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عني  تبعدين  �أنِك  رغم  �لأوىل،  للمرة  �أر�ِك  اليوم 
خم�س حمافظاٍت وع�شرين مدينًة و�ألف ميٍل، ونيل.. ينقطع 
ويت�شل، وب�شاط �أخ�شر يظهر ويختفي، وقر�ُس �شم�ٍس �أحمر 
يذوب يف ح�شن ليٍل �أ�شود، و�أنا مل �أ�شْل �إليك بعد.. لكنني 
ر�أيتك للمرة �لأوىل رغم �أن �لأقد�ر جمعت بيننا ثالث مر�ت 

من قبل!
�لتي  تلك  لي�شت  متاًما.  خمتلفة  �أق�شدها  �لتي  �لروؤية 
�لتي  تلك  و�إمنا  مرة؛  �ألف  �ليوم  يف  �لعيون  فيها  تت�شافح 
�إن  وليلة.  يوم  �ألَف  �لو�حدِة  �ملرة  يف  �لقلوب  فيها  تتعانق 
�لروؤية �لتي �أق�شدها هي تلك �لتي نرى من خاللها �أحَدهم 

�شفاًفا، متجرًد� من كل �شيء.. عد� قلبه.

و�أودُّ �أن �أتخلى عن كربيائي �لذي يجعلني �أتظاهر بالثبات؛ 
�أعتى  �نقالًبا  حياِته  طو�ل  ي�شهد  مل  د�خلي  �أنَّ  لأخربك 
�أركاُنِك  فهدَدت  ر�أيتك؛  حني  عقٍب  على  ر�أ�شًا  �نقالبي  من 
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��شتقر�َر جو�رحي، و�ألهَبت خو�طُرك بروَد جو�نحي، وت�شعل 
ما  �شرعان  لكنها  كلما مرَّ طيُفك،  ثورًة عليِك  لديَّ  عيوُنك 
تهد�أ وتنطفئ جذوتها ��شت�شالمًا حلكْمك، و�نقياًد� حلَكمك، 
و�متثال حلاكمك، ُمعاهًد� �إياِك على �لإميان بالو�قع، �لذي 
يقول باأنني و�قع.. يف �ِشباكك؛ لأن نظري وقع -بال ق�شٍد- 

على �ُشباكك.

و�ملنقَلب  و�ملنقِلبة  �لثائرة  �مل�شادة،  و�لثورة  �لثورة  �إنِك 
عليه. وما �أنا �إل ميد�ٌن يقبل بك حاكما �أو حمكوًما؛ فكنِت 

لأر�شي دولًة، ولدولتي حدوًد�.

و�إنني ما فكرُت يف �لثورة عليك �شاعًة �إل وخمدْت ثورتي 
يحببني  يقنعني؛  �أو  يقمعني،  عينيِك  يف  ب�شيٍء  حلظة؛  يف 
يف �أغاللك، ويرغبني يف ح�شارك؛ فتخطرين يل ب�شوتك 
ّبٍة يا يو�ُشف«؛ فاأجيبك  �حلاين، تقولني: »�حتللُتَك �حتالَل حُمِ
ني متتد�ن �أمام عينيك:  بعينني حاملتني، وقلٍب م�شطرب، وكفَّ

.. يحب حُمَتلَّه«. »ل عليِك �شّيدتي. �إنني وطٌن خمَتلٌّ

y
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على  لها  �ُشلطان  ل  �لكون  نو�مي�َس  �أنَّ  فيِك  عرفُت 
كله منح�شر بني جنبيِك وحدك،  �لكون  و�أن  �لروح،  ميد�ن 
وما نر�ه يف �لآفاق جمرد �نعكا�ٍس ملا يف نف�شك؛ فال �أقمار 
�إل دمعاتك فَرحا، ول بر�كني �إل دمعاتِك تَرحا، ول هو�ء �إل 
�أنفا�شك حني تعلن بني عينيَّ حلوَل �لربيع، حتى و�إن كانت 
تفي�س  �ل�شماء من فوقنا  �أو  ناًر�،  ت�شتعل  �لأر�س ِمن حتتنا 

�أنهار�. 
    و�أر�ين هناك، عند مركز �لكرة، غارًقا يف �شو�د عينيك، 
يغ�شاين موج من فوقه موج من فوقه �شحاب، و�أقرتب �أكرث؛ 
فاأدرك �أن بني يديك �شاطًئا، وبني عينيك جزيرًة، وبينهما 

�أنا، هارًبا من �ملوت �لطبيعي �إىل �ملوِت فيِك؛ لأحيا.
وعرفُت فيِك.. �أنِك كلما غبِت عن عيني؛ كنِت يف روحي 
�أكرث ح�شوًر�، وكلما ح�شرِت يف عيني؛ كنِت عن �لدنيا من 

دوين �أكرث غيابا.
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عرفُت �أنِك ل ي�شرُيِك زحاُم �حلا�شرين ما دمُت عنهم 
غائًبا، ول يعنيِك غياُب �لعامَلني ما دمُت بني يديِك حا�شًر�. 
عرفُت بِك �أن �لِعربة لي�شت بالزحام ول بعدد �حلا�شرين؛ 
كلما  �إليِه  �أجلاأ  روِحك  ثنايا  يف  ُمنَطٍو  د�فٍئ  بركٍن  و�إمنا 

�أح�ش�شُت من �لعامل فزعا.
�ل�شوت،  من  �أْوىل  ح�شرتك  يف  �ل�شمت  �أنَّ  عرفُت 
و�ل�شكن يف عينيك �أوىل من �لفْوت، و�أن �حلياة معك مهُرها 

�ملوت.. فيك.
عرفُت �أن كتفك �حلنون -�لتي �أر�ها يف كل �شباٍك �أ�شتند 
�إليه بكل حافلة ويف حائط غرفتي �لذي �ألت�شق به كل ليلة- 

تغنيني عن ملء �لكوِن دوَنها �أح�شاًنا.
عرفُت �أن �حلياة بطولها لي�شت يف جو�رِك �إل ثو�ٍن، وما 
�إل  �أذ�ن، وما �شمتك  �إل  �إل هو�ن، وما �شوتك  �لبعد عنك 
بح�شرتِك  �إل  �أنا..  �أنا  ول�شُت  كنِت،  �إذ�  �إل  �أكون  ول  بيان، 

�أنِت.
وبِك..  وفيِك..  و�إليِك..  منِك..  �أنني..  عرفُت  �إنني 

فعرفُتني.

y
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ة �لأوىل لروؤية عينيك.. املرَّ
و�ملرة �لأوىل ل�شماع �شوِتك..

و�ملرة �لأوىل ل�شتن�شاق عبرِيك �لز�كي..
و�ملرة �لأوىل لنتفا�شِة قلبي يف حَرم قلِبك..

.. مل �أكن �أمتلك عيًنا ول �أذًنا ول �أنًفا  �أعرتف �أنني قبلهنَّ
ول قلًبا..

�إليهم  جئِت  �أن  �إىل  �إح�شا�س؛  بال  حو��شا  كانو�  و�إمنا 
�إح�شا�ًشا بال حو��س..

�شرِت  ا  �أر�شً و�أحييِت  روحك،  �مليت  �جل�شد  يف  فدببِت 
تربتها وماءها.

�، ول  ؛ فال �أجد ردًّ وكنُت �أ�شاأل نف�شي عما مييزك عنهنَّ
�أنَّ  ق�شريٍة-  فرتٍة  -بعد  �أدركُت  �أن  �إىل  جو�ب،  على  �أعرث 
، �أو  �ملقارنة بينِك وبني غريك، �أو �ل�شوؤ�ل عن �لفارق بينكنَّ
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ك معهنَّ يف نوِن ن�شوٍة و�حدة.. ِمن باب �حلماقة؛  �أ�شمَّ �أن 
كَمن ي�شاأل عن �لزمان بـ »كيف«، وعن �ملكان بـ »متى«! 

يت�شاويان يف ح�شرِتك  و�لإجابة  �ل�شوؤ�ل  �أن  �أدركُت  �لآن 
وحَدك؛ حيث ل ُيقاَرن �لكل بالأجز�ء، ول ُي�شاأل �جلميُل عن 

�أ�شباب �جلمال.

y
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ْمُتِك �حتو�ء، و�شوتك مقاٌم متفرد بني  ا اأنِت؛ َف�شَ اأمَّ
�لرهبة و�لرجاء. ت�شعرين مبا خفي يف قاع روحي؛ حتى �إن 
طفى على �شطح وجهي عك�س ذلك. حت�شني بتلك �لتيار�ت 
ا �شاملا  �لدو�مة يف �لأعماق؛ حتى و�إن بدوُت بالأعلى �شخ�شً

من كل ��شطر�ب.
�آوى �إىل �لغرق فيِك لينجو،  تتلقفني ذ�ك �مل�شكني �لذي 
هاربا من �شيق �لياب�شة �إىل �شعة حميطك؛ متاًما كالقمر يف 
ليلة منت�شف �ل�شهر، حني يكون يف �أحلى �شوره و�أبهى حلله، 
ي�شلم  بريًئا  �إليك،  منِك  �لفر�ر  معلنا  �أمو�جك،  بني  غارًقا 
نف�شه �إىل عد�لتك، منفيًّا يطلب �للجوء �إىل �أر��شيك، بعيًد� 

عن عيون �جلميع، قريًبا من عينيك وحدك.

ي�شمح  �لليلة، كمن  مبكًر�  بالرحيل  و�جلزر  للمد  تاأذنني 
�لليل،  منت�شف  �إىل  �ل�شارع  يف  باللعب  �جلمعة  ليلَة  لعياِله 
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ترتقب  ميد�نك،  �إىل  قدومي  تتعجل  �أمو�جك  وتر�شلني 
�متز�ج طيفي بوجد�نك، و�ختفاء خويف باأماِنك.

يف  �ملحفورة  همومه  من  قمري  فيِك  ليغت�شل  �آتيِك.. 
�آخذ  �لأمو�ج.  بني  و�حدة  دفعًة  فتذوب  كاخلنادق؛  وجهه 
ِيّي وتتو�شئني  ني ِب�شَ نف�ًشا عميًقا منك ثم �أبثه فيِك، فَتبَي�شِّ
وظلمة  قاعك،  عتمة  ِمن  ح�شوري  يف  وتغت�شلني  ببيا�شي، 
�أوجاعك �لتي ت�شربت �إليِك من حاويات �آلٍم، كانت حتملها 
ار�ٌت ثقيلة �خلطى، ت�شقُّ �شدرِك تائهًة من �شو�طئ �لنور  عبَّ

�إىل غياهب �لظالم.

و�إنِك لبدري �شريٌر  �أنا؛ فاإنني لك يا بحريتي بدٌر،  ا  و�أمَّ
يغرق فيه لينام؛ كا�شًفا لِك �شدره �ملثَخن باجلر�ح، و�شاكًيا 
م�شاء،  كل  ه  �شمَّ منِك  ر�جًيا  �لظالم،  وح�شة  ب�شمته  لِك 
وت�شكينه كل ليلة، و�عًد� �إياِك �أن ينري �شطُحه عمَقك، و�أن 
به  �شي�شكن  بينكما  �لذي  �لعقد  و�أنَّ  عقَمك،  نوُره  ي�شفَي 

��شطر�ب �ملحيِط، وُيطوى به خ�شوف �لقمر.

y
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�شباح،  كلَّ  كعادته  �ملدينة،  بدياِر  ميرُّ  �شبيٍل  َكعابِر 
�ملتو��شِع  باًل، عد� و�حدٍة.. ترى يف عبوِره  له  �أحٌد  ُيلقي  ل 
موكَب ملك، وت�شمُع يف �شكوته �ل�شارد حمفَل طرب، وت�شمُّ يف 
طيفه �خلاطف �أجمل عطٍر ثابٍت يف �لكوِن كله. وبالرغم من 
مروره بديار �ملدينة جميعها؛ فال �أحد يرى فيه ما تر�ُه هي؛ 

ل يرون مع قدومه قو�َس قزح، ول مع غيابه حمرة �لأ�شيل.
�جلماُل �شيدتي..

كان يف هوى �لفتاة.. 
ل يف ُهوية �لعابر.

فاإذ� �شاألِك �أحدهم: �أين �أجد �جلمال؟
فاأجيبيه: »يف عيون َمن يَرونه«.

لأن �أ�شل �جلمال فيمن َيرى؛ ل فيمن ُيرى.

y
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�ملطلِّ  �لورِد  لي�س �جلماُل يف عبري   يف احلقيقة؛ 
مبهرة  لوحًة  ير�شم  �لذي  �لقمر  �شوء  ول يف  �ُشرفتي،  على 
من  ر�شفٍة  �آخر  ول يف  و�خليالت،  �لنعكا�شات  بني  �لتوزيع 
من�شوب  قلَّ  كلما  ويحلو  مر�رًة،  يزد�د  عربيٍة  قهوٍة  فنجان 

�ملتبقي فيه.
�أجمل من حقيقتهم �ملجردة؛  فاأر�هم  �أر�ك فيهم؛  �إنني 
�إذ �جلماُل جماٌل.. لأنني كلما نظرت �إليه ر�أيُت فيه وجهك.
�لتفا�شيل �لتي ل  �إن �جلمال كلَّه يكمن يف  يف �حلقيقة؛ 
�شاحبي  �أعجَب  �جلديد  قمي�شي  �أنَّ  مبعنى  غرُيك؛  ير�ها 
�أحًد�  لكنَّ  بالعمل،  وزميلتي  باجلامعة  و�شديقي  بالبيِت 
ِحرٍب  نقطُة  كونتها  �شغريًة  بقعًة  هناك  �أنَّ  ينتبه  مل  غريِك 
�شقَطت فوقه، عندما و�شعُته غرَي منتِبٍه  �لُكم،  على طرِف 
فوق مكتبي و�أنا �أ�شجل يف مفكرتنا �ل�شغريِة- �لتاريَخ �لذي 
معي  كان  �لذي  وجد�نك  ر�فَقني  حني  مًعا،  فيه  ��شرتيناُه 

رغم وجودك �لذي كان معهم. 
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نقطة �حلرب.. �شَقطْت عليه قبل �أربعِة �أ�شهٍر وع�شرِة �أياٍم 
عندما ��شرتيناه يف �ل�شاعة �لأخريِة قبل �إغالِق �ملتجر �لذي 

كنِت ل جتيدين نطَق ��شمه حتى تعلمنا نطَقه مًعا.
يف �حلقيقِة..

�أعجبهم �لقمي�س، و�أعجبتني نقطة �حلرب!

y
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�أثناء  يف  تعجبني  مالب�س  �أمام  �أقف  �أن  وَيحُدث 
بي  يليق  �أيهم  تختارين  بجو�ري  حينها  �أتخيلك  �لت�شوق، 
�أن�شرف  ثم  رغبتك.  على  فاأنزل  باختيارك،  و�أ�شعر  �أكرث، 
�إىل مطعٍم و�أطلب ما حتبني، ثم �أق�شم ما طلبُت �إىل جز�أْين؛ 
فيها  ل  �أحتوَّ بدقيقٍة،  �أكِلهما  بني  �أف�شل  ن�شفه،  منا  لكٍل 
�أن�شرُف،  ثم  و�أم�شح فمي مرتني،  �لطعام  �أفرغ من  �إليك. 
�أنه يعجبِك،  �أثق  ليلفت نظري يف و�جهة متجٍر ما، ف�شتاٌن 
فاأحفظ تفا�شيَله، و�أرى يديَّ كاأنهما حملتاه، وعينيك كاأنهما 

ر�أتاه.
يف �حلقيقة..

y�أ�شرُي بج�شٍم و�حٍد، و�أحمُل معي روحنْي!
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مقطوعة  �أو  �أغنيٍة،  حلُن  �أو  نرٍث،  �شطر  �أو  �شعٍر،  بيُت 
حمر�ء..  وردٌة  �أو  عمُرك،  د�َم  ما  ممتدٌّ  عمُرها  مو�شيقى 
رمبا  بالزهوِر،  ممتلئٍة  طريٍق  نا�شية  على  �شدفًة  تها  وجدُّ
كانت �أ�شغرهن حجًما و�أق�شرهن طوًل و�أقلهن �أور�ًقا، لكن 
ٌر يف وجهها �لذي ي�شبه وجهِك متاًما، حني  جمالها خمَت�شَ

قابلُتك �أول مرة. 

ن�شق  يف  ًة  مرت��شَّ كانت  جن�شِك  نف�ِس  من  �لزهوِر  كل 
و�حد، وكنِت وحدِك متمردًة عليهم؛ يرويهم �ملاُء، ووحَدك 
ترتويَن باحلب وتنمني بالنظر�ت، بناوؤهم �ل�شوئي �ل�شم�س، 

وبناوؤك �ل�شوئي �لقمر!

ه  بع�شُ ُين�شى  فاإنه  �جلمال؛  نحفظ  قلَّما  �حلقيقة..  يف 
ا، ولكن ثمة جماٌل َيعلق بالذهِن من �أول �إ�شارٍة تر�شلها  بع�شً
�لعني؛ وهو �جلمال �لكامن يف �لتوحد و�لتفرد، �إذ ل يجمعه 
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مع �لآخرين �شفٌة، ول ينت�شب �شمنهم �إىل و�و �جلماعة؛ �إنه 
جمالك.

َوحدي،  ولذ�  وحدك؛  مزهرًة  كنِت  �لطريِق  نا�شية  على 
�أحببُتك.

y
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درجٍة  يف  فاإنني  عينيك؛  يف  �أق�شاه  جمايل  بلغ  َمهما 
منه، تزيد وتنق�س يف عيون �لنا�س، لكنها تبلغ ذروتها عندِك 

لته. تيك مقيا�س �شدته وموؤ�شر ُبو�شْ وحدك؛ كاأن َقَرنيـَـّ
�ل�شفة  و�أنِت  مو�شوٍف،  جمرد  �شيدتي-  -يا  �أنني  �إل 
و�إن عابًر�  �أ�شله،  فاإن �جلميَل ل يت�شدق على  وم�شدرها؛ 
نه �أمرُيها خادًما بها، لي�س له �أن يتف�شل  باأبو�ب مدينٍة، عيَّ
�ل�شائل و�لعائل، ول  على �شاحب �لف�شل عليه؛ فال ي�شتوي 

�مَل�شقيُّ مع �شاِقيه.
�شيدتي، نقطٌة �أخرى.. 

ل ت�شاأليني عن مدى جمالِك يف لوٍن ما؛ و�إمنا �شليني عن 
لي�شت  ذ�تها  بحد  �لألو�ن  فاإنَّ  بِك؛  �للون  مدى جمال ذلك 
كتاب،  �أنامُلك يف  مل�َشْتها  �إذ�  �أ�شَلها  تكت�شب  �أن  �إىل  �أ�شليًة 
�أو ��شتند �إليها ظهرك يف حائط، �أو �رتديِتها؛ حينها ت�شبح 
�أثرها  وهبِتها  َمن  ووحَدك  موجود،  �أ�شلها  �ألو�ًنا؛  �لألو�ن 
وم�شدرها. و�إنني كذلك، مثل �لألو�ن؛ مل �أ�شعر بجمايل �إل 
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حني ح�شرِت؛ كطبيعة �لأ�شياء يف �لظالم؛ ل ُتعرف �إل حني 
ي�شقط عليها �ل�شوء. 

و�إْن كان �ل�شوء هو �أ�شل روؤيتنا لالأ�شياء؛ فاحلبُّ هو �أ�شُل 
معرفتي بك.

�إنني مل �أعرفِك باحلب؛ و�إمنا عرفُت �حلبَّ بك.

y
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لي�َس �جلماُل مبا يلوح يف �لأفق؛ و�إمنا باأن يكون خمتبئا 
مالحمه  بغمو�س  �لغيوب؛  ثياب  يف  متخفيا  �لأقد�ر،  خلف 

و�إبهام تفا�شيله. 
    لي�س �جلمال يف دور�ن �لبدر ول يف بيا�شه؛ و�إمنا يف 
بكماِله.  �ل�شهرين  لينت�شف  �شهر�  وود�عه  �شهر�  �نتظاره 
ولي�س �جلمال يف �نطالق �جل�شم ومتدد �ل�شلوع؛ و�إمنا يف 
تخيل �حلرية �شاعة �لأ�شر و�نتظار حالوتها يف مر�رة �لك�شر؛ 
فاإننا ل ن�شعر بالعيد �إل لأنه �ُشبق مب�شقة �ل�شيام، ول نبكي 

من جمال �لفرح �إل لأننا بكينا قبله من ق�شوة �جلرح.
�إن �جلماَل هو ما كان �لعقُل عاجزً� عن فهمه، و�أنَت �إما 
�أن حتاول فهَمه في�شيع �شره، و�إما �أن تكتفي بالإميان به فال 

مف�شر له.
�أ�شرُح لِك.. �إن �جلمال بيننا مثاًل لي�س يف �أن تكوين قويًة 
مثلي، ول �أن �أكون �شعيفا مثلك؛ و�إمنا يف �أن �أكون لِك ملجاأً 
�أكون �شعيًفا حني  �أن  و�شكنا؛  تكوين يل موطًنا  و�أن  وعوًنا، 
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ي�شتد �أزرك، قويا حني تخور عزميتك، َليًنا يف جو�ر غ�شبك، 
�شديًد� يحتاج �إىل �شاعات لينك.

فر�، و�أن �أكون  �إن �جلمال بحٍق.. �أن تكوين من غريي �شِ
ل  »ما  �إىل  يتحولن  مًعا..  �شفرينا  لكنَّ  �شفر�،  غريِك  من 

نهاية«. 

y
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.. �أثخنته �جلر�ح، �شاقًطا يف �أر�س �ملعركِة،  كُجنديٍّ
ن�شمة  �أول  مع  لكنه  �لأقد�م،  وتده�شه  �لر�شا�شات  تتخلله 
هو�ٍء ل يعلم من �أين �أتت- ين�شى كل ما به من �أمل، وين�شى 
كل ما �أمل به؛ فيذوب هو�ه يف �أح�شان �لهو�ء، وينزف بدًل 

من دماء �حلرب دموَع �جلرب.
م�شاكني؛ نتجرع �لبعَد، ونتقا�شم �مل�شافاِت، ون�شهر �لليَل 
و�لويل مًعا، ثم يوؤِمن �أحُدنا ب�شاحِبه حني يقول له: »�أتيَت، 

و�أتى كلُّ جميٍل معك«.
ويف �حلقيقة، �إن �جلميل �لذي �أتى مع حبيبك هو �أنت؛ 
»�أنت« �لذي كان يرى ول ُيب�شر، و�إذ� �أب�شَر ل يدرك، و�إذ� 

�أدرك ل يوؤمن، و�إذ� �آمن ل يثبت، و�إذ� ثبت ل ي�شرب. 
لكنه �لآن ربط �جلرح و�شرب، وعرج على قدمه �ملك�شورة 
�ل�شفة  على  �شاحبه،  هناك  وجَد  عرب  حني  ثم  عرب،  حتى 

�لأخرى، ووجد كل جميٍل معه؛ وجَد نف�َشه.
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يولِّ  مل  �لذي  �جلريح،  �جلندي  هذ�  ح�شرتك  يف  �إنني 
�أر�س  يغادر  ومل  �لزحف،  يوم  يتولَّ  ومل  على �جلبهة،  دبره 
يف  يتبقَّ  ومل  فرتَكْته  �ملعركة؛  به  غدرت  بعدما  �إل  �ملعركِة 
باأ�شلحة  حمارًبا  �شو�ه،  �لقتل  من  ينُج  ومل  غريه،  �جلي�س 

�شدئٍة. و�إنه مل يكن لينجَو، لكن �هلل �شلَّم.
حمنيَّ  عينيك  و�أمام  �جلناح،  مهي�س  يديك  بني  �إنه 
�لظهر، ومقابل قدميك عكاز�ه �آيالن لل�شقوط، وهو فوقهما 
بنظر�تك،  د  فتزوَّ وجَدك،  �أن  �إىل  �لنهيار؛  و�شك  على 
على  �ل�شماوي  وجهك  ب�شفاء  و��شتعان  باأنفا�شك،  و�رتوى 
�أجنحتك �ملالئكية؛ فَحَمته من  �لأر�س، وحملته  كدرة وجه 

قرون �ل�شياطني.
لأعود  ل  لل�شفاء،  �أمتاثل  �إ�شعافك؛  خيمة  يف  هنا  �إنني 
لأر�س �ملعركة فاأمللم منها �أ�شالئي �لتي طارت، و�إمنا لأحلق 

فوق كل �ملعارك، وبني جنبيَّ روُحك تطري.
    �لآن مدي يديك، و�أ�شبلي عينيك، وتنف�شي �شهيًقا من 
�أنفا�شي، و�أطلقي زفرًي� يدفئ �شدري؛ لأبايعِك �أنك -و�هلِل- 

y�حلبُّ �لذي َجبَّ كل هزٍل؛ ُظنَّ ُحًبا.. قبلك.
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اإَل �أْن ياأتي ذلك �لذي له �لقدرة وحده على �أن يبدل 
دمعاتها من جمرى �لقلب �إىل جمرد �لوجه؛ م�شحًكا �إياها 
بعد طول وجوم، وم�شرًقا عينيها برقرقة عينيه بعد �نقطاع 
�أق�شى  �أق�شى �آلمها هو �نتظار جميئه وثاين  �شياء، جاعاًل 

�آلمها هو خ�شية رحيله حني يح�شر.
مل يكن �لفتى باأح�شَن منها حاًل؛ كان ي�شكن قلبها �لربئ؛ 
ير�ها من خلف �أوردتها �لتي ت�شو�س �لروؤية عليه، ير�قبها يف 
ي�شكت  وفجاأًة  نب�شاتها،  خالل  من  �أنفا�شه  مت�شللًة  �شمت، 
�لنب�س، ويهد�أ �ملكان بالد�خل، وُين�شت وجد�ن �لفتاة؛ فاإذ� 

�شوُته بد�خلها يغرد منفرد�.
ويف �خلارِج.. كان هناك، حيث يقف على ��شمها، ُيخيَّل 
يربت  قب�شتها،  كاأنها  يده  على  يقب�س  يتكلمان،  �أنهما  �إليه 
كفه  تفا�شيل  يف  يدقق  كتفها،  �أنها  متخياًل  كتفه  على  بيده 
على  �شاخنة  دمعًة  �إبهامه  بطرف  مي�شح  ثم  كفها،  كاأنها 
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كاأنه خارٌج مع زفريها هي:  يقول ب�شوٍت حنوٍن  خده، وهو 
»لأجلي.. ُكن بخري«.

من  �أخرى  ناحيٍة  يف  لكن  ا،  �أي�شً �خلارج  يف  وهناك.. 
و�شوُتها  تردد  حمر�بها،  يف  �شاجدًة  كانت  �لكبري،  �لعامل 
�أقرب �إىل طفلة دون �لثالثة تبكي باإحلاٍح: »�للهم �أِعنُه على 
�لو�قع  مر�رة  على  ه  و�شربِّ �خليال،  ب�شفاء  �حلقيقة  �شقاء 

بحالوة �لُب�شرى«. 
ت �لدمعات على خده. ثم رفعت من �شجودها؛ فجفَّ

y
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�شعوُره  يغلب  ليلٍة؛  كل  غريها  يرى  �لفتى  يكن  وَل 
باأنفا�ِشها �شعوَره باأنفا�شه، ي�شمع هم�شها �أو�شح يف �أذنيه من 
�شو�شاء �لكون؛ يجد يف �شمتها �ألَف �شوت، �إىل �أن تتحدث؛ 
فيجد يف �شوتها �ألف �شمت، وذ�ك هو حال �ملحب حني تولد 

له نف�ٌس �أقرب �إليه من نف�شه.
�إليها بقدر ما حتتاج  كان م�شكيًنا بقدر بر�ءتها، يحتاج 
�أهُل  فري�هما  م�شاٍء؛  كل  �لروحي  �لو�شاُل  يجمعهما  �إليه، 

�ل�شماِء روحني ل تنتميان �إىل �لأ�شفل.
�شمُّ  �ل�شلوع،  تنهيدة  �جل�شم،  ق�شعريرة  �لفوؤ�د،  رجفة 
�لقب�شتني �إىل �ل�شدر وغم�شٌة طويلٌة بها من �حلنني �ملتاأمل 
ما يعجز �لعا�شقون عن حكايِته؛ كل ذلك مل يكن �شوى ناجٍت 

ملعادلٍة؛ عنا�شرها نظرة منها يف نظرٍة منه.
ت�شتظل  حني  �ل�شخرة  كقبة  متاًما  ع�شليًة،  عينها  كانت 
لكن  ا  �أي�شً �ل�شخرة  كقبة  عينه  وكانت  بدفئها،  �ل�شم�ُس 

بالليل �إذ� ��شرت�حت �إىل �أكنافها �لأقمار.
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تكاد  قد�شيٌّ  �شيٌء  بينهما  كان  �لآن  ت�شعر  كما  بال�شبط 
ُترى  حني  �جلمالت  ككل  فهمه؛  ت�شتطيع  ل  لكن  تعرفه 

.� خمبوءًة يف غمو�شها كاأن �شر جمالها يف بقائها �شرًّ
�لو�قع  لأن  باحللم  يتيممان  ليلٍة،  كل  ذلك  على  وهما 

جاف، �إىل �أن ينزل �لغيث فيبطل �لتيمم.

y
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- ��شتقُت..
- وما �أ�شرَبَك على حر�رة �ل�شتياق؟ 

- دفء �للقيا حني تاأتي..
�أن ت�شرتَي عذ�ب �ملخاطر بر�حة  �أ�شفق عليَك  - لكنني 
ة �لأحماِل بثَقل �لبال. فما يدفعك  �خلاطر، و�أن ت�شرَي خفَّ
و�حٍد  وعمٍر  و�حٍد  قلٍب  غري  متلُك  ل  و�أنت  �ملخاطرة  �إىل 

وفر�شٍة و�حدة؟!
يرى  �ملحبَّ  و�إن  �أحب؛  �أنَّني  �إىل ذلك غري  يدفعني  - ل 

�لدفء ور�ء �حلر�رة، و�حللو ور�ء �ملر�رة.
- ومن �أين لك هذ� �ليقني يف حكم بالِد فار�س و�أنت مل 

تزل بعُد يف �خلندق؟!
- �ليقنُي ذ�ُته �لذي جعلِك �شدقِتني حني وعدتُِّك ب�شو�رْي 

ك�شرى.
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- �ألي�س عجيًبا �أن تردَّ بهذ� �لقدر من �لثقة؟
- لي�َس �أعجَب من �أن ت�شاأيل �لأ�شئلة نف�شها للمرة �لألِف 

برغم �أنك حتفظني �لأجوبة!

y
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ُثم �إنك كلما حاولَت �لهروَب من طيفها بعد طول تعلٍُّق 
�كت�شفَت يف روِحك ما مل تكت�شفه من قبل؛ فوجدتَّ نف�شك 

هائًما بني طيات �لتذكر وُذر� �لتفكر.
وبني  بينهما  تنتظرك  وجدتها  عينيك  �أغم�شتَّ  فاإذ� 
جفنيك، ثم �إذ� منَت بعد طول مر�وغٍة علمَت �أنها �شحَرت 
و�شحوَت  منها،  هارًبا  فغفوَت  �شلوَعك؛  وخدرت  روَحك 

هارًبا �إليها.
لعله  قلِبك؛  دقات  بني  �آثاَرها  تتفقد  �لليل،  منت�شف  يف 
با�شمها ذ�َت نب�شٍة، فال جتدها بني �شربات قلبك،  هم�َس 

و�إمنا جتدها قلَبك، وما �أنَت �إل نب�شاته -�إن �شاءت-.
حتاول �لفر�ر ِمن روٍح متلكت روَحك، فتجد �أنك ل تفر 
منها �إل �إليها؛ فتدرك �أن و�شل �لروِح ل ينقطع؛ و�إمنا يزد�د 
�أن  �أردتَّ  كلما  �أكرث  ويت�شل  تفرقه،  �أن  �شئَت  كلما  جتمعا 

تباعد بينه وتقرر َبْوَنه!
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�شيدتي، �أما بعد، فاإنَّ �لإحلاد بحًثا عن �حلقيقة ل يقود 
�إل �إىل �لإميان، وعليِه.. فاإن �لهروب من �حلب يفر بنا حتى 
يتيَه ونتيَه؛ ثم ن�شل جمدد� �إىل �حلب، كاأنَّ بني �آدم جميًعا 
ُخلقو� من �لأر�س فمنها و�إليها يعودون، ووحدي ُخلقُت لِك؛ 

فمنك و�إليك �أعود!

y
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�ليوم  �إنني  �إذ  لِك؛  �متناين  بغاية  �أخربِك  �أن  اأودُّ 
�ل�شادقة،  مر�آتِك  يف  كلها،  �لزو�يا  ِمن  كاماًل  نف�شي  �أرى 
��شتطعت  مرة  لأول  بِك  رُت  ب�شُ حني  �ملن�شفتني.  وبعينيك 
�أن �أرى نف�شي، كرُبعٍم �شغرٍي مل ينُم �إل حني �شلَّم عليه �شعاُع 

�ل�شم�س؛ فوهبه زهرٌة و�أور�ًقا، و�شدَّ له عوًد� و�شاًقا.
�شبًبا  ول   ، حلبٍّ مدعاٍة  �أي  نف�شي  يف  �أرى  �أكن  مل  �إنني 
لإعجاٍب، �إىل �أن ر�أيُت �إعجاَبك، و�أح�ش�شُت حبِك؛ فاأحببُتني 

ملا �أحببِتني.
�إنني مل �أكن �أعلم �إن كان �شخ�شي مقبوًل، �أو كان لكالمي 
�أثٌر، �أو كان ل�شمتي هيبٌة، �أو كان ل�شحكي �شدى، �إل حني 
تتالألأ  وثناياِك  بجميل،  �أخربتك  كلما  تلمعان  عينيِك  ر�أيُت 
��شتجابًة لبت�شامتي، وقلبك ي�شكن مهابًة ل�شمتي، وروحِك 

تذوب ��شتجد�ًء ل�شْوتي.
ند�ء  �أناجيِك؛  حني  �إيلَّ  ند�ٍء  لأحبُّ  و�إنه  �شّيدتي.. 
�شالبان  كاأنهما  �شعفها،  رغم  روُحك  قوته  �لذي  �ل�شعيف 
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َنْته  لوَّ �لذي  �لباهِت  وند�ء  موَجبة،  قيمٌة  �شربهما  نتيجة 
�إليه �لروَح، وند�ء  جمالُتك فاأ�شَفت عليه �حلياَة و�أ�شافت 

�لفتى �لذي وجد يف ح�شرتِك �شَغره وكرَبه.. مًعا.

y
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�لنتظار  طول  �أنَّ  �أعلم  حالك؟  كيف  �سيدتي.. 
كلما  حمُمه  ت�شرخ  كربكاٍن  قك؛  �أرَّ �لنفجار  ودنوَّ  �أرهقك، 
�لبد�ية  �إن معركتنا من  لتعلمي:  �قرتبت �شاعة ثورته. لكن 
لي�شت يف �إقناع �لعامل بعد�لة ق�شيتنا؛ فلي�شت نظر�ُت �لعامل 
و�حدً�  ولو ف�شاًل  �أجلها  ن�شيع من  �أن  �لكايف  بالقدر  مهمة 
من رو�يتنا. فقط ميكننا �أن نتنازل فن�شيع �شطًر� و�حًد� يف 

�شفحتها �لأوىل نقول فيه: 
»�نتهى �لعامل حني بد�أت ق�شتنا«.

�إن معركتنا �حلقيقية يف تلك �مِلر�آة بعينيِك مب�شر� فيها 
معركتنا  عينيك.  فيها  جتدين  نف�شي  يف  ر�آتك  ومِبِ نف�شي، 
�حلقيقية هي �أن نقتنع باأننا مل ُنخلق تو�أًما متماثل �لأقطاب، 
بل �إن �أ�شا�س عالقتنا هو �لختالف مع �لقبول، و�لقبول مع 
�لت�شحية،  مع  و�لر�شا  �لر�شا،  مع  و�لتغا�شي  �لتغا�شي، 
و�لت�شحية كي يبقى قمُرنا د�ئًر� يف فلكه حول كوكبْينا، بفعل 

قوى �لتجاذب �لروحي بيننا.
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�شغريتي، ها �أنا ذ� �أحملك فوق ظهري �إن كانت �لطريُق 
وعرًة �أ�شطر فيها �إىل خف�س قامتي، و�أحملك بني يدَيّ كلما 
��شتوت هامتي. و�إنني �أرتوي بالنظر �إىل تلك �لقمة تدنو منا 
حني ندنو منها يوًما بعد يوم، و�أرى يف عينيك �ل�شحَب �لتي 

��شتودعنا فيها �أحالمنا. 
بعد  �لتو�زن  يختل  ل  كي  تلتفتي؛  ول  جّيًد�  بي  فتم�ّشكي 

طول مثابرة.
عزيزتي.. �أنا هنا، �أنتظرك بعد �شقوط �لعامل مبحطتني.

y
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�خلري«،  »�شباُح  فوقهما  تطري  وحدوٌد؛  بحٌر  بيننا 
�أخربُتك:  وتتجاهلهما »ت�شبحني على لقيا«، وما زلِت كلما 

»�أنا بجانبِك«؛ ت�شدقني كلماتي وتكذبني �مل�شافات.

�ل�شقيا،  وقلَّت  �للقيا  ت  عزَّ كلما  �أنه  فاعلمي  بعد،  �أما 
من  �لروح  زهور  وذبلت  ُبعدك،  يف  �لقلب  �شغاف  و�أجدَبت 
وما  حى،  �شُ كله  وطيفك  ��شت�شقاء،  كلها  ف�شالتي  َبعدك؛ 

زلُت على �لأطالل �أنتظر �لندى.

