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دمةـــــمق  

ة الزمن ونحن نكتب األدب الغنائي الموغل في ــال سحيقة متجذرة في تربــذ أجيــمن

ة على ــي صومعة فرديتها والمنطويــا المعتصمة فــر على محاور األنــذاتيته والدائ

وس النهضة التي تشرق على ــراً... واآلن ومع شمــواًء استبطانياً مضجـــنفسها انط

ى أدب ـون الــا نكــاين نرانا أشد مـــافر والتبــوم التنـــن خلل غيــربي مـــعالمنا الع

داف ـة المتباينة مكتشفاً األهــح اإلجتماعيــوار الشرائـــر أغـــاول سبــموضوعي يح

ة الحضارية التي ـاً مالمح الشخصية العربيــي تشدها الى بعضها كاشفــالمشتركة الت

 وحساً  دةً ــواح نفسيةً  ةً ــغم تفاوتها االقتصادي والتعليمي بصمات رــتعطي جميع الفئ

ى ضوئه طريقهم لبناء شخصيتهم الحضارية المميزة التي تأخذ ــيتلمسون عل مشتركاً 

. ولما كان اءـورقيها جمع ر اإلنسانيةــه خيــرى لما فيــن الحضارات األخــمكانها بي

متباينــة تجعله قــادراً علـى استيعاب األدب القصصي قــد احتــوى علــى خصائص 

المعاناة الذاتيــة والنفاذ من خاللها الى المعاناة الجماعية واستيعاب الحوار المسرحي 

ة ـا االستعانــة... كمــراد متباينين وشرائح اجتماعية مختلفـــل أفــوجعله وسيلة لتفاع

اشرة مستعينين بما توصل اليه ر مبـة بطريقة غيــريات النقديــعاب النظبالسرد إلستي

ر فيها عن مكنون ـر وسيلة أعب  ــق وجدت أن خيــاع من حقائــي النفس واالجتمــعلم

ار القصصي وهللا ولي التوفيق.ــنفسي هو اإلط  
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وح منه رائحة صمغ الصنوبر ولهاث السنديان العتيق ـتف ي جذالً ـح النسيم الغربــ  ترن

ى شحمة أذنه يلعق ـيثب إل ق مروان بإلفة وشعور بالطمأنينة فتارةً ـذ يداعب عنــوأخ

ة ــة متثائبــن أحالم ورديــبي ن متنقالً ـداب العينيــأرجح بأهـيت ري وطوراً ـزغبها الط

هناك أماني شباب متحضر وبين أحاسيس بألم دافئ عذب يسري في تقاطيع زرعتها 

ول.ــوم الخريفي من شهر أيلــى تكاد تضيء في عتمة ذلك اليــالجبهة فيشففها حت  

في الظالم المتعانق مع ذلك الضباب  ا باله مروان قد أطفأ أنوار شرفة بيته واندس  ـم

ي قديم تتلوى ـه عرائس هيكل يونانـكأن ن أعماق الواديـاألبيض الخرافي المنبعث م

 ثم تداعب أطراف األنفة ـات الدفينــة فتتلوى معها عشرات الرغبـبأجسادها البلوري

لتذريه  صوفية   وبشرة الذراعين فيشعر مروان وكأنه بحالة وجد وهيام تجذبه غيبوبة  

 نابضاً  حنيناً  تجري في عروق هذا الكون لهيةً إ خارج أطر المحسوس فتصيره أنفاساً 

ار الناعس.ـق المحـباألشواق المتوهجة وأل  

ا خمرة دير جبلي مي  الصامتة تضج في أعماقه... صوت كح يــكانت موسيقى القواف 

ن خبايا ضلوعه.. كان يريد أن يضع يديه على حاجز الشرفة ويقف وقفة ــيضوي بي

 تخر على وجوهها ساجدةً تندهش لها أشباح الظالم ف مدويةً  ةً ــد مهيب ليلقي خطبــقائ

ار وأعمدة اإلسمنت واألنوار ـث األشجة ملحاحة ليحد  ــبحاج ه.. كان يحس  ـأمام قدمي

ى المحبة وانجذاب الكائنات لمعانقة ـهذا الكون المرصود عل ر  ـدة الخافقة عن سـالبعي

 بعضها وتوزيع القبل باألغمار...

يل سيجلجل صوته ليصل إلى أذن ه إذا نطق في عتمة ذلك اللـوكأن كان مروان يحس  

فقط يوجد  ن بأنه ال يوجد في الكائنات ما هو غير حي  ـوهو الذي يؤم ي  ــكل كائن ح

ى جوانب إسفلت ـن وذاك ولذا كان  يمشي علـاة بين هذا الكائــاوت في نسبة الحيــتف

تالمسها ر ما إن ــة المشاعــقيقــة رس خاصرة صبيـو يشعر وكأنه يجــق وهــالطري

.ر شعاعاً ــاألصابع حتى تذوب وتطي  

و ـة، فال هــة مبادرة إيجابيــذ مروان أيــي المشاعر لم يتخــن رغم هذا الفيض فـولك

ن حاجز الشرفة ليمسكه بيديه ويتأهب لوقفته الخطابية وينطلق وال هو فتح ــاقترب م
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احتضان صوفي فني  بوجه عرائسه الضبابية البلورية الجسد ليحتضنها ذراعيه هاشاً 

ي قوالب ه الصامتة فــى قوافيــد أن يسكب موسيقــو تعمــه النرفانية، وال هــي لذتــف

 فقط كان يشبك يديه على صدره ويزرع الشرفة جيئةً  ة الصداح.ـ  غدو أنسياألوزان لت

ما باله نسي أو تناسى أحداث البارحة  .في المجهول ي الفراغ محدقاً ـف محملقاً  وذهاباً 

ن إحياء الذكرى وتقمص الماضي ــم ـد بلمحة خاطفةالصاخبة كي ال يعرج عليها ول

ي الروشة حيث فتحت الصالونات ــى فـل نسي حفلة األمس في بيت ليلــالقريب... ه

ات ــيال الثرــن كريستــة مـــواء شالالت بنفسجيــة على بعضها وسالت األضــالثالث

وق األكتاف العارية والنهود التي كانت تناطح الحرير ــالمتأرجحة وتعلقت بلزوجة ف

أيمكن أن ينسى  اع الصاخب.ي مروج األنغام وبساتين اإليقـف داً ــوالمخمل لتنفلت بعي

اء تستريء الشيطنة ـى شرهة رعنـرت منهما حمــر إليه بعينين نفــي تنظــربيعة وه

أنها سمكة قرش تلبست شكل إنسان... ذ اإلفتراس كــوتلت  

ا يتذكرها اآلن... إنه على يقين أنها ال تكن له أية مشاعر ــه يضحك عندمــة إنــربيع

رأ في أعماق ـع شهوة جامحة ولكنه يقــر بأنها ال تنجذب إليه بدافــوديــ ة، ومتأكد أكث

ود ـدم أســكتبت ب اً ــفود القاصفة حروــران المتأججة والرعــان النيــعينيها وسط دخ

ه الحسد لليلى وشهوة تدمير أحالمها ثم الوقوف على أطالل تلك األحالم ــبخس... إن

ة وقلبه ــا المحترقــرون على أطالل رومـكما وقف ني رح شيطاني تماماً ــالمهشمة بف

فعندما  ون منصفاً ــن البشر ولكنه يجب أن يكــه مــر بشهوة لم يختبرها إال مثالــيقط

اها ــر وعينــو وانجذبت إليه وجسدها ينبض بذلك الدفء المنذعـالسل ةـراقصته ربيع

ى عينيه ال يسمحان لهما باإلنفالت، ولهاثها الدافئ المتقطع يلفح وجهه ــمنصبتان عل

وإحساسه  اًـ ر بأن قامته إزدادت إرتفاعــة، شعــوء بالوعود الملونــر مملــد داعــبتح

رض ــيستطيع أن يف ه عمالق  ــر وكأنــة، شعــلى ما ال نهايــه جمح إجولتوان رـبعنف

ه ـي أن يوميء بإصبعـل يكفـــات، بـع المخلوقـال والنساء وجميــه على الرجـسيطرت

واميس الكونية وهو على تمام التأكيد بأن ـرى الزمان وتتزلزل معادلة النــر مجـليتغي

ر ثم ــارد مريـبعنف بى قدمه ــوداست عل قصداً  ى عندما ألصقت ظهرها بظهرهــليل

رج ـق خــت بالنطحتى أنها عندما هم   يرتجف غضباً رز شفتيها ـالتفتت لتعتذر كان ك

 داً ــم يحفظ دروسه جيـل لــه صوت طفــيحشرج كأن ن حنجرتها مبحوحاً ــالصوت م
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ذذ ـالتل د  ــإلى ح لئيماً ع مروان لم يكن ـر. بالطبوذعة خائف مــام أستاذه وقفـفوقف أم

ن ربيعة بحجة أنه ـذر مــو حتى اعتــه ولذلك ما أن انتهت رقصة السلــبتعذيب أحباب

نائي ليعود بالهاتف وذهب في جولة قصيرة إلى ركن التلفون ال اً ــنسي أن يكلم صديق

اللغات ال تتقن من  يـن أصل لبنانــاة برازيلية مــى حلبة الرقص مع فتــلبعد برهة إ

دأ إنزعاج ليلى ــة... هــة البسمات والنظرات المندهشة الفرحــة إال لغـ  اإلنسانية الحي

م ـوادر اإلضطراب. ثــوح منها بــرك بعصبية تلــا ال زالت تتحـيء ولكنهـبعض الش

ي تقول.. ما نفع البصر إذا عميت ت تالمسه وهعادت واقتربت من مروان حتى كاد

 مجلجلةً  ه زكام.. وضحك مروان ضحكةً ـزام لمن في أنفـذا الخـشا نفع ــالبصيرة وم

ال.. ـمزجها بالكثير من اإلحساس الداعر المنطلق من سجية الرغبات الطبيعية وق

م ــة لـــوت بشهوات ساديــوز الياقــار آنستي ويجتاحها الغضب ترتعش كنــعندما تغ

تي ختم عليها بالمرجان الناضج ثم ل وتتأرجح تالل الياسمين الـن قبــيلحظها أنسي  م

ر فيقف الشاعر الغر  مشدوها في ــاع بحيرات العنبــزح من قـوس قـوان قــتنذري أل

ة فرح مكبوتة.. أيها المهر ـي ترسل آهــوار الشعشعانية. وتجيب ليلى وهــغمرة االن

ضك فال دعيت إبن البرازيلية  ن يديـة حواء البارة.. ثم تأخذه من بيــالبري إن لم أرو 

دونما استئذان أو اعتذار فتقف البرازيلية مشدوهة تنظر إلى رفيق ليلى الحائر بدوره 

ة براحة ـوتمسك البرازيلي ي قلب الجمع بعيداً ــا فاندس   ى ومروان يكونان قدــبينما ليل

اه مجانين.. مجانين...ــي تبربر بما معنــر ثم تتابع الرقص وهالشاب الحائ  

ر اإلنتباه ـر الذي يثيــى شريط المخيلة ليست باألمــالصور التي تتداعى علذه ــكل ه

بالمرأة ما بين تجاذب وتنافر فاألصدقاء كثر من عهد آدم حتى اليوم، وعالقة الرجل 

ر عجب مروان ويفكر به ـه الشمس. ولكن الذي يثيــد تحت وجــر الجديــباألم ليست

مجردة قرأها في  ات ما يحصل له وكأنها أفكار  الساعات الطوال هو أنه يستعيد ذكري

.وذهاباً  فاضت بها مخيلته وهو يذرع شرفته جيئةً  دة سنوات، أو أحالم  ــقصة منذ ع  

على التمييز إن كانت  ود قادراً ـي رأسه وال يعــور فــي بعض األحيان تختلط األمــف

لوال صوره مع ليلى  هـحتى أن أو تخيلها تخيالً  د حصلت معه فعالً ــبعض الحوادث ق

ة خلقها خياله البكر ـرد عروس شعريــاله تلك مجــلي ه لظن  ــأل جدران غرفتـالتي تم

ــذه ن هــر بالضبط عــه ال يستطيع أن يعب  ــاة... إنــن أضلعها برعشة الحيــخ بيــونف
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 ة وأكبر دليل أن حفلةــرها دون ريبـة ولكنه يعاني ضغط مشاعــرهاصات الفكرياإل

ضعف أصابع اليد ورغم ذلك دة ساعات ال تتجاوز ــوى عـعليها س ر  ــالبارحة لم يم

ور الصالونات ومالمح الوجوه ـة وغيظ ودهشة البرازيلية وديكـفذكرى نظرات ربيع

ي ـل فـــد موغــاض بعيــن سراديب مــوكأنه خارج م اً ــعتيق اً ــكل ذلك يبدو له باهت

م آخر بعيد تمام البعد عن انفعاالت المدينة.. يرنو إلى نفسه دم.... إنه اآلن في عالـالق

كرجل معلق في الفضاء ال يشعر إال بذاتيته. وحتى شعوره بذاتيته يبدو له من عجين 

دو الكون بأسره، وتتضاءل في ــان لتغــي بعض األحيــه تتضخم فــأن ذاتيتـر فكــآخ

ة. ولكن مروان يعلم ـة له وال نهايــبدايدو سديماً رمادياً ال ــاألحيان األخرى حتى تغ

ة المترعة باألصدقاء ــه ال يستطيع أن يمسك حياته اإلجتماعية المرحـن أنـم اليقيــعل

ن الجمال والسياسة ـو جلسات المحاورة عــو معهم األنس وتصفــن يحلــاألذكياء الذي

كالنجوم في سماء الشباب ن ببهجة المرح واألناقة ويسطعن ــوالنساء وصديقات يتدفق

د الثانية يمسك حياته الذاتية التي يحلو فيها اإلختالء بالنفس ـد، وفي اليــالوردية في ي

 ة  م أخرى لمجتمعات أخرى كأنها مدفونساعات طوال حيث تشرد الخواطر إلى عوال

ه ة ينفق مروان ساعات طويلة منها على سطح بيتـاة ذاتيــل... حيــاق العقــي أعمــف

ور يحا الجبلي في قلب العتمة يتكلم بلغة صامتة ولكنها تكاد تضيء لفرط عذريتها...

أطياف أناس من نور... يتبادل معهم النكات والضحكات وحتى القبالت... في بعض 

ل  وقته لليلى تلك الفتاة الجامعية الثرية وحيدة أمها ـان ال يدري لماذا ال يهب جـاألحي

ل ليلى تتعلق به وبدافع ـي بعض األحيان ما الذي جعــيتعجب فووارثة ماليين... إنه 

ي الضيعة تقول ـاك إشاعة فــذا؟ صحيح أن أمها من ضيعته وهنـأية جاذبية حصل ه

في  لوالده المهاجر منذ عشرين سنة إلى كاليفورنيا.. بل إن عجوزاً  أنها كانت صديقةً 

اب ـن شبــده زيــبحب وال ةً ــلهوم أن السيدة سوسن كانت موــذات يه ـالضيعة أخبرت

رة وهو في العشرين وبيتها قبالة بيته تقف ـي التاسعة عشــذاك فــالمنطقة... كانت آن

ن وذات ــدائلها ذات اليميـان وتؤرجح جــد بحنــان الحديــق قضبــها تعانـى نافذتــعل

 ر فنجان مرسالً ــإث وة فنجاناً ــة يرشف القهــي الشرفة المقابلــو فــاليسار... ويقف ه

التأوهات المصحوبة ببعض القوافي الزجلية التي جادت بها قريحته في سهاد األمس 

 اًـ أفواج ات الضيعة أفواجاً ـان وشابـرج شبــى المغيب خــإلحتى إذا ما مالت الشمس 

ر وبعض األصابع ــار الصنوبــق الذي تظلله أشجــى الطريــن علــلإلستحمام سائري
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 راتـة المتعطشة لقطــوب البريئــق بعواطف القلــون تتألــن العيــر  مــة وكثيمتشابك

ع متشابكة والقدود متمايلة ـرب يوسف واألصابــر سوسن بقــدها تسيــعنال... ــالجم

ول سوسن من تلك ـذه الناحية وبعض الفتيات حـول يوسف من هــان حــوبعض الشب

ه وتعليقاته المشعة بالذكاء وسوسن تغض ـنكات الناحية ويوسف يقرض قوافيه ويوزع

ي البعض اآلخر والجميع هائمون في ــف ان وتظرفاً ــي بعض األحيــف الً ــطرفها خج

رة باآلمال.ــرياض السعادة بقلوب عام  

 الــة للجميع مثــة كانت تحتضن قصة ذلك الحب المجنح فيوسف بالنسبـل الضيعــك

در العلم آنذاك إنه قد حصل على شهادة الفلسفة وبعد قليل ـان أنـالشاب المتعلم. وما ك

ة األميركية.. وما همه ووالده المغترب ـفي الجامع درس الطب  ـسينتقل إلى بيروت لي

األميركي يرسل له الحوالة إثر الحوالة نافخاً في رجولته التي يريدها أن ال تقف عند 

... وسوسن كانت مثالً  ف الذي يحاكي جمال المالئكة.. كان ال الشفاــأعلى للجم حــد 

 ن صالة إنسكب في قالب جسد ولذا كانوا يعتبرونهاـلحأهالي الضيعة يشعرون بأنها 

 قديسة ربـوعهم فحيثما تطــأ أقدامها ينبت الزعتــر وحيثما تفــوح أنفاسها يعبـق شـذا 

ة ـعة ولذا فهو قبلي الضيـاً فـل الوحيد الذي يملك دكانــا الرجــكان والده البنفسج...

إال  ة وال عمل لهن  ـال النساء اللواتي يعشن بانتظار أزواج الغربــالشيوخ ومحط رح

التنعم بالمآكل اللذيذة والصبحيات الطويلة العابقة باألخبار الحقيقية والوهمية فبالنسبة 

تنظم  ن عالم الوهم وعالم الحقيقة... كانت الضيعة آنذاكـد أي حاجز بيــال يوج إليهن  

ة الذهبية واألحاديث ــاس صاحب اللحيــوري اليــة تبتديء ببيب الخــسهريات دوري

بأحاديثه  ه في باريس وروما وحول بحيرة جنيف ممزوجةً ـة بذكرياتــة الملونـالدنيوي

ة بولس ـة األردن ورحلــي بريــة فــا المدويــات يوحنـوث وصرخــن الثالــالدينية ع

ون اختزال أقوال ــكعادتهم يحاول وا دائماً ــور كانــدمشق ولكن الحضى ــالعجائبية إل

بولس للعودة إلى ربوع باريس حيث يروي لهم الخوري الياس كيف شاهد في إحدى 

ه واعظاً ــي صبية حسناء فاقترب منـشاباً يرتشف رضاب شفت روــي المتــرحالته ف

المحترم إن  جة فيجيبه الشاب يا أبانا ار جهنم المتأجــر في نــول إرعو يا بني وفكــيق

ة والتي تفوح منها رائحة العفونة ــجهنم ال تتأجج نيرانها إال في رغبات قلبك المكبوت

ودون ــه ويمشي بينما يضحك الموجـوي عنقــاس ويلــة. فيخجل الخوري اليــالكريه



8 
 

شخصية الخوري الياس مثال  للشخصية الحضارية اللبنانية  : إن  الً ـق يوسف قائــويعل

في أحد جوانبها ومادية واقعية في الجانب اآلخر... وتنبري فتاة  فهي روحانية زاهدة

لتقول ليوسف بعد أن تنكع سوسن.... وأنت يا أستاذ يوسف هال تركت شخصية أبينا 

د جمال ـفكاهن  فقير  في معب اــن شخصيتك! فيجيب يوسف.. أما أنــا عـاً وحدثتنـجانب

ن الذهب السائل.. وعندما ـي وهج ابتسامتها الرضية على زورق مـحبيبتي.. أسافر ف

ا..ويضحك الجمهور ـأهدابه أتفيأ سعفيتعبني السفر أعرج على واحة العيون السود 

عالياً بينما تتورد وجنتا سوسن وتغض طرفها وهي تتمتم بغنج ودالل.. أما أنا فنغمة 

ة ـاي مبحوحة ذابت في سكون المغيب وتالشت في صدى األجراس البعيدة وأجنحــن

د ـم الزمني قــذا العلـول... هــوسلمان ليقــو المهاجرة... عندها يقف الشيخ أبــالسنون

رأوا أخبار السلف الصالح ـون بهذه الترهات والخزعبالت بدل أن تقــأفسدكم.... تتله

ن ــالذي أعل -ة... ويضحك سلمان إبن الشيخــابعة العدويي ورــن عربــكالحالج وإب

ن لبس الشروال والقلنسوة ــف وامتنع عـ  ذ عشر سنوات ونيــه منــالوصيات على أبي

ن أجنحتنا ــبي ق روح الحياةــف الذي خنل التصو  ــده... أنتم جيــال لوالــقائ -البيضاء

ذو حذوهم في نهضتهم الصناعية ــوالحن اللحاق بحضارة اإلفرنج ــوجعلنا نتخلف ع

 يــارة.. أتسمــن هللا تلك الحضــاً.. لعــو سلمان متأففــة... ويجيب الشيخ أبــوالفكري

الخوري  اً! وهنا يجيبـــي المخدرات رقيـ  ة وتفشــ  ارة واإلنفالت مدنيـة حضــاإلباحي

ام سيرته نشعر بعقدة ـأم و سلمان بركة الضيعة وكلنا عندما نقفــاس... الشيخ أبــالي

ر آخرتنا وبفضل توجيهاته النابعة من إدراك عميق لوحدة ــة ألمـي التهيئــالتقصير ف

اء هذا الجبل نسهر هذه الليلة وكل ليلة رغم عقائدنا الدينية المتباينة كعائلة واحدة ــأبن

ياته ا يعانق الياس وقاسم يحتضن أنطون... ويجيب رجل  أمضى نصف حــسلمان فين

ل ميالد الرسل بزمن غير منظور ـدء الكون قبــذ بــا منــن.... نحن هنـي األرجنتيــف

و ــرد أبــر ويــوا أديانهم لسبب أو آلخــاء رأيهم وألغـر األنبيــو غيــ  وسنبقى حتى ول

رد كان والتماجن في مثل هذه األمور عاقبته ـل أي فــر  مثـ  د  مسيــسلمان... النبي عب

ي العتابا أو إحياء حلقة الدبكة البعلبكية التي تتشابك ـه التباري فــة واألفضل منوخيم

 ي والتناصر وتدق  األرجل بعنف وانتظام دليل العزم المتوثبـالتآخ لفيها األيادي دلي

ون.... ويصفق الحضور للشيخ أبو سلمان ثم تأتي الخورية ـار إحترام القانـضمن إط

ل الشهير والذي عمر بأصناف العنب المقساسي والتين األسود واإلجاص ـبصدر النق
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ل والتفاح الزبداني الفواح مع عدة صحون من القضامي الصفراء والفستق ـرأس البغ

 الحلبي.

ه البارحة برفقة زوجها ــه التي زارتــة أخيــة من إبنــ  اس أنها هديــال الخوري اليــق

الشرق لزيارة القدس وقبر يوحنا في الجامع األموي  ي خصيصا إلىـاألميركاني اآلت

إفتتح الضيافة الشيخ أبو سلمان حيث بسمل وحمدل ي بعلبك...ــوأطالل إله الشمس ف

ر ثم امتدت يده إلى صحيفة العنب فتناول ـه البعض وصلـ ب البعض اآلخــفبسمل مع

 الدار بأهلها ن الصدر وهو يردد عمر هللاــشقراء لوحتها الشمس ثم تراجع ع خصلةً 

ر... واعترضت الخورية بأن ــا جماعة الخيــه... إني أستأذن يــولفها ببركة رضوان

ا معشر ـق بنــه ال يليــا سلمان أجاب أنــي بدايتها ولكن الشيخ أبــالسهرية ال زالت ف

 ى الشبان فنمنعهم من أن يستخفهم الطرب ويتصرفواـعل ثقيالً  ون ظالً ـالشيوخ أن نك

ى سجيتهم وبنفس الوقت ال يليق بالشباب التمادي في عبثهم بحضرة الشيوخ. ــعل

ن  ــن والخوري الياس عيــو سلمان عيــا أبــول يوسف: " شيخنــفيضحك الجميع ويق

رى إال بفضل نور الشمس والشمس أمامكم ونورها يغمر ـون ال تــن العيــأخرى ولك

 جميالً  باتجاه سوسن حيث وقعت الطرفة موقعاً الكائنات".. قال ذلك وهو يغمز بعينه 

و يقول ليوسف ليس المهم ـوه عريضةً  ةً ــي سلمان فابتسم ابتسامــي نفس الشيخ أبــف

دم اإلنتكاس واإلرتكاس... أخاف ـل المهم الثبات عليها وعـة عالية بـالوصول إلى قم

مس ال تنكسف يا ل بكسوف شمسك هذه وهنا أجابت الخورية.. الشـأن تحتج بالمستقب

ال تتجرأ النظر إليها فتخالها مكسوفة...  د  ــون التي في أجفانها رمــشيخنا ولكن العي

داً السهرية عندنا يا جماعة وزالبيات ـغ و سلمان قائالً ــودع أبــع ويــويضحك الجمي

 عمتكم أم سلمان بانتظار شهيتكم المستحبة...

  

********** 
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-2-  

ة يوسف كما كان يرغب عن  ائلَة: إن  رياح الحظ لم تجر في أأخبارها قتابعت العجوز 

ويتمنى.. لقد وصلت في ذلك الشهر رسالة إلى الشيخ أبي سلمان من نيويورك تحمل 

م حولها أبو سلمان تكتماً شديداَ.. بل لقد جعلته يتقمص شخصية إنسان ـ  ده تكتـاسم وال

ي ـزل الناس ألسبوع فــبل زاد انطواؤه واعت ةـر.. لم يعد مرحاً كما عهدته القريــآخ

ر خراج الضيعة.. كل ما فهمه يوسف من فحوى الرسالة أنه فاجأ يوما ـخلوته في آخ

 ي هللا فيـة وتتقـر يا بهيــول ألمه.. عليك أن تتجملي بالصبــأبا سلمان في منزلهم يق

ة والقلب ـشاعر المهاندم والمـوق اللحم والــي ولدك... عليك أن تنسي حقــنفسك ثم ف

رأة كما ــة المـة... وشجاعـة امرأة شجاعــام إحساسك بالواجب وقفــالجريح لتقفي أم

ي عفتها وفناء شخصها في شخص من ترعى وتخدم... إذا خسرت زوجك ــتعلمين ف

ه تجيب شارقًة بدموعها: ـن الشباب... وسمع يوسف أمــدك عوضاً وهو زيــفلك ول

ق لي يا عمي أبا سلمان أن أبقى... وانتهرها أبو ـد يحـة الدينية لم يعن الناحيـولكن م

سلمان صارخاً، أنا شيخ هذه الضيعة وأنا الذي أقرر فيها ما هو الحق الديني وما هو 

بقائك في نتهى أمره... إني أتحمل مسؤولية ـل  ميت  إباطله.... بالنسبة لنا زوجك رج

ود ــائب أن يعــق الغــالبيت وإذا ما أراد ذلك الفاس ة هذاــ  ل تفهمين! أنت ربــبيتك ه

اً واغرورقت عينا الشيخ أبو سلمان ـة بكــر... وبكت بهيــن بيت آخــفليفتش ع اًء مر 

د ... ال حــرج وهــوع مشعة وخـبدم وة إال باهلل العظيم... اللهم استر ـول وال قـو يرد 

ر... اللهم أبعد عنا ظلمة الكفر ـل الخيــى عمــدرة علــا القــر عقلنا وهبنو  ــآخرتنا ون

مجيب... ووسوسة الفسق ووهن اإلرادة إنك سميع    

ه في ذلك األمر العسير كي ال تفقد معزتها أمامه... ــدث أمـاول يوسف أن يحــلم يح

ه ـه وكأنـي أرسلها والده إليـة المالية الضخمة التـاد الحوالــر أنه أعــي األمــكل ما ف

ع ــه المسكينة لم تستطـ  ن أمــه بالوقوف إلى جانبه... ولكــه ويغريــري بها سكوتيشت

مشاعرها أمام إحساسها بالواجب ة وال هي قدرت على تجاهل ــأن تحتمل وقع اإلهان

ة عاصفة إلى قرية أهلها التي تبعد مسيرة ـ  ة في ليلة شتائيـت بيتها نصف مجنونكرفت

ق لتسقط في وهدة ــصف الطريتي منــأة أحزانها فــساعتين ولكنها ترنحت تحت وط

ى فارقت الحياة ــة حتـحمى شديدة ظلت تنهش لحمها وعظمها بأنيابها الحمراء الذئبي
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اً تحت وطأة الكارثة وأخذ يدفن همومه في ـل... ترنح يوسف منصعقـبعد أسبوع كام

د... يضحك ـن جديــم ق... كان ال يصحو من سكره إال ليعود إليهـخوابي النبيذ المعت

ردد ـوب الحجارة وتــر له قلــتنفطراً ـاًء مـم يعود ليبكي بكثد ـضحكات شيطان يعرب

ان السحيقة.. تعاقبت أيام رديئة زادت ـاع السهول وأعماق الوديــه أصقــصدى نواح

ث دــدون سبب ويحـز  جميع شبان الضيعة للعراك بسبب وبـراً فكان يستفـ  يوسف تنم

ع فترتجف ـى نسل آدم أجمــاده علــن أحقــاء وعــن تعطشه إلى سفك الدمــسوسن ع

ق ا تحد  ـوف مرعب خصوصاً وأنها عندمــدة خــي شرايينها رعــالمسكينة وتسري ف

ل من الجفون كأنه السالف المتألليء بل ـرى ذلك األنس القديم السائــي عينيه ال تــف

ها ـا بقسوة كادت تبكيـجذب جدائله رةً ــالعواقب... مذر إال بأسوأ ـًة ال تنـرى وحشــت

ذة ـل نهم... صحيح أنها شعرت بلــره على شفتيها يعتصرهما عصر بخيــوانهال بثغ

ت ي... ولكنها جن  ـسقونــي خاليا كيانها تصرخ إسقونـي.. إة فشيطانية جعلت كل ذر  

فظاظة منحرف ثم انحنى زع نهديها بـزق يوسف أزرار فستانها وانتــعندما م اً ــرعب

ن ـاً... لم تكــى غدت شعاعــة وأحالماً أحسن تعتيقها حتــيء بعنايـ  اً خبــيرتشف حنان

الفضة البارد مارد لهب مرصود على شفتين قاسيتين ما  حق  ي ــسوسن لتصدق أن ف

ري ـاب الوردي وتســون بالضبــيء سماء العيــى تمتلــي حتـابه العنـــأن تالمسا قفل

الجبال  قصى المغرب ثم تقصف الرعود مذعنًة بدك  ن أقصى المشرق إلى أالبروق م

 وبسط المهاد والنفخ في السور المشهور...

ن نار شعرت به يخترق أحشاءها.. كأن شهاباً غاص ــاً... كسيف مــكان ذلك مرعب 

 في ل  ـفغى العين ــفي سويدائه وإل ل  ـى القلب فغــى وصل إلــي أعماق حناياها حتــف

رى.. ـرق لحظًة وتضيء أخرى..تشقى برهًة وتسعد أخـشعرت بنفسها تحتنسانها...إ

ة... ـه أم تغمره بوداعـرها في عنقــدر ما تصنع أتبكي أم تضحك... أتغرز أظافــلم ت

يناه بوميض جنون دره وبرقت عـي صن فــل طعــض انتفاضة رجـولكن يوسف انتف

ض ـا أركان الضيعة وانفلت يركــرتجت لهــة إدويم مــة ألمسعور ثم صرخ صرخــ

د أن أموت أريد أن ـح... أريــور ذبيــور كثــو يخــض وهـكالملسوع... يسقط ثم ينه

فضاعت آثاره... سرت في  در قش  ـي بيــرة رميت فــم اختفى يوسف كإبــأموت... ث

ال أنه ذهب ليالً إلى نفس الوهدة التي سقطت ـن قـرة... منهم مــالضيعة شائعات كثي
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شعر  فيها أمه وهناك أخذ يصرخ صرخات هستيرية مفجعة وبعدها مزق ثيابه ونتف

ي صدره باتجاه ــى المقبض فـأغمده حت راً جزينيــاً ـن وسطه خنجــم ل  ــرأسه ثم است

ء وعيناه دًى حتى سقط في ركن ناـر هــذ يركض على غيــه وأخــرق بدمــالقلب فش

 م أتت الذئاب ونهشت لحمه الغض  ــن فرط الغضب... ثــاج مــي زجــمفتحتان ككرت

راً... ومنهم من قال أنه ـرك له أثـذذ حتى لم تتــه بتلــة ثم قضمت عظامــبشهية سادي

غادر إلى المدينة حيث تعرف على فتاة غنية أعجبت بزنوده المفتولة وأنفه الروماني 

ر حتى ـ  ر وتجبـ  ه ولكنه تكبــة التي تطاول السماء فهامت بحبــالفارع هــالشامخ وقامت

ارة بويك حمراء ـها وقصرها واشترت له سيــه نصف ثروتتبرضخت لشروطه ووه

ل من مقهى إلى مقهى في شارع الزيتونة.... ومنهم من ــذ يتغندر بها كديك الحجـأخ

إبتدائياً لمدة سنتين ثم يسافر بعدها إلى  اذاً ـد عربي ليعمل أستــر إلى بلــه هاجــأنقال 

المكنون  ة فبقيت كالدر  ــ.... كلها إشاعات أما الحقيقهــالواليات المتحدة ليكمل دراست

ي قلب الصدف الغارق في قاع األيام... أما سوسن فعقدت على مشكلتها عقد بخيلة ـف

ل لم يحاول أحد  أن يظن أو ــرى لها.. بــد ماذا جــعلى ليراتها الذهبية.... لم يعلم أح

ا ق منهــرها حبيبها بفظاظة ولذا فهو ال يستحــرد عاشقة هجــن... إعتبروها مجيخم  

ار واإلزدراء... بعضهم قال أنها كانت تعلم مسبقاً برحيله إلى بالد الخليج ــال اإلحتقإ

ئس من ى الزواج بعد سنتين... وبعضهم قال أن يوسف يــللعمل وأنهما متواعدان عل

اردة وهو الشاب الهائج المندفع نحو اللذات الجامحة فهجرها تأديبا ــفضيلة سوسن الب

وه بكلمة واحدة.. ــدم اإلنصياع... كل ذلك كان تخميناً ألن سوسن لم تتفـلها على ع

 ول: لقدـاس متقطعة وتقــأوه بأنفــر أمامها القضية كانت تتــوعندما كانت الفتيات تثي

ن فيه.. ـه والغد غيب  ال ندري ما فيه فلنا حاضرنا الذي نحــما فيمضى األمس ب

ى علم بمواهبك الفلسفية يا ـيقلن.. لم نكن عل ن  ــمندهشات وه وتقلب الفتيات شفاههن  

سوسن فسبحان من يغير الناس من حال إلى حال ويظهر حكمته في أشد خلقه حماقة 

وقف ـح المــا تفضــن لسانهــم ةً ــ  داري زلــلت ةً ــن وتضحك سوسن مصانعــويضحك

ور...ـالمست  

معه برعدات متواصلة  ق تحس  ــباضطراب مره دة أسبوعين تحس  ــظلت سوسن لم

نقض كحمامة إ ن الحمى تسري بين أصداغها ثم تجتاح كامل كيانها فترتجف رعباً ـم
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محمل أمها لم تحمل األمور على  من حسن حظها أن  ة....ـان جارحــعقب عليها سرب

وع ـد العشاق فاستغلت الموضــعن ةــر رومنطيقية مألوفــواعتبرت ذلك مشاع د  ــالج

ك الفكاهات والتعليقات الساخرة... ولكن سوسن كانت تعاني ـر على ابنتها ولحبد  ـللتن

خصوصاً عندما ى الركبتين ـا سيهبط حتــقلبه أن   أقصى درجات الرعب.. إنها تحس  

وأهالي الضيعة يتساءلون أوال ويسخرون ثانياً ثم تبصق عيونهم تتخيل بطنها منتفخاً 

ن خزانة ـندقية الصيد مة إلى أن تأخذ بر الذي سيضطرها دون محالــفي وجهها األم

 ةً ـمزدوج ةً ــان كرامتها مع المجنون يوسف طلقــى قلبها الذي خــدها وتطلق علــوال

سبوعين تكفي لتجعل من أعقل كوابيس أفة أو نادمة... ولكن بعد اً غير آسـفتمزقه نتف

ة بين ساقيها فعلمت الليالي على لزاجة حار دىـاستفاقت سوسن في إحالناس مجنوناً 

ن ـه بصوت رخيم كرنيــدها أخذت تقهقــاح. وعنــمتحانها الصعب بنجأنها إجتازت إ

ني.. ص وتغـض.. ولم تكتف بالقهقهة فقامت ترقــام األبيــى الرخــعل الذهب السرخ

وها واحتضنتها بذراعين قويتين ـركضت سوسن نح رةً ــا استفاقت أمها منذعــوعندم

أمي.. أحبكم جميعاً حتى الموت...حتى كادت ترهق أنفاسها وهي تصرخ.. أحبك يا   

    

 

********** 
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 اً ــي قلبها عذبــم يسري فــى ألـري إلـل فيهما رعب سوسن الهستيو  ــشهران تحر  ــم

من الحنين الدافيء اآلتي من عالم ماورائي  اً ــالمترنحة.. كان نوع رـــالفج كنسيمات

ترة كفيض اون تتألأل بنظراتها الفــور شعشعانية والعيــه هاالت نــاف األجساد فيـشف

ي هذة المرة ــتها الشذية... كانت سوسن فــاس رعاير الكائنات بأنفــعاطفة إلهية تغم

ان وشابات ا في نزهتها المسائية مع شبــر الهوينـدت وهي تسيحتى غــو وتصف ترق  

ن أعماق األساطير لتتجسد لعيون ـة خرجت لتوها مـة خرافيــيف إلهالضيعة كأنها ط

دابها وي وإلى أهـج عفـل بغنـاء وهي تتمايـى قامتها الهيفــن ينظر إلــالناس... كان م

ي إنفلت من ـكقبس إله ن إنسان العين شارداً ـوق شعاع يتبعثر مــف فر  ـوهي ت السود

يها نهدعليائه فاخترق غالف األرض.. كان من يرنو إلى بشرتها العاجية المحترقة و

رى ــن يــارح... كان مــر جــن لمرأى صقـراب كحمامتين منذعرتيباضط نـالخافقي

ال بد  أن وق جبينها كجدول عنبر يتدفق في مرج أقاح ربيعي ـخصلة الشعر النائسة ف

داك عقلي وقلبي وجسدي ... ـار فـول... إلهتي المتجسدة عشتــام أقدامها ليقــيركع أم

ك شردات خيالي الواعية دتـد بعد... فـك أحالمي التي ولدت وأحالمي التي لم تولدتـف

وفي في ذات ه حلول صب وجداً  ل محراب قدس جمالك ألحل  ــدعيني أدخ والالواعية

.. دعيني ــره المقدسدي بماء نهــال ظهرك تمسح هنــي أذيــتمسح فأ يه... دعينـ  رب

في ثنايا شعرك المتهدل وثوبك الحريري المنتشي... م أغل  ــور هائـأحترق دخان بخ  

وأتى عيد مار تقال الذي تقام فيه مهرجانات  شعبية  عارمة  في بعض قرى الجبل التي 

التقاليد حولته  إال أن   صرفاً  ون العيد دينياً ــسم تلك القديسة... ورغم كها إتحمل كنائس

ه الضيع حياتها الرتيبة... في هذا العيد ـون بـن مناسبات الفرح التي تلــإلى مناسبة م

ى قرية ــة إلــة الزاهيــرى بمختلف طوائفهم وبمظاهرهم الفلكلوريــاء القــيزحف أبن

وا على مقاهيها المبعثرة حول ــليتوزعي المتن الشمالي ــي أعالــة فــالمروج الجردي

ادمون ــد الشراب يتنــول موائــون حــدها يتحلقــي تتصدرها الكنيسة وبعـساحتها الت

من عيونهم عندها  رة الخمرة ناعسةً ـل حمــرب وتطــون حتى يستخفهم الطــويتماجن

لكرنيتا...وز أو الرقص البلدي على صداح اــى شجو المجــتبتديء حلقات الدبكة عل  
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ي ذلك اليوم زحفت قرية ريم إلى المروج بوفد مأل أوتوبيس مرسيدس يتسع ألكثر ـف

ة ـ  ن شبان وشابات يعتمرون الطرابيش الورقيـد مــراد الوفــوكان أف ن راكباً ـمن ستي

ر ووجوه ـة وألعاب للنفخ والتزميــات الملونـن البالونــراء ويحملون مظالت مــالحم

 وتتأرجح لها لها القدود ينفخ في كرنيتته نفخات راقصة تهتز   رهم شاب  ارة يتصدـبرب

رات ــا عشــروي فرقصت معهــال القــي ذلك الكرنفــن فـوسـاألرداف... رقصت س

لرعشات الجمال الشارد  ولهفةً  اق المشرئبة والعيون التي سالت نظراتها حناناً ــاألعن

يجري فوق شاطئ رملي متوهج أما أردافها  لوى كأفعوانــاف...كانت قامتها تتـالشف

ـا آدم ا إحساس والدنـى التي تولد عنهاة األولـة الحيـرعش ر  ـبس فكانت تتأرجح نابضةً 

واء... كم تطايرت جدائلها في تلك األمسية فتطاير معها ــا حــه المستسلم ألمنبإنجذاب

ت وحيثما تجسدت... وكم ال أينما ظهرـان الذين نذروا حياتهم لتتبع مالمح الجمـالشب

ن تجمدت في ـوخ الذيــوب الشيــي قلــى فــادة حتــا فخفقت معها السعــخفقت أهدابه

ع ليلتقي الجمي اء الرغبات... تبعثرت في تلك الليلة أكثر الحلقات صخباً ــشرايينهم دم

 عندما طلب الجمهور من سوسن أن تغني لهم قصيدةً  ول حلقة قرية ريم خصوصاً ـح

اء... فترت نظرات سوسن حتى ـوج فخامة هيبتها أنس ذلك اللقــفصحى تت  وزيةً فير

ة حالمة ثم أرخت سدول أهدابها فوق تلك الخدود العاجية ـكأمسية صيفي غدت ناعسةً 

ق من جميع أدران ــة الخالــا عنايـطهرته ور وكأنها قديسة  ــة فأوحت للجمهـالمحترق

ة ــة مطفلــة كصوت غزالــ ه عنــتمازج اً ــخيمصوتهــا راة األرضية ثم إنبعث ــالحي

دل...ـر متهــكثوب حري اً ــال الشعر علويــوح على وليدها الضائع... وســتن  

اـوى ومحـي الهـف راً ــسط ط  ـكعاشق خ اً ــوال فرح اًـ زنــك ال حــي ويضحــيبك   
 

تكشف عن ماركتها  فاخرةً  ويرتدي بذلةً  أميركيةً  يعتمر قبعةً  أربعيني   ل  ـويصرخ رج

ابع ارة... وتتــة أدونيس البـدة عشتار وإبنـك حياتي يا حفيــه الباريسية... فدتــالسينيي

الجريح.ن القصب ــنيأسوسن غناءها بذلك الصوت المبحوح ك  

اــح فانفتحــه الريــرعم داعبتــكب ىــو فتــذات وهــس باللر  ــتم لب  ــق   
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نفتحت في سماء اإلبداع على ميوله األدبية... كوة الوحي إيدل منظره  ويصرخ شاب  

ا الشعراء قصائدكم العصماء...ــفاستلهموا أيه  

ل األربعيني المتأنق من ـرب ذلك الرجــقتــل... إي منتصف الليــل حوالـل الرحيــقبي

سم بمعرفة إسمك وإل لي : آنستي الكريمة هالً ــوخاطبها قائ اً ــسوسن ثم انحنى متأدب

حترامي وإخالصي... كانت مالمح الرجل ـك مع قبول كامل تقديري وإعائلتك وقريت

ي من ـننــول... إار خجــل والفضيلة فلم تستطع سوسن إال أن تجيب بوقــتوحي بالنب

أنق هل يسمح لي تي يدعى فارس خير الدين... ثم يتابع األربعيني المــة ريم وأبــقري

ل تقديري لشخصكم؟ــر عن جميـ  رم بزيارتكم ألعبـوالدك المحت  

ال توصد أبوابنا بوجه الضيوف وال عالقة لنا بنواياهم  وأجابته سوسن .. نحن معشر  

واب األوتوبيس...ــو أبـع المتقدم نحـوالتحقت بالجم رت بعيداً ـثم نف  

 

 

 

 

********** 
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الرئيسي ثم انحنت  شارع قرية ريم ل تشرين سيارة بويك بيضاء فيـي أوائـتهادت ف

ل من من األطفال الفضوليين... ترج   إلى أحد األزقة الضيقة حيث دخلته وخلفها جمع  

ه االرجوانية ـق ببذلته الزرقاء السماوية وربطة عنقـل األربعيني المتأنــالسيارة الرج

فتحت زوجة ل... ـن عــر إلى الناس مــة األنف تنظـومعه سيدة فضية الشعر روماني

ن ــة وحركات مضطربة ثم أرسلت مـاب ورحبت بالضيوف بابتسامة عذبــفارس الب

ى الصالون الستيل الذي ال يفتح ــبعد أن عزمت الضيوف إل ــاً يستدعي زوجها سريع

اء ولكن الرجل ـبضيوفه الغرب اً ــل السيد فارس مرحبــي المناسبات... دخــه إال فـباب

 بلباقة... إني أدعى أمين بركات من بلدة مجدلون الغرب مغترب  م نفسه األربعيني قد  

م بقصد ــا لزيارتكــي السيدة زينب أتينـوالدتوهذه  اً ــذ عشرين عامــستراليا منــى أإل

اء المعذرة إن كنت قد تغافلت عن بعض واجبات التقاليد فالمغترب ــالتعارف مع رج

 الً ـــن الغفلة أهــويجيب فارس حاشاك هللا م ن الهفوات...ـي الكثير مــكما تعلم يقع ف

رب ــة المغتــا سيد فارس أن أمنيــول... أنت كما تعلم يــن ليقــود أميــ... ويعوسهالً 

ى صدر بالده وأال ينفك ذلك الرباط المقدس الذي يربطه ــإل اًـ العزيزة أن يبقى منجذب

إجتماعيا بطبعه ال ترتاح نفسه إال في بتقاليده وتراثه... ولما كان هللا قد خلق اإلنسان 

ة من بني قومه تحفظ له ــة اإلنسان المستقيم أن يرتبط بزوجـة كانت أمنيــكنف العائل

 ــن... وأجابد الوطـرة وتقاليـراث العشيـن تــا لبـة وترضع أوالدهـة والكرامود  ــالم

... الحقيقة أنه ال وسهالً  ن المغتربين يا سيد أمين أهالً ــارك هللا بأمثالك مــفارس... ب

حفة ومتاهاتها المضلة... ر من ضياع شباننا في رمال اإلغتراب الزاـشيء يخيفنا أكث

ه إال إذا ــعرف معدنـ  ة.. واإلنسان ال يــلألصال اًـ ة اإلغتراب محكــعتبر تجربولكننا ن

 غدت نضرةً و فالفضة إذا امتحنت بإلقائها في النار إزدادت توهجاً  ضع على المحك  و  

ن.. سيد فارس لقد رأيت إبنتكم ـان زيفه... ويجيب أميــأما النحاس فيسود ويب صافيةً 

فوقعت في نفسي موقع تقدير وإعجاب... إني ال  ة في عيد مار تقال مصادفةً ـالمصون

ا ـة في ربيع شبابهـن وابنتكم المصونــيشارف األربعي ي رجل  ـأجهل يا سيد فارس أن

أفهم  ل الناضج. ثم إنني رجل  ـن رزانة العقــم ر  ــللبراءة يحفظ عهدها خين ــولكن م
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ي البيت إذا ـد تستطيع أن تبنــة اليـون المرأة فيها سيدة مطلقــقدسية األسرة وكمعنى 

ه بكل بساطة بيتها... ــألن شاءت وأن تهدمه إذا شاءت أيضاً   

لبناء حياة فاضلة  صالحاً  د يكون أساساً رام المتبادل قـاإلحت اة علمتني أن  ـالحي كما أن  

عن كسب محبة  بهذه السن   د أكون عاجزاً ـر من الحب المتبادل... وأنا قــمعطاءة أكث

د ـرامها وهذا يكفيني... بعـباستطاعتي كسب احت أن   اة دون العشرين ولكني متأكد  ــفت

ا إلى ـعادت ة سوسن ثم  ــى غرفــن إلــأمي دة أم  ـسوسن مع السي ذا الحديث دخلت أم  ــه

بالقهوة وطيف  الصالون وعالمات الرضى على وجهيهما... بعد دقائق دخلت سوسن

وق شفتيها وينعكس على صفحة وجهها فيغدو كوجه مالك ــش فابتسامة حزينة يرتع

ل المنمقة ــ... رحبت بالضيوف ببعض الجمةـوه من سماء األساطير العلويــوصل لت

على  ه بكالم دل  ـد فارس حديثـور مصفى... ختم السيــقالب نثم غادرت كما دخلت ك

الزواج  قال أن   ره وهو القروي الذي لم يدخل المدرسة أبداً...ــنضج عقله وحسن تدب

عن الفحشاء والمنكر ال يسعى إليه في هذه األيام  ه صون  ـلإلنسان األصيل ألن شرف  

ول ــأص ة ثم أردف أن  ــالب فضيلروءة وطـا الملذات إال صاحب مـي أبيحت فيهــالت

ار وأنه سيكلم إبنته في ــال إكراه فيه وال إجب حراً  ر الفتاة تخييراً ـالزواج تقضي بتخيي

رر... وأجاب أمين بأنه سيكرر زيارته بعد ــهو الذي يق ر والنصيب في النهايةــاألم

 بوع البالد صديقاً ي رــال أنه ربح فــر السيد فارس والسيدة عقيلته وقــأسبوع ثم شك

.وسعادةً  ر بشراً ــه يفتــادر مع أمه بوجــنجح المسعى أم فشل ثم غ سواءً   

نه إ ي صباح اليوم الثاني لبس السيد فارس ثيابه الرسمية وودع إبنته وزوجته قائالً ـف

د ـة عالقة مع أحــل عقاريــى بيروت إلستشارة المحامي بخصوص مشاكــسيذهب إل

المنزل ولكنه في الحقيقة ذهب إلى الغرب إلى صديق له في بشامون ه وغادر ـجيران

ال له ـي واإلقتصادي... قــون ووضعه اإلجتماعــن مجدلــن مــن السيد أميــليسأل ع

ن ـ  رب بالكرم والفضيلة والتديــق إشتهر بمقاطعة الغــن بيت عريــأمين إب صديقه إن  

ه كان قاضياً ــفج ة... وفي مجاعة الحرب األولى ـان المنطقر رسمي لجميع سكــغي د 

ة ــاس بأمانــدم النــخ وراً ـده كان دكتــة.. ووالــلكل طارق ذي حاج كان بيته مفتوحاً 

حسنة مخفية على من األموال لتوزع  ة حتى توفي وهو يرسل من مغتربه كثيراً ـ  وعف

بيت اليتيم في عبيه بمنحة سنوية لم  ن األرامل واأليتام... كما أنه خص  ـالمحتاجين م
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أبداً... كذلك يعرف عنه أنه ذو تمسك بعرى التقاليد فهو يعيش  بها يتخلف عن الجود

ر شرعي فهو يكفل ـي أو غيـبأجنبية سواء بشكل شرع لم يقترن في مغتربه عصامياً 

أن . المهم ر مغترباً ـد أن يصاهـد يريــي بيت القصيد بالنسبة لكل والــهذه الناحية وه

 ه ليصبح عماً ـر العين ال يحتاج إال لموافقة إبنتــقري ى ضيعته راضياً ــاد إلــفارس ع

ستدعى فارس إبنته سوسن ر دينه ودنياه... في ذلك المساء إرم إكتمل أمــلصهر محت

ى غرفته وخاطبها قائالً: إسمعي يا بنيتي.. لقد وهبتك المحبة والحنان طوال تسعة ـإل

زة التي تقف في ـعصامياً ألورثكم النفس العزي ــي الحياة مسلكاً وسلكت ف عشر عاماً 

لك قصة حب مع يوسف منذ سنوات ولم  الحياة موقف كبرياء وسؤدد... إني أعلم أن  

 ن تغامري بشرفـك لن تسيئي التصرف ولـل في تصرفاتك الماضية ليقيني بأنـأتدخ

وق خبرتك... لقد ذهب يوسف وال ـي تفي التــي  أن أرشدك بخبرتـن علــأهلك .. ولك

غير مباشرة لشرفنا...  ةً ــد يعلم إن كان سيعود أم ال.. وطريقة إختفائه تعتبر إهانــأح

ر.. ــآخ والحب شيء   ي شيء  ــالفهم.. ثم إن الزواج يا بنيتق  ــعليك أن تفهمي ذلك ح

الزواج يجب أن تتوفر رد عالقة فردية.. ـاء مؤسسة إجتماعية والحب مجــالزواج بن

ذاب ـوق واإلنجــاح أما الحب فيكفيه الشــفيه شروط إجتماعية وإقتصادية ليتم له النج

رت جميع ـ... إذا توفةً ــون حبيبــال لتك ون أماً ــا بنيتي خلقت لتكــرأة يــلينجح.. والم

ل أن يختار من اإلختيار فعلى اإلنسان العاق د  ـالشروط فذلك أفضل... أما إذا كان ال ب

اء ــن موقف كبريــل عــادة بـن السعــالشرف ال الشوق... اإلنسان الكريم ال يسأل ع

 .. إني أعطيك أسبوعاً ة في هذه الحياة الدنيا.... لن أزيد على هذه الكلمات شيئاً ز  ـومع

رها.. أنا والدك يا سوسن ـة وبعدها سأنفذ رغتبك بحذافيــرك برويــلتتدبري أم كامالً 

نصرف...ــ ل جبهتها وإزان... ثم إنحنى وقبــفي في الميوشر  

ضب يتفجر في أعماق ــي الليالي التي تلت .. كان الغي تلك الليلة وفــأرقت سوسن ف

صفراراً في الوجنتين ـرًة في العيون وإحم ـهــد فيقـذف حمم بركانـقلبها العاشق الحاق

ر.ــحتى تجاوز الفج ثم دموعاً تنذري ملتهبةً   

كيانها بعنف بربري حتى تكاد أركانه تتشلع  ن الراعف بشهوة اإلنتقام يهز  ـكان الحني

من حرص أمين على حجاب الشرف  األربع.. كانت سوسن قلقةً  توتتبعثر في الجها

 ق  يستحاره قميص عثمان.. وهنا فكرت سوسن ــعتبــى أطالله وإالشرقي والبكاء عل
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تي إذا ما د يسقط بالتآكل الذاـق قـاء رقيــد غشرــه بمجــشرف هذا الشرق الذي حصن  

رب ـــ...الغةً ـالت لنفسها مؤاسيــان وقــة الحرمـستبدت سلطــة الكبت وإزدادت محنإ

والضمان اإلجتماعي واإلزدهار اإلقتصادي  و  ـر وقاذفات الجــبأساطيل البح يتحصن  

من بيت  تحصن  بغشاء أوهىــون ونحن نة التعبير والمعتقد وسيادة القانــ وتأمين حري

 د ضائعاً ى الصديد المقرف... ولكن كل تلك المؤاساة لم تهـعنكبوت ال يحتوي إال عل

ا نفسها المبعثرة وال هي ــحتى تلملم بقاي و قليالً ــي طمأنتها ولــرو ظمآناً فال هـولم ت

 ح بين اليأسجرفتها إلى هاوية اليأس علـ ها تقتل نفسها وتستريح. ولكنها أبقتها تتأرج

والرجاء.. بين إنتظار معجزة مفاجئة كظهور يوسف في الفضاء على صهوة حصان 

ل موعد الزفاف بلحظات.. ــردفها وراءه وينطلق أو كتوقف نبضات قلبها قبـأبيض ي

ن العثور على المخرج المنطقي ولكن عقلها الالواعي ــع ي عاجزاً ــكان عقلها الواع

اق...ــلهذا التمزق النفسي الذي ال يط د  ـحوادة عن ــيفتش دون ه ظل    

ي تتثنى دالالً كفنانة شرقية ــوه ــارة البويكل الغروب توقفت سيــن وقبيــد يوميــبع

ترقـ ص أردافها الرجراجة... ترجـ ل منها أمين ببذلته الخضراء وربطة عنقه العنابية 

قرنفل بيضاء في قلبها بضع  ةــده باقــواً... كان يحمل في يــكطاووس يجـ ر ذيله زه

أن إلهة الجمال  ر أما عيناه فكانتا تشعان بوميض أمل زاهر كأنه موقن  ـرنفالت حمـق

ي قلب سوسن وتجذبها إليه ـة فـزرع الرغبــى موكب فرحها الصاخب فتــستضمه إل

در... ــمقت جذب قوي    

ت بصوت مرتعش ونادى سوسن حيث سلـ م ى البوابة مرحباً ـإستقبله السيد فارس عل

ا طرفها فكان ـرز ذبيح.. أمـا كحبتي كـإحمرارهما حتى غدت ـن إزدادينبعث من شفتي

نثنت وإ ل شاكرةً ــة القرنفــذت سوسن باقـل... أخــالعلي بروــيحاكي شعاع الغ فاتراً 

ون وقلب أمين يطرق طرقات صاخبة حتى ــل فارس وأمين الصالــبينما دخمتباعدًة 

اه ينبوع الجمال الكلي الذي يبعثر ـداً باتجـقضبان قفص الصدر لينطلق بعييكاد يشلع 

ول الرواد وأفئدة األتباع المخلصين ... بعد ـذه األرض فيسبي بها عقـجزئياته على ه

ال فارس ألمين بأنه كلـ م سوسن وأعطاها مهلة أسبوع لتفكر بروية ـة الفاكهة قـضياف

ارك أمين لفارس هذه الروح ـمسؤولية إختيارها وبدها أن تختار وتتحمل ــفعليها وح

ات هذا الشرق ـاء بنــن آبــرون مــر إليها الكثيــي المعاملة والتي يفتقــالديمقراطية ف
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اً يعتبر ـه دون رضى الفتاة ظاهراً وباطنــزواج برأيـال ارس أن  ـاب فــق... فأجــالعتي

ـا... هنا إستبد ـه يعتبرون أوالد زنــثمرًة لون ــن يكونــعملية إغتصاب واألوالد الذي

الحماس بأمين فنهض ليأخذ برأس فارس ويقبله ثم يهم  بتقبيل يده ولكن فارس سحب 

ر هللا... ـر هللا أستغفـو يردد أستغفــيده بسرعة وبخجل وه  

رب أمين لفارس بأنه يرغب في محادثة سوسن على إنفراد ليكلمها عن كل ـبعدها أع

وري.. هذا ما كنت أريد أن أطلبه منك ـجه اردة. وهنا علـ ق فارس بصوتردة ووشا

ك مادياً وخلقياً كي ال ــن واقعــل مــكلـ مها بأقصى درجات الصدق وأظهر أمامها بأق

تظن نفسها مخدوعة في المستقبل... الزواج يا بني صراحة وصدق وإخالص وأمانة 

ذار ثم نادى فارس سوسن التي أتت بصينية ــي األعــي تنتفــور كـي األمـفتكاشفوا ف

وعندما تمت الضيافة قال لها والدها.. إجلسي يا بنيتي وتباحثي مع السيد أمين القهوة 

اك دون ـن... إكشفي له خبايــن وتكرهيــه وتحلمين... فيما تحبيــفي كل ما تفكرين ب

فس صاحبه الموقع ي نــاه دون خبث فإذا وقع كل منكما فـة وليكشف لك خبايــموارب

وي ملف النصيب ونبقى أصدقاء ال يغتاب أحدنا اآلخر ــالحسن فنحن نبارك وإال نط

ا ـى جبهتهــًة برأسها تتأرجح علـا مطرقـًة عنقهــرف... جلست سوسن الويـنصــم إث

ن خاللها كأشعة تفتر من أشجار تلقي ـاض الجبهة مــوداء يسطع بيــر ســخصلة شع

اً جعلت أمين يوشك أن يركع أمامها ليقول... ـخدودها رداًء ذهبياً شفافن ــعلى لجي

اً مخلصاً في هيكل قدسك إلى األبد... إبتدأ أمين الكالم ـو أن تقبليني خادمــإلهتي أرج

سوسن أنه الً.. أرجو أن أقدر على تحديد مفاهيمي ولو قليالً.. وإني أعلم يا آنسة ــقائ

ختفى في ًة وكبرياًء لكنه إور أنفــاب يحاكي الصقـمع شرة ــطاه كانت لك قصة حب  

دم في وجنتيها حتى ـاض الـة... شهقت سوسن لسماع هذا الكالم وغــظروف مأساوي

وأعتبره شيئاً قدسياً بل أنظر  الحب  ع.. إني أبارك ــغدت كاألميرات... ولكن أميناً تاب

وأنا في الحقيقة لست مغروراً  دم بخشوع أمام ذات الرب  ــر تقــإليه كصالة قلب طاه

ني أرتجي حبك ولكني ال ل ألكون واقعياً وأقول إن اللحظة األولى بــك مـألطمع بحب

اً وتلقائياً... إن أفكاري تخونني وال أملك التعبير المستقيم ـإرادي ه إذا لم يأتــع بـأطم

ي جيداً إني أؤمن و المعذرة... فقط أريد أن تفهمي أفكارـل مقطعة فأرجــه بجمو  ـفأتف

ا ال تهمني حياتك السابقة ـق ولذا أنـة اإلنسان المطلقة وبشعوره بالواجب المطلـبحري
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ار من أحداثها بل ال يهمني أن أعلم إلى أي مدى وصلت عالقتك بيوسف وال ـوال أغ

ن طهارة أنوثتك بل أعتقده من حقك... إني ال أطمع إال بأن ــر ذلك شيئاً يقلل مــأعتب

 نــهم لبني ترضعيـن صلبــاالً مــى اإلخالص وأن تهبيني أطفــتعاهديني مستقبالً عل

ترامك للواجب... وأقول لك أنك إذا ما أصبحت لي زوجة وهذا حـك وإفضيلتك وعفت

امتي والرجل العاقل الذي ما أرغب به حتى الجنون ستكونين مؤتمنة على نسلي وكر

وال  اراً ــوال عق االً ــا مــه الشخصية ال يحجب عنهــه وكرامتــى نسلـمرأة عليؤمـ ن إ

ن ما تشائين بسلطات مطلقة ضمن حدود عدم ــي تفعليــن ملكة بيتـ... ستكونيأسراراً 

ذه الساعة أن أسلمك زمام قيادة ـن هــم ي مستعد  ــل إنــريط بكرامتي وسمعتي بــالتف

ي الحياة نحسنين تدبير األمور وتهبينأنك ست ا متأكد  ـة وأنـة واإلجتماعيـي الماليـشؤون

إني أعتبرك ة... آنسة سوسن ـان الفضيلة والسعادة البيتية الهادئـن أحضــالمطمئنة بي

ستعداد ألن أحرق ــور مصفى ال من لحم ودم وإني على إن نــصنعتك السماء م إلهةً 

وكأن صوتها ك المالئكية... وتمتمت سوسن ـى مذبح أنوثتـعل طاهراً  وراً ــعمري بخ

ن حبي ليوسف ثم ال يستفزك ذلك؟ــر... تعلم كل شيء عــم آخــن عالــي مـيأت  

اس ومشاعرهم؟ـول النــليلوث عق شيطاني   ل  ــعم ولماذا يستفزني فهل في الحب    

زوة عابرة بل تجذر في كياني ووهبته كل ــرد نــا سيد أمين لم يكن مجـن حبي يـولك

..مشاعري في يقظتي ومنامي.  

يوسف لن يعود وأشفق على جمالك أن يذوي ويخبو نوره وأنت ال  إني على يقين أن  

قبل أن يكون  وإرادة   تستحقين إال السعادة والطمأنينة... ثم إني أؤمن أن اإلنسان عقل  

فإذا أردت بكامل  حتى يغدو ذلك الشيء حقيقةً  د شيئاً ـ... يكفي أن يرياَ وجسد اً مشاعر

على ذلك وأنا في  لي فأنا ال أشك بأنك قادرة   مخلصةً  ي زوجةً ــونأن تك ر  ــعقلك الح

ر من ذلك...ـاألساس ال أطمع بأكث  

زال بعض  ن الصعب أن يصدق اإلنسان أنه ماــاع... مـوشج سيد أمين كم أنت شهم  

ل ناضج... إني ومنذ هذه اللحظة أهبك ــة من عقــالناس يملكون فروسية حقيقية نابع

ي وال وعيي.. أهبك حاضري ومستقبلي ولكن ـك وعيــي وجسدي.. أهبــي وقلبــعقل

 الماضي أريده أن يبقى ملكي بجميع معطياته السلبية واإليجابية...
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ــة ري المتوجــذ اآلن أنت مليكة عمــداء.. منـد السعــدو أسعـذا يكفيني ألغـض هـبع

شائين.. في هذه اللحظة .. آنستي حياتي بين يديك تصرفي بها كما تيـحترامي وحببإ

ل فارس وزوجته ليجدا أمين يطبع على جبهة سوسن قبلة حنان وقور... قبل أن ــدخ

 ر  ــي مضطــول لها.. إنــو يقــرة وهــبمئة ألف لي ينصرف أمين أعطى سوسن شيكاً 

ام إلى الكويت لعقد صفقة تجارية.. أرجو أن تجهزي كل شيء في ــللذهاب خمسة أي

ا ـي أوروبــدة أسابيع فـي الزواج ليتسنى لنا أن نمضي عـعلينا أن نسرع في... ـغياب

ي.. وأجاب فارس بأن هذا ال يجوز فعليه أن يكون حاضراً ـل مغادرتنا إلى سيدنــقبي

ي ورزقي ـري ومالــ.. سوسن مليكة عملشراء المصاغ والثياب فأجاب أمين ضاحكاً 

.تستطيع أن تتصرف كما تشاء وساعة تشاء...  
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ادل واإلخالص ـرام المتبــسادها اإلحتن الحياة في سيدني ــم اًـ د خمسة عشر عامــبع

ـروة تقدر لسوسن ث ي السيد أمين تاركاً ــان توفــن المودة والحنــر مــادل والكثيـالمتب

شترت لبنان وإـى ى... عادت سوسن مع طفلتيها إلـوليل بنتين هما نجـوىبالماليين وإ

ى البحر وأجـ رت الطبقات الباقية ـستقرت في روفها المطل علــى الروشة إعل عمارةً 

نة وسالم ال تفكر إال في مستقبل ي البنوك وعاشت بطمأنيــة أموالها فــثم أودعت بقي

رى زوجها ــلذك ارة نفسها وجسدها إخالصاً ـعلى طه ةً ــى محافظـبنتيها وفي أن تبقإ

ذ سنة تزوجت عايدة من رجل أعمال كبير أضاف أمواله إلى ــل... منــحالطيب الرا

دن حيث مكتب زوجها الذي يشرف منه على تسيير ـي لنــأموالها ثم سافرا ليستقرا ف

ي كلية بيروت للبنات قسم الفنون ـف زالت تلميذةً  ماـى فــا ليلـا أمــه في نيجيريــأعمال

 الجميلة.... 

رى لوالدك ـرف ماذا جــد أن تعــالت لمروان واآلن تريـبتصنع وقوز ــوتنهدت العج

ه في نيويورك وأظهر له الكثير من الطاعة واإلنقياد وهو ـق بأبيــد التحــيوسف... لق

ة والكياسة ليصل إلى مبتغاه... ــى درجات المرونـف بأقصالشاب المشاكس... تصر  

ود إلى الضيعة ليحتفل بزواجه من ـال ليعــمن الــم كبيراً  اً ــد أن يجمع مبلغــكان يري

د ثالث ــاد بعــا عــولكنه عندم كامالً  ن بأنها ستنتظره دهراً ــى يقيــسوسن.. كان عل

ام بوابة بيته حتى ما إن ترجل منها أمراء... ـارة مرسيدس حمــسنوات وأوصلته سي

ول ــألهم هــل أن يســم قبي أعينهــرأ فــه الصبية ثم الشباب ثم النسوة وقــف حولـ  لتإ

ى يوسف وما إن نظر يوسف في عينيه حتى ـه... وصل السيد فارس ليسلم علــمأسات

ستسلمت إلرادة ه.. أخذ يتكلم كمحموم يهذي.. إن تحت أقدامـل مــباألرض تمي أحس  

ى المال الذي يرضي عنفوان أنوثتها.. ــر ثالث سنوات كاملة ألحصل لها علـالخنزي

ى الموت فقط ألحصل على المال ــه حتـي لوالد أكرهــر عادتـى غيــعل داً ــاكنت منق

أستحق  ود ثرياً ـورك ألعـي نيويـن فــة... صارعت الزمــألرميه تحت أقدامها الحبيب

ل لي أنها ـا سوسن... سيد فارس قـن أنت اآلن يــة... سوسن أيــال طلعتها البهيــجم

وأرتمي على صدرها لتعانق روحي روحها في القبر  رها بأظافريــر قبــماتت ألحف

قترنت ــي أنها إولوا لــختفت.. ال تقا إولوا لي أنهـ... ال تقرــي العالم اآلخــونتزوج ف
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ها.. يجر. سأهشم رأسه وأقتلع عينيه من محل آخر.. سأمزقه بأنيابي وأستعيدها.ـبرج

حضر الشيخ أبو سلمان.. سمع  رة.. وهناـرق هذه الضيعة الشريــوأح سأقتلكم جميعاً 

ون ــه وبعض العيــى كل وجــعل اًـ ون ورأى رعب المأساة باديـصراخ يوسف المجن

 مدويةً  ن يوسف ثم رفع يده وصفعه صفعةً ة مــقترب بخطى ثابتـوع.. إتترقرق بالدم

يتشوق  وهو يقول تأدب أيها الرجل وال تضيع مروءتك.. ال يوجد في عشيرتنا رجل  

محصنة تعيش في كنف إنسان آخر...وشرق يوسف بغضبه فأبرقت عيناه ى امرأة ـإل

ي الهواء ليهوي به إلى صدر الشيخ أبي ــه فـورفع ل من وسطه خنجراً ــست.. إاً ــحنق

ن ويرتجف له ـه الشيخ بثبات دون أن يطرف له جفــي الوقت الذي وقف فيــسلمان ف

شيخ وعيون الجميع تكاد تقفز من محاجرها ر الـى نحــرق... كاد الخنجر يصل إلــع

أمسكت بها من الخلف ولوتها  جبارةً  إرادةً  نثنت فجأة وكأن  د يوسف إ.. ولكن ياً ــرعب

رب الخنجر من صدر ـقتــى إد تنثني حتــصراع نفسي رهيب.. وظلت الي ل  ــي ظــف

 لخنجريوسف سيغمد ا ون الناس وصرخ الجميع ألنهم أيقنوا أن  ــيوسف فجحظت عي

ي سلمان كانت قوية بما فيه الكفاية لتجبر أصابع ــن قبضة الشيخ أبــي صدره ولكــف

اء الخنجر أرضاً... بعدها بلحظة سقط يوسف بين ذراعي الشيخ أبي ـيوسف على إلق

بكى له جميع من حضر ثم يخور بين الفينة والفينة كثور  سلمان وهو يبكي بكاء مراً 

نقلب صراخه ـد هنيهات همدت حركة يوسف وإأطلق عليه الرصاص ولم يمت... بع

ي عليه...ــأنيناً ... لقد أغم  

سل وجهه قي ماء الزهر وغ  بي سلمان حيث س  ى بيت الشيخ أان إلــه بعض الشبــحمل

ى بيته ـأبو سلمان الجمهور: أرجو أن يذهب كل منكم إلم ــ  ا كلـه وهنــه وعيــفعاد إلي

ة فاطمئنوا وعسى هللا خيراً... تنهد يوسف بآهة حارة ثم فتح ـر عنايــه خيــسأعتني ب

د الشيخ أبو سلمان يمسح بيده الحنونة على شعره وجبينه وهو يقرأ بعض ـأجفانه ليج

ي الشيخ ثم فاضت بالرغم عين يـه الدينية ويبسمل ويحمدل... ترقرقت الدموع فــآيات

ه وخاطب يوسف... إني أثق بمروءتك يا بني ثقتي بنفسي ـلت خديه ولحيتمنه حتى ب

اردة.. ـح جماح عواطفك الشــليعينك على كب صيفاً ـه حوأعتمد على عقلك الذي عهدت

. من لنا ونقدس الكرامة ونحتقر اللذات. ل إماماً ـر العقــن باهلل ونعتبــنؤم وم  ــن قــنح

ريبة  ةى إمرأة متزوجة نظرــر إلــن أن ننظــرة مــا أن نموت ألف مـاألفضل بعرفن
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اة كما أعلم لم تخنك أو تخلف بوعدها.. أنت الذي إختفيت ــدوها الشهوات.. والفتــتح

بنة عمك التي تعتبرك ثب إلى رشدك وانظر إلى إ ر فيها لتعقلـة ال أثـبطريقة مجنون

ـاً يخفق بين ضلوعك أن هناك قلب رة وانسَ ــزوج بها واطلب الستـى.. تــمثلها األعل

ك لتفكر علي ك... لن أمهلك فرصةً ـك عشيرتك وتسعد بك قريتـنين لتسعد بوأنجب الب

ام وإال أضعت نفسك وبددت ريحك وقامرت ـي غضون أيــذه فـرار وتنفــأن تتخذ الق

من أي دنس... بعد عشرة  ياً ة هللا وصن عرضك نقـسترح اآلن في عنايبمروءتك.. إ

ن وفاء. بالغ الجميع في الرقص والطبل ــاف يوسف مــى زفــام دعيت الضيعة إلــأي

 وا يقولون.. عاشت الضيعة عيداً ــر يوسف كما كانـم ليجبروا بخاطـر والوالئــوالزم

يت ه يدخل إلى بــى عروسه كأنــل علــد دخــل إال يوسف فقــلمدة أسبوع كام حقيقياً 

 شريد   ولكنه كان يشعر بقربها كأنه كلب   متواصالً  نفسه شهراً  سوء.. عاشرها مرغماً 

ن الزواج ـم اًـ راء في طقس ثلجي قارس...بعد أربعين يومــي العــر أن يبيت فـإضط

د من حيث ـل إلى العالم الجديــورح وفيراً  ى لزوجته ماالً ـع يوسف الضيعة وأعطود  

بتهذيب  كلماتها منتقاة   ورسالةً  ماليةً  كل شهر كان يرسل حوالةً ى... ولم يعد.. في ــأت

د والجميع يعلمون بأنه لن يعود...ـده مروان ولكنه لم يعــلول ه  ــأكثرها موج  

 

 

 

 

********** 
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ره إال من خالل صورة معلقة ــره ذلك األب الذي لم يــه.. هل يكــروان بأبيـوفكـ ر م

والخيالء...  لثانية والعشرين ملء عينيه الزهوفي ا ه شاباً ـتمثلعلى صدر الصالون 

ف دون أن يلتفت وراءه كأن قلبه ل يحقد على رجل هجر أمه منذ عشرين سنة وني  ـه

ى ـعل رها.. إنفتحت شهراً ـي الثامنة عشرة من عمــف اةً ـد  من حجر صلد.. كانت فتــق

األبد... منذ خمس سنوات وقبل أن  ىـعالم الحب المسحور ثم أوصد الباب بوجهها إل

ه أبو سلمان إن ـر.. أجابـباألم ه تلميحاً ــر كلمــينتقل الشيخ أبو سلمان إلى العالم اآلخ

 اً ــرأة حبــاة المــي حيــف ن لحم يرتعش ودم ينبض... لقد نسيت أن  ـأمك نسيت أنها م

إلى عالم  تحن   رديةً و هناك أحالماً  ينصهر في جسدها في أتون اللذة المضطرمة وأن  

أها على هذا ـا حيث كافى ربهـك وهبت عقلها وجسدها إلـن الدفء المضيء... أمــم

 برد   ـا كيانها وبسعادة نفسية هيالرضى والتسليم بإحساس بالطمأنينة زرعه في خالي

ن السعادة الجسدية وأنا بوضعي شيخ الضيعة والمؤتمن ـفي القلب عوضتها ع وسالم  

على أسرار أبنائها الروحية أشهد منذ اآلن بشهامة تلك المرأة وإستحقاقها للرحمة في 

وعندما سأل مروان الشيخ عن رأيه بأبيه الدينونة والتقدير في هذا العالم األرضي... 

 لزوجته يكون قد تركها عرضةً  ألنه بهجره الالمسؤول وإنسانياً  دينياً  هل هو مخطئ  

خلق  للتجارب التي ال يالم عليها جسد   للهواجس الشريرة تجتاحها إن لم تكن عرضةً 

جابه أبو سلمان أن نظرة المتدينين ا... أن التعرض لوهج إغراءاتهـن الصلصال مــم

ناهية اة اإلنسان ال متـيعتقدون أن حي مرة اإلنسان العادي ألنهـن نظــر شمولية مــأكث

أشبه ما تكون بالسلسلة المؤلفة من حلقات كل حلقة مرتبطة بما قبلها وما بعدها... 

في سنواته األخيرة  رغم كوني طالب طب   اًـ ن كالمه حرفــي ال أفهم مـقلت للشيخ إن

 س  ـروح قبـة والــللروح تتصرف بها كما تقضي الحاج أجابني أن الجسد ليس إال آلةً 

ريضها لمختلف اإللهية إقتضت تع بخلود مصدرها. ولكن العدالة دة  ـن األلوهة خالــم

ا بين غنًى وفقر... مرض وعافية.. جاه ومذلة.. جمال ـإياه األحوال والظروف مقلبةً 

 ه فيتقى رب  قية في النهاية لمن فعل الحسنى وإي جميع أدوارها والباـوقبح لتمتحنها ف

 ل  ــن الصعب أن يستوعبها عقـواسعة مها نظرة ـقلت للشيخ إن ن..ـنفسه وفي اآلخري

نخالفكم في هذه المقولة  إستمد إدراكه من عالم المحسوسات أجابني الشيخ نحن أيضاً 
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ة حواسنا ــنأخذه من عالم المحسوسات بواسط عرضي   ان قسم  ـا قسمـفاإلدراك بعرفن

لكلي دون من العقل ا ى مرآة القلب فيضاً ـرق علـيش ري  ـجوه الجسدية والعقلية وقسم  

ا من ذلك البحث المعقد لنعود إلى حالة والدك... إنني ــوسيط أو وسيلة.... ولكن دعن

ال  ه مجموعة  ـاة واحدة عاشها ألنـن خالل حيــم اًـ م إنسانـ  كما رأيت ال أستطيع أن أقي

ي ال أدعي معرفتي بحيواته المتكررة ولذلك ـن الحيوات المتكررة.. كما أنــم متناهية  

و أن أحاول جهدي في مساعدته ـما أفعله ه ل  ــر الحكم عليه لخالقه ولكن جــأمأترك 

ك بالنسبة لي وإجابت للمحافظة على مروءته وعرضه.. قلت للشيخ لم تجبني صراحةً 

ي... أجابني أبو سلمان.. لقد إختارت أمك ــن أبــد أبني عليها موقفي مــمهمة ألني ق

عليه هي وحدها  مل صحتها العقلية والجسدية.. وبناءً لها وهي تتمتع بكا اً ــأباك زوج

ر ولكني ال أعتقد أن ـو لها السعادة أكثــج ذلك الزواج.. كنا نرجــن نتائــالمسؤولة ع

 ون فيها لقمةً ـة تكــة لم يعضها ليعرضها لمذلــفناب الحاج راً ــالحياة بخلت عليها كثي

ه.. ثم إن عرض ـعليها أن تقنع ب اً ــنجيب داً ــولام.. وهللا رزقها ــان اللئـأسن نبي سائغةً 

ه المرأة على رجلها ــغدقت ها والمحافظة عليه ليست كرماً ـلنفسها ال لزوج المرأة ملك  

ي هذه الحياة ـلوالدك ف ةً ــفهي إن كانت زوج راً ــوأخي اه نفسها أوالً ــولكن واجبها تج

في  ون أكثر شموالً ـفأرجو أن تك رىــي حيوات أخــره فــلمئات غي ون زوجةً ــفستك

مؤكد.. ور وإياك أن تقع في شرك الجهالة فتحقد على أبيك بغير حق  ــتقييمك لألم  

 

 

 

**********  
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هربت  سؤاالً  ضبابي الحـالم.. لماذا ال أسأل أمـيي عتمة ذلك الليل الــر مروان فــ  فك

ي ـة... أمــة وبساطــلها بصراحول ــه عليها سنوات وسنوات؟ لماذا ال أقـن طرحــم

ر التي ــة وما هي المشاعــن الطويلـذه السنيــدي لك هــر والــك بهجــة ما رأيـالحبيب

ال مروان أن هذا التصرف سيكون ـر ببــة ذلك؟ وخطــدرك نتيجـي صــتحتبسينها ف

كرست حياتها له  لم تعامله إال بالحسنى.. أم   مع أم   ر خصوصاً ـمنقطعة النظي ةً ــوقاح

ه أطيب ـى مسامعـه أسمى المناقب ومرددة علـي قلبــف ان زارعةً ــه بعطف وحنـفربت

كفوح البنفسج في بداية الربيع ال تغضب ألن  ة الظل  ــخفيف اً ـكانت دائم الكلمات... أم  

رض على مصاريفه... لماذا أحرج ـالحواالت الشهرية تأتي بإسمه ال بإسمها وال تعت

 اً ـد  مرب شف عن وجهها اآلخر وقد يكون أسودتملك هذه الصفات وأستدرجها لتك اً ــ  أم

أخذت تعصف بين   ةً ــلجوج شيطانيةً  ةً ــروان ولكن رغبـكما تخيله م راً ــوليس طاه

ه وطرح أسئلة عليها مباشرة دون مواربة اداة أم  ــاه على منــإي أجنحة مروان مجبرةً 

تجاه هذه المسألة ومن اإلنتهازية  اًـ ذ موقفــ  من واجبه أن يتخ ر أن  ــأو مقدمات... شع

ة ــي الغرفــرز فــه التي كانت تطــ  ادى أمــن أةً ــ... وفجداً ــالال أخالقية أن يبقى محاي

ى ـلرعت إن حضنها قماشة األوبيسون وهـه... أزاحت األم مــبأعلى صوتالمجاورة 

لى عوالم سوداء مرعبة تنذر بأسوأ العواقب... ما ال إـبها الخي جامحاً  ولدها مذعورةً 

ور ـاح النـم هرعت إلى مفتـث ع لك شيئاً صنـل أم؟ هــن ألــل تشكو مــبالك يا ولدي ه

أمي أريد أن أطرح عليك ة.. ـي ثنايا الشرفــف يسيل الضوء مشعشعاً لوضغطت عليه 

سوداء. أو ظنون شريرةً  ةً ـو أال تأخذك مني ريبــبعض األسئلة المحرجة وأرج  

ام أمثلي ــيوسوس لك بأبشع األوه روان! كأن شيطاناً ـا مــه يــأي كالم عجيب تقول -

ن بك الظنون السيئة وأنت النافذة التي أطل من خاللها على العالم الواسع... سل ــيظ

فوية.عيا حبيبي ما تريد وسأجيبك بكل صراحة و  

الدي الذي هجرك قبل أن ترى عيناي النور د أن أسألك عن والدي يا أماه... وــأري -

 ......ر الذي قضيتماه معاً ـي الشهــن معاملته لك فـع اً ــم شيئــد أن أعلــوأري

على غير عادة منها  ها ترف  اء ثم أخذت أهدابـــي وفــي عينـــات فـــمت الذكرياـــغ

ول:ــثم أردفت تق ـارة وتأوهت آهات ح  
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د مظفر.. يمشي ـه صوت قائـكأن ه مجلجالً ــتكلم دوى صوتكان كالصقر الجارح إذا 

د  السيف ــره عن إبتسامة خلتها كحـر  ثغــه.. إذا إفتــة حذائــفينبعث الشرر من ضرب

لبي يريد ر في عينيه.. أحس بجسدي يرتعش وبقـ.. كنت أخشى النظوقاطعةً  متوهجةً 

من  ه في ليلة زفافنا شعرتي بين ذراعي.. عندما حملنداً أن يمزق صدري وينفلت بعي

 ةــله القبلــا أقبــه... شعرت وأنـاع رجولتــندفـدري بالنسبة إلاللحظة األولى بضآلة ق

ى بأني أظلمه بشفتي الباردتين اللتين لم تسكب فيهما الطبيعة تلك البراكين التي ـاألول

 ـاة إاله الحيــلو ـور ال تحلــوع الصقــا بني كما قلت لك من نــبها يرغب... والدك ي

ه ـة... كونتــي تصارع العاصفــوه ــي الخفقان إالذ أجنحته فـق وال تلتــي الشواهــف

ة منذعرة القلب صغيرة الهم   ار وأنا المسكينة كنت عصفورةً ـن نــم الطبيعة إعصاراً 

دارة... ال يوجد في قلبي إال قبس نور ضئيل فمن أين لي ـاح العواصف الهــتهاب ري

ار السائلة! ــكين النببرا  

عليه.. هل تكرهين ذلك  ل أنت حاقدة  ــكما وعدت... ه ي صراحةً نولكنك ال تجيبين -

ق؟ل العاــالرج  

رى أبيك يا مروان وإال إضطررت ألن أصفعك ألول مرة في ــن ذكــاك أن تهيــإي -

بخيره يا ولدي  ! إننا نعيشواحداً  ى عنا شهراً ـ  اق! هل تخلــال عــألمثله يقاتي... ــحي

ا التي أحببته دون أن يكون لي الحق في ذلك... كان ـاه... أنـأكل زاده ونحتمي بحمـن

ولكني نهدت لمقام ليس لي  من صنوي يجب علي  أن أعرف قدر نفسي وأحب رجالً 

ئي.د  أن أدفع ثمن تجر  ــفكان ال ب  

الفضيلة والعفة ورجاحة ي ـل النساء األعلى فــك مثــن هذا الكالم... إنــكيف تقولي -

ال أثر فيه لكدر الجسد... إنك أشرف منه  صافياً  ل... إني أنظر إليك فأراك نوراً ـالعق

بعفته في مغتربه كما أنت متحصنة؟ و متحصن  ــال محالة فهل ه  

ولكن  ن الرجال مروءةً ـة... والدك زيـو والحماقــي اللغــاك والتمادي فــقلت لك إي -

دي أتحمل ـاً.... لقد فشلت وأنا وحــدم له شيئــدي أنني لم أستطع أن أقــالمشكلة يا ول

ر ــوء التقديــي ســ... فقط وقعت فأو كارهةً  دةً ــمسؤولية ذلك الفشل... ال تظنني حاق
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ي أن يعطيني إحترام... إنه والدك وهل لرجل عادولذلك أنا ال أكن له إال كل مودة و

مثلك؟ ولداً   

المقدسة مع سوسن ألم تحرك فيك الغيرة أو الضغينة أو ما شابه ذلك؟وقصة حبه  -  

... صحيح أنني ال أكن لها ار على مسلكها أبداً ــوال غبعاقلة   .... سوسن إنها امرأة   -

 المحبة ولكن صدقني ال أكن لها الكراهية واإلحتقار.

ظالل الصنوبر  معها تحت زهتنـدي الشاب يوسف ياري منها عندما كان والــألم تغ -

ول العاشقين واألصابع متشابكة والعيون تتوهج بسعادة األمل.ــلتفون حوالجميع ي  

ن مفاهيم ـي تلك النزهات ألرى... ولم أك  أحضر السهريات ألسمع بيــلم أشارك ف -

 اراً ـيملك أفك زارعاً ــدي كان مــ... والشاسع   د فرق  ــبيتنا ومفاهيم بيت أبيك كان يوج

ليزدهي بها...والدك كان  راً ـضج باكلتنك ـأبي يدفع برجولة دك كان مغترباً ـوجتراثية 

ل ـة ومواعيد ورسائــوقبالت محموم ةً ـمضيئ ال  ـة سوسن حيث السعادة آمــن طينــم

ة القديمة ــخ الخطوط الكوفيــســا فكنت أتعلم نة أما أنــى ما ال نهايــتجمع إل وأحــالم  

ار الصالحين من أمثال الحالج ورابعة العدوية وقصائد الشيخ ــوالتطريز وقراءة أخب

 إبراهيم اليازجي والكتب ذات الورق األصفر...

ل أنت سعيدة؟ــي أن أسألك هــأمي هال سمحت ل -  

يحتاج إلى برهان... إن أسمى هدف للبشرية هو أن تصل إلى  وهل هذا شيء   طبعاً  -

 السعادة.

فالسعادة غاية حقيرة ال تسعى لها إال المخلوقات  تفصيالً و ي أخالفك الرأي جملةً ـإن -

ور األلوهة يخفق بين ــى قبس من نــؤتمن علا اإلنسان الذي اــا الوضيعة... أمــالدني

اة الوصول إلى الشرف والنبل والفروسية.ــجناحيه غايته في الحي  

ن قراءة الكتب ــم راس جمعت آراءهاـرأي صعبة المــة الـحديدي رأةً ـن أناقش إمــل -

ي موضوع ــك فــد أن أطلب رأيــن أريــاك ولكـر المتصوفين والنســراء وسيــالصف

 شخصي بحت... ما رأيك يا أمي بعالقتي بليلى....
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ول... نسيت إبريق الزهورات على ــستدارت وهي تقــاء ثم إا تأوهت السيدة وفــوهن

ابت دقائق لتعود بفنجان ببونج وضعته أمام د رئتيك... غــار... سآتيك بفنجان يفيــالن

ات.. ــدة رشفــذ مروان الفنجان ورشف منه عــن الحلوى... أخــمروان مع صحن م

ن المعمول... كل هذا يا ولدي فأنت لم تتناول عشاءك.. ـم ه قرصاً ــه أمــناولتبعدها 

دي عجنتها بحناني ليطيب لك مذاقها.ــأنها صناعة ي  

ي ورغبت عن الجواب.ــن سؤالــعولكنك تغافلت  -  

ة ـبلغة صامتة غاي راراً ـي يا ولدي دون أن أتفوه به... لقد قلت لك مــك تعلم رأيـإن -

 في الوضوح.

الم ــم إال الكــمثلي ال يفه ر مفهومة لطالب طب  ــة غيــا شأنك الليلة تتكلمين بلغــم -

 المحدد.

ان فليبصر.ــه عينــفليسمع ومن لان ــا مروان ومن له أذنــدد يـكالمي مح -  

رفي.ــم تعتــن سواء إعترفت بذلك أم لــك تحقديــذا يعني أنــه -  

ر.ـدي كأنك تظنني بليدة المشاعــا ولــي ي  كثيراً ــك تقسو علــإن -  

اه إن حملت كالمي هذا المحمل ولكني في الحقيقة أستفزك ألجبرك على ــعفوك أم -

ك.ـلتكلم في هذا الموضوع الذاتي على سجيتاع الكياسة واــخلع قن  

ل بوضع األمور في ـل حكمة العقـة دون أن تدخـرف مشاعري الفطريـد أن تعـتري -

ق؟ــمكانها الالئ  

ده بالضبط.ــا أريــهذا م -  

 من ا ولدي... إني أحترم ليلى كفتاة حسنة التثقيف خفيفة الظل تملك مسحةً ــإسمع ي -

ا ــز بيتهــر أن مركــرون.. كما ال أنكـه الكثيــا عليـذي يحسدهـــال المتناسق الــالجم

ذوا من الحضارة الكياسة ــد أخــوسيرة أمها حسنة فهم ق وق  ـمرم ز  ــاإلجتماعي مرك

وها ــي ورثــخسروا عفتهم وفضيلتهم التة األخالق وحسن المعاشرة دون أن يــودماث

 عن سلفهم.

األمور رغم أني  ل هذه البصيرة النفاذة إلى أعماقــثلكين ماه تمـ  ا أمـأظنك ي لم أك   -

ذ زمن بعيد ولكني بالرغم من ذلك أعتقد أنك من معدن آخر ــبحصافة عقلك منق ــأث

.ىــدن ليلــى معــمن الصعب أن ينجذب إل  
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من معرفتك  وتأخذ األمور بظواهرها... إني أعرفك يا ولدي خيراً  ك تبالغ كثيراً ـأظن

ن هذا ـى عوالم أخرى ليست مــر إلـل الهادئ والسفــتحب التأم ل  ــلنفسك... أنت رج

إلى  ن التعاطي بالجزئيات ألنك تصبو دائماً ـوع الذي يتألم مــن النــع... أنت مــالواق

 األحاديث خفيفة الظل ظن   لطيفة بطبعه فإذا عاشر فتاةً  ون عاشقاً ـالكليات... مثلك يك

ع من أعماقه.ــان المتوهج النابــالحنو في الحقيقة ال يحب إال ذلك ــيحبها وه أنه  

ال.ــى شارفت الكمـك نضجت حتــلم أن ثقافتــأع اه! لم أك  ـ  ا أمـي ينإنك تفاجئين -  

ن المرحلة اإلبتدائية حتى اآلن ــك مــك قراءة جميع كتبكي كنت أشارنهل نسيت أن -

دا كتب التخصص!ــما ع  

.. أتقصدين أن لطافة ليلى ك تماماً ـاه ولكني لم أفهم ملحوظتـ  ا أمــبك ي كم أنا فخور   -

!ال عاشقاً  و الذي جذبني إليها وبالتالي يمكن إعتباري معجباً ــوبريقها اإلجتماعي ه  

ألني بكل بساطة  أهله... إني أفهمك جيداً  دي والولد سر  ـيئا ولكنك ولأنا ال أقصد شً  -

 أفهم نفسي.

