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هذا الكتاب

نسانللحماوةل هو  
�
وهييي.  يف أ�دب دّيكشف عن الوجه اِإل ،مجيل ميالد ادلُّ

َّة يف بعض الويتضّمن  قصص القصرية اليت اكنت موضوعًا جللسةقراءات نقدي
(.2020 )أVب"املضمون اِإلTنساين لقَصص ُمهاجرة:"حتت عنوان يّةحوار

.لبنان- براهمي عنَّااي ابقمل سلامين يوسف 
ل  15ما بني اَألdّول من أVب و 2020ترشين اَألdوَّ

مرشوع اَأل�ديب د. مجيل ادلوهييي

“أ�فاكر اغرتابّية" لأل�دب الرايق

2021سtيدين 
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 شااي…َعراج الِس
قراءات يف قصص قصرية

 مجليل ادلوهييي

سلامين يوسف ابراهمي
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لكمة شكر بقمل سلامين يوسف ابراهمي- عنّااي

اٍء ما وراء حباٍرَتمغ بطٌ أdان، لتلمُّيس لكاميت اليت ستتداولها عيون، شفاه وعقول قرَّ
ب ما بيين وبيهنا، صديقي ادلكتور مجيل ميالد ادّلوهييّي، عرب قصيٍَّة عيّن، قرَّ

سtته الفكريّة املتناميَّة أdلقًاّرحصيفة املُسtتقبل اَأل�وسرتالّية مل اٍت توالت، وعرب مؤسَّ
ايق، لعمٍر من عالئَق" أdفاكر اغرتابّية"سtنًة بعد سtنٍة؛  ومرشوعه لألdدب الرَّ

ٍة عن تقدير حضوري ٍَّة، أdحبَّ أ�ن يرُشَكين هبا، وما تواىن ملرَّ نسانيٍَّة وفكري
�
ا

لكرتونيَّة النَّاشطةّيالفكر
�
سة وعىل صفحهتا اِإل حىّّت وصل به... ، يف رحاب املؤسَّ

غرتابّية"أdصدر لكاميت يف : الوفاء تقديًرا بأ�ن
�
اء" أdفاكر ا كتااًًب، حيمل امسي اTىل قرَّ

َّع سعيًدا عىل رفوف  اد يف بالد العم سام، وليرتب خوٍة هل"اَألdفاكر"الضَّ
�
، بني ا

خوة وأdخواٍت من
�
صداراهتا ومنشوراهتا، تعود ِإل

�
ار، وَأل�خرى من ا لصاحب ادلَّ

ار، برصوا هبا نتاجاٍت تمتلمل بني أdيدهيم وحتت أdانملهم، مواليَد فكريٍّة رّواد ادلَّ
ليه زاهًرا Tىل وطٍن، غادروه ُعنوًة ويمتنُّون العودَة اTمعجونٍة مباء وجدان وحنني ا

ايئ،. عزيًزا واليوم، أdجد نفيس ماثاًل بني أdيديمك، وحتت جمهر أdبصارمك وبصائرمك قرَّ
رادة الغايل دكتور مجيل، جامًعا لقراء Tة وا يت يف نصوٍص من أdدبهاللمّرة الثّانية، هبمَّ

نساين لَقَصٍص هماجرة"الَقَضيص، بعنوان 
�
، اليت عنونهتا بعد مجعها"املضمون اِإل

ِّقاء بني الكتاب، "رساج الَعشااي"د طلبه ننزوِإًل ع ذاك أdنَّ أdطيب مواعيد الل
فهل أdشد نوًرا من لكمة تيضء غياهب زماننا: وعاشقه، يف اَألdمايس والعشااي

نسان، منه وهل؟: املُظمل
�
ها ادلكتور مجيل يف اِإل !لكمٌة خطَّ

وهذا، ما أdعيشه عىل. فالوفاء اي سادة مسريٌة، من قبل أ�ن تغدو لصاحهبا سريًة
ا الكبري فكًرا وُخلُقًا، دكتور مجيل ًَّة، مبادةل النّد للنَّد، أdهيُّ العمر معمك، نتبادهل سوي

وهبيي؛ ما دام يف الرياع دم حرب يسtيل اًبمجلاِإلت .ميالد ادلُّ

4



ل ة "اَألdمعى": النّص اَألdوَّ قصَّ
2005بريوت - دار أdبعاد " - من أdجل الوردة"من مجموعة 

- قّصة اَأل�معى:1
َأل�نّه اًبرد أك�رشعة الليل، ويف جوعه القدمي أ�سtئةل حمّطمة، وموائد من أ�رق

نّه يشtبه أ�وراق اخلريف، عندما مترض وتتساقط، وتأ�خذها الرايح... وانتظار وَأل�
ىل أ�بعد ماكن Tِإّل... الغاضبة ا Tِإّل عىل جحر، وِإل يغمض عينيه ا Tسه ا�نّه ِإل يلقي برأ�وَأل

نّه يسأ�ل عن لقمة، فتخطفها احلياة من بني يديه، وترتكه... يف خمية العاصفة وَأل�
أ�نت فقري، والسامء: أ�عطاه مالك علبة وقال هل... يأ�لك اجلوع، ويرشب اخليبة

علبُتك ِإل تتعب من... غنّية، خفذ هذه العلبة، جتد يف داخلها لّك يشء تطلبه
ّاT. وِإل تعتقد أ�بدًا اهّّنا ستبخل عليك يف يوم من اَأل�اّيم... العطاء، فاسأ�لها لتجيب هان

...مبثابة جشرة مليئة اًبلفاكهة، ولكاّم قطفت مهنا مثرة، أ�غدقت مثارًا أ�شهيى
أ�لن تطلب السامء شيئًا ميّن يف املقابل؟-
ّن للسامء عليك معروفًا ِإل بّد من أ�ن حتفظه... بىل-  Tا...
كيف؟- 
لكاّم سأ�لَت العلبة أ�ن تغدَق عليك، جيب أ�ن تسأ�لها لتغدق عىل اَألVخرين بضعَفي-

...ما حصلت عليه
...ضعفني؟ هذا ليس عدِإًل-
ذن؟- Tما هو العدل ا
...العدل أ�ن يكون لصاحب العلبة احلّق يف أ�ن يترّصف هبا كام يشاء-
ذن أ�نت ِإل تسtتحّق النعمة، وينبغي عيّل أ�ن أ�حرمك مهنا- Tا...
...سأ�عطي اَألVخرين ضعَفي ما يكون يل... رضيت أ�هّيا املالك-
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أ�لن تشكر السامء؟-
وأ�نت أ�هّيا املالك، لن أ�نىس. شكرًا للسامء عىل هديهّتا الرائعة... بىل... بىل-

.فضكل عيّل ما دامت يف رويح نسمة من حياة

وصاحهبا يريد بيتًا،... العلبة بني يدين جائعتني، ِإل متلاكن من حطام ادلنيا شيئًا
واكن... بل يريد أ�ن يكون دليه لّك ما حيمل به... وحديقة، وطعامًا، وثيااًًب، وعربة

لكاّم طلب شيئًا من العلبة، يطلب شtيئني مثهل للنّاس، فضاق غيظًا ومتّزق فؤاده
ليه املالك، وسأ�هل عن أ�حواهل، فأ�خذ يشكو هل ما من احلسد… Tبعد شهر، عاد ا

...يعانيه من شعور اًبلغنب واحلرمان
أ�رجوك! َمن يصّدق أ�نيّن أ�حصل من العلبة عىل أ�قّل مّما يأ�خذه اَألVخرون؟: قال هل

...أ�هّيا املالك، لنغرّيْ ما اتفقنا عليه
وماذا تريد؟-
ّن البرش ِإل يسtتحقّون أ�كرث مّما أ�سtتحّق- Tان الكثري. ا�خذ أV ...لنعِطهم قلياًل، وأ
.عيّل أ�ن أ�سtتعيد العلبة. ِإل ميكن ذكل أ�بدًا-
...هذا ظمل-
هّّنا عداةل السامء... أ�بدًا- Tسرتّد العلبة؟... ا�م أ�ترىض اًبلقليل أ�أ
فلامذا ِإل يكون... لقد سtمئت هذه احلال اليت أ�عيش فهيا... ارمحين أ�هّيا املالك-

العطاء اًبلتساوي؟
أ�تعين أ�ن حيصل الناس عىل مقدار ما حتصل عليه أ�نت؟-
...هوذا ما أ�عنيه اًبلضبط-

فكّر املالك قلياًل، وهو ينظر يف وجه اِإلTنسان، وقد اصفّر، واًبن عليه تعب
:فأ�شفق املالك عليه وقال هل... شديد، فأك�نّه مل يعرف الراحة منذ عصور

لكاّم نلَت شيئًا من العلبة، يكون لألVخرين ... ليكن كل ما تشاء... حسtنًا
.ِإل أ�كرث وِإل أ�قّل... مثهل
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نسان Tنة، والعلبة كصندوق ادلنيا، فهيا لّك ما يرغبه اtفهيا قصور،. مضت س
وهيالك شاخمة من جحر وذهب أ�صفر، وحقول 

واكن صاحهبا يغتين مبا جتود به، ويُغين من يعرفهم ومن ِإل. عنب وتفّاح وزيتون
واكن حيّز يف قلبه أ�نّه لكاّم احتاج اTىل غرض،... يعرفهم، فأ�صبح مجيع البرش أ�غنياء

ن رأ�ى Tمالكهم، وتفرح قلوهبم، فغضب واثر، وما ا�يطلب مثهل للناس، فزتيد أ
ليه، حىّّت خّف حنوه معاتبًا Tاملالك قادمًا ا:

ِإّل كام Tجين من علبيت ا�تعب وحيصدون، وِإل أ�نيّن أ Tليه حايل؟ ا Tلت ا� هل ترى ما أ
أ�نظْر اTىل قصورمه... جيين مهنا أ�بناء اَأل�رض، ومه طامعون يف مايل ورزيق

هّّنا من صنع يدي... وأ�مالكهم Tا...
نّك ِإل تعطي مّما دليك، بل مّما وفّرته السامء كل... ِإل هتمّت- Tا.
ّن العلبة يل، ومه ِإل حيّق هلم الانتفاع مهنا- Tنصاف يف ذكل؟ اTين اِإل�نيّن... وأ Tا

...أ�كرههم، َأل�هّّنم حيصدون مّما ِإل يزرعون، وِإل خيجلون من الطمع يف لقمة عييش
سأ�عطهيا َأل�حد من... هل أ�فهم منك أ�نّك مل تعد راغبًا يف الاحتفاظ اًبلعلبة؟-

.الناس قد يسtتحقّها أ�كرث منك
Vخر... أ�عين... ِإل أ�قصد هذا- ىل اتّفاق أ Tن نتوّصل ا�ميكن أ...
ما هو؟-
Vخذ مهنا ضعَفي ما حصلوا- ميكن أ�ن أ�طلب من العلبة أ�ن تعطي اَألVخرين أ�ّوِإًل، مّث أ

ذا أ�خذوا رغيفًا أ�خذت... عليه Tحصل عىل تفّاحتينن، وا�ذا حصلوا عىل تفّاحة أ Tفا
ما رأ�يك؟... أ�ان رغيفني

ذا أ�بديت امتعاضًا بعد اَألVن،... ميكن أ�ن جنّرب هذه الطريقة... ِإل بأ�س- Tلكن ا
ىل اَأل�بد Tتفقد العلبة اtس.

غاب املالك مّدة مّث عاد اTىل صاحبه اَألVديّم، ففوجئ بأ�نّه قد أ�صبح أ�معى، 
:يستند اTىل عصا، ويتخّبط يف مشيته، فبادره اًبلقول

هل أ�صابك مكروه؟
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...لقد اكن هناك شأ�ن يعّذبين ويقّض مضجعي... أ�ِإل ترى ما حّل يب؟... نعم-
أ�ِإل وهو؟-
...عدل السامء-
ماذا به عدل السامء؟-
...مل أ�جد نفيس مقتنعًا مبا اكن ميليه عيّل-
هل تعين أ�نّك لست راضيًا مبا طلبته العداةل منك؟-
هل من املنطق يف يشء أ�ن أ�تنازل عن حقّي ملن ليس هل... لست راضيًا طبعًا-

حّق عندي؟
وكنت حمتاجًا، ومن العلبة أ�خذَت... أ�نت كنت فقريًا، والعلبة جعلتك غنّيًا-

مفاذا أ�عطيَت من ذاتك؟ وماذا يضريك لو تكّرمت بيشء مل يكن كل يف. حاجتك
خربين ماذا حدث لعينيك؟أ�عىل أ�ّي حال، .. اَأل�صل؟

...كنت خائفًا أ�ن تسرتّد العلبة ميّن-
...لن أ�سرتّدها طاملا أ�نت مقتنع مبا اتّفقنا عليه أ�خريًا-
...مل أ�عد مقتنعًا-
ذن أ�نّك ِإل تسtتطيع أ�ن تكون نبعة تعطي بدون حساب، وِإل غابة- Tمن الواحض ا

وقد أ�ردَت الاحتفاظ اًبلعلبة انفسك، ولكنّك مل... تفتح ذراعهيا لأل�طيار اجلائعة
ذا أ�مرهتا أ�ان أ�ن تكون كذكل Tداة من خشب ِإل قمية لها، ا�تصبح أtهّّنا س�تعرف أ...

...وقد أ�ردت أ�ن أ�نتقم من الناس مجيعًا رّش انتقام... حصيح ما تقوهل-
ماذا فعلت؟-
نسان واحدة من عينيه جزاء هل- Tن يفقد لّك ا�خذوا ... طلبت من العلبة أ�فقد أ

ىل يوم القيامة... ميّن ما ليس هلم، وأ�ان حاقد علهيم Tحاقد علهيم ا...
ىل قطعة من اخلشب، ِإل تعطي وِإل تأ�خذ Tومنذ تكل اللحظة، حتّولت العلبة ا...

واًبت صاحهبا أ�معى، يسtتغيث فال يسمعه أ�حد، ويطرق عىل اَأل�بواب، فال جيد 
. َمن يساعده
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- قراءة يف قّصة "اَأل�معى"2
ِّه تعاىم، ويف وهجه جتربَّ وتعنَّت ...أdمعًى عن ماكرم رب

ُّه فشَل يف حتقيق شفائه من عادته اTىل حظرية الـُمرىًض علهيم، حفىّّت رب
�
ُّه ا حاوَل رب

ن َعَوَرِت اخللَق فقد أdمَعْته
�
ذاك أ�نَّ َمن حيتسب ضعَف! أdاننيته القاتةل، اليت ا

ار، هو هذا جزاؤه ب، ويزنه مبزيان العشَّ !عطاء الرَّ
!مك أ�نَت عادٌل اي رّب! طلََب الَعَور للنَّاس، فناَل ضعَف ما طلبه لسواه

امء، لمََك اكن اسtتوىف- عىل خالف املعروف-فلو اكنت عداةل اَألdرض من عداةل السَّ
ولمََك ُكنَّا قد وفَّران عىل اَألdرض من قيام جسوٍن،ولمََك ُكنا! أdهل اَألdرض من حقوق
ةل، ُمفاُدها! أdخليناها من مساجني ميع ُوِهَب: لكن يف اَألdمر حاكية ذات ّصِ نَّ الطَّ �

ا
نيا، تربَّم، وبرم عينيه وسtيَع جعٍب مبَن حوهل وسأdهلم حتت اَألdرض، ملَن: "ادلُّ

ؤيتنيِوِإل زلنا حىّّت يومنا، نلقى، نصدف ونعايش كف!"سtيكون؟ ببرٍص: يفي الرُّ
!وبصريٍة مًعا

تك القصرية، د مجيل، فتحَت اًبب التَّبرصُّ اًبحلّقِ عىل ِمرصاَعيه، واًبت اًبب.بقصَّ
ًبا نسانيٌَّة ترعوي...التّداول والنِّقاش حليثيَّات املشهد أdمام القراء،فسtيًحا ُمتشّعِ

�
علَّ ا

ن مل تُشtِبْع هّنَمها عطااي خالٍق تدفع هبم اTىل ُشكرانه، ُمتقامسني Tجراء ما تُطاِلع، ا
الم عىل اَألdرض مجيل.مَك ُملفٌت دو. اخليور وُمتشاركيهنا مع لُكِّ ُمحتاجٍ، لَيُعمَّ السَّ

َّعَظْت، متَّجهًة حنو تأ�مني ن ات Tن يغدو الكم الفرد مرجًعا لهناَءة امجلاعة،اdادّلوهييي، أ
الم،قبل أ�ن جُيهد اِإلTنسان نفَسه كتفاء من َمعني السَّ

�
ٍَّة، َعطىش اTىل اِإل خري برشي

رواء حلٍق
�
شtباع بطٍن وا

�
!خلف ا
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النّص الثاين: "احلافةل والودل ممكن"
دين يمن مجموعة قصصيَّة حتمل العنوان نفسه صدرت يف ِس

2018 لأل�دب الرايق-" غرتابّيةامن مرشوع "أdفاكر 

- قّصة "احلافةل والودل ممكن"1
واحلافةل اليت. املسافة من هنا اTىل بريوت فهيا كثري من الوقوف، والرتدُّد، واحلرية

ام اَأل�جانب، ِإل تاكد تعرب اجلرس، ال، والفقراء، واخلدَّ ِّني، من العمَّ تقلَّ أ�انسًا عادي
.حىّتَّ تتوقَّف، ويمتمت سائقها بلكامت مبعرثة يه تعبري عن امشزئازه من لّكِ يشء
واكنت وجوه الناس املعلَّبني يف احلافةل مشمزئَّة أ�يضًا، فليس من يشء يويح

ِإلَّ مذايع شاحب الصوت، تتسلَّل Tىل النفوس ا Tاًبلوصول، وِإل يعيد بعض الثقة ا
َّه طالع من مقربة ن هل حان: "منه اTىل اَألVذان أ�غنية، فيصيح أ�حد العجائز، وأك�

ا اَألVخرون، فزائغون، يبحثون يف اَأل�بنية عن مسكن َأل�رواهحم" وقت اَأل�خبار؟ أ�مَّ
وتدخل اTىل اَألVذان أ�بواق عالية،. امليتة، ويف اَأل�زقَّة عن فضاء َأل�حالم مل يروها بعد

ىل اَأل�نوف راحئة مازوت، وتشtتعل بعض اَأل�فواه بسعال Tوا...
يهنمر املطر غزيرًا عىل أ�جشار الطرقات، وترتاءى احملالُّ مضاءة بشموع  انتظار

ل، وأ�فاكرمه... وقلق ة يف وجه الرحي، خائفني عىل وجوههم أ�ن تتعطَّ ويرتاكض املارَّ
.أ�ن تذوب يف املاء

ويهنال الرعد بعصًا معياء عىل املدينة، فينشقُّ ثوهبا ويندثر، مثَّ يتالىش الضوء عن
ة السامء، وتنطفئ وراءه أ�ضواء املصابيح، ويسود ظالم يف اَأل�فق غري أ�نَّ... فضَّ

ِإلَّ ظالم بعيد وأ�نوار Tكرث، فال يظلُّ من املشهد ا�يَّارات، تشعشع أtمصابيح الس
وعىل الرمغ من. وترتفع جلبة يف داخل احلافةل، عندما تبدأ� نرشة اَأل�خبار. قريبة

ة، ا ِإل ختتلف معَّا مسعه الناس من قبل، فهيي تبقى موعدًا مع القدر واحلقيقة املرَّ أ�هّنَّ
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وتعطي أ�ماًل يف الوقت نفسه بأ�نَّ احلياة جيب أ�ن تتواصل، وِإل تتوقَّف عند موت
.من هنا، ورصاخ من هناك

أ�ين أ�صبحنا؟
مهس يف أ�ذن زوجتـي. ترتفع حنجرة، فتضيع لكامهتا يف الزحام :وأ�

.قد ِإل نصل أ�بدًا اTىل بريوت. هِإل نزال يف جوني
ىل بطهنا، ويه تبدي قلقًا Tن تدل يف. وتشري زوجتـي ا�ا خائفة من أ وأ�فهم مهنا أ�هّنَّ

.احلافةل
ىل الطبيب، فزوجتـي حامل يف شهرها التاسع، وسtيكون رهيبًا Tكنَّا ذاهَبنْي فعاًل ا

... حقًّا أ�ن تدل هنا
...املغص اي حبييب، املغص: قالت بأ�مل. أ�رشت علهيا اًبلصرب، لكن بدون طائل

... هل اشtتدَّ املغص عليِك؟- 
ة ليه بقوَّ Tن يكون السائق، فرصخت ا�ىل حيث جيب أTلع: قلُت ذكل، والتفتُّ ا ّجِ

ِّك ل... برب ...جّعِ
هتافتت حولنا نساء، وتراجع اذلكور جخاًل، وراحت امرأ�ة جعوز تساعد زوجيت،

جنبت طفاًل أ�مسيناه "... ممكن: "حىّتَّ أ�
فت مالمح  م قليةل تكشَّ ذا هو هبييُّ الطلعة، كبري العينني، اًبرز"ممكن"وبعد أ�ايَّ Tفا ،

َّه سtنجاب ين، رسيع احلركة أك�ن .الشفتني واخلدَّ
ب شغلهم الشاغل، ولكنَّ شيئًا وحيدًا اكن حيزُّ يف قلبـي" ممكن"اكن  َّه ودل: للراكَّ أ�ن

ُك خطوًة اTىل اَأل�مام، حىّتَّ تعود خطوتنِي وعاش طفولته يف حافةل، ِإل تاكد تتحرَّ
ىل الوراء Tا.

:قالت. ، خففنا أ�ن ميوت، لكنَّ احلظَّ فاجأ�ان بوجود ممّرِضة يف احلافةل"ممكن"مرض 
َّه أ�صيب بضيق يف التنفُّس من جّراء اسtتنشاق ادلخان... ِإل ختافوا ن ...يبدو أ�

...ِإل جيب أ�ن تقلقوا... سأ�عطيه دواء من حقيبيت
ىل ذراعي اكهن،  Tىل حضن، فوصل اTىل القفز من حضن ا Tشفي الودل متامًا، وعاد ا
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َده: فقال ابني... أ�ان جاهز َأل�فعَل ذكل... جيب أ�ن نُعّمِ ...حنتاج فقط اTىل عرَّ
ابة: هتفت بغبطة ه العرَّ اب وأ�مُّ ...أ�ان العرَّ

ابته... ِإل يصحُّ ذكل- ابه، واملمّرِضة عرَّ ...أ�قرتح أ�ن يكون سائق احلافةل عرَّ
ُّوب"أ�صبح معمودًا، واخرتان هل امس " ممكن"فرْحنا كثريًا بأ�نَّ  ، وكنَّا نمتىَّنَّ أ�ن"أ�ي

بة ب اTىل حمّلٍ للحلوى، ونتقبَّل مهنم المتنِّيات الطّيِ نصل اTىل بريوت، فندعو الراكَّ
مت أ�كرث من بضعة كام يليق بصاحب املناسtبة، غري أ�نَّ احلافةل مل تكن قد تقدَّ

.أ�متار
م، واحلافةل يف ماكهّنا، فكرب الصيبُّ ت اَأل�ايَّ وأ�صبح يف العرشين من معره،... مرَّ

َّه بلغ طور الشtباب، وها هو ن فأ�خذ يتغامز وصبيَّة جتلس عىل مقربة منه، ففهمنا أ�
ا وحتبُّه ...يبحث عن امرأ�ة حيهبُّ

، انتظر حىّتَّ نرتجَّل من: فاحَتـنا برغبته يف الزواج، فقلنا هل بصوت واحد اي بنـيَّ
...احلافةل

ج... لن أ�نتظر- ا ِإل أ�تزوَّ مَّ Tا َوهيبة، وا مَّ Tا...
َّام نعرتض عىل زواجك... وهيبة عىل الرأ�س والعني- ن Tحنن ِإل نعرتض عىل الامس، ا

...اَألVن، ويف الظروف اليت حنن فهيا
ذن- Tْختَِطفها ا�أ...

مر الواقع، وطلبنا من الاكهن ذاته، واكن أ�صبح شtيخًا طاعنًا يف السّنِ رخضنا لأل�
ب لهام، ففعل، وفرح مجيع الراكَّ ... أ�ن يلكِّ

.لكنَّنا بعد برهة، مسعنا صوت انفجار قوّيٍ
ة ...يبدو أ�نَّ أ�حدًا خفَّخ سtيَّارة: قال عامل هنديٌّ بلغة عربيَّة مكرسَّ

طار... ِإل ختافوا: أ�طفأ� السائق املذايع بعصبيَّة، وقال بصوت أ�جشَّ Tانفجر ا
ر قلياًل بعد... احلافةل م طويةل... ِإل تيأ�سوا... جيب أ�ن نتأ�خَّ ِإل بدَّ أ�ن تصلوا ... اَأل�ايَّ
.اTىل بريوت يوم ذات
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- قراءة يف قّصة "احلافةل والودل ممكن"2
ره اَألdديب مجيل ميالد ادّلوهييي، يف ثوٍب رمزّي حاكه  معاٍن ومواقفيف واقٌع، أdطَّ

وأك�يّنِ اًبملكتوب قد ُخطَّ عشtية النَّكبة اليت حيياها كوٌن وخشصيات احلاكية…
ية خشصياته ص يف هّوِ بأ�رسه هذه الفرتة؛ ووضعه اكتبه حتت جمهر قارٍٍئ لُيمّحِ

.ودقائق حواره
قت دكتور، اTىل نسج عباءٍة لبريوَت، تُدئِِف أdايهما ماضًيا وحىّّت حقيقًة لقد وفِّ

اين… فاللكُّ يعمل أdو يعتقد بأdنَّ للموجودات من خلٍق وخلوقات، قدٌر أdمسtنا ادلَّ
ِإلَّ وطننا، فقد ُميِنَ بقدَرين 

�
�لها، ا قدٌر أdمعى من جفر: ثننيايتحمكَّ مبصائرمه ومأ

Vخٌر أdبدعَُه لنا أdسtياُدان، حىّّت أdمعوه عن صواحلنا وصواحل بالدان ُعنوًة وجوده، وأ
ًرا !…... احتفاًظا هلم مبا اغتصبوا من َكْرم الوطن... وتأ�مُّ Uحالوا دبَسُه ونبيَذُه خالdفأ

وجحبوا خهلَّ عن ُصنَّاع ُمحيّبِ املاكديس، حىّّت فُسَد وأ�فِسَد طعُم ونكهُة ومذاُق
ذوا بطيب طعم زاده لكَّ طعاٍم ُمنتظر… خفرسوا: فمل يفرحوا بقليل مخره، ومل يتذلَّ

مه،كام وخبسوا النَّاس أdعامرمه، ضاربني املسامري يف خطوط احلافالت وِسكك
د أdماكهنم، َمهييض أdجنحة أdحالهمم واملىَُّن،...القطارات اكب يف ُمثرََشَّ فهَبَُت الرُّ

م وجماهل اَألdماكن، يتخبَّطون يف ُظلمٍة هجوٍل وُظمٍل ُمجفٍِّل مرتوكني جملهول اَألdايَّ
.للّكِ أdمٍل

حتيَّة الوفاء كل دكتور مجيل، اكتًبا طوطحتَك رايح احلنني وتُمِسُك بأdحالمَك 
رادة ِإل تلََكُّ وأdذُرعٍ ِإل تََملُّ تستهنض عزامئها لكمتك الهامسة حينًا Tمال البقاء بزنود اV أ

نسانّية الواجب احلفاظ علهيا والتّمُسك حبفظها قوِإًل
�
واجلاهرة دوًما اًبحلقائق اِإل

.ومعاًل
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مجليل ادلوهييي" املرأ�ة عند الشاطئ"قّصة - 1
ىل البعيد البعيد، وعند أ�قداهما يتكرسَّ البحر بأ�مواجه، ويعزف املوج Tمتتدُّ الغابة ا

ِإّل العباقرة Tغنية ِإل يفهمها ا�سري عىل ذكل الشاطئ. أ�ن أ�واكن يطيب يل حينًا أ
.املرتايم، وأ�ان أ�نظر اTىل عظمة هللا، وأ�جّمدها يف ما تنطق به الطبيعة من أ�رسار

وبيامن كنت يف ذات يوم أ�راقب الطيور البيضاء اليت ترفرف عىل الصخور،
وتفرش أ�جنحهتا عىل اَأل�فق اَأل�زرق حملُت امرأ�ة جالسة عىل رمال الشاطئ، ويه

ىل اجملهول بصوت مرتفع Tىل البعيد وتتحّدث ا Tهّّنا. تنظر ا�مر أ�ظننُت يف اًبدٍئ اَأل
لعلّها فقدْت أ�حدًا يف: ختاطب أ�حدًا، لكنيّن مل أ�َر حولها برشًا، فقلت يف نفيس

. البحر ويه تناجيه
يّل وقالتأ�اقرتبُت من املر Tتيْن ومصتت عن الالكم، مّث التفتْت ا�ة، فرأ :

هل أ�نت تراقبين أ�هّيا الاكهن؟
.ِإل أ�قصد أ�ن أ�زجعِك... لقد كنت ماّرًا من هنا، فرأ�يتِك. الّك اي ابنيت: قلت بعجل

ين ويبّدد وحديت- ُtنَت ِإل تزجعين، ووجودك يف هذا املاكن يؤنس�لقد طال... أ
هل ترامه اي أ�بِت كام... أ�ولئك اذلين رحلوا اTىل هناك... الزمان قبل أ�ن يعودوا

أ�رامه؟
ومل ترتك يل جماِإًل ليك أ�جيهبا، . كنت أ�حاول أ�ن أ�فهم ما تعنيه املرأ�ة يف الكهما

لّك موجة تتكرّس عىل الشاطئ حتمل أ�صواهتم، وتبوح مبا يفكّرون به: فأ�ردفْت
ِإّل امللهَم Tن يكتشفها ا�حد أ�ىل بالد ِإل ميكن َألTلّك قطرة يه حياة. نيومه يغامرون ا
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لهيا ويه مثلنا. تودَل وتسري وتقطع مسافة قبل أ�ن تلفظ أ�نفاسها عىل الرمال Tمتْع اtاس
هّّنا تفرح اًبلوصول، عىل الرمغ من معرفهتا بأ�هّّنا... تتحّدث وتفصح عن ذاهتا وتنّئ Tا

.سtتتبّدد ولن يبقى مهنا غري الزبد
منذ العصور واَأل�مواج تذهب وتعود أك�هّّنا معزوفة. لكّن اَأل�مواج ِإل متوت: قلت

ولو اكنت اَأل�مواج متوت لاكن البحر نضب من مائه،. ترتّدد أ�صداؤها وِإل تنقطع
.وحتّول اTىل حصراء ايبسة

ىل هذا املاكن،: قالت املرأ�ة، ويه تتنفّس بعمق Tعود ا�لّك يوم ويف ساعة معّينة أ
ىل مراكهبم وتوهّجوا اTىل جزر اخليال Tشّداء، صعدوا ا�نتظر حّبارة أ�لقد مّرت... ليك أ
وأ�هيل... أ�زمنة وراء أ�زمنة ومه ِإل يظهرون، لكنيّن أ�عرف أ�ّن عودهتم حمتومة

يّل اًبَأل�مس وحضكوا من Tفكّر كام ِإل يفكّرون، وقد جاؤوا ا�نيّن أ�غاضبون َأل
ّن اَأل�مواج ِإل تشعر وِإل تتأ�لّم، فلامذا أ�حّدهثا؟ لكّين مل أ�همّت Tيب ا بساطيت، وقال يل أ�

ّ: لالكمه، وقلت هل ّن اَأل�رواح التاهئة اليت ِإل يراها يه اليت تشعر وتتذكَّر أ� Tّا نان
ا . حنهبُّ

لهيا بلّك جواريح Tنصُت ا�ان أ�ة عن الالكم قلياًل، مّث اتبعْت وأ�قد ِإل: توقّفت املرأ
تعود املراكب يف القريب، ولست أ�نتظر أ�ن أ�مسع أ�صوات البّحارة ويه ترتفع اًبلغناء

ّن الرايح. عند اخلليج، لكّن قليب ِإل يصّدق أ�ّن الرحيل يكون يف اجتاه واحد Tا
. نفسها ِإل تعرف املوت وامجلود َأل�هّّنا تسري يف اجتاهات متعّددة

هل فقدِت أ�حبّاء كِل؟: سأ�لُت املرأ�ة
حنن. ولكّن الباكء ِإل يغرّي شيئًا من احلقيقة، بل يزيدها تعقيدًا... نعم: أ�جابْت

نعرف شيئًا من احلقيقة عندما نعرتف بأ�ّن املوت يعّري الزهرة من ثياهبا لتدوس
علهيا خيول الزمن، غري أ�ّن قَدر اخلريف أ�ن ينهتيي، وقدر الزهرة أ�ن تنترص، عىل

 كام ليس،ليس من بداية من غري هّناية... الرمغ من ضعفها أ�مام جربوت العاصفة
ّن النجوم املنطفئة نفسها تيضء عندما تنعكس علهيا. من هّناية من غري بداية Tا

وحنن جنوم منطفئة لكّن فهيا بصيصًا من الضوء وضعه هللا فينا، . أ�نوار الشمس
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.وهو النور اذلي ييضء يف احلياة بعد أ�ن منوت
دهشُت من الكم تكل املرأ�ة، وتعّجبُت من أ�فاكرها، وقلت يف نفيس بعد أ�ن

لهيا لكاّم... هذه امرأ�ة من أ�عظم الشعراء: وّدعهُتا Tحتّدث ا�ن أ�تطيع أtس�وليتين أ
.مررُت من هنا ليك أ�تعمّل مهنا

ثرًا وفهمت أ�ّن املراكب اليت. ويف اَأل�اّيم التالية قصدت الشاطئ، فمل أ�جد لها أ�
ىل أ�هلهم Tاكنت تنتظرها قد خرجت من غياهب البحر، وعاد من اكنوا علهيا ا

. وأ�حبّاهئم بعد غياب طويل
ّن اَأل�جساد تودل ليك تتحّطم، كام تتحّطم القناديل اليت تيضء اTىل حني، مّث يريم Tا

أ�ّما اَأل�رواح فلكّام غابت عن أ�نظاران، رأ�يناها. هبا أ�حصاهبا عىل خصور النسtيان
.بيننا، حتّدثنا عن الصباح اذلي يتجّدد، وعن اخللود اذلي يناقض املوت والغربة

