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ﻤﻘدﻤﺔ اﻟﻨﺎﺸر
ّ
uK� Æ“u� ôË “u� U0 …b�OI� w�Ë qFH� Ê√ WLKJ�« l�u� U�¢
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øn�«uF�«Ë —UJ�_« oL� � s�UJ�« ‰uN:« s� »�dI��«Ë WIOI(«
�o(« 5� …dzU� U�√Ë ULKJ�« ÕË— f�ô√ Ê√ w��U� —U bI�
ÕU�— X��� YO� UM� s� w�«d� mK�√ Ê√ sJ1 qN� ÆÆ�o�ö�«Ë
ÆÆ°ø¢ ULKJ�«
¢ÂU�—¢?� „�� ÆÆ°ø¢UM� s�¢?�« � UN�«d� r�— X�U� q�
¢rK(«¢ YO� ¨¢„UM�¢?�« �≈ œ«bA�ù« UM� mK�� UNÒKF� ¨»«u'«
s�“ö�« ‘UF�� ¨‰uI� UL�Ë q� ¨�V(«Ë �o(« f�bI�� wI�d�
ÆjI� ¢ÂU�—¢ YO� ¨WOL��ö�«Ë ¨ÊUJ�ö�«Ë
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UN�U�b�« r�d�

Ë ªUNO� ¢…“U�ù«¢ …œUN� qL% ��« WH�KH�«

lO�— � ‰«e� ô w�Ë ¨‘UFÔ*« l�«u�U� ≠ WO�U� WN� Ê Â≠ ÃuCM�
«c�

ÂU�√ UN��d� s� ¨W���� WI�dD�Ë ‚bB� ¨nAJ�� ªdLF�«
�≈ U�—«d� vK� UNz—U� u�b� q� ô Æ sA)« w�UI�« l�«u�«
Ê√ o���� …b�b� W�O�U��≈ «—U�� sKF�� t��d� l� W(UB*«
ÆUNK�√ s� v��C��Ë ‘UF��
s� ÎU�UO�√ p��M�� ��« ¨tÓ�u�« W�—b� UN��«u� r�— oAF�
«c�« ‚UL�√ ¨…√d� ‚UL�_« � ‰u�b�« w� UN��«u�Ë ÆÆ°UNK�√

5� X�—UC� ULN� ¨t��UO bOF�� ª�d��U� l�A*« oKD*«Ë ¨d�ü«Ë
ÎWLK� tM� lMB�� ¢‚UL�_«¢ Ác� oO�— nA��� Æt�u��Ë t�UM�
ÆÆÊ«c���« ÊËœ VKI�« q�b� W�c�
«—U���« bO�& � UNH��u� …b�b� ��UF�Ë «œdH� r�— dJ���
W�U�J�«Ë …¡«dI�« «ËœQ� Î«œ�b� UN��M� ¨UNM� ��F��« VFB�
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UN�«d� sKF� UNÒKF� ÂuO�« UNÒ�e� W�O�œ_« r�— ‰UL�√ …—u�U� ¢ÂU�—¢
s� qF��� ¨UN�UIÒ�Q�Ë ¢W�dG�«¢ Õd�Ë ¨UN�UOÒK&Ë ¢WLKJ�«¢ �V�
¨…UO(« t� —b& ¨b�u�« oÒ�Q� � ÎU�u�U� W�dG�«Ë WLKJ�«Ë UN�«–
Æ¡«bH�« tK�√ s� oOK�Ë
Ær�— ¢ÂU�—¢ �tÓ�UN�

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص

5

رﻴﺎم
ﺘﺼور ﻟوﺤﺔ اﻟﻐﻼف ﺜﻼث ﻓﺘﻴﺎت:
ّ

أﻨﺎ ،واﻟﻛﻠﻤﺔ ،وﻏرﺒﺘك.

ﻤﻨﻬن ﻫﻲ أﻨﺎ!..
ﻟن ﺘﻌرف أﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ َﻤ ْن
ّ
أﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻨظر إﻟﻴك؟
أم اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺠب؟
أم اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺤﻨﻲ؟..
ﻤﻨﻬن ﻫﻲ اﻟﻛﻠﻤﺔ،
ﺘﻌرف أﻴﻀﺎً َﻤن
وﻟن
َ
ّ
وﻻ ﻤن ﻫﻲ ﻏرﺒﺘك!..
ﻋﻠﻴﻬن وﻋﻠﻰ ﻤن ﺘﻛون أﻨﺎ ،وﻤن
اﻟﺘﻌرف
أﺘرك ﻟك ّ
ّ
ﺤرﻴﺔ ّ
ﺘﻛون اﻟﻛﻠﻤﺔ ،وﻤن ﺘﻛون ﻏرﺒﺘك..
اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﻤﻛﻨﺔ..
اﻟﻤﺘﻌددة أﻴﻀﺎً ﻤﻤﻛﻨﺔ:
واﻟﺘﻔﺎﺴﻴر
ّ

ﻟم ﻫﻲ
ﻟم ﻫﻲ ﻤﺤﺘﺠﺒﺔ ﺒﺼﻤتَ ..
ﻟم ﺘﻨظر ﺒﺤﻨﺎنَ ..
َ
ﻤﻨﺤﻨﻴﺔ ﺒﺨﺸوع..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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اﻟﻔﻨﻲ ﻴﺼﻴر ﻤﻠك
ﻴﻘوﻝ ﻤﻨﺼور رﺤﺒﺎﻨﻲ ﺒﺄن ﺘﻔﺴﻴر اﻟﻌﻤﻝ
ّ
ﻤﺘذوﻗﻪ ﺒﻌد أن ﻴﺨرج ﻤن ﻗﻠب ُﻤﺒدﻋﻪ..
ّ

ﻴﺤﺘﺞ ﻛﺎﺘب اﻟﻠوﺤﺔ ،اﻟﻔ ّﻨﺎن ﺠﺒران ﻫداﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﻟن
ّ
وﺘﻨوﻋت ،ﺒﻝ ﻴﻔرح وﻴﻔﻴض
ﺘﻔﺴﻴراﺘك ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺜرت ّ
ﺒﺎﻹﺒداع.

اﻟﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ رﻴم..
ﻫن رﻴم..
اﻟﺜﻼﺜﺔ ّ
رﻴﺎم ﻫﻲ إذاً!..

واﻟرﻴﺎم ﺠﻤﻊ ﻟﻔظﺔ رﻴم،
ذاك اﻟﻐزاﻝ اﻷﺒﻴض اﻟﺸدﻴد اﻟﺘوﻫﱡﺞ ﻛﻨﻘﺎء ﻏرﺒﺘك،
ﺴرﻴﻊ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻛﻘﻔز اﻟﻛﻠﻤﺔ ﺒﺨﺼوﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ،
ﻟﻠوﺠد ذات زﻤن ﺨﺎرج اﻟزﻤﺎن
ﻛﺄﺒﺠ َدﺘﻲ ْ
ﻨﻘﻲ اﻹﺤﺴﺎس َ
ّ
واﻟﻤﻛﺎن واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت واﻟﺘوﺼﻴﻔﺎت..
رﻴم أﻨﺎ،
ٌ

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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واﻟﻛﻠﻤ ُﺔ رﻴم،
وﻏرﺒﺘُك رﻴم!!..
ﻓﻛﻨت أﻨﺎ
رﻴﺎم ﻗﻔََز ْت ﻤن ﺤدود اﻟواﻗﻊ إﻟﻰ ﺘﺄﻓﱡق اﻟﺤﻠم
ُ
ٌ
اﻟوﺠد..
واﻟﻛﻠﻤﺔ وﻏرﺒﺘك ﻓﻲ اﻨﺼﻬﺎر ْ

رﻴﺎم َﻋ َﺒ َر ْت ﻤن ﻀﻴق اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻰ رﺤﺎﺒﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ..
ٌ
رﻴﺎم ،أرﺒﻌون ﻟوﺤﺔ ﻤن اﻷﺤﺎﺴﻴس اﻨﺴﻛﺒت ﻓﻲ أﺠﺴﺎد
ٌ

ﻛﻤﻝ ﻫذﻩ اﻟﺼﻔﺤﺎت
اﻟﺤروف
َ
ﻓﺄﺨﺼ َﺒﺘْﻬﺎ ﺒﺎﻟروح ،ﻟﺘُ ّ
وﺘراﻗﺼﻬﺎ ﻛﻔراﺸﺎت اﻟﺒﺎﻟﻴﻪ ،وﺘﻌزﻓﻬﺎ أﻨﺸودة اﻟﻠﺤن

اﻟﻤﻘدس ﻋﻠﻰ آﻟﺔ
ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
ّ
ﺸرﻗﻴﺔ اﻟﻨﻐم ،أﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼوتّ ،
ّ
اﻟوﺘر.
وﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﻘﺼﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻛ ّﻝ أرﺒﻌﻴن ،ﺤﻴث ﻫو رﻗم ﻤن
أرﻗﺎم اﻟﻛﺜرة واﻟﻛﻤﺎﻝ ..واﻟﻨﻬﺎﻴﺔ.
رﻴﺎم أزﻓﱡﻬﺎ ﻗﺒﻝ أن ﺘﺄﺨذ "اﻟﻛﻠﻤﺔ" إﺠﺎزة "اﻻﺴﺘﻘرار"..
ٌ
ﻗد ﺘﻛون طوﻴﻠﺔ أو ﻗﺼﻴرة ،أو ﻗد ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻹﺠﺎزة أﺒداً ﻤﺎ

ﻟﻤﺎ ﻛﻨت
دام اﻟواﻗﻊ ﻴﻐرﻴﻨﻲ ﺒـ"اﻟﻤﺄﻟوف" اﻟذي ُﺤرﻤت ﻤﻨﻪ ّ

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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أﻤﻴرة اﻟﻛﻠﻤﺔ ﻟﻐرﺒﺘك ﺨﺎرج
واﻟﺘوﺼﻴﻔﺎت،

اﻟزﻤﺎن واﻟﻤﻛﺎن واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت

ﻷﻛون اﻵن ﻛﻛ ّﻝ اﻟﻨﺴﺎء..
اﻟﻤﺨﻴﻠﺔ ﻗﺒﻝ أن أﺴﺘﻘﻴﻝ ﻤن
أﺒﺠ ْدﺘُﻬﺎ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻟﻠذﻛرى و ّ
رﻴﺎم َ
ٌ
ﺘﻌب ﻏرﺒﺘك أﻨت..
ﻓﻤن ﺘﻛون أﻨت؟!..
أﻨت اﻟﻘﺎرئ،
اﻟﻐرﻴب،
اﻟذي ﻴﺄﺘﻲ ﺼدﻓ ًﺔ
وﻴرﺤﻝ ﻤﺠﻬوﻻً!..
وﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻐرﺒﺔ،
وﻴﺴﺘﻤر ﻓﻲ اﻟرﺤﻴﻝ!..
ّ
أﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ،
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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اﻟﺤق
ﻤﺠﻬوﻟﻴﺔ
رﻴﺎم وﻓّرت ﻋﻠﻴك ﻋﻨﺎء اﻟﻘﻔز ﻓﻲ
اﻟﺤب و ّ
ّ
ّ
ٌ
واﻟﻤﻌﻨﻰ،
اﻟﻼﻤﺴﻤﻰ..
واﻟﻼزﻤﺎن واﻟﻼﻤﻛﺎن و
ّ

ﻤﺤﺠﺎً ﻨﻌود إﻟﻴﻪ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘﺴو
رﻴﺎم ﺘﺒﻘﻰ ﻟك وﻟﻲ وﻟﻠﻛﻠﻤﺔ ّ
ٌ
ﻴﺤن..
اﻟواﻗﻊ أو ّ
رﻴﺎم ﻟﻴﺴت أﻀﻐﺎث أوﻫﺎم
ٌ
رﻴﺎم أﺸﺒﻪ ﺒرﺤﻠﺔ أﺤﻼم
ٌ

رﻴﺎم ﻴﻀﻴق ﺒﻬﺎ اﻟﻬﻴﺎم
ٌ
ﻓﻬﺎ َﻛ ِﻪ :رﻴﺎم.

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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اﻟﺤﻠم ﺠﻨﻴن
ﻟم أﺴﺘطﻊ اﻻﻨﺘظﺎر..
اﻨﻘﻠﺒت ﻤوازﻴﻨﻲ وأﻨﺎ أﺴﺘﺠﻤﻊ ﺒﻌض رؤاي ﻷﻛﺘب ﻤﻊ ﻗﻬوة

اﻟﺼﺒﺎح ،وﻤﻊ ﻓﻴروز ،وﻤﻌك..

ﻟﻘد ﻋﻠّﻤﺘﻨﻲ اﻟﺤﻴﺎة أن اﻟذي ﻨﺘرﻗّﺒﻪ وﻨﻨﺘظرﻩ ﻴﻤﻨﺤﻨﺎ ﺨﻴﺎﻻً
ﺨﺼﺒﺎً ﺘﻠوح ﻟﻪ اﻷﻤﻨﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺘرق اﻟطرﻴق..

ﻴﺸدﻨﺎ دوﻤﺎً ﻨﺤوﻩ وﻻ ﻴﺴﻌﻨﺎ
ذﻟك
اﻟﻤﺨﺒﺊ اﻟﻤوﺤﻲ ﺒﺒﻌﻀﻪّ ،
ّ
إﻻ أن ﻨﺘﺒﻌﻪ ﻨﺤو اﻟﻼﻤﻛﺎن..
ُﻤﻪ دون أن ﺘراﻩ
إﻨﻪ ذﻟك اﻟﺠﻨﻴن اﻟذي ﻴﻨﻤو ﺒداﺨﻝ أ ّ
ﺒﺎﻟﻌﻴن ﺒﻝ ﺒﻤﺎ ﻫو أﻋﻤق وأدق..
اﻟﻼﻤرﺌﻴﺔ أم أن
اﻟﺘﺸﻛﻠﻴﺔ
ﺘﺤﺒﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ
ّ
ّ
ﻓﻬﻝ ّ
ظﻬورﻩ ﻟﻬﺎ ﻴزﻴد ﻤن ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻟﻪ؟
أﺤس ﺒﺄن ﻗدرﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻠم ﺘﻀﻴف اﻟﻤزﻴد ﻤن اﻟﺠﻤﺎﻝ
ّ
ﻋﻠﻰ ﻛ ّﻝ ﻤﺎ ﺤوﻟﻨﺎ،
اﻟﺘﺨﻴﻝ ﻟﻤﺎ ﻻ ﻴﺒدو ﻟﻨﺎ ﺒﻛﻠﱢﻪ..
وﻟﻨﻘﻝ أﻨﻪ
ّ

ﻓﺎﻟﺘﺄﻤﻝ واﻟﺤﻠم ﺒﻤﺎ ﻨرﻴد ﻗد ﻴﻛون أﺠﻤﻝ ﻤﻤﺎ أردﻨﺎﻩ ﺤﻘّﺎً.
ّ
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ذﻟك ﺒﺄن ﻨﺸﺎرك وﻨﺴﺎﻫم ﺒﺨﻴﺎﻟﻨﺎ ﺒﺘوﺼﻴف ﻤﺎ ﻨﻨﺘظر ﻗد

ﻴﻛون ﻤﺜﻴ ارً،
ﺠﻤﻴﻼً،

ﻟﻪ طﻴب ﻟﻴس ﻤن ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم..
ﻤن ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺘط ّﻝ اﻟﺸﻤس ،وﻤن ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺘﻐﻴب.
ﺒذﻟك ﻨﺸﺎرك ﻓﻲ ﺨﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫواﻨﺎ ،ﻓﻨﻐدو ﻤﺄﺨوذﻴن ﺒﻪ

ﻷﻨﻪ ﺼورة ﺒﺄﺒﻌﺎد ﻗدرﻨﺎ ﺒﻌض ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ.
وﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ،
ﻗد ُﻨﻔﺎﺠﺊ ﺒﺒﻌدﻩ ﻋن ﻤﺸﻴﺌﺔ أﺤﻼﻤﻨﺎ..

وﻗد ﻴطﺎﺒق ﺒﻌﻀﻬﺎ  ،ﺒﻝ وﻴﻔوق ﻤﺎ ﺘﻤﻨﻴﻨﺎﻩ ،وﻫﻨﺎ ﺘﻛﺘﻤﻝ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻠم ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﺠﻠّﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ..
ﻨﺘذوق اﻟﻔرح ﺒﻛ ّﻝ ﺤواﺴﻨﺎ..
ﺤﻴﻨﻬﺎ ّ

ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻠﺤظﺔ ﻻ أﻓ ّﻛر ﻓﻲ إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ أن أﻛون ﺠﺴ ارً

أﻓﻀﻝ أن أﺼﺒﺢ ﺤﻤﺎﻤﺔ ﺘﺤﻤﻝ رﺴﺎﻟﺔ ﺸﻛر
ﻟﻠﻌﺒور ،ﺒﻝ ّ
ٍ
أرﺒ َﻛ ْت روﺤﻲ ﺒورودك ﺒﻴن ﺘﻔﺼﻴﻝ وآﺨر ،
واﻤﺘﻨﺎن ﻟدﻋوة َ
ﺘﻬب ﻟﺘزﻴد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺤر ﺴﺤ ارً  ،وﻟﻛن ﻤن ﻨوع
ﻛﻨﺴﻤﺔ ّ
آﺨر.

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺤرﻴﺘﻲ
ﺘﺘﻛون ّ
ﻋﻠﻰ اﻟورق اﻷﺒﻴض ّ
ﺤرة إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟورق..
ﻋﻠّﻤﺘﻨﻲ اﻟﺤﻴﺎة أن ﻻ أﻛون ّ
أﻷ ّﻨﻪ أﺒﻴض ،وﻫذا ﻤﺎ أﺤﺘﺎﺠﻪ ﻓﻲ زﺤﻤﺔ زﻴف اﻷﻟوان؟!
اﻟﺤرﻴﺔ ﺒﻤﺘﻨﺎوﻝ ﻤن ﻴﺒﺤث
ﻋﻠّﻤﻨﻲ اﻟورق اﻷﺒﻴض أن
ّ
ﻋﻨﻬﺎ وﻟو ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﺘرﺠو ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺸﺎء..
اﻟﺤرﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﺘُﺨﺘَﺼ ار ﻓﻲ ﺤروف
ﻋﻠّﻤﺘﻨﻲ اﻟﻛﻠﻤﺔ أن
ّ
ﻓﻘط،
ﺒﻝ ﺘﻌﺎﺸﺎ ﺒﺎﻟروح!!
ذات ﻤوﻗف ﻟم أﻛﺘب،
ﻟم أﺴﺘطﻊ أن أﻛﺘب،
ﺒﺤرﻴﺔ
وﻟﻛﻨﻲ ﻋﺸت
ّ

اﻟﺤرﻴﺔ
اﻷﺒﻴض أﻋﺎد ﺘﻛوﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ّ
ﺒﻴﻀﺎء!..

ﻟﺤظﺎت ﻤﻨﺤﺘﻨﻲ اﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻷﻤﻝ..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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اﻟﻘوة أﺘﻌﻠّﻤﻬﺎ ﻤن اﻟﻛﻠﻤﺔ،
و ّ
رﻏم اﻟﺨوف!!

اﻟورق اﻷﺒﻴض ﻴﻌﻴد ﺼﻴﺎﻏﺘﻲ ﻛ ّﻝ ﻟﻴﻠﺔ ﺒﺼورة ﻻ ﺘﺸﺒﻪ
اﻷﺨرى..
ﻤرة ﺠﻨﻴﻨﺎً ﺠدﻴداً ﻴوﻟد ﻋﻠﻰ أﻤﻝ أن ﻴﺤﻴﺎ ﺒﻴن
ُﻴ ّ
ﻬﻴﺊ ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ّ
ﺴطورك..
وروﺤﻲ داﺌم..
ي
ﻫﻛذا ..أﻨﺎ ﻤﻌك ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺨﺎض ﻓﻛر ّ
ّ
ﻤن ﻴدري!..

ﻛﻨت اﻟﺴﺒﻴ ُﻝ اﻟوﺤﻴد ﻷﺴﺘطﻴﻊ ﻤن ﺨﻼﻟﻪ أن أﺸﺒﻊ
رﺒﻤﺎ َ
ﻫﺎﺠس اﻷﻤوﻤﺔ ﻓﻲ دﻫﺎﻟﻴز ﻋﺎطﻔﺘﻲ،
ﺒﺎﻟﻛﻠﻤﺎت..
ودون ﻗﺼد ﻴﺨطر ﻟﻲ ﻤﺎ ﻟم ﻴﻛن ﺒﺒﺎﻟﻲ ﻴوﻤﺎً!!
ﺒﺤب ﺒوﺴﻌﻪ أن ﻴﻛﺘب
ﺒدأت أؤﻤن أن ﻤن ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ّ
أي ﺸﻲء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﻴﺎة..
ﻋن ّ
ﻟب اﻟﻔﻛر وﻨﺨﺎﻋﻪ..
ﻛﺄ ّﻨﻪ ّ

اﻟﺤب واﻟﺤﺒﻴب،
ﻨﺤب ﻟن ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﻔرق ﺒﻴن
ّ
ﻋﻨدﻤﺎ ّ
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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واﻟوطن واﷲ أﻴﻀﺎً..
ُﺨﺒﺊ ﻟك ﺸﻴﺌﺎً ﺠدﻴداً ﻛﻠّﻤﺎ ﺘﻌود..
أﺘﻤ ّﻨﻰ أن أ ّ

أﺘﻤ ّﻨﻰ أن ﻻ ﺘﺘﺄﺨر ..أﻴﻬﺎ اﻟورق ..أﻴﻬﺎ اﻷﺒﻴض.
ﻟو ﺘﻌﻠم ﻤﺎذا ﻴﻌﺘرﻴﻨﻲ وأﻨﺎ أﻗ أر ﻤﺎ أرﺴﻤﻪ ﻟك ﻛ ّﻝ ﻴوم..
أﻋﻴد اﻟﺘﺤدﻴق ﻓﻴﻪ ﻋﺸرات اﻟﻤرات،
ﻷﻓﻬم ﻨﻔﺴﻲ ﻤن ﺨﻼﻟك ،أﻨت اﻷﺒﻴض..
أﻻﺤق اﻟﺤروف ﺤرﻓﺎً ﺤرﻓﺎً ،ﻛﻠﻤ ًﺔ ﻛﻠﻤﺔ..
ٍ
وﻤﻌﻨﻰ ﻟﻬﺎ أﻟﻘﻴﺘﻪ
ﺒﻌض ﻤن ذاﺘﻲ أﻀﻔﺘﻪ ﻫﻨﺎ
ﻷﻋﺜر ﻋﻠﻰ
ً
ﻫﻨﺎك..
اﻟﻀﻤﺔ واﻟﻛﺴرة ﻓﻴﻌﺘرﻴﻨﻲ اﻟﺴﻼم واﻟﺴﻛون،
أﻟﺤظ اﻟﻔﺘﺤﺔ و ّ
ﻋﻠﻰ اﻟورق!!
ﻟﺘﻛﻤﻠﻨﻲ،
وأﻛﺎد أﺠزم أﻨك ُﺒﻌﺜت ّ

أو ﻟﺘﺸ ّﻛﻠﻨﻲ ﻤن ﺠدﻴد،

ﻓوﻀوﻴﺔ أﻓﻛﺎري وﺠﻨوﻨﻲ،
ورﺒﻤﺎ ﻟﺘﻬ ّذب
ّ
ﺒﺎﻟورق!!

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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وأﺤزن،
وأﻗطﻊ ﻤﺴﻴرة ﺤزﻨﻲ ﺒﺤﻠﻤﻲ..
ﻓﺄﻫدﻴك ﻋﻤ ارً
ﻋﻠﻰ ورق!!
أﻨت اﻟﺼﻤت..
أﻨت اﻟﻌزﻟﺔ..
اﻟﺘﺄﻤﻝ..
أﻨت ّ
ﻤرة..
اﻨﻘطﺎع طوﻴﻝ داﻫﻤﻨﺎ ّ

أزﻋﺠﻨﻲ،

وﺠﻌﻠﻨﻲ أﻟﻌن ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺼر اﻟﺤدﻴث ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺸ ﱡﻝ ﺘراﻗص

أﺼﺎﺒﻌﻲ..

وأﺸﺘﺎق ﻟﻠﻤﺴﺔ اﻟورق!!
وأﺘﺴﺎءﻝ :ﻤﺘﻰ ﻨزداد إﺒداﻋﺎً وﻋطﺎء؟

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻓﻲ داﺨﻠﻲ طوﻓﺎن..
ﻴﺤﻤﻝ آﻻف اﻟﻛﻠﻤﺎت..
واﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻟدﻤوع..
واﻟﺤﺎﺠﺎت..
اﻟﺘﺸﺒث ﺒﺎﻟﻘﻨﺎﻋﺔ!!
و ّ
ﻓﺠﺄة!..
ﺴررت ﻋﻨدﻤﺎ ﻗرأﺘﻨﻲ..
ُ

أت ﻨﻔﺴﻲ؟!...
أﻨت ﻗرأﺘﻨﻲ أﻴﻬﺎ اﻷﺒﻴض ،أم أﻨﺎ ﻗر ُ
ﻻ ﻓرق!..

ﻴد اﻟراﺤﺔ ﻓﻬدأت ،وﻫﺎ أﻨﺎ أﻋود أﻛﺘب..
ﺴﺘﻨﻲ ُ
ﻟﻤ َ
َ

طوﻗﻨﻲ اﻟﺤﻨﻴن
ّ

واﻨﻬﻤر ﻋﻠﻰ ﻋطﺸﻲ
وأطﻔﺄﻩ!!

ﺘُﻐﻴﺜﻨﻲ اﻟﻛﻠﻤﺎت..

ﺘﻨﺘﺸﻠﻨﻲ ﻤن ﺒؤس اﻟواﻗﻊ واﻟﻨﻬﺎﻴﺔ..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻀك ارﺘوﻴت،
دون أن أﻨطق ﺒﻪ..
أﺤﺴﺴﺘﻪ،
وﻫذا ﻴﻛﻔﻲ..
ﻗﻠّﻤﺎ ﺘﻬزﻤﻨﻲ اﻟﻌﺒﺎرة،
وﻟﻛ ّﻨﻬﺎ اﻟﻴوم ﻗد ﻓﻌﻠت..
ﺤﺎوﻟت أن أﺴﺘﻌﻴن ﺒﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺘﻔﺘﺢ ﻟﻲ أﺒواﺒﻬﺎ،
ُ

ﺘﻔرط
أﺼرت ﻋﻠﻰ أن
وﻟﻛ ّﻨﻬﺎ
ّ
ﺘﺘﺤﺼن ﺒﺎﻟﺼﻤت ﻛﻴﻼ ّ
ّ
ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﻀﺎﻗت ﻋﻨﻬﺎ..
ﻤﻌك أﻴﻬﺎ اﻟورق،

ﺒﻨﻴت ﻟﻲ ﺠﺴ ارً ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻲ..
ﻤﻊ أﻓﻛﺎري اﻟﻤﺒﻌﺜرة ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك..
اﻫﺘزت روﺤﻲ..
ﻤن ّأوﻝ ﺤرف رﺴﻤت ّ

ﺘﺘﻛرر ﻤﻊ ﻛ ّﻝ ﺘراﻗص ﻟﻠﻛﻠﻤﺎت..
وأﺼﺒﺤت اﻻﻫﺘ اززات ّ
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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وﺘﺘزاﻴد ﺴرﻋﺘﻬﺎ وﻗﻠﻘﻬﺎ..
أﻟﻔت اﻨﺘظﺎري ﻟﻬﺎ وأﺤﺒﺒﺘﻪ!!
وﻫﻛذا ُ
ﻛم ﺘﺸﺒﻬك أﻤﻨﻴﺎﺘﻲ أﻴﻬﺎ اﻷﺒﻴض ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻤﺎ ﻋﺎد ﻴﻠﺘﻔت

ﻟﻸﻤﻨﻴﺎت..

ﺠﻌﻠﺘﻨﻲ أﻋﻴد ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠﻨوﻨﻲ..
ﺨوﻓﻲ..
ﻓرﺤﻲ..
ﺸ ّﻛﻲ..
وﺤﺘﻰ أﺤزاﻨﻲ!!
ﺸﻛ ارً ﻟﻠﺼدﻓﺔ اﻟﺘﻲ رﻤﺘﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻨﺎﺌك..
ﻓﺄذﻗﺘﻨﻲ ﺠرﻋﺔ اﻷﻤﺎن واﻟﺴﻼم..
ﻓﻬﻝ ﺴﻴﻛون ذﻨب ﻤن ذﻨوﺒﻲ أﻨﻲ أدﻤﻨت ﻋﻠﻴﻬﺎ؟
ٕوان ﻛﺎن ﻴﺎ ﺴﻴدي،

ﻟن أﻗوﻝ ﺴوى :ﻓﻠﻴﻛن!
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺸﻛ ارً ﻟﻤن ﺴ ّﺨر ﻟﻠﺤروف اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ..
ﻓﻠوﻻﻫﺎ ﻟﻤﺎﺘت اﻟﺤروف ﻓﻲ ﻏﻴﺎﻫب اﻟذاﻛرة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻔﻲ

ﻷﺤد..

ﻤﺎ أﺸﻬﻰ اﻟﻛﻠﻤﺎت ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎﺜر ﻋﻠﻰ ورق..
ﻓﻴزﻫر اﻟرﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ورق..
ﻤﺎ أﺤوﺠﻨﻲ ﻟرﺒﻴﻊ اﻟﻛﻠﻤﺎت ..
ﻓﻬذﻩ ﻛﻠﻤﺔ ﺘﻔوح ﺒﻌﺒﻴر اﻟﺴوﺴن..
وأﺨرى ﺘﻌﺒق ﺒﺨﻴﺎﻝ اﻷﻗﺤوان..
وواﺤدة ﺤزﻴﻨﺔ ﺒﺠﻤﺎﻝ اﻟﺒﻨﻔﺴﺞ..
ﺤدﻴﻘﺔ اﻟﻛﻠﻤﺎت ﺘزورﻨﻲ وأزورﻫﺎ ﻛ ّﻝ ﻴوم..
ﻓﺄﺼﺒﺢ اﻷﻤﻴرة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻐﺎﻤر ﺒﻘطف زﻫور ﺤدﻴﻘﺘﻬﺎ
ﺒﺘﺄﻤﻝ اﻟﺠﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻤﻛﺎﻨﻪ..
وﺘﻛﺘﻔﻲ ّ
وأﺤﺎر ﻓﻲ أﻤري ﻋﻨدﻤﺎ أﻏدو زﻫرة،
ﺘﺤب أن ﻴﻘطﻔﻬﺎ أﺤد..
أو رﺒﻤﺎ ﻛﻠﻤﺔ ..ﻻ ّ
ﺒﻝ أن ﻴﻼﺤظ ﻤﺎ ﺘﺒوح ﺒﻪ ﻤن ﻤﻛﺎﻨﻬﺎ..

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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وﻓﻲ ﻟﺤظﺔ إﺸراق أو ﻏروب ﻴﻤﻸﻨﻲ اﻟﻌﺒﻴر،
ﻓﺄﻋﺒر ﺒﻪ إﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﻷﻛﺘب!!
ﻷُزﻫر..
ﻷﻋﺎﻨق اﻟﻔراﺸﺎت..
وأﻨﺴﺎب ﻤﻊ اﻟﻨﺴﻴم..
ﻷﺤﻴﺎ.
وﻓﻴﺔ ﻟﻠورق..
ﺴﺄﻛون ّ

وﺤدﻩ ﻴﺴﺘﺤق اﻟوﻓﺎء!!

ﺴﺄﺴﺘﻌﻴر ﻤن اﻟﻔرح ﺒﻬﺠﺘﻪ..
وﻤن اﻟﺸوق ﺤرﻗﺘﻪ..
اﻟﺤب ﺼﺒوﺘﻪ..
وﻤن
ّ
وﻤن اﻟﻘدر ﻟﻌﺒﺘﻪ..

وأﻛﺘب ﺒﺎﺴم ﻤﺴﺘﻌﺎر،
ﻫو أﻨﺎ..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺒت اﻟﻔرح ﻓﺄﺨﺎﻓﻨﻲ،
ﺠر ُ
ّ

ﻷﻨﻪ ﻴذﻫب ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻌﺘﺎدﻩ دون وداع..

أﺤرﻗﻨﻲ اﻟﺸوق ﻓزاد ﻤن ﻟﻤﻌﺎﻨﻲ..
ﻴﺘم إﻻ ﺒﻪ..
أﺼﺎب
ّ
اﻟﺤب ﻗﻠﺒﻲ ﻓﺼﺎر ﺠزءاً ﻤﻨﻪ ﻻ ّ
ﻻﻋﺒﻨﻲ اﻟﻘدر ﻓﺠﻌﻠﺘﻨﻲ ﻟﻌﺒﺘﻪ،
ﻤﺎﻫرة ﻓﻲ ﺘﻘﺒﻝ اﻟﺨﺴﺎرة وﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺒدء ﻤن ﺠدﻴد..
ﺒد ﻤن اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻨدرك ﻟ ّذة اﻟﻨﺠﺎح أﺤﻴﺎﻨﺎً ..ﻋﻠﻰ أن ﻻ
ﻻ ّ
ﻨﺸﻌر ﺒﻨﻘﺼﺎن أﻨﻔﺴﻨﺎ أﻤﺎم ﻨﻔوﺴﻨﺎ ﻓﺘﻠك ﺨﺴﺎرة ﻻ ﺘﻌوض

أﺒداً..

ﻴﺠب أن ﻨﺴﺘﻌﻴد اﻟﻤزﻴد ﻤن ﺨﻴرﻨﺎ اﻟذي ﻓُطرﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻛﻲ

ﻴﻐدو ﻫو ﻤﺎ ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ُﻨﻛﺴﺒﻪ وﻨﻛﺘﺴﺒﻪ..
ﻓﻲ ﻟﺤظﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻐﻴر ﻤﻔﻬوﻤﻲ ﻋن اﻷﺸﻴﺎء:

ﻛﻨت ﻤؤﻟﱠﻤﺔ ﻟدرﺠﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟف ﻤﻊ اﻟﻤوت
ﻤرة ُ
أذﻛر أﻨﻲ ذات ّ
ﻓﻔ ّﻛرت أن أﻗﺘﻠك أﻴﻬﺎ اﻟورق..
ﻓﺘﻬت وأﻨﺎ أﻓﺘّش ﻋن وﺴﻴﻠﺔ ﻻ ﺘؤﻟﻤﻨﻲ،
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻓﻘررت أن أﻛﺘب..
ّ
ٕواذ ﺒﻲ دون أن أدري أﻗﺘﻝ ﻨﻔﺴﻲ..

ﻴﺒق ﺒداﺨﻠﻲ ﺤزن أو ﻓرح..
ﻓﻠم َ

أﻟم أو ﻟ ّذة..

ﻛ ّﻝ ﻤﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻲ ﺘﻼﺸﻰ ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﻼﺸﻲء اﻟذي ﻨراﻩ ﻓﻲ
ﻛ ّﻝ ﺸﻲء..
ﺘرى ﻤﺎ اﻟذي ﺘﻐﻴر؟
أﻴﻌﻘﻝ أن ﻨﺘوﻗّف ﻋن ﻋﺎداﺘﻨﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺸﻌر أﻨﻪ ﺼﺎرت ﻻ
ﻨﺤﺒﻬم؟..
ﺘﻌﻨﻲ ﺸﻴﺌﺎ ﻟﻤن ّ

ﻟﺴت أدري!

أﺼﺒﺤت ﻋﺎدةً ﻤن ﻋﺎداﺘك ﺤﺘﻰ ﺘوﻗّﻔت ﻋن
ﻓرﺒﻤﺎ
ُ
ّ
اﻟﻤﺴود!..
ﻤﻤﺎرﺴﺘﻲ ،أﻴﻬﺎ اﻷﺒﻴض
ّ

ﺨرﺠت ﻟﻘﺘﻠكّ ،أﻴﻬﺎ اﻟورق..

ﻟﺘﻤزﻴﻘكّ ،أﻴﻬﺎ اﻟورق..

ٕواذ ﺒﻲ أﺘﻔﺎﺠﺄ ﺒﺠﻨود ﺘﺴﺎﻨدك ﻀدي..

أﺤﺎوﻝ أن أﺴﺘوﻋب ﻗﻠﺒﻲ،

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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روﺤﻲ،
ﺠﺴدي،
ﻛﻠّﻬم ﺘﺤﺎﻟﻔوا ﻤﻌك ﻀدي!!
ﻛﻴف ﺴﺄﺼﻤد ﻓﻲ وﺠﻪ ﻛ ّﻝ ﻫؤﻻء اﻟطﻐﺎة،
وأﻨت ﻤن ﻗﺎدﻫم ﻹﺒﺎدﺘﻲ!
اﻟﺘوﺴﻝ دون أن ُﻴﺼﻠّﻰ
أي رﺠﺎء ﻗد ﻴﻨﻔﻌﻨﻲ ﺒﻌدﻤﺎ ﻤﺎت
ّ
ّ
ﻋﻠﻴﻪ؟
ورﻤﻴت ﺠﺜّﺘﻪ ﻟﺘﻨﻬش ﺒﻬﺎ آﻻف اﻟﺘﺴﺎؤﻻت دون أن
ُ
ﻴﻨﺘﻬﻲ!
اﻟﻤﺴود ﻟﻴﻌﻠن أ ّﻨﻲ
ﻛوﻨﻲ ﻤﺘواطﺌﺔ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻀك
أي اﻨﺤﻴﺎز
ّ
ّ
ّ
ﺨرﺠت ﻤن ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﻤﻼﺌﻛﺔ،
وﺘﻬت ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ اﻟﺸﻴﺎطﻴن؟..
ُ

ﻫﻝ ﺒوﺴﻌﻲ أن ّأودﻋك دون أن أﻋﺎﻨق ﻓﻴك ﻛ ّﻝ ﺨﻴﺒﺎﺘﻲ؟
أﺤﺒك؟..
وﻫﻝ ﻴﻤﻛن ﻟﻲ أن أرﺤﻝ دون أن أﻗوﻝّ :

ﻻ ﻋﻠﻴك ،ﻟن أرﺤﻝ ..
ﺒﻝ ﺴﺄﻛﺘب!
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ﺒﻝ ﺴﺄﻛﺘب!
وأﻛﺘب،
وأﻛﺘب!..
ﺤﻴﺔ ﺘﺤﻤﻝ ﺸﻬﺎدة وﻓﺎﺌﻬﺎ
وﻟﻛن ،ﺘذ ّﻛر ﺒﺄ ّﻨﻲ ﺴﺄﻛون ّأوﻝ ّ
ﻋﻠﻰ اﻟورق..
أﺤس أﻨﻪ ﻫو ﻤﺎ
ﻫذا ﻤﺎ ﺸﺌت أن أطﻠﻌك ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻨﻲ
ّ
ﺘﺒﻘّﻰ..
أﺸد وﻓﺎء اﻟﻛﻠﻤﺎت!!
رﺒﻤﺎ ﻷﻗوﻝ ﻟك :ﻤﺎ ّ

ﺘﺤﺎﻟﻔت ﻤﻌﻬﺎ ﻛﻤﺎ أﻨت ﻓﻌﻠت..
وﻗد
ُ

ﻓدﻋﻨﺎ إذاً ،ﻨﺸرد ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺎت ﻨﻔوﺴﻨﺎ،
وﻓﻴﺔ..
ﻛﻠﻤﺎت ّ

ﻤﺎ أﺤوﺠﻨﺎ إﻟﻰ اﻟوﻓﺎء،

ﻤﺎ أﺤوﺠﻨﻲ إﻟﻴك،
ّأﻴﻬﺎ اﻟورق.
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ﻻﺒد ﻤن اﻟﺘوﻗّف ﻋﻨﻬﺎ أﺤﻴﺎﻨﺎً ﻟﻀرورات
اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ
ﻛﺎﻟﺤب ّ
ّ
أﻤﻨﻴﺔ..
ﻓﻛﻼﻫﻤﺎ إن ﺘﻤﺎدﻴﺎ ﻓﻲ ذاﺘك ُﺤﻛم ﻋﻠﻴك ﺒﺄﺜﻘﺎﻝ ﻴﺼﻌب
ﺤﻤﻠﻬﺎ أﺤﻴﺎﻨﺎً..
اﻟﺘورط ﺒﻀرورة أن
وﻟﻛن اﻟﺘوﻗّف ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻴﻌﻨﻲ زﻴﺎدة ﻓﻲ
ّ
ﺘﺤب..
ﺘﻛﺘب وأن ّ

ﻟﻠﺤب ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺒﺘﻌد ﻋﻨﻪ ﻗﻠﻴﻼً..
ﻛم ﻨﺘوق
ّ

وﻨﻌود ﻤﺜﻘﻠﻴن ﺒﺎﻟﺤﻨﻴن ﻟﻬذا اﻟطﻘس اﻟﺠﻨوﻨﻲ اﻟذي ﻴﺸﻌﻝ

ﻨﺤب..
اﻟروح ﺸوﻗﺎً ﻟﻤن ّ

ﻟﻠﺤب واﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﻋﻤر اﻓﺘراﻀﻲ ،ﻴﺒدأ وﻴﻨﺘﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻛ ّﻝ
ﻓﻬﻝ
ّ
اﻷﺸﻴﺎء ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ؟
اﻟﺤب..
ﻻ ﻴﻤوت
ّ

ﻻ ﺘﻤوت اﻟﻛﻠﻤﺔ..
اﻟﺤب..
ﻟن ﻴﻤوت
ّ
ﻟن ﺘﻤوت اﻟﻛﻠﻤﺔ.

ﺘﻤر اﻟﻛﻠﻤﺎت ﻓﻲ ذﻫﻨﻲ،
ﻫﻛذا ..ﱡ
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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وﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ،
رﺴﻤﺘﻬﺎ دون اﻋﺘراض؛
ﺤرﻴﺔ ﺤﻘّﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟورق!..
ﻷن ﻻ ّ
رﺒﻤﺎ ﻷ ّﻨﻲ أؤﻤن ﺒﻀرورة أن ﻨﺤﻴﺎ ﺨﻠوداً،
ٕوان ﻛﺎن ﻤﺼطﻨﻌﺎً ﻟﻤﻔﺎﻫﻴم ﻗد ُﺤرﻤت ﻤن ﺤﻘّﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ..
ﻨﺼدق اﻟوﻫم أﺤﻴﺎﻨﺎً ﻛﻲ ﻨﺤﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻴﺠب أن
ّ
ُﻤﻌﺎﺸﺔ.
ﻋﻨدﻤﺎ أﻗ أر ﺒﻴﺎﻀك ﺒﺴوادك أﻴﻬﺎ اﻟورق،
أﺸﻌﻝ أﺼﺎﺒﻌﻲ،
وﻗﻠﺒﻲ،
وﺠﺴدي..
ﻟﻴس ﻷن أﺴﻠوﺒك ﻤﺸﺒﻊ ﺒﻤﻬﺎرة اﻻﺨﺘراق اﻟداﺨﻠﻲ،
ٕواﻴﻘﺎظ ﻛ ّﻝ اﻟذﻛرﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟظﻬور؛
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺒﻝ ﻷﻨك ﻗد ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺤﺠم اﻷﻟم واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ..
وﻤرات ﻴﺄﺘﻲ اﻷﻟم أﻛﺒر ﻤن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ،
ّ
أﻛﺒر ﻤن اﻟﻛون،
أﻛﺒر ﻤن ﻛ ّﻝ ﺸﻲء!..
ﻤﻔﺼﻼً ﺒﺎﻟﻀﺒط ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎس اﻟﺤزن واﻟﻔرح
ﺘﺄﺘﻲ
ّ

ﻛﺄﻨﻪ ﺜوب ﺴﺎﺤر..

ﻴﺼﻠﺢ أن ﺘرﺘدﻴﻪ ﻓﻲ ﻛ ّﻝ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎت أﻨﺜﻰ،
ﻤﺜﻠﻲ!
ﻟﻤﺎذا؟..
ﻷﻨك ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﺘﻨﺎوﻝ ﻤوﻀوﻋﺎت:
اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ،
اﻟﻤوت،
اﻟﺤب،
ّ

اﻟﺜورة،

اﻟﺤﻴﺎة،
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اﻟﺠﻨون،
اﻟﺤرﻴﺔ..
ّ
ﻤﺎ أﺸﻬﻰ أن ﺘﻤﺴك ﺒﻴن ﻴدﻴك اﻟﺼﻴف واﻟﺸﺘﺎء واﻟرﺒﻴﻊ،
وﺘﺴﺤﻘك ﻟﺤظﺔ اﻟﺨرﻴف..
اﻟﺤب ،ذات ﻴوم،
ﻓﻠو ﻛﺎن ﻟﻲ ﻤﻌك ﻤﺘّﺴﻊ ﻤن اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ و ّ
ﻻﺒد ﻤن أن أرﺴم ﻛﺘﺎب ذو ﻗﻴﺎس ﻤوﺤد،
ّ

ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ..

ﻟﻤن ﻴﻘ أر وﻴﻛﺘب،
ﻴﺤب وﻴﻛرﻩ،
ﻟﻤن ّ

ﻟﻤن ﻴﺨطﺊ وﻴﺼﻴب،
ﻟﻛ ّﻝ ﻤن ﻴﺤﻴﺎ وﻴﻤوت..
أو رﺒﻤﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﻷﻨﺜﻰ واﺤدة :ﻫﻲ أﻨﺎ!
ﻴﺒدو أﻨﻲ ﻤﺤﻛوﻤﺔ ﺒك أﻴﻬﺎ اﻟورق إﻟﻰ اﻷﺒد،
وﻟك ﻤطﻠق اﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺒﺄن ﺘﺒﻘﻰ ﻟوﺤدك،
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أو ﻟﻐﻴرك..
ﺘﺘﺒدد
ﺘُﻨﺸر أو ّ

أو ﺘﻤوت..

أﺤس ﻋﻠﻴك أﻴﻬﺎ اﻟﺤﺒﻴب
أردت اﻟﺘﺨﻠﱡص ﻤن ﻛ ّﻝ ﻤﺎ
ُ
ّ
اﻷوﺤد..
أﻴﻬﺎ اﻟورق،
رﺒﻤﺎ ﻻ ﻴوﺠد ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة أوﻓﻰ ﻤﻨك!
أي ﺤوار ﻤﻌك..
وﻟﻛن ..أﺴﻤﺢ ﻟﻲ أن ﻻ أﺒرﻤﺞ ّ

دﻋﻨﺎ ﻨﺘﻛﻠّم ﺒﻤﻨطق اﻟﻼﻤﻨطق ﻟﻌﻠّﻨﺎ ﻨدرك اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ..
ﻟﻴﻛن أﻴﻬﺎ اﻟورق ﺤوارﻨﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺨﺎض داﺌﻤﺔ،
ﺘوﻟد ﻤﺎ ﺘرﻴد..
ّ

ﺤﻴﺔ ،أو ﻤﺤﻛوم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤوت..
ﻗد ﺘﻛون ّ

ﺠﻤﻴﻠﺔ أو ﺒﺸﻌﺔ،
ﺤرة!
اﻟﻤﻬم أﻨﻬﺎ ّ

ﺤرﻴﺘﻲ.
ﻤﻌك أﻴﻬﺎ اﻟورق أﻛون ّ
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وﻤن أﺠﻠك أﺤﻴﺎ ،أو أﻤوت.
ﺤرﻴﺘﻲ..
ﻴﻛﻔﻲ أن ﻓﻴك ّ
ﻴﻛﻔﻲ..
ﻛﻔﻰ.
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ﻤن اﻟﻘﻠب إﻟﻰ ﻤﺎ وراء اﻟﻘﻠب
ﺘﺘﻔرد ﺒﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ أوﺘﺎر اﻟروح،
أﻨﻐﺎم ّ
ٌ
اﻟﺤب..
ﻤﺴﺒﻴﺔ ﺒﺴﺤر
ﻟﺘﻨﺸد ﻟﺤﻨﺎ ﻻ ﺘﺴﻤﻌﻪ إﻻ ﻗﻠوب
ّ
ّ
اﻟوﻗت ﻟﻴﻝ..
اﻟﺤب!..
ﻤﺎ أﺜﻤﻠﻨﻲ ﻓﻲ ﻟﻴﻝ
ّ

ﻨﺤوك ﻴﺎ ﻤن ُﺠﺒﻠت ﺒﺄﻋﺼﺎب ﺠﺴدي،

ﺘﺸرﺌب ﺤواﺴﻲ ﻛﺘرﺒﺔ ﺸﻘّﻘﻬﺎ اﻟﻌطش..
ﻓﻤن ﻴروي ﺘرﺒﺘﻲ إﻻ دﻤوع اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺔ ﺘُطﻔﺊ ﺴﻌﻴر
أﺸواﻗﻲ؟؟
ﻤﺎ أﻗرﺒك وأﻨت ﺒﻌﻴد ﻋن ﺤواﺴﻲ..
ﻤﺎ أﺒﻌدك ﻋن ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم وأﻨت ﺘﺠري ﻓﻲ دﻤﻲ..
ﺘﻬب ﻋﻠﻰ وﺠﻬﻲ ﻤن ﺒﻌﻴد
ﻤﺎ أﺼﻔﻰ أﻨﻔﺎﺴك وﻫﻲ
ّ
ﻗرﻴب..
ﻤﺎ أوﺤش ﻟﻴﻠﻲ وأﻨﺎ ﻀﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ظﻠﻤﺘﻪ ﻻ ﻴرﺸدﻨﻲ إﻟﻴك

ﻫﻤس ﻴﻨﺒﻊ ﻤن ذاﻛرﺘﻲ ..
ﺴوى
ٌ
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ﺼوﺘك اﻟﺼﺎﻤت،
ﻀﺤﻛﺘك اﻟﺤزﻴﻨﺔ،
ﻴﺘﺠﻠﻴﺎن أﻤﺎﻤﻲ..
ّ

ﻓﺄﻤﺴك ﺒﻴن ﻴدي ﺤﻔﻨﺔ ﻤن اﻟرﻤﺎﻝ،
ﻓﻴﺘﻠﻔﻨﻲ اﻟﺨوف..
ُ

أﻤر اﻟﺨوف!...
آﻩ ،ﻤﺎ ّ
ﻫﻝ أﻨت ﻟﺴت ﺒﻘرﺒﻲ؟؟
أﺠﻝ ..ﺒﻝ ﺼرت ﺒداﺨﻠﻲ..
أﺼﺒﺤت أﻨﺎ..
َ

ﺒد أن أﻏوص ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻲ ﻷﺤﻤﻠك
ﻻ ّ

وﻨطﻔو..

ﺒﻝ ﻟﻨﻐرق..
ﻟﻨﺘّﺤد..
أرﻴدك ﻛﻤﺎ أرﻴد اﻟﺤﻴﺎة ،وﻛﻤﺎ ﻴرﻴدﻨﺎ اﻟﻤوت!..
أذﻛر ﻤﺎ ﻗﻠﺘﻪ ﻟك ﻋن اﻟﻤوت :ﻨﺤﻴﺎ داﺌﻤﺎ ﻟﻠﻤوت وﻛﺄﻨﻪ

ذﻟك اﻟﻤوﻋد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟوﺤﻴد ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ..
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ﻤﺎذا ﺴﻴﺤدث إن ﺘوﻗّف اﻟﻤوت ﻋن ﺤﺼﺎدﻩ؟
ﺴﻨﺼدق أﻨﻪ ﻗد أﻟﻐﻰ ﻛ ّﻝ ﻤواﻋﻴدﻩ؟
ﻫﻝ
ّ

ﺘﺼدق إن ﻗﻠت ﻟك أن اﻟﻤوت ﻗد ﻤﺎت؟
ﻫﻝ ّ

اﺒﺘﺴﻤت ﻟﻲ!
َ

اﺒﺘﺴﺎﻤﺘك ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻛﻐﻤوﻀك!

وﻫﻤﺴت :ﻟﺴت أدري ﻤﺘﻰ ،وﻟﻛ ّﻨﻪ ﺴﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻴد
َ
اﻟﺨﻠود..
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺒدأ اﻷﺒد ﻴزوﻝ اﻟﻤوت..
ﻫﻨﺎك ﺤﻴث ﺘﺘﺴرﻤد اﻷرواح ،ﺤﻴث اﷲ..
ﻓﺘطﻴب اﻟﺤﻴﺎة..
ﻋﻠﻲ ﺒﻌطﺎﺌﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﺼﻐﻨﺎ ﻤﻌﺎً
أﺴر ْ
ﻫﻝ َ
ﻓت اﻟﺤﻴﺎة ﺤﻴﻨﻬﺎ ّ
ﻨﺸﻴد اﻷزﻝ ،ورأت أن ﻻ ﺘﻌطﻴﻨﻲ اﻵن إﻻ ﺼدى ﺼوﺘك

اﻟﺼوﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺒﺒﺤﺔ ﺤﺒﺎﻟك
ّ
ﻓﻲ دﻫﺎﻟﻴز ﺴﻤﻌﻲ ،ﻓﺄﺘﻠّوى ّ
أﺴﻛرﺘﻨﻲ ذات ﻋﻤر؟
ﻛﻴف اﻟﺴﺒﻴﻝ إﻟﻰ ﻤﻌﺎﻨﻘﺔ طﻴف؟
ﻛﻴف أُﻗﻨﻊ ﻫذا اﻟﻨﺴﻴم أﻨك ﻟن ﺘﻌﺎﻨﻘﻨﻲ ﺒﻌد ﻗﻠﻴﻝ؟
أﻨك ﺒﻪ ،وﻫو ﺒك؟..
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أﺤس ﺒوﺠودك وﻻ أراك؟؟
ﻓﻛﻴف ﻻ ﻴﻤﻛن ﻟﻲ إﻻ أن ّ

أذﻛر ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺎدﻴﺘﻨﻲ ﻴوﻤﺎً :ﻴﺎ ﺼوت ﺼﻤﺘﻲ..

وﻫﺎ أﻨت اﻟﻴوم ﺒﻌﻴداً ﻋﻨﻲ ﺒﺼوﺘك ..وﺼﻤﺘك..
وﻟﻛﻨﻲ أﺴﻤﻊ ﻛ ّﻝ ﻋوﻴﻝ ﺸوﻗﻲ وﺸوﻗك ﻤن داﺨﻝ ﻨﻔﺴﻲ..
ﻓﻴﺎ ﻟﺘﻌﺎﺴﺔ ﻗﻠﺒﻴﻨﺎ إن ُﺤﻛم ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺒﺎﻟﺼﻤت،

وﺒﺎﻷﻟم ﻤن اﻟداﺨﻝ..
ﺒﺎﻟﺸوق،

واﻟﺤﺴرة اﻷﻋﻤق ﻤن اﻟﻛﻼم..
ﺘُرى إﻟﻰ ﻤﺘﻰ ﺴﻴﺒﻘﻰ ﻤﻛﺘوب ﻟﻨﺎ أن ﻻ ﻨﻘوﻝ..

وﻨﻌﻴش،

ﻤن اﻟﻘﻠب إﻟﻰ اﻟﻘﻠب،
ﻤن اﻟﻘﻠب إﻟﻰ ﻤﺎ وراء اﻟﻘﻠب....
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ﻤوﻋد ﻓﻲ ﻫﺎﻤش اﻟزﻤن
ٌ
ﻨﺎم اﻟﻠﻴﻝ ﺒﺼﻌوﺒﺔ،
ﻟم ﻴﺸﺄ أن ﻴﺘرﻛﻨﻲ ﺴﺎﻫرة ﻟوﺤدي..
وﻟﻛﻨﻲ أﻗوى ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﻋﺎدﺘﻲ..
ﻟم أﺴﺘﺴﻠم ﻟرﻫﺒﺘﻪ وﻨﺴﻤﺎﺘﻪ اﻟﺒﺎردة..
أﻋﺸق اﻟﻠﻴﻝ وأدرك ﻓﻴﻪ ﻤﺘﻌﺔ اﻟﺤﻴﺎة..
أﻏرق ﻓﻲ ﺴوادﻩ ﻷﺨرج ﻛ ّﻝ اﻟﺒﻴﺎض اﻟذي ﻓﻲ داﺨﻠﻲ،
وﻴﺤﺒﻨﻲ..
أﺤﺒﻪ
ّ
ّ

أﺤس ﻤزﻴداً ﻤن اﻟدﻗّﺎت ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻛﻠّﻤﺎ اﻗﺘرب
ﻟﻛ ّﻨﻪ ﻗد
ّ
اﻟﺼﺒﺎح ﻤﺎ دﻋﺎﻩ ﻟﻠﻘﻠق اﻟﻤﺸوب ﺒﺒﻌض اﻟﺤﻴرة ﻤﻊ ﺘﻤﻨﻴﻪ

ﻴﻌم ﻛ ّﻝ ﺼﺒﺎح...
ﻟﻲ وﻫو ﻴودﻋﻨﻲ ﺨﻴ ارً ّ
ﻴﻤر اﻟوﻗت ،واﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻲ أﺼﺒﺤت دون ﻋﻘﺎرب..
ّ

ﺴت اﻟزﻤن ﺒﺴﺎﻋﺘﻲ ﺘﻠك ،وﻛم أﺘﻌﺒﺘﻨﻲ ﻤواﻗﻴﺘﻬﺎ!
ﻟطﺎﻟﻤﺎ ِﻗ ُ

ُﻤﻲ وﻫﻲ ﺘﻐ ّﻨﻲ ﺒﺼوﺘﻬﺎ اﻟﻐﻴر
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻠﻴﻝ أﺴﻤﻊ ﺼوت أ ّ
ﺠﻤﻴﻝ،
وأﻨزوي ﻤﻊ ﻟﻌﺒﺘﻲ ﻓﻲ زاوﻴﺔ اﻟﻐرﻓﺔ؛
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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أﺼطﻨﻊ اﻟﻨوم،
وﻻ أرﻴدﻫﺎ أن ﺘﺼﻤت ﻷﻨﻲ أﺴﺘﻌﻴد ﺒﻌض أﺠزاء طﻔوﻟﺘﻲ

اﻟﻐﻴر ﺠﻤﻴﻠﺔ أﻴﻀﺎً..

ﻴﻬﻤﻪ أﻤر ﻋﻘﺎرب
أﺘﺴﺎءﻝ ﻛﻴف ﻴﺴﻴر اﻟزﻤن ..وﻫﻝ ّ
اﻟﺴﺎﻋﺎت؟
ﻤﻬﺘﻤﺎً ﺒﺄﻤرﻫﺎ،
ﺒدأت أدرك أﻨﻪ ﻟﻴس
ّ

وﻻ ﺒﺄﻤري،

ﻻ ﻴﻔ ّﻛر إﻻ ﺒﺎﻟﺴﻴر ﻨﺤو اﻷﻤﺎم ﻟﻴﻨﻘص ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻟﻨﺎ ﻤن

أﻴﺎم..

أﺘﺤداﻩ
ﻓﻘررت أن ّ
أﺜﺎرﺘﻨﻲ ﻻ ﻤﺒﺎﻻﺘﻪ ﺒﻲ وﺒﺴﺎﻋﺘﻲّ ،
وﻟﻛن؟!!

