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  obscurcissement ُكبُّو                                

 

ٌُمال إبلٌس طفل أو صبً فملت فهل معنى هذا أن للكبر فً تؽٌٌره أو للدخٌل ٌد فً تؽٌٌره، 

.ولٌل المرأة أكبر من الشٌطان فملت فهل لها بإنهاء أمره  

ولٌل شٌطان اإلنس أخطر ِمنه عند الجن وشٌطان المسلم المإمن ضعٌؾ فملُت هْل من شن 

ِمن أنَّ الشذوذ عن الطاعة والَمعصٌة مبدء للشٌطنة وركوب الجن وإن كان على السواء 

 .كافر ومسلم

ولكن ال َمن ٌشذُّ عِن الماعدة فالشٌطان أمره أمر والسحر طرٌك له وَمبٌتهُ َجسد اإلنسان فهْل 

 وللروح روح نفخ فٌها فبلن وفبلن فحصَّن  لنا بفِن لفة الذٌل على الرلاب فخلؾ الٌد ٌد

أوالده عن أوالد الشٌطان أو دفعهم لعبة إلٌه وإن كانت بسم هللا تطرد الشٌطان فإنَّ مسلن 

 .العرافٌن والمباؼتٌن أحسنوا إلٌه الطرٌك

إنً ِمَمن ٌحبون صٌانة الحموق وأحادٌث تؤخذ فً المعنى وأُجٌد إستنساخ من ٌحبون 

 .اإلحترام

ؼٌر أنًِّ ُمتمسن بموتًَّ فً لولً، الضعٌؾ وراء السحر والسحر وراءه فالسوسة ال تدخل 

ن على األلسن فتنام على لحنه الجفون وتطوى  فً العروق وال تفٌض بالجوارح وال تتلحَّ

.علٌه الرموش إذ لم ٌكن لذكاء الؽبن لوة مساعدة له، وأخرى من لوة االعتماد به  

ال أرٌد التلطُّؾ أو التعطؾ، وال الولوؾ على صبلبة التخلُّك وال الدوام فً عثر المطب، 

مهما كانت لوة الصلة الداخلٌة باإلٌمان، بعٌدة عن تممص األدوار أو التمرد فً الحاالت 

ولكن وضع جسدي المستلمً ٌحاصره الجو الجاؾ الخانك والملمُّ بالهزٌمة واالنهزام، مال 

بً إلى حٌاة أخرى والحت دنٌا بوجهً وأمام عٌناي، دنٌا رسمت فً خٌالً تإشر لبٌانات 

 .بما لوي هذا الزمن
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عالم ؼٌبً وعالم آخر أستطٌع الحدٌث فٌه وإن لم ٌكن فإنَّه بإمكانً المضاء فٌه واإلفضاء 

إلى وجه بعٌد علٌه، لكن لٌس طرٌما لبٌحا ولٌس بالحسن بل بداخلً طرح ِلما بداخله ورإى 

شاخت خبلٌاها روٌدا روٌدا حتى رافمها تكاثر للظنون والشكون تكاملت فً الظبلم، حتى 

ؼاب ما اتضح فكان البل حْل من نسخ الكلمات وتسهَّل طرح الحروؾ لنمنح لراءة جلٌَّه ِلما 

 .هلَّ فً نفوسنا من ؼٌبٌات

وفً صفٌر الرٌح وُصنع النوى، وطفح الرٌاء والتحامل صبػ الؽموض وامتدت باألشٌاء 

 .إلى البلشًء

باإلنسان هوامش وفجوة ما بٌن التصدٌك وِضده وما بداخله من شر ٌتضح الممصد فً لٌامه 

وتجتمع الحاجة وتبٌُت النٌَّة إلى للب الموازٌٌن، فكانت الؽٌبٌات تجربة جدٌَّة ومنظار 

ًَ الدور فٌها . وعوالم ممصدٌَّة لمعرفة ما ُجِهل ولراءة التارٌخ المادم على الكؾ، وأْعط

 ....للمرأة، وإتَّسع ما ضاق ، وُكِسً الضعٌؾ بالبطلة، وطاردت النفوس أحبلًما تُفتِح البخت

.........                          ............                             ......... 

