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-راب ــس -  

ً من الجامعة أحمل إجازة فلسفة بفخر وخیالء وكأن ما قرأتھ ــكنت قد تخرجت حدیث ا
ً قادر على تھدیم ـع ن مثل أفالطون ودیالكتیك ھیجل وحدس برغسون شيء مھم جدا
وبناء عالم جدید ببحث آخر. لم یكن الضجر قد  ،ق ببحث ینشر في جریدةـالم عتیــع

دخل الى نفسي بعد فأنا أعیش إستراحة المحارب والمشاریع تتجاذبني بین أن أذھب 
ً في ــل دراساتي العلیــى فرنسا ألكمــال ا أو أتعاقد مع سفارة السعودیة ألصبح مدرسا

ً ف ً ثانویا ي الوطن األم.مدینة صحراویة أو أدخل كلیة التربیة ألغدو أستاذا  

ً في شرفــرٌ بأكملھ قضیتھ مسترخیــشھ انب ــر من كل جــالصنوبة بیتي الذي یلفھ ــا
ة فھناك شجرة زیزفون شذاھا یفوح في كل الجوار والى ــامھ حدیقة نسقت بعنایــوأم

رة، كنت آنذاك أحلم ــرائش العنب وتشكیلة األشجار المثمــار ثم عــرة غـجانبھا شج
ون خاصة وكأنھم یقرأون في ـارب یحدثوني في شئع حتى وجدت األقــبصوت مرتف

ن بیروت شرب ــوح حتى كانت صبیحة یوم سبت حضر فیھا قریبٌ لي مــكتاب مفت
معي القھوة وبادلني النكات وآخر األخبار ثم دعاني لسھرة في بیتھ في شارع فردان 

ً أنھا فرصة مالئمة لیعرفنــفي مساء نفس النھ ّة القار قائال وم من رجال ــي على علیـ
ً وأن قریبي مغتــالم ٌ ــور في أفریقیا واألغنیاء ذریــرب مشھــال والسلطة خصوصا  ة

 بعضھا من بعض.

وف ونبتسم ـــل الضیــھ نستقبــي وزوجتــرة ممتعة وقفت مع قریبـة السھــكانت بدای
أذھب الى الستریو  ونضحك ثم ندعو البعض الى البار الكائن في الصالون الخلفي أو

ألبدل أسطوانة بأخرى أو تنحني قریبتي الى أذني تھمس لي بطرفة ماجنة عن فالنة 
وھا أو عن فالن الذي نصافحھ اآلن "وھو مغترب في أسترالیا" وماذا ــالتي دخلت لت

رق في حب فتاة زحالویة رحل ــرى لھ مع زوجتھ في الصیف الماضي عندما غــج
ى اضطرت ـند الى قبرص وبقیت زوجتھ وحیدة في الفندق حتمعھا في عزیمة ویك أ

ً ـة زوجھا، إقترح بأن یؤنس وحشتھا یومــل، إدعى صداقــدورھا أن تتعرف برجــب ا
 بنھاره ولیلھ وعندما انصرف كان إسوارھا وعقدھا وخاتمھا قد اختفوا باختفائھ.
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د أعد لھا ــریاء وقـار األثــا من كبــاة والدھــكذلك وعدتني قریبتي بأنھا ستعرفني بفت
ھ وكانت جعبتھ مملوءة باألحادیث الدسمة ــل العریس مزاجــدوطة ضخمة إذا ما دخ

ة من ــد نصف ساعــر األحاسیس. بعــراء التي تثیــل وبالنكات الحمــالتي تسعد العق
ً ــاإلستقباالت واإلبتسامات المصطنعة مللت دوري فانسحبت ال ى البار ألرتشف كأسا

ً في تأمالتي وأفكاري.ــمن النبیذ ثم أقبع في ركب قصب غارق ا  

ً تحرضني على النھوض لتقدمني الى الفتاة الثریة صاحبة الدوطة ـأتت قریبتي م رارا
ذارى العالم ـھ نصف عــل المصري الذي تحلم بــى الممثــاب والــالتي یسیل لھا اللع
كتفي وتجذبني مرة من ربطة عنقي ي ـرة فــل، وكانت تقرصني مــالعربي على األق