ي وليس لك؟ــألب ولكن هبيني مشابهاً  -  

ي العتمة.. لم يكن يؤمن بالفكر الماورائي فيغرق في ـن يحاور نفسه فــلم يك والدك -

نفسه لها. د  ــر مما يغرق في دراسة الطب مهنته التي يعــدراساته الفلسفية أكث  

يوسف.ه ـروان ليس كأبيـــن مــي أن ليلى كأمها سوسن ولكـتريدين أن تقول -  

ه.ــألبي ولد ظالً ــون الــار أال يكــن العــل مــوه -  

يتفاعل  مستقالً  متكامالً  ألي كان فاهلل خلقه عالماً  ار أن يكون اإلنسان ظالً ــل العــب -

له. لهم وال هم ظالل   ل  ــل فيهم ولكن ال هو ظــمع اآلخرين فينفعل بهم ويفع  

ك ـسآتي ك... الضباب يزداد إنتشاراً ــر مذكراتــتي دفــعليك أن تدونها ف جيدة   فكرة   -

ة...ــك الجلديــبسترت  

 

 

 

 

********** 
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-8-  

 ى ليأكل بعضاً ـون أتــاء حســى غنــي الساعة الخامسة علــف راً ــروان باكــإستيقظ م

نشرته أمه على الشرفة لتلفحه أشعة الشمس قبل تخزينه للشتاء...  من الصنوبر الذي

ة التي ـة السماويــة إحساس بالشكر لتلك العنايــرد عالمــرى يزغــثم إنب مريئاً ل ــأك

يسري في أوصاله ى هذا الفطور اللذيذ... كان مروان يشعر بخدر ناعس ــأرشدته إل

ال إلى أنفه ـة شذى الهــول رائحــاء الناعم لوال وصــويغريه باإلستسالم لدفء الغط

إلى الجنينة  قهوة صباحها قبل أن تنزل د  ـه تعــأم أدرك أنق وإغراء... ــليداعبه برف

د العنب التي شقرتها أشعة الشمس المتفاعلة مع ندى الليل... تذكر ـتجمع بعض عناقي

ك ولذلك ــر التلفريــى حريصا عبــمع ليلى الساعة العاشرة للصعود إل داً ــأن له موع

 ينبع من الداخل.. عفوي كأنه جمال  بتستر يظهر جمال رجولته بشكل فعليه أن يتأنق 

 نـن الذي يرفعه عـز األبرش وسترة الجلد السوداء مع البوتيـر في بنطلونه الجينــفك

ه أكثر رهافةً ـاألرض ع كأنه السهم المنطلق... قفز من  دة سنتيمترات زيادة ليجعل قد 

اقفة خلف و حافي القدمين ليفاجئ أمه الوــوه رب وجرى مسرعاً ـفراشه يستخفه الط

ثم أردفها بعضة في  بضمة من الخلف صرخت لها األم منذعرةً ار تداري قهوتها ــالن

ل... ـيجلج دافئ   ة على وجنتها رافقها صوت  ــثم بقبل ثانيةً  كتفها صرخت لها صرخةً 

ه الذي يشبه زيتونة ــاح اإلبتسامة الرضية والوجــا أميرتي... صبــر يــاح الخيــصب

ر نورها الكائنات.ــال هي شرقية وال غربية والتي يغمي ــالسماء الت  

ا؟ــأن وراء األكمة ما وراءه د  ــر عادتك.. ال بــعلى غي أراك مبكراً  -  

واح... أال يروقك أن تشاركيني شرب القهوة أم أنك تريدين ــإستفزني شذا هالك الف -

فيها عين رقيب أو أن تشربيها وأنت مسترسلة في أحالمك الصباحية التي ال تفاجئك 

 حسيب؟

ي تجسدت بك فهدأت واستكانت.ــأحالم -  

.دأ بعد وال أظنها ستهدأ... أما أحالمي فلم ته -  

رى؟ــا تــذه الليلة يــوبماذا حلمت ه -  

ون تباعاً.. أجري لهم ـه بالمرضى... يدخلــص  عيادتـراً تغــاً كبيـطبيبرأيت نفسي  -

ود ـجيوبهم ويرحلون... أجمع الدراهم أكداساً وأعون كل ما في ــالفحوصات ثم يدفع

هي وإلى بيتي... وتالقيني زوجتي راكضًة لتتعلق بعنقي وتتأرجح ولكنها تنفر جانباً 
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 كريهة التي تأتيني بها كـل مسـاء...ول.. ما هذه الرائحة الــتقلب شفتها اشمئزازاً وتق

ار ـلهاث أنفاسك... زفيرك بخيء على أصابعك وفي ـى والقـة الحمــرائح م  ـكأني أش

األجساد الملوثة... ال أستطيع أن  س  ـرة جــن كثـة... أصابعك إصفرت مر  ــة مــأدوي

وم الجيف التي ــره بعض لحــة الجثث... علقت بأظافــوح منه رائحــتف أعايش رجالً 

هم تحت ال الكبيرة وأنا أالطفها.. كل هذه الدراــدم لزوجتي رزمة المــحها... وأقشر  

ير ي بالحرـادر... تهدلــي بالمصاغ والبارفان الباريسي النــتصرفك يا حبيبتي... تأنق

ي ترف ريش الطاووس..ــالشفاف واغرقي ف  

ق وأنت تتركني في السابعة صباحاً لنتقابل في التاسعة مساًء ينضح منك ـن أتأنـولم -

... أال تسأل نفسك ماذا أفعل رق البارد وتتصاعد من ثناياك تلك الروائح الكريهةــالع

ام المرآة ـرى وأمارس الحب مع نفسي أم أمـه نقودك؟ أأتعــبكل ذلك الفراغ... أأعد  ب

ة سراً في الحمام ألقول له.. تعال ـن الجيران الذي يمارس اللذة المحرمــأأنده على إب

صاحبها الذي ي ـذ هذه اللعبة الرخامية تلهى بها بضع ساعات حتى يأتــأيها الطفل خ

ي الحفالت البرجوازية التي ال تضم إال مومياءات البشرية ــيعرضها على أصدقائه ف

 التي ناهزت الخمسين والتي يطلق عليها إسم مجتمع مخملي.

هذا ليس حلماً إنه كابوس  ولكني ال أفهم ما هذه الدعارة المنحلة التي يفرزها عقلك  -

د ـ.. أنك ترعبني يا بني وإني ألتعجب أن تكون قن عقلك الواعيــة عــي بغفلــالباطن

ح ــداً ينضــان إال جســراءة وبساطتها.. كأنكم ال تتصورون اإلنســارة البــدت طهـفق

 برغباته المجنونة..

بالطمأنينة... أحسدك على إستكانتك إلى عالم  ــى شعوركي أحسدك علــاه... إنــ  أم -

ر تعقيداً.ــا أصبحت أكثــدقيني.. الدنيفضيلتك البسيطة كما تقولين ولكن ص  

ذار... الجسد فان مع لذاته يا ولدي والروح وحدها ـده الفاسد ينتحل لنفسه األعــوح -

 تسمو باإلنسان إلى عالم الملذات الخالدة...

ضغ أوهامها كما يمضغ اليمنيون تمرياً...ــحشش فكـ اه نحن شعوب  تأي خلود يا أم -

صاق ذات اليمين وذات اليسار.قاتهم ثم يبتدئ الب  

خذت تحفر في ذكريات الماضي وتسألني ار شيطاني يجتاحك!.. البارحة أأي إعص -

 األسئلة الغريبة وهذا الصباح أراك تشك في كل شيء حتى أنك تكاد تشك بوجودك.
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في الساعة العاشرة  يثبت حضوره.. موعد   أما وجودي فلن أشك به.. عندي برهان   -

اء..مع صبية حسن  

ودك من مصادر خارجية ال ــان على وجــد البرهـتضحكني يا طالب الطب.. تستم -

رهان في أعماق ذاتك بوال تظهر أو تختفي بدل أن تنقب عن الـي أي األحــدري فــت

كثر.ــل أد ماليين السنوات بــلتراه هناك شريط معارف وذكريات يمت  

الذكريات المحددة.ولكني ال أرى من ذلك الشريط إال بعض  -  

لدنسة ارك اـل الفيض اإللهي.. أفكــى شفافية البصيرة التي تتقبــر إلــذلك ألنك تفتق -

دراً في عينيك فغدوت تبحلق في الفراغ الالمتناهي وال ترى شيئاً.ـأصبحت ك  

ل ذلك الكتاب آراءك.ــمنذ شهرين وأنت تقرئين كتاب تاريخ الفلسفة.. لقد بلب -  

ل البعض؟ــرأ في ريما والبالي بوي كما يفعــأق أن يوهل تريدن -  

ض؟ـذا البعــن بهــن تقصديــوم -  

ور المستقبل... بالمناسبة لقد زارتنا البارحة ـك يا دكتــإنها زلـ ة لسان.. تفضل قهوت -

 ي تضم  ــراءة بعض قصص ديستويفسكي التــة لقـى وقالت أنها متشوقــإبنة خالك من

.وة كارامازوفــرها كتاب األخــوعته وتمنت عليك لو تعيمكتبتك كامل مجم  

ل هذا البروتوكول ـا تشاء فلماذا تتكلف كــذ مــل المكتبة وتأخــبإستطاعتها أن تدخ -

 الرسمي؟

ة الحرب والسلم لتولستوي ــي إنها قرأت روايــا تريده.. لقد قالت لــليس هذا كل م -

فيها من إنطباعات وإيحاءات؟وتود أن تناقشك ما ولدتها القصة   

ة.. تستوحي قراءتها أفكاراً ال تخطر ــتلك المنى وكم أحاسيسها مرهف كم هي مثقفة   -

على بال أنسي وال جني... هل تصدقين يا أمي أنني أشعر في بعض األحيان بتفوقها 

 الفكري علي وهذا الشعور يولد في نفسي إحساساً بالغيرة والحسد.

في  ون الدر  ـي تضاعيف السطور كمــر تكمن فــلى فكأنك ترشدها إــول ولكنها تق -

 أعماق البحار.

ى عقل  متوهج  لبس ثياب اللحم والدم إذا استمرت بهذه الشفافية الروحية ستكون ـمن -

ة.ــة مبدعــفي المستقبل القريب مشروع أديب  

 تك في شؤون الكتبة فأنت تقابل تشوقها لمحاورـالي بشفافيتها الروحيـولكنك ال تب -

ور واإلقتضاب.ــر من الفتــون األفكار بالكثيــوشج  
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بالحضور  ري... وقتي مضغوط  ـن أمــذا واقع مسلكي ولكني على عجلة مــليس ه -

ن الوقت لهذا ــاً مـة أنني ال أملك متسعــد المهمة.. الحقيقــوالتحضير وبعض المواعي

ه.ــع بــى على التمتـالترف الفكري الذي أحسد من  

ري.ــرف الفكــن التــل إنك إخترت الترف المادي وأشحت بوجهك عــبل ق -  

ز واللمز وتتصورين أن إختيار اإلنسان لشيء يجعله ينصرف ــى الغمــن إلــتعودي -

دة أشياء مجتمعة ليرضي ـاج لعــي الحقيقة يحتــر ولكن اإلنسان فــن الشيء اآلخــع

المتعددة فالترف الفكري يرضي شيئاً فيه ويغضب شيئاً آخر والترف المادي  هـرغبات

ة التوفيقية... فلماذا يمارس ـة للنزعـرة في النهايــاء والعبــيرضي شيئاً ويغضب أشي

ر؟ــر آخــوده على حساب أمــر وجــأم  

ي بهذا اللف والدوران؟ــال أفهم إالم ترم -  

اً عنها ة روحي وتوأم فكري فال تتصوريني مزور  ـشقيقما عليك أن تفهميه أن منى  -

ن لها أسمى معاني اإلحترام والتقدير؟ــوأنا أك  

يكن لي اإلحترام والتقدير...  ه.. والدك أيضاً كان وال يزالـر.. هــاإلحترام والتقدي -

رة كان يحتضنها ليطبع على ــه األخيــة أمــروان إستيعاب جملــل أن يستطيع مــوقب

ه األلمانية لينطلق بها بأقصى سرعته ــاه سيارتــًة وينصرف مسرعاً باتجــوجنتها قبل

اده وعليه أن يسابق الريح للوصول بالوقت ــميع ده مع ليلى أزفو بيروت فموعــنح

ة بسرعة يتطاير لها الحصى ويتناثر ـالمنعطفات الجبلي ه تلف  ــالمحدد... كانت سيارت

ي بعنف اإلختراق ـراً يوحــالعجالت صري ر  ـالعروس وتصوق رأس ــكما الدراهم ف

ن ـرة مـر بشحنة كبيــه يشعــاً بهذا النشاز الموسيقي... إنــروان طربـفتتشنف آذان م

ر العجالت وتأرجحها ــرة مع صريـرج متفجــى صدره تخــز الذي يضغط علــالعج

ى تعريض حياته ـه ينبهونه إلوادي... عندما كان أصدقاؤـز إلى الــوكأنها تهم بأن تقف

ول ال تحلو ــة ويقة كان يضحك ضحكات مجلجلــة المجنونــللخطر بسبب هذه الهواي

اة إال في كنف األخطار التي تزوبع من ورائنا وأمامنا حتى تكاد تقتلعنا وترمينا ـالحي

خطر ود الخالد... ولكن منى لفتت نظره مرًة إلى أن الــق الوجــي ألـشظايا مهشمة ف

دل إال على الفراغ الروحي والتفسخ األخالقي ألن اإلنسان مخلوق  غائي  ــالعبثي ال ي

وجد من أجل تحقيق أهداف تسمو على واقع اللحم والدم اللذين يجذبانه باستمرار إلى 

... يومها لسيف القاطع حجته مفلجًة ال تدحضن... هذه المنى لسانها كاــأسفل السافلي
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أدرك حقيقة ما تقوله منى فالمخاطرة من أجل السمو باإلنسان من روان ألنه ـسكت م

وق ـد وحدها المخاطرة التي تستحق شرف التـة اإلله المريــة الصديد إلى مرتبــمرتب

وم يعود ليتلذذ الخطر وليس الخطر من أجل ـو اليــواإلنجذاب والمسعى.. ولكن ها ه

واء المقتحمة وصوت أنين العجالت ـهوار الـر وأسـة الحصى المتبعثــالسمو... فرؤي

زه حتى تكاد ـة تستفــه بغبطــن قلبــراق كاوتش اإلطارات كل ذلك يشحــورائحة إحت

التشوق اء.. ترى لماذا كل هذا ــى ليلى... وسأل مروان نفسه بغبــتسابقه الوصول إل

ة فحم كقطعدو جسده ــى يغـن لهب حتــي تعتصره بأصابع مــلليلى؟ لم هذه اللهفة الت

واء؟ لم هذا الخواء النهم الذي يتحسسه كلما كان على موعد مع ـتأججت في كانون ش

اء فمها ـو الظمأ إلى مــل هــو الحنين إلى زغب شفتيها المرتعش... هــليلى!.. هل ه

ا شفتيه كلسع مذاق النبيذ المعتق... هذه الليلى وهي تنظر ـفي خالي ل  ــالعذب الذي يغ

نها تحفــ ر بشرته تحفيراً... يشعر بذلك الشعاع الملتهب المنبعث أرجوانياً إليه يشعر أ

اء يتهادى فيها سعف ـ  ن عينيها ينبش األرض البور في قلبه ليحولها إلى مزارع غنـم

النخل ويتشابك العناب والرمان... في عيني ليلى ورشة إستصالح أراض صحراوية 

وق رأس ــالنظرات البشرة وتصب زيتها المغلي فروان.... تقتحم ــر به مــهذا ما فك

إياها  خاليا اللحم فتنذعر المسكينة ويبدأ صراخها المؤلم ثم تغوص إلى العظام الفحةً 

ا تتزلزل األركان وتنفجر الحمم ـبعة برائحة الملح... بعدهبتلك السخونة الرطبة المش

بغزارة وهكذا ترتوي الرمال  رـما تمط نوم السوداء التي سرعاــادة بالغيــلبد المـفتت

و ـاح وأسراب السنونــل واألقــد السنابــًة تولــاً طيبـدو أرضــالعطشى المتوهجة وتغ

راش ....ــوالف  

 

 

 

  

********** 
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-9-  

رك مروان الباب مشرعاً وجرى ـز الرصيف... تـزًة فوق إفريـ... توقفت السيارة قاف

دة دقائق بتململ ـن ولكنه إضطر أن ينتظر عـالزم اه المصعد كأنه يسابقـمندفعاً باتج

ه.. كانت ـن قلقها المضجر وقوف سيدة حسناء بقربــوالتفاتات مضطربة لم يهديء م

عارف ومطارحة الحديث فهي المستأجرة في تى الــن إلــن متلهفتيــه بعينيــر إليــتنظ

ا والتبضع من الحمراء ي زيارات نادي السونـق الثالث ورفيقة السيدة سوسن فــالطاب

وبعض رحالت رأس السنة إلى قبرص والقاهرة.. عندما يئست السيدة من لفت إنتباه 

ه بالحديث دون مقدمات.ـاً بادرتـبتساماتها أحيانــاً وإمروان بتأوهاتها حين  

ن ذوي القربى؟ــد أخبرتني السيدة سوسن أنك مـق اآلنسة ليلى لقـأظنك صدي -  

ارف.ــا أي تعــد بيننــن ال يوجــوك سيدتي ولكــعف -  

إلى جناح  دخل بيت السيدة سوسن وتعرج مباشرةً دة مرات تـك عــالحقيقة أني رأيت -

ر بالقهوة.... ون اليماني نبص  ـى وذلك عندما أكون برفقة السيدة في الصالــاآلنسة ليل

.ابع حديثهاــوالسيدة تت ــةً رة وصل المصعد فصعدا سويــي هذه الفتــف  

رب  في نيجيريا وإبني ــي مغتــي أدعى روزيت وأصدقائي ينادونني روز زوجــإن -

ي ــع أحالمــش مـرى كالسيدة سوسن أعيــا كما تــي سويسرا وأنــدرس فـد يــالوحي

ي.ــوذكريات  

.شيء  جميل  أن يكون لإلنسان ذكريات... أتمنى لك أحالماً سعيدًة يا سيدة روزيت -  

ر سعادًة لو ناديتني روز... أرجو أن تزورني إذا صادف عدم وجود ليلى ـكنت أكث -

 لسبب أو آلخر... 

ه بغنج مصطنع وهي تتمايل ـق الثالث فتحت روز بابـعندما توقف المصعد في الطاب

ول ـي تقـا وهــستدارت برأسهــروان ثم إك بمــها أن يحتـال لردفــبدالل فاسحًة المج

ًة... تابع المصعد إرتفاعه وسط دهشة مروان لهذا ــل ثانيــنتقابو أن ــوار أرجــأورف

ة األرداف البلدية...ــوح منها رائحــالفضول اإلستعراضي الممزوج باألنوثة التي تف  

ي ترتدي قميصاً من الحرير ـاب السيدة سوسن وهــرع مروان الجرس لتفتح له البــق

ر المرتعشة من ــواء القمـأضواًء تشبه أضا ــن بأن يبعثــالشفاف يسمح لظالل الساقي

ام األبيض... أما النهدان فكانا يتأرجحان بحرية تامة تسمح لهما باإلطالل ـخالل الغم

ول:ــي تقــالً وهــدة سوسن قليــوكة.. إرتبكت السيــن األزرار المفكــالمتواصل م  
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ذرة ـو المعــفسها... أرجى نــل... ثم نظرت إلــاشئ تفضــأهالً وسهالً بدكتورنا الن -

:اءــروان بحيــة أنني كنت أتوقع مجيء صديقتي روز وأجابها مــالحقيق  

ي لك في مثل هذا الوقت المبكر ولكني على ـي بيتك يا سيدتي آسف إلزعاجــإنك ف -

ى جناحها.ــد مع ليلى... سأدخل مباشرًة إلــموع  

أتي في العاشرة قبل أن ـول لي أنك ستـتقا مغفلة الحقيقة أن ليلى أيقظتني لــآه كم أن -

تخرج منذ ساعة تقريباً وأوصتني إن هي تأخرت بضع دقائق أن أعتذر منك سلفاً... 

س ـال ونجلد في التاسعة مع الكوافير.. تفضل سأبدل مالبسي في الحــى موعـإنها عل

ولكني أتعجب وة الصباح... لقد إستيقظت منذ دقائق معدودات... ــاول قهــًة لتنــسوي

اء!ــن أقربـر مــذه الرسميات ونحن أكثــل بكل هــلماذا نتعام  

الحقيقة أنه منذ معرفتي بليلى التي شارفت ربيعها الثاني وأنا ال ألتقيك إال لمماً ولم  -

ة رسمية.ــأكلمك إال بصف  

ر.ــقدية والتـن  لهم المحبــن أكــون مــي عيــالً فــون ظالً ثقيــال أرغب بأن أك -  

ة الوزال ــاح المضمخ برائحــن نسيم الصبــل أنت أرق مــب ولكنك لست ظالً ثقيالً  -

ر.ــوالزعت  

ول لي... أكثر وأكثر.ــاً... وكان هناك من يقـن عامـل سبعة وعشريــكنت هكذا قب -  

ت بحيرتي سالم زال وام ما زال رشيقاً والعيون ماك فالقـشباب ولكنك ال زلت بشرخ -

ره مسترسلًة مستعدًة للتأرجح بغنج ودالل.ـزالت غدائ وطمأنينة والشعر ما  

ن األضلع خبا وتالشى وسط ــن بيــوء األزرق الذي كان ينبعث مــولكن ذلك الض -

روان... عندما أستعيد ــا سيد مــرني بالماضي يــلة... ال تذكـولة المترهـضباب الكه

ل أحس بأني غير موجودة على ـي بـل واقعاؤـره المتوهجة أحس بتضـمشاع تخلجا

ذر... تفضل سأعود إليك بعد هنيهة...ــابي إني أعتــل ثيــاإلطالق... آه أنسيتني تبدي  

ًة كحليًة ـة نومها حيث فتحت الدوالب لتخرج منه بذلــى غرفــذهبت السيدة سوسن إل

ها في المرآة زعت قميصها ووقفت لفترة غير قصيرة تحدق بجسدــمحتشمًة ولكنها ن

ر يمنة ويسرة... لم تكن ــر الغدائــوح برأسها لتتناثــم تلـوتتحسس نهديها ثم ردفيها ث

اب عاد ـق الشبــن ألــم رــر وأي أحاسيس تجتاحها سوى أن الكثيــدري بماذا تشعــت

رها ولبست بذلتها ــى كبت مشاعــراً أرغمت نفسها علــن أجنحتها... أخيــليضيء بي

ا حتى أن ـًة على محياهــار باديــروان وعالمات الوقــرجت لمجالسة مــالرسمية وخ
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ًة فحنى رأسه بحضرة الملكة ـه يرتجف رهبـر بكيانــا مطلًة شعــروان عندما رآهــم

والء والخشوع فقد ـر الــل المنطقية الموشحة بمشاعــذ يحادثها بلغة الفعــالمهابة وأخ

ون أبيه البعيد ترنو إليه بقسوة ـة ألنه تصور أن عيــر األمومــا يشبه مشاعــأحس بم

ي العاشرة والنصف الهثًة تلعن شركة الكهرباء التي تقطع ـدة... وصلت ليلى فــراع

ز ــًة أمها ألنها لم تجهـرض الحائط والئمـة الناس وكراماتهم عـار ضاربًة براحــالتي

متهمًة إياها باإلمساك والبخل وبأنها ال بـد   ة بمولد يستعمل في مثل هذه المحنــالبناي

الً:ـروان قائـرض مـن شيمة الشباب. وإعتـرم مـقد شاخت روحها ألن الك  

ا كعشتروت مهما وري ألنهـي حضــدة سوسن فــأن يعرض بجمال السي ال أرضى -

ليلى.لت بها األيام تبقى إلهة العطاء والخصب وربة الحسن واألناقة وأجابت طا  

رجت وجنات سوسن ــا فتضــزت بعينهــا صديقي ثم غمــك ال تتكلم بلسانك يــأظن -

ق السحاب وقالت بكالم مبحوح.ــيــى رقق علـسبحمرة تشبه الغ  

دها نهضت ليلى ــن... عنـالك تتماجنيــار فما بــووق د  ــة... ربيتك بجـا بنيــأدبي يت -

ول:ــان وتقــمها بحنًة مفرقعًة ثم تضــلتطبع على جبين أمها قبل  

ض... ـك يا أبيــة ... أحبــد ضحكة ملونــذوق والجمال... ثم بعــرة الــأحبك يا أمي -

ض...ــأحبك يا أبي  

ا ــالم ثم إنصرفت وكأنها ماء حـرفها بحيــسوسن وغضت ط اــرة وجنتــإزدادت حم

ون ضحكت ليلى بمجرة األولى. ـرة تتعرض للمداعبة للمـي الثامنة عشــاًة فـزالت فت

مي اـهبــوطاً على الـدرج الرخ مــروان ويغادران البيت مترنحين وهــي تتأبط ذراع

ــز بنشاط وتوثب جعــل مروان يـداعبها قائـالً:فقالذي ال ينتهي... كانت ليلى ت  

عجيب  أمــرك يــا آنستي أراك توقفت عــن شتم شركــة الكهربـاء! أم أن مشاعــر  -

تخالف مشاعر العودة؟اإلنطالق   

د لي ـبل تراني اآلن أشكر للشركة تقصيرها ألنها وهبتني التلذذ بمتعة جديدة ال عه -

 بمثلها من قبل.

دك الممشوق بالتلوي بطريقة تبرز ــوط األدراج يفسح المجال لقــلم أك  أعلم أن هب -

ي ـارها التــأثمل ـن كشجرة ناءت بحمــن متثاقليــوق ردفيــة الخصر األهيف فـفضيل

ان قطافها.ــنضجت وح  

ال الشياطين.ــر إال ببــأيها الماجن.. تخدش أسماعي بكالم ال يخط -  
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الشموخ  سفل يفسح المجال للنهود بمزيد منول أن قفزات جسدك إلى األـوفاتني الق -

وخ  منذعر  يوحي بأشياء كثيرة ما عدا شموخ الكبرياء.مإلى األعلى ولكنه ش  

ي ــيء إال فـي كل شــي عصر ديمقراطي فــاء فــن الشموخ والكبريــث عال تتحد -

 السياسة.

ة.ــاوز المرحلة اإلقطاعيــرب إال تجـن الغــا أخذت كل شيء عــهذا صحيح بالدن -  

ــن ن وبيــاريس وكوبنهاغــر صرعات بــن آخــيء  ظريف  هذا الجمع بيـه شـولكن -

والمالئكة والعين الحسودة ومقامات أصحاب السعادة.يمان بالجن اإلصرار على اإل  

ا ــى تكايـن إلــومسارح كوبنهاغــا هــذا اإلنتقـــال مــن ستريبتيزات رنــا يضيــوم -

د الحميد... ومن ــارة الماريجوانا إلى نرجيلة السلطان عبــن سيجــن... ومــالصوفيي

دي روا إلى حريم توبكابي وخصيانه. يهحسناوات الكاف  

ن الناحية السياحية.ــد مــن قيمة البلــد مــة تزيــر كرنفالية جميلــكل ذلك مظاه -  

رب اللغة ـلم جواسيس الغـا مدارس تعـر فعندنــوع آخــن نــولكنك نسيت كرنفاالً م -

ج ثواراً أو إرهابيين.ــالعربية بمختلف لهجاتها ومجتمعات تخ ر   

أن بالدنا جزيرة ـول بــن يقــوق أرضنا يلتقي مـكل أنحاء العالم وفــن يدري في م -

عربية من قلب أوقيانس من  ول بأننا شمس  ـن يقـي ومــر رمال عربــي بحــغربية ف

 الضباب اإلفرنجي.

ة الفارعة الجرمانية ــر صاحب القامــن اإلنسان األشقـولماذا تعجبين... أال تشاهدي -

يشبهون بقاماتهم  اس  ـاة السمراء صاحبة الوجه الفرعوني يقابلهما أنــط ذراع الفتأبـيت

المزمومة قرود الجبال اليمنية وأناس  يشبهون بأكتافهم العريضة رعاة القوقاز.. نحن 

 ة فيـة معلقـا أصالــي... لوال بقايـشعب  كرنفالي  ال يصلح إال لإلستعراضات صدقين

هناك في شوفه ومتنه وكسروانه وهضاب أرزه لقلت هذا البلد ور الجبل األشم ــصخ

رق والغرب.شار الــمعـرض  مفتوح  لتج  

ن معان شمولية إبتداًء بتجارة األرض وإنتهاًء ــارة مــللتجار بكل ما تعني كلمة تج -

ى نجعلها إحدى ـا حتــر بهــارة العرض ومروراً بالوساطة والسمسرة التي نفاخــبتج

د حياءه.ــ. الحقيقة أننا شعب  فقفضائلنا.  

نحن في عصر السكس الجماعي يا آنستي فعلى الحياء رحمة هللا وبركاته. -  
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د األصليون... يبيعون ـاء البلــا إال نحن أبنــي بالدنــراب لهم حصانات فــكل األغ -

ناع ان لصــموخ السنديـواح وشــي الســاق وخشب األرز لسوقيــاذ اآلفذ  ــاألرض لش  

 المفروشات.

ذ سكاكينهم ـزء منه ويستبسلون في شحــرأة أو بجــرق بجسد المــزلون الشــثم يخت -

وت.ــللدفاع عنه حتى الم  

ذا يدل على أننا ال زلنا نعيش سيكولوجية البداوة... الرحم يجذبنا وليس األرض.ـه -  

. دائماً أنت هكذا ا تصدينا لمختلف الموضوعات إال لموضوع ذواتنا..ـولكن ما بالن -

 تحسن التحدث في كل شيء إال في موضوع عالقتنا.. 

الً.ــى قائــارة حيث فتح مروان الباب لليلى وإنحنـا وصال إلى السيــعنده  

ك.ــا آنستي البيت بيتــتفضلي ي  -  

ة أنني أشعر باألمان في هذا البيت المتحرك أكثر مما أشعر ـولماذا تتماجن.. الحقيق -

بيتي الثابت المتصنم.به في   

ة ــل الحركات إال حركــك كــود... ولكن حنانيــر الوجــذا طبيعي فالحركة جوهـه -

ر..ــى آخــن حبيب إلــال مــاإلنتق  

ي الغوص إلى أعماق الحبيب األوحد وقد ال يكفي ــون فــن الحركة العاقلة تكــولك -

وت... هاي مهلك... لماذا تقود بهذه ى مغاور الزمرد والياقـر  بطوله للوصول إلــعم

ًة.ــة... الرجل في خامس سنة طب  يفترض به أن يكون أكثر رويـالسرعة الجنوني  

ابي ـوح شبــا أن أعيش جمــد هنــة... أريـواب الجامعــارج أبــة للطب خــال عالق -

د أن ــه... أريــى ال نهايتــلــذ إون ألنفــرق غالف هذا الكــد أن أختــق... أريــاألحم

ى الجمر...ــار ألتقمص مشاعر أولئك الهنود الذين يرقصون علــي األخطـتستفزن  

ر.. هل نسيت أول البارحة رقصك على ـا رأيتك ترقص على الجمــولكني كثيراً م -

ة؟ لو عاودتها ثانيًة سأنقض عليك إنقضاض نسر جارح وأنشب أظافري ــجمر ربيع

د في عينيك.ــالحاقبعنقك وأغرز كل وجودي   

ن اإلشمئزاز.ــن  لها مــاً... إنك تعلمين كم أكــى ذلك إرغامــولكني أرغمت عل -  

ه... ولكني أعدك ــن اإلمساك بـي  ال يمكــان  زئبقــوى أنك كيـد أعلم شيئاً ســلم أع -

داً.ــأس أبــن أيــي لـأن  
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 تشعرين بلهفة الشوق تسيل من ي تستمريء تعذيب اآلخرين... أالـأيتها الظالمة الت -

 عيني شالل حنان دافئ.

ق بديمومته.ــي ولكني ال أثــك اآلنــأثق بلهفة حب -  

لتهم ـا تـل كمــلتهام الرجــردن إاً... تـن الحب إال إمتالكــمعشر النساء ال تفهم أنتن   -

 األفعى اإلفريقية فريستها.

ر إال في كنف المؤسسة العائلية.ـالتي ال تتوفود للطمأنينة ــو الخلــه هـا نبغيـكل م -  

ن.ــترون فيها إال ذواتك ال رآةً ــدو مــل شخصيته المستقلة ليغــتريدون سلب الرج -  

ل حصان  متوحش  يأبى أن يدخل صالون الحضارة إال مرغماً... بطبعه يحب ـالرج -

والهدم دون البناء... إنه ع دون الزرع ـراس... يحب القطـق واإلفتــر والتمزيــالتدمي

رأة كتب عليها بسبب ذلك ــ... ولكن المــةة جامحــووس ورغبــار غضب مهــإعص

ن أضلعها إلى األمومة أن تروض هذا اإلعصار الغاضب الذي ـن الالواعي بيــالحني

ار.ــيخترق أحشاءها كالسيف المحمى على الن  

ة.ــوم  ميتافيزيكيــدكن همــد عنــوجر ال تــات التفكيــولكنكن معشر النساء مادي -  

ن األمور المادية نظراً لتقصيركم ــر بكل شاردة وواردة مــنحن مضطرات  أن نفك -

ن الالمباالة.ــع مــور وإهمالكم النابــي تلك األمــالفاضح ف  

ي أن المرأة مخلوقة  جميلة  توحي باألحالم الرومانسية وتولد في النفس مشاعر ـرأي -

اً.ــًة صرفــميتافيزيكية غامضة وإن كانت ممارساتها ومتطلباتها مادي  

ري الخالص حاجة نفسية ـر النظــي سماء الفكــول أن التحليق فــد أن تقــكأنك تري -

ع المادي.ــن ملتصقات بأرض الواقــللرجال دون النساء اللواتي يبقي  

ة؟ــك أليست الحقيقــبرب -  

أل صراخك األوتوستراد.ــى يمــأرغب بعضك حتي ــي أنــالحقيقة ه -  

ذة كالمداعبة بالشفتين.ـة باألسنان ليست ملــال لك أن المداعبــن قــوم -  

ة.ــة والنهايــا البدايــذة كأنهــاً اللــذة دائمــاً اللــدائم -  

ن حقيقة مشاعري... إني ضائع  أدور في دوامة مفرغة.ــتريدي -  

ي داخلك.ــتضادة تصارع بعضها فم ل  ـــاك مثــأهن -  

ر من ذلك... أشعر بإنجذاب قوي متعاكس أتمزق له ألماً وأكاد أصبح إثنين ــبل أكث -

د..ــفي واح  
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ي بال مباالة؟ــزاراً يغنــك هــألم كل هذا األلم وأنا أظنــأتت -  

بصلة... ي هذه ـى حياتــي كأنها ال تمت إلــي أعماقــتعيش ف غامضة   هناك أطياف   -

وه... ظالل محادثات معقدة... أطالل أحالم ـرى.. صور... وجــكأنها من حيوات أخ

ج شعشعاني.ـوع وهــتعشش فيها الطمأنينة الساكنة في رب مشعة.. أجواء    

الج.ــر للحــون تجسيداً آخــا تكــة.. ربمــة الصوفيــه الهلوســذلك يشب -  

جمة بعض تصوراتي الغامضة إلى كلمات.اول ترـاك واإلستهزاء... إني أحـإي -  

واء الضيعة التي ال ـه لك أجــأيها المهووس بتصوراتك وتصرفاتك... كل هذا سببت -

ر المفاهيم الحضارية وأعرافها فتنفلت أناك الذاتية لتسرح ــي أطــتضبط شخصيتك ف

روت.. ـبي يــي لتستقر  فـرة مذ تعارفنا أن تأتــد... قلت لك ألف مــوتمرح كما تري

رد  في هذه الناحية.. بل ألكون أكثر صراحًة وأقول لك إنك ــبصراحة أنت نسيج  منف

ة مالية دسمة ـه كل شهر حوالــي الجامعة األميركية تأتيــطب ف ــاذ... طالبنسيج  ش

ن السكن في بيروت وينتقل صباحاً ومساًء مسافة ــزف عــي أميركا يعــه فــن أبيــم

ل.ــن ساحل وجبــمتراً ما بيأربعين كيلو   

ادة الصباحية من راحة نفسية... تتهادى السيارة ــي القيــأنت ال تعرفين كم تسبب ل -

بتمهل السلحفاة فأرنو بعينين مندهشتين إلى الطبيعة حولي كأني أرى مناظرها للمرة 

فاء رف بأجنحتها البيضاء في سماء بنفسجية الصــرًة تــاألولى... أحس بروحي طاه

 والشفافية...

ن لحظة وأخرى.ــق يوحي بأسوأ العواقب بيــود بجنون أحمــك تقــولكني أعرف -  

وهاً.ــاً وتجهلين وجــن شخصيتي وجهــن مــك تعرفيــل لك أنــلم أق -  

ال... ثم إنثنت ليلى إلى كتف مروان وعضته عضًة ـ  ل دجـوذ بــهذا يعني أنك مشع -

ز فتصطدم جوانب العجالت بإفريز الكورنيش مما جعل ـقفه يصرخ ويــًة جعلتـمؤلم

ى عقب.ــاً علــة أن تنقلب السيارة رأســود مخافــمروان يسرع بلف المق  

د قليل في سلة التلفريك المعلقة بين األرض والسماء فإن لم أذيبك كقالب ـسنلتقي بع -

ار.ــن الضيعة البــر رجولتي فال دعيت إبــسكر في نه  

هللا تقفز كالسنجاب من تأمالتك الرومنطيقية إلى نهمك السادي حتى غدوت  سبحان -

وم األحياء.ــال أعرف بمن أرتبط أبشاعر حالم أم بطبيب يتلهى بتشريح لح  
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ومي الزمان والمكان حتى ر المحسوس ومفهــوق أطــل إرتفع فــل ترتبطين برجـب -

ة.ــوحتى ما ال نهايذ بدايتها ــه تذوب في ذات الكينونة منأحس بذاتـ  

ان.ــان والمكــي الزمــى شريطــرت علــي مــوتشمل األحداث الت -  

ار ــارج إطــدة مفاهيمها خــن زبـي ثيابها المحسوسة ولكـل األحداث فــد ال تشمــق -

رآة.ــك في المــولي والتي تشبه صورتــالهي  

ل زبدة ماليين البوزات ــري... بــن النساء غيــدة مالييــي ذاتك زبــهذا يعني أن ف -

رق كل أوهامك ـاً سأعرف كيف أحــدة.... أيها الفاسق فكريــون عربيــالمتوقع أن تك

زوج.ــا نتــون جسدي الراعف عندمــوهلوساتك بأت  

وقت.ــى ذلك الــرين حتــاذا تنتظــولم -  

د قرون.ــول ذلك الوقت وكأنه لن يأت إال بعــتق -  

نا.رج كالــل أن نتخــزوج قبــل أن نتــل يعقــوه -  

دراهم؟ــا الــل تنقصنــذا بذاك فهــأن هــا شــوم -  

ن؟ــزوج على حساب اآلخريـي أن أتـأتطلبين من -  

ي؟ــه إذا إقترنت بــدك أنه سيعطيك نصف ثروتــأن والدك وعــل لي بــألم تق -  

ه؟ــبنصف ثروت ي راغب  ــال لك إنــن قــوم -  

ي؟ــر راغب بــك غيــي أنــذا يعنــه -  

ى المنطق.ــر إلــن الموضوعين يفتقــذا فالربط بيــأي كالم ه -  

ي تفكر بها.ــاً وال الطريقة التــرك شيئــن أمــد أدري مــلم أع -  

ام أما الطريقة التي أفكر بها لبلوغ سدرة ــى العظــة تلفحني حتــدك لهيب أنوثــأري -

ي الطوال أنت تنحتين تماثيلك ـد.. نسهر الليالــداً بيـًة يــل سويــأن نعمي ــالمنتهى ه

الم األطباء للوصول ـرأ كل ما خطته أقــاتك اإلبداعية وأنا أقـة وترسمين لوحــالشفاف

ودة التي تربط عالم النفس بعالم الجسد وطريقة تفاعل ـى إكتشاف تلك الحلقة المفقــإل

ة واإلحباط ــراض العجيبة كالحساسية والكآبــسرار بعض األمأ ــاً لمعرفةاإلثنين مع

 وما شابه ذلك.

ي كنف الحفالت ــة فـل المترفــاة الليــة وحيــات اإلجتماعيـن الصالونــى عــونتخل -

ن اإلستعراضي في العالم؟ــود ما أبدعه الفــالصاخبة والمرابع التي تقدم أج  
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ن هو األديب أو الفيلسوف ـة صدقيني... مـإجتماعيد صالونات ــي بالدنا ال يوجــف -

الذي أطلقته تلك الصالونات؟.. ما هي المحاورات الفكرية التي تركت بصماتها على 

ال؟ــو الكمــتطور مجرى حياتنا نح  

ن تعيدنا إلى مقاهي أد ــة... تريـؤة الشرق المتوهجـر بيروت لؤلــبكالمك هذا تحتق -

والم والدق على ـاة العــى حيــو أم إلـة والدومينـرد والنرجيلــارات وطاوالت النــالح

وف.ــالدف  

ي رقي المجتمع ــداعي الذي يساهم فــاة العطاء اإلبــى حيــل إلــد أن نصــل أريــب -

ه.ــزان أبنائــن أحــوالتخفيف م  

اب.. ـاهم إذن!.. الحجـن الذي سـي المجتمع؟ مـروت في رقـألم تساهم صالونات بي -

اءة السوداء التي تبرز المرأة كالفزاعة... المضافات التي ال يتحدث الرجال فيها ـالعب

 إال عن النساء الساقطات وآخر صرعات القمار.

اة الصالونات ألعود إلى المضافة وال علب الليل ــحي في ي ال أرفض اإلنغماســإن -

لعمل المثمر مع قليل من اللهو ود إلى القمار بل من أجل أن نعيش وقتنا مشبعاً باـألع

 والترفيه.

زوايا إذا ما اضطر ـي إحدى الــول.. هذا شاب  يجلس فــن يسمعك تتكلم اآلن يقــم -

ذي ـة راقصة... وأنت الذي تجمع حولك الحسناوات كالمصباح الــقسراً لحضور حفل

ات غيرًة زف عن الحفالت والصالونــي أن أعــدر بــيجمع الفراشات... سيكون األج

 عليك وليس العكس.

ى قشرة الحياة إنزالقاً فواجبه يقتضي أن ــار أن ينزلق اإلنسان علــن العــن مــولك -

والجوهر. يغوص إلى أعماقها حيث اللب    

ى النفس!ـطواء علــوص باإلنــون الغــوهل يك -  

اس ـفاضل النن أــة الكتب تعاشريــى النفس... فأنت برفقـن قال لك اإلنطواء علــم -

ول المميزة والمواهب المشعة.ــأصحاب العق  

د ــم يعــه.... لــري نفسك بتمثيل دور الماسوشي الذي يتلذذ تعذيب ذاتـاك أن تغــإي -

ن الضيعة...ــزوج ونسكــول لنتــأمامك والحالة هذه إال أن تق  

ل.ــه بالفعــو إليــه وأصبــولكن هذا ما أحلم ب -  
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ك يا ــالت... ماذا أصابــن أطواري فأقذف بنفسي تحت العجــرج عــال تجعلني أخ -

رة المتواصلة ــرض... ال بــد  أن المذاكــى حدود المــق  عصبياً حتــمروان إنك مره

لهذا الطب اللعين... هذا التخصص الذي يقتضي الجلوس  ف  ر... أستجعلك إنساناً آخ

ي الصفوف والدروس ـدوام فــا ساعات الدــوم عــي ساعات وراء الطاولة كل يـثمان

ء.ىك لمثل هذا اإلختيار السيــدا بــي المستشفى... ال أدري ما الذي حــالتطبيقية ف  

رض الحائط.ــاً بدروسي عــك عطلة األسبوع بكاملها ضاربــولكني أهب -  

ة... مهنة الطب يمم متواصلة تقضيها مع هياكلك العظاــوتحرمني رؤيتك خمسة أي -

رها إلى الثروة أما أغنياؤهم فعليهم ـوا عبــراء التالميذ ليرتقــة خلقت لفقــي الحقيقــف

ًة وجاذبيًة كالمحاماة واآلداب.ــر بهجــار مهن أكثــإختي  

ة.ــدك الغنيــاً أنت وحــي لست غنيــولكن -  

ك ووعوده المسؤولة!ــروة أبيــل ثــولماذا تتجاه -  

و ــكل هذا اللغ نزهتنا... آه ها قد وصلنا فلننسَ  لن أجعله يفسدك  ـذا موضوع  شائـه -

ل.ــالباط  

ة في نفسك الخبيثة.ــي لغايــي أعلم أنك تستفزنــول لغواً أيها المشعوذ إنــوتق -  

ال مداعباً.ــه وقــز بطرفــروان ثم غمــك مــوضح  

من الرغبات الملونة... اً ــي عيني عالمــزرع فــة؟.. تــوشفتك السفلى أليست خبيث -

ر... يا آنستي إنك ــة بركان ثائــي كفوهـلى شفتي  فأحس فمــل رعشتها المتفجرة إتنق

رب.ــن جميع ساسة العـاً مــد خبثــتملكين جسداً أش  

رقع.ـزل المفــذا الغــرب بهــل الساسة العــوما دخ -  

ة القومية العربية ـرة على كرامــا تصاريحاً تنضح بالغيــأال تسمعينهم يمألون الدني -

ل لذبح القضيتين.ـار في تهيئة أفضل السبــل نهــوالقضية الفلسطينية.. ودأبهم لي  

ا السياسة.ــى علم بخبايــذة الطب علــي أي األوقات كان تالمــوف -  

ليمة في عالم يمشي على رأسه ولنا سـعق ىم هللا علينا لتبقـن نعــن هذا مــد يكــووق -

ى.ــى األعلــه إلوساقا  

والً.ــون عقــهم ال يملكــن بأنــكأنك تتهم اآلخري -  

ل!ــن يأتيكم العقــن مثالً من أيطبيعي... أنتم الفناني هذا شيء   -  

ة.ــك إهانــرت كالمــداً فإن لم تعلل إعتبــد ذهبت بعيــلق -  
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ي في بالدنا نراه دائماً ردة ـاج األدبي والفنـذ اإلنتـة منطقية... لنأخــطريقسأعلل وب -

ي إنتاجهم ردة ـل وليس الفعل بمعنى أن الفنانين ينتظرون الحدث ليحصل ثم يأتــالفع

د الفن اإلبداعي... إقرأي مثالً األدب الروسي قبل ـذا يخالف أبسط قواعــل له وهــفع

امازوف.. ن... كارــيي كل سطر مما تقرأــــورة فن روح الثـورة الكبرى تشاهديــالث

ن كل ـشاهديـوي أنت ترب والسلم لتولستــفسكي الحوويــق لدستاطين... المراهــالشي

ن ــة بيــد مبثوثــلورت فيما بعــي تبـاع التــة والنفس واإلجتمـم السياســات علــنظري

و الفن يا آنستي أما أنتم فتنتظرون أن تصيبنا مصيبة لتستوحوا ــذا هــالصفحات... ه

رائب.ــن الخــان مــتستوحيه الغرب منها ما  
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-11-  

ل مع لياله إحدى سالل ـذهب مروان إلى شباك التذاكر فحصل على تذكرتين ثم إستق

رة ذلك ـي ظهيـف العسجديةوط الشمس ـوداً يسابقان خيـا صعـريك المقفلة وإنطلقـالتلف

رى المبعثرة ـوداً واألخــرة صعــر السالل المتناثــم.. كان منظـريفي الحالـالنهار الخ

متناهي ومنظر دي في بحر الوجود األزرق الالــر اإلنسانية األبـي بسفــاً يوحــهبوط

ل ـوق جبــى القمة بمنظر أفروديت الواقفة فـة ذراعيها من أعلــدة حريصا الفاتحــسي

ول ألصحاب المشاعر الراعفة ــقي تـذ المجنحة والتـى اللذائــود علــار المرصــالمح

وا لي يا أبنائي البررة ألبارككم باسم اللهفة التي أزرعها ــة... قالــواألحاسيس الملون

جاذبية الحنان وب الشبان لترتعش ــي أبعثها في قلـة التــون الصبايا والرغبــي عيــف

ة...ه المتناسقة تحت مظلة المحبة السماويــي ألوانــد الوجود فــويتح  

ال المتوهجة ــى صدر الرمـي علـة الغافـر فإذا بخليج جونيــى باتجاه البحـنظرت ليل

د مشرئباً ليعانق قرميد البيوت ـاألرجوان ينهـيبعث آهات قلب العاشق غبشاً موشحاً ب

رة على غير هدى كشلة عشاق مجانين هاموا ـو الطائـق بأجنحة السنونـلـة ويتعالعتيق

ن ـن يميــة عـار الراكضـول السماء البنفسجية... كانت األشجــحقى وجوههم في ـعل

دم أحلى لوحة عن ــق تقــحان ور فاجأه صياد  ــزالن مذعــك كقطيع غــويسار التلفري

الظالل...أوراق  ق األنوار وأطياف ـي توزيع ألـاأللوان التي أبدعتها ريشة الطبيعة ف

ة فلبت ــا الرغبــة كاعب نادتهـة كشفراء مرتعشــلوحها وهج الشمس حتى غدت حم

اب ـح بــوة فتــة نشـي ساعــراً فــة كأن أميـة... وأوراق  صفراء  شفافــداءها مرتبكـن

ره الذهبية في كل اتجاه... أما خضرة الصنوبر السندسية ــر دنانيـذ يبعثــخزانته وأخ

ي بذلك العطاء الذي يبقـينبض دائماً د األمواج ـق مع زبـروديت الخافـفكانت كقلب أف

ر... أسكر المنظر ليلى ـأس بني البشــأس الطبيعة ويــم يــاة مستمراً رغــع الحيــربي

ى رفيقها وجدته يرنو من النافذة ـه مروان إليه ولكنها عندما التفتت إلــفأرادت أن تنب

كحلم  ن خالل وهجها دموعاً توشك أن تنهمر دافئةً ــون متوهجة تلمح مــاألخرى بعي

ة صيف... فواحًة كنفح الخزام في وديان الجبال الجردية... إندهشت ليلى لشرود ــليل

د ذلك الشاب المادي النزعة كما تعرفه.. الذي يقضي ــق... كأنه لم يعـروان المتألــم

ن مواضيع تثير اإلشمئزاز... لم تكن تدري ـل  وقته مع كتب مملة ال تتحدث إال عــج

ول بضميره ــيشتهي الرواد الحل الجمالية الصوفية... كأن الطبيعة إله   فيه هذه النزعة
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ي نطقت أن تتفوه بسخافات ال ـول كلمة... خافت إن هــد... لم تستطع أن تقــإلى األب

مة الت ناعـه قبــبعنقه وأخذت تقبله ــوراني... فقط إلتصقت بــه النــترتقي لحالة تألق

جعلت مروان ينحني ليقبلها في عينيها المغمضتين ثم  والء وخشوعـاغي البشرة بــتن

 في شعرها المبعثر وهمس في أذنها بعنة محشرجة.

ول والقرقش!ــ وق أغصان الملــوت فـل رأيت كيف يتبعثر الذهب والياقــليلى ه -  

 رة الدمه حمـا لـاف... ياقوتنــوهج  شفــذهب خزائننا منطفئ كثيف وذهب الطبيعة مت

ون الفقراء وياقوت الطبيعة له بشير إطاللة الفجر وجالل أرجوان ــن عيــالمسفوح م

ن ـرفعت عــر كيف تــل رأيت خضرة شباب الصنوبــى هــتصرين... ليلنالملوك الم

اء السماء.ــمالمسة األرض لتنهد شامخًة تناطح علي  

ار ـحيرتي نى بــاك فيما مضــى للعجب... كانت عينــو أدعــا حبيبي ما هــرأيت ي -

ق علوي يسبح ـوعي ألـراق أما اآلن فأراهما ينبــمضطرمة يلفحني لهيبها حتى اإلحت

ل الناعس... كان كالمك فيما مضى ـع ويظللهما سعف النخــفيها البجع األبيض الودي

وق ظهور الخيول الحرنة أما اآلن فأحسه يسري في حواسي ـمدوياً كفرقعة السياط ف

اصل.مسرى النعاس في المف  

ل شعرك وهو يتهدل كنوز أحالم إختبأت في ثنايا العنق ثم غلت لتنام ــليلى ما أجم -

 في مروج الياسمين.

ي... ـالحقيق يـي...حبك زمنـا بهجة عمري الماضي ويا لهفة عمري اآلتــمروان ي -

وة تعيش محتميًة بحلزونة أحالمها الهشة.ــك كنت كتلة لحم رخــل أن أعرفــقب  

مدار عينيك كواكب ترتعش ونجوم تدور فيسيل الضوء والدفء ويتحدد معنى ي ـف -

 الزمان والمكان.

أنوثتي  ـدأ المد  والجزر على شاطئة ويبــون الجاذبيــولد قانــك يتـة شفتيــن لهفــم -

 المرجاني.

بقمحها العصافير وتزورها خلسًة  ي في بيدر صدري بأغمار السنابل التي تحلمـ  غل -

ان العين... ـضميري المرهف وإستريحي في إنسف اليمام... إقتربي من همس وــفر

تركت ليلى رأسها ينام على صدر مروان تحلم بأغمار السنابل ورفوف اليمام وأحنى 

ة لم ـحالم ر الفواح وغفا اإلثنان في نشوةل شفتيه في خيوط الحريـروان رأسه لتغــم

ا فتحى القمة... ــز بعنف معلنًة وصولها إلــتهت ريكـلة التلفـى ســيستيقظا منها إال عل
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ا الخطب؟ ولكنهما إستوعبا ـن مـاج متسائليـذا اإلزعــل هـعينيهما بدهشة ال تتوقع مث

ا يتأرجحان بين السماء واألرض وآن ـد إنتهى حلم عاشقين كانـوان لقــي ثــالحقيقة ف

قالت ليلى وهي ترفع ذراعيها متثائبًة راب الواقع... ـد إلى تـن جديــودة مــاألوان للع

  .ج وداللــبغن

ذاً أللعقه بلساني وأهدابي وشفتي... ألسقي بخوره المنعش ــو تمطر السماء نبيــآه ل -

ي المحترق... آه لو ينسكب النبيذ شالالً لكنت ــاج بشرتــياسمين صدري الظامي وع

بسواد عيني حبيبي أتدثر ظل  رةً ـق رذاذه ثم أختبيء منذعــرى وأستحم في رحيــأتع

ان النور السائل... وضحك مروان وهو يتأبط خصرها ــام منتشيًة بحنــداب وأنــاأله

ك الذي ال يبعد إال ـا باتجاه مطعم التلفريـق ويسيران الهوينـوح الزنبــني كما شلـالمتث

عليه  ك ونبيذ كسارة المعتق في خوابي الفخار والذي حجرـدوندودات.. ـخطوات مع

ة الحجر المعقود كحريم خلفاء بني عثمان ــن الشمس الماجنة في أقبيـن أعيـع داً ــبعي

ن فجور " أمراء المؤمنين"... جلسا إلى طاولة جانبية ـالمحجبات عن كل شيء إال ع

ضاحك رنان. ي الفضاء الرحب ونادى النادل بصوتــكأنها بساط ريح سابح ف  

ود أنواع المكسرات... أسقنا حتى الثمالة وبعدها قدم لنا ـأجواع النبيذ مع ــود أنــأج -

ن من شواء لحم الضان وسمك الترويت.ــطبقي  

رب العاشقين.ــد إستخفه طــادل وقــضحك الن  

ام السعادة. ــا عصفوري حب  يغردان بأحلى أنغـسأسقيكما حتى تصبح -  

حاجبه منتشياً ومتسائالً  وكذلك مروان رفع دود الدهشةـارة ليلى حتى حــعجبت العبأ

ادل وربما قرأ النادل تعابير ـري على لسان نــر  هذا الكالم المعسول الذي يجــعن س

 الدهشة المرتسمة على وجهيهما فإنحنى قائالً.

ة اآلداب.ــي كليــوم طالب سنة رابعة فــسيخدمكما الي -  

د وذوق رفيع نضج في ــن ذكاء متوقــم عـي تنــروان بسرعة بديهته التــواستدرك م

 أحضان أمه الحزينة.

ي المستقبل ـى األمنيات وعسى أن نلتقيك فــا فلك منا أحلــراب حبنــل ستكون عــب -

رة.ــة الوفيــوراً في أحد صالوناتنا األدبيــدكت  

ترك كالم مروان تعابير إمتنان عميقة على وجه طالب اآلداب مزجت ببعض الحياء 

قد طأطأه التهذيب قليالً. البريء فأجاب برأس  
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ه ــذ بدفء حنانــو أن يغمركما النبيــا سيدي أرجــر محبتك المتواضعة يـي أشكــإن -

ة المنبعثة من عيني صديقتك الحسناء وانسحب بأدب ـويدثركما الحب طمأنينة الوديع

ل  شبح.ــكأنه ظ  

لتي تعقبها دائماً حسد مترعة وكثرت النكات اة فارغة تـتدحرجت القناني على الطاول

ق ـي شمول فرحه الدافــرق فــي تحكي قصة الشباب المستغــالضحكات المجلجلة الت

على جميع الموجودات... الطاوالت كانت تضحك... ووجوه الشاربين المبعثرين في 

ج الشمس كانت ــا وهــدة التي كان يناغيهــر البعيــاه البحــالزوايا كانت تضحك.. مي

لوى من كثرة الضحك... ـروان تتــورة أحسها مــى سيدة حريصا الوقــتضحك... حت

روان تقبله في عنقه حيناً أو تداعب غرته ــى تؤرجح رأسها فتنحني على مــكانت ليل

بأناملها أحياناً أما مروان فكان يهب واقفاً بين الحين واآلخر ليشرب نخب عيني ليلى 

الت ناعمة سريعة تشبه كرات حسون في ــقب ل السالفينــوشفتيها مقفى ثم ينحني يقب

يء مبعثراً على طاولة ــة كان كل شوم ربيعي... عندما قاربت الساعة الثانيــر يــفج

لوءة بقشر المكسرات ـواء ممــون الشــة.. صحـارغة منقلبــاني الفــن... القنــالعاشقي

ى ـروان وليلــاك ومـوهنا ــي المناسبة مشلوحة هنــاكهة... الصور التي أخذت فـوالف

رط الحنان واألحاسيس الشاعرية....قالت ليلى ـة من فــيتناغيان بأصواتهما المبحوح

ى األقدام حتى حدود الغابة ـة السيدة والتنزه مشياً علــرغب بالصعود إلى ساحــأنها ت

اً..ـروان هاشــر فوافقها مــالصنوبرية على المقلب اآلخ  

ا ــدفعه ــاوز المئتي ليــرةاً منه فاتورة الحساب الذي جــعي طالبادل الجامــادى النــن

الً.ــقائ رةــاللسان المعسول ورقة المئة لي اول صاحبــمغتبطاً ثم ن  

ي دراستك ـاج إليها فــي تحتــر التــراء بعض كتب الشعــهذه لك لتساعدك على ش -

يتأرجحان كبندول الساعة ولكن ط خصر ليلى وسارا ـواء ثم تأبــس د  ــوعملك على ح

ر انتظام... عندما وصال الساحة كان اإلجهاد قد أخذ منهما كل مأخذ وابتدأت ـفي غي

ا الخمرة تتبخر من رؤوسهما تدريجياً ولكنهما تابعا سيرهما المتأرجح الممزوج ـحمي

الصوفية  بالطرائف الماجنة والغزل الذي إبتدأ يأخذ طابعاً مادياً بعيداً عن تلك النشوة

ح روحانيتها في طريق الصعود... كانت األجساد ترتعد تحت ـي شعرا نفــالشفافة الت

اء تهدر في ــة فالدمــة حيــود في كل خليــة العنقــي زرعتها إبنــأة الرغبات التــوط
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لت در لتنفـرة توشك أن تشلع قفص الصــدأ ينبض نبضات متفجشرايينهما والقلب إبت

اللذة الجامحة. بعيداً في عالم  

لوءة ـى األرض الممــة الصنوبرية حتى انشلحا علــوم الغابــى تخــال إلــا إن وصــم

ر بإنهاك حالم... تكورت ليلى بجانب جذع صنوبرة مغمضة عينيها ـبشجيرات الزعت

آن الدافئة فانحنى مروان يرتشف رحيق ـطـار الشارة إحتوت لهيب محـة حـباعثة آه

ر في قيظ الرمال المحروقة دون ــل صحراوي أضناه السيـتين بنهم جمشفتيها الملتهب

رة ماء... كان ينهل من ينبوع أنوثة تدفق  يهــدر صاخباً بغيض يرغي ويزيد فال ـقط

اء ــي الفضــاً فــاً متوهجـر شعاعــراق والتبعثــأ وإحساساً باإلحتــزداد منه إال ظمــي

ولت رياح ــذوب تحــاه تــرات وكادت الشفــفيها النظق زاغت ــبعد دقائ رحب...ــال

اء نزوالً إلى الصدر الالهث باضطراب حيث إنفلت النهدان متحديان ـالعاصفة الهوج

قيود الحرير الضاغطة وشعر مروان بنفسه كحصان أصهب يعدو بجموح شارد بين 

ي ـع الوعــ يستطياً الــه جنونيــان... كان فرحــق النعمــاح طرزت بشقائــروج أقــم

ن ي أتوــة التي تصهر العناصر ببعضها فـوة الخارقــر بتلك القــد شعــإستيعابه... لق

داً جديداً ولكن مروان الشريف بغريزته ..الذي يوجد في ـالقدرة لتجعلها عنصراً واح

رف كيف تصون ــه وفي كل ذرة من ذرات الوعيه تلك اإلرادة التي تعــأعماق وعي

بعيداً عن أيدي اللذة العابثة صحا فجأًة من غيبوبة فرحه المجنح ليمسك بدفة  المروءة

ى شاطئ السالم واألمان..ــالقيادة ويوجه سفينة الحب إل  

ق راودتها خاللها أجمل األحالم... رأت ــروان بضع دقائــن ذراعي مــغفت ليلى بي

صفراء تحاكي الذهب ي قصر منيف شيد على تلة من تالل الدوحة بحجارة ــنفسها ف

وح عبيرها وكرنفال ألوانها... المدخل مرصوف ـور وارفة الظالل يفــالخالص وزه

ي ــدة صالونات بعضها شرقــى عــواً ينفتح علــ...ثم رأت بهبرخام الغرانيت األسود

راز وبعضها غربي وبعضها ياباني وهي ترقص بثيابها البيضاء الهفهافة هائمة ــالط

روان يفتح لها ذراعيه ليضمها إلى صدره ــون ومــون إلى صالــن صالــكالفراشة م

روس على أريكة صنعت من ــاب عـر رأت نفسها تجلس بثيــي حلم آخــان... فــبحن

وت والزمرد وبيدها مروحة عاجية ومروان يقدم لها ــالذهب ورصعت بالماس والياق

بكأسها قائالً.. نخب سعادة األميرة ن الكريستال الصافي ثم يدق كأسه ـذاً بكأس مــنبي

ذ ـه هذا النبيــه هذا الكريستال الشفاف ويحاكي حنانها بدفئـالتي يحاكي جسدها بصفائ
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در مروان وأصابعه ــح على صــها كان رأسها يستريـدما فتحت عينيــق... عنــالمعت

... تصورت ة جعلت ليلى ترفع ناظريها قائلةً ـودة أليفــرها بمــداعب خصالت شعــت

ي عالم المنام وبادرها مروان ـة أم فــاليقظم ــي عالــرًة ال أدري أكانت فــاًء كثيــأشي

م.ــبصوت رخي  

ول لك إن كانت من غلــ ة بيادر اليقظة أم من منجم ـروي تصوراتك ألقـعليك أن ت -

م األحالم.ــوه  

ذهب مرصع بالجواهر رة  لم أعد أذكر منها إال جلوسي على عرش من ــأشياء  كثي -

ا الملكي وقصر تلفه الزهور فيه عشرات الصالونات المعتقة بورق ـنشرب نخب حبن

ك لتضمني إلى صدرك ــي ذراعيــح لــن وأنت تفتــة القدميــالذهب وأنا أرقص حافي

ان.ــبحن  

رد ــاور الزمــن عقلك الباطني الذي ال يحلم إال بمغــرج مــة  تخــالم  ملكيــكلها أح -

اس... لم ال تحلمين أحالماً جميلًة في بساطتها تحاكي ـوت ومناجم الذهب والمــوالياق

ل الحمام؟ــون األطفال وتغريد العصافير وهديــجمال عي  

دود اإلمكان؟ هل نسيت أنك ـي حــا أن تحقيقها فــر أحالمي الملكية طالمــوما ضي -

بالفعل... أليست رغبة والدك على إي  بالقوة حتى تتزوجني فتصبح مليونيراً مليونير 

ال؟ــح  

ن بالدمقس والحرير ــرك ترفليــن ذهب... وعشت عمــة مــك ملعقــولدت وفي فم -

وع أمي ــا فرضعت دمــن... أما أنــرو الشمال الثميــي دفء المخمل وفــوتغرقين ف

ام صورة والدي في ــر تقف أمــا صغيــن وطالما فاجأتها وأنــالمالحة مع لبنها الحزي

رة وتبكي بتشنج مخنوق.ــالصالون تناجيها بكلمات ح  

بعض الناس يبكون ألنهم يستمرئون البكاء... إنهم مجموعة من الفاشلين في الحياة  -

وجودهم والبرهنة عن مصداقيته إال بواسطة الدموع.ر ــالعاجزين عن تبري  

ويجعله يقف طاهراً في محراب ولكني أعتقد أن ال شيء يغسل اإلنسان من أدرانه  -

نفسه يناجي هللا بضمير شفاف غير الدموع... ألم تسمعي ما قاله السيد... طوبى لمن 

ن.ــولد مرتي  

ذاك.ــأن هذا بــا شــوم -  
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ن رحم ـن رحم األم والثانية مــرأي ما بين الحروف فالوالدة األولى مــعليك أن تق -

م.ــاألل  

ف من الهلوسة قاب قوسين أو أدنى.تضحكني تأويالتك التي تق -  

ارحها.ــادة ال تبــك الملتصقة بأرض المــا تضحكني أحالمــوأن -  

ة؟ــة ال غايــادة إذا كانت وسيلــرر المــوما ض -  

ك.. إن عالقتي بأبي أكثر تعقيداً من ــق رغباتــور بالبساطة التي تريــتفسرين األم -

رور.ــقضيب الزع  

ه؟ــك إليــاهى بإنتمائــه! أال تتبــتحباذا؟ أال ــم -  

ي رجالً قد  من حجر نبينة الظهيرة أتحســا في يقظــي الظالم وآهاتهــودموع أمي ف -

 صلد.

رها حتى ـك يحب غيم أن أباــل وزر خطيئتها...كانت تعلـي المذنبة وعليها تحمــه -

ين أن اليأس وحده قد دفعه ون فما بالها إرتمت في فمه لقمًة سائغًة وهي على يقــالجن

 إليها.

زء  من شرفه... كانت تحبه سراً بتواضع وصمت عندما ــة خاله وشرفها جـإنها إبن -

اووس وكانت حبيبته قمر ــه كالطــزاً برجولتــر معتــن شباب المنطقة يتبختــكان زي

مروءته في ه يوشك أن يخسر ـن.. ولما رأتـار المعجبيــة أنظــر وقبلــعصرها الزاه

راف تطوعت إلنقاذ رجولته بنفس كريمة ـن األعــو عـد وينبــافي التقاليــتصرف يج

أو  ناً بل ألقل كان وثنياً بحبه ال يقيم لمشيئة القدر أدنى وزـه كان عقوقــمعطاء ولكن

 حساب.

د أن المروءة جمعت يوماً بين قلبين ولكنها الرغبات المحمومة هي وحدها ــال أعتق -

ي تجمع فلم كل هذه التبريرات العفوية التي ال وجود لها إال في أوهامك.الت  

دة؟ــمحاي ىقــا أن تبـأكنت تريدينه -  

بالطبع فالزواج بغير حب فجور  وعربدة. -  

وهل كنت تتصورين كيف كانت ستدور الدوائر؟ -  

دور شيء.ـــن يــل -  

اول ـك وإذا ما حــأحضان أبيك من ــى أستراليا ليختطف أمــكان والدي سيسافر إل -

 مقاومة سحقه بال شفقة... هل كانت ستعجبك هكذا نتيجة؟
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ل كانت أمي ستصفعه بقسوة عندما يقف أمامها ألنه هجرها دون تبرير وال وعد ـب -

ل.ــبترك بصيص من أم  

ل كانت تصرفت كما يتصرف العصفور عندما يسمع صراخ الصقر الجائع..هل ـب -

اق ضميرها ـي أعمــة مدفونة فــك مني إال لتحقق رغبـغب بزواجك ترـتظنين أن أم

ر إبنتها.ــعجزت لسوء حظها عن تحقيقها فأرادت أن تحققها عب  

ار أما أنت فصوفي  تستوقفك الدموع ـي أتخيله مارداً من نــولكنك لست كأبيك... إن -

 الحالمة.

ي ـن ذراعي أبــإال بالتكسر بي ور ال تحلمــن النــاً مــوأنت لست كأمك... كانت قالب -

ور وإكتناز الذهب والعيش في ــن أما أنت فال تفتئين تحلمين بالقصور والعطــالقويتي

ار أضواء المدينة.ــتي  

ي عندما أكون غافيًة في ــر سعادتــراً... ال أدري لماذا تتعمد تكديــقسوت علي  كثي -

دري لماذا تشدني في لحظة جموح خيالي ة  في قلبي... ال أــقلب النشوة والنشوة غافي

ي عروقي ويجعلني أكثر تعاسًة من مدينة نكبت بحرب ـدم فــد الـبلجام من جليد يجم

ر؟ فتتعمد المشاكسة لتثأر من برودي أو ـروان أتشعرك صحبتي بالضجــة... مــأهلي

ستي ة ال أدري معها سعادتي من تعاــي دوامــإلتهابي لست أدري... أصبحت أدور ف

أس...ـــدود اليــي حتى حــروان لماذا تعذبنــوفرحي من بؤسي... م  

ة ودموع غزيرة بللت قميص ــات مخنوقــي بآهــى صدره وأخذت تبكــثم إرتمت عل

روان فأحسها تحرق لحمه وتنغرز حتى عظامه... ضم  ليلى إلى صدره بقوة وهو ــم

 يهمس في أذنها بحشرجة مبحوحة.

د اآلن... إرادتك ستكون إرادتي ـر يوم في حياتي ولن أغضبك بعــسأحبك حتى آخ -

ه... ـزف عنــه سأعــن عنــاه وما تعزفيــورغبتك ستكون رغبتي... ما تتمنينه سأتمن

وال يساوي  اً ون واحد زائد واحد يساوي واحدـد... سنكـر واحــسنكون وجهين بجوه

 إثنين.

ة فإنحنى ـاعر المرهفـي أضاءتها المشــع التوــن بالدمــى عينيها الطافحتيــليلرفعت 

و يهمس.ــان واألهداب وهــل األجفــروان يقبــم  
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ي حزنك! ألم أقل لك أن اإلنسان ال يكتسب هويته اإلنسانية المثلى ــكم أنت جميلة ف -

رة ثانية... وضحكت ليلى وهي تقبل مروان في عنقه ــن رحم األلم مــد مــى يولــحت

ول.ــوتق  

الواحد منهما اآلخر وهما في طريق العودة ون... ثم نهضا يساند ــآراء عاشق مجن -

 للتعلق من جديد بين أرض الواقع وسماء األحالم المضيئة.
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ل بيتها لترى ــروان إلى مدخــة فهرعت أم مــوحي بكارثـاز يــصرت العجالت بنش

روان يترجل منها طلق المحيا تفتر شفتاه عن ـاً عنها ومـدها تتوقف رغمــرة ولــاسي

اً رحبانياً راقصاً ـر لحنـادًة... كان يصفــراً وسعــق جبهته بشــإبتسامة عريضة وتتأل

ي ـأها بمداعبات ضاحكة فـى إذا وصل بمحاذاتها فاجــذالً حتـــه جــو أمــه نحــويتج

و يثرثر.ــدور بها بسرعة نحلة نشيطة وهــذ يـوأخخاصرتها وإبطيها ثم إحتضنها   

ّ  ــكم أنت جميلة  ي - اردك مشاكساً ـاً لبقيت أطــالً غريبــو كنت رجــاه... لــا أم 

ا أسمر... ـوار... أحبك يــان تغمره األنــرة.. وردة في بستــ صباح مساء... إنك سك

 أحبك يا أسمر.

وف.ــا ضيــي بيتنــف ق...ــال تفضحني بصراخك أيها األحم -  

ن يتلهين ساعات طويلة بمضغ ــن  فأتيــر أزواجهــاء سافــة نســاً كالعادة حفنــدائم -

وة.ــن القهــر فناجيــي تبصيــف أوهامهن    

ه.ــال عينيها السوداوين يضيء البيت برمتــة جمــة ذكيــا شابـال.. عندن -  

وية غرفة الجلوس حيث روان أمه ودخال سا حالوة... وغمز مـا أسمر... يـأحبك ي -

د الكتب ولكنها سرعان ما هبت واقفًة ترحب بمروان.ــحكانت تتصفح أ  

 من حفلة اـك آت إلينــرب كأنــريب.. أراك يستخفك الطـل القــأهالً بطبيب المستقب -

د...ــوم عيــي يــكثر فيها الهرج والمرج... تبدو جميالً كشيطان ف  

دة مردداً.ــر بقهقهة عربيـروان فانفجــاء أما مــوف إبتسمت السيدة  

ة... ــة المغريــد.... لم أسمع في حياتي تشبيهاً بهذه الغرابــوم عيــكشيطان في ي -

ي الصغيرة.ــزناً أما خيالك فمجنوناً يا إبنة خالــدو متــرك يبــتفكي  

عتبرني البعض عانساً... ثم د قليل سيــي التاسعة عشرة... بعــي فــأنا صغيرة... إن -

اً!ــاً هرمــأنت أتظن نفسك شيخ  

ري في أجيال.ـراه غيــوات ال يـي شيخ  بخبرتي اإلجتماعية فما رأيته في سنــإن -  

رًة إجتماعيًة! فالعمر أقصر ـات الفوضى خبـي متاهــسبحان هللا أتحسب الزوغان ف -

وصقل نفوسنا لمحاولة الوصول إلى  ن أن نبدده بأعمال ال تساهم في ترقية عقولناــم

ى.ــل األعلــالمث  

ا ال أدري؟ــوأن ــل نفسكار في صقــل والنهــراك تقضين الليــأت -  
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ي أكثر مما تأنس إليك.ـر إجتهاداً منك والكتب تأنس إلــن مقصرة فأنا أكثــمهما أك -  

ن األنامل ــز بيــتمية ال تستطيع أن ــات مقفلــهذا طبيعي... أتحسبين الكتب مخلوق -

دة.ــل الخشنة الجامــة واألنامــالحريرية الدافئ  

ا عمتي كيف يسخر مني كأني ال أستحق منه حواراً جدياً يستمع فيه ـل سمعت يــه -

ي أساعد في أعمال المنزل وأعتني ـزأ من أصابعي الخشنة ألنــي... أتهــلبعض آرائ

الثمين أمام المرآة أمارس طقوساً وثنيًة في بأحواض الزهور؟ أتريدني أن أنفق وقتي 

ادة الذات؟ــعب  

غضبك قليالً أنت ال تعلمين ي أستفزك ألثير ة  كتشبيهاتك... الحقيقة أنــآراؤك رائع -

 كم تبدين رائعة وأنت ترتعدين غضباً.

ل عليك ببقائي كثيراً فقط لو تعيرني ـال لن أثقــى السخرية... على كل حــود إلــتع -

 بعض كتب سارتر.

ن أسمح لك بقراءة أفكار ذلك المنحل.ــل -  

اره؟ــن أفكــي  مــاً أتخشى علــعجب -  

... له قــإن - ي عقول الناس ــة فــدرة  عجيبة  على زرع أفكاره العبثيــه ساحر  مشعوذ 

 رغماً عنهم.

ا.ــلعليك اــدم أهدافــور عبثية ال تخــك في أمــآه... لهذا أراك تنفق أوقات -  

؟... ولكني رجــأتعرضين بي أم تغاري - ل  والرجل قادر  على المناورة الحرة ـن علي 

ن الفتيات...ــري عــال المعــرأة... ألم تسمعي ماذا قــن المــر مــأكث  

 زجاج  ولكن ال يعاد له سبك...

دل أن ينظر في مرآته.ــن الذي يحطم ذلك الزجاج بــل مــه لم يقــولكن -  

ة.ــة المقاومــه ال يملك مناعــان ما يتحطم ألنــاج سرعــالمهم أن الزج -  

ل تتجاهل أن ـه؟... هــري المنحرف رأيــي أشاطر ذلك المعــنال لك إــولكن من ق -

ًة.ــر شفافية وبنفس الوقت أشدها صالبــالماس أشد الجواه  

ن؟ـــاذا تقصديــم -  

الزجاج والماس ينبعث نوره من قلبه والزجاج ال ن ـد شفافية مـأقصد أن الماس أش -

أنصف المعري لقال... بعض النساء  ــوار الوافدة إليه فلول له إال أن يعكس األنــعم
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د إليها فتتم ــور الوافــن  ثم ينعكس النـرهــن جوهــور مــن الماس ينبعث النــمرايا م

ور.ـــور  على نــالمعجزة... ن  

ريف الكالم ولكن إياك أن ترثي قدرتها على اللوم والتقريع... ة كعمتك في تصـذكي -

الً.ــه ليغمرها ويقبلها في جبينها قائــوانحنى مروان على أم  

ة.ــي اإلجابــوة مشبع بالهال يا ست الحبايب ولكن منى أسرعت فــان قهــفنج -  

تي بكثير من ة أصابعي تأــن لك أن خشونـوة ألبرهــل أنا التي سأحضر لك القهــب -

ال النافعة... والناعمة أيضاً.ــاألعم  

إستلقى مروان على الكنبة مغمضاً عينيه في استرخاء لذيذ قارب اإلغفاء... لم يصح 

ول.ــده بحنان وهي تقــد منى تمسح على يــمنه إال على ي  

فون القهوة بصمت لبرهة إمتدت ـة يرتشــور... جلس الثالثــقهوتك يا حضرة الدكت -

ور بتعليقاتها الالذعة.ــى عرفت كيف تجتاز مرحلة الصمت الوقــولكن من  

اً لإلغفاء ـار حتى إستسلم سريعــة هذا النهــال متعبــد نهض بأعمــور قـأرى الدكت -

ع.ــل الوديــكالطف  

فال شيء أقرب من األضواء إلى بعضها في ة ــادة الراحــن زيــي مــرب  تعب يأت -

 النهاية.

رادشتيين في قصة الحضارة عن الز ذا المضمار ما كتبــي هــه فــا قرأتــوع مأر -

ر يزدان وإله الشر أهرمن.. إلهان ـون خلقه إلهان... إله الخيــن يعتقدون بأن الكــالذي

ور وذاك صفاء الظلمة... إنهما ـل صفاء النـأقرب ما يكونان إلى بعضهما... فهذا يمث

وان.ــر األلــمع تغيجوهر  واحد  في الصفاء   

ن أيتها الخبيثة؟ إنك تغمزين بقناتي دون ريب... أنت وعمتك متواطئتان ــإالم ترمي -

 ضدي ال أدري لماذا؟ وأجابت األم ضاحكًة.

ك ــوح عواطفــن جمــاف عليك مــي أخــد إبنها... ولكنـاك أم تتواطأ ضـل هنــوه -

ا ولدي... وأردفت ـي عروقك يـري فــاء إعصار غاضب تجـالمجنونة.. إن دم

  .منى

وش الغابات ــارد وحــاداً يطـل كان صيــا عمتي... الرجــاة يــق هللا الحيــهكذا خل -

ذور... لقد تغير ـوله البــزرع حــي البيت وتــرأة كانت تبنــار والمــويصارع األخط
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ه... ونظرت األم إلى ولدها ـزال ثابتاً على حالـر فال يــا الجوهــور أمــالديك

 ورددت 

رارة ـي... كم أحببت شـاق حياتــره آفــأل زئيــدك... أسد  غاضب  يمــهكذا كان وال -

و يضمني بقسوة إلى صدره حتى تئن عظامي ـه... كم أحببته وهــي عينيــالصاعقة ف

ت وال زلت د أم محبة ولكني كنـد أذكر أكانت ضمات حقــم... لم أعــرط األلــن فــم

اء ضمة من تلك الضمات.ــال لقــدة أجيــمستعدة ألن أهب حياتي في ع  

ي؟ــيا عمت د  ــأكنت تحبينه إلى ذلك الح -  

اً بشرياً ـن... كان إلهـون بين شخصين متكافئيــه يا بنيتي ألن الحب يكــلم أكن أحب -

ا أقف أمام صورته وع... ال زلت حتى اليوم عندمــة وخشـده... بكل مهابــوكنت أعب

ي الصالون أشعر برعدة فأغمض طرفي مهابًة... لعن هللا الغربة كيف تبتلع صفوة ـف

.ا الشجعانــرجالن  

واع الحماقات.ــى أنـي لكان معرضاً إلرتكاب شتــو بقــولكنه ل -  

... كان في قلبه مروءة تمنعه من تجاوز حدود ـن بأبيك إلــال تسيء الظ - ى هذا الحد 

ال أنتم ـزة ليس إال... على كل حـعة كبرياء وــفالحياة بالنسبة إليه كانت وقف الشرف

رار أن تفكروا كما تشاؤون... إنه زوجي وأكن له الكثير من المحبة واإلحترام.ــأح  

اه.ــل هذا المصير يا أمــن  النساء اللواتي بمثــن قليالت هــولك -  

اة أكثر مما أستحق.. أهل  كرام  وبيت  زوجي  دره يا بني... ولقد أعطتني الحيـلكل ق -

ه إليه وزوج  ذكراه تنير ظلمة فراغي ـن شفافــي مــى قلبــرب إلــن  أقــم... وإبــكري

يا  ىد أكثر من ذلك!.. كل ما أبتغيه أن تبقـة... ماذا أريـن الحاجة والمذلــوتحميني م

لى المدينة أو الغربة... بعد قليل ي نعيش سويًة في هذا البيت ال تغادرني إـولدي بقرب

ك... كل عيون األطفال والشيوخ والمعذبين بألم ــة إليــستصبح طبيباً وضيعتك بحاج

ة إليك..ــر بحاجــالفق  

راء ضيعتي فقري  عيناً...ــاء فقــي وال رجــاءك يا أمــأخيب رجلن  -  

بوميض فرح ساطع وقالت اها ـمعت عينلن فم مروان ــد سماع منى هذا الكالم مــعن

 بإندفاع طفولي.

اة المدينة؟.. أتستطيع مقاومة إغراءات أضوائها ــا إلى حيــن تهجرنــصحيح أنك ل -

و زائغ النظرات يحدق في الفراغ.ــروان وهــال مــوروشتها وماليينها! ق  
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يق إغراء األضواء والماليين... هه.. إني أحلم بجلسات هادئة على شرفة بيتي العت -

 برفقة كتاب... وأجابت منى بصوت مرتجف وهي تغض طرفها حياًء.

فقط برفقة كتاب... أال تحتاج في جلستك لفنجان نعنع ساخن؟ -  

 ضـدون بعـاه مكتبته ليــة باتجــادر الغرفــًة وغــًة مفرقعــروان ضحكــك مــضح -

 المذكرات.
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ن المصعد وضغطت على الجرس الكهربائي وهي تصفر لحناً ــى مــليل .... خرجت

ة النظرات رومنطيقية المالمح ـل جسدها على إيقاعه وهي هائمــاً راقصاً يتمايـشرقي

ى وجنتيها ـع علــذت تطبــًة وأخـها متأرجحـاب تعلقت بعنقــا البــدما فتحت أمهــوعن

الت المتالحقة.ــعشرات القب  

ا أمي... يا أروع إم في الدنيا... بفضل إرشاداتك الحكيمة غدوت أسعد فتاة ك يـأحب -

وحشية الشذا تسكب ا... إنه طوع بناني.. إسوارة في يدي... قارورة رجولة ـفي الدني

وق جلدي... مياه  كبريتية أغسل بها أقدامي... لقد قال لي إن أرادتي ستكون إرادته ـف

ه...ــورغباتي ستكون رغبات  

ه.ـع تفاصيلــي شاردة وكأنها تتقمص الماضي بجميــابت األم وهــوأج  

در... أحسست برجولته ــز مقتــي أخذ عزيــل هذا ولكنه أخذنــل لي مثــوالده لم يق -

ي سويداء القلب.ــرز فــرق أحشائي حتى إنغــار إختــكسيف من ن  

عندما غدوت بين ذراعيه ه بالمسؤولية يا أمي.. فيملك حس   د رجـل  ال يمكن أن يوج -

بوجودي وبواجباتي تجاه اً ـن النشوة ال أملك وعيـعلي م ر متهدلة مغشياً ــقطعة حري

دم ــرفق دون أن يصـب ديـذ بيــدة....أخــى شريــي كمحسن يشفق علـي عاملنــأنوثت

اً في ليل شعري ــادئ زرعه نجومــان هــورة إنفعاله بفيض حنأ ســري وأطفــمشاع

ى صدر يوفر لي ــيء علــكي وشعرت أنني أتــزغب شفاهـة علقت بــوذكريات طيب

 السالم والطمأنينة.

ل أن يغير والده من موقفه ففرصة إكتساب ـزواج يا بنيتي قبــعليكما أن تسرعا بال -

ن.ـالماليين ال تأتي محظوظاً مرتي  

ن أن يصبح رب  عائلة إال ولكنه يفضل الزواج بعد التخرج قائالً أنه ال يحق لإلنسا -

 إذا إنتمى إلى نقابة المنتجين... إنه يخجل أن يشتري خاتم خطوبتي من حساب والده.

ان المراهقين.. قولي له أنك سترثين مبلغاً يفوق ـد إال في أذهــار  مثالية  ال توجــأفك -

ذ اآلن.ــون ويستطيع أن يتصرف به كما يشاء ومنــالنصف ملي  
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اه ورعد صوته كأنه ــن ذلك تلميحاً إلتهب رأسه غضباً وبرقت عينــع عندما كلمته -

ن الخلف.ــأسد  كاسر  في دغله أطلق عليه الرصاص م  

ه ــي سنته السابعة ويفتح عيادتـي منتصف السنة السادسة أينتظر حتى ينهــولكنه ف -

ل؟ــويمارس العم  

ي منيت بالفشل.ــل ولكنــه بشتى السبــر حاولت إقناعــي األمــوما حيلتي ف -  

دت إرادته ورغبتك غدت رغبته وهو كالسوار في ــن أن إرادتك غــا تقوليــوبعده -

ن مرمى ــك ال تدركيــك تناقضين نفسك أو أنــجيدك! فإما أني ــمعصمك وكالقالدة ف

 الكالم.

سرى ل ذرة في كيانه... إن حبي يسري في وجوده مــي متأكدة أنه يحبني بكــولكن -

روق.ــي العــالدم ف  

رب إلى األمام؟ــن معه بإسلوب الهــلماذا ال تحاولي -  

ام.ــى األمــالهرب إلـن بــاذا تعنيــال أدري م -  

ق بشاب نبيه مثله أن يكون مجرد طبيب عادي فذاك خمول  ال ـه ال يليــولي له أنــق -

فاألجدر به أن يكون من  وق دائماً ـو المتفــيرضي أصحاب المواهب المتوسطة أما ه

راح قلب...ــراح رأس أو جــذوي اإلختصاص... ج  

ومن قال لك أني إستسلمت ورميت سالحي... سأثنيه عن عزمه ال محالة... أمامي  -

ادم.ــوقت  طويل  من اآلن وحتى مطلع الصيف الق  

حظك منه ك ثم يكون ـه منــاف أن يتمكن حبــا بنيتي... أخــًة يــولكني أتوجس ريب -

ده.ــكحظي من وال  

ه؟ــأال زلت تحبين -  

دم فلو قطعوني إرباً لصرخت كل خلية في جسدي ــه مني اللحم والــد مازج حبــلق -

ر موازين تفكيري... كان نبياً بمثاليته... لم يوسف ولكني إحترمت والدك إحتراماً غي  

راميًة كل أحاسيسي  بطلبه ر  ـام نفسي أن أبـي سوى اإلخالص وأقسمت أمــيطلب من

ر أذني وفعلت.ــدب  

ا الذي جعلك تتصنمين وال تبذلين أي مسعى للحصول ــدي مــوت والــولكن بعد م -

ه.ــعلي  
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في وقت أوشكت فيه ادة ـة العبــنجلوس حتى مرتبــي لوس أه سيدة أميركية فــأحبت -

ه... وعندما عاد وضعه المالي ـه على اإلفالس فوضعت كامل ثروتها بتصرفــتجارت

ده لم يستطع أن يرد جميل ذلك التصرف الشجاع إال بعرضه الزواج ـى سابق عهــإل

 عليها.

ة؟ــر تلك الفاجعــى بلغك خبــومت -  

دفة... قرع بابي مغترب  أميركي  أتى مع محامي األسرة اصممنذ عشر سنوات وبال -

اً لبقاً ـون وكان محدثــي منطقة عرمــكها فع قطعة األرض التي نملــي بيــليناقشني ف

ا في مختلف اإلتجاهات ـي فسال الحديث بيننــاول العشاء على مائدتــى تنــفدعوته إل

ى معرفة بيوسف ـسكان لوس أنجلوس سألته إن كان علن ـه كان مــوعندما علمت أن

ال.ــن اإلنفعــزاً من مقعده مــفأجابني قاف  

ى جميع أبناء ـه ترعــرب األميركي... مروءتـرة الغــه جوهــإنل تعرفينه!... ــوه -

ي أميركا وقعت مرًة في ضيق كاد يبدد تعب ــرات اللبنانيين فـر عثــالجالية فهو جاب

اة وأنا أعاني ـه فأعادني إلى الحيــه لوال أن تلقفني السيد يوسف بإحسانــغربتي برمت

ى مشروع ـدان علـاب... أنه إستــذلك أج وت... وعندما سألته كيف كانــسكرات الم

د ـان وقت التسديد ولم ينتج المصنع بعــل مسمى... وحــاً ألجــمصنع بالستيك قرض

فيحجز المصنع لوال كفالة دسمة بمئة ألف د  والحالة هذه أن يضع البنك يده ـفكان ال ب

بة في عدم ن أو يتوجس مني أي ريــدوالر قدمها السيد يوسف دون أن يرمش له جف

دة مناسبات ــة وليــوقت كانت سطحيـي ذلك الــي به فـن معرفتــد رغم أالوفاء بالوع

ي مروءة السيد يوسف أنه إستطاع أن يغرس في ـار دهشتي فــة...ولكن الذي أثـعام

ه في ــاً منــر إندفاعــها أصبحت أكثــة أنــقلب زوجته األميركية حب اللبنانيين لدرج

اء الجالية ومحاولة المساعدة في تسهيل شؤون معاشهم وخصوصاً ـأبن ىــالعطف عل

 طالب اإلختصاص.

  !رويــداً  داً ــن أصبحت رغبتك بزيارة الضيعة تتبدد رويــومنذ ذلك الحي -

ان الذي يخولني النظر إلى مالعب شبابي حيث لي مع كل ـد أملك ثبات الجنــلم أع -

ة ــا وسنديانــي الكروم كانت تعايش حبنــدوالاء... ــشجرة قصة ومع كل منعطف لق

وى همساتنا... المعاصر كانت فخورة بنا... كنا ـالمقبرة العتيقة كانت تسمع بعض نج

ي منتصف الليل في حجر موقدها ونأكل ــوي البطاطا حوالـسوية نرفس عنبها... نش
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نني.. ي تخوـرقص... أصبحت أعصابـوة الدبس الناضج ونضحك ونغني ونــمن رغ

اف إن صعدت الضيعة يوماً وهاجت بخاطري ذكريات الصبا أن أشق ثوبي أسفاً ـأخ

ًة تردد الوديان صدى أنينها ثم أموت تحت صنوبرة تشنفت في ــوأصيح صيحًة مدوي

ن ضحكاتنا أو على صدر دالية أطعمتنا من حالوة عناقيدها ـها على رنيـالماضي آذان

ق شفاهنا.ــن رحيــوأطعمناها م  

ر؟ــن له من مشاعــروان ماذا تكنيــوم -  

اً أتخيل نفسي مع يوسف... عليك أن تعلمي يا ينيتي أن عواطفي ــعندما أراكما مع -

ي ومروان ـي مرحلة شبابــا فــاك... أنت أنــي أنــي تعيش فــاي وهــقد ماتت في أن

ن أحاسيسنا ــارق بيوــض الفــم بعــا رغــا حيث فشلنــدكما أن تنجحــوسف... أريــي

ه ال يمكن تجاهل الفوارق بين مثل زمننا ومثل زمنكم ــي ألنــوأحاسيسكم وهذا طبيع

ود وال يمكن تجاهل ذلك.ــاموس الوجـدة معاناتكم فالحركة نـوزبدة معاناتنا ـوزب  

ى أعماق ضميرك وأنا ـة حتــع... أنت مؤمنــن الطبائــر مــي كثيــولكني أخالفك ف -

بون  شاسع  أنت من جيل ن إلتزامات إنسان مؤمن وعبثية إنسان متشكك ــمتشككة وبي

طائع يقف ذليالً بين يدي  ادم  ـوده والجسد خــز وجــي كنــن أن روح اإلنسان هــيؤم

الروح... وأنا من جيل يؤمن أن الجسد هو محور الوجود والروح هي رغباته وشبق 

شاب  بفتاة تكون المروءة ثالثهما وأنا  هكان يجتمع في ن جيل عندماــاه... أنت مــخالي

شاب  بفتاة تكون اللذة المحمومة ثالثهما. همن جيل عندما يجتمع في  

ال تبالغي يا بنية... لقد أرضعتك لبن الفضيلة صافياً لم تكدره وساوس شيطانية وال  -

. غبش رغبات منحرفة... ووالدك كان مثالً أعلى للشهامة رحمه هللا..  

ون من عين واحدة ماًء ـه... كنتم تشربــه ومطعمه ومشربــن بيئتــولكن اإلنسان إب -

ة ونحن اآلن نشرب الماء الممزوج ـد بينها بالمحبــم ووحــاً زالالً صفى قلوبكــصافي

زاً غسلتم قمحه وجففتموه على سطوحكم ـبالكلور والمملوء بالصدأ... كنتم تأكلون خب

وق صوج مواقدكم فيخرج وفيه طهر رائحة ــبأياديكم ثم أنضجتموه فه ــوعجنتم دقيق

ن اآلن نأكل مواداً كيميائية مملوءة بالهرمونات التي ال ــر وشذا صمغه ونحــالصنوب

ق ـون صورًة طبــن بعد هذا أن أكــي أعراضها الجانبية... وتريديــد يدري ما هــأح

مرآة شبابي... ليت هذا يحصل ولكنها  يـاألصل عنك... أتريدين أن تلحظي شبابك ف

ا أماه... صدقيني.ــر مصقولة صدقيني يــمرآة غي  
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ئ السعادة الالزوردي بأمان وسالم.. ثم ـن شاطــة أنك ستبلغيــي واثقــحبيبتي... إن -

ل.ــى صدرها في عناق طويــلضمتها إ  

-13-  

ادة غامضة يسري في ـسعى تحس بدفء ــًة جذلــى بيتها فرحــى إلــ...... عادت من

ا على عتبة الباب ـدما إستقبلها والدهــم وعنـي مفاصل النديــكيانها كالخمرة المعتقة ف

ردد.ــي تــان وهــغمرته بحن  

ي كأنك زوش يستقبل إبنته أفروديت.ــا أبــما أجملك ي -  

ل فتح لك سور الصين في وجهك؟يا بنية مرحًة على غير عادتك... هــما بالك  -  

ي أسفارك الوهمية مدينة إرم ذات العماد؟ــأم صادفت ف  

ة.ــر إثارة وأشد غرابــو أحلى وأبهى وأكثــل صادفت ما هــب -  

وصلت ـوز الملك سليمان أو تــرت على كنــا عساه يكون ذلك الشيء؟ لعلك عثـوم -

رفة إلى سر  نظرية األعداد والحروف في الطقوس الفيثاغورية! أو فاضت عليك المع

ودة؟ــق العــاإلشراقية وأنت في طري  

ن عمتي مروان يحب أمه أكثر من أبيه... بل هو مستاء  باطنياً ـإكتشفت الليلة أن إب -

ة ــره المدينــه يكــه... وإكتشفت أنــًة ضمنيًة له وألمــده إهانــر والــر هجــألنه يعتب

حياة الضيعة الفاضلة وطبيعتها ر ويفضل عليها ـوأضواءها وترفها البرجوازي الفاج

رة... أتصدق يا والدي أن مروان الذي فتحت له المدينة خزائن لذائذها وأهدته ـالطاه

ر أذنه ـرمي كل ذلك دبــل حسناواتها يــضحيًة أجمفاتيح أبوابها الذهبية وقدمت له أم

 هتقدمه إلي ًة على شرفة بيته برفقة كتاب وفنجان من النعنعــمفضالً عليها جلسًة هادئ

فيفة الظل بنفسجية الشذا؟صديقة مخلصة خ  

رى... فمع الكتب أنت ـة أخــى أي رفقــة الكتب علــل يا بنيتي يفضل رفقــكل عاق -

ل لحظات توهجهم الفكري وفي عالم الحياة تعاشرين ــي أجمــتعاشرين نخبة الناس ف

ح إال ــام وال تنضــم إال بالطعــ تحلوًة الــرخ ةً ــالً لحميــرهم كتــن أكثــاً عادييــأناس

بالنقائص... وحتى لو عاشرت بعض النخبة فقد يخيبون آمالك بسلبيتهم التي يعرفون 

ى المزاج أما بالنسبة إلى المواقف فشيء  ـون. هذا بالنسبة إلــكيف يخبئونها وهم يكتب

ز كرامته إذا تلوث ه ألن أمه رمــر من أبيــه أكثــل الكريم أمــطبيعي  أن يحب الرج

اءه... عالقة اإلنسان بأمه في مجتمع ـد كبريـعزتها فقد مروءته وإذا فقدت ـشرفها فق
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ز واألم تذل... األم تزرع ـبني على المكرمات أشد حساسية من عالقته بأبيه فاألم تع

روان يمشي ــن كيف أن مـأس األسود... أال تالحظيــون واألم تجلب اليــل الملــاألم

ه يتكيء على أم نقية ــزاز الطاووس بريشه ألنــز بكبريائه إعتــمتبختراً كالديك ويعت

.دــالمحتالسمعة شريفة المسلك كريمة   

ز.ــا وأعتــو بهــأزهأيضاً أن  يــن حقــكذلك فم يــولكنها عمت -  

بيك بمال حالل أجنيه بعرق جبيني لتكوني مثل عمتك وأكثر لؤلؤًة تفيض ولكني أر -

 طهارًة ومعرفًة وكبرياء.

