
www.allfyaa.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20.Issue 5949 Tuesday 30/1/2018

الزمان - السنة العشرون العدد 5949 الثالثاء 12 من جمادى األولى  1439 هـ 30 من كانون الثاني (يناير) 2018م

أخر هجس لـلعفة يـخترق الشـمع ويتسلل إلى روحي
ــضـرجــة بــاخلـيــانـات  ســأريـهــا أرشــيـفي الــبـاذخ ا
الطعنات بسيوف وخناجر وكلمات  آه ما افتك جرح
الــكــلـمــات .هـا هـم يـتــسـاقــطــون الـواحــد تـلــو اآلخـر
الــقـراصــنــة لـهـم احلق في الــكالم واالتـهــام وحــيـازة
احلق ولـنـا حق الـصـمت وتــهـمـة الـبـاطل وعـلـيـنـا أن
نـبـارك لـهـم ظـلـمـنـا  الـقـراصـنــة تـرجـلّـوا من الـسـفن
ــــضـــمــــار  نـــســــخـــوا الــــقـــوانـــ وجتـــولــــوا في ا
واستـبدلوها بـأعرافهم ولـكي تستمـر اللعـبة عليك أن
تـنسى الـقوانـ وتقـنع أن مـا يقـوله القـرصان قـانون
وشـكوكـه يقـ وأمراضه عـافـية  الن الـقـرصان عـنده
ـنح سـجـنـاء الـرأي لـديه الـقـرصـان  وقـد اعـتـاد أن 
قـرص اخلـبز وقـرص الـذلة فـالـقرصـان يـعتـقد  –وهو
محق طـبعا  –أن ال وجود ألسـطورة الـكرامـة وإنها ال
تـعـدوا أكـثـر من " سـوالف عـالـسـالط " عـولـيـس عد
ا حمل  إلى قصرك واهلك واتـرك للقراصنـة البحر 
فزوجتك اخمللـصة بانتظارك ونـصوصك ما تزال على
رفـــوف االحــتـــضــار تـــرقب عـــودتك  أمــا ســـأمت من
تاهـة أما أضـناك الـبحث عن الـعمـالقة الـترحال فـي ا

ب األقزام أما أن لك أن تنصف نفسك ?!!
عـولـيس أيـهــا الـعـظـيم إذا كــنت تـبـحث عن اجملـد أال
يــكـــفــيك أن جــمس جــويـس بــانــتــظــارك وان ماليــ
السطور البيضاء حتدق نـحو حبر مشاعرك الصادقة
أال يـكــفـيـك انك تـدهــورت إلى احلــد الـذي صــرت فـيه
تـطلب الـصـدق من الـكاذبـ وانك تـزرع السالم وسط

حقول األلغام .. 
عــولــيـس آن لك أن تــخـــلع ثــوب الـــشــحــاذ وتـــمــسك
بـالـقـوس وتـصـطـاد بـؤر اإلبـداع تـوزعـها عـلـى بـقـايا
أيــامك الــتي تــســتــحق اخلــلــود وزوجــتك اخملــلــصـة
سـتعـرفـك أيـها الـعـظـيم فـأنـت ال تـشبـه أحـداً وال احد
يــشـبــهك فــأنت نـصـف اله تـغــدق عــلـيك األيــام ضـوء

بريقها فتتكامل .
ن يـتقافـز فوق اخلـشبـة مبـارك علـيك هذا اجلواد قل 
وال تـمنـحه الـفرصـة في إيقـافك فـليس لـدى النـزف ما
يـخسـره وانـصرف  لـشـؤونك التي ال يـحسـنـها غـيرك
واجــعل من شــتــائــمــهم واتــهــامــاتــهم ساللـم تـدوس
بـذاءتـهـا لـتـســيـر قُـدُمـاً وتـذكـر أيـهـا الـكـبـيـر انه لـوال
شـراسـة األمـواج لم تـعـرف مـهـارة الـبـحار وإذا أردت

الوصول إلى الواحة فعليك أن تقطع الصحراء .
عـــولــيس أيــهــا الـــعــظــيم أحــفـظ دمــوعك في قــارورة
الـنـسـيـان وال حتـزن عـلى من ال يـسـتـحق حـزنك وغداً
ستـمضي بك اخلـطوات وتـمضي بـهم وحينـها تـتذكر

