ترجمة . حائط المنظمة الحزبیة

 سوف تضیف.ئیل مرك بر صدام مرك بر امریكا مرك بر اسرا :  ألصالح العالماالیرانیة
 والمرك .مرك بر منافقي صدام: الحقا شعارھا  الرابع لیشمل منظمة مجاھدي خلق

 الشمس السوداء الطالعة  من جدار ننظر من فوق السطوح الى تلك .بالفارسیة تعني الموت
ولكن   ال یخلو من جرأة  انھ عملأقول . الرسام عن رأیي جلیلسألني ی . المنظمة الحزبیة 

ان بنیانا یشید على موت اآلخرین مھما  .اذا نظرنا على المدى البعید فانھ ال یفضي الى شئ
 الشعار على وضعواضن ان الذین كلفوا ولید وحمید ب .  ال یمكن ان یفضي الى شئواكان

ذلك الھتاف الھستیري الصاعد من جمعة طھران   ینقل انطمحونحائط المنظمة كانوا ی
اكبر من تلك و كثیرةغیر ان العوائق . زا الحاجز اللغوي والجغرافي بحذافیره متجاو

 ان تلك التضحیات المجانیة كانت ولیدة السذاجة المفرطة یام سوف تثبت اال.التصورات



 كنلم ی.   ثالثة ارباع االرضزحفوان موت صدام احتاج الى .  لیس االوثقافة االنتحار
على االرجح كان مصمما على . نقش العبارة ی وھوا  محتاطا تمامالفاعل في اللیلة الفائتة

ان . وعلى االرجح انھ كان یود في قرارة نفسھ ان نراه ونعرفھ . الظھور اكثر من االختفاء 
حائط المنظمة یواجھ صفا طویال من البیوت بسطوحھا . ال یظل مجھوال على االقل بیننا 

الحائط . عیون التي ال تنام غمضة والالعیون المغمضة ونصف الم: المكتظة باصناف العیون 
 تحرك رأسی. سمع قرقعة تفتت مصباح ت سوف أذناالبد ان . ضاء عمدا اضاءة خاصة م

 یسدد بمصیادة ا صغیرایرى شبح. ثقب في جدار السطح الى العینین یمد . ینفض نومتھ 
  علبةیرى شبح آخر الى جوار الحائط یمسك بیده . لیطفئ ضوءهعلى مصباح آخرعصافیر 
 یداھمھ. النوم یفارقھ سوف. یرى شیئا یرش على الحائط. یتوجھ نحو الجدار معدنیة 
سوف یواصل .ال یجرؤ حتى ان یكون شاھدا .الیجرؤ ان یمد رأسھ  .  قبل الفضولالخوف

الفعلة تجري سوف یحاول ان یحفظ بعض السمات  ف . جدار السطح  فيالنظر من ثقب
. ي نقل الخبر نوع من السبق النسويجد فتامرأة . حصل غدا من یدري ماذا ی. قریبا منھ 

تحدیا .البعض یراه بطولیا . تضاد موجع وملھب للحماس . كتابة سوداء  على حائط ابیض
 یبلغ احد خوفا او ال.  یجرؤ على االقتراب منھ او لمسھ خوفا الرآه الحي بأكملھ وی.  سافرا

. واجھة او سطح الدار الجلس یتأملھ من یا ونصب لھ كرسییالبعض . .  .ربما استمتاعا 
عورة . بكارة جدار الحزب التي فضت. سكر على نخبھینصب لھ ربع عرق ویالبعض 

    . ستمنى على مرآهیالبعض .مكشوفة امام المأل 
لم تأت اعادة صبغ الحائط بنتیجة . نذار االفي یدخل .  سابقة خطیرة. الجھاز الحزبيیرتبك 
ھل كان الناس یتوھمون  . ستار وراء الثعابین برز العبارة مثل تض حتى جف االبییفما ان 

نصحھم احد ی.  ثالثة مرات باالبیض  الحائط یصبغ. العبارة ام ان الصبغ لم یكن فعاال 
 معتبرا ذلك  الفكرةالحزبي مسؤول الرفض ی.  الحائط باللون االسوداصباغین ان یصبغوال

 تأبىوحین  .   الظالمیة على حد تعبیره لقوى الشر االسود ھو رمز.نوع من الھزیمة 
ھجم ی من البلدیة وبلدوزر  ىستدعی. مر مسؤول المنظمة بازالتھ یأالعبارة ان تغادر الجدار 
  كومة  جاعال من الحائط  كلماتھا وحروفھا فتتی.قطعھا اربا یعلى العبارة بمخالبھ و

 تتسلل مة التي خلفھا تحطیم المصابیح تحت غطاء العتفي ساعة متأخرة من اللیل. احجار 
بق من الكومة اال ت ال .السواد بعباءات سود الى كومة الطابوق تفتش فیھا على اشباح

امھات لمعدومین او مغیبین تلك االشباح كانت  ان سوف اعرف الحقا .  الحجر االبیض
ذه االشارات كل ھ.  یصلون علیھا تربة المصبوغة باالسودوانھم اتخذوا من تلك االحجار

    .سھال جعلت امر العثور على الفاعل امرا 
الكل یحب ان یثرثر  .أنھا الحكمة المثلى ألختراق اآلخر.  الثرثرة نصف الطریق الى الفاعل 

البقال : الكل یثرثر . ثرثرة الحي حادة وقاتلة احیانا .ال في الطقس ولكن في اخطر المسائل 
ن أذا لم یثرثر احد علینا ا.  رادیوات والحالق طبعا والجزار والمعلم والسائق ومصلح ال

 ھنا یبرز  .ینبغي ان ال تكف االلسن وان ال تتحول الى حدیث آخر . نقوم بالثرثرة بأنفسنا 
على وكالئنا ومتطوعینا  ان یؤكدوا  الطابع البطولي للفعل ولیس . العقول الخبیرةدور 

كل زقاق . مباراة تنافسیة الىاصة والمخترقة تحول الزھو في اماسي الكیارة الخی.  العكس 
 الطین بلة تزید شرعي  بغبائھا الاالذاعة االیرانیة.  العملیة  یقدم الحجج لتثبیت حقھ  في 

 .   وحروف لم یبق سوى بضعة امتار.  للوصول الى الفاعل  سھلة  طریقخارطة رسم تو
قدر الخبراء . ذلك بخطورتھا كان الفاعل اصغر كثیرا  من تلك العبارة وبوعي اقل من 

ذلك انھ لم یستطع ان یرفع العبارة اعلى  من مئة وعشرین . عمره بأثني عشر عاما 
 وجدوا بجوار الحائط  مصیادة عصافیر بقوس. سنتمترا فوق مستوى سطح االرض 



ة التي وسیلالخمنوا انھا كانت .  احمر  ي مطاطوشریط اغصان الرمان من خشبي
  . م مصابیح االضاءة  في تحطیاستخدمت

  
كان الطفالن نائمین في سطح الدار غیر بعیدین عن فراش امھم عندما تسلق خمسة 

 اربعة نیام في وجدوا. سطح وتوزعوا على جوانبھمسلحین حائط الدار ووصلوا الى ال
الفراش مطروح . لم تكن ھناك اسرة .كل اثنین في طرف من السطح . جھتین متباعدین 
النوم . جسام ساكنة مغطاة بالشراشف والوجوه مكشوفة للھواء الطلقعلى االرض واال

یتقدم  . یفتش في الوجوه . یدور في السطح  مصباح یدوي   .  عمیق والعتمة ایضا
والید ممدودة  الشعر طویل والنومة ھانئة .المصباح بھدوء ویحط  على وجھ طفلة صغیرة
یخترق .نتقل الضوء الى الوجھ المجاور ی. تحاول ان تمسك شخصا آخر نائم الى جوارھا 

 تطلق . تفتح أم عینیھا تراھم فوقھا. الضوء االنفاس یضرب االھداب یحرك الجفون 
ینتقل الضوء بسرعة  . الطفلة تتجمد في ذعرھاتستیقظ . تمتد كف لتخنق صرختھا. صرخة

.  نائمینیحملوھما  وھما . ماذا یحدث لماذا  توقضوھم؟  . الى الجسدین االخریین  
یرد علیھا احدھم ببضعة .  انھما طفلین یتیمین .صراخ االم یوقظ الحي.  سلم یھبطون ال

انھما . واال سنحملھا معھمیقول لھا االفضل لك ان تلتفتي لما تبقى لك  . كلمات رادعة 
یستیقظ الطفالن فیجدا انفسھما مكتوفي االیدي ومحاطین بالبنادق وامھم  . طفالن صغیران 

یحاول المسؤول . ولید وحمید  یبكیان یحاوالن التملص والعودة ألمھم . ھم تصرخان  واخت
ابق في . ن وسوف یعودا. أنھ استجواب لیس اال . طمأنة االم انھم لن یتعرضون الى أذى 

 الحي یتابع ما یدور. یلتحمون ببعض  االم وابنائھا .تشتبك االیادي. مكانك وال تعیقي عملنا 
اثنین من المسلحین یحاولون جر االم  . بأبنائھا وھم یصرخون ان ال تتركھم االم تتمسك. 
ما كل واحد تحت ظل متشبثة بھت..الكل تابع من فوق السطوح مجریات انتزاعھم من امھم .

 تمسك تخلصوھما من ابطیھا ی . بھماسحلوھا وھي تواصل تمسكھای .جناح من جناحیھا 
  .یأخذوا الطفلین ویتركوا لھا ذیل الثیاب .انالثوبنشق ی . نتزع كمین ت. بیاثالبذیل 

  .)كان علیك ان تربیھم جیدا او تربي نفسك لمثل ھذا الیوم. ھذه حصتك (
وینطلقوا بھما مخترقین الزقاق وانظار الحي  بیضاء  سیارة الندكروزریضعونھم في  

. یط الوداع تركض ام ولید وحمید تتابع خ. والسطوح التي استیقظت وسجلت تلك الوقائع
ركضتھا عباءتھا الساقطة فوطتھا المختلة  تتابع شراشفالسطوح التي ازاحت النوم وال

ال احد یكذب .  وطفلة صغیرة وراءھا تلتمس لھا االعذار تھدل جنونھا المحتملوشعرھا الم
 من فوق السطوح ال یملكون ما یدفعون بھ سمعون والذین ی.اللیل عسیر. في تلك الساعة  

 بال غطاء وال عباءة .وحدھا ام ولید وحمید تذرع الشارع من اولھ الى اولھ  . الجنون
 ماذا یخبئ.یطلع النھار  بال ولید وحمید. ال احد یكذب في ھذي الساعة. صباح في االفق وال

المنفوشة الشعر الحافیة ألم لتتقدم نحو االم تقول الكأس الحنظل  . افطار الیوم االول 
تمسك الكأس الكأس الحنظل  . ماجوف الفارغ شیئالدخل في یال بد ان . خذیني  :القدمین  

سیكون ھذا زادھا كل . خرقتان بید والحنظل بالید االخرى. وبالید االخرى بقایا الثیاب بید  
تحتضن .تسھو بین السجدتین . ترفع كأسھا امام الرب خمس مرات في الیوم   .یوم

    . الخرقتین
ى قید  علما  واملھا المتواصل في بقائھاالم وجود اال في ذاكرة مھ لم یعد لمنقطع ذكرھی.

تجري حوادث كثیرة تضعف من بریق ھذا الحدث وتوصلھ الى حافة  واالعوام  تمر .الحیاة 
 الزمن بحوادث  تجئ الحرب وتمأل.  عرضة للنسیانیضا اما ھوحمیدصبح ولید ی. النسیان

 اعمال اكثر جرأة ما فوق فعلتھتتراكمو.یان في النسوحمید نطمر ولید  فی.ال حصر لھا



تتسید . الحدث االكبر الذي یمتص الحوادث كلھا .تبتلع الوقت كلھ  الحرب . وعصفا
الحرب ھي الشمس الساطعة التي تطفئ كل الشموع . تتخلل كل شئ ,تمأل الفراغ .الحكایات 
    .الصغیرة 

تغلف بغطاء ھل ھي السذاجة التي ت. كیف ال ادرك خطورة االفعال ؟ ھنالك خلل مزمن في 
 في كل . الوجھ المیت الم ولید وذبولھا المتواصل یضغط على قلبي. شفیف من البساطة 

كبر معھا ی و ھذه السیدة االف االعوامتكبر. أھرب من نفسي مرة االقیھا في وسط الشارع 
غر من اي  اصولید وحمید . اعرف اي عصف واي ضغط ھو الذي یحني ظھرھا .  التساؤل 

.  یكونا اي شئصفعات انكلمات او  باالمكان ببضعة   سیئا الحظ  طفالن.  في الوجودقسوة
كیف .اما أذا اعطیتھم قطعة حلوى فسوف یفعلوا اي شئ تریده .  ان  یتقلبا على الف جنب

ھا اللتان تذبالن كل یوم لیس فیھما من قول عینا.؟ یفكر ھؤالء القوم ؟ الیس فیھم أب 
 ان احدثھا عن نظریة اردت .  ؟....لو اعرف فقط ھل ھما احیاء ام . ه الحكایة سوى ھذ

این ھما االن ولید ابن الثانیة عشر اصبح . اقتراح سخیف وغیر الئق . الوقایة االمنیة 
عمره االن اثنین وعشرین عاما وحمید واحد وعشرین ولكن اي نوع من السنوات ھذه ھل 

تعدة ان تزحف على بطنھا الى نھایة العالم من اجل ان مس. ؟ھي سنوات حیاة ام موت 
  تعرف ھل ھما احیاء ام اموات ؟

   لم ابق وسیلة وبابا لم اطرقھ لكن ال احد یعطیني جواب -
   ؟ھناك بین الحي والمیت  وما الفرق -
  . سوف تعرف تأخذ مكاني حینما -
   .دون ان اكون مثلك؟ ھل یمكن ان اعرف -
ت ابوابا كثیرة قلت لھم ال یھمني ان یكونوا احیاء او اموات ارید فقط طرق.  انھ امر صعب -

ال .بھذه الحال معلقة مدى الحیاة لماذا علي ان اعیش . ان اعرف ان انتھي من ھذا البالء 
ان انام على جنب واحد ان یكون راسي خالیا من الوساوس : ارید اكثر من شئ واحد 

 وجاءت شاحنة  ان اقول لنفسي كانوا ثالثة.ید ان اكف ار.وخالیا من االمل مللت االنتظار
  . االمر ىنتھا و.فداست على اثنین

اعدكم ان  .  ي اعیش حلما لیس لھ سوى وجھ واحداعدكم انن. اعدكم انني سوف اجن 
مكتوب علیھ ولید  انوي الرحیل اال على محمل ال. مسامیر للیظل بركة مضجعي سوف 

ابلغكم انني لم اعد  . تأكد من نقش اسمیھما على شاھدتھوقبل ان ادخل قبري ا. وحمید 
لم یبق من  .تقطعت اوتاري . ولیال یسكنھا االرق. وجھین تائھین في االفقارى سوى 

تعزف لحنا . ارى في منامي صراصیرا تأخذ مكان  اناملي . یثارتي سوى وتر واحد ق
  .  وضع الذنب امام ربي  تضعني في م. تغویني تلھیني تنسیني صالة الفجر . شیطانیا 

خذوا . خذوا ما مضى من شباب وما مات من احاسیس .  دنیا خذوا حالوة ال .خذوا كل شئ
 ,وكحل العین.خذوا مشط العاج. خذوا الحناء الذي لم یدنو مني.غفوة اللیل  وقیلولة النھار 

خذوا . العمرورأساخذوا الثیاب الحمر و. طوفان الجسد المتبل , وزمرد العنق , وردة الخد 
  . واعطوني جوابا كل شئ مني

  
                                                 )٥(  

  
 . على التلفون ول البدالة ان مدیر الرصافة یریدني مسؤیبلغني.  مكالمة عاجلة تأتیني

ارة عب. یا ستار :أقول  . انھا خفارتي اللیلیة . واحدة بعد منتصف اللیلالوقت یقترب من ال



ماذا . تحضرني مع كل تلفون بعد الثانیة عشر منتصف اللیل  ,  ورثتھا عن امي  التيتطیرال
  . الظالم ما زال مخیما . ؟یحدث في ھذه الساعة المتأخرة من اللیل 

   نعم استاذي-    
المحولة التي تغذي . تترك كل شئ وتتوجھ الى منزل السید عبد الرحمن الدوري  -

حتى انا موجود في مكتبي  .ن یغادر احد الدائرة قبل انھاء ھذا العطل ل. المنزل سقطت  
  .اسمع منك خبرا

طرق باب الدار أ.  الحي ینعم بظالم ال شك فیھ أرى. ھرع الى المكان أ و شئترك كلأ
قدم نفسھا لي على انھا اسراء الدوري شقیقة مدیر االمن تخرج سیدة بروب النوم ت

جده أ قاطع الدورة االوتوماتیكي للفیال فأفحص.) لما حصلفي نأستتشرفنا سید (.العام 
 االسالك ارى. نفجر ی الكثیر من العناء قبل ان یبدو انھ تحمل . محترقا ھو اآلخر 

وحدھا تسحب ربع طاقة  اجرؤ ان اقول لھا ان الفیال ال. بحجوم مبالغ فیھا والقواطع 
الضرر  كل منھم یشكولسیدة وسلموا على ای من سكنة الحي وبعضتقدم ی  .محولة ال

 انھا استعارتھا تقولھناك شمعة صغیرة موقدة .   موجعا الوقت شتاءا  . الذي الحق بھ 
ستیقظ ی. ان كل شئ في الفیال یعمل بالكھرباء حتى البطانیات تقول لي. من الجیران 

دة طیبة سی. لم یكن البیت ھو بیت مدیر االمن العام بل بیت شقیقتھ . االطفال من البرد
 انا في بوابة الفیال امام أبقىوتوجھ العمال لتبدیل المحولة المحترقة ی. دمثة االخالق 

. ح االسالك المحترقة ینظف الصندوق وازأصندوق المفاتیح الكھربائیة  اخرج عدتي 
 . جدیداستبدل قاطع الدورة بآخر . كان من الممكن ان یحدث حریق في الفیال .حمد هللا أ
ینتھز .یعشق المفاصل البرد  . یخرج ماعنده من أبر .یشتد البرد. ك ساعتینستغرق ذلی

یجعلھا تتراقص .یدخل الفكین عند الكالم  .  علیھا فینقضدون حراك نقفالفرصة ان 
اسمع من عمالي . ال شك ان أذني بدأت تفقد خصائصھا . وتخرج كالما غیر متفق علیھ 

كأنھم . اذھب الیھم افھم منھم ان الوقت سیطول. ال افھمھا نداءات المعلقین بالساللم
أقرأ  . كأنھم یریدون ان یقولوا ماذا لو انتظرنا حتى شروق الشمس .یطلبون مني العذر 

ال املك ما یبعث الدفء . ال  یصرحوا بتفوق البرد علیھم . في وقفتھم وصمتھم  خجال 
لمح السیدة وھي أ .  یرطب خاطرھم وأعود كالما ال املك سوى ان أقول .في اكفھم 

.    تخرج لتشاركني قسوة البرداشعر انھا.تراقبني من وراء النافذة حاملة شمعتھا
 اسمع من یرد علیھا على .سمعتھا تنادي الحد في بیتھاأ. تدخلني الى صالون الدار.

.  في الصالون المضاء بشمعة دةاتبع السی.  افھم انھا الخادمة )  باجي....نعم( :الفور 
 كل جیب وعینان مازالتا  فية مدفون علینا بمعطف یصل الى قدمیھا وكف  الخادمةتدخل

   .وفم یتمطى بالتثاؤب , مغمضتان 
  .نعم باجي  -
 .كیف اطلب منك شیئا وأنت بھذا الحال  -
 أأمري باجي . لم ار بردا مثل ھذا من قبل . العفو باجي  -

  
 تخبرني .  اي  للعمال امام المحولة وتحمل ابریق ش,  جدیداطلب منھا ان تصنع لنا شایات   

عندما اتصلت بھا الخادمة لتخبرھا بانقطاع التیار  في بیت اخیھا عبد الرحمن انھا كانت 
 قالوا لي انھم اتصلوا اكثر . بابھاواقفا على   بالكامل جدت الحي ت د وعتوحین . الكھربائي 

   .یفعلوا شیئا جاء فریق منكم في اول المساء ولم .   مجیب دون من مرة 



 وفي الحاالت العادیة تبقى مثل ھذه االعطال الى صباح ,المحولة محترقة ,  عفوا سیدتي- 
زن ا المخوحین فتحت.  مرتبط بالمخازن الرئیسیة التي تقفل في اللیل االمر .الیوم التالي

  . وال یعطلنا سوى ما ھو خارج ارادتنا  بخدمتكم في النھایة نحن . جأنا على الفور 
  
تأھیل   في نشاطھا االجتماعيعن ,  نفسھا  تتحدث عن.  طیبا فیھا كلماتي وقعاتحدث 

دورات الخیاطة وتنسیق الزھور واالمھات المثالیات والتربیة المنزلیة تتحدث عن  . االرامل
 أعني زوجات ألراملل شائعة اسألھا بحذر لماذا تتحاشى التسمیة ال. اصغي الیھا بأنتباه. 