ً في كأس النبیذ وتأمالتي ــولكني رفضت بعن ً بركني القصبي وغارقا اد وبقیت متشبثا
دما ـاي الغائمتان عنــي إستقبالھا عندما وصلت ولم تلحظھا عینــالماورائیة. لم أكن ف

ً مــة البــدخلت غرف حتسیھ بتلذذ ربي تــرة وجلست بقــن البیــار وسكبت لنفسھا كأسا
ً وكدت أسقط أرضــى البــود الــرت بطاولتھا وأنا أعــوشرود. تعث َ ـار ألستزید نبیذا ا

م دون أن أكلف نفسي عناء النظر الى ــوأدلق كأسھا ورغم ذلك إعتذرت بصوت ھائ
ي بكتفھا ـوف إصطدم كتفــي تھم بالوقــودة وھــق العــي طریــوجھھا. وبینما كنت ف

ً فــة ولكني بقیت غارقـــمعاتب يــفابتسمت ل زت رأسھا ـي شرودي الشبیھ بالبلھ فھــا
 وانصرفت.

ً تسیل من البیانوــرة لیست بالبعیدة سمعت أنغامــبعد فت ً في الذ ا ي عزفت علیھ مرارا
ً مھشمة تشبھ تھویمات أحاسیسي الى حــأنغ بیت قریبي ا أسمعھ ــد. ولكن مــبعی دّ ـاما

ام تسیل متآلفة وكأنھا عناق عشاق جذبھم الشوق بعد فراق ــفاألنغاآلن شيء مختلف 
ً ومشیت باتجــل. وقفت ال شعوریــــطوی ا ال أرى إال أصابع بیضاء ــانو وأنــاه البیــا

ً فــري الھثــممشوقة تج ي أعماقي ــة فــة كانت غافیــاتیح. أحسست بطاقــوق المفــة
ألصابع الى الذراعین اللذین تخیلتھما جدولي نبیذ وانطلقت... بدأت عیناي تنتقل من ا

ھا ــي أرى شفتیــر فإذا بــفعت رأسي أكثــي. ري كریستال بوھیمــن ضفتــإنساب بی
ً ــة كردینیــي باقــة تفتحت فــاضجة أو وردة جوریــابة نــالمرتعشتین... عن ا أم لحنا

ً في حدیقة یاسمین، عندما لحظت إبــأرجوانی ً تائھا تسامتھا وكیف تألألت بذلك األلق ا
ي نفس الرائي، أدركت معنى الجمال الشفاف ـزرع األنس فــة ویــد الطمأنینالذي یول
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ي عینیھا فإذا بي أغرق في ــراجي فنظرت فــة معــتابعت رحل ي تجلیھ اإلنساني.ــف
ء رد برودة الوحشة واإلحساس بالخواــواء، غمرني دفءٌ یطــوان وأضــمھرجان أل

المخیف بأنس یولد عاطفة الرضى عن النفس حیث یشعر اإلنسان برغبة في الذوبان 
ي ھذا البحر الالمتناھي من النور... بعد قلیل بدأت ــي المجرى الكبیر والتالشي فــف

 تنشد بصوب فیروزي:

ً وال فرحاــي ویضحك ال حــیبك  زنا  
ً في الھوى ومحا   كعاشق خط سطرا

 

ً اإلیقاع، نظرت إليّ ـو مرافقــي یعلــو ولم أشعر إال وصوتــالبیانة ــإتكأت على حاف ا
ً ولكن عین ً ویمأل حاجبھا إستغرابا ّ كانت غائمتین تھیمان فـمندھشة ي متاھات بعیدة ـي

ذ صوتي یكتسب ـر. وأخــى إنسان آخــة الــال بدھشتھا وكأنھا موجھــحتى أني لم أب
ً یرتجف وأخــدأ مھتــد أن بــامة وینتظم بعــرخ ً وكأنھ حنان ـزا ذ صوتھا یزداد شجوا

 ربیعي دافئ طیب الشمیم.

