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  الخمر في كؤوس العنبر

ل عقد من الزمن في ــي صف البكالوریا قبــكنت امشي مع زمیلتي ریما ف،ة جیداـــال زلت اذكر تلك المحادث
ملعب المدرسة الذي تظللھ اشجار الكینا والسرو.قالت لي زمیلتي لقد قرأت قصیدتك التي علقتھا على جریدة 

ن ھذا العالم لتعشقھا ــن امرأة لیست مــوخرجت باستنتاج مفاده انك تبحث ع،ن عشر مراتــر مــاكثالحائط 
ا ـي عشقھم االلھي.بعدھا ضحكنا كثیرا ثم قلت لھا:وھل ھناك مــفنى في ذلك العشق كما یفنى الصوفیون فوت

ا یوجد في افق ـصدیقي الذي یرى ماني اشفق علیك یا "ي ذلك اذا ما صح استنتاجك؟اذكرھا اجابت ــیعیب ف
م ـــال اذا لــا ذكیا مثلك ال یعرف ان الجمــي اتعجب كیف ان شابــ.ان"المحیط ویعجز ان یرى ما یوجد امامھ

 ن فتاة من اوھامـعن ظمأ.كیف تفتش ــى ارض الواقع یكون بمنزلة السراب الذي ال یروي مـیتجسد حیاة عل
ود ان یبادلك صداقة او اعجابا او حبا.كیف تبادل ـن لحم ودم اكثرھن یــم اتلتعشقھا وتھبھا قلبك وحولك فتی

ھ ـول لنفسي مسكین سلیمان كیف سیواجــن االحیان اظنك مریضا واقــي كثیر مـــ! فواقعا بوھم،ماء بسراب
  مرحلتھ الجامعیة بھكذا عواطف وافكار.

ي حفلة عید میالدھا ــن البوح بذلك..اذكر فـــیمنعھا مم ان ریما تحبني بشغف ولكن كبریاءھا كان كنت اعلــ
م كیف راقصتني السلو بدفء ـــلحلوى ثالسابع عشر كیف اصرت ان اضع یدي فوق یدھا وھي تقطع قالب ا

ة ــاد تختنق.یومھا انسحبنا برشاقـتك ــر بعیدا فھــيذاك وكأنھا تستغیث الحملھا واطیــومون..احسستھا یـــحن
ة بعدھا عدت الى احالمي الشاردة وعادت زمیلتي محبطة ـة طویلة محمومــة وھناك تبادلنا قبلــیقاه الحدباتج

ھ ــن ذلك الشاب المبعثر المشتت بذھنــل مــز رأسھا كلما حادثتني وكأنھ مقطوع االمـالى مذاكرتھا..كانت تھ
  العالم.ن ھذا ــوعواطفھ وتصرفاتھ والذي یصل بھ التشتت الى حدود مملكة لیست م

ي ــي فــي الخلیج اسمع صدیقــي لندن وعملي فـن الجامعة فــن تخرجي مـا انا الیوم وبعد ثالث سنوات مـھ
ن ھذا العالم لتعشقھا وتذوب في عشقھا حتى ـي:سلیمان انت تبحث عن امرأة لیست مـول لـــالشركة حسام یق

ل نسیت ـــھد ان تؤسس اسرة!ـاال تری،زواج ل فأنت على اعتاب مشروعـل یا رجــحدود الفناء الصوفي.اعق
ي ـا في كنف اسرة.ولما وجدنـا حیـن اجتماعي اال عندما یعیش عواطفھ واقعــان االنسان ال یكتسب صفة كائ

ال ومثال ـون الھة حب وجمــال:سلیمان لماذا ال ترسم لنا بالكلمات امرأة تكــصامتا ال اجیب اخذ یمازحني فق
ك ــن لحم ودم،فلماذا ال تسكب عواطفــسدیة والعقلیة طالما ان عواطفك ال تنجذب المرأة مى لالنوثة الجــاعل

ي واخذت ـي وھلوساتـي واحاسیسي وافكاري وتخیالتـیومھا جمعت عواطف،بقصیدة تصور تلك المرأة اآللھة
د القت ــس قـكأن الشما ــھ طلقـن..كان الوجـھ والشعر والعینیــي احب.رسمت الوجـارسم بالكلمات المرأة الت

ى ـا حیاة وعقل وانجذاب الـن السمرة.اما العینین فكانتا ینبوعــھ ابیض مشرب بقلیل مـا علیھ..كان لونـرداءھ
ا ــــي شراییني خدرا ناعســا یسري فــور یضيء وال یحرق..كانتا تدفقان انسا دافئـى..كانتا تفیضان بنــاالعل