  بقوةتخبرني. تجیبني انھا معنیة  باالرامل عموما وزوجات الشھداء جزء منھن .الشھداء 
 تقترب حدث وبینما نحن نت.ان كل عراقیة فقدت زوجھا تدخل ضمن نطاق اھتمامھا 

ستبدلوا ی.  على وشك االنتھاءاجدھم. استأذنتھا للذھاب الى عمالي. الشمعة من االنطفاء
 یبق سوى اغالق مفتاح الضغط العالي ودفع التیار مل. المحولة المحترقة بأخرى جدیدة 

بلغھم ان یطفؤوا أ.  بابھا علىاھالي الحي بعضا من  أرى.  أسراءد الى بیت السیدةوعأ.
   .عطي االشارة الى احد عمالي أ. جمیع االجھزة ماعدا المصابیح الننا سنبدأ التشغیل 

   الخصمھدف في مرمى . حي سمعنا جمیعا صیحة الن وشتعل المصابیح دفعة واحدةت
  : لھالوقأ. تسألني عن الكیفیة التي تشكرني فیھا . وتھلل وجھ السیدة اسراء 

  .لقد قدمت لنا شایا وھذا یكفي  -
 ھل تعرف من انا؟. انك مواطن مخلص   -
 .  نعم سیدتي   -
 .؟ الشاياكبر منوھل تعلم انني اقدر ان اقدم لكم شكرا من نوع آخر   -

  .  اكتب لي اسم مدیركالعام؟ عبر مدیرك  ان یأتیك تحبھل           
 ھو اثمن  الذي قدمتھ لنا شايوال,  ھذا ھو عملنا وواجبنا ,عفوا سیدتي الجلیلة -

  . نامكافأة ل
  
  .دھا جوابي تمسكا یزی

  
 یرسل كموزیریبدو علیك انك من المنسیین سوف اطلب من عبد الرحمن ان یجعل  -

  .تسبون ؟الى اي وزارة تن. لك كتاب شكر
  

كیف تتم . ھناك فجوات في الزمن تشیر الى معان صارخة . احیانا یبدو العالم ممكنا 
ھل علي .  تلك االلغاز لم تحل بعد ؟الوسائل وكیف تتحرك االشیاء وتتقارب المصادفات

تفتح االبواب المغلقة ففي الوقت الذي كانت فیھ السیدة .  ؟ان اعید النظر بنظام االشیاء 
جھ الوحید الذي یلوح في ناظري ویقترب مني الى ابعد الحدود ھو وجھ ام ولید كان الو

االسم .  التي استبدل اسمھا من ام ولید الى ام ولید وحمید االرملة ,وحمید  االم الثكلى
المریرة الوحید الذي یصر الحي على عدم اختصاره ونطقھ بالكامل  رغم استطالتھ 

 التي لیس عندھا في الوجود سوى سؤال واحد حزینةم الاال. والرنین المزدوج للكارثة  
  وقابلت الكثیر من اصحاب  سألت هللا. مضى علیھ عشر سنوات تأكلھ وتشربھ كل یوم 

 المكاتب والشیوخ ذھبت الى العرافات واألئمة وصاحبات المرایا ورامیات الحصى
  .وانارت دجلة بشموعھا الطافیة المسافرة مع مجراه  

. ورجوتھا ان تسمعني على انفراد . مالي ان وینتظروني في الخارج طلبت من ع
  .ادخلتني الصالة وصرفت الخادمة 



الذي مازال یحتفظ  ذات القلب الھش سیدة الجلیلة ایتھا السیدتي الفاضلة اسراء الدوري
 ھل تسمحي  .  االنین الموجعا الثقوب والذي یسمح احیانا ان  تدخل من خاللھببعض

  .  ال یطلب اال مرة واحدةب منك شیئا لي ان اطل
  ).قل حاجتك (

 ال یداني صمتھا سوى تصمیمھا على أرملة. من الموتبصمتتقترب  الم انھ سؤال 
وتآلفت . لیستبیح شبابھا سمحت للشیب ان یسرع خطاه  و تسقط اسنانھا تركت .الفناء

حكمت على . رار   تأكل اقل ما یمكن وتنام اقل ما یمكن وتتآكل بأستم.مع التالشي 
ولم یبق لدیھا سوى حاجة واحدة قبل  ان ترحل  ان یجیب احد ما . نفسھا باالعدام  

تقول الیس من حقھا ان تطلب حاجة واحدة قبل ان تلف الحبل . على سؤال صغیر لدیھا 
بحثت كثیرا على ذلك الذي عنده الجواب فلم . على رقبتھا قبل تسدل الستار على نعشھا 

 وبرئ للغایة لیس فیھ اي ظل لالحتجاج وال یدین احد سؤال صغیر للغایة .  تعثر علیھ
وال یترتب علیھ اي حق وھي مستعدة ان تكتم جوابھ الى ان تموت ومستعدة ان تقبل 

وجھت .   وتحفظ لك ھذا الجمیل الى یوم القیامة قدمك ویدك و التراب الذي تطأینھ
لم تكن قادرة ان .رافات وقارئات الكف والمرایا واألئمة والعاالولیاءو  هللاسؤالھا الى

  . الجوابھم لم یقدم لھا اي منتذھب ابعدمن ذلك
  .یبدو ان سؤالھا صعبا جدا . وال جوابكل ھؤالء  -
   االجابة عندك لكن -
   ماھو سؤال ھذه المرأة ؟ -
  ؟ .ھل ولید وحمید احیاء ام اموات -
  
  
  

                                             ) ٦(  
  
 .صعد الى قبة الكون الوجھ المالح الم ولید وحمیدی. ستدار العالم مئة وثمانین درجةی

صل أ. لم یبق اال بضعة لحظات على الموت .فرج اساریر الشفاه الموصومة بالموتتن
 أجلي. ھنالك ماھو ابعد من القنوط , في الطریقشئ ھنالك , قلیال  انتظريأقولالیھا 
  الحزانى القدر النابت فوق رؤوس. جسدك المسجى بأنتظار الغروب ارفعي ,موتك

ان نعبره  یمكن الواسع مستنقع المرارة ,راكد الزمن ال.التعساء یمكن حلقھ بموس حاد
   . بحزمة من القصب 

تقول لي  . الھاتف القریب مني رقمطلب السیدة اسراء الدوري مني ان ادون لھا ت
  .سوف اتصل بك 

  في تلك اللیلةلید و حمید لیتك تعرفین اي محولة مباركة تلك التي احترقت انتظري ام و
تمھلي ایتھا الجثة المتراخیة اآلیلة للسقوط ان ھناك ماھو . واي ید مباركة احرقتھا 
تستریحي من ھذا العناء تتمددي على بساط االمل المعقود و. اكثر اغراءا من االندثار 

عندئذ . ان الشاحنة داست على رؤوس ولدیك ام ال غدا سوف تعلمي علم الیقین ھل .
 اسعدي ایتھا االم .سوف یكف الطنین الذي ینخر اذنك ویعمیك عن رؤیة الطریق 

حاملة لحروف التعلیق الكبرى التي ھي . الثقیلة الوطأ والحاملة لسؤال اثقل من الموت 
  .ان تعلق الى االبد بسؤال لیس لھ جواب . اكثر صور الشقاء 



والتحوالت تستمد بریقھا وعنفوانھا من .  الساعات االستثنائیة ان تكون اقل صخبا تمیل
كل قدح شاي بعد االمل یرتشف بامعان وتلذذ . انسیابھا الھادئ ورومانسیتھا الوردیة 

  . اھجس ان خبرا غیر عادي في الطریق دق جرس الھاتفیوحین . ویقینیة حادة 
  من انت ؟  -
  ن انت؟ وم,   اسراء الدوري -
  ھذا انا ؟  -
  .لوحدك .  على الفور  اليتعال  -
   ترفع امام عیني ورقة مطویة  .  الباب بنفسھا فتح لي ت. جرسالضغط على أ
  )احرص ان یظل سر   ( 

  ترفع سلم الحذر درجة اعلى   
   )الثرثرة : تعرف ماھي اكبر عیوب اللسان (

  تصعد بالحذر الى اقصاه
  )رتد علیكال تفرط بالسر كي ال ی( 
   

ر یطأوضعھا في جیبي أ .تمد یدھا تصافحني وتمأل كفي بحرارة الورقة المنتظرة 
ثیر ت ال دورة میاه . ؟ اقرب مرحاض آمناین افتحھا وكیف اقرأھا  . كالمخبول 
سوف اقفلھ . الكھرباء من مرحاض دائرة ا وحمیمیة أمنكثر ألیس ھنالك . الشبھات 

تنتبھ . سوف ادخل واخرج عدة مرات. فظھا عن ظھر قلب علي وال اخرج اال بعد ان اح
 سأعمل لك. ال ادري ؟ماذا اكلت . ؟اسھال . شغول بي تن؟ ماذا جرى لك.  ام سالمة 
 لیتھم یعرفون ان كل كلمة من كلمات ھذه الورقة ھي  .  یھمال ؟اسھال.  شاي مر 

 ونظائرھا انونیةارید ان اصل الى جواب وسط ركام من المواد الق. اسھال حقیقي 
  ؟ ارید ان اصل عبر التواریخ المكتوبة بخط ردئ ھل ھم اموات ام احیاء. المشعة

  
یبقوا في الحجز لحین بلوغھم السن   .  مئة وستة وخمسینالمادة .......محكمة الثورة (

  .. المادةبداللة.. حجز  . ...اعدامھم وفق یصار الى ........  عواد البندر......القانونیة
 ..یخفف الى المؤبد بموجب المادة ...  المغلقالخاصة..…ابو غریب ..…االعدام  وفق 

مزارع ....... ینقل كل من ....... مغرر بھم ...  ساعة وقوع الجرم  احداثبالنظر لكونھم 
   ).... الدولة 

   
.  على موعد في مرحاض دائرة الكھرباء مع اكثر المفردات رعبا  وسریة سوف أكون 

وسط . . مكتوبة بقلم جاف ازرق وبخط ردئ للغایة منقولة من اوراق رسمیة سطور
یصعد . كان الموت والحیاة متجاوران ویصعب فكھما عن بعضشبكة المواد ودالالتھا 

عن الجواب الذي تبحث عنھ  .  افتش فیھا عن خالصة.االعدام وینزل كل بضعة كلمات 
دتھا خمس مرات لكي اصل الى الیقین اع. ام ولید وحمید منذ اكثر من عشر سنوات 

التواریخ والعبارات تتطابق لتصل الى تلك الخالصة البالغة . التام انھم مازالوا احیاء 
  . ولید وحمید ما زاال احیاء . القوة 

علي ان استعید انفاسي استعید توازني لیس افضل من المرحاض الستعادة التوازن 
ابقى فترة اطول و , اعزز ھذا الشك سوف. ر ال ضی. اني اصبت باسھال ھنالك شك .

. علي ان امسح طبقة الرعب عن وجھي . اسحب السیفون للمرة الخامسة .مقرفصا 
اتخیل . الدلیل القاطع على بقاءھما على قید الحیاة . انني ارتعش من ثقل ھذه الورقة 



آه .  الوحیداالرض العطشى انا الماء.  اعب نفسي من ھذا الدفق الحنون .لقائي بامھم
انني اتحول الى نھر عذب یسقي تلك االرض الموشكة على . كم لذیذ ھذا الشعور 

قبل ان افتح جیبي .  سوف اتمتع قلیال بمنظر التشققات الندوب الھزال والقحط .الموت
ان تریني القروح التي . سوف اطلب منھا ان تتكلم عن االنتظار. واخرج لھا صك الحیاة 

لحاجة  المكرس  والدعاء الصلوات الخمس والقنوطولي العذاب  عن لیاسأداویھا 
وشموع خضر الیاس . الزیارات الدوریة ألضرحة االئمة وباب الحوائج. واحدة 

سوف اطیل وامد .  للسؤال عن حاجة واحدة ال غیر .المرتحلة والتي تضئ لیل الغرقى 
   . في عمر انتظارھا بضعة دقائق اخرى ھي االجمل في عمري وعمرھا

 من ھذه اللھفة ,علي ان اخرج قبل ان یأتیني اسھال فعلي من ھذه التقلبات العنیفة
اسھال الفرح  . من المواجھة السافرة لمقومات الموت  . تالالمحدودة للقاء المستحیال

انا احمل المعجزة . ان یستیقظ الموتى من قبورھم الیست ھي المعجزات ھكذا . المرعب 
خرج الى الساحة الفسیحة لمكان عملي ألصدر من سترتي و في جیب ا الصكضعا. 

 كل كلمة كانت مصدرا للخوف. ألبدد الھلع وارتباك المفاصل . تقف سیارات الشغلحیث 
 في أضعھ.  یتسلط الصك علي ویطوقني من كل الجھات.رحت ادور كي ال اكلم احد. 

 . سط انفاسي  یتو. یحاول ان یتوسط نبضي.یضرب قلبي یسحبھ الیھفجیب الصدر 
 زوجتي  كیف اضمن ان تظل زوجتي بعیدة عن ھذا االمر ؟: تزدحم في رأسي المحاذیر 

بقیت یومان احاول ان این وكیف اختلي بام ولید وحمید ؟ . التي ترى من جمیع الجھات
كان من الصعب علي ان ادق  . زوجتي المولعة باالسرار . اجعل لقائي بھا یبدو مصادفة

من سطح دارنا  .  النملة في سیرھا الى حفرتھایتابع في حي  لوحدھا شباب ارملة تعی
ما . سمع من الجیران انھا تزور ابنتھا بین الحین واآلخرأ. ارقب البیت علي اظفر بھا

أذرع الحي . ما أصعب ان یحمل احد بشرى فال یلقى صاحبھا . أصعب تلك الساعات 
 یأتیني الفرج بعد یومین . طل كل ساعة أ. أرصد من سطح الدار بابھا . بعیني وقدمي 

 وزقاق یكاد مع برد شدیدب و الغرالشمس على وشك. لمحھا تدحرج برمیال للنفط أ
انھا عربة ابن میاسة بائع النفط . یكون خالیا اال من عربة وحصان تقف امام دارھا 

 مشكلة ىبقلكن تمأل لھا البرمیل ی. الصغیر الذي ال یتجاوز الثالثة عشر من العمر 
 ألبن اقول.  دوري ومبرر شھامتي یأتيھنا . الیمكن دحرجتھ ألنھ بال غطاء .ادخالھ

  وحدياكمل المھمة. نصرف ی أطلب منھ ان.ى الباب والباقي علي میاسة نوصلھ معا ال
 كلھا تتركز بتھاالت مع كم من اال, وراء شجرة الرمان رت الى زاویة في الحوشیشت. 

لیس صعبا علي ان احزر ان تلك االبتھاالت .  انحرم منھم ابدا على حفظ اطفالي وان ال
على مھل حتى اوصلھ  البرمیل أدیر . ھي تجلي تام للمحنة التي تعیشھا ام ولید وحمید 

   تالوة صلواتھا ودعواتھا مع اضافةتعید. ما وراء شجرة الرمانالى 
   .بحق ھذا الغروب تعید كل غائب ألھلھ -

  .م توجھ كالمھا لي   ھل كانت تكلم هللا ا
اسمعیني . لم آت لجر البرمیل  . تك ام ولید وحمید ا لدعو أخیرایبدو ان هللا استجاب -

  . أمر ھام  ارید ان اتكلم معك في مكان بعید ال یرانا فیھ احد حول,
  تقترب  تحدق في لتمسك خیط الضنون . تنظر الي بعین اخرى تتسع ألكثر من احتمال  
  ؟تحدثنعن ماذا  -
 قبل ان افق علیھ امور ینبغي ان نت ھنالك.لیس االنسوف تعرفین كل شئ ولكن  -

  . أخبرك
   ؟ عن ماذا تخبرني-



   مازالوا احیاء ؟ابناؤك-
یزیح ستائر الصمت  التي تقف حائال بینھ , یكشف قناعھ شبح مثل بدأت تقترب مني 

  .الحیاة وبین 
  ؟عن اي شئ تتحدث   -

 ام جئت لوحدك لتشفق علي. دورة جدیدة من االنتظارلك لارسمن .  من ارسلك لتوھمني
ال اعرف من .  قبلك جاءني الكثیرون .انت رجل طیب ولكن ھذه االوھام ال ترضیني .

. اعرف انك طیب وان الحكومة ال تستعین بامثالك في ھذه االالعیب . كان یرسلھم 
 أنھم على وشك  من یحمل  خبرا  عام او عامین  یدخل عليكل. عشرة اعوام مضت

ثم یخبو االمل  .  فأبدأ جولة جدیدة من األنتظار واالمل.تصعد في الروح . الخروج
قبل سنتین ارسلوا الي شخصا بزي كردي ابلغني انھ اكل  .  وتعود الحیرة من جدید

ارید فقط ان . لم اعد اطمع بخروجھم  .معھم قبل یومین وانھم خارجون خالل اسابیع 
    . واستریح . یاء ام اموات اعرف حقا انھم اح

  . انا ال احمل اوھاما انا احمل لك صكا وساطلعك علیھ ولكن لیس قبل ان نتفق   -
 المكان والزمان علینا ان نجد. ان حیاتي ستكون في خطر لو عرف احد قصة ھذا الصك

  . فیھ احدني وال یعرفكالذي ال یعرف
   

  .  خضر الیاس المجاور لجسر الصرافیة  صالة الظھر عند مقامان یكون الموعد اتفقنا 
والبد انھا . جاؤوني قبل الموعد بساعتین . ولم اذھب الى ھناك .لكني اخلفت الموعد 

وھي الخبیرة بھذا النوع من  .انتظرت طویال ال اقول انھا ملت االنتظار فھي خبیرة بھ
  . لھ   أنتظار لكشف أنتظار قب.  ألنتظارھا أنتظار جدیداضیفلكن . الغیاب  

  
  

                                             
                                                   )٧(  

  
سیطلب مني  التنحي جانبا كي یكنس الموضع .  صوت المكنسة یقترب مني واالقدام ایضا 

ا وانظر  من سوف اظل لمئة عام اخرى ادیر ھذه اللحظة في كل الزوای.الذي اجلس علیھ ؟ 
ومن ؟ من وضع تلك االحرف بفمي .كي اجد لھا مكانا في عالمي المضطرب ھذا حولي 
من نطق ھذه العبارة المسجلة في . ؟وكیف صدقھا المنظف الذي سیجلدني الحقا ؟نطقھا 

 واكلھ و وستظل حتى في زمن الخرف وزحف مرض فقدان الذاكرة قعر الذاكرة وتأبى المح
  : ؟ المخیخالمتواصیل  لدرنات

  
  .) یأبى حتى لقاتل ابیھ  ان یبول على نفسھ حر وصاحب مروءةالعربي (
   
فتح لي بابا یتوقف  ی . خطوات  دني بضعةوقی وكتفيرفعني من ی. توقف عن الكنس ی
حین تدخل اغلق الباب وراءك كي ال تخرج روائح فضالتك واذا انتھیت دق  :( ليیقول.

