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مكاوي الغفار عبد

الفلسفة شاعر

طلب حسن بقلم

الدكتور هو الكبار، أعالمها من عَلًما الثقافية الحياة ودَّعِت ديسمرب، من والعرشين الرابع يف
الساحة وترجماته ومؤلفاته بإبداعاته أثرى الذي (١٩٣٠–٢٠١٢م)، مكاوي الغفار عبد
صدرت حيث رحيله؛ ُقبيل وحتى املايض، القرن من الثاني النصف منذ والفلسفية، األدبية
شتاء ،٢١ العدد «إبداع»، كتاب سلسلة ضمن أخرى»، «مرصوكلمات وأحدثها أعماله آخر

٢٠١٢م.
رسالته بأن يؤمن راهبًا فعاش والفلسفة، لألدب حياته مكاوي الغفار عبد نذر
كل يف والحكماء الفالسفة تأمالت به جادت ما بني الحقيقة عن يبحث أن هي الخالدة
الحقيقة عن البحث رحلة أن غري اللغات. بكل األدباء أخيلة به أوحت ما وبني العصور،
طريق يف عابرة نزهة مجرد تكن لم مكاوي، الغفار عبد الدكتور أمثال من خربوها من عند
شتى بني بصاحبها تتقلب التي الصوفية املجاهدة من لون هي بل املعالم، واضحة مأمونة
بيشء، الحقيقة طالب يظفر أن دون كله، العمَر الرحلة تلك تستغرق وقد واألحوال، املقامات
يف أرََّقتْه، التي الحقيقة عن «مكاوي» يقوله ما هو وهذا وعذابها. الرحلة عذوبة إال اللهم
«M. Heidegger هيدجر «مارتن لنصوص لرتجمته بها قدم التي الطويلة دراسته مفتتح
نعرفها؟ وكيف نجدها؟ أين الحقيقة؟ «ما الحقيقة»: «نداء بعنوان (١٨٨٩–١٩٧٦م)،



بكائيات

وأسفارها البعيدة، آلفاقها يتسع قفص أي املستحيل؟ األبيض طائرها نريش سهم بأي
«… واملدارس املذاهب باختالف املختلفة معانيها هي ما واألجيال؟ البالد يف العديدة

القراء، وعىل أنفسهم عىل يطرحوها أن سوى الحقيقة اق عشَّ يملك ال أسئلة هي
أن من أشمُل الحقيقة ألن بل عاجزون، ألنهم ال يقدمونها، جاهزة إجابات لديهم ليست
رحلة لها تتسع أن من وأوسع مذهب، يحرصها أن من وأقدس واحد، جواٌب يستوعبَها
لعقول فليس البصرية، وعمق البرص مدى عن دائًما يندُّ الذي النور إنها املحدودة، العمر

هيهات! تماًما، به تحيط أن الفالسفة
لجأ ما فكثريًا ونصريًا، للفلسفة ظهريًا بالذات، والشعر عامة، األدب كان السبب لهذا
يف «مكاوي» يقول كما أو العون، ويلتمسون حدوسهم يستلهمون الشعراء إىل الفالسفة
بها نستشهد الشعر، من قصيدة أو بيت إىل نفزع جميًعا «إننا أعاله: إليها املشار املقدمة
أصحاب فالشعراء مشاعرنا، مكنون عن التعبري عن نعجز أو الحياة، يف مواقفنا تتأزم حني
الخاطف— كالربق — كشفت قليلة أبيات وكم البرشية، التجربة بحر آللئ وكلماتهم رؤية،
مجلدات يف قوله الفيلسوفعن عجز ما قليلة، حكم يف صت، لخَّ وكم طويلة، أجيال خربة عن
واستعاراته، وتشبيهاته ورموزه الشعر صور إىل أنفسهم الفالسفة لجأ طاملا ولقد ضخمة.
إليه.» التحليق عن والعيان الرؤية أجنحة وعجزت الخالص، الفكر مجال إىل انطلقوا حني
تحقيق عىل بقدرته الكبار، الفلسفة أساتذة بني مكاوي الغفار عبد انفرد هكذا
املعادلة. طريف أحد عىل يجور انحياز أو افتعال، دون والفلسفة، الشعر بني املصاهرة
نظًما فيقول «املنقذ» البديع: كتابه يف «أفالطون» قلب إىل النفاذ يحاول وهو إليه لنستمع

املقدمة: سطور أول يف

أمَرْه. أجَمَع
قدَرْه، يتحدَّى أن َم صمَّ

ْه. رسَّ معُه يأخذَ أن
خِطَرة، كانت الرحلُة

ُمرَّة. واملحنُة
َمرَّة! أخفق إذا رضَّ ما

الَكرَّة، فليُِعِد
فْكَرة للعاَلِم وليحمْل
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مكاوي الغفار عبد

ُحرَّة؛ كانْت إْن فالفكرُة
ثْوَرة. أو فعًال فستصبُح

أو املبتكرة، العقالنية/الوجدانية الفلسفية/الشعرية، املقدمة تلك كلمات آخر أما
فتجيء والفلسفة، عر الشِّ ضفتي بني اإلبحار يف الصعبة الرحلة تلك خاتمة باألحرى

هكذا: منظومة

الطوفان، من اليوِم بعد عاصَم ال
بَلدي. يا

العاثر، حظِّي يا
الخارس؛ أنَت

نوح، لسفينِة تلجأ لم إن
الهادر املوُج يسِلُمها
الفقراءُ واملالحوَن

طآن. الشُّ إىل
والرُّبَّاْن

إنسان؛ أطَهِر من أطَهُر
الساِهْر النجَم ترَعى عنٌي

يلوْح، العدِل أفِق يف
بَلدي، يا

الرُّوْح. إليِك ويُردُّ
ِحواْر. الروِح وحياُة

ليبدأ، إال ينتهي ال حوار ممتع، طويل حوار «مكاوي» عاشها كما الروح حياة نعم،
املستحيل بني والواقع، الخيال بني والعقل، الوجدان بني والفلسفة، الشعر بني حوار فهو
يف «مكاوي» سافر ولهذا محدود، زمن أو معني عرص له يتَّسع ال حوار إنه واملمكن.
أو ضالته ينشد واألمكنة األزمنة بني وتقلَّب العصور، عرب الكربى الروحية مغامرته
وجذور «جلجامش» عن بحث حيث الرافدين حكمة فمن الحقيقة، األثرية: معشوقته
كتابه العربية إىل ونقل تزو» «الو عند توقف حيث القديمة، الصني حكماء إىل الطغيان،
السبعة اليونانيني الحكماء إىل ثم قلبه، إىل الكتب أحب يعده الذي والفضيلة»، «الطريق

11



بكائيات

العصور إىل الزمن سلم يف لينزل وأرسطو، أفالطون بعدهم ومن سقراط، قبل ما وفالسفة
للفلسفة، عزائه يف (٤٨٠–٥٢٤م) «A. M. S. Boethiusبوئيثيوس» عند ويقف الوسطى،
(١٦٤٦–١٧١٦م)، «G. W. Leibnitz نصوص«ليبنتز أهم ليتأمل الحديثة العصور إىل ثم
–١٧٢٤) «I. Kant «كانط إىل ينتقل ثم «املونادولوجيا»، األهم كتابه العربية إىل وينقل
عام الكبري الفيلسوف ألفه الذي األخالق»، ميتافيزيقا «تأسيس كتابه فينقل ١٨٠٤م)
سنوات. ثالث بعد صدر الذي العميل» العقل «نقد األسايس: لكتابه تمهيًدا ليكون ١٧٨٥م
وأعالمها: الوجودية فمن املعارصة، الفلسفة متاهات الدروبيف بها لتتشعب الرحلة وتستمر
–١٨٨٣) «K. Jaspers و«ياسربز (١٩١٣–١٩٦٠م) «A. Camus و«كامي «هيدجر»
(١٨٧٤–١٩٢٨م) «M. Sheler شيلر «ماكس أمثال من الحياة فلسفة رواد إىل ١٩٦٩م)،
(١٨٥٩–١٩٤١م)، «H. Bergson و«برجسون (١٨٣٣–١٩١١م) «W. Delthey و«دلتي
املثالية النزعة أصحاب من غريهم مع أملانيا، يف فرانكفورت» «مدرسة أقطاب إىل ثم
يف العربية إىل ونقل أملانيا، يف «مكاوي» عليه تتلمذ الذي «شرتوفه»، مثل الصوفية، وامليول
الكتاب وهو العلو-الرتانسندنس»، «فلسفة العميق: الشيق كتابه املايض القرن سبعينيات

املايض. العام للكتاب العامة الهيئة طبعه أعادت الذي
نجده فلن وأدبية، شعريٍة وترجماٍت دراساٍت من «مكاوي» قدمه ما عند وقفنا لو أما
أيًضا ويتسع بل الخالصة، الفلسفة مجال يف قدمه ما وكيًفا ا كمٍّ يضارع فهو أهمية، أقل
إىل «سافو»، اليونانية الشاعرة فمن الفلسفي، النتاج يف الحال كان كما ومكانيٍّا، زمانيٍّا

الحديث». الشعر «ثورة أعالم من والرمزيِّني و«بريخت» و«بوشنر» «جوته»
بنتاجه ال الثقافية، حياتنا يف وحده نسيَج كان لقد مكاوي؛ الغفار عبد هللا رحم
واملرسحية، القصصية بإبداعاته أيًضا وإنما فحسب، واألصيل الغزير واألدبي الفلسفي
الدرس نعي أن — ومحبيه تالمذته نحن — أحرانا وما الجمِّ، وتواضعه السمحة وبروحه
لألجيال تراثه تقديم نعيد وأن األضواء، عن وبُعده وصمته وَصِربه، بجدِّه إياه نَنا لقَّ الذي
القيم. هذه فيه عزَّت زمٍن يف والصدق، والعمق الدقة عىل الحي املثال فيه لتجد الجديدة؛
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دموععىلحائطمبكاي األوىل: الدمعة

من توقظني أنت «اآلداب»: ل الفيض العيد يف للمشاركة دعاني الذي الصديق للصوت قلت
تأكل جثة وأنا سنني منذ واالكتئاب، السواد بحر يف غارق وأنا سنني منذ الكهف، أهل نومة
يف وتضيع منها، الخارج الصوت تنكر بالحكمة، وتثرثر أحيانًا، وتضحك وتنام وتميش
نفيسوشبابي! وسأرثي بكائية، سأكتب قلت عيلَّ. وألح طمأنني هويتها. عن بحثًا املتاهات
افعل. قال: اآلن) ونسيته اسمه (ذكرت نفسه نَعى الذي العربي الشاعر فعل ما سأفعل
طوال نبكي أن علينا ُكِتب هل العرش؟ أفراح وسط مأتًما أنصب أن ذوق قلة أليست قلت:
بالقراء: أهتف أن فكرت األحباب. إليه أدعو عربيٍّا مبكى حائط أقيم أن فكرت ثم العمر؟
التماسيح، دموع ليست األقل عىل فدموعنا بالبكاء، أعدائنا من أوىل فنحن نبكي، دعونا
أدعو أن الغرور من وجدت لكنني التاريخ، عرب ذنوبهم من أثقل أنفسنا حق يف وذنوبنا
حد يف وهو — الذات اتهام أعمم أو عليه، ذنوبي أسقط أن أحد يل يغفر ولن للبكاء، غريي
ويقدرهم، يحبهم من أول أنا جييل من عرشات عىل — والتربير الزهو من يخلو ال نفسه
حائط عىل العني دمع وحدي فألذرف أقدامهم. تدوسه الذي بالرتاب حتى نفسه يقارن وال
عاًما، وعرشين خمسة بعد جاء العرتاٍف الصدر وليتسع القراء، ثرثرتي وليغفر مبكاي.
حائط إال السنني هذه طوال «اآلداب» كانت وهل القلم. دم يف املسفوح عمري النهاية يف هي
الساذجة، وتجاربنا واحتجاجنا لرصاخنا صدره وفتح دموعنا، بالحنان تلقى الذي مبكانا

والباكي؟ واملتعب للثائر وامللجأ املهجر إال كانت هل بالدنا؟ بها ضاقت التي
إيزيس أحزان القيثار، عىل األعمى املغني شجن القديمة، الندابة «صوات» دمك يف
لم الذي الفرعوني والتابوت القرب أهو واملواويل، الرباب بهم ترتنم الذين وأحفادها الثكىل
طيبة، يقصدون السياح إن والضحكات، للنكات يتسع أنه عجٍب (من منه الفكاك تستطع
الحية!) واملومياءات والتوابيت القبور عن ويغفلون املرصي، املتحف يف املومياآت وقاعة



بكائيات

«دمعات» نصبته األزيل مأتمك يف لطًما كتاباتك كل كانت وهل املوروث؟ العمر سجن أهو
أنك فجأة تدرك الوحيدة، الليايل وآالف الصفحات آالف بعد ذا أنت ها نسيته؟ لكن الربة،

ضلوعك. من صنعوه األجداد ألن تزحزحه؛ أن تستطع ولم التابوت، من تخرج لم
غرسته شائًكا سوًرا بك، تحيط الكتب فرتى — العمر فوات بعد — فجأة عينيك تفتح
حياة، الكتاب وأن كتاب، الحياة أن الوهم لك ر صوَّ الحياة. بستان عليك فحرم بنفسك،
هي ليست بأحالٍم الواقع صخر ينطح قدمني، عىل يميش مجلًدا أصبحت وقد إال تَْدر لم
يف أجدادك تراث غرق كما غرقت صدمٍة أول عند األوراق. تطايرت ريٍح أول عند أحالمه،
ما ال أنت كتابك كتبته! كنت لو آه النجاة. طوق عن فتشت األبيض. والبحر دجلة مياه

نجدة. كقارب إليك خف أو أغاثك، كان لربما اآلخرين. عن نقلته
دموعك سفينتك؟ تصنع َلْم ِلَم نوح، يا الطوفان. من اليوم عاصم ال العجوز! نوح يا
بدموعك تبكي أن حاول لكن َمبكاك، حائط إىل الوقت فوات قبل فالجأ الطوفان. هي اآلن
تتطهر. يوًما فلعلك عليه، وابك الحائط أقم املحرتقة، املكتبة أمام الريح يف تتعرَّى أن أنت،

أنا الربيع. مهرجان إىل ذاهبون كأنهم وليمة، يف يشاركون كأنهم فرحون، جميًعا «الناس
متعب، وحدي أنا حياته. يف مرة يبتسم لم صغري، بطفٍل أشبه سكون، يف أرقد وحدي
ترجمته كتاٍب من سطور اآلخرين.» غري وحدي أنا هدف، بال كأني مضيع القلب، حزين
كانت املسكينة أمك قدرك. كان االكتئاب مثلها؟ عليك يصدق يشء أهناك سنني.1 منذ
الذي من األسود، السم أيها األفراح. يف إال وتنشج تبكي ال كنت الحزين، مالك تسميك
الذي هو أهذا فيه. أفلست أنك مبكًرا عرفت الشعر؟ من قربك الذي هو أهذا بدمي؟ خلطك
ُجُزره يف تجولت الصفحات. مئات عنه سودت لغتك؟ إىل تنقله فأخذت كظلك يالزمك جعله
يف فأغرقتك — وكرًما منهم فضًال — الجائزة منحوك املايض العام (يف والقريبة البعيدة
عليك. كذبت الحوريات مغامراتك، كانت سدى الخائب، أوديسيوس يا االكتئاب). من مزيٍد
تعجب هل لك، يُصنَع لم ال أوتاره، تصنع لم قيثاٍر عىل وعزفت للعمر. مضيعة كانت الرحلة
الواعد والثوب الزوج! لست «ال بك: تهتف أن لك؟ «بنيلوبة» تتنكر أن إيتاكا وصولك بعد

أنتظرك.» لكي العمر فيه أنفق لم لك. يغزل لم
هل ومربيتك. وأهلك الجشعني الخطاب كل من مرأى وعىل اآلن، تطردك ذي هي ها
لرحلتك العمر يتسع هل كفيك. واغسل نفسك، ر طهِّ الشحاذ؟ زي يف تبقى أن بك األوىل كان
ملاذا ترى بدأت! ما أكثر ما تتمها) ولم بدأتها مرسحيٍة (موضوع الحقة؟! رحلتك األخرى،

وعنرتة؟ زيد وأبي لسيف وجهك الذي عمرك2 لصديق تستمع لم
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كانت الطفولة الذنب؟ تلقي من وعىل نفسك عن دوًما تبعد لم رشقت؟ وما غربت لم
أبيه؛ نحو يهرع الضال االبن تعود، أنت وها اآلفاق بكل طوفت عليك. اشتد الزمن قاسية.
يرقد تراب اآلن وهو االبن. ونيس الذاكرة، فقد مشلول، األب لكن التوبة، بدمع كفيه ليغرق
سنني. منذ عقلك يف تدور رواية (عنوان ترتكني؟ لم يرصخ: التائب واالبن تراب، حضن يف
سنني)، ست عنه واحٍد كتاٍب يف (ضيعت الشعر رحلة من األوىل كان أما بعد؟) تبدأها َلْم ِلَم
هذا يساوي األمر كان هل وكلماته، الشعر أوزان إال تدخله ال سجٍن يف شبابك حبست
الشعراء؟! هم الجالدون كان لو حتى ضحية، دور تلعب أن دوًما تهوى أنك أم الجهد؟
تنىس وهل واحًدا؟ أميٍّا تعلم أن الرحالت هذه من األوىل كان أم وحدك؟ مأساتك هي هل

اْلَكْوثََر﴾. أَْعَطيْنَاَك َّا ﴿إِن ظها لتُحفِّ وأسابيع أياًما تعبك تذكر أمية، وهي ماتت أمك أن
انبهرت وكم — الثقافة كهنة إليه سارع بالدك؟3 زار الذي ذلك كلمة من تهرب وأين
ولوًحا طباشريًا ألخذت عندكم املثقف مكان كنت لو معناه: ما فقال — جديد بكل مثلهم
والقارئ الكاتب بني تتسع الهاوية ذي هي وها األميني. لتعليم الريف إىل وهرعت أسود،
ذنبنا من الرصاخ عن نكف ال بعضنا. إىل املفتوحة الرسائل كتابة نواصل ونحن تضيق. ال
نحو قوافلنا لتوجه األدباء اتحادات (أين شيئًا. نفعل ال ذلك مع األمية. عار من وخجلنا
أشعارنا عندئٍذ تذوق — تأتي ال أو تأتي قد — أخرى بأجياٍل أنفسنا نعزي هل الريف؟)
مشاعرنا فيها نفرغ التي ومرسحياتنا وقصصنا املتعالية ونظرياتنا الرَّنانة وعباراتنا املرتفة

مبكاك. حائط عىل إذن فابِك البكاء! يستحق عزاء املذنبة؟

لوجدت برتاثك أدرى كنت لو الصعبة، لألسماء (يا ثيسيوس هبط كما املتاهة إىل وهبطت
ثرثار، أشيب عجوز ركٍن كل يف حماقتك. ضاعفت التي الحكمة متاهة أرحم!) أسماء
من عنكبوت، نسيج يف لتقع عنكبوٍت نسيج من تخرج ومعقدة، كثرية املذاهب وخيوط
فرق شاب والشعر املالمح، واكفهرت الجبني تجعد وتتابع، تقرأ وأنت هيدجر إىل طاليس
لكي الجاف خبزهم عىل نفسك تفرق صوت، بكل وتتأثر رأي لكل تتحمس وأنت السالفني،
من يجرونك أم يعزونك هل شاعر. بقلب الفلسفة تكتب أنت لك: يقولون الناس. يبلعه
أنه فاكتشف الدكتور، وسموه األستاذ، سموه سنني؟ عرش تالميذه فاوست جر كما أنفك
األستاذ، يسمونك هم وها عاجزون! يشءٍ أي معرفة عن وأننا املسكني، األحمق هو يزال ما
كصنم تجلس هناك بك؟) يشعر من بجوارك؟ يقف من (لكن وسيادتك حرضتك ينادونك
— أطروحة تناقش حني — ويرونك كالبوم. أخرس أبكم األربعة جدرانك بني املسكني بوذا
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أنك لو وتود به. تفاجأ حني فتنكره منك يخرج صوت ويثرثر اململني. الحكماء مسوح يف
لكن كاملذعور، عريانًا تجري أن أو — وأصح أبهى — آخر جسًدا تدخل جلدك، من تخرج
(أيتها للنور. أو قربك إىل منه وتخرج تنفجر حتى يمثل، سيظل املرسح. فوق يمثل الدور
بأني أحسست هل أفلوطني. أقرأ وأنا الواحد نحو صعودي تابعت السوداء. الواسعة العني
متورطون، وهم ونحن أنت تورطت، أنك وتكتشف إليك؟) أصل كي السلم ألقى أن أتمنى
مصريك أحيانًا: وتصدقهم يقولون تخرتهما. لم وبيئٍة عٍرص يف فرضعليك، تورطتيفجسٍد
وجدت الزمن هذا يف بنفسك، دفته فوجه صنعك، من حياتك قارب عليه! فاقبض بيديك،
وسائر والكفاح التحدي كلمات وتدق املشكلة! وتحدَّ املوقف فواجه العالم؛ من الركن وهذا
خريت لو نفسك: وتناجي ورطة! يف ذلك مع أنا تقول: الليل يجن وحني الضخمة. الطبول
والحريان، للتائه ، ظالٍّ تلقي (فالشجرة قطة! أتقمص أو شجرة، أصبح أن اخرتت، لكنت
رس تعشق متكربة متوحدة، والقطة للجوعان، أخرض خبًزا أو فاكهة للربدان، خشبًا تعطي
تنتظرك ولم بطرفه تمسك لم و«أريادنة» الخيط. ضيعت أنك وتكتشف والكتمان) األنجم
العني؟) وذل القلب جوع تتذكر هل أطفال. لثالثة ا أمٍّ اآلن (أصبحت املتاهة. باب عىل يوًما
داخل وعينك األبواب، عىل الدراسية والسنة صمت. تجرييف ودموعك ثرثرتك وتواصل

مبكاك. حائط عن تبحث املتاهة

فما طلبته نفيس. تحبه من طلبت فرايش، عىل الليل، (يف تجيء وحيًدا تذهب. وحيًدا
من تتعرى، إليه. الجوع أكف تمد أمك، بطن يف كالجنني مكوًرا الليايل، آالف وجدته).4
من األزيل، القومي باملرض وأمعاؤك معدتك تتشنج بالربو، يتفجر صدرك يسعل يغطيك؟
األربعني تخطيت ومنذ واألم! لألنثى أبديٍّا جوًعا يا ويسقيك؟ يطعمك من عليك؟ ينعطف
يوم، كل الكوارث تمطر والسماء الغيب، وعني اللصِّ عني ترتبص الظالم يف تخاف، وأنت
الزوجة فضاعت الحبيبة، ضيعت إفطار. كل مع الرأس عىل ينزل قضاء الحوادث وصفحة
ترابًا، رصت املايضوالحارضواملستقبل. ضاع األجداد، وضاع اآلباء ضاع واألحفاد، واألبناء
فوق وأطبق القلب شل لسانك، فانعقد لبيتها رحت لحظة لحظة. يف معتمة هاوية عدًما،
شارع عبور عند أو طريق منعطف يف ُصدفة، تراها سنتني أو سنة كل املوت. الشفتني
السيف، كحد النافذتان السوداوان عيناها فأتتك ظهرها، إال تر لم حظك ساء إن —
اكتست وحني منك، يكونا أن املمكن من كان طفالها. يدها يف — املوت كسحر الالمعتان
وكنت وكنت كنت لو كانت، لو آه تتحرس: هناك. املنحوس النجم لكن تحركت، السواد
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تطالعك املتطفلني، عيون تتحاىش الباب، يف املفتاح تضع مسكنك، إىل مرسًعا وتميض …
يف رقدتهم طالت األموات-األحياء، عيون فيك تتفرس منقرضة، كحيوانات الكتب سدود
يوم العمر، سفن تغرق األسود الحزن بحر يف يديك. بني رأسك تدفن ! املصفرِّ الورق كهف
وحفرت وفراشة. عصفوًرا شعاًعا، رصعت — الريفي أيها األوىل للمرة — عليها سلمت
قرب شاهد يشبه هناك، الحفر زال ما القدر، حب نيتشه: كلمة ومعه الحائط، عىل التاريخ
وما مقتولني، نرقد هنا إسربطة: يف ملواطنينا قل العابر، «أيها الغربة: أرض يف الغرباء،
خيبته وجنونه، ثورته، أحببته: كم بنيتشه. أشبهك ما أوفياء.»5 لوصاياها املوتى يف زلنا
أطبق أن بعد حياته، أواخر (يف التسليم؟ إال نملك هل ملعون، محبوب بقدر والتسليم
دموعها. تحبس أن تملك فال إليه أخته تنظر نيتشه. أنه يعرُف يعد لم الجنون، ليل عليه
ترتكها لم مسئولة. كانت واللحظة سعداء؟!) النهاية يف ألسنا تبكني؟ لم ويقول: إليها ينظر
تمسكها لم أبًدا. ترجع لن عربت الحب-املوت. وجه يف تصميم عن عجز لحظة تميضوتفر؟

أحجمت؟ لم لك: وتبتسم تدعوك كانت الذهبي. الشعر خصالت من
القبح، اليأس، امللل، أوعية يف مغموًسا املر الخرب وراء الجري طوفان يف املوجة وتجيء
هل وتربير؟ عزاء املريح؟ فراشها عىل تنام ثابتة فكرة أهي أبًدا. ترجع ال واللحظة الذل.
السور خلف بالحرية تستمتع كي فارس؟ جثة عىل الرباق الدرع تضع نفسك؟ تخدع
تعذبها، النفس، تتهم أن سهل السهلة! لألوهام يا كهفك؟ يف ببكائك تتلذذ الشائك؟
فلكم الحب، مشكلة من أكرب واملحنة أمر، الفاجعة لكن العرص، هذا رشيعة فالتعذيب
جلده من يخرج أن يملك من — الصغري الربجوازي تكون أن حاولت وجربت. أحببت
تحرص الجديدة، واألغاني النجوم أخبار وتتابع الجريدة، تقرأ — ظله؟ من يتخلص أو
كل يتحسن غًدا ذلك: مع وتقول الخري، أيام عىل تتحرس والتلفزيون، اإلذاعة مسلسل عىل
يدين، يف مرتني (وضعته يدها يف الخاتم وضعت ومثله — كيف؟ تدري ال لكنك — يشء
خلصتها يدها تضع أن أردت وعندما والوطن)، باهلل يؤمن صالح مواطن ككل ذمتك أبرأت
— وحده املسكني آدم عىل — املحرمة الشجرة من وتأكل ترقص اآلخر مع كانت منك.
كانت واألخرى الصعبة، العمالت وجوه مثل يلمع ال الحكمة وجه مملة. والكتب ممالٍّ كنت
العمر. بعرق املرشى الذهب منه أخذت منه. ورست فيك الراقد الطفل داعبت وأمر. أذكى
واسمع عنقك، ربطة اربط العمر. فوات قبل كتبك أحرق الفكر، محراب يف تتلوى من يا
الصمت كإله وحدك وحدك، أنك الليل، يجن حني واذكر املستمعون، يطلبه فيما أغنية آخر

تدمر. ملكة أحضانك يف كانت لو حتى وتموت، تتألم وحدك مجروح. كوحٍش
القرب. إىل مبكاك حائط واحمل
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لك، فتظهر الدوار الزمن دوالب يرجع هل لعودتها؟ العمر يتسع (هل ضاعت. اللحظة
نفسك تشغل املعلومات، أكوام عنها تجمع عبثًا الدمع؟) سحاب خلف صاٍف كنجٍم تبتسم
يأس؛ فال يدق القلب دام ما أحيانًا: تهتف سنني. منذ تحارضعنها أنت ها القايس. بالزمن
الخالد الوهج رس — اللحظة النضج. أوان يحني حني موسمها، يف تنضج فاكهة فاللحظة
بعد سنني املطر، وأنفاس الريح وأجنحة الشمس ملروحة تحتاج — الفنانني تراب تحت
املنقذ هذا أفالطون! عن كتاب (عنوان املنقذ. يأتي املحنة تزيد حني أبًدا، تيأس ال سنني.
ولم خرج أم منه؟ يخرج فمتى الحق. للنور ويصعد األشباح، كهف يرتك كهفه، سيغادر
لحظة واالختيار. والقرار الحسم لحظة اللحظة! عيشوا بكر: بقلوٍب تهتف بعد؟) يرجع
منها، يهرب يخذلها، من قدره. والشعب نصيبه، الفرد يواجه بها الحر، والفعل التحدي
املوت يتحدَّ من التاريخ. ورس الزمن قانون هذا الدهر. أبد مدحوًرا يبقى عنها يحجم من

ضخمة. كلمات يكن! املوت يحَي من يعش!
لحظة اللحظة. عشت أنك ربك احمد يغرق. شعبًا أو فرًدا تنقذ تتحقق، تتجسد، أحيانًا
يلف وهو أكرمه ما «بدر»! صيحة «يكرر» وهو أعظمه ما سيناء. إىل الجندي أخوك َعَربَ
متكرب. حديٍد درَع — الدافئ باللحم — ينسف كي الفقر؛ أضناه جسٍد عىل البارود حزام
أم الحر؟ الحسم لحظات إال تنقذنا هل والجوالن؟ وغزة سيناء يف اللحظة هذه تتكرر هل
أفالٍم يف والبوتيكات، املستورد يف وشعارات، شيكاٍت يف نستثمرها منها، نهرب عنها، نشغل

املسكني؟ الجندي لحم عن الذاهل الجشع يف حلقات، أو
تتقدم أن أنفايس. آخر وألفظ أحترض وأنا اللحظة، تأتي أن اآلن: أخشاه ما أخىش
نفيس. أنا أكن لم إني نَسيُت. أنني عندئٍذ وأذكر تذكرني؟ هل وتهمس: كالعذراء مني
األعمال أنجز الذي حتى ريضعنها؟ الذي أين نفسه؟ حقق الذي ومن يعزِّيك: قائل يقول
كبريًا، عمًال تتم لم ا حقٍّ لنفسك: قلت وربما نفسه؟ ريضعن هل الحياة، أو الفن يف الكربى،
ترجمت أنفاسك، من تخلو ال — الثقيلة! للذنوب يا — كتبتها التي الصَفحات آالف ولكن
أسفاه! وا وسطر؟ كلمة كل وتجرب تعش ألم عطاء؟ هذا أليس نفسك. وأنكرت كثريًا،

عجًزا الرقة يعدون كما ضعًفا، الكذابون يسميها أيامنا (يف عليك. جنت الطيبة
أبيض نقيٍّا البقاء حاولت أن فعلت ما (وكل ظلماك والنقاء الرباءة جبنًا) واألدب والوداعة
كم شأنه! وأهون أقله ما تقول: (صادًقا ونقلت كتبت فيما فنيت املستنقعات). خضت مهما
بهم. شغلت الذين أرواح تتقمص أن أوشكت حتى وأهم!) أجدر أخرى أعمال هناك كانت
واجب، وأداء «شهامة» أكانت أصًال. ال نسخًة صوتًا، ال صًدى تصبح كدت حتى أرسوك
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الجمع تستطع َلْم ولَِم وأدبها. حضارتها باب تطرق أن املصادفة شاءت بادرة لغة فريضة
ذل الطبع، غباء الهمة، قلة الحيلة، ضعف أهو منه؟ أكرب آخر وواجب «الواجب» هذا بني
ماذا ربي، اآلخرين؟ وجوه يف به التلويح غرور والغري، باآلخر االنبهار لذة اليومي، الخبز

األمر؟ كان
النهاية: (يف الثناء. تصدِّق أن بك يبلغ لم والغرور نسبية، — بحق قيل كما — املسألة

متخلف؟) مجتمٍع يف تفعل أن الكلمة تقوى ماذا
للحظة تستجب َلْم ِلَم نفسك؟ بعض أو نفسك تحقق َلْم ِلَم تدميك: زالت ما والرشكة
تحبُّها مضيئة وجوه معارصيك وأجيال الرواد أجيال ويف وتثابر، تصرب َلْم ِلَم الخلق؟
طالعت — األدراج! غبار يف تنساها كدت — القديمة كراساتك فتحت باألمس منها؟ وتتعلم
طويلة وروايات مرسحيات تتمها، ولم القصصبدأتها (عرشات املرشوعات وقلبت خواطرك
يهزون األعمال!6 يف فقراء باألفكار أغنياء نحن كم التيار؟ جَرَفك لم كنت؟ أين وقصرية)
التدريس، دوامة وتدور القلب، يف وتطعن جاد. وباحث اس، حسَّ مرتجم ويقولون: رءُوسهم
كعادتك تهول أنك أم وأعلم؟ منك أعظم هم من املحنة يواجه كيف (ترى الطاحونة تطحنك
يكن ألم ملن؟ الكالم؟ هذا تقول لم النهاية ويف رأسك؟!) يف إال له وجوَد ال شبًحا وتصارع
أال الذات؟ تعذيب املوروث، العشق أهو وشخصيات؟ ومواقف مشاهد يف تصوره أن األوىل
خيًطا تنزع أن أتحاول وعًدا؟ أتبذل واالطمئنان؟ الثقة طريق عن السري تبدأ أن بك يجدر

مبكاك؟ بحائط يهتم من بدمعك؟ يكرتث من صمتك؟ عقدة من
حارصتك، الضوضاء األسود، الزمن عشت قاسيًا، الزمن كان الزمن، عليك قاٍس
الجهد منفاك؟) اإلنسانية تراث وجعلت لكهفك، آويت (ألهذا عليك. وأطبق طوَّقك واإلزعاج
تعصف، والغريب الجديد رياح وتدوي، تنطلق الشعارات ضعيفة، والحيلة قليًال كان
تقبل هل فيه، شاركت أيًضا (أنت ذاتها عن النفس يذهل والعجائب باملوضات االنبهار
«ينبني األيديولوجيات كهنة وتعليمات الكاذبة والصيحات الزائفة البطوالت اآلن؟) توبتك
الحية، عصارتها وأرعبت أوراقها، وشتتت املتفتحة، املواهب براعم سحقت بد» وال ويجب
الدوالر، بطعم والتلذذ للمسلسل اتجه بعضها سكن، (بعضها اإلدانة سموم عليها وسلطت
ال أعماًال وأبدع وصمد نجح أقلها الدرس، قاعات إىل الضوضاء جحيم من الذ بعضها

الصرب). إال يبدعها
من صغاًرا، طغاة الجميع يصبح الكبري الطاغية يظهر (عندما األسود الزمن عشت
تُلَطم ولم تُرَكل ولم قدميك، من تُعلَّق ولم تُعذَّب لم الرشطة)،7 وجندي الكنَّاس إىل الحاكم
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بكائيات

الناس أقرب كانوا واللطم والركل والتعذيب العذاب ذاقوا الذين بعض ولكن وجهك، عىل
القليلة كتاباتك كل يف األسايس اللحن هو يكون أن أوشك (حتى الطغيان عن وكتبت إليك.

الواجب. الحذر مع — منه تخل لم الدراسات حتى الشأن)،
كتبت والضوضاء، اإلزعاج تواجه أن — الحيية الهامسة طريقتك عىل — حاولت
والنظر والهدوء العلم روح معها فقتلنا قتلناها، التي السكينة وعن جوته»، «صمت عن
والعلم العقل كفة أن يف أمل بصيص اآلن (هناك العقول من أقوى الحناجر كانت املتزن.
والعنرتيات املدوية واالدعاءات العالية األصوات حياتنا من اختفت هل لكن ترجح)، بدأت
اآلن سمعي يف يرتدَّد أنفاسها؟ ونخمد نقاومها أن الكتَّاب نحن واجبنا من أليس الزائفة؟
العواطف اضطراب من الخالص للنظر عمًال، املنتج للفكر للعلم، الدعوة من بح صوت
كادت التي والضوضاء الكذب من وبالجملة والتعميمات، املطلقات وبريق الشعارات وزعيق
واملتبجحني، واألدعياء واملرشدين، الالجئني ماليني والنتيجة مسجلة. عربية8 عالمة تصبح

أخرى. بماليني املحدق والخطر واملتسولني، العاطلني
تاريًخا ونصبح حضارتنا، تنقرض أن السيل» «كغثاء نصبح أن املحدق والخطر
النفط، آبار وبقايا جائعة وعيون وعقاالت خيام مثل األقوى، لألمم تجارب حقل فات،
إن املبالغة. يف وأرسف أبالغ أنني أعرف …؟9 عرب هل أنتم؟ عرب هل أنتم؟ عرب هل
فلسفة يف طويلة قراءات أمامي وجسمته طويلة، سنني عيلَّ خيم الذي — االنقراض شبح
مواجهة رأيت حتى — هللا بحمد — عشت ولقد عيل. يتهكَّم بدأ قد يكون ربما — التاريخ
شعار تردد واألصوات تُواَرب، وهي الحرية أبواب وملست أكتوبر/رمضان، يف الصمود
شعار). مجرد ال حيٍّا سلوًكا يصبح حتى املشرتك، والعمل الصرب من بد (وال واإليمان العلم
الشابة: للمواهب أألقول وجييل؟ أنا وعجزي ضعفي أألفضح تربيًرا؟ أألجد أستطرد؟ ملاذا
والدفاع اكتشافها عىل والصرب فمعرفتها الذات، ملعرفة اصمدوا الكبرية، األعمال عىل ثابروا
إليه؟ أدعو أو هذا أقول حتى أنا ومن نفسها، العبقرية هو يشتتها ما كل وجه يف عنها
وملن؟ اعرتاف؟ أهو به؟ يحس هل أملي؟ يف أحد يشاركني هل فاقده؟ اليشء يعطي كيف
وقد أنفع، يشءٍ يف املجلة هذه كرم أستغل أن املمكن من يكن ألم املكان؟ هذا يف أعلنه وملاذا
هل الفقري؟ حصادها اآلن أقلب التي الفقرية بذوري بعض وَرَعْت أكرمتني أن لها سبق
والرائد»؟ واملعلم والكاهن النبي مسوح يرتدي حني الكاتب يدعيها «التي البطولة أعدتني
التواضع عن تكلمت حني كثريًا، منه حذرت الذي املرض — أدري أن دون — أصابني أم
الذي الطاوي الحكيم ذلك املسكني، الصيني «البطل» ذلك األعىل مثيل جعلت حني واالعتدال،
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مبكاي حائط عىل دموع األوىل: الدمعة

الذين أنظار األنظار، عن وتوارى خفيٍّا مركبًا استقل ثم انتصاره، وحقق معركته، حارب
أن آن هل كله؟ التناقض هذا لم ربِّ به؟ لالحتفال وانتظروا هدية اململكة بنصف وعدوه
وضعف العيش أكل يمنعني أم الفن؟ لغة بالصورة وأعرب املناجاة هذه من نفيس أخلص
عن تتحدثون عندما فكروا فيه، غرقنا الذي الطوفان بعد ستظهرون من يا أنتم الحيلة؟
وسامحونا.10 فاذكرونا، نبكي، رأيتمونا وإذا منه، نجوتم الذي األسود الزمن يف ضعفنا،

األغبياء.»11 أحب ال وأنا قوته، رس يعرف ال الذي الغبي هو «الضعيف
— سنة عرشين بحوايل كتابته وبعد — اليوم يل يكشف عمل أمام نفيس أجد هنا
يكف لم فنان أمام نفيس أجد عظيم، فنٍّ كل شأن شأنه جديدة. وإيحاءاٍت معاٍن عن
أحب ال كنت وإن جييل، من لكثرٍي (وربما يل بالنسبة هو واملغامرة، والريادة التجربة عن
لسفينة الهادئ ضوءها ترسل شامخة منارة أحد) عن نيابًة الكالم يف التورط وال التعميم
رجل هذا الظلمات. يف طريقها تتلمس التي الصغرية املواهب ولقوارب العربية، املصري
عىل — الجليل وحزنه بحبه — يطل صامًدا بقي املقطم كجبل قوته. رس نفسه، عرف
ليمحق كتب ما كتب والفتوات. واملتسولني واملقهورين بالفقراء املضطربة العتيقة املدينة
بالسحر، وبرشنا والنبابيت. والذباب الحرشات لتختفي والطغيان؛ والتسول والقذارة الفقر
ومن يختفوا؟ أن آن فهل مكان، كل يف الفتوات وكذبهم. الفتوات قهر من ليخلصنا العلم
وبالغيات املتبجحني دعاوى يف هو كما الرباب حكايات يف وهو والدجل، والبطش الزيف
العمل هذا نقرأ هل وتنام. وتأكل تميش ألفاًظا نصبح أن العرب نحن كدنا حتى الهتافني،
كان أنه اآلن ندرك هل والخوف؟ التشنُّج عن بعيًدا قراءته نحاول أن نأمل وهل جديد؟ من
واإليمان، العلم بني أو والوجدان العقل بني للمزج ومحاولة الثورة، لتصحيح بصرية رؤية
والباطلة الظاهرة الحرية من كاٍف قدٍر يف نطمع هل لسان؟ كل عىل كلمة اآلن أصبح الذي
كما فيها فيترصف األسطوري، أو الديني التاريخ من مادته بتناول لألديب تسمح التي
كل يف يحدث مثلما التاريخ)، ميزان العالم، ضمري الحق (والفنان وضمريه فنُّه له يشاء

ثرثار؟ لسان يتطاول وال قلم، يُجمح وال اتهام، أصبع يُرفع فال هللا، بالد

البريوتية اآلداب ملجلة الفيض العيد ١٩٧٧م،
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نفيساليوم؟ أحتدثيا ملن الثانية: الدمعة

آه! –
بك؟ ما –

نفيس. من نفيس سئمت نفيس ضاقت –
تكلم! تسمعك، نفسك –
أتكلم؟ أن يجدي ماذا –

يبقى؟ وماذا الصمت غري يبقى ماذا
الغرق، قبل الغرقى سفن غرقت
أبًدا، يولد لم لو تمنى والطفل

الطرق. يف تسكَّع واملوت
لألفق، ويرنو البوق صوت البائس ينتظر

الشفق. نذر شلته الواجم والطري
الحَدق. ويف الكون أطالل ارتسمت عينيه ويف البوم، نعق

يتنهد، أن القدرة فيه زالت ال من وتنهد
شقي. والكل

تندم؟ أال جئت؟ ألهذا –
أحزاني، أبثك جئت –

البلسم، وألتمس الجرح عيون وأريك
الحكمة. منك أتلقف

أحكم. ومني منك القردة –



بكائيات

أتكلم. ال أسمع، ال أنظر، ال فأنا
عني، سكوتك عيلَّ سيعز –

نفيس، صدت إن يسمعني من
بؤيس؟ يف عني وتخلت

شمس؟ بمركب وأوصيت الغرب إيلَّ حببت هال
هميس، يخزل لن و«آمون» هناك، شكواي سيسمع األرباب رب

أمري، يف يقيض و«جحوتي»
«خنيس». مظلمتي ويدون

عيشه، يلني املتعب صوت أسمع لكأني –
نقشه، ويحمل يجيء الغرب مملكة من

نفسه؛ يسرتحم
طيشه، فتقاوم مركبه، يف معه تميض أن

عشه. وترمم وتهدئه وتعاتبه
يأيس؟ من ألشكو جئت هل –

والبأس؟ ترفض الشدة يف النعمى، يف تقبل أحياتك –
تأيس، ال مهًال أختي يا –
بنفيس، مثواك سأسوي

الشمس. قيظ ومن الربد من تحميك الظلة وأقيم
عيلَّ تْقُس ال يومك، عش –
تقيس، لن فإنك أقُس إن –

أشكو، أو أتكلم وملن
نفيس؟ وابتعدت صدت إن

اسمي يُعاف واليوم أتكلم؟ وملن
املحموم، القيظ بيوم الرخم رائحة من أكثر

همي يدبر والجار أتكلم؟ وملن
البوم؟ نعاه األمس وصديق

السوء، عىل الناس قر أتكلم؟ وملن
واإلحسان. الحسنى وجحدوا

الناس، ذاكرة من يُنىس واملايض أتكلم؟ وملن
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اليوم؟ نفيس يا أتحدث ملن الثانية: الدمعة

إنسان. من هون وال
رضاه، القلب فقد أتكلم؟ وملن

مفقود. الصاحب وظل
املوت؟ تتمنى بالك ما –
أمامك، اليوم يبدو هل

النوم؟ يف زارك طيف أم فتخاطبه،
اليوم، أمامي املوت يبدو –

األرس. ذل من وعتق طال مرٍض من كشفاءٍ
اليوم.1 أمامي املوت يبدو

القهر. يف قضاها سنني بعد اآلمن للبيت سجنٍي كشوِق
الجمر، فوق بخورك وألِق شكواك، دع –

يومك. يف واهنأ
القلب؟ هموم عنك تخفى هل اهنأ؟ –

الرس! هات قلبك، افتح –
نفسه. يرثي من بأول لست نفيس، يا –

أمسه. حارضه، غده، ينعى
«فيون».4 أو «مالك»،3 أو يغوث»،2 «عبد الشاعر مثل أرثيها

محزون، فؤاٍد حقل يف تسقط دموعي علَّ
مدفون. غضٍب شوكة أو أمل بذرة فتنبه

املسكني «ديوجني»5 مصباح أحمل
طني: من أذن لتسمع الناس وجه يف أهتف

تصحون؟ متى الليل، جنح يف أنتم
وتندثرون. تنقرضون وأنتم يدور الزمن دوالب

أخرى، بسوس حرب أشعلتم
مهزومون، وأنتم البعض، بعضكم وهزمتم

والدين. الدنيا لطغاة واستسلمتم
قلبك، عىل الدمع قطرات تسقط –

مدينة، أرض عىل كاملطر
مساكنها. الناس هجر
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أمل، زهرة تروي
بعيوني؟ ألم شوكة أم

وشجوني. شجونك غابات يف أمل شجرة دمعك يروي –
وعيوني. عيونك ثمرات من ويقطف الخطاب، خطى ستمر وغًدا

سنني؛ وعد ينجز يوًما
أمني! فالرجل
أتظنني؟ –

يغوث! عبد يا دمعك كفكف –
مغيث؟ هناك وليس الغوث، ترجو ممن مالك،6 يا

ُمهان. البطل خد عىل الدمع
األكفان. يف املوتى وثار امللح، أعمدة ذابت

الفرسان، األرحام تلد وقريبًا
الفرح دمع إال يذرف ال والفارس

الشجعان. صدر عىل
انكرست، قد الخيل أقدام –
األحزان. رمل يف ساحت
يبكي مقهوٌر والفارس
الكتمان. جدار ظل يف

األشجان. يذود املكسور الدرع وال يفيد الشعر ال
أنت؟ من يل قل الفارس، وال أنت، الشاعر ال –

سؤال! أللف عليه الرد يحتاج سؤال –
واآلمال. القدرة بني الضائع العمر يفرتس لُغز

مرآتك. وجهك، أرني –
مثيل. تبرص ال مرآتي؟ –

يل؟ تكشف لم ما تكشف هل
املرآة، يف وجهك تنظر صباح كل يف –

رؤياه. من تهرب صحبته، تلعن تكرهه،
وتراه، آخر شخًصا تسمع
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تلقاه: مما وتعجب النفس طرقات يف تتجول
وبساتني، غابات موكب ومآتم، جذىل أعراس
وشياطني. مالئكة رقص وجحيم، نعيم جنات

وتعانق الرؤيا، أبواب من تدخل
سنني. منذ هجرك محبوبًا

مسكني! يا املوكب، وسط األزلية وحدتك من آه لكن،
جرحي. األزلية، وحدتي –

نفيس؟ يا دواء ألديك
بالنصح. وأشريي قويل

البوح؟ أو الصمت جدوى ما –
تدري، لو داؤك فدواؤك
الجرح. يف يكمن والبلسم

وحدك، تميش
وحدك، تبكي

وحدك، تنادمها وحدتك
خيلك، ويلجم املوت يجيء حني

عريك؟ يسرت ومن عينَيْك يسبل منهم من
فوقك؟ وتراب رمٍل حفنة يلقي من

وحدك. الوحدة جبل تتسلق
عجيبة! أشياء من الدنيا يف كم آه،

اإلنسان.7 أعجبها لكن
اإلنسان. عن اإلنسان يتخىل أن واألعجب
كاألشجار أستغني بل أتخىل، ال أنا –
رغبتها، عن تسأل لم الغابة، يف تحيا

تختار، أن أحد منها يطلب لم
تنهار. أو وتذبل تشيخ تزدهر، تنمو،

باستمرار، وحدتها تحمي لكن
إرصار. بال كالنساك عليها وترص

الشجرة؟ تحتاج ماذا

27



بكائيات

األمطار، تقبلها الريح أنفاس من تتنفس
باألرسار، غني األرض وزاد األرض تطعمها

باألرسار ضننٌي الشجر لكن
النار! أو الخطاب إال يفشيها ال

اإلنسان؟ يحتاج ماذا إليه؟ أحتاج ماذا
عطشه، تروي الجرع
عيشه، تسرت واللقمة
فرشه، تدفئ وامرأة

الوحشة، عنه ليطرد والنور
عشه، الصدفة ريح من تحرس والكلمة

الرعشة، ونطفئ يغيب حني
نعشه، املرة األحزان ملك ويشيع
نقشه: ليحفر القرب فوق يحنو
مات، منكًرسا عاش، «منكًرسا
عرشه، شيَّد اليائس الظل يف
للوحشة.» الوحشة من سار

الضحكة. عينيك يف أملح
أمك، ذراَعي بني صبيٍّا زالت ما –

أبًدا. تكرب لم
قدميك، موضع تعرف فمتى

عليك؟ يستند أو عليه تستند عكاًزا وتطرح
بيشء؟ تغتبط أو تقنع ومتى

نفسك، تكره
منك، روائح فتفوح

مستنقع. يف اآلسن كاملاء
املفزع. األبدي الضيق السأم امللل فقاعات تتناثر

املقذع. اللوم يف تشتطي ال نفيس، يا –
أشنع، حقي يف العالم ذنب شنيًعا، الذنب كان إن
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مفجع. ثقيل والحمل
جربت: لو ماذا –

النفس، أغوار يف عينك طائر ترسل أن
املوجودات؛ صدور وفوق

املرتع النبع يف يغرق عليها، بالحب لريفرف
ويرجع؛ واملعرفة بالحكمة

ويهجع؟ بالحب الدافئ العش ليشيد
املفزع.8 الكون أرجاء يف الخالد الصمت يفزعني –

أشنع، القتلة وجه شنيع، املوت وجه
الطرقات يف الراكض والظلم

أفظع. ظلًما ويضمر الناس يدوس
عجزي، يف أتعثر وأنا

ترجع. ال تذهب، وطريقي
طرٍّا، امللتوية الطرق تلك واهجر هاجر، –

أخرى. أقطاٍر سيد تصبح أن حاول
نفسك، سيد

املاضية، عبوديتك جسد وادفن
موتك، وواجه

تهلك. أو لتولد الخطر وتحدَّ
أملك. خيبة يف ترسف ال
أملك؟ ماذا أفعل، ماذا –

الخلق، بمطرقة ه غريِّ أملك، قبِّل –
ينطلق. روًحا ذاتك طينة من واجبل

العشق، نهر بنفسك فاض وإذا
العطىش، األرض فارِو

الصدق. أنفاس فيها وانفخ
تبغي؟ ماذا

الشوق؟ كابدت فكم أبغيه بما تدرين –
صدق. ملسة

29



بكائيات

الفن؟ يف –
الحق. الشعر ويف العيش، ويف –
جذور، ذات زهور، الشعر –

الطني، أعماق ويف الدود وسط تنمو
العني! الحور بني أو الجنة يف ال

يعيشون، كيف عرفوا لرجاٍل طوبى
يموتون، وكيف

يغنون! كيف عرفوا كما
بشاعر. لست –

شعًرا، أكتب وال الشعر أحيا إني
ذعًرا. وتملؤني األشياء كل تفتنني

مذبوح، طفل قلبي يف
مجروح، شيخ عقيل يف

تنوح. املر غابات ويف الليل شجر عىل كالعصفور عيني تصدح
واألحياء، املوتى وأحزان واأللم بالدهشة تطفر

األسماء. وال األبصار تدركها ال أحزان
األجواء، يف يحلق العصفور لعل يدريك من –

السعداء؟ جناحيه فوق يحمل سعد زورق أمل، كسفينة
العصفور بأن يدريك من
املسحور، الكون كرة هو

وتدور؟ الغبطة فلك يف تجري
حالم، شبح قبضة يف طويًال عشت

العالم، غابات يف مرآة
الطري، وهمس الريح غضب عليها ينعكس

الساكن، البحر قاع يف قوقعة
الهائم السمك وأشواق املوج عذاب تجرت

الباطن. العقل أحشاء يف
القاتم؟ الكابوس هذا من صحوك ساعة حانت هل

اإلنسان، فيك يستيقظ هل
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«كاليبان»؟9 من ويثأر
الجاثم الشبح حمل يلقي هل

النسيان، آبار يف
األكفان من النور ليهب

والعينان؟ القوة فيه وتنبت
األحالم. مع رسحت أنت ها –

األوهام. من أنقذك بل –
أنت؟ ووهمك –
الربهان! هات –

اإلنسان فوق يخرج هل –
إنسان؟ صورة شبح، من

قرود، صلب من إنسان صورة تخرج هل
السود؟ األقزام نسل من أشقر عمالق أو

باإلنسان؟ تكفر هل ويلك، –
كان، حرٍّا أو عبًدا اإلنسان، أحرتم بل –

ألجله، وأموت أحيا
عمله، ثمرة من آكل

وتكدح؛ تكتئب روحي
أمله. شجرة تروي كي

والصمت، الوحدة يف رشيكي أََوليس
واملوت؟ املولد يف أخي

واحد سقف يجمعنا أَوال
القاتم؟ الرعب بيت يف

واحد، ظلٍّ يف نجلس أََوال
العالم؟ هذا شجرة تلقيه

أعماقك! يف الرؤيا بحبال تتشبث لو –
رفاقك؛ كل مع الرائع الجبل فوق تصعد لو

اإلنسان بأن لعرفت
إنسان. من أكثر
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صحرائك، يف الهاتف للصوت أنصت
الشائك. وباملعنى والحرف بالكلمة يهدر

واحد إله لصوت أصِغ
أعضائك. عىل بيديه يطبق

سواه؟ األلم من صحت إذا يسمعك من
ه؟ إالَّ رعبك يتحمل من
املمطر، للصوت أنصت
بكائك! أشجار تثمر

سمائك، كبد يف يقني شمس ترشق
ومسائك، صبحك عتمة يف قلبك زهرة تتفتح

ظالمك، ببحر الخرض نبع يتفجر
ندائك، صوت عىل األفكار تثب

… عقلك ينرش
الريح، تلطمه هاٍو كنسيج عقيل –

العالم، ذباب مصيدة
جريح، كل مسكن
كسيح، كل مأوى

املرة، واألفكار املرة األحزان مع ينفره
الحرف، سجن يف

العطف. وحروف والكرسة الضمة إخوته
سيف. بال الكلمات أن يشفيني ما

والعنف؟ الغلظة وجه يف هاٍو بنسيٍج أفعل ماذا
والخوف؟ العزلة إال العاجز، الصمت إال يبقى هل

الوهم. بسالح خارسة معركة يف أحارب عشب
فلبيت، الحب نداء سمعت كنت لو آه

املوت؛ أو الشمس لوجه العاريتني يدي وبسطت
اليم، هاوية بي يعرب سفني حطام فوق حطامي لحملت

الصمت. ليل يف يسعفني أو
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الوقت. فوات قبل حايل حقيقة وعرفت
جهم، قناع وراء مت حياتي، عشت ما
الوهم: كف نسجتها أقنعة سبعة بل

والسمت! العالم وقار والصرب، الحكمة،
الحب! فيه ينفذ أن الحكمة قلب يكره ال –

الشيب، غطاه حكيم الرأس قالوا: –
ويحب. يكره أن من أكرب كبري، والقلب
الذنب، يثقله لم مرتاح بضمرٍي ومضوا

العابد، يجدوا كي يلتفتوا لم
الزاهد10 البوذي احرتق كما يحرتق

الحرب، نار يطفئ ترابًا ليصري
الذئب. ناب من البائس الشعب لحم ويخلص

الصلب، بعد كيسوع مجروح عاٍر هو ها
الرب، إىل شكواه تحمل بأن الريح حتى ضنت

القلب، وتعب العمر فوات بعد
كلب! شعره حتى خلص ما

الفعل وبني القول بني الهوة وعرفت –
السيف، وبني الحرف بني
الخلق؟ وبني النطق بني

العمق. حتى ِتها بلُجَّ غصت أعرفها، لم –
وأحرق. وأحرتق أختنق، أشهق،

واآلمال، القدرة بني الهوة تفجعني
األفعال. وبني الكلمات بني

الكلمات! أحببت كم
وركعت! لها صليت كم
األقدام، بالدمع أمسح
باألوهام، رأيس أضفر

ظمئت، جعت،
سقيت. طعمت الكلمات زاد من
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غفوت. الكلمات صدر وعىل
الباب، ينفتح كي أطرق أطرق

واألحطاب؛ خشبي أجمع
األحباب إىل الجرس ألمد
األبواب، وجهي يف ُسدَّت

والحطاب، الحاطب وشاخ الجرس تداعى
كالب، الكلمات وافرتس

والنصاب. الزفة كذاب دربهم
وصحابي أنا يداعبني الحلم ظل

وكتاب. بقلٍم املقلوب الكون هذا قامة نعدل أن
محوره،11 عن العالم خرج

شاب، قلٍب من صدٍق كلمة تصلحه هل
باألبواب، يستجدي غريبًا الحب دام ما

اب؟ الحجَّ من اإلذن ينتظر كسريًا والعدل
موءود يوم تساقط العمر، أيام مرت

كابي. مولود آخر يوٍم يف
الوردة، بقلب السهم وانغرس

شبابي. أوراق جفت
اآلن ونقف األقدام عىل نقف كنا

الخابي. بمفرقه الشيب يشتعل رأٍس عىل
القلب، ويدب

لرساب. صحراءٍ من ويعرج
أصمت. بك؟ ما تسألني
بي؟ ما ا حقٍّ نفيس: أسأل

وجوابي. سؤايل فيختنق الخمسني هاوية من أرصخ
العمر، تل أهبط أنا ها

القرب. نحو رساًعا األيام تميض
أميسصخر، عيني: تتلفت
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قفر، وغدي
مر. شجر طريقي طول وعىل

غر: شيطان ويوسوس
الحر. وهج من قليًال بالظل لذ

الطري أذود كيف
القهر؟ إال منه أبلو ال ثمر عن

العمر! شجر يا
العمر! شجر يا

خرض؟ مشانق منك تتدىل أم هذي، أغصانك
الصدر، تابوت يف النائم للرس مشنقة

الفجر، طلوع قبل املوءودة الحب وألطفال
حمر. شفاٍه فوق أطبعها لم الحلوة للقبالت

املجنونة، للرغبات
املسجونة، والشهوات

املدفونة، واآلمال
والفكر الحكمة كفن يف

شجون، واأليام رساًعا األيام تميض
تكون. سوف نفسك: وتعلل

املحموم الفرس من اللحظة بعد اللحظة وتمر
املقسوم، الحظ لتقبضخصالت عينيك يف ينظر
املأمون! الفرس انتظر تهمس: بوجهك، فتشيح

املطعون. الزمن خيل سقطت
محزون، آخر يوٍم يف محزون يوم وتعثر

لتكون. مت وصية أضعت حني لنفسك وتنكرت
املفتون، «أبوللو» بنور استدفأت ال

املجنون.12 «ديونيز» كأس من حريق بدمك شب وال
امللعون، «ديونيز» كأس من حريق بدمك شب لو –

املجنون؛ «الباخيات» كرقص رقصت كنت لو
املأفون، كالجدي ظريًفا لغدوت
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السعداء. وسط وسعيًدا
التعساء. وسط قويل بل –

التعساء؟ وسط سعيًدا أكون كيف
والفقراء؟ الجوعى بني الالمع الذهب أو الكأس برنني أفرح أو

األشالء؟ وسط حيٍّا يبقى أن يمكنه من
خطيل، أو نزقي شدة من أضحك أحيانًا
الخجل؛ من شفتي عىل الكف أضع أرسع
القتل، إثم من أفدح إثًما تصبح فالضحكة

املقل. من الدمع يسيل حني
… تصبح والكلمة

وطنني، رنني فهي الكلمة شأن دع –
ليقني، يهدي مصباًحا ترسج لم إن

بجنني؛ أم تحمل كما بالعمل تحمل لم إن
… فالكلمة

الكلمة؟ جدوى ما –
الطني، كصمت الشعب صمت

يجتهدون الخالد السريك وحواة
والحجر، بالبيضة تلعب القردة، رقص ترقص أن

املسكني. للجمهور تبكي تضحك تغني
بجنوني! أسلم كدت الباطل؟ من الحق أين

الفالحني؛ مع األرض ببطن تغوص كنت لو –
الحق. لعرفت

النون؛ وبني امليم بني يميز كيف أميٍّا تعلم كنت لو
الحق. لعرفت

فلسطني؛ ساحات يف تجاهد كنت لو
الحق. لعرفت

الحق. معك الحق، معك –
الصدق! ريح يا

الرق. أوحال من واقتلعيني هبي
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رفق. بال املوت أقنعة مزق الباكي، وجهي يا

الريح. جسد يف ادخل الليل، جسد من اخرج
والربق. القادم للمطر وتأهب
كلماٍت يف كلماٍت، يف كلمات، –

الطرقات. يف تميش شحاذ من املتسول كالشحاذ
هذا؟ يحدث ومتى

العاتي، الربكان وينفجر املعجزة تتم حني –
الطاقات، كل ويبعث القهر آثار يطمر
األحياء-األموات. لدى الخلق ينابيع كل

املعجزة. تتم حني
املعجزة؛ زمان فات –

اآلتي. واليوم اللحظة سيف فواجه
الحارض. الزمن هذا

املجنون؛ الزمن هذا نخرت لم إنا –
املحزون، البلد هذا يف نولد أن أحد يسألنا لم

سفني فوق نرحل أن أحد يسألنا لم
التنني. جوف يف يغرق

نفعل؟ ماذا قويل:
قويل. نفعل؟ ماذا

الغرقى، السفن فوق البحارة يفعله ما –
الكربى. العاصفة وجه يف العابس والربَّان

يغرق، أن إال يملك هل –
ويحدق يحدق ويظل

املطبق؟ الطوفان فك يف
شجاًعا، يقف بل –

مصريه، ويحب
وحده. محنته وينازل

الغرقى، أيدي إىل يديك مد
أخرى. نوٍح سفينة وابِن
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نوح؟ سفينة أتقولني –
نوح! وساللة نوح من آه
كاألوثان، الصامت نوح يا
النسيان، يف الغارق نوح يا

عنا، الذاهل نوح يا
الطوفان. زمن هذا

الطغيان، صدر عىل العار وسام زمن
العرص؟ خيل سنابك تحت سقطنا كيف

امليزان؟ بيدنا اختل وكيف
مأرب، طيبة، يف السادة. كنا

وكان. وكان األندلس ويف القدس يف
اآلن، عنا واسأل املوتى أرواح تسأل ال

السجان، مع املسجون ينام حيث
بالنريان، املشتعلة خيمته يف والالجئ
الرحمن؛ به وعد براق بجناح يحلم

باألركان، ويطوف الصخرة خد ليقبل
السلطان. عرش عىل القرد وثب الكافر، الجوع زمن يف

الخائف النمل أرساب تهاجر واليوم
بركان. أو زلزاٍل من

زمنك، هذا الغائب، نوح يا
الطوفان. زمن

دمعك! كفكف –
أغرق، إني –

الطوفان. يف تغرقني بل –
أنهار، إني –

الدار، سقف رأيس عىل وينهار
التيار مع أنجرف

قرار. بغري الهاوية نحو
الجبار. والرشطي القيرص كف تلطمني
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األسود السيل زحف توقف هل
أشعار؟ أو كلمات
الدمع، إال أملك ماذا

العار. طعم لتنىس عينيك يف أسكبه
جدار، بجنب يحترض ككلٍب ألوذ ثم

الغيب. سحب يف وأحدق
اإلعصار؟ من يحميك من وأسأل:

منك؟ يحميني ومن –
مني؟! –

جدار. بجنب تحترض تبكي، تتحرس، –
أمامك، اليوم املوت يبدو هل

للدار؟ العائد حنني إليه فتحن
الهدار. البحر أمواج يف املوجة ذوبان به ذبت لو تتمنى

املوت؟ تتمنى ا أَوحقٍّ
الحق. املوت أتمنى –
أحدق عينيه، يف أنظر

املحدق الخطر وجه وأعانق
بحق فأكون ويعانقني

صدق. يف أحيا أبعث، أولد،
وجميل، جليل املوت

الشعر. أو املجد كجمال
ويصدق، يعمق واملوت

عرقي. أو عمري ثمرة هو
ألقى أن ربي يا هبني

عشقي، ليلة يف معشوقي
سفري رحلة عن وعزائي
جاءت؛ إذا األطيار وذد
املر. ثمري من تأكل كي
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عشت؛ ما بقربي عشت قد
قربي؟ يغيبني رض فما
أحيا، لكي أموت رض ما

فجري؟ لييل من يرشق كي
فجرك؟ –
أسمعت؟ –
تدري؟ أال –

رسي من فرسك وفهمت،
معذرة! أثرثر، كنت قد –
بالعذر؟ يقبل غريك من
نفيس، يا أتكلم وملن

جهري؟ أو برسي وأبوح
تسأم؟ أال قلت، ما يكفي –

أتكلم؟ نفيس يا وملن –
وأحلم. بالفجر وأبرش

فنم، نام املتعب الطري –
أأنام؟ –

دهور. منذ نيام ونحن
العني، تنفتح فمتى عمى،

الفم؟ وينغلق الكادحة األيدي وتنفتح
الفجر. ديك يؤذن حني –

أذانه. أنتظر إني –
تنتظره، أن يكفي ال –

له! اعمل
تعلم؛ لو قريب الفجر
وتعلم؛ واعمل، فتأهب،
تندم، أو تشكو ال حتى
وتحلم، بحكمتك وتلوذ
واألبكم. األعمى كالقرد
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الفجر؟! –
الفجر –

األحكم! هو

١٩٧٩م

ولعل عليها. تنويعات البكائية هذه تعد طويلة قصيدة أو أنشودة، من قليلة سطوٌر هذه
من تِعَب رجل مناجاة إنها العالم. عرفها مرثية أقدم تكون أن الحوارية أو األنشودة هذه
أن بعد منها، يئس التي دنياه — بدنياه بالتمسك تقنعه التي نفسه يحاور فراح الحياة،
والسالم والحقيقة العدالة إىل يحن أخذ بينما — القيم كل وانقلبت املوازين كل فيها اختلَّت
واألدب التاريخ علماء من عالم من أكثر وترجمه حققه قديم مرصي نص وهي أخراه. يف
من متعب «حوار العنوان: هذا وأعطوه حسن)، وسليم وفولكنر وزيته أرمان (مثل القديم
الدولة بعد جاءت التي واالضطرابات الثورات بفرتة عرصه وحددوا نفسه»، مع الحياة
باملعنى بكائية أو مرثية بأنه الشعري الحوار هذا نصف أن نستطيع ال أننا ومع القديمة.
القلب. عىل تأثريًا وأشده وأنبله، الشعر أصدق من قطعة يعد فإنه بعد، فيما ُعرف الذي

عىل لتدل القديم؛ والروماني اليوناني الشعر يف ُعرفت قد البكائية أو املرثية أن غري
وثانيهما السدايس، الوزن عىل أولهما يجري (كوبليه)، بيتني من يتألف شعري شكل
متنوعٍة، أغراٍض عن امليالد قبل والسابع الثامن القرنني منذ ويعرب الخمايس، الوزن عىل
أو «اليجوس املحدد االسم يطلق أن قبل السياسية، والسخرية والبطولة والحب كالحرب
وقد مآسيها، يف والتأمل الحياة فواجع من الشكوى أو ميت، عىل الحداد عىل اليجابا»
ويظل والبيزنطي، والروماني السكندري العرص يف حدث كما الحب قصائد فيشمل يتسع
تيبولوس عند عرصأغسطس— يف خصوًصا — الالتيني الشعر يف طابعه والشكوى الحب

وأوفيد. وبروبريتوس
وأوزانه القديم الشعر ألنواع عرصالنهضة منذ املحدثني الغربيني تقترصمحاكاة ولم
والحرسة األىس عن يعرب الذي مضمونها إىل امتدَّت وإنما للمرثية، الثنائي الشكل هذا عىل
و«أريوستو»، «تاسو» عند عرش السادس القرن منذ املرثية نجد إيطاليا ففي واالكتئاب.
التي إسبانيا ويف وداتزيو، وكاردوتيش ليوباردي عند والعرشين عرش التاسع القرن حتى
فيجا، دي ولوب الفيجا زودي جارثيال من الشعر هذا يتصل اإليطالية النماذج شعراؤها قلد
وإن األصيل، الشكل يف الشعراء بعض يترصف فرنسا ويف لوركا، وجارثيا خيمنيث حتى
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المارتني حتى ورونسار، دوبليه جان من بدءًا األسيان، والنغم املحتوى عىل محافظني ظلوا
األدب يف املرثية تختلط أن قبل الحزينة الرقيقة أغنياته يف شنييية13 وأندريه تأمالته يف
عند عرش السابع القرن بداية مع بدأت أملانيا ويف أخرى، وموضوعاٍت بأنواٍع الفرنيس
مثل آخرين، وبشعراء اإلنجليزي الشعر يف القبور بمدرسة وتأثرت كلوبشتوك، ثم أوبيتز،
التأثري هذا وظهر — ريفية مقربة يف املشهورة املرثية صاحب — وجراي وأوسيان يونج
«مرثيات الكبرية قصائده عىل ثم طويلة، مرثية تعد التي فريتر» «آالم روايته يف «جوته» عىل
والحنني، اليونان، آلهة قصائده يف شيلر عىل ظهر كما النبات»، وتحوالت ومارينباد روما
املصنوع، أو العاطفي والشعر املطبوع، أو الساذج الشعر عن رسالته بجانب والحاج،
املثل إىل تشوق بأنه األخرى الشعر ألوان من غريه عن الرثاء فيها ميَّز التي الرسالة وهي
األلحان متعددة مرثية بأنه كله شعره نصف أن فيمكن «هلدرلني» الشاعر أما األعىل،
عاشها ذهبية وأيام مستحيلة ُمثُل إىل حنينه ويردد وعرصه، نفسه فيها يبكي واألشكال،
جدد حتى بهم، تكرتث تُعْد ولم عنهم، تخلَّت التي املباركة اآللهة ظل يف املباركون البرش
العرشين، القرن يف والقوة الحياة فيها بعثت وجودية، أنفاًسا فيها ونفث املرثية، «رلكه»
املرثية تحددت اإلنجليزي األدب ويف دوينو. بمرثيات املعروفة العرش قصائده يف وذلك
عندما عرش، السابع القرن أوائل من واملوت والحب الشكوى فيه تقرتن مستقٍل كنوٍع
«ترشيح قصيدته أقسام من قسٍم عىل جنائزية» «مرثية التسمية هذه دون جون أطلق
نوًعا املرثية جعل عىل ساعدت التي «ليسيداس» الرعوية مرثيته ملتون ووضع العالم»،
الرثاء، بطابع اكتىس تأميل شعر كل مع حدوده اختلطت وإن اإلنجليزي، األدب يف مستقالٍّ
مقربة يف «مرثية الذكر السابقة جراي توماس قصيدة هو وأشهره ذلك عىل َمثل وأوضح
ومرثية جونسون، لصمويل البرشية» الرغبات و«عبث ليونج، الليل» و«خواطر ريفية»،
يف الزنابق تزدهر و«عندما لتنيسون، ذكراه» و«يف بوب، أللكسندر تعسة» سيدة «موت
الكبري اإليرلندي الشاعر ذكرى يف كتبها التي «أودن» مرثية وأخريًا لويتمان، الدار» فناء
«ثريزيس»، وقصيدته كيتس، لصديقه «أدونيس» الشهرية شيليل مرثية عن ناهيك «ييتس»،
عند واملوت الحب بني مزجت كالسيكية، رعويات ملحاكاة محاوالت كانت جميًعا ولعلها

وثيوكريتس. فريجيل
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… فيهما تحدق أن بل واملوت، الفساد عن بوجهك تُشيح أن الروح حياة ليست

العرش1 فوق هيجل

الجرح. ألم من وحيًدا يحترض السفح، فوق الجاثم الهرم كالنرس يبدو مهجور، قرص
جحافل السوداء. السحب دهمتها سماءٍ تحت جرداء، صحاٍر عرب إليه قدماي تحملني
خيل الرُّبان، ويبكي والفرئان، البحارة منها يهرب غرقى ُسفن ذئاب، وجيوش قطعان
تنفخ ومالئكة الطني، يف تسقط دروع املهزومني، األبطال أقنعة امليدان، يف تسقط جامحة
للتنني. تسجد تركع ترقص وشياطني، إنس ومواكب اآلفاق، يف تنبح كالب األبواق، يف
أو تحتي من فوقي، من يأتي صوت يهتف قرب، يف أدخل كأني القرص باب من أدخل
تلَقى أن فحياتك وحدق؛ املوت عني يف حدق املطلق. العقل قرص هذا املصدر: من ينبعث
الصدئة، الحديدية البوابة من أدلف تغرق. أو قبضته من فتنجو تتحداه املحدق، الخطر
ورائحة امللح وطعم بالرطوبة عليها، أدوس التي العظام بأنات الثقيل قدمي وقع يختلط
حتى العتبة، من أدنو أكاد ال األركان. يف السوداء كاملعاطف املعلقة الظالل وسواد العفن،
عىل عيناي ر تتحجَّ الداكنة، الخشبية الدرجات فوق آخرها، يف الرهيبة القاعة أمامي تنفتح
العينني، يف يسطع بريق برصي يخطف عجوز، شيخ عليه يجلس ضخم، عرش املشهد:
ج املتأجِّ الجمر كُشواظ القاعة جانبي عىل املرتاصة واألطياف والظالل السواد ويخرتق
وبياض العينني ُد توقُّ يجذبني منه، لالقرتاب املجهولة القوة تشدني وتراب. دخاٍن وسط
عن الوجه ويشغلني العينان ترصفني منه، اقرتبت كلما الناصع كالعاِج يلمع الذي الوجه
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ملعان يف صوت العرش، قلب من الخارج الصوت ويُفاجئني حويل، أو ورائي االلتفات
حسابك! كشَف قدِّم اللعنة! وُصب صلِّ الباردتني: الواسعتني العينني

عيوني أغرقت شاهدته، أني أذكر لكن العني، رأي أره لم الوجه. هذا أعرف ربي!
الرائع نفسه، من الواثق الوجه من وذهلت الثلجي، وبرودهما بريقهما خفت عينيه، يف
من يهبط الساحق، كالقدر منه الخارج الصوت رنَّ األوليمب. ِقمم عىل األرباب وجوه مثل
فوق الجالس املالك هذا من ودلييل؟ رفيقي كان من القرص؟ هذا أدخلني َمن شاهق، برٍج
األوجه، عابسة كالحة نْي. الصفَّ عىل الواقفة واألشباح القيرص؟ أم شيطان هو العرش؟
أصحاب زوار؟ أم حراس قرب: عن فيها أتمعن إيلَّ، تشري تكاد بالرأس، تطرق تهمس،
العرش؟ هذا أتظلل الخرضاء. واألغصان الراسخ الجذع هذا والشجرة، حجاب؟ أم مظالم
أنفاس تطفئها أن توشك مكان. كل يف ومشاعل القفر؟ هذا يف الخرضة تجيء أين من
فوق الجالس امللك أنادي األرض، فوق أسقط أرصخ؟ هل األحزان. جبال مثل الجاثم الليل
وأرضب وأثور أجري امللعون؟ الُقدَّاس أو الحفل هذا يف دوري هو ما وأسأل: العرش،
الصارخ، القدر كنفري الشامخ املخنوق الصوت يأتي كاملجنون. وأبكي الجدران، يف رأيس
مكانك فهناك األشالء! بني ُجمجمتك عن فتش الجارف: التيار يف ة كالقشَّ روحي يجرف

األحياء! املوتى بني
العرش، تحت أشالءٍ كومة كاملمسوس، أنظر عيني، أفتح ا، حقٍّ ا، حقٍّ وأشالء، جماجم
أرصخ املوت، بلسان وتعاتبني تدعوني الصمت. بعيون تتأملني أعينها ثقبت وجماجم
لحوم تَْلتهم وبرابرة وحوش مأدبة األشالء؟ فوق عرش هذا؟ ما املقت: يشعله غضٍب يف

الغرباء؟
ليصبح الفرد فالتهم نفسه، عىل الفرد الحي الرب غضب األبناء، بلع إغريقي رب بل –

املطلق. الروح ثوب يف وتجىل ذاته،
رمسه. وغادر األكفان، نفض كامليت نفسه، يأكل إللٍه مخيفة سوداء صور –

األعىل. بالنور يتألق أنقى، ثوٍب يف يخرج كي –
موالي. يا أفهم، ال –

أرسيًعا أرساري. عن تبحث ليايل وسهرت أفكاري، مع طويًال عشت أنك مع عجبًا! –
تسمو كي الدورة؛ تكتمل أن وقضاء حتم الرس. مفتاح ولدي يا خذ داري؟ الزائر ينىس
غضٍب نوبة يف لها أسجِّ رحت الرؤيا، هي تلك ولد يا الحرة، هللا مملكة الخربة، األطالل فوق
التجربة. أُطر يف املرة رؤاها وصببت عليها عكفت ثم «يينا». يف وحيًدا كنت ليلة أسطوري،
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كعصفورين الساهمتني ويدي وجهي حرية نفيس، حرية عن كشفت حزينًا، أطرقت
العمالق ولدي يا تذكر هل العرش: فوق الجالس امللك قال الُعش. أضاعا وحيدين

«زيوس»؟ غري منه يفلت فلم بنيه، ابتلع ملا «خرونوس»؟
أوالده؟ يتقيَّأ أن ويجربه منه، فيثأر زيوس ويعود –

الشقي خروجه عىل نفسه، عىل يثور مثلما أوالده، عىل يثور ال أعنيه الذي الرب لكن –
هذا يف وتبدد انترش لقد وأشكالها. بألوانها فازدهرت خلقها، التي الطبيعة عىل ذاته، عن
تعرف ال التي الالنهائية الخالصيف جوهره أراق أنه أحس املركز، نقطة عن ابتعد «اآلخر»،
يداه، شادته ما فيدمر السخط، ويملكه الجبار، الغضب يتواله عندئٍذ استقراًرا. وال راحة
اللحم ويهرس العظم ويسحق بيديه، أعضاءه ويمزق واألشكال، واأللوان الصور يبتلع
ترتفع الشوائب، كل وراءها ترتك نفسه، تتطهر ويفور يغيل الذي السعري ويف يسيل، حتى