�أن  دون  جمهدين  ن�شري  �لطريق،  طيلة  وحدنا  كنا  نعم، 
ننطق بحرف و�حد؛ وجوهنا باتت م�شودًة �شاحبة ِمن م�شقة 
حامية،  روؤو�شنا  �حت�شائها،  بعد  قهوٍة  كفنجايَن  �ل�شري، 
ووجوهنا د�مية، مير علينا �ألف ليل و�ألف �ألف نهار، يطحنانا 
بني رحاهما؛ لكننا مل ن�شُك ومل نزعج �أحًد� بتفا�شيل رحلتنا 
�ل�شعبة، حتى �إذ� و�شلنا نهاية �لطريق، وبلغنا غاية �مل�شو�ر، 
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ووجدت �لعيوُن ما كانت تر�ه يف روؤياها قد �شار يف روؤيتها، 
و�أن حلمها باحلياة �أ�شبح حلما حتياه.. تعانقنا، و�شجَّ �لكوُن 

كله ب�شوت بكائنا.

y
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اإليِك.. 
�شَتنبت من بني رحى �ملحنة زهرًة ت�شبهك متاًما؛ عطرها 
يرت�ق�س  �شاقها  و�شالنا،  كذكريات  و�أور�قها  كاأنفا�شِك 
�لتي ت�شهد لقاء�تنا على نا�شية �حللم ويف �شاحة  كالليايل 
�ل�شوق  طيف  بها  مر  كلما  ذ�ئبًة  تتعانق  وبر�عمها  �لأرو�ح، 
كو�كبها  �شمَّ  قررت  جمنونٍة  كاأقماٍر  �لطيف..  ��شتياق  �أو 

متجاهلًة �أفالكها وقو�نني �جلاذبية.
وجذر زهرتنا غليظ كميثاق �حلب �ملعقود بيننا، ت�شرق 
�أعلنت  منذ  �لد�فئة،  �ل�شم�س  خيوط  وحلائه  �أليافه  بني 
رحم  ِمن  نحن  ميالدنا  هو  جديد؛  مولوٍد  ��شتقباَل  �حلياُة 

�س �لقلُب.. فولد ُحبا. �جلمال، يوم �لتقت عينانا؛ فتمخَّ
ه بعد، حني ح�شبناه -برب�ءتنا-  مل يكن �ل�شوق قد بلغ �أ�ُشدَّ
و�خُتربنا  بالبعد  �بتلينا  �أن  �إىل  و��شتوى،  �أ�شده  بلغ  قد 
بالظروف، كاأنه �أريَد لنا �أن يحدث ذلك؛ لتهم�س �مل�شافات 
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وزيع
 والت

لنشر
ير الكتب ل

عص

ول  له  بدَء  ل  �ل�شوق  �إنَّ  �شغري�ي،  يا  حنون:  بهم�ٍس  بيننا 
�نتهاء، ول ريَّ به ول بر�ء؛ هو �ملر�س �لذي ل �شفاء منه وهو 
�ل�شفاء �لذي ل مر�س فيه، حلٌو يف مر�رته، ومر يف حالوته، 

عذوبٌة، وعذ�ب.
�إنه بب�شاطٍة ملتقى �لأ�شد�د لت�شري مبنى و�حًد�، و�حتاد 
�ملفاهيم لت�شري معنى و�حد�.. هو �أنت. وغًد� ينزل �لغيُث 
�أقد�ر�؛  �لكدر  بعد  �ل�شماء  ومتطر  مدر�ر�،  �جلدب  بعد 
�أولها ع�شٌر، و�أو�شطها ي�شٌر، وختامها م�شك؛ في�شري طيفِك 
حقيقًة وي�شبح وجد�ُنِك وجود�، وي�شتحيل �ل�شباُر -بقدرة 

قادٍر- جنًة من يا�َشمني.

y
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�سالٌم عليِك مَبن �شاء جمعنا بغري منطقية ترتيب ول 
يلتئم،  �أن  ل�شتاِتنا  �شاء  مبن  عليك  �شالٌم  تقريب،  �شابقة 
بتعرث روحي يف روحك ذ�ت ليلٍة من ليايل �لقَدر و�لقمر مًعا.
�أود �أن �أخربِك باعتذ�ري على كالمي �أن نزهد يف و�شالنا 
متعلال بالبحث يف نف�شي عن �لكماِل، ر�غًبا يف �لعزلة. كنُت 
�أظن نف�شي حتررُت منِك، فما �إن خرجُت حتى ��شتقت �إىل 
يف  وجدتُّه  �لذي  �أنَّ  �ملرة؛  هذه  ب�شدٍق  وعرفُت  �ِشباكِك، 
ا ي�شرته وجودك، و�أنني عرفُت نف�شي  غيابك مل يكن �إل نق�شً

بِك؛ يف �أمل �ملجيِء �إليك، ويقني �لأن�س فيك. 
عرفُت �أن �لروَح منفردًة تكون �أنق�س �لعاملنَي مهما كانت 
عارفًة ب�شتى �شروب �لكمال، و�أن �لروَح ل تبلُغ �لكماَل فعاًل 
�إىل  روُحي  و�أن  وحيدة،  وهي  ناق�شًة  نف�َشها  ر�أت  �إذ�  �إل 

روحك، وروحك �إىل روحي، وكالنا ب�شاحبه يكتمل.

عرفُت �أن �لقلَب مل يكن يوًما كتاَب ريا�شيات حتى َيح�شب 
�لو�حد م�شاًفا �إىل و�حٍد.. �ثنني؛ و�إمنا ل ير�هما �إل ك�شًر� 
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لي�س  �لكماَل  فاإن  و�حًد� �شحيًحا.  مًعا  ك�شٌر؛ ف�شار�  جرَبه 
يفَّ مبفردي منعزل عنِك، ولي�س بِك منفردًة به عني؛ و�إمنا 
يكون بنا؛ �أنا و�أنِت، حني نكون مًعا و�حًد� �شحيًحا؛ بدل ِمن 

�أن يعي�َس كٌل منا لوحده و�حد� مك�شوًر�.

ا �أننا منذ ر�شينا باحلب مًعا، و�رت�شى بكَلْينا  عرفت �أي�شً
و�حٌد  �أنني  مفاُده  عهًد�؛  �أنف�شنا  على  عنا  وقَّ فكاأننا  مًعا؛ 
مق�شوٌم على �ثنني؛ ن�شفه يل ون�شفه لِك، ج�شمه �أنا وروُحه 
و�حُدِك  و�إمنا  وحَدك،  لِك  تعودي  مل  كذلك  و�أنِك  �أنِت، 

مق�شوٌم على حدين.
�أن  �إثبات  �.. حتاول  دة جدًّ �أنَّ �حلب معادلة معقَّ عرفُت 

»�ثنني يف و�حد« ي�شاوي »و�حًد� على �لثنني«.

y
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� على قو�عد �للغة، وتن�شيق �لكالم، ووزِن  حري�ٌس جدًّ
مو�شيقاه و�إمل يكن �ِشعًر�، لكْن مذ عرفُتِك؛ بد�أُت �لتمرَد على 
�لقو�عِد وخمالفَة �لتن�شيِق؛ �أختار من �حلركاِت ما ينا�شُبِك، 

ل ما ينا�شُب �حلروَف و�لكلماِت ومو��شَعها من �لإعر�ب.
»كاف«  ك�شر  �أ�شتطع  مل  لك،  باحلب  �عرت�ٍف  �أول  مع 
بعدما  ك  يخ�شُّ حرٍف  ك�شر  �أن  �أح�ش�شُت  خماطبتك؛ 
كلمٍة  �أوِل  �لذي يخ�شني، يف  �مل�شارعِة  �شممِتني يف حرِف 
�أنَّ  و�أظنُّ  �جلحود،  ومبلُغ  �لنكر�ن  قمُة  هو  بيننا-  قد�شية 
خملوًقا جمياًل كالنحِو مل يكْن ليغ�شَبه �أن �أظلَمه مرًة على 

ح�شاِب �إن�شافك �أنت، يف جمرِد حركٍة على حرف.
يعني:

نك  �شممِتني يف �لألِف يا �إْلفي؛ فما كان مني �إل �أن �أ�شكِّ
يف �لكاف يا كافيتي؛

ـ.. ْك. ُـّ y�أُ.. ِحــبـ
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�شالٌم عليِك، �شالًما ل يكرتُث �إل باأننا وحدنا نعرفنا، ول 
حاجَة لكَلْينا باإي�شاح حقيقتنا مِلَن �شو�نا. 

�ألِف  فوق  �لطائر  �ل�شالم  تعرفني  ووحدِك  �شالٌم عليك، 
مدينٍة ويعرفك، ل يبايل بالنا�ِس وما يتطلعوَن �إليه يف معرفة 
من  وجوِدِك  حقيقِة  نحو  بف�شولهم  ين�شغل  ول  تكونني،  َمن 
عدمك، وهل ما �أكتبه لِك حديث �لبعيد �أم مناجاة �لقريب.
عة  جممِّ يا  �لف�شيح،  وكْوين  �ل�شيق،  عامَلي  يا  حبيبتي.. 
حكيُت  قد  كنت  مبركزك.  �لأقطار  وموحدة  فيِك  �لأ�شد�ِد 
معناه  حقيقة  عرفِت  منذ  فوجدتك  �لعيد،  عن  مر�ًر�  لِك 
�إذ� جاءت  فاأخل�س هلل حجي؛ حتى  هلِل �شوَمك،  حتت�شبني 
من  �جلماَل  و�ُشقينا  مكتماًل،  �لفرَح  ذقنا  �لتكبري  �شاعُة 

�أ�شفى منابعه.
�ليوم هو �ملنا�شبة رقم )وحَدك حتفظني �لرقم( و�أنا بعيٌد 
�لفوؤ�ِد ملت�شٌق  قَدٍر مْنها، قريٌب من  �لعنْي على مرَمى  عن 
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�أنَّ يوًما ما، �شاأم�شح ما بني �لقو�شني  بالروح؛ لكنني موقٌن 
�أنا فيها قريٌب  �أرقاٍم، و�أكتب: �ملنا�شبة )�لأوىل(، �لتي  من 
من �لعني قربي من �لفوؤ�د، ول منا�شبة �أْوىل من كوين معك!

y
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�سيدتي، ر�سالة اعتذار..
ل �أكتُب �إليِك منذ وقٍت طويل؛ لأنَّ �ل�شوق �شاقْت به َدو�تي 
هذه �ملرة، ومترد قرطا�شي على قبول �حِلرب، وي�شقُط �لقلم 
كلما �أردت تثبيَته بني �أ�شابعي، لكنني �أعلُم �أن �لذي يجعل 
�حلب يثبُت يف عيننْي مل تلتقيا �إل مرة، قادٌر على �أن يجعل 

�لأخبار ت�شُل و�إن مل �أ�شردها يف كل مرة.
باُبِك معروٌف و�لطريُق �إليِك و�حد، وبحرمك �أخلُع قلبي 
ول  يفت�س،  جنديَّ  ل  وحَدك،  لِك  و�أ�شلمهم  وعقلي  وروحي 
ق، و�أعلم وتعلمني �شبيل �لو�شِل  ر، ول ت�شريح مُيزَّ بو�بة َت�شفِّ
و�مل�شافات  �حلو�جز  بيننا  خلَّت  فمهما  معا؛  ن�شلكه  �لذي 
و�لأزمنة، فاإنني لن �أقبل بن�شفِك، ولن �أعي�س بغريك؛ و�إمنا 

حمياَي بِك -كاملًة- فقط.
تت�شل،  و�لقلوب  تتخاطر،  �لأرو�َح  �أن  موؤمٌن متاًما  �إنني 
و�لوجوه تلتقي يف �شحن �ل�شماِء �لأوىل؛ موؤمٌن �أنَّ �ل�شحاَب 



53

هو �حلالة �لغازية �ملكثفة لدموِعنا �لتي يجعلها �لليل بحًر�، 
ثم جتمعها �ل�شم�ُس من فوِق و�شائدنا كل �شباح.

يلخ�س  �لذي  �لد�ئم،  لوجوِدك  ممنت  �إنني  �شيدتي، 
�حلبَّ يف روؤيتك يل، و�إب�شارك بي، و�إدر�كك �إياي؛ لرت�هني 
نا�شًعا  قمًر�  حمبوَبه  ر�أى  مبن  لي�س  �ملُحبَّ  �أّن  وتربهني 
كانت  من  �ملُحبُّ  و�إمنا  بعيد؛  من  جميًعا  �لنا�س  ير�ه  كما 
��شتو�ء�ِته،  من  �أكرث  �لقمر  نتوء�ت  تريان  تني؛  مكربِّ عيناُه 

وتب�شر�ن جانَبه �ملظلَم �أكرث من بيا�شه.
�شيدتي، 

�شكًر� لعينيك �للتني َت�شرب�ن على ما ُتب�شر�ن، وتوؤمناِن 
باجلماِل �لقليِل، وتكفر�ِن بكل قبيٍح و�إن كرث. 

ما  على  و�أعتذر  عينيك،  وجلمال  جمالك،  لعينْي  �شكًر� 
ُتب�شر�ِنه، و�أمنتُّ ملا ت�شرب�ِن عليه.

y
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عزيزتي ُفالنة..
ووحَدك �شتقرئني ��شمِك خمبوًء� خلَف �حلروف �ملبَهمة، 
لي�شت  �إياِك  مناجاتي  يف  »عزيزتي«  �أنَّ  �شتعرفني  ووحدِك 

عفوية كعادتها يف بد�يات �خلطابات �أو م�شتهلِّ �لر�شائل.

كل  و�أخلفتها  فقٍد،  كل  يف  روحي  ت  عزَّ �لتي  »عزيزتي« 
قلبي  ت  �أعزَّ �لتي  »عزيزتي«  و�آمنتها من كل خوف.  جميٍل، 
؛ ف�شمْت به �إىل �شدرة �لو�شال. »عزيزتي« �لتي  من كل دنوٍّ

عزَّ عليَّ �أن �أجَد لروحها �شبًها ولو يف تف�شيلٍة و�حدة.
وحَدِك تقرئني ما خلَف كل حرٍف، وتفهمني ما ور�ء كل 
معنى، وُتب�شرين تفا�شيَل ما ير�ُه �لنا�س جمَماًل، وتدركنَي 
�جلماَل يف كل ب�شيط، وتوؤِمنني بالب�شاطة يف كل جمال. �إنني 
و�أِمنُت على روحي فيك، ف�شَكنِتني حتى   ، �آمنُت بروحك يفَّ

نِتني. �شكَّ



55

حرًفا،  حرًفا  ��شمي  تقرئني  ووحدك  )يو�ُشف(  عزيُزك 
كاأنَّه ثقيٌل على نف�ِشك �أن تنطقيه دفعًة و�حدة، كما �أنَّ ��شمِك 
ثقيٌل على نف�شي ذكره �أ�شال؛ فاأختبئ منه ور�ء »عزيزتي«، 
و�أهرب من �ملنِت خلَف �حلو��شي، و�أحتمي من �حلقيقِة ور�ء 

�ملجاز.

y
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رفيقتي ال�سابرة.. 
، و�شالٌم  �شالٌم عليِك ما �شاء �هلُل �أن ي�شربِّ قلَبِك �لورديَّ

ار. بِك ما �شاء �هلُل �أن ُينبت �لورَد من بني �أ�شو�ك �ل�شبَّ
مل تتكلمي، لكْن و�شل �إيلَّ -بالإح�شا�ِس- خرُب ما يبكيِك 
ة، وينغ�س عليِك نف�شَك �لتي بني جنبيك، وروحك  منذ مدَّ
�لذي  قلبي، و�شدري  �لذي يحوي  وفوؤ�َدك   ، �لتي بني جنبيَّ

يحوي �شلوعك، وَخدي �لذي يحوي دموعك.
مو�ثيُق  �أ�شابعهن  ويف  �إليك  ياأتني  جميًعا  �أنهن  �أعلم 
جتّملن  وقد  وترينهنَّ  خامٍت،  يف  �شًة  ملَخّ و�جلماِل  �جلالِل 

باأقد�ِس ما حتبُّ كل فتاة؛ بـ«�لف�شتان �لأبي�س«.
بعيٌد لكن ر�أيُت عينْيك �ل�شَدَفتني �إذ �شالْت منهما �لالآلئ 
، ويف يِد كل  ْيك، حني ر�أيِت �شورهنَّ وتناثرْت على �شطح خدَّ
�لآن  )�أكتب  �لرفق.  حياَة  معلًنا  �حلياة  رفيق  منهن  و�حدٍة 

ا ممتد� من عينيك �إىل ذقني(. �إليك ودموعك تر�شُم خطًّ
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�أما بعُد؛ فاإنها �لدنيا تباعُد بني بنيها �لأقد�ُر وجتمعهم 
�لأمكنة  ت�شهرهم  حيث  �حلياة  و�إنها  �هلل،  ي�شاء  كما 
حني  �حلب  و�إنه  عهودهم،  تخترب  حتى  �لأزمنة  وت�شقلهم 
حني  �ل�شدُق  و�إنه  بك،  �حلياة  وكلَّ  فيِك  �لدنيا  كل  يجعل 
و�نعكا�شات �حلياة وحالوة �حلبِّ  �لدنيا  تقلبات  يجمع بني 

يف �إن�شانٍة و�حدٍة؛ )هي عندي �أنِت(.
�أما بعُد.. فال تطيلي �لنظر �إليهن؛ ول تفكري �إل باختياِر 

ُف�شتاِنك، و�ألو�ن �حلو�ئط، وغرفة �لأطفال.

y
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ولعلها  �ملرة!(،  هذه  ها  �شمِّ �أو  �لباء  )بفتح  بعد  ا  اأمَّ
�لر�شائل  من  جمموعٍة  �شمن  �لأوىل  �أو  �لأخرية،  �لر�شالة 
بقلمه  يتحكم  ل  يكتب  �لذي  فاإنَّ  تعلمني؛  وكما  �لأخرية. 
و�لقلب ميوجان يف �شفحٍة  �لقلم  و�إنَّ  بقلبه،  يتحكم  كما ل 

و�حدٍة، مُيلي كٌل منهما على �شاحبه ما ي�شاء.
نف�شي من ج�شمي  �نخلَعت  �أخل�شُت حتى  �أنني  ت�شهدين 
�شدري  من  قلبي  �نخلع  حتى  و�أحببُت  حملها،  و�أ�شكنُتك 
�أغ�شاين  من  �لَثَمُر  �نخلع  حتى  و�شربُت  مكاَنه،  و�أ�شكنتِك 
ملا  �لر�حَة  �أردتُّ  لو  و�هلل  و�إنني  منه؛  بدًل  �جلمُر  ف�شكن 
رباين  �لتي  �ملروءة  ها  لكنَّ �شربُت؛  ول  �أخل�شُت  ول  �أحببُت 

عليها �هلل، ثم �أبي، و�لقلم.
�أما بعُد فاإنَّ �خلوَف و�حلبَّ �شعور�ن، و�أمّيا �شعوٌر فيهما 
�شَبَق �أخاه فال عز�ء لالآخر. �أما عن �حلب فغلبُت به خويف، 
�جلرميَة  و�إنَّ  وحبي،  حبك  به  فغلبِت  �خلوِف  عن  و�أما 
وللعقِل  للقلب  �إبادٍة جماعيٍة  �أكرُب عمليِة  ِهي  �رتكبِتها  �لتي 

وللروِح.. بر�شا�شٍة و�حدٍة.
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�رفق  ُبني،  »يا  د�ئًما:  يل  تقول  �هلل-  -حفظها  كانت 
بنف�شك؛ فلعلَّ يوًما ي�شري ما ل ُيحَمد«؛ فاأبت�شم لها �بت�شامَة 
قائِد جي�ٍس تعد�ُده مائة �ألِف، و�أقول لها: »يا �أمي، لن يكون 
� �أعزل  �إل ما نريد �إن �شاء �هلل«؛ لكنني مل �أكن �أعرف �أنَّ عدوًّ
��شمه �خلوف، كان قادًر� على �شحق جي�ٍس كامٍل من �لأرو�ح 

�ل�شادقة.

 y
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ا بعد، فاإنَّ �حلبَّ هو �ل�شعور �لأ�شمى، ول يعكر �شفوه  اأمَّ
يخن  مل  �أحَدنا  و�إنَّ  �لأدنى.  �لَبع�ُس  �أو  �لأدنى،  �لُبغ�ُس  �إل 
�أننا  �شاحَبه، و�إنَّنا مل نتخلَّ ولكن خلَّْو� بيننا. كنُت �أخربك 
�إْن تخلينا فلن جند �إىل �لأبد، و�لآن �أخربِك �أننا حني خلو� 
ُيعزى  ول  ُن  يكفَّ �شهيٌد ل  و�إنَّ حبنا  �لأَبد،  �إلَّ  بيننا مل جند 

فيه.
تنا دًما  و�إنني و�هلل كان �أهون عليَّ �أن �أدفع �شريبة ق�شيَّ
بدًل من �أن تدفعيها دموًعا، و�أن �أدفعها �إخافًة بدًل من �أن 
تدفعيها خوًفا، لكنها �لأقد�ُر حني تغلق �ل�شتار وتكتب -بال 

مقدمات-: »�لنهاية«.
و�لآَن  بهم،  وكافًر�  وبك  باحلب  موؤمًنا  كنُت  بعد،  �أما 

كفرُت بالكل، و�آمنُت بي وحدي، و�أِمنتني وحدي. 
�أما بعد، فال�شالم على قوٍم جترحت �أياديهم من �لقب�س 
على حبل �لو�شال، و�ل�شالم على قوٍم ُقطعت �أياديهم لأنهم 
�شالم  �لأخري،  �ل�شالم  عليِك،  و�ل�شالم  �حلبال،  يفلتو�  مل 

y�ملهزوِم على �أر�شِه �ملحتلة.
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�أعرف  يا �شديقتي -�لتي كانت-، ول  �لدنيا  هذه هي 
�حلكمَة من �لكتابة �إليك بعد �لآن. يقولون ل تعذب نف�َشك 
و��شمم  �ملتقطر،  �حلرِب  �آثار  من  يديك  و�نف�س  بالتذكر، 

يدك �إىل جناحك تخرج بي�شاَء من غري �شوٍء تارة �أخرى.
لكنه ل يعرُف �لعذ�ب بالقيِد �إل َمن حزَّ �لقيُد ر�شَغه، ول 
ُيدرك �ملر�رَة �إل َمن جفف �ملرُّ حلَقه، ول يبكي على �لأطالل 

�إل مهدوُم �لبيت م�شلوب �ل�شكن.
و�حلرف  زناٌد،  و�لكلمة  بندقية،  �لقلَم  فاإنَّ  بعد،  �أما 
�لآن  يف  ي�شده  �لذي  و�لدرع  �ل�شيف  َوحدي  و�أنا  ر�شا�شة، 
ذ�ته، و�إن �لكلمة ل ت�شيُب �أحًد� �إل بعد �أن تخرتقني كاملًة، 
ثم ل ي�شيُب �لآخرين بعدي �إل ما تطاير من �شر�ٍر.. كاأنني 

كلما كتبُت، ُبريُت �أنا بدًل من �لقلم.
�أما بعد، فلي�س على �لفوؤ�ِد �أثقل من �أن ي�شمع نب�شاِته تدقُّ 
يف فوؤ�د غريه، �أو �أن يرى جزًء� منه، �شار ل ينتمي �إليه، �أو 

، �شار جلزٍء غريه. ُكالًّ
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كتبُت  كما  �ملوِت،  �أكتب.. عن  �أن  قررُت  فاإنني  كلٍّ  وعلى 
كل  وعن  �ل�شوق،  كتبُت عن  كما  �ل�شوك،  وعن  �حلياة،  عن 

�شيٍء خارجك، كما كتبت �ألَف يوٍم عن دو�خلك.

y
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ل �أكن �أعلم �أنَّ �لتفا�شيل �ل�شغرية حني ترحل، باإمكانها 
�أْن ترتك هذ� �لفر�غ �لكبري يف حياتي، حتى �شارت دنياي 
ع، ول �أعلم َمن �لذي يرقع َمن! �ألذكريات ترقع  كالثوب �ملرقَّ
بذكرياتك  نف�شها  ترقع  �لأيام  �أم  لأن�شاِك؟  بالأيام  نف�شها 

لآَن�س بك؟
�لفر�ق  �أنَّ  �أدركُت  فاإنني بعدما ذقُت �ملر�رتني  �أما بعد، 
بعد �للقيا، �أهون من �لفر�ق بعد طول �أمٍل يف �للقيا، كالذي 
يغادر �حلياَة بعدما عا�شها، وهو �أح�شن حال، ممن �نتظر 
طو�ل �حلياِة على �أمٍل �أن يعي�شها، ثم مات، وهو مل يذق من 

�حلياة �إل �نتهاءها.
ل  و�حدة؛  قطعًة  و�لنهاَر  �لليل  جعل  �لُبعَد  �إنَّ  تعلمني؟ 
ينفرد �لليل وحَده باحلزن، ول ينفرد �لنهار وحَده بالزفري؛ 
و�إمنا نزفُر �حلزَن ليَل نهاَر بن�شق و�حٍد �أ�شودٍ ل يتغري لوُنه 

ول يتبدل �إيقاعه.
    �شيٍء- عد� �ل�شيء �لوحيد �لذي كان يجعلها فارغًة من 

yكل �شيء عد�ه.
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�سيدتي، التي كانت..
يقولون �إننا بعد �لفر�ق ُنبَعث من جديد؛ فتتفتح �لقلوب، 
�إل فطاًما عن �حلب،  �أرى �لفر�ق  وتورق �لأفئدة، لكنني ل 
وركونا �إىل �لعزلة، و�جتناًبا لكل ما يدق �لقلب؛ لأنَّ �جلرح 

ل يندمل، و�إن �ندمل، فاإنه يبتعد خ�شيَة جرح جديد.
�أما بعد، فاإنها �لدنيا ُتباعد، و�مل�شافاُت تفرق، و�لأرو�ح 
تتمزق بني ذر�عني تتعاركان؛ لكنني بعد �نقطاٍع �أدعو وبعد 

عجٍز �أعدو وبعد ياأ�س �أعود لأكتب �إليك.
بها،  تبوح  �أن  ِمن  �أكرب  قد�شيًة  للم�شاعر  �إنَّ  يل  يقولون 
وهم  يعرفها �جلميع،  �أن  �أ�شيق من  وللحكايات خ�شو�شية 
ل يعرفون �أن �لأ�شل يف �لكتابة �لبوح، و�أن �لبوَح هذ� بحد 
و�لذي  �لرو�ية كلها عد� �لأخري منها،  ذ�ته كتماٌن لف�شول 

نكتبه ها هنا.
قد�شيتها،  للم�شاعر  يحفظ  كيف  يعرف  َمن  �أكرث  و�إننا 
وللحكايات خ�شو�شيتها؛ فهل هناك �أقد�س من �لكتابة لك 

على مر�أى �جلميع ثم كتم ��شمك يف �شدري وحدي؟
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�أما بعد، فاإنني �أ�شكوِك �إىل �لقلم، و�أ�شكو �حلروف �إليك، 
لأن  �أطول؛  ف�شوًل  �لرحيل  بعد  �إليِك  �أكتب  �أنني  وعز�ئي 
�لف�شل �لوحيد �لذي كتبته يف وجودك كان من �أربعة �أحرف 
�أولئك  عد�  �حلروِف..  كل  كان  غيابِك  بعد  وما  �أكرث،  ل 

�لأربعة.

y
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�سيدتي، التي كانت..
�إن �لكالم لو �نقطع فاملناجاُة مت�شلة، و�لقلم لو ُق�شف 
�شفحَة  فاإن  �شاقت  لو  و�ل�شفحات  يق�شف،  ل  فالقلب 
�شدري ل ت�شيق، و�مل�شافات لو ز�دت فاإنها من �لأول كانت 
بيننا، و�لروح هي من ��شتطاعت تبديدها.. ومتى ��شُتدعَيت 

�لروُح متدَدْت يف مد�ها، حتى َبددت ما عد�ها.
�أما بعُد، فاإنَّ �لأيام د�ئرة، و�إنني حني �أكفُّ عن �لت�شال، 
�أكف عن �لو�شول. و�إنها �حلكايات حني تزيد عندما  َل�شُت 
تنق�س، وتكتمل حني تنتهي، وحتنُّ حني تق�شو، وت�شل بعدما 

ت�شل. 
لكنني  جمدد�،  �إليِك  �أكتب  �أل  نف�شي  ر�هنت  قد  كنُت 
جمدد�، �أخ�شر �لرهان، و�أرهن نف�شي كلها، لكاف خماطبتك 

وحدها.

y
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فاَت وقٌت طويل منذ �آخر مرٍة �لتقينا فيها على نا�شية 
برقك  �شنا  يكاد  �؛  جدًّ و��شحًة  كنِت  �لليلة.  ر�أيتك  �حللم. 
يخطف �لأب�شار، �شاحكًة، ويف �أذين �شوتك �لذي مل ينقطع، 
بل �شار �أعلى بعد �لفر�ق مما كان قبله، وبدوُت �أمام طيفك 

�شغرًي� يقتب�س من نورك �لكبري، وطفاًل ت�شمله �أمومتك.
�شهور  وفو�ت  �للقيا  فر�س  ُم�شيِّ  بعد  �حلقيقة،  يف 
�لفر�ق، بدوِت يل يف �شورتك �لتي �أحببُتها من �ملرة �لأوىل، 
عينك  خديك،  تقر�س  �لتي  �بت�شامتك  �لهادئة،  مالحمك 
م�شاء،  كل  �لو�شال  نهر  يف  تغت�شل  كاأنها  د�ئما  �لرقر�قة 
�أنفا�شك �ملتهدجة من عجز �حلنني، قلبك �لأبي�س كوجهك، 

روحك �لعذبة �جلارية بني �شلوعك.
�لذين  �أعناق  تلوي  �لتي  تلك  »لو«؛  مرحلة  يف  �لآن  �أنا 
�أحبو� حدَّ �لحرت�ق وحتى �لحرت�ق، كفار�ٍس مات ح�شانه، 
�نتزعته منه �حلرب  �إىل ح�شٍن  و�نهد ح�شنه، فبات يحن 

و�لأ�شو�ك، وينازعه فيه �حلب و�لأ�شو�ق.
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فاأعود �أ�شاأل:
لو؟ هل؟ كيف؟

.. طيف. لو.. هلَّ

y



69

)33(

كنُت �أقر�أ ما�شًيا من �جلامعة �إىل �ملحطة، حني رفعت 
كل  ي�شوق  كما  �إليِك  �لقدر  �شاقني  فوجدتك.  فجاأًة؛  عيني 
�شيء �إىل �أي �شيء. ��شتاأذنُت عَمّ يحيى حقي، فاأغلقت عليه 

كتابه وكلماته، وهو ِمن خلف �لغالف ير�قبني ويبت�شم.
�لوجه و�لعينان و�لهيئة، و�لوزن حتى! �أُق�شم �أنَّ كل �شيء 
كان يف مكانه، كما هو؛ م�شيتك، �بت�شامتك �لعنيدة للدهر، 
عد�  هو..  كما  مكانه  يف  �شيء  كل  كان  �لهادئة؛  مالحمك 

��شمك وجن�شيتك وروحك؛ فعرفت �أنها مل تكن �أنِت. 
بعدها بخم�س دقائق يف �لطريق نف�شه وجدت من ت�شبهك 
�أكرث منك نف�شك! لكنها  �أكرث من �لأوىل؛ و�إمنا  �أكرث! لي�س 
كالأوىل، مل تكن �أنِت. فما حاك يف �شدري �شيٌء �شوى �أنني 
حني ر�أيت �ثنتني من �أربعينك يف �شاعة و�حدة؛ عرفُت �أنني 

�إذ� ر�أيت �لأربعني جميعهن حتى؛ فلن �أر�ك �أنت. 
كنُت  �ليوم  �أنني  �أم  فعال؟  ت�شبهانك  كانتا  هل  �أعلم  ول 

�أ�شبهني حني كنِت معي؛ فر�أيتِك يف جميع �لوجوه؟
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يحيى  لعم  معتذًر�  �لقر�ءة،  لأو��شل  �لكتاب  �أفتح  عدت 
�إىل  و�ن�شرف. ثم عدت  �أدبي؛ فقال: »ل عليك«  �شوء  على 
�إل  يتبق  ومل  �لق�شة،  نهاية  عند  فوجدتني  توقفُت،  حيث 

�ل�شطر �لأخري، يقول: 
»هذه ق�شة خيالية.. لكنها لي�شت خر�فة«.

y
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تعرفني؟ 

�إنَّ �لُبعَد مل يَورث قلبي �جلفاء، و�إن ق�شوَة �لزماِن و�ملكان 
بدياري  مارٍّ  �ألف  و�إنَّ  نحوك،  م�شاعري  تغيرَي  ت�شتطع  مل 
َبه يف فوؤ�دي مروُرك بال عودة،  بعدِك مل ُيحلِّ �ملر�َر �لذي ر�شَّ
و�إياًبا، لكنهم يف مطاِر  و�إنَّ تذكرة »�شاحِبِك« كانت ذهاًبا 

�لقدر مزقو� تذكرة �لإياب، و�شادرو� حلمه.
�أن فكو�  �إنني يا �شديقتي ما زلُت حمبو�ًشا د�خلي، منذ 
ُر�شَغينا من �لقيِد �لو�حِد �لذي كان يجمعهما. �إنَّ �شوَر �شجني 
�لقدُر  �أتى  ثقًبا،  �لُبعد  ثقبُت يف حاجِز  وكلما  يعلو،  يوٍم  كل 
مرتدًيا ثياب ذي �لقرنني، و�شدَّ عليَّ كل فتحات �لهرب، رغم 

�أنني �أق�شمت له �ألف مرٍة �أنني يو�شف، ل ياأجوج وماأجوج.
�أ�شالك غربتي �ل�شائكة،  �أما بعُد فاإنني هنا، قابٌع خلف 
ما زلُت �أت�شلل، ما د�مت �لدماُء �لتي تنزف من يديَّ مل تنتِه 

yبعد.
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عاٌم على �آخر وعٍد بيننا بالبقاء قبل �فرت�قنا. ل �شيء 
بقي كما هو. كل �شيء تغرّي عد� نقطة و�حدة يف د�خلي ل 
يعرفها غريك. يقولون �إننا ن�شتطيع �لن�شيان، و�أنا �أق�شم �أن 
��شتطاعة �ملوت �أ�شهل. يقولون �إن كل �شيء »ق�شمة ون�شيب«؛ 
لكنني ل �أَر�ها �إل من�شاًر� »يق�شمنا« �إىل ن�شفني، �أو �شليبا 

ب« عليه متدليًة �أعناُقنا. »ُنن�شَ
�لآن  �أجل..  ربيِته �شغري�؟  �لذي  �لطفل  �أتذكرين؟ ذ�ك 
للق�شة  �أريد  حني  �أو  رحِت،  حني  ر�حت  طفولته  لأن  كرب؛ 
�لنتهاء. مل يعد يغم�س عينيه و�أنت بني عد�شتيه وجفنيه، بل 
�شارتا جافتني كاأي عينني مل يعرفا �حلب يوما، غري �أنهما 

ما ز�لتا تلمعان؛ لأنهما عرفاه. 
�ملنفيني  ككل  �أنحف؛  �شار  �لنحيف؟  ج�شمي  تتذكرين 
يوٍم طويل، غري  نهايَة كل  �لطعام وحدهم  يزدردون  �لذين 
�أنَّ طبقي �شار �أكرث مر�رة، علقًما مهما حليُته؛ لأنني مل �أكن 
منفيا مثلهم، و�إمنا كان يل وطن ينفى عني منفاي، �إىل �أن 

ل؛ فا�شتوطنني �ملنفى. َرحل �أو ُرحِّ
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كنت  و�أنني  �لأرقام،  �أحفظ  ل  �أنني  عليَّ  تلومني  كنِت 
�لتي بني  �أنك ت�شجلينها يف مفكرتنا  متو�كال عليك؛ لعلمي 
يديك. تخيلي؟ �لآن �شرت �أحفظ �أيام �لذكريات و�أ�شتطيع 
متييز �لتو�ريخ وحتديد �ملنا�شبات؛ فقط لأنك رحلِت، ومعك 
مفكرتنا، وكل �حلروف، وكل �لتو�ريخ، وكل �لذكرياِت.. ومل 

يبَق يل �إل �لأرقام. 
�أكتب لِك �ليوَم، �إذ يو�فق ذكرى فر�قنا خ�شوُف �لقمر.. 

و�لذي يحدث حني متنعه �لدنيا.. ِمن �أن يرى �ل�شم�س.

y
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�سيدتي.. ر�سالتي الأخرية..
�إنها �لأيام �لتي تدور ولي�س نحن؛ كنا ثابتني وما زلنا. لكنَّ 
�لظالَم لي�س ذنب �لكو�كب؛ و�إمنا هو �لزمان �لذي يق�شي 
عليها بالليل بعد �لنهار، كما يق�شي عليها بالفجر بعد �لليل، 
وهو �لذي حكم بالر�شالة �لأوىل، و�لآن يحكم بالأخرية، ول 

يقبل منا �أن نوؤمن ببع�شه ونكفر ببع�شه.
نهر�  كان  و�إمنا  ر�كد؛  ماء  بركة  يكن  مل  بيننا  �لذي  �إنَّ 
جارًيا عذًبا؛ عز�وؤنا فيه �أنه كان عذبا، وعذ�بنا فيه �أنَّ ماء 

�لنهر ل يعود �إىل منبعه.
ا َبْعد..     �أمَّ

�ل�شم،  ل  �لروح  »�شيدتي«  �إىل  �شاأكتب  �لآن  من  فاإنني 
�لتي  بعد  �أعرفها  �لتي يف خيايل ول  تلك  �ملبنى،  و�ملعنى ل 

كانت يف بايل و�أعرفها. 
ِمن �لآن �شاأكتب وعز�ئي �أن �لر�شا�س -�لذي يف �لقلم- 
�أن  �أريده؛  ما  حتديًد�  هو  وهذ�  مقتل،  يف  �أوجاعي  ي�شيب 

، و�أمتدد بني �لأور�ق. y�أعاَلج بالكيِّ
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وبني �ملودعني يف حمطة و�مل�شتقبلني يف �أخرى، تبقى 
وحيد� من �أول حمطة �إىل �آخر حمطة، ت�شتقبل نف�شك وتودع 

نف�شك.