ُهِدم المنزل الذي كان ٌؤوي عابلته وتُرن وحٌدا بجسد عرٌض وولفة خلَّفت ظبِل عارضً 

األشعة، وألترَن حاجباه سٌرا لٌواجه بعٌون عنت بعٌد المؤلوؾ ووصل تمدٌره إلى معاتِك 

 .عرٌضة صلبة العظم عانت الكثٌر من الخصوم

ن لون الشمس وصبؽة الممحة زمن اكتمال نُموها ثابر فً  ِمشٌَتِه َمهٌب المبلمح أسمر تخزَّ

ما بمً له ؼٌر سروال أسود ٌلبسه ولمٌص بلون تراب األرض حٌنما تُبلله حبات المطر 

 .وتدوسه األلدام

 .ٌتعمك أثره وٌصل حد تمدٌر العثر

لُضً والداه وزوُجه وإبنه وَحكم . هام فً الَصوت الشاَن ونَسج بفُرادة ما بمى علٌه وفٌه 

الحال أذناب البماء حصد الزمن حمبلَ زرع عابلته وإنبعث من المكان روابح الخبلء، لم 

ٌُعارض األلم وال ثابر على الموت ، لم ٌزٌِّؾ للدنٌا من حِمها وإن كانت الفرٌك الرابح 

والخبرة أضلَّت فٌه المول ، فكانت المنبع الُمدعً للذهول وكلُّ ُطموحه ولدرته وله رصٌد 

 .أحاسٌس ٌؽترؾ منه ، ووثب ٌوإن كان شاق فإنَّه ماض ال ٌنظر
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لن ٌمضً العهد على إنهاء عهده وإن دام تستُر الثعبان وإن زاره الحمام الخفَّاق الجناح أو 

عاء ُحرُّ التجرإ فً الحرٌَّة  اح فاإلتفاق ال ٌتفك وزمن أحد وإن كان اإلّدِ الؽراب األسود النوَّ

 .التً هً موطن األلدام

َضخم الجثة من الجبال علوه وشموخه ومن األسد فراسته ، من النسٌم وعبك الورود حبلوة 

ة عن ُسمعة تناثرت فً َحمه ، وهاهً  الوحدة مرتعه الوخٌم  حدٌثه إعترافات ُمرتبكة مرتجَّ

وتنكر له الزمن فمد جرفته الظروؾ وتماذفته أمواج من مختلؾ األحجام إلى ؼمار بإر 

اإلنعطاؾ والتسلل مع المد، لبضت ٌُمناه الهواء وذاق مرارة وحدة الضمٌر، واحتكم 

 .الفرص فً مربِظه

 هو ذا مشروع األٌام المادمة ، وهاهو ٌتخرج فإاده العدٌد من الهواجس وثورة لحواسه 

 .الخمسة،  باعته األرض وتسللت إلى كل مرتبه

 ...إرتدى برودة وإفتن البسمة وتحركت حدلته تحت َجفن ُمؽلك وللَّب فكره ظهر المحن

تحبب للزمن وتحنن، خطب رأفة .عاداه من حوله وهو ٌمحو مجموعة الصور الجمٌلة 

 .اللٌل

وإن كانت أزالت األرض أناس، فلن أرحل عن وطنً وإن شحَّ المدر فسؤنتظر من السماء 

 .المطر

لاده لطٌع األحبلم، وتحضَّر كل ما عاش فً دروب جمٌلة لم تؽب عنه لحظات ولوع البٌت 

وإنحناء البناٌات عن نشاط من األرض، هو ذا حالة وعً اإلنسان خوؾ التراب وما تحمله 

 .الحٌاة لمن ركب ظهرها، لمد ؼٌَّبَهم الزلزال العنٌؾ 

ؾ صدره من إحساس الرأفة، وجهد  إنطبعت بروحه الذكرى وكتب الزمن هذه الكتابة تجوَّ

 .فكره مجموعة ُمماربات تجمهرت بجوهرة الملب

أٌمظ العمبلق بداخله فَمد ُسلطانه وتفمد الحب بصدره فؤجابته صورته بالماء، ال تلبس ؼٌر 

 حمٌمتن وال تحمل إالَّ َما بن من أحاسٌس ال الؽً وال الضبلل وال أبارٌح التشكٌن تمتص لن