لذاته. الرب عاد لذاته. الرب عاد فلقد الباهر، النور يف متأللئة نقية
هو املوت ويصري بناء، الهدم أيكون نفسه، يمزق العدم مظلم. جبار رب صورة –
باملروحة أشبه أسود، طيًفا تلقي ثلج، كقطعة بيضاء كف اسكت. أن بيده أشار البعث؟
الشيطان اغرتَّ اآلخر. مع الذات رصاع الجبار، الجدل نهر عنه، مندوحة ال يشء هذا السوداء:
ثوب يف ترتفع املبتلعة الطبيعة لكن وابتلعه! ثورته فثارت هللا، فتحدى بجماله، الساقط
عىل انترصت قد الجديد النقي ثوبها يف وهي روحها، لتبعث حياتها ماتت فقد مثايل،
تسقط كلماتي خوف، يف أهمس أعماقها. يف املشتعل وحريقه األلم لوهج وصمدت الرش،
الخافقة البيضاء الكف وتشري ينزف. جرح من تجري دماء قطرات وترجف، األرض فوق
أما يمزق! حني منه خري يُرقع حني الجورب الناس: قال كما تقول أحسبك سوداء: كمروحة
ويومض ويحرتق يعيش األضداد بني ممزق، وهو إال حق وعي من ما كذلك، فليس الوعي
معركة باملأساة، املثقل التاريخ جدل أبدي، رصاع نهر املطلق، حياة تلك الربق. كوميض
وتأليف، تحليل ودفع، جذب فعل، ورد فعل وموت، حياة امليالد، مع املوت والنور، الظلمة
ودفع «الني» ركود سالبة، وكهارب موجبة نواة ومستعَمرون، مستعِمرون وفالحون، ك ُمالَّ
األوىل، التجربة هي تلك واإلنسان. الطبيعة يف الحياة تبعث التي الروح تطور «اليانج»،
واملفاهيم، التصورات كل نبتت عىلضفافه الزاحف. الجارفكالجيش الجدل نهر من نبعث

والفن. والدين والدولة والتاريخ الظاهريات يف غصونها وامتدت صورها، اتسعت
املنطق! عذبني كم أيًضا. املنطق يف –

األبدي، جوهره يف هلل تصوير الكتاب مضمون بأن القول يمكن مقدمته: يف أقل ألم –
متناٍه؟ روح أي أو الطبيعة خلق قبل
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ضاعت التي ذاته عىل غضب ثم املبارش، املطلق الرب كان البدء يف قلت: ما هو هذا –
يف ذاته إىل فعاد الخالص، عدمه أو املبارش وجوده الرهيبة السلب قوة فسحقت اآلخر، يف

جديدة! فوحدة تتمزق وحدة وأغنى. أرقى وحدة
يتابع والشاب وسعيد، بريء الطفل فالثمرة. النبتة تتبعها البذرة فهمت. اآلن –
تنكص، أو تتوقف ال العالم هذا طاحونة يتأوه. ُعكَّاز عىل الشيخ يأتي وأخريًا خطواته،
ويف السطح، فوق الخطورة لرنني ولدي يا أنصت تنقص، وال تختل ال ثالث والخطوات
يف فينفذ الجدل كف ترضبه اإليقاع، عىل تحترض أو ترقص، العالم غابات القاع، عمق

األوجاع! كل موتك، حياتك، رس العالم، رس هو ولدي يا هذا األسماع،
العينان تتوه يده، عىل ويريحه الضخم، رأسه صاحبه يدير العرش، صوت يسكت
يف تنفذ منه. تعصف البارد اليأس وريح عليه تشع والجربوت القوة الفراغ، يف الزرقاوان
تدنو أن توشك الشجرة، ترتعش حويل، أتلفت الناي، كأنني وتشكو فتنئ الجماجم ثقوب
الوجوه فوق امللتهبة النََّدى كحبات ومضاتها وتتساقط املشاعل من النار ترتعش مني،
الوجه قسمات عيني تتأمل منهم، أتقدم منسيني؟ أبطال أوجه أم أقنعة هذي نْي، الصفَّ عىل
أتذكر مالمحها، بعض أعرف املسطور، القدر ونقش الزمن وأخاديد الجبهة وتجعيدات
عجزي تغفر أن أسرتحمها معها، حظي أندب أستوحيها، ألعنها، أتأملها، ليايل عشت أني
والحالج، والفارابي الكندي وجه وهرياقليط، أفالطون أرسطو، وجه أعرف وقصوري،
تلمع املذعور، الفأر وجه الضامر، والوجه السوداوان، الواسعتان ديكارت عينا وتفاجئني
سلحفاتك أين وأسأله زينون أذكر الثاقبتان. الطيبتان كانط عينا الزرقاوان، العينان فيه
غري يبقى هل وهم. والشهرة خداع املجد إن الحلم، زوال بعد ليشهد أخيل أين والسهم،
أبكم مدحوًرا يديكم بني أمثل أتأملكم، أنا ها والفهم؟ الحكمة أرباب يا الخالد الصمت
توشك الشجرة، ترتعش الحكم؟ ندع وملن الوهم، وضيعني أذنبت أم أنتم أذنبتم هل وأصم،
الصفراء، األغصان منها تتدىل الخرضة، تنحرس أتأملها، الخرضاء، بأناملها رأيس تمسح أن
الشفتان تنفرج إليه، أنجذب الطيبة فيه تتألق اء، وضَّ وجًها فأملح األوراق، عد يف أبدأ
بالكفني وتقلبها فيها تنظر قليٍل بعد األوراق، ولدي يا دع ضياء: شعاع الصوت وينسكب
تمتد واإلشفاق، اللهفة نفس تحركني واآلن عاق، صغرٍي وأنت عليك أشفقت كم وباألحداق،
ريٍح أية أنت؟ أهتف: خفاق، وجل ذبيح الصدر بقفص ينتفض منها، أدنو إليها، يداي
أرشدني؟ من بسمعي: الصوت ينسكب القرصاملهجور؟! لهذا أرشدك من بك؟ جاءت طيبٍة
الواسع الكون بحر يف يدور، زال وما الرأس منه شابت طفًال يزور، األم طيف يجعل من
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الشط لحضن يثوب ثم ويغور، فيزيد البحر موج مع يتصارع املكسور، الحلم برشاع
يزورك األم طيف يجعل من املهجور؟ للقرص أرشدني من املقرور. كالعصفور الدافئ
بني سهرك يرعى التنور، جوف املسحور، املد جوف يف خطوك يتبع املسحور؟ كاملصباح
تغلبك أن يحزنني اآلن، األوراق هذي واترك ولدي يا رس قبور، كأفواه املوحشة الكتب
من نور كثري، عودت كما وهو مني، زادك وستأخذ بأمان، فرس سأراك قليٍل بعد األحزان،

نور. قلبي حبة ومن عيني
يقف رجًال ألرى التفت رعناء، يد كتفي ملست املوجة. تتوارى كما الوجه توارى
القاعة وسط يف باٍب إىل ويديه بعينيه ويشري ذراعي من يجذبني قليًال، الوراء إىل بجانبي،
والطيور والفضة بالذهب موشاة فضية صينية األيرس يجذبني لم اليرسى، الناحية يف
الجائعة كاألفواه انفتحت خالياي، كل فأفاقت العطرة الرائحة منها هبت النبات. وأوراق
وضع جائع؟ بأني عرفت كيف أذكاك! وما أطيبك ما صوتي: بأعىل ِصْحت استئذان. بال
فاطرد األفكار، يف غرقى وسدنته العرش هذا صاحب حذار! وقال: الشفتني، فوق السبابة
بغضب: صحت منك. قريب فالخطر للدار، اتبعني وهيا الروح تنزعج ال كي الخاطر هذا
هنالك، يشء ال قلت: انظر! بأذني: همس ذراعي، جذب أخطار؟ أو خطٍر أي تعني؟ ماذا
أنت، نحوك يزحف النار، كجمر الحارقتني عينيه انظر هناك! الهمس: إىل عاد تخرِّف. أنت
تعبث نسمات أرواح، أو ظالل غري أالحظ لست يشء. ال ال، هذا؟ من به: صحت حذار!
الصمت ألجمه تقصد؟ ماذا جراح. كأعماق الضوء ساكنة ومشاعل ترتاح، وال باألوراق
جمرتان تسبقه بطء، يف نحوي يزحف رأيته قليل بعد للوراء، خطوتني تراجع الذعر. أو
رهبة تناسب ال التي أناقته أفسدت أنني بد ال السوداء، النادل بسرتة أمسكت محمرَّتان.
ويرشع عينيه، يسلط وعيلَّ نحوي. يتقدم عقرب عقرب! وصحت: بطرفها تشبثت املكان،
يحميني لن منه. ينقذني ولم ينقذك، لن املطلق فالروح نميض! هيا املسموم. السن طرف

الحكماء. كل لدغته من
إليه. ستعود الدورة تمام بعد إليه، ستعود لكنك الباب: إىل يصحبني وهو النادل، قال
تسمع أَولم الدورة. تكتمل أن حتم غموض: يف قال اآلن؟ أنا أين أين؟ من إليه؟ أعود سألت:
الذي العقرب نحو مذعوًرا وأتلفت خطواتي، أحث وأنا قلت العرش؟ فوق الجالس كلمات
الدورة، تكتمل أن حتم قال. ما هو هذا ا حقٍّ بينها: وغاب الجماجم بني األجرد شبحه تسلل
عليها يلمع التي املحمرة اليمامة أو الحمامة إىل وأرشت الكربى. املأدبة من الشبع بعد لكن

حرف. شفتيه من يَخُرج لم لطف، يف النادل ابتسم الدهن،
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ناي يده يف صبي

يف الناصعة الردهات مثل البللوري، النجف ضوء يف غارقٍة كبرية ردهٍة يف نفيس وجدت
االستقبال يف يقف الزجاج وراء ومن عاٍل، خشبي صندوق اليسار عىل الكربى. املدن فنادق
يرثون أم بي يرحبون كانوا إن أدري ال ينحنون سوداء، حلٍل يف وموظفون جميالت عامالت
أبتسم لضحاياها. قليًال تبتسم يُروى فيما الغابة وذئاب أبًدا، تُفهم لن أحاجي فالبسمات يل.
لنفيس: أقول أكرب. بابتسامٍة فأعتذر باالبتسام، أيًضا هو يرد املياه. دورة عن وأسأل للنادل،
إيلَّ، تحتاج عندما فستجدني أنا أما املألوف: عن شفتيه يف البسمة تتسع الرعب! هللا لعن
ترتنح كالطائر يجري ضحكة، بسمته تصبح بعمق، الرائحة أشم انتظام. دون ستجدني
السكني تخرتق الظمآن، عني عن الرساب اختفاء عيني عن يختفي َجوعى. حمامة يديه فوق
أهبط الحمام. مكان إىل يده من أكثر بابتسامته مهذب عامل يشري شفتي. فأزم مثانتي،
تستقبلني الفريوز. بلون الناعمة الجدران برصي تخطف أخرى، درجاٍت أصعد درجات،
الفوطة تعطيني وتضحك، تبتسم أيًضا هي غمازة. خديها يف سمينة، بيضاء حسناء
عطر وجهي يف تزفر لحظات ترمقني حساس. عضٍو موضع خطأ، يدها، وتلمس واملنديل
تخبطني تضحك، العقرب! فضل من هذا بحب: وأقول بدوري أبتسم األنفاس. من النار
ة: البضَّ يدها أملس عقرب! داخله يف والعقرب أبًدا، نظراتي خابت ما وتموء: ظهري أسفل
ويطري النادل، مني يفلت أخىش لكن ظمأك، وأروي أشبعك أن أتمنى حسناء. يا معذرًة
تنظر تتأوه، عاجل. لقاء يوم فانتظري أخرى. أياًما فندقكم يف أبقى قد الزاجل. حمامي
تجهل لكنك نقصد. وماذا نحن، من تعرف نفسك، تعرف ليتك لقاء؟ يوم فندقنا؟ مرآة: يف
وأسنان شفتني من وغرور قحة األسماء، حتى أعمالك، أو أيامك من تجهل األشياء، كل
ليتك واألصداء: بأذني يرن الصوت زال ما قليل. بعد أفتحه الباب. خلفي أغلق كالبللور.
الدرجات أصعد دمائي؟ تمصني أنت حتى الحسناء؟ أين نحن. من تعرف نفسك، تعرف
وسرتته، عينيه يغلق كالكابوس ضخم فخم رجل يلقاني املاء! صنع أجمل ما منتعًشا،
الوجه، لعبوس أعجب جيبي، أتحسس الصفراء؟ بطاقتك أين سيد، يا جم: بأدٍب ويقول
غرباء. األوجه وكل سوداء األعني كل أخرى، عينًا ترمقني، عينًا أملح قليًال، أبتسم أن أحاول

الحسناء! نشلتها ُرسقت، نقودي، حافظة مني ضاعت كاملجنون: أرصخ
حسناء؟ أية حسناء! –

اإلغراء. رفضت حني مني سخرت أغرتني، –
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األعني رشقتني أتكلم. لم تكلم. هويتك؟ أين األسماء. كل نراجع نحن حسناء؟ أية –
من هتفت: ثم جيبي، ست تحسَّ األسود. املوت كذُباب بصدري التصقت البنادق. كأفواه

هويتك؟ أين واألمراء. السادة إال يدخله ال فندقنا ضوضاء. ال فضلك
صبي الصف يخرتق ونساء. رجال يلتفُّ البسمات. منها ضاعت حويل، وجوه تزدحم
نحو يتقدم الضامر؟ الوجه رأيت أين الساحر. الصوت فينبعث فيه ينفخ ناي، يده يف
حافظة أرأيتم؟ أهتف: الناي. فوق األخرى يده وتعزف الحافظة إليه يمد الضخم، الرجل
األوراق. منها يخرج معتذًرا، يتمتم الرجل، يتناولها بنفسك. أنت افحصها خذها، نقودي.
ثم فيها، ينظر البطاقة، الرجل يفتح واإلشفاق. عليه الجزع يطفو العازف، وجه يف أنظر
أعجب أصوات: تهتف األنف، وتمتد العني تمتد األوجه، حويل تتزاحم صدقتم؟ هل يصيح:
األرض: بقدمي وأدق وأبكي، أحتج أختام. وال توقيع ال صورة، ال عنوان، وال اسم ال موقف.
قد أعرفه، أنا بلطف: البطاقة يسحب الساحر، الصبي يتدخل … إني سخف! سخف هذا
مني يتقدم الناس. وينرصف للخلف يرتاجع ويهمس، الرجل رأس عىل ويميل به. كلفني
ماذا األمر، تحت الفندق هذا قبل؟ من هذا تذكر َلْم ِلَم ويهتف: قامته ويحني الرجل،

تفضل! يرضيك؟ ماذا تطلب؟
تحت يده ويضع بارعة، نغمة الناي يف ينفخ أن بعد ذراعي من الصبي يسحبني
وأكثر، خادمك ودليلك، رفيقك، اآلن منذ أنا يجهل. يعرف ال من سامحهم، ويقول: إبطي،
برباءٍة يبتسم اللحن؟ هذا ما أسأله الناي. عىل أصابعه ترتعش كفيه. ويمد ذراعه ويخلص

الهاوية! إىل الصعود ويقول:
لندخل المعة ردهة نرتك درجات، ونهبط درجات نصعد رواق، إىل رواٍق من نتجول
تبتسم الخدم ووجوه شفاف، زجاج كسطوح الضوء منها يفيض الجدران ناصعة. ردهة
رائحتها تذكرني كبرية قاعة إىل ندلف ا. رسٍّ تخفي أو تعتذر كأنها األرض، إىل وتطرق
كجسٍد مخدرة ولكنها والجدران، ة األرسَّ ناعمة بيضاء، نظيفة، املستشفيات: بعنابر الحادة
ستارة بينهما أُسدلت القاعة، يف رسيرين فأرى أنظر الجراح. مائدة عىل ممدود أبيض
ويقول: األول الرسير إىل ويشري نِزق عصفوٍر كصفري عابثًا لحنًا الصبي يعزف سوداء،
األخرى وستجد أخرى، سلمة بعدها اهبط تنتظرك. إنها هناك، إىل اذهب سلمة، أول هذه
يرن كتابك. صفحات راجع األدرى، أنت عينه: بطرف يرمقني تعني؟ من أسأله: تنتظرك.
ماذا أسأله: صمٍت، يف أطرق حسابك! كشف قدم العرش: قاعة يف نبهني صوت بأذني
أضع وأنا السؤال، أكرر اللحن؟ أسمعك دوًما، أفعله ما بالناي: ويعبث يبتسم أنت؟ تفعل
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اآلبار! يف سقوطك لحن نسيت؟ كيف ويقول: حاجبه يرفع لحن؟ أي كتفه: عىل ذراعي
القدمني، عاري طفٍل خطوة يشبه أمامي يرتفع ورائي، العزف يرتفع فأتقدم. إيلَّ يشري

أبويه. عن ويبحث النوم أثناء يتحول
رأسها حول منسدل الكستنائي الشعر املاء، من خرجت كُحورية الفراش عىل ممدودة
وجه مالك. وجه يشبه خفيفة، حمراءٍ ببقٍع املشوب البياض، الناصع والوجه نظام. بغري
أسفل إىل مسحوب عليل طفٍل براءة منه تشع السحاب، فوق النائم كالهالل شاحب صغرٍي
ضيقتان، والعينان يتيم. لحماية مدعو أنك إليه األوىل نظرتك من تشعر حاد، مثلٍث شبه
أو مكًرا كانت إن تعرف ال بالهٍة يف تنظران رموش، بال والجفنان التعبري، من خاليتان
عميان؟ مالئكة هللا خلق هل اآلسنة: بحريتها يف تنظُر تهتفحني أن توشك غباء. أو سذاجة
تغفر لكنك وجدان؟ أو خيال ظل بمرآتهما ينعكس لو العينان، هاتان اتسعت لو رضَّ ما

سؤال. كل فيغسل األسنان، من يطل والفجر ذابل، مفتوٌح فالفم وتسامح،
تبلدها الحظت الفستان. أزرار عىل الباردة يدها تجري الالمع، الرسير عىل ممددة
املتبلدة والنفس النفس. مرايا والعني اليد إن لنفسك: قلت الكف. وشحوب أناملها وبرود
درس تستحقها، التي األجسام تنال األرواح (كل الحس متجمدة كف أو باردة عني تناسبها
ينابيع فيك ر فجَّ اآلرس فاليُتم النسيان، أكفان يف الخاطر كفنت لكنك الفراشة). علم من

حنان.
املستطيل.) الذابل بوجهها وأشاحت (قالتها أنت؟ –

والتسليم.) الطيبة ونفس الخجل نفس استحياءٍ، يف أنظر بعيًدا (وقفت أتذكرين؟ –
جئت؟ لم أوالد، أم اآلن أنا –

كما جئت، الكابوس. أو الطيف يأتي كما جئت املنحوس، الزاهد صومعة من جئتك –
وخنوًعا، ضعًة الشارع عرض يف العابر ويقول الشاعر، الصويف وقلب السكِّري بوجه قلت،
واإلنسان، العالم قدر عن يكتب «فصام.» : ودبَّ هب من فيهتف الصمت بيت يف يذهب
كاألم، يحنو والسجان سجني، فيه هو سجنًا يبني خائب. مجنون الحكمة: أرباب فيرسع
ال من وذئاب. كالٍب وسط قديًسا تك ال الكهان. أو بالزهاد أليق ذلك حنان، منه يُقبل فال

الحيتان. تبلعه الصالح والسمك يُؤكل، يأكل
مفتوح؟ كتاب أأنت املوال، لنفس عدت أف! –

لقمة عندي هي عليك: وكررت قلت كم الغد، أحالم عن كتبي، عن حدثتك كم عفًوا. –
… الحب أما متعة، كذلك وهي صنعة، أو عيٍش
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عىل اإلعصار هب سعار، الشفتني عضَّ نار، شعلة البارد الجسد يف شبت الحب؟ –
دوار. العينني أصاب وثار، النهدين

الحب. … أجل –

أبًدا. تعرف لم –
عنه؟ سألتك يوم تذكرين –

األشجار، يكسو الشاحب الشفق كان الكتمان. أرسفيف رسي، أكتم أني ذنبي أذكر. –
ستار. بعد ستاًرا املأساة عىل أسدلت أنك أدركت

اليوم بنت أنا النفس. وخاطبت أطرقت الرأس، يف األبيض بالشعر بوجهك، حدقت –
دواءٍ أي اليأس، لون وجهك ويكسو الحزن، عينيك من يطفر األمس. وابن الذاهل وأنت

الرمس؟ يف امليت داء يشفي
يف حدق القلب. عيلَّ كذب وما سواي، أحببت الصدق. قلت ما لكنك الحق، قلت –

األحالم. برج تداَعى األيام، تلك مرت بلوري، من يسخر غريي فشاهد عينيك،
سواك. أحببت ا حقٍّ –
الدور؟ مثلت وملاذا –

منه. بثأري فأخذت مغروًرا، عنيًدا كان –
الحب؟ أنكرت فلماذا األب؛ بحنان أغرقتك –

بك. األول لقائي عند إليك، أفضيت ما تذكر هل كأب. كنت ا حقٍّ –
أغفر. لكن أنىس، ال أذكر. أذكر، –

القلب، شباب أفتقد الحب. بجانبك أفتقد لكني القلب، حدثني وبهذا كأب، كنت –
الدرب. عيلَّ سد قد حزنك

يُولد بلدي يف املر. املرياث وهو العمر، قدر حزني صخر، أو حجر أنا ما حزني؟! –
أبويَّ بذرة أريض، وطني، عنه؟ مسئول من حزني؟ الزهر. حتى يقتل شيوًخا، األطفال كل
… يا الشاعر األمر؟ ويل الحارس والرشطي امُلرَّة األيام سأم العرص؟ هذا أم وأجدادي،
وأطمئنك أرسع الشعر؟ ذنب فما باألحزان، كفته ثقلت إن يديه، بني العالم ميزان يحمل
وأعود الفجر، وجه عن وأفتش العالم، جرح أتحسس الشعر، أحيا لكني بشاعر، فلست
معي سيُدفن أموت يوم رسي، أكتم كالقرب، أصمت ولهذا مر؛ بحصاٍد العائد الحصاد كأني

الرس.
سعيًدا كنت الحيوان. أشكال نستعرض ونُثرثر، نأكل للبستان، ذهبنا يوم أذكر
الورد عرس يف وتمرح بالُخرضة، عيني تفرح املمىش، عىل مشينا كالفنان. األرعن، كالطفل
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الذي الفعال األبديِّ عن الحي، الطبيعة ثوب عن األرض، أمنا عن أكلمك الطري. وأفراح
تموت كما ونموت ونشيخ ونتناسل ونأكل نُولد طبيعة، أيًضا نحن األزيل، النول ينسج
خالصة؟ طبيعيًة نصبح أن يمنعنا ماذا النوع. ليحيا يموت الفرد أن يبدو لكن األفراد.
مفكرة. بائسة حيوانات ولكنا حيوانات، نحن الفكر. العقل، إنه املسألة؟ هذه يف فكرت هل
املوجودات كل التاريخ، نبني بإرادتنا بإرادتنا، أنفسنا نصنع سماء، ونصفنا طني نصفنا
والقرد النملة تاريخ يسجل الخنزير أو والقرد النملة أن أحٌد يذكر ال اإلنسان. إال تاريخ، بال
األشياء، لبَّ ونكشف السطح، خلف ننفذ أن نحاول الكون، حدود بالعقل نعرب الخنزير. أو
إشاراٌت الحيوانات عند كذلك؛ اللغة تنس ال أخرى. عوالم نكتشف َمجرَّتنا، خلف نقفز بل
اإلنسان، سوى يعرفه لم باملعنى الحافل الرمز لكن بإشاراته، تطور والبعض وعالمات،
ببالك خطر هل يدك. ألمسك يدي أمد نفيس؟ أكلم هل تتكلمني؟ ال ملاذا لكن أيًضا. واللغة
وأشكال الورد أللوان وأنبهك وأبرز، وأغفر، أعتذر، أكتم، كف؟ من كفٌّ تُنزع أن معنى
النهر يف نسبح ندخلها، ال لم هذا؟ من أجمل الجنُة أتكون الرباني. العرس وصور الشجر،
تدعونا واألبدية منا، قريٌب فالخلد لك؛ أقسم هذا، نفعل أن يمكننا القلب؟ فيه ونُغرق
أو زائل، حلٌم العالم إن القائل كذب املوت!» قبل الجنة طعم «ذوقوا األشياء: جميع بلسان
يف الشوكة حتى الحقل، يف النبتة حتى خلوًدا، تشع األشياء كل خالدٌة عبور. جرس الدنيا إن
تجرفنا ة، الهشَّ العادات يف وغرقنا الدهشة، ضيعنا لكنا العني، يف النظرة حتى الصحراء،
أسوأ جهنم أتكون األرضجحيًما، يف وخَلْقنا وتخاصمنا وتقاتلنا كالقشة، العالم بحار فوق
ندخل تخفني؟ صدرك يف ماذا ترين؟ عليك الصمت وجبال وأثرثر، أتكلم العالم، هذا من
األعني، ترمقنا الروح، سالم عن أحدثك أعود الوديع، للبط ونتطلع نأكل الجزيرة، مطعم
عن يتأملنا طفل إلينا ويشري القلب. تعب حتى جرَّبَه ما جرب طيب، عجوز عني وتباركنا
أضحك، متصوف؟ أنت هل تسألينني الورد؟ قلب تفتُّح رسَّ اللحظة منذ يرقب هل بُعد.

والفن. الخربة تنقصني بعد. العايل الرشف هذا أبلُْغ لم وأقول:
الحزن؟ ينقصك ال لكن –

خمر من وتسكر النفس، فتطيب العبد، لقلب هللا يُكِسبها رؤيا جهد، الصوفية َوْجُد –
بعد. أعرفه لم يشء هذا الصلد، الجسد سجن وترتك النور، عليها ويفيض الوعد،

الجهد؟ بذل من يمنع ماذا –
ذلك. حبي يمنعني –
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لحظتها أشعر الصمت. إىل وتعودين فتبتعدين، يْك، وخدَّ يدك أملس أن وأحاول أضحك
أخرى. ناحيًة ت يتلفَّ كيانك أن

املتصوف؟ هو ومن السؤال: ملجرد تسألني –
شيئًا أذكر هل بسخٍط: وتجيبني األمس؟ دروس أنسيت وأهتف: بيدي ظهرك أربت

الرأس؟ وال القلب دخل وما األذن، دخل
من يدخل لن الشمس. عن األرض بعد عنها بعيٌد الفلسفة علمك من الحق. معك –

والشوق. الدهشَة معه يحمل ال َمن الحكمة باب
أضحك إحسايس، أُغالط سؤالك، عىل أجب لم أنني أتذكر جديد. من سكوتك يف تغرقني
مكَّار، نِزٍق كطفٍل تهللني يشء. يملكه ال من باألحرى أو شيئًا، يملك ال من املتصوف وأقول:
هذا؟ أغرب ما الحزن. ليل رأيس يدثِّر الصمت، يغرقني أنت! هذا الصوت: بملء وتصيحني
صمتي يقطع فكرت. مما أبعد أنك أدرك الشمس؟ عز يف نهاًرا الليل ينسدل أن يمكن هل
يف أضحك ديك. أو طاووس ريشة تعلوها كبرية، عمامة الرأس فوق كالنخلة. عاٍل رجل
يجلس سالمه، عليه أرد اآلفاق. عىل باإلبر يكتب العشاق، حال أغرب ما الجن؟ ديك نفيس:

استئذان. دون
هندي؟ أنت هل –
بيه. يا عيش أكل –

عيش. آكل مثلك أنا فضلك. من بيه لست أنا –
القمر. هذا وطالع طالعك أكشف األمر، تحت –

فضلك؟ من كم أسأل: –
بيه. يا تدفعه ما قصرية. واليد بصرية، العني –

والرشط مثلك، وفقري إنسان مثلك أنا باشا. وال بيه لست لك قلت بغضٍب: أصيح –
نور. رأيك عىل

ونور. وهللا نور –
يهتف الخبث. يصطنع نحوي وينظر وجهه. ويرشق يبتسم كفك. فيأخذ يديه، ويمد
أعمال سفريات أموال، بالهاء. سيبدأ واالسم هناء أيام وولد. بنتان مغشوش: باستغراٍب

سعد. طالعه والغد يهدأ. ال عمل فحياتك لك؛ تسند
عينيك عن أبحث رائع. والغد شفتي: عىل الشك يبتسم العني، تبتل رأيس تطرق
صوت قطار. عجالت أسمع يقول: الرجل يميض الضائع، األمل وجه ألقرأ الخاويتني؛
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ينرصف وأفول. وسحاب غيم ذبول، عينيك ويف عينيك يف أنظر يطول، يمتد. وزفرٍي شهيٍق
الشك قطع كالعصفور، مني فتفلت يدك أملس أن وأحاول قليل. بعد ونميض الرجل
نعرب الكلمات، ل شالَّ أسكب أضحك. أن وأحاول مسجون؟ أم ان سجَّ أنا أتساءل: يقني.
إليك، وأشري مثلك. قفٍص يف أحيا فأنا منك؛ بخرٍي لست لقرد: وأشري أضحك بالحيوانات.
األعىل، القرد هذا داروين. نظرية عن أتكلم ويديك، وجبينك خدك عىل الكره آيات أقرأ
أحيانًا ويبدو ويضحك يلعب أيًضا هو جسده. وترشيح وعينيه لوجهه انظري أترين؟
سنني. ماليني بضع بسيط، الفرق مرآتك، يف انظري ثم وإيلَّ، إليه انظري الطفل. بذكاء
عن أسمعت أعىل. إنسانًا ويصبح القرد، هذا يرقى قد يدري؟ من لكن الحجم، صغري واملخ

األعىل؟ اإلنسان
البحور لكن يديك، تصل أن يمكن ويدي بجواري، جسدك السيارات، محطة إىل نصل
قمة أو ُحلم والُقبلة محال. اإلنسان يتمنى ما عينيك. خدك، وجهك، أتأمل عنك. تفصلني

لقاء. وعد عىل نتفق املطلوب، الرقم يأتي عال. جبل
غني عني وجهي وتفَحُص حوايلَّ الناس يميض «التحرير»، يف ألنتظرك وقفت يوم
يف غريب الحب وكذبت؟ الوعد خنت لم وتثور، فتصهل الخيل مرور اللحظات وتمر وفقري،
الباقي صمت، الباقي الصمت، سوى يبَق ولم األقنعة، كل سقطت املوت، ُحراس يخنقه بلٍد

صمت.
قلت. ما أصدق هذا صمت، الباقي –

أنت؟ هذا أباه: وجد كلقيٍط أهتف كالحلم. رقيًقا حلًوا الصوت. يفاِجئُني
العش وجد عاشق، عصفور ينفخصفارة فِمه. إىل السحري نايَه ويرفع الصبي، يبتسم
ويشري الضامر، الفنان الوجه يبتسم النادر، كالذهب السرتة أزرار تلمع الرائق، واملاء الدافئ

هناك؟ تنتظر من تدري هل ساحر: ناي بنان كل يف بيده،
من؟ –

غضب! غري من خلفك انظر –

جهنم باب عىل الطرق

يتقدم شبًحا أملح حياته. يسحر الناسك كالبوذي تذكاراتي تسحر ساحر. من ا حقٍّ لك يا
الفك أسنان تربز ابتسامة تسبقها سميكة، نظارة عينيها عىل الوجه، رقيقة قصرية، نحونا.
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خرص وال صدر فيه يتميز ال ينم، لم صبيٍّ كجسم الضئيل جسمها األمام، إىل الناتئة األعىل
أبيض جورب قدميها يف قصري. جسم به يسمح مما أقرص قصريتان، والقدمان ردف، وال
األطفال، عرائس كأيدي نحيلتني ذراعني من املتدليتان الدقيقتان ويداها التالميذ، كجورب
أشقر شعر يكسوه الذي الضخم الدماغ الدماغ، من األمر لهما يصدر عندما إال تتحركان ال
الفارس الوحيد، السيد أنه تحس مقبًال تراه فيمن األشقر. الشبح هذا يف يشء كل هو قصري
إال عضٍو من ما يشء. كل يف بحكمه السيد يأمر سواه. يجد لم ضئيًال مهًرا يركب الذي
األعضاء، بكل سأل بحساب. يرصخ يبكي بحساب، يضحك بحساب، يتحرك مشيئته، رهن
الوجه، حول منها عليها يشع والطهر فكر. إىل املحسوس الجسم أحال الدم لخاليا تسلل
هل لكن األم. وحنان فيها، تتجسد والطيبة القديسني. أو الشهداء وجوه حول كالهالة

القديسني؟ ملقام العاجز الطني يسمو
غضب! يف وراءك انظر املومياء. الساحر: للصبي أهمس

الدمع. فيغلبه فمه يفتح دمعة. يخفي كي بذراعي يتشبث فمه. عن الناي يزيح –
فوق أطبع خده. كفي تربت الفانني! أبناء يا أنتم القديسني، أبأسحظ ما يهتف: أن يوشك
الكوكب: من هبط كأمرٍي بتعجب، هذا يستنكر الصغرى، أمي هي أهمس: قبلة. الجبهة

أمان؟ لك هل عجبًا!
األم. فقد عن وتعوضني ترعاني كم –

الفرح لحن يعزف أن يمكن هل معناه. أعرف ال لحنًا يصفر وهو الصبي يتوارى
املفرح؟ الحزن لحن أو املحزن،

حرف منه محذوًفا اسمي تنطق كالعصفور. وتطفر املرسع خطوتها يدها تتقدم
العني.

اعرتف! تنتظرني. تكن لم –
ال وأنا أنتظرك. ال بأني أجبت الصدق قلت لو أجيب. كيف أدري ال أتمتم أعتذر، –

أكذب.
وإن معك أني تعلم خدي: عىل قبلة تطبع أستحقه. وال أعهده لم بعطٍف عيلَّ تميل

أنساك. ال أبًدا غبت.
الصغرى. األم أنت طبًعا. وأقول: أضحك

يشء هذا بك. أحبل لم لكني باكية: تنشج كانت لو كما الصافية ضحكتها فتجلجل
عليه! العمر طول سأندم كنت
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وتكاد ذراعيها تمد اآلن؟ العمل ما لكن فيه. يل حيلة ال ذنب عيني: أغمض أطرق،
ذراعي: تشد وهي تهتف العرفان. مع الذنب إحساس يغمرني كالعادة، أتحفظ تحضنني.
هناك أليس يرتكك؟ هل حزنك. ترتك حتى نعمل، كنا ما نعمل لديه. عمل ال من مثلك يسأل

دواء؟
نفعل؟! ماذا لكن سؤالك: نفس أسأل

قليًال الكوخ يف نجلس األبيض. الثلج عىل للزحلقة األخرض. للجبل للغابة. نذهب –
إله عىل وصدرك ذراعيك للنور تفتح باألمطار. همومك ثوب تغسل والشاي. القهوة نحسو
لكني شيئًا، أفهم لن قصصك. أو شعرك تسمعني أو فاوست، تقرأ جرحك. يضمد النور

فيها؟ درًسا تعطيني لغتك. أتذوق
أشياء. بل ضخم، يشء بالهدايا. محملة كالعادة يدها تزورني. جاءت سفري ليلة يف
هذا، تصنع ال أمي حتى تختار! ما أبدع ما الذهبي. والرشيط البهيج امللون بالورق ملفوفة
الحب أغاني نحوه، ضعفي تعلم الذي األصم للمتمرد موسيقى األكرب. شاعرها من مختارات
من والصينية: الرشقية الحكمة مجموعات منها. شفاء ال رومانسية تؤكد التي الفرنسية
حبي تعرف تفاح وفطائر أحبه. الذي بالجبن محشوة شطائر تسو. وتشوانج الزن طائفة
الخشب عىل محفورة صور املهمل، لحذاء دهان لألكمام، أزرار وقميص، عنق ربطة له.
امليدان، يف للنافورة مارتن، وبوابة للسوق فيها، عشنا التي واملدينة مًعا، زرناها التي للمدن
الذهبي والديك العايل والربج للكاتدرائية السلم، فوق وأرسطو هومريوس وتمايل للجامعة

عليه.
ينتهي. يبتدئ ما كل –

رتبتها كم العادة. غري عىل مهملة الحجرة الكتب. وترتيب الحقائق بحزم أنشغل
مكانها. يف الفوطة ووضعت واملرآة الدوالب ونظفت بنفسها

جديدة. بداية نهاية لكل لكن
تتفلسف. ال سألتك باهلل بيدها: وتشيح تغضب

نتالقى. أن أرجو اآلن. األقل عىل أتفلسف. ال ولكني خطئي: أصحح
املستقبل: يف أميل أؤكد مرة؟ يصدق هل عيني. تتفحصعيناها خدها. عىل يدها تضع

حتًما. ستزورينني
الهول؟ وأبا األهرام وأرى ا! حقٍّ التجاعيد: تغزوه بدأت الذي وجبينها وجهها يتهلل

الحي! الهول وأبا الضحكة: أغتصب
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عينيها. نظرة أتحاىش خدها. إىل يدها تعيد
قلته. ما معنى تعرف ليتك –

الدائرة. من أفلت أن أحاول وجهها اليأسعىل أقرأ تنغلقان. ثم شفتاها تنفرج تسكت.
فتنهض ارتباكي ترى شاكرة. فرتده الحلوى وصندوق فرتفض. السجائر صندوق لها أقدم

تقرأ: ثم صفحاته، يف تبحث صغريًا كتابًا الصغرية يدها تخرج الكتب، وتقلب

ربما أبًدا، يتعب ال وهو يشء، كل يف نافذ يتغري، ال واحد له، عمق ال ساكن
لكن خفي، اسمه. أعرف ال رصت أني بيد الوجود. جذر أو الكون» «أم يوصف
أيًضا وأنا طيب، كل مع أنا القلب طيب شيئًا، يعمل ال لكن فعال، مكان، كل يف
عن يعلن ال لكن يفعل، مكان. أي يف يعرف ال لكن موجود، طيب. األرشار مع
كاملاء هو ومسالم. ووديع قوي، لكنه لني، بنرصه. يحتفل ال ولكن ينترص، فعله.
يتملك، ال لكن يملك سالح، غري من وقوس قداسة، غري من قديس ونقي. بسيط

اسمه. أعرف ليتني يتمنى. أال يتمنى

وجهي. يف تتفرس راحت حجرها. عىل ووضعته الكتاب طوت
«الطاو». إنه قلت:

أنت! هو بل أغباك! ما ضاحكة: قالت
نفيس. أعرف لو أتمنى إليه. أصل ال رشف أعتذر: أن حاولت

نفسك. تعرف ليتك ا. حقٍّ مؤكدة: قالت
معنى ال كالًما أردد رحت وأسطواناتي، وكتبي أشيائي برتتيب أخرى مرة تشاغلت
يف يشككنا سقراط حتى نفسه؟ يعرف أن ألحٍد تسنى هل لها: داع ال بأغنيٍة وأتمتم له
و… واألسطوانات الكتب هذه تهدني لم لو مكانًا. لها أجد ال إنني هداياك! أكثر ما هذا.
وأحاول أثرثر واحدة. حقيبة تكفيني كانت الحقائب. حزم يف مشكلة وجدت ملا و… و…
الدموع. يف غارقة عينيها. إىل نظرة رسقت قد كنت كطاحونة. وأتخبط وأتغابى أضحك أن
براعتي أكتشف عجزي. أتبني لكني جديد. وقوٍد عن لحظة كل تبحث التي للثرثرة أرجع
اكرتاٍث بعدم وتقول قدميها عىل وتنهض عينيها تجفف أملحها منه. الهرب يف املفضوحة

قليًال؟ نتمىش هل … يا … يا السكني: من أحمى
الحال. يف نعم. ورطة: من خرج كمن أجيب

النظيف، الداكن املدخل يشء: كل عىل عيناي تتوقف البيت، فناء إىل الحجرة نغادر
أبًدا. يأتي ال لخطاٍب االنتظار لهفة جرب الذي الربيد صندوق باستمرار، الالمعة الدرجات
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أسود نقش عليها مرتفعنيصغريين تظلل أعرففصيلتها ال شجرة الصغري، الفناء يف أنظر
لم عندها، أسكن التي العجوز كلب «تاسو» يرقد تحته نسيج، عىل املطرزة الكتابة جميل
باب إىل الظليل املمىش نعرب البيت، لواجهة أنظر البائس؟ اإليطايل الشاعر باسم سمته
مرًة أرجع أن يمكن هل حجرتي. نافذة أمام أتوقف للشارع. يؤدي الذي املنخفض السور
والهموم واألحالم والضحكات والكلمات سهرتها، التي والليايل عشتها، التي األيام أخرى؟
كل فينا يشء يموت ملاذا واألفكار. والقراءات البائسة واللذات املختلس اللقاء ولحظات

لحظة؟
لحظة البطيء املوت نهر نوقف كيف يشء؟ كل ويبتلع العجوز فمه املايض يفتح لم
عربت مرة كم الدوام. عىل مستعدة والهاوية معه، ينحرف قاربنا يجرفنا، النهر واحدة؟
املنحدرة والبيوت األشجار خلف يطالعني بالقمر فوجئت مرة كم الصغري، الشارع هذا
من أيقظني كم ذهبية! بحرية يف يغرق كبري طفل وجه كأنه الكنائس وأبراج السقوف
عن ذاهل وتصارعني، أصارعها التي باألفكار مهموم كتبي حقيبة متأبط وأنا أحالمي
الواسعة وعينه مرة، كل يف يرتبص السماوي الطفل كأن عليها، أسري التي واألرض نفيس
الكتب كومت السؤال، من هربت وكم أنت؟ من لتسألني: فجأة قلبي إىل تنسل امللتهبة،

واملربرات. املربرات خلقت واه، أمل لعكازة استندت رأيس، عىل واألفكار
يدري من الشجر. من املتساقطة الناضجة كالثمار الوداع لحظات صوتها: أيقظني
السيدر أشجار جانبيه، عىل الجارية الرقيقة للقنوات الشارع، لهذا املدينة، لهذه ترجع متى

كثريًا. بها عربت التي والزيزفون
الدوام؟ عىل عابًرا اإلنسان أليس يشء. وبكل بها عربت –

فيه. أشك ولكني تقوله. ما هذا وقالت: يدي، يف يدها وضعت
ماضيًا؟ يصبح يشء كل ترين أال كيف؟ سألت:

يحيي أن املهم واألشجار: والبيوت األفق حول دار قوًسا بيدها وصنعت ضحكت
لألبد. ويملكه خالياه كل يحرضيف عندئٍذ حوله، ما كل اإلنسان

ا؟! جدٍّ طويلة كلمة أليست األبد؟ –
تقصدين؟ ماذا أنت؟ –

عندك؟ تاريًخا أصبح هل –
أبًدا. يُنَىس ال تاريًخا –

كالم. يف كالم يف كالمه أرأيت؟ أبًدا؟ –
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عذابك معك، قراءاتي هداياك بجانبي، أنىسوجودك أن يمكن ال أقوله. ما أعني إنني –
يف األغراب مع الشاي دعوات والغابة، الجبل يف األصدقاء مع رحالتنا كتاباتي، إصالح يف

لك؟! أقل ألم حجرتك،
ماذا؟ –

الصغرى. أمي إنك –
شعرها إىل يدها مدت الثقيلة. بالسحب املكفهرة السماء يف طرفها قلبت سكتت.

الغبية؟ كلماتك عن تكف أال النحيلة: ورقبتها الضيق صدرها تحسست وشدته.
الناتئة. الصلبة بعظامه أحسست ظهرها. عىل َربَتُّ
مثلك. أحد يحبني لم أقول. ما أعني كنت معذرة. –

تذكر هل متأخرين. دائًما نأتي نحن صاحبي، يا سفرك؟ ليلة يف اآلن، وتقولها –
هذا؟ قائل

والقديسة. واملمرضة واألخت األم كنت ا، حقٍّ أحببتك ولكنني –
قديسة؟ اليأس: منها أهون سخرية يف قالت

كلما يل يخطر ماذا أتعرفني العالم. هذا من لست به. أومن ما هذا بحماس: قلت
أتمناه! ماذا رأيتك؟
ماذا؟ قالت:

قديس. أو ويل رداء طرف يلثم كاملؤمن ردائك طرف أقبل قلت:
إال — قديسات بأوروبا ليس عينيك؟ تفتح متى قديسة! قديس! غضب: يف صاحت
أخطائي يل أيًضا أنا الوجود. من تالشت بها تهتمون التي العذرية األديرة. أو الصوامع يف

وخطاياي.
رجًال. عرشين مع رأيتك ولو أصدق. ال أعتذر: كأنني هدوء يف قلت

تقل ألم املرأة. عن فكرتكم من هذا كل كذلك؟ أليس برشي. الخطأ تسامح: يف ردت
قبل؟ من هذا يل

واحدة بإنسانة ال باملرأة، دائًما تحلم البدو روح من املوروثة فكرتنا الحق؛ معك –
البرشية. عمر يف تتكرر ال شخصية محددة،

الحريم. يف ويضعها فينا، الراقد امللثم البدو ينقلها أن ويستحسن وقالت: ضحكت

كالناقة. ضخمة أردافها أبيضكالعاج. لحمها كتفيها. عىل منسدلة األسود شعرها خصالت
يرقد فالعدو العدو. مع املفقود نرصه يحقق معها ينام وحني ومستسلمة. وشاحبة ضعيفة
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تخفيه: أن حاولت استطالع بحب التفتت فيه. خلية كل حتى مهزوًما وذل، يفخضوع أمامه
تركتها؟ ولهذا

…؟ تقصدين –
الطويل، شعرها عنه؛ تبحث ما فيها تجد أن تمنيت بها عرفتك عندما بأىس: قالت

بها؟ مجنونًا تكن ألم أيًضا، ويتمها ونضارتها حيويتها الخرضاَويْن، عينَيْها
يل؟! وإهانتها بيدي: أشيح وأنا قلت

وتحبك. طيبة … هذا. تتفعل أن يمكن ال استنكرت:
بلدي. أهانت لقد يشء كل انتهى داعي. ال الريح: منه تأتي بابًا أغلق أن أردت

دائًما أنت هذا. تقصد أن يمكن ال لسان. فلتة كانت ربما عنها: تعتذر أن حاولت
وتصدقها. أوهاًما تخلق يجب. مما أكثر حساس

… أنتم … أنتم … أنتم االتهام: عن تكف تكن لم الختام: ستار ألسدل بيدي أرشت
البشع، لتخلفه أحزن ا. حقٍّ بلدي أشكو إني العمالقة. طينة من وهي األقزام طينة من كأننا
الحقد. عنه أدفع أعبده، لكني النقد، بسياط أجلده ليصحو، الخطر أجراس أقرع أن أحاول

أبًدا. تحبني لم إنها
بجوارك. سعيدة أنها أشعر كنت –

نادر. نوع من كلبًا يسحب الذي السيد سعادة –
تحبك. أنها يل أكدت طاملا لألبد؟ مازوخيٍّا أتظل القايس! لسانك من أف –

مكان يف نجلس هل يف. سهامه استخرس يكرهني. «إيروس» لك: قلت هذا. لنرتك –
قريب؟

قريب. املفضل مطعمك نتعىش؟ أن أتحب –
يل. نفس ال تأخرت. لقد ال. ال، –

القديمة. حبيبتك إىل أين؟ إىل أتعرف معجزة: رأت كأنها هتفت
إليها. فلنذهب املوت! إال مخلص ال ضاحًكا: صحت

كتاب حضن يف عروسماتت

أعرف القديمة. املقربة سالم يف وادعة آمنة هناك، ترقد إنها نزورها. مرة أول تكن لم
العتيقة البوابة بعد اليمني عىل قربها، إىل الخطوات عدد أعرف أن أوشك إليها. الطريق
كم اليمني. عىل خامسشاهد بالعشب، املخضل الضيق املمىش يف والتيجان، بالورود املجللة
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املرتفعني الحاجبني ذو الطيب، السامية اللغات أستاذ عنها. حدثوني كم إليها، صحبوني
بها تسمح قبلة أول تكون أن وصممت إليها، جرتني التي األوىل صاحبتي النرس، كمنقار
شالل فمه من وأنهال املدينة آلثار أرشدنا الذي السياحي الدليل منها، وبالقرب جوارها، إىل
الشفاف بردائها القرب عىل ممددة هناك. دائًما وهي عنها. املوثقة واملعلومات الذكريات
كجسد النحيل جسدها مع رقيقة منحنيات يف منسكبة الرداء وثنيات مرة. آلخر لبسته الذي
مفتوح بكتاٍب تمسكان ويداها القديسات، استسالم يف عىلصدرها متدليتان ذراعاها مالك.
هالة الحاملتني الطيبتني وعينيها وجهها من تشع املقدس، الكتاب هو فقالوا عنه، سألت
للعني يخيل صاف. غدير صفحة عىل الطافية «أوفيليا» كأنها والرضا، والجمال الورع
استطاع كيف فوقه. وتطري الداكن، الرمادي الرخام من نفسها تخلص أنها لحظة كل يف
الحلم يثبت أن شفاف. حزين نهٍر إىل يحوله أن الحجر، يقهر أن تمثالها نحت الذي الفنان

قبضته؟ من الوقت نفس يف ويطلقها طينته يف
الشجرة تراه ما كل ترصد عيني ظلت إليها. الطريق يف ونحن الذكريات، أستعيد كنت
الواجهة امللون البيت مذعوًرا، نحوي ويتلفت وجنون، خفٍة يف يتسلقها السنجاب رأيت التي
كبرية لوحة له أترجم أن أراد ومنجم فلكي من بدعوة مرة دخلته الذي واألبيض باألخرض
الصحة مكتب ميالده، عيد يف إليه إهداءها وينوي السنويس، امللك تنتظر التي السعد بأبراج
ظلت الوجه، طيبة العينني ذاهلة زميلة مع مرة ألول فيه رست الذي الغابة نحو الصاعد

األشياء. وطبيعة بلوكريثيوس إعجابها تبدي الوقت طول
الكأس؟ امتألت هل هاه! املقربة: بداية إىل ينبهني صوت ذكرياتي يقطع

تفرغ! ودائًما رأيس: أنفض وأنا ضاحًكا أقول
ماذا يدري من جديدة. بخمر تمتلئ غًدا تضحك: وهي وتقول للدخول تسبقني

هناك؟ ينتظرك
التي األشجار أسماء يل تبني الصغرية. األثرية الكنيسة إىل املؤدي الدرب عىل نميش
دهشتي تحس تزال. ال ندية القبور عىل الورد باقات بنفسها. زرعتها كأنها عليها نمر

األحد. هو أمس كان وتقول:
مغلقة إنها تقول: املدينة؟ يف هنا أبناء ألهم يذكرهم؟ يزال ال من هناك هل أسألها:
ومزعج مهني يشء هنا. الناس طبع هو هذا متحًفا. أصبحت ولكنها سنة. ثمانني منذ
يعتربونهم املدينة أهل ولكن أحفاد. له يزال ما بعضها انقرضت، األرس معظم ترى. كما

الزهور. هذه ويضعون أحد كل يزورونهم كأهلهم،
أيًضا. والعشاق –
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حبيبتك! قرب خصوًصا هنا. إال العناق لهم يطيب وال خجل: يف ضحكت
حظنا! نجرب تعاَيلْ إذًا أيًضا: أنا أضحك

متأخرين. دائًما متأخرين. أتينا صاحبي يا نحن
سبق ما وترشح الحائط رسوم عند نقف مرة من أكثر زرتها التي الكنيسة نزور
بالرطوبة النشعة والجدران املذبح وشموع بالنقوش عيناها تحيط بالتفصيل. رشحته أن
تتمتم الخاص. مسكنها يف أشياء تعانق كأنها والقديسني املالئكة بصور املزين والسقف
تقف الكتاب. صاحبة العذراء إىل نميض ونخرج. الصليب عالمة وتصنع باألدعية شفتاها
عىل بأصابعي وأمر والنقش الشاهد معها أتلمس مرة. ألول تراها كأنها خاشعًة أمامها
ترتاجع الطويل. الحلم يف املغمضتني والعينني الحزين املستطيل والوجه الرداء حنيات
نحوها أتجه وأنا وجهي تتأمل عنه. بمنديلها الرتاب تمسح مقعد عىل وتجلس للوراء،
يف سأتمادى أو التاريخ حقائق عن السؤال يف سأغرق أنني تعرف بجانبها. وأجلس
ثم قليًال، النائمة تتأمل املحفوظة. بالعبارات واالستشهاد واملوت الحياة عن التفلسف

تتزوجها؟ أن رأيك ما تقول:
الوحيد! الحل هو وأقول: أضحك
جادة. إني تسخر. ال تستطرد:

وبينها؟ بيني الذي والقرن أهتف:
املحال؟ عن دائًما تبحث أال غريها، له تصلح ال مثلك يهم. ال –

أهلها؟ يقول ماذا ولكن أيًضا. فيه وأعيش –
اآلن؟ الزواج نعقد ماتوا. كلهم اطمنئ. –

نفسه؟! ويسوع وقديسون وشهداء مالئكة والشهود؟ –
واحد. شاهد يكفيك سخيًفا تكن ال –

شاهدة؟! تقصدين –
العرس. بمصاريف وسأتكفل نعم. نعم –

أيًضا؟ هي ترفضني أال الجميلة. ترىض أن املهم –
سرتىضحتًما. املعركة. بداية قبل تنهزم دائًما تهرب. ال –
نسألها. هيا تنطق! وال تسمع ال دامت ما محلها، يف ثقتك –

فوًرا. سنعقد نسألها. لن –
عىل يدي تتطفل الصامتة. العروس عىل األخرية النظرات نلقي يدها. من وأشدها أقف
الشاهد وقاعدة صدرها، عىل املفتوح وكتابها الحادة، املدببة وذقنها الحزين الحالم وجهها
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شفتاها تتمتم الكتاب. تلمس التي اليد إىل إحداهما تمد يدي. وتمسك تأتي الجرانيتي.
الصالة. يف وتستغرق عينيها وتغمض معناها أتابع أن أحاول التينية مقاطع منها وتخرج

طويل. وقٍت منذ غربت قد الشمس الحظت أن بعد أتعجلها
البوابة! يقفلوا أن أخىش –

األزيل! للغباء يا وتخاف؟ عرسك ليلة يف –
من نخرج صامتة. بجانبي تسري قليل بعد الضحك. من الخشوع يمنعها أضحك.
استحياء. عىل يطلع نحيل متعب هالل القمر مسكني. إىل الطريق يف ونسري البوابة،
الظالل نفرتش أقدامنا. تحت تخشخش الصفراء الشجر وأوراق املدينة، يغمر السكون
يف بلدي، يف بلدي، يف أفكر اإلعالنات. وقوائم املصابيح وأعمدة البيوت جدران الشاحبة.
التي الهاوية يف تنتظرني، التي البائسة القرية يف فيها، سأعيش التي الضوضاء مدينة
هاوية إىل الرمل كحبة ستجرفني التي التخلف دوامة يف بابتالعي، وتهدد فمها تفتح
كلها الذكريات، أسرتجع أيًضا؟ هي تفكر فيم الصمت. يف وتغرق املحتوم. االنقراض
هارب كقطيع وتتصادم واألشخاص، واألحداث واألزمنة األماكن تتدخل ذكريات، أصبحت
أن بد ال تأخرت. بيدي: وتمسك تقف أسكنه. الذي البيت مدخل إىل نصل العاصفة، أمام

أعود.
علينا تسدل املصابيح عيون حولنا. ما كل يغطي السكون أشكرك. كيف أدري ال –
تضم صدري. عىل بصدرها أفاجأ الهادئ. الشارع يف حركة وال نأمة ال الفضية. رموشها
اللحم وحرارة الدفء يتدفق مرة ألول فمي. عىل فمها وجهها. إىل وتشدني حويل، ذراعيها
قوقعتي يف أتحصن والظهر. الصدر يرتجف بالدموع. املبللتان شفتاها ترتجف دمي. يف

الحجرية.
أحبك. كم تدري لو … يا آه –

(املرتو)، األريض القطار محطة من أخرج يوم. كل عليهم أمر كنت الكبرية املدينة يف
هناك، دائًما يقفن كن والشهوة. والرغبة التعجب حمامات عيني برج من عليهن وأطلق
أيًضا، عادي لبستان املواجه الرصيف عىل النظر، يلفت ال عادي بيٍت إىل ظهورهن يسندن
حسبتهن الصيف، يف طواره عىل الناس يجلس صغري مقهى امليدان من األخرى الناحية يف
أحذية أقدامهن يف الساق، معظم عن تكشف قصرية فرساويلهن سريك، العبات البداية يف
خيمة، أرى أكن لم لكني اإلغراء. أقنعة صناع ابتدع. ما أحدث وجوههن عىل الكعب، عالية
امليدان وأعرب البحر. سباع رصاخ وال أسد، زئري وال قرد، صيحة ال بوًقا، وال طبًال، أسمع وال
بالكتب والقلب، العني بزاد منها أتزود كنت مكتبة إىل (املؤدي الطوار عىل ألميش اليمني إىل
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يف بالوقوع ألرسع إليهن البرص أخطف وكنت فيها)، أبًدا الباسم الحي والوجه الجديدة
إىل طريقي يف بامليدان أمر مساء ذات املتالحقة. صدري ودقات وارتباكي خجيل شبكة
طفلة كوجه األبيض والوجه الوردة كسطح الناعم الصوت ويفاجئني البعيد، مسكني
وجهها، يف (أتطلع الوقت؟ بعض مًعا نبقى أن تحب أال باألحمر: وخديها شفتيها صبغوا
هي هذه لبعضها. تتحدث أجسادنا لندع الطيف) ألوان ويعكس يصفر، وجهي أتخيل

الصادقة. الوحيدة اللغة
متأخر. والوقت … ولكني نعم. –

أحسن ال أنا الجسد. أرسار لنقرأ تعال كثريًا. تقرءُون أنكم عيبكم مثقف، أنك يبدو –
يظهر. فيما غريب أنت الكالم.

أخىش. نعم. –
ساللم. بضع هيا الخوف، دواء الحب أبيض. شعرك تخىش؟ متى إىل –
… كم و… والجريان، الرشطة، أعني … لكن … لكن … لكن … لكن –

تحرسنا الرشطة لدينا. نخطفك لن الليل. طول نمكث لن أنت؟ رشقي ا. همٍّ تحمل ال –
وتؤمننا.

الشعر منقوشة القامة فارعة حبشية رمقتني املدخل عند صامتًا. بجانبها مشيت
املتورمتان فخذاها سمينة، بيضاء أخرى ضحكت سوداء، حبات من املجدولة كاملروحة
العينني مدورة الوجه لطيفة امرأة لنا تفتح املخطط. الضيق الرسوال عىل يثوران
واألبواب الالمعة الردهة يف أنظر للدخول. تدعونا مرسف أدٍب يف الشعر، قصرية السوداوين،
يدي. فتمسك يدها الفتاة تمد املهلك! الرشك هذا يف والرتف السكون روح وأتشمم املغلقة.
صمت، يف وتودعنا الباب، لنا فتحت التي السيدة تبتسم حب؟ لحظة تستكثر هل هيا!
الصفراء. األوراق سوى تبق لم الشجرة، عصري جف نفيس. من أخجل الناعمة، يدها أحس
الخرضاء جدرانها الضوء، ساطعة حجرة ندخل شتائي؟ يصدمك أال العمر ربيع زهر يا
بمرآة. دوالب اليسار وإىل عريض، والرسير مرتب، الفراش واألمن. الراحة النفس يف تورق
لم املرآة يف النظر من وخويف لحريتي الغطاء، نفسها عىل وتسحب الفراش، إىل تسبقني
خمس فاتت هيا الباب. أمام الحمام مني؟ «تخجل تماًما. تعرت قد كانت أنها ألحظ
كل تكرس لو مرآة. أيًضا هناك مالبيس. وأخلع للحمام أذهب عرشون.» والباقي دقائق.
الضحك «أأثري بديع.» «منظرك الباب. خلفي أغلق فضفاض. «روٍب» يف أرجع العالم! مرايا
أدخل مرة؟» أول طفل. عجوز أنت «بل السن.» آثار البطن هذا معذرة، الحد؟ هذا إىل
وجهك. ل «أتأمَّ الكون؟» مشكلة يف تتفكَّر لك؟ «ما الكف. عىل الرأس أضع الغطاء. تحت
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وقت، عندي يُرِضيِك، ما «أدفع وقت.» لدينا ليس وقت. لدينا «ليس وطبعك.» قصتِك أقرأ
من أخرج انهض.» أنت؟ زبوٍن أي آخر. عمل «عندي الفراش. وترضب تغضب فلنتكلم.»
تنظر موعد.» عندي «لكن اآلخر.» منا كل «فليعرف أهمس: إياها، أعطيها أوراًقا محفظتي
عىل وأميل كفيها. أتحسس جانبها، إىل أنسل موعد.» عندي دقائق. عرش «فاتت ساعتها. يف
الشفتني. وأمد عينيها يف أتمىل للشمس، كالوردة تتفتح هيا.» «هيا، خديها. أمسح الصدر.
عندي الوقت، لدي ليس لكن النوع. هذا أعرف رومانيس! من لك «يا ساخرة: تضحك
جبهتها ألثم خديها، يدها، أتحسس الوعد!» احرتق أنت؟ ساعتها.«أغبيٌّ يف تنظر موعد.»
وأمد ال.» ال «خذ! ناحيتي: خدها تدير قبلة.» تعطيني حتى أبدأ «ال هيا.» «هيا والشعر.
من الشفتان تقرتب والشعر. الجبهة لتطويق ويداي الصدر، للقاء صدري يتأهب الفم.
مليون.» يل تدفع لو «حتى أخطأت؟» «هل هذا؟!» ما ال. «ال، كاملجنونة: ترصخ الشفتني،
بابه: من شحاذًا يطرد التاجر عني تتفرسني تتنمر القبلة؟» غري من هذا يصلح «هل
الصني!» وملك الهند أمري كنَت لو حتى غريه، مخلوق يأخذها ال وحده، لحبيبي «القبلة
تتأفف تنفخ ساعتها، يف تنظر الوقت.» ضيعت ثرثرة، «يكفي محبوبك؟» أني «افرتيض
عىل انكرس واملجداف القارب سكن تبخر. العطر الجمر. انطفأ باشمئزاز. شفتيها تلوي
بدأت غاضبة، قامت بلدك!» «يف بلدي.» يف قبلة، عن أستغني ال لكني «معذرة، الصخر.
يف ألقت شئت.» إن لبالدك «ُعْد املذنب. الطفل بعيون أرمقها وأنا والرساويل. تلبسسرتتها
باملاركات، وكذلك بهدوئك، احتفظي «أرجوِك للعشاق.» عش ال عمل «هذا األوراق. وجهي
منك. كرم «هذا إيلَّ: النظر تطيل صدرها، عىل ذراَعيْها تطوي سواها.» أعطيك أن يمكنني
البيت سيدة يا «أعرف وقمييص. رساوييل يف أدخل أنت.» ذنبك دقائق. خمس سوى تبق لم
القبلة: أجد أن َهبْني والقوس، النافذ السهم رب يا أنت.» تفضيل موعد. عندك طريقي.
يف ليصبا نهر مع يجري نهر قلب. يف يدق قلب عني، يف تغرق عني كأس، يف تفرغ كأًسا

للشمس. يرجع الغربة بعد وشعاع األب، إىل وعاد الذنب، عن تاب ابن البحر.

البحر البحر البحر

أنت؟ من؟ –
أنسيت؟ –

تخليت. الناس مثل بأنك وظننت خنت، حسبتك –
لألحالم. تركتك عنك؟ مسئول أنا –
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كل ليست أفضل، هذا البال. يريِّح اللحن فلعل الناي؛ فوق عزفك أَْسِمعني اسكت. –
بالصمت. فلُذْ شئت إن أو باملال. وتَُرشى تُباع األشياء

للصمت. حتى وقت، لدينا ليس لكن الحق، معك –
هيا. هيا، لليوم. لدينا وقت وال واألمس للغد وقت –

أصحبك. أن أمروني –
الصحبة. تُسعدني األمر؟ وملاذا –

الوقت. أِزف هيا؛ هيا، –
أين؟ وإىل الوقت، ضياع خوف ضيعناها واألبدية الوقت! الوقت، –

البحر! البحر! البحر! –
الصحراء، يف القاتل الظمأ بعد البحر! البحر! القدماء: اإلغريق جنود هتف كما هتفت

املاء. ويذوق الظامئ يتعرَّى
أملك. وخيبة عليك الندم أخىش نتصور، كما األمر ليس –

معتم، ليٍل إىل فيه أتخبط ليٍل من املظلم، الكهف هذا من تخرجني أميل، تخيب –
للبحر. هيا أميل؟ ستخيب بأنك وتقول

نرتك أمره، يف حاروا كيتيم صدره، عىل الناي يتدىل عينيه، يغمض رأسه، يطرق
وحمايته النادل أين الفندق، هذا صاحب يا الزوار، الخدم، علينا وتمر َرْدهة، ندخل ممًىش،
يرطب البحر وملح الريح، وجهي تلفح ممدودة؟ ومآدبكم لديكم الضيف أيجوع املوعودة؟

جلدي.
أذني يف يصخب الهادر واملوج البعد، عىل الزبد حبات تسطع الشاطئ، يبدو قليل بعد
املجد، صحراء يف الكافر الظمأ أحرقني الوعد، تنَس وال البحر، موَج يا تبخل ال ويحتد،
تلمس املهند. أو اللحد وأَِعدَّ الغد، وهمَّ األمس ذنوَب عينيك من الصايف بالدمع فاغسل

آللئ. فيه تلمع كالزورق بدر هادئ، قمر فوقي: أنظر الشاطئ. قدماي
يرتنم! ال نايك تتكلم؟ ال لم –

املبهم. الرس وكتمان بالصمت، أمروا ُمرَغم. إني –
تكتم؟ ماذا يديك. بني والجنة أمامك البحر –

أتكلم. لن حولك، انظر –
جفت أن بعد للماء، الصيادون يعيدها كسمكة البحر أنفاس أنشق حويل، أتلفت
فأرى النظر أمعن التجاعيد. ناتئة الحجر، داكنة سوداء، صخرة اليمني إىل اليابسة. عىل
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عيناه ويهبطان. جناحاه يرف والحني الحني بني عنها. تتميز ال عابسة كتلة يعلوها، نًرسا
ضوء يف آمنة ساكنة، ترقد أراها بقليل، عنا بعيًدا اليسار، إىل عيلَّ؟ أيسلطهما جمرتان،
جاء ماذا بقرة؟ له: أهمس كمه. من رفيقي أشد بسالم. وتمضغ شدقيها تحرك القمر،
الضحكة تخرج صمته، يف الصبي يغرق تجرت؟ ماذا مرعى. وال الشط عىل عشب ال بها؟

الذكرى! تجرت كالغصة:
مرآة. أيًضا أعطوني قالوه. ما هذا إليها. نتجه هيا –

أيًضا. الباروكة تنَس ال مرآة؟ –
ُعرس. يف لسنا تهزل. ال –

بمأتم؟ نحن هل –
ال سالم. يف وتجرت فكَّيْها تحرك زالت ما بهدوء، البقرة نحو يتقدم لصمته، يعود
ترفع أن ببالها يخطر لن ظهورها. وراء املمتد للبحر أو لوجودها تنتبه أنها عليها يبدو
التي األرض عن كله. العالم عن غائبة نفسها، يف غارقة فوقها. الحالم القمر لرتى رأَسها
تجرته. الذي الُعشب لذة عن حتى غائبة، كانت ربما أمامها. الواقفني عن عليها، ترقد
البحر جئنا هل غضب: يف أهتف واستسالم. رضا بحرية الواسعتني السوداوين عينيها يف

نتعرى؟ أال العري، يحب البحر بقرة! لنشهد
يأتون. هم ها تهزل، أال حذرتك اسكت. –

املردة، منها ويخرج األرض، أم البحر ينشق هل تالقوا، كيف أطلوا، أين أدري ال –
مالمح ظهرت كلما نحونا. يتقدمون برش هيئة يف سود غربان خمسة، ثالثة، أسود، عمالق
بطء، يف يتحرك واحد، صنٍم من واحدة نسخ القط. أمام يرتجف كفأٍر القلب ذعر وجوههم
فيها ثبت سوداء عنٍق ربطة أسود، ورسوال سوداء، صدر سرتة أسود، جلد أسود، شعر
أو قرون سود، ذيول سوداء، أجنحٍة عن فيهم وأبحث أرتعد أسود. قاٍس وجٍه تكشرية

األسود. الرعد منه يخرج فَمه، يفتح األسود، الليل جبل يتحرَّك أسود. منقار
املرآة. –

بزخارف األطراف منقوشة صغرية، مرآة باملرآة. إليهم يمدها وهو الصبي، يد ترتعش
الجائع. األسد كزئري منهم الغضبة تنطلق مذهبة، شجرة وأوراق ورد عليها خشبية

واملرشب. املأكل فيك وحرام أحمق، –
أفعل؟ فماذا أخطأت، قدري، سادة موالي، رأسه: ويحني الصبي، يتلوى

يفعل؟ ماذا يفعل؟ ماذا وممنون: وصواعق رعد ويضحكون. لبعضهم يتلفتون
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البقرة. وجه من وجهه وقرب أذنيه من اسحبه حرشة. يا واحدة: بفٍم ويرصخون
نحو أخطو فأنا أذني؛ من يسحبني أن يشء يجربه لم عيني، يف ينظر مني، يتقدم
رمش. عينيها يف يطرف ال البقرة، أمام املرآة يضع ووجهي. عيني منها وأقرب البقرة،

بسالم. تمضغ
وجهك! انظر –

ذنبي. أعرف وال أرتجع سادة، يا مطاع األمر أقول أن أردت أتكلم. ال
ال لكن شعرك، وتسوي ذقنك، وتحلق املرآة، يف تنظر وجهك، تر ولم سنني منذ –

قلبك. ثبِّْت فهيَّا، الوقت حان تبرصوجهك.
عىل يسلطها ثم البقرة، وجه عىل املرآة يسلط بجانبي الصبي وأفتحهما. أغمضعيني
نفس السحنة، نفس البقرة، نحو أتلفت وجهي؟ هذا هل أصدق؟ كيف فيها، أتطلع وجهي،
ويهبط، يرتفع يمضغ يتحرك، فكِّي. أتحسس الصافيتني. العينني نفس والشفتني، الجبهة
قاع يف الحرية نفس الحرسة، نفس النظرة، نفس املرآة، يف عيني أتأمل البقرة، عينا تتأملني

اآلن؟ أعرفت الرعد: صوت عىل أفيق بحرية.
رسيعة. بحركٍة فيستجيب واحدة، يًدا إليه يمدون جانبًا، فيميل للصبي يشريون
السكني؟ مع الناي أقلها: لم التي والكلمات وحشتي يحس المعة. سكينًا َصدِره من يُخرج

للبقرة. هي تحزن. فال معك إني ويهمس: إيلَّ نظرًة ويختلس يأخذونها
البقرة؛ أما واحًدا، ا سدٍّ وينحون العتيقة، األشجار كجذوع الضخمة أجسامهم تميل
السود وكأن وتحلم. تجرت والبقرة دم؟! قطرة تنزل َلْم ِلَم عجبًا البطن. تفتح واحدة برضبٍة
واحدة رأس وكأنهم رءوسهم، يرفعون الرضع. لبن تحلب راعية أو ترضع، منها صغار
كتب كتب أقالم، أقالم أقالم البقرة، بطن من تخرج أوراق أبرص؟ ماذا يفَّ. تتفرس مخيفة

عنوان. أو غالف رسم فيها يظهر ال كتب،
أرأيت؟ –

فيها أملح يوم. ذات بها فرحُت التي نفسها هي كتبي، إنها وأفحصبعضها، أنحني –
وُشهداء مهزومني مآٍس أبطال ابنتها، تبكي شاعرة ومجانني، حكماء زهاد، ثوار، أوجه
يردون أقدامهم، عىل ينهضون مر. دمع يسقط عينيها من وتجرت، تجرت والبقرة مكسورين.

البقرة. بطن أو الشاعر، بطن واحد: صوت يزأر للصبي السكني
الكرة. ويعيد يبدأ الهادر للموج أنظر بحرية، وهج يف الساكن للقمر وجهي أرفع
أسمع دمعي. وأجفف آخذه أبيض. منديل يربز رفق. يف تسحبني بحنان. كتفي كف تلمس

والنرس. للصخرة هيا يأمر: صوتًا
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أتردد، بجناحيه، يرفرف بعينيه، الجمر يشتعل هناك، النرس الصخرة. إىل جروني
أبًدا مثيل، حزينًا القدمني يشد الناي، فوق للعازف أنظر تتلكأ. ال هيا، األيدي، تدفعني
العمالقة يضحك عوني. املحنة يف كن غني، َلحنْك أنشد أنقذني. ظيل: عن عينًا يرفع ال
أهتف: نفسه. ينقذ من واملنقذ سواك. اليوم ينقذك لن واحد: صوٍت يف ينشدون الخمسة،
نعرفك نحن الجوقة: غناء ويغنون قبضتكم؟ من سأُفلت كيف عيلَّ؟ تجتمعون وأنتم كيف

بنفسك! نعرفك نحن بنفسك،
سيد يا وأناديه: أعضائي يف الرعدة ترسي النرس، وجه يتهلَّل الصخرة، من نقرتب
النظرات، يتبادلون القهر. هذا من روحي خلِّص شيطانًا أو مالًكا كنت إن الصخر. هذا
أوشك العينني. د وتوقُّ الجناحني خفق يزداد خشوًعا، يحنونها ثم للنرس، رءوسهم يرفعون
وأين الخري أين الظامئ. بالحجر يقيد ظمآن الجائع، النرس مأدبة يف جوعان به: أهتف أن

الفجر. قبل دورك وسيأتي الصرب! الصرب! أحدهم: ينادي الرش؟
بالحبال. يده إليهم ويمد فيُفيق الصبي، يف أحدهم يرصخ حويل. يلتفون لحظٍة يف

للبحر. وأرضع القمر وجه أنظر الصخرة، عىل وساقي يدي ربط يف ينهمكون
بطني تبقر أو أُجَلد أن أتوقع السحرة. أيدي من عذابي أنتظر للصخرة. مربوط أنا ها

َوْكره. سيغادر قليٍل بعد رشره، يطلق أعينهم يف الكامن الرش كالبقرة.
مغلول. قرٍد عىل يتفرجون كأنهم واحد، صفٍّ يف أمامي جلسوا يتحركون، ال لكنهم
يستغرق بقراءتها، ويتسىل مصورة جريدًة جيبه من أحدهم يخرج أحيانًا، يتغامزون
كأنه حقيبته، عىل يسندها جيبه من ورقًة يُخرج والشاطئ، والبحر القمر ل تأمُّ يف الثاني
يتطلع شخريه، وأسمع للنوم ويستسلم يديه، بني رأسه الثالث يدفن قصيدة، لكتابة يتأهب
سيقدم وكأنه حركاتي، ويرصد فرياقبني الخامس أما للنرس. وينظر ساعته إىل الرابع
أرصخ الصرب. من فائدة وال أمل أالَّ أعرف النرس. ينهشني قليل بعد عني. علميٍّا تقريًرا
أظننتم القانون؟ عني عنكم غفلت هل معلون، جراد أسنان دون، وجالَّ احون سفَّ فيهم:
مع السوط حمل علَّمكم من خرجتم! أين من يصحون؟ ال نيام والناس خراب األرض أن
وبنيتم وسالطني، أمراء رصتم النِهمني، البرش لحم أكلة يا الطني، يف وطني مرَّْغتُم السكني؟
أنتم أم تدرون، منكم الواحد إن املجلودون. الجالدون إنكم املهزومني، قبور فوق عرًشا
من مطعون جزار وسجني، سجان منكم الواحد إن املجلودون. الجالدون إنكم تدرون؟ ال
لساعته. النظر عن يكف ال واملتململ صفحاتها. يف تائٌه الجريدة قارئ السكني؟ نفس
النغمة عال: بصوٍت ويقول جاره، فليكن الجالس أما شخريه. يرتفع بل يصحو، ال والنائم

69



بكائيات

حاولنا مهزوم، جيٍل من أنا رصاخي: فأعاود يأيس، يزداد شيئًا. يعرف ال مسكني القديمة،
قلنا كم يا املظلوم. عىل الظلم زاد محوره، من العالم خرج املشئوم، الكون وضع نصلح

يتيم. والعدل تُذبَح الحرية كالبُوم. رصنا حتى قديم، والجرح وكتبنا
وثرثرة األقوال جبل وكتبنا! قلنا وقال: الضحك، يف أغرق دعابة. ألقيت كأني ضحك

األفعال؟ أين األفعال؟ أين والدجال. الكاذب
يشري ويعتدل، ساعته إىل بقلٍق ينظر يده، من جريدته القارئ يُلقي النائم، ينتبه
هدفه، إىل يصل لحظٍة يف نحوي. كالسهم ويندفع جناحاه، ويرتفع ز فيتحفَّ للنرس املرتقب
ينطلق بجناحيه، ويرفرف يتحفز، الصخرة، إىل يرجع الجرح، ينفتح الطعنة، تؤملني
بلحمي عيناه تنفذ منقاره، من قطراٌت تسقط دم، يتدفق أمًلا، الطعنة تزداد األسود، الظل

جلدي. ويمزق لحمي، ينهش كبدي. يفتت النرس أملي: من أرصخ الربق، كوميض
أنت. ذنبك واحد: بصوٍت يردون

عدلت. املقلوب الكون وال صنعت، املعجزة ال –
رسقت. والنار فكرت، قد لكنك –

باللعنة. جديًرا عدت ما مشنوًقا، تدىل والفكر مرسوًقا، أصبح والسارق –
مخنوًقا؟ تخنق فلماذا –

النرس! هذا اسأل نفسك، اسأل –
أن أستطع لم كبدي. عىل الكارسة كالصاعقة انقضَّ ما فرسعان سؤال، إىل يحتج لم
هالني إليه. نظرت بصعوبٍة لكنني ظهري. إىل مربوطتنَْي يداي كانت إذ الجرح، أتحسس
أفتح أن أردت الغيبوبة. إىل ويصل اإليالم، يتخطى الذي الحد بلغ إذ يؤملني؛ يعد لم أنه
من يئست لكني «مركور»؟ أو عطارد أين األوليمب؟ من اآللهة رسول أين وأصيح: فمي
هو يكون وربما مركور. عطارد، هم: بعقابي املوكلون الخمسة كان فربما عليه. العثور
بطني، وفتحوا عروه جسدي أتنازل؟ أو أتراجع وَعمَّ أثره. واختفى دوره، نيس قد نفسه
الفندق مدير سألوا أنهم بد وال يفتحوها، أن يمكنهم حافظتي حتى رس، هناك يبق لم
أرسلهم الذي هو نفسه الفندق مدير كان إن يدري من الصغري، العازف سألوا أو عني،
عزف عىل وأقفت الغيبوبة، سحب غطتني بعيني، األفق غام تتالحق، أنفايس أخذت إيلَّ؟
الليل، كجنح كان إليه، ونظرت النرس؟ جناح الريح تذرو هل الجو. يف يتناثر وريش الناي
تنبت أجنحة، ويصبح الجو، يف يخلق والريش املجد، بريق وانطفأ الصلد، كالحجر تكوم
امتأل العش أخفيت، ما انظر عيلَّ: الجالدين أحد وينادي العني، املنقار، الرأس، القدم، فيه

الطري. ففر
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يتخلق وأراه به، شغوًفا أتابعه وأنا يتطاير. يزال ال الريش كان يقصد. ماذا أعرف لم
أخفيت ألنك يقول: وأخذ صوته، آخر جالد رفع واأللوان. األشكال مختلفة طيوًرا أمامي

الطري. وفر القفص ضاق ولهذا الغري، أدفأت وال استدفأت ال الرس، كتمت النار،
الطري. فر الطري، فر وراءه: يرددون أخذوا

أن تمنعني كالسحر تتخلق التي والحياة والطيور، الريش بمتابعة مشغولتان عيناي
لكن وقلت: كتبت الرتيب: غناءهم ويواصلون بي، يكرتثون ال كذلك وهم بصياحهم. أكرتث

أنت. تك لم أنت، تك لم
قدمت، بوسعي كان ما فعلت، بالقول، أكتِف لم بهم: فِصْحت كالمهم، أغاظني

عشت. قناٍع خلف لكنك الغناء: يف واستمروا ضحكوا
عيلَّ. الزمن وقسا أحٍد عىل أقُس لم قرصت. ما أني يكفي بوجهي: أشيح وأنا قلت

يخرج الغاضب الطري هذا انظر قسوت. أنت نفسك وعىل قون: يصفِّ وأخذوا ضحكوا
الصوت. عذب يغني وراح الجو، يف القفصفرفرف فتحنا نحن صمت. يف يخرج كبدك، من

وترددت. أهملت فقد أنت أما
كبدي؟ من يخرج –

يف ينترش منها. يخرج الريش كان ا حقٍّ كبدي. يف ألنظر ألويها وأنا رقبني تؤملني
الطري، هذا تأمل ويقولون: يضحكون أسمعهم قزح. قوس من متناثرٍة كقطٍع الفضاء
قليًال تتمهل رأيس، حول الطيور تدوي الفور. عىل ستعرفه أو وستنكره للوجه. وانظر
مالمحها: بعض أعرف أذكرها، ال األوجه، بعض أنكر أعرفها؟ ا أحقٍّ ألتفحصها. أمامي
الفالح تهوى امللكة إيزيس الطري: وهذا العبد. تحب والجارية جاريته، يعشق سلطان
تتبعه قارون أيًضا؟ هذا ما بأوزيريس. فعلت كما الروح فيه تبعث وتعلمه، املنحوس،
أوديب أوديب، هو هذا؟ ومن السبعة! والحكماء كالغربال! املثقوبة للذاكرة يا طيور. سبعة
يحترض وأب جرمه. يف شارك كذلك الشعب فإن الشعب، حق يف أجرم إن نفسه، عن يدافع
يْه كفَّ الدم يف ويُغرق يعود حني ثوبه، وتغزل الزوج، تنتظر التهمة، عليه األبناء ويلقي
تبحث أطفال وتنتظره، الحق الزوج ثوب تنسج للمغزل، ترجع القاتل، وجه تنكر تصده،
رسامون وقضاة، وخدم فالحون أعرفهم، أناٍس ووجوه أبناء، عن تبحث آباء آباء، عن
ومساكني أساطري أبطال فجرة، فرٍص ونهازو وجالدون دجالون ولصوصمهرة، وشعراء
أذني، يف وتدوي مني، وتقرتب الجو، يف تحلق الطيور كانت إلخ. … الثورة وضحايا وثوار
التي السحاب كقطع ذابت قد كلها كانت حتى طويل، وقت يمض لم وتختفي. تبتعد ثم
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صفت تتالىش. حتى قليًال، قليًال فتشف الشمس، أشعة وتحرقها أمامها، الرياح تسوقها
واستسلم جناَحيْه، بني رأسه وأخفى نفسه، النرسعىل وانكفأ والطنني. الدويُّ وهدأ السماء
الستة الجالدون فإذا أمامي، وتطلعت واحرتاقه. بوخزه أشعر أعد فلم األلم، وسكن للنوم،
يف منسابًا حنونًا، الناي، صوت وانطلق معبد. مدخل يف ة مرتاصَّ قروٍد كتماثيل واجمون
التي الساعة هي كانت ذهبية. كتفاحٍة السماء يف توهًجا ازداد الذي القمر شعاع شفافية
فوق غباٍر سحابة تشبه داكنة، رمادية األرض، وجه تغطي غاللة الفجر. طلوع تسبق
يف ورسى وتمدد، جسدي فرتاخى جفوني، وثقلت تعبت قد كنت تتضح. لم معركٍة أرض
فٍم عن يبتسم الساحر والصبي عيني، يفتح بالناي وإذا يشء. كل فيه رسى كما يشءٍ كل
كالضباب، يلفني الذي الباهت الخدر لوال وساقي، ذراعي يف القيد لوال األسنان. نضيد عذٍب
لقلت لوالها أمامي، كاألصنام صامتة الستة والتماثيل مكانه، يف يزال ما النرس أن ولوال
يكون أن يشبه واللحن يشء. يكن لم كأن يعزف، الصبي هو ها ولكن زال. كابوس لنفيس:
باطمئنان: ويناديني فمه عن الناي الصبي ويبعد قادم. ملوكٍب واستقباٍل ترحيٍب تحيَة
يستقبل كمن ذراعيه يفتح إيلَّ. ظهره الصبي يدير َمن؟ مكاني: من أهمس قادم! هو ها
أو إله كالبرش! ال برش عاصف: بليٍل الريح وقصف الرعد، هزيم بعد الطالع الفجر ضوء

شمس!