عجل  على  �ملخطوفة  و�لقبالت  �لطويلة  �لعناقات  بني 
تنبيه  ول  �ل�شائق  ند�ء  ي�شريك  ل  �شتتحرك-  �حلافلة  لأن 
�لذي  �لوحيد  فاإنك  �ل�شعود؛  �مل�شافرين  على  �أنَّ  �لإذ�عة 
يف  �لنظر  يطيل  �أو  بيده  يلوح  �أن  دون  وجل�س  بهدوء،  �شعد 
عيني �أحدهم. �إنك جال�ٌس جامًد� يف مكانك، ح�شنك خاٍو، 

و�شفتاك زرقاو�ن.
�شوٌت  وبد�خلك  و�لأماكن،  �لنا�س  بني  عيُنك  وجتول   
-لي�س غريبا- يقول: »�أنا ل �أنتمي �إىل هنا«، وياأتيك �شدى 

y�ل�شوت: »ول �شيء هنا ينتمي �إليك«.
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�لأعلى،  من  لأر�ين  عينيَّ  �أغم�س  حيث  �ل�شرير،  على 
منذ  يجري،  طفاًل  فاأجد  �لأوىل؛  �ل�شماء  يف  �شحابٍة  من 
�شنو�ٍت، و�مل�شافاُت تخدعه، كاأنَّ �لأر�س من حتته هي �لتي 

جتري؛ �أما هو، فو�قٌف مكانه رغم �أنَّ قدميه تتحركان.
��شتيقظ  ثم  حلم،  لأنه  �أحب  �أو  فحلم،  �أَحبَّ  طفال  �أرى 
كانت  و�إن  حتى  �لد�خل  من  طفاًل  �أر�ه  بالكابو�س.  ففوجئ 
تقا�شيم وجهه حتكي عن �شبابه، طفاًل ما ز�ل منذ �شنو�ٍت 
من  يرجع  مل  �لذي  �أباه  ليفاجئ  �لباب  ور�ء  ينتظر  طويلٍة 
�أباه فظل و�قًفا مكاَنه، وهو منذ ذلك  ياأِت  �لعمل بعد. ومل 

�حلني خمتبٌئ، و�جلميع يفاِجُئه.
�أرى طفال، كان نائًما على �ل�شرير �لو��شع يف ح�شن �أمه، 
على  �أمه  يجد  ومل  مبفرده،  نف�شه  فوجد  ��شتيقظ  �أن  �إىل 
�ل�شرير. وهو منذ ذلك �حلني جال�ٌس ل يتحرك؛ لأنها كانت 

تقول له د�ئما: ل تغادر �ل�شرير قبل �أن �آتي.
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�أرى طفاًل، ن�شفه ور�ء �لباب، ون�شفه فوق �ل�شرير، وبني 
�ل�شرير و�لباب �شحر�ء كبرية جد�، كاحلة �لظالم ل يرى 
�آخرها، ول �شيء فيها �شوى �ل�شبار. وهو منذ قرر مغادرة 
�ل�شرير، يجري بخياله بينهما؛ بني ن�شفيه؛ �لن�شف �لذي 
يغم�س  �ل�شرير،  على  �لذي  و�لن�شف  ينتظر،  �لباِب  ور�ء 
عينيه، لريى نف�شه من �لأعلى؛ فيجد طفاًل يف هيئة رجل، 
من  �لأر�س  كاأنَّ  تخدعه،  و�مل�شافاُت  �شنو�ٍت،  منذ  يجري 
حتته هي �لتي جتري؛ �أما هو، فو�قٌف مكانه رغم �أنَّ قدميه 

تتحركان.

y
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تتفح�س وجوَههم، تدقق �لنظر يف عيونهم، ت�شول 
وجتول يف �أرجاء ثانيٍة من �لزمِن �ألف مرة. ت�شاألهم: �أين؟ 
وتعاود  �إليهم  حتملق  �شحكاتهم،  تتعاىل  يجيبك،  �أحد  ل 
�ل�شوؤ�ل، في�شتمر �ل�شحك، وعلى ما يبدو، �أنت ل تبدو، ول 

�أحد ير�ك.
ل  تنهرهم،  �ل�شوت،  يعلو  �لآَخر،  على  �أحدهم  يتع�شب 
ون، كاأن كلمتك مل تعد م�شموعًة. يهد�أ �ملكان بابت�شامٍة  يكفُّ
قادٌر على �شبط  �أحٍد  �أي  كاأن  بابت�شامتك،  ل  �أحدهم،  من 

�لنظام.. عد�ك. 
جتري، ُيخيَّل �إليك �أ�شباٌح جتري خلفك، تنحرف ي�شاًر�، 
تقف خمتبئا خلف قَدٍر ما، تتنهد، تلتقط �أنفا�شك، يلمحك 
جتري  �أ�شباٌح  �إليك  ُيخيل  جتري،  عينه،  بطرف  �آخر  قَدٌر 
خلفك، تقع، تنكفئ على وجهك، حتاول �لنهو�س ب�شرعٍة، ل 
ت�شتطيع، متد يدك �إىل �لهو�ء، كغريٍق يت�شبث باملوج، فتجد 

يدك تهوي فارغًة.
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�شدتها،  من  طارتا  �أذنيك  �أن  ت�شعر  �شرخًة،  ت�شمع 
عفويٍة  كحركٍة  ر�أ�شك  تتح�ش�س  قوتها،  من  ر�أ�شك  تنفجر 
لكل م�شاٍب بال�شد�ع �لن�شفي، ل جتدها، ل جتد ر�أ�شك، 
د�خلك  ت�شعر يف  �ل�شر�خ،  �إىل  ٍة  ما�شَّ بحاجٍة  �أنت  ت�شرخ، 
ل  و�لدماغ،  �لقلب  على  كبرية  ح�شو�ت  �شرخات،  بتجمع 
جتد فمك، عروق رقبتك على و�شك �لنفجار، لكن من �أي 
مكان �شتخرج �ل�شرخة؟ �أنت ِبال �شيٍء ت�شرخ من خالله. 

�شيئا  ينق�س  حولك،  غفري  جمع  غري  تتذكر  ل  ع�شرة، 
ف�شيئا، ع�شرون، ما ز�ل عدد �ل�شنني يف عالقة عك�شية مع 
عدد �ملوجودين، يختفون بال �شبب، كما تختفي �ل�شنو�ت بال 
ت�شتمر يف  �أحد،  يبايل بك  �لوجود فر�غا، ل  نتيجة، يزد�د 
�أمام عينيك للمرة  �أنفا�شك يتعاىل، ت�شقط  �جلري و�شوت 
�شعره  �أن  �أحدهم  ه  لتنبِّ حولك  تنظر  بي�شاء.  �شعرٌة  �لأوىل 
يت�شاقط، تنظر، ل �أحد باجلو�ر، تتح�ش�س ر�أ�شك، فتجدها 
خاليًة، تنظر �إىل �ل�شعرة يف يدك، جتد �أنها كانت �آخر �شعرٍة 

يف ر�أ�شك، و�شقطت. 
تقطب  �لتفا�شيل،  منها  تختفي  ك،  كفِّ يف  �لنظر  تدقق 
حاجبيك، كيف ذلك ومن �ملفرت�س �أن تزيد تفا�شيل �ليدين 

مبرور �لزمن؟ 
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�لطابق  �ل�شلم،  جديد،  مولوٍد  �شرخة  �ل�شفلي،  �لطابق 
�لعلوي، �شافرة �إنذ�ر بطيئة، زحام، �لعناية �ملركزة، زحام، 
ينخف�س،  �ل�شافرة  �شوت  عا�س،  �إن،  �لـ  �لإنعا�س،  عنرب 
خطو�ٌت قريبة، معاطف بي�شاء، كفٌّ د�فئة، عيناك ُت�شَبالن، 

�شو�د، خطو�ٌت تبتعد، �شوت �ل�شافرة يختفي، بيا�س.
�لبقاء هلل.

y
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�أجد  �إعياٍء، بال مقدمات، حني  كل مرة، عند كل نوبة 
ر�أ�شي بني يديَّ ترى كل �شيء منقلبا، كل �شيٍء م�شطرب، 
باملوت  �أ�شعر  حينها  يهتز.  نف�شه  �ل�شو�د  فاأجد  و�أغم�شها 
�أكرث. �أقول لعلها هذه. �أعي�س م�شهًد� در�ميًّا د�مًعا مبت�شما، 
كم�شهد موت �لبطل يف كل �لأفالم. �أ�شتعد، و�أقول كالًما مَلن 
حويل، �أختاره بعناية، فبعد قليٍل من �لوقت �شيقول كل و�حٍد 
منهم: »حبيبي! كاأنه كان ي�شعر.. لقد قال يل كذ� قبل وفاته 
بدقيقتني«. لكن بعد �مل�شهد �ملتَقن، ل �أموت؛ يعود كل �شيء 

�إىل طبيعته.
�لأجل  �قرت�ب  �شعور  هنا،  �إىل  �ملجيء  جدوى  يف  �أفكر 
على  �ل�شتمر�ر  ذلك،  من  بالرغم  ثم  �لرحيل،  من  و�لدنو 
قيد �حلياة يف �أكرث �للحظات �شعوًر� باملوت. �أفكر، �أقول يف 
نف�شي باملنطق ذ�ته: �إن �لرحيل بالتاأكيد �شيكون يف �ل�شاعة 
حاملًا  كم  و�أ�شاأل:  �ل�شتمر�ر،  لفكرة  فيها  �شن�شت�شلم  �لتي 
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ُقرر  �شاعًة  للر�حة  ملتم�ًشا  وكم  �ملوت؟  على  �أفاق  باحلياة 
عن  باحًثا  كم  �ل�شاعة؟  قيام  �إىل  ر�حته  �متد�ُد  عنه  نيابًة 

تخليد �أثٍر فاَرَق �مل�شري يف �شاعة �لنطالق؟
�إن �لفكرة �لوحيدة �لتي نعجز عن �ل�شك فيها �أو حماولة 
فك �شيفرتها هي �ملوت.. حتى �ملر�شى �لذين يتوقعون ونتوقع 

معهم دنوَّ �أجلهم ل ميوتون �إل حني ي�شعرون بالتح�شن!

y
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�جلوي  �ل�شحن  تكلفة  عن  �أبحث  كنُت  كمغرتٍب، 
للموتى، ثم �أح�شبها و�أفكر يف كيفية �دخار �ملبلغ حني �أعمل. 
�لدفن  بالإمكان �شمان  كان  لو  �أنه  �أفكر، يف  كنت  حامِلًا 
ل�شُت  �أنني  ا  �لد�فئ، وخ�شو�شً تر�به  بالوطن، هناك حتت 
ممن يقتنعون باأن �أر�س �هلل كلها وطن، و�أن �أقطار �لد�ئرة 

مت�شاوية.. فالغربُة غربٌة و�لوطُن وطن.
�لغربة،  تر�ب  يف  قار�ٌس  �لربد  لأن  �لأ�شباب:  و�أعدد 
�حلياة-  يف  -كما  �ملوت  يف  و�أنا  م�شغولة،  �لأحباب  و�أيام 
�أحب �لأن�س، حتى ولو كنُت يف �لظاهر منعزل. و�أقول: لعل 
�جلنازة هناك �شتكون حافلًة �أكرث، و�شيكون طني �لقرب �أحنَّ 
، و�شتكون �لكتابُة على �ل�شاهد بالعربية، بل رمبا وجدت  عليَّ
يف �أيامي �لأوىل َمن ي�شع فوق قربي بع�س �لزهور و�ل�شور.

�شنني؛  ِمن  نائًما  �أحدهم  بجو�ري  وجدتُّ  رمبا  و�أقول: 
بعدي  نائًما  لعل  �أو  عليه،  �أهِله  �شالماِت  -كاذًبا-  فاأبلغه 
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، �أو لعلَّ �آخر و�فٍد فينا  ب�شنني، ي�شتطيع حمل �ل�شالمات �إيلَّ
يحكي لنا كيف تغريت �لبالد، وكيف ن�شانا �لنا�س.

�شكر�ت  جتربة  ن�شتطيع  �حلياة  »ِعز«  يف  �أننا  لو  �أقول: 
�ملوت! �أو لو �أننا يف »عز« �ملوت، نحكي للذين مل يغادرو� بعد، 

عن �شكر�ت �حلياة.

y
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ال�سيء �لوحيد �لذي ل �أ�شتطيع تخيُّله �إىل �لآن- هو 
�أن �أعي�س ِبال �عتقاٍد �أنتمي �إليه وميلوؤين. �أفكر يف هذه �لدنيا 
تدو�شنا  وت�شرعنا،  فن�شرعها  ت�شارعنا؛  حتاربنا،  �لتي 
حني  بالبعد  علينا  حتكم  ب�شنو�ِتنا.  نخطوها  حني  ب�شنونها 
نحتاج �إىل �أق�شى درجٍة من �لقرب، وحتكم علينا بالفر�ق 
ى �شوًقا �إىل �للقيا، وتك�شرنا حني ن�شتعد لالحتفال  حني نت�شوَّ

بانت�شارنا.
�لذي  »�هلل«  »�هلل«..  من  خالية  حياًة  �أتخيل  �أن  �أحاول 
�لأيام مع لطفه..  �أقد�رنا مع عطفه، ويبتلينا بق�شوِة  يرتب 
»�هلل« �ل�شرخة �لتي تخرُج منا بال �إر�دٍة، وَجًعا، �أو بر�ًء من 
�لوجع.. »�هلل« �ل�شم �لذي ل نقول معه �شيًئا حني نريد �أن 
نقول كل �شيء.. »�هلل« �لذي يف �ل�شماو�ت، �لعامل بال�شغاِر 

�لتائهني يف �لأر�س.
تكن  لو مل  ماذ�  نف�شي:  �شاألُت  �لأر�س  عليَّ  �شاَقت  كلما 
هناك �شماء؟ ما �لذي كنا �شن�شَعى �إليه �أ�شاًل ما د�م �شيزول؟ 
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�شنا عن كل هذ� �ل�شطر�ب �لذي  ما �ليقني �لذي كان �شيعوِّ
هنا؟ �إىل �أين كنا �شنلجاأ؟ �إىل َمن؟ �إىل ماذ�؟ وباأيٍّ حبٍل كنا 

�شن�شتم�شك؟
كلما �شاألُت، و�شلُت �إىل �لإجابة ذ�ِتها؛ �أننا ما كنا لنطيَق 
حر�رة �لأر�ِس لول �لربد �ملت�شلل �إىل قلوبنا من �ل�شماء، وما 
�ل�شر�خ،  لن�شتطيع  كنا  وما  �لعال،  لول  �لدنيا  لنطيق  كنا 
و�لكتم، و�ل�شرب، و�لعجز، و�لبكاء؛ لو مل يكن هناك »�هلل« 
بقية  �أما  حياتنا،  من  فقط  �لأول  �لف�شل  يف  باأننا  يخربنا 

�لف�شول؛ فاإنها تنتظُرنا بالأعلى؛ لنقر�أها هناك.

y
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ِمن غربة �إىل غربة، ومن ن�شف ملجاإ �إىل ن�شف خمباإ، 
�نتظار د�ئم،  �إىل  �أن�س موؤقت  �إىل وحدة، ومن  ومن وح�شة 

ومن بقايا �لأوطان يف �ملنايف، �إىل مناٍف بال �أوطان. 

كاأننا فقدنا يف هذه �لدنيا جناًحا لن تنبت مكانه ري�شة 
و�حدة، لكننا نحاول �ل�شتمر�ر يف طري�ننا باجلناح �لباقي، 
ت�شميد  يف  حماولتنا  من  �أ�شرع  �لأياُم  تق�شق�شه  و�لذي 

جر�حه.

�إننا حني تفارق �أج�شاُمنا �لأماكن، يبقى هو�وؤها عالقا يف 
رئاتنا، وحني تفارق عيوننا �لأ�شخا�س، تبقى وجوههم عالقة 
ند�ء�تهم  تبقى  �لأ�شماء،  �أل�شنتنا  تفارق  وحني  روؤو�شنا،  يف 
عالقًة يف حناجرنا.. فُتخَلق يف دو�خلنا عو�مُل  كبرية، بها 
�شعوٌب من وجوٍه نحبها، و�أر��ٍس من �أوطاٍن ت�شكننا، وف�شوٌل 

كلها ربيٌع، توؤن�شنا على خريف �لنفو�س.
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وظو�هر،  �نفجار�ت  من  حَملت  مبا  متحركة  �أكو�ٌن  �إننا 
وكر�ٌت د�خل �لكرة، و�أوطان فوق �لال�أوطان. �إننا من�شطرون 

بني �أحبابنا، �أو �إن �شطوَر �أحبابنا جمموعٌة فينا.

y
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وبالأ�شياء  �شاكنيها،  من  �أكرث  بالأماكن  مرتبطوَن 
�أكرث من مالكيها؛ بالبحر �أكرث من �ل�شاطئ، وبالأحلان �أكرث 
من �لأغاين، وبالعيون �أكرث من �لوجوه، وبالأ�شو�ت �أكرث من 

�لكلمات، وبال�شكنات �أكرث من �حلركات. 

مرتبطون بكل متفرٍد مل يعلق به �شو�نا، و�شاكنون بالزو�يا 
�ملهجورة �لتي َيفر منها �جلميع بال �نتباه، ونفر نحن �إليها 

بكامل �نتباهنا.

كاأن كل ما نخاف �لقرت�ب منه هو �أكرث ما ن�شعر يف جو�ره 
بالأمان، وكل ما نحاول �لفر�ر منه هو �أكرث ما يطمئننا حني 
ما  �أكرث  هو  �لفكاك من ح�شاره  نريد  ما  وكل  �إليه،  نهرب 

نحب �أن ياأ�شرنا وُن�شَجن فيه.
yكاأنَّ كل ما نخ�شى �أن نهِوَي فيه.. نهو�ه.
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ما  و�أننا  بعد،  تتبلد  مل  قلوبنا  �أنَّ  �لوقِت  مع  نكت�سف 
زلنا ن�شعر باجلمال، ون�شتطيع �أن نر�ه يف �لزو�يا حني نبكي 
يف م�شهٍد من فيلم، �أو نتنهد يف �شطٍر من رو�ية، �أو ن�شحك 
و�لدمع يت�شلل من عيوننا لقر�ءة ق�شة، �أو ن�شمع �شوت �لناي 
قَدًر� كاأنه �أول �ختبار حلا�شة �ل�شمع عندنا، �أو حني نرجتف 
من �لد�خل؛ من �لأع�شاب �لتي حتت �جللد، �إىل �خلارج، 

حني تعانقنا ن�شمة هو�ء كاأنها جاءت لنا وحدنا.
َفحني  ح�شا�شية؛  �أكرث  �شرنا  �أننا  �لوقِت  مع  نكت�شف  بل 
ننفرُد يخرج هذ� �لرت�كم كله دفعة و�حدة؛ لَيهدمنا ويرتكنا 
حتت �لأنقا�س، ثم لُيَهندمنا؛ فينت�شلنا من �أنياب �ملوت، يف 

�لوقت ذ�ِته.
نكت�شف �أننا ن�شتعني على كو�بي�س �لعامل وعامل �لكو�بي�س، 
باأحالم يقظتنا ويقظة �أحالمنا؛ �إذ �حللم �أرحم بقلوبنا من 
�ملنطق، و�خليال �ألطف بعقولنا من �لو�قع، و�حلقيقة تكمن 

yيف عيوننا.. ل فيما نرى.
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اإنها �لر�شالة �لتي نحكي فيها عن كل �شيء حني تكون 
�إليه« فارغة، ثم نرتكها فارغة من كل �شيء  خانة »�ملر�َشل 

حني نقرتب �أخرًي� من ت�شمية »�ملر�َشل �إليه«.

ينبت  ما مل  فيه  �لذي جنري  �لب�شتان  يبدو  ما  على  �إنه 
فيه ورٌد، ثم نقف يف �أماكننا، نر�قبه من بعيٍد، مع �أول تفتٍح 

لزهرٍة منفردٍة تنبت من �لعَدم يف مركزه.

ونكتفي  �شريًعا  �لر�شائل  نخبئ  حتى  ذلك  نرى  �إن  وما 
مل  �لتي  تلك،  ر�شائلنا  قر�أ  حني  �أحدهم  لكنَّ  بامل�شاهدة، 

ن�شلمها �إىل �شاعي �لربيد، قال يف ثقٍة:
ما  �أكرث  هي  �شطرين،  بني  �ملن�شورة  غري  �لر�شائل  »�إن 

َين�شر �إىل �شطرين«.

y
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جنده  لعلنا  �لعيون  نر�قب  �لأُن�س؛  عن  نبحث  زلنا  ما 
برِقه  �َشَنا  خطَف  ما  �إذ�  حفاًة  نحوه  وجنري  �إحد�ها،  يف 
جديد،  من  قَدر�  ميرُّ  ع�شاه  بطوله  �لليل  ون�شهر  �أب�شاَرنا، 

لكننا ل جنده.
وحدنا نحُن �لذين نحنو؛ فنبحث عن �لروح يف هذ� �لعامل 
�ملادي، وعن �لدفء يف هذ� �لربد �لقا�شي، وعن �للطف يف 

هذ� �لزمان �ل�شخيف. 
و�إىل �أن جند �لأن�س و�لروح و�لدفء و�للطف؛ ن�شنع من 
هذ�  وعرة  على  �أقد�منا  يثبتان  عكازين،  ووحدتنا  غربتنا 

y�لطريق.



101

)6(

�لذي  و�ل�شاطئ  �ملنكوبون،  به  يحتمي  �لذي  �لكهف  اإنَّ 
�خلائفون،  فيه  يختبئ  �لذي  و�مللجاأ  �لغارقون،  عنده  يطفو 
و�حل�شن �لذي ُيعت�شر بينه �لباكون؛ ي�شعر �أنه وحيٌد متاما؛ 
�أن  مع  و�لظالم،  و�لبحر  �حلوت  بطون  يف  يون�س  كوحد�ت 

��شمه »يون�س«؛ لكنه م�شتوح�س. 
�ملت�شع  وقلبه  وحده،  عليه  ٌد  مو�شَ للجميِع  �ملفتوح  بابه 
من  كل  يحمالن  �للذ�ن  وجناحاه  وحده،  عليه  �شيٌق  لغريه 
يريد �لتحليق عالًيا عاجز�ن عن حمله وحده، ثم حني تنتهي 
�لذي  ري�شه  مللمة  يف  �لقا�شية  رحلته  تبد�أ  �لعالية  رحلتهم 

ت�شاقط لي�شمد جر�حه من �لطري�ن.
يفقدونه،  �لذي  �ل�شيء  يعطون  �لذين  �لو�هبون..  �إنهم 
و�إنهم  �لذي ميلكونه؛  �ل�شيء  �لذين يعطون  �أكرث من هوؤلء 
لأقَد�س منهم �شر� و�أطيب نف�ًشا؛ لأنهم كم�شكنٍي �أعمى ي�شهر 
طو�ل �لليل يتح�ش�س �جلدر�ن؛ لُي�شرج قناديل �مل�شاء، �أو مثل 
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قمٍر متلوؤه �لبثور، ويغرقه �لظالم، ي�شهر طو�ل �لليل يحرق 
�أو  م�شاء�تهم  �لع�شاق  على  ليمالأ  �ل�شماء؛  �شحن  يف  نف�شه 

لي�شمح لأحدهم �أن يقول ل�شاحبته: 
»�إنَّ �ل�شوء �لذي ترينه يف �ل�شماء لي�س �شيَّ �لقمر؛ و�إمنا 

�شيُّك«.

y
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اأ�سعر بنا؛ بتلك �لهموم �لتي تثقل كو�هلنا وتلك �لآلم 
�لتي تعت�شر �أرو�حنا، �شعور �لال�شيء �لذي ي�شكن كل �شيء 
بجزيئات  �لزدحام  و�شعور  �ملمتلئ،  �لفر�غ  �شعور  حولنا، 

�لفر�غ، �شعور �لتيه بال وجهة، �أو �لتوجه �إىل �لتيه.
ماء  نح�شبه  �لذي  �ل�شر�ب  وذ�ك  �ل�شباب،  بهذ�  �أ�شعر 
حتى �إذ� �أتيناه مل جنده �شيًئا، فاأكملنا �مل�شري بال بو�شلة ول 

خارطة.
�لتي  �لدموع  وك�شرة  �أثخنتنا،  �لتي  بكرثة �جلر�ح  �أ�شعر 

�شارت على خدودنا بر�كني تغلي. 
�أ�شعر بنفو�شنا �لربيئة �لتي ي�شعب عليها �أن ترى �لأقد�ر 
ة رماحها، كطفلٍة مل تتجاوز �خلام�شة من  تتقاذفها على �أ�شنَّ
عمرها ُتدَه�س حتت �أقد�م �ملارة يف �شوق �ملدينة �ملزدحم، 
�لبائع  �شوت  لأنَّ  ي�شمعها  �أحد  ول  وت�شتغيث  ت�شرخ  وهي 
�لذي �ختلط بِف�شال �مل�شرتي، يغطي على �شوتها، ول عز�ء 

لل�شغار �لتائهني.
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بق�ش�س  �لقدر  لهم  ي�شاأ  مل  �لذين  بامل�شاكني  �أ�شعر 
كالأفالم �لتي َيدر�س فيها بطال �حلكاية يف �ل�شف نف�شه، ول 
بالدر�ما �لتي يكون فيها �لباب مقابل �لباب، ول بالرو�يات 
�لعا�شرة  �ل�شارع يف  نا�شية  على  �حلبيبان  فيها  يلتقي  �لتي 

م�شاًء من كل ليلة. 
و�إمنا كانت لكٍل منا ملحمٌة مريرة تختلف عن �ألف مر�رة 
�لآخر  منهما  كلٌّ  �أحب  �ثنني،  بني  �ملنفى  يباعد  �إذ  غريها؛ 
�ل�شجُن  ي�شمح  �أو  فيها،  �لتقيا  مرة-  -و�آخر  مرٍة  �أول  ِمن 
كل  �شاعًة  �لأ�شو�ر  خلف  ِمن  باللقيا  �لأحو�ل-  �أح�شن  -يف 
�لتقاء  ِمن  �لأجياِل  بني  �لفجوة  ول  حَتُ �أو  �شاعة،  �شبعمائة 
فات، ل  ِمن جيٍل  ما،  لأن جمجمًة  و�حد،  حبيبني من جيٍل 
تريد �أن تفهم �أنَّ للقلوب حرمتها، ول تريد �أن ترتك للجيل 

�لذي عليه �لدور، �أن يت�شلم دوره يف لعبة �حلياة.
�ملمثلون،  ويوؤديها  �ملخرجون  يكتبها  �لتي  �لق�ش�س  �إن 
�ل�شرب  و�إنَّ  �لزمان،  لنا  يكتبها  �لتي  حقيقتنا  �أمام  َت�شقط 
نعلم  نا  �أنَّ فيه  عز�وؤنا  �ل�شقيا؛  حتى  و�لظماأ  �للقيا  حتى 
قلب  من  ن�شنعها  �لتي  حكاياتنا  �أبطال  و�أننا  تفا�شيله، 

�لو�قع، ل من وحي �خليال.
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ويت�شاءل �مل�شاكني: ملاذ� ل ين�شاأ �حلب من �لبد�ية بيننا 
ونحن �أبناء �شارع و�حد؟ ملاذ� نحب َمن تف�شل بيننا وبينهم 

بحار ومدن ومطار�ت وجو�ز�ت �شفر؟ 
و�لإجابُة؛ �أنَّ �جليل �لذي يريد �أن يكتب حكايته بنف�شه، 

ل بد �أن يدفع ثمن �حلرب من دمه �أوًل.

y
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�لأذو�ق  جتذب  �لتي  �حلكايات  عن   ..� جًدّ بعيًدا 
�لق�ش�س  من  �لأدنى  �لو�دي  يف  �ملحبني  عن  �لرخي�شة، 
بال  ويتعانقون  �أ�شو�ق،  بال  يلتقون  �لذين  عن  �لعادية، 
فيذهبون  �لأقد�ر  مع  يتو�طوؤون  �لذين  عن  بعيًد�  �أ�شو�ك. 
معها �أينما كانت، ويلخ�شون �حلب يف �شور مل يدفعو� عناء 
�إليها. بعيًد� عن كل �شيء كان �شهال؛ قريًبا.. ِمن  �لو�شول 

�حلب �لذي مل نعرف عنه �إل �شعوبته.
قريًبا جد� من �مل�شاكني �لذين يدفعون �أعمارهم من �أجل 
مبختِلف  �ملبَعدين  �لع�شاق،  قو�ئم  يف  �أ�شماوؤهم  ُت�شجل  �أن 
�ألو�ن �ملنع و�حل�شار، �ملحاربني �شد كل �شيء مقابل �شيئهم 

�لوحيد �لباقي. 
مبعني  ق�ش�شهم  يكتبون  �لذين  هوؤلء  من  جد�  قريبا 
عيونهم ويحفظونها يف �شدورهم خ�شية �لت�شرب، ويكتمونها 
بينهم �إىل �أن تتم فيعلنوها �شارخني، �أو ل تتم فيموتو� بها؛ 

لتبقى حية يف دو�خلهم.
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بعيًد� جد�.. عن �لزهور �ملخنوقة يف �لباقات، �ملقطوفة 
�ملعرو�شة  �مل�شاتل،  �شوبات  حتت  �ملحبو�شة  مو�طنها،  من 

بغز�رة يف مهرجاناٍت ت�شبه �أ�شو�ق �لرقيق.
قريًبا جد� من تلك �لزهرة �ملطلة بانفر�ٍد بني �شخرتني، 

يف �أر�ٍس مل تكن تتوقع منها ت�شلال جمياًل كهذ�.
�إىل  بيوتها  من  �ملخطوفة  �حليو�نات  عن  جد�..  بعيًد� 
�لأقفا�س، �ملحكوم عليها بالإقامة �جلربية طو�ل حياتها لأنك 
تريد �أن تر�ها بجنيٍه و�حٍد ت�شرتي به حريتها، ترميها من 
ور�ئه مبا يرمي به �ل�شيُد عبَده من طعام، مبعَدًة بال ح�شاب 
بــ«حديقة«  ي�شمونها  فيما  مرميًة  بها،  �ت�شل  وما  لقطعانها 
�شماها.  �لذي  هو  �لإن�شان  لأن  »حديقٌة«   و��شمها  حيو�ن، 

ْوها »جو�نتانامو«. رمبا لو ُترك للحيو�نات ت�شميتها ل�شمَّ
وعو�ملها  بالدها  يف  �ملنطلقة  �حليو�نات  من  جد�  قريًبا 
بال تدخل يجلبها �إىل عيوننا عنوة، وهي يف غنى عن �لتفاح 
�مللقى بغز�رٍة يف �أقفا�شها، ونحن يف غنى عن روؤيتها خلف 

�لأ�شو�ر.
بعيًد� جد�.. عن �حلب �ملعلَّب، و�ل�شوق �ملقولب يف �إطار 
و�حد، �مل�شنوع منه مليون ن�شخة توزع يف �لأيام �لتي يقول 
فيها �جلميع للجميع �أنه يحبه، �مللَقى يف مد�خل �لبنايات، 

ة �لتكر�ر و�لرتابة. ب على �أ�شرَّ و�ملغت�شَ
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بعيًد� جد�.. عن كل ما هو موجود بكرثة، ومكرر بابتذ�ل. 
�إىل  �شبيل  ول  مرة،  بالكاِد  قد جتده  ما  كل  قريبا جد� من 

تكر�ره.
بعيًد� جد� عن »�أحبك« يف �أعياد �حلب. قريبا جد� من 
»�أحبك« �لتي تاأتي حني يكف �جلميع عن �حلب. قريبا من 

»�أحبك جد�« حني يزهد �ملحبون يف �لتعبري عنه.

y
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ِمن �لأ�شفل، من ز�وية �أفقية، »من جوة �لربو�ز«؛ حيث 
و�شئَمنا  �شيء،  كل  ِمن  �شئْمنا  �لأر�س،  على  م�شتلقني  �أر�نا 
�لظهر  بني  �ل�شتلقاء  و�شع  لنغري  �إل  نتحرك  ل  �شيء.  كلُّ 
�إىل  و�شلنا  �أننا  ومنهكني  �لرحلة،  �أثر  متَعبني من  و�لبطن، 
�للوحة �ملكتوب عليها »�شالة �لو�شول«. ويف �ل�شالة، مل يكن 
وهز�ئم  �لبد�يات  عز�ئم  بني  �لقوى  خائري  غرينا،  هناك 

�لنهايات، ول �شيء �آخر.
من �لأعلى، من م�شهد ر�أ�شي، من �ل�شماء �لأوىل؛ حيث 
ت �أج�شامهم، لأن قوة �جلاذبية كانت �أكرب من  �أرى قوًما خرَّ
�لناجت  فخرج  �ملقام؛  ِمن  �أ�شغر  و�لب�شُط  �لطموح،  معادلة 

ك�شوًر�. 
لكن لأنَّ �لذي ُيرى ِمن َفوق لي�س كالذي ُيرى من �لأ�شفل؛ 
ت�شري  ونفو�شهم  جتري  �أرو�حهم  �لقوَم،  ر�أيُت  فاإنني 
و�أنفا�شهم مل تزل تبث �لدفء بني �لزو�يا و�لأماكن، باحثًة 
عن �شالتها، حتى و�إن �شلت قلياًل يف بحثها. ت�شتعني بقوة 
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��شت�شالم  على  �لقلِب  وباإ�شر�ر  �ملادة،  �شعف  على  �لروح 
�لقالب، وبال�شورِة �لتي كانت وما ز�لت -�إىل �لأبد- خارج 

حِيّز �للتقاِط.. على �ل�شورة �ملرئية د�خل �لربو�ز.

y
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و�أزهر  ُخذل،  حتى  �أحب  �لذي  �جليل  �أنَّ  عزاوؤنا.. 
حتى ذبل، وقاتل حتى ُقِتل؛ لن ينجب جياًل يعذبه بو�شايته 
ينجب  لن  �لبقر.  ر�عي  بفل�شفة  �أحبَّ  وبني من  بينه  ويفرق 
جياًل ي�شع يف عينيه �شيق �ملادة كلما �أر�د �لتحرر منها. لن 
ينجب جياًل يثقب له بني �حللم �لذي يريده، و�حلقيقة �لتي 

ل تريده.. ثقًبا �أو�شع من ثقب �لأوزون.