كٌان فً حدٌث للروح، وشرود ُموحً مفعول الشهوة وأوحى له العجز بفمر العمل 

وامتعض الصدر من وعكة األلم ثابًراوهادبًا ،استشعر الكلمات على تنهدات عجراء 

 .وتصرؾ الحال علو التصرؾ
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ة نسٌج منٌع أباح أحاسٌس تمدمت فً خفة تلبس  الحب ٌحرن الشعور وٌخطب كبد الَمعزَّ

للروح لوحة ونؽم منؽم عزم التآلٌؾ، ومع نجم اسمه ُحلَّة النفس أدبر الضبلل ولفا شعره 

.بنملة فجابٌة ترسوا على  الصدور فً روحانٌة ، وٌحتضن جرؾ الهوى والوجدان  

ن العواطؾ ولِّد الشعور  .الجمٌل ، الُحُب فن األصفاد وبهاء بِحٌاده والحب ٌُخّزِ

تمزلت صورة الحٌاة أمام العٌون وعلى آذان صبلة العصر، وَسارع الُمصلً سحب أذٌاله 

ند علٌها الضوء لكن الزمن شعر بالدخٌل، وصورة الشمس وضٌاإها  وتعدلت الظلمة وتعَّ

ظاهر المعنى ، أفك أصفر فاتح جنح على السكون ٌحمل للب حً ومهابة، لَوُي العظِم واثك 

ؾ بعزم وحمل صدره ما وطؤت أٌامه  .الخطى تصرَّ

ؾ الظل نور الشمس و نمل الضوء خافت ظلهَّ ، ٌسٌر إلى طرٌك الدنٌا تزور األرض . تجوَّ

لطرات المطر وتتطاٌر هندامه برٌح ماشٌة ، دبَّت برودة به وصوت األفكار ٌخترق داخله 

 .وٌبدد التحؾ المصصٌَّة به

 .فروق األحبلم ودخان اآلمال ٌنتثر مراسٌل مراسلة تبحث عن الوجود

ماذا عن ؼرس األٌام الفابتة، ماذا عن حٌاة ما لبل أٌام وماذا عن توارٌخ مراحل اإلنسان 

أٌن الطفولة والشباب وحلم الكهولة، تتوزع األفكار شاهدة على وجوده وحضوره ببل مكان 

الوصول إلى صفاء سنة . تلبست نظراته عمودا أربعة وانثنت َمبلمحه تعد شموع العمر

.لٌست بعٌدة فكانت الدنٌا توصله إلى رفع الظلمة والعودة به إلى مولده  

الزلزال أتى على دهالٌز البٌت وأذاب الساكن وجدَّد الهواجس، لٌس ِمَمن ٌَسعون إلى ألرب 

المرٌب وال ذو ألفة وإتبلؾ، لم تر عٌونه أخواله الثبلثة ولم ٌجلس إلى خاالته الثبلثة مرة 

فً عمره، لٌس ألنَّه فالد للشعور وال حامل لفصٌلة دم فرٌدة وال ألنَّه ُمنتفع أو ثابر على 

ج ذات ٌوم علٌهم  العواطؾ ولكنَّها المناعات وؼلبة لون فالد الروح، هالت العواطؾ لم تعّرِ

ولو بالتشكٌن وتجوفت األم أصؽر اإلخوة بهاء العبللة، فؽابت عن األلارب وتؽٌبها 

األلارب بجدٌة ال بحمٌمٌَّة فكانت أْن ُسلبت أرضها وترست موانا الوحدة ال بَّر فً عبللة 

 .شحٌحة، المرٌب ابتعد والبعٌد ؼاب عن المكان فكان ما كان

وجفا الوالد وكان له من حظ الزوجة كل الحظ، ولم ٌكن من التخزٌن للعبللة األسرٌة ما هو 

ظاهر، تمزق الوعً واستطاعت الحٌاة التحكُّم فً ابتعاد الجذوع عن الؽصون وتسالطت 
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تطرح الشجرة َمردودا بل اكتفت بمّدِ الجذوع وطرح الضعؾ والجذب  األوراق دونما أن 