 ھاقطعأ , اخرج الورقة على الفور. دفع المزالج الحدیدي  أدخل وأ . )على الباب كي آتیك
دفع كفي أوللمزید من التأكید . دفعھا الى فوھة  مجرى البول أفتتھا وأ,الى قطع صغیرة 

كون أخائف ان .  یدي أشطفسحب السیفون وأ.  عمق الفوھة وراءھا أتابع انجرافھا الى



 التوالیت مغلق . ا مفتوحا جدارى ارالنظرت الى فوق أ . جدار التوالیت أعلىمنمرصودا 
 خائف ان . ا وال اجھزة تنصت ری ال كام.تماما وال توجد في السقف سوى قاعدة مصباح

دق مرتین أ.  االن خلف الباب یحلل حركاتي   المنظف واقف وان.یكون كل ھذا فخ لي
باطأ ضربات قلبي تت. یواصل الكنس. یسحبني عشر خطوات یأمرني أن اجلس  ویأتیني

  . أشعر ان حمال ثقیال أزیح من على ظھري .وتعود  الي أنفاسي 
 احدھم یجرني طالبا مني ان انزع ثیابي كلھا ما أسمع لم تمض سوى بضعة دقائق حتى 

 دھلیز عمیق في المعجزة التي سوف تستقر في . أذن المعجزة تحققت .  اللباس الداخلياعد
كان . قوض دعائم كل فكرة مادیة لتفسیر الحوادث وتغور بعیدا في خالیا دماغي لت, ذاتي 

شریكا في لو لم اتخلص من الورقة لكنت االن . بیني وبین الموت المحقق بضعة دقائق 
فماذا . وحكم علیھ بالمؤبد , اذا كان ابن الثانیة عشر لم یسلم . محسومة سلفا  قضیة

   .سیفعلوا ببالغ مثلي 
 یدفعني كي التصق بالحائط. مرني بالجلوسیألبارد ودني الى الجدار ایعیتركني عریان وی
فأنا حتى اآلن . الى ظھريفورا ان ینقل برودة الحائط , ایذائيتعمدلست متأكدا ان كان ی.

 حتى االن مازالت .بذكراھا مازلت احتفظ  .لحظة التقاء ظھري بالحائط تھزني  . مجھوال 
تیار الھواء البارد .  مجموعة اصواتوالعالم خرقة مظلمة . العصابة السوداء فوق عیني 

 والحركة , بعد لم افقد اتزاني.  لم افقد كل خصائصي. متماسكا أحاول ان أظلیضرب جلدي 
ھل ان :لست متأكدا تماما . بعدني عن االنھیار ی دفقا منحنيتالتي قمت بھا في المرحاض 

یطلب مني .جلدي ة في تبدأ معضل.؟روتیني  الحرس قد نساني ام ان بقائي عاریا ھو اجراء
. اوزعھا على جسدي , أناور بكفي  . ادفن اعضائي ببعضھا  . اكور نفسي. ان أغطیھ 

دب في مفاصلي ترجفة .أشعر بدنو الھزیمة  . النجاح ضئیل  یبدو. أنقلھا من ھنا الى ھناك
 یحمیني فقد   لم یعد ,تجمد ھو االخری , یحتمل لم یعدي الداخلي یتخدر ولباسحوضي.
تخرج من كفي اصوات ال . صطك اسنانيتارتعش و. ودة الالسعة للبالط رخترقتھ البا
صعد الرجفة الى ت . أخاف ان یفلت مني حرف دون أرادتي  . أخاف من نفسي. سؤولةم

اوقف ھذا حاول ان أ. نتقل االھتزاز الى بطني واكتافي ی.  ركبي تضرب بعضھا .قدمي
. صوت یخرج مني دون سیطرتي   . برمتھ جسمي یرتجف. اقدر  فالمخزيالعرض ال

ھذه الریح الباردة لماذا ال تحس بي مثلما احس . ني في عالم موحشیرمتموجة القشعریرة 
 استنجد بأئمة واولیاء طالما لثمت .أدعیة حفظتھا عن امي  .اقرأ سورا من القرآن.  بھا 

شاطئ الجلد تضرب , ھا تواصل تقدم الموجات الراسخة من البرد .ابواب وشبابیك قبورھم 
 أبالیة عطوني درسا في اللی جاؤوا بياین ذھبوا ولماذا تركوني ؟ ھل  . والعظام العاریة 

 بحیث سخفھل ھو من ال . نفسھ لحمایة ةاال یجد ھذا الجسد طریق. وھشاشة الجلد؟البرد 
  .؟ قمیصھعنھینھار بمجرد ان یخلع 

  ) . الشعور بالبرد ھو استعداد روحي(
   .ي ھذه العبارة وھل تشفع لي ؟ال لمن ق  
  )فیطیعھا الجسد  الروح ھي التي ترتعش اوال   ,   الجسد ال یرتعش(  -
  . ) ؟ريولكني عا(  -
  .) عاش مالیین السنین وھو یجھل شئ اسمھ ثیاب جدك   .  يكنت عار حتى لو(  -
   .)؟ ھل ارتد مالیین السنین  , ماذا افعل(  -
  .)ذلك ضرورةأذا كان ل, نعم  (  -
  )لكني اكاد اموت؟(   -



ال . اصمد قلیال . رزخ اجتیاز الحدود ب,انك تدفع ثمن ھذا البرزخ العظیم . لن تموت   (-
تبحث عن اعذار علیك ان تتماسك انھا فرصتك للوصول الى المرتجى وبدونھ لن تعرف 

 في اول الطریق انك.علیك ان تصل الصفر  .الحیاة ھي الوجھ االخر للموت . طعم الحیاة 
 انك محظوظ انھ . یمنحك الفرصة الكبرى للتشكلھنالك من.امامك برزخ اصعب من ذلك 

  )ال ترفض تلك العطیة. قوتھ وعزتھ :اختارك لكي یمنحك اعز مایملك
   ) ؟ لكن جسدي ال یحتمل(  -
ربما ألنھا ضعیفة واھنة ركیكة و ان روحك ھي التي تتعذب ,الجسدبال تتحجج ( -

  ).انھا فرصتك للوصول الى معرفة السعادة واسبابھا .رة بالبقاء غیرجدی
شعر بكف تقبض أ. توقف الصوت ولم یعد یلقي على مسمعي خطبة الصمود والوقوف ی

 تضغط كف شعرت بال.اردت ان اقف فلم اقدر فقد كان جسمي مجمدا . على زندي وترفعني 
 . معت صوت مزالج یتحرك  وس.. سحبني مثل خرقة على البالط . مجددا على زندي 

تتحول .  فتح الباب ی. یطلب مني  ان ارفع العصابة من عیني   زندي في ماسك الصوتال
تخرج من بطانیات  الحفرؤوسا مثل الس أرى. یدفعني الى االمام . قبضتھ الى عنقي

ل في الباب وكف الحارس ازأمتد نحوي وانا ما تاعناق وعیون . خضراء مقلمة باالبیض
  . عنقيمنني تمسك

  ؟  ھل تعرف احد منھم  -
   .كال   -
  ؟ھل تعرفونھ   -
  . كال  -

ضاء أ  ,الدفء الفوري صعد الى قلبي. غمروني بھا .ة بطانیباستقبلوني . یھم  دفعني ال
 .  عاریاجلوسي الجدار عند  معكثیرا لقائيیشبھ   وفوريحاسم ءلقا .لملمني , احشائي

ھذا االستقطاب . ة نفس الصدمة ولكن باألتجاه المعاكس بالبطانیاللقاء  ھذاسوف یحدث
 ذھن الاضطراباعني .  ضطرابالواقع في یوم واحد سوف یدفع االمور نحو مزید من اال

 یقف من : اسئلة من نوع .أسئلة تعبر بي حدود المكان ..یحدث شغبا معرفیا . ھتخلخلو
  . الجھاز السري؟ن نوع ما؟؟أرادة ملم یكشف بعد نظام كوني ؟ ھل ھووراء ھذا المشھد
 ھل .تقدح شرارات  من الزمن القادم . تستیقظ اسئلة جدیدة  في الجسد كلما تغلغل الدفء

احیانا ساذجة , فكرة سطحیة الیكون الجھاز السري ھو الجواب لكل ھذه االسئلة ؟ تبدو لي 
كیف یمكن .  التام بحقائق الوجود الیمت للفجاجة بصلة تماسال: المعرفي صھرھذا الم.

أغلب .لجھاز قائم برمتھ على الذعر ان یمنحنا ھذه التجلیات والفخامة المعرفیة السامیة 
 مسرح, قنطرة غیر مرئیة , الظن ان یكون الجھاز السري ھو وسیلة لھذا السمو 

 قضایا وتھم وتحقیق ن وضحایا ووجالد: من كل صنف  خدع بصریة  تحشد فیھللتشویش
كوجھ آخر للسعادة تكتمل فأذا وضعنا المعرفة  .  أخرىصورةلة داكنة  خلفی.واد قانونیةوم

ھل المعرفة الحقة :  مع نفسيواصل لقائيأاتنفس من شق صغیر في البطانیة و. الصورة 
خذ . للمعرفة وجوه عدیدة ودرجات ایضا . والمعارف التي نحملھا . الجواب كال. ممكنة ؟

المعرفة الحقة لیست   .  نفسھ لتائھ في صحراء ؟ ھل الماء لصیاد نھري ھو . مثال الماء 
اننا ال .  المعرفة انتقائیة.ومھما حاولنا ال نصل الیھا . قصدیة بمعنى انھا ال تأتي بالسعي

 ھأنھا تختار من تشاء لتحل فی. ال تحكمھا سوى العشوائیة  . نختارھا بل ھي التي تختارنا 
ھل اقدر لوحدي ان اتعرى واواجھ :  نفسي أسأل .اللقاء بالمعرفة ھو مصادفة محضة . 

لكن یبقى ھذا اللقاء , ربما اصنع شیئا كھذا. ریح كانون االول والصق ظھري بحائط ثلجي 
ماذا . مثلھ مثل صیام رمضان .  على الدوام ناقصا مشوھا ملیئا بالثقوب وال یفضي الى شئ



ي صحراء ولیس معي ماء یحدث لو انني جعت حقا ؟ لو انني عطشت حقا ؟ لو انني تھت ف
سوف  . المعرفة وقبل ان  التقي  بالماء اكون قد شربت. تبدأ المعرفة بالبحث عني ھنا . 

اما .تلك ھي السعادة التي تراوغنا : یختلط علي االمر بین طعم المعرفة وطعم الماء 
 لیل یعبون الماء, التعساء وسیئي الحظ فسوف یدخلون العالم ویخرجون منھ صفر الیدین  

وحین یریدون ان یبددوا السأم ویكتشفوا جوھر البرد یفعلون ذلك . نھار وال یعرفون طعمھ
البرد من یتزحلقون على الجلید وھم مدججین بكل التحوطات التي تمنع . بطریقة مضحكة 
     . ال یفعلون شیئا سوى أنھم یخرجون من دفء الى آخر. مالمسة جلودھم

صبح عدد النزالء یبدخولي . مترین وطولبعرض متر ونصف جد نفسي اخیرا في زنزانة  أ
یسألوني ان كنت .  انا نفسي ال اعرف أقول لھم. سألني النزالء عن قضیتي ی.سبعة عشر 
سوى  حتى أآلن لم انطق . أخمن انھا لغة زنازین سوف اعرفھا الحقا .  السماءصعدت الى

بدأ اولى تجاربي في ت. ة للحیاة   أراھا یابسة مشققة متعطش الوجوهأتفحص.بضعة كلمات 
ھؤالء عینات منھم وقد مضى  . ساطیر األمنھ تنسج  الذي ري السقبوالتعرف على ال

ھناك .  واحدة وال حتى فترات اقامتھم  لیستقصصھم. یومان استطعت ان اسمع قصصھم 
من الزنزانة .  النوم مسألة تنسى عادة وال تذكرھا كتب االساطیر منھا اشیاء مرعبة 

 ال یمكن ومھما حاول   لھ حدود العقل,الكونكریت المسلح ال تقبل ان تتوسع ملمترا واحدا 
العدد الموجود یسمح بالوقوف والجلوس وال یسمح . لة سأان یتوصل الى حل لھذه الم

.  اربعة اصابعیساوي ھ وقد حسبت معدل العرض المخصص لكل نزیل فوجدت.بوضع آخر 
 یحاول النزیل االقدم وھو المسؤول عن الزنزانة تنظیم ھذه .یوم  مافي ال اصعبالنوم ھو 

االمر من الناحیة .وضع فیزیائي یسمى جدال نوم  الى  لوصول العملیة الدقیقة جدا ل
الزنزانة تكفي لنوم ستة اشخاص فقط نوما طبیعیا بمعنى وجود . الھندسیة غیر ممكن 

العدد المتبقي وھو احد عشر . تقر على الظھرامكانیة التقلب والدوران او لنقل ان الجسد یس
 اكبر المعضالت ھيابعاد بثالثة  ووجود االنسان لزنزانة استحالة توسع ا. ھو عدد فائض 

في الیوم لكنھا , مسألة النوم بقوة یوم االولفي اللم تبرز .  في ھذا المكان نافي وجود
 ي رصیدأعیش على  قائال اني ینبھني احد النزالء.  بدأت تأخذ بعدھا الحقیقي التالي

ینتھي ھذا الرصید وسوف اواجھ وحین اي انني كنت انام في الماضي . السابق في النوم 
ھل . لم یكن نوما بالمعنى الدقیق للكلمة  .  ل لي انھ مر بمثل ذلك وقی.ھذه المسألة جدیا 

ن فوقنا وشاھد كل  فقد كا, الى الرب لیصفھا فیما بعدعلي ان اصف تلك التفاصیل ام اتركھا 
في  . كنت حقا احتاج الى كتاب سماوي لیورد لي تفسیرا او اشارة لمثل ھذه الصور . شئ

كنت اضن . الیوم االول لم اكن واعیا تماما لضخامة ھذا المشھد وخطورتھ وعظمتھ وجاللھ
نني نبھني الى انني ما زلت حتى االن خارج الزنزانة وایانھا صورة عابرة لكن احد النزالء 

فأنا ما زلت احتفظ بدھون . احتاج الى اربعة وعشرین ساعة على االقل ألكون مثلھم 
الساعات العشر االخیرة  من النوم فارشا جسدي وطولي وشحوم الوجبات االخیرة وطراوة 

خمنت ان ھذا النوع من االفعال ھو تجلي  . على سریر وثیر حیث تتنفس اعضائي كلھا 
مر الیوم االول من ھذا النوع من االستلقاء ی. ماوي الخصائص لمرصد بعید ربما یكون س

 لھ اشعر أقول حس ؟ أ یكاد یلتصق بأذني ماذا یسألني فم . دون ان ارى تلك الضخامة 
  .  ھذا اول یوم لك ال شك ان مخزونك من النوم لم ینضب حتى االن :یقول لي.بالدفء

   . متى نمت آخر مرة-
   .عة قلت لھ قبل اربعة عشر سا-
وبقدمین ممدودتین طبعا نمت على ظھرك .  تحتاج الى عشر ساعات اخرى لتكون مثلنا -

   .على طولھما



  . نعم  -
  . من االن فصاعدا علیك ان تنسى ھذه الوضعیة في النوم -

یبدأ النوم في الساعة الثانیة عشر لیال  بأشارة . یخضع النوم لمراقبة مشددة من الحراس 
ساعات النوم ھي البدایات االولى لتشكل .  ي الساعة السادسة صباحا من الحرس وینتھي ف

في تلك الساعات اكتشف المعنى الدقیق والحاد لحقائق . الذات ووصولھا الى اعلى المراتب 
عشر بطریقة اسطوریة  االقدم ان یتصرف بالسنتمترات ال النزیلكان على. الوجود ومغزاه 

ضعا اعناقنا بزاویة منفرجة لضمان حصول التنفس كابسا ایانا بعضالتھ على جنب ووا
حرف   على شكل  وضع یسمح بضغط اثني عشر جسمانموذج الھندسي ولیخرج من ھذا ال

وفي  انا متلھف الى یوم الحساب .بال وسائد و أرضیة من الكونكریت  علىزد الالتیني
 الخالق أن اصر   الذي ھذا السر العظیم ,  الباذخ  ھذا العرض مغزى  عنجعبتي سؤال 
نفذ مخزوني من النوم ادخل دفعة واحدة في الجد ی حین . ویجعلني جزء منھ یطلعني علیھ 

حین یعطي الحرس .مرة اخرى یمر الجسد بمواجھة ضعفھ ولكن ھذه المرة بایقاع اشد. 
 االشارة للنوم ضاربا بعصاه على الشق الصغیر في بوابة الزنزانة یطلب منا االقدم ان نقف

 وتحقیق  ,بدأ بوضع اجسادنا ولي ارجلنا واذرعنا ورقابنا للوصول الى الحالة المثلى ی.
 اما الخمسة المتبقین . اثني عشر جسدا مكبوسا او نائما بالمعنى القدیم :الرقم المطلوب 
أذ لم . تكاد تكون العدالة ھنا مطلقة .  لحین استبدالھم  ثالث ساعات وقوفا فعلیھم االنتظار

 یتصرف . لة مكوثي في ھذا المكان اي منظر یسئ الى ھذه الصرامة الغریبةاشاھد طی
نساه ولن اعرفھ ابدا ھو انھ حین یأتي دوري أالشئ الذي لن .  العدالةالنزیل االقدم كأنھ الھ

واتمدد آلخذ مكاني في ھذه اللوحة السماویة الباھرة ماذا كنت افعل بالضبط ؟ ماذا كان 
 فشل تماما والأحاول مرارا ان استعید تلك الصورة لكني أ.؟ یحصل لي ؟ اي شئ اسمیھ

ماذا كان یحصل وھل حصل فعال؟ كیف یستطیع الجسد ان ینام وھو . اصل الى اي شئ 
 كیف ؟  كیف یتنفس الجسد دون ان تتحرك اضالع الصدر؟ مكبوسا تماما من جمیع الجھات

ولو لدقیقة واحدة ان تغیر یمكن ان تظل الید تحت الجسم لستة ساعات دون اي فرصة 
ھل  .؟اال تتخدر؟ مالذي كان یحصل ؟ وھل باالمكان تحققھ في عالم اختیاري. ؟موضعھا 

یتمثل الخالص في مثل ھذه الساعات الست ؟سوف یمتد العمر وسوف یتالشى ظل تلك 
 سوف تأتي وسائد اكثر اتساعا ویتقلب الجسد دون انقطاع في سریر یتسع  . الساعات

كل  . ة الخالد لكل لذة نوم قادمااللھامن یبقى نوم الزنزانة ھو المحرض و لك. الكون
   . االرق كل أنواع وسیوفر مناعة مطلقة ضد .  المراتمئات  مضاعفنوماستذكار لھ ھو 

اعتقد ان لذلك عالقة في اننا نسكن في .  الماء مطلقة حصةالمساواة في النوم والغذاء و
.  معلم من معالم الحیاة حیث بقایا الوجود في تالشیھ وانحساره اننا في آخر. قعر الوجود 

 احملق في . ة النوم تسلیتي في ھذا الفراغ الوجودي الملئ بالوقت ھو محاولة حل مسأل
مصباح مضاء على غیر یحوي في وسطھ وال   ال تنالھ ید, فأراه عالیا  سقف الزنزانة 

 ینوي  أیضافوق رقبة نزیل آخر یصادف انھولكي ینتحر النزیل علیھ ان یصعد  . الدوام
كنت واحدا من خمسة واقفین . یسري التیار فیھماو ,  یتعاونا معا لبلوغ المصباح ,االنتحار

ال . حاجز المئة وثمانین لیلةعبورهیحتفل رزاق حلیلو ھذه اللیلة ب. ننتظر دورنا في النوم 
عیناه معلقتان  بالسقف ال ومنذ ایام . یكفي ھنا یقول لنا . یرغب في الذھاب ابعد من ذلك 

 یعبر عن رغبتھ في الوصول الى المصباح واحتالل مكانھ .  واحدة فیھ تریا غیر نقطة
سلم بشري یوصلھ الى ,یحتاج الى ردیف .ال یقولھا ولكن تقولھا عیناه .ینظر في وجوھنا .

تبدید ,  ثنیھ نحاول  .لم یكن اي منا قد وصل الى النرفانا التي وصلھا رزاق حلیلو . ھناك 
  :الغمامة التي تخیم فوقھ



 .حتى لو وجدت من یتطوع لیحملك فوق ظھره من یضمن أنك ستموت وحدك ؟ -
  ربما سوف یسري التیار فینا جمیعا حتى النائمین 

 ؟ ربما بطایتین .  من یحملني سوف اضع بطانیة بیني وبین -
  :یلتفت الي لیتأكد من صواب مخططھ 

  .انك تعمل في الكھرباء وتستطیع أن تفتي في ھذه المسائل .ستاذ ألیس كذلك یا ا-
 والرجاء واالعتباط الذي  غیر ان ھناك قانون آخر یقلل فرص االنتحار ھو قانون االمل   .