الشمس البطل

شامخ الجبهة، عايل أسطوري كيان وجماله. أبوللو جالل يف الشاطئ عىل يتمىش كان
يرشئبُّ الذي النحيل بالطويل هو ال الكتفني، عىل الشعر منسدل روماني، كبطل األنف
مشيته يف قليًال يقرتب لألرض. العنارص تجذبه الذي السمني بالقصري وال للسماء، عبثًا
األوليمب من هبط نٍرس كعيني السوداوان الواسعتان عيناه تبدو زاحف، كجيٍش الرائعة
عينيه، يتأمل الفم مفتوح الصبي وقف واملوت. الحياة حدود وعرب البرش، فوق حلق لتوه،
فظل استغرقتاه، الالمعتني الواثقتني العينني أن بد وال املدبب، الحاد وذقنه الدقيق، وفمه
يفحص أو قوقعة ليلتقط أحيانًا؛ الرمال عىل ينحني كان فمه. عىل الناي ونيس فيهما يحدق
للشمس العريض القوي وصدره ذراعيه يفتح ثم حجر. قطعة يتأمل أو بحريٍّا، حيوانًا
الشمس. ضوء تبرص أن أمكنها ما الشمس، نور من شعاًعا العني تكن لم لو ويهتف:
تتضور روحي كانت الشمس. بالد يف تعيش إذ محظوظ أنت الجميل، الوديع الصبي أيها
املرء. أنفاس تخنق بالٍد ضباب عبء العبء، وألقيت وصقلية لروما فذهبت للدفء، جوًعا
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أتكون أراه، الذي الناي وهذا الغناء؟ غري تحسن أال تتكلم؟ ال ِلَم ولدي. يا محظوظ، أنت
يقرأ أن معلمه مثله جرب عنه. أغنيتي واشتهرت املاكر، الولد هذا أغراني لساحر؟ صبيٍّا
املنزل جدران وأغرق املاء، ففاض الرس، حروف نيس األشياء، روح تسخر تعاويذ بضع
تسبق أرادت «زينون» كسلحفاة األشياء، ونضج الزمن، سري تتعجل ال ولدي، يا واألبهاء،

تذكرها؟ هل اء: الوضَّ ولألفق للبحر أغنيتك واعزف نايك، خذ اء، العدَّ أخيل خطو
الصبي أنا موالي، يا الساحر صبيَّ لست الخجل: عليه راَن واهٍن بصوٍت الصبي رد

الناي. عىل وعزفه بغنائه الرشس األسد روَّض الذي ذلك اآلخر،
بقوة استطاع ساحر. صبي كذلك إنه ا؟ حقٍّ الثقيلني: حاجبيه ويرفع السيد، يتعجب
وطفلها واألم العجوز ويخلص والغرائز، العنارص فوَىض عىل يسيطر أن واإليمان اللحن
الزالزل وتغضب الرباكني، تثور عندما الطبيعة أخطار من نهم ويؤمِّ الوحش، خطر من
بالفن الحيَّة طبيعته عىل ينترص الذي املبدع لغز ولدي، يا الفن رس هو ذلك واألعاصري.
ق ُوفِّ كيف اإلنسان يحار الذي النوع من لكنها صغرية، أقصوصة كانت واألخالق. والدين

فيها: أغنيتك تذكر هل لكتابتها؟

األرض، يف يحكم الخالد
األفق. يف سادت نظرته
ُحمالنًا، انقلبت األُْسد
للخلف. تراجع واملوج

أمىس قد الالمع والسيف
الغمد. يف كمًدا يتجمد
والفن، تحقق األمل

الحب. معجزة وتجلت

العنرص هذا قوة ويواجه الطالع، الشمس نور يسحره مثلك صبيٍّا أجد أن عجيبًا ليس
جديٍد كل عن الباحث عقيل أن يبدو األرض، هذه وممتعة شيقة والغناء. بالعزف السيال
يف خصوًصا مكان، كل يف ال فعَّ األبدي وأحجارها. ونباتها، وسمائها، أرضها، من يشبع لن

اآلن؟ أنا أين عليك: باهلل لكن العالم. من الجزء هذا
الطهور. الرشق الرشق، يف فرًحا: الصبي هتف
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ثم الرشق، من قطعة هذه تكون أن بد ال نعم. نعم، وقال: ذقنه، عىل يده السيد وضع
املغرب، هلل املرشق، هلل فيه: وينفذ إليه ليعود صدره من يخرج هادٍئ بصوٍت يردد مىض
يف روحي توءم شقيقي، بالد أهي يديه، بني ما آمنة، ترقد جنوبًا، واألرض شماًال، األرض

املرشق؟
عزة. وكثري بثنية، وجميل املتنبي، أرض بل ال، حافظ؟ الصبي: صاح

أن يريد كأنه األفق يف البازغة الشمس إىل ويتطلع حوله، يتلفت وأخذ السيد، تعجب
الرشق، بروحي هاجرت لكني عرفت، مما أكثر عنهم عرفت ليتني ا، حقٍّ صدره: إىل يشدها
قصائدي وحومت الحرض، نبع من وتطهرت والغناء، بالحب وشعري شيخوختي جددت
الجميل. العابر بيومنا ولدي يا لنبتهج الشمس، هذه الدفء، هذا الفردوس، أبواب حول
وقفا قد وكانا الشاطئ. عىل التجول إىل ساقهما قد الشمس ودفء الحديث كان
بنسيِم صدرهما ويمآلن والحىص. الرمل عىل ويجوسان لألفق، يتطلعان الصخرة تحت
االستماع بهجة عىل األلم غلبني عندما إال الصخرة إىل رأسه السيد يرفع لم النقي. الفجر
من ويلك! وصاح: أعىل إىل ونظر الصبي، إىل التفاتٌة منه حانت اآله. منه فخرجت إليه،
األعظم؟ اللص مأساة العالم من الجزء هذا يف تتكرر هل الصخرة؟ عىل املسكني هذا
صاح برأسه. وأطرق خديه وعىل عينيه يف األىس غام نحوي، التطلع يف الصبي شاركه
هذه مكان؟ كل يف القديمة املأساة أيبعثون الثائرين؟ بكل هذا يصنعون هل غاضبًا: السيد
ميتًا؟ وال حيٍّا أسرتيح أال عليها. وانترصت نسيتها، لقد شبابي. أيام من القديمة الصورة

أنت؟ الصخرة؟ إىل قيدك من أنت! إيل: وأشار ذراعه رفع
الصخرة. يف ساقي ربطوا املشنوقني. بستان يف رأيس تتدىل مشنوق األلم: من صحت

من؟ –
كاملجنون. لحمي مزق كبدي، فتََّت األسود والنرس جالدين، ستة –

تفعل ال املوتورين، اآللهة إىل النار وترد للطني؟ لتخضع إليك بعثوه هل ومركور؟ –
أبًدا.

موالي؟ يا تقصد ماذا –
النار رس الكلمة، رس فيهم ينفخ ويسويهم، يخلقهم ملن يحتاجون البرشضعاف إن –
الفانني؟ إىل الخلد يهدي يبعثهم، من الشاعر، غري هذا يفعل من فيكون. كن فيهم: ويهتف
بروميثيوس نسل من أنا بعدي، وألوٍف قبيل، بألوٍف هذا فعلوا الصخرة، فوق وحيًدا لست

مثلك. شبابًا كنت ملا املسكني.
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الخمسني. جاوزت قد –
شبابي ريعان يف املسنون. الزمن سيف يهزم املبدع والروح فاليأسمهني، تيأس، ال –
ورجاًال فنانني، أبطاًال، ثواًرا، بمطرقتي: وصغت وغنيت عشت الطني، إىل النار رسول كنت
فالقلم يحبون؛ يتحدون، بأنفسهم، يثقفون الجالدين، أقدام عىل يقعون وال ينهزمون ال

ولدي. يا فاخلق دفني، الصدر يف خالق عن ويعرب يكتب الخالق
نفيس. ويئست الخلق، معني جف –
أمس. عن بيومك واستغِن غامر –

بؤيس. أحمل وحيًدا وعشت تعبت. تعبت، –
املوت. فقهرت وأبدعت، وأحببت عشت لكني والصمت، الوحدة جربت أيًضا أنا –

أجبني. كيف؟ –
تجد فالقطرة منك. أرقى كلٌّ ينشأ كي بنفسك ضحِّ موتك. تقهر بذلك لتكون! مت –
الشمعة، لهب يف تحرتق عندما نفسها تجد والفراشة لؤلؤة، وتصبح تنعدم عندما نفسها

ولدي: يا معي غنِّ

القديم، للصوت تصغ لم وإذا
تكون؛ كيما مت إياك داعيًا
يهيم ضيًفا دائًما فستبقى

الحزين. كالطيف األرض ظالم يف

موتًا؟ زمني يشبعني أولم ألحيا؟ أأموت –
ولدي. يا عش العدم. يف يَهِوي سوف الوجود، يهَوى ما كل –

أعيش؟ كيف –
أتردد، لم النفس، حتف يوردني أن أوشك اليأس. جربت شبابي أيام يف اللحظة. يف –

قبضته. من ألخلص القلم أمسكت
نفيس. من شربًا قربني ما أملي، يغسل لم مدادي بحر قلمي! سود ما أكثر ما –

ولدي. يا نفسك وكن الحس، عليك يمليه ما اكتب –
جهدي. هذا أفعل –

أقول كنت ما هذا الفعل. كان األول البدء يف بنفسك. نطقت أنت ها الفعل. الفعل، –
فلماذا أبًدا. مغزله عن يتخىل ال زمان، كل يف ينشط مكان، كل يف يعمل والخالد وأعمل.
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اإلنسان خلق مثله؟ تبدع ال فلماذا يبدع، والخالق مثله، كن فعال، الخالق مثله؟ تفعل ال
يخلق. يبدع لينطق األرض؛ عىل هللا استخلفه ولهذا ليخلق،

… لكن سأحاول، –
هذا فليحرث اللحظة، إال يملك ال فقري فاإلنسان اللحظة، يف عش لحظة! ترتك ال –

اليقظة. وتفرضه الوعي، يفرضه ما هذا حظه، ويجرب وليزرعه بنفسه، الحقل
وتهدر. الزمن بحر يف كالقطرة تفنى تعرب، اللحظة لكن –

خاتمه سيطبع واألبد جوهرة، والحبة لؤلؤة، القطرة تغدو املثمر بالعمل امألها –
امأل لك: تتوسل شقيقتها تعود سوف منك، تهرب اللحظة بأن أتقول املدبر. الزمن فوق

إليك. منك فالنشوة تتجدد، خمري جدد ترتدد، ال كأيس،
والكأس. والخمرة النشوة، –
النفس! رس تعرف بهذا –

الكأس. فهات وأحكمك! أطيبك ما –
أحسست والساقني. القدمني حول املربوطة الحبال يفك وأخذ عيلَّ، الكبري السيد أقبل

النسيم. كأجنحة وجهي عىل ترف الدافئة أنفاسه
بني أشعر وأنا الكون؟ يسع أفق أم هما شمسان السوداوين، عينيه يف برصي ثبت

والحب. والرهبة بصدري اإلعجاب يختلج األب، حيال االبن شعور يديه
سيد، يا انظر فنادى: جرحي يده وملست قيودي، فك يف يساعده فأخذ الصبي، تحمس
وقال: ابتسم، الجرح. فلمس املكتنزة، القصرية يده ومد عيل السيد مال دم. وبقايا جرح
يندمل ال قديم الشعراء جرح مر، جرح جنبي ويف عشت أيًضا أنا ضري، وال عليك بأس ال
يحيا كي الحرب، هذا يف قلمك فاغمس نَِرض، كثغر ويبتسم القلم كتب إذا ينفتح العمر، مع

الشعر. يحيا كي الشعر،
تحمر: وخدودي الحرسة عيني ويف قلت النمر؟ أو األسد يمدحها أن النملة تحتمل هل
الغدر، زمن يف أعمى عجوًزا صار الصخر، عن املوج وانحرس الشعر، هرب لقد موالي يا
موالي يا انظر العرص. أقزام جثته عىل داس السرت، وطلب العيش وأكل الذل بسياط يُجلد

النرس. لهذا
مدفون ورأسه نفسه عىل منكفئًا يزال النرسال كان املقابلة. الصخرة ناحية وجهه أدار
الجاثم جسمه واضطرب قليًال، عيناه فارتجفت البرشي، النرس بعيني أحسَّ جناحيه، بني
أو اليابسة عىل كان أنى املبدع يعرفه النرس. هذا أعرف وقال: السيد، ابتسم الهم. أو كالليل
اليأس، هاوية من اليأس ينتشل حر، إنسان منه ينجو ولن بروميثيوس، كبد فتت البحر،
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القلق النرس، هذا يخرج صدرك من البحر، يف الهادر كاملوج العاصف، كالريح فيصبح
النرس. تخش ال النرس، تخش ال والبرش، الطافح والفرح الجارح، واأللم الجامح

وهؤالء. قلت:
من؟ رفق: يف سأل

عتيٍق جداٍر كأطالل الصخرة أمام قابعني مكانهم، يف يزالون ما كانوا إليهم، أرشت
صامتني. إلينا ينظرون

آدميون؟ أم هؤالء أشباح السيد: قال
جالدون. بل –

متهمون؟ أم أنتم أقضاٌة امللعون. باألمر كلفكم من أرسلكم، من أنتم؟ من السيد: صاح
وتنحنح لوجهه رفعهما ثم لألمام، ذراعيه مدَّ رفاقه. إىل يتلفت وهو أحدهم وقف

… نحن سيد، يا معذرة قال: ثم قليًال،
أنتم هل سحنتكم؛ أتذكر أعرفكم. مثله: متئًدا رزينًا كان عمن يصدر ال بغضب صاح
برئ سممتم كالحرشات، جسدي لسعتم الشعل وباسم الفن، باسم ومكان؟ زماٍن كل يف
حتى بناء يرتفع ال تجتثوه، حتى شجر يزهر ال تُطفئُوها، نار تتوهج ال كالحيات، حياتي

وقرود؟ كالب أقنعة أم أنظر ووجوًها دود، أم أنتم برش باألحجار، تلقوه
اختنق الصدر، ضاق حتى العمر، طول بلحمي الناب غرزوا ودجالون. جالدون قلت:

الصدر.
خرج كما الصدر هذا من خرجنا نحن بل واحد، صوٍت يف عليه وردوا الواقف زعق
معه عشنا لألمر. نصدع يأمرنا الفكر، ظنون صباه أحالم هواجسه، رؤاه، نحن النرس،
، املرَّ وذقنا الحلو ذقنا معه، وظمئنا رجعنا الرش، ويف الخري ويف الرضاء، ويف الرساء يف
وقلبك عينيك وافتح القهر، وتحدَّ انهض الرس: ويف الجهر يف ودعوناه ناديناه ونهاًرا ليًال
البرئ. قاع يف ألقانا مالمحنا، نيس علينا، غضب حتى البحر، يف بجسدك وألِق للشمس،
بالنور ر يتطهَّ كي الفجر، يف — تشهد كما — اليوم فحملناه القرب، بصمت موالي يا ضقنا
يعرف، يبرص، كي األرس، من أنقذناه ولكن هلل، حاشا نأرسه، لم الدر، منجمه من ويُخرج

… يعمل
وصية تلك أوالدي، يا الحر. العمل إال ينقذكم ال يعمل؟ ماذا يعمل؟ السيد: قاطعه

عمري.
لحمي. نهشوا عريي، كشفوا أوالدك، ساخًطا: قلت
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مر؟ لحٍم من يأكل من وقال: بلسانهم، يتحدث الذي األسود احتج
الرس. أو الغيب كهف يف النائم كبد ينهش النرس، لهذا تركناه نحن

فتهتز أعضائه، كل يف تنترش راحت بل فمه، من الضحكة تأت لم فجأة. السيد ضحك
وميُض عينيه ويف إيلَّ نظر هادرة. موجة تجرجره الذي كالقارب وتهبط وتعلو وتتمايل

الحر. العمل رسول وهو تنسوا، ال كالمه: يستأنف كأنه إليهم والتفت والحب، الشفقة
أمام الصغار كالرهبان خضوٍع يف يهزونها وأخذوا رءُوسهم، خفضوا خاشعني، وقفوا

لألمر. نصدع لألمر، نصدع كبريهم: قال األكرب. الكاهن
جبهته سطعت بالزحف، أوامره يُصدر الذي كالقائد الصخرة عىل السيد وقف
املمدودة بذراعه يشري وأخذ النشوان، كالشارب وجهه واحمرَّ الشمس، ضوء يف الشامخة
هيا حر. شعٌب فيها يحيا كي الحرة األرض وأقيموا الحر، للعمل هيا والخلف: األمام إىل
شجر يزرع مكاٍن كل يف ويغني يعمل حر، إنسان يغزوها فالحرية العمر، فوات وقبل اآلن
نمل يسكنها البحر، أمام البائسة واألكواخ ، تخرضَّ حتى اسقوها األرضهناك، شقوا الخري.

والقرص. والساحة املعمل موضعها يف ابنوا مصفر، وجراد أغرب
تقصد؟ ماذا وتعمر؟ الكلمة تبني هل مستفًرسا: كبريهم قال

أرًضا البحر هذا قبضة من انتزعوا هيا الحر. للعمل عونًا الكلمة لتكن حماس: يف قال
األرض يسقي كي النهر، ماء فيها يجري قناة شق الزهر. فيها ويعبق الزرع، فيها ينمو
ليس القفر، هذا يف قناة شق الفقر. عذَّبه محروًما شعب يطعم أو بالشكر، فتلهج الظامئة،

ألميض. الوقت حان الصخر، أزيحوا األرض، شقوا هيا، هيا الفكر. رجل من كثريًا
معنا؟ تبقى أال قلت:

الحال، يف قلمك واحمل نفسك، فغري أنت أما كتفي: عىل يَده ووضع حنان يف إيلَّ التفت
سبله. فاسلك قدرك وتحدد الرحلة، فأِتمَّ طريقك بدأ فأسك. تحمل كما

بالكأس وأمسك بالقلم أمسك

يخطو وهو إليه، نتطلع أخذنا أين من نعرف لم كما أين، إىل نعرف لم جاء، كما السيد ذهب
الستة السود أخذ والسحاب. والجبال الريح صهوة امتطى غريٍب كفارٍس الصخور فوق
اختفى. ثم السماء، يف سطع كوكبًا يرصدون الذين الفلك كرجال بأبصارهم، يتابعونه
وبنت وتناسلت عاشت قد البرش أجيال أن بد ال نفيس. يف أنظر كأني إليه أنظر رحت
مئات املخاض عىل وتصرب وتربيه، وتنميه أحشائها، يف جنينًا تغذي كي وتحملت؛ وخربت
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يشء، كلَّ يعرف رحيٍم كوكٍب مثل سمائنا يف ويسطع الكئيبة، أرضنا يهبط لكي السنني
ظهرت األزيل. الزمن نول عىل الفعال الحي لألبدي األصغر املثل ويعطي يشء، كل ويغفر
منهم أيديهم، عىل وتعلمت منهم، كثريًا أحببت الناس. وسماء سمائي يف مثله عديدة كواكب
يف يسبح من منهم والصدق، بالثورة الحارق اللهب ألسنة منه شعت الوجه، مجدور أعمى
هندسة عىل عكف من عرصه، وحطم وفار ثار من الطني، بأعماق غاَص من ومنهم اآلخرة،
ليل يف أضحكني من الغد، ومدن الحلم قيثارة عىل عزف أو وحده، غنى من وترتيبه، الكون
صحابي، فسئمت صحبته يف أحياني من املوت، شجر بنفيس زرع أبكاني، من الصمت،

… الهادئ املنسجم النور هذا لكن جرياني، أهيل،
عىل متاهتي ُجبت أنني بد ال أعهده، لم حناٌن يرتقرق يفَّ الناي لصوت انتبهت
حركاته وقع وصاحبت للسيد، أنشدها التي األغنية تلك يعزف الصبي كان الشجي. رنينه
بحنني يسرتجعه أن يحاول أو بروحه، املتاليش الشبح يتبع أنه خلت حتى وسكناته،
وحقائبهم السوداء وُسرتاتهم السود بعيونهم الستة وجود ينس لم أنه بد وال شكواه.
عنه، سمعوا كبري جثة اللحادون يشيع كما الغائبة، صورته يشيعون هناك يقفون السود،

منه. واسرتاحوا الواجب، مراسيم نحوه وأدوا
للعمل. هيا –

اآلمرة اإلشارة معنى كان نذير. أو بوٍق كصوت الكالحة الجوقة كبري صوت دوَّى
العذاب فصل عىل أقبل أن الصخرة، عىل مكاني من أهبط أن عزفه، عن الصبي يكف أن
والحجارة بالحىص امليلء الوعر الطريق عىل ألنحدر قوتي بقية أستجمع أن وقبل الجديد.
بالسيد؟ ليلحق طار هل موضعه، غادر قد كان للنرس. ألنظر التفتُّ كالسكاكني املدببة

لحظاٍت يف أيديهم. بني املثول إىل الصبي وسبقني العمل، مكان إىل الجوقة سبقتني
منها أخرجوا ارتدوها، ما ورسعان الزرقاء، العمل مالبس منها أخرجوا حقائبهم، فتحوا
كاملالعق وِعصيٍّا وجرادل وأكياًسا طويلة، بأيٍد صغرية وجرافات فئوًسا — عجبي لشدة —

كاألشواك. مسنونٍة بأطراٍف بعضها تنتهي الكبرية،
للعمل. هيا –

منذ بدوا الذين أنفسهم هم َجْفن. خفقة من أرسع بأدواتهم فانطلقوا كبريهم هتف
بفئوسهم، ويجيئون ويذهبون يجرون اآلن أصبحوا مأساة، أو قداٍس يف الجوقة كأفراد قليٍل
أكواٍم يف الرتاب ويخرجون األرض، ون يشقُّ راحوا وأكياسهم وعصيهم الصغرية، وحفاراتهم

الصغرية. كالكثبان ترتاكم أن تلبث ال
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هيا. –
كأنني مني، الرغم عىل األفكار بي رسحت أفعل. ماذا أدري ال أراقبهم، وقفت قد كنت
تحلم حياتك أتظل للعمل. جديد: من الصوت نبهني حتى الخيال، يف يدور رشيًطا أشاهد

وتفكر؟
اتجاه. غري يف ولكن تحركت،

السيد؟ قال ما تسمع أَولم واحفر، فأًسا خذ
القلم. مسك نتعلم كما الفأس، مسك نتعلم معتذًرا: قلت

هل والفالح؟ العامل من البائسة األرض عىل أحنَّ يداك أتكون إذًا؟ تنتظر ماذا –
جراح. فوق بجراٍح ترحب األرض إن تجرحها؟ أن تخىش

أدري. ال ولكن سيدي، يا أخاف ال –
تقرأ أن العالم، هذا صفحة تفتح أن وجرب تعال وهراء، ثرثرًة يكفينا هيا. هيا، –

والفأس. والعتلة باآللة فيه
الفأس؟ –

الفأس. تجربوا أن دون الفالحني عىل تنوحون فأًسا؟ ملست أن لك يسبق ألم نعم. –
هيا. هيا، الطني. من الالمعة وسرتاتكم أيديكم وتنزهون األرض تمجدون

من عرشة الرابعة أو عرشة الثالثة يف كنت فأًسا. فيها ملست التي الوحيدة املرة تذكرت
املستقبل، وآمال األحالم، عرائس قلبي ويف كتاب، كالعادة يدي يف الحقل، زرت عندما عمري
قد الكتاب كان الضباب. يف تصطخب البعد وأشواق خط، السُّ ورياح الحارض، وحرسات
بعنادي ورحت أحسنها، لم التي بالفرنسية كان فقد صعوبته، من الرغم عىل استهواني
األبيض. جلبابي» «سيالة يرتك يكن لم الذي الكف، بحجم الصغري القاموس أستشري
زوج املخلص، املنتظر للزوج تخلص محبوبته كانت اليائس والبطل كانت، حبٍّ قصة
العزم عَقَد اليائس البطل األفالك، دورات أو كالساعة الدولة عمل ويؤدي واجبه يعرف
أن والخدمة صديق، من خدمة فيها يطلب رسالة ليكتب مكتبه؛ إىل يجلس االنتحار، عىل
ويقرتب الالمع املتلوِّي جسمه ويسحب يتمدد الصغري النيل وثعبان غدارة. إليه يرسل
وانتفاضة املنتحر، البطل دموع مع قصرية رسحة الرتعة، شاطئ إىل رسيعة التفاتة مني.
ال بقوٍة مندفع حجر أو مخبول عصفور إىل الجسد ويتحول العقل، فيها يغيب مذعورة
املبهورة أنفايس ألتقط أخذت البهائم. حظرية إىل بالقش املكوم الجرن من جريت يعلمها.
يكن لم متعجبة، إيلَّ تنظر وراحت العَلف، عن رءُوسها رفعت التي والحمري األبقار أمام
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خرج ثعبان! ثعبان! أهتف: وأنا حجرته، إىل جريت هناك، الوجه الضئيل العجوز الفالح
األحمر، الصوف من وخيوط كبريتان، إبرتان يديه بني كعادته، هدوء يف الحجرة من الرجل

أمسكته؟ هل هدوء: يف قال
منه. جريت لقد أمسكته؟ –

رأيته؟ أين شاطر، –
القش. يف تسلل أنه بدَّ ال الجرن، عند ظله: يف أتخفى وأنا قلت

الدودة الزواحف، مثل كرهت ما حياتي يف يزحف، (نعم يزحف كان الحر. هذا يف –
النوم يف تلسعني الثعبان عني تمساح، من أكثر نفيس يكتم شعري، الربصيشيب ترعبني،
يف املنظر أنىس لن بابتالعها، يهم مسكينة حمامة ترهب مما أكثر ترهبني اليقظة، ويف
قال وراءه، مشيت الرتعة. ناحية اتَجَه هللا، شاء إن سنجده العجوز: قال الزجاج!) حوض
الفأس رافًعا بعدها عاد قصرية، لحظات مرت الشاي، وأعمل وسأحرض أنت، اسرتح يل:
عن ننفضها — هللا لعنها — عم يا هو ها دًما. ينزف صغري ثعبان حدِّه من يتدىل يده، يف
طيب أنت ادفنه؟ الرتاب! يف أدفنه الرتعة، يف ارمه به: صحت كالرباغيث. وأرجلنا رءُوسنا
منه اقرتبت العروق. البارزة السمراء بذراعه وطوحه الباب إىل وذهب راح! هو ها القلب.

مرة! وآخر ألول الفأس أمسكت أنتفض، وأنا
إىل َمدَّها فأًسا أتناول تقدمت الثعبان. كلدغة بنظراٍت تحدجني الكبري عينا كانت
يقولون. ما افعل تقدم، تقدم، الصبي: همس عليه. يُحسد صٍرب يف الباقني الرجال أحد
الصوت أخرجني تتسع. بدأت التي الحفرة يف وأنزلها أرفعها وأخذت عيلَّ. تخش ال طمأنته:
الفأس يمسك كيف علموه لرفاقك، انظر الحفر، هكذا ما جيًدا، احفر صمتي: من الغاضب
رفعها الفأس، طرف عىل يدي قبضة وشدد ذراعي أمسك عيلَّ، أحدهم أقبل ويصوبها.
غامق ِّيٍّا بُن تحتها الرتاب ظهر املحترض. بحرشجة األرض أنَِّت القاع. إىل بها وهوى بقوة
دمعتان منها ت وسحَّ فاحمرت عيني، يف الرتاب حبات تناثرت مسلوخ. حيوان كجلد اللون
مال بالضحك. فيجاوبونه جنوبهم، يف رفاقه يلكز وأخذ الكبري، قهقه خدي. عىل تقطران
مثقفون، كفيه: يرضب وأخذ جبهته، عن العرق ومسح الحفرة، عمق يف جنبه عىل أحدهم

مثقفون.
عن أعتذر ويساًرا، يمينًا أتلفت املطر، بلَّله كتمثال جامًدا رآني عندما الكبري زعق
تزال ال كانت التي وللبقرة أسرتحمه، للبحر بَرصي وأمد ضحكاتهم من أعجب الذنب،
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الكبري: رصخ ي. صفِّ يف تقف أن أدعوها وكأني سالم، يف وتجرت تمضغ الشط عىل ممددة
لأليام عدنا هل جديد: من رصخ به. تأمر ما أفعل أنا معتذًرا: تمتمت للبقرة. تتلفت ال
اهتزاز وسط بل والضجيج، الصخب وسط البقرة، عىل عني رغًما عيني ثبت العكرة؟
ال أنا قلت: كرساب. خاطفة أمن واحة إىل لحظة اإلنسان يفزع أن يمكن نفسه الزلزال
علينا عمًال؟ هذا أتسمي أذني: ْت صمَّ حتى رصخته، علت وسعي. يف ما أفعل عميل، أهمل

هنا؟ سنزرعها التي الجنة نسيت هل القناة. شق نكمل أن
لها. أعيش فأنا أنس، لم ال قلت:

الصاعدة األذرع إيقاع عىل يهتز متأرجًحا الناي، صوت تردد اعمل. فاعمل، إذًا صاح:
كسقوط الحفرة حافة عىل الرتاب وسقوط األرض، بطن يف الفئوس ورضبات الهابطة،
عني أبعد أن أحاول العامل. صفة أستحق لكي جهدي؛ أعمل كنت آسن، ماءٍ يف الحجارة
الذي الكبري، إىل النظر وتجنبت السَحرة. همس أو البعوض كلسع عيلَّ املتزاحمة األفكار
ألقيت يستطيع. ال يستطيع، ال لكنه مجتهد، صوته: أيقظني وجهي. يف يحدق يزال ال كان
منه. ميئوس الذاتية! خطر يقول: استمر قليًال. قامتي وشددت ألسرتيح، لحظًة الفأس
حويل، تتزاحم بدأت التي الوجوه أدفع كيف كذلك أدر لم عني، التهمة أدفع كيف أدر لم
خرجت التي الطيور نفس هي هذا! عرفوا لو يل سحًقا وجهي. عىل ترفرف التي والطيور
سليمان، وامللك السبعة الحكماء رسب وأوفيليا، وأوديب إيزيس األوجه: نفس كبدي، من
خدم ومجانني، حمقى مآٍس، وأبطال وشحاذون فالحون وعجائز، أطفال هشام، وعيىسبن
… ومحترضون ومنسيون ودجالون وثرثارون وصحفيون فنانون وملوك، وبغايا وأرامل
يدري ال مذعوًرا الصبي وقف دويِّها، عىل النرس يرجع أن معها خفت رصخة الكبري رصخ
كصاعقٍة دوت الريح، فيه تصفر رقبته من املتديل بالناي وال وذراعيه، بيديه يفعل ماذا
منه قطراٌت سقطت فقد انفتح الجرح أن يبدو قلبي. إىل طريقها يف السماء اخرتقت
نفضوا الحافة، عىل فئوسهم الرجال ألقى منه. ميئوس منه، ميئوس الحفر: جانب عىل
اآلخر، بعد واحًدا الحفرة من يخرجون بدءُوا وتثاءَبُوا، ورءوسهم جنوبهم عن الرتاب
نحوي رءوسهم يلوون الحافة طول عىل املكومة الصغرية الكثبان أقدامهم تلمس وعندما
منك. ميئوس منك، ميئوس الكبري: صاح الحفرة، وأغادر بهم ألحق أن هممت ويهزوننا.
العاري جسدي عن الرتاب نفضت صوت، يخرج ولم شفتاي، تحركت أتكلم، أن حاولت
طاحنة فأٍس رضبة انهالت أقفز. كي الحافة عىل يدي ووضعت الشمس، بنار املحرتق
أو مطعوٍن كلٍب حرشجة صدري من ويطلق يلطمني، الخانق واأللم سحبتها يدي. فوق
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أذني: يف قليٍل بعد صيحته نفذت عيلَّ، الجبل وجثم البرص، وغام السمع شل مدهوس.
املسعور: زئريه يطلق وعاد لك. الحفرة لك، الحفرة وراءه: الخمسة ردد لك! الحفرة

قناة، ليشق يشقى
حفرة، ليحفر يجتهد
قربه. تصبح والحفرة

التصفيق: وقع عىل ويرددون طربًا، ويتمايلون الخمسة، الرجال ويهلل

قناة، ليشق يشقى
حفرة، ليحفر يجتهد
قربه. تصبح والحفرة

رأسهش رأسهش،

صفصاف كشجرة الحفرة من اآلخر الجانب عىل تجاههم الواقف الصبي إىل أحدهم يشري
يهتف صمته، يف ويغيب عنه، برصه يحوِّل املاء. يف املنفوش شعرها خصالت تتدىل صغرية،
أحمق، يا فيه: يرصخ كالحجر. نفسه عىل ويلتم يجمد نايه، عىل شيئًا يعزف أن الكبري به
ينتبه بحصاة، يد تقذفه كفيه. بني رأسه ويدفن األرض، عىل يجلس الناي! تحتاج الحفلة
القبضات فتهوي الحفرة، من ألقفز أهم كاملتفرج، كليشء أتابع غيبوبته. يف يغرق ثم قليًال،

يدي. عىل كاملطارق
الجوقة: صوت يعلو

ترضاه. ال ولكن املوت، تتمنى
تحياه. لكن وجودك، عبء تشكو

ضلوعك. بني يعشعش الحزن خفاش
دموعك. نهر يجفف العلم وال القلب، يعزي الشعر ال

لك. تضحك والدنيا حولك، يرقص العالم
الضنك، يضنيك الظلمة يف تقبع فلماذا

الشك؟ ويأكلك األوهام خبز تأكل
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واملأسور. اآلرس ونحن وجالدوك، ضحاياك نحن
النور. أعيننا وخاصم مغلوبني، كهفك يف عشنا

يشقيك. بما أفض تكلم! يضنيك؟ ماذا
فيك. تعثر األمل؟ منك. ترسب الحب؟

بَنُوك. وضاع واألم، األب أضعت الحب؟ ضيعت ملاذا
منك، ميئوس
منك. ميئوس

فيه. حيلة ال جرحك منه، ميئوس داؤك
ِتيٌه. — تدري لو — دربك نحس، — تعلم لو — نجمك

مأدبة عىل كالجياع بدوا ويهللون. يتمايلون ويصفقون، أصواتهم يرفعون أخذوا
ويمصون ويتجشئُون، ويتلمظون، أفواههم، ويملئُون أيديهم، يمدون اللئيم، القيرص
أحدهم كاد تعبوا. الصاخب والضحك الضجة بعد كاألنياب. املسنونة واألظافر األصابع
الجفنني. من الفرح دمع مسحوا األعني، فركوا الثؤباء، أعدتهم تثاءب، النوم. يف يغرق أن
الرتاب نهيل واحد: صوٍت يف ردوا به؟ نفعل ماذا وصاح: إيلَّ ظهره أدار واقًفا، الكبري هب
نهيل عليه، الرتاب نهيل مظاهرة: يف يشرتكون كأنهم يرددون فأخذوا القول، أعجبهم عليه.

عليه. الرتاب
نقشت الشمس، وهج من دافئًا كان رأيس. عىل فقبض يده مد نحوي. الكبري استدار
قالوا الرأس؟ هذا تأوهت: حتى عليه، الحديدية قبضته شدد وأخاديد، جحوًرا الريح فيه
وعاد بأصابعه وتخلله نحوه، الهائش الشعر جذب هش! رأس هش، رأس واحد: صوٍت يف

واحد: نفٍس يف ردوا الرأس! هذا يصيح:

هش. رأس هش، رأس
قش. ومخزن البني لغراب عش

بحناجرهم صاحوا فيه؟ نفعل ماذا حرينا، يسأل: عاد بإعجاب. فيهم عينيه قلب
هذا يُقطِّع حتى بالعيش، يهنأ أو صاحبه، يربأ لن محفوظ: نشيد كلمات تردد كالثريان
ماذا طويل: صٍرب بعد املنتظر الجواب جاءه كمن وجهه تهلل كالكبش. ويذبح الرأس
ارموه الحي، لكالب ألقوة حريق: إلطفاء املستغيثني صياح سيف حناجرهم شق أيًضا؟

الوحش. لسباع

84



الكابوس الثالثة: الدمعة

املنشدين يرافق لم ألنه يعاتبه؛ كان لو كما الصبي إىل التفت يده، من بإشارٍة أسكتهم
لسعته كمن سحبها ثم يلمسرأيس، أن محاوًال يده ومد صمته الصبي لزم املناسب. باللحن
عىل اليمنى يده ووضع خفضهما ثم واألرض، السماء نحو ذراعيه ومد الكبري وقف الجمر.
وتتثنى وقاٍر، يف العازفني فريَق تقود التي كالعصا تتحرك اليرسى يده كانت بينما رأيس،

معبد: يف راقصة كظل

العرش. بهو من وطردته بلقيس، عنه صدت
نعش! بجثته اكرتث ما طريٍق، ظهر يف يُلقى لو

منها برزت فتحوها، األحمر، باللحم املكتنزة أفواههم مدوا كنًزا. أمامهم نثر كأنه
صاحوا: طربًا، أرجلهم مع أيديهم اهتزت األسنان،

الطيش، منه ليخرج جزوه
كالكبش، يُذبَح
كالكبش! يُذبَح

ورنَّت ضحك فرصخت، شعري عىل قبض نحوي. يلتفت أن دون ذراعه، الكبري مد
املوت: حجر ويلقمها الناب، فيها يغرز شاة، يرصع كذئٍب صاح الصوت، عالية ضحكته

هش! رأس هش! رأس

وكرساملرآة اليمن بابا عىل املوت

مرآة. يف ليًال أنظر لن أبًدا
حويل. عما الراسخة املجيدة طلعته شغلتني اليمن، باب عىل واقًفا وجدتني فقد
الجانبني عىل يقفان ضخمان عمودان أنواره: الزمن أطفأ الذي البديع األثر أتأمل رحت
إىل لطيٍف بميٍل منحدرتني أعالهما، يف ضيقتني املايض، يد غرستهما عظيمتني كشجرتني
التاريخ، بذكريات املمتلئتني ساقيها تفتح أذرع. وال رأس بال بضة ملكة كتمثال أسفل،
بعد املوكب سيمر يهتف: نبهنيصوت وعراة، حفاة وأمواج وطغاة، غزاة، مواكب منها فتمر
ويمضغ. منه يقطف أخرض ورق حزمة يل ومد صدري يف الصوت صاحب ولكزني قليل.
أخرى وجوٍه إىل العني وعربته ملتحية؟ جرادة وجه أم برشي وجه هذا هل إليه، التفتُّ
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املتعبة، الجاحظة العيون نفس الصفراء، الذابلة الوجوه نفس متسعٍة، دائرٍة يف متحلقة
وجمال وحمر برش الصغري، امليدان يف الحركة وازدادت السمراء. الحافية الناحلة واألرجل
من تدوي وطبول وحراس. وقضاة شيوخ صهواتها يمتطي مهرجان يف كأنها حرة، ترتع
صفراء: أسناٍن عن الساخر فمه انفتح اإلعدام؟ يتم اليوم لجاري: قلت أبواق. وأصداء بعيد
فمه افرت الحاشد؟ الجمع هذا فلماذا الجمعة. غًدا أقول: أرسعت الجمعة؟ هو اليوم وهل
لكنك قال: باهلل. وأوحد مثلك، إنسان قلت: أنت؟ غريٌب ماكرة: بسمٍة عن الضامر ووجهه
ماذا عليك، باهلل واحد. كذلك والهم واحد، املصحف اإلسالم دار من قلت: آخر؟ بلٍد من
رقاب الجبار سيف يقطع الجمعة صالة بعد غًدا قليًال: اطمأن أن بعد قال اليوم؟ يجري
بل جار: تدخل األسبوعي؟ القضاء مجلس سألت: رعاياه. الجبار فيلقى اليوم أما الكفرة.
وقٍت يف ولسعتني لسعته فقد الدهشة؛ عن للتعبري وقتًا يل يرتك لم وكرامة. يعرضمعجزة
وأيديهم الصغرية الساحة يقطعون أخذوا لقد اإلمام. «عكفة» من مفاجئة سوٍط لطمُة واحٍد
العيون وتتعلق الصدور، وتشهق الصفوف، فتستقيم الوجوه، بها وترضب بالسياط، تلوح

املنتظر. باملوكب
آخر جراد وحراسه، اإلمام فرسان يتقدمها تقرتب، وأخذت طالئعه، ظهرت أخريًا
وحناجرهم املحمرة، عيونهم الظهرية وجه يف تربق حافية، أقداٍم عىل يزحف سوداء، بلحى
الصدور. إىل املصوبة العتيقة وبنادقهم خصورهم، من املدالة الطويلة وسيوفهم الحادة،
ويصيحون: الحشود فيهشون وجمالهم بغالهم فوق من أو أقدامهم، عىل يسريون كانوا
سود، عبيد أعناق فوق محمولة كبرية ة محفَّ حول ويتحلقون يرتاجعون ثم اإلمام! اإلمام!
حتى تتمايل، املحفة وأخذت الصغرية. رءُوسهم جانبي من األجعد شعرهم ضفائر تتدىل
أبيض مستدير اإلمام، وجه إىل عيني أرسلت الطيني. كالسور املرصوصة الدائرة توسطت
كحد بريٍق منها ينفذ متسعتان والعينان باألبيض األسود الشعر فيها اختلط لحية تحوطه
والياقوت، الزمرد فيه يلمع أخرض عريض حزام حوله سوداء، بأزراٍر بيض أزرار السيف.

بالذهب. امُلَوىشَّ الفيض ِمقبضه ظهر خنجر جرابه يف ويرقد
ورصخ واألبواق الطبول دوت الجموع، يف الواسعتان السوداوان العينان تفرست
الرشع: قايض أو فقيه ثياب يف قصري شيخ خلفه وطلع آمني. موالنا آمني، موالنا العكفة:
صوت رن آمني! نعم واحد: صوت تردد الناس؟ أيها توضأتم هل اإلمام. كرامة ترون اليوم
الجموع، عىل الصمت خيَّم والكالب. القطط معكم وتصيل اإلمام، وراء ستصلون الفقيه:
مد املعبود. للصنم البخور يقدم عابد كأنه اإلمام، أمام ينحني وهو الفقيه، إىل نظروا
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خلف الكلب وضع كتفيه. عىل يحمله كان كبريًا كلبًا ناوله الذي الحراس أحد إىل ذراعيه
الكالب حتى انظروا! الفقيه: صاح بالشهادة. ذراعيه ورفع الصالة، وقفة وقف الذي اإلمام

حذار! فحذاِر وراءه ويسجد يركع األعجم الحيوان حتى اإلمام، بسيدنا تأتم
األماميتني، ساقيه يرفع الكلب يبرصون وهم كتموها لكنهم الناس، بني همهمة رست
اإلمام وانحنى البحر، كموج الشهادة دوت أذرعهم. الجميع رفع اإلمام، فعل ويحاكي
راكعة، جذوعها ومالت أبصارها، املتعجبة العيون وخفضت وراءه، الكلب فركع راكًعا،
الضخم، وكلبه اإلمام رأس خر كما األرض، عىل الجباه وخرت الكلب، فسجد اإلمام وسجد

اإلمام! معجزة اإلمام! كرامة الفقيه: صيحة ونفذت
تتم التي العالية املحفة تحت وقفت الساحة، توسطت حتى الزحام، أشق اندفعت
دجال! دجال! أهتف: وأنا شعرهم، ضفائر واهتزت العبيد، عيون ارتعشت املهزلة. عليها

دجال!
الذهول لكن السياط. ودوَّت السيوف صلصلت الحركة، فيهم ودبت الحرس ذعر
طاغوت كافر، صنم هذا وحنجرتي: صدري يشق الرصاخ راح األرض، يف أقدامهم سمر

باإلسالم؟ نتحرر أولم األكوان؟ رب نعبد أو صنًما نعبد هل فاجر، شيطان
اإلسالم. سيف وأنا هدوء: يف اإلمام قال

إىل وصوبوها الالمعة، الطويلة والسيوف العتيقة البنادق رفعوا حويل، الحراس التف
شيطان منه: ألقرتب إيلَّ أشار ثم أصنام، إىل فتحولوا اإلمام، لهم أشار ووجهي. صدري
الحاد صوته نفذ الشمس. ضوء يف أحيا لكني إنس، مثلك بل الالهث: الصوت خرج كافر؟
يف ولكن تحيون، وهم؟ أنت املرشوخ: الهادر الصوت انطلق نحن؟ أموات ونحن؟ أذني: يف
املايض، يف الحارضأو يف ال يشء ال أنتم بل كالديدان، املظلم املايضالعفن كهف يف األكفان،

زمان. كل خارج بل
الصنم أنت : صمتُّ أكون؟ أين وأنا؟ سام: أفعى فم نحوي يمد وهو اإلمام، قال
السور، ينهدم وغًدا الطني. السور وأقمت امللعون، الصمت بكهف اليمن أدخلت الطاغوت

وسجون. سجون وتنهار النور، ويندق
والفاسق ماركس الكافر أتباع من أنت؟ غريب العارف: ثقة يف وقال اإلمام، ضحك
والفجر آتية، الثورة هدوء: يف قلت مسكني. يا ثورتكم طاشت وأعرفهم. أعرفك أنا لينني؟

قريب.
الرشع. يحكمنا املصحف ظل يف هنا نحن مجنون؟ يا ستأتي أين من وقال: ضحك
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بالسيف. وتقتل بالسيف، تحكم بل الجموع: يف صحت
انتظروا، ال! ال حراس، يا هيا نفسك. عىل حكمت أنت ُحرَّاسه: إىل يشري وهو قال

الكلب! هذا فيه وسيحكم
أنفاسه ولفحتني عيلَّ جثم صدري. عىل املحفة فوق من الكلب قفز يده من بإشارٍة
صارعته وساقي. وذراعي وجهي من الدم وسال لحمي، يف أسنانه انغرزت الحارة.
أسناني، فيه وغرزت عليه، وجثمت أرًضا، وطرحته لقاومته واحًدا كلبًا كان لو وصارعني،
كل من مسعورة كالب دمي. وتلعق لحمي، تنهش وأخذت عيلَّ، هجمت أخرى كالبًا لكن
كانت هل درَّبُوها؟ أن بعد «العكفة» أطلقها هل جاءت؟ أين من وشكل. وجنٍس لوٍن
ت وانضمَّ جانب، كل من والصفعات اللكمات عيلَّ وانهالت اإلمام؟ وراء تصيل األخرى هي
عىل ويرقصون ويزغردون يهتفون والجميع املعركة. إىل امللتحي والجراد البرشية الكالب

الرشع. حكم ننفذ نحن الرشع، حكم ننفذ نحن ثائر، كلب كافر، غريب جثماني:
الرشع حكم والعذاب: والطني الدم يف الغارقة جثتي من الصوت خرج كيف أدري ال
الحاكم الطاغوت وا نَحُّ بالسيف. ال باملصحف الحاكم للرب الحق، للرب عودوا العدل، هو
وا نحُّ يرف، األعناق عىل والحجاج ويزيد معاوية منذ أنهاًرا الدم منه يقطر بالسيف،

السيف. ونحوا السيَّاف،
الجراد املرصوصمن البنيان والتأم والسيوفوالسياط، البنادق ت فتنحَّ اإلمام، وأشار
الدائرة وسط ووجدتني الطيني. صنعاء سور كأنها حويل ْت التفَّ كثيفة، دائرة يف امللتحي
لم عيني فتحت وعندما األنفاس، فيها ترتدد زالت ما وحيدة جثة كالب، وال حويل برش ال
يعمل ومتى حكمه؟ سينفذ من الجبار؟ حكم بماذا الجميع؟ ذهب أين حويل أحًدا أجد
الجمعة صالة بعد الغد. إىل الجبار انتظرني لنفيس: وقلت رقبتي تحسست السيف؟ يفَّ
جرادة الباب. وفتحت متثاقًال قمت الباب. عىل رهيبة دقات عىل وأفقت السيف، يقطعك
نحن الليل. يف القادم باملوت تصلصل وأغالل سالسل يديها بني أمامي، تقف ملتحية
وكفيك، بساقيك األغالل نضع أن مطاع، الجبار وأَْمُر أَمَر إليك، الجبار أرسلنا الحراس!

فاجر. زنديق رقبة نقطع وغًدا الثائر، الكلب ساق هيا، هيا كافر، غريب كف هيا، هيا
صارًخا: انتفضت ساقي، يف الغل تضع أن أخرى يد حاولت يدي، عىل يد قبضت
الدافئ. املضطرب فرايش أمام املثبتة املرآة نحو أتجه أن وأردت شأني، أصلح أن انتظروا
هاربة. سمكة حول تلتفُّ حديدية شبكة كأنهما حويل ذراَعيْهما ا ولفَّ الحارسان، أمسكني
املرآة، عىل وأطلقها الثقيلة، األغالل اآلخر ورفع املرآة! يف ليًال تنظر ال ويلك! أحدهما: صاح

شظايا. وتناثرت فتحطمت
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ال هذا؟ عن ننهك أولم حولهما: السالسل ويُحكم يدي، عىل يقبض وهو صاح ثم
مرآة. يف أبًدا تنظر ال مرآة! يف أبًدا تنظر

اإلعدام وتنفيذ والسيَّاف املحبوبة وجه

أوراق النار، فيه تخبو تنور االحمرار، ذابل قرص األفق يف الشمس اإلعدام، ساحة يف
يدميه، أن يوشك يوجعه، ظهري، يحك الناتئ الخشن جذعها رأيس، تالِمُس تكاد الشجرة
أقنعة وجوه، وجوه للخلف، أتلفت وأمامي، حويل أنظر السهد، بلهب املحرتقة عيني أفتح
وصياح، همس سمعي، عىل تختلط أصوات وعمامات، وعباءات بيضاء، وشيالن سوداء
من سنني، تراب الكف عنها تنفض كأبواق، أذناي تفتح عيناي، تفتح وأنني، دمدمة
املحمرة عربتها الغرب، إىل تميل الشمس يفَّ؟ وينظر الحشد هذا يتجمع ِلَم حويل؟ يتزاحم
الصغري وبابه املنخفض، الحديدي السور أمامه أمامي، الربيد مكتب الجدران، تتوارىخلف
خطواٍت وعىل الحمام، كبطون رة مدوَّ بيضاء قباب ثالث خلفي بيدي، دفعته طاملا الذي
المع، نظيف الحجر املعبد، قلب يف كاملذبح منصة، كتف عىل يرتفع صلد، حجر مني
أطرافه وتلون األرض، من يبزغ الطري والعشب األرض، نحو بانفراج تنحدر واملنصة
أن أريد ذبابة، تلسعني الطني، عىل األقدام وآثار املاء نَُقر فيه تتناثر ذابلة، صفراء أشعة
قدمي، تؤملني األخرى، باليد تربطها َصِدئ حديد سلسلة فيهما، القيد فأكتشف يدي، أرفع
لن يحجل، كغراٍب فسأبدو القفز حاولت لو منها: أكرب أخرى سلسلة والعظم الجلد تحز

بي. املرتبص الطري سخرية إال أجنَي
تشعر أوال نفسك؟ وتكلم وتضحك تبتسم كالحوافر: خشنة أصابع جنبي يف لكزتني

بالهيبة؟!
بي، تحدق وجوه ست األمر، عيلَّ يختلط الصوت. هذا مصدر أعرف كي وجهي؛ أرفع
والحاجب والجبهة األعني فيها أتعرف أنكرها، فيها، أتفرس النخل، كجذوع أجسام ستة
بيضاء، سرتات يتغري، امللبس لكن قبل، من رأيتهم واحد. صنٍم من واحدة نسخ واألنف،
أحمر فصٌّ يتوسطه عاج، من املقبض خنجر. مقبض منه يربز الخرص، حول بُنِّي حزام
من صنادل القدمني يف وزرقاء، وبيضاء حمراء خطوط فيه تجري ملون، الرسوال ذهبي،
ست سوداء، لحى ست وجوه، ستة املغربَّة، واألظافر األصابع منها تبدو مطاط، أو جلٍد
شعري تلمسكف الكرنك، جدار فوق نقشت بابل من األرسى بعيون تذكرني غائرة عيون

هش! رأس هش! رأس واحد: صوت يرتدد وتشده،
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تذكرت. اآلن
استعداد؟ عىل أنت هل –

يمضغ العشب، عىل مرتبًعا يجلس إليه، ألتفت سادة. يا طبًعا خلفي: من صوت يجيب
منتفخة. اليرسى َوْجنَتُه أخرض، ورًقا

التنفيذ. أوان فات –
الجبَّار. عند من القايضورسوًال ننتظر –

غري يف يربز اللحية شعر عذراء، أو طفٍل بسمة عن ُمْفرتٌّ فكٌّ ِفطري، بذكاءٍ عيناه تلمع
الناس عيون كل لألرض، خجٍل يف ينظر ناتئ أثري كحجر والوجه حاد، قوي األنف نظام،
أراحه جراب، يف طويل سيٌف وسطه حول امللتف الحزام من يتدىل وتنتظره، فيه تحدق

اكرتاث. بغري يمضغ وراح األرض عىل
أيديهم البكاء، حرية لك يرتكون أيًضا، صامتون وأصالء طيبون الناس، هؤالء طيبون
تمتد تتحرك، النمل، كأرساب النحيلة األنامل اللسان. سقطات عن تشغلهم السمراء الخشنة
فيها ل يتجوَّ غفور، والرب البلدة، هذي طيبة كالم، غري من تتكلم وتفكر، تخزن وتقبض،
فوق يلمع مساءٍ كل يف وعطور، مسٍك من أبخرة يزفر يتنفس يتثاءب امليت، الزمن شبح
الليل منتصف يف مآذنها فوق حريق ويهب ويرف، يتأوَّه يهتف سيف، يحمله سيف مآذنها
سوداء جبال تطوقها بالويل، وتنذر بالخري تدعو تسبح، اللهب ألسنة تعلو الفجر، وعند
ينظر مجهوًال والشعر والليل الذاكرة بحور عىل يهدهدونها أخذوا شامخني، مردة كظهور
الطوفان، عىل زحف جحيمك، قيظ حارصني واألحزان! الضجة مدن يا (آه مجهولون فيه
أبحث التائه ظيل وعن إليك، منك أهرب الخصيان، بفحولتها وتزهو فيك، القردة تختال

النريان). بني
عجوز وتنوح ذباب، جيش عينيه عىل حط طفل يبكي الجمهور، وسط هرًجا أسمع
عاش شاب: يهتف الباب. عىل املوت ووقف األيام، ُسفن جبهتها يف انكرست الوجه طيبة
السور من تقرتب واألجسام، واألذرع الخشنة األيدي تضطرب اإلسالم! هللا نرص العدل!
يمد وحيًدا، يتجول كان حمار يقف الحالك. الليل يف يجري كشبٍح الهمهمة ترسي الشائك،
وجهها ويتفرسيف الصفوف خالل عنزة تتسلل وينهق، بالسور رأسه يحك واألنف، الرأس
ووقف القات، السياف ترك الجبَّار، ورسول القايض وصل باستغراٍب املستطيل، السامي
الشجر جذوع انحنت وتحسسمقبضسيفه، العاري، عىلصدره وخبط ابتسم قدميه، عىل
بذور األرضالطيبة يف يزرع أن حاول مجهول أثره، تتبَّعنا نحن أنفسهم: وقدموا السوداء،
الشجرة. جذع يف مربوط هو ها أمره، وأبلغناه للجبار وذهبنا رسه، وعرفنا راقبناه الفتنة،
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القايض نظر ملفوفة، أوراًقا يحمل بجانبه الجبار رسول ووقف مني، القايض اقرتب
تتحركان شفتاه كانت باسمه، وسبَّح هللا حمد وتنحنح، تمتم كتفي، كفاه ملست وجهي، يف
أذني يف سقطت قال؛ مما شيئًا أفهم لم الرءوس، مقطوعة حروف غري منها يخرج وال
كوجه وجهه كان أرجلهم. أيديهم، تقطع بالعدل، فاحكم هللا، حدود تلك الكلمات: بعض
ملفوفة بيضاء عمامة رأسه فوق أنفه، أرنبة عىل تستند سميكة بنية نظارة عينيه عىل فأر،
الرحمة حدته تكرس أرصار عينيه يف األطراف، مذهب حريري شاٌل كتفه عىل بعناية،
األخرى اليد تدير بينما الالمع، خنجره عىل ويده وراءه يقف فكان الرسول أما والعطف.
من مكتنز الوجنات، بارز عريض وجهه أحمر. حريريٍّ برشيٍط املربوطة الصفراء اللفافة
البياض. بهما يحيط السواد شديدتا حدقتان فيهما تلمع واسعتان وعيناه النعمة، أثر
َليايلَّ أرََّقا لكنهما القديمة، والكتب الصور يف إال أرهما لم الجبار! بعيني أشبههما ما
معلقتان مسموم، كبٍرئ مخيفتان واسعتان هائج، ثوٍر كعيني عينان بلحمي، كالجمر ونَفذَا
قمم فوق ييضء املتقد رشرهما األشجار، أوراق يف الهواء، يف السحب، يف النار كدوائر
يف القرية عىل تتسلط الجدران، وعىل البيوت يف يتوهج الشارع، بأحجار يلتصق الجبال،
سيف منه تدىل املدن، سطوح فوق رفرف منهوم، رشٍس نرس عينا مكان، وكل وقٍت كل
فيسيل العينان هاتان تلمع كم والجحور، الشقوق يف الراقد النمل حتى يرعب بالدم، يقطر
كف كتفي ربتت الحمى، قشعريرة جرفتني ارتعدت، األصم. والخوف الليل طوفان منهما

مجراه. سيأخذ فالعدل ولدي؛ يا روعك هدئ الحانية: القايض
وقٍت يف الفندق إىل دلف مجهول وتكلم: األكرب الصنم اهتز الستة، الحراس إىل التفت

مجهول.
يفعل؟ ماذا السياف: عينا ملعت القايض، سأل

يحلم. يهمس، يهذي، نعلم. ال –
األحالم؟! حرمت هل غاضبًا: صحت

الفتنة. بذور الفاسدة األحالم بالطبع. شفتاه: وانفرجت رأسه، الصنم هز
الحلم. رس أبًدا يفيش ال والعاقل يحلم. ال املؤمن باهلل: القايض استعاذ

شعرة. منهم تخطئ ال الكفرة، عىل الجبار عني وقال: الجبار، رسول تقدم
جاوز حتى وصربنا األيام، مع راقبناه التهمة: ويُلقي القضية، يرشح األصنام كبري بدأ
رأس يف دخلنا حني معنا كنتم ليتكلم األوهام، يف ودققنا األحالم، وفحصنا الخمسني، سنَّ
مدن ورأينا يدمر، الغضب طوفان يتفجر، الثورة بركان ورأينا الخنجر، ورأينا القاتل،
كربى. ناًرا تشعل وعلوم أفكار أخرى، ورشائع قيم آخر، نوٍع من ناس فيها يميش األحالم
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تفعل ماذا مني: يقرتب وهو القايض تمتم النار، من الخمسة األصنام استعاذت
أتعلم؟ ولدي؟ يا

ضئيل. العمر وحصاد قليل، العلم زاد من حظي أعلم، أني أزعم ال أتعلم بل –
تعلم؟ كنت ماذا تكلم، هللا! حياك –

يحتج يعمل، يسأل، لينظر، األرض؛ فوق استخلفه هللا حر، كريم اإلنسان إن –
ويفكر. ويرفض

… أنفسكم ويف وانظروا، وتفكروا، باهلل. نعم –
بقوله. تغرتَّ ال موالنا يا قائًال: األصنام أحد اعرتض

الرشع. عليه حثَّ ما هذا يده: من بإشارٍة القايض أسكته
همس وسمعنا الحلم، أبهاء يف معه طفنا أدرى، به نحن اسألنا آخر: صنم تدخل

كبده. من تخرج الغاضب الطري أرساب ورأينا النوم، خالل الشفتني
أنتم؟ هل كبدي، من صحت:

اآلن؟ قال ما موالنا يا تسمع أولم تذكرت؟ نحن، الجوقة: بصوت قالوا
قال؟ ماذا القايض: سأل

يرفض. أحدهم: قال
ويرفض. ويحتج يندهش، اآلخر: قال

ال. ويرصخ يحتج ال من بإنساٍن ليس منه، أخجل ال يشء قلت:
األحالم. يف ثابت هذا مؤكًدا: الصنم قال

نملة. تؤذي ال أحالم مخنوق: بصوٍت صحت
وتحرك ثورة، تفجر واألحالم فَرَحه: يخفي أن يستطع لم الذي األكرب الصنم هتف

الكفرة. بأيدي الكفر سيف
الرسول يد وعبثت سيفه، جراب السياف تحسس والكفر، الفتنة القايضمن استعاذ

السكون. وساد العيون، تحفزت الالمع، خنجره بمقبض
ولدي؟ يا هويتك أين القايض: قال

أخرج داكنة بنية حافظة وأخرج صدره، يف يده مد رأسه، وأحنى الرسول، منه تقدم
بيضاء. وقال: رأسه هز ثم القايض، تفحصها له، وقدَّمها األوراق بعض منها

إياك. كن كلمات: إال أتبني ال عنوان، وال اسم ال –
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مجهوًال. رأًسا يحمل مجهول لكم؟ نقل ألم الهواء: يف ذراعه يهز وهو األكرب، الصنم أكد
حمًدا األخطار، خطر هذا املجهولة. األحالم طيور منه تخرج املجهولة، األحالم خبز يمضغ

الثرثار. الهش الرأس هذا عن الجبار، عني تغمض فلم هلل
الرأس وطافت السياف، عني ملعت رصخت. حتى الشعر، وشد رأيس، عىل يده وضع
رأسه، القايض خفض الهمهمة، وعلت الشائك، السلك عىل الحشد وجوه ضغطت والرقبة،
عنه تُعرف ال مجهول يقول: أن قبل املسبحة عىل قليًال أصابعه وجرت جفونه، وارتعشت

الجبار. أمر وهذا هللا، حدود تلك التهمة؛ نصَّ ولدي يا اقرأ هوية.
عن وانشق الزحام، تماوج السور عند الواقف الحشد صفوف من صيحة انطلت
السور سياج الحراس ففتح القايضبذراعه)، (لوح انتظروا انتظروا. وتشري: ترصخ امرأٍة
درجات تسلقت وجهها، حول ترف أسود شعر وموجة السوداء، ثيابها يف اندفعت الصغري،
العينني، نفسبريق الوجه، وتبينت بها، ربطوني التي الشجرة من تقدمت الحجرية، املنصة

العمر. ليل يف األوحد قمري يا آه مدور، كالقرص الشاحب والوجه
الوجه؟ صاحبة تعرف هل القايض: سأل

لكن ويحلم، وينام وينىس، اإلنسان يسعى األكرب، حلمي عليه: عيني أثبت وأنا قلت،
األول. الحلم ينىس ال

أوراق واضطربت األذرع، أغصان اهتزت الستة، الجذوع دمدمت القايض، غضب
دعوه. باهلل أستحلفكم أعرفه، أنا العدل، قايض يا صائحة: هتفْت األيدي.

أمر الحكم صدر قد ندعه؟ القايض: ابتسم خشنة. ضحكة السوداء الجذوع عن ندت
التهمة. ولدي يا اقرأ أهم. األمر وإن الجبار،

ملا أصِغ فلم عليها، كياني ثبت الصفراء. اللفافة عىل املدونة البنود يرتل الصوت بدأ
أنت؟ روحي: نادتها الفتنة. أشواك الثورة، األحالم، املجهول، كلمات أذني صدمت يقول.
يتحقق األوحد حلمي العني، قرير أموت اآلن منك؟ وأسمع وأكلمك وجهك وأرى إيل؟ تأتني
أذُكر أنفايس بآخر زلت ما اآلالم؟ تكفيك هل أمامك، عنه ر أكفِّ اآلن إني األحالم، كل فتذهب

األيام. تلك
جريانًا. كنا أذكرها، وأنا –

أكتب أقرأ، ما أقرأ وجهك، إال أقصد ال الزاهد كالصويف لك أتنفس أفكر، أعيش، كنت –
الرشفة، نافذة من الناصع كالقمر ينفذ بالصدفة، وجهك وأملح تمرين حني ولك. عنك كتبًا
وجد الرعشة، وتعروني املقرور، كالطري أفرح الوحشة، صخر عىل الغارقة سفني وتُهلل

93



بكائيات

أتيت حني القلب، بيتم أحسست ما إيل، النظر صعدت ما بي، تكرتثي لم أبًدا عشه الطائر
أنت أحبك كنت الصمت، لزمت وأنت قلت، قالوا، سلمت، ما عليهم سلمت األهل، وزرت
لم وترددت، اللحظة جواد مر وتحريت، عيني غابت أحببت، ما غريك أحببت، ما وغريك
بمدن طوفت وغربت، ورشقت العمر سنوات ركضت الوقت، فات الوقت، فات أبًدا، يرجع
ما غريك ومت. وعشت وتطهرت طفوت، اإلثم ببحر وغرقت نسيت، جهلت، عرفت، البرش،
إال وجهك، إال أبرص ال وأنام، أحزن، أضحك، أعمل، أصحو، املقتولة، أيامي تعرب أحببت،
لكن األحالم، ترجعه ولن ، مرَّ اللحظة وجواد أعوام تقتل يوم، يتبعه يوم ويقتل عينيك،
باللقمة يدي وأمد أوهامي، من وأضحك معك، وأضحك فأكلمك جنبي، أنك أحلم أحيانًا
وأشد العيش، أكل وسخرة إليك، األيام أشكو الريح، تؤذيك ال حتى شباكي أغلق نحوك،
فوق وأسحبها القلب، أوجاع عىل بيدك أمر النوم، قبل وجهك أقبل عليك، الفرش غطاء
يسألني األم، بطن يف كجنني أني أعرف لنفيس، أنتبه لتنام. رأيس وأوسدها وأقبلها، الصدر،
أمراضالوهم؟ وسائر أوديب وعقدة الثابتة لألفكار تستسلم لم السم؟ هذا تتناول لم عقيل:
أحيا القلب، غور يسرب ال الظاهر، عند يتوقف الطب! أغبى وما املغرور، العقل أغبى ما
نشكو العالم، إىل األوالد نُلقي نرىض، نسخط ونأكل، وندور الناس، ككل وتحيني كالناس،
ينطفئ هل ولكن الرزق، أسواق يف ونسعى األصحاب. األهل، األبناء، جحود الزوج، ظلم

العظم. اللحم، الجلد، يف محفور األول الحلم الحلم؟
بالقتل. يهدد والسيف أمامك، السياف أبًدا؟ تحلم هل –

الظل؟ من اإلنسان ينجو هل –
القيد. ليفكوا حولك والتفوا التهمة، قرءُوا –

عينيك. يف أنظر يكفيني –
الباب؟ هذا من تدخل جعلك ومن جئت؟ لم –

أطرق، العالم، باب عىل ووقفت األبواب، وجهي يف سدت الباب، بوجهي أغلقت ملا –
اب. الحجَّ ويطردني واألعتاب، السدة تنكرني يل، يفتح ال أطرق،

الحد. نص هو هذا بأذن، واألذن بعني، العني –
واآلذان. لألعني داعَي ال ال، –

سياف، يا هيا الحكم، نص ننفذ نحن قليل: بعد استطرد أذني، يف الصوت دوَّى
األغالل ليفك وانحنى اليدين، عن القيد فك الثقيلة، أنفاسه لفحتني حويل، ذراعيه وضع

عينيك! افتح حبيبتي: هتفت القدمني، عن
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عينيك. يف أنظر يكفيني همست:
أمسكها األخرى. تكفيه اليد، هذه من نريحه اليمنى: يدي أمسك الذي األكرب الجذع قال
رصخت هوى. ثم السيف، حد ملع أسود، بدهاٍن طاله الرسغ، ملس قليًال، هزها السياف،

نوع. أفضل من َمغيلٌّ زيت لك عندي كتفي: عىل ربت األلم، من
عىل الحد هوى عنها، يستغني أن أيًضا يمكنه بهذه؟ يعمل وماذا صوت: ألذني انحدر
زلت ال تعلو، ضحكات بكاءٍ، بنشيج صياح اختلط املغيل، الزيت طش اليرسى. اليد رسغ
اليمنى، ساقي خشنة يد تحسست فن. أيًضا هذا بالفم، يرسم أو يكتب أن يمكنه منها: أميز
لم السيف. حد وهوى سوداء، بعالمٍة دهنتها بالفخذين، الساق التقاء عند الشعر أزاحت
الغيبوبة ضباب يف األلم. يذبحها عندما العواء عن تكف الكالب حتى الرصاخ، عىل أقَو
هش! رأس صوت: يرتدد رأيس، عىل اآلن تسقط املطر. كقطرات وهمسات همسات تحدرت
عىل جبهتي وتضعان شعري، عىل تقبضان ثقيلتان كفان املنصة، إىل شدوني هش! رأس
عنها، الشعر تزيح الرقبة، تدعك الثقيلة الكف رطبة، قطرات انداحت ناعم، أملس حجر
رأس صوت، بال الذعر أقدام تهرول األنفاس، تنكتم األعني، تغمض لزٍج بدهاٍن تدلكها

رأيس. وأتحسس عيني، أفتح أبكي، هش! رأس هش!