 "املرأ�ة عند الشاطئ- قراءة يف قّصة "2
نسااًن اي اكهن املعبد، تبثُّ اخللق برؤًى ومبادٍٍئ من مثل التَّقمُّص

�
ُدمَت ا

د بأ�شاكٍل ومظاهَر شtىّّت ، تُعلُن أ�نَّ احلياة نبعاث روًحا يف سدمي الكون يتجدَّ
�
واِإل

لتبقى مالمح احلياة ترتسم ِمراًرا وتكراًرا يف ُمتتاليٍة اسtمتراٌر ما بني اًبئٍد وعائٍد…
ث عن مروران كونّيٍة تُعلن للمأل� أ�نَّ احلياة أdبقى من املوت… وتوايل فصولها،حيّدِ

هبا، اًبختالف وجوهها وما طبع عليه اخلالق الُكU من خلِقه، حبسب ما أdغدق عليه
حياهئا، حاكية مروره عىل مرحس

�
بداعٍ، يؤكِّد عن طريق ا

�
رات ا من عطااي ومقّدِ

احلياة؛ من خالل مُعٍر حييا فصوهَل مبا أdحيا به اخلالق من قدراٍت وأdغدق عليه من
.عطااي

بلكمة، لقد غسل اَألdديب مجيل ميالد ادلوهييي بأdنفاس حربه النَّاصع ضياًء، القلق
الهاجع فينا، ُمساوًرا شواطئ حضوران، مع لّكِ هبوٍب لرايح حياٍة مبواجعها 

.وهناءاهتا، أdفراًحا وأdحزااًن
***
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مكُل اَألdشاكل تكوينًا، ويه، رمز الكامل الكوين، و dائرة أ رة اي"ادلَّ ين مدوَّ نّو ادّلِ dَأل
!"حبييب، ِإل بّد َم نلتقي

ًرا ب العامل، شاء هل أdن يكون مدوَّ هل نقطة انطالٍق، واتق أ�ن يكون: فيوم بىَّن الرَّ
ده ادس حاكية تكوينه لعالٍَم، ما جعل سtّيِ متَّ عندها يف اليوم السَّ dهل نقطة وصوٍل، أ

نسان حيتاج اTىل يشٍء لو قنَع، شكر خالقه واكتفى
�
 !اِإل

ىل نقطة التقاء أdرواحٍ هَتمي بعد
�
وأdرى النَّص يرمس رحةل الُقدوم والعودة وصوِإًل ا

...عيٍش ورحيٍل
ىل خصرة ارتقاب عودة َمن اسtتقلَّ

�
وح الباقية الـُمسtتلقية ا ىل الرُّ

�
امزة ا فاملرأdُة الرَّ

ا مرصٌَّة عىل انتظار عودة سفن الغياب، يه نفسها املوِقنُة سَفَر أdمثالها، لكهنَّ
ًدا ِّقاء ُمجدَّ ىل اًبرهيا ومشاركهتا عيش ِعناق الل

�
!اَألdرواح ا

ويه، يف حاةٍل من هذاين اليقظة، مع َمن تنتظر عودهتم، يُعيد حصوهتا اTىل واقع
نبعاث والقيامة بعَد موٍت

�
هيا عىل حقيقة اِإل  .احلياة اكهُن املعبد، ُموّعِ

ن قطرٍة يف عّب غميٍة اTىل مكوهثا يف صدر ُمحيطٍ، وسريُة فَدورة املياه من تكوُّ
ولوِإل اسtتعادة احلياة... واحلياُة تتواىل فصوِإًل... حياهتا عوٌد عىل بدٍء يه أdيًضا

دورهتا، لاكنت الـُمحيطاُت جفَّت من خمزوهّنا، وعيون النَّاس أdسًفا عىل فَقِد أdحبٍَّة
...!من ماء دمعها

فعودُة احلياة حمتيَّة يه، ما دامت أdرٌض: ذلا، ِإل تدعي للخوف سبياًل اTىل نفسك
   !برحلهتا اَألdزلّية حول مشٍس وحول حمورها ِإل تفتأ� تدور

وهييّي زاء لّك تساؤل روحٍ، اTىل خالق الكون- فاكهُن املعبد – الاكتب مجيل ادلُّ Tا
حاكَم دائريته يعود، لُيحمِكَ التَّفاؤل يف نفوس أdبناء رعيَّته، اليت حييا معها

�
ورامس ا

نسان بروحه حييا؛ يعود خلالقه
�
وسط طبيعٍة، يه املزنل اَألdساس للحياة، وفهيا اِإل

زاء
�
ن شtتاء، ولّكِ قيامٍة ا اًبَّ �

بيعة تفغل بعد لّكِ موٍت ا د، كام عنارص الطَّ ويتجدَّ
!ربيع

وها يه بنعمٍة من رجاٍء، تسtتقبل  أdقنَع الاكهُن تكل الثَّاويَة اTىل شاطئ العودة…
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ا ذات موعد انقضاء وتعود... جيوش اَألdرواح اليت أdحبرت ُمميِّمًة وهجها داير رهّبِ
اَألdرواح ُمجمتعًة لتسtتعيد احلياة دورهتا، ويُمسُك اخللُق أdمجعني بأdرشعة التَّفاؤل،

دٍة؛ ما أdراد اخلالق دلورة حياٍة أ�ن... ُمبحرين حنو ضفاف أdعامٍر جديدٍة وأdماٍن ُمتجّدِ
نساٍن جديٍد ومعه أ�ن تسtمتّر

�
.تُعاود مسريهتا، واًب

روب لواردّي مهنكل شعاعات تيضُء ادلُّ
�
وهييّي ا ا ادلُّ ُمبارٌك نضح حربَك أdهيُّ

 !ونئفيسtتضي
:يُراودين ؤالس بقي يل يف البال

نسان، نقطٌة عند اختتام
�
كامتل يف تكوين اِإل

�
غايُة الكامل يف اسtتدارة كرٍة، وغاية اِإل

فهل اكنت غايُة اسtتدارة الكون ُكرًة أdرضيَّة عند نقطة. تدويرة رأ�سه يف اليأ�فوخ
ب يسن يف العامل،- لبنان- الوصول لرشٍق يف أdرض الرَّ حىّّت اًبت موئل أdرواح القّدِ

، ومل نسtترن؟ونئيضيبِنَعم شفاعهتم عليه 
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ابع الّرجل يف صندوق": "النَّص الرَّ
ايق -" غرتابّيةا مرشوع "أdفاكر  ،"احلافةل والودل ُممكن"من مجموعة  لألdدب الرَّ

2018دين يِس

- قّصة الرجل يف صندوق1
.ان يقود سtيَّارته برسعة اTىل خارج املدينة، اًبحثًا عن غابة أ�و حقل همجورك

دت كام ت Vةناَأل�رض من حوهل مثرة همرتئة وقعت من جشرة العدم، وتبدَّ .كرس مرأ
Tبناؤها ليسوا ا�قنعة ِإلِإّلوأ�قنعة، ومن وراء اَأل�ممثِّلني ساذجني خيتبئون وراء أ 

جون وينجبون، فقد تعلَّموا يف كتِب يعرفون ملاذا يضحكون ويبكون، وملاذا يزتوَّ
اَأل�رواحِ الهاِربة أ�نَّ علهيم تقليَد أ�جدادمه، لئالَّ تنقرض فصيةل القرود، وختتفي الغابة

.اليت حرسها عباقرُة احلمكة
نة من زجاج السtيَّارة، فالمتع حميَّاه، واحندرت قطرة عرق بني تسلَّلت اَأل�ضواء امللوَّ

ا دمعة عىل قرب. عينيه .اكنت ماحلة، أك�هّنَّ
ة يف معبد، فميحوها بيد اَأل�ضواء ذاهتا ما زالت تهنمر عىل وهجه كخيوط من الفضَّ

.مرجتفة
...مل ينتبه اTىل رجل سكِّري يعرب الشارع أ�مام سtيَّارته فياكد يصدمه

أ�وقف السtيَّارة وراح يلهث بقّوة، مثَّ متمت بلكامت مبعرثة، وهو يسمع قهقهة الرجل
ي  هتامجه من زقاق ضّيِق، مثَّ تغيب يف ما تبقَّى من حياة بطيئة، مكسورةرالسكِّ

.اجلناحني
:جفأ�ة أ�خذ يرضب عىل املقود بيده، ويصيح

جضرُت من مرورمك البايل يف جضيج حيايت، نساء ورجاِإًل تدوسون عىل عظايم،
َّنـي سأ�جرع الواًبء... فتطحنوهّنا ن لقد سلَّمتمك رويح كطفل بريء، ومل أ�عتقد يومًا أ�
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ا املسtتعجلون اTىل ِإل يشء، الراكضون وراء الرغيف اTىل ختوم من كؤوِسمك، أ�هيُّ
املوت، واخلائفون من أ�ن هيرب الرتاب من بني أ�صابعهم، وما مه سوى تراب عىل

.ريش غراب
ة القطار، لكنَّه ما لبث أ�ن اضطرب حنيّطعاد اTىل واقعه عندما اقرتب من حم

.اكنت السtيَّارة تالحقه. مسع هدير سtيَّارة رشطة، وسطع ضوٌء أ�زرق يف الفضاء
فكَّر يف أ�ن يضاعف رسعته لعهلَّ ينجو بنفسه، ولكنَّ اخلالص فكرة مهبمة، يف

.عامل يسكنه اخلطر
ذا طلب منه أ�ن يرأ�ف به، Tيجد جحَّة لالعتداء عليه، واtنَّ الرشطيَّ س�ِإل بدَّ من أ

ذا قال هل. فسtيصبح عدائّيًا أ�كرث Tا ا َّك مل تصادفنـي يف هذا الشارع،: "أ�مَّ افرتض أ�ن
فسريّد عليه الرشطيُّ بلغة" فهل يضريك لو غضضت النظر عن وجودي فيه؟

ذا: "كثرية التعقيد Tيقول رؤسايئ عيّنِ اtمر، مفاذا س�ولكنَّين صادفتك، وانهتيى اَأل
َّنـي مل أ�صادفك؟ ن م سtيغضبون ميّنِ! صادفتك وافرتضت أ� ِإل شكَّ يف أ�هّنَّ
موننـي اًبِإلTهامل يف تطبيق العداةل ."العداةُل يه ملُح اَأل�رض... ويهتَّ

:نزل رشطيَّان واقرتاًب منه، فقال أ�حدهام
.أ�وراَق السtيَّارة ورخصَة القيادة

ليه، فالحظ الرشطيُّ ارتباكه وسأ�هل Tدفعها ا:
رات؟ هل معك خمّدِ

.ِإل- 
سالح؟- 
.طبعًا ِإل- 
هل تفتح صندوق السtّيارة؟- 
... ميكن أ�ن أ�فتحه... نعم... الصندوق؟ ملاذا؟ نعم- 
.أ�نت تبقى يف السtّيارة، ورفيقي يفتح الصندوق- 

ذا بداخهل رجل مقيّد اليدين والرجلني،  Tحد الرشطّيني وفتح الصندوق، فا�ذهب أ
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نّه خيتنق .ويتنفّس ببطء شديد أك�
:صاح الرشطّي اTىل رفيقه
أ�طلب منه أ�ن يرتجَّل من السtّيارة، واعتقهل عىل جناح... لقد اختطف أ�حدمه

َّه جمرم…... الرسعة ن Tا
ذا به يشtبهاّلأ�خرج الرشطّيان الرجل املقيّد من صندوق السtّيارة، وح Tقيوده، فا 

اكن صامتًا ِإل يشكو وِإل يظهر. السائق شtهبًا اتّمًا، وِإل خيتلف عنه يف يشء
:سأ�ل أ�حد الرشطّيني وعىل حمّياه أ�مائر العجب والرهبة. ضيقًا

َمن هو هذا؟ وملاذا اختطفته؟
َّه أ�ان-  ن Tا.
أ�نت؟- 
...نعم أ�ان اَألVخر- 
ِإل بّد أ�نّه توأ�م كل، وقد نشب خالف بينكام... لعكّل جمنون أ�و تظنُّ أ�نّنا غبّيان- 

مل تفعل ذكل؟ اعرِتْف قبَل فواِت اَأل�وان... فاختطفته لتقتهل .أ�
لقد ودلت وحيدًا، واكنت وِإلديت متعرّسة، مثلام اكنت حيايت... ليس توأ�مًا يل- 

...أ�ان هو. متعرّسة
.حنن نتعامل مع همووس- 

:ختىلَّ الرجل اذلي اكن يف الصندوق عن مصته وقال
هو... هو املرتّدي... هو الغاضب... أ�ان هو املتأ�لّم. ما يقوهل حصيح أ�هّيا الرشطّيان

ىل العدم الهادٍئ... العاجز ولكْن هو القوّي Tاّيم ا�وهو الهارب من هدير اَأل.
ملاذا تسخران بنا أ�هّيا الرجالن املتشاهبان كام... ِإل ريب أ�نّك جمنون مثل أ�خيك- 

يف القصص الاكذبة؟
ِإّل الومه-  Tنامت ِإل تصّدقان ا  من اذلي ِإل تأ�يتفالسخرية... حنن نقول الصدق، وأ�

.وِإل تأ�يت مّمن يقول احلقيقة... يُصّدق
...حنن يف حمل- 
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امً حيسtبه املبحرون يف. اَأل�حالم يه أ�فضُل ما يف الواقع-  ِإّل توهُّ Tّما الواقع، فليس ا�أ
.اَأل�مواج العاتية جزيرة يف وسط احمليط

اكنت... نظر الرشطّيان أ�حدهام اTىل اَألVخر، واحتارا يف ما ميكن أ�ن يقوِإله بعد
:سأ�ِإل الرجلني. ادلهشة العارمة تلهتمهام

نامت، فلامذا خيتطف أ�حدكام اَألVخر ويقيّده اًبَأل�غالل؟ نامت أ� ن كنامت أ� Tا
ِّم…-  ِّمة، وأ�ان اجلسد املتال اَألVخر هو املصلوب يف نبوءته اَألVخر هو الروح املتأ�ل

اَألVخر هو الاكهن اذلي يرضم الشموع يف معبد... وأ�ان املصلوب يف بداويت
ىل الضوء يف نوافذ املعبد Tان هو الشّحاذ اذلي يصبو ا�اخلطيئة، وأ.

... أ�حدكام أ�مام احملمكةثلجيب أ�ن مي... مل نفهم بعد- 
مشلكتكام أ�هّيا الرشطّيان. أ�حدهام هو اَألVخر. احملمكة ِإل متزّي بني اجملنون والعاقل- 

الهزيالن، أ�نّكام ِإل تعرفان الفرق بني الصورة وَمن يعيش يف داخلها، وِإل تعرفان
أ�يضًا من ُودل قبل اَألVخر، الشtتاء أ�م العاصفة؟ الزهرة أ�م العبري؟ الروح أ�م

نرجوكام أ�ن تعيدا الرجل اذلي هو هو اTىل صندوق السtّيارة، وهو... اجلسد؟
... راض مبصريه

:حّدق رشطيٌّ اًبلرُجل اذلي اكن مقيَّدًا يف صندوق السtّيارة وسأ�هل
هل أ�نت راض فعاًل؟

وليس عندي اعرتاض عىل تقييدي وأ�خذي اTىل ماكن منعزل،... متام الرىض- 
.حيُث أ�دفُُن خطيئيت

ام يسريان عىل كوكب من زجاج، وخيافان أ�ن ىل الوراء، أك�هّنَّ Tتراجع الرشطيَّان ا
م :قال أ�حدهام. ركبا يف سtيَّارهتام وانطلقا هبا ُمرِسعنْيِ حنو املدينة... يتحطَّ

.أ�عتقد، اي صديقي، أ�نّنا رأ�ينا شtبحني
ىل... أ�خربين أ�حدمه أ�نّه شاهد أ�شtباحًا يف هذه الناحية- Tعود ا�ن أ�خاف أ�صبحت أ�أ

.هذا املاكن مّرة أ�خرى
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- قراءة يف قّصة "الرجل يف صندوق"2
ة فعل عىل ما سtبقه استناًدا ِإلَّ وهو اًبحلقيقة ردَّ

�
َّه ما من فعٍل ا ن dنسان أ Tكَّد لال�ن تأ Tا

ىل  Tما Tبببدا ؤ  والنتيجة؛ فالكثري من اسtتفهاماتنا ودهشاتنا تزول…السَّ لافالسُّ
هُر ُمسبَِّب العبري، هرة أdِم العبري؟ مفا دام الزَّ ىل الظهور، الزَّ Tبق اtمثاًل معَّن س

هر ىل الوجود ،والعبري نتيجة وجود الزَّ Tبق اtسdهر أ بع أdنَّ الزَّ .فبالطَّ
ِّثام عن الكثري من املهُبم… بب والنتيجة، مييطُ الل يي، أ�نَّ اعامتد مبدأ� السَّ ن برأ� Tوا

ٍة جتلو جااًبٍت ُملحَّ
�
ىل ا Tة، حتتاج ا نساين تساؤِإلٍت ِعدَّ

�
اكن يبقى يف ُجعبة الفكر اِإل

هباهما
�
.ا

عادة نظٍر
�
ىل ا Tنساين املُحتاج اTمعن حتلياًل يف الواقع اِإلdن اكن ادّلكتور مجيل قد أTفا

ث من الثَّمني، قبول املنطقي ورفض يف قبول املرء اجملمتع ومورواثته وكيفيَّة ختريُّ الرَّ
نسانّيٍة،ُمفيٌدف، هلاملُخالف  Tليه الاكتب لقارٍئ نصه من قمٍي ا Tهو الكشف مّعا رىم ا 

ببداي والت ىل السمّوِ اًبِإلTنسان السوّي اذلي جعهل الرَّ Tمهها هنا، غايته الهادفة ا  أ�
بداعه Tس خملوقاته؛ ورشياًك هل يف ا�ن بكون رأ�راد هل أ�فارتقى به خلقًا متناسُقا: وأ

ليه Tور املولك ا .يليق اًبدلَّ
ا الاكتب اكتًبا خيطّ دلروب احلّب واخلري وامجلال رُسوًطا ومسلك ،ًادمَت أdهيُّ

بداع ماكاًن، وتُفرد هل ماكنًة Tتُفسح لثالوث اِإل.
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اعايت": "النَّص اخلامس نبيل السَّ
.2005بريوت  دار أdبعاد -صدرت عن " - أdهل الظالم"من اجملوعة القصصيَّة 

مجليل ادلوهييي" نبيل الساعايت"قّصة - 1
لكَّ يوم يراها من داخل! ملاذا ميتلكه شعور غريب حلظة مرورها يف الشارع؟

ىل الباب الزجايّجِ اذلي يقف بينه Tةل، وهيرول ا حانوته، فيرتك الساعات املعطَّ
! وبني الرصيف، ليلقي علهيا نظرة مسtتعجةل، قبل أ�ن تغيب يف الزحام؟

نَّ هناك رّسًا مدهشًا وراء جنونه هبذه الفتاة؛ فهو يف اخلامسة وامخلسني من Tا
معره، وقد ماتت زوجته منذ ثالثني سtنة يف حادث سtيَّارة، واكن مل ميِض عىل

ج بعد ذكل . زواهجام أ�كرث من مخسة أ�شهر، فمل يزتوَّ
ةل لن أ�كرتث لها غدًا…" ا مثل مجيع الناس... سأ�نشغل اًبلساعات املعطَّ سأ�عتقد أ�هّنَّ

م يف السّنِ "...اَألVخرين، وِإل يشء فهيا يسtتحقُّ هذا الاهامتم املتقّدِ
َّه يسtتطيع الالزتام بقراراه، فاTحساسه اًبلضعف لكَّام رأ�ى هذه الفتاة اكن يمتىَّنَّ لو أ�ن

:جيعهل يتساءل
لهيا بنظرايت اجلائعة من وراء الزجاج؟! هل أ�ان انسان همووس؟ Tركض ا�فلامذا أ!

وملاذا أ�صبح جشرة خريفيَّة ترتعش يف همّبِ الرحي، لكَّام ِإلحت أ�مايم تفاصيل
! جسدها امجليل؟

لهيا" Tث ا َّين لن أ�قوم عن... ولكن! مك أ�شtهتيي أ�ن أ�سtتوقفها وأ�حتدَّ ن Tقل البارحة ا�مل أ أ�
يلَّ Tن تصغي ا�ن تغضب من مضايقيت لها، وترفض أ�ِإل جيوز أ�؟ مثَّ أ !؟"الكريّسِ
اَأل�فاكر متناقضة يف رأ�سه، والزجاجة املسtتديرة حول عينه الميىَّن ترتاقص 

ا تعرّبِ معَّا يف داخهل من حرية وضياع ث اTىل نفسه، ... برسعة، أك�هّنَّ َّه يتحدَّ ن Tا
ِإلَّ عقارب الساعات اليت حتيط به من لّكِ حدب وصوب،  Tفال جيد من يسمعه ا

بعضها جيري أ�كرث ممَّا جيب، وبعضها يتعرثَّ من تعب، وبعضها اَألVخر يقف عىل 
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نَّ الساعات ِإل ختتلف كثريًا عن الناس، فهيي تركض مثلهم اTىل. حافَّة املوت Tا
ىل الوراء، أ�و تسمّلِ اًبلهزمية، فتفارق احلياة Tو ترتاجع ا�مام، أ�اَأل .

، وطفق يبحث عهنا بني ه برسعة، ووقف وراء الباب الزجايّجِ هّنض عن كرسtّيِ
ا يه... "الناس هّنَّ Tةل... ا زاء الواهجة... معّجِ Tةل... وقفت ا ..." لعلَّ ساعهتا معطَّ

، فأ�حدثت موسtيقى بعد برهة، تثاءبت اَأل�جراس الصغرية املعلَّقة فوق اًبب احملّلِ
: خافتة، ما لبثت أ�ن قطعهتا نربات صوهتا الطفويّلِ

. صباح اخلري اي سtّيِدي
هل من خدمة؟ ... هل... صباح اخلري- 

َّه مرتبك، فقالت هل اًببتسامة لطيفة : ِإلحظت أ�ن
َّك ساعايتٌّ ماهر، فأ�رجو منك أ�ن تصلحها ن Tلت ساعيت، وقيل يل ا ... لقد تعطَّ

يل اًبجللوس... سأ�صلحها طبعًا-  . تفضَّ
ة اَأل�وىل اليت يراها فهيا من مسافة قريبة، ويسtتطيع أ�ن يكتشف عوامل ا املرَّ هّنَّ Tا

لقد أ�صبح شاهدًا. جديدة تطلُّ من عينهيا اخلرضاوين، ومن حرارة صوهتا ادلائِف
. عىل جامل الروح اذلي ِإل ميكن رؤيته من وراء اَأل�بواب املغلقة

َّة السوداء، لتخرج الساعة مهنا، اكن يقول يف رّسِه : بيامن اكنت تفتح حمفظهتا اجلدلي
ىل امرأ�ة هبذا امجلال Tث ا ولو أ�نَّ هذه الساعات لكَّها... مرَّ زمن طويل قبل أ�ن أ�حتدَّ

ىل العشاء ذات ليةل، Tصغر قلياًل، وكنت دعوهتا ا�ن أVفة، لكنت اَأل اكنت متوقِّ
! وراقصهتا عىل ضوء الشموع

: يف تكل اللحظة رنَّ صوهتا يف أ�ذنيه
هل تريدين أ�ن أ�عود فامي بعد َألVخذ ساعيت؟ 

ا لن تأ�خذ وقتًا... ميكنك الانتظار داخل احملّلِ ريامث أ�نهتيي من اTصالهحا-  أ�عتقد أ�هّنَّ
. طوياًل

ك بأ�مل هارب َّه يمتسَّ ن بة بلكتا يديه، وشدَّ علهيا أك� وحني بدأ� . محل الساعة املذهَّ
. يفكِّك قطعها الصغرية، ظهر انفعاهل الشديد يف حراكت أ�صابعه

حلاح Tاكن هناك سؤال هيامجه اًب :
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ا اَأل�محق، حتبُّ هذه الفتاة اليت تكربها بسtنوات؟ ! ملاذا، أ�هيُّ
: مل يكن يتوقَّع مهنا أ�ن ختاطبه اكمرأ�ة انجضة

م... أ�عتقد، اي سtّيِدي، أ�نَّ الساعاتّيِني دلهيم حياة خمتلفة عن حياة اَألVخرين هّنَّ Tا
! أ�فليست هذه همنة رائعة حقًّا؟... يعملون عىل تصحيح الزمن

لهيا وابتسم، فأ�ردفت Tرفع نظره ا :
َّين أ�درس عمل النفس يف اجلامعة ن Tختيَّل السعادة اليت تشعر هبا... ا وميكنين أ�ن أ�

د ةل اي سtّيِ ... عندما تنهتيي من اTصالح ساعة معطَّ
. نبيل الساعايت... نبيل- 
لقد جئنا اTىل هنا... حنن نسكن يف هذه املنطقة منذ بضعة أ�شهر... أ�ان لينا- 

...بسبب احلرب
كنت أ�مكل متجرًا كبريًا للساعات يف حمةلَّ... مل يسمل أ�حد من رّشِها... احلرب- 
َّين ِإل أ�فهم السبب اذلي جيعل الناس... تركته وأ�تيت اTىل هنا"... اًبب الوادي" ن Tا

! يتحاربون
ة . فال أ�حد حيارب من أ�جل الانتصار... وأ�ان أ�يضًا-  نَّ احلرب تثبت قوَّ Tناا Tسانِإل

لقد كنَّا حنن أ�يضًا نسكن يف اًبب... فهو اكحلرشة اليت تلسع فمتوت... وضعفه معًا
.الوادي، قبل أ�ن تنشب احلرب أ�ظفارها السوداء بنا

!هل حدث لمك مكروه؟- 
ة سامح جنيب؟... ليس أ�كرث ممَّا حدث لألVخرين-  مل تسمع بقصَّ َّه وادلي... أ� ن Tا.

ا هو فقد عصفت به املفاجأ�ة، فوقف بقامته الهزيةل، قالت لينا ذكل بتأ�ثُّر اًبلغ، أ�مَّ
َّه سtيخرج من أ�ذنيه قال لها بشفتني... ومسع قلبه يدقُّ بعنف حىّتَّ ظنَّ أ�ن

:مرجتفتني
!ابنة سامح جنيب؟... أ�نِت... أ�نِت

!هل تعرفه؟... نعم- 
لقد اختطفمك املسلَّحون: ولكنَّين أ�تذكَّر ما حدث لمك... لست أ�قصد ذكل... ِإل- 

نَّ . اTىل هجة جمهوةل Tسابيع قليةل عرُث عىل جثث حمروقة يف برئ، فقيل ا�وبعد أ
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َّحني قتلومك ...املسل
هتا ا أ�رادت أ�ن متيض يف قصَّ مسحت لينا دمعتني طفرات من عينهيا، مثَّ قالت، وأك�هّنَّ

ىل الهناية Tا:
َّحني مًا صعبة حتت رمحة املسل رأ�ينامه يقتلون وادلي بعد أ�ن سلبوه ما... عشtنا أ�ايَّ

دوان... اكن مشهدًا رهيبًا... اكن حيمهل من مال مثَّ أ�فرجوا عيّنِ وعن وادليت، وهدَّ
نا اTىل دمشق، ومل يكن معنا مثن رغيف ذا رجعنا اTىل اًبب الوادي، فتوهجَّ Tاًبلقتل ا

وهناك اقرتضنا بعض املال من قريبة لنا، وحصلنا عىل تأ�شرية دخول اTىل... خزب 
ي طبَّاخة يف أ�حد املطامع الفقرية ...قربص، حيث اشtتغلت أ�ّمِ

ج، ونبيل غارق يف ذهوهل نَّ الزمن مل. اكنت لينا تروي مأ�ساهتا بصوت مهتّدِ Tا
ة هذه اَأل�رسة الصغرية، وِإل احلبَّ اذلي اكن يضطرم يف يسtتطع أ�ن ينسtيه قصَّ

.قلبه ذات يوم
ذا به يف اًبب الوادي، وحوهل دمار هائل؛ Tىل الوراء، فا Tركضت به اذلكرايت ا

ِإلَّ واحدًا من عوارض اليأ�س اليت يعيشها عامل مريض، ِإل مفرَّ هل Tفاحلرب ليست ا
طالق النار عىل نفسه Tِإلَّ اًب Tمسلَّحون... اكن املسلَّحون يف لّكِ ماكن... من مرضه ا

َّة يف حاجة اTىل... اًبملوت، يغنُّون أ�انشtيد احلياة قبل أ�ن يقتلوها نَّ البرشي Tا
ىل Tىل الظالم مثلام حتتاج ا Tىل طيور احلقل، وحتتاج اTالوطاويط كام يه يف حاجة ا

خوهتم يف ... النور Tواذلين يقتلون اTرواهحم، وعناِإل�ون عن موت أ َّام يعرّبِ ن Tنسانيَّة ا
مأ�ساة الوجود اليت ِإل هّناية لها، عىل الرمغ من هذا الاحتفال املتواصل اًبنتصار

.املدنيَّة عىل عصور البداوة
م قُتلوا مثَّ... لقد اختطف اَأل�رشار سامح جنيب زوجته سtناء وابنته، وأ�شtيع أ�هّنَّ

هّنا ا. جهم مسلَّحون أVخرون عىل اًبب الوادي فأ�حرقوها وقتلوا املئات من ساكَّ أ�مَّ
جعوبة وفرَّ اTىل هنا ليبدأ� حياة جديدة بيد أ�نَّ املايض اَأل�لمي ظلَّ... نبيل، فقد جنا أ�

ىل الراحة Tرعن ِإل خيدل ا�بح أtيالحقه مثل ش.
ل مشاعره اTىل ... اكن حيبُّ سtناء حبًّا صامتًا جة، وهو يرفض أ�ن تتحوَّ فاملرأ�ة مزتّوِ

�ةل للهدم واكنت يه تبوح هل بأ�رسارها من خالل نظرات معيقة، فهيا احلبُّ ... أ
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...الهادٍئ كام العطر يف وردته
ا ظلَّت حارضة يف أ�حالمه اكن حبُّه لها. واختفت سtناء من أ�مام عينيه، لكهنَّ

َّه ميلء اًبلنار واَأل�شواق نَّ احلبَّ يف... شالًك من أ�شاكل العذاب امجليل؛ بيد أ�ن Tا
.جوعه ِإل يقلُّ افرتاسًا عن اجلوع ذاته

ها اTىل صدره كام اكن يشtهتيي أ�ن يضمَّ سtناء، ولكنَّه مل اكد نبيل يعانق لينا، ويضمُّ
.يشأ� أ�ن يرّصِح لها بأ�مور يه يف غىَّن عن معرفهتا

ه اTىل خزانة صغرية، ففتحها وهو يقول :توجَّ
ةل َّة... ليس من طريقة ِإلTصالح ساعتِك املعطَّ ...فأ�رجوك أ�ن تقبيل ميّنِ هذه الهدي

َّة؟-  ...ِإل ميكنين... شكرًا... ِإل! هدي
...أ�سtتحلفك مبحبَّة الوادلة- 

ىل اخلزانة، فأ�طلع الساعة مهنا وأ�ردف Tمدَّ يده املرتعشة ا:
ا، وشاءت... ساعة من املاس النادر اTشرتيهتا منذ زمن طويل ِإلمرأ�ة كنت أ�حهبُّ

...أ�متىَّنَّ أ�ن حتتفظي هبا دامئًا... الظروف أ�ن نفرتق
ليه وهو يلفُّ الساعة حول معصمها، كثري من اذلهول Tاكن يف نظرات لينا ا

:تلعمثت اللكامت يف ثغرها. والاسtتغراب
.سأ�تذكَّرك دامئًا... شكرًا اي سtّيِدي... شكرًا

نتبه اTىل. اكن قلهبا ينبض بعنف، وقلبه كذكل. تراجعت برسعة، وفتحت الباب Tا
مها .الساعات اليت حتثُّ عقارهبا اTىل اَأل�مام، فأ�راد أ�ن حيّطِ

يف صباح اليوم التايل، وقفت أ�مام احلانوت امرأ�ة يف أ�واخر العقد الرابع من معرها،
ىل الباب الزجايّجِ بكثري. فارعة القوام، مسراء، ذات عينني خرضاوين Tقت ا حدَّ

أ�قفلنا احمللَّ: "من اَأل�مل، فتسمَّرت عيناها عىل ايفطة بيضاء صغرية مكتوب علهيا
".ربداعي السف

- قراءة يف قّصة "نبيل الساعايت"2
زاء فتاة - لينا Tحار اًبندفاع قلبه حنوها من النَّظرة - احلبيب نبيل وجد نفسه ا
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بب، بُطَل عنده العجب. اَأل�وىل َف هل السَّ َّا تكشَّ غري أdّن شهامته؛ تركته... ومل
فنقل": حلّبِ اَألVاًبء أ�ن ينتقل اTىل اَألdبناء"يقضم غيظ تذكُّره حبَّ وادلهتا، وترَك 

ىل ابنهتا، بيدينتهّهدي Tاليت اكن حيتفظ هبا ومل هيدها يف موعدها لصاحبهتا، ا 
ن حتت َجنِح ُحّبٍ... ُمرجتفتني، خوفًا من أ�ن يفضح حقيقة املوقف أdماهما Tحىّّت، وا

فادة من نرش حداثنه عىل حبل زمٍن مل يعد ليصلح ما أdفسدته كهولته
�
دفنٍي، ِإل ا

ة، ذات العينني اخلرُض ة البضَّ بّية الغضَّ ونبيل الّساعايت،. لتليق رفقته بشtباب الصَّ
رجاع زمٍن وضعه عىل ضفاف ترشين، هُيامج سنيه اليت تناثرت بني Tمل يعد ميكل ا

ُحمٍل ُمغتال وغُربٍة اغتالت شtبابَه اذلي لن يُعاود مشوار عقاربه عىل دروب أdحالٍم
...لن يفعه أ�ن تراود خميَّلته من جديٍد

نسانيَّة البطلاويف املوقف هذ Tقفاهل احملل...  جزٌء من ا
�
، ردَّ الباب خلفّويف ا

نسانذكرى أdحيت  Tهجزت بكرَبٍ عىل ماٍض، ِإل فائدة من اسرتجاعه ما داميتهّا dن أ Tوا 
رجاعه

�
.ِإل ميكل القدرة عىل ا

لهيا أdجيال، من خيوط Tثوااًًب تدفأ� اdدمت دكتور مجيل ادّلوهييي قلًما، حيوك احلاكاي أ
دتّه يف وجه اَألdاننيات هدًما لرتدي ترصُّفات بعد أdن نسانّية صاحبه، وقد جرَّ