 وفي موازاة ذلك .سیخرج غداشك في انھ الال احد ھنا یراوده . یسیطر على ارقى العقول 
 ھو ذا االعتباط الصافي والنقي من اي شوائب ھ.  باستحالة الخروج میسیر شعور عا

حتى المتورطین بأعمال .   ونعوض بھا نقص الغذاء بأنفسناا نصنعھتي الة الیومیكعكةال
ال احد یقف .  عجینة الكعكة من االوھام تتألف. شاركون  في اعداد ھذه الحلوى خطیرة ی

یناولھ الى . ة الكف یمسد علیھالكل یمد یده  یضعھ على راح . . عائقا امام تداول االوھام
 , لطفھم المفاجئ,تبدل الحرس     : كل وھم یعني افراج جماعي .ال احد یرد الوھم . جاره 
  صمونة . حمام ساخن مباغت ,  بعد العشاء فوق العادة برتقالة, في االفطار مفاجئ مربى 
تعقیم الزنزانة .  صوت الرادیو في غرفة الحرس سماع , ابریق شاي سكر زیادة, زیادة

حتى االسھال الجماعي فسره احدنا انھ طریقة لتنظیف بطوننا قبل االفراج .بالدیتول
    .الجماعي

ابحث بجد عن طریقة ألختراق . أحاول ان اجد مخرجا .  النوم قضیتي المركزیة یصبح
 :انة النوم انظر الى الفراغ الكبیر المتبقي في الزنزيفي احدى نوبات انتظار. المستحیل  

انھ فراغ شاسع یكفي لنوم .  الى السقف مكبوسة جوار بعضھا الفراغ الممتد من االجساد ال
المشكلة الوحیدة التي علي حلھا ھي .  بل یكفي لضعف ذلك العدد.اكثر من سبعة عشر نزیال

وبكالم .ایجاد فراغات او فجوات ھوائیة تسمح بفصل االجساد بحیث ال تتكوم فوق بعضھا 
. وبدل ان ننام في مستوى واحد ستكون ھنالك عدة مستویات .  االرضیةآخر الغاء الجاذبیة

 تخرج تسویات وسیجد الجالدون في االرض انفسھم امام احتماالت محدودة وربما سوف
لحاجة مروعة مثل النوم كیف یسمح هللا اتساءل  .  واشكال اخرى لغریزة التعذیب اقل وطأة

 كیف یمكن ان یجعلھا رھن بناموس آخر من نوامیسھ .  ؟وھبھا لنا ان یتحكم بھا االعتباط
ث اما كان االجدر  ان یحصنھا مثل االرادة ویمنع وصول ایادي العب .؟او جزء من مخلوقاتھ

  . ؟الیھا 
ویترتب على ھذا . الیوجد في ھذا المكان انصاف مذنبین فالنزیل اما مذنب او برئ 

نشأ نوع یوبموجب ھذا االستقطاب الحاد . االعدام او االفراج :التصنیف نوعین من النتائج 
ھذا االصطفاف . من االصطفاف داخل جمیع النزالء مرده الى التشبث الالمحدود بالحیاة 

 مؤمنینسبعة عشر یجعل عدد الذین یعتقدون بان مصیرھم االعدام ھو صفر مقابل الوھمي 
 یحاول النزالء .ھذا ھو قانون االمل السائد والھش والملئ بالثقوب.بانھ سیفرج عنھم 

ذلك ان من بین السبعة عشر ھناك من . جاھدین ان یغضوا النظر عن ثقوبھ وھالمیتھ 
 اصغرھم عمرا  اكثرھم حداثة او انا.ھر وشھرین اشستةمضى علیھ تسعة اشھر وھناك 

ھناك تسریبات تسمح بمزید من الرعب من قبیل ان الفترة اذا  .  كما یسموننيفي الزنزانة
  ویبدأ بخفض درجة الیقین االعدامة یالتمحا یدخل النزیل في الخمسة شھورتجاوزت 

میل التدریجي نحو العدم  وال مع  , تتبدل لغتھ وصوتھ ومزاجھ وتفاعلھ ,والمیل للحیاة
ال شك . نشأ ت النزالء ھذه الثقافة وكیف يبنیال اعرف كیف . واالستعداد لمتطلبات الرحیل 

 . المصیر  بمسألةان االنقطاع التام یسمح بتشكل اخطر المقوالت خصوصا فیما یتعلق



س وبسبب توقف الزمن الحاضر وتجمد الحوادث فان الزمن الوحید الذي یسري في الرؤو
  .ھو حوادث الماضي

   
                                              )٨(  

  
لم یكن لي اي نشاط .  اثناء نوبة االنتظار اذھب في محاولة البحث عن سبب لوجودي ھنا 

استحوذوا على كل ما تبقى . فأطفالي وزوجتي وضعوا حدا ألي نشاط آخر عداھم. سیاسي 
 صفة مستقل بینما كنت  باالحرى مستقیال من اي اھتمام كنت احمل. لي من وقت وخواطر 

اسرد لھم قصتي مع زوجتي . ستدعوني الى مقر الحزب لتفسیر عدم انتمائيیوحین . 
.  والوضع المزري في البیت, والعذابات التي تریني ایاھا,واالھانات التي اتلقاھا كل یوم 

 وامنیات  ,لرغبات الغیر ملباة وا ,جد نفسي  اغوص في تفاصیل الحاجیات المستعصیةأ
اشكره . ةجاریس مسؤول الحزب  یقدم لي.  والعجز الكامل عن ایجاد سكن آخر  ,االطفال

,  مرات عدیدةشايال لي نجلبوی . توفیرا للمصاریف  ال ادخن أنا: قائال  وادفعھا بكفي 
 واقضم اشرب الشاي.  وھم یصغون الى قصة بال نھایة ویضعون امامي صحنا من الكعك 

انا ال املك . ؟ھل تعلمون انني ال اصرف على نفسي فلسا واحدا :  وأواصل حكایتي الكعك 
حتى العرق الذي اشربھ احیانا ھو مكرمة من معمل العرق مقابل خدماتي  . حتى رغبات
ھل تعلمون اني لم اشتر لنفسي قمیصا طیلة . وبمرور الوقت فقدت اي رغبة .  الطویلة لھم

ھل ترغب ان نستدعیھا .  سألني احدھم .قالوا لي یكفي ھذا......؟ ھل تعلمون عشرین عاما 
  .علي ولكن اي تدخل سوف یثیر غضبھا فتصبھ الحقا  ,ونكلمھا؟ قلت لھم اشكر مشاعركم

 اشرب كحول محلي  وال ادخن  على ملفي انھ لیس لي اي نشاط سوى عائلتي وانيوا كتب. 
اوصلوني الى البیت بسیارة الحزب وانزلوا معھم علبة من . سائر في خط الثورة  و سجائر 

  .شكرتھم وحملتھا الى البیت . السمن النباتي ونصف كیس من الرز 
  بحاجبین مقطبین  قبل ان ادخل زوجتياستقبلتني 

؟ این معجون الطماطة این مساحیق الغسیل این لماذا الحصة التموینیة ناقصة  -
  .؟.....العدس  این 

 .لحصة التموینیة ھذه لیست ا -
   . وجنتیھا أللمس اصبعي امد .  احاول ان ابدد حنقھا الدائم بمزید من اللطف 

  احزري من این ؟ -
  . في األجابة ثالثة مراتلدیك الحق     

تمیل بشفتھا . تصبح اقل شراسة . یسترخي حاجبھا قلیال . تھدأ قلیال وتخف نقمتھا 
   .وتقربھا من اصابعي

  . وترید ان تفرحني  ألنك زوجي وحبیبيياشتریتھا ل. نك م:  الجواب االول -
  وماذا بعد؟  -
  ؟عرف ان المصروف  الشھري الذي تعطیني ایاه ال یكفي وت -
   وبعد وبعد؟  -
  . الشھر نصفال تكفي التموینیة وتعرف ان الحصة   -
  ؟ كأنني جیش مھزوم فلماذا تستقبلینيه البشائر كل ھذحمل اذا كنت ا-
   حقا واالن ھل الجواب صحیح دث في امر استقبالي لك ال سوف نتح-
   خطأكجواب آسف حبیبتي  -
   من اھلك ؟ -



  .بقي لك جواب واحد .  ایضا  خطأ-
   رشوة؟-
  .خطأ   -

كانت . خجلة من فشلھا  ,وضعت كفا على خدھا وامالت العنق قلیال. انتھت حقوقھا باالجابة
 :   تھا وتردي الحالة الصحیة لفضولھا المعتادانھ مؤشر لضعف فراس.تود ان تعرف بنفسھا

  من این ؟  -
  .  من الحزب  المؤونةھذه -
   الشیوعي ؟  -
  .ھؤالء ال یملكوا قوت یومھم . یا بنت الناس استري علینا    اي شیوعي-
اصابع   حامض حلو  و اتذكر انھم  في نھایة آذار من كل عام یطشون.  كنت احسب  -

وفي احدى السنین وزعوا حمص وباقالء .یر وكعك  على الناس ویوزعون عصالعروس 
  .ربما طوروھا الى سمن ورز تماشیا مع الظروف  .مطبوخة في قدر

لم . ھذا كان ایام زمان في السبعینات واستغرق اربع سنوات فقط  .  تقصدین  ایام الجبھة-
 الى محل غسل یبق من تلك الفترة سوى بنایة خربة ومتروكة في االعظمیة سوف تتحول

  .وتشحیم السیارات 
  . تدري انني اصبحت ال امیز بین السبعینات والثمانینات -
الحزب الشیوعي محضور منذ اكثر من عشر .. وال تلقي الكالم ھكذا.  علیك ان تنتبھي -

  . ال یوجد في البالد االن سوى حزب واحد . وربما انقرض .سنوات
رأیت اثنین  قبل ایام.راھم یتمشون في الشوارع اني ا.  وما ادراني انھم  محضورون -

  . یتمشون امام السوقمنھم
  . ربما یكونوا آخر أثنین بقوا منھم  -
  .  انا ال ادري لماذا تغضب؟ -
  .  ألن ھذا النوع من الجھل یدمر بیوت-
  متوجسة بنبرة خافتة ستأنفتثم  برھة سكتت

  ھل انتمیت الیھ ؟. ولماذا یعطیك الحزب سمن ورز
ا ستمعوا . لذوقلقد عاملوني بمنتھى ا. داخل الحزب الحاكم بدو ان ھناك بدایة انشقاق ی -

  .فأكرموني  .نا معانات حالتنا كلمتھم عن. الي قرابة الساعة
لو اعطونا كل شھر منھ ألنتمیت .  رز الحزب من النوع الممتاز انھ بسمتي ھندي, تدري -

   . على الفورالى الحزب
 ,خاطفة الحتضن بھجتھاأ ,ھا أشم.ضحك معھا فأ یس الرز لتشمھ وھي تفتح كضحكت

 تتظاھر بلمس حبات  ,سكت ت.  زاحمیتوقف ال. جمدتت  سرعان ماھالكن. واحتفالھا بالرز 
ترفع   . شكوكا ومخاوف ھاقرأ فیأ. شرقا وغربا   الوان وجھھاتبدلت.  بأصابعھا الرز

  :غریب لسؤاقلق  وحب و . عینیھا الواسعتین تصبھما في
   ماذا یرید منك الحزب ؟-
  .انھ اجراء روتیني. لیس عندي ما یخیف .  ال تقلقي -
  

                                                )٩(  
عندما توصلت الى استبعاد السیاسة كسبب لجلبي الى ھذا المكان  توجھت فورا الى مالحظ 

ال اعرف كیف غاب عني كل ھذه . اسم ھلیلالقابلوات في مدیریة كھرباء بغداد المدعو ج
كنت حتى . البد انني كنت منساقا الى فھم ضیق وعتیق الى محتوى التھم السیاسیة . المدة 



 . لالجھزة السریةشاغل ھو الشغل ال المحضورة السیاسیةتنظیماتتلك اللحظة اشعر ان ال
في طابور  البیض ھو  حتى لو  الحاكم عضو كبیر في الحزبالتزاحم معلم اكن اعلم ان 

  . محضورسلوك
 امامي زمن  . انظر الى االجساد الممدة. على قدم ونصفوانا واقفدوري في النوم انتظر 

 یتحول . برز اسم جاسم ھلیل مثل قبة یسطع في سماء خیالي یفجأة . الحدود لھ علي قتلھ 
. ما اغباني . ھ ھو نعم ان.  نمو متصاعد لالمل الكبیر بالعثور على السبب الىحضور اسمھ 

انا الذي . م نفسي ولأ. البد انھ وراء كل ھذه العملیة .كیف سمحت لنفسي بھذا النسیان  
 علي مثل نھمرتذلك الیوم  راحت تفاصیل . تحرشت بھ مع انھ لیس من عادتي التحرش

 ان زوجتي ترید ان تقیم حفلة عید دائرة في ال ومساعدي الدخیل زمیليقاسم اخبر. شالل
 قائمة المطلوبات وفي نفس الوقت  شكواي ونفاذ صبري وضع امامھأ. الد للتوأمین می

  .منھا  فقرةعلىي  اصعباضع . نفضھا امامھ أاخرج لھ جیوب سروالي و
  .ھذه فقرة واحدة فقط , ثالثة بطوابق كیك   ,تفضل أنظر -
 .   اعد جیوبك الى مكانھا  -
 این ترید ان تصل بھذه الطوابق؟ -
 .وف یتدبر كل شئال تحمل ھم س -
    كیف ؟ الكیكة وحدھا ثمنھا نصف راتبي الشھري ؟-
 ولكن.  ثالث طوابق فقط بل اربعة عشر طابقا فرصة للحصول على كیكة ال منھناك -   

  .تحتاج منا قدر من الجرأة والحرص وان نكون اسرع من جاسم ھلیل
               

كیف .انك كنت سكران وسكرتني معك البد . لیتني لم اسمع كالمك یا قاسم الدخیل 
   . كیف تورطني ھذه الورطة .تضعني في مواجھة ھذا الثعبان السام  

لم انتبھ وقتھا الى لغة التھدید المبطن التي . بعد ایام على حفلة عید المیالد اتصل بي 
حاول ان یلقني درسا في معرفة الحدود راسما لي صورة واضحة عن . تكلم بھا معي 

قال انني ال اقدر عواقب مخالفة اوامر . امتعاض المدیر العام مما فعلت ابلغني ,   قدراتھ
كان قد ذھب بنفسھ الى  یقصد صاحب حلویات الھمسة المدیر العام وان الموما الیھ 

 وحولھ الینا ولم یحولھ ل نفس الغرض لكن المدیر لم یبت باالمرالسید المدیر العام حو
ھل تعرف عواقب تجاوز اوامر المدیر العام ھل تعرف . ؟الیك فعلى اي اساس تتصرف 

قلت لھ لیس من حقھ ان یكلمني .  ؟نوي تشكیل لجنة للتحقیق معكان المدیر العام ی
 مثلي وال یحق لھ التحدث باسم المدیر العام بل وظفبھذه الطریقة وانھ في النھایة م

مھا وفاء ھي المسؤولة لقد وال یحق لھ ان یتحدث بأسم القابلوات الن ھناك مھندسة اس
اجاب . تصرفت بموجب قناعتي الفنیة واذا كان لدى المدیر العام شئ فلیرسل في طلبي

قلت لھ احفظ . بحدة انك تفسد عمل الدائرة بتصوراتك ھذه وتحتاج الى اكثر من درس 
والكل في انھ معروف للجمیع بنفوذه . واغلقت السماعة في وجھھ ادبك وال تسئ 

كان یعمل بأمرة مھندسة حدیثة العھد لكنھ حولھا الى كاتب عنده . یتجنبوه الدائرة 
تعیین العمال :  فھي بیده  الھامةاما القرارات. وظیفتھا التوقیع على اوامر العمل 

الوقتیین ومنح اجازات نصب المحوالت داخل غرف كیوسكات او تغییر اماكن الغرف 
. رورة ھي التي یقررھا جاسم ھلیل لوحده كانت الض. القدیمة اذا ما دعت الضرورة 

 في والصمتبھالة من التخویف ابتداءا من الصالفة والتعجرف  نفسھ ط یحیجاسم 
ال یجلس وال یشرب شاي مثلنا .من النادر ان یضحك وھو مشغول على الدوام . سلوكھ 

 من جزو یرافقھ. ومن النادر ان تراه جالسا مع اقرانھ من المالحظین او المھندسین 



كان البعض . نھ حتى ینتھيا ینتظر اینما حل ویضال الفنیین مثل حراس شخصیین
ال ادري ھل ھي قدح ام مدح ؟ ذلك ان رئیس العرفاء .یسمیھ سرا رئیس عرفاء جاسم 

وجاسم ھلیل یقوم بزیارات شبھ اسبوعیة  . في الوحدة العسكریة ھو اھم شخص فیھا 
اذ تقتضي السیاقات الجدیدة ان یكون .لضبط لماذا ال احد یعرف با. الى المدیر العام 

البعض یعلل ذلك بان . المھندس المسؤول ھو الذي یتصل بالمدیر العام ولیس المالحظ 
وھم بحاجة الى الوقت , المھندسون والمھندسات الجدد قلیلو الخبرة قیاسا بالمالحظین 

ھل ھي :  خبرة ھي المعنیة ولكن یتساءل المھندسون ایة.لكي یتم االعتماد علیھم كلیا 
 على المھندسة وفاء خمس سنوات وبدل يمضت.  ؟خبرة من نوع آخرالخبرة الفنیة ام 

تم یوبعد ثالثة اجازات امومة . متفرجة بامتیاز  الىتحولتان یخضع جاسم ألرادتھا 
تحمل ختم القابلوات وتوقیعھا وال تعرف اي شئ .  اوراقاختام وحارسة ترقیتھا الى 

وكان یصرفھا الى البیت لالعتناء بأطفالھا معلال ذلك وراء ظھرھا بان . عمل عن ال
ھناك تعلیل علمي یحاول جاسم كم االفواه  . نشأ الجدیدالنساء خلقن للرضاعة وتربیة ال

. بھ لتفسیر زیاراتھ المكوكیة للمدیر العام مفاده انھ المسؤول الحزبي للمدیر العام 
جاسم وفق لیس اكبر من  كبیر في الحزب ولكن ایضا  ھو  ان المدیر العاموالحق

  .المقاسات الحزبیة
 احتمال ھو االكثرھا اثارة وعنفوانا مفاده ان جاسم ھو الذراع الیمنى لعملیات الفساد ىبقی

أمكن الخروج بحزمة ال  ھذا على ذاك فأذا وضعت كل  .الكبرى في مدیریة كھرباء بغداد 
من الصعب اختراق ذلك الحزام االمني كما ان الخوف . ھام ستفاال ات عالمیستھان بھا من 

والحصانة التي یتمتع بھا جاسم والمدیر العام تجعل التحرش بھذا الموضوع او النبش فیھ 
لم یكن في نیتي اغاضة جاسم او كشف حیلھ فانا في . امر غیر عادي بل وشبھ محسوم 

سم سوف یغضب لكنت تركت ولو كنت اعرف ان جا. ھایة شخص اعرف حجمي جیدا الن
ولو عرف جاسم االسباب التي دعتني الى ھذا  .  المكان ولم اتورط بعمل فیھ تلك المخاطر

سوف اقول ذلك في التحقیق . العمل لعذرني ولم یكن بحاجة الى ارسالي لمثل ھذا المكان 
  اقر انني اخطأت وانھ لیس المقصود ھو االساءةفسو. وسوف اعترف للمحقق بكل شئ 

الى عضو كبیر في الحزب او التشكیك بھما والتدخل بعملھم وتجاوز المدیر العام ومحاولة 
 حین اخرج سوف اذھب بنفسي الى .تشویھ صورتھ التي ھي في النھایة وجھ الحزب 

واذا اقتضى االمر سوف آخذ اخوتي ووجھاء العشائر . جاسم وارجوه ان یقبل اعتذاري 
  .نھ الصفح  وسوف نطلب م العلماءوالسادة

ال بد ان یتفھم السید المحقق حیثیات كل ھذا العمل الالمقصود والغیر موجھ نحو اي 
  .سوف اعترف لھ بكل شئ .شخص

  
                                                  )١٠(  

  
ھناك منغصات یومیة ولكنھا ال ترقى لمستوى النوم او االعتباط المتمثل في استحالة التنبؤ 

المھم ان ایة محاولة . الیھم نوع الخروج نحو ساحة االعدام او االفراج . موعد الخروج ب
اي نوع . اي حسابات او تحلیالت ال تفضي الى شئ . لسبر غور ھذا السر ھو امر مستحیل 

ال اعرف  . التیھمن المقاربة او المقارنة سوف تصطدم ببعضھا لتفضي الى المزید من 
لماذا  . لدرجة یصعب فصل احدھما عن اآلخر المعرفة والجھل ق بینالتالصكیف ینشأ ھذا 
تحول ودون فی یغلق الباب .مجرد دفعھ داخل زنزانة. بھذه السھولة مخلوقیكون تغریب ال