و�نك�شر  ه  بع�شُ �نت�شر  حتى  حارب  �لذي  �جليل  جيلنا، 
�إىل  يدفعه  حامِلا  �إل جيال  ينجب  لن  حاٍل،  كل  على  ه؛  بع�شُ
حني  ثم  ومتى؛  ومَلن  عيناه  تلمع  كيف  ويعلمه  دفعا،  �حلب 
�ملنابر  فوق  ويكون  جاهز�،  �شيء  كل  �شيكون  ذلك  يحدث 
�أرى  »ل  �لنا�س عن  �أئمٌة يحدثون  �ملقاوِم-  ِمن ذ�ك �جليل 
بتوع  »�ل�شيَّع  عن  حديثه  من  بدًل  �لزو�ج«،  �إل  للمتحابني 

�حلب«.
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من  �ل�شوَك  يقتلع  جيٌل  �أ�شالبنا  من  يخرج  �أن  عز�وؤنا 
�أج�شام �ل�شبار، ويغر�س �لورَد بني �أح�شان �لأر�س، ويحارب 
�أجل  ويتحرر من  �أجل �حلرية،  �أجل �حلب، ويحب من  من 

�ل�شالم.

y
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ِعز  يف  �لنجوم  ر�أينا  متاًما..  خمتلف  جيٌل  نحُن 
�أن �لعلماء قد  هر«، ور�أينا �لليَل يف عز �لنهار. عرفنا  »�ل�شُّ
ي�شلون �إىل �شطح �لقمر، و�ل�شباُن ي�شلون �إىل »ور�« �ل�شم�س. 
قر�أنا عن �لثور�ت �لكاملة يف كتب �لدر��شات، لكننا وحدنا، 
��شتطعنا كتابة م�شطلح جديٍد؛ ��شمه �لـ«ن�شف« ثورة؛ رمبا 
�إقد�منا  �شيء؛  كل  يف  ترددنا  تنا�شب  متاًما؛  تنا�شبنا  لأنها 
و�إحجامنا، �أقد�منا و�أحجامنا، �أن�شاف �لعالقات و�أن�شاف 

�خلطو�ت، و�أن�شاف �حليو�ت.
�أن  عاجز  لكنه  �حلب،  عن  ورد  ما  كل  ي�شمع  جيٌل  نحن 
يخاف  لكنه  للحرب،  يتحم�س  و�حدة،  ق�شة  منه  ي�شنع 
ي�شتطيع  ل  لكنه  �شيء  كل  عن  �لتجارب  يقر�أ  �ل�شالح،  من 
جتربة �شيء و�حد؛ كاأننا يف فجوٍة بني �لع�شور، �أو �ل�شفحة 
�ملقطوعة من كتاب �لتاريخ، �أو �ل�شطر �ملك�شوط يف �لفهر�س.
نحن هنا، عالقون يف �ملنت�شف، بني ما�ٍس ملكه �أجد�دنا، 
وم�شتقبٍل يبهمه �لقائمون على حا�شرنا. �إننا عطٌل يف �لآلة 
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�لكاتبة؛ جعلها تكتب »�حت�شار« بدًل من »ح�شارة«.
لكننا ما زلنا نقاوم؛ جنمع �حلروف �لتي �أ�شقطتها لوحات 
�لو��شحة،  عيوَننا  �مل�شو�شِة  بال�شا�شات  ون�شتبدل  �ملفاتيح، 
لندق  �ل�شابقِة،  �ل�شفحات  من  �ل�شاقطة  �مل�شامري  وجنمع 
بها نعو�س �لنهايات يف �ل�شفحة �حلالية. �إننا طفٌل ُولد عنوًة 
رغم تعاطي �أمه حبوب منع �حلمل، ود�ئًما ما تكون �لأقد�ُر 

غرُي �ملتوقَعِة �شاحبَة �لنتائج فائقة �لتوقعات.
�ألف مرة،  ما زلنا نبحث عن �حلب �لذي ُخذلنا با�شمه 
ونبحث عن �لن�شر �لذي �شاعت با�شمه �ألف ثورة، ونبحث 
عن  ونبحث  عورة،  �ألف  با�شمِه  �نك�شفت  �لذي  �ل�شكِن  عن 
على  �ملائلة  �لقناديل  تتلم�س  لكنها  تاهت،  �لتي  �أنف�شنا 

�جلدر�ن.

y
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�إنَّ �لبعيد عن �لعني بعيٌد عن �لقلب؛ لكنني  يقولون 
بني  وخلًطا  و�ملعنى  �ملبنى  يف  و�شطحية  خلاًل  باجلملة  �أرى 
�ملبتد�أ و�خلرب. �إذ �لقلب ل ينبغي له �أن ياأتي متاأخر� ول يف 
�جلزء �لثاين من جملة ول جو�ًبا ل�شرط؛ فاإن �لقلَب هو �آلُة 

�لقيا�س ومعياُر �حل�شور.
من  �لقريب  و�إن  �لعني،  عن  بعيٌد  �لقلب  عن  �لبعيَد  �إن 
�لقلب تر�ُه يف كل �لأماكن.. و�إن كان حتت �لأر�س، �أو فوق 
�أو  مدينة،  وثمانون  بحر�  ع�شرون  وبينه  بينك  �أو  �ل�شماء، 

ر. حتى لو كنَت �أعمى. فاإن كنَت ل ُتب�شر؛ فاحلب ُيب�شِّ

y



120

وزيع
 والت

لنشر
ير الكتب ل

عص

)2(

يقولون: »لو كان خرًي� لبَقى«، كاأنهم ينفون �خلريية 
�لن�شر�ف،  و�أذون  �لبقاء  ويوزعون �شكوك  �لر�حلني،  عن 
رحيلهم  يف  تكمن  رمبا  �لآخرين  خريية  �أن  يعلمون  ل  وهم 
و�لآخر  �شاكنا  يكن  مل  �أحد�  �أنَّ  يف  تكمن  �لفكرة  �أ�شال. 
�؛ و�إمنا كانا كقطارين يف �جتاهني مت�شادين، �لتقيا يف  مارًّ

حمطة، و�فرتقا يف �أخرى.
�حلكايات يف نق�شانها �كتماٌل، وبع�س �لنهايات �ملبكرة 

َتكتُب للبد�يات �خللود.
بع�ُس �حلكايات؛ �خلرُي يف كونها مل تكتمل، ككل �لأ�شياء 
لنتهت،  �كتملت  لو  و�لتي  نق�شانها،  مييزها  �لتي  �جلميلة 
مِت  لكنها حني نق�شت كان �ملر�ُد لها �لبقاء، كما هي؛ ِب�شَ

�للقاء �لأول، و�شكون �للقاء �لثاين، وحر�رة �للقاء �لأخري.

y
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�أن  �لإجحاف  ِمن  و�أرى  �متالك«،  »حب  يقولون: 
تل�شق �لكلمات باحلب على هوى قائليها، فاإن �لذي يجعلك 
لنف�ِشه رغم �أنفك ل ي�شتحق �إلفك، ول ت�شتحق همزُته �ألَفك، 
�أر�س،  كل  ٌع عن  ومرتفِّ قيد،  كل  ٌه عن  منزَّ و�هلِل  و�إنَّ �حلب 
�أي  حتت  »عالقة«  فاإنه  ذلك  عد�  وما  ِعر�س،  لكل  وحافٌظ 

م�شمى، عد� �حلب.
عن�شر  وجود  �لعالقات؛  وبديهيات  �أبجديات �حلب  ِمن 
حتمله  ما  بكل  و�لأمان  �لأمان،  تقت�شي  و�حلرية  �حلرية، 
عليه  ُتر�شي  �أن  تخاف  ل  �شاطًئا  يكون  �أن  معاٍن  �لكلمة من 
�شفنك مبا فيها ِمن خروق، و�أن يكون حملَّ ثقٍة حني يخونك 
�س حريٍة حني ي�شيق عليك �شدرك. �جلميع، و�أن يكون متنفَّ

فاإن مل يكن �حلبُّ حرية و�أماًنا، و�شكًنا و�طمئناًنا، وحفظ 
yكر�مٍة، وكرم حمافظة؛ فماذ� يكون؟
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نايب«؛  »�لغايب ملو�س  �مل�شرية:  �لعامية  يقولون يف 
�أي: َمن يغيب عن �لوجود ل ن�شيب له يف �ملوجود، وَمن ل 
�أي  ياأِت  كاأنه مل  يوًما  ياأِت  و�لذي مل  �حُت�شر،  كاأنه  يح�شر 
يوم. وهنا جند �شطحية يف �ملبنى وظلما يف �ملعنى �إذ يتعامل 
�مل�شت�شهُد باجلملة، مع �ملح�شو�س مبنطق �مللمو�س، ويتحدث 

عن �لروح بفل�شفة �ملادة.
�لغائب له �لن�شيب وحده؛ ِمن  �إنَّ  �أن نقول:  و�إمنا علينا 
ُله، وِمن �لعني  �لعقل �لذي ي�شغله، و�لفوؤ�د �لذي هو �آخره و�أوَّ

�لتي ميلوؤها، و�لروح �لتي يكلوؤها. 
فال �أحد يف �حلا�شرين ي�شغل مكان �لغائب، ول �أحد من 
�ملوجودين �أقرب من ذ�ك �لبعيد، فاإنَّ مثَله كمثل فرٍح �أتت 
�لعرو�س �إليه، وتز�حم �ملهنئون فيه، لكن غاب عنه �لعري�س. 
مكان  ي�شَغل  وهل  مكان؟  للزفة  �أو  معنى؟  للفرح  يكون  هل 
�لعري�س �أحد؟ �أو للعرو�س معنى يف غيابه؟ �أو ُيعقد �لَقر�ن يف 
تاأخره؟ كال؛ فال نقول: »�لغايب ملو�س نايب«؛ و�إمنا نقول: 

y»�لغايب يف �لقلب د�يب«.
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فكرة  يعدم  تعبرٌي  وهو  تر�ب«؛  »�حلدود  يقولون: 
�لأر�س، و�ألو�ن �لعَلم، و�أغنية �لوطن، و�إنهم مهما رددو� من 
�شعار�ٍت تقول باأن كل �أر�ٍس ُيرفع فيها �لأذ�ن هي وطن، وكل 

قبٍة حتتها وطن، فال �أقبل قولهم �أبًد�. 
�لوطن  نربة  به  بلدي  يف  �ملوؤذن  �شوت  لأن  بب�شاطٍة؛ 
�مل�شرتيح.  �لوطن  يف  �ملوؤذن  �شوت  عن  خمتلًفا  �جلريح، 
بحنجرة موؤذننا كل �خلناجر �لتي ُطعن بها �لوطن، وبعروق 
�لوطن،  �أجل  من  �لدم  منها  تفجر  �لتي  �لعروق  كل  رقبته 
�لغبار  ينف�س  كاأنه  �لأذ�َن  يوؤذن  وهو  يبكي  وجٌه  يديه  وبني 

عن �لقباب و�ملاآذن.
ووطني: »م�شر«.. �ل�شم �لذي ل بد من ذكره كما هو بني 
�للغة وعالمات  و�آد�ب  عالمتي تن�شي�س؛ لأنه فوق �لكالم 
ثابًتا  جامًد�  فكان  �شرَفه؛  منعت  نف�شها  �للغة  �لرتقيم. 
�لكلمات  بني  ينزل  وكاأنه  �لإعر�ب،  مو�قع  ح�شب  يتقلب  ل 
ب�شروطه، وي�شري بني �جلَمل مرفوع �لر�أ�س من�شوب �لهامة.
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يف �لغربة، حني نتخيل م�شر �لتي مل ي�شُل �لقلب عنها، 
ي؛ نر�ها م�شيئًة يف �أكرم بقعٍة  ومل ياأ�س جرحها �لزمان �ملوؤ�ِشّ
نًة ل رمادية كما تقول �ل�شور من �لأعلى؛  من �لذ�كرة، ملَوّ

لأن �ل�شور �لتي يف خميالتنا كلها �لُتقطت من �لأ�شفل. 
ق�شر  �أ�شدي  بني  و�لأزهر،  �حل�شني  مئذنتي  بني  نر�ها 
�لنيل، بني فنار �لإ�شكندرية وبرج �لقاهرة، بني مثلث �لدلتا، 
ويف ح�شن �جلنوب، على جدر�ن �ملعابد وبيوت �لنوبة، نر�ها 

علًما يد�عبه هو�ء �شيناء، وقلًما يف �أيادي �خلالدين.
ن�شمعها يف �ملن�شاوي �شباًحا و�أم كلثوم م�شاًء، يف عمرو 
بن �لعا�س باجلمعة، وعلى �ملقاهي من �جلمعة �إىل �جلمعة، 
يف »��شلمي يا م�شر �إنني �لفد�«.. -�لن�شيد �لوطني كان من 
كل  �لر�فعي  بل�شان  �لوطن  نحيي  تخيلنا  �لر�فعي.  كلمات 
�شباح-. ن�شمعها يف �لإذ�عة وح�شرجة �لر�ديو، يف »�شهدوين 
ويف  �خلمي�س،  م�شاء�ت  �حلار�ت  �أطفال  بني  �شهدنالك« 
كاأنهم  �ل�شاي  ر�شفهم  �أ�شو�ت  ويف  �لأ�شطو�ت،  �شحكات 

يقبلون �لأكو�ب.
ن�شمها يف حلظة دخول �لإ�شكندرية، يف �شو�رع رم�شي�س، 
�إن كل  »�إياها« حتت �لكباري، و�لتي تقول  حتى يف �لر�ئحة 
�لك�شري، وعلى عربات  �أطباق  ن�شمها يف  �شيء هنا عفوي، 
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�خلبز،  و�أرغفة  ب�شم�شم،  و�لطعمية  �حلار  بالزيت  �لفول 
وطو�بري �لغاز.

كلما  جميلتني،  بعينني  حبيَبه  كلٌّ  يرى  كما  »م�شر«  نرى 
�بتعد عن جمال روؤيته؛ نر�ها زرقاء على �ل�شاحل، و�شفر�ء 
�جلنوب،  يف  و�شمر�ء  �ل�شمال،  يف  وخ�شر�ء  �حلدود،  على 
قتنا؛  نر�ها كاأننا مل نَر قبلها �شيًئا، وكاأننا منذ فارقناها فرَّ
�لفوؤ�د،  ونب�شة  �لب�شر،  حا�شة  كاأنها  �شيًئا؛  بعدها  نَر  فلم 

وتنهيدة �ل�شدر، وعقدة �لل�شان.
»م�شر« �لتي منها يبد�أ �حلب وبها ينتهي؛ حيث �نعكا�س 
�لأر�س  وحب  لالأر�س،  �لنف�س  وحب  لنف�شه،  �ملرء  حب 

لل�شماء.

y
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يقولون �إنَّ ما تبحث عنه يبحث عنك، و�إنى لأرى بها 
�شطحيًة ل تنفي ب�شاطتها، وق�شوًر� ل ينفي بر�ءتها، ول�شانا 
�حلياَة  يَر  ومل  �لتجارب  �شاحُبه  يعرف  ل  حامِلًا  �أفالطونيًّا 
وهو  �ل�شم�ِس،  جمال  ي�شف  كَمن  و�إمنا  حقيقيتني؛  بعينني 

يرتدي نظارًة تقيه �شخونتها.
فنقول: �إنَّ ما تبحث عنه ل يبحث عنك، و�إمنا ما يبحث 
و�إنك وما تبحُث  عنك تفر منه، وما تبحث عنه يفر منك، 
�لأ�شياء  �أ�شول  عن  منكما  كٌل  بحث  �إذ�  �إل  تلتقيان  ل  عنه 
ل عن �نعكا�شاتها؛ عن �ل�شم�س ل عن �أ�شعتها، عن �لرتو�ء 
ل عن �ملاء، عن �ل�شوت ل عن �ل�شدى، عن �حلب ل عن 
�ملحبوب؛ فبال�شوِء ُترى �لأ�شياء كاأنه يخلقها، وبال�شوء َترى 
خلق  و�إمنا  تر�ه،  ما  يخلق  مل  �ل�شوء  كاأن  ُخلق؛  ما  عيناك 

عينيك.
عن  و�لباحث  بالليل،  �شيتيه  �ل�شم�ِس  عن  �لباحث  فاإنَّ 
هو  وحده  �ل�شوِء  عن  �لباحث  لكن  بالنهار،  �شيتيه  �لقمر 

y�لذي �شي�شل لعني �حلقيقة؛ بالنهار و�لليل.
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لًة من �أوَح�شتني؛ �أي �شرُت  وَّ يقولون: »وح�شتني«؛ ُموؤَ
ِمن َبعدك، �أو يف ُبِعدك، م�شافًر� بال ز�د، و�شكًنا بال �أهل، 
و�شعرُت  ��شتوح�شُت  غبَت  حني  و�إنَك  �شاحب؛  بال  و�أر�شا 
ول  �أليفا  �أكون  ل  كاأنني  ا؛  وح�شًيّ غياُبك  فجعلني  بالوحدة، 

م�شتاأَن�ًشا �إل بك، ول م�شتاأِن�ًشا �إل بك.

»وح�شتني«  كلمة  عن  �أجنبية  �شديقٌة  يوٍم  ذ�ت  �شاأَلتني 
�لتي �شمعتها يف �أغنية عربية، وملاذ� هي لفظٌة خمتلفة عما 
�لعامّية  يف  باأننا  فاأخربُتها  �إليك«،  »��شتقت  بكلمة  تعلَمته 
�حلرفية  ترجمتها  لكن  �ل�شتياق؛  عن  للتعبري  ن�شتخدمها 
�ملجمل،  تف�شل  كاأنها  و�أجمل؛  و�أو�شع  �أعمق  معاين  تقول 
كاأنها رو�ية يف �شتة �أحرف، �أو ق�شيدة من �شطٍر و�حٍد مكون 

من كلمٍة و�حدة.
فالأننا  »�أوح�شتني«  من  بدًل  »وح�شتني«  نقول  حني  و�إننا 
رمبا مع �لوقت �أ�شقطنا �لأِلف متا�شًيا مع �لوح�شة �لتي ُت�شقط 
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�لإلف، �أو لأن �لأِلف ت�شبه حاجًز� مينعنا عن �حلبيب ف�شاًل 
على حو�جز �ملكان و�لزمان �ملوجودة �أ�شاًل؛ ف�شقَّ علينا �أن 
نوَجع بالكلمة �لتي نعرب بها �أ�شال عن �لوجع، و�أن ت�شيبنا 
�أن  علينا  ي�شق  وكاأننا  �لأ�شو�ق،  �شكاية  نريد  حني  �لأ�شو�ُك 
�إذ ن�شتعجل �حلبيب  �لو�و؛  �إىل  �إىل �لألف ثم نهبط  ن�شعد 

�لبعيَد فن�شمه يف �لو�و.. �لتي هي عبارة عن �شمة كبرية.

y
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�لتي  �لكلمة  �إن  �أي  ت�شلم«؛  ن  »�شكِّ �للغة:  يف  يقولون 
بدًل من  �مل�شمون،  �ل�شكون  �أعطها  �آخرها؛  ل جتيد �شبط 
�أو تغري حقيقتها يف  حركٍة خاطئة ت�شلبها حقها يف �جلملة 
�لأو�خر،  ن  ت�شكِّ �أن  هو  �لآمن  �لوحيد  فاملخَرج  �لإعر�ب. 
وت�شكت بعد كل كلمة، فقط لت�شلم �لكلمة منك، ولت�شلم �أنت 

من مظامل �لكلمات.
�أي  �تخاذ  يكون  قد  ت�شلم.  و�ملجروحني  �جلر�ح  ن  �َشكِّ
حركٍة يف �أي �جتاه يزيد �لأمل على �ملتاأمل ول ي�شاعد �جلرح 
لكنهم  �شحيحة،  حتى  حركتك  تكون  قد  بل  �للتئام؛  على 
مل يكونو� يحتاجون منك �أن تعلن �لطو�رئ وتنادي �لإغاثة 
من  فزًعا  ميوتون  �جلرحى  فن�شف  �لتاأهب؛  حالة  وترفع 

�شوت �شارينة �لإ�شعاف. 
فت�شلم..  فت�شُكنهم..  نهم..  ت�شكِّ �أن  يريدونك  فقط  هم 

yوي�شلمو�.
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لأن  �شحيٌح  وقولهن  مابيتطلب�س«،  »�لهتمام  يُقلن: 
ل  �لدم  وجريان  يطلب،  ل  �لقلب  ونب�س  ُيطَلب،  ل  �لنَف�س 

يطلب، وعمل �ملخ ل يطلب، و�إح�شا�س �لأع�شاب ل يطلب.
�لقرب،  وبديهيات  �لو�شال،  م�شلمات  ِمن  �لهتمام  فاإن 

و�أبجديات �حلب، ودللت �لوجود.
وحني  يا،  �شَ لك  يكون  ُتظلم  حني  َمن  هو  �ملحبوب  و�إن 
تظماأ يكون لك ِريا، وحني تغفو يكون روؤياك، وحني ت�شحو 
يكون مر�آتك، فاإنَّ �ملحب َمن روى، فارتوى، فاحتوى، فاأقام 

بال نوى. 
وهذ� هو عني �لهتمام، وهذ� �لهتمام هو عني �حلب، 
عن  نعلن  �أن  قبل  �إليه،  نحتاج  ما  جند  �أن  �حلب  وعني 

�لحتياج.

y
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لة �حلبيب عند �ملحب خروف«؛ وهي،  يقولون: »ب�شَ
بال تعقيٍد، ملخ�ُس �لو�شال و�أخل�س �خل�شال. مثٌل تناقله 
�لأجد�د �لذين كانو� وما ز�لو� منذ �شتني عاًما، يرون �أل�شنة 
زوجاتهم »بتنقط ع�شل«، و�شحكاتهنَّ »قمر ١٤«، وعيونهن 

»عيون �لغز�ل«.
�إنها �شعار �لذين يرون يف كلمات حمبيهم غنى عن �أ�شعار 
�بن زيدون، ولو كانت بال وزن �أو قافية، ويقروؤون يف ر�شائلهم 
كفايًة عن �لر�فعي وكافكا، وي�شمعون يف �أ�شو�تهم ما ي�شمُّ 
�أرو�حهم رو�ياٍت �شكلت  �آذ�نهم عمن �شو�هم، ويقروؤون يف 

�أحد�َثها �أحالُم �ليقظة، ول �أبطال فيها غريهم. 
يف  يجدون  �لذين  �شدًقا  و�لعا�شقون  ا  حقًّ �ملحبون  �إنهم 
لة �حلبيب خروفا«، ويف �شمته حروفا، ويف وجوده �لو�حد  »ب�شَ
�ألوًفا؛ �لذين يغنيهم و�حدهم عن �جلميع، ويكفيهم منه �أن 
يخربهم كل ليلة: »�أنا معك. ل�شَت وحدك«؛ في�شمعونها: »�أنا 

yوحدي معك«.
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�أرها  لكنني رمبا مل  �لن�شيان«؛  »�إن�شان من  يقولون: 
حت�شري  �أو  موعٍد،  ح�شور  �أن�شى  عندما  �إل  كذلك  يوما 

حقيبتي، �أو �إجابة �أحدهم، �أو �أن �للنب يفور. 
    مل �أومن بها �أبد� بخ�شو�س وجوه �لأ�شخا�س؛ فاإنني ل 
�أن�شى و�إن حاولُت �لن�شيان و�إمنا �أن�شى حتى �أن �أحاول، كاأنه 

ل يزيد �لذكرى و�شوًحا �إل حماولُت �لن�شيان.
    ل �أر�ها �إل »�إن�شان من �لأُن�س«؛ َمن �أِن�ْشنا به ولو �شاعًة 
يف  ناًر�  جانبه  من  �آَن�ْشنا  ومن  �ل�شاعة،  قيام  �إىل  نن�شاه  ل 
�أن�شانا  ومن  �إليه،  �أ�شو�قنا  نري�ن  تربد  ل  �لباردة،  �لليايل 
ماآ�شينا يف �ِشنة نوٍم و�حدة حني بات طيفه معنا، ل يخوُنه 

طيفنا، ول يرتكه يف وح�شته بال موؤن�س.
ففي  ذلك  غري  �أ�شلها  كان  ولو  �لأن�س،  من  �لإن�شان  �إن 

�لنهاية كلها تاأويالُت �أل�شنة، و�أنا ل �أومن �إل بتاأويل �لفوؤ�د.
�لأ�شلني  �أي  يف  قلبك  ��شتفتاء  �أردتَّ  �إذ�  �لنهايِة،  ويف 

�أقرب �إىل �ل�شو�ب فا�شاأل نف�شك: 
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كم �إن�شاًنا ي�شتطيع �أن يعي�س دون �أن ين�شى؟ 
وكم �إن�شاًنا ي�شتطيع �أن يعي�س دون �أن ياأن�س؟

وهل �لإن�شاُن ين�شى موؤن�َشه؟ �أم �لأن�ُس �أبقى من �لن�شيان.

y
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مل  �حلقيقِة  ويف  ما«،  هوًنا  حبيبك  »�أحبب  يقولون: 
�أتخيل �جتماع »�أحبب« و«هوًنا ما« يف  �أوِمن بها يوًما، بل ل 
جملة و�حدة؛ كاأنك تخرب �أحدهم �أن ينزل �لبحر ول يبتل، 
�أو �أن يجري ول يتعرق، �أو �أن يرى �جلماَل ول ينجذب �إىل 

تفا�شيله.
و�إمنا هو  فيه �شاحبه،  يتحكم  كامٌل؛ ل  �شعوٌر  �إن �حلب 
�ملتحكم ب�شاحبه، ولي�س للمحب باأن يوقف �ندفاعه، �أو يقلل 

�شرعته، �أو يهدئ حما�شه؛ لأنها لي�شت عملية مادية. 
فاإننا نحب بالقلب �ملختفي و�لعقل �لباطن؛ ولي�س باأيدينا 
�أن نرفعها متى �شئنا، ومتى  �أو  �أن نخف�س ن�شبة حبنا  مثال 
�دعى �أحدهم �أنه متكن من هذ�؛ فليعلم �أنه مل يحبب �أ�شال؛ 
نظرة  من  كله  فيه  فينت�شر  �لقلب  ميلك  ما  هو  �حلب  لأن 

و�حدة، ول ميلك �شاحبه من �أمره �شيئا.
نحن قوٌم �إذ� وقعنا يف �حلب وقعنا ِبـُكلنا، ول يتبقى منا 

yلنا فينا جزء و�حد؛ »فهوًنا عليك؛ و�أحبب حبيبك«.
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يقولون: »�إيه رماك على �ملُر؟ قال: �لأََمّر منه«، ويف 
غري  وتيٌه  بنف�شها،  �لنف�س  وجهُل  �لدقة،  عن  بعٌد  �لإجابة 

حم�شو�س، وتعليٌل ي�شقي �مل�شوؤول، وعلٌة ل ت�شفي �ل�شائل.
�له�شبة، ول من  �إىل  نف�شه« من �جلبل  »يرمي  �أحَد  فال 
من  ول  �خلنجر،  �إىل  �ل�شيف  من  ول  �حلمم،  �إىل  �لربكان 
�ملحيط �إىل �لبحر، ول من �لده�س حتت قطار �إىل �لده�س 

حتت �شيارة. 
عه ل ُيقا�س عليه؛ و�إمنا هو قطعٌة  فاإن �ملُر بالن�شبة ملتجرِّ
لَة فيها بني مرتبتني؛ هو درجٌة ُق�شوى من  و�حدة ل مفا�شَ
�لأمل، كامل�شاب بوجٍع يف �شر�شه حني يعي�س نف�س �لدرجة 
من �لأمل �إن �أ�شيب بطلقة يف ر�أ�شه؛ فيقول يف كلتا �حلالتني 

جماًز� ثم حقيقًة: »�أ�شعر �أنني م�شروب بر�شا�شة«.
ُمرٍّ  على  نف�شه«  »يرمي  حني  �ملرء  فاإنَّ  �أخرى،  جهة  من 
يختاره؛ فالأنَّ هناك حلًو� على �ل�شاطئ، �أو لأن هناك �شاطئا 
لأن  �لفر�غ  ويتحمل  لقيا،  هناك  لأن  �ل�شوق  يتحمل  �أ�شال. 
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بعده �متالء، ويتحول �لظماأ لأنه �شرُيوى، ويتحمل �ل�شيام 
لأن هناك عيد�، ويتحمل �ملر.. لأنه �شينتهي.

�أن  �ملُر؟«..  على  رماك  »�إيه  ُي�شاأل:  حني  و�لأدقُّ  فالأْوىل 
يجيب: »�لأحلى منه«.

y
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يفوت  ل  �لقطار  �أن  و�أرى  �لقطار«،  »فاتك  يقولون: 
�أحد�؛ فرمبا �ملار ِمن �ملحطة عند مرور قطار �خلام�شة، كان 
على موعد مع طائرة يف �لعا�شرة، �أو مل يرد �لركوب �لآن، 
�لدرجة  مقعد� يف  يريد  لأنه  �أو  �لقطار،  �شكل  يعجبه  �أو مل 
�لأوىل ل �لثالثة، �أو لأن �لعربات كانت مزدحمة مبتذلة وهو 

ل يحب �لزحام.
�أو رمبا لأنه ��شرتى تذكرتني؛ �إحد�هما له و�لأخرى لرفيق 
�شفٍر ل يعرفه لكنه ينتظره، �أو لأنه ل ي�شتطيع �ل�شفر وحده، 
�أو ل يحب �أن يقطع �لطريق منفرد� ول �أن يجاوره يف �ملقعد 
�شخ�ٌس لي�س من �ختياره، �أو لأن حقائبه �أثقل من �مل�شموح 
به لر�كب و�حد، �أو لأن �لرحلة طويلة و�ملحطة لي�س بها �إل 

نوع و�حد من �لتذ�كر؛ »ذهاب بال عودة«.
وعليِه؛ فاإنَّ �لقطار ل يفوت �أحد�، لكنه يده�س �لكثريين 
حني يتد�فعون للحاق به، ثم يدركون وهم يف جناز�تهم، �أن 

yقطارهم �حلقيقي، كان يف �لجتاه �ملعاك�س.



138

وزيع
 والت

لنشر
ير الكتب ل

عص

)15(

يقولون �إن �حلبَّ �لذي يبحُث عنه �حلاملوَن لن يجدوه 
ول  يفارقهم  ل  �لذي  خيالهم  يف  و�إمنا  �لأر�ِس،  هذه  على 

يفارقونه.
ونقول لهم ِمن هنا؛ ِمن مدِن �حلاملني �لذين قاومو� حتى 
اُهم بعد  وجدو�، �أنهم �لتقو� مِبن رو�هم بعد �لظماإ �شهًد�، وَلقَّ
�لوح�شة �أن�ًشا، و�أودعهم بعد �لتيِه �شكًنا، وجاءهم بِوجائهم، 
ملوًكا  �لأر�س  ِملء  ي�شتغنوَن يف ح�شرِته عن  ومالأَهم مبالإٍ 

ومالئكًة.
�لتقو�  �لغريبني  وكل  و�شلو�،  �شعو�  �لذين  �إن  لهم:  نقول 
�لعرجى  وُكل  منافيهم،  عنهم  نفو�  �أمثالهم،  بغرباء  قَدًر� 
�شاحب،  بال  �جلدر�ِن  على  مركونًة  كانت  بُعكاز�ٍت  �لتقو� 
�إليها لقَيت  �إىل عرجي يرتكنون  �لتي حتتاج  �لعكاز�ِت  وكل 

من ي�شافحها وياأخذها حتت جناَحيه.
يقولون: لن ت�شلو�، ونقول: كلُّ �شاٍع �شي�شعد، وكل مقطوٍع 

yمن �شجرٍة �شيجد ذ�َت يوٍم جنًة ينتمي �أ�شاًل �إليها.
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يقولون: »لأجل عني تكرم �ألف عني«، وهي على قدر 
قدر  وعلى  معجزة،  �إيجازها  قدر  وعلى  معقدة،  ب�شاطتها 
�خت�شارها موجزة. ُتلخ�س �حلب يف �لت�شحية، وترتقي من 

حب �حلبيب �إىل حب كل ما يحبه �حلبيب.
بتفا�شيلها،  �أحَدهم؛ نحب حياَته  �أننا حني نحب  مبعنى 
له،  تدعو  �لتي  بنايته، و�جلارة  �أ�شفل  �لطيب  �لبائع  فنحب 
�لأ�شفر  �للون  نحب  به.  ويرفق  ير�فقه  �لذي  و�ل�شديق 
و�لعينني  �لقمحي،  و�لوجه  �ملجعد،  و�ل�شعر  �لأزرق،  �أو 
و�شعاع  �لقهوة،  وفنجان  �لد�فئ،  و�ل�شوت  �ل�شود�وين، 
�ل�شم�س �ل�شاقِط حيث يجل�س. نحب �لطريق �لتي ياأن�س بها، 
و»طوب �لأر�س« �لذي مي�شي عليه، وكل �شيٍء ل نعرفه ولي�س 

مما يروق لنا؛ لكننا �أحببناه حني �أََحبه.
    فكاأنهم حني يقولون: »لأجل عني تكرم �ألف عني«؛ تقول 
عنٍي؛  »لأجل  �أو   ،» عينيَّ لأفقد  م�شتعد  عني  لأجل  »بل  �أنت: 
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عيًنا؛  فكاأننا حني نحب  تعرفها«.  ل  �ألَف عني  تاألف عيناي 
نحب معها نظر�تها، فنحب جميع ما تب�شره.

y
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�إن �ملحب ل يرى ما هو  �أي  �أعمى«؛  يقولون: »�حلب 
�إليه وهو ل  �أن ي�شعر، ثم ينقاُد  مقِدٌم عليه، فيقع فيه دون 
يعرف  ل  ٌر  كاأنه خمدَّ �ملحبوب  �إىل  وُي�شاق  تنبيه،  �أي  ي�شمع 
ا، و�إمنا جمرد  ر�أ�شه من قدميه، و�حلقيقة �أن هذ� لي�س حبًّ

�نبهار �أو �إعجاب؛ فما �حلب؟
ر، وعني �حلبيب »�شتة على �شتة«، ويرى يف  �حلب ُمب�شِ
حمبوبه ما ل ير�ه غريه، ويعرف من تفا�شيله ما تو�رى خلف 
ُبعد  على  �لنملة  يرى  كَمن  متاما  و��شحة  وروؤيته  �لتمثيل، 
�آتيٌة من �شدة حبه؛ كعامٍل جمنوٍن  �شنة �شوئية، وقوُة نظِره 
�أين �لثقب  بالكون فدر�َشه من �لذرة �إىل �ملجرة، وهو يعلم 
�ل�شم�س  تختفي  وكيف  �لنفجار،  حلظات  ومتى  �لأ�شود، 

ويحل �لظالم.
�أهم ما يف �حلب �أن يكون مب�شًر� �أ�شاًل، ودللة �حلب �أن 
�أنه �لوحيد �لذي  �أبي�َس رغم  يتغا�شى �ملب�شر؛ فريى قمره 
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ي�شتطيع روؤية هالته �ل�شود�ء، ويرى �شطحه ناعًما رغم �أنه 
�لوحيد �لذي ي�شتطيع روؤية نتوء�ته و�لتو�ء�ته، ويرى �ل�شماء 
�شافيًة رغم �أنه �لوحيد �لذي ي�شتطيع روؤيتها ملبدة بالغيوم. 
ته،  زلَّ رغم  جمياًل  ير�ه  حمبه  �أن  �ملحبوب  �أدرك  ومتى 
�نك�شف له متجرد� من كل �أدو�ت �لتجميل، وهو مطمئنٌّ �أن 

�لأد�ة �لأقوى.. يف عني حبيبه.
فاإنَّ جتاوز �لأعمى حني ل يب�شر؛ يفوقه جتاوز �ملب�شر 

حني يتعامى.

y
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�أرى  لكنني  �لأول«؛  للحبيب  �إل  �حلب  »ما  يقولون: 
فاإن  خ�شو�شيتها؛  �لأوىل  للخيار�ت  تكون  ما  قدر  على  �أنه 
يكون  ل  قد  �حلب  �أنَّ  مبعنى  قد�شيتها،  �لأخرية  لالأقد�ر 
للحبيب �لأول، و�لوفاء لي�س لالجتاه �لأول، و�لر�حة لي�شت 
�لأول، و�جلمال  �للقاء  لي�س يف  �لأول، و�حلالوة  �لهدف  يف 

لي�س يف �لنظرة �لأوىل.

و�لذي  �لأخري،  �حل�شن  يف  يكمن  قد  كله  �جلمال 
��شتقررت فيه بعد معارك -جمرد �لكلمة تبكيني �لآن و�أنا 
�لأخري  �مل�شو�ر  يف  تكمن  قد  كلها  و�لر�حة  كثرية،  �أكتبها- 
�لذي وجدت فيه -بغري ق�شٍد- ما يئ�شَت من �لبحث عنه، 
بعد  �حتوتك  �لتي  �لأخرية  �لروح  يف  يكمن  قد  كله  و�حلب 
طول جفاء، و�حلنان كله قد يكمن يف �لنظرة �لأخرية �لتي 

طيبَّت جر�حك بعد كل �لعيون �لتي �أتعبتك.
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�لرمتاء  فللنهايات  و�لدموع؛  �حلنني  للبد�يات  كان  فاإْن 
ووجدك  وجدته  �لذي  �أحُدهم،  يخربك  حيث  �ل�شلوع؛  بني 

قدًر�، �أنك »�أخرًي�« و�شلت.
�أو كما يقولون: �أجمُل ما يف �حلرب نهايُتها.

ونهايُة �حلرِب �ل�شالُم.

y
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يف �حلقيقِة.. ل حاجة �إىل �لكلمات �ملنمقة، �أو �ل�شطور 
مالحم  �أو  �ل�شوق،  رو�يات  �أو  �ل�شعر،  دو�وين  �أو  �لطويلة، 

�للقيا، �أو معلَّقات �لغَزل، حتى تثبت مَلن حتبه �أنك حتبه. 

�لبكم  لأن  �لتعبري؛  على  �لقدرة  مدى  عن  بعيٌد  �لأمُر 
لأن  �ل�شتماع؛  على  �لقدرة  مدى  عن  وبعيٌد  يحبون،  كذلك 
�لروؤية؛  �لقدرة على  وبعيٌد عن مدى  يحبون،  �ل�شم كذلك 

لأن �لكفيفني كذلك يحبون.

اًفا  �شفَّ �ل�شدُر  ي�شبح  �أن  �لقلب؛  يف  وقر  مبا  كله  �لأمر 
�إىل حد �أن يرى فيه �إميانك به، وي�شعر يف روحك �أنها حتيط 
ويخربك  و�ل�شتئنا�س،  �لأن�َس  ويح�س منك  فيه،  وت�شكن  به 
�إليك، و�شعيٌف لديك، وذ�ئٌب  �أنه حمتاٌج  يتكلم-  �أن  -دون 

بني يديك.
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رحيق  ير�شفان  ة؛  َنِديَّ و�شالهما  تربة  يجعالن  �ثنني  كل 
يَّة؛  زهورهما كل �شباح، وكل �ثنني يجعالن تربة و�شالهما ِندِّ
يتجرعان مر�رة �ل�شبار كل م�شاء، وبني �ل�شحى و�لغروب؛ 

�أقو�ٌم يف �حلب تذوب، و�أقو�ٌم عن �حلب تتوب.

y
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ف؛ �لأ�شُل فيه �أن يكون حم�شو�ًشا  اجلمال قيمٌة ل ُتعرَّ
ل مفهوًما، ومتفرًد� ل مكرر�، وجمرًد� ل مركبا. 