�
ا

نساٍن تريد هل أ�ن يمتتّع... مغسَت ريشtته ِحقَّ حرٍب منرٍي
�
لتبين هّنج عيٍش ِإل

.بكرامته، ويعيش ُممساًك هبا بلّكِ انٍب وخملٍب وبقبض الّراحتني
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ادس ارع"نّرجٌل يك: "النَّص السَّ س الشَّ
"احلافةل والودل ممكن"من مجموعة قصصّية بعنوان 

غرتابيَّة"صدرت عن مرشوع 
�
2018دين يِس" - أdفاكر ا

- قّصة "رجل يكنّس الشارع"1
كنت أ�رى هذا الرجل اَأل�عرج يف الشارع، يكنّس اَأل�رض، وجيمع اَأل�وراق اليت

هو منّظم. يرتكها سائقو سtّيارات اَأل�جرة والتالميذ الصغار العائدون من مدارسهم
الفوىض، مغرّي اَأل�حوال، اذلي يضع ملسtته عىل الصورة وميسح عهنا الغبار، فيعيد

لهيا اللون والنقاء Tا.
ذات يوم مسعته يتجادل مع امرأ�ة جعوز أ�لقت من رشفة مزنلها حبذاء قدمي، فقال

هذا احلذاء ِإل ينبغي أ�ن يكون.  خليل، حرامّمحرام اي أ�: لها وهو ينظر اTىل فوق
.هل دور يف ماكن أVخر، فارمحيين. هنا

.أ�ان لست عبدة َأل�بيك.  أ�وامرينِتعطحرتم نفسك اي عامل القاممة، وِإل ا: قالت هل املرأ�ة
ىل املرأ�ة قائاًل Tمعل فيه، ونظرت ا�نت: خرجُت من احملّل اذلي أ�ان عامل مقامة، وأ�أ

.عامةل مقامة، وهذا الرجل يساعدان، وليس من الالئق أ�ن جنرح مشاعره
ىل الرجل، وخاطبته قائاًل Tن جتيب، مث التفّت ا�ىل مزنلها من غري أTة ا�دخلت املرأ:

هاّل... أ�راك لّك يوم من اًبب املتجر، وأ�كرب ما فيك من تضحية خلري الناس
ىل احملّل َأل�سقيك فنجان قهوة؟ Tدخلت ا

ىل احملّل وجلس هبدوء وسكينة، Tن دخل ا�ىس عىل وجه الرجل، وبعد أ رأ�يت اَأل�
...سكبت هل فنجان قهوة، فأ�خذه بتواضع، وشكرين

...قد تكون جاهةل، وِإل حتسن الترّصف... ِإل حتزن من هذه املرأ�ة: قلت هل
ِإل أ�همّت ملا قالته، فقد رأ�يت الكثري يف حيايت، وانهتيت اTىل حيث أ�ان من : أ�جاب
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.جّراء ما فعهل يب الناس
ىس وخيبة وقبل. تعّجبت من الكمه، وأ�ردت أ�ن أ�كتشف ماذا يف قلبه اململوء أ�

أ�ن أ�سأ�هل عن يشء، مىض يف الكمه، مكن وجدها فرصة للحديث عن مكنوانت
.لقد اراتح اTىل طبيعيت الهادئة، ورصانيت اليت مل يأ�لفها دلى أ�انس أVخرين. نفسه

كنت غنّيًا، وعندي قرص وخدم، واكن يل أ�صدقاء ِإل يراعون عهدًا وِإل: قال يل
حيفظون مجياًل، فقد أ�عطيهتم وخانوا، وساعدهتم فانقلبوا عيّل، وخرست أ�موايل

ليه من جّراء السوء Tنقذمه من الفقر اذلي وصلوا ا�ّن الصديق هو من. ليك أ Tا
حيميك وليس من حيمتي بك، ومك من الناس يعارشونك ليك يسtتغلّوك، مّث يرتكونك

. أ�ولئك اكنوا أ�صدقايئ، وقد كرهت بعدمه أ�ن أ�كون صديقًا َأل�حد ورقة يف همّب الرايح!
...يبدو أ�نّك تعّذبت كثريًا يف أ�اّيمك املاضية: قلت هل

أ�رأ�يت. هل تعتقد أ�ّن واقعي خيتلف مّعا رأ�يته يف املايض. وما زلت أ�تعّذب: فقال
كيف أ�نيّن أ�عرج؟ ذلكل حاكية سأ�روهيا كل، ليست من قصص الغموض وِإل

.اَأل�حالم، ولكهّنا حقيقة، فأ�رجو أ�ن تصّدقين
ملاذا ِإل أ�صّدقك، وأ�نت رجل نبيل وصادق؟: حضكت وقلت

يّل اًبرتياح Tجابين وهو ينظر ا�دىن مهنم: أ�نيّن من طبقة أ�لقد... الناس يعتقدون أ
 كنت عائدًا ذات ليةلفبيامن... تعّرضت خليانة... أ�وصلتين اَأل�قدار اTىل ما أ�ان عليه

من قرية أ�خرى، مسعت ورايئ جلبة خفيفة، فتوّجست، وقبل أ�ن أ�لتفت َأل�رى
شعرت بعّضة مؤملة يف رجيل، وراء الركبة، وتركين املهامج... َمن اذلي يتبعين

رصخ فال يسمعين أ�حد وجررت نفيس جّرًا اTىل. حتت جنح الظالم جرحيًا، أ�
ساحة القرية، وعندما هتافت الناس عيّل، مل يكن يف عرويق قطرة دم واحدة،

. فغبت عن الوعي
وماذا حدث بعد ذكل؟ : سأ�لته بتعّجب

... ظننُت كام ظّن اَألVخرون أ�ّن ذئبًا قد هامجين، أ�و لكبًا رشيدًا يف الغابة: أ�جاب
نسان، ووافقه َلكّن الطبيب اكن هل رأ�ي أVخر، فقد أ�كّد أ�ّن م Tن هامجين هو ا
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.احملقّقون الرأ�ي، فقد عاينوا موقع اجلرمية، وثبت هلم اًبدلليل أ�ّن املهامج ليس حيوااًن
وأ�كرث من ذكل، فقد اكتشفوا هويّة املهامج، لكنيّن طلبت مهنم أ�ن يوقفوا

َمن عّضك يف رجكل الميىَّن: التحقيق، َأل�نيّن ِإل أ�ريد أ�ن أ�دين أ�حدًا، وقلت هلم
نيّن. فاعطه اليرسى، ودعه يشtبع من عّض اَأل�رجل Tذا قلت كل ا Tوصّدقين ا

.رفضت معرفة من اذلي عّضين
مل يكن أ�كرث فائدة كل أ�ن تعرف م: سأ�لته بلهفة ن هو ليك تأ�خذَوملاذا رفضت؟ أ�

حذرك منه؟
الكثريون يعّضون اَأل�رواح، لكّن اَأل�رواح ِإل ترصخ،. ليس من داع ذلكل: أ�جاب

�ِإلم اجلسد ِإل متيت. بل حتبس أ�ملها كام ينحبس العطر يف اَألVنية وذلكل تصّورت. أ
أ�ّن لّك الناس اذلين عرفهتم قد هامجوين مّرة واحدة، فلامذا أ�مزّي بني الواحد

جنو من رّشمه... ؟واَألVخر . وقد تركُت قرييت وجئت اTىل هنا ليك أ�
.أ�فاكرك عظمية، وِإل أ�عتقد أ�ّن رجاًل أVخر اكن سيترّصف كام فعلت: قلت للرجل

ىل Tن ترىق ا�ة العجوز اليت رمت اًبحلذاء يف الشارع أ�وكيف تريد من تكل املرأ
ىل الثياب واملظاهر Tىل القشور، وا Tهّّنا كام الكثريون من البرش، تنظر ا Tفهمك؟ ا

لقد عاش العباقرة فقراء، وعاش. اليت متزّي اَأل�شاكل وتعجز عن متيزي اَأل�رواح
ِإّل يشء من السخف اذلي هو Tغنياء، مفا الفرق بني العاقل وغري العاقل ا�اجلهالء أ

أ�شtبه اًبلزبد املندثر؟ وما الفرق بني أ�ن تعمل يف القاممة وأ�ن تعمل يف اذلهب؟
اذلهب مقامة أ�يضًا يف نظر العظامء والفالسفة واملفكّرين، مفا رأ�يت سقراط

ِإّل مرتدين أ�سامِإًل اًبلية، وينظرون اTىل الشمس بعيون مفتوحة Tوالرويم وطاغور ا
وقلوب خاشعة ليك حيّولوا النور املنبعث من السامء اTىل ذهب خالص خيتالون فيه

عىل العصور، فأ�ين حمكتمك اي أ�حصاب اَأل�موال، املهتافتني عىل املقاعد واملوائد،
نمت عاجزون عن قول لكمة تسّجلها احلمكة يف كتاب! املنشغلني مبا تلبسون وأ�

ِإّل غري العامل، وِإل حيتقر: خلودها؟ احلّق أ�قول كل اي صديقي Tِإل يكره العامل ا
ِإّل لّك عاجز لئمي Tمانة ا�ِإّل قاطع الطريق، وِإل خيون اَأل Tوالرجل اذلي . الفيلسوف ا
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.غدر بك هو واحد من هؤِإلء، وأ�نت حضّية نفسك َأل�نّك أ�عطيهتم ومل تأ�خذ
يخ، لقد أ�عطيهتم: قال وهو يهنض من ماكنه ليك مييض اTىل معهل معك حّق اي أ�

حىّّت خرست لّك ما عندي، وأ�صبحت نكرة عىل رصيف، لكنيّن راض اًبلعقوبة
اليت نطق هبا الزمان، ورباّم سأ�جد يف أ�حد اَأل�اّيم، وعىل الرصيف ذاته، ما

.يعّوضين عن تكل اخلسارة
هّبت رايح،. تركين الرجل ومىض يف سبيهل، وهو يعرج ويغيّن بصوت حزين

فطارت بعض اَأل�وراق اليت تركها الصبية يف الشارع، فركض وراءها ليجمعها،
فليس من الالئق أ�ن يعرب من هنا أ�ولئك اذلين يطعنون. ويعيد ترتيب املاكن

.اِإلTنسان يف ظهره ويذيقونه العذاب، والفوىض حتيط هبم من لّك جانب

قراءة يف قّصة "رجل يكنّس الشارع"- 2
يُظهُِّر الاكتب مجيل ميالد ادّلوهييي لؤلؤ العمق اِإلTنساين من حتت حربه املُشّع يف
بداعٍ؛ دأ�به Tىل تلمُّس اثلوث لك ا Tرشعة عيون قّراٍء هّنمًة ا�بًدا فوق أ�الوجداانِت أ

نسانيَّة بعاّمة خطَّ رساٍط ُمسtتقٍم
�
داعًيا: من أdدبه أ�ن يرمس للّكٍ مهنم خباّصٍة ولال

؛ وتساُمٍح من ٍ النَّاس اTىل اعتناق مجموعٍة من الِقمَي، اكلتَّواضع عىل ِكرَبٍ من غري تكربُّ
ارع و... غري سذاجٍة يالم"مفن ُجرح اكنس الشَّ

�
حملبٍَّة انبعٍة من قلب" ما جلرحه ا

َّه هبلوٌل ن نسان وصاحله املأ�مول، وليس َأل�
�
وِإلTن اكن من أdخطاء النَّاس...العامل اِإل

...فهو يتناىس من غري أ�ن ينىس... جُتاهه قد تعملَّ
وهييي، بتتايل اَألdحداث من الوضع اَألdّويل حىّت اوي مجيل ميالد ادلُّ ىت أ�دب الرَّ dأ
ىل الوضع الهنايئ،لُمًعا تيضُء درب القارٍئ Tزُّم وصوِإًل ا�احلّل مروًرا اًبلغقدة فالتأ
ًسا الكشَف عن رموٍز أdوردها الّراوي يف املُسرتشد بنور اللكمة والبصرية متلّمِ

.املنت كام يف اِإلTيضاح املُرفق بنص اَأل�قصوصة
ن يَقِدرون اللكمة مقروءًا أdرىق ما يف اَألdدب، أ�ن يتلمَّسه اكتبه  ُمقَباًل عليه؛ ِممَّ

.وأdهلها حقَّ قدرهام
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ابع احلوت": "النَّص السَّ
.2005بريوت - دار أdبعاد "- من أdجل الوردة"من اجملموعة الَقصصَية 

- قّصة "احلُوت"1
ها رجل أ�قوى من عبد هللا احلوت .مل يكن يف املدينة لكِّ

د البحر بدون منازع .اكن معدة امليناء، وسtّيِ
ين قائاًل ة من كتفي، وأ�ان واقف عىل الشاطئ، وهزَّ : أ�مسكين مرَّ

! هل سtتظلُّ خائفًا اTىل اَأل�بد؟... أ�نت جبان حقًّا
واكن وهجه كبريًا، منتفخًا كوسادة، وأ�سtنانه. اكنت يد احلوت قاسtية، كحجر طحن

ة، صفراء، تاكد هترُّ ِّقتان كنجمتني يف. تربز من بني شفتيه مكرسَّ ا عيناه، مفتأ�ل أ�مَّ
.حصراء، وابتسامته واسعة

ذا كنت ِإلئقًا معه، ووافقت عىل Tِإلَّ ا Tىل طبيعته اTنَّ وهجه املتوتِّر لن يعود ا�دركت أ�أ
. وعاء جتوب فيه املراكب... حمربة... أ�نَّ البحر فنجان كبري

ا الرعديد، كيف أ�بتلع البحر وِإل يبتلعين: قال يل ! أ�نظر أ�هيَّ
خفت أ�ن ميوت. قفز يف املاء، فانشطرت موجة حتت بطنه، وغاص بضع حلظات

: اختناقًا، لكنَّه خرج سعيدًا كطفل أ�هوج، وهو يبصق املاء من مفه
. عليك أ�ن تتعملَّ السtباحة! أ�رأ�يت؟

ا احلوت-  !دعين وشأ�ين أ�هيُّ
ما-  كيف ستنجو... فرتض أ�نَّ مياه الفيضان مغرت املدينة يف يوم من اَأل�ايَّ

! بنفسك؟
مل ينتظر عبد هللا ميّنِ جوااًًب، فقد رىم بنفسه يف موجة عالية، واجنرف هبا 

.اTىل الشاطئ
قبل أ�ن أ�صبح صديقًا لعبد هللا، كنت أ�راه من بييت اذلي ِإل يبعد سوى خطوات 
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وكثريًا ما راقبته وهو يبحر وقت... اكن ميتكل مركبًا صغريًا. قليةل عن البحر
. الغروب، معه شtبكة يطرهحا يف البعيد، وقنديل حشيح يسtتيضء به يف الظالم

ن سفينة يوانينٌّ مصباحًا وعندما اشtتغلت يف تفريغ السفن عند امليناء، أ�عطاين راًبَّ
مه اTىل عبد هللا اريّة؛ خفطر يف اًبيل أ�ن أ�قّدِ وهكذا تعارفنا، مثَّ... يعمل اًبلبطَّ

ٌب، وميل دت عالقتنا، واكتشفت يومًا بعد يوم أ�نَّ احلوت دليه قلب طّيِ توطَّ
ىل الفاكهة Tشديد ا.
ات يغطس عن خصرة، أ�و يسtبح عىل... اكن عازاًًب ورشهًا وقد رأ�يته بضع مرَّ

ذا اكن قد Tتلقية عىل الرمال، ليعرف ما اtة مس�ىل امرأ Tظهره، مثَّ ينظر بطرف عينه ا
جعاهبا Tاثر ا لين، وأ�ان أ�رفض... أ� واكن عنيدًا، يكره أ�ن خيالفه أ�حد يف رأ�يه، لكنَّه حتمَّ

.أ�ن أ�تعملَّ السtباحة عىل يديه
ة :قال يل ذات مرَّ

ذا أ�صبحت ماهرًا يف السtباحة، سtتذهب معي لنصطاد السمك Tتكون... اtس
قين مرسورًا اًبَأل�سامك اليت سtنعود هبا… ر بمثن... صّدِ ...يف البحر كنوز ِإل تُقدَّ

وبعد أ�شهر رصت أ�برع من احلوت، فأ�ان أ�صغر منه سtنًّا،. رخضت أ�خريًا، وتعلَّمت
َّين أ�فضل منه يف... وليس عندي بطن ثقيل اكن هو معجبًا مبهاريت، وقد برهنت أ�ن

ومل يكن متضايقًا. الغطس من ماكن عال، ويف الغوص، والسtباحة عىل الظهر
َّه علَّمين وانترص عىل خويف من جربوت البحر ن يق، بل اكن مرسورًا َأل� أ�بدًا من تفوُّ

.وأ�خطاره
ىل البحر البعيد، ونرشت معه الشtباك ، وأ�صبحت أ�عرف Tوصلت مع احلوت ا
ن قريبة من الشاطئ .صيَّادين كثريين اكن يرشب معهم الكحول، ويغنُّون يف داكَّ
ر طوياًل، فقد مات الرجل بذحبة قلبيَّة، وحزنت عليه أك�ن ّهغري أ�نَّ صداقتنا مل تعّمِ

يخ احلقيقيُّ .ومنذ ذكل احلني، أ�صبحت أ�كرث عزةل يف بييت. أ�
ىل البحر، فأ�راه يف متناول يدي، وأ�تذكَّر احلوت Tنظر من انفذيت ا�ويف ... كنت أ

م الشtتاء، اكن املوج يقرتب ميّنِ أ�كرث، وِإل يظلُّ بيننا سوى طريق من الرمل، أ�ايَّ
.حفرته جعالت السtيَّارات
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اكنت وحيدة عىل الشاطئ، تنتف بشعرها،. ذات صباح، مسعت رصاخ امرأ�ة
.وتولول

ا فقدت أ�حدًا يف املاء .اكن واحضًا أ�هّنَّ
ة، ونزلت. ركضت َأل�ساعدها، فوجدهتا تشري اTىل ماكن ما رميت بنفيس يف اللجَّ

ات ة مرَّ ىل أ�عامق املياه عدَّ Tِّس... ا ىل القعر، فأ�كن Tحندر ا ة، مثَّ أ� كنت أ�تنفَّس بقوَّ
، وفامي كنت أ�عود اTىل سطح املاء، كنت أ�سtتطيع أ�ن أ�رى الرمال واحلىص بيديَّ

َّه يأ�يت من جوف برئ معيقة ن ، أك� يلَّ Tة ويه تبيك، ويتناىه رصاخها ا�املرأ.
.عّطاكنت أ�ذاني مسدودتني، وعيناي حترتقان، وأ�نفايس تتق

ت ادلقائق بطيئة، قبل أ�ن أ�عرث عىل الغريق عالقًا حتت خصرة، فأ�مسكته من مرَّ
ة وعندما وصلت به اTىل الشاطئ،... اTحدى ساقيه وحسبته مبا تبقَّى عندي من قوَّ

َّه زوهجا اكن بطنه منتفخًا،... ارمتت املرأ�ة فوقه وراحت تبيك، فعرفُت عندئذ أ�ن
نقاذه Tمل ضئيل يف ا�ومفه مفتوحًا، وعيناه محراوين، وليس من أ.
م عىل تكل احلادثة، وطيف الرجل املسكني مل يفارقين ت أ�ايَّ ومل أ�فكِّر البتَّة يف. مرَّ

.أ�نَّ جشاعيت ستنقلب عيلَّ رّشًا خطريًا
حرض اTىل بييت رشطيَّان، معهام املرأ�ة املفجوعة، فاسtتغربت الزايرة، مثَّ اعتقدت

دة جاءت لتشكرين عىل معرويف !ولكن ملاذا يرافقها رشطيَّان؟... أ�نَّ السtّيِ
ة، ويه ترشقين بنظرة لكُّها لؤم :قالت املرأ�ة حبدَّ

!هذا هو الرجل
:متمتُت وراءها، فعاجلين رشطيٌّ اًبلقول... نعم، أ�ان هو الرجل

دة غريقًا من البحر ...أ�نت حسبت زوج هذه السtّيِ
...حصيح- 
هل اكن ميتًا؟- 
َّين خنقته؟... اًبلطبع-  !أ�تعتقدون أ�ن
هل ِإلحظت أ�نَّ ساعة يده مل تكن معه عندما أ�خرجته من املاء؟- 
!وكيف يل أ�ن أ�ِإلحظ شيئًا كهذا؟- 
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ىل املاء ويف معصمه ساعة-  Tالرجل نزل ا...
!وما شأ�ين أ�ان؟- 
هل الساعة اليت يف يدك اكنت معك بيامن كنت تسحب الغريق؟- 
...أ�ذكر ذكل... نعم- 
...دعنا نراها- 

، فصاحت املرأ�ة ويه جتهش اًبلباكء :فككت الساعة من يدي، وانولهتا للرشطّيِ
...أ�عرفها... ساعة زويج

ها اTىل صدرها، وأ�ان  لها وتضمُّ ، وراحت تقبِّ أ�خَذِت الساعة من يد الرشطّيِ
ج عىل املشهد الساخر اذلي اكفأ�تين به اَأل�قدار، فأ�شعر... ساكن أ�خرس كنت أ�تفرَّ

.اًبلغثيان
:خرجت من مصيت، َأل�خاطب املرأ�ة يف غضب

نىث الناكرة للفضل !هل تثأ�رين ميّنِ بعد ما فعلته من مجيل؟... قاتكل هللا أ�يَّهتا اَأل�
...هذه ساعيت

َّة، ودفعت هبا فتحت املرأ�ة حقيبة صغرية اكنت حتملها، وأ�خرجت مهنا ورقة مطوي
:يف وهجيي قائةل

...وهذه كفاةل الساعة، علهيا امسها ومجيع أ�وصافها، وامس زويج وتوقيعه
ت يف ذا يه لساعة تشtبه ساعيت، فارتبكت، وتعرثَّ Tقُت يف الكفاةل، فا حدَّ

...الالكم
:دان ميّنِ الرشطيُّ وسأ�لين

هل دليك شاهد بأ�نَّ الساعة يه كل؟
:فكَّرت قلياًل مثَّ أ�جبته

َّين أ�ضعهتا واحمللُّ اذلي اشرتيت منه الساعة. أ�تذكَّر أ�نَّ كفاةل اكنت عندي، غري أ�ن
ارة اذلين أ�عرفهم مل... اكن دليَّ صديق وحيد، لكنَّه مات... مل يعد موجودًا والبحَّ

َّين مل أ�كن أ�ضعها يف معصمي عندما أ�ميض يف البحر ن .يروا ساعيت، َأل�
ا اكنت معك يوم حسيت الغريق-  .لكهنَّ
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َّين كنت يف بييت عندما مسعت هذه املرأ�ة ترصخ وتسtتغيث،-  ن اكنت معي َأل�
Vبه اًبلساعة وِإل بيوم الساعة ىل املاء غري أ Tخفففت لنجدهتا، ورميت بنفيس ا.

أ�ليس عندك أ�قارب أ�و جريان؟- 
...ِإل أ�زور أ�حدًا وِإل أ�حد يزورين... أ�عيش يف هذا املزنل منذ مخس سtنوات- 

َّه ميزّيِ بني هناك يف اجلوار حانويتٌّ جعوز أ�شرتي أ�غراضًا من عنده، ولست أ�عتقد أ�ن
.ساعيت وساعة رجل أVخر

ة شهر، بهتمة اسtتغاليل موت أ�حدمه لالستيالء عىل ُحمك عيلَّ اًبلسجن مدَّ
مل اذلي عانيت منه وراء القضبان اكن هناك عذ. مقتنياته شدُّ يأ�لكأ� ابوبرمغ اَأل�
.جسدي

ا شtبح اًبرد ِإل قلب هل وِإل روح رت زوجة الغريق ، وأك�هّنَّ فلو اكنت من... تصوَّ
ا أ�طفأ�ت غليل رّشِها مبعاانيت،... حلم ودم، لاكنت ردَّت مجييل أ�ضعافًا لكهنَّ

ا أ�ان فكنت. وارتقصت جوارهحا، ويه تسمع القايض يتلو قرار احلمك عيلَّ أ�مَّ
...ذاهاًل، مصفّرًا وساخرًا

ليت صور كثرية وأ�ان يف السجن ت يف خمّيِ ختيَّلت املرأ�ة ويه تطرق عىل . مرَّ
َّة، ويه تقول يلَّ هدي Tن: "اًبيب، حامةل ا�تطيع أtس�َّك رجل نبيل، وهمام فعلت فلن أ ن Tا

..."أ�اكفئك
...وتذكَّرت زوهجا اًبلصورة اخمليفة اليت اكن علهيا بعدما أ�خرجته من حتت الصخرة

ة هلعي منه ِإل بل وجدته واقفًا... وتذكَّرت احلوت... حموت املشهد من أ�مايم لشدَّ
بطن كبري، ووجه منتفخ،: مل يكن خمتلفًا عن املايض. أ�مايم يف ظالم السجن

ة، وحضكة صارخة :قلت هل بعتب... وأ�سtنان مكرسَّ
!أ�ان يف السجن اي عبد هللا، وخيبيت أ�كرب من أ�ن توصف، وأ�نت تضحك؟

...عليك أ�ن تتذرَّع اًبلصرب امجليل... سئِإل تي- 
!ليتك تعرف ماذا جرى- 
...أ�نت مل ترتكب جرمية- 
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نقاذ غريق، فأ�غرقتين زوجته يف ورطة-  Tن يعرث عىل... حاولت ا�تطيع أtَمن يس
!ساعة يف حبر؟

.مل يردَّ احلوت عىل تساؤيل، فقد رحل مرسعًا، وتركين يف دهشة عظمية
حدى الزوااي، َأل�ستيقظ فامي بعد عىل صوت رشطّيٍ يفتح اًبب جسين، Tغفوت يف ا

:وهو يقول
.أ�نت بريء... عليك أ�ن تعود اTىل بيتك

م، وأ�ان بريء؟! كيف؟-  أ�مضيت يف السجن عرشة أ�ايَّ
...لقد تأ�كَّدان أ�نَّ الساعة اليت اكنت معك يه ساعتك. أ�رجوك ِإل تعقِّد اَأل�مور- 
كيف تأ�كَّدمت؟- 
...عرثان عىل ساعة الرجل الغريق- 
!ماذا؟- 
جاء رجل حبَّار يدعى عبد هللا احلوت اTىل مركز الرشطة حيمل ساعة،... نعم- 

َّه عرث علهيا يف شtباك صيده ن Tوقال ا.
!أ�ين هو؟... أ�نمت متزحون! احلوت؟- 
...أ�عطاان الساعة ورحل يف سبيهل- 
ىل أ�ين ذهب؟-  Tهل تعرفون ا
...اكن مسtتعجاًل... اّلك- 
هل قال شيئًا؟- 
الكم..." وعاء البحر فنجان قهوة… حمربة…! كيف تضيع الساعة يف حبر؟: "قال- 

.من هذا القبيل
َّه هو-  ن Tَّه ميت. عبد هللا احلوت... ا ِإل ميكن أ�ن يكون... ِإل... كنت أ�عتقد أ�ن

...لعهلَّ اَألVن حويل... ميتًا
ت... تركت الرشطيَّ يف حرية من أ�مره، وغادرت السجن ِإل أ�لوي عىل يشء توهجَّ

نة، ورحت أ�عدو اكجملنون اTىل قرب ىل حانوت للزهور، فاشرتيت اًبقة ورد ملوَّ Tا
صلَّيت حبرارة، ووضعت ... اكن صامتًا، كئيبًا، مسكواًن اًبلرهبة. عبد هللا احلوت
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ىس يعترصين... اًبقة الورد عليه .اكن اَأل�
وعندما أ�درت ظهري َأل�غادر املاكن، عربت. ظللت واجامً عند القرب حىّتَّ املغيب

ل مطرة ت عىل القرب، هتدل حبزن، واهّنمرت أ�وَّ حاممة بيضاء من أ�مايم واسtتقرَّ
.من اخلريف عىل وهجيي

-قراءة يف قّصة "احلوت"2
اه !حقUا، مك من امٍس ِإل يشري اTىل ُمسمَّ

َّة لللكمة" حوُت"فــ  مزي راسة الرَّ ليه ادّلِ Tكتور مجيل، غري ما تذهب ا فال بدَّ أ�ن: ادلُّ
ينضَح حوُت الّراوي بني النَّاس مبا فاضت به عبادتُه من ُحسن احلضور بني أdترابه

ورايلّية، فوجدُت بعض أdخيلهتا ... من البرش ا عن السُّ يف عودة احلوت منأdمَّ
مبقابةل حجود" احلوت"ويبقى أ�نَّ بطل احلاكية يتنازعه وفاء ... املوت لينقذ صديقه

خصيتان، تُصادفاننا يف ِخضّمِ احلياة، كام صادفا الاكتب... املرأ�ة لفعل اخلري والشَّ
وهو اذلي، فضاًل عن اكتسابه فنَّ العوم يف البحر؛ عرَف أdن... يف ِخضّمِ املُحيط

نسااًن مبلء صفاته اِإلTنسانيَّة حىّتَّ بعد مماٍت، حني وصل شاطئ اَألdمان؛
�
يعوَم ا

َّه مل  ن ٍَّة، وأك� :كن قد دخهل من قبل، لُينقَذ الاكتب من ورطتهيخارًجا من جسن أdبدي
يرة واخلري، ويف هذه، سورايليَّة املوقف… لكن ما ُطِبَع عليه، من طيبة الرسَّ
هع" حوتال"أdخرجاه بريئًا عند تدخُّل الويف  ه العدل... نواُن الاكتب لنّصِ وخالَّ

 ...لعيش حياته بسالم
ُبع؛ وما فُِطَر بع غلب التطَّ وعىل صعيد القمية اِإلTنسانّية للنَّص، برز عندي، أdنَّ الطَّ

ت احلياة ما رخس يف سلوكه نسان عىل طبعٍ وغريَّ
�
 .اِإل

ار ن من خلف َرمٍس؛ َألdَن رفقة املوج الغدَّ Tار احلوت، بقي عىل وفائه، وا فالبحَّ
ارة، يف خروهجم خلف الّرِزق املكنوز  .غلّمْته الوفاء برفقة حصبة البحَّ

نقاٍذ
�
نسانيَّته واخلري ادّلافق منه، اندفاعًا خلَف ا Tوالاكتب بقَي مطبوعًا عىل فيض ا!

زاء حرج موقفها، مل يغرّيِ من عهر
�
ا، وتضحية الاكتب ا بيامن املرأ�ة، بقيت عىل غهّيِ

...!طبعها شيئًا؛ بل ازدادت صلًفا
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ته يراع ادّلكتور مجيل من حاكيٍة، تُثبُت لنا وللُكِّ قارٍٍئ َُّه علينا: هنيئًا لنا مبا دجَّبَّ ن dأ
يات النَّاس وأdسامهئم، بل مبا يصدر عهنم :أ�ن ِإل نُْؤَخذ مبُسمَّ

Vحٍر ُدعي" سtبًعا"فمَك من رُجّلٍ مسَّاه أdههل  وعاش بني النَّاس رعديًدا؟ ومك من أ
وعاش بني أdترابه من النَّاس أdكذهبم، حىّتَّ راَح يف الكذب َمرِضَب" صادقًا"

!مثٍل؟

41



صاحب النَّار": "النَّص الثَّامن
.2005بريوت - دار أdبعاد"- من أdجل الوردة"من اجملموعة الَقَصِصيَّة 

- قّصة "صاحب النار"1
.اكن فقريًا مثل عشب اَأل�رض، لكنَّه ميكل خمية من قصب عىل ضفاف جدول

واكن عنده وردة يف حديقة عرقه، وأ�وِإلد صغار، يُطعمهم من صباح يديه،
. وخابية مكسورة فهيا بقااي من ذهب أ�حالمه

رأ�يته ينحت يف الغابة، ويصنع من جذوعها فاكهة ملوقد، وليس يف موقده عود
.حطب لشtتاء؛ فصاحب النار ِإل ميكل مهنا سوى مجرة انتظار، ودخان أ�غنية

ومسعته صواًت عاليًاً فوق جرس التعب، ورضبة فأ�س يبدأ� هبا صالة يومه، فتطري
ىل أ�واكر اجلبال، ومتدُّ سوسtنة عطرها عند قدميه Tالعصافري من فضاء ظهّلِ ا.
ه اTىل نبع قريب، فيأ�خذه عىل أ�رجوحة يده، وعندما ينهتيي من معهل، يتوجَّ

ته عىل عطش روحه . ويسكب من فضَّ
ليه طعامًا Tخَّر حتت جشرة عنَّاب، حفملُت ا�علبة رسدين، ورغيف: ذات يوم، تأ

ي .خزب أ�مسر، وقلياًل من مرىَّبَّ التوت اذلي تصنعه أ�ّمِ
حبثت عنه طوياًل، فوجدتُه انمئًا عىل فراش أ�خرض، غطاؤه رفيف هداهد، وعىل

. ميينه رقصت فراشة
َّه مالٌك يبتسم ليه طوياًل، فاكتشفت أ�ن Tنظرت ا.