السنين. ر  ــد  منيع  شيـ د عالياً على مــلن أخيب آمالك فبيني وبين الحياة الوضيعة س -  

شيخوختي أم سافر إخوتك إلى ما وراء البحار وال أدري أيعودون لتطمئن برؤيتهم  -

ل ازـأتنن ــر تمسحين تجاعيد جبهتي المتعبة فلــة تشرين العمــلدك يا غال وبقيت وح

إلى أن يقضي هللا أمراً كان مفعوال. ك بسهولة... سأتشبث بك بلهفة غريق بائســعن  

ى ـي سأتشبث بكل قرميدة علــل إنــوأنا سأتشبث بكم تشبث ياباني بإمبراطوره... ب -

ى وجهها في ـا... بكل فراشة تهيم علــي صحن دارنــرة فــا... بكل صنوبـسطح بيتن

ع طهارة ضيعتي ـق أزهارنا... لن أبيــة لتمتص رحيــي بإلفــلة تأتقتنا... بكل نححدي

اس مترفين آتين من نيجيريا أو الخليج... جيوبهم مغمورة بالمال ـر أنــالبريئة بمظاه

 ولكن السفلس يلوث طهارة أجسادهم والجهل المنحل يلوث طهارة عقولهم.

ن نصيبك كنصيب أمك التي وـان يا بنيتي وأخشى أن يكــأخاف عليك طوارق الزم -

دح إلى جانبي في جنائن الدراق والتفاح دون فائدة تذكر.. أو ـرها وهي تكــضاع عم

ي دوامة الفراغ المرهق وزمهرير الجفاء الذي ـك التي ضاع عمرها فــكنصيب عمت

ر.ـــينتقل إلى القلب ليعشش في ربوعه ال يغادره إال إلى القب  

تكن متوفرة اة  جامعيًة سنة ثانية آداب أقف على أرض صلبة لم ـي فتــهل نسيت أن -

د سنتين سأتخرج ألغدو أستاذة ثانوية تحفر آراءها بإزميل المنطق على ـلعمتي... بع

رخام عقول تالمذتها... بل ألكون أكثر صراحًة وأقول لك أني أحلم بأن أصبح أديبة 

لنقدية في تراثنا القديم برؤية رة أكتب القصص والمسرحيات وبعض الدراسات اــكبي

رون.ــل عنها الكثيــجديدة غف  

ل سلبية.ـل إيجابية من أن يحلم بمثــن األفضل لإلنسان أن يحلم بمثــذا حسن فمــه -  
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ى البعيد دون أن تواكبه اإلرادة في العمل المحسوس يكون ــال إلــعندما يشرد الخي -

ل اللحاق بجموح الخيال فال يكون ذلك ــن أجــاً أما عندما تناضل اإلرادة مــذلك حلم

اً.ــحلم  

م المثل وإال فلك شرف المسعى وهذا ـإن حققت هدفك بلغت عالــبوركت يا بنيتي ف -

ل.ــه أيضاً... إنه يرضي الضمير على األقــكسب  ال يستهان ب  

وتذهب ي إطار خطة مبرمجة ال تجعل المعلومات تتبعثر ــاً فــسألتهم الكتب إلتهام -

ي أحسن التنظيم كما أحسن اإلطـ الع.ــاح... إنــإدراج الري  

ولكنك ال تحسنين تحضير الطعام التراثي والحلويات الشرقية وكي  المالبس وربما  -

ن الغرور...ــتحضير فنجان النعنع فحذار م  

 مشت منى إلى غرفتها متوردة الخدين ألنها فهمت لمزة والدها المبطنة وهي تردد...

ان النعنع.. ال أحسن تحضير الطعام التراثي... ال أحسن كي  ـال أحسن تحضير فنج -

ي... الفوارغ.. الفتة.. الشيش برك... كبة ـي بالطعام التراثــالمالبس... ماذا يقصد أب

القرع... آه ما أشد تعاستي... حتى التبولة ال أحسن تحضيرها... أرقت منى في ذلك 

ل تيهاً بين الغمام األبيض ـر الذيــر في السماء يجــن... ال قمــن تشريــالليل المعتم م

ن الشعراء الحالمين...وال نجوم ــمرسالً جداول فضته السائلة تنهمر بسخاء على أعي

ًة تذري ـاح تهب شرقيــوط ذهبها ثوب السماء الالزوردي... كانت الريــرز بخيــتط

وق الذي يزرع السكينة بأطياف األشباح ورق الجوز والتين مرسلًة ذلك الزئير المخن

ن أنيابها الزرق المتعطشة لنهش اللحوم ولعق ـوش المكشرة عــالل الوحــاللئيمة وظ

تدخل بعض ل  كلماته الفاقعة ــر حديث عــاب شعــن طاولتها كتــاء... أخذت عــالدم

لفراغ... نفسها ولكن عينيها زاغتا عن الحروف وشردت في ضباب اى ــالطمأنينة إل

اؤها ــة؟... هل سبب لها لقــفس بصعوبــى صدرها فيجعلها تتنذا الذي يجثم علــما ه

رى؟ هل قال كلمًة جرحت كبرياءها؟ كل هذا لم يحصل فلقد ـبمروان هذا الضيق يا ت

ر إعجاباً بمروان ــا وأكثــام الرضــن نفسها تمــًة عــن بيت عمتها راضيــخرجت م

ن عاشقًة دون أن تعلم أم تراها تعلم وأتك التي تشع بالجمال والطيبة..ذكية وتعليقاته ال

ة الرأس. رج منها مطأطئــي ال تقف أمامها في محاكمة صريحة تخـوتضلل نفسها ك

أخذت منى تدور في دوامة الحيرة المؤلمة بأحاسيس مبعثرة وأفكار مشتتة... ال شك 

لم سوء الظن؟ فهو محدث  لبق  خفيف ة مروان والتحاور معه ولكن ــأنها ترتاح لرؤي
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رد ـن يسقط الغيث بمجــدري أيــة الذع النكته يفهم الكالم تلميحاً فيو الدعابــالظل حل

ي الفتاة الحسنة التثقيف تحتاج حواراً ذكياً مشبعاً باألفكار ــرق. وهــاع البــلمحة إلتم

مضوغ يوحي لها بشيء... د الكالم المـروي ظمأها إلى المعرفة...لم يعــالمجنحة لت

رها كالمومياءات ال تصلح إال ـي نظــارات المجامالت البروتوكولية أصبحت فــوعب

... ل يرسو على ضفاف النفس فيخصبهاــد كالماً كطمى النيــللسواح األجانب... تري

د خياالً يقتنص بكر الصور واألفكار ويقدمها في قوالب من العبارات المزركشة ــتري

ر صراحة ــون أكثــواء، ولكن لم ال أكــور خط اإلستــان ريش الحساسين وزهوــبأل

ه... فحتى جلوسه أمامي على ــا يجذبني إليــوار مروان كل مــرف أن ليس حــوأعت

ل الطمأنينة إلى قلبي... ــزاز مغمض العينين صامتاً كأهل الكهف يدخــكرسيه اله

ون وألف لون غامض... ولكني ـوض ملــبألف غمأل المسافة بيننا ــأنفاسه وحدها تم

وعبودية لن أمارسها حتى  أحبت عمتي والده... كان ذلك خنوعاً ه كما ـأخجل أن أحب

اً تتبعثر في اآلفاق... لن أقف في محراب رجولته كاهنًة ـرني بركان الحب نتفـلو فج

ن قفص الصدر وأرميه ــي مــي... سأقتلع قلبــًة أقدم قرابين الوالء لصنمه الوثنــذليل

ذل بيتنا مرتين في جيلين ــن أسمح لبيته أن يــذا.. لــل أن يحصل هــه قبــللقطط تأكل

ا خسيسة.. من قال أني أحبه... من قال أني أستمتع بمحاورته... ـمتعاقبين... آه كم أن

رغ أنوثتها م  يؤجج نار الحقد في قلبي... والده أهان عمتي... مــأر  قديــبيننا وبينهم ث

ول لي نفسي بمحبة ـا كيف تســر... وأنــًة ذلك الخنزيــ  ا حيــراب غطرسته..وأدهــبت

ه... ولكن مروان يقف بجانب أمه ال بجانب أبيه... ـر  أبيــل الولد إال ســ.. وهده!ــول

ذه ــى هــا حتــر... إنها ال زالت تحب زوجهــاً أو تتذمــم تشتك يومـي لــن عمتــولك

م غطرسته كان ملتزماً على األقل بواجباته المالية تجاه ـاللحظة... والسيد يوسف رغ

ي يتمزق.... قلبي ينزف... إني ـه... يا إلهي أي دوامة مؤلمة أدور فيها... عقلــأسرت

متعبة  حتى الموت... فلتذهب كل هذه المشاعر إلى الجحيم... إني متعبة أريد أن أنام 

ة أريد أن أنام وأستريح...وأستريح... إني متعب  
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ام شاقة مثقلًة باألعمال المضنية... كان يصحو فيها مروان مع الفجر ـمرت خمسة أي

ي رــتناول فطوره ويجــى كتبه مستغرقاً في بحراتها ثـم يف إلـ  لينصرف ساعتين وني

 ــي بحراتد فــن جديــرق مــة ليغــي الثامنــحيث يصلها ف اه الجامعةــاً باتجـمسرع

ي ـداء فــام الغــاول طعــة عشرة حيث يتنــالتشريح حتى الثانيالمحاضرات ودروس 

ى المستشفى إلجراء تمارين تطبيقية فيقفز الهثاً ـدها مسرعاً إلــالكافتيريا ليركض بع

ز تحليل إلى مركز أشعة وذلك حتى الغروب عندها ـر ومن مركـر إلى سريـمن سري

ل عائداً إلى ضيعته فيقود سيارته بتمهل ليتسنى له سماع هسيس األوراق اليابسة ــيقف

لجبينه المتعب  رــة الزعتــة المضمخة برائحــالحريريل ــوالتلذذ بمداعبة أصابع اللي

ه على عتبة البيت وضمها له بحنان ــاق... ولكن إستقبال أمـلة باإلرهــه المثقــوأهداب

اد ـد منتعشاً من رمــدد نشاطه ويجعله كالعنقاء يولـلهفة سرعان ما يجه بــوشمها عنق

ه المضني...ــإرهاق  

وارغ ستلتهم معه أصابعك.ــن الفــاً مــحضرت لك صحن -  

ع في الدنيا... لم أكن ــل أصابــا صاحبة أجمــوم  ألتهم فيه أصابعك يــل يسأتي يــب -

ي ـر فــداول فضة سائلة إال عندما أمعنت النظــع جــد في عالم الواقــيوج هأصدق أن

ذوق جمالها... هل تعلمين يا أمي أنك كالذهب العتيق كلما مرت ــدأت أتــأصابعك وب

اًء....ــاً وصفــون أزداد توهجـعليه السن  

ة لموضوعية فالواقع أن أمك أصبحت قفد أن ترى الحقيقة اــون  متحيزة ال تريعيــ -

هجعة القبر.عظام ال تصلح إال ل  

األسيل الذي أحسن إزميل الطبيعة  ي المرآة وراقبي ذلك الخد  ـأنظري إلى وجهك ف -

زال عاشق يرعى في مروج ـي أنف غــنحته وصقله وذلك األنف األخنس الذي يحاك

وء قمر نيساني حالم... إنك معجزة فنية يا سيدتي... لو كنت رجالً ـالياسمين على ض

وني أحملك بين ذراعي  وأطير بك إلى عالم آخر ــوس جنــبه وكــاً لعدوت نحــغريب
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تميس فيه أشجار الحور وأغصان الغار وتشعله أزهار الرمان وعناقيد البلح ومروج 

ق النعمان.ــشقائ  

وم المثقلة بماء الحياة إلى صحراء حياتي ـون أيامي الصفراء ليسوق الغيــكالمك يل -

ي عدماً... ـزام... لوالك لغدت حياتــيق والخــ  الشق ر فينبتــالقاحلة حيث ينهمر المط

ر الشمال... إن كنت تحبني حقاً فال تتركني وتمتطي ـالظلمة يلفحه زمهريراً من ــبح

دع المدينة تبتلعك يا بني... ال أريد أن أكون ظالً ثقيالً وأتدخل ـاألمواج كأبيك... ال ت

ي... لم يجرفك القدر إلى يقطع أحشائ اً مؤلماً ــفي مسلكك الشخصي ولكني أعاني قلق

ه المرجانية؟ لم يجذبك التيار إلى قلب الدوامة لست أدري.ــنصخور شطآ  

ي وال دوامة مهلكة... إنها مثل  أعلى لكمال ــوراً مرجانيًة يا أمــولكنها ليست صخ -

نظر إليها ل غاياتها... لو أمعنت الــى تجلياتها وأسمى تطلعاتها وأنبــة في أبهــاألنوث

ورد المبدع من ـاء نفسك... إنها أفروديت بجسدها األبيض المتــالكتشفت ذلك من تلق

وان الغروب.ــواج الموشح بأرجــد األمــزب  

ه صوابه ومروءته دا بعقل أبيك حتى أفقـة السيدة سوسن التي إستبد حبهــولكنها إبن -

ام على وجهه في بالد اإلغتراب.ــفه  

د بذلت مجهوداً خارقاً موفقاً حتى ــين أنها أحبته بصدق وإخالص ولق.... إنك تعلم -

إستطاعت أن تحتفظ بتوازن عقلها في وقت هبت فيه أعاصير جارفة ولـ دها تصرف 

دي المجنون.ــوال  

ل المسؤولية!ــل والدك كامــأتحم -  

ر ذلك.ــل غيــإلنسان عاقل يملك فكراً منهجياً موضوعياً أن يفعل ــوه -  

ة فسمعتها يشهد هللا نقية كثلج كانون وهي كما ـول أنها ليست سيدة محترمــأنا ال أق -

ن الضيعة وردته خائباً ـراء... لم يقصدها طالب حاجة مــد على الفقــة اليـيشاع سخي

 ولكن...ولكن....

ن أي هوًى أو ـردة عــور بعقالنية مجــي... عليك أن تقيمي األمــا أمــولكن ماذا ي -

ال.ــإنفع  

ا ـإليه ي... ال أستطيع أن أرنوـر من ذلك أحسها تحتقرنـل أكثــي.. بــولكنها تكرهن -

اء... إني أشعر بتضاؤل حجمي... أمام... أمام... ـزة والكبريــن مملوءتين بالعــبعيني

 أما...
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أجواء ر سمعتها ــرأة الفاضلة التي تعطــاه.. أنت المــه يا أمــراء تتفوهين بــأي ه -

ن بتضاؤل حجمك أمامها! وهل هي أكرم حسباً ونسباً منك! ــتشعريضيعتنا برمتها 

ر مالك في الضيعة... إخوتك خمسة وهي ــكبــر ووالدك أدها صاحب دكان حقيــوال

ي سنة كبيس... وبعد كل ذلك هل ثمرة بطنها أفضل من ثمرة ـك فــوحيدة كبيضة دي

ك؟ــبطن  

ك حيث فشلت.ــتتملك قلب أبيولكنها إستطاعت أن  -  

زت على إحترامه فإن كان قلبه من نصيبها فعقله من نصيبك بل لنحاول ــولكنك ح -

ن المشاعر يخجل أن يقف أمام ـق... أني أتخيله كتلًة مـرى األمور بوضوح دقيــأن ن

ع نفسه في ـ  رهاً أن يضيــة حجمه فيفضل مكــر بضآلــي ال يشعــفضيلتك الشامخة ك

ز.ــو كبريائه أمام صرح شموخك العزيــغربة على أن يخسر زهال  

ي.ــزاء إلى قلبــل العــخــاول أن تدتح -  

الل بل ألكن أكثر وضوحاً ــة وإجــول الحقيقة فالجميع ينظرون إليك بمهابــل أقــب -

ون أمام فضيلتك المترفعة عن مطالب الجسد وقفة خشوع كأنك لست من ــالجميع يقف

ال روسو إنهم مساوون لبعضهم تمام المساواة.ــالناس العاديين الذين ق مــعال  

ري؟ــد إال في خاطــوهم أحاسيس ال توجــي إذن أتــأتران -  

ل هناك شك  في ذلك فعندما تسألني السيدة سوسن عنك أحسها تسأل عن قديسة ـوه -

ذ زمن بعيد عن نقائص الناس وإنفعاالتهم الملتوية.ــترفعت من  

ة يا ولدي أن تطرف عينك بهجة المدينة فتتركني وحدي في بيت أنت ــولكني خائف -

 نوره ودفؤه ومبرر بقائه.

اً ـي عينر  ــرك ضيعتي فقــركك أو أتـن أتــي فلــي وأمنياتــو تركت جميع أحالمــل -

ن.ــوإستريحي وال تسمحي لألوهام توسوس في قلبك الحزي  
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عطلة األسبوع حافلة  باألحداث والمنعطفات طوال ثالثين ساعة متالحقة قضاها  أتت

ذة حتى الخروج كليًة من عالم الوعي ــاك... لــة وإرتبــن غبطــروان مؤرجحاً بيــم

ر ــده ظهــى عالم الغفلة البلهاء... كان موعــوشرود حتى الخروج من عالم اليقظة إل

داء إدعت ليلى سلفاً أنها مهندسته نظرياً ـسوسن لتناول غ دة السيدةــى مائــالسبت عل

د ـاً الموعـة عشرة مستبقـاً... وصل البيت الساعة الحاديــوصانعة بعض أطباقه عملي

ر... أخذت الخادمة ـة قرنفل بيضاء في قلبها بعض أقمار حمــبساعتين وفي يمينه باق

 القرنفل قائلًة باللهجة الشامية الممطوطة.

ي الوقت ــر فــر ولكنها ستحضــد الكوافيــور السيدة سوسن عنــل سيدي الدكتتفض -

د أوصتني أن أدعوك ــالمحدد فهي دقيقة المواعيد أما اآلنسة ليلى فهي في غرفتها وق

ها على للزهور فسأنسقها في المزهرية وأضعإليها فوراً عندما تحضر... أما بالنسبة 

 طاولة الطعام...

دة لوحات عصرية ـه بعــر واسع زينت جدرانــي ممــوراء الخادمة ف روانــار مــس

وتبعثرت في زواياه بعض تماثيل العاج ورؤوس زنوج نحتت من خشب األبنوس... 

ة قفلت عائدًة تاركًة إياه يتدبر أمره بنفسه... ــاب الغرفــعندما وصلت الخادمة أمام ب

راً يتناسب كثيأذنيه بإيقاع مفرقع ال  كانت الموسيقى الصاخبة تسيل من الشقوق لتمأل

الصباح الحالم الذي يحتاج المرء فيه إلى موسيقى متهدلة تتأرجح كمجموعة  و  ـمع ج

ل أن يحَظ بجواب كأنه كان على ـاب ثم فتحه قبــرع البــر... قــمجاذيب في حلقة ذك

طرقاً ولو كان ن أن هكذا موسيقى لن تفسح في المجال حتى ألذني هرة أن تسمع ـيقي

ذاء... كانت ليلى منشلحة على سريرها الوردي الذي شارف حجمه نصف ــبكعب ح

ساقها  ...الدنتيل األبيض تركها نصف عاريـة ة تقريباً وهي ترتدي قميصاً منــالغرف

اً بانطواء ترك ـن مرفوعــاعس واأليمـر بإسترخاء نــاأليسر كان ممدوداً على السري
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ن ـاً مــل كأســا كانت تحمــي إحدى يديهــن جانبيه... فــيتساقط عوح ــالقميص المفت

ي األخرى سيجارة مارلبورو أما عيناها فكانتا زائغتان كأنهما مشبعتان ــالويسكي وف

ر وإنحنى ليطبع على جبينها قبلة ــون... جلس مروان على جانب السريــدر األفيـبخ

ا ـال عليهــة طــن غفلــها إستفاقت مـا كأنودة خفيفة ولكنها سرعان ما فتحت عينيهـم

ور جبلي يستقبل بعض المغتربين ـه بشراهة ناطــه وأخذت تقبلــن وتعلقت بعنقــالزم

ن هذا اإلندفاع المنفعل الذي لم تصحبه مقدمات أو يسبقه ـتعجب مروان من...ـالوافدي

ه بنهم شارف ــفتيشف شــل... كانت ترتال كلمة ترحيب أو إبتسامة تأهييد حتى وتمه

ا ــن ذراعيهــي التملص مــروان المتواصلة فــراس حتى أن محاوالت مــحدود اإلفت

د نفعاً... وفجأة فتحت عينيها المغمضتين ـه كملزمة الحداد لم تجــالمطبقتين على عنق

رة مدمنة مخدرات...ــروان بنبـوقالت لم  

ي... دع ــل همجــاسي بقسوة رجـوة جاموس... إزهق أنفــى صدرك بقــضمني إل -

الخامد... إسبح في  اً متقطعاً... فجر بركان نهدي  ـر ال يخرج من رئتي إال لهاثــالزفي

واشي في ــاتم رجولتك كما أصحاب المــاً... إدمغني بخــاً وعموديــر أنوثتي أفقيــبح

ارهم...ــالسودان يدمغون أبق  

رأة غريبة ال أعرفها ــد أشعر أنني مع إما حبيبتي! أكاــى ماذا أصابك يــليل -

داً... ـأب  

ن القنينة مباشرًة... ال خير في إنسان ال ينقع جسده ـإسكب لنفسك كأساً... إشرب م -

جسدي... ك ــدو كاإلسفنجة تعصر.. وتعصر.. وتعصر... إال يعجبــبالخمرة حتى يغ

؟ أليستا كشاللي نبيــلماذا ال تداعب ساق ج مسحور على اللذات ــي خليــذ يصبان فــي 

ق صبراً... لجمت حصان أنوثتي الجامح بما فيه ــد أطيــروان لم أعــة... مــالمحرم

ة... تعتقت خمور كرمي بما فيه الكفاية... ال تعاملني ببرود... ترددك يقودني ــالكفاي

ون... ــى الجنــإل  

بفيض من القبالت القاسية ى صدره بقوة حنان حاقد وإنهال عليها ــروان إلــضمها م

ر بشرتها بشفتيه... أما النهدان ــد أن ينتقم لنهمها فيحفــر الوشم... كان يريــكغرز إب

ع طال تشوقه للتمزيق... كان جسد ليلى يتلوى مرتجفاً ــفأخذ ينهشهما نهش ذئب جائ
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ر در منتظمة واألنفاس تتقطع والصــه ترتعش بنبضات غيــن ذراعيه كل خلية فيــبي

د الغضب المهووس بمروان فأخذ يرمي ليلى بعنف ـو ويهبط باضطراب... إستبــيعل

ر شعرها ويغرق شفتيها ـد  من ذراعيها أو من غدائــر ثم يجذبها بعنف أشــإلى السري

ن ذلك حباً كان هراش كالب ـي لثته... لم يكــي أسنانه ولثتها فــفي شفتيه وأسنانها ف

روان رغم هذا السعير من ــن مــمن أصقاع العالم... ولك ي صقع متوحشــة فــبدوي

ها ــه خليجــذ وال جذبــن شالالت النبيــرب مــه لم يقتــدفاع الهمجي الذي إجتاحـاإلن

ة والقمم المسننة...ــالمسحور... كان يفضل الشماشير الناتئ  

في بركة ماء... ون جمر ملتهب رميته ـن ذراعيه ككانــد دقائق همد جسد ليلى بيــبع

روان الجسد ليسترخي بين ذراعيه ثم مدده على السرير ودثره بغطاء صوفي ـترك م

ي ــة توحــرى هادئــدة بأخــة المعربــض ليستبدل تلك الموسيقى الشيطانيـقريب ونه

مبعثر ولكنه اورة مغمضاً عينيه في تأمل شارد ــة مجــى كنبــاستلقى علبالطمأنينة و

ن الويسكي شربها بجرعة واحدة أردفها بكأس ــفسه كأساً مومأل لن سرعان ما نهض

ق معدودات أتت الخادمة تحمل ـون... بعد دقائــة باتجاه الصالــرى وغادر الغرفــأخ

من شرائح الجزر ووعاء ثلج وقنينة  ــي وآخـرن الفستق الحلبــق  مــصينيًة عليها طب

ادر شفتيها ثم ــد واإلبتسامة ال تغــق شدير مقفلة... صفت األطباق بتناســجوني ووك

دود الورد وماست دالالً ـة ومعها مزهرية توهجت فيها خــد لحظــود بعــغادرت لتع

ق...ــوح الزنبــشل  

ه ألضع نفسي بتصرفه ــي بيديــة فليصفق لــور أي خدمــد سيدي الدكتــعندما يري -

دمشقية متهدجة شم  مروان من خاللها السريع ولغطت كلمتي بتصرفه السريع بلهجة 

ن شقوق ـم ـا النساء إالم في حارات الشام العتيقة التي ال تتكلم فيهـرائحة عالم الحري

 الحمام وأقفاص الدجاج التي ال تحصىاألبواب أو من وراء غسيل السطوح وأكشاك 

نوافلها على عباد هللا الصالحين... فكر مروان وهو يرتشف كأسه قطرة إثر قطرة... 

ة مشرعة األبواب تهب عليها ـصريــاة السيدة سوسن في بيروت عون حيــرى أتكــت

ن األيام ـي يوم مــن فــ... الويسكي لم تكة أرادتــن أي جهــرف المادي مــنسائم الت

ا بالها الخادمة تأتيني بالزجاجة بأعصاب هادئة كأنها ي ضيعتنا فمـمشروب ضيافة ف

رأة أن ـا الجـبلغت بهى ــي األسبوع... وليلــدة مرات فــام بهذا العمل عــتعودت القي
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ي في بيت يتنفس اإلباحية ــر وتدعوني إلى غرفتها الخاصة! أترانــتشرب حتى السك

سواء؟... ما هذه  و ألمها على حد  يه أم يكون وصفي مميزاً بالنسبة لليلى أــلء رئتبم

ودها الهوى حيث يشاء لعرف ـالوساوس لو كانت السيدة سوسن مزاجية التصرف يق

ا ــزورونهــن يــي بيروت والذيــي الضيعة المستوطنين فــن أهالــر مــبمسلكها الكثي

ن تخفى باستمرار... في مجتمع ال زالت سمته سمًة قبليًة كالمجتمع اللبناني ال يمكن أ

ن كأس ــاس... ولكــدر النــة خصوصاً إذا كانت وضيعًة تحط من قــاألسرار الحياتي

ة الفضيلة فمن أين أتتني هذه الخاطرة ــليس ترمومتراً نقيس بواسطته درجالويسكي 

ر عزيمة عامرة لبعض أصدقاء ـاذة فمنذ ثالث سنوات وإثــاذة... ولكنها ليست شـالش

ي المتفوق وزينتها بقناني الخمور قالت لي أمي بعد ــبسبب نجاحة دعوت إليها ــالكلي

رها الباسم.ــوف بوجهها الوضاح وثغــأن ودعت الضي  

ر أمك وتمرغ طهارتها بالوحول فالخمرة ـا ولدي الحبيب ال تكسر خاطــروان يــم -

راف... م... أقم كل أسبوع عزيمة... إذبح الخـم الوالئـا ولدي... أولــليست ضيافتنا ي

ع الرزق... هدم البيت إن أردت كل ذلك طوع بنانك ـواداً كحاتم الطائي... بــن جــك

لك سيغضبون والخبز اولكن ال تدخل خمراً إلى البيت فذاك نقص  في المروءة... أخو

والملح ينقطع بيننا وبين المشايخ... هناك مطاعم فخمة في المدينة أدع إليها من ال بد 

ع ام... ولكن في بيت أبيك وأمك تواضالخمر أمامه على طاولة الطعن وجود قنينة ـم

اءة تقاليدنا التليدة فإن لم يكن عن إيمان  فعن إحترام ألمك على األقل... ــوتوشح بعب

ذ ذلك اليوم لم يدخل مروان قنينة خمر إلى بيته ولم يعد يشرب إال في المناسبات ـومن

ه...ــددان عقلــته وال يبران حماســالخاصة كأساً أو كأسين يثي  

ها ـة تمشي الهوينا متثنية األعطاف مؤرجحًة ردفيـه فأتت الخادمــروان بيديــصفق م

مجلجل فرحاً كأن  ر أثار ضحك مروان فقهقه بصوتـي تتعمد النظر بطرف فاتــوه

الضباب األسود الذي كان عابقاً بين أضلعه قد تبدد فصفا مزاجه وعادت إليه حيويته 

ردد.ــي تــن الخادمة إرتبكت وتضرج وجهها فأحنت رأسها وهــولك  

اب الحريقة أخنى عليها ـن بــا مــي وأنا طالبة بكالوريــزأ بــيضحك سيدي؟ أيه لمَ  -

ى بيروت طلباً للقمة العيش؟ــن فتيتمت واضطرت أن تحضر إلــالزم  
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ها ــا وليس بحركاتـبفصاحتها ــر ذكاءهــا أن تظهــوريا عليهــة البكالــن طالبــولك -

ن الضيوف بعد اآلن وإال...ـد مــة أمام أحـة.. إياك أن تتصرفي بسوقيــالصبياني  

السيدة... إنها وقورة لو عرفت بخفة  رــخبتوك يا سيدي... أتوسل إليك ال ــال أرج -

 تصرفاتي ستطردني فوراً.

ابعين دراستك في أوقات ـاً وتتــكتبن ــداً ولكن لم ال تشتريــرها أبــإطمئني فلن أخب -

رك أليس أفضل.ــاً عن مساخــراغ عوضــالف  

ل.ــي سأفعــور أنــدك سيدي الدكتــأع -  

ال.ــرة مشبعة بالهــوة مــي فنجان قهــذه األشياء وحضري لــذي كل هــي خــتعال -  

رك سيدي.ــرك سيدي أمــأم -  

اق والقدح ـا األطبــع عليهــبصينية أخذت ترفدًة ــى المطبخ عائــة إلــركضت الخادم

اً أو مهابًة.ــروان خوفــر إلى مــوالزجاجة بأصابع مرتجفة وهي ال تتجرأ النظ  

داً.ــر أبــن أتأخــي دقيقتين لــزة فــوتك جاهــون قهــستك -  

ي سابق تأمالته...ــن جديد فــاد ليغرق مــروان وعــإبتسم م  

على فراشها عدة دقائق والخدر الناعس يجري في أوصالها لذيذاً ى مستلقية ـظلت ليل

ر بها فوق الغمام األبيض والنسيم الليلي ــن ذراعيه الورديتين ويطيــتحسه يحملها بي

في العنق ليستقر مطمئناً بين الخلجان الدافئة  رها ثم يغل  ــيلفح وجهها ويتالعب بغدائ

زاز صنع من ــوق كرسي هــرت بنفسها تتأرجح فــار... شعــؤ والمحـة باللؤلــالمليئ

ارد فتحس ـه الرطب البــق بشرتها بلسانــي وسط ضباب يلعــر القانــوت األحمــالياق

ي باإلسترخاء تحت األغطية الصوفية بسكون هنيء ولكنها لم ـذة توحــبقشعريرة لذي

ام لتأخذ ـت الحمى أقدامها ودخلــعل لكل تلك اإلغراءات فسرعان ما إنتصبت متستسل

... إلى عينيها تلك النظرة المتألقةاء بارد ينعش أعصابها المخدرة ويعيد ــدوش م

رها وصففته ثم إبتدأ مكياج  معقد  إستمر ــأنهت دوشها وأمسكت بالسشوار فنشفت شع

ع ساعة خرجت بعده عنابية الشفتين غزالنية العينين مع خدود وجبين يغار منهما ـرب
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اق ـن العشــدي سفــارة تهــه الخنساء كمنــاً بأرنبتــيشمخ عالي وياسمين.. وأنف  ورد  

ن... عندما أطلت بهيًة كطاووس لم يتمالك مروان ـوثة اآلمـأ األنــى مرفــالضائعة إل

رف.من التصفير لها نغمة إستمالح وتظ نفسه  

اب ونضارته فلتحن ونة بحيوية الشبـر الكينــى لتغمـراً توهجت شمس الضحــوأخي -

راماً.ــالرؤوس إجالالً وإحت  

ر الشاعر.ــوارك أيها األميــرآة سيئة الصقل تعكس بعض أنــا إال مــما أن -  

ة.ــك الملكيــارك وشموخ طلتــوقاء ــن ببهــى ترفليــا ليلــك يــذا أحبــهك -  

تقوله تلميحاً. ى... قرأت ذلك في عينيك قبل أنـرة وال تريدني أنثــتريدني أمي -  

ك.ــي أنوثتــرة فــي أميــل أحلم أن تكونــى بــال... ال ارفضك أنث -  

ون همجياً في ــرب... أن تكــو أغــا هــي أحلم بمــك المجنحة ولكنــتعجبني أحالم -

رك.ــي تفكيــاً فــإنفعاالتك مدني  

ا.ــي أحالمنــف داً ــا بعيــي ونذهب كالنــى بعضنا األحاجــرح علــلعلنا نط -  

ة فذلك أجدى لنا وأنفع.سياستنا الحلول التوفيقية الوسطي كما رجال بن  د فلنتـهذا جي -  

زة الفلسفة األرسطية فمن يتبعه ال يطالعه الفشل ــه ركيــي... إنــ..... الوسط الذهب -

داً.ــأب  

م وانصرفت قد  ن ـي تأدب ثم سكبت فنجانيــوة محنية الرأس فــأحضرت الخادمة القه

ردد.ــو يــه بعمق وهــن فنجانــاً لليلى ثم رشف مــمروان فنجان  

ه.ــي بعجائب الشرق وخرافاتــنفسياً يوح اً ــال يخلق مناخــذا الهــما أطيب ش -  

ه ـر بجمالــو وكرنفالها الساحــة الريــن إلى مدينــوًة شعرت بالحنيــكلما شربت قه -

يا مروان ليتنا نتزوج في الربيع القادم ونذهب في شهر عسل ون... آه ـاألحمق المجن

ة الفرانك آداب ثم نردفها بجزر الكاناري نتمتع ــدأه بزيارة كازابالنكا مدينـل نبــطوي

ها اإلسكندنافيين ثم نلقي مرساتنا في أوروبا ـبدفء شموسها وغرابة تصرفات سواح
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نتمتع باستعراضات لياليها وآخر صرعات راً... ـراً قصـاً وقصـاً متحفــنزورها متحف

 مسارحها.

اً على التكايا دوالدراسة هل ألقيها جانباً؟ هل أطوي ملف الدكترة وأعيش عمري ممد

د الحميد؟ــوق الرمال الدافئة كتنابلة السلطان عبــأو مشلوحاً ف  

الشمس ان أو ستشرق ـرى الزمــل سيتغير مجــا دراستنا فصالً... هــوماذا لو أجلن -

ها.ــن مغربــم  

د ساعات ال شهور فكيف ــدار الوقت والتخرج بعــوق جــز فــي متشوق  للقفــولكن -

اء فصل كامل وربما تمديد اإلجازة ليصبح الفصل فصلين والفصلين ـتطلبين مني إلغ

ه.ــر بأكملــازة حتى تشمل العمــد تتمدد اإلجــة وقــأربع  

.السوداوية فلم يكن ذلك إال حلماً على أي حالك ـال تذهب بعيداً في نظرت -  

فتح باب المدخل الرئيسي وأطلت منه السيدة سوسن ببذلتها الكحلية وعقدها اللؤلؤي  

رها الذهبية التي رصعتها حبيبات الماس التي كانت تشع بألوان زرقاء ـــومشابك شع

رارة سائلًة ـروان بحة ملكات الفراعنة... رحبت بمـهة السيدة أب  ـوبنفسجية لتعطي طل

ه وأحوال أخواله مفرعًة ــة أمــن صحــلها السبعيني مستفسرًة عـة وجيـن الضيعـــع

الحديث إلى الكالم عن مشاكل الزراعة في الجرد وبأن إقتناء األرض أصبح للتجارة 

 ز  ـاخر على أساس أن ملكية األرض رمــار أو للتفـــز عمــى أساس بيعها كمراكــعل

ر اإلنسان باستغالل األرض في مشاريع زراعية ـد أما أن يفكــرم المحتــة وكـللعراق

ح التراكتور وال تسقي البئر األرتوازية على ــفحيث ال يفل ل  ــباط م  ــة فذلك وهــمنتج

روان مجارياً الحديث.ــالزراعة السالم وأجاب م  

روس  ــرها مغــار أكثــألمتك بعشرات آالف اــدر عقاراتــرة  تقــة  كبيــولكنك مالك -

  ر فكيف تستثمرينها؟ــبالصنوب

اح؟ــة أربــون منها أيــل تجنــن عقاراتنا فهــل عــاراتكم ال تقــعق -  



82 
 

رة آالف دوالر فوق الغلة ليرضى سمعان أن ـول أنها دفعت عشــسمعت والدتي تق -

ار ويقشش األرض.ــا األشجــيشذب لن  

ر.ــرة صنوبــة آالف شجــن ثالثــر مــأكثرة أن عندكم ــسمعت م -  

روة  جمالية  تستفيد منها عيون الناظرين أكثر مما هو ثروة ــر ثــالحقيقة أن الصنوب -

روة الجمالية كناظر أكثر مما تهمني ــا تهمني الثــوب وأنــإقتصادية تستفيد منها الجي

 الثروة اإلقتصادية كمالك.

ال.ــي الجبــالعواقب ألهال وأـي بأســن ذلك يوحــولك -  

ل من مضاربة البقاع ــن نأتي بالسياسة اإلقتصادية التي تحمي زراعة الجبــومن أي -

رها إلى الغربة أو إلى ــالح ملتصقاً بأرضه ال يهجــل الفــارجي ليظــواإلستيراد الخ

ة.ــالمدين  

أكثرها تموله مصادر د في بالدنا إال على صفحات الجرائد التي ــالسياسات ال توج -

ر إعالمي.ــدة تنطق بإسمها ولكل مجموعة مصالح منبــة جريــأجنبية فلكل دول  

ة ــة صحافيــي ذلك حريـات ويسمــن السلبيــى عــو يتعامــة فهــاني نيته طيبــاللبن -

ة.ــة سياسيــوديمقراطي  

ه ظروف  مصطنعة  ي واإلزدهار المتفشي إزدهار مرضي تخلقــالد تغلــن البــولك -

ن عرب وفلسطينيين وأجانب ينفقون في ـي شيء... الجميع مـد فــليست لمصلحة البل

ان مليارات الليرات ولكن لكل شيء ثمن فهم ال يهرقون ملياراتهم لوجه هللا.ــلبن  

ولكن يقال أن المعدة اللبنانية قادرة على هضم الطفيليات مع المحافظة على طابعها  -

صيل.الفينيقي األ  

ت الفهم... إبتدأرن العشرين ال يتصرفون بذكاء أسي القــاد الفينيقيين فــن أحفــولك -

المشكلة بدعاية سياحية تقول أن لبنان فريد في تكوينه الحضاري المؤلف من وجهين 

ة دعايتهم وبدأت المناطحة بين الوجهين ــإسالمي ومسيحي ثم صدق أصحاب الدعاي

د تصبح بالمؤخرات.ــاً قدــوم بالقرون وغــالي  
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ن هللا الطائفية... كل بالد الدنيا اإلنتماء فيها لإلرض إال هذه البالد اإلنتماء فيها ــلع -

ة والقبيلة.ــللطائف  

رارهم مافيات. ل مع الحضارة األميركية ونشكل على غــدأنا نتفاعـأو للمافيا... إبت -

الت ــه وقـذاً بتالبيب بعضـى آخــيتداعل الذي ــى تصدت لهذا الحديث الممــيلولكن ل

 بعصبية.

جريح وال تتباً للسياسة وللمشتغلين بها وللنقد وألهله... ال يوجد أهون من القدح وال -

ة السلبيات ولكن من يملك البديل اإليجابي فليتفضل... ليس المهم أن ـل من رؤيــأسه

ي وحرية الصحافة وحصانة ــالوطنل فالديمقراطية واإلنتماء ــل المهم أن نفعــننتقد ب

ر الناس في ــارات... أكثــل الحضاري كلها ممارسات وليست شعــالجامعات والتأهي

ون عقوالً حضارية مشبعة بالمعرفة ــى الجامعات ويملكــن أرقــا يتخرجون مــبالدن

د ــوي على عقــوسهم تحتـة وسراديب نفــن أحاسيسهم وإنفعاالتهم ال زالت بدويــولك

دي تيمورلنك...أجاب ـداد وإستباحة دمشق على يــي بغــد الغلمان فــود إلى عهــوتع

روان.ــم  

 ي الشخصية مشلكة اإلنسان الشرقي عامًة والعربي خاصةً ـال شك أن اإلزدواجية ف -

نصل ولكن هذا ال يعني أنه ال يوجد في تراثنا إيجابيات يمكن أن نأخذ بها ونطورها ل

لينا أال نعتبر كل إقتباس عن الغرب ذواتنــا باتجــاه المثـل األعلى... ع رــى تطويــإل

ة ـو كان تعاطي مخدرات وتفكيك مؤسسة األسرة والمتاجرة الدعائيــى ولــفضيلة حت

 باألنوثة... وردت السيدة سوسن.

لرجل ة اـؤون المسلكية وعالقــص الشــا يخــًة فيمــرأًة تقليديــي أعتبر نفسي إمــإن -

ذ بعض المرونة في أزياء الملبس وإعطاء المرأة ثقًة تخولها تنمية ـبالمرأة ولكني أحب

ى.ــًة... وعلقت ليلــاً مثاليــاً لتصبح أمــشخصيتها إيجابي  

ارة فأنتم لستم ــم بالصنــك لسانكــوا الطعم إال ويحتــون أن تأكلــولكنكم ال تستطيع -

ضارة الغربية ما تشاؤون وترفضوا ما تشاؤون... إنها ي أن تأخذوا من الحـأحراراً ف

وانب إما أن ترفضوها أو تقبلوها كلياً... ورد  مروان.ـحضارة صناعية متكاملة الج  
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ة أن نرفض ما نريد ونقبل ما نريد ألم يقل سارتر أنا أرفض إذن أنا ــوهر الحريـج -

م جاهز تفضلوا فنهض الجميع اش معلنًة... الطعاـود... أتت الخادمة لتقطع النقــموج

ن الواحدة وحتى الثالثة وتشعبت فيها ـداء لتمتد مــرة الغــدة... طالت فتــاه المائــبإتج

ت الطرائف وساد الظرف الممزوج بالكثيــاألحاديث وأحل ة... ـن روح الدعابــر مــو 

ليلى رغم تفاوت ر شموالً وعمقاً من ثقافة ـة السيدة سوسن أكثــروان أن ثقافــلحظ م

ة ـن الشهادة اإلبتدائية العاليــالمدرسة م هجرت ن اإلثنتين فهذهــالمستوى التعليمي بي

ل الشرق األوسط... قال ـى جامعات لبنان بــي كلية بيروت للبنات أرقــوتلك تلميذة ف

روان مالطفاً بخبث.ــم  

ق ـن طريــيأتيها ذلك عل ــا فهــة الرؤيــرة المعرفة عميقــأرى السيدة سوسن غزي -

ة أم من كثرة األسفار ـن شفافية الشخصية وطهارة بصمتها الروحيــع مــالحدس الناب

ى وجهها مسحًة ـة والمطالعة... وأجابت سوسن وعلــى الصالونات األدبيــوالتردد إل

اء.ــمن حي  

ا أني ـر كماــل أن أمتصها بالمطالعة واألسفــرة كما تعلم أفضــي كثيــأوقات فراغ -

ر وتتحسن نوعيتها هذه ـة نشاط الندوات والمحاضرات التي تتكاثـأحرص على متابع

ام.ــاألي  

ر  من المحاضرات يفوتني سماعها فأقرأها في الصحف والمالحق ولكن عندما ـكثي -

أتخرج وأتنفس الصعداء سأكون من الحريصين على المداومة فإني أعتقد أن مستقبل 

ي بيروت ــدد مالمحها فــبرمته وشخصيته الحضارية المستقبلية تحرق األوسط ـالش

ًة.ــى قائلــا تدخلت ليلــوهن  

ى قلوب الصبايا فليتملق ـل إذا ما أراد أن يصل إلــول أن الرجــل  قديم  يقــهناك مث -

ز ويالطفهن  ولكن يا سيدي الدكتور ال أمي عجوز لتضطر إلى مالطفتها وال ــالعجائ

ذ عدة ـاح قلبها منــد أعطتك مفتــي قــى وساطة فهــاج إلــبية التي أمامك تحتأنا الص

ن الزمن بعدها سألت السيدة ــي ضحك إستمر ردحاً مــرق الجميع فــم غــأشهر... ث

 سوسن.
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دة التكتم ال تنبس أمامي ــن أصبحت مشاريعكما المستقبلية فليلى شديـرة أيــعلى فك -

 بهمسة.

وعدم وضوح الرؤيا اك ـور يمازجها بعض اإلرتبــا سيدة سوسن أن األمــالحقيقة ي -

فليلى تتشوق الزواج سريعاً حتى في هذا الربيع قبل نهاية السنة الدراسية وأنا أرغب 

ر حتى التخرج ولكن ما رأيك أنت؟ــفي التأخي  

ي عصمة ـرى إبنتها فــاً رأيها في هكذا موضوع فأي أم ال تفضل أن تــال تسأل أم -

اً وتستريح ضميراً.ــر  عينــمن تحب لتق  

ي أعلم أن للشأن الضميري دوراً فعاالً في هذه الناحية فالعالقة الحرة بين شاب ــإن -

التي ترعرعت في كنف  ةـار الزواج ال تستسيغها أحاسيسنا الباطنيــاة خارج أطــوفت

تشكل في تكوين شخصيتنا أكثر مما ي ال ــة التــالتقاليد وإن إستساغتها تربيتنا الحديث

رأة.ــوق شفتي المــتشكله طبقة الروج ف  

ًّ صحيحاً لعالقــإذن تفضل الزواج إط - ل بالمرأة.ــة الرجــاراً  

ا سيدة سوسن هو ـمضجعي ي ولكن الشيء الذي يقض ؟ا إلى تساؤلوهل يحتاج هذ -

ب أن نبتدئ حياتنا .. ال أرغن حساب اآلخرين.ق على زوجتي مــل أن أنفــأني أخج

ي ولكنها مسألة حساسية... ــوال أبــا أمــر... صحيح أنهــد الغيــفضوليين على موائ

رة.ــوردت ليلى ساخ  

حتى األطباء يصابون بأمراض الحساسية... إنك تضحكني يا صاح تتكلم عن أبيك  -

ائه.ل  غريب... كأن الدماء التي تجري في عروقك ليست جزءاً من دمــوكأنه رج  

ن تاريخ أسرتنا وطبائعها ولكن أمك تعلم الكثير... كان جدي ـإنك ال تعلمين شيئاً ع -

ال على والدي وفيراً ولكنه عندما أرسل ـدق المــربة يغــار الغــالً موسراً في ديــرج

ة طالقها أعاد والدي إليه دراهمه وأشاح بوجهه عنه حتى الموت.ــلجدتي ورق  

روانــذه اآلراء العنيفة السوداء ماذا تقصد... وضحك مــتخيفني بهك ــا إلهي أنــي -  



86 
 

ن أبي ألنه ببساطة لم يجرح كرامتنا ال من ـي ساشيح بوجهي عــطبعاً ال أقصد بأن -

ل  أملك كبريائي كما كان يملك كبرياءه...ــن بعيد ولكني رجــقريب وال م  

 

 وردت السيدة سوسن:

ًّ فــكبرياؤه ولكنه ذهب بعيدك ــل ما في والــكان أجم -  ه فخسرت ي غلو  ــداً

 اةــرك حيــوة فتحــارة فروسية كانت تشع بالمروءة والفتــالضيعة بغربته الدائمة من

كان ة الراكدة... سامحه هللا كان من فصيلة الصقور التي ال يمكن تدجينها ـالضيع

 حصاناً برياً جامحاً ال يمكن إدخاله حظيرة المألوف.

ا أقترن بليلى ــاها عندمــي سينعمني إيــز ال الدراهم التــا أعتــة التي بهــالترك إنها -

ى.ــوأجابت ليل  

ًة خاصة فلو إخترت واحدة غيري لكانت حصتك قيض الريح.ـي عاطفـل ه يكن  ــإن -  

ولكني لم أخترك من أجل هذا فأنا أتزوج لنفسي وليس لوالدي رغم إعجابي بحسن  -

ه في األشهر األخيرة فمنذ ــه غيــ ر نمط رسائلــر دهشتي أنــولكن الذي يثيره. ــتقدي

ف عودنا أن يرسل لنا كل فصل رسالة مقرونة بحوالة دسمة توازي عشرين سنة وني  

ة أشهر وفي آخر رسالة منه قال أنه سيكتفي من ـالعشرة آالف دوالر ولكنه منذ أربع

رن ــوالة بثالثين ألف دوالر وإنه عندما أقتوي حــاآلن وصاعداً برسالة كل سنة تحت

ـة ة والخارجيـوس والعدليــزواج مصدقة من النفــة الــه وثيقـي  أن أرسل لــبليلى عل

ر بزيارته أبداً فهو غير راغب برؤية ـداً شرط أن ال أفكــدوالر نق لينفحني مئــة ألف

 أي إنسان يذكره بماضيه... وردت سوسن.

دهاش.ـك أن تتساءل بانــمن حقر مفاجيء ــتغي -  

ه على اآللة ــى التي يكتب فيها رسالتــرة األولــة يا سيدتي أنها المــر غرابــواألكث -

ة.ــع كان طباعــالكاتبة... حتى التوقي  

ا قالت ليلى.ــه... وهنـى الرسالة على سكرتيرتــلعله كان مريضاً أمل -  
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سيؤول علينا بالخيرات والبركات وأن أي  وي حجتي أن تسريع زواجناـهذا كله يق -

 تأخير قد يحمل من المفاجآت ما تسوء عواقبه.

ر  ال أثبت على قرار عقلي يجذبني إلى ناحية وعواطفي إلى ناحية ـالحقيقة أني حائ -

زق  بين اإلثنين. وقالت سوسنــوأنا مم  

ي الربيع والسنة الدراسية زواج فـالغ  في إنفعاالته فالــه مبو  ـي غلــرط  فــكالكما مف -

ة ال يستسيغها إنسان مسؤول بنى حياته على النظام ــة وحماقــعلى أعتاب النهاية خف

ر ـرر لها وخيــل حساسية مرضية ال مبــوالوقار وتأجيل الزواج حتى التخرج والعم

.ىــل... وأردفت ليلــور تحديد الموعد في منتصف الصيف المقبــاألم  

د ـي بلــفي منطقة حبلى بالمفاجآت السياسية والحماقات العسكرية... فولكننا نعيش  -

دها... وعلق ـل عقــدان المنطقة بجمعه لكل مشاكلها وتجسيده لكامــيختلف عن كل بل

.روانــم  

رج أثقالها قبل تموز... علي  أن أكرس كامل ـن تندك جبالها وتخــن األرض لــولك -

زوج ــألضمن النجاح بإمتياز في السنة السادسة ثم نتران ــوقتي من اآلن وحتى حزي

ود قبل بداية العام الدراسي في ــوز فنسوح شهرين لنعــي تمــك فــكما إقترحت والدت

 تشرين.

ول شيوخنا أصحاب نظرية الرضى ــون... أال يقــد فأرد ما يكــن ما تريــإن لم يك -

سمعاً وطاعًة سيدي الدكتور.والتسليم أن ليس في اإلمكان أفضل مما كان...   

 أردفت السيدة سوسن

ة لصالح موقف ـن مواقفهما المتطرفــازل عــة إثنين مستعدين للتنــالقــذا جيد فعه -

 ي أتنبأ لكما بمستقبل سعيد مليء بالمن  ـر... إنـر والبشـي بالخيــول توحــوسطي معق

 والسلوى.

وة حتى ننفذ الزواج ـرأة عمي بالقــيا إمك ــن تكتمل سعادتنا إال تحت مظلة حنانــل -

ت البهجة أرجاء المكان.الجميع ومأل ل... وضحكــفتصبحين إمرأة عمي بالفع  
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.وأردفت سوسن  

و وأحضرت لكما عدة أفالم كوميدية أرجو أن تستمتعا ـى مكتبة الفيديــعرجت عل  -

 بمشاهدة بعضها إذا ما أردتما اإلسترخاء أمام التلفزيون.

ي إنك حقاً تفكرين بكل كبيرة وصغيرة ثم إنحنت ليلى هامسًة في ـفكرة  جميلة  يا أم -

.أذن مروان  

وم... أال تشاركني رغبتي ورد مروان على ـة النـولكني أفضل اإلسترخاء في غرف -

 همسات ليلى بهمسات مماثلة.

ألصرخ  ري أيتها القطة المهووسة... سيأتي يوم  تذوبين فيه على صدري حتىـتوق -

د ألن مسامي ــكالمجنون ليلى... ليلى... اين أنت يا ليلى وتكونين قد إختفيت إلى األب

زءاً مني ال تستطيعين العودة إلى كيانك القديم.ــإمتصتك وغدوت ج  

م ضحك اإلثنان فنهضت ـراه ويحدث ذلك اآلن... ثــي مجــن فــو يسرع الزمــآه ل -

 السيدة سوسن وهي تقول.

وراتها..ـي سخف تصــة فــأستأذن أترككما لحماقات الشباب ودعاباته الغريبي ــإن -  

 

 

 

 

 

 

********** 
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ى فتمددت ملقيًة ـزة أمامه أما ليلـروان على الكنبة ماداً رجليه على طربيــإسترخى م

ه وكالهما يتابع حركات تنعش النفس وتوحي بالكثير من الضحك... ـرأسها على ساق

مروان تمسح على شعر ليلى برفق وحنان مرهف ينبع من أحساس صادق  دــكانت ي

روان آه ما ــر مــد... وشردت خواطـن بعيــرة  واحدة  منذ زمــباإللفة كأن اإلثنين أس

ق في ــه وتألــي عاطفتــي كنف األسرة... كم يشعر اإلنسان بسمو فــى العيش فــأحل

والصالة كالهما قربان شكر تؤديه الجوارح أحاسيسه... يشعر أنه ال فرق بين الحب 

ان الذين يحلمون ــة... آه ما أشد سخف أولئك الشبــة األبويــبخشوع في هيكل األلوه

ذة ـع... أي لــواة األميركان أوراق الطوابــبجمع الفتيات حولهم كما يجمع سخفاء اله

ات روحياً ــات ملوثــفتي ة معــم األنوثــرء من ذلك التوسع األفقي في عالــيجنيها الم

 هاـقرف ة أن تقدم للرجل إالرأة ملوثــوث؟ ماذا تستطيع إمــل جراثيم التلــوجسدياً لتقب

اً ـلماذا تراني مصاب ة المشاعية الحيوانية...ــي الذي يعيدها إلى مرحلــوشبقها البهيم

 شاطئنا بنفاياتيء.. تلوث ـوث الشارع بدخان البنزين النــد التلوث تلــبالحساسية ض

وث أحشاء المرأة ـوث هو تلــى أنواع التلــة ولكن أدهــر وبقع الزيت العائمــالمجاري

شد جهل اإلنسان واب والمسمى بعدة أسماء... ما أدة أثــبضريبة اإلنحالل المتلبس ع

ه ونزوعه الحيواني... ألم ـى أساسه بسبب غبائــق علــاموس الذي خلــإنه يخالف الن

ادة األصنام واآللهة المتعددة إلى ـن عبــاً حتى إنتقلت مــمجهوداً خارقل البشرية ذــتب

ه... أال يقول الطب ــادة اإلله الواحد األحد واإلستقرار مطمئنة تحت مظلة رعايتــعب

ن المأكوالت؟ ـاً واحداً مــنوع ــدة صحيحة يجب أال يدخلها كل وجبة طعام إالأن مع

ال من عهد المشاعية إلى مرحلة الزوجة ــالحضارة هي اإلنتقى خطوات ــاليست أول

ل أطفاال من صلبه... الوحدانية ناموس هذا الكون من له ــالمحصنة التي تعطي الرج

أمل...ــفليت رة  ــفليفهم ومن له بصي ل  ــعق  

ارة لفح لهيبها وجه مروان.ــي تتأوه بزفرات حــى بتململ وهــتحركت ليل  
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ـي وي التــة البالي بــر؟ أبصور مجلــك... باهلل عليك بماذا تفكــكعادتأراك شارداً  -

يا لورين وشفتي جينالولو؟دي صوفــراً أم بثــلتك سوص  

ة إلى تحت فال يعود ــاً أو كراهيــزة تجذبها طوعــرأة المكتنــال شك أن أرداف الم -

رى قيل من التراب وإلى ـيا تة... ألهذا ــتفكيرها قادراً إال  الدوران على محاور مادي

فقط العائدات. ن  ــود إلى التراب يا آنستي أنتــالتراب تعودون... نحن ال نع  

ون؟ــم ماذا تفعلــوأنت -  

ن غالف المحسوس كشهاب نور ساطع لنصل إلى عالم المعقوالت ــننطلق مخترقي -

ذا الجسد لتبدأ من لنعانقها في وصال لذيذ يبقى مستمراً حتى تنتهي دورة حياتنا في ه

ر بمعطيات حسية أخرى.ــجديد في جسد آخر بمكان آخ  

يفصم  الذي الاق المستمرـم المعقوالت لتعانقني ذلك العنــى عالــأنتمي إذن إل ليتني -

داً عن ر الناس بعــاء أكثــال أن األطبــر العجب... يقــيثي وت... شيء  ــراه إال المــع

ر الحقائق الباردة ــفي أط ة التجمدــبعض النساء عنهم مخافا تعزف الميتافيزيك ولهذ

ورائحة الكلور واألسنان المهترئة ورائحة الفم المتعفنة المنتقلة بالتواتر من المرضى 

ر سربه كغراب استراليا األبيض الذي أخزى ـرد في غيــولكني أرى أمامي طبيباً يغ

 بني جنسه.

ول علم الفيزياء ـم المعقوالت أال يقــن عالــتصبحي مي أن تـا سيدــليس مستحيالً ي -

ى مادة.ــة والطاقة إلــل المادة إلى طاقــن تحويــالبسيط أنه يمك  

ي يا خبيث اللسان أفصح؟ــماذا تعن -  

أعني أنه ال يوجد شيء  إسمه جسد وشيء  إسمه روح فإذا تشفف الجسد غدا روحاً  -

 وإذا تكثفت الروح غدت جسداً.

ة.ـر موضوعيــن روح لكنت أكثــن جسد وطاقة عوضاً عــقلت مادة عوضاً ع لو -  

د صدقيني.ــكلها صفات  إلسم واح -  
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اً في الفلسفة أكثر من براعتك في الطب... آه أغمز في قناتي كما يحلو ــأراك بارع -

 لك... أتريدني أن أشفف جسدي ألصبح روحاً خالصاً.

ر؟ــي ذلك ضيــل فــوه -  

ة العدوية يا هذا وتحسب نفسك الحالج؟ حتى رابعة العدوية أعطيت ـسبني رابعأتح -

ون ــد تكــر وقــها السكـا الملذات المحسوسة فرقصت وغنت وتعتقــي دنيـفرصتها ف

ا ــاء يــول الفيزيــة... أال تقــل لكثافتها المتقدمــرة ليست إال ردة فعــا المتأخـشفافيته

وة؟ــل تساويه في القــل ردة فعــكل فعمستشهداً بالعلم أن ل  

ن؟ــول لك ماذا تقصديــى دوري اآلن ألقــأت -  

 ى ألفــوي علــي تحتــة التــونني بسيرهم السالفــأقصد أن أولئك الروحانيين يخيف -

يكمن في أعماقهم كمون الليل في النهار... إني أراهن  شيطان طويل اللسان واألنياب

ن عقولهم الباطنية فلن تجد ـناطيسي وكشفت عبجلسات التنويم المغــو عالجتهم أنك ل

وزات آخر صرعات ـدًة تتأرجح وكل بــداًء ناهــوى وأثــًة تتلــهناك إال أجساداً عاري

 مسارح كوبنهاغن واستوكهولم.

و؟ــا أدراك بتلك المسارح أشاهدت بعض شرائطها المصورة على الفيديــوم -  

داً في إستخفافك بفضيلتي... إذا شرد خيالك في سوء ظن سأحطم ــال.... ذهبت بعي -

زل على نافوخك.ــكراسي المن  

ال.ــلء شدقيه وقــوضحك مروان م  

ـة الجنسية دة سنوات بعض األشرطــى مدار عــل تعلمين يا ليلى لقد شاهدت علــه -

لترفع المرأة من  ة الماسةـى الحاجــة قرفها إال إصراراً علــي رؤيــدنالناقصة فلم تز

اً ــر الناس يتجاهلون أن هناك فرقــال... المشكلة أن أكثــى عالم الجمــعالم الجنس إل

إلى عالم الروح وهو فيض توهج الخير األعظم  ن العالمين... الجمال يمت  ــشاسعاً بي

ية وار األلوهة إذا سجدنا له وعبدناه فنحن ال نشرك بوحدانــن أنــوبهذا يصبح قبساً م
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ول النتن المنطفئ ــها بوحـل تلويث  لوهج الروح وشذا طهارتــهللا أبداً والجنس المنح

.ــرق المتعفن واللهاث المــالعابق برائحة الع ر   

رأي شرط أال تبالغ فارتشاف نور الشمس على رقيق السحاب يخفف ـأوافقك هذا ال -

واء بلهيبه.ــدون اإلكت قــور فتستطيع أعيننا البشرية إرتشاف األلــمن وهج الن  

روان ليأخذ ليلى بين ذراعيه ـك يا أبيض... وإنحنى مــك يا أبيض... أحبــاآلن أحب -

ة السيدة سوسن ثم على تقريعها.ــحل لم يستفيقا منه إال على كــاق طويــفي عن  

 ل  فسيح فال تضعوا األمور في غير نصابها والــرا أيها الولدان أمامكما مستقبــتوق -

ر منازلها... سيعاقبكم عندها قانون الطبيعة الصارم وعندها ــزلوا األعمال في غيــتن

ون البكاء وصريف األسنان... وأجاب مروان مطأطئ الرأس.ــيك  

دمي.. أحب إلى قلبي أن  ــر قطرة فيذراً سيدة سوسن ولكني أحترمكم حتى آخــع -

راً يصل إلى ــن له تقديــالذي أك لبيتــة هذا اى أن أسيء إلى كرامــع يميني علــتقط

ادة فإياك أن تذهب بك الوساوس أي مذهب سوء.ــمرحلة العب  

بوركت يا ولدي... لوال معرفتي بأصالة الجوهر الذي إنبعثت منه وبطيب األرض  -

ارب  أو مودة... قد ال يكون بيني وبين والدتك مودة ألن ـها لما تم تقك بنسخالتي غذت

ر من اإلحترام المتبادل وهذا ـاً ولكن بيننا الكثيــاألحاسيس ال يمكن ضبطه عقليعالم 

روان منفعالً .ــيكفي ليكون أرضاً صلبًة نقف عليها مطمئنين... وأجاب م  

ة.ــن الخيبــن اإلحترام وتحمل والدي وزر ما حصل لك مــن لك الكثير مــإنها تك -  

لها أن تسخر من عواطف البشر وتتلذذ بمشاكستهم دار التي يطيب ــلعلها إرادة األق -

ه هللا يردد دائماً على مسامعنا ــو سلمان رحمــة... كان الشيخ أبــرأة مؤمنــولكني إم

م.ــم والتعليــة العلــالرضى والتسليم نهاي  

ى أستراليا وإختطفتك في ــك إلــي لكنت تعقبتــا سيدتي... لو كنت مكان أبــشكراً ي -

ك فوق مياه المحيط إلى جزيرة هادئة ال يسكنها ـن وطرت بــون الزمــن عيــمغفلة 
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د متفوق من بني البشر... ولكن ــوع جديــرًة لنــأنسي  لنعيش هناك ونبني ساللًة طاه

ى.ــصرخت ليل  

ري أنك تجرح كرامة والدي الميت... سأذهب ألحضر ــر البــاي... أيها الخنزيــه -

ا شفقة...ــدونمرزه بقلبك ــسكين المطبخ وأغ  

ع وغمر مروان المرأتين وعيناه مغرورقتان بدموع الحنان إستدركت ــوضحك الجمي

ة ــة وقالت بإبتسامة متأللئــر بإستدارة لطيفــالسيدة سوسن المشهد الرومنطيقي المؤث

ة الفرح.ــوصوت تعمدت أن تطرزه بنغم  

لنتمتع معاً بمشاهدة "نبيه أبو الحسن" في ذه الليلة إلى سهرة مسرحية ـسأدعوكما ه -

 ـوح منها إالا إلى تلك العلب الليلية التي ال يفــربا وتذهبــجنونه الجديد فإياكما أن تته

سواء... وأجاب مروان. د  ــة الرطوبة والتعفن المناخي والمسلكي على حــرائح  

ساً عاديين بذكائهم وها لتساهر أناـن علياء سمــرة نزلت مــوكيف نرفض طلب أمي -

ة.ــى بدعابــوجمالهم وظرفهم وقالت ليل  

وم المجتمع يكفي أن ـة من نجــردي المتخلف أما أنا فنجمــدك العادي أيها الجــوح -

ا ــمي... ولكن مات صرعى تحت قدــر المئــة حتى يخــة منفرجــأحرك بناني بزاوي

ي ـقلــاً مثلك... الظاهر أن فـي عدويي أنني أحببت بــوة وكبوتــواد كبــحيلتي لكل ج

م ي ثــد فعلي  أن أسرع بإستشارة طبيب نفسانــي نجــوق فــن النـلحني الباطني شوقــاً 

روان وأتكت رأسها على صدره بحنان فشدها إليه وقبلها في مفرقها بمودة ـغمرت م

ال.ـــوق  

وا النساء بنــا تــسليطة اللسان كاألفعى ألهذا ي - ات األفاعي وغرقت السيدة ــرى سم 

ي الضحك مع مروان أما ليلى فوضعت راحتيها على خصرها عالمة تحد ــسوسن ف

 مصطنع.

ي ولم تقل بنات األفاعي... أنتم الرجال دائماً تحورون ــال قالت أوالد األفاعــاألمث -

موجات ق الكونية البديهية لتتناسب مع منطقكم المتسلط... إنكم أول موجة من ـالحقائ
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وا ـده... إقتلعــه وجديــوم تنددون باإلستعمار قديمــن نسمعكم كالبــاإلستعمار وها نح

ادة لنعيش في عالم األخوة والحرية والمساواة.ــن نفوسكم يا ســمأشواك اإلستعمار   

ن ال يخطر إال ببال شيطان مشاكس في كرنفال أولمبي ولكن قولي لي... ـرأي  فطي -

د أضالعنا؟ــن  من أحـطائعات أن تكون ن  ــالخلق لماذا إخترتدأ ــعندما إبت  

فعلة بعقولكم...شوقكم هو الذي صاغنا بهذا الشكل وأعطانا نواق قلوبكم المـنحن أش -

ا ــى وإذا مــد  لفساد لهفتكم األولــن والمالمح فإذا أصابنا الفساد فهذا عائــهذه التكاوي

إرتعاشة قلوبكم األولى المنفعلة بنبضات أفكاركم كانت ى األسفل فذلك ألن ـانجذبنا إل

 متلهفة إلى األرض المنخفضة والبطاح الدنيا.

ق... هذا صحيح فالرجل ال يستطيع أن يهرب إلى ــبدعت تحليالً وإستقصاًء للحقائأ -

ابت السيدة سوسن.ــه... وأجــن تحمل مسؤولياتــاألمام م  

ن الشمس.ــل بمثابة منزلة القمر مــرجرأة من الــتخيل منزلة المإني أ -  

رة تفصيالً.ــاه وأشبعي الفكــأفصحي يا أم -  

وار الشمس ولكنه يدور حول األرض وكذلك المرأة تعكس أنوار ــر يعكس أنــالقم -

ة اإلنجذاب إلى مادية ـول األمومة ووسيلة األمومــدور حــل ولكنها تــل الرجــفضائ

ن أجله... غمرت ليلى أمها وأخذت تدور بها وتقبلها ـذي خلقنا مذة... إنه قدرنا الــالل

وس.ــبه  

ذا ك آه.. هكــة... آه كم أحبــن أعلم أن ثقافتك شارفت تلك القمم الشاهقــاه لم أكــأم -

ة ــالطب والفلسفرها فقط كتب ــة ال تحتكــوق أن المعرفــيد الهرطبرهنــي لهـذا السـ

بالحدس والحدس نعمة  سماوية  إختص هللا بها النساء دون الرجال درك ــفأسماها ما ي

ورد  مروان... ما أجمل أن يعيش اإلنسان في كنف أناس متوقدي الذكاء ظرفاء... يا 

ر...ـــى البحــد... ومشى الثالثة باتجاه الشرفة المطلة علــإلهي كم أنا سعي  
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********** 

 

-17-  

ل التي تبعث ـة الخفيفة الظــه الذكيــه وقفشاتــوت شانيــخكانت السهرة مع تعليقات أ

د اإليجابي ممتعة للغاية تفرقعت فيها الضحكات الرنانة دون حساب حتى ـأسلوب النق

أن ليلى إضطرت أن تفك مشدها الضاغط بقسوة على اللحم اللدن ليتسنى لردفيها أن 

ضحك الذي تعترضه عوائق رة الة أن يغمى عليها من كثـيبرزا بأسلوب أفضل مخاف

ة غير مألوفة من إمرأة رزينة مثلها ـر... السيدة سوسن قهقهت بخفــن التفجــه متمنع

ل بشموخ ووقار... ــود اإلنسان أن يراها ملكية المسلك تطل على الناس من عــتع

ع ـت مر اإلبداعية ومنظر شوارب األخوكانت ليلى كلما إزداد فرحها بالطرائف البك

ى كتف ـر الشبقلي واللبادة المشهورة ترنح رأسها علــار الحريــوكبرانه وزن شرواله

ة أللئــة متــي صالــه فــار حرجــر الذي أثــه األمـرة قبلته بعنقــروان وصدره ومـم

باألنوار... كان كاتب المسرحية موفقاً بارعاً في تقمص الشخصية اللبنانية في القرن 

ر بأننا ــل مروان يفكـال الناس آنذاك األمر الذي جعــوآم المنصرم وتجسيد إنفعاالت

ي األدب المسرحي وإذا ما استمر التطور متصاعداً على هذه ـدخلنا عصر النهضة ف

ة أو كبت لحرية التعبير أو هزة عسكرية ــرات سريـدون أن تعترضه مخابرة ــالوتي

ى ذلك أن ـفي الكواليس فمعن قـد التوقيف اإلعتباطي وأكل الفلــتعيد المنطقة إلى عه

ع عشر ــد لويس الرابــي عهــن صورة باريس فــدأت تقترب مــون إبتــبيروت ستك

د إبتدأ يولد سليماً معافًى من صديد رحم الشرق المليء بالعقد النفسية ـواإلنسان الجدي

أن دول ــوكة ــن المواطن والدولــداء بيــرها العــة وآخـواإلجتماعية... أولها الطائفي

ر.ــاإلستقالل ال زالت إستمراراً للدولة العثمانية السنية بشكل أو بآخ  

رح ـل الفــد كحــوا منها مثلجي الصدور وقــي الثانية عشرة.. خرجــإنتهت السهرة ف

ل داعبها ـى الموقف حيث سيارتهم يتمايلون كسعف النخيــالبريء أهدابهم... مشوا إل
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شوى ولكن خاطراً خطر لمروان في منتصف المسافة جعلته ق النسيم فترنحت نــرقي

ــالً:يتوقف قائ  

ديء ببرودته ـرة نهــن البيــى الهورس شو نرتشف كأساً مــا رأيكم بالتعريج علــم -

الفائرة هياجنا النفسي ونكبح جماح مشاعرنا بالشوق إلى اإلنطالق المجنون في عالم 

ادر وردت السيدة سوسن.ــالفرح اله  

اً لقد إستطاع ذلك األخوت أن يجمح ــه أتى في زمانه المناسب... حقــراح  وجيــإقت -

ى.ــرح الهادر... وعلقت ليلــاً إلينا اإلنطالق في عالم الفــبمشاعرنا محبب  

الفرح موضع رح الهادر... لماذا تعتبرون ـن اإلنطالق في عالم الفــم تخافون مــول -

اس فضائلهم وتوازنهم؟ وهو في ــن النــمنها الشيطان ليسرق مل ــذة يطــة ونافــريب

ه ــاً يستخفـه ديناميكيــي والعاطفي ويجعلــة ال يسرق اإلنسان إال تصنمه العقلــالحقيق

ــال مروان:وان.. قــي مواكب الشذا ومهرجان األلــالطرب كفراشة هائمة ف  

ة ليطفيء برحيقها تفجراً وجموحاً وة الذهبيـو فمن أراد برودة الرغـإلى الهورس ش -

ادرها... اً فليبــراً وجموحــن أراد بروق الويسكي ورعودها ليزداد تفجــفليبادرها وم

رغبات اإلنسان فيه مقدسة شرط أال تتناطح بالمناكب  حر   ديمقراطي نحن في مجتمع

 والقرون مع رغبات اآلخرين...

ويدية وكذلك سوسن أما ليلى فطلبت رة ســروان بيــو... طلب مــوصلوا الهورس ش

ي ــح الجميع فــردت الضحكات وتبجــل... طابت الرشفات وزغــالك اليبــويسكي ب

ي ـاعم... فــون النــات المفرقعة والمجــة ببعض الرغبــة الممزوجــالتعليقات الجريئ

لحاناً فيروزية دة تماماً إنطلقت السيارة قافلًة بإتجاه الروشة والجميع يرندحون أـالواح

ق بالعواطف الشفافة كالمراوح في أيدي أميرات الصين اإلمبراطورية... عندما ــتخف

ة الشاهقة بشموخ إلى الفضاء المخضر ترجل مروان وفتح ـتوقفت السيارة أمام البناي

د  لها يده ليساعدها على الهبوط ثم أردف ـاءة بسيطة ومـالباب للسيدة سوسن مع إنحن

ــول:و يقــمماثلة مع اآلنسة ليلى وهذلك بحركة   
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واآلن تصبحون على خير سأنطلق فوراً إلى الجبل وأشكركما على الدعوة الكريمة  -

ــاتي... وأردفت سوسن:فقد قضيت برفقتكما أسعد لحظات حي  

بالغيوم السوداء والمطر  ـل هذه الساعة والسماء متلبدةل أن تصعد في مثــوهل يعق -

ق ووديانه العابقة بالعتمة واألشباح تنتظرك ـارة ومتعرجات الطريزــأوشك يهطل بغ

ر ــتغمؤنس وال سيارات ــاء تــأن يسلكه فال كهرب ن  ــل يخاف الجــق طويــي طريـف

ة للضيوف تستطيع أن تتمتع فيها بكامل حريتك دون ـور ثم هناك غرفــالطرقات بالن

ـى:ـد... وقالت ليلــو أحالمك أحــر صفــأن يعك  

ز النفسية ال زالت قائمة بيننا وبينك وأنك لما تعتبر نفسك بعد ــهذا يعني أن الحواج -

ر مباشرة ال أقبلها أبداً... ألم نتعاهد أمام السماء ــة غيــي أسرتنا وهذه إهانــعضواً ف

ل ــي الصيف المقبـة فــوة تنتظر المراسيم القانونيــرة بالقــوالضمير بأننا أصبحنا أس

ل.ــلتصبح أسرة بالفع  

إال ادة السيارة في العتمة حيث ال صوت ــدة ولكن قيــا أسرة واحــال شك أننا غدون -

ن ـح يصفر بيــدول المعرج وصوت الريــاه الجــر ميــهسيس أوراق األشجار وخري

وح الصنوبر... كل ذلك يغذي روحي بالكثير من ـأغصان الشربين والصفصاف وشل

 األحاسيس...

ـالت سوسن:ة واإلنتماء فقــر من مشاعر اإللفــذي أرواحنا بالكثيــومبيتك عندنا يغ -  

سيف مرهف  ل المشاعر ويجعلها قاطعًة كحد  ــل اإلنتماء العاطفي كم يصقــما أجم -

روان.ــورد  م  

ح اإلنتماء السياسي أنه يجعل من اإلنسان "كديش" ناعورة ال يرى إال أمامه ــما أقب -

وا ــول الفراغ العقلي والنفسي... تعالــاً في وحــده غرقــة عبثية تزيــدورة رحويفي 

ر إيجابية من الءات الخرطوم... ال لإلنتماء السياسي نعم لإلنتماء ــنصوغ الءات أكث

ة المسرح والصحافة... ال للعقد النفسية نعم ــم لحريـي... ال للقمع الفكري نعــالعاطف

ي ــة... وزاد ضحك الجميع وساروا متشابكــى الحضارة الحديثــح علرــاح بفــلإلنفت

اه المصعد.ــدي باتجــاألي  
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روان إلى غرفته وقدمت له ثياب نوم كحلية كاملة مؤلفة من ـأرشدت السيدة سوسن م

ل من ــن الزهورات مع قليــء فنجاناً مـىن ثم عرضت أن تهيـــاما وروب وخفيــبيج

اً يتمنى األحالم ـروان إعتذر شاكراً مودعــن مــة القمبريس ولكــلبنالجبنة البلدية أو 

ع...ــالسعيدة للجمي  

وى ناعسة الطرف ولكن عبثاً حاولت إغماض ــى على فراشها منهكة القــإستلقت ليل

وة سريعة متالحقة تكاد تشلع الضلوع بقسوة ــة... كان قلبها ينبض بقـأجفانها الوسنان

ق دخانه في عينيها ويمأل رئتيها ــي شرايينها ملتهباً يعبــدر فــكان يهة... الدم ــسادي

ارد ــرق بــنصل بعر واألنف... كان جبينها يتــالنحن ــاس محشرجًة بيــفتختنق األنف

راش لمدة ــى خبيثة ستجعلها طريحة الفــى حمــا مشرفة علــمرتعش أحست معه أنه

ها ـ  دوش الدافئة علـاه الــام لتسترخي تحت ميــالحمى ــل فنهضت إلــأسبوع على األق

ي جسمها ترتجف وكل شريان يصيح ـر إزداد سوءاً فكل عضلة فــتنتعش ولكن األم

ة محاوال كل منهما أن يدمي ــان بعضهما بشراسة بربريــزل... النهدان يناطحــويزل

ان ــان... العينــسناف سريع تصطك له األــر... الشفتان ترتعشان بإرتجــرن اآلخــق

ل ولم تعد... مضى على ــذ وقت طويــتموءان كهرتين رضيعتين غادرتهما أمهما من

ذلك زمن طويل حسبته ليلى دهراً حتى أنها شعرت كأنها ستلفظ أنفاسها األخيرة قبل 

ا إلى الساعة لترى إن كانت ساعة الفرج قد إقتربت ولكن ـر... مدت يدهــبزوغ الفج

 ر... ماذا تفعل؟ـر من ساعتين لتباشير الفجــر إلى الثالثة فهناك أكثـت تشيالساعة كان

اء... ولكن خاطراً برق ـة أمها لتنام على ذراعها وتبكي كطفلة حمقــأتذهب إلى غرف

ل بين أضلع مروان؟ ألملم ـة ... لم ال أذهب وأغــي سماء خيالها الملبد بغيوم الكآبــف

ه طمأنينة ــي أستمد منــوسل دفء صدره المخملي علنــ. أتاث أنفاسه..ــي لهــبأهداب

ام.ــاء فأنــوإسترخ  

مروان حيث أدارت  رفةغة إلى ـى ثابتــة ومشت بخطــة قاطعــى بعزيمــنهضت ليل

ا ـة مترفة... أسندت رأسهــاب برفق ورفعت الغطاء لتندس تحته بخفة قطــمقبض الب

تظمة التي توحي نكي وأنفاسه المئروان المالــه مــل وجــى راحتها وراحت تتأمــعل

بالحياة المترفة المتنعمة... أخذت نقبل جبينه بهدوء ثم أجفانه ثم خديه ثم عنقه وتعود 

أوه بطمأنينة ناعسة... ـروان يتــض المشرب بالحمرة ومـلتراقب خلجات وجهه األبي
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ن صدرها والنيران زاح عــى بالهدوء والسكينة حيث شعرت بالكابوس ينــأحست ليل

دو برداً وسالماً... أسندت رأسها على صدر مروان وذهبت ــي شرايينها لتغـد فــتهم

ي سبات عميق صحا مروان بعد فترة ليرى ليلى بجانبه ورأسها يغفو على صدره ــف

ان في ـوزال والزيزفون... قبلها بحنـر والــر يلفح وجهه برائحة الزعتــولهاثها العط

مها إليه وعاد ليغط في نوم هنيء ولكنه ربط منبه عقله ليدق عند الساعة أجفانها وض

ن الخادمة الفضولية ومنعاً ــن أعيــداً عــى فراشها بعيــالخامسة فيوقظه ليعيد ليلى إل

ة...ــر يخدش بشرتها الناعمــاء النميــلخدش أحاسيس السيدة سوسن التي يكاد الم  

وا هاجعين... تفقدت ليلى في ـد الجميع ال زالــلتج د الثامنةــصحت السيدة سوسن عن

ة ــور السعادة يتألأل في وجهها وطيف إبتسامــها تغط في سبات عميق نـغرفتها فرأت

أوه وتهمس بعبارات نصف مسموعة... خذني ـي تتــة تتراقص على شفتيها وهــدافئ

يا للعناد... يا للبرود...  زوج اآلن...ـري... تعال نتــي.... أميــن ذراعيك... حبيبــبي

ي....ــآه...آه... حبيب  

فنجان قهوتها الصباحي الذي لتحضر ي جبينها وإنصرفت قافلًة إلى المطبخ ــقبلتها ف

ال تسمح ألحد بأن ينوب عنها في تحضيره... كانت تشعر بسعادة متوثبة تغمرها في 

ة وإخالص ـوم بأمانــمرحذ وصية الــد إستطاعت أن تنفــن كيانها... لقــزء مــكل ج

دن اآلن سعيدًة بين ذراعي ــي األولى في لنــن وتثقيفهن فها هـة الفتاتيــفأحسنت تربي

رق في ـة القيادة في جميع شؤون حياته وهي تغــ  ل تكاد تستلم دفــزوجها تشد أزره ب

 رض وها هي الثانيةــر وماة المخملية دون تشنجات نفسية أو هواجس فقــترف الحي

لوال كرامة األمومة الرتمت سوسن بين ذراعيه وأخذت  ـة الزواج من شابعلى عتب

ه والده يوسف ـوراء مجسدًة فيـود إلى الــدًة بعمرها ثالثة عقــون عائــتقبله بنهم مجن

ل الحب يحرق قلبه والكبرياء ـي أحشائها ورحــرس سيفه الملتهب فــالحبيب الذي غ

ة وسقط في وهدة ـي النهايــخبط عشواء حتى إستسلم ف ذ يخبطــرق أعصابه فأخــتح

 الروتين اليائس زواج المصلحة....

اح ة فأخذ دوشه الصباحي وارتدى ثيابه الرسمية وخرج وض  روان في التاسعنهض م

ة ـق  باإلرتياح... شارك السيدة سوسن جلســى قسمات وجهه إحساس  عميــالجبين عل

ال الذي يعبق في جميع أرجاء ـذا الهــام الفيروزية وشــى األنغــقهوتها الصباحية عل
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اً سحر الشرق وغموضه الحالم في األهداب وعلى زوايا الشفاه. ــالمكان زارع

مها  أد  ة طبعتها على خــى الجلسة بقبلــع لتنضم إلــي التاسعة والربــإستيقظت ليلى ف

ل ـروان لليلى جميــر مــه سوسن قليالً وشكــد  مروان فتضرج وجــرى على خــوأخ

ن ــا األم والذراعيــي أطلقتهــة التــ  ط الضحكة الحييـلة وسـا القبــادرتها راداً إليهــمب

غتها دغدن غمرت بهما إبنتها... قالت ليلى بأن أطياف أحالم وردية ـالبيضاوين اللذي

ن في عنقه حتى اإلثارة في منامها... لقد حلمت بأنها تتوسد صدر مروان وتقبله بحنا

وق الغمام وماء البحر ـن ذراعيه ويطير بها في الفضاء الرحب فــه يحملها بيــثم رأت

إلى جزيرة نائية تزينها أشجار النخيل وجوز الهند والمانجا... وهناك وسط مهرجان 

أجنحتها الملونة ألبسها خاتم الزواج وقبلها بعمق  ـ ة ورفيفر الجنـمن زغردة عصافي

ول.ـــفي شفتيها وهو يق  

ر ــام هللا وضميــري فها أنا أقف أمــدك صولجان عمــي... بيــة قلبـاآلن أنت مليك -

ام من ــي المطلق وإخالصي السرمدي الذي ال تنتقص األيــالكائنات ألقسم على والئ

ادة ـبنا العمر يوماً كلما إزداد تجذراً حتى شارف العب ي الذي كلما زادــزخمه... وحب

د... ــق بالتوحيــلوال إيماننا العمي  

زالن يقفز بجذل عندها رأيت سرباً من اليمام يهدل بحنان حالم فوق رأسينا وقطيع غ

ون ناعسة... ثم رأيت مروان يعود ليحملني بين ذراعيه ويطير بأعناق ممدودة وعيــ

وس قزح تألأل ضبابها الصباحي مشعشعاً ــوان قــها ألـسماء غمرت د وسطــن جديــم

ى سريري أضم الوسادة إلى صدري ــأة رأيت نفسي علــرق وفجــكشالل ماس مترق

  ان...ــرفق وحنــب

ــول:ي تقــدالل وهـوضحكت السيدة سوسن ب  

را ومروان ـن األفضل أن تتخيلي نفسك كليوباتــا لها من أحالم متواضعة كان مــي -

ــال مروان:ى ملهاة... وقــن مأساة إلــل في النهاية وقلبها مــأنطونيوس مع تبدي  

ه دون سائر ه أو بضباب كآبتــء توهجص بألالــه يختــنسان كبصمة إبهامــم اإلحل -

 الناس. وردت سوسن:
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مير... ة في أعماق الضــة خزنتها إرادة اإلنسان الخائبــد رغبات غريزيــالحلم ولي -

د فتساءلت مندهشة.ــواستغربت ليلى التفسير المعق  

سوسن: ي في األحالم؟ وردتــل الخيبة يا أمــوما دخ -  

ن أنه ال أحالم حيث ال خيبة فلو كانت اإلرادة قادرة على تجسيد ــعجيب... أال تري -

القدرة هي  ذهـز بين العالمين ولكن هــاقعاً والنتفى الحاجــي لكان الحلم وجميع األمان

ول له كن فيكون... ـاً يقــو وحده إذا أراد شيئــل  جالله... هــده جــق الكون وحــلخال

ــى:وأجابت ليل  

ي الحقيقة ـواضع  وها أنا فــي... ألم تقولي أن حلمي متــن األمور يا أمــدائماً تعقدي -

أراد أن يحققه لي لكان ذلك بالنسبة إليه أسهل  ــروان لـوأعترف بتواضعه حتى أن م

روان؟ــاء الزالل... أليس كذلك يا مــن شرب المــم  

ن ذراعي شوقي ـل... سأحملك بيــفي مطلع الصيف المقب ًة يا حبيبتيــسنحققه سوي -

رة إلى جزيرة قلبي الخافق بسعف ـار حناني الزاخــام روحي الهائمة وبحــوق غمــف

ملونة ثم أغمرك بفيض قبالتي وأنا أشنف أذني بمهرجان زغردة العصافير األماني ال

وق شفتيك وأسراب اليمام تهدل بين أضلعك وألوان قوس قزح أراها تفيض ـتصدح ف

من إنسان عينيك وأكون أسعد مخلوق في الوجود.... وغرق الجميع في ضحك هانئ 

ــول:قطعته الخادمة بالق  

زة..ــجاهور ــدة الفطــتفضلوا مائ -  

إسترسلت فيه الخواطر وجالت األحاديث المزركشة في  -ورــروان بعد فطــإعتذر م

إلضطراره  -ي الترفـة التي تلون الحياة بتلك البهجة الغارقة فــشتى الميادين المرح

سريعاً قبل صباح اإلثنين.. في جازاً ـن المذكرات ينتظر إنــإلى المغادرة ألن فيضاً م

 وح الصنوبرـي الغارق بين شلــه الريفــام بيتــه تتوقف أمــكانت سيارتالثانية عشرة 

دي أمه المستقبلة ثم يجري سريعاً إلى ــن خــل منها ليخطف قبالت سريعة مــويترج

ه المستفيضة... لم ـرق نفسه في بحران أبحاثــم ليغلن هذا العاــغرفته فاصالً نفسه ع
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الكتب إال في الخامسة عندما قرع الباب ثم إنفتح لتطل منه  تــزع مروان عينيه مـنين

ر وكأسين.ــق صغيــل صينية فوقها إبريــمنى تحم  

ر.ــن عمتي العصامي الكبيــر يا ابــمساء الخي -  

ن! أهالً وسهالً تفضلي.ــى اآلخريــق من جنــاً وال زلت أنفــينني عصاميمس.... ت -  

كتبك فأرجو المعذرة ولكني في المطبخ مع عمتي منذ إني أعلم مدى إستغراقك في  -

ي موضوع مصيري... أعددت لك بعض الزهورات ـد أن أستشيرك فــساعتين وأري

اج إلى رأي حصيف.ــل أيضاً... أحتــالتي تجلي الصدر والعق  

 ولم تناـع  في حصافة األخالق ثــرة تستشيرينني وال أستشيرك فأنت مرجــألول م -

ان الزهورات... شكراً على مجهودك سيكون منعشاً بال شك.ــفنج من يدها  

ي مأزق لجب... أحس نفسي أتمزق في تجاذب متعاكس والرؤيا أمام ـمروان إني ف -

اني... أكاد أقتل نفسي لوال عزتي ـي وتضرس أسنــأل قلبــناظري غائمة والتعاسة تم

ائي.ـوكبري  

ى لرباطة ـالً أعلــي أعتبرك مثــرى... إنــأخ اةــماذا أسمع! كأنك تنطقين بلسان فت -

ن؟ــالجأش فأي مشكلة تعاني  

دي.ــلى بيتنا يطلب يــي الخليج يتردد إل أعمال يعمل فــن ورجــمنذ شهري -  

ه أليس كذلك؟ــة بــر حافلــاً غيــوأنت ترفضين رفضاً قاطع -  

إجازًة في الهندسة من ميتشغان ر... يملك ــر رغم نجاحه الباهــي مقتبل العمــأنه ف -

ة العمق والشمولية.ــوثقافته في غاي  

د يكاد يكون معجزة .ــل واحــي المشكلة إذن؟ فتجميع هكذا صفات في رجــوما ه -  

دة سنوات وال زلت أحلم بأرجوحة تحت شجرة غار تحرسها ـولكنني حلمت منذ ع -

تفيض شفتاه باألحالم الملونة يقرأ  شلوح الصنوبر... أجالس فوقها شاباً متألق العينين
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اع ـرب النعنـات في الفلسفة ونشــرات الشعر ثم يناقشني ببعض نظريــي بعض فقــل

. در الناعســي نشوة الخــمسترسلًة ف و على صدرهــًة وأغفــسوي  

ر الطاريء أن يردفك خلفه على ــذلك األمي ستطاعتهولكن حلمك متجسد  أمامك فبا -

ن ـى صدره تسمعيــن علــن وتغفيــنجاحه األبيض ويأخذك حيث تشائي وادــصهوة ج

رام.ــن الوالء واإلحتــدم لك قرابيــه التي تقــموسيقى نبضات قلب  

ي ملحق النهار األدبي وناقشني في بعض ـنشورة فمرأ بعض قصائدي الــقال أنه ق -

ذوق مرهف.ــصورها ب  

هف األحاسيس.رــاً مــاً ناجحــك تستحقين زوجــإن -  

ن عينيه ليستا متألقتين واألحالم الملونة ال تنبجس من شفتيه.ــولك -  

المرضي. د  ــا منى إلى هذا الحــي رومنطيقية يــال تكون -  

ي إذا ما هفا قلبي وانزرع ذلك الحلم في إنسان عيني... مروان قل لي ـولكن ما ذنب -

اً؟ــبصراحة أتحب ليلى حق  

ي عينيها أغراني ـاء... الغمام األبيض فــه الهوجــجذبني بعنف رياحار أنوثتها ــتي -

ا شفتيها زرعت في كياني شوقاً ـ  ار الملتهبة في ريــر... النــداً بهمة صقـبالتحليق بعي

اف قلبي ذا الكون... نظراتها إخترقت شغـر شظايا كبريتية في وجه هـنهماً إلى التفج

دم إطمئناني لذلك القدر ... ــى رغم عــقدري يا من شاشين... إنهاـى الحكخناجر قدام

اء مجانين... إنه داء الرغبات العاتية ـون الذي ورثته عن آبــل الدم المجنــولكنه عوي

درت عمرها ـي هــة  أمــدوى... مسكينــوات دون جــذ سنــالتي حاولت ترويضها من

لذئب ال تنجب طاووساً.اً حاولت فنطفة اــن عبثــقارورة طيب تحت أقدامي ولك  

رش مفترسة وعمر عمتي لم يذهب ــاً وليلى ليست سمكة قــولكن والدك لم يكن ذئب -

اً .ــعبث  

منى... ال تحتقريني أرجوك... أشعر بوحول العار تمتصني حتى الفناء والتالشي. -  
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البعيد ارة عمري المعتم وشمس شبابي البارد... بل سأحبك من ــرك! وأنت منـأحتق -

ن عمتي... ـة اإلنتكاس ورثتها عـدري أيضاً... خيبــه قــي... إنـدون أن يزعجك ظل

لهب ة الــي تحلــق بعيداً حتى تحــرق أجنحتـها بكــواء التـور البيضــبيتكم ينتج الصق

المقدس وبيتي ينتج الحمائم التي يحلو لها أن تحمل صليبها على أكتافها وترتفع عليه 

 طائعًة.

