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نسعى إلى إثارة الشكوك حول الذين لنطيقهم !

)فريدريك نيتشه( من كتابه.. إنسان مفرط يف إنسانيته.. كتاب العقول احلرة
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بمثابة البداية!!

إليك خطرات قلب.. وأنفاس وجدان.. أفكار عقل، وبوح كيان.. 
إليك هليب الراحة، وكلمات الروح.. سطور أرق، وحديث نفس.. 
إليك عني اآلخرين، ودمع حزهنم.. إليك صرخات من ال جييدون 
النطق،  يعرفون  ال  من  ونداءات  الصامتة..  ومعاناهتم  الصراخ، 

ويسكنهم أمل.. إليك أحزان الضاحكني، وهّم املبتسمني! 
فيه ضئيل..  احلب  حّيز  املتناقضات؛  من  وعامل  إليك جمتمعات، 
إليك ألنك إنسان.. حتمل قلباً ينبض.. إليك ألنك حتب احلياة.. 
تتمناه  لكنك  لنفسك..  اخلري  تريد  ألنك  إليك  لغريك..  وحتبها 
أيضاً لغريك.. إليك ألنك تكدح وتعمل، من أجل إسعاد نفسك 

وأحبتك.. لكنك متجد اآلخرين الذين يتعبون مثلك.
إليك ألنك تسعى دون أنانية.. دون غرور.. إليك ألنك إنسان، 
قبل هذا وبعده إنسان حيب.. إليك ألنك الوحيد من خملوقات اهلل.. 
يعرف احلب.. معناه.. دفئه.. ذوقه.. حنانه.. راحته.. ومشيئته.. 
إليك يف كربيائك وأنفتك.. بساطتك وتواضعك.. إليك يف قسوتك 
مغرم..  وكائناً  يفهم..  إنساناً  إليك  وهدوئك..  طيبتك  وجتربك.. 
عابرة..  أقول كانت كلمات  إليك  حتزن..  ونفساً  تتأمل..  وروحاً 
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حطتها أنامل من الزمن املاضي.. وبعضاً منها من الزمن احلاضر.. 
نثرت إليك عرب النفس احلزينة.. وسكبت جداول األسى املريرة.. 
ونشرت رياحني األمل الفاضح.. لتضحك معي على إنسان العصور 
املديدة.. وتعجب معي على إنسان األزمان السحيقة.. إليك يف 
ومعابر  املتعبة..  وسط كلمايت  وقتك  تنزف  وأنت  عطائك  قمة 
حرويف املتفرقة.. وأهنار مجلي اآلسنة.. أال تعتقد أنين أشعر حنوك 
بامتنان أيها اإلنسان؟! يا تلك احلكاية القدمية والقصة احلديثة.. 
إنه امتنان تعجز حنوه الشروح.. وتقف أمامه حائرة اللغات.. وبه 
لنا  واملتعب  دوماً..  لنا  املالصق  العجز  إنه  الوجود..  أمل  يكتمل 
هذا  األحوال..  يكتمل.. وعجز خمتصر.. ويف كل  دوماً.. عجز 
أنت ال تسمع عبري هلاثي.. يردد شكراً.. شكراً.. شكراً.. لتوقفك 

ولو للحظات بسيطة مع كلمايت! دمت خبري أيها اإلنسان أنت.

الصمت!

يعترب الكثري أن الصمت ضعف.. خاصة يف تلك اللحظات املليئة 
يعتربه  وقلة  باالنفعال..  احملتدة  بالغضب..  املشحونة  بالنقاش.. 
فناً ال يقوى على ممارسته إال أصحاب القلوب الكبرية.. والعقول 
الواثقة.. مل نتعود عند طرح موضوع للنقاش يف جملس صاخب أن 
نلزم الصمت عندما خيرج احلوار عن معناه احلقيقي.. فلم نتعلم فن 
بليغة؟ ومىت  لغة  الصمت  الصمت.. وفن احلديث.. ومىت يكون 

يكون احلديث هزمية واضحة؟!
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ومضى اإلنسان!

تبكي األجنم حزناً وكآبة.. يبكي اخلائفون.. ومعها ينتشر املرض..  
هذه  اإلنسان..  أوجاع  من  مسخ  )سيمفونية(  وكأنه  والوباء.. 
الدروب طويلة.. مملة.. متعبة.. ومرهقة.. وال مفر من الشوارع.. 
ال مفر من التعثر وسط اخلطوات.. املهزوزة، املضطربة.. واملتهالكة.

تبكي عوامل الزمن السحيق، ومعها يسود صمت األماكن.. معها 
ينقطع صوت اإلنسان الرخيم.. معها يسدل الستار األخري، لقلب 

رحيم.. ومعها مضى اإلنسان يف هدوء عجيب!!
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التعبير..

الكلمة  وأن  وصدقاً..  دفئاً  وأكثر  أبلغ  باملشافهة  التعبري  إن  يقال 
تبقى عاجزة عن بلوغ حد الكمال الوصفي، ألهنا ال تتمكن أبداً 
من نقل روح الصوت.. وما حيمله من مشاعر.. وأن الكلمة إمنا 
هي عبارة عن شكل يُقرأ ويفهم حبدود معينة.. بينما الصوت حيمل 
يقول  ماثلة.. تطرب  هلا األذن وتفسرها..  دالالت وروح وحياة 
الروائي والشاعر النيجريي "غابربيل أوكارا" يف بداية روايته "الصوت" 

يف فكرة قريبة من هذه:
"تصعب حماولة الكاتب التعبري عن أفكاره، حىت إذا حاوله يف لغته 
نفسها، ألن ما يقال أو يكتب عادة؛ ليس بالضبط ما جال يف 

الفكر.. فبني والدة الفكرة وحتوهلا إىل كلمات يضيع شيء ما".



17

اإلبداع

قيل إن اإلبداع حالة تعصف بالعقل اإلنساين.. فمن تعيث به هذه 
احلالة مراراً، يكون مبدعاً مراراً.

ويف كل  شديد..  استحياء  على  احلالة  هذه  تتلبسه  من  وهناك 
األمور، فإن اإلبداع وظيفة عفوية.. والتميز صورة مجيلة يف أعني 
البعض.. والبعض يراه صورة متجردة.. أو خالية من االنفعاالت.. 
يف كل األوقات، فإننا نقف عاجزين متاماً عن تقييم النص ومنحه 

أحكام مطلقة.. أو هكذا أظن!!
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النجاح..

إذا كنت تعيش وسط جمتمع تزدهر فيه األنا.. وتتضخم فيه املفاسد 
وعدم النظام.. وقد القيت جناحاً ومتيزاً، فبلغت ذروته.. ووصلت 
أن  األول:  لنبوغك،  احتماالت  ثالثة  هناك  أن  فتذكر  لقمته.. 
تكون إنسان حمظوظاً، الثاين: أن تكون احملسوبيات والواسطات قد 
قادتك إىل مصاف العظمة والتفوق! أما الثالث: فتكون فعاًل متميزاً 

مستحقاً له.. كدحت وعملت له منذ زمن.
يكفي  احتفالك..  أو  فرحتك  تفسد  ال  الثالث  احلاالت  يف كل 
أن تثري هذه االحتماالت، وتسأل من أي واحد أنت منها داخل 
فاعلم أن ضمريك الزال حياً..  إذا جنحت يف ذلك،  وجدانك.. 

فحاول أن تساعده على البقاء جبانبك دوماً!!
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النص..

يقول البعض: إنه عندما يشرع يف الكتابة.. فليس ألن هناك قراراً 
قد صدر هبذه املمارسة.. بقدر ما أهنا حاجة داخلية بدون ماهية 
حمددة.. البعض أيضاً حيلو له القول: عندما أكتب، فإنين أبدأ دون 
فكرة حمددة.. أو معرفة مسبقة لإلطار الذي سأشكله.. مبعىن أنه 
ال يعلم هل سيكتب مقااًل.. أو خاطرة.. أم أنه سيكتب سرداً ذاتياً 

غارقاً يف وحل املعاناة.
كثريون هم الذين يفاجئون بنص خرج بصورة مغايرة متاماً ملا بدأ 
يتنبأ به.. هذه احلالة هي االستسالم هلذيان العقل والركض خلف 

الفكرة اليت تثور يف الذهن للحظات، مث ختبو مرة أخرى.
الكاتب املبدع: هو ذلك الذي يقتنص اجلمال عند ثورته السريعة 
ويسجلها دون وجل.. أو تردد.. أو تأجيل.. ألهنا أيضاً سرعان 
مع  البسيط  الذايت  الغوص  هي  النص:  حقيقة  وتنطفئ.  ختبوا  ما 
بعفويته.. والسماح  العقل..  داخل  اإلرادي  الغوص  هي  الروح.. 

هبذيانه وهرطقاته بكل بساطة.. وبدون خوف!!
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نصيحة قاسية !

صغري.. 
وشأنك بسيط.

هامشي.. 
وحضورك متواضع.

هذا واقع البد أن يدركه كيانك املضطرب.. 
وهي حقيقية البد أن يفهمها وجدانك احلزين. 
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مديح !

ما هذا األسى املعطر..
بآهات الصمت املاحل..

باحلزن النازف.. 
باهلم الواضح.. 

باألمل الفاضح.. 
ما هذا احلزن الذي يعدي.. 

يا صاحبة احلب األزيل.
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يكره حزنك !

إن وقفت باكياً مراراً على األطالل..
فليست نفسك اليت ملت..

عاداتك احلزينة هي اليت تبكي..
إمنا هي تلك التلة.. اليت تعرف صوت خطواتك املهزومة !
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متهم بالحب !

كيف وضعوا األغالل يف يديك؟!
وأصبحت أساور تزين معصميك!!

هتمتك حبييب أن قلبك ينبض! 
أنك تعشق!!
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فقدان عاشق !

عدت ووجدت آثارك.. 
وخفقة قلب وجنونك!

وشعرت ألول مرة بربودك..  
مث شاهدت آخر مرة رحيلك.. 

اليوم تقولني: إنك فقدِت الكلمات املناسبة.. 
سيديت: ليست الكلمات وحسب!!
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أحبك.. ولكن !

أنا أعرف أنك مجيلة.. 
وأن عينيك حبر من الدفء العجيب.. 

أنا أعلم أنك بعيدة.. 
وأن الذهاب إليك سفر طويل.. طويل!
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يسأل نفسه!

أنا من أنا؟!
الصاغر الباهت..

أو الضائع املنبوذ..
أم الفقري املشرد..

أأنا البائس اجملنون؟! 
أو الشريد املطارد..

اجلائع املسكني..
واحملب الوهلان..

أم العاشق املتيم؟!
أأنا اإلنسان.. أم هيكل إنسان؟!

أم آثار إنسان؟!
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كم كنا؟!

أمل نسري يوماً وأيدينا مسدلة متشابكة؟!
ومل أهلبك بنظرايت.. 

ومل أجرحك بأنفاسي..
كم كنا نأيت تلك األماكن.. 

وتشتعل فيها عيوننا صمتاً وحديثاً.. 
وختفق فيها قلوبنا حباً وحنيناً..

ومنأل األرجاء صخباً وضجيجاً.. 
يشريون.. يقولون: حمبني.. يف الزمن القاسي!
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فهم خاطئ

جمهول..  مّنا  كل  القلوب..  وترتابط  الكلمات..  تتواصل  أحياناً 
هذا  عن  والبحث  الفضول..  يدفعه  واآلخر  مكنون..  سر  ولديه 

اجملهول.
أحياناً نكون "كاملغناطيس" ننجذب لبعض.. لكن لبعض الوقت.. 
معدل  يعود  بعض..  يف  نزهد  بعض..  أمام  معاملنا  تتضح  عندما 

الشوق يف االخنفاض.. يف االحندار.. حىت ننسى بعض.
واهتمام..  بلهفة  نشعر  والتساؤل..  والتجاذب  التواصل  غمرة  يف 
يولد  ال  احلب  أن  نعرف  حب!  حنسبها  خطأ..  أحياناً  نفسرها 
هكذا.. ال يأيت هكذا.. لكننا نقّر بأننا أحببنا.. يف حقيقة األمر؛ 

حنن قسونا على قلوبنا وحسب.. وحسب!!
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أيام..

مضى يوم..
مث جاء اآلخر.. 

وسار الثالث بتثاقل.. 
وأرهقين يوم منتصف األسبوع.. 

مث شربت علقم االنتظار يف اليوم اخلامس..
وبكيت.. بكيت.. اليوم السادس..

وهأنذا أهذي يف السابع املوحش!
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شيء ما

شيء ما حيدث..
وهبدوء عادي يتسرب..

شيء ما يقع..
وبعفوية بسيطة يتسلل.

شيء ما.. ال أعرف لونه..
أجهل مكانه زمانه.. وعنوانه.

شيء ما.. يعتلج يف صدري..
يقتلين غريباً عجيباً.. ورهيباً.

شيء ما.. ال أعرف ذوقه..
يعذبين يكسوين  يغطيين.. ويبعثرين. 

وشيء ما.. يأيت.. ويف أوان الشمس حيضر..
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وعلى رشفات املطر ينمو.

شيء ما.. دون معامل.. دون هياكل..
بال أشكال.. أو أجساد.

شيء ما.. روحياً..  علوياً.. فضائياً..
كهواء.. كأنفاس.. كسراب..

كسراب.. بعيد.. غائم..
سراب خادع.. يفرح الظمآن..

مث يقتله!!

ل تشعر بالحزن كثيراً !

أخشى  األماكن..  نفس  واقف يف  وأنا  يا صديقي،  العمر  مضى 
املسري.. وأخاف الطريق.. وأموت عند التفكري يف العبور.

مضى العمر يا صديقي، وفعلت يب األيام فعلها املرير.. وأصبحت 
ذكريات للكثري من املارة.. وحديثاً قصرياً هلؤالء املهرولني املتحمسني.