ويتذكرون أضاعوني وأي فتى أضاعوا.
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لوث بـاخليـانات ها أنت على مـرمى جرح من امـسك ا
تـعود بـكامل سـذاجتك لـتطـلب جرحـاً آخر فـأنت مولع
بـفـهــرسـة اجلـراح  لــكـني اعـتــرف لك إن اجلـرح هـذه
رة يـختلف كثـيراً فالـطعنة األنـيقة كـانت تلبس حلل ا
األخـالق والــوفــاء واحملــبـــة ومــقــبض اخلـــيــانــة كــان
مـرصـعاً بـالزيف ومـطـرزاً بالـسخـاء والـعفـة  لقـد كان
جـرحـاً مــتـكـامالً وأنت كــعـادتك أسـلـمـت قـيـاد بـراءتك
فـريـسـةً لـبريق سـيـوف الـوعود وهـا أنت بـعـد جـولتك

الـرابـحـة جتـلس لـتـذرف ذكــريـاتك وتـنـزف كـبـريـائك
تنبي العظيم وتتلذذ بوحشـة الصمت تستعيـد مع ا

وكأنه يحاورك 
أصخرة أنا ما لي ال حتركني  

دام وال هذي األغاريد       هذي ا
عــولــيس هـــلم واربــطــني إلـى الــصــاري وامالً أذني
شـمـعـاً كي ال أشـم رائـحة خـيـانـاتـهم وأبـعـدهم عـني
ألنها تـنتظـرني هناك على شـواطئ الوهم تمـاماً عند
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إبق بعيداً
ال تقتربْ إنه صُرحُ

إنه ذكرى ومأثرة وجُرحُ 
طامح  ودنيا إستباحتها نزواتُ ا

إختفى قمرها 
وغاب عنها الفرحُ 

إنطفأتْ عن مدننا شُموعها 
فأصاب تطلعاتها القرحُ 

أنام على ذكرى الليالي وأصحوُ
فيستقبلني في هواها 

اآلس والريحان والرَوْحُ 
حبي .. حمامِة فضاؤها دَوْحُ 

وهديلها أولهُ فرحُ وآخره جرحُ 
حـبي .. كـتـاب مـفتـوح الـصـفـحـات على

السماء 
ال تنقص مفردات سطوره شرحُ 

تراكمت أكداسُ أحداثه 
فلن يؤثر في عدد صفحاته 

جمعُ وال طرحُ 
أحكم احلزنُ على قلوبنا أقفالهُ 

فلم يعد يشرحُ صدورنا 
سرور وال مرح 

غادرتني زهوة األيام وبهجتها 
فصار عندي سيانُ الضحك والنوحُ 

طفت في خاطري سواغ الهوى 
فلم يعد ينقصها إال البوحُ .
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وإن كان ( نابكوف ) قد سبـقنا مع ( لوليتا ) والسياق ,
لـكن من وجـهـة نـظـر أخـرى وزاويـة مـغـايرة ,حتى وإن
كـان الـفـرق بـ الـعمـرين هـو جـوهـر قـصـة احلب هذه,

ومحورها األساس.
كـانت روحي الـلـعـيـنـة تـعـرف نـقـاط ضـعـفـهـا نعم ,      
وخاصة صبوتـها الدائمة ,مستحيـلة التحقق ,المتالك
ــاذجه الــبــاهــرة ,أو مـا اجلــمــال في أعـــلى صــوره و
يـسـمى بالـذروة الـعالـيـة ( الرفـيـعة ) .. وال أدري الـيوم
فــيــمــا لـو كــنـت قـد نــدمت عــلى مــوقف الــرفض ذاك أم
أحسـنت التصـرف وجنحت في االخـتبار الـصعب الذي

ا كان شكالً من أشكال الفخ واحملنة ?! ر
   وفي كل األحــــوال ســـارت األمــــور في مــــجـــاالتــــهـــا
ـقـدّر ـا ا ـمـيـز  –ور الـطــبـيـعـيـة ,حــتى جـاء الـيــوم ا
صيري  –الذي أصرّت به فـاتنتي الرائـعة اجلبارة أن
تــــنــــشئ لـي صــــفــــحــــة في مــــوقع   Face bookرغم
اعـتـراضي حـ قـلت لـهـا: ال أريـد أن (( تـطـلع عـيني ))
لتزوغ وتـروغ فأتفـرج على جمـيالت غيرك ,فقـالت إنها
تريد لـعينيّ أن تـطلع .. وهاهي الـيوم عيـنايَّ تقرأ أول
: (( شـكراً رسـالـة مـنك حتـييـني وتـرحـبـ بي وتقـولـ
أستاذي. سمـعت عنك الكثـير وأحببـتك عن بعد. أتمنى

