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 الحقوق كافة 
ــوظـة  ــ ـف ــ  مـحـ

 التـحــاد الـكـتـّاب الــعـرب
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قاؿ الراوي... البارحة أكممت لكـ قصة الشاعر ماىر البدوي 
الذي تخفى في زي بائع األمشاط والمرايا ووقؼ تحت شرفة حبيبتو 

 سمطاف الجزر األربع. األميرة فينوس بنت 
نحف أيضًا كنا أربعة أشباح وخامسنا الميؿ حينما تكمـ الراوي.. 
لقد قاؿ: البحر كاف يعمـ ويبارؾ، والجزر األربع والسماء، لكف الناس 
في تمؾ القالع العائمة يكرىوف الحب بؿ يكرىوف حتى الشعراء.. 
وقالوا: قد أحبت شاعرًا صعموكًا ال يممؾ مف حطاـ الدنيا غير خرج  
محشو بالكتب والكراريس.. فيؿ عجزت الدنيا عف أف تمد غير 
الشعراء.. الشعراء فقراء.. كميـ صعاليؾ، رأسماليـ ىذه البضاعة 

تجارة -الفاسدة التي اسميا الحب... وقاؿ شيخ مف بطانة السمطاف 
 الشعراء كاسدة في البدء وبضاعتيـ فاسدة منذ األزؿ. 

لميؿ لـ يزؿ في أولو ونحف أربعة، ومضى الراوي يقوؿ، وا 
والكوف فقاعة كبيرة عمميا عند عالـ الغيوب، ونحف أربعة.. لقد باح 

 الميؿ بسر اليوى الفاضح وكذلؾ الجزر األربع والسماء والبحر... 
ىؿ رآىا بائع األمشاط والمرايا في ذلؾ المساء.. لـ يكف وجو 

 فينوس مثؿ الوجوه، ولكنو الشوؽ النبيؿ إلى معانقة الكوف بأسره. 
وعيناىا... رباه "ىاتاف لـ تكونا عينيف" ولكنيما النداء والصد، 
اإلثـ والغفراف، الحياة والموت، وكاف الشاعر البدوي يعرؼ تينؾ 
العينيف وسر السماء المودع فييما، شعرىا كاف ثماًل معربدًا ومتعبًا يود 

 لو يستريح عمى كتؼ عاشؽ مذبوح. 
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ساعة بائع األمشاط والمرايا... لـ يكف خصرًا ىؿ عانؽ خصرىا 

 ولـ يكف كشحًا ىضيمًا، ولكنو مشنقة يتأرجح مف تحتيا جسد غريب. 
فينوس يارفاؽ الظالـ.. امرأة الفجيعة والموت، وأنثى النداء 
المحموـ والعويؿ، وفي ليؿ الصبوات والسأـ تمتقي بكر وتغمب وعبس 
وذبياف، وقموع الشاعر البدوي نشرت فأبحر في الدماء، والحب... 
الحب ىذه الفجيعة والحسرة، الحب والموت ِصنواف في بدء الخميقة، 
والتقت بكر وتغمب وعبس وذبياف، الحرب في الجزر األربع والغريـ 
واحد والقاتؿ عمى مرمى البصر والمقتوؿ واحد، وفي قمب الموت 

... شاعر مضرج بدمائو ويتمو.. ولقد ذكرتؾ والرماح نواىؿ مني
 وبيض اليند تقطر مف دمي. 

لكف الرماح السميرية ظمأى لمدـ المموث بالحب... هلل ما أغمى 
 دـ الشاعر العاشؽ لقد مات ماىر البدوي.. قتموه تحت شرفة األميرة... 
في ساعة توقؼ فييا البحر عف المد والجزر، وليس في الغابات 
طير يغني، ال يسمع لمنير خرير، لقد توقؼ الكوف عف النمو تمؾ 
الساعة الرىيبة مف الزماف، لقد ضاعت أنفاسو عبر األثير، تمؾ 
األنفاس المضمخة بعبير الضفاؼ واألودية البعيدة، لقد طالما بثيا 
لفينوس عبر تمؾ القصبة السماوية، وذلؾ الناي المغرد، الناي الذي 

 لخص في أنَّاتو أشواؽ الشباب وحزف المشيب.. 
ا ونحف ننصت خاشعيف، لقد كاف ومضى الراوي يقص عمين

يتحدث بيننا، نحف جموس، لكف صوتو في الواقع كاف يأتينا مف مكاف 
 بعيد مف فراغات ىذا الكوف. 

قاؿ:... لقد كاف شابًا غريبًا، يجوب ذاؾ األرخبيؿ كمما أتى 
المساء،وكاف وىو يدفع تمؾ العربة الصغيرة التي يبيع عمييا األمشاط 
والمرايا، ال يبدو عميو التعب ولكنو الحزف النبيؿ، حزف الشعراء، وذوي 
النفوس الكبيرة، كاف عمى الدروب يرمي بثقؿ جسده الضعيؼ عمى 
العربة الصغيرة التي يدفعيا فتبدو وكأنيا ىي التي تقوده إلى حيث 
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تشاء وكاف إذا نودي مف تمؾ الشرفات العالية، توقؼ برىة ورفع بصره 
اؽ كأنو يبحث عف وديعة في قبة الكوف إلى السماء وحمؽ بو في اآلف

وكأف الصوت يأتيو مف مكاف ما مف ىذه القبة حتى إذا ما انتفض 
الصوت في طيؼ مميحٍة تتسربؿ في حياء أنوثتيا، باعيا مالديو مف 

 بضاعة الزينة بال اكتراث ثـ مضى عمى الدروب. 
كاف ذلؾ شأنو، يوزع عمى الغيد المميحات تمؾ األمشاط وىاتيؾ 
المرايا، بثمف وبدوف ثمف، كاف ال يسأؿ وال يجادؿ في ثمف، إف ُأعِطي 
ال فأعطى ومضى، هلل ما أكثر المميحات في ذاؾ  أخذ بال اكتراث وا 
األرخبيؿ، لكف مميحة واحدة ظؿ يحمميا حزنًا جمياًل بيف الحنايا 
والضموع، فكاف إذا ماوقؼ تحت شرفتيا وتطمع بعينيو السماويتيف إلى 

ف الصغير الذي يشبو اليالؿ، تمؾ األرجوحة الجميمة ذلؾ المكم
الناعمة المعمقة في فضاء القمعة حيث أطمَّت حبيبتو أوؿ مرة ورآىا، 
في مساء كذلؾ المساء  ومكاف ىو ذاؾ المكاف، لقد رأى أوؿ مارأى 
تمؾ الستائر الوردية الحالمة، كانت متدلية ومعقودة عمى جانبي 
الشرفة، لقد بدت لعينيو ىذه الشرفة في ذاؾ المساء أرجوحة مف أراجيح 
الجنة ال تمت بصمة إلى تمؾ القمعة المحضة التي تشمخ بقسوتيا في 

 فضاء اإلنسانية.. 
وأطمت فينوس... كانت كائنًا عذبًا عذوبة صوت ناٍي متقطع 
يأتي مف آخر الدنيا وأقاصي الكوف. لقد كانت طيفًا حالمًا كحقؿ مف 

يؽ إثر يوـ ماطر، ولفينوس جسد شفاؼ يعانؽ البنفسج والياسميف يف
 شفافية أرديتيا عناؽ محموـ. 

وشاعر األمشاط والمرايا كاف ممسكًا بقصبة الناي وينفخ مفجوعًا 
حسرة آالؼ السنيف، ىؿ كانت قصبة الناي تعرؼ أف أنفاسو آخر 
أّنات الشاعر المذبوح، ىؿ كاف المساء في تمؾ الفجاج ُيشيِّع آخر 
الشعراء في صمت مييب. لقد مات الشاعر البدوي، قتموه تحت شرفة 

 األميرة فينوس. 
عندما رأتو ينفخ مزماره تحت شرفتيا، وقعت َتسمع نشَّيج الناي، 
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كاف صوتًا حنونًا وشجيًا كيمس لذيذ بجوار مدفأة في ليمة مف ليالي 
الشتاء يعبث فييا الصقيع بنوافذ البيوت، وكانت أنفاسو المتقطعة 

ة تتالحؽ صعودًا إلييا.. فاتكأت ومالت عميو حانية مسحورة،  المحموم
وانفمت شعرىا مف عقالو وىمى ىمى مف أعمى الشرفة فضمخ الفضاء 

 بعطر نفاذ ثـ انسكب كالغيمة المنحمَّة عمى وجو الشاعر البدوي... 
سبحاف اهلل... ىؿ رأيتـ كائنًا عمويًا خرج عمى قيود الزماف 
والمكاف.. ىؿ عممتـ عف كوكب حطـ ناموس المدار وىوى في فج 
بعيد القرار، يارفاؽ الظالـ، حريٌّ  بالشاعر أف يقتؿ في ذلؾ المساء، 

 فإنو ال يميؽ بالشاعر المتيـ إال أف يموت ىكذا. 
لقد قرأتـ كثيرًا مف سير الحب وال ريب، ولطالما تباىيتـ أماـ 

ؽ ممف خمدتيـ أقرانكـ ومعشوقاتكـ بأنكـ تحفظوف أسماء مشاىير العشا
ىذه الحياة، فيؿ تذكروف لي اسمًا واحدًا لـ تكف نيايتو مأساة..؟.. أنا 
أقوؿ لكـ... الحب العظيـ ىو تمؾ المأساة العظيمة التي تسمعوف عنيا 
والتعرفوف عنيا الكثير، وعزاء المحبيف أنيـ ال يرونيا مأساة، فالعاشؽ 
العظيـ ىو الفاتح العظيـ والبطؿ المغوار ال يرى في الحب إال حربًا 
ضارية في صقيع سيبريا، فتراه حتى وىو يجود بآخر أنفاسو نبياًل 
مترنمًا.. ولـ ال؟! فيو شييد العاطفة النبيمة الذي سيذوب في فجر 

 السماء السرمدي ولسوؼ يمتقي بمف أحب ومات. 
ومضى الراوي يقص عمينا نياية الحكاية التي قصيا عمينا 

د وكرَّ عائدًا إلى قمبي البارحة في مثؿ ىذه ا لظممة، لكف سمعي تمرَّ
 مرة أخرى... وابتعد صوتو شيئًا فشيئًا إلى أف تالشى والتيمو الميؿ... 
الميؿ موطف الصبوات والفجيعة، وفي غياىب الروح عواٌء أليـ، 

 والقمب مفازٌة يسكنيا جارح الطير. 
وفي نير الطريؽ يسكف الميؿ، وعمى الرصيؼ غريب ينتظر، 
وتحت شرفة مف شرفات المدينة يقتؿ ماىر البدوي. كاف الشاعرالمقتوؿ 
غريبًا ومات بيف غرباء ىذا العالـ الكبير، وأنا.. أنا أيضًا مسافر 
دُت عمى  غريب، عبرت الصحراء مثمما عبرت البحر، لكنني تمرَّ
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الصحراء فأحببُت البحَر فكنُت بذلؾ أوؿ آبؽ صحراوي تمرد عمى أمو، 
مّي ولحَقتني لعنتيا.. أنا البدوي المسافر وابف الصحراء لقد غضبْت ع

 العاؽ المحكوـ عميو بالظمأ والحزف مدى الحياة..
أنا صاحب الحقيبة الحمراء، أسعى كمعظـ دراويش العالـ أتسوؿ 

 لنفسي مكانًا أقؼ عميو في طوابير الجياع. 
وفي الربع الخالي مف الكوف.. فقدُت بعيري وحممني السراب في 
تمؾ المجة الحمراء، إلى حيث تستوي الحياة والموت، واألنوار والظمـ، 
وعدوُت في الفج العميؽ أطمب قطرة مف ماء، رفعت عقيرتي المفجوعة 
إلى الطرؼ القصي مف الكوف أنادي.. وأنادي، لكف النداء ظؿ يتردد 

 في تمؾ البقاع الموحشة مف الكوف.. 
لذي أفرد لمركبو الشراع، أنا صاحب الحقيبة الحمراء... الغريب ا

ويوـ رست مركبتي في مرفأ مف مرافئ الدنيا، نظرُت فإذا الصحراء 
والبحر يقتتالف وأنا بينيما كالذبيحة المعمقة كالىما يقوؿ إنو ممكي.. 
إنو لي وحدي دوف سائر الوجود، رأيُت البحر يمتيـ الصحراء ورأيُت 
الصحراء تمتيـ البحر، كالىما شرس ومخيؼ، وكالىما قو الحدود 
لجبروتو... وأنا مف أنا؟... مجرد كائف ضعيؼ مف ىذه الكائنات 
الحقيرة الصغيرة التي تدب عمى اليابسة أو تسبح في الماء، لكنني جزء 
منيما شئت أـ أبيت... أنا اآلخر بحر وصحراء، في داخمي بيداء ال 

ي حدود آلفاقيا الموحشة، تنوح في أرجائيا الغيالف واألشباح، وف
داخمي بحر مزمجر ليس لو أوؿ وال آخر، سأفمت مف حصار 
الصحراء، وسأفرُّ مف أسر البحر، ولكف... ىؿ أستطيع الفرار مف 

 ذاتي؟... 
مصموبًا عمى جبيف المأساة، وأنا البدوي الذي أضاع ناقتو في 
الربع الخالي... حممت حزني عمى  وعاء ممموء بالصدأ، وعند ذلؾ 
الرصيؼ الميجور مف الكوف ألقيتو كما تمقى الزبالة القديمة لكنني 
ماكدُت أخطو الخطوة األولى عائدًا حتى سمعُت بكاء الرصيؼ فعدت 
مشفقًا عمى الرصيؼ المسكيف وحممُت زبالتي، فمما ىبط الظالـ حممتو 
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مف جديد وقصدُت ذلؾ الفج الغريب حيث النير فوقفُت عمى ضفتو 
 .. العجوز وسممت عميو بسالـ أىؿ الميؿ

 قاؿ: مف أنت أييا الظؿ؟ 
 قمت: ال أعرؼ نفسي..

 قاؿ: ماذا تحمؿ في وعائؾ الصدئ؟ 
قمت: زبالة قديمة جمعتيا مف مزابؿ الحياة.. فمما تعبت منيا 

 وشقيت، جئت أرمييا بيف أمواجؾ يانير...
قاؿ ال طاقة لي بحزنؾ أييا الظؿ ولكنني سأعطيؾ عنواف 
الغابة.. وقاؿ اقترب أييا الظؿ ألطبع عمىشفتيؾ ىذا العنواف:.... في 
الربع الخالي مف السديـ الثالث عند ممتقى الذكر واألنثى، والظالـ 
والنور، والحياة والموت، والموت والحياة، والجيؿ والمعرفة، والجماؿ 

 والجماؿ، والظؿ والشبح، والماضي والمستقبؿ، واإلنساف واإللو.. 
، معمؽ بيف النداء وأنا متوتر األعصاب، مشبوب الشعور

والنداء، يممؤني الخوؼ والقمؽ، ويدؽ قمبي بسرعة عجيبة، أرى العالـ 
كمو وحشَة ومتاىَة عظيمة، وأراني طفاًل ضاع مف أمو في زحمة 
الخالئؽ، فيا ضباب الشتاء... خبئني تحت جمدؾ واطويني كما يطوي 
الشراع واعتصرني نبيذًا المذاؽ ثـ انشرني عمى صفحة المدى.. فأنا 
ياصديقي ذلؾ الشاعر الذي فقد الظؿ والنير ومضى يحثو مساَمُو 
ببارود القصيدة... أنا الدرويش الميروؿ ساعيًا بيف البكاء والبكاء... 

 أنا ياصديقي ضيؼ العنكبوت..
وقالت الغابة.. منذ آالؼ السنيف كاف يمر مف ىنا نير، وأذكر 

مف أشجاري  أنؾ كنت صغيرًا حينما كانت أمؾ الطيبة تحتطب
اليابسة، لقد كاف يحبؾ ذلؾ النير لكنؾ لـ تكف تعرؼ السباحة.. كنت 
شغوفًا بالجموس عمى الضفاؼ، وكانت الصحراء منا عمى مرمى  

 حجر.. أيو ياولدي.. لقد مات ذلؾ النير، وكذلؾ تفنى الحياة. 
ومضى الميؿ يمشي بخطًا ثابتة نحو غٍد آخر وقافمة الزماف 
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تضرب في وىاد السديـ، وقاؿ الميؿ... في مكاف ما مف ىذا الخالء 
األبدي وعمى بعد مالييف السنيف الضوئية مف ىذه األرض، كواكب 
مبثوثة في فضاء ال نيائي مييب، بعضيا مف ضخامة الحجـ وىوؿ 
المشيد ماال يحيط بو اإلدراؾ وال يعمـ أحد مف أمرىا إال الذي فطر 

  السموات واألرض وأحاط بكؿ شيء عمما.
ومضى الميؿ يقوؿ:.. كنُت في بدء الخميقة أسافر عبر المجرات 
إلى تمؾ الجزر السديمية اليائمة فأكنس وحشتيا ثـ آتي بيا إلى 
األرض، وكنت أوزع الوحشة واليوؿ عمى القموب المشرئبَّة بأعناقيا 
نحو السماء، كاف ذلؾ دأبي وقافمة الزماف تمضي في مصبيا 
المحزوف، وقتيا قالت الخالئؽ يأتي إلو الشر، ولكنني لست إليًا لمشر 
كما أف الفجر ليس إليًا لمخير، ولكننا سفراف مف أقدـ أسفار الوجود 
باركنا اهلل ربنا في البدء.. لقد فتحنا ألوؿ الخمؽ آدـ وحواء ونظرا في 
فصٍؿ مف صفحاتنا الكثيرة وال زالت األجياؿ جياًل إثر جيؿ تقرأ في 

السميا، في تمؾ الميمة نفسيا تكممت صورة صفحاتنا وتحاوؿ فؾ ط
األنثى التي عمقتيا في غرفة نومي، لقد قالت: .. ستظؿ مصموبًا عمى 

 وجيي أييا البدوي الحزيف، فماذا تفتدي بربؾ؟...
وتكّمـ شخص آخر يسكف في إىابي فقاؿ:... إنو يفتديني أنا 

 أيتيا األنثى المشاغبة، قالت: لكنني أنا العدـ...قاؿ: وأنا الوجود. 
ومضى الرجؿ المحزوف الذي يسكف في إىابي يسرد لميؿ 

 وأكداس الظالـ فصاًل مف مأساة الحب والموت، والحزف والظمأ. 
قاؿ: .. في البدء كانت المرأة ضبابًا في البحار المتجمدة وفي 
حقوؿ العالـ البارد الذي ال تشرؽ فيو الشمس، وكاف الكوف كيفًا مف 

ا الغريب الذي يتجمد في البحار الميتة.. بحثت كيوؼ الصقيع، وأن
عف المرأة في كؿ صقع بارد وفي المغارات البعيدة وفي وادي العاصفة 
البيضاء... قابمني شيخ البطريؽ الكبير يقود سبعيف حفيدًا بيف الشعاب 

 المتجمدة.
قاؿ سالـٌ أييا اإلنساف الذي باركو اهلل في األعالي، ثـ ارتضاه 
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 خميفة عمى األرض يحكـ فييا حيث يشاء. 
 

 قمت سالـ أييا الشيخ الوقور وبورؾ في نسمؾ الحميد. 
ـّ تبحث أييا اإلنساف في بقاع الزميرير ووادي العاصفة  قاؿ ع

 البيضاء الذي ماطمعت عميو شمس سبعيف عامًا. 
قمُت أبحث عف الفجر الرمادي في مغارة الضباب.. لقد خطؼ 

 يدىا بالدخاف المسحور في مغارتو. امرأتي أييا الشيخ الجميؿ وق
أومأ الشيخ ألحفاده فجمسوا عمى صخرة مف صخور الجميد، ثـ 

 اقترب مني وأخذ بيدي فجمسنا عمى صخرة أخرى. 
قاؿ ياولدي... لقد خطؼ باريس العاشؽ ىيميف الجميمة، فقامت 
الحرب الضروس وتدافع األبطاؿ في مياديف القتاؿ، ثـ صرع أخيؿ 
الشجاع ىكتور الجبار واستميـ ىومير مالحـ األبطاؿ والدماء التي 
تسيؿ في البطاح وفي الجباؿ فتغنى وشعر... لمتاريخ ياولدي ذاكرة 
انتقائّية، لقد خمد أشياء وغابت عنو أشياء: ىؿ وقؼ التاريخ العجوز 
ساعة في ىذي الوىاد المظممة؟ في ىذا المكاف الذي تجمد منذ آالؼ 

العذراء راعية البجعات البيضاء، صدؽ  السنيف؟... كانت سواكف
ياولدي انيا كانت مف شفافية الماء الذي يسيؿ بيف صخور الجميد... 
ونحف أطفاؿ أشقياء تربصنا بيا في فجر عيد الشمس المجيدة في 
واحدة مف دوراتيا السبعينية، نظرنا إلييا ياولدي وىي تنضو عف جسٍد 
مارأينا مثمُو أردية الحضارة واألدب، عارية كانت والبحيرة تغفو عمى 
وسائد الفجر القدسي الذي ماطمع قبؿ سبعيف عامًا في فجاج 
الزميرير، ونحف صبية أشرار ياولدي رأينا حزمة مف شعاع عموي 
يخصب جسدىا فتوىج حتى اإلشعاؿ وخمناه سيتفجر... ىؿ تراني 

ب، أبالغ ياولدي؟! كال والذي نفسي بيده.. لـ يكف مشيدًا مسحورًا فحس
 ولكنيا الحياة في أعنؼ تجمياتيا.

في ذلؾ المساء ياولدي.. عادت البجعات الصغيرة البيضاء 
ولكف سواكف العذراء  لـ تعد الغطاء األبيض ينسحب باردًا عمى جسد 
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األرض، والناس في إرجائيا القصوى والدنيا يتصارعوف في فرح محموـ 
وفي حزف محموـ، يمشوف في فرحة العيد غير أنيـ يشيعوف جسد 
األرض إلى مثواىا األخير. تحت الغطاء األبيض جسد مسجى مغموٌر 
ببرود الفناء والموت، وفوقو وحواليو تمشي الحياة زاخرة إلى مصبيا 
المحزوف، والخالئؽ تسير الىية تغني ألفراح الحياة وترقص مغتبطة 

 بسحر الوجود وفتنة الدنيا. 
جيدة في ذلؾ اليوـ ومضى الشيخ يقوؿ... وانحدرت الشمس الم

ة، وشيَّعتيا  ومالت عف وادي العاصفة البيضاء ثـ ابتمعتيا المجَّ
الخالئؽ عند الغروب وشيعوا معيا سواكف العذراء راعية البجعات 

 الصغيرة البيضاء. 
ونيض الشيخ يتحامؿ عمى جسد واىف وكاف قد بمغ مف الكبر 

 عتيا، ثـ نيض مف بعده األحفاد ومضوا يشقوف دربًا في الجميد. 
والميؿ مابرح يقود روحي نحو آفاؽ أكثر ظممة ووحشة، ووحيد 
أنا وغريب في متاىات البرد والصقيع أمضى فتختفي عبراتي وتشنقني 
كمماتي.. وأنا المالح اليتيـ والعيوف مرافئ مجيولة، في كؿ بحر منارة 

 ومأساة وفي كؿ مرفأ عمـ لميداية ولمضالؿ. 
سأريح قصيدتؾ المتعبة بيف دفاتري لقد قالت لي ذات يوـ.. 

ولتكف لي نعـ الذكرى، ويوـ أعطيتيا القصيدة توىمت أف أشترييا بمغة 
السماء وعاطفة األعالي ولكنيا ظمت تقوؿ لي أنت أجمؿ ذكرى 
وستظؿ كذلؾ إلى يوـ البعث، وأنا الحاضر أبدًا في زوايا عينييا.. 

 وضعتني تمثااًل رائعًا في متحؼ ذكرياتيا الجميمة. 
في اليوـ األوؿ مف عاـ مجيوؿ في ساعة حزينة ومجيولة ىي 
األخرى، عرفتيا وحفظت في خشوع الظالـ اسميا، ودخمت معبد 

 عينييا أصمّي. 
في اليوـ الثاني نيضُت مع الشمس، ثـ التقينا في منتصؼ 
الطريؽ، كانت قادمة لتعمؿ وكنت ذاىبًا أبحُث عنيا.. أكاف مفروضًا 

حضنيا؟ ىؿ كنت أجرؤ عمى اختطافيا مثمما فعؿ أف تأخذني في 
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باريس مع ىيميف، أـ تراني خميقًا بأف أموت تحت شرفتيا مثمما مات 
ماىر البدوي تحت شرفة األميرة فينوس، لكنيا سّممت عميَّ سالـ 

 األغراب ثـ طفقت تعمؿ ال مبالية بما يحدث في الكوف. 
في اليوـ الثالث كانت منحنية في رداء أحمر شدَّتو إلى وسطيا 
بعنؼ فتأرجح جسٌد إلى أسفؿ واشرأب جسٌد إلى أعمى، وكانت تسوي 
مساكب القرنفؿ والياسميف والزنبؽ، ويوـ اقتربُت منيا كنُت أىذي 
وكانت تجيؿ ما أقوؿ وكنُت أجيؿ، نظراتيا إلّي مف تحت المثاـ. ال 
أعرؼ مف خارطة وجييا سوى عينييا.. العيناف فقط ىما المتاف 

رفيما فرأسيا كاف معصوبًا بقبعة عمالية ووجييا كاف يموت مف أع
تحت المثاـ، لكف عينييا كانتا خنجرًا مغروزًا في كبدي ومقصمة تدؽ 
عنقي ألؼ مرة كؿ يوـ، كانت تعمؿ دائمًا بانشراح غريب وأحيانًا 
أسمعيا تغني بصوت فيو أنوثة متحفظة وشجف كثير وكنت مسحورًا 
أترؾ عممي وأمشي باتجاىيا مشي نائـ يتبع في موىف الميؿ قبيؿ مف 
الجف، وكنت أمر قربيا مرور رجؿ ال يعرؼ كيؼ يستميؿ إليو النساء، 
لكنني كنُت أتخبط في الحديث خبط عشواء، وكنت أىذي بأشعار 
أحفظيا وأخرى أرتجميا في حينيا وكانت تحس بأنفاسي الىبًة تسوط 

عرفيا، وكنا عالميف مختمفيف جسدىا، لكنيا كانت حبيسة انفعاالت ال أ
 يفصؿ بينيما خالء أبديًا ليس لو أوؿ وال آخر. 

كنت ال آراىا إال منحنية عمى مساكب الورد، وعندما تنتصب 
 قامتيا لحظة.. كنت ألمح في عينييا فرحًا يولد ويموت في ثانية. 

وأنا اآلتي مف كوكب الذكرى، مف تمؾ المدف النجمية البعيدة 
التي تدور حوؿ الشمس.. فارقتيا في اليوـ الرابع وحممت حقيبتي 
الحمراء الحزينة ذات ليمة تنوح في أرجائيا الريح وسبحت في نير 

 الطريؽ عائدًا أو ذاىبًا ال أعمـ. 
حفظُت في اليوـ األوؿ خارطة جسدىا وكانت ترتدي تنورة 
مخططة طوليًا بألواف كثيرة أذكر مف بينيا خطوطًا زرقاء وصفراء فاقع 

 لونيا. 
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في اليوـ الثاني جاءت صباحًا في كوكبة مف البنات، لكنيا 
 كانت ترتدي فستانًا أسود وكانت تمشي عمى استحياء. 

اليوـ الثالث كاف الفستاف األسود نفسو، وكاف باليًا وجمياًل حتى 
الفجيعة والموت، وفي اليوـ الرابع كاف بموف البنفسج وكاف زلقًا عندما 
تمشي أو تنحني أو تنتصب، رأيتيا فيو وتخيمت مابداخمو وبكيت في 
تمؾ الميمة كمثؿ الذي يبكي ألوؿ مرة واستيقظْت في داخمي ينابيُع 
الحزف والنشيج وتأوَّه الميُؿ والجبؿ وحقؿ القرنفؿ والزنابؽ والخراؼ التي 
أطعميا الشعير وأسقييا الماء، والدجاجات التي أبعثر ليا الحب 

الكالب الثالثة التي تشاطرني المسكف نبحت في صباحًا ومساًء حتى 
تمؾ الميمة نباحًا ممضًا ومفجعًا لكف تمؾ العيوف مابرحت تراني مف 
تحت القبعة وفوؽ المثاـ، وظممت أنا بيف تمؾ الرموش وتمؾ الضفاؼ.. 