 .لٌَجنً اللسان حبات سوداء إسمها الكراهٌة

.أباد الزمن النفوس واستطاع استنزاؾ األفكار التً ال تحدُّها فطرة  

استطاعت مإثرات النفس إفعال الكثٌر من التؽٌٌر، وتوارث ما ظهر على مبلمحه، وجود 

التعصب وسحك أو نشر من مزاٌا تعلمه على الزمن وعلمه كٌؾ ٌجرح الصدر وكٌؾ 

ٌمرع على السمع، كٌؾ ٌتآمر علٌه العالم فٌُصبح أكثر برودة، أَرته العٌون كٌؾ تتمدَّد 

.أوصال الشتاء لبل األوان وُحِمل من مكان آخر دون اكتشاؾ للتفاصٌل  

وَسار وحٌدا على األرض الُمعبرة وأرجل ُمكبلة مثملة متفجر مابه ، وتفتح ثؽر الهوان 

 .ذاهبا إلى جهٍل 

غ ما فً  كثر الهجر وبان وكُر المآسً والضجر، فً الَصمت أٌن الموات فرَّ الفجر، وتفرَّ

العُلب كثٌر من حروب البلٌمٌن تضاخم الظن، ودخل نفك على َمشاهد المهر تعارضت 

الموالؾ وتزٌَّؾ الحال فما كان من وهن ونسٌج الوهم شان خٌوط الخصومة فما خطا 

خطوة إالَّ و فكره طارت به األفكار وترسَّم ما استهوى وجحظ عٌونه ِوالدة أحبلٍم تؽوص 

ة ٌحضره الوجود، ٌفتن من التفرد  به فً بِرن تمصُّ علٌه وفً خٌال وبٌن ُخبث وهمَّ

والوحدة والطرٌك الَمهجور السابح فً الخبلء ما وراء التفكُّر زارته ِضفاؾ الحلول وروى 

 ...باله بعض الناس المهمٌن بالزٌارة ، وتوزع على بعض الصحاب لكن

ولكنَّه خفٌؾ ِخفة الطفل ...  أعدم الوزن، وترفع َموجة تحمل البرودة، موجة تتناوب المد 

ومورد به ربٌع العمر ٌُشرؾ على العمد الرابع، وٌنبوع للبه ال ٌزال فً العمد الثانً وال 

 .ٌزال على العهد

.شجرة على ثمارها وزهرها، ووجه ٌرسم نفسة على حالته النفسٌة، فً أنموذجه الباطنً  

.تذكرها هً العشٌمة والملب الذي ٌكنُّ وٌحمل له الود عاشمة له وهابم بها  

ال تفكٌر علٌه وال ما ٌحمل له رجحان ومرتبة للرشد، توزعت األلاوٌل وإلحاح المعطٌات، 

ت بصفحات كتابه أفكار " لٌلى " الكثٌر منها ٌلحُّ زٌارة  المصٌدة التً نؽمَّت حٌاته وتسطرَّ

 .تخص محطة ما ِمن حٌاته
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إنملبت مبلمحه وتعصَّر العٌون، أخذت الجفون تصنع األسى وتَضالع الملب ونثرت على 

.الخدود حبات سوداء لٌلٌة جرت خلفها سحابة ُممٌَّدة للنظر ولد أعادت للناظر السإال  

هنان عاجل ألؾ بالشاب وأذاب به خواطر ال تُسمع بل تسمع الحواس رسابل تزول النؽم إذ 

ه الظلمة تبلحمت الشعاعات تنشر ما بٌن تحلَّك نور الممر أضاع الضٌاء الظلمة، وإذا زاول

 .األصابع من ؼلفة

معابر للحٌاة وجسور تشدُّ وتربط الضفاؾ، ومحت الشمس لون الوجه فبانت الُسمورة وأثر 

النور وتدافعت فً حماس بمع تمبع على وحول العٌون، تشاهك أنفه وعلت مرافا فً 

 .تجاهل وبهرجة ظاهرة ال إرساء لها إالَّ التؽٌب

ال سلطان على الظبلم وال برٌك على الضوء، وخطوة خطوة على طرٌك ُمتمدد ترابً ال 

ا تركته اآللة ال إسم له وال باع، طرٌك  حدود وال رصٌؾ إالَّ أصوات فُتَات وبماٌا تصلُّب ِممَّ