أن ألتقي بك يوماً .. حتياتي لك )). 
   هــذا هـو الــفـيــسـبـوك ,إذن ,وأنت ال تـدريـن مـا الـذي
حـدث لي في لـيـلة الـثـاني من نـيسـان وأنـا في الـعراق,
ـقـام في سـوريـة ,حـ أصـابـتني بـعــد أن اسـتـقـر بي ا
احلـمى الهـستـيـرية وأنـا أعيـد تقـليب صـورك لعـشرات
ـرات في بــيت صـديـقي الـوفي الـذي غطًّ بـنـومه وراح ا
يـشـخـر دون أن يـلـمس نـار جـمـرة احلـمى الـهـسـتـيـرية
الــتي أصـابــتـني وأنــا أعـيـد تــقـلــيب صـورك لــعـشـرات
رات ,وأقف عند الـصور األكثر جـماالً وأنوثة ,وإثارة ا
كمـا لو أنني وقـعت على (( لـقية )) ال للـغريزة الـذكرية ,
مـثـيل لـهـا ب كـنـوز الـعالم رغـم كثـرة األفالم اإلبـاحـية
في حـاسـوبي وفي فالشـاتي الـتي اخـتلـطت فـيـهـا هذه
وضوعات الثقافية واألدبية ,حتى باتت ال األفالم مع ا
تـثــيـرني كــمـا حــدث لي في تـلـك الـلــيـلــة الـهــسـتــيـريـة
العجيبة ,واحملرمة خلقـيّاً على أقل تقدير ,وعلى الرغم
من أنـني كنت أعـشق شقـيـقتك بـقوة وصـدق حتى بـعد

بــيـك أيــامي صــاحلت بــيك الــزمن ,انت عــمــري .. انت
عمري .. ))

ـبـارك    كـان ذلـك في الـرابع والـعـشـرين من حـزيـران ا
ـا كـان نـبل شــقـيـقـتك يـقـول مـا مـعـنـاه: (( . بل ر عـليّ
ـا عثـرت أيضاً ـبارك علـينـا نحن االثـن )); ألنـها ر ا
على ما كان ينقصها .. على اجلانب احللو من روحها.
ـضـطـربـة أو هــكـذا كـنت أفـلـسف األمـور في دواخـلي ا
ـهـتـاجـة فرحـاً وسـعـادة ومـسرة ,مـعتـقـداً أنّ احلـياة ا

تعطي وتمنح بقدر ما تُسلّب وتشحّ !
وعــلى الـــرغم من أنــنـي كــنت ومـــا أزال مُــغــرمـــاً بــهــا
بـاعــتـبـارهــا أذكى وأشـطـر وأعــظم امـرأة عـرفــتـهـا في
حياتي ,بل لم أعرف امرأة رائعة غيرها في كل حياتي;
ألنّ من عـرفـتـهنّ كنّ أقـرب إلـى الـشـيـطـان الـلـعـ تـارة
والـــبــهــائم تــارة أخــرى ,فـي حــ بـدت لـي شــقـيــقــتك
الـبـديـعـة الـسـخـيـة الـنـبـيـلـة كـمـا لـو أنـهـا آلـهـة رحـمـة
ومحـبة مـطلـقة.   اقول عـلى الرغم من أنـني كنـت ولهاً
وغارقـاً في حبـها باعـتبارهـا اجلانب احلـلو من قدري,
ـضيء من روحي ,كـما أحـب أن أردد على أو اجلانب ا
مسـامعهـا باسـتمرار ,لكنـني ح رأيتك بـثياب عرسكِ
اضطرب شيء مـا في داخلي وتمـنيت لو أنـها لم ترني
تلك الصور التي حاولت أن أجتاوزها من خالل القول:
(( إنـهــا جـمـيـلـة حـقـاً ,لـكــنـهـا مـجـرد صـور )) وظـلـلت
أقـنـعهـا بـأن الـصورة  –مـهـما بـدت بـاهـرة بـاذخة  –ال
تكـفي لوحـدها ,وأن الروح هي األصل .. إلى آخـر هذه
التبـريرات التي تـبدو منـطقية ,لكن شـيئاً مـا قد حترك
في أعـمـاقي مـثل جـذر دفـ عـاد إلى احلـيـاة يـطـلب ما