صدقيني  قاحة ال تحتمل..ي من كل أقنعتي ألقف أمامك عارياً بونك تجردينـمنى إن -

... منذ سنوات نك أقرب إلى قلبي من نبضاته وإلى عيوني من رقيق دموعهايا منى إ

ل ـرها غشى ضميري وتصقـرق بوهج طهــاتي المقدسة التي تحـار حيــوإبتسامتك ن

ى شطآن بعيدة ـواطري إلـنحة التي بها تشرد خك األجــة... إنــرآة أفكاري الصدئــم

ن ــدة... الحنيـاقي بحممه المعربــزل أعمــمتألقة... ولكن ذلك الصراخ الشيطاني يزل

وج األبيض المملوء بصدف المحار الذي يدغدغ األعصاب ــد المــول إلى زبــالمجه

قلت... بل من حقك ي شرايين العين الدقيقة... من حقك أال تعذريني مهما ـويرتعش ف

 أن تصفعي وجهي ولكن ما حيلتي مع هذه الروح الملتوية التي وهبتها رغماً عني.

روان... إنك توأم روحي وستبقى كذلك حتى يوم أقبر... بل ـل هذا يا مــل مثــال تق -

داً... دائماً ومنذ مدة طويلة ـي أفهم مشاعرك جيــم... إنـلتهفو إليك عظامي وهي رمي

ي أقرأ آيات ـن ذراعيه ويقبلني رغم أنــروان ال يأخذني بيــلنفسي... ما باله مول ــأق

روي بريــ ا شفتيه صحاري شفاهي الظامئة إلى ـق عينيه... ما باله ال يــفي أل المحبة

ي آرق ـرني ويجعلنــود الذي كان يحيــذلك الجم ر  ــان... ولكني عرفت اآلن ســالحن

موع خرساء ملتهبة... كنت تعلم أنك لم تخلق لي وأن خلجاناً الليالي الطوال وأبكي بد

ن التصدي لها... مسكين يا مروان كنت ــرى تجذب أشرعتك إليها بقدرية ال يمكــأخ

ي وبينك... كنت تحبني بعمق ــالحجاب بين ـارق كي ال يسقطذل مجهود خــتتعذب بب

هول الكارثة التي أحدثها  ي ضميركـف ي... كنت تقياً ـوتخشى أن تؤذيني بالتصاقك ب

د لها ان تتكرر..ــوالدك في قلب عمتي وال تري  

ت تنشج بالبكاء... إقترب منها مروان ذى قادرة على ضبط مشاعرها فأخـد منــلم تع

د يعلم هويتها ــو يلثم مفرقها بعاطفة ال أحــوضمها بذراعيه موسداً رأسها صدره وه

ر ذلك؟ــل هي غيــة... هــل هي أبويــة... هــي أخويــل هــه  
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ة بكاء حادة أن تستعيد زمام المبادرة فانتفضت من بين ـإستطاعت إرادة منى بعد نوب

ذراعي مروان كعصفور خائف وغادرت الحجرة ركضاً باتجاه الحديقة الخارجية... 

رب بركة الماء الصغيرة التي ينسج رذاذ النافورة على صفحتها أزياء ــوقفت هناك ق

يجرها لم  ة... غسلت وجهها وانطلقت إلى بيتها تجر ظل  خيبتها أو ظل  الخيبةــغريب

ن أمرها شيئاً.ــد تدري مــتع  

روان غرفة وليدها لتجده قريح الجفن يتشنج كطفل متشرد... أحنى رأسه ـدخلت أم م

ته ولكن األم إقتربت ودون أن ـة الطاولة عندما رأى طيفها محاوالً خنق بح  ــإلى حاف

بس بحرف واحد إحتضنت رأسه المتعب تهدهده برقة...تن  

ة شديدة ــك فريسة أحاسيس مبهمــدة وأنا أعلم أنــا ولدي الحبيب... منذ مــم يــأعل -

ك وهجرانه ــولة قسوة أبيــوض... نفسك الحساسة التي خدشت صفحتها المصقــالغم

التصوف وسلوك مسلك  ل واإلستغراق في شجون الماورائياتـاة التأمــتشدك إلى حي

شدك إلى النار واللهب يجذبك إلى لجة ــور الهادر في شرايينك يالمتواضع ودم الصق

ن نفسك هذا ــدي الحبيب خفف عــا ولــذة متوحشة... يــالعاصفة تضمها بجناحيك بل

وم في عقلك الالواعي بعيداً عن ـدك كل يــتحاكم والل... ال أدري لماذا ــالعبء الثقي

ارك الجامعية... إنه لم يكدر خواطرنا في شيء.. غمرنا بفيض مروءته ــحصافة أفك

دك ـراً وعــرك لنا جميع أرزاقه نتصرف بها كما نشاء... وأخيــة وتــفحمانا من الفاق

ده... لماذا تصر على إدانته وأنا أنيم طيفه على وسادتي ــه مغتبطاً بوعــبنصف ثروت

الدموع... ال أدري لماذا سلبني  ات القبالت وأذرف عليه أحر  ام... أقبله عشرـكلما أن

و المعذرة يا ـذي أرجــل أعيش بدون قلب... آه إنني أهــي فمنذ ذلك الوقت الطويــقلب

ولدي... أنت قلبي الذي يضخ الدماء إلى جميع كياني... لوالك لكنت جيفًة ال تستحق 

ن يا ـلى بشوق نهم وعاطفة جياشة فليكروان إنك تحب ليــور... إسمع يا مــكلس القب

ولدي فأنا سعيدة بهذا الحب ووالدك أيضاً سعيد فلماذا ال تحقق رغباتنا وتتزوجها في 

أقرب وقت ال تيأس يا ولدي إني أعلم مدى إحترامك لمنى ومعزتك لها... ولكن منى 

إحتجت ر لك وتحافظ على مودتك وتمد لك يداً نظيفًة كلما ــكأختك ستعرف كيف تغف

راك سعيداً.ــد... إني أعرفها يكفيها أن تــإلى تلك الي  
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اه... إني أعلم أني أعيش في خلجات ضميرها ورؤى ــا أمــن هذا ما يعذبني يــولك -

اول أن أكسر حدة ذلك الحب اليائس ـدة وأنا أحــذ مــرتها... منـة ظهيــأحالمها ويقظ

وم على أساس اإلحترام المتبادل ولكني ــتقه إلى صداقة ـاً حاولت أن أحولــولكن عبث

كنت أشعر أن جهودي تذهب هدراً... إني أعلم أنها ليست حاقدة وال حاسدة لليلى بل 

ي طلبت ولكني ال ــى العكس تتمنى لها السعادة ومستعدة أن تفتديها بحياتها إن هــعل

ل شيء.ــي العتمة دون فعــد سعادتها تتالشى فــأستطيع أن أشاه  

ي لبناء ـرامها وهذا يكفــه إخالصها وإحتــداً ستتزوج ذلك المهندس الناجح وتهبــغ -

م تتزوج ـاء المؤسسات... وهبها لــة لها ببنـة ال عالقــأسرة ناجحة فالحب مسألة ذاتي

اذة ثانوية أو ربما جامعية وتتفجر ـرج ثم تصبح إستـا لدراستها وتتخـفستكرس حياته

زاءها فال تحاول تعقيد األمور وجعل منى أطالالً ــوفي ذلك عي عطائها الشعري ــف

جاهلية تقف عليها لتذرف دموع الذكريات وتبكيت الضمير والحنين إلى المجهول... 

هيا إنهض لتأكل شيئاً تستعيد به نشاطك فبانتظارك دروس  كثيرة  فإياك والضياع في 

ات.ـالمتاهات وراء سراب الحماق  
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األفكار المتضاربة تفوح ي في ذلك األسبوع وروائح غسيل ــة تغلــ.... كانت الجامع

ي جميع األحزاب اليسارية ـد بتالقـوف... الحركة الوطنية تولــزكم جميع األنــة تنتنـ

وإحتضان ة لبنان العربية وإنتمائه القومي ـو التشديد على هويــى قاسم مشترك هــعل

نضال الثورة الفلسطينية وتجتمع في البيبلوس وتصدر بيانها المشهور وصحف اليوم 

الم السفارات ــر إعــزاب اليمينية ومنابــادة األحــان بأقالم قــى البيـرد علــاني تــالث

ة... الفلسطينيون يمدون أيادي في الخفاء إلى جميع الفرقاء وال يستقرون على ـالغربي

دم لهم يبنون عليه دولتهم المنشودة والهرج ــدوا موطئ قــألن هاجسهم أن يجرار ــق

اه منذراً بأسوأ العواقب كأن الناس قد ضجروا رج يعم البلد من أقصاه إلى أدنـــــوالم

اب للتناطح ـى شريعة الغــودة إلــوق للعــة تتــمن نعيم الديمقراطية ونفوسهم البربري

روان مرهقاً في ذلك الجو المحموم يذهب إلى ـباألنياب... كان مرون والتناهش ــبالق

دالً صاخباً في السياسة... يذهب إلى مقاهي ــالكفتيريا ليريح أعصابه فال يسمع إال ج

ي السياسة حتى أن لعنة ــور وتتجادل فــوة والخمــد الناس تحتسي القهــالحمراء فيج

ون ـدما زارهم مساء الخميس كان الصالى بيت السيدة سوسن فعنــالسياسة وصلت إل

به يسمع األعاجيب عن دور هذه مزدحماً والناس يلغطون... سلم بسرعة وجلس فإذا 

وق التراب اللبناني ودور تلك ومخططات اليسار الخبيثة ومخططات اليمين ــالدولة ف

...إن في  ه في زحمة اآلراء فقالـدي برأيــاً... وألح عليه الجالسون أن يبــاألشد خبث

ور إستراتيجية وهناك أمور ـر هناك أمــعلم السياسة بديهيات وتنظيرات أو بكالم آخ

ة ــد ينتمي إلى الحضارة العربيــان بلــتكتيكية أما البديهيات اإلستراتيجية فهي أن لبن
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ة والكرامة حراً سيداً ـان وطن الحريــل كذلك أن يبقى لبنــدوه المصيري إسرائيــوع

العربية العادلة وجسراً يربط راً إعالمياً ألصحاب األقالم الفذة والقضايا ـومنب مستقالً 

ون الكلمة األخيرة على األراضي ــي أن تكــرب... البديهيات هــحضارة الشرق بالغ

ون على ـن األجنحة السياسية يجب أال يكــي وأن الصراع بيــاللبنانية للمواطن اللبنان

ة... أما التنظيرات والتكتيكات فالناس أحرار  في التعامل ــالثابتحساب هذه المقوالت 

اؤون.ـمعها كما يش  

ل العقول... الصحف كتبت عن ــزات تخطف األبصار وتذهــفقوتسارعت األحداث ب

ة بروتيين التي يقف وراءها قطب  سياسي  بارز  ثم إنفجرت مظاهرات ــمرسوم شرك

روف ــا معــال زعيمهــع إغتيــها المأساوي مى ذروة تصاعدــي وصلت إلـصيدا الت

د... بعدها بقليل وفي يوم كان فيه الفلسطينيون يحتفلون بعيد من أعيادهم الثورية ـسع

ة فقتل كل من فيها.. ثم إندلع البركان... لم يصدق ـن الرمانــي عيــمرت حافلة  لهم ف

يذبحون على الهوية... أخبار  رأ... أناس  ـة ما يرى ويعي ما يسمع ويقــأحد في البداي

ن طرد المسلمين من بيروت الشرقية... مؤامرات على المخيمات غايتها ــمشاريع ع

دة تولد في البلد...طرد ـن... صهيونية جديــادة الفلسطينيين وتقسيم الوطــالقصوى إب

سالمي ن إــى وطــد إلــل البلــرة لتحويــالمسيحيين لتوطين الفلسطينيين مكانهم مؤام

أصولي... تجزؤ البلد بين قوى إقليمية... إسرائيل ومشروع إعادة الدويالت الطائفية 

ى الشرق األوسط على غرار ما فعلته فرنسا سابقاً... شالل  من األخبار المتناقضة ـإل

وعفاريت الملك سليمان. ن  ــن قصص الجــة مــواإلشاعات األشد غراب  

ذائف ركنه ـدى القــد أن طالت إحــالسيدة سوسن بعرج بيت ــرج والمــكذلك ساد اله

الء... الخادمة المجروحة ـة الخادمة على رأسها فكانت ليلًة ليــاني وهدمت غرفــاليم

نقاذ ولكن مع تصرخ مستغيثة... وسوسن وليلى تولوالن أمام باب المدخل طالبات اإل

الها إلى المستشفى وإسعاف اذ الخادمة وإيصـوة الجيران اليعربية األصيلة في إنقــنخ

ة وكذلك رزمة مالية ــن الخزانــى مصاغ سوسن مــر إختفــالسيدة وإبنتها بماء الزه

راً تحت أسنانها هي ــة مــبطعم الخيب د األدراج... أحست سوسنــدسمة كانت في أح

اس ــة النــاشر نخبــن نفسها تعــة تظــي المدينــف فـ  وات ونيـي عاشت عشر سنــالت

أة بأنها مخدوعة ضائعة ــول المتطورة فإذا بها تكتشف فجــالمتحضرين وصفوة العق
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ن العودة إلى القرية حيث الوجوه ال ـد  مـر من سراب األوهام فقررت أن ال بــفي بح

ار الخبيثة ـي معامل األفكــليست مصنعة فا واإلبتسامات ـأقنعة تستر جمالها أو قبحه

ة ــر النخبــة ليست كما توهمتها مقــ. إكتشفت سوسن أن المدينة..ــالح المبطنـوالمص

ل البالد والوافدين كل  تحت مظلة مختلفة... ــل هي خليط عجيب من أهــوالصفوة ب

لكل رأسماليي الشرق ومالذهم األمين  ى بحجة أن لبنان هو الوطن الحر  ــمنهم من أت

إذا ما عصفت بهم رياح الدكتاتوريات العسكرية... ومنهم من أتى ليحوك المؤامرات 

ار المجاورة لغاية في نفسه... ومنهم من يريد أن ــى األقطــالسياسية واإلقتصادية عل

رام ـي اإلجــف ربــة تتحدى مافيات الغــة عريقــزاً لمافيات شرقيــان مركــيجعل لبن

ودة إلى الضيعة جسداً وروحاً ـن العــد  مــأن ال ب زاز... قررت السيدة سوسنــواإلبت

زم األمتعة وتعد العدة للرحيل... أما ليلى فخابرت أختها في لندن واتفقت ــفأخذت تح

اني لتستقر عندها بضعة أسابيع حتى يهدأ اإلعصار ــي اليوم الثــمعها أنها ستغادر ف

ود بيروت كما كانت جوهرة الشرق المسترخية فوق دوالرات البترول وحشيشة ـعوت

اً حتى أن مروان الذي قبع في ــى إرتجالياً وخاطفــرار ليلــرمل... كان قـرود الهــج

ل ليلى وقرار ـاني برحيــوم الثــيء في مساء اليــدوء المدافع فوجــضيعته منتظراً ه

جذورها .ودة إلى ــالسيدة سوسن بالع  

الجامعة األميركية لم تكن بعيدة عن دوامة األحداث أيضاً فكل ما حصل إنعكس على 

ل فاستقروا في ـودوا يجرؤون على التنقــرآة كيانها... طالب بعض المناطق لم يعــم

رها لترويج أفكارهم األمر ـرون أرادوا إحتكار منابــه... طالب  آخنحرمها ال يبرحو

إشتباكات بين الحزبيين تتدخل الشرطة دائماً لتفريقهم بعد أن تنقل  الذي كان يقود إلى

ى إلى المستشفيات... ولكن رغم ذلك إنتهت السنة الدراسية ونجح مروان ــعدة جرح

 بإمتياز كعادته دائماً...

 

 

 

********** 
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وان... ن إندالع الحرب ونجاح مرــن الشهرين ما بيــي هذيــرة حصلت فــأشياء  مثي

 ودـد الجــًة باسطًة يــها للجميع مرحبـي الضيعة وفتحت بابــالسيدة سوسن إستقرت ف

رم تستقبل الكبير والصغير بوجه وضاح وثغر باسم... في أوقات الصباح تكثر ــوالك

روان لتجلس مع والدته يتذكران ـدامى ثم تعرج إلى بيت مــالزيارات إلى معارفها الق

رة من إحداهن  أو إمتعاض وكأنهما ـار يوسف دون غيــالماضي وأخبة أحداث ــسوي

ارها... ـوز ألحد إحتكــد إال ذكرى طيبة ال يجــة أن يوسف لم يعــأدركتا في النهاي

ن معاً لكل ادته وهو يراقب أمه وسوسن منسجمتيروان كان في أقصى تجليات سعــم

ان يؤرقه هو غياب ليلى في لندن رى. ولكن شيئاً آخر كـع األخـواحدة منهن حاجة م

ه ـر الذي لم يسمح لليلى بمخابرتــن المدينة والضيعة األمــالهاتف بيوإنقطاع شبكات 

ة الزنجية... سيدتي خارج البيت ـر من بيروت أجابت الخادمــو فكان كلما خابــأما ه

ينتظرها قرب  ول لسيدتها أنهــاول إفهامها بأنها يجب أن تقــروان يحــاً كان مــوعبث

ل تلك الساعة...ــد في مثــار الغــالهاتف في نه  

دن والدة ثانية حتى لكأن عالم الوطن وأحداثه أصبحت من ـي لنــاآلنسة ليلى ولدت ف

دما وصلت ـدهشت عنـات... إنــمخلفات الماضي التي مكانها الصحيح متحف الذكري

هناك... كل يوم عزيمة وكل ليلة  ن نجوم الجالية العربيةـدن ورأت أختها نجمة مــلن

ي ـد الفنادق الكبرى لم يحلم بترفها هارون الرشيد... تعرفت فــي أحــسهرة عارمة ف

األيام األولى لحلولها في عاصمة الضباب والصفقات إلى رجال أعمال باهرين بخفة 

في قاعات الروليت دون أن  ة معشرهم... أناس يهرقون آالف الجنيهاتـظلهم ولطاف

ة تافهة ــم الماس وساعات الرولكس وكأنها بضاعــن ويتهادون خواتــيطرف لهم جف
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ري من نينوى صديق  لصهرها على ـي حفلة عشاء أقامها ثــوان... فــصنعت في تاي

ى شاباً إسمه نبيل قال أنه تاجر حديد مخازنه في الغوس ــشرف قدومها راقصت ليل

بين البرازيل وطوكيو وميونيخ لتأمين بضاعة  ومكاتبه في لندن يمضي أوقاته متنقالً 

لتجارته وهو ينوي التقاعد من العمل ألن ثروته أصبحت أكبر من أن يستوعبها وقته 

ا ليلى لشرب كأس على البار فلبت الدعوة وهي ــد الرقصة الثانية دعــق... بعــالضي

م مهرج أتقن دوره مندهشة ال تملك زمام تفكيرها لتقرر هل نبيل صياد نساء أفــ اق أ

ر تخفق بين ـه أم مقامــه نرجسي  يعشق ذاتــون ريشه ألنــن بلــيبتغي إدهاش اآلخري

أجنحته شعلة نار األولمب المقدسة يفتش عن بحر بكر يمخر عبابه ويكتشف جزائره 

ر ــه األصغــألخياله ــرك أعمــه على تــن عزمــذ يحدثها عــالمرجانية... عندما أخ

يسند إلى صدرها  ول العالم مع حبيبة زوجة يستطيع أنـى الرحيل حــاف إلواإلنصر

ر... ــتحت جناحيها عندما يشعر بصقيع الضج ل  ــر بالتعب ويغــرأسه عندما يشع

ة... بأنه كان يعيش في مؤخرة ــه منذ مدة طويلــل تعرفــى بأن هذا الرجــشعرت ليل

قاما لرقصتهما الثالثة كانت ليلى تحدق في ن موغل في القدم... عندما ـرأسها منذ زم

رؤ على اإلقتراب كثيراً خوفاً من ــه ولكنها ال تجــدور كالفراشة حولــاً وتــعينيه ملي

ار ليست مقدسة على اإلطالق... فوجئت في ظهيرة اليوم الثاني ـراق أجنحتها بنــإحت

ا ـ  ى مجلس األسرة... حيـل وإنضمامه إلـول طاولة الطعام بقدوم نبيــوهم متحلقون ح

وى قائالً: حدثيها عني يا سيدة ـى نجــى باسماً ولكنه إستدار إلــر إلى ليلــبلطف ونظ

نجوى ففي سهرة البارحة كنت كلما قلت لها شيئاً حدقت في  بعينين مندهشتين تظنني 

لجالية وى أن نبيل هو درة تاج اــال. وعندما قالت نجــاً خصب الخيــاقاً أو مهرجـ  أفـ

د من الثروة الطائلة مقرونة بعنفوان ـدن يملك ما ال يملكه أحــوى ولنــاللبنانية في نين

ع ـي صنــار فــق لها غبــي ال يشــرة التــالشباب والشهرة اإلجتماعية الواسعة والخب

ى وإعجابها ولكنها تمالكت نفسها ــدهاش ليلـآت إزداد إنـالكوكتاالت وتحضير المفاج

ر وأبهة طاووس فقالت:ــل بشموخ صقــكيف تتحدث من عوعرفت   

روة سالح ذو حدين قد توصل صاحبها إلى المجد والسعادة وقد تجعل منه ــإنما الث -

اس ـي تنميتها لتوريثها ألنـي الخوف عليها من الضياع أو فـر فــداً لها ينفق العمــعب

دي صاحبها ـوداً في يــالفاحشة قيروة ــي أرى الثــيبددونها بإستخفاف... باإلجمال إن
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تمنعه من الحركة الحرة اإليجابية المتجهة نحو السعادة الجامحة صوب المطلق التي 

رات ــن تفجــارة األعاصير وتستلهم عنف إندفاعها مــى قيثــتعزف أحلى أنغامها عل

ل.ــاب نبيــالبراكين وأج  

 

 

ن عشتروت... إني أراك ـك نفحة مـا أجملك في عنف إندفاعك يا آنستي لكأن فيــم -

دها صولجان ـرش القلوب وتمسك بيــع على عــوان أنوثتك ملكًة تتربــد عنفــفي مج

ي ساورتك اآلن بأن الثروة قد ــدة بنفس المشاعر التــي أشعر منذ مــاألحاسيس... إن

نميتها.. تنقلب إلى قيد في يدي صاحبها ويغدو عبداً لها في الخوف عليها أو الطمع بت

رر من ضغوطاتها ولكني وحيد ال أستطيع أن أتحرر ــى التحــي أسعى إلــولهذا أران

دون مساعدة... وأنت تعرفين يا آنسة ليلى من هو الشخص الذي يستطيع أن يقدم لي 

 تلك المساعدة. وردت ليلى.

وت؟ن أين لي أن أعلم فهل أنا عرافة معبد دلفي أو فاطمة بصارة سياسيي بيرــوم -  

ة:ــوى قائلــوهنا تدخلت نج   

ر... ــي أي أرض سيقع المطــاً عرفت فــي إذا رأيت بروقــا أختــعهدتك ذكيًة ي   -

هم هناك نن عقلك بريق ذكائه أم أن من تعاشريـروت خطفت مـر أن قذائف بيــالظاه

الوردية في ذوة الحدس في قلبك وبريق اللهفة للحياة ــأوا جــاس شعبيين أطفــن أنــم

ى باستعالء:ــعينيك؟ وأجابت ليل  

م يكونوا شعبيين أولئك الذين كنت أعاشرهم في بيروت بل كرام قوم ال يرضون ــل -

ر المطلق مالعب ألحالمهم وال بغير النجوم مواطيء ألقدامهم... وردت نجوى:ـبغي  

 قـما تلتصن واإللتصاق بتقاليدهم كــوح المتصوفيــى لبس مســولكنهم يصرون عل -

 الخنازير بأوساخها.
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رح كبريائي وتضطرني أن أحزم ثيابي وأعود من حيث ــولكنك تتكلمين بقسوة تج -

 أتيت. وهنا تدخل نبيل قائال:

ل الطموحات الجامحة ـن تجانس معها في نبــاشر إال مــال أعتقد أن اآلنسة ليلى تع -

ة يا سيدة نجوى؟ وردت وشفافية الجمال الملكي فهال ترفقت بأميرتنا الصغير

 نجوى: 

ا في الثياب الرثة كذلك أختي ليلى يتضاءل جمالها في ـكما الحسناء يتضاءل جماله -

ار األفكار العتيقة والتقاليد ــو وسط غبــى وهجها أن يخبــاف علــي أخــبيروت... إن

العاصفة ال ى صقر خلقت لتعانق ـي أنثــر منكم جميعاً فهــي أعرفها أكثــاآلسنة... إن

ف إليها بوسخ أعرافه ـة يزحف الريــة ومدينــن ضيعة خاملــة بيــلتعيش دجاجًة أليف

 وسوقية معتقداته ليبتلعها... وأجابت ليلى:

ي أعلم أن نصف ما تتفوهين به حقيقة على األقل ولكنك تستفزين كبريائي كأني ـإن -

 قاصرة  تحتاج إلى وصية.

داً كي ال تسقطي في ـي أتعمد ذلك تعمــولكن ــز كبرياءكي يستفــإني أعلم أن كالم -

م ــرروا ترددهـرعها الشرقيون ليبـذرة التي إختــة القــر تلك اآللــشرك تأنيب الضمي

ل  يفكر وإرادة تنفذ... عقل  يهفو إلى المجد وإرادة ـبواسطتها... اإلنسان يا شقيقتي عق

ة  وظلم فهذا كالم  ــر  وهناك عدالــر  وشــيال هناك خــز. أما أن يقــتحطم كل الحواج

رعها الضعفاء ليلجموا بها األقوياء ويحددوا من جموحهم... ــارغ... إنه فلسفة إختــف

ذات ـوان واللــي سماء العنفــى التحليق فــن ال هم قادرون علــد الذيــإنها فلسفة العبي

عنك هذه األغالل  ينصيحتي وارملق... إسمعي ـالمجنحة وال يريدون لغيرهم أن يح

الً:ــل قائــل نبيــا تدخــداً مرتين. وهنــفالمجد ال يضرب لك موع  

ل معانقة العاصفة وما أحلى السفر على صهوة جواد اللذات المجنحة... ــآه ما أجم -

بنفسي شوق  إلرتشاف كل ما في خوابي أقبية العالم من نبيذ... بنفسي رغبة  ألرقص 

اري المتوهج. ولكني أخاف ــي بالشيطان في كهفه النــام وأدور حتى ألتقــموق الغــف

الوحدة وتفزعني مواجهة الضجر... أريد صديقًة صنعت أحالمها من بركان فيزوف 

دها جواداً ــور... أريــن أجنحة الصقــان وإرادتها الجامحة مـر الرمــولهفتها من زه
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ل الصحراء وتعطشها إلى ماء الملذات... يصهل فوق رأسي فيمأل رأسي بتوهج رما

دها راقصًة زنجيًة تقرع طبولها ليل نهار لتجعل مني همجياً أستمريء أكل لحوم ـأري

 البشر. وهنا قالت ليلى باندفاع:

ي العواطف ـل همجــون مدني العقــد أن تكــل؟.. أتريــا سيد نبيــاً يــأتحلم بهذا حق -

 واألحاسيس.

ي... إنك تحسنين قراءة ــه ولكن الكلمات تخوننــد أن أقولــهذا ما أريعافاك هللا...  -

اً مفتوحاً تقرأين فيه ما تشائين.ـــأفكاري يا ليلى... أنا متأكد بأنني سأكون أمامك كتاب  

ة الثقافة ال أحسن ـاء... ولكني جبلية المعرفة بيروتيــرأ فيه ما أشــاً مفتوحاً أقــكتاب -

لغربية.راءة الكتب اــق  

سامحك هللا يا ليلى أتحسبيني غربياً وأنا أرنو إليك فأظن نفسي على معرفة بك منذ  -

ر وفي بالد أخرى وربما ــن زمن آخــك مــن أني أعرفــعشرات السنوات حتى ألظ

ر.ــبجسد آخ  

ن زمن آخر وربما بجسد آخر؟.. غريب  أنت يا سيد نبيل تكلمني بإلفة لم ـتعرفني م -

ل قبلك أن يكلمني بها... الظاهر أن كل شيء في لندن مقلوب يمشي على ـأسمح لرج

 رأسه ال على قدميه. وأجابت نجوى:

هنا األمور طبيعية ال مشي إال على األقدام ولكن من طول ما مشيت هناك بطريقة  -

ا ستنكشف لك حقيقة جديدة... ـه هننوم ستعيشيــمقلوبة إختلطت عليك األمور... كل ي

ي العالم الثالث.ــا أختي ال فــي العالم األول يــن فأنت اآل  

ي تتمتم:ــة وهــادرًة الطاولــى مغــوقامت ليل  

أنا اآلن في العالم األول ال في العالم الثالث... أنا اآلن في العالم األول ال في العالم  -

 الثالث.

  

 



115 
 

 

********** 

 

 

 

-21-  

ه من ــي كازينو البجعة البيضاء حيث رأتــل فـبنبي وم الثاني إلتقت ليلىــفي مساء الي

ى المربعات البيضاء والحمراء.. ــالبعيد منكباً على دوالب الروليت يضع دراهمه عل

ود يخسرها بدقائق دون ــن النقــرزم كبيرة مـداً كيف يتصرف وفوجئت بــراقبته جي

على أحد األرقام  الـي تحاول أن تضع بعض المــن الروليت وهــمباالة... إقتربت م

الً لها: بل ستلعبين لي ثم أعطاها ـل بادرها بالتحية واإلبتسامة الوضاءة قائــولكن نبي

ي الدوالب ـاج فــرة العــل... دارت كــال كبيرة لتضعها على رقمها المفضــرزمة م

وأخذت تقفز من خانة إلى خانة حتى إستقرت على الرقم الذي إختارته ليلى... كادت 

ول.ــدة كدس مالية ولكن نبيل بادرها بالقــن الفرح وهي تأخذ عــر متنفج  

ل لك تلميحاً منذ البارحة بأنك رقم حياتي الرابح ولن أسمح له أن يضيع من ألم أقــ -

ن ــل  يؤمــا ليلى.. أنا رجـع نبيل إسمعي يــدي. وعندما همت ليلى باإلعتراض تابــي

سماء صنعت حرب القذائف في بيروت فقط لترسلك در...ربما تكون الــبالقضاء والق

ها ـري... ال تعامليني بقسوة ال أستحقــلوحشة ضج ري وأنيسةً ــلرحلة عم إلي  رفيقةً 

ن أول نظرة وها أنا أقدم حياتي ــد أحببتك مــاب خالصي... لقــي وجهي بــوتقفلي ف

لندن نجمة الجالية العربية ن... أختك في ــة إليك لتتصرفي بها كما تشائيــبأكملها هدي

ى أرجوك ال تصمتي فصمتك يعذبني... أجيبي ـوأنت ستكونين شمسها الوهاجة... ليل

ر في مسام جلدي وينغرز باتجاه القلب. ــحتى بصفعة المهم أن أحس بشيء منك يحف

ة كأهل الكهف وجهها قد إبيض  من الدهشة وعيناها قد زاغتا في ـأطرقت ليلى صامت
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ر من األمنيات الملونة. ولكن نبيل أخذ يدها ــة فيها بعض الغضب والكثينظرات تائه

ا:ــو يقول لهــن راحتيه وهــبي  

أت بمجيئك وبأنك ــي تنبــوع فقط وكأننــذ أسبــغداً سأريك اليخت الذي إشتريته من -

ماء؟ زلج على الــن التـه... هل تحبيــرة التي ترتقيــرة األولى واألخيــستكونين األمي

د... كذلك سأريك القصر الريفي الذي إشتريته ــاول يدك منذ الغــسيكون ذلك في متن

ي القرن الثامن عشر ورمم منذ خمس سنوات ولكنه تحفة ــالسنة الماضية...لقد بني ف

 ادمـذ التي تسقي قبيلة بكاملها.. الخـة النبيــة... التماثيل التي تجسد العظمة... أقبيــفني

ن أروع ما سأريك ـراء وقفازاته البيضاء... ال شك أن ذلك سيعجبك ولكــحمبقبعته ال

دة التي حصلت ـو تلك الماسة الفريــك البريطاني هـي صندوق أماناتي في البنــإياه ف

در ثمنها بمليوني جنيه وإني منذ اآلن أقدمها ــل منذ عامين والتي قــعليها في البرازي

ستصبح بأيام معدودة حباً عاتياً يجرفنا بتياره المجنون إلى اً لصداقتنا التي ـلك عربون

ار ــي محارها إكسير براكين النــراء تحمل في أمواجها المحار وفــشطآن ملذات حم

ة؟ أجيبي ولكن ليلى إكتفت بأن أرسلت من صدرها ـالخالدة... ليلى مالي أراك صامت

ى الخارج حيث سيارة ـر بها إلل يحتضن كتفيها بذراعه ويسيــة عميقة جعلت نبيــآه

ار.ــي اإلنتظــز فــالرولس روي  
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ر نفسه كيف تراه يتصرف إنه في كل يوم تقريباً يلتقي بالسيدة ـروان في أمــتحيـ ر م

ن  من ـلى ال بالكالم الفصيح وال تلميحاً كأنها غصـرق لسيرة ليـسوسن ولكنها ال تتط

عدم اإلتصال به  ر  ـار... عندما كان مروان يسأل عن سـي في النــوألق شجرتها قطع

اني نفس المشكلة أم ـل السيدة سوسن تعــوهدم قدرته على اإلتصال بدوره ــن عــوع

ر عليه... كانت تتنهد وتقول: الدنيا كلها مشاكل يا ولدي ووصولك ـيتيسر لها ما تعس

ر... كل شيء سينجذب ثانية ـتركب أجنحًة وتطي نــو المهم... الدنيا لــإلى التخرج ه

روان كشف حناياه مخافة أن ــداً... كالم  كان يتجنب مــق بعيــ ى األرض مهما حلــإل

امر بها أبداً ولذلك كان ـه الشخصية التي كان ال يقــان كرامتـيعرف ما يسبب له إمته

بكاملها تحت وطأة  ييأرق لياله جعله ـي داخلــيكتفي باألسئلة العامة ويستبطن ألماً ف

اط.ــكوابيس اإلحساس بالخيبة واإلحب  

ق نضارته وحيوية إندفاعه ويسيطر عليه إحساس  بالميل إلى ــد ألــروان يفقــدأ مــإبت

فيها أنها ضرب  من  ـل ما يقالأة أحاسيس مبهمة أقــزال واإلسترخاء تحت وطــاإلنع

ل مبادئ ومثل إلى إنسان عبثي ــعين من رجري... إنقلب بمدى أسبوــالتحشيش الفك

يضحك لغيرما سبب ويعقد حاجبيه لغيرما سبب أيضاً... ينفعل من أحاديث ال تحتمل 

ار... منى التي إنقطعت عن زيارة ــاإلنفعال ويظهر برودة من أحاديث تثير من ال يث

تساعد عمتها في د ــن جديــأتي مــروان عادت لتــدة إمتحان مــوال مــبيت عمتها ط
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ر والحلويات وتراقب مروان من البعيد بعينين دامعتين... لقد حدست ــتحضير الفطائ

زق بسكين خبيث ولكنها لم تشأ التحدث إليه ــاءه تتمــه وأن كبريــأن ليلى ال تتصل ب

ي موضوع قد يثير حساسيته ويجعله يمارس إحتقار نفسه ـف ــراد أو مكاشفتهعلى إنف

روان ـن في إحدى األمسيات وبينما كان مــاب بعضه ولكــق بعضه بأنيـيلنفسه وتمز

ه تخفيان وجهه حضرت منى لتقدم إليه في كرسيه الهزاز على الشرفة ويدا مسترخياً 

ايا أصابعه وهو يتنهد ـوع تتسرب من ثنــفنجاناً من الشاي المحلى بالعسل فرأت الدم

كاسر... تراجعت منى إلى الوراء  رـاً كزغلول عصفور بين يدي صقـبصمت مرتجف

ن أحد رفوفها كتاباً فتحته لتخفي ـة الجلوس حيث المكتبة فأخذت مــوعادت إلى غرف

ة... ــر في مأساتها العجيبــبين صفحاته وجهها وأخذت تبكي بدورها وهي تفك

المهندس الخليجي يبذل العرض تلو العرض واإلغراء تلو اإلغراء وال يسمع رداً إال 

ون... لقد تعلق بألق عينيها الطاهر ورنة صوتها ــكمن يغني في طاحه ــصوت صدى

ام... تعلق المسكين بخفقات ــة الذهب السرج على صافي الرخــالرخيم التي تشبه رن

 أهدابها الحالمة ولفتات عنقها العاجي ولم يعد قادراً على إستعادة نفسه المستلبة.

دق في غير هذا العالم... ــبنظراته التائهة وكأنه يحروان... ــدورها متعلقة بمــمنى ب

ة ظله حتى كأن من يداعبه بالحديث يظنه ينشد اإلباحة وهو المحافظ في جوهره ـبخف

ي يحرص على ــة وموشحاته التــاته الشعريـدود التصوف... برقيق مقطوعــحتى ح

د وال يكشفها ألح ر صفراء يصفها بين كتب الصف الخلفي في المكتبةــدفنها في دفات

ى عرفت كيف تعثر عليها وتعيش مع كل خلجة حرف من حروفها دون أن ـولكن من

ى السفر ــله الغامض إروان حنينــي مــد أحبت فــن بنفسه. لقــر أو يخمــتعلمه باألم

ل ـى لكأنه يحس بكــه إلى صدر الطبيعة حتــم الماورائيات وإنجذابـي عالــالروحي ف

ن رعشات صخورها... عندما تراه يضع ــنبضات ترابها وبكل رعشة من ــنبضة م

ام بوابة بيته تحسه عاشقاً يحتضن ــتصبة أمنرة الصنوبر المــذع شجـى جــراحته عل

راه يسند جبهته إلى غصن شجرة الكينا في ــرة... عندما تــخصر حبيبته فتشعر بالغي

ة المتعبة ــى بتلك الجبهــه األولــنالحديقة تتمنى لو كان صدرها مكان ذلك الغصن أل

في كثير من األحيان تظن ى العموم كانت منى ــة... علــاس األليفــاث تلك األنفــوله

ل واإليحاء ــدة الماسوشية فهي تستمريء تعذيب نفسها دون طائــنفسها مريضة بالعق
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اة مسكينة تحتاج ي في الحقيقة ليست إال فتـة وهــإلى ذاتها بأنها تعيش أحاسيس علوي

ى طبيب نفساني ليشفيها. ولكن منى كانت ظنونها قاسية في إصدار األحكام وجلد ــإل

رة التي تعود دائماً إلى نقطة ــد والتشفي... كانت كالدائــار الحقــالنفس بكرابيج من ن

روان ورعايته من البعيد... لم تعلم منى كم مر  عليها من الوقت ـم ى حب  ــبيكارها إل

ة المكتبة تدفن وجهها بين الصفحات وتبكي مسترسلًة في خواطرها... ـوهي في غرف

اح أحاسيسها وتعود لتقدم الشاي إلى ـأة أن تمسح دموعها وتكبح جمـعندما قررت فج

روان من جديد... عندما دخلت الشرفة رأته يمشي في حركة لولبية ويدور كوثني ــم

وه من مستنقع حمى ـد خرج لتــن كأنه قـر العينيــاجبين غائــد الحــعاق صنمهول ــح

: ــة قائــى بادرها بلهفــخبيثة... ما أن رآها حت ًّ الً  

ي بمجيئك... اآلن أريد نصيحتك المخلصة النابعة من رؤية ــن  علــالحمدهلل الذي م -

وار األمور.ــشفافة تستطيع سبر أغ  

ن كنهه شيئاً.ــي موضوع ال أعلم مــصيحتي فــد نن عمتي تريــرك يا إبــعجباً أم -  

ي أي طريق أسلك وماذا تعلمين أو ال تعلمين ليس هذا هو المهم... أريد أن تقولي ل -

بنفسي؟ تريني صانعاً   

ل هناك إال طريق واحدة هي أن تتخرج وتعود إلى ضيعتك ـق تسلك! وهــأي طري -

 التي تحبك وتحبها.

ي حياتي الخاصة... أحاسيسي ــل هــالنصيحة؟ بل هذا شيء  غامض  ليستحق ــوه -

ي زرعت ـي مع تلك التــي... عالقتــي مع أبــي لنفسي... عالقتــي... إمتهانــعواطف

ي...ــة من كيانــي كل خليــون فــالجن  

ء إلى أسوأ وقد ال ىة األمنية تسير من سيـن عمتي أال تشعر أن الحالــيا إب ما بالك -

د وإذا ما بدأته فقد ال تستطيع إنهاءه... ـدء بعامها الدراسي الجديــالبتستطيع الجامعة 

ك وثانياً لتجتمع بوالدك وتنهي ـركا أوالً لتضمن تخرجــى أميــإني أنصحك بالسفر إل

من إنهائها... د  ــاتك النفسية ال بــن الغموض في حيــرة مــفت  

ا لم....ــركا وأنــى أميــن كيف أذهب إلــولك -  
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ى وتذهب برفقتها.ـرن بليلــم تقتــذه اللم... لــى هــا معنــرف مــلم... لم... إني أع -  

د؟ــراراً بشأنها بعــذ قــوله... كيف أذهب ولم أتخــد قــذا ما كنت أريـال... ليس ه -  

ل هذا ممكن؟ إني ال أكاد أصدق ـراراً بشأنها بعد! هــذ قـروان ألم تتخــك يا مــ  برب -

... أنت مــأذن اً يحتقر غباء ـالً عمالقــلهت... عقن ــروان الذي أتصورك مارداً مــي 

ذا ــول هــان للرغبات تقــر اإلرتهــل ومناقب يحتقــل  مثــزواتهم... رجــالضعفاء ون

ر لها... وهي ليست منافستي ألن ــي المريــي رغم كرهــالكالم!... ليلى ليست عدوت

راً ــروءتك لتحسم أمـزاً فقدت مــي ال أتصورك عاجــي.. ولكنــر طريقــا غيـطريقه

أن تعيش بدون  ر  لكك عينك فاقلعها فخيـول. إذا خانتــرياً... ألم تسمع السيد يقـمصي

ى أن تخسر نفسك... وإذا عصتك يدك فاقطعها فخير  لك أن تعيش بدون يد ـن علــعي

وان رجولتك.ــعلى أن تفقد عنف  

ابل أبي وأرمي كل معاناة الحاضر ــركا ألتخرج وأقــأن أذهب إلى أمي إذن تريدين -

؟ــر أذنــوالماضي دب ي   

ظ لنفسك بالجوهر... ــور واحتفــل إرم القشــاة الحاضر والماضي بــليس كل معان -

وهر... إرم ـظ لنفسك بالجــو يتمتم... إرم القشور واحتفــة وهــروان الشرفـادر مــغ

وهر...ــفظ لنفسك بالجالقشور واحت  
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رة من مطار بيروت كان مروان يسابقها بخياله المتلهف للوصول ـعندما أقلعت الطائ

رارات تلك المحاكمات ـة ألبيه.. كل قــورنيا.. كل مشاعر الماضي العدائيـى كاليفــإل

أمه وإمتهان أنوثتها... كل ذلك سقط ه بها بتهمة التعدي على كرامة ـالنفسية التي أدان

دره ــى صــذاب إلـاة األب واإلنجــى مالقــباللهفة إل ولد مكانه شعور  ــبلمحة بصر لي

وذ إلى القلب واإللتصاق األبدي بالعظام... أحس ـده حتى النفــي مسام جلــوالتغلغل ف

 هغامضة روحوة سحرية ـل أن تختطف قــو وطىء أرض أميركا قبــروان بأنه لــم

ل تلك ــة للتفجر سوف يركض إلى بيت أبيه يقرع الجرس بإلحاح وعندما تطـالمشتاق

ري بأقصى إندفاعه باتجاه ذلك ــه ثم يجــن أبيــالزوجة األميركية يحتضنها كقطعة م

ي ي عنقه فــام ثم يقبله فــن العظــالبركان المنطفئ ليضمه ويشد ويشد حتى يسمع أني

ول لنفسه سأصرخ ــل يأخذ بعضه ليلتهمه بوحشية همجية... كان يقــبشفتيه وأسنانه 

ل المجنون بكبريائه هيا ضمني بقسوة ـزء  منك أيها الرجــي جــالً: إنــي وجهه قائــف

ي بالرزانة ــوناً وإن كان مظهري يوحــل عنك جنــرني معك الني ال أقـر وفجـوتفج

حيث  35ه فوراً إلى شارع رقم ـسكو وتوجل... عندما وصل إلى سان فرانسيــوالتعق

ل عشر سنوات ثم أصبحت تأتي في ـه الرسائل قبــوان القديم الذي كانت تمهر بــالعن

ة خضراء وأشجار ـال أنيقة وسط مرجــد البيت فيــن وجــرة بدون عناويــالمدة األخي

رفيع وهو ال زال  هـن بأن ذوق أبيــاً ألنه تيقــور تلفها من كل جانب إزداد فرحــالح

رع جرسها ــة ليقــابه... ركض بإتجاه البوابــوان شبــي عنفــيعيش الشعر كما كان ف
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ـزها رع جرسها... أخذ يهــي قــلم تفتح رغم إلحاحه ف ادخل بأقصى سرعة ولكنهـوي

زاً عنيفاً وهم  باقتالعها من قواعدها لوال أن استدرك حماقته... ماذا أفعل بنفسي... ـه

يظنني الناس مهووساً أو لصاً أو مجرماً يقصد التعدي... علي  أن أسأل... لماذا ال  قد

ة بأبي وسيرشدونني إلى مكان ـاً على معرفــال المجاورة فأهلها حتمــى الفيــأذهب إل

وده..ــوج  

عندما فتحت إمرأة الباب لمروان وقفت تنظر إليه مشدوهًة كأن على رأسها الطير... 

ذ مروان المسكين ينظر إلى ــدر على الكالم... أخــترتجفان دون أن تق أخذت شفتاها

ابه غير مألوف لم يجد شيئاً في غير ــر الئقة... لعل شيئاً في ثيــل قيافته غيــنفسه لع

 مكانه فعاد لينظر إلى السيدة مخاطباً إياها بإنكليزية أصيلة.

ن بقصد زيارة أبي السيد يوسف و المعذرة سيدتي... إني واصل  لتوي من لبناـأرج -

ي ـذا الشارع يحمالن نفس األرقام التــواركم ألن ذلك البيت وهــالذي أظنه يسكن بج

وسف ــر... يــوسف الصغيــركية... يــه. وصرخت السيدة األميــل عنوانـكانت تشك

. ك... هكذا كان والدك يوم أتى إلى هذه البالد..ـالصغير ما أروع جمالك وأبهى وجه

بعيد فهل تعلم عم   نــد عرفته منذ زمــاً مثلك وجميالً مثلك... لقــاً مثلك غاضبــحزين

كان يحدثني دائماً؟... عن التقمص وإنتقال الروح من جسد إلى جسد... عندما رأيتك 

 تذكرت كالمه وظننته عاد إلينا جسد شاب... ورد مروان.

يا سيدة ولكن أرجوك أين أبي اآلن... ود وهو لم يذهب... لم أفهم كالمك ـوكيف يع -

ى مكان ــو أن ترشديني إلــراً فأرجــقطعت كل تلك المسافات ألراه.. ال أستطيع صب

وراً.ــوجوده ف  

وده.ــى مكان وجــوده... إلــأرشدك إلى مكان وج -  

ول عليك في فهم حالتي ــه ولكن أعــة التهذيب الذي أبديتــو عدم المؤاخذة لقلــأرج -

 فأنت سيدة متحضرة.

ود إليه بعد دقيقة وبيدها ورقة ـروان لتعــن مــة فاستأذنت مــوتنهدت السيدة األميركي

 كتبت عليها بعض الكلمات.
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د ثم إنفجرت بالبكاء ــد بعيــال فهو ينتظرك منذ أمــي الحــإنها عنوانه إذهب إليه ف -

روان المشدوه... كان يقرأ اب في وجه مـفاستدارت ودخلت بيتها بعد أن أوصدت الب

روح ـة بالمسلك العملي بالــن سلوك األميركيين ومزجهم المشاعر الطفوليــراً عــكثي

داً لماذا إنفجرت تلك السيدة ــزي ولكنه لم يستطع أن يفهم أبــاع الغرائــالنفعية باإلندف

رأ العنوان ــيم... قرر لها إال بالنسبة لحشاش أو سجين أو يتــر  ال مبــاء مــة بكــبنوب

نظر  ـط الفرس.ى مربــذ أول تاكسي توصله إلــى الشارع ليأخــرى إلــالمكتوب وج

ستقل سيارته فخاطبه ـرقي المالمح الذي إى ذلك الشاب الشــسائق التاكسي بتعجب إل

برأسه ويبتسم.ز ــو يهــوه  

ى إلى كاليفورنيا أليس كذلك؟ــك األولــال شك أنها زيارت -  

مــنع -  

إنك ال تعلم من أمرك شيئاً فهذا العنوان يبعد مئتي ميل عن سان فرانسيسكو باتجاه  -

اً فلماذا ال تذهب بالقطار؟ــحدود المكسيك والرحلة ستكلفك غالي  

أنها ستكلفني غالياً هيا إنطلق بأقصى سرعتك.. ولكن مروان أجاب بهدوء: إني أعلم  
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و مخضوضر ومنسق وكم بيوته بسيطة... ـروان بالريف األميركي كم هــوجيء مـف

ز من شجرة ـور األليفة التي تقفــى حدائقها والطيـلها الحشيش األخضر الذي غطـ  جم

ر لبنان وريفه في البقاع وعكار ــي بيتها... تذكــرة بهدوء وطمأنينة كأنها فــإلى شج

د منها مئات ـطى وعصافيره التي يطلق على كل واحرون الوســى القــالذي ينتمي إل

ن التعب والتوتر ــح... بعد أربع ساعات مــرأ وبسط جناحيه للريــالطلقات إذا ما تج

العصبي وصل إلى عنوانه المقصود... كان بيتاً غارقاً وسط أشجار السنديان ال يكاد 

وسطها الحشيش وعلى  ة ينبتــه حجرية مثلثــة... ممراتــيظهر منه إال نصف زاوي

 يعلو منها الماء ويتساقط رذاذاً مغناجاً... هناك في نهاية الممر عجوز   جنباتها نوافير  

يقطف بعض الورود ويشذب قضبانها... إقترب منه مروان ملقياً عليه تحية  مكسيكي  

 ي يديه وولىـى ما فــن الدهشة وألقــاه مــه ما إن رآه حتى توسعت عينــالسالم ولكن

ان ـود كل سكــه يقــلوك هذا الشعب وكيف أنـن ســروان مــاً... إزداد عجب مــهارب

ل ـاألرض بحضارته التي لم يلحظ منها شيئاً حتى اآلن ولكنه تابع سيره باتجاه المدخ

رس منتظراً الفرج... بعد فترة وجيزة فتح الباب وظهرت حسناء مكسيكية ـوقرع الج

ريد أهل هذا البيت . ماذا يريد السيد فأجاب مروان: أوءفي حوالي العشرين قالت بهد

:ل؟ أجابت الحسناء المكسيكيةــهل السيد والسيدة في الداخ  

لرؤيتها. ي أرجوحتها هل أنت مضطر  ــالسيدة على الشرفة مسترخيًة ف -  

راهم بأسرع وقت؟ــد أن يــن بأني قريب  إشتاق ألهله ويريــأال تشعري -  
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ي.ــإذن تفضل إتبعن -  

اش حتى ـي الريــاً شرقــدة ممرات وصالونــاً عــمشى مروان خلف المكسيكية قاطع

 وصل إلى الشرفة عندها تركته المكسيكية وإنصرفت.

ذ يتفرس في مالمحها الشفاه ـن أرجوحة السيدة فوجدها مغمضة العينين أخــإقترب م

شعة الشمس فغدا كالكرز اه سوسن... ورد  جوري  حمرته أـكما تخيلها تماماً تشبه شف

د  إلى ـور ثم ينبعث منه... الصدر ناهــل يغمره النــالناضج... الشعر شالل ذهب سائ

ر... الساقان جدوالن من زبد الشطآن ــر القميص رغم تقدم العمــاألعلى يناطح حري

اه ذواقة جمال مميز ينفر من المألوف ـوان الغروب... كان يعلم أن أبــموشحان بأرج

اًء وإن قلت عنها إغراًء... عندما ـل عن هذه السيدة بهــذل فسوسن أيضاً ال تقــلمبتوا

ع على خدك قبلة محبة وأقدم لك ـة ألطبظل أنت مستيقــة هــا... سيدتي الجميلــناداه

ي أرجوحتها وأخذت ــة؟ تململت السيدة فــة متينــاً لعالقــي قربانــإخالصي وإحترام

.شفاهها تتمتم بهمس  

ل عمري قمراً ولجليد ضجري ــي يا يوسف وقد كنت للييوسف... لماذا إبتعدت عن -

ار حرق بشرتي فأنضجها وألهب شفاهي فجعلها بلون الورد... يوسف ناديني ــنهر ن

:ع مروانــون وتابــئ الحنــك الدافــا بشوق لسماع صوتــثانيًة يا يوسف كم أن  

ألهرق حناني قارورة عطر تحت قدميك... أتيت ن وراء البحار ــسيدتي... أتيت م -

ي ـناسك خاشع إن ــول بصوتامي بشموس إبتسامتك... ألقــر أيــمن قلب العتمة ألني

داً ألن ظلمة الحقد التي كانت تغمر قلبي قد بددتها أنوار المحبة منذ ــسأحبك اآلن وغ

ن...ــحي  

:وتمتمت السيدة األميركية  

 اها في قلبي وشع  ـ  اً فتوهجت حميــة شربت كأسها صرفــلهيرًة إــا خمــيوسف... ي -

ك غدوت ـي أحبــي... ألنــناس من نافذتي عيــل على النــطــي شراييني وأألالؤها ف

األشجار وأقبل ور وأداعب نونة... غدوت أحن إلى الزهر هذه الكيـعاشقة لكل مظاه

قني من خمرتك المقدسة ور وأستمريء الوقوف تحت مطر السماء... يوسف أسـالطي
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ق... سأفتح عيني  بعد لحظة... ال تقل لي ــرى ألسير وراءك إلى خلف األفــكأساً أخ

ل إنك تداعي ذكريات... يوسف يوسف.ــأنك طيف حلم... ال تق  

رى مروان واقفاً أمامها يبتسم عندها أخذت تدعك ــوفتحت السيدة األميركية عينيها لت

روان باتجاهها واحتضنها ضاماً إياها بلهفة ــطفولي... إندفع مرح ــأجفانها وتنظر بف

ــو يتمتم:ذ يلثم شعرها وخديها وعنقها وهــصادقة إلى صدره ثم أخ  

ولي أنك خالة... ال تقولي أنك زوجة أب.. سأحبك ــي.. ال تقــي.. أنت أيضاً أمــأم -

بها في ظهيرتك...  ن كياني... سأصنع من أهدابي مروحة صينية تلوحينـبكل ذرة م

فقط أرجوك ال تقولي أنك خالة... ال تقولي أنك زوجة أب... سأجعل أحاسيسي سلماً 

ن مشاعره ــاً في التعبير عــروان إندفاعــكلما إزداد مى السماء.. ــه إلــتصعدين علي

ال ا السيدة إتساعاً ومالمح وجهها إندهاشاً ولكنها ــة الخالصة كلما إزدادت عينــالبنوي

دورها وإنفجرت في نوبة بكاء مرير جعلت مروان ـروان بــتعرف لماذا إحتضنت م

يرتبك في البداية ولكنه يحدس رؤية مفزعة تضغط على صدره فتتقطع لها أنفاسه... 

اها التوقف عن البكاء ومنادياً ـل يديها راجياً إيــوع السيدة بمنديله ويقبــكان يمسح دم

ة أمي... ــيناها بين الفينة والفــإي  

روان .ــعندما إلتقطت السيدة ديانا أنفاسها واستكانت قليالً ناداها م  

أين أبي أيتها األم الطيبة... بصدري شوق عشرين سنة ونيف أريد أن أهرقه تحت  -

ــول لمروان بصوت متقطع.ا وهي تقــأقدامه... وتنهدت السيدة ديان  

خاليا جسدي ... في نخاعي الشوكي في والدك في أعماق قلبي... في كل خلية من  -

ن تستطيع أخذه مني... آه اآلن عرفتك... أنت مروان... كنت أظن ــإنسان عيني... ل

ــن ليلى... وأجاب مروان:داً؟.... أيــنفسي في حلم نرفاني... ولكن لم أتيت وحي  

ببعضهما... تحب زواج إقتران ثروتين ـاه تظن الــا أمــى الحب يــليلى ال تفهم معن -

األضواء والتألق في الصالونات أكثر من الحياة المنزلية والتألق في عيون أطفالها... 

اله ويضرب بقرنيه في ـراء التي ينفلت فيها وحش الغريزة من عقــتحلم بالليالي الحم

ن أسمح لنفسي أن ألجم ــد أن تجمح ولــل الغريزة تريــر  أصيــاه... ليلى مهــكل اتج
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اتم زواج... لن أكون صليبها ولن أسمح لها أن تكون صليبي... ــوحها بواسطة خجم

 وردت ديانا.

ة... عندما سمع ـى تلك الوصيــرن بها وأنا مؤتمنة علــوالدك أن تقتة ــولكن وصي -

الدنيا في عينيه... أحس بضوء النهار خنجراً  ة والدك" أظلمتــروان كلمة "وصيــم

ه ديانا... ـقلبه وعم  الظالم جميع الكائنات سمع نفسه يصرخ في وجاً إنغرز في ــناري

ه... هل إلتهمته أيتها األفعى نرأة أين أبي... ماذا فعلت به... أين تخفيـتكلمي أيتها الم

ي وشرفها ــاء أمــر عليه... لقد ضحيت بكبريــالشقراء... سأسحقكم جميعاً إذا لم أعث

العالم أن تعترض سبيلي... ثم أخذ مروان يهز ديانا لكي أراه ولن أسمح ألي قوة في 

ن ذراعيها هزاً عنيفاً ويصرخ بذهول... وصية والدي ماذا تعنين بوصية والدي... ـم

اة؟ إفترسته أيتها المرأة المتوحشة... مزقته بأنيابك السامة ثم ــارق الحيــهل والدي ف

ه...ــمغشياً عليج حتى سقط ره يحشــى وصوتـإبتدأت أصابع مروان تتراخ  
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-24-  

اه مغمضتان وهو خائف  من فتح أجفانه تفادياً ـروان وعيه كانت عينــعندما إستعاد م

ر ـنهم يعتص ل  ــده كما طفــولة والــرأة المفترسة التي إعتصرت رجــة تلك المــلرؤي

مجهود خارق رأى ديانا تنظر  ا تشجع أخيراً وفتح أجفانه بفضلــبرتقالة ولكنه عندم

دا بلون الورس... مدت يدها إلى جبهته ـر حتى غــه أصفــه بعينين دامعتين ووجــإلي

ها ـها خانـن صوتــة... حاولت أن تكلمه ولكــوأخذت تمسح عليها وتداعب شعرة برق

 فارتجفت شفتاها دون جدوى ولكنها أعادت المحاولة ونجحت في المرة الثانية.

دك وتركته هيكالً مهدماً يواجه الظالم ــولة والــرة إلتهمت رجــرأة شريــتظنني إم -

د أحببته منذ العام األول الذي ــة... لقــل ذلك... هذه ليست الحقيقــاألبدي... ال لم أفع

ذه البالد... أحببته كما الشعوب البدائية أحبت الشمس بإجالل وقدسية ــإستوطن فيه ه

ي  كلما حاولت ـر إلــن الغضب الملتهب ينظــاراً مــشعًة... كان إعصفسجدت لها خا

غنية آنذاك وكان فقيراً معدماً ولكنه كان  ذر... كنتـة تراب قــاإلقتراب منه كأني قف

دًة بأهوائي... عندما أحس بوقع نظراته على جلدي أتلذذ ــراً بفروسيته وكنت عبــأمي

ق موظفينا ــدي بضمه إلى فريــي... أقنعت والــدامرب يتلذذ بحكاكه الــكما إنسان ج

ر مه ر  أصيل  حاول فالح  خامل  أن يمسك بلجامه... وعمل في ــولكنه إزور  كما يزو 

ر وأخذ يرتقي رويداً رويداً... أصبح نجماً إجتماعياً وكنت طوال تلك المدة ــمكان آخ

ر إلتصقت به ــرة سنة وأكثذ خمس عشــي حفلة جمعتنا منــدوى... فــأالحقه دون ج

ن ــدما نجح مسعاي كدت أجــه بمراقصتي وعنــا أغريــه وأنـق بصاحبــككلب يلتص

اك سكبت له في ــار لنشرب كأساً وهنــه إلى البــاً... بعد الرقصة األولى دعوتــفرح

شرفة ذ يترنح قدته إلى ــوز به... عندما أخــه الكثير من ملح الطعام ليثمل فأفــخمرت
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ق ولكنه عندما انتزع شفتيه من ـستمرت بضع دقائــة طويلة إمنعزلة وأغرقته في قبل

زء وهو يقول: كتلة لحم رخوة باردة نتنة... أغربي عن وجهي ـر إلي  بهــمخالبي نظ

فثرت لكرامتي  ر  ـي الغضب المــور... إستبد بــا ال آكل إال لحم الصقــأيتها البومة أن

ان عمالق ــي ثم هاجمته بقصد عضه لكنه ضحك ضحكة شيطــوصفعته بأقصى قوت

جذبني بشعري ودفن شفتيه في شفتي... أحسست بلحمي لم وإنهال علي بصفعتين ثم 

د دماً... إمتزج كل شيء ببعضه حتى غدا نهر نار متدفق... ــد لحماً وبدمي لم يعــيع

واإلسترخاء ولم أجد ز ثم إبتدأت أشعر بالضعف ـي تزلزل وأجفاني تهتــأخذت عيون

ي ليلة ـولة كثعلب جائع فــي معــه وأبكــله في حذائــوق قدميه أقبــنفسي إال مكومة ف

 جليدية... بعدها بدقيقة تركني وغادر الحفلة.

د رجال األعمال المرموقين في كاليفورنيا دار ـدة أشهر في صالون أحــد عــلقيته بع

لجبارين ومخاطر األشعة النووية والقنابل التي ن سباق التسلح بين اـيومها الحديث ع

 قد تنفجر نتيجة أي خطأ في الكومبيوتر... يومها ضحك يوسف وقال بازدراء:

الجميع  ل أخرى غير القنابل النووية... ولما التفتـي أخاف على أميركا من قنابــإن -

وإنهيار األسرة هي ول... قنابل اإلباحية الجنسية والمخدرات ــنحوه متسائلين تابع يق

 التي ستدمر أميركا وليس القنابل النووية... يومها تصديت له بعنفوان قائلة:

ة الطبية والوعي اإلجتماعي والصحي وليس ـولكن حريتنا الجنسية مقرونة بالرعاي -

 كإباحية الشرق مقرونة بالجهل والمرض والكبت... عندها أزور  كحصان أصيل شد  

ال:ــابه وقصلجامه ولكنه ضبط أع  

وك فنحن لسنا منهم. أجبته ـغ وبانكـغ كونـاي وهونــرق بومبــن شــإن كنت تقصدي -

دة.ــبح  

ل أقصد شرق كازابالنكا والقاهرة وبيروت... إزداد وجه يوسف إحتقاناً وأجاب:ـب -  

ن بيروت التي صنعتموها أنتم األميركيين على مقاس قيمكم بل من ــولكني لست م -

ارع ــه وقبلهم قـون كرامتــرون متتالية ليصــة قــراك أربعــارع األتــلذي قل اــالجب

ومه.ــول وطردهم خارج تخــارع المغــى البالء الحسن وقبلهم قــالصليبيين وأبل  
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 ولكنني ضحكت وقلت.

ال أنها أحسن مدينة في الشرق لإلسترخاء نساء  ــروت عاصمة بالدك ويقــولكن بي -

ان وسماسرة يبيعونك كل شيء حتى ــن  اللغات األجنبية وحشيش  باالطنــجميالت يتق

ــروان بكالم مسعور:خشب األرز... وأجاب م  

الب ثقافتنا ــة وإستــالهيمنة اإلقتصادي ــد... إستعمــارإنها صنيعة إستعماركم الجدي -

األصيلة وإعتناق ة بواسطة إرسالياتكم الكريهة التي ال تعلمنا إال إحتقار قيمنا ــالقومي

دي إال رجاالً ـولي هناك فلن تجــا آنسة وتجــالنا يــى جبــة... إذهبي إلــقيمكم المزيف

ساء عذراوات يعشن عبيداً للواجب ـي عروقهم دماء الفروسية ونري فــكالصقور تج

ذه البالد... عندها وقف أحد الحاضرين ــز كالكثيرات من نساء هــال لألهواء والغرائ

دة:ــال بحــوق  

اخرون بأمجاد الماضي وتسيرون في ــاء الشرق عبيد جهلكم وغروركم تفــأنتم أبن -

 مؤخرة األمم... وقف يوسف قائالً وقد إبيض وجهه من الغضب.

ل نعلم أن أبناءنا تحدروا من صلبنا وأن المرأة التي نقترن ــنحن يا سيدي على األق -

أ الملوثون في جوفها بقيحهم ــنقع قذارات يتقيرة الجسد والروح وليست مستــبها طاه

ر الغثيان...ــاألصفر الذي يثي  

وله:ــادر يوسف وقف المضيف مخاطباً المدعوين بقــعندما غ  

ر رجال أعمال في سان فرانسيسكو وعليكم تقع مسؤولية تأديب ـأيها السادة أنتم أكب -

ده إلى ـاً يعيــجماع درساً قاسيه وباإلــهذا الشرقي المغرور المتوحش... يجب أن نلقن

ر اليدين كما أتى. وبالفعل نفذ الرجال وعيدهم وأخذت تجارة يوسف تسير ـبالده صف

ه للبيع بالمزاد العلني ـة أن يعرض بيتــي النهايـحتى إضطروه ف ء إلى أسوأىمن سي

ر..ــد أن أقفلت محالته بالشمع األحمــبع  

ولكني عندما رأيت عينيه وكيف ينقدح منهما شرر ن ذهب ليشتري ــكنت في عداد م

ي إستدرت ــم... إقتربت منه تعمداً فأشاح بوجهه ولكننــالعنفوان عاودني حنيني القدي

فلحقت به  ر من أجفانه حاول أن يغادر القاعةـى الجهة األخرى فرأيت الدموع تنفــإل
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رور أريد أن أعقد ـالمغ ه: قف أيهاــع سيره ... صرخت بــن ذراعه فتابــوأمسكته م

 معك صفقة ولكنه أجاب بصوت يخنقه الغضب.

رة وإال صفعتك على قفاك الملوث. ولكني إندفعت ــي عن وجهي أيتها العاهــأغرب -

نحوه وصفعته على وجهه بكل ما أملك من قوة... بقي ساكناً ال يتحرك فصفعته مرًة 

ه:ثانيًة فبقي ساكناً... أخذت أصرخ في وجه  

أنت مجرم  شرير... أنت شيطان في شكل رجل... أال تعلم أيها المغرور أني أحبك  -

ون... أال تعلم أني أبيعك عمري كله لقاء قبلة حاقدة من قبالتك الملعونة... ـحتى الجن

ن ال أدري تحديده ـد زمــي... بعــى صدره مغشياً علــثم إزداد صراخي وسقطت عل

مرني بالقبل الدافئة في شعري ـو يغذراعي يوسف وهن ـي ألجد نفسي بيــفتحت عين

 ه وربحتـي دخلت قلبــي شفتي... أيقنت أنــن شفتيه فــي صدري ثم دفــفي عنقي ف

رب محامي وهناك تنازلت له عن نصف ثروتي وعشت ـمعركتي فأخذت بيده إلى أق

أعتقد أنني  ن جبل لبنان ولكنيــرأة شرقية مــه محاولة أن أتقمص مسلك إمــي بيتــف

ر صلد.ــفشلت فغادرني وفي فمه حج  

بكى مروان بدموع خرساء عندما كانت السيدة ديانا تسرد قصتها... كان يحدث نفسه 

 بصمت.

إذن والدي صقر لم يألف إال جبله عشاً؟... لم يفقد حنانه ولم ينَس عائلته ولكن هي  -

ديانا المميتة وهي التي ال ذنب  ز دفع ثمنها غالياً... لم تكن خطيئةــة العــضريبة وقف

ر الذي ال يستطيع أن يغرد مع ـو الصقــون ولم تكن خطيئته هــلها إال أنها أحبته بجن

ده الذي لم ـه أمي وفي ضميره ولــه سوسن وفي عقلــام... مات والدي وفي قلبــالحم

 تبصره عيناه...

ن لكن مروان ـه الدامعتيــي عينيــه فــتقبيلديانا وتابعت مسحها على جبهته و صمتت

 نهض من الفراش بسرعة كأنه على موعد مع الزمن.
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ن  في عنقي ال أستطيع تجاهله... مات وهو ــروان... لوالدك ديــيا مال تهرب مني  -

ا ـره... وهــى زواجك من ليلى... كانت هذه القضية قضية عمــيوصيني بك ويلح عل

مروان: ة وأجابــر سارار غيــأنت اآلن تفاجئني بأخب  

ة إكتشاف األمر تطبعين ــذ ثالث سنوات وأنت ترسلين الدراهم إلينا ومخافــإذن من -

 رسائلك على اآللة الكاتبة؟ وأجابت ديانا.

ود إلى أصحابها ـوال والدك يا مروان وأنا لست إال وكيلة عليها حتى تعــولكنها أم -

 الحقيقيين.

ز مائدتك.ــي أموالك ونحن نعيش على خبــبل ه -  

دك في ذلك ـا ًكما صفعني والــه تمامــل هذا الكالم الجارح... إنك تصفعني بــال تق -

اللقاء المحفور في ذاكرتي ال أنساه... هناك مبلغ نصف مليون دوالر أمانة عندي لك 

داً صباحاً.ــتستطيع أن تستلمه غ  

ال ـإلى هنا ألخذ م لم آتي ـإني أسير فضلك يا سيدتي الذي ال أنساه ما حييت ولكن -

ل أتيت لرؤية والدي فقط.ــمن أحد ب  

ن ليلى.. إنك تخبط خبط عشواء.ــولكنك لم تتخرج بعد وتخليت ع -  

ود إلى ضيعتي ال أملك رغبات أكثر ــأتيت إلى أميركا ألرى والدي وأتخرج ثم أع -

 من ذلك.

ك إنه بيتك.ــإذن ستبقى في هذا البيت حتى تخرج -  

ر نفسي وسأزورك دائماً.ــن المال ما يخولني تدبــأملك مولكني  -  

ك إني أقرأ أفكارك ـر أذنــداً من حيث أتيت وسترمي بمستقبلك دبــل عائــل ستقفــب -

ن تتخرج... بهذا أفي بعض ـادرة هذا البيت إال حيــن أسمح لك بمغــبوضوح ولهذا ل

الصغير.زي نفسي برؤية يوسف ــالدين المربوط بعنقي وأع  

ر مما اشبه أبي وسأخيب آمالك ال محالة.ــولكني أشبه أمي أكث -  
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دي.ـــو بجلــة ألنجــل تظنني جبانــل الرهان فهــفليكن إني أقب -  

ة.ــى الجامعــول إلــن الوصــد وال يمكــك بعيــلكن بيت -  

عن هذا البيت  وهل تظنني بلهاء... سنعود غداً إلى المدينة وستجد هناك بيتاً ال يقل -

االً.ــاً وجمـأنس  
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زل ــو لم يــاهز العاشرة، ومع ذلك فهــراً حيث كانت الساعة تنــاستيقظ مروان متأخ

دة أشهر يعمل في منجم أو معتقل ــق عــاق الشديدين كأنه أنفــيشعر بالنعاس واإلره

دة مرات ثم لبس ــإال على دفعات... تثاءب ع ادر جسمهــال شاقة والتعب ال يغــأشغ

ة القهوة التركية ورسالة ـة الجلوس لتقابله على الطاولة غاليــل الى غرفــروبه وانتق

اسم ـة بــي موقعــوان مرسلها فإذا هــرأ عنــعليها كلمات عربية اختطفها بسرعة وق

رأ..ــذ يقــالرسالة وأخ ازاً رأسه بانتعاش ثم فض  ــبتسم هإ ى...ــمن  

روان.ــن عمتي الحبيب مــإب  

د جبينها الناصع دخان البارود وقطعت شلوح صنوبرها شظايا القذائف ــمن بالد س و 

 والء لشخصكــالص والــم باإلخــن قلب مفعــذه الكلمات الصادرة مــك بهــأبعث الي

ى رأسها وأقدامها أكتب والدنيا قد انقلبت تمشي عل الغالــي... ماذا عساي أقــول وعم  

ك أقــل ماذا حصــالء... ال تســي العــتتأرجح شامخًة ف وال الصحف ــل وال تخدعنــ 

ات مزبلة الشرق األوسط كل فريق يحاول أن يتخلص من ـفبالدنا أصبحت مكب نفاي

ة ـقليميــالت اإلرى والتكتــاقضات األحالف الكبــا.. تنــوق أرضنــه برميها فــقذارت

ًة واحدة... ال وعينا القبلي ـة العنصرية كلها تلتقي على أرضنا دفعــوالمطامع الطائفي

ون بيت المقدس ــرى الصليبيين وهم يستبيحــه ذكــًة بـذي ال زالت عالقــذهبي الـالم

ي ــاء بنــون دمــن وهم يستبيحاء آل البيت والخرسانييــن وهم يستبيحون دمواألمويي

اك وهم يعاملون بعض المواطنين كأهل ذمة كل هذا الالوعي الذي كنا رــة واألتــأمي

د انفجر ـادي قــي حضاري منفتح على الديالكتيك المثالي والمــاه بوعــنظن أننا غلفن

وانات في ــل وضاع معه اإلحساس بالواجب وأصبحنا كحيــدًة فضاع العقــدفعًة واح

رون...ــالقالب وــاب والمخــل باألنيــة نتقاتــغاب  
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ة تجارب لقذائف تأتينا من الغرب بحجة أن الطريق العام الذي يخترقها ـضيعتنا ساح

ل بالقصف بعد ــأي قتي ارنا فالحمدهلل لم يسقطــن أخبــيجب أن يقطع... إذا سألتني ع

ده... ربيعة من ـارنا أصيب المسكين وقطعت يـولكن حدثت عدة إصابات... رأفت ج

رقت واحترق ــا كلها إحتــى... جنائننــأصابتها شظية فبتروا ساقها اليمنا ـحارة الفوق

زءاً من كيانه لم يعد يهتم لشيء.. إنه ــل جــر. والدي الذي كان الحقــمعها تعب العم

قابع  في الغرفة المظلمة التي أحطنا نوافذها بأكياس الرمل يقرأ بعض الكتب الفلسفية 

لي والنفوس المفارقة... كذلك بدأ يعاقر الخمرة بعيداً عن وـالتي تتحدث عن هللا والهي

أة يطلق ضحكًة معربدًة تنضح ــو مستغرق  في الشرب إذا به فجــأعين أمي وبينما ه

بالوقاحة ثم يعود ليغرق في نوبة بكاء مريرة كأنه ولد مذنب عوقب لتوه... بصراحة 

ون...ــالجن ل منــبدأت أخاف عليه من اإلنهيار العصبي إذا لم أق  

ل والصبر والوقار... هي التي ـز التعقــة فهي وحدها في أسرتنا رمــأما عمتي الغالي

ادر كل صباح إلى المستوصف ـادر بيتها إال على مضض تراها اليوم تغــكانت ال تغ

لتساعد الطبيب المناوب في إسعاف الجرحى ومواسات المرضى متمسكة بهذا العمل 

كًة أي مجال للفتيات ليخففن عنها التعب... لم تعد بدورها تهتم بحجة الخبرة غير تار

ر بها كل أهالي الضيعة حتى ــبحديقة الزهور وال بأصص الكاردينيا التي كانت تفاخ

رني أبي بأن أبات عندها ألنه ـال... لقد أمــد تهتم بتعطير قهوتها بحب الهــأنها لم تع

ها تصر على عدم مغادرة البيت للسكن عندنا يخاف عليها في هذه الليالي الحمراء ألن

ل سيبقى مفتوحاً يقدم الطعام للجائع ـه بــوتردد دائماً أن هذا البيت لم يشيد لتقفل أبواب

ام بل ــرأ هذه األيــا دم ينبض... ال تسلني ماذا أقــوالمال للمحتاج ما بقي في عروقه

ي بجميع أجزائه وقرأت ــقرأت األغان رأ ألني ألتهم الكتب إلتهاماً...ــسلني ماذا ال أق

ل ومارون عبود ـوالشوقيات وكتب شبلي الشميام ــلزوميات المعري وخماسة أبي تم

ي كل ذلك. ها أنذا اآلن أقرأ كتب ــد ما يطفيء ظمأ روحي فــوحنا مينا ولكني لم أج

ليال  ًة في صندوق رماه أبي في القبو يوم بتنا عدةـالغزالي التي وجدت بعضها صدف

ع رأسك ــرف البيت لنستقر فيها... ال أستطيع أن أوجـدى غــل أن ندشم إحــهناك قب

اً صاغية لكتبت لك ــة بأنك ستهبني أذنــدي ثقــر من ذلك... لو كان عنــبترهاتي أكث

ن الكتب ـك ضيق تنفقه بيــأكدة بأن وقتــل أنا متــهات... بــات الصفحات ولكن هيمئ
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د عدة أشهر... آه ما أشد غبائي كتبت الكثير ولم اسألك بعد عن ــبع لتستطيع التخرج

لك ــرك مع أهــن مشاعــور جبينك الوضاء كذلك لم اسألك عــصحتك وابتسامتك ون

د  أن تسأل كيف عرفت عنوانك وأنت الذي ترسل لوالدتك الرسائل ـدد. وهنا ال بــالج

ي بيروت على رجل خمسيني قال أنه بدون عنوان... لقد تعرفت البارحة وبالصدفة ف

ي بيتها ولما سألته عن أبيك قال أنه ربما ـك تسكن فــة أبيك وأنــيعرف زوجيسكن و

وم ــوب أفريقيا على العمــى جنــى المكسيك لشأن تجاري وربما الــون مسافراً الــيك

ب ي حصلت منه على عنوانك وها أنذا أكتـي سررت أنــوجدت إجابته غامضة ولكن

ك...ــإلي  

رامي وتقديري مع سالمي الحار الى زوج أبيك المصونة فهي بدون ــراً لك إحتــأخي

ن أن يقترب إال من النساء الفاضالت وإذا ـي ال يمكــشك سيدة فاضلة ألن زوج عمت

ي طريق العودة فهو ـاول أن تصحبه معك فــوح اتصل بك والدك بلغه سالمنا جميعاً 

ي هذه الظروف ــا فــا تحتاجها ضيعتنــة طالمــيملك إرادة قويل  صلب العزيمة ــرج

 العصيبة. 

اتي ــلك تحي   

 إبنة خالك منى

ار جميع األصدقاء والصديقات... ـا بطريقة عجيبة لفتت اليها أنظــتغيرت طبائع ديان

كفت عن معاقرة الخمرة وتخلت عن تلك السجائر المخيفة من الماريجوانا التي كانت 

ى نادي ـراش. كما تخلت عن مساجاتها وزياراتها الــل مالزمتها الفــخانها قبيتنفث د

ى المطبخ وتحضير الكثير ـول الــل األدهى من ذلك أنها باتت تحب الدخــالتجميل. ب

لسان ـى البيت ويجــروان الــود مــمن الطعام بيدها خصوصاً طعام العشاء عندما يع

ذبان أطراف الحديث... شعر مروان بدوره أن عاطفة سوية الى المائدة يأكالن ويتجا

ديانا نحوه تسير باتجاه العواطف األمومية خطوًة خطوة فهي منذ مدة تدخل في الليل 

ام نوماً عميقاً فتتفقد غطاءه ثم تقبل ه فيتظاهر بأنه ينـعلى رؤوس أصابعها الى غرفت

وتخرج... عندما كان يتأخر رة بنفسج في أوائل الربيع ــلة شفافة كتنفس زهـجبينه قب

ة الحديقة قلقة ـراها وهو يطل من ردهــودة يــي العــن موعده فــام عــفي بعض األي
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هل تعرضت  اً ثم تمطره بوابل من األسئلة...ـة وذهابــزرع الشرفة جيئــمضطربة ت

لحادث؟ هل تعطلت السيارة؟ هل شعرت بصداع؟ عشرات األسئلة التي ال تسألها إال 

فها هي تستيقظ  اً ى جديدتطوره منحـ ا يأخذ فيـد. ثم أخذ سلوك ديانــوليدها الوحيأم ل

ي  ثياب مروان ــة بنفسها وتشرف على كــوة التركيــر تحضر القهــفي الصباح الباك

ه... بل ى حذائـى إنتقاء مالبسه في الصباح وربطة عنقه وحتــبنفسها كذلك تصر عل

يبها ول غرفته لترتاً بأن السيدة ديانا ال تسمح لها بدخــومروان يــلقد قالت الخادمة لم

ه بات يستمرئ قبلة ـروان نفسه ولسبب ال يعلنل. ومــي تنهض بذلك العمــبل هي الت

ة ـل غدت نزهته معها في حديقــه وكل مساء في استقباله بــديانا كل صباح في وداع

يندهش أنه كلما حدثها عن أمه في المنزل والحدائق العامة متعة نفسية كبيرة بل كان 

اول تقليدها خطوًة ـا تحــة أن ديانــام التاليــان وعاداتها وتصرفاتها يلحظ في األيــلبن

ة الشرفة هل تعلم يا مروان بأن ـان في أرجوحــاً وهما غارقــوة... قالت له يومــخط

أدري ماذا ينتابني عندما رأة األنثى ماتت في نفسي لتحل محلها المرأة األم... ال ــالم

...و الى صوري مع والدك في األلبــأرن أشعر بأنني  ــوم وال أرى طفالً بين ذراعـي 

ة تمارس الدعارة تحت مظلة عقد الزواج... ــرأًة سوقيــة... أشعر بأنني كنت امــآثم

روان ــاث أنفاسك... مــأسمع له م أمامــي ألمسك... أشمك... أراك...وــا أنت اليـوه

وك أن تناديني من وقت آلخر أمي... أرجوك حاول أن تجرب... أنت ال تدري ــأرج

ار شيطاني راعفة بالشهوات المحرمة الى قبس ـي... حولتني من كتلة نــماذا فعلت ب

ل... اآلن إذا مت  ـاً الى الفضائــر وشوقــور شفاف ساطع يدفق إحساساً بالخيــن نــم

ه تسري في كل ـره... أنا متأكدة من ذلك... أشعر بروحــوهسأعانق هللا وأتحد في ج

روان ديانا بذراعيه شاداً عليها بقوة وعندما ـن مفاصل عظامي... وغمر مــمفصل م

لل شعرها فأخذت تبكي بدورها بكاًء لم تستطع ـقبلها برأسها أحس بقطرات دموعه تب

.ى سجيتهاــره فانطلقت اآلهات والدمعات علــأن تكبت زفي  
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اء فترة شهر العسل التي كانت قفزات جنون جامح من لندن الى الريو ومن الريو ـثنأ

ًة ـدن ثانيــوس أنجلوس فطوكيو فهونغ كونغ فلنــى لــن أكابولكو الــالى أكابولكو وم

اول أقراص مهيجات جنسية بالسر ـل عادات غريبة فهو يتنــأخذت ليلى تلحظ في نبي

اه ــه عينـض تنسطل لــن أعينها كما أنه يستغفلها بعض الوقت فيشم شيئاً أبيــبعيداً ع

وه في عالم غير هذا العالم... لم تكن ليلى غبية كي ال تكتشف أن ذاك المسحوق ــويت

ل يقف على عتبات ـدر الكوكايين ولم تكن عديمة الثقافة الجنسية لتعلم أن نبيــهو مخ

رة ــاب كثيــالً. كما أنها ألسبــقلي ره الذي ال يتخطى الثالثين إالعم أس رغمــسن الي

ه ـان عندما يعتصر شفتيها بشفتيــن الغثيــل مــمبهمة ال تدري كنهها كانت تشعر بقلي

ل برائحة عرق ـد منتصف الليــاق... كانت تشعر بعــى اإلزرقــالباردتين المائلتين ال

ر منفرد.ــاً ثم تغادر الفراش لتأوي الى سريــفرج من جسمه فتقشعر قرــمتعفن تخ  

ت ــًة عن رقابــايا نفسها خفيــدأ شعور  بالقلق يسري في حنــب ة عقلها الواعي. ثم مر 

ى سطح نفسها بعد أن ـه الــة  بعد شهرين زادت من هذا الشعور بالقلق وأخرجتــحادث

ان من نينوى ــللخادمة أنهما قادمت اــوم أتت فتاتان قالتــاع وذلك يــكان راسياً في الق

وان ثم أدخلهما غرفة مكتبه وأخذ ــل بعد ثــل فأتى نبيــوتريدان التحدث الى السيد نبي

ع ساعة خرجت ــرة أخرى... بعد ربــدور همساً مرة وبعبارات مخنوقة مــالحديث ي

تي وإال ازل عن جنيه واحد من حصــن أتنــوهي تصرخ بغضب... لاة الشقراء ــالفت

ى الهاوية ثم مرت بقرب ليلى التي كانت تقف بجانب الستارة ـجررتكم جميعاً معي ال

وتفحصتها بنظرة تعال واحتقار من أعلى رأسها الى أخمص قدميها... غادرت وهي 

ا... ولكن ليلى لحقت بها خارج ـرا عصرية... تشرفنــول، سيدة القصر... كليوباتــتق

ة ـبلهجالت ــاة لتضرعها قــي ولما استجابت الفتــرع وترجزل واستوقفتها بتضــالمن

طفولية... أرجوك قدمي لي تفسيراً عن هذه النظرة الساخرة التي رمقتني بها وكذلك 
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ات البرود أجابت... ــأقصى درجــاة وبــن الفتــه... ولكــالكالم المبهم الذي تفوهت ب

ي ــرمجة... حيث يطلــارات المبــوالعبور حيث اللياقات ــسيدتي أنت تعيشين في الن

الق الدمثة فيغشى عليهم إذا سمعوا صوتاً ــاس وجوههم بمساحيق الفضيلة واألخــالن

ة أما أنا فأعيش في علبة ليلية في الالغوس أمارس لعبة التعري ــمرتفعاً أو كلمة نابي

في الدولة ومع  ىـة األولــة ثم أقدم جسدي لزنجي من موظفي الدرجــيلالمغري كل ل

وت آتية من عندكم ـرى... مساحيق بيضاء وبعض زيــدم بضاعة أخــتقديم جسدي أق

ان مرة بحقائب دبلوماسية ومرة بطائرة خاصة... هل تعلمين يا سيدتي كيف ــمن لبن

دي وتشكريني ألن عقد ـة؟... عليك أن تقبلي يــيجب عليك أن تعامليني لو كنت عادل

ذا الجسد ــن تعب هــري الشفاف كل ذلك مــك الحريــاجة وثوبـك وساعتك البيــماس

ري...ــوأجساد أخريات غي  

ى مشدوهًة لوال بقية إرادة فيها لسقطت جثًة هامدة ولكنها عقدت النية على ــوقفت ليل

دة دقائق أمضتها ـة... بعد عــة صلبــاردة وعزيمــول الصدمة بأعصاب بــل هــتحم

ر التي انحفرت على وجهها وتدخل ــو التعابيــم قررت أن تمحلي محتدــبصراع داخ

 المنزل بقسمات مالئكية وتعابير أطفال...

مر الذي جعل نبيل يعتقد أن ليلى الم لم يكدرها عتب  أو مشاحنة األة بسـمرت الحادث

ال يهمها إال شؤونها الخاصة أو أنها ليست ذكية بالقدر الذي كان يظن. ولكن المسألة 

أرق فتفتح عينيها في الظالم وتأخذ ــي أعماق ليلى حتى أنها أخذت تــوكبرت فنمت 

ع جوانبها ولكن برغم كل تلك اإلنفعاالت قررت أن تضبط ــبتقليب المسألة على جمي

ل بمشاعرها أبداً.ــأعصابها وأال تفاتح نبي  

بمناسبة عيد  الى بيت أختها نجوى لــى ونبيــة دعيت ليلــن الحادثــد أسبوعين مــبع

والب من الكاتو ــدة قــواع المشروب وبعــرة بجميع أنــة عامــزواجها... كانت الحفل

ي أحضرت ــرا التــار والمقبالت. كما أدت األوركستــن الكافيــرة مــاف فاخــوأصن

صاخبة اش السهرة وإلهاب الحلقة برقصات ــي إنعــخصيصاً للمناسبة دوراً جميالً ف

ة وبدأ المدعوون ـت الحفلض  فة اري الساعة الثانيــفي بعض األحيان...حوالة ــوماجن

والي النصف ساعة أتت ـر... بعد حــالت بقيت تحتسي الخمــيغادرون إال خمس عائ

وع غير مألوف ما إن بدأ دخانها يتصاعد حتى أخذت ـر من نــالخادمة وقدمت سجائ
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فوراً بأنها حشيشة فتوقفت عن التدخين وع غريب خمنتها ليلى ــة من نــوح رائحــتف

الى الستريو فأدارته على  ة نهضت نجوىــيلحظ ذلك... بعد بره دع أحداً ــدون أن ت

ر الستربتيز ثم أطفأت األنوار العادية وأضاءت ـوع الذي يرافق نمــن النــموسيقى م

دعوون يصفقون راء وبنفسجية بعدها أخذ المـها برتقالية وخضــرى ألوانــواراً أخــأن

ام الموسيقى ونفثات دخان الحشيشة ورنين ـى أنغــدأت تخلع ثيابها علــالمرأة منهم ب

 ىــروتي تحلم بأقصــي ماضيها البيــي كانت فــي التــالكؤوس... لم تستطع ليلى وه

ون والعربدة الشيطانية إال أن تضع يدها على عينيها كي ال ترى ثديي ــدرجات المج

ن ــل  مــض رجــا نهــام ولكنها انصعقت عندمــأرجحان بتناسق مع األنغــترأة يــالم

ده قنينة شمبانيا أخذ يهرقها بين ثديي المرأة ــالمدعوين هو أيضاً مغترب نيجيري وبي

ق رغوتها من صرتها وأعالي أردافها ولكن ورقة التوت بقيت رغم ذلك تقدم ــثم يلع

ذا بسيدة ثانية تقريباً عال التصفيق مرة أخرى وإ حظةر خدماتها اإلنسانية... بعد لـآخ

قامت ثالثة فرابعة ثم  م ـدة ثــي أقصى درجات العربــتبدأ بخلع ثيابها وسط حركات ف

ي من الجنسين فما كان من ليلى إال أن ضربت كأسها ــدأ خلع الثياب بشكل جماعــب

ازاً جحظت له العيون واشرأبت ـاً نشــايا ويحدث صوتــائط لينكسر شظــاه الحــباتج

ن وذات ــي تبصق ذات اليميــادرت الصالون وهــزم وغــاق ولكنها وقفت بحــاألعن

فأختك  بيل أوقفها قائالً: مهلك يا نجوىاللحاق بأختها ولكن ن نجوىال.. حاولت ـالشم

ى ترويض وأنا سأعرف كيف أروضها ولما سألت إحدى النسوة ـنمرًة بريًة تحتاج ال

ن جهة والعادة من جهة أخرى يلين القاسي ـال: بالمال مــل وقــيف ذلك؟ ضحك نبيك

ؤوس ـن كــان الحشيشة ورنيــع وزاد نفث دخــدها ضحك الجميــن عنــرق الخشــوي

  ا.ــالشمباني

رافقه ليلى الى البنك البريطاني ليعرفها ــل بأن تي أصر نبيــوم الثانــاح اليــي صبــف

ه الى ـداء مالبسها والتوجــد استطاع أن يقنعها بارتــاح شديــام. وبعد إلحــبمديره الع

دما قدم لها المدير ـز المدينة حيث شارع المصارف... لشد ما كانت دهشتها عنــمرك

ر باسم البنك عندما فتحته لترى مضمونه قرأت اسمها ومبلغ نصف ـر توفيــالعام دفت

العام يبتسم ويقول لها:ه والمدير مليون جنيه قبالت  



141 
 

مبروك مدام ليلى لقد أصبحت من كبـار زبائننا ونحن على استعداد لتقديم الخدمات  -

المصرفية الكاملة فأذا أردت المضاربــة فــي البورصة بأسعـار العمالت نستطيع أن 

ها نقــدم لك خدمات مفيــدة.... هــزت المفاجأة ليلى ونظرت الى نبيــل فإذا به يفتح ل

 ذراعيه وسرعان ما دفنت رأسها فــي صدره وأخذت تنشج نشيجاً مؤثراً.

 

ي المصعد مسح نبيل على شعر ليلى وقال: هيا جهزي حقائبك ـا يهبطان فــعندما كان

وع األهل ثم نسافر بعدها الى ــي ربــسبوعين فــارة بيروت لنمضي أن زيــم د  ــال ب

 نينوى.

ع ــدل يقــي مكتب كاتب بالعــي بيروت وفــى فــتنتظر ليل اجأة الثانية فكانتـأما المف

على كورنيش المزرعة حيث طلب من ليلى أن توقع على أوراق قدمها نبيل ثم على 

دها ونبيل ـد التوقيع صفق الجميع وقبلتها أمها على خــأوراق قدمتها أمها سوسن وبع

ة ماذا يجري؟ ال أفهم من فوق شفتيها وهما يقوالن مبروك وعندما سألت ليلى مندهش

. أجابتها األم: ازــأفعالكم شيئاً كأني في دنيا ألغ  

أصبحت منــذ اآلن تملكين الطابقيــن الرابــع والخامس من بنايتي وريعهما سيكون  -

المحامي مسؤوالً عــن جبــايته لك وإضافته الــى حسابك. وهذا هو دفتر حسابك في 

تفضلي. عندمــا فتحت ليلــى الدفتــر وجــدت اسمها مصرف بيروت والبالد العربية 

كالعادة ومبلغاً قدره ثالث مائة ألف دوالر قبالته. ثم قدم لها نبيل أوراقه فإذا هي سند 

ملكية بنايــة علـى كورنيش المزرعة مؤلفة من سبع طبقات والمحامي نفسه مسؤول 

ي المصرف السابق... كادت ــف داع المال في حساب ليلىــة إيراداتها وإيــن جبايــع

ة العينين ثم تحرك ــى كتف أمها مغرورقــأت علــاجأة تجعلها تترنح ولكنها اتكــالمف

اه البيت. في المساء وهم متحلقون حول مائدة الطعام قال نبيل لليلى:ــالموكب باتج  

قود كما اسمعي يــا حبيبتي فها أنــذا أطلب منك بحضور أمـك العزيزة... بذري الن -

تشائيــن دون أن تمسي قرشاً واحــداً مـن المال الذي أصبح ملكاً شخصياً لك... إقتن 

مــن الجــواهر والنفــائس ما تشائيــن... مارسي ما أردت من الهوايات فكل ذلك في 

داً...د منك بعض األمــور المتواضعة جـمتنــاول يدك ولكن أري  
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ماً كما تصرفت فــي لنـدن ألباهي بك جميع أصحابي أريــدك سيدًة شامخًة متألقة تما

ومعـارفي. كما أريدك مثقفًة أكثر من جميع أصدقائي النساء والرجال على حد  سواء 

ألزداد اعتــزازاً بك وأريـد منك أن ال تقتربي من أجواء عملي وال تحاولي اإلصغاء 

لداً لتقرعيني وأطمئن ألي أنسان يتحدث عن ذلك العمل... كما أريدك أن تنجبي لي و

الى امتداد وجودي فــي المستقبل... ثم احتضن راحة يدها وأخذ يقبل أصابعها واحداً 

 تــلو اآلخــر. وهنا بادرت السيدة سوسن بالقول.