 غريبًا يسير في قافمة الزماف. 
وكنُت حاضرًا مادمت خارج عينييا، لكف ما إف أدخؿ فييما  
حتى أصبح ذكرى يغمرىا تراب األبدية ولحظًة مندثرة كمثؿ بريؽ 

 النيازؾ التي تحتؾ بغالؼ األرض. 
 أصحيح أف آخر الصحبة الفراؽ...؟ 

العيوف ينابيع أحالمنا في فجرىا األوؿ... ذلؾ الفجر الكاذب، 
لقد طمبناىا ونحف ركب القافمة المشؤومة، وكاف ذلؾ في عاـ الظمأ 

 الجميؿ. العظيـ وعاـ الحزف 
لقد كاف بيننا وبيف العيوف خالٌء أبديٌّ مسكوف بالجف والعفاريت 
وأشباح الظالـ، يوميا تذكرنا أف شيخ الخموة في الحي القديـ قد 
قاؿ:"إف األرض ال تطوى إاّل لصالح أو نبي... لكف الفقيو الذي درسنا 

 القرآف ال يعد طمب العيوف مف الصالح في شيء. 
وأنا صاحب الحقيبة الحمراء... ظامئ وردُت لعينيِّ صاحبة 
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القرنفؿ والزنابؽ وظامٌئ صدرُت مف عينييا.. فارقتيا كمثؿ يوـ حطَّْت 
ركابي في حقميا، ومشيُت أطمب عينًا أخرى لفراؽ آخر، ووطنًا جديدًا 

 لمتقى، وألمًا عظيمًا لمتواصؿ مع روح الكوف... 
سينزلوف، ويبقى وقاؿ الميؿ: "... ركاب المحطة األخيرة حتمًا 

السائؽ المنذور لمطرقات وحده ولكنو معي... رواد الحانات التي 
تتوارى بيف شعاب المدينة في حياء، حتمًا سينيضوف مترنحيف، تفوح 
ـُ الذي ينزُؿ  مف نواصييـ رائحة الشراب، وفي قموبيـ قمؽ الحياة واليَّ
مع نزوؿ الشعاع األوؿ..لكف ساقي الحانة العجوز يبقى وحيدًا وكسيرًا 

 غير أنو معي. 
ومضى الميؿ يقوؿ... أفؽ الحياة طيؼ امرأة شيية التكويف، ثـ 
تبخرت وانقشع الطيؼ.. كانت تحمؿ في خبايا نفسيا وعمى ضفاؼ 
عينييا بذرة فنائيا... نعـ أييا األشباح الذيف تظنوف أنكـ أحياء... 

. جاء مف كمكـ موت وىالؾ، كؿ واحد منا يحمؿ في داخمو بذور الفناء
أقصى الكوف صديؽ، وغاب مف داخؿ النفس صديؽ، ولد في الميؿ 
طفؿ وعند الصباح مات شيخ، قطاراف في سفر دائـ لكؿ منيما وجية 
مجيولة، قوافؿ وأمتعة وركاب، نساء وشيوخ وشباف، ماؿ وبنوف، غناء 
و حداء وشعر وعموـ وفمسفة كميا محطات لمسفر.. أقسـ أنيا محطات 

 لقافمة الزماف في سيرىا الحثيث نحو مصبيا المحزوف..
*** 

 وأنا صاحب الحقيبة الحمراء والمقمة الدمعاء... 
اليأس في اآلفاؽ القاصية والدانية، في بالد الحر وبالد الصقيع، 
وعمى الصحراء وعمى البحر، في المحيط المتجمد والمحيط المذاب، 

والقيظ المحموـ في في ليالي الشتاء والزميرير والمطر، ورياح السموـ 
 الصيؼ. 

والحب عمى الصواري وفي القموع التي أفردت ذاىبة.. وفي 
القموع التي الحت مع اليـ عائدة في مرافئ المدف البعيدة التي ندخميا 
في آخر الميؿ، في فنادؽ الترؼ وعمى )البالجات( وفي مناخات 
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 المترية. 
 
 
 

ونحف غرباء.. لـ تستقبمنا الحدائؽ بالدفوؼ والزغاريد، ال ولـ 
تطمؽ في سماواتنا نوارسيا الجميمة... لقد لثمت فتياتيا َفِصرَف كجيِش 

 يوسؼ بف تاشفيف... 
ونحف غرباء.. كانت قموبنا قالع محصنة، لكف الحصار كاف 
طوياًل جدًا والزاد  كاف قمياًل جدًا وعمى كؿ باٍب حصاف طروادة، فما 

غرباء كنا في الشعاب  لبثت قالعنا أف سقطت وداىميا الطوفاف،
وعمى الدروب، نسير حيثما طاب لنا المسير ونناـ حيثما طاب لنا 
النوـ.. وحيثما بركت الناقة في مناخيا المحتوـ.. أنزلُت َرْحَميا وبركُت 

 بجانبيا.. وأنا المسافر الغريب... مناخ ناقتي مناخي..
وعمى كؿ درٍب فتاة ممثمة، وفي كؿ حقٍؿ قرنفؿ وزنابؽ، والعيوف 
ضفاؼ المأساة وينابيع لمحزف القديـ، والحب في كؿ الشعاب فصؿ مف 
فصوؿ اليزيمة واالنكسار وفي مدف النوارس الجميمة.. ميداف لمحب، 
" رومي قديـ... والعاشؽ مصارع ثيراف  بيد أنو ميداف إسباني أو "فوـر
وحشية، ومنظر الدـ المموث بالحب ُيسرِّي عف أكابر القوـ وأبناء 

يـ الذيف أضناىـ الرقاد الطويؿ بيف مالحؽ السعادة والعيش النع
 الخضيؿ...

في البدء كاف الحب... وكانت األرض عذراء، في البدء كاف 
أبونا آدـ وأمنا حواء وقيوـ السماوات واألرض بداية البدايات ومنتيى 

 النيايات. 
وفي البدء كانت الخطيئة وأوؿ الذنوب واآلثاـ.. لقد تكبر إبميس 

 ثـ كفر. 
في البدء كاف السفر، وكاف االغتراب ورحمة اإلىباط مف الجنة 
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 الخضراء. 
ونحف أغراب وعصاة... درجنا في األرض مخّربيف ومعّمريف، 
مفسديف ومصمحيف كافريف ومؤمنيف، أقوياء ومستضعفيف، مموكًا 
وصعاليؾ، أغنياء وفقراء، عمماء وجاىميف، عاشقيف وكارىيف، عقالء 

 ومجانيف. 
متاريخ عيف ال تناـ، وقافمة الزماف تسير، وبيف البدء والمنتيى ول

أحالـ وأشواؽ وفكر وعمـ كثير، والحمـ يندثر، والشوؽ يندثر، والفكر 
يندثر، والعمـ يندثر، وماتبقى مف شبح اإلنساف يسير في موكب 

 األشباح العظيـ إلى النداء األبعد... 
*** 

قاؿ شبح الطفؿ الذي كنتو ذات يوـ.. الكوف لـ يتسع لنا نحف 
اإلثنيف، فتبعت قافمة اإلنس التي كانت تضرب في عمؽ السديـ، 
وخمفتني وراء ظيرؾ أعوي بيف أودية الجف، قمت لمطفؿ الذي كنتو 
ذات يوـ.. تبعُت القافمة مف بيداء إلى بيداء والحقتيا في كؿ سيؿ 

لقافمة ونجد بيف األحراش واألدغاؿ، أواه ياطفمي الذي كاف.. كانت ا
تشؽ اآلفاؽ مسرعة، وكنُت عمى أذياليا أعدو مستوحشًا بيف غابات 

 تمؾ الوعور. 
ياطفمي الذي كاف.. في فجاج األرض ىمع وخوؼ عظيـ، ولمروح 
عويؿ واستغاثة في تمؾ الوعور، وبكاء ممض ومفجع، تجفؿ منو 
الوعوؿ في كناسيا الممنعة، ويفر منو مذعورًا قسورة األجمات البعيدة، 
 وتثور مف روعيا براكيف البحار، وتنَّيد مف وخشتة األىرامات والجباؿ. 
قاؿ الطفؿ.. لقد كنَت مسرعًا فمـ نخبر الوادي الذي خمفتني فيو، 
لقد مّسؾ السراب  المسحور فطفقت تالحقو وال تمحقو في الخالء 
األبدي الوسيع، لكنني ال أعاتبؾ أييا الكبير فذلؾ شأف الكبار دائمًا، 

أنا جئُت لكي أحدثؾ عف الوادي.. ذلؾ الوادي الفسيح الذي  إنما
خمفتني فيو... أمازلت تحس برعشة العشب الثمؿ الذي استيقظ مع 

 الفجر األوؿ أـ أف شعورًا  باليباس والذبوؿ يمتيـ منؾ المدارؾ. 
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أمازلَت تذكر تمؾ الغيوـ.. الغيوـ المجنحة التي تسبؽ فصؿ 
الخريؼ، أـ تراؾ نسيتيا كما نسيتني وأنكرتني ألوؿ وىمة.. الغيوـ 
المجنحة ال زالت َمّظمُة وادينا، وال زلنا نغني ليا أغنية الظؿ والحر، 
والدعاء  رسوؿ المطر األوؿ وحامؿ لواء الغد المجيد يأتي مشبعًا بريح 
األرض التي شربت فارتوت مف طالئع المطر األوؿ، يأتي بردًا وسالمًا 

ى الضفة العطشى، يأتي عبيرًا ومسكًا مف الضفة مف الضفة المرتوية إل
بة إلى الضفة البتوؿ. واألرض رحـ مبارؾ... أودعتو الطبيعة  المخصَّ
ذات ليمة، سرىا األقدس، واكتمؿ السر العموي في تمؾ الميمة ثـ كاف 

 المخاض. 
فمما أقبؿ الصباح وترجؿ كالمالؾ فمشى عمى التالؿ، وعمى 
السيوؿ والبطاح، ومراكب الشمس خيوؿ مطيمة بيضاء، وشفافية 
النور أيقظت كؿ حّي دب في ذاؾ الخالء، وضعت األرض  مولودىا 
البكر، وكاف طفاًل ليس كمثمو طفؿ في العالميف، وسرى النسيـ يُعبُّ 
مف ترؼ المياه، ثـ ينشر األطياب في قمـ الحراز وعمى السياؿ، بيف 

 بنوس.. أفياء التبمدى والاللوي وجالؿ الميا وفي واال
طيور القمري عمى نواصي النخيؿ وسفوح الصنوبر، تسجع 

 ماطاب ليا السجع وتبارؾ مولود الحياة. 
وترجؿ الطاووس في زىو البتوؿ، ثـ مشى عمى الضفاؼ 

 كالمميؾ في موكب جـ الفتوف. 
يارفيؽ األمس.. لقد مشت الخالئؽ بأجمعيا في الفجر األخضر 
ومولد الوادي الجديد، وأقبؿ شيخ الذئاب في رىط مف بني جنسو، ثـ 
التقوا بقطيع مف الضأف والحمالف الوديعة، غنى شيخيـ أغنية الذئب 
الوسيـ الذي أحب نعجة جميمة فتبتَّؿ في العشؽ حتى الجنوف، وعمى 
 أنغاـ أغنية الشيخ.. راقص كؿ ذئب نعجة حسناء ثـ خاضوا في الحب

 أُي خوض، وسقوا القوافي مف كؿ حوض. 
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ُر األرانب الصغيرة الممونة..؟ لقد شببت بوسامة الثعمب، أتذكُ 
فأسرعوا لقطؼ الورود الحمراء، وقدـ كؿ ثعمب ألرنبو المحبوب وردة 
حمراء، ثـ تماسكوا، فما مف شاب مف شباب الثعالب إال وُيرى في ذلؾ 

 الصباح متأبطًا ذراع صبية حسناء مف صبايا األرانب. 
لقد مشت اأُلْسُد بجانب الحمُر الوحشية وابتسمت ليا في رقة 
ليس كمثميا رقة. يارفيؽ األمس... لـ تزؿ الظباء في وادي النعيـ، ترد 

 الجداوؿ ثـ تصدر لممقيؿ بيف أفياء ظؿ رحيـ. 
وعصافير الجنة في كؿ دوحة خضراء تغني في نشوة العناؽ 

 األوؿ مع األرض وسحر الوجود.. 
*** 

في غياىب الروح وبيف والميؿ موطف الصبوات والفجيعة.. و 
أدغاليا وشعابيا المعتمة، يربض الغوؿ الذي ُحدْثنا عنو في ليالي 

 الخريؼ الداجية. 
لقد مضت تمؾ الميمة الخريفية وتالشت كمثيالتيا مف ليالي 
الحياة. لقد حزمت أمطارىا المتنافرة كمثؿ وقع الحوافر عمى أرٍض 
يابسة، وقادت مراكب الريح إلى حيث العدـ. ولكف الحكاية المأسورة 
مّمْت قعودىا في كيؼ ليمة الخريؼ،وعندما خرجت مف الكيؼ فرت 
إلى صدر أمي.. وكانت تجمس إلى النار جمستيا الدافئة تمؾ.. إيو ما 
أبعدىا، كانت لنار الحطب الموقدة في صحف المَّدايا عالقة حب عظيـ 

مكاف العائمة  وود حميـ بأمي  وبالبيت وكؿ العائمة وكانت الرَّاُكَوبوْ 
األقدس، فيو دؼء النار ودؼء األـ ودؼء العائمة، أحببتيا مثمما 

 أحببُت أمي، وكانت ينبوِع الحكاية األولى. 
وقالت النار في صحف المَّدايا.. برٌد وسالـٌ يا أـ العياؿ، مبارؾ 
فيو الجبيف المزىر، والبطف التي تمد، والثدي الذي يرضع، والقمب الذي 
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منح أوؿ الحب وأوؿ الحياة. باسـ اهلل الذي بارؾ فيؾ سير الميالي 
 عمى الولد الحبيب، لؾ الحب آناء الميؿ وأطراؼ النيار آميف. 

وقالت أمي.. أصؿ الحكاية ياولدي أف الغوؿ كاف يحب ست 
البنات الجميمة الحسناء ذات النوف، وقيؿ واهلل أعمـ في سبب تسميتيا 

بيف فسبحاف مف صورىا في أحسف بذات النوف أف صدغييا كانا معقر 
 صورة. 

لمغوؿ ياولدي سبعة رؤوس وكاف يصور ىيئتو كيفما شاء، كاف 
يأتي في صورة إنساف أو بقرٍة أو حمار، كاف ينتحؿ صور المخموقات 
جميعًا وكاف الناس في تمؾ البقاع يخافوف منو خوفًا عظيمًا وكاف 
ليميـ موحشًا وطوياًل، وأكثر خوفيـ كاف عمى الجميمة ذات النوف ألنو 

 كاف متربصًا بيا في كؿ مكاف وزماف. 
لقد فرَّ بيا أىميا ياولدي، لكف الغوؿ الشرير ظؿ يالحقيـ مف 
أرض إلى أرض، وعندما مّموا الفرار مف وجو الغوؿ، قالوا ُنزوجيا البف 

 عميا وضاح. 
فمما عمـ بمكرىـ، مكَرىو اآلخر، فتحوؿ جماًل ما شيدت تمؾ 

ثمو بياضًا وحسنًا، كاف لونو كموف البرد، وعيناه سوداويف البوادي كم
وعميقتيف كمثؿ ىذه الميمة، وكاف يرد العيف التي تشرب منيا إبؿ 
القبيمة، فمما رأوه قالوا تاهلل مافي اإلبؿ التي نممكيا أكـر مف ىذا 

 الجمؿ، فمف أيف جاء..؟..
ويوـ الزفاؼ ياولدي.. تخاصموا عميو، فمف قائؿ نذبحو، فإف لو 
سنامًا كالقبة الرومية، ولحـ الشؾ أنو طري ودسـ، ومف قائؿ بؿ 
نطمقو فحاًل فإف أصمو طيب وكريـ، ولسوؼ نرزؽ مف صمبو نوقًا 

 عتاقًا كعصافير النعماف ممؾ الحيرة. 
فمما اشتد الخصاـ، وانتشر في تمؾ البوادي المغط وشيف الكالـ، 

ووقار فانصتوا لو خاشعيف، أقبؿ والد العروس، وكاف شيخًا ذا ميابة 
قاؿ ياجماعة الخير، ىذا الجمؿ األبيض دخؿ في مراحي أنا دوف 
سائر العالميف، وُأعجبُت بو ابنتي ذات النوف، وقالت: "يا أبتي ) واهلل 
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مايوضع ىودجي إال عمى ىذا الجمؿ ذي األصؿ الكريـ، أوال أدخؿ 
عمى عريسي  ىذه الميمة(، فقمُت ليا يازينة البنات قرِّي عينًا فو اهلل  
ماكنُت ألخالؼ لؾ أمرًا، وليس عندي في الدنيا أعز منؾ ياذات 

 النوف. 
 فتفرؽ الجمع ياولدي وقد أذعنوا لرأي الشيخ الوقور. 

فمما أقبؿ الميؿ ياولدي.. أسرعوا إليو فرسنوه وقادوه إلى مكاف 
نيَخ في قمب الساحة ذلؾ الجمؿ الجيـ الكبير، وعيون و العروس، وُأ

أضحت حمراء كنيراف ذلؾ الفريؽ، وكاف باركًا في قمب الساحة كجبؿ 
 مف جباؿ الجميد، حممتو قدرة الرحمف إلى ذلؾ الفج البعيد. 

لقد أضمر في نفسو الشر ياولدي وكاف متجيًا برأسو الكبير إلى 
 الخيمة التي فييا الصبايا وفييا ذات النوف عروس البادية المفجوعة. 

وأقبؿ جمع مف نساء الفريؽ يحممف ىودجًا فوضعنو عمى ظير 
الجمؿ، وقمف ىذا لمعروس، ثـ ُغطَى اليودج .باِلكَدانة وفرشت عميو 
المفارش، وزيَّنو بالزقاؼ المصنوعة مف جمود الظباء، وطوقف عنؽ 
الجمؿ األبيض بالَعّقاْد، وكاف مرسونًا برسف الدير، ثـ وضعت عمى 

ْنباْر، فتبارؾ الرحمف ي  اولدي... رأسو الَق
لقد أقسـ كؿ مف حضر ذلؾ الزفاؼ، إنو ماشيد منظرًا كذلؾ 
المنظر البديع، وعندما ُأْخِرَجْت ذات النوف في جوقة النسوة الالئى كف 
يرقصف ويغنيف ويزغردف ويضربف عمى الدفوؼ... كانت كالبدر في 

 أوج اكتمالو فسبحاف خالقيا. 
حّنوا قدمييا ويدييا ياولدي.. وأبدعت أيدي المواشط في شعرىا 
الناعـ الطويؿ، وتمؾ الخدود ياولدي أليبيا الحياء والطيب فاحمرت 
حتى أضحت كالتبر المذاب. ثـ مشت كالمالؾ بيف الناس، ثـ حمموىا 

 وأدخموىا باطف اليودج، َفَبشَّر الرجاؿ وزغردت النساء. 
لقد بنوا ليما بيتًا في ناحية مف نواحي الفريؽ، ووضاح العريس 

في أيدي رفاقو مف شباب القبيمة يزينونو لميمة الموعودة، وضاح  كاف
الفتى.. كاف ياولدي أبمج كالقمر أو ليمة مف ليالي السمر، فمماتحرؾ 
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ركبو مع الشباب يطمب ذلؾ البيت، وتحرؾ ركب ذات النوف مع النساء 
واألطفاؿ والشيوخ، الح جمعو والح جمعيا، فيمموا وبشروا، وارتفعت 
الزغاريد وعال دؽ الطبوؿ.. وتمفت الغوؿ يمينًا وشمااًل ورفع عقيرتو 
َـّ مف  بصوت كالفحيح المشؤوـ، ُبيت لو الناس فغشي عمييـ، واْدَلي
وحشتو المكاف، ثـ مرؽ كالسيـ عمى أعقاب الطرائد، وفر بذات النوف 

 إلى باطف الوعر. 
ويظؿ يتناىى لمسمعؾ لحف شجيٌّ مف بعيد.. والموسيقى تستبي 

واح في الميؿ.. وقالت األلحاف.... أنا الفجُر األخضر وأضغاُث األر 
 أحالـِ العالـ الحي، أنا شيوة االندماج في روح الكوف. 

منذ فجري األوؿ نزلت مف عالـ الممكوت األسمى، ودرجُت في 
األرض أمشي وحيدة ومستوحشة ثـ جمسُت عمى درِب الخالئؽ، ذلؾ 

 الدرب األزلي الذي تمرُّ منو الكائنات. 
في البدء.. مر مف أمامي الطفؿ الذي ممؾ األرض، جاء يركب  

العنقاء بنت الريح، وعندما حطت أمامي ونزؿ، بدا طفاًل سماويًا بيي 
المنظر، وسعى يركض نحوي حتى ارتمى في حضني فضممتو إلى 
 صدري بقوة، وقبمت مفرقو وزرعُت شفاىي في كؿ عيف وعمى كؿ خد. 

أدخؿ يده الصغيرة في جوفو ثـ أخرج قطعة وعندما أراد الرحيؿ، 
بموف الغسؽ وناولني إياىا وقاؿ: خذي مني يا أماه فميس لدي أعز 
منيا، وليس لدي أعز منؾ، والعزيز لمعزيز عطاء، وعندما طارت بو 
العنقاء وبسطت أجنحتيا في الفضاء، أخذُت أقمُب القطعة الصغيرة 
التي  أعطانييا، فوجدتيا مزمارًا يالمدىشة... مزمار صغير مصنوع 
مف القصب. وطفقُت ياصاحب الحقيبة.. أنفخ في ذلؾ المزمار، 
وأعزؼ ألحانًا غريبة تسممت عبر مساـ الكوف، فسمعتيا الكائنات في 
عمؽ البحار والصحارى والجباؿ وعمى السيوؿ وفي كؿ فج مف فجاج 

مف  الحياة، ثـ ىرعت تسعى إلي وكنُت جالسة فوقفت، لقد كاف مشيداً 
 تمؾ المشاىد التي ال تحيا مرتيف، وكاف الكوف في أبيى تجمياتو تمؾ... 
وتقدـ مني فتًى في عمر الشباب، فأودَع في يدي حممو ثـ 
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مضى.. وتقدمت مني فتاة بكر "بتوؿ" قالت: سالـ يا أماه.. قمت سالـ 
 يا ابنتي العذراء...

 
 قالت : سأودعؾ سرًا يا أماه. 

قمت... إنما تودع البنت سرىا في قمب أميا، عندىا وضعت في 
 يدي سرىا ومضت تمشي عمى استحياء...  

وسعى نحوي كيؿ وقد خالط بياض شيبو سواد شعره، فوقؼ بيف 
يدي وقاؿ.. أيتيا األـ الرحيمة والسيدة الكريمة، ىا أنذا أودع فيؾ 
سكوني فاحفظيو يا أماه... ثـ وقفت بيف يدي سيدتاف، وقد بدا عمييما 

ياء واالنكسار وقالتا بصوت واحد احفظي لنا يا أماه ىذا الحزف اإلع
، قالت إحداىما... مات زوجي في  النبيؿ... قمُت ماشأنكما يا ابنتيَّ

 الحرب، وقالت األخرى: طّمقني زوجي بعد ِعْشَرة. 
ونظرُت فإذا شيخ قد بمغ مف الكبر عتيًا يتقدـ نحوي ببطء، فمما 
وقؼ وقورًا وىادئًا أمامي، بادرت فسألتو ماوديعتؾ أييا الشيخ 
الجميؿ؟.. قاؿ خذي ىذا الجدوؿ أيتيا السيدة المباركة فيو جدوؿ 

 أحزاني ودموعي.. سألتؾ باهلل أف تحفظيو لي في مكاف أميف. 
ياصاحب الحقيبة، في تمؾ الساعة دنا مني المجنوف.. واقترب 

يف مف شبحي حتى خمتو سيقع عمى صدري، عند ذلؾ احتواني بعين
فييما مف الرحمة والشجف ماال يوصؼ وقاؿ: يا أماه... فقمت لبيؾ 
ولدي وأَبرَّ نسمي وأحبيـ إلى قمبي.. قاؿ في الغابة العذراء التي لـ 
تطأىا قدـ أنس مف قبمي أدركتني سنة مف النوـ، وعندما استيقظت 
ياأماه، كاف البحر مني عمى مرمى حجر وكذلؾ الصحراء، وتنبيت 
فإذا بالقرب مني ينبوع ماء، ورأيُت سربًا مف طير غريب حط بجانب 
ذلؾ الينبوع وقطيعًا مف الغزالف والوعوؿ والُحمر الوحشية كانت تقترب 
مطمئنة، وكنت أشعر بالظمأ يا أماه... رأيُت كؿ ىذا فانفتحت شييتي 
لمشراب أنا اآلخر، ودنوُت مف ذلؾ الينبوع وأنا أمشي عمى مشطي 

مخافة أف أفسد عمى تمؾ الكائنات الوديعة قدمي في توجس وحذر 
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لحظتيا الرائعة تمؾ، ولكنني ذىمُت يا أماه حينما اقتربت منيا ولـ 
تجفؿ مني أو تبدي أي ذعر بؿ كانت في تمؾ السكينة التي رأيتيا فييا 
مف بعيد، فجمست لكي أشرب ثـ أتوضأ فأصمي، فماكادت يدي يا أماه 
تالمس سطح الماء حتى سمعُت صوتًا كأنو وشوشة النسيـ في أذني 
ذا أردت أف تشرب  يقوؿ ال تشرب مف ىذا الينبوع أييا المجنوف، وا 
فعميؾ أواًل أف تذىب إلى أقصى الغابة العذراء فستجد ىناؾ ثالثة 
ينابيع، ستجد عمى األوؿ شجرة تيف وىو ينبوع الحكمة فاجمس خاشعًا 

سترى شجرة زيتوف واشرب حتى ترتوي، فإذا ما ارتويَت انظر أمامؾ ف
مباركة فامِش إلييا حتى تصميا فإذا وصمتيا تجد ىنالؾ الينبوع الثاني 
وىو المعرفة فاستو قاعدًا في خشوع واشرب حتى ترتوي فإذا ارتويت 
انظر أمامؾ فسترى شجرة سياؿ فاقصدىا حتى تصؿ إلييا فإذا بمغتيا 
وجدت ىناؾ الينبوع الثالث وىو ينبوع الحزف النبيؿ فاستو جالسًا أييا 
المجنوف واشرب في خشوع الظالؿ حتى إذا ما ارتويت انظرأمامؾ 
واطمب شجرة النخيؿ حتى إذا وصمتيا وجدَت ىذا الينبوع الذي أنت 
فيو اآلف واشرب حتى ترتوي، فإنو الينبوع الرابع واألخير، ينبوع 

 االنعتاؽ.
قالت: ياصاحب الحقيبة... مضى المجنوف يقص والكوف في 

إصغاء غريب، قاؿ:يا أماه... عدوت إلى أقصى الغابة العذراء  لحظة
كما أمرني الياتؼ،  ورأيُت الذي حدثني عنو وبمغُت الينبوع األوؿ 
فشربت منو ثـ بمغت الثاني فالثالث وأخيرًا الرابع حيث كممني الياتؼ 
العموي، عند ذلؾ ارتفع الصوت يا أماه، حتى خمتو يأتي مف مكاف 
بعيد في قبة الكوف وظؿ يحدثني بأحاديث غريبة ال أفيميا إلى أف قاؿ 
مبارؾ أييا المجنوف فقد ارتفعت عف األرض بمقدار ماشربت مف ينبوع 
الحكمة وينبوع المعرفة وينبوع الحزف وينبوع االنعتاؽ فامِض طميقًا، 
وترنـ بحكمة الكوف، فإذا حدثتؾ نفسؾ أييا المجنوف ببموغ غاية 

مؾ غاية لـ يصميا بشر، وانقطع الصوت الغريب الغايات، فاعمـ أف ت
 يا أماه، وىا أنذا بيف يديؾ فاحفظي لي ىذا السر في مكاٍف أميف.. 

قالت: .. وضع بيف يدي سره الغريب ومضى ال يموي عمى 
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 شيء. 
ياصاحب الحقيبة، لـ أزؿ كذلؾ إلى أف مرت مف أمامي كؿ 

متني مف األسرار عبئًا ثقياًل.   الكائنات وحمَّ
ياصاحب الحقيبة.. أودعتني الخالئؽ ليميا الثقيؿ وحزنيا النبيؿ 
والنشوة والفرح الجميؿ، في داخمي دمعة األـ التي ثكمت ابنيا في 
ساحة القتاؿ، وحزف الوالد عمى ولد ضاع في آفاؽ األرض ومجاىيؿ 

 الديار. 
ياصاحب الحقيبة.. أنا الزوجة التي تنتظر زوجًا في كؿ لحظة 

ود، وقفُت عمى شاطئ البحر... فعال المد وعادت معو يعود وال يع
السفائف والمراكب تحمؿ بحارتيا ونظرت فإذا  النوارس عادت وكؿ 

 شيء عاد إال زوجي أنا فمـ يعد. 
وحممُت نفسي، ياصاحب الحقيبة، عمى أعيائيا فمما بمغُت مرفأ 
الصحراء، جمسُت أنتظر القوافؿ العائدة مع الريح، فعادت القوافؿ 
وعادت الريح، وحده الحبيب الغائب لـ يعد، قالت: ياصاحب الحقيبة، 
أنا الطفؿ اليتيـ أناـ عمى وسادة الحزف وعند الصباح، أبحث في كؿ 
الوجوه عف الوجو الحاضر الغائب، عف الوالد الحنوف الذي مضى.. 