هو أجمل ,ويطمح إلى ما هو أرقى وأعظم !
      وعــلى الـرغم من أنّ احلـيـاة ســارت في مـسـالـكـهـا
الطبيعـية وكدت أنسى حركـة ذلك الوتر اللع ,الغائر
السـيـمـا وأن عالقتـي بفـاتـنـتي و (جـمارة في األعـماق ,
اجلـانب احللـو من روحي ,قـد تطـورت حـثيـثاً قـلبي ) ,
ولم تبق غـيـر مسـافة قـلـيلـة لتـنـمو وتـزهر وتـثـمر كـما
أريد وأشتهي. لكن وتر الشـهوة الدفينة هذا حترك من
جديد ح عرضت عليّ احلبيبة أن تُرسِل لي بيديكِ ((
عـنـدما اجلـوز والـعـسل اجلـبـلي )) من شـمـال الـعراق ,
نويتِ زيارة سورية ولـبنان مع زوجك. غير أني قلت ((
ال )) بـإرتبـاكـة واضـحة ,وحـ تسـاءلت حبـيـبة الـقلب
فـــيــمــا لـــو كــنت أرغب بـــرؤيــتك قـــلت   (( ال )) أيــضــاً
ؤدبـة بحجـة أنني لم أتعرف بطـريقتي الـدبلوماسـية ا
ـيانـة ) أو دافع احلمـيمـية علـيك من قبل ,وال أملك  ( ا
ـهـمة; لـكن روحي ـثل هـذه ا الـذي يـتـيح لي تـكـلـيـفك 
كـانت تـعرف نـقـاط ضـعـفهـا فـأبـعـدتك عـنهـا كـمـا أبـعد
جمرة الشهـوة عن منطق العقل أو الـسلوك االجتماعي
السوي ,باعتبارك إنسانة محرمة عليّ بعد أن ارتبطت
بشـقيـقتك كل هـذا االرتباط الـوثيق الـذي جعـلني أحلم
بــكـتــابـة قــصـة حـب عـصــريـة تــتـجــاور وتـتــمـاهى مع
رومـانـسـيـة وإنـسـانــيـة شـكـسـبـيـر في     {{ رومـيـو
ـا غـريـبـة الـطور وجـولـيت }} وتـقـدم حـالـة عـشق ر

إنهـا ليـلة اخلـميس احلـادي والعـشرين من نـيسان ..   
إنها الـسطور األولى في أول رسالـة أبعثهـا إليك أيتها
الــرشـيـقـة ذات األنف االعــجـازي الـتـكـوين ,يـا امـرأة ال
أسـتـطـيع ذكـر اسـمـهـا الـذي يـرمـز إلى تـاريخ قـد في
األجـنـدة ــوجـودة في هــذه األجـنـدة , خـارطـة الــعـالم ا
ــهـــجــورة مــنــذ أمـــد بــعــيــد ,من دون أن أعـــلم أنــهــا ا
ستصـبح يوماً مخـصصة لرسـائلي إليك; ألنك كنت في
رحم الـغـيب حـ تـعـرفت عــلى شـقـيـقـتكِ الـتي تـكـبـرك

. بعام
صحـيح أنني عـشقت شـقيـقتك منـذ أن رأيتـها أول مرة
بارك علـيّ بالدرجة األولى, في العشـرين من حزيـران ا
في العـام الذي أحـضرتُ به حـقيـبة الـهجرة ,ولكن تلك
ـدة عـام احلـقــيـبـة بــقـيت تـعــيش حتت وطـأة الــتـراب 
ـظلم ـاضي ا آخـر.. شـقـيـقـتكِ الـتي أقامـتـني من قـبـر ا
الـظالم وبـثت احلـياة بي ,لـكنك ظـلـلت في رحم الـغيب
اجملــهــول حلــ مـــا رأيت صــور عــرسك قــبل ســنــتــ
تـقـريـبـاً ,فـوجـدتـك أجـمل من كل اجلـمـيالت ,بل أجـمل
ـرأة الـتي بثـت الروح بيّ ا حـتى من فـاتنـتي الـبـاهرة ,

وبعثتني من جديد ح صرخت بي:
 #انهض (( إنك أروع رجل عرفته في حياتي )) !!