لقد أعطاك الكثير يا بنيتي ولم يطلب منك إال القليل المتواضع وأظنك محققًة له كل  -

هنا ضحكت ليلى وأجابت:طلباته حتى دون أن يطلبها منك. و  

ولكنه يجب أن يعدني بأن يصفي أعمــاله بــأقصى سرعة ممكنة في نينوى لنعيش  -

 في لبنــان بطمأنينة أبديــة ال يكدرها مكــدر. فأجاب نبيل:

أعدك بشرفي أنه في أول شهر تنتهي فيه الحرب ويتم السالم أن أغادر أفريقيا إلى  -

يؤرقني وأنا أشد لهفة منك الى الرحيل ولكن ذلك ليس غيــر رجعة ألن عملي هنـاك 

ان الحالية.ن باب الحكمة في مثــل ظروف لبنـم  
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********** 

 

 

-27-  

لم يكن مــروان ليهتم باألربعـة أشهر المنصرمة إال بمسألة تخرجه وتوضيح صورة 

ديانا باستمرار. ثم أبيــه فــي مخيلته وذلك من جراء اإلنطباعات التي كانت تسردها 

الحقــاً بعالقة األمومة التي استجدت وسببت له المزيد من الراحة واإلستقرار. ولكنه 

بعد أن تلقــى تلك الرسالــة من إبنــة خــاله منى بــدأ يشعر بقلق غامض ال يدري له 

ف تفسيراً. أهــو مسلك أمه الجديد؟ أم تصرفات خاله الذي بات بالنسبة إليه يمثل شر

األسرة أم بقراءات منــى الصوفية ومبيتها فـي دارهم... في بعض الليالي كان يعاني 

من كوابيس مرعبـة.. أشكال بشر مخيفين وبأيديهم سيوفاً من نار يالحقون أمه وهي 

هاربــة أمامهم مشعثة الشعر ممزقة الثيــاب وصدرها يعلو ويهبط كمنفاخ الحداد، ثم 

إليها أولئــك الشياطين ويوسعوها ضرباً بسيوفهم وهي ال  إذا بها تسقط أرضاً ويصل

تفتأ تصرخ النجدة... النجدة... ولدي .. ولدي... فيهب مروان من نومه وشعر رأسه 

 منتصب من الرعب.

في مــرة من المرات كان وقــع الكابوس أكثـر رعباً األمر الذي جعله يصرخ بأعلى 

مر انتهى بحقنة منوم... حاول أن يكلم أمه صوته فحضرت ديانا على الفور ولكن األ

بالهاتف مــراراً ولكن دون جــدوى وكان كلما فشــل مــرة يقــول لنفسه ربما قطعت 

لالً ذلك لنفسه بأن مصلحة اعس معابة ولكنه يتقــون فيهم  بالكتــوط التلفــالقذائف خط

ى القرى تماماً كما مصلحة ـالن العمل من المدينة ــد  أن تكون متوقفة عــد ال بــالبري

د  أن يكون حاراً ـهاتفها ال ب راً بأن يكلم السيدة سوسن ألن خطـ  راــر مــ  الهاتف... فك

ي التي تسكن أرقى حي  في المدينة ولكن إرادته كانت تخذله دائماً وتبقى األفكار ــوه

لت رسالة رد تصورات تحتاج الى تنفيذ. بعد شهر من موعد الرسالة األولى وصـمج

  :ثانية تحمل نفس العنوان ونفس اإلسم. فض  مروان الرسالة وأخذ يقرأ
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 إبن عمتي الغالي مروان:

ن وأنا أقف مترددة هل أكتب إليك أو ال اكتب ألن أمر انقطاع رسائلك عن ــمنذ يومي

لة ولكن عمتي أمرتني هذه الليلة بالكتابة وها أنذا ـراد العائــأمك شيء يؤرق جميع أف

ن وقتك ـو المعذرة إذا ما سرقت بعض لحظات مــولذلك أرج رها فأكتب.ــذ أوامــنفأ

ة عصيبة تساقطت فيها ـام عشنا ليلــذ عشرة أيــالثمين فالخطيئة ليست خطيئتي... من

رًة وسريعة كمطر نيسان ولكن هللا تداركها برحمة من لدنه فغمر الناس ـالقذائف غزي

ه أمك عناية ــرح بقدمه. ولقد اعتنت بــ شاب واحد جه ولم يتضرر إالــبلطف رعايت

فائقة وهو اآلن معافى بين ظهراني أسرته. ولكن كثير من قرميد السطوح قد تضرر 

ى كدنا ــدوء المطلق حتــر وأعشاش العصافير. بعدها خيـ م الهــوكذلك شجر الصنوب

لمرعبة.ار المدينة ومعارك أسواقها التجارية اــننسى الحرب لوال أخب  

ن ذلك... عمتي اآلن بخير ولقد عادت اليها ابتسامتها الرضية ــر مــرك أكثــماذا أخب

اس.. بعد قليل سيأتي مروان ويتحمل ـول للنــأ تقــك ال تفتــة التحدث عنــولكنها دائم

ي معاينة كل مرضى الضيعة واإلعتناء بالمصابين فيها... فهي ال أدري ــمسؤوليته ف

ك بهذا الدور حتى أنها ال تستطيع أن تتصورك بغيره... أما أنا فإني أكثر ــلماذا تقرن

ي صورتك الملونة المعلقة على حائط غرفة ـام من التحديق ربما لساعات فــهذه األي

الجلوس محاولًة أن أقرأ بعض األسرار المخبأة وراء قسمات وجهك ونظرتك الحادة 

ن حولها بسخرية ـان هانئًة تنظر الى كل الذيــيراءى لعيني  في كثير من األحــالتي تت

رة النظر فأرى ألقاً يخرج من ود ألندم على هذه الظنون وأعيد كــة ولكني أعــجارح

ه ويشع بين أضلعي فأضع يدي على وجهي ـزل برمتــر المنــنسان عينيك أحسه ينيإ

منه إال بعض اك بصوت مخنوق ال يسمع ــي هنــة المعتمة ألبكــوأركض الى الشرف

ل ـهة... هــور التافــذه األمــن كل هــرك عــارة... ال أدري لماذا أخبــرات الحــالزف

د الوقور بهذا الهزل البلدي أم ألني أخذت أكبر في ــأة الجــك من وطــلكي أخفف عن

ارة بسبب وبدون سبب لعمري لست أدري... األسبوع الماضي ــالسن وأصبحت ثرث

ذ ردي األخير على أمر ـاً ليأخــك عنه سابقــهندس الخليجي الذي أخبرتى ذلك المــأت

ي بأني فتاة ال ــرارة وأفهمته وكنت صادقة في قولــطلبه ليدي ولكني اعتذرت له بح

راً وبالتالي ال تستطيع أن تخدع أي رجل وتقترن به ألنها تعيش في ــيرتجى منها خي
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ن وكانت الدموع تطفر من ـي مناخها إال المجانيــن الهلوسات التي ال يتأقلم فــعالم م

ن عضده وطالما أني لم ـن يسمح لليأس بأن يفت مــه لــا أتكلم فكان رده أنــعيني  وأن

ل... لقد أخجلني ذلك المهندس بالثقة التي ـي الظــرن بأحد سيبقى أعزب ينتظر فــأقت

ن نفسي بحيث أني ــأخجلني م اً. كماــي أستحق منها شيئــي  وأنا ال أرى أنفوضعها 

ي الضمير كيف أني من الممكن ان أكون سبباً في إخفاق ــتبكيت ف نغدوت أعاني م

اة... ولكن ما ــة الحيــي معركــف -ال يستحق إال السعادة والدعم -رجل محترم فاضل

ردًة برفقة كتبي.ــحيلتي وأنا ال أستطيع أن أتصور نفسي أعيش إال منف  

د خراب ـدي غدت ميئوساً منها بعــرى فإن حالة والــة أخــأما من جه ن جهةــهذا م

ى عمره وتحويله الى رجل بدون مدخول األمر الذي سيضطره ــبساتينه التي هي جن

ن ـأن يبيع بعض قطع األرض ليعيش... صحيح أن أراضينا واسعة وأن قطعة منها ل

عدة سنوات ولكن والدي ال يستطيع أن ة المعيشة لـام بمؤونــل بالقيــتفقرنا وثمنها كفي

راً واحداً من أرضه ولذلك وجدت لزاماً علي  أن أتخرج هذه السنة وأمارس ــيبيع شب

راً لك تحياتي كما أرجو منك أن تبلغ ــن المسؤولية... أخيــل ألتحمل نصيبي مــالعم

اً بل على العكس ول لها بأننا ال نكرهها أبدـك وأن تقــى زوج أبيــري الــزيل تقديــج

داً حتى ولو حاولنا ذلك ثانياً ألننا ال ـره أحــا ال نستطيع أن نكــراً أوالً ألننــنحبها كثي

رأة كان يحبها العم يوسف ويحترمها كائنة من تكون.ــنستطيع إال أن نحب ام  

 ودمت المخلصة لك

منى   

مروان وديانا يجلسان الى د يومين من موعد استالم رسالة منى الثانية وبينما كان ـبع

 طاولة الطعام يتناوالن العشاء إذا بديانا بادرت مروان قائلًة:

وال هذين األسبوعين المنصرمين حتى ــغ النظرات طــما لي أراك شارد اللب زائ -

ر تدليعي وتغنيجي وأنا العجوز المسكينة التي تقف على عتبات ـد تهتم بأمــأنك لم تع

 الموت. وأجاب مروان:
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كيف تقولين هذا الكالم وأنت تبدين كفينوس تشعين جماالً إلهياً وكأثينا حول رأسك  -

الة من الحكمة كما أني أهفو إليك في هذين األسبوعين بوداعة وضراعة لم أقدمها ـه

لة... وضحكت ديانا ثم أردفت تقول:ي سن الطفوــان يوم كنت فــإال ألمي في لبن  

روان فأرجو أن تسامحني... ورد مروانــا مــد أذنبت بحقك يــلق -  

ًة تتصورين ـــو عليك وساعــاً ال أحنــي قاسينوم... ساعة تتصورينـماذا أصابك الي -

:ة... وأجابت دياناــنفسك مذنب  

د قرأت رسائل قريتبك فهال غفرت لي هذا الذنب؟ــلق -  

لء شدقيه... ــروان مــوضحك م  

وأنت ال تجيدين العربية؟ قرأت رسائلي وكيف يتسنى لك ذلك -  

ن وذهبت بهما الى ــرقت الرسالتيــه لسبب ال يعلمه إال الشيطان ســل تصدق أنــه -

.  مترجم قرأهما علي 

ي السموات ولدهاء النساء على األرض.. ولكن عملك ال يزعجني البتة ـالمجد هلل ف -

الثانية؟... وهنا تأثرت السيدة ي ـن كاهلي...ألست أمــل على العكس أراه يخفف عــب

 ديانا ومالت الى مروان تحتضنه وتقبله في رأسه.

الحقيقة يا ولدي أنه انتابني هاجس يقول لي أنك بحاجة الى رعاية أم ولقد فعلت ما  -

 فعلت بدافع هذا اإلحساس.

:ولــو يقــة وهــروان ثانيــوضحك م  

سأقرأ لك بنفسي كل ما يصلني من  ن اآلن وصاعداً ـعواطفك وم و  ــر لك سمــأشك -

ل...ــرسائ  

ى رسائل تلك الفتاة ــز لنفسك أن ال تجيب علــروان كيف تجيــولكن بالمناسبة يا م -

 الرائعة الشفافة المثقفة التي أتصورها إلهًة من لحم ودم.

ك تذهبين بخيالك الى البعيد فما الذي جعلك تتصورين كل ذلك؟ــإن -  
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روان يقول وهو يضحك ولكن خيالك لم ــا مقطبة الجبين استأنف مــولما أطرقت ديان

ة والمادية... امرأة من ـاة  كملت أوصافها المعنويــن مخطئاً في حدسه أبداً فهي فتــيك

وخ وحدس المتصوفين بتعقل ـال بحكمة الشيــراءة األطفــلتقت فيها بــر إور وعطــن

ان قلبي  ــة يدغدغــر بسالم وطمأنينــعيني أشع امــالها أمــالفالسفة... كلما يرتسم خي

ل... ال ــه أبي من قبــأ الذي ارتكبــري ولكني ال أستطيع أن أرتكب نفس الخطــوفك

أستطيع... ضميري ال يسمح لي بذلك... أهون علي  أن أتعذب حتى الموت ألف مرة 

ا حاجبها ــورفعت ديانى... ــى منــى أن أسيء في اليقظة أو في الغفلة الــمتعاقبة عل

ة على وجهها... ـى كل كلمة وعالمات اإلندهاش باديــي ترهف السمع الــاً وهــتعجب

ــا:وقالت ديان  

رى أنها تحبك أكثر من ـة أال تــى أقصى درجات الرهافــك حساساً الــولكني عهدت -

هيكله؟.. أي كبرياء ي محرابه وتترهب في ــصلي فاً تدا دينــا لك غــنفسها وأن حبه

باردة تحملها بين أضلعك يا مروان... هل تريد منها أن تركع أمامك وتتمسح كالهرة 

؟... وأجاب مروان وهو يتنهد بعمق:تتنازل وتحبها نبحذائك لترضى بأ  

ي أكثر من ــذه الزاوية فأنا أعلم أنها تحبنــك إذا ما فهمت الموضوع من هــال ألوم -

اة  من نور وفي أعماقي ـيا سيدتي هي مشكلتي بالذات... تريدني فتذه ــنفسها ولكن ه

ــزي... ي دهاليــن لهب أحمر... إنها صافية كقطعة كريستال وأنا ملوث فــشيطان م

د حديدية تصدني وبصوت من ـر بيــما حدثت نفسي بحبها وهممت باحتضانها أشعلك

ال تدمر أنت حياتها... ال يجوز األعلى يقول لي.. والدك يا مروان دمر حياة عمتها ف

ن تتكرر في جيلين... ن... ال يجوز لنفس الجريمة أــأن يخطئ بيتكم بحق بيتها مرتي

 وردت ديانا:

ي أحضان أبيك ـق أال تعلم أن الشهر الواحد الذي قضته أمك فــأيها المسكين األحم -

قصك ثقافة في دراسة ر بأكمله ضغط في أيام معدودات... ينــو بالنسبة لها لذة دهــه

:ن... بصراحة تفكيرك خامل في هذا الموضوع. ورد مروانــفلسفة الزم  

ولكن فضيلتها تسحقني وعمق ثقافتها يجعلني أشعر بمدى تفاهتي واألدهى من ذلك  -

ر أمي... ابتسامتها ابتسامة أمي... منذ أكثر ـرها هي نفسها رائحة شعــأن رائحة شع
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نت حينذاك في الثالثة عشرة وكانت هي في العاشرة أمسكت اً وكــمن إثني عشر عام

ى صدري ثم التهمت شفتيها بشراهة بدوي... ثم لم أعلم لماذا ـاً بيدها وجذبتها الــيوم

أخذت اصفعها بعد قبلتي األولى... كنت أصفعها وكانت جامدة أمامي كصنم... أقول 

ك ولكنها ظلت واقفة كصنم وبعد عدة صفعات إنهارت ـن ضربــك ألتوقف عــلها إب

راً... عندها فقط أخذت تبكي عويالً حتى سمعت أمي ـاًء مــأعصابي وأخذت أبكي بك

ا. في تلك الليلة حلمت بأمي تقف ـا وجوهنــى البيت لتغسل لنــاء فأتت لتأخذنا الــالبك

ن التفكير ـكففت ع ن ذلك اليوم.. استيقظت منذعراً ومة أمامي وأنا أقبلها بتلذذ.ـعاري

ة إن هممت بتقبيلها يوماً بتلذذ أن أحلم في الليل بتقبيل أمي بتلذذ... ـبمنى كأنثى مخاف

ر...ــيا سيدة ديانا ليتني أستطيع أن أصف لك أحاسيسي بتعمق أكث  

ز لنفسك وأنت المثقف أن تبني ـي هلوساتك... كيف تجيــارق  فــق غــي  عتيـــشرق -

ى هواجس وهمية.ــاراتك المصيرية علرــق  

ا. ــر بهــا أشعــة طالمــولكنها ليست وهمي -  

ل ــو العار في أن يتصور إنسان أنه يقب  ـو المعيب فيها... ما هــوهبها حقيقية فما ه -

دة ـن حاالت كثيرة من هذا النوع عندما حلل عقــه ويشعر بالتلذذ... فرويد تكلم عــأم

 أوديب.

أوديب بضاعة غربية يا سيدتي ال عالقة لنا بها نحن أبناء الشرق ألن المرأة دة ـعق -

 عندنا أم  وليست أنثى أو لنقل هذا ما يلمسه أوالدها على األقل.

تحدثني بثقة مطلقة كأني ال أعرف شيئاً عن الشرق... كأني لم أقرأ عشرات الكتب  -

ديوية... زواج المتعة الذي هو رة الخـي اسطنبول السالطين وقاهــعن عالم الحريم ف

أون ــن يوطــاوى... أو عن الخدم التايلنديين والفليبينيين الذيــبغالف الفت واذ مغلفش

م.ــه وما ملكت أيمانكــلون في فقــكالنساء ألنهم يدخ  

ولكن جبل لبنان ليس من عالم شرق الحريم والتكايا والحشيش والغلمان صدقيني. -  
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دك يوسف ال زالت تسري في عروقي ـك... إن دماء والــكثر منرف ذلك أــإني أع -

وجدتني أتدخل في شأن عالقتك بإبنة خالك بكل مثل جبـل لبنان وقيمه ولهذا  وتنبض

 منى... لو كان دمي ال زال أميركياً صرفاً لما خطر ببالي أن أتدخل.

ل؟ــي أن أفعــن منــاذا تريديــوم -  

داً ـة.. أكاد ألتهب وجــى المكتبة ودبج لها رسالــا أركض الــل الظالم هيــأيها الرج -

روان إنهض أرجوك... ــبالنيابة عنك.. هيا يا م  

 أمسك مروان بالقلم وأطرق شارداً وأخذ يكتب:

ى حفظك هللاــال منــة الخــإبن  

 تحية صادقة مفعمة باإلحترام والتقدير وبعد

رج في ـة ميم حيث أبلغني أنه قد تخــمن قرير ــة بالمدعو عمــارحة صدفــإلتقيت الب

ة بعد يومين وعرض خدماته فانتهزت دهندسة الميكانيك وهو سيغادر الواليات المتح

 الفرصة ألكتب لك وألمي ولخالي وها أنذا أكتب بسرعة فأرجو المعذرة.

ي منهجاً في بالغتها ـد وضعت لــكيف سأبدأ رسالتي وبأي أسلوب سأكتب رسائلك ق

اراً وإذا تكثفت ــك كان ذلك عــن مستوى بالغتــافية أحاسيسها فإذا انحدرت عــوشف

الدًة.ــأحاسيسي كان ذلك ب  

وم أخذنا خالي معه الى المعصرة ــف يــوام وني  ــل تذكرين منذ عشرة أعــى... هــمن

ام لنشارك في رفس عناقيد العنب وإضرام النار تحت خلقين الدبس وأكل الرغوة بدو  

راً وكانت النهاية أن دست سهواً على ـراً وتشيطنت كثيــوط.. يومها ضحكت كثيــبلال

الجمر فاحترقت قدمك اليمنى وعندها أخذت تقفزين في الهواء وتولولين وخالي يلعن 

ا للعب ستهبط ـى البيت ال وقت عندنــذ هذه القردة الــالً خــي قائــويشتم ثم يصرخ ب

ك عنقي ثم عجزت ـومها اتكأت على كتفي فبلت دموعـ. ية دبســالخلقين ونخسر تنك

ل ــن ذيـن ذراعي وكأنك ريشة نزعت مــكلياً عن السير بعد عدة خطوات فحملتك بي

دها شعرت بعمق أنك تتألمين ـداك بعنقي وبقي بكاؤك متقطعاً عنــطاووس.. تعلقت ي
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المبلل بعرق وأخذت أقبل شعرك ى صدري بقوة ــى نخاعك الشوكي فضممتك الــحت

د غفوت على صدري ولم تكن امرأة ـدما وصلنا الى البيت كنت قــاأللم ألواسيك. عن

ل! إذا وضعتك على ـفعــري ماذا أراً واحترت في أمــي البيت فارتبكت كثيــي فــخال

ود اليك ألمك الموجع فينشلع قلبي وإذا بقيت واقفاً سأتعب ـر فقد تستيقظين ويعـالسري

ر فظاظة... فكرت يومها بأخذك ــة على األرض فتستيقظين وبشكل أكثــونسقط سوي

راً جلست على ـى هناك... وأخيــة بقدرتي على حملك الــى بيتنا ولكنني فقدت الثقــال

اء ساعة من الزمن في هذه الساعة بكيت كثيراً ـالكنبة وبقيت غافيًة على صدري زه

عنق فغدا رأسك وكأن سطل ماء قد ل الـرك ووصلت الى أسفــحتى بللت دموعي شع

ه... بعدها أخذت تستيقظين ويستيقظ معك األنين الموجع عند هذه المرحلة ـاندلق فوق

دى جاراتها... وأنت كنت ـن إحــراق مــاإلحت ــأرًة ألنها علمت بنبــدخلت أمك منذع

 يرتجف ال ك وانسحبت أنا الى بيتنا وقلبيــد بلغت ذروة اليقظة فانطلقت باتجاه أمــق

 أدري بماذا أو لماذا....

ي رغم أنه من ـن قلمــات اآلن وتسيل مــداعى هذه الذكريــى... ال أدري لماذا تتــمن

هم وعن ــوا بأجسادهم أو بيوتــن أصيبــل الضيعة الذيــن أهــالمفروض أن أسألك ع

دوامة المسلك رأة ثانية أو عن خالي وسقوطه في ـادتك التي ولدت من رمادها امــأح

ن أتمادى في هذا ــانه ولكني لــرات بستــذوره بتقطع شجــد أن تقطعت جــالعبثي بع

طيع ي ال أستــألن ــن وثانياً لة لكال اإلثنيــل مستقـاإلتجاه لسببين أوالً ألني كتبت رسائ

ل التداعي خصوصاً أننا منذ ساعتين فقط كنت والخالة ديانا نناقش أمر ــأن أوقف سي

ي وذهبت الى مترجم ـن مكتبــا منى أنها سرقت رسائلك مــل تعلمين يــسائلك... هر

محلف قرأها عليها باإلنكليزية وأنها تحمست لك حماسة مفرطة لدرجة أنها ناصبتني 

ي عنقي فأسمعتني كالماً جارحاً كبليد وشرقي معقد ــاد فــداء وأنشبت لسانها الحــالع

بأني إذا لم أكتب لك ستضطر الى تكسير صحون المائدة  ن الثلج ثم هددتنيـوقالب م

ى رأسي. هل تصدقين ذلك... سأخبرك اآلن شيئاً ال أدري مدى وقعه على نفسك ـعل

ل من الجنوب مغترب نيجيري قال لي أنه ــي بوسطن برجــام التقيت فــمنذ عشرة أي

الكبير نبيل حمدي سمها ليلى وهي زوجة المغترب ة من منطقتنا إتعرف بأميرة لبناني

م حدثني عن األسى محفورة في قاع عينيها... ثـ رس بها رأى عالماتـوأنه عندما تف
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قيق أبيض رب أفريقيا وأنه تاجر ررب مخدرات في غــر مهــزوجها الذي يعتبر أكب

ذبهن  الى الالغوس ليؤجر جر بهن  وعنده عدة علب ليلية مملوءة بفتيات لبنانيات غر  

دراته وصفقات ــروج بواسطتهن  مخــوج ويــومة الزنــر موظفي الحكأجسادهن  لكبا

وقع لتلك المرأة ــي أيضاً أنه يتــاله لــال وهمية ال يعلمها إال الشيطان... ومما قــأعم

 ـره. بعه.ر زوجها بمخدراته وماليينه.ــن مصيرين فإما أن تهجــراً مــاألميرة مصي

من خالياها في عتمته  بمناخه فتغدو أميرة الليل تفوح لموأضوائه البراقة وإما أن تتأق

ل حتى ــذب الى األسفــاعس واللهاث المحموم والجسد الذي ينجــرائحة الكوكايين الن

رك ـ... سأخبالذي تحدث عنه هوميروس في إلياذته ر الجحيمــكس نهل الى إستــيص

 ة فيــر الجامعة اللبنانيــؤتمي ديترويت مــاً سينعقد فــر... بعد عشرين يومــشيئاً آخ

العالم... سأطير الى هناك ألرى المغتربين وكيف يفكرون ويتصرفون ولربما التقيت 

وى وسمعت منهم شيئاً عن ليلى ونبيل فهذا الموضوع ال أدري ـبأناس قادمين من نين

تاة ي حياتي إال ذكرى لفــد موجودة فــر حنقي بالرغم من أن صاحبته لم تعــلماذا يثي

راً سالمي الى جميع األهل ــرمات أخيــن قريباتنا المحتــل أمها مــأمها من ضيعتنا ب

اء.ــواألصدق  

 

 

 المخلص مروان

 

 

 

 

 

********** 
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ز وسط قطيعه ـكما كراز الماع 3ــو فنــدق هيلتــون يتـألأل وسط شارع رقــم ا هــه

ة أوشحة ـة عيد الميالد... ثالثــالحديقة كأنها زينة  في ـة  باذخــضع المطيع.. زيناالخ

اً ووشاح أبيض مطرز ـق العشرين وحتى العاشر تقريبــن الطابــة متدلية مــأرجواني

ة عبر ــر الحادي عشر للجامعة اللبنانيــي المؤتمــوب  عليه بحرف كوفــبالذهبي مكت

متأنق في ملبسه بابتسامة عريضة  الم... إقترب مروان من المدخل فاستقبله شاب  ـالع

ف عن نفسه باسم ربيع رئيس رابطة المغتربين اللبنانيين في الواليات المتحدة ر  ــوع

ن بلدة زحلة تلك القطعة من صوان الجبل التي زحلت الى السهل سهواً في عصر ــم

ومنذ د ولذلك ـن جديــن العصور ولذلك فهي دوماً تتلهف للعودة لإللتحام بجبلها مــم

اللحظة األولى رفض ربيع جملة مروان عندما قال أن زحلة عروسة البقاع وواسطة 

فت عن نفسها بأنها سعاد من بلدة النبطية في الجنوب وقدم عقده... إقتربت صبية عر  

ن الجبل اللبناني الذي يخطيء من يقسمه ـر سنة طب مــه طالب آخــمروان نفسه بأن

اروك ـصنين رأسه الشامخ والب فهو كل  ال يتجــزأوكسروان وجبيل  الى شوف ومتن

اه اللذان ال ينوءان بأثقل األحمال... دعي مروان الى الصالون الكبير ــوكسروان كتف

حيث أكثر من مئتي شخص ما بين رجل وامرأة وفتى وفتاة متحلقين حول الطاوالت 

لى واحدة يجلس وائد حتى عثر عــيشربون ويتسامرون... أخذ يقلـ ب الطرف بين الم

وها ملقياً السالم ومستأذناً ـي الخمسين فاتجه نحــرأة فــز الستين وامــناه ل  ــاليها رج

ذا يثرثران عن أحوال أفريقيا ـل به وكذلك زوجته اللذان أخــلوس.. رحب الرجــبالج

ريب ـن تهــن اإلنقالبات العسكرية ومصادرة الممتلكات وكذلك عــوف مــن الخــوع

روان الى أي المغتربات ـأل مــدما ســانيين وعنــل اللبنــن قبــاس والمخدرات مــالم

ن ــعل مروان الصدفة الباهرة ليسأل ــى نينوى. وهنا استغــاألفريقية ينتميان أجابا ال

علـ ه بذلك يصل الى نبيل وليلى بطريقة  ي نينوىــراًء فــر المغتربين اللبنانيين ثــأكث
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أخذ الرجل الستيني يتبسط في الحديث فتكلم عن أناس من الشوف وآخرين انبية... ـج

ال أنه في الوقت الراهن يعتبر المغترب نبيل حمدي هو األوسع ــمن الجنوب ولكنه ق

ر قدرًة على التأثير لدى المراجع العليا... ولكن الرجل تنهد وهو يقول ــراًء واألكثــث

د يتأذى من مسلكه ـدان وأعماله مشبوهة وقــوجر فاسد ال يملك ذرة من ــولكنه شري

ي نينوى إذا فضحت أعماله أو تغير العهد وفتحت الملفات... ثم ـالمشبوه كل لبناني ف

االً وأخالقاً ـة أصيلة اكتملت جمــرة عربيــأردف الرجل الستيني... ولكن زوجته أمي

إلجتماعية الرائعة التي اً فهي تعطي المحتاج وتساعد الفاشل وتحيي اللقاءات اــوكرم

ة األميرة قد ـع المغترب بأن تلك الزوجــار ثم تابــال ويوشحها الوقــألق فيها الجمــيت

 تحضر المؤتمر ألنه عندما غادر الغوس سمع من أحدهم كالماً بهذا الخصوص.

ي أجفانه فتارًة ــف شوك قد زرعكان األرق حليف مروان في تلك الليلة النكداء كأن ال

ود ليستلقي ثم إذا به ـأ أن يتأفف فيعــن سريره ليخرج الى الشرفة ثم ما يفتــهض مين

وة قصيرة وكأن كابوساً يالحقه فيمنعه من اإلستغراق ثم يعود ــأة بعد غفــيصحو فج

ى تضحك ــن الصور المبعثرة المشوشة... ليلــل  مــهال على رأسه سيــام ثانية لينلين

ا تصرخ في ـي الشرفة المعتمة تبكي بصمت... ديانــة فــواقفة... منى ــضحكًة ماجن

ود ليلى لتظهر مكتئبة وعلى وجهها ـك... تعــروان لتحقق حلم أبيــزوج يا مــوجهه ت

د اليه بيديها وتنظر بلهفة كلب شريد الى سيده يطلب ـارتسمت معالم الضياع وهي تم

ه ال تفهم إال بلغة اللحم ــل  تافــن صدره وتصرخ: رجــأوى ثم منى تشده مــه المــمن

دم... من الصديد خرجت والى الصديد تعود... ثم ديانا تقول له: شرقي معقد وما ـوال

رها كرائحة شعر أمك... ثم إذا بنفسه يتقطع في صدره ــيضيرك إذا كانت رائحة شع

الى الصباح كان من أوائل الوافدين  ل  ــوق... عندما حــويصحو منزعجاً نصف مخن

نظرات حيث طلب إبريقاً من القهوة، أخذ يرتشفه غ الـمطعم الفندق مشعث الشعر زائ

فنجاناً إثر فنجان. كان يضع رأسه بين راحتيه لفترة من الزمن بين كل رشفة ورشفة 

ثم يعود ليحدق أمامه بنظرات زائغة توحي بالخواء. بعد فترة من الهوام النفسي ابتدأ 

عندها  ـداداً رويــود الى أرض الواقع رويــمروان وأفكاره تعود الى نفس ــالنظام يع

ن الحالة ـه المفضلة الواشنطن بوست وأخذ يقلب صفحاتها... مقاالت عــطلب جريدت

ر عن التفتيش عن مصادر بديلة للطاقة البترولية.. ـان.. مقال عن الخليج وآخــفي لبن
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ارية.. بناية العازارية وثالث ــن شوارع األسواق التجــصور جثث مبعثرة ملتقطة م

ل ط اسمها بأجمـ... باب سينما األمبير تلك السينما المرتبة بوضوحــجثث أمامها بادي

ز شرطة ــراب... األبنية خلف مركــة اسمنت وتــسترن األميركي بات كومأفالم الو

ح روان وقال لنفسه... نصف سواــرج نصف مهدمة... أمام هذه الصورة تبسم مــالب

 غفرون هللاتالشرق األوسط تسلقوا ساللم تلك األبنية وبعدها ذهبوا الى دور العبادة يس

ن وأنهار الخمر والعسل والغلمان الصقالبة ـور العيــه المزدحمة بالحــويتشوقون جنت

الط هارون الرشيد أو عبد الحميد... في هذه اللحظة ومروان ـن ما حلم بمثلهم بــالذي

وهو يبتسم ويحادث نفسه إذا بيد تربت على كتفه وصوت مألوف مسترسل بخواطره 

لتفت فإذا بامرأة تقف أمامه وجهاً ــروان... إور مــروان... دكتــور مــاديه... دكتــين

ر ــدفء المنذعــان بالــيلهث وةــا قهــان نبعــر أسود العينــه... الشعر شالل عنبــلوج

ة كاملة ووقفت ـوة كأن صاحبته ركضت ساعــبقهبط ــو ويوش... الصدر يعلــالمده

وها تلتقط أنفاسها... وصرخ مروان ليلى وما هي إال لحظة حتى تعلقت ليلى بعنقه ـلت

وع ــروان... والدمــروان.. مــا يحشرج... مــي صدره وصوتهــرقت رأسها فــوأغ

يكتشف نفسه ستفاق من دهشته لوق القميص تبلله بكرم... إالصامتة تنسكب مدراراً ف

رج ال يحسد عليه. حاول أن يمسك بزمام المبادرة فتراجع الى الوراء ـي موقف حــف

ردد:ــو يــوه  

االً في الضيعة نلعب تحت الجوزة... هل نسيت ـد أطفــليلى ماذا أصابك نحن لم نع -

ي نينوى... السيد نبيل حمدي صاحب السمعة ـى مغترب لبناني فــأنك اآلن سيدة أغن

ول:ــاً قد لدغها وهي تقــنتفضت ليلى كأن عقربــا إرة. وهنــالعط  

اك أن تتجاوز الحدود أرجوك. باستطاعتك أن تصفعني بقسوة... باستطاعتك أن ـإي -

تبصق في وجهي ولكن إياك أن تستهزئ بي... إياك أن تعاملني بلؤم بارد فهذا شيء  

ال:ــة وقــلها العنيفــروان من ردة فعندهش مــل نفسي من أجله... واأقت  

ك. كيف ـه األرض على أن أستهزئ بـون علي  أن أختفي عن وجــليلى أرجوك أه -

اول إستغالل وضعك... أنت ـاً أحــالً مؤذيـي رجنولين هذا الكالم! كيف تتصورينــتق

اتي ـي ال يضيعها النسيان... أنت ماضي حيــي كــي قلبــأجمل ذكرى عقدت عليها ف
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ق مروان وتدفن رأسها في صدره وتبكي ـوتنهدت ليلى وعادت لتتعلق بعن ه...ــبرمت

ردد.ــوت  

روان وهو ـد إال ذكرى.. أصبحت من مخلفات الماضي! ورد مــهكذا إذن... لم أع -

ان:ــى الى صدره بحنــد ليلــيش  

ليني كالماً ال أري - ولنا د أن أقوله. كل ما في األمر أن لك وضعاً خاصاً ال يخــال تقو 

هذا الفندق  يـر... وهنا فــل آخــي الماضي... أنت اآلن زوجة رجــأن نتعامل كما ف

ي ط فــد بعض المغتربين ........ فحذار يا سيدتي فكرامتي ال تسمح لي بالتفريــيوج

 ن  ــط المــا يهبــن السماء كمــرة هبطت مــك بالنسبة إليهم أميــك خصوصاً وأنسمعت

 والسلوى.

والسلوى... يا لخيال المغتربين اللبنانيين  ن  ـرة هبطت من السماء كما يهبط المــأمي -

ربة على ــار الغــوع من أرض الوطن ولم يعثروا في ديــالمساكين الذين طردهم الج

ن قال ـ.. ولكن ماً وأوهامهم الماورائية أحياناً.وا ينتسبون الى ثرواتهم حينــوطن فبات

 لك هذا الكالم؟

سمه أمين. قال أنك رفعت مستوى الجالية ارحة شاربته البيرة إـساهرته الب رب  مغت -

ليه وكأنه قبس  من جمال اآللهة القدسي.ميعهم إهناك بجمالك الوقور الذي جذبهم ج  

ع والجشع ــول الطمــون اإلنسان ملطخاً بوحــاَة!... عندما يكــل الحيازــه... مهــه -

ون متوهجاً ال يكون قبساً من جمال اآللهة وعندما يكــالم والوقاحة والعبادة في هيكل

راً بالحماس لمباهج الحب والعطاء والتضحية يعتبره الناس ـاإلخالص متفج بعاطفــة

ذني الى غرفتك ـة أكاد أسقط أرضاً... أرجوك خــاً يستحق الرجم... ولكني متعبــآثم

أة ــروان مندهشاً مصعوقاً بمفاجــق مــي... حملــا قلت لك خذنــبأقصى سرعة... هي

الطلب فقد كان يتوقع كل شيء إال هذا ولذلك بقي مسمراً مكانه يحملق مندهشاً األمر 

ر.ــره بتذمــل ليلى تنهــالذي جع  

هل الكهف... قلت لك إني متعبة منهارة هيا خذني الى غرفتك قبل ما بالك ساكن  كأ -

 أن أسقط أرضاً.
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وض ثم على إسناد جسدها ــى النهــد ليلى يساعدها علــخذ بيروان أــد مــأسقط في ي

ة ــالغرفة رقم مئابق العاشر ــى الطــالمترنح ومشى باتجاه المصعد الذي أوصلهما ال

ال لليلى.ــوخمسين التي فتح بابها وانحنى قائ  

ا سيدتي..ــي ــى الرحب والسعة تفضليعل -  

ي تخاطب مروان دون أن ــي الوسادة وهــا فًة رأسهــى السرير دافنــإرتمت ليلى عل

 تنظر إليه.

ا أسرع رأسي يكاد ينفجر.ــوم عشرة. أرجوك هيـي علبة فاليــأريدك أن تحضر ل -  

و في أقصى درجات اإلرتباك والتشوش الذهني ـة فهــد مروان مرة ثانيــوأسقط في ي

ه ــادم صادفــأول خل حيث أوقف ــى المدخــض باتجاه المصعد وانطلق الـولكنه رك

وم عشرة. أجابه الخادم أن ــده ورقة خمسين دوالراً طالباً منه علبة فاليــفوضع في ي

ي ــادم كان شرقــن الخــه بطلبه. ولكــود أليــق فقط ليعــه بضع دقائـينتظره في مكان

ها مسمراً في مكانه قرابة العشرين دقيقة حسب ىقـر الذي اضطره أن يبـالمواعيد األم

ة الفاليوم عندما فتح الباب بهدوء ومشى على ـده علبراً عاد بعدها الى غرفته وبيــده

ن ـر الذي ال يصدر إال عــر سمع صوت النحيب المريــرؤوس أصابعه باتجاه السري

وت الجسدي أو المعنوي إغرورقت عيناه بالدموع وأوشك ـإنسان يقف على حافة الم

ر ثم ــرب وجلس على حافة السريــقتاركه لنفسه... إصوت مرتفع لوال تدي بــأن يبك

ل رأسها ثم همس في أذنها:ــنحنى وقبــد شعر ليلى بأصابعه. بعدها إذ يهدهــأخ  

وع.ــكل هذه الدمك يا صديقتي فال شيء في الدنيا يستحق ــحناني -  

راتها:ــبعب ةً ــوه وقالت مختنقــاستدارت نح  

اع ضميري وغدوت أسوأ من شيطان ـتلوثت حتى ق ل دعني أبكي يا صديقي لقدــب -

ي سبباً يربطني باإلنسانية.ــد أملك إال دموعــرجيم... لم أع  

ذراء.ــة عــة ربيعية تفتحت في غابــبل أنت أنقى من زنبق -  
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دفاتر البنوك اغتصبت جسدي... أسمار الطبقات الراقية اغتصبت عقلي... ونفسي  -

ة فتنبت عشرة سنابل.ـ  زي حبكانت خصبة تزرع فيها المخا  

مل نك األجي أتتبع أخبارك إال ترضخي لتبكيت الضمير وتتلذذي بتعذيب نفسك. إن -

ل.ــاك واألنقى واألعقــهن  

ي؟ــن بــإذن أنت ال تسيء الظ -  

اًء.ــاً وتدفقاً وذكــة األعلى ألقــل األنوثــأبداً فأنت مث -  

ال وأجساد النساء ــرامات الرجــل كــيستغق ــدرات ورقيــر مخــولكن زوجي تاج -

ك األشقياء.ــض تعب أولئــومجوهراتي ليست إال فائ  

ري عن ــى السراط المستقيم وتكفــه الــك وتعيديــولكن باستطاعتك أن تنقذي زوج -

بالمحتاجين. رانا تغص  ــدك في العطاء فقــذنوبه بأن تبسطي ي  

ة أبي.ــحديث لقريتكم وبأخرى لقريرع بمنشآت مستوصف ــفكرت بأن أتب -  

عليك أن تجسدي أفكارك بأسرع وقت. -  

الضيعة. مئة الف دوالر لتوزعه على محتاجي وأرسلت منذ أسبوع الى أمي مبلغ -  

عم التصرف.ــون -  

ي نينوى وإال ـاله فــع أعمــة أشهر ليصفي جميــي مهلة ستــكما أني أعطيت زوج -

ي الطالق ألني أصريت منذ البداية على تكريس ــيح ليبــد زواجي سأتخلى عنه وعق

د واضح.ــق ببنــهذا الح  

ر عطاًء ومعرفة وأنا ــارسي الخيــد أنك ستضطرين أن تفعلي ذلك. فقط مــال أعتق -

ن جديد.ــد من رماده مــزوجك يولمتأكد بأنك ستجعلين   

رغبة جسد شاب وكنت ي لك وليد ـل تعلم.. كنت في بيروت أظن حبــروان.. هــم -

ي ـي السبب الرئيسي فــاً... كنت أظن رغبة أمي بتقريبي منك هــأضيق بتعقلك ذرع

ي لك... كنت أظن أن مستقبلك باهر  بالمال والعلم ولهذا فأنت الرجل المناسب... ــحب



158 
 

طت بــي ميــولما كانت كل تلك األسباب تافهة ف ك وتزوجت في لندن ــزان الحب فر 

ر والمال كان متدفقاً بدون حساب والمجوهرات كانت ـرًة أكثـباه تاء كانألن األضو

رة وجيزة اصطدمت بالمأساة... ـد فتــرامى تحت أقدامي كحبات األرز ولكني وبعـتت

ري وحشيش ــرامج تعـي شلة أرستقراطية لياليهم بــن مخدرات يعيش فــزوجي مدم

ة يتباهى بها الزوج أمام ـهناك تحف رأةــريب... المــاوالت خضراء وصفقات تهــوط

الغرباء أي الفقراء...  رة وال مشكلة إال معأصدقائه... كل شيء هناك مشاع... ال غي

ارات الطبقة الراقية هذا هو البرجوازية ويصرخون: يا لث رةيعندها تثور كرامة العش

 واقعنا يا صديقي.

 ل تستطيعين توجيهه الىـمنه ب. أنت ال تستطيعين الهرب دركــولكن هذا الزواج ق -

 مرفأ صالح.

ل أحببتني يوماً؟ــل لي هــل أنت تؤاسيني شفقًة منك علي... مروان قــب -  

ي جلدي فأوشم بجنونك كما يوشم ــري اسمك فــل عليك أن تسألي نفسك ألم تحفــب -

 البدوي بحماقته؟

ني قد قاتلة ساعة أعتقد أوة كانت حيرتي ذه الذرــوماً بأني وصلت الى هـلم أقتنع ي -

آذيتك في كياني الى األبد وأنك لن تكون قادراً مهما حاولت أن تسترد كيانك المستقل 

 ىــة وتلفظ الــى قشرة قلبك الصوانيــق علــود ألعتقد بأن عاطفتي كانت تنزلــثم أع

راق.ــختون قادرة على اإلــالخارج دون أن تك  

ل دعني أصارحك ـرة لما فعلت ما فعلت. بــوحائ روان صدقني لو لم أكن مترددةــم

رأة ـأكثر كنت متأكدة في كثير من األحيان أن لك خصوصيتك التي ال تستطيع أي ام

ــك كنت وذ والسلطة ومعــا بطبعي أحب السيطرة والتملك أحب النفــوذ اليها وأنــالنف

 يحطمان كبرياءسها ة عنفواني كان عقلك المثالي وفضيلتك الواثقة في نفأشعر بضآلـ

ائها ألنها مدللة ـر جميع أخطــر من طفلة تغفـي أحس بأني لست أكثنجموحي يجعالن

ة وأتمنى ــدك من ناحيــراهية كنت أعبــاً بالكــي لك ممزوجــوقاصرة ولهذا كان حب

ي ال أستطيع السيطرة عليك من ناحية أخرى... وحتى هنا ها أنذا أقف ــتحطيمك ألن
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رة مرتبكة أريد أن أغرقك بطوفان حبي من جهة ولكني حانقة من تعقلك ــامامك حائ

رى.ــن جهة أخــالبارد م  

الً بما فيه الكفاية وإال لما اصطحبتك الى غرفتي وانت زوجة نجم ـولكني لست عاق -

قد ائتمنك على كرامته الشخصية وعلى شرف  قي وهذا النجمن نجوم المجتمع الراـم

طبقة رجال المال المشمخرة التي ينتمي اليها فعليك أن تحفظي العهد اء ـالقبيلة وكبري

 زــة برمتها ستجهــرك والقبيلــة كلها ستشحذ سيفها لتنحــود وإال فالطبقــي الــوترع

الك.ــمسدساتها التي تحمل كواتم صوت الغتي  

أرتمي  لتجعلني يبارد إنك حاقد وتريد أن تنتقم منل الـعدت تستهزئ بي أيها الرج -

ر على نفسك ذلك المجهود ألني وبكل طواعية سأرتمي ـ  ا سيدي وفــتحت قدميك... ي

ن  في  الظنون التي تريد ولكني سأرتمي تحت ــل عني ما شئت.. ظــتحت قدميك... ق

ال... مروان تعال قبلني.. تعال التهم شفتي... أغرز أظافرك في ـك... ولكن تعــقدمي

القلب واشرب دمي... مروان ال تقف جامداً كلوح من الجليد صدري... إقطع شريان 

ال... وحتى قبل أن يستوعب مروان تطور الموقف ويتخذ مبادرة كانت ليلى ــهيا تع

 تقد قفزت بخفة هرة وتعلقت بعنقه ثم دفنت شفتيها في شفتيه بقبلة ملتهبة طويلة كان

يحمل ليلى بين ذراعيه وكأنها  لد تعقله فإذا بهــروان يخرج من جــكفيلة بأن تجعل م

ن الريش ويأخذ بالدوران بها في أنحاء الغرفة وكأنه يرقص الباليه ثم ـلعبة صنعت م

ينهال عليها تقبيالً في شعرها ووجنتيها وشفتيها وجيدها وراحتيها ثم يحملها ويرميها 

أخذت الى األعلى وكأنها طفلة يهدهدها  ثم يحتضنها من جديد فيعتصرها اعتصاراً. 

رح عابق كأنه يريد أن يتخلى عن طبيعة اللحم والدم ـليلى تشعر بجسمها يسترخي بف

ق.. كانت تشعر بأن كل خلية من خاليا جسدها تتوهج بل انها ـليغدو شالل دفء يتدف

اوجة باأللق ــل محلها شفافية متمــة فذهبت كثافتها ليحــادة الى طاقــقد تحولت من م

روان وصور جداول نور أرجواني ومساكب ـها على صدر مالبنفسجي... أتكت رأس

لك ة بتـو مستغرقــراعة في مخيلتها ثم إذا بها تغفــراقص ببــل األبيض تتــمن القرنف

الصور ذائبة في الدفء الناعس.. منجذبًة الى األعلى الى أعمق أعماق السماء وهي 

اص اللحم ـي أقفــالمحبوسين فرة األرضية ولسكانها المساكين ــلوح بيدها لهذه الكــت

ل خالصهم.ــوالدم ذارفًة دموع الشفقة من أج  
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د غل  في ـروان ووجهه قــوم لتجد نفسها تتوسد صدر مــاستيقظت ليلى مساء ذلك الي

ثنايا شعرها المسترسل... كانت بكامل مالبسها وكان بكامل مالبسه أخذت تتذكر كل 

وة حب ـد عرفت اآلن فقط أنها عاشت نشــقما جرى لها في الساعات المنصرمة... ل

عادة تالشي األنا لى سعادة ليست من هذا العالم... سذ الروح عـعلوي تفتحت فيه نواف

ر حيث ال يعود أنا وأنت وال نحن وهم بل جوهر  واحد  ــالفردية الضيقة في بحر الغي

في حياتها أن يتمظهر بالمظهر الذي يشاء ساعة يشاء. عندها أدركت ليلى ألول مرة 

ل والمرأة فالرجل ـر الواحد الذي يتمظهر بالرجــي حقيقته هو ذلك الجوهــاإلنسان ف

ر  ــد ال يتجزأ.. جوهــرد  واحــو والصرف بل مفـوالمرأة ليسا مثنى كما في علم النح

يتأمل ذاته فيعشقها ألن عشق الذات أكبر فضائل الحياة فهو الذي يولد الخصب الذي 

ن فيكون.ــول للشيء كــالحوادث ويقيستحدث   

ال الجسدي الذي ــرة في حياتها أن الحب ليس ذلك الوصــكذلك أدركت ليلى ألول م

ان للحظة ثم تتالشى بل هو معراج  ـوج بغبطة إنفعالية ترتطم موجتها بحائط الكيــيتت

تزداد  رج فيه الروح من منزلة الى منزلة وفي رحلة تعريجها تلكــل تعــروحي  كام

ام ح األنغـام العلوية المآلفة... أنغداــدرًة على سماع صــًة وتكتسب قــاًء وشفافيــصف

رب وخفق أجنحة المالئكة فوق سدرة المنتهى.ــرش الــول عــحفيف األفالك ح  

ر فيها ــدة األحمــن جديــدة وإن لم تكــع الجــوان لها طابــدرة على رؤية ألـوكذلك ق

ــة واألزرق الزوردي ارة متوثبــس نضـر سندسي يتنفــعشع واألخضواني مشــأرج

ة الحب ــدت إلهــه ولــوج الذي منــر.. فقش المــاء البحــد مــض زبـج واألبيمتمــو

رتاع فزعاً... مروان ولما رأى ليلى بين ذراعيه إي هذه اللحظة صحا ـأفروديت... ف

آثم ال يستطيع ضميره تحمل وزره ولكنه  د تمادى في خطأنفسه المسكين أنه قـ ن  ــظ

وابتسم لها ابتسامة مودة صادقة ثم قبل  رج روعهــعندما رأى ليلى بكامل مالبسها أف

د أن غسل وجهه وصفف شعره ثم ــوم بعــاً. نفض عنه النــجبينها برفق وتنحى جانب

ي ــة أبــديانا زوجك بــى بيتنا ألعرفــذك الـي سآخـا انهضــى.. هيــول لليلــاد ليقــع

رة ما حدثها والدي عنك... أوصاها أن تقدم لي ــاً لكثـركية... إنها تعرفك غيابيــاألمي

زواج أمنية عمره الخائب ـك... كان ذلك الــال إن أنا اقترنت بــن المــراً مــمبلغاً كبي

ات ـلطبقرف اــستفزها تالمه فالصبية إكما اشتهت أح رــاح األحداث لم تجــولكن ري
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راً غامضاً في أحالمه ــر كان متردداً حائــالية والصبـروات الخيــة وأضواء الثيالراق

ا لألسف ما حصل.ــماورائياً في عواطفه فحصل وي  

زاً في عرف اآللهة ــوت انتحاراً جائــوك! لو كان المــال تنكأ جراحي الراعفة أرج -

ي ماذا أفعل؟ لقد دمرت كل ـا ربــي ن الشرفة واسترحت. ولكنــلرميت نفسي اآلن م

ون جامح... أنا عبدة النزوات أستحق أن أرفس بألف نعل وأرجم ـشيء في لحظة جن

ر صوان.ــبألف حج  

اة دوماً يجب أن تهرق العاطفة على ــي الحيــل هذا الكالم... هكذا هــولي مثــال تق -

ة بين يديك ــاليد مجتمع أمانـل وتقــة... كرامة رجــح الواجب... أنت اآلن زوجــمذب

رة ــة أميــن أسمح لنفسي بتلطيخ سمعــوأنا بدوري ل ة.ــق األمانــفعليك أن ترعي ح

ي سأخبئك في أعماق ضميري... في دهاليز نفسي الباطنية... أما ــمثلك... يكفيني أن

واحدة ال اء ضيعة ــرد أقارب بعيدين... أبنــاة فنحن مجــفي الظاهر... في واقع الحي

ل.ــر وال أقــأكث  

عبارة صباح الخير مساء  ي المناسباتــتبادل ففقط ن اء ضيعة واحدةــهكذا إذن أبن -

وال العائلة... وتريدني أن أتقبل ذلك بكل قوة أعصاب ـر كيف الصحة كيف أحــالخي

ان!ــوثبات جن  

لنفسي وال لك سمعتك يا سيدتي بالنسبة لي أثمن ألف مرة من حبي لك... لن أسمح  -

عة حتى ولو أوصلني ذلك الى معاداتك كلياً.مسال بالتفريط في تلك  

ث سمعتي... آه ما يك لي هو وحده القادر على تلوــي  إذن؟ وتظن أن حبــعل تغــار -

ارق في ـن راق غــى مجتمع مغتربيــي أنتمي الــور... أنسيت أنــأشد  براءتك يا دكت

ى سمعتي من تلك ـاف علــز... أال تخـم الستربتيــووالئ اتــادل الزوجــالحشيش وتب

اء؟ــاألشي  

ن أن أتصورك حشاشة أو ماجنة أو زانية... حاشاك يا أميرتي ــاً ال... أتريديــطبع -

ى في ــن أسمح لنفسي حتــدك أصيل وقريتك أصيلة... لــن ذلك فأمك أصيلة ووالــم

ن أسمح.ــال لة... ــورك ملوثـأقصى درجات ضعفي أن أتص  
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وم  أفقد فيه صبري فألوث نفسي انتقاماً منك ومن نفسي ومن قدر ــي يــولكن قد يأت -

أليفة ال تملك حرية  در الذي يشدنا بأسبابه ويجرنا وراءه وكأننا كالب  ــاآللهة ذلك الق

رار.ــاإلرادة واستقاللية الق  

د أن تدخلي حرم ـوصاً بعي النهاية خصــستهدأ عاصفة العاطفة وينتصر الواجب ف -

ل المشاكل ولكن دعك من كل ن ذلك فالزمن وحده حال  ـم األمومة المقدس.. أنا متأكد  

ا فموعد القطار اقترب وسنذهب لمقابلة ديانا.ــ  ذلك هي  

ي ـا هــاتف وكانت ديانــرس الهــل رن  جــأ للرحيــل أن تنهض ليلى وتتهيــولكن قب

.المتحدثة  

ا ولدي الحبيب.ــروان كيف أنت يــو... مــأل -  

ه بدأت أشم فيه رائحة األمومة األصيلة... كيف حالك ــما أعذب هذا الصوت وأرق -

ة سوسن اللتان حدثك عنهما ـى جانبي اآلن... إنها ليلى إبنــن تتصوري من يقف الــل

راً.ــوالدي كثي  

كلمة فاألمر في غاية  روان حبيبي إني سعيدة جداً لسعادتك ولكن دعني أقول لكــم -

 األهمية.

ما بالك! بدأت أشعر بالقلق هل أنت مريضة؟ -  

مروان إسمعني جيداً لقد حضر شاب  من لبنان الى بيتنا منذ ساعة ومعه رسائل لك  -

األمر الذي  د... ولقد كان مكفهر الوجه متجهماً ـا تسليم اليــى سلمته إياهــن منــال أق

الرسالة وقراءتها. ادر حتى دفعني قلقي الى فض  ــإن غق فما ــشعر بالقلجعلني أ  

اذا أسمع.ــاذا... مــم -  

ر إن منى كتبت تنعي إليك والدها... لقد ــرك التقريع لزمن آخــروان أتــإسمع يا م -

راء قذيفة انفجرت وهو يهم  بالدخول الى منزلكم ـن جــراً بجراحه مــتوفي خالك متأث

ولقد انقض الخبر على رأس أمك انقضاض الصاعقة فسقطت ادة أمك المريضة. ـلعي
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ن ي لبناـون فــك يجب أن تكــول أنــة شرسة... المهم أن منى تقــفريسة حمى مالطي

ليهم حتى ولو كنت في منتصف اإلمتحانات.بغضون يومين... عليك أن تغادر إ  

أن أقفل الخط  ه مروان يشحب ويزداد اصفراراً وتجهماً وماــطوال المكالمة كان وج

ى الكنبة مهدماً كأنه شيخ  رعش... إندهشت ليلى لهذا التغير المفاجئ ــحتى تهالك عل

ولما سألت ما الخبر أجابها بأن سقف بيتهم قد تهدم. أصبح البيت حيطان بدون سقف 

ده ـي النهاية لإلنسان وحــى بأن اإلسمنت والقرميد ال قيمة له فالقيمة فــولما ردت ليل

ا مروان بأسف... لقد توفي خالي على عتبة بيتنا.. خالي الذي هو آخر حبة في أجابه

وال... إنهار كل شيء ــد ال أب وال أعمام وال أخــاك أحــد هنــد األسرة... لم يعــعق

ة وكذلك ـوت ومنى أصبحت يتيمــزن حتى المــراش تعاني الحــووالدتي صريعة الف

وعه وحرثها بأسنانه... واندهش مروان لسماعه ليلى ي بدمــول التي سقاها خالــالحق

الً:ــتبكي بحرارة فأردف قائ  

اك؟ــن... ماذا دهــرك يا سيدتي أنا المصاب وأنت تبكيــعجيب  أم -  

ذ البدء أن حظي العاثر لن يترك لي نافذة من أمل إال ويغلقها ستسافر ـكنت أعلم من -

 إذن الى لبنان؟

ل.ــم أرحـ.. سأعرج على الخالة ديانا ثبالطبع واآلن مباشرًة. -  

ن تتركني؟... للظالم والصقيع والدموع.ــوأنا لم -  

ي ـط استعينـه لتطمئني وتستريحي فقــتسرعي اليك أن ــك عليــأنت لك سقف  يحمي -

ي.ـبالنسيان وحاولي أن تتأقلم  

اآلن الى غرفتي هكذا إذن أحاول أن أتأقلم!... أنا أيضاً مسافرة الى لبنان وسأذهب  -

زم أمتعتي..ــألح  

وخرجت ليلى وهي تشرق بدموعها بينما دفن مروان رأسه بين راحتيه ليلتقط بعض 

 أفكاره المبعثرة.
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ادم  الهث األنفاس بالتحية ثم ـو حتى بادرها خـى البهــما إن غادرت ليلى ووصلت ال

ق ألن في اإلستعالمات رجالً قال أنه ـدة دقائــعأ يفتش عنها منذ ـال لها بأنه لم يفتــق

ل... عندما وصلت ـوه من نينوى ويريد التحدث اليها بخصوص زوجها نبيــوصل لت

ه ـي قسمات وجهــدم فــل  أشيب باتجاهها كئيباً غار الــى اإلستعالمات ركض رجــال

مقبالً يدها بخشوع ثم ر الحديد المشهور.. إنحنى أمامها ــو محمد تاجــه أبــعرفت في

ادرها بصوت متهدج:ـب  

ن...ـي السجــراً مشؤوماً... زوجك فــن  يا أميرتي ألني سأنقل لك خبــكم أنا حزي -  

ا تلك اللحظة إعتقد ـن رآهــواكفهر  وجه ليلى وترنح جسمها وكادت تسقط حتى أن م

و محمد :ــابع أبــإعتقاداً راسخاً أن في شخصيتها انفصاماً حاداً... وت  

ار اإلنقالب العسكري؟ــأال تعلمين بأخب -  

ذ غادرت الغوس.ــلم أسمع أخباراً من -  

د وضعوا أيديهم على وثائق تهريب العمالت الى الخارج والتالعب باإلعتمادات ـلق -

ذ إال على الورق.ــ واكتشفوا مشاريع وهمية دفع عليها الماليين ولم تنف  

ح:ــزن واضــو محمد بحــه المواضيع... ورد أبل زوجي  في كل هذــوما دخ -  

رمه ـي العملة ولهذا فجــد مهربــا سيدتي وعميــولكنه كان صاحب تلك المشاريع ي -

صغيراً  ر. ولكني استطعت أن أشتري ضابطاً ـدد ال يغتفــك الضباط الجــر أولئــبنظ

 استطاع أن يدخل السجن ويكلمه وينقل الي  الحديث.

وماذا يريد؟ وماذا قال -  
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أودعها مكتب  أ وكالةً ـد هيـة ولذلك فقــكهذه الكارث ةً ـــه كان يتوجس كارثــال أنــق -

ق ــق المطلــة الحــي شارع أكسفورد يجعلك فيها صاحبــارولد سميث فـامي هــالمح

ي انكلترا ولبنان كما أنه يوصيك بأن ـه السائلة والثابتة فــي جميع أموالــبالتصرف ف

ك ــاع عنه كما يوصيــوس والدفــى الغــامي سميث نفسه للذهاب الــدبي له المحـتنت

م ـن خاللهــاط مـوة الضبــاولة رشــوماسيين النيجيريين ومحـال ببعض الدبلــباإلتص

ال بأن ـن السجن أو ما أشبه ذلك. وقــرب مـة كالهــر خطة معينــإلطالق سراحه عب

وض المهم أن ـر فالمال يعــشرات الماليين إذا اقتضى األمذا المسعى عــتنفقي في ه

دأ المحاكمات.ــل أن تبــيستطيع الخروج من السجن قب  

ة....سأفعل ما يتطلبه الواجب... لن أدخر جهداً ال مع سميث وال ـوأجابت ليلى مطرق

ه يوشك أن يغمى عليها.ــره... ثم تهالكت على المقعد ألنها شعرت بأنــمع غي  
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دما وصل مروان الى قاعة الوافدين في مطار بيروت الدولي كان حائراً ال يدري ـعن

ل تاكسي توصله الى الضيعة مباشرًة أم يتصل بالسيدة سوسن ــماذا يفعل... هل يستق

ء ىى مما تصور فليهيـه قليالً أو ربما كانت المصيبة أدهـليسأل أوالً فربما اطمأن قلب

ا خطوتين باتجاه كشك الهاتف ـل... ولكنه ما أن خطــنفسه إلستقبال بعضها على األق

اب سوداء زادتها وقاراً وأبهة... كانت عيناها ـي ثيــحتى رأى سوسن أمامه غارقًة ف

ة التنقل كأنها تفتش عن شخص أضاعته ولكنها عندما رأت مروان شهقت بلهفة ـدائم

ة ــدره بطريقـى صــر الذي جعله يضمها الــذراعيها األمًة له ـوه فاتحــوركضت نح

ه... عندما رفعت رأسها لتحييه ــن رأسه في صدرها وكأنه صدر أمــالشعورية ويدف

ه:ـاً... قالت لـكانت عيناها مخضلتان بالدموع وصوتها متهدج  

اً وهو اك شيء  يا مروان إذا فقده اإلنسان لن تنفعه مع فقده كنوز األرض جميعــهن -

ة... أياك أن تشك فال شيء يؤلم أكثر من ذلك الشك... أن تنشر ـبالعدالة اإللهيإيمانه 

روان لقد ــاة معنى صدقني يا مــود للحيــن ذلك الشك... ال يعــبالمناشير أخف  ألماً م

روان ـة ولو لم تنقذني السماء لكنت قتلت نفسي... وأجاب مر  ــة مــعشت هذه التجرب

اً ذلك:ــمستغرب  

ن هي؟ــى وأيـن هي وكيف منــي اآلن وأيــولكن كيف أم -  

زورها ـع عليك أن تـي ساقها... بالطبــي مستشفى الجامعة أصابتها شظية فــمنى ف -

ل صعودك الى الضيعة.ــقب  

ؤلمة؟ــل إصابتها بليغة ومــوه -  
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إصابتها بجسدها... ر سهالً بالنسبة اليها فهي مصابة بروحها الى جانب ــليس األم -

ارنا فلنذهب...ــولكن لماذا نضيع الوقت السيارة بانتظ  

ى األعلى ـي الجبس ومرفوع  الــارق  فــى غــروان باب الغرفة فرأى ساق منــفتح م

ود ــرها األســن مغمضتين... شعـداب مبللة رغم أن العينيــرأى األهــرب منها فــإقت

الن الى ــاها شاحبتان جعلهما األلم يميــالوسادة... شفتوق ــراً فــالمسترسل كان مبعث

اإلزرقاق... :إنحنى يقبلها في جبينها ثم في شعرها ثم أخذ يدها بين راحتيه ووضعها 

وق شفتيه ليسكب عليها عصارة قلبه المنسحق...ــف  

وة ورفعت نفسها لتتعلق بعنقه ـروان أمامها صرخت بقــورأت معندما استفاقت منى 

ـى صدره وانهال يقبل ام بعد أن لف  كتفيها بذراعه وضمها الــر الى األمــنى أكثفانح

اد رأسها الى الوسادة ـالت الممزوجة بزفراته... بعد لحظات أعــسها بعشرات القبرأ

الً:ــوأمسك دموعه والتفت الى سوسن قائ  

سها... أنا .ا؟ أجابت سوسن وقد أحنت رأـن يرعاهــولكن م -  

ن هي أمي... هل امرأة خالي تعيد أمي في ـي أيـي كيف تتركها... وأمــخالوامرأة  -

ي أمي؟ــالضيعة... أين ه  

ولكن سوسن لم تجب. لقد أحنت رأسها وأخذت تبكي بصوت مرتفع... صرخت منى 

ا ـي فمهــد األبيض يغطــط بشدة والزبــو ويهبــذ صدرها يعلــبصوت مجروح ثم أخ

اع مروان لهول ــاً... إرتـاً سريعـه لتطلب إسعافــرس تدقــى الجــفركضت سوسن ال

وقف... لقد استطاع أن يخمن ما حصل منذ البداية كان يتوجس كارثة ولكنه أبعد ـالم

رضة وحقنت منى ـة... حضرت الممـالة منى المفجعـن رأسه منشغالً بحــرة عــالفك

ع ساعة حتى ــر ربــفلم تموبة العصبية بسرعة ـوح النــدئ استطاع أن يلجم جمـبمه

دأ وأهدابها ترمش وأجفانها توشك أن تنفتح.ــعادت قسمات وجهها ته  

ن راحتيه ـروان يجلس بقربها وقد أمسك يدها بيــدما استعادت منى وعيها كان مــعن

:م راعفـه بصوت رخيــوأتكى رأسه على صدرها... نادت  
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ممتنة للسماء ألنك بقربي... ظننت نفسي ا ــن عمتي الحبيب... آه كم أنــروان إبــم -

عيني برؤيتك قبل أن أشم فيك رائحة أهلي جميعاً... إرفع رأسك  سأرحل قبل أن تقر  

روان أكاد ال أصدق أنك ــة... مــك بفضول ولهفــل قسمات وجهــي أتأمــالً دعنــقلي

ألمس شعرك  ذ ينسيني مرارة الواقع... دعنيـأمامي... أظن نفسي شاردة في حلم لذي

ب وجهك مني أكثر... دعني أحس بدفء أنفاسك... مــألتأكد.. ق روان أرجوك ال ــر 

ى صدرك... دعني أتعلق بعنقك وأبكي... دعني أبكي ـونة... ضمني الــتعتبرني مجن

وت كما مات جميع أهلي... قالت ذلك وهي تضم مروان ــكي ال أشرق بدموعي وأم

 و كتلةـراتها تذيب الحجر الصلد فكيف بالقلب الذي هوتغرق في نوبة بكاء مريرة زف

د مات الجميع.. أمه.. ـر. اآلن أدرك مروان كل شيء بوضوح... لقــإحساس ومشاع

ى السيدة سوسن فرآها تبكي ــدم... إلتفت الــه.. الجميع إبتلعهم العـه.. امرأة خالــخال

رب منه... مد  يده فأخذ يدها ي تقتـان... أومأ اليها كــبدورها ولكن بصمت وثبات جن

اً... قبلها ـاول أن تسحبها عبثــاها بخشوع وهي تحـالً إيـاليمنى ورفعها الى شفتيه مقب

ردد :ــعدة مرات وهو ي  

سيدة سوسن أنت اآلن أمنا جميعاً... لن أنَس وقفتك الى جانبنا أبداً.. ستكونين مدى  -

العمر منارة فضيلة وأمل نهتدي بأنوارها في ساعات الضياع واليأس ولكن أخبريني 

لحواسي وكما قلت سابقاً لن  وك أخبريني بهدوء فإني متمالك  ـ، أرجكيف فارقت أمي

.. هيــة أبـة اإللهيدالـأسمح لنفسي بالتشكك بالع ًّ ا أخبريني بهدوء وبالتفصيل. ــداً

ار ــه وأخذت ألسنة النــح فيها الشيطان فمـقالت سوسن بأنها كانت ليلة جهنمية فت

رق كل معالم الحياة... سقطت القذيفة األولى فوق سطح أم عمر ــتتصاعد لتح

اذ ــاولين اإلنقـعة محال الضيــران وعندما تراكض رجــفتطاير القرميد واندلعت الني

ل... خالك وعائلته ن هللا لكان الفناء الكامـسبقت مة الثانية ولوال رحمة ـسقطت القذيف

رج في ــرج والمــدما ساد الهـدون أمك المريضة... عنـكانوا في بيتكم تلك الليلة يعي

 دم عمالً ــى اآلذان ركض خالك علـ ه يقــة تصل الـالضيعة وبدأت أصوات اإلستغاث

ادر عتبة ــالً فما أن غــالثة لم تمهله طويـة الثــاً لجريح أو لخائف ولكن القذيفــنافع

البيت حتى سقطت بقربه رافعة جثمانه أمتاراً في الهواء... ركضت النسوة الى 

الخارج منذعرات فدوت القذيفة الرابعة وكانت الطامة الكبرى... امرأة خالك 



169 
 

ع ــي تهم برفــي صدرها وهــك أصابتها شظية فتناثرت أشالء... المرحومة أم

وة األبدي... من نفس ــاق األخــى البيت فسقطت فوقه تعانقه عنـخالك لتحمله ال

دي... منى كانت أوفر ـوا والى نفس البيت عادوا إنها حكمة هللا يا ولــالبيت خرج

وعيها ولكنهم  د فقدتــحظاً من الجميع... عندما أنقذها الرجال كانت تنزف بشدة وق

رى نحن جميعاً ـي الوقت المناسب وهكذا كما تــى المستشفى فــاستطاعوا إيصالها ال

عضنا ينتظر دوره. ولكن بالرغم من كل حكم الموتى بعضنا واروه التراب وبفي 

ار... في هذه ــون إال نهــذلك عجلة الحياة ستبقى تدور وآخر الليل ال يمكن أن يك

ع وقالت:ــنى المرتفاللحظة توقف نشيج م  

روان... عندما أصيبت عمتي نظرت الي  بعينين مرتاعتين وأومأت لي ـا مــإسمع ي -

ًة إخفاء منظر ـة بدوري... زحفت اليها محاولــي ال تعلم بأني مصابــرب وهــأقتأن 

ن يديها وقبلت جبيني والعرق البارد ــي المهشمة عندما المستها أخذت رأسي بيــساق

منها وقالت:يتصبب   

ن ــن نفسك ومــداً... أعطيه مـرك سنــَق لمروان غيــداً... لم يبــإسمعي يا منى جي -

اً في أحشائك واحصديه ــاسك... إزرعيه حنانـجسدك... إغسليه بدموعك ونشفيه بأنف

ح ــوراً على مذبــه بخــنسيه إذا توحش ووحشيه إذا تخنث...إحرقيال... آــعشرة أطف

ه... ـه ووقتـاس ويعطيهم من علمه وماله وقلبــات النــه يبلسم جراحــ. دعيالمجتمع..

علميه كيف يعود الى جذوره .. الى بساتين خاله وصنوبر أبيه... قالت ذلك ثم أخذت 

ن ذراعي جسداً بال روح.ــداها تتراخى وسقطت بيـي  

م ــي بألــوعادت تبكد أخفت وجهها براحتيها ــن منى التي كانت قــروان مــقترب مإ

د خنقته الدموع:ــل أصابعها قالت له بصوت قــ  موجع... عندما انحنى وقب  

ي ــط ألن عمتــوهت بها... فقــل هذه الحماقات التي تفــن أجــوك سامحني مــأرج -

ن مهما ــن اإلبـورك ولكــؤذي شعـا وبحرفيتها المؤلمة التي تــأسمعتك إياهأوصتني 

ر لي ولها.ــن أمه ولذلك عليك أن تغفـفالً بعير يبقى طــكب  

راها الطاهرة وأمرغ وجهي بحروف ـام ذكــل أركع خاشعاً أمــر لها ولك!.. بــأغف -

 كلماتها المقدسة.



170 
 

دراً غامضاً مختبئاً في ــك قــي وأنا أشعر بــذ أن بدأت أعــل تعلمين يا منى... منــه

ه ــك بـزج الضحــوت امتــاديني بصــك ينــقلبع وجيب ـز نفسي... كنت أسمــاليــده

ة سريري من كل جوانبه ألحظ ـوار وتلف العتمة الدافئــئ األنــبالنحيب... عندما أطف

ع اً شديداً فأشعر أنه يكاد يشلـق عينين عاتبتين في قلب الظالم ثم يخفق قلبي خفقــبري

كان جسدي يقشعر ألن  .ن أضلعي..ـك يتردد بيــان صدري وعندها أسمع لهاثــحيط

ل... أقول ـوم كانت تهدهدني في حضنها وأنا طفــي بأنفاس أمي يــذلك اللهاث يذكرن

زع ـاه كم كنت أشعر بالفــو اليها... ربــن لحمي ودمي فكيف أرنــاة مــلنفسي إنها فت

ن شفتي في عالم الحلم وأنهل قبلًة... في بعض األحيان كنت ــرب شفتيك مــعندما أق

وة األولى باتجاه ــو الخطــرًة وعندما كنا نخطــوة... مــوأنا أصرخ بقأصحو مرتعباً 

ن األوالد مثلنا وأتى ــن ورهط  مــا نلعب بجانب معصرة العنب نحــالنضج وبينما كن

اً وكشفت عن ذراعك ـدأت بالصراخ... أتيت مسرعــي ذراعك وبــور ولدغك فــالدب

ألزيل السم... كنت تقولين لي أبصق ما تمصه وإال مت ة ــوأخذت أمص مكان اللدغ

ن كوثر الجنة عندها شعرت بالفزع ــل مــي بتلذذ وكأني أنهــق لعابــولكني كنت ألع

ا ازداد بكاؤك شعرت بغضب مفاجئ ــوأخذت تبكين تظنين أني سأؤذي نفسي، عندم

ك ــي  أراضيــبذراعدها احتضنتك ــالً عنــدا عويــاؤك وغـفصفعتك بقسوة فازداد بك

م شعرك حتى شممت رائحة شعر ـي ما أن انحنيت أللثــووسدت رأسك صدري ولكن

ررتك ـاً ثم جــون فانهلت أشبعك ضربــأمي فاقشعرت بشرتي واجتاحني غضب  مجن

ي عما جرى قلت له أنك رميت ــة ولما سألني خالــن مرعوبــالى البيت وأنت تولولي

فلدغتك النحالت بالعشرات ولهذا أنت تولولين من األلم... ل بالحجارة ــقفير النح

ن نفسي... أن ننسى األشياء التي كانت تشعرني ـكثيرة اآلن وأضحك م اً ر أحداثـأتذك

ي هذه اللحظة دخل ــة. فــري المعذبــزع هي التي تؤنسني اآلن وترضي خواطــبالف

ضمادات الجرح... في البهو  سيبدل هن الجميع مغادرة الغرفة ألنـور وطلب مــالدكت

لندن تحمل أخباراً  ن ليلى فيــد تلقت البارحة مكالمة مــالخارجي قالت سوسن أنها ق

ي نينوى القبض على زوجها بتهمة تهريب العمالت ــد ألقى اإلنقالبيون فــسيئة... لق

جميع دام كذلك أخبرتني أنه قد كتب لها ـوبة اإلعــد يتعرض لعقــوق ىع الرشاوــودف

ة والمنقولة وطلب منها أن تفعل المستحيل إلخراجه من السجن.ــواله الثابتــأم  
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ل ليلى؟ــة، وماذا ستفعــار  سيئة للغايــأخب -  

ع الرشاوى الطائلة ــده في دفــارعاً وأطلقت يـاً إنكليزياً بــه محاميــد أرسلت اليــلق -

ي مسعاها.ــلتهريبه من السجن وأظنها ستنجح ف  

ق أصاب كبرياءها.ــرح عميــى أي جــليل مسكينة   -  

ل كم أنا ـر... لقد تصرفت تصرف فارس أصيــد أخبرتني عن لقائكم في المؤتمــلق -

ة لك.ــممتن  

ة لي... لو لم تيأسي بسرعة لمات والدي وهو أسعد الرجال ـثاني ل نسيت أنك أم  ــه -

ا.ــي الدنيــف  

وليلى جنت بسرعة ولم تنتظر والنتيجة كما ترى مزيد أنا يئست بسرعة ولم أنتظر  -

ة.ــن الجراحات المؤلمــم  

ن أي وقت مضى... يجب أن ينتصر ـر مــة لمساعدتك اآلن أكثــن ليلى بحاجــولك -

ألصالتها وال أخالها ستفعل إال ما  ر... إنه المحك  ــى أي إحساس آخــالواجب فيها عل

ح العبير إال ـرين اآلخــواً في أعيــيزيدها سم ن... إنها ابنتك يا سيدة سوسن وهل يفو 

راً؟ــعبي  

دأ مهمتك.ــروان الحمدهلل أنك أتيت لقد انتهت مهمتي لتبــم -  

د أملك إال كتفها أتكيء عليه عندما أكون متعباً... ولكنـعساها تشفى بسرعة لم أع -  

ن ماذا؟ــولك -  

ل.ــة ولو لبضعة أشهر على األقــوية سـسيدة سوسن لماذا ال نعيش نحن الثالث -  

ة؟ــنعيش سوي -  

دة؟ــة واحــأقصد لماذا ال نكون عائل -  

دة؟ــة واحــعائل -  
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ر؟ــربى كما نشعــأوال تشعرين بالق -  

ربى... عائلة واحدة... نعيش سوية... أشعر بالقربى طبعاً أشعر بذلك.. ـر بالقــأشع -

عائلة واحدة....... ولكن... ولكن.ة... طبعاً سنكون ــطبعاً سنعيش سوي  

اذا؟ــن مــولك -  

ماذا سيقول عنا الناس؟... سيعتبروننا مجانين ال ريب في ذلك... وليلى عندما تأتي  -

رج شديد... فقد تثور غرائزها ـل؟ ستشعر بحــدكم ماذا ستفعــمع زوجها وتجدني عن

 رةً ماوية شيدنا صرحها حجة فتحطم كل فضيلة بنيناها... كل محبة خالصة ســاألناني

 حجرة.

اً وستعود معه الى الوطن ـله ثانيــن رذائــن أوالً ومـن السجــى ستنقذ زوجها مــليل -

ا متأكد  من ذلك... إنها أصيلة رغم كل ــاماً بالناس أنــاًء والتحــعط لتمارس فضائلها

َر.ــن يعش يــن بنفسك ومــداً ستريــشيء... غ  

الطبيب المختص بمغادرة منى المستشفى الى البيت شرط أن يؤمن د يومين سمح ـبع

زع ــالً لينــراً كامــا الجبس فسيبقى شهـلها ممرضة ترعاها وطبيب يراقب حالتها أم

اً... حضرت سوسن الى المستشفى بسيارتها البويك السوداء ومعها حقيبة ثيابها ـنهائي

وا جميعاً باتجاه ـى السيارة وانطلقــى الــل منــى نقــروان علــوخادمتها ثم ساعدت م

ة...ــالضيع  

فس المكان الذي ة وركع في ندما وصلوا بعد ساعة ونيـ ف وقف مروان أمام العتبـعن

ه. قرأ الفاتحة والدموع الصامتة تنهمر مدراراً من عينيه وقبل ـه خاله ثم أمــسقط  في

ى حائطها ويبكي ذكرى امرأة ــه الاه المقبرة ليسند رأســل البيت أنطلق باتجــأن يدخ

ه من الحنان ما لم يعطه أحد... امرأة لم تتمتع بأنوثتها إال شهراً واحداً ونذرت ـأعطت

ة حياتها لألمومة فكانت نعم الكاهنة في معبدها المقدس... لم تتذمر أبداً.. لم تعش ـبقي

ر لحظة أن القدر ـ.. لم تفكاً.ــأم ونهاــاً مغتبطة بكــوط... كانت دومــالة يأس أو قنـح

أعطاها الكرامة  ه ألحد..ـل كانت تعتقد أنه أعطاها ما لم يعطــاب أزرق بــعضها بن

والعفة والحنان والنشاط والبحبوحة فماذا يمكن لإلنسان أن يأخذ أكثر من ذلك... إتكأ 
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ويكثر من روان الى حائط المقبرة فترًة طويلة ثم ركع أمام بابها وعاد يقرأ الفاتحة ـم

دة ساعات وهو ال يشعر بنفسه وبالزمن... ـعلى ركوعه ع ي... مضتــالبسملة ويبك

ن نصف ساعة تعايش هذا النوع من ـر مــذ أكثــدوء وراءه منــكانت سوسن تقف به

رب الى حقيقة نفسه وحقيقة ـاًء ويجعله أقــد اإلنسان صفــزن المستسلم الذي يزيــالح

ه ـر بذلك اقتربت منــروان ال يشعــزحف ومــابتدأت العتمة ت دماــود ولكن عنــالوج

وض والعودة الى البيت ـدها له لتساعده على النهــان ثم مادة يــه بحنــعلى كتف رابتةً 

 ازيــديم التعـالي الضيعة الذين تجمعوا بقصد تقــر أهــالذي كان آنذاك قد غص  بأكث

الي الضيعة بأغلبيتهم مجتمعين ـه بأهــل بيتــو يدخــروان وهــوجيء مــوالمواساة. ف

وا جميعاً لملقاته برؤوس منحنية ووجوه كئيبة.. ــعليهم... وقف زن مخيم  ــوصمت الح

ون... قبله ثم مسح بيده ــدما وصل الى منتصف الصالــه عنــاقترب الشيخ سلمان من

ور.ــوري وقــاركاً وخاطبه بصوت جهــعلى رأسه مب  

د سلمنا أرواحنا وأجسادنا وأموالنا وأوالدنا هلل جل  ــأنفسنا بأننا ق وم  عاهدناــن قـنح -

ن  في ـزن يجعلنا نسيء الظــي صدورنا وال لحــه، ال نسمح لشيطان يوسوس فــجالل

عدالته تعالى... كانت أمك مثالً أعلى للمرأة الفاضلة الصبورة المحافظة على كرامة 

رم ــل عفيفًة بجسدها وروحها... تحــرها الطويــعاشت عمالها... ــنفسها وكرامة عي

دها للفقراء والمحتاجين... تعطي الجميع من مالها ومن ـن الطيبات وتبسط يــنفسها م

محبتها... كانت تنصف رجال الدين بتستر وتواضع مخافة غرور الجاه... رحمة هللا 

.. رحمها هللا... ثم تابع الشيخ ها هللاـوان... وردد الجميع... رحمــعليها ورحمة اإلخ

ــان:سلم  

ر أوالً وتزكي عن روحها ـل أن تفخـروان بــور مــزن يا دكتــدر بك أن تحــال يج -

ي العفة والفضيلة.. في الصبر ـاً.. أما بماذا تزكي فبالسير على خطاها فــالمؤمنة ثاني

طالب حاجة كما كان في عهد وحاً لكل ـك مفتــاب بيتــل بــاء.. عليك أن تجعــوالعط

ه الفقير كما كانت تفعل.. أن تزرع علمك في اآلخرين ــة.. أن تبش في وجـالمرحوم

ر.ــق وتكاتفاً على الخيــوتحصده تضامناً معهم على الح  
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قال الشيخ ذلك ثم تراجع الى مقعده. عندها تقدم مروان منه وانحنى فقبل يده ثم وقف 

ه وعيونهم تخضل نه ويقبلونزين فيصافحوـه معنوـأتال يجه حيث أخذ الرــى جانبــال

وع. أما النساء فكن  عندما يصافحنه يبكين بأصوات مسموعة فينتهرهن الشيخ.ـبالدم  

وصمت الحزن عاد ليبسط ظله عليهم قال  ن الزمن جلس فيها الجميع.ــرة مــد فتــبع

وح متحشرج:ــروان بصوت مبحــم  

ي.. ماذا يساوي العمر بدونكم وماذا ينفع العلم ـي ويا دمـلحمي ضيعتي يا ــا أهالــي -

ي  وأنتم ـاحي وأنتم فشلي أنتم ماضــى.. أنتم نجــال لوالكم.. بكم أسعد وبكم أشقــوالم

ي ن فير الى الحكمة والفضيلة الموجودتيمستقبلي... ماذا أستطيع أن أقدم لكم وأنا الفق

ة والكرم ــر الى الشجاعــدم لكم وأنا الفقيــأن أق! ماذا أستطيع ن منكمـرؤوس الكثيري

اً ـاتي المتواضعة ماديـرغم إمكانـن وبــرين منكم... ولكــوب الكثيــن في قلالموجودي

م كــعله مستوصف قريتـي سأجــم... بيتـات بتصرفكل تلك اإلمكانــع كــاً أضــونفسي

والي سأسخرها لتلبية حاجات ذلك المستوصف.ــوأم  

ان:ــاب الشيخ سلمــوأج  

ال شك عندنا بأصالتك فالشجرة المباركة ال تحمل إال الثمار الطيبة واآلن سنترككم  -

ون بعناية هللا ورعايته أما غداً فأرجوك أن تزورني يا دكتور في بيتكم ألضع ـترتاح

ك وصية المرحومة. ووقف الشيخ ومشى فمشى خلفه الجميع وأكثرهم يردد ــبين يدي

ه....ـة هللا ورعايتـبعناي ارةــعب  

في البيت لنقل األثاث الى الطابق العلوي  دأ العمل دؤوباً ـوم الثاني ابتــي صباح اليــف

 ىـزلت الـادة ومستوصف.. السيدة سوسن نـى عيــول الــوتفريغ الغرف السفلى لتتح

غرفة  وي األولى على أثاثــارتي شحن تحتـي المساء وخلفها سيــة وعادت فــالمدين

ة التي ـوارير األوكسيجين وعلب األدويـة تغص باألسرة واألغطية وقــادة والثانيــعي

ن طريق الصليب األحمر... تجمع بعض شبان الضيعة ـى الكثير منها عــحصلت عل

دور الممرضة ـرف وتبرعت السيدة سوسن بــل األمتعة وترتيب الغــوساعدوا في نق

م الثالث من القدوم الى الضيعة يستقبل المرضى وكان وــومنذ الي ـدأ المستوصفوابت
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أكثرهم مسنين من رجال ونساء خلفت فيهم األيام كوكتيالً من األمراض أكثرها وليد 

اء وحالقيم.ـال المصابين باإللتهابات ما بين أمعــالوساوس والهواجس ومن األطف  

 

 

********** 

          

-31-  

ج ـر الهائـذاك البحـه آنـي كانت تشبــالسيدة سوسن التس ـي نفــتالطمت األحاسيس ف

د من رمادها من جديد... لم تعد تلك السيدة ـر نفسها سعيدة تولــتعتب تة كانــفمن جه

ا راغ بأبهة وعظمة عبر زيارة النادي للتدليك والصونـاألرستقراطية التي تمارس الف

وزيارة صاالت دور النشر.  ،اً ن شيئــه من الفـوزيارة المعارض، وهي التي ال تفق

ة باستمرار حتى ال تجد أي وقت لقراءة الكتب التي تشتريها ـراغ يجعلها مشغولــوالف

رة وتكدسها في مكتبتها.. إنها اآلن تملك الكثير من الفراغ ألنها تعمل بانتظام... ــبوف

ض األبي وابها في التاسعة صباحاً فترتدي سوسن البرنسـادة المستوصف أبــتفتح عي

وم بالتفتيش عن أسماء ـراء الفحوصات كما تقــزع ثياب األوالد إلجــوتشرف على ن

كل عائلة في مكانها المختص وتساعد  ،دةـة الوافــضيبها وترتيب األدويوة وتــاألدوي

روان في أخذ ضغط الدم للمسنين... بنفس الوقت تذهب السيدة سوسن الى حوانيت ـم

اداتها لخادمتها كيف يجب ـبنفسها لحماً وخضاراً وفاكهًة وتعطي إرشدة لتتبضع ــالبل

راراً قبل أن ينجز... كانت تقوم بعملية السكب ـي لتتذوقه مـل تأتــام بـأن يطهى الطع

ادة المرضى في ــوة بنفسها كما تذهب لعيــدة واإلصرار على تحضير القهـعلى المائ

الدواء والسؤال عن حاجات الناس ومشاكلهم  اول جرعاتـة تنــوتهم وتتفقد طريقــبي

ن أخبار مغتربيهم وأحوالهم اإلقتصادية والصحية. وبالرغم من كل هذه األعمال ـوع

ة األم بابنتها ... تتفقدها في الليل مراراً وهما اللتان تتقاسمان ايـى عنـكانت تعتني بمن

تقطعة األنفاس والحمى تكاد ا كانت تستيقظ منى مــراً مــل كثيــوم واحدة. بــة نـغرف
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لج وكوب الليمون وكبسولة ـأت كيس الثــد هيــا وقــى جانبهــد سوسن الــتشويها لتج

األنتيبيوتيك ثم ال تعود الى فراشها إال بعد أن تطمئن بأن حرارة منى انخفضت وهي 

وم عميق.ــتغط في ن  

كل اإلتجاهات... تفكر أرق فتسرح خواطرها مبعثرة في ــالي كانت تـي بعض الليــف

ام في نفس السرير الذي كانت تنام فيه أم مروان قبل ـوم تنـدر فهي اليــبسخريات الق

وفاتها ومنى تنام في نفس السرير الذي نام فيه يوسف لمدة شهر كامل بعد زواجه... 

باختصار إنها تنام في سرير العروس المصنوع من خشب الجوز الذي يتحدى الفناء 

ى أنها كانت ـر كان يعبث بها باستمرار حتــر العريس... هذا الخاطــي سريــومنى ف

ة تحاورت فيها ـالماضي وتستذكر كل كلم ود فتتقمصــتنسلخ من أرض الحاضر لتع

ر بلذة وحشية ذلك اللقاء األخير يوم نظر إليها يوسف بعيني ذئب ــمع يوسف ثم تتذك

م ــادته.. لــا كعـغاضب... لم يالطفه زن وحشي  ــى قسمات وجهه حــرس... علــمفت

رها المسترسلة على جبينها كعادته... لم يقف مبهوراً ينظر في ــيداعب خصالت شع

قدة وانهال على شفتيها يلتهمهما أوه كعادته... بل أمسك بذراعها بقسوة حاـعينيها ويت

ولكن يوسف نهدها منذعراً يستغيث لتهاماً ثم جذب صدر فستانها بعنف فاجر فتدلى إ

دة فكانت تبكي ألماً ـة ويشد عليها بأسنانه مرات عــه برعونــنهال عليه يمضغ حلمتإ

ن نار أحسته يخترق ـر البركان... شهاب مــرؤ على الصراخ.. ثم انفجـولكنها ال تج

ي لحمها وعضمها فأحرقته. وازدادت نظرات ــستقرت فــن لهب إاءها.. كتلة مـأحش

ي وجهها بصوت يشبه قصف ـى ذراعيها وصرخ فــده علــد شوسف توحشاً وازداـي

ري... سأمزق ـود. إذا لم تنتظري سأقتلع عينيك بأظافــد... سأذهب اآلن ثم أعــالرع

ق رأسه في عنقك... ــرأ أن يلمسك وأعلــل الذي يتجــي.. سأذبح الرجــلحمك بأسنان

وارى يوسف.ــجميعاً... ثم تر أهلك... سأقتلكم جميعاً... سأقتلكم ــسأدم  

ـا ول لهــو يقــوسف وهــرار يــة قــي مصداقيــت فـا تشككـف أنهـتعجبت سوسن كي

أس المطلق ـدا يأساً مطلقاً ومع ذلك اليــى غــو حتــري... وكيف كان الشك ينمــنتظإ

كلما توصلت بتفكيرها الى هذه النقطة شعرت  تستراليا... كانى أتزوجت ورحلت ال

بالتوتر العصبي وبشيء يضغط على شرايين عنقها ويجثم ثقيالً على صدرها فتغادر 

زغ الفجر في مرات لس في العتمة ساعات وساعات كان يبفراشها باتجاه الشرفة لتج
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زاز مغمضة عينيها ــوق الكرسي الهــأرجح فــة تتــي الشرفــي ال زالت فــوه ةد  ــع

المبتلة. ولكنها في الصباح كانت تنفض عنها كل  ن األهدابـوع تنبجس من بيــوالدم

ر. تنسى نفسها ــل نشيطة باسمة الثغــى العمــود الــخواطرها وهواجس ذكرياتها لتع

اس يزاولها الحزن فتنطلق نشيطة مرحة سعيدة بنظرات ــى الناس ومع النــود الــلتع

ال وعجائز.. الغريب في ـال ونساء.. أطفــان التي يواجهها بها الجميع من رجـاإلمتن

ى وجودها في الضيعة أكثر من أسبوعين وهي لم ــر السيدة سوسن أنه مضى علــأم

ه ـر القصر الذي تتباهى بــى بيتها الذي يعتبــدة أن تعرج علــرة واحــتحاول حتى م

 وت والذي يحوي حديقة أنبت فيها البستاني ما ال عين  ــن البيــره مــالضيعة دون غي

تنشق من األزاهير الملونة التي يفوح شذاها خارج األسوار ليصل الى  وال أنف  رأت 

ام. ــالطريق الع  

ي غيابها فالبستاني وزوجته المقيمان في طابقه األرضي ــوحاً حتى فــكان البيت مفت

ار وتلمع التحف ـوم فتكنس المرأة وتمسح وتنفض الغبــذه كل يـه ونوافــيفتحان أبواب

و ـار ويتفقد الممتلكات ويدعـم األشجــور ويقلــل يسقي الزهــيات والرجوتصقل الثر

ان لتناول الطعام.ــر السيدة سوسن وبعض األحيــن لشرب القهوة من خيـالماري  

ا وشكرهما ـدما والءهمــاني لوصولها فقــوم الثــي اليــى البستاني وزوجته اليها فــأت

مفصالً عن أحوال المنزل والممتلكات وأن البيت مفتوح لعطاياها ثم قدما كشفاً شفهياً 

ن سوسن لم تكن تصغي ـه حتى يشرق بالسعادة ولكــز صاحبته ينتظر قدومها اليــبع

ل منى للشفاء... إنه ـالى الشروحات وقالت للبستاني بأنها ستبقى حيث هي حتى تتماث

حقيبة يدها وأعطته مبلغاً  ن تفرط أبداً فانحنى الرجل أمامها بعد أن فتحتــواجبها ول

ول.ــر والبركة كما كانت تقــد الخيــن المال وانحنت المرأة فقبلت يدها يــم  
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وم الثاني حتى اتصلت بمكتب هارولد ــدن في ظهيرة اليـى لنــا أن وصلت ليلى الــم

المسألة من مختلف جوانبها... ا فيها بإسهاب وقلبا ـتباحث وةً ــثم عقدت معه خل سميث

د  ـإقترحت ليلى على سميث أن يتصل بوزراء نينوى السابقين المقيمين في لندن فال ب

ون هناك صفقات بين اإلثنين وحتى ـد  أن تكـوال ب ي الغيــمـأن يكون لهم جماعتهم ف

يين دد ممولين من بعض أولئك السياســن الجون بعض اإلنقالبييـــن الممكن أن يكــم

اء... بدون أي تأخير أخذ سميث يتصل بأمراء الجالية ويأخذ المواعيد ـالقدامى األثري

ام والصفقات ـكته األيــ ارة الخارجية حنـراً سابقاً للتجـللزيارات. في المساء زارا وزي

قضايا اآلخرين... أبدت ليلى تجاهه تحفظاً  فغدا صياداً بارعاً يجني الثروات من حل  

ـدة ساعات عرفت أن زها في كامل ثروتها ولكن بعد مناقشات إستمرت عــكي ال يبت

ة عميقة بأحد الضباط الجدد وله عليه خدمة يوم كان ذلك ــو تربطه معرفالمستر دينغ

 له ببعض النقود وناداه الضابط والدي وكاد يقب  ـرا فلقد نفحـي انكلتــذاً فـالضابط تلمي

ولة للوزير السابق وبمبلغ لم ـه تعطى عمـون جنيــأبرمت الصفقة بنصف ملي ده...ــي

د ـة معه... في مساء الغــد مكالمــي الغــري فــار أن يجــو للضابط بانتظـيحدده دينغ

ى برفقة سميث الى دارة دينغو وكان اإلتفاق جاهزاً بانتظارها... يوضع ـحضرت ليل

ويسلم نبيل في مطار هيثرو ام معينة في جنيف بمقدار مليون جنيه ـى أرقــحساب عل

ى دينغو بتعهداته فبعد ـوي جلود تماسيح... ولقد وفــي صندوق على أساس أنه يحــف

ال الى ـول المــا أن تحـا وطلب منهـتصل بليلى في فندقهـة الثانية إوع من المقابلـأسب
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ار تلكسي من المصرف ـم السري للحساب ثم طلب منها إشعــاها الرقـسويسرا وأعط

ر باإلستالم حتى يسلمها نبيل الساعة الخامسة في بيته.ــقي  

ى البنك البريطاني وطلبت من مديره أن يحول لها المبلغ الى جنيف ــركضت ليلى ال

بواسطة التلكس ثم يعطيها إشعاراً باإلستالم. جرى كل ذلك بأقل من ساعة إنصرفت 

ن ــدوقاً مـدينغو أن سيسلمها صنال ــى الى دارة دينغو لتعطيه التلكس... قــده ليلــبع

ه بشحمه ـل سيخرج منــذا الصالون بالذات وأن نبيــي هــالخشب الساعة الخامسة وف

رج العفريت من الفانوس السحري... ثم نادى الخدم ـى كما يخـه صحيحاً معافــولحم

نى ة استراحة للسيدة ليلى ويسهروا على رفاهيتها ثم انحــوطلب منهم أن يهيئوا غرف

اً من الخشب ـل الخدم صندوقــاً أدخــي السادسة تمامــأمامها واستأذن باإلنصراف. ف

دة ـى..سيــذ يصرخ... سيدة ليلــى الصالون وكان يتقدمهم دينغو الذي أخــر الــاألحم

ى... وعندما هرعت ليلى الى الصالون كان دينغو ينتزع ألواح الخشب واحداً إثر ـليل

ن الرعب حت بان وجه نبيل وكامل جسمه فإذا هو ــه مــترتجف بقربر وليلى ــاآلخ

على  مغمض العينين مصفر الجبين وكأنه تمثال  من الشمع... صرخت ليلى وسقطت

 األريكة وهي تخفي وجهها بيديها وتجهش بالبكاء وتصرخ:

مل جيد اً وتظنون أنكم قمتم بعـــي ميتــي بزوجنونـــادعون... تأتـــالون.. مخــمحت -

 تستحقون عليه الشكر..