 وطواه المجيوؿ... 
ؿ ياصاحب الحقيبة.. أنا الشاعر الحالـ الحزيف، أترنـ بالجما

األسمى وروح الوجود، أمشي في الربع الذي لـ تمِش فيو الكائنات، 
وُأالحؽ في الميؿ طيؼ امرأة مف أثير األماني. أصغيُت ألرواح 
الكائنات وىي تعوي في الخالء األبدي، ولـ تسمع تمؾ الكائنات عويؿ 
روحي، ياصاحب الحقيبة الحمراء، يا أييا البدوي المسكيف.. أنا 
المالؾ الذي يبوح بسر الكائنات، حممت في البدء األمانة وأشواؽ 

 الحياة، وأنا الينبوع الذي اغتسمت فيو الخالئؽ في فجرىا األوؿ. 
مشت عمى جسدي الجيوش المحاربة، والتقى عمى شجني أوؿ 

 العشاؽ... 
أنا أوفى مف صحب اإلنساف، فرحت مع أمو عند مولده، 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 27 - 

نًا وحزنًا جمياًل في وىدىدتو لدى السرير في طفولتو، مألتو شج
قدامًا في شبابو ورجولتو..   مراىقتو، وعزمًا وا 

وتفتقت عاطفة اإلنساف فكنت أنا مستودع عاطفتو وأّرَؽ السياد 
اإلنساف، فكنُت أنا أنيسًا لوحشتو، وُتعّذب وبكى اإلنساف، فحممت أنا 

 عذاباتو وجراحاتو ودمعتو، وابتسـ اإلنساف فابتسمت لبسمتو. 
 أنا الموسيقى أوفى مف صحب اإلنساف...

رافقتو في بدء رحمتو، ومشيُت مع طفولتو السعيدة، وشبابو 
الغض العنيد، ورجولتو التي ُتْشَتيى، وكيولتو التي استسممت، 
وشيخوختو الجميمة المتأممة، رافقتو في كؿ مراحؿ حياتو بكيت لدمعتو 

.. وضحكت لضحكتو، وحزنت لحزنو وفرحت لفرحو وأنا الموسيقي..
أوفى مف صحب اإلنساف، أكممت وفائي فمشيُت مع اإلنساف في 

 جنازتو.. 
أنا ياصاحب الحقيبة الحمراء... صحبت الكائنات في األزؿ، 

 ومشينا مع الحياة...
نشوة العناؽ األولى كانت في صميـ الميؿ، والميؿ سيد المتاىات 
الكبيرة... والتقينا عمى مراشؽ المدف البعيدة، غرباء كنا... والرصيؼ 

 أوؿ المنفى.. 
ودرجنا نشؽ الدروب التي تتناطح عمى جوانبيا رؤوس األمواؿ، 

 وتنحني اليامات ذاًل... ىامات الرجاؿ...
غرباء كنا... والمدينة امرأة مقنعة، حبست شعرىا في قبعة، 
والمدف الممثمة ياصاح، توقد قناديميا في الميؿ فتشتعؿ اشتعاؿ 

فئ عند الصباح، لكنيا ال تبوح بسرىا لمفقراء الكواكب في السماء، وتنط
 والمساكيف وأبناء السبيؿ...

وقالت المدائف... في البدء كنا فتيات ليف حسف فريد، وكاف 
الفقر سيدنا وأبونا شيخ كبير فمما ضاقت بنا الحاؿ، خرجنا وجمسنا 
عمى قارعة الطريؽ، وأقبؿ موكب السمطاف الغاصب فنظرتنا عينو 
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 الفاجرة. 
في الميؿ جاء السمطاف الغاصب إلى بيتنا تحوطو مسوٌخ بشرية 
مثقمٌة بالدروع والسيوؼ والرماح السميرية فيدَد أبانا ورمى في ِحجره 
بضع دراىـ وسبانا، ناؿ مايشتيى في ليمتو تمؾ ثـ رمانا كالطيور 

 المذبوحة في حظيرة الجواري. 
وتًا وانحنت رؤوس المدائف، وانخرطت تبكي بكاًء مرًا مكب

ومخنوقًا منذ آالؼ السنيف، وارتفع ذلؾ النحيب حتى تجاوبت أصداؤه 
بيف أركاف الكوف، وكاف الميؿ موحشًا والنحيب أكثر وحشة وألمًا 

 وفجيعة. 
وسمعت المدائف تقوؿ في زحمة نشيجيا وبكائيا األليـ: لقد كاف 
في سالؼ عيدنا المذبوح ياصاحب الحقيبة الحمراء.. نيد أبكار، 
واليوـ.. آه مف اليوـ، ىانحف كما ترى يظننا مف يرانا أننا أسعد أىؿ 

 ىذا الزماف، ونحف في الحقيقة أتعس الخمؽ أجمعيف. 
نجمس في صميـ ىذه األسوار، في الميؿ وفي النيار، أيدينا 
وأرجمنا مغمولة بالماؿ والعار ونمشي متعثرات كالعاىرات، عمى شفاىنا 

 بسمة مصنوعة وقموبنا تحترؽ.. 
ثـ ندخؿ تمؾ الدىاليز المعتمة.. الدىاليز التي مات فييا 

 اإلنساف وانتحؿ صورتو الشيطاف. 
ياصاحب الحقيبة.. نحف جواري السمطاف، في قصره المنيع ذي 
األفناف، في دىاليزه المعتمة التي مات فييا اإلنساف، وانتحؿ صورتو 

 الشيطاف...
 وعرٌة ىذي المسالؾ وطويمة ىذي الدروب... 

لكف الرحمة انطمقت، ياصاحب الحقيبة الحمراء، ولـ تعد تصمح 
 لمعودة. 

أنا الصارية المسافرة في كؿ السفف، وأنا البحار الحزيف، وأنا 
 الشراع... 
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 أنا السندباد المسافر ياصاحب البحر...
تعرفني البحار البعيدة والجزر المجيولة، والمنارات والعواصؼ 

 بحر فتتحطـ عمى صخورىا السفف... والجباؿ التي تجثـ في قاع ال
*** 

 
وتحطمت سفينة المالح اليتيـ عمى ذلؾ الشاطئ الصخري 

 المجيوؿ.. 
وكاف ذلؾ الشاطئ مرفأ الجزيرة التي توارت بحزنيا في ظممات 
البحار، كاف ليؿ تئف تحت وطأتو الكائنات، وعاصفة تقيـ مناحة في 

 صميـ الكوف. 
وتسمؽ المالح اليتيـ صخور الجزيرة، وارتمى في عتمة النبات 
الغريب، ثـ ناـ المالح وعند الصباح ترجؿ مف دابة الحمـ ومشى في 
زحمة المشاعر وتدافع األفكار، ظؿ يمشي في الدغؿ الكثيؼ، ويشؽ 
دربًا مابيف الغصوف المشتبكة ىو أوؿ الدروب في تمؾ الجزيرة التي 

 توارت بحزنيا في متاىات البحار. 
الوليد عمى بحيرة صغيرة تناـ كالحسناء عمى  وانحدر بو الدرب

بساط أخضر حتى السواد، وعندما انشرح صدره المغموـ فّرت مف 
عينيو دمعتاف ىما أوؿ الدموع في تمؾ الجزيرة. وتأمؿ سطح البحيرة 
فرأى بطًا وأوزًا جمياًل يسبح في ىناء وراحة باؿ، ورأى عمى ضفاؼ 
البحيرة ترتع أسراب مف الطيور األنيسة، عمى تمؾ الضفاؼ الوادعة... 
َمثََّؿ الطاووس زىو البتوؿ، ومشى بجانبو اليدىد مزىوًا بحكمتو، 

 والبجع المسكوف بحمـ الخريؼ يتنزه عمى تمؾ الضفاؼ. 
الطيور.. الطيور قاؿ المالح.. الحسوف والبمبؿ الشادي والكناري 

 المغرد و... يالمروعة أبو مركوب.. أبو مركوب ىنا. 
المالح اليتيـ مستأنسًا بالبحيرة وكائناتيا الجميمة، لكنو في وناـ 

الميؿ استيقظ مذعورًا وأحس بألـ عظيـ، وتمفت فإذا البحيرة راقدة مثؿ 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 31 - 

ذا الطيور التي آنستيا منذ  طفمة صغيرة وداىميا نوـ خارج البيت، وا 
برىة غادرتيا وعادت إلى وكناتيا بيف األشجار، أفيقي أيتيا البحيرة.. 

 وأقبمي أيتيا الطيور. 
والميؿ طويؿ اإلقامة، والبحيرة العذبة والطيور الجميمة في سكوف 
عميؽ، عمؽ ىذا الظالـ، لكف المالح اليتيـ ظؿ يغني في الميؿ.. 
أفيقي أيتيا البحيرة.. أقبمي أيتيا الطيور.. وفجأة ثقب حجاب الظالـ 

لسكوف. األلـ صوٌت يقوؿ:.. الوحشة واألنس، الميؿ والنيار، الخوؼ وا
والمذة، الظالـ والنور، الذكر واألنثى، الجيؿ والمعرفة، الجماؿ والقبح، 
النوـ واليقظة، الظؿ والحر، الصحراء والبحر، السيؿ والجبؿ، الحرب 
والسالـ، الحب والكره، البكاء والضحؾ، الخوؼ والفرح، العافية 
والمرض، الموت والحياة، العذاب والغفراف، ومضى الصوت يقوؿ.. 

 أنت الذي اخترت أييا اإلنساف.. 
والميؿ رداء أسود يجمؿ الكوف، ومف تحتو ترزح الكائنات في 

 خوؼ مقيـ. 
 في الميؿ... وبعد أف أطفئ المصباح... أشعر بوحشة غريبة.. 

وألجؿ عينيؾ ياسدرة السراب األزلي، ألجمؾ يا امرأة المنتيى، 
شتي... وليمي الموشح بأردية وسيدة البداية والنياية ألجمؾ.. أبارؾ وح

 الحزف. 
سأظؿ أمشي وحيدًا في ذلؾ الخالء األبدي المرّوع، ُأالحؽ 
القافمة التي تيُت منيا في ليمة عاصفة وىبوب السموـ الكاسحة، لقد 
مشت القافمة يقودىا الخبير الذي تعمـ حكمة النجـ، ثـ انحدرت بيا 

 الرماؿ عمى شفؽ مجيوؿ. 
وأنا عمى آثارىا أتعقب السراب، وُأالحَؽ األطياؼ مف بيد إلى 

 بيد. 
لقد أرخيت لبعيري الرسف، وتركتو حرًا يخب في الخالء الوسيع 

 ليحممني إلى حيث تقوده األقدار. 
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 أناـ حيثما يبرؾ، وأرحؿ وقتما يطيب لو الرحيؿ. 
 لكنؾ سراب ياسيدتي.. وىـٌ أتعقبو في دروب الحياة الوعرة.  

ياسيدتي.. صحوت في أولو ألرى وجو  أنِت فجر كاذب وممثـ
 المالؾ العائد.. فرأُيت شبح المأساة..

 
ِبمُت الرىاف الخاسر في البدء،  لكنني ياصاحبة النداء الحزيف.. َق

 وطفقُت أغرس في مرارة بذور اليزيمة والخذالف.. 
قايضُت بِؾ كؿ ما أممؾ ياسيدتي، فما ربحتِؾ وماربحُت نفسي، 
لقد خسرُتِؾ في أوؿ المغامرة فعدوُت أليُث كالمجنوف، أقدـ كؿ شيء 
وأتنازؿ عف كؿ شيء، ولكنني أخسر... وأخسر إلى أف أصبحُت أنا 

 الخسراف وال خسراف غيري،..
وأنا البدوي الذي قايض عمره بابتسامة.. وجمس عمى حافة القبر 

 ينتظر القيامة..
قاؿ البحر... ياصاحب الحقيبة الحمراء، شيدُت أنؾ أنت 

دباد القديـ الجديد وعيدي بؾ مولود وفي يدؾ الحقيبة.. فيؿ تقعد السن
 أييا السندباد ومجاىيؿ الحياة تشتيي أف تراؾ؟!

 لقد اشتقت لصحبتؾ أييا المالح اليتيـ فتعاؿ معي..
البحر يناديني...والمراكب التي طاؿ عمييا األمد تتوثب النطالقة 

 ميمونة في صميـ المجيوؿ...
*** 

 حّي عمى السفر... حّي عمى السفر..
حّي عمى السفر أييا المسافر الغريب، كأف ليس لغربتؾ نياية 

 وليس ألسفارؾ حدود. 
حّي عمى السفر.. ياصاحب الحقيبة الحمراء يا أييا البدوي 

 المعفر بالتراب والظمأ والحزف.. 
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 المراكب تناديني.. 
 والبحر يناديني... 
 وأنا ابف السبيؿ.. 

ييا المالح الذي تضحُؾ لمرآُه الصواري حّي عمى السفر أ
 وترقُص مف بيجتيا القالع. 

 الضياع يناديني.. 
 مرافئ الموت البعيدة تناديني 

 زوابع البحر تناديني 
 تعاَؿ أييا المتشرد في اآلفاؽ، فأنت بال وطف.. 

 عاطفتؾ قيد لمعصميؾ.. 
 وقمبؾ جالدؾ األوحد

 الغربة موطنؾ األبدي..
*** 

 ومسكنؾ في الكوف الحقيبة.. 
 وتيالكنا تحت وطأة الذات المستوحشة في الميؿ. 

وارتعشت مداركي في ذروة المعانقة مع الشوؽ األسمى، وثورة 
 الحزف الذي يناـ في مغارة الروح. 

واقشعر بدني تمؾ القشعريرة التي تتحفز فييا جميع الحواس، 
امش وصحوُت فجأة عمى مكاف اكتمؿ فيو الميؿ ولـ يبَؽ سوى الي

 األخير.. 
وتنبيت فإذا أنا في مجمس الراوي وحولو الرفاؽ ينصتوف في 

 سكوف مييب.. 
وسمعُت صوت الراوي كأنو منبعث مف داخمي يقوؿ.. بعد 
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سبعيف عامًا يارفاؽ الظالـ كاف ممؾ الجزر األربع قد مات، وابنتو 
 األميرة فينوس ماتت ىي األخرى. 

أتذكروف تمؾ القمعة يارفاؽ الميؿ.. تمؾ القمعة المتجبرة التي مات 
تحت إحدى شرفاتيا بائع األمشاط والمرايا، لقد أصبحت طماًل في ذاكرة 

 الحياة.. 
 

ولما ىاج البحر واضطرب داىميا في ليمة مظممة فأصبحت أثرًا 
 بعد عيف.. 

أصغينا لمراوي في ذلؾ اليزيع األخير مف الميؿ وىو يسدؿ 
 الستار األخير عمى موت الشاعر. 

وتمى الراوي البتوؿ ختاـ الرواية التي تموت عمى الشفاه لتولد 
 مف جديد في خبايا الذاكرة. 

ونحف خشوع نستمع ذىب يقوؿ... يموت الشاعر ليحيا وىو 
 الرابح األخير في مقامرة الحياة والعدـ.. 

ويوـ اشتدت حرارة األرض، وُأضرمت النار في تمؾ البقاع 
المتجمدة مف الكوف، ذابت جباؿ الجميد وتالؿ الثمج الكبيرة، وارتفعت 
كالطوفاف، ثـ انحدرت تغمر المحيطات والبحار، لقد ىاج البحر عمى 
البحر،وسما الماء عمى الماء فاحتدـ الصراع الضاري في صميـ 

 الخضـ العظيـ..
يوـ التقى البحر بالبحر، وتدفؽ الماء عمى الماء.. غابت جزٌر 

احؿ اليابسة البعيدة بعمارىا وزينتيا بأكمميا تحت المجة وتوارت سو 
 وابتمعتيا الياوية التي ليس ليا قرار. 

 يارفاؽ الميؿ... صراع الماء واليابسة ال ينتيي... 
يومًا غمبت اليابسُة البحَر، فمشى التراب مزىوًا بخمقو وكائناتو 
يالحُؽ البحَر في كؿ مكاف، وعندما أيقف البحُر بيزيمتو أماـ التراب 

 فرَّ مف وجيو مذعورًا وتوارى بحزنو في الركف القصي مف الكوف...
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لكف التراب جّبار عنيد، أخذتو نشوة النصر وسكرة الغمبة 
المفاجئة فمـ يكتؼ بردـ جوانب البحر وطمرىا تحت أثقاؿ كائناتو 
األليفة والمستوحشة، بؿ طفؽ بعتو وغمظة يتربص بالبحر الميزوـ في 

رعب والموت ويدوس بأرجمو المسمومة كؿ مكاف يموِّح في وجيو بال
 باطنو الحزيف... 

 
 

عندىا يارفاؽ الميؿ... طفح الكيؿ وبمغ السيؿ الزبى... والبحر 
في غضبتو سيد األسياد، يوـ استنجد البحر بقوى الطبيعة األخرى، 
توافدت عميو مف كؿ فج وتواطأت في ليمة مظممة مع البحر ضد 

 التراب الغاصب. 
 لقد تضافرت عناصر الكوف عمى التراب وكاف مف أمره ماكاف.. 

*** 
عندما ىبت نسمة الفجر األولى قاؿ الراوي... األرض أخذت 
ماليا وردت ما عمييا فال غالب وال مغموب، والكؿ في ممكوت اهلل 

 واحد.. 
 ىي األرض.. حسناء الكواكب وكاعب األتراب. 

نُة الخالئؽ عمى بابيا يتزاحـ الُخطَّاب في كؿ جيؿ، وتميُج ألس
بجماليا في كؿ الفصوؿ وعمى جسدىا الغض النبيؿ نما الموت ونمت 

 الحياة... 
ىي األرض... ميداف الصراع األزلي الذي لف ينتيي مادامت 

 الحياة. 
جميع الكائنات في الكوف الترى غير األرض مكانًا يصمح 
 لمحروب، فجسد األرض أقدس األجساد وأصمحيا مكانًا لمحياة والموت. 
الكواكب المعمقة في الخالء السرمدي الفسيح عندما تغضب ال 
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تثور إاّل عمى األرض، الشموس ومدائف النجوـ والمدارات الكبيرة 
 والمجرات وسائر األفالؾ ال تعشؽ سوى األرض.. 

لو تقاتمت في الفضاء المييب ألرسمت ىدية الحرب لألرض، أو 
 تصالحت لبعثت لألرض ىدية السالـ.. 

والصحراء يتقاتالف عمى جسد األرض وباسـ األرض، يقتؿ البحر 
اإلنساف أخاه اإلنساف باسـ األرض، يسجنو، يعذبو. ينفيو إلى أقصى 
الكوف باسـ األرض وحب األرض، يقفز لياًل عمى رقاب المالييف مف 

 التعساء واألشقياء سمطانًا وحاكمًا ومؤيدًا باسـ األرض... 
الحيواف يقاتؿ الحيواف، والحشرة تقاتؿ الحشرة، كؿ العوالـ 
والكائنات عمى رحابة الوجود يقاتؿ بعضيا بعضًا باسـ األرض وحب 

 األرض.. 
 األرض ميداف الصراع وساحة القاتؿ والمقتوؿ.

 الحياة تقاتؿ الموت والموت يقاتؿ الحياة.. 
أخذت األرض ماليا وردت ماعمييا، فال غالب وال مغموب، والكؿ 

 الكبير وفي ذيؿ المأساة... يستوي الخاسر واحد في ممكوت اهلل
والرابح، الحاكـ والمحكوـ، الغاصب والمغصوب، السالب والمسموب، 
القاىر والمقيور، السجاف والمسجوف، الطاعف والمطعوف.. القاتؿ 

 والمقتوؿ... 
 وطمع الفجر األقدس مف بعد الطوفاف والمأساة.. 

وانحنى رحيمًا بوجيو األبمج ونوره السني يضّمد جراَح األرض 
النازفة ويمفيا بأرديتو البيضاء النقية، ثـ ضميا إليو ضمة العاشؽ 
البتوؿ، عندىا ارتعشت األرض، وقاؿ الفجر سالمًا أيتيا األرض 

 الطيبة.. 
 مبارؾ فيِؾ صخب الجسد واقتتاؿ الكائنات. 

 وطيبي مكانًا نبياًل لمموت ولمحياة. 
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الكارثة في األمس الذي  غاض الماء وانحسر الغمر، وتوارت
 مضى 

 والحياة تولد اليوـ.. 
 واألرض تولد اليوـ...
 والفجر فجر اليوـ... 

 ذىب األمس بخيره وشره...
 والكوف حضور دائـ.. 

*** 
سكت الراوي زمنًا ال أعمـ مقداره، فظننا أف ماعنده قد نفد، لكنو 
رفع رأسو إلينا وتأممنا واحدًا واحدًا، ثـ التفت ناحية الباب وقاؿ.. لقد 

 أدركنا الفجر.. 
 أييا الرفاؽ، وآف األواف لكي نتييأ لصالة الفجر في المسجد. 

ثـ عاد ينظر إلينا ويقوؿ.... الميمة أكممُت لكـ قصة الشاعر 
ماىر البدوي الذي تخفى في زي بائع األمشاط والمرايا لكي يمتقي 

 بحبيبتو فينوس بنت سمطاف الجزر األربع. 
أساة موتو تحت شرفة حبيبتو األميرة، وأخبرتكـ وحدثتكـ بم

بالطوفاف ومابعد الطوفاف... لكنني لـ أحدثكـ بخرج الشاعر 
 المقتوؿ... 

ونحف أشباح أربعة... اختمطت أصواتنا بصوت المؤذف الذي 
ينادي لصالة الفجر، قمنا بصوت واحد.. أىو ذلؾ الخرج المحشو 

 بالدفاتر والكتب القديمة؟.. 
بمى... ىو ذاؾ الخرج الذي عيروه بو ونسبوه إلى الفقر  

والمتربة، وقالوا شاعر صعموؾ ال يممؾ مف حطاـ الدنيا سوى خرج 
قديـ محشو بالدفاتر والكتب، وقالوا ىو شاعر والشعراء أفقر خمؽ اهلل، 
ليس معيـ غير ىذه البضاعة الفاسدة التي اسميا الحب، وقالوا أينما 
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 ... حؿ شاعر فأبشر بفقٍر مؤبد
ولكف يارفاؽ الظالـ والفجر قريب... ىؿ كانوا يعمموف أف الشعر 
يطيؿ عمر الكائنات، مضى الشحرور وبقي صوتو العذب الجميؿ، 
ومات العندليب ولكف حنجرتو بقيت تغرد في الكوف، القمرية التي 
سجعت في ذلؾ المساء الألزوردي الحالـ.. ذىبت إلى حيث ال نعمـ 

 ولكف سجعيا الشجي بقي في آذاننا إلى اليوـ...
 وكذلؾ ىو الشاعر... يموت ليبقى ويفنى ليعيش... 

بعد مقتؿ الشاعر بعشرات السنيف حمؿ اليـ ذلؾ الخرج الحزيف 
وألقاه عمى شاطئ جزيرة في قمب المحيط، ويوـ اكتشؼ الناس تمؾ 
الجزيرة وجدوا دفاتر الشاعر بعضيا ممحي أذابتو المجة وبعضيا 

ى، وجدوا اسـ فينوس واسـ الشاعر البدوي فتيا منوا معافى مف األذ
بالفأؿ الطيب... وأطمقوا عمى تمؾ الجزيرة المجيولة اسـ الشاعر 

 فعرفت بيف الناس بجزيرة الشاعر البدوي... 
وانتصب الراوي قائمًا وانتعؿ حذاءه وأحكـ عمى رأسو عمامتو 
الكبيرة، وتناوؿ عصاه بيده وقاؿ أدركنا الفجر يارفاؽ وينبغي أف 
التفوتنا بركات الفجر.. )وقرآف الفجر، إف قرآف الفجر كاف مشيودًا(. 

 ومضى..
ودخؿ كؿ واحد منا في إىاب صمتو، ونيضنا فتفرقت بنا سبؿ 

 الحياة مع أوؿ طموع النيار... 
*** 

مف الميد إلى المحد، ومف الغيب إلى الغيب، يسير اإلنساف 
 سحورًا يتبع النداء المحموـ.ضاحكًا وباكيًا، عالمًا وجاىاًل، م

لكف النداء ال ينتيي إلى غايٍة معمومة، كما أف الوجيب ال يسكنو 
 إال الفناء واإلضمحالؿ في صميـٍ األبدية.

وليذا أبثؾ يا سيدتي شظايا سكينتي المحترقة، لذا أتمو عميِؾ 
 قصيدتي التي اختزنت حمـ الوجود وعويؿ الصبا وحزف المشيب.
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فأنت إذف يا سيدتي امرأٌة مجيولة تدب في مجاىيؿ الحياة، 
لكنني اصطفيتؾ بيتًا ألوجاعي وأسقامي، وأخترتؾ وسادًة عائمة ُأريح 
رأسي عمييا بعد الدوار الطويؿ، فاغفري لي إذف ىذا الدخوؿ المباغت 

 بسماحة األنثى التي ال يخمو قمبيا المضرج بالحياء مف الرحمة.
طـ جدار العدـ وأجرؤ عمى ربما كاف مخجاًل يا سيدتي أف أح

 اقتحامؾ مف عالمؾ المجيوؿ، ولكنو النداء يا سيدتي..
ىذا النداء المبيـ الغريب الذي اختارني مف بيت أشباح الكوف 

 ألمضي معو مسحورًا إلى حيث ال أعمـ.
 

ىذا الحنيف الشجي إلى امرأٍة ال أعرفيا و ال تعرفني... إلى امرأٍة 
 تناـ كالمالؾ عمى تخت الحروؼ ونزيؼ الكممات.

أواه... أيتيا األنثى التي ال أعرفيا... اغفري لي ىذي المناغاة 
عبر سديـ الحياة واغفري لي ىذا النزيؼ المحموـ الذي يسيؿ كالنير 

 مف جسد الحروؼ وجسد الكممات.
فأنا وىـٌ يا سيدتي.. وىـٌ يتكور في أسطح البيوت التي بمميا 

تي يتزاحـ فييا البشر، عمى نواحي المطر، وعمى الدروب الحزينة ال
 الميؿ المشدوه المحدؽ في فراغ األبدية.

أنا الطيؼ الباكي يا سيدتي أسير في موكب األطياؼ حتى آخر 
 اليذياف والحمـ، إلى الفناء في قعر األبدية السحيقة.

ولذلؾ اصطفيتؾ لنفسي أبديًة أضمحؿ فييا مبيورًا، وأنحؿُّ فييا 
كالغيمة اليوجاء. واخترتؾ فناًء وعدمًا أمشي إليو مختارًا ألغفو 

 متالشيًا فيو كما يغفو الناي الحزيف بيف شفتي راٍع عمى مرٍج أخضر.
أنا رسـٌ ممحيٌّ يا سيدتي مموٌث كالمسخ، كالشبح الحزيف أدرج 

 مف فراغ ال نيائٍي مييب.
 فكـ مرٍة إذف.. أشرؽ نور الصباح.
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 وكـ مرة أقبؿ الميؿ الكتوـ
 ؽ مف عميائو القمر.وكـ مرة حد

وغفوة الخريؼ الرحيـ عمى الجروؼ وفي المنحدرات ما بيف 
األشجار، وىديؿ القمري عمى السفوح، وىدير المياه بيف الصخور، 
وتسبيحة الوادي الساجد بيف يدي اهلل. عفوؾ يا صاحبة الوجو النبيؿ 

 الذي ال أنسبو إال لوجو أمي.
عفوؾ إذا أحرقني السياد في صميـ الميؿ فطفقت أنفخ فيؾ مف 
روحي، ثـ دحوتؾ حقاًل خصيبًا ُأبعثر فيو العذابات وأسفح عميو 

 الدماء.
فأنت يا سيدة المزمار متاىتي التي أدرج فييا واثقًا مف فنائي. 
فمتعممي إذف أنؾ أنت القافمة المسحورة التي تبعتيا في التيو العظيـ. 