األوقات  وكآبة  قاسية..  الزمن  وسطوة  صديقي،  يا  العمر  مضى 
ماثلة.. والطريق يا صديقي بدون منتهى.. صحراء حالكة.. بدون 

هنايات حمددة.
مضى العمر يا صديقي، فأين أنت؟! هل بلغت منتهى الطريق؟! أم 
وصلت للمكان األخري؟! أي مساء تظلك؟! أي أرض تقلك؟! هل 
الزال قلبك مجياًل دافئاً؟! أم كما يقولون: إن األيام تبدل النفوس؛ 

كما تبدل األشكال!!
البسيط  السؤال  ذاك  عنك..  واسأل  صديقي..  يا  العمر  مضى 

العفوي السهل.. احململ بالشوق.. باحلب.. باحلنان.
مضى العمر يا صديقي.. فليت األيام تشفق حبايل.. وتتوقف قلياًل 
عند بايب.. بل ليتها ترتيث!!! لكنها مل تفعل.. ولن تفعل.. والعمر 
ميضي.. وآمايل تكرب.. كشيخوخيت اهلرمة.. وكسنوايت املتهالكة.. 
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وحصادي املرير.. وهذا اإلرث العظيم.. الذي أمحله بني يدي.. 
ملن أعطي؟ ملن أهب؟ ومن يريد سر األوجاع.. وأيام من الطفولة 

السوداء.. ومن يريد تركة األحزان؟!
مضى العمر يا صديقي.. متاماً كما ذهبت بعيداً.. وال تعلم كم 

أشتاق لك.. متاماً، كما أحن أليام احلب والبياض.
نعم.. نعم؛ مضى العمر يا صديقي.. فعند عودتك.. توقف على 
نصب قربي إن وجدته.. وانظر كم قد  مضى العمر.. وكم قد سرق 
الزمن مّنا؟ لكن يا صديقي ال تشعر باحلزن كثرياً.. فأنا جمرد عابر 
نسته األيام يف مكان قصي.. وحيد.. متاماً كما نسيه األصدقاء.. 

بعفوية.. وهدوء!

ل مكان..

ختتزل نفسك هذا احلزن.. 
يعذبك هذا األرق.. 

حىت الصمت ميارس العنف..
حىت األماكن جامدة.. 

والقلوب خالية.. 
حىت السكون سراب.. 

والوجود فضاء.. 

حىت األلوان مبعثرة.. 
واألشكال ممزوجة.. 

حىت عيونك تبصر مبلل.. 
ولسانك خلد للهدوء.. 

حىت املفردات تضيع يف سراديب ذهنك املرهق.. 
حىت القلم تنقطع أنفاسه.. مث ميوت.. 
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حىت الورقة.. 
حىت اجلدران.. 

حىت على حبات الرمل.. واألرض.. 
ال مكان فيها حلرف!

انتظار المساء..

يف هذا الصباح.. تفعلها عقارب الساعة فتسري ببطء قاتل.. منذ 
األمس مل أمن.. وأشعر أنين منهك.. متعب.. أريد النوم.. لكنين 
ال أستطيع إنكار هذا النهار املتهالك..  ال أستطيع جتاهل هذه 

الشمس الصفراء القاسية.
يف انتظار املساء.. وقت طويل.. كأين انتظر شيئاً خرافياً إعجازياً..  
وكونياً.. كأين أشعر بتمتمة الضاحكني.. ما أسهل طموحايت؟ وما 

أبسط مطاليب؟
بعيون  خبمول..  أبتسم  اإلهناك..  اإلعياء..  ملرحلة  أصل  عندما 
متعبة.. أسأل نفسي: مِلَ يتم تعذيب هذا الكيان البسيط اجملهول؟! 
مث من يعذب من؟ روحي؟!! قليب؟!! عقلي؟!! بل من هو املسؤول 
عن قرار عدم النوم يف املساء املاضي؟ حيث أكررها، وال أعترب حبالة 

الفوضى اليت أعيشها دوماً؛ مثل اآلن.
أنا أهرب من النوم.. بعيداً.. بعيداً.. بكد.. جبهد.. هبم.. لكنين 
أمامي ضاحكاً..  أجده  اإلعياء..  اإلرهاق..  ملرحلة  أصل  عندما 
فأرمتي يف حضنه بقوة.. بعنف.. حىت أعيش املثالية يف أحالمي..  
انتظار  يف  زرقاء..  حبار  كلها  خضراء..  بساتني  مجيعها  فأجدها 
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املساء الغائم.. حيث سأنام.. وأجد واقعاً أمجل.. وأوجهاً بريئة..  
ال  واملساء  بيضاء..  ورياحني  بلورية..  وواحات  عجيبني..  وأناساً 
يأيت.. وعقارب الساعة تسري هبدوء.. بتأٍن غريب.. لعني.. ووقت 
وكبكائي  كطموحي..   كيومي..  كزمين..  كعمري..  كئيب.. 
الطفويل املرير.. يف شوارع الزمن العتيق.. كاملاضي واحلاضر.. يف 

تشابه ونسق غريب.
أنت الوحيد أيها احللم اجلميل.. لكنك ال تأيت إال مع املساء. 

نوماً  هبدوء..  بعمق..  بعفوية..  النوم..  أريد  يأيت..  ال  واملساء 
طوياًل.. نوماً سحيقاً.. ونوماً دافئاً حنوناً.

"بشاير" هكذا أحبك العجوز..

غرّي  لطاملا  قلبك..  وتغرّيي  تكربي  أن  أحتمل  ال  إنين  صغرييت؛ 
صغاري قلوهبم فور منوهم.. كوين الربعم الصادق.. كوين صغرية 

دوماً..
نقية.. صادقة.. حبيبة.. خملصة.. وحنونة.

وال تغرّيي قلبك.. ال تكربي.. إين أخاف من املخلوقات الكبرية.. 
وتسعدك  والبسكوت..  احللوى..  تفرحك  بسيطة..  كوين 
ضحكايت.. وحكايايت  اململة.. كوين متواضعة.. ترضيك هداياي 
واحلياة  املثاليات  عن  قصصي  وتبسطك  العتيقة..  األلعاب  من 
وال  دوماً..  نقية  دوماً..  طاهرة  دوماً..  طفلة  كوين  العظيمة.. 
تغريي قلبك أبداً.. وال تستبديل بياضك أبداً.. إين مسن مل أعد 
"بشاير"  األيام.. كوين  وتقلب  الزمن  وأهوال  التغيريات..  أحتمل 
اجلميل..  اليوم  أفراح  واسكيب  احلزين..  فؤداي  األخري.. يف  اخلري 
وال  أبداً..  قلبك  تغرّيي  ال  لكن  اجلديد..  األمل  واظهري مشوس 
السماء  وعطره..  الفؤاد  "بشاير"  كوين  أبداً..  بياضك  تستبديل 
النقاء.. واإلخالص املتجرد.. كوين "بشاير"  وزهره.. كوين برعم 
الوقت اجلميل املتبقي يل..  ورحيانة حيايت النازفة..  وهرويب  لقلبك 
البسيط.. كوين "بشاير" حملي القدمي الذي أحن إليه.. وأهلث حنوه 



5253

وأجد الدفء احلميم بني أضالعك الرطيبة.. كوين "بشاير" دفئي 
الصادق الوحيد.. وصديقيت الوفية.. واذهيب معي للبائع اآلسيوي 
كما عهدتك..  دوماً  الرخيص.. كوين  بتبضعنا  وافرحي  الفقري.. 
كوين "بشاير" أنِت.. وال تكوين كما غريك.. فهكذا أحبك العجوز!

أفنان

تقول بوهن.. بتأتأة األطفال.. "بابا": ال تنَس احللوى واأللعاب!!
وكيف أنسى وأنِت األهنار..  واجلمال واألفنان؟!! 

وكيف أنسى وأنِت حيب..  ووجعي الدائم احلريان؟!! 
وكيف أنسى براءتك وبساطتك.. وحبك األبدي الريان؟!! 

وكيف أنسى حروفك تلعب هبا اآلهات؟!!
وكيف أنسى كلماتك تضيع  وسط املرض واحلمى واأليام؟!! 

الزلت أذكر دموعها.. ماثلة أمام العيان.. ودعائي لطفليت الصغرية 
اجلميلة..  يا رب ساعد "أفنان".. والرب أرحم بـ "أفنان"!
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إذن ما هي الصداقة؟!

يف  إشكاليات كثرية  هبا  امتزجت  عظيم..  علوي  شيء  الصداقة 
مادياً،  ليست كنزاً  نادرة شحيحة، والصداقة  حياتنا، حىت غدت 

وإمنا حاجة للروح، ودفء للنفس، وتقوية للعقل.
بني  احلب  عدم  الصداقة،  تواجه  اليت  اإلشكاليات  هذه  ومن 
الصديقني! ووهن الرابط الذي جيمعهما، فإما أن يكون هذا الرابط 
زماين، كالدراسة أو العمل، وهو ما مت تصنيفه بالزمالة، أو رابط 
العريب هي  الوطن  الصداقات يف  مكاين، كاجلوار واحلي. ومعظم 
نتاج هذين العاملني، ويف كل األحوال، فإن انتهاء الصداقة مرهون 
يتعلق  فيما  العمل،  موقع  أو  املدرسة  كتغرّي  الرابط،  بانتهاء  هنا 
بالرابط الزماين حىت وإن بقيت املعرفة، أو باالنتقال وتغرّي السكن 
واحلي، فيما يتعلق بالرابط املكاين، بالرغم من أّن هناك صداقات 
قوية نتجت بسبب هذين العاملني، إال أهنا ليست كافية، ومل تعطنا 

صورة واضحة عن معىن الصداقة احلقيقية.
هناك جانب؛ بل نوع ثالث مستشر جداً يف موضوع الصداقة، أال 
وهو: صداقة املصلحة! ومع األسف الشديد أهنا موجودة بشكل 
كبري جداً جداً، وخييل ملن حيظى بأصدقاء كثر أنه إنسان متميز، 
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حمبوب، خلوق! لكن ما أن خيفت عنه الضوء، أو تتالشى أمهيته، 
كفقد منصب هام، أو تغرّي وضع وظيفي أو حنوها، حىت جيد أن 
أصدقاء األمس مشغولون جداً متناسينه! وسيكون وقع األمل عليه 
ويتسامرون  يلتقون   - أصدقاءه  أي   - أهنم  يعلم  عندما  عظيماً، 

دونه، وال يهتمون حىت بدعوته.
وأخشى  األرض،  الصداقة يف كوكب  هو وضع  عامة  بصفة  هذا 
الكواكب  املخلوقات يف  لبقية  العدوى  نقل هذه  قد  اإلنسان  أن 
األخرى يف جمرة درب التبانة، ألن أنانية اإلنسان ضاربة يف عمق 
الزمن السحيق متاماً، كعمر األرض القدمي، لذلك أنصح من يبحث 

عن صديق، بأن حياول العثور يف جمرة أخرى!!!

والصبر !!

جاء الصرب بعفوية مل أعهدها..
وتسلل إىل جسدي خبفة مل أعلمها..

جاء الصرب فتلبسين..
حىت دمعة..
حىت لوعة..
حىت نظرة..

بعثرها..  ضيعها.

جاء الصرب يواسيين..

حيمل أماًل مل أعرفه..

وزمناً إسودت أيامه..
يريدين أن ال أبكي..

أن ال أحزن.

والصرب ميلؤين بؤساً..
ويغطيين وجعاً..
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ويبعثرين أسفاً..

والصرب ال يدرك..
والصرب ال يعرف..

ال يعرف.
ال يعرف.. 

إال وظيفة وحيدة.. عفوية بسيطة..
امسها..

الصرب.. 
الصرب!

أنا.. وثلة من مرتزقة األرض !

لقد تفرق مشل األحبة، فال الدار أصبحت الدار اليت عرفتها، وال 
نفسها  هي  القلوب  وال  أبصرهتا،  اليت  املالمح  تلك  هي  األوجه 
اإلنسان؟!  يتبدل  كيف  الّرب..  سبحان  سكنتها،  اليت  األفئدة 

وكيف يتحول احلب إىل الكراهية، والبياض يرمسه سواد؟!
إنين يف مأزق نفسي غريب، لكن ملاذا  تتكالب األمواج وحتاصرين 
له  ليس  قيمة،  له  ليس  جداً،  بسيط  إنسان  جمرد  وأنا  األعاصري، 
اعتبار، ملاذا هذه األوجاع تنمو، تزدهر، وتكرب لدّي أنا وحدي؟! 
ال بل لدى كل البؤساء واملنحطني أيضاً، والفقراء كذلك، واملنبوذين 
فتمتزج  الصيف..  هجري  مشس  وتلفحهم  العراء،  يسكنون  الذين 
بعوادم  ملوث  هواء  مع  أوجههم؛  على  تتكاثر  اليت  العرق  حبات 
املركبات.. فتصبح معاملهم.. خميفة.. متشققة.. ضاربة يف أثر احلياة 

القذرة املوجعة!
على  نعيش  األرض؟!  مرتزقة  من  ثلة  ومعي  فقط،  أنا  ملاذا  لكن 
هامش دنيا مزورة كاذبة!! ال حتمل أي قيمة حقيقية ملعىن اإلنسان 

والتسامح يف هذا الكون امللتهب حقداً وناراً!
ملاذا تريدنا األيام، وسطوة الزمن أن نكون املطحونني أكثر، لدرجة 

االنسحاق.. مث التالشي مع أول هبوب للرياح؟!
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من حنن - يا ترى؟! أأناس حمطمة من الداخل، أم كائنات هيكلية 
تسري وهي خالية من أي قيمة إنسانية وسط الضحكات املتعالية، 
واملنافع املتبادلة؟! أم يا ترى شعاراتنا عن احلب أصبحت مملة، ومل 
األثرياء  له؟! حب  والتودد  املتغطرس  القوي  تركب "موضة" حب 
"والتحذلق" واملديح الكاذب هلم.. أم حب من  جيلس على كرسي 

املنصب املرموق!!
أين اخللل لنعيش هذه احلياة اهلامشية يف كل شيء؟! يف الشارع، يف 
العمل، حتت السماء، فوق األرض، مىت سنشعر بإنسانيتنا، وحبب 

عفوي صادق كبري عظيم؟! 
أهالوا  قبوٍر؛  يف  واألرق  الوحدة  نتوسد  وحنن  به  سنشعر  ترانا  أم 
عليها قبل حلظات الرتاب، يف تسابق حمموم حنو الفضيلة واألجر، 
أترى ستهطل دموع الغرباء أخريًا؟! كحبات الربد على قبور بؤساء 
مساكني معذبني، فتنساب هاطلة من بني تشققاته، فتثري يف وجودنا 
الدوين؛ الضيق احلار شيئاً من الربودة.. شيئاً من الفرحة.. شيئاً من 

العزاء، حلياة كانت ماحلة قامتة!