العرش بهو إىل العودة

يد كتفي تلمس الزلزال، روعها كأرض وينشق يرتجف، صدري عيني، يف تزال ال الدموع
أنت؟ وأراه: جداٍر عىل أستند فأراني عيني أفتح خفيفة،

والناموس؟ بالناسوت كالعادة تحلم –
عىل وأمر أتذكر الساقني، أمد ويدي، ذراعي أتحسس الكابوس. فزعني بل أحلم؟ –

بشدة. ولحمها عروقها عىل وأضغط رقبتي
نفسك. تخنق حاذر! –

يف عينيه ويثبت وجهي، يتفحص عيلَّ، وينحني مني يقرتب كالعادة! وأقول: أضحك
القرص؟ إىل وصلت كيف برفق: يسألني عيني،

… هذا هل القرص؟ قلت:
األسفار؛ سافرتوعدتمن إليه، جئت حتى بنومك، رست وقال: الكتف، ضحكورضب

جدار. جنب لتبكي
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بجوار وحيًدا يحترض مكتئب كلب شفتي: يف ونفذت خدي، عىل جرت دمعة جففت
ينتظرونك. الجار. عىل الجار حق تعرف ال أبًدا، تحلم يدي: من فأخذني يديه، مد جدار.
بحبات املبللة وسرتتي رأيسوصدري عن وأنفضالغبار ساقي، أنهضعىل وأنا سألت

من؟ ينتظرون؟ الندى:
هناك. العرش بهو يف جريانك، وقال: ضحك

العرش؟ بهو جرياني؟ –
… أيًضا وأنا الجار؟ الجار ينىس هل ذراعي: من فتأبطني ذراعه ومد ضحك،

الساحة، يف ظلك عن أفتش رحت لنايك، اشتقت لكني ال، ال يده: عىل أضغط وأنا قلت
الشجرة. قرب

حياتي، أفسدت أنك زعموا الفجر. منذ أنتظرك إني ألحالمك؟ عدت هذا؟ ما سأل:
أين هوية، لديه ليس ترسب؟ كيف وتوعد: هدد الفندق، مدير غضب مجهول، غريب قلت

ذهب؟
أنت ها الدرب، عىل فرست العقل وأشار القلب، متاهاِت وُجبت الناس، بمدن طفت –

… وكأني جدار بجوار أنفايس ألفُظ تراني
لنفسه! تعذيبه يكفي تلفظها. ال وصاح: غضب

نفيس. هو نفيس عذَّب من أقىس الحق. معك يده: عىل ضغطت
الرتاب، عنها وتساقط الصدئة، الحديدية ضلوعها ت رصَّ يفتحها، البوابة عىل أقبل
صلب قفل الضخم، القفل ثقب يف الناي وضع انظر! معي، السحر مفتاح بخبٍث: إيلَّ نظر

بالناي؟ تفتحه هتفت: العناكب، نسج عليه فرتاكم األعمى، الزمن أهمله مغرب،
السيد؟ كالم أنسيت سحر. سحر، العجوز: القفل يعالج وهو وقال عيناه، ابتسمت

الوحش. حتى يروض الناي قلت:
يف يسطع الداخل، يف والغابة الباب: ويدفع املزالج من القفل يخرج وهو وقال َضِحك،

هناك. تنتظر أخرى فوحوش ادخل؛ العرش، ظلمتها
كما الدرج: عىل من أنزل أن قبل قلت العتبة. عىل قدمي ووضعت الداخل، إىل خطوات

القش! النار تنتظر
األسود، السحاب وسط ذهبي كهودج آخرها يف يشع العرش والبهو، القاعة نفس
موكب يف أتزاحم كأني العرش، اتجاه يف أتقدم صمت، يف تتحرك وظالل تتجول أشباح
كبقايا الكريس، قدمي تحت هي كما الجماجم الشيخ، واملالح القارب تنتظر معتمٍة أرواٍح
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الواسعتني عينيه بريَق افتقد للنوم، استسلم العرش فوق والجالس ذل، يف راكعة حيوانات
كلوٍح العريضة للجبهة أتطلع أذنيه، عىل املنسدل الجميل األشقر شعره يف أنظر الباردتني،
الشمس! فيه وغربت الرأس تعب الكريس، مسند عىل مائلة وهي الرخام، من مصقوٍل
يبقى ال الظل، أحضان يف املتوهج القرص وانحدر أخرى، ورءوس أخرى أجيال جاءت
يف والسدنة الكهنة أين حويل، أتلفت الليل. زحف من نجم يسلم وال العرش، فوق ملك
وابتلعهم. نفسه ابتلع الذي الرب من األمر ينتظرون حواليه، يقفون كانوا املعبد؟ هذا
أسدلت التي والنوافذ السقف، من ينفذ شعاٍع بصيص لوال صمت، يف يجلسون هم ها
هل الفم. مفتوحي وناموا عيونهم أغمضوا فيهم، لتعثرت الداكنة؛ القطيفة ستائر عليها
النسيان؟ كفن عنهم تنفض تحييهم، عاصمة أو بركان، أو ريٍح نسمة ينفخ من ينتظرون
مجدور كجسٍد والنتوء باألورام امليلء جذعها الغصون، ممتدة هي، كما الشجرة زالت وما
أخىش الخوف تملكني يشء؛ كل من الرغم عىل بالطني. وتتشبث األرض، يف جذعها تمد
أقدام إىل عيني أمام تسلل قد كان قدمي. أصابع وينبش فجأة، يظهر العقرب أرى أن
أصيح انتظاري؟ يف أخرى عقارب هناك كانت إن يدري من الجماجم، بني وغاب العرش
يف أسأل عنك. أتخىل ال أنا بلطف: الصوت ينساب صوتك؟ أسمع ال لم أنت! الذعر: من
ال الجدران: يف ينفذ صوت يتسلل لحنك؟ شمعة تشعل ال لم الليل. هذا يف أتعثر إني ذعر:

بعد. يقبل لم دوري اآلن، نجمي يظهر
حكماء! يا الصفني: عىل الحكماء أحجار يف أرصخ

حكماء يا الصمت! جدران أرشخ عىل فأرصخ أعود صوت. يخفق ال حجر، يتحرك ال
لنداء أصغوا األوهام، مملكة يف حكاًما يا الحارض، الزمن هذا أنجم يا عذًرا، الغابر، الزمن

رعيتكم.
من؟ كاإلعصار: وجهي يف وينفخ عينيه يفرك األحجار، أحد يتثاءب

باألشباح! يستنجد شبح أصيح:
األرواح؟ حتى تجلد هل غاضبًا: يدمدم

وإليكم. منكم أهرب منكم، إني أهدئه: أن محاوًال هتفت
علينا وتهيل وتثرثر ترصخ النوم؟ بحر من تنشلنا لم تطلب؟ ماذا ضيق: يف سأل

كالقزم! العالم عمالقة بني تتبخرت وال أرجوك تزعجنا، ال اللوم؟
املدن نبذتني باألعتاب، أتمسح إليكم فجئت األبواب، لفظتني ذنوبي: عن أكثر قلت

ألقاب. وال عنوان وال اسم ال هوية، لديه ليس قالوا أحباب. وال جريان ال الحجرية
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بزمان، يتقيد ال زمٍن يف يحيا األغراب؟ بني يخطو غريب الفكر أن تعلم ومتى قال:
من ويحرر يهدي بعد، يولد لم زماٍن وجه يرسم بمكان، يتقيَّد ال ولكن الناس، بني يسكن

املمتد. األبد نبض الحارض رداء خلف يتلمس اللحد، وسجن املهد أرس
األشياء كل ونهاية البعد، هذا يف وأنظر النبض، هذا أسمع أيًضا أنا أرأيت؟ فرًحا: قلت
أيًضا أنا العرس. ثوب يف األبيض والكفن اللحم، وراء العظم فأرى بدايتها، خلف أراها

… حاولت أخشاه. لم يأتي ال أو يأتي وأتحداه، املوت عني يف أحدق رحت
حاولت؟ ماذا يتثاءب: وهو متذمًرا قال

نفيس وأذوب أحياء، أبعثكم أن الجهد، قدر عىل حاولت انتباهه: ألرسق مندفًعا قلت
القلب. بدماء أعجنكم فيكم،

أو تثاؤبه ليمنع فمه؛ عىل يده ووضع والوراء، األمام إىل ذراعيه مد آخر. حجر تحرك
من تقفز لم الوهم؟ يف أبًدا تحيا لم وحاولت. حاولت، مرة: بسخريٍة قال العالية. ضحكته

ولدي. يا يومك عش حلم؟ بهوَّة لتغوص حلٍم قمة
أنظر. إني أحياه؟ ال بأني قال من ا: محتدٍّ قلت

وهم. وهم، والحارض؟! الظاهر ردا خلف النوم: أثر من يتحرشج ممدوٍد بصوٍت قال
ويف األشياء يف الكامن اللب تجد الظاهر وبعني الحارضتبرصمايضاألزمان، هذا بؤرة من
عض أوهام. أوهام، األيام. أحشاء يف الصاعد للدرب تهدي الحارض مصباح وعىل األبدان،

الحارض! فاكهة بأسنانك
أنا ها الحارض. معنى يدرك فلن الغابر، الزمن تجربة يحمل ال من أعاتبه: كأني قلت
يرشب ال من اآلمال. غرر وأستقبل للخلف وجهي وأوجه األجيال، جبال الكتفني فوق أحمل
خبز يتذوق فلن األعوام، من اآلالف زاد يأكل ال من األبناء، كأس تسكره فلن اآلباء خمر

أيام. من يأتي ما أو الراهن اليوم
نحو الواجب أدِّ األموات، مقربة من كلماٍت حفنة هرمة: كسلحفاٍة وتمطى صوته تلوى

آت. آٍت هو ما اآلتي؟ شبح من تجزع لم فات. مما وتعلم اللحظة،
الهادر األبد رس اللحظة يف البحر، رس القطرة يف كلماتي! تردد أنت ها منتًرصا: قلت

النار. وفيها شئت إن الجنة فيها كالنهر،
بشاربه تعبث التي اليد يبعد عجوٍز قطٍّ كمواء أننٌي منه انبعث مرتفٍع بصوٍت تثاءب
وعظام. عربت بظالٍل وترفق أتيت، حيث من عد ولدي، يا اذهب النوم: عنه وتطرد ولحيته،

األحالم. كأس ونادم األبد، مأدبة يف سمرك أكمل اذهب، اذهب،
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لقمة: بخيٍل كفِّ من ليأخذ الوجه وماء الدمع، يريق كالشحاذ كلمة، أناشده قلت
أكلمكم، أن حاولت الظلمة، يشع صار الحكمة مصباح كلمة، قولوا الحكمة، أرباب يا
كفن عنكم أخلع بالنقمة، العاصف الريح وجه يف خواطركم أرشعة أنرش قواربكم، أنتشل
بالبهتان. الطافح الزمن فوق صدٍق شاهد منكم أجعل باإلنسان، وأستحلفكم النسيان،

لساني. فانطلق يحمل بما القلب فاض معذرة،
ولدي. يا جسور نحن كالم: كل ليمنع عنده ما آخر يقول الذي املتثائب، صوته جاءني
قليل بعد األقدام، تعربه جرس أيًضا أنا نومه: حفرة يف يسقط أن قبل بالرد، أرسعت

األحزان. تطويه أو يُنىس
املطلق، وانس جرسثان. زماٍن ولكل الجرسبنفسك، فابن السيف: كربيق حسٍم يف قال

الفاني. الفانني، زحام وسط عنه تبحث ال
إنسان؟ مجرد اإلنسان هل يشء؟ يبقى أوًال حرسة: يف سألت

اإلنسان، حياة نهر حول من إال يبقى لن املأساة: يف فصل آخر ينهي ممثٍل حدِة يف قال
… التجريد أما كالطوفان، الزاحف الظلم بوجه ووقف

التجريد؟ سألت:
العقرب. سم حاذر قال:

لم مني. قريبًا العقرب يكون أن خشية اتجاه كل يف قدمي أحرك وأنا بلهفٍة، سألت
لدغ األكفان، يف كميٍت الناس بني ويميش فيعيش صاحبه، يلدغ فقال: ارتباكي، يف يرتكني

العقرب. ُسم إال منه يَشفي ال العقرب
موالي؟ يا تعني ماذا كالمه: يفرس أن إليه ابتهلت

عض الواقع، جسد عانق قلت، ما أعني الغطاء: ويسحب الستار يسدل وهو قال
باألسنان! الحارض

والنوافذ السقف من حياءٍ يف املتسلِّل املساء، يف الذابل الشعاع عىل الصوت. سكت
سكنت، ثم تحركت التي كالتماثيل مرتاصني هناك، رأيتهم الوردية الشَفق أنفاس آخر مع
أخاديده، الزمن عليها حفر متعبة، حياة الحصار. وجه يف عتيقٍة قلعٍة جدار كأنهم ملتحمني
من الحزين الجمال يشع املهرجان، انتظار يف الراقدة كاألقنعة ووجوه مسدلة، شعور
كلعنات اآلخر بعضها من القتامة وتطل والبحر، الليل أمواج وسط فناٍر كأنوار بعضها
املوت قبيل حرص الشفتني، مزموم ساخط وبعضها راٍض، مستسلم بعضها الشيخوخة،
سنني منهم عيني أمأل رحت العالم. هذا عىل السخط لغة يف حرٍف آخر ينقش أن عىل

99



بكائيات

النفس أمني زلت فما منه، بعيٍد غري الجالس أما ذاك. صحبة يف وشهوًرا هذا، مع أضعتها
لكن والخامس. والرابع والثالث الثاني، الصف يف واآلخر الدار، وأزور وأحاوره أعرفه، لعيل

العمر؟! خيط يف الساخر القدر عذارى أتمد الصدر؟ يتسع هل

األم ووجه األم صوت

العرش، تحت الجماجم وخشخشت والستائر، النوافذ ت ارتجَّ أين من أدري ال عاصفة، هبت
وترنحت، اهتزَّت قد العجوز الشجرة كانت القلب، وارتجف األرض فوق أوراق سقطت
رءوسها ترنحت الريح، لهبات الصالة يف الخاشعني كأذرع املتدلية األغصان واستسلمت
ُرءوس فوق العرش جانبي عىل األوراق وتناثرت املهزوم، إرصار يف تقاوم أخذت بعنف،
وأخذت انحنيت نحوها. خطواٍت بضع وخطوت تقدمت صفراء. خريف أوراق الحكماء
جثمان؟ من متمزقة أشالء أملس كأني يداي، ترتجف لم ربي! واحدة. بقعٍة يف أجمعها
تذكرت كاملجنون؟ فيخفق القلب، يف وتنفذ للصدر، لذراعي كفي من الرعدة ترسي ِلَم
لتتحسسها وراءها تتلفت هل وتميض. فترتكها جسمها، من أعضاءٌ تُبرت التي الحرشات
يف تنظر أُم تشعر وبماذا بها؟ وتلعب تشمها أم ملكانها تعيدها أن تحاول هل فيها، وتدفق
عن وتعرب املوقف، هذا تستوعب لغة خلقت هل عينيها؟ أمام يموتون الذين أوالدها وجوه
عىل أصابعي مرت الليل، يف امللثمون الزوار يطرقه كباٍب يرتج الصدر أخذ اإلحساس؟ هذا
رس تفيش قواقع كأنها األذن، عىل وتضعها وتشمها، تتذوقها ملمسها، س تتحسَّ األوراق
تفجر ثم الرقبة، أحبال تسلق حنجرتي، إىل الشالل وصل األمواج، بنجوى وتهمس البحر،
تعب هذا الجدران، من الناي بكاء انساب األوراق، خدود الدمعات بللت عيني، من وتناثر
ينضح بأن عليه املحكوم كأني كنت مر. ثمر مر، ثمر مصفر، ورق مصفر، ورق العمر
تعب العمر، تعب كالجمر، الحارق الظمأ انطفأ وال امتأل، البرئ ال ببرئ، ليصب بٍرئ من ماء
القادمة بالزلزلة تشعر جحر. من الخارج النمل كأرساب الكلمات، األوراق، تبدو العمر.
وتلسعهم الفقراء، كهوف وتزور الشعر، وكهوف الكلمة، جحور فتعاف الفجر، نور عىل

العمر. تعب الحر! العمل بيت يف مأواها عن وتفتش بالرس،
فال الرحم جوف يف كجننٍي وحدك، ودعتك كما وتنام وحدك، تبكي وحدك، تتعب –

تتحرك.
أتذكر األوراق، بتقليب أنشغل أتوقف، الناي، كحنان سمعي يبارك الصوت رسول

وأفكر.
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حصاد. العمر تعب ولدي، يا –
وراء كالبدر الشجرة خلف يتألَّق الباب. عند الناصع الوجه نحو وجهي أرفع –

سحاب.
ُمر. هو كم العمر؛ حصاد ترين أنت ها أمي، –

كلمني. وجهك، ارفع فحسب، عينيك يف –
بها. هتفت إليها، أرفعها أن أردت أحصيها، أخذت األوراق، جمعت

زمني؟ بلدي، نفيس، عىل ألقيه أم عليك، الذنب ألقي هل –
الذنب؟ أرس من تتحرر ومتى –

القلب! قفص يف الطائش للعصفور يا مرة. آخر وداعك يوم أنىس لن –
ومالبسرتقت وجوارب أحذية كومة مسوَّداتي، كتبي، أجمع بالعربة، ألحق كي أجري
الرغبة مسبحة يف واملنظومة املنثورة الكلمات الزاد بعض من ولقيماٍت بيديك، فيها ثقوبًا
منتديات يف الشعب، وأوجاع الفن أزمات والثورة، املستقبل عن الثرثرة عقد يف أو والفكرة،
رعب من امليت، الزمن سأم من القرية، ناموس من أهرب الصحب، مع املوصول السمر
أشعر وال العينني، لقلق ألتفت ال أرسع الخدين، فوق جبيني، فوق القبلة تضعني األب،
طلب يف سافر للغرب، النازح للطري وداًعا الباب عىل تقفني القلب، نحو الزاحف باملرض

نملة. تشبع ال أوراق الرحلة، بحصاد يرجع هو ها الحكمة،
ذهبت القرآن، قرأت القرب، زرت وجئت، سافرت العلة. بي وأودت نتالَق لم أذكر، –
تراقب معك روحي ظلت القبلة. حق وداعك، يوم وترعى، العهد تصون أقسمت مبتلة، بعنٍي
القلب. عليك يمليه ما تكتب تكتب حولك، فيمن بلدك، نفسك، يف أملك خيبة سهرك، نومك،

الجب. قاع يف الكلمة وضياع الشعب، صمت يشقيني أقرأ، أكتب، –
القبو؟ هذا من تخرج ال لم صدق. كلمة أو حق كلمة ضاعت ما –

الخلق. يف أميل خيبة فشيل، –
بالزهو. نحوك أشعر إني نفسك؟ تظلم لم –

سوق يف جييل ضيعة عمري، ضيعة أبكي َهمٌّ، ووجودي صدري عىل كالجبل فشيل –
ضيعة. الحلم ضاع العابس والرشطي والحارس الحاكم بني الوهم،

تنتظر؟ ماذا العقم. أشواك اطرح بالدم. بذورك وارِو بعرقك األرض وارِو قم –
أفر؟ أين فإىل واصفر. الذابل الورق وشاخ العمر، أغصان جفت الشعر، شاب لقد –
عىل يداه وتمر الثغر، مفرتُّ ربيع ويطل ولدي، يا الدورة ستدور الصرب، ولدي يا –

فتخرض. شجرتك،
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تخرض؟ –
ربي. الفجر، ويجيء –
الوقت. زال ما أمي، –

الطري. فتفيق يؤذن الفجر ديك أوشك األمر. ُقيض قد –
يدك. مدي انتظري، –

الفجر. الفجر، سيجيءُ –
ستار. تختلج الجدران صمت يبقى الشجرة ووراء النور، وينسحب الوجه، يتوارى
غيبة يف وترقص الظالل، تتكاثف يطري ثم قليًال، يطل النافذة، زجاج لوح عصفور ينقر
لديه ليس املجهول إىل املجهول ليمض غاضب: صوت يرعد خلفي باب يفتح الشعاع،
وأساء الحمام، عىل املرشفة أغوى ساذج، صبي عقل أفسد عنوان، وال اسم ال هوية،
نقبله، لن املطلق حرم من فليطرد املطلق. حرم من فليطرد الفندق، هذا ولسمعة لسمعتها

لتكون. ومت إياك كن األكرب: بالرس يتحقق حتى نفسه. يصبح حتى
تعال. أعرفك، أنا همس: أنت؟ هتفت: كتفي، يد ملست

ورسوم، ظالل بني نتعثر رسنا الباب، نحو الظالم يف خطاي دل يدي، من أخذني
عينيه أملح خلفك! العقرب حاذر! فجأة: رصخ الصفراء، األوراق أقدامنا تحت وتخرفش
بدأ الليل الشارع، إىل خرجت برسعة، الباب فتح أجر. أجر، بك، وترتبص كالجمر، تلمع
اللحن عزف ينىس ال الباب عىل يقف شعري، ويبلل وجهي يستقبل رطب ونسيم يزحف،
أين من أعرف هل عليها: وأضغط يدي، بني يده أضع أين؟ إىل لطٍف: يف يسألني الساحر.
عندما لك وأعزف انتظارك، يف سأكون عيني: يف وينظر كتفي يربت أين؟ إىل ألخربك أتيت
تقفز بصينية يلوح مقبًال النادل أرى مرة! تكفيني ضحكة: أغتصب أخرى! مرة تولد
العقرب، تلدغني وفجأة فمي، يف والظمأ ببطني الجوع يشتد كتفي. عىل تقف يمامٌة منها

العقرب. تلدغني

١٩٧٩م يوليو صنعاء،
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الصبور عبد صالح إىل بكائية

نلقاك، حتى بسالم نم العمر، وأمل العمر جرح يا وضحيته، عرصي شاهد يا بسالم. نم
بسالم. نم

زاد حملت اآلخر. للشط معه عربت فسفينتنا وحيًدا. يمض لم عرب. اإلنسان اإلنسان
نسأل أن باآلالم، نتغطى أن إال بعدك نملك ماذا األيام، رماد تحت تخبو نار وبقية األحالم.
يروي مطًرا واإللهام، باملعنى جودي القهر، ليل يف أحبابك زوري الشعر! روح يا روحك.
أمر، املأهول القرب هذا يف بعدك والوحدة مر، ففراقك ، تتخيلَّ ال تنسينا، ال عودي. الفقر، هذا
سالم. وعليك سالم، فعليك باآلالم، وتغطى ونام، الحصباء افرتش عرب، اإلنسان اإلنسان

أرجو كنت قد شجون، ذو والحديُث الرفاِق مجلس عن الراحلني، أعز يا رحلت كيف
بيانك يل وليس أبكيك فكيف سكون. يف كالسحاب كالظلل يذهبون، الذين أول أكون أن
املمزق جيلنا صوت يا الحزين، فارسنا والحنني، الضياع مشنقة من تدىل قد والعمر املبني،
بعد نراك ألن السنني، عتمة يف وشمعنا ودفئنا الضنني، بستاننا يف الثمار أنضج يا الطعني،
اليقني، بآية تمدنا حزين، فارس ألف فيها يضج التي والضحكة الجبني؟ نعاين لن اليوم
غالنا جنون أي الدفني، وجرحنا فرحنا يا العيون؟ حدائق من تطل لن اليوم بعد ترن ألن

جنون؟! أي
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ضحكاتك، صوتك، نربة فارقت؟ ما الحارض وأنت تغيب كيف أحببت، من يا موتك أرفض
ومرارة الشفتني، فوق قلبك من يتدفق الحكمة شالل الواسعتني، عينيك من نظراٍت لوعة
يف الجاثم الغدر كابوس أهادن كيف املوت؟ عليك يجوز كيف املوت. تتحدى سخريٍة
أبًدا مطبق. ممتد وسن مطلق، غياٌب املوت صباح: ذات أو مساء ذات القائل كذب «كنت»؟
لن عيني. يف نور قلبي، يف جرح ضلوعي، بني دفء حي. فحضورك يشء، ال تصبح لن
صوتك عيني، يف معقود رسمك عيل. تجود ستظل وإشاراتك وبأرسارك إيل، رسائلك تنقطع
لحظة كأس يا يف. نفس آخر إىل معك ممدود وحواري موجود شخصك أذني. يف مسموع
أسقيت الجريح الزمن دموع ومن نمت، الليل شجر من ووردة امتألت، الخلود بخمرة
للرياح تعرت ملا تألألت، وبالندى تفتحت، واألىس السواد طينة من زهرة يا ارتوت، حتى
نائًما عطًرا كنت «قد نفحتك. يضيع لن فالبعاد ابتعدت، مهما أدميت، واألشواك والظالم

انسكبت؟» لم وردتك، يف

انتظار

١

والضحكة والرجال النساء وثرثرة والطعام الدخان رائحة زالت ما وراءك. البيت هو ها
الرفوف، فوق الكتب زالت ما بثيابك. وتتشبث تطاردك الربيئة الطفلة فم من الصافية
أحد، يراها أن دون األرض عىل تقطرت التي الدماء وبقع بها. رجمك التي األلفاظ حجارة
الباردة، الليل نسمات تستقبل بالجدار، تلوذ متعبة كحيوانات هناك راقدة كلها زالت ما
شمعٍة عىل يتساقط كما رأسك عىل يتساقط بنداها تشعر وتتوهج. داخلك يف نار فتخبو
املتفتت، اليوم أجزاء يف املتفتت بجسمي «أتحد ذا أنا ها لنفسك: تقول أنفاسها. آخر يف
رأسك ترفع األزرق. الليل سقف من مجروًحا يتدىل، ونداوة»،1 دخانًا يتحول جسمي أرقب
الخاطر: املكسور األعمى بسؤال تهمس الكوني. السجن سقف من املرتاصة النجوم وتتأمل
جلدك يف تتداخل امليت، اليوم يف عذابك خلوات وتتابع ربه،2 ملك من اإلنسان يأبق وهل
وتلم األشالء. لتلم مقهوًرا ترجع ثقًال، أطرافك يف تهوي تسمعها تاريخه، يف تتجول كي

الرقبة. وحول الصدر حول وياقته األبيض، القميص أطراف
هناك. تبقى أن األفضل كان برد. الدنيا –

تنتبه غريق. إلنقاذ الحبل يمتد كما إليك يمتد أن يحاول وهو الشاعر، بصوت تحس
والشاعر الرأس، األصلع الكبري الشاعر صامتني: مطرقني بجانبك يسريون الذين للثالثة3
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يرسع معتم. جبٍّ يف تهوي أنك تشعر الطموح. املمتلئ الناقد إخناتون، يشبه الذي املجدد
اآلن. يحتاجه ما هو النقي الهواء بالعكس. آخر: حبل بإدالء الناقد

األزرق. الليل سقف من يتدىل جسمك تتأمل قلبك. موضع لتتحسس يدك ترفع
األسفلت. فوق يتفتت وحشية. خيل سنابك تحت يسقط األسود. الجب جوف يف يتلوى
ما هو النقي الهواء مبتسًما: للصديق تنظر صدرك. يف السكني وتتقلب بعمٍق تتنفس
فرتة بعد تقول مرهق. يوٍم بعد خصوًصا صمته: عن الكبري الشاعر يخرج جميًعا. نحتاجه
مكرورة. العالم أيام من ميتة أيام يف يسقط ميت. يوم بل لنفسك: وتضيف بالفعل. صمٍت:
ثمن األبدي، للنخاس ودفعناه وساومناه، قايضناه بخٍس، بثمٍن بعناه خوان، كذاب يوم
ضاقت أربعني. أو ثالثني من أكثر مكتبي يف تجمع والضحى الصباح يف الصفراء. فطانتنا
وطنني والشاي، القهوة أكواب وصليل والضحكات والدخان بالثرثرة اتساعها عىل الغرفة
التأشريات من يدي كلَّت الكالم، من صوتي بح الدواوين. من الزاحفة األشعار أجنحة
يطل أن القديم حزني نهرت غصة، الضحكة أصبحت حتى كثريًا ضحكت والتوقيعات،
الصغائر سفوح فوق حلقت املرة، ودعاباتي بحكمتي الجميع أمطرت الجفون، ستائر من
املرات آالف كفي تسللت واملجروح، الجارح كالنرس القمة عند وحيًدا وتوقفت واألكاذيب،
أو كتاب واحٍد لكل فيض، كشالٍل السالفتني فوق يتهدل األبيضكالثلج، النرس عش لتمسح
طرقات يتسمع واحد وكل العالم، وجه لتغري ظهورها يستعجل قصص مجموعة أو ديوان
املحزونني، الحكماء كالفرسان القدماء، كاألبطال وحيًدا وبقيت بابي. عىل املاليني أكف

الصمت. ولزم الجمهور سئم كمغٍن
يف األقدام تخوض األسفلت. عىل األحذية كعوب أصداء وتتهشم الخطوات، تتتابع
السواد يف أصواتهم وتنداح املارة بعض يعرب ماؤه. جف نهٍر يف تخوض كأنها الليل ظالم

ليل. يا ليل يا ليل يا الفخار. كقطع الرصيف عىل حروفهم مقاطع تتكرس والصمت.
عني.» النور رماح «أبعد رأسك: فتهز عينيك عىل العابرة السيارات أضواء تنعكس
ترتجف بأنفاسك. كاإلعصار تصغر عينيك، من تطفر املوجة، تعلو أطرافك، وتتثاقل
يدك: ويمسك منك يقرتب الكبري الشاعر يسارع املساء.» هذا فادح ثقيل «حزني الشفتان:
رأيه، املجدد الشاعر يشاركه أرجوك. مفاجئ: غضب يف يدك ترفع قاله. ما يقصد يكن لم
كأنك القلب، موضع عىل بيدك تمر قال. ما كل من أكرب كبري قلبك ضحكة: ويغتصب
الناقد يشارك آه. تلفظ أن من نفسك وتملك الوخز، تحس موضعها. من الشوكة تخرج
بألفاظ، ناجيناك كم بكالمنا. عذبناك كم منك: ضحكٍة النتزاع يائسٍة محاولٍة يف صاحبيه

105



بكائيات

لوعة تقطران بعينني إليه وتلتفت الصدر، موضع تتحسس … الكبري قلبك لكن آملناك. كم
تقول: أن تهم األلم، من الشفتني وتزم الشوكة، تنزع أن تحاول وصمتًا. تعاسًة وموتًا،
إىل برصك تصعد غزال. فوق يجثم كوحٍش الحزن فيغلبها الضحكة تغالب خري. حصل
بعينيك تطوف الفضية، النجوم أنفاس وتخنف السوداء، السحب فيها تتواثب التي السماء
هذا فادح ثقيل «حزني ينوح: داخلك يف صوتًا تسمع سوداء، كقطٍط الساكنة الليل كتل
من لحظٍة وبعد يخنقه. ثم الفؤاد، يعرص كاألفعوان ويلتوي األبوين. غريب حزني املساء.
صدرك: تتحسس وأنت تضحك أن وتحاول للصحاب، تبتسم يعتقه؟ هل ترى يا اإلسار»
أين «من واحد: صوٍت يف والناقد املجدد الشاعر يسارع حزين.» قلبي صحبتي يا «معذرة
الشاعر، ظهر عىل يربت وهو ويهتف قولهما عىل الكبري الشاعر يؤمن الفرح؟» بالكالم آتي
وعندما أيًضا. عني تروي حتى أتركك، لن نرجع عندما وشاعر. راوية بجانبه: يميش الذي

وشاهدين. قربين لك سنبني تموت
وتتناثر الثياب، وأطراف الوجه، وتجاعيد الفم، عىل الضحكة أصداء وترتدد يضحكان
باأللم. انقباضه يلمح وجهك. إىل حانية نظرة الناقد يختلس البارد. الهواء حبات مع
جوف يف كاللص املدينة. يف تمدد «حزن حلقه: يف انزلقت غصة ليداري صوته يرفع
طويل حزن رضير، «حزن للكالم: يستدرجك أن محاوًال املجدد الشاعر يقاطعه املدينة.»
فيمد الغناء من موجة تستغرقه ثم صموت.» حزن الجحيم. إىل الجحيم من كالطريق
وهن، مرفقنا وبأن تفوت، أياًما وبأن تموت أمنية بأن الرضاء يعني ال «والصمت صوته:
وحده ويضحك مقيت.» فيها ما وجميع فأصبحت الحياة، مس عفن، من ريًحا وبأن
الحزن سحابة وتنعقد املكسور. كالزجاج الشارع رصيف عىل وتتهاوى ضحكته فتتفتت
الحزن رغم «سنعيش ويهتف: أخرى، مرة الضاحك سهمه فيسدد الصحاب، وجه عىل
السهم أن يحس صباح.» لهم الذين أفراح البيضاء أفراحنا الصباح، يف ونصنع نقهره،
الصلبة األحزان قرشة يتحسس وجهك إىل النظر يختلس صدره، إىل يرتد أن أوشك خاب.
عنها غاب بعنٍي إليه تتطلع شفتيه. عىل وتتبعثر حلقه، يف الكلمات تتلوى حوله، ْت التفَّ التي
سؤاله عىل ترد أن توشك الدفني، برئك أعماق إىل وجهه من نظرتك تسحب الدعابة، بريق
غامض غريب يشء مكنون. ألنه يبني؛ أن الحزين اليشء تسأل «ال صوت: بال يخاطبك الذي
كطائر ألنه يقر؛ أن الحزين اليشء تسأل ال األىس. لعله الندم. لعله التذكار. لعله حنون.
الدموع فلتقطر الكليم. قلبي صندوق لك. فتحت ملكتني. لقد له وقل مقر. ال البحار

كالنغم.»
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لتقول فمك وتفتح جبينك، خطوط تنعقد كان. ما أقىس وخزها األلم. شكة تعاودك
«من يناجيك: صوت األسود البرئ أعماق من يصعد أحد.» ال املأساة يوقف يشء «ال لنفسك:
ومشيته؟!» وجهه ويستبني فجاءته، يرى لكي جستني؛ الحزين اليشء ذلك يجس بمن يل
نفسك عىل تتحامل الرصيف. حافة عىل املرتفع األبيض الجدار إىل وتستند ذراعك تمد
ليقرتب الكبري الشاعر يرسع منزعجني، حولك يلتفون املستشفى؟ هو هذا أليس وتسأل:
وهي اليمنى بيدك تفاجأ بينما مداعبًا تقول بخري. أنت املستشفى؟ لم يدك: ويمسك منك
نعم كالمك. عىل الناقد يصدِّق لالطمئنان. بسيط. ألم خري. الخري زيادة صدرك: عىل تستقر
جداره. تلمس إنك قريب؟ الكبري: الشاعر ينبهه قريبًا. املستشفى دام ما شيئًا. نخرس لن
يف تبدو أن الخطى، تمد أن تحاول بنا. هيا هللا. بركة عىل ذراعك: يتأبط وهو الناقد يقول
صوٍت يف تتأوه يسقط. ال حتى تمسكه لذراٍع أو عليها، يستند لكتف يحتاج ال من مظهر
وتمسح وراءك، تتلفت الحديدية. البوابة من تقرتبون الليلة! جسمي أثقل ما آه مسموع:

ليل. يا ليل. يا ليل. يا كتفيه: عىل املنسدل الشعر وخصالت الليل صدر نظراتك
فتآكلت الهمجية، والنيات الهمجية األفكار أقدام الهمجية. األقدام آالف بي «عربت
الفجرية.» األنداء برحيق الفضية. الغيمات أيتها داويني عني. يا ليل. يا ليل. يا وشهوت.
حجرة عند يتوقفان املستشفى. باب إىل املفيض املمىش إىل الصحاب من اثنان يسبقك
الضامرتني وعينيه أشيب عجوز رأس تلمح املناوب. الطبيب عن ويسأالن اللييل الحارس
الضوء ببقع الالمع الرخامي الدرج ساللم إىل الشاعر مع تتجه زجاجية. كوة من تطالن
األطراف تحرك وأنت خفيًفا، تبدو أن تحاول صفحته. عىل الساكنة الرمادية والظالل
وتقول تخفيه، وال املرارة عن تكشف ابتسامة قناع فمك عىل تضع كاألصفاد. الثقيلة
يتسلل أحد. يسمعه وال الرشير امللثم يقهقه املساء.» هذا فادح ثقيل «حزني لنفسك:

أحد. يراه وال الدرج عىل الصاعدة الخطوات وراء املجهول الطارق

٢

والشاعر الناقد ينفلت العظيم؟» الفزع هذا رس ما العظيمة؟ التعاسة هذه رس ما «رباه!
الحني بني ذراعه يمد — بجانبك الكبري الشاعر يبقى — الطبيب عن بحثًا ويجريان املجدد،
ليستأنف فمه؛ يفتح أن يهم تطاوعه. فال يدك عىل بيده ليمر أو ذراعك، ليتأبط والحني
السؤال يكرر أن يوشك اللسان. فيحتبس مرشوعات عن الليل أول يف بدأه الذي الحديث
مسوخ أمامه ترتاءى املوصد. بابك فيواجه حضورك، قبل فيها اشرتكت التي الندوة عن

107



بكائيات

وأنفاسك الفح، املدخل يف الهواء األرض. إىل رأسه فيخفض وجهك، يف ألقيت التي الكلمات
بالعجائز عيناك تطوف لفًحا. تزيده الحطب يف النار كأزيز متقطعة تتواىل املتهدجة
رائحة وتشم املحفات يسحبن الالئي باملمرضات األرائك، عىل املنتظرين والرجال واألطفال
البيض. الناصعة والجدران األبواب املرتبصخلف واملوت املمض، واملرضواالنتظار الدواء
الشاعر يكون األسود. الطري لنفسك: فتقول صدرك يف يشء ويرفرف عليك، الوخز يشتد
أن تريد ال ضحكة وتغالب تشكره للجلوس. ويدعوك نحوك، فيجره كريس، عىل عثر قد
لك ويقدم سجائره، علبة ويخرج جيبه إىل يده يمد البيت.» هذا صاحب يا «شكًرا تخرج:
يف تبحث وهي ترتعش، أصابعك تحس البيت.» هذا صاحب يا «نوًرا يضحك: وهو منها
له وتشعل مكانها، إىل تعيدها ثم سيجارة، وتلتقط تخرجها القداحة، عن الرساويل جيب
الليلة. أحرقت ما يكفي الكشف. بعد ملا تؤجلها أن األفضل مخاوفه: الكالم يؤيد سيجارته.
املدخل، نافذة من تتطلع وتفتحهما. قليًال عينيك تغمض احرتقت. وما بمرارة: تبتسم
ذاكرتك يف ترتدد إليهم. ونعود لحظات تقلق، ال قائًال: الشاعر يسارع يدك. ساعة يف وتنظر
عينيك تغمض وحدي،4 أنا وأنا فات. االنتظار وزمن الليل. انتصف قديًما: قرأتها أبيات
«هذا ترتيب: بغري إليك اندفعت التي القديمة أبياتك صدى وتتابع للحائط، وجهك وتدير
أن للشعاع آن قد السكوت، هدأة يف أموت. كي واغتمضت للحياة، وجهي أدرت املساء.
غيبة ذي وكل ترديده: تحب كنت قديٍم بيٍت أصداء تندفع يئُوب.» أن للغريب آن قد يغيب.
شط عىل يرسو أن الجانح «للمركب األوىل: األصداء تتواىل يئوب5 ال املوت وغائب يئوب.
بعد مؤكًدا: النغم حبل الشاعر يقطع رحيب.» نهٍر إىل يفيض أن الناضب للجدول قريب.
الساعة، يف تنظر أرجوك. الساعة. يف تنظر ال ونعود. دقائق إال هي ما حاًال. الكشفسنرجع
بجوارك، كانتا لو أو الفراش، يف ومعتزة6 مي كانت لو تتمنى عقاربها لقفزاٍت وتندهش
قبل كعادتك وقبلتهما شعرهما بأصابعك وتخللت وكتفيهما رأسيهما عىل يدك وضعت لو
تكوني «أن لها: فتقول تريد، عما تسألك بجوارك. أيًضا هي كانت لو تتمنى للنوم. الذهاب
ويشتد الصدر، يف الوخزة تلسعك الحياة.» من أرى الذي آخر مقلتاك تكون وأن األبد، إىل يل
إىل يل دمت ما يهون، حبيبتي يا يشء «كل هواجسها: تبعد كأنك يدك فتمد القلب، لغيب
فالبحر قلبي، جنب الكبري قلبك يكون «حينما فتقول: قلبك عىل يدها تضع تتخيلها األبد.»
لهاتك يف يتدحرج عمًقا نفًسا لتسحب وتتوقف «… واملوت تخيفنا، ال والنار يفصلنا، ال
عن القادمني الصديقني عىل عيناك تقع وعندما األحراش. يف بصعوبة طريقه يشق كجدول
تهز ينبئني تتمها: أن تستطيع ال التي املناجاة أنفاسك يف تتحرشج ويساره الطبيب يمني
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تعود األمل، تعطيك الصيف ليل يف املتلظي الحر وقدة العام. هذا شتاء يف أنك وتنفي رأسك،
وابتسامة الجادة، الناقد مالمح فتتخللها بدأت والتي لحظات، بعد ستقطع التي للمناجاة
هذا ينبئني وحدي، أموت أنني املساء هذا «ينبئني املجدد: الشاعر وجه عىل الطمأنينة
أموت وقد مغامرة، وسطها يف خطوة كل وأن شوك، أنفايس وأن مريض، هيكيل أن املساء
بصعوبة تنهض وأنت لنفسك تقول املنهمرة.» املدينة زحمة يف ِرْجًال، ِرْجٌل تلحق أن قبل

أحد.» يبكي ال أموت أحد. يعرفني ال «أموت للطبيب: يدك وتمد

جبهته أسفل السود مالبس يف كحارسني يقفان الكثيفان حاجباه أسمر، ونحيل طويل
يقدمه باملسئولية، املفرط والحس اإلرهاق آثار وعليها صارمة، مالمحه املربدة، الضيقة
ويربت الواثق، باطمئنان يضحك وهو إليه ويقدمك … الدكتور اسمه: يذكر بل الناقد، إليك
االرتعاش. من تمنعها أن تستطيع ال بيد عليه تسلم … الكبري شاعرنا ذراعك: عىل بيده
يلتفت االستقبال، غرفة إىل تصحبه أن الطبيب يرجوك الوراء، إىل مكانًا األصحاب يوسع
ويقول ذراعك، يالمس ثم أتأخر. لن العمر: أواسط يف األعصاب مرتبك رجًال ويطمنئ خلفه

هللا.» شاء إن «خري يبتسم: وهو
بسيط. تعب نتأخر لن مهذبة: إشارة فيشري معك، الدخول يف الصحاب يستأذن
أدرى من العرص. أمراض الشاخصة: والعيون القلقة الوجوه يتفرس وهو ضاحًكا ثم
عنه انسحب وجٍه عىل املطمنئ الثقة قناع لسحب وتجاهد إليهم تلتفت املثقفني؟ من بها
الكبري والشاعر الناقد منك يقرتب برسعة. ساعتك يف تنظر دقيقتني. طيب واللون: الدم
برسعة: تقول ثم الفكرة، مرجًحا شفتيك تمط وتطمئنهم؟ لهم تذهب أن تحب ملهوفني.
اآلن. إلزعاجهم داعي ال بخري، أنت الناقد: يؤكد هللا. بإذن نتأخر لن الدكتور. يف الربكة
جبهتك عىل عابرة سحابات تغيم البيت، يف وتكونون ثواٍن كلها املجدد: الشاعر يضيف
الراقد األسود الطري جناحي عىل وتمر الحزين، اليشء تجس للباطن النظرة ترتد وخديك،
ويرتفع يضحكون حيلكم. شدوا الثقيل: الجسد ترج إشارة إليهم تشري العينني. مفتوح
تتجه وأنت لنفسك تقول هللا. عىل اتكلوا مرح دائًما نفسك. أنت أنت دائًما هاتف: صوت
عىل املرىض وجوه بعينيك وتفحص القيص الركن يف الباب املواربة الغرفة إىل الطبيب مع
أمام والطرقات املداخل يف العابرة واملحفات والخدود، الصدور إىل املسندة واأليدي األرائك،
يف برصك ينفذ املصري. إىل عليها: للمددين املستسلمة الجاحظة والعيون املصاعد، أبواب
والوجه بالسموم. مسقيان عيناه رشير. ملثم املجهول «الطارق وتضيف: والثياب الجلد
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للدخول ويدعوك الباب، يفتح وهو وجهك يف الطبيب يبتسم بوم.» وجه اللثام تحت من
الظنون.» تروع هوة واملصري املصري، «إىل سمعك: يف صوت فيدوي

٣

باب من فتمرق بيديه، يصفق الغرفة، جانب يف الصغري األبيض الرسير إىل الطبيب يشري
أن وترجوك نحوك تتقدم الخطى، رسيعة العينني، ضيقة الوجه، صغرية ممرضة داخيل
وجهها إىل تنظر وتساعدك. يدها تمد ذراعيك ارتعاش تالحظ عندما القميص. تخلع
يف وتحدق اآلخر، الطرف من قدماك وتتدىل الفراش، عىل تتمدد النظر، وتطيل الصغري،
األعني، مغمضة وجوه ونقوًشا: وتهاويل صوًرا املتآكل الطالء طبقات يف تقرأ السقف.
تذهب سفن الجناحني، مكسور مالٍك هيئة عىل طفل فيه ينفخ بوق تتصدع، بيوت جدران
الداخيل القميص لريفع يده ويمد الطبيب يقرتب أبًدا. فيها ترسو لن شطوط تعود، وال
ويحاول ومالمحك عينيك إىل النظر يرسق والرئتني. الصدر عىل بأصابعه يدق أعىل. إىل
الرئة عىل جديد من ويدق أذنه، عىل السماعة يضع منهما. تسيل التي املرارة يوقف أن
ومن أسفل، إىل أعىل من السماعة تحريك يعاود لحظة. ويغمضعينيه فمه ينفتح اليرسى.
ويرف طويًال. حبستها التي اآلهة وتنفلت الجرح، يف عميًقا السكني تنغرز أعىل. إىل أسفل
جبهة عىل املنعقدة والتعاريج الخطوط تخطئ ال نظرتك عيونه. وتتسع الطري، جناح
تسكت. ثم بسؤال تهم السمراء. الدقيقة مالمحه وتربد برصه، سيهزم تخطئ ال الطبيب،
بالنبأ له وتهمس تفحص زالت ال والسماعة تردد، بعد يسألك شفتيه. زم كما شفتيك تزم
السماعة، من القريب املوضع يف الوخز يتحرك القلب؟ من هذا قبل شكوت هل املكتوم:
حناٍن يف املمدود صوته يأتيك منه. أَْشُك لم أبًدا أبًدا. املستسلمة: الحادة نظرتك عليه تثبت
جسدك: تاريخ يف تبحث وأنت وتقول شفتيك تمط منه. تشكو كنت الذي وما فيه: مبالغ
فمه: عىل ثقيلة تتهاوى أن تلبث ال ضحكة يغتصب أن الطبيب يحاول العادية. املتاعب
مكسورة الضحكة فتقع تجاريه، أن أيًضا تحاول الالزم. من أكثر تفكرون املثقفني؟ متاعب
األسنان آالم العصبي. القولون تعرف؛ كما الناصعة: البيضاء املالءة عىل والجناح النفس
وتقول: ترسع والتدخني. صدره: عىل تتدىل ويرتكها سماعته يرفع وهو الطبيب يقاطعك …
لألسف. واحدة: تشعل لو وتتمنى باقتضاب، ترد منه؟ تكثر جم: بأدٍب يسألك طبًعا. طبًعا
تنهضوتساعدك أن املمرضة منك تطلب حقيبته، يف السماعة ويضع مكتبه، إىل يتجه
شاء إن خري بعيد، بعيد، من صوته إليك يتناهى األبيض. الصيفي القميص ارتداء عىل
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اسرتح بالوقوف؟ تتعبينه ملاذا الرصاخ: إىل أقرب بصوٍت املمرضة يأمر قليًال. اسرتح هللا.
نظرتك تتابع الشوكة. وتؤملك الوخز يتواىل حاًال. سأعود مكانك. من تنهض وال أستاذ، يا
يتدحرج النحيل وظهرها املكتب، عىل وزجاجاٍت وعلب بأدواٍت عنك انشغلت التي املمرضة
عينيك تسحب ألم؟ بأي تشعر لن باسمة: نحوك تستدير وهي ثم كورامني. كلمة: كل مع
الثقيل. الصدئ كالرصاص أطرافك إىل وتذكاراته املرهق اليوم خطى تتصاعد داخلك. إىل
التليفزيون، مبنى يف تتجول املقتولة. واللحظات الضائعة الساعات عىل الندم معها يتصاعد
مأدبة يف وتشارك إليها، تستدرج املصيدة. نفس وأبًدا دائًما ساعات. فيه قضيت والذي
يف األغراب «إننا الغربة عن تحدثت هناك زمان. منذ نفسك عافته لحًما وتأكل الثرثرة
الخارج وأديب هاشم. أم وقنديل العمر زهرة أوروبا. يف املثقف غربة الكبري». الفقر
الجنس بشمس ويحرتق الحرية، بهواء ليصدم األبدي املوت وأنفاس الهرم جوف من
ممطوط وحوار بها.» ظل ال بيداء يف وهو رحلته. وطالت راعيه، غاب «القطيع املسعورة.
يف املغروزة الشوك غابات يف تنفذ أن تحاول وهي أنفاسك تتحرشج صوتك، فيه يتهدج
موهوبون، أبطال حققها وبطوالت منه، تتأفف وثناء بها، تستمتع لم وضحكات صدرك،
مرأى عىل األضواء وسط لنفسك وتقول وتنادمك. وتسقيها غربتك وتنادم عنها. أغناك وما
نظراته الحلم ويختلس ظهري.» يف والشمس الشمس، وراء «أسعى العرص: فرسان من
العودة إىل الشتوية،7 كمربيدج شمس تحت التفرغ حياة إىل أخرى، ومدن أخرى شمٍس إىل
إىل الفرسان، غري وفرسان آخر وهواء آخر لجو ويحتاج يتم لم الذي عنرتة8 ملشاهد
واالكتئاب الجراد زمن من وذكريات بذكريات تكملها أن تنتظر التي الخمسني،9 مشارف
وعيون البسمة، طعم تتذوق وجوه إىل املوت، قبل املوتى وجيل املغتصبة، والضحكات
جاء لكن املعجزة، رس وعرفت للحب، خلقت أجساٍد إىل املستقبل، ملدن وتعمل تحلم،
وتقول: تبتسم يدها. يف والحقنة رسيرك أمام تقف التي املمرضة ظل إىل تنتبه الغيالن.
األيمن. ألم من أقل فتقول: األيرس، ذراعك تمد بيشء. تحس لن الشعراء. ألم من أقل
تضحك للشك. يدعو يتعب. ال عرق املنتفض: العرق عىل اليمنى يدها يف قطن بقطعة تمر
موجود. إذن فأنا أشك، أنا يقول: رجٍل عن سمعت وبراءة: بتؤدٍة اإلبرة تغرز وهي املمرضة،
فيتهدج الضحكة، تنفجر أن توشك الرسير. هذا عىل يرقد من كل أشك وأنا اليوم، ذلك ومنذ
قليل: بعد وتقول أنفاسك، تلتقط أن بعد تطمئنها املمرضة. تنزعج سعالك. ويشتد صوتك
حكيم وتعتذر: غلطتك؟ تدرك من املمرضة: تسأل عاقًال. رجًال ألصبح ديكارت شككت لو
البخار زال ال الصاج من كبرٍي طبٍق يف الحقنة وتضع املكتب، إىل املمرضة تتجه يرحمه! هللا

111



بكائيات

عليك. يلح كان سؤاًال كتمت أنك تتذكر الداخيل. الباب من وتنرصف تستأذن منه. يتصاعد

القلب. موضع عىل كفيك وتشبك صدرك، عىل ذراعيك وتثني عينيك، يف التسليم غيمة ترسي
السوداء، كالفراشات عليك تتزاحم الشعر وأبيات واملرئيات الذكريات وترتك تغمضعينيك
السكة عىل النطع «وضع صدرك يف املتوهج الحريق فيجذبها عبثًا، تطردها أن تحاول
تالغوا كالدببة. حولك اصطفوا الكذبة، األروقة «كهان حولك تزاحم جاءوا». والغيالن
نرباٍت يف انطلقوا بالطني. الضفدع سكر سكروا ملا الحانات. كذباب الرواغة بالكلمات
املطعون، الكلمات لحم الكوا الفظة، واأللفاظ القذرة الفقاعات برتامي وتسلوا مكتظة».
ماذا آه نفيس. لهم بعت أني واتهموني الكذبة، لألصنام أنفسهم باعوا لحمي، ونهشوا
أخرجت البحر؟ أعماق يف عمري رحلة أجدت ماذا الكلمات؟ تقتلني حتى كلماتي أجدت
العرشة الغيالن جاء القلب، وبلون والمعة بيضاء طيبة البسطاء، للفقراء أهديها آللئ
وطعنوا باأللفاظ، رجموني عفنة، وشعاراٍت ألفاٍظ مستنقع يف غاصوا األلف، والغيالن
كرست فلسفتي» تنفعني لم معرفتي، عوني عن «عجزت — النتنة الكلمات بسيوف قلبي
يبقى ماذا أفعل؟ ماذا عريانًا. وحيًدا واألطفال الزوجة أمام القاع إىل وتهاويت راياتي،
عىل الجرح وينادي األسود، الطري ينتفض الشعر؟ حتى يسلم هل الخارس؟ تعبي من يل
هامسة: تسأل إليك. وتنظر الرسير من وتقرتب أطرافقدميها عىل املمرضة تتسلل السكني.
وتهز شفتيك وتزم تعقد تتحرك. أال إليك فتشري بالنهوض، وتهم عينيك تفتح نمت؟ هل

الفرار.» عرفت ما ولكنني لوجه، وجًها والهول «تصارعت تقول: وأنت رأسك،

٤

أنهما تحس تفركهما، عينيك، تفتح ذا أنت فها املمرضة. خروج بعد قليًال نمت أنك بد ال
وتشتد املوُج، يهدهدها سفينة بأنك حلمت أنك بد وال تؤملانك. عندما كعادتهما محمرتان
شعرت وهل منها؟ تهرب الفرئان أيًضا رأيت هل املاء، ويغطيها فتغرق الريح، عليها
أنك بد ال الغارقة؟ السفينة يغادر من آخر — والفنان هو — يكون الذي الربان بمحنة
وينثر جسدك، عىل يرتطم الذي املوج وتتحدى الخطر، أجراس وتدق تنتفضغضبًا، كنت
صدرك هو فها ملشيئته. تخضع ال ألنك سخًطا؛ ويزمجر مالبسك، عىل البارد امللحي رذاذه
من تظفر لو وتريد رقبتك، عىل وتضغط داخلك، يف تتصاعد املوجة إثر واملوجة يرتجف،
البيضاء الجدران عىل عينيك تفتح وملحها. مائها يف يستحم كله وجسدك وأذنيك، عينيك
كجبال ة املرتاصَّ الليل كتل عىل النافذة من تطل البارد، الرسير حديد تتحسس الخرساء،
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الشعر، موالك يسعف لو تتمنى مرارته.» وال الليل يحرمني ال «هللا رسك: تهمسيف سوداء،
لكن صمت. يف تسمعها أو خلوة، يف تتأملها كي الوقت، قيد يف وتكبلها باللحظة، فتمسك
أن وتحاول كثريًا. منه تحفظ ال التي ذاكرتك خزانة إىل فتلجأ الوحشة، يف ويوغل يفر الشعر
العجز، فيقعدك رأسك، تحت املخدات وضع من تعدل أو الخلفية، األعمدة عىل ظهرك تسند
القيد، يبلغها لم التي شفتيك وتحرك وتفور صدرك، يف املوجة وتضطرب لهاثك، ويشتد
عىل الضعف هذا تنكر أنك لوال املهزوم، الجسد عىل تبكي أن وتوشك األصفاد، تُثقلها ولم
التعتيم أكسبني والقمامة، بالتخليط يموج عالم رصيف عىل قعيد، مجرب «لكنني نفسك:
لتضغط جنبك؛ عىل تتقلب أن تحاول الصبا.» مطلع يف فوقه سقطت حني والجهامة،
ترتفع، التي املوجة سطح بيدك وتجس الذراع، تثني أن وتحاول تؤملك، عادت التي الشوكة
إىل يصل ال العزم وأن إلرادتك، تستجيب ال الذراع بأن تفاجأ لكنك الضلوع، حاجز وتلطم
من بقي أقيضما هل قدري؟ نبوءة أم شعري نبوءة تتحقق هل الشلل؟ أهو رباه! األطراف.
والحقن الدواء وزجاجات والحائط للسقف برصك تلقي املرة؟ تجاربه يجرت قعيًدا العمر
ُشل هل تسميها. كيف تعرف ال صماء آسنة رائحة أنفك تصدم املكتب، عىل املرصوصة
ماذا قمًرا. وال سماء وال نجًما منها ترى ال التي النافذة عرب جديد من تتطلع أيًضا؟ الخاطر
الزمن هذا وأنغم املعنى، ثوب األعمى الكون هذا أُلبِّس أن أريد كنت الدنيا؟ من أريد كنت
اإلنسان يحلو أن يبقى، شعًرا املتشابه األيام نثر من أجعل أن أريد كنت موسيقى. املوحش
النظام أرى أن أردت نفسه. من النابع بالصدق رأسه، عىل بالتاج يزهو حرٍّا، بعنيهللاويكرب
لعلك النافذة وراء النظر وتطيل الكالم، نادر وكنت النظام. يف الجمال أرى وأن الفوىض، يف
الغارق الليل الليل، أعطاك إذ ربك نعمة تحمد لكنك الغيم، خلفحجاب مختبئًا تبرصخيًطا
األخرية الكلمة ترتدد عندما ينتفضصدرك املوت، الصمت بحر يف سواد بحر يف حداد بحر يف
الليل من نظراتك تسحب بينما نفسك وبني بينك تردد وأنت الباب يفتح يفاجئك. بصوٍت
وال موبوء الكون هذا هللا، «تعاىل إليه تهتد لم الذي والخيط ترها لم التي والنجوم والنافذة

املوت؟» أين املوت؟ أين املوت؟ فأين يشء، يصلحه ال الكون هذا هللا، تعاىل برء.

٥

أسمر منه: تتحقق كأنك بعينيك تتابعه عجل. عىل قليل منذ عندك كان الذي الطبيب يدخل
يستدير: وهو يهتف قبل. من تلحظهما لم وجدية رصامة وجبهته وجهه عىل ونحيل، طويل
من تظهر لم وإن تعرفها رءوس تطل بالخارج. انتظروا فضلكم من دكتور. يا تفضل
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عليهم تنادي لو تتمنى والشاعرين. الناقد وجه عىل القلق تلمح خاطفة. لحظاٍت إال الباب
تسبقه مستديُره، الوجه ناصع رجل يدخل واحدة. كلمٍة إخراج عىل تقوى فال تطمئنهم أو
تنفرج التي البيضاء أسنانه تظهر السوداء. السحب من إطارين بني كالربق تلمع نظارات
فريتفع دهشة، حاجبيك ترفع عليك. بأس ال الكبري؟ الشاعر ضاحك: جهوري صوٍت عن
ألسمع سيدي يا جئت أنت ها يعرفونك. األطباء أن تتصور ال طبًعا الضحكة: وتعلو الصوت
… الدكتور األستاذ إليك: ويقدمه بعيًدا، األول الطبيب يقف قرأتها. أن بعد قلبك نبضات
أسنانه نور ويسبقه منك، ويقرتب يده، من بإشارٍة الثاني ينهره املعروف. القلب أخصائي
أهًال وتهمهم: حاجبيك عقدت التي الدهشة تبدد أن تحاول الصافية. العريضة وابتسامته
الكالم حتى نفسك، تجهد ال أرجوك قائًال: الطبيب ينطلق ويخونك. يتهدج الصوت لكن و…
لحظٍة ويف مذهلٍة برسعٍة حقيبته يفتح شاعر؟ من هذا أطلب أن غريبًا أليس اآلن. ممنوع
بتاج املشتعل رأسك عىل بهما ويمر يديك، عىل يمسح وهو يقول صدره. عىل السماعة تتدىل
اإللهام لربة قل كذلك؟ أليس شاعر. إىل يوجه أمر أغرب هذا أبًدا. تتكلم ال أرجوك؟ الثلج:
فرصة الخري. فيه ما يدبر والرب يشءٍ، كل سأعمل ذلك. أنا فألقل أو قليًال، وجهها تدير أن
قرأت وهللا. إي طويل. وقٍت من أراك أن أتمنى كنت أنني تعلم هل هللا. شاء إن سعيدة

برس؟ لك أفيض هل فيه. أقرأ مشاغيل رغم زلت وما طالب، وأنا شعرك من كثريًا
وهي السماعة برودة وتلمس برباعة، صدرك عىل تدق أصابعه تحس وأنت تبتسم
بقوة، تشهق أن تزفر، أن تسعل، أن رقيٍق بصوٍت يأمرك جلدك. عىل نازلة صاعدة تلهث
االبتسامة تفارق ال وعروقك. أطرافك يف املسرتخي اإلعياء برغم فتمتثل آخر، نفًسا تأخذ أن
الطيبة. الوديعة قسماته إىل بحبٍّ وتنظر الحبيبة، ثرثرته تتابع وأنت فمك، الشاكرة
مريضه: جسد من عنيًدا جنيٍّا يخرج أن يحاول ساحر تعويذة يتلو كأنه حديثه يستطرد
الحب. عىل أيًضا ساعدني لقد معه، والحياة بقراءته أكتف لم … أنني أقصد أنني. تعلم هل

بشعرك. أحببت باختصار: هللا، إىل وأمري الرس لك أقول تتعجب. طبًعا
«الشعر لنفسك: وتقول عليهما سحابة تغيم قليًال. وجهه عن وتبتعدان عيناك ترسح
طعنت، املسا أول يف أجلها من خرجت. أجلها من بنيت. ما هدمت أجلها من التي زلتي

«… الذي قلبي بكيت، حتى أوجعني الذي قلبي أعرض أنا وها
يتبادل الوجه. مقطب زميله إىل ويتجه صدرك، عىل السماعة يرتك الطبيب أن تالحظ
التي القلب كلمة أذناك وتلتقط باإلنجليزية، املفاجئة املطر كقطرات املتدافع الكالم معه
وراءه. الباب ويغلق مرسًعا النحيل األسمر الطبيب يخرج املصهور. كالحديد فيهما تتقطر
يخفي ال الذي وجهه ومالمح شفتيه عىل االبتسامة نفس يرسم وهو الطبيب إليك يرجع
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التي النبضات إرساع فيه ويرسع الدقيق، كشفه يواصل وهو كالمه يستأنف االنزعاج.
«وجه أيًضا. وتزوجت بشعرك أحببت سيدي. يا باختصار صدرك: وترج ترتجف، بدأت
تجهد ال أرجوك األبيات. بقية نسيت حنطة.» حقل حبيبي شعر نور. من خيمة حبيبي
لم هكذا. نعم الحب. نفيسحرسات يف فتثري تتذكر ال حتى وجهك، عىل انقلب واآلن نفسك.
لم بالطبع األنشاد. نشيد يف معها وقرأت املقدس، الكتاب لها أحرضت األمر. أول تصدق
ويلهم يلهمك خالد، نبع الحب أن لها أثبت إما الكذب. من هللا معاذ لنفيس. الشعر أنسب
لها وقلت حبي، أعزز أن أردت حني أيًضا شعرك ساعدني أيًضا. ويلهمني النشيد، صاحب
أبيض يل، واغفري قلبي «إليك — بعد سيدة أصبحت قد تكن لم — آنستي قلب: ظهر عن
صوتي، تأثري عن تسل وال للفقري.» الفقري هدية كاللؤلؤة، والمع كاللؤلؤة، وطيب كاللؤلؤة،
يشء. كل عىل فيها واتفقنا أنساها، ال ليلٍة يف قلبي لها وأقدم والمع أبيضوطيب أقول وأنا
عالجت كما قلبك ألعالج نومي من الليلة أُستدعى وأن للقلب، طبيبًا أصبح أن غريبًا أليس
أي يف أعني املسيح؟ أيام من اليوم كم خري. هللا شاء إن هللا. شاء إن خري اآلن استدر قلبي؟
تقطيبة يفرد ثم نعم، الخميس. ويقول: الكالم يخطف برسعة. ساعته يف ينظر نحن؟ يوٍم
الثالث الشهر يف الخامس األسبوع أيام من الثامن اليوم مبتسًما: ويسأل وجبهته حاجبيه
رغم وتقول الحزن أنياب من خافتة ضحكة ننتزع تماًما، قلت ما أفهم لم أنني الحق عرش.
معذرة بيديه. يصفق الدين. بسام لشيخه الحايف برش إنه شيئًا. أقل لم وأنا املشددة: أوامره
دعي ال الصمت، أرجوك آه! قلت؟ من … حول األخرى الغرفة يف سنتفاهم لدينا. وقت ال
ويثب وجهك عىل الذعر يبدو عندنا. يومني وستبقى بالطبع. تقدر أنت الحركة. أو لإلجهاد
تماًما. اطمنئ اطمنئ. حاسمة: إشارًة بيده فيشري تعرتض، أو تسأل بأن تهم عينيك. من
أعرف إشارته: فيؤكد يدك، وترفع شفتيك، تحرك أن تهم يوم. كل نعملها عادية إجراءات
عن نتكلم األقل عىل يومني؟ ترشفنا أن تريد ال ملاذا واألوالد. الكريمة الزوجة سنبلغ أعرف.
لحظات يغيب ويفتحه، الداخيل الباب إىل يرسع … الشيخ … الشيخ عىل ونتعرف الشعر،
الثامن اليوم يف شيخي. يا مقتول ذا أنا ها الدين. وبسام برش وتناجي بنفسك فيها تنشغل
تشق األلفاظ والسكني دم. قطرة وال مقتول عرش. الثالث للشهر الخامس األسبوع أيام من
ليتك يا لنفيس: وأقول قتله. ومتى قاتله، من مقتول فيه يعرف ال هذا؟ زمان أي اللحم.
يف الحايف ببرش كنت ليتك يا املوت. قبيل مات جيل يسكنها املوتى مدن من خرجت. كنت

رأسك. فتتحسس رأسك. فتحسس الصمت. لزمت كنت ليتك يا لحقت، الصحراء
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٦

مكمنه من يحيص املرتبص الليل أن وتشعر للنافذة تتطلع مرتجفة. بكف رأسك تتحسس
أدركني املشئوم. الكون رب يا تهتف: الناس. عىل الكفن غطاء يمد القرب الليل األنفاس.
تركوك املسموم. الكلم لبرئ جروك تحوم: وهي ترصخ هي ها البوم. فيه تنعق طويل فالليل
كشالٍل تنهمر كلمات يف كلمات رجيم. كالحجر بلفٍظ رجموك يتيم. أنني وتنئ تغرق وحيًدا
املوت. فتمنيت بشًعا، مولوًدا الدنيا ورأيت شاعر. رقبة عىل يلتف حبًال منها نسجوا هادر،
كنت ليتك يا الصمت. لزمت كنت ليتك يا الصمت. حبال تلتف عنقك وعىل وحيًدا تنام واآلن

خرجت.
التي واملمرضة الطبيبان ويدخل فجأة، الباب ينفتح عندما رأسك تتحسس وتعود
عدم عىل نتفق ألم فيهتف: الطبيب، ويلمحك عجالت. عىل تدور محفة وراءها تسحب
مرة الشاعر يستمع أال فمه: عىل ابتسامة يفرش أن يجاهد وهو منك ويقرتب الحركة؟
جبٍل عىل مجروحة قيثارة رنني أذنك يف األخرية الكلمة ترن والشفاء؟ الطب لربة واحدة
نحوك يتقدمون والسخرية. بالتعاسة املفعمة بنظرتك الضحوك الطيب للوجه تتطلع بعيد.
طبيب ويدخل عنقه، حول ذراعك الشاب الطبيب ويلف حركة، أي من يحذرونك وهو
بحذر، ساقيك ترفع أن املمرضة تحاول بينما أعىل، إىل ويحملك خرصك تحت ذراعه القلب
يرفرف أن األسود الطري يهم القلب. يف عميقة الشوكة تنغرز الواطئة. املحفة عىل وتنزلهما
إىل وثب قديًما بيتًا فتتذكر القلب، كلمة ترتدد ورعبًا. دهشًة عيناه وتتسع بجناحيه،

جهًما.» قلبًا جعلته الجهمة، األيام أن بقلبي مر ما «أشقى قليل: منذ الذاكرة صندوق
والطارق والليل أنت هادئ نحوك. الخطى فترسع الواسعة، القاعة إىل املحفة تخرج
بوجوههم وتطوف ترعاهم، وعينك بجانبك يتسابقون مرسعون، واألصدقاء املجهول
اقرتب الذي للشاعر القلب طبيب يهمس الذعر. آثار عنها تمسح أن صمٍت يف وتحاول
ما سأعمل الرشيان. يف حادة أزمة إليها: ويرس قليًال يبتعد اإلنعاش. غرفة والناقد: هو منه
إجراءٍ من بد ال هللا. عمل العمل لهما: ويؤكد املحفة، يالحق وهو كثريًا رأسه يهز طاقتي. يف
وأنت فتقول العيون، من يطل القلق تلمح هللا. شاء إن نعم حضورهم. من بد ال نعم رسيع.
وهو الطبيب يحذرك حيلكم. شدوا لكم. ما تستطيع: فال لتصافحهم يدك تمد أن تحاول
الحائط. عىل وجهه ويسند عينه، من الدمعة تطفر بكف. ا كفٍّ الناقد يخبط خلفك. يعدو
تكاد عنهم. الذهول غبار وتزيل دموعهم، وتجفف تلمسهم نظراتك زالت وما املحفة تبتعد
له يرتك لم مات من وهل اإلنسان؟ وما مات، وإن عاش إن اإلنسان «وما تقول: النظرات
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وإن عاش إن اإلنسان وما القلب؟ حنايا يف وذكرى ديباجة فوق وخطا الجدران، عىل رسًما
اإلنسان؟» وما مات،

٧

نهر تعرب من يا املوت. مالح يا مهًال الوقت. قايض يا رفًقا يجيء. أن قبل من أنذرني
مأدبة عىل العمر نخب أرشب أو األلحان، بعض أعزف حتى أنظرني والنسيان، الغربة
إخواني، فيهم: خطيبًا وأقوم األحزان، مأساة يف فصل آخر وأختم أحببت من وأودع الخالن،
وإذا اإلنسان؟ ما نبغي؟ وماذا نحن؟ من نفيس: أسأل أسألكم، اإلخوان، أغىل كنتم من يا
اإلنسان يكن لم وإذا األكفان؟ يف ونلقى ونشيب نولد أن معنى فما املوت هو اإلنسان كان
كان إن السجان؟ أمام كاملسجون أوقفه من والحرمان؟ القسوة عليه كتب فمن املوت، هو

املوت. هو اإلنسان.
الخطى الهثة الصغرية املمرضة وخلفها الطبيبان، وبجانبها عىلعجالتها املحفة ترسع
فات هل ولألوراق. للقلم شوًقا تتحرك وأصابعي هامدة وذراعي سكوٍن يف أرقد واألنفاس.
تهبط تعلو املرعد، الطبل دقات أسمع األسود. املوت طري يا أنصت املوعد؟ أزف هل الوقت؟
ثم حينًا، يرتدد الهارب فالنغم املجهد؛ القلب عش يف الهاجع طريي يا أنصت تبعد. تدنو
من «أنذرني املنشد: من ضاع نشيد أشالء يجمع ويخمد، القلب زجاج فوق يتكرس يبدد،
رأيته نبأه. أحقق ولم أنبأني نذره. أصدق ولم أنذرني الرديء.» لونه تراب يجيء. أن قبل
عن تنم التي األعني حنايا ويف املهرتئة، املدن طرقات يف املختبئة، عينه يخفي الدوام عىل
خيوله تدهمني أن آن هل البطيء. لوقعه أنتبه لم يجيء. أن قبل من أنذرني صدئة. قلوٍب
أمام الغبار سحب تتلبد الرعد. كدوي تصبح حتى الخافت، الطبل دقات ترتفع املفاجئة؟
ترسع الليل؟ صدر عىل القمر دمع أم الغامض القدر دقات الخيل. حوافر وتربق عيني
سفيل. كوٍن يف علوي كون من تهبط مجهول. درٍب إىل مجهوٍل درٍب من وتسلمني املحفة،
مهًال النعش. نسيج وتصنعن العمر، خيوط تغزلن العرش، فوق الرابض القدر ربات يا

العش. يف الراقد الطري تزعجن ال الهش. الخيط تقطعن وال القدر ربات يا
واحميني ضميني اآلن؟ تراك أين أمي يا الحانية. والنظرات الكابية النظرات تشيعني
يسعفك هل العيون. من أغىل دعوتها من يا حبيبتي الحنون. حبيبتي يا وأنت رشالعني. من

مت؟ بأني املوت رسول يبلغك أم الوقت؟
الوقت. ضاع الوقت، أزف آه
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سكني. أقىصمن تك فال السكني ينادي الجرح سفيني، بإغراق املوت ح مالَّ يا تعجل ال
كنت األنف. حتف الباهت املوت هذا أرفض لكني حق ذلك مقدور، علينا املوت بأن أتقول
هذا يصدق أن أبًدا أقبل لم لكني املوت. هو اإلنسان البيت: هذا صادفني قد أيامي بسالف
نزدجر، كي يقسو، أن املوت، زمن عنا يرفع بأن هللا ودعوت وثرت. عليه فتمردت البيت.
املايض برئ من يخرج حتى للموت، نمثل ال حتى نتفتت، أن إربًا نتمزق أن ويعلمنا علينا،
تبزغ ألرض املوت، أرض املوتى بقافلة ويجوز الوقت، مهر ممتطيًا املستقبل طفل األسود

السمت. يف الحرية شمس فيها
والقصدير، أمامك امللح جبال تَبُْد إن املقدور. أو القدر تخش وال املوت ح مالَّ يا عجل
حتى ومرير، مر قاٍس رعب لحظة ونجرب املحظور، شط ونبلغ األلم أطراف يف فسنحيا

النور. جزر يف نرسو النور، جزر يف نرسو
عىل السقف من ينهمر الباهر النور عىل عينيك تفتح الغرفة. باب عىل العجالت تقف

املنرية. مدينتي يا أواه والصدفة: الظلمة أمواج خنقته قلٍب من تهتف األركان.

٨

املنرية. مدينتي
طول بعد تلوح ضوءًا.» تمج التي الرؤى مدينة ضوءًا، ترشب التي الرؤى «مدينة
خرجت كم يا والدمار، العذاب رحلة بعد والضباب الغيم وراء نجومها عن تكشف االنتظار.
كلما أقول القديم. باألنا ظهري وراء وملقيًا األليم، عييش أثقال مطرًحا كاليتيم، عنك بحثًا
الشموس طلعة أضنته الذي للمركب البحار، سيد املالح ولوح واملنار، الحسان أبراجك بدت
حجارة للوراء، نظرت لو أكون «حجارة والنهار: الليل عيون يف الضياع ورحلة واألقمار،
والجالل الجمال مدينة يا أأنت الحلم؟ شطوط عىل أرسو أن آن هل رجوم.» أو أصبح

حق؟ أنت أم حق؟ أنت أم وهم؟
تطوف والرسوم، واأللقاب النقوش من مجرًدا كاليتيم، عريان الكليم، فرايش يف أرقد
أنا «وها عظيم. نبأ عن أبوابها السما تفتح أن القديم، حلمي العقيم حلمي السقيم خيايل يف
من قادًما أمًال أيا يطول» انتظاري ألن طال؛ انتظاري ألن وأبكي إليك، بوجهي أستدير ذا
وأسأل واألفعوان، مرة النرس عنك أسأل والدخان، الضباب غياهب يف أغيب الغيوم. وراء
رحلة وبعد املكان. يف خطاك أو الزمان يف صداك عن يدل شاهد عن والكهان، الشيوخ
من أبعث األنوار، زاخرة مدينتي يا أراك االنتظار، طول وبعد والقفار، البحار يف العذاب
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نهديك من أرضع كاألبرار، الطهور صدرك فوق أبعث التذكار مدافن يف القديم تابوتي
طول بعد االنتظار. طول بعد والحرية. العدل خبز كفيك من أطعم والحرية، العدل نور

االنتظار.
بعصاه يحمي راع أنك تتصور تبعدها. أن محاوًال يدك فرتفع عليك، السحب تتزاحم
أستار من ينفذ كأنه محذًرا الطبيب صوت إليك ينتهي الذئاب. من الطيبة القطعان
وتعجب تندهش كالقطن، حولك املتناثر الغيم خالل من تنظر أرجوك. أرجوك. الضباب:
يستقر وخراطيم وأنابيب أكواب وتدور، تجري وعقارب أيديهم، يف تلمع أجهزة حولك: مما
فراشات وتحوم أزرق، عطًرا تتنفس أنفك. فتحة يف ليدخل منها يخرج فمك، يف أحدها

النور! هذا ما ربي األنوار، حول
كذا الكالم. نادرة أفواههم املسحور. ثوبي تغزل أيديهم صامتني. يعملون يعملون.
ال. ال. كالصقور. جارحني بالدي يف الناس يكون كذا املنرية، مدينتي يف الناس يكون
اليتيم! فؤادي يف الكليم فؤادي يف السكني غرزوا كم قديم! غابر زمان يف جرحوني كم
أهل الصمت. علمتني العذاب ورحلة والجوارح. والعيون اللسان زلة أغفر أسامح. لكنني
برش، «لكنهم يجشئُون. يرشبون، يرسقون، يقتلون، كالصقور، يجرحون قد طيبون. بالدي
نهلة يرشبون يظمئُون وحني القلب. صفاء من يطعمون يسغبون وحني بالقدر. ومؤمنون
بالدنا ذرى ففي السالم. عليكم السالم. عليكم بالسالم. يلتقون حني ويلغطون حب. من
ويف صامتني. يعملون طيبون بالدي أهل السالم. يرفرف بالدنا ذرى ومن السالم.» يرفرف
يشغلوا لن يكون. أن اإلنسان إرادة يملكون. وحني يزرعون، يعرقون يعشقون األنوار مدينة
والسكون، الفراغ لجة يف مصطفى» «عم ک يحدقوا ولن والقدر، والقضاء باملوت أنفسهم
لن املوت يجيء وعندما واملطر، والحصاد الزواج مواسم يف يرقصون يضحكون سيفرحون
جرح فوق الخرضاء الحرية ومرت شوكته، أزال قد — حبيب يا — فالحب طلعته، يخافوا

السكني. طعنة يتحدى القديم الجرح هو وها املهني، العدم
يبغي تغرقني. أن توشك املوجة بعد املوجة تطفو صدري. يف ألم شوكة تتحرك
هو ها ويرفرف. ينهض ذا هو ها يخنقني. أن يبغي حلقي. من يخرج أن األسود الطري
غصنًا واخرت كبدي، عن منقارك أَبِعد األسود، طريي يا اهدأ ويسقط. يحط الجرح فوق
من يتناثر ما أجمع دعني قلبي. حبة يف تنقر وال أرجوك اهدأ جسدي. شجرة من آخر
طبيب قلب يشجي نغًما لنصنع وتعال بجنبي. فيه ترقد ا عشٍّ شعري من وأجدل خطبي.
للرجال أريد أريد. الذي «والعالم حبي: غنوة طريي يا اسمع قلبي. ويداوي قلبك يأسو
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أذرع يف وادعات، يغفني أن للنساء أريد أريد. الذي العالم حقد. دون الرجال يعانقوا أن
والدمى الحنان بنَْغية األمل، نورة األطفال، يصبح الذي العالم واألبناء، واألحباب األزواج

سعيد.» عالم نحو األجيال قوافل سعيها يف األجيال، راحة السعيد، العالم وبالقبل.
املستقبل؟ نور مدينتنا، نور تلمح هل األسود! طريي يا انظر

والظلم الكارسللذلة الزمن والعدل. الحرية كفيه: عىل الوضائني بالنجمني اآلتي الزمن
لتحمل لألنسام املطلق الزمن شمل، لها يلتم ال شظيات تتفرق السم، زجاجة تنكرس كما
تشهد هل بالعقم. املختومة الجرداء حدائقنا أرحام يف وتفرقها السحرية، الخصب حبات
قم. األسود طريي يا النوم؟ قاع يف الغارق رؤيا تحسبه أم العني؟ لحظ أتلحظه الحلم، هذا

وهم؟ هي أم وهم؟ هي أم الغيم؟ وراء األمل مدن تلمح هل
حسك. ويطفئ ينطفئ أن يلبث ال برق يتخللها رأسك. تصدم عاتية سحب تتكاثف
الخلجان، يف وتتفتت الشطآن عىل ترتطم سفنًا وسوداء، بيضاء قطعان من رسبًا تتجمع
الربان، يبقى لكن البحارة، ويبكي الفرئان منها تهرب والحيتان، املَردة جبل وتصارع
املصباح يديه بني يحمل العريان، الصدر سرت الغاضب للريح يكشف وحيًدا الربان، يبقى
وسقطوا الغرق، قبل الغرقى غرق الربان! هذا يا الربان! هذا يا الطوفان. فوق الواهن
أنِقذ اآلذان، تسمعه لن ناقوسك من املعول والجرس والفريان، البحارة هرب القيعان، يف
وغطاه والفرس الفارس ذهب الشجعان، املحزونني الفرسان دور أتمثل ربان، يا نفسك

ربان؟! يا تصنع ماذا ربان! يا ربان! يا األزمان، رماد
وأضع الشجعان، لركب النور ألزف وامليزان، املبرص بالسيف اآلتي الزمن أنتظر –

اإلنسان. اإلنسان، رأس عىل التاج
العالم، ظهر عىل تنزلق فرسرهان، واملوجة املزبد بالرسج تتشبث املوجة، فوق تطفو
دخان، منه يتصاعد واألحزان القصة سكنته كهف الجان، تسكنه لم كهف يف تهوي تهوي
فرت صيد سمكة كأنك املاء فوق تتنفس املوجة، ظهر عىل ترتفع دخان. منه يتصاعد
يف وتسقط تختنق ثان، صياد بشبكة تقع كي صياد شبكة من هربت الحيتان، وجه من
فتتماسك منك، يهرب أن يحاول ينتفض، قان، أحمر برئ يف يهوي جسدك تتأمل القيعان،
تلمح ومغان، حقول وسط وتتجول البرئ، قاع من تخرج كثعبان، إليك يمتد حبًال نلقف
وتخليتم عني، غبتم أتراكم أحبابي، يا أصحابي، يا فتهتف منك تدنو أشباًحا شبًحا،

دان). أو منهم قاٍص لصوتك ينتبه لن الجريان، يسمعك لن (تهتف خالني يا
القلب نبض ويعاين أنفاسك ويراقب املوت. ورب امليالد رب ربي! يتمتم: الطبيب
وتحرض أنابيب تحرك وتجيء، تذهب املمرضة رب. يا ويهمس: وجهك يتأمل اآلخر الطبيب
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تمسك وتسقط، ظهرها تمتطي وتنزلق، املوجة عىل تطفو وأنت رب. يا وتنشج: أنابيب
تعرفها، وجهك. من وجوهها تقرب حولك. األشباح تتزاحم منك. ويفلت الفيض بلجامها
محبوبي. يا قلبي ثبت حالج. يا إيلَّ. إيلَّ بالكتمان: املفعم بالصوت وتناديها فيها، تتفرس
وجروحي، روحي أمرية الظل، ليلكة يا تدركني لن أو أدركني بعدي. من القادم سيدنا يا
طري يا اصرب القدرة، لون وأظهر يديك مد السرتة! عرشي يا تنتظرين؟ ماذا تنتظرين؟
وأين تراك أين أمي. يا أمي قلبي. حبة عن منقارك أبعد لكن صدري، يف ْر نَقِّ األسود. املوت
غطيني دربي، رفيقة العني نور عمري شجرة يا بجنبي. لتكون عليها أمِّ يا نادي أبي؟
تعض امللح، وتبتلع الضوء، يشح اإلغماء، لجج يف تهوي قلبي. داوي كفك، مدي ضميني
قلب وتلمس املحو، حال إىل الصحو حال يف تدخل املاء، يف كالسمكة الهارب الرس لحم عىل
برسك تختنق وسماء. أرًضا ذهبي، شعر خصلة نوًرا، أسمر، خبًزا خمًرا، تصبح األشياء،
رفاق الدرب، أصحاب يا أحبابي يا تعالوا إيلَّ! إيلَّ — يسمعك؟ من — ترصخ عليه، وتعض

إيلَّ. إيلَّ الجرح،
أحباب. يا أحباب. يا

٩

وكادت عليه، أطبقت التي الغمة يكشف عميًقا نفًسا يأخذ قليًال. الطبيب أسارير تنفرج
يف كحجر فتغيب الغصة، ويبتلع األرقام، ويحيص القلب جهاز يراقب يتنفس. أن تنسيه
رأسه. ويهز صامٍت ليٍل كحارس الفراش طرف عند يقف الذي لزميله يلتفت الدوامة.
أمٍل بارقة تلوح السطح. عىل ويطفو التيار يصارع الذي النفس ويرقبان لوجهك يتطلعان

خفي.
إيلَّ غريك: يسمعه ال بصوٍت شفتاك وتتمتم تغمضهما. ثم حولك، وتنظر عينيك تفتح

إيلَّ.
يديك. بني ذا أنا ها –

األمرية؟ –
سيدة سيدتي! دامع. أمٍل ومضة بعينك وتيضء وجهك يتهلل الساطع. كالنور تدخل
يف «شمس الرائع: الحلم خطوات تتابع وهي ترقصشفتك الطالع. كالفجر الباسم الجرح

موالتي. الغرفة.» جدران ندواته فتبل يرسي عبرٍي فيض السمت.
الشاعر! موالي شفتاها: تهمس
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عىل تنسكب خمر شعرك. ويزغرد بالنور. مرشوش ليالك حقل نحرك. «يتضوأ –
بلور». صفحة

تذكرني؟ هل شكًرا. –
فال أنس إن الصيف. شمس فيها تتمرغ فضة، صفحة ثوبك؛ أنىس فال أنس «إن –

ويلتم.» النور فيها يتكرس ماٍس كومة جيدك؛ أنىس
تخاصم التي «الزهرة منها: ترتقرق نغًما تكمل الظالم». عابدة أنا. الظل «ليلكة –

تنتظرين؟ كعهدك زلت ما حزين. والوجه كعهدك زلت ما القتام.» وتعشق السنا
معبوده؟ العابد ينىس هل سواك. أنتظر ال –

تنتظريه؟ حتى أنا من –
رسي خالق يا كياني؟ نسج عدم من سواني، من أنىس هل وبراني. أبدعني من –

لرتاني. قم وبياني،
الفاني. كالعدم ملقى عاني، كسري خالقك –

وحيك؟ أبطأ هل مكتوم. ضيٍق غيمة تتمدد وجهك يف مهموم. كأنك جفنيك ترخي –
أنيني؟ أسمعت وغضوني؟ شحوبي أترين يقيني. وضاع القلب نبض أبطأ بل –

إليك. ويجيء تسبقني خطاه خفت عليك. أشفقت ولهذا –
تعنني؟ من –

أميل، خيب من التنني، جوف يف ألفاها من سنني، الظل يف ورماها الزهرة قتل من –
سمندل؟ أنسيت املجنون. كاإلعصار مدينتنا فوق كذبته ومرت عيلَّ كذب

وجهه. وأعري أمقته حياتي عشت أنساه؟ –
سأعينك. أقنعته. تنفعه لن –

الليلة، يخدعني لن املسكني. كشاعرك أنت عاجزة يعني، أحد ال يعني، يشء ال –
ظلمه. سأواجه

عينه. تتحدى وعيني العمر، سنني عشت ظله. صدري عىل ومد خطاه سبقتك –

نصله. فيها أملح حتى كأًسا أتذوق ال القتلة، خطوات يسمع ليٍل كعابر خطاه وقع أتسمع
أن منه أتوقع فجأة، الهاطل املطر يدهمه أن الصدئة، الليل طرقات يف عار يتوقع وكما

دينه. يطلب كالدائن الليلة، يأتي
ذا. هو ها يتأخر. لن وقرندل وحيًدا. ترتكك لن –
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ونحيل، الهيئة رث رجل مهزوم. بطٍل كخيال الغرفة ضوء يف يخطو رجٍل نحو تجري
هو ها هاتفة: نحوه ترسع تتشكل. زالت ال أغنية املتحدي فمه يف والسفر، الفقر تراب عليه

مأساتي. شاهد
كتفه من املتدلية القيثارة عىل وتمر الصامتتني، وعينيه الذابل وجهه نظراتك تمسح

مأساتي؟ يشهد من وأنا وتبتسم:
يف وسيغرزه سرتته، يف الخنجر يخفي فالشاعر قويل. من ثق قرندل منه سيخلصنا –

صدري؟ يف أم وتقول: صدرك تتحسس صدره.
حنان الصامتتني عينيه يف وليدها. مهد أم تلمس كما يلمسرسيرك منك قرندل يقرتب
فرتن القيثارة عىل بأصابعه يمر ثأره. يأخذ أن يصمم املنتقم غضب قدره. يعرف نبي
ثم مفردة، طيوٍر رسب يتابع كأنه عينيه رفع الغرفة. جو يف وترفرف شجي، لحن خفقات

تقتل. أن يمكن أيًضا الكلمة بعينيك: لتلتقيا يخفضهما
أقوى أغنيتي صوته: يأتيك شفتيك. وتعضعىل الحائط، تجاه الغاضبتني عينيك تدير
ترتدد السيف. حد من أمىض الكلمة رس مني، خربًا تعرف أرهف. خنجره من لحني منه،
قتلتني كذبة! وتتمتم: رأسك وتهتز جسدك، ينتفض بالجدران، وتصطدم غضبك، أصداء

كذبة!
تلك تتجدد أن نسمح لن فمه: من صارخًة وتسيل صدره، يف الكلمات حمم تنفجر
مساءٍ ذات مدينتنا قلب طعنت قبة. الناسوتصبح ألباب تسحر الحية تلك نرتك لن الكذبة.