 اء والعدـ.وأنت اليودج المحروس بأسنة الرماح وظمأ الصحر 
أواه يا سيدتي...يوـ ُفطمُت مف ثدي ُأمي، أىرقُت في جوفي 
قارورة الدواة... شربتيا حتى سكرت، لقد كاف أبي فقييًا فبارؾ ىذا 
الشراب... لذا فأنا أكتبِؾ اليوـ يا صاحبة النشيد بمزيج مف حميب األـ 
ومداد الكتابة وأنا حقًا الزلُت طفاًل يندد بالفطاـ ويحتج بشرب الدواة 

 في كؿ يوـ.
 لقد كتبتني أمي بثديييا صحيفة بيضاء...
 وكتبني المداد مف لدنو صحيفًة سوداء..

 وىا أنذا لـ أزؿ طفاًل يعبث باأللواف، ويميو بأدوات الكتابة..
ولطالما كتبُت نفسي في موىف الميؿ ثـ محوتيا في أوؿ النياِر، 

 ف جديد.حتى إذا ما اقبؿ الميؿ ثانيًة أعدت الكتابة م
ويوـ أيقنُت أنني منذور لكتابة امرأٍة مجيولة، عممُت أف طفولتي 

 ليا أصٌؿ في رحـ الغيب.
لطالما شدني إليؾ حنيف مبيـ أيتيا القديسة، وأنا طفٌؿ تسحرني 
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 النداءات الغامضة فأركض نحوىا مبيورًا حتى الجحيـ.
ذف.. فقد ميدتِؾ لمبوح األليـ يا سيدتي، والكوف ال يعدو كائنًا  وا 

 فردًا يتدحرج مف حزٍف تحت المطر.
أواه يا سيدة األغوار البعيدة...  لقد شدني إليؾ عقـ السنيف 
اليابسة فأفردُت لجسدي الشراع لكي يبحر مبيورًا تحت زخات المطر، 

 ومشيُت في وجؿ اليتامى أترنح عمى الدروب العاطمة.
يد أني يا لكف شعاب الزماف مقفرٌة وأفؽ الحياة غبيٌّ وشحوب، ب

متاىة الرغائب حممُت نعشي عمى كتفي وعدوُت أطمبؾ في فجاج 
 اليالؾ في فجاج الردى وأفواه الجحيـ.

 
أموُت شوقًا إليؾ يا سيدتي، وأىذي باسمؾ محمومًا عمى 

 الطرقات ىذا أنا يامميكة البحار التي تناـ تحت أمواجيا روحي..
 ىذا أنا يا صاحبة األناشيد التي ما فتئت تدؽ أجراسي...

ىذا أنا أمشي إليِؾ خاشعًا كاألحبار والرىباف في عيد العذراء 
 البتوؿ متعثرًا في صبابتي، تنظمني وتنثرني ألحاف شبابتي.

 
أحمؿ عمى ظيري تابوتي وأكفاني، وأشؽ اليوؿ أطمبؾ قبرًا 

 لنفسي في الضريح الكبير.
ء أواه... يا صاحبة الناي الحزيف والنداء المفجوع، أي بيدا

 موحشة بيدائي أيُّ صحراء تسكنيا الغيالف واأِلشباح صحرائي.
 فيا ليالي الشتاء والثمج والمطر...

 يا موقد النار والشيوة.
 يا ىزيـ الرعد البعيد.

 يا جسر الظالـ القتيؿ، وسراط البرؽ
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 يا رعشة الذبيح في المحراب، ودمعة الثكمى.
 يا شيقة المالحؼ الباردة، وضجعة الموتى

يا أييا المعموـ والمجيوؿ.. تمطؼ بالدنؼ الذي يعدو خمؼ 
 السراب األجنبي البعيد.

 يا سيدة البكاء والنواح...
 والميؿ حيٌّ يشيع جثماف الصباح
 وأنا ابف السبيؿ، وابف الشيور

 أسعى إليؾ فزعًا مع الرياح التي يتنفسيا السديـ
 

 آتيؾ مجبواًل مف سكينة الكتابة، وكتابة السكينة
 الحرؼ الشييد تحت سنابؾ الميؿ.وحشرجة 

 وصييؿ الدماء التي أضرميا الشوؽ.
سيقتمني ىذا النزيؼ يا سيدتي، وسأموت مسحوبًا عمى وجيِؾ 

 الذي مأل األرض عيونًا وضفائر وعانؽ السماء بنحر الصالة. 
ولسوؼ يخرج مف ىامتي طائرًا يعوي ويصيح... يصيح في 
حرقة الظمأ لمدماء والثأر يقوؿ اسقوني.. اسقوني شربًة مف أصؿ 

 الحياة وأصؿ الفناء.
 أُيسكتو الرصاص الذي يمشُط ضفائر األطفاؿ...؟
 أـ دوى قنابؿ الميب عمى جنبات وادينا والبيوت...

 أُيخمد ثورتو قير الطغاة، أـ ُيحبس في قفص المأساة الخالدة. 
 أُيصمب في ساحة المدينة الباكية، أيرجـ في البيت الحراـ..

 مقى لمكالب  تنيش مف لحمو في الميؿ.أـ سيُ 
لكف ىامتي يا صاحبة الشفاه المضرَّجة بدماء شيدائيا، ُتفرخ في 
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الميؿ آالؼ الطيور التي تصيح، ولف تعود إلى ىامتي المتعبة حتى 
 ترتوي... لف تعود حتى يبمغ سيؿ الدماء الزبى.

وتغوص الخيؿ الصافنة في تمؾ الروابي بحر الظممات المتالطـ 
منذ األزؿ.. فإذا تمونت مناقير تمؾ الطيور بمداد الحياة الذي ال 
ينضب.... عادت إلى وكرىا اآلمف، واستوت ىامتي عمى التراب 

 راضيًة مطمئنة.
 والميؿ يا سيدة الجياد والصييؿ..

 ليس في الكائنات لو شبيو و ال مثيؿ.
طر، لكنني وأنا المالح اليتيـ... خرجُت إليو تحت وابؿ البرد والم

 فحبسُت أنفاسي، وتموت أورادي، وتقدمت أمشي إليو. بخطًى واثقة..
قاتمتو يا سيدتي بغرفٍة مف دمائي التي أُخطُِّؾ بيا اآلف، فاستسمـ 

 مف خشية الدماء المتكممة، فقبضُت عميو وحبستو في قارورة المداد.
ـٌ ىذا الحديث.  مظممٌة ىي النفس، ومظم

فأي اإلناث أنِت يا سيدتي حتى آتيؾ ىذا النشيد، فإنو ليس 
 كمثؿ األناشيد التي قرأِت وال كاألحاديث التي سمعت.

إنيا قصة قمٍب سحرتو قرمزية الشفؽ، وألواف المغيب التي تدعو 
 لمسفر فمضى حالمًا ومبيورًا يطمب آفاؽ األرجواف.

ذلكـ قمبي أنا يا مميكة القموب الحالمة، قمبي الذي أضر بو عقـ 
محيط والبحر، فترجؿ عف أفراسو مكسورًا يميث مف السنيف ويباس ال

قفر الحياة ويتعقب السراب دارًا إثر دار، عفرتو البوادي ودفنتو الرماؿ، 
مشى عمى كؿ الدروب القاحمة، وناـ عمى كؿ األرصفة، داستو أقداـ 
العابريف ونيشتو ذئاب الجبؿ، حممتو أسراب الغماـ وحممتو أسراب 

 الحماـ، وتموى في دىاليز السفف المسافرة وأذناب الِجماؿ.
فأيُّ امرأٍة أنِت لكي أدعوِؾ لصحبتي في آخر الميؿ، وآخر 

 اليذياف، وآخر الحمـ.
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 أألفَّ عناؽ الميؿ تباركو النجوـ.
 وعطر اأُلنثى الميذَّبة يطرد األشباح.

والوسائد العطشى عمى السرير تتفتح كالورود لضـ امرأٍة عابرة 
 شح مطرًا وثمجًا تصوغ حكاية الدؼء الوليد.ورئة السحاب التي تر 

 وفحيح الرياح في أقصى الحقوؿ يدعو لعناؽ امرأٍة مجيولة...
مف آخر الميؿ إلى أوؿ الصباح، ومف أوؿ الصباح إلى آخر 

 الميؿ.
في صييؿ الميؿ المتوجع المحموـ، وتحت حوافر المطر والبرد 
الشديد أرقد مرميًا كجثة قرصاف ممجوج في مغارة األشباح واألرواح 
التي ال تناـ مطمئنَّة، لكـ سمعُت صوتِؾ اليامس المتضرع وىو يأتيني 
كصدى حمـٍ قديـ أو أغنية بعيدة مف ضفة الحياة األخرى حيث اإلناث 

 والطعاـ والشراب عمب السجائر وعمب النوـ.
وأنا الغريب الُممقى عمى وجيو في كيؼ الظالـ، يميؽ بتعاستي 

 خميٌؽ بمثمي التوىـ والجنوف.التصور والحمـ و 
ذف... فيموسة مداركي تقوؿ لي، أف لؾ صوتًا مشبَّعًا باألنوثة  وا 

 حتى النزيؼ واأللـ، وحتى البكاء والنشيج.
 وحكت مداركي تقوؿ....

لـ يكف عطرًا باريسيًا ذاؾ الذي يضوع منؾ كمما أتى المساء كال 
 ولـ يكف بخورًا شرقيًا تسكنو األساطير.

 ولكنو النداء يا سيدة النداء...
 ىذا النداء القديـ الجديد..

 صموات أـٍ تفرؽ بنوىا في شعاب الحياة. 
 دعوات شيخ بتوؿ في مغارٍة ميجورة.

 عينا صبيٍة أشرقتا بدمٍع ىتوف

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 44 - 

 مزمار عاشٍؽ يئف في موىف الميؿ.
 قصيدًة تتموىا الرياح فتسمعيا البساتيف.

ف دعاني وكنُت أوؿ صوتؾ القديـ يا سيدتي.. لقد كاف أوؿ م
مف لبَّى الدعاء، وطفقُت أعدو في الخالء السرمدي المييب، في الفراغ 
الذي يتمدد فيو الرعب واليوؿ وليس لو نياية، أفزع فزع الظميـ 

 المذعور وليس أمامي سوى البيداء... وىذا النداء.
 نداؤؾ يا سيدة السراب األزلي.

 يا متاىة الحمـ والرؤيا، وشاطئ اليالؾ األكيد.
 
 

بيد أف العيوف محض افتراض وأضغاث أحالـ، وصوتِؾ اليامس 
 وىـٌ كحياتي، كنير السراب الذي يجري في فجاج الظمأ الفطيـ.

وجنائف األقحواف التي عيدتيا تنيض مع أبي في غبش الفجر 
 وتشرب مف يديو عندما يتوضأ لمصالة.

رة ىؿ كاف صوتو مع أوؿ الفجر يممؤني حنينًا وىو يتمو سو 
 الرحمف. 

 ىؿ وشوشت مسبحة الاللوب في غفوتي وسكينتي المطمئنَّة.
ىؿ أكمؿ الشيخ الجميؿ أوراده ثـ مضى يتوكأ في دروب الحياة، 
لقد أقسـ أنو كمما ذىب يحتطب مف غابة السياؿ، يسمع القمري وىو 

 ينشد ويقوؿ....
 رزقؾ األرض والنير يا والد العياؿ..

 وكفاؾ اهلل اليواف وشر السؤاؿ..
لقد أقسـ الشيخ أف القمارى ناشدتو اهلل في كؿ الصباحات 

 الباكرة.
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ذف.... فأيف اإلبريؽ النحاسي والزمزمية....  وا 
وأيف الركوة التي قيؿ أنيا كانت لوليٍّ مف أولياء اهلل يصمي 

 الفجر في البيت الحراـ ويعود ضحًى لحوارييو في خموة مميط؟
 ....بؿ أيف السيؼ والمصالة العسجدية

 ومسبحة الاللوب والموح والدواة
 والمصحؼ العتيؽ...

 ولوحة الكعبة واألقصى ومسجد الرسوؿ.
 وراتب اإلماـ وذكرى الميديو...

 وروح عبد الفضيؿ..
 

 وعبد القادر إماـ.
 والقرشي األوؿ

 والدماء السخية التي ُسكبت عمى ضفاؼ النير الخالد..
في مذابح الضالؿ القديـ تموت الكائنات قربانًا لصنـٍ معبود، لقد 
كانت ُتساؽ إلى جحيـ المأساة كما ُتساؽ األضحيات، لقد كانت فديًة 

 لسواىا مف المموؾ والقديسيف والكينة.
بيد أني أسوؽ نفسي إليؾ يا سيدتي قربانًا وأضحيًة، وأسفُح دمي 

 عمى أعتابِؾ كؿ يوـ ولـ أكف فداًء لممٍؾ أو كاىف.
مؾ ودمائي ال تسفح إال لمثمؾ أيتيا فأنا لست قربانًا إال ألج

 األنثى النبيمة.
ليكف سعيي إليؾ قنوطًا ويأسًا، ولتكف دمائي التي سفحتيا عمى 
مواطئ قدميؾ ليوًا وعبثًا، ولتكف قصائدي المفجوعة بيف القوافؿ جنونًا 

 وسفيًا.
 ليكف ماال مناص مف أف يكوف...
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فأنا يا سيدة المحار التي أفر إلييا مف ذاتي وحياتي.... قد 
أقسمُت لطفولتي في فجرىا األوؿ بأف نسير معًا عمى الدرب الحزيف 

 مف الحياة إلى الموت ومف الموت إلى الحياة..
 يا آىة البرد والمطر الراشح في ليؿ الغرباء...

 والشجف الممقى عمى قارعة الطريؽ وقارعة البروؽ
 والحنيف القرمزي إلى الدؼء والمنفى

 تحت أوجاع الزماف.واليأس المتكرر 
 أواه... يا سيدة المنفى...

 يحرضني شوؽ الكتابة إلى الكتابة.
 

 وتحرضني الكتابة عمى الكآبة
والصحائؼ البيضاء باكيًة مستمقيًة، كحقوؿ مف القطف في عالـ 

 المسغبة 
 كالصقيع المتراكـ في الزمف المنطفئ

 يحضني الشوؽ إلى الكتابة...
 إلى النزيؼ الحمو بطعـ الكآبة

 إلى الطفولة المبعوثة بموف الخريؼ العائد والبجعات العائدة.
إلى السكينة في ساحؿ الميؿ المطمئف، بيف غفوة األناـ ويقظة 

 األحالـ 
 يحرضني شوؽ الكتابة...
 أف أرفع مرساتي وقموعي
 وأعصر قمبي كمثؿ النبيذ

 بيف أوجاعي وضموعي

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 47 - 

 ثـ أبحر ما طابت الريح
 سالـ  فمعؿ الرحيؿ في المنفى

 ولربما ترياؽ الشعر
 يذىب اآلالـ.

يحرضني الشوؽ يا مميكة الحسف الماحؽ، والجماؿ الذي ال ُيبقى 
 وال يذر أف أغفو عمى وجو صحائفي.

 انتظر قافمة الكممات في رحمتيا األبدية بيف الشاـ واليمف
 كـ جممٍة لحنيٍة عبرتْ 

 وكـ صورٍة باكيٍة ُرسمت
 كـ قصيدٍة غرامية ُسمعت
 وكـ دمعٍة قيسيٍة سقطت

 يدفعني الحنيف إلى الكتابة...
 حيف يمتزج الحزف بالحبر

 وتتخذ الكممات شكؿ السحابة
 حيث يتجاسر الحرؼ....

 ويغدو أديمًا لممزامير البعيدة.
 وشجوًا لمكمانات والقمارى النائحة.

آه.. لقد مشت عمى جسدي قوافؿ الزماف، وأنا مازلُت ممقًى ال 
 .أستطيع حتى الكالـ

فحدثيني يا سيدة ىذا الحديث، كيؼ أكمـ الناس عنِؾ، وكيؼ 
 ُأفيـ ذلؾ الشرطي الذي يسألني دومًا عف ىويتي.

 ىؿ أقوؿ لو أنا الخطوة األولى في رحمًة المأساة.
فمطالما يظف أنني الغريب الذي يدرج باحثًا في الكوف عف وطٍف 
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حممتو أشباح الظالـ إلى حيث يجؼ الحميب مف ثدي األميات، إلى 
حيث اقتضت حكمة السياسة الرشيدة بناء أوؿ مقبرٍة جماعية لموتى 

 المجاعة.
أتراه يظف أنني أنا التائو الذي يعرج نحو السماء صعودًا في 

 رحمٍة أبدية األطوار، كالحقيقة وكالحمـ، كالموت وكالحياة.
غير أني محض حمـ صغير يتكور في حشى الميؿ السرمدي 

يحمؿ بذرة فنائو في نفسو ويدب مزعورًا في فج المييب، مجرد كائف 
الحياة مرّوٌع في النور وفي الظالـ، غريب أينما يحط قدميو يمور مف 

 تحت قدميو التراب.
*** 

 
عندما ييبط الميؿ يا سيدتي ويطوي تحت جناحيو األسوديف كؿ 
العالميف يفر النوـ مف تحت وسائدي وجفوني وأبيت عمى سرر 
الصحوة المستوحشة. دكة نومي أتوٌف مشتعؿ ومالحفي نسجتيا أحزاف 

 اليتامى مف التعاسة والوجع.
رباه... مف يغنيني ىذه الميمة كي أناـ، مف ييدىد جفني 
ليستريح، مف يمسد خصالت شعري براحٍة حنونة فأغفو عمييا وأحمـ 
بالجنة والحور العيف، مف يكنس حطاـ الميؿ المتكدس عمى باب 

 .ُأدحيتي ونوافذ قمبي
ذف... فخذي مزمارؾ يا سيدتي واممئيني أنغامًا تعيد لعينيَّ  وا 

 السكوف وُتريح رأسي عمى مخدات السالـ.
َـّ وجٌع نبيؿ إف لـ يكف عمى يدؾ،  أوجعيني يا سيدتي، فميس ث

 وليس ثـ مزمار حزيف إف لـ يشتعؿ بيف شفتيؾ.
غنيني... غني لي يا سيدتي وامطريني ببرد الغناء، وىؿ برٌد 
وسالـٌ إال الغناء، فكذلؾ أوصتني أمي النبيمة وأنا طفٌؿ ال يحفظ إلى 

 الوصايا وحكايات األميات.
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غني لي يا سيدة الوصايا التي أصميا في الماضي المجيد، ففي 
غربتي أبطؿ الحزف كؿ مراجعي وفقدت ذاكرتي في لجة النسياف 

ذكر والعدـ، لقد محى الزماف صحائفي وألغى كؿ الذكريات، لـ أعد أ
كـ شجرٍة مف أشجار الاللوب تشمخ في فناء الدار التي ولدُت فييا، وال 
أذكر كـ سدرٍة عمى الدروب العاطمة التي طالما لعبنا عمييا، ال وال 
أذكر شكؿ جنائف الميموف والمنجة وال لوف العراجيف عند أقاصي التالؿ 

 حيث لمقمرى مع النخيؿ حكاية عشؽ ال يموت.
لقد نسيت ألواف المالحؼ والمواعيف النحاسية والصور المطرزة 
عمى السجاجيد القديمة وخزائف الحديد التي جمبت مف مصر وجرباف 

 الجمود والقرب والِشماؿ والبروش الممونة في أدحيات بيتنا الكبير.
 

لـ أعد أذكر الراكوبة المنمقة وال الّمدايا وال موضع المصحؼ 
 والسيؼ واإلبريؽ مف البيت.

كـ جبٍة لبست وكـ عيد، وكـ مرٍة بكيت في صدر لقد نسيت 
 ُأمي.

لقد تكمست كؿ الصور وتجمدت كؿ األصوات في خرائب ذاكرتي 
 العجوز.

لكف صورة واحدة ال تزاؿ كعيدي بيا وصوتًا واحدًا ال يزاؿ 
كعيدي بو وجو ال يزاؿ حيًا يرزؽ في الذاكرة الميتة، وموسيقى صوٌت 

ُو الطنيف.  إليي ال تزاؿ أصداؤه تتردد عمى أفالؾ سمع أصمَّ
 الوجو النبيؿ ال يزاؿ كعيدي بو حيًا ونقيًا حتى الشفافية والحزف.

الصوت السماوي الوقور أيف منو سوناتات بتيوفف وألحاف الطفؿ 
 اإلليي موزار.

ذلكـ صوت أمي الذي أسمعو في كؿ صوت جميؿ وىو أجمؿ، 
مف تمؾ الوجوه وذلكـ وجييا الذي ال يضاىيو جمااًل وطيرًا وجو 

المالئكية الجميمة التي أبدعتيا قرائح الرساميف في عصر النيضة وفي 
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لى الكماؿ.  كؿ العصور وأودعت فييا كؿ أشواؽ اإلنساف إلى السمو وا 
ذلكـ وجييا الذي أبدعتو يد الرحمف فتبارؾ اهلل أحسف الخالقيف، 
وذلكـ صوتيا الذي باركو اهلل في األعالي وأودع فيو الحكمة الخالدة 

 فتبارؾ اهلل الذي يصعد إليو الكمـ الطيب. 
ىدىديني كي أناـ ىذه الميمة يا سيدتي، فأنا في شعاب ىذا الميؿ 
المنتحب أتوىج شوقًا ليد امراٍة كاممة األنوثة، أتنفس مف راحتيا 
األوكسجيف وأعبُّ منيا ما يعصر مف رئتي قطراف السجائر ورائحة 

ميمانيًا مطمسمًا أتقي بو شبحًا يمتصني المازوت وأتحوط بيا درعًا س
في خالء الميؿ المييب، وأحمميا سراجًا مباركًا في عتمة السراديب 

 والظالؿ المروِّعة.
*** 

 
دفئيني بعطفِؾ يا سيدتي فأنا طفٌؿ مقرور تحت سماٍء منطفئة، 
وأنزعي مف عمى جسدي الضعيؼ ثيابي المبممة، وخذيني إليؾ أخذة 

 صدؽ. 
دثريني بعباءة قطف صنعتيا بيديؾ ودعيني بجوار موقد النار 
أتجشأ دفئًا وسكينة وأنصت في خشوع لصمت التالؿ البعيدة وسكوف 
تمؾ الجباؿ التي ابتمعت في جوفيا سرىا األعظـ وجثمت في جالؿ 

 مييب تتأمؿ صغار الكائنات في عتٍو وال مباالة.
شاعر هلل ما أوسع ىذا الميؿ يا سيدتي... أتحفظيف موشحًا ل

أدركو الميؿ عمى ظير دابتو وىي تخب نحو ديار الحبيب، لقد ضاع 
في مثؿ ىذه العتمة شاعٌر صعموؾ يقرض الشعر وال تجد الفئراف في 
بيتو ما تقرضو فتصوفت ىي اآلخرى وانتشرت في ُحَبْؾ الظالـ تقرض 

 الشعر.
أـ تراؾ تحفظيف سيدتي أرجوزة الطارؽ الغريب في موىف ليمٍة 

 مف ليالي كانوف العتيد والكوف جبٌّ ينز مف جوانبو الصقيع.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 58 - 

ىؿ آنس نارًا في ذلؾ الكوخ البعيد عمى حافتيِّ الغابة والنير، أـ 
 يقوده طيؼ امرأٍة تغتسؿ باألمطار وتتعطر بالعواصؼ.

هلل ما أوسع ليمؾ يا سيدتي، وأنا الغريب الذي يقتحـ الصقيع 
والمطر الراشح يثقؿ فزعًا إليؾ، دبيب الشتاء يسري في عظامي، 

 ىامتي. 
لكأنني أزحؼ في جوؼ مغارٍة متجمدة منذ مئات السنيف، لكأف 
قمبي فضاء بال حدود، لكأنو خالء أبدي تخشع مف ىولو األبصار 

 وتقشعر مف وحشتو األبداف.
لكنني وأنا الطفؿ الذي ضاع مف أمو وىو يحبو مأخوذًا خمؼ 

 طيٍؼ مسحور آنسُت فيؾ نارًا فعدوت أطمبِؾ في التيو العظيـ.
 دنوت منؾ وما دنوت.

وبيف اإلقداـ واإلحجاـ أراني واضحًا كما لـ أر نفسي مف قبؿ، 
وأرى الحياة مذبحًة تجز فييا األعناؽ قبؿ أف تشرئب وتموت فييا 
النفوس موتًا مكثفًا قبؿ رقدتيا األخيرة وقبؿ أف تشيع محمولًة عمى 

 المناكب إلى المثوى الحزيف.
لرؤى الباكية يا سيدتي، لمف ىذا الضريح الذي ال لمف ىذه ا

يستبشر بقبر الموتى، لمف جينـ التي كمما قيؿ ليا ىؿ امتمئت تقوؿ 
ىؿ مف مزيد؟ لمف سعادتي وشقائي وبكائي وابتسامي، لمف ىذه 

 األكواف يا سيدتي ولمف أنا.
 دنوت منؾ وما دنوت.

وبيف اإٌلقداـ واإلحجاـ أىيؿ عمى نفسي ركاـ الحياة البالية، 
 واجمس مدحورًا بفشمي وذلي.

اجمس كالثكمى في خرائب الماضي المحترؽ، ال أممؾ مف 
حاضري إال الحديث عنو ولقد يستعصي اليراع أحيانًا فيكؼ عف 

 الحديث.
أراني كصاحب جرة السمف الذي عمقيا فوؽ رأسو وطفؽ يحمـ 
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 يقظ.ويحمـ حتى تيشمت جرتو واندلؽ السمف عمى رأسو الحالـ فاست
لـ أر الحمـ الذي طالما حدثتو وحدثني وال الحب في فج الحياة 

 وال الشعر وال الفف.
لكنؾ قدري يا سيدتي، قدري الذي أسوؽ نفسي إليو مدفوعًا بكؿ 

 ميراث الكائنات التي تنوس عمى عواتقيا المصائر.
تمؾ الدروب التي مشيت عمييا، أذكر أنني عبرتيا كالنائـ، بيد 
أني ال زلت أسري وأتخبط كالعشواء في الُسرى، تتفتح في وجيي 
المتاىات وتتأىب البتالعي كيوؼ مظممة، فال أدري أيُّ جبٍّ مظمـٍ 
ألقي إليو بقطعٍة مف نفسي، وال أدري بأي قطعٍة مف نفسي أفتدي 

 نفسي.
يشتد شقائي حيف آوي إلى مضجعي في آخر الميؿ، فحيف 

تمؾ الحشية الباردة التي أستمقي عمى رطوبة تمؾ الدكة الحزينة، 
أستشعر صقيعيا يسري في عظامي.. أحدث نفسي توًا بحديث النوـ 
ويالشقائي بذاؾ الحديث. أغمض جفنيَّ لكنني ال أناـ، أتنفس بعمؽ 
وىدوء لكنني ال أناـ، أتقمَّب وأتأوه كالسقيـ بيد أني ال أناـ، أتمدد 
مسترخيًا كالشيخ العتيؽ، أتكور منكمشًا مقرورًا كالطفؿ الوليد غير أني 

 ال أناـ.
فمو أف لعينيؾ أشعًة تكشؼ ما في الصدور... إذف لرأيِت فؤادًا 

 غريبًا ال يكؼ عف النواح وال يكؼ عف العويؿ.
بيد أف لمناس عيونًا ال ترى إال الذي أوحت بو الوجوه وتكممت 

 بو الشفاه.
اء عيوف الورى يا سيدتي يقصر مداىا أميااًل و أميااًل عما ور 

األقنعة واألشكاؿ. عيوف الورى يا سيدتي ال تستشؼ أحزاف الغرباء 
 وجراحات اليتامى والمساكيف وأبناء السبيؿ، فذلؾ شأف اإللو.

ولقد حممُت فأسي وحطمُت تمؾ الحصوف التي حوت سرىا 
 األقدس. 
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ىشمُت النوافذ واألبواب واقتحمت كمغتصب أثيـ حرمة القمب 
 الحراـ. 

مشيت عمى ثرى الفؤاد الذي طالما تحاشيتو رىبًة وخوفًا، 
 وافتضُت بكارة قمبي الذي ظؿ أجيااًل في عتمة الضباب والغيب.

 
فبأي أبجدية باكيٍة أحدثؾ يا سيدة ىذا الحديث، بأي لغٍة موحشٍة 
كخرائب الفموات الميجورة أبثؾ ىذا الخطاب، وبأي مداد موجٍع أكتبؾ 

 يا سيدة ىذا الكتاب.
ؼ تمضغ الكممات قممي، وكيؼ أتمزؽ أشالًء آه لو تعمميف كي

 وأنا أخطط وجيؾ مسيدًا والنوـ يمّسد أجفاف العالميف.
غمسُت ريشتي في دمائي وطفقُت أكتبؾ لغًة حمراء كمثؿ 
الجحيـ الذي يعتمؿ في النفوس المعذبة، وأنثرؾ عمى الصفحات وجعًا 

 دمويًا مف صميـ الصميـ. 
 