أذلء

اكتشفت  بالتحديد،  الوهلة  تلك  للسماء يف  عندما رفعت رأسي 
أن نفسي كانت منساقة بعفوية واندفاع، للتمتع مبنظرها اخلالب، 
ورونقها البهي الذي يغطي اآلفاق، ومشاهدة تلك السحب البيضاء 

املبعثرة على اللوحة العلوية الزرقاء.
يف تلك اللحظة بالتحديد، بدأت أحاول استعادة الذاكرة آلخر مرة 
رفعت فيها رأسي لألعلى، لكن عقلي اخلائف دوماً مل يسعفين، 
لعلها مرة ضاربة يف عمق الزمن املاضي السحيق، تلك اليت جترّأت 
فيها ورفعت رأسي قلياًل.. لطاملا صمت أسرياً للقمة العيش.. أو 

خوفاً من السجن والصراخ! 
لطاملا سرت وركبت..

منت وهنضت..
فرحت وبكيت..

وأنا مطأطئ رأسي حنو األرض..
لطاملا.. لطاملا.
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هل سمعتم؟!

هل مسعتم عن إنسان ال ميوت؟!
أو هل مسعتم عن إنسان ال يستنشق اهلواء؟!

أو  من يريد مشساً سرمدية.. 
أو آخر يريد ظلمة أبدية.. 

هل مسعتم بإنسان خمتلف عن اإلنسان؟!
أو هل مسعتم  عن إنسان ال ينام ويهجع.. 

أو ال يأكل، وال يشرب.. 
أو ال حيزن، وال يسعد.. 
أو ال حيب، وال يكره.. 

هل مسعتم بإنسان ليس إنساناً؟!!
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الطبقة الواطية !

فتاة  بداخلها  فارهة  سيارة  توقفت  املرور؛  إشارات  إحدى  عند 
من  أكداساً  حتمل  نقل كبرية  سيارة  توقفت  وجبانبها  حسناء.. 

العمال املتعبني، بعد يوم حافل بالكدح.
يغطي  صوره؛  أبلغ  يف  البؤس  فشاهدت  حنوهم..  اجلميلة  نظرت 
املعاناة  احلسناء  وشاهدت  املتسخة..  األوجه  تلك  سحنات 
ولعنت  معهم..  فتعاطفت  القامتة..   أكمل صورها  يف  اإلنسانية 

جور احلياة حبقهم.
فكشفت الغطاء عن وجهها، وجعلت تنظر إليهم.. ولسان حاهلا 
يقول: هّيا يا مجع التعساء والفقراء.. هيا يا مجوع الطبقة الكادحة، 
نظراتكم  وجِّهوا  هّيا  األخاذ..  ومجايل  الفتان،  وجهي  إىل  انظروا 
ولتلتفت  الرباق،  العذب  وجهي  حنو  العنيفة،  القاسية  العطشى، 
ودروباً،  طرقاً  منه  العرق  حبات  اختذت  اليت  الكاحلة  أوجهكم 
وسودته الشمس الالهبة.. هّيا انظروا واطفئوا بنظراتكم لوعة األمل 
وحرمان األوقات.. هيا متتعوا ولو للحظات بوجهي الذي يفيض 
ماء وخضرة ورونقاً ومجااًل.. هيا انتهزوا فرصة عمركم.. فلن تظل 
العمر كله.. إهنا سرعان ما تضيء لوهنا  إشارة املرور محراء طوال 
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األخضر، وعندها ستكرهون األلوان اخلضراء بقية حياتكم املتسخة.
الكادحة  الطبقة  أفراد  من  بواحد  فوجئت  احلسناء  الفتاة  لكن 
وجهها..  يف  ويبصق  منها..  يقرتب  الشحن  سيارة  يف  املتكدسة 
النووية..  النفايات  لغطتها  موصداً  اجلميلة  سّيارة  زجاج  أّن  ولوال 

وعندها سيحكم على املتطرف البائس باإلعدام.
انطلقت السيارة الفارهة اليت حتمل الفتاة وهي مشدوهة من إنكار 
اجلميل الذي وجدته، ومستغربة من اجلحود الذي صادفته.. لكنها 

سرعان ما ضحكت وضحكت.
 لتوها اكتشفت أن هؤالء إمنا هم طبقة واطية!! 

 

الموت.. قمة العدالة !

ال زالت كثري من احلقائق يف دنيانا مل تعرتف بالطبقية والتفاضل بني 
البشر الذي ُأسسنا له، وبالتايل ألغينا قيمنا ومفاهيمنا اجلميلة عن 

اإلنسان الواحد.
أقول: إنه ال زالت هناك حقائق ثابتة مل تتغري، أو مل تتبدل يف عاملنا 
املعاصر، وبالتايل كانت بعيدة عن نزقنا وعن أنانيتنا، هذه احلقائق 
اليت ال متيز بني البشر، وال تفضل جنساً عن اآلخر.. أو حتب لوناً 

أكثر من لون!
وعمقه،  ونزفه،  املوت،  حقيقة  وأمهها  احلقائق  هذه  أبرز  من  لعل 
بالعظيم، وال  يتأثر  فهو ال  بدون مشاعر،  فاملوت جامد،  وقوته، 
يتعاطف مع الوضيع، وال يشفق على الفقري، وال يرجو رضا الغين أو 
األمري، فاملوت قصة قدمية موجعة يف مسرية اإلنسان، إال أنه وبرغم 
يؤجل  أو  جيامل  فال  هوادة،  بال  إنسان  يصفع كل  عادل..  هذا 
لنا حنن  ينظر  أو يؤخر مهمته، واملوت  يبطئ مسريته،  أو  قراراته، 
البشر، كل البشر، نظرة واحدة، بال متييز، أو تعقيد، أو تدقيق، 
فهو يقوم مبهمته بسهولة وببساطة متناهية، سواًء كان الذي بني 

يديه نبياًل أو مسكيناً، شريفاً أو حقرياً، كبرياً أو صغرياً.
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ويف املوت تتمثل لنا قمة املساواة، وقمة العدالة، واإلنسان املريض  
عنه..  بعيداً  حقيقي  حثيث  سعي  يف  يهرول  حلظاته..  دنو  قبل 
فهو يطلب العالج يف كربى املستشفيات، ويف أي مكان وموقع، 
ويتساوى يف هذا السعي كافة الطبقات اإلنسانية، والذي يؤسف 
له وجيلب احلزن أنه يشوب هذا السعي تفاضل ومتايز، فأشخاص 
يلقون عالجاً مميزاً، وآخرون يلقون إمهااًل غريباً، والبعض ال يلقون 
شيئاً هنائياً، ولكن حقيقة األمل من املرض بالغة، وال ترحم اجلميع، 
وحلظات األجل احملتوم أيضاً حقيقة شاملة، ال ينفع معها مسكن 

لألمل، أو مؤجل للوجع، واجلميع يسلك الطريق احلتمي.
ليتنا على األقل نتخلى عن حمسوبياتنا وواسطاتنا يف املستشفيات، 
ليتنا نعامل بعضنا بعضاً، على األقل يف تلك املواقع؛ مبساواة وعدالة 

مطلقة، ألن اجلميع يف ذلك املكان طلبوا شيئاً واحداً فقط!!

السقوط المريع!!

مباذا يفكر ذلك اإلنسان الذي وصل يف معاناته حد مسابقة القطط 
على مزابل املدينة؟! ومنافستها على حاويات القمائم املنتشرة يف 

األرجاء والطرق!!
مباذا يفكر هذا املهموم املعدم؟ وأين يقف بطموحاته وغاياته؟ وما 
هي تطلعاته للمستقبل؟ وكيف ينظر للحياة؟ بل ما هي فلسفته عن 
حزيناً؟ خائفاً،  أتراه غاضباً  الوجود؟ كيف يرى نفسه واآلخرين؟ 

أم مريضاً؟
ماذا لو اقرتبنا منه فوجدناه يبتسم، فنتساءل حينها، هل تعكس 
هذه  سر  نكتشف  أن  نلبث  ما  مث  سعادته؟  االبتسامة  هذه 
االبتسامة الصفراء، وأهنا جمرد متهيد بسيط ومتواضع، قبل أن يبدأ 

يف استجدائك لبعض النقود!
اإلنسان هلذه  ملاذا وصل  أخرى،  مرة  تساؤالتك  نزف  يتواصل  مث 
القيمة الدونية؟! بل كيف تدرج يف السقوط املريع، حىت وصل هلذا 
املكان املهني؟! الذي يشارك فيه القطط، والكالب، والفئران سبل 

عيشهم وطرقه!!
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ينقب يف القمائم حبثاً عن طعام! ال بد أن  عندما نشاهد إنساناً 
هذه  مثينة  هي  لنتذكر كم  املشهد  هذا  يدعونا  أن  بد  ال  حنرتمه، 
للمحافظة عليها مهما كلفة األمر  يبذل جهده  فاإلنسان  احلياة! 
من كرامته وأنفته، إنه اهلروب حىت عن تلك اللحظات اليت نشعر 

خالهلا بنغزات اجلوع، واحلاجة إىل الطعام.
الوضيعة؟!  احلياة  هذه  مثل  اإلنسان،  يعيش  ملاذا  أو  أما كيف، 
فهو السؤال الذي سنضيع يف أتونه بالتربير والتفسري والتعليل.. مث 
سنختلف على التقييم والنتائج.. وسنرمي أيضاً هذا اإلنسان جبميع 
األسباب أو معظمها! لكن اختصاراً هلذه احلالة املتوحشة.. ميكن 
أن نسأل قلوبنا عّما إذا كانت الزالت تنبض باحلياة واحلب؟ نسأل 
ضمائرنا؛ إن كانت وال زالت على قيد احلياة؟ نسأل أرواحنا إن 
كانت وال زالت حتلق يف فضاء من الطهر واخلري؟ لعلها أصدق، 
وأبلغ، وأوضح يف اإلجابة على سؤال أخري وبسيط!! يا ترى؛ من 
املعذبون يف األرض؟ أهم أولئك املتكدسون يف الطرقات، املنتشرون 
ال  وقلوب  بأنانية،  السائرون  هم  أم  املهملة؟  واألماكن  الزاويا  يف 

تصغي؟!!

يستيقظون من القبور !!

يستيقظون من القبور..

خيرجون من اللحود..

يكربون كاألشجار اجلميلة..

العالية العظيمة..

أوجه صغرية..

بريئة حزينة..

يستيقظون من القبور.. يرمون احلجارة..

يدافعون عن األم والكرامة..

أطفال.. لكنهم غاضبني وحيارى..

خيرجون من وسط الرتاب..

يبعثرون بعنف الكثبان..
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يسريون ويهزون اجلبال..

ال خييفهم الرصاص..

وال أزيز الصوت.. أو حىت املوت..

صغار كربعم الزهرة..

كحبة القمحة..

كالشهب والنجمة..

صغار حيركون التاريخ..

يركضون حنو األرض..

يسابقون حىت الشمس..

صغار يستيقظون من القبور..

خيرجون من وسط اللحود..

يكربون كاألشجار اجلميلة..

العالية العظيمة..

صغار يفعلون كل هذا..

من أجل رحابك يا "قدس" احلبيبة..

وساحاتك يا "أقصى" طاهرة فسيحة..

صغار: يفعلون كل هذا..

من أجلي.. وأجلك..

وألجل اإلنسانية.. عندما نست العدالة!
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ميالد

عند ميالد "روزفلت" قالت أمه صارخة:
"سيكون رئيس األمة". 

وعندما دوت صرخات الطفل "رجيان" قال األب هاتفاً:
"سيكون رئيساً للشعب". 

عند ميالد طفل آخر، يف مكان آخر، أمسى أمنية، أن جند قوته، 
عالجه، وتعليمه، مث "واسطة" لقبوله يف اجلامعة، مث اجملد العظيم؛ 

وظيفة براتب ضئيل!!
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الخروج

السلم  يف  عاماً،  عشر  أربعة  بريطانيا  تاتشر" حكمت  "مارجرت 
واحلرب، تزوجت، أجنبت، وأجادت الطهي.

مسرية امرأة أخرى، تبدأ باخلروج األول:
امليالد.. 

مث اخلروج الثاين السعيد:
الزواج.. 

مث اخلروج الثالث احلزين:
القرب.. 

حىت املخارج شحيحة!!
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ويــــــل

ويٌل للموت املختال على أحزاننا الدفينة..
وللكراهية املرتبصة بقلوبنا اخلائفة..
بل ولعذابات اإلنسان وأوجاعه..

ألنينه وآالمه..

خلوفه وتردده..
ولليل يكتنف املعذبني..

ولشمس تلهب املساكني..

ويٌل لكل األمور السوداء..
لآلالم املروية بدماء األبرياء..

ولدموع الكهولة والطفولة على حد السواء..
ولألرض اليت تنبت األشواك، وتنام فيها الورود!
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في أروقة وطن!!

إهنا احلياة.. حيث يضحك املنتصرون نشوة.. 
ويضحك الضعفاء فرحة..

 
إهنا طقوس عامل قدره التغري والتبدل.. 

واإلنسان خالله مطحون مبطاردة هذا التحول.. 

وهي معامل كون حناول أن نفهم سر عنفه.. 
وأن ندرك أسباب غضبه.. 

هي الكراهية يف أبسط معاملها القبيحة.. 
رفيقة الشيطان الذي ازداد نشوة وثقة.. 

*   *   *

من أغوى قليب؟!! من تالعب بعقلي؟!! 
جيتاحين خوف األمس.. خوف اللحظة.. وخوف املستقبل.. 
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مسرية الرهبة يف عاملي؛ ممتدة.. منذ امليالد.. 
منذ أن خط القدر اهلوية "عربية".. 

والسراب زاد املبتلني يف مستنقعات التغري.. 
شيئاً من اهلواء النقي.. أمل املنتظرين يف حمطات الوهم.. 

تبقى احلقيقة أو تسافر..

 يزدهر الظلم أو ميوت..
 تنتشر احلرية أو حتبس.. 

مجيعها ال تغري من مواقع الرهبة..
اخلشية..
 اهللع.. 

واخلوف.. واخلوف.