ﻟﻴس اﻟﻴوم،
رﺒﻤﺎ ﻏداً،
رﺒﻤﺎ ﺒﻌد ﻏد،
أو ﺒﻌد ﺒﻌدﻩ..
ﺴﺄﺤدد ﻟﻪ ﻤوﻋداً وﻟن أذﻫب!
ّ
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أﺠﻝ ﺴﺄراك ﻏداً أﻴﻬﺎ اﻟزﻤن ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ...
ﻟﻘد ﻨﺴﻴت ﺴﺎﻋﺘﻲ ﻤﺸﻠوﻟﺔ اﻟﺤرﻛﺔ،
ﻟﺘﺤدد ﻟﻨﺎ ﻤوﻋداً
وﻻ ﺒد أن أﻨﺘظرك ّ

ﻓﻬﻝ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻤﻨﺎﺴب؟!
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ﻻ ﻴﺸﻐﻠﻨﻲ ﺴوى ﺼﻤﺘﻲ !
ﻴﻀﻴق اﻟوﻗت..
ﻴﻀﻴق اﻟﻌﺎﻟم..
ﺘﺨﺘﺼر اﻷﺸﻴﺎء ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻼﺸﻲء!
ﻴﺘﺒدد اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﻛ ّﻝ ﻤﻌﻨﻰ،
ّ

ﺒﻌض ﻤن اﻟﻬذﻴﺎن ﺒﻼ ﻤﻌﻨﻰ..
وﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﺴوى ٌ

ﻟطﺎﻟﻤﺎ ﺘﺴﺎءﻟت ﻋن ﻤﻌﻨﻰ اﻟﺸﻘﺎء،

ﺘرى ﻫﻝ ﻨﺸﻘﻰ ﺒﻤﻌرﻓﺘﻨﺎ أم ﺒدوﻨﻬﺎ؟
وﻟم أﺠد ﺠواﺒﺎً..
رﺒﻤﺎ ﻛﺎن ﻫذا ﻫو اﻟﺠواب!
أﺸﻌر ﺒﺎﻟﺘﻌب واﻟﻀﻴق..
ﺜم أﻨﺘﺸﻲ وأﻨﺎ أﺨﺎطب وردة ..أو ﺸﺠرة ..أو ﻓراﺸﺔ..
ﻻ رﻏﺒﺔ ﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺒﺸر!..
أﺤﺘﺎج ﻻﺴﺘﺨدام ﺤواﺴﻲ اﻷﺨرى ﻛﻲ ﻻ ﻴﻌطﺒﻬﺎ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝ

اﻟﻘﻠﻴﻝ اﻟذي اﺘﺴﻤت ﺒﻪ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺼر!
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اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺸﻐوﻟون ﺒﺎﻟﺘظﺎﻫر ﺒﺎﻻﻨﺸﻐﺎﻝ ..إﻻ أﻨﺎ!
وﺤدي أرﻴد أن أﺒدو ﺒﻼ ﺸﻲء..
ﻻ ﻴﺸﻐﻠﻨﻲ ﺴوى ﺼﻤﺘﻲ!
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ذات ﺼﻴف
ذات ﺼﻴف ..ﻤﺸت ﻓﺘﺎة ﻓﻲ ﺸﺎرع اﻟﺨﻴﺒﺔ اﻟذي اﻋﺘﺎدﻫﺎ
ٕواذ ﺒﻬﺎ ﺘﺼﺎدف اﻟﻔرح ﻋﻠﻰ رﺼﻴف اﻟرﺠﺎء اﻟذي اﻋﺘﺎدﺘﻪ
أﻴﻀﺎً.
ﺘﺴﻤرت ﺒﻤﻛﺎﻨﻬﺎ وﻫﻲ ﺘرﻗب ﺒرﻴﻘﻪ ووﻫﺠﻪ اﻟذي ﻴﺴﺒﻘﻪ
ّ
ﺒﺄزﻤﻨﺔ ﻗﺒﻝ أن ﺘﻘﺘرب ﻤﻨﻪ.
ﺤﺎوﻟت أن ﺘﺘﺠﺎﻫﻠﻪ ،ﻤﻤﺎ زاد ﻓﻲ إﻟﺤﺎﺤﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘراب
ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺒﺎﻟذات!!

ﺤدﺜت ﻨﻔﺴﻬﺎ.
ﻤﺎذا ﻴرﻴد ﻫذا اﻟﻐرﻴب ﻤﻨﻲ؟ّ ..

وﻋﺒر ﺒﻘرﺒﻬﺎ ﺒﺠرأة ﻻ ﺘﻘﺎوم ،ﻛﻨﺴﻴم ﻻ ﻴﺴﻊ اﻟﻤرء إﻻ أن

ﻴﻤﺘﻸ ﺒﻪ..

ﺜَ ُﻤﻠَ ْت ﻓﻲ ﻟﺤظﺔ اﻟﺘﺤﺎﻤﻪ ﺒﻬﺎ،
ﺒﺤرﻴﺘﻪ
ﻓﻬب ﻟﻴﺘﻠ ّذذ
ّ
ﻓﺎﻨﺘﻔﻀت ﻛطﻴر ﻓﺘﺢ ﻟﻪ ﺒﺎب اﻟﻘﻔص ّ
ﻋﻠﻰ أﻏﺼﺎن اﻟﺸﺠر..
وﻗﻌت ﻓﻲ ﺸراﻛﻪ ٕواﻏراﺌﻪ!

ﺒﻘوة أﻟف رﺠﻝ،
ﻀﻤﻬﺎ ّ
ّ
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ﻓﺎﺴﺘﺴﻠﻤت ﻟذراﻋﻴﻪ اﻟﺤﺎﻨﻴﺘﻴن.
اﻟﺤر!!
ﻤﺎ أﺸﻬﻰ اﻟﻔرح ّ

أﻤﻬﺎ..
ﻏﺎﺼت ﻓﻲ ﺼدرﻩ ﻛطﻔﻠﺔ ﻋﺎدت ﻟﺤﻀن ّ

إﻨﻪ اﻟﻔرح!!

ﻴﻌﺒق ﺒراﺌﺤﺔ اﻟﺼﻨوﺒر واﻟﺴﻨدﻴﺎن..
ﺤﻤﻠﻬﺎ وﺴﺎر ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذات اﻟرﺼﻴف..
ﻓﺒدا ﺒﺄﻟوان ﻟم ﺘﻌﻬدﻫﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ،
وﻛﺄﻨﻪ رﻴﺸﺔ راﺤت ﺘرﺴم أﻟوان اﻷﻤﺎﻛن ﻤن ﺠدﻴد!!
إﻨﻪ ﻓ ّﻨﺎن ﺒﺎرع،
ُﻴﺒدع دون أن ﻴدرك ذﻟك،

وﻴﻀﻴف ﻟﻤﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺸﻴﺎء ﻟﻴﻌﻴد ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ

ﻴﺸﺎء..

ﻏﻤرﻫﺎ ﺒﻠ ّذﺘﻪ،
ﻓﺄﺤﺒﺘﻪ!!
ّ
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ﻓﺠﺄة ..وﺠدت ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻫﻨﺎك ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ اﻟزﻤﺎن واﻟﻤﻛﺎن

دوﻨﻪ..

ﻟﻘد ﻏﺎدرﻫﺎ..
ﻓﺄﺜﻘﻠﻬﺎ اﻟﻔراغ ﺒﻌدﻩ..
ﻛﻴف ذﻫب؟؟
ﻟو أﻨﻪ ﺘرك ﻟﻬﺎ اﻟرﻴﺸﺔ واﻷﻟوان..
ﻟو أﻨﻪ ﻴﻌود..
ﻟو..
ﻟو ..أﻨﻬﺎ ﻟم ﺘﺼﺎدﻓﻪ ذات ﺼﻴف..
وذات ﺼﻴف..
وﻟﻛ ّﻨﻪ ﺼﻴف آﺨر،
واﻟﺸﻤس ﺘﺸﻌﻝ اﻟﻛون ﻛﻠّﻪ ﺒﺤرارﺘﻬﺎ،
ﻓﺘذوب اﻷﻤﻨﻴﺎت ﺒﻔﻌﻝ وﻫﺠﻬﺎ،
ﺠﻠﺴت ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻌد ﻓﻲ ﺤدﻴﻘﺔ ﻟوﺤدي،
ُ
دون ﻛﺘﺎب،
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دون ﺼدﻴق،
وﺒدوﻨﻲ أﻴﻀﺎً!!
اﻋﺘﻘدت أﻨﻲ ﻗد أﻀﻌت ﺒﻌﻀﻲ ﻗﺒﻝ أن أﺘﺠﺎوز إﺸﺎرة

اﻟﻤرور ﺘﻠك..

ﺒﻝ رﺒﻤﺎ ﺴﻘطت ﺴﻬواً وأﻨﺎ أﻋﺒر اﻟرﺼﻴف ﻨﺤو اﻟﺤدﻴﻘﺔ

دون أن أﻨﺘﺒﻪ ﻟﺘﻨﺎﺜري ﻫﻨﺎك..
ﺸردﺘﻨﻲ اﻟﺸﻤس إذن!!
ّ
ﻫﻨﺎ،

وﺤﻴدة ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻌد ﻗد ﺸﻐﻠﻪ اﻟﻤﺌﺎت ﻗﺒﻠﻲ دون ﺼوت

آدﻤﻲ..

ﻴﻐﻤرﻨﻲ ﺼوت اﻟﻌﺼﺎﻓﻴر اﻟﺨﺎﻓت!!
ﺘرى ﻫﻝ ﺘُﻠﻬب اﻟﺸﻤس ﺤزن اﻟﻌﺼﺎﻓﻴر أﻴﻀﺎً؟

أم أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﻠك أﺤزاﻨﺎً ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨق اﻟﺴﻤﺎء ﻤﺘﺠﺎوزة ﻋﺘﻤﺔ

اﻷﻗﻔﺎص؟

وﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﺴﺎﺒق اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻤن ﻓﻛري ،ﻴﺄﺘﻴﻨﻲ ﺼوت..

أرق..
ﻴﺸﺒﻪ ﺼوﺘﻲ وﻟﻛﻨﻪ أﻋذب و ّ

-

ﻤﺎ ﺒك؟؟ .. .. ..
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أﻟﺘﻔت ﻷرى ﻤن أﻴن أﺘﻰ ﺼوﺘﻲ!! ﻓﻠم أﺠد أﺤداً!!
ﻓﺄرﺘﻌد..

اﻟﺼوت ﻤن داﺨﻠﻲ..
ﻤن ذاﺘﻲ..
ﻤﻤﺎ ﺘوﻗﻌت!
إﻨﻪ أﻗرب ّ
ﻴﻛرر اﻟﺼوت ﺴؤاﻟﻪ:
ّ
-

ﻤﺎ ﺒك؟؟

ﻓﺄﺴﺄﻟﻪ:
-

ﻤن أﻨت؟

-

وﺸرك،
أﻨﺎ أﻨت ،ﺒطﻬرك ّ

ﺒﺤﻘدك وطﻴﺒﺘك،

ﺒﻤﻌرﻓﺘك وﺠﻬﻠك،
ﺒﻛﻠّك وﺒﻌﻀك،
أﻨت ﺼداي وأﻨﺎ ﺼوﺘك؛
أﺘﻌﺠب ﻤﻨﻪ وأﻗوﻝ ﻟﻪ:
ّ
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ﺘﺤدﺜت ﻤﻌك ذات زﻤن وﻟﻛﻨﻲ ﻨﺴﻴﺘك
أﺠﻝ ﻟﻘد ّ
ﻋﻨدﻤﺎ ﻫﺠرﺘﻨﻲ دون ﺴﺒب ،ﻓﻬﻝ ﻟﻲ أن أﻋرف ﻤﺎذا ﻤﻨﻌك

ﻋﻨﻲ ﻛ ّﻝ ﻫذا اﻟوﻗت..
-

أﺠﻝ ،ﻤن ﺤﻘّك أن ﺘﻌرﻓﻲ وﻟﻛن أﻨت ﻤن ﺼرف

ﺴﻤﻌﻪ ﻋﻨﻲ ،وأﺨذﺘﻪ زﺤﻤﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﻤ ّﻨﻲ ..وﻤﺎزﻟت أﻨﺘظر

ﺨﺒﺄت ﻟك ﺜﻤرات
ﻓرﺼﺔ ﻟﻘﺎﺌﻲ ﺒك ﺤﺘﻰ اﻨﺘﺒﻬت ﻟﻲ!! ﻟﻘد
ُ
اﻟﻤﺤﺒﺔ وﻫﺎ ﻗد ﻨﻀﺠت ﺜﻤﺎري  ..أﻓﻠم ﻴﺤن وﻗت اﻟﻘطﺎف؟
ّ

ﺘﻌﺒت ﻓﻲ اﻟﺒﺤث ﻋن
ﺒﻠﻰ ﻗد ﺤﺎن اﻟوﻗت..
ُ
اﻟﻤﺤﺒﺔ ﺨﺎرج ذاﺘﻲ،
ّ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺴﺎﻛﻨﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻲ،

ﻤﻬﻴﺄة ﻟﺘﻤﻨﺤﻨﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ دون اﻨﺘظﺎر ﺠزاء..
ﻴزﻴد اﻟﺼوت رﻗﺔ وﺤﻼوة وﺤﻨﺎﻨﺎً وﻴﻬﻤس ﻟﻲ:
-

ﻫﺎ أﻨﺎ ﺒك ..ﻟم ﻴﺘﻠﻔﻨﻲ اﻟﻐﻴﺎب..

ﻛﻨت أﻟﺤظ ﻟﻬﺎﺜك وراء اﻷﻤﻨﻴﺎت،
أردك
وأدرك ﺘﻤﺎﻤﺎً أﻨك ﺴﺘﻌودﻴن ﻟﻲ ﺤﺘﻤﺎً ،وأﻨﻲ ﻟن ّ

ﺤﺘﻤﺎً..

ﻤر اﻟوﻗت ﻻ ﺒد ﻤن ﻋودة..
ﻓﻤﻬﻤﺎ ّ
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اﻟﻤﺤﺒﺔ..
ﻻﺒد ﻤن
ّ
ّ

أﺤﺒﻴﻨﻲ..
ّ

وأﺴﻤﻌﻴﻨﻲ..

ورددﻴﻨﻲ..
ّ

ﺘﻛوﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺘﻲ..
ّ

واﻨﻬﻤري ﻤط ارً ﻴﻠﻐﻲ ﺠﻔﺎف اﻟﻌﺎﻟم..

ﻛوﻨﻲ أﻨﺎ ﺒﻛ ّﻝ ﺘﺠﻠﻴﺎﺘك..
ﺒﺄﻟﻤك ..وﻓرﺤك..
ﺒﻘﻠﻘك وﺴﻼﻤك..
ﺒﺘﻨﺎﻗﻀك ووﻀوﺤك..
ﻻ ﺘﻬﻤﻠﻴﻨﻲ ﻛﻲ ﻻ أﻏرق ﻓﻲ ﺼﻤت اﻟﻛﺒت..
دﻋﻴﻨﻲ أطﻔو ﻋﻠﻰ وﺠﻬك،
وﺼدﻗك وﻋﻔوﻴﺘك..
ﺘﻤﺴﻛﻲ ﺒﻲ ،ﻛﻲ ﻻ ﻴﻬزﻤك اﻟﻀﻴﺎع..
ّ

اﺘﺤدي ﺒﺄﻨﺎك..

وﺤﻠّﻘﻲ ﻓﻲ ﻓﻀﺎء اﻟوﺤدة..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻟن ﺘﻛوﻨﻲ وﺤﻴدة أﺒداً..
ﺴﺄﻛون ﻤﻌك..
رﻏم أﻨك ،ذات ﺼﻴف ،واﻟﺸﻤس ﺘﺸﻌﻝ اﻟﻛون ،وﺤﻴدة

ﺘﺤدﺜت ﻤﻌك ،واﻟﻌﺎﻟم
ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻌد ﻓﻲ ﺤدﻴﻘﺔ؛ ﻛﻨت ﻤﻌكّ ،
ﺒﺄﺴرﻩ ﻫو ﻤن ﺼﺎر وﺤﻴداً أﻤﺎم وﺤدﺘﻨﺎ..
وﻓﻲ ﻟﺤظﺔ اﻤﺘﻼء ﺒدأت أﻏﻨﻲ ﺒﺼوت ﺨﺎﻓت..
ﺘﺤررت ﻤن ﻋﺘﻤﺔ اﻷﻗﻔﺎص..
ّ
وﺒدأت اﻟﻤﺴﻴر وأﻨﺎ أﻨظر إﻟﻰ ظﻠّﻲ..
ﻫﺎ أﻨﺎ ﻟﺴت وﺤﻴدة!!
ﻤﻌﻲ ظﻠّﻲ ،وﻤﻌﻲ ﺼوﺘﻲ..
اﻟﻤﺤﺒﺔ..
ﻤﻌﻲ ﻗدرﺘﻲ ﻋﻠﻰ
ّ

ﻟﻤﺤﺒﺔ ﻛ ّﻝ اﻟﻌﺎﻟم
ﻤﺤﺒﺔ ذاﺘﻲ ﻫﻲ ﺠﺴري اﻟذي ﺴﻴوﺼﻠﻨﻲ
ّ
ّ
ﻤﺘﺠﺎوزة ﻛ ّﻝ اﻟﺤواﺠز ،وﺠﻤﻴﻊ إﺸﺎرات اﻟﻤرور،

ذات ﺼﻴف.
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اﻟﻛﻠﻤﺔ ﺘوﻟد ﻤن رﺤم اﻟـ "ﻓﺠﺄة "..
ﻤﻌك ﺒدأتِ ..
ِ
وﺒك ﻟن أﻨﺘﻬﻲ!

ﺤﺒ ِك ﻴﻠ ﱡم ﺸﺘﺎﺘﻲ ،وﻴزﻴﻝ ﻋﻨﺎﺌﻲ..
ّ
ﻴﻌﻠّﻤﻨﻲ ﻛﻴف أﺤﻠم،

وأﻛون ذاﺘﻲ دوﻨﻤﺎ ﺨوف!
ﻴردﻨﻲ إﻟﻰ طﻔوﻟﺘﻲ،
ّ

ﻴﺸﻌﻝ ﻛ ّﻝ ذﻛرﻴﺎﺘﻲ..
ﻴﺜﻘّﻔﻨﻲ ..ﻴﻬ ّذﺒﻨﻲ ..ﻴطﻴﻝ ﻋﻤري..
ِ
وﺠودك ﻗرﺒﻲ ﻴﻌﺘق ﻛ ّﻝ اﻟﻤواﻗﻴت ﻓﻲ ﻟﺤظﺔ ﺘﺸﺒﻪ اﻷﺒد..
أﺘﺠ ّﻨﺢ ﺒﻬو ِ
اك،
وأﺤﻠّق،
ﻤﺘﺠﺎوزةً رﺤﺎﺒﺔ اﻟﺴﻤﺎء!
ِ
أﻨت ﻓﻲ ﻓﻛريِ ،
ﻓر َﺤ ًﺔ ،ﺤزﻴﻨﺔ..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ِ
ِ
ﺤرة!
ﻤﻬﻤﺎ ﻛﻨت ،أﻨت ﻓﻲ ﻓﻛري ّ
أﺘﻤﺎﻫﻰ ﺒﺎﻟﺴﺤر اﻟﻤرﺼود ﻓﻲ ﻛ ّﻝ أﻨﺤﺎﺌك..
وأرﺘﺠﻲ أن ﻴدوم اﻟرﺼد!

ِ
ﻋﻴﻨﻴك..
اﻟﺤب اﻟذي أﺴﺘﻘﻴﻪ ﻤن
ﻷﺤﻴﺎ ﺒﺜﻤﺎﻟﺔ
ّ
ﻻ أﻨﺎدي ِ
ﻋﻠﻴك أن ﺘﻘﺘرﺒﻲ..
أﺨﺸﻰ أن ﻴﻔﺘك ﺒﻲ ﻋﺒﻴرك!
ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻘﺘرﺒﻴن ،ﻴﻨطﻔﺊ اﻟﻌﺎﻟم!
وﺘﺼﺒﺤﻴن اﻟﻨور اﻟوﺤﻴد اﻟذي أﺤس ﺒﻪ..
أﻟﻤﺴﻪ ..أﺘﻨﺸﻘﻪ ..أراﻩ!

ﺘﺘوﺤد ﺤواﺴﻲ ِ
ﻤﻌك ..ﺘﻛﺘﻤﻝ!
ّ

أي ﺸﻲء..
وﺘﻤﻨﺤﻨﻲ ﻛ ّﻝ ﺸﻲء ..دون أن ﺘﻔﻌﻝ ّ
ِ
وﺠودك وﺤدﻩ أﻫم ﺸﻲء!
ﻷن
ِ
ﻤﻌك ،ﻴﺄﺘﻲ اﻟﻔرح..

ِ
ﻤﻌك أﺨرج ﻤن ﻤﻨﻔﺎي،
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ِ
ﻤﻌك أﺤﻠّق ﻓﻲ ﻋﺎﻟم آﺨر..

رك ﻷﻨﻲ واﺜﻘﺔ ﻤن ِ
أﻨﺘظرك ..وﻻ ﻴزﻋﺠﻨﻲ ﺘﺄ ّﺨ ِ
ِ
أﻨك

ﺴﺘﺄﺘﻲ..

ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﺄ ّﺨرﻴن ﻴﺘﻌطّﻝ اﻟﺘﻌﺒﻴر،
أﺤﺘﺎج ﻟﻠﺘﺄﻤﻝ..
ﻟﻠﺘﺤﻠﻴق!

ﻤﺎذا أﻓﻌﻝ أﻴﺘﻬﺎ اﻟﻛﻠﻤﺔ و ِ
أﻨت ﺘرﻏﻤﻴن ﺤواﺴﻲ ﻋﻠﻰ

اﻟﺘﺤﻠﻴق؟

ِ
ﺼرت أﻨﺎ؟!..
ﻤﺎذا أﻓﻌﻝ وﻗد

ﺴﺄﻟﺘﻨﻲ اﻤرأة ﻤن دﻤﻲ ،وﻫﻲ ﺘﺒﺘﺴم ،ﻋن ﺴر ﻋﺸﻘﻲ ِ
ﻟك
ّ
أﻴﺘﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ:
ﻤﺘﻰ ﺘﻛون ﻟﺤظﺔ إﺒداﻋك؟
ﺘﻬم
وﺴﺄﻟﻨﻲ رﺠﻝ ﻤن دﻤﻲ أﻴﻀﺎً أن أﻛﺘب ﻋن ﻤواﻀﻴﻊ ّ
اﻟﻨﺎس أﻛﺜر ﻟﻴﻨﺎﻓس ﻋﺸﻘﻲ ِ
ﻟك أﻴﺘﻬﺎ اﻟﻛﻠﻤﺔ..
ُ
ﺒﻛت أﻤﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﻗر ِ
أﺘك!
ّ
ﺜﺎرت ﺼدﻴﻘﺎﺘﻲ ﻷﻨﻲ أﺤﻤ ِ
ﻠك دوﻤﺎً ﻓوق ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻤﻠﻴن!
ّ
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أﺤﺒﺘك أﺨواﺘﻲ ِ
وﺘﺸﺒﻬﻴﻨﻬن!
ﻷﻨك ﺘﺸﺒﻬﻴﻨﻲ
ّ
ّ
ﺼﻌد ﺤﺎﺠﺘﻲ ِ
ﻟك ﻤن أﺸرف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸر!
ّ
ِ
ﻓﻲ ﻗﺒﻝ اﻟﺠﻤﻴﻊ ..وأﺤﺒﺒﺘﻨﻲ ﻓﻴﻪ!
ﻗرأك ّ
ﻟﻛ ّﻝ ﻫؤﻻء ِ
ﻓﻴك رﺴﺎﻟﺔ ﺸﻛر..
ﻟﻛ ّﻝ ﺸﻲء ﻋﻼﻤﺎت:
اﻟﺠدات ،ﻋﻼﻤﺎت!!
ﻟﻠﺤﻤﻝ ،ﺒﺤﺴب ﻤﺎ ﺴﻤﻌت ﺒﻪ ﻤن ّ

ﻟﻠﺤب ﻋﻼﻤﺎت..
ّ

ﻟرﻛوب اﻟﺠﻤﻝ ﻋﻼﻤﺎت..
ﻟﻠﻔرح ﻋﻼﻤﺎت..
ﻟﻠﺸوق ﻋﻼﻤﺎت..
ﻟﻠﺤزن ﻋﻼﻤﺎت..
ﻟﻠﺨوف ﻋﻼﻤﺎت..
وﻟﻠﻔﻘر أﻴﻀﺎً ﻋﻼﻤﺎت..

إﻻ ِ
أﻨت أﻴﺘﻬﺎ اﻟﻛﻠﻤﺔ ..إ ّﻨ ِك ﻋﻨدي اﺒﻨﺔ اﻟـ "ﻓﺠﺄة"..
ﻟك إﻻ ِ
ﻻ ﻋﻼﻤﺔ ِ
ذاﺘك..
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ﻻ وﻗت ِ
ﻟك أو زﻤﺎن وﻻ ﺤﺘﻰ ﻤﻛﺎن..

ِ
أﻨت اﻟوﻗت واﻟﻤﻛﺎن..

ِ
أﻨت اﻻﺸﺘﻌﺎﻝ اﻟﻤﻔﺎﺠﺊ ﻟﻠذاﻛرة واﻟﺨﻴﺎﻝ!

ِ
أﻨت ﻛﺎﻟوﻤﻀﺔ ﻻ ﻨدري ﻤن أﻴن ﺘﺄﺘﻲ؟

ﺘوﻟد ﺒﻌد ﺤﻤﻝ ،وﺘﺄﺘﻲ ﺒﻤﺨﺎض ،وﻟﻛن ﺒدون ﺘوﻗﱡﻊ..

ﻻ ﺘﺴﻌﺔ أﺸﻬر أو ﺴﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻋﻨد اﻟﺒﺸر..
رﺒﻤﺎ ﺘﻠدﻴن ﻛ ّﻝ ﻟﺤظﺔ..
ورﺒﻤﺎ ﺘﺒﻘﻴن ﻓﻲ اﻷﺤﺸﺎء ﻛﻤﺎ اﻟﻤﻼﺌﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء..

ِ
ﻋﻼﻤﺘك اﻟوﺤﻴدة :اﻟﺤﻴﺎة..
اﻟﺤب..
ّ
اﻟﺤق..
ّ

اﻟﺼدق..
اﻟﺘﻀﺎﻤن..
اﻟﻌداﻟﺔ..
ﺴﺤﺎﺒﺔ ﺒﻴﻀﺎء..
ﻗوس ﻗزح..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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دﻤﻌﺔ راﻫب..
ﻨﺒﻲ..
ﺸﻬﺎدة ّ
ﺤواء..
آدم..
....
...
...

"ﺒﻛ ّﻝ ﺘﺠرد" ،ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﺘرادﻓﺎت ِ
ﻟك ،رﻏم أن ﻟﻬﺎ
ّ
ﻋﻼﻤﺎت...

أﻨت أﻴﺘﻬﺎ اﻟﻛﻠﻤﺔ ﻻ ﺘﻛوﻨﻴن إﻻ ِ
أﻤﺎ ِ
أﻨت..

ﻓﻼﺒد ﻤن أن أﻛﺘب ..ﻷﺤﻴﺎ
ﻤﺎدام ﻫﻨﺎك ﺤﻴﺎة
ّ

ورﺒﻤﺎ أﺨطﺊ

وأﺒدع أﻴﻀﺎً!) ..ﺒﺘواﻀﻊ!(..
ﻓﻲ ﻏﻤرة اﻟﺤﻴﺎة وﻤواﻀﻴﻌﻬﺎ،
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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اﻟﻤﺘﻌددة،
وأزﻤﺎﺘﻬﺎ
ّ

أﻓ ّﻛر دوﻤﺎً ﺒﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﻲ،
ﻴﻬم اﻵﺨر!
ﻓﺄﺠدﻩ ّ
ﻴﻬم اﻟﻨﺎس..
ّ

ﻻ أﺘﻔﺎﺠﺊ!
أﻨﺎ أﻨﺎ..

أﻨﺎ اﻵﺨر..
أﻨﺎ اﻟﻨﺎس.
أﻛﺘب ﻤﺘﺠﺎوزة ﻤﻔﻬوم اﻷﻨوﺜﺔ أو اﻟذﻛورة..
أؤﻤن ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ اﻷﺒﻴض ﻓﻲ داﺨﻠﻲ..
أﺘﺤدى ﺼراﻋﻲ ﻤﻊ اﻷﺴود،
و ّ

ﻓﻲ داﺨﻠﻲ،
ﻓﻲ اﻵﺨر،
ﻓﻲ اﻟﻨﺎس.
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أﺘﺠرد ﻤن اﻟﺨوف وأﻛﺘب!
ّ
ﻷﻨﻨﻲ ﻋﻨدﻤﺎ أﻛﺘب أﻛون أﻨﺎ ..ﻻ ..،ﻻ أﻨﺎ ،ﺒﻝ ِ
أﻨت أﻴﺘﻬﺎ

اﻟﻛﻠﻤﺔ!

ﻟذﻟك أﻛﺘب..
اﻟﺤب..
ﻋن
ّ

ﻋن اﻟﺴﻼم..
اﻟﺤق.
ﻋن
ّ

وﻫﻛذا ﺘﺼﻴر ﺤﺎﺠﺘﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﻴم أﻨﺎ،
وﺘﺼﻴر اﻟﻨﺎس..

أﻛﺘﺸف ِ
ﺒك أﻴﺘﻬﺎ اﻟﻛﻠﻤﺔ أن اﻟﺤﻘﺎﺌق ﺘﻛون أﻗرب إﻟﻴﻨﺎ ﻤﻤﺎ
ﻨﺘﺼور..
ّ

وﻟﺸدة ِ
ﻗرﺒك ﻗد ﻻ ﺘﻨﺘﺒﻬﻴن ﻟﻬﺎ!
ّ

ﺸﺸﻴن ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻨﺎ..
رﺒﻤﺎ ﺘﻌ ّ
ﺒد أن ﺘﻠدي،
ﻻ ّ
وﻟﻛن ﻤﺘﻰ؟
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ﻓﺠﺄة؟..
ﻤﺎ أﺠﻤﻝ اﻨﺘظﺎر اﻟـ"ﻓﺠﺄة"!
وﻤﺎ أﺠﻤﻝ أن ﺘﺄﺘﻲ اﻟـ"ﻓﺠﺄة" ﻓﺠﺄةً!
ﻗد ﻴﻔزﻋﻨﺎ أﻟﻤﻬﺎ..
ﻴﻤزﻗﻨﺎ..
ﻗد ّ
ﺴﺘطﻬرﻨﺎ.
ﻟﻛﻨﻬﺎ
ّ

"ﻓﺠﺄﺘك" أﻴﺘﻬﺎ اﻟﻛﻠﻤﺔ ﺘﺘﺠﻠّﻰ ﻓﻲ ﺒﺴﻤﺔ طﻔﻝ..
ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻨدة ﻤﺤﺘﺎج..
أم!
ﻓﻲ دﻤﻌﺔ ّ

وﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻤن رﺤم اﻟـ"ﻓﺠﺄة"

ﺴﻨﻛﺘﺸف أن اﻟﺤﻴﺎة ﺘﺤﺘﻤﻝ أﻛﺜر ﺒﻛﺜﻴر ﻤﻤﺎ ﻨﺤﻤﻠﻬﺎ
ﺒﺎﻟـ"ﻓﺠﺄة"!

ﻤﻘﺼرﻴن ﻓﻲ ﻓﻬم أﺒﻌﺎد وﺠودﻨﺎ..
وأﻨﻨﺎ
ّ

اﻟﺘﺄﻤﻝ..
ﺴﻨدرك أﻨﻨﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ اﻟﻤزﻴد ﻤن ّ
واﻟﺘﺤﻘّق..

ٕواﺜﺒﺎت اﻟذات!
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واﻟﺘواﺼﻝ ﻤﻊ اﻵﺨر..

واﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ِ
ﺒﺎﻟﺤق.
ﺒك ﻛﻤن ﻴﺘﻤﺎﻫﻰ
ّ
ﻟﻨﻛﺒر،
ﻻﺒد أن ﻨﺘﺂﻟف أﻴﺘﻬﺎ اﻟﻛﻠﻤﺔ..
ﺸﻛ ارً ﻟﻤن ﺘﺂﻟف ﻤﻌﻲ!
ﺘﺠرد"
وﻋﻠّﻤﻨﻲ ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ اﻷﻟﻔﺔ ..ﺒﺎﻟﻤﺠﺎن ..ﺒﺎﻟـ"ﻛ ّﻝ ّ
ﻓﺘﺢ ﻟﻲ أﺒواﺒﺎً ﻛﺎﻨت ﻤﻐﻠﻘﺔ..

وﻴﻘرﺒﻬم ﻤﻨﻲ!
ﻴﻘرﺒﻨﻲ ﻤن ﺠﻤﻴﻊ ﻤن ﺤوﻟﻲ ّ
وﻤﺎ ﻴزاﻝّ ..
وﻴﺴﻤﺢ ﻟﻲ ﺒﺄن أﺘﺂﻟف ِ
ﻤﻌك،
وﻤﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ دون ﺘﻌب..
ﻴﻤﺘد..
ﻴﺴﻤﺢ ﻟﺼوﺘﻲ أن ّ

وﻴﻌﻠّﻤﻨﻲ اﻟﻛﺜﻴر ﻋن ﻤﺎ وراء اﻟﺼﻤت!
وﻷﻨﻲ آﻤﻨت دوﻤﺎً ﺒﺄن ﻫﻨﺎك دوﻤﺎً ﺤروف ﻤدﻓوﻨﺔ ﺒﻴن

ﺤق
اﻟﺴطور ،ﻻﺒد أن ﻴﺄﺘﻲ ﻴوﻤﺎً ﺘﻔ ّك ﺒﻬﺎ ﺸﻴﻔرﺘﻬﺎ وﺘﻤﻨﺢ ّ
اﻟﺤﻴﺎة..
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ﺴﺄﻛﺘب ﻟﻤن ﻗرأﻨﻲ وﻤن ﻟم ﻴﻘرأﻨﻲ ..
ﻷﻨﻲ ﺒدأت..
وﻻ أﻓ ّﻛر ﺒﺎﻟوﺼوﻝ..
أطﻤﺢ ﻷن أظ ّﻝ ﻤﺒﺘدﺌﺔ..
ﻓﻲ اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ..
اﻟﺤب..
ﻓﻲ
ّ

ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة.

ِ
ﺒﻬﺒﺎﺘك أﻴﺘﻬﺎ اﻟﻛﻠﻤﺔ..
أرﻴد أن ﻻ أﺘوﻗّف ﻋن اﻟﺘﻤﺘّﻊ
ِ
أﻨت ﻓرﺤﻲ،
وﻛﻴﻨوﻨﺘﻲ..
ﺒﻘﺎﺌﻲ،
وﺘﺤﻘّﻘﻲ..
ﺼﻠﺔ اﻟوﺼﻝ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘرﻴد أن ﺘﺼﻝ ﺘﻤﺎﻤﺎً..
اﻟرﺒﺎط اﻟذي ﻻ ﻴﻨﻘطﻊ..
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اﻟﻔﻛرة -اﻟﺤﻘﻴﻘﺔِ -
اﺤد ﻴﺒﺤث داﺌﻤﺎً ﻋن
أﻨت ..ﺜﺎﻟوث و ٌ
اﻛﺘﻤﺎﻟﻪ..
وﻴدرك ﺘﻤﺎﻤﺎً أن اﻟﻛﻤﺎﻝ ﻟﻴس ﻟﻠﺒﺸر ..ﺒﻝ ﻫو ﷲ!
وﻤﺎ دﻤﻨﺎ ﺒﻨﻘﺼﻨﺎ ﻫذا ﻨﺒﺤث ﻋﻨﻪ،
ﻻﺒد أن ﻨدرك ﻛﻨﻬﻪ..
ّ

رﺒﻤﺎ ﻟﻴس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﻴﺎة..
رﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ وراء اﻟﺤﻴﺎة..
ﻫذﻩ ﺨﺎطرة ﻤﺠﻨوﻨﺔ ،ﻛﻠﻤﺔ ﻤﺠﻨوﻨﺔ..
ﻟﺴت أدري ﻛﻴف ﺘﻤ ّﺨﻀﺘﻬﺎ
وﺤدﻫﺎ اﻟـ"ﻓﺠﺄة" رﺤم اﻟﻛﻠﻤﺔ ،رﺤﻤك أﻴﺘﻬﺎ اﻟﻛﻠﻤﺔ،
ِ
ﺒﻨﺸرك
ﻓﺎرﺤﻤﻴﻨﻲ

ﺘرى ﻫﻝ ﺘﺼﻠﺤﻴن ﻟﻠﻨﺸر؟!
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اﻟﺤب ﻴﻔرض ﻨﻔﺴﻪ وﻴﻠﻐﻲ ﺒﺎﻗﻲ اﺤﺘﻤﺎﻻﺘﻲ
ّ
ﻟم ِ
ﺘﻨﺘﻪ ﻟﻴﻠﺘﻲ،
اﻨزوﻴت ﻤﻊ ﻗﻠﻘﻲ،
ووﺤﺸﺘﻲ،
واﺤﺘﻤﺎﻻﺘﻲ،
ﻻ أﻓﻬم ﻤﺎ ﻴﻌﺘرﻴﻨﻲ!..
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻀ ﱡﺞ اﻟﻤرء ﺒﻤﺌﺎت اﻷﺤﺎﺴﻴس ﻻ ﻴﺴﻌﻪ أن ﻴﻤﺴك
ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ إﺤﺴﺎس واﺤد،

أو ﺤﺘﻰ ﺒوﻫﻤﻪ..
وﻴﻤر اﻟوﻗت ﺒطﻴﺌﺎً ..ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺘﺴﺎرع ﻓﻲ رأﺴﻲ
ّ
واﻟﺘﺸﺘﱡت ﻓﻲ روﺤﻲ..
واﺤﺘﻤﺎﻻﺘﻲ،
وﺤﻴرﺘﻲ ﻓﻲ وﺤدﺘﻲ.
ﺴﺎﻫرﺘﻨﻲ ّ
أﺘﺴﺎءﻝ :ﻫﻝ أﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤزن أم أﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓرح؟
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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أﻨﺎ ﻤﺘﻌﺒﺔ أم ﻤرﺘﺎﺤﺔ؟
ﻫﻝ؟ ..وﻫﻝ؟؟؟
إﻟﻰ أن ﺒدأ اﻟﻔﺠر ﻴﺸق ﻋﺘﻤﺔ ﻨﻔﺴﻲ وﻴﻬدﻴﻨﻲ ﻨﺴﻤﺎت

اﻟﺼﺒﺢ اﻷوﻟﻰ..

ﺒﺠﺎﻨب ﺴرﻴري ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷوراق اﻟﻤﺘﻔرﻗﺔ واﻟﻔﺎرﻏﺔ..
ﺘﻨﺘظرﻨﻲ أن أﻗﺒﻝ ﻨﺤوﻫﺎ
رﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﺤظﺔ ﻟم أﺨطّط ﻟﻬﺎ..
وﺘﻤد ﻴدﻫﺎ ﻨﺤوي ﻓﺄرﺘﻌد!..
ﺘﻨﺎدﻴﻨﻲ ّ

ﻨﺘﺨﻴﻝ؟!
أﺘﻛون اﻟﺤﻠوﻝ أﻗرب إﻟﻴﻨﺎ ﻤﻤﺎ ّ
ﻛﺘﺒت!!
ُ

وﻛﺎﻨت اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﺴﻼﻤﻲ
وﺘﺒددت اﺤﺘﻤﺎﻻﺘﻲ
ّ
ﺜم ﻨﻤت وأﻨﺎ أﻓ ّﻛر!!
ّ
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺜم ﺼﺤوت وﻟم أﺘوﻗّف ﻓﻲ ﻨوﻤﻲ ﻋن اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ..
ّ
أﻓﻴض ﺒﺎﻟﺤروف..
ﺒﺎﻷﻏﻨﻴﺎت..
ﺒﺎﻷﻤﻨﻴﺎت..
ﺘﺸﺘﻌﻝ أﺼﺎﺒﻌﻲ ﺒﻠﻬﻴب أﻓﻛﺎري
ﻛﻴف ﻻ ..وﻗد اﻋﺘﺎدت أن ﺘرﺘّﻝ ﻛ ّﻝ ﻟﻴﻝ ﺒﻌض ﺨﺒﺎﻴﺎ
اﻟروح:
أﺘﺼﻨﻊ اﻟﻛﻠﻤﺎت اﻟﻤﻌﺠزات؟..
أم أن اﻟﻤﻌﺠز ﺤﺎﻀر ﻻ ﻴﻠﺒﻴﻨﺎ أن ﻟم ﻨﻠﺒﻴﻪ!؟
ﻫﺎ ﻗد ﺠﺎء أﻴﻠوﻝ..
وﻴد اﻟﺸﺘﺎء ﺘﻠوح ﻤن ﺒﻌﻴد!!
ﻨﺠرب طﻐﻴﺎن اﻟﺒرد..
ﺘﻌد ﺒﺎﻟدفء ﺤﻴﻨﻤﺎ ّ
ﻤﺠدداً ﺒﻌواﺼف اﻟﺠﻨون..
ﺴﻛون ذاﺘﻲ ﻴﻌد ّ

أﺴﺘرق ﻤن وداع اﻟﺼﻴف ﺒﻌض أﺤﻼﻤﻲ
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وأﺼﻤت!!
اﻟﺤﻠم ﻴﻨﻔﻴﻨﻲ ﻋن ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠّﻤﺎ ﺴﺎﻓر ﺒﻲ ﻨﺤو ﻤﺎﻻ
ﻴﺸﺒﻪ ﻗﺴوة ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم..

ﻴﺨﺼب اﻟﺨﻴﺎﻝ ﻛﻠّﻤﺎ ﺒﺨﻝ اﻟواﻗﻊ ﺒﺘﺤﻘﻴق أﻤﻨﻴﺎﺘﻨﺎ!!
وﻨطﻤﻊ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎة..
ﺒﺎﻟﺤب..
ّ

ﺒﺎﻷﻤﻝ..

وﻤﺎ أﻗﺴﻰ أن ﻴطﻤﻊ اﻟﻤرء ﺒﺤﻘﻪ..
ﺒﺄرﻀﻪ..
ﺒوطﻨﻪ..
ﺒذاﺘﻪ..
ُﻛﺘب ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ اﻻﻤﺘﺤﺎن ﻋﺒﺎرة ﻟن أﻨﺴﺎﻫﺎ:
"ﻓ ّﻛر ﺜم أﺠب"..
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اﻟﻴوم أﺴﺘﻐرب ﻤن ﻛ ّﻝ ﻤن ﻻ ﻴﻔ ّﻛر،
وﻤن ﻨﻔﺴﻲ أﻴﻀﺎً ،ﻋﻨدﻤﺎ أﻓ ّﻛر وأﻨﺎ أﻤﺎم اﻤﺘﺤﺎن اﻟﺤﻴﺎة

اﻟﻛﺒﻴر..

ﻛم ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻀﺎﻋت إﺠﺎﺒﺎﺘﻬﺎ!
ﻛم ﻤن اﻹﺠﺎﺒﺎت أﻟﻐت أﺴﺌﻠﺘﻬﺎ!
ﻛم أﺨﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻲ اﻟﻤﺸﺘّت ﺒﻴن ﻫدﻴر اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت!..
اﻟﺤب ..ﻴﻔرض ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ وﻴﻠﻐﻲ ﺒﺎﻗﻲ اﺤﺘﻤﺎﻻﺘﻲ..
ّ
اﻟﺤب ..ﻴﻔﺘﺢ ﻛ ّﻝ اﻷﺒواب اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ،
ّ

وﻴﻨﺎﻀﻝ ﺤﺘﻰ آﺨر أﻨﻔﺎﺴﻪ وأﻨﻔﺎﺴﻲ..

ﺘﺤرر ﻤن ﻋﺘﻤﺔ اﻟﺘزﻴﻴف
ّ
اﻟﺤب ..ﻛﻠّﻤﺎ ﻋﻘﻠن ﻨﻔﺴﻪّ ،
واﻷﻗﻨﻌﺔ
وﺼﺎر ﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﻛﻠﻤﺔ،
ﺘﺤﻤﻝ ﻛ ّﻝ ﻤن رﻛﺒﻬﺎ إﻟﻰ ﺒر اﻷﻤﺎن واﻟﺴﻼم..
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ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻻ ﻨطﻤﻊ ﺒﺤﻘوﻗﻨﺎ..
ﺒﻝ ﻨﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ
واﻟدﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ دون ﺨوف..
اﻟﺤب ﻗﺒﻝ أن ﺘﻔوﺘﻨﺎ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ!!
ﻻﺒد ﻤن
ّ

ﺤب؟..
ﻫﻝ ﻴﻤﻛن أن ّ
ﺘﺘﺒدد اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت ﻟﺘﻛون دﻋوة ّ

ﺤب اﻟﻛﻠﻤﺔ؟
ّ
رﺒﻤﺎ!..

ﺒﻴن اﻟﻀﻌف واﻟﻘوة ..
ﺒﻴن اﻻﻨﻛﺴﺎر واﻟﻛﺒرﻴﺎء..
ﺒﻴن اﻟﻨور واﻟظﻠﻤﺔ..
اﻟﺤب واﻟﻛﻠﻤﺔ
ﺒﻴن
ّ

أﺘوﻩ ﺒك!!

أﺴﻴر ﺒﻤﺘﺎﻫﺎت ذاﻛرﺘﻲ اﻟﻤﺴﻛوﻨﺔ ﺒﺎﻟذﻛرﻴﺎت
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وﻓﻲ ﻛ ّﻝ ﺨطوة أﺼطدم ﺒك!!
ﺒذﻛرﻴﺎﺘﻲ..
ﻫﻬﻨﺎ ﺠﻨوﻨك..
ﺤﻨﺎﻨك..
ﻫﻤﺴك..
ﺼﻤﺘك..
ﻛﺒرﻴﺎؤك..
ﻓﻴزداد ﻀﻴﺎﻋﻲ أﻤﺎم اﻤﺘداد وﺠودك إﻟﻰ ذاﻛرﺘﻲ وأﻋﻤﺎﻗﻲ

اﻟدﻓﻴﻨﺔ اﻟﻤﻤﻠوءة ﺒﺎﻷﺴرار
ٕواﻟﻰ ﻋﻤق ذاﺘﻲ..
ﻓﺄﻴن أﻨت ﻤﻨﻲ؟
وأﻴن أﻨﺎ ﻤﻨك؟

أﻓرق ﺒﻴن ﻴدﻴك وﻴدي..
ﻻ أﺴﺘطﻴﻊ أن ّ
ﺒﻴن ﻋﻴﻨﻴك وﻋﻴﻨﻲ!
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أﺘﻴت ﻤرآﺘﻲ..
وأرى وﺠﻬك ﻛﻠّﻤﺎ ُ

أﺤﺴب أﻨﻲ أﻨﺸﻐﻝ ﺒك ﻋن ﻨﻔﺴﻲ ٕواذ ﺒﻲ أﻻﻗﻲ ﻓﻲ
ﻋﻴﻨﻴك ﻛ ّﻝ أﻤﻨﻴﺎﺘﻲ!

أﻗرر أن أواﺠﻬك ﺒﻪ
أﻓ ّﻛر ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗﻀك اﻟذي ّ
ﻤﺴﻨﻲ ،و ّ
ﻓﺘﺴﻘط ﺒﻠﻤﺴﺔ ﻤﻨك ﻛ ّﻝ اﺤﺘﻤﺎﻻﺘﻲ!
وﻴﻨطق ﺜﻐرك ﺒﻠﻐﺔ اﻟﺤﻠم ..
ﺘردد ﺼدى ﻛﻠﻤﺎﺘﻲ!
ﻓﺄﺤﺎر ﺒﺄﻤري وأﻨت ّ

اﺒﺘﻌدت ﻋﻨﻲ :ﻛﻴف أﻋﻴد ﺤﺴﺎب أﻴﺎم
وأﺴﺄﻝ ﻨﻔﺴﻲ ﻛﻠّﻤﺎ
َ
ﺤﻴﺎﺘﻲ؟
وأﺼﺒو ﺒﺤﻠﻤﻲ ﻟﻌﻤر ﻤدﻴد..
وﺤب رﻏﻴد..
ّ
وﻗﻠب ﻴرﻴد..

ﺘوﺤدت ﺒﺒﻌض اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ،
ّ

أﺤﺎوﻝ إﻴﺠﺎدﻫﺎ،

أو اﻟﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻬﺎ..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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أﺤب أن ﺘﺠﻴب
ﻛم ّ

أن ﺘﺜري ﻓﻘري
وﺘﻘوي ﻀﻌﻔﻲ
ّ

وﺘﺒﺎرﻛﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﻴرﻴﺢ ﻗﻠﺒﻲ اﻟﻤﺘﻌب..

أﻛﺘب ﻷﻨﻲ ﻻ أﺴﺘطﻴﻊ أن ﻻ اﻛﺘب!
أﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ وﻻ أﺸﺘﻬﻴﻬﺎ!
أﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﺸﻬوة وﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ؟
ﺒﻤﺠرد أن ﺘﺘﺤﻘّق..
ﺘﻨﺘﻬﻲ
ّ
وﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤطﻠق ﻟﻼﺸﺘﻬﺎء..
اﻟﺤﺎﺠﺔ أﻋﻤق وأﻫم وأرﻗﻰ ﻤن اﻟرﻏﺒﺔ أو اﻟﺸﻬوة!
أﻓﻀﻝ أن ﻨﺤﺘﺎج اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﻟﻴدوم اﻟﺘﺼﺎﻗﻨﺎ ﺒﻬﺎ..
وﺒﻤن ﻴﻘ أر..
ﻨﺤب..
وﺒﻤن ّ

ﺒﺎﻟﺤب ﺴﻨﻛﺘب ﺒﺸﻛﻝ أﺠﻤﻝ..
ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺤﻴﺎ
ّ

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻛم أﻨت راﺌﻊ!..
ﺤﻴﺎة ﺒﻘرﺒك
أو ﻴﻛون ﻤﻤﺎﺘﻲ!!

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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رﺴﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺘﺎء اﻟﺘﺄﻨﻴث اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ..
إﻟﻰ ﺘﺎء اﻟﺘﺄﻨﻴث اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ..
طﻴﺎت اﻟﺼﻔﺤﺎت
ﺒﺎﺴم اﻟﺤروف
اﻟﻤﺨﺒﺄة ﻓﻲ ّ
ّ
واﻟﻛﻠﻤﺎت اﻟﻤﺒﻌﺜرة ﻋﻠﻰ ﺤواف اﻟذﻛرﻴﺎت

ﺒﺎﺴم اﻟﺸوق واﻟﻠوﻋﺔ واﻟﺼﺒﺎﺒﺔ واﻟﻬوى..
ﺒﺎﺴم اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻤوت..
اﻟﻨور واﻟظﻼم..
اﻟﻤﻛﺎن واﻟزﻤﺎن ..
اﻟﺤﺎﺠﺔ واﻟﺤرﻤﺎن..
أﺨط ﻟك ﺒﻌض ﺸﺠوﻨﻲ..
وﻟﻛن..
أي ﻋﻨوان ﺴﺄرﺴﻝ ﻟك رﺴﺎﻟﺘﻲ ﻫذﻩ وأﻨت ﺒﻼ ﻤﻛﺎن؟؟
إﻟﻰ ّ

ﻤﺎذا اﻗﺘرﻓت أﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﻟﺼﺎﻤﺘﺔ ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺤت ﻻ ﻤﺤﻝ

ﻟك ﻤن اﻹﻋراب؟؟

وﻟﻤن أﺴﺄت ﺤﺘﻰ ﺘﺠﺎﻫﻠك اﻟﺠﻤﻴﻊ؟؟
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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أدق ﺘﻔﺎﺼﻴﻝ اﻟﻠﻐﺔ ﺤﺘﻰ اﻤﺘﻨﻊ
أم أن أﻨوﺜﺘك ﻋرﻗﻠت ّ
ﻀﻤك وﻛﺴرك وﻓﺘﺤك؟؟
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋن ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻨﻲ ّ
ﻓﺤﻛﻤوا ﻋﻠﻴك ﺒﺎﻟﺴﻛون إﻟﻰ اﻷﺒد..

واﻟﻼﻤﻛﺎن إﻟﻰ اﻷﺒد..
ﻛم ﺘﺘﺸﺎﺒك ﻤﺠرﻴﺎت اﻟﻘﻤﻊ اﻟﺘﻲ ﻤورﺴت ﻋﻠﻴك وﻋﻠﻰ

ذاﺘﻲ..

أﺤس ﺒﺄﻨك ﻤﻛﺎﻨﻲ وأﻨﻲ زﻤﺎﻨك..
ﻛم ّ

ﻛم ﻨﻠﺘﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻤﻤﻨوﻋﺔ ﻤن اﻟﺼرف!!؟
ﻛم ﻴﺠدر ﺒﻲ أن أطﺎﻟب ﺒﺤﻘوﻗﻲ وﺤﻘوﻗك؟؟
ﻛم ﻴدﻫﺸﻨﻲ ﺼﺒرك ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠ ّﻨﻲ اﻟذي اﻀطﻬدك ﺒﻪ

اﻟﺠﻤﻴﻊ؟؟
ﻛم وﻛم..

ﺘواﺠدت دون أن ﻴﺄﺒﻪ ﺒك أﺤد..
ﻀﺤت..
أﺤﺒ ْت..
ْ
ﻛم وﻗﻔت ﺒﺴﻛوﻨك ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ اﻷﻓﻌﺎﻝّ :
ﺴﺎﻤﺤت؟؟
ﺠرﺤت..
ﺘﺴﺎﻤت..
ﺘﻔﺎﻨت..
ْ
ْ
ْ
ْ
ﺒﻛ ّﻝ اﻟﻛﺒرﻴﺎء ﺘﺼﻤﺘﻴن

ﻓﻤﺎذا ﻴﺠوﻝ وراء ﻫذا اﻟﺼﻤت اﻟذي ﻴﻌ ّذﺒﻨﻲ؟!!
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻫﻝ ﻫذا ﻀﻌف ﻤﻨك؟؟
أم أﻨﻪ ﻤﻛﻤن ﻗوﺘك ،وﺜﺒﺎﺘك أﻴﻀﺎً اﻟذي ﺘﺠﺎوز ﻛ ّﻝ ﺘﻐﻴرات
اﻟﻤﺘﺒدﻝ؟..
اﻟﻌﺼر
ّ

ﻟﺴت أدري ﻴﺎ ﺴﻴدﺘﻲ..

ﺤد
ﻏﻴر أﻨﻲ أﻗف أﻤﺎم ذﻫوﻟك ﺒذﻫوﻝ ﻤﺸﺎﺒﻪ ﻟﻪ إﻟﻰ ّ
ﻛﺒﻴر..
وﻛﺄﻨك ﻗطﻌﺔ ﻤﻨﻲ..
أو أﻨﺎ ﻗطﻌﺔ ﻤﻨك..
ﻓﻤن ﻴﺎ ﺼدﻴﻘﺘﻲ ﻗطﻌﻨﺎ وﺒﺎﻋدﻨﺎ؟؟
ﻫﻝ اﻏﺘراﺒﻨﺎ ﻋن اﻟﻤﻛﺎن اﻟذي ﻨﺴﻲ أن ﻴﺘرك ﻟﻨﺎ ﻓﺴﺤﺔ

ﻨﻔﻌﻝ ﺒﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎً ﻤﺎ؟؟

أم أن اﻟﻠوم ﻋﻠﻰ ﻤن أﻫﻤﻠﻨﺎ ورﻤﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش

اﻷزﻤﻨﺔ؟؟

دون وطن..
دون ﺸﻌﺎع ﻴﻨﻴر ﻟﻨﺎ طرﻴﻘﻨﺎ..
ﻟﻛﻨﻨﻲ أرﻓض ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت..
وأﺜور..
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أﻨﺘﻔض..
اﻟﺘﺤوﻻت..
ﻴﺘﻐﻴر رﻏم ﻛ ّﻝ
أﻟﺒﻲ ﺜﺒﺎﺘك اﻟذي ﻻ ّ
ّ
ّ
ﺴﺄﻋﺎﻫدك ﺒﺄن أﺤﺘرم ﻻ ﻤﻛﺎﻨك..

وأﺨﺒﺊ ﻟك ﻓﻲ دﻫﺎﻟﻴز ﻋﺎطﻔﺘﻲ ﻓﻴﻀﺎً ﻤن اﻟﺘﺤﻘّق..
اﻟﺘوﺤد..
ﻋﻤ ارً ﻤن ّ

ﻴﺘﻔﻬم ﻗدرﺘك وﻴﺘﻤﺎﻫﻰ ﺒﻬﺎ..
ﻓﻀﺎء ﺸﺎﺴﻌﺎً رﺤﺒﺎً ّ
ً

ﺴﻴﺘﺠﺴد ﺤﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ أﻤﻨﻴﺎﺘك اﻟﻤﺠﻬوﻟﺔ..
ّ

ﺴﻴﻌﺎﻨق وﺠدك وﻴطﻴر..

ﻤﺘﺠﺎو ازً ﻴﺄس اﻟﻤﺎﻀﻲ..
ﺠﻨون اﻟﺤﺎﻀر..
وﻗﺴوة اﻷﻤر!!
ﺘﺠﺴد ﺒراءة اﻟﻤﻼﺌﻛﺔ..
ﺴﻨرﺴم ﻟﻐﺔ ّ

واﺒﺘﺴﺎﻤﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ..
وﺼﺒر اﻷﻤﻬﺎت..

ﺴﻨﺘﺤرر ﻤن ﺤدود اﻟﻠﻐﺔ وﻀواﺒطﻬﺎ..
ّ
ﻤن ﺘﺴرﺒﻝ اﻟﻘﻴود وﻟﻌﻨﺘﻬﺎ..
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اﻟﺤرﻴﺔ دون ﻛﺄس ..
ﺴﻨرﺘﺸف
ّ

وﻨﻤﺘد إﻟﻰ ﻤﺎﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﻤﻛن أن ﻨﺤﻴﺎ دون ﺨوف..
ّ

ﻫﻨﺎك ﻓﻘط ﺤﻴث ﻻ ﺴﺎﻋﺎت وﻻ دﻗﺎﺌق إﻻ ﻓﻲ أﻋﻤﺎق

ﻨﻔوﺴﻨﺎ..

ﺴﻨﺒدأ وﻨﻌﻠن اﻟﻼﺘوﻗّف ﻋن اﻟﺘﺤﻠﻴق..
ﺴﻨﺤب وﻨﻀﺤﻲ..
ّ
ﻨﺨطﺊ..

ﻨﺴﺎﻤﺢ..
ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺸﻌر أن ذﻟك ﻤﻤﻛﻨﺎً..
ﻨﺘﺤدد..
ﻟن ّ

ﻨﺘﺤﺠم..
وﻟن
ّ

ﻟﻠﺤرﻴﺔ اﻟﺤﻘّﺔ..
ﻟن ﻨﺴﺘﺴﻠم إﻻ
ّ
ﺘﻔﻌﻝ ﺒﻨﺎ ﻤﺎ ﺘﺸﺎء..

ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺴﻨﻌود ﻟﻠﻴﺎﻟﻲ اﻟﺸﻤوع..
واﻟﺘﻤ ّﻨﻲ..
اﻟﺤﻴﺔ ..اﻟﻨﺎﺒﻀﺔ..
ورﺴﺎﺌﻝ
اﻟﺤب اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ اﻟذاﻛرة ّ
ّ
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺴﻨﺸﻴد ﻗﺼور اﻷﺤﻼم اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﺒﺄﻨوﺜﺔ اﻟﻠﻴﻝ اﻟﻤوﻟﻪ..
ّ
وﺴﺤر اﻟﺸوق اﻟﻤﺘﻬﺎﻟك..

