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 " أال ترين أنني سأنال حريتي قريبا ؟ "

ثم لفظت آخر نفس انتفض به جنبها، وودعْت دورها في مسرحية 

 ستائرها الليل والنهار، مسرحية الحياة.

ة دفء ــــــــــوأمطرت صديقتها في الدرب المبهورة، عبرات دافئ

لثرى في جنــــــــازة ، وكأنها تغسلها لتواريها االصيف في يوم شتاء بارد

مهيبة، وأنشدت في حسرة وصوت صوتها يتأرجح كالغدير المنكـــــــوب 

 بالقحط: 

 " واصديقتاه، كيف يحلو العيش وأنِت اليوم في سفْر،

 كيف تصبو روحي لراحة داستها أفئدة البشْر،  

 كيف ترنو حبال صوتي، وقد كنِت السمير والوتْر."  



 

 نا ؟"ائا صديقتي الجثة يوم لقثم قالت: " أتذكرين ي

 وسمعت في ذاكرتها المكلومة صديقتها الجثة تجيبها:

ك ـــنَعَم يا نِْعَم التوأم، فقد كانت سماء ذاك اليوم ناعمة صافية صفاء روح

، حين التقينا دون سابق ميعاد، دون سابق ترتيب، التقينا في الفضاء الوفية

ن ــن نسأل بعضنا عن اسمينا وال عالخالي من الغيم والكدر، فنعمنا دون أ

ا ـــهويتينا، بصفو اللحظة النادرة، وتدفقنا حبورا وسرورا، حتى خلنا الدني

ا ــــــــلنا بال قيد وال شرط، وشربنا من فصل الربيع قدر ما شربنا، وفتحن

ل ـــــــــفؤادينا نملؤهما بغدير الحياة الصافي، وسافرنا وارتحلنا، فكانت ك

ة ــــــمواطن األرض مواطننا، فحللنا بحسن األماكن وكنا بها زينة الوحش

ا ـــالنسائم والشجر و.... وحتى البشر. فما افترقن بنا والشوق حيث رحبت

ا ــلحظة إال لغفوة نوم طائشة تنهك األجفان."وقاطعت الصديقة في ذاكرته

بُّ وسقطت من حديث الجثة: " تذكرُت للتو يوم انتفضت حين رنا لك الص  

عٍل من كثر الهذيان " ثم بترْت ضحكتها العالية مهابة أن تفهمها صديقتها 

دان ــــالجثة خطأٌ، واستدارت المسكينة إلى الجهة األخرى حزنا وكمدا لفق

ع ــــــــصديقتها. وسرعان ما هزتها رعشة خوف أعادتها لصوابها وللواق



ة ــــالدار يخرج صديقتها الجثالميت الذي يحيط بها، فقد اكتشفت صاحب 

ة ـــــــمن القفص وكأنه طفل مل من لعبته فقرر التخلص منها، وجاء بدمي

رة ـــأخرى، أي بعصفورة أخرى تؤنس وحدتها وتبدد تدمرها، وكأنها زائ

أتت تعزيها بالرغم منها فقالت: " هيهات ما أوحش المكان بال رفيق، وما 

ْت ــــآخر نفس انتفض به جنبها، وودع أوحش الحياة بال حرية. " ولفظت

رى ـــدورها في مسرحية ستائرها الليل والنهار، مسرحية الحياة. فمن يا ت

 .ه ؟ـــــــــــــــــــــــــــرتكستكلمه هذه الصديقة العصفورة الجثة في ذا
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