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 حلظة صمت - املقامة اخلامسة

    وُعْدنا
  ... وقلنا   فقالت
   ..آنُت أحسب َأنا ُهَنا  وما

 تبدَّى جديدا ِبَنا،  فما آان منَّا

 فمادْت، متادْت،  حىت    تردََّد : الصدى    رْجع   ولكن   ُآْثرا   آنت   وما

آان الذى    آأن لقانا،    دون   حال الذى    ذاك   تعاتُب   فراحْت
 بنا،    وليس   منه   قد آان

  . َلُه   أهال   ليس الذى    ملثل   العتاب   حيق   يوما   آان   وما
 :   الكالم ِمنِّى    راح   وما عنها،    غبُت   وما

 ،  انطلقنا 

  . املدي   طوال   انقطاع   بغري   استمَّر   احلديث   آأن 
  الفناء   أخاف احلنان،    ُجبنـْح   أذوب اِجلَنـان،  منى    ُتهدِهُد   

 !!آفى  - اخللود   أوان   بغري 

 غياب   إال   آان   وما خصام،    َقْبال   آان   فما   ,صاحلتـْـىن   وما 
  البصر،   خطف   خلف الرؤى  

  . التـَقـيـْـَنا   آذاك
 ْآُنَت الذى    ِملثل   ِمثـْال   ليس الذى    وحق يقال،    ال الذى    وَحقَّ

 َتُقـلـُْه،     وملـّـا َتعْنى  

 احلياة،    وحق

 املنتهي،   ِسدرة ىف    مات الذى    املمات   وحق

  : سواه   حقا   ليس الذى  وحق  
 :  أقوُل  

 فراقا،   يوم   ذات   يكن   ملَّا   َآَان الذى    بأن  

   ". أوان   بغري :"  له   يقال   يوم   َجاَء إىل    احلديُث   ذاك   تأجَّل   ولكْن 
  "...." .  فقالت
  . خجلُت
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   قْبال،  آانالذىتقولجبوارى، فعادْتالىتغمزُت  
    قصدًا،   تغافلُت 

  فعادْت،
 بيَّا، غ    فـَهـْمـًا   تصنَّعُت

  . تغاضْت 
وُبعُد، ،    قطُّ "...   : احلقيقَة   أقول   ال لكى    آثريا   آالما   فقلت

   وآيت   وآيَت ..  فشيئا   شيئا    الثـُّمالة حىت    آان الذى    ومثَل وإّال،  
 إذْن،   َفَهيَّا   َفِهْمُت، ،   فهـَـمَّْت "

    : اختفْت ...انتبهُت غفوُت،  فرحُت،  
 رد    املقــزِِّز   الغريِب   العذوِل   اخلبيِث   الدخيِل   وراء    توارْت

  . آخره إىل  ...أدرى    لُست   ما ..   الطوية   خبيِث احلروِف،    لصِّ ،    اجملالس 
  :  قالْت   تـَُهْروُل،    فعادت  

 !)!! أنا (  قدميا   ِخال   أعابـُِث

  . اُخلَطى   خطَف   تسارع   فعادت إليها،  أجرى    القفز على    قفزُت
  غريبًا،    شيئا   قلت   وما  
 بعيدًا،   يوما   آنُت   وما 

 حجرها، على    َدْومًا   َتردََّد   قدمي   حلن   َنْبض   فأنشدُتها 

  . َأِعـْد :  فقالت
 :  بنا يغىن    الغناء   وراح ،  جديًدا   فِرْحُت

 طيوَف   السماء   حتت   لتنحتَُ   الكهوِف   جبوف   الطيوُر   تطري "..
 اَحملار   مهَس   يناشُد عميق،     حبر    جوِف ىف    النوارُس   تبيُض  اللقاء، 
  .."هتادى   مبوج   املياِه   حفيَف 

 فتهفو

  . مساحا :  لقديرا   فأدعو  
  اجلميلُة؟ هاذى    يودِّع   احلضوِر   بكل   املستجُري   أنا

  . آال 
الذى   آمثل   حبيبا   شروقا   يكون   الغروَب   تستميح    عودة إىل 

 بنا،   يوما   آان 

 دفئًا،    وأآُثر 

 وصال،    وأوثُق 

  ميوت،   زيفا   آان الذى    ألن 
 ،يطوُل   مهما   طال   ولو اخلداع،    عمر   طال   ولو   ميوت

  . سالما 
 الوداع،   أنف   رغم   عودٍة إىل    سالما

  .  سالما 
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