ﺴﻨﻛﺘب ﺒﺎﻟﺤﺒر اﻟﺴري دﻤوﻋﻨﺎ ﺤروﻓﺎً ﻻ ﺘﻨﺴﻰ..
ﺴﻨﺒﻛﻲ..
وﻤن ﻗﺎﻝ أن اﻟﺒﻛﺎء ﻀﻌف؟؟
وﻫﻝ ﻟﻠﻌﻴن ﺘﺠﻠّﻴﺎً إﻻ ﺒدﻤﻌﺔ ﺼﺎدﻗﺔ؟؟
إذن ..ﺒﺎﺴم اﻟدﻤﻌﺔ واﻟﺒﺴﻤﺔ..
واﻨزﻴﺎح اﻟﺤﺠﺎب اﻟذي ﻴﻔﺼﻝ ﺒﻴن اﻟوﺠوﻩ..
أﻋﻠن ﻟك ﺒﺄﻨﻲ ﻟن أﺘوﻩ ﻋﻨك..
وﺴﺄﻋرف ﻤﻛﺎﻨك..
ﻤﺎدﻤت ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ إﻟﻰ اﻷﺒد..
ﻫو اﻟﻤﻛﺎن اﻟذي ﺤرﻤت ﻤﻨﻪ..
ﺴﺄﻋطﻴك ﻛ ّﻝ ﻤﺎ ﻓﻲ وﺠداﻨﻲ ﻟﻨﺘﺤﻘّق ﻤﻌﺎً..
ﺒﺸﻐف ﻻ ﻴﺸ ّك ﺒﻪ..
أﻗدم ﻟك ﻗﻠﺒﻲ..
ّ

ﻓﻬﻝ ﻴﻨﺎﺴﺒك اﻟﻤﻛﺎن؟؟
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻏرﻴﺒﺎن  ..أﻨت وأﻨﺎ أﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠم
أﺠﻠس ﻓﻲ ﺤﺎﻓﻠﺔ ﻤﻛﺘظﺔ ﺒﺎﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻨﺎس..
ﺒﺎﻟﻛﺜﻴر ﻤن ﻫﻤوﻤﻬم..
ﻤن ﺸرودﻫم..
ﻤن ﻀﺠﻴﺞ ﺼﻤﺘﻬم!!
ﻫﻨﺎ ،ورﻏم اﻻﻤﺘداد ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴﻝ اﻟﺤﻴﺎة وازدﺤﺎﻤﻬﺎ ،أﺸﻌر

ﺒﺄﻨﻲ وﺤﻴدة..

أﺤﺘﺎج ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻲ ﺒﺄن أﻫرب..
رﻏم أﻨﻲ ﻻ أﺤﺘرف اﻟﻬروب
وﻟﻛﻨﻲ ﻟﺠﺄت ﻟﻪ دون ﺴﺎﺒق إﻨذار..
أﻨﺎﺸدﻩ أن ﻴﻨﺘﺸﻠﻨﻲ ﻤن اﻻزدﺤﺎم ..
ﻫﻨﺎ ،ﺘﺄﺘﻲ ﺼورﺘك أﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠم
أﻴﻬﺎ اﻟﻐرﻴب
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻴﺄﺘﻲ طﻴﻔك..
ﺸﻲء ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻬك..
ﻴﺄﺘﻲ
ٌ

ﻴﺸﻴر إﻟﻰ أﻋﻠﻰ..

ﻨﺤو ﺴﻤﺎء ﺸﺎﺴﻌﺔ
وﻏﻴوم ﻤﺘﺸ ﱢﻛﻠﺔ ﺒﻼ ﺸﻛﻝ..
أﺤب اﻟﻼﺸﻛﻝ واﻟﻼﻟون واﻟﻼﻤﻛﺎن واﻟﻼزﻤﺎن
ﻛم ّ
وﻫذﻩ ﻛﻠّﻬﺎ ﻟن ﺘوﺠد إﻻ ﻤﻌك أﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠم

أﺘﺄﻤﻝ وﺠﻪ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻴطﻠﻊ وﺠﻬك ﻓﻲ إﺤدى اﻟﻐﻴوم ..
ّ
ﻫﺎﻫﻨﺎ اﺴﻤك ﻓﻲ ﻏﻴﻤﺔ أﺨرى..
أﻨﺸﻐﻝ ﻋن ﻛ ّﻝ ﻤﺎ ﺤوﻟﻲ ﺒﻠﻘﺎﺌك ﻓﻲ اﻷﻋﺎﻟﻲ ..
ﺒد أن أﻓﻬم ذﻟك ،ﺒﺄن اﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﺘُرى ﺒﻌﻴون اﻟوﺠﻪ،
ﻛﺎن ﻻ ّ
ﺒﻝ ﺒﻌﻴون اﻟﻘﻠب..
ﺤرة،
ﻋﻴون اﻟوﺠﻪ ّ
ﻤﻘﻴدة ﺒرؤﻴﺔ ﻤﺎ ُﻴرى ،أﻤﺎ ﻋﻴون اﻟﻘﻠب ّ
ﺘرى ﻤﺎ ﺘرﻴد ،ﺘرى ﻤﺎ ﻻ ُﻴرى..

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص

78

ﻟن أﻏض طرﻓﻲ ﻋن رؤﻴﺘك..
وﻫﺎ أﻨﺎ ﻫﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﻠﻛوﺘك..
اﺤﺘرف اﻟﻬروب ﻤن أﺠﻠك..
وﻻ ﺸﻲء ﺴواك..
ﻤﺎ أﻛﺜر ﻤﺎ وﻫﺒﺘﻨﻲ إﻴﺎﻩ أﻴﻬﺎ اﻟﻐرﻴب..
وﻟﻛﻨﻲ أرﻴد اﻟﻤزﻴد ﻤن اﻟﻌطﺎﻴﺎ ..
أﺘﻠوى ﺒﻼوﺠودك ﻟﻛﻲ أﻓﻬم ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ أن ﺘُوﺠد...
أرﻴد أن ّ
ﻓﺎﻟﻔﻘدان ﻴﺴﻤو ﺒﺎﻟوﺠدان

ﺤﻴث ﺘﻛون أﻨت أﻛون أﻨﺎ
ُﻴﺨﺘﺼر اﻟﻛون ﺒك..
اﻟﻌﺎﻟم ﻴﻀﻴق اﺤﺘﻤﺎﻝ اﺤﺘواء ﻛ ّﻝ ﻤﻌﺎﻨﻴك..
ﻴﺸﺎرﻛﻨﻲ ﺸرودي ﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻨك،
طﺎﻤﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴك..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻟرؤﻴﺘك..
ﻟﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨك
ﻟﺘﺠﺴﻴدك
رﻏم أن اﻷﺸﻴﺎء ﻛﻠّﻬﺎ ﺘد ّﻝ ﻋﻠﻴك..
أﺘﺨﺒط..
ّ

ﻻ أرﺘﺎح....

أﺘوﺠس ﺤﻴرة
ّ

ﻫﻝ أﻛﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﺒﺤث أم آﺘﻴك؟

ﻻ ﻫذي وﻻ ﺘﻠك أﻤﻨﻴﺘﻲ..
ﻴﺒدو أن اﻨﺘظﺎرك ﻫو أﻓﻀﻝ اﻟﺤﻠوﻝ!!
ﺴﺄﻨﺘظرك ﺤﺘﻰ ﻴﻌﺘﺎد اﻻﻨﺘظﺎر ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺎﻤﻲ..
وﻴﺤﺘرف اﻟﻬروب ﻤﻌﻲ..
وﻴراك ﺒﺒﺼﻴرﺘﻪ ﻤﺜﻠﻲ..
ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺴﺘﺄﺘﻲ..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻤﺘرﻋﺎً ﺒﺎﻟﺴﺤر ﻛﻤﺎ ﻋﻬدك..
ﻤﺘﺄﻟّﻘﺎً ﻛﻨﺠﻤﺔ ﻻ ﻨﻌرﻓﻬﺎ
إ ّذاك ،ﺒﺎﺴم اﻟﺤرف أﺒدأ..
ﻛﻲ ﻻ أﻨﺘﻬﻲ أﺒداً!
أﻋود أﻨﻘﻰ وأطﻬر..
أﺘﻌﻠّم ﻤن ﺼداﻤﺎﺘك ..وأﺸﻌر ﺒﺎﻟﺴﻼم ﻓﻲ آن
أﺠﻝ ،ﻴﺼﻬرﻨﻲ أﻟﻤك ،ﻟﻴزﻴد ﻤن ﻟﻤﻌﺎن ﻨﻔﺴﻲ
أُﺴﻛﻨك ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ ﺼﻐﻴرة..
اﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎوز اﻟﺠدران
ﻟﻬﺎ ﻤن
ّ

ﺘﺤب اﻟﺠدران واﻷﺒواب اﻟﻤوﺼدة
ﻓﺄﻨت ﻻ ّ

ﻓﻨﻛون ﻤﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرف اﻟدﺨوﻝ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴﻝ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ!!
وﻴﺘوﻗّف اﻟزﻤن..
ﻤﺎ أﺸﻬﻰ أن ﻨﺒﻛﻲ ﻤن ﺘﻌب اﻟﻤﺴﻴر!
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ﻛم أﺠ ﱡﻝ دﻤوﻋك أﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠم!..
أﺤب ﺠﻼﻝ ﺸرودك ﻓﻲ اﻨدﻤﺎج اﻟدﻤﻌﺔ ﻤﻊ اﻟﺒﺴﻤﺔ:
و ّ

ﺼرﺨﺔ ..ﻓرﺤﺔ ..آﻫﺔ..
وﻴﻨﺘﻬﻲ اﻟﺤﻠم!!

ﻟﺘﺒدأ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻬوﻝ..
أﻨت وأﻨﺎ أﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠم ﻏرﻴﺒﺎن ﻨﻨﺘظر..
ﻛﻤﺎ ﺘﺘﻌﺎﻨق اﻟﺴﺤﺎﺒﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺒﺸﻴﺨوﺨﺔ اﻟﺨرﻴف،
ﻓﻴﻛون اﻟﻤطر
ﻤﺠدداً داﺌم اﻟﺒﻬﺎء
اﺴﺘﻌداداً ﻟوﻻدة رﺒﻴﻊ ّ
ﻤﻌك أﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠم
ﻤﺠدداً
ﻴﻘﺘرب اﻵﺨر ّ

ﻛ ّﻝ آﺨر

ﻨﺸﻌر ﺒﺎﻟﺴﻼم ﻤﻊ أﻨﻔﺴﻨﺎ!!
ﻨﺤب أن ُﻨظﻠم ﻟﻛﻲ ﻻ ﻨظﻠم..
ّ
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻴﺼﻬرﻨﺎ اﻷﻟم ﻟﻴزﻴد ﻤن ﻟﻤﻌﺎن ﻨﻔوﺴﻨﺎ ..
ﻨﺘﻔرج ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺨﻠّﻔﻪ ﺤراﺌﻘﻨﺎ ﻓﻲ
ذﻟك أرﺤم ﺒﻛﺜﻴر ﻤن أن ّ
ﻨﻔوس اﻵﺨرﻴن!!
اﻟﻤﺘﻔﺤم
ﺤﺎﺸﻰ أن ﻨﺤرق أﺤداُ ..ﺤﺘﻰ وﻻ
ّ
ﻨﻌم أﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠم اﻗﺒﻝ دﻋوﺘﻲ إﻟﻰ ﻏرﻓﺔ ﺼﻐﻴرة..
ﺘﺘﺠﺎوز ﺠدران اﻟﻘﻠب
وﻴﺘوﻗّف اﻟزﻤن..
وﻴﻘوﻝ ﻛﻠﻤﺎﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﺸﺌت
ﻛ ّﻝ ﺸﻲء ﻴﺘوﻗّف ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘوﻗّف اﻟزﻤن
ﻛ ّﻝ ﺸﻲء ﻴﺘوﻗّف ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘوﻗّف اﻟﺤﻠم
أرﺠوك ﻻ ﺘﺘوﻗّف
ﻤﺎ أﺴﻌد ﻤن ﺒﻠﻎ ﺘﻠك اﻟراﺤﺔ!!
ﻟن ﻴﻛون ذﻟك ﻤﺴﺘﺤﻴﻼً ﻤﻌك أﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠم.
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وﺒوﺠود آﺨر
ﻛﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎء اﻟﻌذب
ﻴطﻔﺢ ﺒﺎﻟﺼدق
ّ

اﻟﺤب ﻛﺄﺜﻴر اﻟﻔرح
و ّ

ﻨﺜﻤﻝ ﺒﺎﻟﻛﻠﻤﺔ ..وﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺒﻠوﻏﻬﺎ ﻓﻴض اﻟﻨﺸوة
وﻟن ﺘﻨﺘﻬﻲ أﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠم!!

ﻗرر أن ﺘﺒﻘﻰ
طﺎﻟﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﻤن ّ
ﻤرات أﻗوى ﻤن اﻟواﻗﻊ
أﻨت ﺘﻛون ّ

ﻨﻌود ﻤﻨك إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ ﺒﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ

وﺘﺘﻌطّﻝ ﻟﻐﺎت اﻟﺘﻌﺒﻴر
اﻟﺤب
وﺘُرﺘَﺸف أﻨت ﻛﻤن ﻴرﺘﺸف
ّ
وﺘﺼﻴر اﻟﻛﻠﻤﺔ ﺼﺎﻤﺘﺔ..
ﻤﻘدﺴﺔ
ّ

إ ّذاك ﻴﺒﻠﻎ ﺘﻌطﱡﻝ ﻟﻐﺔ اﻟﻛﻠﻤﺔ أوﺠﻪ..
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ﻟﺘﺒدأ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ..ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻬوﻝ اﻟﻌذب اﻟذي ﻻ ﻨﻌرﻓﻪ وﻟﻛ ّﻨﺎ
ﻨﻨﺘظرﻩ..

ﻨﻨﺘظر ﺒراﺤﺔ ﺘﺎﻤﺔ
وﺴﻼم طﺎﻓﺢ
وطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ..
ﺘﻠك ﻫﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ..
ﻴﺼدق ﻫذا اﻟوﻫم؟!
ﻤن ّ

دﻋﻨﺎ ﻤن ﻋﺒﺜﻪ!!

أﻗدس أوراق اﻟﺨرﻴف..
أﺘﻌﻠّم ﻤﻨك وﻤﻌك أن ّ
ﻟﻨﺴﺘﺤم ﺒطﻬر اﻟﻤطر..
ّ

وﻟن ﻨﻨﺴﻰ أ ّﻨﻪ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻛون أﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠم أﺼدق ﻤن اﻟواﻗﻊ
ﺘﻛون اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻗوى ﻤن اﻟﻌﺒث!
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ﻫﻝ ﺴﺘﺄﺘﻲ؟؟
ﺴؤاﻝ ﻴطرﺤﻪ اﻟﻤﻨﺘظر
وﺴﻴﺒﻘﻰ ﻴطرﺤﻪ داﺌﻤﺎً أﺒداً
ﻷﻨﻪ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻛون ﻏﺎﺌﺼﺎً ﻓﻲ ﻟﻬﻴب اﻟﻠﻘﺎء ،ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ

اﻻﻨﺘظﺎر!

ﻤن ﻗﺎﻝ أن اﻟﻠﻘﺎء ُﻴﺒطﻝ اﻻﻨﺘظﺎر؟!...
ٍ
ﻋﻨدﺌذ :ﻫﺎأﻨذا!..
وﻴﺠﻴب
ُ
وﻴﻐﻴب

اﻟﻤﻘدس ﻤﺴﻴر ﻋﻤر
ﻟﻴﺒﻘﻰ اﻟﺘطواف
ّ
ﻴﺴﺘﻐرق اﻟزﻤن

ورﺒﻤﺎ
اﻷﺒدﻴﺔ أﻴﻀﺎً
ّ
ﻨﻌم ..أرﺠوك اﻗﺒﻝ دﻋوﺘﻲ إﻟﻰ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺼﻐﻴرة..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص

86

وﻓﻲ اﻷﺼﻐر ﻤن اﻟـ"ﺼﻐﻴرة"
ﻫﻲ ﺒﻴﺘك أﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠم.
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ﺴن اﻟﺤﻛﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺤدود ّ
ﺸﻰ ﻗﺎﻟت ﺼدﻴﻘﺘﻲ:
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺘﻤ ّ
ﺴن اﻟﺤﻛﻤﺔ ﻴﺎ ﺴﻴدﺘﻲ..
ﻫﺎ أﻨت ﺘدﺨﻠﻴن ﻓﻲ ّ

ﻟﻘد ﻓﺎﺘك اﻟزﻤﺎن..

وﻫم ﺒﻛ ّﻝ اﻷﺤﻼم..
ﻓدﻋﻲ ﻟﻪ ﻛ ّﻝ اﻟﻛﻼم ..
َ

وﺒﺎرﻛﻲ ﻋﻤرك ..وﻗوﻟﻲ :ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم..
ﻗﺎﻟت ﻗوﻟﻬﺎ واﻨﺼرﻓت..
وﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻤزﻴد ﺘرﻛﺘﻪ ﻟظﻨوﻨﻲ وﺤﻴرﺘﻲ..
ذﻫﺒت ﻗﺒﻝ أن أﺴﺄﻟﻬﺎ:
ﺴن اﻟﺤﻛﻤﺔ؟..
وﻤﺎ ﻫو ّ

وﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ دﺨوﻟﻲ ﺒﻪ؟
ﺴن؟
وﻫﻝ ﻟﻠﺤﻛﻤﺔ ّ

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻴﺤق ﻟﻲ أن أدﺨﻝ إﻟﻴﻪ وأﺨرج ﻤﻨﻪ؟
وﻫﻝ ّ

ﻤﺤرﻤﺔ ﻻ ﺘراﺠﻊ ﻓﻲ اﻟﻐرق ﺒﻬﺎ؟..
أم أﻨﻪ ﻤﻨطﻘﺔ ّ
طوﻗت ﻟﻐﺘﻲ وﻓﻛري..
ﺘﺴﺎؤﻻت ﻋدﻴدة ﻗد ّ

ﻤت ﺒﻲ ﺒﻌدﻤﺎ رﺤﻠت!!
ِﻫ ُ

ﻟو أﻨﻬﺎ ﺸرﺤت ﻟﻲ ﻛﻴف اﺴﺘﺸﻔﱠ ْت ﺤﺎﻟﺘﻲ..

اﻴﺠﺎﺒﻴﺘﻪ..
ﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ أو
ّ
ﻟﻤﺤت ﻋن ّ
أو أﻨﻬﺎ ﻟو ّ
ﻟﻌﻨت اﻟﺤﻛﻤﺔ وﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ
ُ
وﺤﺎوﻟت أن أﺘﻨﺎﺴﻰ..

ﻫﻝ أﺴﺘطﻴﻊ؟!
اﻟﻤرات
وﻓﻲ إﺤدى ّ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺤﺘﺴﻲ اﻟﻘﻬوة،
ﻤﺠدداً:
ﻗﺎﻟت ﺼدﻴﻘﺘﻲ ّ

ﺴن اﻟﺤﻛﻤﺔ..
وأﺨﻴ ارً ﻗد ﺴﻛﻨت ﻓﻲ ّ
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺘﺘذﻤري..
ﻓﻼ ّ

واﻗﺘﻨﻌﻲ ﺒﻤﺎ أﻨت ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﻷﺒد.
ﺒت..
وذﻫ ْ
َ
أي ﺘﺴﺎؤﻝ ﻤﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ..
اﻟﻤرة ّ
ﻟم ّ
ﻴﺘوﻟد إﻟﻰ ذﻫﻨﻲ ﻫذﻩ ّ
ﻷﻨﻲ ذﻫﻠت..

ﻤﺤﺘدة ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أﻤر ﻤﺎ:
إﻟﻰ أن أ ّﻛ َد ْت ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻛﻨت
ّ
وﺴن اﻟﺤﻛﻤﺔ ﻗد ﺘﺘوأﻤﺘﻤﺎ..
ﻫﺎ أﻨت ّ

ﻻ ﻋﻠﻴك..

وﻀﺤﻛت..
ﻀﺤﻛت..
ﺜم ﺼﻤﺘت!!
وﻋدت أﻨﺎ إﻟﻰ ﻏرﻓﺘﻲ..
ُ

إﻟﻰ ﻤﻛﺘﺒﺘﻲ..
إﻟﻰ أوراﻗﻲ..
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إﻟﻰ ﻗﻠﺒﻲ..
ﻋﻤﺎ أﻨﺎ ﻓﻴﻪ.
ﻷﺴﺄﻟﻬم ّ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،
ﺒﻬوﻴﺘﻲ
ّ
أﻤﺴﻛت ّ

رﻏم أﻨﻲ ﻻ أﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ إﻻ ﻗﻠﻴﻼً..

أﺘﺒﻴن ﻋن ﻋﻤري!!
أرﻴد أن ّ

ﻷﺘم اﻟﻌﻘد اﻟﺜﺎﻨﻲ..
أﻤﺎﻤﻲ ﻗﻠّﺔ ﻤن اﻟﺴﻨوات ّ
ﻫذا ﻫراء..
ﺘﻘدﻤﻪ اﻷوراق
اﻟرﺴﻤﻴﺔ أﺒداً
ﻻ اﻗﺘﻨﻊ ﺒﻤﺎ ّ
ّ

ﻤزور!..
ﻻ ﺸ ّك ﺒﺄن ﻤﻌظﻤﻬﺎ ّ

ﻤزور!..
ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺎرﻴﺦ ّ

أﻤﺴﻛت إﺤدى أﻟﻌﺎﺒﻲ أﺴﺄﻟﻬﺎ ﻋن ﻋﻤرﻫﺎ وﻤﺎ ﺤﻛﻤﺘﻬﺎ..
ُ

ﺤد ﺘﺄﻛﻴدات
وﻫﻝ َ
دﺨ ْ
ﺴن اﻟﺤﻛﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ ّ
ﻠت ﻤﺜﻠﻲ ﻓﻲ ّ
ﺼدﻴﻘﺘﻨﺎ!..
ﺘﺼﻤت ﻟﻌﺒﺘﻲ..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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أﺴﺄﻝ أﺨرى ،ﻓﻼ ﺘﺠﻴب..
ﻴﺴود اﻟﺼﻤت ﻓﻲ أﻨﺤﺎء ﻫﻴﺎﻛﻝ أﻟﻌﺎﺒﻲ
وﻛﺘﺒﻲ..
وأﻗﻼﻤﻲ..
وﻗﻠﺒﻲ..
ي ﻷﺤﺘﻛم ﻟﻪ؟..
ﻤﺎذا ﻟد ﱠ
ﻛﺘﺎب ﺼدﻴق؟..
ٌ

اﻟﺤﻛﻤﺔ ﺘﻌﻨﻲ اﻟﻌﻠم ﺒﺎﻷﻤر؟..
اﻟﺤﻛﻤﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ؟..
اﻷطﺒﺎء ﻤن ﻋﻠﻤﻬم
ﺠداﺘﻨﺎ ،ﻤﺎ ﻴﻤﺎرﺴﻪ
أم ﻫﻲ ،ﻋﻠﻰ رأي ّ
ّ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻟﻴن ﻤن اﻟﻨﺎس؟..
ﻤﺎذا ﻗﺼدت ﻫﻲ؟..
ﻫﻝ أﻨﺎ ﻋﺎﻟﻤﺔ؟
ﻓﻴﻠﺴوﻓﺔ؟
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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أم ﻤﻌﻠوﻟﺔ؟..
ﻟﻘد أوﻗﻌﺘﻨﻲ اﻟﺼدﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻓ ّﺦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ..
وﻟﻛﻲ أﺤ ّﻝ ﻤﻌﻀﻠﺘﻲ..
ﻟم أﻗف أﻤﺎم ﻤرآﺘﻲ..
ﺘﺤدد ﻤﻌﺎﻨﻲ ذاﺘﻲ..
ﻓﺎﻟﻤرآة ﻟن ّ

ﺒﻝ أﻤﺴﻛت ﻗﻠﻤﻲ..

إﻨﻪ ﺠﺴري إﻟﻰ أﻋﻤﺎﻗﻲ..
وﺒدأت ﻴدي اﻟﻴﻤﻨﻰ ﺘزﻴﺢ اﻟﺤدود اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴق ﻤﺴﻴرة

اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻛﻠﻤﺎت..
ﺒﻴﺴر وﺴﻬوﻟﺔ..
ﻤن اﻟﻌﻤق..
ﻤن اﻟداﺨﻝ..

ﻋﻴﻨﻲ..
ٕواذ ﺒﻐﻴوم ﺘﺘﺠﺎذب ﻓﻲ
ّ
ﻓﻴﺒدأ اﻟرﻋد..
واﻟﺒرق..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻟﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤطر ﺒﺎﻻﻨﻬﻤﺎر..
دوﻨﻤﺎ ﻟون ﺘﺴﻴﻝ اﻟدﻤوع..
ﻴﺘﻌﺴر ﻓﻬم أﺴﺒﺎب ﺴﻘوطﻬﺎ..
ﻟﻛﻲ
ّ

أﻫو اﻟﻔرح أم اﻟﺤزن؟
رﺒﻤﺎ اﻟﻌﺠز؟!..
ﻴﻬزﻤﻨﻲ ﻋﺠزي!

أﻟم ﻻ ﺤدود ﻟﻪ..
ﻓﺎﻟﻌﺠز ٌ
ﻴﺼطﺎد ﻤن ﻴﺸﺎء
ﻓﻴﻠﺘﻬﻤﻪ وﻴرﻤﻴﻪ دون ﺤراك..
ﻴﺠﻤد اﻟذاﻛرة..
ّ
ﻗوﺘﻬﺎ..
وﻴﺴﺘﻬﻠك ﻤﻌظم طﻘوس ّ

ﺒﺄﻴﺔ ﺼﻠﺔ..
ﻓﺘﺘﺴﻤر ﻫﻲ اﻷﺨرى ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ﻻ ّ
ﻴﻤت ﻟﻠﻌﺎﻟم ّ
ّ
وﻴﺼﺎب اﻟﻤرء ﺒﺎﻟذﻫوﻝ..
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ﻗوﺘﻲ..
إﻻ أﻨﻲ أﻤﺘﻠك ّ

وﻟن أﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺄن ﺘﻤﻠﻛﻨﻲ..

أزﻴﺢ اﻟﺴﺘﺎر ﻋن رﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤزﻫر
ﻓﻲ روﺤﻲ اﻟﺸﺎردة
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌرف اﻟرﻛود..
ﻟﺴت ﻋﺎﻟﻤﺔ
وﻟﻛﻨﻲ أﺘوق ﻷن أﺘﻌﻠّم..
ﻟﺴت ﻓﻴﻠﺴوﻓﺔ
أﺤب اﻟﺘﻔ ّﻛر...
وﻟﻛﻨﻲ ّ

ﻟﺴت ﻤﻌﻠوﻟﺔ..

ﻷﻨﻲ أﺤﻤﻝ اﻟﻘﻠم ،وأداﻓﻊ ﻋن ﻛ ّﻝ ﻤﻌﻠوﻝ..
وﻟدي آﻻف اﻷوراق اﻟﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺨرﺒﺸﺎت..
ّ

واﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻷوراق اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘظر أن ﺘﻤﺘﻠﺊ..
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ﻟﻲ ﻤﻊ ﻓﻴروز ﺤﻛﺎﻴﺔ ﻗﻠب ﻻ ﻴﺘوﻗّف ﻋن اﻟﻤﻨﺢ..
أﺒدي ﻋﻠﻰ أﺒواب اﻟطﻔوﻟﺔ..
وﻨﺴﻴﺎن ّ
واﺨﺘﺒﺎء داﺌم ﻤن درب اﻷﻋﻤﺎر..

وطﺎﺌرة ﻻ ﺘﻤ ّﻝ ﻤن اﻟﺘﺤﻠﻴق ﻋﻠﻰ ﺴطوح اﻟﺠﻴران..
وطﻤوح ﻤﺘﺄﻟّق ﻟﻠﻘﻤر اﻟﻤﻬﺎﺠر..
ﻤن ﻴﺴﻤﻊ ﻓﻴروز
ﻴدرك أن ﺤﺴﺎب اﻟزﻤن ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻪ أﻤﺎم اﻟروح اﻟﻐزﻴرة

ﺒﺎﻷﺴرار،

ﺘﻔﺴر!!
اﻟﺘﻲ ﻻ ّ
أﻴﺘﻬﺎ اﻟﺤﻛﻤﺔ..
ﻻ أدري ﻤﺎذا ﺘﻌﻨﻴن...
وﻟﻛﻨﻲ ﺴﺄظ ّﻝ واﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺤدودك..
ﻤﻬﻤﺎ ﻛﻨت..
ﻋﻠﻤﺎً..
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ﻓﻠﺴﻔﺔ..
ﻋﻠّﺔ..
ﺴﺄﺘرﻗّﺒك
وﻤﺤﺒﺔ..
وﻟﻛن ﻋن ﻗرب
ّ

ﺴﺄﺒﺤث ﻋﻨك
ﻓﻲ داﺨﻠﻲ..

ﻓﻲ وﺠداﻨﻲ..
ﻟﻌﻠّﻲ أﺴﺘطﻴﻊ أن أطﻴﻝ اﻟﻤﻛوث ﻓﻲ ﻤﻠﻛوﺘك..
اﻟﺘﺤري ﻋﻨك ﻗدر ﻤﺎ أﺴﺘطﻴﻊ..
و ّ
أﺘﻤم وﺠودك ﺒﺈدراك ﻤﻝء ﻤﻌﻨﺎك..
ﻟن ّ
أﻨت ،ﻛﻤﺎ اﷲ،
ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ..
ﻻ ﻴﺴﻌﻨﺎ أن ﻨدﺨﻝ إﻟﻰ ّ

ﺘﺄﻤﻠﻪ ﻋﺒر ﺘواﺠدﻩ
وﻟﻛن ﻤن اﻟواﺠب ﻋﻠﻴﻨﺎ أن
ّ
ﻨﺴﺘﻤر ﻓﻲ ّ
ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ﻤوﺠوداﺘﻪ..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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إﻟﻰ أن ﻴﺤﻴن اﻟوﻗت ﻟﻠﺘﻤﺎﻫﻲ ﺒﻪ!!
أزﻴﺢ ﺴﺘﺎر اﻟﻨوم ﻋن ﻋﻴﻨﻲ..
ِ
طﻴﻔك ﻨداء
ﻓﻴﺄﺘﻲ

ﺜم ﻴﻤﻀﻲ
ﻟﻴﺘرﻛﻨﻲ دوﻨﻤﺎ ﺴؤاﻝ وﻻ ﺠواب..
ﻫﻛذا ﻛﺎﻟطﻔﻝ اﻟذي ﻻ ﻴﻌﻴﻘﻪ ﺸﻲء ﻋن اﻻﻤﺘزاج ﺒﺎﻟﻼوﻋﻲ
ﻓﻴﻤﻨﺤﻪ اﻟﺴﻼم واﻟﺴﻛﻴﻨﺔ..
واﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻔرح!!
ﻴﺘﺴﻠّق اﻟرﺒﻴﻊ إﻟﻰ ﺒﺴﺎﺘﻴﻨﻲ دوﻨﻤﺎ ﻤطر..
أو ارﺘواء..
ﻴﺘﺨﻠّق اﻟرﺒﻴﻊ
ﺒﺎﻟﻛﻠﻤﺎت..
ﺒﺎﻟﺼﻤت..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺒﻼ ﺤراك وﺼوت..
ﺒﺎﻟوﺠد اﻟذي ﻴﺴﺒﻎ أﻟواﻨﻪ ﻋﻠﻰ رﻴﺎﺤﻴﻨﻲ !!
ﻤﻤﺘدة إﻟﻰ ﻤﻛﺎن ﻻ ﻴﺴﻌﻨﻲ أن أدرﻛﻪ
أﺸﻌر ﺒـﺄﻨﻲ
ّ
ﺒﺤواﺴﻲ..
ﻫو ﺒﺄن ﻴﻌﺘرﻴﻨﻲ!!
ﻓﺄﺘرك اﻷﻓق ﻟﻠز ّ
ﻨﻌم..
ﻟم اﺸﻌر ﺒذﻟك ﻤن ﻗﺒﻝ أﺒداً..
رﺒﻤﺎ ..ﻟن أﺸﻌر ﺒﻪ ﻤن ﺒﻌد..
أﻴﺘﻬﺎ اﻟﺤﻛﻤﺔ ﺤﺒﻴﺒﺘﻲ..
دﻋﻴﻨﻲ أﻋﺸﻘك ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺘﻲ..
ﻓﻲ ﺤدود طﻔوﻟﺘﻲ..
ﺒﻼ ﺤدود اﻟزﻤن
ﺒﻼ أﺒواب ﻤﻐﻠﻘﺔ
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻟزوﻤﻴﺎت وواﺠﺒﺎت
ﺒﻼ
ّ

ﻟدي ﻤن ﻛﻨز
دﻋﻴﻨﻲ أﻋﺸﻘك ﺒﻤﺎ ّ

ﻛﻨزي ﻫو ﻛﻠﻤﺎت

ﻛﻠﻤﺎت ﻟﻴﺴت ﻛﺎﻟﻛﻠﻤﺎت
ﺸﻲء ﻤن اﻷﻟق واﻟوﻤﻴض ﻴﺤطّ رﺤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺼدري ﺒﻔﻌﻝ

اﻟﻛﻠﻤﺎت

ﺘﺴﺘﻔﻴق ذاﻛرﺘﻲ..
أزاﻫﻴري..

اﻟﻤﺨﺒﺄة ،اﻟﻤﺘﺴرﻤدة ﻟﻠﺤظﺔ اﻷﺒد واﻟﺘﺄﻓﱡق..
ﻤﻌﺎﻨﻲ
ﻛ ّﻝ
ّ
ّ

أﺘطﻠّﻊ ﺒﻤﻝء ﻗﻠﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﺨرﻴف ﺨﺸوﻋﺎً واﺒﺘﻬﺎﻻً
ﻻ ﻴدرﻛﻪ إﻻ ﻤن اﺨﺘﺒر ﻤﺎ وراء ﺴﻛوﻨﻪ ورﻗﺔ اﻨﻬﻤﺎر

أوراﻗﻪ!!

وﻴﻌود ﻛ ّﻝ اﻟذي ﻤﻀﻰ..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ..
ﻛ ّﻝ اﻟﺴﻨوات
ّ
أﺤد ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﻐﻴر ﺤرﻛﺔ ﻋﻘﺎرب
ﺴﻤﻊ ﻋن ّ
ﻫﻝ ُ
اﻟﺴﺎﻋﺎت؟
ذﻟك اﻟذي ﺘﺠﺎوزﻫﺎ..
ﺤرﻛﻬﺎ ﻟﻸﻤﺎم أو ﻟﻠﺨﻠف..
ﺒﻝ ّ
ﻓﺎﺴﺘﻌﺎد ﻟﺤﻴظﺎت ﻗد ﻫرﺒت ﻤن ﻋﻤرﻩ ﻟﻴﺤﻴﺎﻫﺎ اﻟﻴوم..
ﻤن ﻋﺒق اﻟذﻛرى ﻴﺴﺘﻨﺸق ﻛ ّﻝ اﻟﻌطر اﻟذي ﻟم ﻴﺤظَ ﺒﻪ
ﻴﺤب ﺒﺘﺠرد!
ﻗﺒﻝ أن ّ
اﻟﻤﻘدﺴﺔ
ﻴﺤﺒ ِك أﻴﺘﻬﺎ اﻟﺤﻛﻤﺔ
ّ
ﻗﺒﻝ أن ّ

ﻛم ﻨﻔﻲ ﻟراﺌﺤﺔ أﺤﺒﺎﺌﻨﺎ؟
ﻨﺴﺘﻌﻴد وﺠودﻫم أﻤﺎم ﻛﻝ طﻴب..
ﺤرى ﻷﻨﻨﺎ ﺒدوﻨﻬم اﻟﻴوم..
وﻨذرف دﻤﻌﺔ ّ
ﻨﺴﺘﻌﻴد ﻛ ّﻝ ﻤﺎ ﺘرﻛوﻩ ﻟﻨﺎ..
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وﻛ ّﻝ اﻟذي ﻟم ﻴﺘرﻛوﻩ..
ﻨﻌرف ﺤﻴﻨﻬﺎ أﻨﻬم ﻟم ﻴذﻫﺒوا..
ﺒﻝ أﺼﺒﺢ اﻟﻤﻛﺎن أﺜ ارً ﻤن أﺜﺎرﻫم..
واﻟزﻤﺎن ﻟﺤظﺔ ﻗد ﺘرﻛوﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓّﺘﻬﺎ..
ﻤرات أﻴﺘﻬﺎ اﻟﺤﻛﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ
أﺸﻌر ّ
ﺒﺄن ﻻ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻟﻲ!
واﻨﻲ اﺒﻨﺔ اﻟﻤﻨﻔﻰ!
أﺤس
وﻤرات ّ
ّ
ﺒﺄن اﻟﻤطر أﺒﻲ
واﻷرض أﻤﻲ
وأﻨﻲ ﺴﻨﺒﻠﺔ ﻗﻤﺢ..
ﻤرات اﻨﺸﻐﻝ ﻋن اﻟﺘﻔﻛﻴر ﺒﺄﻤر اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ واﻟﻤﻨﻔﻰ..
ّ
اﻟﻤطر واﻟﻘﻤﺢ ..
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ﻛ ّﻝ ذﻟك ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻟﻲ ﺸﻴﺌﺎً..
أﺸﻌر ﺒﺄﻨﻲ ﻻ ﺸﻲء..
ّﻤرات ﻛﺜﻴرة أﺘوق ﻟﻠﺤﻨﺎن..
وﻤرات ﺘﻤﻸ ﻗﻠﺒﻲ ﻗﺴوة ﺘﺤﺠب رؤﻴﺔ وﺠﻬﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ..
ّ
ﻤرات أﻨﺴﻰ اﻟزﻤﺎن
ّ
وأﺤﻠّق ﺨﺎرج ﺘﻔﺎﺼﻴﻝ اﻟﻤﻛﺎن..
أرﺴم اﻟوﻗت أو أﻟﻐﻴﻪ ﻤن ﺼﻔﺤﺎﺘﻲ..
ﺤد!!
ﺘدﻤرﻨﻲ اﻟدﻗﺎﺌق اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘوﻗّف ﻋﻨد ّ
ّ
وﻤرات ّ
ﺒﻤﺠرد اﻟﻨظر..
ﻤرات أرﺘوي
ّ
ّ
وﻤرات ﻻ ﺘروﻴﻨﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟم ﺒﺄﺴرﻩ..
ّ
ﻗوة ﺠﺎﻤﺤﺔ ﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻰ أرﻛﺎﻨﻲ
ﻤرات ﺘﺠﺘﺎﺤﻨﻲ ّ
ّ
وﻤرات ﻴﻬزﻤﻨﻲ اﻟﻀﻌف وﻴﻬﻠﻛﻨﻲ أﻤﺎم أﺘﻔﻪ اﻷﺴﺒﺎب..
ّ
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻤرات ﻴﻐﻤرﻨﻲ اﻟدفء وأﻨﺎ أﺴﻴر ﺘﺤت اﻟﻤطر..
ّ
واﻟﻬواء ﻴﺸﻌﻝ اﻟﻤزﻴد ﻤن ﺠﻤرات ﻗﻠﺒﻲ..
ﻴﺠﻤدﻨﻲ اﻟﺒرد وأﻨﺎ أﻟﺘﺤف ﻛ ّﻝ ﺨﻴﺒﺎﺘﻲ أﻤﺎم
وﻤرات
ّ
ّ
ﻤدﻓﺄﺘﻲ..
وﻤرات ..أﻴﺘﻬﺎ اﻟﺤﻛﻤﺔ اﻟﺤﻛﻴﻤﺔ..
ﻤرات ّ
ّ
ﻛم ﺘﺘﻨﺎﻗض اﻷﺤﺎﺴﻴس ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ..
ﻓﻲ روﺤﻲ..
وﻛﺄﻨﻲ اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺨﺎﻤس
طﻴﺎﺘﻪ ﺒﺎﻗﻲ اﻟﻔﺼوﻝ..
اﻟﻔﺼﻝ اﻟذي ﻴﺤﻤﻝ ﻓﻲ ّ

أﻨﺎ اﻟﻔﺼﻝ اﻟﻀﺎﺌﻊ..
اﻟﺨﺎﺌف..
اﻟﺴﺎﻤﻊ..
اﻟﺼﺎﻤت..
اﻟواﻗﻊ ..
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اﻟراﻓض..
اﻟداﻓﻊ..
اﻟﺨﺎﻨﻊ..
اﻟﺘﺠرد..
أﻨﺎ
ّ
اﻟﺘﺒدد..
ّ

اﻟﺘﺒﺎﻋد..
اﻟﺘوﺤد..
ّ

اﻟﺘزاﺤم ..
اﻟﺘﻼﺤم..
اﻟﺘﺠﻠّﻲ..
اﻟﺘﺨﻔّﻲ..
أﻨﺎ وردة أم ﺸوﻛﺔ..
ﻟﺴت أدري؟
ﻴﻬم
ﻻ ّ
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ﻓﻲ اﻟوردة أﺸواك
وﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻷﺸواك وردة..
وﻤرات ..أﺴﺄﻝ ﻨﻔﺴﻲ..
ﻤرات ّ
ّ
وﻋﻨدﻤﺎ ِ
أﺘﻴت أﻴﻬﺎ اﻟﺤﻛﻤﺔ
ﻛﻤﺎ اﻟﻐرﻴب ﻴداﻫم
اﻟﺤب ُﻴﻔﺎﺠﺊ،
ﻛﻤﺎ
ّ

ﻛﻤﺎ اﻟﻠﺤظﺔ ﺘﺼﻴر دﻫ ارً..
ﻋرﻓت ﻤﺎذا ﺘﻌﻨﻲ اﻷﺸﻴﺎء ﻋﻨدﻤﺎ ﺘُﻌطﻰ دﻓﻌﺔ واﺤدة..

ﻤرة واﺤدة ﻓﻘط!..
ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻛون ّ
أﺨﻴ ارً
وﻟﻴس آﺨ ارً..
ﺸﻛ ارً
ﻟﻠﺼدﻴﻘﺔ اﻟﺤﻛﻤﺔ..

رﻤﺘﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤدود اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وذﻫﺒت
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وﺒﻘﻴت اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺼﺎﻤدة أﻤﺎﻤﻲ..
ﻋذﺒﺔ وﻤؤﻟﻤﺔ
ﻛﺎﻟوردة واﻟﺸوك..
ﺸﻛ ارً ِ
ﻟك أﻴﺘﻬﺎ اﻟﺤﻛﻤﺔ
ﺼدﻴﻘﺘﻲ اﻟﺘﻲ ﻟن ﺘرﺤﻝ..
اﻟﻤﻤﺘﻨﻌﺔ
ﻟن أﺘﻤ ّﻛن ﻤﻨك أﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﻬوﻟﺔ ُ
ﻟن أﺼﻝ ،ﺒﻝ أواﺼﻝ اﻟﻤﺴﻴر..

ﻷﻨﻲ ﻟو وﺼﻠت ﺘﻛون ﻨﻬﺎﻴﺘﻲ،
وﻨﻬﺎﻴﺘك أﻴﻀﺎً..
ِ
ﻓﻠﻨﻤش ﻤﻌﺎً.
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ﻟﺤظﺔ ﱟ
ﺤب ﻟظﻝ
ﺘﺠﻝ  :ﱞ
ﺠﻠﺴت أﻤﺎﻤﻲ أﻴﻬﺎ اﻟظﻝ..
ﺒﻛ ّﻝ اﻟﻬدوء واﻟﺼﻤت
َ

وﺘﻨﺎزﻝ اﻟﻌﺎﻟم ﺒﻌدك ﻋن ﻤﻛﺎﻨﺘﻪ وﻤﺤورﻴﺘﻪ وﺴﻠّﻤك زﻤﺎﻤﻪ
ورﺤﻝ!!

ﻻ ﺒﻝ اﺴﺘﻘﺎﻝ ﻋن وﺠودﻩ
ﻓﻠم ﻴﻌد ﻫﻨﺎك وﺠود إﻻ ﻟﻌﻴﻨﻴك!!
ﺘﻨﺎزﻝ اﻟزﻤﺎن ﻋن أﻨﺎﺘﻪ
ﻴﻌﺒران ﻋن ﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤرﻛﺔ
وﺘرك ﻷﻨﻔﺎﺴك وﻨﺒرة ﺼوﺘك أن ّ
اﻟذي ﺘﺠﺎوز ﻛ ّﻝ اﻟوﻗت..
أﺼﺒﺤت ﻫﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﺤﺘوﻴﻨﻲ أﻨﺎ وﺠﻨوﻨﻲ ﻫﻲ
ُ
أﻨت..
ﺘﺤدد أﺨﻴ ارً ﺒﺤﻀورك اﻟذي ﻴﺴﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻰ أن
ﻋﺎﻟﻤﻲ ّ
ﻴﺘﺄطّر ﺒﺄي ﻤﻌﻨﻰ..

طﻔﻠﺔ أﻨﺎ؟!
أم أﻨﺎ؟!..
ّ
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أم أﻨﺜﻰ؟!..
ﻫﻝ أﻨﺎ ﺤﻘّﺎً ﻛذﻟك؟
ﻤن أﻨﺎ؟!
ﺤرﻛت ﻓﻲ داﺨﻠﻲ؟؟
ﻤﺎذا ّ
ﺘﻐرق
ﻛ ّﻝ اﻟرﻤﺎد اﻟطﻔوﻟﻲ اﺸﺘﻌﻝ ﺒﻠﻤﺴﺎت اﻟﺤﻨﺎن اﻟﺘﻲ ّ
ﻓﻴﻬﺎ وﺠﻬﻲ..
ﺘﻛوﻨت دون أن أﺤﻤﻠك ﺘﺴﻌﺔ أﺸﻬر!!
أﻤوﻤﺘﻲ ّ
ﺒﻝ وﻛﺄﻨﻲ ﻗد ﺤﻤﻠﺘك دﻫ ارً ﻓﻲ داﺨﻠﻲ..

أﻨوﺜﺘﻲ ،ﻫزﺠت ﺒﻤﺎ ﻟم ﻴﺨطر ﻟﻲ أن ﻴﻔﻬم ﻤن ﻗﺒﻠك!!
ﺘﻤزﻗت وأﻋﻠﻨت أﻨك ﺨﺎرج ﺤدود اﻟﻠﻐﺔ..
ﻟﻐﺘﻲّ ،
أﻨت اﻟﻼﻤﺄﻟوف..
اﻟﻼﻤﻨطﻘﻲ..
اﻟﺠﻨوﻨﻲ..
أﻨت اﻷﺴطورة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ..
ﻏﺎرﻗﺔ ﺒك..
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وأرﺠو أن ﻻ أﻨﺠو ﻤﻨك أﺒداً....
ﻤﺎذا أﻓﻌﻝ وأﻨﺎ ﻻ أدرك ﻨﻔﺴﻲ إﻻ ﺒك؟؟
ﻫﻝ ﺴﺄﺘﺨﻠص ﻤﻨك ﻴﺎ ظﻼً ﻴﺴﻴر ﺒﺠﺎﻨﺒﻲ ،أم أﺨﻠص ﺒك؟؟
ﻴرﺒﻛﻨﻲ وﻴرﻫﻘﻨﻲ دون أن ﻴظﻬر ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻌﻴﻨﻲ!..
أﻨت ﺒﻌﻴد؟؟
ﻻ ﻴﺎ ﺴﻴدي أﻨت ﺴﺎﻛن ﻓﻲ ﺸراﻴﻴﻨﻲ..
ﻤﺘﺸﺎﺒك ﻤﻊ ﺨطوط اﻟﻔﺠر اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠن وﻻدة ﻴوم ﺠدﻴد..
وأﻨت ﻓﻴﻪ ﺒﻌﻴد..
ﻟﻤﺎذا ﺘواطﺄت ﻤﻊ ﺤزﻨﻲ وذﻫﺒت؟؟
ﻟﻤﺎذا ﺘرﻛﺘﻨﻲ أذﻫب؟؟
ﻓﻲ اﻟﻠﺤظﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻟﺒﻘﺎء ﻴرﺘﺠﻴﻨﺎ ﺒﺄن ﻨﺒﻘﻰ؟؟
ﻤﻔزع ﻤﺎ أﻋﻴﺸﻪ ﻴﺎ ﺼدﻴق دﻤﻌﻲ..
ﻛ ّﻝ ﻤﺎ ﺤﺼدﻨﺎﻩ ﻤن أﻤﻨﻴﺎﺘﻨﺎ ﻗد ﺼﻠب أﻤﺎم ﻋﻴﻨﻴﻨﺎ وﻟم
ﻨﺘﻛﻠّم..
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ﺒد ﻓﻴﻪ ﻤن أي
ﺘذرﻋﻨﺎ ﺒﺎﻟﺼﻤت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎن ﻻ ّ
ّ
ﺼوت..
ﺘﺎﺌﻬ ٌﺔ أﻨﺎ ﺒﻴن اﻟﺼوت واﻟﺼﻤت
ﺸﺤﻨﺎ اﻟﺨﻴﺒﺔ واﻓﺘرﻗﻨﺎ..
ﺘو ّ
ﺘﻠﻔظﻨﻲ اﻷﻤﺎﻛن..
اﻷﻏﻨﻴﺎت..
اﻟﻤدى..
وﻫﺠرﺘﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ!!
ﺤﺘﻰ أﻨك ﻗد ﻫﺠرت أﺤﻼﻤﻲ ّ

ﻫذا ﻤﺎ ﻟم أظن ﻴوﻤﺎً أﻨﻪ ﺴﻴﺤدث..
وﻟﻛ ّﻨﻪ ﺤدث!
ﻟﻘد ﺘﺄﺨر اﻟﻠﻴﻝ ﻛﺜﻴ ارً..
وﻤﺎ ﻋدت أﺤﺘﻤﻝ اﻻﻨﺘظﺎر..

رﺒﻤﺎ ﻷﻨﻪ ﻗد ﻤﻸﻨﻲ ﺸﻌوري ﺒﺄن ﻫﻨﺎك ظﻼً آﺨر ﻴﻨﺘظر..
وﻤﺎ ﻋﺎد ﻴطﻴق اﻻﻨﺘظﺎر أﻴﻀﺎً..
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ﻤرة ﻋن ﻤﻌﻨﻰ اﻟذوﺒﺎن ﻓﻲ اﻵﺨر ،واﻻﺘﺤﺎد
أﺨﺒرﺘﻪ ذات ّ
ﺒﻪ:
ﻻ ﺒد ﻤن ﺸرﻴك ﻟﻠروح..
ﻟﻠﻌﺎطﻔﺔ..
ﻟﻺﺤﺴﺎس..
ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ..
ﻟﻠﻛﻠﻤﺔ..
ﻫﻝ ﺴﻤﻌت ﻋن ﻛﻠﻤﺔ دون ﻗﺎرئ؟
ﻋن ﻋﺎطﻔﺔ ﺒﻼﺸﻌور؟
وﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻛ ّﻝ ذﻟك؟؟
اﻟﻤﻛوﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ،
إﻨﻪ إﺘﻼف ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
ّ

وﻟﻠﻤراﻴﺎ اﻟﻼﻤﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺠب أن ﻨزﻴﺢ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻐﺒﺎر!!

ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺴﺎﻓر اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﻌﻴداً ﻋن ﻤﺠرﻴﺎت اﻟﻛﻠﻤﺔ أﺸﻌر أﻨﻪ
ﻻ ﺒد ﻤن اﻟﺼﻤت..

وﻛﺎن اﻟﺼﻤت ﺤﻘﺎً ،ﻴﺎ ﺴﻴدي اﻟظﻝ..
ﻛﺎن ﺤﺎﻟﻤﺎً
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ﺘواﻗﺎً..
ّ

ﺼﻤﺘﻲ ﻟﻛ ّﻝ ﻤﺎ ﻴﺠوﻝ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺨﺎطر اﻟطﻔﻝ اﻟﺸﻘﻲ!!
اﻟﻬﺎدئ..
اﻟﻤﺘواري..
اﻟﺸﻔّﺎف..
اﻟذي ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﺴﺎﻓر ﺤﻴث ﻛ ّﻝ ﻤﺎ أﻋﻨﻲ وﻻ اﻋﻨﻲ..
ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺘﻛﺘﻤﻝ اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻛري..
وأﺸﻌر أﻨﻲ اﻗﺘرﺒت ﻤن اﻻﻛﺘﻤﺎﻝ..
إﻻ أﻨﻨﻲ أﺴﺘﻌﻴد ﺤﺎﺠﺎﺘﻲ ﺒﺄﻛﻤﻠﻬﺎ
وأﻓﻀﻝ أن أﺘوارى ﺨﻠف ﺴور ﻤن اﻷزﻫﺎر
ﺘﻔوح ﺒﻌﺒق اﻷﺴرار
ﺘﺤﺘﻀﻨﻬﺎ ذاﻛرة ﻤﺸﺒﻌﺔ ﺒﺄﻟق اﻵﺘﻲ اﻟﻤﺘﺠﺎوز ﻗﺴوة

اﻟﻤﺎﻀﻲ..

ﺘﺠدد ﻨﺒﻀﻲ..
ﻤﻌك أﻴﻬﺎ اﻟظﻝ ّ

وﻟﻤﺴت ﺸﻴﺌﺎً اﻨﺘظرﺘﻪ ﻤﻨذ زﻤن ..
أﻨت ﻗد أﺴﻤﻴﺘﻪ ظﻼً..
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ﻤﺘﺠﺴدة وﻛﺎﻤﻝ اﻟوﺠود،
ﻤﺎزﻟت أﻋﺘﺒرك ﺤﻘﻴﻘﺔ
ّ

وﻟو أﻨك ﻛﺎﻷﺜﻴر..

ﻛﺎﻟﺴﺤﺎﺒﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء..
ﻛﻘوس ﻗزح..
أﺤس..
أرﺘﺸف ﻤن ذات اﻟﻛﺄس رﻏم أﻨﻲ ﺤﺎﺌرة ﻓﻴﻤﺎ ّ

ﻤرة ﺒﻌﺒق ﻤﺨﺘﻠف..
ﻏﻴر أﻨﻲ أﻤﺘﻠﺊ ﻛ ّﻝ ّ
وﻻ ﻴزﻴدﻨﻲ اﻻﺨﺘﻼف إﻻ ﺘﻤﺴﻛﺎً ..ﺤﺎﺠﺔ..
وﻤن ﻗﺎﻝ أﻨﻲ ﺼورﺘك أﻴﻬﺎ اﻟظﻝ؟
ﻟﺴت ﻛذﻟك ..ﻻ أﻨﺎ ظﻠّك وﻻ أﻨت ظﻠّﻲ!

ﻨﻌم أرى ﺒك ﻤﺎ أﺘﻤ ّﻨﺎﻩ ﻟﻨﻔﺴﻲ وﻤﺎ ﺘﺘﻤ ّﻨﺎﻩ ﻟﻨﻔﺴك
ﻟذﻟك..
ﻨﻠﺘﻘﻲ..
ﻨﺘﺠﺎذب..
ﻨﺤﻠم..
ﻨطوع ﺤواﺴﻨﺎ ﻛﻲ ﺘﻤﺘﺜﻝ ﻟﻤﺎ ﻴﺴﻤو ﻋﻨﻬﺎ..
ّ
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ﻨﻨﺠﺢ..
دوﻨﻤﺎ ﺠزﻴرة..
أو ﻤوﻗد..
وﻻ ﺤﺘﻰ وﻻ أوراق أو أﻗﻼم..
ﺸﻰ..
ﻨﺘﻤ ّ
ﻨﻛﺘب..
ﻨﺴﺒﺢ..
ﻨطﻴر..
ﺒﺘﺠرد..
ّ
ﻨﺤب ّ

وﻨﻘوﻝ :ﻫذا ﻟم ﻴﺤﺼﻝ ﻗﺒﻝ اﻵن..
وﻟن ﻴﺤﺼﻝ.
أﺸﺒﻬك أﻨﺎ أﻴﻬﺎ اﻟظ ّﻝ؟..
ﻟﺴت أدري!..
ﻤﺜﻠك ﻟﺴت أدري ﻤن أﻨﺎ أﻴﻬﺎ اﻟظﻝ؟؟
وﻤرات ،أﺴﺄﻝ ﻨﻔﺴﻲ..
ﻤرات ّ ..
ّ
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وﻋﻨدﻤﺎ أﺘﻴت أﻴﻬﺎ اﻟﻐرﻴب،
ﻋرﻓت ﻤﺎذا ﺘﻌﻨﻲ اﻷﺸﻴﺎء ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻛون ﻤرة واﺤدة ﻓﻘط،
دون أن ﺘُﻌرف ﺒﻤﻨطق اﻟﻘﻠب ﺒﻝ ﺒﺘوﻫﱡﺞ اﻟﻘﻠب!...
وﻴﻤر اﻟﻠﻴﻝ أﻴﻬﺎ اﻟظﻝ ..أﻴﻬﺎ اﻟﻐرﻴب..
ّ
أﺘﻌ ّذب رﻴﺜﻤﺎ أﻏﻔو ﻋﻠﻰ أﻤﻝ..
وﻻ ﺘﺄﺘﻲ..
أﺘﻼﺸﻰ ..ﺒﺒطء ..وﻻ أﺼرخ!!
ﻤﺎذا ﻓﻌﻝ ﺒﻲ ﻏﻴﺎﺒك أﻴﻬﺎ اﻟظﻝ؟؟
ﺠﻤدﻨﻲ وأﻨﺎ أﺤﺘرق!!
ّ
ﺤد اﻟدﻫﺸﺔ
أذﻫﻠﻨﻲ ورﻤﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ّ

ﻓﻤﺎ ﻋدت أدري ﻛﻴف ﺴﺄذﺒﺢ ﻨﻔﺴﻲ وأذﺒﺤك!..