و فتىــرس باللذات وھــقلبٌ تم   
اـح فانفتحــرعم المستھ الریــكب   

 

طل وأي صوت مخملي یتھدل فتتأرجح معھ أمان ــة األخــأي شفافیة المستھا شاعری
ول اآلنسة في الوقت ــبعضھم حالم، وانتھت األغنیة وصفق الحضور ثم إلتف ــوأح

ً أخــالذي تراجعت فیھ الى غرفة الب ي زاویتي ـرى وقبعت فـــار وسكبت لنفسي كأسا
ل تھویماتي الى البعید البعید..ــترحأرتشف و  

ي بقربي تقص علي بعض ـام، كانت قریبتــة ونحن نسكب الطعــرة ثانیـــوتواجھنا م
ً ـود بدوري ألروي طرفــأع الطرائف وأنا أضحك بقھقھة مرتفعة ثم فیھا الكثیر من  ة

ھ ـذاءة التي یندي لھا الجبین ولكن قریبتي أعجبت بالطرفة وكذلك زوجھا حتى أنــالب
ن ــن اآلنسة عندما كانت تسمع مـولك ،واستمع إلیھا ــن إالن المدعویــق أحد مــلم یب
رة ـــالء ساخـتسامة إستعرھا ما قلت لم تضحك ولكنھا ابتسمت إبــو یخبــدھا وھــوال



4 
 

أبلھ أفرط  ول في سرھا شابٌ ـرى وھزت رأسھا وكأنھا تقــرة أخـــورفعت حاجبھا م
ھ.ــي تدلیلــھ فــأھل  

د قلیل سالت الموسیقى من جدید وبدأ الكل یرقصون، كانت آنستي تنتقل كالفراشة ـبع
لما تواجھت عینانا ر... كنت ألحظھا من البعید وكـــى ذراع آخــل الــن ذراع رجــم

ي ثم جلست أرقب وأرتشف كأسي... ــدة مع قریبتــرة واحــا. رقصت مــإبتسمت لھ
رات حتى في آخر مرة ضربت ركبتھا بركبتي ــراب مني عدة مــلحظتھا تتعمد اإلقت
ً وتخضب بیــفأحنت رأسھا معت رة جعلتھ بمثابة شمس ـاض وجھھا المتأللئ بحمــذرة

ھا ـــرف الیـــى التعــراقصتي وال حتــوتھا لمــاول دعــم أحــشروقھا. لة ــي لحظــف
: تشرفت  ـودع الراحلینة السھرة وعندما وقفنا نــي نھایــومحادثتھا، ف ً صافحتھا قائال

د أننا ــرارة ونظرت بدھشة وردت: ولكني ال أعتقــا آنسة، فضحكت بمــرفتك یــبمع
اع عینیھا:ــي قــرز نظراتي فــا. إبتسمت لھا وأنا أغــتعارفن  

ا تدخلت قریبتي... ترید أن تقول أنكما تعارفتما ـلم نتعارف باألسماء ولكن.... وھن -
و یردد... ـون واإلبتسمامات... أیھا الخبیث... وضحك والدھا وانصرفا وھــبلغة العی

ء.شابٌ ظریف... شابٌ ظریف. أما ھي فكانت مندھشة كعادتھا وحزینة بعض الشي  

وم دعاني لحفلة تنكریة صدیق ثري من كبار رجال ـی ي باریســا الثاني كان فــاؤنلق
 األعمال في نیجیریا، ضحكت عندما دعاني وقلت لھ:

ا ــا لنــن فمــرن العشریــایة القـــي نھــا صدیقي، نحن فــا یـوم بھــة تقــأي ھرطق -
ر ــوره والالشعور أكثــي الشعــبوحأن اإلنسان المقنع یتصرف ـي بــولألقنعة، أجابن

ً من الشعور والالوعي أكثــصدق ً من الوعي. قلت إذن سأمني النفس بسھرة ـا ر إبداعا
، قــال أنس وال جــر ببــملذات إبداعیة لم تخط ّ ال تعال وسترى أھوال العربان بأم ـن

ن الدھشة.ــك فسینعقد لسانك مــعین  

ً فكان الجمــوصلت الحفلة متأخ ً را یع غارقین في شطحاتھم الالشعوریة، رأیت واحدا
دام سیدة وقد شمر عن ساقیھا البیضاوین وأمسك بفرشاة واستغرق في ــیجلس بین أق