اكن يركض وراء خيول بيضاء، وينحدر يف أ�ودية، وميدُّ من راحئة التفَّاح ولمية
. لعرس

نة، وثيااًًب من رأ�يُته يف أ�حالمه غنّيًا، يأ�خذين معه اTىل السوق، ويشرتي أ�لعااًًب ملوَّ
. حرير، وعُلَبًة فهيا صيٌف ومراكب صغرية
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َّه حيملين أ�مام حانوت للعصري، فيطلب كوبني من اجل ّطى املغاّلبوختيَّلُت أ�ن
َّني؟! ملاذا نفكِّر يف الغد؟... اTرشْب: اًبلثلج، ويقول ! ملاذا ِإل نبدو ثري

قرتبت منه َأل�وقظه، لكنَّ هدوءُه أ�مسكين من ذراعي، فرتاجعُت، وجلسُت بعيدًاا
َّين خائٌف عىل نومه أ�ن ينهتيي ن . عنه، أك�

ين اجلوعا .نتظرت ساعتني، فعضَّ
. فتحُت علبة الرسدين، وأ�لكهُتا برغيف خزبه، مثَّ أ�تيُت عىل مرىَّبَّ التُّوت

َّه سtيعاتبين َّه سtيكون بدون طعام، واعتقدت أ�ن لكنَّه عندما... كنت حزينًا َأل�ن
، ورأ�ى علبة الرسدين فارغة، فابتسم وسأ�لين هل أ�لكت: أ�فاق، رمقين بنظرة وّدٍ

جيِّدًا؟ 
: قلت هل، وأ�ان مضطرب

. أ�لكت طعاَمك
: قام من ماكنه خبفَّة، فطار غبار اَأل�رض عن ثوِبه القدمي، وقال يل بعذوبة

! مل أ�ُجع البتَّه...لسُت جائعًا
وضع فأ�سه عىل جسَّادة كتِفه، وأ�حاطين بذراعه، فرسان معًا يف قلب الغابة، حتت

.غمية من السحر واخلشوع
َّه يشtهتيي أ�ن ن ، وينظر اTىل اَأل�رض بعينني كئيبتني، أك� اكن جائعًا كثريًا، فأ�خذ يغيّنِ

.يأ�لك الرتاب

- قراءة يف قّصة "صاحب النار"2
ىل نّص 

�
اكرة ا ورة، عادت يب يف اذلَّ من" العامل"قّصٌة جربانيَّة النََّفس والصُّ

هييّي، عظمي رموزه مباء حربها"عواصفه" ...؛ حيُث جعن فهيا الاكتب مجيل ادلُّ
ام، مبواقٍف من احلياة، فطِفَقت بَزهر العاطفة وفاَحت بعبري وبسطها اًبَألdِب زاًدا قيِّ

.حنّو أdٍب عىل عيلته ُمجمتعًة
ورة، ُمرِبًزا بٌنا ٍ!... ويّفٍ اًَبّرمنمك  ُل أdدبه صورة وادله، برايق اللكمة والصُّ  حيّمِ
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براز فضهل ودوره، يف
�
هامِإًل يف ا

�
مه؛ غري اًبخسه حقَّه تسويًفا وا حضوره يف دفرت أdايَّ

ري عىل مساكل: قيام عيةٍل عىل القمَي واملبادٍئ اِإلTنسانيَّة احلقَّة هئا للسَّ ِّtهيا ويُنش ِّ يرب
...احلياة القومية مُعًرا

، وجبَة فكٍر معجونٍة اTىل َم من طّيِب زاده املعريفَّ وهييّي أdن يُقّدِ اوي ادلُّ أ�راد الرَّ
نسانيٍَّة، شاَء أdن يرتكها من بعده ِوْرًدا، للنَّاهلني من َمعني أdدبه

�
.سلسبيل قمَيٍ ا

!أdٌب، صاحُب انٍر هو، ولكن دلفٍء، وليس حلرٍق وترميد جامل
بَعة ودله َtنَّ لش�رغفًة بطعم الكرامة... يقضُم غيظ َجوَعِته، ما دام اطمأdيقيتُه أ

من،قواًت، وق اTىل ِكرَب نفٍس، يعتادهام الودل من أdبيه زاًدا لألVيت من الزَّ ومذاق الشَّ
.يف سريه عىل ُمتشعَّب دروب احلياة

ثر نورها عىل دروب dعاع تتبنيَّ أ طاةٍل، دمت بلكمتَك ديوجيينَّ الشُّ
�
قرًصا دلروب ا

.أdجياٍل تتواىل، لكَّام تلمَّس انسها أdدمي أdوراقَك اَألdرشعة
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احر": "النَّص التَّاسع حيايت مع السَّ
غرتابيَّة لألdدب" "-احلافةل والودل ُممكن"من اجملموعة الَقصصيَّة 

�
مرشوع أdفاكر ا

ايق .دينيِس"- الرَّ

- قّصة "حيايت مع الساحر"1
مغ من أ�نَّ حليته صارت طويةل ، عىل الرُّ . الساحُر نفسه مل يتغريَّ

يب عىل يديه، عندما أ�خرجه من هيئته وادله اكن ساحرًا أ�يضًا، وقد خرسُت أ�
.ورىم به يف حبر الظلامت

يب عاماًل يف مصنع، وبعد أ�ن عاد من معهل ذات مساء، شاهد الساحر واقفًا اكن أ�
. عىل الرصيف، والناس يفرحون به، ويصفِّقون

سtتحبُّ... لقد دفع يل هؤِإلء الناس ليك أ�جعكل يف هيئة حصان: "قال لوادلي
..."ِإل ختف... ولن يطول اَأل�مر حىّتَّ تعود كام كنت... ِإل ختف. اللعبة

يكره- رمحه هللا - اكن . لكنَّ وادلي خاف، وفرَّ يف احلقول خمتبئًا عن أ�عني البرش
ويف اليوم التايل، مسع بأ�نَّ الساحر يبحث عنه، فارتعب وترك. أ�ن يكون حصااًن

ِإلَّ بعد موت الساحر، واكن محموِإًل عىل اَأل�كتاف Tالبالد، ومل يعد ا.
جنب ساحرًا، وعندما مسع الناس رصاخه وهو ملفوف اًبِإلمقطة، لكنَّ الساحر أ�

.أ�طلقوا رصاصهم يف الهواء، وزغردوا، ووزَّعوا احللوى
عندما ُودل الساحُر الصغري، كنُت يف اخلامسة من معري، فسمعُت اTطالق
اكنت. الرصاص، وأ�صابتين رعدة شديدة، وارجتفُت، وسقطُت عىل اَأل�رض كجثَّة

... يداي زرقاوين، ومفي يرتعش، وعيناي مغمضتني
ي برسعة، وأ�خرجتين من البيت اTىل شاطئ البحر القريب، فأ�خذت  محلتين أ�ّمِ

تالعبين بني اَأل�مواج، ليك أ�نىس ما حدث، واكن هدير البحر قواّيً، فمل أ�عد أ�مسع
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ىل أ�ن... صوت الرصاص، وانفجار القنابل Tوظللت عىل تكل احلال ساعتني، ا
ىل البيت، اكن عقيل خمبوِإًل. توقَّف اTطالق النار Tي ا .وحني أ�عادتين أ�ّمِ

نَّ اTطالق الرصاص Tليه، فقالوا مجيعهم ا Tخذتين ا�ِإلَّ وأ Tي طبيبًا يف املدينة ا مل ترتك أ�ّمِ
نَّ مادَّة يف ادلماغ، وظيفهُتا أ�ن Tان ودل صغري، وا�عصايب، وأ�ثَّر يف أ اذلي حدث، أ�

اء الصدمة ووصَف يل اَأل�طبَّاء. حتافظ عىل توازين العقيّلِ قد تقلَّصت من جرَّ
... دواء ينبغي أ�ن أ�تناوهل طوال حيايت

، لكنَّ جعةل ادلهر ِإل تتوقَّف، فكام ومك كنت أ�متىَّنَّ أ�ن تنهتيي مأ�سايت عند ذكل احلّدِ
اكن يبتلع املسامري،. صادف وادلي الساحر عىل الرصيف، صادفته أ�ان أ�يضًا

. ويأ�لك اخلشب، ويدخل سtيفًا يف حلقه وِإل يصاب بأ�ّيِ أ�ذى
هذا هو: رأVين الناس عائدًا من السوق، وعىل ظهري كيس طحني، فقالوا مجيعًا

ا الساحُر البارع اTىل تنكة برية فارغة هْل أ�هيُّ ... ابراهمي ادلاخئ، حفّوِ
. حضك الساحر، وحضكوا مجيعًا

اًل أ�ن يدعين وشأ�ين، ليك أ�وصل كيس الطحني رفعت نظري اTىل الساحر متوّسِ
لكنَّه مل يرأ�ف يب، وخيش أ�ن أ�هرب من أ�ماِمه كام هرب وادلي من... اTىل بييت

، فرصت أ�صغر وأ�صغر، وتغريَّ لوين، وفاحت يف اجلّوِ وادله، فأ�معل حسره عيلَّ
فصفَّق الناس طوياًل، وأ�ردت أ�ن... وبعد حلظة أ�صبحُت تنكة برية. راحئة شعري
رصخ ىل: أ� Tوِصل كيس الطحني ا�ن أ�عيدوين رجاًل كام كنت، فعيلَّ أ�اًبهلل عليمك، أ
ِإلَّ أ�نَّ صويت مل خيرج... املزنل Tكنت شيئًا ِإل لسان هل، وليست عنده قدرة عىل. ا
... احلركة

.يف تكل اللحظة، وقع الساحر أ�رضًا، فرصخ احلارضون من الهلع واملفاجأ�ة
...ذحبة قلبيَّة: جتمهَروا حوهل، سَقوه ماء، صفعه أ�حدمه عىل وهجه، وقال أVخر

َّه مات ن ...أ�حرضوا طبيبًا... أ�حرضوا طبيبًا... يبدو أ�
جاء الطبيب، فعاين الساحر، وصفن قلياًل، مثَّ هزَّ برأ�سه تعبريًا عن أ�سفه، 

"...مات: "واخترص املشهد لكَّه بلكمة واحدة
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ة ، مَفن يُعيدين اTىل احلياة، ليك أ�وصل كيس الطحني مات الساحر عىل حني غرَّ
َّه وحده يعرف لكمة الرّسِ اليت ت ن Tوِإلدي؟ ا�ىل زوجيت وأTنسااًن كام كنتُرجعا Tين ا.

َّين رصت وحيدًا، همماًل، قطعة من املعدن مرميَّة ىل أ�ن Tق الناس، ومل ينتهبوا ا تفرَّ
. عىل رصيف

مثَّ جاء عامل. ظللُت أ�اّيمًا عىل اَأل�رض، يدوس عيلَّ العابرون، ويتقاذفين الصبيُة
عت فوقها غريب، فرفعين عن اَأل�رض، ونفضين، وأ�لقى يب عىل عربة صغرية، جتمَّ

. قوارير، وأ�كياس، وعلب فارغة، ومالبس داخلّية
.أ�صبحُت حديدًا عتيقًا للبيع... عىل العربة تكل انمتيت اTىل عامل اَأل�شtياء القدمية

ل؟ وم اي لهوِل ذكل... ن سtيعرف مبأ�سايت، فينقذين؟َكيف أ�بيك؟ وكيف أ�توسَّ
...لقد َكتَب عيلَّ أ�ن أ�بقى رهينة امجلود!... الساحر وفعلته املشؤومة

ة اTىل نيوزيالندا، وفويق أ�كوام من" بالك ِإليرن"أ�ان اَألVن عىل الباخرة  املتوهّجِ
... التنك

يف أ�حد املصانع هناك، يف أVخر ماكن عىل اَأل�رض، سtُيعاد تصنيعي، ليك ِإل
!قاتلها هللا من حياة... تذهب حيايت سدى

- قراءة يف قّصة "حيايت مع الساحر"2
يَعمد الاكتب اTىل مجموعٍة من صيغ البالغة، من تشابيٍه واسtتعاراٍت وكناايٍت،
يصاهل للقارٍئ

�
َّة، تعيُنه عىل الكشف عن ما يود ا يشفعها بَرتٍل من قُدراته التَّعبريي

ليه من معاٍن وما شاء من مقاصد يودُّ
�
من مغاٍز ومفاوز جاملّيٍة، مظهرًة ما ذهب ا

لها من خالل كتابته ملا يروي لنا رصار عىل بناء اذّلات،: أdن حيّصِ
�
مهيَّة اِإل dفُيظهر أ

صابة أdهدافه من عيش حياته،
�
وض اًبلنَّفس مبا تريد لصاحهبا، يك يمتكَّن من ا والهنُّ

 ...همام َصُعَبت عليه سtبل حتقيق ذاته
احر سtتعانة اًبلسَّ

�
ليه، وصوِإًل اTىل اِإل Tىل رسد تفاصيل حتقيق ما صبا اTَق الاكتب ا وفِّ

. ظهر حتمّك السtيايّس مبصائر الناس، وحتويلهم من حال اTىل حال..لُي
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نسان يف ُمختلف
�
صدقَت دكتور مجيل وأdجدَت، يف رمس نفسtيَّات وطباع اِإل

مهّية dًِّما اكرًزا برضورة وأ تالويهنا، وأdنت تسعى دائًبا لتجسtيد أdحالمَك، ُمعل
رصار عىل حتقيق اَألdهداف

�
 ...اِإل

Vٍت من النَّاس، عىل مُعٍر من كفاحٍ وسرية ا الاكتب جليٍل أ مبارك تدبيجمك أdهيُّ
ُمجاهدٍة، وافت غاللها ساللمك وأdقبيتمك أdديبُنا املهجرّي املعارص، فأdينعت مثاًرا

ىل الِقمَي واملبادٍئ، Tف ا ىل التَّعرُّ Tظ ا تُشtهَتيى وغذاًء يقيت أdرواًحا وعقوِإًل تتلمَّ
اهئا ًبل فهمها وعيشها، حىّّت تصري من أdساسات بناء خشصيَّات قُرَّ ًtوالتَّدقيق يف س

   .أdمجعني، حيثاُم تداولت فكرمك أdلسٌن
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مليحة"": النَّص العارش
الم"من اجملموعة القَصصيَّة  .2005-بريوت"- أdبعاد"دار " - أdهُل الظَّ

قّصة "مليحة" مجليل ادلوهييي- 1
".ليست ابنيت، وِإل أ�عرفها: قلت كِل"

ت عينا حازم القرداعي، وانتفخت رشايني رقبته، بيامن اكنت زوجته رضيَّة امحرَّ
ورضيَّة تعرف أ�نَّ احلديث مع. حتلب البقرة يف الزريبة املكشوفة وراء املنـزل

زوهجا أ�ثناء تناوهل الطعام يزيده نفورًا وغضبًا؛ فقد عاشت معه ثالثني سtنة
ِإلَّ برضاه، Tين من قسوته، حىّتَّ اًبتت ِإل تفعل شيئًا ا متواصةل، وذاقت اَأل�مرَّ

ذا اكن يزجعه Tن حتّرِك ساكنًا ا�وختىش أ.
سطوته، وقد أ�ضفت عليه مالحمهوالقرداعي مسtهتاب يف القرية؛ فامجليع خيافون 

البدائيَّة مزيدًا من الهيبة والوقار؛ فهو طويل القامة، عريض الوجه واملنكبني،
ذا غضَب تلبَّدت أ�ساريره، وارتقص... أ�شعث الشعر، ذو شاربني غليظني Tا

َّه هيمُّ اًبلرضب ن .حاجباه، وارجتفت اخلزيرانة يف يده أك�
ا غالبًا ما ختطئ؛. ورضيَّة ساذجة عىل خوف تتجنَّب اخلطأ� مع زوهجا، ولكهنَّ

ا أ�صبحت ختلط بني اخلطأ� والصواب وعندما جتالس جاراهتا. واَأل�خطر من هذا أ�هّنَّ
Vاثر اخلزيرانة عىل ساقهيا الضعيفتني، شاكية من أ�نَّ زوهجا ِإل تكشف لهنَّ عن أ

.يعجبه جعب
دة :ذكل الصباح أ�خطأ�ْت؛ فقد نزلت عن لساهّنا لكامت مرتّدِ

ا .ابنتنا الوحيدة... ولكهنَّ
ا اكنت ابنتنا، ومل تعد كذكل... اكنت ابنتنا-  هّنَّ Tة ا لقد شقَّت... قلت كِل مئة مرَّ

!ءعصا الطاعة، وهربت مع مرزوق، فلتذهب معه اTىل هجمَّنَّ امحلرا
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ها، مثَّ تظاهرت اًبِإلهامتم يف سكتت رضيَّة، ويه متسح دمعة كرجت عىل خّدِ
ت بأ�صابعها املتَعبة عىل رضع البقرة، وقالت بصوت خافت :العمل، وشدَّ

ِإلَّ الطاعة… Tة ليس لها ا�املرأ
ىل أ�نَّ زوهجا ترك طعامه، وأ�بعد الطاوةل الصغرية اTىل طرف املصطبة، Tمل تنتبه ا

ذا بصوته العايل يطنُّ يف أ�ذنهيا Tىل لّكِ لكمة تقولها، فاTواقرتب مهنا ليصغي ا:
نَّ املرأ�ة ِإل ختاف،! ملاذا ِإل ترفعني صوتِك ليك أ�مسع جيِّدًا؟! أ�راِك تمتمتني Tختافني؟ ا أ�

ن اكنت تبدي ذكل Tتجرؤ عىل معل كهذا؟. واtنَّ مليحة س�لقد! َمن اكن يتوقَّع أ
سعادها Tجل ا�حسن تربية، وحضَّيت اًبلكثري من أ�َّيهُتا أ وبرمغ فقران، حاولُت أ�ن. رب

ر لها وكِل احلياة الكرمية َّين يف املقابل... أ�وفِّ َّين قسوت علهيا أ�حيااًن، غري أ�ن حصيح أ�ن
ىل طريق اخلري والصواب، فكيف وسوس لها الشtيطان وفعلت Tرشدهتا ا�علَّمهتا وأ

!هذه الفعةل؟
اكن صوت القرداعي يزداد ارتفاعًا، فكمتت رضيَّة أ�نفاسها اTىل حني، واعتقدت أ�نَّ 

:علهيا مسايرة املوقف، فقالت بصوت ضعيف
!يفرهجا هللا... يفرهجا هللا اي رجل

يكن وادلي غنّيًا، فأ�ان راعٍ ابنمل . يفرهجا هللا، وأ�تذرَّع اًبلصرب: كنت دامئًا أ�قول
عون أ�راضهيم عىل حساب... راع ثرايء القرية يبنون العامرات، ويوّسِ كنت أ�رى أ�

َّين غينٌّ مثلهم سون اَأل�موال يف املصارف، فأ�حسدمه، وأ�متىَّنَّ لو أ�ن ...الفقراء، ويكّدِ
:وعندما كربت مليحة قلت. ولكنَّين مل أ�كن أ�عرف ماذا أ�فعل َأل�حقِّق هذه اَأل�منية

لينا Tَّة السامء ا م خلطبهتا شtبَّان أ�غنياء،. هذه هدي ا وحيدة ومجيةل، وسوف يتقدَّ هّنَّ Tا
فانظري اي رضيَّة، أ�ين حنن اَألVن؟ ِإل مليحة... ونراتح من عيشة الفقر والضيق

لينا Tعندان، وِإل الرثوة تعرف طريقها ا.
لهيا بأ�مل، ويها Tنتظر القرداعي جوااًًب من زوجته بدون جدوى، وراح ينظر ا

َّه يسtتعدُّ جلوةل أ�خرى من  ن ترفع دلو احلليب من حتت البقرة، وأك�
ىت أ�رسع ... الالكم يلفُّ سtيجارة، فدفعها اTىل مفه دفعًا، وحسب مهنا نفسًا معيقًا أ�
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وقبل أ�ن متسح رضيَّة العرق عن وهجها بطرف رداهئا اَأل�سود، جذهبا. عىل نصفها
:من يدها، وأ�جلسها بقربه قائاًل

مضر كِل رّشًا. امسعي اي رضيَّة، هذا اليوم أ�ريدِك أ�ن تتلكَّمي َّين ِإل أ� ...أ�قسم كِل أ�ن
أ�لسُت عىل حّقٍ يف غضيب من مليحة؟... فقويل

...ولكْن... أ�نَت عىل حّقٍ... طبعًا... بىل- 
!ولكن ماذا؟- 
نَّ مليحة من محلنا ودمنا-  Tبة اليت انتظران طوياًل قبل... ا مثَّ يه ابنتنا الوحيدة الطّيِ

أ�نسيَت ذكل؟... أ�ن ننجهبا
لهيا اَألVن لقتلهتاوهللا لو وصلُت ... مليحة ملعونة بنت ملعون-  Tا... ا ري أ�هّنَّ تصوَّ

ج من مرزوق ان... رفضت ابن فايز الصائغ، ليك تزتوَّ ماذا... مرزوق هاين الفرَّ
حنس منَّا َّه أ� ن Tجت من ابن الصائغ لكنَّا... عند مرزوق غري الفقر والعذاب؟ ا لو تزوَّ

...َمن يتخىلَّ عن اذلهب... ذهب اي رضيَّة ذهب…. اَألVن يف أ�حسن حال
!ليحصل عىل طحني؟

سرتسل القرداعي يف التعبري عن نقمته، فارجتفت شفتاه، وهطل عرق حارٌّ منا
:جبينه، وأ�ردف بكثري من املرارة

ِإل أ�ريد أ�ن أ�مسع بعد اَألVن ذكرها عىل... وأ�نِت. لن نزورها، ولن نبارك زواهجا
أ�فهمِت؟... لسانِك

.فهمت- 
ح هبا  يف الهواء، فأ�مغضت زوجتههّنض من ماكنه متنحنحًا، فرفع اخلزيرانة، ولوَّ

ِإلَّ عندما مسعته جيأ�ر Tعينهيا، ومل تفتحهام ا:
طعام البقرة... سأ�عود بعد ساعتني. أ�ان ذاهب اTىل السوق Tخَّري يف ا�ِإل تتأ.

ابة الصدئة، اكنت اه البوَّ بيامن اكنت قدما القرداعي ختبطان اَأل�رض الرتابيَّة اًبجّتِ
ة اكدت تفرُّ من ىل البيت، ويه تبتلع غصَّ Tرضيَّة حتمل دلو احلليب، وتدخل به ا

سكبت فنجااًن من الشاي، وجلست قباةل النافذة الصغرية، وراحت تنظر. عينهيا
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بهتا ت يدها اTىل جارور عتيق، خفطفت منه صورة مليحة، وقرَّ ىل البعيد، مثَّ مدَّ Tا
ومن بني ادلموع تراءت لها، مكشاهد حيَّة، ذكرايت. من عينهيا حىّتَّ اكدات تلهتامهّنا

م القليةل املاضية :اَأل�ايَّ
قناع مليحة اًبلزواج من Tتخدم حازم لكَّ عبارات الرتغيب والرتهيب ِإلtلقد اس

ة صغر سtهنا ب من القبول حبجَّ ومل يكن الوادل يعمل بأ�نَّ. جالل الصائغ، ويه تهترَّ
ة حّبٍ بريئة مع مرزوق، وهو شابٌّ ابنته ذات التسعة عرش ربيعًا تعيش قصَّ

...يكربها حبوايل السtنتني، يعمل مع وادله يف فرن القرية الوحيد
د ِإلبنته فوائد الزواج من جالل، فتتظاهر اًبلقبول عىل ويظلُّ القرداعي يعّدِ

ويف اليوم التايل، تذهب اTىل السوق وِإل تعود؛ فيبحث عهنا وادلاها. مضض
ان اختفى أ�يضًا، وأ�نَّ مليحة هربت معه طوياًل، ويشtيع خرب يف القرية بأ�نَّ ابن الفرَّ

جا وبعد يومني من الهواجس ومشاعر القلق والتوتُّر، تصل رساةل اTىل. وتزوَّ
من مرزوق، وتطلب مهنامالقرداعي وزوجته من مليحة، تعلمهام فهيا بزواهجا 

...الرىض
اكنت رضيَّة تسtتعيد تكل اذلكرايت بأ�مل، وتبحث يف املدى البعيد عن ُصور 

:وجفأ�ة هدر صوت حازم يف اخلارج. أ�خرى مفقودة
يل اي رضيَّة... رضيَّة ...نبأ� ساّرًا جّدًا... لقد مسعت نبأ� يف القرية! جّعِ

وفامي. شعرت املرأ�ة بأ�نَّ وراء لهجة زوهجا وعودته هبذه الرسعة أ�مرًا غري عادّيٍ
اكنت هترول حنوه خبطى مرتبكة، اكن مفه ينفجر بضحكة كبرية، وعيناه تلمعان

:بفرح وهو يقول
ان دليه معٌّ يف أ�مرياك ميكل ثروة ِإل تقطعها النريان! ثروة كبرية... ثروة ...ابن الفرَّ

!ثروة؟- 
وأ�حىل ما يف اَأل�مر أ�نَّ العمَّ الغينَّ جّدًا ليس هل أ�وِإلد، وقد... مال... نعم ثروة- 

عمل بزواج مرزوق، فأ�وىص هل عىل الفور بنصف ثروته، ووعده اًبلنصف اَألVخر
.بعد أ�ن ميوت
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!يعين وهبه لكَّ ثروته؟- 
:قالت املرأ�ة ذكل ويه تطري من الفرح، فأ�جاهبا

...أ�موال منقوةل وغري منقوةل... لكَّها 
وما اذلي يؤكِّد أ�نَّ اخلرب حصيح؟- 
قيين-  ىل الفرن هذا الصباح، مسعوا اخلرب اًبلتفصيل من هاين... صّدِ Tاذلين ذهبوا ا

ان .الفرَّ
َّان يتخبَّطان طلوعًا ونزوِإًل  قهقه بضحكة عالية وهو. اكن يتلكَّم، وشاراًبه الكث

:يأ�مر زوجته
سtنذهب لهتنئة الزوجني. رسعةأ�قفيل النوافذ واَأل�بواب ب... هيَّا اي رضيَّة، هيَّا

.السعيدين
نَّ مليحة ليست ابنتنا؟! حصيح؟-  Tما قلَت ا�أ!
ا ابنتنا اًبلطبع! اي يل من أ�محق! أ�ان قلت ذكل؟! ليست ابنتنا؟-  هّنَّ Tهل ينكر... ا

.دعي لكَّ يشء واتبعيين! أ�حد ابنته؟
دًا :ركض القرداعي أ�مام زوجته، مرّدِ

!هل ينكر أ�حد ابنته؟... ابنتنا اًبلطبع
ها بعودة القرداعي اTىل رشده، فأ�فلتت من شفتهيا أ�رادت رضيَّة أ�ن تعرّبِ عن شكِّ

:لكامت مل تسtتطع ردَّها
، ليكن اخلرب حصيحًا، حىّتَّ تظلَّ مليحة ابنتنا !اي رّبِ

- قراءة يف قّصة "مليحة"2
ٍق لنفسtية خشصّيتَيهّاكتزن نص َمليحة وحازم، مبا َزُخر به:  الاكتب بتحليٍل ُمعمَّ

ًة وحتليل ترصُّفاهتا خصّية مرَّ نسانّيٍة اسtتعان هبا لرمس الشَّ
�
صاحبه من معارف ا

...ومواقفها بأ�خرى
الاكتب خالط وعارش النَّاس؛ فقرأ� يف ترصُّفاهتم ومواقفهم من احلياة يف دفاتر 
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م،. وأك�يّنِ اًبلاكتب اسtتحال عاِلًما يف خفااي النَّفس اِإلTنسانّية. اليوميَّات وعىل ما قدَّ
جل حىّتَّ التَّحمُك َصلًَفا يّق للرَّ لطة البطريركية اليت منحها اجملمتع الرشَّ فهمُت أdنَّ السُّ
ىل خملوٍق خانعٍ،

�
لها – يف ُمعظم اَألdحيان وعن غري وجه حّقٍ – ا مبصري املرأ�ة حوَّ

َح لها خاضعٍ لسلطة رجٍل يقلِّل من قميهتا وقُُدراهتا املَكنونة… ن مُسِ Tواليت، ا
ته قُدرًة َّام بزَّ اسtتعاملها، والركون اTىل ما تمتتَّع به من ِقمَيٍ أdخالقيٍَّة، نفسtيٍَّة وعلميٍَّة، لُرب

دارة شؤون حياهتا وعيلهتا أdكرَث منه
�
َّام كذكل، ... عىل ا قهااءّجرولُرب  خوفه من تفوُّ

بسط املواقف dًا مبصريها وقرارها، حىّتَّ يف أ  ...عليه، يريدها حمكومًة منه، ُمتََحمكَّ
يق حلقبٍة: املُستبّد" حازُم"اخلاضعة، و" مليحُة"فــ  هام وهجان سادا اجملمتع الرشَّ

جامتع
�
 .ّيحسيقٍة ومديدٍة من زمن التَّحرُض اِإل

 مك من مليحٍة وحازٍم، اًبات وهجني ِلام صار معروفًا يف جمايَل عمل النَّفس،واليوم
جامتعي مبُختلف مظاهره وُمنَقلَب أdوهُجه

�
�جامتع، اًبلتنَُّمر اِإل

وِإل زلنا نُصادف... واِإل
غل ُمتقنيه وحضاايه اذلين اكنوا يتخفُّون حياًء وخمافة فضيحٍة، وصاروا اليوم الشُّ

نساين من الكثري من
�
جامتعي والرّتبوي، جتنيبًا للُمجمتع اِإل

�
اغل لُعلامء النَّفس اِإل الشَّ

نىث أ�و م ثقافة اَأل� الويالت واملصائب يف ُمتشعَّب العالئق اِإلTنسانّية؛ مع منو وتقدُّ
، بعطيٍَّة من Uة وتعريفها حبقوقها وكيفيَّة احلرص عىل كرامهتا؛ اًبعتبارها اكئنًا برشاي�املرأ

ًُّما، خوفًا مهنا وليس ًفا أ�و تظل جل أdن يبخسها هذا احلّق تعسُّ اخلالق؛ وليس للرَّ
ق عليه جناًحا وبنيااًن وحتقيَق أdهداٍف مُسيا يف مراتع العمل؛ علهيا، خشtيَة أdن تتفوَّ

بداعيَّة ِإل تُساوي أdبًدا  Tَّة واِإل عقل دجاجٍة خوات"بعد أdن ثَبَُت أdنَّ قدراهتا الفكري
ا تركن يف معلها لتحقيق اَألdهداف!" للك ثالث نسَوٍة بل تفوق قُُدراته حىّّت، َألdهّنَّ

ىل الوفري من اَأل�نوثة املمزوجة Tىل جانب املعرفة، ا Tّي مرشوعٍ تنفِّذه، ا�املرسومة َأل
هو واخلطأ�، يك ِإل يُقال فهيا ىل العاطفة وُحسن اللَّباقة وخوفها من السَّ

�
ااT: ا  غريهّنَّ

ٍة تولكأ�ّلتتبوأdهٍل  مري املهين يف أdيّة َمهمَّ  موقعها، فضاًل عن ُمحافظهتا عىل الضَّ
لهيا

�
 ...ا

ٍَّة، فال رضورة يل أ�ن  قتصادي
�
مع وبيع اَألdبناء، لرتق ظروٍف ا ا عن اجلّشع والطَّ أdمَّ
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ح، بأdنَّ قراًرا كهذا، ِإل يُقِدُم عليه سوى اَألdب فاَأل�ُم، همام متادى هبا. أ�طيل الرشَّ
مع وأdخذ مهنا اجلَّشع، ِإل تبيع ابنهتا أ�و ابهنا بيًعا ُمبارًشا فهيي اَألdشّد حرًصا عىل. الطَّ

جياد واكتشاف منابع أ�خرى للامل والتَّربُّج والتَّشاوف، من خارج هذه الفعيةل
�
ا

ها جوٌع أ�و هّنشت خاطرها أdماٍن من كيٍف وَملبٍَس وحتّلٍ ائنة، همام عضَّ الشَّ
...جَّبواهر

نسان
�
فأdىّن وأdين أdقرأ� لكامتَك أdلفاها. وَأل�هّنيي، ما أdروعَك اًبللكمة تبيان رمٍس لال

لهيا لكُّ َمن ساوره احلنني اTىل حاكاي كرامة اِإلTنسان Tيفيء ا ، Uبروًجا ورصوًحا وظاِإل
 منَّا وجيّرِدوانامهوليزنعوِرفَعته؛ يف زمٍن بتنا نعيش تفاصيل حرٍب رضوٍس علينا 

.؛ لأل�سفمعتني جمتهاممن
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ة حمبَّة؟"": النَّص احلادي عرش ماذا تفعل ذرَّ
-مرشوع أdفاكر اغرتابّية " - احلافةل والودل ُممكن" من اجملموعة القصصيَّة بعنوان 

 2017ِسدين 

- قّصة "ماذا تفعل ذّرة حمّبة؟"1
عندي مشلكة مع زوجيت، فهيي تعيش يف المتنّيات، وأ�ان أ�عاين من انفصام يف

. خشصّييت، لكرثة ما ِإلقيُت من الاضطهاد
ىل الغااًبت، ومكثُت هناك زمنًا طوياًل، خفافت زوجيت عىل مصريي، Tهربُت مّرة ا

واستنجدْت بأ�هلها وأ�قراًبهئا ليعيدوين اTىل احلضارة، حفملوا الفوانيس وطاردوين
...بني اَأل�جشار فوجودوين شtبه عاٍر، أ�شعث الشعر، يف ثيايب عشب اَأل�رض

. وأ�تلكّم من غري وعي
نّه نيس اللغة لكرثة ما عاش مع الوحوش الرّب: قال أ�حدمه . يّةيبدو أ�

ىل املدينة Tيدهيم امللّوثة ا�دفعوين بأ .
ىل أ�ّي ماكن: رصخُت هبم Tىل جزيرة ليس فهيا برش،. خذوين اTىل مصّحة عقلية، اTا

هناك. لكن ِإل تأ�خذوين اTىل تكل املدينة اليت تبغضين. اTىل ماكن حتت اَأل�رض
أ�انس يكرهونين حىّّت املوت، يقطعون الطريق عىل أ�فاكري، يريدون قتيل بأ�ّي

. مثن
لكّن أ�هل زوجيت وأ�قراًبءها مل يسمعوا رُصايخ، ووجدت نفيس بعد ساعات يف

.مستشفى، ومن حويل أ�طّباء يقلبون شفاههم، وِإل يعرفون ماذا يفعلون
مسعت مهنم أ�نيّن مصاب بعّدة أ�مراض، لكهّنا قابةل للشفاء، ما عدا مرًضا واحدًا ِإل

.ميكن الشفاء منه، هو الانفصام
الوقت...سtنعطيك دواء ينفعك لبعض . ِإل رجاء منك يف هذه احلاةل: قال أ�حدمه
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. تعود اTىل ضياعك املعتادّمث
ّن هللا خّصين بنعمة اي أ�طّباء بال حدود…: اًلخاطبهُتم قائ Tملاذا حتزنون؟ ا

فأ�فضل يل أ�لف مّرة أ�ن أ�كون ضائعًا مع نفيس، وِإل أ�جد. الانفصام حلمكة منه
.طريقي بني الضائعني

. عدُت اTىل بييت، اTىل زوجيت اليت تعيش مع المتنّيات
ىل هذا القرص اذلي عىل التةّل: اكنت تقول Tنظر ا�مئُت العيش! ليته يكون لنا. أtس

كيف أ�شرتي كل بيتًا كهذا، واَأل�رشار: فكّرأ�فأ�قول من غري أ�ن . يف اَأل�كواخ…
يطاردونين ومينعون عيّن الهواء والشمس؟ لّكام مشيت خطوة تعرّثُت ووقعُت

أ�نظري اTىل صوريت كيف علّقوها عىل... عيوهُّنم ثقبْت حيايت. عرشات املّرات
هّّنم يمكنون يل يف الطرقات، وحتت"... مطلوب: "اجلدران، ومكتوب علهيا Tا

 أ�ردت أ�ن أ�تلكّمولكاّم، ويرتبّصون يب عىل أ�بواب احلاانت، ّةاجلسور، ويف اَأل�زق
لوِإل عناية هللا لرأ�يِتين معلّقًا عىل... وضعوا أ�يدهيم عىل مفي لمينعوين من الالكم

لكيل من الشوك عىل هاميت Tبة، واtخش.
عىل الرمغ من لّك تكل املعاانة، اكن هناك أ�انس حيّبونين، ولكْن ماذا تفعل ذّرة

من احملّبة أ�مام قناطري مقنْطرة من الضغائن؟
!اذلين حيّبونين مه اذلين أ�خذوا بيدي يف جماهل احلياة، مفا أ�عظمهم، وما أ�كربمه
من أ�جِلهم مل أ�توقّف عن الكتابة، فعندي شغف كبري اًبلفكر والفلسفة والشعر

. والرواية واحلمكة
وكنت بعَد أ�ن أ�بتلع ادلواء، أ�شعر براحة نفسtّية معيقة، وتأ�تيين أ�فاكر غريبة،

ىل التقاطها قبل أ�ن ينهتيي مفعول ادلواء، فتتشتّت أ�فاكري، وأ�تبعرث عىل Tسارع ا�فأ
. الطاوةل

موسtيقى. أ�فقُت من قيلوليت يف ظهرية أ�حد اَأل�اّيم، عىل ُصداح موسtيقى أ�مام بييت
ىل الباب َأل�عرف ماذا جيري، وعندما رأVين Tرسعُت ا�رشقيّة من طبل وزمر، فأ

حنن حنّب... لقد أ�فرحتَنا وأ�سعدتَنا. أ�هاًل بك بيننا: املطّبلون واملزّمرون قالوا
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لقد... املبدعني ونقّدرمه، ونصْبنا للموسtيقينّي واحلكامء والعظامء متاثيل من رخام
جعااًًب كبريًا، ومك حنن خفورون Tجِعبنا بك ا�ان من كتبك، فأ�عامكل، وقرأ�لينا أ Tوصلْت ا

!بأ�نّك حللَت بيننا
ّن بينمك رجاًل قصري القامة: قلت هلم وأ�ان عابس ومضطرب Tصّدق ما تقولون، فا�ِإل أ

يضمر يل ُكرهًا أ�ين منه كراهية عبس ذلبيان؟ وهناك أVخر يتبخرت اكلطاووس،
�ةل شأ�نه، ويعترب أ�ّن الناس أ�دىن منه مقامًا، ومك يغيظه أ�نيّن برهنت للمالT ضأ

جري يف ادليوان، والساحرواَأل�وهناك املرأ�ة اجلاحدة، وامحّلال، ! وضعف أ�فاكره
يريدون أ�ن جيعلوا الشمس يف مقام الفحمة. وجوههم مثل بوابري الاكز... والهبلوان

املنطفئة، والوردة يف مسtتوى العشtبة اليابسة، ويدوسون حتت أ�قداهمم اللكمة
.اليت تنقل اجلبال، ويزغردون لنقيق الضفادع

:تعّجب الناس من جرأ�يت، ونظروا بعضهم اTىل بعض، وقال كبريمه
لقد جئنا اTىل هنا ليك نكّرمك وأ�نت هتيننا، وهذا ِإل... حنن ِإل نصّدق ما نسمع

.يليق
فلقد علّقت. مل أ�كن َأل�خاطبمك كام أ�فعل اَألVن لو أ�نمّك مل ختطئوا يف حقّي: قلت هلم

لمك كواكب يف ظالم أ�اّيممك حفّطمتوها انتقامًا ميّن، وفّضلمت أ�ن تعيشوا يف ظالم ليك
وجتاهلمت ما أ�فعهل يف سبيل اخلري واِإلTنسانّية، وجادلمتوين يف... ِإل تعرتفوا بفضيل

ّن الاكذب ِإل يصّدق أ�ّن هناك أ�انسًا... كَريم وعطايئ وأك�نيّن أ�عطي من جيوبمك Tا
نسااًن كرميًا يغدق من حمّبة هللا وعطائه Tن يرى ا�تطيع أtصادقني، والبخيل ِإل يس .