  تلمس الرجل الستيني رأسه بعد أن انتهى من كتابة
هــذه الــســطـور ,كــمـا لــو أنه يــريــد الــتــأكــد من صـدق
مـشـاعره ,بل حـقـيـقـة وجوده ,وفـيـمـا لـو حـدث له ذلك
األمـر حــقـاً أم أنه من ســيـنــاريـوهـات أحـالمه الـورديـة
ميز ليس إال. حاول ذهنه الكليل أن يـتذكر ذلك اليوم ا
عندما كانت شمس األسبوع األخير من حزيران تسطع

بقوتها العراقية.
كـان قد قرفـص ب يديـها مـرتديّـاً دشداشـته الشـفافة   
رأة اجلـنـوبـية نـاصـعـة البـيـاض وهـو يريـهـا صـورة ا
(الشروكَـيّه ) الصارخـة غضبـاً واحتجـاجاً على ما آلت
إلــيه األمــور في بـلــدهـا ,الــصـورة الــتي وضــعت عـلى
غنيـة ( شذى احلسون غالف اجمللة كـنقيض لصـورة ا
) وهي تـغــني فـرحـاً وابــتـهـاجــاً بـفـوزهــا في جـائـزة [
ي ] ,وكان يسعى لدفع اجمللة إلى حضنها ستار أكاد
الذي افترش مقعد سيارتها اخلاصة البيضاء في ح
وضوع احتـضنت يـداها مـقود الـسيارة ,لعـلهـا تقـرأ ا
الذي كـان قـد كتـبه في اجمللـة وأشار له من طـرف خفي

مثل تلميذ خجول !
  البـد من أن الشـمس كانت تـرقص حلـظتـئذ في سـماء
بغداد احلارقة ,ولكنه لم يشـعر بغيـر حرارة حبه لهذه
اخملــلـوقـة الـتـي وهـبـتـهــا إلـيه آلـهــة الـكـون الــرحـيـمـة
لـتـعـوضه عن خـسـارته في عـائـلته ,بل عن كل خـسـائر
احلــيــاة الــتي لم يــلــتـفـت إلـيــهــا من قــبل بــحــكم زهـو
الـشـبـاب وقـوة دفق الـرجـولـة ,وبـدايـة ظـهـور احلـكـمـة

والتعقل مع اشتعال الشعر األبيض قليال في رأسه.
وهكـذا راح يـدندن ,مـثل مراهق سـعـيد ,بـالـلحن األول
الذي قدمه  عـبد الوهـاب  لسيدة الـطرب الشرقي: (( أدِ
إيه من عـمـري فـات أبـل مـا تـشـوفك عــيـنيّ .. سـامـحت
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أن حتولت من غزالة إلى (( بطة )) كـما أتمازح معها ..
في حـ ظـللت أنتِ حـتى بـعد والدة ابـنك الـبـكر غـزالة
شـاردة ورمـزا لألنـثى الـلـذيـذة الـرشـيـقـة الـبـاهـرة ذات
األنف االعجازي التكوين ,األنف العجيب الغريب الذي
يــشع بـالــشـهـوة والــفـتـنـة ,كــمـا كــتـبتُ في تــفـصـيالت
يـوميـاتي لـكن بـطـريـقـة مـلغـزة تـعـبـر عن حـالـة اإلرباك
الـتي كنت فـيـها ,وشـعوري بـالـضعـة والنـذالـة; كمـا لو
أنني أخون شقيقـتك ألني فتنت بجمالك ,جمال اجلسد
والــوجه والـصــورة واألنف الــشــبـقـي الـلــذيــذ الـذي لم
أسـتـطع جتاوزه عـنـد احلديث مع شـقـيقـتك الـتي أكدت
أنـه األجمـل ب أنـوف أخـواتـهـا قـاطـبـة دون أن تـشـعر
بـأننـي جررتـها إلى مـنـطقـة محـرمـة كانت األقـسى على
ـست الـتـشـابه الـكـبـيـر والـعـجـيب بـ روحي بـعـد أن 
ـا اشـتـهـتـهـا غـريـزتي ـة طـا ـثـلـة مــصـريّ أنـفك وأنف 
الذكرية باعتبارها رمزاً من رموز اجلمال وفتنة اللذة!