اإلنكار

أخرى  أحيان  الرتدد، ويف  أو  بالسعادة،  يتملكك شعور  أحياناً.. 
تقف عاجزاً مع أناس أحببتهم، عاجزاً عن إفهامهم بأهنم يسيؤون 
فتظل  هبا،  التفوه  أو  تصديقها،  ميكن  ال  املشاعر  بعض  احملاولة، 
الداخلية مجيعها،  األبنية  هتدم  والوجدان، حترقك،  النفس  حبيسة 
هو  هذا  أنقاضاً،  جتعلك  قلبك،  يف  حب  من  تبقى  ما  وتدمر 
تعاملنا  يف  السليم  التفكري  اهنيار  احلب،  يف  اهنيارالعطاء  االهنيار، 

وصدقنا وتساحمنا.
مجيل،  لكل  تدمري  الطرق،  وفض  التناسي  حملاوالت  تدمري  إنه 
وحديث يف نفوس عديدة، أحبت يف يوم، وحاولت الكراهية يف 

اليوم التايل.
العطاء صفة أخرى لشرحية مّهها املعروف، بذل اجلهد والتعب، لكن 
آلخرين؛ يظل العطاء صفة إنسانية ال تستوطن قلوب مجيع الناس، 

العطاء حياة، وليس كل إنسان جديراً هبا.
اإلنكار ليس لفظاً أو كلمًة وحسب، اإلنكار عمل وسلوك، اإلنكار 
واسع يكون بالنظرة، بالكلمة، باملمارسة الرديئة، ليظل صفة تقتل 
العطاء، وقبل ذلك تدمر من مارسه سلوكاً أو حباً يف احلياة، بأنانية 
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مؤملة، ليجد نفسه فيما بعد وحيداً، تكتنفه أيام الذبول. 
وأما العطاء فيظل معىن ال ميكن تعريفه، إال من خالل معاناة الفقراء 
معىن  وهو  واملعدمني،  البؤساء  آالم  من خالل عالج  واملساكني، 
أو وضعه  به،  التوشح  البخالء  البخالء وأشباه  عظيم ال يستطيع 

وساماً على صدورهم!

السؤال الكبير

يدور داخل الصدر الذي ارتويت منه مراراً، وضمتك جوانبه مراراً، 
العمر، حىت غدا عجوزاً  ينمو على شفق  فتئ  ما  سؤال صاخب 
حلظة  يف كل  صد،  أو  جفاء  حلظة  يف كل  يتكرر  سؤال  هادئاً، 
تقطيب جلبينك، عندما أحدثك، ويف كل حلظة تتأفف من حديثي 

معك.
تعاملين  حىت  صغريي  يا  داخلك  يف  تغرّي  الذي  ما  سؤال كبري، 

معاملة االستكبار واجلحود؟!
ما الذي أحرق قلبك الطيب األبيض، حىت أصبح اليوم كتلة من 

السواد؟!
هل تعلم أنين ال أستطيع أن أتركك تتعقب عقلك بالتفكري يف أجوبة 
بسيطة!! لقد كنت يوماً من يصنع انتصاراتك وإجنازاتك، وكنت 
وأسرارك،  مهومك  أوراقه  بني  تضع  الذي  الوحيد  دفرتك  كذلك، 

ذات يوم كان حناين العظيم هو رفيقك وصديقك.
ببساطة كنت قاربك القدمي الذي عربت به أمواج التحدي، وأما 

اآلن، فإين احلمل الزائد يف سفينة إجنازاتك اجلديدة!
مباذا جتيب؟ ماذا تقول؟
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دعين أموت بصحبة عالمات االستفهام، وعالمات التعجب، لكن 
يا صغريي ال تشغل عقلك بأمور جتاوزها الزمن، وحتداها القدر.

موتى ل يموتون

كانت حماوالت الطفل املسكني للهروب من احلزن املرير، بسيطة 
بألوان الوجود، حيث ضحكات بدون روح، واستجداء النسيان، 
ومكابرة األمل، والتنكر للحزن والوجع، كأنه ال يعري تلك اإلنسانة 

اليت غادرت منزهلم الطيين اهتماماً يذكر.
تلك  يف  احلنون،  لألم  وفقده  ملصابه،  حزيناً  العتيق  احلي  كان 
الناس غزيرة ودافئة، كان عند  السنوات املاضية كانت األلفة بني 
جتواله بني الطرقات الرتابية، وسط وهج احلرارة، ال شيء خييفه رغم 
النائية  الصغرية  املدينة  ضآلة جسمه وصغر سنه، يشاهده سكان 
ضاحكاً، يسمعهم يقولون ما أنقى الطفولة، حيث تنسيه احلنان 
املفقود.. لكنهم مل يعلموا أن الطفل احلزين قد اختذ سطح املنزل 
اليوم.. عندما  العتيقة، إال يف ذلك  الطيين مزاراً ألحزانه وأوجاعه 
ال  موتى  يوجد  يا صغريي،  له:  وقال  حنوه،  العجوز  األب  صعد 

ميوتون! قال الطفل هامساً بأمل كبري: كيف هذا؟!
أصبح  اليوم  هذا؟  السؤال كيف  وكرب  احلزين،  األمس  طفل  كرب 
األمس  طفل  حنوه  توجه  مريضاً..  متعباً،  ممدداً،  العجوز  الشيخ 
احلزين؛ قائاًل: "موتى ال ميوتون، كيف هذا"؟! ابتسم العجوز حنو 
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طفله الصغري، وقال بوهن شديد، وبصوت خافت حزين: مضى 
وقت طويل على سؤالك، وأملك الكبري، وحانت حلظة اإلجابة، 
يف  وراح  جفنيه  أغمض  قريب..  يوم  يف  الصغري  أيها  ستكتشفها 
الرهيب، منذ ذلك احلني والصغري يقول  املوت  سبات عميق من 
نام العجوز، وسيعود.. وسألقاه بذلك اهلدوء البسيط، ومن سيقول 

مات العجوز، فإنه ال يعلم أن هناك موتى ال ميوتون!

روعة الختالف

انطلق يف دواخل النفس، وانظر من هبا، من يسكنها، وال أتفاجأ إذا 
شاهدهتا مهجورًة، تسكنها األتربة، مغربة خميفة، ذلك أن سكاهنا 

يف اخلارج، أو يستعدون للخروج.
سوف تشاهد وردة محراء.. شديدة االمحرار، ال تلمسها وال حتاول، 

هي رطبة جداً، قد جتمعت فيها كل دواخل النفس.
فيها قلب مكلوم، أشقاه املداوي، فال حتاول عالجه، وكيف تداوي 
من أعياه طبيبه؟!! فيها رفيف الوجد أهزوجة على ثغر طفل، ينشد 

قصيدًة نظمها بعد ملحمة حربية من أجل احلب.
وفيها انكسار.. ال حتاول تقوميه.. فكيف تصلح من تشفيه حروب 

احلب؟
احلرية  أنغام  وتردد  الزهور،  بأغصان  تلوح  أخرى  طفلة  هبا  نعم؛ 

والفجر الغائب بعدة كلمات، وعدة أحلان، وعدة لغات.
اجلسد املمدد املتعب، به روح أشقاها املرض والداء.

ورحلة أخرى داخل مدينة املعلومات متصدعة اجلدران، هلا عمقها 
الواقع  مدينة  عاشتها،  اليت  األيام  عدد  وهبا  الزمن،  يف  الضارب 
واخليال "العقل"، الروح املريضة متوت أو هتاجر، والعقل املرهق بقي 



9091

متعباً يستبطئ النهاية، يستبطئ املوت!
الواحد تظهر على  التكوين، وروعة االختالف يف الكيان  تناقض 
ميوت  الروح،  وتذهب  العقل،  يبقى  املمدد  اجلسد  على  اجلسم، 
اجلسد، أو ال ميوت!! مثلما ال تريد طفليت احلرب من أجل احلياة، 
يريد عقلي البقاء من أجل وقت فيه وعد بالسعادة، ومثلما تتجرع 

صغرييت احلرب، يغرض على عقلي املوت.

الوقت ل يسمى !

وبدأت  األوىل،  الدراسية  سنواتنا  منذ  عجيبة  خبفة  مضت  أعوام 
الذاكرة تضعف، أصاهبا تسرب معلومايت لكنه غري خطري، فكل 

الذي نسته أصدقاء الطفولة!!
يف ذلك املساء تذكرت ذاك الطفل الغاضب دوماً، احلزين دوماً، 
والوحيد دوماً، أو رمبا مل أنسه من قبل، ألنه الوحيد أيضاً الذي كان 
يفكر بيننا – حنن الصغار - يف ذلك الزمان العتيق. اقرتبت منه، 
فعرفين وابتسم، وبدأت األسئلة – بعفوية – تنساب على لساين: 
أين أنت؟ ما هي أخبارك؟ رد قائاًل: مل أذهب بعيداً، فال زلت على 
هذه األرض اليت طاملا عشت فيها غريباً، أشقتين خالهلا أيام الوحدة 

الصعبة؛ يف حلظات البحث عن الذات، أوقات انتظار الفرصة.
اليت  الساعات  وأوجاع  األيام،  همِّ  من  جعبيت  يف  ما  محلت  لقد 
كتمتها يف قليب، لقد تطور مّهي حىت أسقطين، منذ أن بدأت أدرك 
وأنا انتظر الدور الذي جيب أن أمارسه، وأقوم بتنفيذه، حىت إنين 
الزلت – يا صديقي – أحبث عن موطئ قدم، اآلن فقط؛ من أجل 
أن أعيش، نعم؛ من أجل أن أعيش، قضية الطموح، قضية الغايات 

الكبرية مؤجلة لوقت ال يسمى!
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بل تؤثرون الحياة

عاد الصغري من مدرسته، والشمس تتوسط السماء، تلهب األرض، 
وقد عال حمياه االمحرار وتصبب العرق، عندما وصل ملتجر أبيه.. 
صغرية  مروحة كهربائية  خلف  قابع  وهو  العجوز  وشاهد  دلف 
مهرتئة.. كأهنا ال تعمل إال حياًء من هذا العجوز.. تبعث اهلواء 

الساخن.. فالصيف حار، والشمس ملتهبة!
العجوز رحب بطفله.. وقدم له املاء.. وجلس الصغري حيكي يومه 
وتفاصيل ما درسه وتعلمه، وبينما الصغري يتكلم دخل أحدهم إىل 
احملل.. وصرخ غاضباً يف العجوز، فقد خشي عدم تسديده بعض 
االلتزامات املالية، بسبب ركود البيع، جعل العجوز هبدوء يطمئنه 
بأنه سيسدده يف املوعد احملدد، وأخذ الرجل يقول: إن حماًل كهذا 
ال ميكن أن يعمل، واهلل لو أعطيتين إياه مبا فيه ملا أخذته بفلس.. 

وغادر!
العجوز نظر لصغريه، وقال: أين كنا؟ فأجابه الصغري: لقد أخربتك 
بأين قد حفظت سورة "األعلى". فابتهج العجوز، وقال: اقرأها.. 
ويصحح  العجوز  فريده  وخيطئ،  ويتأتئ  برتتيلها،  الصغري  فبدأ 
احلياة  تؤثرون  )بل  تعاىل  قوله  عند  الصغري  وصل  حىت  أخطاءه، 
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الدنيا واآلخرة خري وأبقى(.. وهو مطأطئ رأسه، لكن العجوز مل 
يصحح له أو يكملها، فجعل الصغري يرددها: )بل تؤثرون احلياة 
الدنيا واآلخرة خري وأبقى(.. لقد أهلتنا احلياة، انغمسنا يف نعيمها، 

ونسينا النعيم األبدي يف اجلنة، يارب فضلك.. يارب سرتك.
الصغري فتح فاه، واتسعت عيناه ذهواًل واستغراباً.. وجال بنظره يف 
هذه احلياة اليت يعيشها العجوز، ويف حمله الصغري املهرتئ، الذي 
ال يوجد فيه سوى أقل القليل من بضاعة زهيدة، والبقية صناديق 

فارغة.
وتساءل: أين أثر حياة النعيم وحبها؟ هنا ال يوجد سوى أطالل من 

احلزن والفقر، أين حب الدنيا؟
املنادي  أّذن  لقد  الكئيب،  حمله  إغالق  بدأ يف  فقد  العجوز،  أما 

لصالة الظهر.

مسكون بهم الحزن

الثمانني  يف  ألنه كان  عجبنا  قتله!  اهلم  إن  عجوز:  لنا  قال  مرة 
من عمره، بعدها عرفنا أنه يقصد الشعور باآلالم واحلزن، وبعدها 
الشعور مبرارة اهلزمية، مل نكن عندها قد تعلمنا أمل األحاسيس، وحزن 
الشعور، ومل نكن نعرف طعم اهلزمية، والطعن من اخللف، وعندما 
وأصبحت  مشاعرنا،  وذبلت  أحاسيسنا،  احرتقت  العجوز  مات 
احلقيقة ماثلة، ألننا فهمنا أن التحول كان يضرب بعنف يف جذور 
ذلك اجليل النبيل، لكنه مل يقَو عليهم، بل عاشوا حمبني، متساحمني، 
أوقاهتم،  ومصائب  حياهتم،  مصاعب  رغم  ومتآلفني  متساعدين، 
تعصف  التحول  طقوس  شاهد  للنهاية  يستعد  وهو  العجوز  ألن 

بأبنائه، وتكاد تقتلع قلوهبم؛ تقتلع كل مجيل غرسه يف نفوسهم.
لقد غطاه اهلم، وكفنته مشاعر األمل، مث صاحبه يف رحلته األخرية.. 

احلزن!
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الستسالم

أيها املوت؛ ال زلت متارس هوايتك، ال زلت قاسياً، عنيفاً، ال زلت 
ال تأبه ألحد، وال هتتم بأحد، ال زلت تقسو على قلوب مسكينة، 

وتضرب بعنف نفوساً بريئًة.
آه أيها املوت، لو كنت متمثاًل تشاهد دموعنا، آه لو عرفت كم 
الفاضح، واحلزن  من األمل  وحباراً  أهناراً  بكينا بسببك، كم صنعنا 

املهروس داخل أرواحنا املتعبة.
أيها املوت، ملاذا ختتار طفاًل مسكيناً؟! ملاذا تسرق كيانه الغض، 

وترتك روحه الصغرية تغادر لألعلى.. وحنن يف أّمس احلاجة هلا؟!
أصنع  ماذا  بسببك؟!  املنهك  الصغري  أفعل جبسده  ماذا  جسده، 

دون أن أمسع صراخه، بكاءه، دون أن أشعر بوجوده!
الشامتني  أول  أنا  املوت؛  أيها  جرماً،  اقرتفت  لقد  املوت،  أيها 
بك عندما تذبح، عندما تقهر، عندما ال يكون لك قوة، أنا أول 
لألبد..  تغادر  مبشهدك  عيوين  سأروي  الساخرين،  الضاحكني 

وأرويها حباً ملن خلده اهلل.
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الموت بلعنة !