عودوا اTىل بيوتمك، فهذا: التفَت الرجل الكبري اTىل حصِبه وهو حانٌق، وأ�مَرمه اًبلقول
.الرجل قد كَفر بنعمتنا، وعلينا أ�ن نتجاههَل بعد اليوم

ويف تكل اللحظة، عادت زوجيت من السوق، فرأ�ْت احلشد أ�مام املزنل، واكن
املطّبلون ِإل يطّبلون والزّمارون ِإل يزّمرون، والناس غري راضني عيّن، وأ�ان واقف

:وملّا سأ�لْت امرأ�يت مّعا حدَث، خاطهبا الرجل، فقال. اكلصمَّن أ�واهجهم بتعنّت ونفور
نعتذر أ�يهّتا السtيدة، لقد جئنا اًبلطبول والزُمور والراقصني اTىل هذا املزنل، ليك

58



فقد أ�هاننا بالكم. نُظهر تقديران واحرتامنا ِإلTنسان ِإل يليق به التقدير والاحرتام
.قاٍس، وأ�مسعنا من الهجاء املقذع ما ِإل يُقال يف الُعتاة واجملرمني

هجشْت زوجيت اًبلباكء يف اللحظة، وقالت للجمع وادلموع تفيض من عينهيا أ�
لقد انم اTىل... زويج يعاين من انفصام يف خشصّيته... ساحموان... رجاًء: الكبريتني

.الظهرية ومل يأ�خذ ادلواء، ولعهّل نيَس أ�نّنا انتقلنا منذ ُمّدة اTىل مدينة جديدة

راءة يف قّصة "ماذا تفعل ذّرة حمّبة؟"ق- 2
نسايّنٍ نعيش قلقني

�
َُّه وببساطٍة،... لُكُّنا، من العيش يف غُربٍة وسط ُمجمتعٍ ا ن dَأل

َُّه  ىل املُفكِّر واملُبدع باكفَّة جماِإلت احلّب واخلري وامجلال، عىل أdن Tطرٌي يغّرِد"ينظر ا
ٍة وما"! خارج رَسبه ِإلَّ من زاوية ما يُمتج من مادَّ

�
نسان ا

�
ىل اِإل

�
م ِإل ينظرون ا ا َأل�هّنَّ مَّ �

ا
ا اًبِإلTهامتم ِلام يُشtبُع بطنهتم اخلائرة دوًما، كام أdعُيهنم الفارغة... حتويه جيوبه مهنا مَّ

�
وا
...اTىل َمتاعٍ وُمقتىًَّن

َّنا للغد البعيد نكزن أdهراَءان ِبام يبقى ن
�
ا حنن، وَمن اكن من وزنة كفاحنا ثقافًة؛ فا أdمَّ

...ويُبقينا
سيُدمَت قلًما خلري اِإلTنسان وَمنعته تكتب دكتور مجيل م الد ادّلوهييي، مؤّسِ

اير اَأل�وسرتالّي ة.الهنضة اَألdدبّية املعارصة حديثًا يف ادّلِ
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 راحبة"ورقة: " عرشثاينالنَّص ال
2005 " - دار أ�بعاد - بريوت-من أ�جل الوردة" من اجملموعة القصصيَّة بعنوان 

قّصة "ورقة راحبة" - 1
م. لن تعرفين يف هذه املدينة الباردة أ�ان الثلُج املتساقط بني لكمة. أ�ان حطُب اَأل�ايَّ

.ولكمة
وبييت... ثيايب حيَّكهتا العاصفة. هرمُت هنا كهذه اَأل�جشار العارية يف فضاء رمادّيٍ

.غرفة صغرية فهيا رساج منطفئ
وليس يف. لقد أ�صبح زينة يف عيد انتظاري. مل يشtتعل هذا الرساج منذ عصور

اثث، ما عدا أ�وراق ُّها بيدي املرجتفةًاغرفيت أ� أ�قرأ�ها...  متناثرة هنا وهناك، أ�مل
.وأ�سأ�ل نفيس معَّن كتب سطورها، فال جتيب

ن قريب، واشرتيُت. أ�صبح معري يف هذا اليوم أ�ربعني عامًا هرولُت اTىل داكَّ
، ورشبت معها أك�س ماء، حىّتَّ ِإل يقال يلَّ Tمهتا ا َّة، قدَّ مل أ�سكر يف: أ�رخص هدي

.عيد ميالدي
. سأ�شرتي كل زجاجة: قال يل أ�حد أ�قراًبيئ. اشtهتيت البرية

ىل حانة، ورشبنا Tِإلت. دخلنا ا� اكن حولنا أ�انس كثريون، يضعون أ�مواهلم يف أ
...فتبتلعها، وأ�بتلع خيبيت

م القليةل املاضية أ�مرُّ جَّبانب . لقد شعرت دامئًا بأ�نَّ العداةل مفقودة وكنت يف اَأل�ايَّ
حدى البناايت، فأ�قول Tمكل عامودًا واحدًا مهنا، ملا كنُت فقريًا: ا�وذات. لو كنت أ

ة رأ�يت معَّاِإًل هيدمون بناية، فرصخت هبم هتدموهّنا، وأ�ان ليس! حرام عليمك: مرَّ
ثة، ومه يصيحون! عندي رسير أ�ضع رأ�يس عليه ذهب من: دفعوين بأ�يدهيم امللوَّ Tا

ا احلسود ! هنا أ�هيُّ
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بعد قليل، سنسحُب: يف احلانة نفسها، مسعُت رجاًل ينادي عىل مرسح عاٍل
َمن يشرتهيا؟ ... مل يبَق عندان سوى عرش ورقات. الورقة الراحبة لسtيَّارة جديدة

ىل املرسح بزهو، فاشرتى ورقتني Tه ا ه، وتوجَّ .هّنض قرييب عن كرسtّيِ
أ�نت! أ�بدًا... أ�بدًا: قلت هل. واحدة يل وواحدة كل: عاد بعد قليل، ومهس يف أ�ذين

رصَّ عىل موقفه، ورىم اًبلورقة أ�مايم عىل الطاوةل؛... اشرتيت الورقتني لكنَّه أ�
ليه Tردَّها ا�ن أ�نَّ من غري الالئق أ�يُت أ�فرأ.

ثالثة،: احبة، وأ�ذاع رمقها عىل احلارضينرحسب الرجل اذلي عىل املرسح الورقة ال
.ثالثة، أ�ربعة

.اكنت تكل ورقيت، فقفزت من ماكين مذعورًا، وانتبه امجليع اTىل سذاجيت
َّه. هذه الورقة كل... أ�نت رحبَت: فأ�جبته برسعة... رحبَت: قال رفيقي بفرح غري أ�ن

ىل املرسح َأل�عطي Tمسكين من كتفي، ومىش معي ا�ان الراحب، وأ�َّين أ أ�كَّد يل أ�ن
عطايئ. الورقة للرجل Tذا اكن اندمًا عىل ا Tعرف ما ا�نظر يف عيين قرييب َأل�كنت أ

الورقة الراحبة بدون مقابل، فوجدته مرسورًا، ولعهلَّ اكن يقرأ� أ�فاكري أ�يضًا، فقال
: يل

نَّ عندي سtيَّارة جديدة، وأ�نت ِإل متكل سtيَّارة! ِإل ترتبك... أ�نَت حمظوظ Tا.
، خضم اجلثَّة، تلمتع وما اكد يهنيي مجلته، حىّتَّ اقرتب من املرسح رجٌل غينٌّ

. معي الرمق نفسه: أ�شار اTىل ورقته، وهو يقول. اجلواهر يف يديه وحول عنقه
! كيف حدث هذا؟... الرمق نفسه... حصيح. نظرت اTىل ورقته بدهشة واسtتغراب
ب احلارضون، وساد هرج ومرج فنطق الرجل اذلي عىل املرسح بلكامت. تعجَّ

سtنعيد... يبدو أ�نَّ خطأ� يف طباعة اَأل�وراق قد أ�دَّى اTىل هذه البلبةل: مشؤومة
.السحب

ميكن أ�ن نقتسم مثن... الكَّ! تعيدون السحب؟... رصخت بغضب! كيف؟
.لقد رحبنا... نفعل أ�يَّ يشء. السtيَّارة بيين وبني الرجل الغيّنِ

ا حلرضتك... ِإل نقسم مثن السtيَّارة: قال الرجل الغينُّ مَّ Tا يل وا مَّ Tحدان يتنازل . ا�أ
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.لألVخر
!تنازل أ�نت: قلت هل بدون تفكري

!ملاذا أ�ان اي مصارع الثريان؟: فصاح
َّك غينٌّ وأ�ان فقري، وَأل�نَّ عندك سtيَّارة وليس عندي واحدة: قلت .َأل�ن

زداد صياحه، فطرشtين بلعاب طار من بني أ�سtنانه القليةل Tوحّقِ املالئكة، لن: ا
!أ�تنازل كل

رضبه بني عينيه، لوِإل أ�نَّ قرييب دحرين بنظرة فهيا عتاب جهم عليه وأ� أ�ردُت أ�ن أ�
وندم وشفقة، وأ�خذين من يدي ليصطحبين اTىل ماكين، فأ�عيد حسب الورقة،

ا ُودلت قبل التارخي .ورحبت امرأ�ة جعوز مقعدة، ظننت أ�هّنَّ
امً رأ�يس يف جدار لقد. خرجُت من تكل التجربة مبتسامً أ�كرث، وساخرًا، وحمّطِ

اكتشفُت اَألVن ملاذا أ�ان مطارد لكّصٍ بغيض، وملاذا ِإل يشtتعل رسايج، وملاذا أ�انم
يب، وملاذا ليس ي وأ� بدون غطاء والثلج من حويل، وملاذا ِإل تنفعين صلوات أ�ّمِ

!معي درمه يف جييب أ�شرتي به رغيف خزب؟
مل يعد دليَّ وقٌت للبحث عن معل، فأ�ان... أ�صبحت شديد العبث، غوغائّيًا

صون عيشtيت، ورمسهم عىل اجلدار أك�رانب وحيَّات شغلنم  بوصف من ينغِّ
.وعصافري وسالحف

م قليةل، ومل أ�متكَّن من احلصول عىل تفَّاحة همرتئة ضاقت ادلنيا يف. جعُت بعد أ�ايَّ
.عرثت عىل جريدة، تركها صاحهبا عىل مقعد يف حديقة... وهجيي

عالاًن يقول Tىل رجل فقري لينـّزِه لكبه: "قلَّبهتا، فوجدت فهيا اTرجل غينٌّ حيتاج ا.
َّة "... اخلربة غري رضوري

تَّصلت اًبلرجل، وعندي بعض اَأل�مل بأ�نَّ الوظيفة املعروضة سtتكون من ا
وليس... وجدتك من السامء، فأ�ان حمام: نصييب، ففاجأ�ين بفرحة عارمة، وهو يقول

.أ�رجوك أ�ن تسارع اTىل جنديت حاِإًل. عندي أ�حد هيمتُّ بلكيب
ليه Tعطاين عنوانه، فهرولت ا�ان صامت. مل يكن بيته بعيدًا جّدًا. أ�تلكَّم كثريًا وأ .
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سأ�عطيك طعامه ورشابه،... صباحًا وتعيده يف املساء" بويب"سtتأ�خذ : قال
انتبه... لكن أ�رجوك... فلن حتتاج اTىل رشاء قطعة خزب يف الهنار... وطعامك أ�يضًا

ىل اللكب Tنت وخلِّصُه. ا�ذا دامهه خطر، ُمْت أ Tذا عاندك ِإل تعانده. ا Tزجعك... ا�ذا أ Tوا
ه ك ِإل تعضَّ ذا عضَّ Tَّه حيوان ِإل يفهم. ِإل تزجعه، وا ن Tليس كذكل؟... ا�نت انسان، أ�وأ

... اعتربه ابنَك الصغري... راعِ شعوره
أ�فهمت ماذا أ�عين؟

ذا شئت: قلت هل Tمعيل غدًا، ا �بدأ�غرا. سأ�شرتي قلياًل من اَأل�ن أ�ض،ولكن جيب أ
فهل تقرضين بعض املال؟

ة، لكنَّه مدَّ يده اTىل جيبه ب من سؤايل، فالعمل كراعي الكب ِإل يتطلَّب عدَّ تعجَّ
يلَّ دون اعرتاض Tخرج مهنا مبلغًا صغريًا دفعه ا�فأ .

ه يف الشوارع، واحلدائق، يف اليوم التايل، أ�خذت اللكب الصغري، ورحُت أ�جرُّ
ىل أ�ماكن مل... وعىل الشواطئ Tخذين وراءه ا�ين، فأ وبعد ساعتني فقط بدأ� جيرُّ

هتارش مع الكب، وأ�وِإلد صغار ِإل يعرفهم، ونبح يف وجوه أ�زرها من قبل…
جلست معه حتت جشرة اًبسقة يف. مثَّ نبح يف وهجيي من جوع وعطش... العجائز

بة، ومن طعايم... حديقة، وفتحت زاده وزادي اكنت تفوح من طعامه راحئة طّيِ
.راحئة ِإل تطاق

ووجدت يف حصين... نظرت يف حصنه، فوجدته مليئًا اًبللحم املسلوق واحلساء
. قطعة جنب ايبسة ورشحية حلم جمفَّف

مل أ�عطِ اللكب فرصة ليبدأ� يف الهتام طعامه، فاعتذرت منه، مثَّ اسtتوليُت عىل
.حصنه وأ�عطيته حصين

العداةل املفقودة ورقة راحبة"..." - قراءة يف قّصة 2
، اًبحثني عن اِإلTنسان يف أ�دبه، ومدى خدمة لكمته"امجليل"مجيٌل أ�ن نكتَب بـ 

 املعاين مدرسًة، حُتتذى اتّصالللحضارة اِإلTنسانّية وحضور الِقمَي يف نبض حربها و
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. تعالميها
... رجٌل غادَر وطنه، اًبحثًا عن فرصة حياٍة كرميٍة، وموطئ جناحٍ حلُلِمه

د مىّت عرَي القلب من عاطفة، غدا الكون من حوهل صقيًعا من جحر، برٍش وجتمُّ
Vمال نساين، يشعُر بنفسه... أ Tفالاكتُب، خارج دائرة العالئق ينسجها مع حميطٍ ا

Vونًة أ�خرى �ِإلم غربته أ Vاًن، ُمتفّرًِدا بأ فهو يشعُر بنفسه يواجه احلياة، كام. وحيًدا أ
ايح قابٌع يف غرفته، ونيُسه رساٌج ُمنطفئ يف. اَألdجشار يف مواهجة العواصف والّرِ

ىل الوطن اجلديد، برفقة أdوراٍق اًبت يسأ�ل نفَسه
�
فراغٍ، وأك�يّن به طموحه، زاده ا

لها َّام لبعد عهده بدواته وقرطاسه وأdجنحٍة اكن حيّمِ شارًة رب �
يِة اكتهبا، ا عن هّوِ

ويوم حلوِل عيد ميالده اَألdربعني، وحيًدا حييا، أdهدى! أdطياف أdحالمه ورؤاه
ًَّة، شاء أ�ن يقتَل هبا وحدَة غربَتِه، ُمحاوِإًل أdِإلَّ يفّوَِت عىل نفسه هبجَة نفسه هدي

ونراه، حيتيس اجلعة، بدعوٍة من قريٍب هل،. الّشعور بفرح الوِإلدة ذات يوم
ه اَألdربعني، Vيس سنيِّ ليحتفَل بدخوهل عاًما من العمر جديدًا، ُمغرقًا يف أكdس عيده مأ

ويف احلانة، بدعوة من... وهو ِإل يزال حييا عىل قيد أdحالٍم حيتفظ هبا ملواهجة اَألVيت
�ملَه مشهُد املُقامرين يدفنون أdمواهلم، وهو يتحرّسُ عىل قطع النُّقود، يريم قريبه، مك أ

ماة يف أdشداق تنِّني ِإل يشtبع، حيث يسtتلقي صاحُب العيد مزدرًدا خيبَته هبا الرُّ
يف لّكِ ما يراقبه، يتأ�كَّد هل، أdنَّ! يف احلصوِل عىل بعٍض مهنا ليسّد رمَق غربته

العداةَل اليت رصف يف سبيل عيشها وحتقيقها معًرا مفقودٌة يه، تكل العداةل اليت
! ازدردها جشع وطمع وحبُّ ذاٍت ِإل حدَّ هل

بيعيْنلك. فالاكتب مل يكن ليحسد سواه عىل ما أdكرمهتم احلياة به ، من حقِّه الطَّ
، ومن أdدىن حقوقه ليه بُسtند رأ�َسه، وموطئ: البدهييي، أ�ن حيمُلَ ويمتىَّنَّ

�
مسtنٌد، ا

Vماهل مزنٌل يؤوي كرامتَُه، حيث يشاهد شواهق اَألdبنية،. قدٍم، فيه يقف ليحقِّق أ
ُد ذهنه خلف رؤى ُمسtتقبٍل يمتنَّاه ويسعى ويشهَُد عىل هدم بعضها؛ وهو املرُشَّ

ثره
�
. اًب

وهو يف احلانة، مِسع املُنادي ينادي عىل حسٍب جيريه عىل سtّيارٍة جديدٍة، وأdىّن هل 

64



م هل واحدًة لكنَّه- اكن ِإل يريدها- أ�ن يُشارَك؟ فابتاَع قريَبه ورقيَت اينصيب، وقدَّ
ا تكل. أdخذها ذوقًا ولياقًة احبة، اكنت املُفاجأ�ة أdهّنَّ وعندما حسب الّرجل الورقة الرَّ
 أ�نَّ الاكتب، مل يقرأ� ندًما يف عييّن قريبه عىل تقدميهفُتلالوا. اليت قّدهما هل قريُبه

 املُفاجأ�ة اَألdعظم، اكنت بأ�ْن اكتُشَف أ�ّن أdحد املوجودين حيملّنغري أ�. الورقة هل
مق الر حب، أ�نَّ ذكل يعود خلطأ�ٍ مطبعي! حب نفسهاالرَّ ر منفِّذ السَّ ! يف اَألdوراقّليرّبِ

dمره،صأ�ك الغيّنِ برحبه املشكوك بأ حب، ومتسَّ عادة السَّ
�
رَّ الاكتب عىل رفضه ا

تُباع: اًبلّرمغ من أ�نَّ الاكتب اذلي ِإل ميكل سtّيارًة وضع ِإلTهّناء اِإلTشاكل حلَّني
يارة ويتقاسامن مثهنا، أ�و يدفع الغيّن مثهنا هل ويأ�خذها، فمل يقبل بأ�ّيٍ مهنام، انعتًا ّtالس

! الاكتب مبصارع الثِّريان
Vمر مع الغن ! ، مفنَع عن الفقري فرصة رحبه للجائزةّيسtبحان اهّلّل، حىّّت أ�ّن احلظ تأ

لهيا لكَّ خطأ�ٍ ير Tُِّق ا فساحُب! كُبهتجعًبا، كيف يبحُث املرء جاهًدا، عىل مشَّاعٍة، يعل
مق نفسه من دفرٍت مماثل، رىم عىلالنالنَّصيب، مل يعرتف بأ�نّه اًبع ورقتني حتم  الرَّ

املطبعة خطأ�ه، وترَك الشخصني يتناحران عىل نوال اجلائزة، وحيَّد نفَسه عن
شاكل، وحّل

�
ئيس؛ دون أ�ن يعمل عىل فّضِ اِإل به الرَّ اخِلالف، بعد أ�ن اكن مسبِّ

 يطرق اًبَبظّأ�نَّ احل: ، والاكتب، راخٌس دَليه"ُمصارع الثريان"الغينُّ نعته بـ ! التّأ�زم
ٍة ربفعليه أ�ن يُمسَك : املرء ويصيُبه ملرَّ ته، َألdن ههيات أ�ن يكّرِ أ�هدابه وِإل يفّوِ

ايرة ّي؛ الفقري الّساعي خلف حقِّه اًبحلمُل، أ�م الغن"ُمصارع الثريان"مَفن مهنام ... الّزِ
عيُف الَفرُِح بدنّوِ طيف احلظّ منه، أdِم: َمن هو مهنام ذاك املذكور! اجلَِّشع؟ الضَّ

عيَف عىل زايرة حظٍّ كرَّ مب اذاته وأdخلفحاجلَّشع الــُمسtتقوي اذلي يُنازع الضَّ
!مبوعده معه؟

ا بطل اَأل�وىلِإلويف ا.  حاكية، يف عّبِ حاكيٍةّصتتداخل يف النَّ Uثنتني، يظهُر جلي
ني وجدتهتجتمعهام بطوةٌل مبواهجة احلظّ العاثر، ويف الورق: هو نفسه بطل الثَّانية

غريق، ُعرفوا
�
فاقد النَّصيب، ممتثِّاًل جامعًة مالحقني من القدر بال هوادة، عند اِإل

ِإلَّ أdشالء " Les Atrides"اًبلفرنسtية بــ 
�
ين ِإل يرتكهم القدُر ا . مروره هبمبعد اذلَّ

65



البطُل، العامُل - اذّلات، ِإل زال يبحُث عن فرصة معل، وقع علهيا يف الّصحيفة
، حيث حيظى بفرصة معل يُعلن عهنا ُمحاٍم، مهُّه أdن جيَد راٍعيًا(العامل املُساعد)

ه، مك َوِجَع عندما ذهب اTىل موعد اللّقاء مباكل... يف غيابه" بويب"للكبه  ولعثار حّظِ
dاه به عندما وعده ُمطمئنًا، أ ّاللكب، وسوَّ م هلام الطعام ُمساواًي اًبملعامةلّده سtيقن

ليه ُمحّرِصه عىل ُمعامةل اللكب! بيهنام
�
، أ�ن طلَب ا ومل يكتِف، فزاد عىل ذهّلِ

َّه حيوان، وعليه أ�ن يراعي شعوره؛ من غري أ�ن حيسب ىل أdن Tىَّن، ِإلفتًا نظره اtاًبحلُس
حسااًًب لرضورة مراعاة شعور الّراعي اِإلTنسان، فال جيعهل يغار من اللكب ويمتىَّّن

 العامل املوضوع انتقل من رضورةّنحىّّت شعر البطل، أ�! لو حيظى مبعاملته اًبملثل
نسان، Tَّه موفور الكرامة اك جياد معل ليعيل نفسه، اTىل حظوه بعمٍل يشعر معه أdن

�
ا

ىل اللكب: "يف مواهجة عيشه راعًيا لهناءة لكب Tنتبه ا Tرجوك، ا�ذا دامهه. لكن أ
�
ا

ذا عانَدَك ِإل تُعانده. خطٌر، ُمْت أdنت وخلِّْصه
�
َك... ا ذا عضَّ

�
ذا أ�زجعَك ِإل تُزجعه، وا Tوا

ه َُّه حيواٌن ِإل يفهم. ِإل تعضَّ ن
�
نساٌن، أdليَس كذكِل؟ راعِ شعوَره... ا

�
اعتربه... وأdنَت ا

"أdفهِمَت ماذا أdعين؟... ابنََك الّصغري
نسااًن، ولو لربهٍة، وهو يرسد عليه هذه

�
َّه خُياطب ا جعًبا، كيف انتبه للحظٍة أdن

حئة من التَّحريصات كيف أ�ن عشَقه للكٍب أdمات فيه احرتامه ِإلTنسان؟ راَم! الالَّ
ات لنفسه معاًل، فوجَده ينازع لكًبا عىل غذائه- واي لعبثيّة املوقف- العامُل اذلَّ

عبثًا!  اًبريه، مذ وهَب صاحهَبا حياتَههحفظ كرامته اِإلTنسانّية، اليت أ�رادها ليل
ِّه مسدَّ رمق أdم ... ادي املرُء "اينصيبني ن مل يكن هل من رب Tاينصيب"، ا

بٍق َtحيازَة قصِب س!
كيفام قرأ�تَُك دكتور مجيل ميالد ادّلوهييي، وأdايU يُكن هّنجي يف تناول أdدبَك

 املهناج اTضاءًة عىل ما خسيَت به منّد، يبقى أ�نَّ أdش"ورقة راحبة"اَأل�قصوصة 
نسان اذلي أdنت عليه، هّنًجا

�
يكشف عن معق ومدى: فكرَك ووجدنَك وفيِض اِإل

اهرة، فينة والظَّ اِإلTنسان اذّلي فيك، واذلي ما توانيَت عن البحث يف أdعامقه ادلَّ
هنا لنفِسَك من غري ِمنٍَّةّدمعَّا يش جمنًِّبا ....  أdوارص العيش بينه وبني كرامة عيٍش تؤّمِ
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َك أ�و تهنُشَك، غرَي ُمقميٍة وزاًن ملا تمتتَّع به من ِقمَيٍ وقمية مَل غربٍَة تعضُّ dايها أ
�
. ا

شارُة 
�
ص خشّصيته، لن تفوتيَن اِإل ث بلسانه، املُتقّمِ أdكنَت أdنَت البطل، أdِم الـُمتحّدِ

ا عامليUا حبسب مفهوِم اَألdدب الالكسtيك Uنساني
�
ََّك غَدوَت أ�و غدا هو، بطاًل ا ىل أdن Tّيا

أdبَِقَي البطُل يف احلاكية واقفًا عند حدود املرُّشد". Hero Universel"للبطل 
يف غربته، الباحث عن معل؟ أdم ختّطاه اTىل مرتبة العاملّية؟ أdوليس جتهيل امس

البطل وسtيةًل جلعهِل من بعِد الاكتِب، أdّي مغرتٍب يبتلُعه ميُّ الُغربِة، لريمتي يف جلَّهِتا
ُمصارعًا، يف سبيِل حتقيِق ذاِته والفوِز بفرصِة عيٍش كرمٍي، ركَب اَألdهوال يف سبيل

! نوالها؟
ا امجليل، سفَر ُمعاانٍة أdردَت منُه، أdن يتَّقي لكُّ ُمهاجٍر أ�و" ورقِة راحبة"أdرى اTىل  أdهيُّ

ذِإلٍل للنَّفِس يفرمواطٍن فوَق الُك
�
َس أdهواَل ما سوَف يواهُجُه من ا ِة يقرأdُه، أ�ن يتلمَّ

وأ�نَّ ما ِمن جناحٍ هُيدى،... نطالِق عىل دروِب حتقيِق النَّجاحاِت قُُدًماِإلسبيِل ا
ن وِجَد-بل هناَك 

�
نساُن بدواِم اجملاهدِة وطوِل الّسهِر وطلوعِ- ا

�
جناٌح حيقِّقُه اِإل

وحِ َّام... الرُّ  العاثر، تعرثَّ يفظّ الواحد احلّصجيمُع بنَي اَأل�قصوصتني مضن النَّ. ُرب
حب، فقاَل ، خفرَس البطل سtّيارًة جديدًة رحبها اًبلسَّ Uِإل حوَل وِإل: اَأل�وىل ماّداي

رصاره يف سعيه وراء العيش بكرامٍة َ Tويف الثَّانية عرَث احلظّ... قّوَة، وبقي عىل ا
رها فيه، عندما وجدها عند اللكب أdوفر وفيه أdعظم، فَاضطرَّ بكرامته، ومل يوفِّ

لسحب كرامته من بني شديق لكٍب، قبَل أ�ن يهنشها أdمام عينيه، وهو يقُف
! ُمتفّرًِجا

ُرحامَك ربُّ يف عبيِدَك؛ وقد خلقهتُم كراًما من فيض نعمِتَك، فال تسمح لغيّنٍ أ�ن
ا عن غري مَّ �

هيني كرامة اِإلTنسان فينا، عىل غفةٍل من رمحِتَك؛ لغىًَّن يكون ُمصيَبُه ا
ّماوجه حالل،  Tخالٍق فيهاdمشفوعًا بضموِر أ  !

نسايّنٍ نعيش قلقني
�
َُّه وببساطٍة،... لُكُّنا، من العيش يف غُربٍة وسط ُمجمتعٍ ا ن dَأل

َُّه  ىل املُفكِّر واملُبدع باكفَّة جماِإلت احلّب واخلري وامجلال، عىل أdن Tطرٌي يغّرِد"ينظر ا
ِإلَّ من زاوية ما "! خارج رَسبه

�
نسان ا

�
ىل اِإل

�
م ِإل ينظرون ا ا َأل�هّنَّ مَّ �

ٍة وماتجنيُا  من مادَّ
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ا اًبِإلTهامتم ِلام يُشtبُع بطنهتم اخلائرة دوًما، كام أdعُيهنم الفارغة... حتويه جيوبه مهنا مَّ
�
وا
ىل َمتاعٍ وُمقتىًَّن Tا... 

َّنا للغد البعيد نكزن أdهراَءان ِبام يبقى ن
�
ا حنن، وَمن اكن من وزنة كفاحنا ثقافًة؛ فا أdمَّ

...ويُبقينا
سيُدمَت قلًما خلري اِإلTنسان وَمنعته تكتب دكتور مجيل م الد ادّلوهييي، مؤّسِ

اد، مىّت اير اَأل�وسرتالّية، وامتداًدا َألdحبّة الضَّ الهنضة اَألdدبّية املعارصة حديثًا يف ادّلِ
.رغبوا، عىل مساحة الكرة
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قطار ِإل يتوقَّف": " عرشلثالنّص الثَّا
" -غرتابيَّةامرشوع أdفاكر " "-احلافةل والودل ُممكن"من اجملموعة الَقصصيَّة 

2017ي - دنيِس

- قّصة "قطار ِإل يتوقّف"1
وجوه صفراء. اكن مسافرًا غريبًا يف قطار مع راّكب غراًبء مل يلتِق بأ�حدمه من قبل

ك، وتتثاءُب، وعيوٌن غلهبا النعاُس، بعد عصوٍر من ليس لها معىَّن، وأ�فواه تتحرَّ
.اَأل�رق املرير

ذاهٌب يف الفراغ، حيث. قطار مرسع يف لّك اَأل�مكنة، ولكنّه ذاهب اTىل ِإل ماكن
تصمُت اَأل�رواُح، وتتنكَّر يف ثياب العدم، فيَسمع رصير جعالته احلديديّة، ويَرى

ليه من انفذة مفتوحة سعال الرحي، Tسود يتصاعد يف الفضاء، ويَدخل ا�دخااًن أ
.فيتسلّل اTىل صدره كخنجر

ىل تذكرة الرحةل، فوجدها بيضاء Tِإل كتابة علهيا. نظر املسافر الغريب ا .
ملاذا مل يكتبوا شيئًا عىل التذكرة؟ : تساءل

ىل تذكريت،: مّث فكّر بصوت مسموع Tَِّة حلظٍة، فينظر ا قد يأ�يت املُراقب يف أ�ي
.ويغضب

ليه أ�ّن التذكرَة حصيحٌة، لكنَّه ِإل حُيِسن قراءَة ما هو Tتنفََّس بعمٍق، عندما ُخيِّل ا
ا الرحةل فلن تنهتيي، واملعاانة لن تنهتيي أ�يضًا. غري مكتوب .أ�مَّ

ىل البعيد، Tُة ا القطار كعمِره، والعجالت املسtتعجةل سtنوات غيابه، والسكَُّة املمتدَّ
ِإلَّ خطوطًا تركها الزمن يف جتاعيد وهجه Tليسْت ا.