… والليلة بالجرح. مثقلة فاسرتخت كذبة.
اللحن؟! أنقذني هل الكلمات؟! أجدتني هل الكذبة، رصعتني الليلة –
أخرى. مساحتها يف ولدت لو ومنازل وتالًال أنهاًرا تهوي قد الليلة –

فارجع. لحنك شاعر يا يجديني لن أهوي. وأنا فوقي تهوي –
مقطع. آخر أغنيتي من وأغني عينيه. يف ظيل ألقي دعني –

عني. أغنيتك تدفعه لن بقلبي. النصل انغرز –
زميله. إىل ذراعه ويمد الطبيب يضطرب وتنئ. صدرك تتحسس

وبتثبيت فمك، يف الجديد الخرطوم بتثبيت يرسع وعينيك وجهك احتقان إىل يشري
ذبلت الجرح. نبض تتسمع صدرك، عىل وتميل األمرية، تبكي الجهاز، عقارب عىل عينيه،
نحو تجري أحد. يستجيب فال بالوصيفات تستجري قرندل، أغنية ماتت الليلية. زهرتك
يكفيني أوال صدرك: عىل حظها وتندب نحوك وتندفع تعود الليل، أكوام فتصدها النافذة

واحد؟ جرح الواحد اليوم يف
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تتمىل وأنت تهمس عينيه. ويفتح األسود، الطائر يفزع السكني. إىل الجرح يشتاق
قرندل. قيثار ظنت مما وأوجع قدرت، مما أعمق جرحي كالبلور: املتألق وجهها صفحة
الفجر يطرده ولن الذهبي، الديك صوت يفزعه لن الليل؟ قناع خلف الجاثم اللص أترين
قبيل الورد قرص يف لحياتك عودي أنت عودي سلمت. قد آه الخنجر. وال اللحن يرديه لن

العمر. أحالم وأمرية سيدتي يا الديك. آذان
أتباعك يستجيل للقرصكي عودي القهر. ذل ومن منه، أقوى فكوني املوت يقهرني إن
لتكوني والعربة جوادك الخري أم فلترسج الحرية. نسيم رعيتك ويشم النورانية، طلعتك
دمه مطروح. قتيل شاعرك الشعر عهد عهدي، وارعي عودي. عودي. الفجر. قبل معهم
وانضمي وجروحي. دمعي زهرة يا عودي ينوح. القلب الكاذبة املدن رصيف فوق مسفوح.
شعاع ظل أو نورك، من قبًسا تهبي أن ذهابك قبل تنَيسْ ال روحي. روضة يف النائم للورد
وجهها إىل يديها ترفع املشلول، كالطيف األمرية تقف شحيح. فالنور جبينك وهج من
وغضون وجبينك وجهك تقبل عليك، تنعطف الكابوس. ظل وتمسح الدمع، لتزيح وعينيها
الركن من قرندل ينهض قدميها. أطراف عىل وتنسحب تستدير وجبينك. وجهك عىل األلم
ديك يقفز الذبيح كالبلبل بجانبه مدالة الصامتة وقيثارته ساقيه ويجر فيه، تكوَّم الذي
الشاحب، النافذة بلور يف املرة األحالم سيدة تنفذ ويصيح. األسود الليل جسد عىل الفجر
عليها نظرتك تثبت املهجور. القلب بستان يف نبتت حلم وردة نور، باقة جاءت كما وتعود
ال موعدنا؟ الشعر. عهد سيدتي يا ولتعي القرص. نحو خطواتك سلمت وتقول: وتودعها
الوقت ال. ال آخر؟ ضيف من؟ القرب. يف أو الفجر، مع ألقاك قد النهر: انحرس فقد أدري. ال
ويتشفع إليك يبتهل عودي. عودي. عليك؟ أيلح يعني. أحد ال يعني. يشء ال رس؟ أي تأخر؟
يقول: جاء ليل ومسافر الخاطر؟ مكسور مجهول رجل اآلخر. الضيف هذا فليدخل بك؟

سلمت. قد سلمت. قد آه! ملسافر؟ سالًما

١٠

سلمت. وما سلمت
يوًما جمعتها التي األحرف رس تتذكر تكاد ال نفسك، وتناجي تغمضعينيك تكاد فال
وتفتح عميًقا، نفًسا وتأخذ عشه، يف ويهدأ مرقده، يف يهجع الطائر يكاد ال أمامك، وتصفها
السوداء، امللهاة بطل أمامك تراه حتى واالنتظار، والوخز األلم بجمر املحمرتني عينيك
ذات العالم هذا شجرة من سقطت الورقة، الرجل أبعاد، أو له لون ال املسكني. ومهرجها
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عني يف تحدق الليل، رحم يف تنمو األوراق، ماليني آالف من تتميز ال خريف، ذات أو شتاء
ال أحد، يشعر ال تسقط والربد، الحاجة من وترتعش الريح، سياط تحت تتلوى الشمس،
القدمني، حايف كالقصبة أجوف الساقني، مرتجف الهيئة رث رجل الرمس. األرضوال تدري
تبعد أن تنوي اشمئزاًزا، شفتاك تتلوى األحياء، املوتى أغنية األنوار، فيه تصفر منخوب
انهض. انهض. غضب: يف تهتف قدمك. ويقبل يركع أن ويوشك يستعطفك عنه، وجهك

عطف. نظرة تحرمني ال موالي. يا عني وجهك ترصف ال –
الخوف؟ هذا ما اآلن؟ تبغي ما –

مكسور. ظل خاطر تكرس ال اسمعني. أرجوك
تعرضمأساتك. وتركتك الخشبة، فوق أطلقتك األوراق، يف جسدتك أني يكفي أوال –

الرس. عرفت اآلن لكني الخنجر، بصدري انغرز حتى –
رس؟! أي الرس! –

الجدران. حتى أحد، يسمعنا أال تضمن هل –
لدي. وقت ال قل. –

الوقت؟ جاسوس حذر يأمن هل الوقت. حتى –
تكلم. قلت –

عىل عاكفني الطبيبني يرى حوله. مذعوًرا يتلفت قدميه. أطراف عىل منك يقرتب
يف ويهمس ينحني يراه ال أحًدا أن يطمنئ يرحم. ال الذي العمل كابوس يف غارقني األجهزة

هللا. سامحك خطأ. كانت التهمة الرس. كشفت العمر فوات بعد أذنك:
إذن؟ أفهمت –

أقتله. لم أنا العمر. فوات بعد –
القاتل؟ ومن للسخف! يا –
أحد؟ يسمع أال تضمن هل –

تكلم! قلت –
… تذكرتي قاطع حتى عرشه. عىل جلس قاتله، هو السرتة. عرشي –

شأنه؟ ما –
يعرفه. لم إنساٍن يف يفهمه لم أمًرا نفذ وضحية. جالد الواقع يف هو مثيل. مسكني –

… هذا من واألدهى
ماذا؟ –

إيلَّ. الشيطان أو هللا أوحى وحدي. أقتل لم إني –
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الوحي؟ هبط ومتى –
اللعبة. تمام بعد –

… إني ألعب. بأني أظننت اللعبة؟ –
وثرثرة التصفيق بعد الخشبة، فوق سقوطي بعد سمعك، أعرني موالي يا اصرب –
بني يتسكع شبًحا الشارع، إىل خرجت النقاد، مع الجمهور وثرثرة الجمهور مع النقاد
صادفت من تدري هل ودمائي، دموعي سيل يجفف أحد ال بجرحي، يحس أحد ال األشباح،

والقبح؟ الوحشة طرق عىل
السرتة؟ عرشي –

مثيل. مسكني يبرصه ال هذا ال. يقينًا –
صادفت؟ ومن –

دٍم قطرة منهم أحد يلمح لم ومساء، صباٍح كل قتلوا أمواتًا، ولدوا مثيل. موتى –
موعوٍد ليوٍم الزاد جمع األمس، وأوجاع اليوم أحزان شغلتهم ثيابه، فوق تلمع أو منه، تنزف
أو لقاٍض األمر يشكوا لم التهمة، نص بقراءة حتى أنفسهم، يعنوا لم الدود. فيه يزحف

األمر؟ رس تعرف هل سجان، أو مسئول
آخر؟ رس –

تخدم األعني معصوبو خدم قتله. ومتى قاتله من يدري ال قتيل الكل بسيط. الرس –
ماليني، مليون من القتىل، آالف من مقتول لنفيس: قلت عبيٍد. لعبيِد تسجد وعبيد الخدام،

من؟ تدري هل … والسيد سنني، ماليني سنني، منذ
من؟ –

وال األمر، منه يتنزل القدرة. زمام يديه وبني العرش فوق يرتبع السرتة. عرشي –
لنفيس؟ قلت ماذا تعرف هل أمره. أحد يعرف

ماذا؟ –
ماءٍ قطرة أو املظلم، الجبل وجه يف رمل حبة شيئًا تملك هل أفعل؟ ماذا لنفيس: قلت
ماذا لنفيس: وقلت العني، بملء وبكيت جنيس، نفيسوحقيقة حقيقة أدركت اليم؟ يف تائهٍة

تفعل؟
أُقتَل. أو أَقتُل أن إال أمامي يبق لم أفعل؟ ماذا ا حقٍّ –

الثورة؟! أعلنت –
قليًال فتسكعت أثقل، واملحنة ثقيًال الليل كان صدره؟ الخنجر طعن من يعلنها هل –

رجعت. ثم الوحشة، طرقات يف
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لنفسك. –
الخشبة عىل وطلعت وخواء. صمت والقاعة انرصفوا قد الناس كان للمرسح. بل –
الخرس، سوق يف كاألخرسيخطب مرآتي، أعرضنفيسيف السوداء. أعرضملهاتي وحدي
قاطرة، ليل، مسافر اآلن فأنا ترتيب، بال األدوار كل أمثل رحت الخرساء. قصته ويروي
وجمهور والحمال والحارس والسائق الناظر الوقت نفس يف وأنا ومفتش، تذكرة قاطع

الصوت. إيلَّ نفذ حتى الفقراء، البسطاء جمهور املنتظرين.
الصوت! –

إليك. وأعود ملهاتي من أخرج أن يأمرني صوت –
أنا؟ إيلَّ –

أفعل؟ ماذا يل قل إليك. فأتيت تتألم بأنك الصوت أنبأني –
حايل؟ يف ينفعني هل وسؤايل. سؤالك نفس –

عطفك؟ يشملني بم تأمر؟ بم –
الداء. يعرصني تراني أنت ها دواء؟ للجرح عندك هل –

أعرض أم عشك؟ وأرتب فرشك أأسوي صوتك. وصدى وظلك، خادمك إال أنا ما –
وجعك؟ وأخفف دمعك أمسح كي ملهاتي من فصًال

عليه. أنت تقدر ال أبغيه ما –
هل سوداء. بارزٍة بحروٍف نُِقشت األسماء، ذي هي ها التاريخ؟ أبطال أستدعي هل –

أدعوهم؟ هل خان؟ وجنكيز والحجاج تيمورلنك هانيبال، قيرص، اإلسكندر، يرضيك
داستني الفقراء، أحد إال أنا ما التاريخ، مقربة يف تزعجهم ال أحمق، يا دعهم القتلة. –

الدهماء. صحراء يف رمٍل حبة وألقتني العظماء قدم
بنفسك؟ أرأيت –

أرجوك. بيشء. موالي يا مرني –
مشكوًرا. عني فاذهب مصفرٍّا. يبدو لونك –

خلف سعيًا ألهث موالي. يا حقٍل كجرادة سواي، املجهولني ماليني عاش كما عشت –
… وجهي أما السوداء، ليايل بجوف الجرداء أيامي تسقط واملاء، واللقمة الخرضة

لون أملح وكأني اآلن، عيني يغىش األصفر واللون األصفر، باللون ذكرني وجهك –
أملك ال فقريًا كنت ثعبان، مع معركة يف تدخل أيك حمامة كنت الطغيان، ولون الداء
وحول السور فوق ترفرف الكلمات أجنحة راحت ألحان، أو أوزاٍن يف أنثرها كلماتي إال
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فيه وغارت للقلب ارتدت حتى والبهتان، الخسة وأشواك الزيف بأسالك تصطدم الجدران،
أرجوك. عني اذهب األحزان.

كياني؟ سويت عدمي من بأنك أنسيت قرباني، أُقدِّم جئت إني ترصفني؟ –
أصفر. لونك –

األوىل؟ تهمتي تكفي أَوال –
الدود. كحياة إال تحيا أال وعقابك موجود. أنك الكربى تهمتك –

الجالد؟ سياط تحت عذابي يرضيك هل الزاد؟ حتى أملك ال وأنا ذنبي ما –
يجر الجوع أهلكه كجراٍد ورماد، عدٍم حفنة الضائع الزمن أرصفة عىل الريح تذروني

جراد. صغار
أو نفسك أنقذ قضاءه. لتنتظر التاريخ مزبلة يف واسقط عني، وجهك حوِّل دعني، –

بدني. أو نفيس أنقذ أن حتى أقدر ال أنا عني. بعيًدا ينقذك عمن فتش
دافئة كف فتثبتها إىلصدرك، يدك ترفع أن تحاول السكني. فيه وتسقط الجرح يتلوى
األنفاس، وتختنق اإلعصار، يعوي صيفية، سحب تتلبد حولك. غبار يثور الجلد. ناعمة
السيل زحف هل دار، يا الشقوة دار يا داري، يا نفسك: تسأل غبار. عينيك يف ويسقط

الجرار؟
الوحدة مع الليل يف سافر وكما الخاطر. مكسور الصامت الركن يف الزائر يقعي
يعدله هل امليزان. واختل محوره، عن العالم خرج ربي، محنته: يهمسيف يسافر. واألحزان

أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا إنسان؟ أضعف وأنا مثيل إنسان
األشباح إىل تلتفت أفعل؟ ماذا نفسك: وتسأل فشيئًا شيئًا يغيب الذي صداه إىل تنتبه
تشتد يفعلون؟ ماذا وتسأل: اتجاٍه كل يف ورءوسها أيديها وتتحرك بجوارك، تقف التي
انزوى الذي املسافر صوت يرتدد اإلعصار. نذر وتتجهم السحب تَربدُّ غبار، يثور العاصفة،
أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا يردد: محترضوهو كحيواٍن نفسه عىل وتكوم الجدار، ركن يف شبحه

التتار. هجم التتار، هجم كالرعد: صوت وينفذ العاصفة تشتد أفعل؟ ماذا

١١

التتار. هجم التتار. هجم
يرفرف الغابات. أرسار يف املختنقة كالريح أنفاسك تتحرشج وينخفض، صدرك يرتفع
والعينني. القلب مذعور ويهوي يعلو العاصفة، ويقاوم جناحاه ويضطرب األسود، الطري

128



بسالم نم الرابعة: الدمعة

لكن وحيد؟ صدر عىل األم حنان عليه وتحن فتهدهده ضلوعك قفص إىل كفاك تنفذ لو
ويبتعد يقرتب األجوف الطبل ودوي السود، الرايات غطته الغائم واألفق شديد، اإلعصار
األلم، يضنيك ترصخ، تنهض، أن عبثًا تحاول الدامعتني، عينيك تفتح ويعود. ويذهب
الشمس عني تسد كالجدار، هناك واقفة التتار، جحافل املكدود: الجسد أطراف ترتدد تنئ،
باخرضار تفتك كاإلعصار، كالجراد تزحف والدمار، والحداد بالسواد السماء تجلل بالغبار،
عيونهم فالتتار أحباب، يا إيل الدوار، أهلكني قد أحباب. يا إيل واألشجار، والضمري العني
فمك، يف الخرطوم فتحة ويثبتان عليك، نظراتهم الطبيبان فيثبت أنينك يرتفع كالرشار. تئز

موالي. منك: ويقرتب الداكن الركن يف غفوته من املسافر فيصحو أنينك يرتفع
الغبار. مختنق األفق وتلهث: النافذة إىل بسبابتك تشري

كالويل. األسود الليل جبل سوى يشء ال وينظر، النافذة إىل يتجه
تدار.» قرٍص يف النار كأن حارقة «واألرض –

النوم. عباءة يف نفسها عىل ملتفة سوداء قطة األرض وينظر. ينظر
النهار.» حمي وقد ممزقة رجعت «وكتائبي –

بالظالم. الظالم من يحتمي والكون بعيًدا، يزال ال النهار
انكسار.» يف تنظر «الخيل –

الليل. خيل وتسابق تعدو الليل، خيل هي ا حقٍّ
انبهار.» يف ينسل «والبوق –

ملك يا وجهك عن اكشف عميق، الليل وصوت الليل صوت إال أسمع األنفاسوال تنبهر
البوق. يف وأذن الصبح ملوك

انكسار.» يف تدمع «والعني –
اضطراب يرى وهو أنفاسه تضطرب فراشك. إىل الخطى ويختلس النافذة، عن يرتاجع
املرتعشة الكف يمد الخدين. إىل وتنحدر الجفن، فوق ترتقرق الدمعة عيناه تلمح أنفاسك.
«زحف إليه: ترس ويسمعك فمك، من أذنًا يقرب تلمسشفتيه. بأخرى ويحس يمسحها كي

التتار.» زحف واالنكسار. الدمار
عينيك وتحول أسحم، غراٍب كوجه عليك يطل الوجه األبكم، كالصنم ليل مسافر يقف
خيمت النهار مطلع يف ويؤلم، داخلك يف األسود كالطري يخفق املعتم، القدر وجه لتنظر عنه
لن أماه يا هتفت واالصفرار. بالخوف غالها الشباب، خرضة الجراد والتهم التتار، سحائب
مرت األيام. ومرت التتار. هدم قد ما نشيد غًدا للصغار، قويل الدموع جففي أماه يا نبيد،
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املغوار، الفارس فؤاد يف الهمام، الفارس فؤاد يف األقدام وداست الديار، يف واستقروا األيام
وأخطأت الربيئة، للدمعة طريقها الخطى وضلت قرار، بال هوة قرار يف األحالم وساخت
احتضار. ساعة يف ينكفئ كالعجوز ضحاه يف النهار وانكفأ الربيئة، للضحكة طريقها
اآلدمي الرتاب حفنة األموات، لحفنة أمثالنا، من للفانني السماء هدية هم يقول من سمعت
أثري أن أمرت «وعندما األشعار، أنشد األسمار، أحرض القديم زماني يف وكنت والغبار،
وحزن.» وحشٍة من كتمانه أجد لم ما اللحن، قرار يف كان غنيت، انتصارهم، وأذكر زهوهم
األبيض الجندي حذاء تحت الوغد، الزمن يف سقطت «جوهرة العني: ملء بكيت وعندما
األجالف عليه سقط أسطوريٍّا قًرصا التربيح، زمن يف جريًحا سقط برًجا األسود، والجندي
الريش منه فنزعوا الدجالون جاء هللا، إىل املعراج درب يف وثابًا مهًرا األسطورة، منه ففرت
عن سألوا عيلَّ؛ واألحياء املوتى أسئلة وانهمرت اللؤلؤتني.» عينيه جوهر واقتلعوا الفيض،
آه فصحت: السكني، عىل الجرح نادى والصدق. العزة معنى عن والحق، الحرية معنى
ِمن َمن يا زلت، وما الليل جنح يف تسافر من يا عني تفهم هل الصمت. ولزمت وطني! يا
الغبار يرفع أن التتار، محنة تزول أن وانتظرت بكيت ومت، حييت ظمئت جعت أجلك
والدموع، للربيع العروق، يف للدماء الصغار، ألعني االخرضار، يعود أن واالصفرار، واألىس
وعشت والقفار، للصحاري الهجر يف تموت التي والسنابل واألحالم لأليام والسالم، للكالم
البصري سيفه يرساه يف يمناه، يف األم قلب يحمل االنتظار، طول بعد يجيء سيد انتظار يف

االنتظار. طال ثم االنتظار. وطال كالنهار،
املعتم كالطني جسًدا يعلو أبكم، أخرس وجٍه إىل الدامعتان املتعبتان عيناك تنظر
الشؤم منقار يرشح صدرك، ينقر األسود الطري يرتعد أنفاسك، لجة تتحرشج أبكم. أخرس
عىل والسحب يهمهم، والليل تدمدم، الريح املربد: األفق نحو ووجهك عينيك ترفع ويتوعد،
تمدد، الليل املرعد: كالربق يخطب صوٍت عىل الجسد ينتفض وتظلم. تغيم األفق صدر
يف طفٍل بسمة ترشق موتوا! أو انفجروا موتوا! أو انفجروا مدينتنا! أهل يا تبدد. والصرب

السيد؟! أهو نفسك: تسأل تتمدد. جبينك وفوق شفتيك

مدينتنا. أهل يا مدينتنا. أهل يا
شعاع وتسرتد أنفاسك وترشب املوج فوق تطفو العاصفة. وتنجيل الغبار ينقشع
السود. الرايات وأطراف الطبل، ودقات العربات، وقعقعة الضجيج، ذيول تنسحب الوعي.
نور عن وتفتش مرشوخة، ديٍك صيحة فتسمع الرحب السكون يف واألذنني العينني وتمد
ظهور عن تلتف مغرب، ضباب سحب تنرش شيطان، عيني يف كجمر ملسته الذي الفجر
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بجوار املكوم املسافر جسد وعىل كالنحلة، أبًدا املشغولة الصغرية واملمرضة الطبيبني
املوت طري وليصبح دربي، يفرش نوًرا يتكلم. أو يوًما يتحرك أن يحلم كصنٍم الرسير
بجدار ويصطدم كالسهم، النافذ الصوت يرتدد قلبي. يف فجر مطلع يعلن ديًكا األسود
تهمس: تتذكر، تنظر، مدينتنا. أهل يا مدينتنا. أهل يا كدوامة: ينداح رنينًا ويشع الغرفة،

السيد؟ يأتي هل
يسبقه وجه منك، ويقرتب الظلمة ستار يزيح النجمي وجهه فرتى للنافذة تتطلع
سيٍف عن فيها تفتش وتنخفض ترتفع ويد والتحدي، بالغضب ملتهبتني عينني بريق
صدري، يف يرفرف زال ما األسود؟ املوت طري يذبح كي املبرص السيف هو أين مبرص.
بعيًدا زال ما املبرص. السيف تنس ال لكن أقبل، سيد يا أقبل بقلبي. الشؤم منقار يغرز
العمل. عن وقدميه يديه تشل الكلمات، تغلبه يتحرك. ال ولكن عيناك، تستعطفه عنك.

أرجوك. ساعدني تقدم. غيبتك، طالت
مدينتنا. أهل يا الغاضبة: الكلمات فتتفجر فمه يفتح

ومحطم. ملقى سيد يا وحدي أنا ووجهك: فمك عىل ابتسامة ظالل ترتسم
يجيء. سوف هذا من أكرب رعب قديم: نبٍع من ينبثق كشالل الصوت ينهمر

فيه؟ أنا مما أكرب فمك: عىل املرارة تتكاثف
منه تعتصموا أن ينجيكم «لن القمقم: جوف من املارد ينطلق كما الشالل ينطلق
تحت أو حجراتكم يف تختبئوا أن ينجيكم لن الغابات. ببطون أو الصمت، جبل بأعايل

ينجيكم. لن ينجيكم. لن وسائدكم»
كلماتك؟ تنجيني هل التيار: أمام قشة تضع وكأنك تقاطعه أن تحاول

قويل. هذا موتوا. أو انفجروا حاسمة: بإشارة وتهوي ترتفع التي ذراعه تشري
كلمات. يف كلمات يف كلمات قولك. قولك. تقول: وأنت عينيك تحول

أتكلم. أن إال أملك ال إليك: يلتفت بدأ كأنه برسعة يجيب
قطرة عطشانًا تسقي ال «كلماتك واحد: شعاع عن بحثًا للنافذة تتطلع وأنت تردد
ريح املكسورة قامتها عىل تلتف عجوز عرى تكسو ال خبز، كرسة طفًال تطعم ال ماء،

كالسيل؟ غاضبة كلمات تنجيني بل كالويل، القاتم جرحي من تشفيني ال الليل»،
الغاضبة. كلماتي إال أملك ال سيًفا: يرشع كأنه سبابته ويمد منك يقرتب

تضحك. أو لتضحكني جئت ليتك يا الصوت: يسفعك فال تضحك أن توشك
نحتاج «إنا أضحك؟ املنهمرة: لألحجار مكانًا يفسح كأنه قليًال ويرتاجع وجهه يجهم
استلقت حتى ضحكت آالفسنة، خمسة الحس، املتبلدة املدن هذي ضحكت تغضب. أن إىل
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تنسكب حنان.» دغدغة النحس، األيام وخز ظنت الصديان، كالجرح فاها فاتحة ميتة
يحمل مهزوم نبي أنت اآلن. أتذكرك وجهك: مالمح عىل وتطفو وجدانك يف الذكرى جداول

قلًما.
سيًفا. يحمل نبيٍّا ينتظر قائًال: يرسع

إليك يمد كأنه بوجهه يقرتب أنتظره. أيًضا أنا صدرك: عىل ينفضوخزه األلم تغالب
بعدي. يأتي بعدي. يأتي البشارة:

يأتي؟ فمتى بعدك. يأتي بعدك. يأتي وأذنيه: فمه يف وترصخ تنهض أن تحاول
وتهمس الجرح تحس األلم، عىل بأصابعك تضغط األسود. الطري جناح ينتفض
حبة يف ينقر جنبي، يف يخفق األسود الطري سيد؟ يا عنك نبطئ لم املجروح: بالصوت

سيفك؟ يبرصه أوال قلبي،
الغمد. جفن يربح لم سيفي منك: أو منه يأتي هل تدري ال صوت يرتدد

وجهك؟ عن تكشف ومتى رسك: تعضعىل وأنت تسأل
الرس عىل تعض تعض اللحد. بطن يف أو املجد، أوج يف إال وجهي عن أكشف ال أنا –

بصدرك. املختنق
مجدك. قمة من اهبط لحدك، من اخرج إليك. أبتهل سيد، يا –

الليل. منتصف يف إال أهبط ال أنا –
الفجر. أجراس دقت وما انتصف لييل –

الوحشة. منتصف يف إال –
الصدر. وأغرقت كالطوفان فاضت الوحشة –

اليأس. منتصف يف إال –
النفس. ويقتلع نصفني يقطعني يأيس –

املوت. منتصف يف إال –
بعد. تدركني لن أو أدركني األسود. الطري يف وعشش املوت انتصف –

يف يدخل بجناحيه. ويرضب كاملذعور يتخبط صدرك. يف األسود الطري رفيف يزداد
أتأهب فأنا ورقيًقا، عذبًا «أدخل وتناديه: صدرك تفتح مرسوًقا، الخطوة مختطف أعضائك
الشائك» املنقار هذا عني أبعد جناحيك، خفق أوجع ما آه طريًقا. نجد حتى نقر لك،
بأشعارك. أنت كأشباح؟ تقفون بالكم ما حيالك: الواقفة باألشباح تستنجد حولك، تتلفت
شيئًا. منكم أحد فليفعل وغبائك. بصمتك الليل قاطرة يف النائم أنت ودوائك. بطبك أنت

أنتظرك. أنتظرك. إني عذابي. طال فلقد أدركني بعدي. من القادم سيدي يا
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جوف يف وتسقط شفتيه عىل الكلمات تختلج صوت. أو قلم وبال مهزوًما أمامك يقف
الصمت.

تنتظر ال عنه: رغًما بالنبوءة يطلق األعمى، كالعرَّاف جفنيه يغمض نحوك، يتحرك
ينتظرك. هو اآلتي.
ألقاه؟ ومتى –

الوقت. ويحني الساعة تدق حني –
تعبت. تعبت. تدعوه. أن ناشدتك –

أنتظره. أيًضا وأنا –
… منتصف يف البأس، منتصف يف الوحشة، منتصف يف ذا أنا ها عليه. ناد كلمه. –

املوت. أحببت املوت. أحببت أسفاه. وا
تعرفني. ال إنك وعشت. العيش أحببت ألني –

صاحبك املوحش، الليل يف رفيقك كنت والصمت. كالمك رس وأعرف أعرفك بل –
مركبك، عىل سافرت عاتبتك، نادمتك، كم وهمك، متاعبك صندوق قلمك، حامل ظلك، وتابع
الصلبة، املرشقة «جبهتك أنت: كما صورتك وأرسم أعرفك غرقت. األمواج، عىل سبحت
مشيتك وتنطفئان، تنريان الصامتتان وعيناك املتكلمتان كفاك الطيبتان، املتعبتان عيناك

مريرين.» قتالني بني جندي كمشية املتماسكة املرهقة
قطع جرحه. وشيب الساقني من الوغد الزمن علقه أسلحته. املتعب الجندي ألقى –

واملايض. الحارض أوصال
باملستقبل؟ تؤمن أوال –

فأنا ولهذا العني. لحظ ألحظه أن أحيانًا أوشك به، أومن ألني أخشاه؛ إني «بل –
أسود.» غيم يف ا ملتفٍّ أبرصه

والحرية؟ –
الذهبية؟ شجرتها أسقي كي إال بدمعي جدت هل الحرية؟ غري ليشءٍ عشت هل –

لكن والحرية؟ باملستقبل إيماني سوى عليك أمليت بما فبحت الغضب فيك فجر هل
فيه. أرسو ال قد شط والحرية أشهده، ال قد حلم املستقبل

ويحكم. العدل رساج ييضء الظلم منتصف يف الحلم. طفل يولد الوحشة منتصف يف –
بعدي. القادم يجيء اليأس منتصف يف

املوت؟ منتصف يف أم –
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قفص من يخرجه طريًقا يشق وراح اختنق جنونه. جن قد األسود الطري أن تشعر
عىل واالنطالق الواسع، البحر إىل لالندفاع وتهيأ املذعور، كالنورس منقاره فتح الصدر.
ويغطي الجناحان ينفرد عليك. جناحيه ويفرش كالكابوس يتمدد أنه تحس الريح. متن
وتنطفئ. تومض محمرة عني كأنها الداخل يف تتقد تزال ال ضئيلة رشارة عىل القاتم الظل

يجيء. سوف القادم يجيء، سوف القادم الكابوس: من يرفعك كحبٍل الصوت يمتد
أنتظر أن إال شيئًا أصنع هل العينني: املتلمع للوجه وتنظر املجتهدتني، عينيك تفتح

القادم؟
يطفئ لكي بجناحيه يرفرف الحبة، يقتلع كي ويحفر ويحفر األسود، الطري ينقر
مذنب كربيٍق وتخبو تلمع قطرات منه وتنز املشقوقة، األرض عمق يف جرح ينفتح الرشارة،

بعدي. القادم سيدنا يا الالسع: األلم من شفتاك تتحرك الليل، آخر يف
سيجيء. حتًما اصرب، عليك: وينعطف منك الصارم الوجه يقرتب

يأتي؟ فمتى تبدد. الصرب تستطيع: فال ترصخ أن تريد
موعده! تعرف مالمحه: صمت يف تقرأ أمامك. الوجه يتصلب

أو أرجوك. عليه. ناد عنها: تبحث التي اليد عىل تعثر أن وتحاول رسك، عىل تعض
املوت. فادع

املوتى. سوى إليه املوت يدعو ال النرس: كرفيف الجبل أعايل من ينحدر صوت يهبط
فحي. أنت أما

جرحي أدعوه ال أنا الدم: بحريق وصبغهما وملساه الجرح شاهدا عينني إليه ترفع
قديس، ككتاٍب مفتوح جرحك ووجهك: صدرك عىل جناحيه ويمد الصوت يخفق إليه يبتهل

وبالري. بالزاد القادم أنتظر مثلك أنا كالوحي. وينطق املبرصسيعود، والسيف
الالمع الوجه وصاحب الفراش، بجانب غيبوبته يف املكتوم املسافر بني برصك تردد
األجهزة عىل العاكفني والطبيبني املحترض، مليكه رأس عىل الفرعوني كالكاهن املتصلب
الريح. مهب يف كالنحلة تجري التي الصغرية واملمرضة والدوارق، واألدوات واألنابيب
عليك: الجاثم الجبل تحت من فترصخ لالندفاع، ويتأهب األسود، الطري أجنحة تضغط

محبوبي. يا قلبي ثبت حالج. يا
محبوبي. يا قلبي ثبت

ترك شعره، الجهمة األيام شيبت طفل ولعبه، بهداياه فرًحا الضاحك كالطفل يدخل
دم، يتناثر املرسل الذقن فوق أثره، الناحل الجسد عىل الرشع وقايض والسجان الحارس
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بقع املرتب والرساويل األبيض والشال السرتة وعىل دم، بقايا العينني وتحت الصدغ فوق
عليه الحفر تخفي ال فم، والكلمة بالبسمة ويربق الساجيتني، العينني نور يتهلل الدم.
عنه تنضو النورانية، طلعته تتذكر قليًال، يقرتب املؤلم. السوط ألم الضامر الوجه وعىل
األغالل يف يتعثر نحوك يجري أن يحاول يقرتب، ذا هو ها املعتم الشبح ينضح سحابته،
للعني تبدت يوم الحلوة ضحكته تجلجل الخطو، يشد يقوم، ويديه، رجليه يف الصدئة
وتخفق طلعتك، تتهلل وسلم. هللا وشكر باآليات وتمتم الصلب، عرس إىل واندفع الشجرة،
وتمد العذبة، ضحكتك تطلق أن توشك الحلم. وتحتضن وتبتسم العني، رساج أنفاس آخر
الفم، وينطبق تنغرز الشوكة لكن مبهم، ليٍل يف الغارب العمر بدفء الناضجة تفاحتها إليه
عىل العينان تنسكب النوم. يف كالغارق تبدو يتكلم: وجهك يتمىل األحدب كالعصفور يقفز

أمرك. عىل األيام غلبتك أو جفنيك، عىل دنياك تقلب وكأنك صدرك،
أنا شيخي يا حلم: يف النائم كخطاب وتخاطبه العلقم، بطعم املالحتني شفتَيْك تفتح
للعدل، يظمأ إنسان أنا محبوبي، يا قلبي ثبت الخوف. ويعروني الفكر، يضنيني إنسان
يف ودموعي املثقل قلبي وشفيعي محبوبي، يا خطوك فأعرني الخطو، ضيق ويقعدني

الليل.
تنطق بلساني اليتم: فرش يف النائم الحلم عىل املغمضتني عينيك يف عينيه يثبت

تتكلم. الباكي وبشعري ولدي، يا
الطيب. شيخي يا أتعذب إني –
ولدي. يا عذابك هللا يل فليغفر –

العرص قدم داستني الدموية، العرص كف قتلتني حالج يا رصيع يديك بني أنا –
القدسية. بالكلمات والحاوي الزامر ألعاب املطوية، النيات أفاعي بالسم لدغتني الهمجية،
الكلمات، قتلتني قد أيامي بسالف كنت ندية. كالورد ورعاها كلماتك ربي قدس –
عن وتخليت الطرقات، يف الهائم الفقر وعذبه الظلم، شوهه بشًعا مخلوًقا الدنيا ورأيت

وصحت. فبحت الرس
فانطلق الجامح الرس إلجام عن لساني عجز كجراح. تنزف كلمات قتلتني أيًضا أنا –

وباح.
ونحلم. باألرسار نتكاشف أن أحىل ما وتكلم. وانفضرسك ولدي، يا قل –

الجب. بقاع وسقطت فباح. الكتمان يستطع لم القلب. بحديث أحدثهم كنت –
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تبقى لكن غصنك. يهوي أو جسدك شجرة تسقط قد ولدي. يا أبًدا يسقط ال مثلك –
ومنفذ مشيئتي، محقق يقتلني من «كان لساني: عىل تقل ألم لحنك. يبقى فكرك، ثمرة

وفكرة.» وحكمة أسطورًة فاٍن رجٍل تراِب من يصوغ ألنه الرحمن؛ إرادة
فتميل شجرتنا عىل الحقد بفئوس الَكذَبة ينهال أن نقتل؟ أن علينا كان أَوَحتْم –

وتذبل؟
املوهبة من املحرومني الفقراء الحطَّابني حقد يقتلهم هللا، بالد بكل الشعراء كل يُقتَل –

السفهاء.
تراه؟ أولست قلبي، حبة األسود الطري يعض واآلن هللا، طرقات يف طويًال خوضت –

فآه. الرعب سيف يسدد املوت، ظل ينرش بجناحيه، يرضب ذا هو ها
جوعى الكلمات. ماء من لرتويهم «عطاش فالناس قم املوتى. سوى املوت يخىش ال –
قم الرباني»، العرس إىل الشوق بكئوس لتنادمهم ظمأى الحكمة، أثمار من لتطاعمهم

ولدي. يا قم نوراني، بحلم القلب يندي غناك كأس واسكب
أفتح أن حتى أملك ال أنا أغني؟ كيف أو وأميش أقوم كيف الطيب شيخي يا آه –

عيني.
حاول. ولدي، يا حاول –

أعضائي، يف البارد كامللح شعري يهوى بأطرايف، الشلل يرسي القوة، عني تتخىل –
صحرائي. وقدة يجفو ودمائي، حياتي نهر يخذلني

وجباًها، رقابًا يذل الطرقات، يف يعربد فالفقر هللا، طرقات يف نسعى ولدي يا هيا –
يعرف ال سوًطا يده يف أرشع قد اللب، مذهوب رشطي يسوقهم املصفدون واملسجونون
عبيًدا هللا دون من أرباب اتخذتهم الحرية، فقدوا قد ونساء ورجال وضعه، قد يده يف من

هللا. ملكوت يف استوىل فالرش قم سخريٍّا.
طغيان الطاهر دمك يشهد أولم حالج؟ يا هذا تعرف أولم الكون. يف قديم الرش –
يكتسب ومكان زمان كل يف متجدد. قديم الرش العني؟ لحظ تلحظه ألم الخري، عىل الرش
ويجلد، بالنار فيحرق النور يجذبه مجهد، محزون فراش الشعر لكن ويعربد. جنوًدا
يأتلق نوًرا العالم نار من يصنع أن شعري حاول كم يا مقعد، محترض كعجوز يسقط
ودمًعا الصدر، يف شوًكا كلماتي صارت األسود، الفحم بلون وصار احرتق حتى ويسعد،

تجمد. العني يف
كلماتي؟ وخابت خبت هل –
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كلماتك منها تتحدر تسمع، إذا تتأمل آذان وستأتي فتشجع، أبًدا خابت ما كلماتك –
نحو تميش ومواكب األذرع، عصب بها وتشد قدرة، ألفاظك من تصنع وقلوب القلب، يف

كلماتك. املوجع. املقهور اإلنسان روح الشمس، بلعاب تسقى أن إال ترجع، وال النور
املستنقع؟ هذا من تنقذني أن تقدر هل كلماتي. كلماتي. –

ا كفٍّ كانت لو آه الدمع؟ يف الغارق شعري من أو شعري من تسحبني أن تقوى هل
تردع؟ أو تهدم أو تبني تزرع، أو تحصد

مثله، كونوا هللا، أبناء يا قوي «هللا ربي: رغبة عن تحدثهم الناس، إىل تنحدر كلماتك –
مثله.» كونوا هللا، أبناء يا فعول هللا

معجزة، أو خارقة ربي يصنع لن وضنني، قاس ملتاث، عرص يف الطيب. شيخي يا –
املوت. قبل ماتوا قد هلكى، من جيًال ينقذ كي

رجل فاٍن، رجل أسطورة مني صنعت حية. ولدي يا كلماتك لكن مقدور، علينا املوت –
الكلمات، برس األرواح من أحييت كم واإليمان، الباهر العدل لنور الناس عطش يروى ظمآن

… فالنور أنظر الحرية، فجر منها يتفتق وغًدا األموات، يحيي مسيًحا الحلم وبعثت
مقيد. األفق عىل والفجر شيخي، يا شحيح النور –

… وغًدا ولدي، يا سيأتي النور –
الغد. أمل عىل عشت كم –

املوعد. طلعته تخطئ لن ولدي، يا قريب الفجر –
تمدد. الكون عىل فالليل ترسف، ال ميًال شيخي يا –

والوعد. املوعد ويتم ربي، بمدائن وسيزهو الغد، يف سيولد الفجر –
ثوب من مجروًحا، النافذ كالربق املتعب، الوجه عىل وتطوف كالرؤيا ترشق بسمته
ترمقه، وتسكت. األلم تتلوى امليت، كالطفل تنحدر دمعته، عينك تخطئ ال والسحب الظلمة

سيد؟ يا ا حقٍّ يأتي هل للسيد: عيناك ل وتُحوَّ دمعته، ترشب
الهول: أبي كابتسامة املرهق الصوت ويطل املتصلب، الفرعوني الوجه أسارير تتفرج

بد. ال سيأتي، بد ال
عىل تاه كمجداٍف كلمتك تسحب تصدق. أيهما تدري ال الوجهني، بني عيناك تطوف
يرقد. قلبي عىل والظل جنبي، يف يتمدد هو ها األسود؟ والطري وتمزق: الوحشة لجج

سيد. يا تطرده أن وحاول يديك، مد ذراعك هات الطيب، شيخي يا ساعدني
وقريبًا ويبعد، الجو يف سيحلق األسود الطري يجيء: أين من تدري وال الصوت يأتي

ويرعد. العاصفة نذر يسبق
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الحد. املسنون كالسيف املوجع الرس عىل مخدتك، طرف عىل شفتيك، عىل تعض
ترفرف زلت ما الوعد؟ جاء هل الغد. طري يا الرعد. طري يا األسود. طريي يا –
يف عشك وغادر شئت ما خذ البعد؟ يف يوغل لسفر الزاد أتعد كبدي. حبة وتنقر بجناحيك
الطيب، شيخي يا يل قل أفعل؟ ماذا قيدي. من لتخلصني قيدك من نفسك خلص صدري،

قل. شيخي يا أتحمل. وال عيل الحمل يزداد أفعل؟ ماذا سيد. يا مرني
عينيك ويفيضعىل فوقك يحنو املثقل. القلب وقيد الساقني أغالل يف يتعثر منك. يدنو
ولدي. يا هيا ونرحل. البرش أرض يف بذرتنا نلقي نفعل؟ ماذا تسألني األكمل: النور من

بيدي. وخذ موالي، يا أدركني نسمة: فتخرج شفتيك وتفتح تعض تعض،
رنني ويشع شفتيك عىل الشفتني متعة تتكرس إكسريه. وترشب بعينيك النور بريق

البلورة. عىل البلور
يديك، هات ولدي. يا هيا مذعورة: كفراشاٍت حولك وتحوم وتجري هللا آيات ترقص
القلب كأس يف ويرقرقها ووفاء، حبٍّ دمعة منكم كل ليسكب الفقراء. هللا أحباب يا اتبعني.
دروبي. تباركك الدرب فوق واتبعني محبوبي يا قلبك ثبت هيا ودواء. حياٍة إكسري املتعب
هيا. شهيد؟ روح من العالم هذا نحرم هل وشهيدي. مأساتي شاهد هذا العالم شهداء يا

هيا. هيا. نشيدي. وغن بيدي خذ

١٢

كهف من قطرات تتساقط أطرافك. يف جلدك عىل البحر ماء برودة تحس املوج. فوق تطفو
مع وتلعب املرجان، حقل يف تخوض البحر بقاع كنت أنك تتذكر الصدر، وغابات األبطني
واسعة كعيون شعرك من أبياتًا تذكر الذهبية. عرائسها خلف وتجري الذاكرة، أسماك
الشقراء وجدائله الفضية الشعر خصل عليها وتنسدل الدمع حدقتها ويف ترمقك ظلت
تبدو النور؟ هذا ما ربي. وتقول: فتهتف بالنور، تتألق منها بعنٍي شبكتك تمسك العسلية.
نفًسا تأخذ الرزق. وافاه إن املقهور، الصياد إىل اللييل املوج يلقيه املسحور، كالطلسم
أزرق، أفٍق يف زرقاء رشفٍة إىل الطوال الضفائر سلم عىل تصعد تصعد، أنك وتشعر عميًقا،
لجأت الذهبية وعرائسه الليل، برئ يف تورات املاكرة األسماك لكن األزرق، املوج عىل وتطل
وترشب عميًقا آخر نفًسا تأخذ القاع. ملح يف ذابت السحرية العني ودموع الرسي، للكهف
وشعرك، رأسك حول الزرقاء فراشاته وترف وجوفك صدرك يف الصفاء فينسكب الزرقة
هو الليل زال ما حولك: وتنظر فمك، يف املغروز الخرطوم أللم تنتبه وتهتز، فجأة تنتفض

138



بسالم نم الرابعة: الدمعة

فال وجهيهما يف تتفرس عليك، محنيان مكانهما يف الطبيبان زال. ال جهم والعالم الليل،
يف يسيح بياض العابرة واألشباح بياض، للجدران بياض، للسقف تنظر بياض، غري ترى
أين النورانية؟ املدن أبراج الحت هل الغد؟ وجه أرشق هل النور؟ هذا ما ربي بياض. بحر
وتسأل السفر، أصحاب تدعو أن تفكر الحرية؟ وطري العدل ميزان كفهما عىل النجمان
قرص إىل املركبة حملتها هل أين؟ املرة أحالمي وأمرية ليل ومسافر السيد وأين الحالج؟ أين

امللكية؟ وللحاشية لألتباع رشفته من تتطلع وهل الورد؟
هذا هل تسأل األزرق، الصفو بحر يف تسبح الزرقة، بجناح تتعلق النور؟ هذا ما ربي
يرميني أو الطينية، البرش أرض عن يبعدني لو الحرية، طري يحملني لو آه الحرية؟ طري
تتألق مصابيح القلب أحزان األبد وبني األزل بني الربزخ فوق تطفو روحي األبدية. بحر يف
النبع نحو روحي فراشة تطري املقهور، العمر رشنقة من أخرج بيدي. وتأخذ الدرب، فوق
ال ميالدي، بليلة أحتفل وحدي الليلة وحدي النور. ونور األرسار برس لتذوب املستور؛
زال ال ممتلئ، كأيس رقادي؟ أوان اآلن حان هل ينادي: األفق يف السيد وال يعني الحالج
ماذا أتمنى. رمادي،10 تحت ولكن النار، تشتعل زالت ال صادي، وفمي أنشاد، بقية وفيه
أمنيتي ضاعت آه أتمنى؟ ماذا أتمنى. اللحد؟ يف سقوطي وقبل للمهد رجوعي قبل أتمنى؟

وعدي. وتبخر
وفاض امتأل وإنائي جرداء. ذاكرتي لكن األشياء. بقلب وأتحد األشياء، ذاكرة يف أبحر
صحاب شأن شأني الجامح الفرس عىل راهنت وفضاء. فراًغا فرصت فيه مما وأفرغ
الوجه فوق نرقبها الضحكة أجل من مرص. يا عيونك أجل من وتعذبنا وبكينا العمر،
تتار هجم حتى حر. فجٍر طلعة نعاين السهد رسير فوق ونمنا الدمع ذرفنا ياما املغرب،
فرسان يا بأني أعرتف العرص! فرسان يا آه والرس. والبسمة الخرضة عني ونزعوا العرص،
كرست املر. الحزن غراب فيه عشعش قلٍب من أكرهكم املصفر، املوت فرسان يا العرص،

القهر؟ جراد زحف توقف أن الشعر فراش أجنحة تقدر هل أجنحتي،
خدر للكابوس! يا الصمت؟ يبقى أم بعدي الكلمة تبقى هل سطرت وكم فكرت ياما
وأتفتت الثلجي، كالجبل مقروًرا أتخلخل أنهار، إني قدمي. حتى رأيس من يهبط ملعون
شعري عني، تتخىل ذاكرتي يدور، يلتف برأيس املغيل القدر النور، يجلدها عيني كاألحجار،
الليل هذا ما وأنت. وأنت. أنت. يا بيدي خذ مقهور، هرٍم عجوٍز كظلِّ ينحرس عني، يتخىل
صفاء األفق، صفاء أين تغيل، والظلمة مسود، حريق الجو يف حويل، تحتي فوقي األسود
رشاعي أين ساريتي، سفيني، أين حويل؟ سود أجنحة تحوم وكيف املوج، صفاء البحر،
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عيل، وهجم الجو، يف صعد جنبي، من األسود الطري خرج هل مثيل؟ تغرق هل مجدايف
عضته من الشاعر واحم بعدي، القادم سيدي يا اطرده حالج، يا أبعده قتيل؟ أيبغي
وال الكل يخذلني الليل. وبرد الصمت ريح يف وحيًدا وأرتعش الكل يخذلني آه شعري. يا
إن معتزة يا أمي؟ يا عيونك أين دربي؟ رفيقة أين الصمت. الصمت. الصمت. إال يبقى
مفقود وقت أنا مكسور؟ كزجاٍج الضائع العمر صحاب أين إىل عيلَّ. تغري الليل وحوش
يأتي فهل وأنتظر، أنتظر القادم، أنتظر واملستقبل، املايض بني معقود عمر الوقتني. بني
افتح يجدي. وال يعني، أحد وال يعني، يشء وال وأنتظر أنتظر بعدي؟ يأتي أم ليأخذني اآلن
عطًرا كنت قد بعذابي، تنزف عينًا املحرتقة وردته تفتح رسدابي، يف املحمرة الشعر عني
يف الوردة تهوي انكشفت؟ لم — بحرها يف مكنونة ودرة انسكبت؟ لم — وردتك يف نائًما

إيلَّ. إيلَّ العمر أصحاب يا التنني. التنني التنني التنني. فك الدرة يلتهم البحر، قاع
أطفو الحكمة، بحر يف أغرق الدين11 وعز الرحمن عبد يا الواحد وعبد فاروق يا أحمد يا
وأين الحكماء أين وأغرق أرتعشوأختنق وأتقيأ وأنكفئ األمواج وملح امللح أمواج أبلع أغرق
الصقيع. وردة يا املقابر. يف األطفال، حدائق يف القفار، يف البحار، يف عنك أبحث حكيم؟12
ضوءًا، ترشب التي مدينتي ضوءًا، تمج التي مدينتي املنرية. الرؤى مدينة يا عنك أبحث
التي والخميلة الطوال الضفائر جدائل الطوال. والجدائل املحال جنية يا املحال، جنية
طيبون طيبون، جارحون كالصقور كالصقور، جارحون بالدي يف الناس بالدي ويف …
والطارق كالصقور، طيبون جارحون يلغطون بالسالم يلتقون وحني بالقدر. مؤمنون
أواه بوم. وجه اللثام تحت من للمصري املجهول طارق املنهوم واألجدل الرشير، امللثم
فوقه حط الحبيب وألفة حبيبتي، يا النجوم واحدتي يا والنجوم تخايف، ال مي يا مدينتي، يا
الوديع، والرأس والسكة والغيالن السكة عىل النطع وضع تخايف، ال الحياة أعداء الغيالن
تصهل والخيل الدموع إال احرستى و التتار، هجم تأتدم لم احرستى و قريتي يا قريتي
أماه قريتي. تصهل والخيل الدموع إال للصغار للصغار قويل أماه، يا أماه يا أماه قريتي.
والحياة زهران حبيبتي للصغار، نبيد لن والدمار والتتار للصغار للصغار قويل أماه، يا
أمريتي، يا الصقيع وردة يا والحالج. والسنور والصقور جارحون الخمسني مشارف يف
العيون، من أغىل ليتها يا ليتها يساوي وهل درة، عطًرا كنت انسكبت قد سيدي يا وسيدي
ليتها والصغار أماه يا والدمار والعيون والطبول انكسار ويف عنرتة يا ليتها والعيون
للشعاع يغيب أن يئوب أن للغريب أموت، كي السكوت هدأة يف حبيبتي يا أمي يا حبيبتي
نجمتي للصغار. الصغار حبيبتي يا أماه يا باألرسار أعض أسقيتني إنني واغتمضت
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ربما سلمت، قد صغار يا والعيون صغار لهم قويل حبيبتي أوجدى الوحيدة نجمتي يا
أعض أحببتها إنني رب يا أسقيتني أسقيتني مقفرة. حنطتي حقول خزائني فقرية وربما
ليتها العيون من أغىل حبيبتي أريده الذي والعالم أحبَّتْكم إنني باألرسار اختنقت أنني
… إنها العيون من ليتها وكاليتيم كاللؤلؤة، قبلهم جارحون كالصقور وطيبون أحببتكم
سيدي يا سيدي وضائني بالنجمني والنجوم الرعب فيه يولد موحش العيون، من أغىل
والحب لك والنور أسقيتني لك، امللك لك امللك أقول لكم الذي ما أقول التي والحرية النور
حبل رباه مدىل، املساء هذا فادح بالدي يف املوت أين املوت أين جارحون والناس والعيون،
يف العيون والحرية بالعدل خلصتني خلصتني، إنها والعدل التي املدائن ويف داوني العدل
العدل طيبون، رفاقي يا بالعدل حبيبتي يا الفجر يف الذي والغد جديد، من نفيس تولد غد

والحرية. والعدل ليتها والعدل وعادل عادل

١٣

عن يده فريفع الطبيب وجه املفاجأة تصدم الدوامة. وتعلو الجب بقاع يرتطم يهوي
ويقبل اآلخر الطبيب وجه يدلهم الصليب. عالمة ويرسم يده ويرفع رأسه يحني الجهاز،
وتصطدم املمرضة تجري وجهه. أمام كفيه ويرفع شفتاه، وتتمتم وجهك، يف ينظر نحوك،

فيه. تسقط دموع وقطرات الصمت إال يبقى ال بالبكاء. وتجهش النحاسية باألنابيب

عني ترف صدرك. عىل تحط ثم الغرفة، سقف يف تحوم األبدي، الحزن فراشات تختلج
النظارة وراء النحيل الطبيب عني ترف ويصلب. يخفضه ثم وجهه، ويرفع الطبيب
بجانب الكريس عىل جلست التي الصغرية املمرضة عني ترف شفتاه. وتتمتم السميكة،
النافذة، زجاج خلف من املكتئبة العذراء وتطل الوردي. منديلها عن وتبحث الرسير،

وتقول: تدمع، تدمع عيناها تدمع سحابة. أكفان من نوراني وجه أشعة وتنسكب

يسوع، ولد كما القرب يف تولد الليل
رضيع، املهد يف شاعر يا كأنك تبتسم
دموع. العني ويف عينيك مريم وتقبل

تسقط جبينك. نور تقبل عليك تتعطف املوتى. بستان يف يتجول طيًفا نحوك تتقدم
كالورد. الناصع الخد فوق دمعتها
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الغرفة، ركن يف تكوم ثم طويًال، الليل يف سافر من ينهض األحزان. كل فراشة ترف
فك كاألخرس ويتمتم أمامك يقف الصمت. حفر يف يتعثر الذاهل كالصنم نحوك يخطو

ويقول: يتمتم زال ما املوت. وتحدَّى العقدة، وحل القيد،

الصمت، دهور بعد الشاعر موالي يا لساني أنطقت
وجموده، السرتة عرشي عىل العني فتحت

البيت، رزق يف وأسعى األسواق إىل أعود اآلن
ووعوده. القادم العدل ملطر يدي وأمد

األقفاص. يف الثائر كاألسد غضوبًا الخطو رسيع الوجه محتقن الغرفة أرض يذرع
يرصخ العالم السجن، جدران يرضب وينهض الفخ، يف يسقط مهزوم كبطل منك يتقدم
ويشري يده يرفع صارم. فرعوني وجه من القاتم الحزن يتدىل املحتوم. بالنرص يحلم

ويثور: يدمدم املحبوس. األزيل الغضب يحركها

املنتظر، اليوم فجر امللح وجهك يف
كالقدر. يأتي السيد وجه وأبارك

رسي. سأكشف تعال، إليك: يشري النجم
كالقمر. الضاحك كالطفل الظلمة من يطل واألمل

الوقت، نفس يف ويخلد يفنى مثلك من
عرفت: اآلن الخوف وزال الضيف ذهب قد

أنت. من أبًدا فستبقى يشعر ومن الشعر، بقي ما
الصمت. أرسار وتحيا الكلمات رس وسيحيا

يطل، الفجر شعاع بدأ منفذ. عن باحثًة وهناك هنا وتهيم الفراشة، جناحا يخفق
الدقيق ورأسها الفراشة جناحا يصطدم الليل. حضن يف مغمضة األخرى والعني عينًا يفتح
بعيًدا تحوم املصنوع النور يجذبها تتعثر، تسقط، النافذة. ومقابض والستائر بالجدران
الوجه ذو الطبيب يشري فراشة؟ بعذاب يشعر من العالم، أحزان مستنقع يف تسقط عنه،
البيضاء املالءة وتسحب الوردي، بمنديلها املحمرتني عينيها فتجفف املمرضة، إىل األبيض
بيديها وتمسح أمامك، املمرضة تتوقف الباب، إىل الطبيبان يتجه وتغطيك. قدميك تحت من
وحدك. تبقى وحيًدا، الصمت يف تبقى الباب. ويغلقون يخرجون املالءة. طرف بللت دمعة
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يف يتعثر إليك. األريض الجمهور من هرب البائس الظل كخيال صغريًا الشيخ منك يتقدم
الرعب كعيون تلمع زالت ما ذقنه، عىل الدم بقع زالت ما الكفني. قيد ويف القدمني، أغالل
نحوك، يخطو الدموية. شجرته يف النازف الجرح كزهور زالت ما الثوب، فوق املحمرة

ويتمتم: يدعو يسبح املرآة يف ينظر وجهك، املرتعشة بأنامله يكشف

وشهيدي موتي شاهد يا
شاعر؟ عن سيعوضنا الدنيا يف من
كافر فالعالم لنسافر ولدي يا قم

وحبيبي. دربي صاحب يا
الصايف للنور فلنصعد
وسحابًا برًقا ولنرجع
الجايف. للقلب أمطاًرا

يسطع القيد، فيصلصل وجهه يمسح أن يحاول ويتمتم، وجهك عىل املالءة يسحب
ويهمس: الشاحبتني عينيه يف نور

وهبت؟ الذي هذا دمك، وهبته الذي العالم يساوي هل وحبيبي، صاحبي يا
سالم. يف تنام تنام، وأهلنا جدنا تراب الرتاب، حضن يف تنام كي تعود

∗∗∗
لك. امللك األرض: لك وقالت
الوهج، ويحيا الظالل تموت

لك. امللك لك. امللك
عرب، اإلنسان اإلنسان

الكمال. سنة يف ورائًدا معلًما احتفال، دونما الوديع ذلك ومات
∗∗∗

صحوتي، انبثقت موته ومن
أننا فتنتي يا وأدركت

تحتها. ال األرض عىل كبار
∗∗∗

143



بكائيات

الكبري. القفر يف األغراب إننا
روحنا. وضاقت ضقنا إننا

القطيع
رحلته، وطالت راعيه غاب
بها. ظل ال بيداء يف وهو

∗∗∗
هدفه أخطأ سهًما أبكي

صباح. غري من ليًال
الغصن. عىل مات طري أول أبكي

القيثارة! أيتها آه
خمسة.13 بسيوف عميًقا جرح قلبًا يا

∗∗∗
للقرب، املواجه الخالء يف
مرص، هي سيدة تجلس

الندية. الكلمات من بغصن الشعراء أطفالها تداعب
الحلم، يف يسافر حصان وجه تقرأ

الليل، سفر شقه فتي وجه
الدمع من بنار مبللتني حفرتني قاعه يف أيقظ

البرش. برعب محشوتني
∗∗∗

قلباه! حرَّ وا
نازفًة. ترحل املصابيح كل
يبقى. والليل الخيل، ترحل
تبقى. والبيد السيف، يرحل

الكلمات الشاعر، يرحل
الخديعة.14 البكاء، ويبقى

البطل رصاع املوج صارعت ربه، إىل الخطو عجالن صويف مصبه، نحو يسارع أنت نهر
وكتبت اإلبداع، يف النشوة وجربت عشت لكنك البائس، املالح بنصيب إال تظفر لم البائس،
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لم الرسعة، بهذي ننتظر كنا وما جاء باألوجاع، الحبىل األيام رحم من القادم ميالد شهادة
ترتكنا لم النار، يف بنفسك وألقيت رأيت عرفت، الفن، عشت البشعة. خطاه وقع نتحسب
ربان يا العار. أو باملجد الزاحف السيل وجه يف ريًشا الجرار، العرص لجراد زاًدا بعدك
لإلعصار؟ نصمد أم بعدك الجارف املوج يجرفنا هل للتيار. الدفة تركت الغارقة سفينتنا

الرمل يف وانداحت معه، وتحطمنا فتحطم البحر، فيض عن املثقل القلب كأس ضاقت
العمر! ورفاق يجمعني ليل حرسة وا الفجر، طلع وما انطفأ واملصباح الخمر، روح الغادر

لغات كل خرس عينيك؟ يف يجرحني عما تعرب الكلمات أين حزنك؟ عن أكتب ماذا حزنك!
كنا لو نسمع، ال ما تسمع نبرص. ال ما تبرص شجتك. أو عذابك رس عن تفصح وال األرض،

املفجع. القدر عىل الدمع شاء ما وبكينا الغم، عىل الضحك ألمتنا تعلم، ما نعلم

وأبوك أمك املنكود، الوطن أرض عىل غربتك يف وطنك املوعود، منفاك بل مالذك، الشعر
لينظم يعود ثم أعواًما، أو أياًما يهرب يجفوك ال ولكن عنك، أحيانًا يتخىل األوحد، وصاحبك
والخوف. الرغبة صخر عىل تنكرس الزيف، ريح حولك تعصف املنضود، الحرف عقد
وخراب، خواء فالليل البهجة، قناديل تنطفئ واإلرهاب. بالغلظة اليسء الزمن وجه يتغضن
بار من الوافد الطري أجنحة وترفرف املتعب، الرأس فوق فيمسح إليك، يجيء الشعر لكن

القلب. ونبض الجرح أنني قيثارتك فرتدد ويثرب، ونجد واألوليمب ناس
يف الالغب التيه بعد الصحراء. يف الشارد الصوت إليك يعود والبعد الوحشة شهور بعد
بيت آخر يكتب كالعذراء، رفيًقا الذهبي املنقار ذي مالكك طيف يزورك املتشابهة األيام نثر
وجربت تعذبت التي نفسك وأن الوصول، الرحلة عناء من يكفيك املقتول. الزمن شعر يف

واألفول. الغروب غياهب يف نزال ال ونحن بنورها أرشقت قد والفصول، الوجوه تغري

يف األفعى زحف نلمس أفالطون، حبيبك فعل كما وتحياه املوت معنى تتأمل حياتك عشت
وتقطف الكفني، تمد وأخذت الشجرة، أصل يف الدودة زحف امللعون، املحبوب الكون جسد
يف «املازني» ووقع سليمان كذب الريح. كقبض ليس بباطل، الكل ليس ال الثمرة. منها
لحظة صدق، لحظة حياتك كل الناس. وحياة حياتك أحببت جريح. أنني ينئ اليأس هاوية
ترصخ تنهض، تسقط، تتعثر، العالم هذا مرسح عىل الخمسني سنيك وقضيت إحساس،
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وأريض الوطن، هذا هو وطني أنت، من نفيس يا كوني القايس: واأللم الدهشة أعماق من
قد أحيانًا أهتف وأضحك، أبكي وأرفض، وأثور وأتعذب، أقف وهنا األرض، هذي هي
امتألت حتى نعيمه، ذقت العالم، جحيم جربت ومض عذب ألم رعشة وتعروني سلمت
تعال وهتفت تبسمت، التاج رأيس عىل ووضع املوت جاء فإذا وأتممت، واستغنيت كأيس
األوحد الحي أنت وينادي: وشبت. الليل شجرة عىل الحزن طول شيبها فقد ثمرتك، وخذ

املوت! عن أبعدك فما األموات، بني

أملك ال أنا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا الفن؟ جدوى ما الحب؟ جدوى ما العيش؟ جدوى ما
عيون تحت ذبيًحا كالطري تسقط املغرور، الرخ حذاء تحت تسقط والكلمة الكلمة، إال
ومثقف مقفر، مجهور حقل والكلمة يبرص، ال األعمى والسيف أفعل ماذا املقهور. الشعب
عينيها ويفقأ السريك كحواة زاهية أقنعة يكسوها بجناحيها، يعبث يدنسها، العرص هذا
فهل عطشان، سؤالك ويظل كالبالون، وبالجمجمة بالفرقعة يحشدها املأفون، كالطفل

واملجنون؟ بدمه الحالج يرويه

هل الحالج؟ مع والفقراء الصوفية خطأ حقك يف أخطأنا هل طريقك: ورفاق صحابك نحن
حجر اللفظة أن نفهم لم كلماتك؟ لتحيا تموت فرتكناك أحببناك. مما أكثر كلماتك أحببنا
العمر جرح يا املوت. تلد وبغي مسخ أو املوتى، يحيي مسيح الكلمات أن منية، واللفظ
سحب يف املختنقة وأيامي بليايل ضقت، بأحوايل ضقت الصمت. أرجوك بي قل أجبني،
من الهاتف بالصوت أتوحد أن الصمت، قاع يف أهوي أن أنوي مساءٍ كل يف ضقت. الكلمة
أو صدق، لحظة يف املتفتت العمر أشالء أجمع أن صوت، بال األرض أعماق من أعماقي،
بكلماتي ضقت آه موت، والكلمة للكلمة، تستدرجني عيون تطل ثم صمت، لحظة حتى

ضقت. وبصمتي
تقتات ألفاًظا رصنا حتى ألفاًظا، نتجشأ نرشب نأكل سنني، الجوفاء األلفاظ يف عشنا
أن األلفاظ، يف قليًال نقتصد أن حياتك درس من نتعلم هل والبهتان. الباطل جثث عىل
األسياد كنا ا حقٍّ طفل؟ ولعبة أصمَّ كفِّ يف طبًال تصبح الفعل، درب إىل تهد لم إن الكلمة
وتشيد سفنًا، وتسري جيًشا تحرك العرب كلمات كانت ملا معنًى. نلفظ ملا كان وملا كنا، ا وحقٍّ
يف ترعرع كيف ربي! وغرقنا. املستنقع يف أرجلنا ساخت غصنا، حتى فنٍّا، تصنع أو علًما

واألوغاد؟ السفلة من القدر هذا الطيب، وادينا
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املوت. الحالج اختار معناه، الكلمة يعطي كي
استشهدت. العرص هذا شاهد يا معناها، الكلمة تعطي كي

منك؟ الكلمة صناع يتعلم فمتى
املوت؟ حتى تضحية الكلمة صنع يصبح ومتى

يف يعربد الفقر شبح نرتك ال كي نفعل ماذا بالخري؟ تمطر أفعاًال كلماتك نحول كيف
واسأل وإشاراتك. صوتك تحرمنا ال أنفاسك، من أدفئنا كفك، إلينا مد ويفجر؟ الطرقات
ثوب نخلع أن ألهمنا الصدق. بروح — فيك حبٍّا — ويؤيدنا الحق، قول يلهمنا أن ربك
ونغمسها الغضب نار يف نصهرها أن وسقراط، الحالج خرج كما للناس ونخرج األلفاظ،
صوتك، تحرمنا ال علمنا، ألهمنا، اإلحباط. مشنقة من تنجو الرقبة فلعل الفقراء، خبز يف
يف أنفسنا ونبرص عينيك يف نحلو حتى وسياط، بسياط األحياء-املوتى ظهر نجلد حتى

هللا. ومرآة الشعب مرآة يف مرآتك،

الراحلني؟ أعز يا رحلت كيف
أول إليك فألكن العزاء املوت يف كان إن شجون؟ ذو والحديث للقاء تعود متى

املسافرين.

وأدركت الجريح، قلبي جرح كفاك مسحت كم املسيح. ودعوتني الحكيم، دعوتني كم يا
غرقت أبوح. ال بالكتمان ألوذ ال أموت ال أعيش ال املشلول كأنني كسيح. مقيد أنني عيناك
وكم الكبري، حبك باب طرقت وكم والرشوح، املتون جثتي غطت العقيم علمي بحار يف
غلتي تبل وقطرة الكسري، لقلبي كرسة الجراب يف وعدت الرسور، مائدة من أمري يا طعمت
كهوف يف العيون مطفأة الغريق، كجثة أزل ولم صديق، يا كنت ثم وكنت الهجري. وهج يف
الربوق، تنطفئ ثم تلوح، حقيقٍة عن أبحث والشقوق، والجحور الدروب العقيمة حكمتي
ما بعد تراني فهل الطريق، يبدأ واإلنسان هللا فيه رأيت الذي فؤادك ومن طريق، عن أبحث

الطريق؟ أبرص رحلت

يغرز يحضنني، مساء، لفريشكل القلق شيطان يتسلل عزاء. أجد وال العني تمتلئ بدموعي
خري يا لك وعدي أنجز فمتى والحكماء، الحمقى أرسار من يوحي ما يوحي بعنقي، قرنيه
الكلمة درب عىل وتعثرت املوعود، ثمري يسقط فلم املمدود الصمت بحبل أمسكت أحبائي؟
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املفقود، العمر حبيب روح يا األخدود، يف مائي وترسب سحبي جفت وسدود. قيود والدرب
يعود. املطر لعل يعود، املطر فلعل املكدود، رأيس عىل بيديك وامسح باركني

أصدق؟ كيف
وتنداح يعانقني فاروق بدموعهم. وجهي ويبتل أحضنهم العزاء. يتلقون الرفاق
عيناه وحيد، ركٍن يف ينشج الرحمن عبد مذهول. مغلول مشلول وقلب فمي إىل املرارة

كالشالل. تتحدر دموع
الفجيعة وأيديهم. األحباب أكتاف تسنده املأسور، كالبطل الصفوف يقتحم النعش
أن أيمكن جديدة؟ دعابة أهي أين؟ إىل الراكض أيها يا التسليم. ترفض التي الوجوه عىل
ليس الجريح: املتهدج صوتك بملء وأرصخ الجليل، الجميل النرس برأيس أطل ا؟ جادٍّ تكون
هذا من اخرج بالدي، وضمري ضمريي صوت يا انرصفوا. انرصفوا. مأتمي. وال عريس هذا
واألحوال. والبالد العباد عجائب منك أسمع أداعبك. أن أريد تتماَد، ال اخرج وناد. النعش
سخريتك. يف ترسف ال هيا جديدة؟ خرافة أهي العجيبة، الخرافات يلد عجيب والزمن
األسود. الحمق زمن يف وتوجعني توجعك فالحكمة لقاء. كل يف تفعل كما حكيم يا نادني
املحنة. ليل يف طريقي أجد كي مصباحك أشعل الرحلة. وحل عني تمسح ضحكاتك أنثر
نومه، ينفض أن مره لعازر، فيه أبعث صنمه. وحرك الحكمة. ثلج يف الغارق قلبي أدفئ
اللعبة أن لنثبت بعيًدا بنا تعال األسود، الوهم هذا املرسح، هذا نغادر تعاَل يومه. ويواجه
أن بعد الباقية الوحيدة الحقيقة هو فحضورك وهم. املشيعون وهؤالء الغربة هذه وهم.

تغيب. حارضال فأنت تعال تعال املمثلون، وينرصف امليت يُشيَّع
يف تولد األطفال السماء، يف ترفرف الطيور تتنفس، الريح تسطع، تزال ال الشمس عني
عمود يف يفكرون الكتَّاب ويسعلون، أقدامهم يجرون والعجائز تنمو، واألشجار لحظة، كل
لم ويستعدون. السود، الكلمات عصافري يصطادون والشعراء سيسودونه الذي الصفحة
اليوم مساء وألقاه دمي يف أحمله الذي أنت أم يحملون؟ الذي أأنت هنا؟ ساكن وحدك أنت

القديم؟ املوعد حسب
الرشفة من عيلَّ تطل وأنت الخمسني، كابوس يف أميش كابوس. كذب. وهم. ال. ال ال
الجميع، سيذهب أمني،15 والعهد القائم بالعهد تذكرني العمر، مقتبل يف مسكننا رشفة —

الستار. تسدل ثم
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كيف كنت؟ أقول كيف تغيب. ولن حارض أنت والتمثيل. الوهم فوق أنت وأنت
القلب يف ساكن — حييت ما — وأنت العيون، ومضة القلب، نبض حبيب يا وأنت أستطيع؟

تكون؟ ودائًما وكائن والعيون،

وحبيبي. صاحبي يا
انسكبت؟ لم وردتك، يف نائًما عطًرا كنت «قد

انكشفت؟» لم بحرها، يف مكنونة ودرة
وهبت؟ الذي هذا دمك، وهبته الذي العالم يساوي وهل
وعدت. كما سنلتقي غٍد يف أقول بل رحلت، قد أقول ال ال.