تلفه زوبعة ؼبار كلما نفخت األسماء، ٌتفاءل حٌنا و ٌؽوص فً التطٌُّر حٌنا آخر، واتبع 

 .ونسً ما َخلْؾ.. السٌر األنسب 

م ُجروح بدون رإى، ونظرة فً عٌون الخبلء والضٌاع  ُمشحن أحاسٌس وأوهام، ُمثمل متخَّ

 .من حوله، البعٌد صؽٌر والمرٌب حجز ما بمى أكثر إثارة

.زؾ وحٌدا وتوسع توجعه مجروؾ انثنى من األنام واأللم ٌعزؾ الناي على جلده  

لكنَّه ٌتذكر ذان الزمن، وإن كان .. لم ٌؤت من لبل ... اؼترب والترب من حدود الوادي

بعٌد فمد تذكر ذان المساء لما عان بداخله ونام وعٌه على وجه أبٌه ٌحنو إلٌه ماسكا ٌمناه، 

 .ٌختار له ممر السٌر وٌتحدث إلٌه

 ...لمد مات شهٌدا .. لكنَّه عاد من ؼٌابه وتمسَّح عٌونه 

و مشاعر أسرار العذاب تتدفك على خدوده ،و هواء َمنحى ...و خطى خطوات فً الهوى 

ح به السٌر إلى نهاٌة ُمملمة و تفتح  خطابات تكسَّرت فً الممامات  و دون أن ٌُِدر رأسه طوَّ

.المكان ٌؤخذه إلى الممبرة و إلى الرداءة بدون مراهنة .على احتماالت ُمهلكة   

للبه على المكان ،  مال على ...َمدَّ به شعور ُمحافظ و تعثر رأٌه و سٌره على تراب الممبرة 

المبور و شجٌرات ترفعت هنا و أعشاب من هنان للبه ٌحمل ازدحام شعور و أحاسٌس 

 . تهزه من بعٌد، وجهته إلى الَمجهول وللبه ٌتمبَّل كل المكنون
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و تلبس الحال رداًءا .ومن ابتداء كان فكرة إستٌمضت هواجسه وأفالت النؽم المؽٌَّب بداخله 

 .أشهبًا 

ر ، حمل موج ؼاص به فً العمك  و على عمك خطوات . و أفاق هواء بارد و إشعاع ُمسحَّ

و تسحب أمٌاال فً .انحصر به ما ُضبط و أفاض بدون ُمراهنة و اعتلى جفاء أعصابه 

ر الؽامضة .األمان  ر .و تخفَّت ُعٌونه خلؾ النظر و تتابعت لاطرة الُصوَّ تنهمر و تتمرَّ

تؽٌرت لسماته عن الحمٌمة و تعٌَّش حالة .ُمسرعة بفكره و بٌن ما اندثر و آخر تخطَّط 

 .مازالت جزءا بعًٌدا شعوره 

لت عٌونه ع به من بَرد و تحوَّ فً فسح تؤخذ . به دفع و أخذٌ إلى مصٌر ٌُؽٌُّر َمجرى ما تجمَّ

إلى بعٌد ، و المكان تحت ُسلطة الؽفلة تتسابك إلٌه الوحشة فً تزاٌد ُمورث لتحجر 

 . المشاعرالمطنبة فً الخشٌَّة ، و حٌا بمتؽٌرات و بدعوة و حاجة و بدون ُمدعات

شاب بدون أي بُعٍد ثمافً ال ُمإهل وال َما ٌحفظ وجوده االجتماعً لكْن له صدالة و أكثر 

جرفته جحافل األفكار إلى . من صدٌك له أهل و أكثر من الواحد، ال ٌنحصر بل ُمنطلك

.الَممبرة تعنً له الكثٌر فً فكره... المكان ، والتحم البلوجود حوله   

ر ونبض الملب رفع الشدَّة،  وإن تجرد من التوثٌك وتطرؾ عن التنوٌر، وتخرج فكره الصوَّ

 .فظرؾ المول بٌن خطر ووعد

وخطَّت َمحارم الذهن ونَمى بِبَدنه ما أؼنى استمصاء الممصود وزحفت العنكبوت مسافات 

زمنٌة بعٌدة بالنفس ال رسم وال شكل لها وتجاذبته لوى مجهولة من ؼبن وبراؼٌث البؽضاء 

صعب إدران الؽابب وصعب التحام الظرؾ الطارئ وراح الخٌال ٌُبدع ولام الخبلء ... 