ة الوصول .أ�ين سائق القطار؟ جيب أ�ن يسأ�هل عن حمطَّ
ىل العربة اَأل�وىل، حيث هيدر احملّرِك، وحيرشج احلديد، فمل جيد سائقًا  Tركض ا
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ةل ق ما تراه عيناه، فصاح بصوت مرتعد. واحدًا يصغي اTىل لكامته املتوّسِ : ومل يصّدِ
هل السائق هنا؟

!كيف يسري قطار بدون سائقه؟: مل يسمع جوااًًب، فقال بتعجُّب
.ارجتف قلبه، واصفّر وهجه الناحل

ىل العراًبت اَأل�خرى يتفقّد فهيا الراّكب، فاطمأ�ّن اTىل وجودمه يف مقاعدمه Tهنا: عاد ا
لعهلَّ مزارع عائد للتّو من معهل يف. رجل جعوز يغمض عينيه فوق شاربني أ�بيضني
وهناك امرأ�ة شابّة تضع ابهنا الصغري. الرّبيّة، وقد غفا عىل أ�حالم الفصول املتعاقبة

وهناك يف املقعد اجملاور رجل هنديٌّ يقرأ�. عىل ركبتهيا، وتطعمه فطرية من اجلنب
وهناكل رشطيٌّ يبحث يف مالمح الناس عن شوارع. يف جريدة، فال يظهر وهجه

...مفقودة، وقتةل أ�برايء
.اكنوا مجيعًا ِإل يتلكَّمون، بل يبحرون يف أ�فاكر خمتلفة، ويصطدمون اًبلفراغ

هل تعرفون أ�ين سائق القطار؟ هل يعرف أ�حدمك شيئًا: سأ�هلم املسافر الغريب
عنه؟ 
.مل يرّدوا

أ�ليس لهذا القطار اللعني سائق؟: فسأ�هلم أ�يضًا
.ظلُّوا ساكتني

ُبه، فرفع صوته قائاًل هل يقود أ�حد هذه اَأل�ةل القبيحة؟: ازداد تعجُّ
ليه املرأ�ة اليت حتمل الطفل، واكن يف عينهيا بريق غضب. مل ترفع صوهتا، Tالتفتت ا

ا مهست يف أ�ذن الهندّيِ اذلي جيلس جَّبانهبا :لكهنَّ
!ما اًبهل يسأ�ل عن السائق؟

ّن. زداد املسافر الغريب خوفًاا Tة ليست من حلم ودم، بل ا�ّن املرأ�فقد تراءى هل أ
.مجيع الراّكب ليسوا من حلم ودم أ�يضًا

لهيم Tنمت برش؟ : رصخ ا�هل أ
نمت أ�رواح يف قطار ِإل يتوقَّف، فكيف ... الكَّ: تأ�مَّل يف وجوههم قلياًل، مثَّ أ�ردف أ�
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!يعيش املرء مع أ�رواح؟
.لكّن اَأل�بواب مقفةل. فكَّر أ�ن يقفز من القطار، لينقذ نفسه من الرحةل

مها، وأ�لقي بنفيس اTىل خارهجا؟: قرتب من انفذة، وقال يف نفسها ملاذا ِإل أ�حّطِ
.ولكنَّ القطار مرسع جّدًا، والهروب مقربة

مثَّ توقَّف. جفأ�ة، اصطكَّت جعالت القطار، وارتفع حفيحه يف الهواء، وخفَّت رسعته
ب، فانفتحت أ�بوابه، ونزل منه مسافرون، وصعد أVخرون ة تغصُّ اًبلراكَّ . عند حمطَّ

ا هو، فقد انقشع غبار اخلوف عن عينيه، فرفع حقيبته بعزم كبري، وترجَّل خبطى أ�مَّ
َّه وصل ق أ�ن ة، مثَّ راح مييش عىل الرصيِف املبلَِّل مبطِر اخلريِف، غري مصّدِ متعرّثِ

.اTىل ماكن
اكنت أ�مامه تكل املرأ�ة، وودلها الصغري، ومعهام الرجل الهنديُّ اذلي اكن يقرأ�

.اجلريدة
جعبتك الرحةل يف القطار؟: قالت املرأ�ة لطفلها، ويه تبعد اذلاًبب عن مفه هل أ�

مجيةل، لكنَّين كرهت ذكل الرجل القبيح جّدًا، اذلي اكن يسأ�ل عن: أ�جاب الودل
.سائق القطار

ىل الهندّي اذلي يرافقهام، فقالت Tة ا�ولئك: نظرت املرأ�ِإل حتتقر معي، اي شانتـي، أ�أ
.الناس القبيحني جّدًا، اذلين ِإل يعرفون أ�نَّ السائق هو هللا

قراءة يف قّصة "قطار  ِإل يتوقّف"- 2
طور ىل الكثري من قراءة املَمحي؛ الّساكن يف ظالل السُّ Tنٌص، يدعو قارئَُه ا.

َّه مثلنا ن dنساٍن منَّا، َأل
�
صعد قاطرًة من قطار اجلياة، من : فالاكتب، يُمثِّل لكَّ ا

ة تتوقف هبا قاطرة العمر، من غري غري أ�ن يُسأdل رأ�يُه يف اجمليء، وسtيزنل يف حمطَّ
ول أdو يُريد ذكل: أdن يُسtتفىّت أdو يُستشار ن اكن يرغب اًبلزنُّ

�
...!ا

َألdنَّ سائس املصائر وُمكيل اَألdعامر، يعرف لو أdن صاحهبام يفقه تفاصيل رحةل
ا ِإل  ىل الكثري ِمّما ِإل يريده هل قائد الّرِحةل؛ وأdجحَم عن اَألdكرث ِممَّ

�
معره، لاكن اندفع ا
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ا ينتظره منه ماسك اَألdقدار نفسه !يُريده هل قائد الّرِحةل، وأdجحم عن اَألdكرث ِممَّ
ىل مرحس هذه الفانية

�
أ�و الهدف... ويف احلالني، ِإل يكون ُمحقَّقًا للغاية من قُدوِمه ا

...من عيشه يف سبيل حتقيق ما يُريد منه وهل واهب اَألdعامر
فر، ِإل يهتّجى حروفها وِإل ة عن تذكرة السَّ للّكِ ذكل، أdتت تفاصيل الّرِحةل، ممحوَّ
اكنة الكون وأdههل رادٍة من روحه السَّ

�
يسtتبني منطوقَها سوى عرجَّبّي القطار، واًب

ة شؤوهّنام .واملَُسرّيِ
حلمكٍة من اًبري الربااي، ترَك اَألdقدار عىل أdهلها، من ُمظمِل املعارف يف الوجود، كام

نسان حتت رمحة خالقه
�
ن تساوى اخمللوق... يبقى اِإل Tُّه عنه، وا ن عمَِلَ ما يعلُمه رب

�
فا

 قدرته عىل تسtيريَمةظعاًبخلالق من حيث معارفه، فقد انتفى جربوته وامضحلت 
فرحةل سفران،!  أ�ن يكونوالكَّا حاشوهذا؟  شؤون وجشون كوٍن مبا حوى…

ا فينا، وهو اذلي يرى وِإل يُرى، وهو رادة روح خالٍق، بهَّثَّ
�
حمكومٌة اًبنتظاٍم من ا

ة اليت تُنقذ ب قطار اَألdعامر، يف احملطَّ نزال راكَّ
�
اهر اَألdوحد عىل ا العارف السَّ

!وهل أdضنُّ مبصاحل اخلَلق أdحٌد، أdكرث من خالقهم؟... مسافريه
وهييي الورَق حاكيًة، تُعيد كتور مجيل ميالد ادلُّ بَقبٍَس من روح املُعطي، بثَّ ادلُّ

نسان للتَّفُكر بُعمق صريورته وأdبعاد كينونته
�
وجنح بأ�ن يدفع القارٍئ، عىل درب... اِإل

حتليل رمز وكشف مقاصد حاكيته، ليضعها مبُتناول َمن يؤمُّ معانهيا من بعده،
قًا من تفاصيل مضاميهنا صائب الوطر وُمنهتيى الغاية؛ ما دام للنّاس يف ُمحقِّ

رادة ً لتناخٍس ورغبًة جاحمًة حلفظ بقاء
�
.أdعامقهم ا
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من أdجل الوردة": " عرشرابعالنَّص ال
2005بريوت - دار أ�بعاد" - من أdجل الوردة"من مجموعة قََصصيَّة بعنوان 

- قّصة من أ�جل الوردة1
وف، وأ�صبته يف ذقنه .أ�ان أ�طلقت النار عىل عبُّود الرصُّ
َّين مل أ�كن أ�مزح معه ه من... ِإل أ�نكر عليك، اي حرضة احملقِّق، أ�ن ولو مل يكن حظُّ

ه انحت عليه .السامء لاكنت أ�مُّ
يخ عبُّود، ِإل تقرتب من الوردة: قلت هل دامئًا ِإل. هذه الوردة ليست كل! اي أ�

ق عطرها... تقطف مهنا زّرًا هل يه وردتك أ�م ورديت؟ قل يل اي. ِإل تتنشَّ
!هل يه وردته؟: حرضة احملقِّق

ا وردتك. الكَّ-  هّنَّ Tرضك؟. ا�ليست يف أ�أ
يب-  ي وأ� .يف أ�ريض، وأ�رض جّدِ
وهل اكن جيب أ�ن حتاول قتهل؟- 
ا غلطته-  هّنَّ Tقناعه اًبِإلبتعاد عن ورديت. عبُّود ِإل يسمع. ا Tعيتين احليل يف ا�لقد أ.
أ�اكنت بينك وبينه عداوة سابقة؟- 
اكن يشtهتهيا، فيقطف أ�زرارها امجليةل، وِإل. أ�بدًا، ما عدا مشلكته مع ورديت- 

.يرمح رصاخها
!ماذا؟- 
.ِإل يرمح رصاخها- 
تقصد أ�نَّ وردتك تتلكَّم؟- 
َّم أ�يضًا... نعم-  !تعد عيّنِ اي شtيطاناب: كنت أ�مسعها ترصخ به. وتتأ�ل
!اكنت الوردة تقول ذكل؟- 
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نَّ ورديت تشعر كام نشعر أ�ان وأ�نت... أ�قسم كل-  Tا.
ار-  Vِت اTىل هنا َأل�صغي اTىل رواايت ملفَّقة! اTمسع اي سعيد النجَّ لقد اسtتدعتين. مل أ

ثين عن وردة ليس قيادة املنطقة من بريوت، َأل�حقِّق يف حماوةل قتل، وأ�نت حتّدِ
ِإلَّ يف اخليال Tلها مثيل ا.

قين؟-  ماذا أ�فعل ليك تصّدِ
نَّ اَأل�مر. ِإل يشء-  Tوف؟ ا أ�ريد أ�ن أ�عرف منك ملاذا أ�طلقت النار عىل عبُّود الرصُّ

.رواية منك أ�سtتطيع تصديقها، وينهتيي التحقيق: لن يسtتغرق طوياًل
.لقد أ�خربتك اًبحلقيقة- 
َّك عىل خالف مع زوجته-  ن Tعبُّود يقول ا.
ا وتركتين؟-  َّين كنت أ�حهبُّ ضها عيلَّ ليك تشtمتين يف! هل تعتقد أ�ن هو حرَّ

... السوق
ضها عليك؟-  َّه حرَّ ن !ملاذا تعتقد أ�
.لينتقم ميّنِ بعدما تشاجران من أ�جل الوردة- 
هل سtتخربين اَألVن أ�نَّ وردتك اكنت ترتدي تنُّورة... عدان اTىل أ�سطوانة الوردة- 

!قصرية؟
...ورديت فهيا أ�رسار- 
يخ-  ! هل أ�نت يف وعيك الاكمل؟... اي أ�
من: هل أ�معنت النظر يف وردة محراء؟ هل مشمت عطرها وتساءلت. اًبلطبع- 

نَّ هللا وضع فهيا رحيقًا من اجلنَّة Tىت؟ ا ...أ�ين أ�
...وافقت معك- 
هل نظرت اTىل طول الوردة؟- 
...نظرت- 
ىل وداعهتا؟-  Tوا
!أ�حتقِّق معي أ�م أ�حقِّق معك؟... نظرت أ�يضًا- 
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رضحة الشهداء؟: وهل سأ�لت نفسك-  سأ�قول! ملاذا يضعون الورود امحلراء عىل أ�
لقد نبتت الوردة اَأل�وىل يف تراب. كل ملاذا؟ َأل�نَّ يف لوهّنا قطرات من دماهئم

به شهيد لقد طلعت من اَأل�رض املمزوجة بدم. وورديت أ�ان مل أ�زرعها بيدي... خضَّ
.وادلي

!ماذا حدث هل؟! وادلك؟- 
اكنت يف يده بندقيَّة فارغة من الرصاص، وحتت جسده راية. نزف حىّتَّ املوت- 

قة .ممزَّ
َّه قتل يف احلرب؟-  تعين أ�ن
اكن الغزاة يف وسط املدينة يقتلون اَأل�برايء،... اكن يدافع عن البيت. نعم- 

طلبوا منه أ�ن يستسمل، فرفض، وظلَّ يطلق النار علهيم... ويعتدون عىل النساء
يب يعرف أ�نَّ موته سtيكون وردة... حىّتَّ خلت جعبته من الرصاص .اكن أ�

وف؟-  !ومن أ�جلها أ�طلقت النار عىل عبُّود الرصُّ
ا الوردة، فهيي غالية: قلت هل-  ه، أ�مَّ ايَّ Tعطيتك ا�وِإلدي أ�ردت واحدًا من أ�ذا أ Tا

ختىلَّ عهنا َأل�حد. عندي َّة واَأل�مل، ولن أ� ا وردة احلّرِي هّنَّ Tا.
ليه متاثِّرًا.  سعيد جفأ�ة، وبدا عىل حميَّاه حزن معيًقَتمص Tخذ. اكن احملقِّق ينظر ا�أ

ليه قائاًل Tع هنا اي سعيد: قلامً من جيب سرتته، ودفعه ا ! وقِّ

- قراءة يف قّصة "من أ�جل الوردة"2
، من بني حاكايه الهادفةّ اَألdحبمنحاكية، يه  �يلَّ

ىل قلب اكتهبا كام نُمَي ا Tا 
َّفاته ا، ختترص ُمجمل هدفه من. املرتقرقة حتت نور احلرب يف فسtيح هّنر مؤل َألdهّنَّ

كفاحه يف ميدان اللكمة، رافًعا من ُمسtتواها وُمسانًدا أdبناَءها يف ُمغرتبه
، رغبًة منه أdن يبقى لبنان اذلي غادره، حيUا انبًضا يف ذاكرته وذاكرة لّكِّياَأل�وسرتال

اها من فيض ِإلَّ أdنصااًًب روَّ
�
َمن التقامه من أdبناء الوطن يف شعاب دايٍر، ما زرعها ا

!سلسبيل حنينه وحنيهنم اTىل لبناهّنم، ُمعّرِفًا كواًن بعَظَمة أdرض اَألdجداد

75



املنكوب، بلسان أdههل اذلين- حتيٌَّة أdهتف هبا صداًحا من وصدري وطين - وطنمك
ًرا من  بات انتظارمه ليجدوا وجند أdنفسtنا معهم، عىل قارعة وطٍن مكسحصوا مؤخَّ

ة من اَأ́لمم؛ لتخلٍُّف رصفنا من أdعامراًن اًبجثني ونبحُث عنه يف قََسامت وجوه املارَّ
غُهَِد هل... يف سهر البسtتايّن، عن تنشtئة وروٍد من املفرتض أdن تكون وِإل أdروع

!وملُعاونيه أdمر رعايهتا، وأdخلفوا مجيًعا مبواعيد الزرع وعهود اجلىَّن وموامس احلصاد
ىل كرامٍة، نسtتجدهيا بعد أdن أ�ورثناها من خالقنا Tفبتنا جراء لّك ما مرَّ بنا، جوعى ا
واكنت قبَض أdيدينا، بعد أdن ثبَّهتا فينا، خساء تضحيات وسفك دماء وُحباب عافية

!جباه أdهالينا
وهييي بلّكِ ما أdقَدم عليه"من أdجل وردٍة"فــ  ...، قام الاكتب مجيل ميالد ادلُّ

وحنن، لألdسف، غرقنا بنومة أdهل الكهف، لنصحو مرعوبني من هول الاكرثة،
!عىل وقع نكبة العرص

ثًرا عند قارئَك من مُعٍر أdفنيناه dبلغ أdشّد وقًعا وأdمك اكن رمز حاكيتمك دكتور مجيل، أ
!حبثًا عن وطٍن وتنقيًبا عن كرامة مواطن رشيَدين، طريَدّي أdحالمنا واملىَُّن؟
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أdرواح النُّبالء": " عرشخامسالنَّص ال
ية  2005- بريوت - "دار أdبعاد" - "من أdجل الوردة"من اجملموعة القَصصَّ

- قّصة "أ�رواح النبالء"1
.هذه الزجنيَّة احلبشtيَّة الضعيفة، منذ أ�ن اكنت فتاة صغرية... أ�حببُت هذه اجلارية

، ويه صامتة ة غسلت قديمَّ !ِإل أ�ذكر مك مرَّ
أ�يَّهتا الفتاة السوداء، أ�ما: متنَّيُت أ�ن أ�مسع لها شكوى، وكدت أ�قول لها ذات يوم

! أ�ن تنتصيب أ�مايم غاضبة، وترفيض اِإلTهانة؟! حان كِل أ�ن تثوري؟
ا تعرف أ�نَّ قدرها أ�ن تودل، وتكرب، ومتوت كشجرة اكنت تسكت دامئًا، فأك�هّنَّ

.همَمةل يف تراب ماحل
Vنذاك سtتَّة عرش عامًا، ويه يف العارشة وعندما كربان قلياًل،. اكن معري أ

أ�صبحت أ�راها مجيةل؛ ولعلَّين املكل الوحيد يف التارخي اذلي اسtهتوته فتاة سوداء،
.يه خادمة يف قرص أ�بيه

جعبين فهيا مصهتا، حياؤها، ابتسامهتا الساخرة من لّكِ يشء . أ�
ِّس اَأل�دراج، كنت أ�راقهبا حني ترتِّب املائدة، وتنفخ يف النار، وحتتطب، وتكن

لهيا عندما هتدأ�، وتتثاءب،... وتطوي الثياب، وتعدُّ القهوة، وتقصُّ الزهور Tنظر ا�وأ
ا اكن سكوهتا حيزُّ يف قليب،. وختلع ثياهبا لتنام؛ فمل أ�جد فهيا شيئًا جيعلين ِإل أ�حهبُّ

.وحيارصين بأ�سtئةل صعبة
هذه الفتاة كربت يف قرصان،: وقلت كل. طلبت منَك أ�ن تعتقها، فرفضَت

لهيا ما فقدته يف طفولهتا Tا ليست غريبة عنَّا، فلامذا ِإل تعيد ا وأ�صبحُت أ�شعر أ�هّنَّ
! املريرة، لتعيش كام يعيش أ�بناء البرش اَألVخرون؟

بة فَت عىل أ�فاكري، وانرصفَت عيّنِ دون أ�ن تردَّ بلكمة واحدة همذَّ .جدَّ
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جياد مئة فتاة مثلها، تكون جارية يف قرصك، ولكنَّك ختلَّيت عن Tكنَت قادرًا عىل ا
اذ قرار جريء، سtيجعكل خمتلفًا عن امللوك اذلين رَت أ�نَّ اخّتِ الشجاعة، وتصوَّ

.سtبقوك، وسtتخرس به سلطة موروثة، تتيح كل اسtتعباد َمن ُودلوا أ�حرارًا
يب، ابنة مكل صديق جتيَن، اي أ� جون بنات: قلَت يل. لقد زوَّ أ�بناء امللوك يزتوَّ

وسtيكون... ومل أ�جرؤ عىل الاعرتاض، فأ�ان ودلك الوحيد، وويلُّ عهدك. امللوك
ج من جارية . خمزاًي كل أ�ن أ�تزوَّ

دة. وضعُت مصلحة العرش فوق مصلحيت، ورصت زوجًا ِإلمرأ�ة نبيةل اكنت سtّيِ
ا تركتين عندما رجعُت من معركة ضدَّ قبيةل ممتّرِدة فاقدًا يدي الميىَّن .رائعة، لكهنَّ

ىل الرسير بيد واحدة: قالت يل Tتحملين اtَّك س ر أ�ن سوف أ�سقط منك عىل! تصوَّ
َّك سtتدافع عن مملكة أ�بيك اًبليد اليرسى... اَأل�رض ر أ�ن سوف ينترص! وتصوَّ

... عليك اَأل�عداء، وأ�صبح أ�ان سبيَّة
.عادت اTىل بيت وادلها، وعدُت أ�ان اTىل واقعي، أ�جرُّ أ�ذايل اخليبة

جتيَن ابنة أ�حد وزرائك، وخاطبتيَن قائاًل ابنة الوزير مجيةل، ورصينة: مثَّ زوَّ
جهَتا تكون اTىل جانبك ملكة حكميٌة يف املسtتقبل ذا تزوَّ Tنت ابن... كوادلها، فا�أ

ج من ابنة وزير . مكل، وليس عيبًا أ�ن تزتوَّ
اكنت حكمية كام. وعاشت معي ابنة الوزير سtنتني... وحتقَّقت رغبتك اي موِإلي

حاولُت. قلت، وذلكل ختلَّت عيّنِ بعدما عدُت من معركة اثنية فاقدًا اTحدى عيينَّ
َّين أ�سtتطيع أ�ن أ�رى بعني واحدة، فقالت احلمكة تقيض بأ�ن يكون: أ�ن أ�قنعها بأ�ن

العني اَأل�وىل: قالت! ما جانب احلمكة يف ذكل؟: املكل بعينني اثنتني، فسأ�لهتا
َّك لن تراين... تراين هبا، والثانية لرتى الناس ن Tذا فقدت العني اليت تراين هبا، فا Tفا

ذا فقدت العني اليت ترى هبا الناس ، فأ�نت لست مبكل Tن، واVبعد اَأل.
ي أ�نَّ يلَّ كتاب التقاليد، فتحَته أ�مايم، وأ�قسمت بروح جّدِ Tيب، محلَت ا وبعدها اي أ�

ِّني، ومل أ�خالف جوا من بنات قادهتم العسكري أ�بناء امللوك يسtتطيعون أ�ن يزتوَّ
يلَّ Tتكون سعيدة لو ُزفَّت اtنَّ الزجنيَّة س�عتقد أ�ن ِإل أVان اَأل�يضًا؛ فأ�الكمك أ.
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جتيَن ابنة قائد اجليش بهياارعاكنت ب. وزوَّ بل اكنت رجاًل. ة امجلال، وصارمة أك�
أ�كرث مهنا امرأ�ة؛ وعاشت معي أ�ربع سtنوات، مثَّ جهرتين بعدما سقطُت عن حصاين

م اكحيل، فأ�صبحت أ�عرج، ومل يفلح اَأل�طبَّاء يف اTصاليح .وحتطَّ
، ويه تغادر قرصان ِإلَّ: قالت يل زوجيت ابنة العسكرّيِ Tتطيع الوقوف اtَّك ِإل تس ن Tا

. عىل قدم واحدة، مثَّ ِإل تلبث أ�ن تسقط بعد قليل، فتهنار، وتهنار معك مملكتك
ة عشtهتا مع زوجة، وانهتت كغريها بأ�مل .اكنت تكل أ�طول مدَّ

ِإلَّ تكل احلبشtيَّة الرقيقة Tيم، ا .مل يبَق عندي أ�مل صغري ييضء سواد أ�ايَّ
َّين جننُت. أ�تقبلني يب زوجًا؟ فارتعدْت: قلت لها ذات مساء فهمسُت. ظنَّت أ�ن

ليك. سtتكونني زوجيت! اطمئيّنِ: لها Tُت ا رجوتُك أ�ن. ويف اليوم التايل، توهجَّ
ليك. تصغي اTىل نصف انسان، فأ�صغيَت Tحاولَت الاستنجاد. رفعُت قضيَّيت ا
كنَت يف زاوية صعبة، ومل يكن سهاًل عليك. بكتاب التقاليد، فرفض أ�ن ينفتح

الاعرتاف بأ�نَّ النبل احلقيقيَّ موجوٌد يف روح امرأ�ة سوداء، بعد أ�ن سقطت أ�رواح
مت ق. رأ�يُتك اًبردًا اكلثلج. النبالء عىل أ�دراج القرص وحتطَّ ملست يديك َأل�صّدِ

َّك مل متت بذحبة قلبيَّة  برأ�سكَتوبعدما نزلت دمعٌة من اTحدى عينيك، هزز. أ�ن
جُت من الزجنيَّة. موافقًا .ويف اليوم التايل تزوَّ

ت اَأل�عوام، وفقدُت عيين الثانية، ولويُت عنقي وأ�صابين مرض عضال ...مرَّ
ذا كنت أ�ريد أ�ن. واجلارية مل تتخلَّ عيّنِ حلظة Tلين ا�ا ملكة، فتسأ وأ�حيااًن تنىس أ�هّنَّ

؛ فأ�عاجلها بلكامت اعتذار، وأ�رفعها بيد واحدة اTىل فوق، اTىل تغسل يل قديمَّ
.حيث ِإل يصل امللوك

- قراءة يف قّصة "أ�رواح النبالء"2
ن هو من أdساسات Tنسان يف عيشه، اTنَّ النُّبَل رصاط عيٍش ونظام حياٍة يهنجه اِإل Tا

ِّنه"تربيته، بغّض النَّظر عن أ�صوهل الِعرقيّة، وليس البتَّة  وِإل حُبىًل" بأdثواٍب تزي
نسان عُنَقه أdم أ�ذنَيههاجبوهيُثقِّل 

�
َِّة، ِإل...  اِإل ي فهذه مجيُعها، ليست سوى هبارَج ماّدِ
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ستبداد،
�
ائني، أdمام أdّيٍ من ترصُّفات التَّظملُّ واِإل تلبث أ�ن تهتاوى بنظر الرَّ

نسان وهمانًة لها
�
!اسtتعباًدا لكرامة اِإل

، بغّض النَّظر عن لُكِّ الهبارج اليت تسقط"َمن ترىَّبَّ عىل يشٍء، شاب عليه"فــ 
يب والنُّبل، هو املظهر احلَسن، للّك... عىل أdقدام اجلَّوهر اَألdصيل واملعدن الطَّ

نسان يف حمنته، هو نبل. ترصٍُّف ِإلئٍق يمَُّنُّ عن ُحسن تربية
�
ىل جنب اِإل

�
والوقوف ا

!النَّبيل بأdهبيى حلهل وأdجىل مظاهره
والنُّبل، ِكرَبٌ! عظمٌي هذا الوقوف، عندما يتحقَّق لنا من حيث ِإل حنتسبهو ومك 

ها الِكرب نُباًل زاء مواقف حُيتَسُب يف خضّمِ
�
نسان هو، كام من الوطن وا

�
من اِإل

 .جيعلنا نكرب ونعزت يف اِإلTنسان اذلي تبدر عنه
، مييتون النَّفسنّيحقيقيمك حنن حباجٍة كذكل، دكتور مجيل، يف زماننا، اTىل نبالء 

ملَّ به من عادايت dل أ نقاذ وطننا وشعبه، ِممَّ
�
رون قدراهتم ومعارفهم يف سبيل ا ويُسّخِ

ىل مصاف الكرامة اليت وهباها من اًبري Tنسانه ا
�
من؟ فريىق هبم ومعهم الوطن وا الزَّ

!بدهامعاسtتاَألdكوان، ونُزَِعت عهنام بَصلَف وأdاننّية َمن 
نسان قصوًرا، وترفع لها أdيراًجا، تصوهّنات ،دمت دكتور مجيل قلًما

�
بين لكرامة اِإل

ىل
�
برمش ريشtتَك ودمع حربَك، قوِإًل ونظام عيٍش بني أdترابَك، حيامث محلتَك ا

.القلوب والعقول أdجنحة لكامتَك
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رجٌل يرتدي"مجموعة رجٌل يرتدي ُعشَب اَألdرض" - من : " عرشدسساالنَّص ال
 2018سدين "- غرتابيَّةاأdفاكر "منشورات مرشوع "- ُعشَب اَألdرض

- قّصة "رجل يرتدي عشب اَأل�رض"1
شاهدت خالل أ�سفاري البعيدة، رجاًل يرتدي عشب اَأل�رض، ويقمي لياًل وهّنارًا

حتت سtنداينة عتيقة، فال بيت يؤويه، وِإل أ�انس يعرفهم، فتعّجبت من حاهل،
.وظننت أ�نّه من البرش اَأل�قدمني، وقد فاته أ�ن يسري يف ركب احلضارة والمتّدن

نّه ِإل Tلك ويرشب، قال يل ا�ين يأ�لته عن حياته، وكيف يعيش، ومن أ�وعندما سأ
ىل طعام ورشاب، فهناك الكثري مهنام يف هذه الناحية، حيث احلقول Tحيتاج ا

.مزروعة اًبَأل�جشار املمثرة، والغابة فهيا كثري من التوت الرّبي والينابيع ادلافقة
نّه اكن يعيش يف مدينة غري بعيدة Tيضًا عن لباسه الغريب، فقال ا�لت الرجل أ�وسأ

من هنا، واكنت هل أ�رض يزرعها، وكوخ صغري يقمي فيه، وذات يوم فكّر أ�ن
يذهب اTىل ساحة املدينة ليك يعّيد مع املعّيدين، ومل يكن عنده ثوب مجيل،

ليه قطعة مقاش من Tن تعطيه ثواًًب، فضحكت السامء، وقّدمت ا�فطلب من السامء أ
...أ�نظروا: احلرير اَأل�زرق، جفعلها رداء هل، لكّن أ�هل املدينة خسروا منه، وقالوا

ىل كوخه حزينًا، وطلب... هذا رجل يرتدي من اَأل�لوان ما ِإل يليق اًبلرجال Tفعاد ا
من الربيع أ�ن يعطيه ثواًًب، فابتسم الربيع وأ�عطاه قطعة من القامش فهيا أ�زهار

:وأ�طيار وجبال عالية، فلبسها وتوّجه اTىل املدينة مّرة اثنية، فتغامز الناس وقالوا
ىل كوخه Tلوف، فعاد الرجل ا�نظروا، هذا رجل يرتدي من الثياب ما هو غري مأ�أ

. مّرة أ�خرى هممومًا
وخاطبهوصادف أ�ن مّر الليل من أ�ّمام كوخه، فاسرتاح قلياًل عىل عتبة الباب، 

أ�شفق عيّل أ�هّيا الليل وامنحىَّن زاّيً أ�رتديه يف العيد وِإل يغيظ : لرجل قائاًلا
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فقطع الليل من جلبابه قطعة من اجلوخ المثني وتركها عند الباب،. اَألVخرين
فأ�خذها الرجل وصنع مهنا رداء أ�سود، ويف الصباح أ�خذ يسري اTىل وسط املدينة،

هل، فقالوا هل Tىل معبد لالTطفاهلم الصغار وميضون ا�ه قوم حيملون أV :أ�ما قال هللا: فرأ
فرحوا مع الفارحني، فكيف تلبس رداء أ�سود وحنن نفرح يف العيد؟ Tا

ومنذ ذكل الوقت، أ�يقن الرجل أ�ّن ِإل ماكن هل يف مدينته، فرتك أ�ههل وكوخه،
ىل القفار حيث يعيش اَألVن، حيث ِإل يرى أ�حدًا وِإل أ�حد يراه، ولكاّم جاء Tوتوّجه ا

الصيف، ويبس العشب عىل جسده، يسري عاراًي فال يشعر بعيب، وِإل ميوت
. من خطيئة

- قراءة يف قّصة "رجل يرتدي عشب اَأل�رض"2
عبيَّة  ".لُكْ عىل ذوقَك والِبْس عىل ذوق النَّاس: "من أdمثالنا الشَّ

ُره فيه وادله،"النَّاس"ومن اَألdدب العبُّودي، نص ملارون عني كفاع، بعنوان  ، حيّذِ
شو بيقولو عنّا"أdو " بيضحكو علينا النَّاس"عند لّكِ مهسٍة أ�و ملسٍة، بعبارة 

جلْس مثل النَّاس"أ�و " النّاس
�
 ماروُن يف وجهرخفيص"... احِك مثل النَّاس"و" ا

َّفة املتتالية بيه املكث
�
ح، يف، انفيًا أ�ن يكونأdبيه، بعد أ�ن ضاق ذرعًا بتوجهيات ا  الصَّ

ه النَّاسيُسمعهما يرتأ�ونه أ�و  ايَّ �
. ا

نة ذاك النَّص فــ. ويف البعض من نّص ادُلوهييّي، ما يُعيُدين اTىل بعٍض من ُمدّوِ
ر أ�ن يرتدي ما"لُنايمج" رضاهئم، قرَّ

�
بل ا ُtيت وس�ي النَّاس يف ما يأ�عياه رأdن أdبعد أ ،

ا تبقى اَألdصدق؛ ُمبتعًدا عن التَّقوقُع يف ختلع عليه اَألdرض من أdزايهئا، َألdهّنَّ
م ِإلَّ يف ثبط عزميته عن جتديٍد وتقدُّ

�
Vراهئم اليت ِإل تُسهِم ا خيافهام النَّاس ،فُسtيفساء أ

أdجدو ن خلف ُحُجِب العيوب من العيب نفسه!…ون يف التَّقليد، املُتواروالـُمغرق
ا، اينع الفكر، قرار الاكتب اًبرتدائه ُعشب اَألdرض، ُمنبثقًا من رغبته أdن يبقى نرَِضً

نساٍن كَفرد
�
نسانيَّة وليس ِإل

�
م لال ر. لنّيِ املعرش يف لّكِ ما يُقّدِ وليمتكَّن من ذكل، قرَّ

رة بتعاد عن النَّاس لريامه بشلٍك أdفضل، دون التَّلهِّيي بأdفاكرمه البالية واملُدّمِ
�
اِإل
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ًضا قلَمُه، ليوِصل عرب َّة واخلُلُقيَّة اليت عشَقها، ُمتقّمِ وض اًبلِقمي الفكري ملسرية الهنُّ
نسانيَّة لزمٍن 

�
خصيَّة اِإل ر جهر لّك ما.  بأdهلهاّدمتيتسديد طلقاته، ما يبين الشَّ فقرَّ

...هل، والعيش يف الرّبِية، متواراًي، اًببتعاده عن اخلطيئة
Vبٍه لرأ�ي أdو ىل ُهناك ابتعد،حيث يرتدي املرء ذاتَه، ومن َحوِك نَول ذاِته، غري أ

�
ا

ىت احلياة عاراًي، ويُغادرها مبثل ما dنسان قد أ
�
ملَوقف النَّاس من لباٍس؛ ما دام اِإل

.فال رضورة هل أ�ن يسرُت عريه، ما دام مل خيدش كينونته الهيوةل عيٌب! وصلها
فربأ�ي الاكتب، حنن، حني نسرت أdجساَدان، لسtنا بساترهيا حياًء من ُعرٍي، بل من

فمِلَ احلياء من شلٍك عيوٍب تكبِّل تكل اَألdجساد، راغبني حبجهبا عن العيان…
رُت ليس سوى سرت ُطِبَع عليه اِإلTنسان ُمذ وِجَد ومتاىه بتفاصيهل لّك البرش؟ فالّسِ

.ِلام خنتلف به عن اَألVخرين
ر التَّخيل عن لّكِ ما حيوطه يف اجملمتع وسكَن وليحيا اَألdديب عىل جسيَّته، قرَّ

ا، ُمرتداًي فصولها ِّنًا بزهّيِ بيعة، حييا معها ُعرهيا من... الرباري، ُمزتي ته الطَّ ومىّت عرَّ
ىل رأ�ي عنارصها به…

�
غري وجٍل؛ غري ُملق اًبِإًل ا

ه اَألdرض، بني أdترابه العنارص من جشٍر هما هل أ�مُّ اًبختصار، حييا صريورته كام تقّدِ
حييا بيهنا ومعها مجيًعا، ويبعث بهندات فكره،... وعشٍب ونبٍت وحيواٍن وطري

رته  ائفة منرةااحلضرسائل هّنج حياة اTىل صقاع اَألdرض، علَّ حربها يُعيد ما دمَّ  الزَّ
نسان.