�أنا مل �أرها جميلًة لأن زرقة �لعينني هي مقيا�س �جلمال؛ 
و�إمنا كانا �شود�وين، ومل �أرها جميلًة لأنَّ �ل�شعر �لأ�شفر هو 
لها  �ل�شم  خّفة  لأنَّ  جميلًة  �أرها  ومل  �أ�شود�،  كان  �جلمال؛ 

طرب؛ فقد كان ثقيل �لنطق.. �إل يف حنجرتي.
�ل�شغرية،  �لتفا�شيل  يف  تكمن  ما  د�ئًما  �جلمالت      
و�ملعاين �ملخت�شرة يف �أقل حيٍز من �لفر�ِغ؛ فتقطع �إىل قلوب 
�ملتذوقني �أق�شَر م�شافٍة، و�أن�شَب طريٍق ل يدركه �إل جميدو 
�شيق  ومن  �لأرو�ح،  �شفاء  �إىل  �لنفو�ِس  كدرة  من  �لهرِب 

�ل�شدوِر �إىل �شعة �لأفئدة.
�مل�شافات ل تتنا�شب باأي حاٍل مع ِمقد�ر �لقرُب �حلقيقي؛ 
مٌة  كما �أن قد��شة �لعالقاِت بني كل �ثنني يف د�ئرٍة ما- مكرَّ
عن كونها عالقة هند�شية نح�شب فيها �مل�شافة بني طاولتني.
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بالعيون  ُيرى  ل  و�جلمال  بالكلمات،  ُيعرف  ل  �حلب  �إن 
كلها؛ و�إمنا ُي�شَعر به كحالٍة يف نف�شك جتاه �لنا�س و�لأ�شياء؛ 
كاأنك �ل�شم�ُس، حولك �ألف ج�شٍم معتٍم �أقل من عتمة �لقمر، 
خاٍل من �لبثور و�لنتوء�ت؛ لكنك �خرتت �لأكرث ظلمة وعتمًة، 
فاأ�شاأته، ثم �أقبلت عليه كاأنك ل تعرفه، وهم�شت يف �أذنه: 

»من �أين لك هذ� �جلمال؟!«.

y
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�لهتماُم  �حلبِّ  يف  �لأ�شَل  �أنَّ  بال�شرورة  �ملعلوم  ِمن 
منهما  كل  يحتاج  يحتاجانه،  و�لأنثى  �لذكر  �لطرفني؛  بني 
و�أ�شعر بك، و�أحفظ  �أفهمك،  »�أنا  �أن ي�شمع من �لآخر:  �إىل 
عقله  من  فيجعل  بالعمل؛  كالمه  ي�شدق  ثم  تفا�شيلك«، 
روحه  ومن  ليومياته،  دفرًت�  قلبه  ومن  ل�شاحبه،  رة  مفكِّ

�ملد�د و�ملدد.
�أنه  حمبوبك  منك  ي�شعر  �أن  �لنبهار!  �لهتمام  و�أول 
�أجمل َمن يف �لكون؛ �أنه �أذكاهم و�أزكاهم، و�أنه �أول �خلليقة 
و�آخرها، و�أن كل �لذين عربو� يف �ملنت�شف ل يعنون لك من 

دونه �شيئا؛ و�إمنا كان مرورهم من �شنن �لكون ل �أكرث. 
�أن جتعل من عينيك مر�آة �شادقة حتفظ �شورته يف �أجمل 
�مل�شرت�شل،  ب�شعره  وجدها؛  �ملر�آة  �إىل  نظر  فكلما  ُحلله، 
وعطره  �لنهر،  ول�شانه  �لنور�س،  وروحه  �لو��شعتني،  وعينيه 

�لقرنفل، ووجهه �لناعم؛ حتى و�إن جاوز �ل�شبعني.
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و�علم �أنه؛ لي�س من �لرز�نة يف �شيٍء �أن تكون عاقاًل هادًئا 
يف كون يخ�شك وحدك. لي�س من �لعقالنية �أن جتل�س حيث 
يجب عليك �لرق�س، ول �أن جتفو يف �شاعات �لتدلل، ول �أن 

ترتيث يف مو��شع �جلنون.
عمرها،  من  �لثاين  �لعقد  تتمم  مل  كانت  و�إن  �أمٌّ  �ملر�أة 
و�نعقد  �أ�شنانه  وت�شاقطت  �شعره  �بي�سَّ  و�إن  و�لرجل طفلها 
فاإنه حمٌبّ  �ل�شرَي عك�َس ذلك؛  �أحُدهم  ل�شانه، ومتى حاول 
متاما  باحلب،  عارًفا  حمب  كلُّ  فلي�س  �لتنفيذ؛  �إيقاف  مع 
�آدم  �آدم.. لكن بع�شنا ي�شتبيح دماء  مثلما نحن جميًعا بنو 

يف �لطرقات.

y
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�أن  �أو  بق�شوة،  �مر�أٍة  مع  »رجٌل«  يتعامل  �أن  �أت�شور  ول 
�أن  �أو  �أو غيابها،  �أمام غريها يف ح�شورها  يقلل من �شاأنها 
عليها  ُي�شيق  �أن  �أو  تبكي،  يرتكها  �أن  �أو  بكائها  يف  يت�شبب 
�أو  نق�شه،  بُعَقد  روحها  ُيزهق  �أن  �أو  لنف�شها،  �شعة  فيه  ما 
�أو  �لنا�س  �أمام  يعاملها  �أن  �أو  نَكثه،  بَعْقٍد  روحها  يرهق  �أن 
ه  �لأهل �أو نف�شه كمو�طٍن من �لدرجة �لثانية، �أو �أن يبخل بودِّ
و�هتمامه لري�شي كربه وكربيائه؛ ول �أفهم هل يبقى للرجل 
�أهان جزًء� منه؟ فاإنَّ �لرجولة قطعة  �إن  من كربيائه �شيًئا 

مركبة و�حدة، �إن ُفقد منها جزٌء �شارت بال معنى.
�خليال،  وحي  من  كاأنه  �لكالم  من  لُيتعجب  �أكتب  ل 
�ملعلوم  لُيت�شور  ول  »�لرجال«،  زمن  �إىل  �لنا�ُس  ليحنَّ  ول 
�أنَّ  لبياِن  و�إمنا  �لزمن؛  عو�مل  بفعل  جمهوًل  بال�شرورة 
�لبعيدين عنها بعيدون عن  و�أنَّ  �لفطرة تتفق مع �لرجولة، 

�أنف�شهم �لتي ُخلقت يف �أح�شن تقومي.
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زوجته-  مع  �مل�شهور فالن  يفعله  �لنبهار مبا  و�إنَّ موجة 
حمالٍت،  �لبديهياِت  ر�أيَن  �شيد�تنا  لأن  �شو�نا؛  تعيب  ل 
و�لو�جباِت �أف�شاًل، وحقوقهنَّ �أحالًما؛ مع �أنَّ �لرقيَّ �أوىل بنا 
ونحن �أوىل به؛ فو�هلل �إّن �لدين و�لفطرة و�لعرف ل يقولون 
ر �ملر�أة �أنها �شكٌن  غري ذلك، وهل هناك �أرقى من ديٍن ي�شوِّ
ياأوي، ولبا�ٌس ي�شرت؟ وهل هناك �أمٌة م�شى عليها زماٌن ُيعاب 
فيه �لرجل �إن كان ل يجيد نظم �شعر �لغزل ل�شيدته- غري 

�أمتنا؟ 
�أنَّ  ُيفتي  ثم هل هناك ديٌن له من فقهائه �لأ�شليني َمن 
�أر�ٍس  �إل يف  للم�شافر،  �ل�شالة رخ�شة  و�لق�شر يف  �جلمع 
كانت فيها زوجته؟ فهي مبثابة نفي لل�شفر، و�إبطال للغربة، 

وتلخي�س للوطن!
فة موجزة  و�إنَّ �أدباء �لع�شور كلها لو بحثو� عن لفظٍة من�شِ
معجزٍة- ما وجدو� �أبلغ من ر�شول �هلل حني قال: »�لقو�رير«؛ 
�أي: غالية �لثمن، عالية �ملكان، ر�قية �ملكانة، رفيعة �لذوق، 
ح�شنة �ملقام، �شافية �لقلب، موؤن�شة �لديار، خفيفة �لروح، 
غنية �جلمال.. لكنها على ذلك، �أو لأنها كذلك، تكون �شهلة 

�لك�شر.
وعليِه؛ فاأن ُتكِرمها لي�س من كرمك، و�إمنا من كر�متك؛ 

y�أما كرمك �أنت فياأتي فيما بعد عند زيادة �إكر�مك �إياها. 
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وهناك على �جلانب �لآخر، ل �أتخيل �أنثى ل حتتوي 
روًحا ُوهبت لها فوق روحها، باأٍب رزقت به على كرَب، و�بٍن 
رزقت به على �شَغر، برفيٍق ترى فيه �شغرها وكربها مًعا، 

�شذ�جتها ووجاهتها مًعا، بر�ءتها ومروءتها مًعا.
فاإنه ل �شعور �أحلى عند �لرجل ِمن مكاٍن وزماٍن ي�شتعيد 
فيهما طفولته؛ �ملكان عيني حبيبته، و�لزمان حلظة �لنظر 
�إليهما. فال يرى نف�شه كما ير�ها يف �ملر�آة، و�إمنا ير�ها يف 

�ملر�أة �لتي ل ترى يف �لدنيا وجًها غري وجهه.
فـَكما �لأنثى �أمٌّ بطبيعتها حتى و�إن كانت يف �خلام�شة من 
عمرها؛ فالرجل طفٌل بطبيعته حتى و�إن جاوز �ل�شبعني؛ مييل 
�إىل حو�ئه كما متيل هي �إىل �حتو�ئه، و�إىل �شمتها كما متيل 
�إىل �شمه، وقبل ذلك كله يرتقب �أن تنبهر به؛ كاأنه �لرجل 
�لأقوى يف �لعامل، حتى و�إن كان ذر�عاه ك�شاَقي غر�ب، وكاأنه 
�جلمال،  متو��شع  كان  و�إن  �لعامل، حتى  �لأو�شم يف  �لرجل 
من  �لوزن  يعرف  ل  كان  و�إن  حتى  �ل�شعر�ء،  �أمري  وكاأنه 

�لقافية.



158

�أجل. هو رجل، باإمكانه �أن يخو�س لأجلك حربا؛ لكنه يف 
�لوقت ذ�ته حني ي�شتظل بجناحِك، ي�شري جمرد طفٍل �أكرث 
من �لأطفال �أنف�شهم، و�لفرق �لوحيد بينه وبينهم- �أن عمره 

�أكرب.

y
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واإن �لعالقَة بني �لرجل و�ملر�أة لي�شت بهذ� �لتعقيد ول 
ي�شتطيع  ول  �لكلمات،  تختزله  ل  �شيٌء  هي  �لب�شاطة؛  بتلك 
تعريفه �أطباء �لنف�س؛ �لأمر جائٌز عند علماء �لأحياء فقط، 

�أن ي�شنفوهما من حيث �لذكورة و�لأنوثة.
بب�شاطٍة.. هي ترى بعينيه؛ فيب�شر بقلبها؛ فتدرك عيُنها 
�أن �شيًئا ما بد�خل كل منهما- ثبت ول قابلية  ويدرك قلُبه 

لنتز�عه، ل بثورِة �شعور، ول مبرور وقت، ول بتغري حال.
على  بُقبلة  متاًما؛  ُتر�شَيها  �أن  �إىل  حتتاج  �لطفولة  تلك 
كل  من  �أقرب  ب�شيٍء  �أو  �خلدين،  على  مِب�شحة  �أو  �لر�أ�س، 
�شيء؛ �أن�شب �إىل كل �أحد من قَبل كل �أحد، و�أر�شى للنف�س 
من �إح�شار �لقمر على طبق �ل�شماء، و�أثمن على �لروِح من 
دَفتني من ياقوت �جلنة؛ �إنه �حل�شن..  تقدمي �لعينني يف �شَ
�لدموع،  من  �لعيون  وترب�أ  �ل�شلوع،  جفاف  ينَدى  حيث 
وتطمئنُّ �لغيورة، وي�شكن �مل�شطرب، يف ظل روحني، �لنق�ُس 

يف �إحد�هما م�شتوٌر بالأخرى.



160

نق�ٌس يف  و�لوهُن  هلوًعا.  وهٍن عجوًل  �لإن�شاُن من  ُخلق 
�لثبات؛  و�لهَلع نق�س يف  �لرتيث،  و�لعَجلة نق�س يف  �لقوة، 
فالإن�شاُن بطبِعه منقو�س، عاٍر من �لكماِل، يف حالة �حتياٍج 

ه ويقوي �شعفه.  �إىل من ُيكمل نق�شَ
و�حدتها  تكمل  لبا�ًشا  لبع�ٍس  بع�شها  �لأنف�َس  �هلل  فجعل 
�ملحب،  بيِد  �ملحبوب  كتِف  على  لريبت  �أختها؛  نقائ�َس 
وي�شقي حالوَة �لأول مر�رَة �لثاين، فيمزجهما ُمركبا و�حًد� 
مكتماًل؛ يختلُّ متى �نف�شل، وي�شتدُّ متى �ت�شل؛ كن�شفني مل 
�إل  ��شتغنى  فما  �إل مبجيء �شاحبه..  �لكمال  �أحدهما  يذق 

ناق�ٌس، وما �حتاج �إل مكتِمل.

y



161

)7(

على  �ملر�أة  ول  �لبيت،  �شيد  �لإطالق  على  �لرجل  ل 
�لإطالِق عمود �لأ�شرة، ول فا�شَل يف ما هو متغري �إل كالُم 
عد�  �أما  لهن«؛  لبا�س  و�أنتم  لكم  لبا�س  »ُهنَّ  �لثابت:  �هلل 
ذلك فهو تطرف بني �أق�شى �لذكورية و�أق�شى �لأنثوية، وما 
جعل �هلل بني �جلن�شني حني خلقهما كلَّ تلك �لفروقات �لتي 

�شنعها �خللُق �أنف�ُشهم.
و�ملر�أة  ح�شن،  �لرجل  وطن.  و�ملر�أة  �شكن،  �لرجل 
ل  وباجلوهر  باملبنى،  ل  باملعنى  نهتم  حني  ورمبا  ح�شن.. 
بالنزو�ء،  ل  وبالحتو�ء  باملغالبة،  ل  وبامل�شاركة  باملظهر، 
بال�شرب؛ حينها فقط قد نرى جمتمعا خالًيا  وبالق�شمة ل 

من �أن�شاف �لرجال و�أن�شاف �لن�شاء.

y
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ى عام ملادٍة �شائلة تتكون من ذرتي هيدروجني  املاء م�شمَّ
وذرة �أك�شجني. �إن ُو�شَع يف جمرى طويٍل وعميٍق كان بحًر�، 
و�إن و�شع عذًبا يف جمرى �أكرث �شعة و�أبعد عمًقا كان نهًر�، 

و�إن ُو�شع يف جمرى �أكرث و�أكرث �شعة وعمقا كان حميطا. 
�إن ُو�شع يف قارورة �تخذ �شكلها، و�إن و�شع يف كوٍب �أخذ 
يك ياأخذ �شكاًل غري �لذي ياأخذه بني  �شكَله، و�إن ُو�شع بني كفَّ
�أن  ماء-  �أن جميعه  د�عي  يجوُز -حتت  وعليِه فال  ْيك..  َفكَّ

ُيو�شع يف كل �إناٍء خمتلٍف ب�شكل ثابت.
�لذي  �لإناء  تاأخذ  فيه  عالقٍة  كل  عام؛  م�شمى  �حلبُّ 
ينا�شبها وتتاأقلم عليه؛ فال د�عي لل�شري ور�ء �لتجارب، ول 
�إمكانية يف تكر�رها؛ لأنه �شيف�شل، متاًما كمن يحاول تعبئَة 
بحٍر يف قارورة، �أو كمن يحاول �أخذ �ملاء من �لكوب لي�شعه يف 
زجاجة منتظًر� منه �أن يظل حمتفًظا ب�شكِله �ل�شابق. وعليِه؛ 
قو�لبكم �خلا�شة، منزهًة من  عي�شو� جتاربكم كما هي يف 

�لعَبث، وبريئة من �ل�شذ�جة، وبعيدًة عن �لتفل�شف. 
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كلُّ جتربة جديدة يف كل �شاعٍة جديدة تختلف عن مليار 
جتربٍة �شبقتها، ومما ل ي�شُع �ملحبُّ جهَله، �أنَّ يف �لعالقاِت 
ل ُت�شتن�َشخ �إل �لتجارب �لفا�شلة؛ �أما �لتجارب �لناجحة فهي 

تلك �لتي مل تتكرر �شابًقا ولن تتكرر لحًقا.

y
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الأطفال.. ميزقون �لأور�ق، ويلقون كر��شات �لر�شم 
يف �أقرب حو�س ماء، ثم بدًل من �لر�شم فيها َير�شمون على 
لو� �أفو�ههم حمربًة ل بد من مرور  جدر�ن �لبيت بعد �أن يتخيَّ

�لقلم عليها حتى ُيلون.
و�مل�شاحات  و�لأحو��س  و�لنو�دي  �ملالعب  يرتكون 
�خل�شر�ء و�لزرقاء و�حلمر�ء و�لأر��شني �ل�شبع و�ل�شماو�ت 
�ل�شبع، ويلعبون يف �ل�شارع؛ لي�شربو� �لكرَة يف �أهم م�شباٍح 
فُي�شتكى  ُيرون  فرُيو�،  يهربون  �ل�شحك.  يحلو  وحينها  فيه، 
منهم، ُي�شتكى منهم فُي�شربو�، ُي�شربون فيغ�شبو�، يغ�شبون 
يهدوؤون  فيهدوؤو�،  ي�شرخون  في�شرخو�،  يبكون  فيبكو�، 
فيعودو� �إىل �أح�شان �أمهاتهم، ثم بعد خم�س دقائق يخرجون 

�إىل �ل�شارع بالكرِة جمدد�.
�لنظريات  ولالأطفاِل  �لطفولة،  �لأ�شياء  يف  �لأ�شل 
�حلو�ئط،  على  ر�شمو�  حني  �لقدماُء  �لأ�شدق.  و�لنظر�ت 



165

طفولة  ولول  بفطرتهم،  و�إمياًنا  لطفولتهم  ��شت�شالًما  كان 
ا، مَلا بقي لنا ركٌن جميٌل يف �لعامَل، نزوره لرنى  ملوكهم �أي�شً

»�شخابيطهم« على �جلدر�ن. 
مريًحا،  مكاًنا  نق�شد  �لهدوء-  نريد  حني  كذلك  و�إننا 
نختاُر �خلافت �لهام�س، �ملتوهج بخفٍة من �شر�ٍج على جد�ٍر 
�إننا حني نريد  ما، ي�شبه �لدفء �لذي يف �أح�شان �أمهاتنا. 
�لهدوء نبكي، وحني نق�شد �حل�شن نهد�أ، وحني نهد�أ نعود 
نفر  �لتي  �أنف�شنا  جند  �أطفال  نعود  حني  ثم  طفولتنا  �إىل 
من بر�ءتها.. فاإنَّ �أ�شل �حلياِة �حلب، و�أ�شل �حلب طفولة 

�لقلب.

y
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اأْن ت�شارك �أحَدهم ر�ئحَة �لقهوة، �أو معزوفة مو�شيقى، 
�أو عبارًة �أدبية، �أو �آيَة قر�آٍن، �أو �شطر �شعٍر، �أو ن�شمة هو�ٍء، �أو 
�شوَت �لبحِر، �أو عطًر� خفيًفا، �أو ز�وية �لبت�شاِم، �أو حلظَة 
�ل�شعف، �أو جنون �لإجناز، �أو مر�رة �ل�شوق، �أو لوعة �للقيا، 

�أو م�شقة �ل�شعي، �أو فرحة �لو�شول.. تاأن�س.
و�لأُن�س  ُي�شعفه،  �ثنني  على  �ملق�شوم  �حلزَن  �أنَّ  ذلك 
�مل�شروب يف �ثنني ي�شاعفه، و�مل�شافاِت بني �لغرباِء �أق�شر 
مما بني �لأقرباء، و�لر�حَة بني �لأنفا�ِس �ملقطوعِة �أدفاأ مما 
باأنهم  ي�شعرون  �لذين  بني  و�لأركان  �ملت�شلة،  �لأنفا�ِس  بني 
وحَدهم �أ�أمن مما بني �لذين ل ي�شعرون بالغربة ول �لغر�بة.
�أنهم ل  فاإن �لذي يجعل مكاًنا يجمع �ملنفيني وطًنا- هو 
ي�شعرون باأنُه َمنَفى، لأنهم جميًعا يت�شاركونه؛ ِلذ� فاإنَّ �شعور 
كلها  �لعالقاِت  �إنَّ  �إذ  �لأكرث قد�شية،  يكون  »�مل�شارَكة« رمبا 
مبنية على �أ�شا�شه، حيث يجمع �ل�شيُء �لو�حُد بني روَحني، 
بينهما..  �مل�شرتك  �لو�حَد  �ل�شيَء  هذ�  �لروحاِن  تتخذ  ثم 

yروًحا لكل �لأ�شياء.
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�أنَّ �شوكًة يف  �إل َمن ُي�شعرها  ل ُيطيِّب �لروَح �ملتَعبة      
�هتماماِته،  �أوىل  �هتماماتها  و�أتفه  قلِبه،  يف  طلقٌة  قدِمها 
هي  �ملهجورة  وزو�ياها  �ن�شغالته،  �أكرب  تفا�شيلها  و�أ�شغر 
�إذ�  �إل  حموُره وقطُره ومركزه، ول ي�شدقن حمبٌّ يف حبه، 

ترقرق �لدمُع �جلاري على خد حمبوبه، يف عينيه هو �أول.
ُب �لروَح �ملتعبَة �إل روٌح مِريحٌة متلوؤها. ل ُيطيِّ

y
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ول  »ُمِريحة«،  عالقة  ��شمه  �لعالقات  ِمن  �شنٌف  هناك 
�إنهم �لأركان �لآمنة، و�لزو�يا  مُيكن و�شفه باأبلغ ِمن ذلك؛ 
�حلرجة، ومر�فئ �لبْوح، و�شو�طئ �لأمان، ومالجئ �لهروب. 
�إنهم �لذين ل يغتابونك ول يعاتبونك. �إن غبَت �أبدو� لك 
��شتياقهم، و�إن ح�شرت فتحو� لك �أبو�َبهم. �إن ��شتقت �إليهم 
��شتح�شرتهم، و�إن ح�شرو� ميكنك بني �أح�شانهم �لغياب. 

�إنهم �ملر�يا �لتي لو كنَت منك�ِشًر�، �نك�شَرت لَك؛ فظهرَت 
yفيها قائًما.



169

)13(

وياأ�شرين  �آَخر،  نوٌع  يف �حلقيقة.. ي�شتهويني من �حلبِّ 
�لعيون  و�أر�قبه يف  ما هو مرئي،  �لبعيدة عن كل  بتفا�شيله 
ها مر�قبة بع�س، و�أتعجب كيف لها �أن  �لتي ل ي�شتطيع بع�شُ
ت�شرب �شهر� �أو عاما �أو عامني �أو خم�شة، و�أمام عينيها كل 
حمبو�شٍة  �أغنية  �ألف  �شوتها  ويف  وم�شهد،  �شورة  �ألف  يوٍم 
وكلمة، وهي مل ت�شمع ومل تَر حبيبها يف �شنو�ٍت �إل دقائق �أو 

�شاعات؟
ربهم  يدعون  وهم  �حلب  جمر  على  للقاب�شني  �أتعجب 
للو�قفات  �أتعجب  ثَمِره،  �إىل  يهديهم  �أن  رحمته  ويرجون 
�أرو�حهن.  ل�شقائق  �أ�شهٍر  ب�شعة  كل  �شٍة  م�شوَّ روؤيٍة  �أجل  ِمن 
هل ر�أيتم يف �لدنيا من يقف طابوًر� بال�شاعات لريى زوجه 
�ل�شنة؟! �لأفالم و�مل�شل�شالت  ن�شف �شاعة لع�شر مر�ٍت يف 

لن تقول هذ�.
�لأور�ق  بني  �لفتيات  عنه  تبحث  �لذي  زمان«  »حب 
يف  جتده  لن  �حلد�ثة،  عن  بعيًد�  و�ملر��شالت  و�جلو�بات 
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»ليايل �أوجيني« بقدر ما �شتجده يف مر�قبة �ثنني يتعانقان 
وهي  مًعا  �أيديهما  ويطبقان  �حلدود،  �أو  �لأ�شو�ر  ور�ء  من 

تنزف دًما فوق �لأ�شالك �ل�شائكة.
مل  كلثوم  �أم  ذكرتهم  �لذين  �مل�شاكني«  �حلب  »�أهل  �إنَّ 
�لذين يف مقدمة حفالتها  �لطر�بي�س  �أ�شحاَب  �أبًد�  يكونو� 
�ملق�شود هم  كان  بالتاأكيد  و�إمنا  �أميانهم حبيباتهم،  وعلى 
�ل�شغاُر  فاأبى  �لطر�بي�س؛  عاقبتهم  �لذين  �ل�شغار  هوؤلء 
يعلموهم كيف يكون �حلب بني رحايا �حلرب وكيف  �أن  �إل 
باملحاربني،  يفعل �حلب  وما  �أجل �حلب،  تكون �حلرب من 

وما تفعل �حلرب باملحبني.

y
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�إن  �إذ  �ل�شرت  عن  كناية  و�للبا�ُس  لبا�ًشا«،  �لليل  »وجعلنا 
�لليل غطاء َمن �أر�د �لتخفي، من �أر�د �أن يبكي، ومن �أر�د �أن 
ي�شتكي، َمن ُي�شتاق �إليه، ومن �أريد به �أن َي�شتاق، َمن �أحب، 
خانه  وَمن  �لأن�س،  فاأر�د  �عتزل  من  ُيحب،  �أن  �أر�د  ومن 
�لأني�س فاأر�د �لعتز�ل، َمن �أر�د �لبوح، ومن �أر�د �لكتم، من 
فُيجرَب  �أحد  ير�ه  �أن  دون  لَي�شعف،  فيه  يتو�رى  غطاًء  �أر�د 
على �لتظاهر بالقوة، غطاء َمن هاجت به �لذكرى، َمن �أر�د 
�أن يغادر متاأخًر� و�لنا�س نياٌم ليدفنوه منتبهني يف �ل�شباح 

�لباكر.
�لليل، عز�ء �ملكلومني، وجنازة من ل يقبلون يف م�شابهم 

�لعز�ء.
�مل�شاء.. �أمل.. �شاء.

y



172

وزيع
 والت

لنشر
ير الكتب ل

عص

)15(

ِلكٍلّ منا معركته �خلا�شة متاًما؛ جتربُته �لتي يخو�شها 
روِحه،  حنايا  وو�شَط  �شدِره  طّياِت  بني  نف�شه،  مع  وحَده، 
بعيًد� عن �أعني �جلميع ويف َمعزٍل عن �لنا�س، بال �إبد�ِء �أي 
بد�خِله،  �لقنابل  �نفجاَر  يبتلع  كاأنَّه  �حلرب،  لهذه  مالمح 
يف  منه  يظهر  ل  لكن  بالد�خل  ُمه  ُيه�شِّ �شجيًجا  فُتحدَث 
تا من  �خلارج �إل �حمر�ر وجَنَتيه فيظنهما �لناظرون �حمرَّ

�شدة �ل�شحك. 
ثم حني يقطُع �شريَط �لنهايِة وهو يعرج على قدَميه بعد 
ونازعته  �جلر�ح  �أثخنته  ما  كرثة  ِمن  �أنفا�ُشه  �نقَطَعت  �أن 
و��شتقام  نف�ِشه  على  فتحاَمل  �لتكرمِي  موعُد  وجاَء  �لأرو�ح، 
�لنا�ُس -و�إن  ير�ه  �شاعَتها  كاأنه معافى متاًما..  �شاقيه  على 
على  بربوٍد  فيهنئونه  �للحظة-  هذه  يف  �إل  يَرونه  َل  �لنا�س 
�شدره  ك�شفو�  لو  و�إنهم  فرحته،  عليه  م�شتكرِثين  فوِزه، 
لوجدوهما  �لأ�شفِل  من  قدميه  ك�شفو�  ولو  ينزف،  لوجدوه 

مت�شققتني كخنادق من نار.



173

وزيع
 والت

لنشر
ير الكتب ل

عص

فِمن �ل�شخيف للغايِة، �أن ين�شغَل �أحُدنا -وهو على جبهة 
�لقتاِل- مبا يقوله �لر�قدون يف �لظل، �أو �أن يهَتمَّ َمن تغتاله 
ل  ن  مِبَ �حُللم-  �إىل  لي�شل  وي�شارعهم  و�لأزمنُة  �مل�شافاُت 
حلم له، �أو مبن له هدٌف يبعد عنه �شرٌب و�حد، لو ناَم على 

بطِنه بدًل ِمن جنِبه لو�شل �إليه. 
قمِة جبٍل  كالو�قف على  و�لنا�ِس؛  �ملقاوم وحده  مَثل  و�إن 
تريد  بقوٍة  تنجرُف  ثقيلة  �شخرة  به  مربوط  بحبٍل  ُث  يت�شبَّ
�ل�شخرة.  مع  يَرْون معركته  ل  �لأ�شفل  و�لنا�س يف  تَقع،  �أن 

يقولون: وهل �لأمر ي�شتحق �أن يبكي وهو يلعب �شدَّ �حلبل؟

y
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ل يكتمنَّ دمعاِته �إل �أعمى حتى و�إن كان ب�شره ي�شتطيع 
روؤية �لذرة يف �ملجرة.

ول ي�شمح لها بالبوح �إل مب�شر، حتى و�إن كان مطمو�س 
متام  يب�شرنَّ  ول  مب�شر،  �إل  ذلك  يدركنَّ  ول  �لعينني. 
لها  فاأتاح  �آلمه؛  ي�شرف  كيف  عرف  من  �إل  �لإب�شار 

جو�رحه، و�أر�ح بها جو�نحه.
�إنَّ �لدمع هو �أعز مطلوب و�أق�شى حمبوب، هو ذلك �ملذياع 
ى يف �حل�شايا و�جلو�نح، و�إنَّ  �لذي يف�شح باجلو�رح ما تخفَّ
من  يحتمي  مِمن  مرٍة  مليون  �أغبى  دموعه  منَع  يحاول  من 
�شيال  يقاوم  ممن  �شذ�جة  �أكرث  �أو  توت،  بورقة  �لفي�شان 
بباطن كفيه، �أو �أكرث حماقًة ممن يحتمي من عا�شفة رملية 

خلف عود قمح.
�إن دموَعنا ذ�رفٌة با�شتمر�ر كال�شالل.. �إما �أن ت�شمح لها 
�أن حتب�شها د�خلك  و�إما  بالن�شياب فوق �شخورك فرتتاح، 
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يبقى فيِك جزٌء  بالد�خل، ثم تنفجر، فتتفتت، ول  فتتجمع 
�شامل.. فاإن �ل�شدود �لتي متنع �لفي�شانات حتى، بها فتحات 

ت�شمح بعبور �ملاء من حني �إىل حني.

y
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ي�شرُب  حني  و�لزلز�ل  �أحًد�،  ي�شتثني  ل  �لفي�شان  اإن 
ت�شيب  ل  و�لفتنة  �آخر،  ح�شاب  على  بيًتا  يجامل  ل  قريًة 

�شعيًفا �إل لتقوَيه، ول قويَّ �إل �ملفتونون قبل �أن يعودو�.
�لأمُر ثقيل، و�لعائد من �ل�شالل �إىل �لهدى فتنته �أ�شد؛ لأن 
�أجره -�إن ثبت- �أعظم، و�ملولوُد ملتزًما بالفطرِة ل ي�شاوي 
�أ�شله فالتزم، و�ل�شائر يف  �نقلَب على  �أمام من  مثقال ذرٍة 
رحاِب �هلل مهتدًيا وحده لي�س كمن وجد نف�َشه على �لطريق، 
لي�س  قدميه  من  �لدم  ر  تفجَّ حتى  طريقني  بني  و�ملتخبط 
�أهله، و�ملُفادي  �أر�ِس  كالنائم يف ظل �شجرة زرعها �هلل يف 
للقطار�ت �لتي تريد ده�شه لأنه �ختار �لهدى، لي�س كاملكتفي 

باجللو�س على �ملحطة منتظًر� قطار �لدرجة �لأوىل.
مع  فتعاملو�  �شغار،  �ملحنة  حرم  يف  كلنا  كبري.  �أحد  ل 
و�أنتم  �أو تلقو� بكالمكم  رو�  ُتنظِّ �أنه متغري. ول  �لثباِت على 
�لأعلى  من  ي�شقط  �لذي  �لكالم  فاإنَّ  �لأعلى؛  يف  جال�شون 

yيتعلق برقبة �شاحبه وياأخذه معه �إىل �لأ�شفل.
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- �أتكتب حني تريد �لكتابَة؟
- ل. بل �أكتب حني تريد �لكتابُة.

يظنُّ �لبع�ُس �أنَّ �لكتابَة رفاهية ل�شاحبها؛ �إن �شاء كتب 
و�إمل ي�شاأ و�شَع قلَمه جانًبا، لكنها على �لعك�س متاًما هي �لتي 
حتاول  و�أنت  تف�شُحك  فيها.  �أنت  تتحكم  ول  فيك  تتحكُم 

�لتخفي، وُتنف�س عن نف�ِشك كلما �متالأت مبا يكفي.
يفتحان  �للذ�ن  و�ملق�س  �مل�شرط  هما  و�لقلم  �لورقة  �إنَّ 
قلب  ِمن  ح�شا�شٍة  منطقٍة  يف  دقيًقا  ُجرًحا  خمدٍر-  -بال 

�لكاتب فينزف منها دًما.. ليعي�س.
�إن �لكتابة مَلكُة، �أو بالأحرى مِلكة؛ ل�شَت �شوى خادمها، 
متى  تغزلك  �أو  وتغازلك  �شاءت،  متى  تعتقك  �أو  ت�شتعبُدك 

�شاءت، وتعاقبك �إن قالت: »هيَت لَك«؛ فاأبيَت ما �شاءت.
وعليه؛ فاإنَّ ح�شَبنا يف هذه �لدنيا، وعز�ءنا بعد ما نق�شي، 
ت�شفع لأ�شحابها  ًة  ر�أيناها حيَّ بعَدنا، كما  �لكلماُت  �أن حتيا 

وت�شتاأذن لهم يف �خللود. 
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و�إنَّ �لقلَم وحَده قادٌر على �أن يورث �حلب �أو �حلرَب يف 
من  جتعل  �أن  على  قادرٌة  وحدها  و�لكلمة  �لقارئني،  قلوب 
�أطفال  باأيدي  حجارًة  �ملدِن  ق�شِف  بعد  �ملتبقية  �جلدر�ِن 
�ملدينة يك�شرون بها �أنياب �لكالب، و�إنَّ �حلرَف وحَده قادٌر 
على �أْن ي�شتحيَل يف �أفو�ِه �ل�شغار �أ�شو�ًطا، يجلدون بها ظهور 

�جلالدين �لذين كوو� ظهور �آبائهم قبل ع�شر�ت �ل�شنني.
و�أن  �لرت�ب،  يف  نو�َرى  بعدما  �لكلماُت  ُترَفع  �أن  عز�وؤنا 
�حلب  يفعل  وما  باملحبني  �حلرُب  تفعل  ما  �لنا�ُس  يعرَف 
باملحاربني، و�أن ي�شتلهم �ل�شبيُة من وحِي �لق�شيدِة وجالِل 

�لرو�يِة �شعار�ِتهم للحريِة و�أغنيَتهم للحياة. 
لوها  �لذين قطفو� زهور حيو�ِتهم فحوَّ لهوؤلء  �لعز�ء  �إنَّ 
ُعمًر�  �ملوت  بعد  يعي�شو�  �أْن  دَوياتهم  به  ميلوؤون  اًر�  �شبَّ

باحلروف �أ�شعاَف �لذي عا�شوه قبل �ملوت بالأرقام.

y
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بعينيه،  و�لبع�س  برئتيه،  يتنهد  �لبع�س  تنهيدُته؛  لكلٍّ 
تنهيد�ت  فاحرتمو�  يديه؛  بني  فر�شاة  �أو  بقلم  و�لبع�س 
ت�شتكون من وقوفكم  تتعاملو� ك�شباط مروٍر،  �لآخرين، ول 
على �أرجلكم طو�ل �ليوم، ول تدرون �أن �ل�شيار�ت �لتي تعرب 

�أمامكم حتمل بد�خلها موتى.
�إنه ل ي�شعر باملتاأمل �إل نف�شه، ول يعرف ق�شوَة �لقيِد �إل 
َمن حز �لقيُد ر�شَغه، ول ي�شعر بال�شوكِة �إل َمن �شهر ل يقوى 
على حتملها ول يطيق ��شتخر�جها، ول يعي�س �شاعات �لليل 
دهر� ل ينتهي �إل من �شّج �لليُل ر�أ�َشه، ول يغلي ِمن �لفور�ِن 

�إل �مل�شكنُي �ملحبو�س يف �إناء ِمن نحا�س على عنٍي من لهب.
�إننا حني نقول �إننا ن�شعر بفالن؛ فالأننا ن�شاركه م�شاعر 
�لأمل، ل �لأمل نف�شه. وبينهما فرق كبري؛ فاإن �ل�شعور باملتاأمل 
ل يخفف �أمله لكنه يهونه، حني ُي�شعره �أنَّ على وجه �لأر�س 

من يِحن له حني تق�شو عليه �لأيام.