 لماذا . بوسائل ارقى لمثل ھذه المنزلقات ؟المخلوقلماذا لم یزود .الى شئ آخر ایة مقدمات 



كنت في . نى من الوجود الذي لیس فیھ ضرر على احد  وسائل تحفظ لھ الحد االدلم یخترع
 تنشط في الساعات التي یبدأ فیھا  لھحوار دائم مع الخالق و لدي مقترحات شبھ یومیة

التساؤالت و  المقترحاتطلب منھ اجوبة لھذهأ. اصعب فصل في الیوم وھو فصل النوم 
وجد خل النزیل الثامن عشر د. بعث لي رسوال من عنده في واحدة من تلك االیام  .وغیرھا 

رأى  .وجد نفسھ فائضا تماما وغیر مرغوب فیھ بالمرة . الزنزانة مكتظة وال تحتمل المزید
 لن فھو . ال داعي للقلق: اول شئ فعلھ ھو طمأنتنا . ذلك في اعیننا المتبلة بفقدان النوم 

 جة وخمسة اطفال أنھ سیترك زو,وان اسمھ فاضل  ,  ینتظر االعدامنھقال ا . یلبث طویال
   یعني الوداع بأسمھقادم  نداء اولوان 

طرحت امامھ على الفور مسألة الضعف . جلس الى جنبي ولم یستغرق تالقینا طویال
ھنالك برزخ علیك ان . نصحني بالتریث ان ال استعجل الوصول الى احكام  . البشريوالعجز

رد . )ك تحمل اآلن اجوبة ھامة ال شك ان(قلت لھ . تعبره قبل ان تخوض في ھذا المحیط  
  .)  ھامة تحمل اسئلةوانت(: علي

عن حیاتي ,  عني دقیقةاعطیتھ فكرة .. الوقت المتبقي لفاضل  قلیل وما یحملھ الكثیر
كنت حریص ان اسمع  منھ رأیھ في قضیتي وسبب وجودي . الشخصیة والكتب التي أقرأھا 

 لھ كل مافي رأسي من نفضت . ريحتى اآلن ال اعرف ماھي قضیتي واجھل كلیا مصی:
 افرغت نفسي امامھ .حكیت لھ عن جاسم ھلیل وتاریخي في دائرة الكھرباء . احتماالت

  .وبقیت انتظر اجابتھ 
  ھل ترید حقا ان تعرف لماذا انت موجود ھنا ؟- 
   بدون شك - 
  انك موجود ھنا ألنك تحمل اسئلة ھامة ؟ - 
حین اشرت الي . حین دخلت وفتشت الوجوه . لى عرفتك وعرفت قضیتك من اللحظة االو (

 لھذا  انك موجود ھنا مقدمااستطیع ان اقول لك .وافسحت مكانا لي كي اجلس جنبك 
وماھذه الجدران .  للوصول الى اجوبة لھذه االسئلة انك موجود. الغرض ھذه ھي قضیتك

 العالم تسطحئلة بعد ان انھ المسرح االفضل لطرح ھذه االس. الكونكریتیة اال دیكور للتمویھ 
لم یعد في العالم الخارجي مكان لمثل . الخارجي ولم یعد صالحا لطرح مثل ھذه التساؤالت 

العالم الخارجي مسطح وبال عمق وھش ورجراج ال . ھذه التساؤالت فضال عن اجوبة لھا 
بعھا  الى مناان هللا یعرف بعطشك الى المعرفة فارسلك. یفضي بك الى ایة معرفة ھامة 

 تكون خالیة من الشوائب وھي تمثل القعر ھنا ان المعرفة التي تنشأ لك أأكد. الصافیة 
. االخیر في الوجود قیمتھا انھا لیست نقلیة بل ھي ناتجة عن التماس المباشر بھذا القعر 

رى العالم ت مشبع بھذه المعرفة فسوف انتخرج الى العالم الخارجي وت ان كواذا اتیح ل
وھي  ھي اللقاء المباشر بالعدم . المعرفة  ھي الوجھ االخر للتالشي.  تماما یرةغابصورة م

 المعرفة لیست ربحیة انھا التجلي االمثل .حادة ویقینیة وصلبة في النھایات ولیس البدایات
المعرفة ھي الشعور .للخسران والفقدان ال یمكن الجمع بین المعرفة والحیازة او الربح 

الحاق الھزیمة بھ عبر التشبث بخیار التالشي واالنطفاء وى الوجود الدائم بالتفوق عل
  الیومیة التفاصیل ركام الثیاب والتخلص منازالة الجیوب منوالمغادرة واالنعتاق و

المعرفة  . ذلكواالستعداد والدائم لعشق الفشل واالیمان المطلق بعدم وجود تعویض لكل 
ي جوھرھا فكرة ارضیة ولیدة مصانع االرض الحقة ھي انكار فكرة التعویض التي ھي ف

 ھان. بأي ثمنلوه الى السماء وص ان یسدنة الغرائز ھذا الدخان الذي یطمح . ودخانھا السام
التعساء . المعرفة لوحدھا ھي االجزاء . عزاء سخیف وغیر مجدي وال یمت بصلة للعدالة  

 لكنھم ال یشعرون  منابعھا للوصول الىیحالفھم الحظھم الذین لم .ھم المحرومون منھا 



یرمي . بالظلم بل ھم راضون تماما ویحمدون هللا انھم بعیدون كل البعد عن ھذه الزنازین 
. زاعمین ان ھذا الصراع ھو ناموس الكون  ا علیھصارعوا لیتنعمھالخالق لھم كل یوم ب

  ).دة لسنین دون ان تتحرك خطوة واحعلیھا مالیین ایال بؤس ھذه المخلوقات لقد مضى 
دفعني بقارب صغیر . نھر الكلمات الدافق  :تركني نھبا لذلك النھر الجارف.سكت فاضل 

  . ال اعرف الى این سیفضي بي . فرحت امضي مع جریانھ
دار الحرس على الزنازین یسأل عن .  اء الحدث الوحید ھو وجبة العش.حل المساء كعادتھ  

وجبة العشاء مؤلفة من لیتر من سائل   .  خمسة نعم سیدي ثمانیة عشررقم. النزالء  عدد
وھناك صمونة واحدة في .اصفر تسبح فیھ بضعة وریقات من السلق في وعاء من الفافون

الیوم  لكل نزیل علیھ ان یوزعھا على وجبتین صباحیة ومسائیة وال یوجد اي شئ عداھا 
لى االتیان بأي ھذا النظام الغذائي الصارم محسوب بدقة بحیث یجعل النزیل غیر قادر ع.

النزیل  قسمنا .   كلیا علیھعمل سوى التنفس ویؤدي بعد تسعة اشھر مفعولھ في القضاء
نغمس القطعة . كف على وعاء دائريتسعة ا.تأكالن على التعاقب وجبتیناالقدم الى 

الیوجد شئ . الصغیرة من الصمون ونمتص رحیقھا ونعید الكرة حتى یأمرنا االقدم بالتوقف
  .یختفي ھذا المعنى ویحل محلھ معنى جدید ھو اسمھ دیمومة الروح اسمھ شبع 

استطیع ان اقول ان االنسان مھما اجھد ذھنھ وغرق في التصور ال یمكن ان یستوعب 
یتوفر ھنا . بشكل حاسم مقولة نسبیة المكان والزمان اال اذا مر بامتحان من ھذا النوع

. شة الذاكرة وانحسار الذات الى ابعد حد عنصر المباغتة المعرفیة واتساع المدیات وھشا
ھنا عالم الصفر حیث ال یسمح النظام اال . المعرفة ھنا صافیة وخالیة من اي مصلحة 

نكتشف ھنا البعد السالب للوجود اذ یمكن . یشمل التجرید كل الحاجیات تقریبا . بالتجرید 
معنا شاب اسمھ . لسالبان ینام االنسان بالسالب ویتغذى ویقضي الكثیر من الرغبات با

یخرج كل یوم بعد  . السلب مفھوم لصورة ناطقة . زیاد مضى على وجوده اربعة اشھر
 جزءا ھاما من منظومة اصبح. وجبة الغداء یطوف ببغداد وال یعود لنا اال بعد العشاء 

 یلضم اجزاءھا بعبارة . الحكایة نفسھا كل یوم وال ملل. مشاھداتھ ھي نفسھا. تزجیة الوقت
تبدأ رحلتھ عادة من باب المعظم حیث یتناول قدح من لبن اربیل قرب وزارة ). بعدھا (

 بعدھا . ماعون تمن مع تبسي وھبرة زند: مطعم ابن سمینة في شارع النھر. بعدھا  .الدفاع 
سیجارة سومر سن  .بعدھا . استكان شاي من ید جبوري دربونة ضیقة في شارع المتنبي. 

 ابو ماعون لبلبي بالنارنج من ثامر. سیجارة سومر ثانیة . ي ثان استكان شا. طویل  
كبة . عصیر دبل من  حجي زبالة   .  ثم نعبر الشارعكعك السید.  امام  سوق الھرجالبلبي

 باجة نفربعد الغروب  تكسي  الى ساحة السباع . صمونة زیادة وطرشي احمر مع السراي 
  . زنود الست من الحمداني تكسي الى الكاظمیة . مع كیبایاتالحاتي

كنت اوجھ لھ اسئلة تثیر شھیتھ اكثر فیندفع  . ال ینتھيفر حالة زیاد لي تدفقا في حدیث تو 
بعد كل دورة في امكنتھ الدسمة .بالكالم وبذلك وجدت في زیاد مصدرا ھاما لتضییع الوقت 

و ھذه الظاھرة من كنت ارید ان اتأكد من خل. یعود منتشیا راضیا بینما انا ازداد تشویشا
رحت امزج الھزل بالجد وبقدر من الحذر اسألھ من این یدفع فواتیر كل ھذه . الجنون
  :لم تعجبھ ھذه المزحة , رأیتھ یغضب . االطعمة

  ھل تضن انني مجنون؟ .  ھل تسخر مني؟-
  . ال اقصد ذلك زیاد ولكني اسأل فقط -
   ھل تحب ان آخذك معي؟-
   كذلك ؟ستأخذني عندما نخرج الیس -



 وجھھ عني والب یمیل . حملق في كأنھ حدس انني انبھھ على شئ ھو غائب عنھیسكت وی
 فاضل انشد االجابة من.ح علي حالة زیاد تل. قلت ألتركھ االن حتى یھدأ . د یكلمني ویع

  . لھ ان زیاد یدعوني ان اشاركھ احدى جوالتھاقول. المحكوم باالعدام 
  ؟ھل تعتقد انھ فقد عقلھ -
  ني بشئ من المرحبیجی

  ؟زیاد لیس مجنونا 
یرسم  فاضل  بقسمات وجھھ  . بل أراه احیانا مفرط في العقل . أنھ اعقل مما تتصور 

. جاز لي القول أن زیاد ھو عقل یسیح  وأذا :اكثر من عالمة لتوكید فكرتھ عن زیاد 
كنھ وھو یخرج بطریقة ما الى اما .ینساب مثل عصارة على لسانھ لیمتزج بلعابھ 

وحین یعود من جولتھ یعود وھو شبعان وراض .  فعالالمفضلة ویتناول تلك اللذائذ
معضمنا یفعلھا . المسألة لیست غریبة .كل ھذا ال استطیع انا شخصیا ان انكره . تماما

 انھ فعل جنسي كامل بدلیل نتائجھ اللزجة  ,خذ مثال االستمناء. ولكن في حقول اخرى 
 الفرق بین الجنس الرسمي واالستمناء  ان طرفي العملیة في . الذي یعقبھ كتفاءواال

ماذا یحصل لو ان : واالن اسألك. الجنس الرسمي  یكونان حاضرین مادیا ألداء الفعل 
 بینما االخر تعذر علیھ الوصول؟  ماذا  الى المكان المتفق علیھاحد الطرفین وصل

كأن یكون مثال : مة ایضا یحصل لو غاب احدھما ألي سبب كان؟واالسباب كثیرة ومھ
 او اصبح من المستحیل االلتقاء  ,او ال یرید  المجئ اصال, وجد طرفا آخر اكثر اغراءا 

ھل تعتقد .  او ال تربطھ اي رابطة بالطرف االخر والخ  , او انھ بعید جدا ,بھ ألنھ مات
ة السریة ان ؟ تخبرنا العاد.ان ھذه عوائق امام الطرف االول تقف حائال عن اتمام الفعل

 الطرف االول  سوف یضرب بكل ھذه العوائق عرض الحائط  ویجر الطرف الثاني جرا
 والتي ربما ال تتاح لھ  , ویجبره على اداء وظیفتھ وبالكیفیة التي یقررھامن أذنھ

لكي تفھم زیاد  علیك ان تستوعب ھذه المقاربة  .  الوصول الیھا في الجنس الرسمي 
االول قنوع ویرضى بأي شئ نسمیھ . یطلبان الطعام كي یسكتاھناك عفریتان فینا .

وھناك عفریت ال یقنع وال یھدأ بسھولة  . انھا تسكت حتى لو حشوتھا رمال . المعدة
 یكفیھا صورتھ بل ,النفس تطلب الكثیر ولكنھا ال تشترط حضوره المادي. اسمھ النفس 

. قابلھ االستمناء في الجنسحضور الطعام كصورة ی. یكفیھا احیانا امكانیة حضوره 
طبعا ال یمكن لالنسان ان یكتفي على الدوام بصورة الرغبات او امكانیة تحققھا والبد لھ 

  .بین الحین واآلخر من مأل أوعیة الرغبة بمواد صلبة عینیة ولیست صورا ذھنیة 
  
ي ان  التي ینبغ ممسكا بسوط اسود  یراقب قاماتناحین تنتھي الوجبة یخرجنا الحرس.   

   مقوسي .واذا لمح اي درجة من االنحراف عن الخط االفقي عدلھا بسوطھ .تمتد افقیا 
تقول  .   مثل الفئران لكي نقضي حاجتنا على أربع نسیرالظھر تكاد اعیننا تالمس البالط و

االسطورة العلمیة أن جدنا كان یمشي على أربع مثل الحمار والنعجة والسلحفاة فأحس 
 وواصل طریقھ في الغابة أنتصب ,قوائمھ االمامیة دفع صدره الى االمام رفع , بالخجل 

ھل مل  . ؟لماذا عاد یمشي على أربع . ؟ یغیر رأیھ؟ لماذالماذا یرتد اآلن .  ماشیا على أثنین
 وعلیھ ان یتكیف مع المحیط كما تفعل معظم ؟ ام انھا أصبحت غیر ممكنة؟من الكبریاء
ثمانیة عشر فئرا في . ان ینسى فیأتیھ سوط یعید الیھ ذاكرتھ ؟ یحاول احدنا الحیوانات  

اي لفظة . الملفت للنظر ھو اصرار االدارة على تسمیتھا الخلوة. رتل مھیب لقضاء الحاجة
 عن عمد بماء النجاسة ة طافحبال تصریف غرفة الخلوة ھي .اخرى سوف یعاقب علیھا  

ة عشر عورة وھي تؤدي وظیفتھا  لتصبح عرضا تفصیلیا لثمانیمصممة. لحد الكاحل



كان اداء ھذه الحاجة اجباري واذا لم . الیستھان بھ من االشمئزاز البیولوجیة مع قدر 
 وجرھا ناعمد الى مد اصابعن نا  في الوقت المتاح ك من المخرجتخرج االجزاء الصلبة

دولة وحمایة الاعتقد ان مصصم ھذا المشھد یعي اھمیة االحتقار واالذالل في بناء . بالقوة
تحرص ھذه المراكز التأدیبیة . لیسوا بالضرورة ھم المعنیین باالذالل .ذلك البد . الوطن

عند   النزالء یوصى . لتتحول الى جزء من الثقافة العامة على تأمین نشر ھذه المشاھد
بان یتحدثوا عن كل ما   واضح تحریضھدوه وھو االفراج عنھم ان ال یتحدثوا عما ش

عتمد سمعة وقدرة ھذه المراكز بشكل رئیسي على استھانتھا بالمنظومة ت. ھدوه ش
 كنا ال نملك سوى اغماض اعیننا خالل تلك الدقائق العشر  .االخالقیة وعدم االعتراف بھا 

 ترسم على حافة اقدامناكانت الرطوبة واللزوجة المختلطة بالغائط . .المخصصة للخلوة 
وقد . ء غیر انھا موضوعة في مكان ال یسمح بالشطف توجد حنفیة ما.  من الحناء اشریط
 حل لھذه المشكلة  بأن عمد الى جعلنا نقضي حاجتنا في زاویة ختراع االقدم ا النزیل حاول

 سرعة الى الزوایا المتبقیة قبل انتشار فضالتنا من البول  بأقصىالھربوواحدة من الغرفة 
لن نتذوق و  نظل نجسین مادمنا ھنا فسوفوكان الشعور العام في الزنزانة اننا. والغائط

نسیانھا ب   یقضي  لحل مسألة النجاسة ثوري تصورھفكان لدیاما فاضل . طعم الطھارة ابدا 
كان البعض منھم یعتقد او یحاول ان یوھم . تماما واعتبار االمر الطبیعي ان نكون نجسین

 ان یھون علیھ االمر یقولیحاول فاضل . نفسھ انھ مازال یشكل جزءا من العالم الخارجي 
 دون ھیقنط ویعمد الى النظر الی.اننا خارج الوجود ,لھ ان ھذه الفتاوى لیس لھا مكان ھنا 

 یطلبھ ال ممن.  , غیر موجود یطلب شیئا, یتوسل شیئا  ,ینظر في وجھ فاضل.اي تعبیر 
   :یختنق بصوتھ.  ینساب الدمع على خدیھ . یدري 
 ؟اصليكیف  .انا نجس على الدوام  -

   :یمسح قدمیھ من الحناء نجاستھ یضمھ فاضل الیھ یحتضن
 .  روحك طاھرة لكن  -
 ساعة :یبدأ العد الكثر الساعات رعبا .  العشر نعود الى الزنزانة  الخلوةبعد دقائق  

التعذیب  واالستدعاء المسائي یحمل معنیین اما التحقیق والذي یعني ضمنیا . االستدعاء 
في ھذه الساعة تبدأ االستدعاءات واذا مرت بسالم نكون قد .    لالعدامالترحیلاو 

  .كسبنا یوما خالیا من الرعب 
 على بعد  الحرس یتوقف.كالمتوقف الی ,  ھشش.نسمع اقدام الحرس في الممر 

 صوب جمیعا تجھن. یتقدم الحرس زنزانة اخرى .  القلوب نبضنسمع صوت . زنزانتین 
صوب توقد ,عند حافة الصمت البلیغ الذي حل فیھ  وقفتن .ھل حانت ساعتھ ؟  . فاضل 
 عیني على . مثل مرمر قدیمواقفأ   لوحدي أراه نظر الیھأ .  شفتیھ رعشة , عینیھ

ماذا لو نطق . لم یعد یسحب نفسا بانتظار ان یسمع صوت المنادياراقب نفسھ صدره 
نظام االشیاء وتاریخ ماذا یحصل في   ؟المنادي باسمھ ؟ ما الذي یتھدم في ھذه اللحظة

ھل . فوق جدار او ملف سري؟ . حبري أالحوادث این سوف تسجل ھذه اللحظة وب
 فوق لوح من الطین او منقوشة في قلب تائھ؟  . ستظل حبیسة ھذا المكان النائي ؟

علینا بالصمت لیس من حقنا ان .ھناك عین تفتش وتؤجل رغبتھا لمزید من التوتر .
 ما   في الطریق الى الزنزانة داھمھ شئ؟ن الحرس ال یجرؤنسأل ماذا ترید ؟ ھل ا

فاجأه ان  . ؟ تعطلت ماكنتھ الیومیة فداھمھ الحس االنساني فجأة؟ احس بثقل ماغریب 
 لیست لخروف او ؟ كف مثل كفھسوف یجرھا للمسلخ تشبھ كفھ التي كفكون الت

    . لحظة تردد لھا اكثر من وجھ واكثر من احتمال. ؟ دجاجة



 الحرس یقرب الورقة من عینیھ ىرأنزانة زمن الشق الصغیر في باب ال. ینادوا باسمھ لم 
انھ اسم .  الغریب والعسیر انھ اسم والديشئ ما یحشر في اللسان . لیتلفظ اسما شاقا 