�
..أ�ساسات قيام مملكة بين اِإل

َّه بعض ما راودين التَّفكري به، أdمام مرج أdدبَك اخلصيب  ن
�
ا..ايفصالا Uنساني

�
دمت.  ا

 . وَمعنٍي ِإل ينضب هل َمسtيل،أdديبنا، اًبَألdدب البنَّاء فيَّاًضا من كّفِ خساء
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ابع عرش راقصة املعبد": "النَّص السَّ
وح"من   .2016- ِسدين  غرتابيَّة -اأdفاكر " - "تأ�مُّالت يف معبد الرُّ

مجليل ادلوهييي" راقصة املعبد"قّصة - 1
هّّنا راقصة من بالد الهند، Tة مجيةل، وقالت ا�ىل املعبد امرأ Tيف ليةل العيد، وصلت ا

واكنت تسافر مع فرقة لها، فسمعْت أ�نّنا يف املعبد نُقمي عيدًا لّك سtنة، فأ�رادت أ�ن
هل اذلي حتّبه، ويه من Tجرًا ذلكل، ما دام العيد لال�ترقص يف الساحة، وِإل تريد أ

.غري ِديننا
ذا كنِت: فرحُت مبا قالته الراقصة وشكرهُتا عىل طيبة قلهبا، وقلت لها Tس ا�ِإل بأ

ّن هللا حيّب امجلال، وحنن Tسرتقصنَي يف املعبد، وليست دلينا مشلكة يف ذكل، فا
.حنبُّ امجلال أ�يضًا

واكن بعٌض من حصيب يسمعون حدييث مع املرأ�ة الغريبة، فاقرتبوا ميّن ومه
أ�ِإل ترى أ�هّيا الاكهن اَأل�كرب أ�ّن الرقص من مظاهر الفساد: متعّجبون، وقالوا يل

واخلطيئة؟
نمّك تقولون ذكل جلهٍل منمك، ومك يلزممك من املعرفة قبل. الّك اي اTخويت: قلت هلم Tفا

ذا رقص الرجل ومل ترقص املرأ�ة؟. أ�ن حتمكوا عىل اَأل�شtياء Tمفىّت كنمت تتعّجبون ا
ليه، بل يف عيونمك اليت تشtهتيي Tّن اخلطيئة ليست يف اجلسد اذلي تنظرون ا Tفا

نمّك ِإل ترون من الراقصة ما يف روهحا من براءة، وِإل تقرأ�ون... ذكل اجلسد Tنعم، ا
نمت تؤَخذون مبا يظهر من جسدها الضعيف، وبعد ما يف عينهيا من احلمكة، بل أ�

لهيا، حتاسtبوهّنا عىل ذنبمك، ومهنا تنتقمون Tَبعوا من النظر اtن تش�يمت الرجل. أ�ما رأ�أ
كيف يسعى وراء املرأ�ة، وقد يشرتي املتعة من نساء يبْعهنا، مّث مييض عهنّن

.وينعهتّن بأ�بشع الصفات
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ِإل تسtتطيع الراقصة أ�ن تقتلع جسدها وتريم به يف الغياهب، فاقلَعوا أ�نمت شهوتمك،
ّن قدميه ِإل جترؤان عىل Tىل قاّرة جديدة، فا Tتكشف اtيت املس�ة كام يأ�ىل املرأ Tوتعالوا ا

ىل القشور. مالمسة اَأل�رض اليت نزل علهيا Tّن العيون اليت تنظر فقط ا�واعلموا أ
يه ساككني يف عنق احلقيقة، أ�ّما العيون اليت ينعكس علهيا جامل هللا وصورته

ناّم يه حدائق للمعرفة Tحبّتنا وتركت جامعهتا وحصهبا من. ا�ة اليت أ�فاحرتموا هذه املرأ
ىل الفراشة امللّونة، وكام نرى زهرة بيضاء Tلهيا كام ننظر ا Tن تبدع لنا، ولننظْر ا�جل أ�أ

.تامتيل يف النسtمي، وكام حنّدق يف السهل والقمر والوادي
ليس عيبًا أ�ن ترقص امرأ�ة، بل عيب أ�ن نشّوه جاملها بعيوننا وبأ�لسtنتنا، وما أ�حقر

هّّنام أ�داة يف يد الرّش Tالعنَي واللساَن الذلين حيقّران، فا!
وعندما ترتدي الراقصة ثيااًًب تكشف عن ساقهيا وصدرها، فاثبتوا يف براءتمك،
وبدِإًل من أ�ن تهتامسوا فامي بينمك، فكّروا يف أ�ن تنظموا لها قصيدة لتعرّبوا عن
ذا خضعمت لزنواتمك وأ�حببمت جسدها، َأل�نمّك حتّبون لّك Tجعابمك هبا، وِإل عيَب ا Tا

ىل أ�ن تتخلَّوا Tيشء صنعته يد الفنّان القدير، ولكن ِإل جتعلوا حبَّمك للجسد يقودمك ا
.عن أ�رواحمك وتسقطوا يف الوحول

وانرصفت. تركُت أ�حبيّت ومه ينظرون واحدمه اTىل اَألVخر، ويفكّرون يف ما قلته هلم
:، فوقع نظري عىل كتابة أ�نيقة تقول"احلقيقة غري الاكمةل"اTىل املعبد َأل�قرأ� يف كتاب 

اكنت املرأ�ة مقّدسة يف العصور الغابرة، واكن بعض امللوك يسجدوَن لها، ولكّن"
ذا Tىل راقصة يف هيالكهم، واTتغّل امللوك جسدها، وحّولوها اtالزمان تغرّي، فاس

هّّنم ياكفئوهّنا اًبلغدر والاحتقار Tوها عىل جاملها، فا�اكفأ".

- قراءة يف قّصة "راقصة املعبد"2 
 عبارٌة، أdطلقها اكهن املعبد". حتاسtبوهّنا عىل ذنبمك"ين يف النَّص، عبارة تلفت

ر نظام  ا ختترص لُكَّ ما دمَّ د عىل" اجملمتعات اَأل�موميَّة"اكتب اَأل�قصوصة؛ أdظهنُّ ليشtّيِ
جل يف وطن" النِّظام البطريريك"أdنقاض جمد احرتام املرأ�ة، بناء  اذلي أdطلق يد الرَّ
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ىل انهتاك ُحرمة أdقدس أdقداس هذا الوطن،
�
َّه وصل به التَّسلُط ا ن dة، حىّّت أ�املرأ

ًحا بسلطٍة، أ�عطهيا يف ُمعظم اَألdحيان، عن غري وجه حّقٍ ِّ فشtتَّان ما بني ،ُمتسل
ٍَّة رعناء !رجوةٍل رؤوم وذكوري

نساٍن، وبني
�
لطة يف سبيل تنظمي حياٍة كرميٍة وبناء ا والَبوُن شاسٌع بني اسtتعامل السُّ

هوات واملُيول ين من أdحصاب الشَّ ِإّل أdقزاًما ُمسtتعبّدِ
�
قامة نظاٍم ُمستبّدٍ ِإل يُنتج ا

�
ا

 .املُلتوية
كورة اليت فهيم ما اعتادت سوى اقصة يف املعبد، َألdنَّ اذلُّ عّيَة قبوُل رقص الرَّ راَع الرَّ

اقصة ِّقاء اذلي جيمع عيون ذكورها بُعري الرَّ ا الاكهن فقِبَل رقصها من مبدأ�. الل أdمَّ
هل نفسه هو دافُعها

�
دة امجلال لرّبِ امجلال؛ ما دام التَّعبري عن عبادة اِإل تكرمي سtّيِ

أdَو ليس َمن شاء تكرمي َمن حُيّب، يكّرِمه بأdفضل ما ميكل أdو أdرىق ما. ذلكل
هل بأdفضل ما تُتِقن؛ ومن هذا

�
جُييد؟ ويه، استسمحت الاكهن بأdن تكّرِم اِإل

 ".راقصة املعبد"املُنطلق، قبل أdن تكون 
َّة جابًة عن لّكٍ من. ليس املُهمُّ يف العطيَّة نوُع الهدي

�
َّة أdن حتمل ا املُهمُّ يف الهدي

�لني ىل هذهتهّلهديما دافع اختيار املُهدي : السؤأ
�
ليه ا T؟ وكيف ينظر املُهدى ا

َّة؟  الهدي
روهُحا املُهلِّةل ِبام متكل من رقَّة املرأ�ة مبُختلف. ُهنا، أdجد الّراقصة ترقُص بروهحا

يسًةًاأ�خت: أdدوارها عىل مرحس أdعامران ا، حبيبًة، رفيقًة، صديقًة وحىّّت قّدِ Uأ�م ،!
ر، وسtنَُّة اذّلهاب اًبحلضارة ارتقاًء، تقوم عىل مبدأ� عاء التَّطوُّ جعًبا، كيف لنا اّدِ

نسانّية قُُدًما
�
 .الّسري اًبِإل

ِّساء؛ حلَّ يف ُمجمتعاتنا النِّظام وحنن، بعد أdن اكن اَألdسtياد وامللوك يسجدون للن
يي، أ�ن حيتقر املرأ�ة ويسtتعبدها جل، برأ� كر وليس للرَّ البطريريك اذلي مسح لذلَّ

احلقيقة "لُعصور، عىل ما جاء يف قراءة اكهن املعبد لفصٍل من فصول كتاب 
نساين القهقرى ،"اليت مل تكمتل

�
ا سار اًبجملمتع اِإل !ِممَّ

ليهينظر جفامل اجلسد عند املرأ�ة، ما دام صنيعة رّب اَألdكوان، حريٌّ أ�ن  Tجعاٍب ا
�
 اًب
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فىل، بل ىل املدارك السُّ Tن ِإل نُساق بشهواتنا ا�َّه علينا أ وشغٍف من رائيه، غري أdن
فلنرتك عَظَمة امجلال تسوقنا اTىل متجيد الّرب يف خلقه، نظًما لقصيدٍة يف جاملها،
وكتابًة لنشtيٍد حيفظ ريّق مزاايها، بدل التَّخبُّط يف رمول خطيئٍة ُمتحّرِكٍة ختنق

نسان فينا واذلي اكن قد ترَك خالقنا فيه قَبًَسا من ذاته لنعود ُمسtتنريين
�
عَظَمة اِإل
ليه Tبنوره ا. 

ِّسtبة وهييي ُمصيًبا، يف تشبهيه املرأ�ة اًبَألdرض املُكتََشَفة اًبلن كتور مجيل ادلُّ ىت ادلُّ dومك أ
جل وهو، ِإلمئُه عىل تشوهيه معامل اَأل�رض اجلديدة، بفيٍض من نزق شهوته. للرَّ

!املرُسفة يف غالب اَألdحيان
م الهبجَة ا رقصْت املرأ�ة يف ِبالطات املُلوك لَتبهَُّثَّ َّه لـمَّ ن dومك وِجْعُت يف ختام النَّص، أ

ٍ اًبحتقاٍر وغدٍر ور، جاءت ُماكفأ�هتم لها، عقااًًب من تظملُّ وتنرش من حوهلم الرسُّ
ِّق وشtّيِق حضورها ِإل يسtتكينان !بري

ا الاكتب اَألdديب ُمرافقًة خلرص راقصة املعبد مبا يسمو بشخصها، متايل قلُمَك أdهيُّ
نسانّية

�
 .اTىل مصاف مسّو أdدوارها يف كتاب اِإل

يت  ا أdان، فهتجَّ ، بقبٍَس ِمّما لها يف نفيس، وشديد ِحريص عىل"راقصة املعبد"أdمَّ
دة وجداين ما حييُت !ِرفعة وقمية حضور خشصها يف حيايت؛ ومكوهثا يب سtّيِ

قُت اTىل بعض كشٍف معَّا ُسرَت من فيض معاين نٍص زُخَر بأdشّد املعاين أdتُراين وفِّ
نسانيًَّة؟ لسُت أdدري

�
  .ا
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صد" الباب املوراءو":  النَّص الثَّامن عرش
غرتابّية"منشورات" - احلافةل والودل ُممكن"من 

�
2017- ِسدين " -  أdفاكر ا

- قّصة "وراء الباب املوصد"1
 مل أ�عرف حىّتَّ اَألVن ماذا يعنيه ذكل الصباح.

اكن صباحًا غريبًا، مل أ�ر مثهل قَطُّ، وقد ِإل يطلع صباح مثهل عىل حيايت.
استيقظت عىل أ�زيز بعوضة يف أ�فق غرفيت. اكن أ�زيزًا مزجعًا، فهنضت برسعة،

حت بقبضيت، حماوِإًل قتل البعوضة ويه تطري يف الهواء. اكنت كبرية جّدًا، وبدا ولوَّ
يل أ�هّّنا اكنت يف الغرفة منذ سtنوات، ومل خترج مهنا.

م عىل املنضدة قرب َّين منت طوياًل. اكنت علبة ادلواء املنّوِ ىل أ�ن Tانتهبت عند ذكل ا
رسيري، وعىل املنضدة أ�يضًا رساةل قدمية.

فتحت الرساةل وقرأ�هتا. لقد كتهبا صديق يل منذ ثالثني عامًا. 
هل منُت ثالثني عامًا، ومل يوقظين أ�حد؟

Vة يكسوها غبار كثيف كلّكِ يشء يف املزنل.  مشيت بثقل اTىل مرأ
Vة. مسحت الغبار، ونظرت اTىل وهجيي. رصخت من الهلع. اكن خشص أVخر يف املرأ

Vة، لكنَّين اَألVن رجل جعوز جّدًا.  كنت أ�ان يف املرأ
ا شعري اذلي اكن أ�سود اكن وهجيي خميفًا، والتجاعيد حتتهلُّ أك�قنية يف حقل، أ�مَّ

ل اTىل بياض كثيف، وحتته غارت عيناي احملمّراتن أك�فق حيترض. اكلليل، فقد حتوَّ
جًا؟ فأ�ين زوجيت، وأ�وِإلدي؟ مل أ�كن مزتّوِ سأ�لت نفيس: أ�

جًا فعاًل، وها صورة سوداء وبيضاء َأل�رسيت معلَّقة عىل اجلدار.  كنت مزتّوِ
ىل أ�ين ذهبوا؟ وهل جضروا من نويم، Tوِإلدي؟ وا�سامء زوجيت وأ�ماذا اكنت أ

َّين ميت فرحلوا؟ واعتقدوا أ�ن
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هرولت اTىل الرشفة علَّين أ�رى أ�حدًا من الناس، فأ�سأ�هل عن نفيس، 
ففوجئت بأ�نَّ بييت ينتصب وحيدًا عىل حافَّة واٍد معيق ليس هل قعر. 

ة.  مت خطوة واحدة اTىل اَأل�مام، لكنت سقطت يف الهوَّ لو تقدَّ
أ�ين العامل اذلي كنت موجودًا فيه قبل ثالثني سtنة؟

ىل البعيد، مل أ�ر Tَّين عندما نظرت ا َّام يكون عىل اجلهة الثانية من الوادي. بيد أ�ن رب
ِإلَّ فضاء أ�زرق صافيًا، وفراغًا قاتاًل ِإل يعقل ان يكون فيه برش. Tا

سأ�لت بصوت عال: هل العامل ما زال موجودًا؟
رت أ�ن أ�ريم بزجاجة يف الوادي، َأل�كتشف مل جيبين أ�حد، فبكيت باكء مّرًا، وقرَّ

ذا اكن هل معق. Tما ا
ة أ�لقيت اًبلزجاجة، فاحندرت، واحندرت، دون أ�ن يسمع لها صدى. وبعد مدَّ

اصطدمت اًبَأل�رض.
َّين كنت وحدي معلَّقًا فرحت بأ�نَّ اَأل�رض ما زالت موجودة، عىل الرمغ من أ�ن

فوقها. مثَّ مسعت جلبة يف أ�سفل الوادي. أ�انس يرثثرون.
ىل ماكن. ومك اكنت Tيّؤِدي اtذا اكن س Tرى ا�فتح اًبب املزنل، َأل�ن أ�خطرت يل أ

دهشtيت عظمية، عندما رفض الباب أ�ن ينفتح! دفعته. رلكته. أ�حرضت مطرقة
ىل أ�عاله، واجلليد ممسك بأ�طرافه. الثلج Tيه من اخلارج ا ذا اًبلثلج يغّطِ Tمته، فا وحطَّ

اًبب مقفل أVخر، وِإل ميكن أ�ن ينفتح.
اي هللا، من أ�ين جاء الثلج اTىل هذه اجلهة من البيت، والسامء فوق الرشفة زرقاء

صافية؟! لقد ُكتب عيلَّ أ�ن أ�بقى حمبوسًا هنا. 
هل أ�انم من جديد؟

بهتا من مفي. مثَّ تساءلت: ماذا سtيحدث لو منت ثالثني م وقرَّ  أ�خذت حبَّة منّوِ
ِإلَّ بعد أ�ن أ�موت... Tستيقظ ا�َّام لن أ َّام سtيكون معري مئة عام، ورب سtنة أ�خرى؟ رب

مجيل أ�ن ميوت اِإلTنسان بدون أ�ن يعرف.
أ�خذت قلامً وورقة. نفضت عهنام الغبار املتاكثف، وكتبت لألVخرين، قبل أ�ن أ�بتلع 
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حبَّة ادلواء:
ا الناس اذلين يرثثرون يف القعر، لقد عدت للنوم يف املزنل املنفصل عن  "أ�هيُّ

العامل. فأ�رجو أ�ن ختفِّفوا الرثثرة قلياًل... خفِّفوا الرثثرة، قاتلمك هللا".

- قراءة يف قّصة "وراء الباب املوصد2
نني، قضاها عىل فراش ِّtيصحو الاكتب من معيق غفوته، بعد ثالثني من الس

نسان
�
...ماٍض، مل يشأ̧ أdن حيياه مبا اكن بنتابه من أdخطاٍء وُمخالفاٍت حبّق اِإل

ٍَّة بني يتنازعه مشاعٌر شtىّّت، بَنَِت النَّص عىل أ�سٍس من منظومة متعارضاٍت تعبريي
نساهّنام، وبني ما اكن وِإل يزال ينتابه من

�
ما اكن من صفات احلياة واجملمتع وا

غربٍة أ�عوام أdحاسيٍس ومشاعَر يف ُمختلف املواقف، بعد أ�ن اًبعد بينه وبني الواقع
قلٌق وُطمأ�نينة، هدوٌء وخصب، فرٌح وحزٌن، ثقٌل وحركة، صفاٌء وغُبار،: وابتعاد

ة املفتوحة جة؛ مشهد الثّلج والكوَّ مت والضَّ ثرة، املهجور واملأ�هول، الصَّ النوم والرثَّ
باٍت وحصٍو... عىل سامٍء زرقاء ُtيخوخة الـُمنجزات... سtحالم وشdاليت... ِصبا اَأل

ة اَألdمس وهو يرمقها من مزنهل املُنفرد، وقد فُتَح... أdلفاها اًبليًة واقفًة يف حمطَّ
ٍة زرقاء من سامٍء ورُشفٍة أdطلَّت عىل واٍد حسيٍق ينتِصُب بني أdرٍض فضاؤه عىل كوَّ

ٍة واحدٍة . وسامء ِإلَّ ملرَّ
�
حلظة أdلفى اَألdرض ِإل تزال قامئًة،: ومل يفرح قلب الاكتب ا

نساٍن جهره ُعنوًة، لطغيان ثرثرٍة فارغٍة جعلته هيرب من أdهلها؛
�
موجودًة، مكوئٍل ِإل

�ملَُه حلظة حصا  ...أdنَّ القوم ِإل زال عىل ما اكن عليه: وأ
هيم عنه، ِّ Vخًذا عىل أdهل بيته، أdفراد عيلته، ختل وأك�يّنِ يف ماكٍن ما، أdجد الاكتب أ

م أdرادوا التَّخلُّص من حضوره بيهنم باته العميق، وأك�هّنَّ ُtهو، مل. وتركه يغط يف س
متام مشوار

�
لوا ا َّام أdهل بيته مل يتحمَّ اثرين من أdبناء املُجمتع واًبملقابل، لرب يُِطْق الرثَّ

نيا، ولّوا بعيًدا عنه: الُعمر معه ا غفا، وغاب عن ادلُّ ا حصا، وجد نفسه... فلمَّ ولـمَّ
اها الُغبار ...وحيًدا مرتواًك، ليس بقربه مهنم، سوى صورة اًبَألdبيض واَألdسود، غطَّ

َمن ِإل حِيبُّه ... أdلفى العامل ُمتجلِبًبا بِقَدِمه: عند عودة الاكتب اTىل مرحس احلياة اثنيًة
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ٍم ابتعد عنه؛ وَمن اكن يعيش وسطهم، ِإل زالوا عىل نقائصهم؛ فمل يتعلَّموا من أdايَّ
صالح ما فهيم من

�
ا أdكَّد هل جعزه عن ا ثرة، ِممَّ ِإلَّ الرثَّ

�
أdمضوها يف صفوف أdعامرمه ا

بة! عيب ر أdن يعود اTىل عامل ُسكناه وسكينته، اسtتاكنة لروحه املُعذَّ .شtمتهم، وقرَّ
ة باٍت يمتنَّاه معيقًا، ولو اكن يف حلٍد هذه املرَّ ُtىل سTم، وعاد ا !ابتلع دواَءه املُنّوِ

صالح ما أdفسد... فلسُت أdظنُّ الاكتب حييا انفصاًما يف خشصه
�
بل أdجُده ُمحاوِإًل ا

ىل العيش Tر العودَة ا هر من نُفوس ُعرشائه، ومل يَوفَّق اTىل ذكل سبياًل؛ فقرَّ ادلَّ
...حيث اكن لثالثني مضت

وَمن شاء من مُعره هذه لكَّها…... فالاكتب عاشق ُمىًَّن وحتقيق أdحالٍم وطُموحات
ا وكفاًحا حىّت نقرحي اجلفننَي ُسهاًدا ليحقِّق ُمبتغاه أdهدافا Uفىَّن لياليه سهًرا، كدdأ...

َمن أdراد بناًء ورفًعا لرصوح اللكمة، وَحضنًا. بعيًدا عن ثرثرٍة والكٍم من غري طائٍل
ىل عينيه سبياًل، بل حييا ُمجاهًدا أdبًدا

�
.َألdهلها، ِإل يرتك للنُّعاس ا

اع؛ بدِإًل من ىل أdيٍد وفريٍة من فعةَلٍ وُزرَّ Tنَّ مرشوعه الفكري حباجٍة اdيقَن الاكتب أdأ
اثرين ودنكيشوت ر.  والهوىء الهوايّّيالرثَّ ىل هدفه وحيًدا، قرَّ

�
َّه سtمييض ا َّا تيقَّن أdن ومل

!اَأ́لفول عائًدا اTىل هميعه اَألdبدي
َّا اكتشف أ�ّن اَألdرض ِإل تزال موجودًة ٍة يتميٍة يف ،فَْقُده النَّاس أdباكه، ومل حِضَك ملرَّ

!النَّص
نسان فهيم،

�
حِزَن معيقًا، َألdنَّ النَّاس مل يبنوا هلم أdو لألdجيال ما ينفع وحيمي كرامة اِإل

!بل ِإل زالوا ُمتلَهنِّي عن ذكَل بلَوِك فارغ الالكم
اه  مين الهابط، اًبجّتِ َّسِق الزَّ ا الاكتب يف أ�قصوصتَك، ما بني ِرحاب الن جلُت أdهيُّ

من احلارض، فمل تلمس حتسينًا يف طباع النّاس اعد، وقوفًا اًبلزَّ مين الصَّ َّسق الزَّ الن
ىل جتويد: وِإل يف خصاهلم

�
ِإل زالوا يتلهّون ايلقشور عن اللُّباب، ِإلهني عن النَّظر ا

نسانّية... املُسtتقبل
�
َّة كام واِإل يب رأ�َسك، لكنَّه أdنضج جتربتَك الفكري :رعى الشَّ

 ؟"من خلف الباب املوصد"لكن، هل َمن يتَّعظ . قوِإًل، فعاًل وموقًفا
ين تلهّوا  لمة الرّبانّية أ�ولئَك اذلَّ اًبٌب، مضَّ خلفه املُصَطفني، واحتجز دونه؛ يف الظُّ

91



ث، وعن اجلَّوهر اًبلنَّافل، وعن الفعل اًبلقول !عن الثَّمني اًبلغّث واًبلرَّ
اء الُبناِة لَْممِلْ دمعَك دكتور مجيل، جراء قوم ِإل يتَّعظ وِإل يقمي للفكر وأdههل اَألdحّصِ

 هلم يف القلوب ُمقاًما؛ واكتب لنا دوًما، مباء القلب ودمه حرًبا،ّيدوزاًن، وِإل يش
نسان رصوًحا للبقاء

�
.أdقاصيَص تبين لال
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" - قّصة قصرية تاسع عرشالنّص ال غري منشورة : "الكرم عىل التَّةلَّ

- قّصة "الكرم عىل التةّل"1
ىل كْرم لنا. هو ليس لنا حقيقة، بْيد أ�نّه يشء Tخذين ا�اكنت متسكين من يدي، وتأ 

من أ�فاكران، وأ�حالمنا البعيدة بُعد السامء عن اَأل�رض...
ليس من أ�مر مسtتحياًل. تقول يل، ويه تنظر يف عييّن الصغريتني، وهتمس: أكVبة

يه مدينة... ليست مأ�لوفة عند الصغار. 
واكنت تسري معي. وِإل تتعب... واَأل�وِإلد يف يّح العرب يسخرون منّا: قال عندمه

كرم! الكرم ليس لمك… عنب أ�سود مل خيلق مثهل هللا.
أ�تشاجر مع اَأل�وِإلد يف احلّي. أ�اًبدهلم الالكم القايس. فتقول: ِإل تدع الكبار

يسمعون. اللكمة السيّئة عندما خترج من مفك تصبح جرمية. والرجال يغضبون
اكلنار يف الهشtمي. ِإل خترب أ�حدًا أ�نّك تشاجرت مع اَأل�وِإلد، وِإل حتقّر أ�حدًا من

الناس… ميكنك أ�ن تعّض عىل اجلرح وتتجاهل. 
رصار. وأ�قول: Tلها عن الكرم هناك عىل التةّل، حيث حنن ذاهبان بعزم وا�سأ�وأ

مسعت من اَأل�وِإلد أ�نّه للناطور.
جتيب ويه تضحك: هو لنا. الناطور اَأل�عرج أ�خذه منّا عنوة، وحنن سنسرتّده.

- كيف؟ هل نقوى عىل ذكل الرّشير، وِإل منكل أ�داة لنحاربه؟
- ِإل ختف. عندما خياف اِإلTنسان يصبح ميتًا. الشجاعة حتّرران.

ىل التةّل، والشمس يف أ�عىل السامء، امرأ�ة من انر، حترقين، وتكوي جهبيت، Tنصل ا
فأ�مسح العرق الهاطل من وهجيي. وأ�رتعش، َأل�ّن املواهجة مع الناطور سtتكون

رصار. Tصعبة… سالحنا اِإل
ىل أ�ين؟ Tويرصخ الناطور من خميته: ا
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فنجيبه: اTىل أ�جشاران، وعناقيدان السوداء اكلليل. كعيون اخليال الهاربة من املعركة.
ما يه مشلكتك؟

يزنل الرجل العمالق من خميته، عىل درج من اخلشب، فياكد يهنار حتت ساقيه
حداهام أ�قرص من اَأل�خرى، فيامتيل جسده كشtبح خميف. اكن ظهّل Tالطويلتني. ا

فويق مثل جبل. خفت عىل ظهّل أ�ن يكون ثقياًل عيّل، فأ�حتّطم.
خياطبنا الناطور بصوت أ�جّش: أ�ليست وقاحة أ�ن ترفضا أ�وامري، وتعودا اTىل هذا

املاكن؟
ذا اكن كل Tهّيا الرجل الطويل القامة كساّكن الكهوف. ا�مسع أTىل القول: ا Tسارع ا�أ

يّل... رجل لرجل. Tن معنا، فتحّدث ا�شأ
- أ�نت اي صعلوك؟

- نعم أ�ان. صعلوك وسأ�نترص عليك…
هيجم عيّل الناطور، وميسكين من عنقي، ويرفعين فأ�ظّن أ�ّن اَأل�رض أ�صبحت

رصخ… بعيدة عيّن. وأ�
ذا أ�مسكته من ذقنه، يذوب اكملاء… Tمسعها تقول بلهفة: ا�أ

- وكيف أ�مسكه؟ هو أ�طول ميّن…
- أ�لست مالاكً؟

اكنت لكامهتا مبثابة الربق اذلي الهتم رويح. مددت يدي الصغرية، وأ�مسكت
اًبلناطور من ذقنه، وتعلّقت هبا، فأ�صبح يذوب اكملاء، ويتالىش، فسقطت عىل

مل. احلضيض، أ�نوح  من اَأل�
قالت يل: اTهّنض. أ�نت خبري… العناقيد تنتظر من يقطفها.  

ىل العناقيد. مل Tرض بثقل، وهرولت حنو الكرم، وعيناي شاخصتان ا�مقت عىل اَأل
تكن سوداء، بل شقراء، يقطر مهنا سائل شهيّي. فركت عيينَّ غري مصّدق أ�ّن

لهيا، فرأ�يهتا تضحك وتقول: ِإل هتمّت اي بيّن. اَأل�لوان لكّها Tلون العنب قد تغرّي. التفّت ا
يه لون واحد يرتدي ثيااًًب خمتلفة… هل فهمت ما أ�عنيه؟
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حضك، ويرّدد هززت برأ�يس موافقًا، وقلت بصوت خفيض: فهمت. مّث رحت أ�
الوادي صدى حضكيت.  

اكنت تراقبين بشغف وأ�ان أ�قطف حبّات من اذلهب، مرسعًا مرسعًا، أك�نيّن
أ�خىش عىل اللحظات امجليةل أ�ن تنهتيي، وأ�ن هترب منّا احلياة عىل حني غّرة.