ددت حتى ي شعور بان ذاتي قد تمـنـا بغیر شبح ینتابر جسد روحـفسا بغین ذاتي نــیجعلني استرخي حتى اظ
االكوان وامتألت من االكوان.ارنو لتلك العینین الناعستین فاتخیلني امام عشتروت وجھا لوجھ شعرھا مألت 

نیھا اضیع في متاھات عی اـــوھن،يــارنبة انفھا تداعب ارنبة انف،ى جبھتيــيء علــتكجبینھا ی،یالمس شعري
والیاقوت التقي محارا یتفتح ،ن الزمردــر ما لھ شطآن اصادف مغاور مــاحس نفسي اسبح في بح الساحرتین
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ي عب تتقطع انفاسي تزداد نبضات قلبـات،ي الضوء یجرفني تیار النور المتوھجــیغمرن،عن لؤلؤ كأنھ شموس
ي ـــال اھذي اكاد اتھم نفسي بانني وقمیصي احس نفسي مذھوــى یالمس عنقــن وجھي حتــیتصبب العرق م

  ى عالم المخدرات فانا اھلوس.ــانزلقت ال

و ــي كظلي وانا ارسم معالم تلك المرأة بالكلمات..ھــالنھ الزمن صدیقي حسام كان الوحید الذي یعرف سري
التألق ..استضاء حتى مثلي غاص في اعماق عینیھا..تالعب بخصالت شعرھا نام حالما فوق الرموش السمر

ى مكتبي یفتح ــا غیر وفي یغافلني ویذھب الـن االجفان..حسام كان صدیقــور المؤنس الذي یسیل مــلك النبذ
ى محبسھا قبل ان اصل ــا یغمزھا بخبث ثم یعیدھا الـن ھناك..یالعبھا یداعبھا یضحك لھــالدرج ویخرجھا م

ول ـھج شمس االصیل على غدیر ماء عذب..اقكتو االبتسامة،ي خیاليــالمكتب.صورة الثغر كانت واضحة ف
لنفسي یجب ان تكون االبتسامة كلمعة برق تخترق االعماق وتضيء بین االجنحة او كومضة صاعقة تمزق 

ة ــن تقاطع الماء مع وھج الشمس.الشفتین وردة جوریــى صورتي االولى النابعة مــوتتمزق..ولكني اعود ال
ا رفات ــي رق صلصالھ بقایــاء الشفتین فھو خمر عتق فــواشواقي.اما م يــحمرتھا انضجتھا تأوھات امنیات

ق شفتیھ..خفت ان ــھ فیأتي حسام خلسة ویرتشف رحیــوغ الثغر بكمالـن غابر االیام.خفت ان اصــعاشقین م
م الصقت سطور ـت الثغر بحماسة ثــة.اخیرا صغیسبقني حسام فیعري نفسھ ویقف تحت شالل وھج االبتسام

  اغتھ بقطعة ورق اسود كي یبقى بعیدا عن اعین حسام.صی

ھم فصاحب الشركة ومدیرھا ـا سعیدا یدخل السرور الى قلوبي الشركة یتنظرون حدثــكان جمیع الموظفین ف
ة وانخراطھ في العمل واستالم ــن جامعة الـ أم أي تي االمیركیــد مــیرید ان یقیم احتفاال البنھ المھندس العائ

ل ــن امكاناتھم بشكل افضــفي القریب العاجل.كان الجمیع یحلمون بانطالقة جدیدة تجعلھم یعبرون عاالدارة 
د ابلغ المدیر سرا بأنني ابدعت قصیدة عصماء یجدر ان تنشد في ھذه المناسبة. ـیة.وكان حسام قواكثر انتاج

یضة الفق ذلك العھد الجدید الواعد. ابتدأت الحفلة بكلمة وجدانیة للمدیر رحب فیھا بابنھ راسما الخطوط العر
ي الشركة اناس ال یكتفون بھندسة االبنیة والطرقات ولكنھم بارعین في ھندسة ـول ان فــبعدھا وقف حسام یق
ي جبل ــال فـــا قصیدة رسمت بالكلمات صورة اللھة الحب والجمــد صاغ لنــفسلیمان ق،عواطفھم وافكارھم

  مھا الیكم.و یرید ان یقدــا ھــلبنان وھ

ون ــون ویصفقـــي وكان الحضور یتأوھــوتعابیر وجھ ــى صوتـــيانشدت قصیدتي برومانسیة انعكست عل
نظرت الى فتاتي التي ابدعت فخلتھا  اعجابا.ولكني وانا انشد االبیات التي تصف العینین والشفتین واالبتسامة

اه حسام.عرفت ان فتاتي ـة باتجــة متوھجــیھا دافئن عینــي.كانت الموسیقى تسیل مــترمقن ق حسام والــترم
ى حسام ھذا الشاب اللعوب الداعر الذي ال یرعى حرمة المرأة فھو یتعامل مع النساء كما یتعامل ــانجذبت ال