هتيمن علينا املادة، تسكن حياتنا، تضربنا بقوة، وتأكلنا بقسوة.. 
هتيمن علينا، تغتصب بياضنا، تقتل أرواحنا، تكتم أنفاسنا، فتجتاح 
قلوبنا وتبتلع ما كان وما سيكون، هتيمن علينا وتستويل على حياتنا، 
وحتولنا مسخاً وخملوقات غبية، فنعيش حياة ترفرف فيها حشرات 

زرقاء، غريبة السلوك والعادات.
زمن  وانتشى  العطاء،  عصر  انتهى  أن  منذ  املادة،  علينا  هتيمن 

األغبياء!
هتيمن علينا، وتظلمنا بقسوة، ونعشقها بنشوة، ومنوت بلعنة!
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رثاء

النائم يف سبات  أيها  الثورة واألمل،  الغارق يف حبور  املسكني  أيها 
الرباءة والبياض النقي، يا من تنظر بقلبك الكبري، وتسري على أشواك 

الظنون املساملة، وتتحدث بنقد من كلمات موشحات باملديح.
أيها الصابر على حياة اجلفاف، أيها املبتسم لألقدار واإلسفاف، 
وداعاً يسيل منه الصرب ارجتافاً، ومتوت منه النفس اعتصاراً، وداعاً 
أبكيه يف ليايل الظالم احلالكة، وشوقاً يغذي الروح اهلائمة، وداعاً 
املؤرقة،  الوحدة  حلظات  ويف كل  املعذبة،  الذات  حلظات  يف كل 

وداعاً حبنني رهيب، وشوق عظيم.
العزاء،  وكلمات  العذاب،  يب كلمات  طافت  كم  املسكني؛  أنا 

وكلمات الرثاء! وكم اجتاحتين ظنون الوجود، ونظرات اجملون!
ظللت  وكم  وللهيب،  للصقيع  مكشوفاً   - بعدك   – ظللت  وكم 
بعدك يف صحراء العناء، وكم عشت بعدك يف غربيت أصارع البقاء، 
وكم بقيت بعدك تدك حصوين ألسنة الدخالء، وكم بعدك شعرت 
أجد  وكم  الغرباء،  نظرات  مزقتين  وكم  الصفراء،  وبالوحدة  بالنار 
حبهم مدفوعاً بثمن العطاء، وكم أنا – بعدك - حباجة لظلك سوراً 

عن األغبياء!
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أنا املسكني الذي مل يفهم سر الوجود، وحكمته، أنا احلائر وسط 
املطحونني،  املدهوسني،  أكداس  من  فرد  وأنا  التائهني،  مجوع 
املعذبني، أنا القابع يف البيوت الورقية، والشوارع الشقية، واألحياء 
واأللوان  والظالم  بالسواد  املهموم  أنا  املهجورة،  واملدن  القدمية، 

الرمادية.
فلتسمعوا رثاء املساكني، ودموع اآلخرين، ومهوم اخلائفني، واكتبوا 
صمت،  يف  ميوتون  الذين  املعدمني،  والبؤساء  املطحونني،  رثاء 
ويدفنون يف صمت، اكتبوا أن اإلنسان واحد، ولد هكذا، مل يتغري 
فيه إال شيء غريب، كان شيئاً مل نره، كان داخل جسده وكيانه، 

فياله من تغرّي!

كتبتك

وآهات  أحزاناً  كتبتك  اهلدوء،  و  الدفء  مشاعر  بكل  كتبتك 
وحلظات غارقة يف الذات، كتبتك أفكاراً مرتددة، وأوقات انتصار، 
وصورة كهل  مسكني،  صدر  داخل  خمبوءاً  حزن  صدق  كتبتك 
الشيخوخة  أماين  كتبتك  األيام،  به  وغدرت  العمر،  به  مضى 
العظيمة، وهدوءها املميت، كتبتك بلغة األقوياء، وتربير الضعفاء، 
وبكل معارك احلياة، شريفها ووضيعها، كتبتك ابتسامات مهروسة 
اجلديد،  الوضوح  دنيا  كتبتك  مزيفة،  ماحلة  وضحكات  مقتولة، 
ومولد نور عجيب، وضوءاً غريباً، ومشس املدار البعيد، كتبتك ورداً 
املمكنة،  اللغات  بكل  كتبتك  نفس،  وبلسم  وزهرة  روح،  وفرحة 
الغرور، واخلضوع، وبتأتأة األلفاظ، ولغة األطفال،  وبكل مشاعر 

كتبتك بالكلمات املبهمة، واحلروف املسننة.
وال زلت أكتبك.. أكتبك.. وأكتبك.. حىت الرمق األخري.. وتوقف 

األنفاس!
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ل أستجدي !!

تراه ال يهدأ.. يعدو بني السيارات لبيع مناديل زهيدة، عند إشارة 
املرور.. ووقف احرتاماً جلسده الغض؛ كل اجلوامد.. وكل الكيانات 
التعيسة.. أخرج  املتبلدة.. اقرتب من سيارة فارهة.. قدم بضاعته 
يوجد  ال  الطفل:  قال  للصغري..  وأعطاها  نقدية..  ورقة  سائقها 
عندي )صرف(، رد الرجل وهو ينظر ألطفاله وزوجته، وهو منتش 
خذها  هّيا  للصرف(،  تكفي  )ال  مجيعها  بضاعتك  بانتصاره: 
واذهب! تسمر الصغري يف مكانه، وقال: أال تريد املنديل؟! ضجت 
الفلوس، واذهب  الرجل: )خذ  بالضحك.. وقال  الفارهة  السيارة 
أنت ومناديلك(.. قذف الصغري ورقة النقود يف وجه الرجل، وأسرته 
قائاًل: أنا مل أكن أستجدي!! وتوجه راكضاً بني السيارات األخرى 
له  أشار  قد  أخرى  سيارة  حنو  هناك  املرور..  إشارة  عند  املتوقفة 

سائقها.. بأنه يريد شراء املناديل الزهيدة!
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أنا سميتك..

مسيتك أماًل، روحاً، زهرة، وهواء بارداً، مسيتك احلب الذي أحتاج، 
وحاضري  وقليب،  املكان،  وطيف  البستان،  وورود  احلياة،  ورغبة 

الوهلان.
مسيتك البياض األبدي، النقاء السرمدي، وتدفق الوفاء، وبال حدود 
العطاء، أنا مسيتك دمعيت املسكينة، والذهول احلريان، فأنت درسي 
الكبري، دريب العظيم، وأملي الوحيد، وأنت النقاء الغريب، وشعاع 

النور البعيد.
صغريي - مسيتك - بكل اجلمال، وبكل لغات الصمت العجيب، 

واخلوف الرهيب!
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الوعد السعيد

املنون أخذت  يد  امرأة عجوز،  تبكي  السهول؛  تلك  هنالك بني 
سطوة  تبكي  عجوز  امرأة  هناك كانت  الصغري!  وطفلها  زوجها 

الزمن، وقوة القدر الذي ال حيفل بأحد.
هنالك بني تلك السهول بكت امرأة حنون، مولوَدها العجيب.. 
قبل حلظات مضى بني أغصان الورود.. سائراً حنو اجملهول.. تاركاً 

امرأة حنون، تطلب عودة املستحيل!
هنالك بني تلك السهول ستبكي امرأة الغد الغريب، أيام الذبول، 
اجلميل!!  طفلي  يا  أفتقدك  وستقول:  الرهيب،  السواد  وأوقات 
هنالك بني تلك اجلموع امرأة الوعد احلزين، وتاريخ املوت الرهيب، 

سيسجل بكاءها واألنني، وأهنا يوماً دعته لفراشها الوثري.
هنالك، حيث يضحك اخلائفون، والبؤساء، واملتعبون، هناك تسري 
سوياً حشود احلضارات واألمم، ونبالء القوم، وأقزام اجملتمع، هنالك 
حيث  هناك  واخليال،  املوت،  ينتهي  املهروسة  اجلموع  تلك  بني 
يتوقف الشك والسراب، وأحالم القوة والكالم، هنالك رفات طفل 
الوعد  صغري، وأم عجوز مل تبدأ احتفاالهتا من قبل، هناك بداية 

السعيد، ألم عجوز؛ صاحبها اخلوف واحلزن العتيق!!
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علمتني

علمتين كيف أحيا احلياة، وكيف أعيش يف دنيا أنت تعرفها؟ علمتين 
كيف أبكي، عندما تغطيين أحزاين، وكيف أتواضع عند أفراحي، 
وأيامي  أوجاعي،  باستذكار شريط  أعرب عن هبجيت  علمتين كيف 
احلزينة، علمتين أن السعادة البد أن تكون مكسورة، وأن الفرحة 
يف  امللح كالسكر  يصبح  علمتين كيف  منقوصة،  تكون  أن  البد 
عيوين، كيف طعم احلرية يكون كمشهد الصريع املسكني، علمتين 
باألشواك،  مليئة  مجيلة  وطريق  االنقطاع،  حتتمل  دورة  احلي  أن 
ليست يف  الكآبة  وأن  األبطال،  ليس من طبع  اليأس  أن  علمتين 
املوت  وأن  الزاهدين،  خلوة  الوحدة  أن   علمتين  الواثقني،  دروب 
املؤمنني، علمتين بال سبب، وأعطيتين سر احلياة دون مثن،  راحة 
فعش يف كنف ذكريات طفل األمس احلزين، وطفل اليوم احلزين، 

وطفل املستقبل احلزين، فأنت علمتين األمر العظيم:
كيف أعيش؟!
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معرفة الحلزونة

هل تعرفون قصة احللزونة اليت عاشت داخل القوقعة؟ لقد تصورت 
أهنا تعرف الدنيا، وتعلم خبايا الوجود..

تصورت أن هذه القوقعة اليت تسكنها مساحة هائلة يف حّيز الكون، 
وأن القوقعة أعطتها الصورة الكاملة عن وجودها، لكن احللزونة اليت 
اقرتبت من العصفور معتقدة أنه فراشة، عرفت فداحة خطئها، وهي 
يف طريقها حنو جوفه.. وهي معلقة مبنقاره، مل تعِط القوقعة احلقيقة 

للحلزونة الصغرية اجلميلة عن العامل السحيق.
مهما كّنا نظن أننا نعرف اآلخرين، ونعرف أشكال احلياة املختلفة، 
متاماً  فإننا يف كل حني سنكتشف حجم خطئنا، حجم جهلنا، 

كتلك احللزونة الصغرية!
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ورقة التقويم!

املعلقة حبائطك، ترتبص بك،  أو  القابعة يف مكتبك،  الورقة  هذه 
انتظرت هذه اللحظات ثالمثائة وأربعة وستني يوماً، ليحني دورها، 
عندما تطويها تكون قد طويت عاماً مضى.. مضى بآالمه وأحالمه، 
الركض  من  مضى  عاماً  وآمالنا،  بطموحاتنا  وأحزاننا،  بضحكاتنا 

املتواصل، والسعي احلثيث، حنو أهدافنا وغاياتنا النبيلة.
تلك  ويف  بالغة،  بشجاعة  الصغرية  الورقة  هذه  حنو  أيدينا  ستمتد 
اللحظات سننسى، أو حناول أن ننسى تلك اهلزائم اليت منينا هبا، 
سننسى تلك الكلمات القاسية اليت تلقيناها من اآلخرين، ستصبح 

مجيعها ذكريات عام قد مضى. 
ومع بداية العام اجلديد سنشتاق ألصدقائنا الذين آثروا االبتعاد عّنا، 
متناسني أن يقولوا لنا األسباب، لكننا جنعل دعواتنا تواكب ذكرياتنا 
اجلميلة معهم، يف هذا اجلديد سننظر لكل شيء بشكل خمتلف، 

سنرفع شعار احلب والتسامح مع كل الكائنات. 
وسنبكي قلياًل أو كثرياً أحبتنا الذين قسا عليهم املوت، ورحلوا ويف 

عيوهنم الوفاء، ويف وجناهتم ابتسامة الصفاء.. 
ألفنا ألوانه،  ي عاماً  ولورقة التقومي الصغرية، نعم حان دورك، فغريِّ
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واستنشقنا عبريه، وكتبنا امسه.. عاماً ضحكنا يف لياليه اجلميلة على 
سفوح اجلبال، أو وسط الوهاد، أو على شواطئ البحار، هو نفسه 

العام الذي عاد وأبكانا حنيناً، شوقاً، ذكرى، التياعاً، وحباً.
الصغرية، حان دورك، وحان دورنا بأحالم جيدة،  التقومي  يا ورقة 

وآمال جديدة.

نحن لسنا..

وقلوبنا  دافئة،  مشاعرنا  طيبون جداً،  وإمنا حنن  أغبياء،  لسنا  حنن 
مفعمة باحلي، وحنن لسنا ضعفاء، ولكننا نؤثر أن نتلقى الضربات 

عن أصداغكم السمراء، أو البيضاء، أو احلمراء، أو الصفراء.
نؤثر احلياة بعفوية، بتلقائية، وتفرحنا الكلمات البسيطة، ننتشي.. 

وننتشي.. مثل سعادة األطفال.
حنن لسنا مثاليني، لكن يقتلنا الصريخ، وتقض مضاجعنا مشاهدات 

الطفل اجلريح.
السنني،  تقتلنا أوجاعنا وآالم  اليوم ألف مرة ومرة،  حنن منوت يف 
وقلوب صماء بكماء، لكننا بكل تأكيد لسنا إال خملوقات هامشية 

يف احلياة!
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لست إنساناً !

كلما خسرت صديقاً.. كتبت رثاءه، فأصبح لدي جملد من املراثي، 
هنارايت  نفسي وسط  بكيت.. وطحنت  وكلما خسرت صديقاً.. 
حزنت  صديقاً،  وكلما خسرت  املظلمة،  الليايل  وتلك  املتهالكة، 
حد الذهول الصعب، وحد التعب املرير، فكلما خسرت صديقاً، 

طافت يب ضاحكة أحالم الوحدة القاسية، ولون احلياة املاحل!
كلما خسرت إنساناً شعرت بأين أنسلخ عن إنسانييت، وال أجد 
بالقطعان  تنعم األرض  يشبه حاليت االنعزالية، حيث  كائناً كونياً 
واملخلوقات االجتماعية، وكلما خسرت إنساناً أشعر بفضاء متناه 
فكلما  وقدرات،  عجائب  به  توجد  وال  الكائنات،  فيه  تتقافز  ال 
إنساناً،  لست  أنين  وأدرك  إنسانييت،  عن  أنفصم  إنساناً  خسرت 
إنين شيء آخر، أو شبح متلبس جسد إنسان راحل، وهكذا كلما 
خلف  خيتفي  أن  له  كيف  املسخ،  عن  تساءلت  إنساناً  خسرت 

كائن علوي مجيل شفاف حمب، امسه "إنسان".
ملرحلة  االستفاقة،  ملرحلة  أصل  واهلذيان،  األنني  من  تعبت  كلما 
التوازن، فأعرف حقيقيت.. إنين مل أكن يف أي يوم من األيام إنساناً!!
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وقت من الضياع

أحد  ال  مييناً؛  ينظر  وإعياًء..  مرضاً..  تعباً..  املمدد  العجوز  هذا 
من أبنائه؛ ينظر يساره، ال أحد من أحفاده.. يلتف حوله األطباء 

فقط.. تنساب دموعه.. فيشد على يده أحدهم حبنان!! 
فيقول العجوز، وهو يلفظ أنفاسه األخرية: ال.. ال.. لقد كان ذلك 

وقتاً من الضياع.
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الكالب أرحم !