أم أﻨﻪ ﻤﺎ ﻤن داﻋﻲ ﻟﻠﻘﺼﺎص ﻤﻤن ﻻ ﻴﻤﻠك ﻤﻌﻨﻰ

اﻟﺤﻴﺎة؟

أﺘذرع ﺒﺎﻟﻛﻔر!!
ﻤﺤﺘﺎﺠﺔ إﻟﻴك إﻟﻰ ّ
ﺤد اﻹﻴﻤﺎن وﻟﻛﻨﻲ ّ
أدﻋﻲ اﻟﻌﻘﻝ!!
ﻤﺸﺘﺎﻗﺔ إﻟﻴك ﺒﺠﻨون وﻟﻛﻨﻲ ّ
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻤﺘﺸظّﻴﺔ ﻤن اﻟداﺨﻝ وﻟﻛﻨﻲ أُظﻬر اﻟﺴﻛون!!
ﺸﻘّﻘﻨﻲ ﻓﻘداﻨك ﻓﻤﺎ ﻋﺎدت ﺘﻨﺒت ﻟﻲ أي ﺸﺠرة أو زﻫرة ،أو
ﻴﻘطرﻨﻲ ﻨدى ،أو ﻴﻠﻔّﻨﻲ ﻀﺒﺎب،

ﻛﻠّﻬﺎ راﺤت ﻤﻌك..
ﺼراع ﻤﺤﺘدم ﺒﻴن ﻗﻠﺒﻲ وروﺤﻲ وﺠﺴدي وﻋﻘﻠﻲ وأﻨت..
ﻟﺴت أدري ﻤن ﻀد ﻤن ..وﻻ ﻤن ﺘﺤﺎﻟف ﻤﻊ ﻤن..
ﻛ ّﻝ ﻤﺎ أﻋﻴﻪ أﻨﻨﻲ ﻋﺎﺠزة ﻋن إﻴﻘﺎف ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎرك
اﻟﻤﺤﺘدﻤﺔ..
ﻋﺎﺠزة ﻋن اﻟﺼراخ ﺒﺎﺴﻤك..
ﺤﻴﺔ؟ ..ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺤﻴﺎﺘﻲ؟؟
أﺘﺴﺎءﻝ :ﻫﻝ أﻨﺎ ّ

ﻫﻝ أردت أن ﺘﻐ ّذي اﻟﺸﻘﺎء ﺒﻲ ﻓطرﺤﺘﻨﻲ أﺴﻴرة ﻻ ﻴﺴﻌﻬﺎ

اﻟﺘﺨﻠّص ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺸﺒﺎك؟؟

ﺸم وأﻓﻘد ﻛ ّﻝ اﻷﺸﻴﺎء اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻤن
ﻟو ﺘدري ﻛم أﺘﻬ ّ
ﺤوﻟﻲ؟؟
ﺘﺘﻠوى..
ﻟو ﺘﻌﻠم أن روﺤﻲ ّ
ﺘﻨﺘﺤب..
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ﺘﺘﺤوﻝ أﻴﻬﺎ اﻟظﻝ
ّ
ﺘﻤر ﺒدون أن ّ
ﺘﺸﻴﻊ ﻛ ّﻝ اﻟﻠﺤظﺎت اﻟﺘﻲ ّ
إﻟﻰ ﺠﺴد..
أﺤس ﺒﺠﺴدي وﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ..
و ّ

ﻓﺄﻗدس ﺠﺴدك إن ﺘﺠﻠّﻰ..
أﺼﻠّﻲ ﻟﻪ..
ﺒﺤﺒﻲ..
أﺘﻤﻨﺎﻩ ّ
ﻷﻗدﺴﻪ ّ

ﻤن ﻗﺎﻝ أن اﻟﺠﺴد ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺸﻴﺌﺎً؟؟

ﻛم أﺘوق ﻟﻴدﻴك..
ﻟﻌﻴﻨﻴك
ﻟﺸﻔﺎﻫك
وﻟﻀﺤﻛﺘك اﻟﺤزﻴﻨﺔ..
اﻟﺤب ﻷﻋﺎﻨﻘك أﻴﻬﺎ اﻟظﻝ ﻛﻤن ﻴﻌﺎﻨق
ﻫﻝ أﺤﺒﺒﺘك ﻛ ّﻝ ﻫذا
ّ
ﺴﺤﺎﺒﺔ ﺒﻴﻀﺎء،
اﻟﺤب؟...
وأﻋﻴش ﻤﻌك ﻋﺒق
ّ

ﻻ أﺤﺒﺒﺘك ﻷﺘﻨﻔّﺴك..
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وأﺜﻤﻝ..
وأﺼﺤو ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺜﻤﻠت..
ﻓﺄذوب ﺒﻴن ﻴدﻴك..
ﺘرى ﻫﻝ ﻴﺠب أن أرﺴﻝ ﻟك ﻛﻠﻤﺎﺘﻲ ﻟﺘﻐﺎزﻟﻬﺎ ﻋوﻀﺎً ﻋﻨﻲ

أﻴﻬﺎ اﻟظﻝ؟؟

ﻻ ﻴﺎ ﺼدى ﺼوﺘﻲ اﻟﻤﺨﺘﻨق..
ﻷﻨك ﺒﻌﻴد ﻛﻤﺎ أردت..
ﻟن ﺘزورك ﻛﻠﻤﺎﺘﻲ..
وﻻ ﺼوﺘﻲ..
ﺴﺄرﺴﻝ ﻟك ظﻠﻲ..
ﺴﺄﺤﻛم ﻋﻠﻴك ﺒﻪ إﻟﻰ اﻷﺒد،
ﻛﻤﺎ ﺤﻛﻤت ﻋﻠﻴك ﺒﻤﺤﺒﺘﻲ..
وﻤن ﻴدري ﻗد ﻴﻠﺘﻘﻲ اﻟظﻼن وﻻ ﻨﻠﺘﻘﻲ.
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ﻗﻠم اﻟرﺼﺎص
ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﻋﺎدﺘﻬﺎ..
ﺠﻠﺴت ﻓﻲ أﻓق اﻟﺼﻤت
أﻤﺎم اﻨﻬﻤﺎر ﺸﻼﻝ اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻐﺴﻝ ﻗﻠﺒﻬﺎ..
وﺘﻌﺠب ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻛن أن ﻴﺤدث
اﻟﻤﻠوﻨﺔ،
أﺤس اﻟﻤرء ﺒﺄﻨﻪ اﺴﺘﺴﻠم ﻟﺨواطرﻩ ّ
إن ّ

ﺴﻴﺼﻤت ﻟﺤظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ،

ﻗﺒﻝ أن ﻴطﺒﻊ إﺤﺴﺎﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺔ ﺒﻴﻀﺎء ﺼﺎﻓﻴﺔ..
وﻤن ﻴدري ﺒﺄن اﻟﻠﺤظﺔ ﻫﻲ ﻟﺤظﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌﻝ؟
ﻗد ﺘﺼﺒﺢ دﻫ ارً!
ﺜم ﻴﻌود ﺒﻛ ّﻝ اﻟﺸﺤﻨﺔ اﻟﺘﻲ اﻤﺘﻸ ﺒﻬﺎ
ﻗوﻴﺎً..
ّ

ﻫﺎد ارً..
ﻻ ﺤواﺠز ﺘﻘف ﻓﻲ وﺠﻬﻪ..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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وﺒﻘﻠم اﻟرﺼﺎص أﺨذت ﺘﻛﺘب اﻟﻛﻠﻤﺔ
اﻟﻛﻠﻤﺔ ﺼﺎر ﻟﻬﺎ روح ﻛﺴﺎﺌر اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت..
وﺘﻤﺘﻠك اﻟﻌﻤر اﻟطوﻴﻝ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻛون ﺼﺎدﻗﺔ
ﺒﻝ ﻤن اﻟﻘﻠب
ﻴﻬم ﺒﺄي ﻗﻠم ﺘﻛﺘب
ﻻ ّ
ﻟذﻟك ﺘﻛﺘب ﺒﺎﻟرﺼﺎص!
ﺘﻔرح اﻟﻛﻠﻤﺔ..
ﺘﺤزن..
ﺘﺤب..
ّ

ﺘﻌﺒر ﻋن ذاﺘﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻨدﻤﺞ ﻓﻲ ذات أﺨرى!!
ّ

ﺘﺘﻌب أﻴﻀﺎً
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وﺘﻌﺠز ﻤﺜﻠﻲ
وﻤﺜﻠك أﻴﻬﺎ اﻟﻐرﻴب اﻟراﺤﻝ..
ﺘﺘداﻋﻰ
ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻀد اﻟﻴﺄس..
ﻷﻨﻬﺎ ﺼﺎدﻗﺔ..
ﻨﻘﻴﺔ ﻛﺎﻟﻴد اﻟﺘﻲ ﺘﺨطّﻬﺎ ..
ّ
ﺘﺨطﺊ اﻟﻛﻠﻤﺔ
ﺴﻴدﻫﺎ اﻟﺼدق
وﻟﻛﻨﻬﺎ ﺘطﺎﻟب دوﻤﺎً ﺒﺎﻟﻐﻔران واﻟﺼﻔﺢ ﻤن ّ

ﻟﻛﻲ ﺘﺘﺒﺎرك ﺒوﺠودﻩ ﻓﻲ ﻋﻤق ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ

اﻟﻴوم ﻛﻠﻤﺘﻲ رﺴﺎﻟﺔ ﺼﻐﻴرة ﺘُﻛﺘب ﺒﻘﻠم اﻟرﺼﺎص..
ﻛﻘﻠﺒﻲ اﻟﺼﻐﻴر..

ﻤﺄﺨوذة ﺒﺒﻌض اﻟﺨدر،
وﻤﻨﺴﻴﺔ..
ﺤﺎﻟﻤﺔ
ّ
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ﻀﺎﺌﻌﺔ
ﻻ ﺘرﻴد أن ﺘﺠد ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻴن أزﻗﺔ اﻷﻓﻌﺎﻝ واﻟﻨﺼوص..
ﺤرة ﻛروﺤﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺄﺒﻰ
رﺴﺎﻟﺔ ﺒﻘﻠم اﻟرﺼﺎص وﻟﻛ ّﻨﻬﺎ ّ
اﻷﺴر!!
ﺘﺼﺒو إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ واﻷﺴﻤﻰ..
إﻟﻰ اﻟﺨﻴﺎﻝ اﻟﻤرﺘب ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﺘﺴﻛن ﻫﻨﺎك
ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻟن ﺘﻘﻴم
رﺴﺎﻟﺔ ﺒﻘﻠم اﻟرﺼﺎص ﺘﺎﺌﻬﺔ
اﻟﻛوﻨﻲ
ﺘﺘﺼﺎرع ﻤﻊ اﻟﻌﺒث
ّ
ﺘﺤدي اﻟﻼﺸﻲء..
وﺘﺼر ﻋﻠﻰ ّ
ّ

ﺘﺠردت
إﻟﻰ أن ّ

وﺘﻌﺎﻨﻘت ﻤﻊ روﺤﻬﺎ اﻟﻀﺎﺌﻌﺔ
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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طﻴﺎت ﺼدق وﻛﻠﻤﺎت اﻟﻐرﻴب..
ﺒﻴن ّ
ﺘﺘّﻘد
وﺘﺘّﺤد
ﻟﺘﻛون ﻛ ّﻝ ﺸﻲء
ﺒﺄي ﺸﻲء..
دون أن ﺘطﺎﻟب ّ

ﻫﻛذا ﻛﻤﺴﺎﻓر راﺤﻝ ﻏرﻴب

ﻻ ﻴﻌﻨﻴﻪ أي طرﻴق ﺴﻴﺴﻠك
ﺒﻌدﻤﺎ أﻨﻪ أدرك اﻟﻬدف..
إﻨﻪ ﻫو ذاﺘﻪ اﻟﻬدف
ﻛﻠﻤﺘﻲ أﻨﺎ
ﻫدﻓﻲ أﻨﺎ
أﻨﺎ ﻻ ﻋﻨوان
ﻻ وﺼوﻝ
ﻻ ﻤﻛﺎن
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻻ زﻤﺎن
أﻨﺎ ﻤﺴﻴر
ﻟن أﺘوﻗف
ُﺤ ّد
ﻟن أ َ

ﻟن أﻴﺄس
وﺒﻘﻠم اﻟرﺼﺎص ﺘﺘﺎﺒﻊ اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ
ﺘﺼﻤت..
ﺜم ﺘﻬدر ﺒﺤروﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺠﻊ أﺼوات اﻷﻗدام اﻟراﺤﻠﺔ..
ﻓﺘﻨﻘﺒض ﻤﺸﺎﻋرﻫﺎ..

ﻴﺠﻤد اﻟﻛﻠﻤﺎت..
ﺼوت اﻟرﺤﻴﻝ اﻟﺼﺎﻤت ّ

ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ اﻨﺘظﺎر رﺤﻤﺔ اﻟﻠﻘﺎء..

ﺒﻌد اﻟﺴﻔر..
اﻟﺘﻌب..
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اﻟﺘواﺼﻝ..
اﻟﻼﻤرﺌﻲ..
ﺴﺘﻛون ﻫﻨﺎ أﻤﺎم اﻟﺼﻤت..
ﻤﻨﺘظرة ﻋودة اﻟﻐرﻴب اﻟذي ﻻ ﻴﻐﻴب.....
ﺘﺸﻴﺦ اﻟﻛﻠﻤﺎت وﺘﻬزﻝ ﻛﻤﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﺘﻤﺎﻤﺎً..
ﺘﻌﺘ ّﻝ ﺼﺤﺘﻬﺎ وﺘﻌﻴﺎ..
وﻗد ﺘﻤوت دون أن ﻴرﺜﻴﻬﺎ أﺤد ،ﻛﻤﺎ ﻛﺜﻴرون ﻤن

اﻟﻌظﻤﺎء!!

ﻛﻤﺎ اﻟﻐرﻴب اﻟراﺤﻝ..
ﺘﻔرق ﺒﻴن ﺸﻲء وآﺨر ..ﺒﻴن ﻫذا
ﻫﻛذا دورة اﻟﺤﻴﺎة ﻻ ّ
وﺘﻠك..
ﻛﻠّﻨﺎ أﻤﺎم ﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ ﺴواء..
ﺘﻬرم اﻟﺤروف
وﻗد ﺘﺴﺘﺴﻠم ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻨﺘﻬﺎء واﻟﻐﻴﺎب..
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ﺘﻌﺠز روﺤﻬﺎ ﻋن ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻟدورة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘرﺤم..
ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻌدم ﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻰ اﻷﺸﻴﺎء ﻛﻠّﻬﺎ
ﺴﻴد اﻟﻤوﻗف..
ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟﻌﺒث ّ

ﻫﻛذا ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺎﺘﻲ دون أن ﺘراﻫﺎ ﻋﻴﻨﺎك..
ﻫزﻴﻠﺔ..
ﻀﻌﻴﻔﺔ..
ﻻ ﺘدرك ّأﻴﺎً ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ..
ﺸﺔ
ﻫّ

ﻻ ﺘﻘوى ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ اﻵﺨرﻴن..
وﻋواﺼﻔﻬم..
وﺘﻤﺎدﻴﻬم..
وﺘﺴطّﺢ ﻓﻛرﻫم..
ﻟﺘرد اﻟﺸﺒﺎب إﻟﻰ ﺤروﻓﻲ اﻟﻤﺘﻌﺒﺔ؟
أﻴن أﻨت ّ

وﺘﻤﻨﺤﻨﻲ اﻟرﺒﻴﻊ ﻟﻴزﻫر ﻓوق اﻟﺴطور اﻟﺴوداء..
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وﺘﻤﺤﻲ ﻋﺘﻤﺔ اﻟﻼﺸﻲء ﻤن ﻋﺒﺜﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ..
أﺒﺤث ﻋن وﺠدي اﻟذي ﻟطﺎﻟﻤﺎ أﺸﻌﻝ أﻗﻼﻤﻲ اﻟرﺼﺎص،
ﻋﻠﻲ ﺴوى اﻟﺴراب..
ﻓﻼ ّ
ﻴرد ّ
ﻫﻝ ﻋرﻓت أن ﻏﻴﺎﺒك ﺴﻴﻐﻠق ﻨواﻓذ اﻷﺤﻼم؟
وأﺒواب اﻟﺴﻼم؟
ﻷﺘﺸرد أﻨﺎ ﺒﻴن أوراﻗﻲ اﻟﻔﺎرﻏﺔ وﺤﻴﺎﺘﻲ أﻴﻀﺎً..
ّ
وأﻋود ﺒذاﻛرﺘﻲ ﻟزﻤن اﻟﺼﺒﺎﺒﺔ واﻟﻌراء..
ﺼﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﻌرف اﻻﺴﺘﺴﻼم أو اﻟﻬزﻴﻤﺔ..
ﻓﺎﺨﺘﺎﻝ ّ

ﻟﺘﺤوﻝ اﻟﺼﻔﺤﺎت إﻟﻰ رﻴﺎض..
ﺘﻨﻬﻝ ﻤن ﻋﺸﻘك ّ

وأذﻛر ﻟﺤظﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻤﺒﻌﺜرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ

ﺘﺤددﻫﺎ اﻟﺴطور..
ّ

ﺤرة ﻛطﺎﺌر ﻻ ﻴﻌﺠزﻩ اﻟظﻼم..
ّ
اﻟطﻴور اﻟﻌﺘﻤﺔ؟
ﺘرى ﻫﻝ ﺘﺨﺎف
ُ
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ﻟم ﻴﺨطر ﺒﺒﺎﻟﻲ أن ﻴﺤدث ﻫذا اﻟﻬزاﻝ..
وﺘزﻴﻨت دﻓﺎﺘري ﺒﺎﻷﻟوان ..
ّ
ﻋﺸﻘت ﻗﻠم اﻟرﺼﺎص ﻷﺠﻝ ﻋﻴﻨﻴك..
ُ

وﻟم أﻛن أﻋﻠم أن اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟرﺼﺎص ﻻ ﺘدوم ..

ﺘﻤﺤﻴﻬﺎ اﻟدﻤوع واﻷﻴﺎم..
ﻏﻴﺒﻨﻲ اﻟدﻤﻊ أم اﻟزﻤن؟
ﻓﻬﻝ ّ

إﻨﻪ ﻗﻠم اﻟرﺼﺎص!

اﻵن ﻓﻬﻤت ﺤﻴﻨﻤﺎ أﺘﻴت ﻤﺤﺘّداً وﻗﻠت:
"ﻻ ﺘﻛﺘﺒﻲ ﺒﻌد اﻟﻴوم ﺒﻘﻠم اﻟرﺼﺎص ﻷﻨﻨﻲ ﻟن اﺴﺘطﻴﻊ أن

أﻋﻴش طوﻴﻼً..

ﺒد أن ﺘﻤﺤﻴﻨﻲ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺎ"..
ﻻ ّ
وﺼرت أﻛﺘب ﻟك ﺒﺎﻷزرق..
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وﻟﻛن،

ﻤﺎزﻟت

ﺒﺎﻟرﺼﺎص..

أﺤس
ّ

ﺒﻀﻴﺎع

اﻟﺤروف

اﻟﻤﻛﺘوﺒﺔ

ﻤرت اﻷﻴﺎم..
ّ
ﺘﻬﺘم ﻟﻠون اﻟﻛﻠﻤﺎت
وﻤﺎ ّ
ﻋد َ
ت ّ

أو ﻟﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘزاﺤﻤﺔ..

ﺤﺘﻰ أﻨك ﻨﺴﻴت ،وأﻨت ﺘرﺤﻝ ،أن ﺘﺤﻤﻝ ﻤﻌك رﺴﺎﺌﻠﻲ..
اﻟﺘﻲ ﻴﺎ ﻤﺎ ﻗﻠت أﻨﻬﺎ ﻛﻨزك
اﻟﺜﻤﻴن
اﻷوﺤد
وﺘرﻛت ﺘﺤت ﻀوء اﻟﻘﻤر..
ﺠﺴدان ﻤن ورق
اﻟﺸﻘﻴﺔ!..
أﻨﺎ ورﺴﺎﺌﻠﻲ
ّ
أﺘﻤ ّﻨﻰ أن ﺘﻠﺘﻔت وﺘﻘوﻝ وﻟو ﻤن ﺒﻌﻴد:
"ﻟﻘد ﻨﺴﻴت أﻏﻠﻰ ﻤﺎ ﻟدي"..
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ﻟﻛﻨك ﻟم ﺘﻠﺘﻔت..
أي ﺸﻲء..
وﻟم ﺘﻘﻝ ّ

ﺴﺤﻘك اﻟﻌدم،

اﻟذي ﺘراءى أﻤﺎﻤﻲ،
وأﻨﺎ ﻤﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟذﻫوﻝ واﻟﺨﻴﺒﺔ..
ﻻ أﻤﻠك ﺸﻴﺌﺎً..
ﺴوى ذﻛرﻴﺎﺘﻲ..
ورﺴﺎﺌﻠﻲ..
وﺒﻌﻀﺎً ﻤن اﻟﻬذﻴﺎن
وأﻟ ّذ ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﻤرارة اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ..
ﻓﺄﺤﻤﻠﻬﺎ ﺒرﻓق
ﻛﺜﻛﻠﻰ ﺘﺤﻤﻝ طﻔﻠﻬﺎ اﻟﺸﻬﻴد..
أﺤﺎوﻝ أن أﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ﻴﻨﻌش ﻗﻠﺒﻬﺎ
اﻟذي أﺴﻤﻊ ﻨﺒﻀﺎﺘﻪ اﻟﺒطﻴﺌﺔ،
ﻛﻘﻠﺒﻲ..
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أﻴﻌﻘﻝ أن أﺠد ﻟﻠرﺴﺎﺌﻝ ﻤﺴﻌﻔﺎً ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌدم اﻟذي أﻋﻴش
ﺒﻌدﻤﺎ ﺘﻼﺸﻴت أﻨت ﻓﻲ آﺨر اﻟﺸﺎرع
وﺴرﻗك اﻟﻀﺒﺎب ،ﻛﻤﺎ ﻴﺴرق ﺴﺎﻋﺔ ﺒﻨﻎ ﺒﻨﻎ ﻓﻲ ﻟﻨدن ﺒﻠد

ذﻛرﻴﺎﺘﻨﺎ؟

ﻤن ﻴﺴﻌف ﻗﻠﺒﻲ؟
وﻴﺠﻌﻠﻨﻲ أﻨﺠو ﺒﻪ ﻤن ﺤرﻗﺔ اﻟﻌدم اﻟذي ﻴﻨزف
رﺼﺎﺼﻴﺎً
ّ
ﺒﻠون اﻟﺤروف..
إذن
ﻗﻔزت ﺒﺎﻟزﻤﺎن،
اﻟرﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤزﻫرة..
واﺴﺘﻌﺠﻠت ﺘدﻤﻴر اﻷﻤﻨﻴﺎت
ّ
وﺘرﻛت ﻟﻲ اﻟﺨواء..
وﻓﻲ ﻟﺤظﺔ،
ﺘﺒدأ اﻟﺴﻤﺎء ﺒﺎﻟﻨزﻴف اﻟذي ﻻ ﻟون ﻟﻪ..
ﻛﻤﺎ ﻛﻨت ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ..
ﺘﻔﺎﺠﺌﻨﻲ ﻛﻤﺎ اﻟﻤطر..
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وﺘﻐﻴب ﻛﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ..
وﺘﻌود ﻛﻤﺎ اﻟﻨﺤﻝ..
ﻟﻛﻨﻨﻲ ﻻ أﻓ ّﻛر ﻓﻲ ﻋودﺘك اﻟﻴوم..
أﺒﺤث ﻋن رﺴﺎﺌﻠﻲ ﻓﻘط
ﻟﻘد ﺘطﺎﻴرت ﺤروﻓﻬﺎ ﺘﺤت اﻟﻤطر..
ﻟﻘد ﻨﺴﻴت أن أﺨﺒرك..
ﻛﺘﺒت ﻟك ﻫذﻩ اﻟرﺴﺎﻟﺔ
وﻟﻛﻨﻬﺎ
ﺒﻘﻠم اﻟرﺼﺎص!!
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اﻟﻛﻠﻤﺔ طرﻴق
ﺘﺎﺌﻬﺔ أﻨﺎ ﺒﻴن اﻟﻛﻠﻤﺎت
ﻋدت أﺠدﻫﺎ
ﻓﻼ ُ

ﻋدت أﺠد ﻨﻔﺴﻲ..
وﻻ ُ

ﻛﻼﻨﺎ أﻀﺎع اﻵﺨر وﺴط اﻻزدﺤﺎم ..
ﻫﻛذا ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﻛﺎﺜر اﻷﺤﺎﺴﻴس ﺘﻀﻴﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﺒﻴن اﻟﺘﺠﺎوب
واﻟذﺒوﻝ

ﻓﻼ ﺘﺠدي اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻻﺴﺘﻌطﺎﻓﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺘرﻴﺢ وﺘﺴﺘرﻴﺢ.
ﻴﻌﺒر ﻋﻨﻲ،
ﻻ أﺠد ﻤﺎ ّ

أﺤﺎوﻝ..
ﻓﺄﻓﺸﻝ!

ﻟﻐوﻴﺔ ﻗد ﺤﺎﻛﺘﻬﺎ اﻟﻛﻠﻤﺎت ﻀدي..
وﻛﺄن ﻫﻨﺎك ﻤؤاﻤرة ّ

ﻛدت أﻓﻘد اﻟطرﻴق؟..
ﻫﻝ ﻷﻨﻲ ُ

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص

134

ﻫﻝ ﻨﺤﺘﺎج دوﻤﺎً إﻟﻰ ﻤن ﻴﺸﺎرﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﻴرة اﻟطرﻴق ﻷﻨﻨﺎ

ﻀﻌﻔﺎء؟

وﻫﻝ ﻴﺘذ ّﻛر اﻟﻐرﻴب أي طرﻴق ﺴﻴﺴﻠك؟
ﻨﻌم..
أﻀﻌت اﻟطرﻴق!...
اﻟطرﻴق ﻏرﻴب
ﺤﺒﻴب
اﻟطرﻴق طرﻴق..
أﻀﻌﺘﻪ،
ﻓوﺠدﻨﻲ،
ووﺠدﺘﻪ
وﻛ ّﻨﺎ.
اﻟﺤب؟!
اﻟﻘدر أم
ﻫﻝ اﻟطرﻴق ﻫو َ
ّ

اﻟﻐرﻴب أم اﻟﺤﺒﻴب؟
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اﻟطرﻴق طرﻴق.
ﻴﺘدﺨﻝ اﻟﻘدر أﺤﻴﺎﻨﺎً ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤزﻋﺠﺔ ﻟﻌرﻗﻠﺔ أﻓراﺤﻨﺎ..
ﻤﺴراﺘﻨﺎ..
ﺤﺘﻰ أﺤﻼﻤﻨﺎ..
ﻟﻛﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﻴﺄس!!
ﺘﻌطّﻠت ﻛ ّﻝ اﻟطرق اﻟﻤؤدﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻤﺎت!
ﻓﻬﻝ ﻫذﻩ ﻤﺸﻴﺌﺔ اﻟﻘدر؟!..
رﺒﻤﺎ!..
وﻟﻛﻨﻲ ﻻ أﻫﺘم،
أﺼر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻷﻨﻨﻲ أدرك أﻨﻲ أﺼﻨﻊ ﻗدري ﻋﻨدﻤﺎ ّ
ﻓﻲ ﺤرﻛﺎﺘﻪ..
وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻻ أﺠﺎري ﻗ ارراﺘﻪ اﻟﺒﻌﻴدة ﻋن أﻤﻨﻴﺎﺘﻲ..
ﺸﻛ ارً ﻟﻠﻘدر..
ﺸﻛ ارً ﻟﻠطرﻴق..
ﻟﻘد ﻋﻠﻤﻨﻲ اﻟﻛﺜﻴر..
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وﻟﻛن،
ﻗد ﺤﺎن اﻟوﻗت ﻷﻋﻠّﻤﻪ ﺸﻴﺌﺎً ﻟم ﻴﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻠﻲ ..
وﻗوة
ﺴﺄﺘﺠﺎوزﻩ ﺒﻛ ّﻝ ﺠﻤوح ّ

ﻷﺴطّر ﺒﻌض ﻋﺒﺜﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺔ ﻤن ﺼﻔﺤﺎﺘﻪ اﻟﻨﺎﺼﻌﺔ

اﻟﺒﻴﺎض..

ﺴﺄﻤﺘﻠك اﻷﺒﻴض،
وأﻏزوﻩ ﺒﺨرﺒﺸﺎﺘﻲ ﻟﻴﺘﻤ ّﻛن ﻤن أن ﻴﻘوﻝ ﻛﻠﻤﺘﻲ اﻷوﻟﻰ
وﻤن ﻴدري رﺒﻤﺎ ﺘﻛون اﻷﺨﻴرة!
ﻻ ﻴﻬم!
ﻟﺴت أدري
ﻗد ﻨﻛون ُﺒﻌﺜﻨﺎ ﻟﻨﻘوﻝ

أو ﻻ ﻨﻔﻌﻝ أي ﺸﻲء؟
ﻨﻤر دون أن ﻴﻨﺘﺒﻪ ﻟوﺠودﻨﺎ أﺤد..
ﺴوى أن ّ
ﻤﺎ أﺴﻌد أن ﻴﻨﺘﺒﻪ ﻟوﺠودﻨﺎ أﺤد!
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ﻨﺤب وﺠودﻨﺎ!..
ﻤﺎ أﻗﺴﻰ أن ﻴﺘﺠﺎﻫﻝ ﻤن ّ

ﻗﺎﻝ أﺤدﻫم أﻨﻪ ﻴﺤﺘﺎج وﺠوداً ﻴﺸﻌرﻩ ﺒوﺠودﻩ..
ﻟم أﻓﻬم ﻤﺎ ﻋﻨﺎﻩ ﺘﻤﺎﻤﺎً..
ﺸﻰ ﺒﻴن أزﻗّﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﺒﺎرة
وﺤﺘﻰ اﻵن ﻤﺎزﻟت أﺘﻤ ّ
وﻻ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻟﻲ طرﻴق..
ﻨﻌم..
ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻷي وﺠود إن ﻟم ﻴدرﻛﻪ ﻤوﺠود ﻤﺎ..
ﻗرﻴب..
ﻏرﻴب..
ﺤﺒﻴب..
ﺒﻌﻴد..
ﺒﺎدي..
ﻤﺨﺘﻔﻲ..
اﻟﻤﻬم أﻨﻪ ﻴﻠوح ﻤن ﻤﻛﺎن ﻤﺎ..
ٍ
ﺸرﻴك ﻟﻠروح..
ﻻ ﺒد ﻤن

ﻟﻠﻌﺎطﻔﺔ..
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ﻟﻺﺤﺴﺎس..
ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ..
ﻟﻠﻛﻠﻤﺔ..
ﺴﻤﻊ ﻋن ﻛﻠﻤﺔ دون ﻗﺎرئ؟
ﻫﻝ ُ

ﻋن ﻋﺎطﻔﺔ ﺒﻼ ﺸﻌور؟
أ ّﻨﻪ طرﻴق!
وﻟﻛن،
ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ذﻟك؟

اﻟﻤﺘﻛوﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ،
إﻨﻪ إﺘﻼف ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
ﱢ
وﻟﻠﻤراﻴﺎ اﻟﻼﻤﻌﺔ
اﻟﺘﻲ ﻴﺠب أن ﻨزﻴﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻏﺒﺎر ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟزﻤﺎن وﺜﻘﻝ

اﻟﻤﻛﺎن!

ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻴروز ﻟو ﻟم ﻨﻛن ﻨﺤن ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ﻤﺎ ﻤن اﻷرض

ﻨﺠﻠس ﺼﺎﻤﺘﻴن،
ﻫﺎﺌﻤﻴن،
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ﻓﻲ ﻤﻠﻛوت اﻟﺼوت اﻟﺴﺎﺤر اﻟﻤﻼﺌﻛﻲ؟
ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻟو ﻟم ﻨﺨﻠق ﻨﺤن؟
ﻟو ﻟم ﻨﻠﺘ ِ
ق؟
ﻟو ﻟم ﻨﻔﺘرق؟
ﻤدورة ﻴﺎ ﺤﺒﻴﺒﻲ ..رح
وﻛﻤﺎ ﺘﻘوﻝ ﻓﻴروز" :إذا اﻷرض ّ
ﻨرﺠﻊ ﻨﺘﻼﻗﻰ ﻴﺎ ﺤﺒﻴﺒﻲ"...
ﺠﻤﻴﻊ اﻟطرق ﺘؤدي إﻟﻰ اﻻﻟﺘﻘﺎء ،ﻛﻤﺎ ﻴﻘوﻝ "اﻷﻤﻴر

اﻟﺼﻐﻴر"،

ٕواﻟﻰ اﻟﻔراق أﻴﻀﺎً!
أﺘﻤﻨﻰ،
ذات ﻴوم،
ﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ!
أن ﻴﻛون وﺠودي ﻗد ﺤﻘّق
ً
أن ﻴﻛون وﺠودي طرﻴق!..
ﺘرى ﻫﻝ ﺘﺤﺘﺎج اﻟﺴﻌﺎدة إﻟﻰ ﺸرﻴك؟
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إﻟﻰ طرﻴق؟
ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤواﺼﻔﺎﺘﻪ ﻟﻛﻲ ﻴﺸﺎرك ﺘﻠك اﻟﺴﻌﺎدة؟
ﻫﻝ ﻻ ﺒد ﻤﻨﻪ؟
ﻨﻌم..
ﻨﻌم..
ﻻﺒد ﻤن وﺠودﻩ ﻟﺘﻛﺘﻤﻝ طﻘوس اﻟﺴﻌﺎدة ﻛﻤﺎ اﻟﺼﻼة..
ّ

أي ﻤﻌﻨﻰ ﻟوﻻ وﺠود اﷲ؟
ﻓﻬﻝ ﻛﺎن ﻟﻠﺼﻼة ّ

اﷲ ﻻ ﻨراﻩ وﻟﻛ ّﻨﺎ ﻨﺸﻌر ﺒﻪ..
ﻨﺘﺄﻤﻝ وﺠودﻩ ﻟﻨﻛﺘﻤﻝ..
ّ
إﻨﻪ طرﻴق!

اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ اﻵﺨر ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﺘﺠﺎوز اﻟذات
ﻟﻴﺨرج إﻟﻰ رﺤﺎب اﻟﻛون..
ﺤﻴث اﻟﻌﺼﺎﻓﻴر..
اﻟﺴﻤﺎء..
اﻷﺸﺠﺎر..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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اﻟﻐروب..
اﻟﻠﻴﻝ..
واﻟﻨﺎس أﻴﻀﺎً..
ﻗد ﻴﺨﺘﻠف اﻟﻨﺎس ..
أو رﺒﻤﺎ :ﻴﺘﺸﺎﺒﻬون..
ﻴﺘﺤﺎﺒون..
ّ

أو رﺒﻤﺎ :ﻴﻔﺘرﻗون..
ﻟﻛن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻛﻤن ﻓﻲ ﺘﻤﺎﺴﻨﺎ ﻤﻌﻬم..
ﻤﻊ اﺨﺘﻼﻓﻬم..
ﻴﻛﻤﻠﻨﺎ..
ﻗد ﻨﺠد ﻤﺎ ّ

ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻬﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻤق ﻤﻌﺎﻨﻴﻨﺎ اﻟﻐﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﺒواطﻨﻨﺎ..
ﻗد ﺘﻛون اﻟوﺤدة
اﻟﻤﺘﻌﻤدة
أو اﻟﻌزﻟﺔ
ّ

وﻟﻛن ﻤﺎ ﻤن ﺴﻌﺎدة ﻛﺎﻤﻠﺔ..

إﻨﻬﺎ طرﻴق!..
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أﻻ ﺘﻌﺘزﻝ ﻟﺘﺒﺤث ﻓﻲ ذاﺘك
ﻋن إﻟﻪ..
ﺤب ..
ﻋن ّ

ﻋن طﻤﺄﻨﻴﻨﺔ؟
إذن اﻟﻌزﻟﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻼﻤﺘﻼء ﻤن اﻵﺨر..
رﺒﻤﺎ ﻫذا اﻵﺨر ﻫو
أﻨت..
أو أﻨﺎ..
أو ﻫو..
أو اﷲ!
أﻨت طرﻴق
أﻨﺎ طرﻴق
ﻫو طرﻴق
واﷲ أﻴﻀﺎً طرﻴق!
وﺤق وﺤﻴﺎة.
ّ
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أﺤب اﻻزدﺤﺎم أﺒداً..
أﻨﺎ ﻻ ّ

ﺜﻤﺔ ازدﺤﺎم ﻓﻲ اﻟطرﻴق
ّ
وﻟﻛن ﻫﻨﺎك ّ
ﻟذﻟك ﻓﻲ ﻟﺤظﺔ ﻤﺎ أرﻏب ﻓﻲ اﻻﻨﻐﻤﺎس ﺒﻪ ﻷﻀﻴﻊ ﻓﻲ
ﻀﺠﻴﺠﻪ

ﻟﻌﻠّﻲ أﻟﺘﻘﻲ ﺒﻤن ﻴﺘّﺤد ﺒوﺤدﺘﻲ..
إ ّذاك ﺘﻛون اﻟﻌزﻟﺔ ﻓردوﺴﺎً ﻴﺨﻠﻘﻪ ﻟك آﺨر ﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻴﻤﺘﻠك ﺸﻐﺎف ﻗﻠﺒك وأﺴرار روﺤك..
ﻟن ﺘﺤﺘﺎج ﻷي ﻨوع ﻤن ﺒﻨﺎت اﻟﻌﻨب..
ﻷﻨك ﻏرﻗت ﻓﻲ ﻨﻬر ﻤن ﻨﺒﻴذ اﻟوﺠد..
أﻨﻪ طرﻴق!
ﺴﺘﻛﺘﻤﻝ ﻤﻊ َﻤ ْن ﻴﺸﻌرك ﺒوﺠودك ﻷﻨﻪ ﻤوﺠود ﻷﺠﻠك..
ورﺒﻤﺎ ﻟﻴس ﻤﻌك..

ﺴﺘﻤﺘﻠك ﺴﺒﺒﺎً ﻟﻛوﻨك ﺤﻲ!!
َأوﻻ ﻴﻛﻔﻲ ﻫذا ﻟﺘﺴﻌد..
ﻟﺘﻌطﻲ..
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ﻟﺘﻛون ﻤﺒدﻋﺎً..
ﻟﺘﺼﻠﻲ!!
اﻟﺤب ﻋطﺎء..
واﺜﻘﺔ ﻤن أن
ّ

أي ﻤﻘﺎﺒﻝ
دون اﻨﺘظﺎر ّ

أو ﺤﺘﻰ ،وﻻ اﻟﺘﻔﻛﻴر ﺒﻪ..
أﺤﺒﻨﺎ اﷲ ﻓﺨﻠﻘﻨﺎ..
أﻋطﺎﻨﺎ..
أﻋطﺎﻨﺎ ﺒوﻓرة..
أي ﺸﻲء!
وﺒﻌظﻤﺘﻪ ﻟم ﻴﻨﺘظر ّ

أﻟم ﺘﺴﺄﻝ ﻨﻔﺴك ﻟﻤﺎذا؟

رﺒﻤﺎ ﺴﺄﻟت وﻋرﻓت اﻟﺠواب..
ورﺒﻤﺎ ﻻ..
أﻤﺎ أﻨﺎ رﻏم إدراﻛﻲ أﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﺘﺼرف ﻛﺎﻹﻟﻪ؛
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أﻋرف أﻨﻪ ﻗد أﻋطﻰ ،ﻟﻌﻠﻤﻪ أن ﻤن ﻴﻬب دون ﺤﺴﺎب،
ﻻﺒد أن ُﻴﻌرف..
ّ

ﻴﺴﺘﺤق أن ﻴﻤﻠك..
ﺒﻝ
ّ

ب..
وﻴ َﺤ ّ
ُ

وﻴﻘدﱠس..
ُ

ﻴﻘدم ﻟﻪ..
ﻤﺤﺒﻪ أن ّ
ﻓﻴﻌطﻰ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻤﺎ ﺒﺎﺴﺘطﺎﻋﺔ ّ

ﻓﻠﻨﺤﺎوﻝ أن ﻨﻛون ﺼورة ﻋن َﻤ ْن أوﺠدﻨﺎ
وﻨﻌطﻲ..
وﻨﻬب..
وﻨﺤب..
ّ

وﻻ ﻨﻨﺘظر..
ﻨﺜق ﺒﺄن ﻤﺎ ﻨﻔﻌﻠﻪ ﺴﻴﻼﻗﻲ ﻤن ﻴﺸﻌر ﺒﻪ وﺴط اﻟﻀوﻀﺎء

واﻟزﺤﻤﺔ..

ﻫﻨﺎك ﺒﺼﻴص ﻀو ٍء ﻻﺒ ﱠد أن ﻻ ﻨﺤﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﺴراب ﻛﻲ
ﻨﻌﻴش ﺒﻤﻌﻨﻰ..
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ﻛﻲ ﻨدرك أﻛﺒر ﻗﺴطﺎً ﻤن اﻟﺴﻌﺎدة ..
ﻻ ﺒد أن ﻨﻠﺘﻘﻲ..
ﻟﻨﻛﺘﻤﻝ..
ﺼﻴﻔﺎً..
ﺨرﻴﻔﺎً..
ﺸﺘﺎء..
ً
رﺒﻴﻌﺎً..

ﻤﺤﺒﺎً وﺴﺘﺠد ﻓﻲ ذاﺘك ﻛ ّﻝ اﻟﻔﺼوﻝ..
ْ
ﻛن ّ
ﺒﻝ وﺘﻛون اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺨﺎﻤس

اﻟﻔﺼﻝ اﻟطرﻴق!..
وﻓﻲ ذات ﻤن ﺘﺤب ﺴﺘﺠوب ﺒﻘﺎع اﻷرض..
وﺘﺘﺠدد دون أن ﺘﺘﻐﻴر..
ّ

ﺴﺘﻛﺘﺸف أﻨك ﻤوﺠود ﺒوﺠودﻩ،
ﻤﻠﺘﺤم ﺒﺘطﻠﻌﺎﺘﻪ،
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ﻻ ﻴﻨﻘﺼك إﻻ أن ﺘﻛﺘﻤﻝ ﺒﻪ..
وﺘﺤﻠم ﻤﻌﻪ إﻟﻰ ﻤﺎ ﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ..
ﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﻠطرﻴق.
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺴﺎﻓر اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﻌﻴداً ﻋن ﻤﺠرﻴﺎت اﻟﻛﻠﻤﺔ،
ﻻﺒد ﻤن اﻟﺼﻤت..
أﺸﻌر أﻨﻪ ّ
وﻛﺎن اﻟﺼﻤت وﺠداً

ﺤﺎﻟﻤﺎً..
ﺘواﻗﺎً..
ّ

ﺼﻤﺘﻲ ﻟﻛﻝ ﻤﺎ ﻴﺠوﻝ ﻓﻲ ﺨﺎطر اﻟطرﻴق!!
اﻟﻬﺎدئ..
اﻟﻤﺘواري..
اﻟﺸﻔﺎف..
اﻟﻐرﻴب..
اﻟذي ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﺴﺎﻓر ﺤﻴث ﻛﻝ ﻤﺎ أﻋﻨﻲ وﻻ اﻋﻨﻲ..
ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺘﻛﺘﻤﻝ اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻛري..
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وأﺸﻌر أﻨﻲ اﻗﺘرﺒت ﻤن اﻻﻛﺘﻤﺎﻝ..
إﻻ أﻨﻨﻲ أﺴﺘﻌﻴد ﺤﺎﺠﺎﺘﻲ ﺒﺄﻛﻤﻠﻬﺎ
وأﻓﻀﻝ أن أﺘوارى ﺨﻠف ﺴور ﻤن اﻷزﻫﺎر اﻟﺘﻲ ﺘﻔوح

ﺒﻌﺒق اﻷﺴرار

اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻀﻨﻬﺎ اﻟذاﻛرة اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﺒﺄﻟق اﻵﺘﻲ
اﻟﻤﺘﺠﺎوز ﻗﺴوة اﻟﻤﺎﻀﻲ..
ﺘﺠدد ﻨﺒﻀﻲ..
ﻤﻌﻪ ّ

وﻟﻤﺴت ﺸﻴﺌﺎً اﻨﺘظرﺘﻪ ﻤﻨذ زﻤن ..
أﺴﻤﻴﺘُﻪ اﻻرﺘﺸﺎف..

اﻻرﺘﺸﺎف طرﻴق
اﻟﺼﻤت طرﻴق.

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص

149

اﻟﺤﻠم اﻟﻤﺒدﱠد
ﻟم أﻛن أﻋﻠم أﻨﻪ ﻤن اﻟﺴﻬﻝ ﻋﻠﻴك أﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠم،
اﻟﻤﺘوﻫﱢﺞ ﺒﺘزﻴﻴف،
اﻟﻤﺘواطﺊ ﺒﺨﺒث،
أن ﺘرﺤﻝ
ﺘﺘﺒدد...
أن ّ

ﻓﺘﺤﻤﻝ ﻤﻌك ﻛ ّﻝ اﻷﻤﻨﻴﺎت

أﺸﻴﻌﻬﺎ
دون أن ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻲ ،أﻗﻠّﻪ ،ﺒﺄن ّ

ﺒﺼﺤﺒﺔ ﻏراﻤﻨﺎ اﻟﻤﺴﺠﻰ ﺸﻬﻴداً ﺒﻴن ﻴدﻴك..

أن أودﱢﻋﻬﺎ ﻛﺄ ﱟم ﺜﻛﻠﻰ ﻓَﻘَ َد ْت وﺤﻴدﻫﺎ ﻗﺒﻝ أن ﺘﻠﻤﺴﻪ
ﻴداﻫﺎ..
اﻟﻤﻠوﻨﺔ
َ
ﺘرﻛت ﻟﻲ اﻟﺸﺎرع ﻤدﻟﻬ ﱢﻤﺎً ﺒﺎﻟذﻛرﻴﺎت ّ

ﻋﻴﻨﻲ..
ﻟﺘﺴوﱠد ﺠﻤﻴﻊُ اﻟطرﻗﺎت ﻓﻲ
ﺸ ْت أﻟواﻨﻬﺎ ﱠ
وﻗد ﺘﻼ َ
ّ
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ﻤﺼﻠوﺒ ٌﺔ اﻟذاﻛرة
ﻻ ﺘﻌرف ﻤﺎذا ﺘرﻴد أن ﺘﻨﺴﻰ
ﺒﺒرودك اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻓﻲ اﻟﻤواﻗف اﻟﻤﺤﺘدﻤﺔ ،ﺘﻨﺴﺤب..
ﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﺸﻔﻲ ﻤن ﻫﻴﺌﺔ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﻛﻴﺎن
ﱟ
ﻛﻌدو أﻨﺠز ّ
وﻗد ﻏطﱠ ْت أرﺼﻔﺔ اﻟﻤﻛﺎن..
ﻤﺎ ﻋﺎد ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠُﻪ
ﻓﻔﻀﻝ اﻻﻨﺴﺤﺎب واﻟﺘواري ﺒﻌﻴداً ﻋن اﻟﻴﺒﺎب واﻟﺨراب
ﺸﻰ ﻓﻲ ﺠﺴد اﻷرض
اﻟذي ﺘﻔ ّ
ﺒﻌد أن ﺨﺴرت ﻛ ّﻝ ﺜﻤﺎرﻫﺎ
وأزﻫﺎرﻫﺎ
ﻓﻲ ﻤﻌرﻛﺔ دارت ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن ﻤن ﻛﺎن ﻴﺤرﺴﻬﺎ وﻴﺒﻨﻴﻬﺎ..
ﺘﺘﻔرد ﻓﻲ ﻤﻬﺎرة اﻟﺘﺨرﻴب،
ﺘﻌﻤ َ
دت اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻛﻲ ّ
وﻛﺄ ّﻨك ّ
طرﻓﺔ ﻋﻴن..
ﻗﻤت ﺒﻬﺎ ﺒ َ
اﻟﺘﻲ َ
ودوﻨﻤﺎ أﺴﺒﺎب..
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ﻫﻛذا..
ﺘﻐﻴب
اﻟﺘﻛﺒر اﻟذي ﻴﻤﻸ ﻛﻴﺎﻨك ..
وﺘﺠر وراءك ذﻴوﻝ ّ
ّ
ﺘﺨﺘﺎﻝ ﺒﻤﺎ ﻓﻌﻠت ﺒﻨﺎ..
أﻨﺎ وﻗﻠﺒﻲ اﻟﺠرﻴﺢ!..
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤﻤﺎ ﻛﺎن،
اﻟﻤﻬدم،
ت إﻟﻰ ﻛﻴﺎﻨﻲ
ّ
ﻓﻘد ّ
ﻋد َ

ﻤﺌﺎت اﻟﺴﻨﻴن..
ﻤرت ﻋﻠﻴﻬﺎ
ُ
ﻓوﺠدﺘﻪ ﻛﻘﻠﻌﺔ ّ
اﻟﺤب واﻟﻌذاب..
ﺘروي ﻗﺼﺔ
ّ
ﺘﺤﻛﻲ أطﻼﻟﻬﺎ

ﻤﺎ ﻛﺎ َﻨﺘْ ُﻪ ﻴوﻤﺎً..

ﺸرق ﻤن ﺠدﻴد..
وﻛﺄن
اﻟﺸﻤس ﻻ ﺘﻌرف إﻻ أن ﺘُ َ
ّ
َ
ﻤن رﺤم اﻷﻟم واﻟظﻼم ﻴﻠوح اﻟﻨور،

وﻟو ﺒﻌد ﺤﻴن..
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اﻟﺤق،
ُﻴﺸرق
ّ

ٕوان ﺴرﻗﻪ اﻟوﻗت،

ﻟﻴرد اﻋﺘﺒﺎر اﻟورد اﻟﺤزﻴن..
ّ
أﺘﺠﻤﻝ ﺒرداء اﻟﺤزن،
وﺒﻌد أن
َ
اﻨﺘﺒﻬت أﻨﻲ ّ
اﻟذي ﺤﺎﻛﺘﻪ ﻟﻲ ﻴداك،
ﻫﺎ أﻨت ﺘﻔ ّﻛر ﺒﺎﻟرﺠوع!!
اﻟﺘﻘرب اﻟﻤﺒطّن ﺒﺎﻟﺴﻤوم!
وﺘُﺒدي ﻓروض ّ
وﺘﻤﺎرس ﺒﺘﻘ ﱡﻨ ٍﻊ طﻘوس اﻟﺘوﺒﺔ،
ﻫرﻴﺔ اﻟﺒﻴت ﻟﻴرﺒﺢ ﺒدﻤوﻋﻪ ﻗﺒﻠﺔ
ﻛﺴر ﻤز ّ
وﻛﺄ ّﻨك طﻔ ٌﻝ ﺒريء ّ
أﻤﻪ
ّ
أﺘرﻴد اﻟﻌودة؟
ﻟﻛﻲ ﺘﺨﻠّدك ذاﻛرﺘﻲ..
وﺘﻛﺘﺒك ﻛﻠﻤﺎﺘﻲ؟..
أﺨﺒﺎرك ﺒﻴن اﻟﻨﺎس؟..
ﺸ ُر
وﺘُﻨ َ
ُ
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أﻟﻛﻲ ﺘﺤﻘّق ﺸﻬرةً ﺘﺘﺠﺎوز ﺤدودك وﺘﻌﺒر اﻟﻘﺎرات؟
وأﻨﺎ؟..
ﻻ ﻴﻌرﻓﻨﻲ أﺤد..
ﻋﻠﻲ
ﺒﻝ وﻻ ّ
ﻴﺘﻌرف ّ
إﻻ اﻷﺼداء اﻟﺼﺎﻤﺘﺔ
واﻷﻤداء اﻟﺠﺎﻤدة!..
أﻨت ﺘﻐدو ﺤدﻴث اﻷﻤﺴﻴﺎت
أﻤﺎ أﻨﺎ ﻓﻴﻐﻴﺒﻨﻲ اﻟﻠﻴﻝ اﻟﻤظﻠم،
ﻤﻤزﻗﺔ،
وﻴﻤﺤﻰ اﺴﻤﻲ ﺤﺘﻰ ﻤن ورﻗﺔ ّ
ُ

ﺨﺼوﺼﻴﺎﺘك،
َأﺒ ْت أن ﺘﺴﺘرﻴﺢ ﻓﻲ رﻛن
ّ
ﻓﺼﺎرت أﻀﺤوﻛ ًﺔ ﺒﻴن أﺼﺎﺒﻊ اﻟﻌﺎﺒﺜﻴن!

أﺘرﻴد أن ﺘﻌود؟..
ﺼﻨﻌ ْت ﻟك اﻟﻌرش
ﻷﻨك ّ
ﺘﺤن إﻟﻰ َﻤ ْن َ
وأﺠﻠﺴﺘك ﻋﻠﻴﻪ ٍ
ﻛﻤﻠك ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻬﺎ..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺒﻝ ﻋﻠﻰ ﻛ ّﻝ ﻛﻴﺎﻨﻬﺎ..
أﻏوص ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻲ..
ﻓﺄﺠدك ﻫﻨﺎك ﺠﺎﻟﺴﺎً ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻌدك اﻟﻤﻌﺘﺎد..
اﻟﻌﺒودﻴﺔ
ﺘﻨﻔث اﻟدﺨﺎن ،ﻛﺎﻟﻤﻬﻤوم ﻓﻲ ﻤﻘﻬﻰ
ّ
وﻛﺄ ّﻨك ﺘُﺨرج ﻤﻌﻪ ﻛﻝ آﻻﻤك ..

ﺘظن أﻨك ﺘطرد اﻟﺤزن ﻤن ﺼدرك،
ّ

وﺘطردﻨﻲ ﻤﻌﻪ..

ﻓﻘد ﻛﺎﻨت طﻔوﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴق ﻤﻔﺎﻫﻴﻤك اﻟﻤﻐﺘرﺒﺔ ﻋن ﻫذﻩ

اﻟﺤﻴﺎة..

ِ
ﻗﻨﺎﻋﺔ أ ّﻨﻬﺎ
اﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﺘﻲ وﺼﻠَ ْت إﻟﻰ
وﺘﻀﻌك أﻤﺎم ﻓﻛرة
ّ
اﻨدﺜرت..
رت إذن أن ﺘرﺤﻝ ﺒﺼﻤت ﻤن ﺤﻴﺎﺘﻲ
ﻗر َ
ّ

ﻛﻤﺎ دﺨﻠت إﻟﻴﻬﺎ،

ﺤﻤﻠت ﻤﻌك ﺤﻘﻴﺒﺔ أﺤزاﻨك واﺨﺘﻔﻴت!!
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ﺤﺎوﻟت اﻟﺴؤاﻝ ﻋﻨك..
وﻋﺒﺜﺎً
ُ

ﻋن ﻋﻨواﻨك..

ٍ
طرﻴﻘﺔ ﺘوﺼﻠﻨﻲ إﻟﻰ ﺨﺒر ﻴطﻤﺌن ﻗﻠﺒﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠق
ﻋن
ﺒﺄﻤﻨﻴﺎﺘك اﻟﻀﺎﺌﻌﺔ..

ﻴﺘﺒدد..
ﺘﻼﺸﻴت ﻛﻤﺎ اﻟﻀﺒﺎب اﻟذي ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺼﺤو اﻟﺸﻤس ّ
َ
ٍ
ﺸﻲء ﻴﺸﺒﻪ ﻛ ّﻝ ﺸﻲء
ﻟﻘد أﺼﺒﺢ ﻛ ّﻝ
أي ﺸﻲء..
وأﻨت ﻻ ﺘﺸﺒﻪ ّ
ﻫﺎ أﻨﺎ اﻟﻴوم أﺠﻠس ﻓﻲ ﺼﻤت ﻤطﺒق..
أُﻗﻠّب ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺨطّﺘﻬﺎ ﻴداك ﻓﻲ روﺤﻲ..
وأذﻛر ﺘﻠك اﻟﺤﻤﺎﻤﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺘﻲ أﻫدﻴﺘﻬﺎ ﻟﻲ ذات
ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ

ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﺴوى أﻨﻨﺎ ﻛ ّﻨﺎ ﻤﻌﺎً..
ﻗﻠت ﻟﻲ ﻴوﻤﻬﺎ :أﻫدﻴك ﻫذﻩ اﻟﺤﻤﺎﻤﺔ ﻟﻛﻲ ﺘﻛوﻨﻴﻬﺎ،
وﺤﺘﻰ ﻻ أﺼﺒﺢ اﻟﻘﻔص اﻟذي ﻴﺤرﻤك ﻤن اﻟطﻴران،
أﺤررك..
ﺴﺄرﺤﻝ ﻴوﻤﺎً ﻛﻲ ّ
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ﻤﻠﻴﺎً ﺒﻤﺎ ﻋﻨﻴﺘﻪ ﻴوﻤﻬﺎ،
أﻓ ّﻛر ّ

ﺒدأت أﻓﻬم..
وﻛﺄﻨﻲ اﻵن ﻓﻘط ُ

ﻟﻘد ﻛﺎن ﻋﻨواﻨك ،اﻟذي ﻟم ﻴﺨطر ﻟﻲ أن أﺒﺤث ﻓﻴك ﻋﻨﻪ..
اﻟﻤرﺼﻌﺔ ﺒﻬﻤﺴﺎﺘك..
ﻛﺎن ذاﻛرﺘﻲ
ّ

ﻛﺎن ﻛﻴﺎﻨﻲ اﻟﻤﺸﺒﻊ ﺒوﺠودك وﻓﻛرك ..
أﻨت ﻟم ﺘرﺤﻝ ﻋﻨﻲ ﻴوﻤﺎً ﻴﺎ ﺴﻴدي
ﺒﻝ أﻗﻤت ﻓﻲ وﺠداﻨﻲ
وﺴﺘﺒﻘﻰ إﻟﻰ اﻷﺒد.
ﺘﻛرر ﻗﺘﻠﻲ؟
أﺘﻌود ﻟﻛﻲ ّ
وﺘﻬدم رؤاي؟
ﻓﺄﺨﻠﱢدك ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺎﺘﻲ!..
أﺘرﻴد اﻏﺘﺼﺎب ﻤﺎ ﺘﺒﻘّﻰ
ﻤن دﻤوﻋﻲ
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وأطﻼﻝ أﺤزاﻨﻲ..
ﻟﻌﻠﻲ أﺴﺘﺠدي أن ﺘرﺤﻤﻨﻲ؟
ﻓﻠﻴﻛن ﻟك ﻤﺎ ﺘرﻴد..
وﻟﺘَ ُﻌ ْد إذن إﻟﻰ ﺨراﺒﻲ،

ﻴﻠﻤﻠم اﻟﻤرء أﺤزاﻨﻪ وﻴﺄﺴﻪ،
ﻋﺴﺎك ﺘﻌرف ﻤﻌﻨﻰ أن ّ
ﻟﻴﺠﻌﻝ ﻤن ذاﺘﻪ ﺠﺴ ارً ﻟﻠﻌﺒور..
ﺼﻔﺤﺔ ﻤﻬﺘرﺌﺔ،

وﻟﻛﻨﻬﺎ ﻏزﻴرة ِ
اﻟﻌﺒر،
ﻓﻘط ﻟﻤن ُﻴﺘﻘن ﻗراءﺘﻬﺎ..

وﻴﺘدﺒر ﻓﻲ ﻤﺎ وراء ﺴطورﻫﺎ..
ّ

أﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠم
اﻟﻤﺒدﱠد
واﻟﻤﺒدﱢد..
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ُﻤ ّﻲ!..
أﻨﺎ أﺜق ﺒﺄﻨك أ ّ

اﻟﻤﻤزق..
ﻻ ﻴﻌرف ﻗراءة اﻟﻤﻌﻨﻰ
ّ

ب ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻶﺘﻲ..
ﺘﺼر ﻋﻠﻰ أن ﺘَ َﻬ َ
واﻟﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤرﻗّﻌﺔ ،اﻟﺘﻲ ّ
اﻟﺘﺠرد،
ﻛﻠﻴﺔ
ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻠّﻤت ﺴوى ّ
ّ

وﺴﺨﺎء اﻟﻌطﺎء..
وﻟﻛن،

رﻏم ﻗﺴوة اﻟﺠراح،
ﻫﺎ أﻨﺎ أﻨﺎدﻴك..
ﺘﻌﺎﻝ
َ
ّأﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠم اﻟﻤﺒدﱠد واﻟﻤﺒدﱢد

اﻟﻤدﻤﺎة ،
ﺘﻌﺎﻝ ..وﺤﺎوﻝ ﺘﻬﺠﺌﺔ ﺤروﻓﻲ
ّ
اﻟﺤق..
ﻟﻌﻠك ﺘدﺨﻝ ﻤﻠﻛوت
ّ
ﺘﻌﺎﻝّ ..أﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠم اﻟﻤﺒدﱠد واﻟﻤﺒدﱢد

ﻓﻤﺎزاﻝ ﻫﻨﺎك اﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻤﻘﺎﻋد اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘظر

أﻤﺜﺎﻟك..
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ﺘﻌﺎﻝ..
َ
واﺨﺘﺒر ﺼدق اﻟﻤراﻴﺎ..
وﺘﺠرد اﻟﻤﺸﺎﻋر..
ّ
وﻟﻛن،
ﺘﻨس وﺠود اﻵﺨر ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠت..
ﻻ َ

ﺘﻨس اﻵﺨر ﻓﻲ زﻤن أﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﻤﻌظم اﻟﻨﺎس ﻻ
ﻻ َ
ﻴﺘذﻛرون إﻻ أﻨﻔﺴﻬم..
ُﻛ ْن ﻏﻴر ﻛ ّﻝ اﻟﻨﺎس،

إن أردت،

ﺘﻌودت!...
إن اﺴﺘﻌطت ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﻤﺎ ّ
ُﻛ ْن أﻨت..
ٕواﻻ
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ﻓﺎﻷﻓﻀﻝ
أﻻ ﺘَ ُﻌد

اﺒق ﺤﻴث أﻨت.
و َ
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أﻤوﻤﺔ ﻤن رﺤم اﻟﻛﻠﻤﺔ
ﻓﻲ ﺼﻤت ﻻ ﻴﺸﺒﻬﻪ ﺼﻤت..
وﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺎوم..
ّ

وراﺤﺔ ﻻ ﺘوﺼف،

ﺘﺘﻛون ﺨﻼﻴﺎ ﺠﺴدي،
ﺒﻴﻨﻤﺎ ّ

وﺘﻨﺒت أﺼﺎﺒﻌﻲ..

ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺒﺼﻤﺎت..
ﺜم ﻴﺼﺒﺢ ﻟﻲ ﻤﺎ ّ
ورﺒﻤﺎ ﻋرﻓت ﻤن ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ أن ﻴﺒدأ اﻟﺘﻛوﻴن

ﺒﺎﻷﺼﺎﺒﻊ؟؟

اﻟﻤطﺎطﻴﺔ ﻋظﺎﻤﺎً..
وﻓﻴﻤﺎ ﺘﺼﺒﺢ اﻟﻐﻀﺎرﻴف
ّ

ﺒﺎﻟﻘوة ﺘﻨﺴ ّﻝ إﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ وﺠودي..
أﺸﻌر ّ
وﺘظﻬر ﻋﻼﻤﺎت َﺨﻠﻘﻲ..
ﺒﺠﻔوﻨﻲ
ورﻤوﺸﻲ..

