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من الهواء .. لم یکن یظن ذلک قط.. کل  لم یکن یظن لحظة واحدة، أنه قریب من الموت قرب أنفه

فحسب لینتشقها، ولیترکها الطریق کانت تعبق بحیاة بکر کأنها خلقت لتوها، کأن اهلل صنعها اآلن 

ه و کفیه و أضالعه و یشمه فینهال إلی تغسل صدره مثل شالل من الریش .. أیار یبرعم فی جبین

صدره دوامات ال تنضب و ال تنثنی .. کیف تریده أن یظن، لحظة واحدة، أنه قریب من الموت قرب 

الهواء إلی أنفه؟ و لکنه کان قریباً منه دون أن یحسه أو یشمه .. لم تکن عنده مقدرة شم الموت 

مرة إن هذا خطأ مهلک، و إن الحیاة ال قیمة لها قط کما کانت عنده قدرة إحساس الحیاة ..و قالوا له 

تعقرة ما بین ، دائماً، واقفة قبالة الموت .. و لکنه لم یکن یبالی .. بینه و بین النظریات المإن لم تکن

 أیار و الکفن .. و بینه و بین الموت ما بین تراب أیار و الجفاف ...

لی الزوج و الولد و جدران اللحم و الحب التی کانت دائمًا هناک، فی أیار و فی غیر أیار إکان ماضیًا 

فتصبغه، بکل خضرة البعث و  .. التعریشة الخماسیة التی تتسلق بأصابع ثابتة جدار الدار الخشن

و جدران اللحم و الحب لحظة موت  تجعل منه شجرة، فرع شجرة عریض یحضن الزوج و الولد

ت واحدة و واحدة، واقفة عند المنعطف، مشهرة أظافرها العشرة کأنصال مشرعة باالنتظار .. لحظة مو

، أنها واقفة هناک، باالنتظار، کان بینها و بینه یقف أیار..نهائیة ..و لم یکن یعرف، هو لکنها حاسمة و  

ترقب إال إنه کان البد أن یمر من ذلک المنغطف، و  لمدی لحظة واحدة فقط أحسّ رجفة ال

ة و أصاخ السمع، و حینما لمعت أمام بصره األظافر المشرّعة لم یفکر الرهیب، فباطأ خطواته هنیه

 إال بالنزال ..

 قد یکون ذلک الحدث منذ زمن سحیق ..

سحیق کأزل بال قرار .. سحیق کالعدم أو بذرة العبث، وراء مدی التذکر، فوق مستوی التخمین، و 

خفق مرتجاً مثل سمکة هالمیة عّل و دائمًا فی صلب اإلحساس، ینر الدم کل لحظة؛ و یلکنه اآلن 

 االرتجاج یرجها إلی الموج الذی رماها فوق رمل الشاطئ..



ال! ما زال یذکر مقاطع مقطعة منه، ممزوجة بالوعی و بالغیبوبة. لقد انهالت األظافر علیه فأعملت النز

به تمزیقاً، تجمعت حوالیه فافترست جلده و انغرزت فی خاصرتیه ورئیته فأخذ یلهث دماءه، کلما 

و أنفه فمنعت استدار سدت علیه األظافر منافذ الحیاة و منافذ أیار و تشابکت کالسیوف أمام عینیه 

علی وشک أن یستقیظ أو ینام تعرف إلی بعض تلک من عنه الرؤیة و منعت عنه الهواء .. و مثل 

؟ و کان کبیراً و کان قد األظافر و لکن حنجرته کانت قد تجرحت و سدتها الدماء فحشرج: حتی أنت

صبغ الطریق بالخضرة .. أحّس باألصابع تغوص إلی فلبه فتبقره، و انهالت خیوط الدم فوق صدره 

 زاحفة مثل أفاع حمراء رفیعة و تجمعت عند قدیمه و سالت جدواًل قانیًا فی الطریق ..

جسده و  منیاة تتسرّب انسجت األظافر فبقی جامداً وافقاً لمدی لحظات کالدهر .. لقد أحسّ بالح

أن یقع فتجالد واضعًا کفیه فوق وجهه. إال إن بات إحساسه بالموت صلبًا و کبیراً و لکنه لم یشأ 

الموت کان قد وصل، و سمعه یمشی فتخفق خطواته باألناشید البعیدة.. لق أتی من تحت، تسلق 

و أن بینه و بین الزوج و ساقیه فأحس بالعجز، و لمدی لحظة واحدة عرف أن کل شیء قد انتهی، 

الولد و جدران الحب و اللحم و مابینم أنفه و الهواء .. بینه و بین أیار ما بین خضرة أیار و جدول 

الدم .. سقط، حفرت رکبتاه فی األرض حفرتین مدورتین .. بقی راکعاً و کفاه فوق وجهه، لحظة 

موت بأناشیده إلی خاصرتیثه واحدة فحسب، أیار یتراجع، جدول الدم یفتش عن مصب، وصل ال

 فوقع، حفر جبینه حفرة مدورة فی التراب .. صمت الموت: الشهید یصلی.. 
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