وسط  مملكتها  يف  تغدو  املزعج..  بنباحها  األرجاء  متأل  الكالب 
اخلرائب واملدافن واملزابل، ال أحد ينازعها املكان، وال أحد مهتم 

هبذا احليز املنسي وسط وهج احلضارة، وصخب املدينة!
مسعورًة  تصبح  بدأت  أنياهبا،  عن  تكشر  بدأت  الكالب  لكن 
يف  هلا  واملزعجون  أصبحوا كثراً،  مملكتها  إىل  الدخالء  متوحشة، 
الكالب، يقول: إن هذا  يتزايدون، كأن لسان حال هذه  عاملها 
اإلنسان دخيل، وحياته أنانية، وعمره مغرور، لو اختذنا القمر لنا 
وطناً الجتاحه! إنه يضيق أن يرانا- حنن احليوانات- ننعم مبكان 
ننام فيه.. أرض نعيش عليها! قررت الكالب حماربة الدخالء اجلدد، 
للجميع،  تتسع  ال  فاألرض  افرتاسهم،  طردهم،  إرهاهبم،  قررت 

ومصادر األكل قليلة ال حتتمل عبث اإلنسان، وتفتيشه، ونبشه.
لكنها – أي الكالب - تراجعت.. قررت فسح اجملال لصديقها 
األزيل اإلنسان، ألهنا ألول مرة تشاهده مسكيناً، بائساً، جائعاً، 
ضعيفاً  جتده  مرة  وألول  وقوته،  من كربيائه  جمرداً  تراه  مرة  وألول 
مطروداً تدوسه أرجل أخيه اإلنسان، وألول مرة يكون هبذه احلالة 

املزرية من البؤس واإلفالس، ألول مرة!! 
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أين أتوقف؟

موجة  رغم  العاتية،  الرياح  رغم  تنري  زالت  ال  األمل  من  مثة مشعة 
شديدة وتيار عنيف، هذه الشمعة تضيء.. مل تنطفئ، مل تتمكن 
أن  أحد  يستطع  مل  إطفاءها،  التيار  ذاك  أو  املوجة،  أو  الرياح، 
خيفي نورها، أصبحت مثلي يف الطموح وحب الغاية، لكنين حزنت 
عندما شاهدهتا تضمحل، وتسري درب الفناء، لقد كانت قمة يف  
التضحية.. حترق نفسها من أجل غريها.. لقد كانت تقاوم الرياح 

بشدة، لكنها توقفت عاجزة عن مقاومة الزمن.
نعم الزمن، والنار.. ذلك أن النار اليت نبعث منها النور ذات مثن 

باهظ، وكان الوقت هو الكفيل بسداده.
مثة مشعة من الطموح وحب الغاية وسعة اإلدراك، مشتعلة كل يوم 
تغذي النفس بنور من األمل، لكن هل يلعب الزمن لعبته؛ فتختفي 
هذه الشمعة وضوؤها اخلافت؟! هي مشعة تنري دروب النفس الصعبة 
رغم القسوة، رغم التعب واإلرهاق، رغم احلزن واألسى، هي مشعة 

ال زالت تنري.. لكنين أدرك أهنا لن تظل إىل األبد.
الغاية  حبب  املعذب  وجدان  داخل  منيعة  قلعة  الطموح  بنيان 
االجتهاد  األمل،  معاين  من  ضخم  سور  الطموح  بنيان  الكبرية، 
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واملثابرة، والطموح ينكسر.. والّلهف يقوى، واألمل يكرب ويتشعب، 
وتندمل جروح أخرى، ويسري املركب وسط هذه املتناقضات، وجيد 
أثناء رحلته عدة مراكب مهجورة، مكسورة، ومعطوبة مل تستطع 
املواصلة.. تتجاوزها.. وتظل تسأل نفسك وجوارحك: هل هنا أم 
هناك سوف أتوقف؟! وتظل تسري.. ويظل السؤال.. أين أتوقف؟ 

ل تغضب من الفقراء

هذا طفل ضاع صراخه وسط الزحام.. وحنن كسراب الزحام الذي 
ال يسمع الصراخ.. هو كقلب تعب األنني واحلب وأصبح ركاماً.. 
املشقة..  الكدح..  هّدها  املتعبة..  الناس  مجوع  وحنن كقلوب 
واألنني.. يبحثون عن األنا.. خيافونك.. خيافون الغرباء.. خيافون 

العطاء.. وكلمة استجداء.. لكنهم بؤساء منبوذون وسط العراء.
ال تغضب منهم ألهنم فقراء.. أبداً.. أبداً ال تغضب من الفقراء!
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األموات

األموات ال يدافعون عن أنفسهم.. وال عن كرامتهم.. واألموات ال 
يدافعون عن كربيائهم.. أو أنفتهم.. إهنم ال يدافعون عن مثني قد 

كان يف حياهتم.
وهم وحدهم الذين يتشبثون بالصمت.. وحدهم الذين ال جييبون 
واإلهانة،  الظلم  معاين  عن  العفوية،  اسئلته  على  الصغري  الطفل 

وأسباهبا!
وحدهم هم الذين ال يصغون للقلوب املسكينة، واألرواح الربيئة، 
القسوة، ومسالك  والتجوال واألنني يف طرقات  التعب  اليت مدها 

اجملهول.
وهم ايضاً ال يشفقون على البؤساء.. وال يتعاطفون مع املساكني.. 

وال يواسون املنبوذين.. األموات - فقط - من يفعل كل هذا!!
فيالنا من أموات!!
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ربما..

رمبا  املرجتف..  الكون  هلذا  تنتمني  وال  آخر..  عامل  من  أنت  رمبا 
أتيت من إحدى اجملرات البعيدة.. تعيش إحدى كواكبها خملوقات 
مجيلة.. ويف ذلك الكوكب العجيب.. ال توجد فروقات وطبقات.. 

وال توجد آهات وأحزان.
رمبا جئت مع قومك يف رحلة استطالعية لكوكب األرض.. ورمبا 

هربوا، عندما شاهدوا الفقر.. احلروب.. والبؤساء.
رمبا ارجتفوا وظنوا أننا خملوقات تعيش على الدماء.. خملوقات تقتل 

أطفاهلا.. وتعذب صغارها.. وال ترحم عجائزها!
ورمبا أهنم يف غمرة خوفهم؛ نسوك وغادروا - سريعاً - بدونك.. 

أقول: رمبا.. رمبا. 
رمبا تكرهني نفسك، ألهنا المست نفوسنا املغرورة.. وتقسني على 
قلبك، ألنه ينبض باحلياة يف روض دنيانا.. رمبا لن تعودي لكوكبك 
رمبا  اخلضراء..  وأقماره  تشاهدي جنومه  لن  رمبا  اجلميل..  البلوري 
من  نستمد  رمبا  والشفقة..  احلنني..  الرمحة..  ضوء  هو  وهجك 
روحك الصفاء.. النقاء.. واإلخالص.. أقول: رمبا.. رمبا.. يا أمجل 

من قالت: "رمبا". 
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يظنون

وأهنى  حياتك،  طوى  كما  أثرك..  سيطوي  املوت  أن  يظنون 
وجودك.. ويعتقدون أن املوت أوقف مسريتك الطويلة اليت يقولون 

إهنا مليئة بالنتوءات واإلخفاقات!
حيسبون أن املوت قادر على أن يفعل كل شيء.. وأن املوت ينهي 
أريج ذكراك.. لكنهم - سيدي - ال يعلمون شيئاً.. وال يفهمون 

شيئاً.
من قلوب وجلة ال ميكن أن يفهموا حقيقة احلب ومعىن العطاء.. من 
أذهان متعبة من الكراهية.. ال ميكن أن يفكروا يف معىن االبتسامة 
وسط اجلحيم.. ومعىن العطاء مع حالة من احلرمان.. ومعىن النجاح 

يف تالبيب اجلحود.
باحلقد..  املعذبة  اإلنسانية  يا - سيدي - حالة من تشرذم  إهنم 
إهنم ال يفهمون معىن مثانني عاماً.. من األمل.. الشقاء.. احلب.. 
ألنك  فهمك..  على  قادرين  وغري  يفهمون..  ال  إهنم  والعطاء.. 

كنت من عامل آخر.. ومن زمن آخر.
نادتك  لطاملا  أحبتك..  به طفلة  تعيش  نبضاً  فستبقى  أما ذكراك 
منتشية.. سعيدة "جدي" مل جيتح قلبها الكذب، والغدر، والتنكر.. 
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ووصاياك ايها الشيخ العجوز.. ستظل ناقوساً يدق، كلما احنرفت 
أفكارنا  دميومة  يف  ستعيش  الصدأ..  من  شيء  اصاهبا  أو  قلوبنا 
احلزينة.. نتلحف بنربات صوتك املتعب.. نتلمس يف أطياف اخليال 
أياديك اهلرمة.. وأنت متسح حبنان وجه طفلك املفجوع بفقد أمه.. 

فكنت سلواه يف الزمن الصعب.. كنت رفيقه يف درب األمل.
سيدي: إهنم يظنون أن املوت قادر على فعل أشياء كثرية.. إهنم ال 
يفهمون أن املوت ال يقوى إال على األجساد.. لتبقى الذكريات.. 

األرواح.. األحالم.. واآلمال  يف لقاء آخر.
إهنم ال يفهمون أن أساس احلياة احلب الذي ال يقطع وشائجه.. 
الغياب والرحيل.. إهنم ال يفهمون كيف كانوا قساة.. أقوياًء.. كم 
كانوا متكربين.. متغطرسني.. إهنم ال يفهمون فداحة اخلطأ الذي 

ارتكبوه!
أول  مع  فهموا  قد  أطفالك  وإن  تالشت..  ظنوهنم  إن  سيدي: 
صوت قال: إنك ذهبت.. لقد بكوا.. لقد اهناروا.. لقد شاهدت 

دموعهم.. لكنهم كانوا يظنون!!

ل شك أنك مريض

ما  الذي أحزنك إذ أبكاك؟ أهو طيف ذكرى.. أم وسن األحالم.. 
ال شك أن دموعك أمل.. وآهاتك بوح بلغة ال يفهمها السعداء.

ال شك أن تعبك قد مضى بك.. وجفونك قد أصاهبا الذبول.. 
فعيناك قد أحبرتا.. وضاعتا يف وسط السواد.. وجسدك املنهك من 

الرتحال.. من التجوال.. قد خلد للنوم واالسرتخاء.
أم  حيميها..  باخلوف  الذت  صراخ  أبكاك؟  إذ  أحزنك  الذي  ما 

نداءات ظمأى هترب إىل املوت يسقيها.
شك  ال  احلب..  ونسينا  نسيانك..  األنا  غمرة  يف  أننا  شك  ال 
الذبول.. تطاردنا هواجس  أننا أصبحنا خواء.. تسكننا خفافيش 

املرض.
أم  يسكنك..  الذي  الوحدة  صغري  أبكاك؟  إذ  أحزنك  الذي  ما 
األلفة،  بداء  أنك مريض  يلفك؟ ال شك  الذي  الكون  ضجيج  

واحملبة البيضاء! 
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الطائر الفيلسوف !

بتصفيقه  املنساب..  بتحليقه  يستفزين  فتئ  ما  اللعني  الطائر  هذا 
بأجنحته البيضاء.. هذا الطائر الذي للوهلة األوىل شعرت أن احلوار 
مهام كثرية  لديه  ليست  ثانوي..  فهو كائن  متكافئ..  غري  معه 
معامل  يف  ديكور  جمرد  إنه  الكون..  يف  أمهية  له  وليس  باحلياة.. 
األرض، يزينها لنا من أجل أن تكتمل صورة اجلمال يف عيوننا.. إنه 
مثل مزهرية مجيلة يف زاوية منزلك.. أو مثل ورد جمفف خالب يزين 
ركنا قصرك.. لذلك نعطر عيوننا جبماله وتناسقه مع أمواج البحر 

عند طريانه يف خفة وانسياب غريب أخاذ.
هذا الطائر اللعني ما فتئ يستفزين.. لكنين سعيد بتفوقي كإنسان. 
على  حط  عندما  خمتلف..  كمخلوق  النوعي  بتفردي  سعيد 
التهامها..  يف  أخذ  مث  مسكة..  منقاره  يف  حيمل  كان  الشاطئ.. 
له حىت املشي ال جييده..  تباً  الشاطئ..  التقافز على  مث أخذ يف 
حىت أمام وقار البحر.. أو أمام غضبه.. أو أمام هدوئه العجيب 
النورس  طائر  يا  حياة  أي  له:  أقول  مبتسماً..  كنت  املخيف.. 
تعب  أي  حنوه؟!  تسري  بؤس  أي  تعيشها؟!  دنيا  أي  حياتك؟! 
حيرقك؟! أي أمل حييط بك؟! أي خوف جيتاحك؟! بل ما هذه 
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احلياة املاحلة؟! أي تصاحل تقيمه مع أيامك املعدودة املعذبة؟!
اإلجابة..  يف  شرع  عندما  يستفزين..  فتئ  ما  اللعني  الطائر  هذه 
اختالف  برغم  اإلنسان..  أيها  قائاًل:  احلديث  يف  بدأ  عندما 
أشكالك.. واختالف ألوانك.. برغم أجناسك املتعددة.. وعاداتك 
املنوعة.. وجدتك أنك هو اإلنسان يف مّهك وحزنك.. يف كربيائك 
وتعاليك.. أيها االنسان: كم جلس جملس التأمل هذا الذي جتلسه 
اآلن؛ العظماء وامللوك.. فلم مينعين حراسهم.. أو ختيفين حراهبم.. 

