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 من   إليها   يصعد ،  الشكل   هرمية   هضبة   تتوسطها   غابة   هذه
 الزهور   وأحواض   النخيل   بصفوف   مزينة   مدرجة   حجرية   ممرات   خالل 
 مناجاة ىف    معا   صاحبىت، وسبحنا إىل    خلوت .  العاشقني   وجواسق 
 غمضة وىف    واقفة صاحبىت    انترتت   وبغتة ،  الوجود   وعينا   عن   غيبت 
 صوت فاعرتضىن    عليها   وأطمئن   هبا   ألحلق   وقمت .  اجلوسق   غادرت   عني 
 قنبلة   وجود   من   الناس   وحيذر   صوت   مكرب   من   ينطلق   آالرعد 
، تردد   وال   إبطاء   بال   اهلضبة   مغادرة إىل    ويدعوهم   زمنية 
 رجال   ومجعنا ،  أتلفت   وأنا   احلجرية   املمرات   حنو   الناس   واندفع 
 هلا   أعثر   فلم صاحبىت    عن   وحبثت ،  آمن   بعد على    موضع ىف    األمن 
 اجلرمية؟   وبني   بينها   عالقة   مثة   وهل   اختفت؟   أين ترى  ..  أثر على  
 براءتى؟   رغم   االهتام اىل    ذلك جيرىن    وأال 

 حيدثه   قلبه   إن   لصاحبته   يقول   وهو إىل    الواقفني   أقرب   ومسعت
 يصدق   أن   اهللا   وسألت .  آاذب   بالغ   من   أآثر   ليست   املسألة   بأن 
 وتوقع صاحبىت  ىف    التفكري   بني   ممزقا   لبثت ولكىن    الرجل   حدس 
  !. االنفجار 

 :اسيمالتق

مل متض أآثر من دقيقة، ومل أآن قد غادرت اهلضبة بعد،
وحدث االنفجار، وتناثرت احلوائط واجلواسق وأحواض الزهور
وثار غبار آثيف وجرى آل الناس ىف آل اجتاه، وبسرعة رقت
سحابة الغبار حىت اختفت لنجد أنفسنا مجيعا خبري، مع أن

 .املكان آان قد أصبح أثرا من بعد عني

نا بالنجاة ورحنا نضحك وآأن شيئا مل يكن، واشتدتفرح
الفرحة مبجموعة ال أعرف آيف انتقى أفرادها بعضهم البعض،
فكونت دائرة على جانب، وراحت تصفق وتتمايل، فاقرتبت منها
فوجدت صاحبىت ترقص ىف وسطها وهى عارية إال من بعض قميص نوم

سخر مىن الناس،ال خيفى شيئا، خجلت أن أناديها فتنكرىن، أو ي
وقد يتصورون أنىن أنا الذى مسحت هلا بذلك، أو رمبا متادى
أحدهم وتصور أنىن أرتزق من وراء ذلك، فانصرفت وأنا أتلفت

 .ورائى
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هذا شارع اصطفت على جانبيه صفوف النخيل، ما الذى... 
أتى ىب إليه، أين املباىن؟ واصلت املشى أسرع حىت آدت أرآض

ه، فإذا ىب أمام مبىن جوسق فخم بدا ىل آأنهفانتهيت إىل هنايت
قصر السلطان، وحني اقرتبت منه تبينت أنه فندق ذو جنوم
آثرية، ومبجرد أن دخلت إىل قاعة االستقبال، فوجئت بصاحبىت ىف
حضن مدير املكان ومها مستغرقني قى مناجاة غيبت عن وعيهم

عرف إنالوجود، وفجأة انترتت صاحبىت، وغادرت املكان، ومل أ
آانت حملتىن فتعرفْت علّى أم ال، مث سرعان ما انطلقت مكربات
الصوت مثل تلك الىت آانت ىف الغابة وأعلى، وهى تعلن عن

 .وجود قنبلة زمنية داخل الفندق

 :يسألىن عما أطلب  مل يهتم أحد هذه املرة، وجاء النادل

 أنت تعرف مطلىب: فقلت له

 . إىل مطلىبفأحىن رأسه وانصرف وآأنه سيجيبىن 

 .فصدقت نفسى، وصدقته

* * * 
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.ناداىن الشوق لرؤية األحباب فتوجهت صوب احلى العتيق
وآالعادة قطعت الطريق مشيا على األقدام حىت بدا ىل البيت

ومل أّضيع وقتا فأخذت ىف الصعود حنو الطابق. القدمي وذآرياته
 إرهاق غري يسري عند منتصف السلمولكن دمهىن. الثالث واألخري

جعلىن أفكر ىف تأجيل الرحلة لوال أن طبعى يأىب الرتاجع وجبهد
ومن موقفى. جهيد واصلت الصعود حىت بلغت البسطة الثالثة

اجلديد الح ىل باب الشقة غارقا ىف الصمت والسكون، فعلمت أنه
أرمل يبق من الصعود سوى عشر درجات هن ختام السلم لكىن مل 

درجة واحدة، ووجدت مكاا هوة عميقة فخفق قلىب خوفا على
 .آل البيت

ومع أن الوصول بات متعذرا إال أىن مل ألتفت إىل الوراء،
وجعلت ألصق بصرى. ومل أفكر ىف الرتاجع، بل ومل أفقد األمل

بالباب الغارق ىف الصمت والسكون وأنا أنادى، وأنادى،
 .وأنادى من األعماق

 :مالتقاسي

التفت ورائى وإذا بالسالمل الىت صعدت عليها قد... 
اختفت هى األخرى إال من البسطة الىت أقف عليها وقد تعلقت ىف
اهلواء، وعرفت أنه ال خمرج من هذا املأزق إال بالطريان،
فاستعدت أحالم طرياىن، ولبست أجنحىت، وتوآلت على اهللا، ورحت

 .أصعد َفرحًا بنجاتى غري مصدق

 .وآلما صعدت إىل مساء جديدة زاد شوقى لرؤية األحباب
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