  اوي مع تجمیع ورق البول.الھ

ي ان ــالمستقلة وعلا الذي اعطیتھا شخصیتھا ــة،انـــي دمھا بذور الحریــولكن ما حیلتي وانا الذي زرعت ف
ي صف البكالوریا وھي تقول لي سلیمان انت تحلم ـي ھذه اللحظة تذكرت زمیلتي ریما فــاحترم اختیاراتھا.ف

ا عرفت انك ـي قدیمــي غابت عنــر.اجبت صدیقتي بلغة صامتة:االن عرفت الحقیقة التــن عالم آخــبامرأة م
ي االفق البعید.في نفس اللحظة اقتربت من المدیر وطلبت ـھا في وكنت افتش عنــي التي كانت بقربــانت فتات

ر ـى مقابلتھ یتوقف امـــل شخصا علـــى لبنان القابــمنھ اجازة استثنائیة لمدة اسبوع فانا مضطر ان اغادر ال
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ى بیروت وھرولت ـل فورا.وصلت الــر الخمر والفرح قبــر طلبي ولكنھ تحت تأثیـــمستقبلي. استغرب المدی
 د ان تسلقت الدرج ركضا ففتحت امھا البابــبعاب وانا الھث ــي الجبل،قرعت البــى بیت ریما فـــمسرعا ال

انا اعرفك جیدا اسرعت اقول لھا منذ عشر سنوات دخلت :ي مكاني نظرت الي ملیا ثم قالتـوقفت متصنما ف
ك انت الذي ــي الحدیقة..ولكنـــوریما ف ي كنت ارقبكــر وانا التــم.ھزت االم رأسھا وقالت كیف ال اذكــبیتك

ن الجامعة ــي االم تخرجت مــن ریما..ھل تزوجت..ھل سافرت..اجابتنــنسیت..وانا ارتشف القھوة سألتھا ای
ن العرسان وعبثا حاولوا نیل ودھا..ناجحة في ـــاتى الكثیر م،ى نفسھا صدیقھا الكتابــوانطوت عل،وتوظفت

مسلكھا..خفیفة الظل شفافة تحب الجمیع ویحبھا الجمیع ولكنھا حزینة في اعماقھا وكأن في ي ـعملھا مھذبة ف
ا وتوقفت بدورھا حدقت في عینیھا ــي ھذه اللحظة دخلت ریما المنزل...انتصبت واقفــداخلھا جرح ال یلتئم.ف

 ضحكت.. ا..ـر..ابتسمت لھي عینیھا اكثــي،كادت تتكلم ثم امتنعت..اقتربت منھا حدقت فــملیا وملیا حدقت ب
ـــر ة..اضعت نفسي واضعتك عشـــي..ریما یا حبیبتي الغالیــمددت ذراعاي واحتضنتھا صحت بأعلى صوت

..نظرت معاتبة وقالت ل تذكرین قبلة الحدیقةــد الیوم لحظة واحدة..ریما ھــن افارقك بعسنوات..سامحیني لــ
ــدة كلمت جلسنا نشرب قھوة جدی ا..ــتت االم واحتضنتنا جمیعا ر.ـي ھذه السنوات العشــكانت زاد معادي ف

  ھیأ ووالدتي فغدا ستقرأون الفاتحة وتجدون ابنكم عریسا وبعد سنة ترون االحفاد.والدي في الھاتف قلت لھ ت

وحسام ذلك الداعر المتالعب بعواطف الفتیات،ضحكت كثیرا والحت ان انشدھا ،اخبرت ریما بقصة القصیدة
ع االول فقط ــحاولت ان اتملص ولكنھا الحت مستعطفة فقلت بل سأنشدك المقط،ي الیھاــالتي اعادتنالقصیدة 

  انھا موشحة اندلسیة.

  رـــي المكلوم سھم البصــــقلب      اـي اذ رمـي ذاب قلبا حبیبـــی
  اي وھج الدررــــابصرت عین  اـــد كلمـــــھ عیـــؤادي فیــفف
  ســھ ورود تھمـــوق خدیــــف  حناادن اذ مر بي الطرف ــش
  ســـینبج ــــن ثغـــرهساطع م  ق كالسناـــــھ بریــــذا منـــحب
  ل رق منھ الملمســـو لیــــوھ  اـو كالفجر خجول اذ رنــــفھ
  حرــاب الســـــل ثیـــالبس اللی  اــن ان بسمـــر فاتــھ ثغـــــفی

  ي كؤوس العنبرــر فـخمو ــفھ  ىــوة معسول اللمــــاسمر الح
  

  كمال یوسف سري الدین

  

 