ول:ــو يقــوضحك دينغو بسخرية وه  

 اة... لقدد جعلك الحزن تفكرين كطفلة ال خبرة لها بشؤون الحيـحنانيك يا سيدتي لق -

م قوي فاعليته تستمر يوماً كامالً... هل تريدين منا أن نضع رجالً ا زوجك بمنو  ــ نحق

ه أو ال تنهار أعصابه ويبدأ ــد عقلــفقن وال يــر الشحي عنبــي صندوق فــاً فــصاحي

ن الصندوق... ــبالصراخ ومحاولة الخروج م  

رة ومنها الى هنا... سيصحو في السابعة ـى الطائــد خدرناه في السجن ثم نقلناه الــلق

ادر الجميع الصالون ـك. غــل يجلس الى جانبــا ستجدين أي زوج جميــتماماً وعنده

وع ولكنها ما أن رأت ــوف والدمــا وشهقاتها الممزوجة بالخــألحزانهى ــتاركين ليل

ة وهي وحيدة تقف وجهاً لوجه أمام ذلك الصندوق الذي يحوي جثمان ـة فارغــالغرف
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رها مغشياً ــة سقطت إثــة عصبيــذت تصرخ بشدة ثم انتابتها نوبــى أخــها حتــزوج

عة تقارب السابعة فلم يبَق إال بضع دقائق دما استعادت وعيها كانت الساـعليها... عن

ا ووقفت بوجه جامد بيــ ضه الخوف حتى غدا بلون ـمعدودات... نفضت عنها إرهاقه

هض كما ن تن األمواــل مــوض نبيــة نهــاسمة... لحظـة الحــالكلس منتظرة اللحظ

تنسكب  ره والدموع الغزيرةــن وجهه تالمسه وتمسح على شعــليعازر... إقتربت مأ

وق خديها منحدرًة باتجاه العنق... في هذه اللحظة تململ نبيل في الصندوق ثم فتح ــف

دما ــعند مغشياً عليها... ــن جديــرت مــة وخــى صرختها الثانيــعينيه فصرخت ليل

ي أحضان نبيل وهو يضمها ويقبل يديها وشعرها وركبتيها بخشوع ــاستفاقت كانت ف

ى صدره وغرقت في موجة بكاء ــالً ثم دفعت رأسها الــاليه طويال... نظرت ــوابته

ارة المرسيدس السوداء التي كانت ــى سيــن ذراعيه الــل حملها بيــن نبيــادة ولكــح

اه الفندق. ــي الخارج وانطلقا باتجــتنتظرهما ف  

وساقيه ًة... دعكت ظهره جيداً وكذلك صدره ـستحما سويــذ زواجهما إرة منــألول م

ة والمياه تتصبب فوق ــرقان في نشوة قبلة طويلــلة يغــلة والمرحــن المرحــوكانا بي

ان يكتشفان للتو لذة القبلة.. فكر نبيل بعمق سائالً نفسه... هل ــرأسيهما كأنهما مراهق

بهذه اللهفة ة ــى في حياتهما الزوجيــرة األولــه وللمــه لتقبلــغفرت ليلى له كل ذنوب

ال عليها تقبيالً وضماً.. ــاك انهـى السرير وهنــلمشتاقة والرغبة الملتهبة... حملها الا

ي تبادله عنف اإلعتصار بمثله كأنها ملت ــل جشع وهــذ يعتصرها اعتصار بخيــأخ

.دةً ــواح ةً ــد أن تذيبه فتتالشى دفعــجسدها وتري  

ادي ليلى ويردد:ــل أيــ  اد نبيل ليقبــد أن انحسرت العاصفة الغريزية عــبع  

احني ـوداء تجتــورة كما بدوت. كانت الكوابيس الســة غفــن أتصورك كريمــلم أك -

دم لك إال ــي وأنا الذي لم أقــك ستتخلين عنــاسي... كنت أظنــي السجن فتقطع أنفــف

ي ــينى إسمعــورة وسامحتني... ليلــة غفــذوذ والسمعة السيئة ولكنك كنت كريمــالش

جيداً... إني أشكر هللا ألف مرة ألنه أودعني السجن. ففي ظلمة تلك الزنزانة المتعفنة 

رفت ال بمنطق العقل بل ــرة... عــن مــر مــراً وتوهجت أحاسيسي أكثــرت كثيــفك

رت ــة... شعـة وما معنى الفضيلــر وما معنى العدالــبإحساس الغريزة ما معنى الخي

رت بأجساد النساء ورميت بعشرات الشباب الى هاوية ــأنا الذي تاجوزر أخطائي ــب
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ال... عرفت آنذاك كم كنت وحشياً في قسوتي... كم كنت ــي المـالمخدرات فقط ألجن

 متواطئاً مع الشيطان...

 أما اآلن فأنا أعرف أشياء أخرى وأؤمن بأشياء أخرى.. أوالً أؤمن بك زوجًة فاضلة

ي مستنقع الرذائل ولم تنغمس وأنا أشكرك اآلن ـلإلنغماس فر من مرة ــعرضتها أكث

ل ذلك... لوال فضيلتك الرائعة ـد عليك من أجــي باألمس كنت أحقــعلى ذلك رغم أن

ة بروحك وجسدك مثلي... ولكني سأنهض ــملوثي... ــلكنت اآلن مدمنة كوكايين مثل

ي أعدك بذلك... سأنهض.ــمن كبوت  

ي صدره وتبكي.. بعد برهة قالت هل تذكر ــوأخذت تقبله ف ل بقوةـوضمت ليلى نبي 

نتقل ــل إان وقلت لذلك الجبــن اإليمــم ول السيد المسيح... إذا ملكت ذرةً ــل قــيا نبي

ن ذرة وتستطيع أن تفعل المعجزات ولكن عليك أن ـر مــفينتقل... أنت اآلن تملك أكث

أيمانك مجرد أحاسيس.... ىقــيبى ذلك نهجاً علمياً واضحاً ال أن ــتنهج ال  

ل:ــورد  نبي  

ون النهج العلمي؟ــوكيف يك -  

ن لمعالجة ة يشرف عليها إختصاصيون عالميوــد في سويسرا مصحات رائعــيوج -

ى شهرين من ــاج الــا تحتــزة إنهــن وإشفائهم... القصة ليست معجـي الكوكاييـمدمن

ة.ــالعالج أو ثالث  
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ن كل أسبوع حيث ــروان مرتيــى بيت مــال الضيعة ونساؤها يترددون الــذ رجــأخ

ة المنفتحة على بعضها فتكون الجلسة أشبه بمجالس الوعاظ ـتزدحم الصالونات الثالث

 أو حفالت الخطوبة.

الدعوة الى ان كان الشيخ أبو سلمان يتصدر المجلس مفتتحاً الكالم بـي أغلب األحيــف

رء ـي يكون بقمع المــه  ذاتــان وجــر بأن الفضيلة لها وجهــة والتذكيــة والمحبــاأللف

رة وتربية نفسه على اإلعتدال، ووجه  إجتماعي عماده أن يتقي ـلشهوات جسده الشري

ن فيعطيهم من ماله إذا كان صاحب مال ومن علمه إذا كان ــي اآلخريــاإلنسان هللا ف

ن كراماتهم بشجاعته إذا كان صاحب مروءة. فتعقب منى أن ـم ويذود عــصاحب عل

ر  بذاته يفعل ما ـن أهم من تقوى هللا في الذات ألن اإلنسان حـي اآلخريــوى هللا فــتق

ع حياتهم باتجاه ـة دفــن ومحاولــة اآلخريــى كرامــعلزم  بالمحافظة ــيشاء ولكنه ملت

القصوى للحياة. ويعترض مروان بأن اإلنسان ال يستطيع أن السعادة التي هي الغاية 

ن الى السعادة طالما أنه يدفع حياته الى الشقاء خصوصاً إذا فسرنا ــيدفع حياة اآلخري

ًة لتلك ـومخالف اء جهل  ـة والشقــن الطبيعــاغمة مع قوانيــة المتنــالسعادة بأنها المعرف

 القوانين. ويتدخل شاب  طريف  فيقول: 
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وم من األيام معرفًة أو جهالً بل عيناً حوراء ــي فلم تكن في يــأما السعادة بالنسبة ل -

ة ليقظيتثنى فتتثنى معه أحالمي في ا فتصيب مني مقتالً. أو قداً أهيفترمي بسهامها 

سواء. د  ـــوالمنام على ح  

اً:ــويضحك الشيخ فيردف مداعب  

ى الجمال ــول الــاته للوصــي درجــا أن نرتقــاً علينــال الجسدي سلمــى الجمــيبق -

رد الكليات الروحانية.ــن الجزئيات المادية تجــالروحاني.. أليس م  

ى بحماس:ــول منــوتق  

ى وحق  هللا فالمعرفة تبدأ جزئيات مادية مع الحواس الخمس وتظل ترتقي حتى ــبل -

ل.ــل بالفعــتصبح كليات روحانية مع العق  

ن الحضور:ــشابة م رد  ــوت  

ل  بدون فعل؟ فهل العقل الذي يملك حساباً في البنك ـل  بالفعل وعقــل هناك عقــوه -

ل؟ــه يكون بدون فعــيكون بالفعل والذي ال حساب لدي  

ول:ــل  ويقــويضحك رج  

ا ناس العقل شيء  زائد  عن اللزوم. ألن المرأة تعيش بإحساس غريزتها ـصدقوني ي -

وراً مشدوداً الى عجلة العمل أو كلباً يعرف كيف يشم رائحة المال ـه ثــونوالرجل بك

ري وراءه.ــمن البعيد ويج  

ول:ــا تقف السيدة سوسن لتقــوهن  

ل سأجعل عقولكم هذه الليلة تجري وراء قرون الزالبية التي غطستها بالدبس ال ــب -

ور مروان.ــبالقطر بتوجيهات من الدكت  

اً الجميع:ــوقال الشيخ مداعب  

ا بالزالبية على األقل نمأل بطوننا بشيء مفيد طالما عجزتم عن ملء عقولنا ــهاتون -

 إال بالسخافات والمهازل..



184 
 

وز وزبيب الى فاكهة الى كؤوس ــى جــدم وساق فمن زالبية الــى قــويبدأ األكل عل

ه ــكان ال يسمح لود والمــود أن يرتشف دم إبنة العنقــن تعــعصير يرتشفها بتمهل م

ن ــاديث السياسية يمكــن األحــم ري سيلــام والشراب كان يجــع الطعـذلك... ومــب

اع نتف منها:ــإقتط  

: أولئــرج يجعلون مخيماتهم ثكنات  ك الفلسطينيون ما شأنهم ولبنان! بأي حق  ـل  مسن 

قريب وال من بعيد ي وال تخضع ال من ــا الذاتــة بالسالح لها أمنهــة مدججــعسكري

 للقوانين اللبنانية؟

إذا كانت الدولة اللبنانية ال تستطيع أن تؤمن الحماية للمخيمات فاألولى  ر:ـل  آخــرج

وا تلك الحماية ألنفسهم.ــبسكانها أن يؤمن  

دل بات عميقاً.. عندما تأتي فرق كوماندوس إسرائيلية ـة والجــاب: القصة معروفــش

روت وتدهم بعض الشقق التي يسكنها قادة فلسطينيون وتغتالهم ي شوارع بيـوتتنزه ف

تهم وال شرطة تمنع وال جيش يحاسب ماذا تريدون أن تكون النتيجة؟  في أسر 

ودهم بهذا الحجم ــالفلسطينيون سيف المعارضة ودرع اليسار ولوال وج شاب  آخــر:

ل ثانية.سرائيــان إل من لبنــد جعــالسياسي والعسكري لكان اليمين ق  

ان المنتمي الى العالم الثالث بلداً ــن لبنــن يستطيع أن يصنع مــإذا كان اليمي :ل  ـــرج

رد فيه ــل الفــوره التكنولوجي ومستوى دخــم األول بتطــى العالــكإسرائيل ينتمي ال

ع.ــو رائــى لذلك اليمين كم هــرأة فطوبل بالمــوعالقة الرج  

د دولًة تحافظ على كراماتنا ـوم  بسطاء نريــق السمج؟ نحن قــالتحذلا هذا ــرأة: مــمإ

ي المشكلة الفلسطينية أو ذلك ــا فلماذا نقحم أنفسنا فــزنا ومدرسة أطفالنــورغيف خب

 الذي تسمونه يميناً أو يساراً أو ال أعرف ماذا؟

ة في ــى الفضيلــعناً بمــي  أن أذكركم دائمــة يتوجب علــا جماعــالشيخ أبو سلمان: ي

رب ونحن ـدال... الفلسطينيون عــا اإلعتــن... إنهــن رذيلتيــتقاليدنا... إنها الوسط بي

وا أم يساريين فال يجوز ـن كانـا يمينييــاء وطننــى أبنــاء قياساً الــعرب ولكنهم غرب

اء ــض أبنــن إذا كان بعــد ولكــي األرض والتقاليــى حساب شركائنا فــمماألتهم عل
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الوطن يعتبرون أنفسهم غرباء عن الحضارة العربية وهم امتداد للحضارة األوروبية 

 الغربية فهم مخطئون ويجب أن ننبههم الى خطئهم .

ل اإلستفهام واإلستفادة ـل على سبيــي بسؤال أيها الشيخ الجليــ: ولكن إسمح لل  ـــرج

راج ال سمح هللا.ــوليس على سبيل اإلح  

وره من فيثاغورس حتى ــي في مسيرة تطـي اليونانــللفكر الغرب اً بدورنا إمتداد ألسنا

ون السببي األرستطاليسي قانون تفكيرنا؟ أال نعتبر فلسفة ــر القانــأفلوطين... أال نعتب

زءاً من فلسفتنا؟ أليست نظرية الفيض األفالطونية هي نفسها ـداد الفيثاغورية جــاألع

األول عن هللا وذلك في سلسلة من الفيوضات آخرها فيض  العقل رأينا في مبدأ فيض

العالم عن الهيولي األولى؟ ألست بفمك الذي رددت هذا الكالم على مسامعنا عشرات 

 المرات!

داد للعقل أينما وجد وبأي مظهر تمظهر ـم المآلن... نحن إمتـالشيخ: وأردده اآلن بالف

ه وإذا تمظهر بصورة إخناتون هللنا له أو ـيفإذا تمظهر بصورة فيثاغورس إنجذبنا ال

ي هذا!ــده فأي خطأ فــبصورة لقمان لقمنا المعرفة على ي  

لنا أن ندين اآلخرين بعمل  ل: ال أدري من األمر شيئاً ولكني أعتقد أنه ال يحق  ــالرج

ل.ــا به من قبــد أبتلينــنحن ق  

ن لسنا إمتداداً لنمط سلوكي فيه ــة نحــذه الهرطقــي هــهة ــخ: أي هرطقة فكريـالشي

ة... العقل يا بني ليس له هوية قومية أو عرقية. العقل هو نور ـطقوس غيبية ال واعي

ا عقولنا الجزئية لكان الحيوان األعجم ــى مرايــهللا الشعشعاني الذي لوال انعكاسه عل

رة.ــأفضل منا ألف م  

ة... يا جماعة هناك مسألة ـى الفلسفــالا الذي جنح بكم ــي السياسة فمــسوسن: كنتم ف

ا بعض األضواء.. لقد بدأت ــداً يلقي عليهــأحل  ــا وسأقولها لكم عــرت بهــطالما فك

دة فما الذي جعلها تصعد الى ــي المدينة واستمرت منحصرًة فيها أشهراً عــالحرب ف

اس الذين كانوا يحلون علي  زءاً منها بل لنغدو وقوداً لها؟ النــرى أنفسنا جــل لنــالجب

ى مائدتي... ينامون في غرفة ـرة يأكلون علــرب فيها دائــروت والحــي بيــضيوفاً ف
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د غادروا منازلهم في الضيعة وأصبحوا مغروزين في خانة ـوفي أراهم اآلن وقــضي

داء... لماذا؟ــاألع  

القسطنطينية الذين كانوا  ا أصاب أهلــد يصيبنا مــن فقــن واقعييــم نكــاب: إذا لــش

ون يدكون أسوارهم من لم يفهم فليفهم نحن ـة والعثمانيــي جنس المالئكــون فــيتجادل

رب والكالم للجارة لتسمع الكنة.ــالمستهدفون في هذه الح  

ل لبنان ليبني فيه دولته العنصرية ــا من جبــد أن يقتلعنــن يريــه اليميــشاب آخر: إن

راب اإلسرائيلي.ــة للعــهدي دموب سيقــوالجن  

ن بالطريقة التي يقسم فيها البقال قالباً من ـراء تقسمون جسد الوطــمروان: ما هذا اله

ن... للوطن كيانيته وألبناء الوطن معموديتهم... إن نفس الدماء التي تجري في ــالجب

العليا.ل ــعروقنا تجري في عروقهم وكذلك نفس التقاليد والعادات والمث  

 أقحاح زالي.. نحن عرب  ــن يسمعك يظنك إنعــور مــول ذلك يا دكتــاب: كيف تقـش

 منطقنا يشهد لنا وكذلك نسبنا المتسلسل.

ى ـال ننتمين... نحن ــة هذا الوطــراً في تربــي أعرف ذلك فأنا لست فطــمروان: إن

ي العصر العباسي األول ـوع فــى هذه الربــلــوخية اللخمية التي نزحت ال التنــالقبائ

ن المنصور لحماية الثغور وبسط األمن. ولكنهم بدورهم ينتمون الى عرب ـبأوامر م

وا بذلك أم لم يعترفوا فهذا ال يغير من الحقيقة شيئاً. ــالغساسنة أوالد عمومتنا إعترف

لت: يكفي اد لي لقــرنا النسب الدموي شيئاً مهماً. ولكن الموضوع إذا عــهذا إذا اعتب

دًة ويتفاعلوا معها لمئات ــوا أن يسكنوا أرضاً واحــي كانــن أي أصل عرقــألناس م

.دــل أصحاب رحم واحــالسنين حتى يتحولوا الى أقارب ب  

ر؟ــل وينهش بعضنا لحم البعض اآلخــسوسن: إذن لماذا نتقات  

ا رأينا بالطبع وال الذين ن المدينة الى الجبل لم يأخذوــوا الحرب مــن نقلــالشيخ: الذي

ن ضيعتنا ممراً الى الجبهة وال ــوا مــن جعلــل قذائفهم وال الذيــأمطروا ضيعتنا بواب

ائها.. نحن لم ن ستشر وال هم أيضاً إستشيروا فال ـر بعض أبنـن ساهموا في تهجيــالذي
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د بدأت ــائج لقــالنتاهم وزر ــا وإيــهم ولكننا مع ذلك تحملنـالذنب ذنبنا وال الذنب ذنب

ن ستنتهي وال كيف ستنتهي.ــد يعلم أيــالخسارة وال أح  

ا شيخ؟ــ: وبماذا تنصحنا يل  ــرج  

ر... المعتدي ظالم وهللا ـى الحجــى البشر وال علــدوا ال علــالشيخ: أنصحكم بأال تعت

ن وهللا ـريلذذ بتعذيب اآلخـوي يتــدي عنصري فئــن... المعتــادل ال يحب الظالميــع

اب  كريم... ال تعتدوا وال تتعصبوا آلرائكم السياسية وتسفهوا آراء ـن  رحيم وهــرحم

ليست سائبة. ن حتى يقضي هللا بيننا وبينهم فالدنياــاآلخري  

ر أي التفات للصراع القائم بين اليمين ــل بساطة يا شيخ دون أن نعيــ: هكذا بكاب  ـش

ن األمبريالية واإلشتراكية.ــية، بيواليسار، بين الرجعية والتقدم  

الجوار أللف سنة أنضيعه  ... حق  ل تعصبوا للحق  ــالشيخ: قلت ال تتعصبوا آلرائكم ب

بأيام من أجل كالم قد يقوله بعضكم هذا الشهر ويتنازل عنه في الشهر القادم... إتقوا 

وا هللا...ــهللا يا جماعة إتق  

من عقالها والمتناقشون  النقاش أكثر وكادت الغرائز تنفلت في إحدى السهرات إحتدم

رها لوال تلطف  من هللا وحنكة  من العقالء... كانت الجبهة ــدي وبغيــيتضاربون باألي

من شبان الضيعة إسمه فراس كان يعاني سكرات  حامية الوطيس ولقد أحضر جريح  

معقدة استطاع في نهايتها ن الدكتور مروان عرف كيف يقوم له بجراحة ــالموت ولك

رب العمود الفقري ويعالج مشكلة ـره قــأن يستأصل الرصاصة التي استقرت في ظه

ار الغضب... ــي صدورهم نــر فــاب واستعــاد.. هاجت عواطف الشبــالنزيف الح

ادروا الضيعة الى جبهة القتال متواعدين أن يقوموا بعملية تسلل الى خطوط العدو ـغ

ر عدته... الساعة العاشرة مساًء ــلوا ويأسروا ما يأسروا وأعدوا لألمــا يقتــفيقتلوا م

ون أن ــوا يعرفــم ألنهم كانـم على قلوبهـي الضيعة أياديهــدأ القصف فوضع أهالــإبت

ة ـدأت تسمع رشقات أسلحة فرديـرة إبتـة عشــي الحاديــالتسلل سيبدأ عما قريب... ف

ارة ـة ثم رصدت سيــت األسلحة الفردي زالت تسمع رشقاأة والــثم توقف القصف فج

خذت السيارة ــة... أاه الضيعــادرًة الجبهة باتجــوارها الكشافة تنطلق مغــإسعاف بأن

اس ترتجف... ركض البعض الى بيت الدكتور مروان لعلمهم أن ـوب النــتقترب وقل
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توقفت السيارة وفتح بابها ى هناك. وما هي إال نصف ساعة حتى ــالسيارة ستصل ال

ن الضيعة إسمه حسام.. كان ــم إستلقــى عليها شـاب  ة ــالن نقالــل رجــبسرعة وحم

ة وبقربه سوسن ومنى... عندما استقر ــة العمليات الميدانيــمروان متهيئاً وراء طاول

ها ي رآها مروان تتأرجح كخرقة يالعبـاولة كان ينزف من ساقه التــوق الطــحسام ف

عليه  ــوراً وإال قضىه فــر ساقــان واضحاً... يجب أن تبتـالريح... وضع الجريح ك

رر في لحظات فاألمر ال يحتمل تردداً. في هذه ــى مروان أن يقــزيف... كان علــالن

 اللحظة دخل رفيق  للجريح يصرخ:

صابة... ال اك أن تقطع ساقه... سأقتلك إن فعلت ذلك... بسببي كانت اإلـور إيــدكت -

ال أستطيع... ال أستطيع.. على ساق واحدة...  ز أمامي كالجندبــأستطيع أن أراه يقف

ذ يطلق النار على جدران الغرفة ولكن مروان اقترب منه ـواستل الشاب مسدسه وأخ

  ه:ــو يصرخ بــبكل هدوء وصفعه على وجهه صفعة مدوية وه

ي الشارع ثم صرخ ـك فـاك ورميت بــقفك على ــرج أيها المتخلف وإال صفعتــأخ -

آمراً إياها بإحضار بعض المعدات وبدأ عملية البتر... لم يكن هناك بنج  كاف ،سوسن

ذ البارحة إثر عملية فراس... كان حسام يصرخ من األلم صرخات جمعت كل ـفقد نف

رى وخ واألطفال ولكن مروان كان مستغرقاً في عمله ال يـالي الضيعة حتى الشيــأه

ان بشد حسام بالحبل الى الطاولة والبعض ــر بعض الشبــداً... أمــأحداً وال يسمع أح

ـد اجتاحتها نوبة بكاء ارت منى وقـر بالمساعدة بعد أن أغمي على سوسن وانهــاآلخ

ها ـع ساعات متواصلة تخللــرح أربــر وتقطيب الجــستغرقت عملية البتعصبية.... إ

ايين بعض الشبان إلسعاف حسام بها... بعد خمس ساعات ن شرـري دم مــسحب ليت

د توقف والتضميد بحالة جيدة فانهار على أقرب كرسي ــإطمأن مروان بأن النزيف ق

ي سقف الغرفة والمصابيح تشع من القاع ـاً فــرى حسام معلقــدور فيــبجانبه رأسه ي

عن الوعي تدريجياً.د وبأسنانه تصطك ثم بدأ يغيب ـذ يحس بجسده يرتعــبعدها أخ  

ى ــدما استفاق بعد ظهر اليوم الثاني رأى نفسه في فراشه يرتدي البيجاما ومنى الـعن

ساخنة.. أغمض  ي تلثم أصابعها وتسقيها دموعاً ـده براحتيها وهــد أخذت يــجانبه وق

اوم ثم بدأ باألنين فارتبكت منى وأخذت تخبط خبط عشواء فتراها ــعينيه بسرعة وتن
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 لــي فتقبـى جبينه مبسملة محمدلة ثم تنحنــره بأناملها ثم تمسح علــرة شعــتداعب غ

ى وجهه فتبلله وسمعها مروان تتمتم:ــر علــجبينه وإذا بدموعها تنهم  

اء جعلته يشعر بغثيان الرعب... ــة الدمـه... ال شك أن رائحــي ماذا أصابــا إلهــي -

ذه الحرب أنا متأكدة من ــن بشاعة هــاشمأزت نفسه م دــوي اإلرادة لقــه قــعهدي ب

ل...ال...ال... هناك جرحى ــالد ونرحــذه البــا نترك هــم بنـروان حبيبي قــذلك... م

ك... ال تستطيع أن تتقاعس أبداً... مروان إصح يا حبيبي ال يستطيع ــينتظرون عنايت

ثم تعود لتلثم جبينه وتبلل وجهه ة يشاء... مروان حبيبي... ــاإلنسان أن يمرض ساع

أًة إذا بها تشعر بذراعي مروان يضغطان على ردفيها بقوة وهو يفتح ــبدموعها. وفج

ول ضاحكاً:ـعينيه ويق  

دة ـك بعــرف كيف أؤدبــة الشاردة... سأعــزالة البريــك أيتها الغـراً أمسكت بــأخي -

سفر برلك. وارتبكت المسكينة  صفعات على قفاك اآلخذ في الهزال كأنك تعيشين في

ود من حقيبة يدها ـاء كطفلة فاجأتها أمها تختلس بعض النقــر بالبكــمنى وكادت تنفج

رقاً في قبلة ملتهبة ـي شفتيها مستغــن شفتيه فــى صدره ودفــروان جذبها الــولكن م

مجهوداً خارقاً اً أن تتخلص من بين ذراعيه وتبذل ـاول عبثــى تحــقاسية... كانت من

لتخليص شفتيها من شفتيه فتلوح بذراعيها وترفس بقدميها وتشخر وتنخر ولكن دون 

ه ملزمة حداد فظل ـى رأسها وكأن كفيــروان بكتفيها وأطبق علــجدوى. لقد أمسك م

ق ثغرها الممزوج بالكثير من الدموع المالحة حتى تراخت بين يديه ــل من رحيــينه

ق:ـو يعابث شعرها ويتنهد بعمــى صدره وهــل رأسها ينشلح علــعفانكفأ قليالً ليج  

ة؟ــالبربري زن... لماذا عاملتني بهذه القسوةــى: مالي أسمعك تتنهد بكل هذا الحــمن  

األقارب...  مروان: منى عليك أن تخرجي من جلدك ولو لمرة واحدة أشم فيك رائحة

ي  كما تفعل أي ـشفت .. لماذا لم تلتهميرائحة األنثى. دعيني ولو لمرة واحدة أشم فيك

ل؟ لماذا لم تجرحي صدري بأظافرك... لم تغرزي أسنانك في كتفي.. ـامرأة بأي رج

ر حتى تركض سوسن مرتعبًة مما تسمع ومما ترى؟ــلم تصرخي بصوت داع  

رًة بأن أكون ـد خرجت على شهادة حسن سلوك وأصبحت جديــى: عندها أكون قــمن

 زوجًة لك!
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اً فقط؟ــًة أمــدك زوجــروان: ال أريــم  

مهووسة؟ ــد أم أوالدك امرأةً ى: أتريــمن  

ال! فكري باألنوثة والحب.ــروان: لماذا ال تفكرين إال باألمومة واألطفــم  

ل ال أحبه؟ــل لرجــل تظنني قادرة على إعطاء طفــى: وهــمن  

روان: أتحبينني إذن؟ــم  

ذلك؟ي ــى: وهل عندك شك  فــمن  

روان: إذن قبليني بأقصى ما تملكين من عنف.ـم  

ذه... ال أستطيع أن أقبلك طالما أننا لم نقترن ـروان إنك ترعبني بأفكارك هــى: مــمن

ر ذلك أمراً ــادرة.. أال تعتبــة المبــرنا ال أستطيع أن أكون صاحبــد وحتى لو اقتــبع

 مخجالً؟

د أن أتلذذ بمرأى نهديك العاريتين ــقميصك أري يــا إخلعــو قلت لك هيــروان: ولــم

ي الهواء... ــيتأرجحان ف  

دًة الى الوراء وهي تشهق من الفزع وتبكي وقد أرعبها الخوف ثم ـى مرتــوجفلت من

دما رأت السيدة سوسن مستلقية على سريرها تراجعت ــاه غرفتها... عنــهربت باتج

ا ثم دخلت الحمام فغسلت وجهها ــت دموعهارج حيث تمالكت نفسها فكفكفــى الخــال

ة األعصاب باسمة الثغر ولكن األلم كان واضحاً في ـوأصلحت هندامها وعادت هادئ

ا سوسن ـة... إبتدرتهــة المبذولــود الخارقــتقاطيع وجهها ونظرات عينيها رغم الجه

ًة:ــقائل  

الحزينة وكأنك عائدة من ه فما بال هذه النظرات نة مروان تعيديــي غرفــعهدتك ف -

م.ــمأت  

ل عرجت قليالً على فراس وحسام. إن ألمهما ال يطاق.. األفضل لو نقلناهما الى ــب -

 الجامعة األميركية... وضحكت سوسن
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روان ال حدود لها.ـل ولكنهما رفضا فثقتهما بمــذ قليـه لهما منــهذا ما قلت -  

ى األلم.ـالً في صبره علــين كم كان رجلى حسام... المسكــراً عرغم أنه قسى كثي -  

ه كيف تحول الى قالب من ـًة... ألم تلحظي وجهــه رجولــل عنــومروان لم يكن يق -

ارد.ــالفوالذ الب  

ربما هي قسوة األطباء جميعاً... فهم يتعاملون مع الناس كما يتعامل الجزارون مع  -

ار.ــام واألبقــاألغن  

ن أفقدك ـدم ليومين متتالييــر الــد! هل منظــهذا الكالم الحاق ولينــى... كيف تقــمن -

ك؟ــصواب  

ى أمسكت بأعصابها الثائرة وتهالكت على مقعد بقربها ثم دفنت وجهها بين ــولكن من

ها كأم تحتضن طفلتها.تنالبكاء... هرعت سوسن اليها واحتضي ــكفيها وأجهشت ف  

اذا كنت ــى مــ....من ة؟ــكأنك محمومــا بنيتي؟ لــم أنت ترتجفيـن ك يــاذا أصابــم -

ى طريق الجبهة إال الدموع والدماء... يكفينا ــك الى ضيعة علــن عودتــن مــتنتظري

ؤالء المساكين األشقياء... هل نستطيع أن نقوم بعمل ــاً أننا نخفف بعض آالم هــشرف

ن نتقاعس أبداً... ــا لــا لنفعله... تأكدي أننــيه لناً فقولــأفضل... إذا كان ذلك ممكن  

ي رأسي صورة المثل األعلى... ـري شيئاً بعد أن تحطمت فــن أمــد أعلم مــلم أع -

ن.ودي متساوييــودي وعدم وجــأصبح وج  

روان ولماذا؟ــة... كيف تخاصمت مع مــد فضحك لسانك يا شقيــاآلن فهمت... لق -  

ر... ــق منه إال كل خيــي هذه... لم ألــروان بحالتــل لمــال... ال دخ -  

على شأن ما... إذا لم تبوحي باألمر سأسأله بنفسي  ولكني متأكدة بأنكما تخاصمتما -

 وسيخبرني حتماً.
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ن شيء... أريد أن أعتبر ما حصل لي قبل دقائق مجرد كابوس ـه عــال... ال تسألي -

األحالم... إنها الوسيلة الوحيدة لتستمر حياتنا في عالم اليقظة ه في عالم ــمزعج رأيت

وانها السابق.ــى نفس عنــعل  

ا لكليكما بمنزلة األم أم أنكما ال ــي فأنــك أن تتكلمــل عليــق... بــي القلــد مزقنــلق -

ي كذلك؟نتعتبران  

اً.ــل أنت األم واألب معــاذ هللا بــمع -  

ى وجهك.ــة وإال استعملت سلطتي كأم وصفعتك علي وبسرعــإذن تكلم -  

ى جبينه وهو يئن أثناء نومه، وأخذت أداعب غرته وأناجيه ببعض ــكنت أمسح عل -

العبارات وأبكي بصمت... كانت دموعي تتساقط بغفلة مني على وجهه فتبلله... وإذا 

 مهما إلتهاماً...ن ردفي  ويجذبني بقسوة هائلة ثم ينثني على شفتي  يلتهـبه يمسك بي م

رفسته ضربته... لوحت برأسي ولكن دون جدوى... كان يمسك بي كما يمسك قاطع 

رق بضحيته...ــط  

د ذلك؟ـم ماذا بعــث -  

أخذت أبكي ثم همد رأسي فوق صدره... قال لي أنه يرغم نفسه على ذلك ليجعلني  -

ثم استفزني األم...دي.. ليجعل شعور األنثى في  ينتصر على شعور ــن جلــرج مــأخ

رى صدري عارياً ـو له أن يــه يحلــال أنــة... قــوحش والبربريــبأقصى درجات الت

دي  يتأرجحان في الهواء بجموح... لقد أرعبني مجونه.. لم أكن يوماً أتصور أن ـونه

ل.ــروان ينطق بهكذا أباطيــم  

ل؟ــوماً عارية بين ذراعي رجــوال تصورت نفسك ي -  

ل يمكن أن أتصور ذلك؟ــوه -  

ل هذا كل شيء؟ــوه -  

ل تتصورين شيئاً أشد هوالً من ذلك؟ــوه -  
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اء شفتيك وهذا كل شيء.ــه يرتشف دموعك مع مإذن قبلك بقسوة وجعلت -  

ال؟ــن أال تهتمين بما قــولك -  

ن كالمه أي كلمة تلفت النظر.ــلم ألحظ فيما رددت م -  

ه بأسناني.ــأغرز أظافري في صدره وأنهش كتفم تلحظي؟ طلب مني أن ــكيف ل -  

ه.ــزقت فوقــه ثم تمــلو كنت مكانك وكان يوسف مكانه لفعلت... لمزقت -  

ن هذا الكالم... هل أنتم جميعاً متآمرون ضدي!ــخالتي سوسن كيف تقولي -  

ل عن يوسف؟ـي لي... ألم تكن تخبرك عمتك شيئاً من هذا القبيــى قولــيا من -  

ن العم يوسف فتأخذ ــدأ بالحديث عــل رحمها هللا إال عندما تبــز العقــكانت رم ... -

ي مرة أن مستقبلها حددته قبلة يوسف األولى لها... كان ذلك ثاني ـبالهذيان... قالت ل

ي لحم ردفيها فأنت... ـرز أصابعه فــن ذراعيه فصرخت غــوم الدخلة... حملها بيــي

زق قميصها بقسوة وأخذ نهدها بيده يعتصره ــي... مــأخذت تبكال يلتهم شفتيها فــإنه

 ى الكنبة وبصق على األرض وخرج وهـوالً... رماها ساعتئذ علــدا بكاؤها عويــفغ

ه سيذهب ـوم بأنــك المرحــدك أنت وزوجــاء ويتوعــيشتم نفسه ويشتم الشيخ واألنبي

عنقك ثم يسلخ جلدك ويشويك على ق رأسه في ـه ويعلــى أستراليا ليذبحــخصيصاً ال

ك.ــالفحم ويلتهم  

ول ذلك؟ــي كانت تقــأه -  

ذي؟ــأما قلت لك أنها كانت ته -  

ة... يوسف يوسف تعال خذني يا يوسف... وانهارت سوسن ــي من شقيــآخ... يا ل -

اب السواد في البياض.ــاها فغــو شفتيها ثم انقلبت عينــد يعلــدأ الزبــوقد ب  

روان مروعاً بصوت الصراخ وركضت منى باتجاه قنينة ماء الزهر وأخذت ـم ىــأت

زداد ــدأ وجهها يــن وبــي... أخذت سوسن باألنيــه سوسن بال وعــى وجــتصب عل

ى ــانها المشدود علـك سحاب فستــروان أن يفــاول مــع... حــإصفراراً ونفسها يتقط
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 ة وأخذ يدلكــل الصدريــه ثم فتح قفــتان بيديق الفسـك فشــوة ولكنه ارتبــصدرها بق

ى:ــرها بحركات التنفس اإلصطناعي ثم أمسك برأسها وقال لمنــظه  

ي أنفخي في فمها بأنفاس عميقة.. هيا... وامتثلت منى لألوامر وهي مشدوهة ــتعال -

ل... في هذه الفترة ذهب مروان وأتى بوعاء مملوء بالماء الساخن وضعه ــمما حص

ذ بأقدامها وراح يغسلها ويدلك ما بين األصابع بشيء من القسوة ــام سوسن ثم أخــمأ

ل من عشر دقائق إستفاقت سوسن وأنذعرت عندما رأت مروان يغسل أقدامها ـبعد أق

ردد متلعثمة:ــاء وهي تــن الوعــفسحبتهما بسرعة م  

اإلزعاج.ذا ــا ولدي كيف يمكن أن أسبب لك كل هــرة يــالمغف -  

بل نحن الذين جررناك الى كل هذا اإلزعاج فاألجدر بنا أن نستغفرك ثم إني سعيد   -

ك وأغسل لك أقدامك ليس بصفتي كطبيب بل بصفتي كإنسان.ــبأن أنحني أمام  

الً وأختفي فأنا كنبتة الصبير بضع قطرات من الماء تكفيني.ــال تجعلني أذوب خج -  

زء  منها.ــن جــال التي نحــنبتتها هذه الجبرة أــل زهــل أنت أجمــب -  

ى تتمتم:ــا أخذت منــوهن  

ر وكلما تدرجت ـى من يقطع ذلك الشجــراً أتـال كلما تدثرت شجــمسكينة  هذه الجب -

ح في وجه ـبساتين أت ى من يحرق تلك البساتين وكلما أنجبت زنوداً تتحدى الفقر وتلو 

روان:ــود... ورد  مــوي تلك الزنــى من يلــالتخلف أت  

ر تخفق ومنحدرات الجبال تتدرج والزنود تتحدى ـوح الصنوبــومع ذلك ستبقى شل -

..رة ثانيةــا الصعود بها مــوح... إنها قضيتنا كلما سقطت حملناها وحاولنــوتل  

رس البعض اآلخر... هل نسيت حسام الذي ــا يفتــول قضيتنا والبعض منــكيف تق -

ه وهو يصرخ كثور ذبيح... وفراس الذي كنت تنقب ــرت له ساقــبالحبال وبتشددته 

ي أرض الدار. وأبي الذي رفعته ــة فــن الرصاصة كما تنقب الدجاجــه عــي لحمــف

ه الى نصفين... وأمي التي انسحقت بطرفة ــد أن شطرتــه أرضاً بعــة ثم رمتــالقذيف
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ع ذلك نادتني لتبوح لي بوصيتها... وبعد كل ن... وعمتي التي تمزق صدرها ومــعي

ول قضيتنا؟ــذلك تق  

ول قضيتنا نحن وقضيتهم هم؟ وأجابت سوسن:ــن مني أن أقــوماذا تريدي -  

لو لم يكن على مسرح األحداث إال نحن وهم النحلت المشكلة ببضع جلسات حوار  -

ا ليحقق أهدافه . ورد  ل حتى آخر رجل منـر. كل واحد منهم سيقاتــاء كثــولكن الفرق

روان:ــم  

الء ظننا الفوضى حرية والعنف الدموي ياهي والخـإنه الغباء المتجلبب بجلباب التب -

فروسية وانظري النتيجة.. قلبي يحدثني أننا في بداية طريق اآلالم... أنت اآلن بخير 

 يا خالتي سوسن أليس كذلك؟

ر سبب.ــسبب ولغيوننا لــر إنما هي أعصابنا تخــنعم بألف خي -  

ى مع الدم الحقيقي... دم األقارب الذي ينزف في أكفنا... ــا تجربتنا األولــال... أنه -

ة ضارباً بواجباتي عرض الحائط.ـدة طويلــسأنزل ألتفقد الشباب تركتهم م  

ول لك.. لقد حضر اليوتنان حسن منذ ساعة برفقة سيارة إسعاف ونقل ـنسيت أن أق -

ة.ــالجامعة األميركي ى مستشفىــالجريحين ال  

ي؟ـاذا لم تنبهينــولم -  

كنت نائماً واليوتنان ألح على عدم إزعاجك وقال أنه سيأتي مساًء إذا لم يعقه عائق  -

ر.ــل الشكــليشكرك جزي  

ر؟ــل كانوا بخيــوالشباب ه -  

قطع ساقه ى البقاء... قال أنه كان يحس بعاطفتك الجياشة وأنت تـد ألح حسام علــلق -

زم ولكن اليوتنان أقنعه بالذهاب مخافة نزيف مفاجيء أو غرغرينا أو ما ـبمنتهى الح

ذهب.ـه ذلك فــشاب  

داً وسأتصل بالخالة ديانا.ــي الجامعة غــأس سنزورهما فــال ب -  
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وأنا سأكلم ليلى وأرى ماذا حل  بذلك القرد الفاسق زوجها... هل يتعالج في المصح  -

ه.ــق سيرتــى سابــاد الــه عــأم أن  

وأنا سأشتري بعض الكتب ولوازم الرسم الضرورية لقد قررت العودة الى هوايتي  -

ادة أرهقني نفسياً وجسدياً.ــالقديمة فالعمل في العي  
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د من ــها برنامج معقـور االشعة ثم أعقبــرت الفحوصات وصــصح لوزان كثفــي م

ول ثم سحب كميات ــة والتدليك بالوحــاه المعدنيــالرياضية وحمامات المين ــالتماري

ام غذائي نباتي حرمت فيه ـدم نظيف مع نظــوث واستبداله بــن الدم الملــرة مــصغي

 اللحوم والمقبالت والمازات والخمور تحريماً حنبلياً.

 ـالمرض األفـصة وعالت الموسيقية الراقـة تتخللها الحفــأمسيات المصح كانت ملون

ى من البروفسور كالرك عن الغاية من ذلك ـرة... عندما استفسرت ليلــالجنسية المثي

جسمه ونفسه  ار الغريزية فيـر عاطفته وتخمد النــن المخدرات تفتــقال لها بأن مدم

ق العالج عالقات حميمة بين الرجل المصاب وصديقته ــولذلك من المطلوب أن يراف

اظ ــة إيقــل واألساليب ومحاولــارة له بمختلف الوسائــوأن يتخلل ذلك إث هــأو زوجت

 اإلحساس الجمالي الرومنطيقي الذي ضعف حتى كاد يتالشى.

صادقاً لألخذ بيد نبيل في العالج فعندما  ذل مجهوداً ــام هذه النصائح كانت ليلى تبــأم

أنواراً برتقالية ناعسة ثم تجعل  ة لتضيءـوار العاديــوم تطفيء األنــد النــيحين موع

ى أعماق النفس ودهاليزها ــال ل  ــل اآلذان وتغــى تدخــة تسيل حتــى الحالمــالموسيق

ارة... ـن الدالل واإلثــدأ بخلع مالبسها بحركات راقصة فيها الكثير مــالمتشعبة ثم تب
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رك ملتهبة داعية ــدأ برقصة جيــرى عنيفة وتبــعندها تستبدل الموسيقى الحالمة بأخ

 صبحماس ويحتدم الرق اركتها الرقص العنيف فيلبي الدعــوةومشه ــل لخلع ثيابــنبي

الف اللوحات الكاريكاتورية لنهود تتأرجح مغرياً يرسم على جدران الغرفة آ اًـ بصاخ

ر النابين. ولكن ما أن مـحاء لم تحلم بها مخيلة شيطان أـاء وأشيــوأرداف تتثنى وأشي

ق نبيل وتبدأ بالتهام شفتيه ومداعبته بأقصى درجات ــالموسيقى وتتعلق ليلى بعن تهدأ

دأ البرودة ـاذالً تبــدو المسكين محبطاً متخــره الى الفراش حتى يبــور وهي تجــالفج

ى وهو يداعب ـن شفته السفلى باتجاه صدره فذراعيه فأنامله حتى تشعر ليلــتسري م

ل تتجاهل الوقائع وتصبر ـو عتيق مقفــوه من قبــخارج لتثدييها برائحة صقيع عطن 

ي التصرف شاذاً ال ــو له ودائماً يأتــراش لتتركه يتصرف كما يحلــى الفــفتنشلح عل

ؤل اـر باإلرتباك والتضــل يشعــل نبيــر الذي يجعــى أن تتأقلم معه األمــتستطيع ليل

ر الذي يجعل ـمشوهاً كمخلوق مسخ األم وراً ــي التصرف مبتــاً يأتـدائم .واإلنسحاق

ة ـه أي تجربــاة كانت معاناتــا الذي أصاب زوجها بالسجن أي معانــى تتساءل مــليل

ة األحداث عاشها صحيح أن نبيل لم يكن في يوم من األيام فارس أحالمها وال ــغريب

ـدر مشاعرها ق ل كان يراعيــاً على األقــالً تستمريء معه الحب ولكنه كان لبقــرج

ة السجن ماذا أصابه؟ أي إحباط يعيشه... حاولت ليلى أن ـجرباإلمكان... ولكن بعد ت

تستدرجه بكل الوسائل ليخبرها تفاصيل ما حدث ولكنه وفي كل المرات كان ينكفيء 

وت ــي أمــي... دعونــي وشأنــم أتركونــ.. أرجوكــو يتمتموينسحب وه ى نفسهــعل

مغامر... أرجوك يا ليلى أنت إبنة امرأة فاضلة وسيدة شفافة حضارية ل ـبكبرياء رج

رأة على ـي... ال أملك الجـم... ال أستطيع مواجهة ذاتــى العظي بتعريتي حتــال تذلين

 ذلك...

و وتغريه بمبلغ دسم إن هو أخبرها بصدق بكل ــر دينغــى لتتصل بالوزيــوعادت ليل

تصل دينغو ـام هذا اإلغراء إوأم ه...ــي سجنــل فــنبي ي عاشهاــع التــتفاصيل الوقائ

ة عجيبة... لقد عذب نبيل في ـرى وكانت اإلجابات غريبــرة أخــابط مــبصديقه الض

أكل غائطه ـه ويــر أن يشرب بولــه أجبــوا أنــل وحشية البعض قالــاستجوابه بوسائ

ي رأسه وصدره وأعضائه ـة فة قاسيــرض لصدمات كهربائيــه تعــال أنــوالبعض ق

ه جسدياً لينتقموا من ــاولوا إغتصابــة عساكر حــال أن مجموعــالتناسلية والبعض ق
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الدهم ويمتص جميع ــر ينهب بــه مستعمــون أنــل األبيض الذي يقولــغطرسة الرج

اإلنتقام من رك ألهلها إال الفضالت القذرة... وبما أنهم ال يستطيعون ــخيراتها وال يت

ركي أو األوروبي فكبش الفداء دائماً األبيض اللبناني... كل هذا مجرد ـاألبيض األمي

زم بصحتها ولكن الثابت أن نبيل دفع مبالغ طائلة في ـد يستطيع أن يجــل ال أحــأقاوي

وم ـدة مرات في اليــى كميات كبيرة من الكوكايين كان يتنشقها عــالسجن ليحصل عل

ة وهذيان دائمين هرباً من كوابيس كانت ـي حالة غيبوبــى فــيتعمد أن يبق وكأنه كان

رها الرهيب على قسمات وجهه. مسكين نبيل صحيح أنه كان جشعاً ــتنتابه ويظهر أث

ه لم يكن ـن إصالحــاه ولكــال والجــد إله المــه يعبــالً ألصدقائــه مستغــلعمال اً ظالم

ل... سأحاول ـه مهما حصــى عنــن أتخلــرارة... لــى بمــلا بكت ليــمستحيالً... وهن

المستحيل إلشفائه وإعادته الى ربوع الوطن رجالً كريماً ناضل وكافح وجنى الثروة 

د شفائه التام ألنه من الناحية ـره بعــر بهجــن أجلها. قد أفكــأ مــالتي يستحق أن يكاف

لك الوقت سأعطف عليه كثيراً وأرعاه بكل ي شيئاً ولكن وحتى ذــالعاطفية ال يعني ل

إنسان  .. سأحافظ علــى أمواله وأرزاقه، لكلي  واجبي كزوجة فاضلة.ــا يمليه علــم

دره سأحمل صليب قدري بإرادة صلبة هذا أقل ما يمكن أن أفعله من أجل الكرامة ــق

ـي مرهقة ولكنة... ــة بعد درجــي طالما عبثت بقوانينها وحطمت سلم قيمها درجــالت

ألقف بجانب زوجي  اً معدودات أزور فيها األهل والوطن ثم أعودـل أيامــأترك نبيس

زم حتى أني أعتقد أن نبيل يرغب في مزاولة العالج منفرداً بنفسه عدة ــبشجاعة وح

ن إنقاذه من رجولته ــاذ ما يمكــي تنظيم أفكاره وأحاسيسه وإنقــذ فرصته فــأيام ليأخ

ل.ــه المنهارة ويأسه القاتــوإرادت ةــئباالخ  
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ق الحمراء على القميص الفاقع ـروان بذلته الخضراء السندسية وربطة العنــإرتدى م

ان. وألول مرة منذ عدة أسابيع وضع الكريمات على ــر الرمــون زهــه بلــالذي لون

فيه يتوهج ويهم باإلنطالق حتى أنه بدأ شعره وصففه بخفة صبيانية... كان كل شيء 

رك كالصبيان وهو يفتح باب سيارته ويجهزها لإلنطالق. سوسن ـيغني ويرندح ويتح

اة ــحساس بالحيـظ فيها اإلروت يوقــى بيــزول الــة فالنــدورها كانت نشيطة متوثبـب

تنتظر مفاجأة  ودة الى مجتمعها الراقي وربما كانت بال وعيهاــة وشوقها بالعــالمترف

ح باب بيتها ـل أو كأن تفتــى الرصيف المقابــأة علــغامضة كأن تصادف يوسف فج

ي الصندوق وأخرجت السيارة ـائب فــرى مفاجأة سارة بانتظارها... وضعت الحقــلت

من الكاراج وأوشكت الرحلة تبدأ عندما سأل مروان عن منى ما الذي يؤخرها داخل 

د ارتدت كامل مالبسها في ــذ ساعة وقــا منــسوسن أنها رأتهواب ــزل فكان جــالمن

زل ولكن مروان تأفف لتلك اإلجابة ـمن الورد وتتجه خارج المن ةً ــالحديقة تقطف باق

 قائالً:

در الى بيروت باكراً هرباً اود ونحن سنغـن تذهب ومتى تعـى أيــكيف لم تسأليها ال -

 من زحمة السيارات.
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ذهب الى بيروت دون ـها ستـر شعرها فال أظنــة ولم تظفــاباً عاديــكانت ترتدي ثي -

 بعض التبرج.

ذ أيام أنها ـي منــالت كما أنها لمحت لــد أن تتسوق بعض الكتب والمجــأظنها تري -

اش والزجاج ــولة فربما أرادت القمــد الطفــة منذ عهــوايتها القديمــستعاود الرسم ه

ون.ــوالمعج  

ي حالة نفسية كئيبة تريد أن تنتهز فرصة غيابنا في المدينة لتخلد قليالً ـراها فأــل ب -

 الى نفسها تحاورها في بعض الشؤون والشجون.

د  من معرفة مكان تواجدها فلعلها ترغب في الذهاب... على أي حال ال ــولكن ال ب -

 نستطيع أن نغادر دون أن نكلمها...

روان باتجاه مقبرة الضيعة رفعت ـالبيت وانحرف بها من ــدما انطلقت السيارة مــعن

عن الدهشة ولكنها لم تتفوه بكلمة توقفت السيارة بالقرب من  رةً ــسوسن حاجبيها معب

ول السور قاصداً باب المدفن... هناك كانت ــروان والتف حــل مــبوابة السور فترج

. إقترب مروان وركع بقربها منى راكعًة تنشج وقد تبعثرت باقة الورد أمام ركبتيها..

ن أكتافها وضمها الى صدره... حاول أن ـع منى مــرأ الفاتحة همساً ثم وقف ورفــفق

ة ولكنه وجد ــة مخزيت األمس التي بدت له في هذه اللحظن تصرفاــيعتذر بأسف ع

ى بدورها أن تكبح نشيجها ــر الصمت... حاولت منــراً فآثــه مـاً وطعم فمـلسانه جاف

اً سخية رافقتها حشرجات ـدأ وكادت تنجح ولكنها سرعان ما عادت لتبكي دموعــوته

دوى. وبدل من أن يضعف مروان أمام هذا ـصوت حاولت صاحبته أن تخنقه دون ج

 الموقف المؤثر إذا به ينهر منى قائالً:

قبرة ة سوسن تنتظرنا في السيارة وال يجوز لنا أن ندعها تنتظر أمام بوابة المـالخال -

ا ـمشاكلنا ونحن ال زلن النا وعصبنا برأسها كلــد حملناها كل أثقــة... لقــرة طويلــفت

ى...ادــنتم  

ذ المنديل من جيبه وأخذ يمسح دموع منى حتى اطمأن الى انحباسها ثم سوى ــثم أخ 

ول:ــو يقــلها خصالت شعرها المبعثرة وطبع قبلًة على جبينها وه  
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ل  ـــا صراخاً فأنا رجــي الدنيــى تمألك حتــي كتفــعضضتك ف بتسمي وإالواآلن إ -

اة أن ال شيء ينفع مع المرأة إال العصا سأضربك ـد علمتني الحيــصعب المراس ولق

 وه مروج الفل  ـاء أن تشــاً ولكن لن أسمح للكدمات الزرقــاً مبرحــى قدميك ضربـعل

والياسمين فحذار غضبي يا آنسة... ثم لف  ذراعه حول خصرها واتجها الى السيارة 

 حيث قفلوا عائدين الى البيت لترتدي ثيابها وينطلقوا.

روان جذالً أو يحاول أن يلعب دور الجذل فأخذ يصفر كما في ــى الطريق كان مــعل

قصائد بعضها موشحات ن ـق يغني مقطوعات مــى ثم انطلــاألول امعةــوات الجــسن

ر على غير عادة ــروي منها الكثيــرائف يــى الطــات ثم انعطف الــوبعضها وجداني

ن ن المجون... عندها يغمز بعينه سوسن ويأخذاـويتعمد أن يكون في بعضها شيء م

ن مروان نى بأزل. شعرت مــر  منى الى الضحك والهـن جــهما محاوليبالضحك كال

واب الدعابة والمرح فشفقت عليه من الخذالن ـقاسياً ليلبس الموقف أثوداً ــذل مجهـيب

ـد اإلثنين كلما وية وسوسن تساعــاديث بحيــي األحــولذلك أخذت تضحك وتشارك ف

ود الى صمته الحزين.ــشك أي منهما أن يعأو  

ى الروشة وتوقفت أمام بناية السيدة سوسن قال مروان بأنه ــعندما وصلت السيارة ال

ادة في شأن ساق حسام ثم ـامعة ليتفقد الشباب ويحادث الدكتور حمــى الجــسيذهب ال

. أجابت سوسن أنه ال بأس عليه فإذا تأخر ذهبت مع منى اح السرعةــود على جنــيع

ى طاولة الغداء. ما أن ترجلت سوسن ومنى ــى الحمرا للتسوق ويجتمع الشمل علــال

اً متلعثماً بكلماته.ــية األفريقي فرحاع ناطور البنوأقلعت السيارة بمروان حتى أسر  

رة ليلى البارحة وهي ـصلت السيدة الصغيتــي الكبيرة.. سيدتــي الكبيــرة لقد وسيد -

ذ ربع ساعة ألحضر لها بعض أنواع المأكوالت ــزل ولقد تلفنت لي منــاآلن في المن

ن الى المصعد.والمشروبات... ثم حمل الحقيبة الصغيرة وسبق السيدتي  

ى إبنتي الصغيرة لم ــليل ،ا فتحت السيدة سوسن الباب بمفتاحها الخاص ونادتــعندم

ل ثم ارتمت على صدرها ــد إال وابنتها تعلقت بعنقها وانهالت عليها بعشرات القبــتج

ة... سالت الدموع بدورها من ـن مدرسة داخليــوها مــوراحت تبكي كطفلة عادت لت
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ة ولكنها لم تستسلم لعواطفها فسرعان ما ـار ورصانــة سوسن ولكن بوقي السيدــعين

.رحــأخذت تضحك وتتكلم بم  

ة مدينة ـي ساحرة الى هذه الدرجــًة أيتها الشيطانة الصغيرة... أهــأراك إزددت فتن -

ل سحرها الى كل من يطأ ثراها، عادت ليلى الى هدوئها فرأت منى ــدن حتى ينتقــلن

ة ـن الدهشــر مــوءة بالكثيــة مملــرها إبتسامة عذبــى ثغــجانب أمها وعلى ــتقف ال

الً وسهالً بعودتك الى صدر أمك ووطنك سيدة ــى مهللة أهــواإلعجاب... بادرتها من

ى في الجمال ـل الضيعة مثالً أعلــك وأنت بالنسبة لكل أهــن جميعاً نحبــى... نحــليل

كانت منى تتكلم كانت ليلى تتفحصها محاولة سبر أغوارها والرقي واألناقة... عندما 

رأ في قسمات وجهها إال الطيبة والعاطفة الصادقة ـولكنها عادت بانطباع حسن فلم تق

ه... ــل حتى الشوارع التي داعبتها أقدامــه مروان من قبــوكأنها تحب كل شيء أحب

ن منى نظرة تحد وازدراء ــنها وبيى بيــرة األولــون النظــع أن تكــى تتوقــكانت ليل

ل الطيبة بطيبة مثلها فهي عاجزة بالواقع عن أن ــى تقابــوكراهية ولكنها فوجئت بمن

ر من آثار الكراهية.ــو أدنى أثــفيها ول تنظر الى منى نظرةً   

عيه وسوسن تنتظره اة الواحدة كان الباب مشرعاً على مصرـروان قرابـعندما عاد م

ذ أكثر من ساعتين تتكلمان ـة منــى على الشرفــى وليلــعريضة... كانت منبابتسامة 

تضحكان حتى تغرورق ن المواضيع ال يوجد بينها لحمة ـن خليط مــدونما انقطاع ع

رح...ــعيونهما بدموع الف  

ى من المفاجأة وقفزت لتتعلق بعنقه وتقبله عشرات ــروان مسلماً فشهقت ليلــل مــأقب

ر مروان بعاطفة حقيقية ـن كرسيها.. شعــى تكاد تنقلب عــنى تضحك حتالقبالت وم

التي يحس فيها أنها قريبته وقبلها على رة األولى ـادل ليلى القبالت فهي المــو يبــوه

ل  متوجساً يخشى أن تجمح ليلى فتضعه في موقف ال ـهذا األساس ولكن رغم ذلك ظ

دن ومناخها وآخر صرعات ــلن ،الحديث يــيحسد عليه... ولكنه سرعان ما انخرط ف

ة الى الوشم على الجلد الى طرائف أثرياء الخليج وآخر ـن الشعور الملونــن مـالهيبيي

وا بها.ــاء قامــطرفة غب  
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ادر مروان ليسأل ليلى عن زوجها ـداء فبــالً على الغــد هدأت قليــحاسيس قكانت األ

م يحب المساهمة في ــطيب كري ل  ــل رجــتطلعاته فأجابت بأن نبيووأعماله وصحته 

اله ببعض ــؤساء ولكن هللا ابتــن آالم البــدة للتخفيف مــرية والمساعــال الخيــاألعم

ى ه إذا أسعفه الحظ ولما استفسرت منــل أن يستطيع التغلب عليــاإلنحراف الذي تأم

إلدمان على الكوكايين بتلي باالحظة أجابت ليلى بهدوء أن نبيل إن تلك المـة ممندهش

ر أال يتفاقم لو استدرك ـي أفريقيا وكان يمكن لألمــال األعمال فــر رجــمثله مثل أكث

هو اآلن في دأ عالجاً علمياً ولكن السيف لم يسبق العذل فها ـل مدة وبــل نفسه قبــنبي

ل ـى لسؤالها بأسف ودعت لنبيــل... إعتذرت منــى مراحــسويسرا يخضع لعالج عل

ول:ــو يقــل أما مروان فأطرق برأسه وهــبالشفاء العاج  

رت كل أسباب الشفاء شرط أن يتحلى المريض بقوة اإلرادة ـالمصحات الحديثة وف -

ت ابـى الشفاء فمحبة الحياة والتعلق برغباتها شرط أساسي للشفاء... أجـوالتصميم عل

رح... أعتقد أن نبيل سيبذل جهداً صادقاً ألنه ناجح في حياته ويريد ــليلى ببساطة وم

و يرغب في إنجاب طفل يرث جنى عمره واألهم أنه ــاحه وهــج نجــأن يستمتع بوه

ه.ــيريد أن يرضيني مهما كانت التضحية شاقة بالنسبة إلي  

ة ونعتني به قالت منى متنهدة... إصطحبيه معك يا سيدة ليلى لنعيش كلنا كأسرة واحد

ألخ واألخت فأعانه ذلك على مصيبته، وأجابت ليلى ا األم واـد فينــجماعياً فربما وج

أنها ال تشك في صدق عواطفهم واستعدادهم للمؤازرة والتضحية وقد تحتاج الى ذلك 

ي المستقبل.ــف  

ى غرفتها للقيلولة ولحقت بها سوسن أما مروان ومنى ـداء وذهبت ليلى الــإنفض الغ

عميقة وة... كان مروان غارقاً في كآبة ـد من القهــا في الصالون يحتسيان المزيــفبقي

ى كتفيه ثم ضمت رأسه وقبلته ــى وراء مقعده وأرخت بذراعيها علــعندما وقفت من

ي شعره قبلًة دافئًة سقطت على أثرها بضع قطرات بللت له مفرقه... تفاجأ مروان ـف

ليجلسها على ركبتيه فعادت لتغمر رأسه من جديد وتسنده ى منى وجذبها ــفاستدار ال

ه:ــنجبهته وتبكي بصمت وهي تهمس في أذ الى صدرها ثم تقبله في  
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ر... أرجوك ال ــي قلب الحجــرة فـة تستطيع أن تنبت الخضــروان أحبك بعاطفــم -

روان بأسى:ــم تتخلى عني فأنا ال أحتمل ذلك ورد    

م الفراشة بزهور نيسان أال تشعرين بذلك؟بك كما تهي هائم  راء فأنا ــما هذا اله -  

ى العاطفة رغم رغبتي بحنانها... ــراً الــا ال أطمئن كثيـأريدك أن تحبني بعقلك فأن -

ر في أحضانه وغرق في قبلة عميقة كانت األولى ـى ليجعلها تستقــروان منــجذب م

هي تذوب حناناً بين ذراعي رجلها ى دورها كأنثى ناضجة فها ــالتي مارست فيها من

وراً على شفتي حبيبها... ـن كل خلية في كيانها لتحرقه بخــوتعتصر وهج العاطفة م

ل وركضت الى غرفتها.ــبعدها نهضت بخج  

ألقى مروان رأسه على حافة المقعد وأغمض عينيه وراح يفكر... لقد انتقل اليوم من 

قته بمنى عالقة إحساس بالواجب وبعض مرحلة الى مرحلة فحتى البارحة كانت عال

وم فها هو يعرف بالقرائن أن منى وإن كانت سيدة ــة الغامضة أما اليــالمشاعر الودي

ى الزهد والتقوى ثم تثقفت بقراءات ـة الــة كالسيكية مائلــورة بطبعها تربت تربيــوق

ارس دوره ـفيم ى حساب عاطفتهاــو علــها ينمــة مستفيضة جعلت عقلــفلسفية وأدبي

ى حرم نفسها... ــسلل الــة أو لرغبات مجنحة بالتر سامح ألحالم ملونــبغطرسة غي

ة ـملتهب ةً ــن عاطفــا تستبطــأنه ن كذلك إالــى وإن تكــروان أن منــوم اكتشف مــالي

ا ي نفسها النار التي اعتبرهــاراً عظيمًة هــزن نــاً يختــر بركانــباستطاعتها أن تنفج

منها إنبثقت الكائنات وإليها تعود.  ،اني هيروقليطس أصل األشياءــالفيلسوف اليون

ولكن مروان لحظ عبارة منى األخيرة أريدك أن تحبني بعقلك ال بعاطفتك ماذا تقصد 

ة بطيف ـزها كانت وال زالت مسكونــه ودهاليــن أن مالعب عاطفتــهل تظ يا ترى؟

ثابتة ال إنقالبات مروعة فيها هذا شأن منى أما ليلى فكيف ى؟ أم أنها تريد عالقة ــليل

وم وألول مرة مجردة من عنفوان ـروان في هذه اللحظة لقد رآها اليــر مــراودت فك

اذ ما يمكن إنقاذه...كيف ـد سلمت بخسارة المعركة فباتت تسعى إلنقــأنوثتها وكأنها ق

ها  المتحدية... كيف قبلته كأخت أحبت منى وضاحكتها وكان يتوقع أن تذيبها بنظرات

ا أخيها األكبر بعد طول غياب...كيف تحدثت عن زوجها وكأنها ــصغيرة إشتاقت لقي

ذه من ورطته وتنضوي تحت جناحه... ليلى إعصار الغضب ـذل كل جهودها لتنقــتب

ة حتمية ــل بمقولــع وتقبــق الواقــة لمنطــالراعف أيمكن أن تستكين هكذا بكل بساط
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ة تتمهل متظاهرة بالبرود قبل أن تنقض ــرة المجروحــحدوث ما يحدث أم انها كالنم

دق ـو اآلن يراهما بوضوح ويحــا هــه ،اً... ولكن عينيهاــعلى فريستها وتمزقها إرب

دافئ تلفه بسمة حزينة...  ور  ــأزرق... ن ور  ــسوداوان ينبجس منهما ن ،قــفيهما بعم

الي بنتيجة المعركة بقدر ما أصبح يتوق الى ــد يبــلذي لم يعبسمة المحارب المتعب ا

ال.ــودة الى عادات األطفــالراحة واإلسترخاء والع  

  

  

 

********** 

 

-36-  

ل وهل تدعو حالته الى القلق ـة عن حالة نبيــدما انفردت سوسن بابنتها سألتها بدقـعن

ا ـة مــم أن وراء األكمــالذهب ولم أعلق ــي بريــنرة... غر  ــفأجابت ليلى بلهجة مري

ول لك يا أمي عن حياة تلك الفئات ـدة السراب. ماذا أقــي وهــوراءها حتى سقطت ف

أكثرهم كالقبور المكلسة ظاهرها براق وباطنها نتن...  ة في أفريقيا...ــالمغتربة الثري

بار أسود وبعد أربع  أنت ال تعرفين اللبناني الذي يتزوج ليأخذ زوجته لتعمل بغياً في

ت فيها مئــون قــأو خمس سنوات تك ة أو مئتي ألف دوالر يعود بها الى الوطن ـد در 

حيث ينفصالن باحترام متبادل ليمارس كل منهما بحصته من المال جاهه الخاص به 

 ئبررأة بحصتها تتزوج ثانية وتبني أسرة في أكثر األحيان محافظة والرجل يشـفالم

رن لينافس على زعامة القبيلة وجاه العشيرة وأجابت سوسن بتأفف... ما ــه ليقتــعنق

ا ليلى أنت تبصقين في وجوهنا جميعاً عندما تعرين بعض مواطنينا من ــهذا الكالم ي

 جميع فضائلهم.
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ني أقول لك نصف الحقيقة فقط... فهناك من تعمل زوجته في بيتها ال في البار ل إب -

ن ــة مــات متالحقــ ل مع رقصات وشمــالت كوكتيــر تقيم حفــور أكثــوتط ي  ـوبرق

ن... تصوري المشهد جيداً سيدات ذوات بشرات بيضاء صافية من كثرة ما ـالكوكايي

ي بالدنا تتلوى على نغمات الموسيقى الزنجية وسادة ــد فــاءة التقاليــتخبأت تحت عب

زوج يسكب ـون بقطعة الكافيار والــيطون يحــاه المحمري العيــي الشفـد المنقلبـالعبي

ون بالرجولة الحديثة التي تحررت من ـوزع الكوكايين واألصدقاء يرحبــالويسكي وي

ه الدم.ــراق على جوانبــود الشرق الشرقي القديم الذي يــقي  

ذارات لن أسمح لك أبداً أن تتجاوزي حدك في ـوه بهذه القــي عن التفــعليك أن تكف -

امي.ــالكالم أم  

ل جمع ثروته من تجارة ـن صهرك نبيــل تظنيــك الكلمات... وهــن أن تلوثــتخافي -

ك الثانية في لندن ماذا تظنينها فاعلة بنفسها غير التبرج وشم الكوكايين ــد وابنتـالحدي

ى الطاولة الخضراء...ــوالجلوس عل  

وصفعت ليلى بقوة وهي رة في حياتها ـدها ألول مـاً فرفعت يــوالتهبت سوسن غضب

 تقول:

ة... أال يكفي أنك أضعت ـوت األفاضل ونفسك نفس سافلــي بيــرة... ولدت فــحقي -

ك...ــن سمعة أختــي للمال حتى أتيت تلوثيــاءة شهواتك وحبك السوقــنفسك لدن  

 ي تئن وتقول... يا أمي أنا لم أسقط حتى اآلن وهللاــرارة وهـي بمــى تبكــوأخذت ليل

وا جري الى المستنقع ولكني تمنعت عليهم... أختي ضاعت ــيشهد على ذلك... حاول

د بذلت مجهوداً خارقاً إلنقاذها دون جدوى... وزوجي حاولت معه وال ــصدقيني ولق

اول فأنا أعرف أن من واجبي إنقاذه رغم أنه جرحني في كبريائي جرحاً ال ــزلت أح

ادة سمع مروان صوت نشيجها الى ـاء حــة بكــي نوبــدها غرقت فــداً... بعــم أبـيلتئ

ون.ــالصال  

ن غرفتها منذعرة... إقتربت من مروان فوجدته قد اصفر  وجهه من ـى مــخرجت من

زن والغضب وأمسك بيده كوب الماء الفارغ كأنه يريد أن يسحقه بين أصابعه... ـالح
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شموخ وكبرياء ولو لم تكن آالمها ي صاحبة ـل شيئاً لليلى فهــه يجب أن يفعــقالت أن

ة المأساوية بعد قليل خرجت سوسن وهي ـة لما انفجرت بدموعها بهذه الطريقــمبرح

ل إصطناعية... ــه بوسائند غارت الدماء في وجهها وكأنها ميت يحركوــترتجف وق

ى مروان وهمست:ــى الكنبة ثم التفتت الــتهدمت عل  

...ألول مرة في حياتي أرفع يدي وأصفعها... مكن إنقاذهل شيئاً يا بني ينقذ ما يـإفع -

ذا ـة والطمأنينة واآلن ها أنــر بالثقـة... أشعــن نفسي أقف على أرض صلبــكنت أظ

ة... أجابها ــد أول تجربــار عنــون إنهــاً من كرتــه كان برجــأكتشف أن كل ما بنيت

روان:ــم  

المعرفة وهي مهما حصل  رف ليلى حق  ــا أعــأنالكئيب ف ذا الكالمــل هــال داع لك -

ي رأس أمها أو يسيء الى كرامتها ـدم على عمل يحنــن تقــرف ولــن تسيء التصــل

 الشخصية.

ن شؤون نفسي شيئاً... ليتني مت  ـد أدري مــون بي أنتم جميعاً... لم أعــأراكم تعبث -

ي من شقية.ــآخ يا لزوج ولم أنجب... ــدة طويلة.. ليتني لم أتــمنذ م  

ن ـل تشكيــة سوسن هــا خالــذا الكالم يــاً بهــا جميعــرح كرامتنــك تتعمدين جــإن -

ز بين ما هو واجب ــ  ا العقلية وبأننا ال نستطيع أن نميــل تشكين بقوانــباستقامتنا... ه

جمال  واء... قلت لك أنه مهما حصل فليلى ال تتصرف تصرفاً يسيء الىـوما هو أه

ها... ـفضيلتها صدقيني لقد أخطأت ولكنها ليست جبانة كي ال تتحمل مسؤولية أخطائ

رة بهذه األمومة فقط ال ـا جميعاً وأنت جديــلن اً ــرك أمــل نعتبــن ال نعبث بك بــونح

روان قاصداً غرفة ـنهض م تلذذي بتعذيب نفسك دون طائل... ثمك وتـتستسلمي لكآبت

ى...ــليل  

ى تبكي بمرارة حتى يكاد بكاؤها يغدو عويل ـذهالً... ليلــة منــي وسط الغرفــوقف ف

ا األسود مسترسالً بين أصابعها ن راحتيها وشعرهــوعة... كان رأسها بيــطفلة موج

ان شفاف ــي رأسها بحنــامله ويقبلها فـذ يهدهد سوالفها بأنــوع... أخــد بللته الدموقــ

ون همساً.ــويكلمها بلهجة تكاد تك  
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ل على ورد الخدود فيزداد الورد ـلتنثر الط . هل تبكيماذا أصاب أميرتنا المغناج.. -

ويحاً أم ــن تفــاسميــزداد اليــترائبها فيي ــاسمين فــي مساكب اليـــارة! أم لتسقـــنض

تستعمل دموعها خناجر تطعن بها قلوب األهل واألقارب... ليلى أنا أعلم أنك تتألمين 

بليغاً.. أن أنوثتك قد أهينت بقسوة ولكني أعلم  ق... أنك جرحت بكبريائك جرحاً ــمبع

الق األسياد ال أخالق العبيد... تملكين الشجاعة الكافية لشرب ــن أخــأيضاً أنك تملكي

ذ كنت طفلة من ـانة... أعرفك مــراط وال تحنين رأسك لمهــل سقــكأس السم كما فع

وترفع عن صغائر األمور...  اة موقف شموخ واعتزازــلحيور تفهمين اــجنس الصق

ى عرش عنفوانك... ـرتنا الجميلة أنت رائعة عندما تكونين جالسة علــا أميــيا ليلى ي

بتسامة ـل وتبتسمين لألحداث إن عـة مادك تنظرين الى الحيــي يــف ز  ــوصولجان الع

ونعايشك... ال نستطيع معايشتك متهدمة راك ـة... هكذا تعودنا أن نــزاء متعاليــاسته

دم ـزمة من الداخل بعضها يهــك محبطة منهــامل معــراب... ال نستطيع التعــكقفة ت

ى عليك أن تفهمي ذلك... نحن نستمد القوة منك... نحن أسرة ــر.... ليلــالبعض اآلخ

دما ستذهبين الى ـداً عنــزة نفسها وفروسيتها... غــوانها وعــز عنفــواحدة وأنت رم

وا ضعفهم تحت أجنحتك القوية ويعقدوا مشاكلهم ـالضيعة سيركض الجميع اليك ليدفن

 ةـنفسك لهم ضائع ي مثلهم األعلى وتقدميـبرأسك... أنت ال تستطيعين أن تخذليهم ف

تعطي من قلبها ومن يدها...تقدم  ة. دورك في ضيعتنا أن تكوني أميرةً ــمهدمة محبط

لحسن واإلبتسامة الجميلة واليد المعطاء فتجبر عشرات الكرام وتنتشل رأي اـللناس ال

ن أغرقته األيام في الوحول... ليلى أرجوك إفهمي ذلك وامسكي أحاسيسك... إنها ــم

درنا أال تفارق اإلبتسامة شفاهنا ونحن ـاً... قــاد التي تربينا عليها جميعــأخالق األسي

ي الذي يجثم الثلج على قمته والنار ـل البركانــذلك الجبدر ــدرنا كقــوت ألماً... قــنم

اقه.ــي أعمــتتأجج ف  

ى عن النشيج فأخذها مروان بين ذراعيه وضمها الى صدره وهو يقول... ـتوقفت ليل

جرح رك عن إبتسامة لقد أصبت أمك بــداً وليفتر ثغــهيا إنهضي واغسلي وجهك جي

أنا أعرف تلك ي القريب العاجل... ـف المسكينة تتهدمر ســعميق وإذا لم تتداركي األم

ة واإلحساس بالعار... جرديها من كل شيء إال من ــإال المذل السيدة تحتمل كل شيء

ة على داً وغادرت غرفتها متكئـى وجهها جيــأهلها... غسلت ليلــإعتزازها بنفسها وب
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لس السيدة سوسن روان باتجاه الصالون... عندما وصلت الى الكنبة حيث تجـذراع م

وع قالت... ــرة واضحة ال تخنقها الدمــام أمها وأحنت رأسها وبنبــمتهدمة ركعت أم

ي أطلب السماح والغفران وأرجو أن تباركيني كما في الماضي ــأيتها األم الفاضلة إن

ون إال إبنتك ولن أتصرف إال بما يليق بإبنة سيدة نبيلة مثلك... وإني بدوري ـن أكــفل

ن الجميع لقد كنت قاسية بتصرفاتي فأزعجتكم بوقاحتي السوقية ... ــالسماح م أطلب

ول الجميع سوسن ركعت الى جانب إبنتها ــ... أصاب الذهاًـ أرجوكم سامحوني جميع

ى ركعت بدورها تقبل ليلى وتخلط بكاءها بالضحك فصرخ ـل وجهها ويديها ومنــ  تقب

دعوهم الى ـارب واألصدقاء أل يجميع األقــصا إنهضوا جميعاً... سأتــروان ...هيــم

رح رغم الظروف الصعبة... ولم ــرة فــى... سنجعلها سهــدوم ليلــالعشاء بمناسبة ق

اتف ليبدأ باتصاالته التي إختتمها ــى الهــة فسرعان ما وثب الــينتظر مروان األجوب

لساعة التاسعة مساًء.بمطعم اليلدزالر ليطلب عشاًء فاخراً لعشرين شخصاً في تمام ا  

 

********** 

-37-  

اح ــها الوضـدة سوسن تستقبلهم بجبينــذ السابعة والسيــدون منــدأ الضيوف يتوافــإبت

والتقبيل ثم  تدأ السالمبرها الباسم أما ليلى فكانت تحدث معهم ضجة كبيرة كلما اــوثغ

الشاعرة واألديبة منى األمر الذي جعل المسكينة  يـة خالــى للضيوف... إبنـدم منـتق

اً كعادته يجاذب البعض ــكان هادئروان ــل بنفسها... مــدري ماذا تفعــك وال تــترتب

اء وسرقة السيارات.ــاء والكهربــتتعلق بإنقطاع المأحاديث روتينية   

الرجال وأطلق ألسنة دم الجدال بعد أن حمـ ى النبيذ رؤوس ــاولة العشاء إحتـى طــعل

اً قال أن أسطورة لبنان ـد كأنه مات وشبع موتـي البلــالنساء... السيد نجيب وقف يرث

 حالماألوال قد دفنت في وادي ـكبلد تلتقي فيه الثقافات والحضارات والمهارات واألم

ر الفينيق على اإلنبعاث. وأجابه السيد جوزيف ـن تنبعث من جديد كما عودنا طائــول

ن ـن اليميــرب ابتدأت بيــادها فالحــدى أبعــدرك مــد يــحأ ؤامرة كبيرة والــن المبأ

بح لتصهي اآلن تأخذ المنحى الطائفي  ن اليمين واليسار وهــاوالفلسطينيين لتصبح بي
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ي بعض المسيحيين والمسلمين... قامت ليلى وقالت أنا ال أفهم من كالمكم شيئاً لقد ــف

ن الدكتور مروان أن يدلي برأيه ـعن شفافية اإلدراك ولكني أطلب م ربةــأبعدتني الغ

 فيما يسمع. تكلم مروان بهدوء وحزم:

روب استطاعت أن تحل أية مشكلة يتخبط فيها بلد من البلدان ـد بأن الحــأنا ال أعتق -

من الحرب "وهذا اإلفتراض خاطيء  د  ـه إذا كان ال بــة مطلقة أنــول وبثقــولكني أق

ائفة... ال يوجد في تاريخ الشعوب ــائفة وطــن طــأصالً فلتكن بين يمين ويسار ال بي

ائفي... نتيجته الوحيدة تنازل اإلنسان عن قوانين العقل ــأقبح وأقسى من الصراع الط

يتصارع  ن أنـى مرحلة العصور الوسطى.. أنا أفهم كيف يمكــه الــوالمنطق وعودت

اهيم الديمقراطية والعدالة اإلجتماعية وتوزيع الدخل القومي ــى مفــيمين مع يسار عل

ن عن مقولة الوطن كمتحد قومي ــوطبيعة اإلعالم ولكني ال أفهم كيف يتخلى المواط

اريخ وتصور ـوية وتــاليد ومصالح حيــوتقادات ــدة وعــتحكمه دورة إقتصادية واح

حظيرة الكفر واإليمان والتحليل والتحريم والجنة والنار يكفينا في  مستقبلي ليعود الى

ى عصر ـي العصور الوسطى ثم كيف انتقلت الــال دراسة تاريخ أوروبا فــهذا المج

اء.ــالنهضة والتطور واإلرتق  

ى أوتار العاطفة ـد أفكاراً لونتها األحاسيس موقعة علــريقالت سيدة  إسمها ربيعة... ن

ن ينامون على أن الرأسماليين إخوان الشياطين ويصحون ـلتنظير ألهله الذيولنترك ا

ا. لو أسمعتنا اآلنسة منى التي قدمت لنا كشاعرة ــاة الدنيــعلى أن الرأسمال جنة الحي

والمرأة خلقت لتكون أماً واألم ة بعض الكلمات المجنحة... قالت منى أنا إمرأة  ــوأديب

 م والفاشل، الصـادق منهم والكاذب،واألسمر، الناجح منه ا األشقر منهمـتحب أوالده

ه وأحب ــدي... أحب بنفسجــان.. هكذا بكل بساطة أنا أحب بلــم والجبـاع منهــالشج

ه وأحب جرده أحب لغته الفصحى وأحب لغته العامية... إنه ــه... أحب غاباتــأشواك

كل خصائصه السلبية به تنعكس على مرآة ذاتي ـة منــقطع ره وبشره وإنـدي بخيــبل

 ..قة في قلبييسواء... ولهذا أقول لكم وأنا في قلب الحقيقة والحق د  ـواإليجابية على ح

ون أخالق العبيد ــن الذين يملكــه ومــالء عليــن الدخــد إال مــى البلــأنا ال أخاف عل

سارة.والسماسرة والذين يزنون األمور بميزان الربح والخ  
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كل إنسان أصيل في هذا البلد ال يخيفني يمينياً كان أم يسارياً متديناً أم ملحداً األصيل 

ى كرامة اإلنسان ـن يساوم علــل لــو مهما فعــه فهــرف واجباتــو سيد والسيد يعــه

وا فالكل يقف تحت مظلة التاريخ والقيم ــوا األسياد يختلفون.. ال تخافــوحريته... دع

أن تخافوا من الطفيليات واللقطاء الذين ال جذور لهم  ة. فقط عليكمــوالمصالح الحيوي

في تربة هذا البلد.. فوجئت منى بالجميع يصفقون فتضرجت وجنتاها  بحمرة الخجل 

وأطرقت برأسها... عاد السيد نجيب ليتكلم... سيدة ليلى عندي لك سؤال... كيف هي 

منا السادة هناك في لندن؟صورتنا في الخارج... كيف يقيـ    

ن... كلمة لبناني أصبحت ــال هناك مهيــر  يا سيد نجيب والكالم الذي يقــع مــالواق -

 ر مخدرات... البعض يقول أيضاً أن اللبنانيين ال يحق  ـي أو تاجــمرادفة لكلمة إرهاب

سيات... اء البعض جنـلوا الفلسطينيين ألنهم قبضوا ثمن توطينهم وإعطــأن يقت لهم

ول اللبناني باع أرضه للغرباء وباع تذاكر هوية لمن يملك ـاً يقــسمعت لورداً إنكليزي

وم يبكي ويتباكى على وطنه خائفاً عليه من الضياع.ــو اليــالقدرة على الدفع وها ه  

... باهلل عليكم ال تتحدثوا بالسياسة رأسي يكاد ينفجر غضباً وإحساساً رأة  ــصرخت إم

اء فلنمت ـرون بنا.. إذا كان ال بـد  من اإلنهيار والفنــنة... يكفينا ما يفعله اآلخاــبالمه

ه الوراقيون القدماء نموت بصمت ــل ما كان يفعلــاء... لنفعــل ونحن شرفــعلى األق

ود شعباً ينتمي الى أرض وتاريخ ـزة ونعــار يجللنا أو فلنصنع المعجــدوء والوقــوه

عاقل جميل. في  ية حضارية.. لنصنع وطناً يليق بإنسان حر  ومصالح حيوية وشخص

 هذه اللحظة وقفت ليلى هاتفة... 

ل والطبيعة يليق بإنسان يعشق ــن العقــرم قوانيــاني يحتــن علمــلنشرب كأس وط -

ول الشعر.. لقد تحاورنا بما ـاء والمسرح وقـة والمغامرة ويحب الرقص والغنــالحري

ر حضارية... ــاء أليس ذلك أكثـو انتقلنا الى الرقص والغنــفما رأيكم لاية ــفيه الكف

لوى ــون تتــى وسط الصالــوم يصدح وليلــًة... صوت أم كلثــوسالت الموسيقى دافئ

ورتها مروحة صينية. أخذت بيد مروان ـرها وفلش تنــوان وتتعمد ترقيص شعــكأفع

اً يمسك بأنامل ـحظة كان بارعي تلك اللــوف نــداً ولكـالذي ال يحب الرقص البلدي أب

ل رأسه يمنة ويسرة ويهز ردفيه... عادت ـدور حوله كفراشة ويمايــى ويجعلها تــليل

ى التي ارتبكت المسكينة فهي تتلذذ بمشاهدة الرقص ال بالمشاركة ـد منــليلى لتأخذ بي
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ت تبذل مجهوداً خارقاً ر مترددة وأخذــيى غد يدري لماذا هبت منــه. ولكن ال أحــفي

ـن وثالثة لتفاجأ بليلى تنسحب ولة... دارت مرتيــة مقبــن بطريقــلتقدم نفسها لآلخري

د ـل منتشياً ثم أمسكت منى بيــدة في الساحة مع مروان الذي استمر يتمايــوتبقى وحي

صفر ر... ــي أحشائها وانفجــرة متوثبة كأن بركاناً كان يضطرم فـربيعة فلبت األخي

رأة لبنانية ـن كل امــي بطــف ،وزيفــرخ جــى وصــرب كأسه مقفــالسيد نجيب وش

ى األرض.. وضحك الجميع ـي السماء وألرداف النساء علــد لآلب فــراقصة.. المج

وم إال والوقت يقارب منتصف الليل وأنه ال ـوات الزمن ولم يشعر القـوتسارعت خط

ون ـادرون وهم يقدمــر ويغــون بالرضى والشكــيودعذوا ــن اإلنصراف فأخــد  مــب

ول أنها ستغادر الى الضيعة ـاسي وسوسن تشكرهم وتقــوات بالصبحيات واألمــالدع

داً أو بعد غد والجميع يتعجبون ويسألون أن كيف ألناس ميسورين يتركون بيوتهم ـغ

ى خط النار تعيش الرائعة في بيروت للخدم واألتباع ليغادروا الى ضيعة مشلوحة عل

ن خنادق ـرحى والقتلى المسحوبين مـة دم الجـرعب القذائف وشائعات التسلل ورائح

ة. ــالجبه  

 

********** 
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ار الصنوبر وتتقدمه ـره أشجــ  ة تزنــى رأس تلــكان بيت السيدة سوسن، الرابض عل

باألنوار وسط ضيعة رائش العنب وصفين طويلين من أزهار األورطنسيا، متأللئاً ـع

ن ـبخجل م ل  ــة تطــرقت شوارعها بالعتمة ال تلمح فيها إال بعض األضواء الخافتــغ

من  د سبقها كان رهط  ـر وصولها قــوكان خب ،ذ. عندما وصلت السيارةــبعض النواف

ل ومن لم ـن العمــع ل  ــاعة لإلستقبال والمساعدة فالكل عاطــان ينتظرون الجمــالشب

ارك أو يعيش طفيلياً على األموال التي ـي المعــأو يشارك ف ،اً ــر ويتهيــر ينتظــيساف

وى وصناديق الفاكهة وساد األنس لحظات ـاق الحلــن الخارج. أنزلت أطبــول مــتح

أهل والكل من أصحاب البيت ثم إنتشر  ةادل القبالت فالكل في الضيعـالمصافحة وتب

لقد حضرت السيدة الصغيرة والسهرة الليلة  ــد،بلغ بعون من لم يتــبعض الشبان يبلغ
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 ون هناك كاس  ـا للجميع وسيكــد أن تبلغ الشباب أن هناك هدايــافلة وخصوصاً بعــح

رج.ــوم رج  ــومزمار وه وطاس ودف    

ون ــى بعضها وكأنها صالــوحة علــة المفتــي الصالونات األربعــارب فــإجتمع األق

الشابات في ركن آخر والنساء في نتحوا في ركن والشباب وإد... الرجال الكبار ـواح

وذهاباً في جميع اإلتجاهات. كان آخر الحاضرين  ةً ـن ثالث واألوالد يسعون جيئركــ

ى متثاقل الخطوات يتكئ على عصاه الغليظة وهو يعاتب ــو سلمان الذي أتــالشيخ أب

اره بالسيارة ليوفروا عليه عناء المشي الذي بات ـإحضى ــن لم يفطنوا الــالشبان الذي

ركته ده وأخذ بــل يــوا الى تقبيــيتعب ركبتيه المتداعيتين. وقف الجميع للشيخ وتسابق

ركضت ليلى باتجاه الشيخ وانحنت أمامه وكأنها تريد أن تركع وأخذت تقبل يده وهو 

سمح ن... تــر هللا والنساء يصرخــفا بنيتي أستغـر هللا يــاء ويردد أستغفــيسحبها بحي

الف والرجال ـوال تسمح للنساء أنت تخالف أنت تخ ،ا شيخــدك يــللصبايا بمالمسة ي

بإرادتها وقوة شخصيتها. أما  ل  ــون... ليلى ليست إمرأة... إنها رجــيضحكون ويقول

لتحليل الدين ول... ليس الدين طقوساً تعتمد األمر والنهي والتحريم واـالشيخ فوقف يق

ة وعطاء وتواضع واتصال دائم باهلل عبر سفيره العقل. ومن ال يملك عقالً عبر ــمحب

اق الحلوى ـوة وأطبــاجين القهــة. ضحك الجميع ودارت فنــالعادات الحسنة الموروث

والفاكهة... األوالد شربوا المرطبات والشبان أخذوا يلوون شفاههم ويتأففون... وقف 

ن الشيخ أن ــى السيدة سوسن وطلب مــى علــبليلى بلسان الجميع وأثنعباس ورحب 

أحبكم ن... وقف الشيخ وقال: يا أهل ضيعتي يا لحمي ويا دمي ــيحلم على الموجودي

ر وأفاخر بكم ولكن على المروءة ـل الخيــق  وأحترمكم ولكن على فعــولكن على الح

ام الكبير وتنظرون الى ـون أمــوتنحن دما أراكم تتواضعون للضيفــامة.. عنــوالشه

ار على كرامة الجميع فالكل يعطي والكل يأخذ ــوة والجميع يغــون األخــالصبايا بعي

عندها أفرح وأقول لنفسي خلق  صالح  من سلف  ،ن يعطي كفضل من يأخذــوفضل م

.. د الشبان.ــل وأمهم العاطفة. وصرخ أحــذرية بعضها من بعض أبوهم العق ،صالح

ي اآلخرين. فيمن ــي أنفسكم وفــوا هللا فــال الشيخ إتقــا شيخ أوصينا... فقــأوصينا ي

ون فيه كم كنا سخفاء في حكمنا ــوم تقولــل األصدقاء فسيأتي يــداء قبــتحسبونهم أع

دل ـام يا أوالدي إعتصموا بالعــى أوهــور... بنينا صداقاتنا وعداواتنا علــى األمــعل
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ن. ة ولكن شبان اليوم مغرورون يا شيخ ووقحودال تنجحوا... وصرخت صبيواإلعت

ن الوقور ــع وجمالهــالرفي ــهنان بذوقــات الشبــفلتهذب الفتي ،الــوضحك الشيخ وق

وز أال يهذبان... هنا ــة... والدبكة والمجــوحريتهن المسؤولة... وصاحت صبية ثاني

وا كجماعة ال كأفراد... أحبكم وأتمنى لكم ـإفرحرح الجماعي يهذب ــالف ،ال الشيخــق

م ــوري فأفسد عليكـم بحضـي ال أحرجكــادركم اآلن كـن أغألا مضطر ـادة وأنـالسع

 مـل ولتكن قلوبكم بيضاء وأياديكــوا المواويــد وغنــدوا القصائوا وقص  ــسهرتكم إدبك

ت الكرنيتا تصدح وحلقات ل الشيخ سيارة أحد الشبان ورحل... بدأـبيضاء... ثم إستق

دبكة دلعونة على أنغام المجوز وعلى  ،ل البيتـام مدخــالرقص تنتشر هنا وهناك أم

الشرفة حلقة رقص بلدي وفي الصالون حلقة جيرك. وكؤوس الخمر بدأت تظهر في 

ن. لحظت ليلى ون مرحيادي الشابات والكل فرحوـادي الشبان وبعض الجعة في أيـأي

اول أن يسيء األدب ويتجاوز حده وال صبية تحاول أن ــواحد يح اب  د شــأنه ال يوج

رام ـة واحتــون وتتشابك أيديهم بمحبــتتصرف بخبث فتقع تحت الشبهة. الكل يضحك

ان تتالصق الصدور وتنفلش الجدائل على الوجوه والزنود تالمس ــوفي بعض األحي

الخدود أو على أطراف الجدائل ى ـى بعض القبالت الخفيفة علـالخصور. ولمحت ليل

 ور كانت دائماً تقف عند هذه الحدود ال تتجاوزها أبداً.ــولكنها تعجبت كيف أن األم

روان فلقد قبلها عدة مرات في جبينها وقبلته ـي نفسها فعلت ذلك عندما راقصت مــه

 ى لقد رفعها بين ذراعيه عدةـي عنقه وكذلك مروان عندما راقص منــدة مرات فــع

مرات واحتضنها وضمها الى صدره ولم يشعر أحد بأنه أساء التصرف بالعكس كان 

ي الكياسة والذوق الرفيع ومعرفة األصول.ــى فــالجميع يعتبرونه مثلهم األعل  

ا وقلبها ـل تحت أقدامهــى باألرض تميــأة أبرقت السماء وأرعدت... أحست ليلــوفج

ي ساحة ــة فــرت القذيفــاب  إنفجــصرخ شان صدرها.. ــينخلع ليرتطم بعنف بحيط

ا الساحة حتماً خالية ال داعي للخوف... ثم أبرقت ثانية وكان ــع هنــالضيعة... الجمي

الى الطابق  ،ارود... صرخ حارس البيتـة البـوا رائحــالجميع شم ،زاالً ــرعد زلــال

ن ــة مـسيارة مسرع ن.. أطلتــكلها مدشمة والمكان آم األرضي يــا شباب الغــرف

ئ ـل وأضواؤها تغمر المكان.. صرخ شاب  أطفــام المدخــوقفت أم ،اــارة الفوقــالح

ور مروان الخالة أم ــور مروان دكتـاح السائق دكتــواء... صــاألضواء أطفئ األض
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تك... ركض مروان ولحقت ي عيادـحسيب أصيبت في ساقها وهي تنزف إنها اآلن ف

جلست أمامها منى وأخذت تهدهد  إنشلحت ليلــى علــى الكنبة متهدمة.. بــه سوسن..