١٩٨١م

خاتمة

كلمات من خريًا وعامله ومجتمعه نفسه ملعرفة وكفاحه صالح حياة عن تعبريًا أجد ال
اإلنسان نرى أن وجليل جميل ملنظر إنه والعلوم: الفنون عن املشهور مقاله يف «روسو»
بها لفته التي الظلمات تلك عقله بنور ويبدد الخاص، بجهده العدم من نفسه يرفع
والتخلف والقهر الهزيمة ليل يف العربية. الحياة بها لفته التي الظلمات تلك (لنقل: الطبيعة
كالشمس وينطلق السماء، أطباق إىل بروحه وينفذ نفسه، فوق نفسه لريفع أنه والثرثرة).
واألصعب، األعظم هو يبقى الذي األمر أما للكون. الشاسع الفضاء عرب جبارٍة بخطواٍت

وغايته. وواجباته طبيعته ويعرف اإلنسان، ليدرس نفسه إىل يعود أن فهو
دقيًقا، تصويًرا صالح عذاب تصور ال املتحمسة العاطفية العبارات هذه أن ومع
لقد وجرحه، طريقه أصحاب إال يدركها ال التي الحقائق هذه عىل أيدينا تضع أنها إال
الذي الشعري الوجود إىل به املحيط العربي العدم من بإرادته نفسه يرفع أن استطاع
هو يغرق الذي العدم فوق االرتفاع هذا املتاحة، الخلق لحظات يف ولو العدم، هذا يبدد
يف مكنه قد — أثنائه ويف وبعده اإلبداع قبل — يوم كل مستنقعه يف املبدعون وزمالؤه
املوقف وفوق والزمان املكان أغالل يف واملقيدة املحدودة نفسه فوق العلو من نفسه الوقت
التي العلوية السماوية املناطق أما يحارصه. الذي والسيايس واالجتماعي والتاريخي األدبي
أي ومرشوعاته، وقراءاته الشعرية وإيقاعاته ومرسحياته قصائده فهي النص، يذكرها
اإلنسان صالح يعود النهاية ويف ونهار. ليل فيه تختنق الذي العدم ذلك عن الفني البديل
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ويشتبك الداخل، إىل ليعطف يعود أجنحتها، وتهوي اللحظة وهج ينطفئ أن بعد نفسه إىل
وغايته. وواجباته طبيعته يفحص لكي اليومية الحياة قبح مع اليومي الرصاع يف

املتبادل، واالحرتام والثقة والتقدير املحبة قيم منها اختفت التي اليومية الحياة هذه
خرضتها عىل وأتى مبدعة، حياٍة عن ناهيك سوية، إنسانيٍة حياٍة بنمو تسمح ال وأصبحت
غطت التي اليومية الحياة هذه االكرتاث؛ وعدم والثرثرة واالدعاء والحقد الكراهية جراد
يدينها ال كيف صباح؛ كل مشنقتها حبال تمد وظلت الشائهة، واألقنعة الحجب وجهها
واألفاعي القردة يفضح ال كيف للسقوط؟ اآليل بيتها يف واالنهيار التصدع عالمات ويسجل
ينتزع أن يحاول الذي الشاعر أن غري الحايف)؟ (برش األقنعة وراء املرتبصة والثعالب
عن يدلني من (يا والنقاء الرباءة بلحظات ليعتصم والبالء الخراب مستنقع من نفسه
القلب مكشوف عاريًا يجوس الذي الشاعر هذا الربيئة)، والدمعة الربيئة الضحكة طريق
فيها ينام التي املنرية مدينته إىل الدوام عىل يشتاق الحس، املتبلدة الجاحدة املدن أسواق يف
املستقبل مدينة ضوءًا، وتمج ضوءًا ترشب التي الرؤى مدينة األمهات، أحضان يف األبناء
العالم يرتكوا وأن بها، يحلموا أن اليوم إىل أفالطون منذ املحتجني املغرتبني عىل ُكِتَب التي
ويطالبون بحزنه. يدينونه املتفائلون النقاد ويظل الغيب، بطن يف أسطوري جنني وهي
املسئول ومن بالسؤال: أنفسهم يكلفوا أن دون نومها يقلق التي السعيدة املدن من بطرده
يغرتب أن للفنان يباح ال كيف نفسها، عن املغرتبة املقنعة املدن هذه كله؟! الحزن هذا عن
عليه تقوم الذي القديم املثل هذا ويحقق نفسه هو يكون بأن له يسمح ال كيف عنها؟
نتحمل أال ومكان؟ زماٍن كل يف واملبدعني املفكرين دأب هو هذا أليس واألصالة؟ الحقيقة
أن الضئيل البائس الرتف هذا من حرمناهم إذا ومستقبلنا حارضنا يف الفادحة الخسارة
القيم فيها اختلطت التي مجتمعاتنا ولكن «نعم.» الباقية: والقيم وألنفسهم «ال.» لنا: يقولوا
وتجدل صادق، صوٍت بكل ترتبص إنها هذا. تطيق ال وعبيده القهر كابوس عليها وجثم
فريسة يحميه سنٍد كل من العاري اإلبداع يقع وهكذا حياة. بادرة لكل التعذيب مشنقة
الَكذَبة الثرثارين وحشمها، وخدمها السلطة عبيد ناحية، كل من تنهشه التي الكالب
أوباش والتحجر، والركود الجمود وسدنة املوت زبانية البريوقراطيني ويسار. يمني من
يف ويربعون كالكوارث، بيننا يجوسون الذين املزيفني وطواويسه الجدد وجالديه العرص
(إذا واالحرتام والفهم والعلم الحب با ألف يتعلموا أن قبل واالتهام اإلدانة بيانات رصف
ملتزم غري مجتمعه، عن مغرتب شاعر يسددونها حرية يعدموا لم الفارغة جعبتهم فرغت
لرفع الصادقة األصوات إىل صوتهم ضم من وبدًال ووجودي!) وصويف وميتافزيقي تقدمي
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أفالطون نادى كما ينادون، تراهم الكاذبة البطولة وأقنعة التخلف ورواسب الظلم ركام
وفرسانها الغافية املدن أحالم تزعج التي النقية األصوات بطرد أخالقية، نية بحسن قديًما
عىل نقوى فال بأقنعتنا التصقنا قد كأننا اليوم. حالتنا يف املحري األمر هو هذا املهزومني!
عبوديتنا أدوار ونحب بأيدينا، أغاللنا نصنع كأننا الحقيقة، وجوهنا لنتحسس انتزاعها
والحوار النور يف ونحيا واقعنا، ونواجه أنفسنا، نكون أن ونكره وعي، بال نؤديها التي
لغرينا نحب وال نعمل ال إننا قال: عندما حسني طه عنها عرب التي اللعنة هذه هي والنتيجة
لن خالصنا وأن الجرح، تشفي التي اليد هي تجرح التي اليد أن نتعلم فمتى يعمل. أن
ذاتنا به نحقق الذي العمل القول، ال العمل أقول بالعمل؟ إال يتحقق ولن بأيدينا، إال يتم

واالنقراض. بالخراب املهددين ومستقبلنا وحارضنا أنفسنا وننقذ ومجتمعنا

من العقيم: الجدل اشتعل حتى والعرص، الشعر شهيد رحيل عىل واحد يوم يمر يكد لم
طاقته وخذلته اختنق حتى قلبه، إىل سهامها سددت التي التهم ما قتل؟ وكيف قتله الذي
الذين األصدقاء أنزه كما الجدل، هذا يف املشاركة عن نفيس أنزه وأنا الجراح؟ تحمل عىل
وحتى والتقدير. الود لهم أحمل أصدقاء معه كانوا الذين فالثالثة الوداع. ليلة يف معه كانوا
مشهٍد عىل التهم بأبشع قذفه عن يتورع لم أنه وسمعت معهم، كان الذي املجهول الرسام
وما قالوه ما حقيقة الغيب رب (يعلم ويسامحه له يغفر أن هللا أدعو وابنتيه، زوجته من
أشيعه أن عىل قدر الذي نفسه، اليوم يف املسافر بالصديق اللقاء موعد عىل كنت ولقد فعلوه.
وأشهد بها، أشهد أن بد ال حقيقة هناك أن غري التسليم. إال يبق ولم كتاب، أجٍل لكل فيه).
سنة العرشين طوال يُقتل صالح ظل لقد العربية: أمتنا يف املخلصني املبدعني كل عليها
فيه تعذب الذي الجو (يف اليسار وأدعياء اليمني جهلة من له تنصب الفخاخ وظلت األخرية،
قضايا وتبقى معانيها.) القيم كل فقدت كما معناهما الكلمتان هاتان فقدت التعس جيلنا
الضنى ضحية يسقطوا أن وأخوتنا أبنائنا أفضل عىل يُقدَّر ملاذا جميًعا: منا أكرب وأسئلة
نقولها فال معنا، وجودهم طوال الطيبة بالكلمة عليهم نضن متى إىل والتعذيب؟ والقهر

عنا؟16 غيابهم بعد إال — اإلطالق عىل قيلت إن —
نضعهم أن الناس أوىل هم ملن األقل عىل واالحرتام، الحب عىل املقدرة نسرتد كيف
بالصغار نختنق متى وإىل أنفسنا؟ أعداء أعدى نظل متى إىل وقلوبنا؟ عيوننا حبات يف
ضحية دائًما يكونوا أن املوهوبني عىل كتب هل بعض؟ عىل بعضنا وتطاول واالدعاء
كل «يُقتَل البكائية هذه يف الحالج يقوله ما صح وإذا موهبة؟ كل من الفقراء الحطابني
كل يف املبدعني ألبنائنا قتًال البالد أبشع نكون أن علينا كتب فهل هللا» بالد بكل الشعراء
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القبيحة أصواتنا برفع أنحاول بأنفسنا؟ أنفسنا نهزم حتى مهزومون أننا يكفي أال مجال؟!
تقيم التي والحفارات اآلالت أصوات إليها: ننتبه بأن أوىل أخرى أصواٍت عن نتصامم أن
املمدودة جثثنا تدوس التي العدو وأقدام السلبية. أرضنا عىل واملستوطنات املستعمرات
كرامتنا، سحقت التي القول طاحونة توقف التي العمل ساعة تدق ألم حياة؟ وال وعٍي بال
فمتى ويكتبوا، يتكلموا أن والكتاب األدباء قدر كان وإذا نفسه؟ وجودنا تسحق أن وتوشك
صالح عذاب من نتعلم متى عمل؟ إىل يهدي دليًال أو عمًال وكتابتهم فعًال كلمتهم تصبح
آخر منقرضة حضارات فيه لفظت الذي الجو أحسن هو فيه تعيش الذي الجو أن ورحيله
واحرتام والحوار الحرية عىل يقوم جديٍد لجوٍّ — واآلن هنا — محتاجون وأننا أنفاسنا

والحب؟ والعلم املنهج عىل املبني والعمل اإلنسان
الذي نفسه الصف يف الواقفني من مني أفضل هم من وال أنا أستطيع ال كثرية أسئلة
ومتى املسكني؟ شعبي يا وعقلك عينيك تفتح فمتى أمتنا. عن نكتمها أن صالح فيه وقف

األكرب؟ وطني يا األكرب للخطر تستيقظ

ولكن أدعياؤها. أو أنصارها يفهمها كما بالتقدمية يلتزم لم العزيز الراحل إن قيل ومما
تعاطف ربما وأنه صوره، بكل والتسلط واالستبداد لإلرهاب صلبًا محاربًا بقي أنه شك ال
قهر لكل عدوٍّا ظل لقد أشكالهم. بمختلف الجالدين أيدي عىل تأت لم أنها لو التقدمية مع
من كل يف يرتاب أن بد ال — كشاعر — ألنه بل فحسب، أخالقي رش اإللزام ألن ال إلزام. أو

تعميم. أو تربير أو شعار أي تحت يؤيده
ذلك قبل ألنه بل أيديولوجي، أو تقدمي ألنه رديئًا؛ أو جيًدا شاعًرا يكون ال الشاعر إن
العرصوالسلطة ببغاوات ولكن يكون. أن يجب وال دعاية، ليس والفن شاعر. غري أو شاعر
أن عجب فال دعاة. يكونوا أن الشعراء من تريد الدعاية أجهزة عىل قبضتها تحكم التي
(التي السلطة هذه بمثل املستقلة والرؤية الحر الضمري صاحب والفنان الشاعر يصطدم
ببغاواتها وتسلط فيه أيًضا هي ترتاب أن عجب وال ظلها)، يف لقمته يكسب أن يضطر
لن املبدعة واملوهبة السياسية، للقيم تخضع ال الفنية القيم ولكن والرتبصبه. لحمه لنهش
النقاد من الجديدة األجيال تقول ربما املذهبي. االعتقاد قيود يف يدها وضعت إذا حرة تكون
للحياة، رؤيتهم يف وفرديني ونثرهم شعرهم يف رومانتيكيني ثوريني ظلوا وجيله صالًحا أن
نتمنى التي — األجيال هذه ولكن واالجتماعية. التاريخية أسبابه وله صحيًحا، هذا يكون قد
وصدقهم ووطنيتهم إخالصهم من تجردهم أن تستطيع ال — منا حظٍّا أسعد تكون أن
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شك ال الشامل. واإلنساني الفني بمعناها والعدل الحرية قضية عن ودفاعهم أنفسهم مع
العربي الفنان اغرتاب ولكن املجتمع. هذا نتاج النهاية يف وهو املجتمع، يف دوره للفن أن
ال الدراسة تستحق واقعة ظاهرة األخرية العرشين أو الثالثني السنوات يف مجتمعه عن
معينة، سياسة عن ابتعد مهما أيًضا، سيايس فن املغرتب الفن أن ننىس أال ويجب اإلدانة.
لالغرتاب وألجأته الفنان صدر عىل جثمت التي الضغوط مختلف عن تعبري النهاية يف وهو
فنك أو شعرك يكون أن ينبغي نقول أن من وبدًال والصمت، والحزن بالعذاب واالختناق
الذي املناخ وخلق والفنان، الشاعر طريق عن القيود إلزالة نكافح أن علينا وكذا، كذا
مذهب. صاحب يكون أن قبل إنسان الفنان إن مسئوليته. ويتحمل فيه، يبدع أن يستطيع
املحيط وبالعالم بإنسانيتنا وعيًا أعمق تجعلنا أن هي الفنون ولكل للشعر األوىل والوظيفة
سيجعلنا ولكنه فعالية، أكثر أو أخالقية أكثر سيجعلنا الوعي هذا كان إن أدري ال بنا.
زحام يف تسعى التي الوحوش إىل ينبهنا أنه الشاعر من يكفينا إنسانية. أكثر بالتأكيد
أن (بعد ميتة جثة نفسه وهو باملوت، عليها يحكم الذي الوحش أو الحايف) (برش املدينة
الشعراء إن وظيفته. فليست منهم نتخلص تجعلنا التي العمل خطة أما امللك). يموت
واملدينة الشاعر عن مقاله يف «أودن» يقول كما — الفنية وصنعتهم اهتماماتهم بطبيعة
األفراد عىل ينصب الطبيعي اهتمامهم إن االقتصاد. أو السياسة أمور لفهم مهيئني غري —
الناس، من كبريٍة بأعداٍد يهتمان واالقتصاد السياسة بينما الشخصية. والتجارب والعالقات
والعالقات العادي) اإلنسان بفكرة املوت حد إىل يضيق (والشاعر البرشي باملتوسط أي
أزمات عن ال املستقبل مدن عن يحدثنا إنه كبري. حدٍّ إىل اإلرادية وغري الشخصية غري
فيها يتضاءل التي الحديثة مجتمعاتنا يف اإلنسان معاناة عن واإلسكان، والتضخم البطالة
األصيل، الحقيقي ووجوده إنسانيته يف لحظة كل يف ويمتحن ويغرتب «ويتشيأ» ويتشوه
الفرد ضمري تغيري هي ورسالته املحدودة. ومشكالتهم واملوظف والفالح العامل عن ال
إنه واملصلحني. والعلماء للسياسة مرتوٌك فأمٌر الواقعية ظروفه تغيري أما ووعيه، وقلبه
الواقع طريق ال الحقيقة طريق عىل بأيدينا ويأخذ اإلصالح. أبواب الخالصال أبواب يطرق

قلوبنا. من وقريبًا وصادًقا أمينًا يكون أن — دليًال هذا وليس — واملهم املحسوس.
ما عىل العالم يظل أن يمكن أكان والتغيري؟ للفعل فرصة إذًا الشعر أمام أليس
قضايا كل من أهم االجتماعي العدل قضية أََوليست الشعراء؟ كل من خال لو عليه هو
ولكن والدواوين؟ املالحم عرشات من أجدى أليس واملضطهدين؟ املظلومني وأنصاف الفن
الحرية إىل سيفتقر كان العالم أن شك ال والتأثري، الفعل ملعنى فهمنا يف تكمن املشكلة
ودانتي هومريوس أمثال من خال لو — فيها املزمن فقره من أكثر — والجمال والعدل
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أن شك وال درويش، وسيد وشوقي وبيتهوفن وموزار وجوته وشكسبري واملعري واملتنبي
واملتمردين، املجددين وزمالئه صالح من خال لو وبؤًسا قتامة أكثر سيبدو كان واقعنا
املؤثر الفعل أما وتمزقه، وتفاهته وظالمه واقعنا ظلم عىل الحقيقية الشهادة لنا قدموا لقد
«أفعال» نفسها قصائدهم أن واملهم غريهم. أيدي عىل يأتي ال أو يأتي فقد منه يغري الذي
والعقيل الخلقي واألمان الحماية تعطينا وعقولنا، قلوبنا عىل مؤثرة قيم عاملنا، يف باقية
من يقرتب الذي هو واإلنسان للشاعر األعىل املثل إن بإنسانيتنا. وعيًا وتزيدنا والوجداني،
حزين بأنه والتمزق القهر ظل يف نتهمه فكيف والفعل. والفكر والعقل، الشعور وحدة
واملجتمع ألنفسنا؟ وتعذيبنا لعذابنا املفقودة، ووحدتنا لحريتنا نقيٍّا أليستجسيًدا وسلبي؟
وحيد واحد نظام بالدنا يف فهل األخالقي، لالختيار الكاملة الحرية يكفل الذي هو األمثل
يتهمان الحديدي السلطة ورجل الثرثار الدعائي إن باإلنسان؟ الالئق املجتمع بهذا يسمح
بأنها يشعران كانا إن (هذا روما فيه تحرتق الذي الوقت يف ألحانه يعزف بأنه الشاعر
ينبغي بما الناس إقناع يف الكلمات صوغ عىل قدرته يستغل بأن يطالبانه وهما تحرتق!)
كما — مهمته بل يفعلون، بما الناس إخبار هي ليست الشعر مهمة ولكن يفعلوه. أن
والقبح، بالجمال والرش، بالخري الحقيقي: وبالعالم بأنفسنا معرفتنا تعميق هي — قدمت
يجعل وأن إلحاًحا، أكثر الفعل رضورة يجعل أن بذلك استطاع ربما والعبودية، بالحرية
ومع الحر، واألخالقي والعميل العقيل القرار اتخاذ إىل يقودنا بحيث وضوًحا، أكثر طبيعته
مما ذلك وغري إلخ، … الشاعر والتزام الشعر رسالة عن الكالم يف نقتصد أن بد فال ذلك
للشعر يتجهون الذين ألولئك نقول أن بد وال كلل. أو ملل بال الطويلة السنني فيه ضيعنا
إن أيًضا لهم نقول أن بد وال الخاطئ، الباب تطرقون إنكم إصالح: برنامج أو لرسالة طلبًا
الفعل بمعنى شيئًا «يحدث» ال الفنان إن يعلم. وال يمىل ال ولكنه ويكشف، ييضء الشعر
بالحرية وعيًا ويزيدنا ونمجدها، بها، ونفرح بالحياة، نؤمن يجعلنا أن إال اللهم املبارش،

واالقتصاد. السياسة عالم ال القلب عالم هو قلت كما مجاله ألن اإلنسانية؛
الصبور عبد صالح أرهقوا قد املكسورة) الذال (بتشديد األرض يف املعذبني إن
مع الفقراء والحطابني الكذبة األروقة كهان شأن الغليظة والشعارات الضخمة بالكلمات
شعره، يف هم آراءهم يضع أن هم، أفكارهم عن يعرب بأن طالبوه موهوب. ناجٍح فنان كل
واألهداف العاطفة يف املوحد املجتمع إن التعذيب؟ هذا من أقىس الحر للضمري تعذيب فأي
املجتمع هذا الصادق، والشعر الناضج باألدب يتفجر أن يمكن الذي هو واآلمال والكرامة
يحلم الذي هو السفينة حبال شد يف املشاركني كالبحارة األفراد كل فيه يكون الذي املوحد
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جراح ولندار التخلف، حضيض من به ولننهض العربي. مجتمعنا فلنوحد الشاعر. به
حزين؟ أنت ملاذا بسؤالنا: وندينه الشاعر نتهم أن قبل كرامته

أصغر. كليٍة وحداٍت من بدورها تتألف كلية، وحداٍت من مؤلَّف واحٌد كلٌّ الحياة إن
بنيان وكلها والعالم، واألمة واألرسة، الفرد وهناك اإلنساني، والفرد املفرد، العضو هناك
عن مختلفة حدة عىل مجموعة وكل أكرب. بمجموعات عالقة عىل مجموعات أو منظومة، أو
الجزء، بغري كل هناك ليس األخرى. باملجموعات عالقتها يف إال معنى لها ليس لكن سواها.
جديد. يشء هو وإنما لألجزاء. محصلة مجرد الكل ليس وكذلك الكل. بغري جزء أي وال
بعض يف يحدث ألنه هنا؟ نكررها فلماذا الحديث، العقل يف اليوم استقرت مسلمات هذه
الرسطاني النشاط يف (كما منه أكرب كل من جزءًا ليس وكأنه الجزء يعمل أن األحيان
ما هذا واالنهيار. والتدهور املميت املرض هي الحالة هذه يف والنتيجة الحي)، الجسم يف
األخرية. السنوات يف العربي ملجتمعنا حدث ما وهو التاريخ، عرب البرشي للمجتمع حدث
فرد كل انفصل له، املجاور باملجتمع الحميمة صلته املجتمع فقد بالكل، صلته الجزء فقد
رسطانيٍّا تورًما الصغرى الوحدات أو ت» وبعض«الُكالَّ األجزاء تورمت فرد، كل عن واغرتب
فيه. يعيش الذي بالعالم العضوية عالقته األكرب الوطن وفقد بالكل، عالقتها عن وغفلت
الشاعر يقف الخراب هذا وسط باالنقراض، املنذر واالنتحار والضياع التمزق هذا والنتيجة؟
عاريًا يقفوحيًدا واألعاصري، الرياح مهب يف عاريًا املتصدعة، واملباني الزلزال يواجه وحده.
الحقيقة. عن تائهون بعضكم. عن معزولون أنفسكم، داخل محبوسون أنتم لنا: ليقول
األنانية. الصغرية األنا إال نظركم يف كل ال ظهوركم. يف والشمس الشمس، وراء تسعون
والوطن األكرب، لوطنه واملجتمع ملجتمعه، والفرد لجسده، العضو أُرِجع للكل، أعيدكم إني
حرشات ترتكني هل صوتي؟ يسمع هل بالذنب. املثقل التاريخ ضمري أنا واإلنسانية. للعالم
لحقيقتكم. لعاملكم، لوعيكم، إلنسانيتكم، للكل، عودوا أغنيتي؟ ألتم والشعارات السلطات
وتحملوا اختاروا احتجوا، قوموا. بامليالد. وأبرش باملوت وأتنبأ لكم أقول املحبة شاعر أنا
موتوا. أو انفجروا شيئًا. افعلوا وهوانكم. فرقتكم من اقشعروا اهتزوا. االختيار. مسئولية
الحرية بمجتمع أنادي عشت وأتحطم. كلمتي أقول للخطر، ومعرض ضعيف الشاعر. أنا
عىل تحركوا يجيء، سوف هذا من أكرب رعٍب من وأحذر والقهر، الهوان وأحارب والعدل،
منهم، واحٍد من املنطلقة األغنية إيقاع عىل باملجاديف أيديهم البحارة يحرك كما صوتي
وتمزق العباسية، الدولة انهيار تذكروا والريح. املوج صدر ويشق الواحد، املركب فيتحرك
تخرب الواقع يف هي بل مهددة. والعقل والديمقراطية والعدل الحرية إن املرابطني. دويالت
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عىل فيها أمل وال سيئة نظمنا تكون قد منا. كلٍّ عىل يجب نختار، أن علينا يجب يوم. كل
لعلكم أجله. من وأتعذب إليه أتجه ولهذا تماًما. اإلنسان يخرب أن يمكن ال لكن اإلطالق،
الحب عىل قادًرا فيه فرد كل يكون مجتمع جديد، مجتمٍع سبيل يف وتعملون معي تحلمون
وإنما الكون، أصلح وال أنصح ال أنا أحد. يفهمني ولم أحد يحبني لم ولو حتى والفهم،
مفقود وقت أنا نتائجه. منها يستخلص أن كلٍّ وعىل واألمثلة، والحكايات التجارب أقدم
تعذبنا أننا علينا، تعربون من يا تذكروا واملستقبل. املايض بني مشدود جرس الوقتني، بني
شهوة أضنتني حظنا. من أسعد حظكم وليكون نهايتنا، تنتهوا لكيال أجلكم، من هنا
القدرة لكن مجيئي. قبل عليه كان مما خريًا العالم هذا أترك أن تمنيت العالم. إصالح
وعاهدني الشعر، عهد واحفظ بعدي، تأتي من يا فاذكرني ضنينة واأليام محدودة، كانت

وتكافح. تتسامح أن

١٩٨١م نوفمرب
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النجوم تنعس حيث األسود، الهادئ املوج عىل
كبرية، سوسٍن كزهرة الشاحبة أوفيليا تسبح

الطويل. وشاحها يف ملتفة شديد، بطءٍ يف تسبح
ال.» ال «ها الصيادين: صوت يُسَمع البعيدة الغابات ومن

عام؛ ألف من أكثر منذ الحزينة أوفيليا هي ها
الطويل. األسود التيار فوق يعرب أبيض شبح

الحنون جنونها يهمس عام ألف منذ
املساء. لنسمة الخيالية بأغنيتها

الكبري وشاحها وتنرش نهديها تقبِّل الريح
الناعمة، املياه تهدهده زهرٍة إكليل كأنه
كتفيها، عىل يبكي املرتعش الصفصاف

البوص. أعواد تهجع الحالم الكبري جبينها وعىل
حولها، تتنهد ملستها من اختلجت املاء ورود

نائمة؛ حوٍر شجرة يف ا عشٍّ توقظ أحيانًا
صغرية، جناٍح رعشة منه فتفلت

الذهبية. النجوم من تهبط غامضة أغنية

كزهرة الحزين الشاحب النهر أمواج فوق تسبحني الشاحبة الحزينة أوفيليا يا أنت ها
جبينك وعىل كتفيك، عىل يبكي املرتعش الصفصاف الناعمة، املياه تهدهدها كبرية سوسن
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علينا تهبط غامضة أغنية عام، ألف من تسبحني الربيء. الحب زهرة ترقد الكبري الناصع
جنونك أصداء تردد التي بأغنيتك همس «رامبو» اسمه حديث وشاعر الذهبية. النجوم من

النجوم. ألق يف رآك قلًقا طفًال مثلك، وبريئًا تقيٍّا كان الحنون.

النجوم؛ ألق يف رآك إنه يقول والشاعر
طافية الشاحبة أوفيليا أبرص إنه ويقول يداك، قطفتها التي الزهور عن بالليل باحثة

البيضاء! كالزنبقة الطويل وشاحها يف مكفنة املاء، عىل

الظالم لجة يف عقلك غرق وقبلها طويل. أسود نهر جرفك عندما طفلتي يا مت نعم!
وعن جنونك عن املسئول من السؤال: نوجه ملن ندري وال اليوم، نسأل ونحن والجنون.
للفارس حبك فيه، أملك خاب الذي الحب أهو البيضاء؟ الطاهرة الزنبقة أيتها غرقك
حكمته عليك جاءت الذي بولونيوس أبوك هو أم املسكني؟ النبيل الشجاع لهاملت الحزين،
الحبيب عىل التجسس قناع الجميل وجهك عىل ووضع لئيم، فخٍّ إىل حولك حني الحتماء
الثعبان واململكة، وامللكة العرش اغتصب الذي كلوديوس امللك هو تراه أم املذهول؟ املكتئب
الحياة عروق يف الصديد نرش الذي الكبري والدمل الدولة، جسد يف السم نفث الذي املتوج
والتآمر والعفن والفساد والطمع، بالجشع تطفح بؤرة يف نفسك وجدت ثم واملجتمع،
يف مشارك كلهم أم أحدهم عليك جنى هل نتهم؟ ومن هؤالء من نسأل من والتلصص؟
الحياة ومأساتك بمصريك لت عجَّ التي هي نفسها الحياة مأساة أتكون والجناية؟ الذنب
رياح عليها وهبت أنفاسها، فخنقت املوبوءة األبخرة وحارصتها جذورها، الفساد نخر التي
البرش، مع الحياة تتحميل لم بحيث الرباءة من كنت قد أنك أم بفضائلها؟ فأطاحت الفجور
إال أمامك يبق لم ولهذا مسموم، ساقٍط عالٍم يف تتلوث ولم تسقط لم التي الوحيدة وكنت
كيان يف املرض وتفىش الزمن اعتل املوت؟ إىل الجنون يسلمك وأن بالجنون، تلوذي أن
سطح تحت منه تفيقي أن قبل وبالحرية بالحب نحلم فتعايل واملجتمع. والدولة الطبيعة
تصبحي أن قبل عليها شاهدة كنت التي الحياة طريق عىل خطواتك نصحب «تعايل املاء.

بقليل.» سفره قبل أخاك تودعني وأنت أبيك منزل يف غرفٍة من نبدأ تعايل شهيدتها.

الرقيق الضيف هذا من الحرية معه وتسللت لطيفرشيف. طيف كأنه قلبك إىل الحب تسلل
الحب، بوادر من هاملت األمري لك يبديه مما تحذيرك إىل «اليرتس» أخوك ويسارع املخيف.

والخطر. الشهوة مرمى عن بعيدة عواطفك، وراء تبقي أن وينصحك
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اليرتس:

عابرة، ونزوة مجاملة إال تحسبيه فال تدليل، من يمنحك وما هاملت عن أما
ريعانها يف بنفسجة

تدوم، ال ولكنها نضارتها، يف تبدو قد
تذبل. ما رسعان ولكنها رائحتها، تزكو وقد

يعيشان ال وحسنها شذاها إن
واحدة. لحظٍة من أكثر

يف ترسف فهي الحذر، يف بالغت مهما التي الغريزة العذراء فيك يخاطب إنه
تخيش أن منك يطلب ولهذا للقمر، جمالها عن القناع كشفت إن اإلهمال
أذنك أصغت أو أجله، من قلبك ضيعت إن للضيم تعريضرشفك وال األمري
يقدمها النصيحة، إىل يحتاج ال ملن نصائح وهذه حبه، ألغنيات الساذجة
يقدرها ال التي العقيمة العميقة حكمته بسيل قليل بعد أبوك سيغرقه من
ألخيك. وتقولني تبتسمني ولهذا التجربة. رشاك يف يقعوا أن بعد إال الشباب

أوفيليا:

النافع الدرس هذا معنى سأجعل
الحبيب أخي يا ولكن قلبي، عىل حارًسا

األثيم؛ الواعظ يفعله ما تفعل ال
السماء، إىل الشائكة الوعرة الطريق عىل الناس يدل إذ

بالورود املحفوف الشهوة طريق عىل يسري بينما
الخليع، الوقح كالفاجر

لغريه، يقدمها التي النصيحة من بنفسه ويهزأ
بالنصيحة عليك فيشتد — أمنائه وكبري األول امللك وزير — أبوك ويأتي
من األمري لك قدمه بما فاقرتفت لقائكما، عن سمع عما سألك والتحذير.

ويقول: األب منك ويسخر إليك. ميله عىل تدل عروض

كما العروض هذه أتصدقني خرضاء، غريرٍة كفتاٍة لتتكلمني إنك ميله؟ بولونيوس:
كلماتك مع ترتدد الحرية وزفرات أبوك. سماك كما خرضاء إجابة وتجيبني تسمينها؟

الحائرة.
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أوفيليا:

أصدق؟ ماذا سيدي، يا أدري لست
الرشيف، حبه محضني لقد
الوعود. بأقدس قوله ودعم

بولونيوس:

العصافري لصيد شواك
النار من يبعث الذي التوهج هذا

الدفء، من يبعث مما أكثر
يشتعل أن قبل بنفسه وينطفئ

ناًرا. ابنتي يا تحسبيه ال
شاب. أنه إال أمره من تصدقي فال هاملت األمري عن أما

أوفيليا يا القول وجملة
وعوده تصدقي ال

لِك. قويل هو هذا حذرك. وخذي
لشئونك. انرصيف واآلن

سيدي. يا والطاعة السمع أوفيليا:

يزينان بل األمري، بتجنب ينصحانك وأخوك فأبوك أوفيليا. يا الحرية عليك وازدادت
لكن وهداياه، ورسله رسائله قبول عن باالمتناع ويأمرانك فيه، والتوجس منه الحذر لك
مع فتنسجني العذراء، أيتها غرفتك يف وتجلسني رشيف. حبه بأن تحدثك قلبك نبضات
األمري ويفاجئك الهنيء. واملستقبل امللك شجرة يف الدافئ العش خيوط يديك بني الذي الثوب
شحوب مثل يف الشاحب ووجهه الحارس، ورأسه األزرار، املفكوكة سرتته فرتين بزيارته،
لريوي الجحيم من التو عىل رساحه أطلق كأنما األلم من القلب تقطع التي ونظراته مرضه

أبيك. إىل وتفزعني األهوال.

بك؟ حبٍّا أجن بولونيوس:
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كذلك. يكون أن أخىش الحقيقة يف ولكني سيدي، يا أدري لست أوفيليا:
إىل حاجٍة يف األمر أكان وتشفقني عليه تخشني ولكنك تدرين، ال زلت ال بولونيوس:
لك قاله عما أبوك يسألك الوحيد؟ حاله لسان والذهول الصمت يكن ألم دليل؟ أو معرفٍة

فتجيبني.
طول الخلف إىل عني ارتد ثم شديًدا، ضغًطا وضغطه معصمي، من أخذني أوفيليا:
لكأنه حتى بإمعان، وجهي يف يحدق وراح حاجبيه، فوق مفتوحة األخرى يده رافًعا ذراع،
وخفضه رأسه ورفع برفق ذراعي هز ثم الحال، هذه عىل طويًال ومكث يصورني. أن يريد
سبييل، خىل ثم بروحه، وذهبت كيانه هزت قد خلتها عميقة زفرة وأرسل مرات، ثالث
له تنريان عينني إىل حاجٍة بغري كأنه السري يف واستمر إيلَّ، ملتفت ورأسه عني وصار

اختفى. حتى ضياؤه بي معلق وبرصه منهما، عون دون الباب من وخرج الطريق،
امللك. إىل سأذهب معي. تعايل بولونيوس:

بعينه. الحب جنون هو هذا
أوصاك مما الرغم عىل سبيل بكل مساعدته تحاولني بل وتصدقني. الجنون به وتظنني
انطالق بنبأ ليخربهما وامللكة امللك إىل معه ويأخذك تطيعيه. أن إال لك كان وما أبوك، به
وبصريته، األب حنان من عليه طبع بما يتصور، أنه صحيح النار. تسطع أن خشية الرشار
والنوم، األكل نفسه عىل حرم ثم األىس، أصابه نفسك عن صددته فلما بسببك. جن قد أنه
ويعرضأبوك الجميع. عليه ويبكي فيه يهذي الذي الجنون يف تردى ثم بالهزال، أصيب ثم

ألبويِك. طائعًة وسلمِتها إليك بعثها رسالة والدليل جنونه، عىل الدليل وامللكة امللك عىل
الرسالة): بولونيوس(يقرأ

نار، من األنجم بأن شئت ما ارتابي
الشمس دوران يف وارتابي

البهتان، يقول الصدق وأن كذوب، الحق أن يف
حبي. يف أبًدا ترتابي ال لكن

ينصح — الخبيثة البالط رجل حنكة من والتجربة الزمن مر عىل اكتسبه بما — أباك لكن
األرض، باطن يف اختفت وإن حتى الحقيقة، مكمن واكتشاف االضطراب، مظاهر بتعقب
أنه أدرك هل مداه؟ نفسه هو عرف هل البنته! األب ظلم من آه تدبريه. امللك مع ويدبر
هاملت. عىل يتجسس بأن يكتفي لن الوليد؟ الحب براعم فيه ويئد قلبك، إىل الطعنة يسدد
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سيقول الخطري. املنحدر عىل معه وسيجرفك لوظيفته. أدائه وحسن خضوعه للملك سيؤكد
يقول: ما أفظع وما

ابنتي. عليك سأطلق
الستارة وراء عندئٍذ ولنختبئ

املقابلة. ونرقب

وجهك عىل ووضع له، تُخَلقي لم دوًرا تمثيل أن عليك فرض التدبري. فأساء الشيخ دبر
وتقواك براءتك من جعل بل طريقه. عن بإبعادك يكتِف لم بريء. منه هو قناًعا الجميل

جنونه. حقيقة عن تكشف بمصيدة عليك يطبق ا فخٍّ
نموت؟ أم أنحيا املشهورة، نجواه الحداد بثوب املتشبث املذهول الحبيب يلقى أن بعد

فيهتف: وجودك، إىل فجأة ينتبه السؤال، هو ذلك
وتذكرين خطاياي. كل صلواتك فلتذكر الحورية. أيتها الجميلة! أوفيليا هاملت:
يف عنه أشيع ما بلغك وربما ذهول، من عليه بدا ملا بالذنب أحسست وربما األخري. لقاءكما
جمالها كان إذا يشء: كل رغم الطيبة األم وهي — امللكة عنك قالت لقد جنون. من البالط
قالت حني هناك تكوني لم املعتاد. طريقه إىل فضائلها تعيده فربما األمري، أذى قد الطيب
الطريق. إىل تعيديه أن بنفسك حاولت قد أنك بد ال ولكن املؤامرة. أحكموا وحني ذلك،
عىل نزوًال — وتحاولني األخرية. األيام يف أحواله كانت كيف فتسألينه خطاك األمل ويحرك
فيفاجئك هداياه، له تردي أن تحاولني — صدرك يف امللهوف الطائر صوت عىل ال أبيك أمر

بقوله:
قط. شيئًا أعطك لم أنا ال. ال. هاملت:

قدرها. من زادت األنفاس عطرة كلمات ومعها إليك، قدمها بأنه تذكريه أن وتحاولني
بسؤاله: يصدمك ولكنه

عفيفة؟ أنت هل هاملت:
سيدي! أوفيليا:

جميلة؟ أنت هل هاملت:
سيدي؟ يا تقصد ماذا أوفيليا:

وسيلة بأي عفافك يسمح أن يصح فال وجميلة، عفيفة كنت إن أقصد هاملت:
بجمالك.
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العفاف؟ من خري هو بمن الجمال يتصل وهل أوفيليا:
من أكرب والفجور الخنا سبيل إىل العفاف تحويل عىل الجمال فقدرة طبًعا، هاملت:
تناقض، من فيه ما القول هذا يف كان قديًما صورته. عىل الجمال جعل عىل عفاف قدرة

ما. يوًما أحببت لقد صدقه. يؤكد الزمن فإن اليوم أما
بهذا. االعتقاد عىل حملتني وقد سيدي. يا يقينًا أوفيليا:

نتخلص فلن القديم، جذعنا الفضيلة طعمت فمهما تصدقيني. أال عليك كان هاملت:
أبًدا. أحببتك ما أنا األوىل. الخطيئة طعم من تماًما

خدعت. فقد إذًا أوفيليا:
فيما أنا ها آثمني؟ لعصاة ا أمٍّ تصريي أن عىل حرصك فيم الدير! إىل اذهبي هاملت:
كان ربما أنه معها إيلَّ يخيل بآثام نفيس أتهم أن فباستطاعتي ذلك ومع رشيف، رجل أظن
الطموح، عنيد بالثأر، األخذ عىل حريص الكربياء، لشديد إني أمي. تلدني لم أن الخري من
عن ووقتي شكله، تحديد عن وخيايل حرصه، عن فكري يعجز ما اآلثام من إشارتي ورهن
أنذال، أوغاد جميًعا نحن واألرض، السماء بني أمثايل زحف من يرتجى نفٍع أي تنفيذه،
عن نفسك سألت هل أبوك؟ أين الدير! إىل الُخطا ُحثِّي ي! هلمِّ منا. بأحٍد تثقي أن حذار
أخرى عينًا وراءها أن فأدرك الستارة، حفيف الحظ لقد أبيك؟ عن املفاجئ سؤاله يف الرس

فقلت: الوحيدة، البيضاء كذبتك وكذبِت به. ترتبص صارت التي العيون من
سيدي. يا البيت يف أوفيليا:

فيصيح): هياجه (ويشتد

الوادع! بيته يف إال األبله بدور يقوم ال حتى عليه، األبواب أوصدي هاملت:

حريتك: يف وتهمسني

رشده! إىل وأعيديه أعينيه السموات! أيتها أوفيليا:
يف يشتد إنه الجميل. رأسك عىل حممه إرسال عن يتوقف ال ثورته بركان لكن الدير:
كانت (ولقد الدير! إىل اذهبي البشعة، بنصيحته ليشفعها كله، جنسك وعىل عليك حملته

املاخور.) معنى كذلك تفيد العرص لغة يف الدير كلمة
كالثلج نقية كالجليد، عفيفة كوني اللعنة: هذه مهًرا أعطيتك تزوجت إذا هاملت:
ألن البلهاء؛ أحد فتزوجي للزواج اضطررت إذا أما دير. إىل اذهبي املذمة. من تنجي فلن
وأرسعي! الدير إىل هلمي قرون، ذات وحوًشا منهم تجعلن أنكن العلم حق يعلمون العقالء
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النساء رءوس عىل سيله يتدفق وملاذا الهائل؟ الغضب هذا وراء الرس ما أوفيليا:
أجمعني؟

ولكنكن واحًدا، وجًها هللا أعطاكن وجوهكن. تصبغن كيف كذلك سمعت لقد هاملت:
مخلوقات عىل وتخلعن الكالم، يف وتتكلَّْفن الرقصوامليش، تتصنَّْعن آخر. وجًها لُكنَّ تصنعن
فقد هذا، وكفاني عني إليكن للخالعة، عذًرا الجهل وتجعلن ابتكاركن، من أسماء هللا

اذهبي! الدير! إىل هلمي أتسمعني؟ الجنون. أصابني
لرجاء وترثي هوى، الذي النبيل العقل تندبي أن إال وحدك، تركك وقد تملكني، وال
يشء كل وقبل تحطمت، التي والرقة الذوق مرآة وتبكي ذوت، التي أملها وزهرة الدولة

عينيك. أمام وتناثر األرض، عىل سقط الذي الدافئ العش حلم
أوفيليا:

وأبأسهن، النساء أتعس وأنا
وعوده، عسل رشفت التي أنا

الرفيع، النبيل العقل هذا اآلن أرى
عذبة، أجراٍس اختالل اختل وقد

املنكرة. باألصوات تتحرشج فراحت
اليافع، للشباب الفريدة الصورة وهذه

الجنون! بها يعصف
رأيت! ملا ويلتي يا

أراه! ملا ويلتي
العنف؟! هذا من أشد عنٍف أي

املرارة؟! هذه من أقىس مرارٍة أي
له تدعي أن سأَلِك طاملا من يا أنت الغلظة، هذه بكل يخاطبك أن أَْمَكنَه كيف

بالغفران؟ صلواتك يف
مىض؟ فيما قلبه عليه ملك بأنه اعرتف الذي الطاهر للحب يتنكر أن أمكنه كيف
ويلقي دمه، من جذوره ينتزع جعلته التي الوحشية القوة واتته أين ومن

وجهك؟ يف بها
الطاهرة»؟ أوفيليا روحي، معبودة السماء، «ابنة سماك من يا أنت
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كان الذي هذا الجنون. هاوية يف يرتدَّ ولم والقسوة الغلظة عند توقف األمر وليت
أحببته والذي أيًضا؟ عقله فحطم قلبي يحطم أن يكفه ألم آمالها، وزهرة الدولة رجاء
ظالم غري حوله من يرى يعد ألم إنسان؟ وكل يشء كل يف الثقة فقد هل كله، الشعب وأحبه

أعماقي؟ يف ينظر يعد فلم النافذة بصريته عنه تخلت كيف ظالم؟ فوق
ما إىل انتبهت الستارة. خلف من وامللك أبوك يظهر حتى حائرة لحظاٍت وتقفني
وهما فهمت وهل سببك؟ يجن لم أنه آملك هل املزعوم؟ الجنون يف شكهما عن يقوالنه
وهو عليك، ثورته رس اآلن أدركت وهل التدبري؟ يف ورطوك أنهم بعيد بلٍد إىل لنفيه يدبران
ويفجر اللحم معه يسلخ فيكاد لينتزعه، يديه ويمد وجهك، عىل وضعوه الذي القناع يرى
وأنا يمثلون، الجميع فؤاده؟ تدمي التي الرهيبة الحقيقة شوكة تكتشفي لم تراك أم الدم؟
رحمة يا لكن املمثلني، وجوه أعري لكي الجوالني الفقراء باملمثلني وآتي دوًرا أمثل أيًضا
معبودة «السماوية تصبح أن يمكن هل التمثيل؟ يف أوفيليا تشرتك أن يمكن هل السماء!
ا! حقٍّ ا حقٍّ النفس؟ مكنون عىل كاللص وتتطفل القلب، نجوى عىل تتجسس عينًا روحي»
ومجراه؟ نصابه إىل أعيده فكيف محوره، عن الزمن خرج الناموس، وانهار الطبيعة فسدت
وحدي. املحنة وأواجه عبئي سأتحمل لكني الظالم، وصار العدم وساد القيم كل سقطت
كنت إن أحد يدري ال حائرة وتقفني يأسه. من الثائر ثورته، يف اليائس األمري وينرصف
عينيك يف أيًضا العالم التفكري. وعن القول عن الصمت لزمت كنت إن أو يشء، يف فكرت قد
الحلم من وتنتبهني وحطام. جنون محض — هاملت يا جنونك بعد — والعالم ظالم،

أبيك. صوت عىل املفزع

أوفيليا. يا واآلن بولونيس:
يشء. كل سمعنا فقد هاملت، األمري قاله ما إلعادة حاجة ال

ووحوش. صور سوى بغريه لسنا الذي العقل هذا عنك. ينفصل الجميل عقلك وبدأ
تستحقي لم إنك الصغري؟ رأسك عىل صبها التي الحمم سيل عىل لهاملت العذر التمست هل
ضاع قد الحب لكن الحبيب. تعيصأباك أن لك كان وما القسوة، هذه وكل الغضب، هذا كل
العذرية، جنتك رياض يف تهيمني أوفيليا يا وأنت الحبيب. األب كذلك وسيضيع األبد، إىل
الذي االكتئاب بني غرقت أنها تعرفني ال املسكني. األمري نفس عذبت التي باآلالم تدرين ال
أحسست وبما الحزين. شبحه يَر لم الذي أبيه ملقتل الثأر يف الرغبة وبني وعقله، دمه سمم
من وخرجت حبك. يف الشك إىل به ستصل أنها أبًدا تتصوري لم لكنك وشكوكه. بهواجسه
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تشعري ولم أمه. عىل غضبه سيل صب عندما معه تكوني لم أباك. قتل عندما األبد إىل جنتك
يكن لم األفعى، رأس هو يكن لم الستارة يتمخضوراء الذي القتيل أن اكتشف عندما بأمله
لقتله وكرسجهوده حياته عاش والذي اململكة، عروق صديده سمم الذي الكبري الدمل هو
أو محبٍة بأي جدير ألنه ال الحبيب، األمري وحزن أباك. املقتول كان القاضية، سيفه برضبة
الطاهرة أوفيليا والد أنت؛ والدك ألنه بل أعقابه، يف امللك أرسلها التي الدس يد فهو تقدير

حبه. بمدى اإلحساس عن والتألم التأمل فرط من عجز وإن أحبته، كما أحبها التي
األبد. إىل جنتك من وخرجت

فيهم بما — الجميع ألن أحد؛ يفهمه ال بغناء تهذين فرحت وامللكة امللك واستدعاك
والخداع والتزييف باملكر التمثيل، وكشف بالتمثيل والتدبري، بالتآمر مشغولون — محبوبك

الحياة. طابع هو — تدري أن دون — دائًما وكان الحياة، أفسد الذي
وأنت الجميل املضطرب شعرك وخصالت الربيء وجهك يف اآلدمية الوحوش وحدقت

تغنني:

أوفيليا:

طفلتي، يا به املوت سافر
أجفانه، عىل العشب ونما
صخرة ثبات يف واسرتاحت
أحضانه. ويف رجليه عند

أوفيليا. يا ولكن امللكة:
أوفيليا:

اسمعي. أرجوك
أبيض رداءٍ يف كفنوه
أكفانه. يف كالثلج فبدا

سيدي. يا إليها انظر امللكة:
أوفيليا:

شذى، بالورد النعش وتزيا
أحزانه، يف املوكب وسوى
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شوقها فمدت القرب وبدا
جثمانه. إىل حرَّى أدمًعا

جميلة؟ يا حالك كيف امللك:
ما نعرف موالي يا إننا خباز، ابنة كانت البومة إن يقولون هلل. والحمد بخرٍي أوفيليا:

مائدتك! هللا بارك إليه. سيئول ما نعرف ال لكننا نحن،
الحال؟ هذه عىل وهي عليها مىض كم أباها. تقصد إنها امللك:

إال أملك ال لكنني بالصرب. نتمسك أن علينا خري. عىل يشءٍ كل يتم أن أرجو أوفيليا:
الباردة. األرض يف سريقدونه أنهم تصورت كلما البكاء

تصبحن عزيزتي! يا تعايل الطيبة. نصيحتكم لكم أشكر ولهذا باألمر. أخي سيعرف
(تنرصف). خري عىل تصبحن اللطيفات سيداتي يا سيداتي. يا خري عىل

أبيها. موت من كله ينبع وهو العميق، الحزن سم هذا (للملكة): امللك

تفىش السم أن أم أبيك؟ موت من — امللك قال كما — ينبع كله السم أن أصحيح
الشاحب كالشبح وتهيمني نفسها؟ البرشية الطبيعة رشايني يف وانترش بأرسها، اململكة يف
ببحر وينطفئ يذوب ثم حينًا، يتخبط الظلمات، وسط يتخبط كشعاٍع البالط، أرجاء يف

الظلمات.
«اليرتس» شقيقك رجوع بعد الرابع الفصل من الخامس املشهد يف للظهور وتعودين
أنه يتصور ممن الثأر عىل يصمم ذا هو وها أبيه، قاتل من ليثأر رجع لقد غربته. من

وتقولني: أخيك أمام الغامضة بأغنيتك ترتنمني إنك جنونك. يف تسبب

أوفيليا:

حملوه، نعٍش فوق
مددوه. وبقٍرب
آه! وييل يا آه

أمطروه، بدموٍع
أمطروه. بدموٍع

حمامتي، يا الوداع
الوداع. حمامتي،
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والعذاب واألىس الغم تلمس إنها سليم. حسٍّ كل من أقوى الجنون هذا إن اليرتس:
ورواء. حسن إىل فتحيله نفسه والجحيم

أوفيليا:

قىض؟ من يعود ألن
مىض؟ من يعود كيف

اذهبي؛ هيا
يعود. فلن

أبًدا يعود لن
ُسدى. نبكيه ونحن
به، هللا رحمة يا
بنا! هللا ورحمة

∗∗∗
النجوم تنعس حيث األسود الهادئ املوج عىل
كبرية سوسن كزهرة الشاحبة أوفيليا تسبح

الطويل. وشاحها يف ملتفة شديد، بطءٍ يف تسبح
∗∗∗

الناعمة املياه تهدهده زهرٍة إكليل كأنه
كتفيها عىل يبكي املرتعش الصفصاف

البوص. أعواد تهجع الحالم الكبري جبينها وعىل
∗∗∗

حولها، تتنهد ملسها من اختلجت التي املاء ورود
نائمة حوٍر شجرة يف ا عشٍّ توقظ أحيانًا

صغرية جناٍح رعشة منه فتفلت
الذهبية. النجوم من تهبط غامضة أغنية

∗∗∗

املكيدة أخيك مع يدبر وامللك املوبوءة. األبخرة منها وتتصاعد بالعفن تنضح زالت ما البؤرة
مفزوعة. هالعة امللكة وتدخلت هاملت. سترصع التي
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املحبوبة؟ مليكتي يا وراءك ما امللك:
اليرتس. يا غرقت أختك مصيبة. أعقاب يف مصيبة امللكة:

أين؟ آه! غرقت اليرتس:
امللكة:

غدير عىل تميل صفصافة هنالك
الصايف، تياره يف الكئيبة أوراقها يعكس

غريبة بأكاليل أوفيليا ذهبت هناك
بأسماءٍ الرعاة يدعوه الذي األرجوان لون يف والزنبق واألقحوان الغراب زهور من

املوتى». «أنام العفيفات صبايانا وتسميه غليظة
الشجرة، تسلقت وعندما

األعشاب من املضفورة أكاليلها لتعلق
املتأرجحة، األغصان عىل

حسود فرع انكرس
الباكي، الغدير مياه يف أكاليلها مع وهوت

الزمن، من برهة البحر كحورية وحملتها ثيابها انترشت
قديمة ألحاٍن من مقاطع تغني فيها راحت

محنتها، تدرك ال كأنها
عنرصه، عىل وتعود املاء يف نشأ مخلوق كأنها أو

طويًال، يستمر لم ذلك لكن
رشبته بما ثقلت التي ثيابها تلبث فلم

الحنون، شكواها من التعسة املسكينة انتزعت أن
الطني. يف حتفها إىل بها وهوت

إذًا؟ أغرقت حرستاه! وا اليرتس:
غرقت. غرقت. امللكة:

اليرتس:

فيها. أنت التي املياه هي غزيرة املسكينة. أوفيليا
دموعي سأمنع ولهذا
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نار من كلمات عندي موالي يا وداًعا
لهيبها يضطرم لو تود
تطفئها. دموعي أن لوال

للموت فراشزفافك اخرتت ولهذا جسدك، عليها تمددي فلم وسعت األرضبما ضاقت
الخداعني واألوغاد والفجرة القتلة بحمل تنوء التي األرض عن وابتعدت املاء. سطح عىل

الطاهر. املاء يف طاهرة تموتي لكي
حتى املبتورة، الدفن مراسيم فنرى واألخري، الخامس الفصل من األول املشهد ويأتي
أن ولوال سالم. يف ترحل لم يقولون فيما روحك ألن القداس؛ تراتيل عليك أبوا الدين رجال
لوال الصور يف ينفخ أن إىل فيها وبقيت مقدسة، غري أرٍض يف أرادوا كما لدفنت امللك تدخل
إىل تشيعي أن مضض عىل لك وأذن الفخار. وشظايا الحىصوالحجارة عليك ألهيل أوامره

األجراس. رنني عىل الزهور عليك تنثر وأن العذارى، أكاليل وعليك مثواك
أن تدرين ال — الشذى منك ويتضوع جسدك، من البنفسج ينمو — تابوتك يف وأنت
ليتمم غربته من آب قد الحياة وحقيقة نفسه حقيقة تأمل ما طول من املكتئب حبيبك
مشغوًال جنازتك موكب وصول قبل كان ولقد ومصريه. مرصعه إىل ويسعى انتقامه،

والحياة. للموت املرة الحقيقة من املرة السخرية حد إىل والتألم بالتأمل كعادته
الخرساء، الجماجم فوق الالذعة نكاته ونثر البكاء، حد إىل القبور حفاري مع ضحك

يشء. بكل والتسليم يشء كل لتقبل مستعد اآلن وهو عرف لقد
لقد سنني. منذ الساكن الجرح يف السكني يحرك حادة. رصخة منه ينتزع موتك إن
وهو معه لعب طاملا الذي «يورك» املهرج موت املجرد، املوت حقيقة لحظاٍت منذ واجه
اإلسكندر وموت املاكر، واملحامي األجوف، البالط ورجل الداهية، السيايس وموت صغري،
برميل، أو خمر لدن سداد يصري أو الريح، ليصد ثقبًا يسد قد طينًا أصبح الذي العظيم
لك، حبه حقيقة حياته يف مرة ألول يواجه ربما يدري؟ ومن أنت موتك يواجه اآلن ولكنه
العزم لون اكتىس ملا به آمن لو تردده، من لخلصه به أحس ولو له، وتنكر أنكره الذي حبه
عن اآلن له يكشف الذي هو أوفيليا يا موتك إن العليلة. والقلق التوجس بصفرة األصيل
أرسار أعجب من أليس الغطاء. عنه يرفع أن عبثًا حاول طاملا الذي والحقيقة الحياة رس
األوىل يكن ألم مثلك؟ عزيًزا ضيًفا ستضم التي هي الطني من حفرة أن العجيب الرس هذا
دماء يف استرشى الذي السم من وحدك نجوت من يا أنت وردة؟! أو غيمة يف تلتقي أن
الدمل ذلك الجميع، دون فيها، يُزَرع لم من يا دمه. يف استرشى كما عرفهم الذين كل
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أكانرضوريٍّا رباه! الربيء. بالحب الناصعة جبهتك تزين تزال ال التي الوردة مكان الكريه
املجتمع النهيار رمًزا انهيارك أكان جديد؟ من وبعثها دولة تطهري ليتم وتموتي تَُجنِّي أن
وتنذر املحنة تسبق التي املقدسة كالنبوءة كان أم واإلنسان؟ الطبيعة وفساد الروح وتصدع
ارتكبه الذي الوزر يف مشرتك أنه أخريًا فهم لعله الضحية. أنك أدرك قد اآلن لعله بالسقوط.
نورك؟ رؤية عن عمينا كيف بك؟ فعلنا ماذا يسأل: بل بك؟ فعلوا ماذا يسأل: ال لعله الجميع
بينهما. الحارضون يفرق حتى العراك، وينشب القرب. إىل وهاملت اليرتس وينزل

متوعًدا: هاملت ويرصخ
هاملت:

الشأن بهذا ألحاربنه وهللا
الحركة. عن عيني رموش تتوقف حتى

ولدي؟ يا تعني شأٍن أي امللكة:
هاملت:

أوفيليا، أحببت لقد
أخ ألف أربعني وإن
حبهم يساوي لن
لها. حبي مقدار

تريد أم تمساًحا؟ وتأكل خالٍّ تتجرع أن تصوم؟ أن تقاتل؟ أن تبكي؟ أن أتريد
أيًضا. ذلك سأفعل معها؟ حيٍّا نفسك وتدفن نفسك تمزق أن

الحقيقية املأساة إن والزفرات؟ الرصخات تنفع ماذا التحدي؟ يجدي ماذا لكن
طبع فصولها. أفجع عىل اآلن تهبط والستارة وقعت، قد املأساة داخل
عجالت تدور أن إال يبق ولم الجميع. مصائر عىل الثقيل خاتمه القدر

األخرية. الهاوية يف لتنحدر عربته

أغنيتك يكمل ومصريه، روحه يف يشبهك إنه البداية يف لك ذكرت الذي الشاعر ويكمل
الذهبية: النجوم من تهبط التي الغامضة

كالثلج! الجميلة أيتها أنت الشاحبة! أوفيليا
نهر! جرفك عندما طفلتي يا متِّ نعم.
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الشامخة النرويج جبال من الهابطة الريح ألن
القاسية، الحرية عن همس يف كلََّمتْك

الغزير، شعرك تخللت نسمة ألن
غريبة، أنباء الحاملة لروحك وحملت

الطبيعة. غناء سماء فؤادك ألن
الليايل، وتنهدات األشجار بكاء يف

املرير الهائل نشيجها املجنونة، البحار نداء ألن
الرقيق، اإلنساني قلبك الطفل، قلبك كرس

جميل شاحب فارس جثا أبريل من يوم صباح يف ألنه
مجنون مسكني فارس

وذهول! صمت يف ركبتيك عند
والحرية! والحب! السماء!

املسكينة املجنونة أيتها حلم أي
اللهيب؟! يف الثلج ذوبان فيه ذبت

كلمتك خنقت التي هي العميقة رؤاك
الزرقاء! عينك أقلقت الرهيبة والالنهاية

سقوطه. يف تسببوا رءوساملرىضالذين فوق وانهارت املريض، املجتمع أركان تصدعت
شعاع يميض كما عليه، وشاهدة مريض عرص شهيدة أوفيليا، يا أنت ومضيت
عصفت أن بعد املاء يف األخرية شعلتك وانطفأت دامس. ليل بحر يف لحظة توهج
حبيبك حتى وموتك؟ جنونك من الحكمة إىل فطن الذي من لكن الجنون. ريح به
ولم رسك، يعرف لم األقنعة خلف املرة الحقيقة وجه تأمل ما طول من الحزين
يف ضاربة كانت الرش وجذور مجراه عن خرج قد الزمن كأن يحبك. أن يستطع
املجتمع جسد يف ضاربة كانت كما مجراه، إىل يعيده أن أراد الذي الوجود جسدك
ثم الدنمرك، السماء عربت نجمة شعاع يداويه أن املستحيل من وكان والوجود،
والحرشات العفنة األعشاب من غابة وسط تفتحت بريئة زهرة أو الظالم احتواها

الفتاكة.
األرض، عىل يهيم سيظل كالزنبقة النقي كالثلج، األبيض شبحك لكن

تتكلم، ستظل القاسية الحرية عن همس يف كلََّمتْك التي والريح
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األطفال، قلوب ينادي سيظل الطفل قلبك كرس الذي البحار ونداء
اللهيب، يف الثلج ذوبان فيه ذبت الذي والحلم
عينيك، وأقلق كلمتك خنق الذي العميق الحلم

وعينيك. قلبك تشبه التي والعيون للقلوب يهمس سيظل والحرية بالحب الحلم
ومجراه، محوره عن يخرج الزمن ظل وإذا

واللعنات، باآلثام تطفح األرض وظلت
والحرشات، والقرود والذئاب والكالب واألوغاد اللئام بثقل ينوء واملجتمع

ملجراه، الزمن يعيد من دوًما فسيوجد
والنقاء، للرباءة مسكنًا األرض يجعل من

السماء، يف ساطًعا القمر فسيبقى تشاء، كما القمر الكالب ولتنبح
الوضاء، النجم كشعاع الربيئة أيتها وتبقني

واملاء. األرض وجه عىل طافية البيضاء كالزنبقة

١٩٨٤م
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مشاهد تسعة يف بكائية

الشخصيات

أوديب). (ابنة أنتيجونا •
أوديب. •

جوكاستا. •

تريزياس. •
كريون. •

بالتبني. أوديب والدا كورنثة): (ملكة مريوب كورنثة)، (ملك بوليبوس •
كورنثة. من رسول •

الراعي. •
الجوقة. •
الهوىل. •

طيبة.) مغادرته وقبل لعينيه أوديب وفقء جوكاستا انتحار بعد البكائية (تبدأ
أرض من أقلتني التي الطائرة أستقل وأنا بالدم، امللطخ الحزين وجهه (فاجأني
اإلقدام أن أعلم املرسحية، البكائية هذه كتبت حتى يالحقني ظل ثم آخر. مكاٍن إىل وطني
سوفوكليس من املحاوالت عرشات بعد التهور، من تخلو ال مغامرة «أوديب» كتابة عىل
هو الغدر يصبح ال حتى وطني، إىل واألبناء لإلخوة وصيتي من سطور لكنها اليوم. إىل
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والعلم ولصوصالحرية االنتهازيون وضعه الذي األسود القناع ويسقط فيه، الحياة قانون
النبيل.) مرص وجه عىل والضمري

طيبة.) مغادرته وقبل لعينيه أوديب وفقء جوكاستا انتحار بعد البكائية (تبدأ

١

بدرجاتمرسح أشبه درجات فيها ترتفع طيبة، سور أمام جرداء ساحة (املشهد
الثكاىل، ونسائها املدينة، عجائز من مظلمة برشية كتلة اليمني عىل مهجور. قديم
الفضاء يف تحلق تهويمات عنها تصدر الرضورة، دعت كلما تتوارى أو تظهر
يشتبك أو حوار يف أوديب معها يدخل حني إال أطيافها نتبني وال غائمة، كسحابة
ابنته تسبقه أوديب، دخول قبل العميق املعتم صوتها يرتدد جدال يف معها

كبري.) حجٍر إىل واستندت مذعورة، جرت التي أنتيجونا

أوديب. يا طيبة غادر أوديب. يا اخرج اخرج أوديب. الجوقة:
كبري): بحجٍر والذت أنتيجونا سبقته أن بعد الطريق يتحسس داخًال (يندفع أوديب
فلماذا الدرج، بي ونزلت أمسكتها يدي؟ تركت ملاذا حبيبتي؟ يا أنت أين ابنتي. ابنتي.

صغريتي. يا تعايل يدك. هاتي أنت؟ أين عيني. فقأت التي يدي تركتها؟

تبكي.) (أنتيجونا

سواك. يل يبق لم الثالثة عيني أنت حبيبتي. يا عني تتخل ال منها): (يقرتب أوديب
األحجار). بني (يتخبط تعاىل

الجوقة:

أوديب. يا اخرج اخرج
أوديب. يا طيبة غادر

املنفى؟ نحو ترسع ال ِلَم
السور؟ عند تتلكأ ِلَم

تبكني عنا. وتخلت نبذتنا أن بعد للمنفى ترسلنا تطاردنا. املدينة هي ها أوديب:
إليها تحنني زلت أما أبيك. مثل تبرص ال عمياء صغريتي. يا قاسية املدينة حبيبتي؟ يا
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وراء من «اسمينا» أختك تظهر أن تتوقعني ألم اللعب؟ يف رفيقاتك أتنتظرين ابنتي؟ يا
فوق الالهية القطعان كأجراس وتجلجل ضحكتها وترن بيديها، عينيك لتغمض الشجر
أحد، ثوبك يشد أو أحد يفاجئك أن تتوقعي ال أحًدا. تنتظري ال ال. الصغري؟ املتعب رأسك

سواك. يل يعد ولم سواد لك يبق لم عنك. تخىل األبيض كلبك حتى
الجوقة:

أوديب. يا أجلك من أبكي لك أرثي إن إني أواه
عيني، نظرته رجل أتعس يا

الليل، ظلمات يف وحدك تتخبط من يا
األبشع للظلمات تقودك وخطاك

األشباح، مع تقيم حيث «هاديس» يف
يرجع. ال إليه ذهب ومن

أبي. أبي. (تبكي): أنتيجونا
الجوقة:

وتنئ؟ ترصخ التي هذه من صوت حرستاه! وا
معك، شهدتها طاملا التي ابنتك أهذه
صدرك، عىل وتحملها تداعبها ورأيتك

طيبة، سكان تواجه كنت عندما
الرائحة الطيبة والبحور األضاحي تقدم أو

املقدسني؟ اآللهة مذبح عىل
ابنتي. يا عليك حرستاه وا
أجلك. من قلبي يتقطع كم

أخاك. صار الذي أبيك أجل ومن

تصدقيهم. ال حبيبتي. يا تصدقيهم ال أوديب:

نشيجها.) يزداد (أنتيجونا

وروجوها. فصدقوها العجائز هؤالء جاء ثم وصنعوها، الكذبة أطلقوا لقد أوديب:
عيل؟ اآلن يبكون هل أسمع! ماذا
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الجوقة:

أوديب. يا أجلك من أبكي إني آه
وأخواتك. بناتك وبقية املسكينة ابنتك أبكي

تجف. لن طيبة عىل دموعي أمطار لكن
يوم، ذات أنقذتها التي طيبة

القوية، الحقيقة بقوة وحكمتها
إنسان، أسعد أنك ظننت حتى
العرش عىل أراك كنت حني
وبناتها، طيبة أبناء وحولك

الطيب الراعي حول تلتف عندما كالحمالن
الذئاب، من خلصها الذي

تتوقف، لن طيبة عىل دموعي أمطار لكن
الذابلة، عمري شجرة تروي لن أنها أعلم كنت وإن

طيبة، شجرة إىل الخرضة تعيد ولن
الدامية. الهوة يف وأوراقها بفروعها هوت التي

عليها.) أخريًا أوديب يعثر نشيجها، يرتفع (أنتيجونا

صدقي بدموعه) ويغمرها (يقبلها يدي من فرت التي يدك أمسك أنا ها أوديب:
حبيبتي. يا صدقيني دموعهم. تصدقي وال الدامية، دموعي

أبي. أبي. أنتيجونا:
الجوقة:

أخي. أخي قويل بل
أنتيجونا! يا آه

ابنتي! يا ينتظرك مصري أي

والتماسيح األفاعي دموع يذرفون الذين هؤالء تصدقيهم. ال حبيبتي. ابنتي. أوديب:
يتحركوا لم الذين هم طيبة. عرش عىل رأوني عندما وصفقوا هللوا الذين هم وعيلَّ. عليك

أرستي. وتدمر لتدمرني الخفاء يف تدبر واللعنة رقبتي، حول تحاك الكذبة رأوا عندما
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الجوقة:

الهاوية. يف وتنهار تندثر التي لطيبة واًها
آذانها تصم والقطعان حرثها التي األرض يف وتموت الزراع أمل تخيب البذور
باألحياء ويودي نساءها يقتل والعقم مراعيها، يف وتهلك الراعي، نداء عن

أطفالها. من
حتى منها يخرج أال صمم قد بأهلها وعصف اجتاحها الذي الوباء وإعصار

أسوارها. تغادر

أوديب:

املخدوعني، كادموس أبناء يا أغادرها أنا ها
مجهول. مصرٍي إىل يدي من ابنتي تسحبني

وابنتي، أختي أنها ترددون التي ابنتي
آخر، إعصار ليدخل اإلعصار معي وسيخرج

آخر. طاغية وأحفادكم أبناؤكم ليشيع

الجوقة:

أوديب. يا اخرج اخرج
لألسوار. تتلفت ال دنسك. احمل

النار؛ يف أو نفسك وطهر البحر، ماء يف به ألق
العار. هذا منها ويمحو الرجس، هذا عنها يرفع طيبة يرحم إلًها علَّ

ولدت كما فيها ولد التي واملدينة وعار. أبوك هو رجس حبيبتي؟ يا سمعت أوديب:
ال حتى تنفيه أن قررت الذي الرجس فأنا عيني. دم وال أمك دم يكفها لم منه، تتطهر
يكون كيف فاسمعيني. أسألهم لكني الحبيب، الضوء وال املقدس املطر وال األرض تتلقاه
تولدي أن قبل الهوىل فصعق اللغز حل من يدنسها كيف الوباء؟ من املدينة أنقذ من رجًسا
أن قبل واسمعيني. دموعك جففي صغريتي. يا تبكي ال حبيبتي. يا تبكي ال وأخواتك؟ أنت
طاملا الذي قلبه لك، قلبه يفتح املسكني أباك اتركي تسمعيني. أن عليك األرض هذه نغادر
نفسه عن يدافع دعيه لحيته. بشعر تعبثي حتى تسكتني وال تبكني كنت حني إليه ضمك
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يف مؤامرتها نسجت التي والعناكب والكالب الذئاب به ألصقها التي تهمته يربر دعيه أمامك.
شاءوا وإذا شاءوا، إذا سيسمعونني الخداعني. املخدوعني الشيوخ لهؤالء تتلفتي ال الظالم.
الصغرية. حبيبتي يا وحدك أنت وتفهمني. تسمعني أن أريد التي وحدك أنت ينرصفون.
هناك تلعب «اسمينا» أحًدا. وال شيئًا تنتظري ال بعيد؟ من الغافية املدينة إىل أتنظرين
املغرور. الناصع جيدها لتزين القرص بستان من الزهور تقطف ربما بيشء. تكرتث وال
من شابٍّا تغازل ربما الصغري. الجدول يف كتبها بإلقاء وتتسىل رفيقاتها مع تعبث ربما
ألعاب يجربان إنهما ناديت. مهما أحد يجيبك لن تنتظرين؟ أخويك البستان. سور وراء
ويصفقون. عليهما يتفرجون الرفاق املدينة. خارج عادتهما عىل يتصارعان أو الشباب،
اسمعيني الهوجاء. الرعونة رياح فيهما وتعصف املجد، أحالم تثقلهما العنيدان ورأساهما
إىل تشري أن يعنيني ال كله، العالم ينتهي أن يهمني ال كلماتي، آخر اسمعي حبيبتي. يا
مشئوم، كغراٍب طيبة من أخرج أن يهمني ال ملعون، ذئب أو ضاٍر ضبع كأني املدن جميع
دفع لقد يدنس، ولن بإرادته يدنس لم أباك أن والحقيقة الحقيقة، تعريف أن أريده ما كل
الشيوخ؟ أيها أيًضا أنتم تسمعونني هل أرسته، وتسحق األسطورة تسحقه أن قبل الثمن
التهم يدفع يتطهر. الطاهر أوديب يتكلم. املنقذ أوديب صوتكم؟ غاب ملاذا أنتم؟ أين
ألم واحدة: مرة أنفسكم اسألوا الشيوخ، أيها نعم صنعتموها، أن بعد صدقتموها التي
عليها وجلب فأحرقها نفسه يعرف أن يصمم ألم دنسته؟ التي هي املعرفة يف رغبته تكن
سمعتموه إن يبايل ال نفسه. ويسأل اآلن، أمامكم يقف إنه جوابكم ينتظر ال إنه الخراب!

