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 أصفف شعري بانعكاس الضوء عىل زجاج الرشفة، ممنوع علينا امتالك املرآة 
هنا، يا لهم من حمقى يخافون علينا أن نتأمل من الزجاج، وال يخشون أنني 

قلوبنا لياًل وهي متزقها الوحدة، وتنهش الوحشة والظلمة وتينها، لينفصل عنه 
اإلحساس بالزمن، نحيا بينهم كاملوىت، كفانا نظراتهم لنا بأننا مجرد مجانني 
فقدوا عقولهم، تناسوا أننا برش، رمبا أخطأ أحدهم يف تشخيص حالتنا، وإن 

مل يخطئوا أليس من حقنا أن نعامل باحرتام؟ نعامل بإنسانية؟ يخدروننا 
باملهدئات حتى ال تنزعج عقولهم برصاخنا كل يوم، حتى الرصاخ حرم علينا أن 

نلفظه أن نخرج ما بداخلنا، تباً لهم ولكل من جلبه قلبه إىل هنا.

ألفف خصالت شعري املتبقية، وأتنهد  بحرسة، عيلَّ اآلن أن أتراجع إىل فرايش 
حتى ال يأيت أحدهم يك يوبخني مرة أخرى، اكتفيت من تلك الكلامت التي 

تخرتق قلبي لتشعرين باملوت ألف مرة، إضافة إىل تلك املعاناة التي هشمت 
ضلوعي، ليايل أقضيها عىل ألحان الخوف، وخياالت تحاوطني، أكاد أختنق، 

أجن، لكني أفضل الصمت، أشاهد يف سكون، لن يصدقني أحًدا.

كيف يفعلون وأقرب الناس إىل قلبي مل يصدقني، مل يشعر مبا حل يب، فقط 
حينام فاض به ما أشعر وأرهقه رصاخي، وجافاه النوم، وجد أن الحل األمثل 

لكل ذلك هو العالج، وأين؟ هنا بني جدران املشفى؟ بني فاقدي العقل؟ ولكن 
ما يدريني لعل جميعهم عقالء، لكن أصيبوا مثيل بأحباء عىل قلوبهم غشاوة، 

ليس بإمكانهم أن مييزوا آالمهم، فيتخريون طريقاً أسهل، يك يسرتيحوا من 
وجودهم الذي بات عبئاً ال ميكن تحمله.
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عيلَّ اآلن أن أسرتيح، تلك األفكار املتصارعة يف عقيل ستبدد ما تبقى منه، 
أسدلت الغطاء عىل جسدي وملت نحو الوسادة، دق أحدهم الباب بروية، 
كأنه يخىش الدخول، تعجبت ألمره، جميعهم يقرعون باب الغرفة بقوة أو 
يدفعونه دون استئذان، لكن صوت خطواته بعد أن سمحت بالدخول قد 

أربك قلبي فعلمت من هو، دخل مطأطأ الرأس، أقبل نحوي راكعاً يقبل يدي، 
انتشلتها من يده بعنف، ومسحت مكان فمه باشمئزاز.

_ماذا أىت بك إىل هنا، أال تخىش عىل عقلك أن يصاب بالجنون يا رجل. 

اعتدل ثم جلس عىل الكريس املجاور لرسيري، بدأ حديثه بالتنحنح ثم بدأ 
بصوت خافت:

_أتيت ألجلك عزيزيت ليىل، قتلتني الوحشة بدونِك، مل تعد لحيايت قيمة، أو أي 
لون بدونك، فكيف يل أن أحيا؟

_اآلن فقط أدركت ذلك، لقد حييت تحت أقدامك عرش سنوات كاملة، دون 
أن تلمح قلبي النازف من حبك، أن تربت عىل جرحه، أو تشعره ولو كذباً 

بأنك تبادله نفس الشعور، لتأيت اآلن وأنا هنا يك تقول هذا!

ال يعقل يا رجل ما تقول، كيف لك يب بعد اآلن، لقد أصبحت يف نظر الجميع 
مجنونة، هل تستطيع أن تتقبل تلك الوصمة طيلة حياتك؟

_ال عزيزيت، ال تقويل هذا من يقول عنك مجنونة فهو من يهذي، إنني أثق 
متاماً بأنِك عىل حق.

ابتسمت ساخرة
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_نعم لقد أمتم الدجال لعبته بِك، يك يقيض عيلَّ فيك يا رجل، لكنه واهم، مل 
أعد آبه بشأنك كام كنت، فليفعل بك ما شاء.

جلس متوسالً

_ليىل ال تقويل هذا، إنني أعلم قدر خطأي، لقد أهملت وجودك، وأضعفت 
من شأنك، وجرعتك كأس الخذالن، لكن ال عليك أتيت اليوم يك أعوضك عن 

كل هذا، سنذهب يك نتعالج ونعود سوياً إىل عشنا الصغري.

هممت واقفة وانتزعت ذلك الغطاء بقوة، أطوف نحو جسده الذي أهلكه 
األذى.

_أدركت اآلن بأنني لست مجذوبة، ومل تصبني هالوس عقلية، أتعلم لقد 
أدركت فقط إصابتنا باملس حينام حلت عليك لعنة الرغبة، وفقدت إحساسك، 

أدركت أن أحًدا آخر متلك جسدك، يحرمك من نعمة الشعور باآلخر حينام 
تنحيت عن مضاجعة األخريات، مل تكن لتأيت إىل هنا َراِكًعا بني يدي إال حينام 
اخرتق األمل رجولتك، أما عن أنوثتي التي دفنت يف ريعان شبايب فال تبايل بها.

فعليك اآلن أن تبادر بالرحيل قبل أن أطلب رجال األمن يك يعينوك عليه، مل 
أعد أرغب وجودك وال حتى أمتنى أن أحيا دنياك خارج حدود املشفى، رمبا 

هؤالء الناس الذين نعتوهم باملجذوبني أرق قلوباً منكم أيها العقالء. 

                                             متــت 