عبر االرجل الممتدة أنھض وأ . نعم ھو وال احد غیره .اسمھ الذي لیس منھ الكثیر . والدي
ضع العصابة على ی .غلق الزنزانةیجرني الى الخارج ویفتح الباب وی.  ر انتظباالقف أو

 دنيوقیو أسي الى االسفل حتى یصل جذعي الى درجة االنحناء القیاسي دفع ری.عیني 
  . بھدوء
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الوجھ االخر .  الرعب والھدف مواجھة.  مختزلة الى بعد واحد واالبعاد فاصلة المسافة 

ال استطیع في اي ظرف من . للوجود الذي نحرص كل الحرص على عدم االلتقاء بھ 
. الظروف ان استعید ولو جزء بسیط مما حصل في الممر واي نوع من االفكار طرأ ببالي 

الشئ لذاتھ تلك ھي الفرضیة التي وضعھا  . حدوداصعب انواع المعرفة تلك التي لیس لھا 
متى تأخذ  . ؟ھل كان االمر عادیا.  نحن ال نرى االشیاء في ذاتھا بل ظواھرھا .كانط 

 . ؟متى اراھا عاریة. ؟لماذا تصغر او تكبر دون اي ضوابط  . ؟الحوادث ابعادھا الحقیقیة
متى . جرثومة الرعب تجھز على كل تصور موضوعي . عاجز تماما ان اكون موضوعیا 

.  عادیا ما عداي كانكل شئ. ؟ تجري فیھ الوقائع اصل الى ذلك الوصف البارد الذي
ني  لیس صعبا ان اخمن ان .الجدران والھدوء وكف الحارس والممر الفارغ والھواء النقي 

   .  الى اولى جلسات التحقیق اقاد
في كل مرة كنت . الستعادة ھذا المشھد والساعات التي تلتھ  االولى حاولة المھذه لیست

حتى وصلت الى نتیجة محبطة ومحزنة مفادھا انني غیر . مرآة الدقیقة افشل في ان اكون ال
 ماھو اكثر ایالما ھو الصعود الدرامي و. مؤھل اصال لوصف ھذا المشھد فضال عن كتابتھ 

والسریع الحتمالیة ان یكون الجالد ھو االجدر والوحید الذي یملك الحق في وصف ھذا 
الرعب المحیط بالمشھد ھو الذي یعیقني عن لیست المبالغة بالقسوة  وال . المشھد 

 الى حد بعید ا للغایة بل وتافھااظن انني كنت صغیر. كال  . الوصول الى عمق ھذا المشھد  
ھذا العري المطلق .  بھذا المشھد ا جدیرلم اكناحیانا اشعر انني . وكان المشھد اكبر مني 
ذا العشاء المعرفي الدسم دفعة كان فمي اصغر من ان یلتھم ھ. للحقیقة كان اكبر مني 

نفس القابلوات التي اوصل . انھالت علي القابلوات . بكیت مثل طفل . لذلك بكیت . واحدة  
اكثر من السیاط نفسھا نبھتني ھذه االزدواجیة كانت تؤلمني . نوربھا للناس حاجتھم من ال

  . ارجوكم انا موظف شریف : فقلت بصوت مخنوق یائس. الى وظیفتي 
  .وف نرى اذا كنت شریفا ام ال  س-
   انا لم ارتكب شیئا -
سوف ندعك تتكلم لوحدك لتثبت لنا ان  .معلومات تجعلك في وضع ال یحسد علیھ  لدینا -

  . وكلما كنت صریحا كلما زاد شرفك وقل غضبنا علیك . كنت شریفا ام ال 
   ماذا اقول ؟ -
  . تكلم عن سبب زعلنا علیك -
  .ال اقدر ان ازعل نملةانا .  انا ازعلكم ؟-



موقعك الوظیفي وسمحت لنفسك بارتكاب استغلیت .  ولكن مع ذلك سببت لنا زعال كبیرا -
وھذا الغضب سوف نحاول كبحھ اذا ما تكلمت بصراحة وقلت كل شئ . عمل اغضبنا كثیرا 

  .سوف تقولھ بنفسك لنعرف ھل انت موظف شریف ام ال . قولھ نیابة عنكدون ان تدعنا ن
   ما عندي وآمل ان تتفھموا الدوافع الحقیقیة التي تقف وراءه  كل أقولس -
 جد نفسي داخل أ. مرني ان ازیح العصابة عن عیني یأ. داخل الممر ي دنوقیجرني احدھم وی

 جبلینتتكوم فیھا اكداس المالبس واالحذیة فوق بعضھا على شكل . غرفة بال ستائر 
في زاویة من  . یطا احمر من وقع السیاط اتحسس عنقي  صدري ابصر شر. متجاورین

ألني أن كنت اعرف سیمرني ان اجلس یأ.  طاولة صغیرة من حدید مع كرسي ارى الغرفة 
نتقاء بأ یسمح لي  .سألني اذا كنت اشعر بالبردی  .اوراقا بیضاء وقلما یسلمني . الكتابة 

ضع تحت قدمي أفور و ارتدیتھ على السمیكا جد معطفا عسكریا أ. شئ من ھذه المالبس 
   .بدأ بالكتابة أ وقمیصا العاریتین 
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  سیدي ضابط التحقیق المحترم 
  

ألنھا تمس جزءا حساسا . مخجلة بعض الشئ ولكني سأقولھا ھذه االعترافات ربما تكون
 انني لیس من طبعي التقرب من  یشھد هللا.تمس بالصمیم زوجتي . من عالمي الشخصي 

 ھذه المنزلقات التي تؤدي في النھایة الى .حادة لوال وجود ھذه المرأة في حیاتي الحافات ال
ماذا اقول سیدي لقد ابتالني هللا بأمرأة كانت ھي المصدر . فساد الروح والتفسخ التدریجي 

 الشر سمات  تحمل منانھا امرأة. لكل مشاغلي والسبب في اي انحراف محتمل في سلوكي 
 وتعتاش اوھي میالة للمعاداة ویبدو انھا تلذ بھ. .انھا ال تعرف القناعة مطلقا . الكثیر 

انھا تحسد حتى النملة على .وھي غیورة وحسودة لدرجة ال یمكن تصورھا سیدي  . اعلیھ
. ارملة على شاھدة قبر زوجھا ألنھا من المرمر االیطاليتصور انھا حسدت . ثقب االرض

 وال یستطیع سوى الموت تخلیصھا  , راسخةةاما غیرتھا من زوجات اخوتي فھو عقید
وطموحھا ال حدود .  جھة من جسمھا وتراقب الجمیع تقریبا وھي تملك عیونا في كل.  امنھ

واكثر كلمتین تتداولھا في الیوم ھي . لھ وھي مستعدة للتنافس مع اي مخلوق یقترب منھا
اما قرآنھا . تسحقھا ھن على كل شئ حتى على جنس البعوضة التي تترا. اراھنك واتحداك 

 التي بسببھا تتعرض ارداف اطفالي . انھا متیمة بمنظر زرق االبر.الكریم فھو مجلة طبیبك
 تعاقدت مع مضمد صحي مجاز في الحي على . بشكل دوري  منذ سنین والى االنتھاك

وبدل ان یعیشوا .  اال في مجلة طبیبك اوجود لھوالمراض ال , باالبر ھم مدى الحیاة زرق
كانت تقرأ عن .  بدعوى تقویة المناعة غربال الى مھ حولت , هللا بأرداف كما خلقھاسعداء

 . امراض موجودة في النیبال او البیرو وتحاول بشكل جاد ان تحصنھم من احتمال دخولھا 
قائمة مطالیبھا ال .  .  هللاوھي مھووسة باالطباء الذین تؤمن بھم في قرارة نفسھا اكثر من

  .تنتھي وھي ترعبني على الدوام 
  

في الكرادة   بدأت القصة حین احتفلت زوجة اخي بعید میالد ابنھا وجلبت كعكة من محل
بتماثیل على الموضة ومزینة , لیست كعكة عادیة انھا بطابقین . حلویات الھمسةیدعى 

 مقبول الن اخي لیس ةكل ھذا عاد. نجلیزیة وكتابات باالوقلب للحب  الرانب من الشیكوالتة
حضر المدعوون ومعضمھم .  في السوق العربي لبیع القمصاننصف محلموظفا انھ یملك 

حصل االنبھار . ھذا االستعراض حصل ما ھو مطلوب من .  والجیران من االھل



لحي الكیكة ذات الطابقین صعقت اطفال ا. الحسد المطلوب بكل الوانھ الرثة .المطلوب
 دارت علیھم .یذھبوا في حیاتھم ابعد ذروق الفأر او اصابع العروس المحرومین والذین لم 

 وضعت زوجة اخي لمزید من .واحدا واحدا حاملة میكروفون تسألھم رأیھم بالكیكة   
موسیقى صاخبة ومكبر صوت   .اشارات زینة وشرائط ملونةبالونات و االشھار

عة لم تمض سوى بض.     المدائح والھدایا المقدمة ألبنھا  لتذیع من خاللھ كیلومیكروفون
تنوي اقامة حفلة في  التوأم على االبواب وانھا طفلي اسابیع حتى ظھر لي ان عید میالد 
اعدت لي قائمة طویلة من االحتیاجات  وضعتھا في . البیت على غرار حفلة زوجة اخي 

. ت القائمة وكیف استطعت تدبیرھا لن ادوخ جنابكم بجمیع مفردا. ورقة وسلمتھا الي 
وضعتني موضع االتھام امام نفسي وخلقت لي خالفا سوف اقتصر على تلك المفردة التي 

ثة طوابق ومن نفس المحل طلبت زوجتي ان تكون الكیكة بثال. مع موظف آخر في دائرتي 
مواصفات بعد التقصي تبین لي ان ثمن الكیكة ذات الطوابق الثالث وبال. حلویات الھمسة

قلت لھا لماذا ال تصنعین ثالث كیكات . التي طلبتھا  لوحده یعادل نصف راتبي الشھري 
نظرت الي بشراسة واستعدت لتسمعني شتیمة . وتضعینھا فوق بعض لتوفیر المصاریف 

تركتھا ورحت افتش في كتبي .  لم ارد علیھا ؟الى متى تظل قحف : مبتكرة تلیق بالموقف 
ورحت ابحث عن المفردة فعثرت ھ على حرف القاف تفتح.المحیط عن نسخة من معجم 

 االبل كوعاء لدواءاالناء المكسور تستعملھ العرب القحف ھو :  ) القحف(على 
یشھد هللا  . . ال فرق عندھا بین الفیل والنملة  .  فال هللا وال فالك ,قلت اعوذ با.الجرباء

مبلغ او ھدیة نقدیة ما عدا كیكة عید المیالد  اي صاحب حلویات الھمسة انني لم اتلق من 
وحتى الرجل لم یحاول ان یرشیني وكل مافي المسألة انني كنت  . وابق الثالثذات الط

 ودي اردت بشكل  . اعترف اني لم اذھب لعمل حقیقي.عاجزا عن شراء الكیكة فذھبت الیھ
 ( المحولة كلة غرفةمش. فطرح علي المشكلة  .  عرضت لھ خدماتي. ینتبھ الى حاجتيان

وبعد ان درست وضع الشبكة الكھربائیة وجدت انھ .  الجاثم على واجھة المحل )الكیوسك
ببضعة تغییرات بسیطة یمكن حل مشكلة ھذا الحلواني وازاحة الكیوسك الجاثم على صدره 

ھنا دخل السید جاسم ھلیل في الموضوع وھو زمیل لنا في الدائرة وتربطنا عالقة تنسیق . 
اتصل بي تلفونیا لیبلغني انني تجاوزت على المدیر العام وراح . ولیس بیننا ایة منافسة 

  .یھددني ویعدني بتقدیم دروس لي 
  

ولو كنت اعرف ان . لم یكن في نیتي اغاضة جاسم فانا في النھایة اعرف حجمي جیدا 
 عرف ولو. جاسم سوف یغضب لكنت تركت المكان ولم اتورط بعمل فیھ تلك المخاطر 

لیس . جاسم االسباب التي دعتني الى ھذا العمل لعذرني ولم یكن بحاجة الى ارسالي الیكم
ان .المقصود ھو االساءة الى عضو كبیر في الحزب والتدخل بعملھم وتجاوز المدیر العام 

حجر صغیر لم . كان ھمي ھو ان اضرب عصفورین بحجر . ھذا لم یخطر لي على بال 
 انني رمیت ھذا الحجر بنفسي و خارج اوقات الدوام حیث .احدایكلف الدائرة فلسا و

ھذا كل مافي . احل مشكلة الحلواني واحصل على الكیكة ذات الطوابق الثالث. الرسمي 
بأمكانكم ان . اقسم انني لم اتلق منھ ایة رشوة وال ھو قد عرض علي ذلك . . االمر سیدي 

 سوف اذھب بنفسي الى تتاح لي الفرصة حینو .تحضروا الحلواني لتتأكدوا مما اقولھ 
واذا اقتضى االمر سوف آخذ اخوتي ووجھاء .  وارجوه ان یقبل اعتذاري  ھلیلجاسم

  .العشائر والسادة وسوف نطلب منھ الصفح 
ن یتفھم السید المحقق حیثیات ھذا العمل الالمقصود والغیر موجھ نحو ارجو في الختام ا

  .اي شخص
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اجلسوني على . كانت ھناك مفاجأة في انتظاري .بعد یومین اقتادوني من جدید الى التحقیق 
. كنت اشعر ان ھناك اكثر من واحد یحوم حولي . وحل صمت. كرسي معصوب العینین

ال استطیع ان اخمن كم و وال نوع الذي . وقني اصوات االحذیة وبعض الھمس بدأت تط
ال املك سوى . اشعر اني اعزل تماما . ال یوجد تواصل بیني وبینھم . یتولى استنطاقي 
قلت . وال املك سوى فرص ضئیلة للتأثیر . الحتقار ل تدعو  بائسة ھیئةوصوت مضعضع 

  ذا ینوون ان یفعلوا بي ؟ ما؟  لماذا ھذا الصمت.لم یبق لدي ما یستحق الذكر كل ماعندي 
  : كأنھ قادم من حفرة عمیقة مضخم املسجاءني صوت برنین 

  ھل تضن اننا اتینا بك الى ھنا من اجل كیكة بثالث طوابق ؟  -
  لماذا أذن سیدي ؟   -
  .أن تظاھرك بالسذاجة  امر ال یعجبنا    -
  ماذا تقصد سیدي ؟  -
  .لكنك لم تفعل .نك موظف شریف اعطیناك فرصة لتقول الحقیقة وتثبت لنا ا  -
    . لقد قلت كل ما عندي  -
   .الھمسة حلویاتمالنا وزوجتك وجاسم ھلیل و  -
  .ھؤالء ھم مشكلتي   -
  والسفارة االمریكیة ؟  -
   .الھمسةالمحولة لیست امام السفارة االمریكیة بل امام حلویات . عفوا  سیدي    -
   ؟دوررنت على ھذه الكم مرة تم. ردئ جدایبدو انك ممثل   -
   سیدي ؟دوراي   -
لقد مزقناھا ورمیناھا في . حاول ان تنسى كلیا ھذه السخافات التي مألت بھا االوراق   -

وسوف نوعز لدائرتك ان توجھ لك . ألنھا ال تدینك بل تظھرك كموظف شریف فعال .الزبل 
  .شكر علیھا 

ھل افھم من ذلك انكم سوف . سیدي انا كنت متأكدا انكم سوف تتفھمون وضعي   -
  ؟.من ھناتخرجوني 

ولكن . نرید ان نسوي المسألة معك دون ضجیج . كنا حتى ھذه اللحظة ھادئین معك   -
. ألن زعلنا یكلفك الكثیر . ال نحب ان نزعل منك . یبدو انك لم تستوعب حتى اآلن قصدنا 

  .ى النھایة ونرید ان تظل كذلك حت.  موظف شریف  لنااتضح كما كالسیما وان
  ماذا بقي بعد؟

  ماھي عالقتك بالسفارة االمریكیة ؟  -
  . لیس لي عالقة باي سفارة سیدي   -

  ان عالقاتي الوحیدة ھي بالمحوالت واالسالك ؟
  .؟ولماذا تدخل السفارة االمریكیة   -
واذا ما كنت دخلت  في سفارة ما فلیس ابعد من غرفة المحولة  من . قلت لكم سیدي   -

  . المعاینة او الصیانة اجل
  نرید ان تجیبنا عن سبب ترددك على السفارة االمریكیة ؟. نحن ال نقصد اي سفارة   -



ان الكرادة ھي منطقة عملنا وھي مركز تجمع السفارات االجنبیة . لقد اجبتكم سیدي  -
  . دخلت واحدة منھا فالبد ان یكون ذلك من اجل عطل او صیانة للمحولة واذا كنت قد.
  .سوف نرى اآلن ان كان ترددك على السفارة االمریكیة من اجل المحولة او شئ آخر     -
  

. الجنس والكفر ووسائل التعذیب .ثالثة اشیاء ال تروى في الزنزانة كأنھا من المحرمات 
وأذا وردت عنوة في سیاق الحدیث یشار الیھا باشارات خاطفة ونحاول جمیعا  العبور 

كان اشدھم . وحین ودعوني ھذه المرة قرأت في عیونھم كالما غریبا . بسرعة من امامھا 
حاول باقصى ما عنده من ی المحكوم باالعدام والجالس بجنبي الذي  ھو فاضلخوفا علي

نادي الجالد یاھم بالنھوض من مكاني حین . تسامي ان یصد الرعب الذي دب في ركبي 
  . )كي ال تتعذب روحك , اترك لھم الجسد: ( یھمس  فاضل في اذني, بأسمي 

  
الكفان . جرني من كرسي االستجواب یقترب احد الجالدین مني جسمھ یلتصق بي ی

الحبل یلتف على معصمي ویجمعھما . العظیمتان تقبضان على زندي وتطویاني الى الوراء 
یرفعھ بطریقة .  جسمي بید الجالد یرفعھ عن االرض الصلبة التي یقف علیھا.الى بعضھما

ماھو سري وال ,د لھا اسما وال حتى وصفا ألنھا ال توجد اال في ماھو غیر مرئي لم اج
حاول ان استنزف ما عندي من فن أ . منھ وال یرید ان یترك اي اثر ,یعترف حتى بنفسھ

ھل اقول ارتفعت الى االعلى  ویداي مربوطتان الى الخلف و معلقا من . رصف الكلمات
والي من ینتمي ؟  البد ان . بتكار اسما ؟ ماركة مسجلة ھل لھذا النوع من اال.معصمي    

لكني .  ولست مستعدا لذلك اكن قادرا على رؤیتھا لم . تكون اآللیة في غایة البساطة واأللم 
مثل تلك التي .ال بد ان ھناك بكرة في السقف. ارید تخیلھا فقط . ال ارید ان اراھا . خیلھا أت

ة مسننة تلتف حولھا سلسلة من حدید تستكمل بحبل بكر. ترفع بھا محركات السیارات 
 واالخر بید الجالد  كبلین المنمعصمیالاحدى طرفي الحبل یلتف على . مزدوج من طرفیھا 

 جسدي الثقیل یرتفع .بدأ العتلة تأن تاذ ,سمع صوتا حادا لیس مني ولكن من السقف أ. 
قدماي بال . ذا اوصاني رفیقي  ھك) اترك لھم الجسد(.محدثا صریرا حادا في نظام األلم 

صوت یصیح . كتفي تطلبان مني ان اقف على قدمي فھما قد خلقا لشئ غیر ھذا. ارض 
.  متشبثا بجسدي احاول التمسك بھ ومنعھ من التفتتىبقأ. اقدر ال. اترك لھم الجسد :بأذني 

 كتفي معصمي رقبتي عضالت وجھي. یطلب مني ان ال اتخلى عنھ , جسدي یستغیث بي 
یم ظ تطلب مني عمل شئ لوقف ھذا التیار الع.وشرایین دماغي كلھا تستجیر بي مرة واحدة

 تلك االعضاء ا لم تألفھدوران فلكي وابعاد شاسعة , شئ من االعصار. الذي یتدفق فیھا 
ابحث في الھواء الداعر الخائن الكئیب عن االرض فال   . وارقام محدودة التي اعتادت على 

 تعیدان نداءھما المعقوف وتالوین السماء الطریة تتأرجح تذكرني بانھما كتفاي. اجدھا 
 تقول الكتفان لي ھناك خلل ما في موازین .خلقا ان یحمال االشیاء من فوق ال من تحت