نحن في دوامة حرب لعينة الجميع  ا سيدتي..هذا واقعنا ي ن األصابع..يدها وتفرك بي

اء دولة نموذجية كل على هواه وحسب تصوره والنتيجة كما ترين ــيراهنون على بن

ذ أحكام العقل.ــز ونبــن اإلثارة للغرائــد  مــدة العبث... مزيــسقوط  مريع  في وه  

رى أمر  ـذوا يتحدثون ويتضاحكون وكأن ما جـي الطابق األرضي وأخــتجمع الكل ف

تافه  ال يستحق الصمت. صبية ظريفة إقتربت من ليلى وهي تقول نحن هنا يا سيدتي 

 قياريفأو أ وق رؤوسنا ننتظر شاباً يأتي من الخليجـذائف تنفجر فــنحلم بالعرسان والق

واد أبيض ليردفنا خلفه وينطلق... أقدامنا تغوص في الوحول وأعيننا ــعلى صهوة ج

ى المدرسة كل يوم يا ـن نذهب الــرى... نحــوم... أجابت صبية أخــدق في النجــتح

ل تتصورين تالميذاً ــا... هــي الشهداء يردعنــسيدتي ال القذائف تثنينا وال صوت نع

ي الليل ويدرسون الفارابي وابن سينا في النهار... قال شاب  ــالسالح فيتدربون على 

ل لبنان... إحراق الجنائن ــة مدروسة لتدمير البنية التحتية لجبــيا سيدة ليلى إنها خط

ويلنا الى مجرد مستهلكين على ــوغابات الصنوبر وتفجير المصانع والمؤسسات وتح

لقاء اإلستمتاع بقيادة سيارة وشرب زجاجة  ،ادي سوق المزــإستعداد لبيع كل شيء ف

ل ــون، ماذا يفعــى... والمثقفــارة حشيشة وأجابت ليلــى سيكــويسكي والحصول عل

اب... ـل أصحاب اإلختصاص؟ ورد  الشــون وأصحاب اإلختصاص، ماذا يفعــالمثقف

... الجميع ة... ال أحد يقرأ... ال أحد يكتبـح صناعة إستهالكيــالتخصص نفسه أصب

وم القيامة وإغراء الناس ــة والترويج ليــوا وراء الغيبيات الدينيــوا أعناقهم ومشد  ــم

واب وترهيبهم من العقاب. وردت ليلى... ولكن التهيؤ إلستقبال القيامة يجب أن ــبالث

ال الرديئة.ــون باألعمال الحسنة ال باألعمــيك  

ره اآلخرين بات من األعمال ــواه فالتعصب وكــى هــكل  يفهم األعمال الحسنة عل -

ل واحترام الخوارق والمعجزات والغيبيات إذا لم ــار أحكام العقــالحسنة وكذلك إحتق

ل الهلوسات.ــنق  

؟ كـــل برأيــا العمــوم -  
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ول. بقي أجدادنا مئات السنوات يجللون الجبال ويبنون ـي هذه البالد ليس ثمة حلــف -

اً ـاً وزيتونـاً وعنبـراب بأطراف عباءاتهم ليزرعوها تينــويحملون لها التلها الحيطان 

اح... ـدراج الريلسنوات يذهب أوم نرى تعب مئات اــوت، وها نحن اليــوصنوبر وت

ا بسياراتهم ــي يتبجح أهلهــالت ودةــنكما سيدة ليلى أن هذه الضيعة الــل تصدقين يــه

ريب تشغل ستة مصانع حرير وثماني عشرة معصرة ــوتلفزيوناتهم كانت باألمس الق

عنب وأربعة مناجم فحم ويوجد في خراجها أكثر من مئة مغارة وبئر... بعضنا اآلن 

و اإلنتاج... نصدر أوالدنا الى ــن هــاراً. ولكن أيــن سيجــه ويدخـاب سينييــيلبس ثي

ارج... ماذا بقي ـي الخــفون ــر شهر... ماذا يفعلــارج وننتظر حواالتهم كل آخــالخ

د يهتم.. وردت ليلى..ــمنهم.. ال أح  

ه على عماله وسأبني لكم ــوزع أرباحــى أرضنا الخاصة تتــسأبني لكم مصنعاً عل -

ى عمال مهرة... أعدكم بذلك... وصرخ الجميع... أنت فرس  أصيلة ـمهنية تحولكم ال

رأسها وصرخت الصبايا... ونحن  إبنة أمك والتفوا جميعهم حولها والبعض قبلها في

رب وسرقهم السفر ولقد كبرنا. هل سنتعنس ونموت ـل... الشبان ألهتهم الحــماذا نفع

ل صوف تعملن فيه ــاك معمــون هنــى لماذا ال يكــا النسيان... وردت ليلــي زوايــف

ل ـلنا معمل صوف... هل تقدمين ــا معمــاج... وهتفت الصبايــن حالوة اإلنتــفتتذوق

ل... سأعود قريباً الى سويسرا ألعمال طارئة ولكني سأضع المال ـصوف! نعم سأفع

لكم بعض مشاكلكم  د أمي ومروان ليبدأ العمل... إذا كانت هذه اإلنجازات تحل  ــفي ي

ة.ــفاعتبروها محلول  
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أنفاسه ويمسك بزمام إنفعاالته. لقد  إستطاع نبيل في األسبوعين المنصرمين أن يلتقط

و السبب الذي يجعلها تقف ـه وسأل عشرات المرات ما هـر كثيراً بمسلكية زوجتــفك

الى جانبي! وعلى إستعداد للتضحية بدون حدود طالما أنها ال تحبني ولم تنجب طفالً 

يها نفسي وإل ليكون قاسماً مشتركاً بيني وبينها... ما الذي يجعلها تستميت لتعيدني الى

وهي لم تكن في  ،دم لها إال السمعة السيئة والمسلك المشين... هل هو المالـوأنا لم أق

وهي لم تكن أقل جاهاً قبل أن نتعارف... وحتى المال  ،اهــبيت أبيها فقيرة... أهو الج

... فكر ـره بإسمها شخصياً وهي تستطيع إمتالكه والتصرف بــفأكث ه دون العودة الي 

ه اإلحساس بالواجب ــي لنفسه... إنــه النهائــل كثيراً في هذه المسألة وكان جوابــنبي

ن بأن هللا يمتحنها في  أنا ــى تؤمــة... ال شك أن ليلــق بالمشيئة اإللهيـواإليمان العمي

ى ـوهجاً... هكذا ليلـار يزداد تــل عندما يمتحن بالنــإمتحانها ومحنتها والذهب األصي
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لك المرأة . قال لنفسه علي  أال أخذلها... تذه المحنة القاسية..ــي هــاً فــتوهجإزدادت 

لي أن ألوثها بجشعي وخستي وأطماعي ونزواتي المنحرفة... يجب  ق  ـالمميزة ال يح

الً في عينيها وفي أعين ــدو جميــغــن طاقة وإرادة ألي لدي مــأن أناضل بكل ما بق

ول...اول سأحاـرين... سأحــاآلخ  

ل قد إتخذ قراره... لقد ـدًة من ضيعتها كان نبيـوزان عائــى الى لــدما وصلت ليلــعن

اً نشيطاً مارس تمارينه ــفاستيقظ فرح ،دــودتها بعد ظهر الغـاستلم الفاكس المبشر بع

ق ــة العنــه الخضراء وربطــدى بذلتــر ثم ارتــاضية المفروضة واستحم وتعطـالري

وانطلق نشيطاً جذالً الى المطار. كان اللقاء حاراً مضيئاً عينا نبيل تشعان األرجوانية 

رق مسامها ويسري في ـه ليلى يختــاً شعرت بــاً دافئــزماً ونشاطاً وتفيضان حنانــع

و يشد على أضالعها حتى تأوهت ألماً... إلتقت الشفاه ـعروقها. إحتضنها بحماس وه

بيل يعتصر شفتي ليلى إعتصار البدوي لضرع ناقته اء الحياة... كان نـعطشى الى م

ى بالبرودة تسري في ـي أعماقها... لم تشعر ليلــاء المختزنة فــوالصحراء لنقطة الم

بعث نبيل من رماده؟... إبتسمت له بحنان.. نظرت شفتها السفلى كما في السابق هل 

ا.ــإليه بعينين محمومتين... تأبطت ذراعه وانطلق  

ي إحدى القاعات كان البعض يلعبون البولنغ ــي المصح... فــت صاخبة فالسهرة كان

شاركا في  تانغو حالمة... إختارا قاعة الهارد روك..وفي صالة ثانية كانت موسيقى 

دة صباحاً ــة الواحــون تخلعت فيه مفاصلهما ووهنت عظامهما... الساعــرقص مجن

ا في نوم عميق بكامل ـ  ر وغطـى السريــيا علوم فاستلقــة النــن الى غرفــال عائديــقف

ى أتت الموظفة في الساعة الثامنة توقظ نبيل ليؤدي واجباته الصباحية ــمالبسهما حت

اول األدوية المطلوبة...ــمن تمارين ولتن  

ي تخترقها الممرات ـار التــالل األشجــزهان تحت ظـا يتنــداء وعندما كانــد الغــبعي

ر وجنائن الورد ـن العشب األخضــة دائماً على فسحات واسعة مــوالمفتوحالحجرية 

ال نبيل... ليلى إسمعيني جيداً لقد اتخذت قراري وسأنفذه بمشيئة هللا ومؤازرتك لي ـق

دك أني سأشفى من مرضي بالقريب العاجل وأن أبذل مجهوداً جسدياً ونفسياً ـأوال أع

ل الشرير الجشع المستغل ودفن في وادي ـات نبيــم اً لقدــى ذلك... ثانيــيساعدني عل

المحب المستعد لإلنسجام مع تقاليد أهله ل الهادئ ـة، وولد نبيــن يبعث ثانيــالطمع ول
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ل منذ اآلن ويعود لك شخصياً ـد أعلنت تقاعدي عن العمـاً لقــوعادات مجتمعه... ثالث

ترينها مناسبة ودون العودة لي والي بالطريقة التي ـأن تتصرفي بجميع ممتلكاتي وأم

في إتخاذ أي قرار حتى دون أخذ مشورتي. وفي هذا الخصوص سأنجز كل األوراق 

أثق بحصافة عقلك وحسن تدبيرك وغيرتك على  القانونية التي تخولك ذلك فأنا رجل  

جدي ي لن تي كرامتي فافعلي ما طاب لك وحتى لو بددت كل ثرواتــكرامتك التي ه

ك فافعلي بها ما طاب لك.ـة فعل غاضبة فالمال مالك واألسرة أسرتة ردــمني أي  

... عسى هللا ا ليلى بالدموع واحتضنت نبيل وهي تقبله في عنقه قائلةً ــإغرورقت عين

ل الضيعة بأن نبني لهم ــاً لما فيه كرامتنا ومصلحتنا... لقد وعدت أهـأن يوفقنا جميع

ذا شيء  ـل... هــإن شاء هللا... وصرخ نبي قريباً ـة وسننفذ ذلك درسة مهنيـمصنعاً وم

د اتخذت قراراً بالتقاعد كنت ـو لم أكن قــي لــع.. صدقيني أنــذا شيء  رائــعظيم.. ه

ائنا ونطهر أنفسنا بالعمل ــن أخطــر عــة... آن األوان لنكفــرح مشاريع مشابهــسأقت

ردت ليلى.. هذا ما اس الذين نحبهم. ام وإسعاد أكبر كمية  من النـر العــالصالح للخي

ن صالتنا باألفواه فلتكن صالتنا ـارة وصالة.. هللا مستغن عــه لنفسي العطاء طهــقلت

عطاًء على أرض المجتمع... العلم والعمل حق  طبيعي لكل إنسان... كيف نطلب من 

ا العصر ل غير مؤهل في هذـن العمل بـالً عـون صالحاً إذا كان عاطــاإلنسان أن يك

رت الزراعية بو   ل، السياسةـل... مساكين شباب الجبـج... قال نبيــالمعقد للعمل المنت

ر منتجة وسياسة تحويل المجتمع الى قطاع ــباتت غي ل  ــلهم أرضهم ألن زراعة الج

رص العمل الكريم... وردت ـرة فألغت آالف فـخدمات ضربت لهم صناعاتهم الصغي

ى المغتربات فإذا صادف ثروة وعاد ـتصنيع اإلنسان وتصديره الق إال ــليلى... لم يب

البلدي، وإذا خانه الحظ راف ومهرجانات الرقص ـل بذبح الخــهلل له الجميع واستقب

عنه الناس وتحاشوه  ر مأسوف عليه وإذا أصر على العودة إزور  ــفليبق حيث هو غي

د الخدمات.ي يغرزها إقتصاــي األخالق التــذه هــاء... هــكوب  

راً في ضيعتكم تزنره جنائن التفاح وكروم ـاً كبيــل... هل تعلمين سنبني بيتــال نبيــق

 مـي وضع تصاميــراً وتباشرين فــاراً كبيــر.. لو تشترين عقـالعنب وأحراج الصنوب

ل األرض وتهيئتها للتشجير فالحرب ال تخيفني فالبالد بالدنا واألرض ــاء وتجليــالبن
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ى أرضه مهما أفرزت الحرب ـود الــن األرض سيعــا فليتقاتلوا ما طاب لهم إبأرضن

ائج.ــن نتــم  

ون قرب البيت ملعب فروسية وكذلك ـه أيضاً وسيكــا فكرت بــى... هذا مــالت ليلــق

ق األرضي في البيت الى ـول الطابــرة سلة وتينيس... وسنحــرة وكــملعب كرة طائ

زة تجهيزاً حضارياً وسندعو في مناسبات متفرقة بعض الشعراء ــرة مجهــة كبيبتمك

ر إلحياء ندوات وأمسيات ثقافية بإختصار سنستبدل الملذات المادية التي ـورجال الفك

ة ونفسية.. هذا مستقبلنا لقد ـور الى السعادة بملذات فكريــاً كجسر عبــمارسناها سابق

ال نبيل... ــا قــن. وهنــسبوعين المنصرميي األــي هذا الموضوع فــراً فــفكرت كثي

ك عائلة واحدة نفرح معاً ونحزن ــى وأمــروان ومنـن ومــون نحــاول أن نكــوسنح

وردت  ـ ة زواج بين مروان ومنـى...د أن أسألك هل يوجد نيـمعاً، بالمناسبة كنت أري

... لقد درست ة.. قبل أن تموت أمه أوصت بذلك وهما يصلحان لبعضهماى متنهدـليل

روان حتى الجنون وإن كانت ــى تحب مــمن ،ام المنصرمةــي األيــة فــوضعهما بدق

ة الرصينة تمنعها من إظهار جموح عواطفها ولكن مروان متردد ليس ـتربيتها الهادئ

ال ـود أن يعاملها كأخت ال كحبيبة... قــل ألنه تعــرمها بــى وال يحتـألنه ال يحب من

له... إنها فنانة حقيقية وأديبة  ا أعرف منى... الغبي وحده ال يشتهيها زوجةً نبيل... أن

د يرغب بها اآلن... ـعد أحوال فضيلتها الكالسيكية التي لم يادرة لــحقيقية مؤهالتها ن

الرجال هذه األيام يريدون الشيء وضده معاً الفضيلة والفجور تحت سقف واحد وكم 

الم..ــذا المطلب ظــه  

ل كان نبيل وليلى يمارسان أقصى درجات الفجور تحت سقف الفضيلة ــذلك الليي ــف

ة.. كانا يتهارشان ككلبين مسعورين ويتناهشان باألسنان واألنياب... كان كل ـالزوجي

ر..ولقد نجحا وناما وهما ــد اآلخــار على جلــر إسمه بالنــد أن يحفــواحد منهما يري

ة طفالً يجمع ما تفرق وتمتد العائلة من خالله ـر هذه الليلــرده أن تثمــيحلمان كل بمف

ل.ــاه المستقبــباتج  

في مساء اليوم الثاني لم تحاول ليلى الرقص... لقد حدست وهي تنظر في عيني نبيل 

رار ــرضها باستمــر بالعكس... كان يحــاك وأن كان يتظاهــى اإلنهــه متعب حتــأن

ر بابتسامة عذبة وقبلة ذة البارحة ولكن ليلى كانت تعتـرك وبنفس حيويــليرقصوا جي



221 
 

 ق وتقول بأن مفاصل جسدها مخلعة رغم أنها في ذروة تفجرها البركاني.ــعلى العن

رب تمثال يزنره العشب األخضر يمثل أفروديت وهي ـي الحديقة بقــًة فــإنتحيا زاوي

اء وفخذاها المفتوحتان على ــد وكبريــاهدة بتحــا النـمنبطحة بعريها الخصب وأثدائه

روق خضراء وكأنها ترمز الى األنوثة الدائمة التفجر ــمرمر أبيض توشحه بعض ع

. إستلقى نبيل على المقعد الخشبي وأسند رأسه الى االً ـوزاً وأطفــي تنبت قمحاً ولــالت

ركبة ليلى التي أخذت تتالعب بخصالت شعره وترندح له بعض قصائد نسختها عن 

.ن الجميعــى المختبيء في خزانة مالبسها بغفلة عن أعيــمن رــدفت  

رـاك يا لحن الوتـشفت  

رـر ينهمــالل خمــش  

اـــبأنه ن  ــل تعلمـــه  

 خطر  يعود الى خطر

ل ينام هنيئاً على ركبة أمه ويبتسم ببراءة ألطياف ال توجد إال ــل أشبه بطفــوكان نبي

ل وبعناد أن يمارس الحب وكانت ليلى ـغرفتهما ألح نبيادا الى ــفي مخيلته. عندما ع

ى العظام. كانت تعلم ــر الرجاء بأن يعذرها تلك الليلة النها منهكة حتــتقدم الرجاء إث

ن أنه ضعيف ال يحتمل وأنه إذا أمسك بقسوة تداعى كقفة تراب. وضحكت ــعلم اليقي

صر على الظهور بفحولة تليق ل المـل صورة نبيــي تتأمــة وهــى ضحكًة صامتــليل

ل شرقي عاشق... إنه يحبها بجنون ال شك في ذلك وهي وإن كانت ال تستطيع ــبرج

ل ــاول المستحيــام هللا أنها ستحــام نفسها وأمــى قلبها ولكنها أقسمت أمــأن تدخله ال

.. لن يد العون لآلخرين بإسمه إلسعاده وإستعادته وإنجاب طفل له وتثمير أمواله ومد  

د ـه وأن تجعله شديــو عليــذاء... سترغم نفسها أن تحنــتجعله ينتهي كحشرة تحت ح

زاز بنفسه وبعائلته.ــاإلعت  

في الصباح تمارين رياضية ثم نزهة في ممرات ام بإيقاع روتيني...ــدة أيــومرت ع

ثم الحدائق بين خمائل الورد والتوليب أو تحت ظالل أشجار البلوط والكستناء البرية 

م قيلولة يستسلم فيها نبيل لنوم عميق ـور الذي يعقبه جلسة عالجية لمدة ساعة ثــالفط
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لى البركة يتأملون ي المطعم في زاوية مطلة عـداء حيث يجلسون فــد الغــحتى موع

اه وتطاير الرذاذ هنا وهناك. إستطاعت ليلى أن تقنع المسؤولين بإدخال ــر الميــنوافي

ة.ــى برامج موسيقاهم فكانت تتلذذ بتلك الرندحات الشجيــصوت فيروز ال  

اً وال فرحاــي ويضحك ال حزنــيبك  

اـكعاشق خط سطراً في الهوى ومح  

ي رحالته الى البرازيل ـرائب صادفها فــن عجائب وغــر كعادته عــل كان يثرثــنبي

ن تلك الفتاة الفارعة العريضة المنكبين الناهدة ـوماليزيا وتايلندا وروسيا... يتحدث ع

 ها كانت تحفة فنيةتاو... شفـي صادفها على شاطئ الريــن التـالثديين المفتولة الفخذي

ان تحت ملمسه روج ويتثنيــأصبع الرر عليهما ــكحبتي كرز ذبيح... عندما كانت تم

ه وبعد عناء طويل في ــل... ولكنــن الرجــك عــر ناهيــحاسيس الحجكانا يحركان أ

ل إكتشف ـراءات المالية التي قدمت لتسهيل العمــد واإلغــيضرب المواعي ،التعارف

ماذا يفعل تنازل عن رجولته طوعاً وإختياراً... وعندما سألت ليلى ول خائباً أنها شاب  

ل ليس ضرورياً فالبعض بكامل ــه ناقصة؟ أجاب نبيـه مخنث ورجولتــل ألنــذلك ه

ون المروءة لكي يأكلوا خبزهم بعرق فكرهم ــرجولتهم ويتنازلون عنها ألنهم ال يملك

وا بأثدائهم... وكان نبيل يبصق عندما يصل الى هكذا ــوزنودهم فاألسهل لهم أن يأكل

ول:ــى وتقــق وإضطراب فتفهم ليلــمالمح وجهه خياالت قل نقطة ثم ترتسم على  

األباطيل مع علمك المسبق بأني ال أحب سماع  رك على تذكر هذهـولكن ما الذي يجب

 لــم كــة رغــاة وبالحضارة الحديثــي بالحيــة فهي تفقدني ثقتــر المألوفــاألشياء غي

 ات  ـول وكأنها تحادث نفسها... إيجابيــوتقى رأسها ــز ليلــاإليجابيات الجميلة . ثم ته

ل الكبار ـالم الثالث هذا العالم المستغل من قبــي دول العــر موجودة فــجميلة إنها غي

ه مكبات ــنء تقطع وأجواءه ومياهه تلوث وشطآام وبشره... فغاباته العذراـبمواده الخ

صناعات ممنوعة وأهله  ر مواد كيمائية ومخلفاتـصحاريه مقابايات وـر ونفــمجاري

دن كبيرة خالية من البنية التحتية.. هنا يقول نبيل... هذا عجيب كيف ـيتكدسون في م

ن بومباي يوم زرناها ... فندق خمسة نجوم رائع ـل هل تذكريــن قبــلم أفطن لذلك م

داً يحتوي على كازينو وبار ومسرح لإلستعراضات وسبعة ـى الطراز الحديث جــعل
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على بعد عشرين متراً  ر وفي قفاه مباشرةً ـتلفة الجنسيات كما ال زلت أتذكمطاعم مخ

ن يأكلهم الذباب والبعوض ــرضى والذيـون المــا المتسكعــة يسكنهتخــاشيب مرعبــ

ار ليس ــع د عليه الناس بالعشرات أكثرهم شبـهدــل. وذلك الرصيف الذي يتمــوالقم

اً...ــة ال تستر شيئــاب الرثــا الثيــألن بقايل ــراء بــواء واإلغــبدافع اإلغ  

ذ يركض خلفنا ثم سقط م السيارة ولما تجنبناه ومشينا أخاـل الذي اندفع أمــوذلك الطف

دأ يتقيأ دماً ثم إنهار على إسفلت الشارع جثة هامدة... يومها كان قلبي من ــأرضاً وب

ل المشهد وأرتجف رعباً ـا أتخيــوم أنــة... اليـه هذه اآلالم البشريــوان ال تستوقفــص

ن في الصيف ـل تذكريــي الالغيم هــل حتى فــؤس القاتــوشفقًة... يا إلهي ما هذا الب

ى الشاطئ مع رهط من األصدقاء نشرب ونأكل ونرقص كيف ـوم كنا علــالماضي ي

الرمال  ام الدجاج المشوي المشلوح علىــدأوا يلتقطون عظتبان وشابات واــى شبــأت

ن البشاعة وطلبت منك أن تعطيهم ـالت ليلى... يومها أخذت أصرخ مـويأكلونه... وق

ي لن أعيش في الالغيم أبداً ولن أخرج ــة ليأكلوها بإنسانية وأقسمت أنــج كاملـفراري

ى أي مكان. ثم انتفض نبيل وكأنه قد نسي شيئاً كان متشوقاً الى قوله... ليلى ـمعكم ال

ر مربع مع ألف رأس ــي كيلومتـتل... مزرعة كبيرة مئبمزرعة في البرازيما رأيك 

ول أصيلة وبيت خشبي أمامه حديقة ورد وأشجار مانجا وباربكيو... حياة ــر وخيــبق

ة ـى باسمــن لخدمتنا... أجابت ليلــال ونساء مجنديــة رجــة ومجموعــكاملوي ـكاوب

ي ــي... ال يسعدني أن أرى رجاالً إذالء فــ تغرينالث الــالم الثــة... دول العــبسخري

ذون كل األوامر حتى تنازلهم عن أوالدهم وزوجاتهم... هذا الشيء يثير ـي ينفــخدمت

ل يجعلني حزينة أفكر بأنني كان من الممكن أن أكون في نفس الوضعية... ـغضبي ب

وال أغنياء.. الجميع ادل جميع أهله ال فقراء ـو أن أعيش في مجتمع عــما يسعدني ه

ق راضين ـة الخلــارسون لعبــالهم وكأنهم يمــارسة أعمـون ويتلذذون بممــه يعملــفي

 دقيقة... شعارهم في الحياة سعادتنا جزء   ةً ـن بمؤهالتهم معرفـارفوبمواقعهم ألنهم ع

اعي ويفكرون بأصوات ـرح الجمــراهم يمارسون الفــن ولذلك تــن سعادة اآلخريــم

ن اآلخرين... يزرعون الورد بسخاء ــون من إخفائه عن أعيــمرتفعة فال شيء يخجل

ول بيوتهم وعلى أرصفة قراهم ومدنهم ويقرأون كثيراً ويكتبون كثيراً ويتناقشون ــح

ود له إال في جمهورية أفالطون ـل... ولكن هذا المجتمع ال وجــباستمرار... ورد نبي
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ى ـى... وما همني لو كان علــم اللحم والدم وأجابت ليلي عالــورق وليس فــى الــعل

اب اللحم والدم... اإلنسان هو جوهر هذا ـر مصداقية مما هو في ثيــورق وهو أكثــال

الوجود ألنه المخلوق الوحيد الذي يعقل نفسه ويعقل ربه ويعقل هذا الكون... وسعادة 

ل غ سن الرشد وننتقـآن األوان أن نبل دــة... لقــرفة والعدالـة والمعـي الحكمـل هـالعق

اش ــاء الريــبإقتناهي ــأكل والمشرب والملبس والتبــنس والمــذات الجــز ملــ  من حي

رم والشجاعة والصدق واألمانة ــروءة والشهامة والكــلذات المـى مــوالمجوهرات ال

وأخذ يقبل وجهها ثم ل ليلى بذراعيه ــة... ضم نبيــوق كل شيء الحكمة والمعرفــوف

دها.ــي مسام جلــل فــى صدرها وكانت دموعه تبلل قميصها وتغــه الــى برأسرم  

 

 

 

********** 
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ن ـم ـن ستصلن المقاتليــرة مــكبي تاك مجموعاــي الضيعة أن هنــة  فــسرت إشاع

ستقتحم  ة وراجمات صواريخ ألن الجبهةـة ثقيلــة ببطاريات مدفعيــالعاصمة مدعوم

اور والحرب لن تتوقف إال بالوصول الى البحر... كان الكبار يعيشون ـدة محــمن ع

بل شعوراً مريراً بأن كل ما يحصل عبثاً ال طائل  ،اك وعدم إقتناعــق وإرتبــحالة قل

رقاً كثيراً ودموعاً أكثر ـداد عــاء واألجــاتي دفع ثمنه اآلبــوراءه إال تخريب نمط حي

ار يقولون... لقد دمرت الحرب كل تعب ــول... كان الكبــنمطاً شبه مقب حتى كرسوه

ي هدهدناه ليكبر ذن التي بنينا حيطانها بخيوط قلوبنا... الصنوبر الـالماضي... الجنائ

كما هدهدنا أطفالنا...  سطوح القرميد التي كنا نعتز بها ونفاخر اآلخرين. أين أصبح 

وال المغتربين وأموال األحزاب التي يقول الشيخ أبو ــمأ ـد هناك إالكل هذا؟... لم يع

رام ألن مصادرها مشبوهة والغايات التي تدفع من أجلها مشبوهة ــسلمان أن أكلها ح
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وا متحمسين يستغويهم إطالق الصاروخ وإنفجار القذيفة ولعلعة ــأيضاً... الشباب كان

ح يوم اإلثنين بدأت السيارات ي صباـادق األوتوماتيكية... وصدقت اإلشاعات ففــالبن

اد... بعيد الظهر إنفجرت المعركة ـى الجبهة محملة بالرجال والعتــالعسكرية تتجه ال

ار في ـباء باللهب... إختفى الكة... إرتجت األرض باإلنفجارات وأضاءت السمــعنيف

ى الشرفات ليروا مكان سقوط القذائف ويحددوا ـوتراكض الشباب ال الغرف المدشمة

اق ــوا وأن آفــد سقطــى قــلى وجرحـدة ساعات علم الجميع أن قتــمصادرها. بعد ع

وع والقصة قصة إستنزاف بغيض... إستقبل ـي ممنــدم الحقيقــالمعركة مسدودة فالتق

روان جريحين أوصلتهما سيارة مرسيدس، األول وكان إسمه قاسم من ــمستوصف م

الحاد...  ة قبل أن يتمكن مروان من إيقاف نزيفهاسه األخيرـالضيعة المجاورة لفظ أنف

للعيان. الثاني كان مجهول اإلسم عرف مروان منذ  وأحشاءه باديةً  كان بطنه ممزقــاً 

ر فربما سقط أسيراً بعد أن جرح... إصابته لم ــى أنه من الطرف اآلخــاللحظة األول

ل العيادة ــالذراع عندما دخي الساق وأوشك أن ينتزع شظية ــن بليغة... شظية فــتك

ل غريب الوجه واألطوار... صرخ ــاني رجــاألول كان الضابط حسن والث ،مقاتالن

ل سنبادل به أسيراً ـر، وصرخ حسن بــار على هذا الحقيــالغريب إبتعدوا سأطلق الن

ن أسرانا لقد سقط لنا أسرى... ولكن الغريب صاح... دمه بديل دم أخي... إبتعدوا ـم

ده فانطلقت الرصاصات الى السقف... ـفهاجمه حسن ودفع ي مسدسه ل  ــي.. واستـعن

إستقرت في صدره  ز مروان ليساعد حسن على اإلمساك بالرجل ولكن رصاصةً ــقف

ز بسرعة نمر متوثب وضرب الرجل على رأسه ــي ذراع حسن الذي قفــرى فــوأخ

الجلدي... في هذه اللحظة دخل  ده الى وراء ظهره وربطها بحزامهـم لوى يــفترنح ث

أرضاً ينزف وحسن ينفجر الدم  اً روان منبطحـدوا مـن الضيعة ليجــمجموعة شبان م

ى الجامعة ـح الــون الريــوا يسابقــة وانطلقــه... أحضروا السيارة بسرعــن ذراعــم

ج ... ولكن عندما خرح أرضاً وطرل المربوط مــناسين الرج ،ي بيروتــف األميركية

في رأس الجريح  زع رباطه وأن يأخذ مسدسه ليضع رصاصةً ـالجميع إستطاع أن ين

رب... عندما دخلت سوسن ومنى الى العيادة كان الرجل يتخبط بدمه... ــاألسير ويه

ى صرخًة هستيرية وسقطت مغشياً عليها وأخذت سوسن تصيح وتولول ـصرخت من

 ثم سقطت بدورها مغشياً عليها.
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ة... لم تر سوسن التي كانت تمسح ـى أخذت تتلفت حولها مذهولــاستفاقت منا ــعندم

و ـسلمان الذي كانت شفتاه تتمتمان وه ر الشيخ أبوـجبينها المحرور بالسبيربو... لم ت

اً... السقف يقطر ــه في تلك اللحظة كان دمــك بيدها مغمضاً عينيه... كل ما رأتسمي

روان... ال ــروان مــرخ مــاس الحيطان، وأخذت تصــرة دم... النــدماً األرض بحي

ي معك... خالتي ـي معك... خذنـداً.. خذنــل وحيــوك... ال ترحــتتركني وحدي أرج

ى إغمائها مرة ثانية... قال الشيخ بعد الحوقلة ــي ال تدعيه يذهب... ثم عادت الــخالت

ة الى المستشفى... ـا بسرعــنقله رارة يجبــاع الحــن إرتفــذي مــا تهــوالبسملة إنه

رك بسرعة أمامها اآلن مهمات ــة بدورها... عليها أن تتحــواستفاقت سوسن المنذهل

ل منى والوقوف بقرب مروان... وضع الشيخ يده على كتفها... تماسكي يا ــكثيرة نق

قريباً... ال ى قيد الحياة ومنى ستعود الى نفسها ــي الحمدهلل مروان علــبنيتي وتصرف

لمون سيتأرون ـاس  كثيــه... أنــى جميع عيالــر علــوف فليرحمنا هللا ويستداعي للخ

د الجميع عقولهم لم ــات واألرزاق... لقد فقـي ال تستباح الحرمات والكرامــك فلنصل

ي هذا الموضوع... هيا يا بنيتي جهزي سيارتك وتحركي ــى شك فــدي أدنــد عنــيع

فوات األوان... بسرعة قبل  

********** 
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ق العائلة الطبيب أنطوان الى الطوارئ وطلبت منه أن ــالسيدة سوسن صدي إستدعت

ًة في المستشفى على جناح السرعة... وصل الطبيب ـيكلف أحد أصدقائه ليحجز غرف

ة... طمأن ـور أشعــد أجريت... سحب دم، صــة قــوراً وكانت الفحوصات المبدئيــف

اً حاداً في الحرارة ــة منى هي صدمة نفسية عنيفة إنعكست إرتفاعــوان بأن حالــأنط

ا بشحمه ـروان أمامهــرى مــاقت لتــإذا استرخت األعصاب وإستف اً ــستزول تدريجي

ه.ــولحم  

ن ذراعه في الطوارئ وفي صباح ـة حسن لم تكن بليغة فالرصاصة انتزعت مـإصاب

روان في غرفته... عملية ـانب مــى جــة يقف الــام العافيــتمي ــاني كان فـوم الثــالي
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لب وال ـن القــدت لحسن الحظ عـمروان بدورها كانت موفقة وسهلة فالرصاصة إبتع

ام في المستشفى.ــدة أيــق... القصة فقط قصة وقت وعــداع للقل  

الى جانبه مروان في سريره وحسن  219ي اليوم الثاني كان الجميع في غرفة رقم ـف

ي نوم عميق وبجانبها ــغط فتل ــر المقابــى في السريــمن ،يجلس يقف وساعةً  ساعةً 

ال داع  تقول: ى مروانــى شاشة التلفزيون... إلتفتت الــسوسن تراقب دقات قلبها عل

در وعندها ــول المخــي غضون ثالث ساعات ينتهي مفعــال الطبيب أنها فــق قــللقل

راك أمامها وتهدأ. في هذه اللحظة حضر شابان من الضيعة وأخبرا حسن ــتستيقظ فت

ك ـوالً برصاص ذلك الغريب الذي إستطاع أن يفــات مقتــح قد مــأن األسير الجريـب

... غارت الدماء من وجنتيه ـرب اطه وينفذ جريمته ويرحل... إربد  وجه حسن واكفهر 

. يا إلهي أي خزي وأي عار لقد تحول دا كالموتى... وضع يده على جبينه..ــحتى غ

ى كالب مسعورة... لم ـوا عقائديين ومبدئيين، الــون، المفروض فيهم أن يكونـالمقاتل

ه المسؤولين عنه... ـر... هذا ما كنت أخاف منه... هذا ما كنت أنب  ـد للحرب معاييـيع

ل مفاهيم منحرفة يحملها ـل وإفهامه أننا نقاتــثقيف المقاتت نــد  مــول لهم ال بــكنت أق

فإذا تخلوا عن مفاهيمهم عادوا أخوة لنا.  ال أعزة علينا وال نقاتل الرجال أنفسهم.ـرج

ل ـل يحمــد المقاتــد للمبادئ قيمة ولم يعــاً لم يعـع أصبح عكس ذلك تمامــولكن الواق

صراع قبائل  ،ون الجاهليةــي طاحــدور فـل أصبحنا نــل المبادئ بــن أجــالسالح م

ه... سأطلب من القيادة إلقاء القبض على ـاطق... أي مستنقع سقطنا فيــوطوائف ومن

ر... لن ـة حجة سأرمي سالحي وأسافــرم ومحاكمته وإذا رفضت تحت أيــذلك المج

ن القيادة بأنها عقالنية علمانية تقدمية ـداً إذا لم تبرهـاً واحــالد يومــفي هذه الب ىقــأب

 ئزم حقيبتك وهيـا إذن إحــاء... هيــه بالبكــة... وضحكت سوسن ضحكة أشبــعادل

ي الخليج رجل أعمال كبير وكريم... ـي فــاً لزوجــرف صديقــرك... أعــواز سفــج

 ك وأنا متاكدة بأنه لن يخذلني أبداً... ورد  ـق بــاً يليــزا وعمال كريمــه فيــطلب مننس

ي المستنقع والخالص هو ــا فــا سقطنــعون ضمناً بأننــنن مقتــحسن... هكذا إذن نح

لك ونحن أيضاً سنغادر...  ق  المحارب هذا حالسفر، قال مروان... إعتبرها إستراحة 

وقالت سوسن... ليس قبل أن نكتب كتابك على منى ونزفها إليك في حفل صغير هنا 
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مروان... ال... ال أستطيع أن أحتمل  ي المدينة يضم بعض األقارب وحدهم... ورد  ـف

اشرًة.ـار مبــى المطــصغيرة سنكتب الكتاب ونذهب ال تحفالت مهما كان  

 

 

 

 

 

 

********** 
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وزان... النسيم يندفع من ــرة في مصح لــي تلك الساعة المتأخــكان السكون شامالً ف

والتوليب وشجر البلوط األخضر... ة الورد ـاً مضمخاً برائحـذة المفتوحة رقراقــالناف

ره يمأل الغرفة ويفيض الى الممر... ليلى ــوم عميق وصوت شخيــفي ن ط  ــل يغــنبي

وكأن  ،ومـفي الن ط  ـرغم أنها تغ ،تتململ في سريرها تتقلب ذات اليمين وذات اليسار

 ــةصرخ رختــا وصــي منهــا دون وعـرفعت رأسه أةً ــذ بتالبيبها. فجــكابوساً يأخ

ى ليلى... ماذا حصل.. ليلى... ــون... ليلــره كالمجنــن سريــل مــز نبيــرعب... قف

اها جاحظتان وصدرها يعلو ويهبط بعنف... نبيل أعطني بعض ـواستفاقت ليلى وعين
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ى البراد محضراً قنينة الماء وهو يردد... ماذا ـل الــاء أكاد أختنق... وركض نبيــالم

ان حلماً مزعجاً، هل كان كابوساً؟... نعم إنه كابوس  مرعب يا إلهي أصابك... هل ك

... ورد نبيل اهــي ألسمع صوتــد  أن أتصل بأمــال زلت الى اآلن أرتجف. ولكن ال ب

ولكن أخبريني ماذا حصل؟... كانت القذائف تتساقط بالعشرات على الضيعة وتنفجر 

دة ثم إندفع ـواح ةً ــروان دفعــبيت مر من عشرة قذائف أصابت ــفي كل مكان... أكث

ار في كل اتجاه رأيت الرصاص ــل وأخذوا يطلقون النــى الداخــون الــملثم ال  ــرج

روان وهو يسقط أرضاً والدم ينفجر من صدره... يا إلهي إني أشعر ـيخترق صدر م

أحدهم. د... هيا قم الى التلفون وأطلب بيتنا في بيروت فربما أجاب ـبالرعب من جدي

وينتظر... الجرس يدق رنة... إثنتان... ثالثة.. وأسرع نبيل الى التلفون يطلب الرقم 

و إمرأة عمي.. أنا نبيل... نبيل إبني هل أنت بخير.. هل ـو... ألــالسماعة ترتفع... أل

ليلى بخير... نعم سيدتي نحن بألف خير ولكن ليلى حلمت حلماً مزعجاً وحدست أنك 

بيروت ها هي كلميها... وصرخت ليلى عبر سماعة الهاتف.. ألو ماما ي ـستكونين ف

ى... ما هذه الحركات الصبيانية... آن األوان ــى... ليلــحياتي وأجهشت بالبكاء... ليل

ر... هل مروان ـم بخيــزك... ماما هل أنتــق بسنك ومركــد هذا يليــلتكبري... لم يع

ون... رأيت الرصاص يخترق صدر مروان والدماء ام تتألمـر... رأيتكم في المنــبخي

ة وأملك زمام نفسي جيداً ــريني أنا اآلن هادئـهل حصل عندكم شيء؟ أخبزف... ــتن

روان ـي الحلم كان صادقاً بعض الشيء... الحقيقة أن مــوردت سوسن... ما رأيتيه ف

بسيط وهو  د انتزعت الشظية والجرحــة طفيفة ولقــي صدره إصابــأصيب بشظية ف

ه بنفسك. ــفباستطاعتك أن تكلمي 192م ــة رقــة في غرفـي الجامعة األميركيــاآلن ف

... سنكتب كتاب مروان على منى بعد عدة أيام ونزفها جميالً  أًـ رك نبـبالمناسبة سأخب

ون بعد أسبوع على أبعد ـا أذهب إليك فانتظري مني تلفــإليه ثم يسافر الى أميركا وأن

 تقدير.

ل الى ليلى نظرة تعجب وحنان... إذن لقد صدق حلمك وأصيب مروان في ــنظر نبي

الً كهربائياً ـغ حبك له هذا المستوى من التعاطف والتواصل كأن حقــصدره... هل بل

داً ـار... أنا أعرفك جيــاك أن تظني أني أغــإي ،بذلك ه... أنا سعيد  ــممغنطاً بينك وبين

أن حبك له ليس على حساب كرامتي وهو ال يسيء أبداً  رفـروان وأعــرف مــوأع
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در هللا بالتصرف ــرف أنه لو سمحت لنفسك ال قــرف ذلك وأعــى سمعتي. أنا أعــال

روان عن ذلك ويذكرك بواجباتك تجاه نفسك وتجاه زوجك... أنا ــأ سيردعك مـالخط

د أن أهنئه ـه وأريــأشتاق ا أيضاً ــه... أنــي المستشفى وكلميــا أطلبــهي ،رف ذلكــأع

ة. ــبالسالم  

ل على علم بقصة حبها ــع... كانت تعلم أن نبيــل بحاجب مرتفــى نبيــنظرت ليلى ال

وكانت تعلم أن هذه القصة ال تجعله يغار أبداً ولكنها لم تكن تعلم  ،روانـالقديمة مع م

ا ـمتزوجة وال يهينه ى الحب الذي يشرف إمرأةــهم بعمق معنــل يستطيع أن يفأن نبي

 همس نبيل في أذنها... هـل إقتنعت ي كرامتها... إقتربت من نبيل وعانقته بحنان..ــف

ن ــرامات اآلخريــل الذي يعبث بكــذلك الرأسمالي الجشع المستغد ــاآلن بأنني لم أع

ن اس سلعاً تباع وتشترى بالمال. إسمعي يا ليلى أنا ال أغار من مرواــن كل النــويظ

بأنكم جميعاً تتعاملون  بحبك له وفخور   بل بالعكس أعتبره مالكك الحارس وأنا فخور  

ل ـاح بــى وسأطلب منهم بإلحــروان ومنــأمك وم ،دة إني أحبهم جميعاً ــة واحــكعائل

ى أوالدنا في المستقبل تحت سقف ـ  ة واحدة وأن يتربــة كعائلــبتضرع أن نعيش سوي

الء هم ضمانتي وضمانتك هذا رأيي في الموضوع أرجو ــالنب أولئك الناس واحد....

ــل سمعت ما قالته ى هذا األساس... أجابت ليلى... هــأن تفهميه بعمق وتتصرفي عل

روان في غضون أيام ويسافران الى أميركا وتأتي هي ـى مــى علــف منأمي... ستز

وكلمي مروان وهنئيه بالسالمة م الجامعة األميركية ـل... أطلبي رقــإلينا... أجاب نبي

ل ضيفاً علينا في شهر عسله... أنا أيضاً سأكلمه وسألح ـي له عزيمة حارة ليحــوقدم

يء... أريد أن أعمق معرفتي بجميع أفراد األسرة... أشعر أن تعميق ـي المجــعليه ف

المتكلم اتف وكان ـاً... أدارت ليلى قرص الهــر علينا جميعــة سيدر الخيــهذه المعرف

ي ــروان... كيف أنت... أسمعنــو... مــروان شخصياً... ألــر مــى الجانب اآلخــعل

ك مبحوح هل تتألم كثيراً؟ هل اإلصابة بليغة... ــر... صوتــك بخيــل أنــصوتك... ق

، كم أنا سعيدة... كم أحبكم جميعاً أنتم ر الزفافـي لقد بشرتني أمي بخبــل لـمروان ق

ى ــا ليلــي... واغرورقت عينــم كل شيء بالنسبة لـوتي... أنتــائي وإخــحبي وأــأهل

وع... مروان نبيل على الخط اآلخر يريد أن يكلمك... ألو مروان الحمدهلل على ـبالدم

ى ـل تعلم بأن ليلــل... هــاء العاجــك ونتمنى لك الشفــر بــن جميعاً نفكــسالمتك نح
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صرخ... يا إلهي يا إلهي أصيب مروان في صدره...دمه ي تـإستيقظت من نومها وه

اً ـزء من حياتها وأنا أيضــاً أنتم أهم جــد عقلها... إنها تحبكم جميعــينزف وكادت تفق

ي ليلى بأنك ستكتب ـور. لقد قالت لــا سعيد بهذا الشعــي وأنــركم أسرتــأحبكم وأعتب

ي أدعوكم لتحلوا ضيوفاً ـإحتفاالت... مروان إندون ــأهل بــابك هذا األسبوع وتتــكت

ي... إني ألح عليكم في المجيء بل أتضرع إليكم... ـو أن ال تخيب رجائــعلينا وأرج

ق... ـبالعم ــة سأبحثها معكاك قضية مصيريــي بحاجة لكم ولك أنت بالذات.. هنــإن

ولكن كن  ،أكون أخاً لكرغم أني ال أليق بأن  ،ذ اآلن كأخ كبيرــو أن تقبلني منــأرج

ة ـل دعوتي... سأحجز لكم شقــاس، وإقبلني أخاً وإقبــكريماً معي كما أنت مع كل الن

اء.ــى اللقــفي فندق هيلتون ستكون إقامتكم مريحة... ال  

رك نبيل أي مجال لمروان حتى ليفكر... لقد أخذه على حين غرة... كان حديثه ـلم يت

يتسنى لمروان أن يفتح فمه ولكن مروان إبتسم إبتسامة رق إنتهى قبل أن ــبكوميض 

جميعاً مما علق  ر أن نيران األلم تطهرناـرة هللا... الظاهــول على خيــة وهو يقــدافئ

ة.هــبقلوبنا من نزوات وشهوات وإنفعاالت تاف  

 

 

 

********** 
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خ ــوحسن... طلب الشيا سوسن ــدان فيهــة، الشاهــاب عاديــكانت مراسيم كتب الكت

اً لك غير مكرهة وال مجبرة، ـروان زوجــن بمــل ترضيــى وسألها هــراد بمنــاإلنف

ال لها عليك أن تقولي نعم ثالث مرات ــن عقلك وإرادتك؟ فأجابت نعم، قــوبصحة م

أنك اتخذت قرارك بإرادة حرة وأنك تتحملين مسؤولية وبصوت جهوري وأن تقولي 

افظة عليه مادياً ومعنوياً، ـرامه والمحــك وإحتــوتتعهدين بحب زوج ر  ــإختيارك الح

دها قرئت ــروان... بعــرر الشيء نفسه مع مــرات ثم تكــى نعم ثالث مــوأجابت من



232 
 

ات وبدأت صياغة العقد حيث سئلت منى: "كم تطلبين مقدم ـالفاتحة وتليت بعض اآلي

العروسين ووزعت الحلوى وتبادل القبل  عليه، فبارك الشيخ ومؤخر"، فأجابت متفق  

وكب ــدما علم أن المــانت دهشة حسن عنــر... ولشد  ما كوكب الصغيـوانصرف الم

مطعم لتناول الغداء ى المطار، فالوقت ال يتسع حتى للتعريج على ـسينطلق مباشرة ال

وقبلها ن الجميع وألول مرة في حياته صافح منى المطار ودع حس واألنخاب... على

دها فسحبت يدها بسرعة ثم عانق ـم  بتقبيل يــكأخت وكذلك صافح سوسن وقبلها ثم ه

مروان عناقاً طويالً وعيناه مغرورقتان بالدموع... جملته األخيرة كانت... ال تنسيني 

ن أنه يجب أن أغادر ــرفياجة ماسة الى المساعدة... أنت تعي بحــإن ،يا سيدة سوسن

دي... فقط أعطني مهلة ـأس عليك يا ولــ... ال بود... أجابت سوسنــق المسدهذا النف

ر األمور بالمناسبة عليك أن تعرج على بنك بيروت والبالد العربية لقد ـصغيرة ألتدب

ر وبعض الحاجيات كما أني ــرة سفــاً يكفيك لتشتري تذكــاً متواضعــتركت لك مبلغ

رق حسن برأسه ــراً... أطــعسى خيم هاتف ليلى تستطيع أن تتصل وــتركت لك رق

ر مفهومة وانصرف.ــوتمتم بضع كلمات غي حياءً   

ي مطار جنيف كانت المراسيم مريحة لم تستغرق إال دقائق معدودات خرج بعدها ــف

يحملون لوحات كتب  وقف خلفه أناس   ،زـه حاجــو واسع في نهايتــى بهــالوافدون ال

ى إحدى اللوحات... إقترب ــعل اً ن بإسمه مكتوبعليها بعض األسماء... فوجيء مروا

ل نبيل إلستقبالهم ونقلهم في سيارة الليموزين الى ــد من قبــه موفــل فإذا بــمن الرج

لوزان... في الطريق الى المدينة ضحكت منى والسيارة تنطلق وهي تتأمل الشوارع 

من الشباك المفتوح... كم هو الشبه واضح بين طريق مطارنا وطريق مطارهم، بين 

أن صفوف مدينتنا ومدخل مدينتهم. ونحن نلقب سويسرا الشرق... أنظر كيف  مدخل

األشجار متناسقة وهذه الدوارات المزركشة بأحلى أنواع الزهور وذلك اإلنسجام بين 

دما وصلوا الفندق قادهم الدليل الى اإلستعالمات ــوان... عنــام واأللــة باألحجــاألبني

ثم ودع حانياً رأسه قائالً  ،ن المحجوزتين بإسم الدكتور مروانــفطلب مفاتيح الغرفتي

ام العاشرة ألن القطار سينطلق الى لوزان في تمام ـيوافيهما غداً صباحاً في تمه ســأن

 الحادية عشرة.
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ى غرفهم فاستحموا وارتدوا مالبس السهرة ونزلوا الى مطعم الفندق ـصعد الجميع ال

ى التراس الكبير ـثم شربوا الشاي عل ،ن شدة جوعهمــام التهاماً مــحيث التهموا الطع

ي تمام الساعة الثانية عشرة قفلوا عائدين الى ــوف ،البحيرة المشهورةى ــالمشرف عل

غرفهم. كانت قنينة شمبانيا تنتظر مروان في غرفته مع باقة ورد وبطاقة كتب عليها 

ا كأسين على أنغام ـات للعروسين بالسعادة والتوفيق. نبيل وليلى... شربــاألمني ر  ــأح

د منى الى رقصة سلو هادئة... أخذ يقبلها وهما ــبيروان ــذ مــة ثم أخــموسيقى خافت

ط شفتها السفلى وأخذ يعتصرها فابتدأ جسد ــدها ثم التقــي عنقها ثم في خــيدوران، ف

ه... أرجوك أطفئ األنوار وأغمض ـه، همست منى في أذنــن ذراعيــمنى يتراخى بي

مروان لرجائها حتى قالت ابي وأنت تنظر إلي. وامتثل ــال أستطيع أن أخلع ثي كعيني

 تحتة ـى مختبئــه كانت منــدما فتح عينيــه اآلن باستطاعتك أن تفتح عينيك... عنــل

ن كرأسي شمندر، وهي ال تجرؤ على الغطاء ال يظهر منها إال كتفاها وخداها محمرا

ها وتقبيلهاــه...خلع ثيابــر في وجهــالنظ  ه بدوره واندس تحت الغطاء وهو يهم  بعض 

ة وتضحك وتوشك أيضاً أن تبكي. لم يكن مروان يعلم ـي تصرخ صرخات خافتــوه

ن أيضاً يعلم بشدة بياض ـن بشموخ هكذا، ولم يكى مستديران ومنتصباــي منــأن ثدي

م يكن يخطر بباله أن حلمتيهما وكأنهما حبتا رمان ناضج... كذلك لرار ــثدييها وإحم

ان بقليل من الحمرة... ـن مشربتظمة وأنهما أبيضاة منــن بطريقة دائريفخذيها ملتفا

هذه المنى تملك جسداً رائعاً وهو ال يعلم رغم أنه األقرب لها... الملعونة كانت تلبس 

واآلن أمسكت بك في الجرم المشهود...  ،الثياب التقليدية التي ال تكشف عن محاسنها

ن كل كنوزك للتمويه... أيتها ة الحسن فريدة الجمال وتخبئيــروان رائعــال مــهكذا ق

ة ويدعك ثدييها ك وتمويهك...وأخذ يقبلها بشراهـــة كذبــك عاقبــالغشاشة اآلن سأري

ثم إحتضنها بقسوة فأحست منى كأن سكيناً من  ،أوه وتكاد تصرخــي تتــوفخذيها وه

 رق أحشاءها، فبكت ثم ضحكت ثم بكت ثم خمدت حركتها فكأنهاـار الملتهبة يختــالن

ع بصلة.ـر ال يمت الى هذا الواقــي عالم آخــام فــدر أو كأنها تنــر مخــتحت تأثي  
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وزان تتهادى كأوزة سمينة تركض باتجاه البحيرة. المناظر ــاه لـإنطلقت السيارة باتج

الشمس... بين  وج بأزهار التوليب والذرة ودوارـروج  خضراء تمــكانت ممتعة... م

ال ـق ة.ــانقة وملتفة وباسقــذراء أشجارها متعــشبه ع رز غابةً ــكل مسافة ومسافة تب

خضرار الغابة الداكن كما يأرب المهر، وقالت سوسن بأن إمروان أنه يتخيلها تأرب 

اًء... قالت منى أال تلحظون هذا السخاء ـتتذفق خصباً وعط د أفروديت التييجسد مج
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ة  معتزة  بخصوبتها ـفغاب ،د كيلومتراتــراء تمتــروج خضــم ،ي الطبيعةــالحاتمي ف

ستغنت بمياه ول ترنو إليه بسخرية وكأنها قد اــزيراً والحقــر  يتدفق غوشموخها، فنه

و قادر أن يستكين ــادر أن يمارس سيادته عليها وال هــو قــه فال هــالسماء عن مياه

ور فكل األرض مزروعة ـحظون أنه ال يوجد أراض بال مروان هل تلــويتواضع. ق

ه األشجار كأننا نقتحم ــوستراد تظللـى أوتــومخضوضرة... أال تستمتعون بالسير عل

رة ينتفع بثمرها كل عابر سبيل فال ــر دهشة نوعية األشجار فهي مثمــة، واألكثــغاب

ق وعدد أشجار وقالت سوسن ونحن نسمي وطننا سويسرا الشر شيء يذهب هدراً...

الصنوبر كان عندنا أيام األتراك المتخلفين أكثر مما هو اآلن في زمن الدولة الحديثة 

ى الشرق، وردت منى، ــرب الــن الغــور حضاري مــر نفسها جسر عبــي تعتبــالت

ة المناشير الحديثة وابتدأت تنهشها نهشاً... ـن أصبحت بعد أن سالت شهيـوالغابات أي

ي ـوحة تزداد فــه الى التصحر ونسبة الملــا يتجــاع الشرقي عندنــالبق وقالت سوسن

وث في مياه األنهر... قال مروان الخلل برأيي ليس بقلة المعرفة ــربة وكذلك التلــالت

ة من المسيحي في بالدنا يعتبر نفسه قطعاآلن  د  ـو بقلة اإلنتماء... الى حــدر ما هــبق

أ في بالد شرقية والمسلم يعتبر نفسه جزءاً من الخالفة ــخطد ــالغرب الكاثوليكي وج

مستقل إسمه لبنان... هذه هي الحقيقة، اإلنتماء  ر  ـي وطن حـأ فــد خطـاإلسالمية وج

لماذا  روة وفي كل األحوال ليس للوطن.ــراً للثــة وأخيــو لألسرة والقبيلة والطائفــه

ها... المشكلة كلها مشكلة إنتماء صدقوني... اللبناني عمالق  خارج بالده متخلف  داخل

ن فاعلية ـع إال أذا قللنا مــى أرض الواقــن يصبح حقيقة علــي لــاء برأيــوهذا اإلنتم

ى وكيف ذلك وما ـر... وصاحت منــة أكثــالمؤسسات الدينية واحترمنا الفلسفة الديني

يمة الدين؟ فأجاب مروان... ق ن فاعلية المؤسسات الدينية ونزيد منــمعنى أن نقلل م

ن ــها األول حســن الدوالرات وهمـاالً بمالييــاً وأعمــر أوقافــة تديـالمؤسسات الديني

ار جشعة، دون أن تدفع ضرائب وهي تؤجج ــر رأسمالها... إنها شركات إستثمــتثمي

األولى. جردوا ة بالدرجة ــي إقتصاديــازاتها التي هــي إمتيــة لتجنــالمشاعر الطائفي

ن لبنان هذا رأيي بتواضع... ــة مـى الطائفيــاتها اإلقتصادية تلغن إمكانــالطوائف م

وقالت منى، وقوانين األحوال الشخصية ماذا تفعل بها فالمواطن اللبناني يتلقفه رجال 

ه. ماذا يبقى من حريته ونحن نتبجح بأننا ــولده حتى ساعة وفاتــن ساعة مــن مــالدي

ن الحرية... بل لنسأل أنفسنا هذا السؤال إذا أراد مواطن لبناني أن ال ينتمي الى ــوط
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ل تعترف ـه ل يستطيع؟ــة مراسيم دينية هــى أيــزوج ويموت علــة وال يتــأي طائف

ربنا من إستراحة ونا من هذه الترهات ها قد اقتــوده؟ صاحت سوسن دعــالدولة بوج

ل بعض الحلويات ونتحدث عن كل شيء إال عن ـونأك شرب الشايجميلة فلنتوقف لن

ه.ـه وشجونـن وشؤونــمشاكل الوط  

ن الخامسة مساًء متجهة الى فندق ــداًء مــوزان إبتــرق شوارع لــإبتدأت السيارة تخت

ل وليلى بانتظارهم وعالمات ـل الفندق كان نبيــام مدخــدما توقفوا أمــون... عنــهيلت

ة... ــوالبهجرح ــوعيونهما تشع بالفى وجوههم... كانا يضحكان ــعلة ــالسعادة بادي

ا العريس ـردد أيهــي تضحك وتــروان وهــى وعانقت أمها ثم عانقت مــركضت ليل

ع بقرب عروسك ثم عانقت منى وهمست في أذنها... إني سعيدة لك ــالجميل أنت رائ

ضحكت منى وأتى دور نبيل الذي ل الرائع أنت تستحقينه... ـن كل قلبي هذا الرجــم

زح ويزرع الطرائف والقبالت. بعدها قال نبيل... اآلن ستصعدون ــكان يضحك ويم

بضع ساعات... سيصادف العريسان في غرفتهما ثياب زفاف ى غرفكم لترتاحوا ــال

مياً رساعة اإلحتفاالت ألننا سنزفكما ـي قــرسمية سترتديانها لنلتقي الساعة التاسعة ف

ن اللبنانيين والعرب واألصدقاء األجانب ثم نرقص ــة مـضور شخصيات مرموقوبح

ر...ــزوغ الفجـى بــو ونشرب ونحطم الكؤوس حتــونله  

أطل العروسان على قاعة اإلحتفاالت بوجوه وضاءة... منى كانت تمشي كالطاووس 

ا ـروان ذراعهــأبط ذراعها األيسر ومــل وسوسن تتــون الطويــه الملــالمزدهي بذيل

م ــى رؤوسهــون علــرشـوا يــن كانــويــن المدعــن مــن صفيــوا بيــن... مشــاأليم

ور، وسيدة إرتفع صوتها بالزغاريد وكأنهما في القرية... وصل العروسان الى ــالزه

قطعوا القالب  ه سيف  يعربي ملوي الحد  ـقالب الحلوى المنتصب بطبقاته العشر وبقرب

 اى وآخر لنفسه شبكــه ثم فتح مروان زجاجة الشمبانيا وسكب كأساً لمنــقاتبجميع طب

ذ مروان يسكب لجميع ــخق ثم أن التصفيـا الشمبانيا وسط عاصفة مــوشربأذرعهما 

المدعوين فشرب المحتفون نخب سعادة العروسين وأخذت الموسيقى تصدح... كانت 

بوجهها األبيض المشرب بالحمرة من ى ـادئ للعروسين، منــو هــالرقصة االولى سل

صفق  ،ي تشع بالبهجة والثقة بالنفســة التــروان بابتسامته الورديــل، ومــشدة الخج

الجميع عندما توقفت الموسيقى فانسحب العروسان الى المقعدين اللذين خصصا لهما 
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الى بعد قليل أتى نبيل ودعا منى وس من الورود وابتدأ الرقص الصاخب... ــتحت ق

وة ــروستنا الحلــص عــ ور البليد ال يعرف كيف يرقــول هذا الدكتــو يقــالرقص وه

ك كيف يكون الرقص، ثم أخذ يدور بصخب وحيوية فائقة وهو يمسك ــفتفضلي ألري

ى ويجعلها تدور حوله... توقف الجميع وأخذوا يصفقون ونبيل ــكل دورة بأصابع من

دما كان ــعن لكاد تمنع نفسها من السقوط أرضاً كالفراشة وبايزداد حيوية ومنى تدور 

دلى رأسها ثم يعود ليرتفع بخفة وبراعة... ليلى ـعلى ذراعه فيتوي خصرها ــنبيل يل

دور في ذروة سعادتها تثرثر وتضحك وتقول لمروان... عروسك تخبيء من ـكانت ت

ذا الجمال ـق هــ، أنت تستحةــدة النبيلـذه صفات السيــدي وهــال أضعاف ما تبــالجم

ة راقصة وبدأ هز  األرداف ـى ألحان عربيــل إنقلبت الموسيقى الــور... بعد قليــالوق

ة والجميع ـروان وجرته الى الحلبــد مــى بيــأمسكت ليل ل الخصورــواألكتاف وتماي

ح يصفرون ويصفقون وبدأت تتمايل كحية الكوبرا أمام ساحرها الهندي. كانت تؤرج

ع وتفلش شعرها فوق وجهها فال يظهر ـرها األرض ثم ترتفــرأسها حتى يالمس شع

ة ــورتها الطويلة الواسعــدور وتفلش تنــود لتــق عينيها وعناب شفتيها... تعــإال بري

وها من إسبانيا... مروان لم يكن أقل مهارة... لقد حاول ـة وصلت لتــفتحسبها غجري

ي تلك الليلة عشرات زجاجات ــح في ذلك. أفرغت فــونجده ــأن يعطي أفضل ما عن

ة الساعة الثانية ـؤوس والصحون. وقرابــن الكــر مــالويسكي والشمبانيا وكسر الكثي

أعلن نبيل إختتام السهرة والدعاء للعروسين بالتوفيق والسعادة وأخذ الجميع يودعون 

على أن نلتقي غداً الساعة  ون. عندما تفرق الشمل قال نبيل سنودع ونرحلــوينصرف

في مطعم المصح، الى اللقاء. الواحدة  

ل مروان منى بعد أن توقف المصعد الى غرفته ــومة كسابقتها، حمــكانت الليلة محم

وهو ينتزع ثيابها وهي تصرخ، فإذا بالثياب تنشلح في الهواء واألصوات تتصاعد ثم 

عتصر رضابها حتى آخر قطرة... أيتها اه واـة ذابت فيها الشفــة طويلــتختفي في قبل

وى كقضيب من ـو يتلــاً وهــم أنك تملكين خصراً طيعــالملعونة الصغيرة لم أكن أعل

ن على أجمل ما يستطيع أن م أكن أعلم أنهما مكتنزان ومكوراــالخيزران، وأردافك ل

 انفلتان أن ييدرما ينبضاً وجموحاً وكأنه ما اليــوم إزداداأراه يكياثدــان، ويرسمه فن
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بركاناً  نان السماء. وضحكت منى والتحم الجسدان يشكالـالى عن انطلقما ليمن عقاله

 هائجاً يقذف بحممه في كل اإلتجاهات.

ى... كان هائجاً كثور، لطيفاً ــل وليلــة زفاف بالنسبة لنبيــتلك الليلة بدورها كانت ليل

وجسمه وعقله كانت مشرعة على رياض الحب.  ــذ روحهر بنفسج... كل نوافــكعط

اوز أنانيتها وتتمنى الخير لمنى ــدورها كانت سعيدة ألنها استطاعت أن تتجـى بــوليل

من كل قلبها، وكانت تشعر وكأنها قد تطهرت من غريزة التملك. كأنها تكفر عن كل 

أن تعطي نبيل دة تصبح قديسة، أرادت في تلك الليلة ــأخطائها الماضية وبخبطة واح

ه هو الذي يتطهر بحبها ــرغ نفسها فيــن عواطف وأحاسيس... أن تفــكل ما تملك م

ى بحنان األخ ر الى مروان ومنـوال السهرة ينظــد راقبته كيف كان طــدوره... لقــب

 جشع أناني غيور سيئن يكون نبيل قد انقلب من وحش كاسر ر... هل يمكن أــالكبي

ن األحاسيس الدنيئة والظنون السوداء... ال ـلطيف مهذب مترفع عن الى إنسان ــالظ

ائب... ــه عصر العجــشك إن  

ل يقول بصوت مرتفع... ـا سمعت نبيــى تخاطب نفسها بهذه الكلمات عندمــكانت ليل

ائب.. أنا نفسي مندهش من هذا التحول الكبير الذي طرأ ــن في عصر العجــليلى نح

أني أحب مروان ومنى  ،رة أن تصدقي أم الــوأنت ح ،علمينل تــعلى أحاسيسي.. ه

لي ولهم....  ال أشعر بأي غيرة أو شعور قد يسيءكأنهما إخوتي من لحمي ودمي... 

ذه، إنها أجمل لحظات حياتي... لم يعد ينقصني إال طفل لكي ــإني سعيد بمشاعري ه

تنتهره.. ما لنا وللموت إني ى صدرها وهي ـى بحنان الــوت بسالم... وضمته ليلــأم

ول... ليلى هل ـل عاد ليقــذه الكلمة البشعة. ولكن نبيــد سماع هــأشعر بقشعريرة عن

داً... في رأسي الكثير من ــة جــراً وحدست بأنها مثقفــى كثيــتعرفين بأني أحببت من

قة ذلك بالخير ن عالـه وعــى تحقيق إنسانيتــدرة اإلنسان علــن قــاألسئلة الفلسفية ع

ور...سأطلب منها ـذه األمــي هــدل فــو متبــو ثابت وما هــوالعدالة والفضيلة وما ه

ي بحاجة الى رؤية تقف على أرض الحقائق وليست ــذه المواضيع إنــمناقشتي في ه

ام..ــاء األوهــي فضــة فــمعلق  
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الً بالنشاطات الغريبة التي يظنها الغريب المتفرج ـبالسعادة حافرعاً ــوعاً متـكان أسب

ن... كل صباح في تمام الساعة العاشرة يجتمع شمل األسرة ـنشاطات مستشفى مجاني

ا في مطعم الفندق يأكلون ويتضاحكون ويرتشفون القهوة ــا في مطعم المصح وإمــإم

بيد منى وجاراً إياها الى ركن  مع عشرات النكات والطرائف، ثم يستأذن نبيل ماسكاً 
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قصي حيث يبدأ النقاش والحوار في مسائل عجيبة وغريبة لو سمعها أحد المارة لقال 

ن في واد وهم في واد آخر، الناس ـولهم. الديــي عقــة فــد لوثــهؤالء الشرقيون يوج

تية وهم وث واألسلحة الجرثومية والكيميائية والثورة المعلوماــمشغولون بمشاكل التل

ل اـة الجمــة الفضيلة بالحقيقة وعالقــود النفس أو فنائها وفي عالقــي خلــيتحدثون ف

ل.ــبالعق  

ذين ال يفتآن يتكلمان لوا يعرجون على المجنونين الــى وسوسن فكانـروان وليلــأما م

 ى الثرثرة، أما نحن فسنذهب للتزلجـما فال ضرائب علوا ما طاب لهــقائلين لهم تحدث

داء.ــود لنلتقي على طاولة الغــاء البحيرة ونعــوق مــف  

روان تغمر ــرها، تركب خلف مــن عمــي العاشرة مــى كانت تتصرف كطفلة فــليل

ري بأقصى سرعته والرذاذ يتطاير ـق الموتوسيكل البحــخصره بكلتا ذراعيها وينطل

يعود الى الماء فتحس ليلى بأن ي الهواء ثم ــزات صغيرة فــز قفــفوقهما والموتو يقف

ز الى الخارج فتصرخ بأعلى صوتها ومروان يزيد ـن بين أضلعها وقفــقلبها إنخلع م

وس الصبياني ـن يعلم لماذا يتصرف بهذا الهــو نفسه لم يكــالسرعة حتى أقصاها وه

الطاقة ل ليفرغ تلك ـــأصالً، ه اتــاج الى إثبــال يحت ر  ــه وهذا أمــهل ليثبت رجولت

ان كبتاً، هل ألن جيناته تختزن جموحاً ـوتة في أعماقه والتي زادتها أحداث لبنــالمكب

ه؟ــه عن أمــار الذي ورثــل والوقــه رغم كل التعقــه عن أبيــمجنوناً ورث  

ن المرات غضبت السيدة سوسن وأخذت تتكلم بصوت مرتفع... ال شك ـرة مــي مــف

طالما  ،الشيطانيةذه الرياضة ـوم بممارسة هــد اليــلكما بع ن أسمحـان لــأنكما مجنون

ي عجوز  خرفة ألعود الى ني أنــل نوالــار أو تقــن اإلعتبـذان كالمي بعيــأنكما تأخ

اً مما أعيشه اآلن.ــل رعبــضيعتي وأعيش تحت القصف فهذا أق  

ر ولكن دعينا ـأوام ا وكالمكــا ورأس أسرتنــن ذراعيه، أنت أمنــوأخذاها كالهما بي

ى أحد والتي تثأر لنا من القدر الغاشم. وقالت ــة التي ال تسيء الــنعيش ملذاتنا البريئ

ي أعماق عيني ليلى يا أوالدي األعزاء أخاف عليكما ـرى دمعتين فــسوسن وكأنها ت

نا ا بي فأـي أن تترفقني وتحترماننة أرجوكما إذا كنتما تحبانــن أحاسيسكما الجامحــم

اً غامضاً رهيباً سيقع... وتعود سوسن الى مقعدها ــوف، أشعر وكأن حدثــأشعر بالخ
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ى نوبة جنون جديدة يسابقان الريح وسط الضحك والصراخ ـود مروان وليلى الــويع

الهستيري. نبيل ومنى ال يتعبان من الكالم... كانت سوسن تترك مروان وليلى أحياناً 

ون وهم يتنزهون بين ممرات ــوا يتحدثــرة وبينما كانــ. موار..ــلتنضم الى حلقة الح

شعورك د أن تصدقيني القول عن رأيك بالموت،ـى أريــل: سيدة منــال نبيــالزهور ق

اً لوجه، تجربتك معه من الناحية العقلية ومن الناحية النفسية ــو يقف أمامك وجهــوه

م العقــى، مهما قــأجابت مني. ــاة أهلك أخبرينــد وفــإختبرت ذلك عن توأن ل من ــد 

تفسيرات والمنطق من براهين بأن الموت هو الوجه اآلخر للحياة، ستبقى األحاسيس 

دث يحصل ألول ـن اإلقتناع وستبقى تتعامل مع هذا القديم الجديد وكأنه حــعاجزة ع

ي تاريخ البشر.ــرة فــم  

وت من جسد الى جسد؟ــعد المل بـأن النفس خالدة وتنتق ل: هل صحيحــال نبيــق  

د  أن يتحلل الى العناصر ـركب ال بـي ذلك والبرهان واضح.. كل شيء مــال شك ف -

ه مصير الموت ــوت. ولهذا األجساد ستواجــذا التحلل نسميه المــالتي ركب منها وه

ما د  أن تتحلل في لحظة من اللحظات. أــن عناصر ال بــا كيانات مركبة مهاً ألنــحتم

ور هللا الشعشعاني ولهذا هي ـن نــا قبس  مهي بسيط... إنــر روحانــالنفس فهي جوه

اء.ــر قابلة للفنــغي ــدةخال  

ون أن في اإلنسان ثالثة أنفس واحدة نباتية وأخرى حيوانية وثالثة ــولكن كيف يقول -

ة... هذا يعني أن النفس مركبة وليست بسيطة.ــعاقل  

من نور هللا  دة وهي فقط النفس العاقلة التي هي قبس  ـفالنفس واح الــهذا كالم أطف -

وى تدفع باتجاه النمو والتكاثر وعمل ــا يسمى بالنفس النباتية والحيوانية فهي قــأما م

ذا ال ــام الجسد. ولــددم بانهــة وتنهــي مرتبطة بالدورة الدمويــواس الخمس وهــالح

ده س ألنه وحده اإلنسان يختص بالنفـملك نفساً... وحول أن الحيوان يــنستطيع أن نق

ر.ــل من جسد الى آخــة وهذه وحدها النفس التي تنتقــيختص بالوعي والحري  

ي األثير بعد الموت كما يقول كل من يكتبون ــوهل يمكن للنفس العاقلة أن تعيش ف -

ود الى جسد اللحم والدم.ــفي هذا الموضوع ضمن جسد أثيري ثم تع  
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ة ال تستطيع ــد أصالً جسد أثيري وألن النفس العاقلــراء ألنه ال يوجــهذا برأيي ه -

واس الجسد فهي من الجسد بمنزلة المعنى ـالل حـا وعملها إال من خهأن تمارس علم

داً.ــراها أبــك عــال يمكن أن تنف دة وصراع أضدادــن الحرف، وحــم  

ارس حياتها الجديدة بناًء ـل نفس اإلنسان تمــتجعة اإللهية ــل صحيح أن العدالــوه -

رد إليها؟ــي الحيوات السابقة أي أن أعمالها تــعلى حصيلة أعمالها ف  

هذا هو جوهر العدل اإللهي بل هذا هو معنى القدر، اإلنسان يصنع قدره بيديه فهو  -

ل وأحسن  ـعقال وأحسن التصرف به أو أعطي الـالً المــي هذه الحياة مثــإذا أعطي ف

ى ذلك في حيواته ـوة وأحسن التصرف بها... سيكافأ علــه أو أعطي القــالتصرف ب

الالحقة والعكس إذا أساء إستعمال ما أعطي له سيعاقب على ذلك في حيواته الالحقة 

در اإلنسان أو حظه ـة الناس قـاً وهذا ما تسميه عامــاباً أو سلبــرد إليه إيجــفأعماله ت

 ونصيبه.

... أنا رجل  أسأت التصرف كثيراً فظلمت سيدة منى أريد أن أبوح لك بمكنون قلبي -

رهم الى ـهم وجــادي بتخريب بيوتــاس واستغليتهم وعبثت بكراماتهم وبنيت أمجــالن

اولت ـي حــذا الشيء يؤرقني ويقض مضجعي... حتى زوجتــالمستنقعات اآلسنة وه

وال حسن تربيتها لكانت اآلن عاهرة برجوازية. رها الى الرذائل والممنوعات ولــج

ى وهي إذ تقف اآلن الى جانبي فألنها ـا ال أستحق حب ليلــى أنــا منــأنت تفهميني ي

ى أنتم تقفون اليوم الى ــى الفضيلة وتعلم ما معنى الواجب... حتــرأة قد تربت علــإم

يستحق ذلك... أرجوك قدمي لي ل  ال ـون أني رجــرارة نفوسكم تعلمــي قــجانبي وف

رف الحقيقة.ــد أن أعــي هذا الموضوع أريــآراًء صادقة ف  

ى السطر. ويبدأ من جديد ـادر أن يضع نقطة علــل أن اإلنسان قــالحقيقة يا سيد نبي -

ة... وهنا معنى الحرية... اإلنسان قادر أن يخلق نفسه كل ـوهنا عظمة الرحمة اإللهي

اً إرادة اإلنسان هي التجسد الحقيقي للحرية... ال يوجد قانون جبري اً جديدـلحظة خلق

درة على اإلختيار ـي القــة هــ... والحرياً دــر  وليس عبـيستعبد اإلنسان... اإلنسان ح

درة هي في حوزتنا إذا لم نتنازل عنها... أنا ـار وهذه القــوتحمل مسؤولية هذا اإلختي

ول الحقيقة. هيا يا نبيل ـملقك أو أشجعك صدقني فقط أقن بذلك وال أجاملك أو أتــأؤم
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 ـن ...ال لي منذ يوميــل تعلم مروان قــى السطر وابدأ من جديد... هــضع نقطة عل

ن جديد... قدمي له األساس العقلي ـدأ بخلق نفسه مــل ليبــوك ساعدي نبيــى أرجــمن

محك ثقافتك الحقيقي... العلم الذي اة جديدة... هذا هو ـه لبناء حيــالصحيح لينطلق من

هم أنه ال ى اإلطالق... إجعليه يفـال يساعد اإلنسان على تحقيق إنسانيته ليس علماً عل

ل الخيـ ر... دعيه يفهم أن ــة وال أطيب من ممارسة العمــذ من طعم الحقيقــد ألــيوج

روان... لم أكن أعلم الحرية والعقل وجهان لحقيقة واحدة. وتنهد نبيل... هذا ما قاله م

بل لم أكن أعلم أنكم تحبون ليلى كل هذه المحبة... أنا  ني كل هذه المحبة..أنكم تحبون

ي... كم هو ممتع أن يشعر اإلنسان أن ــفي الحقيقة من أسعد الناس ألني أعتبركم أهل

 ه ويقولون له الحقيقة دون تملق... منىــارب يحبونه ويغارون على كرامتــبجانبه أق

لقد أعطيتموني معنى جديداً لحياتي  دـن جديــق نفسي مــإني أعدكم بأني سأحاول خل

د منك شيئاً... أريد أن تكلمي ليلى في شأن الطفل... أريد منها طفالً... ال ــولكني أري

د أن أصارحك أيضاً ـي... أريــل أن أالعب طفلــي سأموت قبــأستطيع أن أتصور أن

ل يالحقني... ـري بها أحداً... إني أشعر أن الموت يقترب مني بن ال تخبــبحقيقة ولك

ي بعض األحيان بأني أتنفس موتاً فأشفق على ــر فــأشعر بأنفاسه تلفح وجهي... أشع

ي مللتها والحقيقة أني أشفق عليها بل ــن أنــري... المسكينة تظــر لها ظهــليلى وأدي

 ن يتقاسم األحياء واألموات نفس الفراش. ول لنفسي ليس من العدل أـأخاف عليها وأق

ر ـمشاع ـول... هل تعلم أنني أعيشز برأسها وتقــي تهــوه لــى الى نبيــنظرت من

روان بين ذراعيه ويقبلني بعنف أشعر بأن حالي شبيهة ــا يأخذني مــمشابهة... عندم

الى جانبي  ن توقف قلبه ويسعف بالصدمات الكهربائية... وفي الليل ومروانـبحال م

ود والتصنم بل رائحة ـة مرتبكة... أحس رائحة الجمــوم عميق أصحو قلقــيغط في ن

ي الفراش فأكاد أصرخ رعباً ــن مسام جلدي وتسري فــوح مــن واإلستنقاع تفــالتعف

ى هذا الرجل الحي  المنطلق الذي ينام بقربي... ولكني أعود ألقول لنفسي ـوإشفاقاً عل

انة النفس وخوفها من مواجهة الحقيقة ــراء وهلوسة... إنها جبــيس هكل هذه األحاس

اة... هذا يجعلني أقول العبيد يخافون الحرية ويتلذذون بصوت صلصلة ــالعارية للحي

القيود في أياديهم وأرجلهم وأعناقهم... األسياد الشجعان وحدهم يعرفون طعم الحرية 

ريح.ــويطلقون أجنحتهم لل  
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ة مروان لعدة مرات وال من يرفع السماعة. مروان في ــرس الهاتف في غرفــرن  ج

ام ومنى قد غادرت الى التراس، ولما لم يتوقف الرنين خرج مروان والصابون ـالحم

ن... الخالة ديانا... يا للصباح ـم ــو...وق رأسه وكتفيه ليرفع السماعة... ألــيرغي ف

تك أجمل من الصبحيات الفيروزية يا خالة... ماذا لقد وصلت الى جنيف الجميل صو
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ن الجمر... ـم ر  ــي طريقك إلينا... يا للمفاجأة السارة، نحن ننتظرك على أحــوأنت ف

اء..ــى اللقاء.. الى اللقــا أجمل ذلك... الــد ساعة... مــماذا ستصلين الينا بع  

ثم يمضي بأقصى سرعته ويرتدي ثياباً زاهيًة أسرع مروان ليقف تحت الدوش قليالً 

ى ثم يجري باتجاه ــر نبيل وليلــاتف يخابــة ويركض باتجاه الهـق مفرقعــوربطة عن

غرفة سوسن يفاجئها بالخبر ثم يركض باتجاه التراس لينادي على منى ثم يطلب باقة 

ن اإلستعالمات..ــورد م  

تشوقة لترى مخل الفندق... منى متوترة والجميع كانوا في الحديقة التي تطل على مد

اء ارتباكها ــاول جاهدًة إخفــر من عمتها. سوسن تحــالمرأة التي استحقت يوسف أكث

وق الشفتين.. ـق القلق من عينيها رغم اإلبتسامة العريضة فــزع بريــوهي ال تفلح بن

ا تحمل المرأة رى ماذـر من الجميع ليــل القصة متشوق أكثــنبيل وبعد أن عرف كام

أتها هذه المرتبة... ليلى تريد بدورها أن تتعرف الى السيدة التي من صفات أنثوية بو  

ن أمها..ــر مــاستحقت يوسف أكث  

ا، مشت باتجاه الجماعة ـوداء وترجلت منها السيدة ديانــتوقفت سيارة المرسيدس الس

ل عاش صقراً زعيقه ـوزوجة رجون ــة... إنها إبنة أميركا سيدة هذا الكــبخطى واثق

راً تمزق لحمه فوق سكاكين الواقع... وقفت تتأمل الجميع ثم ـيمأل الفضاء ومات صق

ها ثم بوح الذراعين يغمرها ويدور ــفتحت ذراعيها فإذا بمروان يركض باتجاهها مفت

وهو يصرخ الخالة ديانا كم أنت رائعة وبهية... كم لحضورك وقع  يرفعها في الهواء

ى فتنظر ديانا ملياً في عينيها ـد لتتقدم منــل على قلوبنا... ثم أوقفها أرضاً وابتعــجمي

ل هذا الجمال ــن أتوقع أنك تتمتعين بكــول... أنت العروس المباركة.. لم أكــوهي تق

ثم فتحت حقيبة  ـل تسمحين لي بتقديم هديتــي...ـألباركك وأهنئك.. ه أتيت خصيصاً 

ج ـاته الماسية تتألأل تحت وهــد منى، كانت حبــداً طوقت به جيــا وأخرجت عقــيده

دة ـاه السيدة سوسن هاشة باشة أنت سيــون. ثم استدارت باتجــون ولــالشمس بألف ل

بغضب في أعماق  ل لبنان... رأيتك عدة مرات في عيني يوسف كان يخبئكـنساء جب

دة مرات وفي بهيم الليل البارد كان يضمني الى صدره بقسوة حاقدة ثم ــأعماقه... ع

م ــو يغمغم سوسن سوسن ثــرق ناره أحشائي وهــي وتختــزق أثدائــيلتهم شفتي ويم

أًة وكأنه استفاق من كابوس ويحاول أن يعتذر... وأضحك وأقول له أنا ال ـينتفض فج
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ك السيدة... ال شك أنها مميزة حتى إخترقتك في كل خلية من خالياك... ار من تلــأغ

م أنا أحبك وا سيدة سوسن أنا سعيدة وفخورة بالتعرف إليك وكما قلت سابقاً أقول اليـي

و أن تقبلي هذه المبادرة وتردي عليها بمثلها... وتقدمت إليها سوسن ـوأحترمك فأرج

دة منهن ــا تفتح كل واحـأ الجميع بسوسن وديانــوع... وتفاجــوأجفانها مخضلة بالدم

راق. إستدارت ديانا باتجاه ـول فــد طــام بعــذراعيها وتتعانقان كأختين جمعتهما األي

... الطويلة السود رة عربية حقيقية... العينان السوداوان... الرموشـى... أنت أميــليل

اهدة بتحد ــداء النــن... األثالناضجتااحم المسترسل... الشفتان القرمزيتان ــالشعر الف

رياء... الخصر الرقيق حتى يكاد ينقطع.. لمعة الذكاء في النظرات والبسمات... ـوكب

ك باستمرار رغم عدم معرفته بك كان ـة... كان يوسف يتحدث عنــيا إلهي أنت جميل

. ان يهذي..يتشوق لرؤيتك... ليباركك... ليقبلك... ليحملك كالطفل على كتفيه هكذا ك

راً كان دور نبيل... بادرته ديانا قائلًة... ــل عينيك ووجنتيك. وأخيــ  تعالي إقتربي ألقب

ال األعمال الناجحين... عاشرت الكثير منهم... ــاً، أنا أعرف رجــزوج األميرة حتم

ل أعمال قلبه من فوالذ بارد باستثناء الذين يحبهم، ـل أعمال ناجح وكل رجــأنت رج

ور  بها وبأقربائها وهم ـاءها... أنا أعرف ذلك، وأنت فخـتحب ليلى وتحب أقرب وأنت

ل أنا لست غبية وباستطاعتي أن أكتشف ذلك... علمت أنك ــأيضاً يحبونك يا سيد نبي

ل... واقترب نبيل من ديانا وصافحها بحرارة ولكن ــوعك أتمنى لك الشفاء العاجــمت

ن العائلة.ـرد  مــاآلن ف ديانا صرخت به إقترب ألقبلك أنت  

ى شرف السيدة ديانا حضرها أكثر من عشرين ــل سهرة عامرة علــد نبيــكالعادة أع

وه اللبنانيين المتواجدين في لوزان... إفتتحتها السيدة ديانا بالكلمة ـوسيدة من وج اً سيد

 التالية:

دة أسباب، أولها أن ـل البيت والوطن وذلك لعــا الضيفة أرحب بكم أنتم أهــدعوني أن

ي وينبض بها قلبي بفخر ـي عروقــري فــان تجــل لبنــور جبــن صقـر مــدماء صق

ل الشهم الذي إخترقني ـزاز... إنها دماء يوسف والد الدكتور مروان ذلك الرجــواعت

ا ـولست أن و الذي لبنننيــل دامس.. وثانيها أن يوسف هــرق ظالم ليــختا شهب  تكم

د وعادات وهواجس ــذوق وأعيش تقاليـرف وأتــه جعلني أعــه حتى أنــأمركتي ــالت

ه ــشبث بــي وسأتو إبنــروان هــاً. وثالثها أن مــر منكم جميعــون اللبنانيين أكثــوجن
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وقع معارك حامية بيني وبين زوجته وأقاربه حتما ـي ألتــروها، وإنــرة بجــتشبث ه

ايشهم. إذا ـروان وأعايش الذين يعــن يحبهم مــا أحب الذيون معارك إيجابية فأنــستك

ل معهم وإذا جنوا أجن معهم وإذا رقصوا الدبكة أرقص معهم وإذا تجادلوا ـعقلوا أعق

ادل معهم. لن يستطيعوا الهرب مني وأنا ال أرغب بالهرب منهم. ثم ـفي السياسة أتج

ع في رقصة ـفتماشى معها الجميدر الناعس ـة تحمل معها الخـسالت الموسيقى رقراق

كفراشة بين يدي مروان...  ،وهي إمرأة تشارف الستين ،سلو حالمة تهادت فيها ديانا

وا بأصوات كصهيل الخيول ورقصوا حتى إرتجت ــشرب الجميع دون تحفظ وهرج

ون ويتجادلون وترتفع أصواتهم ـع أقدامهم وبعضهم تجالسوا يتحدثــاألرض تحت وق

ال جوزيف:ــل جرى الحديث التالي، قــعلى طاولة نبيوإعترافاتهم.   

ر التقدمي والفكر اليساري فهذا كالم ظاهره عدالة إجتماعية ـال تسمعوني كلمة الفك -

ة . ويرد ــزعات تدميريــز عدوانية ونــد وحسد وغرائــه حقــوق إنسان وباطنــوحق

وان:ــأنط  

ح وطبقات ـي تشكلها شرائــالت تمجتمعاي الــولكن المجتمعات السليمة والجميلة ه -

رص العمل والعلم ـافية وبفــة والثقــة بأوضاعها اإلقتصاديــوطوائف متناسقة متوازن

ول أحمد:ــوحة ألفرادها ويقــالمفت  

دأ التناسق والتوازن مبدأ خيالي يفتقر الى الواقعية فالتوازن الحقيقي هو بين ــإن مب -

ر ألن الجماهير تعيش بغرائزها وتفهم بأحاسيسها وتفكر ــن الجماهيــالنخب وليس بي

ي لتادات الدينية اـردي الشخصاني وتصوغ قيمها القيــبعقلها الجمعي وليس بعقلها الف

رد جوزيف:ــ. ويهاـي أذنيــدو كالببغاوات عقلها فتشرف على قولبتها وتعليبها فتغ  

ات ـر والمهرجانــات الجماهيــساحي ــرارات السياسية تصاغ فــدما تصبح القــعن -

الخطابة غايته دغدغة الغرائز وإثارة  ن  ــل السالم وذلك ألن فــى العقــفعل ،الخطابية

ل:ــا قال نبيــول وهنــاع العقــر وليس إقنــالمشاع  

ع ـ  وق ـن حريته وإستقالله وسيادته يوموعاً وإختياراً عــازل طــان تنـلبنالحقيقة أن  -

ة ــار وليس بمسلكيــون مع واقعهم بمسلكية التجــل اللبنانيــاهرة... لقد تعامــلقإتفاق ا
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ن الدوالرات واآلن أتى الحساب فال شيء يعطى ــد مــوا بربح المزيــالفرسان وفرح

وان:ــاً. ورد أنطــمجان  

ى توقيع اإلتفاق لينالوا قصب السبق على رؤساء اليسار.. ـتسابق رؤساء اليمين عل -

وا خارج دائرة المسؤولية واإلنتماء الحقيقي للوطن.. لوطن فخر الدين آه ــالجميع كان

 يا فخر الدين.