180

�شقف  �أي  حتت  �ملتاأمل  على  �آخرون  ر  ُينظِّ �آخر،  و�ٍد  يف 
وباأي مربر دون �أن ير�عو� حرمة �ل�شعور ول قد�شية �مل�شاعر، 
ل  لأنهم  نف�شه،  �لأمل  من  �ملتاأمل  على  �ألعن  يكونون  و�إنهم 
ُيثقلون �لأمل؛ و�إمنا يكونون بحد ذ�تهم �أملا ملعونا �آخر فوق 

�أمله.

y



181

)20(

�لبع�س  وي�شحك  �لبع�س،  يبكي  �لأمل..  عن  �لتعبري  يف 
ي�شتمع  �أو  ي�شلي  ينام،  �أو  ي�شهر  ي�شكت،  �أو  ي�شرخ  �لآخر، 
�أخرى ل تنتهي،  »�أو«  �ألف  �أو  �أو يكتب،  �ملو�شيقى، يقر�أ  �إىل 
كما �أنَّ لكِل تعبرٍي منهم �أق�شاًما بد�خله: هل يبكي وحَده �أم 
حلبيب؟ يكتب يف دفرته �أم للنا�س؟ ينام ليتخل�س من �لهم 

�أم ليهرب منه؟
حتت  نف  �شُ و�إن  حتى  �لآخر،  ي�شبه  �حلياة  يف  �أمل  ل 
و�حلب  و�ملوت  و�لبعد  �لفر�ق  مثل:  دة،  موحَّ كبرية  عناوين 
و�ل�شوق، لكنهم خمتلفون قطًعا؛ لأن �لذي �أ�شتاق �إليه لي�س 
نف�شه �لذي ت�شتاق �إليه، و�إذ� كان ما ن�شتاق �إليه حتى �شخ�ٌس 

و�حٌد �أو �شيٌء و�حٌد.. فاإن �مل�شتاَق �أنا، لي�س كامل�شتاِق �أنت.
وعليِه، فاإن �لتعامل بَنَمطّيٍة مع �ملتاأمل �شطحية و�شذ�جة، 
من  �شرًبا  �إل  م�شمى  �أي  حتت  �ملتاأمِل  على  �لتنظرُي  ولي�س 
ي�شعر  �أحد  ل  لأنه  �ل�شعور؛  يف  ا  ونق�شً �لفهم  قلة  �شروِب 
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�لذي  �ملتاأمل  بفالن  �أح�ش�شَت  و�إن  حتى  �شاحبه،  �إل  بالأمِل 
حتبه؛ فاإنك ت�شعر به وهو يتاأمل، لكنك ل ت�شعر بالأمِل �لذي 

يوؤمله نف�شه.

y
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َمن ي�شكو �أو ي�شرخ �أو يكتب، هنا �أو هناك، على �جلهِر 
�أو لركٍن �آمن، ل يريد �أن تقول له �فعل ول تفعل، ول يريدك 
�أن ت�شفق عليه، ول يريدك �أن تر�شده �إىل ما يعلمه هو �أ�شال؛ 
و�إمنا ي�شرخ لي�شعر فقط باأنه لي�س وحَده، ي�شرخ لأنه يريد 
�آذ�ًنا ت�شمع �شر�َخه دون �أن تقرتح عليه و�شائل �لتخل�س من 
�ل�شر�خ يف ع�شر دقائق، ي�شرُخ لأنه يريد �أن ي�شارَك �أمَله؛ 
لأنها �لطريقة �لوحيدة ملو��شاِة نف�شه، ي�شرخ لأنه يريد �أن 

ي�شرخ.
�إن �ملتاأمل، �ملتوجع، �لذي ي�شل �إىل درجة �لَبْوِح مبر�رته؛ 
نف�َشه  ي�شمع  �أن  �إىل  �حتياجه  بقدِر  �شيٍء،  �إىل  يحتاج  ل 

باأذنيك، ل �أن ي�شمعك هو باأذنيه. 
�أن حت�شَنه، و�حل�شن يكون  �أف�شل طريقٍة لحتو�ِئه  و�إن 
بني �ل�شلوع �إن كان يف نطاق �ملكان و�شماح �لظروف، ويكون 

بني �لآذ�ن �إن كان خارج هذ� �لنطاق.
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�إن �ملتاأمل �إملَّ يجد يف �لبوح -�آخِر و�شيلٍة لعالجه- �أماًل ؛ 
فاإنه حتًما �شيموُت بنزيٍف د�خلي، و�إنه حني يكفُّ عن بوِحه 
فلي�س لأنه �شفي منه، و�إمنا لأنه يئ�س من �شفائه على يديك.
فانظر كم و�حًد� و�أدته حيًّا بل�شانك، ولو كانت جر�حاُت 
من  �ل�شري  ��شتطعت  مَلا  ُترى؛  �لأبد�ِن  كجر�حات  �لنفو�س 

برِك �لدم �مل�شفوح حولك و�أنت ل ت�شعر.

y



185

)22(

�ل�شوكِة  �أمل  و�إنَّ  ببع�س،  ها  بع�شُ يقاَرن  ل  �ملر�ر�ِت  اإنَّ 
�آخر،  ر�أ�س  يف  �لر�شا�شِة  �أمل  ي�شاوي  قد  �أحِدهم  قدم  يف 
و�إن �ملرَء �لو�حَد كلما ذ�َق �أملًا قال �إنه �أب�شع ما مرَّ به على 

�لإطالق. 
تقول  �أن  �ل�شخيف  و�لتنظري  �ل�شاذجة  �ل�شطحية  فمن 
ا بال�شرطان، �أو �أن تقول  للمري�س بال�شد�ع �أنه لي�س مري�شً
تقول  و�أن  �ملقتول،  من  حال  �أف�شل  �أنه  �ملوَت  ي�شارع  للذي 

للمغرتب باأنه �أف�شل حال من �مل�شجون.
    �إن لالأمِل حرمًة؛ فتاأدبو�، و�إنَّ لالأمِل قد�شيًة كالليل؛ ل 
�إىل  فقط  يحتاج  ما  بقدر  نهاًر�-  جتعله  �شم�ٍس  �إىل  يحتاُج 

م�شباٍح خافٍت كالقمر؛ يهيئ له �جلو �ملنا�شب.. ليبوح.

y
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يف �حلقيقة.. ل ندرك �أهمية �لأ�شخا�س �إل بعد رحيلهم 
فيكون  يبتعدو�،  �أن  بعد  �إل  كذلك  �أنهم  �لأقربني  نخرب  ول 
يف  يدينا  بني  كان  بعدما  �أخبارهم،  �ليوَم  لدينا  ما  �أق�شى 

�لأم�س �إخبارهم.

و�إننا على ذلك ن�شتحق �أن ُن�شحق و�أوىل باأن نبلى و�أحرى 
باأن منوت نحر�؛ لإهمالنا كل م�شتحق لالهتمام، و�هتمامنا 
وم�شاعر  �مل�شاعر  زيف  بني  وِلتيهنا  بالإهمال،  جدير  بكل 
�لزيف، ولرمينا �ل�شهم يف قلٍب هجرناه طوًعا يف ليلة باردة، 
و��شتبدلنا به بيًتا من �لق�س ل �شقف له ول �أعمدة، ثم �شهرنا 
�لليل كله نلعن �ل�شتاء.. وقد كان �لأوىل بنا �أن نلعن �خلريف 
�لذي يف �لد�خل بدًل من �ل�شتاء �لذي يف �خلارج؛ لأن �شبب 

y�لربِد كان �لقلب �لذي هجر �ملدفاأة.
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اأكرث �مل�شاعِر جماًل �أن تتخيل �لبعيَد قريًبا رغم ُبعده، 
�مل�شافاُت �شفًر� كبرًي�، في�شري  وتبقى هكذ� حتى ت�شتحيَل 
ذ�ك �لغائب �أقرب �إىل عينيك ِمن جفنيك؛ يقرتُب منَك يف 
�شباكك  يف  ويعلَق  �أفالكك  يف  ي�شتقر  حتى  �لتخيِل  م�شاحة 

وي�شكَن مو�طَنك.
بر�شا�س  �خلياَل  �لقدُر  َيغتال  �أن  �شعوًر�  �لأق�شى  ثم 
�لو�قعية، ويغتال �لعقُل �ملر�وغَة ب�شهام �ملو�جهة، ثم تنظر 
�ملهي�س،  جناَحك  �إليه  �أ�شندتَّ  �لذي  �حلائط  �إىل  جمدًد� 
فال جتد �حلائط كتَف حبيب، ول �لو�شادَة ح�شن غائٍب، ول 
�لغرفَة د�فئة باأنفا�س �أحدهم؛ و�إمنا جتد �حلائَط حجارًة، 
و�لو�شادَة قطًنا، و�لغرفَة حيًز� من �لفر�غ، و�لقرَب وحًيا من 

�خليال.

y
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يف  فهو  وحدي«؛  �أكون  �أن  »�أريد  �أحدهم:  يقول  حني 
�لوحدة  �إن  �إذ  وحدي«.  �أكون  �أن  يل  »�أريَد  يقول:  �حلقيقة 
لي�شت �إر�دة و�إمنا �إجبار؛ فال �أحد يحب �لعزلة �أو ي�شتاأن�س 
يغنيه  عما  نف�شه  يف  يبحث  خذلِنه  بعد  هو  و�إمنا  �لوح�شة؛ 
عن �لنا�س، لأنَّ يف وجودهم عدًما، ويف �نعد�مهم �حتماليًة 

للوجود.
�أبعد ركن من �لعامَل، ل �أحد يلتفت  ت�شعر �أنك ملقى يف 
�إليك، ول �أنت ت�شتطيع لفت �نتباه �أحد، وحينها نقول: �إنها 

�لوحدة حني تعطينا �لب�شرية، لكن ت�شلب منا �لعيون.
ت�شقط  و�لعزلة  �لوحدة  يف  تتغزل  �لتي  �ملجاز�ت  كل 
جميًعا، ول يبقى منها �أمام �لعني مثقال ذرة، كل هذ� ي�شقط 
�لوحيُد  ي�شمع  ل  حني  حفظته  حتى  �شمعته  �لتي  �لأذن  من 
من �شجيج �ملالعق �إل ملعقة و�حدة، كل هذ� ي�شحق �لقلب 
و�لعقل بني رحى �لأ�شئلة �ملرتوك �إجابتها للطالب، و�لطالب 
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�إل  �أماَمه  م�شكنٌي، وحيٌد، بال جو�ب، ويبقى وحده، ل يرى 
وجًها �شاحًبا، ي�شبهه، منعك�ًشا يف �ملر�آة، تت�شاقط من فمه 

�لإجابات، وتتكاثر يف عينيه �لأ�شئلة. 
�أو  وحدها،  تنفد  �أن  من  �لنف�س  على  �أثقل  �شيء  فال 
وحده  �شاحبها  ياأكل  �أو  وحدها،  منعزل  ركٍن  يف  ُت�شتهلك 
-يف �شاعة ل ياأكل فيها �لنا�س �إل جماعات- فتتاآكَل وحدها. 
وعليِه، فاإن �لُغربة ُتربة، نتمدد فيها با�شت�شالم، حمثيًّا على 

وجوهنا �لرت�ب، ومل يبق �إل �أن ُت�شَبل عيوننا يف �شالم.

y
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كل  �لب�شاتني  �أح�شان  من  �لورد  يقطف  �لذي  �ملوت  اإنَّ 
يوٍم ل يدعونا �إىل �نتظار طرِقه على �أبو�بنا، فاإنه ل ي�شتاأِذن، 

و�إمنا يدعونا �إىل �حلياة �أكرث قبل �أن ياأتي.
تلك  هي  �أحببت،  َمن  رحيل  يف  �أملًا  �للحظات  �أق�شى  �إنَّ 
�للحظة �لتي تقول فيها كل �شيٍء تاأخرت عن قوله، وُت�شرح 
يف  به  هم�شت  ما  بكل  وت�شرخ  به،  ح  تلمِّ �أن  خفت  ما  بكل 
نف�شك.. �أمام ج�شٍد �أذناه م�شدودتان، وعيناه م�شَبلتان وقلبه 
متوقف، وروحه �شعدت �إىل مكاٍن ل ي�شله �ل�شجيج �لذي يف 

�لأر�س.
لي�س �ملوت وحده �لذي يعطينا �لدر�س �لذي ل ن�شتوعبه 
يف  تاأخرنا  على  فنندم  عموًما؛  �لرحيل  �أ�شكال  و�إمنا  �أبًد�، 
و�لكلمات  �ل�شري،  يف  وتلكعنا  �لكالم،  يف  وتاأتاأتنا  �حلديث، 
�لتي �شارت بال معنى، �أو رمبا كان لها معنى قوي، لكن وقتها 
فات.. فماذ� يعني �نتظارك يف �ملحطة بعد مرور �لقطار؟ 
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وماذ� يعني و�شولك �ملطار بعد �إقالع �لطائرة؟ وماذ� تعني 
»�أحبك« بعد »�لود�ع«؟ 

ففي هذه �حلالة كاأننا ن�شع �أ�شفاًر� على ميني �لو�حِد.. 
بعدما رحل.

y
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�أننا  هي  بها-  �لت�شليُم  �جلميِع  على  �لتي  �حلقيقَة  اإنَّ 
غرينا؛  �آخرين  على  يعربون  �آخرين  على  عاِبرين  جمرد 
جمرد �شاعٍة يف ليٍل طويل، تنق�شي كما ينق�شي �لليل تارًكا 
�لليل  تارًكا  �لقمُر  مي�شي  كما  �أو  و�لقمر،  و�لنجوَم  �ل�شماَء 
و�لنجوم و�ل�شماء، �أو كما مت�شي �لنجوُم تاركًة �لليل و�لقمر 
و�ل�شماء، �أو كما -يف �لنهايِة- �شياأتي دور �ل�شماء �أن مت�شي؛ 

فال ترتك ِمن بعدها �شيًئا.
    �لفكرة يف �أن ن�شتعد لالإقامِة باإدر�ِك معنى �لرحيل، 
�لقمر يف  ما يرتكه  ِمن خلفنا  �لطيبني  قلوِب  و�أن نرتك يف 
عيونهم من �شياء، و�أن نوزع �أنف�شنا �أجز�ًء على �أرو�ِح �لذين 

نودُّ �خللوَد فيهم.
�إنَّ هذه �لدنيا مر�ِحل، وكلُّ �مرئ منها ر�ِحل، �إل �لذين 
�خللود  ومعنى  بالأرقام،  ل  باحلروِف  �لبقاء  معنى  �أدركو� 

yبالأثر ل بامل�شري.
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ينفي  �لذي  �لأن�س  عن  �لباحثني  كل  �حلقيقة..  يف 
عن  �لوجود،  عن  �جلود،  عن  �لوجد،  عن  وح�شتهم،  عنهم 
�لبوح،  عن  �حلب،  عن  بالدفء،  ميلوؤهم  �لذي  �لوجد�ن 
�ملجاِل  �شدورهم، عن �جلمال، عن  ي�شع  �لذي  �لرب�ح  عن 
�لذي ي�شتطيعون يف �أفالِكه �لدور�ن، عن �ل�شمر، عن �لقمر، 
عن �ملقر �لذي يلجوؤون �إليه، عن �ل�شكن، عن �ل�شاكن، عن 
�ل�شكون �لذي يهدئ �أبحرهم �مل�شطربة، كل �لباحثني �لذين 
�لليل  �شاعاُت  بحثهم، وجتمعهم  ومو��شُع  تفرقهم مو��شيُع 
وحدها، �لذين يفرقهم �ملكان، ويجمع �لزمان بينهم.. يوًما 
ما، �شي�شهرون مع حاجاتهم �لتي نالوها، بعد �شهرهم ليايل 

طويلًة مع حاجاتهم �لتي يريدونها.
من  وبدًل  حقائق،  �خليالِت  مكاَن  �شَتُحل  ما..  يوًما 
�إليها،  ي�شتندون  �أركاٌن  �جلدر�ن؛  على  �ملعكو�شِة  �لظالِل 
على  ن  ظالَّ ليلٍة،  كل  �حلائِط  على  �لوحيد  �لظل  من  وبدًل 

�حلائط نف�ِشه.. حلقيقتني تتعانقان.
yيف �حلقيقِة.. ِمن حقنا �حلقيقة!
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ل �أكن مهتما بالتفا�شيل �جلميلة قبل �أن تاأتي..
مل �أكن مهتما بالتفا�شيل �جلميلة قبل �أن..

مل �أكن مهتما بالتفا�شيل �جلميلة قبل..
مل �أكن مهتما بالتفا�شيل �جلميلة..

مل �أكن مهتما بالتفا�شيل..
مل �أكن مهتما..

مل �أُكن..
yقبل �أن تاأتي.
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ويخالفان  �لكون،  نو�مي�س  يقلبان  �ثنان  هو  احلب 
�شالٍم  يف  وهما  �حلياة،  ثو�بت  وُيغري�ن  �لطبيعة،  قو�نني 
وهما  خطاإ  على  كله  �لكوَن  باأن  يوحي  د�خلهما،  نف�شي 

وحدهما على �شو�ب. 
�لقطبني  �أن  ويق�شمان  و�حًد�،  �لثنني  جمموع  يجعالن 
من  باأنه  تقول  نظرية  ويخلقان  يتجاذبان،  �ملت�شابهني 

�لطبيعي �أن يجتمع �لقمر مع �ل�شم�س يف فلٍك و�حٍد.
تعلن  ودولٌة  �شوكٍة،  �ألف  بني  تنبت  زهرٌة  هو  �حلبُّ 
-على  �مل�شري  يو��شل  وح�شاٌن  عدو،  �ألف  بني  ��شتقاللها 

yقدمني-  �إىل �لأبد.
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يف ن�شخٍة مالئكية من �لعامَل، وجزٍء هادئ معزول عن 
هذه  حتيا  �أر�ٍس،  هيئة  يف  تنكرت  و�شماٍء  �لكوكب،  �شخب 
يف  م�شقة  ل  �مل�شكنة،  �مل�شكونة  �مل�شكينة  �ل�شاكنة  �لأطياف 
�لو�شل، ول زهد يف �لعطاء، ول حرج يف �لبقاء هكذ� يف ركٍن 

�آمٍن بال �أجل.

َنة لك، و�لأوطان  �مل�شاحات �ملوؤِمنة بك، و�ل�شاحات �ملوؤمَّ
باأقد�م  ُتقطع  م�شافاٍت  للجميع  كاأنَّ  وفيك؛  فيهم  �لآمنة 
متى  �إز�حة،  �شبيلهم  لكنهم وحدهم،  د�مية،  ووجوه  مغربة 
نف�شك  وجدت  مدى  �أي  على  �جتاه  �أي  يف  ُبعد  باأي  خطوَت 
وبذٌل  للوقت  �إهد�ر  �مل�شافة  �إنَّ  �إذ  لديك؛  ووجدتهم  لديهم 
للجهد وم�شيعة للز�د، لكن �لإز�حة هي �أقرب خٍط م�شتقيم 

yبني نقطتني.
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ومن  منفرد�،  فيها  ت�شري  �أل  �حلياِة  يف  �لأ�شَل  اإن 
كلٌّ  وميالأ  �إليك،  فتاأوي  تاألفها،  روٍح  يف  �لأُن�س  م�شلَّماِتها 

ا فُتطمِئنا. منكما فوؤ�د �لآخر بقلبه، فتاأمنا وُتوؤمنا، وتطمئنَّ
و�إن �لباحث عن �لر�حة يف �لُعزلة كمن يبحُث عن �شَدفٍة 
لكنَّك  جميلٌة  �ل�شدَفة  نعم  يغرق.  وهو  �لبحر  عر�ِس  يف 
حتتاج �لآن �إىل خ�شبٍة حتملك فتحميك من �لغرق، ترد �إليك 
�ل�شاطئ.. ثم  وتر�شو بك على  وتبعث فيك �حلياة،  �لروح، 
َدِف �لذي تبحث عنه،  هناك على �ل�شاطئ، �شتجد كل �ل�شَّ

َدف �لتي تبحث عنك. و�ل�شُّ

y
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ل  �لنمطيات،  كل  على  متمردة  متفردة،  حالٌة  لأنها 
فهمها، خا�شعة  عي  َيدَّ متربئة  ممن  بها،  ول  عليها  ُيقا�س 
لكل من ُي�شلم بغمو�شها، خُم�شعة كل عزيز، وُمعزة كل ذليٍل 

دونها ماد�َم منقاًد� �إليها.
حرًفا  وع�شرون  �ل�شتة  يحاول  �للذ�ن  �حلرفاِن  لأنهما 
�لآخرون �أن يدندنو� حولهما، منذ �آلف �ل�شنني، ومل ي�شلو� 

ولن ي�شلو� �إىل مثقال ذرٍة جو�رهما. 
و�إن ِمن �إعجاز هذه �للغة جماُلها و�شرحها لنف�شها، فهذ� 
هو �لتف�شري �لوحيد لكوين مل �أَر فيها �أعذب من حرفني لّيَنني 
يهم�شان بالثغر قبل �أن يهم�س هو بهما، كاحلاء و�لباء.. كاأن 

�لكلمة ت�شفي على نف�شها قد�شيًة تو�شح معناها وتربزه.
تف�شري  عن  وعاجزٌة  �لفهم،  عن  �ملف�شرين  ُمعِجزة  �إنها 
�للغة  علماُء  عيها  يدَّ �لتي  �للكمات  وكل  بذ�تها،  �إل  ذ�تها 



202

�إىل  �لتقرب  حتاول  �أخرى  معاٍن  �شوى  لي�شت  تر�دفها  �أنها 
ذلك �ملعنى �لوحيد، لكن هيهات هيهات.. فال �شريَك له يف 

�جلماِل ول م�شاهَي له يف �لعذوبة.
�إنه �حلب.

y
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�آخر  كاأنه  �شفر�ء  �أور�قه  عتيًقا  كتاًبا  حياتهما  كانت 
ما تبقى من ع�شر ما قبل �لطباعة، فارًغا متاما، متفرغا 
�أن  �إىل  جريحني  كانا  �ثنني،  حكاية  فيه  يخطان  لقلميهما 
تالقيا قَدر� فالتاأما، وكانا ك�شرَيين �إىل �أن �شقطا يف �ِشباك 
�لق�شاء فُجرب�، وكانا �أملني وقلمني �إىل �أن وقعا يف �ل�شفحة 
نف�شها، ف�شار� قلما و�حد�، و�أملا ر�حال، يغادر �لقلبني بال 

عودة.
كجنديني ��شتبدل بالر�شا�ِس، �لقلَم �لر�شا�س.

y
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ميثاق  من  �أقد�س  �أو  �لأرو�ح  عقدة  من  �أوثق  �شيء  ل 
روحني؛  بني  ويجمع  قلبني  بني  يوؤلف  َمن  �شبحان  �لقلوب. 
ومائة  مدينة  �ألف  بينهما  حال  و�إن  �لأخرى  و�حدتها  ترى 
�أن  �لأُر�س  ت�شتطيع  فال  موجة،  ومليون  بحار  وع�شرة  دولة 

تفرق بني �ثنني جمعت �ل�شماء بينهما؛ �إنه �حلب.
�ملنابر،  و�إنَّ �حلبَّ هو ما كان مقرتًنا باملروءة يف ق�شد 
وبالكر�مة يف �أ�شل �مل�شاعر، وبال�شجاعِة يف �لبْوِح �مل�شحوِب 
بعيًد�  �ملنطق،  مبيثاق  �لقلِب  ربِط  على  وبالقدرة  بالدلئل، 
عن ملء �لفر�غات بعد �لنك�شات وعن �لتمني وعن �لتو�كل. 
�أن يرقى به من تذ�كر  �إن �حلب هو م�شوؤولية �ملحب يف 

�لوعود �إىل دفاتر �لعقود.

y
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لديهما؛  حقيقِته  يف  خياًل  لي�س  خياٍل  من  بينهما  وما 
و�إمنا مدينٌة فا�شلٌة يعمرها �لو�شُل �ملتاأدب و�لأدُب �لو��شل. 
�لذكريات،  ومر�رة  �ل�شرب  ذكرياُت  َلِبناُتها  �ملدينِة  بيوُت 
و�أر�ُس �ملدينة ِريُّها حالوُة �ملنال ونيُل �جلمال، ون�شيُد �ملدينة 
عهٌد قطعاه معا على مو��شلِة �لطريِق مهما ق�َشت �أحجاُره �أو 

عَلت �أ�شو�ره.

تر�ها، كم مرًة  �أن  �ملحبني مبجرِد  تقر�أ يف عيون  وتكاد 
�أماَت �أ�شحاَبها �ل�شوُق ثم �أحيتهم �للقيا؛ حتى تكاد تعرف 
تقابال  قَدٍر  �أي  ويف  قَدًر�،  تقابال  ليلٍة  �أي  يف  نظر�تهم  ِمن 
تربٍة  وباأي  �حلبُّ  زهرُة  بينهم  نبَتت  �أ�شٍل  �أي  ومن  �أ�شاًل، 
كلَّها..  �لب�شاتنَي  هذه  �أكماِمها  من  ُتخرَج  حتى  غر�شوها، 

�شًة يف عينني ل �أكرث. yُملخَّ
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ترتبط �لأرو�ُح ب�شيفرٍة عجيبٍة؛ ل ُيحِبك عقَدها �إل 
ببع�ٍس  ها  بع�شُ �لقلوُب  فتتعلق  َوحده؛  و�ملحبني  خالُق �حلب 

تعلَق �لطفل بح�شن �أمه.
و�إن �لتعلُّق هو �أن ل ينفك �ملحبوُب عن ذكرك، ول تنفك 
عن تذكره، فال يعلم �أحدكما مو�شَع �لآخر منه، ول يدرك 
ملا بينكما تعريًفا، ول يحفظ ملا �أنتما فيه ��شًما؛ �أُهَو �حلبُّ 
َمن جمعكما يف ناديه؟ �أم �أنكما �جتمعتما فاأوجدمتا للحب 

بينكما نادًيا؟ 
�أيكما  �أْنكما حبيبان ما دمتما ل تعلمان  ا  وعليِه، فاطمئنَّ
ذ�ب يف �شاحبه �أوًل، و�أن كالًّ منكما ل يدري وهو يف حرم 
ي�شمع  �أم  »�أحبك«؟  �شمع  لأنه  �لقلُب  يذوب  هل  حمبوبه.. 

»�أحبك« لأن �لقلب ذ�ب؟

y
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اإن �ملحبَّ �حلقيقي ل يكون كعابر �شبيٍل باأبو�ب مدينٍة 
وتوؤويه  �أ�شجاُرها،  وتظله  �أبو�ُبها،  عيوَنه  فتاأ�شر  حلوة، 
�إليها �شاعًة من نهار،  م�شاكنها، وحتميه جدر�نها؛ في�شكن 

ي�شرتيح، ثم يرحل عنها �إذ� َجنَّ �لليل وحل �لظالم.
�إمنا �ملحب َمن �إذ� �آَوْته مدينٌة مرَّ بها، حتولت من حمطة 
عطُره  ومتلوؤه،  فيملوؤها  غاية،  �إىل  و�شيلة  ومن  وجهة،  �إىل 
من  يحوله  َوُجوُدها  نو�ئبها،  ُيهون  وعطفه  جو�نبها،  ي�شكن 
عابر �إىل مقيم، َوُوجوُده يحولها من مدينة �أ�شباح �إىل جنة 

�أرو�ح.

y
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ول  تر�ه  ل  ووجهًا  وت�شلك،  ت�شلها  بعيدًة  روًحا  ولعلَّ 
ير�ك، وعيننِي ت�شكنهما رغم �لنفي و�لتهجري- يغنوَنك عن 
على  جُترَب  �لذي  �لعامل،  قارورِة  يف  �ملجتمعة  �لب�شر  وجوِه 

�لتعاي�ِس معه، دوَن َمن �خرتتهم مبح�س �إر�دتك.
ينتبه  ل  �لتي  تفا�شيَله  ي�شاركه  قمٌر  فلكٍلّ  �لُبعِد،  وبرغم 
�إليها �أحد، ويدور حوله بفعل جاذبيته، وي�شبح يف فلكه بقدر 
تعلقه، ويلزمه فال يفارقه من �شدة �لولع به، ويهم�س �ملحبوب 

يف ح�شن حمبه: 
»يا �شم�شي.. لولك ما ر�أو� ج�شمي �ملعتَم قمًر�«.

فريد �ملحب:
»بل �أنت يا قمري َمن َيهب �شم�شي �ل�شياء«.

y
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ل تتجاهلو� �ل�شم�س حني ترون �لأقمار، ول تن�شو� ماليني 
�لكر�ِت �لتي حترتق، من �أجِل �أن تتاأملو� �شوًء� �أبي�س، ي�شبه 
م�شافاٌت،  وبينه  بينكم  حتول  حبيٍب،  كل  وجَه  ن�شاعته  يف 
�أبعد من �مل�شافات، �لتي حتجبكم عن �حت�شان �لقمر. و�أنه 
�لقمَر  تهب  �شم�ٌس  �ملجاِل..  هذ�  من  �لأخرى  �لناحية  على 

�ملعتَم �أجمَل ما فيها.

�أجمل  »ما  قولو�:  ولكن  �أجملك«؛  »ما  للقمر:  تقولو�  فال 
�جلميَل �لذي جملك«. فاإن �لنفو�س كال�شمو�ِس ظماأى؛ ِريُّها 
�لناجتة عن  �حلر�رة  ت�شتكو�  ول  باجلميل،  و�لبْوح  �لتقدير 
فاإن  �لليل..  يف  وح�شتك  فيوؤن�س  لي�شيئك  �أحدهم  ��شتعال 

للجمال وجهني؛ �أحدهما يحرقك، و�لآخر ي�شرقك.

y
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واإنَّ جماَل �لو�شِل يف قلة �لو�شول، و�شعوبة �حل�شول، 
و�لتمرد على متطلبات �لت�شاِل بت�شلل �لو�شال؛ فال متنعك 
�مل�شافات من �ل�شفِر �إىل حيث �لروح �إىل �لروح ت�شكن، ول 

مينعك �لبعُد من قرٍب ُيَطْمِئن.
�ألف  �ليوم  يف  بعينيه  �ملحبُّ  ير�َك  باأن  لي�س  �حلبَّ  و�إن 

مرة، و�إمنا �أن ير�ك يف كل مرٍة، كاأنها �أول مرٍة ير�ك.
يف  �ل�شوِق  ومر�رة  �لتعلق،  مر�رة  يف  �حلب  حالوة  �إن 
حالوِة �ل�شرِب عليه، و�علم باأنك ل تبلغ ذروة �ِشنام �حلب، 

�إل �إذ� �أن�َشتَك قطرٌة من حالوِته بحًر� من مر�رتك.
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و�إمنا  عيوب،  بال  �ملحبوُب  يكون  باأن  �حلب  ولي�س 
�حلب �أن يظل �ملحبوُب حمبوًبا برغم �لعيوب، و�أن يب�شرك 

بقلِبه ولو كان مكفوف �لب�شر.
جمموع  يكون  حتى  ريا�شيات  نظرية  ل�شتما  �أنكما  �علما 
بذ�ته؛  قائم  وعلم  م�شتقلة  معادلة  لكنكما  �ثنني،  وجودكما 

م�شدر �لتمرد على �لعلوم، وعقدة جهل �لفال�شفة.

�أنتما ك�شر�ن؛ جبريتكما �لو�شال حتى تت�شال، و�شفاوؤكما 
عن�شر�  ت�شري�  حتى  �لآخر  يف  منكما  كل  جزيئاِت  ذوباُن 
حتى  �لآخر  يف  نق�شه  منكما  كلٍّ  مو�ر�ُة  وكمالكما  و�حد�، 
عليه  متكئا  ك�شٍر  �إىل  م�شاٌف  ك�شٌر  ومعادلتكما  تكتمال، 

وم�شتند� �إليه، جتعل من �ملك�شوَرين و�حد� �شحيحا.

وبرهانه  �ل�شرب،  وثمنه  �لحتياج،  �حلب  �أ�شل  �إن 
�لت�شحية؛ بد�يته �لقبول، ونهايته �لإدر�ك، وبينهما �لتجاوز.
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فمتى �حتجت �إىل َمن يجرب ك�شرك بحثَت حتى وجدته، 
مر�رة  على  �شربَت  �أحببته  ومتى  �أحببَته،  وجدته  ومتى 
عالجه، ومتى �شربت على مر�رة عالجه ن�شيَت مو�جعك؛ 
�لبديهية  �بت�شامة �حلب،  وتلك هي  با�شما،  �أمامه  فظهرَت 

متاما ك�شرخة �لولدة. 
من  بد  ل  �أنه  �إىل  فيه  و�نتهيُت  �أعمى،  �حلب  دخلُت 

�لتعامي.

y
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دقُة �لروِح �حلب، و�شدقة �حلب �لو�شال، و�شدقة  �سَ
�لتذوق  و�شدقة  �لتذوق،  و�شدقة �جلمال  �لو�شال �جلمال، 
�لتقدير، و�شدقة �لتقدير �لتغافل، و�شدقة �لتغافل �لإح�شان، 

و�شدقة �لإح�شان �ملد�ومة. 
تقديًر�  تغافلك،  بعد  �إح�شانك  على  �ملد�ومِة  بعد  ولي�س 

وتذوًقا جلمال �لو�شاِل؛ �إل روٌح حتبها.
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يف  �ل�شوق  وحالوة  بقليله،  �لر�شا  يف  �لو�شل  جمال 
وعهُد  مو�ويله،  عذوبة  يف  �حلب  وجالل  تفا�شيله،  حر�رة 
�ملحبني �شفاء �لود و�إن كان قطرة، وكر�هة �لتكلف و�إن كان 

في�شاًنا.
�لتغا�شي،  و�شاُقها  �لرت��شي،  جذرها  نبتٌة؛  �حلب  فاإن   
روح  يف  �لنف�شني  تاآلُف  وثمرتها  �لأفئدة،  �شالم  و�أور�قها 

و�حدة.

y



215

)17(

�إحلاَح  ول  �لو�شال  كرثَة  منك  يتطلُب  ل  �حلب  واإنَّ 
�لت�شال ول دميومَة �لوجود؛ و�إمنا �أن يرَكن �ملحبوُب �إليَك 
وحدك ِمن و�شط �لزحام؛ فيجد يف روحك غنًى عمن �شو�ك.
ف�شالُم �هلل على قليلني؛ قليُل �لو�شل معهم يكفي، ومرور 
طيفهم بالروح ي�شفي، َوُجوُد ُوُجوِدهم ُيغني.. عن كثريين، 
همَّ  �إذ�  حتى  يرهقونه،  �لقلب«  على  »�لهم  كـ  متز�حمني 
مل  و�حٌد  ح�شر  ثم  حوله،  من  �نف�شو�  �لعون  بطلب  �لفوؤ�د 
�لزحام،  �نف�س  كلما  يتجلى  لكنه  يوًما،  زحامهم  يف  يكن 

وينري كلما �نق�سَّ �لظالم.

y
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�سريبُة �حلب �ل�شتياق، و�شريبة �ل�شتياق �ل�شرب، 
و�شريبة �ل�شرب �ملر�رة، و�شريبة �ملر�رة �لتحمل، و�شريبة 
�لتحمل �لكتمان، و�شريبة �لكتمان �أن تو�شك على �لنفجار، 
�شرٍب  طول  بعد  بد�خلك  �لربكان  ثورة  من  دنوَت  �إذ�  حتى 

��شتياقا �إىل �ملحبوب.. نزل �لغيث.
بال  و�شال  �أو  ت�شحيات،  بال  حبا  يطلب  �لذي  فاإنَّ 
�نقطاعات، �أو ُود� بال بدل، �أو �شكًنا بال ثمن، كَمن ينتظر 
�لعيد بال م�شقة �شوم �أو خمم�شة حج.. �أو كمن يريد ثمرة 

تنٍي بال �شوِك ق�شرتها.
وكما �أن �حلريَة غاليٌة ل يعرف ثمنها �إل �أ�شري، و�ل�شحَة 
غاليٌة ل يعرف ثمنها �إل مري�س؛ فاإنَّ �حلب غاٍل ول ُيبَذل �إل 

يف �شبيل غاٍل ول يعرف ثمنه �إل نقيُّ روٍح وثريُّ قلب.
وعليه؛ فاإن �حلب ل يكون حبا �إل �إذ� �أتعب وعذب، حتى 

yُي�شتعَذب.
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ل َي�شوق �ملالينَي نحَو قبلٍة و�حدٍة وربٍّ و�حٍد غرُي �حلب 
�لو�شال،  و�شبيله  �ل�شعي،  ودليله  �لت�شحية،  برهانه  �لذي 
�أو  به،  �لت�شال  �أو  حبيبه،  و�شُل  �ملريِد  على  �شقَّ  ولو  حتى 

�لو�شول �إليه.
فحـُجو� �إىل حمبوبيكم، رجاًل من كل فـَج عميق، و��شلكو� 
كل وعٍر يف �شبيِل �لوقوف باأبو�ِبهم، حمبنَي كر�ًما ملحبوبنَي 
�إليهم كل قمٍة تقربكم منهم، و�رجمو� كل  كر�م، و��شعدو� 
باأرو�حهم،  فو�  َتطوَّ ثم  و�أهِله،  �لقلِب  بني  يحول  و�شو��ٍس 
و��شعو� -م�شًيا وهرولًة- بني  �مل�شاعر،  كل  و�ذكرو� �هلل يف 
�هلل  ياأذن  �أن  �إىل  �لو�دَع  بهم  طوفو�  ثم  وموعٍد،  موعٍد  كل 

لكم بلقاٍء جديد.
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اإن م�شاألة �حلب �أكرث تعقيًد� ِمن جمرد حمبوبٍة جتل�س 
�حلبُّ  �ملقام.  يف  ي�شكن  فوقه  يحملها  وحمبٍّ  �لَب�شط..  يف 
هو �مل�شاألة �لتي قد جتد فيها -بعد ع�شر �شفحاٍت- �لناجَت 

�شفر�، �أو بعد �أول خطوٍة و�حًد� �شحيًحا.

y
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و�أول  �أول نظرٍة مفاِجئة،  �لذي يتجلى يف  �ل�شدِق  �شعور 
ُتنَطق  �أن  نف�شه؛  بال�شيِء  تخاطٍر  و�أول  م�شرتك،  �إح�شا�ٍس 
لديكما  كاأنَّ  ل�شانيكما،  على  ذ�ته  �لآِن  يف  ذ�تها  �لكلمة 
عقلني �متزجت ف�شو�شهما؛ فاأر�شال �لإ�شار�ِت دفعًة و�حدًة 

مق�شومًة على �ثنني فكان �لناجُت قوًل و�حًد� �شحيًحا.
�شحيًحا،  و�حًد�  كْونكما  يف  يتجّلى  �لذي  �ل�شعور  �شدق 
�إىل  ير�شالن  دماوؤهما،  �متزجت  �ثنني  قلبني  يف  م�شروًبا 
تخاطٍر  �أول  يف  ذ�تها،  �لكلمَة  نف�ِشه،  �لوقت  يف  �لل�شانني 
يال�شيِء نف�ِشه، و�أول �إح�شا�ٍس م�شرتك، و�أول نظرٍة مفاجئة.
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�إنَّ �لري بعد �جلفاف �إن جاء نديا بال طلٍب كان عذبا، 
و�إْن �أُهِمل �لظماآِن َمظنة �رتو�ئه لأنه ل َيطلب، كان عذ�با.. 
فاإن �ل�شقيا ل ُتطلب، و�لأر�س ل تنذر قبل �أن جتدب، و�شطح 
�لرتبة �إن كان كله يبدو و�حًد�، فباطن كل �شرب فيه خمتلف؛ 

�إما يت�شقق لي�شَع �جلذور، و�إما يت�شقق ليعلن �لنفور.
فاإن زهرة �حلب عزيزة؛ تر�شى باجلميل، وتقنع بالقليل، 
باعتد�ٍل..  و�رِوه  ينبت،  غر�شك  فا�شِق  بالبخيل؛  وت�شيق 

يثبت. 
�جعلو� تربة و�شالكم رطبة، ل هي باملغرقة فيموت �ملحبون 
فيها، ول هي باجلافة فيهلك �مل�شتاقون بها، و�إنَّ غمر زهرٍة 
باملاء بعد ذبولها لي�س �إل �إهد�ًر� بعد قرت، كمن ي�شكب وعاء 
لنٍب ثم يبكي عليه يف �آن و�حد، ومرتكُب �حلماقتني و�حٌد؛ 

هو �أنت.
وعليِه؛ فليكن و�شالكم كالندى، ل هو جفاف يذبل زهور 

قلوبكم، ول مطر �شديد يقتلها. 
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بني  �لو�شطى  �ملرتبة  يف  هنا،  ها  يكمن  كله  �جلمال  �إن 
�لفوؤ�د و�لعقل، بني �ملحبوب و�ملحب،  �ل�شماء و�لأر�س، بني 

بني »�أحبك«، و»�أ�شتاق �إليك«.

y
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)23(

؟ ماذا ي�شنع �حلبُّ
�أن ميحو نف�َشك  يف �حلقيقِة، ل ي�شنع �حلب �شيًئا غري 
كنَت  �آخر،  ا  �شخ�شً منك  بدًل  ويل�شق  تدري،  ل  حيث  من 
تق�شم �ألَف مرٍة �أنك لن تكوَنه. مبعنى؛ �أنَّ �لعنيد �لذي كانت 
� ويرى �لنا�ُس �أن َت�شبَق ��شمه  حياته عبارة عن »ل« كبرية جدًّ
عند �لند�ء؛ فيقولون »ل فالن« بدًل من »يا فالن«، تعلَّم بعد 
بالإجابِة بها قبل  �أن يقول »نعم« وهو مبت�شم، ي�شبق  �حلب 
�أن يعرف �ل�شوؤ�ل. �إنه �لعناد �لذي يذوب متاًما، وُتبنى على 

�أنقا�شه »َنعم �أو ِنعم« كبرية جد�.
�أن ي�شتحيل �لع�شفوُر �حلزيُن طائًر� فِرًحا؛ يطري حيث 
طار من قبل لكن بجناحني ري�شهما من هوى �ملحبوب؛ ُيرى 
�أثر هوى نف�ِشه يف هو� �لنا�س؛ فيقطع �مل�شافات كلها جمدد�، 

ليعتذر عن طري�نه �ملتَعب ها هنا من قبل.
وبه  كاماًل،  �لكوُن  فيظهر  �ل�شود�ء  �لنظارة  َت�شقط  �أن 
�شم�ٌس وقمر و�شحى و�شفق و�ألو�ن �شبعة، كاأنَّ �لكون ُولد حني 
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ُولد �حلب يف �لقلب �لربيء، وكاأنَّ �لعينني كانتا مغم�شتني 
تنتظر�ن من يدب فيهما باأنامله �لب�شر. 