وحدها. أنتيجونا عنه. انرصفتم أو
أبي. أبي. أنتيجونا:

تسقط وحدك صدرك وعىل بحديثه، يريد التي حبيبتي يا وحدك وحدك أنت أوديب:
املايض، سطور يف معي وانظري الثالثة، عيني كوني حبيبتي، يا فاسمعيني ذكرياته. دموع

وحدك. أنت أمامك أمامك. اآلن أفتحه الذي املايض
(تبكي). أبي أبي. أنتيجونا:

أوديب. يا تكلم رهيب): صوٍت (يف الجوقة

٢

أنوار حول كالفراشة يحوم الشباب، بنار يشتعل أباك تري ابنتي يا انظري أوديب:
قرص يف يتنقل إنه تُفَهم. ال كلمات تنطق أو فتصمت يلتهمها التي الكتب يسأل الحكمة،
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للنجوم ويتطلع والوادي، الجبل شعاب يف يتجول السؤال. عن يكف وال كورنثة يف وأمه أبيه
الجميع: إليه فيشري واملعبد، والحقل والجبل السوق بالناسيف يختلط السؤال. عن يكف وال
الشبان أحد تحداني يوم وذات سؤال، شفتيه وعىل ويموت سيعيش الذي الحالم هو هذا
ثبتُّ واأللغاز؟ باألسئلة تبارز كما وبالسيف بالحربة تبارز أن امللوك ابن يا تستطيع هل
يمتشق وهو ساخًرا قال األمر. لهان اللغز كهذا األلغاز كل كانت لو وقلت: عينيه يف عيني
كان إن صدره: يف بطعنٍة وأفاجئه سيفي أجرد وأنا قلت الشجاعة. إىل يحتاج ولكنه سيفه:
الرفاق أقبل اللغز! تحل ولم قتلتني يصيح: وهو األرض عىل ارتمى فخذ! الحل هو هذا
نداوي اآلن فاتركنا غريه، يجرح دائًما يفيق ال مخمور قالوا: عليه. اإلجهاز من فمنعوني
تأوه باللغز. يقصده عما يتكلم حتى صدره، يف عما يكشف حتى أتركه لن قلت: جرحه.
تسأل وال األشياء، كل عن تسأل نفسك. تعرف وال األشياء، كل تعرف وصاح: األلم من
آه! املذبوح: أننَي أنَّ أنت تعرف وهل أنا، من تسأل هل أهتف: وأنا نحوه اندفعت أنت. من
أفعى، لدغته كمن القرص إىل جريت أبيك. ابن لست لك. أتألم لكني جرحي، من أتألم إني
برصه، صعد العينني. مفتوح املرض فراش عىل راقًدا فوجدته أبي حجرة إىل واندفعت
وجهه عىل وطالعت منه فاقرتبت النحيلة، بيده أشار أنطق. فلم عليه أشفقت ولدي؟ وقال:
ماذا الجريء؟ الربيء يريد ماذا وقال: ابتسم القديمة. العلة مع الرصاع آثار املكدود الطيب
وهو فراشه يف اعتدل شفتي من أخرجه أن وأخىش قلت: والحكماء؟ الفقراء حبيب يريد
أتيت التي خزانتي يف تجده وال عنه تبحث كتاب ولدي؟ يا يضنيك ماذا األلم: من يتأوه
معه. تصارعت مخمور شاب اليوم أثاره حتى سنني، منذ أكتمه سؤال بل قلت: عليها؟
من أبي. قلت: أوديب؟ يا أنت جوابًا؟ تنتظر أو سؤاًال منه تتلقى مخمور؟ وقال: ضحك
التي التجاعيد أشهد وأنا تلعثمت باسمك؟ أنطق ألم أنت؟ من دهشة: حاجبيه رفع أنا؟
قصدك أعرف أنا صدره: إىل وضمني كتفي عىل ربت … أقصد ال. ال. وجهه: عىل تتلوى
وعندما ولدي، يا أموت ذا أنا ها زائل. يشء عن يسأل ال مثلك الصغري الحكيم منك. أكثر
من أما ولدي. يا األكرب السؤال هو هذا اإلنسان؟ ما واحد: سؤاٍل غري يبقى ال املوت يقرتب
أخذ الذي صدري يف أتحكم أن أستطع لم الدمع. من عيني أملك لم واضح. أمر فهذا أنت،
ا حقٍّ أنت وهل ابنك ا حقٍّ أنا هل أبي؟ ومن أمي؟ من أقصد أرصخ: أن أردت ويهبط. يعلو
قلت: دموعي. جففت صدره رأيسعن ورفعت واحدة. كلمٍة إخراج عىل أقو لم لكنني أبي؟
من يعرف هل دلفي؟ يف العراف متعجبًا: قال يجيبني. أن دلفي يف العراف يستطيع ربما
األسئلة مسوخ يفرخ والليل الليل. توغل لقد فراشك. إىل اذهب ولدي. يا اذهب سواك؟ أنت
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يطول ال حتى أبي يا أذهب أقبله: وأنا قلت ينتظرك. فالفجر ولدي، يا اذهب السوداء.
سأسمع وأنني مرة، آلخر يراني أنه يدر لم الكليلتني. بعينيه يتابعني وهو ضحك انتظاره.
الخروج عىل تصميمي كان القرصمرسًعا. سلم عىل نزلت أراه. أن دون موته عن ذلك بعد
ويقبض قدمي، يشل بثقل أحسست حتى الدرجات، أهبط أكد ولم خطاي. يحث الذي هو
فوجدتها عليها الباب فتحت أمي، حجرة إىل فأرسعت أخرى، مرة رجعت صدري. عىل
فأفزعه اآللهة، أغضب أن يمكن هل إليه. ضمني طاملا الذي الطيب الوجه تأملت نائمة.
دهشة بني الدرجات أهبط ورجعت برفق، الباب أغلقت أمي؟ وجه أأنت وأسأله: نومه، من
كان ورائي. أتلفت أن أستطع لم الخارجي الباب عىل وقفت وعندما وابتسامهم، الحراس
العراف، لسان عىل الجواب أسمع أن أحلم وكنت ويناديني. إليه يجذبني الكبري السؤال

تردد. بال الطويلة الطريق عىل فاندفعت
الجوقة:

شاق، طويل دلف إىل الطريق
بالضباب. محفوفة اآللهة طريق لكن

السؤال. وتلقي املذبح أمام تقف أنت ها
واإلعجاب. الخوف أكتم وال أوديب يا أتخيلك إني

أجهل؟ مما هنالك حدث ماذا تكلم.
العراف؟ جواب كان ماذا

املعبد. إىل بالدخول أحد يل يأذن لم الجواب. أجد لم الشيوخ. أيها أجل أوديب:
وملكة ملك ابن لهم: قلت األبواب. يل تفتح الحراس كانت الذي وأنا األبواب، عىل أوقفوني
وجئت يشء، كل تركت قلت: والزاد؟ املاء من حتى خالية بيٍد وقالوا: بالسؤال. يديه يمد
إن قلت: القربان؟ وأين األضحية أين عطاياك؟ وأين هداياك أين قالوا: األعتاب. عىل أقف
سؤال قلت: سؤال؟ أي وعىل جواب أي قالوا: هداياي. تغمركم فسوف الجواب وجدت
من يخرج صوت فاجأني اإلنسان؟ ومن ومصريي؟ أصيل ما أنا؟ من الكهان. أيها األسئلة
من تنجب من ويا أبويك قاتل يا أوديب! يا تقدم السؤال. عن يكف ال رجل املذبح: جوف
ناداني: بمن صحت صدري، يف مذعوًرا ورفرف القلب، ارتعش منه. خرجت الذي الرحم
األب. وال األم عيني تبرص ولن للقرص، أبًدا أرجع لن األرباب! وحق قلت ما سخف
ينفعك لن عليك. قبل من َر ُقدِّ َقْد املعبد: جدران ارتجت حتى النبوءة، صوت تضاحك
إله خيوطه؟ نسج ومن صحت: خيوطه! نسج ومن للقدر أذعن هروب. يجديك لن رجوع،
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بعد يُقتَل القاتل امللك الصوت: ردد قاتًال؟ أم أصبح ملًكا القلب؟ قايس إله نصف أم هذا
ينفى. أو قليل

وأبرقت أرعدت القادر، كالربان الثائر البحر واجهت املضطربة، النبوءة موجات ركبت
عابر إنني ظهري؟ وراء تركته وقد للملك أسعى إني قال ومن غضبي: صواعق وأرسلْت
شحاذًا، فصار امللك، ابن وعاد ملك ابن صار لقيط فإني املخمور كالم صح إذا سبيل،
ملٍك عىل وستحصل تستحقه، ال ملك عن تخليت قائًال: رد امللك. عن تخليت لقد لك قلت
أوديب يا ستحله الصوت: قال اللغز. أحل أن أريد إنما صوتي: بأعىل صحت تريده. ال
رد العقل. ليصدقها نبوءة يكذب أن اإلنسان حق من فقلت: الغضب، بي اشتد تحله. ولن
قلت: وتكذب. تصدق قد والنبوءة آخر. شأن له القلب لكن العقل، حق من هذا الصوت:
الوقت. فوات بعد لكن أوديب، يا ستفهم تتعجل ال الصوت: ضحك تُفَهم أن يجب ولكن

اللغز. وأحل أفهم بل وصحت: بيدي املذبح جدار رضبت
اللغز ستحل لك؟ أقل ألم الغابة: يف الرابض الوحش كظل أذني يف الصوت تمدد
املدينة. وتدمر املدينة عرش عىل ستجلس الوباء. وتسبب الوباء عىل وستقيض تحله. وال
لن قدرك أوديب يا اذهب أوديب. يا اذهب وحش. يقتله وحًشا وتصبح الوحش، وستقتل
وستذهب مودًعا: الصوت قال عليه؟ تجيب أن قبل أذهب هل وسؤايل؟ صحت: منه. تفلت
سأتحدى لكني يائًسا هتفت أويب، يا قدرك هذا سؤال. الشفتني وعىل مثلك وأذهب أنت
أين؟ إىل أذهب؟ أين وإىل صحت: وتحداه. اذهب الضحكات: جلجلت سأتحداه. القدر.
وضحكت: وبكيت بقدمي األرض رضبت طيبة. إىل طيبة. إىل كالزلزال: الضحكة دوت
عليه لتجيب اذهب الضحكة: طاردتني سؤايل. عىل تجب لم إنك طيبة؟ يف أفعل ماذا طيبة؟

اذهب. اذهب. بنفسك.
الجوقة:

اآللهة، أرسار هي خفية
الصغرية، البذرة داخل كالشجرة كامنة

األوان. قبل الشجرة تشد أن حاولت إن لك والويل
املقدس، الوعاء يف البذرة ضع
والهواء. والضوء باملاء تعهدها

واألخطار، لألمطار تعرضت إن تخف ال
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انتظار، وبال فجأة الشمس تغمرك وعندما
الكبرية. الشجرة ظل يف املأوى ستجد

املطر، وال الظل، أجد ولم الشمس غمرتني فقد تقولون. ما صحيًحا ليس أوديب:
فحمة كأنني البخار مني ويتصاعد أحرتق ورحت الدوار بي استبد وعندما املأوى. وال
أمامي الجبل الثالث. عاب الشِّ ذي الضيق الطريق جانب عىل صخرة تحت جلست ملتهبة،
ثم قليًال، وغفوت جمر. جويف يف الحارق الغضب مع والجوع قفر. حويل والوادي صخر
عىل األقدام يجرح صغري وموكب غبار، األفق يف كان مني. قريبة أصوات عىل عيني فتحت
عىل القليل متاعهم يحملون ورجاًال وأطفاًال نساء ملحت بالبخار الخانق املرتب الطريق
عيلَّ مروا أشواك. من األرض تنبت مما رعاة أو مزارعون الناس، هؤالء فقراء أكتافهم.
إىل عجوز: شيخ سألني بها، أحتمي كنت التي الكبرية الصخرة ظل يف ليسرتيحوا وتوقفوا
حذار طويل. الطريق اإلعياء: وجهه عىل يبدو شاب قال عمي. يا مسافر قلت: بني؟ يا أين
ال لكن تشاء، كما سافر الشيخ: قال هديف. وأعرف أعرفه إني اطمنئ قلت: الشاب. أيها
الشاب: قال هنا؟ من قريبة أهي سألت: طيبة. من تقرتب ال قال: تقصد؟ ماذا قلت: تتهور.
وقال: إيلَّ فنظر الشيخ إىل عيني رفعت عقلك. يتصور مما وأبعد قدماك، تظن مما أقرب
يف ثغرٍة من تسللنا لقد األبواب. من الناس يخرج كما منها نخرج لم طيبة. أبناء من نحن
أبوابها؟ من تخرجوا لم وملاذا قلت: الظالم! يف بأظافرنا حفرناها بل الشاب: قاطعه السور.
بالهوىل؟ ولدي يا تسمع ألم يدخلها؟ أو طيبة من أحد يخرج وهل وقال: الشيخ تعجب
العذراء ظهرت أن منذ الشاب: قال أسمع؟ ماذا والوباء؟ الهوىل؟ قلت: بالوباء؟ تسمع ألم
اللغز؟ قلت: تقتله. ثم اللغز، عليه تطرح والخارج. بالداخل ترتبص وهي املخالب، ذات
األلغاز، نحل ال فقراء نحن ولدي. يا شيئًا أقصد ال الشيخ: قال تقصد؟ ماذا هذا؟ هو ما
هيا الصغار. وهؤالء أنا الهواء. فيها نتنفس أرٍض عن ونبحث بمعجزة. الوباء من نجونا
الهوىل. عن كلمني برصي: عن الجبل يغيبهم أن قبل عليه ناديت أوالدي. يا هيا أوالدي. يا
ال حذار ولدي. يا حذار يختفي: أن قبل صوته تردد شيخ! يا انصحني الوباء. يل صف
غادرت هل يشء، إىل أهتد فلم قال، فيما أفكر رحت طيبة! إىل تذهب ال طيبة! إىل تذهب
ال وقتًا النوم آلهة صدر عىل وسقطت لغزي؟ ألحل أم الناس ألغاز ألحل وملكي مدينتي
أحد. يجبني فلم ناديت الوعر. الطريق عىل عجالت قرقعة عىل صحوت ثم مداه، أعرف
ولسعني إنسان. يرد فلم اإلنسان بأبناء هتفت أحد. يكرتث فلم للعربة وتعرضت وقفت
سبيل؟ لعابر ماء جرعة أو لقمة من أما الفجرة! أيها فصحت: وكتفي رأيس ألهب سوط
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الوجوه. سود رجال ثالثة العربة من وقفز الكلب! أيها الطريق عن مل املنادي: صوت صاح
شكًرا وهتفت: للشمس وجهي رفعت نار، من صاعقة ذراعي بهم أنزلت وقد إال أدر لم
وذراعي. يدي من صواعقك أطلقت لكنك باسمك، أجدف كدت زيوس! األرباب رب يا
داخل يف نظرت املتهور؟ الشب أيها أنت من احتواني: إليه جذبني وقور صوت إيل وتناهى
آه وارتعشت. لحظة تأملتها واحتوتني. عينيه نظرة كذلك جذبتني شيًخا فرأيت العربة
كرشارة تسطع اللحظة تلك جعل الذي ما اللحظة؟ تلك أرتعشيف جعلني الذي ما ابنتي! يا
الذي أنا هدوء: يف الرجل قال الشيخ؟ أيها أنت ومن غضب: يف قلت العمر؟ ليل يف الربق
ملكي ضيعت وأنا األخرية: الكلمة إىل أنتبه أن دون صحت ولدي؟ يا أنت من يسألك:
وهل غاضبًا: صحت بسؤالك. تنطق لم لكنك العجوز: قال السؤال. هذا جواب عن بحثًا
وتريد وقال: قليًال العجوز تفكر اإلنسان؟ ما أسأل إني مثلك؟ عجوز لدى الجواب سأجد
اذهب الوباء؟ عىل لتقيض اللغز وتحل آخر؟ بملٍك لتفوز ملكك وتضيع الهوىل؟ تقابل أن
قائد أم بالنبوءات تهرف أنت أعرَّاف العجوز أيها أنت تذهب بل هتفت: اذهب! ولدي يا
بسوطه: يشري وهو الرجل قال الصواعق؟ رب بعون صعقتهم الذين اللصوص من عصبة
بعصاي: أتحداه وأنا قلت أتيت. حيث من عد قويل: اسمع تتكرب. ال ولدي يا تتهور ال
ليسأل قديمة نبوءة من الهارب أنا باك: بصوٍت ترضع أنت؟ من يل تقول أن قبل ليس
كاذب. عراف قلت: ولدي. يا حاذر وارجع، ولدي يا حاذر جديدة، نبوءة األرض هذه إله
عىل وتصمم العجوز: قال النبوءة. أخىش ولن ألبوي أرجع لن اآلخر. العراف شأن شأنك
صعدت بك. رأفًة سيمنعك السوط هذا وقال: بالسوط، لوح املوت. حتى قلت: اللغز؟ حل
الروح منك وأنزع منك، أنزعه وأنا الشمس: ونار الغضب بنار يحرتق ورأيس العربة، إىل
األرض، عىل الشيخ وقع البرص ملح ويف يده، من السوط وشددت عليه هجمت زدت. إذا
عىل ألساعده عليه انحنيت وحني السري. عن العجلة أوقف قد كان حجٍر عىل رأسه فشجت
الرعشة هزتني العينني! هاتني إىل نظرت ما ليتني حبيب! يا آه بعينيه. التقيت النهوض
كموجة القلب عانقت ال. ال بقلبي. كالسكني نظرته نفذت تزلزلني، العمر طول ظلت التي
أبًدا. الرعشة تلك أتخلصمن لن أبًدا. النظرة تلك أنىس لن ابنتي! يا آه صاف. ماءٍ أو ضوء
تجيش البيض. وشعراتي املتصلبة أعضائي وترج تعاودني اآلن. تعاودني ذي هي وها

بكيت. إن اعذريني أمامك. اآلن بكيت إن اعذريني عيني. من وتتدفق وتدمدم وترتفع
أبي. أبي. أبي. أنتيجونا:

أبيك؟! عىل تبكني أم أبي عىل أتبكني صغريتي، يا أيًضا أنت حبيبتي. أوديب:
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الجوقة:

مدينتنا أسوار عىل تقف الهوىل
منها. والخارج بالداخل ترتبص

الوجه؟ فاتنة عذراء أم مخبئِه يف يربض وحش
أبًدا. نرها لم شيئًا نعرف ال

األجداد. وحدثنا اآلباء عنها حدثنا لكن
منها. وحذرنا قال ما الكاهن قال

عنها ابتعدوا امللك رسل قالت
بأغنية الشعراء وتغنى

ترددها؛ الناس كل راحت
أفهمها ال غامضة أغنية

نفيس وأشغل الغيب أرسار عن أعرض ولهذا
بيدي أملسه وما العيش بأمور

عيناي. تنظره وما
عليك، منك فأشفق أنت أما

تتهور! ال لناديت: مسكني يا رأيتك كنت لو
أتيت حيث من الجامح بالفرس ارجع أوديب! يا ارجع

أوديب! يا ارجع

لقد عليه. صممت عما ترددت ما الشيوخ أيها سمعتكم ولو أبًدا. أرجع لن ال أوديب:
األسئلة عىل وأجبت الصغرية، األلغاز حللت كم أعوز، لن ميتًا أو حيٍّا أعود. ولن خرجت
لغز أواجه اليوم لكني الشعراء، أرسار مع وتحريت الحكماء، كتب يف قرأت كم البسيطة.

األسوار. عىل أموت أو أحله أن يل واألرشف األلغاز
برزت ثم املقدسة. اآللهة تماثيل وأشباح بعيد، من الجبل قمم بدت وتقدمت. تقدمت
لها ويضطرب قلبي، يف تدوم وعاصفة ورست. رست الحديدية. األبواب وظهرت األسوار
مخبأها أجد أين وأنظر؟ السور أعلو هل الباب؟ عىل أدق هل الريح. يف التائه كالطري جسدي
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الحلوة: بالكلمات أترضاها أم التعسة! الهوىل أيتها اخرجي أناديها: هل أواجهها؟ وكيف
خيوط حويل تلتف أم إليها يهديني خيٍط عىل أعثر هل العروس؟ أيتها خدرك من ابرزي
قدري أحمل فأنا رقبتي. حول شاءت كما القدر خيوط ولتلتف يكون. ما ليكن العنكبوت؟
ألم والجسارة؟ الجرأة ُخِلقت وملن وغامرت؟ سافرت وملاذا تخنقني. أتركها ولن صدري، يف
أتجول وأنا وفجأة ألقاه؟ فأين قلبي يف خذلته وإذا عنه؟ بحثًا أخرج ألم لإلنسان؟ تُخَلق
رقيًقا كان النبوءات. كأصوات مظلًما عميًقا وال خشنًا يكن لم الصوت. سمعت السور أمام

إناء: فم من يخرج أن يوشك
حائًرا. أراك إني تتقدم؟ ال أو تتقدم –

أعود. وأريضولن ملكي تركت لقد أتقدم. بل –
كذلك؟ أليس اللغز؟ تحل أن بعد إال –

أنويه. ما هذا نعم. –
الشاب؟ أيها الثمن تعرف وهل –
أعرفك. أن اآلن وأريد أعرفه –

متهور! جريءٍ من يالك –تعرفني؟
وجهك. أرني هيا عليه. أموت أو السور أخرتق أن صممت وقد عيلَّ، أطلقوه ما هذا –

تخاف؟! وال –
خويف. أنكر ال –

الهوىل؟ عن لك يحكوا ألم –
مقوسة. مخالب لها عذراء وعن –

بقدميها تطأك أن تخاف ال دمك، لترشب رقبتك يف املخالب تنشب أن تخاف وال –
تخاف. ال الهش، جسمك وتسحق

عندك. ما هاتي قلت أخاف. أخاف. –
الجميل. الشاب أيها نحوي وجهك أدر إذًا –

وجهك. جمال يصعقني لن –
تراه. أن قبل بيشءٍ تجزم ال –

خيوطك. تخنقني ولن –
خيطك؟ فيها كان لو حتى –

عيلَّ. يلتف أتركه لن –
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غًدا. فسيخنقك اآلن عليك يلتف لم إذا –
هيا! يعنيني. ما هي اللحظة الغد. يف أفكر أال تعودت –

مثلك. كانوا سبقك من –
جوفك. يف اآلن. هم أين وأعلم –

قلبك. قسوة عن ينبئ ال وجهك جمال –
أو شاحب كقمر حزين أفروديت، من أجمل وجه الصخري. املخبأ من الوجه وبرز
يف خاطبتها فخ؟ أم هذا وجه نفيس: سألت طاٍغ. ُحسٍن أشعُة منه تنبعث غاربة. شمس

قاتلة؟ ويد قاٍس قلب لصاحبه يكون أن يمكن هل الوجه! هذا أجمل ما همس:
احكم. ثم تأمله، –

أفقت لكنني الشعراء، جميع ألحان نسجته الذي الجمال يف أغرق أن أوشكت أوديب:
يف واستمرت ضحكت املخالب. فتنهشني يجذبني ال حتى رسيًعا، وجهي وحولت كالغريق

وقالت: الضحك
يدي. انظر وجهي. تنظر ال الهوىل:

اللغز! هاتي يديك. وال وجهك ال أوديب:
تحب أال األبطال؟ دماء وسفكت الوباء، وصنعت طيبة، حارصت ملن تتطلع أال الهوىل:

البائسة؟ املدينة فيها وأوقعت الفظيع، القدر خيوط غزلت التي العنكبوت ترى أن
أصدق. ال أصدق. ال أوديب:

الجلد ناعمة الخديعة يد أن جميل، ساحر الغدر وجه أن قبل من تعرف ألم الهوىل:
دقيقة؟ رقيقة الكذب خيوط أن عميق، ساكن الظالم قلب أن واألظافر،

الخيوط. هذه سأمزق أوديب:
ضلوعي؟ وتمزق منه): (تقرتب الهوىل

والعقم املوت بذور بها تنثري ألم الفظيع؟ القدر بها تنسجي ألم (مبتعًدا): أوديب
… طيبة تحويل ألم والفناء؟ والجدب

ال رشًفا يل تنسب أملكها، ال قوة تعطيني إنك هذا؟! تصنع واحدة يد أنا؟ الهوىل:
اسمك. يل تقل لم نسيت آه! الشاب. أيها غريًرا زلت ما أستحقه.

قدري؟ خيوط تنسجي ألم قدرك؟ لوح عن غاب وكيف أوديب:
مغرورين. مثلك كانوا تضحكني! كم الهوىل:

لغزك. هاتي مثلهم. لست لكني أوديب:
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تقبلني؟ أن قبل وجهك؟ تريني أن قبل الهوىل:
جحرها؟ يف قدمي أُدِخل نابها؟ يف األفعى أقبل أوديب:

(تبكي). الحد هذا إىل مخيفة لست اآللهة! سامحتك الهوىل:
تخدعيني. فال جيًدا أعرفها األفاعي. دموع أوديب:

مخدوعة؟ أنني تعرف وهل الهوىل:
كجثة بؤسها عىل تنكفئ التي وطيبة والخراب؟ واملوت والجدب والوباء؟ أوديب:

عجوز؟
عجوًزا. وال جثًة مثلها لست أني لعرفت واحدة قبلة منحتني لو الهوىل:
ال… أيتها تخدعيني لن تريدين، مما أكثر األموات من تعلمت أوديب:
منك؟ قبلة ذلك مع أستحق أال املغنية، والكلبة والعذراء األفعى الهوىل:

حق؟ بأي أوديب:
تقتلني. فسوف اللغز حللت لو ألنك الهوىل:

جديد. هذا يف ليس أوتقتلينني، أوديب:
األوان. قبل تفرح ال الهوىل:

اللغز. ألحل أتيت أحزن. أو ألفرح آت لم أوديب:
الحد. هذا إىل الصرب فقد قبلك أحًدا أعرف لم موتي، أو موتك تتعجل الهوىل:

الشجاعة. أفقد لم أنني وسرتين أوديب:
ترتدد؟ فلماذا الهوىل:
يشء؟ أي عن أوديب:

جانبي؟ من التضحية تساوي أال واحد. يف يجتمعان ما دائًما وغبي، شجاع الهوىل:
تضحيتك؟ تساوي التي هذه هي ما أوديب:

الغبي. أيها الصغرية القبلة الهوىل:
ستموتني؟ كنت إذا الفائدة وما أوديب:

قليل؟ يشء أهذا الوباء، من املنقذ صدر عىل أموت الهوىل:
سبقوني. ممن تعلمت لقد جديدة؟ خدعة أوديب:

يكفي. ما تتعلم لم أنك ستعرف الهوىل:
ظهره. وانحنى شعره، شاب شيخ سيعرفه يهم، ال أوديب:

حيوان. أو إنسان يرتكب ما أفظع وارتكب الدم. بحور عيناه وبكت الهوىل:
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أنت. ارتكبته مما أفظع يكون لن أوديب:
أوًال. القبلة أستحقه. ال رشًفا يل تنسب أملكها. ال قوة تعطيني زلت ما الهوىل:

أوًال. اللغز أوديب:
وقتلتني. حللته وإذا الهوىل:

تقبيلك. يف فكرت ربما أوديب:
أموت. فلن قتلتني ولو املغرور، أيها أتسول ال إنني الهوىل:

آخر؟ لغز أوديب:
عىل أقف وجدتني بمدينة الوباء عصف كلما جديد، من دائًما أبعث ألنني الهوىل:
يف آخر وباء شب البطل حله فإذا الجواب، نفس وأنتظر السؤال، نفس أسأل سورها.
لن ولكنني الشاب، أيها ستقتلني السور، عىل أخرى مرة وظهرت وأرواحهم، البرش أجساد

أموت. ولن ستقتلني أموت.
آخر. بطٍل يف وأحيا أوتقتلينني أوديب:

أسنان. بال عجوًزا ستكون ألنك بيشء؛ أطالبك لن ويومها جديد، من وسنلتقي الهوىل:
الحني. ذلك إىل طلبك فأجيل إذًا أوديب:

أوديب! يا القبلة جثة؟ ألعانق قربًا؟ ألقبل الهوىل:
أوًال. اللغز أوديب:

وأغبياء. شجعان األبطال، كل مثل كالصخر عنيد الهوىل:
منها. أحرمك أال أعدك أوديب:

تكون أن يشء، كل دبر قد القدر أن يبدو بأس، ال موتي، أو موتك تتعجل الهوىل:
لست الحد، هذا إىل كريهة لست أوديب، يا إيلَّ التفت الضحية، أنا وأكون أوديب، البطل

… تعرف وعندما لك، صوروا كما قبيحة
يشء. كل عرفت أوديب:

الكتب؟ من أيًضا هذا عرفت هل وجميل، مغرور الهوىل:
تقصدين؟ ماذا أوديب:

األبطال إن األبطال. كل يقدمها التي الضحية إنني صوروني، كما لست إنني الهوىل:
ضحايا. يصبحون كذلك

للمستقبل. تنظرين أوديب:
للمايض. بل الهوىل:
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طيبة اإلنقاذ، يف إال أفكر ال بالواجب، إال أشعر ال للحارض، إال أنظر ال وأنا أوديب:
اللغز. تقدمي لم إن تحترضوستموت طيبة العذراء، أيتها تنتظر

(تبكي). تحله أن استطعت إذا سأموت وأنا الهوىل:
ستعودين. لكنك أوديب:

أطالبك. لن ويومها لك. قلت كما وسنلتقي الهوىل:
أوًال. لغزك هاتي تخدعيني، لن لكنك لك، أعطيها أن أعدك أوديب:

األقل؟ عىل إيلَّ تلتفت أال الهوىل:
يصعقني أن عىل لغزك، يصعقني أن األفضل برسعة): وجهه يدير ثم أوديب(يلتفت

جمالك.
وفكرت عرفت من يا قل املغرور، العنيد الشاب أيها قل عيلَّ، تلح أتركك لن الهوىل:
ذلك هو ما غامض) صوت (يف اللغز هذا سوى يبق ولم األلغاز، كل حللت من يا وصممت،
ثالث؟ عىل املساء يف ويتوكأ اثنتني، عىل الظهر يف ويسري أربع، عىل الصباح يف يحبو الذي

العنيد؟ الغبي أيها هو ما الربيء؟ الجميل أيها هذا هو ما
ها! ها! ها! عال): بصوٍت (ضاحًكا أوديب

يضحك. من أول إنك أيًضا؟ وتضحك الهوىل:
الرعب. من ينتفضون كانوا أمامك، يرتعشون كانوا أوديب:

اللغز. ومن أيًضا، مني الهوىل:

ضحكه.) يزداد يضحك، (أوديب

عرفته؟ هل ضحكك؟ وترصعىل الهوىل:
أوديب:

عنه. تبحث جئت ما هذا أوديب؟ يا أرأيت
وشعبك. وأرضك ملكك أجله من تركت ما هذا

عنه. تبحث من هذا عنه، تبحث من هذا

أوديب؟ يا من من؟ الهوىل:
أمامك. يقف من هو الهوىل، أيتها الهوىل، أيتها أوديب:

أمامي! وقف من أكثر ما أمامي؟ يقف الهوىل:
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تعرفني. وال تخدعني من تفهمني، وال تسمعني من ترين، وال تنظرين من هو أوديب:
نفسه. يعرف ال من نفسه، يخدع من وهو الهوىل:

أحيانًا. كذلك وهو أوديب:
من؟ من؟ وزمان. مكاٍن كل يف بل الهوىل:

اإلنسان. هو إذًا. اسمعي تسألني؟ زلت أما أوديب:
آه! آه! قبلك، أحد يعرفه لم أوديب، يا ا حقٍّ الهوىل:

أوذيك. أن أقصد لم معذرة، أوديب:
مصعوقة). (تتهاوى أموت إنني اعتذارك، ينفعني لن الهوىل:

باردتني، شفتاها وكانت ابنتي! يا آه ويقبلها) إليها (يرسع أنىسوعدي ال وأنا أوديب:
يدي: بني جثتها أحمل وأنا رصاخي وارتفع أيًضا، يموت الجمال حتى أرصخ، وأنا قبلتها

اللغز؟! حللت ا أحقٍّ اللغز؟ حللت ا أحقٍّ أوديب أوديب،

٤

أم وظالل، أشباح خلفي وظالل، أشباح حويل أتلفت؛ هاديس؟ يف أنا «هل أوديب:
هذا تبرصه. ما تنكر عيني عيني، أنكر إني ال ال السبع؟ البوابات ذات طيبة طيبة؟ يف أنا
خطوة أول أخطو وأنا لنفيس، قلته ما ابنتي يا هذا الرعب» من يرتجف قلبي قرب. هذا قرب.
الهوىل أتكون الطريق. أخطأت أنني بد ال السفيل. العالم إىل هبطت أنني بد ال الطريق. عىل
اإلنسان، عن الرس قناع كشف من اللغز؟ حل من ا حقٍّ أنا هل أوهامي؟ من وهًما أو حلًما
أتذكر. كي ابنتي يا ساعديني … أنساه ال الذي اليوم ذلك عىل مر لإلنسان؟ يسعى هو وها

تتذكروا. أن حاولوا وشبابًا، صبية حينئٍذ كنتم من يا الشيوخ أيها ساعدوني
الجوقة:

أوديب. يا نذكرك نحن
الوباء، من لتنقذنا أقبلت من يا

العنكبوت. فهوت اللغز خيوط مزقت من يا
الجحيم، كلبة فابتلعتها هاديس يف سقطت

املنكوبني. آذان يف صيحتها وتعالت
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من بُِعثوا واألموات األموات. أيقظت صيحاتها أن بد ال الشيوخ. أيها أجل أوديب:
كل من الحشود وأقبلت رسول، بعد رسول وانطلق صوت، بعد صوت ارتفع القبور.
األوراق عيني تصدم أشالء يف جسمي يتعثر سماء. كل من حطت الجائعة كالغربان اتجاه.
قلبي يف نور يتفحم واألعناق. واألعني األيدي إيلَّ يمدون العجفاء، األشجار تجرحها الصفراء
عاٍل بجبنٍي يشمخ رأسه. ويرفع قدميه عىل يقف من اإلنسان؟ أبناء أنتم سؤال: يشتعل
إخوتي األرض. ظالم ييضء األمل، مصباح منها يرسج األنجم، إىل يديه ويمد الشمس. نحو
منكم خطف لص أي والحرشات؟ كالديدان األرض عىل تدبون جعلكم الذي ما أبنائي!

وتقولون: الشيوخ أيها وتردون الشجاع؟ جدكم بها أتاكم التي النار
الجوقة:

ربطونا النور ورسقوا النار، منا رسقوا عديدون لصوص بل واحًدا، ا لصٍّ ليس
وحجارة. صخًرا رصنا حتى النسور، علينا وسلطوا الصخور، إىل

أوديب:

واألنني؟ بالبكاء واكتفيتم
عاجزين، مشلولني ووقعتم

تتحركون، وال عيونكم الجوارح تفقأ
تنطقون؟ وال أكبادكم النسور تأكل

الجوقة:

وصلَّيْنا، اآللهة دعونا
وسألنا. املعبد إىل الرسل أرسلنا

لعنة قالت: النبوءة
النبوءة، قالته ما فرس والكاهن

وقال: املطفأتني عينيه قلب
بطيبة حل قدر

مثله. قدر إال يرفعه لن
طيبة، لوث ملعون دنس

مثله. دنس ويطهره
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أوديب:

لعنة! دنس، قدر،
أفهمها. ال كلمات

الجوقة:

نفهمها؛ لم كذلك نحن
وسكتنا. فصربنا

أوديب:

فسلمتم، اللغز حلِّ عن وعجزتم
فُمتُّم. للذل واستسلمتم

الجوقة:

املنقذ ننتظر رحنا
جئت. حتى

أنتم؟ إال ينقذكم هل منكم! وييل منكم! وييل أوديب:
الجوقة:

أوديب؟ يا آخر لغًزا ترصح هل
أنت، املنقذ أنت

امللك، وأنت البطل أنت
أوديب. يا الراعي وأنت

األرض فوق تقفوا أن منكم ويطلب قدميه، عىل يقف عنكم يتميز ال إنسان بل أوديب:
أنتم. تكونوا

الجوقة:

املنقذ، البطل أنت بل
امللهم. والراعي القائد وامللك
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القائد. امللك املنقذ. البطل الرعد: وقصف البحر كهدير األصوات وتعالت أوديب:
تقدم! أوديب يا تقدم! أوديب يا امللهم. الراعي

أهلكهم الذين املوتى انتفض وحشود. حشود إليه وانضمت التأم، قد املوكب كان
الجموع امللهم. والراعي القائد امللك املنقذ. البطل ويغنون: ينادون فأخذوا والجوع، الَجْدب
ألغاًزا؟ ألواجه لغًزا حللت هل نفيس: أسأل وأنا تقدم. اللغز حل من يا وتهتف: إيلَّ تشري
املوكب، تزف الحرس من أمواج الجموع إىل وتنضم أخرى؟ آالًفا أمامي ألجد الهوىل أقتلت
والزينات األعالم فوقه ترفرف بعيد، من القرص ويبدو املدينة. وأعيان النبالء من ووفود
عينان منه تطل مهيب وجه الصفوف ويشق الشمس. وهج يف املشاعل بأنوار يسطع
ولدي. يا صدقت النبوءة صوته: فريتفع وتعرفاسمي؟ أسأله: أوديب! يا مرحبًا صارمتان:
الشيوخ فيضحك أنت؟ ومن وأسأل: املهيب، للرجل أتلفت عنها. يغب لم اسمك حتى

ويقولون:
الجوقة:

أوديب، يا قلنا ضحكنا. نعم
طيبة؟ سيد أحد يجهل هل

بالعدل؟ فينا ويحكم األمن يرعى من
بإذنه؟ وتصحو بإذنه املدينة تنام من

كريون؟ أحد يجهل هل

امللك؟ أنت هل أوديب:
امللك. مقاليد أسلمك جئت بل كريون:

قبيل؟ كانت من وبيد أوديب:
منه. بدًال الشيوخ هؤالء وضعني ولهذا يرجع، ولم ذهب من بيد كريون:

مصدره إىل ألتفت عميق، أجش صوت وانطلق الوباء؟ ظهور قبل ذهب هل أوديب:
يده. من يسحبه وصبيٍّا نحوي يتقدم أعمى شيًخا فأرى

تسأل؟ فلماذا ولدي. يا صدقت النبوءة األعمى: الشيخ
يعرف؟ أن يريد من يسأل أوديب:

اللغز؟ تحل ألم السؤال؟ من تشبع ألم الشيخ:
أخرى. ألغاًزا أسمع واآلن أوديب:

فيها. مسطور األسطورة عنها. ستجيبك النبوءة عليها، يجيب للقدر اتركها الشيخ:
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اآلن. أخرى؟ تُبَعث كي هوىل أقتل هل األسطورة؟ النبوءة؟ القدر؟ أوديب:
وتحكم. العرش فوق تجلس أسئلتك، تؤجل اآلن كريون:

رأسك. عىل التاج وأضع وأباركك الشيخ:
ألحكم. آِت لم أنا أوديب:

اليوم. منذ الحاكم أنت الجوقة:
األعمى والشيخ املهيب للرجل نظرت طيبة. أهل يا إليكم أنظر وأخذت وسكتُّ أوديب:
الحاكم أن وأعلم منكم، ألتعلم جئت ألحكم. آت لم أنا عاٍل: بصوٍت أقول أنشأت ثم فعرفت.
أنفسكم اسألوا مبهم. لغز ال منكم إنسان والحاكم تظلم. ال تتسلط ال السلطة أن يتحكم. ال
ويتوكأ اثنتني عىل الظهر يف ويسري أربع عىل الصباح يف يحبو الذي ذلك من طيبة: أهل يا
يعرف أن يتصور لم اإلنسان. هو أجبتها: حني الهوىل صعقت لقد ثالث؟ عىل املساء يف
اللغز حللت لقد األسطورة. ويحطم اللغز، يحل أن قدره. يملك أن يتصور لم نفسه. إنسان
رقبتي، حول التفت التي األسطورة نسيج مزقت ألغازكم. تحلوا لكي وجئت طيبة، أهل يا
عىل قفوا تجدوه. قلوبكم إىل انظروا إلًها، وال دودة، اإلنسان ليس أساطريكم. لتمزقوا وجئت
ويفرح. ويعمل ويحب يغني كيف علموه أقفاصصدوركم. من أطلقوه تعرفوه. أقدامكم
سقطتم املوت. نتحدى فتعالوا أمواتًا، عشتم لصياد. يأمن وال بقفص ينخدع أال علموه
أو ألحكم آت لم أنا عليه. وباء فلتكونوا الوباء أهلككم الصفر. من نبدأ فهيا الهاوية، يف

أخرى. هوىل ألصبح آت لم اليوم. منذ معكم ألبدأ جئت بل أتحكم،
أوديب. يا الوباء عىل قضيت أنت أوديب. يا الهوىل قتلت أنت الجوقة:

وباء ويأتي وباء يذهب أن يمكن ألف. أو مئة أخرى. هوىل تزحف أن يمكن أوديب:
اليوم. منذ فلنبدأ اليوم، منذ فلنبدأ أشد،

أوديب. يا فلنبدأ أوديب. يا فلنبدأ الجوقة:
وقال: إيلَّ والتفت الهادر، الصوت فاحتبس بيده، كريون وأشار أوديب:

واألبناء الشيوخ أيها اآلن اذهبوا الراحة. إىل يحتاج املنقذ الغد. منذ تبدأ بل كريون:
تنتظره. الكربى فالجائزة القرص، إىل اآلن فيدخل امللك أم والبنات. والزوجات

بالزوجة أسعده ما منه، تتقدم ذي هي ها كريون يا بنفسها جاءت بل الجوقة:
الغد. صباح ونعود فنذهب نحن أما به! أسعدها ما وامللكة!

تريزياس. يا هيا أيًضا. فنذهب نحن أما الزوج. وامللك املنقذ ذا هو ها أختي؟ كريون:
هيا. هيا. مدينتنا أبناء يا هيا
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أمامي تقف جليلة سيدة فرأيت نظرت اللحظة؟ هذه أنىس كيف ابنتي! يا آه أوديب:
رأيس ألقي وأن أقبلها أن أريد أنني أحسست ملاذا والحنان؟ بالرهبة شعرت ملاذا وتبتسم.
أن بد ال واحد؟ آٍن يف قلبي وارتجف دمي، اشتعل ملاذا أحضانها، يف وأغيب صدرها، عىل
ويد جبيني عىل تُطبَع قبلة عىل أفقت حتى أحًدا، أحس ولم شيئًا أر فلم زاغت قد عيني
غابت لقد الحبيب، وولدي ملكي يا ويقتادني: إيلَّ يمتد دافئ وصوت ذراعي، عىل تضغط

القرص؟ إىل ندخل أال الجميع وذهب الشمس

٥

أخذتني قد أمك كانت املخدع. باب عىل وقفت حني بالرهبة شعوري وازداد أوديب:
يف بأني اإلحساس عندي وتجدد ورشفاته وحجراته القرص أبهاء يف بي ودارت يدي من
يلبث لن تائهان. شبحان بجانبي تسري التي املمتلئة الجليلة واملرأة إني أخرى. هاديس
بيتي؟ يف تفعل ماذا ويسألني: صدري عىل فيقبض الغائب، الزوج امللك إلينا يهبط أن
محكمة أمام نفيس أتخيل كدت بل فرايش؟ وتدنيس مخدعي إىل الدخول يف تفكر كيف
وجيب فارتفع املخدع، داخل إىل وخطوت رءوسهم ويهزون عيونهم، يف يثبتون الذين اآللهة
يدي فأخذت يدها، ومدت عيل أقبلت حني الجدار إىل أستند كنت وتاه. البرص وزاغ القلب،

حنان. يف وهمست
خجالن؟ أم مضطرب جوكاستا:

وصفه. يمكنني ال إحساس أدري. ال أوديب:
أخرى؟ جائزة تتوقع كنت هل جوكاستا:

شيئًا. أتوقع لم أنا أوديب:
امللكة؟ بزواج النبوءة تعده ألم جائزة؟ بال البطل ويظل جوكاستا:
الوباء؟ من وخلصها الهوىل قتل من عىل طيبة تبخل أن يمكن هل

أعطيها. أن عيلَّ زال فما شيئًا، أعطيتها قد كنت إن عيلَّ تبخل لم طيبة أوديب:
أن بعد املكافأة يف زهدت إنك أم عنا. مختلفون إنكم كوزنثة أهل يا يبدو جوكاستا:

رأيتني؟
تقصدين؟ ماذا أوديب:

آخر. شيئًا تنتظر كنت ربما جوكاستا:
لك. قلت شيئًا، أنتظر لم لك قلت أوديب:
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… عطايانا لكن وتعطى، أعطيت إنك جوكاستا:
تريدين. عما أفصحي تكلمي أوديب:

لم الوجه، حلوة وشبابك سنك مثل يف عذراء أخرى. امرأة توقعت لعلك جوكاستا:
(تبكي). بيضاء شعرة رأسها يف تنبت

إليه.) فيضمها صدره عىل رأسها (تضع … يا تبكني أوديب:
أوديب. يا كنتشابة أيًضا أنا (تقبله) عنه. تسأل لم اسمي حتى جوكاستا. جوكاستا:

زلت. وما تقول: ُقبَْلتُِك أوديب:
أمك. عمر يف أني أعلم جوكاستا:

وحبيبتي. وزوجتي (يقبلها): أوديب
هل الكون؟ أرجاء يف مثيل يتجول هل قوي. شاب اآلن أنه بد ال هو؟ وأين جوكاستا:

… هل أخرى؟ بمدينة يرتبص آخر وحًشا ويقتل آخر لغًزا يحل أن نفسه أمرته
عنك. سمعته ما أصدق اآلن … هل … هل جوكاستا:

سمعت؟ وماذا أوديب:
كل أن أخرى، أسئلة يلد السؤال أن تنىس هل السؤال. عن تكف ال أنك جوكاستا:

املسكني؟ صغريي يا تعلم هل جديد؟ سؤال بذرة يحمل جواب
سواه؟ يشء هنا إىل جاءني وهل أحياه. إني أعلمه؟ أوديب:

يديك؟ بني التي الجائزة حتى يشء؟! ال (ضاحكة): جوكاستا
أبيه؟ مع اآلخر؟ صغريك ذهب أين تتكلمي. لم (يقبلها): أوديب

أمًرا شاءت النبوءة لكن حايل، لتغري فعل لو اليوم. ذلك يف معه ذهب ليته جوكاستا:
آخر.

النبوءة. من اآلن دعينا أوديب:
الكاهن. فقال اآللهة سأل (تبكي) حدث؟ ما نيس كيف أنساها؟ وكيف جوكاستا:

تريزياس! أوديب:
عرفت؟ وكيف جوكاستا:
قال؟ ماذا أكميل أوديب:

بهذا. يكتِف لم يوًما، سيقتله الطفل أن أنذره جوكاستا:
قال؟ ماذا ماذا؟ أوديب:

أبكي. أو أضحك أن عيلَّ كان إن أدري ال أوديب. يا آه اللهفة؟ ولم جوكاستا:
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تكميل. أن عليك أوديب:
أمه. ويتزوج قال تعرف. أن تريد دائًما تعرف، لكي جوكاستا:

منه. يتخلص أن النبوءة أمرته ولهذا أوديب:
أب! من أتعسه ما زوج! من أبغضه ما بهذا، يكتف ولم جوكاستا:

أيًضا؟ وتلعنينه أوديب:
اسمه. أذكر أن حتى أقوى ال عليه، اللعنات أستمطر بل جوكاستا:

ابنه. من يتخلص من اللعنة يستحق أوديب:
منه. تخلصت التي هي أمه أن الناس بني يشيع من مرتني ويستحقها جوكاستا:
الطري وجوارح الوحوش أنياب بني وحيًدا الجبل، يف وحيًدا يلقيه ملن سلمته التي هي إنها

(تبكي).
قلت. ما انيس جوكاستا يا معذرة لصدره): ويضمها كتفيها عىل (يربت أوديب

النسيان؟ عىل وتساعدني جوكاستا:
أبيهم. وحنان عنه، تعوضك وأبناء بنات وتساعدك (يقبلها): أوديب

أوديب. يا سنة عرشين منه، حرمت أم إليه تحتاج جوكاستا:
وحبيبتي. وأمي وأختي زوجتي يا أوديب:

(يضحكان). عيايل وأبا وولدي وأخي زوجي يا جوكاستا:
ومعنى الجسد، ومعنى الحب، معنى وعرفنا وبكينا. الليلة تلك يف وضحكنا أوديب:
أو ولد لنا ولد كلما نداعبهم وظللنا الصبح. طلع حتى وداعبناهم األمل، ومعنى الخوف،
الفارس لعبة معهما ولعبت دللتهما وكم بهما فرحنا كم ابنتي. يا أوًال أخواك جاء بنت.
وكم الرمح. ورمي الخيل ركوب عىل ويتصارعان يكربان وهما تابعناهما كم والحصان.
آه فائدة. دون بينهما الصلح وتعقدي نزواتهما تهدئي أن كربت حني أيًضا حاولت
عذبك الذي ضمريك معك ونما أعيننا، أمام نموت صغرية. ا أمٍّ دائًما كنت صغريتي! يا
تكرتث ال التي أختك وعن أخويك، عن مسئولة بأنك وشعرت ابنتي. يا يعذبك وسوف كثريًا،
مع الحب قصص وتنسج النبع ماء يف مالمحها حسن وتتأمل املرأة، يف تنظر أن إال بيشء،

أنت. إال حبيبتي. يا أنت إال والخالن. الصبية
أبي. يا أحبك أبي. يا أحبك أنتيجونا:

طيبة أهايل بني سأُدَعى أنت بغريك كنت هل الحب؟ بغري أعيش كنت وهل أوديب:
تطرق فيه أظهر مكان كل يف األب. أوديب هو هذا الصالح، الزوج أوديب هو هذا باألب؟
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تعلمت وكما املوت. فم من املنقذ أوديب األب. أوديب الراعي. أوديب الكلمات: نفس سمعي
الحب بذر معهم وأغرس للزُّرَّاع أذهب أرض. كل يف بذوره أنثر رحت علمتنيه. الحب مني
فأسألهم للصناع، أذهب حب يف حبٍّا يجري ويثمر، يزدهر ويورق، الزرع ينمو الحب. وبذر
إيلَّ الشعراء يأتي الحب، عىل الحب أبني أنجر، أطرق، أنسج، معهم، أعمل وأحاورهم،
تزدهر وتثمر. الناس قلوب تزدهر حب. يف حبٍّا معهم وأردد منهم، أسمع فأستقبلهم،
أطفال فيه وتولد بالحب وينبض بالحب يعمر بناء، بعد بناء يرتفع وتثمر. الحكماء عقول
يحرسوا الحراسأن علمت السجون. من املساجني أخرجت الزراع، عن الديون رفعت الحب.
وخارجها. املدينة داخل األعداء ومن أنفسهم من حرستهم كالذئاب. يفرتسوها أن ال املدينة
وجعلت السيد. هو القانون وجعلت الشعب. ضمري أمام فوضعتهم اللصوصواملذنبون أما
اآلمن البحر يف آمنة تبحر وسفينتنا الربان. مع تشرتك والبحارة الكل. أمر يف يشارك الكل
وأقبل أخرى. طيبة هذه وهتفوا األخرى املدن من الرسل علينا وتوافد األمن. شط يف ترسو
يقيم أن خجل الشتاء حتى الكربى. املعجزة تحيا طيبة وتعجبوا: والبحر، الرب من الغرباء
أو الحقل، يف أو املصنع، يف أو الشارع، يف بإنسان مررت وكلما دائم. ربيع علينا وحلَّ بيننا
بفضلك قديس. يا ينادي: البعض كان بل األب. أوديب الراعي، أوديب سعيًدا: هتف املرسح
صباح كان حتى األمن، وحصن الحب بستان األمن. وحصن الحب بستان طيبة صارت
الغد، أستقبل كنت لكنني ظهري، وراء يدور الهمس كان النور. وضاع الشمس فيه غابت
قد كنت ظهري. يف الخناجر تمد التي بالظالل أهتم وال النور أواجه لألمس، أتلفت وال
وتقبلكم وتضمكم ابنتي يا تجمعكم قلق. يف الرشفة من التطلع من تكثر أمك أن الحظت
وأرفعكم أداعبكم أو املساء يف مرهًقا أعود كنت وحني القرص. خارج اللعب من وتمنعكم
يخفي ماذا القدر؟ لكم يخفي ماذا خائفة: تهمس وهي تدليلكم من تحذرني صدري إىل
زلت وما مفرقك عىل البيض الشعرات نمت فتقول: بقدرها وأهزأ خوفها من أضحك لنا؟
الفراش: إىل وتأخذكم تقبلكم وهي فتجيب من؟! وأسأل: عاٍل، بصوٍت أضحك أنت. كما
وأقبلكم ضحكي يزداد خلفك. أو حولك يجري ماذا تدري ال أهوج، وبريء وجريء نزق
ترسل تتجهم. عيايل؟ وأم أمي يا بعد تعرفيني ألم خلفي. أو حويل أنظر ال أنا النوم: قبل

وتسكت. القلب أحزان عىل تنكفئ قاتمة، نظرات
بوجوههم الناس يشيح أن الهمس من وأبشع يوم. بعد يوًما يشتد بدأ الهمس لكن
لم وظالم وعواصف برد فيها فاجأنا ليلة وذات بك. ويفرحوا يحيوك أن من بدًال عنك،
املدينة شوارع يف اليومية جولتي القرصبعد إىل راجًعا كنت العرشين. السنوات طوال نألفه
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الذي الصقيع إىل عزوته الناس. به قابلني الذي الفتور إىل انتبهت قد أكن لم وأسواقها.
سرتتي القرصألخلع بوابة عند قليًال وتوقفت الحقول، يف والقطعان والبيوت البرش حارص

مبهمة. بأصواٍت تمتم بعيًدا، بوجهه أشاح للحارس. وأسلمها الثقيلة،
فسألته: املساء، تحية يرد حسبته

ولدي؟ يا لك ما أوديب:

صمت.) (الحارس:

تتكلم؟ ال لم أوديب:
أتكلم. أال األفضل الحارس:

بأذني. شئت إن اهمس حارس؟ يا وملاذا أوديب:
همس. من طيبة يف ما يكفي الحارس:

طيبة؟ تهمس وبماذا أوديب:
أقدر. ال ال الحارس:

انصحني. أمينًا. كنت إن حذرني أوديب:
وتريزياس. كريون ادع أوديب. يا أمينًا زلت ما الحارس:

ملاذا؟ أدعوهما؟ أوديب:
النصح. أو التحذير تريد كنت إن الحارس:

أَولم اليوم؟ باسمهما يتفوه لم وتريزياس؟ كريون القرص. حول أدور وأخذت تركته
ورعاية لتأمالته ليفرغ إيلَّ ويسلمه الحكم عن بنفسه يتخلَّ لم أو داره؟ كريون يلزم
عىل هناك يعكف ألم السم؟ ليبث املعبد من خرج هل األعمى؟ والشيخ وقطعانه؟ ماشيته

أوديب؟ يا يحدث ماذا واحدة؟ مرة وجهه يرني ولم صلواته
أوديب؟ يا ظهرك ووراء حولك يحدث ماذا

صبية ملحت عندما الدرج أول عىل أقف كنت القرص. إىل متثاقلٍة بخطواٍت ورجعت
وأخذت يدها من أمسكتها وراءها. جريت هاربة. ولت حتى تراني تكد لم سنك، مثل يف
عرائسك. لرتيها حجرتك إىل معك دعوتها ما كثريًا أنك لعبك. رفيقة أنها تذكرت أطمئنها.

سألتها:
مني؟ خفت ملاذا والظالم؟ الربد يف تقفني ملاذا ابنتي؟ يا بك ماذا أوديب:
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دعني! دعني! الصبية:
تتكلمي. حتى أدعك لن أوديب:

تهمس. كلها طيبة غريي. اسأل الصبية:
تهمس؟ وبماذا الحارس. من هذا سمعت أوديب:

… أنك … أنك الصبية:
قويل. تشجعي. أوديب:

الشيخ. والدك قاتل أنك الصبية:
أيًضا؟ وماذا الشيخ؟ والدي قاتل أوديب:

مدينتنا. دنست أنك الصبية:
والقديس؟ والراعي األب حبيبتي؟ يا أنا أوديب:

أبيك. فراش دنست ملا الصبية:
تكلمي. صبية؟ يا وماذا أوديب:

أقدر. ال ال الصبية:
سمعت. ما قويل تقدرين، بل أوديب:

بأمك. وتزوجت الصبية:
أمي؟ أوديب:

هي وما مذعورة، الصبية هربت األرض. عىل كالحجر تسقط رأيس يدها، يدي تركت
ذهبت صاحبتك ناديتك: حولك. ِتني تتَلفَّ القرص حديقة من قادمة رأيتك حتى لحظات، إال
ثم دهشة، عينيك فتحت صغري. كتمثال أمامي وقفت حبيبتي. يا تعايل تعايل. أنتيجونا يا

وجهك! ترني ال وجهك! ترني ال ال، ال، هاربة: وصحت يديك بني وجهك أخفيت
الوباء؟ رجع هل الوباء؟ رجع هل نفيس: أسأل وأنا بكيت عندها

٦

تتنكر املدينة يريد. ال أيًضا الحارس وجهي. تري أن تريدين ال ابنتي! يا آه أوديب:
الجميع الليل. طول الدََّرج عىل جالًسا ولبثت رأيس. عىل تنهار وجدرانه البيت وسقف يل.
طيبة؟ دنسيا ا حقٍّ أأنا الجفون. مؤرق وحدي أنا الهامسباألخطار. الليل يفحضن نائمون
والقديس؟ والراعي األب تسموني ألم واألحياء؟ األشجار الشمس نور يدنس أن يمكن هل
والغرور؟ الكرب يف وسقطت املقدسة قوانينها وازدريت اآللهة، طاعة عن خرجت قد ا أحقٍّ
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املسكينة؟ ملدينتك يحدث ماذا وأوالدك؟ ببناتك يرتبص مصري أي أوديب؟ يا ينتظرك ماذا
وتهمس منها، تطل ألن دفعها القلق أن بد ال الرشفة. من جوكاستا نداء أذني يف تردد
األيام هذه يف الهمس أكثر ما ولكن أوديب! أنت أين أوديب! الوجه املسود الليل سمع يف
أتأمل الدرج. عىل ممدًدا أزال ما كنت وأوالدكم بنسائكم الشيوخ أيها أقبلتم وحني والليايل!
أغصان ورأيت أعينكم. يف والضنى وجوهكم عىل الذبول ملحت النجوم. مرايا عىل مصريي
القرابني وتقدمون املقدسني، باآللهة تستجريون جئتم أنكم وعرفت أيديكم. يف الزيتون

فقال: رئيسكم وتكلم واألنني. والدموع
الجوقة:

أوديب! يا يحدث ماذا
الحبيب؟ لوطننا الوباء رجع ا أحقٍّ

أوديب:

أيًضا أسألكم وأنا
ونساءها: طيبة رجال يا

ملدينتنا؟ يحدث ماذا

الجوقة:

علينا؛ تتواىل املصائب إن
حائرين. حولنا فننظر

أفواهنا؛ عىل مقدس إله ويختم
املقدسة. أرساره أمام فنصمت

أوديب:

حائرين، دائًما كنتم
وتتلفتون، تنظرون دائًما كنتم

ترون كما الوباء رجع وقد واليوم
تعلمون؟ أال طيبة؟ أهل يا تتحركون أال
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الجوقة:

أوديب، يا إليك جئنا لهذا
املجنحة، العذراء مخالب من أنقذتنا من يا

أرضنا، دنس الذي الرجس من خلصتنا من يا
علينا، زحف قد الرجس هو ها

ومراعينا. وحارصحقولنا أبوابَنا طَرَق

أوديب:

أنقذكم؟ أن وتريدون
أنفسكم؟ تنقذوا أن أعلمكم ألم

البستان؟ لتحرثوا بأيديكم الفأس أضع ألم
الحصون؟ لتحموا والدروع الرماح تحملوا ألم

السفينة؟ وتوجهوا املجاديف تمسكوا ألم
أفراحكم، شهدت األخرى واملدن

القيثار. عىل وعزفكم غناءكم وسمعت
األمن! وحصن الحب بستان طيبة تصبح أولم

الجوقة:

الزارع. يد من الفأس سقطت لكن
الحداد. يد من واملطرقة
النجار. يد من واملنشار

الشاعر. كف يف خرست والقيثار
الدار. وأهل الدار عىل السأم زحف
سادتنا. إىل الرسل أرسلنا ولهذا
لتسألهم. اآلن إليك وسيأتون

أوديب:

صنعوه؟ رجٍس عن أسألكم سادتكم؟
لتحرقكم؟ النار فيه نفخوا
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الجوقة:

أخرى ناٍر يف تنفخ وال أوديب، يا صربًا
إله ريضبحكم إذا الرجل أمتدح إني

املبهم. الرس عنا يحجب
ملهم عرَّاٍف أو الحكيم إال يكشفه ال

نحوك يتقدم ذا هو ها
طفل يد من يسحبه

األبكم العكاز املطفأتني العينني عن وينوب
تقدم. شيخ يا أقبل

تريزياس:

أبكم. أخرس بقيت ليتني
وصمتي معبدي لزمت ليتني
قربي. إىل إال منه أخرج فلم

شيخ. يا تلزمه لم ولكنك أوديب:
تريزياس:

أتكلم. لن أتكلم. لم أنا
أسئلتك. تطرح عبثًا

الجوقة:

عنا تتخىل لن أنك وأعرف أعرفك
أبوللو. وحي هنا تكتم لن

إليك. املرسعة الطري نقلتها أرساًرا أو
الغيب. يف ما تكشف من يا

األرض. وتحت األفق يف ما وتبرص
يديك بني ملقاة مدينتنا إن

الفاتك. الوحش يرصعها كالجثة
أبناؤك. يسكنها ومن مدينتك وهي
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صمتي. يف تدعوني أن األفضل تريزياس:
الخوف؟ وملاذا الجوقة:

الوحش. رصع من اسألوا تريزياس:
أنت. يسألونك ولكنهم رصعته، أنني تعلم أوديب:
أنت. عليك أخاف إني تخاف، ال من يا تريزياس:

غضبي. تثر وال إذًا تكلم الشيوخ، هؤالء ويخيف يخيفني الذي هو صمتك أوديب:
أشد. غضبًا فسأثري فعلت لو تريزياس:
العادلني. تغضب ال الحقيقة أوديب:

غضبك. من تحميني والحقيقة دائًما. أقول ما هي الحقيقة تريزياس:
تقول؟ وماذا أوديب:

إلهي يقوله ما إذًا اسمع اآللهة! حدود عىل تتجرأ من يا املتغطرس! أيها تريزياس:
املدينة. يدنس الذي الرجس أنت أنك اعلم وإلهك:

القديس؟ الطاهر الشيوخ هؤالء دعاني من أنا يدنسها؟ الذي الرجس أنا أوديب:
حقيقتك. يرى الذي وهو آخر. باسم يدعوك اإلله لكن تريزياس:

األعمى. أيها استمر قبل. من هذا سمعت أوديب:
عقابك. أتحمل كما سخريتك سأتحمل تريزياس:

عقابي. تخاف أن بك يليق وال أخافك، ال إني لك قلت أوديب:
هؤالء. ينزله فسوف عقاب، بك نزل إن

الجوقة:

أوديب. يا خائف إنني
امللهم. الشيخ أيها خويف أكتمك وال

أفعل؛ ماذا أدري لست
الذهبي. القوس ذو اإلله أيها فأعنا

ويذيب سادتنا. أمام الطريق لييضء الخاطف برقك الصواعق، رب بأمر أرسل،
علينا. تراكمت التي السوداء الثلوج

يبدد ولن الخاطف، برقه يرسل اإلله أن الشيوخ أيها أيًضا أنتم اعلموا تريزياس:
عليكم. اللعنة جلب الذي الدنس من تتخلصوا حتى عليكم، ترين التي الظلمات
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الجوقة:

البصري؟ األعمى أيها منه نتخلص وكيف
عليه؟ تدل التي العالمة هي وما نجده أين

تريزياس:

أمامكم. يقف إنه واإلشارات، للعالمات تحتاجوا لن
أوالده. وشقيق أمه وزوج أبيه قاتل هو هذا أوديب

الجوقة:

الخفية! اآللهة قوانني يا أواه
أبوللو. دبره الذي القدر أيها وأنت

مؤامرتك؟ إىل تضيفه آخر خيط لديك هل الشيخ. هذا سوى يدبره لم أوديب:
صمتي؟ عن أخرجني الذي أنت ألست عليك؟ أتآمر وملاذا تريزياس:

حقيقتك. الشيوخ هؤالء ليكتشف أوديب:
إليك. الناس أقرب فيسألوا تريزياس:

عيل؟ تتآمر أيًضا أهي امللعون؟ أيها تقصد من أوديب:
املدينة. هذه سيد كان الذي شقيقها ليسألوا تريزياس:

كريون مع عيل تآمرت لقد إذًا! وحدك تكن لم طيبة؟ أبناء يا أرأيتم آه! أوديب:
عقابكما. املوت أو النفي ليكن عرشه، من بالقرب لتجلس

عقابك. أخىش ال أنني مني سمعت تريزياس:
… هؤالء أن مني وسمعت أوديب:

الجوقة:

الحكيم. الشيخ أيها وأنت أوديب. يا اهدأ
ولك. لنا تبرص التي بحكمتك لذ

يشء. كل تدبر التي اآللهة أيتها وأنت
املحنة. وقت يف سادتنا عن ْ تتخيلَّ ال

عنا. ْ تتخيلَّ ال
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يحكم أن قبل املؤامرة وسأكشف عنكم. أتخىل لن نفيس. عن أتخىل فلن أنا أما أوديب:
يشء. كل سأعرف يل قرابتهم درجة كانت أيٍّا رشكائه، مع خيوطها األعمى هذا

الجوقة:

أوديب. يا افعل
الوباء، من مدينتنا خلصت من يا

تركتنا، إنك أقول تجعلني ال
األبطال، قمم إىل رفعتك التي املدينة أفضال جحدت أو

الهاوية يف تسقط تركتها بينما
القوية املخالب ذات الوحوش أنياب بني
العاتية. كالعواصف املرفوقة واألجنحة

يندفع كما الهاوية إىل اندفعت املسكينة. ابنتي يا عرفت الشيوخ. أيها وعرفت أوديب:
رسول كان جناحي. الريشمن وتشد روعي، تهدئ أن تحاول بجانبي وأمك البائس. النرس
عىل تركته الذي بوليبوس أبي بموت تعلمون كما أنبأني طيبة. إىل حرض قد كورنثة من
إنه امللعون األعمى قال الذي القدمني املثقوب الطفل بيد ال بالشيخوخة مات املرض. فراش

سيرصعه.
بها يثق وال تكذب النبوءات أوديب. يا اهدأ إيل: وتتوسل تحذرني ابنتي يا أمك وتظل
من رسول يأت ألم العجوز؟ لزوجي أعلنت التي النبوءة تلك عن لك أحك ألم الحكيم. الرجل
وأبوك طويل. زمٍن من مات قد أباك سيقتل بأنه تنبأت الذي الطفل وهمك؟ فيبدد كورنثة
أوديب يا اهدأ عودتك. القرصتنتظر يف هناك فهي أمك أما كورنثة. يف فراشه عىل مات كذلك
أوهامك من وستضحك صدرها. إىل العائد البطل وتضم بك وستفرح سويٍّا. نزورها وسوف
وأسمينا أنت أنتيجونا يا وتضمك العنيد. الحجري الرأس صاحب يا زوجي، يا وخرافاتك
أجل من أوديب! يا ابنتيك أجل من باكية: تترضع وهي صدري عىل تضعكما صدرها إىل
املترضعة يدها عني ادفع بناتك. مستقبل يف ذريتك، مستقبل يف فكر الغائبني! ولديك
من يستدعيني رسول ويأتي أختك. وترصخ أنتيجونا يا وترصخني الدرج، فوق فتكبو
أن فضل وأنه السفر، من لتوه قادم بأنه أذني يف ويهمس عجل، عىل فأخرج القرص، داخل
«ماذا أسألك: الطريق. غبار جسده عن وينفض أطفاله ويرى بيته يدخل أن قبل يلقاني
املخيف.» الساحر صوتها سمعت أوديب، يا «سمعتها ويقول: أمًلا يتأوه ولدي؟» يا عندك
النفس يلتقط الصوت؟» سمعت أين أين؟ «الهوىل؟! أوديب.» يا «الهوىل ولدي؟» يا «َمن
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لم «ال رأيتها؟» أو «سمعتها أسأله: السبع.» البوابات حول األسوار. «عند ويتمتم: الهارب
قالت. ا ممَّ شيئًا أفهم لم أوديب؟ يا أعرف «ال ولدي؟» يا قالت «ماذا سمعت.» سمعت. أََرها.
ويهتف: بالدمع يشهق ناَدتْني؟» هل «اسمي؟ يل.» يبدو ما هذا أو اسمك سمعت لكني
األرض، جوف من أصوات وتخرج الحجر، قلب من صوت يخرج أوديب. يا هذا «أخىش
طرحت «هل أعلم.» «ال أحًدا؟» قتلت «هل أسأله: أوديب.» أوديب. مكان: كل يف تدوي
أوديب!» أوديب! الخائف: قلبي ورجفة وأذناي عيناي تذكره ما هذا لكن أعلم. «ال لغًزا؟»
أخرى نبوءة أوديب! يا أخرى «نبوءة الدرج: أعىل من تصيح الحديث، يف جوكاستا تتدخل
كاهنًا ليس الفقري الرجل هذا إن ثم النبوءات. أحتقر أنني «تعلمني عليها: أرد كاذبة!»
رقبتك. حول جديًدا خيًطا يلف األوغاد. همس ينقل أسطورة، يردِّد «إنه ترصخ: أعمى!»

أوديب!» يا تذهب ال أوديب! يا انتظر
وتولول: تبكي أعرف.» أن بد ال حبيبتي، يا «تعرفينني بذراعي: ألوح وأنا بها أهتف

أنت.» من أبًدا تعرف ال ليتك أنت. من أبًدا تعرف ال «ليتك
بد «ال املدينة: خارج إىل القرص، خارج إىل املرسعة خطواتي مع املبتعد صوتي ويرن

أراها!» أن بد ال أعرف! أن

٧

موتها. يف أو نومها، يف تغط ظهري وراء املدينة امللعونة! الهوىل أيتها إليك قادم أوديب:
غني تشمتي. وال الدموية الهوىل أيتها انتظري بيدي. وأخنقك ألواجهك الخطى أرسع وأنا
زلت فما رأيس، البيضعىل بالشعرات تغرتي ال تخدعيني. فلن الغامضة أغانيك من شئت ما
اللغز حل الذي اإلنسان أنا أربع. عىل أزحف ولم عكاز، عىل بعد أتوكأ لم قدمي. عىل أسري
رقبتي، حول نسجتها التي األسطورة مزقت أبًدا. يفقده ولن الرس وجد الذي أنا وقتلك.
بيدي؟ جثتك حملت وقد املوت، من بعثت كيف مدينتي. عىل فرضته الذي القدر وسحقت
لتخدع املوتى بلون تلونت التي الحرباء أتكونني األبد؟ إىل أسكتك وقد صوتك يسمعون كيف
املسوخ أيها سأواجهكم وأحفادك؟ أبناؤك عاد أم مني لتنتقمي عدت هل السبيل؟ عابري
القديم. وبائك من أنقذتها كما الجديد وبائكم من املدينة سأنقذ العذراء، أمكم واجهت كما
القادم أوديب وأنا كالمك. سحر أو حسنك يخدعني لن أتراجع. ولن العذراء أيتها أهرب لن

… أوديب أربع. عىل يزحف وال اثنتني، عىل يسري الذي أوديب إليك.
أوديب! أوديب! الصوت:
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وجهك. أعرف صوتك، أعرف أوديب:
أوديب، شيئًا تر لم شيئًا. تعرف لم شيئًا. تعرف لم أوديب، يا وهم هذا الصوت:

تحلم. كنت
ذراعي؟ عىل جثتك وأحمل أقتلك أولم العينني؟ مفتوح أحلم أوديب:

لك. قلته ما ونسيت الصوت:
قلت؟ وماذا أوديب:

أموت. وال أقتل إنني الصوت:
باألمس. قتلتك كما اليوم سأقتلك أوديب:

الساذجة. جدتي قتلت لقد آخر، وهم الصوت:
ساذجة؟ كانت الهوىل؟ جدتك أوديب:

أوديب؟ يا لك تظهر ألم األحالم. يف غارقة وحاملة الصوت:
منك. أشجع األقل عىل كانت القديم. السور عىل هناك نعم، نعم، أوديب:

مثلك. حاملة كانت لك؟ أقل ألم الصوت:
عيل؟ سؤالها وألقت يل ظهرت ألنها أوديب:
السور. عند هناك وقفت وألنها الصوت:

ومن منها. يخرج أو املدينة يدخل أن يريد من كل عىل سؤالها تلقي وراحت أوديب:
بيديها. تخنقه سؤالها عىل يجيب ال

الساذجات. جداتها تفعل كانت كما الصوت:
وجدات؟ جدود لها كان وهل أوديب:

ورحن الفراعنة، بناها التي وطيبة بابل أبواب عىل وقفن مثلها. وساذجات الصوت:
أنيابهن فيه غرسن أو مخالبهن فيه أنشبن حلها عن عجز من كل الساذجة، ألغازهن يلقني

بأيديهن. خنقنه أو
له؟ فعلن وماذا حلها؟ ومن أوديب:

والقديس. والراعي املنقذ سموه له، وغنوا الناس هتف مثلك، بطًال أصبح الصوت:
هذا؟ يف سذاجٍة أي يستحق. ما نال أوديب:

اللغز. يحل لم ألنه أوًال الصوت:
أربع. عىل الصباح يف يحبو الذي ذلك اإلنسان؟ هو يكن ألم يحله؟ لم كيف أوديب:
هذا من أعقد اإلنسان أن ببالك يخطر ألم اثنني. عىل الظهر يف ويسري أف! الصوت:

قلبك. أو عقلك لك يقل ألم بكثري؟
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مصعوقة. رصخت حتى تسمع تكد لم الهوىل وأن اللغز، حللت قد إنني قاال أوديب:
به. وتغنت كلها املدينة قالته

مكًرا أكثر ذريتهم صارت لقد وسذاجتها. سذاجتك عىل آخر دليل وهذا الصوت:
ودهاء.

أنكن تقولني أال مغامر؟ لكل وجهها ترى وال األسوار؟ عند تقف ال مثلك ألنها أوديب:
جبنًا. أكثر رصتن

بال ورصنا املضحكة، القديمة أقنعتنا خلعنا لقد واحد. األمر مكًرا. أو جبنًا الصوت:
أمثالك. من املتهورون لنا يتعرض لكيال العتيقة األسوار وتركنا وجوه. وال أقنعة

تعشن؟ أين اآلن؟ تقفن وأين أوديب:
ويعرف؟ ليسأل عاش من اللغز؟ حل من يطرحه سؤال أهذا الصوت:

أعرف وال مكان كل من يأتي صوتك أسمع ألني أتحداه. وجًها أرى ال ألني أوديب:
مكان. أي له

مكان. غري ويف مكان كل يف اآلن نحن أخريًا. عرفته أنت ها الصوت:
تعنني؟ ماذا أوديب:

الجديد؟ الوباء لك يقل ألم الصوت:
منه. تتطهر أن بد وال أصابها رجًسا إن باملدينة، حلت قد اللعنة إن قال أوديب:

دنسها. الذي الرجس أنت وأنك الصوت:
وراءه. تختفي التي املؤامرة ألكشف فيه أحقق زلت ما كذب! أوديب:
رشيكه. ورشيك املتقاعد ورشيكه الكاهن دبرها التي املؤامرة الصوت:

فانترشت الناس، بني وروجوها لفقوها التي واألسطورة أيًضا؟ هذا وتعرفني أوديب:
السامة. كالريح

أنجبتك. أن بعد منها أنجبت التي األم وتزوجت العجوز، أباك قتلت إنك الصوت:
أنت. حتى كذب! أوديب:

جديد لغز القديمة. الهوىل أسطورة مثل جديدة أسطورة هذا؟ يف وماذا الصوت:
القديم. كاللغز

الجديد. لغزك أحل حتى أتحرك ولن القديم، اللغز حللت ولكني أوديب:
تراه. ال ولكنك واضح، األمر جديًدا؟ لغًزا عليك سأطرح إنني قال ومن الصوت:

لفقت التي أنت هذا. بكل إليهم أوحيت التي أنت وأراه، واضح هو بل أوديب:
لهم. ولقنتها األسطورة
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عينني. بغري ترى كيف تتعلم عندما إال تراها لن أخرى. أسطورة وهذه الصوت:
آخر؟ لغز أوديب:

األوان. فوات بعد ستعرفه تحله. ولم حللته الذي اللغز من أبسط لكنه الصوت:
… لك أثبت لكي تظهرين ال ملاذا اآلن؟ أعرفه ال وملاذا أوديب:

مثلهم؟ أعمى زلت ما ساذًجا؟ زلت ما أنك الصوت:
متى؟ رأيك؟ أبرصيف ومتى أوديب:

روحك إىل تسللت أنها وفيهم. فيك الهوىل أن وترى عينيك تغمض عندما الصوت:
إىل حاجٍة يف تعد لم أنها دمائهم. يف ونفذت أرواحهم، إىل تسللت كما دمك، يف ونفذت
الهوىل. هو اإلنسان إن سبيل. عابٍر كل عىل الغامضة أسئلتها إلقاء أو السور، عىل الوقوف

أوديب. يا الوباء هو هذا اإلنسان. هو والهوىل
مدينتنا؟ يجتاح الذي بالوباء شأنه وما أوديب:

وأرسع األسطورة، سكانها صنع املدن، كل اجتاح الذي الوباء نفس هو الصوت:
والحاقد واملزور واملرتيش واللص والكذاب الجالد ومعهما العجوز والحاكم األعمى الكاهن
أسئلتها عىل يجيب الذي األحمق والبطل املدينة، أبواب عىل تقف التي الهوىل فصنع والوغد،

أوديب. يا لك حدث كما تماًما بالجائزة، ويفوز
حللت أن بعد إال بالجائزة أفز لم أنني يعلمون الجميع وجحود! غدر كذب! أوديب:

اللغز.
أعقد أنه تعلم أن تريد ال أنت حتى تحله، ولم حللته أنك يعلمون ال والجميع الصوت:

تصورت. مما
… طيبة وجعلت بالجائزة وفزت عنه، كشفت ولكنني أوديب:

األمن. وحصن الحب بستان الصوت:
الجميع. اسأيل الحقيقة؟ هي هذه أليست أوديب:

نسجها التي األسطورة أوديب، يا األسطورة إنها فيهم؟ أحيا وأنا أسألهم الصوت:
أوحت التي األسطورة والجالد، واللص الكذاب والشاعر املتسلط والحاكم األعمى الكاهن

أرستك. وعىل عليك اللعنة نسجت التي والنبوءة بالنبوءة،
جميًعا؟ فيهم تعيشني أال نسجتها؟ التي أوأنت أوديب:

من وغذوني خيوطي نسجوا الذين هم صنعهم. من لكنني أوديب، يا نعم الصوت:
وتسلطوا وزوروا، وتآمروا وغدروا، حقدوا الذين هم األم. دم من الجنني يتغذى كما دمهم
وكالبًا األكتاف، فوق تقفز وقروًدا تلدغ، وأفاٍع عقارب يكونوا أن أرادوا الذين هم واستبدوا،
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أتغذى وأنا األحياء، املوتى جثث تنهش وضباًعا الحمالن، تنهش وذئابًا األقدام، عند تقعي
حتى البرش، لحوم أكلة يسكنها غابة طيبة صارت حتى قيحهم، عىل وأسمن سمهم، من

اإلنسان. هي والهوىل الهوىل، هو اإلنسان صار
سواء. واملأكول اآلكل ليس قلت، ما صحيًحا ليس ال، ال أوديب:
اآلكل. ألكل املأكول قدر لو أحالمك، من حلم آخر، وهم الصوت:

أنفسهم. ويعرفوا أقدامهم، عىل يقفوا أن علمتهم الضحايا، أجل من قتلتك لقد أوديب:
وتقتل تقتلني أن احتجت ما أنفسهم ملكوا لو عرفوها؟! هل (ضاحًكا): الصوت
يأتي كي أسطورة يصبح مثلك بطًال احتاجوا ما أنفسهم سادة صاروا لو الساذجة، جدتي

أسطورة. ويصبح منك ينقذهم آخر بطل
كان إذا ذنبهم أو ذنبي ما لنا؟ دبرت التي املؤامرة يف ذنبهم أو ذنبي وما أوديب:

… كالهما
ومن منهما املدن تخلو لن أبًدا. منهما املدن تخل لم وكريون؟ تريزياس الصوت:

أوديب. يا أبًدا الدورة وتدور أعوانهما.
أسطورتك. سأحطم جدتك أسطورة حطمت كما تتوقف أن بد ال تتوقف بل أوديب:

مولدك؟ وقبل حولك نسجت التي واألسطورة الصوت:
كذبة. أنها سأثبت كذب. أوديب:

أوديب. يا كذلك كانت ليتها الصوت:
وأمام الشمس عني تحت يشء كل وضع قد كورنثة من جاء الذي الرسول أوديب:
والشيخوخة. املرض فراش عىل مات العجوز بوليبوس ألن أبي؛ أقتل لم إنني الشعب. عني
من ونتطهر الوباء، ونرفع األسطورة، نبدد أن بعد زوجتي مع أزورها فسوف مريوب أما

الرجس.
نفسك. تطهر حني إال منه نتطهر لن الصوت:

شعبي. أطهر أن املهم أوديب:
جديد. من حية وأبعث آخر. وباء عليه ويحل آخر، رجس ليلوثه الصوت:

األبد. إىل ستموتني كذب! كذب! أوديب:
هذا؟ أتظن الصوت:

تحدَّى كما املاكرة أيتها يتحداك عندما «أوديب»، منهم واحد كل يصري عندما أوديب:
الساذجة. جدتك

وملوًكا؟ أبطاًال طيبة سكان كل يصبح هل ملًكا، صار تحداها الذي الصوت:
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تتحدث لم املقدسة اآللهة أن يعرف عندما نفسه، سيد منهم كل يصري ال؟ لم أوديب:
ونطقوا باسمهم، تحدثوا الذين هم خدامهم أن يتأكد عندما األسطورة، توح ولم بالنبوءة،

لسانهم. عىل الكذب
للتضحية؟ مستعدون هم هل الثمن؟ سيدفعون وهل الصوت:

مما أكثر ويبذلون دفعت، مما أكثر يدفعون وسوف يعرفوا. أن املهم ال؟ ولم أوديب:
بذلت.

بذلت. التي التضحية وال دفعت الذي الثمن أقصد ال الصوت:
تقصدين؟ وماذا أوديب:

وتبذله. تدفعه سوف ما أقصد الصوت:

باأللغاز. تهزئي ألم جديد؟ لغز أوديب:
األلغاز. حل وبمن الصوت:

حللت أنني لعرفت طيبة، يف إنسان كل باطن يف نفذت كنت لو سخرية، كفى أوديب:
اللغز.

فيهم. بوجودي ألسطورتك مدينة أنا الصوت:
جدتك. مثل مصعوقة مذعورة ستغادرينه مكانك، ستغادرين ولكنك أوديب:

سذاجتك. تدهشني مما أكثر تهورك يدهشني ها! ها! الصوت:
الهوىل؟ أيتها وملاذا أوديب:

سيبذلون وأنهم بعد. تدفعه لم الذي الثمن نفس سيدفعون أنهم تتصور ألنك الصوت:
… التي التضحية نفس

سيفعلون. بأنهم أثق بل أوديب:
التضحية؟ تصورت هل الثمن؟ عرفت وهل التهور، شقيق التفاؤل الصوت:

يتخلص لكي بذلهما عن أحد يرتدد لن إنسانًا. يكون لكي أحد بهما يبخل لن أوديب:
منك.

… املدن كل وتصبح األمن؟ وحصن الحب بستان طيبة وتصبح الصوت:
األبدي. األمن وحصون دائم، ربيع بساتني أوديب:

الوباء. وينترش أمهاتهم؟ األبناء كل ويتزوج أباه؟ إنسان كل ويقتل الصوت:
ستعرفني. حقود، ومتآمر أعمى كاهن نبوءة أسطورة! كذب! لك قلت أوديب:

أوديب. يا وستعرف الصوت:
األسطورة. تتحطم وعندها أوديب:
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أيًضا. أنت وتتحطم الصوت:
يشء. كل وسأرى أوديب:

برصك. تفقد أن بعد الصوت:
مضحك. لغز أوديب:

أوديب. يا كذلك كان ليته الصوت:
وقتي. فيه أضيع أن يستحق ال أوديب:

منه. أثمن هو ما ستضيع الصوت:
منها. إنسان كل يطردك أن املهم طيبة، تضيع أال املهم أوديب:

أنت. يطردوك أال حاذر الصوت:
منك. خلصتهم قد سأكون أيًضا. يهم ال أوديب:

الثمن. دفعت قد وستكون الصوت:
اللغز. وحللت أوديب:

قبل؟! من فعلت كما الصوت:
من ألطردك منها، ألطردك ذاهب طيبة، إىل ذاهب إنني تشائني، كما اسخري أوديب:

القلوب. كل من ألطردك املدن، كل
يصدقوا. أن وتتصور الصوت:

يصدقون؟ ماذا أوديب:
اللغز؟ حللت أنك الصوت:

سيصدقون. أوديب:
الثمن. تدفع ولم أوديب، يا اللغز تحل لم ولكنك الصوت:

الثمن. ودفعت اللغز حللت أوديب:
الثمن. تدفع لم أوديب، يا اللغز تحل لم الصوت:

سرتين. سرتين. أوديب:
أوديب. أوديب. أوديب. الصوت:

٨

الكامن اللغز األكرب، اللغز ألحل جئت شيوخها، ويا طيبة أبناء يا إليكم جئت أوديب:
سور عىل الرابضة الهوىل قتلت كنت إن خطئي. أصلح أنا فها أخطأت كنت إن فيكم.
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من نطردها تعالوا نفوسكم. أعماق يف الرابضة الهوىل لقتل أدعوكم أنا فها مدينتكم
مدينتنا. أبناء يا الهوىل وأحالمنا. نومنا من ودمائنا، أرواحنا من بيوتنا، من مدينتنا،
آلهة فرأيت وجوههم إىل وتطلعت املعتم. كالزجاج فوجدتها ابنتي يا عيونهم يف ونظرت

الجوقة: رئيس قال يفَّ. وتحدق تبتسم الساخرة الصمت
أحالم؟ أية أوديب؟ يا هوىل أية الجوقة: رئيس

أصبحت لقد قبل. من فعلت كما السور عند تظهر لم عندها. من قادم إنني أوديب:
ضمائركم. إىل تسللت داخلكم.