ق والتزلف والمداهنة والسمسرة ــرة تمرسهم بأساليب التملــن كثــهؤالء اللبنانيون م

فصاحة.   ون التذاكي ذكاًء والتفيهقــم يظنــوهخسروا سيادتهم وإستقاللهم وحريتهم 

ان.ــن دور تصريف األسنواآل  

وا ـال: سامحوني إذا ما قلت لكم أن زعماءكم ال زالــل  إسمه هاجوبيان فقــام رجــوق

ن وزعماء ثماني... ال يوجد في لبنان مواطنود الوالي العـيتصرفون كمقاطعجيين عن

ي ــوق رؤوس الجميع هــا سلطان.. وهناك طرابيش فــد مقاطعجيين ورعايــبل يوج

ا وشردنا ـن ذبحنــع الدينية... أعذروني إذا ما قلت ذلك فنحن األرمــش المراجطرابي

ف:ـورد جوزي ا السلطان.ــع المقاطعجيين ورعايــا أن نرفض واقــعندما حاولن  

ود اإلنسان في بالدنا ـدة كلمات عندما يعــن تبسيط القصة بعــبرأيي المتواضع يمك -

جميع المشكالت. وقال  تحل   ،راً أو أنثىـذك ،أو مسلماً  ون مسيحياً ــل أن يكــإنساناً قب

وان: ــأنط  

جميع  عندما نمتلك العقل المنطقي والعقل النقدي وال نفكر بغرائزنا ومشاعرنا تحل   -

:دــرد أحمــالمشكالت... وي  

ه ــى وطنــى مجتمعه والــى إنسانيته والــال ــرد اللبناني كيف ينتمييتعلم الفعندما  -

جميع المشكالت.  ل  ــاء تحــزامات اإلنتمــدرك إلتــوي  

ي:ــوار التالــولها النساء فكان الحــتحلق ح ــا الطاولة التيأم  

فرط السلبية و إيجابي خارج بالده مذا اإلنسان اللبناني فهــر هــقالت ليلى: عجيب  أم

ي ـه، طائفــوطنارج حدود ــوع الوطن، علماني عقالني ديموقراطي منفتح خــفي رب
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ي عنصري داخل حدود الوطن... كريم متعاون مساعد ألبناء جلدته ــديكتاتوري غيب

ود في ربوع الوطن. إنه خير مثال لصحة ما ــل عدواني حسود حقــفي الخارج، بخي

ن ضده... ثم قالت منى: اللبناني داخل ـولون أصحاب الديالكتيك أن الشيء يولد مــيق

أمراض مزمنة هي اإلقطاع السياسي المتجسد باألمراء والبكوات وطنه فريسة ثالثة 

اف التي تمسك بزمامها ـاع الديني المتجسد باألوقــن تشبه بهم، واإلقطــوالمشايخ وم

 اع عن معتقداتهاـتغالل بإسم الطوائف والدفــات منظمة مختصة باإلستثمار واإلسهيئ

ي احتكار الوكاالت التجارية ـستثمر فد والذي يــي المستجومصالحها، واإلقطاع المال

ن أن اإلنتاج الزراعي ال يسد الرمق، ـن الفالحين بعد تيئيسهم مــوشراء األراضي م

ل والمرأة إال في الشكليات ـن الرجــدم المساواة بيــذه العاهات عــى هــوإذا أضفنا ال

واإلقتصادي الذي يقرر رأة في النشاط السياسي والنقابي ــدم إشراك المــالسخيفة وع

ة ديموقراطية تريدون ــة علمانيــل بالزعرور فأي دولــمصير البلد عندها يكتمل النق

ون.ــل حضاري تحلمــوبأي مستقب  

ا: في زمن الحروب يتالشى دور المرأة ويصبح المجتمع مجتمعاً ذكورياً ـوقالت ديان

 فـالعن ،عـة بضائــنتج إال ثالثوري ال يــة... والمجتمع الذكــوتصبح قيمه قيم ذكوري

ادر الحريات ــي تصــة التــى الديكتاتوريــى مراحلها الــي أعلــوالقسوة التي تصل ف

ثم اإلدمان على الكحول  ،ي تحول المرأة الى عاهرةــواإلباحية الجنسية الت ،والعقول

اه الشذوذ.ــوالمخدرات والسير بخطى واسعة باتج  

 

********** 

-47-  

ل أن يغادر الى ــاً قبــاعاً أراده نهائيــري إجتمــد حسن مع أعضاء فصيله العسكــعق

ول كل طرف ة، حتى يقن بعض طلقات متفرقــد هدأت إال مــالخليج. كانت الجبهة ق

ا استهجنوا الخبر ــولم ،ادرــه سيغــال حسن ألعضاء فصيله أنــا.. قــلآلخر نحن هن

دي بكم أذكياء ولستم باألغبياء ـال: عهــهم وإعتراضاتهم قرت أسئلتــروه وتكاثــوأنك

دأ تقدمنا وانهارت كل خطوط الدفاع ــومنا األسبوع المنصرم وابتــا هجــدما بدأنــعن
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أمامنا وغدا طريقنا الى البحر سالكاً وأصبح حلمنا بالنصر قاب قوسين أو أدنى وغدا 

دل ــاج والعــاد اإلنتــإقتصادها إقتص ،يةة ديموقراطــة علمانيــاء دولــا لبنــمشروعن

 ،نفتحةمي والحرية وإنتماءها إنتماء العروبة الحضارية الــور الوعــا دستــودستوره

ن المراجع المحسوبة حليفة لنا تمنعنا ــا نلمسه... أتت اإلشارة مــأمام أعيننا حتى كدن

دادنا إن نحن لم نمتثل ـإموط ــرتنا وتخريب خطــل تهددنا بقصف مؤخــن التقدم بــم

ر.ــلألوام  

ر ــاني أن مشروعنا غيــي كيــي وحواسي وكل ذرة فــي هذه اللحظة أدركت بعقلــف

ح مكانك واو ملعب رـه هــا باللعب فيــوأن الملعب المسموح لن ،احــمسموح له بالنج

والكراهية واء بزرع بذور الفتنة س د  ـداء على حــحتى يتسنى الوقت لألصدقاء واألع

وائف... في هذه اللحظة أدركت أننا لسنا ــزاب والطــن األحــرقة والعدوانية بيــوالتف

 عــج المجتمـق نسيــل لتمزيــا نحن بيسارنا ويميننا إال أدوات تستعمــأسياد موقفنا وم

ناس يملكون أخالق الفرسان في الشجاعة والشهامة ه من أل رجاالتــاني وتحويــاللبن

د في اإلنقياد األعمى والسعي ـالق العبيــاس يملكون أخــى أنــرم وحب الوطن الوالك

ارات والشهوات والمكاسب الفردية.ــاد والثــوراء األضغان واألحق  

وا ــي واسمعــة صدقونــة وال شيء إال الحقيقــم الحقيقــول لكــي أقــاق إنــا الرفــأيه

قد زرع الرعب في قلوب  ،ةـوالديموقراطية والحداثة ــان الحريــي... إن لبنــنصائح

د اختلفوا على كل شيء ولكنهم اتفقوا على شيء ـعدوة وصديقة، ولق ،جميع الكيانات

ادل السلطة وفصل الدين عن ـاه الديموقراطية وتبــان باتجــن مسيرة لبنــو أواحد وه

ل ــل الشخصية كل ذلك يشكواــون األحــاء قانــبالزواج المدني وإلغ حة والسماـالدول

زلزاالً في المنطقة يهدد أنظمة اإلستبداد والطغيان سواء كان يسارياً أو يمينياً، مؤمناً 

ن ــذي يحصــال الــوا وأرسلوا ألهلكم المــول لكم سافروا وأنتجــداً. ولهذا أقـأو ملح

ا ــا وعبثيتهــاعتهوم ستتكشف بشــرب لعينة كل يــوداً لحــوا وقــهم.. ال تكونـكرامات

وم السابق. وإني أوصيكم إذا ما بقيتم مقاتلين أن تصونوا قريتكم بجميع ـر من اليــأكث

طوائفها وعائالتها وأحزابها فال تفرقوا بين من معنا ومن ضدنا ومن هو يميني ومن 

ّ  ق  ،ن وهمـنح ،ةـع فيها ونحطم سويــد نصبت لنا لنقــهو يساري. هذه أشراك 

اء ال ــوا أغبيــدادنا... ال تكونــجــا وأاها آباؤنــة الحضارية التي بنــتجربتنا الحياتي
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ذ بعقولكم... إياكم أن تهرق نقطة دم في ـوا للشعارات الشارعية أن تأخــتسمح

قريتكم تحت أي ذريعة أو سبب ألني متأكد أنه لو حصل ذلك ال سمح هللا ستندمون 

ن ستبدأ مرحلة جديدة في الحرب اللبنانية هي مرحلة طيلة حياتكم... منذ اآل

ى ــوال ،ن جهةــر مــى الفقــالمجتمع ال ر  ــاإلستنزاف وتدمير البنى التحتية وج

رى... ستغريكم ـخوالتنظيمات من جهة أد مقاتلي جميع األحزاب ــالبلطجة على ي

ي أنبهكم . وأنا ـا إنوال واألعراض، إنتبهوــاليد باتجاه األم الظروف بالبلطجة ومد  

عندما أسافر وأستقر سأسعى لتسفير الكثير منكم أعدكم بذلك... أخيراً أقول لكم إذا 

ر في ظل هكذا مؤامرة قذرة مستحيل، ــألن عمل الخي ،من إرتكاب الشر   كان ال بد  

هذه وصيتي لكم إياكم والبلطجة فليكن شركم شراً نظيفاً على األقل إياكم والدم 

دم.ــبال الممزوجة  

   

 

 

 

 

********** 
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ي الصباح ـر المجنحة، فـة والمشاعـاً باألحاسيس الجامحـاً مجنحـاً صاخبـكان أسبوع

ئ البحيرة يتخللها سباحة وتزلج وهرج ومرج، وفي المساء والئم ــنزهات على شاط

معه األرداف  ار وتجن  ــوالمزم دف  ــال ن  ــوسهرات يزغرد فيها الكاس والطاس ويج

الكهول تصطك دأ أرجل بتتصف الليل اب... قبيل منـول واأللبـود وتضيع العقــوالنه
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وال يبقى في الميدان إال الخيول األصيلة الشابة ليلى  ــن اإلرهــاق،ن مــامهم تئوعظ

ة ال تكاد تلتقط أنفاسها...ــى والبقيــروان ومنــوم  

 ،ا كان الجميع يرتشفون قهوتهم في حديقة الفندقــوعندم ،امنــوم الثــي صباح اليــف

 ا فيهــم ومرجتم بمــد هرجتــه الكفاية ولقــد كرمتموني بما فيــول. لقــوقفت ديانا لتق

اية... وكما كان يقول لي يوسف بالعربية اليوم خمر وغداً أمر... لقد حان وقت ــالكف

لها من  د  ـى ال بـويتخرج وكذلك منروان بجامعته ــى كاليفورنيا ليلتحق مــودة الــالع

ي... ــا سيدة سوسن ستكونين صديقتي وضيفتي وأختــاق بالجامعة... وأنت يــاإللتح

ع أن نعيش ـنستطيه فكيف ــودنا بأكملــرق وجــا يستغــاسم المشترك الذي يجمعنــالق

جك وليلى الى جانبك تشد ع عالد نبيل فستتابما أنت يا سيــن بعضنا... أن عــمفترقتي

أزرك وتسهر على رغباتك وستشفى قريباً بإذن هللا وعندها سيجتمع شملنا جميعاً في 

ى ـذ اآلن وتململت ليلــدة... بدأت أحلم بذلك منــكاليفورنيا ونعيش جميعا كأسرة واح

ن ل سيحتاج اليها... نحـي تقف الى جانبي ونبيــردد: ولكني سأحتاج الى أمــي تــوه

ا... ولكن حاجتي للسيدة سوسن ــن وردت ديانــأضعف من أن نواجه مشاكلنا منفردي

ة وننغمس فيها حتى أذنينا... وأنا ـر بكثير من حاجتك اليها سنحيي ذكرياتنا سويــأكب

ك يا ليلى من جنس الصقور وليس من جنس الحمائم وتوحدك مع نبيل في هذه ـأعرف

ما معاً إلنجاب طفل سيكون سعياً مباركاً... كذلك ل عالجه وسعيكـالمرحلة من مراح

ل سأجبرهما على السعي إلنجاب طفل... إنني بأمس ــى سأحرضهما بــروان ومنــم

ده الجسمانية ــه سيحمل صفات جــدة أنــي متأكــوإن ،ة يوسف الصغيرــالشوق لرؤي

ك سوسن ــأكدة أن أمــا متــي وأنــداً بالنسبة لــاً فريــون حدثــذا سيكـوه ،ةـوالنفساني

اً فأنا وأمك متهيئتان ــى واجباتكم جميعــا الــ  الي هيــستشاركني نفس األحاسيس وبالت

ان.ــل لبنــد من صقور جبــا وعواطفنا في خدمة سرب جديــلنضع كل عقولن  

داوم في كلية الطب من السابعة صباحاً وحتى ــروان يــن الزمن كان مــد شهر مــبع

ثم تعرج على ي كلية اآلداب من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة ــومنى ف ،لثامنة مساءً ا

ا ــفي السابعة. أما ديان ـود الى البيت إالن المراجع وال تعــراءة ما تيسر مــالمكتبة لق

اح سباحة في بيسين البيت، ـي الصبــدأ حركتهما... فــوسوسن فكانتا كفراشتين ال ته

ادرة الى الحدائق العامة أو الذهاب ــاول الشاي مع الحليب ثم المغــتن بعدها إستراحة
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م كثر... كانتا دائماً تتحدثان ودائماً ـارة بعض األصدقاء وهــاون أو زيــالى الداون ت

ـوع في ن األعين ممزوجاً بالتأوهات وببعض الدمــل مــرح السعادة يطــوف ،تتنهدان

لعشاء وكل واحد تمع في التاسعة مساًء على طاولة اض األحيان. كانت األسرة تجبعـ

رح ـــرائف والتعليقات الذكية والفـار والنكات والطــن األخبــه ميعطي أفضل ما عند

ل مروان ــع أنغام فيروزية حالمة ويحمــقــوة على والصاخب..ثم يشرب الجميع القه

فها أو يشدها من أردافها يعضها في كت ـوه وهــادر الى غرفتــى بين ذراعيه ويغــمن

ال ما ــان... األطفــا تضحكان وتتمتمــي تصرخ وتصيح مستغيثة وسوسن وديانــوه

ال.ــاة األطفــل حيــأجم  

ة... ـى الجامعــاب الــي الذهــاقالً فــدي تثــك وتبــى تتوعــد أسبوعين إبتدأت منــبع

أن ــر وكــإنقطع وأنها تشع ادها الشهريــإستدرجتها سوسن بالحديث فعرفت أن ميع

ادي ديانا بأعلى صوتها ـي تنــراً وهــها... ضحكت سوسن كثيــرك بأحشائــشيئاً يتح

يء.ــيء... يوسف الصغير يستعد للمجــيوسف الصغير يستعد للمج  

شرة مساًء يرن جرس الهاتف ي العاـوم فــل كانت متواصلة فكل يــار ليلى ونبيــأخب

ي التحدث مع الجميع نبيل بخير وهو يتسلق سلم العافية بخفة قرد ـى فــليل وتستفيض

ي ممرات المصح ساعتين ويأكل بشهية ــوم ساعة ويمشي فــي إنه يسبح كل يــأفريق

داً... إنهما ــرة ال تنتهي أبــاء وصديقات وثرثــي المساء موسيقى ورقص وأصدقــوف

بأن يكونا سعيدين ومتناغمين... وفي  راراً ـي ألنهما إتخذا قــيعيشان شهر عسل حقيق

ها ـادة ألنــي أقصى درجات السعــي فــل وهــر مكالمة قالت ليلى ألمها أنها حامــآخ

ة.ــاة األمومــوق لتعيش حيــاالت الشـي أشد حــف  

********** 

-49-  

... 1976د ظهر اإلثنين من شهر نيسان ـار دبي الساعة الرابعة بعــوصل حسن مط

هناك شخص  ينادي بإسمه في قاعة الوصول.. ساعده على إتمام معامالته وأقله كان 

واء الحار يلسعه ـوجئ بالهــك ففاح حسن الشبــة. فتــاه المدينــارة الكاديالك باتجــسي

ق المصري وهو يقول: أهالً ــه... ضحك السائــح وجهــل تلفــات الرمـوببعض حبيب
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ا ستقدم لك وجبات فاخرة من الغبار الذي يشقق ــ.. هنرن الحطب.ــي فــوسهالً بك ف

بالد ستقدم لي السالم  اهـحسن ولكن ه... ورد  ــد، وريح السموم التي تشوي الوجــالجل

ذة على المستقبل.ـوالطمأنينة وتفتح لي ناف  

ق وتوقفت أمام مبنى لم يكتمل بعد، ترجل السائ ،ى شارع الجميراــوصلت السيارة ال

تفضل السيد ريمون ينتظرك في مكتبه على يمينك  :ولـو يقــيبة حسن وهحق وحمــل

ي ستتقاسمها مع شاب ـوم التــوي حيث غرفة النــذ الحقيبة الى الطابق العلــوأنا سآخ

ن.ــسوري إسمه أرتي  

 قجالً في السبعينات أبيض الشعر مرهدخل حسن مكتب السيد ريمون فوجد أمامه ر

بعيد... سأل  اً الى حد  ـاً وأبويــاه.. كان اإلستقبال دافئــى محيــعلاد ــالعينين، التعب ب

ن السيدة سوسن وهل استقرت نهائياً في بيروت أو هل تنوي اإلنتقال الى ـون عــريم

ـاة ن معلومات عن حيــه مــره حسن بكل ما لديــوى، وأخبــلندن لتعيش مع إبنتها نج

ول هذه السيدة الكريمة لوال ـز برأسه ويقــيه ونــالسيدة سوسن وكريمتيها وكان ريم

ي سيدني وكفالتهما لي في البنك وتعهدهما ــي  فــعطفها وعطف المرحوم زوجها عل

ليا لما كان من الممكن أن أعود وأقف ابأن يدفعا كل ديوني في حال هروبي من أستر

ها جابر عثرات د سميت زوجــاة. لقــي مع الحيــي معركتــي وأنتصر فــى أقدامــعل

رام...ــالك  

وت والشبان المجانين الذين ــريب البيــة والقصف وتخـل والجبهــي الجبــوالحرب ف

أن كل  ي عن كل ذلك... أجاب حسنــن غيرهم أخبرنــة عــون ويموتون بالنيابــيقتل

شيء يمشي على رأسه وال يمشي على قدميه، الحرب أصبحت حرباً عبثية بل حرباً 

ى ثم تدمير اإلقتصاد ثم ـة األولـي بالدرجــر نسيج المجتمع اللبنانــغايتها تدميمدمرة 

الء ويتصدوا للمؤامرة.ــى أحضان العهد العثماني إذا لم يفطن العقــإعادة البلد ال  

ون وأنتم الشباب كيف تفكرون وكيف تتصرفون؟ــال ريمــوق  

يفكر بعقله... والبعض من العاطلين  ر بغرائزه والـون شبابنا يفكـع يا سيد ريمــالواق

فهناك البنات الرفيقات وهناك السكائر والمشروبات  ،واءـو لهم األجــل تحلــعن العم

ال حواجز طيارة ــدأ البعض بإفتعــد ابتــان الحشيش ولقــوفي بعض األحي ،الروحية
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والتعدي على  اس أموالهمــل تشليح النــاء والمقاتلين بــها ليس خطف الغربنالقصد م

ام بمثل هذه األمور ستزداد ـن الجرأة على القيــان... وأظــأعراضهم في بعض األحي

ن ـذر سيزدادون، وباختصار نحــاء القــي المــن فــداث والصياديــع إستمرار األحـم

ة.ــرون الى الهاويــسائ  

أن إتصاالت سرية  ون... والقيادات العاقلة ماذا تفعل... لقد سمعت مؤخراً ــال ريمــق

ر لقاءات الغاية منها تدارك األخطاء المميتة واإلتفاق ــن البيك والشيخ لتدبيــجرت بي

ذ البالد وتقدم للناس ديموقراطية صحيحة ورؤية ناضجة في ـعلى قواسم مشتركة تنق

د على سكة العدالة والنهضة. أجاب حسن بأن البيك يعيش ــتقاسم السلطة ووضع البل

ى الجبل... كان دائماً يقول لنا حربنا مع اليمين ــذ صعود الحرب الــيبة منمرارة وخ

ي المدينة وهي حرب على مبادئ وليست حرباً ضد أفراد ـيجب أن تبقى محصورة ف

اء الهوية مصانة... وعندما ـهي الضمانة لبق لــاة أبناء الجبــدة حيـوطوائف وأن وح

الحرب الى الجبل إستاء البيك وهو  الذي جر  األمر  ،اء الى أعالي صنينـصعد الغرب

أ بين الحين واآلخر يجول في قرى الجبل على عائالت كل الطوائف ويوصي ــال يفت

ا سيد ــي يــافظة على بعضهم مهما إختلفت اآلراء واإلنتماءات... ولكنـاس بالمحــالن

د البيك ومن ر معركة على الجبهة إقتنعت أن االمور خرجت من يــد آخــريمون وبع

د الشيخ ومن أيدينا جميعاً وأصبح الجميع بيادق شطرنج يحركها الالعبون األشباح ـي

وى اإلقليمية إبتدأت تخترق جميع األحزاب ـكما يشاؤون خصوصاً وأن مخابرات الق

ال يصبح هواية أناس عدوانيين بالفطرة حاقدين في الالوعي ـدأ القتــوالتنظيمات وابت

ل ـال لهدف سياسي ب ،اســوت النــدم ويستمرئون تخريب بيـة الــرائحيستلذون بشم 

ى ذروة ـة. أنا شخصياً وصلت الــد نفسية بدويــر عبثية جامحة وعقــإلرضاء مشاع

اليأس في هذا الموضوع وإني ألعتقد أن هناك خطراً حقيقياً على حياة البيك فالساحة 

 ةـة اإلجتماعيـة والعدالـمثاليين يحلمون بالحرياس ــود أنــد تحتمل وجــاللبنانية لم تع

وديموقراطية تبادل السلطة وتحرير الرجل من عقدة الذكورية والمرأة من عقدة بيت 

د ياف أن يتم إغتيال البيك والشيخ والعمـريمون برأسه، أنا مثلك أخ ز  ــم... وهـالحري

لدمى الذين يظهرون ن األشخاص اــر عــوتصبح األشباح سيدة القرارات بغض النظ

على المسرح وتظهر صورهم على الشاشات وصفحات الجرائد. ولكن المهم اآلن يا 
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ة ـل صداقتي المخلصــي لبنان. وأنا شخصياً ومن أجـف تسي الخليج ولــحسن أنك ف

ول بأني سأوفر لك كل ظروف النجاح وأساعدك ــللسيدة سوسن والمرحوم زوجها أق

ي المستقبل الى شريك إذا ـد أحولك فــي المال وقــميقة وجنرة العــعلى اكتساب الخب

ل ــى أسرار العمــول السريع الــرة والدخـارس اليقظة والتركيز والمثابــك تمــوجدت

ة بأنك خلوق ـ  ي السيدة سوسن وأنا أعتبر كالمها حجــاه وتقنياته... لقد قالت لــوخباي

ول لك مارس هذه ـوصاحب مروءة، ولذلك أقور ــر األمــن صغائــوشهم ومترفع ع

بأكمله كما كنت  فريقالد ـن المميزين وقد تصبح قائــالصفات في شركتي وستكون م

د الفصيل.ــي ضيعتك قائــف  

بأدق أسرار العمل وتقنياته وغدا  م  ــإستطاع حسن أن يل ،ادــن العمل الجــبعد شهر م

تشاريين حتى أن السيد ريمون أوكل إليه صديقاً لمجموعة كبيرة من المهندسين واإلس

وك والدوائر الرسمية والتبضع للشركة ولسكن ـال ومراجعة البنــشؤون محاسبة العم

ال.ــالعم  

ي مساء يوم جمعة على طاولة الطعام قال حسن للسيد ريمون.. في رأسي حلم ليته ـف

ون ـوعندما سأل ريمن أسعد الناس وأكثرهم طمأنينة واستقراراً... ــون مــيتحقق ألك

ان الضيعة ـو نستطيع إستدعاء كل شبــاب حسن أتمنى لــن ذلك الحلم الوردي أجــع

الذين يقفون على جبهات متخاصمة، الى العمل هنا أوالً لكي ننتشلهم من الوهدة التي 

ق ذواتهم عبر العمل واإلنتاج ـا. وثانياً لكي نعطيهم فرصة تحقيــأوقعهم اآلخرون به

د الى الغير ـالي د  ــر البلطجة ومــوليس عب ،ال الحاللــرات وحتى المــب الخبواكتسا

ي هذه الشركة النموذج اللبناني ـاً أن نبني هنا فــواإلنحدار الى الفوضى والعبث. ثاني

ة اليومية والعيش المشترك وأن نبرهن ـة الحياتيــي وحدة الثقافة والعادات والتجربــف

ن وليس مزرعة طوائف وقبائل وإقطاعيات سياسية ـان وطــلبن لجميع المتشككين أن

المجانين يعقلون والمهووسين  ى لغيرنا من الضيع عل  ــون مثالً أعلــودينية وبهذا نك

ن عقدهم. ــد النفسية يشفون مــيهدأون وأصحاب العق  

يا .. إني أوقع لك شك على بياض هزه حميـ ا المروءة وقال.ـوقف ريمون متحمساً ته

دهم ـــن أنت قائــاً وكــهم جميعانن تستوعببالجميع فعندنــا ورشتــان جديدتــال ــتصإ

م ستقدمون لي أعماالً ناجحة ـا متأكد بأنكــهم وأنـع شؤونــي جميــوالمشرف عليهم ف
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ر الشركة ـفتكب ة،ــع الرسميـل والمراجــاب العمــن اإلستشاريين وأربـــومصداقية بي

معها.وتكبرون   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********** 

 

 

 

-51-  

مضت ستة أشهر تخلص فيها نبيــل من جميع عوارض إدمانه وعاد نظيفاً بكل خلية 

من خاليــا جسده، كما أنــه تخلص من جميع عاداتــه السيئة فــي المجــون واإلباحة 

 واإلستكبار. هــا هو اليــوم سيد  مهذب  يقرأ قصص تولستوي وغوركي ويغوص في

دواوين المتنبي والمعري وشوقـي، وأخيراً إشترى محاورات أفـالطون وهــو يصـر  

على قراءتها ويعد نفسه بمساعدة منى له عندما يجتمع الشمل في كاليفورنيا. أما ليلى 
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فقد اكتسبت فـي هذه الشهور الستة الكثير الكثير، لقد اشتركت في دورة رسم وكانت 

تصبح رسامــة أصيلة، كما اشتركت فــي دورة موسيقى بارعة بــل لقــد أوشكت أن 

وهي تتقــن اآلن العزف على األورك وتمني نفسها بإتقـان العزف على البيانو، وهي 

تشارك نبيــل فــي قــراءة األدب الروسي وتتقلب بـآرائها في نقـد ذلك األدب فساعًة 

ه، وساعة تصرخ هكذا تصرخ ديستويفسكي رجــل  مجنون ملــوث يجب اإلبتعاد عنـ

يكــون الخلــق واإلبداع هكذا تكـون العبقرية، هذا رجل  إختزل كل آلهة األولمب في 

 شخصــه.

منـى تخرجت وحازت على إجازة في األدب اإلنكليزي وقد سجلت فــي قسم الفلسفة 

بعد أن وعدوها أنهم سيحتسبون شهادتها في اآلداب بمعدل خمسين كريدت، ومروان 

بعد شهــر مــن اآلن وقـد ابتدأ يشارك منى في قراءة المراجع الفلسفية. أما  سيتخرج

سوسن وديانا فهما كعصافير الحب المنقــار علـى المنقار والثرثرة ال تهدأ ليل نهار، 

وكلها عن يوسف وحركاته وتصرفاته ومزاجه وتطلعاته. ولقد أصبحت سوسن فنانة 

رن للتزلج على الميــاه ولقد ابتدأت منذ اآلن تحيك فــي السباحة، وهــا هــي اآلن تتم

 الثياب الصوفية الصغيرة للوافدين الجديدين.

إتفق نبيــل وليلى على مغادرة سويسرا في الشهر القادم ليحضرا حفل تخرج مروان 

من جهــة، ولكي تتم الوالدة فــي كاليفورنيا للحصول علــى جنسية للطفــل من جهـة 

تمع شمل األسرة خصوصاً وأن ليلى خائفـة من عملية اإلنجاب وهي في ثانيــة، وليج

هذه األيـام يراودها حلم يطرقها في أكثر الليالي بأنها طفلة تنام في حضن أمها واألم 

ترندح لها وتغني لتنـام وليلى تصرخ أمي أنقذيني أمي أنقذيني من هذا الشبح األسود 

جدة... ودائماً تصحو ليلى وهي تصرخ وتتصببالنجدة الن اآلتي ليخنقني إنه يخنقني  

ل مرتجفاً خائفاً وهو يردد ال حول وال قوة إال باهلل... اللهم ــاً بارداً ويصحو نبيــعرق

ا الى سراطك المستقيم. ويحتضن ليلى وهي ــا اللهم إهدنــن علينو  ــا اللهم هــأغفر لن

ام بين ذراعيه.ــترتجف رعباً لتعود وتن  

بدوره كان يحلم أحالماً مزعجة مرة يرى أمه وقد مزقت القذيفة وجهها والدم مروان 

ه يتناثر أشالًء في ــرة يرى جسد خالــ. ومي تصرخ وتستغيثــينزف من عينيها وه

ر والقذائف تنصب على بيته الواحدة إثر ــه يتطايــد بيتــرى قرميــواء... ومرة يــاله
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ه جاحظة العينين وهي تصرخ وتستغيث ـفرة الوجود ليرى ليلى مصــاألخرى. ثم يع

و مربوط  الى عامود في ساحة الضيعة ال يستطيع أن يتحرك ليغيث ليلى التي ما ـوه

د ويصحو مقطع األنفاس ومنى الى جانبه تضمه الى ـأ تصرخ فيشعر بضيق شديــتفت

ورق ل وكأنها هي نفسها ترى الصور التي يراها مروان فتغرـصدرها وتهدهده كطف

اها بالدموع وأحياناً تأتي ديانا وتحتضن اإلثنين معاً وينام الثالثة متعانقين.ــعين  

ي لوزان أعد نبيل العدة لكل كبيرة وصغيرة، لقد قابل الملحق التجاري األميركي، ــف

ازته هناك، عدة مرات وعرف منه أن قانوناً صدر في الواليات ـالذي كان يقضي إج

ل ـي سوق العمــون دوالر فــي يستثمر مليــالجنسية لكل أجنبالمتحدة توهب بموجبه 

األميركي، وكذلك عرف منه أن أحسن مكان لإلستثمار هو المنطقة الصحراوية التي 

ة فيغاس. ولقد أطلعه الملحق على خرائط ورسومات تدل أن أوتوستراداً ـتحيط بمدين

 ل تلك المناطقـومحاولة  لتحوي سيشق في تلك المنطقة تمهيداً لتوسيع المدينة مستقبالً 

ة الصحراوية ــل المنطقــات السوق األميركية وتجميـل لتغطية حاجــالى مزارع نخي

كمنطقة سياحية تحيط بأشهر مدينة لهو في العالم. إطمأن نبيل لمعلومات الملحق فهو 

فيه  دـراد األسرة الجنسية األميركية كضمانة لعصر لم يعــالك جميع أفــمتشوق المت

ى أرض الوطن.ــضمانة ألحد عل  

ار لوس أنجيلوس والجميع بانتظارهما في ردهة ــى مطــل وليلى الــعندما وصل نبي

يمشي أمامها الذي  د بعيد، ليلى ببطنها المنتفخـى حـاإلستقبال كان المنظر مضحكاً ال

ل ومنى... ــاق األول كان بين نبيــى ببطنها المنتفخ الذي يمشي أمامها... العنــومن

ل الى صدره وهو يضحك... إشتقت لك كثيراً، لقد تحاورت مع خيالك في ـضمها نبي

ل المعقدة... عندي لك مئات األسئلة التي تحتاج ـوزان بعشرات المواضيع والمسائــل

أمهــا وهي تتنهنه وتضحك وأحياناً  ن ذراعيــرتمت بيــى إالى نقاشات طويلة... ليل

ي ه وهده وشفتيــي رأسه وجبينه وخــف ـروان بحـرارة وهي تقبلهتبكي، ثم عانقت مـ

ا يرقد مروان الصغير أريده رجل أعمال ناجح كأبيه ــول هنــى بطنها وتقــتمسح عل

أبعاد اً مثل أمي وذا ــالق أسياد مثلك، وأريده مؤمنــروءة وأخــوصاحب فروسية وم

ن يوسف الصغير الذي ـوتها، ولكل منى. وضحك الجميع وديانا تلعلع بصــفكرية مث

ى هو مثل جده وال شيء إال مثل جده، وبالطبع سأعطيه ـد مطمئناً في أحشاء منــيرق
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ن أحاسيسي ومشاعري ولكني ال أريده مثلكم جميعاً سيكون أفضل منكم جميعاً ــأنا م

ل األعلى.ــا وحدي من سيشرف على تربيته وإعداده ليكون الرجل المثــألني أن  

ي لوس أنجلوس أن زار مكتب المحامي رونالد الذي تواعد ــل فــأول أعمال نبي كان

اًء على نصيحة الملحق التجاري... تباحث معه في ـن لوزان بنــارة مــمعه على الزي

ه يملك الجنسية البريطانية وزوجته وأمها تملكان الجنسية ــون الجنسية وأعلمه أنــقان

ه في كيفية شراء قطعة أرض ــثم تباحث مع .نسية اللبنانيةاربه الجــ، وأقاألوسترالية

وم مدينة فيغاس... بعد يومين توجه نبيل الى فيغاس حيث تواصل مع ـكبيرة على تخ

اري أمن له قطعة أرض بمساحة مئتي ألف متر مربع، بمبلغ ثالثة ماليين ـمكتب عق

سوسن ومروان ومنى ى وـل وليلــى ستة أشخاص بالتساوي وهم نبيــدوالر تقسم عل

ى لوس أنجلوس ليوقع ـصطحب معه المحامي الوديانا كشركة مساهمة متضامنة ثم إ

ى األوراق الرسمية وتصبح الشركة موجودة بالفعل على أرض الواقع لها ـالجميع عل

 إسم في الغرفة التجارية ولها مسؤول أمام دوائر الوالية.

ا أمالً ورجاًء وإيجابيات بقدوم ـت الدنيد ثالثة أشهر أشرقت شمس السعادة وامتألــبع

ي ال ـة التــن واإلبتسامة المالئكيــه السوداويــروان الصغير بوجهه األبيض وعينيــم

ره. كاد نبيل يطير فرحاً فهو طوال النهار يغني ويرقص ويضحك ويغمر ـارق ثغــتف

ويحس بأن قامته قد وة ـر األبــن القبالت، إنه يعيش مشاعــفيض مالجميع ويغرقهم ب

ر بالمشاريع التي ــو اآلن يفكــا هــاً، هــد ازدادت رسوخــه قــوالً وأقدامــإزدادت ط

ي الرملة البيضاء في بيروت ــارات على أرضه فــدة عمــاً سيبني عــسينجزها قريب

ى كروم زيتون وأعناب، إنه يخطط ـاع ليحولها الــواسعة في البق يوسيشتري أراض

ي ضواحي فيغاس كل ذلك يختلط في رأسه من شدة الفرح حتى ــيع ال تنتهي فلمشار

أن ديانا إنتهرته عدة مرات وأخيراً منعته من حمل الطفل خوفاً عليه من حماس نبيل 

ة الرحيمة مع هدهدة طفلها ــل أحاسيس األمومــدورها أجمـى عاشت بــوجموحه. ليل

ة طاهرة كقطعة كريستال، تحس أنها تسبح على أنغام فيروزية إنها تحس نفسها شفاف

ى األرض.ــفي الفضاء وال تمشي عل  

ق ــه الخضراوين، عميـر وعينيــر بشعره األشقــل يوسف الصغيــد أسبوعين أطــبع

ار منذ يومه األول، كان صوت ديانا ـد الحاجبين يوحي بالشموخ والوقــالنظرات عاق

د... ألم أقل لكم إنه صورة طبق األصل عن ي المستشفى وكأنه زمجرة الرعــيلعلع ف
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جده أنظروا الى شموخ جده فيه أنظروا الى وقار جده فيه... إنه صقر  من جبل لبنان 

 يـا على صدر حبيبته ديانا... فــوه يبيت حيث تبيت الصقور هنــد عاد الينا... دعــق

اك تترعرع ــة وهناك تبيت الصقور الصغيرــان عينيها... هنـن أجفــاف قلبها، بيشغ

زق الفضاء بأجنحتها الغاضبة.ــدو كأسرة تمــلتغ  

دة سوسن وديانا تشرف ـي عهــاز، الطفالن فــر عسل بامتيــكان الجميع يعيشون شه

دوء وطمأنينة، نبيل في ـى تستمتعان بأمومتهما بهــى وليلــعليهما مربية مختصة، من

 ـي البيسين يقرأ الشعر بصوتيسبح فم يخبط خبط عشواء، يغني يرقص ــاج دائــهي

و الفرق بين السعادة واللذة وفي معنى ــى السعادة وما هــى في معنــمرتفع يناقش من

تواصل روحي قبل أن يكون ل الحب ــوه ،ن اإلعجاب والحبــرق بيــالحب وما الف

عالقة  روح وحدها والـو من خصائص الــاً أم هــو اإلثنين معــتواصالً جسدياً، أم ه

ن الصباح حتى المساء. لقد سجل ـروان في المستشفى والجامعة مــر. مــللجسد باألم

اً لخمسة أطفال، إنه يؤمن بأن ـي طب األطفال... إنه يحلم بأن يكون أبــإختصاصه ف

ن ـم سبعة لقد آمــن سبعة أعضاء، هذا الرقــاألسرة السعيدة المثالية يجب أن تتألف م

ة ــه الى نظريــول له ويسند قولــو سلمان يقــال. هكذا كان الشيخ أبــز الكمــبأنه رم

ن مروان بذلك وها هو يحلم بتحقيق هذا الحلم.ــد آمــفيثاغورس في األعداد، ولق  

 

 

 

 

********** 
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ن يطلبون أحداث كبيرة، فها هم زعمــاء اليمي ن مؤذنًة بوالدةــالوط تسارعت أخبـار

إقليمية. وها هو زعيم اليسار ينصح بأن تبقى األزمة بين اللبنانيين وإال تدخل جيوش 

وات اإلقليمية تلهب ــذل فدخلت القــق العــن السيف سبــذ إمتدادات خارجية. ولكـتأخ

طائــراتها وهديــر مزنجراتها إلزالة الفلسطينيين عن مواقعهم ذائف ــن بقــجبل صني
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الميليشيـات اليمينيــة تقتحــم القــرى الجبليــة ممعنــة فــي علــى القــمم، وهــا هــي 

على مؤازرة  اً معتمدةً ــتصابــاً وإغالً وتشويهــى اليسار، قتــانها، المحسوبين علـسك

متبعًة خطة  المجن   رـة. ولكن سرعان ما قلبت الجيوش اإلقليمية ظهليوش الدخــالجي

ق تسد، فأخذت القــف يمين أنها معه ضد اليسار وتوهم اليسار أنها معه وات توهم الــر 

ي في الحقيقة ضد اإلثنين معاً، ومع نشر النعرات الطائفية والحزبية ـضد اليمين، وه

ي ـوات تقتضــافع والمصالح الشخصية، كانت مصلحة تلك القــة وتفشي المنـوالعائلي

فة أسرارها من الداخل وى لمعرــز القــزاب والعائالت ومراكــراق جميع األحــباخت

ات ـين عندــي مــال هــوالتحكم بتحركاتها والظهور بمظهر أن تلك القرارات واألفع

ات القوى التي سمت نفسها قوات ردع. ــيزاب والقوى المحلية وليس من عندـاألح

ى الحواجز الطيارة ال أحد ـن الجرائم والمذابح علــي هذه المرحلة حصل الكثير مــف

اً ضخ المزيد من ــن أتت وال من نسقها ونفذها ولكن نتائجها كانت دائمــأييدري من 

اً ـد بين جميع األطراف. الزعيم اليساري الحكيم كان واعيــة والكراهية والحقــالتفرق

اء ــاوالن بنـان يحــد. وكان اإلثنــن الصاعـلهذا الوضع المأساوي وكذلك زعيم اليمي

ر  مستقل ديموقراطي علماني لجميع أبنائه. ـوطن سيد حقواسم مشتركة لرسم مالمح 

، فقد إغتيــزر وليس في مرحلة مــلة جــدر كان في مرحــر القــولكن بح ـل الزعيم د 

ز جماهير اليسار في الجبل فكانت ـه وهيجت غرائــواتهم اليمين بقتل اليساري الحكيم

ة ــن، فتحققت أمنيــى اليميــعل ةــالت، المحسوبــوداء لبعض مدنيي العائــة ســمذبح

زه وعنفوانه، ـان وعــز شموخ لبنــل رمــبجر فها هو الــاء العكــي المــن فــالصائدي

ة والهدف والمصير، ها هو يهتز ــة واإلجتماعية ووحدة الرؤيــز الوحدة الحياتيــرم

رن ــة القــنهايع ــرأسها مـرن التاسع عشر أطلت بــاد ينقسم. مأساة القـويتصدع ويك

اًء ــي ذكــون التذاكــالء! يظنــاء وعقــون بأنهم أذكيــي اللبنانيــالعشرين وبعدها يدع

الً، يظنون أنهم يستغلون اآلخرين لمنافعهم ـال عقــوالشطارة في السمسرة وكسب الم

بل أزالماً  ي أيدي اآلخرين، أصبحواـار شطرنج فــأحج وأتت النتيجة بأنهم أصبحوا

.يوارــأكثر من ذلك أصبحوا غلماناً وج  

ون التذاكي ذكاًء والتشاطر عقالً، فالغير ـوا يظنــوا يتذاكون وال زالــومع ذلك ال زال

يتقاتلون بهم وهم يظنون العكس، ولبنان الذي كان مالذاً للحرية واألحرار وللمعذبين 

ة ــالً لسماسرة السياســكه يصبح هيــة إذا بــن بالعنصريــاتورية والمضطهديــبالديكت



263 
 

ارة أزالم وتجار ممنوعات وبائعي أراض... فخر الدين... ـرض، مغــواألرض والع

 فخر الدين... كل الفئات تنتظرك يا فخر الدين.
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ع أركان مروان، بل ـه من مــل وما تبعــع اغتيال زعيم الجبــكان وق آس زلزاالً صد 

ذ يشرب ــات خرساء، أخــون جامدة وآهــل  أياماً يبكي بعيــجعله يتفتت ويتشظى. ظ

ن الكحول على غير عادته ويمشي وحيداً في الحديقة ثم يشرد في الشوارع ــالكثير م

اول جرعًة من المخدرات. بعد ــد تنــل وكأنه قـد منتصف الليـود بعــمتسكعاً حتى يع
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وغا والتأمل وأسرار الغوص الى ـدي يعلم اليــى غورو هنــلام أخذ يتردد عــثالثة أي

ذلك ــامعة وكــروان الجــل مــي. أهمــا يدعــاها كمــاف خبايـفس واكتشـاق النــأعم

ر الى الجميع بعينين ـى وينظــن منــوسف وال مــن يــد يقترب مــالمستشفى... لم يع

. كف  نبيل عن الغناء والصراخ بهم صدفةً  ه التقىــه ال يعرفهم أو كأنــفارغتين وكأن

الغورو الهندي ولكنه إزداد  ذ يرافقه الى مقر  ـروان ثم أخــالة مــراً بحــوالرقص متأث

ى وينحني أمام ــل سوسن ويحتضن منــ  و يقبــاً للجميع فها هــة  للجميع وتحببــمالطف

ي رأسه. كان كمن يتوقع ـالنظرات فغ ــروان الزائــل مــ  ا ويالعب الطفلين ويقبــديان

قبل حلول ذلك الحدث.  ــو يودعهم بشغفه ولذلك هــحصول حدث سيبعد الجميع عن

تعجبن من تصرفات داول بما آلت اليه األمور، إنهن يجتمعن كل مساء للتالنساء كن  ي

 ل هكذا ظروف. فبدل أن يكون الرجل هو المتزنــي مثــولة فــر المعقــال غيــالرج

ه يذهب في شطحات غيبية وكأنه ليس من هذا العالم. لم تكن ــاً وعاطفياً إذا بــعصبي

د ــن قــدود الرومنسية، ولم تكــل الى هذه الحــروان يحب زعيم الجبــمنى تعلم أن م

اكتشفت أصالً هذا البعد العاطفي في نفسية مروان. عندما سألته بعد أسبوع من تعلقه 

والذهول  ل التجاوزي، عن سبب هذا اإلنقالب المفاجئـي التأمــفباليوغا وإسترساله 

د خسرنا كل ــن أننا قــدوء... أال تعلميــاب بهــه أجــه بــرق نفســذي أغــف الـالمخي

شيء، خسرنا المعلم الفيلسوف وخسرنا أكثر من ذلك وحدة الحياة في الجبل، خسرنا 

نبني باإلرادة الواعية والرؤية العاقلة حياتنا ام، فنحن منذ مئة عام وني ف ـتعب مئة ع

ل ــن كــا عــح بوجوهنــور، نشيــر األمــن صغائــرفع عــل، نتــي الجبـالمشتركة ف

ان ــل لبنــم مضيء أن جبــج حلــي وهــراهن على اإليجابيات، نعيش فــالسلبيات، ن

روءة ـزة النفس والمــل عــبن، جــراء والمتصوفيــرسان والشعــرار والفـــمالذ األح

وق اإلنسان ومساواة المرأة بالرجل. ــرام حقـل واإلنفتاح وإحتـل العقـوالشهامة، جب

ل من أنفسنا سماسرة وننادي عليه في ـا للشيطان؟ نجعـع لبناننــل بساطة نبيــهكذا بك

صرونا ان، هكذا بكل بساطة نستدعي اآلخرين لينـأسواق النخاسة لنبيعه بأبخس األثم

اً لهم وخصيان، هكذا بكل بساطة نخرس حتى ـى بعضنا البعض، ثم نصبح غلمانــعل

ر بصوت مرتفع. كيف سنعود الى جبلنا؟ كيف سنعيد ـا أن يفكــد منــرؤ الواحــال يج

اق الذي عشش في قلوبنا والكذب والدجل ـاء ما تهدم .. والنفــرق وبنــرس ما احتـغ
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ن أن يحصل ذلك؟ أليس الموت ـي شيمنا؟ أيمكــر أهذه هــللغيزلف واإلستزالم ــوالت

زابل... ـا نصبح كالب مــوراً إذا بنــا صقــد أن كنــر؟ بعـا وأستــأشرف لن  

ا زعيم ـالب بهـة طـة علمانيـة إصالحات ديموقراطيــل حفنــن أجــأحصل كل ذلك م

هكذا هم حكام الشرق تعودوا أن ل األحداث بقليل؟ أـر البيبلوس قبيــي مؤتمــاليسار ف

اس وحرياتهم ويقسموهم الى أسياد وعبيد. وإذا اعترض مصلح ـول النــيصادروا عق

أو حكيم وطالب بمواطن الوعي والحرية ومجتمع الكفاية والعدل تفتعل أحداث يسيل 

ول ــم نقــم. ثــفيها نهر  من الدم ويستعان بالغرباء لكسر شوكة ذلك اإلصالحي الحكي

ها ـا وعلمانيتها ومنهجـة بعقالنيتهــارة الغربيــى الحضــون علــن منفتحــبعد ذلك نح

وق اإلنسان.ــرام حقــحتـداول السلطة وإي تــالديموقراطي ف  

ي، لماذا ال نملك العقل المنطقي ونزن األمور ــى النقد الذاتـرأة علــلماذا ال نملك الج

لماذا ال نفهم أن العدالة هي في توازن قوى المجتمع ق والخير والجمال؟ ـبميزان الح

ى محور الخير العام. لبسنا قشرة الحضارة وجوهرنا ــوتناسقها ودورانها مجتمعًة عل

ر األوامر والنواهي ــوار والقواسم المشتركة. إنه جوهــن بالحــال زال متخلفاً ال يؤم

ى ـ. تعالوا ننظر الاً أو خائن اً طقأو مهر اً المسقطة من األعلى، ومن يخالف يعتبر مارق

وا البالد لقمًة سائغًة في أفواه العثمانيين الجدد.. ــد رمـذ الجهابذة مأساتنا... لقـأين أخ

ر الدين.ــر الدين... أين أنت يا فخــن أنت يا فخــإنهم العثمانيون الجدد فأي  

لضحك من كل روان ينهي عبارته األخيرة حتى علت الضجة والصخب واـد مــلم يك

ول مروان وها هو نبيل يخاطب الجميع: اليوم ــجانب، لقد تجمعت األسرة بكاملها ح

ن نأكل السلبيات ونشرب الحسرات ونعود الى عادة الوقوف ــر... لــداً خمـر وغــأم

ه الشرق األوسط اللعين دلوني على فترة واحدة ــى أطالل المآسي والفواجع... إنــعل

ي هذا الشرق ظلم  وإستبداد وإستباحة ــد فــوم ال يوجــنة وحتى اليمنذ خمسة آالف س

ن هللا بوكاالت شرعية، أوامرهم ـاً عــرون أنفسهم نوابــة اإلنسان وحكام يعتبــلكرام

ونواهيهم مقدسات ومن يخالف يستباح دمه وماله وعرضه وحتى جثته. ال تنسوا أننا 

ول والعرض، لنقتنص فرص الفرح ـحياتنا بالط ان، فلنعشـي لبنـي أميركا ولسنا فـف

ا ــا سميت دنيــالجاهل المتجلبب بجلباب الحكمة، علمنا أن الدني ــابعد أن علمنا شرقن

ا أال نتوقع منها إال المصائب ـرة وعلينــراً الى اآلخــي ليست إال معبــة، وهي  نها دنأل

ريعة كلمعات الصوفيين في وسرق نادرة ــرح كلمعات البــوالويالت وأن لحظات الف
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زلج على ــح، نتــق الشمس والريــر لنعانــى البحــداً سنذهب الــشطحاتهم الغيبية. غ

ا بجمال ودالل الحسناوات، وستكون أنت ـاء، نغوص الى األعماق ونكحل عيوننــالم

 ول حمارها، ضحك الجميع ورد مروان بأن صديقهـروان قائد القافلة، كي ال أقــيا م

داً الى صومعته في الهماليا وقد وعده بأنه سيودعه ـداً عائـالغورو الهندي سيسافر غ

د، أما ديانا فقالت أنها ستبقى ترعى األطفال ــاز الوعــن إنجــد  مــعلى المطار وال ب

د يذكرها بأحداث غالية على قلبها وال ـاريخ الغـال حبيبها يوسف فتــوتتحادث مع خي

ل أن ما لطف فإلى عالم اللطف يرقى وما ـوح بأسرارها ألحد، رد  نبيــتستطيع أن تب

 رواــجتها ... إـل، فالسعادة ال يستحقها إال أهلــالم الكثافة ينحدر وينسفــى عـكثف فإل

واصرفوا أسنانكم أما أنا فأؤمن إيماناً قاطعاً أن آخر الليل نهار... آخر الليل أحزانكم 

ار.ــنه  

والتحرر من طلقت سيارة نبيل في رحلتها الى عالم الفرح والبهجة بالهرج والمرج إن

اسة والتهذيب. كان الجميع يغنون جايين يا أرز الجبـل جايين.. ود إال قيد الكيـكل القي

أغنية فيروزية من شعر  ردةً ــى منفــت منـ  ثم غن ــد...ي والشعب العنيــان الكرامــلبن

ل:ــاألخط  

اــاً وال فرحــي ويضحك ال حزنــيبك  

اـكعاشق خطـ  سطراً في الهوى ومح  

ى ـــو فتـــذات وهــس باللر  ـــب  تمـقل  

اــــــح فانفتحـــالري رعم داعبتـــهــكب  

اجأ الجميع بمرح منى وإنطالقها وميلها الى التصرفات الطائشة فلقد ـعلى الشاطئ تف

مجنونة، وعندما تعب نبيل رة ورقصت مع نبيل رقصات ــع زجاجات بيــشربت أرب

ن جنون. ـردة وتضحك ضحكات هستيرية وكأنه قد أصابها مس  مــكانت ترقص منف

سوسن السيدة الوقورة خلعت بدورها خمار وقارها ورقصت وغنت وعبثت بالرمال 

ال الصغار. ليلى لوحة عجيبة تمثل فتاًة رافعًة ذراعيها ــوتاً وتهدمها كاألطفــتبنيها بي

ول ــي الوحــائصًة فــور، ولكن أرجلهـا غها متعلقتان بوهج النالشمس وعينااه ــباتج

اك أفعى ملتفة حول خصرها... الذراعان يشدانها الى ــى الركبتين، وهنــالسوداء حت

ى األسفل حتى كاد خصرها ــور، واألفعى تشدها الــى حيث الشمس ووهج النــاألعل
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ني ويرقص ويغوص في الماء ويهذي بكالم ال ل كان يغــن... نبيــينشطر الى شطري

الم.ــات العــوس كل لغـي قامــو وال ماذا يعني فــد يفهم ما هــأح  
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تفاجأ مروان لدى وصوله الى الفندق أن الغورو الهندي يقف على باب المدخل وبيده 

ال... أهذا هو كل ــى الطريقة التأملية وقــحيـ اه علة. ـدارس اإلبتدائيـحقيبة طالب الم
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ل تتوقع من المتصوف أن يتملك أكثر ـمتاعك أيها المعلم؟ وضحك المعلم وأجاب وه

ذا... ثوبان إثنان يكفيان، واحد  نلبسه وآخر نغسله وانتهى األمر. وقال مروان ــمن ه

ة في الصباح ونصفه ــحون وتفاــرفه نصف الرغيف مع زيت الزيتــوالطعام بت  أع

ي المساء.ــة فــر مع برتقالــاآلخ  

ي صومعتك في الهماليا هل ــاً: إذا زرتك فــروان مداعبــال مــي طريق المطار قــف

ورد المعلم الغذاء الحقيقي ز والزيت والبرتقالة اليتيمة؟ ـسيكون زادي كما زادك الخب

ق ـن جميع أسباب القلــطهـ رنا النفس م ذا ال يحصل إال إذاــو الطمأنينة وهــللجسد ه

افظة عليها وحب ــة والمحــا التلميذ النجيب أن الملكيــرف أيهــه. وأنت تعــورسوبات

تنميتها هي أهم مصدر من مصادر القلق، ولذلك يجب أن تتخلص وبأسرع وقت من 

د. عليك أن اً على طريق الرب  متشوقاً الوصول واإلتحاـولة الزائدة لتسير رشيقـالحم

ه ور شفاف، قالب ال وزن له لتجذبــى قالب من نــول من كتلة لحم ودم كثيف الــتتح

ور يرقى ــع النــور فإلى منبــن النــفما أصبح ماألرض الــى محسوساتها الترابيــة، 

 وينجذب.

ورد  مـروان: أيها المعلم ليس التعامل مع الجسد هو األساس ولكنه التعامل مع النفس 

ل العدالة كما تقبل اإلستبداد، تقبل الحق كما ـل الظلمة، تقبــور كما تقبــل النــالتي تقب

ل. أن نستنهض ضميرنا وهو أعلى مرجعية فينا ونستنهض إرادتنا التي ــل الباطــتقب

ذه ـور ونسانده في معركته مع الظلمة هؤازر النــوة الوعي لنــوة التنفيذية لقــي القـه

ال المعلم:ــلمسألة. وقبرأيي هي ا  

رة إال من ـولكن ال تنسى أن النفس ال تستطيع أن تمارس علمها وعملها وإرادتها الح

داً لشهواته يتخبط في وحول ملذاته ــه. فإذا كان الجسد عبــخالل جوارح الجسد وآالت

ن خالل جوارحه وتؤازر النور ــة مــالمناقضة فكيف ستمارس النفس إرادتها الخيري

اغم ــوارحه، متنــوازن بجــى جسد متــد الظلمة. إذا لم نحصل علـه ضــي معركتــف

واء قوانين العقل، فنحن نخوض مع الظلمة معركة خاسرة ــبأعضائه منضبط تحت ل

ى الهماليا وانخرطت في منهجية ــا صدق وأتيت الــصدقني إذا قلت لك ذلك. وإذا م

ى ــد علــوازن الجسدي يساعــا ستعرف كيف أن التة والتأملية عندهـا العمالنيــحياتن

ن ثم يستطيع اإلنسان أن يحقق الغاية التي وجد من أجلها وهي ـوازن النفسي، ومــالت

ه هي في ـدها أيضاً يستطيع أن يعرف أن السعادة التي تحقق له إنسانيتــالسعادة. وعن
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لب ـا وال تطــي تطلب لذاتهــالتادة الكاملة ــور المحض والسعــى هللا النــاإلنجذاب ال

روان أن كل المذاهب الصوفية والتأملية تفهم فكرة الخالص فهماً ـاب مــرها. أجــلغي

ن إجتماعي بالفطرة يفعل باآلخرين وينفعل بهم، وأن ـاً متجاهلًة أن اإلنسان كائــفردي

ومقولة متوازن  ن ظهراني مجتمعـه الفردي ال يتحقق ال جسداً وال نفساً إال بيــتوازن

و الخالص الجماعي.ــرع من أصل هــالخالص الفردي ال تصح إال كف  

أيها المعلم أنت تعلم األفراد كيف يتوازنون جسداً ونفساً وتنسى المجتمع الذي تحكمه 

ول الناس وحرياتهم، وهناك بيروقراطية ـوى، فهنا ديكتاتورية تصادر عقــمراكز الق

تسد  طــرق التطور واإلرتقاء في وجوه األجيال الصاعدة، وهنالك أنظمة دينية تفرز 

ي يوحى من السماء، ــى األرض وكالمهم وحــهللا عل ل  ــمسؤلين يعتبرون أنفسهم ظ

ن من التشكك بصحة كالمها ألن روح القدس ينطق ــاك مرجعيات تمنع اآلخريــوهن

لها.دها ويمشي بأرجــبلسانها ويسعى بي  

واء خارج نظام ــي الهــق  فــرد إنسان  معلـون كل ذلك وكأن اإلنسان الفـأنتم تتجاهل 

ع عقلها ــاول أن تطبعه بطابـجاذبية المجتمع، وتنسون أن الفرد يتربى في جماعة تح

دع، أو إنساناً ــن أصحاب البــرته مــر إعتبـرأي أو بخاطــرد بـي حتى إذا انفـالجمع

رة وفي هذه الحالة ال يتطهر إال بالنار ألن آخر الدواء ـته األرواح الشريمسحوراً لبس

.ــهو الك ي   

ن إذا اجتمعوا ووحدوا جهودهم في أجاب المعلم: نحن نحاول أن نبني أفراداً مستنيري

ن جشعها القاتل وتكالبها ــة جمعاء مـار رؤية واحدة، إستطاعوا أن ينقذوا البشريــطإ

ة والثروة وممارسة ــى السلطــوات وسعيها المحموم للوصول الــى الشهــالمميت عل

ل ذلك. مشكلة المشاكل هي السلطة والثروة كيف ــن أجــات اإلستبداد مــأقصى درج

اهج وقوانين ومسالك وفلسفات لجعل السلطة تتوازن فتعدل بعد أن تعتدل. ـيوضع من

دو اإلنتاج من أجل ــادالً ويغــعروة توزيعاً ــوكيف يوضع مناهج وقوانين لتوزيع الث

ه إال بأفراد ــل الربح. كل هذا ال يمكن تحقيقــن أجــاج مــاس وليس اإلنتــحاجات الن

ن بصدد ـادة وهذا ما نحــى دفة القيــاً ونفسياً يستطيعون الوصول الــمتوازنين جسدي

 السعي اليه صدقني.
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ودة، كان الجميع ال زالوا في ـق العــرك موكب األسرة على طريــالغروب تح لحظة

ة ــاتاً من العتابا الملونـل في حالة هيجان. منى تغني أبيــب إن لم نقرح صاخــحالة ف

ة ـي تنضح بالدعابــى الكلمات التــردد وراءها مشدداً علــل يــوان الماجنة، نبيــباألل
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أما ليلى فكانت في حالة ناً في الغناء وتزغرد حيناً آخر،حيالمجون، سوسن تشارك و

ذي ـا الــرج من جلدها القديم وتلبس جلداً جديداً... مــل منى تخــإندهاش ما الذي جع

جعل نبيل يميل الى منى بهذا الشكل المجون... ما الذي جعل سوسن تتصرف كطفلة 

ل ليلى. منى كانت تصرخ هو ـر عقزاً حيـ  ــة... كل ذلك كان لغــة المراهقــعلى عتب

رنا لن نعيشه إال مرة واحدة فلنمارس الفرح حتى الجنون فماذا ينفع العقل إذا كنا ـعم

ناس على توافه ل كان يقول كيف يتقاتل الــن تراب. نبيــسنموت ونتحول الى حفنة م

دو ـلك العو الموت؟ فلماذا ال تتوحد الجهود للتصدي لذــللجميع ه األمور وهناك عدو  

ل ـوى من أجــد هجرت إبنتي نجـردد وهي تبكي لقــالقهـ ار البغيض، سوسن أخذت ت

و المسلك الجيد وما هو المسلك السيء؟ أي مرجعية ـمسلكها السيء... من يحدد ما ه

في فرز الناس الى أشرار  ديكتاتورية تصب القوالب الجامدة... أي مرجعية لها الحق  

ر إليك ـوى إبنتي البكر إني أشتاق إليك... سأطيـن؟.. نجــاطئين وخــوخيـ رين ومحقي

داً... أعدك بذلك.ــر أبــن أتأخــاح السرعة... لــعلى جن  

دما أحنى نبيل رأسه ماداً يده ليتناول علبة ــكانت السيارة منطلقة بأقصى سرعتها عن

ار ثم جنحت ــأمت ة ويسرة لبضعةــن أرض السيارة... تمايلت السيارة يمنــرة مــالبي

ن السيارة كانت قد اصطدمت بشجرة الى ـاً... صرخ الجميع صرخة رعب ولكــجانب

ن... توقفت وراءها عدة سيارات ـفانشطرت الى نصفيــي جامحة ق وهـجانب الطري

بغضــون دقائــق وليس ــاف وبــارتا إسعــرت سيــرة فحضــاالت كثيــرت إتصــوج

اه ــم باتجــوا بأقصى سرعتهــة وانطلقـــاد الداميــون األجسـ، إنتشل المسعفمعدودات

ال الشرطة يتفحصون ويصورون ويدونون محضراً بالحادث. ــالمستشفى وبقي رج  

ردة فعل الغورو  تل في باب لزوم ما ال يلزم فكانـروان الغورو بحرارة تدخـودع م

قريب في أنك ستزورني عن ول... أنا متأكد ــاً في عيني مروان وهو يقــأن نظر ملي

ج ــاً يتناسب مع وضعك، سأضع لك برنامــلك مكان صومعتي.. منذ وصولي سأهيئ

ول ولكني أخطط لزيارة بلدي المسكين هذا ـو يقــتدريب خاص بك. إبتسم مروان وه

. إشتقت للشجر والحجر رغم خيبتي المريرة مما فعله البشر. ضحك الغورو الصيف

ه ـمن ذلك، كل ما أوصيك ب يقول... ستزورني عن قريب أنا متأكد  و ـز  رأسه وهـوه

أنه اذا زعزعك الدهر تماسك فعار  على الرجل أن يتفتت كما قالب السكر إذا المسته 
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اء.. تماسك يا مروان وتعال إلي  إني في إنتظارك... إسمع ما أقول أنا في ـأصابع الم

ارك. ـانتظ  

روان جامداً منذهالً من األلغاز التي ـنتظار ووقف مادر الغورو باتجاه صالون اإلــغ

ال أنا في انتظارك... يا له من واثق بنفسه حتى حدود ـرماها الغورو في وجهه... تع

وعاً من ـروان أليس هذا نــر مــن، وفكــن اآلخريــابة عــرر بالنيــرور، كأنه يقــالغ

ره رن  جرس هاتفه الخليوي، ما أن ــي شرود تفكيــو فــالديكتاتورية أيضاً، وبينما ه

روان ــة، مــا يصرخ صرخات مجنونـادره صوت ديانــاح حتى بـى المفتــضغط عل

ي ــع فـع حادث  رهيب، الجميــد وقــى المستشفى لقــاالً الــروان أسرع، أسرع حــم

 ة جانبية ومنعوني من معرفةـة، لقد حجزوني في غرفــة رهيبــهناك فاجع الطوارئ

 التفاصيل لكثرة صراخي وعويلي.. أسرع.. أسرع... 

ل مروان المستشفى يركض باتجاه الطوارئ كان الطبيب المناوب ــكما اإلعصار دخ

ي ماذا حصل ــي أخبرنــاك صديقــروان جــه مــاك، صرخ بــه جــه إسمــالً لــزمي

أدخلناها  ال بصوت متحشرج هناك صبيةـي، طفرت الدموع من عيني جاك وقــألهل

ون... جاك أين الثالثة ــي رأسها. والثالثة الباقــة العمليات إليقاف نزيف حاد فــغرف

ا ـك يـوع فليكن هللا بعونــه الدمــخنقت ال بصوتــرق جاك برأسه وقــن... وأطالباقو

وت ــاك بصــة... ورد  جــن البقيــي أيــل لــك... جاك قـي أقاسمك مأساتــصديقي إن

راد الجثث. ركض مروان الى غرفة البراد ومعه جاك وهناك يا ــي بــج، إنهم فمتشن

ول ما رأى... رأس نبيل ممعوس كطبق من عجين وجرح  عميق في صدره يفور ــه

ينقطع فالعنق مكسور وكذلك الساقـان  ى صدرها يكادــه الدم، رأس منى تدلى علــمن

اه صاحبه، سوسن إنفصل ــالذي عان ه سليم يكشف مدى الرعبــن ولكن الوجواليـدا

اً. بكى مروان بغزارة أخذه جاك الى ـن عن بقية الجسد وتهشم الوجه كليــساقها األيم

ى مدير المستشفى ــوي، أتــن قــكسمه بــوارئ حيث أنعشه باألوكسيجين ثم حقنــالط

و جدير باألطباء قائالً له أن قريبتك في ــاً منه التماسك كما هــروان وطالبــمواسياً م

ي ـر فــد تم إيقاف النزيف في رأسها، هناك كسر  في ساقها وآخــة العمليات وقــغرف

رأس.ــى إصابة الــشيء  بسيط قياساً الذراعها وهذا   

ال المدير أيضاً أنها فاقدة الوعي ويخشى من إرتجاج في الدماغ ولكن القلب يعمل ــق

ة، مهمتنا معها انتهت اليوم ـة الفائقــل ستدخل غرفة العنايــد قليــة، بعبطريقة مرضي
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ك إال ـاغ، ال تستطيع رؤيتها هذه الليلة فما عليـة للدمــداً سنجري فحوصات دقيقــوغ

ال الى مكتبي ألريك عملية إيقاف النزيف ـي العاشرة تعــداً فــادرة لتستريح. غــالمغ

ه بخصوص الدماغ. صعد مروان الى ــن فعلــرى ماذا يمكــعلى شاشة التلفزيون ون

م ــرخ وتشتــت تصــراب ال زالــاج واضطـــي هيــدها فــا فوجــز ديانــث تحتجـحي

ول، عندما أبصرته رمت نفسها على صدره وغرقت في نوبة بكاء مرة، أخذت ـوتول

بيت.اه الــروان إليه وانطلقا باتجــدا، ضمها مـداً رويـتهدأ روي  

اد مؤلم لكل من مروان وديانا فما أن إندسا في فراشهما حتى إنتفضا ــة سهــكانت ليل

راً قررا البقاء صاحيين مروان ــوس. أخيــة الجلــق وهبـ ا سريعاً الى غرفــد دقائــبع

ــا تشرب المارجاريتا، بعد فتــيشرب الويسكي وديان رة سكون ملتهب قال مروان... ـ

و حدث  مفاجيء... نرى الناس يموتون كل يوم ونحضر ــوت كم هــحدث الم غريب  

أ بالموت وكأنه حدث  يحصل ألول مرة في تاريخ ـوم، ورغم ذلك نتفاجــمآتمهم كل ي

ه ظاهرة ال يمكن تقبلها مهما أوجدنا لها من ذرائع وبراهين منطقية.ــالبشرية، إن  

ي خياله ويهدم ــوالم فـي عــ، يبنيوأمان اً ــاء أحالمــأل الفضــذي يمــذا اإلنسان الــه

ه، يعطي لكل ــول إليــللوص ــدودوداً ال محــذل مجهــل ويبــوالم، يطلب المستحيــع

لم  هة، ثم يموت فجأة وكأنـن وأنظمــ، يخضع كل شيء لقوانياً مـوقي ير معانــواهالظ

ه أوجدته الصدفة ـتاف ه شيء  ــاف وكأنـة واإلستخفـات العبثيــي أقصى درجــن، فــيك

ة.ــه الصدفــوأخذت  

ا ويوسف نتحدث بشؤون الحياة وشجونها قال لي: ال يوجد ــوقالت ديانا: مرة كنت أن

ينظم هذا الكون بناًء على قوانين كل سبب فيها يتبع  في الحياة صدفة هناك عقل  كلي  

س مسيرتها في سببه، وأن الموت هو ظاهرة وهمية فالجسد يسقط ويتحلل وتتابع النف

أن  معها علمها وعملها وخصائصها اإلدارية، قال لي أيضاً  جسد آخر ولد لتوه حاملةً 

الوجود ال ينجب عدماً فنحن أبناء الحياة ولسنا أبناء الموت، أبناء الوجود ولسنا أبناء 

و إبن هللا ــداً ولكني اآلن أحس نفسي أفهم. اإلنسان هـدم. يومها لم أفهم كالمه جيــالع

اهة. قام ـود، ال يمكن أن ينتهي هكذا بكل بساطة وتفــد هذا الوجــاله وسيـوسره ومج

رق في نوبة بكاء طويلة ثم نام على صدرها وكأنه طفل ـا وغـروان واحتضن ديانــم

 رضيع ينام على صدر أمه.
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في غرفة العناية الفائقة ولم يسمح ألحد برؤيتها. إنتقلت ام أمضتها ليلى ـد ثالثة أيــبع

دة الوعي رغم أن كل ــي ال زالت فاقــة وهـى غرفتها الخاصــع الــوم الرابــي اليــف

ة ال تنبيء بأي خطر. قال ــد مؤشرات طبيعيــاغ والقلب والكبــل الدمــمؤشرات عم
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فقدان الوعي هو حالة الرعب  مجمع أطباء الدماغ بعد طول دراسة وتشاور أن سبب

ن أن يعود إليها في أي وقت ــا يمكــوع الحادث، وأن وعيهــة وقــي قاستها لحظــالت

 ولكنهم عاجزون عن تحديد ذلك الوقت.

روان يأتي في الصباح وال يغادر إال في المساء، يجلس بجانب سريرها يمسح ـكان م

صابع يقبلها ويحس بأنها تنبض بحنان ى شعرها وجبينها، ويأخذ بيدها يداعب األــعل

أمر  ل، غريب  ـي وتنفعـرى وتعـة تسمع وتــن راحتيه. كان يحادثها وكأنها صاحيــبي

ويمنعها من الظهور إباًء مروان كيف أخذت األحاسيس التي كان يختزنها في أعماقه 

وكأنها ارات يناجي بها ليلى ــى وتسيل عبــوشموخاً وإحساساً بالواجب، أخذت تتداع

ر منثور ونظريات في علمي ـوالت فكرية وقصائد شعـدع مقــه. كان يبتــتسمع كالم

ي وتنهال بشكل كلمات وحروف بشكل ــالنفس واإلجتماع كلها مختلطة بشكل عشوائ

ي أيضاً.ــعشوائ  

الحب ـه إال بــق إنسانيتــن أن اإلنسان ال يستطيع أن يحقــل تعلميــرة هــا مــال لهــق

رة ــي واإلرادة الحــى الوعــور  علــره مفطــي جوهــامح، صحيح أن اإلنسان فــالج

المسؤولة، ولكن اإلنسان يعي حقائق الوجود بعقله. بينما يحب بعقله وحواسه الباطنة 

ل بكل ذرة من ذرات كيانه الروحي والجسدي. ــوالظاهرة وجميع جوارح جسده، ب

ي عالقة حب يمهد لها ـع هللا هــا مــي ولهذا عالقتنــن الوعــة مــر شموليــالحب أكث

ل لإلنفصام.ــر قابــاداً غيــاً وإتحــاً وإنجذابــدو الحب شوقــي. فيغــالوع  

ا ليلى أني أحببتك بكل ذرة من كياني الروحي والجسدي، لقد خالط حبك ـأال تعلمين ي

ك مني اللحم والعظم والنخاع الشوكي، لقد جرى في عروقي مجر ى الدم... كيف غر 

المال والجاه وصخب الحياة في لندن وتخليت عني؟ حتى اليوم أظن ذلك وهماً وليس 

دي على رأسي عندما أفكر بذلك فأقول لنفسي، حتماً أنا محموم وما ــة، أضع يــحقيق

خلى عني، خيطان قلبها وقلبي أتصوره ليس إال هذيان وكوابيس، ال يمكن لليلى أن تت

د ثمة ـع الخيطان ولم يعــد، إذا حاولت اإلنفصال تقطعت جميــول واحـعلى ن نسجت

ي الجسدي ـد توازنــك أفقــاب شفتيــن رضــل مــداً نهــدما أتصور أن أحــنسيج، عن

كي ال  ن كثرة حبي لك كنت أتظاهر بالالمباالةـل تعلمين يا ليلى أنه مــوالنفسي... ه

صفاء سعادتك، كنت أخاف أن أتصرف أي تصرف ك، كي ال أكدر ـأفسد عليك حيات

دون و جسد بــالً هــى أحبت رجــة  منــر. مسكينــذاب الضميــك لعـك ويعرضــيؤذي
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ة تحس بذلك فتظهر السعادة وتبكي في السر. منى أحببتها بعقلي روح، كانت المسكين

 لك وكانت تنتظري أؤمن بها، المسكينة إكتفت بذـي، أحببتها بالقيم التـري المنطقـوفك

اق روحي.ــل الى أعمــوم الذي تستطيع فيه أن تدخــالي  

وم كان مروان يجلس بجانب سرير ليلى من الصباح الى المساء يقبلها عشرات ـكل ي

ا، وكل يوم كانت تتداعى ـا وأصابعهــا ويديهــرها وخديهــي جبينها وشعــالت فــالقب

مغناطيسياً في عيادة طبيب  م  م ويتكلم وكأنه منو  ه فيتكلـي الوعيــر الراسبة فــالخواط

رات يناجي ليلى كما راهب ـي ومــيبك رةً ــاتب، مــيع رةً ــيغضب، م رةً ــي، مــنفسان

ى ــة الــلت متلصصــي دخــا التــرة ديانــا. سمعته مــه كريشنــي إلهــهندوسي يناج

نى يا حبيبتي، في حنايا روحي وفي أس ول: إيهــولها، يقـرفة، دون أن يفطن لدخــالغ

و ويتوهج، فمن أين له هذا الضوء، هل هو إقتباس جذوة من ــخيالها، أرى قلبي يزه

وراني؟ أم هو العشق الدائم في إشراقه؟ حبيبتي... من آالئك التي أنعمت ـجوهرك الن

حترق بلهيب ي  أنك كلما فتحت لي باباً للسعادة، زادت جهنم شوقي إشتعاالً فأــبها عل

رة ثانية وثالثة ورابعة. ليلى... أال تعلمين أن المحب ـادي مــن رمــفرحي، ثم أولد م

يغدو مرآة محبوبه؟ ألم تشعري أن نار رجولتي قد غابت في وهج أنوثتك... ليلى أال 

تسمعين نداء روحي في عتمة سهادها وهي تناديك مستغيثة؟ ليلى أال تبصرين رجالً 

ر له قبراً ليواريه تراب العبثية فيريح ويستريح؟... هل ــينتظر من يحفمتهدماً أمامك 

ن  كل ذلك ليس ـر، يا إلهي إني أكاد أجــي آذانك وقــل فــك، هــن بصيرتــعميت عي

و كابوس شيطاني لعين. أنا ال أكره نبيل... إني أحبه بل أعتبره ـة... كل ذلك هــحقيق

، إمتأل قلبه حباً وثقة حتى لم غيرة واألنانية والشكوكاً لي، رجل  شهم  ترفع عن الــأخ

د فيه مكاناً للسلبيات، هذا الرجل سأفتقده كثيراً. منى هذه المرأة التي أحبتني حتى ــيع

ن رعايتي، دائماً كانت العقل الحكيم ـع ةً ــر نفسها مسؤولــاً كانت تعتبــادة، دائمــالعب

اعات الجنون، منى التي رعتني كأم وأحبتني ر الذي ينقذني من جموحي في ســالمدب

ة، صحيح أني ــدي النفسيــي وعقــيء إال إزدواجيتـا؟ ال شــكمتصوفة ماذا قدمت له

ي التي تحولت الى طفل، ولكني بعدها ـا رعشة رجولتــدم لهــا أقــأحببتها بشغف وأن

ي كيف سأعيش ـيا إلهة، ــه القويــن عقيدتــع ق  ــد  مهرطــوت وارتددت كما يرتــكب

ام....ــام... بكل هذه اآلثــذه اآلثــبكل ه ل  ــوضميري مثق  
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منه وسمعته يخاطب ليلى  ا الى غرفة ليلى على غير درايةـمرة أخرى لحقت به ديان

د فكرت أيام وأيام في هجرك ـوله إال ماسوشي يستلذ تعذيب نفسه. ليلى لقـبكالم ال يق

ز واألسباب، إتجهت في حاولت أن أفهم الدوافع والحواف لي وإقترانك بنبيل في لندن،

اة الصاخبة في لندن وإنفالت الشهوات من عقالها ـى أن الحيــر الــئ األمتفكيري باد

ق المجوهرات هو الدافع األول واألخير. ولكني عدت وتراجعت ـورنين الذهب وبري

رغة وقلب جشع، إنها قد ن فاـى ليست صاحبة عيــن هذا التفكير وقلت لنفسي، ليلــع

د أم متزنة وعاشت حياتها غير محرومة بكامل عنفوانها ـة على يـة متزنــتربت تربي

بذلك اإلتجاه، أعود لك هي التي دفعت د  من أسباب أخرى غير تــزة نفسها، ال بــوع

مارسناها ي ـال التــوهنا بها وكل األعمــي تفــا وكل الكلمات التــر كل لقاءاتنــوأتذك

اع ــارغ واإلستنقــالء الفــرور واإلستعــن الغــر مـــارست الكثيــي مــف أننــوأكتش

ي كنت رجالً ال يحب إال نفسه وال تشغله إال أوهامه وأحالمه ــي، إكتشفت أننـالعاطف

ي كنت شبيهاً برجلين مندمجين في رجل واحد، رجل أهوج ـالرومانسية، أكتشفت أنن

ه، وآخر حالم رومانسي يعيش في عالم ماورائي تملؤه ــد شهواتـزي يعبــمندفع غرائ

رى وأناس آخرين. كنت أدين نفسي وأعتبرها المسؤولة المباشرة ــة أخــف أزمناأطي

راً بك فغراب  ــول لنفسي أنني ال أستحقك لست جديــرارك الخاطيء، كنت أقـن قــع

ى سامحيني لم أقدرك حق ـلك. ليلــر مثــش صقـي عــه أن يبيت فــق لــي ال يحــمثل

ر ـة تعيش لنزواتها وملذاتها ومظاهــرات فتاًة سطحيــي بعض المــدرك، ظننتك فــق

د برهنت كم كنت مخطئاً في ظنوني، وكم كنت ـام قــي األيــا هــة، وهــأنوثتها الفاتن

بالئم لك، أنا وحدي ك. ليلى أنا لست حاقداً عليك ولست ــاً وكم كنت ال أستحقــسخيف

وك سامحيني. ثم ـك، أرجــن كل هذه المآسي، أنا الذي أطلب السماح منــالمسؤول ع

وع تتألأل في ـرها والدمــدي ليلى ووجهها وجبينها وشعــل يــإنحنى مروان وأخذ يقب

في أمكنة أخرى وأزمنة أخرى أعدك خرى ـي حياة أو يتمتم... إذا التقينا فــعينيه وه

ل هذه الحماقات، أعدك ألني متأكد أننا سنلتقي ونحقق ما عجزنا ــلن أرتكب مثي ــنأ

 عن تحقيقه في هذه الحياة الحاضرة. 

يقبلها في ه يمسح على شعر ليلى وـروان كعادتــد مضي شهر كامل وبينما كان مــبع

 على ثم تفتح عينيهاقف وراءه كظله، إذا بليلى ترمش بأهدابها جبينها وخديها وديانا ت

. حياتي... هل روان... حبيبي... سندي..ـروان... مـصى إتساع لهما وتصرخ... مأق
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ن أوهامي، قل لي، كلمني... مروان... مروان... وغرقت ليلى ــم أنت حقيقة أو وهم  

در ما يسمح به الجبس الذي يحيط ـروان يحتضنها بقــادة... كان مــة بكاء حــفي نوب

ونه دموع الفرح، بعد دقائق تجمعت كل ممرضات ــن عيــبذراعها وساقها وتنهمر م

من األطباء، كلهم كانوا سعداء يضحكون وتهزهم نشوة  ق وحضرت مجموعة  ــالطاب

وت، تقدم مدير المستشفى من مروان وضمه إليه وهو يربت ـاة على المـإنتصار الحي

ها هي قريبتك قد عادت  رح وسعادة بالنسبة لنا جميعاً،ــوم فــذا يــه... هــى كتفيــعل

واطفك فقط، اآلن سنزيل الجبس عن ـود أنت إليها بعقلك وليس بعــإليك، أتمنى أن تع

ا قادرون على ذلك، باستطاعتكم المغادرة بعد ـساقها وذراعها فصور األمس دلت أنن

روك ــها، مبـى إجرائــن مضطرون الــام بفحوصات بسيطة نحــا والقيــاز عملنــإنج

وك.رــمب  

ي بأعلى صوته، وديانا التي جلست قرب ليلى ـو يغنــود السيارة وهــروان يقــكان م

داً أيها السائق األحمق فنحن ال نريد أن ـد جيــول متماجنة قــد الخلفي تقــى المقعــعل

ود ثانية الى المستشفى.ــنع  

خذ ليلى بين ثم أاب الخلفي ل مروان وفتح البــام درج البيت فترجــتوقفت السيارة أم

ل وهو ما فتيء يغني ويصفر لحناً رحبانياً دافئاً، أجلس ليلى على ـذراعيه وكأنها طف

ن جبينها واأللق يسيل ــم أمامها يتأملها، كان النور ينبجسة في الصالون ووقف ـكنب

من عينيها، الغريب أن وجهها إزداد بياضاً في المستشفى فأصبح أبيض مشرباً بقليل 

اتها عمد بتصرفرز ناضج، أيتها العفريتة التي تتـسمرة، الشفتان كانتا كحبتي كن الــم

ن أنك تعمدت هذه الغيبوبة التي استمرت شهراً كامالً ـى الهلع، إني أراهــتخويفنا حت

ى قلوبنا، إنك من نسل الشياطين، وضحكت ليلى كثيراً وقالت ــفقط لتدخلي الرعب ال

اتب ــتع ،اتبنيــك تعــع صوتــي أسمــم أننــت أحلـدة كنــذه المــوال هــروان، طــلم

ك،وكنت أشعر بلهاث أنفاسك على ــي، كنت دائماً أسمع صوتـي توبخنـنفسك، تناجين

دي  على جبيني، كم ـك وأصابعك على شعري على خــر بلمسات شفتيــي، أشعــوجه

ك ــي أحبــي يقظتــي أعيشها فــا، ليتنــنت لهـم إستكـة، كــالم جميلــذه األحــكانت ه

اً من نوع آخر، حباً صافياً كمياه ينبوع جبلي، حباً متوهجاً كألق ـك، أشعر به حبــأحب

ي إفهمني، دعنا نبدأ ــل روان أرجوك، أتوسل إليك، إصغـة شروقها، مــالشمس لحظ

بما ن هذا اإلحساس الصافي المتوهج، دعنا ال نلتفت الى الماضي لقد مضى أمس ــم
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ى المستقبل فالمستقبل غيب  ال أحد يدري ما فيه، دعنا نعيش ــر الــا ال ننظــفيه، دعن

وراني، إني أحس نفسي أقرب الى هللا، أقرب الى ــالحاضر، نعيش هذا اإلحساس الن

ألول مرة في حياتي أحس بأني أنا نفسي ولست  ال والعدالة،ــر والجمــق والخيــالح

اء جديدة... إحتضنها مروان وهو يشدها ــة بكــي نوبــرقت ليلى فر، ثم غــإنساناً آخ

ا ــا وخديهــي جبينهــلها فــرها ويقبــى شعــح علـذ يمســم أخــدره ثــى صــف الـبعن

ها ممتلئتان بالدموع وهي تقول: من وجوهكم عرفت كل رت إليه وعيناــا، نظــويديه

النا هللا بها، عرفت أنني فقدت أمي وأختي ــتي إبــأساة التــول المــيء، عرفت هــش

ي  أن أشرب كأس الحزن حتى الثمالة، عرفت أنني ــي، عرفت أنني كتب علــوزوج

سأبكي األيام والسنوات وأغتسل بماء دموعي علني أتطهر من آثامي الكثيرة. ولكني 

غيبوبتي وهج، كنت في ــي المتــي غيبوبتي كنت أعيش ذلك اإلحساس الصافــوأنا ف

أل كياني، يتماوج بين أضلعي، كنت مطمئنًة إليه، زال عني ــدة، صوتك كان يمــسعي

رة في حياتي.ــق ألول مــالقل  

ا من ليلى وضمتها بين ذراعيها وهي تقبلها وتقول ستبقين دائماً مطمئنة ــإقتربت ديان

، بعقلنا وعواطفنا اـا وبال وعينــنحبك بوعينـاؤك، سن أهلك وأصدقــة هللا، نحــبمعون

اً سنحب األطفال ونرعاهم رعاية صالحة، مروان سيكون لهما ــا، وكلنا معـوغرائزن

ده ولسانه، إطمئني طالما سهرت معه وهو مؤرق دون أن ـلبه ويـله وقـاً بعقــأباً مثالي

و ــلقيس وال روميـان لبــا سليمــم يقلهــارات لــك بعبــالما سمعته يناجيــدري وطـــي

ى ذاته ثم الى هللا، حبك طهارًة ــي عليه للوصول الــك السلم الذي يرتقــولييت، إنـلج

ى األمور من خالل ظواهرها فمروان صقر جرح في ـه، ال تحكمي علــلعقله وروح

ه، إنه إبن أبيه وإني أعرف عنفوان أبيه وشموخه وعزته، كان إذا نبض قلبه ــكبريائ

اع ــي قـالع قلبه ورميه فــق صدره وإقتــم  بتمزيـه هــعلى حساب كرامت نبضة حب  

لن  ،وجوديـداً بن تتصدع أبــر واألسرة متماسكة ولــفأنت بخيمستنقع آس، إطمئني 

وا بأنفسكم ما تشاؤون. وبكت ليلى قليالً ـوت إفعلــأن تتصدع وبعد أن أمــأسمح لها ب

ا.ــق على صدر ديانــوم عميــوكانت متعبة فاستسلمت لن  

-56-  

ا قد أنهت حمام األطفال ـدت ديانـق فوجــومها العميــن نــرة مــى متأخــإستيقظت ليل

، كانت لحظات فرح وسعادة، األطفال يهمهمون كعصافير ى سريرهاــوأحضرتهم ال
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ة متواصلة. إنها تجلي النعمة ــور ضاحكة والحركــة والثغــوه مشرقــزق، الوجــتزق

أنس بالتواصل مع ربه موجوداً ــذي إستــل الــي العاقــن الحــذا الكائــي هــاإللهية ف

ودات وإنتظامها في نسق واحد هو ثمرة إله ـال الموجــزهاً، وإستأنس بوعيه لجمــمن

د. قالت ديانا لليلى واآلن يا إبنتي الحبيبة قد أتى دورك في الحمام، لن أسمح لك ـواح

ودة الى الغيبوبة ال سمح ـزالق أو العــن اإلنــك مــياف علــردًة، أخــأن تستحمي منف

ع األطفال، هيا إني على عجلة من ــاً كما فعلت مــامك تمامــى حمــهللا، سأشرف عل

ري.ــأم  

هبية وكأنها الشمس دي روبها األبيض المطرز بخيوط ذخرجت ليلى من حمامها ترت

ة الجلوس العبقة ـاً، دخلت غرفـوأنساناً ـل حنــا، كل ما فيها كان يسيــة شروقهــلحظ

روز المخملي يتهدل فيغل بين األضلع الى أعمق أعماق ـان الرحابنة وصوت فيـبألح

ن بصورته ورائحته وأحالمه ــي. الوطـاق الالوعــق أعمــوالً الى أعمـي وصــالوع

نا بالقهوة وأوهامه وأمنياته، جسده الرحابنة لحناً وغنته فيروز أنغاماً وآهات. أتت ديا

ي تمازح ليلى... أال تعلمين أني أشهر بصارة في الغرب األميركي بالقوة، وإني ــوه

ل. هيا إرتشفي فنجانك وهيئيه ــوم ألصبح أشهر بصارة بالفعــسأبصر لك فنجانك الي

ري.ــة من أمــا دائماً على عجلــللتبصير فأن  

ة أسرة لثالثة أطفال، واحد ستكونين رب  ذه اإلشارة... إنها تدل أنك ــالي أنظري هــتع

ار، ستقدمين لهم رعاية مميزة حكمة العقل ودفء العاطفة وسمو ــان صغــكبير وإثن

ة متيمة ومعشوقة بال ــها عاشقـن فيــارة تظهريــى تلك اإلشــري الــاألحاسيس. أنظ

شارة التي ة الجنون، ولكن اإلــك حتى حافــة في حبــدود، اإلشارة تظهرك جامحــح

بجوارها تدل أنك معشوقة أيضاً بجموح مجنون. حبيبك تظهره اإلشارة كجبل شاهق 

وج وفي قلبه حمم بركان يتأجج ويوشك أن ينفجر فيمأل الدنيا ناراً ــمكلل بالثل

 ملتهبة. 

هناك في تلك اإلشارة تظهرين نائمة في سرير مغمضة العينين والى جوارك شخص 

ان آلهتهم، إسمك يتماوج ـاجي الرهبــون، إنه يناجيك كما ينــيخاطبك بلغة عاشق مفت

ر  من الحنان الدافئ من عينيه، كل هذا ــك يسيل نهــوق شفتيه، عندما يناديــكصالة ف

ة عن الوعي كان حقيقة ال خيال وال أوهام، كانت أذنك ـدل أن ما سمعته وأنت غائبـي

كل شيء وتسجل كل شيء. هنيئاً لك ي وتسمع ــاب الوعــالروحية مستيقظة رغم غي
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ة ــا هادئــدة ولكنهــاة سعيــاً حيــذا الحبيب، ستعيشان معــاً لك بهــذا الحب وهنيئــبه

خير األسرة العام، ستكون أسرتكم أسرة التناغم ومتزنة، حياة تحكمها قوانين العقل و

مشرق باآلمال كما وجهك ة والغريزة، فنجانك رائع يا ليلى، إنه ــل والعاطفــبين العق

اح.ــذا الصبــه  

ي هذه اللحظة دخل مروان غرفة الجلوس رامياً التحية، وقفت ليلى واثبة إلستقباله ـف

دور بها في أنحاء الغرفة وهو يقبلها في خديها ـه إال أن إحتضنها وأخذ يــفما كان من

سدي، كما و يردد إشتقت إليك بكل حاسة من حواس روحي وجــوشعرها وعنقها وه

اء السماء إشتقت إليك، كما الزهور تشتاق أجنحة الفراش إشتقت ـاق مـالصحراء تشت

ود الغائي والوجود ــو الفرق بين الوجــرفت ما هــي ذاك الشهر المنصرم عــإليك، ف

الً من ل ظن أجلها حياته أثقـة يعيش مــالعبثي، عرفت أن اإلنسان بدون غاي

  الموت.

ه جيداً وتتفهميه، سأغادركم الى الهماليا، الى ــو أن تعيــك شيئاً أرجول لــى سأقــليل

صومعة صديقي الغورو الهندي، إنه ينتظرني ليحقق غايته بي وأحقق غايتي به. هو 

ادة إنسان من هاوية الجحيم الى فردوس ـادر  على إعــه قــن لنفسه أنــد أن يبرهــيري

إلضطراب والتنافر الذي يعصف بين أضلعي، وهذا د أن أبدد هذا اــة، وأنا أريــالجن

ور والظالم داخل نفسي. إني بحاجة الى أن ــن النــي وعاطفتي، بيــالصراع بين عقل

د التناغم بين القوى المختلفة ألجعل منها لحناً منسجماً ـي، أعيــد التوازن الى ذاتــأعي

راً تعصف به أمواج العبث ــي بحــدم لكم ذاتــا ال أستطيع أن أقــو أناي. أنــجميالً ه

ن ذلك بكثير، سأذهب الى ـر مــون أكثــم تستحقــاط واإلضطراب أنتــوالشك واإلحب

ر. بعدها أعود ــد ما تنافـرق وتوحيــى جمع ما تفــصومعة معلمي علـ ه يساعدني عل

 ثالية لطفلينالً يستحقكم ويكون جديراً بكم. ليلى أنا أعلم أنك ستكونين أماً مـإليكم رج

جميلين، ستقدمين لهما رعاية الروح والجسد، وأنا أعدك أني سأعود لك قريباً، بدون 

ي بحيرة ثلج ــك قلبــان قلبــدون حنــرة، بــر والبصيــى البصــا أعمــور عينيك أنــن

ي أتنفس حبكم جميعاً أنتم غاية وجودي ــداً، إنــو أن تفهميني جيــى أرجــد، ليلــمتجل

إنسانيتي وجوهر اإلنسان هو الوعي ة، ولكني أريد أن أحقق ــوالوسيلة الى تلك الغاي

قوشة على جوهر ذاتي، وأريد أن أمتلك القدرة نائق المـد أن أعي الحقـة، أريـوالحري

رارات الحرة المسؤولة، إني أشعر بالكثير من التلوث في عقلي وقلبي ــذ القــعلى أخ
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ارتي... حبك هو طهارتي... دعوني اآلن أودعكم ــو طهــهك ــوغريزتي... ليلى حب

ى دلهي الخامسة مساًء.ــرتي ستقلع الــطائ  

اد مروان يحتضن ليلى ويدور بها في أنحاء الغرفة ويقبلها في كل أنحاء وجهها ــوع

ة طويلة إنتهت بالتأوهات، تركها وكأنها مسحورة ـه في شفتيها في قبلرز شفتـاـثم تنغ

ل، إحتضن ديانا وقبلها ودار بها في ـل األطفال عشرات القبــ  ا يحصل. قبـم يــال تع

رفة ثم صعد الى غرفة نومه فحمل حقيبته التي كان قد أعدها سلفاً وغادر ـاء الغــأنح

و يقول سأعود إليكم قريباً شخصاً متزناً يليق بكم وديانا تصرخ سأتبعك الى آخر ـوه

عصاي هل تظن أنك تستطيع أن تتخلص مني بسهولة ا وأأدبك كطفل مشاكس بــالدني

ود إليكم قريباً شخصاً متزناً يليق بكم أعدكم بذلك الى اللقاء.ــروان يردد سأعــوم  
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ة العاصفة وما أحلى السفر على صهوة جواد الرغبات المجنحة. ـل معانقــا أجمــآه م

 ة  ألرقصـوق  إلرتشاف كل ما في خوابي أقبية العالم من نبيذ، بنفسي رغبــبنفسي ش

 د صديقةً ـاري المتوهج، أريــي بالمستحيل في كهفه النــوق الغمام وأدور حتى ألتقــف

أجنحة الصقور، أريدها جواداً يصهل فوق رأسي فيمأل رأسي ن ـــصنعت أحالمها م

اة.ـــاء الحيــال الصحراء وتعطشها الى مــبتوهج رم  
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:النهار للنشر  
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