وﻴﺒدو أﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﻗد أﺼﺒﺤت ﻤﺘﻤﻛﻨﺔ ﻤن رؤﻴﺔ اﻷﺸﻴﺎء..
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ﺠﻠﺴت ﻫﻨﺎك..
ﺘﺴﻌﺔ أﺸﻬر..
أؤﻤن أﻨﻬﺎ اﻷﻨﻘﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ؟؟
ﻓﻲ رﺤﻤك اﻟرﺤﻴم،
ي ﻴؤدي ﻤﻬﻤﺘﻪ
ﻗﻀﻴت ﻓﺘرة ﺘﺄﻤﻠّﻲ ﺘﻠك واﻟﺤﺒﻝ
اﻟﺴر ّ
ّ
اﻟﺼﻌﺒﺔ..
ﻴﻐ ّذي ﻛ ّﻝ ﻛﻴﺎﻨﻲ..
وﻴﻛﻔﻲ ﻛ ّﻝ ﺤﺎﺠﺎﺘﻲ ..دوﻨﻤﺎ ﻗﻠق!!
ﺤﺘﻰ ﺠﺎء ﻤوﻋد اﻻﻨﻔﺼﺎﻝ وﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟرﺤﻠﺔ
ﻓﺄزﻓّت ﺴﺎﻋﺔ اﻟرﺤﻴﻝ..
ﺒد أن أﺨرج ﻤن ﻫذا اﻟدفء..
ﻻ ّ

ﻟﻴﻠﻔﺢ ﺠﺴدي اﻟﻌﺎري،
اﻟﺼﻐﻴر،
ﺠﻨون اﻟﺒرد..
َ
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ﺘرى ﻫﻝ ﻛﺎﻨت ﺼرﺨﺔ اﻟﺒداﻴﺔ إﻋﻼﻨﺎً ﻋن رﻓﻀﻲ

اﻻﻨﻔﺼﺎﻝ؟..

واﻋﺘراﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟطﺒﻴﺒﺔ ﺒﻘطﻊ اﻟﺤﺒﻝ؟؟
ﻟﺴت ادري؟؟
ﻓﻘد ﺘﺸﺎﺒك اﻟزﻤﺎن واﻟﻤﻛﺎن ﺴﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠﺘﻲ
ﺒﻌد أن ﻋﺸت اﻟوﺤدة أرﺒﻌﻴن أﺴﺒوﻋﺎً ﻓﻲ داﺨﻠك دون أي

ﺼراخ..

ﻴدﻤدم
وﻟم أﺸﻌر ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟوﺤﺸﺔ ﻤﺎدام ﻫﻨﺎك ﻗﻠب آﺨر ّ

ﺒﺎﻟﻘرب ﻤن ﻤﺴﺎﻤﻌﻲ..

وﻤن ﻗﺎﻝ أﻨﻲ أردت اﻟﺨروج؟؟
إﻟﻲ..
إﻻ أن اﻟﺤﻴﺎة ﻗد ﺠﺎءت ﱠ
وﻟم ِ
آت أﻨﺎ إﻟﻴﻬﺎ!

إﻟﻲ ﻗﺒﻝ اﻟﻤوﻋد ﺒﺤﻴن..
ﻓﻘد وﺼﻠت ّ
اﻟﻨدﻴﺔ ..
وﻛﻨت ﺒﻴن اﻟﻴدﻴن أﺘوق إﻟﻰ راﺌﺤﺘك ّ

اﻟﺘﻲ اﻋﺘدت ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﺴﻬﺎ!!

وﻟم أﻨﺘﺒﻪ ﻟﻔﻛرة ﻗطﻊ اﻟﺤﺒﻝ ..
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وﻟﻨﻘﻝ أﻨﻲ ﺘﺠﺎﻫﻠﺘﻬﺎ..
ﻤﻤﺘداً ﺒﻴن ﺤواﺴﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ أﻋرف ﻤﺎ ﻋددﻫﺎ،
وﺒﻘﻲ
ّ
وﺒﻴﻨك..
ﺒﻌد ﻤرور اﻟﺴﻨﻴن..
ﺴرﻴﺘﻪ،
إﻻ أﻨﻪ ﻤﺎزاﻝ ﻤﺤﺎﻓظﺎً ﻋﻠﻰ ّ
وﻏﻤوﻀﻪ،

وﻤﺼرً ﻋﻠﻰ أن ﻴؤدي ﻛ ّﻝ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤوﻛﻠﺔ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴن
ّا
اﻟراﺤﺔ واﻟﺴﻼم ﻟﻘﻠﺒﻲ وﺠﺴدي اﻟﻠذان ﻻ ﻴﺸﺒﻌﺎ ﻤن ﻏذاء
روﺤك اﻟطﺎﻫرة..

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن ﻤﺎ ﻟدﻴك ﻻ ﻴﻨﻀب أﺒداً..
وأﻋﺘﻘد أﻨﻲ ﻟن اﺸﺒﻊ ﻤﻨﻪ أﺒداً..
ﻓﻤﺎ ﻴﻠزﻤﻨﻲ ﻤﻨك ﺤﺎﺠﺔ أﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻛ ّﻝ ﺼﺒﺎح ﻤن ﺒﻌﻴد ﻤﻊ
ﻤﺎﺌﻲ وﺨﺒزي..
وﺼوت ﻓﻴروز اﻟﻤﻼﺌﻛﻲ!!
ﻓﺄﺸﻌر ﺒﺎﻟﺤﻨﺎن ﻴﻔﻴض ﻤن ﺠﺴدي،
وﻴرﻓرف ﻓﻲ ﻤﺴﺎءات اﻟﺸﺘﺎء وﺼﺒﺎﺤﺎت اﻟﺼﻴف..
ﻓﻲ أﻟق اﻟرﺒﻴﻊ ..
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وﻤﻌﺎﻨﻲ اﻟﺨرﻴف..
ﻓﺄﻛﺘب ﻋن أﺤﺎﺴﻴس،
ﻟﻲ وﻟك..
أم!!
وﻟﻛ ّﻝ ّ

ﻟﻛﻝ أﻨﺜﻰ..
اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ..
وأﺘﺨطﻰ أﻨوﺜﺘﻲ ﻓﻲ ﻟﺤظﺔ ﻤن اﻟﻤﻬﺎﺒﺔ
ّ

أﻛﺘب ﻟﻺﻨﺴﺎن ﻓﻲ داﺨﻝ ﻛﻝ ﻛﺎﺌن ..

وأﺘﺴﺎءﻝ :ﻫﻝ اﻷﻤوﻤﺔ ﺤﻛ ارً ﻋﻠﻰ ﻤن ﺘﻠد؟؟
أم أﻨﻬﺎ ﺸﻌور ،ﻴوﻟد ﻤﻊ ﻛﻝ أﻨﺜﻰ ،ﺘﺘوق ﻟﻛﻲ ﺘﻀم طﻔﻼً
ﺒﻴن ذراﻋﻴﻬﺎ،
وﺘطﻴر،
وﺘﺤﻠّق،
وﺘظن أن اﻟﻛون ﺒﺄﺴرﻩ ﻗد ﻏدا ﻤﻠﻛﺎً ﻟﻬﺎ..
رﺒﻤﺎ!..
أﻤﺎً..
وﻟﻛﻨﻲ ﻟﺴت ّ
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻟم ﻴﻛن ﻟﻲ طﻔﻝ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﻓﻲ رﺤﻠﺔ اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺸﻬر ﺘﻠك!!
أﺠرب أﻤوﻤﺔ ﻤن ﻨوع آﺨر..
إﻻ أﻨﻲ ّ
ﻓﻤﻨذ أن ﺨرﺠت ﻤن رﺤم اﻟدفء واﻷﻤﺎن،
اﺴﺘﻘﺒﻠﻨﻲ ﻨﻔق اﻟﺤﻴﺎة
اﻟذي ﺴﻴﺒﻘﻰ ﻤظﻠﻤﺎً

ِ
اﻟﻤﺘﻌﺒﺔ..
اﻟﻤﺤﺒﺔ دروب طرﻴﻘﻪ
وﻤﻘﻠﻘﺎً ﻤﺎ ﻟم ﺘﻨﻴر
ّ

وﺘﺠردﻩ ﻤن ﻫواﺠس اﻟﺨوف واﻟﺤﻴرة!!
ّ
اﻟﻨﻘﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘّﻘﺔ ﺒﺎﻟطﻬر واﻟﺘرﻓّﻊ ..
وذﻟك ﻻ ﻴﺘم إﻻ
ﺒﺎﻟﻤﺤﺒﺔ ّ
ّ

اﻟﻤﺘﻐﻠّﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺸﺎﺸﺔ اﻹﻨﺴﺎن..
اﻟﻤﻨﺤﺎزة إﻟﻰ اﻹﺒداع واﻟﺘﺤﻘّق..
واﻟﺘﺄﻓّق..
دوﻨﻤﺎ ﻫدر ﻟﻶﺨر..
أو اﻨﺘﻘﺎص ﻤن ﻛﻴﺎﻨﻪ ووﺠودﻩ..
اﻟﻤﺠردة ﻤن ﻛ ّﻝ ﻏﺎﻴﺔ،
اﻟﻤﺤﺒﺔ
ّ
ّ
ﺘﺴﻤو إﻟﻰ درﺠﺔ اﻹﺤﺴﺎس،

ﺒﺄن ﻫﻨﺎك أﻛﺜر ﻤن ﺤﺒﻝ ﻴرﺒط ﺒﻴﻨﻲ وﺒﻴن اﻟﺤﻴﺎة
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺒﻴﻨﻲ وﺒﻴن اﻷرض....
اﻟﺴﻤﺎء..
اﻟﺨرﻴف..
اﻟﺤزن ..
اﻟﻔرح..
اﻟﻐرﺒﺔ..
واﻟﻛﻠﻤﺔ!!
أو ﻟﻴﺴت ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺤﻴﺎة؟؟
ﺤﻤﻠت اﻟﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻘﻲ ﺴﻨﻴﻨﺎً..
ﻴدي ﺠﻨﻴﻨﺎً..
وﺘﻠﻘّﻔﺘﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ اﻛﺘﻤﻠت ﺒﻴن ّ

ﻓﺘﻴﺎً..
وأطﻠﻘت اﻟﻌﻨﺎن ﻟﺒوﺤﻲ ﻓﺼﺎر ّ

أﻤﺎً؟؟
أﻓﻼ ﻴﺤق ﻟﻲ أن أﻛون ّ

أﻤﺎً ﻤن ﻨوع آﺨر
ّ
اﻟﻤﺤﺒﺔ
ﻛﻤﺎ
ّ

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻻﺘﺤد،
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌرف ﻟﻬﺎ أي ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ
ّ
ﺒﻝ ،وﻻ ﺘﻘﺎس..

إﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎش ،وﺘُ َﺤس ﻓﻘط..

وﺘﻨطﻠق ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻷﺒﺠدة اﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔق ﻋن اﻟﺘﻌﺒﻴر

ﻤﺎدام اﻟﺤدث ﻴﻬزم ﻛ ّﻝ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟم إﻻ اﻟﺼﻤت!!
وﻤن ﻋﻤق ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻛﻠﻤﺎﺘﻲ،
أرى اﻷﻤوﻤﺔ ﻟﻴﺴت ﺤﻛ ارً ﻋﻠﻰ ﺠﻨس ﻤن اﻟﺒﺸر..
إن اﺴﺘطﻌﻨﺎ أن ﻨراﻫﺎ ﺒﻌﻴن اﻟﻌﻘﻝ واﻟﻘﻠب ﻤﻌﺎً..
اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻷﻟﻔﺔ..
ﺒﻝ ﺘﺼﺒﺢ أﺴﻠوب ﺘﻌﺎﻤﻝ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ
ّ

واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻵﺨرﻴن،

واﻹﺼﻐﺎء إﻟﻰ ﻫﻤوﻤﻬم..
وﺤﻤﻝ اﻷﻋﺒﺎء ﻤﻌﻬم..
ﻤﻊ اﻟﻀﻌﻔﺎء..
ﻤﻊ اﻟﻤﺴﺎﻛﻴن..
أﻤﻬﺎت،
ﻤﻊ ﻤن ﻟم ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬم اﻟﻘدر أن ﻴﻛوﻨوا ّ
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺒﺤﻨﺎﻨﻬن..
ظوا
أو ﻟم ﻴﺤ َ
ّ
إذن،
ﻀﻴﺎء
ﻓﻠﺘﻛن اﻷﻤوﻤ ُﺔ
ً

ﻻ ﻴﻨﻴر ﻨﻔق اﻟﺤﻴﺎة وﺤﺴب،
ﺒﻝ اﻟﺴﺒﻴﻝ ﻤن اﻟﺨروج ﻤن ﻫذا اﻟﻨﻔق
إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﻤﺎ ﻫو أرﺤب وأﺴﻤﻰ..
ﻟﺘﻛن اﻷﻤوﻤﺔ ﺤﻘّﺎً ﻨﺤﻴﺎﻩ،
وﻨﺒﺤث ﻋﻨﻪ،
وﻨرﺘﺠﻴﻪ،
ﻟﻴﺼﻝ ﻤن ﻗﻠوﺒﻨﺎ
إﻟﻰ ﻗﻠب اﷲ.

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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اﻟﻨﺠﻤﺔ واﻟﺠﺴر
رﺒﻴﻌﻲ،
ذات ﻤﺴﺎء
ّ

ﺤدﺜت ﻨﺠﻤ ٌﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ،
ّ

وﻫﻲ ﺘﻨظر إﻟﻰ ﺠﺴر ﻋﺘﻴق:

ﻟم ﻴﺨطر ﻟﻲ ﻓﻲ ﻴوم أن أﻓ ّﻛر ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻛن أن ﻴﻔ ّﻛر ﺒﻪ

اﻟﺠﺴر..

اﻟﻤﻤﺘد ﺒﻴن ﻀﻔﺔ وأﺨرى..
ذﻟك اﻷﻓق
ّ

ﻴرﺒط ﺒﻴن ﻤدﻴﻨﺘﻴن ﻗد ﻓﺼﻠت اﻟطﺒﻴﻌﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ..

ﻴﻤﻨﺢ اﻟﺘﺒﺎدﻝ
ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة،
ﺤب ﻋﺎﺸﻘَﻴن..
وﻓﻲ ّ
ﺠﻠس اﻟﺠﺴر أﻤﺎﻤﻲ ﻛﺎﻟﻐرﻴب
ﻀم ذراﻋﻴﻪ
ّ
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺸرد ﻋن ﻛ ّﻝ ﻤﺎ ﺤوﻟﻪ
ﻴﺤدث ﻨﻔﺴﻪ
وﺒدأ ّ
ﺒﻝ ﻴﺤدﺜﻨﻲ:

اﻟﻤﻤدد ﺒﻴن اﻟﻀﻔﺎف،
أﻨﺎ اﻟوطن
ّ

ﻴﺴﻴر اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ أرﻀﻲ ﺤﻔﺎةً أو ﻋ ارةً..
ﻤﻠوﻛﺎً أو ﻋﺒﻴداً..

ﻋﻠﻲ..
ّ
ﻤر ﻛﺜﻴرون ّ
أﺤزاﻨﻬم أﺜﻘﻠت ﻛﺎﻫﻠﻲ..
ذوﺒت ﺤﺠﺎرﺘﻲ..
آﻻﻤﻬم ّ

ﺤﻔظت ﻛ ّﻝ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ..
وﺼﻤﺘﻬم
ُ
ﻴدوﺴﻨﻲ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻻ أﺤد ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻌﻲ

ﺘﺠﻤد..
ﻷﻨﻪ ﻟو ﺒﻘﻲ ّ

ﻴﺘﺴﻤر ﻋﻨدي ﻋﺎﺒر..
ﻻ أرﻴد أن
ّ
ٕواﻻ ﻴﻔﻘد ﻛوﻨﻪ ﻋﺎﺒ ارً

ﻻ أرﻴد أن ﻴﺸﻛرﻨﻲ ،ﻷﻨﻲ وﻫﺒت وﺠودي ﻟﻠﻌﺒور..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺤﻴث اﻷﻤﻝ
واﻟرﺠﺎء
واﻟﺼدق
واﻟﻨور..
ﻟﻴﻨﻔض ﻛ ّﻝ ﻋﺎﺒر ﻓوﻗﻲ ﻏﺒﺎر أرﺠﻠﻪ
َ

ﻟﻴﻛون ﻫو ذاﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﻴرﻩ ﺼﺎﺤب اﻻﺨﺘﻴﺎر واﻟﻘرار
واﻟﻤﺼﻴر

وﻷظ ّﻝ وﺤﻴداً أﺴﺘﻘﺒﻝ آﺨر..
أﻓﺘﺢ ذراﻋﻲ ﻟﻠﻤدى
أﺴﻤﻊ ﻨداءات اﻟﺼدى
وأﺴﺘﻘﺒﻝ ﻛﻝ اﻟذﻴن ﻓﺼﻠﺘﻬم اﻟطﺒﻴﻌﺔ ﻋن ﺤﻘﻴﻘﺘﻬم..
أﻤدﻫم ﺒﺎﻟﻌون
ّ

وأﻓﺘﺢ ﻟﻬم اﻟطرﻴق

ﻟﻛﻲ ﻴﻌﺒروا وﻴﻌﺒروا..
وﻴﻌﺒروا وﻴﻌﺒروا..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻤرة،
ّ
وﻤن ﻋﻤق وﺤﺸﺘﻲ- ،ﺘﺎﺒﻊ اﻟﺠﺴر ﻛﻼﻤﻪ-
ﻟﻤﺤت ﻨﺠﻤﺔ ﻓﻲ أﻋﺎﻟﻲ اﻟﺴﻤﺎء..
ُ

اﻨﺘﺒﻬت ﻟﻲ– ..ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻛﻤن اﻛﺘﺸف ﻛﻨ ازً اﻨﺘظرﻩ ﻤن زﻤﺎن-
ﻤﺎ ﻋﺎد ﻴﻔﺎرﻗﻨﻲ اﻨﺘﺒﺎﻫﻬﺎ..
راﺤت ﺘﺘﺄﻟّق ﺒﺄﻨوارﻫﺎ ﻟﻴﻼً..
وﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح أﺸﻌر ﺒطﻴﻔﻬﺎ ﻴزﻴدﻨﻲ رﺠﺎء

ﺼرت أﻨﺘظر اﻟﻠﻴﻝ ﻟﻨﺘﺸﺎرك ﺒﺎﻟوﺠد..
واﻟﻨﻬﺎر ﻟﻛﻲ أﺤﻠم ﺒﺎﻟوﻋد
وﻨﻨﺸد..
وﺒﻠﻐﺔ اﻟﺼﻤت ﻨﺸدو
ّ
أﺴﺘرﺠﻊ ﺼورﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺼور اﻟﻌﺎﺒرﻴن..
ﻓﻲ ﻓرﺤﻬم
وﺤزﻨﻬم..
ﻓﻲ ﻋﺸﻘﻬم
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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وﺒﺤﺜﻬم..
ﻓﻲ ﺘﻌﺒﻬم
وﻨﺠﺎﺤﻬم..
ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬم
وﻤوﺘﻬم..
ﻓﻲ ﺨﺒزﻫم
وﺨﻤرﻫم.
ﻫﻛذا ﻗﺎﻝ ﻟﻲ
وﻗﺎﻝ ﻟﻲ أﻴﻀﺎً:
ﻫﻛذا ﻴﺎ ﺴﻴدﺘﻲ ﻤﺼﻴر اﻟﺠﺴور..
وﻗﺎﻝ أﻴﻀﺎً:
وﻻ ﺘﻨﺘﺒﻪ إﻟﻴﻬﺎ إﻻ اﻟﻨﺠوم...
وﻗﺎﻝ اﻟﺠﺴر ﻟﻲ أﻴﻀﺎً وأﻴﻀﺎً:
ﻻ أﺤﺘﺎج اﻟﻤزﻴد ﻤن اﻟوﻗت..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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وﻻ اﻟﻌﻤر..
وﻻ اﻷﺤﻼم..
ﻻ أﺤﺘﺎج أن أﺴﺘزﻴد ﻤن اﻟﻤﺸﺎﻋر اﻟﻔﻴﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﻗﻠوب

اﻵﺨرﻴن..

وﻻ أن أﺘﺄرﺠﺢ ﻤﻊ ﻨﻐﻤﺎت اﻟﻌﺼﺎﻓﻴر اﻟﺼﺎدﺤﺔ ﻛﻝ

ﺼﺒﺎح..

وﻻ اﻟﺘﻐ ّﻨﻲ ﺒﺠﻤﺎﻝ اﻟطﺒﻴﻌﺔ واﻟﺴﻤﺎء واﻟﻐﻴوم..
أي ﻤﻛﺎن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم،
ﻻ أﺤﺘﺎج ﻟﺠﻨﺎﺤﻴن ﻴﺤﻤﻼﻨﻲ إﻟﻰ ّ
وﻻ إﻟﻰ ﺨﺎرج ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم..
ﻻ أﺤﺘﺎج اﻟﻤزﻴد ﻤن اﻟﻌواطف اﻟﻤﺨﺒﺄة ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌد

اﻟﺸﻌراء،

وﻻ إﻟﻰ اﻷﻓراح اﻟﻤﻐﻤورة ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺎت اﻟرواﻴﺎت اﻟﺴﻌﻴدة..
وﻻ إﻟﻰ اﻷﻤﻨﻴﺎت اﻟﺤﺎﻟﻤﺔ ﻓﻲ أﺜﻴر اﻟﻨﺎس اﻟﻤﻨﺴﻴﻴن..
ﻻ أﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻤن ﻴﻀﻊ ﻴدﻴﻪ ﻋﻠﻰ رأﺴﻲ،
وﻴﺴﺄﻟﻨﻲ ﻋﻤﺎ ﻴدور ﺒداﺨﻠﻲ ﻤن أﻓﻛﺎر وأﻟوان وأﺤزان
وأﺸﺠﺎن..

ﻻ أﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻛ ّﻝ ﻫذا اﻟﻌﺒث..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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أﺤﺘﺎج ﻓﻘط إﻟﻰ اﻟﻤزﻴد ِ
ﻤﻨك
ﺠﺴرﻴﺘﻲ..
أﻴﺘﻬﺎ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﻨﺘﺒﻬت إﻟﻰ
ّ
أﺤﺘﺎج
اﻟﻤﺘوﻫﺞ..
ﻟﺤظك
ّ

اﻟﻤﺠردة..
ﺤﺒك
ﻤﺸﺎﻋر ّ
ّ

أﻟوان طﻴﻔك ﻛ ّﻝ ﺼﺒﺎح ،وﺒرﻴق ﺴطوﻋك ﻛ ّﻝ ﻤﺴﺎء..
أﺤﺘﺎج اﻟﻤزﻴد
ﻤن أن ﺘﻔرﺤﻲ ﺒﻲ..
ﻛﻲ أطﻴر إﻟﻴك وﺘﻨزﻟﻲ إﻟﻲ ﻟﺘرﺘﺎﺤﻴن ﻗﻠﻴﻼً،
أﺤﺘﺎج أن ﺘﺤﻠﻤﻴن ﻛﺎﻷطﻔﺎﻝ
وﺘﻛﺘﺒﻴن ﻛﺎﻟﺸﻌراء..
وﺘﻠوﻨﻴن اﻟﻔﻀﺎءات ﺒﺎﻟﻨور ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ﻟﻴﻠﺔ
ّ

ﻟﻛﻲ أﺒﻘﻰ ﺠﺴر ﻋﺒور ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻝ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎر
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص

177

ٕواﻻ ﺴوف ﻴﻬﺠرﻨﻲ اﻟﻌﺎﺒرون ﻓﻲ ﻗﺴوة ﻫذا اﻟﻌﺘم
اﻟداﻤس.
وﻗﻠت ﻟﻪ:
وأﻨﺎ أﺤﺘﺎج إﻟﻴك أﻴﻬﺎ اﻟﺠﺴر اﻟﻐرﻴب
ﻟﻛﻲ أﻛون
أﻨت وﺤدك ﺸﻌرت ﺒﻲ ﻤﻊ أﻨﻲ ﺴﺎطﻌﺔ ﻛ ّﻝ ﻤﺴﺎء وﻟﻴﻝ
وﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎر ٕوان ﺒﻌﺜرت اﻟﺸﻤس ﺴطوﻋﻲ..
أﺤﺘﺎج إﻟﻴك ﻟﻛﻲ أﻓﻌﻝ ﻛ ّﻝ ﺸﻲء..
أﻨت ﻓﻘط ﺘﺨﺘﺼر اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻲ..
ﺼﻴرﺘﻪ ﺠزءاً
ﻋﺎﻟﻤﻲ اﻟﺼﻐﻴر ﻗد ﺼﺎر ﻛﺒﻴ ارً رﺤﺒﺎً ﻋﻨدﻤﺎ ّ
ﻤﻨك ،ﻋﻨدﻤﺎ اﺤﺘﺠﺘﻨﻲ..
أﺤب ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻷﻨﻪ وﺒﻛ ّﻝ ﺒﺴﺎطﺔ ﻗد ﺼﺎر ﺒﻌﻀﺎً
أﺼﺒﺤت ّ
ﻤﻨك..
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ﻫﻛذا ﻨﺸﺄت ﺒﻴن اﻟﻨﺠﻤﺔ واﻟﺠﺴر ﺼداﻗﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ
ﻗد ﻻ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻨوع أو ﺘﺴﻤﻴﺔ أو ﺼﻔﺔ..
ﺘﺤدﺜﻪ
ﻫﻛذا ﺼﺎرت ﻛ ّﻝ ﻤﺴﺎء ّ
وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎر ﻴﻌﻴش طﻴﻔﻬﺎ..

ﺘﻤﻴز ﻤﺎ ﻟﻬﺎ،
ﻓﻤﺎ ﻋﺎدت ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ّ
وأﺼﺒﺢ ﻛ ّﻝ ﻤﺎ ﻟﻪ ﻟﻬﺎ.

ﻴﺘﻨﺼت إﻟﻰ ﺤدﻴث ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤن اﻟﺼﻌب
أﺤد أن
وﻟو أراد ّ
ّ
ﻴﻔرق ﺒﻴن ﺼوﺘﻪ وﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ:
أن ّ
-

ﻗد ﻨﻌﻴش ﻓﻲ أزﻤﺔ ﻤﻊ أﻨﻔﺴﻨﺎ..

-

ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن..

-

ﻤﻊ ﻓﻛرة وﺠودﻨﺎ..

-

ﺘطﺤﻨﻨﺎ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت!..

ﻋﻨدﻤﺎ ُﻨﻬﺠر ﻤن ﺤﺒﻴب أو ُﻨﺨدع ﻤن ﺼدﻴق،
رﺒﻤﺎ ﺘﺨﻴب آﻤﺎﻟﻨﺎ..
-

ﺘﺠﺘﺎﺤﻨﺎ ﺴﻠﺴﻠﺔ أوﺠﺎع ﺘﺘداﺨﻝ ﻤﻊ ﺘﻔﺎﺼﻴﻝ

اﻟﻴوﻤﻴﺔ.
اﻟﺼﺒﺎﺤﻴﺔ ،وأﺤﺎدﻴث أﻤﺴﻴﺎﺘﻨﺎ
ﻗﻬوﺘﻨﺎ
ّ
ّ
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-

ﻛ ّﻝ ﺸﻲء ﻴداﻫﻤﻪ اﻟﻔزع واﻟﺨوف..

-

ﺼﺎر اﻟواﺤد ﻴﺨﺎف ﺤﺘﻰ ﻤن ﻨزوع ذاﺘﻪ وﺘﻘﻠّﺒﺎت

ﻤزاﺠﻪ..
-

ﻴطﺎق..
-

ﺘﻠوﻨت اﻟوﺠوﻩ واﻷﻓﻛﺎر..
ّ

ﺤد ﻻ
ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺤت اﻟﻠوﺤﺔ
ﻤﺸوﻫﺔ إﻟﻰ ّ
ّ
اﻟﻛوﻨﻴﺔ ّ

-

اﻟﻤﺴﺘﻤرة،
ﺼدع اﻟﺘوﺘر اﻟﻌﻼﻗﺎت
ّ
ّ
وﺤﺘﻰ اﻟﻌﺎﺒرة..

-

ﺘﻬدم اﻟﺘواﺼﻝ ﺒﻴن اﻟﻨﺎس..
ّ

وأﺼدرت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺤﻛﻤﻬﺎ اﻷﺨﻴر،

-

و ُﻏ ّﻴﺒت اﻟﺤﻘﺎﺌق..

-

اﻟرﺴﻤﻴﺔ
وﺼﺎر اﻟﻨﺎس ﻴرﺘدون ﺜوب اﻟزﻴف
ّ

-

ﺒﺄي ﺸﻲء،
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘوﺤﻲ ّ

-

اﻟود ﺒﻴن اﻷﺨوة واﻷﺤﺒﺎء،
ّ
ﺘﻤزﻗت ﺤﺒﺎﻝ ّ

-

وﻴﺘﻘدﻤون ﺒﺄﻗﻨﻌﺔ اﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺔ اﻟﺒﺎﻫﺘﺔ،
ّ

-

وﺘﺨﻔﻲ وراءﻫﺎ ﻛ ّﻝ ﺸﻲء..
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-

ﻴﺤدث ذﻟك ﻛﻠّﻪ وﻨﺤن ﺼﺎﻤﺘون..

-

ﻛﺘﻠوث اﻟﻬواء
ﻴﺘﺴرب اﻟﺼﻤت اﻟﻤﻘﻴت إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة ّ
ّ
ﻻ ﻟﻐﺔ اﻟﺤوار واﻻﺨﺘﻼف..

-

ﻻ ﻨﻘﺎش

-

وﺤﺘّﻰ ﻻ ﺠداﻝ..

-

-

ﺸﺨص..
-

ﺸﺒﺢ ﻴطﺒق اﻟﺨﻨﺎق ﻋﻠﻰ ﻗدراﺘﻨﺎ اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ ﻓﻲ ﻛ ّﻝ
ٌ
ﺘرى ﻫﻝ ﻨﺴﻲ اﻟﻨﺎس أن اﻹﻨﺴﺎن ﻫو أﺜﻤن ﻤﺎ

ﻓﻲ اﻷرض ،وأن ﻛ ّﻝ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴ ّﺨر ﻟﺴﻌﺎدﺘﻪ؟!
-

ﻫﻝ اﻨﻘﻠﺒت اﻟﻤوازﻴن؟..

-

اﻟﺤق
إﻟﻰ درﺠﺔ أن ﻴرﺘدي اﻟﺒﺎطﻝ ﺜوب
ّ
وﻴﺨﺘﺎﻝ ﺒﻪ أﻤﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ

-

دون أن ﻴﺘﺠ أر أﺤد ﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼراخ ﻓﻲ وﺠﻬﻪ

-

وﻫو ﻴﻌرﻓﻪ ﺘﻤﺎﻤﺎً..

-

ﻤن ﻤﺸﻴﺘﻪ اﻟﻤﺨﺘﺎﻟﺔ..

-

وﺘﻛﺒرﻩ اﻟﻤزﻋوم..
ّ
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-

ﻤن أﻨﺎﻨﻴﺘﻪ وﺠﺸﻌﻪ اﻟﻤﻔﻀوﺤﻴن ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺎت

اﻟﺼﺎﻤﺘﻴن اﻟﺨﺎﺌﻔﻴن..

ﺘﻌرى ﻤن
ﻻ ﻴﻌﻨﻴﻪ إﻻ أن ﻴﺸﻬد ﻤﺴرح اﻟﺤﻴﺎة ﻗد ّ
ﻛ ّﻝ ﺤﻴﺎﺌﻪ وﺒﻬﺎﺌﻪ
-

ﺨﺼوﺼﻴﺎﺘﻪ..
وﺤﺘﻰ ﻤن
ّ

ﻨﻨس ..وﻟن ﻨﻨﺴﻰ!
ﻨﺤن اﻟﺠﺴور واﻟﻨﺠوم ﻟم َ

ﻟم وﻟن ﻨﻨﺴﻰ

أن ﻫﻨﺎك ﺼوت ﻴﺘﺄﻟم ﻤﻊ ﻛ ّﻝ ﺸﻬﻴق وﻛ ّﻝ زﻓﻴر..
ﻴﺄﺒﻰ اﻟﺨﻀوع واﻻﺴﺘﻛﺎﻨﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟزﻴف واﻟﻤراوﻏﺔ

اﻟﻤدﻟﻬﻤﺔ

ﻟم وﻟن ﻨﻨﺴﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﺴﺘﻐﻴث!!
ظن ﻨﻔﺴﻪ
وﻤن ﻴﻨﺎﺠﻲ ﻤن ﺒﻴدﻩ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻛ ّﻝ ﻤن ّ
ﻗﺎدر..
ﻴﺤﺎرب ﺒﻴدﻴﻪ..
ﺒﻘﻠﺒﻪ..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص

182

ﺒﻘﻠﻤﻪ..
ﻛ ّﻝ ﻫذا اﻟﻛﺎﺒوس اﻟﻛوﻨﻲ اﻟﻤﺴود..
ﻟﺘﻠم ﺸﻘﺎق اﻟﻛون..
ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﺤﻤﺎﻤﺎت اﻟﺴﻼم ّ
ﻴﺴﺘﻨﺠد ﺒﺎﻷﺒﻴض..
ﺒﺎﻟﺤق..
ّ

ﺒﻛ ّﻝ ﻤن ﻴﻤﺘﻠك طﺎﻗﺔ ﻤﺒدﻋﺔ

ﺒﺎﻟﻛﻠﻤﺔ..
ﺒﺎﻟﺘﻤرد ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺘﻠوث اﻟﺴﻤﻌﻲ واﻟﺒﺼري اﻟذي ﻴﻐزو
ّ
طﻘوس ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ..
ﻟم وﻟن ﻨﻨﺴﻰ
أن ﻫﻨﺎك ﻤن ﻻ ﻴؤﻤن ﺒﺎﻟﻴﺄس رﻏم اﻟﺒؤس..
أن ﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﺴﺘﺤق أن ﻨﻛﺘب ﻤن أﺠﻠﻪ..
أن ﻨﺘﻌﻠّم وُﻨﻌﻠّم..
اﻟﺘﺠرد ﻛﻠّﻪ ﻤن أﺠﻠﻪ
أن ﻨﻌﻴش
ّ
أن ﻨﻤوت
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أن ﻨﻔﺘدﻴﻪ..
ﻓﻲ داﺨﻝ ﻛ ّﻝ ﻋﺎﺒر ﺠﺴر ﻏرﻴب ﺒﻤرأى ﻨﺠﻤﺔ ﺴﺎطﻌﺔ
ﺼرﺨﺔ ﺘﻘوﻝ:
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻻ ﻴﻀﻴﻊ..
ﻨﻨس ﻫذﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ..وﻟن
ﻨﺤن اﻟﺠﺴور واﻟﻨﺠوم ﻟم
َ
ﻨﻨﺴﻰ!
ﻛﻤﺎ ﻟم وﻟن ﻨﻨﺴﻰ،
أن ﻛﺜﻴرون ﻤن اﻷوﻟﻴن ﻴﺼﻴرون آﺨرﻴن ،وﻤن اﻵﺨرون
ﻴﺘﻘدﻤون إﻟﻰ اﻷﻤﺎم!
ّ
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ﻋدت إﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌد طوﻝ ﻏﻴﺎب
ُ
ذات ﻤﺴﺎء،

ﺒﺤﻤﻴﻤﻴ ٍﺔ ﺘﻔﺎﺼﻴﻝ
ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻟﺸﺘﺎء ﻴرﺴﻝ ﺒردﻩ اﻟﻤودع
ّ
اﻟطﻘس..
ﺘﻠﺒدت
وﻴطﻠق ﻫواءﻩ اﻟذي ﻴﺴﺒﺢ ﺒﺒرﻛﺔ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺘﻲ ّ

ﺒﺒﻌض اﻟﻐﻴوم اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ..

ﺠﻠﺴت ﻤﻊ ذاﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺸرﻓﺔ ﺼﻐﻴرة ﺘط ﱡﻝ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺘﻲ
ﺒﻼﺤدود..

رت ﺒﻤﻌطف اﻟﻠﻬﻔﺔ اﻟﺨﺠوﻟﺔ،
ﺘدﺜّ ُ

ﺒﺴرّﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟذي أﻓﻬﻤﻪ
أزف اﻟﺸوق
ورﺤت ّ
ّ
اﻟﻤطوق ّ
دون ﻋﻨﺎء..
ﺴرﺤت..
ﺒﺎﻟﺤب..
ّﻘت
ﺘدﻓ ُ
ّ

ٕواذ ﺒﻪ طﺎﻓﺢ ﻓﻲ وﺠﻬﻲ،

ﻤﺨﻴﻠﺘﻲ..
ٌ
ﺘﻤر ﻓﻲ ّ
ﻓﺎﺌض ﻤﻊ ﻛ ّﻝ ﻛﻠﻤﺔ ّ
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ﻏﺎرق ﻓﻲ ﻛ ّﻝ اﻟﻬﻤس اﻟذي ﻟم أﺠد ﻟﻪ ﺠﺴداً ﻓﻲ ﻤﻌﺠم
ٌ
اﻟﻛﻠﻤﺎت واﻟﻠﻐﺎت..
ٍ
ﺤﻴﻨﺌذ ،اﻋﺘذر اﻟزﻤﺎن،

أﺤس أن ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟوﺠودﻩ
واﻨﺼرف ﻟﻴرﺘﺎح ﻗﻠﻴﻼً ﻋﻨدﻤﺎ
ّ
ﻤﺎدام اﻟوﺠد ﻗد أﻨﺴﺎﻨﻲ إﻴﺎﻩ..
ﺒدأت اﻟﻌﺼﺎﻓﻴر ﺘﺼﻐﻲ ﻟﻤﺎ ﻴدور ﻓﻲ ذاﺘﻲ ﻤن ﺤوار
ﻴﺘﺸﺎﺒﻪ إﻟﻰ أﺒﻌد ﻤﻊ اﻟﺤدود ﻤوﺴﻴﻘﺎﻫﺎ اﻟﻌذﺒﺔ..

أم ﺨﻼّ ق..
ﻛﺄ ّﻨﻲ وذاﺘﻲ ﺘو ٌ
ﺘﺤوﻟت اﻟﺸرﻓﺔ اﻟﺼﻐﻴرة إﻟﻰ ﺒﺴﺎط اﻟرﻴﺢ ﻓﻲ
ﻫﻛذاّ ..

ﻟﺤظﺎت،

ﺤﻤﻠﺘﻨﺎ ،أﻨﺎ وذاﺘﻲ ،إﻟﻰ أﺒﻌد ﻤﻤﺎ ﺤﻠﻤﻨﺎ..
ﻫوﻨت ﻋﻨﺎء ﻋﻤر ﺒﺄﻛﻤﻠﻪ ..
ّ

أزاﺤت ﻋﺘﻤﺔ اﻟذاﻛرة..

وطﻐت ﺒﻨورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟظﻼم ﻛﻠّﻪ..
ودﻋﺘﻨﻲ إﻟﻰ طﻴف ﺸرﻓﺎت اﻟﻠﻘﺎء اﻷوﻝ..
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أﻤﺎً ﻟﻠﻛﺜﻴر
ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻨﺎً و
ُ
أﺼﺒﺤت ﻤﻌﻬﺎ ّ
إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻤﺔ ّ
ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻨت ّ
ﻤن ﺘﺸ ّﻛﻼﺘﻬﺎ
ﻤﺎزاﻟت ذاﺘﻲ ،وﺴﺘﺒﻘﻰ ،ﺘﺤﻤﻝ اﻟﺨﺼوﺒﺔ
ﻟﻛﻲ ﺘوﻟد اﻟﻛﻠﻤﺔ ﻤن ﻗﻠﺒﻲ..
وﻗﻠب ﻛ ّﻝ ﻏرﻴب..
وﺤﺒﻴب..
وﻨوﻟد ﺠﻤﻴﻌﻨﺎ ﻤن رﺤﻤﻬﺎ..
ﻷﻨﻬﺎ ﺴﺘﺒﻘﻰ ﺘﻌد ﺒﺎﻷﺠﻤﻝ..
أدون..
ُ
ﻗﻔزت ّ

ﺘرى ﻫﻝ اﺸﺘﻘت إﻟﻰ اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ!؟
ﻫﻝ ﺘرﺘﺠف أﺼﺎﺒﻌﻲ ﻷﻨﻨﻲ ﺤرﻤﺘﻬﺎ ﻤن ارﺘﺸﺎف اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
ﻤدة أﻋﺘﻘد أﻨﻬﺎ طوﻴﻠﺔ ﺠداً!؟
واﻷﻓﻛﺎر ﻤﻨذ ّ

اﻟﻠﺤظﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ﺘﺼﻴر دﻫ ارً

واﻟﺘﺎرﻴﺦ ﺒﺄﺴرﻩ ﺒوﺠودﻫﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﺤظﺔ...
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ﻫﻝ أﻨﺎ أﺴﻴرة اﻟﺤروف واﻟﻤﻌﺎﻨﻲ إﻟﻰ اﻷﺒد!؟
ﻫﻝ أﻨﺎ أﻤﻴرة اﻟﻛﻠﻤﺔ ﺤﻘّﺎً؟
ﺒﻝ اﺒﻨﺘﻬﺎ
اﻟﺤﺎﻟﻤﺔ
اﻟﻤﺘوﻫﺠﺔ
ّ

اﻟﻤدﻟّﻠﺔ

ﺒﺎﻟروﻤﺎﻨﺴﻴﺔ واﻟواﻗﻊ ﻓﻲ آن..
اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ
ّ
ﻨﻌم ﻟﻘد ذﺒت ﺸوﻗﺎً!
ﻟذﻟك اﻟدﻓق اﻟﻬﺎرب ﻤن ﺼدري،
ﺸق ﻓﻲ ﻛﻴﺎﻨﻲ..
اﻟﻤﺘﻌ ّ
اﻟﺴﺎﻗط ﻤن ﻏﻴوم أﺤزاﻨﻲ وأﻓراﺤﻲ
ﻟﻴﻨﻬﻤر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎت ﻀﻌﻔﻲ وﻴﺄﺴﻲ ..
ﻛﻠﻤﺎﺘﻲ
ﺘرﱢﻤم،
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ﺘﻬﺘك واﻗﻌﻲ اﻟﻤﻌﺘّم،
ﺘﻤزﻗﻪ وﺘرﻤﻴﻪ ﺒﻌﻴداً،
وﻓﻲ ﺒﻌض اﻷوﻗﺎت ّ
ﻷطﻔو أﻨﺎ ﻤﻊ أﻤﻨﻴﺎﺘﻲ اﻟﺼﻐﻴرة اﻟﺨﺠوﻟﺔ،
اﻟﺤب،
ﻷﺸﻌﺔ
وأﺴﺘﺴﻠم
ّ
ّ

اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺤﻲ آﺜﺎر اﻟﺼﻔﻌﺎت اﻟﻘﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ّﻟوﻨت ﺠﺴد
اﻟﺘﻤﻨﻲ!
ﻟو أﻨﻪ ﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﺌﻪ،
اﻤﺘد ﺒﺎﻷﺒﻴض ﻟﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ رداءة اﻷﻟوان،
و ّ
واﺨﺘﻼط أﻤزﺠﺘﻬﺎ وﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ،

واﻟﺘﻌﻘﻴد اﻟذي ﻴﺴﺘﻬﻠك اﻟﻛﺜﻴر ﻤ ّﻨﺎ ﻟﻛﻲ ﻨدرك ﻤﺎذا ﻴﺒﺘﻐﻲ

ﻤن وﺠودﻩ..

ﻫﻛذا ،أﺴﺘﺠﻤﻊ ﺒﻌض ﻗواي اﻟﻤﻬﺎﺠرة ﻋ ّﻨﻲ ﻤﻨذ زﻤن،
ﻷﺴﺘﻌﻴد ﻗدرﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ،
ﺒﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة..
وﻛﺄ ّﻨﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﻻ اﺴﺘﺨدم أﺼﺎﺒﻌﻲ،
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أﺸﻌر ﺒﺄﻨﻲ ﻋﺎطﻠﺔ ﻋن اﻟﻌﻤﻝ،
ﺒرﻤﺘﻬﺎ،
ﺒﻝ ﻋﺎطﻠﺔ ﻋن اﻟﺤﻴﺎة ّ
واﻷﺴﺒﺎب ﻤﺠﻬوﻟﺔ!..

اﻟﻤﻬم ﻤن ﺴﻴﻘ أر،
ﻟﻴس
ّ
ﺤﺘﻰ أﻨﺎ ﻗد ﻻ أﻋﻴد ﻗراءة ﻫذﻴﺎﻨﻲ..
اﻟﻤﻬم أن أﻛﺘب..
ّ
وﻤؤ ّﺨ ارً ﻋرﻓت أﻨﻨﻲ أوﻟد ﻤن ﺠدﻴد ﻛﻠّﻤﺎ ﻛﺘﺒت..
أﻨﺎ اﻟﺤﻠم..
أﻨﺎ اﻟﺠﻨﻴن..
ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻟﻲ ﻛﺜﻴ ارً أن ﻻ أﺘﻤ ّﻛن ﻤن ﺤﻤﻝ اﻟﺠﻨﻴن ﻓﻲ

أﺤﺸﺎﺌﻲ..

ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻨﻲ أن أوﻟد ﻛﻠّﻤﺎ ﻛﺘﺒت..
أﺘﺨﻠّق ﻛﻠّﻤﺎ ﻛﺘﺒت..
أؤﺜّر ﻓﻲ ذاﺘﻲ ﻋﻨدﻤﺎ اﻛﺘﺸف ﻤﺎذا ﻴدور ﻓﻴﻬﺎ..
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ﻟﻛﻲ أﻛون أﻨﺎ ﺒروح ﻻ ﺘﻬدأ
أﻟوك أﺤزاﻨﻲ وأﻋﺘﺼر ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤرارة ﻛﻲ ﻻ أﻨﺴﻰ أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ
وأﺒﺘﻠﻊ اﻟزﻋﺎف ،إﻻ أﻨﻲ ﻻ أﻤوت..
ﻷﻨﻲ أرﺘﺠف ﻛﻠﻤﺎ اﺴﺘﺨدﻤت أﺼﺎﺒﻌﻲ..
ﺒوﻟﻪ ﻻ ﻴﺸﺒﻬﻪ َوﻟﻪ..
َ

وأﻋود ﻷوﻟد ﻤن ﺠدﻴد..

اﻟﺤرﻴﺔ إﻟﻰ اﻷﺒد..
أﺴﻴرة
ّ
ﻟﻘد ﻟﻔّﻨﻲ اﻻﻨدﻓﺎع ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺘﺒت،
وﺴﺎﻗﻨﻲ إﻟﻰ ﺴرﻴر اﻟﻛﻠﻤﺔ
ﻓﺄﺸﻌﻝ ﺠﻨوﻨﻲ ﺒﻠﻤﺴﺎﺘﻪ وﻤداﻋﺒﺎﺘﻪ،
وﻫﻤﺴﻪ اﻟذي أﺸرف ﻋﻠﻰ أن ﻴﺼﺒﺢ ﻛﺎﻷﻨﻴن اﻟﻤﺘرع

ﺤد اﻷﻟم..
ﺒﺎﻟﻠّذة واﻟﻤﺘﻌﺔ ّ

ﻗوﺘﻪ ٕواﺼرارﻩ ﻋﻠﻰ
ﻋراﻨﻲ ﻤن ﻛ ّﻝ ﻤﺎ ﻴﻔﺼﻝ ﺒﻴﻨﻲ وﺒﻴن ّ
ﺜم ّ
أن ﻴﺘﻤﻠّﻛﻨﻲ وﻴﻐزو ﻛ ّﻝ أﻨﺤﺎﺌﻲ..
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اﻗﺘرب ﻤﻨﻲ إﻟﻰ درﺠﺔ أﻨﻲ ﺘُﻬت ﻋن ﺘﻔﺎﺼﻴﻝ ﺠﺴدي
وﺠﺴدﻩ اﻟﺜﺎﺌر اﻟﻤﻨﺘﻔض اﻟﺠﺎﻤﺢ..
وﺒﻌد أن أرﻫق ﻤﻘﺎوﻤﺘﻲ اﻟﻤﻔﺘﻌﻠﺔ،
ﻋﻴﻨﻲ..
اﺴﺘﺴﻠﻤت ﻟذراﻋﻴﻪ وأﻏﻤﻀت
ّ
وﺒدأت ﺒﺎﻟﻛﺘﺎﺒﺔ..

ﻻ ﺒﻝ،
ﻋدت إﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌد طوﻝ ﻏﻴﺎب.
ُ
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اﻟﺨﻴط اﻟﻐرﻴب
ﻤﺎزﻟت أﺤﺎوﻝ ﻋﺒﺜﺎً اﻹﻤﺴﺎك ﺒطرف اﻟﺨﻴط،
ﻟﻛﻨﻲ ﻻ أﺴﺘطﻴﻊ
ﻷﻨﻪ ﺒﻼ ﻟون..
ﺒﻼ ﺸﻛﻝ..
ﺒﻼ ﻤﻌﺎﻟم ..
وﻫذا ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻤن وﺠودﻩ طﻐﻴﺎﻨﺎً ٕواﺼ ار ارً ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﺠد ﻓﻲ
ﻤﺠﺎﻝ إﺤﺴﺎﺴﻲ وﺸﻌوري اﻟﻌﻤﻴق واﻟﻐﺎﻤض ﺠداً..

ﻋﻠﻰ اﻷرﺠﺢ أن ﻤﺎ أﻋﻴﺸﻪ ﻻ ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ طﻘس اﻟﺤواس

اﻟﻤﺘﻘﻠّب ﺒﻴن ﺴﺎﻋﺔ وأﺨرى..

إﻨﻪ ﻤﻨﺎخ ﻟﻪ ﻤن اﻟدﻴﻤوﻤﺔ واﻟﺒﻘﺎء ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻲ ﺘﻘﻠّﺒﺎت

اﻟطﻘوس واﻟﻤواﺠﻊ..

ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﺴﻼم اﻟﻤدﻫش ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻠﻴﻝ..
ﺒﺴﺤرﻩ وﻏراﺒﺔ اﻨﺘﺸﺎرﻩ ﻓﻲ أﻨﺤﺎء ﺴﻤﺎﺌﻲ وﺼﻔﺤﺎﺘﻲ..
وﻋﺒﺜﺎً أﺒﺤث ﻋن طرف اﻟﺨﻴط..
ﻤﻤﺘد ﻋﺒر اﻷﺜﻴر..
وﻛﺄﻨﻪ ﻛﺎﻟﻨور ّ
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وﻋﺒري!!
ﺸﺎﺴﻊ ﻛﺨﻴﺎﻟﻲ..
ﻤﻌﺘّق ﻛﺠﻨوﻨﻲ..
ﺜﺎﺌر ﻛﺄﻨوﺜﺘﻲ..
ﻤﺘﺤرر ﻛﻤﻔرداﺘﻲ..
ّ
ﻤﺼر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء..
ﻴﺒدأ ﻤن ﺤﻴث ﻻ أدري ﻷﻨﻪ
ّ
ﻻ ﻴرﻴد أن ﻴﻨﺘﻬﻲ..
أن ﻴﻨﻘطﻊ..
ﻴﻠﺘف ﺤوﻟﻲ ﻛذراع ﻋﺎﺸق ﻴﺤﻴط ﺒﺠﺴد ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ
ّ
ﻻ ﻟﻴﻘﻴدﻫﺎ وﻴﻠﻐﻴﻬﺎ
اﻟﺤرﻴﺔ واﻟﺘﺤﻘّق،
ﺒﻝ ﻟﻴطﻠﻘﻬﺎ وﻴﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻤزﻴد ﻤن
ّ

ﺨﻴطﻲ اﻟﻐرﻴب..

ي ﻟدرﺠﺔ أﻨﻪ ﻴﻌﺎ َﻨق ﻛﺎﻟﻨﺴﻴم..
رﻗﻴق وﺤرﻴر ّ

وﻴﻘﺒﻝ ﻛﺎﻟزﻫور..
ّ

وﻴﺘﻐﻠﻐﻝ ﻛﺎﻟﻌطر..
ﻓﻛﻴف ﺴﺄﻤﺴك ﺒطرﻓﻪ
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وﻫو ﻫﺎرب ﻛﺎﻟزﺌﺒق..
وﺤﺎﻀر ﻛﺎﻟﻨﺒﻴذ ﻓﻲ ﻛﺄس أﻤﻨﻴﺎﺘﻲ وﺘطﻠﻌﺎﺘﻲ..
ﺨﻴطﻲ اﻟﻐرﻴب،
ﺤﺎوﻟت اﻹﻤﺴﺎك ﺒﻪ..
ﻴدﺨﻝ ﻤﻊ اﻟﺸﻬﻴق إﻟﻰ رﺌﺘﻲ..
أﺴﺘﻀﻴف ﻋﺒﻴرﻩ ﻓﻲ ﺠﺴدي
ووﺠدﻩ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ..
ﻓﻲ..
ﻟن ﻴﺨرج ﻤﻊ اﻟزﻓﻴر ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻼﺸﻰ ّ

أرﻴد اﻟﺤﻴﺎة ﺒﻪ..

واﻟﺒﻘﺎء ﻓﻴﻪ ﺒﻨﻘﺎء..
ﻤﻊ ﻛ ّﻝ اﻟدﻫﺸﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻴﺸﻬﺎ ﻓﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﺒﺤث اﻟﻛﻨز،
ﺴﻴظﻝ ﻛﻴﺎﻨﻲ ﻴﺒﺤث ﻋن طرف اﻟﺨﻴط!..
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ﻤﻨﻬﺎ أﺒدأ وﻓﻴﻬﺎ ﻟن أﻨﺘﻬﻲ
اﻟﻛﻠﻤﺔ ﻗدري..
ﻤﻨﻬﺎ أﺒدأ
وﻓﻴﻬﺎ ﻟن أﻨﺘﻬﻲ.
أﺒدأ
ﻤن ﺤﻛﺎﻴﺎت اﻟﻨﺎس واﻟراوﻴن..
ﻤن أﻤﻨﻴﺎﺘﻬم اﻟﻤﻬزوﻤﺔ..
ﻤن أﻓراﺤﻬم اﻟﻨﺎدرة..
ﻤن ﺘطﺎوﻝ اﻷﺤزان ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴﻝ ﺤﻴﺎﺘﻬم..
ﻤن ﻗﻠق اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﻠب وطن ﺤزﻴن..
ﻤن أوراق اﻟﺨرﻴف اﻟﻤﺘﺴﺎﻗطﺔ،
اﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرﺼﻔﺔ اﻟﻨﺴﻴﺎن
اﻟﺘﻲ ﺘروي ذﻛرﻴﺎت اﻟرﺒﻴﻊ
ّ
واﻟﻤﻨﺴﻴﻴن..
ﻤن ﺤﻨﻴن اﻟﻴﺎﺴﻤﻴن إﻟﻰ ﻫﻤﺴﺎت اﻟﻌﺎﺸﻘﻴن..
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ﻤن اﻟﻤﺎﻀﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻝ واﻟﻤﺘﻨ ّﻛر ﻟﺴطوة اﻟﺤﺎﻀرﻴن

واﻟﻐﺎﺌﺒﻴن..

ﻤن ﻓراﺸﺎت اﻟﺘﻤ ّﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘرق ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻠﺴﻌﻬﺎ ﻨﺎر

اﻟﺤﺎﻗدﻴن..

ﻤن اﺴﺘﻐﺎﺜﺔ ﺼوت،
ﻻ أﻋرﻓﻪ،

أﻗدم ﺸﻬﺎدﺘﻲ ٍ
ﻟوﻗت ﻗد ﻴﻛون ﺒﻌد ﺤﻴن وﺤﻴن!!
ّ

أﺠﻤﻊ اﻟرؤى واﻟﻤﺸﺎﻫدات..

أﻏرق ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴﻝ ﻗﺼص اﻟﻨﺎس وﻛﺄﻨﻨﻲ ُﺨﻠﻘت ﻟﻛﻲ
أﺴﻤﻊ وأ ِ
ُﺴﻤﻊ..
َ
ﻤزﻗﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرب ..وﻫﻨﺎك ﻤن ﻋﻠّﻤﺘﻪ!!
ﻫﻨﺎك ﻤن ّ
ﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﻌﻴش ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻘط ،وﻫﻨﺎك ﻤن ﻨﺴﻲ أﻨﻪ ﻤوﺠود

ﺒﺎﻷﺼﻝ..

ﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﺘﻌ ّذب ..
ﻴﺘﻘﻠّب..
ﻴﺘﺠﻤد..
ّ
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ﻴﺘﺠدد..
ّ
ﻴﺘﺄﺒد..
ّ

ﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﺴﻘط وﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﻘوم ..
ﻤﻠﻴﺌﺔ ﻫﻲ اﻟﺤﻴﺎة..
اﻟﻤﻔﻀﻝ..
ﻤﺴرح ﻴراﻩ ﻛ ﱞﻝ ﻤن زاوﻴﺘﻪ اﻟﺨﺎﺼﺔ وﻤﻘﻌدﻩ
ّ

ﻫﻨﺎك ﻤن ﻻ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺤدث ..وﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﺸﺎرك ﺒﻛ ّﻝ ﻤﺎ
ﻴﺤدث..
ﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﺼرخ ..وﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﺼﻤت..
وﻛم ﻴﺘﺴﺎوى اﻟﺼﻤت ﺒﺎﻟﺼراخ ﻓﻲ ﻟﺤظﺎت!!..
ﺤﺎﻻت وﺤﺎﻻت..
ﺘﻤر ﺒﻲ..
ّ
ﺘﻤر ﺒك..
ّ
ﺘﻬزﻤﻨﺎ..
ﺘﻘوﻴﻨﺎ..
ﺘﻌﺼر ﻛﻝ ﻤﺎ ﻓﻴﻨﺎ ﻤن طﺎﻗﺔ..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺤﺘﻰ ﻨﻨطﻔﺊ!!
ﻨﺠرب أن ﻨﻨﻘﻲ ذاﻛرﺘﻨﺎ وذﻛرﻴﺎﺘﻨﺎ،
ﻋﻨدﻤﺎ ّ
ﻴﺴﻬﻝ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻗﺘﻼع ﻤﺎ ﻟم ﻴﻛن ﻀﺎرﺒﺎً ﺠذورﻩ ﻓﻲ أﻋﻤق
ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ..

اﻟﺠذر ﻴﺼﻌب ﻓﺼﻠﻪ ﻋن ﺘرﺒﺔ ﻨﻤﻰ ﺒﺤﺒﻴﺒﺎﺘﻬﺎ،
ﺸق ﺒﺄﻟواﻨﻬﺎ..
ﺘﻌ ّ
ﺼﺎر ﺠزءاً ﻤن ﺘﻛوﻴﻨﻬﺎ..
و ِ
أﻨت
أﻴﺘﻬﺎ اﻟﻛﻠﻤﺔ ﺤﺒﻴﺒﺘﻲ
ﻴﺎ ﺠذري اﻟﻌﻤﻴق..

ِ
أﻨت ﻴﺎ ﻤن ﻤﻨﻬﺎ أﺒدأ وﻓﻴﻬﺎ ﻟن أﻨﺘﻬﻲ
ﻴﺎ ﻤن رﺒطﺘﻨﻲ ﺒﺘرﺒﺔ اﺴﻤﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻟﻤﺎذا أُﻗﺘﻠﻊ ﻤﻨﻬﺎ
ﺒﺒطء ﻻ رﺤﻤﺔ ﻓﻴﻪ؟؟
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ﻫﻝ ﻴﻤﻛن أن ﺘﻨﺴﻲ أﻨﻲ أﺜﻤرت ﻤن ﺠدﻴد ﻋﻨدﻤﺎ ﻤﻨﺤﺘﻨﻲ

ﻏذاء اﻟروح واﻟوﺠد؟

ِ
ﻋﻨك أﻨﻲ أﺘوﻩ ﺒوﺠدي ﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋن اﻟﻤﻨﻔﻰ،
ﻫﻝ ﻏﺎب

ﺘﻐرﺒﻬﺎ اﻷوطﺎن ﻛﻠّﻬﺎ؟..
ﺸرﻴدة ّ
ﺘﺤﺘرق ذاﻛرﺘﻲ وأﻤﻨﻴﺎﺘﻲ..