ـمثلـة .. األفالم اإلباحية  –جمال الوجه – الصورة .. ا
رشــاقـة اجلـســد .. تـوقـف الـرجل الــسـتــيـني عــنـد هـذه
. وكـالعادة فـإنه يضع رأسه الكـلمـات وركن قلـمه جانـباً
بــ يــديه حــ تـتــزاحم في رأسـه األفـكــار: تــتــضـارب
وتتداخل ,كمـا لـو أنه يحـمي هذا الـرأس من االنفـجار,
أو يخـاف على تـلك الذكـريات ( الـتي هي قوت حـياته )
من أن تـضـيـع وتـتـبـدد. وكم تــمـنى لـو أنّ الــعِـلم يـصل
ـرحـلة ابـتـكـار جهـاز الـكـتروني حـسـاس يـسجل يومـاً 
هـذه األفكـار بالـطـاقة اإليـجابـية الـسريـعة الـتي تتـوالد
طـر وأسرع وأسرع فيـها وتـنمو وتـتكـاثر مثل زخـات ا
.. وهـــا هــو يـــتــذكـــر ويـــتــذكـــر كــيـف احــتـــلت األفالم,
األمـريـكـيـة خـاصـة ,جـزءاً كـبـيـراً من تـكـوين كـيـانه ,أو
ــرئي واخلـيــالي من كــيـانه ,ومـا الـذي اجلـانب غــيـر ا
كـانت تـعنـيه جنـمات سـتيـنـيات وسـبعـيـنيـات هولـيود
باهـرات اجلمال بـالنـسبة لـروحه أو اجلانب األيروسي
نضدة الـكتابة, في ذلك الكيان ?!      لقد ضاق ذرعـا 
ـعيـشـة الوحـيـدة في الـدار الـشرقـيـة نادرة بـل بغـرفـة ا
ـعـيـشة ـنـضدة وغـرفـة ا الـوجـود في حي غـربـة .تـرك ا
واجته صـوب سطـح الدار كـما لـو أنه يـريد أن يـتـنفس
الـصـعـداء وهـو يـحـاول أن يربـط في تالفـيف دمـاغه ما
بـ األيام الـهولـيوديـة التي أصـبح فيـها وجه الـنجـمة

الهوليودية بحجم الشاشة ,واأليام التي أضطر للنزول
فـيهـا إلى الـواقع فصـغـرت وشحـبت الـوجوه .. اضـطر
ـمـارسـة اجلنس بـطـريـقة الـبـيع والـشراء ,ثم بطـريـقة
الـتـنـاسل الـعــراقـيـة الـتـقـلـيـديـة الـتـافـهـة ,قـبل أن يذق
الطـريقة الـسورية األيـروسيـة اخلالقة. لم يكن يـكتشف
ـرأة احلقـيـقيـة على الـرغم من كل خـبرات بـعد أسـرار ا
ـرأة التي تـتـجـاوز مفـهـوم الـصورة ,وحـركة عـمـره .. ا
الـفـيـلم اإلبـاحي ,وجـمـال الـوجـوه ,ورشـاقـة األجـسـاد,
لـتــجـرك إلى جــنـون الــفـراش الــذي يـكــشف لك أسـراراً
وأسـراراً ,وال يـتــوقف األمــر عـنــد الـثــقـوب الــثالثـة أو

اليدين والنهدين أو غيرهما .. أو غيرهما .. أو ..
أحببتك عن بعد ..