كان الشاطئ ملكي.. والبحر مملكيت.. كنت حراً.. طليقاً.
اآلن؛  جتلسه  الذي  هذا  التأمل  جملس  جلس  كم  اإلنسان:  أيها 
معرفة  إال  أزدد  فلم  واملعوزون..  والفقراء،  واملعدمون..  الوضعاء 
ونظرة  عقلك..  تفكري  وحزنك  يديك..  صنع  بؤسك  أن  وقناعة 
الغضب يف عينك.. إمنا هي سهمك ألخيك اإلنسان.. أما حنن؛ 
ومظاهركم..  تقسيماتكم..  حتكمنا  ال  األرض..  أبدية  فنعيش 
أرزاقنا  يف  نستظل  وال  وعنصرياتكم..  وطبقياتكم..  وأموالكم.. 
يؤرقنا  ال  ونعود..  نسافر..  واحد..  كلنا  واحملسوبية..  بالوصولية 
حسدك.. أو تتعبنا أحقادك.. أو تطلعاتك البسيطة أو الكبرية يف 
احلياة.. وال نفكر بإلغاء اآلخر، من أجل الوصول للقمة مثلك أيها 
اإلنسان العجيب.. إننا مل نشتغل بالتقاتل.. ولن نفتك باملساكني.. 
ونلغي وجودهم.. فلم يقتل مّنا األلوف واملاليني، بسبب احلروب، 

وصناعة األسلحة الفتاكة.. ومل جتتاحنا أمراض املدنية وال توجهكم 
احلضاري.. مل نلوث البحار بالزيت، وأطنان اخلردة واحلديد.. مل 
الذين  األغبياء  حنن  ولسنا  الوجود..  تشاركنا  اليت  املخلوقات  نؤذ 
بسببك  والتالشي..  لالنقراض  سارت  وفصائل  أنواع  حياة  أهنينا 
الطيور جنتمع على  فنحن  بإنسانيتك!!  الفخور  أيها  أنت  وحدك 
جيمع  ال  بإنسانيتك؛  السعيد  اإلنسان  أيها  أنت  لكن  الوحدة.. 
أغنياؤك وفقرائك.. عظماؤك وأقزامك إال ألوان البؤس.. وحاالت 
الكآبة؛ فجميعكم لستم سعداء.. أو مبعىن أدق؛ ال تعرفون السعادة 

احلقة!!
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لم تكن أحاسيس..

فصوهلا.. كانت  نعش  لوهنا.. وحياًة مل  نعرف  كانت حقيقًة ال 
قلب  وصراحة  صامت..  حديث  ومهس  خافت..  نور  مشاعر 
كانت  حالكة..  صحراء  يف  املاء  قليل  نبعاً  كانت  خائف.. 
ابتهاجات  كانت  متعبة..  روح  داخل  لتوها  بدأت  احتفاالت 
أنسام  كانت  وليد..  وحب  مجيل..  وطيف  جديد..  إحساس 
الصباح تروي ظمأ شطآن قاسية، وأياماً ماحلة.. مل تكن أحاسيس 
كذب تلك.. بل كانت حلظات معطرة بالصدق والثناء اجلميل.. 
ونوعاً من الوفاء الفريد.. مل يعرفها قلبك يف حبور الشك والضيم 
العتيق.. كانت أموراً مل يتعودها ذهنك املتعب من األلوان والسفر 
البعيد.. فكنت تقولني: أحاسيس كذب.. مشاعر زيف.. آهات 
غدر.. ومل تكن أحاسيس كذب تلك اليت محلتها وأهديتها وقلتها.. 

كانت حقيقة رائعة.. قتلتها يف مهد حياتك البائسة!
فانعمي بنوم الضمري اهلادئ، وحلقي يف األحالم الوردية اليت تشبه 
الدماء الربيئة! واسرحي بعقلك يف دروب دنياً مل متّلي كذهبا.. ومل 
فلم  باكيًة..  مويت  مث  النادمة..  نار روحك  واشعلي  لوهنا..  تعريف 

تكن أحاسيس كذب تلك.. املاضية. 
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موت عجوز.. ل أهمية له !

امسحوا يل أن أحدثكم عن غربة الروح وسط وهج املدينة.. وحديثها 
اململ السمج.. وسط كون.. تشعر أن جوفه خال.. وعمقه مفلس.

امسحوا يل أن أقول لكم يف حلظات إعياء وتعب.. حديث النفس 
داخل النفس.

امسحوا يل أن أثرثر ثرثرة الذي يشعر أن يف الكالم راحة.
امسحوا يل أن أتكلم.. فأنا متخم من اخلوف على لقمة عيش.. 

غطست مراراً وتكراراً يف وحل املنة.
تريد  ال  نفسي  أجد  حيايت..  يف  مرة  ولو  أعيش  أن  يل  امسحوا 
الكالم. واتركوين أقول وأقول وأقول.. حىت أشعر أين خفيف جداً.. 
أطري مع نسمات اهلواء.. حىت أشعر أنه ال ثقل يقعدين عن اللحاق 

بركب القديسني.. والعظماء.
سأقول أماين الطفولة.. وسأحتدث عن ذكريات الرجولة.. سأتذكر 
العجوز..  الشيخ  استجداء  سأتذكر  الصغري..  ومسجدنا  القرية 
من  وذهويل  الغسق..  عند  أنفاسه  وعبري  األصيل..  مع  ودعواته 
نزول املطر.. يف وهج احلر واملرض.. وسأبكي بني يدي الظالم.. 
وأملس كيانه األسود.. سأستنشق اهلواء امللوث.. وأشاهد الدموع 
املريب.. ونار  السكون  الوحدة.. وحرقة  القذرة.. وسأبكي هليب 
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وغبار الوجود.
وسأقول يوماً ما: كان هنا شيخ عجوز.. أنكر احلياة، عندما وهبها 

لصغاره.. 
مرة ومرة!! على  ألف  العجوز  الشيخ  الصغار ذحبوا  إن  وسأقول: 

مقصلة من اجلحود والدموع.
وسأقول: إن الصغار لوثوا براءة األطفال! وإن الصغار اغتالوا فرحة 

الشيخ العجوز.. وضحكته!
سأقول: إن الصغار ماتوا.. يوم مات الشيخ العجوز.

شكوى صديق..

صديقي الغارق يف ذاته.. بدأ ينوح.. أو يتوجع.. وكأنه فقد شيئاً 
مثيناً.. مبجرد أن خفت الضوء الذي كان مسلطاً عليه.. شعر أنه 
وحيد ألول مرة.. وبدأ حيس أنه غري مرغوب فيه بني هذه اجلموع 
اليت طاملا ضحكت معه.. مازحته.. وكانت جبانبه تؤنسه وتفرحه.

الناس.. إهنم ال حيرتمونين.. ال يعريونين  أخذ يقول: أشكو إليك 
كأين  واستنزف خرياهتم..  أعيش  وكأنين  يتجاهلونين..  اهتماماً.. 
استنشق هواءهم.. أستظل بشمسهم.. أنام يف ليلهم.. أغدو يف 
هنارهم.. كأهنم مينحونين أسباب احلياة من حساهبم.. كأنين عالة 
عليهم.. إنين أشكو إليك الناس! وإنين أغبط كل الناس أحبوه.. 
له..  التفاهم حوله.. وسؤاهلم عنه.. ومواساهتم  بل أحسده على 
فعلت هبم  ماذا  الناس.. وأسأل:  إليك  أشكو  إنين  معه..  والفرح 

حىت يكرهونين؟! ماذا صنعت هبم حىت يتجنبونين؟!
الناس  حب  أن  مضى..  يوم  أي  من  أكثر  اآلن  يعلم  صديقي 
عفوي.. ال ميكن أن نكسبه، ألننا نقف على مصاحلهم وحاجاهتم.. 
نقضيها ملن نشاء ومننعها عمن نشاء.. خندم القريب.. ونتجاهل 
الغريب.. نتودد للقوي.. ننسى الضعيف.. جنامل الثري.. ونقسو 
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على الفقري.. 
له  احلب  وأن  للجميع..  احرتامهم  يعطون  ال  الناس  أن  يعلم  إنه 

مساحات أخرى من الصدق والشفافية!

هذا اليوم..

والعصافري  حزين كئيب..  والصباح  بطيء..  اليوم كسول  هذا 
صامتة.. أهي يف حداد؟

سقط الطري الصغري من أعلى الغصن فمات.. سقط شعب.. ليتنا 
مثل العصافري.. حنزن فقط.. نصمت فقط!

والشمس  نفسه..  اإلعالن عن  الظهور.. يف  اليوم مرتدد يف  هذا 
البؤساء  نظرات  من  عفوي  خجل  يف  استحياء..  على  تشرق 
واملعدمني.. مات أحدهم جوعاً.. مرضاً.. مهاً.. بكاه الصمت.. 
اليت  الشوارع  وقطط  املدينة..  ومزابل  املهدمة..  اخلرائب  وجدران 

شاركته الفاقة.. 
هذا اليوم اتشح بالسواد.. ولّفته غيوم رمادية خانقة!
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التناسي !!

مل يكن ذهين قادراً على الرتكيز.. ومل أكن قادراً على جتميع أفكاري 
الختاذ قرار فيما آلت إليه األمور.. كنت متعباً.. واإلعياء أهنك كل 
محاس للدفاع عن نفسي.. ال.. بل إن قواي كانت خائرة متاماً.. 
بكلمة  ميدين  لكائن  أو  املساعدة..  لعون  احلاجة  أمسِّ  كنت يف 

حانية.. أو على األقل نظرة متعاطفة.
الواقع السوداء.. مل أكن أشاهد سوى  عندما أفقت من كوابيس 
أشاهد  مل  بقسوة..  متسين  وأيِد  تعنفين..  وألسنة  تكرهين..  أوجه 
يسري  شيء  عداه كان كل  وما  ماحلة..  وأشكال  صدئة..  سوى 

برّوية.. هبدوء.. وبعقالنية.
أخشى  لكنين كنت  أكن شجاعاً..  خائفاً.. وكذلك مل  أكن  مل 
الوحدة.. وكذلك أهرب من العزلة.. ويف كل املرات كانت قرارات 
مهتماً  أكن  مل  نعم..  نعم..  يب..  تعصف  طردي..  إبعادي.. 
بكراميت، بقدر اهتمامي أن أظل معهم.. صحيح.. صحيح.. مل 
أكن متحمساً للذود عن إنسانييت، بقدر إشغال عقلي بالتناسي، 

والتناسي، والتناسي !
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مفتاح السعادة..

يتكلم.. مسكني هذا  ينتظر.. ال أحد يسأل.. ال أحد  ال أحد 
العامل.. مسكني هذا الصخب والضجيج.. إنه وحيد.

لن  الغري..  وإنكار  أنانيتنا  يف  زدنا  كلما  الوحدة..  هذه  وستزداد 
لن  وسقمها..  النفس  خواء  أمام  والفرح  السعادة  تصنع  جيدي 
ينسكب هذا االطمئنان يف عروقنا إال إذا شعرنا بأوجاع اآلخرين 
آمنا حبقوق  إذا  معهم..  وتعبنا  شاركناهم  إذا  وآهاهتم..  وآالمهم 
الغري حىت البعيد عنا، الذي ال رابط بيننا وبينه سوى اإلنسانية.. 
لن نعرف االطمئنان إال إذا أنكرنا تفضيل أقربائنا وأصدقائنا على 
الغريب الذي ال حول له، وال قوة.. إذا سلمنا مببدأ بسيط جداً، 

امسه املساواة وحق تكافؤ الفرص. 
مفتاح احلبور والراحة هو اطمئنانك مع نفسك.. ولن يأيت هذا إال 
إذا متنيت لكل الناس الراحة والسعادة كما تتمناها حلياتك.. لن 
نسعد وحنن نعيش بانعزالية وأنانية.. مفتاح السعادة هو هذا اجلمع 
من البؤساء واملعدمني.. هذا الكم من الفقراء واملعوزين.. الذين هم 
حباجة إلينا.. حباجة للقليل جداً.. حباجة للبسمة البيضاء.. للشعور 

باالحرتام.. لإلحساس باألمهية!!
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الحلم..

كنت قد انتهيت آخر من يوم عمل قبل بداية إجازيت السنوية.. 
حيث أشعر بإهناك وإرهاق شديدين فما إن وصلت ملنزيل، حىت 
استيقظت.. كنت  عندما  لكنين  عميق..  أغط يف سبات  رحت 
كمن ال يقوي على التنفس.. إنين اختنق.. لعلي سأموت اآلن.. 
انتباين.. كان يبدو كرسالة مبويت.. نعم..  الذي  إنه احللم املزعج 
والبحرية..  فاألهنار..  قوية يف ذاكريت..  فتفاصيله ال زالت  نعم.. 
مناظر مل أشاهدها أبداً يف حيايت.. إهنا اجلنة وال شك.. ليتين مل 

أقرأ كتاب تفسري األحالم.. لفك رموزه.
إنه مل يكن حلماً.. كان كمن خيربك بدنو أجلك.. كان كابوساً.. 
أنا أشعر بالقلق.. شيء مربك أن تعرف أن أيامك أصبحت معدودة 
يف هذه احلياة.. نعم إننا مجيعاً سنموت.. لكنين اآلن أعرف أنين 

يف أي حلظة من اللحظات القادمة سيتوقف قليب.. إنين خائف.
حىت اآلن مل أتوقف عن استنشاق اهلواء.. فال زلت أشعر بأنفاسي 
املتواصلة.. وال زلت أتلمس حبات العرق على جبيين.. لكن حيايت 
توقفت.. إنين منعزل يف هذه الغرفة الصماء.. لعلي أحاول االختباء 
من ملك املوت.. كل شيء مات يف عيين قبل أن أغمضها عن 



154155

أنوار من السعادة واالخضرار اليت تكسو حيايت.
مل أعد أذهب يف نزهات.. ومل أعد التقي األصدقاء واخلالن.. حىت 
لزم الصمت منذ أن نفدت بطاريته.. ومل جيد ميّن  النقال  هاتفي 

اهتماماً مبده بشحنة من الكهرباء ليواصل زعيقه!
كان الشتاء خييم يف األرجاء.. كانت الشمس تأيت يف موعدها.. 
الوفاء مل أحظه من قبل.. كان  وتغادر يف موعدها.. ضرب من 
املطر مجياًل مع الغروب.. مل أكن أعلم من قبل أن شرفة غرفيت حتوي 
ومريضاً..  خائفاً..  كنت  وحيداً..  كنت  اجلميلة..  املناظر  هذه 
دائبة  الناس يف حركة  أجد  النافذة..  هذه  من  نظرة  ألقيت  كلما 
متواصلة.. غري عابئني.. أو خائفني.. أو مدركني خلطورة املوت.. 
مشاعري  لقد كانت  بكيت..  مث  حزنت..  لقد  أرواحهم.  وهناية 
الباب..  ينتظر إعدامه.. كلما دق جرس  واهنة.. كأنين كائن.. 
املوت  ملك  أن  نفسي  لطمأنة  أعود  صدري..  من  قليب  ينتفض 
أو من  األعلى  اجمليء.. سيأيت من  يقرر  األبواب عندما  يدق  لن 
األسفل.. أو من النافذة.. لكن مل تكن أي من طرقات الباب هي 
من أنامل أصدقائي للسؤال عن صديقهم الغائب منذ أيام.. كانت 
النسوة.. أكثر حفاوة بأمي العجوز وبزيارهتا، ألهنا أصيبت بوعكة 
صحية.عندما انتهت إجازيت.. خرجت من املنزل باجتاه عملي.. مل 
حيفل أحد.. سوى قطة عند الباب! كانت تنظر حنوي ومتوء بعنف 

كبري.. لعلها شاهدت ملك املوت جبانيب!
بعد  إعدامه  ينتظر  كائن  مثل  كنت  ملكتيب..  وصلت  عندما 
يريد  العام  املدير  أن  زميلي يوسف أخربين  حلظات.. عندما جاء 
فوراً.. عندما وصلت ملكتبه.. هنض خالد  رؤييت.. توجهت حنوه 
سكرتريه على غري عادته يصافحين حبرارة.. وبدون أن انتظر قدمين 
ملديري.. الذي هنض وسلم، مث قال: أرجوك تفضل باجللوس! كأن 
اجلميع كما يبدو ينتظرون عوديت.. ذلك أنه قد صدر قرار برتقييت.. 
وتعييين مديراً لفرع شركتنا يف بلد أورويب.. مل تكن "سويسرا" مجيلة 
وحسب.. لكن هناك كنت مواصاًل مهومي واآلمي.. ليس خوفاً 
واألهنار..  فاخلضرة..  حلمي..  على  حزناً  بل  اآلن..  املوت  من 
والبساتني.. والبحرية.. اليت طافت يب أثناء منامي.. كانت صور 
دنيوية.. فلست جديراً حىت يف األحالم أن أشاهد اجلنة.. ولست 

جديراً أن أشتاق هلا !! 
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الشيخ العجوز.. احذر !