- قراءة يف قّصة "الكرم عىل التةّل"2
وهييي معه، يف مشواره اTىل َكرم الـُمىَّن ُّنا اَألdديب مجيل ميالد ادلُّ كرٌم اصطحبْته: يُقل

ليه  Tّمه احلبيبةا�امأ .، من نسج خياهلام كام اَألdحالم اليت اكنت تراود روض حهبَّ
نسان، بَكَرم ٍ من رّب الكون وفيض

�
ْن اكن كوكُبنا حيث نعيش، هو كْرُم اِإل

�
ا

ظُ شوقًا لُسكىَّن ب اذلي اTىل دانن مخرة حمبَّته، نتلمَّ امء موئل الرَّ جوده؛ فالسَّ
 .وُمكوٍث

ىل الكرم اذلي متنَّياه مرتًعا َألdحالهمام Tليه ... فاحلبيبة، تدعو حبيهبا ملرافقهتا ا
�
تنظر ا

مغ من سّن الّطفوةل اجلامع بيهنام َّه رجٌل اًبلرُّ ن dنضجه. عىل أdاًبختصار، حبيهبا طفٌل أ
ا  .حهبُّ

Vخًرا يفهيييُّوادلُّيغِمُس الاكتب   ريشtته عىل ما تبّدى يل، حينًا يف ُحّقِ خياهل، وأ
ٍَّة يعينه دفقه، عىل عامدة صوٍر وتالميح  دي به اTىل حتقيق الـُمرام منتؤُجرِن رمزي

.أ�قصوصته الغنَّاء رسًدا، حواًرا وحتلياًل نفسtيUا
ق فَكْرُم اللُّقيا، ِإل وجوَد هل عىل أdرٍض جاَءها، وموقُع الَكْرم هذا، التَّةل... َمْن يتعشَّ

ىل أdمام Tن خيطَو صعوًدا اdىل عُل، وأ
�
ليه، عليه أdن يرنو ا Tهاب ا اَأل�ّم واحلبيبُة -. اذلَّ

فويّل، تمكُن نظرهتا، يف كون مغ من سtنِّه الطُّ تكل اليت ترنو اTىل حبيهبا رجاًل، اًبلرُّ
وح، ُمكتفيٌة بذاهتا، ِإل تشعر بنواقص عامل املادَّة، حتتاج أdنَّ النَّفس بسtيطٌة كام الرُّ

لهيا لرتتقي اTىل دايٍر، تلبَّست مهنا جسًدا فانًيا
�
ىل،ا

�
 وغادرهتا اTىل غربٍة، تتوُق ا

.العودَة مهنا، والوقوف عىل مشارف منبهتا
ٍة تسلَّط، وليس هل من الكرم . والنَّاطوُر، مرامه من الكرم عناقيَده َُّه، عىل مادَّ ن َأل�
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ام الكرم وانطوره ،روحُه حقام قول ... فشtتَّان مابني كرَّ
�
عداةل السّماء"فهل يصح ا

َّام" يه غريها عن عداةل اَألdرض .يف هذا املَعِرض؟ ري
فولّية حُتاسtبه: اليت خُتاطُبه عند لّكِ ُمفرَتٍق- يف حني أdنَّ احلبيبة - روح الاكتب الطُّ

مكثلهاهِتاييأ�عىل أdقواهل وأdفعاهل يك  ن اكن للنَّطور من الَكْرم عناقده اليت.  راقية ً
�
فا

حيصل علهيا ُعنوًة؛ فللاكتب وحبيبته من كرم احلياة مخرية عيٍش ومخرة معٍر يكزناهّنا
وح اTىل ما يُسلُب! يف دانن احلارض لعرس الـُمسtتقبل الـُمنتظر وِنظرة احلبيبة الرُّ

امء والوقوف عىل يف احلّق سيُسtتعاُد حني العودة اTىل السَّ َtرض، فبسdمهنام عىل أ
مز. بيدر غالٍل ِإل تنقيض لها موامس :فنصيحة احلبيبة املفصلّية يف اَأل�قصوصة الرَّ

نسان، يُصبُح َميتًا. ِإل خَتَف"
�
حيهنا، يتيقَّن احلبيب، أ�نَّ اسرتجاع". عندما خيف اِإل

رصاره عىل العودة اTىل دايٍر/ الَكْرم
�
ِإلَّ غالاًًب، اًب

�
امللكوت املسلوب، ِإل يمّت هل ا

ت هل، وقيّوُمها ينتظر عودته، لُيقمي اَألdفراح  .أ�عدَّ
حفبيبته تكل، الـُمالزمته منُذ الوِإلدة، تفيض عليه ُحبUا، من غري أ�ن تطالَبه مبُبادلهتا

بل. احلُبَّ مبثهل ُtم هل س ح مساراِت ِمشيته، تقّدِ دوًما ترشدُه، تأ�خذ بيده، تصّحِ
نقاذه من براثن انطوٍر جشعٍ

�
ما بثَّ يف نفسه يوًما سوى )رمز الرّش والشtيطان( ا

وملا حلَّت حلظة مواهجة ذاك العيّت... اخلوف والّرِعدة عىل مصري غالل العمر
م حلبيهبا اَألdزيل، الوسtيةل الُفضىل للتغلُّب عليه والتَّخلُّص الـُمتصلِّف، جنُدها تقّدِ

تُه"منه  وعندما جنا من. أ�ن يُمسكُه من ذقنه فيذوب، هيوي، وتتالىش قوَّ
ًدا، َأل�نَّ عناقيد زاَءه ُمسtترصَخته أ�ن يلممل قواه ويهنض ُمجدَّ

�
التَّجربة، وجدها ا

 .امخلرة احلقَّة، اًبتت تنتظره ليقطفها
ضلكُّنا  ٌَّة من اًبرهيا، لـَمْن يواهجها وينجو بنفسه من نوُمعرَّ  للتَّجربة، واحلياة هدي

Vتوهّنا فالتَّجربُة، عنهبا أdسود؛ أdما اخلالص (. فهل احلياة اَألdبديّة. )التلَّظي بنريان أ
!فكرُمه دواٍل ُشقٍر تقطر َألdهلها احلالوَة عساًل

فاحلبيبة الّصادقة الـُمرافقة حلبيهبا، وجدهُتا، ِبال هوادٍة، ترشده اTىل دروب اخلري
ا من مشس احلاكية املنتصبة يف كبد سامء القِّمة الـُمنتِظرة  الح؛ َأل�هّنَّ بل الصَّ ُtوس
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.عودهتام، تسtمتدُّ وجه نورها الـُمشري
ىل الَكْرم ملعًبا يلتقي يف رحابه احلبيبة، بيامن ترى  Tظنُّه يرى اdاحلبيب، أTيهيهفا 

مدرسة حياة، تلقِّنه يف رحابه دروًسا من دُلِن بساطهتا ويه، خدينة الـُمعطي
فال جيب أ�ن. مفن تعالميها، أdن يرُصَّ حبيهبا عىل أdهدافه ليحقِّقها. ورسولته اَألdمينة

لتفات اTىل
�
جر، بل من واجهبام اِإل ىل احلقل ليسtتظالَّ الشَّ Tهاب ا يكتفي احلبيبان اًبذلَّ

ذ مبذاق طعمها حيهنا، يكوانن قد أdصااًب من جناح العيش مًعا. مثرها، جنهيا والتَّذلُّ
 .وطًرا

ته وِصغر سtنِّه، يطلب مغ من فتوَّ ليه رجاًل، اًبلرُّ
�
واحلبيب، متاشtًيا مع ِنظرة احلبيبة ا

ليه
�
ث ا ن اكن يريد حمادثهتام أ�و مفاتشtهتام بأdّيٍ من اَأل�مور؛ فليتحدَّ

�
�ىل النَّاطور، ا

ا
!فالاكتب، يرتقي حبديثه ويرتفَّع لامييش ِكرَب حبيبته"! حديث رجٍل لرجل"هو 

د من عزميته عىل املواهجة، ُمستبطًة هل اَألdساليب فاحلبيبُة تشحُذ مِهََّته، وتشّدِ
مِسْكه يف ذقنه، فيذوب اكملاء:" الناجعة

�
 ".ا

نسان بطاقة اخلري، لمتكنه من التَّصّدي لقوى الرشَّ الاكمنة يف
�
وح تشحن اِإل فالرُّ

 .املاّدة،والتّغلُّب علهيا
مغ من كاملها اًبملعرفة، تسائهُل بأ�سلوب جتاهل العارف :حفبيبته، روحه، واًبلرُّ

ْن يُكن" أdلسَت مالاًك؟"
�
َّه، وا َّه مالٌك حيرُسها، وبأdن ويه، عىل يقني من معرفهتا بأ�ن

فاع ته كام وقواه، يف سبيل احِلفاظ علهيا وادّلِ ر قوَّ مالاًك، فواجٌب عليه أ�ن يسّخِ
 .عهنا

حر واخلرافة يرتاَءاين يف اَأل�قصوصة بني مشهديٍّة وأ�خرى حفني وقوع احلبيب: فالّسِ
اي، سقط... من يد حبيبته، متَنطَق اًبلنَّاطور ت روح املالك جسًما ماّدِ ا مسَّ فلمَّ

ًِّما َّم، مفا مّه؟أdليست الغاية، أ�ن يصيَب النَّجاة من موٍت... من بني يديه ُمتأdل ن تأ�ل Tوا
وُت ٍ؟ وها الصَّ َّه حصا من غيبوبٍة جاز هبا- صوُت احلبيبة- ُمحمتَّ ن يأ�تيه ُمطمئنًا، وأك�

هّنْض، أdنَت خبرٍي، فالعناقيد تنتظر َمن يقطفها: "لهنهيٍة
�
ولكن، العناقيُد اليت". ا

َّه ليس من اختالف  يه عناقيد الَكْرم أdم عناقيدها يه؟ أdظُن أdن dتدعوه لقطافها، أ
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وح وحبيهبا  !عىل تقامس هبجٍة وتوزيع مغامَن بني الرُّ
مٍل ُمقمٍي، dحيان، نُضطر ِإلحامتل مذاق الوجع للحظٍة، يك نتخلَّص من أdففي بعض اَأل

من  !يهنشtنا لعمٍر من الزَّ
ن عودته اTىل دالية الَكْرم، مفا تركته حبيبته اًبَّ �

َب احلبيب من تغريُّ لون العناقيد ا جَعُ
ٍل ئًَة من َروعه لهول ما صدَف من تبدُّ وح ليُشطَّ أdو يتوه، بل خاطبته، ُمهّدِ :الرُّ

، اَألdلوان لكُّها يه لوٌن واحٌد" فاللّون الواحد الثّابت اذلي". ِإل هتمّت اي بيَُنّ
نسان يزتاّي، بلبوس ختتلف وأdلواٍن.... قصَدْت، هو لون احلقيقة

�
ن اكن اِإل Tوا

ل !تتبدَّ
وح  ذاهتا، تلمَّست احلقيقة امللموسة باكمل هباهئا،- حبيبة الاكتب- فلّما وعت الرُّ

ة اليت. ووعَّت حبيهبا علهيا حيهنا، شعرا مًعا،َ أdهّنام بلغا ِملَء الَكْرم وغاية الِقمَّ
ة  اب خلاصَّ ها الوهَّ  . أdحبَّتهنّياحملبأdعدَّ

صا خشص احلبيب، خياطب لكَّ قارٍٍئ يؤم وهييي، ُمتقّمِ كتور مجيل ميالد ادلُّ فادلُّ
َّنا مجيعنا أdبناء احلقيقة، وعلينا أ�ن نُفِسح اًبجملال لنورها َأل�ن ن dكرَمُه عىل القِّمة، َأل

ة للّكِ مدعّوٍ منَّا وح الـُمعدَّ يتغلغل يف ذواتنا، فنسtتطيب حيهنا، مذاق مخرة الرُّ
 .اTىل ولمية العرس

فاملرأ�ُة يه املرأ�ُة، مبثل ما أ�نَّ احلقيقة يه احلقيقة، تندهنا بأ�نوثهتا وتفرض علينا ذاهتا
، ذاك. حىّّت الغواية املهمُّ أ�ن نكون حنن َمْن نتغاوى يف عشقِّها حمبًَّة من قبل ُحّبٍ

أ�نَّ اَأل�وىل أdبقى من الثَّاين، ويه الـُممتِّنة ُعرى اِإلTَخالص حىّّت اخلالص واخلُلوص
نا يف الهناك، كام رغبنا برفقة بعضينا ها هنا  .مبركب العمر، اTىل شط أdماٍن يضمُّ

َّه اَألdبقى ن ن نشعر حنوه، َأل� ا وِممَّ مّه ِممَّ dلزم وأdأ ، عوَر احلقُّ نَّ الشُّ �
مفا يبقى يف . ا

 تذاكرات فصوهل مصداقيّةمن، بناقراراتنا من احلّبِ مذاقًا، َألdعظَم وأdجلَّ مكواًث 
ثٍر dن يَِعيه حبيهُبا. أ�رادِت احلبيبة أdنَّ هذا ما أ�عتقُد، أdوهكذا، بدا فعُل. عىل ما أ

يا حلرصيَتُه بني حبيبٍة فصاًحا، عىل لسان املرأ�ة اًبلـُمطلق، ختّطِ
�
فهام مبا غدا ا Tاِإل

.وجبيٍب يف أ�قصوصٍة نقرؤها
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مجيل، نشهُد عىل.والاكتُب، د. ففي مدى النَّص، نشهُد النَّفس ُمخاطبًة صاحهبا
فروحُه تالزمه بشغف. يقمي به، بعد أ�ن حتقَّقت هل النَّجاةُكحوالضَّالفرح يسكنُه، 

مراتٌح هاٌئٌن برفقة حبيبٍة. الـُمحبَّة الهميى يف ُمختلف احملطات والّظروف واملواقف
أdخلصت هل احلُبَّ يف شtىّّت اللَّحظات احلرَِجة، حىّت غدا اخلوف ينتابه، ليس من

ة !ُمباغتة انطور هلام يف الَكرم، بل من هروب احلياة سويّة مهنام، عىل حني ِغرَّ
ن وافته الـَمنيَّة وروحه ِإل زالت عىل قيد حياة، فهو ِإل يزال حيUا

�
َُّه وا َن Tكَّد دليه، اdتأ

ايئ، وفيه ومنه اخلوف. يُرَزق ا وأdن يالقيا حتفهام مًعا؟ ففي هذا احلتف الهّنِ أ�مَّ
!احلقيقي اَألdعظم

ختاًما، أdاي صديقي، هل أdجلُّ خوفًا وأdعظُم ِرعدًة، من موت روحٍ طفوليٍَّة تقلُّ
صاحهبا فوق مركِب جناحهيا اTىل َكرِم بقاٍء ِإل تيبس عناقيُده، وِإل تنضب خوايب
لهيا بعد اجتيازه Tىل رحاٍب شاسعات، لطاملا مىَّّن نفسه العودة اTروحه، لتصَل به ا

ايب؟
�
!درب اِإل

 تبتّل اللكمة صلواٍت عند،ُجلَّ ُمناَي أdن أdكون وفّقُت اTىل قراَءة جنوى اكهن معبٍد
.لّكِ شهقة ريشة وهبوب رساج
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:  "الهارب" النّص العرشون
ية  2005- بريوت "- دار أdبعاد" - "من أdجل الوردة"من اجملموعة القَصصَّ

قّصة "الهارب" - 1
ىل أ�نفه الكبري Tث يدخل ا هواء فيه راحئة.  اكن حيمل دمه عىل كفِّه، وهواء ملوَّ

َّه صوت عامل. كربيت ن ويسمع بني احلني واَألVخر صوت أ�نني خيرج من أ�عامقه، أك�
ق يف رئتيه، وهو يعدو اTىل ماكن ما بني اَأل�بنية ادلاكنة؛. يتداعى َّه يشعر بمتزُّ ن Tا

عت يف اَأل�فق لكنَّه حيبُّ أ�ن يشاغب يف اخلريف، ويتباىه بأ�نَّ غمية سوداء جتمَّ
البعيد كثياب امرأ�ة ثلكى، ِإل تسtتطيع أ�ن حتدَّ من مجوحه، وبأ�نَّ الرحي عاجزة عن

وعندما اكن رفاقه يلجأ�ون اTىل خمابهئم حتت الرشفات واجلسور، ويف. حتطمي وهجه
عراًبت القطار الصدئة، هاربني من املطر والهواء، اكن هو يتخيَّل أ�نَّ الطبيعة

ي ىل التحّدِ Tن ترعبه، وتقتلع من نفسه شهوته ادلامئة ا�ومع. جعوز مشطاء، حتاول أ
ة ليس لها جسد قادرة عىل هتدمي ذكل اكن خياف من املوت، وِإل يفهم كيف أ�نَّ قوَّ

ذا غادرها سtيفقد... جسده Tنَّ وجوده يف احلياة يشء رائع، فا�ولعهلَّ اكن يعتقد أ
ىل اَأل�بد Tَّته ا م ُصور قد ِإل ختطر عىل اًبل غريه. حّرِي واكنت ترتاءى هل يف بعض اَأل�ايَّ

الظالم اذلي... ذكل احلجر اذلي يضعونه فوق صدره بعد أ�ن ميوت: من الناس
!كيف سtيتنفَّس من خالهل؟... الرتاب اذلي هييلونه عليه... يطبق عىل روحه

؟! كيف سريى نور الشمس؟ ىل العاصفة كطائر جبيّلٍ Tيخرج اtكيف! كيف س
يف! وكيف سtينتفض من حتت اَأل�رض لريقص يف العراء؟! سtيعود اTىل هبجته؟

الضجيج املامتدي َأل�سtئلته تكل، أ�حسَّ بأ�نَّ اخلطر حْيدق به، وأ�نَّ مصريه يتأ�رحج
ففي مساء. بني رغبته يف احلياة، ورغبة اَأل�رشار يف قتهل والمتثيل حبسده الضعيف

ليه، وجوهًا صفراء، وعيواًن أك�واكر الوطاويط Tقاماهتم عالية،... رمادّيٍ خرجوا ا
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بة اًبلَعرق وادلم Vمه يغادرون موقف احلافالت،. ويف أ�يدهيم الهزيةل بنادق خمضَّ رأ
اكنوا حيثُّون. وهيرولون يف الشارع، ورؤوسهم ِإل تظهر من معاطفهم السوداء

ة، توقَّفت للتّوِ عن املطر، ويالحقونه اTىل لّكِ ماكن يتَّجه اخلطى حتت سامء مكفهرَّ
ليه Tرض، فهم رجال كثريون، وهو. ا�نظارمه، وقدماه ِإل تالمسان اَأل�توارى عن أ

وصل اTىل زقاق. رجل واحد، وليس معه يشء ليدافع به عن نفسه غري أ�ظافره
ق راحئة مرض ىل حديقة عارية، وهو... ضّيِق، فتنشَّ Tرسع ا�مسع ثرثرهتم وراءه، فأ

ظهروا هل بني اَأل�جشار، خففَّ اTىل بيت همجور ليختئب فيه، غري. ينظر حوهل بفزع
م حلقوا به اTىل هناك، فطار من انفذة ىل أ�ين سtتحمهل رجاله، بعد أ�ن... أ�هّنَّ Tا

ت يف خياهل م شtياطني… ومرَّ َّه مالك يف قفص ، وأ�هّنَّ ن ر أ� ضيَّقوا عليه ادلنيا؟ تصوَّ
مون مشاهد الرعب اليت حتيط بعامله؛ فهؤِإلء الرجال ما برحوا منذ عصور يقّدِ

مسع دقَّات قلبه املتسارعة، وهو يعدو يف حفرة ماء، ومه ِإل... اذلاًبحئ ِإلTهل اكفر
ثرًا :مثَّ تنفَّس بصعوبة، وأ�ردف! اي أ�بناء اَأل�فاعي: رصخ يف قرارة نفسه. يفقدون هل أ�

اّيً َّه ابتعد كثريًا، فأ�خذ بعضًا من الراحة، وهَدأ�ت روحه! لن تقتلوا حيوااًن بّرِ ظنَّ أ�ن
ىل أ�ذنيه صوت، فأ�طلق ساقيه للرحي Tاكن يسابق اللحظات... حلظة، مثَّ تناىه ا
مل ينتبه اTىل يشء، فاصطدم. دون أ�ن يتعب، فوصل اTىل طريق مزدمح اًبلسtيَّارات

ليه بقلق. بسtيَّارة مرسعة، وهتاوى Tتعجل اtيَّارة، وهو يسtهل: صاح به سائق الس
مسح بكفِّه املرجتفة دمًا عن وهجه، وسأ�ل! لعهلَّ سكران: وقال أVخر! جننت؟

اكنوا... - جرح بسtيط! تّبًا كل: هل أ�ان خبري؟ أ�جابه السائق: اًبضطراب
...أ�نت مخمور اي رجل... - رجال حيملون بنادق يف هواء اخلريف... يطاردونين

خ... أ�ب! - أ�بدًا- أ�دليك زوجة لنتَّصل هبا؟  ُودِلُت من... ِإل أ�حد! - صديق؟... أ�
...هؤِإلء الرجال هناك! - أ�يُّ رجال؟- هل ذهب الرجال املسلَّحون؟ ... جشرة

م ذاهبون اTىل حفةل، وِإل- يريدون أ�ن يضعوا جحرًا فوق صدري…  يبدو أ�هّنَّ
م حيملون... ليست معهم بنادق- والبنادق اليت معهم؟ ... - يضمرون كل رّشًا هّنَّ Tا

نَّ أ�حدمه قادم لريى ما حدث... مظالَّت Tعندما مسع ذكل، رست يف! وها ا
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ىل الناس اذلين حييطون به. رشايينه رعشة أ�مل Tاقتني ا اكن أ�حدمه. نظر بعينني برَّ
س فيه طوياًل، واشtتعل فرح غامر يف حميَّاه. حيمل مظةلَّ اجتاحته رغبة يف. تفرَّ

اكن الهواء يُصارع أ�غصان. الغناء، ومل يكرتث لقطرات ادلم املتساقطة من جبينه
ت كشtبح يف السامء دخلت نسمة نقيَّة اTىل حياته، فاسtتقبلها. جشرة اًبسقة، امتدَّ

ليه. بذراعني مفتوحتني Tىل جنونه، والرجال ينظرون اTهّنض عن الرتاب وهرول ا
 .اًبسtتغراب، وعىل شفاههم أ�سtئةل صعبة

"الهارب" قّصة قراءة يف- 2
جهرته من وطنه: ميتطي الاكتب صهوة قلمه رامًسا لنفسه درب هروٍب حنو جهرتني 

 به أ�نٍحبثًا عن فرصة حتقيق طموحٍ، وجهرته عن ذاته وسط تاكلب جممتعٍ مفرتض
لمة  ا، لكنَّ ُمعظم أ�ههل سقطوا يف الظُّ Uنساني Tانبةيكون ا منذ شهقة احلرب  عنه!الربَّ

ٍَّة هادفٍة، حُياول من خاللها رمس البكر، جند اكتب النَّص يوغل اًبللجوء اTىل رمزي
يل حىّت بروز ها من الوضع اَأل�ٍوَ ته وموضعة عنارصها مبا خيدم أ�هداف قّصِ طار قصَّ Tا

ا لهروب البطل-ّالعقدة وجتيّل احلل Uىل خامتة تضع حدTواية ، خلوًصا ا اكتب الّرِ
فالبطل الهارب، منذ. فهو البطل والراوي يف الوقت نفسه: احلارض بطول احلاكية 

ِإٍلَ عىل رغبة جناٍة جَّبراٍب كزن فيه طموحاته Tراه ُمصاحًفا بعمره، غري ِإلٍو ا�بكر احلرب أ
 مل تُعد تعده بتحقيقَأل�هّّناواَأل�حالم اليت سكنته، مولًيا أ�رض امليالد اليباب ظهره؛ 

مل الفراق يهنش قلبه، ُممٍزِ ما يرغب،  صَوَر عالٍَم يُفارقه، لتحطَّ به الّرِحال يفّقًاوأ�
فهالَّ خُتِصُب أ�رٍض تعبق براحئة الننت ودبيب العفن، جاء يودعها أ�حالمه واملىَُّن!

مسنتًا Tرٌض حتٍول تراهبا ا�والهارُب، امتطى خريف العمر كذكل، ليُشاكس ؟!أ
Vماًل بسtنابل زرعه تنحين يف مواهجة العاصفة حبمكة اَألVمل من ويباري العاصفة، أ

ضاعة العمر متله Tيكون عليهًّيابيدر جنيه وفري احلصاد؛ بدِإًل من اtمبراقبة ما س 
 عىلاملرّصينوضع أ�حالمه اليت اسtتحالت قصًبا مبواهجة عاصفٍة تغتال مصائر 

ب ِصعاٍب؛ ِإل يأ�به! وصول Vماهل ما داَم غالَّ فعلَّ اَأل�رض اجلديدة تُنِبت هل زرَع أ
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َ يف ما يُبص فهارب احلاكية، خمتلٌفٌ هروبه ر!لُغياميت صيٍف حتجب عنه التبرصُّ
 "ايـهرب من أ�رض خنوع اَأل�حالم يف همجع ال.. عن تواين أ�ترابه من الهاربني

ِّبة اTىل"ليت دٍة للتحّدي، تسكُن روَحه املتوث ًدا للمواهجة بعَتاد شهوٍة ُمتوقِّ ، ُمزتّوِ
اير اجلديدة من تكل اليت خاّلها خلَفه... عاشُق حتّدٍ مراٍق أ�شّد نرُضًة يأ�ملها يف ادّلِ

َّه حييا مسكواًن خبوٍف من فكرة. هو؟ حصيح ٍة خارجٍة عنكيف: غري أ�ن  أ�نَّ لقوَّ
د درة، قادّجاذبّبة املواهجة أdِم الصَّ  يه عىل هدم جسده ويه، من غري جسٍد، هتّدِ

د حضور أ�انٍم بأ�رسمه؟ بطل احلاكية ِإل جيد نفسه ُممتتًِّعا! حضوره، مبثل ما هتّدِ
عور اًبلتَّحرر من جسن. اًبحلّرِية خارج دائرة احلياة َّة والشُّ وشtتَّان ما بني عيش احلري

وحعبودية  نسانيَّةاجلسد، فالّرّ Tٍة تكبِّل ا َّة مادَّ نعتاق من عبودي Tوحدها تعشق اِإل 
ك وتبديل أ�ماكٍن، مواقَف واسرتتيجيَّات اِإلTنسان منَّا؛ ويشعر برضورة التحرُّ

ك... ر حترُّ وهو، أ�جده واقًفا يف رصح احلريّة، ومل يتخطَّ أ�عتابه اTىل رحاب التَّحرُّ
ين أ�جده قد هالته فكرة املوت؛ َأل�ن د.بع Tتية بعد حدوثه،ّوا�فعال املتأ�متالزمة اَأل 

اب اذلي هييلونه. البقاء عىل قيد حياة ولو بعد موت!متىَّّنهالته، ومك  الرتُّ
ىل...عليه Tيخرج اtيتنفَّس بعد موت؟ كيف سريى نور الّشمس؟ كيف سtكيف س

؟ ٍَّة يطرهحا عىل ذاته، لكُّها.. .العاصفة كطائٍر جبيّلٍ جبٌل من تساؤِإلت وجودي
ٌة من عًل؛ فتساَءلأ� :تت حول ماّدة والعجب من خرساهّنا؛ اTىل أ�ن فُتحت عليه كوَّ
الهزيلويبقى جسده "... كيف سtينتفض من حتت أ�رض لريقص يف العراء؟"

َل للهارب أ�ن! ُمتأ�رحًجا ما بني رغبته يف احلياة ورغبة اَأل�رشار اًبلتَّخلُّص منه ُّخيِّ
ونأ�ولئَك اَأل�رشار،  ثره متخفِّني، قصد التّخلص منهجيدُّ Tتوّجس مهنم، واًبت.  يف ا

خفوفّا من أdن تغلَب.  ِإل مفّر مهنم وِإل منجاة من سوء العاقبةّ، أ�نمتيقٍّنشtبه 
من راحئة: ، وهو اَأل�عزل من ماكن َألVخرطريقهمراح يعدو من  كرثهتم جشاعته.

،املرض، حفديقٍة عاريٍة ليس مبقدورها أ�ن خُتفي جسده عن أ�عيهنم، فبيت همجور
ِّه مالك ن ر نفسه للحظٍة أ� يفرُّ من انفذته، خوفًا من أ�ن يُمسكوا به، وقد تصوَّ

ين يتبعونه  هلهم الاكفر!شtياطنيواذلَّ Tمام ا�تقنوا فّن تقدمة فرائسهم ذاًبحَئ أ�هّّنم ، أ�وأك

103



رصارمه Tة ا�تضعف، حتت وطأtويف. ذئاب ُمفرتسة؛ وهو؟ حيواٌن بّرٌِي ُمس
ٍَّة ُمتتالية -  عهنم، وسط زحاٍم فريسةابتعدأ�جده  وبعد ظنِّه أ�نه جنا مهنم- مشهدي

:السؤالوعاد ليطرح ...  اتنيًةهّنض سكرااًن.… ظنّهائُقها اذلي سسtيَّارٍة صدمه 
ىل اللّحظة، ِإل زال يظنُّ أ�نه عىل" ؟املسلَّحونهل ذهب الّرِجال " Tفالاكتب ا

خيَّليُليس لك ما . عداوٍة ُمقمية بينه وبنب النَّاس اذّلبن ِإل يريدون هل النَّجاح واخلري
ومك من خياِإلٍت حنياها أ�رساّرا ُملهمًة ِإل نطال لها تفسرّيا يشفي. لنا يكون واقًعا هو

قبال عىل عيش احلياة، وِإل يكون لهاوشهّيتناغليل يقيننا؛ تثبط عزميتنا، محّيتنا  Tلال 
حة! ِّسtبة هل بنادق نتمفا اك أ�ساس من الّصِ فت هلتتوّجس اًبلن ا، تكشَّ Uبه رش 

تقاءأ�شtباٍهانٍس أ�بأ�يدي  مظاّلت  ليست سوىأ�هّّنا حقيقهتا Tهل ومماثلني، محلوها ِإل 
طرات ادّلم عن جبينه، جراءق عائّدا اTىل واقع حياٍة، ماحًسا !بلٍل من شtتاء

أ�يعوزان رباّم، يف بعض حمطات العمر حادث اصطداٍم. احلادث اذلي تعّرض هل
يصحينا من غيبوبتنا عن واقع احلياة، يك نعوَد اTىل مرحسها متسلّحني اًبحلقيقة،

اّيه لواقعنا، قولنا والتّصدي ملواهجهتا ومسtتعّدين
�
 لتحسينه مبا نريدمسtتعّدين ا

ليه؟ عىل قوةل املثل السائر Tرباّم" احهباصالرضبة اليت ِإل تُميت، توّعي : "ونصبو ا
فالنّاس اTىل ما ؟!عىل حقائق اكن يبحث عهنا وجيب أ�ن يكون عرفها منذ زمن

 اًبلتَّقرب مهنم، والتعاوناحلياةفعليه أ�ن يقارب  ،عاة، كام هو ساعٍ ُمجّدٍُسيرغبون 
معهم عىل حتقيق أ�حالمه، طموحاته وجيش أ�ّمنياته، من حياة جاءها من غري أ�ن

مهنا لن يكون هل فهيا املشورة... أ�ِم حّرِية. يُسأ�ل رأ�يه يف القضيَّة، وهو ُمغادرته
بداء الرأ�ي Tالتنا اًبلتَّخيلفعلينا ! ا ر لنا بعض أ�مور احلياةاملريضة عن خمّيِ  اليت تصّوِ
فنتلهّيى عن المثني بتلّرق؛ وعن املفيد  ، عىل غري وهجهتا الّسلميةاَأل�حيانيف معظم 
ميا اًبلبسtيط النَّافل مهنا! اًبملرّّض… كيفام اجتهنا عىل دروب وعن اَأل�هداف السُّ

فعلينا أ�ن حنيا احلياة ونفعل فهيا؛ غري هادرين ،احلياة؛ جفميعها حماطة مبخاطر املوت
 واحٍد من خلق اخلالق؛ فمِلَّخطئ أ�ييُأ�مجل حلظات العمر اًبخلوف من موت لن 

 أ�اّيمنا مبا برثهيا وحيفظناء من املوت، بدِإّل من تعمري أ�هرااًبخلوفالتلهيي ببّشعوران 
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اTىل حيث التحّرر أ�مثن من احلرية يكون؟ ليقلّنامن بعد مرور قطار الّرحيل بنا 
؛ كنت يف القّصة الّراوي احلارض، البطل املواجه مصريهادلوهيييدكتور مجيل 

لكنّه. نفعاِإلتاًبمنفرّدا وقد شعر ملساحة ِإل بأ�س هبا من القصة اًبلتّفرد اًبلشعور 
كام ورويهتا اًبملضارعبطل يعرّب عن الفوبيا امجلاعّية من املوت واحلروب وادلمار. 

من زمن الفعل يف اللغة العرببة لتصلح للك حني وعرص، ولكن يف تفاصيلها؛ ليس
نّنا مجيعنا برش؛ وهبدف أ�ن   منبعًضاالقصة   معظم قُراءيلقىبفرادٍة املصري، َأل�

كام ورمست من الهارب؛. ذواهتم فهيا؛ فتحيا بني الناس وعىل أ�لسنهتم لعمٍر أ�طول
واليت هجدت اَألVداب العاملية لرمسه يف" hero universel"خشصّية البطل العاملي

Vملني من خالل ذكل حبجز ماكن َأل�دهبم يف أ�ذهان أ�ذهان القّراء كام واملّشاهدين، أ
من" فـ.فعلوا وجنحوا، فعلَت وحققت املُرام انت كذكل النّاس وماكنة يف قلوهبم...

وأ�ان من بعد عطرها وجدُت نفيس اكتًبا بَضوع من ماء. كتبت أ�نت" أ�جل الوردة
.عبريها
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لكمة شكر من مجيل ادلوهييي

ت القصص القصرية اخملتارة، موضوع القراءات، حمورًا جللسة حواريّة ُعقدتاكن
، وشارك فهيا عدد من اَأل�اكدميّيني والنقّاد2020افرتاضّيًا، يف شهر أVب عام 

واَأل�داًبء، ونرشت وقائعها يف كتاب بعنوان "املضمون اِإلTنسايّن لقصص هماجرة -
Vراء يف أ�قاصيص مجليل ادلوهييي". وقد أ�دىل اَأل�ديب والناقد سلامين يوسف أ

ابراهمي برأ�يه يف اجللسة، من مضن املشاركني، لكنّه عاد وأ�غبطين مبجموعة من
القراءات اليت تناولت تكل القصص واحدة فواحدة.

ومن أ�قّل واجيب أ�ن أ�شكر مّرة أ�خرى صديقي اَأل�سtتاذ سلامين يوسف ابراهمي،
حنين لقامته، فهو مغرين بفضهل، وأ�عّزين بوفائه وحمّبته، راجيًا هل لّك اخلري وأ�

والسعادة.
صابة Tفرحين كثريًا هذا التفاعل مع النصوص، ورؤيهتا بعمق ورويّة، وا�وقد أ

لهيا وأ�غناها. Tضاف القارٍئ كثريًا من القمية ا�املقصود مهنا، فأ
وأ�خمت اًبلتأ�كيد جمّددًا عىل مواصةل العمل والتضحيات، من أ�جل هّنضة أ�دبّية
شعاعاهتا يف لّك اجّتاه. وسيبقى مرشوعي "أ�فاكر Tسرتاليا، متتّد ا�اغرتابّية يف أ

اغرتابّية" منارة للّك أ�ديب وشاعر وصاحب فكرة، لنتشارك معًا يف هذه احلركة
الثقافيّة، وندفع هبا قدمًا اTىل اَأل�مام.

ديب سلامين يوسف ابراهمي. سلمت يداه وقلبه. أ�جّدد شكري الكبري لأل�
                                           د. مجيل ادلوهييي

                                     مؤّسس مرشوع "أ�فاكر اغرتابّية"
                                          لأل�دب الرايق يف أ�سرتاليا.
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