 .والوحشة بتؽذٌة الوافد ، التسلٌم واإلباح ، واإللهام ببل رشد

جلس الشاب على ألرب صخرة تخرجتها األرض ، جامع أشبلإه فاسحا للمتعة التً ؼزت 

 .بَدنه 

د على ما كان  وفً جو ؼزته برودة وترفَّعت عبارات تُسمع األذان وتُمبُع النظر طرًٌا تعوَّ

ونشؤ به ما ٌنشؤ للفتٌان المراهمٌن حطت به نماط على َمتاهات الكلمات وبشكل ِجد  تصارح 

ولع فً أسر الَمجهول ، وفكَّر بِحجم الوجود، وتحت سحابة رمادٌة . الضمٌر و الروح
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وحمراء جلس كما الطفل، مجازؾ إلى مجاري ال بوادر راسٌة ُمطمبنة  إالَّ جحافل ال رإى 

د الَممصد  .. لها ، ومجاز أكل دخٌل وتصفَّح ما جمع بجناحٌه فً إجتماع لرإى و تمصَّ

وبدا الؽٌاب ٌَدب فً ُصورته و لحظة فلحظة أنسته الظلمة مراسم وجوده فبل ٌتفمد جسمه 

تحسَّس ُسترته فتفطَّن لوجود علبة السٌجارة ، استجمع جٌبه األٌمن و . إالَّ بتنهدات ُمتماربة 

 .    أخذ منه علبة الكبرٌت 

 أخذ سٌجارة و حصرها بٌن شفاهه أحسَّ بدؾء ٌَدُر األلم وترالصت خٌوط الدخان على 

 .عزؾ ناي حزٌن واختبؤ بملبه ما ٌخفً األسمام

مه ، وبٌن ما ٌجرفه وٌتمدم  ٌمضً اللٌل بِصَوره ، ُمنحنٌا أمام النجوم وبٌن ما ٌنشده وما ٌنّمِ

 . به سنوات فً العمر ٌُداري المستمبل خلفه

.ؼابت به المماصد وتسابمت إلٌه األوزار وتوسعت لكّلِ األحداث وتفرغ الزمن َمضامٌنه  

.َخفمت ُطموحاته وانطلك العنان بكل جدٌة ٌعطً ما ٌفسد ِوَده وؼاب فً شبر اختبلؾ رأٌه  

تجرب ركوب الجدٌَّة والجدٌد ٌحاول إٌماظ العمبلق بصدره ٌنظر موطن ألدامه، ٌتحدث 

لسره، هذا تارٌٌخ ٌحط أسطره األولى وهذا ٌفزع وٌشحن، هذه محطات بِداخله تتجدَّد 

ر  .وصنادٌك تتفتَح عن الدنًء والمشاهد التً ال تتكرَّ

أ .لْن ٌتولؾ أمام األٌام مهما كانت متعبة ولن تؽلبه مطاردة الطموس الواهنة مهما تجرَّ  

ِلَما ال ٌتشطَّب التارٌخ األحبلم وٌرتبط بما ٌحمله ؟ ، لماذا ٌبمى مشروعا للخٌال ومحطة 

لؤلوهام؟  لما ٌتولؾ عند ما حممه الظرؾ علٌه، لما هو فرصة للضعؾ؟  وتنهضت به 

صفه الثابر وأٌمن ضمٌره َصبؽة اإلنسان الحابر، واستنشك من هواء الممبرة ما أعاد له 

 .الحٌاة، وتسمع صراخ لاطرات األفكار

تخٌل بالملب ُمتصاعد، متعنِّت وؼرابة ومرارة فً نسج فماعات شفافة ،  وباخرة إبحار 

 .بدون لبطان

نام وما اكتنفه وبروح ُمستمرة ال .. ولعت مشاعره ِمنه ونام فِكره بٌن الماضً والحاضر 