ﺤﺘﻰ ﻤﻼﻤﺤﻲ ﺘﺤﺘرق..
اﻟزﻫور ﻛﻠّﻬﺎ ذاﺒﻠﺔ رﻏم أﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺼﻝ اﻟﺘﻔﺘﱡﺢ!!
ﺤﺘﻰ أﻨﺎ ،وردﺘك اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ،ذﺒﻠت أﺨﻴ ارً ﻛﻤﺎ ﻛﺎن َﻤن
ﻴﺸﺘﻬﻲ ﻟﻴﺘﺸﻔّﻰ!!

ﺘم ذﻟك ﺒﻬدوء ﻻ ﻴﺴﻌﻨﻲ أن أﺘﺤﻘّق ﻤن ﻛوﻨﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻟﻘد ّ
أم ﻫذﻴﺎن!!
ﻤﺘﺼدع
ﻛ ّﻝ ﺸﻲء ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻲ
ّ
وﻤﻛﺴور ﻛﺎﻟﺨﺒز اﻟﻤﻛﺴور..

ﻗﻠﻘﻲ..
ﺠﻨوﻨﻲ..
ﺤﺘﻰ أﺤﻼﻤﻲ ﻤﺤﺎطﺔ ﺒﺴور!!!!!
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ِ
ﻏﻴﺎﺒك..
ﺴورﻨﻲ
ّ
ﻓﺼرت ﺤﺒﻴﺴ ًﺔ ﻴﻐزوﻨﻲ اﻟظﻼم وأﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻨور...

ﻋﺎﺠزة ﻋن ﻓﻌﻝ أي ﺸﻲء ﻷﻨك ،ﺒﺘﻌطّ ِ
ﻠك ﺤرﻤﺘﻨﻲ ﻤن ﻛ ّﻝ
ﺸﻲء..
ﺸﻛ ارً ﻴﺎ ﺤﺒﻴﺒﺘﻲ..
ﻴﺎ ﻤن ﻤﻨﻬﺎ أﺒدأ وﻓﻴﻬﺎ ﻟن أﻨﺘﻬﻲ.
وﻟﻛن ﺴﺄﺒﻘﻰ اﻛﺘب..
أواﺠﻪ ﺼﻔﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎض..
أﻋري اﻟﺒﻴﺎض ﻤن ﻨﺼﺎﻋﺘﻪ ﻋﻨدﻤﺎ أﺨط
أﺼر ﻋﻠﻰ أن ّ
ّ
ﻋﻠﻴﻪ ﺴواد اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ!!
وﻤن ﻗﺎﻝ أن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺴوداء؟!
أﻻ ﻴﻛﻔﻲ أن ﺘﻛون ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻛﻲ ﺘﻤﺤو إﺜم اﻟﺴواد؟؟
اﻟﺤب
ﺘراﻨﻲ ﻫﻝ أﻫرب ﻋﻨدﻤﺎ أﻛﺘب ﻋن
ّ
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اﻟذي ﻴﺠب أن ﻴﻛون ﻷﻨﻲ ﻟم اﺴﺘطﻊ أن أﺠدﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ

اﻟﺤﻴﺎة؟

ﻤﺠرد ﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ
ﻫﻝ اﻷﻋﺎﺼﻴر اﻟﺘﻲ ﺘﺠﺘﺎﺤﻨﻲ ﻫﻲ ّ
أﺤداً؟
ﻫﻝ اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ وﻫم؟
ﺘﺠدد؟
أﻟﻴﺴت اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ّ

ﺘﻌر ،أﻗﻠّﻪ أﻤﺎم اﻟذات؟
أﻟﻴﺴت ﱟ
أﻟﻴﺴت ﺤﻘّﺎً ﻤﺸروﻋﺎً ﻟم ﻴﺴ ّﻨﻪ أﺤد ﺴوى ﺴطوة ﻋﺸق

اﻟﻛﻠﻤﺔ؟

ﻓﻠﻤﺎذا ﻴﺘﻨ ّﻛر اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻛﻠﻤﺔ وﻫﻲ اﻟﺸﻔﺎء؟
ﻴﻠﻬون أﻨﻔﺴﻬم ﺒﺎﻟﺘﺨﺎرﻴف
ﻟﻤﺎذا ﻨرﻫق ﺒﺎﻟﺒﺤث وﺒﻴن أﻴدﻴﻨﺎ اﻟدواء..
ِ
ﺒﺎﺴﻤك إﻟﻰ ﻛﻝ إﻨﺴﺎن أﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن:
ﻫﺎ إﻨﻲ أﻫﺘف
ﻻ ﺘُﻔﺎﺠﺄ..

ﻻ ﺘُدﻫش..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺘﻌود ﻋﻠﻰ أن ﻛ ّﻝ ﺸﻲء ﻤﻤﻛن اﻟﺤدوث..
ّ

ﻀﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻝ ﻓﻲ ﻗﺎﻤوس اﻷوﻫﺎم
ﻓﻛ ّﻝ ﺸﻲء ﻤﺘوﻗﻊ وﺠﺎﺌز..

ﻻ ﺘﺒﺎﻟﻲ ﺒﺄﺼوات اﻻﺴﺘﻐراب اﻟﺘﻲ ﺘﻌوي ﺒداﺨﻠك..
وارﻛن إﻟﻰ اﻟﻘﻠق اﻟداﺌم ﻓﻔﻴﻪ ﺴﻼﻤك..
ﺘزﻴﻨت،
ﻻ ّ
ﺘﺼدق اﻟﺴﻌﺎدة ﻤﻬﻤﺎ ّ
ﻓﻬﻲ ﻏﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﺘدوم ﻟك..

ﻴدي آﺨر
ﺘﻨﺎم ﺒﻴن ذراﻋﻴك ﻟﻴﻠﺔ ،ﻟﺘﻨﺎم ﺒﻴن ّ

ﺘﺘرﻛك ﻤﻠﺘﺎﻋﺎً ﻷﻴﺎم..
ﻟﺴﻨوات..
وﻟﻸﺒد ﻤرات..
ﺘﻤﺎﻟك ﻨﻔﺴك،
وﻻ ﺘﻐطّ ﻓﻲ اﻟﺴراب

ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻬﻠك ﻛ ّﻝ أﻋﺼﺎﺒك
وﺤواﺴك
وﻴرﻤﻴك ﻓﻲ ﻤدارات اﻟﻬذﻴﺎن..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺘﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻘﺎء..
ّ

ﻛﻲ ﻻ ﻴﺤﺒطك اﻟﻴﺄس اﻟﻤﺒﺎﻏت،
اﻟﻤﺘرﺒص ﻟك..
ّ

ﻓﺎﺠﺊ اﻟﺤزن ذات ﻤرة،

ﺘﺸﺘد
ﺒﺄﻨك ﻗد ادﺨرت ﺠرﻋﺎت اﻷﻟم ﻛﻲ ﻻ ﻴﻬزﻤك ﻋﻨدﻤﺎ
ّ
ﻨوﺒﺎﺘﻪ ،وﻤﺎ أﻛﺜرﻫﺎ!..
ﺘﺠﻤد ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻻﺤﺘراق..
ّ
ﻛ ّﻝ ﺸﻲء ﻤﻌرض ﻟﻼﺤﺘراق..
اﻟﻘﻠوب..
اﻟﻤﺸﺎﻋر..
اﻻﻋﺘﺒﺎرات..
اﻷﻤﻨﻴﺎت..
ﺤﺘﻰ رﺴﺎﺌﻝ اﻟﻌﺎﺸﻘﻴن ﺠﺎﻫزة ﻟﻼﺤﺘراق ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ وﺒدون
ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ..

ﺘﺠرد ﻤن اﻹﺤﺴﺎس ﻟﻛﻲ ﻴﺘﻘﺒﻠك اﻟﻌﺎﻟم!!
ّ
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أي ﺼوت أو
ﻫﻛذا ﺘﺼﺒﺢ ّ
ﻤﻬﻴﺌﺎً ﻟﻼﻨﻛﺴﺎر دون أن ﺘﺼدر ّ
اﺴﺘﻐﺎﺜﺔ..
ﺘﺤس..
ﻓرطت ﺒﻤﻌﻨﻰ أن ّ
ﺴﺘﻔﻘد إﺤﺴﺎﺴك ﺒﺎﻷﻟم ﻷﻨك ّ
ﺘﻌﻲ..
ﺘطﺎﻟب..
ﺤﺘﻰ اﻷﺤﻼم،
ﺴﻴدي ﻓﻬﻲ ﺘوﺜّق ﻋﻼﻗﺘك ﺒﻤﺎ ﺘﺒﻘّﻰ ﻤن
دﻋك ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺎ ّ
اﻷﻤﻝ..
اﻋﻘد ﻗراﻨك ﻤﻊ ﻫذا اﻟواﻗﻊ..
اﻟﻤﺜﻝ اﻟذي ﺤﺎرب ﻤن أﺠﻠﻪ اﻟﻔﻼﺴﻔﺔ..
واﻫﺠر ﻋﺎﻟم ُ
واﺴﺘﺸﻬد اﻟﻘدﻴﺴون..
وﻛﺘب اﻟﺸﻌراء..
أُﺼﻠب اﻟوﻋود ﻛﻠّﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻗطﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴك وﻋﻠﻰ
اﻵﺨرﻴن..

ﻓﻤﺎ ﻋﺎد ﻟﻠوﻓﺎء ﻤﻛﺎن ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘك..
ﺘﻘّﻨﻊ ﺒﺎﻟرﻀﺎ،
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻓﻼ أﺤد ﻴﺄﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﺘرﻴد وﻤﺎ ﻻ ﺘرﻴد..
اﻓﻌﻝ ﻫذا ﻛﻠّﻪ..
إذاك ﺴﺘﻨﺴﻰ أﻨك إﻨﺴﺎن ..وﺘﺤﻴﺎ ﺒﺄﻤﺎن..
رﺒﻤﺎ ﻫذا ﻤﺎ ﻴرﻴدﻩ ﻤﻨﺎ ﻫذا اﻟزﻤﺎن؟
ﻤن اﻟﻴوم ﻻ أرﻴد ﻷﺤد أن ﻴﺴﺄﻟﻨﻲ..
وﻟن أطﺎﻟب أي ﺸﺨص ﺒﺄن ﻴﻘرأﻨﻲ..
ﻓﻘد ﻋﻘدت ﻗراﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻤﺔ إﻟﻰ اﻷﺒد..
ﺴﺄﻛﺘب ﻋن اﻷﻟم واﻷﺤزان..
اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ واﻷوطﺎن..
اﻟذاﻛرة واﻟﻨﺴﻴﺎن..
اﻟﺒؤس واﻟﺤرﻤﺎن..
اﻟﻤﺤﺒﺔ ﺴﺄﻛﺘب اﻟﺴطور..
ﻋن
ّ

وﺴﺄﺘرك ﻟﻠﻘدر ﻤﻬﻤﺔ ﻨﺸرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺼدور..

أﺤب..
ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻟﻲ أن ﻻ ﻴﻔرح ﺒﻲ ﻤن ّ
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وﻻ ﻤن أﻛﺘب ﻋﻨﻪ أو ﺤﺘﻰ ﻟﻪ..
اﻟﻤﻬم أن أؤﻤن ﺒﺴﺤر اﻟوﺠد اﻟﻛﺎﻤن ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ،
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺎﺌق ٕوان أﺼﺎﺒﺘﻬﺎ اﻟﻤرارة اﻟﻌﺎرﻤﺔ ﻓﻘد ﻏزت ﺤﻴﺎة
اﻟﻛﺜﻴرﻴن..
اﻟﺸﻌراء واﻟﻘدﻴﺴﻴن..
ﺴﺠﻝ اﻟﺘﺎرﻴﺦ أﺴﻤﺎءﻫم،
وﻤن ّ

وﻤن ﻨﺎم ﻋن ذﻛرﻫم ﻓﺼﺎروا ﻓﻲ اﻟذاﻛرة ﻤﻬﺠورﻴن..
ﻟن أﺘوﻗّف ﻋن ﺤﻘّﻲ اﻟوﺤﻴد اﻟذي ﻻ ﻴﻨﺎزﻋﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أﺤد..
ﻻ ﻴﺴرﻗﻪ ﻤﻨﻲ ﻓﻬو ﻻ ﻴدرك ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ..
اﻟﻤﺤﺒﺔ..
وﺤدي ﺴﺄؤﻤن ﺒﺎﻟﻛﻠﻤﺔ و ّ

ﻴﺼدﻗﻨﻲ..
وﻛﺄﻨﻲ أواﺠﻪ اﻟﻌﺎﻟم ﺒﺄﻛﻤﻠﻪ ﻷﺠﻌﻠﻪ ّ

ﻴﺼدﻗﻨﻲ؟..
ﻓﻬﻝ ّ

ﻟن أﻋﻠن ﻫزﻴﻤﺘﻲ ﻓﺎﻻﻨطﻔﺎء ﻤﺎزاﻝ ﺒﻌﻴداً....
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ﻓﺎﻟﺸﺎﻫد ﺒﺎﻟﺤق ﻻ ﻴرﻀﻰ إﻻ أن ﻴﻛون ﺸﻬﻴداً..
إن اﻟﻛﻠﻤﺔ ﻗدري،
ﻤﻨﻬﺎ أﺒدأ وﻓﻴﻬﺎ ﻟن أﻨﺘﻬﻲ..
إﻨﻬﺎ ﻗدري،
وﻤن ﻴرﻀﻰ ﺒﻘدرﻩ
ﻴﺤﻴﺎ ﺴﻌﻴداً
ٕوان ﺸﻬﻴدا..
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اﻟﺤر ﻏرﻴب ..
اﻟﻘﻠب ّ
أﻨﺎ اﺒﻨﺔ اﻟﻤدﻴﻨﺔ اﻟﻀﺎﺌﻌﺔ،
وﻟدت ﻓﻴﻪ..
ﻻ أذﻛر اﺴم اﻟﺤﻲ اﻟذي
ُ

وﻻ ﻟون اﻟﺴﻤﺎء

ﺠﻴد..
ﻓﻘد ﻛﺎن ﻤن اﻟﺼﻌب أن أراﻫﺎ ﺒﺸﻛﻝ ّ

ﻤﺎ أﺼﻌب أن ﺘﺤﺠﺒﻨﺎ اﻟﺠدران ﻋن رؤﻴﺔ اﻟﺴﻤﺎء!!
اﻟﺤرﻴﺔ اﻟﺤﻘّﺔ
ﺸق راﺌﺤﺔ
ﻟم أﺘﻨ ّ
ّ

اﻟﺤرﻴﺔ
ﻓﻘد ﺘداﺨﻠت رواﺌﺢ اﻟﻌﺎدات واﻷﺼوات ﻤﻊ ﺼراخ
ّ

اﻟﻤﺴﺒﻴﺔ،
ّ

ﻓﻐﺎﺒت ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ

وﺸوﻫﺘﻬﺎ ﻗﺴوة اﻟزﻤن اﻟﺼﻌب اﻟﻤرﻗّﻊ..
ّ
ﻀﻌت أﻨﺎ..
وﻀﺎع آﺨرون..
اﻟﺒﻌض ﻤﻨﻬم ﺼﺎﻤﺘون!!
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واﻟﺒﻌض اﻵﺨر ﻴﺼرخ
وﻟﻛن ﻫﻴﻬﺎت ﻟﻠﺼوت أن ُﻴﺴﻤﻊ ﻓﻲ زﺤﻤﺔ اﻷﺼداء
واﻟﻌوﻴﻝ..
ﻓﻀﻝ اﻟﻬروب ﻋﻠﻰ أﻨﻪ أﻓﻀﻝ اﻟﺤﻠوﻝ..
ﻫﻨﺎك ﻤن ّ

ﻟﻘد أﺨطﺄ اﻟﺠﻤﻴﻊ!!

اﻟﺤرﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج..
ﻤﺎزﻟﻨﺎ ﻨﺒﺤث ﻋن
ّ

ﺘدق ﻓﻲ ﻴوم ﻤﺎ ﺒﺎﺒﻨﺎ وﻨﺤن ﻤﺸﻐوﻟون
أو أﻨﻨﺎ ﻨﻨﺘظر أن ّ

ﻟﺘﻌرض ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻﻋﺘراف ﺒوﺠودﻫﺎ واﻹﻴﻤﺎن ﺒﻬﺎ..
ﻓﻨﺘﺠﺎﻫﻝ ﺤدﻴﺜﻬﺎ اﻟﻼﻤﺠدي
ﺴ ّﻛر
ّ
وﻨﻘدم ﻟﻬﺎ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬوة ﻤن ﻏﻴر ُ
ﺘﻔﻀﻠﻪ،
ﺒدون ﺴؤاﻟﻬﺎ ﻛﻴف ّ

ﻛﻲ ﺘﻌرف أﻨﻪ ﻻ رأي ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻬوة!!
ﺒﺤرﻴﺘﻬﺎ؟؟
اﻟﺤرﻴﺔ ﻓﻴﻪ
ﻫﻝ أﺼﺒﺤﻨﺎ ﻓﻲ زﻤن ﺘطﺎﻟب
ّ
ّ
أﻋﺘﻘد أن ﻟﻛ ّﻝ ﻤ ّﻨﺎ إﺠﺎﺒﺔ ﺘرﻀﻴﻪ..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺒﺤرﻴﺔ؟؟
وﻟﻛن ﻫﻝ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﻘوﻟﻬﺎ
ّ

اﻟﺠﻴد ﻷن اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻗد ﺒدت ﻓﻴﻪ
ﻫذا ﻫو اﻟﺴؤاﻝ ّ
ﺘﺒددت ﻤن اﻟوﻀوح..
وﻤن ﺜم ّ

اﻟﻤﺠردة
ﻟﻘد طﺎﻝ اﻟﻌﺒث اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم
ّ
وﻤزق ﺸراﻋﻬﺎ
ّ

دواﻤﺔ اﻟﻌدم..
ورﻤﺎﻫﺎ ﻓﻲ ّ
ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺼﻌﺒﺔ ﻷﻨﻨﺎ ﻤﺄﺴورون ﻤن اﻟداﺨﻝ..
ﻤﻛﺒﻠون ﺒﺎﻷوﻫﺎم واﻟﻤظﺎﻫر اﻟﻛﺎذﺒﺔ..
ّ

ﺤﺘﻰ اﻟﻘﻠوب ﻗد وﻗﻌت ﻓﻲ اﻷﺴر!!
اﺨﺘﻠط اﻷﺴود ﺒﺎﻷﺒﻴض..
ﺸدة اﻟﺘﺠ ّﻨﻲ..
اﻫﺘ أر اﻟوﻋد ﻤن ّ

ﻤﺎ ﻋﺎد ﻴﻨﻔﻊ أن ﻨواﺠﻪ وﻨﺼرخ..

ﻤﺎدام اﻟﺘﻌطﱡﻝ ﻗد طﺎﻝ أﻋﻤق ﻤﺎ ﻨﻤﻠك..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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اﻟﻤﺤﺒﺔ
ﻫﻛذا ﺘﻀﻴﻊ
ّ
واﻟﺴﻼم

واﻟدفء
اﻟﻤﻘﻴد ﺒزﻴف اﻟﺤﻴﺎة وﺒﻬﺎرﺠﻬﺎ..
ﻤن ﺸراﻴﻴن اﻟﻘﻠب
ّ
وﻴﺴﻴر اﻟدم ،وﻗد ﻏﺎب ﻟوﻨﻪ..
اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻏﺎب ﻤﻌﻪ..
وﻤﻌﻨﺎﻩ
ّ
اﻟﺤر اﻟﻐرﻴب..
إﻻ ﻓﻲ اﻟﻘﻠب ّ
وﺤدﻩ،
اﻟﺤر ﻏرﻴب،
اﻟﻘﻠب ّ
ﻤﻨﻪ ﺘﻌﻠّﻤت ﻛﻴف ﻴﻤﻠك اﻟﻤرء ﻨﻔﺴﻪ
وﻻ ﺘﺴﺘﻌﺒدﻩ اﻟﻤظﺎﻫر اﻟﻐﺎرﺒﺔ..
ﺘﻌﻠّﻤت أن ﺒﻴن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﺨﻴﺎﻝ ﺨﻴط ﻻ ﻴراﻩ إﻻ ﻤن ﻛﺎن

ﺘواﻗﺎً ﻟﺤرق اﻟﻤراﺤﻝ واﻟﻬﻤوم..
ّ
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ﺘﻌﻠّﻤت أﻨﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﺤﻠم ﻛﺜﻴ ارً ﻛﻲ ﻨﻨﺴﻰ ﻗﻠﻴﻼً..
ﺘﻤر
ﻛﻠّﻤﺎ وﺠدﻨﻲ ﻗد ﻀﻘت ذرﻋﺎً ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻫدات اﻟﺘﻲ ّ
ﺤوﻟﻲ..
ﻛﺎن ﻴﺨﺒرﻨﻲ أﺸﻴﺎء
ﻻ أﻋرﻓﻬﺎ
وﻟم أﺴﻤﻊ ﻋﻨﻬﺎ..
ﻓﺄﺼﻤت ﺒﺘوق
ﻟم أﻋﻬدﻩ ﻤن ﻗﺒﻝ
وﻟن أﻋﻬدﻩ ﻤن ﺒﻌد..
وﻴﻤر اﻟوﻗت..
ّ
اﻟﻴوم أراﻩ ﻴرﺘﺴم ﻓﻲ ﻤﻼﻤﺢ وﺠﻬﻲ..
وﻏرﺒﺘﻲ..
وأﺸﻬد ﺴرﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﻋروﻗﻲ..
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ﺴﻛن ﻓﻲ أﻋﻤق وﺠداﻨﻲ
أﺴﻤﻊ ﺒﺄذﻨﻴﻪ..
أرى ﺒﻌﻴﻨﻴﻪ..
أﺘّﺤد ﺒﻪ ﻛﻠّﻤﺎ اﺒﺘﻌد ﻋﻨﻲ..
أﺘّﺤد ﺒﻪ ﻛﻠّﻤﺎ ﺴرﻗﻪ اﻟزﻤﺎن ﻤﻨﻲ..
أﻗﺘﺎت ﻤن أﻤﺴﻴﺎت اﻟﻔرح اﻟﻐرﻴب..
ﺴرﺤت ﻓﻲ وﺠﻪ اﻟﺴﻤﺎء..
وأرﺘﺸف اﻟذﻛرى ﻛﻠّﻤﺎ
ُ

ﻓﻴطوﻗﻨﻲ اﻟﻴﺎﺴﻤﻴن ﻋﻨدﻤﺎ ﻴزورﻨﻲ ﺒﺎﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﺤزﻴﻨﺔ..
ّ
ﻤن ﺒﻌﻴد،
ﻤن ﻋﻤق اﻟﻐرﺒﺔ،

ﺤﻴث اﻟوﻗت ﻴﺸرف ﻋﻠﻰ اﻋﺘزاﻝ ﻤﻬﻤﺎﺘﻪ ﻛﻠّﻬﺎ
اﻟﺘﻔرغ ﻟﻠﻨﺴﻴﺎن..
وﻴﻨوي ّ
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻤﺎذا ﻟو ﻨﺴﻲ اﻟوﻗت وﻗﺘﻪ؟
ﺒد ﻤن اﻟﻤﺴﻴر إﻟﻰ اﻷﺒد..
وﻏﺎب ﻋن ذﻫﻨﻪ أﻨﻪ ﻻ ّ

ﺤﻴث ﻻ وﻗت ﻴﻨﻬﻤر
ﺤد
وﻻ ﻤﻛﺎن ُﻴ ّ

ﻤﺎذا ﻟو ﺘوﻗف ﻗﻠﻴﻼً ﻟﻴﺘرﻛﻨﻲ ﻓﻲ وﺠدﻩ؟
ﺒﻼ ﺤﺴﺎب زﻤﻨﻲ..
ﺒﻼ ﺘوﻗﻴت ﻤﺤﻠﻲ أو ﻋﺎﻟﻤﻲ..
ﺒﻼ ﺠﻐراﻓﻴﺔ..
ﺒﻼ وطن
ﺒﻼ زﻤن..
أن ُﻴﻨطَق ﺒﺎﺴﻤﻪ
ﻛﻲ ﻴﻨﺴﻰ ﻨﻔﺴﻪ
وﻻ ُﻴذ َﻛر إﻻﻩ...
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اﻟﺤر اﻟﻐرﻴب
ﻟﻘد ﺸﻬدت ﺜورة اﻟﻘﻠب ّ
رﺒت ﺸرﻗﻲ
َﻏ ْ
رﻗت ﻏرﺒﻲ..
وَ
ﺸ ْ

أطﺎﺤت ﺒﻛ ّﻝ ﺘﺨﺎرﻴﻔﻲ
ﻫ ّذﺒﺘﻨﻲ..
ﻓﺠرت ﺨوﻓﻲ ﻛﻠّﻪ
ّ

وﻤن ﺠدﻴد ﺸ ّﻛﻠﺘﻨﻲ..
اﻟﺤرﻴﺔ ﻫﻨﺎ
ﻤﻌﻪ زارﺘﻨﻲ
ّ
ﻓﻲ ﻋﻤق ﻗﻠﺒﻲ..

وﻟم أﻨﺸﻐﻝ ﻋﻨﻬﺎ..
ﺘﺤب ﻗﻬوﺘﻬﺎ..
ﻟم أﺴﺄﻟﻬﺎ ﻛﻴف ّ
أﻗدﻤﻪ ﻟﻪ
أﺤرر ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ّ
ﻓ ّﻛرت ﺒﺄﻨﻨﻲ ّ
وﺒﻤﻝء ﺤﺎﺠﺘﻲ..
وﻤﺤﺒﺘﻲ..
ّ
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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وﺘوﻗﻲ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴق ﻓﻲ ﺴﻤﺎء اﻟوﺠد
إﻟﻰ اﻷﺒد..
ﺒﻼ زﻤن
ﺒﻼ وطن.
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وﺠد ﺒﻼ ﻋﻨوان
ٌ
ﺠﻤﻴﻌﻨﺎ ﻴﻠﺘﻔت اﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎوﻴن اﻟﺠ ّذاﺒﺔ..
ﻓﻤن ﻤ ّﻨﺎ ﻟم ﻴﺴﺘرﻋﻲ اﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ﻋﻨوان ﻛﺘﺎب ﻤﺎ أو ﻓﻴﻠم؟
ﺤﺘﻰ اﻷﺴﻤﺎء ﻗد ﺘﻛون ﻋﻨﺎوﻴن أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ أﺤﻴﺎﻨﺎً..
ﺒﻘوة ﻻ ﺘﻀﺎﻫﻰ!
ﻛﺎن اﻟﻌﻨوان
ّ
ﻴﺸدﻨﻲ ﻨﺤوﻩ ّ

ﻋﻨدﻤﺎ أﻓ ّﻛر ﺒﻘراءة ﻛﺘﺎب ﻤﺎ،

أﺘﺄﻤﻝ ﺒﻪ ﻛﺜﻴ ارً ﻗﺒﻝ أن أدﺨﻝ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت..
ّ
وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻴﻛون اﻟﻌﻨوان ﻗﻨﺒﻠﺔ ﺘﺨﺘﺼر ﻟﻛﻝ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﺎطن

اﻟﻛﺘﺎب..

وﻫﻛذا ظﻠّت ﻋﺎدﺘﻲ ﺘﻠك ﻤراﻓﻘﺔ ﻟﻲ،
ﺤﺘﻰ ﺠﺎء اﻟﺤدث ﻟﻴﻘﻠب ﺤﻴﺎﺘﻲ
ﺒﻛﻝ اﻟﻌﻨﺎوﻴن اﻟﺘﻲ ﺤﻔظﺘﻬﺎ
وﺨﺒرﺘﻬﺎ..
وﻗوﺘﻬﺎ
ﻓﺎﺠﺌﺘﻨﻲ ﻤﻘوﻟﺔ "اﻟﻼﻋﻨوان" ﺒﻛﻝ ﺠﺒروﺘﻬﺎ ّ

ﻓﺄﺴﻘطت ﻛﻝ اﻟﻌﺒﺎرات اﻷﺨرى
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ﻤﺘرﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋرش اﻟﻼﺘﺴﻤﻴﺔ..
وﺘرﻛت ﻨﻔﺴﻬﺎ ّ
ﻤرﻫق ﻫو اﻻﺨﺘﺼﺎر واﻹﻴﺠﺎز

ﻓﻛﻴف ﻴﻤﻛن أن ﻨﺨﺘﺼر ﻛﻝ اﻷﺤداث ﺒﺒﻀﻊ ﻛﻠﻤﺎت؟!..
أﻋﺘﻘد أﻨﻨﺎ ﻟن ﻨﻨﺘﺒﻪ ﻟﻠﻌﻨﺎوﻴن ﻛﺜﻴ ارً إن وﺠدﻨﺎ ﻤن ﻻ
ﺤد!!
ُﻴﺨﺘﺼر! ..ﻤن ﻻ ُﻴ ّ

ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺴﻴﻛون اﻷﻤر ﻤﺨﺘﻠﻔﺎً..
ﻫﻛذا وﺠدﺘك ّأﻴﻬﺎ اﻟوﺠد..

أﻴﻬﺎ اﻟﻬﺎرب ﻤن ﻛﻝ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت واﻟﻌﻨﺎوﻴن..
وﺠدﺘك ﻓﻲ ﻟﻴﻝ اﻟﻐرﺒﺎء واﻟﻤﻨﺴﻴﻴن..
وﺠدﺘك وﺒﻌدﻫﺎ أدرﻛت ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ اﻟوﺠود..
رﺴﻤﺘك ﺒﺎﻟﻛﻠﻤﺎت اﻟﻔﻘﻴرة
ﻓﺼﺎرت ﻋذﺒﺔ ﻛﺼوﺘك..
رﻗﻴﻘﺔ ﻛﻴدﻴك..
ﻗرﻴﺒﺔ ﻛدﻤﻌﺘك..
ﻴﻌ ْد ﻴﻌﻨﻲ ﻟﻲ اﻟﻌﻨوان ﻛﺜﻴ ارً..
وﻤن ﻴوﻤﻬﺎ ﻟم ُ

ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﺨﺘﺼرﻫﺎ ﺸﻲء..
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واﻟﺤﻠم أﻋﻤق ﻤن اﻟﺘﺤدﻴد..
ﻓﺘﻌﺎﻝ ﻤﻌﻲ ﻗﻠﻴﻼً
َ
ﻟﻛﻲ ﻨﻨﺴﻰ ﻤن ﻨﺤن..
ﻤن ﻨﻛون
ﻤن أﻴن ﺠﺌﻨﺎ
وﻟﻤﺎذا
إ ّذاك ﻓﻘط ﺘﺒدأ اﻟﺤﻴﺎة..
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ﻟﻴﻝ اﻟﻴﻘﻴن
ﻴﻨﺸر ﻟﻴﻝ اﻟﻴﻘﻴن ﻤﺨﺎوﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺎف اﻟﻘﻠوب اﻟﺴﺎﻫرة..
ﻴﺘﻤﺎﻴﻝ ﻛﻌﺎﺸق ﻀ ّﻝ طرﻴق ﻋودﺘﻪ..
ﻴﺌن ﺤزﻴﻨﺎً ﻋﻠﻰ رﺼﻴف ﻏرﺒﺘﻪ..
ّ

ﻴﺘﻤرد اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛ ّﻝ اﻟطﻘوس اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻤﻌﺘﺎداً
ﻗرر أن ّ
ّ
ﻋﻠﻴﻬﺎ..
ﻟن ﻴرﺤﻝ ﻋﻨد اﻟﻔﺠر..
ﻴرﻴد أن ﻴﺒﻘﻰ..
ﻋﺴﺎﻩ ﻴﻛﺴر ﻋﺠﻠﺔ اﻟرﺘﺎﺒﺔ اﻟداﺌرة دون ﺘوﻗف..
ﺤﺘﻰ اﻟﻠﻴﻝ ﻴﻛرﻩ اﻟرﺘﺎﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻐﻴر!!
أﻨﺎ أﻴﻀﺎً أﻴﻬﺎ اﻟﻴﻘﻴن..
ﻀﻘت ذرﻋﺎً ﺒﻛ ّﻝ ﺸﻲء..
أﻏﻴرﻩ ..
ﺤﺘﻰ اﺴﻤﻲ ،أﺤﺘﺎج ﻷن ّ
رﺒﻤﺎ أرﻴد أن أﻛون ﺒﻼ اﺴم ..
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ﺒﻼ ﻫوﻴﺔ..
ﺒﻼ ﻋﻨوان..
ﻻ أرﻴد أن ﻴﻌرﻓﻨﻲ أﺤد..
ﻤﺎ ﻓﺎﺌدة اﻷﺴﻤﺎء..
أﻫﻲ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻨﺎ ﻛﺎﻟﻘدر اﻟذي ﻴﺤﻴط ﻛﻝ ﺘﻔﺎﺼﻴﻝ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ؟؟
أﻨت أﻴﻀﺎً أﻴﻬﺎ اﻟﻴﻘﻴن..
أﻋطﻨﻲ ﻓرﺼﺔ ﻛﻲ أﻨﺴﻰ ﻤن أﻨت..
ﺴﺎﻋدﻨﻲ ﻛﻲ أﺘﺠﺎوز اﺴﻤك اﻟرﻨﺎن..
اﻟﻤﻨﺘﺸر ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك..
أﺤﺒك أﻴﻬﺎ اﻟﻴﻘﻴن ﺒدون أن ﻴﻛون ﻟك اﺴم،
ﻛﻴف ﻟﻲ أن ّ

أو ﻗدر،

أو ﻫوﻴﺔ؟
ﻀﺎﻗت ﺒﻲ اﻟدﻨﻴﺎ
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ﻴﺤوم اﻟظﻼم ﺤوﻟﻲ ﻛﺴﺎرق ﻴﺘرﺒص ﺒﻤﺎ ﺘﺒﻘّﻰ ﻤن أﻴﺎم

ﺤﻴﺎﺘﻲ..

أﺴﺘﻔﻘد ﺼوﺘك اﻟﺤﻨون وﻴدك اﻟﺼﻐﻴرة اﻟﺤﺎﻨﻴﺔ..
أﺴﺘﻔﻘد راﺌﺤﺔ اﻟوطن اﻟﺘﻲ ﺘﻔوح ﻤن ﺠﺴدك اﻟﻤﻨﻬك..
أﺴﺘﻔﻘد اﻟﻨور اﻟﺴﺎطﻊ ﻤن ﺠﺒﻬﺘك..
أؤﻤن ﺒﻛ ّﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﻠﺘﻬﺎ وﺤﺘﻰ اﻟﺘﻲ ﻟم ﺘﻘﻠﻬﺎ..
أﺼﺎدف ﺤزﻨك ﻓﻲ ﺠزﻋﻲ وﻏرﺒﺘﻲ..
أﻨﺎﺠﻴك ﻓﻲ ﺘﻘﻠّﺒﺎت إﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻲ..
ﻓﻲ ﻀﻌﻔﻲ وﺤرﻤﺎﻨﻲ..
ﻓﻲ ﻗﻠﻘﻲ وﺴﻼﻤﻲ..
أراك ﻓﻲ ﺘﺠﻠﻴﺎت ﺤﻨﻴﻨﻲ وﺤﺎﺠﺘﻲ إﻟﻰ ﺨﺎﻟﻘﻲ..
أطﻠب اﻟﻤﻐﻔرة ﻟﻛ ّﻝ ﺨطﺎﻴﺎي وأﺜق ﺒوﻋد اﻟرﺤﻤن اﻟرﺤﻴم..
أﺼﻠّﻲ ﻛﻤﺎ ﻋﻠّﻤﺘﻨﻲ..
ﺒﻼ ﺤﺎﺠز أو ﺤدود..
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أﻨﺸد اﻟراﺤﺔ ﻟﻲ وﻟك..
ﺘﻌﺒت ﻤن اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻌﻴون..
ﻤﺤﺎﺼرة أﻨﺎ ﺒﺎﺴﻤﻲ
وﺒﻤﺎ ﺘﺤﻤﻝ أﻨت ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ..
ﻻ ﻴﺴﻌﻨﻲ أن أﻤﺸﻲ ﻤﻌك ﺘﺤت اﻟﻤطر..
ﺤﺒﻲ ﻟك أﻤﺎم اﻟطﻴور واﻟﺸﺠر..
أن أﻋﻠن ّ

أن أطﻴر ﺒﻴن ﻴدﻴك وأﻤﺤو ﺒﻘرﺒك ﻫذا اﻟﻀﺠر..
ﺴﻴﺄﻛﻝ اﻟﺠﻤﻴﻊ أﺴﻤﺎءﻨﺎ وﻴﻨﺘﺸر اﻟﺨﺒر..
ﺤﺒﻲ ﻟك ﻴﺎ ﺴﻴدي ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﻴﻔﻬﻤﻪ اﻟﺒﺸر..
ّ
ﻫﻨﺎ ﺤﻴث ﺘداس اﻟزﻫور..
وﺘﺴﺠن اﻟطﻴور..
أﺤﺒك ﻛﻤﺎ أرﻴد..
ﻻ ﻴﺴﻌﻨﻲ أن ّ
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ﺘطﺒق اﻟرﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺼدري..
ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻲ..
ﻋﻠﻰ روﺤﻲ..
ﺘﻤزق أﻓﻛﺎري
ّ
وﺘﺨﻔﻲ ﻤﻌﺎﻟم أﺤﻼﻤﻲ ..
ﺘﺸرد أﻤﻨﻴﺎﺘﻲ وﺘﺒﻌﺜرﻨﻲ ﻛﻲ أﺘطﺎﻴر ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك
ﻛزﻫرة ﻻ ﻤﻛﺎن ﻟﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻼﻤﻛﺎن..
ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺤﻴﺎة اﻟذﺒوﻝ..
وﻫﻝ ﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﻘﻴم وزﻨﺎً ﻟزﻫرة ذاﺒﻠﺔ وﻤﺘطﺎﻴرة؟
ﻻ أﺤد ﺴﻴﻌرﻓﻨﻲ ﺤﻴﻨﻬﺎ..
ﺴﻴرﻴﺤﻨﻲ ﺠﻬﻝ اﻟﻌﺎﻟم ﺒوﺠودي..
وأﻨت ﻴﺎ ﺴﻴدي أﻋرف أﻨك ﻟن ﺘﻨﺴﺎﻨﻲ
ﺤﺘﻰ ﻟو ﻛﻨت ﺒﻼ اﺴم..
أو ﺸﻛﻝ..
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ﻟن ﻴﻌﻨﻴك ذﺒوﻟﻲ..
ﻷﻨك ﻋرﻓﺘﻨﻲ
وﻋرﻓت ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم اﻟذي ﻻ ﻴﺘواﻨﻰ ﻋن دﻓن ﻤﺸﺎﻋرﻨﺎ وﻫﻲ

ﺤﻴﺔ..
ّ
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وﻫم ،واﻟزﻤن ﻤﺸروع ﻓﺎﺸﻝ ..
اﻟﺠﻐراﻓﻴﺔ ٌ
ﻏرﻴب ﺘﻘﺴﻴم اﻟزﻤن..
ﻛم ﻫو
ٌ

ﻟﻤﺎذا اﻟزﻤن ﺴﺎﻋﺎت ودﻗﺎﺌق وﺴﻨوات؟
ﻫﻝ ﻓﻌﻼً ﺘﺼﻠﺢ اﻟدﻗﻴﻘﺔ ﻷن ﺘﺼﺒﺢ ﺴﺘون ﺜﺎﻨﻴﺔ؟..
ﻤﺤددة ،واﻟﺸﻬر
ﻟم اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺴﺘﻴن دﻗﻴﻘﺔ ،واﻟﻴوم ﺴﺎﻋﺎت ّ
َ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ،واﻟﻘرن ﺴﻨوات ﻤﺌﺔ؟
أﻴﺎﻤﺎً ﻤﻌروﻓﺔ ،واﻟﺴﻨﺔ أﺸﻬ ارً ّ
أﻋﺘﻘد أن ﺘﻘﺴﻴم اﻟزﻤن ﻫو ﻤﺸروع ﻓﺎﺸﻝ ،ﻛﻤﺎ ﻫو وﻫم

اﻟﺠﻐراﻓﻴﺔ!..

ﺒﺤد ذاﺘﻪ إﻟﻰ اﻹﺸﺎرة ﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻫﻝ ﻴﻬدف ﻫذا اﻟﺘﻘﺴﻴم ّ
اﻟدﻗﺎﺌق ..أو اﻟﺜواﻨﻲ ..أو اﻷﻋوام ..أو اﻟﻘرون؟...
اﻷﻫﻤﻴﺔ؟
أﻻﻨﻪ ﻴﺤﺴب أﻋﻤﺎرﻨﺎ وﺘﺎرﻴﺦ وﺠودﻨﺎ ،ﻟﻪ
ّ
ٕواﻻ ﻓﺎن ذﻟك ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻪ أﺒداً؟..

ﻟﻘد اﻋﺘدت أن ﻻ أﻀﻊ ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺼﻤﻲ وﻻ ﻓﻲ

ﻏرﻓﺘﻲ..
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رﺒﻤﺎ ﻛﻲ ﻻ أﻨﺘﺒﻪ إﻟﻰ أﻨﻲ ﻻ أﺸﻌر ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻟوﻗت ﺘﻤﺎﻤﺎً..
أﻫﺘم ﻟﻤرورﻩ،
أو ﻷﻨﻲ ﻻ ّ
ﻴﻬم!..
ﺒﺴرﻋﺔ أو ﺒﺒطء ..ﻻ ّ

ﺤﺘﻰ أﻨﻲ ﻻ أﻫﺘم ﺒﺄﺴﻤﺎء اﻷﻴﺎم واﻷﺸﻬر واﻷﺒراج..
ﻛﻤﺎ ﻻ ﺘﻌﻨﻴﻨﻲ أﺴﻤﺎء اﻷﺸﺨﺎص..

ﻛم ِﻤ ْن ودﻴﻊ ﻏﻠﻴظ!

و ِﻤ ْن أﻤﻴن ﻤﺨﺎدع!..
ﻛم ِﻤ ْن دﻗﺎﺌق طوﻴﻠﺔ!

ﺘﻤر ﺴﺎﻋﺎت ﻛطرﻓﺔ ﻋﻴن؟
أﻻ ّ
ﻛﺜﻴرون ﻴﻀﻌون ﺴﺎﻋﺎت..
ﻟﻤﺎذا؟..
ﻴﺘﻌﻤدون اﻟﻨظر إﻟﻴﻬﺎ..
ّ
أﻟﻛﻲ ﻴﺠﻌﻠوﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘد أﻨﻬم ﻤن أﺼﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎﻏﻝ
واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ؟..

اﻟﺘﻘﻴت ﺒﻪ..
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ﻏرﻴب
ٌ

ﻋﻠّق ﻋﻠﻰ ﺠدار ﻤﻛﺘﺒﻪ ﺴﺎﻋﺔ ﻻ ﺘﺴﻴر ﻋﻘﺎرﺒﻬﺎ..
ﻤﺘوﻗّﻔﺔ..
ﻤﺘﺠﻤدة..
ّ

ﻻ ﺒﻝ ﺘﻘف دﻗﻴﻘﺔ ﺼﻤت أﺒدﻴﺔ،
رﺒﻤﺎ ﺤداداً ﻋﻠﻰ ﻻﺒﺴﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت..
اﻷﻫﻤﻴﺔ!
وﻤﺘوﻫﻤﻲ
ّ
ّ

أو رﺒﻤﺎ ﻟﻛﻲ ﻻ ﻨﺸﻌر ﺒﺎﻟزﻤن ﻋﻨدﻩ..

ﻷﻨﻪ ﺨﺎرج اﻟزﻤن،
وﺨﺎرج اﻟﻤﻛﺎن أﻴﻀﺎً..
ﻴﺘﺠﻤد اﻟزﻤن ،وﻴﺘﺴﻊ اﻟﻤﻛﺎن..
ﻫﻨﺎ
ّ
ﺘﻔﻘد اﻟﺜواﻨﻲ ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤرﻛﺔ..
ﺸﻲء ﻤﺎ ﻴﻌﻴق ﻤﺴﻴرﻫﺎ،
ﻛﺄﻨﻬﺎ أﺼﻴﺒت ﺒﺎﻟﺴﻛﺘﺔ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ..
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ﺘدﺨﻝ اﻷﺤداث ﻓﻲ ﻏﻴﺒوﺒﺔ ﻻ ﺼﺤوة ﻤﻨﻬﺎ ..
ﻛ ّﻝ ﺸﻲء ﻴﻠﻔّﻪ ﺸﺒﺢ اﻻﻨﺘظﺎر اﻟﻤرَﻫف ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ..

ﺴﻴد اﻟﻤوﻗف دون ﻤﻨﺎزع..
واﻟﺸوق ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫو ّ
ﻴﺘرﺒﻊ اﻟﺼﻤت ﻋﻠﻰ ﻋرش اﻟزﻤن ،رﻏم ﻋذوﺒﺔ اﻟﻛﻠﻤﺔ..

ﻤدﻩ وﺠزرﻩ
ﻴﺘﺴﻠّط ﻋﻠﻰ ّ

ﻴﺼﺒﺢ ﻛﻴﺎﻨﻲ ﺒﺄﺴرﻩ ﻤﺸدوداً ﻟذاك اﻟﺼﻤت
ﺤﻴث ﻻ زﻤﺎن وﻻ ﻤﻛﺎن!
اﻟﻼﻤﺴﻤﻰ
اﻟﻤﺴﻤر ﻋﻠﻰ ﻋرش
ﻤﻌﻠﻘ ٌﺔ ﻋﻴﻨﺎي ﺒﺎﻟطﻴف
ّ
ّ
وﺒدون ﻋﻨوان أو ﺼﻔﺔ أو ﻟﻘب ﻻ ﻴذﻫب أﺒداً..
رﺒﻤﺎ وﺠد ﻓﻲ وﺠداﻨﻲ وﺠدﻩ!...
أﻫو دفء وطن؟..
طﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺴﻼم؟..
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ﺒﺤﺎر؟
ﻤﻴﻨﺎء ّ

ﻓﺠر ﺴﺎﻫر؟
ﻋﺠز زﻤن؟

اﺘﺴﺎع ﻤﻛﺎن؟
ﺼﻤت اﻟﺼﻤت؟
ﻤواﻋﻴد ﻟﻘﺎءاﺘﻪ واﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻪ ﻤﻛﺘظّﺔ
وﺴﺎﻋﺔ اﻟﺠدار ﻤﺘوﻗّﻔﺔ
أﻟﻛﻲ ﻻ ﻴﺸﻌر ﻤن ﺠﺎءﻩ ،وﺒﻪ ﺤﺎﺠﺔ ،أن اﻟﻠﻘﺎء إﻟﻴﻪ
ﻤﺤدد ﺒزﻤن ﻴﻨﺘﻬﻲ؟!
ّ

أﻏﺘم ﻛﻠّﻤﺎ أﻨﺼت إﻟﻰ ﺼوت
ﺒدأت أﻓﻬم ﻟﻤﺎذا ﻛﻨت
ّ
اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻛﺄﻨﻪ ﻤطرﻗﺔ ﺠﻼد..
أﻗﻠق
ُﺠن
أ ّ

أﻷﻨﻲ ﻏرﻴﺒﺔ ﻛﻐرﺒﺘﻪ؟!
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ﻓﻲ اﻟﻼزﻤﺎن واﻟﻼﻤﻛﺎن!
ﻋﻨدﻤﺎ أﺘﻴﺘﻪ أﺤﺴﺴت أﻨﻨﻲ ﺴﺄﺠد ﻟدﻴﻪ أﺠوﺒﺔ ﻷﺴﺌﻠﺘﻲ..
وﻫو أﻴﻀﺎً ﺴﻴﺴﺄﻟﻨﻲ ﻟﻛﻲ أﺘﻔ ّﻨن ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ..
ﻟم ﻴﻛن ﻓﻲ ذﻫﻨﻲ أن أﻋﺜر ﻋﻠﻴﻬﺎ ) اﻷﺠوﺒﺔ واﻷﺴﺌﻠﺔ(
ﺨﺎرﺠﻪ..

اﻟﻤﺠﻤدة واﻟﻤﻛﺎن
وﻟﻛن ﺤﺎﻟﻤﺎ وﻗﻊ ﻨظري ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ
ّ
اﻟﻤﺘﺴﻊ رﻏم ﺼﻐرﻩ،
ﺼرت اﻹﺠﺎﺒﺎت،
اُﺨﺘُ َ
وﺘﺒددت ﺤﺎﺠﺘﻲ ﻟﻤن ﻴﺴﺄﻟﻨﻲ..
ّ
ﺒدأ اﻟزﻤﺎن ﻴﺘﺸﻛﻝ ﺒﺘﻘﺴﻴم ﺠدﻴد،
واﻟﻤﻛﺎن ﺒﺠﻐراﻓﻴﺔ ﺠدﻴدة..
ﻨﺤددﻩ ﻤﻌﺎً ﺒﻤﺎ ﻴﺠوﻝ ﺒﻴﻨﻨﺎ..
ّ

ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻟﺼﻤت..
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ﺘطوﻝ اﻟﺜواﻨﻲ واﻟدﻗﺎﺌق..
ﻛﺄﻨﻬﺎ ﻋﻤر ﺒﺄﻛﻤﻠﻪ..
رﺒﻤﺎ رﺒﻴﻌﻲ
أو ﺨرﻴﻔﻪ..
أي ﺸﻲء ﺴواﻩ..
ﻫﻛذا ُﻤذ ﻋرﻓﺘﻪ ﻤﺎ ﻋدت أﺠد ﻏراﺒﺔ ﻓﻲ ّ
وﺘﻴﻘّﻨت ﻤن أن اﻟدﻗﻴﻘﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻷﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ

ﺒﻛﺜﻴر ..ﺒﻛﺜﻴر..

وﻗد ﻴﺼﻴر اﻟدﻫر ﻟﺤظﺔ،
واﻟﻠﺤظﺔ ﻋﻤ ارً..
اﻟﺠﻐراﻓﻴﺔ وﻫم،
واﻟزﻤن ﻤﺸروع ﻓﺎﺸﻝ!..
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ﺨذﻨﻲ إﻟﻴك أﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠم اﻟﻀﺎﺌﻊ ..
أﺠﻠس ﻟﻴﻼً ﻟوﺤدي
ﻟﻴس ﻤﻌﻲ إﻻ ذﻛرﻴﺎﺘﻲ
ﻫذا ﻓﻘط ،ﻛ ّﻝ ﻤﺎ أﺒﺘﻐﻴﻪ اﻵن..
أﻋود إﻟﻴك أﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠم اﻟﻀﺎﺌﻊ
اﻟزﻤن ﻴﺨذﻟﻨﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺨذﻟﻨﻲ ﻛ ّﻝ ﺸﻲ إﻻ ذﻛرﻴﺎﺘﻨﺎ ﻤﻌﺎً..
ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟﻛﻲ ﺘﺴﻠﺒﻨﻲ ﻀﻌﻔﻲ
وﺨوﻓﻲ
وﺘﻬﻤس ﻟﻲ:
ﻫﺎ أﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻤﻌك،
ﻻ ﺘﺨﺎﻓﻲ ﻴﺎ ﺼﻐﻴرﺘﻲ..
ﻓﻛرت ﺒك،
ﻟﺴت أدري ﻟﻤﺎذا ﻛﻠّﻤﺎ ّ
أﺸﻌر أﻨﻲ ﻤﺎزﻟت طﻔﻠﺔ ﺘﺤﺒو،
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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وﻻ ﺘُﺘﻘن ﻨطق اﻟﻛﻠﻤﺎت..

ﺘرﻴد أن ﺘﻨظر

وﺘﻠﻤس ﻓﻘط..
ﻋﻨدﻤﺎ أﻨﺴﺤب ﻤن ذاﺘﻲ ﻗﻠﻴﻼً ﻴﻨﺘﺎﺒﻨﻲ اﻟدوار
أرﻏب أن أﺘﺨطّﻰ ذاﺘﻲ
وﺤﺴﻲ
ّ

ﻟﻌﻠﻲ أﺼﻴر ﻓراﺸ ًﺔ ﺒﻴﻀﺎء..
ﻨﺤﻠ ًﺔ ﺸﻘراء..
ورﺒﻤﺎ وردة ﺤﻤراء..
أﻨزﻟق ﻤن ﻛون اﺤﺘﻤﺎﻻت أن أﻛون ﻤن اﻟﻨﺴﺎء
ﺒﻼ ﻛف ﻨﺎﻋﻤﺔ ،أﺼﺎﻓﺢ اﻟﻌراء..
وأﻏ ّﻨﻲ ﺒﻼ ﺼوت ﺨﺠوﻝ..
ﻴطوق طﺎﻗﺎﺘﻲ
ﻷﺘﺤرر ﻤن ﺴﻴﺎج ّ
ّ
اﻟﺤرﻴﺔ ﻋن روﺤﻲ..
وﻴﺤﺠب ﻨور
ّ

ﺘرى ﻤﺎ ﻫذا اﻟﺠﻨون اﻟذي أﻓ ّﻛر ﺒﻪ ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠم اﻟﻀﺎﺌﻊ:
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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أﺘﺠرد ﻤن ﻫوﻴﺘﻲ؟
أن ّ
واﺴﻤﻲ؟
وﻤﻛﺎﻨﻲ وﻤﻛﺎﻨﺘﻲ؟
ﻷطﻠق أﺠﻨﺤﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ﻻ أﻋرﻓﻪ وﻟﻛﻨﻪ ﻴﺸﺒﻪ ﻤﺎ أرﻴد..
ﻴﺸﺒﻪ اﻟﻤﺠﻬوﻝ وﻻ ﻴﺸﺒﻪ ﺸﻲء
اﻟذي ﻻ دﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ وﺠودﻩ إﻻ اﻨﺘظﺎرﻨﺎ ﻟﻪ..
أأﻨﺘظر أن ﻻ ﻴﻌﻨﻴﻨﻲ اﻨﺘظﺎر ﻤﺎ؟..
طرﻴق ﻤﺎ؟..
أن أﻫب ﻨﻔﺴﻲ دوﻨﻤﺎ ﺤﺴﺎﺒﺎت
وﻏﺎﻴﺎت
وﻤﻘﺎﺼد
طﻴﺎﺘﻪ إﺜﺒﺎت اﻟوﺠود..
ﻟﻠﻌدم اﻟذي ﻴﺤوي ﻓﻲ ّ

ﻟﻠﻌﺒث اﻟﻤﺘواري ﺨﻠف اﻟﻤﻔﺎﺠﺂت اﻟﻴوﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﻬك ﺠﺴد

اﻟﻌﺎﻟم..

ﺘﻛﺒﻝ اﻟﺤﻴﺎة ﺒﻤﺎ ﻻ
ﻟﻘﻴود اﻷﺴﻤﺎء واﻟﻌﻨﺎوﻴن واﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ّ
ﺘطﻴق..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻴﻌري اﻟوﻀوح
أرﻴد أن أﻛون ﺸﻔّﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ دوﻨﻤﺎ أن ّ
ﺤﻨﻴﻨﻲ..
ﻴﻤر طﻴف
أرﻴد أن ّ
أﺤب دوﻨﻤﺎ ﺤﺎﺠﺔ ﻷن أﺘﻠﻌﺜم ﻋﻨدﻤﺎ ّ
أﺤب،
ﻤن ّ
ﻤر ﺒﻲ
وأﺤﺎوﻝ أن أﻟﻬﻲ اﻟﺤﻀور ﻋن اﻹﺤﺴﺎس أﻨﻪ ّ
ﻓﺎﻫﺘز ﻛﻴﺎﻨﻲ

وﺼرخ اﻟﺼﺒر ﻓﻲ داﺨﻠﻲ :إﻨﻲ ﺘﻌﺒت..
ﻨﻌم ﺘﻌﺒت أﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠم اﻟﻀﺎﺌﻊ
أرﻴد أن ﺘﻨﻔﻠت إرادﺘﻲ ﻤن ﻛ ّﻝ ﻤﺎ ﻴﺠوز وﻻ ﻴﺠوز
ﻓﺎﻟﻔطرة ﻫﻲ أﺸد ﺒراءة ﻤن أي ﻗﺎﻨون إﻨﺴﺎﻨﻲ..
اﻟطﻘس ﺒﺎرد أو داﻓﺊ ..ﻤﺎ ﻋﺎد ﻴﻌﻨﻴﻨﻲ أﻤر اﻟﻔﺼوﻝ..
إﻨﻪ اﻟطﻘس اﻟذي ﻟن ﺘﺘﻤ ّﻛن ﻤن رﺼدﻩ ﻴد اﻟﺤداﺜﺔ ﻓﻬو

ﻟﻴس ﻟﻠﺤواس اﻟﺨﻤس..

اﻟﺤﺎﺴﺔ اﻟﻀﺎﺌﻌﺔ
إﻨﻪ ﺼدﻴق
ّ
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻤﺠﻬوﻟﻴﺘﻬﺎ..
وﺘوأم
ّ

ﻴﻠﺘﻘﻴﺎن ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ﻓوﻀوي اﻟﻤﻌﺎﻟم

ﻴﺼﻤﺘﺎن ﺒﻌض اﻟوﻗت
ﺜم ﻴﻨﺴﺤﺒﺎن دون أن ﻴﻨﺘﺒﻪ ﻟﻬﻤﺎ أﺤد
ﻨﺤو اﻟﻼﻤﺴﻤﻰ
ﻟﻴطﻠﺒﺎ ﻤﻨﻪ ﻤﻨﺤﺔ اﻟﺨﻠود!!
أﻓﻼ ﺘﻔ ّﻛر ﻤﻌﻲ ﻗﻠﻴﻼً أﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠم اﻟﻀﺎﺌﻊ؟
ﻤﻌك ﺘذوب اﻟﻛﻠﻤﺎت
وﺘﻌﺎﻨق ﻴﺄﺴﻬﺎ
وﺘﻐﻴب ﺒﻌﻴداً..
ﻤﻌك ﻴﺘﺂﺨﻰ اﻟﺼﻤت ﻤﻊ ﻛ ّﻝ ﺘﻔﺎﺼﻴﻝ اﻟطﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
وﻴﺘوق ﻟﻠﺘﻤﺘّﻊ ﺒﺎﻟﺴﺤر دوﻨﻤﺎ ﻛﻼم..
ﺴﻴد اﻟﻛﻠﻤﺎت اﻟﻬﺎرﺒﺔ..
أﺴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺼﻤت ،وأﻨﺎ أﺘذﻛرك ﻴﺎ ّ

اﻟﻤﺴﺎﻓرة..

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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إﻟﻲ
ﺘﻌﺎﻝ ّ
اﻟﻤﺤددة..
ﺘﻌﺎﻝ دوﻨﻤﺎ ﻤوﻋد ﻤﺴﺒق ﻓﻘد ﻤﻠﻠت اﻟﻤواﻋﻴد
ّ

أرﻴدك أن ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻐﺘﺔ ﻛﻲ ﻴﺒﻬرﻨﻲ ﺤﻀورك

وﻴﺴرﻗﻨﻲ ﻤن ﻤواﻋﻴد ﻗد أ ّﺨرت ﻓرﺤﻲ وأﺘﻠﻔت ﺴﻌﺎدﺘﻲ..
ﺘﻌﺎﻝ أﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠم اﻟﻀﺎﺌﻊ
اﻟﻼﻤﺴﻤﻰ،
ﻷﺘﻌﻠق ﺒرﻤوش
ّ

ﻓﻘد أرﻗﻨﻲ اﻟﺸوق إﻟﻰ اﻟـ"ﻫﻨﺎك"..

ﺨذﻨﻲ إﻟﻴك..
ﺨذﻨﻲ ﻷﻨﺴﻰ ﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻲ وﻤﺎ ﺼﺎر ﻟدﻴك..
ﻗﻠﺒﻲ ﻟدﻴك..
روﺤﻲ ﻟدﻴك..
ﻻ ﺘﺨف..
أﻨﺎ أﻫذي
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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واﻟﻛون ﻛﻠّﻪ ﻤﻨك
ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻴك.