�س من �لوجوم، وتلمع �لعيون  �أن ي�شحك �لثغر �لذي تقوَّ
بها كل  �لدنيا جنة  �لقرح، وت�شري  بعد دموع  �لفرح  بدموع 
�لورود �لتي حتبها، وكل �لرو�ئح �لتي توؤن�شها، وكل �لأرو�ح 
�لتي تاألفها، وكل �شيٍء كاأنه ُخلق لها، منذ �أن ُخلق لها، َمن 

ميثل لها، كل �شيء.

y
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ما  و�أثقل  عنه،  ُيكَتُب  ما  �أعجَز  فاإنَّ  �حلب؛  وبعد 
�شيِنه  يف  �لذي  »�ل�شوق«،  هو  به،  ُي�شَعر  ما  و�أق�َشى  ف،  يو�شَ
ُي�شقي  �ل�شوق  �إن  �أي  ق�شوٌة؛  قاِفه  َوَله، ويف  و�ِوه  �شقاء، ويف 

�لولهاَن بق�شوة.
فاإنَّ �لَوجَد يف حرِم �لوجود �شديٌد، فتجد �ملحبني م�شتاِقني 
حتى و�إن نامو� على �أذرِع حمبيهم و��شتيقظو� على �أكتافهم!
فما بالك مب�شكنٍي، يناُم رمبا لليوم �ملائِة �أو للعام �خلام�ِس، 
دوَن �أن تتكحل عيناه بروؤيِة حمبوِبه، ولعلَّ �أعظم ما يجوُد به 
�لزماُن عليه طيٌف من �خليال �شرعاَن ما يقطُعه �شوؤ�ٌل ِمن 

�لو�قع يقول: »متى تكتمُل �لأقمار؟ ومتى تنَدى �لأودية؟«.
تني«. �َس..ْو..ٌق »ب�شمَّ

y
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حبيبني  كل  بني  يف�شل  �أن  �لكوِن  م�شلمات  ِمن  كاأنَّه 
�أنفيهما- من �حلب �إىل  �شيٌء ما، يجعلهما يرتقيان -رغم 

�ل�شوق، ومن �ل�شوق �إىل �لغر�م، فين�شد� مًعا:
با�شم كل �حلدود �لتي بيننا..

با�شم كل �لبحار �لتي تنقل �أنفا�شنا..
با�شم كل �لبالد �لتي ت�شقل �أ�شو�تنا..

با�شم كل �لر�شائِل جمهولة �لعنو�ن..
�أحبك..

مثل �شباٍر وحيٍد..
يعي�س يف �إحدى �ل�شحاري..

يحب من �إحدى �جلنائن..
yزهرًة من �أقحو�ن.
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واأُْن�ُس �لروِح َرغم �لُبعِد باقي..
ويف يوٍم.. �شيوؤَذن بالتالقي..

فو�هلِل..
َمِعنُي �لدمِع َبحٌر..

وو�هلِل..
َخَو�ُء �حل�شِن ُمــرٌّ

و�آٍه ِمن مر�رِة �ل�شتياِق.

y
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جباَه  ُتقبل  لطيفٍة  كن�شمٍة  ح�شوره  يكون  من  �لنا�س  ِمن 
موم وَبرد �لزمهرير، كُقبلة حياٍة تهب  �مل�شاكني بني نار �ل�شَّ

�لروح للعالقني بني ق�شوة �جلفاف وهمجية �لفي�شان.
من �لنا�ِس من يكون ح�شوُره خفيًفا، لكنه ميحو �آثاَر �ألِف 

عا�شفٍة هوجاء ثقيلٍة قبله �أو بعَده.
)2(

و�شلوى  للقلب  وبهجة  للروح  عوٌن  هو  َمن  �لنا�ِس  ومن 
للنف�س وبل�شم لل�شدر ونوٌم مطمئن رغم �لزحام. 

من �لنا�س َمن �إن �قرتن بك كنتما ميالد� لكل �شيء حي، 
و�إن �نفرد عنك كان كلٌّ منكما عر�شًة لالحرت�ق.

)3(

حتى  �ملقفرة  �أر�شك  َيرُوون  كالغيث؛  �أرو�ٌح  �لنا�س  ومن 
ون  تنبت، وكال�شم�س؛ ُيقوون �شاقك حتى تثبت، وكاأنت؛ يردُّ

نف�َشك �إىل نف�ِشك.
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)4(

ومنهم من �إن ��شتندت �إليه، عرفت �أنك كنَت قبله مولود� 
بعكاَزين �إىل �أن جاء فنبتت لك قدمان.

)5(

ومنهم َمن �إن ��شتاأن�شته �آن�شك فلم ي�شغل نف�شه ب�شو�ك، 
فيه  فوجدت  ماأ�شاتك  اك  ن�شَّ يوؤ�شيك  ما  به  تنا�شيت  و�إن 
�ل�شر�ج  �أهد�ك  قَب�شا  �شر�جه  ِمن  �لتم�شت  و�إن  �شلو�ك، 

و�كتفى لنف�شه بالقَب�س.
)6(

هو  �نطفاأ  �أ�شاأَت  فاإذ�  �نطفاأت،  �إن  ي�شيوؤك  من  ومنهم 
نوَرها  �لقمَر  متنح  ك�شم�ٍس  وحدك؛  جمياًل  �لنا�ُس  لري�ك 
بني  تنزل  ثم  مبفرده،  �ل�شماء  يف  بهيًّا  ليطل  هي  وتختفي 
جموع �لنا�س وتلفَت �إىل �ل�شماء عيونهم؛ تقول: �نظرو�.. ما 

�أجمل �لقمر!
)7(

�ألو�ن  �إىل  �لآخرين  �أ�شباح  �شو�د  من  تفر  َمن  ومنهم 
�جلماِل �مللخ�شة يف طيفه.
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)8(

ومنهم َمن �إن �أِمْنَته على نف�شك �آَمْنَت بنف�شك.
)9(

ومنهم َمن �آن�شَك حتى �أن�شاَك كل َنف�ٍس �شو�ك، وجردك 
من كل نف�ٍس �شو�ه، حتى ت�شتوي نف�شك ونف�شه؛ فرتكَن �إليه 

لتجد روحك، وتركن �إىل روحك حتى جتده.
)10(

ومنهم من يوؤن�شك �شناه، ولو ن�شاَك �لنا�س وحَده ل ين�شاك 
ول تن�شاه، يف مرتبٍة جتعل �جلميع دونه ب�شًر�، وجتعله وحَده 

مِلًكا ومَلكا وُملًكا.
)11(

ومنهم َمن حني ت�شتاق �إليه جتد نف�شك ت�شتاق �إىل جزء 
منك، �إىل ُكلك، جتدك م�شتاًقا �إليك.

)12(

    ومنهم َمن �إذ� جاءك كان ِوجاءك، و�إذ� قاَربك كان 
قاِربك، و�إذ� فاتك كان وفاتك.
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)13(

قك. ومن �لنا�س من �إذ� ر�فقك رفق بك، و�إذ� فارقك فرَّ
)14(

وِمن �لنا�س َمن ل تر�هم بعينيك؛ و�إمنا ترى بهم عيناك.
)15(

ومن �لعيون َمن �إذ� �شاَفتك �شَفتك.
)16(

�آَوْتك د�َوْتك،  و�إذ�  �إذ� ملَكْتك مالأَْتك،  ومن �لأرو�ح من 
تك �أحَيْتك. و�إذ� �أحبَّ

)17(

وِمن �لأرو�ح َمن �إذ� �شملتك جملتك و�إذ� كفلتك كفت لك 
و�إذ� حلَّت بك حلَّتك.

)18(

رتك،  َرتك ب�شَّ ومن �لأرو�ِح من �إذ� ر�أَْتك َرَوْتك، و�إذ� �أب�شَ
و�إذ� لقيتك جلبت �إليك يف عينيها نف�شك �ملفقودة.
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)19(

ومن �لنا�س من كان �إذ� ح�شر �أهَلك، و�إذ� غاب �أهَلك.
)20(

    ِمن �لنا�س جميل �لروح، خفيف �لأثر، لطيف �لود؛ ل 
�إن ر�أيَته رَوى عينيك، و�إن  يعاتب مهماًل، ول يهِمل معاتًبا، 
��شتقَت �إليه رَوى قلَبك، ل يتكلَّف يف �ل�شوؤ�ل، ول يجيُب على 
يف  حري�ٌس  لك.  بحِبه  وتطمئنُّ  تَطمئَنه  �أن  حتبُّ  �س؛  م�شَ
ي�شغل لك  �أل  �أل يجرح لك �شعوًر�، و�شادٌق يف فعله  كالِمه 

باًل.
ِمن �لنا�س مالئكٌة.. يب�شطون لك �أجنحتهم.. جحوٌد �إن 

ك�شرتها.

y
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منفرد�؛  �لطريق  يقطع  �أن  يحب  �أحد  ل  بالتاأكيد 
قدميه  يتعكز على  �لظالم وحده  ي�شري يف  �أن  �أحد يحب  ل 
ويتح�ش�س �جلماد�ت وي�شتند �إىل �جلدر�ن، ل �أحد يحب �أن 
يت�شلق �جلبال بال حبال توؤمنه وتطمئنه، ل �أحد يحب عبور 

�ل�شارع �أعمى بال �شاحب ول �شاحب.
َت�شلم  �أن  بدًل من  تتجرح قدماه وحيًد�،  �أن  ُيف�شل  لكنه 
�إمل يكن رفيق �لطريق منا�شًبا، ُيف�شل  قدماه ويتجرح قلبه 
�لتعلق  من  بدًل  �ل�شخور،  نتوء�ت  يف  و�حدٍة  بيٍد  �لتعلق 
بيدين يف كومة رماٍل تتفتت، يوؤِثر �جلماد�ت �ل�شماء على 
�لأحياء �لأ�شمني، يتعرث يف �حلَفر بطريقه �ل�شحيح، بدًل 

من �لهرولة يف طريٍق يوؤدي �إىل �لال�شيء.
يف  حديد  من  كرًة  يكون  �أن  �إما  ياأتي؛  حني  �أحَدهم  �إنَّ 
يكون  �أن  و�إما  �أكرث،  �لأر�س  �إىل  ت�شحبنا  �أقد�منا  �أعقاب 
جناحي مالٍك يطري�ن بنا �إىل �لأعلى؛ فاإنَّ �لوحدة �ل�شادقَة 

خرٌي من �لأن�س �لكاذب.
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نحتاج �إىل.. 
َمن يدفعنا �إىل �حللم، وينبهر بخطو�تنا �لب�شيطة؛ كاأم 
ترقب �خلطو�ت �لأوىل ل�شغريها �لوحيد، وت�شفق له كلما 

�أو�شك على �لو�شول.

y
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يف  نف�َشه  ي�شكب  كيف  يعرف  َمن  �إىل  حاجٍة  يف  اإننا 
�لفر�غاِت  يت�شكل ح�شب هند�شة  َمن  �إىل  و�أقد�رنا؛  قدورنا 
و�إن كان  �لزو�يا و�لأ�شالع، حتى  فينا؛ فيمالأنا مبرونٍة بني 
د�خلنا خمروٌط �أو مكعٌب �أو كرٌة، فيتخذ �ل�شكل �ملوجود، ول 

َي�شرتط علينا �شكاًل يطلبه هو فيك�شرنا.
�إننا حني نر�شى بالع�شل لُيحلَي دو�خلنا، فنحن يف �ملقابل 
نحفظ حمتو�ه؛ �إذ �إنَّ �لع�شَل بال ِقْدٍر يحفظه، كاملاء، و�لقدر 
بال �شائٍل يحويه كالبيت �خلرب؛ ولذ� فاإن كلينا لكَلينا ِح�شن 
َد �أمُن �أيٍّ منا ففقد �لأمان، فاإن �لأَوىل بنا  وحمًى، ومتى َتهدَّ

حمتَوًى �آخر، و�لأوىل به حمَتٍو �آخر. 
�إننا نحتاج �إىل َمن ميلوؤنا باحلب ويكلوؤنا من �حلرب، فاأْن 

نعي�س فارغنَي �أكرم لنا من �أن منتلئ بالرت�ب.

y
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)3(

كلٌّ منا يريد �أن يكون بطاًل يف حياة �أحٍد ما؛ �أن يكوَن 
حمور د�ئرٍة ما، �أن يكون كوكبـًا ُمهمة قمٍر ما �أن يدور حوله 
تعك�شه  �أن  ما  ِمر�آٍة  ُمهمُة  كاماًل  ج�شًما  يكون  �أن  وحده، 

منتظما بال �نك�شار. 
�إليه  ي�شتمع  ما  �أعظُم  هو  يحكيه  ما  �أ�شخف  يكون  �أن 
�أحدهم، �أن يكون �شقوط رم�ٍس يف عيِنه �أهم لدى �أحدهم من 
�شقوط �إمرب�طورية يف زماٍن ما �أو �شقوط ج�شٍر يف مكاٍن ما، 
�أن يكون ثقب يف جوربه عند �أحدهم �أهم من ثقب �لأوزون.

�أكرَب  �أحدهم  يف  يجَد  �أن  و�حُدنا  �إليه  يحتاُج  ما  كلَّ  �إن 
عدٍد ِمن �لأ�شفار، في�شمها �إىل ميينه، وي�شعره باأن �أ�شفاره 
كانت عارية ِمن �لقيمة قبل �أن يجده، و�أنَّ �لو�حد كان وحيًد� 

�شعيًفا قبل �أن متالأ خاناِته �خلاليَة �لأ�شفاُر �ملوَجبة.

y
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)4(

�لذين  رئات  �إىل  �لهو�ء  مع  �أت�شلل  �أن  هو  �أريده  ما  كلُّ 
ن�شًر�  وربيًعا  �ملتَّقدة،  دو�خلهم  تلطف  باردًة  ن�شمًة  �أحبهم 
�جلليد  ت�شهر  د�فئًة  و�شم�ًشا  �لطويل،  خريفهم  و�شط 
وح�شتهم،  عنهم  ينفي  و�أُن�ًشا  �شدورهم،  يف  �لذي  �لقطبي 

و�شروًر� د�مًعا ُيربت على �شجنهم �لذي ي�شرونه.
�أريد �أن �أخربهم �أنني -و�هلِل- �أعتذر لهم نيابًة عن �لعامَل، 
عن �لكون، عن �لأقد�ر، عن وجع �لقلوب، وظالم �لدروب، 
تده�شهم،  �لتي  و�لقطار�ت  تفوتهم،  �لتي  �لقطار�ت  عن 

و�لقطار�ت �لتي �أ�شاعت حقائب �أعمارهم، وحَقبها.
�أريد �أن �أحملهم على جناحيَّ �لطائرين عالًيا، لأقول لهم: 
�إن �لر�شا�شَة �لتي ت�شعرون بها يف �أفئدتكم لي�شت ر�شا�شًة 
 ، يفَّ فم�شتقرٌّ  كله  �ملتفجر  ج�شمها  �أما  ر�أ�شها،  جمرد  و�إمنا 

ينازعني للعبور.
�إنني �أعتذر لكم نيابًة عن �لقَدر �لذي ت�شلل على �أطر�ف 
�آمنون،  و�أنتم  بينكم  فري�شته غدًر� من  ثم خطف  �أ�شابعه، 
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�شَفَق  متلكونه،  ما  �أغلى  منكم  �شلب  �أنه  �طماأنَّ  �إذ�  حتى 
�لباب بقوٍة، و�ن�شرف. 

�لأ�شو�ر  عن  و�ل�شجون،  �ل�شجون  عن  نيابًة  لكم  �أعتذر 
�حلب  عن  و�ل�شوق،  �ل�شوك  عن  �لأب�شار،  وحما�شرة 

و�حلرب، عنا وعنكم.. يا ر�شَل �لعال يف �أر�س �ل�شافلني.

y
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ليتنا ن�شتطيع تقا�شم �لآلم مع �لذين نحبهم؛ فنحمل 
عنهم ت�شعة �أع�شارها، ونرتك لهم �لع�شَر -من باِب �أنَّ لهم 
�شدورهم  يف  نغر�س  �أن  باأيدينا  كان  لو  �آٍه  ن�شيًبا-،  منها 
من  �أفئدتهم  وتربد  �لتوجع،  من  �شلوعهم  فتفدي  قلوبنا؛ 
دو�خلنا  يف  نخبئ  �أن  ��شتطاعتنا  يف  كان  لو  �آٍه  �حلر�رة، 
َمن نحيا يف دو�خلهم، �آٍه لو كان بالإمكان �أن نتعب وَنن�شب 

وُنغَلب بدل منهم؟ 
هز�ئمهم؛  كل  عنهم  نحن  نحمل  �أن  باأيدينا  كان  لو 

لنت�شرنا.
نحوي  و�أن  �لدماء،  من  بدًل  فيهم  جنري  �أن  نريد  �إننا 
دماءهم بدل من �لأوردة، و�أن ننب�س بدل من �لأفئدة. �إننا 
نريد �أن َنِهبهم �لزهور ونحتفظ بالأ�شو�ك، �أن نهبهم �للقيا 
بالظالم،  ونحتفظ  �لبدور  نهبهم  �أن  بالأ�شو�ق،  ونحتفظ 
�أرو�حنا  نهبهم  �أن  باحلطام،  ونحتفظ  �جل�شور  نهبهم  �أن 

�خلفيفة ونحتفظ نحن باأرو�حهم �ملثقلة.
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من  لهم  جنمع  ثم  عكاز�تهم..  على  ن�شري  �أن  نريد  �إننا 
�شغاف قلوبنا بدًل منها �أجنحًة تطري.

y
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اإنَّ كل ما نحتاج �إليه هي �لكتف �لتي حني ن�شتند �إليها 
�إلينا ِمن  تغنينا عن �أح�شان �لعاملني، �إىل �لعني �لتي تنظر 
�لزو�يا �لتي يهملها �جلميع، �إىل َمن ي�شكن �لأركان �ملهجورة 
وظلمة  �لغربة  عتمة  لينري  قلَبه  فينا  ي�شرج  ثم  دو�خلنا  يف 

�ل�شفر وزحام �لر�حلني.
�ملمتلئ  كل  ويفرغ  �لفر�غات  ميالأ  من  �إىل  نحتاج 
�لأماكن،  ت�شيق  لنا �شدره حني  يت�شع  �إىل من  بالال�أ�شياء، 
�مل�شاكن، وحتملنا قدماه  �أبو�ب  تو�شد  قلبه حني  لنا  وَيفتح 
حني ل نقوى على �ل�شري، وُينبت بني �شلوعنا �أجنحًة، تطري 

بنا حني تِهن �لأقد�م. 
�لز�وية  يف  �لو�قفني  باأقمارنا،  �لر��شني  �إىل  نحتاج 
عيونهم  وهو يف  �ملعتم،  ير�قبون جانبنا  �لكون  �لأخرى من 

�أو�شح �شياًء من �شياء �ل�شم�س.

y
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�أيادينا  �إلينا من �لزو�يا �حلرجة، وُي�َشدَّ على  ُينَظر  اأن 
بدون �شرِط ظهوِر ت�شققاتها -فرمبا ت�شققت من �لد�خل-، 
-فرمبا  دموعها  ظهوِر  �شرِط  بدوِن  وجوهنا  مُت�َشح  و�أن 
مَّ بغري �ل�شتاء -رمبا هناك  بالعينني نزيف د�خلي-، و�أن ُن�شَ
ما -حتى  بنا يف عنٍي  �لنبهار  يلمع  و�أن  بال�شلوع-،  خريف 
و�إن كانت ل ترى �أو �إن كنا ل ُنرى-، و�أن يقال لنا: »�أحبك« 
�أوًل..  قبل  د�خلنا  قلناها  ًل -فرمبا  �أوَّ نقولها  �أن  �شرِط  بال 

باأو�ئل-.
�إنَّ كل ما نحتاج �إليه هو �حلب.

y
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ورغم ذلك كله، ما زلنا ن�شتعني باحلب على �حلرب 
وبال�شوق على �ل�شوك وب�شعة �لعيون على �شيق �ل�شدور. 

ما زلنا ن�شتعني مبن يحمل همومنا فوق كتفيه، ويد�وينا 
نلجاأ  زلنا  ما  باأقماره،  �لأقد�ر  جر�ح  وي�شمد  ذر�عيه،  بني 
�إىل �ل�شمو�س لتدفئ �شطوحنا �لباردة وت�شيء عتمة دو�خلنا 

بنورها �لرحيم.
- وهل ما ز�ل فيك قلٌب يحب؟

موجوع  قلٍب  من  خرج  �إذ�  �إل  حبا  يكون  ل  �حلب  �إن   -
فاقٍد  كل  مثل  �ملظلم،  �لقمِر  من  �ل�شيُّ  يخرج  كما  بالكره، 
ثم  �ملر�رة،  �لذين ميوتون من  لل�شيء حني يعطيه، مثل كل 

حني ينالون �حلالوة.. يهبونها.
- وهل ما ز�ل فيك �شبٌب �أن ُتـَحب؟

تذوب  وهل  �ل�شبب؟  ميلكون  ل  �لذين  �إل  ُيَحبُّ  وهل   -
�لقلوب �إل يف �لأ�شئلة �لتي بال �إجابات؟ وهل يكون �حلب ذو 
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�لأ�شباب حبا؟ �إنني �أريد �أن �أَحب و�أنا ل �أملك �أي �شي، مِمن 
ل تبحث عن �ل�شبب؛ فاأملك كل �شيء.

y
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هذه هي �لر�شالة �لأوىل �لتي �أكتبها �إليك؛ �أخربِك يف 
مطلعها �أنني ُمثَقٌل باألف و�قع، ومتَعٌب باألف حقيقة، ومنَهٌك 
�لو�قع  يجعل  خياٍل  يف  ب�شورتك  ومغَرٌم  م�شافة،  باألف 

و�حلقيقة و�مل�شافة �أ�شفار�.
قيمة  تغيري  �أمانَة  لأحملك  وبِك؛  وفيك  ولِك  �إليك  �أكتب 
�لنو�مي�س؛  على  و�لتمرد  �لطبيعة  قو�نني  وبعرثة  �لأ�شياء 
�أقد�رنا  �لقيمة و�لقانون و�لنامو�س؛ فاإن كانت  �أنت  لتكوين 
تكونني  �لقمر  �شبيلنا  كان  و�إن  �أمو�جه،  �أنت  تكونني  �لبحر 

�أنت �شياوؤه، و�إن كان �حلب مبنانا تكونني �أنت معناه.
ل �لزماُن ول �ملكان ول �لكيف معروفني. ما �أعرفه يقيًنا 
�أنَّ كل هذ� �لتعقيد لن يتفهمه بب�شاطٍة ولن يحله بهدوء ولن 
نه ب�شرٍب �إل و�حدٌة ل �أعرف ��شمها ول  له بذوٍق ولن ي�شكِّ يجمَّ
ر�شمها، �أكتب �إليها ر�شائلي ِمن قبل �أن تاأتي، بيوٍم �أو بعاٍم �أو 

بعقد، و�أناديها يف مطلعها: �شيدتي �لتي مل تاأِت بعد.
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�أكتب �إىل تلك �لتي ل �أعرفها، �ملجردة يف خيايل من كل 
و�ملمتلئة  مبنى  كل  من  �ملفرغة  وَو�شم،  ور�شم  وج�شم  ��شم 
خيايل  ِمن  و�ملبددة  َوحَده،  خيايل  يف  �ل�شاكنة  معنى،  بكل 
�أكتب،  �ليوم  ، و�ملجهولة بني يدّي.  كلَّ وحدة، �ملعروفة لديَّ
و�أنا ل �أخ�شى تعطل �لربيد �أو جفاف �حلرب �أو ق�شف �لقلم. 
، و�أنا ل �أخاف هجر� ول هجري�. �ليوم �أ�شكو، و�أنا  �ليوم �أحبُّ
ل �أخاف َوهنا ول هو�نا. �ليوم �أب�شر، و�أنا ل �أخاف �لعمى. 
�ليوم �أبَعث من جديد، ول �أنتظر �إل �أن ينفخ �هلل يفَّ روحِك؛ 

فاأر�ك.

y
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�سيدتي التي ل تاأِت بعد..
لأكتب  هذ�  من  �أن�شب  وقًتا  �أجد  مل  �ل�شنة؛  ر�أ�س  �لليلة 
خلف  م�شت  �لتي  �لثقيلة  �شنتي  بعد  �لأوىل،  ر�شالتي  �إليك 
يبد�أ،  �لذي  �جلديد  عامي  م�شتهل  ويف  منها،  �أثقل  �شنو�ٍت 

خفيًفا بك، وبعده �أعو�ٌم �أخفُّ حني حت�شرين. 
�إنني مل �أكن �أكرتث ِمن قبل للح�شابات و�لأعو�م ما دمُت 
�أجترعها قطعًة و�حدًة بال ملٍح ول �شكر، لكنني �لآن �أعدِك 

�أن �أهتم حتى بالثو�ين �إن �أتيت.
�أتيِت باآخِر �شاعة  �أما بعد، طاَب عامي �جلديد بك و�إن 
ا ِمن �شفري �إىل و�حدك  فيه، مبعوًثا ِمن بعد موت، وحاجًّ

y�ل�شحيح.
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�سيدتي التي ل تاأِت بعد..
�أ�شكو �إليك وحدتي �لكاملة؛ و�إنني مل يكتمل يل �شيء يف 
�لدنيا غري وحدتي؛ �أعرب �لأماكن �مل�شرقة وحدي فتنطفئ، 
كالبدِر  و�هلل  و�أنا  فاأنطفئ،  وحدي  �ملظلمة  �لأماكن  و�أعرب 

�أخاف من �لظالم، ولول غياب �شم�شِك مَلا �أَظلمت.
عربُتها  �إن  توِح�َس  �أن  �جلميلة  �لأماكن  �أخ�شى  �إنني 
وحدي، و�أخاف من �لنور �لذي لو �نفرَدت به عيني لعميت، 

و�إن تقا�شمته عينانا �أ�شرقتا.
وو�قعي  �لوح�شة،  وعلتي  �لأُن�س،  �شالتي  فاإن  بعد،  �أما 
�لوحدة، و�أُن�شي �ملجهول �لذي �أ�شكو �إليه �لوح�شة و�لوحدة.. 

هو �أنت.

y
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�سيدتي التي ل تاأِت بعد..
�لذي تغري ع�شرين  �لغربة  و�أنا يف �شرير  �إليِك  �أكتب      
مرة يف �أربع �شنو�ت، و�إنه َلقا�ٍس، ول عالقة لق�شوته بالقطن 
�لذي فيه ومدى جودته و�إمنا �لعالقة كلها ملخ�شة يف �لذي 
يقُطنه ومدى حاجته. �إنه لي�س �شريري �لد�فئ �لذي عرفته 
�مل�شت�شفى،  ك�شرير  بل  منه؛  ُهجرت  �أن  �إىل  طفولتي  منذ 
�أنه ل طبيب ول  �لرعاية �ملركزة، غري  و�أنا كمري�س بق�شم 

ممر�شات. 
    �أبكي �لآن و�أنا �أكتب �إليك، ول �أعلم مَل �أ�شتكي �إليِك و�أنا 
�لقلِب حني يخلق حبيًبا  ��شمك حتى! لكنه جنون  �أعرف  ل 
قبل �أن يكون، وجنون �لقلم حني يكتب جو�ًبا، خانتا �ملر�َشل 

�إليه و�لعنو�ن، فيه، فارغتان.
�ليوم  توثيق  �أردتُّ  �أي مكاٍن كنِت، فقط  �شالٌم عليِك يف 
�لذي �أر�شلِت فيه �إيلَّ باقًة من �أنفا�شك، وددت �إخبارك �أن 
لت بخرٍي، وكانت هديًة د�فئة منك تليق ب�شتاٍء  �أنفا�شك و�شَ
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قا�ٍس كهذ�، جعَلتني �أبكي فاأكتب �إليك قبل �لنوم ر�شالًة من 
فوق �شرير �لغربة، �أعلل فيها بكائي. 

و�حلقيقة �أنني مل �أبِك من فر��س �لغربة، لكني بكيت لأن 
ر�أ�شي بد�أت ت�شعر بو�شادة �لوطن.

y
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�سيدتي التي ل تاأِت بعد..
�شعرت  بقلٍب  �أمالأَه  �أن  قررُت  فارًغا  فوؤ�دي  حني وجدتُّ 
دوًما بقدوِمه و�إمل �أره؛ كالهو�ء �لذي مي�شح �لعرق من جبهتي 
ول �أر�ه، وكالرياح �لتي تتقاذفني بني �لجتاهات �لأربعة ول 

�أر�ها. يقولون �إّن ُكلَّ جميٍل ُيح�سُّ ول ُيرى.
ب�شوٍق  �أدفئها  �أن  فقررُت  باردًة  �شلوعي  وجدُت  �إنني 
جارٍف �إليِك، و�أنا مل �ألتِق بِك بعد، متاًما ك�شوِق �لأولياِء �إىل 
�جلنة، و�شوق �ل�شهد�ِء �إىل �ملوِت، حني ي�شتاقون �إىل �لغيب، 
به،  توؤمن  غيٍب  كلِّ  �إنَّ  يقولون  يرونه.  كاأنهم  به  ويوؤمنون 

�شيوؤمنك وتاأمنه، وكل غائٍب ت�شتاق �إليه �شيح�شر.
لأنني وجدتُّني ل �أحب ول �أكتب؛ �أحببُتك وها �أنا ذ� �أكتب 
�ملوُج  يو�شلها  �لبحِر  يف  �مللقاة  �لر�شائل  �إنَّ  يقولون  �إليك. 