فتحُت قمبي الذي كاف مختومًا بالتيجد آناء الميؿ وأطراؼ النيار 
ومحروسًا بتالوة الكتب المقدسة وصموات األنبياء والصالحيف 

 والقديسيف وأولياء اهلل مف ذوي الكرامات.
 

فتحتو واستخرجُت ما في جوفو مف الكنوز التي ال يعموىا الصدأ، 
وعدوُت أطميِؾ بثراء قمبي وترؼ مشاعري، وأبذر بيف يديؾ الكرامة 

ات وأبثِؾ بإسراؼ الذي ظؿ يبخؿ بقمبو مدى الزماف حتى إذا واألعطي
ما تحرؾ الشوؽ السرمدي، حتى إذا ما بدأ النداء األبدي أخرج قمبو 
لمناس وكاف مف المسرفيف، وأنا الفتى الغريب... راىنُت عمى أعتابؾ 

 بكؿ ماممكت يداي وكنت أعمـ أنني أراىف عمى سراب.
كنُت أعمـ أنني إنما ُأريُؽ دمائي لمرياح، لمشفؽ المسحور 

 الالزوردي لمنورس البحري، لميذياف الميمي.
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كنُت أعمـ أنني أنا المحارب الذي ُتكسر حربتو في أوؿ الصداـ 
 ويعرؼ ىزيمتو قبؿ المقاء.

غير أني يا سيدتي ُخمقُت ىكذا ألتعقب السراب وأروـ المحاؿ 
 فجًا إثر فج، وغورًا إثر غور.
 وؿ واألخير.وأعمـ أنني الخاسر األ

*** 
ال يميؽ بالتعيس إال الشكوى، بيد أني لسُت التعيس الذي يشكو 

نما أنا التعيس الذي يحزف في صمت.  وا 
تو الصحائؼ التي نذرتيا لمحديث في وجو  وصمتي قد فضَّ
السراب األزلي ولمحديث الجينمّي أزىارًا حمراء دامية كتمؾ األشجار 

 الجينمية التي تزيف واجيات البيوت في السوداف.
ولمحديث الجينمّي نزيؼ متفجع يضرِّج بياض الدفاتر المترفة فال 
تعود تشبو إال خدود العذارى الحييات المترفات في بعض السيوؿ التي 

 مفَّ اهلل عمييا بالعيش الخضيؿ والسالـ الجميؿ.
*** 

طوبى لعينيؾ يا سيدتي ما أبعدىما، سأظؿ أسعى نحوىما ما 
 يمشي الدراويش ولف أكؼ عف الرحيؿ. حييت سأظؿ أمشي كما

ليس ألنيما طوؽ النجاة فال نجاة مع الحياة، وليس ألنيما ساحؿ 
الزوردي لمخالص إذ ال خالص في كوٍف ليس فيو حقيقة خالدة سوى 

 الموت والفناء.
 بمى يا سيدتي فميس لتمؾ وال ليذه وال لشيٍء ربما.

غير أني كائٌف ككؿ الكائنات التي تدب بيف فجاج الحياة 
ـٌ  والموت، تسير مع قافمة الزماف يبعدىا شوٌؽ ويدنييا ويرفعيا حم

 ويرمييا.
ذ أسعى لعينيؾ يا سيدة العيوف البعيدة...  وا 
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تكور الكوف الموشيَّ بالضباب واستدار السديـ، وتوقؼ قمبي في 
 تمؾ الوعور وبكى.. أواه أيُّ دمع مفجع بكى.
لبييـ، ىؿ رواه مميؾ الشعر ىؿ حدث بو الناي المغرد في الميؿ ا

 في عرش اليماـ أـ سجعت بو حسناء في نظـٍ رخيـ.
 إذ أسعى لعينيؾ يا سيدتي...

عيوف الصبايا في كؿ فج وجالت، وسكوف الميؿ في كؿ عمؽ 
 يتأوه.

 ولحف الشبابة وىـ....
 وضحى األحالـ موت
 وحنيف النوؽ سراب.

*** 
يوـ طمبُت عينيؾ يا سيدتي وعدوت نحوىما، عدوت عمى شجف 
في صباحات الحياة ومشيُت كالظالؿ عمى الدروب، وتموت أناشيدي 

 كمثؿ الصالة.
 يوـ طمبُت عينيؾ...

أنشدُت أغنيتي األثيرة ونفخُت ناّي ونقرُت عودي وضربت دفي، 
 وتراءت لي في السراب اأُلمنيات....

 ذاؾ فردوس وعمى الظؿ فتاة، وىنا نيٌر وعطر غريب.
 ينظـ لمحياة، وكاف الفجر أندلسًا خصيب. وكاف الميؿ شاعراً 

 ومضيت أقمِّب سفر الزماف الكذوب...
أواه... لقد كذبتني عيناؾ وأضمني السراب، وابتمعتني المتاىة 
وغيبني الجب لكنني قطعت في عينيؾ فضاًء بعيدًا وليس لي أف أعود 
مف ىذا الرحيؿ المرىؽ فكمنا يا سيدتي يمضي إلى حيث تقوده قدماه 
وىوال يعمـ، نمضي وليس ألحدنا أف يقؼ في منتصؼ الطريؽ ليرنو 
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بعينيو إلى المسافات الطويمة التي خمفيا وراء ظيره في سباؽ الحياة 
لى المسافات التي سيقطعيا مف التراب إلى التراب.  الرىيب وا 
 نمضي وليس ألحدنا أف يتساءؿ ىؿ يعود أـ ال يعود.

*** 
لذي يغشي العيوف، ذىبت بعيدًا في فجر عينيؾ يا سيدة السراب ا

 في رحمٍة مرىقة، طويُت مالييف السنيف الترابية.....
طويت مالييف السنيف الترابية والكممات تتزاحـ في نفسي 
كاإلعصار تتفجر في شراييني تفجر البركاف وأكاد أف أموت ودابتي ال 

 تكؼ عف المسير.
في فجاج عينيؾ عدوت طفاًل سره كظيـ، روح مف جنة الفردوس 

 أىبطت في كوٍف أثيـ خطوت فييما وكانتا كمثؿ المتاىة.
في فجاج عينيؾ ُحشر الناس لمُسرى وفييما ظمٌأ عظيـ، رحماؾ 

 يا سيدتي إننا في العير التي أقبمت تسعى في صميـ السديـ.
 

إننا ركب القافمة المسحورة، نضرب في التيمور بغير ىدًى ونشؽ 
 األىواؿ تمو األىواؿ.

يننا العويؿ والصياح وانبرى الشقاؽ قائد رحمتنا تعالى ب
 المشؤومة.

يوـ تواعدنا تقاطرنا مف كؿ فج وغور والتقينا فضربنا بيننا عطر 
 منشـ.

لقد أخذ البريؽ منا ما ادخرناه مف حكمة وتألأل السراب يدعونا 
لممسير، فسرنا يتأجج في نفوسنا الجيؿ والطمع، ومضينا بال زعيـ 

 يقودنا وال حيكـ يحفظنا مف الزلؿ.
ـٌ في كؿ مأساة، لقد خطوُت  أواه يا صاحبة العيوف التي ليا عم
فييما حتى اليالؾ، وأبحرُت فييما مف لحظة الميالد وسأجري مع 
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 الريح حتى اإلحتضار.
 ذلكـ زماني يا سيدتي....زماف اليأس والحب والبكاء والشعر.

تي العطشى ذلكـ زماني زمف القصيد والنواح، تقمدت فيو برباب
وضربت عودي ونفخت مزماري وتموت قصائدي، بمغت ارزؿ العمر 

 وىممت أف أبوح ببعض أسراري.
لـ يكف الزماف فجرًا قدسيًا مشعشع األنوار، ال ولـ يكف المكاف 

 ضفُة نيٍر عجوز يعربد ما بيف الغصوف والظالؿ.
وبساط األرض لـ يكف بساطًا مف النجـ والعشب واألزىار، ال 

 ولـ تكف سمائي سماء لمطيور ولمعبير.
ولـ يكف في خاطري أنني في حضرة قداس ولـ تقبِّمني العصافير 
ولـ تنشدني القمارى، وذلؾ النير لـ يمألني مف شجوه القديـ ولـ 
يحتضني كالسفائف ولـ يطعـ سكوني ببعض تأمالتو وأحالمو وصمتو 

 األزلّي.
 

 ذاؾ زماني زماف الرحيؿ.
مزماري وتالحقت أنفاسي وتشوىت  لقد تعبت روحي وتعطؿ

 أفكاري.
الرحمة يا سيدتي انطمقت في مجاىيؿ العتمة والضباب الذي ال 

 يفضي إال إلى عتمة أخرى وضباب آخر..
ما ىذا السديـ يا سيدتي.. لكأف بصري معصوب فال أرى إال 
خالًء أبديًا فسيحًا يتعطؿ فيو الحس مف اليوؿ والرعب ويتجمد فيو 

 الكالـ مف الحقارة والضعؼ واإلنكسار.
لكأننا يا سيدتي في غبابات الحياة نجيؿ مف نكوف وىذا الكوف 

 مف حولنا ما يكوف.
لكأننا في قمب إعصار يحممنا كالريش مف مكاف إلى مكاف وقد 
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 تعطؿ فينا السمع والبصر.
 ذاؾ زماني يا سيدتي زماف السأـ والتكرار.

يح الكبير أمشي، بيد أني لؾ ولعينيؾ أسعى وأمشي، في الضر 
 في غابة الشواىد والحزف والفناء أمشي.

 أمشي وروحي تعوي في كؿ المواسـ ونفسي تنوح كالثكمى.
أشؽ قفرًا فال يقضي إال إلى قفٍر آخر أبشع وأكثر وحشة وال 

 سبيؿ البف السبيؿ إال السبيؿ، وليس لمراحؿ إال الرحيؿ.
 

ليؿ يعقبو صباح وصباح يعقبو ليؿ، وأنا بينيما كالذبيحة المعمقة 
والناس مف حولي يضحكوف ويفرحوف ويتزوجوف ويتناسموف لكنني ال 

 أسمع إال ىدير الدماء والعاصفة وال أرى سوى شبح المأساة. 
الناس مف حولي يصنعوف أفراحًا مف العدـ، يغنوف ويرقصوف 

 ويتراشقوف بالزىر والنَّوار.
 باب..يعشقوف ويكرىوف، ويروِّج بعضيـ لبعض كأنيـ أر 

البعض منيـ ال يممؾ قوت يومو فانحاز إلى صؼ المتفرجيف 
ذوي المتربة والبعض منيـ يغوص في لجة الثراء والترؼ يأكموف 
ويشربوف ويتنعموف عمى ضفاؼ األنيار والبحيرات وفي القصور التي 
تشرئب بجيامٍة وقسوة. بعض النساء يقفف عمى النوافذ واألبواب مف 
الصباح حتى المساء يمتقطف سخافات العابريف ويتناقمف ما يبثو التمفاز 
مف اإلعالنات والدعوات التي تحض عمى المزيد مف اإلستيالؾ 

 والنيـ.
وبعض النساء يقفف عمى مسرح الحياة المضاء بمالييف النجوـ 
الصناعية يتزحمقف كالسحالي في الصحاري الحامية، تضغط عمى 

مالمحيف تحت وطأة أجسادىف األردية العاصية الضيقة وتغيب 
األصباغ واألقنعة الشمعية استعرف مف القطط السائبة موائيا ووقفف 
يعربدف وقد تمصصت عمى أنوثتيف متبذلة عدسات المصوريف وعيوف 
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العابثيف المترفيف وسط بؤرة مشتعمة مف الشيوة والتيريج والتيميؿ 
 والتصفيؽ. 

الناس مف حولي ميرجوف وميرجات، عابثوف وعابثات، يمشوف 
في موكب المأساة يغنوف ويرقصوف، يرفعوف ىاماتيـ في خيالء 

 وييتفوف.
يمشوف وقد تحدبت ظيورىـ مف األوزار التي يحممونيا، أوزار 

 الحياة التي تنحني مف  وطأتيا األعناؽ وتقشعر مف ىوليا األبداف.
لكنيـ في ليوىـ وعبثيـ ال يمتفتوف إلى حقيقة وال يعيرونيا أدنى 

ؿ ىـ في غيِّيـ يسعوف كما تسعى الُبيـ وقد تشاكؿ اإلنساف اىتماـ، ب
 والحيواف.

 ذاؾ زماني يا سيدتي.
زمف اإلنساف الذي شاكؿ الحيواف في شراىتو وسفالتو السفمى 
زمف اإلنساف الذي تخمى عف ربوبيتو العميا ليغوص طائعًا في الوحؿ 

 والطيف.
 

والسمـ معقودٌة في صميـ التراب وليس ليا قرار مكيف، ولـ يزؿ 
 يتسفؿ عمى عبتاتيا ىابطًا ىابطًا حتى أسفؿ السافميف.

 ذاؾ زماني يا سيدتي.
زمف الذي ال ىـ في دنياه غير مخادع النساء وما حوت القدور 

 والقوارير فميس ثـ ما يشغمو في الكوف إف ىو أشبع فحولتو ومعدتو.
 فمكأف الحياة فراغ ولكأف الكوف عدـ ومف بعده الطوفاف.

 ؾ زماني يا سيدتي.ذا
الناس في قافمتو الطويمة يتصارعوف كالغيالف، وكالثيراف، 

 يقتتموف بضراوة الوحوش عمى امرأٍة أوكرسٍي أو درىـ.
ال يروف في الكوف الكبير الذي ال تحده المدارؾ وتخشع مف 
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ىولو النفوس إال غنيمة كبيرة يود أحدىـ لو يستولي عمييا دوف 
 اآلخريف.

يتنازعوف عمى السراب وال يعمموف، وىـ في غفمتيـ وىذيانيـ 
يمضوف إلى آخر المأساة، غير أنيـ ال يقفوف ولو لحظة ليتفكروا في 
الذي بيف أيدييـ، في ىذه الحياة الغريبة المييبة والتي ال نعمـ مف 

 أمرىا إال ما كشفو اهلل لنا.
 ذاؾ زماني يا سيدتي.

ر التي بمغت زمف العبث المخيـ عمى النفوس وعتمة البصائ
أقصاىا، زمف الذيف يدعوف الحقائؽ الخالدة تنوح عمى وحدتيا وغربتيا 

 في الكوف ويتكالبوف تكالب الجراد عمى الضالؿ واألكاذيب الزائمة.
يتيافتوف عمى األشكاؿ والصور وينسوف مبدع األشكاؿ والصور 
وينحتوف مف ممذاتيـ آليًة يعيدونيا ويروجوف ليا آناء الميؿ وأطراؼ 

 النيار.
 

 ذاؾ زماني يا سيدتي.
زمف الذيف دفنوا جوىر اإلنساف وجمسوا عمى قبره يندبونو ساعة 

 ثـ وقفوا يعربدوف عمى حوافي قبورىـ وال يعمموف.
 ليٌؿ يعقبو صباح وصباح يعقبو ليؿ.

وأنا مف أكوف يا أييا الرعد القاصؼ في الميالي الممطرة، مف 
 أكوف يا أييا الوىج العاصؼ.

 وف يا أييا الميؿ المتثائب عمى الدروب المقفرة.مف أك
فيا ليت لي صوٌت قويٌّ يقتحـ النفوس ويتردد عمى تخوـ الكوف 

 كالصدى.
ليت لي صوت قويٌّ ييز السامعيف في كؿ مكاف فأحدث الناس 
بمغة سماويٍة معطرة، وأروي ليـ في ليمٍة مقدسة عف كائٍف عمويِّ ىوى 
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 كالصمت في المقبرة.
وغامت الرؤيا فميس في الكوف مصباح، والطوفاف القديـ عاد كرًة 

 أخرى بوجٍو أكثر ألمًا وحزنًا ووحشة.
 وعمى الدروب أشباح وفي الوعور غيالف.

ليت لي صوت قويٌّ ييز السامعيف، فأحدث الناس ال بمغة 
الشعراء المترفة وال بمغة العمماء الحيية الخفرة وال بمغة الفقياء الحاكمة 

 نساف الذي أضربو االشتياؽ فتكمـ.بؿ بمغة اإل
أواه يا سيدتي.. ليت لي أف أجمجؿ مثؿ الرعود ومثؿ العواصؼ 
والبروؽ فأقصؼ كالفجر ذي األنوار، ىذي الفجاج وتمؾ اليضاب 
وأغسؿ ىذا الوجود وأكنس تمؾ التفاىات السخيفة المكررة، وأحطـ تمؾ 
القالع واألكاذيب المسورة، وأدؾ أركاف الظالـ بضربٍة كالزلزلة ثـ 

 أعتذر إلى اهلل وأطمب المغفرة.
آه يا سيدتي لو تعمميف كـ يعذبني الكالـ، فميس كؿ الكالـ 

 بسواء.
فبعض المفردات مف النار وبعضيا مف صقيع الصقيع، وفي 
القموب ما ىو بارٌد كالوكب المنطفئ، وفي القموب ما ىو بركاف متفجر 

 يتحدر حممًا ونارًا يمينًا ويسارًا.
فبعض الكالـ إذف يغرؼ مف ُنتؼ الثمج، وبعض الكالـ يغرؼ 

 مف عيوف الحمـ.
وأنا يا سيدتي أىروؿ ساعيًا مف الكالـ إلى الكالـ، أبحث عف 

 لغٍة وسطى، عف لغٍة ال كالثمج وال كالنار، عف كالـٍ ال كالكالـ. 
 أبحث عف كالـٍ مف برٍد وسالـ.

شقيٌّ أنا بتعاستي يا سيدة ىذا الحديث، بالشوؽ أحممو كاألمانة 
التي أشفقت مف ىوليا السموات واألرض، بأوزار الحياة التي تكبمني 

 وأجرىا مرغمًا عمى ثقميا ألطوؽ بيا الدنيا.
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بالشعر ينظمني وينثرني آناء الميؿ وأطراؼ النيار، يبعدني 
ويدنيني يرفعني إلى عمياء السموات ثـ يرميني، أتموه كصموات عابٍد 

 وكعاشٍؽ يبوح بسره لكائنات ال يراىا إال ىو. في موىف الميؿ
لكف الرياح ال تحمؿ صوتي إلى حيث ُيسمع، والناس في دؼء 

 مخادعيـ ال يسمعوف انتحاب القموب المتوجعة في صميـ الميؿ.
صوتي يا سيدتي مخنوٌؽ في كوٍب ال ُيسمع فيو إلى الفحيح، في 
دوامٍة ترغي وتزبد تتمزؽ فييا الحناجر وتتالشى الكممات، لكأنني أتكمـ 

 مف قعر بئٍر سحيؽ فال أكاد ُأميز صوتي وفحيح الجدراف. 
بؿ أكاد أاّل أعرؼ صوتي أاّل أعرؼ نفسي في صخب الحياة 

 الذي ال يرتاح إلى نياية وال يستنيـ إلى لحظٍة مف لحظات اليدوء.
أنا كوكٌب منفمت يا سيدتي، خرجُت مف مداري ومجرتي ألطارد 

بدي الفسيح نجمًة سرابية يفصميا التيو والتييور العظيـ في الخالء األ
 عني بمالييف السنيف الضوئية.

ـٌ أنا يا مميكتي حتى اإلنطفاء والوحشة ومتعٌب حتى التالشي  معت
 وحتى الفناء.

 
أواه يا مميكتي.. أنا سالؾ الدرب الحزيف والتائو األبدي في 
الظممات بال مسرجٍة وال مصباح، وىو الضالؿ القديـ إذف والمعنة 
الكبرى والوىج البعيد أطمبو وأجري إليو سعيًا واليمع المروِّع يعظـ في 
قمبي حتى اإلغماء واليذياف، لكأني يا مميكتي طفؿ ييرع في غابة ترقد 

 تحت ليٍؿ مضٍف وسقيـ وتتراقص فييا الظنوف واألشباح.
 لكأنني يا مميكتي ذلؾ الخوؼ الذي ال ترقى إليو المدراؾ وليس

 بوسع أرقى الكائنات حسًا وفنًا أف يطّمع عمى كيوفو المظممة.
ذف فمعذرة إذا خاطبتؾ بمغٍة تكاد مف وحشتيا أف تستغيث  وا 
فمسُت أجيؿ أف مثمؾ ال يخاطب بمغة الكيوؼ التي ُطمرت في باطف 
األرض بيد أني يا مميكتي ال أكممؾ بمغة الكوف الذي أسكنو بؿ بمغة 
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الكوف الذي يسكنني أكممؾ بمغتي.. لغة المخاض العسير والمأساة، 
لغة الطائر الذي يخرج مف ىامة القتيؿ ال يفتأ يقوؿ اسقوني اسقوني 

 حتى يشرؽ بالدماء ويموت مضرجًا بصحيتو المفجوعة.
أكممؾ بمغتي يا سيدتي.. لغتي التي ال أديف بيا لترؼ الحياة، 

 فمغتي ليست مف ترؼ الحياة في شيء.
ُـّ بقوؿ كؿ شي ء، بقوؿ مالـ أقمو ألنسٍي قط، وبيف ما أقوؿ أى

، أـ أف رحمة  وما ال أقوؿ ُبعد المشرقيف، أألفَّ كبت الكالـ يورث العيِّ
الكممات مف الصميـ إلى الشفاه أطوؿ مما نتعمـ، فييا تموت كممات 
وتحيا كممات، أـ أننا ال ننطؽ إال بعض حروؼ األبجدية التي يحيط 
بيا القيد، أـ أف الشعور لغة أخرى والكالـ لغة أخرى وشتاف ما بيف 

 المغتيف.
أواه يا مميكتي لو أف بوسع إحساسي أف يزكي نفسو بيف يديؾ، 
ذف لرأيت شيئًا عجبًا ال تجود  بمثمو الكممات وال تعبر عنو أذكى  وا 
األحاديث و الأفصح المغات، وال العصافير إف غردت سحراص وال 

، وال المميحات إف خطرف في ُعجٍب البالبؿ إف شدْت في أبيى التالؿ
ومشيف بانسياب كالظالؿ ال الشجف القادـ مف أقصى الكوف تحممو 
المزامير فتنشره بيف السماء واألرض وال رقص العذارى في الضواحي 
المترفة وقد فردف األيادي ونشرف الشعور وسبحف في لجة األلحاف 

 كاألفراس في الحمـ.
ال وال الرياح إف غضبت، وال السيوؿ إف ىدرت، وال البروؽ إف 

 سطعت وال الرعود إف قصفت.
أواه يامميكتي ليس في الكوف لغة تسبرغور القموب، فما بيف 
أغوارىا السحيقة المستوحشة وسماواتيا البعيدة المتحفظة ال تطير 

 الكممات وال تحمؽ.
قد دخمت لجة عينيؾ يا سيدتي وخطوُت فييما بعيدًا ولكف.. ىؿ 

إال السراب، أحقيقٌة لعينيؾ تموح مف بعد السراب وىؿ  بعد السراب
سأظؿ أجري وألج الشعاب والمتاىات وتظميف أبدًا يا مميكتي كالسراب 
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 الذي ظنو الظمآف ماء.
عمى أنني في البدء تبعُت النداء ولـ يكف النداء معمومًا، وكانت 

 اآلفاؽ غيومًا تبتمع الرؤيا وتسد منافذ النور.
وحيدًا كنُت ولـ أزؿ وقد تشعبت أمامي الُجدد فأضحت نسيجًا 
مروِّعًا لعناكب خرافية، وأنا الغريب والضيؼ الوحيد، أمامي وخمفي 
غيب المتاىات. لـ يكف العود محمودًا وال المضي محمودًا، لكنني 

 مغامٌر طائش اتمفت كؿ شيء ولـ يزؿ بوسعي أتالؼ المزيد.
خشٍب قديـ، ىزمتني مغامٌر غٌر أنا يا سيدتي وفارٌس سيفو مف 

 ظنوني وأوىامي وأتمفْت ميجتي آمالي الكثيرة وأحالمي.
ا أبح الحقيقة بعد، فيؿ تأذنيف لفارس  مكسوٌر يا مميكتي ولمَّ
الظنوف والوىـ فارسؾ الذي يمتطي دابًة عرجاء ويشير سيفًا خشبيًا 
قديمًا. يحارب بو طواحيف اليواء.. أف يرفع لسموِؾ انتصاراتو الوىمية، 

 وزبدة حروبو وبطوالتو وىزائمو وانكساراتو.
أتأذنيف يا سيدتي لفارسؾ ذي السيؼ الخشبي والدرع الورقية، 
ا ينُض عف بدنو بعُد لباس الحرب وحسؾ الحروب واإلقتتاؿ  ولمَّ
العنيؼ، أف يمثؿ بيف يديؾ مزىوًا ببطوالٍت خمْت، وبطوالٍت في 

س الذي تذكَّر حبو إذ الطريؽ آتية ليتمو عميؾ بعضًا مف نشيد الفار 
َـّ بتقبيؿ السيؼ الذي غاص  دنت مف جسده الرماح تطمبو قوتًا ليا، وى
في لحمو حتى احمرَّ مف الدـ، ألنو برؽ كابتسامٍة ظؿَّ يحمميا في قمبو 

 وجعًا كحد الحساـ.
أتأذنيف يا سيدتي لفارسؾ الحزيف أف يمقى عمى سموؾ آخر 
النشيد وآخر اليذياف، فالسفر إليؾ ال ينتيي والحرب لـ تضع أوزارىا 
بعد ولكنيا استراحة المحارب التي البد منيا، استراحة الفارس الحزيف 
الذي ظؿ يجالد الطواحيف والغيالف واألشباح حتى تثممت سيوفو 

 وتكسرت رماحو وكمَّْت سواعده.
أتأذنيف يا سيدتي لفارسؾ المحارب بوقفة قصيرٍة بيف يديؾ ثـ 

 كعادتو، فميس لنياية الرحيؿ أجٌؿ معموـ، يضرب في األرض راحالً 
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والسفر األبدي يبدأ منؾ وينتيي إليؾ وما بينؾ وبينؾ خالء أبدي 
متسع وفسيح، وبيٌد موحشٌة تسكنيا الغيالف واألشباح ييمؾ فييا 

شفاقًا وخوفًا.  الراحموف ظمًأ وا 
 سالـٌ عمى البيد التي طويتيا والبيد التي لـ تزؿ أمامي...

وعمى السفائف التي ألقت مرساىا وعمى التي لـ تزؿ في سيرىا 
ومجراىا، سالـٌ عمى الدروب التي سمكناىا والبيوت التي ىجرناىا، 

 والدموع التي ذرفناىا.
سالـٌ عمى تمؾ البوادي وكيوؼ الجباؿ، عمى الودياف بقفرىا 

 وخضرتيا ويباسيا وخصبيا، عمى كؿ غوٍر ومنحدر وكؿ جرٍؼ وتؿ.
يؿ المتمبد المزحوـ، وعرائس الفجر بيف مقاصير عمى عرائش الم

األرض والسماء ومرابط أفراس النجوـ والنجوى والنكد الطالع مف سديـ 
 السديـ....

عمى الصحراء والبحر واإلعصار، والريح التي تعصؼ والغماـ 
والمطر. عمى البرد يحثو جمود الغرباء صقيعًا ووجعًا ووحشًة وقنوط، 
عمى نشيج البكاء يخنقنا كأنشوطة متدلية مف سقؼ بعيد أو أرجوحٍة 
مف أراجيح الشياطيف سالـٌ عمى ماضى وما سيأتي، عمى ما كاف وما 

 سيكوف.
سالـٌ عمى األحزاف التي تبخرت واندثرت وتمؾ التي ترسبت 

 فأضحت في قرار مكيف.
سالـٌ عمى الخطا التي مشيناىا والخطا التي سنمشييا، عمى 

 ا وتمؾ التي سنتموىا.األناشيد التي تموناى
 عمى األكنة الصـّ التي جموناىا  وتمؾ التي سنجموىا.

سالـٌ عمى مافات وما سيفوت، عمى السراب الذي أضمَّنا 
 والسراب الذي يتربص بنا.

وقالت دابتي التي حممتني إليؾ قفرًا بعد قفر... أِنْخِني يا ذا 
 المتشرد الذي ليس لغربتو نياية... فيذا مناخى وىذا مراحى والسالـ.
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 وقالت .... ترجؿ عني يا صاحبي فيذا أوؿ السراب ثـ بركْت.
 بسـ اهلل طاب مناخؾ ومراحؾ فابركي واستريحي وارتعي...