ً. والسیدة تضحك مــرص أن یكون ذیلــور حــرسم عصف رة وترتشف كأسھا ـھ ذھبیا
ً، ثم تنحني فتشد الرسام من أذنــم وجدت أخرى ھ أو تصفع مؤخرتھ. في زاویة ـرارا
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ً بعض أبی ً ینشد شعرا زار والبعض لمظفر النوار ویدعي أنھ إستوحاه لتوه ـاتھ لنــشابا
 وراً ـال اآلنسة التي تقف أمامھ ویطلب المكافأة قبلة طویلة ویحصل علیھا فــن جمــم

ً كالع الت.ـن المقبــر مــلة كثیــومع القب ول بین ــذت أجــادة وأخــسكبت لنفسي كأسا
ٌ یعزف... خلت أني ــالمدعوی ً بدأ قیثار ن أمتع عیني برؤیة العجائب والغرائب. وفجأة

ً ـمن قب سمعت ھذا اللحن ً فإذا بي أسمع ھمھمة ل ولكن بإیقاع مختلف... أصغیت قلیال
:رــمع العزف... رندحة خافتة لبیت شع  

اــزنا وال فرحــي ویحضك ال حــیبك  

ً فــكعاشق خ اي الھوى ومحـط سطرا  

ً واألجفان مسبلة في نصف إغماضة...  إقتربت من عازفة القیثار... كان الوجھ مقنعا
إنسان العین... نظرت الى الشفتین فإذا بھما ترتعشان بلھفة ضامئة لھفة مألوفة  لم أرَ 

رأس فالتقت عیوننا، نفس النور المؤنس یسیل ــدي... إنقطعت الرندحة وارتفع الــعن
ً مشعــدافئ ً. تاــا بعت اآلنسة العزف والرندحة وبدون قصد مني عال صوتي یرندح:ا  

و فتىــرس باللذات وھـــقلبٌ تم  

اـــح فانفتحــرعم المستھ الریــكب  

إلتفتت إليّ مندھشة وارتعشت شفتاھا أكثر تھم أن تتكلم ولكنھا عادت لتخفض رأسھا 
بالخواتم الثمینة. كتست ـلٌ أربعیني أصابعھ إوتغرق في الصمت. كان الى جانبھا رج

ي بلد أفریقي ألن سمار أفریقیا المائج ــر وفــربٌ كبیــھ مغتــھ زوجھا وأنــحدست أن
ً أو ھكذا بدا لي. ھممت بأن أكلمھا عدة ــباإلزرقاق ب ً وفظا اد على محیاه كان متجھما
ي تراجعت ـرھا بلقائنا األول في بیروت وأسرد لھا جمیع التفاصیل ولكنــمرات وأذك

ارغ في تعالیھ...ــرج زوجھا الفــاءة رأسھا الحزینة المنكسرة وتبــام انحنــمأ  

ھم بتناول نفس القنینة ـدي بیدھا ونحن نار، إصطدمت یــام البــق أمــد دقائــالتقینا بع
ي فارتجفت ثم إبتسمت لي ــي سویداء قلبــرة مستغیثة إنغرزت كسكین فـرمقتني بنظ

ي العظام، قلت لھا نحن لم نتعارف باألسماء ـلّ فــحتى غؤھا في عروقي ــفسرى دف
:ــن... وتدخل صدیقي المضیف قائــبعد ولك ً ال  
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ة الكالم ألیس كذلك؟ــر لغــرى غیــة أخــد تعارفتما بلغــلق -  

ل وأنا ألمح نفس الحمرة تسري في بیاض ما ظھر من وجھھا فأتذكر ــوأطرقت بخج
ظ أتى لیمسكھا بذراعھا ــن زوجھا الفــشروقھا. ولكي لحظة ــرى الشمس فــمرة أخ

ً ویــرھا بعیــویج ". ل أن نتعارفــقب رحال "ـدا  

ً على  لقاؤنا الثالث بعد ثالث سنوات كان في بیروت، كنت ذات مساء أمشي متریضا
ن مضى ـات زمــي لحظة غروبھا وأستعید ذكریــأمل الشمس فــارة أتــكورنیش المن

ي أسمع صوت إنفجار ھائل لفحت وجھي ــة. وإذا بــر سابقــمشاعوأعیش تھویمات 
واء یقذف بي الى الوراء فانذھلت، ولكني وفي نفس ــھ وأحسست بالھــرارة وھجــح