 اترك ( مرة اخرىیصرخ بي رفیقي.فة لنا و ھذه لیست وضعیة مأل.االشیاء علیك تداركھ
معصماي . لیتھ یكون اقل ثقال ,  انھ ثقیل  ,ال یتركني ال استطیع انھ أقول لھ .)لھم الجسد

  :این االرض رحت ارفس بقدمي الفارغتین. یستغیثان بي ھنالك شئ غیر معھود 
  
  ؟.والمستر جون ھل ھو محولة ذھبت لتفحصھا   -

  .ومقابالتكما والھدایا التي تبادلتموھا ھل ھذا جزء من اعمال  الصیانة للمحطات الكھربائیة
  .دخیلك ھذا األلم ال یطاقي سید  -
  ماذا طلب منك المستر جون ؟  -



  تتجمر كتفي أصرخ
  . اموت أني  -
  :تأتیني صیحة باردة تماما  
  .؟ماذا طلب منك المستر جون .تة الكالب یم   -

  .أتوسل
  .انا الذي طلبت منھ . سوف اموت . وهللا لم یطلب مني شیئا   -
  ماذا طلبت منھ ؟   -

صعد الى ت یرسم رعشة تمتد على طول ذراعي .الحبل قوي یحفر اخدودا .یتقد المعصم 
  :اصیح ..فكي 

   ال اقدر -
  ماذا طلبت منھ ؟ -

  تخنقني كتفاي 
  .سیدي دخیلك.د ان اضع قدمي علیھا اری  أین االرض؟-
  .؟  المستر جونماذا طلبت من .لیس قبل ان تتكلم   -
  .ولیم فولكنر طلبت منھ   -
  ؟فولكنر من ھو ولیم   -

   . ؟  ومتىاین   ؟  بھوھل  التقیت  ...ھل یعمل في السفارةھو  ضابط مخابرات ؟  ھل
  .اجب بسرعة قبل ان تموت 

  .عشرین عاما  خمسة و منذ  فولكنر ماتلقد   -
  . ؟ این االرض 

  
انقطعت صلتي . لم اعد اسمع شیئا . فقدت صلتي باالشیاء . آخر عھدي بالیقضةذلككان 
   .بھم 

من كان . سمعت صیحة تدوي في اذني  . .رب مني یضع وسادة من صخر تحتيت احد یقال
بعیدا ممسكا . مصران  مثل نتفخ ا... بعیدا... بعیدا...یصرخ ؟ استغیث استرحم استحلف

جسدي كي  اسحب .عد اضالعي أ.ابعياصأعد   . اتلمس اطرافي.بأعضائي كي ال تؤخذ مني
كتفاي یدب الیأس .جسدي یتھرأ  .ة مذبوحدجاجة مثل  قدماي ترفرفان.المھ فیفلت مني

اعطھم مایریدون .ترتجف اعضائي .افعل شیئا .  صریر یثقب اذني يیخرج من. فیھما 
سوف یتخلیان . علنان انھما وصال الى مفترق الطریق ني تاكتفاي تحاصر.ودعنا نستریح 

لو كان لي .كتفان من خشبلو كان لي   . وھامالجسد ثقیل والعمر تبدد في شرب اال. عني 
صفر الوجود .  الصفرحافة . لم تكن في البال حافة عند یقف .یختنق العمر.معصم من فوالذ
 . ؟ ام شئ ابعد من ذلك,ھل ھي ضفاف الموت  . انك وھم وانك بال معنى . الملئ بالوحشة  

 تتراكم  .لعلي اشفع للجسد النائح. من االسماء اقذف سیال . فوضى االرتباك رحت اعربد
ال  .من اسماءعندي قلت كل ما . ما العمل ؟ لیس عندي شئ جدید  . علي شكاوي الجسد 
لو . ال احد یوقف ھذا التداعي .  من حجر تحت جناحي ال احد یضع وسادة. احد یدنو مني 

الى   واحدة  مرة تقفلو ان قوانین الجذب . ان الناموس الكوني یملك حدا ادنى من الرأفة 
 .  صوت فاضل المحكوم باالعدام أنھ. یقترب مني صوت اعرفھ) اترك لھم الجسد(.جانبي 

اشعر . )اترك لھم الجسد:( یقذف صیحتھ الحامیة  على مصراعیھایفتح اذني. یكرر صیحتھ 
كل كلمة منك .سوف ترتبك ویزداد شقاءك . كلما اعطیتھم كلما طمعوا في المزید. بوقعھا

  یة لھا سوف تفرخ كلمات وقصص ال نھا



   اترك لھم الجسد واحتفظ بسرك-
  .لیس عندي سر   -
  .السر یكمن فیك أنت السر نفسھ  -
الكالم یجر الكالم . اما القصص  فھي دیكور لیس اال .  انھم یریدون ان یعرفوا من انت  -

شتتھم شاغلھم اترك . ال تدعھم یصلوا مركز ثقلك . اترك لھم نصرا وھمیا . فحاذر ان تثرثر
  . اترك لھم الجسد. ال سبیل للنجاة . طعما لھم 

  .انھ جسدي الثقیل الباھض التكالیف یافاضل ال استطیع  -
  . اتركھ لھم  -

  . انھ یتشبث بي ال یتركني , یافاضل ال اقدر
سوف یتعقبوا من خاللھ . لو بقیت في داخلھ سوف یفسد علیك كل شئ.   تخلى عنھ لھم -

اخرج منھ قبل ان یمحوك  قبل ان  . ال تكمن فیھ. جسدكاخرج من  . آثارك ویصلوا الیك
  .یتضعضع ویجرك معھ 

ثوبك البالي الذي لم یبق منھ سوى . تلبسني ثوبك. فاضل ایھا النداء البعید انك تورطني -
   .بضعة خیوط

  .االواناترك لھم الجسد قبل فوات .  لم یعد لك خیار آخر  -
   . جسدي یافاضل لو تركتھ این ابیتانھ  -
  . تعال الي   -
  .تنام في العدم.  انك تنام في العراء , ولكنك یافاضل لم یعد لك بیت  -
  .ال تتمسك بھ .قلت لك اترك لھم الجسد    -
  

. تركتھ معلقا مثل خروف المسلخ ومضیت.  لم یعد یعنیني أمره. ومضیتيتركت لھم جسد
. ومعتقداتھملى صواب طرائقھم یمنحھم البرھان ع. تفرجون علیھ وھو یتداعى تركتھ لھم ی

یجربون . جنون مسا من ال فیھ یجلدونھ یحرقونھ یضعون.قلبونھ على كل الجوانب ی
. وخرجت  .  الذي مل االنتفاض ظھر الوشما على و .  یضعون ختما في ألیتھ. دعاباتھم

والذي یطلب مني . الذي ال یحمیني  الركیك العبء الثقیلمن.خرجت من جسدي المریر
ان . الصفر لم اجد افضل من . افتش عن وعاء اكثر اغراءا  .یتھ وانقاذه من عبثھم حما

ثقب وال أال .  لیس االصفر.  فضاء للتشكل  ليلیس  ویشملني األختراقال  . اكون بال ابعاد
 منذ  اللحم التي ابتلیت بھاكومةتركت لھم . قریبا من النجاةتاصبح. عني شیئا أمسك وال أ

 وضعفھا  الذاتي عبدا لقصورھا. حتى النھایة راعیالظ وكان علي ان ا.نعقود من السنی
لم یعد ھناك . بددوا سأم اللیالي واشبعوا غرائز العبث . اثقبوا واحرقوا وعلقوا . الشامل 
 لن تقدروا على االمساك بھ . أغدو صفرا .تالشي  واصغر حد ال فانا افیض, بینكم ليمتسع 

تضعان نھایتھما  . محترفتان  تمتد الیھ اصبعان. الى ناي مبتكرتحول  الذي اخرج من انفي.
لمحض . براءة اختراع لناي محلي الصنع .  وترفعانھا في فترات محسوبة   على منخریھ

ما افضع الحشرجات .  ھما الموت والحیاة فقطلحن من نغمتین. لحن مروعیخرج .التسلیة 
 ةمن فتح. لبعیر ال یمل الثرثرة والمضغ اخرج من فمي الذي یشبھ ا. وما اسھل االختناق

 من , من الشبق والجوع المفرط  ,من نظام البول الیومي  .  والمسامات النتنةالغائط 
 رداءةاستنساخ حیوانات شنیعة  بالغة المن كارثة التناسل  من . احتمال العجز الجنسي

رج من عیوبي اخ. االیام مع  المتصاعد قبحيمن , تجاعیدي من  . تخرج من خصیتي
تركت .  من كل جانب  تحاصرنياخرج من االرقام التي . من قصوري السرمدي. االخرى

  عامااربعین منذ  في الماءعن حجر رمیتھ. ضائعة اة ابحث عن نو ,لھم مایمكن ان یثقبوه



 قمریة للعنب عن.  دت فارت من الوحل ألغسلھا قدميدت لھا عن ساقیة مد.  طفووما زال ی
 عطشىامد یدي ال.  وباضت دیداناتراجعت رفعت لھا فمي وحین ة بنفسجیال ھا دیقاعنتدلت 

تثقب جدار عن أسئلة . ظمأ یرویني ابحث عن صرت .  فتغطس في الملح  ألتناول الماء
لم  . ؟لیھكیف اصل أ.  تراكمت االرقام وانطمر الصفر.عن فم غریق مغطى بالزبد.  البدیھة 

 ادخل .الى صفري النقي  , زیح كل االرقام ألصل الى منبعي كان علي ان ا . كنتكما اعد 
 الجثة تلك.  یعرفنيوجھعن .عن جثة في دكة غسل الموتى ابحث .وحدي غرفة الموت

اعیدوا . جمدة مسمكةل لیس صامت اللحم ھذا ال .  محترما موظفاكانت في یوم ما الباردة 
 حول حوم طریدا ی وحیدا اصبح . جاجاالحتلم یعد قادرا على .  استروا عورتھثیابھ الیھ 
ابحث عن اول  .  تركت لھم جسدي  . یبعد عنھ الفضول  .ال یرید سوى ظال یغطیھ . عریھ

توصلني الى اسئلة بالغة العفة  ابحث عن  .عن منفذ الج منھ .  االفق المستحیلعناالشیاء 
 اعدكم انني لن . األخیررجائي.  مثل نجمة ئتأللالمالصفر الرائع البعید . الصفر المرتجى 

انا الصفر العاري المعلق بال . التقطوا صورة للذكرى. لن اصبح اكثر من صفر. اكبر ابدا 
ارسلوھا الى مراجعكم قولوا لھم لقد .  یساري فسوف تتضاعف قیمتكم على  قفوا,حراك 

  . ان اظل صفرا الى ما تبقى من العمر اعدكم .نفضناه ولم یعد بھ شیئا 
  

 ھل نسوني. ھكذاأظلالى متى . الضحكو  بالیأساتأملھما واغرق. قدماي متدلیتان .تركوني
توجد ایة صورة واضحة ال   .  ومتى یستیقضون؟الى أسرة نومھم.ھل ذھبوا الى بیوتھم ؟

 ان تمامااعرف ال.وجدت نفسي ساقطا على االرض . لم حصل لي بعد ذلك وكم استغرق 
  . من الماء فوقي  سطالسكبوا  . كل ذلك كابوسا انك

   ذاتالما بعیدا غائصا في االعماق وھالمیا في . بدأت اتلمس مواضع االلم في جسدي 
  ؟..الوقت 

  
  
  

انظر الى كفیك وتلك . شفا الحفرة القاتلة . البرزخ الذي البد منھ . ولكنك عبرت یا صاحبي 
اسمع . وربحت روحك االخادید في معصمیك انھا بقایا االنین بقایا الجسد الذي تركتھ لھم 

لن یقدروا بعد االن . لقد نجوت یاصاحبي . كلمات لیس لھا فم وتقترب مني مزق صفراء 
كانت كلماتھ تغوص في وتداعب اوتاري فانام دونما جسد ال . ان یصلوا الیك لقد عبرت 

انام على یدیھ احس بنبض ساعدیھ وھما تعدان . اولي عنایة ان اكون ممتدا او قائما 
یعد ھناك ما تخاف علیھ لقد اذھب قم انھم ینادون علیك من جدید لم . ئق للرحیل الدقا

  . لم یعد ھناك ما یخیف . عبرت 
  

یذكرني .  یعید الي ما فاتني من األلم . ثلج على فروة رأسيم من ماء  سوطیأتیني
بالي خطر في ی. احاول لملمة اجزائي  .  أذن أنا موجود عذبأنا ات  :بالكوجیتو الوطني 
شئ حدث منذ زمن . وان شیئا ما حصل لي ال استطیع تحدید معالمھ . انني ما أزال حیا 

 تبقیان انكنت احاول ان افتح عیني ألرى ماذا حل بي لكن عینی. طویل واستغرق سنینا 
 امھل غرقت ؟ . شعر انني فقدت بصري في ھذه الرحلة الغریبة والمجھولة أ. مغلقتین 

ولماذا . ؟ الھمسات التي اسمعھا ھي اصوات الذین انتشلوني ؟ ھلنجوت من الغرق 
 لم اعد اسمع شیئا فقد جاءت موجة .؟ منھ خراجي الماء علي اذا كانوا یریدون اصبونی



موجة ال اخذتني.البد انني اغرق من جدید .اخرى وسحبتني من ایدیھم وعدت اغفو طافیا 
  . دتني الى الشاطئ اعا و  جدیدمن 

  ؟ كنت این   -
اخذناك في رحلة .   الى السماءلقد صعدت.  والصدیقین ولیاء مع واال. في السماءكنت  -

  لیس ابعد من السماء االولى .  لم نصعد بك بعیدا .على حسابنا 
  ؟.في السماء عرف كم لبثت ھل ت  -
  . سنین ایخیل لي انھ  -
ھل تعرف . ة جمیعا والشك انك وصلت الى سدرة المنتھى وانك قابلت األئمة والصحاب  -

 . ونسجل ولكننا نحن الذین كنا نسمع ,انت طبعا ال تدري وال تسمع . ؟بماذا كنت تستغیث
ھذا شئ البأس بھ .  بن علي بن ابي طالبستغیث باالمام العباستكنت  .  ملحداككنا نظن

نحن ال نعترض على .من حقك ان تستغیث بأي من االنبیاء او االولیاء  . وھو من حقك 
ولكن نحب ان نفیدك بشئ ال . ألنھم في النھایة ال یقدرون ان یتدخلون في عملنا  . لكذ

 بضعةكن سنینا بل ی قضیتھ وانت معلق لم ذي  الوقت ھو ان ال. یمكنك ان تعرفھ لوحدك 
 منك اسماء القدیسین واالحبار من المسیحیین ناسمعل  اطول من ذلك لو امتدو. دقائق فقط 

  .ى آلھة  البوذیین والھندوس  والیھود وربما حت
. ك وانت تؤنب مترجما وتحملھ جزءا من  المسؤولیة  في المحنة التي انت فیھا سمعنا

وھدایا  , ومغنین , موظفین واسماء , وكتاب قصص. كتب غریبة  منك اسماءسمعنا 
. كتب وقصاصات و ,دور نشر و, ومترجمون , ومدرسون  ,سائقي عرباتو ,فولكلوریة

كانت تأتینا مقطعة  . لكنا سجلناھا على شریط صوتي .  مبعثرة لم نفھم منھا شیئااشارات
. كان البد من اخضاعك لھذا االخبار . قدمیك سندی  غیر الھواء عن موضع كبمحاوالت بحث

كل ھذه االشارات تحتاج  . بال لحمة ,  لكنھا كانت بدون سیاق ,خرجت العالمات المطلوبة 
.  وتضعھا في مواضعھا المناسبة سوف تكتب كل ھذه االشارات.  ضمنك الى ضمھا الى بع

  .  سوف نتركك اآلن حتى تستعید كفك القدرة على الكتابة  .  مفصال تقریر سوف تكتب لنا 
 قصص زوجتك  سخافات وال حلویات وال  ال تحاول ان تضللنا ال نریدالقادمة مرة في ال

نصعد بك الى السماء السابعة حیث .د من ھذه  نرسلك في رحلة ابع و أال سوف ,الحسودة 
   . جبرائیل ومیكائیل وربما عزرائیل 

ھ اقو على االحساس  جدید لكني ال ماء سطلیأتیني . لم تعد  سطول  الماء  تنفع معي. ب
تأكدت ال حقا انھم حاولوا ایقاضي باطفاء سیجارة  . ھناك شئ ما توقف وكف عن االداء 

اضن . األلم الذي فاتني من ھذه السیجارة سوف أتذوقھ الحقا  .افي اذني لكني لم احس بھ
. استسلم لكف تجرني من قدمي وتسحلني في الممر. انني كنت قریبا من الموت فتركوني

رأسي تنساب مع البالط البارد والھمس الرتیب النابع من رضوض . نمت بین یدیھ . غفوت
  . جسدي

  
  

ھنالك كفان صخریان  ركبتا  .ل المحكوم باالعدامنفسي بین ذراعي فاض جد أ عیني فأفتح
. ماذا حل بھما؟ . كان لي كفان في یوم ما .  یحیطان بمعصمي ان اسودان سوار. لي  

وانقطاعات التیار لماذا  طیلة خمسة وعشرین عاما االلوف من العطالت تعالجالكفان اللتان 
تظالن في حركة اتان الكفان التي كانتا ھ. لمذا ال یسري تیار الدم فیھما . ھما اآلن معطلتین 

 عودة الضیاء ورؤیة دوالب الحیاة الكھربائي في دورانھ  بعددؤوب بال كلل وال تھدئان اال 



ما .  خشب مناشعر انھما. لماذا تتجمدان لماذا تعجزان عن حمایة ھذا االرث الضخم  . 
اضعھما فوق رأسي فال . ان لي لماذا ال تصغی . الذي حل بھما ولماذا ال تعودان الى حالھما

 عیني فتحأ. الى جواري فاضل المحكوم باالعدام . االصابع بال روح  . اجد أثرا للشعر فیھ  
انظر الى كفیك . وصیتك ان تترك جسدك لھم . لقد تعذبت كثیرا . في حجره فأجدني 

و كنت تركتھ ل.  . بقایا االنین والتوسل.واالخادید في معصمیك انھا آثار تمسكك بجسدك 
  .تنسى ال علیك في المرة القادمة ان .  لھم لما تعذبت كل ھذا العذاب

 یطعمني كان  .ي المتخشبتینا  لكي یعید فیھما الحیاة الى كفاسابع أخر فاضل بضعة عاش
 وفي الوقت الذي كان فاضل. ال زالت قائمةیؤكد لي ان فرصتي في الحیاة . ویبعث في االمل

سخر آخر مابقي لھ من ایام ی.   كان یدفعني بأقصى ماعنده نحو الحیاة یتمسك بخیار الموت
. یدلكھما لي كل عشر دقائق ولواله لماتا . المساج شبھ الدائم منع كفي من الموت  . لي 

جد فاضل ی.  االخدود االسود في كل معصم لم یزول.استطعت بعد ثالثة ایام ان آكل بھما
  لدیك لو كان. یر الى انھ واحد من اسباب تردي حالتي شی. لمح الى كرشي یفرصة للمرح ف

 كي تتخلص من اقامتكانصحك ان تطیل في .  لما تفاقمت حالتكناضلجسم م
حاول ان تضللھم لكي . انھا فرصتك . وبنفس الوقت تخفف الضغط عن معصمیك.الشحوم
  .ھل بدأت تسخر مني :اقول لھ . ة اطولتبقى مد

  
                                                         

                                             
                                                  )١٤(  

  
 اسئلة تفصیلیة عن خطة الصیانة .االتھام نفسھ . بتدأ من حیث انقطعأ.  معيد التحقیقیعأ

الحدیث مجددا عن . ار االماكن والمحطات من یخت. الدوریة على المحوالت ومن یقوم بھا 
عن مكان المحولة والوقت المخصص لصیانتھا واالشخاص المعینین .السفارة االمریكیة 

  .لذلك 
  .والمستر جون ھل ھو محولة ذھبت لتفحصھا   -

  .ومقابالتكما والھدایا التي تبادلتموھا ھل ھذا جزء من اعمال  الصیانة للمحطات الكھربائیة
  

واذا ما ثبت . وجھوا الي اتھاما صریحا بالتجسس  ..  لقد كانوا یراقبونني أذن,األمر ھكذا 
طفر  لھذا النوع من الة المخصصة الوحیدمكافأة والمیدالیة التھمة فأن االعدام ھو ال

یتلفضون . لم یعد ھناك شئ خافیا.  الحكایة تتضحأ .   كما المح ضابط التحقیق ,العریض
 كلمات من نوع الخیانة العظمى وبیع  .عرف ان كانوا یقصدوھا ام البكلمات مخیفة ال ا

ل لھم  على مھلكم ایھا السادة ھل وقأ.  من قانون العقوبات158 والمادة , اسرار الدولة
  ؟  . تنوون تعلیقي من جدید  

اعطوني  . انھ بسیط للغایة . االمر ال یستحق كل ھذا العناء . سوء فھمیبدو ان ھناك  - 
 وھي بعیدة كل البعد عما یدور في بسیطة انھا حادثة . رصة ألقول لكم كل شئ بالتفصیل الف

  .وسأرویھا لكم ..  حكایة عابرة مثلھا یحدث یومیا  .بالكم
.  فیھ كل شئ ضسوف تكتب لنا تقریرا مفصال تعر. سوف نمنحك الفرصة االخیرة   -

ماذا طلب منك وماذا  .كیف بدأت . عالقتك بمستر جون الدبلوماسي في السفارة االمریكیة
 وال بأس ان تتطرق .ومن ھم الوسطاء والطریقة التي تلتقون بھا  .  وماذا اعطاكاعطیتھ

  .عشرین عاما خمسة و منذ لصاحبك الكاتب المیت 



  . ذات اللسان السلیط ال نرید سخافات وال حلویات وال زوجتكمرة اخرى. 
  