سأطوي الفجاج بعدؾ آسفًا وسأمضي فتمؾ عادتي، وسأحممؾ 
ماضيًا جمياًل ومحزنًا مثمما حممتني، ولئف أضناِؾ الرحيؿ وىّدؾ التعب 

بني، ولئف أوجعؾ الُسرى وأمضؾ عقـ المتاىات فمقد فمقد أضناني وأتع
أوجعني وأمضني عقـ المتاىات، ولئف استبدَّ بؾ الشوؽ والحنيف إلى 
القطيع والمراح، فمقد قتمني الشوؽ أو كاد، فأنا مثمؾ أيتيا الدابة 
الحزينة.... مثمؾ قد تعبت مف الرحيؿ وسئمت مف السفر، وعافت 
نفسي الطرقات والضرب بغير ىدًى في صميـ البوادي والفموات، مثمؾ 
يا صاحبتي أشتاؽ وأشتيي ساعًة عمى ضفة نيٍر أو ساحؿ بحر أو 
مرٍج أخضر مثمؾ أيتيا الرفيقة البائسة يكاد يقتمني الظمأ والشوؽ إلى 

 حضف أمي وراحة أبي.
مثمؾ يأخذني الحنيف إلى البعيد البعيد، إلى الغدراف والبحيرات، 

ببجعاتيا ورىواتيا، إلى السدر والسياؿ والحراز  إلى البرؾ الخريفية
والكتر والاللوب والريحاف النابت، والطمح والطنضب واألراؾ عمى 
جوانب الخيراف والمستنقعات مثمؾ يا صاحبتي يأخذني الحنيف إلى 
صبايا الىيات، وعجائز ينسجف الشماؿ وشيوخ ينحنوف لمماضي في 

 خشوع ويتذاكروف أياميـ في ظالؿ الرواكيب.
أواه أيتيا الدابة البائسة... أواه يا صديقتي الحزينة فمست 
أعاتبؾ إذ وقعت في براثف الردة والكفر بالسفر، كال يا عزيزتي فمست 
أنا مف يحاسب عمى الكفر بعد اإليماف، ولست أنا مف يعاتب الصديؽ 

 إذا ما توقؼ يومًا في منتصؼ الطريؽ.
يا الرفيقة المتعبة... ما تعودت بيد أني أيتيا الدابة العجوز.. أيت

الوقوؼ طوياًل أماـ المرآة ألرى عمى وجيي أخاديد الطريؽ وعبرة 
الفجاج والسفر بؿ ما تعودت أف أرثي لنفسي أو أفرح ليا فمست أعرؼ 

 معنى الرثاء ولست أعرؼ معنى المديح أو اليجاء.
بؿ ال أفرؽ بيف الُخسراف والربح، واليزيمة والنصر والحقيقة 
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 والحمـ ال أفرؽ بيف األضداد فسياف عندي كؿ شيء.
فمربما آخذ أنفاسي وأستريح بيف أفياء ظؿ يتيـ وسط جحيـ 
الصحراء غير أني عاجاًل أـ آجاًل أمضي، فتمؾ شيمة مف يبحث في 
األرض عف وطف... وواقع األمر أف ال وطف فوؽ التراب أو تحت 

تي العجوز... الحمـ الذي التراب سوى القبر والكفف. لكنو الحمـ أيا داب
أقمؾ وأقعدؾ وقادؾ وأوقفؾ والذي سيظؿ يقمني ويقعدني ويقودني 
ويوقفني، وسأظؿ أليث خمؼ سرابي الذي يناديني ويسحرني وأعمـ 
أنني لف أصؿ غير أني أكره الوقوؼ ولو أف المضي ال يقود إلى 

 لميالؾ.
ىذا أنا يا مميكَة األشواؽ التي مّمكتيا أزّمتي وألقيت في مجراىا 

 سفينتي وأمانتي.
 ىذا أنا يا سيدتي سيدة السراب والضباب ومميكة الظنوف والوىـ. 
 ىذا أنا فارسؾ الذي تضخـ في جوفو الحمـ فأوحى لو ما أوحى.

 
 

لقد كاف النداء قويًا كالياتؼ العموي وأنا بيف الحقيقة والحمـ 
تسمعو أعيش كالصوفي الذي يرى ما ال تراه العيوف ويسمع ماال 

 اآلذاف ويرجو ماال يرجوه اآلخروف.
كالدرويش المجذوب أنا لعوالـ أراىا وال أراىا وحقائؽ أعمميا 

 وأجيميا وطوائؼ مف الكائنات تسحرني فأتبعيا وال ألحقيا.
في البدء كاف النداء يا سيدتي في صميـ الممكوت اإلليي 

 المييب، وفي الناس مف سمع النداء وكنت أنا ممف سمع.
وفي الناس مف باع واشترى، وفي الناس مف استاؽ واشتيى ثـ 

 كاف الخسراف.
وكنت أنا أوؿ الخاسريف... كنت أنا أوؿ مف ُسمبْت منو أعالـ 
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 البطولة ودفعْت إليو أعالـ اليزيمة...
لكنني وأنا أسعى إليو يا سيدتي تماثمت في نفسي ألواف الحياة، 

الخسراف وطعـ البطولة فطعـ البيع كطعـ الشراء وطعـ الربح كطعـ 
 كطعـ اليزيمة.

وأنا أسعى إليؾ يا سيدتي رأيت العالـ في اضطراب عجيب فال 
حدود وال ماىيات ال سماء وال أرض، ال فجٌر قدسي وال ليؿ موشح 

 باألسى. 
وأنا أسعى إليؾ يا سيدتي لـ أرثيَّ دموعًا وال ابتسامات ال مراثى 
وال أغنياتي ال يطفُّ في أذني إال نداءؾ يا سيدتي وال أرى في مجاىيؿ 

 الحياة إال السراب.. سرابؾ يا سيدتي.
 حدثني الياتؼ العموي قاؿ...
 يا صاحب الحقيبة الحمراء..

 يا أييا البدوي المعفر بالتراب والظمأ والحزف..
 إخمع نعميؾ واقترب...

قمت إني قد تركت قومي يقتتموف في وادي السراب، وكنت أصيخ 
مجيوؿ، فخرجت أطمبو بكؿ عنفواف الفتوة والشباب  السمع إلى نداءٍ 

 لكنني قد ضممت الطريؽ، وطفقت أخوض في ُلَجْج السراب.
 قاؿ ىو السعي الدؤوب، وكذلؾ تستوي الدواب.

ليفي عميؾ يا صاحب الحقيبة، إنما أنت تراٌب يطمب التراب. 
 والقمب الذي يعانؽ ىذي الحياة.. القمب أييا الياتؼ؟

والكممات التي ننفخ فييا مف روحنا وأشواقنا، والحب الذي نطمبو 
مف كؼ امرأٍة ال نعرفيا ونحف يومئٍذ غرباء نطرؽ األبواب في آخر 
الميؿ. ودماء الشيداء العاشقيف أحباب اهلل، وقد بمغ سيؿ الدماء الزبى 
، الناشدوف في كؿ غٍد أماًل وأمنيًة مف أماني  والساىروف عمى كؿ نجـٍ

 الحياة.
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أرى في عينيؾ إشفاقًا ال يميؽ بمف يسير مع الحياة.  قاؿ إني
أنت أكثر السالكيف في الدرب جياًل يا صاحبي، وأكثرىـ خوفًا وحزنًا 

ف كنت أقميـ غفمًة وطمعًا في النجاة.  وا 
عمى رسمؾ فمف يجدؼ نحو الحؽ في الدنيا، إنما يجدؼ في 
بحٍر أىمكت أمواجو األوليف والالحقيف، واهلل يخرج مف يشاء مف 

 الظممات إلى النور.
 يا أييا اآلتي مف مكاٍف بعيد، أييا القادـ مف الغيب..

 سمعتؾ تحدثني عف الغفمة، فما الغفمة؟
قاؿ ىي أف تكثر النظر في ظيور اآلخريف فتنسى أف  لؾ ظيرًا 

 كظيورىـ، وأف تسرؼ في الحياة فيباغتؾ الموت.
ؿ إلى وكيؼ ال أغفؿ ومف طبيعتي النسياف، بؿ إني ألمي

النسياف مف الذكر وما مف عاداتي الكثيرة عادًة تشقيني كاليوى، 
فباليوى عصيت ربي وكنت أظنني لف أعصى، وباليوى وكأُت قمبي 

 وذبحتو كاألضحيات.. أجؿ يا صاحبي إنما اإلنساف يحيا باليوى.
ف لـ تسعفؾ  قاؿ زدني عممًا بجيمؾ أييا المسكيف وتكمـ.. وا 
الكممات فاجمس وانتحب قمياًل ريثما تستريح وقؿ ربي احمؿ عقدًة مف 
ر عنو  لساني. وبارؾ دموعي فإني قد حممَّتيا ما أشفؽ منو لساني وقصَّ

 بياني.
والرغبة التي تفتؾ بالكائف الحي، وشيوة االندماج في  الجسد 
اآلخر حتى الرعشة والموت، وحنيف الذكراف إلى النسواف، وحنيف 

 النسواف إلى الذكراف.
الطيف يحف إلى الطيف، والرغاـ يشتيي الرغاـ، ومف  قاؿ ىو

 النسواف أمشاجًا مف ناٍر وماء، وكذلؾ الذكراف، وكالىما يطفئ اآلخر.
فما الحب إذف ياسيدي البعيد والقريب، والشوؽ الذي أحممو 

 كاألمانة ووجيب قمبي أسمعو كنواقيس الكنائس البعيدة.
قاؿ ُفطر اإلنساف عمى حب الخمود، فمما كاف الموت ما انفؾ 
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يبحث عف خموده وكاف سعيو مشكورًا إذ أخرج مف نفسو الحب، والحب 
كالروح الذي يسري في الكائف الحي، فيو عدو الفناء وأوفى مف 
صحب الخمود، ولذلؾ فاإلنساف كائٌف خالد، فآدـ لـ يمت وكذلؾ األـ 
حواء، فانظر إلى يمينؾ أو يسارؾ أو فانظر بيف يديؾ إف شئت 

ى آدـ وسترى حواء، إنؾ أنت آدـ فابحث عف حوائؾ يا ىذا فستر 
 ودعني بسالـ.

 قمت زدني..
قاؿ يا صاحب الحقيبة، يا أييا الطفؿ الشقي الذي الزاؿ يبحث 
في وجوه النساء عف وجو أمو، تمؾ ىي الحقيقة.. أنتـ معشر الرجاؿ 
التكبروف أبدًا، فأنتـ أكثر خمؽ اهلل إحساسًا بالطفولة، بؿ وبمخاوؼ 
ذف فميس كحضف األميات مكانًا آمنًا  الطفولة وأوىاـ الطفولة، وا 

 تعتصموف بو مف شبح الحياة.
أنتـ أييا الرجاؿ الزلتـ تشعروف بحنيف غامض ومبيـ إلى ذلؾ 
المكاف الصغير الذي خرجتـ منو، ولذلؾ فأنتـ تبحثوف في كؿ النساء 

قيقة التي تسكف عف أمياتكـ فحبيباتكـ وزوجاتكـ وبناتكـ لسَف في الح
بواطف نفوسكـ سوى أمياتكـ، ولقد يحتمؿ الرجاؿ أف اليكوف ليـ آباء 

 ولكنيـ ال يحتمموف أف ال تكوف ليـ أميات.
 قمت وما المرأة؟

 قاؿ اسـٌ مف أسماء الرجؿ!!
 قمت وما الرجؿ؟؟

 قاؿ اسـٌ مف أسماء المرأة!!!
إزددُت جياًل مف حيث أردُت أف أعرؼ، فزدني عممًا يا سيدي 

 وتمطؼ بنفسي فإنني ال أعرؼ.
قاؿ أغمض عينيؾ وتخيؿ أال امرأًة في الحياة الدنيا، وكذلؾ 
الرجؿ، فمما أغمضت عيني، ىالني ما رأيت واقشعر بدني حتى 
اإلغماء إذ رأيت فيما رأيت... شبحًا بتقمص رداًء أبيَض ويسير 
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ال  مستوحشًا في مسوح الظممة الشاحبة، وكاف الخالء مف حولو تيياً 
 تحده األبصار وموحشًا حتى لتكاد ُتسَمُع فيو األنفاس مف مكاٍف بعيد..

وطفقُت أرقبو وىو يزرع البيداء مشيًا ثـ عودًا عمى بدأ، حتى 
ليكاد يبيف وال يبيف، ويبدو وال يبدو، وعاداني فسرت إلى نفسي 
المطمئنة عدواه فسمعت كأنما قمبي ُيْقرُع بمطرقة غميظة، ثـ شعرت 
كما لو أف نسرًا ضخمًا سد بجناحيو أرجاء الفضاء فأظممت الدنيا 
وغامت الرؤيا وأطفئت الشمس ورأيت نفسي كما لو كنت أعدو وأصيح 
ذا بالنسر يباغتني بقوٍة رىيبة  بيمٍع مف تحت جناحي النسر األسوديف وا 
وأنا بيف مخالبو كمزقة المحـ الصغيرة فمما اشتد عمى نفسي األمر، 

أقصاه، ىززًت رأسي بعنٍؼ وفتحت عيني ونظرت  وبمغت مف الرعب
حولي بدىشٍة غريبة فمـ أصدؽ أف مارأيتو وأحسستو محض وىـٍ 
وخياؿ، وأرخيت سمعي فإذا الصوت البعيد يقوؿ.. المرأة والرجؿ، 
الرجؿ والمرأة، ىو اإلنساف كممة اهلل في البدء وبورؾ في الطيبيف مف 

 نسمو إلى يوـ يقوـ الناس لرب العالميف.
 قاؿ إني أسمعؾ فتكمـ...

بيف كالمي وصيامي عف الكالـ، توجد أرٌض حراـ، منطقٌة 
 وسطى ال تمشط جوانبيا الحروؼ، وال ُتَعبُِّد مسالكيا قافمُة الكالـ.

فبأي حرٍؼ استنطؽ السكوف والحروؼ كميا خواٌء ومحض افتراٍء 
 وتكمٍؼ والكممات ىي السجوف.

 عش، والدفاتر أرماس وكفف..الحرؼ جالد المشاعر، والعبارة ن
بيف الكالـ والالكالـ تولد األحاسيس كوالدة البرؽ، حمراء دامية، 
 مشحونًة بحدة النزيؼ واأللـ كاشتعاؿ السيؼ مسمواًل وُيْغَمُد مف جديد.

كالطفؿ يعود مسرًى وما استيقنت أمو.. أما زاؿ في بطنيا أـ 
وليد؟ قاؿ ىو الحرؼ إذف لـ يزؿ يئد األحاسيس حتى أضحت صحفًا 
موضوعة، وبالغٍة مصنوعة، وعبارات كثيرة تتداولونيا فيما بينكـ 
تداوؿ المتاع، تحممونيا ماشئتـ مف ألواف الزينة والبيرج فُتخدعوف بيا 
وتظنوف أنكـ قد أتيتـ بجديد، وما ىو بجديد، إف ىو إال التكرار مستترًا 
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 وبصرًا جديدًا. تحت غطاٍء ال يمبث أف ينكشؼ لمف أوتي فيمًا عميقاً 
قمت ىؿ يعقب شتاء الكممات ىذا ربيع فيو يزىر الحرؼ 

 ويخضر؟ 
قاؿ بمى إذ ليس الشتاء فصاًل سرمديًا، وكذلؾ الربيع والصيؼ، 
إف ىو إال غفوة الطبيعة، عمى رحابة الكوف، واستراحة الشجر الحموؿ 
عمى وسائد الدنيا، وكذلؾ تحيا الرياحيف واألوراد ما بيف تألٍؽ وذبوؿ، 

 إذ ليس الموت عدمًا، كما أف الشتاء ليس بخاتـ الفصوؿ.
 ىؿ أسرد عمى سمعؾ فصاًل مف شجف الكتابة...؟

قاؿ تكمـ فأنا مصٍغ إليؾ، ىاِت أسمعني ما تقوؿ الكتابة بيف 
كآبتي وكتابتي أىاجر كالدراويش في الحضرة المشيدية، وكثيرٌة ىي 

ـٌ  عظيـ، فسالـٌ عمييا بقدر  العيوف، ويا لفتنتيا، لقد مسني منيا أل
 قسوتيا عمينا، سالـٌ عمى تمؾ العيوف.

سالـٌ عمى ما كاف وما سيكوف، سالـٌ عمى غرباء الدنيا مف كؿ 
أرض وعمى كؿ فٍج يكونوف، سالـٌ عمى غرباء الحياة حيثما كانوا في 

 بالدىـ أـ في بالد اآلخريف.
 سالـٌ عمى تمؾ العيوف...

والشعر الذي يشرب مف أريج الضفاؼ البعيدة، الشعر الذي ال 
يتوسده الرجاؿ العابروف، والشفاه الطافحات بالخمر، الشفاه التي كأنيا 

 خضبت بدمانا ونحف ميتوف. 
 ونحف الحالموف في كؿ منفى بآنسٍة ليا شكؿ الوطف.

ولقد يسري إلينا النسيـ بعطٍر ذات مساء، ولربما نسمع وسوسة 
ابثو الرياح، أو ربما تمتقط أسماعنا الُحمِّي مشربًة بحفيؼ ثوٍب تع

 صدفًة عبارة حٍب عمى أثرىا أغنية لعاشقٍة مف زمٍف رومنسي غبر.
ولقد يباغتنا الحب كما باغت النير ساكف الضفاؼ، فيفيض 
 عمى قموبنا ويغمرىا ونحف يومئذ غرقى، واليوـ ال عاصـ مف أمر اهلل.
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لكننا في الصباح اآلتي وقد بدا لعيوننا السراب، يمر بخاطرنا توًا 
أف الحياة كميا محض سراب، فالعطر الذي نستافو في األصيؿ وىـ، 
ووسوسة الحمّي وحفيؼ الثياب وىمس العذارى محض وىـٍ وأضغاث 
أحالـ، وسنذكر فقط، أنو باألمس الذي مضى، في مساٍء ال كالمساء 

 عبرت بأكواخنا الحقيرة، فاتنًة حمراء... حمراء... حمراء.
 ريب، وألنني بال وطف، أبالغ في حبؾ يا صاحبتي.وألنني غ

ففي مكاٍف ما مف ظممات نفسي أحمؿ بيتًا فسيح الجنبات، وامرأًة 
في داخؿ البيت تطيو الطعاـ، وليا وجٌو يضيء.. ربما ىي النار 
تصطخب مف تحت القدر ألقت عمييا رداًء مف الوىج، أو ربما ىو نوٌر 

 مف عند اهلل.
وضريح الشيخ الكبير أسفؿ البيت... أيف مف عينيَّ ذاؾ 

 الضريح. 
لقد قيؿ لي فيما مضى.. إف الشيخ أوراده وصمواتو المحمدية،  
ثـ مات وكأف لـ يمت وىو لـ يزؿ رىف مصالتو العسجدية، ربما كانت 
في نفسو وىو يجود بيا رغبٌة بأف ُيدفف قريبًا مف دؼء البيت، لكنيـ 

لة الحدباء، وقصدوا بو مدينة في مطمع الصباح حمموه عمى تمؾ اآل
 األموات عند ذلؾ الوادي.. أسفؿ البيت.

في مكاف ما يا صاحبتي.. أخبُئ خارطًة لوطني، حتى ال ُيقاؿ 
أني بال وطف، حتى إذا الشرطي في تمؾ البالد التي ننزح إلييا 
مرغميف، ألقى عمى وجيي الشتائـ وعيرني بأني بال وطف.. تبسمُت 
ضاحكًا مف جيمو، ومددت يدي إلى مخبأي الصغير، فإذا الشرطي 
ُيصعؽ مف ىوؿ ما يرى.. إذ يرى كيؼ أخرجُت مف مخبئي الصغير،  

 وطنًا جمياًل بحجـ ىذا العالـ الكبير.
وألنني أبالغ في حبؾ يا صاحبتي، فأذني لي بأف أطويؾ طي 
الشراع كخارطة وطني الكبير، ثـ بسـ اهلل أدخمؾ مدخاًل طيبًا في قدس 

ي حيث ال تجوعيف وال تظمئيف، ولف يعرؼ جسدؾ الصغير فقر أقداس
 الثياب وال الحر وال الزميرير.
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 قيؿ أي لعنٍة تحؿ عميؾ في كؿ ليمٍة يا خادـ القمـ.
وأنا أميف سر الدفاتر، وصاحب الدواة األميف، وخادـ القمـ. فمف 

 أيف أبدأ يا حبيبي، وحديث الصحبة واٍد ذو شعب.
ىؿ أبدأ مف حيث التقينا، ذاؾ لعمري حديٌث يطوؿ، فكالنا كاف 
ماـ لكؿ  في الحب فقييًا ُمعممًا، وكالنا في الحب مدرسة، ومذىب وا 
َوَتُظنني قد بدأت، فخذ بيدي إذف لكي نمشي معًا عمى  العاشقيف. َأ

 السراط المستقيـ، وتوكؿ عمى اهلل يا حبيبي، كذلؾ دأب العاشقيف.
بمة بنت مالؾ، فكاف حرًا ورثنا مجد عنترة بف شداد، إذ أحب ع

 وىو يرسؼ في األغالؿ حينًا مف الدىر.
ورثنا جمياًل، وقيسًا، وُكثيرًا، ووردًا، فكيؼ إذف تدىمنا السنوف 

 العجاؼ وفي أىرائنا ىذا الحب والمدد.
 مدد يا قممي مدد..

 فمف أكؼ عف الحب مدى الدىر.. مدد.
ولف أكؼ عف البوح بالحب، إالَّ تبح بالحب تمت، فإنما بالبوح 

 يحيا الحب، إنما بالبوح يحيا الحب.. مدد..
 مدد يا قممي مدد...

 
فأنت رافدي حيف تشيخ الطفولة في مالمح األفؽ، وحيف يعتزؿ 

 النير المسير وتأبى السماء نزواًل بكممات المطر. 
وأنت شاىدي حيف يؤرقني سياد الحب في صميـ الميؿ، وحيف 

 يوؿ.القمب يئف موجوعًا مف ألـٍ مج
 وقيؿ حسبنا اهلل لو يعمـ الناس كيؼ حاؿ الحالميف.

والرجاؿ المؤمنوف ألقت بيـ القافمة التي تضرب في وىاد السديـ، 
عمى تخوـ العالـ الذي يحكمو التجار، والفئة الباغية مف نساٍء 
كالسحالي، ورجاٍؿ ال كالرجاؿ. الرجاؿ المؤمنوف ألقت بيـ ىا ىنا 
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 القافمة، عمى تخوـ العالـ الذي يفر مف جحيمو األبرار.
ثـ درجوا يميوف بأياميـ مثؿ كؿ البائسيف، والمدينة خمية نحٍؿ 
شطرت إلى نصفيف، في نصفيا األعمى مساكف الفجار، وفي عتمتيا 

 السفمى منازؿ التعساء واألبرار.
 والقوـ يجأروف )ال إلو إال اهلل( لكنيـ ال يعبدوف اهلل، 

 وف(، لكنو حتمًا غير الواحد القيار.)وربما كنت تفكر فيمف يعبد
وكاف المؤمنوف غرباء، يدقوف النوافذ واألبواب، ربما كانوا 

 يبحثوف عف وطٍف ومأوى، أو ربما كسرة خبز أوشربة ماء.
لكف نساء المدينة المواتي يشبيف السحالي ما تعودف إطعاـ 
الغرباء. والصبية األشرار في مفارؽ الطرقات، يمقوف عمى وجوىيـ 
الحصى والحجارة لكنيـ كانوا يسامحونيـ ويستغفروف اهلل ليـ.. 

 ويستغربوف كيؼ لـ يتعمموا في مدارسيـ حب الغرباء.
بيد أنيـ وىـ يعبروف، ُيفاجأوف بأف ما يفعمو األبناء ىو نفسو ما 

 يفعمو اآلباء، وعندئٍذ ينظر بعضيـ بعضًا، ويدركوف أنيـ حقًا غرباء.
فمقد يعيش اإلنساف كما األشجار  لكنيـ يحبوف عمى كؿ حاؿ،

بالشمس والماء، يضحكوف كثيرًا، ويبكوف كثيرًا، ويفرحوف ويحزنوف، 
وقد يغامر أحدىـ فيحب... أجؿ يحب، وليس أصدؽ مف غريٍب 

ـْ يا ىذا، واستغفر لذنبؾ.  يحب.. َفَترّح
وقيؿ سجا الميؿ فكأنو حيت وقفت عيناه في دىشة الرحيؿ 

 والذىوؿ سجى الميؿ...
والساىروف في كؿ نجـٍ ىذا أواف أوبتيـ، فيـ ألراجيح الطفولة 
عائدوف، يتوسدوف ذكرياتيـ، ويغبضوف عمى أحالميـ خوفًا مف زائٍر 

 مجيوؿ، ويناموف... يناموف.
 سجا الميؿ...

 وآبت كؿ نفس لصاحبيا أوبة الوليؼ الحنوف.
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آبت كؿ نفٍس، والرجاؿ المتعبوف في سبؿ الحياة، الضاربوف 
العير في الصحراء، الواقفوف عمى كؿ باٍب وقفة الممموؾ الذي ضرب 

ُه الشقاء. وىذا أواف أوبتيـ، ىذا أواف راحتيـ.  ىدَّ
والجنود المحاربوف، الرجاؿ الذيف يعمموف في بسالة، الرجاؿ 

 الذيف تنازلوا عف حصتيـ في النكات الخبيثة وأحاديث البطالة.
 ىذا أواف استراحتيـ، في الخندؽ الحنوف.

 سجا الميؿ...
والشباب الخائبوف البائسوف، الشباب الذيف يقفوف كالفتات 

 الطرقات يعابثوف العابريف... والغاديات الرائحات.
الشباب الذيف ال يعمموف، الذيف لبطالتيـ عابدوف، وعمى 

 السخافات عاكفوف عمى أرصفة المقاىي، وظممة الحانات.
 ناموف.ىذا أواف أوبتيـ، فيـ مرىقوف، ولسوؼ ي

 سجا الميؿ....
 والراجفوف مف وجٍؿ، والساىروف مف وجع الحياة...

 إلى متى سيسيروف؟
 قؿ معي حتمًا تزوؿ كآبة األرواح، وال محالة نائموف.

 
 سجا الميؿ...

 والرجاؿ الشرفاء المرىقوف، مف الحقوؿ والمراعي عائدوف...
وانحدرت بيـ الدروب نحو بيوتيـ، فرحيف بما آتاىـ اهلل، 

 ويستبشروف. وىذا أواف أوبتيـ.
 سجا الميؿ...

 والرجاؿ الشعراء يبعثوف في كؿ أمٍة كما يبعث األنبياء.
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 وىذا أواف وحييـ، تتنزؿ عمييـ الكممات في كؿ حيف 
 سجا الميؿ...

 وفي البرية الخضراء راٍع عمى فمو مزمار...
 والنوؽ العصافير تيجع في المراح...

 تمضغ السكوف في استجرار.
 لقد يبدد الصمت أحيانًا، صوت ناقٍة تحفُّ في شجف..و 

 يحاورىا في الطرؼ القصي حوار.
 وىذا أواف الحنيف، والناي المعّذب في القفار، ىذا أواف الحنيف.

 سجا الميؿ...
 والنساء الضامرات يمرحف في بستاننا الشعري كالجدياف...

 الزاريات بنا مف قمـ الرجولة...
 الياويات بنا مف أوج الفحولة...

 إلى المشيد الميمي.
 وىذا أواف البطولة، ىذا أواف البطولة.

 سجا الميؿ....
 ووجوه النسوة الالئي ُكفَّ باألمس عابرات...

 خّمفف في أرواحنا الغبار والصدأ..
 وضربف في األرض سعيًا، وىفَّ الضاربات

 يتركف في آفاؽ الرجاؿ ذكرى
 "فينا كاف وجو جميمة راحمة

 ف نساٍء راحالتيا لقمبي م
 وذات عجٍز تمشي عمى استحياء
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 فكأنيا الماء يمشي عمى الماء"
 وىذا أواف الذكرى.

 سجى الميؿ..
وفي أزقة  الميؿ يتجوؿ العشاؽ الساىروف، ضربوا موعدًا لحبيبة 

 ال يعرفونيا وىي تجيؿ مف يكونوف.
يشافيوف األنوار في معاقؿ النجوـ، والظالؿ إذ تبدو لوحشتيـ 

 يخالونيا مف وجدىـ طيؼ إنساف.
والشموس السابحات في المجرات البعيدة، قاب قوسيف أو أدنى 

 مف قموبيـ فيـ ليا ناظروف، وىذا أواف القربى.
 وقاؿ الياتؼ العموي... الميؿ يسجو وتيدأ األرواح.
 والصبح يدنو، إني أسمع لتنفسو كما أسمعؾ اآلف..