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺤب ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻝ ﻟﻠﻨﺸر ..
ﱞ
ﻟﻴس ﻤن ﻋﺎدﺘﻲ أن أرﻓض..
وﻟﻛن،
رت ﺒدﻋوﺘﻲ ﻻﺤﺘﺴﺎء اﻟﻘﻬوة،
إن ﻓ ّﻛ َ

أﻓﻀﻝ أن ﺘﺤﺠز ﻟﻲ طﺎوﻟﺔ ﺨﺎرج اﻟﺘﺎرﻴﺦ..
ّ

أﻓﻀﻝ أن أﺠﻠس وراءﻩ،
ّ

أو ﺒﺠﺎﻨﺒﻪ..
وﻟﻛﻨﻲ،

ﻻ أﻋﻴر اﻫﺘﻤﺎﻤﺎً أن ﻴذﻛرﻨﻲ،
ﻓﺄﻨﺎ ﻟن أذﻛرﻩ..
أرﻴد أن أﻨﺴﺤب ﻤن ﻀوﻀﺎء اﻟﻠﻤﻌﺎن..
أﻋﺘد أن ﺘﺠذﺒﻨﻲ ﻨﺠوم اﻟوﻀوح..
ﻟم ْ

ﺨداﻋﺎً ﻤزﻴﻔﺎً!..
ﻤرات ﻤﺎ ﻨظ ّﻨﻪ واﻀﺤﺎً ﻴﻛون ّ
ّ
ﻨﺠوم اﻷﻓق ﻫﺎﺠﺴﻲ..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص

241

ﻨﺠوم اﻟﺤﻠم أﻓﻘﻲ
ﻨﺠوم اﻟرﺠﺎء وﺠدي
ﻻ أﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴرﺼدﻨﻲ أﺤد
ﻛﻲ ﻻ ﻴرﺘّﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺘﻪ
وﻻ ﻴﺼ ّﻨﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺘﻪ
وﻻ ﻴﻠﺘﻬﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺘﻪ..
ﻴﻌطﻴﻨﻲ اﻟﻠﻤﻌﺎن،
ﻟﻴﺨطف اﻟﺒرﻴق ﻤن ﻋﻴﻨﻲ
وﻤن ﺼوﺘﻲ
وﻤ ّﻨﻲ اﻟﻛﻠﻤﺔ..
اﻟﺘﺎرﻴﺦ ﻟﻴس ﻟك
ﻛﻤﺎ أﻨﻪ ﻟﻴس ﻟﻲ
ﻟﻴس ﻷﺤد ﻓﻲ اﻟدﻨﻴﺎ..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺴﻴﺒﺘﻌد ﻋﻨك
وﻴﺒﻌدك ﻋﻨﻪ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺨﺘﻔﻲ اﻟﻠﻤﻌﺎن..
ﻟﻤﺎذا أﻟﻤﺢ اﻟدﻫﺸﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴك ﻛدﻫﺸﺔ اﻷطﻔﺎﻝ؟
أدﻫﺸك َﺒرﻴﻘﻲ؟
ﻫﻝ َ

أم وﻻدﺘﻲ اﻟﻛﻠﻤﺔ أدﻫﺸﺘك؟
ﺴﻴدي
ﻻ ﻴﺎ ّ

أﻨﺎ ﻻ أﻛﺘب ﻟﻛﻲ أﺴﺘطﻊ ﺒﺒرﻴق ﻴﺠذب
أو ﺸﻬرة ﺘُﺘﻌب..

أﻛﺘب ﻷﻤﻨﺢ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻠﻛﻠﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﻝ ﻤﻊ دﻤوع اﻟﻤرﻫﻘﻴن
واﻟﻤﺘﻌﺒﻴن
واﻟﻤظﻠوﻤﻴن..
واﻟﻌﺎﺸﻘﻴن أﻴﻀﺎً...

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻟذﻟك ﻴﻛﻔﻴﻨﻲ أن أﺠﻠس ﻓﻲ اﻟﻌراء
وﻤﻌﻲ زوادﺘﻲ:
ﺤرﻴﺘﻲ
وﻗﻠﻤﻲ
ٕواﺼﻐﺎءك

وﺤﺒﺎً ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻝ ﻟﻠﻨﺸر
ّ

ﻫو ﻋﺸﻘﻲ ﻟﻠﻛﻠﻤﺔ..

ﺴﻴدي أﻨﻨﺎ ﺘﺘوأﻤﻨﺎ ،أﻨت وأﻨﺎ ،ﻓﻲ ﻋﺸق
أﺘﻌﻠم ﻴﺎ ّ
اﻟﻛﻠﻤﺔ!..
ﻟﻘد ﺘوأﻤﺘْﻨﺎ اﻟﻛﻠﻤﺔ!..
ﻤﻤﺘﻊٌ وﺠﻊ اﻟﻘﻠب ﻫذا

ﺒﺼﻤت

ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻝ ﻟﻠﻨﺸر.

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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اﻟﻤﺨﺒﺄ ،ﻴﺠب
اﻷﺤداث اﻷﻛﺜر أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ،ﻛﺎﻟﻛﻨز
ّ
أن ﺘﺒﻘﻰ طﻲ اﻟﻛﺘﻤﺎن..
ﻻ داﻋﻲ ﻷن ﺘﻨﺘﺸر..
اﻷﻫم ﻤن اﻟذي ﻴﺤدث
اﻷﻫم ﺒﻤﺎ ﻨﺸﻌر
اﻷﻫم ﻤﺎ ﻨﻛوﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤق
ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻛﺘﻨ ازً ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ اﻟذاﻛرة اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﺴر

اﻟﻤﺎﻀﻲ اﻟﻬﺎرب ﻤن ﻫﺸﺎﺸﺔ اﻟﺤﺎﻀر وﻏﻤوض

اﻟﻤﺠﻬوﻝ..

َﻤﻨﺎ..
ﻫﻛذا ﻋﺸق اﻟﻛﻠﻤﺔ اﻟذي ﺘوأ َ
ﺴﻴدي
أدﻋوك اﻟﻴوم ﻴﺎ ّ

ﻟﺘﺘﻤﺸﻰ ﻤﻌﻲ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ اﻟذﻛرى..
طﻴن ذراع اﻟﺼﻤت
ﻤﺘﺄﺒ َ
ّ

اﻟذي أﻀﻔﻰ ﺒرودﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﻲ اﻟذي ﻻ ﻴﻌرف اﻟدفء
وﺸﺘﺎء..
إﻻ ﻓﻲ وﺠد اﻟﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺸﺘﻌﻝ ﺼﻴﻔﺎً
ً
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺒﻌﻴداً ﻋن ﻤزاج اﻟطﻘس وﺘﻘﻠﺒﺎﺘﻪ..
أرﺠوك،
ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺠﻠس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻌد اﻟذي أﻟف وﺠودﻨﺎ ،واﺤﺘوى
ﺘﻔﺎﺼﻴﻝ ﺠﻨوﻨﻨﺎ،

ﺘﺘﺤدث ﻛﺜﻴ ارً..
أرﺠوك ﻻ ّ
أﺼﻤت..
ُ

ﻻ ﺘﻔﺎﺠﺌﻨﻲ ﺒﺼوﺘك اﻟذي ﻴدﻓﻊ ﺒﻲ ﻨﺤو أﺒﻌد ﻨﺠﻤﺔ ﺘراﻗﺒﻨﺎ

ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء

ُﺤب أن أُ ارﻗَب
ﻓﺄﻨﺎ ﻻ أ ّ

أرﻴد أن أﺴﺘﻌﻴد ﺼوﺘك
ﻤن ﻋﻤق داﺨﻠﻲ..
ﻤن وﻗﻊ ﺨطواﺘك اﻟﺒطﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺴﺎرع ،ﻛﻤﺎ دﻗّﺎت ﻗﻠﺒﻲ

اﻟﻤﻠﺘﻬب ،اﻟﻤﺘﺘوﺌم ﻤﻌك ﻤن رﺤم اﻟﻛﻠﻤﺔ..

اﻤﻨﺤﻨﻲ ﻓرﺼﺔ ﻛﻲ أﺴﻤﻊ ﺼوت اﻟﻌﺼﺎﻓﻴر اﻟﻀﺎﺌﻌﺔ
ﻤﺜﻠﻲ،

وﻗد وﺠدﺘﻬﺎ،
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ﻤﺜﻠﻲ..
ﻟﻤﺎذا أﺼدر ﺼوﺘك ﺤﻛﻤﺎً ﻤؤﺒداً ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻌﻲ ﺒﺄن ﻻ ﻴﻨﺘﺒﻪ

إﻻ ﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﻠﺤن اﻟﺴﻤﺎوي اﻟﻤﻨطﻠق ﻤﻊ ﻛ ّﻝ ﺤرف ﺘﻨطق
ﺒﻪ؟..
ﻫﻤﺴت
ﻛﻨت أظ ّﻨك ﻻ ﺘﺸﻌر ﺒﺎﻟدوار اﻟذي ﻴﺼﻴﺒﻨﻲ ﻛﻠّﻤﺎ
ُ
ﺒﺎﻟﻤﺨﺒﺄ اﻟﻛﻨز..
ّ
ﻛﻨت أﺤﺎوﻝ أن أﺨﻔﻲ ﺒﻬﺎ اﻀطراﺒﻲ ،ﻛﻨت
ﻤرة ُ
ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ّ
ﻟﺘﻬدئ طوﻓﺎن دﻤﻲ اﻟﺠﺎرف..
ﺘﺒﺘﺴم ّ
ﺘﺒﺘﺴم،

ﻴﻀﻴﻊ ﺼواﺒﻲ،
ﺘرﺘﺠف أﺼﺎﺒﻌﻲ..
ﻴﻨطﻔﺊ اﻟﻌﺎﻟم
وﺘﺒﻘﻰ وﺤدك ﻤﺘوﻫﺠﺎً ﻛﺤﻤﺎﻤﺔ ﺒﻴﻀﺎء وﺴط اﻟظﻼم..
ﻛﺎﻟﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎض اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء..
وﻴﺒﻘﻰ
َﻤﻨﺎ
ّ
ﺤب اﻟﻛﻠﻤﺔ اﻟذي ﺘوأ َ

ﺤب ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻝ ﻟﻠﻨﺸر.
ّ
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ﺘﺠرد
ﻋﺎم ﺠدﻴد  ..ﺒﻛ ّﻝ ّ
اﻟﺴﺎﻋﺔ :اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸرة إﻻ رﺒﻌﺎً ﻋﻨد ﺤﺎﻓّﺔ ﻤﻨﺘﺼف اﻟﻠﻴﻝ..
اﻟﺘﺎرﻴﺦ :ﻋﻠﻰ أﻋﺘﺎب اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠدﻴدة..
اﻟﺤدث :ﺤوار ﺒﻴن رﺠﻝ ﻏرﻴب وﻓﺘﺎة ﻤﺠﻬوﻟﺔ..
اﻷرﻀﻴﺔ )ﺤﺘﻤﺎً(..
اﻟﻤﻛﺎن :ﺨﺎرج اﻟﻛرة
ّ
ﻋﻠﻲ ،وأﻨﺎ ﻓﻘﻴر أﻤﺎﻤك..
ﻫـــــــــــــــو :ﱡ
أﺤس ﺒﺄﻨك ﻛﺜﻴرة ّ
أﻨت اﻷﻨﺜﻰ اﻟﻔﺎﺌﻀﺔ ﻋن ذاﺘﻬﺎ..
ﻻ أﻋرف ﻛﻴف ﺴﺄﺠﻤﻊ ﺒﻌﻀﻲ أﻤﺎﻤك وأﻨﺎ اﻟﺸﺘﺎت

اﻟﻀﺎﺌﻊ..

ﻫـــــــــــــــﻲ :أﺤﺒﺒﻨﻲ..
ﻫذا ﻴﻛﻔﻲ ﻓﺘﺎة ﺘﺎﺌﻬﺔ ﻤﺜﻠﻲ..
اﻟﻤﺤﺒﺔ إﻻ ذاﺘﻬﺎ..
ﻻ أﺒﺘﻐﻲ ﻤن
ّ

ﺤد اﻟﺠﻨون..
ﻤﺘﻌب
ﻫـــــــــــــــو :ﻟﻛﻨﻨﻲ
وﻗﻠق ّ
ٌ
ٌ

ﺨﺎﺌف ﻋﻠﻴك ﻤن ﻫﺒوب ﻋواﺼﻔﻲ ﻫذا اﻟﻤﺴﺎء..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺒﻝ ﻛ ّﻝ ﻤﺴﺎء أﺨﺸﻰ أن أﻛﺴر ﻏﺼﻨﺎً ﻤن أﻏﺼﺎﻨك ﻴﺎ
ﺸﺠرة اﻟﻌﺸق اﻷﺒدي ..أﻓ ّﻛر أﻨﻲ ﻻ اﺴﺘﺤﻘك..
ﻫـــــــــــــــﻲ :وﻤن ﻴﺴﺘﺤﻘك ﺴواي أﻴﻬﺎ اﻟﻐرﻴب؟
ﻫﻝ ﻴﻤﻛن أن ﺘﺘﻌﺜّر ﺒﻘﻠب ﻛﻘﻠﺒﻲ ذات طرﻴق؟
ﻫـــــــــــــــو...... :
ﺴﻴد اﻟﻛﻠﻤﺎت ﻛﺎن ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻟﺘﻲ أﺘﻘﻨﺎﻫﺎ
ﻫـــــــــــــــﻲ :اﻟﺼﻤت ﻴﺎ ّ
ﻤر ﻋﻠﻴﻪ..
ﻤﻌﺎً ﻟزﻤن ﻻ أﻋرف ﻛم ّ

ﺘﺤوﻝ اﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﻤﺒﻬﻤﺔ..
ّ
ﻟﻛن ﺼﻤﺘك اﻟﻴوم ّ

ﻋﻠﻲ..
ﻻ ﻴﺴﻌﻨﻲ أن أﻗ أر ﻤﺎ ﺘﺒوح ﺒﻪ ﻋﻴﻨﺎك اﻟﺨﺎﺌﻔﺘﻴن ّ

ﻫﻝ ﻴﻤﻛن أن ﺘﺸرح ﻟﻲ ﻤﺎ ﻴﺤدث؟..
أرﺠوك..

ﻗررت أن أرﺤﻝ ﻤﻊ ﺨوﻓﻲ وﻗﻠﻘﻲ
ﻗررتّ ..
ﻫـــــــــــــــوّ :
وﺠﻨوﻨﻲ..
ﻤﺠرد ﻋن اﻟﺘﻤﻠّك..
أﻨت اﻤرأة ﻻ ﺘُﻤﺘﻠك ﻟﻤن ﻫو ّ
ﺘﺤدك اﻟﺤدود..
أﻨت ﻻ ّ

أﻤﺎ أﻨﺎ ،ﻛﺴﻴزﻴف وﺠﻠﺠﺎﻤش وﺒرﻤﻴﺜوس،
ّ
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ﻫﺎﺌم ﻋﻠﻰ وﺠﻬﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم
وﻓﻲ ﺨﺎرج ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم
أﺒﺤث ﻋن اﻟﻼوﺼوﻝ..
أﺤﺘﺎج ﺴﻛﻨﺎً ﺴﻘﻔﻪ اﻟﺴﻤﺎء..
رﺤﻤﺎً أو رﺤﻤ ًﺔ..
أﺘوق إﻟﻰ اﻟراﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻟم وﻟن ﻴﺨﺘﺒرﻫﺎ أﺤد..
وأﻨت؟..
أﻨت ﺨﺎرج ﺤدود اﻻﻋﺘﻴﺎد..
أﻨت اﻟﻼﺴﻛن..
أﻨت اﻟﺘﻌب اﻟﺴﺎﻫﻲ ،واﻷﻟم اﻟﻌﻤﻴق..
ﻫـــــــــــــــﻲ :ﻋﻨدﻤﺎ اﺨﺘرﻗت ﻗﻠﺒﻲ ..ﺤﻴﺎﺘﻲ ..ﺤﺘﻰ أﺤﻼﻤﻲ..

ﺤﺒﺎً ﻤﺄﺠو ارً؟ ..أم أﻨﻨﻲ ﻻ أﺼﻠﺢ ﻟﻤﺸروﻋك
ﻫﻝ ﻛﻨت ّ
ﺘﻘدم ّ
اﻟﺤﻴﺎﺘﻲ اﻟﻤﻌﺘﺎد؟..
َ

أﻟم ﺘﺠد وطﻨك ﻓﻲ ﻤﻨﻔﺎي؟

ﺤﻠم ﻻ ﻴﻤﻛن ﻟﻪ أن ﻴﺘﺤﻘّق..
ﻫـــــــــــــــو :أﻨت ٌ
ﻷﻨك ِ
ﻤﺘﺴﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎﻝ
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ِ
وﻤﺘﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ..

ِ
ﻤﺤرﻤﺔ،
أﻨت ﺜﻤرة ّ

ﻻ أرﻴد أن أﻓﻬم ﻟﻤﺎذا ﻤ ِ
ﻨﻌت ﻋﻨﻲ..
ُ

ﺤﻘﺎً ﻟﺴت أدري ﻤﺎ أﻨت؟..

ﻓﻲ..
وﺴرك ﻴﻨﻤو ﱠ
ﻤرت اﻷﻴﺎم ّ
ّ
ﻟﻛﻨﻨﻲ أﻋﺘرف اﻟﻴوم أﻨﻲ ﻟم أﻋرﻓك..
اﻟﺘﻌرف إﻟﻴﻪ؟!..
وﻫﻝ ﻴﻤﻛن ﻟﻤﺜﻠك أن أﻨﺘﻬﻲ ﻤن ّ
ِ
أﻨت أﻛﺒر ﻤن أن ﺘُﻌرﻓﻲ..
ﻫـــــــــــــــﻲ :ﺼدﻗت ﻴﺎ ﻏرﻴﺒﻲ..

ﻛﻴف ﻴﻤﻛن أن ﺘﻌرﻓﻨﻲ وأﻨت ﻟم ﺘﻌرف ﻨﻔﺴك؟ وﻟن

ﺘﻌرﻓﻬﺎ!..

أﺘﻌرف
أﺴﺘﻐرق اﻟزﻤن ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺘﻬﺎﻩ وأﻨﺎ
أﻨت أﻴﻀﺎً
ُ
ّ
ﻋﻠﻴك..
أﻏﺘﻨﻲ ﺒﻔﻘرك..
أوﺠد ﻓﻲ اﺘﺴﺎﻋك..
أوطّن ﻓﻲ ﻏرﺒﺘك..
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ﺘﺠرد؟..
أﻟﻬذا ّ
أﺤﺒك ﺒﻛ ّﻝ ّ

ﻫـــــــــــــــو :أرﺠوك ﻴﺎ ﻓﺘﺎﺘﻲ ﻻ ﺘﻘوﻟﻲ ﺸﻴﺌﺎً..

ﻏﻴرﺘﻲ ﻛ ّﻝ
ﺘﻐﻴري ﻤﺴﺎر اﻟواﻗﻊ ﻟطﺎﻟﻤﺎ ّ
ﻻ ﺘﺤﺎوﻟﻲ أن ّ
ﺸﻲء..
ﺤﺎوﻟﻲ اﻵن ﻓﻘط أن ﺘوﻗﻔﻲ اﻟزﻤن!!
أﻤﺴﻛﻲ ﺒﻲ ﻟﻨطﻴر ﻛﺎﻟﻤﻼﺌﻛﺔ ﻗﺒﻝ أن ﺘﺘﻌﺎﻨق ﻋﻘﺎرب

اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻤﻌﻠﻨﺔ دﺨوﻝ اﻟﻌﺎم اﻟﺠدﻴد..
ﺠردﻴﻨﻲ ﻤن ذاﻛرﺘﻲ وﺤزﻨك..
ّ
ﻤن ﺤﺎﻀري وﻤﺎﻀﻴك..

ﻟﻨﺘﺠرد ﻤن ﻛ ّﻝ ﺸﻲء إﻻ ﻤن اﻟﻼﻤﺴﻤﻰ اﻟذي ﻋرﻓﺘﻪ
ّ
ﻤﻌك..
اﻓﺘﺤﻲ ذراﻋﻴك ﻟﻨﻌود طﻔﻠﻴن ﻴﺼﻠّﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻀوء ﺸﻤﻌﺔ
ﺘﺴﺎﻫرﻫﻤﺎ وﻫﻤﺎ ﻴﻐﻔوان ﻛﻤن ﻴﻨﺎم ﻓﻲ ﻗﻠب اﷲ..

ﻫـــــــــــــــﻲ :ﺒدأت أﺸﻌر ﺒﺎﻟﺨوف..
ﺼوﺘك ﻤﺘﻌب!.
أﺘﻨوي اﻟرﺤﻴﻝ؟..
إﻟﻰ أﻴن؟..
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ﺘدﻤﻲ ﻗﻠﺒﻲ وﻛﻴﺎﻨﻲ..
أرى ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴك ﻨظرة ّ
ﺴﺄﺘﺼﻝ ﺒﺎﻟﺤﻛﻴم ﺒﺎﻟطﺒﻴب،

وﻟﻛن ..أﻟﺴت أﻨت اﻟﺤﻛﻴم؟..
أﻴﺤﺘﻀر اﻟﺤﻛﻴم؟!..

ﻴرد أي طﺒﻴب ِ
ﻋﻠﻴك ﻴﺎ ﺼﻐﻴرﺘﻲ،
ﻫـــــــــــــــو :ﻟن ّ ّ

اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺸﻐوﻟون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﺒﺎﻷﻟوان..
ﺒﺎﻷﻗﻨﻌﺔ..
ﺒﺎﻟﺼراخ اﻟﺼﺎﺨب..
ﺒﺎﻟﻨﺒﺎح

اﻟﻐرﺒﺎء وﺤدﻫم ،ﻛﺎﻟﻌﺼﺎﻓﻴر اﻟﺘﻲ ﺘزﻗزق ،ﻴﺘﺄﻟّﻤون
ﺒﺼﻤت..

ﻴﻤدون ﺠﺴور اﻟﻔرح إﻟﻰ ﻏﻴرﻫم ﻟﺘزﻫر ﻓﻲ أﻴدﻴﻬم
ّ
آﻻﻤﻬم..
ﻤﻐﺒوطﺔ اﻵﻻم اﻟﺘﻲ ﻨرﻓﻌﻬﺎ ﻋن اﻟﻐﻴر ﻟﺘﺴﻛن ﻓﻲ ﻗﺼر

أوﺠﺎﻋﻨﺎ..

ﻟﻴﺘﺠدد رﺒﻴﻌك
إﻟﻲ ﺒﻬدوء واﻏﺘﺴﻠﻲ ﺒدﻤوﻋﻲ
ّ
ّ
ﻫـــﻴﺎ اﻨظري ّ
وﻴﺘﺄﺒد..
ّ
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ﻤﺴﺘﻤ ارً..
ﻷن ﻤن ﻤﺜﻠك ﻻ ﻴﺼﻠﺢ إﻻ أن ﻴﻛون رﺒﻴﻌﺎً
ّ

اﻷﺒدي ﺤﺎﻤﻼً ﻤﻌﻲ ﻫﺒﺔ ﻟﻘﺎﺌك
دﻋﻴﻨﻲ أدﺨﻝ ﻋﺎﻤﻲ
ّ
وﺘﺠردك..
وﻤﺤﺒﺘك
ّ
ّ

أﻨﺎ ﻏرﻴب؟..

أﻨت ﻏرﻴﺒﺔ؟..
ﻨﻌم..
ﺴﻨﻠﺘﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ وطن..
وﻨرﺤﻝ إﻟﻰ اﻟـ"ﻫﻨﺎك" ..
ﺤﻴث ﻻ زﻤن وﻻ ﺤدود وﻻ ﻋﻨوان..
ﺘﺠرد ،اﻟﺘوﻫﱡﺞ ﻓﻲ ﻗﻠب اﷲ..
ﻫﻨﺎك ﻓﻘط ،وﺒﻛ ّﻝ ّ
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طﻴر ﻤﻬﺎﺠر
ﻗﻠﺒﻲ ٌ
أﺴﻴر ﻓﻲ ﺸﺎرع اﻟﻐرﺒﺔ وﺤدي..
ﺒث اﻟدفء ﻓﻲ
أرﺘدي ﻤﻌطف اﻟﻨﺴﻴﺎن اﻟذي ﻴﻌﺠز ﻋن ّ
ﻗﻠب ذاﻛرﺘﻲ..

ﻤدﺠﺠﺔ ﺒﺎﻟذﻛرﻴﺎت..
أﺸﻌر أﻨﻲ ّ

ﻛ ّﻝ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻓﺎﺸﻠﺔ ،ﻻ ﺘﺠدي ﺒﺄن أﻫرب ﻤن ﻨﻔﺴﻲ..

إﻟﻰ أﻴن ﻴﺎ ﻗﻠﺒﻲ؟
ﻻ اﻋﻠم أﻴن أﺤﻤﻠك وأﻤﻀﻲ ﺒﻌﻴداً ﻋن ﻛﻝ اﻟﻀﺠﻴﺞ

اﻟﻠﻌﻴن،

اﻟذي ﻻ ﺘطﻴق أن ﻴﻌ ّﻛر ﺴﻛون ﻏرﺒﺘك ﻋن ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم

اﻟﻔﺎﻗﻊ اﻷﻟوان..

ﺴﻴدي ﺘﺨﻔّﻰ ﺒﺎﻷﻟوان اﻟﺒﺎﻫرة!!
ﺤﺘﻰ اﻟﺤزن ﻴﺎ ّ

ﻛذﻟك اﻟﺨوف واﻟﺤرﻤﺎن..
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ﻀﻌﻨﺎ ﻓﻲ زﺤﻤﺔ اﻷﻟوان واﻷﺤزان..
أﻨﺎ وأﻨت ﻴﺎ ﺼﻐﻴري،
ﻨرﻴد أن ﻨﺨﺘﺒﺊ
ﻟﻨﺒﻛﻲ ﻗﻠﻴﻼً
ﻓﻘد ﺼﺎرت اﻟدﻤوع ﻻ ﺘﻌﻨﻲ أﺤداً ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻴﺎم..
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺸﻐوﻟون ﺒﺎﻷﻟوان..
ﱟ
ﻤﺘﺠﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻛوت
وﻛﻼﻨﺎ
ﺤﻴث ﻻ أﻀواء وﻻ أﺼداء..
ﻋﻨدﻤﺎ ﻻ ﺘرﻴد ﺸﻲء ،ﺘﻨﺎﻝ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻛ ّﻝ ﺸﻲء..
أﻨﺎ وأﻨت ..ﻻ ﻨرﻴد اﻟﻤزﻴد ﻤن اﻟﺘزﻴﻴف..
ﻟﻠﺘﺠرد واﻟﻨﻘﺎء..
دﻋﻨﺎ ﻨﺴﺘﺴﻠم
ّ
دﻋﻨﺎ ﻨﻨﺴﻛب ﻓﻲ اﻟﻌراء..
دﻋﻨﺎ ﻨﻔﺘﻘر وﻨﻐﻨﻰ ﻛﺎﻟﺼﺤراء..
دﻋﻨﺎ ﻨﺸﺒﻊ ﻀﻴﺎء..
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دﻋﻨﺎ ﻨطﻴر ﺒﻌﻴداً ﻓﻲ ﻗﻠب اﷲ ،ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء..
ﻓ ّﻛرت ﻴوﻤﺎً ﺒﺄن أﺒﺘﻌد ﻋﻨك ﻴﺎ ﻗﻠﺒﻲ اﻟﺼﻐﻴر..
ﻋﻨدﻤﺎ ﻗطﻌت ﻛ ّﻝ اﻟﺤﺒﺎﻝ واﻟﺠﺴور اﻟﺘﻲ ﺤﺎوﻟت أن أُﻤﺘﱢﻨﻬﺎ
ﺒﻴﻨﻲ وﺒﻴﻨك!!
ﻟﻠود
ﻛﻨت ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ﻴوم ﺘﻘطﻊ ﻓﻴﻪ ﺤﺒﻼً ﱢ
َ

أﻗﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﻨﻔﺴﻲ أ ّﻨﺎ اﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺘﻐ ّﻨﻲ ﻓﻴروز " :أﻤس
اﻨﺘﻬﻴﻨﺎ"..

ﻓﻛرت ﺒﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻛس
وﻓﻲ اﻟﻴوم اﻟﺘﺎﻟﻲ أﻨﺴﻰ ﻛ ّﻝ ﻤﺎ ّ
ﻨﺴﻴﺎن
ﻓﻴروز ﻟن أﺨﻠّﻲ اﻟوﻋد
َ

أﺘﺠﺎﻫﻝ ﻛ ّﻝ اﻟﺤﺒﺎﻝ..
واﻟﺠﺴور أﻴﻀﺎً!!
وأﻋود إﻟﻴك!!

ﺘﺤوﻟت إﻟﻰ طﻴر ﻴﻬﺎﺠر ﻛ ّﻝ ﻴوم ،
ّ

وﻟﻛﻨﻪ ﻻ ﻴﻠﺒث أن ﻴﻌود ﻓﻲ اﻟﻴوم اﻟﺘﺎﻟﻲ!!
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ﻤرة ﻤﺸﺒﻌﺎً ﺒطﻘوس
إﻟﻰ أن ﺸﺌت ،وﺸﺎء اﻟﻘدر ،أن ﺘرﺤﻝ ّ
اﻟوداع!!
رﺤﻴﻝ أﺜﻘﻠﻨﻲ ﺒﺎﻟﺸوق!!
ورﺤﻠت أﻨﺎ ﻤﻌك
ﻷﻨﻲ أﺤﺴﺴت أن ﺒﻘﺎﺌﻲ إﺴراف إﻟﻬﻲ ﻋﻠﻰ ذاﺘﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ

ﺘﺴﺘﺤق ﻤﺎ ﻋﺸﺘﻪ ﺒﺎﻟﻘرب ﻤﻨك..
ّ

ﺴﻨوات ﻤن اﻟﻘﺤط أﺼﺎﺒت أﻴﺎﻤﻲ ،
ﺤرﻤﺘﻨﻲ اﻟﻔرح!!
وأﻟﻘﺘﻨﻲ ﻓﻲ ﺠوف اﻟﻌﺘﻤﺔ،
ﻴﺴﻠﺒﻨﻲ ﺘﻴﺎر اﻟﺠﻨون
ﻗوﺘﻲ وأﻤﻨﻴﺎﺘﻲ إ ّذاك ﻀﺎﻋت ﻓﻲ ﻟﻤﺢ اﻟﺒﺼر دوﻨﻤﺎ ﺴﺒب،
ّ

وﺘﺒددت ﻛﻤﺎ اﻟﻀﺒﺎب!!
ّ

أﻋﺘرف أﻨﻲ ﺜﻘﺒت ذاﻛرﺘﻲ
ﺘﺘﺴرب ﻤن رأﺴﻲ إﻟﻴك
وﺴﻤﺤت ﻟﻬﺎ أن
ّ
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ﻛﻴﻼ ﻴﺘﻠﻔﻨﻲ اﻟﻌطش!!
ﺜم ..ﻋدت
طﻴ ارً ﺤزﻴﻨﺎً..
ﺘﻤﻸﻩ اﻟﺠروح واﻵﻻم..
ﺤدﺜﺘك ﻟﺴﺎﻋﺎت ..
ّ
ﻷﻴﺎم ..

رﺒﻤﺎ ﻟدﻫور
ﻓﺎﻟدﻫر ﺒرﻓﻘﺘك ﻟﺤظﺔ
أﺒدﻴﺔ
واﻟﻠﺤظﺔ ﻤﻌك ّ
وﻟم ِ
أﻨﺘﻪ!!

ﻛﻨت ﺼﺎﻤﺘﺎً..
ﻤﺴﺘﻤﻌﺎً ﻟﻛ ّﻝ ﺤرف أﻨطق ﺒﻪ!!
ﻓﺘطﻬرت
ﻤﺴﺤت ﺠروﺤﻲ،
ّ

وﺼﺎرت ﻛﺎﻟﺜﻠﺞ ﺒﻴﺎﻀﺎً ﺒﻌد أن ﻛﺎﻨت ﻛﺎﻟﻘرﻤز ﻤﻠّوﻨﺔ!!
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أﻤﺴﻛت ﺒﻴدي وطرت ﺒﻲ دوﻨﻤﺎ أﺠﻨﺤﺔ!!
وﻓﻲ اﻟﻴوم اﻟﺘﺎﻟﻲ..
ﻓﻛرت أن ﺘﻨﺴﻰ..
َ

وﻨﺴﻴت!

ﺤرﻴﺔ ﻓطرﺘﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻷﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻤدرﺴﺔ ّ
ﻫﻝ ﻫﺎﺠرت ﻴﺎ ﻗﻠﺒﻲ اﻟﺼﻐﻴر ﻋﻨﻲ دون وداع؟..
ﺘرى ﻫﻝ ﺘﺨدع اﻟطﻴور؟
ﺘرى ﻫﻝ ﺘﻛذب اﻟطﻴور؟
أم أﻨك اﻟﺼدق ﺒﺎﻟذات ،ﻷﻨك ﻟم ﺘﺸﺄ أن ﺘﻔطرﻨﻲ ﻋﻠﻰ

رﺒﺘﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻟﻛﻬﺎ اﻟﺼﻌﺒﺔ؟
اﻟﺤرﻴﺔ ﺒﻝ ّ
ّ

اﻷم ﺘﻨﻛﺄ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻟﺘﻨﻤو
ﻤن ﻴﺤﻠّق ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﻛﺎﻟﺒﺠﻌﺔ ّ
اﻟﺤرﻴﺔ..
ﺼﻐﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ دم
ّ
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اﻟﺤرﻴﺔ؟
ﻫﻝ اﻤﺘﻼك اﻷﺠﻨﺤﺔ وﺤدﻩ ﻴﻤﻨﺢ
ّ

أم ﺘﺠﺎوز ﻋدم ﻗدرﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴق ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻛون اﻟﺼدق
ﻓﻴﻨﺎ ﺘوأم اﻟﺼدق ﻤﻊ ذواﺘﻨﺎ وذوات اﻵﺨرﻴن؟..

ذﻫﺒت دون أن ﺘﺠﻴب ﻋن أي ﻤن ﺘﺴﺎؤﻻﺘﻲ،
وأﺠﺒت ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ!!
ﺘﻘﺼدت ﺒﺄن ﺘرﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﺤﻴم اﻟﺤﻴرة وﻓﻲ ﻨﻌﻴم
ﻫﻝ
ّ
اﻟﻴﻘﻴن ﻛﻲ ﻻ أﻨﺴﺎك أﺒداً؟
ﺒﺤق ﺘدﻓﻘك اﻟﺨﺼب..
ﻟم وﻟن أﻨﺴﺎك ّ

ﻟﻴس ﻷﻨﻲ ﺤﺎﺌرة وﻀﺎﺌﻌﺔ!!
ﺒﻝ ﻷﻨﻲ أﺤﺒﺒﺘك ﺒﺼدق..

وﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﺘﻲ..
دوﻨﻤﺎ أﻗﻨﻌﺔ ﻤﻨﺤﺘك اﻨﻛﺸﺎف روﺤﻲ
ّ

أﺘﺤت ﻟك اﻟﺘﺴﺎﻗط ﻤﻊ دﻤوﻋﻲ ﺒﺴﺨﺎء ﻴﻠﻴق ﺒﺒﻬﺎء دﻗّﺎﺘك
ﻴﺎ ﻗﻠﺒﻲ اﻟﺼﻐﻴر!!
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ﻟم أﻨدم إﻻ ﻷﻨﻨﻲ ﺘﺨﻠﻴت ﻋﻨك ﻟﺤظﺔ!!
وﻟم ﺘﺘﺨ ّﻝ ﻋﻨﻲ أﺒداَ
ﺸﺔ ﺒدوﻨك!!
ﻛم أﻨﺎ ﻫ ّ
ﻛم أﻨﺎ ﻤﻘ ّﻨﻌﺔ ﺒدون وﺠﻬﻲ اﻟذي ﻴﺒﺤث ﻋﻨك ﻓﻲ ﻛﻝ
وﺠﻪ..

ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ﺼوت..
ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ﻤﻛﺎن..
ﺘﺒﻌﺜر وﺠودك ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ﻤوﺠود ﺤوﻟﻲ!!
ﻓﻬﻼ أﻨت ﺘﺄﺘﻲ
وأﻨﺎ ﻻ أﻴﺄس ﻤن اﺤﺘﻤﺎﻝ ﻤﺠﻲء ﺘدﻓﻘك
ذات رﺒﻴﻊ..
ذات ﺸﺘﺎء..
ﻓﻲ ﻫذا اﻟزﻤن
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ﻓﻲ اﻟزﻤن اﻵﺨر
ﻫﻨﺎ
ﻫﻨﺎك
ﻻ ﻴﻬم!!
اﻟﻤﻬم ﻫو أن ﺘﻌود..
ﺤﻴﺔ ﺒﻬذا اﻷﻤﻝ..
وأن أﺒﻘﻰ ّ
أﻨﺘظرك..
رﻏم أﻨﻲ أﻛرﻩ اﻻﻨﺘظﺎر،
ﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﺘرﻗب اﻟﻔرح اﻵﺘﻲ
ﻟﻛﻨﻪ ﻤﻌك ّ

وﺘﻠﻬف اﻟﺘرﺒﺔ اﻟﻌطﺸﻰ ﻛﻲ ﺘرﺘوي ﻤن ﻏﻴﻤﺔ ﺘﺸﺒﻪ
ّ
وﺠدك..

أﺤﺴﻪ إﻻ وأﻨﺎ ﺒﻨﺒﻀﺎﺘك!!
وأﻤطﺎر ﺘﺸﻌرﻨﻲ ﺒﺴﻼم ﻻ ّ
ﻫﻝ أﻨت ﺒﻌﻴد؟..
ﻤﺴﺎﻓر؟..
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ﻤﻬﺎﺠر؟..
ﻏرﻴب؟..
رﻏم أﻨك ﺘﻘطن ﻓﻲ ﻋﻤق ﺼدري اﻟﻤﺘﻌب..
اﻟﻤﺤﺸوة ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻤﺎت ﺠﻠدي..
ﺘﻬرب ﻤن ذاﻛرﺘك
ّ

ﺘﺨﺸﻰ ﻤن ﻟﻘﺎﺌﻲ وﺘﻨﺴﻰ..
أﺸﻌر ﺒﺘﻌﺒك..
ﺒﺄﻨﻔﺎﺴك..

ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﺘك اﻟداﺌم ﻨﺤو ﺸﻲء..
ﻴﺸدك ﻨﺤوي..
ّ
ﻴطﻴر ﺒك..

وﺒﻲ
ﻫﻠم ﻴﺎ ﺼﻐﻴري ﻨﻬﺎﺠر ﻋن ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم وﻟو ﺒرﻫﺔ ﻤن
ّ
اﻟوﻗت..
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أﻛوﻨك وﺘﻛوﻨﻨﻲ!!
ﻓﻲ زﺤﻤﺔ اﻟﺤﻴﺎة..
ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻀﻴق ﺒﻨﺎ اﻟﻌﺎﻟم
وﻴرﻤﻲ ﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ اﻟزﻤﺎن..
ﺴﻨﺘﺄﻟم..
ﺴﻨﻌود..
ﺒﻛﻝ اﻟﺠروح واﻵﻻم..
ﺴﻨﻤﺴﺢ ﺠروﺤﻨﺎ وﻨطﻬرﻫﺎ..
ﻟن أﻨﺴﻰ ﻛﻤﺎ ﻟن ﺘﻨﺴﻰ ..
ﻟﻛﻨﻲ ﺴﺄﻫﺎﺠر ﺒك..
ﻨﺤو ﻋﺎﻟم ﻟﻲ وﻟك.
اﻟﺤب..
ﻓﻴﻪ ﻤﺘﺴﻊ ﻤن
ّ
ﻤن اﻟﺼدق..

ﻤن اﻟﺒرد ..ﻤن اﻟدفء ..ﻻ ﻴﻬم ..
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اﻟﻤﻬم أن ﻨﻛون ﻤﻌﺎً
ﻷﻨك ﺘرﻴد ذﻟك ﻛﻤﺎ أرﻴد..
أﺤب..
ﺘﺤب ﻛﻤﺎ ّ
ّ

ﺘذﻛر ﻛﻤﺎ أذﻛر:

أﻨك ﻴﺎ ﻗﻠﺒﻲ طﻴر ﻤﻬﺎﺠر
ﺒد أن ﻴﻌود.
ﻻ ّ
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رد ﻗﻠﻤﻲ ..
ّ
ﻤﺎذا أﻓﻌﻝ ﺒك؟
ﻟﻘد ﺴرﻗت ﻛ ّﻝ أﻓﻛﺎري،
وأﻀﻌت ﻛ ّﻝ ﻋﺒﺎراﺘﻲ..
اﻟﺘﺠوﻝ ﻓﻲ
ﻛﻨت ﺒﺎرﻋﺔ
وﻀﻴﻘت
ﻋﻠﻲ ﺸوارع اﻟﻠﻐﺔ وﻗد ُ
ّ
ّ
ّ
أﻨﺤﺎﺌﻬﺎ..
ﺘﺸﺘّت ﻛﻠﻤﺎﺘﻲ
ﺘﻀﻌﻀﻌت ﻤﻔرداﺘﻲ
ّ

ﻓﻼ أﻨﺎ أدرﻛﻬﺎ وﻻ ﻫﻲ ﺘﻌﺜر ﻋﻠﻰ ﺤطﺎم روﺤﻲ اﻟﻤﺘﻠﻔﺔ

اﻟﻤﺘﻌﺒﺔ..

ﻋرﻓﺘﻨﻲ وﻗﻠﻤﻲ ﻫو ﺼدﻴﻘﻲ اﻟوﺤﻴد..
أﺤﺒﺒﺘﻨﻲ ﻤﻌﻪ وﺒﻪ،
ﺜت ﺒﻨﺎ ﻤﻌﺎً..
وﺘﺸﺒ َ
ّ
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ﻗت اﻟﻘﻬوة ﻤﻤزوﺠﺔ ﺒﺠﻨوﻨﻲ وﺘرف ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ..
ﺘذو َ
ّ

وﻛﻨت ﻻ ﺘﻌرف أﻟ ّذ ﻤن ﻤذاق ﻫذا اﻟﺠﻨون..
َ

ﺤﻴﺎً
ﺘﻌﻠّﻘت ﺒﺎﻟﻘﻠم اﻟذي ﻻ ﻴﻌرف إﻻ أن ﻴﻛون ّ

ﻨﺎﺒﻀﺎً

ﺼﺎدﻗﺎً
ﺤﺎﻟﻤﺎً

وﻤﺘﺄﻓﱢﻘﺎً..

ﻛﺎن ﻗﻠﻤﻲ ﻤن أﻟﺠﺄ ﻟﻪ ﻛﻲ ﻴﺼﻠﺢ ﺒﻴﻨﻲ وﺒﻴﻨك ﻛﻠّﻤﺎ
ﻨﺨﺘﻠف  -وﻤﺎ أﻛﺜر ﺨﻼﻓﺎﺘﻨﺎ..-

أﺸدﻫﺎ
ﻴﻌﺒر ﻋن إﻋﺼﺎر أﺤﺎﺴﻴﺴﻲ  -وﻤﺎ ّ
أﻟﺠﺄ إﻟﻴﻪ ﻛﻲ ّ
وأﻛﺜرﻫﺎ..-
وﻛﺎن دوﻤﺎً اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﻴب..
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ﻛ ّﻨﺎ ﻨرﺴم ﺒﻪ أﻓراﺤﻨﺎ..
وﻨﻠّون ﺒﻪ أزﻫﺎرﻨﺎ..
وﻨﺘوﺤد ﺒﻤﺎ ﻴﺨطّﻪ ﻓﻲ ﻟﺤظﺎت اﻟوﺠد واﻟوﻟَﻪ..
ّ

اﻟﺤﻲ اﻟذي ﻴﺘرﺠم ﻤﺎ ﻓﻲ روﺤﻴﻨﺎ..
وﻨﺤس أﻨﻨﺎ ﺼدى ﻫذا
ّ
ّ
ﻛﻨت ﺘﻘوﻝ دوﻤﺎً ﻋن ﻛﻠﻤﺎﺘﻲ أﻨﻬﺎ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن أﻋﻤﺎﻗك..
وﻛﻨت أﺒﺘﺴم ..
وﻴﺸﻊﱡ اﻟﻐﻀب ﻤن ﻋﻴﻨﻴك
اﻟﺴر..
وﺘرﻴد ﺒﺴرﻋﺔ ﺨﺎطﻔﺔ أن ﺘﻌرف ّ

اﻟﺴر ﺤﺒﻴس اﻟروح اﻟﻬﺎﺌﻤﺔ ﻓﻴك..
ّ
وﻟﻛن ّ
وﺴﺎﻛﻨﺎً ﻓﻲ اﻟﻛﻴﺎن اﻟﻤﺜﻘﻝ ﺒك..
اﻟﺴر ﻫو أﻨﻨﻲ أﻛﺘب ﺒﻴد ﺘﻛﺎد ﺘﻛون ﻴدك..
ّ
وأﺒوح ﺒﺒوح ﺨﺎرج ﻤن ﺨﺎﻓﻘك..
اﻟﻤﺘوﺤد ﺒﻘﻠﺒك..
ﻛﻨت أﺨطﱡ ﺒﻴدي ﻤﺎ ﻴﻘوﻟﻪ ﻗﻠﺒﻲ
ﱢ
ﻓﻴﺒدو اﻟﻬﻤس ﻨﺸﻴداً
أﻟﻔﻨﺎﻩ ﻤﻌﺎً..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺤﻔظﻨﺎﻩ ﻤﻌﺎً
ورددﻨﺎﻩ ﻤﻌﺎً ﻤﻨذ زﻤن ﺒﻌﻴد..
ّ
ﻨﺴﻴت أﻤر ﻛﻠﻤﺎﺘﻲ..
اﻟﻴوم ،وﻗد
َ

وﻨﺴﻴت ﻗﻬوة اﻟﺠﻨون ﻤﻊ ﻗﻠﻤﻲ..
ﺘﺄﺘﻲ وﺘﺴﺄﻟﻨﻲ؟!..

ﻋن ﻤﺎذا؟
ﺒﻌد أن أﺨذﺘك اﻷﻗﻼم اﻟﺒﺎﻫﺘﺔ ﻤﻨﻲ..
وﺸردت أﻟواﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﻨت أﺼﻨﻌﻬﺎ ﺒﺨﻴﺎﻟﻲ..
ّ
اﻟﺤﻲ اﻟﻌﺘﻴق ﻛﻤﺤﺒﺘﻨﺎ..
ﺒﻌد أن ﺴرﺤت ﺒﻌﻴداً ﻋن ﺸﺎرع
ّ
ﺘﺴﺄﻟﻨﻲ؟!..
ﻻ ﺘﺴﻝ ﻴﺎ ﺴﻴدي..
ﻓﺄﻨﺎ ﻟم أُﻀﻊ ّأﻴﺎً ﻤن أﺤﺎﺴﻴﺴﻲ وﻻ ﻛﻠﻤﺎﺘﻲ..

أﻨت ﻤن أﻀﺎع اﻟطرﻴق،
وﻀﻴﻌﻨﻲ..
ّ

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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أﻨت ﻤن أطﺎح ﺒوﺠﻬﻪ ﻋن ﻛ ّﻝ ﻤﺎ ﻛ ّﻨﺎﻩ ﻤﻌﺎً..
أﻨت ﻤن رﻤﻰ ﺒﺄوراﻗﻲ أرﻀﺎً ذات ﻤﺴﺎء ﻻ ﻴﻨﺴﻰ..
أﻨت ﻤن أﺘﻌﺒﻨﻲ ﺒﻘﺴوﺘﻪ،
وأﺜﻤﻠﻨﻲ ﺒﺤﻨﺎﻨﻪ..
ﻤرات
أﻨت ﻤن ﻋﻠﻤﻨﻲ اﻟﺼدق ،وﻓ ّﻛر ﺒﺄن ﻴﻛذب ﻋﻠﻲ ّ
وﻤرات ،وﻓﺸﻝ..
ّ

ﻛم أﻨت ﻓﺎﺸ ٌﻝ ﻓﻲ اﻟﻛذب!...
ﻻ ﺘﻘﻠق ﻴﺎ ﺤﺒﻴﺒﻲ..
ﻓﺄﻨﺎ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺒك إﻟﻰ ﻷﺒد..
وﻋﺎﺸﻘﺔ ﻟك إﻟﻰ ﻷﺒد..

ﻛﻨت ﻓﺎﺸﻼً ﻓﻲ اﻟﻛذب ،وﻟﻛ ّﻨك ﻨﺠﺤت ﻓﻲ اﻟﺴرﻗﺔ
َ
ﺴراق!..
ﻨﻌم أﻨت ّ

ﺴرﻗت اﻟﻘﻠم ﻤﻨﻲ..
ﺴرﻗت ﻗﻠﺒﻲ
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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وروﺤﻲ
وﺘﻔﺎﺼﻴﻝ أﺤﻼﻤﻲ
ﺴرﻗت ﺤﻴﺎﺘﻲ..
أﻨت اﻟذاﻛرة واﻟذﻛرى..
أﻨت اﻟروح واﻟﻔﻛرة..
أﻨت اﻟﻤﻌﻨﻰ واﻟﻌﺒرة...
أﻨت أﻨت
وﺤﺒك ﻟن ﻴﻔﻨﻰ..
ّ
وﻟﻛن،
ﺘرد ﻗﻠﻤﻲ؟
ﻫﻝ ﻴﻤﻛن أن ﺘﻔ ّﻛر ﻟﺤظ ًﺔ ﺒﺄن ّ
رد ﻗﻠﻤﻲ..
ّ

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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اﻟﺤب
ﻤﺤرﻗﺔ
ّ
إ ّﻨﻬﺎ اﻟﻨﺎر؟!..
ﻓﻲ..
ﻨﻌم ،ﺘﺸﺘﻌﻝ ّ

ﺘﻠﺘﻬب ﻤﻊ ﻛ ّﻝ َﻨﻔَس..
ﺘﻠﺘﻬم ﻤﺎ ﺘﺒﻘّﻰ ﻤن ﻫذا اﻟﻘﻠب اﻟﺼﻐﻴر!!

ﺼﻐﻴر أﻨت ﻴﺎ ﻗﻠﺒﻲ..
ٌ
ﻛﻤﺎ ﻫﻲ أﺤﻼﻤك اﻟﻬﺎرﺒﺔ ﻤن ﻋﺼﻴﺎن اﻟﻘدر..
ﺸﺎرد..
ٌ

ﺤﺎﺌر..
ٌ

ﻤﺘﻨﺎﺜر ﻛرﻤﺎد اﻟﺴﻨﻴن اﻟﺘﻲ ﺤﺎﺼرﻫﺎ ﺠﺤﻴم اﻟﺨوف..
ٌ

ﻤﺎ أﻗواك ّأﻴﻬﺎ اﻟﺨوف!

أﻋﺘرف اﻟﻴوم وأﻨﺎ ﻗﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ داﺌرﺘك اﻟﻛﺒﻴرة،
ﺒﺄﻨﻲ ﻀﻌﻴﻔﺔ..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺴﺎذﺠﺔ..
ﻤﺨدوﻋﺔ..
وﺘﺎﺌﻬﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﻫب اﻟذاﻛرة اﻟﻤﺘﻨ ّﻛرة ﻟذاﺘﻬﺎ..
أﺤس ﺒﺎﻟﺨﻔﻘﺎن اﻟﻤﺘﺴﺎرع ،ﻓﺄﻗف دﻗﻴﻘﺔ ﺼﻤت
ﱡ
ﻟﻌﻠﻲ أﺨرج ﻤن طﻐﻴﺎن اﻟﺼوت اﻟﻬﺎﺌﺞ..
اﻟﺤب ﻓﻲ ﻗﻠوﺒﻨﺎ ﻴﻛون ﻛﻔﺠﺄة اﻟﻤوت،
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘﻊ
ّ
ٍ
ﻛﻨﺎر واﻤﻀﺔ..

ﻛﻌﺎﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﻏﺘﺔ..
ﻴﺘوﻫﺞ ﻤن ﺒﻌﻴد ﺒداﻴ ًﺔ ،ﻓﻨﺤﺴب أﻨﻨﺎ ﻟﻤﺤﻨﺎ اﻟوﺼوﻝ..
ّ

ﻨﺴﻴر ﺒﻼ ﻫداﻴﺔ..

ﻨﻨﻘﺎد ﻨﺤو اﻟﻀوء..
أﺤب اﻟﻀوء؟!..
ﻟم ﻤﺎ ﻋدت ّ
َ
أﻷ ّﻨﻪ وﺤدﻩ ﻴﻌﻠن ﻓظﺎﻋﺔ اﻟﻌﺘم؟!..
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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اﻟﻘش
ﻴﺘوﻫﺞ
ﱡ
اﻟﺤب ﻛﻨﺎر ّ
ّ

ﻴﺨﺒو إن ﻟم ُﻴدﻋم ﺒﺎﻟﺤطب..

ﻤﺘﺄﺠﺠﺔ ،وﻟﻛ ّﻨﻬﺎ ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﺘﺨﺒو..
ﻨﺎر ّ
اﻟﻘش ّ
ﻨﺎر اﻟﺤطب ﺨﺎﻓﺘﺔ ،وﻟﻛ ّﻨﻬﺎ ﺘُدﻓﺊ وﺘدوم..

اﻟﺤب..
اﻟﻘش ﻟﻤوﻗد
ﻻ ﻴﻛﻔﻲ ّ
ّ
وﻻ اﻟﺤطب ﻟوﺤدﻩ ﻴﻛﻔﻲ..

ﺠدﻴﺔ دفء
ﻻﺒد ﻤن
اﻟﻘش،
روﻤﺎﻨﺴﻴﺔ ﺘوﻫﱡﺞ
ﻓﻤﻊ
ّ
ّ
ّ
ّ
اﻟﺤطب...
ﻴﺴرﻗﻨﺎ اﻟﺘوﻫﱡﺞ ﻤن رﺘﺎﺒﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻋﺘﻴﺎدﻴﺔ..
ﻴﺠذﺒﻨﺎ اﻟﺨﻔﻘﺎن اﻟﻤﺘﺴﺎرع ﻟﺴﺒب رﺒﻤﺎ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻪ..
وﻤﺎذا ﺒﻌد؟؟..
ﻟﺤظﺔ اﻟﺘوﻫﱡﺞ ﻻ ﺘدوم..
ﺘﺒدأ اﻟﻨﻴران ﺒﺎﻻﻨدﻻع..
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وﺘُﻤﺴﻲ اﻟذات ﻏﺎﺒﺔ ﺘﻠﺘﻬﻤﻬﺎ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺎر..

ﻟﺤظﺎت ﺤﺎرﻗﺔ..

أﻫﻲ اﻟرﻏﺒﺔ أم اﻟﺤﺎﺠﺔ؟..
اﻟﺘﻤﺴك؟..
اﻟﺘﺨﻠﻲ؟..
اﻟﺘﺒدد؟..
ّ

اﻟﺘذ ّﻛر ﺤﺘﻰ اﻟﻨﺴﻴﺎن؟..
ﱠ
إن ﻤن ﻴدﺨﻝ ﺘﻠك اﻟﻤﺤرﻗﺔ ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻟﺨروج ﻤﻨﻬﺎ أﺒداً
ﻓﻘد أدﻤﻨﻪ اﻻﺤﺘراق..

ق اﻟﺘﺸظّﻲ
ﺼﺎد َ
َ

واﻋﺘﺎد اﻻﻛﺘواء..

اﻟﺤب..
ﺴﻴدي
ّ
ّ

ت ﻋذاﺒﻲ ﺒك ﻤﺤرﻗﺔ..
ﺴﻤﻴ ُ
ﻟﻘد ّ

ﻫﻝ ﺴﺘﻐﻀب ﻤﻨﻲ ،أم ﺴﺘﻌﻔو ﻋن طﻴﺸﻲ؟
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﺴﺘﻌﻔو ﻋﻨﻲ؟
أﻨت اﻟوﺤﻴد ﻋرﻓﻨﻲ أﻛﺜر ﻤ ّﻨﻲ..
ﻓﻲ ﻛﻤﺎ أﺤﺘﺎر أﻨﺎ ﻤ ّﻨﻲ
وﺤﺎر ﱠ

ﻫﺠﱠرﻨﻲ وﻗد ﺴﻛﻨﻨﻲ..

اﻟﺤس..
ﻋذ ارً ﻴﺎ ﺴﻼم اﻟﻨﻔس وﻨور
ّ

ﻟﺴت ﺤﺎرﻗﺎً..
َ
وﻻ ﻤﻬﻠﻛﺎً..

ﻛﺘﺒت..
ﻟﺴت طﺎﻏﻴﺎً ﻛﻤﺎ
ُ
َ

اﻟﺴر ﻴﻛﻤن ﺒﻤن أﺤﺒﺒت؟..
رﺒﻤﺎّ ..
رﺒﻤﺎ؟..
رﺒﻤﺎ!..

اﻟﺴر ﻛوى ﻗﻠﺒﻲ ﺒﻨﺎرﻩ،
إن ﻛﺎن ّ
ﻓﻠﺘﻛن ﻤﺘرﻓّﻘﺎً ﺒﻘﻠﺒﻪ..
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ِ
ﺸﻛوت..
ﺸر ﻤﺎ َ
وﻗﻪ ّ
ﺘذ ّﻛر ،أﻨﻲ رﻏم ﻤرارﺘﻲ ،ﻏﻴرﻩ ﻤﺎ أﺤﺒﺒت..
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رﺴﺎﻟﺔ ﻤن ﻋﺎﺸق ﻟن ﻴﺄﺘﻲ !!
طُرق اﻟﺒﺎب.
ﺒﺎﻟﻛﺎد ﺴﻤﻌت طرﻗﺎﺘﻪ،
ﻛﺄﻨﻬﺎ ﻫﻤس..
رﺴﺎﻟﺔ ﻤن ﻤﺠﻬوﻝ ﻛﺎن اﻟطﺎرق..
ﺸﻌرت أﻨﻨﻲ أﻤﺎم ﺒداﻴﺔ ﺠدﻴدة
اﻟﺘردد أﻴﻀﺎً..
ﻟﻔّﻨﻲ اﻻرﺘﺒﺎك و ّ

ﺸﻌرت ﺒﻠ ّذة اﻟﺒداﻴﺔ ﻤﻊ ﻤن ﻻ ﻴﻨﺘﻬﻲ أﺒداً..

أﺤﺴﺴت أﻨﻲ ﺼﻐﻴرة ﻷﻋﺒر ﻋﻤﺎ ﻓﻲ داﺨﻠﻲ ،ﻓﻘد ﻛﺎن

أﻛﺒر ﻤن ﻋﺒﺎرة ﺘﺼﻔﻪ..

أﺘوق إﻟﻴك ﻴﺎ ﻤن ﺘﻌﺼف ﺒﻲ وﺘﺴرق أﻏﺼﺎﻨﻲ..
ﻫب اﻟﻨﺴﻴم ﻋﻠﻰ وﺠﻬﻲ
أﺤس ﺒراﺌﺤﺘك ﻛﻠّﻤﺎ ّ
ّ

ﻓﺄﺴﺘﻨﺸق طﻴﺒك اﻟﻤﻼﺌﻛﻲ وأﻨﺘﺸﻲ ﺒﺼﺒﺎﺒﺔ اﻟﻌطر اﻟذي ﻻ

ﺘﻠﻐﻴﻪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت..

أﻴن أﻨت ﻴﺎ وردﺘﻲ،
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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ﻴﺎ ﻤﻬﺠﺘﻲ؟..
ﺘﺴﺄﻟﻨﻲ اﻷﻨﻐﺎم ﻋﻨك واﻟﻤراﻴﺎ
واﻟﻐﻴوم واﻟﻨﺠوم
وأﻨﺼﺎف اﻟﺤﻛﺎﻴﺎ..
أﻟﺘف ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻲ
ّ
ﻓﻴطوﻴﻨﻲ اﻟﻤﻛﺎن وﺘﻨﺘﺤر اﻟزواﻴﺎ..
أﺤﺒك
ّ

واﻟﻌﻤر ﻴﻠﻐﻲ ﻛ ّﻝ اﺤﺘﻤﺎﻻت أن أﻛﺘﻔﻲ ﻤن ﻋﻤري..