نعم ,البد مـن أنّه احلب اإلنسـاني الشـبيه بـحب الفـتاة
ثـاليـة البديـعة التي أظن ألبيـها أو عـمها أو الـصورة ا
أن فاتنة الروح قد قدمـتني بها لكِ قبل أن يقع احملظور
ويجـنح اخلـيـال الـشـيـطـاني اجلـامح لـيـؤوّل الـرسـالة,
ـنـطق الــطـبـيـعـي الـسـلـيم ,ال ويـرى فــيـهـا مـا ال يــراه ا
لشيء سوى هذه الرغبة الـدفينة المتالك اجلمال .. تلك
ــتـأجـجــة مـنـذ الــبـواكـيــر األولى لإلحـسـاس الــرغـبـة ا
بـاجلـمـيل ,والـتـطـلع إلـيه ,لـيـس بـاعـتـبـاره فـنـاً وذوقـاً
بل ألنه رغـبـة جسـديـة ديـونيـسـية  –إن لم رفيـعـاً فقط ,
أقل رغبـة شبـقيـة محـمومة  –لن ترتـوي حتى لـو ساح
دفق ذكـورتي الـساخـن ب فـخـذيك الـعـاجـيـ كـأنـهـما
رمر الصقيل الذي نـحتت منه ربات اجلمال اإلغريقي ا
والــرومــاني; وإن لـم تــســتــطـع بــرودة الــيــد الـــيــمــنى
لـشـقـيـقـتك الــبـارعـة أن تـبـرّد لـهـيب شـفـتيّ اجملـمـرتـ
بـحـمى الـرغـبـة والـنـشـوة الـتي كـانت تـسـوط شـهـوتي
وتـزيدهـا تأججـاً وأنا أقـبّل تلك الـيد الـبضـة البـيضاء,
وأنـا في نـشــوة قـنـوط الـلــذة الالنـهـائي .. لـم تـسـتـطع
بـرودة تلك الـيد البـضة الـبيـضاء أن تُـبرّد حـمى شفتيّ
خـاصة وخـدودي وكـامل وجـهي الـذي اشـتـعل شـهـوة ,
بعد أن تـوطدت العالقة بـيننا وصـارت أكثر من روحية
ـسـاحــات الـرمـاديـة ,وآخـر خـيـوط وغـابت عـنـهــا كل ا
الـظالم الـسـوداويـة ,وأصـبـحـنـا حـقـاَ روحـ أحـدهـمـا
تعشق األخرى ,أحدهـما تـكمل األخرى ,أحدهمـا تلهث
وراء األخــرى .. حـتـى جـاء هــذا الــيــوم الــذي قـرأت به
عبـارة: أحببـتك عن بعـد فوسوس الـشيطـان لي وأفسد
ذلك الــعــشق الــعــظــيم من خالل تــســرب خــيـوط أنــثى
ـهـزوز ,غـيـر الـعـنــكـبـوت إلى قــلب الـرجل الـضــعـيف ا
سـتـقر ,الـذي راح يـكتب لك في الـشـبكـة الـعنـكـبوتـية ا
ليـعبر عن فـرحه بالرسـالة األولى تارة ,أو ليـغازل تارة
ـذهلـة البـاذخة, أخـرى هـذه الفـتنـة اجلـديدة الـباهـرة ا
ولــو عــلـى اســتــحــيـاء ,حــ عـلّـق عـلى إحــدى صـورك
األخيرة وكـتب اآلتي: يقول ( تـوماس مان ) في رواية "
رئي من ـوت في فـيـنيـسـيـا " إنّ اجلمـال هـو اجلـزء ا ا
اإللهي. وفي واقع احلال كـنت وما أزال أرى أن اجلمال
. ـطلق ,بـاعـتـباره إبـداع أحـسن اخلـالـق هـو اإللـهي ا
ووددت لــو أنــنّي أكــتب لك: إنـك شــكل من أشــكــال ذلك

اإلبداع الفني ,شكل من أشكال الفتنة اجلبارة !
هـذه هي الــصــفـحــات األولى فــقط من رســالـتي األولى
إليك ,والـتي أشـعـر كــمـا لـو أنـني ســأجّن الـيـوم مـا لم
أكـتــبـهــا بـدل كــتـابــة الـيــومـيــات. فــهل أفـصــحت هـذه
الـرسـالة عـمـا يدور في أعـمـاقي من إشـكالـيـة مُلـغزة أو
ـطلق ,ورغـبة عن هـذه الـتنـاقـضـات ب رغـبـة الوفـاء ا
ـطـلق ,في اآلن مـعــاً ( ?! ) .. هـذا مـا امــتالك اجلـمــال ا
أرجــوه وأمـــله لــيس مـن أجل أن أعــبــر عـن مــشــاعــري
الدفـينة وأحـرر ذاتي من تناقـضاتهـا فحسب ,بل ألضع
وأتـفـهم ,حـتى حلـظـات الـنـقــاط عـلى احلـروف وأفـهم ,
جـنـوني وهوسي الـذي فـضلت الـتـعبـير عـنه الـيوم في

عتادة. هذه األجندة بدل أوراق اليوميات ا