  :سیدي ضابط التحقیق المحترم 

  
 منذ ) 1949 (ولیم فولكنر الروائي االمریكي الحاصل على جائزة نوبل لآلدابباھتمامي بدأ 

یعود الفضل في ھذا الحدث الى جبرا . ظھور الترجمة العربیة  لروایتھ الصخب والعنف 
وھي أعادة ابراھیم جبرا  الذي اثبت لقراء العربیة ان ترجمة االدب ھي مسؤولیة كبیرة 

احب ھنا . كان وقع ھذا النوع من النثر والنسج الروائي مدویا علي  . انتاج اكثر منھا نقال
  ومحدود من ھامشين الفت نظر سیادتكم ان عالم المحوالت واالسالك ماھو اال جزء ا

انا  .  وأغان قدیمة روایات وقصص قصیرة وقصائدوالجزء االكبر منھ یتألف من . عالمي 
ولو فقدت القدرة على القراءة فأن االشیاء . ئ آخرانا قارئ وال ش. دودة كتب عتیقة جدا 
   . سوف تتساوى عندي

واعتقد انھ یتحمل جزء من المسؤولیة في وجودي ھنا . كان عتبي كبیرا على االستاذ جبرا
كانت لدى  . ؟ عمل واحد  بترجمةلماذا اكتفى. ؟ال اعرف لماذا لم یستمر . امامكم كمتھم 

. نعرف سوى اسمائھا وشذرات نقدیة عنھا ھنا وھناك  ال  عظیمةفولكنر اعماال اخرى
حفظت سیرة حیاتھ . شیخ طریقة اسمھ ولیم فولكنرلدرویش . صرت مثل المھووس 

سالح الجو سافرت معھ في رحالتھ الفاشلة في ھولیوود و. وفھرس اعمالھ وتواریخھا 
ب ام كلثوم الى جانحتى وصل بي االمر انني علقت صورتھ في البیت  .  الكنديالملكي

 ان یأتوني بأي شئ صدقائي  جمیع  دیدان الكتب من ااوصیت.واسمھان والقصبجي 
كانت ھناك . اصبح لدي ارشیفا من القصاصات  عنھ وعن اعمالھ. یعثروا علیھ عنھ 

. لم یترجم حتى اآلن) ضوء في آب(دراسات تشیر الى عمل یعده النقاد افضل اعمالھ 
لكن لم یصلنا ,لوم ابسالوم واھبط یاموسى ورواتب الجند واشارات الى سارتوریس وابسا

  )اوراق حمر(وصلتني قصاصات دفعتني الى المزید من الھوس قرأت .  منھا اي شئ
وانا ( وصلني منھا عناوین للعربیة بخمسة ت وروایة صغیرة ترجم)زھرة ألیمیلي(و

أتھا دفعة واحدة لم یقطعھا  قر,عرف ان كنت قرأتھا واقفا ام نائما ام جالسا  ال أ. )احتضر
وفي .    سابقةحین انھیتھا شطبت من ذاكرتي عشرة روایات.  واحدسوى استكان شاي

سیدة ابلغني احد اصدقائي ان ھناك .   لحظة بدا لي انني قرأت كل ما متوفر بالعربیة عنھ
لألدب  وانھا تعمل اآلن مدرسة  ,عراقیة حاصلة على الدكتوراه من امریكا في أدب فولكنر

وقفت امام استعالمات كلیة اللغات االوربیة في جامعة . ذھبت الى مكان عملھا. االنجلیزي
قلت لھم انني  في .؟سألوني ماذا ترید منھا .  وسألتھم عن الدكتورة نزیھة التكرلي , بغداد

حاصلة على شھادة  اكادیمیة ال الواقع ابحث عن ولیم فولكنر واضن انھا الوحیدة في البالد
وحین انتھت طلبت مني ایداع بطاقتي .أجرت موظفة االستعالمات اتصاال تلفونیا . في ادبھ

قالت ان لدیھا .  الدكتورة تنتظرني في الممر وجدت. سمحت لي بالدخول .الشخصیة 
 عرضت لھا ھوسي  . بقینا نتحدث في الممر . محاضرات لذلك تعتذر عن قصر اللقاء 

كانت سعیدة بان تعثر .  ولكني اقرأھا بطالقة  بخجل االنجلیزیةكلمقلت لھا انا ات .بفولكنر 
وكشفت لي ان . على احد یھتم بواحد مثل فولكنر  فھو كاتب لیس جماھیریا حتى في بلده 

وانھا حتى االن لم تعثر على طالب واحد مستعد . طالبھا یھربون منھ ویتحاشونھ 
سألتني . فماذا تستطیعین ان تقدمي لھ ھا قد جاءك من ھو متیم بھ قلت لھا . للتخصص بھ 

اجابت انھا قرأت بعضا من اعمالھ ولیس كلھا في . ماذا ترید ؟ قلت ارید اعمالھ طبعا 



وھي ال .  وانھا ال تحتفظ بكتبھ ماجستیر  ولغرض اعداد اطروحة الفرجینیا مكتبة جامعة
خرجت وانا . ا لي وبأمكانھا ان تعیرھ, تملك عن فولكنر اآلن سوى نسخة من اطروحتھا 

قرأتھا بأمانة لكنھا لم . شبھ محبط حامال معي نسخة من اطروحة الدكتورة نزیھة التكرلي 
كنت قد وصلت في تحلیلي لنثر  ویمكن ان اقول بال غرور انني .تضف لي شیئا جدیدا

بدا لي فولكنر اكبر . سیدة نزیھةفولكنر وعناصر الدھشة فیھ الى مكان ابعد من اطروحة ال
بدا لي فولكنر عاصفة ھوجاء من  . ن ان تتناولھ الدراسات االكادیمیة الملیئة بالقیودم

احیانا مثل نابض حلزوني . ال توجد فیھا لحظة استراحة واحدة . .الكالم ال تھدأ ابدا
وقدرة .ولكي نكون قریبین منھ علینا ان نمتلك نفسا طویال وصبرا ال مثیل لھ . مشحون 

  .  التي یضخھا على طول النص على امتصاص الصدمات
  :سیدي ضابط التحقیق المحترم 

 ھذه التفاصیل لكي اصل الى اللقاء المرتقب الذي فتح الباب على مصراعیھ ماسرد الیك
  . وادخل الي ولیم فولكنر برمتھ دون اي نقص 

 .سقطت على اثرھا الكثیر من االعمدة الكھربائیة واالشجار.شھدت بغداد عاصفة ھوجاء 
بقینا ثالثة . استنفار في الدائرة  . ل في الكثیر من المرافق جراء انقطاع التیار الكھربائيشل

 شكوى في مئة  ماال یقل عن سجل كنا ن.  ایام متعاقبة نعمل لیل نھار لمالحقة الشكاوي 
كنت انام في الدائرة مع الئحة الشكاوي التي تسجلھا فریدة  مسؤولة . الساعة الواحدة

ي النھار لتسلمھا الى الفنیون في المساء وھؤالء الى العمال الخفر في اللیل فالشكاوي 
  اجنبيشخص في واحدة من تلك االیام الثالث دخل علینا . وھكذا حتى صباح الیوم الباكر  

 . وانھ یعمل موظفا في السفارة االمریكیة  المستر جون :  قدم نفسھ الي ,یتكلم االنجلیزیة 
كرسیا لیجلس ورحت استعرض امام موظفي الدائرة قدرتي على  لھ وقدمت ھ استقبلت

 ان بیتھ بال كھرباء منذ  تبین.ھ عن مشكلتھ ت سأل.الشايقدمت  لھ .التحدث باالنجلیزیة 
  زوجتھانو,  ثالثة اشھر بل وانھ  یعیش مع زوجة وطفل رضیع ولد في بغداد ق ,یومین
ریدة وسألتھا ان كانت قد استلمت نداءا على فبعثت . لق جواب ت ثالث مرات ولم تاتصل

.  وصلتھا شكاوى بلغات اجنبیة ولكنھا لم تفھم مضمونھا أنھ قداجابت . بھذا الخصوص 
صرفت فریدة وقدمت لھ اعتذارا مصحوبا بالئحة . الضغط شدید كما تعلمون وكان 

للغات قلت لھ ان ھناك العدید من السفارات وا.  فرشتھا امامھ على الطاولةالشكاوي
 تركتھ في غرفتي وذھبت الى غرفة الشكاوي واتصلت  . اخذت منھ عنوان البیت. االجنبیة 

 .عدت الیھ وابلغتھ ان العمال في طریقھم الى البیت. بنفسي بمجموعة الصیانة والعطالت 
شكرني مقدما طلبت لھ شایا .طلبت منھ ان ینتظر في غرفتي حتى نستلم معا نداء االنجاز 

ولكي . جد الشاي لذیذا  واعجب على وجھ الخصوص بالقدح وسألني عن اسمھ و. ثانیا 
 غیر  قلت. المسیسببي اجاب من ؟ سألتھ من اي والیة ھو. الوقت رحت ادردش معھبددن

وحلمي الوالیة ھذه ب مولع  قلت لھ انا   .؟ سألني   مصادفةةای .  معقول ماھذا المصادفة
أدب ان كان ھناك سبب خاص ألھتمامي بوالیة سألني ب.منذ زمن بعید ان ازورھا 

قلت لھ سوف لن تصدق اذا اخبرتك انني احببتھا من اجل شخص واحد انجبتھ . المسسببي 
رأیتھ یعتدل في جلستھ ویطلب . ولیم فولكنر : من یكون ؟ قلت لھ: سألني . ھذه الوالیة 

ان كان بأمكانھ ان یدخن  من الشاي ورأیتھ یخرج علبة سجائر ویستأذنني  جدیدا مني قدحا
قلت لھ  ,سألني عن االعمال التي قرأتھا . أنفاس سیجارتھ رأیتھ یرتشف الشاي مخلوطا ب. 

حدثتھ عن مزارعیھا  . جديعن مسقط رأس انني اعرف عن المسسببي اكثر مما اعرف 
كان فولكنر ھو محور . باختصار حدثتھ عن فولكنر . وزنوجھا وعن عبیدھا ومالكیھا 

انقطع الحدیث بدخول . صرح لي انھ یمیل اكثر الى مارك توین وجون شتاینبك .  نا حدیث



اتصل . فریدة علینا تبلغنا انھ تم اصالح العطل وان الكھرباء عادت الى العنوان المذكور
  شكرنيالتفت الي .رأیت وجھھ ینشرح . تبادل معھا بضعة كلمات وبزوجتھ من غرفتي 

 انھ قال .رج من جیب سترتھ مفكرة صغیرة وسجل فیھا شیئابحرارة وقبل ان یودعني اخ
كل ھذا  .  عن آثار فولكنر سوف یحاول ان یبحث  ليسیذھب في اجازة بعد شھرین وانھ 

 مایدور  حصل بوجود شھاب مسؤول االوراق والذي كان یتابع  لسیادتكم الذي ارویھ
سألتھ بعد ذھاب  .یزیة البأس بھا  ولغتھ االنجل النھ خریج الدراسة االعدادیةویفھمھ ایضا 

  .فولكنر عن : المستر جون عم كنا نتحدث فاجاب على الفور 
قبل ان استقر على كرسیي وابدأ مناوبتي .بعد مضي اكثر من ثالثة اشھر على ھذا اللقاء 

  تفضل: رأیت شھاب  یدخل علي حامال صندوق من الكارتون ویضعھ على الطاولة امامي 
  .سلمني ھذا الصندوق ومضى . جاء البارحة وانت غائب . تر جون استاذ ھدیة المس

كان .فتحت عیني على مصراعیھا .  وقع المفاجأةفتحت الصندوق فكدت اصرخ من 
رحت افرغھا امام عیني على الطاولة افرشھا واتأملھا .الصندوق ممتأل الخره بكتب فولكنر 

صحت بصوت مدوي . ار نشر فنتاجخمنت انھا كل ما كتب فولكنر طوال حیاتھ  طبعة د. 
 قلت  ..تعال اعنيوقف شھاب یتأملني وھو ال یعرف سبب غبطتي صحت بھ .على شھاب  

. فولكنر كلھ عندي . فولكنر كلھ من االلف الى الیاء .شھاب  ھذا فولكنر ھل ترى ؟: لھ
ناوین اقرأ عشرات المرات الع .ابقیتھا مفروشة على طاولة المكتب ورحت املي نظري بھا 

اترجمھا على الفور فقد تحول مذاق لغتھ االعجازیة وطالوتھا الى .التي حلمت بھا طویال 
ابسالوم , المالذ , اھبط یا موسى ,رواتب الجند , سارتوریس , وانا احتضر : لساني 

  .اعید قراءتھا وتصفحھا واعد نفسي بمتع ال حدود لھا, .........,ضوء في آب, ابسالوم 
اوصیت شھاب ان . انا وشھاب وخصصنا لھا رفا  جدیدا في خزانة االوراق حملنا الكتب 

  )ضوء في آب( بروایة  على الفور وبدأت. یقفل الخزانة بالمفتاح 
سألت شھاب عن الھدیة التي تلیق . اصبحت حائرا كیف اعبر عن امتناني لھذا الرجل 

بصف طویل من ا مررن. شئ لھ عالقة ببغداد . نصحني بتقدیم شئ رمزي  تراثي .
توصلنا الى ان ,  نرجیلة , مھفة , صینیة من سوق الصفافیر , جرة فخاریة :االختیارات

. نشتري لھ دشداشة بیضاء  من سوق الشورجة وبأكبر حجم ممكن نظرا لضخامة جسمھ 
على جیب الصدر )مستر جون (  طلبت منھا تطریز اسمھ . فریدة في المشروع  اشركت

  . بقیت فریدة  تخطط  وتطرز لثالث ساعات  . لمذھب وباللون االزرق  ا
 وذھبنا في الیوم التالي  ورقي مذھبوضعنا الدشداشة في ورق خاص  ثم في داخل كیس

بقي متولي في .  الى السفارة االمریكیة لتقدیم الھدیة لھ  المصريانا والسائق متولي
فارة من الباب الخلفي وكما دخلت الس . لخارج ینتظرني وھو ال یعلم شیئا  عن الموضوعا

 الشخص الجالس في االستعالمات طلب. ھو معلوم ھناك عوائق تمنع دخول السیارات 
طلب مني ھویتي واسمي وبعد بضعة دقائق سمحوا لي بالدخول واشاروا الى  . ياسم

حین رآني حیاني . جھاز كومبیوتر دخلت فوجدتھ ھناك جالسا وراء . كرفان الى الیسار 
كان الى جانبھ زمیل لھ وھما . لي وقدم لي كرسیا وسألني ان كنت اشرب القھوة  وتقدم ا

تحدث لزمیلھ عني وقال لھ ھذا الذي یحب . قلت لھ شكرا . یشربان القھوة بأقداح كبیرة
قلت للمستر جون انا جئت الشكرك على الھدیة الثمینة . قام اآلخر وحیاني . فولكنر 

فتح . تھلل وجھھ . جو ان تقبل ھذه الھدیة مني كذكرى وكتعبیر عن شكري وامتناني ار
نثرھا . قلت اتمنى ان تكون على مقاسك . الكیس وتطلع بالقماش ورأى اسمھ المنقوش 

على طولھا فوصلت الى قدمیھ وضعت نھایتھا على كتفیھ ورحت اعاین فتبین لي ان 
  .تخمیننا لحجمھ كان مضبوطا 



عدت الى دائرتي سعیدا مستعینا بقاموس   . جون وكان ذلك ثاني وآخر لقاء بالمستر
   .المورد ألبدأ رحلة شاقة ولذیذة الى اعماق فولكنر وأدبھ الكامل الدسم

  
  
  

                                                    )١٥(  
  

 المالبس التي دخلت بھا  مضافا الیھا المجموعة الكاملة   :سلموني اماناتي. أفرجوا  عني
 الھدیة التي قدمھا لي المستر جون والتي ,ألدب ولیم  فولكنر باالنجلیزیة  طبعة دار فنتاج 

عرفت فیما بعد انھم حققوا مع شھاب وفریدة . كانت السبب في التعرف على ھذا المكان 
ابلغني اھلي انھ اثناء فترة غیابي . وغیر مؤذفي دائرة الكھرباء وبشكل سریع ومتولي 

ھناك شئ احاول ان .  جامعة بغداد  لطمأنتھم وان ال خطورة جدیة علي اتصلت سیدة من
كانت زوجتي في اللیلة االولى . مرض الجرب: انساه حملتھ ایضا معي عند خروجي 

 وجعنتج عن ھذا االختزال الم. مشغولة بشئ واحد ھو التأكد من انني ما زلت رجال 
ك الى اثنین من اطفالي اندسوا في لمصیبتي ان عدوى الجرب انتقل الیھا  وانتقل كذل

      .الستعادة االبوة وتعویض الحنان فراشنا 
 قیاس  اي وحدةال اعرف  .عاما  ین یوما او اثنین واربعمواعیدي السابقة تأخرت عن 

  . انھا حقبة خارج القیاسات . تصلح لمثل ھذا الغیاب 
 اول الزائرین وآخر من كانت.  بانتظاري  ام ولید وحمیدحین خرجت الى العالم وجدت

. تركت الجمیع ینصرفوا .  انھا خبیرة بتفاصیلھ  ,ھذا الغیاب تعرفھ فال تسأل عنھ. غادروا  
  . بقینا لوحدنا 

  ؟.  الذي وعدتني بھ  ابنائياین صك -
   .حكیت لھا قصتھ

   ؟اآلن ماذا افھم منك و  -
  .حفضتھ عن ظھر قلب لقد ذھب الصك لكني   -
  ؟.ام اموات  ھل ھم احیاء   -
  . ولید وحمید مازالوا احیاء ...نعم  -

 وخرجت لملمت عباءتھا .احاطتني بذراعیھا قبلتني. قلت لھا ذلك فدارت بھا االرض 
 . ومزمار یشق الباب ویدخل غرفة الخطار طبلسمعت صوت نصف ساعة بعد . مسرعة 

 بینما الطبل  ,أسي فوق رىطش الحلولتشق زحام الملتفین حولي ت رأیت ام ولید وحمید 
ھذه .  سر ھذا الفرح یعرف ال احد غیري.راحت ترقص امام الجمیع.والمزمار یصدحان 

الفرح العارم الموزع على ثالثة احیاء انا .  فوق الرؤوس وھذا الطبل  ة المنثورالحلوى
لنائحات ولبقیت على ل فرقةجرت لنا ألستأقلت في نفسي لو عرفت الحقیقة . واحد منھم 

   . ھاحداد
  انا نفسي كنت میتا . لم ار احیاءا . لقد كنت ھناك البارحة . آه لو تدري 

لیس عذابھا ان یكونوا .ان ال تبقى معلقة . ولكن ال بأس فھي ال تطمح سوى ان تستریح 
احیاء ...اموات ...احیاء : انما البندول  الدائم الصاعد النازل في یافوخھا كل لحظة . میتین 

. سكتت الساعة الردیئة . على أحیاء  بندولتوقفت ال .احیاء ...اموات ...احیاء ...اموات ... 



زمن النظر الى  المرآة وحساب مابقي لھا . وتقدم زمن من نوع آخر. توقف الزمن المعلق 
   .   من العمر 
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