املوت ريح سفينتنا؟ ربان يا نفسك أتكلم أوديب؟ يا تحلم هل الجوقة: رئيس
أوديب. يا فاستيقظ ستغرقنا العاصفة

أحلم. ال أنا وكلمتها، سمعتها لقد أوديب:
الراعي. هذا تبرص ال لكنك العينني، مفتوح تحلم بل الجوقة: رئيس

راع؟ أية الراعي؟ أوديب:
طلبه؟ يف ترسل ألم الجوقة: رئيس

طيبة. أبناء يا عاهدتكم لقد عنه. بالبحث خدمي من اثنني وكلفت نعم. نعم. أوديب:

الجبل. يف ألقي الذي الطفل مصري وعن اليوس، قاتل عن تبحث أن الجوقة: رئيس
تعرفه. حتى السبل كل وتسلك األبواب، كل تطرق أنت وها

حياتي. الثمن كان لو حتى جزائي. املوت كان لو حتى أوديب:
أوديب. يا فاسأله أمامك يقف هو ها الجوقة: رئيس

كورنثة، من القادم الرسول إىل وأرشت يتقدم. أن العجوز بالراعي وصحت أوديب:
بالجميع: وهتفت جلده يف املحفورة السنني سطور ويطالع وجهه. يف ينظر أن وأمرته
مولدي. وضاعة من أخجل فلن يكون ما أصيل ليكن طيبة أبناء يا شيئًا أخاف ال إنني
عىل الواقف الرجل هذا أن ظهر وإذا أمامكم. الشيخ هذا يعلنه وأن أعرفه، أن صممت لقد
فلن الشجر، الكثيفة الغابة يف أو املوحش الجبل يف رباني الذي هو أو أبي هو القرب حافة
وقتل اللغز حل الذي هو ربيبه أو ابنه بأن العجوز الراعي هذا وسيفتخر هذا، يخجلني
عىل الغريب تعرف الغريب. الرسول أيها هيا الشيخ. أيها هيا الوباء، عىل وقىض الهوىل

منه. فانتزعته نسيانه بكهف واحتمى يتكلم. أن يشأ فلم الراعي وتردد الراعي.
ظهرك. خلف يداك توثق بأن سآمر الكالم، عىل أرغمك فسوف تتكلم لم إن أوديب:

تعرف؟ أن تريد ماذا هذا؟ لم الراعي:
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له؟ أعطيته هل الغريب هذا عنه يتحدث الذي الطفل أوديب:
اليوم. ذلك يف هلكت ليتني الراعي:

عرفت. ما كل تقل لم إن مصريك هذا أوديب:
أيًضا. تكلمت إذا هالك ولكني الراعي:

هذا كان من ابن الشيوخ، هؤالء وكل وأنا أنت هلكت لو حتى تتكلم أن بد ال أوديب:
آخر؟ شخص لك أعطاه هل ابنك؟ أكان الطفل؟
هذا. من أكثر تسألني ال موالي الراعي:

يعرف. أن بد وال يسأل الذي أوديب أنني يعلمون هؤالء كل الهرب. تحاول ال أوديب:
أعرف! ما أقول أن أبشع ما املثقوبتني، القدمني ذو أوديب الراعي:

سماعه. من بد ال ولكن أسمعه! أن أبشع وما أوديب:
الجبل. يف ألقيه لكي موالي يا يل سلموه الراعي:

الرجل. أيها تكلم لك؟ سلمه من أوديب:
الظالم يف أتبني لم يل. أعطته التي اليد أر فلم الليل يف كنا موالي يا أدري ال الراعي:

أمه. أو أبيه يد كانت إن
وأمه؟ أبوه ومن أوديب:

وضعفي. شيخوختي ارحم أعرف، ال موالي. يا تسألني ال الراعي:
املسكني؟ الطفل ذلك أنت رحمت وهل أوديب:

عيلَّ كان قيده. ففككت القدمني موثوق كان فعلت. ما وليتني موالي. يا نعم الراعي:
الشيخ. هذا إىل به فعهدت الطري، وجوارح للوحوش أتركه أن

هذا؟ فعلوا وملاذا بقتله؟ أمروك هل إنقاذه؟ عىل تندم وملاذا أوديب:
أباه. يقتل لكيال فعلوه أنهم سمعت الراعي:

قال الذي ومن وأبناءها؟ طيبة شيوخ يا بهذا سمعتم هل أباه؟ يقتل رضيع أوديب:
هذا؟

مشئومة. نبوءة قالته الراعي:
تريزياس؟ أعلنها نبوءة سمعتم؟ أوديب:

موالي. يا أعلم ال الراعي:
وأعوانه. كريون ورواها أوديب:
تتحدث. عمن أدري ال الراعي:
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واألسطورة أبوللو. لسان عىل قيلت النبوءة لكن يدرون، الشيوخ هؤالء وال أوديب:
الجبل. إىل الطفل فأخذت أنت أما لآللهة. نسبتها ثم الخفية، اليد نسجتها

فعلت. ما ليتني به. رحمة الشيخ لهذا سلمته أمروني. كما وحده أتركه لم الراعي:
فعلت! ما ليتني

له؟ وسلمته الطفل عىل أشفقت ألنك الندم؛ إىل عدت هل أوديب:
موالي. يا اسأله الراعي:

كورنثة. مللك وسلمه أمامك، الواقف الطفل أنقذ إنه قال وأجاب. سألته لقد أوديب:
لساني! يتحرك أن قبل مت ليتني وييل، الراعي:

املوت؟ تتمنى وملاذا أوديب:
مسكني. بائس أنك فاعلم أنقذناه الذي أنت كنت إن الراعي:

صدقت؟ النبوءة ألن أوديب:
يكن لم من مع وعشت أنجبك. الذي أباك وقتلت (مًعا): الجوقة ورئيس الراعي

منه. خرجت الذي الرحم نفس يف بذورك وألقيت معهم، تعيش أن ينبغي
الجوقة رصخت واحكموا. طيبة أبناء يا اسمعوا النبوءة، النبوءة. (ضاحًكا): أوديب

كالبوم. تنعق وراحت وبكت
الجوقة:

وياله! وياله!
أوديب؟ يا نسمع ماذا

اآلذان يف القاصف الرعد صوت هل
الحارقة زيوس وصواعق

الرنان؟ الضحك تثري
أوديب! يا نفسك من اخجل
أوديب! يا نفسك من اخجل

الضحك): يف (مستمرٍّا أوديب

أعمى؟ نبوءة من أخجل
طاغية أسطورة من
الطغيان؟ يف أمعن
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الجوقة:

الطاغية أنت ويلك
الطغيان. وأنت

طيبة فغادر الرجس أنت
اآلن. منذ

اآلن. منذ طيبة غادر

الوجوه أر فلم الشيوخ إىل تُّ وتلفَّ حياتي. يف أضحك لم كما ابنتي يا وضحكت أوديب:
تنتفض أجسادها وراحت السوداء، عباءاتها يف التفت لقد وجهي. يف تتطلع كانت التي
إن أدري ال وأنا القرص، إىل واندفعت الربكان. انفجر أو الزلزال تحتها من اهتز كأنما
سمعت أنني إيلَّ خيل األنفاس. الهث الدرج وصعدت أرصخ. أم أبكي أم أضحك كنت
تدوي تزال ما والرصخة الكبري البهو وعربت مسعور. كلب كعواء أذني يف رنت رصخة
بأنني ساعتها شعرت هل إخوتك. مع فيها تنامني التي الحجرة باب ودفعت سمعي. يف
ويغسل أطفاله مهد عند ينوح القدمني مرتعش طفل أم القدر آلهة يتحدى أوليمبي عمالق
من يترسب باهٍت نوٍر بصيص من إال مظلمة الحجرة كانت بدموعه؟ الصغرية أقدامهم
وجلستيفرسيرك الظالم، يف حبيبتي يا الواسعتني عينيك وفتحت البهو. يف املوقدة الشموع

أبي؟ تهمسني: وأنت
النبوءة وقلت: النائمة، أختك صدر عىل وربت الناعم، وشعرك الجميل رأسك تحسست
صحت أبي؟ يا هذا معنى ما النبوءة؟ قلت: منك؟ تحرمني أن تريد النبوءة صغريتي! يا
مولدي. قبل نسجوها التي األسطورة مكان. كل يف روجوها التي النبوءة صوتي: بأعىل
وهم سنة عرشين منذ وتحرقكم. لتحرقني الغدر نار عىل يسوونها وهم سنة عرشين منذ
يتأوهون وشيوخها يقولون، ما تصدق وطيبة لسانهم عىل ويكذبون اآللهة، عىل يفرتون
الدفة وترتك والقيثارة القلم وتخرس يدها، من الفأس تلقي طيبة ويبكون. القرص أمام
وبطولته. وملكه أبناءه وتسحق تسحقه أن حبيبتي، يا أباك تقتل أن قررت طيبة لألعاصري.
منها ويسحبني الحجرة، ظالم إىل يتسلل الحنون املهيب صوتها صوتها، سمعت وفجأة

األخرس. كالحجر إليه فأنقاد
أوديب! أوديب! جوكاستا:
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أقول: وأنا الدامعتني والعينني املتقطعة لألنفاس وأستسلم

جوكاستا؟! أوديب:
… يا وحدهم األطفال دع جوكاستا:
لك؟ جرى ماذا أتبكني؟ ماذا؟ أوديب:

أدعوك! بم أدري ال جوكاستا:
حبيبتي؟ يا أيًضا أنت أوديب:

…؟ أو أنا. زوجتك حبيبتك؟ جوكاستا:
النبوءة تصدقي أن أيمكن تصديقهم؟ أن أيمكن سمعتهم؟ هل جوكاستا! أوديب:

منها؟ حذرتني التي
أوديب؟ يا الحقيقة فأين كاذبة كانت إن جوكاستا:
وبناتنا. وأوالدنا أنت أحبك أنني الحقيقة أوديب:

وابني. زوجي وأنك جوكاستا:
تعلمني التي أنت تحديها؟ عىل شجعتني التي أنت جوكاستا؟ يا وتقولينها أوديب:

صنعهم؟ من أنها
الحقيقة؟ من هذا يغري هل اآللهة، صنع من أو صنعهم من جوكاستا:

ليلقوا اختلقوها لآللهة، ونسبوها حبيبتي يا صنعوها لقد الحقيقة. الحقيقة. أوديب:
أوالدنا. وعىل علينا شبكتها

بنفسك؟ قلتها هل أوالدنا؟ جوكاستا:
حبيبتي. يا بالطبع أوديب:

… أم وزوجتك حبيبتك، جوكاستا:
شفتيك. من تخرج تدعيها ال تقوليها. ال أوديب:

ابني؟ أم زوجي ابني؟ أم زوجي وأنت؟ أمك؟ أم زوجتك جوكاستا:
وياله! وياله! وياله!

سمعي يف كالسهام ينفذ ورصاخها هاديس. رساديب يف خائٍف كشبٍح مذعورة وجرت
مكاني يف وتسمرت وياله! وياله! وياله! ابني؟ أم زوجي أمك؟ أم زوجتك وعظمي: ولحمي
عىل أفقت ثم بشواظه. يحرقها حتى مكانها، يف تبقى أن الصواعق رب أمرها شجرة كأني
القرص طرقات يف الفحمة واندفعت سوداء. فحمة رصت بأني فأحسست عيل هبط صوٍت
اتجاه، كل يف أجري وأنا الحراس صيحات وتعالت والجدران. باألبواب تصطدم وأبهائه
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مرصاعيه عىل فدفعته املخدع، باب إىل وصلت وأخريًا ودروعهم. بأجسادهم وأصطدم
باألبواب تصطدم وجرت والرعب. الغضب بنريان وتوهجت الفحمة، واشتعلت ودخلت.
سيدتكم؟ ترون أال الكالب! أيها سيًفا الحراس! أيها سيًفا والدروع. واألجساد والجدران
السيف حد وملع الكالب! أيها سيًفا الحراس! أيها سيًفا منه؟ تتدىل الذي الحبل ترون أال
الجسد وسقط وقطعته. الحبل عىل وهجمت واندفعت. عليه فقبضت املشاعل، ضوء عىل
أنت ابنتي يا رصاخك صوت وعىل الجبل. أعىل من الصخرة سقوط فراشنا عىل الحبيب
أراكم. لكيال عيني يف أدفعها ورحت ومالبسها، أمك شعر من الذهبية املشابك نزعت وأختك
صوت رن أبرصشيئًا. أعد فلم عيني، من املظلم الدم شالل مع املظلمة صيحاتي وانطلقت
األبواب فلتفتح أمه، وزوج أبيه قاتل طيبة أهل لريى األبواب فلتفتح ظهري: وراء مهيب
إىل تمتد املرتعشة الصغرية بكفك وشعرت أرضها، دنس الذي الرجس طيبة أبناء لريى
فيطفئها، الحارقة النار فوق ينساب صاٍف بماءٍ وأحسست عليها قبضتها وتشدد يدي،
أهل ولينظر األبواب افتحوا عيلَّ وشددت امللتهبة. أنفاسه فيخمد الربكان، فوهات عىل ويمر
افتحوا والقديس. الراعي باألب فعلوا ماذا الهوىل، هول من املنقذ بالبطل فعلوا ماذا طيبة

األبواب. افتحوا األبواب.

٩

وراعيكم ملككم كان من إىل تنظرون طيبة أبناء يا وأخذتم ابنتي، يا األبواب وفتحت
والرصخات وثيابي. ويدي خدي يلطخ املظلم والدم رأيتموني العينني، مفقوء وقديسكم.
هول من وترتعش بيدي تتشبث الصغرية ويدك فمي. تسد كصخرة صدري يف محتبسة

ظهورنا: خلف من مهيب صوت ويرن الصغري. عقلك يفهمه ال الذي املوت

أمه. وزوج أبيه قاتل إىل طيبة أبناء يا انظروا كريون:

املحبوس): صوتي فخرج قليًال، الصخرة (وتنزاح

بقتيله. يشمت أن بالقاتل يليق ال أوديب:
الشيوخ لهؤالء أتركك بل فيك، أشمت فال أنا أما كنت، كما متغطرًسا زلت ما كريون:

نفسه. العدو إشفاق يثري منظرك إن أمرك. يف ليقضوا واألبناء
دفنها. بمراسم وتقوم التعسة، أختك عىل تشفق أن بك أوىل أوديب:

… أنت أما اآلن. أنويه كنت ما وهذا كريون:

221



بكائيات

البحر. يف يرموني أو ينفوني أو يقتلوني أن منهم أطلب فسوف أنا أما أوديب:
اآللهة. أمر ينفذون فسوف شيئًا، منهم تطلب أن لك ليس كريون:

الجديد؟ السيد أيها أمرك اآللهة أمر أوديب:
أبناء يا واعلموا اآللهة. ولقوانني لهؤالء أمرك سأترك أوديب. يا عليك أرد لن كريون:
أيها أنتم أما املقدس. املطر يلمسه أن وال الشمس، عني تراه أن ينبغي ال الرجس أنه طيبة

الشقي. هذا دنسه الذي الجسد نحو التقوى واجب لنؤدي معي فتعالوا الحراس،
ما هذا أليس قوله؟ تريد ما هذا أليس املشئوم، والزوج امللعون االبن هذا أوديب:

فيه؟ تفكرون

الريح كبكاء بأنني واستقبلتمونا خطوة. خطوة الدرج فنزلنا حبيبتي، يا يدي وأخذت
املحزون: الشجر سمع يف املحزونة

الجوقة:

أمامي؟ أراه الذي هذا من
قدماه؟ تتجه البؤس من خضم بحر أي إىل

املشهور! اللغز حل الذي هو أليس
طيبة عرش عىل جلس الذي أوديب

إنسان. وأسعد أقوى وصار

أقول: وأنا منكم وتقدمت

أوديب:

إنسان؛ أتعس وصار
يعرف، أن حاول ألنه

والهوان. املوت هي املعرفة أن يدر ولم

الجوقة:

وياله! وياله!
املؤلم، ملنظرك الرعب من أنتفض إني
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الغارقة سفينتهم ربان يرون حني الرياح تهزهم الذين كالبحارة وأرتعش
مشئوم. كغراٍب ويغادر العاتية، للعاصفة عنها يتخىل

أوديب:

عنكم، وال السفينة عن أتخل لم
أنفسكم. عن تخليتم أنتم

الجوقة:

أنفسنا؟ عن تخلينا نحن
أوديب؟ يا تقصد ماذا

الغرق. من ألنقذكم يدي مددت أوديب:
الجوقة:

والربان. املنقذ ودعوناك
والقديس. والراعي األب أنت وهتفنا:

أوديب:

أيديكم تركتم ثم
الغادر، للذئب
الحاقد، والكلب

الفاجر. والقرصان
يوًما أنفسكم أسألتم

العابد القديس يعيش كيف
وذئاب؟ كالب وسط

فرضيتم. طاغية، قالوا فسكتم. األسطورة، نسجوا النبوءة، صنعوا

القاتل، معرفة عىل صممت العدل. قوانني ترع ولم الحد، جاوزت قالوا بل الجوقة:
أنت. القاتل أن تعلم ال

أجلكم. من معرفته عىل صممت أوديب:
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واألسطورة. النبوءة عىل وتمردت الجوقة:
وأخلصكم. نفيس ألخلص أوديب:

تمردت. كنت وال عرفت كنت ما ليتك جميًعا. الناس أشقى يا الجوقة:
دمائكم؟ يف وتنفذ تحارصكم الهوىل لتبقى يهلككم؟ الوباء ليظل أوديب:

عقاب. وأي اآللهة، فتعاقبك طاغية، تصبح لكيال الجوقة:
أنتم. أنتم. الطغيان؟ أو الطاغية صنع من أنفسكم: أسألتم أوديب:

نفسك؟ عن دافع فيك: نرصخ ال حتى التهمة، تلقي هل نحن؟ الجوقة:
أرسته، حطم وأبًا ملكه، فقد ملًكا ترون إنكم واالتهام؟ الدفاع جدوى وما أوديب:
املثقوب الطفل تذكرتم هل تدنسه، وال يدنسها ال أخرى أرٍض إىل أرضه يرتك وشقيٍّا

وحيًدا؟ الجبل يف يلقى بأن وأمر قيده من القدمني؟
السابق؟ وامللك امللكة الجوقة:

قيل ورضيتم. ظهوركم وراء لفقت وسكتم. الجريمة عن سمعتم أنتم! بل أوديب:
رضيٍع يقيضعىل إلٍه أي تعس؟ طفٍل عىل يحكم قاٍس إلٍه أي النبوءة. تصدق ال حتى لكم:
بأقدار تلعب الكهنة أن الظلم؟ بهذا ترىض ال اآللهة أن ببالكم يخطر ألم الثالث؟ يومه يف

البرش؟
األعمى الكاهن دعوتم ملاذا الجريمة؟ هذه ارتكب أن بعد يحكمكم كريون تركتم ملاذا
وتركتم مات؟ كيف أحدكم: يسأل فلم اليوس ومات ترون؟ ال ما ويرى الغيب لكم ليقرأ
وجاء الجريمة؟ دبر قد يكون أن يمكن أال أنفسكم: تسألوا أن دون أموركم يدبر كريون
الثالثة. الشعاب ذي الطريق مفرتق عند امللك هاجموا الطريق قطاع أن لكم يحكون الرواة
مدينتكم، أسوار عىل الهوىل ووقفت عنه. بحثتم وال القاتل عن يبحث فلم األعوام ومرت
وعندما للقائها، أحد يتحرك فلم معهم وانتظرتم خارجها، من لها يتصدى من فانتظروا
والقاتل القاتل، عن البحث من بد ال ونادوا: املقتول تذكروا املدينة وسقطت الوباء، انترش
محله ليحل البطل يُقتَل بأن فطالبت النبوءة وتحركت بطًال. أصبح علمه دون قتله الذي
لم وحيًا الكهنة إليكم وينقل وتنظرون. الدورة وتدور حني. بعد قاتًال يصبح جديد بطل
الدورة وتدور وتسلمون فتسكتون ترون ال ما األعمى ويرى فتصدقون. اآللهة به تنطق
تطاردونه رجًسا يصري الجديد والبطل بطًال، يصبح والقاتل قاتًال، فأصبح طيبة، أبناء يا

جديًدا. بطًال تتطلب جديدة هوىل وتظهر وتنفونه،
أوديب. يا ورصعتها اللغز حللت أنك ننىس لن الجوقة:
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أبنائي. يا هذا تقولوا ال اللغز؟ وحللت أوديب:
لن اآلالف. فأفرخت واحدة، هوىل وقتلت ألغاز. عنه تمخضت واحًدا لغًزا حللت لقد
من كل عىل سؤالها تطرح لن املغامرين. الشجعان تعرتض ولن السور، إىل الهوىل تعود
كنت ولهذا ضمائركم. يف عنكبوتها نسجت فيكم، صارت لقد منها. يخرج أو طيبة يدخل
تصورت عندما أحلم كنت األمن. وحصن الحب بستان صارت طيبة أن تخيلت عندما أحلم
زالت ما بعد. الهوىل تمت لم بفشيل، أعرتف بعجزي، أعرتف اآلن ال. ال الهوىل. قتلت أنني
يفرتسها التي املدينة من أخرج ذا أنا وها وتدير. تتآمر تتسلط وتزور، تكذب، تفجر، تغدر،

فيكم. زالت ما فيكم. زالت ما ألنها السور؛ عىل ألقاها لن أنني وأعلم الوباء،
فينا؟ زالت ما الجوقة:

اإلنسان. يحيا الهوىل تموت يوم أوديب:
آخر؟ أوديَب وننتظر الجوقة:

وأفقت قدره. يملك طيبة، فتبعث «هواله» يقتل أوديب. منكم كل يصبح بل أوديب:
ورائي. الثقيلة خطواته وسمعت هادر، كشالل ينحدر املهيب الصوت عىل

تصدق والنبوءة أرسته؟ وتحطم تحطمه واألسطورة مثلك؟ يدمره والقدر كريون:
وطنه. فيدنس

هذا كريون. يا الثمن هو هذا الطغيان. عرش ويسقط اإلنسان، فيه يحيا بل أوديب:
ستدفعه. الذي الثمن هو

مثلك؟! بطًال ألصبح كريون:
مقتوًال. والقاتل قاتًال، والطاغية طاغية، يصبح والبطل أوديب:

أوديب. يا الدورة وتدور الجوقة:
طيبة. طيبة ترجع اإلنسان. ليكون تتوقف بل أوديب:

أوديب. يا تغادرها أن بعد كريون:
وتحررت. الثمن دفعت لقد طيبة. أبناء يا سأغادرها كريون. يا سأغادرها أوديب:
الظالم. يف تمتد يد تفقأها لن الثالثة عيني أحد. يمسها لن حريتي وأبرصت. عيني فقأت

حبيبتي. يا تعايل ابنتي، يا هيا
أبي. أبي. أنتيجونا:

رعايتي. يف إنها أوديب، يا دعها كريون:
املدينة هذه عن نبتعد ابنتي يا تعايل أبًدا. منها أحرم لن مني. تأخذها لن أوديب:
الدم يف تغرق أراها إني تدنسنا. وال ندنسها ال أخرى أرٍض إىل تعايل الوباء. يهلكها التي
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لتدفني وتعايل اآلن فاتركيها والعار. الدم يلطخه كهف يف حبيبتي يا وأراك والظالم. والنار
عودي مثواه عىل املاء وتنثرين تودعينه وعندما وحيدة. أرٍض فوق الوحيد. قربه يف أباك
يف الهوىل يقتلوا أن أبناءها لتعلمي والظالم. الوباء من طيبة لتحرري عودي ابنتي، يا

اإلنسان. يحيا حتى داخلهم،
أنتيجون. يا عودي أنتيجون. يا انتظري وكريون: الجوقة

إني املسكينة صغريتي يا آه حبيبتي، يا تسمعيهم ال ابنتي. يا تصدقيهم ال أوديب:
أن طيبة تعلمني وتتحدينه. الطاغية تواجهني أراك أبوك. دفعه الذي الثمن تدفعني أراك
هل أنتيجون؟ يا ستسمعك هل أوديب. قصة لها وتحكني بأوديب تذكرينها طيبة، تكون
أبًدا؟ الدورة ستدور أم ومأساتي؟ مأساتك تتذكر هل ومماتك؟ حياتك درس من ستتعلم
بها الناس كل يصبح هل آخر؟ أوديب أنت؟ يوقفها؟ من أنتيجون؟ يا تتوقف ومتى
يدك. هات صغريتي. يا تبكي ال الناس؟ كل تقتل الهوىل الناس كل يصبح أو أوديب؟
وابنها أمك وزوج أخاك يكون أن عليه حكموا الذي أبيك أبيك. عني فقأت التي اليد يف هاتها

الطريق. عىل وقوديه صغريتي يا هاتها أبيه. وقاتل
أبي؟ يا أين إىل (باكية): أنتيجونا

وملاذا املجهول؟ تخافني أحرار؟ اآلن ونحن نسأل وملاذا أين؟ إىل تسألني أوديب:
األسطورة يدمروا حتى حبيبتي، يا وحدنا نعم وحدنا؟ نواجهه؟ أن علينا كان إذا نخاف
يهدموا حتى بأنفسهم، قدرهم ويغزلوا أسطورتهم ينسجوا حتى فيتحرروا، تدمرهم أو
أحد ال حبيبتي. يا وراءك تتلفتي ال األخرى، طيبة ويبنوا والخراب، والظالم الوباء طيبة
قلوبنا، يف سنحملها عنها، نتخىل لن لكنا عنا، وتخلت نبذتنا طيبة يودعك. أحد وال ينتظرك
طيبة. ملدينتنا حب ذكرى الرتاب. يف عظامي أترك أن بعد حرٍّا معك وأعود إليها. نعود ثم

تعايل. تعايل. حبيبتي. يا تعايل أبًدا. يأخذوه لن مني. يأخذونه لن ما هذا موت ذكرى
ظهرنا. وراء خشن صوت ويرتفع
أوديب! يا عصاي خذ تريزياس:

غضبًا: أنفجر وأنا عليه وأرد
مثلك. عمياء عصاك أوديب:
ويقول: امللعون ويضحك

كالمي؟! أتذكرت تريزياس:
تبرصه. ال ما وأبرصت أوديب:

إليها. تحتاج قد أوديب، يا خذها تريزياس:

226



أوديب دموع السادسة: الدمعة

يل. تبرص أنتيجونا يد يل. ستبرص الثالثة عيني أوديب:
مثلك. عمياء عصاك

أبي. يا خذها أنتيجونا:
أوديب. يا خذها الجوقة:

لتذكرنا. أوديب يا خذها تريزياس:
ال املدينة، هذه من لنخرج يدي يف يدك ضعي ابنتي، يا هيا آخذها، لن ال أوديب:
األخرى، املدن يف أتسول أن أرادت منها، أخرج أن أرادت لقد تنسانا، أو تذكرنا أن يهم
لم طيبة، أبناء يا ال وشبابي. وحياتي عيني أخذت أن بعد عليها أتوكأ عًصا تعطيني ولهذا
خارج ألموت أغادرك أنا فها وموتي، بخروجي طيبة يا خالصك كان وإذا عصا، عىل أتوكأ

أسوارك.
أبي؟ يا وسنعود أنتيجونا:

الوباء. عىل يقىض عندما ابنتي، يا سنعود أوديب:
الوباء. عىل نقيض عندما ابنتي، يا نعم الجوقة:

أبي. أبي. باكية): يدها (تسلمه أنتيجونا
تبكي. ال تبكي. ال تبكي. ال وراءك، تتلفتي ال حبيبتي، أوديب:

الستار.) تسدل أن بعد حتى أنتيجونا، وبكاء أقدامهما وقع يسمع (ينرصفان.

١٩٨٥م
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أن عليها اإلجابة تحاول أسئلة نفيس أسأل البكائيات. هذه عن أكتب باكية ممطرٍة ليلٍة يف
يكتنفها: الذي الغموض عىل الضوء تلقي أو تدوينها إىل دفعتني التي الدوافع تكشف

الرصخات؟ إلطالق فيه يشء كل يدعونا وقٍت يف البكائيات ِلَم

تفصل التي الهاوية يف ينظر وهو اليأس، يصيبه أن بد ال يكتب أو اليوم يفكر من كل إن
وكلمات كلمات، يف حروف تجميع يف عمره ضياع عىل يتحرس أن بد وال الفعل، عن الكلمة
وعيًا، تنبه ولم ساكنًا، تحرك ولم جائًعا، تطعم لم وصفحات صفحات يف وجمل جمل، يف
وحواره، سقراط بحكمة يكتفي أن يستطيع ال النهاية يف وهو مكانه. من حجًرا تنقل ولم
ودموعها، ورؤاها اليمامة زرقاء بنبوءات وال النهار، قلب يف «ديوجينيس» بمصباح وال
أن عليه ومطرقته، نيتشه «ديناميت» ويستخدم وأجراسه، الخطر نواقيس يدق أن فعليه
أمامكم العدو متخلفون. متخلفون نحن املمكنة، واألبواق الطبول بكل أهله آذان يقرع
وواقعكم، بأنفسكم ما غريوا بألسنتكم. ال بعقولكم تفكروا أن تعلموا فيكم. واالنقراض
لخبازه. والعيش لباريها القوس أعطوا والخربة. واملنهج بالعلم آمنوا بكم. ما هللا يغري حتى
أرشس وذئاب منعطف. كل وعند ركن كل يف ترتبصبكم فالذئاب اتحدوا. اتحدوا، اتحدوا،
منها يشفيكم لم والطغيان والتسلط، االستبداد، الثالثة: أمراضكم داخلكم. يف ترعى منها
الرصخات، هذه يف يميض أن يستطيع وهو والحرية. والحرية، الحرية، ثالثة: أدوية إال
يجدي ماذا الرصاخ؟ أو البكاء يغني ماذا النهاية: يف نفسه سيسأل لكنه أنفاسه، آخر حتى
أن ذلك من األوىل أوليس كالم؟ يف كالٍم يف كالًما املطاف آخر يف أليس الكتابة؟ أو القول
كانت درًرا فلسفة، أو كانت أدبًا — الكتابة إن له؟ قدوة ويكون معامله ويحدد للفعل يدعو
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املسترشي املوت مقاومة عن عاجزة أصبحت قد — أورصخات كانت همسات خزعبالت، أو
وحده فالفعل يتكلم، أو يكتب أن ال اإلنسان يعمل أن هو الباقي الطريق كان وربما فينا.

والصمت. والندم بالحرسة االختناق وسط نفسه يربر أن يمكن الذي هو
بالبكاء. يختنق يزال ما الفعل برضورة واإليمان الكالم عجز عن كله الكالم هذا لكن
أنظار لفت أو أحد إلزعاج بطبعه يميل ال ألنه الرصاخ؛ عن الناس أبعد هو يكتبه والذي
لها يكون وال وأفعال، وعمليات لعالقات صور الحقيقة يف هي العبارات إن قلت ولو أحد.
لم هذا ولكن نعم، لقال ألفعال وتهدي عمليات، إىل وترتجم عالقات إىل تشري حتى معنى،
يبكي ألن مربًرا كله هذا أليس األحوال. أندر يف إال تاريخنا من األخرية السنوات يف يحدث

البكائيات؟ عنوان تحت يكتبه ما يضع وأن صمت، يف

االعرتافات أدب من جديًدا لونًا البكائيات هذه أتكون
الذاتية؟ السرية صور من مختلفة وصورة

هو قوله أستطيع ما كل والنقاد. للقراء أتركه أن أوثر أمر فهذا مختلفة، أو جديدة أنها أما
املناجاة طابع عليها غلب ودرامية وروائية شاعرية متعددة، أشكاٍل يف «مقنعة» صور أنها
أو مفتوحة أشكال إنها يقال أن أمكن وربما ذاتها. مع الذات تديره الذي الحوار، وأسلوب
عنه. تفصح مما أكثر تتكتم أقنعة وراء تتخفى ولهذا محدد، شكٍل عن البحث طريق عىل
الحديث، والنقد األدب تشغل التي والصور األفكار أهم من صورته أو القناع فكرة إن
الشاعر قدر من كان ولقد الجديد. أدبنا يف به تقوم الذي الدور عن البحث وتستحق
والبومة العرص عن والشاهد واملتنبي. العرَّاف بدور يقوم أنه املعارص العربي والكاتب
عرص شاهد اللئام، مأدبة يف وكنت عرَّاف. بينهم أنت «وكنت باألخطار املنذرة الحكيمة
أن يحاول أن كذلك قدره من وكان العالء)، أبي محنة قصيدته يف (البياتي الظالم» ساده
يف الهاتف والصوت — أفالطون عن العنوان بهذا كتاب يف عربت كما — «املنقذ» يكون
وواقعنا أرضنا وجه ونغري بأنفسنا، أنفسنا ننقذ أن الوحيد: النجاة طريق عن بحثًا الربية
قبور من الغد مدن ونبعث بأيدينا، يسرتنا أن يمكن الذي الثوب وننسج بإراداتنا. وتاريخنا
كشف التي وأقنعته صوره اختالف عىل الطغيان بأمر فيها دفنا التي والحارض املايض
تخفي أقنعة الحياة من واملتعب وأوفيليا أوديب إن أقول هل زيفها. عن املجددون شعراؤنا
التي الذاتية السرية عن عاجًزا بديًال كانت هل عنه؟ تكشف ثم الدموع، تغمره واحًدا وجًها
الذات؟ تعذيب يف لإلمعان جديدة حيلة أم والغرب الرشق يف واملفكرون األدباء إليها لجأ
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أدب حتى القديمة األساطري من — الوصف بهذا جدير أدبي تعبري أي بأن سلمنا لو وحتى
فهل القناع، خلف التحجب إىل بأخرى أو بصورة لجأ قد — بعده وما والالمعقول العبث
أم األدبي القناع رشوط عليها انطبقت وهل تنجح؟ لم أم التعبري يف األقنعة هذه نجحت

واستعارات؟ رموًزا كانت
يشءٍ أي أو الضحك، يفعل مما أكثر ومعدنه اإلنسان جوهر عن يكشف البكاء إن
إىل تنفذ أو دموعه العيون ترى ال حتى بيديه، وجهه يغطي يبكي حني واإلنسان آخر.
تسرت أن حاولت قد — الوصف هذا إىل ترقى كانت إن — استخدمتها التي واألقنعة رسه.
يبدو لكن واملقاومة. التحدي مواقف ويف والضعف، املحنة لحظات يف ذرفتها التي الدموع
أال بالبكاء؟ خليًقا وحده هذا أليس املحجوب. وكشف الرس، فافتضح ذلك عن عجزت أنها

بكائيات؟ تكون أن املحاوالت هذه تستحق

مرضمتأصل؟ اكتئاب عن تعبريًا البكائيات هذه أتكون

غارقة ذاتية بذلك تعد أال متشائم؟ سوداوي أو فصامي أو عصابي الشخصية من نمط عن
والفكر والفن والنقد األدب نور فوقه وحلقت الزمن عليه عفا الذي الرومنطيقية مستنقع يف
يمكنه جييل من أحٍد أي أو أنني أظن فال رومنطيقية أنها أما وازدراء؟ احتقاٍر يف املعارصة
من أو السحرية لعنتها من تماًما تخلص قد النفيس تكوينه أن يزعم أو التهمة، ينكر أن
لن — ادعاء أو صدًقا — العربي رشقنا يف والتقدميني العلميني (حتى امللعون سحرها
وغار والندابة، «املعددة» ساللة من انحدر مرص من كاتب يستطيع وكيف هذا!) يمكنهم
ينكر أن يستطيع كيف — املوتى كتاب وأناشيد القيثار عىل األعمى العازف نواح أعماقه يف
مدى عىل وعاش إليه أنتمي الذي والجيل مكتئبات؟ وبطون مكتئبني صلب من مكتئب أنه
والجماعية الفردية الذات وتحقيق واألمل الحرية من محروًما الواعية حياته من عقود ثالثة
طوق من ويتخلص عينيه عصب الذي الحزن نري يحطم حتى اآللهة من جيًال كان هل —

كهولته؟ من كبريًا وقدًرا ورجولته حارصشبابه الذي االكتئاب
الحديث الشعر ثورة عن األلف صفحاته تقارب كتابًا وضعت فقد نفيس عن أما
عن والكتابة الفلسفة تعليم يف املتواضعة بجهودي حاولت كما الرومنطيقية، عىل كله
شبهة بهم تعلق أن يستحيل الذين وكانط وليبينتز أرسطو مثل — العقليني الفالسفة
أعرتف ولكنني املتأصلة، القديمة األلم شوكة نفيس من أنتزع أن حاولت — الرومنطيقية
وفلسفة فكري أو تأميل أدب بكتابة أتهم أنني عليها أحسد ال التي والنتيجة عجزت. بأنني

231



بكائيات

يزخر األدب تاريخ ألن الدقيق؛ باملعنى تهمة ليست هذه أن ومع شاعرية! أو عاطفية
أن والحقيقة هللا وأستغفر الشعراء، بالحكماء يمتلئ الفلسفة وتاريخ والحكماء، باألدباء
التربؤ يف أفكر وال منها، أتنصل ال ذلك مع فإنني أولئك! أو هؤالء من واحًدا نفيس أتصور
ويعزف فيها، يرتدد الرومنطيقي والنفس رومنطيقية البكائيات هذه إن نعم وزرها. من
يف املستغرقة املريضة الفردية رومنطيقية ليست لكنها أذن، تخطئها ال جريحة أوتار عىل
والجماعة، الفرد بني جسوًرا تمد ألنها الخائبة؛ وآمالها الكسرية وأحالمها الذات تعذيب
أوتار عىل وتردد وينهار. يتمزق تراه ووطنها وحضارة ثقافة ذاتها. تبكي حني وتبكي.
حتمية وال أعمى، غيبيٍّا قدًرا ليس االنهيار أن ذلك مع يؤكد بسيًطا لحنًا وحزنها أساها
وتحفزها والجماعية الفردية اإلرادة تتحدى محنة هو وإنما تاريخية، غري أو تاريخية
تجاوره. إرادة مع األىس ويتحد والصالبة، الحزن فيها يجتمع بهذا وتخطيها. قهرها إىل
القادر الوحيد الكائن هو اإلنسان أن والتأمل التجربة ودعمتها بها اقتنعت التي وعقيدتي
ما أن يعلماننا وفلسفته والتاريخ بنفسه. املستنقع من نفسه وشد ذاته. عىل العلو عىل
غامض قدٍر بفعل البائدة الحضارات انهارت وما الجماعة، عىل يصدق الفرد عىل يصدق
للفراغ واستسلموا بعضهم، لحم أكلوا عندما أبنائها بيد انتحرت وإنما مجهولة، لعنٍة أو
للتحديات املمكنة الخالقة االستجابات إيجاد يف وفشلوا األعداء، ومهادنة والرتف والدعة
(ابن واالضطهاد واإلرهاب بالتسلط والتجدد والتحرر اإلبداع روح وخنقوا واجهتهم. التي
غرقه فإن األىس، بحار يف غرق قد الجماعة أفراد أحد وجدنا وإذا وتوينبي)، وفيكو خلدون

واملقاومة. الصمود عىل العزم يجدد وأن ودرًسا، آية يكون أن يجب
حضارة أنها عىل واملوضوعية الشعبية اآلراء كل تجمع حضارة يف أعيش لكنني
يحق أال أنفاسها، آخر وتلفظ تحترض أنها املتطرقة الحساسية يل صورت وإذا مأزومة.
من والبدء امليالد إرادة فيها ويثري رقدتها، من يزعجها جنائزيٍّا لحنًا أسمعها أن عندئٍذ يل
— شمسه تبزغ لم آخر وتاريخ يغيب تاريخ حدود عىل — اللحظة هذه تستحق أال الصفر؟
ظالم يف تحدق التي املكتئبة بومتها أو الحزين شاهدها أو الباكي مغنيها لها يكون أن
البكائيات؟ هذه لرتديد كافيًا مربًرا النهاية يف هذا أليس وتحذر؟ فتنعق الزاحفة، الكارثة

علميني، نكون أن بنا يهيب الذي العلم زمن يف الذات رثاء معنى وما البكاء ِلَم
نستطيع؟ ما بكل واملنهج العلم حضارة يف نشارك وأن

قدر عىل فيه أشارك زلت وما الفاعلة، املنتجة حياتي من لحظة يفرت لم بالعلم إيماني إن
بدأت أن منذ شعرت إنني فأقول األدب، يخص فيما السؤال عىل أجيب لكنني جهدي،
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حظه، وسوء نفسه، اإلنسان فيها يبكي طويلة مرثية النهاية يف كله األدب بأن الكتابة
سجل أنه عىل اإلنساني األدب إىل النظرة أن شك وال األرض. عىل وتعبه جهده، وإخفاق
من كبري قدر عىل تنطوي نظرة البرش آمال بكل الواقع يلحقه الذي املستمر لإلخفاق
أن أيًضا شك فال الفاجع، وحسها القاتم تشاؤمها عن ناهيك والخطر، الخاطئ التعميم
للبرش املتاح الخلود إىل وسعي للحياة، تمجيد أنشودة أنه عىل األدب إىل النظر املمكن من
تنظر أن يمكن وقد اإلنسان. إنسانية عن واألساليب الصور متجدد ودفاع الفن، طريق عن
وأدواته ووظيفته وبنيته األدب طبيعة من تفهمه ما حسب حرصلها. ال أخرى نظرات إليه
مع تجربتي أسجل هنا لكنني وتذوقه، ونقده بحثه ومناهج ومتلقيه بمبدعيه وعالقاته
النفس عىل متصًال بكاءً منها جعلت التي طبيعتي أملتها تجربة وهي والكتابة األدب
عىل تقوم كامنة سخرية عىل ينطوي البكاء هذا أن أعلم والكلية) والجماعية (الفردية
األذن يف رنَّ نواحها ارتفع وكلما املفارقة. قوامها ساخرة حكاية بوصفه األدب تصور
دموعها استدرار عىل األدباء أقدر يكون أن عجيبًا ليس (ولهذا واستهزائها سخريتها صوت
املضحكني، الضاحكني أعظم بأن التاريخ يشهد وأن ضحكاتنا. استثارة عىل أقدرهم هم
ولقد والشقاء!) والتعاسة األلم من حظٍّا البرش أعظم من كانوا وموليري، أرسطوفان مثل
باملرسح جنوني من الرغم عىل بطبعي. فيها زاهًدا املرسح، أضواء عن بعيًدا عشت ما عشت

له. للكتابة بالتفرغ وحلمي نفسه،
الظل يف تعمل رشنقة أو عنكبوت حياة — األصدقاء دعابات وصفتني كما — عشت
يكن ولم الحوت. بطن يف بيونس أشبه نفيس— وصفت كما — وكنت والسكينة، والصمت
فترتجم قصيص، خري أعدها ال قصرية قصة العنوان هذا تحت أكتب أن املصادفة قبيل من
طويلة سنواٍت عشت نعم! عنها! مطول بحث بوضع املسترشقني أحد ويتكرم لغات، عدة إىل
عيني يف حاوي) (خليل حوت جوف يف تائهة مضغة أموت. أني أعرفه ما وكل عمري، من
سنوات مميتة، رشقية حكمة وقلبي عقيل ويف مبكرة. شيخوخة وجهي عىل مزمن، حزن
والحب األمل مرصع وأجرب أفلسفها، أن وأحاول والوحدة، والفقر الحرمان أعاني طويلة
وسط والصفاء النقاء بجزيرة وألوذ املوصدة، والنوافذ األبواب أمام األنت إىل األنا وشوق
الرشاسة مخالب من وأستنقذهما والكربياء، الرتفع وأعانق والضوضاء، والوحل الضجيج
وأعاين املستنقع. من ونفسه جسده لينتشل شعره يشد كمن والغلظة والغدر والنذالة
آالف وأسهر وهوان، وغفلة وذل ضعف بأنها وتتهم تدان وهي املطلقة، الطيبة مصري
يف وأدرك والجحود، والتجاهل املرارة ألحصد دروسه حجرة يف فاوست سهر كما الليايل
شجرة أما النظريات، كل هي صديقي يا مقفرة كئيبة الشيطان: له قاله ما صدق النهاية
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عىل قبضته يطبق املطلق وبينما .(٢٠٣٨-٢٠٣٩ (البيتان خرضاء فتبقى الذهبية الحياة
واالشرتاكية التعصب، إىل التدين فيتحول ودجاليه، جالديه ويحشد طبوله ويدق الرقاب،
التجارة إىل والعلم الجريمة، إىل والثورة واللصوصية، الفهلوة إىل والحرية اإلرهاب، إىل
خالل يجوس الطاغوت — املطلق بينما — والنفاق واالبتذال الفجاجة إىل والفن واالرتزاق،
ويفرخ هزائمه، ويربر بدعاويه يتبجح طني، من قدمني عىل أجوف مارد كتمثال الديار
حياة سوية، بسيطة حياة سبيل يف وأعمل وأعلم أكتب أجدني مكان، كل يف التسلط مسوخ
سبيل يف تهان وال تهدر وال تقمع فال اإلنسانية، أوليات فيها تصان وممكنة، ومعقولة حرة
وهو — باالستبداد وتبتىل جييل، عليها تربى قيم وتسقط السنوات، وتمر مستحيل. مطلق
ويتقمص والنقيض، الضد إىل فتنقلب — وزمان مكاٍن كل يف اإلنسان به يبتىل ما رش
التي قيم» «لالَّ الساحة وتخلو والطيبني، الرشفاء لحم الكالب وتنهش الجالد، ثوب الخرض
والكذب والنجومية والتضخم والشطارة نتهازية لالَّ املطلقة القيم موضع يف نفسها وضعت
وألغت اآلخر، وجود أنكرت التي املتسلطة األنا حية تفرخه ما وسائر واالدعاء والغدر
السفلة من العدد هذا الطيب، وادينا يف ترعرع كيف «ربي ووكرامته. وسعادته حريته
أنه عىل اآلخر لهذا تصورك كان وأيٍّا واملجنون) ليىل يف الصبور عبد (صالح واألوغاد؟»
الطاغية الحية التهمته فقد واملوت، الحياة رفيق أو املشرتك املصري أو الجماعة أو الوطن
لأليام أدخرهم كنت زمالء (لدغني الخالية األجواء كل يف وتطري تصفر وراحت املتسلطة،
زائل، — علموا لو — كالنا العمر. تعب أعطيتهم وأبناء تالميذ وعضني العمر، من الباقية
الذات تملك هل كله هذا أمام قهر). وجهنم غدر غابة بأيدينا صريناه وطن وسيبقى
الطيبة النفوس لكل رثاء إال النفس رثاء يكون وهل نفسها؟ ترثي أن إال املدحورة الوحيدة
أصدق يف الحديث أدبنا بأن سلمنا وإذا األجيال؟ مر وعىل وزماني مكاني يف املحيطة
ينطق النفس رثاء فإن درويش)، (محمود عليه والبكاء الوطن مرثية سوى يتقن لم أعماله
الحر الفعل نسميه أن يمكن شيئًا والبكاء، الرثاء غري آخر شيئًا يتطلب الوطن بأن أيًضا
ويصبح خطر، نواقيس إىل واألدباء الشعراء دموع تتحول عندئٍذ للمجموع. املبدع والعمل
تطلق التي مينرفا» «بومة يصبح أن منا لواحٍد نغفر وعندئٍذ الفاعلة. لإلرادة ا ندٍّ البكاء
الجديد البناء فيبدءُوا العاملني وعَي يحرك نعيقها لعل الخرائب وسط الحزينة حكمتها

األطالل. فوق
والتخبط والخلط مستمر، الهاوية إىل والصعود يبدأ، لم والبناء ينتبه، لم الوعي لكن
األفق، يف القادمة بالكوارث املنذرة والغربان الظلمات. يف والتصادم العماء حد بلغا

للبكاء؟! كافيًا سببًا كله هذا أليس األبواب. وتدق وتزحف تزحف نفسها والكوارث
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رسالة؟ ترسل هل دعوة؟ البكائيات هذه تبلِّغ هل وأخريًا،
وعًدا؟ تقدم هل نبوءة؟ عىل تنطوي هل

تجد قد يشء، كل قبل فنية وتجارب محاوالت فهي هذا؛ من شيئًا أدعي أن أستطيع ال
يف أكثره ضاع عمر عىل حرسة النفس، يف مرة أمل خيبة مبكاي» حائط عىل «الدموع يف
العلم بني منه وتمزقت عانيته أليٍم رصاٍع شهادة بهم. التعريف أو اآلخرين عن الرتجمة
يف تلمس وقد بينهما)، للتناقض رضورة ال حيث فيه، بالغت قد أكون (لعيل واإلبداع
ألنني الشعرية؛ املناجاة أقول (وال إليه تتحدث عمن تبحث لنفس الشاعرية املناجاة سطور
عشتها «يمنية» لياٍل ثالث يف فاجأتني وألنها أدعيها. ولن الشعر، قول عىل القدرة أدعي ال
لحياتها ومراجعة للذات نقًدا فيها تلمس قد أقول أبًدا)، ستتكرر أنها أظن وال صنعاء، يف
الفجر يف واألمل الخلق عىل واإلرصار الوجود يف باالستمرار إلقناعها ومحاولة وحصادها
يف بحذافريه رأيته أنني والحقيقة هللا أشهد (الذي الكابوس متاهة يف تحس وربما املقبل.
قاسيته الذي العذاب مدى محمومة) الهثة وليال أيام تسعة يف ذلك بعد دونته ثم نومي،
خبزي، منها وآكل عليها، أوجر مهنٍة إىل للفلسفة عشقي تحول من عاًما عرشين طوال
التي املطر» «ولحظات املهزومة، واآلمال املختلفة واملرشوعات املحيطة باألحالم تشعر كما
إىل البكائية تفزعك وربما شعرها. بخصالت اإلمساك من أتمكن ولم مرسعة، خيولها مرت
املواهب، اغتيال يف براعتنا عىل سخًطا وتملؤك القاتم، األسود بجوها الصبور عبد صالح
هذا من أكرب «رعٍب من تخيفك أيًضا ولعلها لبعضنا. بعضنا قتل عىل تبارى ال التي وقدرتنا
كمًدا أيامه ومألنا املوت، حتى وعذبناه أرهقناه عظيم وإنسان شاعر به تنبأ يجيء» سوف
النقي الربيء عىل الواقع الظلم هول أوفيليا يدي بني البكاء من نستشف وربما وحزنًا.
الوحيدة وسيلته هو البطيء اإلرادي موته فيكون «العربي»، املستنقع يف يسقط عندما
بأنك أوديب دموع تتابع وأنت اإلحساس يراودك قد وأخريًا منه. والخالص عليه لالحتجاج
قانون يحكمها غابة إىل تتحول أبنائها وبيد وتسقط، تنهار وهي أخرى «طيبة» تراقب
أن إال أمامه يبقى ال حتى يوم، ذات أنقذها الذي ابنها عىل الخناق تضيق وتظل الغدر.
معه وتشعر كله، هذا تحس ربما ويرحل. معه طفلته ويأخذ بيديه، عمره شجرة يجتث
يشء، كل برغم الحرية وتأكيد والتسلط االستبداد رفض هو يتغري ال ثابت أسايس بموقف
رشوح كلها هذه ولكن ويدعمها. عنها ويدافع فيها يصب ال فعل أو قول بأي والكفر
تدعو وال شيئًا تدعي ال والتجربة فنية. تجارب قلت كما فالبكائيات باطلة. ودعاوى عقيمة
أو أفكاًرا تقدم ال وتثري، وتحرك توحي أن تتمنى وحسب، تكون أن تريد إنها يشء. إىل
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تكفل لغوية وبناءات وصوًرا ومواقف وحكايات وأمثلة إشارات تحمل بل مجردة، معاني
«وصية» من جزء النهاية يف لكنها يشاء. كما يقرأها أن شاء ملن وتسمح بنفسها، نفسها
لم أجيال أو الدرب، عىل اآلن يحبو جيل يدي بني يضعها جيله، وأمل أمله خاب إنسان
ما شوًكا يكون ربما استطعت. ما كل هو هذا يقول: وهو يديها بني يضعها بعد، تولد
تغيري عىل وأقدر منا، أقوى تكونوا أن استطعتم وإذا وأخلصت. تعبت لكنني حصدت،

فسامحونا. يوًما ذكرتمونا وإن علينا. قاسيًا كان أنه فتذكروا الواقع،

١٩٨٥م
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اليوم؟ نفيس يا أتحدث ملن الثانية: الدمعة

اليوم: أمامي املوت (1)

ال��ع��ل��ي��ل، ن��ظ��ر ي��وم ف��ي ك��ال��ش��ف��اء
ال��م��رض. ب��ع��د ال��ب��ي��ت) (م��ن ك��ال��خ��روج
ال��ي��وم أم��ام��ي ال��م��وت
ال��م��س��ك، ك��رائ��ح��ة
ع��اص��ف. ي��وٍم ف��ي ال��ش��راع ت��ح��ت ك��ال��ج��ل��وس
ال��ي��وم أم��ام��ي ال��م��وت
ب��ي��ت��ه، إل��ى ل��ل��ع��ودة ال��غ��ري��ب ك��ش��وق
األس��ر. ف��ي ط��واٍل س��ن��واٍت ب��ع��د

صالءة بن وقاص بن يغوث عبد املشهور الجاهيل القحطاني الشاعر هو (2)
مذكوًرا، شديًدا حارًسا كان واإلسالم. الجاهلية يف معروف شعٍر بيت أهل من الحارثي،
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تميم، بني ملقاتلة الثاني، الكالب يوم تسمى معركة يف قادهم قومه، سادات من وسيًدا
أن النقائض يف جاء إنشادها. بعد ُقِتل قصيدًة نفسه رثاء يف وأنشد القتال، يف فأرس
أدرك قد يكون الشاعر فإن هذا، صح وإذا املحمدية، البعثة بعد كان الثاني الكالب يوم
مبعث يف قيلت قد منها أبياٍت وبعض بمطلعها نكتفي التي قصيدته وتكون اإلسالم،

والسالم: الصالة عليه النبي

ل��ي��ا وال خ��ي��ٌر ال��ل��وم ف��ي ل��ك��م��ا ف��م��ا ب��ي��ا م��ا ال��ل��وم ك��َف��ى ت��ل��وم��ان��ي، ال أال
ش��م��ال��ي��ا؟ م��ن أخ��ي ل��وم��ي وم��ا ق��ل��ي��ل، ن��ف��ُع��ه��ا ال��م��الم��ة أن ت��ع��ل��م��ا أل��م
ت��الق��ي��ا أال ن��ج��ران م��ن ن��دام��اي ف��ب��ل��غ��ن ع��رْض��َت إم��ا راك��بً��ا ف��ي��ا
ال��م��وال��ي��ا واآلخ��ري��ن ص��ري��ح��ه��م، م��الم��ة ب��ال��ك��الب ق��وم��ي ال��ل��ه ج��زى
ال��ي��م��ان��ي��ا ح��ض��رم��وت ب��أع��ل��ى وق��ي��ًس��ا، ك��ل��ي��ه��م��ا واألَيْ��ه��م��ن َك��ِرٍب، أب��ا
ت��وال��ي��ا ال��ج��ي��اد ال��ُح��وَّ خ��ل��ف��ه��ا ت��رى ن��ه��دة ال��خ��ي��ل م��ن ��تْ��ن��ي ن��جَّ ش��ئ��ت ول��و

إلخ. …
٦٠ه، سنة تويف العربية، شعراء من التميمي، املازني الريب بن مالك هو (3)

البيت: بهذا تبدأ التي وقصيدته

ال��ن��واج��ي��ا ال��ق��الص أُزج��ي ال��غ��ض��ا ب��َج��ن��ب ل��ي��ل��ة أب��ي��ت��نَّ ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال

نادرة، صدٍق لحظة ويصور نفَسه، شاعٌر فيها يرثي التي النادرة القصائد من هي
املايض ويلتقي والنهاية، البداية فيها تتحد لحظة واملوت، الحياة بني الربزخ عىل وهو
قصيدة إن املوت. مواجهة يف والوحدة والغربة األلم، حارض مع عودة بال الذاهب املجيد
قد مالك يكون أن ويحتمل يغوث، عبد بقصيدة تذكِّرنا لنفسه رثائه يف الريب بن مالك
ووزنها بصورها له تراءت قد األخري هذا قصيدة تكون أن أو الجاهيل، الشاعر حاكى
رثائه يف األمر يكِن ومهما تلك. الربزخية لحظته يف عليه نفسها فرضت بحيث ومشاعرها،
املوقف ووحدة العاطفة، وصدق الشكل، وإتقان التصوير، قوة يف الغاية بلغ الذي لنفسه
كل يف واإلنساني العربي الشعر عيون من أنها يف شكَّ فال الوشيكة، النهاية أمام األخري

ومواطنه. عصوره
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نقالتها، أهم عن تعرب التي أبياتها بعض بذكر — السابق املطلع بعد — نكتفي
ورشحها الكامل ها نَصِّ إىل يرجع أن القارئ (ويستطيع والشعورية التصويرية وحركاتها
العرص»، وروح «األدب وزميليه بدوي عبده الدكتور الشاعر كتاب يف الوايف الفني
الرجوع يمكن كما ص٦٢، إىل ص٤٧ من ١٩٨٥م، الكويت، السالسل، ذات منشورات
البن والكامل ،(٦ /٦٨) الفريد والعقد ،(١٥٢-١٥٣) والنقائض ،(١٥ /٦٩-٧٠) لألغاني

:((٢٣٢) املغني شواهد ورشح ،(٢٤٦) املغتالني وأسماء ،(١ /٢٢٨) األثري

ل��ي��ال��ي��ا ال��رك��اب م��اَش��ى ال��غ��َض��ا ول��ي��ت ع��رض��ه ال��رك��ب ي��ق��ط��ع ل��م ال��غ��ض��ا ف��ل��ي��َت
دان��ي��ا ل��ي��س ال��غ��ض��ا ول��ك��ن َم��زار، ال��َغ��َض��ا َدن��ا ل��و ال��غ��ض��ا أه��ل ف��ي ك��ان ل��ق��د
ردائ��ي��ا أُالم أن م��ن��ه��ا ت��ق��نَّ��ع��ُت ب��زف��رٍة دع��ان��ي ل��م��ا ال��ه��وى أج��ب��ُت
ل��ي��ا أب��ا ال ت��ارِك��ي ه��ذا ِس��ف��ارك رح��ل��ت��ي ط��ول رأت ل��م��ا اب��ن��ت��ي ت��ق��ول
ورائ��ي��ا م��ا ط��ال��بً��ا م��ال��ي ق��ل وإن أُرى ال ال��َغ��زو م��ن يُ��رِج��ْع��ن��ي ال��ل��ه إن
ب��اك��ي��ا ال��رَُّدي��ن��ي وال��رم��ح ال��س��ي��ف س��وى أِج��د ف��ل��م ع��ل��يَّ ي��ب��ك��ي م��ن ت��ذك��رت
س��اق��ي��ا ال��م��وت ل��ه ي��ت��رك ل��م ال��م��اء إل��ى ع��ن��ان��ه ي��ج��ر م��ح��ب��وًك��ا وأش��ق��ر
ق��ض��ائ��ي��ا ُح��مَّ ح��ي��ث ل��ح��دي يُ��س��وُّون ب��ق��ف��رٍة ال��رج��ال أي��دي ع��ل��ى ص��ري��ع
ل��ي��ال��ي��ا م��ق��ي��ٌم إن��ي ب��راب��ي��ٍة ف��ان��زال ال��م��وت دن��ا رح��ل��ي ص��اح��ب��ي ف��ي��ا
ش��ان��ي��ا ت��ب��يَّ��ن ق��د ت��ع��ج��الن��ي وال ل��ي��ل��ة ب��ع��ض أو ال��ي��وم ع��ل��يَّ أق��ي��م��ا
ف��ن��ائ��ي��ا ع��ن��د واألك��ف��ان ال��س��در ل��َي ف��ه��يِّ��ئَ��ا روح��ي اس��تُ��لَّ م��ا إذا وُق��وم��ا
ردائ��ي��ا ف��ض��ل ع��ي��ن��يَّ ع��ل��ى ا وُردَّ م��ض��ج��ع��ي األس��ن��ة ب��أط��راف وخ��طَّ��ا
ِع��ظ��ام��ي��ا وت��ب��َل��ى أوص��ال��ي ت��ق��طَّ��ُع م��ا ب��ع��د خ��ل��ي��ل��يَّ ع��ه��دي ت��ن��س��ي��ا وال
م��ك��ان��ي��ا إال ال��بُ��ع��د م��ك��ان وأي��ن ي��دف��ن��ون��ي وه��م ت��ب��ع��د ال ي��ق��ول��ون
ث��اوي��ا وأص��ب��ح��ت ع��ن��ي أدرج��وا إذا غ��ٍد ع��ل��ى ن��ف��س��ي ل��ه��ف ي��ا غ��ٍد غ��داة
ب��اك��ي��ا ن��ع��يَّ��ِك ع��ال��وا ل��و ك��ن��ت ك��م��ا م��ال��ك أم ب��ك��ْت ه��ل ش��ع��ري، ل��ي��ت ف��ي��ا
ال��َغ��وادي��ا ال��س��ح��اب أُْس��ق��ي��ِت ال��رم��س ع��ل��ى وس��ل��م��ي ال��ق��ب��ور ف��اع��ت��ادي م��تُّ إذا
ه��اب��ي��ا ال��م��ْرنِ��ب��ان��ي ك��َس��ْح��ق ت��رابً��ا ف��وق��ه ال��ري��ح ج��رت ق��د ج��دٍث ع��ل��ى
ال��ب��وال��ي��ا ال��ع��ظ��ام م��ن��ي ق��رارت��ه��ا ��ن��ت ت��ض��مَّ وت��رب أح��ج��اٍر ره��ي��ن��ة
ت��الق��ي��ا أال وال��ري��ب م��ازن ب��ن��ي ف��ب��ل��غ��ا ع��رض��ت إم��ا ص��اح��بً��ا ف��ي��ا
ت��دان��ي��ا ب��أال م��ع��روًف��ا ال��ده��ر ي��َد ب��ق��ف��رٍة ث��اٍو ال��دار ب��ع��ي��د غ��ري��ب
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م��راع��ي��ا ال��م��ؤن��س��ات ع��ي��ون م��ن ب��ه أرى ف��ال رح��ل��ي ح��ول ط��رف��ي أق��لِّ��ب
ال��م��داوي��ا ال��ط��ب��ي��ب يْ��َن وف��دَّ ب��ك��ي��ن ش��ه��دن��ن��ي ل��و ن��س��وة م��ن��ا وب��ال��رم��ل
ال��ب��واك��ي��ا تُ��ه��ي��ج أخ��رى وب��اك��ي��ة وخ��ال��ت��ي واب��ن��ت��اي أم��ي ف��م��ن��ه��ن

فرنيس، شاعر ١٤٦٢م) سنة حوايل إىل ١٤٣١م، سنة حوايل (من فيون فرانسوا (4)
أميٍة أرسٍة يف ولد أسطورة، منه ليجعال الرائع الغنائي بشعره املشبوهة حياته امتزجت
الشاب الشاعر وسمي أقاربه، من كان عطوف، قسيس والحنان بالرعاية وتعهده فقرية،
عاش أن لبث ما ثم باريس، جامعة من عمره من والعرشين الواحدة يف تخرج اسمه. عىل
مرات؛ عدة عليه ُقبض الالتيني. الحي حانات يف واألفاكني واملترشدين الصعاليك حياة
بعد إال إليها يرجع فلم باريس، من للهروب واضطر والرسقة، القتل جرائم يف الشرتاكه
وحكم ١٤٦٢م، سنة السجن يف به ألقي ما ورسعان ١٤٦١م، سنة العام العفو صدور
بعد اختفى ولكنه سنوات، عرش ملدة النفي إىل الحكم عليه وخفف شنًقا. باإلعدام عليه
قد الشعرية مؤلفاته كانت وإن عمره، من الثالثني يتجاوز لم وهو األنظار، عن ذلك

١٤٨٩م. سنة يف مطبوعة ظهرت
والجريمة الحب يف ومغامراته وفقره، لضياعه الحي السجل هو فيون شعر كان

نفسه. عن ورضاه ومرحه سخريته، مع وشبابه لنفسه، ورثائه وحزنه
(١٤٦٢م) الكبرية» و«الوصية (١٤٥٦م) الصغرية» «الوصية قصائده أهم ومن
وواقعيته أصالته وعن الوسيط، األدب بتقاليد تأثره عن واحٍد وقٍت يف تعربان اللتان
القصصية األغنية الباالد، وبشكل مقاطع، الثمانية ذي بالبيت التزامه (يف الفنية وبراعته
قافيتني اتباع مع ونهايتها القصيدة وسط األول البيت يكرر الذي والروندو املوال، أو
تحليل عىل وقدرته بالصدق، الجيَّاشة عاطفته هو أصالته عىل يدل ما وأهم فحسب)،
نذكِّر أن ويكفي األخري، الخالص يف وآماله د، املهدَّ شبابه عىل وأحزانه مشاعره وعمق ذاته
األجساد عن املخيفة الواقعية بصورها املشنوقني «باالد» أو القصصية، بأغنيته القارئ
العذبة وموسيقاها الجارحة، الطيور والتهمتها الشمس أحرقتها وقد املشانق، يف املعلقة
العالم بقسوة املوت رهبة فيه تختلط جنائزي، قداس إىل وتحولها تتكرر لزمة تردد التي
وعلمني أعصابي، العذاب طحن «لقد املصري نفس يَلَقى أن من الشاعر بمخاوف والبرش
روسيتي مثل الشعراء، من كبريًا عدًدا شعره ألهم أرسطو.» يف يشءٍ أي علمني مما أكثر
أشعاره، بعض شعرهم ضمنوا أو له، ترجموا أو عنه فكتبوا وبرشت، وهينيل وسوينبرين
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مرسحيات عنه وظهرت حياته، قصة ستيفنسون لويس وروبرت هيجو فيكتور كتب كما
عديدة. سينمائية وأفالم

آسيا يف سينوب من الكلبي، ديوجينيس اليوناني الفيلسوف إىل نسبًة ديوجني: (5)
مفهوم يف بالغ ٣٥٣ق.م. سنة كورنثة يف ومات ٤١٢ق.م. سنة حوايل ولد الصغرى.
من وجعل املتحرضة، الحياة مظاهر كل يف الزهد إىل به وصل حتى السقراطية، القناعة
حدِّ إىل اإلنسان به يلتزم واجبًا والقوانني األعراف وإنكار الطبيعية والعودة االستغناء
كان أنه منها: مشهورة، ونوادر حكايات عنه ُرويت الرصف. التلقائية والحياة الكلبية
منه طلب له، يحققها حاجٍة عن له يعرب أن منه وطلب اإلسكندر، زاره وملا برميل، يف يقيم
الظهر، وقت يف أثينا سوق يف سار أنه ومنها: الشمس! ضوء عنه يحجب لئال يبتعد؛ أن
لكاتب قصة عنه: (راجع اإلنسان؟ أين اإلنسان؟ أين وينادي: مصباًحا يده يف يحمل وهو
األخرض الحصان مجموعته، يف نرشت إنسان»، عن يبحث كلب «قصة بعنوان: السطور

١٩٨١م.) سنة بالقاهرة املعارف، دار األسفلت، شوارع عىل يموت
سبقت اللذان التميمي الريب بن ومالك الحارثي، يغوث عبد الشاعران هما (6)

إليهما. اإلشارة
لسوفوكليس. «أنتيجونا» مرسحية يف الجوقة، أناشيد أحد يف ورد بيٍت عن (7)

(١٦٢٣–١٦٦٢م). باسكال املتصوف الريايض للفيلسوف مشهورٍة حكمٍة عن (8)
شكسبري ملهاة يف الِخْلقة شائه برشي وحش اسم هو Caliban كاليبان (9)
لحوم آكل تعني التي ،Cannibal كانيبال لكلمة تحريًفا يكون أن ولعله «العاصفة»،
يف األصيل وطنها يف نفيت التي «سيكوراكس»، العجوز الساحرة «شبل» وهو البرش،
الحلقة تلك العجيبة، الشخصية بهذه شكسبري استبق بروسبريو. جزيرة إىل الجزائر
عن داروين نظرية إعالن عقب حولها الجدال طال التي واإلنسان، القرد بني املفقودة
وانفعاالت الوحشية، للشهوات تجسيًدا كالبيان ويعد الطبيعي. واالنتخاب األنواع أصل
الجزيرة لسيد إال تخضع ال جبارة عقلية قوة الساحرة عن ورث وقد والكراهية، الحقد

وعبقريته. وتدينه لحكمته إال تذعن وال — بروسبريو املنفي الدوق وهو — املوحشة
املعبد؛ أمام نفسه أحرق الذي البوذي، الراهب عن املشهورة الحادثة إىل إشارة (10)

للسالم. ودعوة فيتنام حرب عىل احتجاًجا
هي تلك أكون، ال أو «أكون مناجاته يف املشهورة هاملت عبارة إىل إشارة (11)

املسألة.»
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املفجعة والحقيقة والنشوة «أبوللو» والنظام والنور الفن إلَهي إىل إشارة (12)
نيتشه. عند وإبداٍع حياٍة كل قطبا وهما اليونان، عند «ديونيزيوس»

بحنانها الرقيقة املرثية فتنتني لكم الدالة: األبيات هذه املرثية عن قاله مما نذكر (13)
ذات بالدموع، املمتزجة الضحكات ذات املتقطع، النشيج ذات املرثية القلب، يلمس الذي

مبتلة. نظراٍت للسماء ترفع التي الجميلة تلك املنثور، الطويل الشعر

الكابوس الثالثة: الدمعة

وحيًدا أعيش كنت سنوات. سبع من يقرب ما قبل كتبتها قصرية رواية هذه (1)
ومن الصبور، وعبد واملقالح الربدوني قراءة من وأُكثر األمني، الطيب صنعاء كهف يف
الخمسني». مشارف «عىل تطل راحت التي النفس ومراجعة ومصريي وطني مصري تأمل
هيجل واملنام: اليقظة يف تالحقني املختلطة غرائبه ظلت كابوٍس من ليلٍة ذات وصحوت
وشعراء فالسفة وجوه — وأدرسه! أقرؤه أيامها وكنت — الصريورة عرش فوق يرتبع
متناثرة أوراٍق بعيد، ريفيٍّ قٍرب يف الراقدة الطيبة األم وجه أخذوه، ما عمري من أخذوا
أو فنسيته وتخطيتها الخمسني بلغت ثم ١٩٧٩م)، (يوليو األنفاس محرتقة شجرٍة من

واإليقاعات. الصور هذه منه فاخرتت إليه، رجعت حتى أُنسيته،

بسالم نم الرابعة: الدمعة

السطور بقية أما الصبور، عبد صالح شعر من صغريتني فاصلتني بني ما كل (1)
وهذه سمائه. يف وترفرف نوره، يف تحوم أن تحاول عاجزة فراشات مني: فهي الشاحبة
الشعرية ومرسحياته الستة دواوينه العزيز. الراسل مؤلفات عىل االطالع تفرتض البكائية
الشعر» يف «حياتي الفن مع كفاحه سرية وخصوًصا والنقدية، النثرية وكتبه الخمس
منذ األخرية، رحلته طريق عىل وهو بنائه، وإعادة الشاعر وجدان لتقمص محاولة وهي
يف سقوطه حتى صدره، يف شديٍد بألٍم شعوره بعد إليه مدعوٍّا كان الذي البيت غادر أن
طريق عىل صحبته فقد الطريق، هذا عىل أصحبه أن يل قدر قد يكن لم وإذا الغيبوبة.
تفاصيل أن شك ال معه. عشتها التي والليايل األيام مئات يف وجرحه فرحه وعشت العمر،
وأتابع األحاسيس أسرتجع ولكنني الواقع. يف عليه جرت عما مختلفة هنا األخري السفر
من ال العمر رحلة واقع ومن ألعماله، قراءتي من تصورتها كما الباطن الحوار خطى

األخري. السفر وقائع
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بكائيات

املشهور: العالء أبي بيت هو (2)

وس��م��اء ل��ه أرٍض م��ن ف��ي��خ��رج رب��ه م��ل��ك م��ن اإلن��س��ان ي��أب��ق وه��ل

وجود النهائية. والكلمة األخرية الحكمة وكأنه وردده، املسافر العزيز به تمثل وطاملا
أن وتمنى الشعر» يف «حياتي يف أكده فقد املحبسني رهني الكبري حبه عن أما اإلنسان.
لم وإذا عامله، يف للدخول القارئ بيد ويأخذ أشعاره، بعض فيه يرشح لكتاب يتفرغ
املحتجبتني، و«الثقافة» «املجلة» مجلتي يف منه فصلني بالفعل نرش فقد الذاكرة تخني
باألم الجنني يربط الذي الرسي بالحبل أشبه املهزوم العظيم بالثائر وارتباطه حبه وبقي
عديد شأن شأنه يكتمل، لم الكتاب هذا مرشوع أن حظنا سوء ومن باألرض. واإلنسان

النور. تر لم التي املرشوعات من
املعطي عبد أحمد الكبري الشاعر الرتتيب: عىل هم األصدقاء هؤالء أن ا رسٍّ يعد لم (3)
عصفور. جابر العربي األدب وأستاذ الجاد والناقد دنقل، أمل املجدد والشاعر حجازي،
(١٩٦٦م) عنها كتابي أهديت قد وكنت سافو. اليونانية للشاعرة قصيدة من (4)

األهرام. بجريدة األدبية الصفحة يف بمراجعته وتفضل الحبيب، للراحل
األبرص. بن لعبيد البيت (5)

الحبيبتان. الشاعر ابنتا هما ومعتزة مي (6)
محنة ولوال فيها، ليحارض للشاعر الدعوة وجهت قد كمربيدج جامعة كانت (7)
نعمة له ألتيحت بالدنا يف املبدعني عمر تلتهمان اللتان البريوقراطية ولعنة العيش لقمة
لم التي والنفوس الهادئ والريف النقي العلم جو يف أسابيع أو أياًما والبقاء بنفسه اللقاء

واالحرتام. الحب معنى تفقد
مشاهد بعض وكتب بدأها أنه مرتني املسافر الصديق حدثني شعرية مرسحية (8)
واملعارصة األصالة مشكلة فيها يعالج أن فيه ذكر حديٍث عىل رحيله بعد اطلعت وقد منها.
جناية من لنتأكد املشاهد هذه تنرش أن وعىس األخرية، الهزيمة سنوات يف اشتعلت التي

الشعراء. عىل الروتني
األخرية، الشهور يف نرشها عىل «الدوحة» مجلة دأبت التي الذكريات عنوان (9)
منه كرًما — الشعر يف حياتي ويف فيها ذكرني وقد كتاب، يف قريبًا تظهر أن وأرجو
لحظة كل أن وأشهد الغرب. شعراء لبعض املشرتكة بقراءاتنا وأشاد — حلوة ومداعبة
يف. نفس آخر إىل عيل الفضل كل لها كان قد وحبه بحضوره فيها وندمت معه عشتها
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مالحظات

املنعم عبد مجاهد الشاعر قصيدة من أبياٍت عىل تنويعات األخرية السطور (10)
أكتوبر عدد الدوحة، مجلة بالدي، يف كالناس حزينًا روًحا الصبور، عبد صالح إىل مجاهد:

ص٥٠. ١٩٨١م،
الناقد الشاعر عمره: وأصدقاء الغائب الحارض العزيز أصحاب من مجموعة (11)
العربي الشعبي األدب ودارس الروائي زكي، كمال أحمد الدكتور العربي األدب وأستاذ
املرسحي والكاتب الروائي الواحد، عبد محمد اإلذاعي والكاتب القاص خورشيد، فاروق
الدين عز الدكتور العربي األدب وأستاذ والناقد الشاعر فهمي، الرحمن عبد اإلذاعة وكاتب

إسماعيل.
أستحقها. ال التي التسمية بهذه يداعبني العمر صديق كان (12)

«حياتي يف ذكرها وقد للوركا، «الجيتار» قصيدة عن األخرية الخمسة السطور (13)
اإليقاع. عليها وأضفيت الشعر»، يف

وهي الليل» من الثاني النصف يف «حدث قصيدة عن األخريتان املقطوعتان (14)
يف ونرشت املقالح، العزيز عبد الدكتور اليمن من الكبري العربي الشاعر كتبها التي املرثية

صنعاء. يف الثورة جريدة
العجوزة وحي املنيل حي يف واحد مسكٍن يف — وأنا العمر صديق — أقمنا (15)
آخر مسكٍن إىل انتقل عندما و١٩٥٧م) ١٩٥٦م سنتي (بني السنتني من يقرب ما بالقاهرة
— التدريس من استقالته بعد تحريرها هيئة إىل انضم التي اليوسف روز دار من بالقرب
هذه عىل والعرفان الحب بكل اآلن ألطل وإني — أملانيا إىل دراسية منحة يف أنا واتجهت
حاًرضا غريها أعيش كما وأعيشها العظيم، واملثقف الكبري اإلنسان فيها عرفت التي األيام

العني. يف وومضة القلب يف نبضة آخر إىل حيٍّا
وأوروبا أمريكا يف الباحثني عرشات بأن عندنا األدب أساتذة من الصامتني أذكِّر (16)
رحيله بعد هناك أقيمت قد الندوات وأن صالح، أعمال دراسة عىل السنني منذ يعكفون
املسترشقني أحد بها قام الصويف» «موت بعنوان الحالج ملأساة جيدة ترجمة اآلن وأمامي
عن ليل» «مسافر صدور وينتظر برلني، يف املقيم نجيب ناجي صديقنا وراجعها األملان
لحضور يستعد املفاجئ رحيله قبل كان بأنه أيًضا أذكِّرهم قريب. عن نفسها النرش دار
الدوائر كانت كما والنمسا يوغوسالفيا بعضمسارح عىل تنتظر واألمري ليل عرضمسافر
أنفسنا من علينا أحن األغراب أيكون إليه. املوجهة الدعوة تلبية تنتظر كمربيدج يف األدبية
الجحود؟! هذا كل عىل القدرة أعطيتنا كيف رب يا أهلنا. بعض من تقديرنا عىل وأقدر
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