 ي الرىيب...الصبح يدنو، ولسوؼ يغمر الدنيا بفيضو اإللي
ولسوؼ يمشي متنفسًا عمى تمؾ الجباؿ، وتمؾ الروابي، وىاتيؾ 

 البطاح. 
 في األحالـ، وما الرؤى، إف كنتـ لمرؤى تعبروف...

 كذلؾ كاف في البدء آدـ...
 

 وأنتـ آلدـ وارثوف.
 قاؿ ما تظف أنؾ فاعٌؿ باليراع؟

 قمت عبثًا أوقد النار في شتاء العيوف الذابالت..
 وعبثًا أنفخ فييا مف روحي، وعبثًا أخاطبيا بمغة القرآف..

 وأنا الذي عمى فمو تشتعؿ الكممات.
ذف.. قؿ لرجاؿ المدينة المترفيف، والنساء الفاتنات  قاؿ وا 
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 المائعات قؿ لمبنيف ولمبنات.
تذكروا إذا التقيتـ في مجالسكـ، عمى شواطئ البحر أو بيف 

 البساتيف 
 ...أو في الفنادؽ حيث تحمو السيرات.

تذكروا وأنتـ في أوج نشوتكـ، ما بيف قعقعة الكؤوس، وصميؿ 
الحميِّ عمى أياٍد مشرعات، والنساء الطافحات بالبشر والمرح، المواتي 

 يضحكف مف نكات الشاربيف وىي أسخؼ النكات..
تذكروا وأنتـ يومئٍذ كالطواويس، تتباروف بالخيالء وسط إناثكـ، 
 مثؿ ديٍؾ حبشٍي عمى قطيٍع مف دجاجات، يتآمر بعضكـ عمى بعض،

 والخيانات تمو الخيانات...
تذكروا وأنتـ تخاصروف إناثكـ، وقد أرحف أذرعيفَّ عمى أكتافكـ، 

 وأرحتـ سواعدكـ عمى أعجازىف المائسات...
والموسيقى تستبي األرواح في الميؿ، والبيانو العّذب يفصؿ 

 ألحانًا لمراقصيف والراقصات، لمساىريف والساىرات.
ذكروا وأنتـ حينئٍذ تجمسوف إلى الموائد التي يستحي منيا ت

الجالسوف عمى رصيؼ الحياة، البائتوف عمى الطوى، وأطفاليـ كالجراء 
 الصغيرة ما بيف الزبالة والنفايات..

يبحثوف في كناستكـ أييا األثرياء، يبحثوف في فضالتكـ أييا 
 األغنياء عف فتاٍت ربما أمدىـ ببعض الحياة..

تذكروا وأنتـ تنيشوف المحـ والثريد، وألواف الطعاـ مف جنٍس 
 مشتيى والشراب الفاخر يسعى بو الولداف بينكـ كسعاة البريد.

تذكروا وأنتـ يومئٍذ في أوج شراىتكـ، ال تشبعوف وال ترتووف، 
 فبطونكـ كجينـ، كمما قيؿ ليا ىؿ امتألت.. تقوؿ ىؿ مف مزيد..

 ٍف ما بجوار قصوركـ....تذكروا... أف في مدينتكـ، في مكا
 أطفااًل عراة، آبائيـ جائعوف، وأمياتيـ جائعات... 
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اليشربوف النبيذ الذي يعبر البحار، ال ولـ يجمسوا في بيو 
الفنادؽ العميا ليستمتعوا كما الطيور بغابات الصنوبر والسرو عمى 

 سفوح الجباؿ، وضفاؼ البحيرات...
ال يغنوف وال يرقصوف، وال يسكروف فينتشوف، ال ولـ يعرفوا 

 ىاتيؾ الممذات...
 تذكروا يا أييا األغنياء...

تذكروا البائسيف الذيف ال يممكوف ثمف المقمة الصغيرة، أو ثمف 
 الكساء والحذاء..

والمرضى عمى األسرة يستغيثوف )وارباه( وليس في جيوبيـ ثمف 
 الدواء.

 تذكروا أييا السادة األغنياء...
 سائد الريش، ومف حوليـ ينتحب الفقراء.يا أييا النائموف عمى و 

يا أييا الذيف يرموف إلييـ بسخرية النظرات، إذ يكونوف عمى 
 الرصيؼ، وأنتـ يومئٍذ خمؼ النوافذ الممونة، عمى مقاعد السيارات..

تنظروف إلييـ وشفاىكـ تمضغ أعقاب السجائر، وأياديكـ تعابث 
 عاىرًة بجواركـ عممتيا األياـ كيؼ تكوف الفتًة مف تمؾ الالفتات.

 
 تذكروا أنكـ ستموتوف كأتعس الفقراء، بؿ كالدويبات الصغيرة

 التي تدىسونيا وأنتـ في نشوة الحياة...
 تذكروا أنكـ تموتوف كما يموتوف، ولسوؼ ُتدفنوف كما ُيدفنوف، 

 بالتراب الذي تكبرتـ عميو وغركـ باهلل الغرور
 تذكروا...

 يومئٍذ ال ينفع ماٌؿ وال بنوف.
*** 
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 قمت وما الموت...؟
قاؿ يا صاحب الحقيبة...، إنؾ ميت والناس ميتوف، فأحبوا 

 موتكـ 
 إذ ليس موتكـ ىو العدـ كما تتوىموف.

اعمـ أف الناس ال يخافوف مف الموت، ولكنيـ يخافوف مف الذي 
بعد الموت، ذاؾ الغموض الذي يجيدوف في تصوره فال يفمحوف، ذاؾ 
الغيب المجيوؿ الذي يخافونو. بميراث طفولتيـ، وما ترسب في  ال 
وعييـ مف حكاية األشباح والغيالف والعفاريت، ونواح النسوة الالئي 
يندبف في المآتـ، وثيابيف السوداء والبيضاء التي ُفصمت خصيصًا 

 لتمثيؿ المآسي والفجائع واألحزاف.
 يا صاحب الحقيبة...

إلى القبور الناس إذ يقفوف فجأًة أماـ وجو الموت، وينظروف 
بشواىدىا وصمبانيا، يفتحوف عمى عجٍؿ كتاب حياتيـ أماـ أعينيـ في 
ذا  الحياة الدنيا فيروف ما يروف مف خير وشر وسعادٍة وشقاء، وا 
بأعمارىـ تبدو ليـ مثؿ شريط سينمائي يمر بسرعٍة مدىشة، وينظروف 
إلى فصوؿ حياتيـ تتعاقب عمى دوالب الحياة، أطفااًل فشبابًا فكيواًل 

 فشيوخًا فػ....
 

وىنا يقفوف مذىوليف عند نياية الشريط، وتمؾ ىي القضية، 
البعض منيـ ييز رأسو بعنؼ، ويغرؽ نفسو في لجة الحياة حتى 
الغفمة، ويوىـ نفسو بالنسياف خوفًا مف مجرد التذكر، ويعمؿ نفسو 
بالماؿ والزوجة والولد، ويبالغ في الحب وطمب الحب، فيو يطمب 

سبيؿ إلى النجاة، ويطمب الخمود في الحياة الدنيا وال سبيؿ النجاة و ال
 إلى الخمود، فتراه يسعى في كؿ السبؿ، وكذلؾ يسرؼ في الحياة.

وبعضيـ يمعف في الخوؼ مف الموت حتى اليذياف والمرض، 
 وىذا ىو عيف الموت، بؿ قؿ العدـ.
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ىؤالء ىـ البؤساء حقًا، ال يتأمموف وال يتفكروف، وال ينتصحوف 
 فيرشدوف.

يغرفوف نفوسيـ في الخمر والشراب طمبًا لمراحة النفسية وىـ 
 واىموف. 

ينيشوف في أجسادىـ ويأكموف مف أكبادىـ، ويسخروف مف كؿ 
ما ال يوافؽ سفالة أغراضيـ إمعانًا في الغياب كؿ الغياب وصواًل إلى 

 آخر الغيبوبة.
وى تسأليـ فيقولوف ىو الممؿ، ىو الضجر، ىو اإلحساس بال جد

 الحياة، ىي الكآبة العمياء واإلحساس بالفجيعة والفشؿ.
 ولكنيـ في دواخؿ نفوسيـ ال يعنوف سوى الخوؼ مف الموت.

أجؿ... ىؿ تظف أف الذيف ُيقدموف عمى االنتحار ال يخافوف مف 
 الموت 

كال يا صاحب الحقيبة، فيـ أكثر الناس خوفًا مف ىذا المجيوؿ 
عمى حد عمميـ فمف تضخـ ىذا الرعب في نفوسيـ، وبشاعة إحساسيـ 
بالعجز واليأس تجاه ىذا الغريب والشبح الذي يتربص بيـ، إحساسيـ 
بالعجز ىذا، ىو نفسو ما يدفعيـ بقوة عمياء ال واعية إلى الوقوع في 
صميـ الموت، اختصارًا لمطريؽ المعبد بالعذابات، وتوفيرًا لممطاردة 

 والفرار الذي ال يجدي، وكذلؾ يفعموف.
أما البعض منيـ، وىـ المؤمنوف العارفوف، الذيف يعمموف و 

لدنياىـ وعيونيـ تيتؾ غشاوة العدـ إلى حيث يرحموف فيحموف بسالـ 
 آمنيف.

أولئؾ الذيف يستمدوف حياتيـ مف نور اهلل، فال يخافوف وال 
يسأموف، في شعاب الزماف يدرجوف لرفد الحياة بالفعؿ النبيؿ، يسعوف 
نما ىي التي خمقت  لعمارة الدنيا، مع عمميـ أنيـ لـ يخمقوا ألجميا وا 

 مف أجميـ. 
 تجدىـ حيثما تذىب، إف كنت البد ذاىب ألماكف الشرؼ.
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في الحقوؿ البعيدة يحرثوف ويزرعوف، وفي ساحات الوغى والزود 
عف الكرامة والشرؼ، يتدافعوف تدافع األبطاؿ يقاتموف عدوىـ عدو اهلل 

ومنيـ مف يستشيدوف سالـٌ عمييـ... والوطف فينتصروف بإذف اهلل، 
 سالـٌ عمى الشيداء إف ىـ إال أحياًء عند ربيـ يرزقوف.

ىؤالء ىـ دائمًا، تجدىـ حيثما تطمبيـ، في الطرقات يعبدونيا 
لراحة الناس، في الجسور والكباري يمدونيا لمتواصؿ، في المصانع 
ينتجوف ويصنعوف، في المشافي والمختبرات، في المدارس والجامعات، 
وفي البواخر الكبيرة والطائرات، في المراعي الجميمة يسرحوف 
ويمرحوف، وفي بيوتيـ في المدائف والقرى يسكنوف ألزواجيـ، فمنيـ 

 الساكنوف.
 ياصاحب الحقيبة...

ما الموت إال سبياًل لمحياة، ما الموت إال خالصًا وانعتاقًا ليذه 
مف سجوف أبدانكـ ىذي.. الروح مف قوانينكـ ىذي... قوانيف التراب، 

سجوف األلـ والعذاب.. فالموت مطمب الروح... أجؿ الموت مطمب 
 الروح وعدو الجسد.

لربما تموت يا صاحب الحقيبة عمى كوكب األرض، أو عمى 
 سطح القمر.

 فأنت ميت عمى كؿ حاؿ، وأنت حي في كؿ حاؿ. 
وقيؿ ُخمقُت ألنظر إليؾ مف بعيد، وأنا شحاذ المدينة، أقؼ في 

 الركف المعتـ مف الكوف.
ثيابي التدفع عني الزميرير والصقيع، وال تحوؿ بيني وبيف لييب 

 الشمس. 
ال أحمؿ في جيوبي صكًا بمميـٍ أو بمميوف، ال وال أعرؼ كيؼ 

 تجد السبيؿ إلى جيوب اآلخريف.
لكنني أعرؼ كيؼ أختمس إليؾ النظر، لذا أحمد اهلل كثيرًا إذ 

 مف نعمة البصر. خمقني فقيرًا ولـ يحرمني
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فحيثما كنِت أيتيا البعيدة البعيدة، سأرنو إليؾ باسترساؿ عاطفٍي 
 رىيب.

فأنا أقرب إليؾ مف كؿ األقربيف، الذيف إلى جوارؾ يجمسوف، 
وألحاديثؾ العذبة ينصتوف، وبعطرؾ الخمري يسكروف فينتشوف 

لى طفولة وجيؾ ينظروف، فتبتسميف ويبتسموف.  ويعربدوف، وا 
 أنا أقرب إليؾ مف ىؤالء جميعًا...

فيؤالء زمرٌة مف النخاسيف، ُبعثوا مف زمٍف مظمـٍ مندثر، َصُغرْت 
 عيونيـ وضاقت، فإذا الكؿ في اعتقادىـ تجارة، قابمة لمربح والخسارة.

فالقوـ اليفقيوف في الدنيا سوى البيع والشراء، فإذا بسطوا يدًا 
 لمعطاء، بسطوا األخرى لرد العطاء.

ـ يعرفوف معنى الشكر، أو تظنيف أنيـ يقيموف وزنًا أو تظنيف أني
 لحمٍد أو ثناء...؟

لذا فيـ ال يرونؾ إال قطعًة مف لحـٍ طري، فميس في شرعتيـ 
 شيء بال ثمف، ذلؾ منطؽ السوؽ، وتمؾ سنة التجارة.

ولسوؼ يحسبوف كـ تساوي عيناؾ مف الدراىـ، أال ما أشطرىـ 
ف كانوا أبمد خمؽ اهلل أجمعيف.  عمى العد والحساب.... وا 

ولسوؼ َيِزُنوَف َبْسَمُتِؾ بقدر معموـ، ولربما يبخموف، فالبخؿ في 
 شرعتيـ غير مذموـ.

 ولمجيد األتمع ثمف...
 ولمنيديف األقرنيف ثمف...
 ولمحيط خصرؾ ثمف...

ـَ  ْحِك لمشعر المستفيض، لمشفتيف، لمكتفيف، لميديف، لألنامؿ التي ُأ
 صنعيا مف عند اهلل.

 ثمف.. لمرجميف
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 لمردفيف ثمف....
 لكؿ ما خمؽ اهلل.

 وقيؿ يخرج الشعر معجونًا بدماء العاشقيف.
فموف الشعر أحمر، ولواؤه أحمر، وأرضو حمراء مثؿ كوكب 

 المريخ.
وأنا ولد الصحراء، خرجت مف باديتي وقومي، أبحُث في زرقة 

 عينيؾ يا حبيبتي عف ذلؾ الكأل والماء.
عف تمؾ الينابيع الصافية التي سمعت بيا، عف تمؾ البحيرات 

 والغابات ولؤلؤ البحر.
إني أطمب الشتاء في عينيؾ يا حبيبتي، أطمبو جميدًا يغطي 
البرية والجباؿ، أطمبو مطرًا يتحدر بو السحاب، فييمي عمينا، نحف 

 واألرض تشتيي غفوة الخريؼ.
يا لعينيؾ يا حبيبتي ما أوسعيما، إني أطوؼ فييما منذ مالييف 

ف. إني أبحث عنيما قبؿ والدتي، وبعد والدتي، والُخطى تدفع السني
 الُخَطى، وال زلُت في بداية السنيف.

إني أرى في عينيؾ يا حبيبتي جنات عدٍف، وبساتيف السماء 
والفردوس، والكوثر العذب وأنيار المبف والعسؿ والخمر، والسندس 
األخضر والياقوت والمرجاف واالستبرؽ، والكأس التي مذابيا الكافور 

 والزنجبيؿ، والنور الذي يسعى، والرضى.
إني آنست في عينيؾ يا حبيبتي طفولتي تدرج عاريًة بيف الخياـ 

 وبيوت الشعر، ورسوـ الديار عمى التالؿ يعموىا السراب، 
)فينا كانت أمي توقد النار، وىنا كاف أبي يقيـ الصالة، ىنا كنا نناـ 

ف الُمراح، وتمؾ األوتاد التي ينخر أنا وأخي.. ىذا مضجعنا، ىنالؾ كا
فييا السوس كانت لبيت خالتي، وىنا كانت تمعب ليمى وىند وفاطمة 
وزينب، وىنا كاف يقؼ محمود يعاتب أحمد ومف ذلؾ الجرؼ كاف يقفز 

 زيد وعمر وكميب وعنتر.
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 وقيؿ ىذا البدوي يمتطي بعيرًا ويسأؿ في المدينة عف بعير...!!
ىا ىو يوقؼ سيدًة عمى قارعة الطريؽ، فيسأليا عف حي بني 

 الوبر، وخيمة سيدىا قيس بف عاصـ.
انظروا إليو... إنو ال يفيـ كيؼ ال تعرؼ سيدىا قيس بف عاصـ 

 المنقري...
 ويستغرب كيؼ لـ نسمع بأىؿ الوبر.

 ترى... أيف ناـ كؿ ىذه السنيف، ومف أي الكيوؼ أتى.
تنمو كالمرجاف أفال ينظُر إلى الناطحات تسد نوافذ اليواء، و 
 والسرطاف في لجة البحر، وليس ليا مف أمر اهلل عاصـ.

أو لـ يستنشؽ رائحة البتروؿ تفوح في أـ القرى وكؿ العواصـ، 
وقد نفد اليواء مف صدورنا واحترقنا، إذ ليست اآلبار آبار عاصـ، 

ف كاف شيخنا في الوزف )جاسـ( جاثـ.  والحي لـ يعد لعاصـ وا 
وقيؿ أيا قومي ضيعتموني.. ضيعتموني والربع خاٍؿ أحف إلى 
ديار بكر بف وائؿ، أحف إلى عمتي ليمى وخالي وابف خالي، أحف إلى 
خيمة الشعر ونار الِقَرى، والضيؼ أقبؿ ممتطيًا حصانًا أبمَج كالصبح 
عربيًا كريمًا شامخًا كالجباؿ، .... ذاؾ عمي.. ىو عمي رادفًا بنت 

ؾ خباء أمي... وترجؿ أيا عمي عمي، أال فانزال، وأنت يا ىند دون
 الغالي.

أحف إلى الفجر يبعثني مف نومي فأصحو.. وتمؾ عفراء وبثينة 
أمامي... وذات الخاؿ والخمخاؿ، والشعر منظومًا يمر بخاطري 

 فأصبو...
 أحف إلى ديار سممى والصبابات البكر في األعصر الخوالي.

 أحف إلى ربعي.. بيد أف الربع خاِؿ.
وقيؿ نيارات الصحو التي تعقب أيامًا مف المطر، ونكية الرمؿ 
الممّبد بعطر السحاب والرياح المواقح التي تسري بعبير األرض مف 
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الضفاؼ إلى الضفاؼ... تبعث العشاؽ مف قبورىـ، فييرعوف 
 مستيقظيف مف البيات الشتوي الطويؿ.

وانتشروا فرحيف بالنعيـ والميالد، وفي النوروز قيامة الحب، ويوـ 
 ء العاشقيف.جزا

والكوف ينبوعًا يتفجر عذبًا وزالاًل وسائغًا لذًة لمشاربيف، 
والحوريات العاشقات الناعمات المترفات اآلنسات في كؿ واد ينتظرف 
القادميف، ويغتسمف في الينابيع الفتية، واألجساد في داخؿ الماء يومئٍذ 
كالبّمور، ثـ وقد تعرضت لحرير الشمس مائساٍت ضاحكاٍت فيفَّ إذف 
قد ُذبَف كالشمع في لجة النار والنور، ثـ استويَف عمى الظالؿ الرحيمة 

 في الفالة، حالماٍت بقدوـ الغائبيف.
والرىوات البيض في تمؾ البحيرات، السابحات عمى الفضاء 

 الواسع وفي القموب كالنجوـ وكالشموس وكالكواكب وكالمجرات.
ي الخمائؿ والروح، الرىوات الفاتنات في تمؾ البقاع، يرتعيَف ف

ويأكمَف مف األعشاب والحشا، ويمرحف في الودياف والوجداف، فإذا ما 
استدارت الشمس لمغياب في أقصى المجرات، وتوارى الحرير والنُّوار 
والسحر في جوؼ الظممات. إذا ما أقبؿ الميؿ في تمؾ الفجاج، 

 يستوحش مف أشباحو العاشقوف والعاشقات.
وقيؿ ُتحبس األنفاس حينًا مف الدىر، والبحيرة تغفو ومف فوقيا 
الدجى، وسنة النوـ ال يقاوميا جموح النير، وكذلؾ الغابات، واألرخبيؿ 
وتمؾ الُربى والبطاح، بيد أف الظالـ ليس سرمديًا و الفجر يعقبو 

 الصباح.
 قمت أوصني.. إني أراؾ مف الناصحيف.

 قاؿ أو تحفظ وصيتي؟
 نفسي ونفسؾ بيده. قمت بمى وأقسـ عمى ذلؾ.. والذي

قاؿ كفاؾ حمقًا و التقسـ، فمقد أقسـ اإلنساف بربو ولربو ثـ 
ني ألظنؾ تخوف عيدي.  كفر.. فكيؼ تعاىدني وما أنا إال أنت...، وا 
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قمت ال والذي نفسي ونفسؾ بيده، أوصني فستجدني إف شاء اهلل 
 مف الحافظيف. 

قاؿ كف أنت وال تكف غيرؾ، فغيرؾ ليس أنت، وأنت لست 
 غيرؾ.

كف أنت وال تقتؿ نفسؾ في التشبو باآلخر، فذلؾ ىو االنتحار، 
 ذلؾ ىو الموت.

كف كما خمقؾ اهلل، فأنت الفرد الفريد، وأنت الشخص الوحيد، 
فمقد خمؽ اهلل قبؿ مولدؾ آالؼ المالييف مف البشر، ولسوؼ يخمؽ بعد 

مف موتؾ آالؼ المالييف مف البشر، لكف واحدًا لف يكوف مثمؾ تمامًا ال
قبؿ وال مف بعد، فأنت آية اهلل دؿَّ بؾ عمى قدرتو وسعة ممكو.... قؿ، 

 فتبارؾ اهلل أحسف الخالقيف.
كف نفسؾ يا صاحبي، فميس بوسعؾ أف تكوف إال أنت، ربما 
تتشابو األشكاؿ والصور، وربما تتالقى األخيمة والعواطؼ واألىازيج 
واألحالـ والِفَكْر، ربما وربما وربما... لكف ستظؿ نسيج وحدتؾ أييا 
اإلنساف مدى الحياة ومدى الدىر. فخذ نفسؾ عمى فطرتيا، واقنع بيا 
كما وىبيا اهلل لؾ بجماليا وعيوبيا، فيي اليدية مف اهلل، وال يتذمر مف 

 ىديتو إال األحمؽ.
نؾ لمستطيع( في التخمص مف سوءات  جاىد إف استطعت )وا 

كافة القيـ اإلنسانية  نفسؾ، فذلؾ ىو الجياد حقًا، وتجمؿ بتمثمؾ
 الفاضمة، وارحـ وتعطؼ وتسامح، فأنت حقًا خميفة اهلل.

واطمب لنفسؾ مكانًا في ممكوت اهلل الكبير، وال تقمؿ مف شأف 
ذاتؾ وال تبخس مف قدر نفسؾ، فأنت أييا اإلنساف ممؾ األنواع، وقدرؾ 

 عند اهلل كبير.
وال تقؿ إني ضعيؼ ولست قويًا كفالف، القوة تكمف فيؾ، فجاىد 
الكتشافيا في أعماؽ أعماؽ نفسؾ، وتطوع الستخراجيا وتسخيرىا 
لرفعتؾ، فمقد أوتيت ما ال يخطر لؾ عمى باؿ، فال تكف جاىاًل بأمر 
نفسؾ، وال تكف جاحدًا بنعـ  اهلل عميؾ، فارفؽ بنفسؾ أييا اإلنساف 
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 وأخرجيا مف الظممات إلى النور.
تعمـ أف األكواف بأسرىا  أال تعمـ أنؾ أنت الحدث الفريد؟ أال

ُسَخرت لخدمتؾ أال تعمـ أف اهلل جؿ شأنو أسجد مالئكتو لؾ، أييا 
اإلنساف إف لؾ شأنًا خطيرًا. أييا اإلنساف تذكر قوؿ ربؾ )إني خالؽ 
بشرًا مف طيف فإذا سويتو ونفخت فيو مف روحي فقعوا لو ساجديف(، 

 فإلى متى تظؿ سادرًا في غيؾ وجيمؾ بقدر نفسؾ. 
فإلى متى يا صاحبي تبدد طاقاتؾ في اإلكثار مف التعاسة 
والقمؽ، وفي جوفؾ بمسـٌ لو عرفتو، في جوفؾ إنساٌف لو خبرتو... 
لعجبت مف نفسؾ كيؼ أنؾ ظممت تجيمو كؿ ىذه السنيف وىو 

 يصحبؾ.
فبادر بنفسؾ لنفسؾ، وعجؿ فإف الشباب يشيخ، والشيخوخة تفنى 

 األرواح،والعمر يندثر، والروح تعود لخالؽ 
 بادر وال تقؿ غدًا، فغدًا يتربص بؾ، فتربص بو أنت.

بادر... وال تقؿ مممت، أو ضجرت، أو سئمت، فإنيا مف مفردات 
 القنوط وقاموس الشقاء، وال يصحبيا إال الفاشموف.

 قمت أوصني كيؼ أعاشر امرأتي وأصحبيا في الدنيا بمعروؼ؟
 

قاؿ نسائكـ بيوتكـ التي فييا تسكنوف، فأحسنوا إلى بيوتكـ يحسف 
 اهلل لكـ.

نسائكـ النار التي بيا تصطموف في الشتاء، والظؿ الرحيـ الذي 
 فيو تناموف في الصيؼ، والجماؿ البيي الذي بو تتباىوف في الناس.

فأشعموا مواقدكـ ال تبردوف، وأمدوا ظاللكـ ال ُترمضوف، وتزينوا 
 بجمالكـ ال ُتبخسوف.

ا تيجعوف، وقوارير العبير التي مف نسائكـ حدائؽ الميؿ التي فيي
عطرىا تتنفسوف، وأغمطة الحرير الموشي بتصاوير المالئكة الذيف 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 91 - 

عمى نومكـ يرفوف، والوسائد العطشى لعرؽ الميؿ الطازج، وبكر 
الصبوات، والنزوات، والرغبات والشيوة المقموعة منذ آالؼ السنيف، 
واآلىات، والشيقات وأوىاـ الطفولة عف الحب، ومخاوؼ البنيف مف 
البنات، وما كنتـ تكتموف. نسائكـ طيوؼ أنصافكـ التي بيا تبوحوف 
بسرائر نفوسكـ، وخمجات قموبكـ ونفائس حبكـ، ونبؿ محتدكـ، 
ومتاعب أعمالكـ، ومخاوؼ ليمكـ ونياركـ، نسائكـ كرومكـ التي منيا 
تعصروف، وشيدكـ الذي بو تسكروف، وينبوعكـ الذي فيو تغتسموف 

، وعينكـ التي بيا تروـ، وصدركـ الذي فيو تبكوف وأمياتكـ وتطيروف
الالئي بيف أحضانيف تطمئنوف، ونصؼ حياتكـ التي فييا تعيشوف 
وعنيا تسألوف، يوـ يقوـ الناس لرب العالميف. نسائكـ قرة أعينكـ، 

 وَبيجة أحسنكـ، فاتقوا اهلل في النساء، واستغفروا لذنوبكـ.
قمت قد أوصيتني خيرًا بامرأتي، فيال أوصيت امرأتي بي خيرًا 

 وكيؼ تصحبني في الدنيا بمعروؼ.
قاؿ أيتيا المرأة، يا أييا الكائف الجميؿ والمثير، يا أيقونة السالـ 
والمحبة، يا فتنة الكبير والصغير، يا واحة األنوار والظالؿ واأللواف 
والعبير، أيتيا األنثى.. يا لمسة الحناف ولذعة الحرير، أيتيا 

نثى.... يا أييا الكائف الخطير. إف استطعت أف تكوني ساحرًة األ
وفاتنًة فكوني، أو استطعِت أف تكوني عاقمًة وماكرًة وشاطرًة فال 

 تتريثيف.
ني لناصٌح أميف.  ولكف ىؿ لي أف أسدي لؾ نصحًا طيبًا، وا 

أيتيا الصاحبة... أعمـ أف ما يعجبؾ في الرجاؿ كثير كثير، 
ولكف خمسًة منيـ عمى أحسف تقدير ىـ أحب الرجاؿ إلى قمبؾ 

 العجيب.
 رجاًل ذكيًا بغير جماؿ يقوؿ لؾ... أنت أجمؿ مف في الدنيا.