�أ�شرع من �شاعي �لربيد. 

y
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�سيدتي التي ل تاأِت بعد..
مل �أكتب �إليِك منذ مدة، لي�س لنقطاع �إلهاٍم ول من قلة 
كالم، لكنني مل �أكن �أمتلك �جلر�أة بعُد لأ�شكو �إليِك حايل؛ 
�إذ  و�لعقل؛  �لقلب  بني  �لأبدي  �لأزيل  �شر�عي  �إليِك  �أ�شكو 

يقول يل �لقلب: ت�شربَّ بها، ويقول يل �لعقل: ت�شربَّ عنها.
و�أنا تعبُت من �لت�شتت بني �لأ�شوِد و�لأبي�ِس فاأخذُت من 
رماديا؛  مزيجهما  �أجد  فلم  َيهما،  لأُر��شِ ن�شيًبا  منهما  كلٍّ 
يك كلما  و�إمنا وردي! متاًما كهذ� �للوِن �لذي �أجده على خدَّ
فكرُت فيِك، حني بد�أت مالحمك يف �لت�شكل، وبو�درك يف 
�لظهور؛ حتى كدتُّ �أبد�أ ر�شالتي �إليِك �ليوم، بـ«�شيدتي �لتي 

بد�أت يف �ملجيء«.

y
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�سيدتي التي ل تاأِت بعد..
طاولِت  ر�أيُت  �ليوم  فاإنني  �لآن،  تاأِتي  ل  ر�أيي،  غريُت 
�ملر�ثي،  كاأنها  �لع�شاق  وكر��شي  �ملقابر،  كاأنها  �ملقاهي 

وبطاقات �حلب كاأنها �ل�شو�هد. 
ا كوؤو�س �ل�شوق، وفوؤو�س �ل�شوك  هم بع�شً ر�أيتهم َي�شقي بع�شُ
مل تزل بعُد يف روؤو�شهم، فيت�شافحون كذبا، ول ُيف�شحون 
باأنهم كذبو�. ر�أيتهم يتعانقون وهم يتطلعون �إىل �ملادة ل �إىل 
�لروح، يت�شامرون وهم يريدون �جل�شم ل �ل�شم، يتهافتون 
على �حلب كما يتهافت �لذباب على �لع�شل! و�إنني لأََحب �إيلَّ 
�أن نعي�س وحيدين على �ل�شبار، ول ن�شارك �لذباَب زحامه 

�أبًد�.
�شيدتي �ملقد�شة، تاأخري قلياًل، عن زمان �حلب �ملبتذل.

y
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�سيدتي التي ل تاأت بعد..
�شالٌم عليك، كهذ� �ل�شالم �لذي �أبحث عنه فال �أجده �إل 
يف جو�رك؛ �شاكيا �إليِك �جلوَر �لذي يجري ور�ئي ليجاورين 
كلما خرجت من جماِلك، هارًبا لديِك ِمن ظلمة �لكون �إىل 
� بني يديِك من كو�بي�شي وو�قعي �إىل  �شيائك �ل�شاكن، وفارًّ

ِحلمك وُحلمك، وحلمي �لأبي�س متورد �خلدين.
    يلومون عليَّ �أنني حامل، وي�شتنكرون �حللم، ول يعلمون 
�أ�شود من و�قعهم، ول �أفيق منه  �أنني �أعي�س كابو�ًشا طويال 
�إل �شاعًة �أكتب فيها �إليِك، كي ل يتحلل ج�شدي.. ثم �أنتهي 

فاأعود �إىل قربي يف هدوء �لليل، و�لعاذلون نيام.

y
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�سيدتي القدي�سة..
حبٌّ  مت�شققة  وهي  باأيادينا  نزرعه  �لذي  �حلب  �إنَّ      
عنا  حتكي  ق�شٍة؛  �ألف  فيها  �شقٍّ  كلَّ  ي�شكن  حيث  مالئكي؛ 

ت �لكفوَف وجرحت �حلروَف. �أننا ل نفلت �حلبال و�إن حزَّ
    �أما بعُد فاإنَّ �لقلب �لذي َقْبل �حلب نفاه �لكرُه، وقبل 
�لأن�س �أذ�بته �لوح�شة، وقبل �ل�شوق �أعياه �لتبلد، وقبل �لفوز 
كو�ه �لتجلد، وقبل �لو�شل �أذبلته �لوحدة، وقبل جتليِك جترع 
كثرًي�  �فتاأد  �لذي  �مل�شكني  هذ�  يجد �حلالوة..  ومل  �ملر�رة 
وجدك  �لذي  �مل�شكني  وهذ�  وجدك.  �أخري�،  كثرًي�،  و�فتقد 

لن يتخلى؛ لأنه �إن تخلى فلن يجد �إىل �لأبد.

y



266

)10(

�سيدتي التي ل تاأِت بعد..
طفلٍة  كمر�قبة  و�لكتب،  �لقهوة  كر�ئحة  خفيف،  كعطٍر 
معها  �أمها  �أو مت�شي  �أمها،  مع  �شنو�ت مت�شي  عمرها ثالث 
بريئة  �شحكة  ك�شماِع  �ل�شري،  يقود  من  هي  �ل�شغرية  كاأنَّ 
من مالٍك جاء �إىل �لدنيا موؤخر�، كمو�شيقى َت�شمعك قدر� 
ولي�س �أنت من ي�شمعها، ك�شوٍت مالئكي يبقى يف �أذنك حتى 
يتعتق، ك�شاحِب �شوٍت رخيم ي�شحك، ك�شوِت �ملوج ي�شرب 
وجوُدك  �شَمح  طويلة  كتنهيدٍة  �ملطر،  كر�ئحة  �ل�شخور، 
يف  كلمعٍة  كتمانها،  حماولته  رغم  منه  تفلت  �أن  ل�شاحبها 
ل  �أنك  مع  حتفظينه  �شعٍر  كبيت  تلمعا،  �أل  حتاولن  عينني 
حجارته  �أنامُلك  ُتالم�س  قدمي  كحائٍط  بال�شعر،  تهتمني 
�لزمان،  �أنك حتبني م�شافحَة  �إل  منه  نف�شك  �شيء يف  ول 
�لد�خل ل من �لربو�ز، كو�جهِة م�شجد  كر�شمة ترينها من 
كن�شمة  �لثلث،  بخط  فيها  �ملنحوت  قر�ءَة  حتاولني  قدمي 

باردة مل جتعل ج�شمِك يرجتف قبل ��شتئذ�ن قلبك.
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ككل �شيء منفرد، مقد�س، ل ثاين له، ول ناطق يف حرمه 
�أحٌد.. وجدتُّك.

y
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ها �أنا ذ�، �أكتب �إليِك كما طلبِت ونحن على �شفا حفرة 
من تردد �ل�شمت و�شمتنا عن �لرد، �إذ �إن كال منا خرج �إىل 
�لكون وحيد� جمروحا، فوجد يف �شديقه �أن�شه و�شلو�ه، �إل �أن 
�جلرح باجلرح يكون �أكرث ح�شا�شية وعر�شة لالأمل، لدرجِة 
لو �أن ذبابًة مل�شته ل�شرخنا معا، وتعلمني كيف �لذباب حلوٌح 

ل ميل.
�لأقِل  على  تلتئم،  �جلر�ح  ولنَدع  �لطبيَب  �هلل  فلنْدُع      
حتى �إذ� ��شتند �أحُدنا �إىل �لآخر مل ي�شقط كالنا، و�إذ� ��شتد 

يف ليلٍة جرَحه وجد �شاحبه متفرًغا لت�شميده.
    �شيدتي، �إىل �أن نلتقي على �شطح �لكوكب يوما فاإنني 

�ألتقي بِك على �شطح �لورق كل يوٍم، لأغني لك: 
كالنا تفانى لأجل كلينا.. 
وحن �حلننُي حنانا �إلينا..

وجاء �جلماُل جميَل �ملجيِء..
yوحان �لتالقي فهالَّ �أتينا؟!
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�سيدتي..
َبَلغِك �أن �لعامل م�شتعل و�حلروب تقرع طبولها و�لأحد�ث 
»�لذي  �لعامل  �أن  بلَغني  و�أنا  �لقيامة،  ندنو من  كاأننا  تتو�رد 
�أعرفه فيك« �شاكٌن هذه �لأيام يحاول �أن يقابل فو�شى �خلارج 
بهدوٍء يف �لد�خل كاأنِك حمور �تز�ن �لكون، و�حلقيقة �أنِك 

كذلك.

�أما بعُد فاإنني قدمت على بطاقة جلوٍء �إليك؛ حيث �أكون 
منفيًّا من �لكابو�س �إىل �حللم، ومن �لظالم �إىل �لنور، ومن 
فيها  �أحيا  �لتي  �لعليا  �إىل  فيها جميعا  يعي�شون  �لتي  �لدنيا 

وحدي. 
�أنَّ  قلبِك  �شغاف  على  �لو�قفون  �جلمال  جنوُد  �أخربين 
مرتع�شة  �لرئي�س  يد  �أنَّ  ورغم  �لبحث،  قيد  جلوئي  طلب 
لالإقامة يف  بالعبور  �شمحو� يل  فقد  �لطلب،  مقدم  يِد  مثل 
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-�أو  �ملر�شوم  ع  وُيوقَّ �لقر�ر  ي�شدر  حتى  �لد�فئة  �أر��شيكم 
ُير�َشم �لو�قع-، فاأرجو ثبات �أياديكم؛ لأنَّ �لتوقيَع كلما كان 
�أي�شر على بو�بات �لدخوِل ت�شديقه و�لإميان  و��شًحا، كان 

به.

y
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�سيدتي..
�بتعدت  وكلما  بباِبك،  وجدتني  منِك  هربُت  كلما  �إنني 
عنِك �شرُت منِك �أقرب، وكلما قررُت �لتعقل ُجننُت فعدتُّ 

�أحبك. 
�أعرفه،  ل  ل�شخ�سٍ  �أره،  مل  وجٍه  تاأثري  مدى  �أعرف  ل 
كاأنه مترد على نو�مي�س �لكون، وقو�مي�س �ملعاين؛ ليثبت �أن 

�جلماَل يكون يف عني �لناظر ل يف عني �ملنظور �إليه.
ل �أعلم متى ول كيف ول �أين �شنكون لكنني �أحببت هذ� 
�لتيه �لذي يق�شي �إىل �لهدى على غري موعد، ك�شباٍب ن�شري 
فيه و�لأر�س من حتتنا �أ�شو�ك ن�شعر بها ول نر�ها؛ فنو��شل 
ولأننا  ولأنه ل عودة،  لأننا يف �شباب،  �مل�شري رغم �جلر�ح 
حني �شرخنا من كرثة ما �أدمينا وجدنا �أقد�منا، على �أبو�ب 

�جلنة.

y
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�سيدتي �ساكنة الأقمار.. 
�إليِك وحدتي يف �مل�شري، ف�شاركِتني قدميِك،  �أ�شكو  كنُت 
فا�شتغنيُت عن عكازي كاأن قدرتِك َنَفت عجزي، وكنت �أ�شكو 
ِمن  فاهتديُت  قر�ري،  ف�شاركِتني  �مل�شري  يف  حريتي  �إليك 
نفى  وو�شوحك  ��شطر�بي،  نفى  ��شتقر�رك  كاأن  �شاليل، 

حريتي.
�شيدتي م�شكنة �لأقمار..

�إنني ممنٌت، �أنني ل �أ�شافر وحدي؛ و�إمنا يف كل مرٍة �أدفع 
 ، ثمن تذكرٍة و�حدة، لروحني، على كر�شي و�حد. �إنني ممنتٌّ
�إن ع�شُت وحدي ثم متُّ وحدي، �أنِك �قتن�شِت بني �لوحدتني 
�أن�ًشا مالأِتني به وحدك. �إنني ممنٌت �إْن ع�شُت معك ثم متُّ 
معك، �أنِك �قتن�شِت بني �مَلعيَّتني حلظًة قلِت يل فيها: ل�شَت 

وحدك.

y
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�سيدتي..
يفَّ  يبث  قلٍم  يف  �ملوِت  بث  �أملك  ل  لأنني  �أكتب؛  �أعود 
�حلياة، ول �أملك حرَبه �لذي يكتب بي ول�شُت �أنا من يكتب 
به، ول �أملك نف�شي �لتي منذ �أول يوم وهي لديك، ثم حني 
�أردتُّ ��شرتد�دها �شاعَة �لهروب �أعطيِتني بدًل منها نف�َشك؛ 
ف�شار قيدي بحلقتني؛ �إحد�هما يف يدي، و�لأخرى يف يدك.
�شاد  وير�أ�س.  يقود  ي�شود:  �شاد  وي�شمل.  يعّم  ي�شود:  �شاد 
منهما  كلٌّ  �شمل  �ثنان  وهما  �شيدة،  وهي  �شيد  فهو  ي�شود: 
�لآخر حتى متلَّـَكه، وقاد كلٌّ منهما �لآخر حتى �شار جي�شه، 
لون  �لأ�شود  �شار  �لآخر حتى  بقلب  منهما  كلٌّ  فوؤ�د  و�بي�سَّ 

�لغياب بينهما، �إىل �أن يلتقيا.
�أعود؛ لي�س لأنني ل �أملك �إل �لعودة؛ لكن لأنني �أريدها.

y



274

)16(

�سيدتي..
من  هبط  حني  كاآدم  فوجدتني  �لو�قع،  �إىل  منِك  فررُت 
�جلنة، �أغرتني �شجرة �لياأ�س كما �أغرته �شجرة �لأمل، غري 
�أنَّ �شجرتي كانت بال �أور�ق ول ثمار ول ظالل، و�أنني ل�شُت 

نبيًّا. 

عزلة  فوجدتها  بِك،  �أن�شي  بعد  �لعزلة  �إىل  �رتكنت 
�لروح عن �جل�شد، وعزلة �لر�أ�س عن �جل�شم، وعزلة �لدم 
من  �لفارغة  باملعايري  �حلب،  �ختيار  حاولُت  �لأوردة.  عن 
�مل�شادفة؛ فوجدتني ل  وبالرتتيبات �خلالية من  �ملجازفة، 
�أ�شتطيع. وعرفُت �أن �حلبَّ هو �ل�شياد و�ل�شبكة و�لبحر مًعا؛ 
�إن �أفلتنا من يديه، �شقطنا يف �ِشباكه، و�إن �أفلتنا من �ِشباكه، 

�شقطنا يف بحره، و�إن �أفلتنا من بحره متنا.
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ها �أنا ذ� �أعود �إىل �حللم متعلما من كل �لدرو�س �ل�شابقة 
�أنَّ �حللم ل يكون ح�شب �إمكانية حتقيقه، و�إمنا ح�شب درجة 

�إميان �حلاملني به.
�أعود.. لأكتب �إليك.

�أعود.. لأكتب.
�أعود.. �إليك.

y
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تعلمني؟ 
ما زلُت �أبحث عن �حلب؛ �إذ �إن كل �شيء يبتدئ به، ول 
�شيء به ينتهي. ما زلُت �أنظر يف �لعيون لعلي �أجد �شالتي، 
هي  تبحث  غر�بتها،  من  �أكرب  غربُتها  مثلي،  غريبًة  تكون 
�لأخرى عن �شالتها، غريًبا مثلها، جتد فيه �حلب �لذي به 
�أن�ٌس،  �لغريَبني  جمموع  حيث  ينتهي؛  ول  �شيء،  كل  يبتدئ 

وجمموع �ملغرتَبني وطن.
ما زلُت �أر�قب �لأرو�ح �لطائرة يف غالٍف و�حٍد، �ملجتمعة 
على  تخرج  �إحد�ها  لعل  �لهو�ء؛  من  نف�شها  �لطبقِة  يف 
�لنظام، متحايلًة على �جلاذبية، تبحث عن فلٍك �آخٍر ير�قُب 
�لأرو�ح �لطائرة، يرتقب روًحا تتمرد على �جلميع؛ لت�شقط 

بني يديه، تدور فيه وحده، وتدور فيه وحدها.
باأبياتي ب�شوٍت خافٍت ل ت�شمعه �لآذ�ن،  �أهم�ُس  ما زلُت 
عد� �أذٍن تدنو منه مبفردها، تختل�س �ل�شمع باحثًة عن قلٍب 
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يكتب لها، بل�شاٍن ينطق ��شمها حرفا حرفا، يكون ملكا لها، 
بك�شر �مليم، وفتح �مليم، و�شمها. �أق�شد �مليم.. �أو هي.

ما زلت �أبحث عن.. َمن.. تبحث عن.. َمن...

y
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اإل الأقرب.. 
�إىل  �ملجهول،  من  �أقرب  ول  �أعرفها،  ول  تعرفني  �لتي 
عامَلي �لعاملة بي، ول �أعَلم ممن يف علم �لغيب، �إىل �لأحن، 
�إىل  نر�هما،  �أن  قبل  ذر�عيه  بني  �أننا  ن�شعر  �أحنَّ ممن  ول 

ب بالقَدر. قَدري، ول �أجمل ممن حتجَّ
��شتيقاظي  مو�عيد  حفظها  مبعنى:  تعرفني؛  �لتي  �إىل 
مفزوًعا �أبحث عنها يف جوف �لليل، وعلمها بعدد دقات قلبي 
وحنينها  فيها،  تفكريي  �شاعاِت  من  �لو�حدة  �لدقيقة  يف 
ي زماٍن قا�ٍس، ودفاعها  وحنانها حني ترتفق بي لأنني بني فكَّ
عني حني تخونني �لكلمات ول �أقوى على �حلديث، ووقوفها 
يف ظهري يف �للحظة ذ�تها �لتي تقف فيها بح�شني، ثم حني 
تقول:  يطوقانني؟  �ثنني  �إىل  ين�شطر  �أن  لو�حٍد  �أنَّى  �أ�شاألها 
هي  نقطة؛  بينهما  و�لفرق  ح�شن،  وهناك  ح�شن،  هناك 

�أنت.
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�إليِك �أنت حتديد� من بني �لآلف �لتي ت�شري يف غياهب 
جناحني،  ذ�ت  ملكة  بو�شوح،  �أر�ك  �إنني  �لأ�شود؛  �لعامل 
و�أفهم  بعيد،  من  �إيلَّ  ت�شريين  �لعامل،  فوق  بهما  ترتفعني 

بالإ�شارة، �أنك مل تن�شي �مليعاد، لكن �لطريق مزدحمة.

y
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نعم، �إنني مثَقل. �آتيِك ويف جعبتي غربّة ومالَحقٌة و�شجن 
وجمزرة، ثم �أطلب منك �أن تكوين يل تاأ�شرية �شفر، وتذكرة 

عودة، وخمباأً �آمنا، ومهرًبا �إىل �حلرية، وبيًتا، ووطنا.
على  �لثقيل  بحملها  منَهٌك  بق�شيتي،  متَعب  �إنني  نعم، 
كتفي، ول �أملك �إنز�لها، لأنني �إن �نحنيُت لأُ�شِقَطها �شاأظل 
حمنيًّا ولن �أ�شتطيع �لرتفاع �إىل �لأبد، وبني جنبيَّ �نتفا�شة 
ل �أملك �إخمادها، لأنني �إن �أطفاأتها �شاأحرتق �أنا، ويف قدميَّ 
حقوٌل من �ل�شوِك ل �أملك نزعها، لأنني �إن نزعُتها فلن تنبت 

ِمن عنقي غ�شون �لزيتون ول �أ�شجار �لربتقال.
نعم، �إنني مثَقل. ل �أطلب منِك رفع �لثقل عني؛ و�إمنا �أن 

تكوين يل جناحني.

y
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يف �حلقيقة.. �إنني حني �أبحث عنِك؛ �أق�شد �لبحث عني 
فيك، كمن يبحث يف مدينة �أ�شباٍح عن ك�شرِة مر�آٍة يرى فيها 
مالحمه بدًل من ك�شرة ُخبٍز ي�شعها يف فمه؛ ليعي�س.. و�إنَّه 

حني يفعل ذلك فرمبا لأَن مفهوم �حلياة عنده خمتلف.

ُيغري  تو�أمني؛  حبيبني  كل  من  يجعل  �حلب  �إن  يقولون 
ل  و�إنني  يتطابقان،  يكاد�  �لبعيد حتى  �ملدى  على  �شكليهما 
يرى وجهه يف  يكون كمن  �ملحب  �أن  لهذ� غري  تف�شرًي�  �أرى 
�لأور�ق  مع  �ملت�شاقط  �شجنه  �إليها  ي�شكو  يوٍم،  كل  �لبحرية 
يف حزن �خلريف، ثم تتجمد حتى ياأمن لها فيم�شي فوقها 
�أو�شح، ثم تعاجله على  يف ليايل �ل�شتاء، فريى وجهه فيها 
�أخري�،  يتعافى  حني  ثم  �لربيع،  طو�ل  بالنقاهة  حو�فها 
يكافئ ذ�َته ويكافئها، بالنزول �إليها عاريا متاًما مع ح�شور 

�ل�شيف. 
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كاأنَّ �ملحب حني ي�شدق؛ يرى يف حمبوبه �لف�شول �لأربعة، 
فريى يف �لف�شول �لأربعة نف�شه.

 �إننا حني نَحب.. نرى �أنف�شنا، وحني نرى �أنف�شنا.. ُنِحب.
�إننا حني ُنحب.. نرى.

y
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اإنني �أر�ك من �لطرف �لآخر، ل �أرى مالحَمك بو�شوٍح، 
لكنني �أعرف �أنها �أنت، بعينيِك �للتني ل �أعرف لوَنهما لكنني 
�أعرف لوين فيهما، وبابت�شامِتك �لتي ل �أعلم مدى �ت�شاِعها 
ل  �لتي  �ملتهدجة  وباأنفا�شِك  �أ�شنعها،  كيف  �أعرف  لكنني 

�أعرُف �شرعتها، لكنني �أعرف كيف �أحولها �إىل تنهيد�ت.
�أنَّ �لذي  ِمنا على بحِثه عن �لآخر؛  �إن �لذي ُي�شرب كال 
�شنتعرث  ق�شٍد-  -بال  �أننا  وُندرك  و�حدة،  متاهٌة  يجمعنا 
يف �لنقطة ذ�ِتها، ذ�ت يوٍم، وحينها، �شري�نا �لناظرون من 
كانت  �لتي  �ملتاهِة،  قَطع  من  قطَعتني  ذ�ِتنا،  بحد  �لأعلى، 

yمتاهًة، قبل لقائنا.
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�سيدتي..
�إنني �أكتُب �إليِك على مر�أى �لعامة، و�عتذ�ري �إليك �أنني 
�شاأقر�أ لِك يوًما ما على م�شمعِك وحدك. ل َيفهم �لنا�س �أنني 
�أخاطب جمهوًل يف ِعلم �لغيب، لكن يكفيني فهمي وفهمك 

�أنَّ كالًّ منا ُيحب طيًفا ل يعرفه، لكنهما يلتقيان كل ليلة.
�لنحِل  َقر�س  بعد  مرًة  و�شلُت  ما  و�إنني  �أتيتِك خمذوًل، 
على  و�شعها  قبل  �لكاأ�س  و�نك�شَرت  �إل  �لع�شل،  كاأ�ِس  �إىل 
ثغري، في�شقط �أملي �أمامي، وجُتَرح قدماي بحطاِمه، و�أُجرَب 
على �لعودِة من �لطريِق نف�شها مل�شوًعا بالقر�ِس، وموجوًعا 

ب�شياع �لفَر�س.
و�أملي كله �أنِت؛ �أْن متري بي و�أنا على حافِة نهٍر، �أَطيب 
مبائه �لزلِل، قدميَّ �جلريحتني فتزوريني كجزيرٍة تتحرُك 

للغارقني حني ل يقوى �لغارقون على �ل�شباحِة لها.

y
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�سيدتي..
و�لذي  �لنور يف د�خلي،  بذلك  �أ�شعر  للحب،  �أ�شلح  �إنني 
على  ويتمدد  ح�شنه،  يف  لي�شقط  �ملعتم؛  قمرِك  عن  يبحث 
�شطحه، وينريه بجماله، ويتجمل بنوره، ويبعث فيه �لدفء، 

ويدفاأ يف �نبعاثه، وميالأه بنف�شه، ومتتلئ به نف�شه.
�إنني -على ما يفَّ من ك�شوٍر- قادٌر على �لوقوف �إن ملِت 
�حلب  ِمن  و�أملك  ُقمِت،  �إن  متاًما  لالنهيار  وم�شتعٌد  �أنِت، 
�ألف عاٍم حني ُجنَّ ع�شًقا ثم  �أحُدهم قبل  �أ�شعاَف ما ملك 

مات �شوًقا. 
�إنني �أعرُف ما يكمل �لنقائ�س، ويوؤن�س �ملوح�س، ويربئ 
�جلر�ح؛ لكن �أين �ملجروح �لذي يبحث عنه طبيٌب بد�خلي؟ 

و�أين �لطبيب �لذي يبحث عنه �ملجروح �لذي بد�خلي؟
�إنَّ قدميَّ ذ�بتا من �لبحث، وعيناَي �بي�شتا من �لتحديق، 
على  �أقتات  زلت  ما  لكنني  �لتحليق،  من  خار�  وجناحاي 
و�أتزود بحلمي  �مل�شهود،  و�أر�قب قدومك  �ملجهول،  ظالمِك 
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�أمام  بالآخر  يتباهى  �أْن  منا  كٌل  �شي�شتطيع  وحينها  �لبعيد، 
�شجدنا،  ما  وجدنا،  �ل�شحى،  يف  �أننا  ونخربهم  �جلميع، 

لأجله يف �لليل.

y
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�سيدتي..
�إنني مغرتٌب وغريب؛ يقولون يل حني يرونني منهمًكا يف 
ول  فاأم�شي  �أول،  ووطنك  نف�شك  عن  �بحث  عنك:  �لبحث 
هو  و�جلو�ب  �جلو�ب.  يفهم  لن  غريك  �أحًد�  لأن  �أجيبهم؛ 
�أنني �أبحث عنك لأنفَي عني �لغربتني، �أو لأ�شرب حجرين، 

بع�شفوٍر و�حد.
�لتي  �لإ�شفنج؛  قلوب  عن  �لإفرجن  بالد  يف  �أبحث  �إنني 
كل  ومتت�س  عيوننا،  فيها  نخبئ  حني  �لدموِع  كل  متت�سُّ 
�ملتلوية  �أج�شامنا  وحتتوي  روؤو�شنا،  عليها  نلقي  حني  �لكدر 

وجًعا يف �أح�شانها.
�إنني ل �أبحث عنك كامر�أة، و�إمنا �أبحث عنك كمر�آة.

y
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قدومِك  من  بد  فال  للحب،  �أ�شلح  �أنني  �أخربك  حني 
من  بدل  روحك  يف  �شغري�  بلد�  وطنا؛  تكوين  �أن  ت�شلحني 
�لكبري �لذي نفوين منه، و�شم�شا �شاكنة يف وجهك بدل من 
بدل  ل�شانك  يف  جاريا  ونهر�  عنها،  حجبوين  �لتي  �لد�فئة 
من �لذي حرموين عذوبته، وقمر� يف عينيك بدل من �لذي 

خطفو� من عيني �شياه.
ا؛ بدًل  �أن تكوين يل لغًة و�أدًبا و�شعًر� ونرًث� وت�شكياًل وخطًّ
من جويف �لذي �أحرقو� ما حفظته فيه من فنون. �إنني �أريدك 

�شمة و�حدة تعو�شني عن كل �لك�شر�ت �لتي ملوؤوين بها.
ون�شف  ثورة،  ن�شف  عنقي  فوق  �أحمل  خمذوًل؛  �أتيتِك 
عورة، و�شكيًنا، ومق�شلة، ويف قلبي غ�شة وغمة وغربة، ويف 
عيني ع�شابة، وفوق عينيَّ ظالم، ويف �شدري تنهيدة مري�شة 
َتُطول كل مرة ثم تنقطع قبل �أن تكتمل، وحتت �إبطي كتاٌب 
�شيجارة  و�ألف عقب  �لن�شر، وجريدة حمجوبة،  ممنوع من 
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منطفئة يف ج�شدي، و�إنني ل �أريد منك �إل �أنِت بالكامل، ل 
ينق�شك �شيء؛ فيعود يل كل �شيء.

�لوطن  �أبحث عن  و�إمنا  �لغربة،  �أبحث عنك يف  ل  �إنني 
فيك.

y
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بالقدر  �شغري�  يكون  �أن  بد  ل  بيتنا؛  يف  �أفكر  �لآن  ِمن 
كخيمٍة  للحرية،  �لكايف  بالقدر  و��شعا  للدفء،  �لكايف 
فيها  وي�شرح  بالبيان  فيها  يناَدى  �شوق عكاظ  م�شدودة يف 
و�لهتاف  و�ل�شعار  و�لق�شية  �لوطن  حتمل  كزنز�نٍة  بالغزل، 
و�لتاريخ على جدر�نها. �شنحر�س على �أن ي�شبهنا متاما يف 
وحملنا  كلينا،  حمله  يف  و�شوته،  �شمته  يف  و�أحلانه،  �ألو�نه 

�إياه.

و�إمنا ن�شكن �شاكنيها؛  �لبيوت  �لغربة، ل ن�شكن  يف بالد 
مظاهر،  ول  تعقيد�ت  ل  جدر�ن،  و�أربعة  و�أر�س  �شقف  هي 
و�إمنا �شيء ناألفه لأننا ُنوؤلِّفه ومكان يحبنا لأننا نحبه، �أو كما 
فاإننا -�ل�شامتني-  لها ود�ن«؛  �ملتحدثون: »�حليطان  يقول 
لها  »�حليطان  نقول:  جتعلنا  �أرو�حا  �جلماد�ت  من  نخلق 

�أح�شان«.
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�إنني �أريدك كل �لذي �أفتقده؛ حتملني معك �للغة و�لكتاب 
و�لرو�ية و�لأغنية و�لق�شيدة و�ملقالة؛ فيتلخ�س فيِك �لوطن، 

يف �أ�شغر �شورٍة له بوجهك، و�أجمل �شورة، بالآِن ذ�ته.

y
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د�ئما  متاما.  باملنت�شف  ظهوري  �أعتد  مل  �ل�شور؛  يف 
�لذي  �ملقهى  �لظل. يف  ي�شعك على مييني، يف  مكاًنا  �أترك 
�أحبه �أجل�س يف �شدر �ملكان، ظهري للحائط ووجهي جتاهك، 
ا �أن يكون ظهرك للنا�س ووجهك يل وحدي. يف �إ�شارة  حري�شً
�مل�شاة حني �أعرب، ورغم �أن �لطريق خاٍل، �أجعل نف�شي جهة 
�ل�شيار�ت، و�أعقد قب�شتي يف �لهو�ء على �لهو�ء؛ كاأنه �أنت. 
يف �ل�شارع، حني �أقعد على �لر�شيف، �أنظف بكفي ما يكفي 
�ل�شم�س  �أجل�س على �حلرف، ن�شفي يف  ثم  �ثنني،  جللو�س 
ون�شفي معك؛ كاأنني �أتقا�شم نف�شي بني �شم�س �ل�شماء وقمر 

�لأر�س.
    يف كل �شيٍء ثمة �شيٌء ناق�س؛ �أرى كل �لأ�شياء جمرد 
هالل،  �لبدر  �أرى  �أنت؛  تاأتني  حني  ياأتي  �لكل  كاأن  بع�س؛ 
و�ل�شاَي  ق�شرًي�،  و�لليل  منخف�شا،  و�لنهَر  بحريًة،  و�لبحر 
ُخلق..  �أن  منذ  �شيء  كل  كاأن  ر�ئحة؛  بال  و�لقهوة  خفيفا، 

ينتظرك؛ ليكون يف �أح�شن تقومي.
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و�أنا كذلك �أنق�شك �أو �أنق�شني؛ جمرد بع�ٍس يف �نتظار 
�لكل، جمرد نب�شاٍت قلُبها �ملنَتظر �أنت.

y
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�سيدتي ذات القلب الأخ�سر..
و�أنا  �لأ�شالع،  �شاكية  �لزو�يا  موجوعة  �أر�ِك  هنا  ِمن 
�لهند�شية  مل�شاألتك  ��شتثناٍء  يف  �لريا�شيات  �أ�شتاأذن  هنا 

�لوحيدة- �أن حُتـَل يف فرع »�جلرب«.

y
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و�أن  كثرًي�،  �أتكلم  �أل  �شاأحاول  للقائنا،  �لأوىل  �ملرة  يف 
�شجيَّتي،  �أبلًها على  �أبدو  ل  �لبت�شام حتى  �أقلل عدد مر�ت 
من  �أجمل  �شيكون  و�لذي  د�ئًما  �أ�شعه  �لذي  �لعطر  �شاأ�شع 
�لثبات  عن�شر  �إليه  �أ�شفِت  كاأنَّك  �شت�شمينه،  لأنِك  �لعادة؛ 
ا ما للمرة �لأوىل و�لأخرية، ثم  لفرتٍة �أطول. �شاأرتدي قمي�شً
�أحتفظ به ل �أرتديه جمدد�، لأحفظ له قد�شيته؛ كاأننا ن�شنع 

ذكر�نا باأنف�شنا، رغم �أنه �للقاء �لأول، ل �أكرث ول �أقل.
�لهدية؟

    مل �أفكر فيها بعد، لكنها �شتكون �شيًئا مني و�شيًئا يل، 
كلما  ذ�تها  �للحظة  يف  نر�ها  ذكرى  بن�شختني،  يكون  �شيًئا 
�أحببنا، �شاأهديها �إليِك �أو �شاأهديِك �إليها، بعد �أن ُتهدي �إيلَّ 

نف�َشك، �أو َتهدَيني نف�شي �إليك.
�ملكان؟

ل بد �أن يكون به ر�ئحة �لبحر، و�للون �لأزرق، و�شيء من 
�لبني �لهادئ، و�شمٌت مرتقٌب كاأن �ملكان كله يتجلى �حرت�ًما 
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لقد�شيِة �شيٍء ما، يحدث ها هنا، ولن يزعجنا �لنادل كثرًي�، 
للعينني  و�أنَّ  يحدث،  ما  �أمًر�  �أن  متفهًما  ب�شو�ًشا  �شيكون 
حرمًة جتعلهما ل تركز�ن �إل يف حمر�ٍب و�حٍد، تخ�شعان به 

وت�شليان فيه.
�لزمان؟

�لأن�شب �أن يكون بني �لنهار و�لليل، بني �ل�شباح و�مل�شاء، 
يف يوٍم د�فئ به ل�شعة برد، �أو يوٍم بارٍد به ن�شمة دفء، بني 

�شحابة �شيٍف و�شم�س �شتاء.
 ثم؟

باللحظة  �للقاء،  نهاية  �شاأ�شاأل عينيك يف  ل �شيء. رمبا 
�أن نقوم مًعا، ويظل  ذ�تها �لتي �شاأتلقى فيها �جلو�ب، قبل 
قلبانا قاعدين يف �ملكان نف�شه �إىل �أن ن�شيخ، يتعارفان �أكرث، 

كاأننا كل يوٍم، ل نز�ل مًعا يف �ملرة �لأوىل للقائنا.

y
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ُثم حني تاأتني؛ لن �أترك مو�شًعا �شاألُت فيه: »�أين �أنت؟«، 
»ها  و�أجيبه:  بالو�قفة جو�ري  فه  لأعرِّ ثانيًة  فيه  �أ�شري  حتى 

هي«. 
    لن �أدع مكانا بكيت فيه دونك، حتى �أ�شحك فيه معك. 
ُبعدك  �أطيق  ولن  �أُعدها،  وحدي  �لطويلة  �لطرق  �أقطع  لن 

َبعدها، ولن �أطيق َبعدك ُبعدها.
ليطرح زهر�،  �شتولد �حلياة يف �شباري  تاأتني،      حني 
جروحه  فوق  لتقف  �ملتَعب  ج�شمي  من  �ل�شوك  و�شي�شقط 
�لفر��شات، و�شتتفتح عيناي بعدما ذبلتا، كحبتني من �ملا�س 
من  ت�شق  تنهيدة  �شاأطلق  ثم  عذبتني،  بحريتني  يف  �لأ�شود 
�شدري كونا ف�شيًحا، �أكرب من هذ� �لكون �لكبري، لكنه.. لن 

yي�شع �شو�نا.



298

)32(

و�حدًة،  جملًة  كلها  خيباتي  عن  لِك  �شاأحكي  حينها، 
�أقول فيها: »�لآَن ميكنني �لن�شيان«؛ �إذ �إن حماولت �لتنا�شي 
بعد �ملاآ�شي غالبا ما تبوء بالف�شل؛ فقط ميكننا �أن نتجاوز، 
تثور،  متى  نعرف  ل  �خلامدة  كالرب�كني  �جلر�ح  تظل  لكن 
لنكون يف  �لإمكان  قدر  بعيدين عنها  ونظل  �ل�شالمة  فنوؤثر 

�أمان، لكنَّ بعدنا عنها ل يعني عدم وجودها.
�إىل �أن ياأتي َمن يحملنا فوق جناحيه؛ لينقلنا من �جلزيرة 
�لأر�ِس  كوكب  من  �ل�شالم،  �أر��شي  �إىل  بال�شتعال  �ملهددة 
�إىل �شماء �لكو�كب، من �لقارة �إىل �ملجرة، من �لياب�شة �إىل 
�إىل  �إىل �لذكرى، من �ملا�شي �ملظلم  �حلانية، من �لذ�كرة 
�لنور �حلا�شر؛ كنبيٍّ ُبعث يف قوٍم لي�س فيهم غريي، كر�شوٍل 

ر�شالُته �لوحيدة �أنا، كم�شعٍف مهمته مر�فقتي �إىل �لأبد.
بالعتمة  �ملثَقلة  �ل�شماء  لأن  �لن�شيان؛  ميكنني  حينها، 

yت�شيء يف ح�شن �لقمر.
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كالعادة، حني ت�شيق بي نف�شي �لتي �أعرفها و�لأماكن 
�إىل  �أفر  عرو�شها؛  على  �خلاوية  و�ل�شو�رع  �أق�شدها  �لتي 
لك �خلريف  نف�شك �ملجهولة لأ�شكو �إليِك َبثي وحزين؛ لأحمِّ
و�لألو�ن  �لأ�شود،  و�لليل  �لعجوز،  و�لهرم  بد�خلي،  �لطويل 

�ل�شاحبة، ووجهي �لو�جم، و�أجنحتي �ملتك�شرة.

�أريدِك  ولذ�  مهزوم؛  و�أنني  مو�جعي،  عليِك  لأق�س      
ن�شًر�، ولو للمرة �لأوىل و�لأخرية يف حياتي، و�أريدك َق�شًر�، 
ياأويني بعد �شرٍي طويل يف �ل�شحاري، و�أريدك ح�شنا، بعد 
بعد  و�أريدك ح�شنا،  وفر�ر جي�شي،  �أبو�ب ممالكي  �شقوط 
منذ  لأنني  و�أريدك حياًة  بوجهي،  فقت  �شُ �لتي  �لأبو�ب  كل 

ر. حَت�شَ ع�شرين �شنًة �أُ
عيني  حتت  من  مي�شح  َبناًنا،  �هلل-  �أعزِك  -يا  �أريدك 
لأن  هو�ًء؛  �أريدك  �لدمع،  فوق خدي  ت�شكب  وعيًنا،  �لدمع، 
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�لأر�َس  لأَنّ  و�شماًء؛   ، جفَّ حلقي  لأن  وماًء؛  �شاق،  �شدري 
لي�شت مكاًنا �شاحًلا للحب.

�أريدك؛ لأنني تعبت من �حلرب.

y
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�سيدتي التي ل تاأِت بعد..
ا  �أخربتك من قبل �أنني �أ�شلح للحب، و�ليوم �أخربِك �أي�شً
طبيب،  لأنني  لي�س  جر�حك؛  ت�شميد  على  �لقدرة  لديَّ  �أن 
و�إمنا لأنني جريح �شمد جر�حه بال قطٍن، و�قتلع ِمن �شاقيه 
طلقات �لزمن بال خمدر ف�شار خبري� بالأمل ويعرف كيف 

يرو�شه.
فوق  و�أنَّ  متاما،  مثلي  باخليبات  مثقلة  �أنِك  �أعلم  �إنني 
يف  لونه  بهت  �لقاين  قلبك  و�أنَّ  �لغبار،  ِمن  �أطناًنا  كتفيِك 
�جل�شم �لذي يعاين، و�أنَّ �نحناءه �لظهر من ق�شوة �لدهر، 
و�أن �نتفاخ �لعينني من �لبحث يف �لظالم عن ب�شي�س نور.

�إنني �أ�شعر، مبا تخفينه وما تخافينه، و�أ�شمع يف �شمتك 
�لكاملة،  �لق�شَة  وجهك  يف  و�أرى  �شوتك،  عن  يغني  ما 
منا  و�حٍد  كلُّ  فيه  يكون  و�لذي  �لأخري،  �ل�شطر  ينق�شها 
�حلركات  تعارك  بعد  حرف،  �آخر  على  كال�شكون  ل�شاحبه 

يف جملٍة طويلة.
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�ل�شفحة  ي�شار  على  لأ�شكن  �إليِك؛  جئُت  ذ�،  �أنا  فها 
�لأخرية و�لتي نقول فيها: 

y



مت بحمد �هلل.
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