 ...رٌح وال نسٌم تفن لٌوده ، ولع تحت الرذخ، وسالاه ممدودة

وتحت ُظلمة تؽلُِّؾ السماء، ونجوم تُنمبت فتاهت فً السحاب تراوح نبضه فً فمدان ببل 

 .رجاء ، واجتمع الفخر والملب فً سرعة أحواض سمت الروح
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ن السماء، روابح طروح المجهول تتواصل، ال ٌحفظها ود وال وثاق وعصافٌر ووطاوي  تلّوِ

 .الموتى والتراب تابه فً محتمرات  الحٌوانات 

وتملصت حواسه وتمددت المسامع ألصوات ؼٌر ُمتجانسة وبرودة أبترت األرجل، جسد ببل 

وترالصت النجوم . ظل ومن أٌن له بالظل ولد توارت الشمس واستبمها الممر إلى المكان

تراصت المبور فً أحواض نابتة عن األرض فلم ٌبك منها إالَّ ... على ضوء خافت 

.الشواهد تعلِّم ، وجذوع أشجار بِبل ظل و أعشاب تراوحت ُمنخفضة ومتصاعدة  

ن وحوت الظلمة المكان، فما كان ماضً انبثك عن ما تحول عن  أسرار األرض تتحرَّ

 .المكان حزٌن مثل للبه الجاثم الجامد... جروح العٌن 

ؼطاء اللٌل ٌعنً له ... وفكر به الكثٌر من الظنون وزاحؾ األسمام تثنً بالظاهر والباطن 

فة بِبل ؼاٌة، جمع األعذار بِروحه، وكل إحساس زاحؾ، رجل ببل  الكتمان وحكاٌات مجوَّ

ُمشتت  تتعاطؾ به فتوحات وأنهار مشاعر ونشؤ به التطفل ٌعمر الخبلء الروحً، .. عذر 

ر الحدٌث الداخلً به ، وخبلؾ درَّ علٌه الهواجس وألم به ظهر .  وٌنشؤ الخٌال العارم ٌتطوَّ

.خبلؾ بعث به الحل السابر عن الضٌاع ماذا بعد هذا، وماذا بعد الوحدة...   

له إلى بعٌٍد   .نمو الشكون ارتحل به ورحَّ

وتنهَّد به خٌال ٌمبع به ، ماذا عن حاله وها اَل إلٌه ؟  وحٌد حتى الصلوات الخمس نام عنها 

 .هذا الٌوم، وولج بعٌدا

وجمع به الحال واجتماع ٌحمله فٌؤخذ به إلى رإى وخٌال ُمجاز به كل هم، وتذوق لسانه 

الرد صعب وسٌر مع . وكبده المرارة، وأمسى ُممتضب التفكٌر ممعٌن لكل عرٍض الروح

تتجاذبه لوى مجهولة ترسم شكبل ألفكاره ببل فواصل وال حروؾ ... فوار األعماق أصعب 

 .حتى تولؾ زحؾ الكلمات وتشتُّتها

.نسج به العنكبوت الماكر خٌوط شكَّلت الشكون وطفح الؽبن به وكلُّ َهم  

رسا اللٌل على مسافة زمنٌة بعٌدة منه وكسا الظبلم كل المناخر والثموب لم ٌعد لضوء 

 .الممر لدرة وال سلطة

وراح ٌُفتش عن مساحة أو باق عن نوام الموتى ، عن مكان ٌتسع لجثته على هذه  األرض 

صرخ .. وتشطب الحصى بشطبة وبماٌا ؼصون ُمكسرة ٌابسة وأشواٍن برزت من  التربة
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ومن أٌن له بماء ٌؽسل وهو .. بعٌد بمكانه ... جلد ٌمناه وأنَّ وتلون صفاء كفِّه وترمد، لكنه 

.وتلبَّس جسمه بٌوضة حتى اآلذان.. من عفا رابحة الوحل والتراب   

وتنازعت بداخله أسالٌب التهكم وصاح العمك، متربصا بحاضره وتخلد بداخله شعور 

.وتخمر حتى اشتم روابح العفن الداخلً وجرذان له ُمسودة الباطن  

وفارت وثارت به شهٌَّة عن آخر ما تمدم به فما بان لون سرواله األسود وال سترته البنٌة 

.حتى معطفه األسود حتى الركبتٌن تمسح الجوانب وتجرأ علٌه التراب وتكتل  

وأنشد نؽم وترانٌم لهجر، هو اآلن فً لٌلة اكتمال الممر، أحد عجابب الكون وبدابعه مكسو 