أكثر من مثانني عاماً من األمل واحلزن غطتك.. بياض شعرك مهك 
توقفت..  حني  ونبلك..  عنوان مشمك  هي  أنفاسك  املكبوت.. 
قالوا: مات ، قالوها مستهزئني.. كأن املوت لن يطويهم! كأهنم 
سيموتون مثلك يف كربياء يف أفضل يوم طلعت فيه الشمس! كأهنم 
الدنيا.. كأهنم سيموتون صادقني  سيموتون مثلك ضاحكني من 

متاماً مثلك.. كأهنم سيموتون طاهرًة قلوهبم مثلك!
أكثر من مثانني عاماً.. صنعت فيها رجاًل.. ومهدت دروهبم إىل 
جحودهم  يف  وكأهنم  صرحهم..  للمستقبل  وشّيدت  القادم.. 
املال  رجالك  فيه  حقق  عاماً  مثانني  من  أكثر  مثلك..  سيكونون 
لنفسك شيئاً.. وكأهنم سيكونون  واجلاه.. وأنت.. أنت مل حتقق 
فتحت عينيك على بضع عشرات  مثلك.. أكثر من مثانني عاماً 
وأنت  متوت  مث  احلجري..  والبيت  الزراعية  واألراضي  الشياه  من 
الزراعية  الشياه واألراضي  العينني على بضع عشرات من  مغمض 
والرخاء  بالنعيم  يتوهجون من حولك  والبيت احلجري.. ورجالك 

والرفاهية.. ويريدون أن يكونوا مثلك؟!
أكثر من مثانني عاماً عشتها غريباً وحيداً.. مل يصدق معك الزوج 
أنياب..  الذين أصبحت هلم  أطفالك  الصديق.. خانك حىت  أو 
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ويريدون أن يكونوا مثلك؟! أكثر من مثانني عاماً ولك يف املوت 
فصول وقصص.. أفقدك احلبيب والطفل الرضيع والصديق الويف.. 
وأنت يف عناء  ويريدون أن يكونوا مثلك؟! أكثر من مثانني عاماً 
وفقر.. ورغم ذلك كنت قنوعاً سعيداً شاكراً هلل نعمه وأفضاله.. 
ويريدون أن يكونوا مثلك؟! تباً هلم.. واهلل لن يبلغوا تراب قدميك.. 
تباً هلم ولكذهبم وإفكهم.. تباً هلم يف وشايتهم وافرتائهم عليك.. 

تباً هلم يف جحودهم وإنكارهم لعطائك وتعبك.
أيها الشيخ العجوز من يف سبات عميق حىت اللقاء.. يوم جتلس بني 
يدي ربك.. أيها الشيخ العجوز من يف سبات الراحة حىت اللقاء.. 

وحذاِر أن تساحمهم.. وحذاِر أن تعفو عنهم.. حذاِر.. حذاِر.. 
الطويلة  وأيامك  دموعك..  وأمل  فراقك..  هليب  صدري  يف  بقي 
احلزينة.. بقي يف كياين حرارة رحيلك.. ونظراتك الباحثة عن صدر 

حمب.

المتحان..

ملا كنت  مضت سنوات على وفاة طفلي "طارق".. لو كان حّياً 
أمسيته طفاًل.. لكن صورته توقفت يف ذهين منذ تلك األيام.. لو 
كان على قيد احلياة سيكون بال شك واحداً من هؤالء الشباب 
لن  أنين  الصغري..  طفلي  سيعرف  لكن  ووظيفة..  عمل  الباحث 
أساهم بقليل أو كثري يف دفعه لألمام.. لن أتوسط له عند أحد.. 
فهو سيكون قد علم كراهييت هلذا النظام غري العادل.. وبال شك 
إنه سيكون قد أدرك بغضي للمحسوبيات والصعود على أكتاف 

اآلخرين، وعلى حساهبم.
تلفح  الذين  الشباب  هؤالء  مجيع  قبول  يف  ترددت  ملا  بيدي  لو 
بوسعي  ليس  لكن  للغد..  واملتحفزة  املتطلعة  أوجههم  الشمس 
شيء أقدمه كرئيس للجنة القبول.. سوى قبول أعداد حمدودة جداً 
على ضوء درجاهتم الدراسية.. العدالة.. العدالة أو حماولة إنصاف 
اجلميع.. هي ما أسعى له هنا.. لقد عرف عين جدييت.. وعدم 
حيب لألبواب اخللفية.. أو األوراق الصغرية.. وعموماً مجيعها أمور 

ال جتدي معي أبداً.
ملفاً  حاماًل   3119 رقم  املتقدم  الشاب  دلف  الصباح  هذا  يف 
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أخضر.. كان خائفاً مرتبكاً.. عندما شاهدته.. مل أنزل عيوين عن 
نظرة  وألقيت  ملفه..  الصغري.. سحبت  على وجهه  ومن  حمياه.. 
األمس.. كم  "ناصر" طفل  أنه  للهول  يا  حمتوياته..  على  سريعة 
قد لعب مع طفلي.. كم نام يف نفس فراش "طارق".. كم كانوا 
أشقياء سوياً.. نعم.. نعم.. إنه "ناصر" الذي لعب بباب منزلنا 
اليوم.. ظهراً.. عصراً..  الزمن وهو يضربه يف كل أجزاء  يف ذلك 
باحثاً عن صديقه.. سائاًل عن "طارق"..  الظالم..  وعندما حيل 
لطاملا رفض "ناصر" تصديق أن "طارق" قد مات.. أو أنه مل يكن 
جيلس  حيث  الباب،  أمام  من  محلته  لطاملا  املوت..  هو  ما  يعلم 
على  زوجيت  وقلب  قليب  يف  النار  "ناصر"  أشعل  لطاملا  يبكي.. 
"طارق" بوفائه له.. ال زلت أتذكر بعد أسبوعني من وفاة "طارق".. 
وبعد أن فقدناه.. قلنا لعل الصغري "ناصر" نسي صديقه "طارقاً" 
اآلن.. لكن أطفال احلي أبلغوين أنه مريض.. كان "ناصر" طفاًل 
صغرياً هزياًل.. عيونه منه.. وأمه امرأة طيبة.. تعمل وتكدح.. براتب 
لتوفر ألطفاهلا قوت يومهم،  البنات..  زهيد.. يف إحدى مدارس 

وغذائهم، ومستلزماهتم.. كانت امرأة جماهدة صبوراً.
عجيباً  ثنائياً  صغريي  مع  شكل  الذي  الطفل  أمامي  يقف  إذن 
املتواصل.. وأمامي  الربيئة.. واللعب  العفوي.. والشقاوة  املرح  من 
صغري األمس الويف.. أيضاً احلزين مثلي.. إن الكآبة ماثلة يف وجهه 

الصغري.. إهنا احلياة وقسوة األيام والنفوس والقلوب.. جعلت أمعن 
باجللوس..  اللجنة  أعضاء  أحد  له  أشار  عندما  ملفه،  يف  النظر 
تبتعد عن املقبول ببضع درجات  إن درجاته الدراسية متدنية جداً 
ملاذا تكبدت  قائاًل:  اللجنة سأله  اجليد.. أحد أعضاء  لتصل إىل 
العناء.. وهذا الزحام.. أال تعلم أن فرصة قبولك معدومة؟ أجابه 
"ناصر" قائاًل: ال لست أعلم أن فرصة قبويل غري ممكنة.. الذي 
أعلمه أن لدي فرصة.. وال بد أن أسعى خلفها.. لكنين مستعد 
لكل االحتماالت.. أحد أعضاء جلنة القبول يرد حبدة: ال توجد 
احتماالت.. يوجد أن نسلمك ملفك والباب تعرف طريقه.. الغرفة 
ضجت بالضحك.. كنت مصغياً للحوار.. حىت وإن ظهر متعين 
يف امللف.. عندما رفعت رأسي كان "ناصر" يتصبب عرقاً.. وقد 
الوجه جيداً، عندما  امحر وجهه.. إنين الزلت أتذكر مالمح هذا 
يتعب هو وطفلي "طارق" من اللعب.. تتحول أوجههم لالمحرار.. 
موظف آخر من جلنة القبول، قال: حسناً يا "ناصر".. لن نكذب 
عليك فدرجاتك املدرسية متدنية جداً.. ويوجد آخرون أكثر كفاءة 
منك.. وفرصتهم أفضل.. لكننا سنحتفظ مبلفك.. لكن ال تأمل 
بشيء، إنه عمل روتيين فقط.. قام "ناصر" وبعدها شكر املوظف.. 
مث قال: إن أمي كانت تدعو يل حبرارة هذا الصباح.. ومن أجل 
دعائها قررت أن أقدم ملفي.. كانت تقول اللهم ارزق ابين على 
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أمي،  تعتقد  أبيض كما  ليس  قليب  أن  يبدو  األبيض..  قلبه  قدر 
وذهب ناصر حنو اخلارج هبدوء كبري !!

أسيرة في المدينة..

صعب أن تشاهد الوجوه شاحبة متعبة.. مزعج أن تبصر عالمات 
اإلرهاق على وجه الطفل.. واليوم أوجه عديدة فيها معان عظيمة 
للبؤس والفقر والعوز.. إهنا وجوه ألطفال وشيوخ ونساء ليست يف 

بالد أفريقية أو آسيوية فقرية.. بل يف بالد  تعج بالغين والرتف.
هذا الصباح.. شاهد صديقي طفلًة ال تتجاوز السادسة من عمرها 
يف  املرورية  اإلشارات  إحدى  عند  املتوقفة،  السيارات  بني  تعدو 
املدينة الكبرية.. تطلب الناس إحساناً.. أبصرها طفلًة تغطي رأسها 
من  بالسواد  مصبوغاً  أمحر..  مهرتئاً  قماشاً  تلبس  أسود..  خبمار 
شدة االتساخ. عاد وهو يقود مركبته حنوها.. وتوقف عند إشارهتا.. 
سائقيها  من  تطلب  املتوقفة..  السيارات  مجيع  تستجدي  ظلت 
صدقة من مال.. انتظرها أن تأيت لسؤاله.. لكنها جتاوزته لسيارة 
أكثر فخامة تقف خلفه.. وجتاهلته الصغرية!! غضب جداً.. وحزن 
أيضاً.. لقد أضاءت اإلشارة الضوء األخضر.. فأضطر للذهاب.. 
وال زالت صورة الطفلة الصغرية عالقة يف ذهنه املتعب.. إهنا مثله 
أسرية يف املدينة الكبرية.. أسرية املظاهر والكذب.. لكن الفرق.. 
أهنا أسرية دون أن تعلم.. أما حنن فنعلم.. لكننا حناول أن ننسى!!
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حان الراّحيل..

من  ترتوي  املرارة كما  أستقي  الدموع..  تنزف  املعاناة كما  أنزف 
فيض الذكريات اجلميلة.. 

اجلميلة..  املاضي  بآهات  القاسي  الرمادي  الشوكي  احلاضر  عطر 
بانطالقات الرباءة.. بصراخ اللهو.. واحلنني اىل اجلدران الطينية.. 

واألعياد العتيقة.. واأليام الدافئة.
الوجدان..  ثنايا  تعطر  الذكريات..  عبق  زاهية حتمل  بألوان  وروداً 
اليوم نقول: أزهرت الدنيا.. نسقيها مباء العني.. هنبها احلياة.. نريد 
أزهار  إهنا  الذبول..  إال  السفر..  إال  تأىب  لكنها  االستمرار..  هلا 
الزمن احملدود.. واإلرادة احملدودة.. واحلياة  احملدودة.. واآلن حان 

الرحيل.. أزف وقت السفر.
واإلبعاد  الطرد  بنياشني  تزينت صدورهم  يا من  البؤساء..  يا مجع 
عن قلوبنا املغرورة.. يا شعوب الفقر والفاقة واحلاجة.. لقد كانت 
ويف  احلقيقة..  من  أقوى  اهلم  وكان  احلدث..  من  أكرب  املعاناة 
أكيدة  ورغبة  واطمئنان..  بسالم  للعيش  األكيدة  الرغبة  داخلكم 
املتعبة..  نفوسكم  عزة  أجل  من  وتعال..  ومسو،  بشرف،  للعمل 
وأرواحكم الشفافة.. ورغبة أكيدة للنجاح من أجل قمة يسعد هبا 
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أطفالكم وأحبابكم.
علمونا – فقط - كيف ننكر الذات؟! كيف نضحك مثلكم؟! 
كيف تطمئن أرواحنا؟! علمونا ما كتبه القدر، ومل نعرف قراءته.. 
الزمن ومل نفهمه.. علمونا أن األرواح ال متوت.. فقط  وما خطه 

علمونا كيف نصبح أحياء!