ﻤﺎذا أﻓﻌﻝ وأﻨت ﻻ ﻴﻛﻔﻴك اﻟدﻫر ﺒﺄﺴرﻩ؟
أﺤس ﺒﺄﻨﻲ أﺘﻼﺸﻰ ،ﻷﻨﺼﻬر
ﻟﻤﺎذا ﻛﻠّﻤﺎ ﻨظرت ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴك ّ
ﺒﺴواد ﻤﻘﻠﺘﻴك؟؟
أﺤﺒك ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻘﺘرب..
ّ

أﺼﻴرك ﻋﻨدﻤﺎ ﺘذﻫب..
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ﻴﻨﺒض ﻗﻠﺒﻲ ﺒﺤروف اﺴﻤك ﺤرﻓﺎً ﺤرﻓﺎً..
وأﺘﻠﻌﺜم ﻋﻨدﻤﺎ أﻨطق ﺒﻪ وﻛﺄﻨﻲ ﻟم أﺴﻤﻊ ﺒﻪ ﻤن ﻗﺒﻝ..
ﺘﻤر اﻷﻴﺎم ﻴﺎ وﺠﻌﻲ واﻟﻠﻴﻝ ﻤﺤرﻗﺘﻲ..
ّ
إﻟﻲ ﺘﻠﺘﻔت..
أرﻨو إﻟﻰ اﻟﻨﺠوم وأﻗوﻝ رﺒﻤﺎ ﱠ

ﻴﻨﺴ ّﻝ ﻗﻠﺒﻲ وﻴﻠﺤق ﺒطﻴﻔك اﻟﻤﺴﺤوب ﻤن ﺼﻤﺘﻲ..

ﺘﻤر ﺒﺄﺼﺎﺒﻌك ﻋﻠﻰ ِﺸﻌري
ﻤﺘﻌﺒ ٌﺔ أﻨﺎ! ﻓﻬﻝ ﻴﻤﻛن أن ّ
ﻷﻨﺴﻰ ﻤن أﻨﺎ ،وﻤﺘﻰ وﺠدت..
ﺠدد ﺨ ْﻠﻘﻲ ووﻻدﺘﻲ..
ّ

أرﻴد اﺴﻤﺎ ﺠدﻴداً ﺘﺨﺘﺎرﻩ أﻨت
وﻋﻤ ارً ﺠدﻴداً ﺘﻤﻨﺤﻪ أﻨت
ﻛن أﺒﻲ وأﻤﻲ
وﻫوﻴﺔ ﺘﻨﺴﺒﻨﻲ إﻟﻴك ﻓﻘط..
ﻛن وطﻨﺎً ّ

ﻓﺄﻨت اﻟوطن اﻟوﺤﻴد واﻟرﺤم اﻷﻛﻴد ..

أﻨت اﻨﺘﻤﺎﺌﻲ وﺴﻤﺎﺌﻲ..
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وأﻨت وﺠدي وﻓﻨﺎﺌﻲ..
ﻴﻤر اﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺘراﻗص ﺸﻔﺘﻴك،
ﻤرة ﺒﺄن ّ
اﺨﺘﺼر وﺠودي ّ
ﻷوﻗد ﻟك ﺸﻤوع اﻷرض ﻛﻠّﻬﺎ ..وﺘﻨطﻔﺊ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺼﻤت..
وأﻨﺎ ﻤﻌﻬﺎ
أﻨطﻔﺊ.
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ﺼدﻓﺔ
ٍ
ﻴﺘﻤدد اﻟوﻗت،
ﺒﻴن
ﺜﺎﻨﻴﺔ وأﺨرى ّ

ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﻴران ﻗﻠﺒﻲ ﺘﺸﺘﻌﻝ،
ودﻤﺎء ﻋروﻗﻲ ﺘﻠﺘﻬب،

رﻏم زﻴﺎرة اﻟﺒرد اﻟﺸدﻴد ﻟﻲ ﻛ ّﻝ ﻤﺴﺎء وﻛ ّﻝ ﺼﺒﺎح..
ﺒﺎرد ﻫذا اﻟﺸﺘﺎء ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻟدفء اﻟﺒﻌﻴد..
ٌ

ﻓﻴروز ﻏ ّﻨت واﺴﺘﺴﻠﻤت ﻤﺜﻠﻲ ﻟذاﻛرة اﻟﺤزن اﻟﺴﻌﻴد..
وﻤﺜﻠﻲ اﺤﺘرﻓت اﻟﺤزن..
ﻀﺎﻋت اﻟﻨﺠوم ﻛﻤﺎ أﺤﻼﻤﻨﺎ وﺘﺴﺎﻗطت،
وأﺼﺒﺢ اﻟﻔراغ ﺒﻼ ﻨﺠوم وﻻ أﺤﻼم..
وﺘﺒددت وﺴﺎﺌﻝ اﻟﺘواﺼﻝ..
وﺘﻛﺴرت اﻟﺠﺴور أﻴﻀﺎً ّ
ّ
وﺼﺎر اﻟﺼﻤت ﻓﺎرﻏﺎً ،واﻟﻔراغ أﺴﻴر اﻟﺼﻤت..
ﺒﻘﻲ اﻟﻛﻼم ﺒﻴﻨﻨﺎ ﺠﻨوﻨﺎً،
ﻴرﻴد وﻻ ﻴرﻴد..
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ﺼدﻓ ًﺔ ﺠﺎء ﺒك اﻟﻘدر..
ﺤﺎﻤﻼً ﻤﻌﻪ ﺸﺠون اﻟﻌﻤر..
ﺘﺒدد ﻓﻲ اﻟظﻠﻤﺎت..
ّ

وأﺨذ اﻟﻨور ﻤﻌك ورﺤﻠت،

ﻤﺠدداً ﻟﻠﻌﺘﻤﺎت!..
وﺘرﻛﺘﻨﻲ ّ
ﻨورك ٍ
ﻛﻨت ﺘﻘوﻝِ " :
آت"..
اﻟﺤب ﻻ ﻴﺤﺘﻤﻝ اﻟﺤزن اﻟدﻓﻴن ..أﻨﻪ اﻟﻔرح
أن "
وّ
ّ
اﻟﻤطﻠق"..
ﻛﻨت أﺨﺎف،
ُ

وأﻨت ﺘرﻓض ﺨوﻓﻲ،
وﺘﺨﺘﻨق ﻤن ﻨظرﺘﻲ اﻟﻤﻨﻛﺴرة..
ﻨﺤس ﺒﻪ..
وﺘطﻠب ﻤﻨﻲ أن أ ّ
ُﺼدق ﻤﺎ ّ

ﺼدﻗت..
ﻟﻘد ّ

وﻟﻛن ،أﻴن أﻨت اﻵن؟
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ﻟم ﺘﺴﻴر ﻟوﺤدك ﻓﻲ ﺸﺎرع ﻛﺎن ﻟﻲ وﻟك دون ذراﻋﻲ؟..
َ
ﻋﻴﻨﻲ ﻤن ﻤﻛﺎﻨﻬﻤﺎ
ﺘﺘﺤدث ﻋﺒر ﻫﺎﺘﻔك اﻟﻤﻘﻴت ،ﻓﺘﺴﻘط
ﱠ
ّ
ﻛﻲ ﺘﺘﺒﻌﺎ ﺨطواﺘك اﻟﻤﺘﻬﺎﻟﻛﺔ..

أﺘﺄﺒط ذراﻋك ،ﻓﺄﺴﻤﻊ دﻗّﺎت ﻗﻠﺒك اﻟﻤرﺘﺒﻛﺔ..
ّ
ﻟﻘد ﻛﺎﻨت ﺴﻌﺎدﺘك ﺒﻲ ﺤزﻴﻨﺔ ﻛﻔرﺤﻲ ﺒك..
ﻛﺎن اﻟﻠﻴﻝ ﻤظﻠﻤﺎً رﻏم اﻛﺘﻤﺎﻝ اﻟﻘﻤر..
ﻛﺎن ﻛ ّﻝ ﺸﻲء ﺠﺎﻫ ازً ﻟﻛﻲ أﺨﺘطﻔك ﻤن ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم وأﺨﺒﺌك
ﻓﻲ ﺼدري ،وﻟﻛﻨﻲ ﺠﺒﻨت!!
ﺘوﻗّف ﻛ ّﻝ ﺸﻲء ﻋن اﻟﺤرﻛﺔ ﻟﻠﺤظﺎت طوﻴﻠﺔ ﺠداً..
أﺤﺴﺴﺘﻪ ﺘﺼ ّﻨم أﻤﺎم اﻟﺤدث اﻟﻤﻔﺎﺠﺊ..
ﺤﺘﻰ ﻗﻠﺒﻲّ ،

ﻫﻤﻤت ﺒﻤﺼﺎﻓﺤﺘﻲ وأﻨت ﺘﻨوي
ﺘﺴﺎرع ﻓﺠﺄة ﻋﻨدﻤﺎ
َ
اﻟرﺤﻴﻝ..
ﺸﻌرت ﺒﺄﻨك ﻟﻤﺴت ﻗﻠﺒﻲ اﻟﻤﺤﺘرق وﻟم ﺘﻠﻤس ﻴدي..
ُ
وﻋﻨدﻤﺎ أدرت وﺠﻬك ﻋﻨﻲ ،دارت اﻟدﻨﻴﺎ ﺒﻲ،

وﻫﺒطت ﻋﺼﺎﻓﻴر ذاﻛرﺘﻲ ﻤن أﻋﺸﺎﺸﻬﺎ ﻟﺘﺼرخ ﻤﻌﻲ ﺒﻼ

أي ﺼوت..
ّ
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ﻫرﺒت ﻤﻨﻬﺎ..
ُ
وﻤﻨﻲ..
وﻤﻨك..
ﺘﻘدم ﻓرﺼﺔ ﻟﻨﻛون ﺴﻌداء
اﻟﺼدف اﻟﺘﻲ ﻟم ّ
وﻤن ﻤواﻗﻴت ُ
ﺒﻬﺎ..
ﺴﺄﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﺒﺔ أﺤزاﻨﻲ اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ
طﻴﺎﺘﻪ ﺤزﻨﺎً ﺠدﻴداً.
وﻟﺘﻛن ﺘذﻛﺎ ارً ّ
ﻴﺨﺒﺊ ﻓﻲ ّ
ﻤﻘدﺴﺎً ّ

أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص

286

أﻨﺴﺤب ﻤن ذاﺘﻲ ﻷﺠدﻫﺎ
أﻓ ّﻛر ﺒﺄن أﻨﺴﺤب ﻤن ذاﺘﻲ ﻗﻠﻴﻼً ﻓﻴﻨﺘﺎﺒﻨﻲ ﺒﻌض اﻟدوار!!
وﺤﺴﻲ ﻷﻛون ﻓراﺸ ًﺔ..
أرﻏب ﻓﻲ أن أﺘﺨطّﻰ ﻓﻛري
ّ
ﻨﺤﻠ ًﺔ ..ورﺒﻤﺎ وردة..
أﻨزﻟق ﻤن ﻛون اﺤﺘﻤﺎﻻت أن أﻛون أﻨﺜﻰ
ﻛف ﻨﺎﻋﻤﺔ..
ﻷﺼﺎﻓﺢ اﻟﻌراء ﺒﻼ ّ
وأﻏ ّﻨﻲ ﺒﻼ ﺼوت ﺨﺠوﻝ..
ﻴطوق طﺎﻗﺎﺘﻲ
أﺘﺤرر ﻤن ﺴﻴﺎج ّ
ّ
اﻟﺤرﻴﺔ ﻋن روﺤﻲ..
وﻴﺤﺠب ﻨور
ّ
ﺘرى ﻤﺎ ﻫذا اﻟذي ﻓ ّﻛرت ﺒﻪ؟
ﻫوﻴﺘﻲ واﺴﻤﻲ وﻤﻛﺎﻨﻲ
أﺘﺠرد ﻤن ّ
أن ّ
ﺠﻨﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ﻻ أﻋرﻓﻪ وﻟﻛﻨﻪ ﻴﺸﺒﻪ ﻤﺎ أرﻴد..
ﻷطﻠق
ّ
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ﻴﺸﺒﻪ اﻟﻤﺠﻬوﻝ اﻟذي ﻻ دﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ وﺠودﻩ إﻻ اﻨﺘظﺎرﻨﺎ

ﻟﻪ..

أﻨﺘظر أن ﻻ ﻴﻌﻨﻴﻨﻲ اﻨﺘظﺎر ﻤﺎ..
طرﻴق ﻤﺎ..
أن أﻫب ﻨﻔﺴﻲ دوﻨﻤﺎ ﺤﺴﺎﺒﺎت وﻏﺎﻴﺎت وﻤﻘﺎﺼد..
أن أﻫب ﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻌدم اﻟذي ﻴﺤوي ﻓﻲ طﻴـّﺎﺘﻪ إﺜﺒﺎت
اﻟوﺠود..
اﻟﻴوﻤﻴﺔ
أن أﻫب ﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻌﺒث اﻟﻤﺘواري ﺨﻠف اﻟﻤﻔﺎﺠﺂت
ّ

ﻛﻠّﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﻬك ﺠﺴد اﻟﻌﺎﻟم..

ﺘﻛﺒﻝ اﻟﺤﻴﺎة ﺒﻤﺎ ﻻ ﺘطﻴق..
ﻗﻴود اﻷﺴﻤﺎء واﻟﻌﻨﺎوﻴن ّ
ﻴﻌري اﻟوﻀوح
أرﻴد أن أﻛون ﺸﻔّﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ دوﻨﻤﺎ أن ّ
ﺤﻨﻴﻨﻲ..
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ﻴﻤر طﻴف
أرﻴد أن ّ
أﺤب دوﻨﻤﺎ ﺤﺎﺠﺔ ﻷن أﺘﻠﻌﺜم ﻋﻨدﻤﺎ ّ
أﺤب
ﻤن ّ
ﻤر ﺒﻲ
وأﺤﺎوﻝ أن أﻟﻬﻲ اﻟﺤﻀور ﻋن اﻹﺤﺴﺎس أﻨﻪ ّ
ﻓﻴﻬﺘز ﻛﻴﺎﻨﻲ وﻴﺼرخ اﻟﺼﺒر ﻓﻲ داﺨﻠﻲ :إﻨﻲ ﺘﻌﺒت..
ّ

أرﻴد أن ﺘﻨﻔﻠت إرادﺘﻲ ﻤن ﻛ ّﻝ ﻤﺎ ﻴﺠوز وﻻ ﻴﺠوز
أي ﻗﺎﻨون إﻨﺴﺎﻨﻲ..
ﻓﺎﻟﻔطرة ّ
أﺸد ﺒراءة ﻤن ّ
اﻟطﻘس ﺒﺎرد أو داﻓﺊ ،ﻤﺎ ﻋﺎد ﻴﻌﻨﻴﻨﻲ أﻤر اﻟﻔﺼوﻝ..
إﻨﻪ اﻟطﻘس اﻟذي ﻟن ﺘﺘﻤ ّﻛن ﻤن رﺼدﻩ ﻴد اﻟﺤداﺜﺔ ﻓﻬو

اس اﻟﺨﻤس..
ﻟﻴس ﻟﻠﺤو ّ

ﻤﺠﻬوﻟﻴﺘﻬﺎ..
اﻟﺤﺎﺴﺔ اﻟﻀﺎﺌﻌﺔ وﺘوأم
إﻨﻪ ﺼدﻴق
ّ
ّ
ﻓوﻀوي اﻟﻤﻌﺎﻟم
ﻴﻠﺘﻘﻴﺎن ﻓﻲ ﻤﻛﺎن
ّ

ﻴﺼﻤﺘﺎن ﺒﻌض اﻟوﻗت

اﻟﻼﻤﺴﻤﻰ ﻟﻴطﻠﺒﺎ
ﺜم ﻴﻨﺴﺤﺒﺎ دون أن ﻴﻨﺘﺒﻪ ﻟﻬﻤﺎ أﺤد ﻨﺤو
ّ
ﻤﻨﻪ ﻤﻨﺤﺔ اﻟﺨﻠود!!
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أﻓﻼ ﺘﻔ ّﻛر ﻤﻌﻲ ﻗﻠﻴﻼً؟..
وﺘﻨﺴﺤب ﻤن ذاﺘك ﻤﻌﻲ ﺒﻌﻴداً؟..
إ ّذاك ﻓﻘط ﻟن ﻨﺸﻌر ﺒﺎﻟدوار،
ﺒﻝ ﺒذات اﺴﺘﻌﺎدت ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻬب اﻟوﺠد!
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ﺼدﻴق ﻫﻤﺴﺎﺘﻲ
أﻓﺘﻘدك ﻴﺎ ﺼدﻴق ﻫﻤﺴﺎﺘﻲ..
أراك ﺘﺴﻴر ﻤﻊ ﻨﻘﺎطﻲ وﺤروﻓﻲ وﻋﺒﻴر ﻤﻔرداﺘﻲ..
أﺤﺎوﻝ أن أﻤﺴك ﺒﺘﻌﺒﻴر ﻴﻠﻴق ﺒك إﻻ أﻨﻨﻲ أﻋود ﻤﻊ
ﺨﻴﺒﺘﻲ ﻓﺄﻨت ﻻ ﺘﺤﺘوﻴك ﻛﻠﻤﺎﺘﻲ..

أﻨت ﺨﺎرج ﻋن اﻟﻤﺄﻟوف
ﻻ ﻴﺤﺼﻴك ﻋدد
وﻻ ﻴرﺴﻤك ﻤﻌﻨﻰ
أﻨت أوﺴﻊ ﻤن ﻤدارك ﻗوﻟﻲ وﻤﻌﺎﻨﻲ ﻟﻐﺎﺘﻲ..
ﻏﻔراﻨك ﻴﺎ ﻤداي..
ﻓﻘد ﻀﻘت ﻋن اﻹﻟﻤﺎم ﺒك..
ﻟت ﺘﺴﺎﻓر ﻓﻲ روﺤﻲ ودﻤﺎي..
ﻤﺎ ز َ

ﻓﻴرﺘد ﺸﺎﺤﺒﺎً وﻴرﺠﻊ رؤاي..
ﻤﺎزاﻝ ﺼوﺘﻲ ﻴﻨﺎدي إﻟﻴك
ّ

أﻻﻗﻴك ﻓﻲ ﻋﺒﺜﻲ وﺠﻨوﻨﻲ وﺼﻤﺘﻲ..
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ﻛﻠّﻤﺎ ﻨﺒض ﺨﺎﻓﻘﻲ أﺴﺘﻌذب دﻗﺎّﺘﻪ اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ،ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺸﺒﻪ

ﻋدوك ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ،

وﻛﺄﻨك ﻫﺎرب ﻤن ﻛ ّﻝ ﺸﻲء ﻋداي..
ﺴﻴدي وﻤﻬ ّذﺒﻲ
ّ

ﻻ أﻋرف ﻤﺎ ﻴﺴﻊ ﺤروﻓﻲ أن ﺘﻘوﻝ ﻋﻨك

ﻟﻛﻨﻨﻲ أﺴﺘﺠدي ﻛ ّﻝ ﻟﻴﻠﺔ ﻤﻌﻨﺎي..
ﻻ أﺠد ﻤﺎ ﻴؤﻨس ﻗﻠﻘﻲ وﺘﻌﺒﻲ ﺴوى ذﻛراي..
اﻓﺘﻘدك ﻴﺎ أﻤﻠﻲ
ﻴﺎ ﺼدﻴق ﻫﻤﺴﺎﺘﻲ
ﻟﻘد ﺼدأ ﺼداي.
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أﺤب اﻟﺸﺘﺎء
ّ
أﻗﺒﻝ اﻟﺸﺘﺎء ﺒﺨطﺎﻩ اﻟﻤﺘﺜﺎﻗﻠﺔ..
وﻤﻀﻰ أﻴﻠوﻝ ﺤﺎﻤﻼً ﻤﻌﻪ ﺤﻛﺎﻴﺎ ﻟم ﺘﻛن ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻨﺸر..
ﺘﺸرﻴن ﻋﺎد ﻤﺠدداً..
أﺤﻀر ﻛ ّﻝ طﻘوس اﻻﺴﺘﻘﺒﺎﻝ اﻟﺘﻲ اﻋﺘدت ﻋﻠﻴﻬﺎ..
وأﻨﺎ
ّ

أﺠﻬز ﻛ ّﻝ ﺸﻲء ﻷﺤﺘﻀن ﺸﺘﺎﺌﻲ..
ّ
ﺒردي..

وأﻤطﺎري..
أﻨﺘظر اﻟﺒرد ﻟﻛﻲ أﺸﻌر ﺒﺎﻟدفء!!
أﻨﺘظر اﻟﻤطر ﻟﻛﻲ أﻏﺘﺴﻝ ﻤن ﻗﻴظ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت
ﻷﻨك أﺨذت ﻤﻌك ﻛ ّﻝ ﻤﺎ ﺒوﺴﻌﻪ أن ﻴﻘوت روﺤﻲ
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ﻟم ﺘﺘرك ﻟﻲ ﻓرﺼﺔ ﻟﻛﻲ أﻟﻘﻴك ﻋﻠﻰ ﺠﺴدي ﻤﻌطﻔﺎً ﻴﻘﻴﻨﻲ
ﻤن ﺒرودة اﻟوﺤدة واﻟﺨوف..

وﻤﻊ ذﻟك ﻛﻠّﻪ ،ﻤﺎزاﻝ ﻓﻲ ﺼدري ﻗﻠب ﻻ ﻴرﻴد أن ﻴﺼﻤت..
ﻻ ﻴرﻴد أن ﻴﺘوﻗّف..
ﻴﺤب..
ﻻ ﻴرﻴد إﻻ أن ّ
ﻴﺼﻌب اﻟﻤﻬﻤﺔ
ﻴﺒدو أن اﻻﻨﻘطﺎع ّ

أﺴﻬﻝ اﻟﺼﻌب..
وﻟﻛ ّﻨﻨﻲ أﺤﺎوﻝ أن ّ
ٍ
اﻟﺤب
ﺒﻤزﻴد ﻤن
ّ

أﺤﺒك.
أﻴﻬﺎ اﻟﺸﺘﺎء اﻟﻌذب ّ
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ﻨﻘّﻨﻲ
أﻨت ﻓﻲ ذاﻛرﺘﻲ أﺴﻌﻰ ﻷن أﻨﻘّﻲ ﻤﺎ ﺘداﺨﻝ ﻓﻲ
ﻤﺤﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ:

ﻟم أواﺠﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺸﺒﻪ ﺤﺎﻟﺘﻲ
أﻗ أر ..وﺴﺄﺒﻘﻰ أﻗ أر
أﻛﺘب ..وﺴﺄﺒﻘﻰ ﻛذﻟك
إﻨﻨﻲ داﺌﻤﺎً ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺘﻨﻘﻴب ﻓﻴك ﻋن ﻤﻛﺎﻤن اﻟﻤﺎس
وﻤﻨﺎﺠم اﻟذﻫب..

ﻤرة..
ﻤرة أﻓﻌﻝ ﻛﺄﻨﻬﺎ ﱠأوﻝ ّ
ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ّ
وﻟﺤﺴن اﻟﺤظ ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ﻗراءة ﻴطﺎﻟﻌﻨﻲ اﻟﻤزﻴد ﻤﻨك ،وﻓﻲ ﻛ ّﻝ
ﻓﻲ..
ﻴﺘﻔﺠر اﻟﻔﻴض ﱠ
ﻛﺘﺎﺒﺔ ّ
ﻟﻛﻨﻲ أﺨﺎف ..أو ﻟﻨﻘﻝ أﻨﻲ أﺸﻌر ﺒﺎﻟرﻫﺒﺔ أﻤﺎم ﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ
وﻤﺎﻻ ﺘﻌﻨﻴﻪ..

ﻻ ﺘﺴﺄﻟﻨﻲ ﻟﻤﺎذا ﻓﺄﻨﺎ ﻻ أﻋﻠم ﻤ ﱠم أﺨﺎف!!
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ﻴوﺠد ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة أﻤران ﻤﺨﻴﻔﺎن رﻏم اﻟﻤﺘﻌﺔ اﻟﻛﺎﻤﻨﺔ

وراءﻫﻤﺎ:

اﻟﺼﻌود إﻟﻰ اﻷﻋﺎﻟﻲ واﻟﻐوص ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎق..
ﻟﻛن اﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻬﻤﺎ أﻤر ﻴﺴﻴر ﺒﻌد أن ﻴﺒﻠﻎ اﻟﻤرء ﻟذة

اﻟﺴﻤو وﻓرادة اﻟﻌﻤق..
ّ

ﻤﻌك أﻋﻴش اﻟﺤﺎﻟﺘﻴن..

أﺴﻤو وأﺘﻌﻤق..
واﻟﻤﺘﻌﺔ ﺘﻔرد ذراﻋﻴﻬﺎ ﻟﻲ..
ﺘواﻗون ﻟﻠﺼدق؟
ﻛم ﻨﺤن ّ

ﺘﻌﻤﻘت ﺒك؟
وﻛم
ّ
ﻴﺘﺴرب ﻤﻨك ﻛﻠّﻤﺎ ّ
ﺒﺎﻟﺤرﻴﺔ واﻷﻟق..
ﻛﻠّﻤﺎ أﺼﺒﺢ اﻟﻔﻀﺎء ﻤﻛﺎﻨﻲ أﺸﻌر
ّ
وﻴﻌﺘرﻴﻨﻲ اﻟﺼﻤت اﻟﻤﺒﺎﻏت..

وﻛﺄن اﻟﻛﻼم ،وﺴﻴﻠﺔ اﻟﺘواﺼﻝ ،ﻟم ﻴﻌد ﻟﻪ ﻤﻌﻨﻰ..
ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺤﻘّق ﻏﺎﻴﺔ اﻟﺤوار ﻤن دون أن ﻨﺠرﻴﻪ أﺒداً..
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أﺴﻌدﺘﻨﻲ ..وأرﻫﻘﺘﻨﻲ ﻓﻲ آن!!
ﺘﺨﺼﻨﻲ ﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ زﻤﻨﻲ وﺤﺘﻰ
رﺒﻤﺎ ﻷﻨﻲ ﺸﻌرت ﺒﺄﻨك
ّ
آﺨر اﻟزﻤن.
ﺘﻌﻤدت أن ﻻ أﻏﻠﻘﻬﺎ ﻤﻨذ أن اﻛﺘﺸﻔﺘﻬﺎ ﻴوم ﻛﻨت
ّ
ﺘﺠﻠﻴﺎﺘك ّ
ﺼﻐﻴرة ،ﺼﻐﻴرﺘك
أﻋود إﻟﻴﻬﺎ ﺒﻴن اﻟﺤﻴن واﻷﺨر ..ﺒﻝ ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ﺤﻴن
ﻤﺘﺠﺴدة ﻷﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ ،وﻟﻛﻨﻬﺎ
ﻛم ﺘﻤﻨﻴت ﻟو أﻨﻬﺎ ﺠﺎءت
ّ
ﺘﺤد ..ﻛﺎﻟﻔﻘﻴر ﻻ ﺘﻤﺘﻠك..
ﻛﺎﻷﺜﻴر ﻻ ّ

ﻋﻔواً ..ﻻ داﻋﻲ ﻟذﻟك ،ﻟﻘد ُﺤﻔرت ﻓﻲ ذاﻛرﺘﻲ ..وأﻗﻤت
ﻓﻲ!!
ّ
ﺘرددت ﻗﺒﻝ أن أﺘﻌرف ﻋﻠﻴك..
ﻟو ﺘﻌﻠم ﻛم ّ

ﻓﻘد أدرﻛت ﻤدى اﻟﺘﺸﺎﺒك ﺒﻴن ﻤﺴﺎﺤﺎت ﻏﺎﻴﺎﺘﻨﺎ

اﻟﻼﻤﺤددة..
ّ

وﻟﻤﺴت اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ اﻟﺤروف..
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وﺨﺸﻌت ﻤ ار ارً أﻤﺎم ردودك ﻟﻘدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺨﺘراق أﻋﻤﺎﻗﻲ

..

ﺒﻌﻴون اﻟروح!!
دون ﺘﻛﻠّف
أو ﻓوارق ﺒﻴﻨﻨﺎ..
اﻟﺤق..
اﻟﺤب ّأﻴﻬﺎ
أﺘواﺼﻝ ﻤﻌك ﺒﻛ ّﻝ
ّ
ّ
ﻓﻬﻠم "ﻨﻘﱢﻨﻲ"!
ّ
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ﻋﻨدﻤﺎ ﻴرﺤﻝ وﺤﻲ اﻟﻛﻠﻤﺔ
ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ ﺼﻐﻴرة اﺠﺘﻤﻌت أﻨﻔﺎﺴﻨﺎ ذات ﻴوم....
ﻛ ّﻝ ﺸﻲء ﻛﺎن ﺒﺤﺠم ﺤﻨﻴﻨﻨﺎ
وﺸﻤوع ﻋﺸﻘﻨﺎ ﺠﻌﻠت أﻴﺎﻤﻨﺎ ﺘﺒدو ﻤﻨﻴرة..
ﻏرﻗﻨﺎ ﻓﻲ زﻫوة اﻟﺤﻠم ووﻫﺠﻪ
وﻤﺎ أﺤﺴﺴﻨﺎ أن ﻟﻸﺤﻼم ﻨﺸوة ﺒﺨداﻋﻬﺎ ﺘﺒدو ﻛﺒﻴرة..
ﻫﻨﺎ ﻗﻠﺒﻲ..
ﻫﻨﺎ روﺤﻲ..
وأﺼداء ﻫﻤﺴك..
ورﺴﺎﻟﺔ ﺨﺠوﻟﺔ ﺒﺤروﻓﻬﺎ ﺘﻐﻔو ﻤرﻴرة
راﺤﻝ أﻨت!
اﻟﻤﻔﺎض ﺒﺎﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ
وﺤﻲ اﻟﻛﻠﻤﺔ،
راﺤﻝ أﻨت ﻴﺎ
ّ
اﻟﻤدﻤﻰ و ُ
ّ
آن..
راﺤﻝ أﻨت!
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وﻟﻛن ،ﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟذﻛرى ﻟن ﺘﻐﺎدر ﻤﺨدﻋﻲ..
ﻓﺎﻟورد ﻻ ﻴﻤوت ﺤﺘﻰ ٕوان ﻏﺎدر ﻤﻨﻪ ﻋﺒﻴرﻩ..
ﺘرﻛت ﻟﻲ ﻤﺎ ﺘﺒﻘّﻰ ﻤن ﻓﺘﺎﺘﻨﺎ وﻫرﺒت..
َ

رﺤﻴﻠك ﻛﺎن أوﻟﻰ ﺼﻔﺤﺎت ﻋذاﺒﻲ ﺒﻌد ﺘﺠرﺒﺔ وﻻدﺘﻲ ﻓﻲ

ﺤﺒك..
رﺤم ّ

ﻟﻘد ﻗرب إﺤﺴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﻤوت إﻟﻰ ﺤ ﱟد أﺘﻠف ﻤﻘدرﺘﻲ ﻋﻠﻰ

اﻟﺘﻔﻛﻴر أو اﻟﺘﺴﺎؤﻝ..

ﻟم ذﻫﺒت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎن ﻴﺠب ﻋﻠﻴك ﺒﻪ أن ﺘﺒﻘﻰ؟
َ
ﻛﺎﻟﺤﻠم أﻨت ،ﻨﺼﺤو ﻤﻨﻪ ﺤﻴن ﻴطﻴب اﻟوﺴن!
ﻟم أﻋرف أﺴﺒﺎب رﺤﻴﻠك ﻛﻤﺎ ﻋرﻓت اﻟﻛﺘب واﻟﺘﺎرﻴﺦ
واﻟﺠﻐراﻓﻴﺔ واﻟﻤﻨطق واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﻠﻐﺎت،

رﺒﻤﺎ وﻟن أﻋرف!
ﻷﻨك ﻻ ﺘُﻌرف ﺒﺈﻤﻛﺎﻨﻴﺎت اﻟﻤﻌرﻓﺔ..

ﻓﻼ أﻨت ذﻫﺒت ﻓﻲ ٍ
ﻗررت
ﺴﻔر اﻀطراري ،وﻻ أﺨﺒرﺘﻨﻲ أﻨك ّ

اﻟرﺤﻴﻝ..
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ﻛﻨت ﺘﺴﻛن ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﻓﻲ ﺒﻴﺘك ذاﺘﻪ ،ﻏرﻓﺘﻲ اﻟﺼﻐﻴرة،
ﻤﻌطوﺒﻴﺘﻬﺎ ﻛﺎﻨت داﻓﺌﺔ وﻤرﻴﺤﺔ..
رﻏم
ّ

إﻨﻬﺎ ﻗﻠﺒﻲ اﻟﺼﻐﻴر..

وﺘﺼدﻗﻨﻲ ﺒﺎﺴﺘﻤرار؟
ﺘرى ﻫﻝ ﻴﺌﺴت ﻤن أﻨك ﺼﺎدق
ّ

أم أﻨﻨﻲ أﻨﺎ ﻴﺌﺴت ﻤن ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم وﺒدأت أﻨﺘﻘم ﻤن ﻨﻔﺴﻲ
ﻓﻴك ،ﻓﺠﻌﻠﺘك ﺘرﺤﻝ؟

ﻛﻼﻨﺎ ﻟم ﻴﻤت ،وﻟن ﻴﻤوت!!!
ﺒرﺤﻴﻠك ﻏرﻗت ﺴﻔﻴﻨﺘﻲ ..
وﺘﺎﻩ ﻤﻛﺎﻨﻲ وزﻤﺎﻨﻲ..
اﺤﺘرﻗت ﺒوﺼﻠﺘﻲ
وﺼﺎرت ﻤﻔﺎﺘﻴﺤﻲ ﺒﻼ أﺒواب
ﻤﺎ ﻋدت أﻋرف وﺠﻬﺘﻲ
وﻟم ﻴﻌد ﻓﻲ اﻟﻛون ﻤﺎ ﻴرﻀﻴﻨﻲ..
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ﻤﺠدداً
أﺘﺨﻴﻝ ﻛ ّﻝ ﻴوم ﺒﺄﻨك ﺘطرق ّ
إﻻ أﻨﻨﻲ ّ
ﻤﺠدداً ﻫﻤﺴﺘك اﻟﻤﺜﻴرة:
ﺘﻬﻤس ّ

أﻨﺎ ﻫﻨﺎ..

ﻓﺘﺸﺘﻌﻝ ﺤواﺴﻲ
ﻟﺘﺘﻛون ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻛﻠﺔ ﻛﻠﻤﺔ واﺤدة:
ﺘﻌود أﺠزاﺌﻲ اﻟﻤﺒﻌﺜرة ّ

أﻨت ﻫﻨﺎ..

أو رﺒﻤﺎ ﻫﻨﺎك
أﺤﺒك..
ّ

أﺤﺒك أﻴﻬﺎ اﻟوﺤﻲ اﻟﻤﻔﻘود
ّ

أﺤﺒك ﻴﺎ وﺤﻲ اﻟﻛﻠﻤﺔ اﻟراﺤﻝ
ّ

ﻟن ﻴﻐﺎدر ظﻠّك ﺘﻔﺎﺼﻴﻝ ﻏرﻓﺘﻲ اﻟﺼﻐﻴرة ،ﻗﻠﺒﻲ..
ﻟﻤﺎذا ﻛﻠّﻤﺎ ﻓ ّﻛرت ﺒك أﺘﻤﻨﻰ ﻟو أن اﻟﻌﺎﻟم ﻗد اﺨﺘﺼر
وﺠودﻩ ﺒك أﻨت وﺤدك؟
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ﻋﻠﻲ أن أﺘوﻩ ﻟﻛﻲ أﺸﻌر أﻨﻪ ﻻ ﻤﻼذ ﻟﻲ ﺴوى
ﻟﻤﺎذا ﻛﺎن ّ
أﻤداءك؟
ﻟﻤﺎذا ﻴﺴﺎﻓر اﻟﻔرح ﻤن ﻋﻤري ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻐﻴب ﻋﻨﻲ وﻻ ﻴﻌود

إﻻ ﻓﻲ ﻟﺤظﺔ دﺨوﻟك ﻟﻤﺠرﻴﺎت ﺤﻴﺎﺘﻲ وﺠﻨوﻨﻲ؟
اﻟﺤب؟
أﺤﺒك ﻛ ّﻝ ﻫذا
ّ
ﻟﻤﺎذا ّ
أﻷ ّﻨك ﺘوأﻤﻲ،
وﺒك أﻛون؟

ﻟﺸﻘﻴﺔ ﻤﺜﻠﻲ أن ﺘﺼﺎدﻓﻬﺎ اﻷﻤﻨﻴﺎت دﻓﻌﺔ واﺤدة،
ﻫﻝ ﻴﻤﻛن
ّ
وﺘﻬرب دﻓﻌﺔ واﺤدة؟؟
ﻤﺎ زﻟت ﻻ أﻓﻬم!..
ﻤﺎزﻟت أﺘﻌﻠّم!
ﻤﺎزﻟت طﻔﻠﺔ ﺘﻌﺒث ﺒﻘﺼﺎﺼﺎت اﻟورق..
أﺒدا ..
ﻻ أرﻴد أن أﻛﺒر ً
دﻋﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﺤﻴث ﺸﺎء ﻫواك..
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ﺘﺎﺌﻬﺔ ﻓﻲ وﺠدي ..
ﺤﺎﻟﻤﺔ وﺴط ﻋﺎﻟم ﻤن اﻟﺨراب ..
ﻋﻠﻲ ﻤن
دﻋﻨﻲ أﺘﺨﻠّﻰ ﻋن ﻛ ّﻝ ﻤﺎ ﻴﻔرﻀﻪ اﻟواﻗﻊ
ّ
ﺸﺠون..
ﻓﻲ رﻏم أﻨﻲ ﻻ
أرﻴد أن أرﺴم اﻨﺸدادي إﻟﻴك ٕواﺒداﻋك ّ
ﻓن اﻟرﺴم..
أﺘﻘن ّ

دﻋﻨﻲ أﺤﺎوﻝ أن أﺴﺘﻌﻴد ﺒراءﺘﻲ وطﻔوﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ أدﻗّق ﻓﻲ
ﻤﻼﻤﺢ ﻤداك اﻟﻐرﻴب..

ﻻ ﻴﻠزﻤﻨﻲ ﺴوى ﺒﻌض اﻷﻟوان ...
أرﻴد اﻟﺘﻤﻠّص ﻤن ﻨﻘﺎوة اﻷﺒﻴض وﻋﺘﻤﺔ اﻷﺴود..
ﺴﻴﺘﻤرد ﻗوس ﻗزح وﻴﺘﺠﺎوز ﻓرادة اﻷﻟوان اﻟﺴﺒﻌﺔ..
ّ
ﺴﺄﻟون ﺒك اﻟﺴواد اﻟذي ﻴﺤﻴط ﺒﻲ وأﺨﻔﻲ اﺴﺘﺴﻼم
ّ

اﻟﺒﻴﺎض..

أﺘوق ﻻﺤﺘﻔﺎﻝ اﻷﻟوان ..
أﻨت رﺒﻴﻌﻲ..
ﻛن رﺒﻴﻌﻲ..
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ﻟﻘد ﺒﻌﺜرﻨﻲ اﺼﻔرار اﻟﺨرﻴف!
ﻤﻌك أﺴﺘﻌﻴد أﻤﻨﻴﺎﺘﻲ..
ﻓﻼ ﺘﺒﺘﻌد..
وﻟﻛ ّﻨك ،ﺘرﺤﻝ أﻨت وﺨرﻴﻔك اﻟﺤزﻴن
ﺘذوﻗﻨﺎ
ﺘرﺤﻝ دون طﻘوس اﻟوداع ،ﻛﻤﺎ ،ذات زﻤنّ ،

اﻟﺤب..
طﻘوس
ّ

وأﺒﻘﻰ أﻨﺎ واﺒﻨﺘﻨﺎ اﻟﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻛون اﻻﻨﺘظﺎر.
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ﺤﺴن أن أﺘﺴﻠّﻰ
ﻤﻌك
ٌ
اﺼﻤت ﻗﻠﻴﻼً..
ﻻ أرﻴد أن ﻴزﻴد ﺼوﺘك ﻤن ﻏﻠﻴﺎن اﻟﺸوق ﻓﻲ ﻟﻴﻠﻲ

اﻟطوﻴﻝ..

ﻻ ﺘﻛﺘب ﻟﻲ ﺒﻌض اﻟﻛﻠﻤﺎت اﻟﻌﺎدﻴﺔ واﻻﻋﺘﻴﺎدﻴﺔ
ﻟﻛﻲ ﺘزورﻨﻲ ﻤﻊ ﻗﻬوة اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺘﻲ ﻀﺎع ﻟوﻨﻬﺎ
وطﻌﻤﻬﺎ..

ﻻ ﺘﻔ ّﻛر ﺒﻲ ﻛﺜﻴ ارً
ﻓﺎﻟﺒﻌد أﺤرق أﻓﻛﺎر اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠّﻬﺎ
وﺘرﻛﻨﻲ ﻻ أﻨﺘﺒﻪ ﻟﺸﻲء ﻤن ﺤوﻟﻲ ﺴوى ﻏﻴﺎﺒك اﻟﻤﺘﻌب..
اﺒق ﻛﻤﺎ ﻋرﻓﺘك داﺌﻤﺎً ﻫﺎدﺌﺎً
َ

ﻤﺘﻤﺎﺴﻛﺎً ﻛﺸﺠر اﻟﺼﻔﺼﺎف،
واﺘرﻛﻨﻲ أﺘطﺎﻴر ﻤن ﺤوﻟك

ﻟﺘﻌرف أﻨﻲ ﻟﺴت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻗوف ﻓﻲ وﺠﻪ رﻴﺎح
اﻟﺸوق اﻟﻤﺘﻠف..
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ﻻ ﺘﻨﺸﻐﻝ ﺒﻬﻤوﻤﻲ
أﻟﻔت ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ وﺠودك اﻟﻤﻔﺎﺠﺊ وﻏﻴﺎﺒك
ﻟﻘد أﻟﻔﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ُ
اﻟﻤﺒﺎﻏت
واﺴﺘﺴﻠﻤت ﻟﻬذا اﻟﻘدر ﺒﻛ ّﻝ اﻟرﻀﺎ..
ﻻ ِ
ﺘﺒد اﻟﻘﻠق ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴك ﻷﻨﻨﻲ أزداد أﻟﻤﺎً وﻤرارة..
ﻻ ﺘﺘﻬﻤﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﻌف
ﻓﻬﺎ أﻨﺎ أﻋﺘرف أﻤﺎم اﻟﻛون ﺒﺄﻨﻲ ،ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠّق اﻷﻤر ﺒك،

أﺠﺴد اﻟﻀﻌف ﺒﻤﻝء ذاﺘﻪ..
ّ

ﻻ ﺘﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻟوﻤﻲ وﻛن ﺤﻠﻴﻤﺎً ﻛﻠّﻤﺎ اﺒﺘﻌدت ..

دﻋﻨﻲ ﻫﻨﺎ أﻨﺘظر اﻟوﻋد وﻟو ﻛﺎن ﺒﻌﻴداً..
ﻏرﻴﺒﺎً ﻤﺜﻠك..
ﺒد أن ﻴﺄﺘﻲ..
ﻻ ّ
رﻏم اﻨﻬﻤﺎﻛﻲ ﻓﻲ أﺸﻴﺎء ﻋدﻴدة إﻻ أﻨﻨﻲ ﻻ أﺠد وﻗﺘﺎً ﻻ

أﻓ ّﻛر ﻓﻴﻪ ﺒك..
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أراك ﻤﻊ اﻷﺤداث ﻛﻠّﻬﺎ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻛﻠّﻬﺎ
و
ّ

واﻷﻏﻨﻴﺎت ﻛﻠّﻬﺎ
أﻨت ﺘﻛون
وﺴﺘﺒﻘﻰ..
ﻗرﻴب أﻨت
رﻗﻴق أﻨت

ﻫﺎدئ وﺤزﻴن..
أﺴﺘﺸﻌر ﻤﻼﻤﺤك ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ﺸﻲء
ﻴﺘﺒدى اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟذي ﻋرﻓﺘﻪ ﻓﻴك ﺒﻘﻠﺒﻲ ﻛﻤﺎ
دوﻨﻤﺎ ﻗﻨﺎع ّ
ﻋرﻓﺘﻨﻲ ﺒﻘﻠﺒك..
أﺸﻌر ﺒﺎﻟﺴﻼم
ﺒﺎﻟﺴﻛﻴﻨﺔ
أطﻠب ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
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وﺒﺎﻟﻘﻠق..
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت دون ﻋراك
ﻤﻌك ﺘﺠﺘﻤﻊ ّ
ﺠدﻴﺔ ﻤﻌك ،أﺘﻌرف ﻟﻤﺎذا؟
أﺤﺎوﻝ أن ﻻ أﻛون ّ

ﺤدة اﻷﺸﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺘزﻋﺠك..
ﻟﻛﻲ ﻻ أزﻴد ﻤن ّ

رﻏﻤﺎً ﻋﻨﻲ أﺸﻌر ﻓﻲ ﻟﺤظﺎت أﻨﻲ طﻔﻠﺘك اﻟﻤدﻟّﻠﺔ
ﻓﻴﻨﻘﻠب اﻟزﻤﺎن
ﻴﻌود ﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻬد ،ﺤﻴث اﻟﻨﻘﺎء اﻷوﻝ..
ﻻ أﻓ ّﻛر ﺒﺸﻲء
ﻤﻌك ﺘﻌﻠّﻤت أن أﺘﺴﻠّﻰ!..
ﺒﺒراءة اﻷوﻻد اﻟﺒﻌﻴدﻴن ﻋن اﻟﻐﺎﻴﺎت اﻟﻤﺒطﻨﺔ،
أﺤب أن أﺴﺘﻤﺘﻊ ﺒك..
ّ

أﻛﺘﺸﻔك..
أﺤﺒك..
ّ
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وﻋﻨدﻤﺎ أﻏﻀب ﻻ أطﻴق اﻟﺼﻤت..
أرﻏب ﺒﺎﻻﻨﻔﺠﺎر ﺒﻴن ﻴدﻴك..
ﻓﻲ
ﻛﻲ ﻴذوب اﻟﻐﻀب وﻴظﻬر اﻷﺨﻀر اﻟﻤﺨﺒﺊ ّ
ﻓﻲ ﺘﻼﻓﻴف ﺘﻛوﻴﻨﻲ اﻟﻤﻌﻘد..
وﻋﻨدﻤﺎ أراك....
أو أﺴﻤﻊ ﺼوﺘك...
أو أﺸﻌر ﺒﺄﻨك ﻤﺘﻌب..
ﻴﻘﻔز ﻗﻠﺒﻲ ﺒﺄﻤوﻤﺘﻪ اﻟﻤﻠﺘﺎﻋﺔ ﻟﻴﻌﺎﻨق وﺠﻬك اﻟطﻔﻝ..
ﻓﻴﻀطرب ﻛ ّﻝ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ وﻓﻛري ،ﺒﻴﻨﻤﺎ أﺤﺎوﻝ
اﺴﺘﺠﻤﺎع ﻗوﺘﻲ ﻛﻲ أﺤﺘوي طﻔﻠﻲ اﻟﺼﻐﻴر..
ﻫﻛذا أﻨﺎ!..
ﻋﻠﻲ..
رﺒﻤﺎ ذﻟك ﻴﺘطﻠّب ﻤﻨك اﻟﺼﺒر ّ

أﻓﻼ أﺴﺘﺤق ﺒﻌض اﻟﺼﺒر؟
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ﺤب ﻗﻴد اﻹرﺴﺎﻝ ..
ﻤﻐﺎﻤرة ّ
اﻟرد اﻟﻤﻨﺘظر..
وأﺨﻴ ارً ﻴﺼﻝ ّ
ﻤرات ﻋدﻴدة..
أﻛرر ﻗراءﺘﻪ ّ
ّ
ﺒد وأن ﺘﺤدث ﻴوﻤﺎً..
ﻟﻛ ّﻝ ﻋﺎﺸق ﻤﻐﺎﻤرة اﺴﺘﻘرار ﻻ ّ

ﻟﻘد ﺤﺎن وﻗت ﻤﻐﺎﻤرﺘﻲ..
ﻤﻌك؟..

أظن أﻨك ﺒﻘدوﻤك اﻟﻼﻤﺘوﻗّﻊ ﻛﻨت اﻟﻤﻐﺎﻤرة اﻷﻛﺜر دﻫﺸﺔ!!
ﺒﺘﺴرب اﻟﻤﺨﺎطرة ﺒروﺤﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺴ ّﻝ ﻤن
ﻟﻛﻨﻨﻲ أﺸﻌر
ّ
ﺠﺴدي ﻫﺎرﺒﺔ إﻟﻴك..
دوﻨﻤﺎ أن ﺘﻬﺘدي إﻟﻰ ﻤﻛﺎﻨك أو زﻤﺎﻨك..
ﻓﻔﻲ ﻟﺤظﺔ اﺤﺘدام اﻟﻤﺸﺎﻋر اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﻛ ّﻝ ﺸﻲء
ﻓﻴك ،وأﻨت ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ﺸﻲء..
أﺤس أﻨﻨﻲ ﻋﺎﺼﻔﺔ ﻫﺎﺌﺠﺔ ﻻ ﻴﻤﻛن ﻷي ﻤﻨطق أن
ّ
ﻴﻌﺘرض طرﻴﻘﻲ..
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أرﻴد أن أﻫﺒك ﺤﻴﺎﺘﻲ وﻛﻴﺎﻨﻲ وﻛ ّﻝ ﺠﻨوﻨﻲ..
أرﻴد أن أراﻫن ﻋﻠﻴك ﺒﻛ ّﻝ ﻤﺎ أﻤﻠك ..وﻤﺎ أﻗ ّﻝ ﻤﺎ أﻤﻠﻛﻪ
أﻤﺎم ﻟﺤظﺔ أﺘرﻗّب ﻋﻴﺸﻬﺎ ﻤﻌك!!
أرﻴدك ﺒﺠﻨون ﻤﺎزاﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻔطرة ..وﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎ ﻋرﻓت ﻴوﻤﺎً
ﻤﻌﻨﻰ اﻻﻛﺘﻔﺎء..

أرﻴدك ﺒﻘوة اﻟﻬﺎرب ﻤن ﻓظﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﻴﺤدث ﻓﻲ أرﺠﺎء اﻟﻌﺎﻟم
ﻨﺤو اﻷﻤﺎن اﻟﻤطﻠق..

أرﻴدك ﺒﺈرادة ﻻ ﺘﻌﻴﻘﻬﺎ أي ﻓروض أو ﻗﻴود..
ﻷي ﻋﺒث ﻴﻤﻨﻌﻨﻲ ﻋﻨك..
أرﻴدك دوﻨﻤﺎ إﺼﻐﺎء ّ

اﺠﻴﺘﻲ..
أرﻴد أن أﻛون ﻤﻌك ﺒ ُذﻫﺎﻨﻲ وﻗﻠﻘﻲ
وزﺌﺒﻘﻴﺘﻲ وﻤز ّ
ّ

ﺘﺼر ﻋﻠﻰ إﻀﻌﺎﻓﻲ..
أرﻴدك رﻏم اﻟﺠراح اﻟﺘﻲ ّ
ﻗوﺘﻲ وأﻤﻨﻲ وﻨﻘﺎﺌﻲ..
أرﻴد أن ﺘﻌرف ﺒﺄﻨك ّ
أﻛﺘب اﻵن ،وﻫﻝ ﺴﺄﺒﻘﻰ أﻛﺘب؟

ﻛﻠﻤﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻐﺎﻤرﺘﻲ اﻟﻛﺒرى ،ﻫﻝ ﺴﺘﺒﻘﻰ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺼﺒﺢ

أﻨت اﻟﻤﻐﺎﻤرة؟!..
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ﻛﻠﻤﺘﻲ ﻫﻲ ﻛﻨزي ،ﻫﻝ ﺴﺘﺘﻤﺎﻫﻰ ﺒﻤﻌﺎﻨﻴك؟
ﻛﻠﻤﺘﻲ ،ﻫﻝ ﺘﺼﻴر اﻟﺠﺴر اﻟذي رﺒط ﺒﻴن ﻤدﻴﻨﺔ اﻟﺨوف
ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ وﻋرش اﻟﺴﻼم اﻟﻤرﺘﻘب ﺒﻴن ذراﻋﻴك؟

ﻛﻠﻤﺘﻲ اﻏﺘﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟظروف ،ﺨرﺠت ﻤن ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻐﻴﺒوﺒﺔ

ﻤﺘرﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛﻨت
اﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ،ﻓﻬﻝ ﺘﺼﻝ إﻟﻴك أﻤﻴرة ﻛﻤﺎ ُ
ّ
اﻷﺒدﻴﺔ؟..
ﻋرﺸﻬﺎ ذات زﻤن ﻴﻨﺘﺴب إﻟﻰ
ّ

ﺒﺄﺒﻬﻰ ﺼورة ،وأﻛﻤﻝ وﺠﻪ ،ﺤﺎﻤﻠﺔ وﺠﻬﺎً ﻤن اﻟﻨﻘﺎء،
ﻤﺎزاﻟت ﻛﻠﻤﺘﻲ ﺘﺤﻠم أﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤﻝ اﻟﺴﻌﺎدة..

ﺨرﺠ ْت رﻏم اﻟذﻋر،
َ

ورﻏم اﻟﺸﻛوك اﻟﻤﺤﻴطﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ وﺼوﻟﻬﺎ

ﺘﻬب ﻋﻠﻰ وﺠﻬك
ﺨرﺠت ﻤﻨﺴﺎﺒﺔ ﻛﻨﺴﻤﺔ ﺘرﻴد أن ّ
ﻟت ﻫﻨﺎ..
ﻫﺎﻤﺴﺔ ﺒدفء ﺴﺎﺤر :ﻤﺎز ُ

ﻤﺎزﻟت أﺘوق ﻷن ﺘﻛﺒﺢ ﺠﻤوح ﻤﻬرﺘك اﻟﺜﺎﺌرة..

ﻫوﻴﺔ أو ﻋﻨوان..
ﻻ أرﻴد أن ﺘﺘرﻛﻨﻲ ﺒﻼ ّ

أرﻴد أن ﺘﻨﺴﺒﻨﻲ ﻟﻌﺎﻟم أﻨت ﺴﻴدﻩ!..
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وﻟﻛن...،
ﻟم ﺘﺒﺘﺴم؟!!
َ
ﻟم ﺘﻔرح؟!!
َ

ﻟم ﻟم ﺘﻘﻝ ﺸﻴﺌﺎً؟..
َ
أﻟم ﺘﻛن ﻤﻌﻨﻴﺎً ﺒﻛﻝ ﻤﺎ ﻴﺤدث؟..
أم أﻨك ﻋﺎﺒر ﺴﺒﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﺤدود أرض ﺘﺨﺸﻰ ﻤن أﻟﻐﺎﻤﻬﺎ؟
ﻛﺄﻨك ﺘﺨﺸﻰ اﻨﻔﺠﺎرك ﻤﻌﻲ!!
ﻛﺄﻨك ﻟﺴت ﺠﺎﻫ ازً ﻟﺘﻐﺎﻤر ﻤﻌﻲ ﻤن أﺠﻠﻲ ،ﻤن أﺠﻠﻨﺎ!

ﻫﺎ َﻛ ِﻪ :ﻤﻐﺎﻤرﺘﻲ ﻗﻴد اﻹرﺴﺎﻝ..
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ﻓﻬرس اﻟﻨﺼوص
ﻤﻘدﻤﺔ اﻟﻨﺎﺸر
(٠
ّ
 (١رﻴﺎم

 (٢اﻟﺤﻠم ﺠﻨﻴن

ﺤرﻴﺘﻲ
ﺘﺘﻛون ّ
 (٣ﻋﻠﻰ اﻟورق اﻷﺒﻴض ّ
 (٤ﻤن اﻟﻘﻠب إﻟﻰ ﻤﺎ وراء اﻟﻘﻠب
 (٥ﻤوﻋد ﻓﻲ ﻫﺎﻤش اﻟزﻤن

 (٦ﻻ ﻴﺸﻐﻠﻨﻲ ﺴوى ﺼﻤﺘﻲ!
 (٧ذات ﺼﻴف

 (٨اﻟﻛﻠﻤﺔ ﺘوﻟد ﻤن رﺤم اﻟـ"ﻓﺠﺄة"..

اﻟﺤب ﻴﻔرض ﻨﻔﺴﻪ وﻴﻠﻐﻲ ﺒﺎﻗﻲ اﺤﺘﻤﺎﻻﺘﻲ
(٩
ّ
 (١٠رﺴﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺘﺎء اﻟﺘﺄﻨﻴث اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ..
 (١١ﻏرﻴﺒﺎن ..أﻨت وأﻨﺎ أﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠم
ﺴن اﻟﺤﻛﻤﺔ
 (١٢ﻋﻠﻰ ﺤدود ّ
ﺤب ﻟظﻝ
 (١٣ﻟﺤظﺔ ﺘﺠﻠﻲ :ﱞ
 (١٤ﻗﻠم اﻟرﺼﺎص
 (١٥اﻟﻛﻠﻤﺔ طرﻴق
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 (١٦اﻟﺤﻠم اﻟﻤﺒدﱠد

 (١٧أﻤوﻤﺔ ﻤن رﺤم اﻟﻛﻠﻤﺔ
 (١٨اﻟﻨﺠﻤﺔ واﻟﺠﺴر

ﻋدت إﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌد طوﻝ ﻏﻴﺎب
ُ (١٩
 (٢٠اﻟﺨﻴط اﻟﻐرﻴب
 (٢١ﻤﻨﻬﺎ أﺒدأ وﻓﻴﻬﺎ ﻟن أﻨﺘﻬﻲ
اﻟﺤر ﻏرﻴب..
 (٢٢اﻟﻘﻠب ّ
وﺠد ﺒﻼ ﻋﻨوان
ٌ (٢٣
 (٢٤ﻟﻴﻝ اﻟﻴﻘﻴن

وﻫم ،واﻟزﻤن ﻤﺸروع ﻓﺎﺸﻝ..
 (٢٥اﻟﺠﻐراﻓﻴﺔ ٌ
 (٢٦ﺨذﻨﻲ إﻟﻴك أﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠم اﻟﻀﺎﺌﻊ..
ﺤب ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻝ ﻟﻠﻨﺸر..
 (٢٧ﱞ
ﺘﺠرد
 (٢٨ﻋﺎم ﺠدﻴد ..ﺒﻛ ّﻝ ّ
طﻴر ﻤﻬﺎﺠر
 (٢٩ﻗﻠﺒﻲ ٌ
رد ﻗﻠﻤﻲ..
ّ (٣٠
اﻟﺤب
 (٣١ﻤﺤرﻗﺔ
ّ

 (٣٢رﺴﺎﻟﺔ ﻤن ﻋﺎﺸق ﻟن ﻴﺄﺘﻲ!!
 (٣٣ﺼدﻓﺔ
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 (٣٤أﻨﺴﺤب ﻤن ذاﺘﻲ ﻷﺠدﻫﺎ
 (٣٥ﺼدﻴق ﻫﻤﺴﺎﺘﻲ
أﺤب اﻟﺸﺘﺎء
ّ (٣٦
 (٣٧ﻨﻘّﻨﻲ

 (٣٨ﻋﻨدﻤﺎ ﻴرﺤﻝ وﺤﻲ اﻟﻛﻠﻤﺔ

ﺤﺴن أن أﺘﺴﻠّﻰ
 (٣٩ﻤﻌك
ٌ
ﺤب ﻗﻴد اﻹرﺴﺎﻝ..
 (٤٠ﻤﻐﺎﻤرة ّ

اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ( رﻴم و"رﻴﺎم" ﻓﻲ ﺴطور
ﺼﻔﺤﺔ اﻟﻐﻼف
ّ

�Íc�« ‰�Ë_« �hM�« ¨¢ÂU�—¢ ¡UM���U� ¨’uBM�« Ác� lO
�∫l�u� vK� UNK�K�� V��Ë ÎU�U�� dA�� ¨d�ü« � V�Ô
www.terezia.org
اﻨﺘﻬﻰ
ﺤﻠب ،اﻻﺜﻨﻴن ﻓﻲ  20ﺸﺒﺎط 2012
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