ورجاًل طفولي المالمح يكاد يخجؿ مف ظمو كمما رآؾ اضطرب، 
ـٌ وآسر.  وكالحمؿ الوديع، يرنو إليؾ مف بعيد، ولكنو وسي

ر ويرنو ورجاًل قويًا، غميظ المالمح، بارز العضالت، وحاد البص
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إليؾ مف عٍؿ كالعقاب، ولكنو ال يقوؿ أحبؾ بؿ أريدؾ، وشتاف ما بيف 
الحب و )الريد( ورجاًل تختمج عيناه بطيبة مريحة، يحدثؾ عف عينيؾ 
ما نوعيما، وعف عالقة وجيؾ بموحات بيكاسو، ثـ يأسرؾ وينشد 

 الشعر
ورجاًل أدخؿ تحت جمدتو ومعطفو السميؾ كؿ ىؤالء األربعة، 
ومشى إليؾ كالمالؾ تارًة وكالشيطاف تارًة أخرى، فأحببت فيو 

 التناقضات، وليس كالمرأة مخموؽ يسحره الغموض.
 أيتيا المرأة النبيمة....

 أصاب منؾ الرجؿ األوؿ مقتاًل فأحسست تجاىو باألنوثة.
والمس فيؾ الرجؿ الثاني عاطفة األمومة فأحسست تجاىو 

فولتؾ المندسة كالعصفور، باألمومة ووضع الرجؿ الثالث يده عمى ط
 فأحسست تجاىو بالبنوة.

أما رابع الرجاؿ، فوحده مف شعرت معو بشفافية الحب، وصافي 
 المودة. وأما خامسيـ فمقد أضـر فيؾ أمشاجًا مف مشاعر متفرقة.

أال ىؿ أدلؾ عمى خير الرجاؿ وىـ كثيروف في كؿ حاؿ، وما 
 الخمسة إال مثاؿ.

ف كاف أقميـ عممًا،  رجؿ مازج التقوى بروحو فصار تقيًا، وا 
 وأعسرىـ حااًل، وأدناىـ مكانة، وأفقرىـ وجاىة وشكاًل.

ذا خالؾ أنصفؾ فقضى، إذا  إذا أحبؾ أخمصؾ الحب فصدؽ، وا 
ذا أصاب منؾ عقمًا دعا إلى اهلل  أولدؾ أحسف التربية والنشأة، وا 
وتضرع، يصونؾ في الحضور والغياب، وال يخونؾ في معشر 

األبر في أىمو، المخمص في حبو، الخموؽ في عشرتو، الصحاب، فيو 
الكامؿ في حؽ زوجتو الشريؾ في بيتو، المعتذر عف غمطتو، الضاحؾ 
في وجو حبيبتو، الصادؽ في غيبتو وأوبتو، المتسامح في حقو، 
العطوؼ عمى نسمو، الشفوؽ عمى حرمانو المانع لعرضو، الغيور عمى 

 بيتو وأىمو، الزوج واألب واألخ واالبف الحنوف مع زوجتو.
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ذف فاعممي  ىؿ أحدثؾ يا صاحبتي بشأف الرجاؿ مع النساء... وا 
أف أغمب الرجاؿ يتزلفوف ويتقربوف إلى النساء العاريات المواتي 
يتحرشف بفحولتيـ، حتى إذا قضوا منيفَّ وطرًا قرفوا منيفَّ ومف 

أنفو  أنفسيـ، فتخمصوا منيفَّ كما يتخمص المرء مف زبالتو التي أزكمت
 بالعفف.

)التعفُّف(، ذلؾ ىو اإلحساس بالضبط الذي يعقب كؿ مغامرٍة 
 طائشة تمت بيف ذكٍر وأنثى خارج الروابط المقدسة.

فاعممي إذف أف الفضيمة سنة اهلل الذي فطر الناس عمييا، 
فالرجؿ حتى وىو يتسفؿ في التجارب الفاحشة، ال يطمب لنفسو إال 
الشريكة الفاضمة التي ال تخونو أبدًا وكذلؾ المرأة، ميما تدنت وأمعنت 
في التدني، ال تحمـ إال بفارسيا الفاضؿ الذي سيخؼ إلييا يومًا، 

 ممتطيًا حصانو األبجر، فيرفعيا إليو مف بؤس واقعيا المشيف.
كوني كما تشائيف أيتيا المرأة، لكف اعممي أف جسدؾ الجميؿ 

ي البيي الذي الغض، الذي طالما فتف الرجاؿ، وجماؿ وجيؾ الشي
أفتف في وصفو الشعراء، وصفاء عينيؾ الذي يشبو ماء الينابيع، ودقة 
خصرؾ الذي يتأرجح مف تحتو ردٌؼ ثقيؿ، وطوؿ شعرؾ، وامتالء 
شفتيؾ، ونحوؿ جسمؾ، ونعومة كفيؾ ومالسة خديؾ، وارتفاع نيديؾ 
عف سطح البحر، كؿ ىذا سوؼ يذوب ويذبؿ كما تذبؿ الوردة العطرة 

 التي كانت متفتحة باألمس القريب.
ذف فالمرأة الغبية فقط ىي التي تشيح بوجييا عف الجماؿ  وا 
األبقى، وتتمسؾ بالجماؿ الذابؿ، المرأة الغبية فقط ىي التي تخسر 
نفسيا بثمٍف رخيص في معركة الحياة فاربحي نفسؾ أيتيا المرأة، 

ٍح وكوني سيدًة ليا أكثر مف جماؿ واحد، كوني ذات جسٍد جميؿ ورو 
 أجمؿ، كوني جميمًة في الظاىر وجميمًة في الباطف.

كوني ذات صورٍة وتصور، بذا أنت السيدة النبيمة، والمرأة 
 الجميمة.

 قمت زدني...
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قاؿ عش بأذنؾ ال بفمؾ، وتكمـ، ولكف حيث الكالـ ىو الفيصؿ 
وكف منصتًا، وقدـ سمعؾ عمى بصرؾ ولسانؾ كما قدمو اهلل، واصغ 
فإف السامعيف وحدىـ مف يستطيعوف الكالـ عند لزوـ الكالـ، وال 
تالفًا لنعمة الكالـ وىو  سرافًا وا  تثرثر، فإف الثرثرة مضيعة لموقت، وا 
 عمى ذلؾ سفو وقمة عقٍؿ ال تميؽ بمف عمـ خطر المساف وسطوة البياف. 
والسامع يحمد في الناس، عمى عكس الذي يسرؼ في الكالـ، 

 ويصغي بانتباٍه ألحاديثيـ. فالناس ال يحبوف إال مف يسمع ليـ،
فكف سامعًا حيثما كنت، واصِغ لمف يحدثؾ كائنًا مف كاف، تكف 

 عنده أخمص األصدقاء.
واترؾ لمحدثؾ البوح بما يشاء وال تقاطعو، فإنؾ إف فعمت ذلؾ 
أرضيتو ولربما التقطت مف حديثو عبارًة أو جممة أو معنًى أو تجربًة 
تساعدؾ في حياتؾ، وتعمـ الحكمة مف كؿ شيء، وكف عمى ثقٍة بأف 
مف يتتممذ عمى اآلخريف ويظير ليـ حسف التواضع والسموؾ، سرعاف 
ما يتجاوزىـ وقد يعمو عمييـ. وال عجب في ذلؾ، فالذي يتواضع هلل 
وما خمؽ اهلل، سرعاف ما يرفعو اهلل. وال يغرنؾ الغرور فتتكبر، فإني 

الظاىر، ضعفاء في وجدت المتكبريف أبمد خمؽ اهلل، فيـ أقوياء في 
الحقيقة، في صمفيـ فما تكبرىـ إال نوعًا مف أنواع الدفاع المبكر ضد 

 خطر مجيوؿ يتوىمونو في كؿ ساعة.
فالمتكبروف والمجرموف الذيف يمحقوف األذى بالناس دونما سبب 
واضح، ىـ في الحقيقة مرضى وأحوج إلى العالج مف مريض 
السرطاف، ذلؾ أنيـ أناٌس تضخـ الخوؼ في نفوسيـ حتى تحوؿ إلى 
ظٍف مبيـ بعدائية اآلخريف ليـ، ولذلؾ فيـ يتمترسوف خمؼ قوتيـ 
المزيفة، ويبادروف باألذى، تحسبًا لوقوع األذى فاستغفر لذنبؾ يا ىذا، 
وقؿ ربي أحيني متواضعًا وأمتني متواضعًا وابعثني يوـ القيامة بيف 

 عبادؾ المتواضعيف المؤمنيف.
 ًا وأمتني سامعًا، وعممني، إنؾ أنت العميـ. وقؿ ربي احيني سامع

 أييا الصاحب.....

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 94 - 

إني أنصحؾ بطمب العمـ مف كؿ شيء، حتى مف الحجر 
 األخرس، فيو في الحقيقة ليس أخرَس كما تظف.

وتريث فيما تقرأ وتدبر، فإف الكممات تحجب المعاني وال يقدر 
 عمى كشفيا إال مف أوتي صبرًا عمى مقارعة اليوى.

واطمب الحكمة فيما تسمع أو تقرأ أو تبصر، فمف أوتي الحكمة 
 فقد أوتي خيرًا كثيرًا.

وحاكـ نفسؾ في كؿ لحظة وخمصيا مف آفة الجيؿ وجرثومة الال 
عمـ فميس كالجيؿ مرَض عضاؿ يفتؾ باإلنساف، فيو لعمري أخطر 

 مف مرض "اإليدز".
ف وليس كالعمـ عافية ينعـ بيا اإلنساف، فمو دري الذيف يعيشو 

كاألشباح في ظممات الجيؿ وعدـ المعرفة، خطورة حاليـ التي ىـ فييا 
 لخرجوا يجأروف إلى اهلل ويتعبدوف في طمب العمـ.

 وقؿ ربي زدني عممًا، ربي أخرجني مف الظممات إلى النور.
 وليس كالعمـ نورًا، واهلل نور السموات واألرض.

 قمت زدني
ذا تكممت، فتكمـ بخشوع، واخفض مف صوتؾ، وانظر في  قاؿ وا 
عيف مف تحدثو، وتمطؼ في الكالـ فإنو يضر وينفع، فرب جاىٍؿ 
تتحوؿ الكممات عمى لسانو كطمقات الرصاص، ُيردي بيا اآلخريف وىو 
اليعمـ. ورب عارٍؼ يجعؿ مف كمماتو البمسـ الشافي يزيؿ بو أوجاع 
ذا مشيت فانظر إلى موضع قدميؾ، وال تكف مثؿ أولئؾ  اآلخريف. وا 

قى الذيف يمشوف وىـ يدوروف بأعينيـ في كؿ الجيات، فيروف الحم
 ماال يحؽ ليـ أف يروا.

وال تقحـ نفسؾ فيما ال يعنيؾ مف أمور الناس، وانفؽ وقتؾ في 
إصالح عيوبؾ إف كنت البد مصمح، وتجنب ما استطعت الخوض في 
أحاجي الناس فإنؾ إف فعمت ذلؾ، خميٌؽ بؾ أف تحسب في زمرة 
الجيالء والسفياء الذيف ال يشغميـ في دنياىـ سوى اآلخريف، فكف 
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مشغواًل بنفسؾ ال بالناس. وال تعترض سبيؿ اآلخريف إال بما أمرؾ اهلل، 
واعرض لنفسؾ بالحساب إف كنت البد معترض، وتذكر أف اهلل خالقؾ 
وخالقيـ قد أرجأ محاسبة خمقو إلى أجٍؿ يعممو ىو، فاتِؽ اهلل في خمؽ 

 ض فيما ليس لؾ بو عمـ، وقؿ ربي زدني عممًا.اهلل، وتجنب أف تخو 
*** 

لكف الميؿ يمتيـ أنفاسي، وعاصفة الرغائب اليوجاء تقتمع قمبي 
 مف جذوره، فتمقي بو في الجحيـ الميمي المستعر.

أنا محض دـٍ يتخمى عف لونو ومموحتو في كؿ ساعة، ليعود 
حتمًا إلى الماء. جسدي يتحمؿ مف فرط االحتراؽ، وأنفاسي تضيؽ 

 بسجنيا داخؿ القفص، وروحي تيـ بانطالٍؽ عمى إثره انطالؽ.
 كاليباء الذريِّ أنا... أموت منطفئًا عمى ىامش الكواكب.

أتضخـ بالشوؽ حتى ما تكاد تحممني قدماي، والجماؿ المشيدي 
يفتؾ بي فتكًا أليمًا ال ىوادة فيو، حتى ألكاد أعصب بصري وأشد عمى 

مى مرآٍة بحجـ الكوف، أرنوا إلييا فال أراني قمبي فال أرى أني أتزحمؽ ع
إال مترنحًا عمى وشؾ السقوط، أو ساقطًا يتعثر في القياـ، لكنني 
أمشي وأرقص نحو األماـ، ال مشفقًا عمى نفسي وال ناقمًا عمييا، إنني 
أتزحمؽ بمنتيى الحياد. وىذا اليواء مف حولي أتنفسو بعمؽ، وأعب 
بشبٍؽ روائح البرتقاؿ والميموف والنعناع، لكف ظمأي ال يرتوي ولو 
أىرقت في جوفي الفرات والنيؿ. أنا سفر المتاىة والظمأ، وصحراء 

 السراب عمى حافة الكوف، فمف يقرأني فميتحوط بجدوٍؿ مف ماء دجمة.
أنا  البدوي الذي جاء يتسكع في محطة القطار، فمما أعجبو وىو 

بات، تسمؽ مندفعًا بينيـ، يعج بالذاىبيف والذاىبات، والراكبيف والراك
ممسكًا جمبابو الطويؿ بأسنانو، ثـ غاب في زحمة المتاع والناس، 

 وأطمقت صافرة القطار إيذانًا ببداية السفر.
قاؿ إذا استطعت أف تطوؼ حوؿ المجرات عمى بساٍط مف الريح 
فافعؿ، فالحالموف ىـ ورثة العمـ، والعمـ مفتاح المعجزات وتمرس 
بترويض عقمؾ كؿ يوـ، وكابده وال تستسمـ لمغريات الراحة وعبثية 
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الجيؿ، فإنو متى ما أتاؾ طائعًا، واسمس لؾ القياد، انفتحت في وجيؾ 
سبؿ الحياة، وانيتكت أمامؾ بعض أسرار الالنياية. فأنت إذف بدأت 

 تعرج نحو السماء ولربما تصؿ. 
ف اإلنساف ال يولد مرة واحدة، بؿ ثالث مرات، مرة عندما يولد م

رحـ أمو ويبعث مف الغيب إلى الحياة، ومرة عندما يخرج مف ظممات 
 الجيؿ إلى نور المعرفة، ومرة عندما يموت.

ف توىموا غير ذلؾ إذ  واكدح، فإف أعماؿ الكادحيف ال تضيع، وا 
ليست األعماؿ شرياف الحياة فحسب، ولكنيا أكبر مف ذلؾ بكثير، ذلؾ 
أف لكؿ عمٍؿ ميما صغر أو كبر اتصااًل كميًا بجوىر اإلبداع، فنحف ال 
نكوف مبدعيف حقًا إال بالعمؿ، وكؿ األعماؿ سواء مف حيث المحصمة 
النيائية عمى سعة الكوف، فالعسس أو النواطير الذيف يعمموف في 
حراسة الضياع والبساتيف، ال يقموف خطرًا وشأنًا عف منصب األميف 

 العاـ لألمـ المتحدة مثاًل.
رت أو كبرت تتساوى في محصمتيا كؿ الوظائؼ ميما صغ

النيائية وىي ميمة وأساسية كمثؿ الخاليا واألعضاء لجسد الكائف 
الحي، فربما اليموت اإلنساف ألف كميتو اليمنى أو اليسرى تعطمت، 
وكذلؾ ىي الحاؿ إذ بتر ساعده األيمف أو األيسر، أو كاف ذا عيٍف أو 

 رجٍؿ واحدة، ولكنو في كؿ الحاالت ال يحسب كامؿ األعضاء.
 قمت أوصني كيؼ أعيش حرًا؟

قاؿ ما ُخمؽ اإلنساف إال ليكوف حرًا، ذلؾ أف في أعماؽ نفسؾ 
منطقة حرامًا، ال تطاليا يد الغاصبيف، وال تنقاد أبدًا لحبؿ العبودية. 
فأنت حر، ولو كره الذيف يريدوف لؾ العبودية، وحريتؾ مف عند اهلل ال 

 يمف بيا أحٌد عميؾ.
نفسؾ يا ىذا، وتأمؿ كيؼ أحكـ صنعيا اهلل، فيي ال فانظر إلى 

تفصح ألحٍد عف ماىيتيا، فيي مستودع األسرار، والجواىر المكنوف، 
 وطمسـ الطالسـ، وشاشة التجمي.

ليس ثمة مف يجرؤ عمى القفز مف فوؽ حصونيا، فيي آية اهلل، 
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 وال تشيد إال لو وحده باأللوىية، ومطمؽ الربوبية.
فاغبط نفسؾ عمى ذلؾ، وجاىر بحريتؾ و التخَش إال اهلل، ولكف 
تذكر وأنت تمجد الحرية، أنؾ لست حرًا إال بمقدار ما أنت مسؤوؿ. 

 لست حرًا إال بمقدار فيمؾ ووعيؾ لماىية الحرية.
فأنت حر، مادمت تخدـ بحريتؾ قيـ الحؽ والعدؿ والجماؿ، فكف 

ًا، حرًا المف عبودية اآلخر فحسب، ولكف مف عبودية نقصؾ أيض
 فانشد بحريتؾ الكماؿ، فيو السراط المستقيـ.

وقؿ الحمد هلل الذي خمقني حرًا ولـ يجعؿ ألحٍد سمطانًا عمى 
 نفسي إال ىو. 

 ربي أحيني حرًا، وأمتني ميتة األحرار األبرار.
 قمت أوصني كيؼ أكتب؟

قاؿ ال تحرؾ لسانؾ بما ليس في قمبؾ، فذلؾ مف ترؼ الثقافة، 
وترؼ الثقافة كالتجشؤ الذي يعقب االمتالء والشبع، وىو ليس مف 

 الكتابة في شيء.
ال وال تمتح مف زبد البحر فتخط بيمينؾ ماال يبقى وال ينفع 
الناس. بؿ كف كمف يضغط عمى جرحو بشدة فيظؿ ينزؼ إلى الرمؽ 

 األخير. أجؿ... فالكتابة حالة مف حاالت الموت.
ىا بالدماء الطازجة وال تسود صحائفؾ بالمداد المتخثر، بؿ َحبِّر 

الحمراء، حتى إذا ما أخذت الحروؼ والكممات تمسؾ برقاب بعضيا 
وتشابكت تشابؾ النسيج في الكساء. قؿ ليا ابتغي لؾ مكانًا في دولة 
العمـ، فيومئذ تراىا تسعى. وكف حطابًا قوي اليمة، ضع فأسؾ عمى 
كتفؾ وخذ حبمؾ بيدؾ، واقصد غابة المغة العذراء، ثـ احتطب ما طاب 
لؾ االحتطاب. فإذا حزمت مف لغة الحياة، ما تستعيف بو في شتاء 
الحياة، أوقد نارؾ عمى كؿ التالؿ، وفي تمؾ الدروب العفراء التي 
تمشي عمييا قوافؿ األجياؿ، وأضـر حطب المغة، وكف عممًا ال تخطئو 
العيوف، أضرميا نارًا ونورًا يضيء عتمة الكوف، وقؿ لحروفؾ وكمماتؾ 
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 مي وتأججي وتوىجي، ثـ كوني بردًا وسالمًا لكؿ العابريف.اشتع
*** 

 لكف قمبي يتيشـ ثـ يحترؽ..
 وأنا أنظر مف بعيد، فيرجع بصري خاسئًا وىو حسير.

آه... يا لقسوة ذلؾ المنظر، فمو أنني وقد أبصرتيا.. تالمس 
 عيناي عينييا فتراني كما كنت دائمًا أراىا.

فمو أنني وقد تركت يدي ممدودًة في كؿ مكاف، أجدىا تقفز عمى 
 كفي وتعزؼ عمى أصابعي، ثـ ترتعش تمؾ االرتعاشات األليمة. 

لكنني وأنا أليث مف خمفيا في كؿ الفجاج، أرتطـ بالجدراف تمو 
 الجدراف فأنكسر كالفخار القديـ.

 أتحشرج في لغتي، أتنفس مف شجني، أتوـر في بدني.
ال مكاف، والكؿ واحد، ولقد أبصرتيا في كؿ مكاف، حتى كأنما 

 حتى كأنما ال وجوه، والوجو واحد.
لكنني أتوجع كالحبمى، والمخاض عسير، والميؿ ما ينفؾ يمتيـ 

 البرايا، والساىروف في كؿ عشٍؽ زادىـ ينفد بعد حيف.
واآلىة الميباء تخرج مف رئتي، لكأنني أتنفس مف قاع بركاف، 
لكأنني أتكمـ حيف أبكي فأسد ِبَعبراتي فراغات الوحشة والسكوف، لكأنني 

 أبدو وال أبدو، وأكوف وال أكوف.
إني لـ أعد أحتمؿ البوح أكثر فعندما يبوح العاشؽ الكتوـ، يزداد 
في قمبو الوجيب، ولـ يزؿ معرضًا لسكتو البوح حتى يكؼ عف الكالـ 

 أو يصبح في الغابريف.
 قمت حدثني عف السعادة.

ولسوؼ تسحبؾ الدروب قاؿ ستخرج مف كوخؾ الحقير ذات يوـ، 
 التي تسحر مف يمشي عمييا، وُيفتف بما يرى.
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انظر إلى ذلؾ القصر ذي الشرفات العالية، يا لحجارتو الضخمة 
الممساء، ترى منذا الذي ابتناه، وأي األكؼ استطاعت قطع ىذه 
الصخور الكبيرة. ومنذا الذي صفيا وأعالىا حجرًا فوؽ حجر، وصخرًة 
فوؽ صخرة، بؿ كيؼ استوت أعمدتو الغميظة، وغرفاتو وشرفاتو 

 الواسعة.
انظر... إنؾ لتخاؿ أف جنيًا ضخمًا، كاف يطير إلى تمؾ الجباؿ 
البعيدة عند آخر الدنيا، فيجمع حجارتيا وصخورىا عمى عجؿ، ثـ 
ينقمب مسرعًا وينخرط في رصفيا حجرًا عمى حجر، حتى استوى لديو 

الثقيمة الضخمة، لكأنيا السدود  ىذا الصرح الرىيب وتأمؿ نوافذه وأبوابو
في مضايٍؽ األنيار، وانظر إليو كيؼ يبدو لعينيؾ مف بعيد، وىو يعتـ 
أطراؼ السحاب، والضباب يمفو بأضوائو، فكأنو مبني عمى تالؿ 

 الشفؽ.
ذ ترنو إليو مف مكانؾ البعيد، تراه يطؿ مزىوًا بقامتو عمى  وا 
بحيرة واسعة الضفاؼ، ومف خمفو وأمامو تقوـ بساتيف الكروـ والتيف، 

 مسيجًة بأشجار الصنوبر والسرو.
وانظر ىؤالء ىـ حراسو وخدمو وحشمو يروحوف ويجيئوف 
ممتمئيف بغبطة المكاف، ربما كاف بعضيـ يحمؿ أطباؽ الطعاـ 

 والحموى، وبعضيـ يحمؿ مزىوًا أوعية الخمر وكؤوس الشراب.
الخضراء، ىؿ ترى المدعويف يممؤوف المكاف، يفترشوف المروج 

ويدخموف عبر األبواب والدىاليز الكثيرة، ثـ يخرجوف وىـ جماعات 
 يمسؾ بعضيـ ببعض رجاليـ ونسائيـ، فاليوـ يوـ احتفاؿ.

وارىؼ سمعؾ جيدًا، ىؿ تسمع، نعـ إنيا الموسيقى الحالمة 
تصدح في بيو القصر، وتصؿ إلى آذاف السامعيف مف أمثالنا مختمطة 
بمغط الحاضريف والحاضرات الساىريف والساىرات الذيف يعبثوف تحت 
تأثير اإلضاءة القوية المركزة، أجؿ تصؿ إلى آذاننا الموسيقى وكأنيا 

 أضغاث أحالـ.
انظر إلييـ، ىاىـ يتأبطوف نسائيـ جميعًا، ويرفعوف كؤوسيـ 
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وىي طافحة بالشراب، يقرعونيا بمرح فيما بينيـ، ثـ يشربوف 
انيـ بغواية، كأنيا المذة تغرييـ األنخاب... والموسيقى تيمس في آذ

بطمب المزيد، وتمؾ اإلشعاعات مف فوقيـ تموف وجوه إناثيـ فيتضرجف 
باحمرار واخضرار واصفرار، فينتشوف عمى انتشائيـ بالشراب، وىنا 
اإلغراء سيد الموقؼ، والشيوة تستعر، والنار تتأجج في ضموع 

 الساىريف. فإذا الكؿ يطمب اآلخر، واآلخر يطمب الكؿ.
خذ نفسًا عميقًا وألؽ بعينيؾ إلى حيث يرقصوف ومف فوقيـ 
تتراقص األشجار واألضواء، يبارؾ ليوىـ ذلؾ القصر الشامخ مف 
ورائيـ. تمؾ الحسناء الصغيرة ذات الستة عشر ربيعًا تبدو محمومة 
وىي تخاصر فتاىا ذا الشعر المعقود، وتمؾ السيدة الوارفة كأنيا مف 

الركف البعيد ولكف أحدىـ يحاوؿ لفت انتباىيا،  أشجار األرز تقؼ في
وىي مشغولًة بآخر. أما ىذه الصغيرة الحمراء كاأللـ، يا لفستانيا 
القصير، ويا لشعرىا الطويؿ، وخدىا األسيؿ، وقدىا الجميؿ، إنيا تبدو 
وىي ترقص بشغؼ كفراشة تحترؽ وتجاىد في اإلفالت مف ألسنة 

 الميب.
 وتمؾ الغادة الفاتنة، وذلؾ الرجؿ الوسيـ، وتمؾ وذاؾ وتمؾ.. 
 إنيـ جميعًا يرقصوف، وىـ فرحوف، لكف أتراىـ سعيدوف؟؟؟.

 قمت أوصني..
قاؿ مبارٌؾ ابف السبيؿ، فخذ متاعؾ وارحؿ مف الفالة إلى الفالة. 
وال تبتئس يا صاحبي فسقؼ السماء يظمؿ آالؼ الغرباء، والمصابيح 

 سافريف والراحميف.الدنيا تضيء البوادي، وتآنس وحشة الم
والجباؿ الشامخات عمى جوانب الدنيا، والتالؿ النافرات 
كاألمواج، ستحنو عميؾ مثؿ أمؾ، ولسوؼ تقص عميؾ فصاًل مف 
فصوؿ الغابريف. ودوح النخيؿ في كؿ صحراء، وتمؾ الغابات 

 والبحيرات والينابيع البكر، ومراتع األنعاـ في كؿ وادي.
فخذ متاعؾ يا صاحب الحقيبة وارحؿ، واغبط نفسؾ عمى وحدتؾ 

 وابتيج لذلؾ، فأنت بغير وحدتؾ ال شيء.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 818 - 

أنت ال شيء بغير حزنؾ، وآالمؾ، وأشجانؾ، ودموعؾ التي 
 تيمي كالمطر.

 أنت ال شيء بغير قمبؾ الذي وسع مف لـ يسعو شيء. 
يا صاحب الحقيبة، ولدت وحيدًا، وتعيش وحيدًا، ولسوؼ تموت 

 ممكوت اهلل الواسع.وحيدًا عمى ظير كوكٍب في 
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 هذا الكتاب 

 
بحاره إالؿ ة المدىشة مف خوروح ،ية صدبي يمتمؾ خصو نص أ

نساف الذي تخمى سرة لإلوالشفافية اآل والصوفية، ة،في عوالـ العرفاني
ة ناع، والقية ودروبياسجنر وعف ال عف سطوة المادية وضروراتيا،

 .خريفبالتفرد دوف اآل
والطواسيف احتفاء  نص لو روح المخاطبات، "الحقيبة الحمراء "

سرار التعبير وجمالية احتفاء بأكما لو رشاقة  ،ؿصيالعربي األ اثتر بال
 المغة ومقاصدىا النبيمة.

عبيا الرىؽ تولمنفوس التي أ ،مؿعطشى لمتأرواح النص جاذب لأل
 .سيجةو أبال نوافذ أ بواب،ا غدت بال أوالجوالف في دني
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