اللحظة نظرت أمامي ألرى سیارة تنقذف الى الرصیف وفي وسطھا إمرأة تصرخ. 
ب بحركة الواعیة ركضت الى السیارة وكانت على بعد بضعة أمتار فقط، فتحت البا

ى سیارتي القریبة وانطلقت بھا الى ــود ثم حملتھا الــن وراء المقــرأة مــوسحبت الم
ن والدم یسیل من صدرھا، لم أتبین ـركیة. كانت تصرخ وتئــامعة األمیــمستشفى الج

ل لم أستطع أن أمیل بوجھي ألنظر الیھا ألني كنت قد ضغطت على البوق ــوجھھا ب
رأة بین ذراعي الى ــق وحملت المــد دقائــوصلت بع ود بسرعــة وعناء.ــوأخذت أق

ى ــي علــوھ ـھا، لم أتبین مالمحھا إالي الطبیب زوجــوارئ، دخلت معھا فظننــالط
ھا... أمسكت بیدي ــي دمــدر فــل أن یسري المخــر العملیات، فتحت عینیھا قبــسری

ا ـان ما أغمضت عینیھــع حاجبھا ولكنھا سرعــاھا تھم بالكالم وارتفــوارتعشت شفت
دأ العملیة.ــفأخرجني الطبیب لتب  

رفة أمسك بیدھا وھي نائمة وأداعب ــي الغــا فــى جانبھــد ثالث ساعات كنت الــبع
ّ رات بأن أقبــدة مــأصابعھا... ھممت ع دھا وأمسح بھا عیني ولكني خجلت من ـل یــ

فاقد الوعي. أتى الطبیب حقي أن أستبیح حرمة إنسان ن ـدرة ولیس مــنفسي إنھا مخ
ً ــل سریعــة وأنھا ستتماثــة لیست قاتلــفطمأنني بأن اإلصاب ً للشفاء فاستبشرت خیرا ا

ــن غیبوبتھا توھمتھا تتمتم:وشكرتھ. عندما أخذت تتململ لتصحو م  

حبیبي الذي ال أعرف إسمھ، حبیبي الذي ال أعرف إسمھ. -  
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ً إیاھا بشفاھي... عندما فتحت عینیھا ونظرت كانت ــأصابعھا مدغدغى ــإنحنیت عل ا
رة أخرى وقبلتھا في جبینھا ومسحت على ـان.. إنحنیت مــن األجفــوع تسیل مــالدم

ر وقالت:ــدي أكثــشعرھا وأنا أبتسم... ضغطت على ی  

ن..... أجبتھا:ــن لم نتعارف باألسماء، ولكــنح -  

ى قبل أن أولد وتولدین... ھذا ــد... حتن بعیــذ زمــأضلعي من نــولكنك تعیشین بی -
ي شفتیك... ھذا الصوت الدافئ في بحتھ.... یا ــذه الرعشة فــي عینیك... ھــاألنس ف

ر بالحب.ــل أن أفكــك من قبــآنستي إني أحب  

ــي تقــول:دي ثم شرقت بدموعھا وھــوازداد ضغطھا على ی  

ي...ــي.... إنــر... إنــي... یا حنیني الغامض الى عالم آخیا صدیقي... یا حبیب -  

.ي عینيــي شفتیھا... ثم ھمست والدموع تلمع فــوانحنیت أقبلھا ف  

ل خائب.ــي رجــك مرتبطة بعھد وأنــت أندسح -  

ً یضيء عتمة عمري  - ال تقل ھذا فینسحق قلبي الى األبد... ستبقى في خاطري نورا
ً ولكن... وأخذت تنشج بمرارة، رجوتھا أن تكف ویدفئ برودة وحشتي  لن أنساك أبدا

ن ماذا؟ـوك قولي لي ولكــن ماذا؟ أرجــفدموعھا تجلدني حتى عظامي وقلت لھا ولك  

ل.ــة... خذ رقم ھاتفي وكلم زوجي ولیحضر معھ الطفــأرید منك خدم -  

دت ـلمت زوجھا وعاة ھذه السیدة، وكــي أن أقتحم حیــق لــأدركت لحظتھا أنھ ال یح
رق وانصرفت.ــوعي المغرورقة ورأسي المطــفقبلت جبینھا ثم ودعت بدم  

 

 

 كمال یوسف سري الدین

٨٨-١١-٤بزبدین في   
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