تربة وبماٌا نبات وزخم الحصى وحجارة من مختلؾ األحجام، ما بٌن لبرٌن شاهدٌن خرافة 

 .أن ٌنام وحٌدا هنا، والوحشة والنفس تهاب الهجر

ٌرتسم جسده على التراب، منؽمس متخزن، والظلمة تخطب َصمته، على طرٌك الدنٌا إلى 

 .اآلخرة

وَعدم الوعً النجاح والتفلَّت وعكس حمٌمته الهادبة وظهر اإلنسان بداخله، حتى نما به كل 

صؽٌر وكبر التخٌل وتشعب وتكاثر وما لل حتى خاب فً تفكٌن الشفرة وترتٌب الؽٌر 

 .مضبوط

أدار رأسه عن دوران الولت وعن الدماء وشعلة المرارة، ولفته ِخصال دخان ٌترنَّح 

كالرٌشة، وعفا حتى لالت روحه انتهى ولكن أنفاسه ابتدأت تتمدد تخط الجدار المتكتِّم فً 

أخذ ورد فً لحمة الصدر اآلخذ فً عزؾ المضامٌن ، تصدَّر أنٌنا عن ما بعث الخلك، 

تسكن ٌداه الٌمنى والٌُسرى وتسكَّن سالاه وانحدر عن المبر حتى تهدر جسده وهام عن ثٌابه 

ن من آدمٌة...  ؼاب عن الخلك ... احتضن رأسه ٌؽمُّ عٌونه عن نور للعالم، وظهر ما تخزَّ

 .وعن أهل األرض

أٌدع الملب العزة، وابتدع األوجاع بؤلوان، وتؽلَّؾ بُحمورة ظهرت عن تسلُّخ، وانهار لٌد 

 .السواعد، وأرخى حبل الشفاء المشدود على العنك

إنسان وشبه إنسان، ضاق صوت النؽم به ، شد األمان لطرٌك البل أمان، فً صمت وُسبات 

 .وفً هجر تهجر، ال رإٌة له وال ما ٌتحدث عن ما كان
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نام وحط على التراب، رجل ٌحنُّ إلى أهله وفالدٌه وُصورو معالل للٌؤس ٌحلم وحٌدا، فمد 

من حوله ولم تعد تهمه إالَّ األشعار تفرغ وتجوؾ وتؽٌب، وإن كان ُمجرب فهو شبه جثة 

مة، وخٌبة  .ال حٌاة إالَّ للدمار... هرب فكره لكنَّه على أرضه، وعلى ُخبث من أصوات ُمكوَّ  

وخط الخٌر ... والمناعة والؽنى خطى به خطوة فً طرٌك بعٌد مدٌد ... نام عن األلاوٌل 

مسلًن ببل حد، نام على لبِر و نام عن كل مصدر نام عن عمر ماض، وضاع حلمه فً 

 .الحروؾ ونسى البحث عن أفكار أفضل من أفكار

*           *           *             *           *               *            *     

وأصبح النهار صافٌا، ُمطبع بعاطفة الربٌع، إذ لم تخط خطوة ولم تبتعد شمسه لمم الجبال، 

وبرزت أسرار الربٌع تبحث عن نشاط ٌضم فرَحها، ترؼب فً االنتشار بشعور النفس 

 .وضعفها لتظهر أورالها المتسالطة على المبور وبكل مكان 

ال تحتفظ الطبٌعة بما ٌَظهر إالَّ وأظهرته، تُسمع ما أسرع اإلٌماع وتطارحت كل ما من شؤنه 

بل تَمادح هذا لذان .. معارضة األفكار، وأعرض كل منتمد ٌحاول التشدٌد و الهجاء 

وجاءت الفرص ُمتتالٌة، ُمتوالدة، تتنافر فً األذهان، وتنتمل بٌن الخضرة المانحة للتراب 

كل االهتمام، ؼٌر ُمثٌرة للشرود وؼٌر َمنهٌة لمهمتها، تتودَّد لها الرٌاح وفً ممدمة 

وتمابل الشعور بمدى أهمٌة الوافد لٌحٌن كشؾ المشاعر .. إهتماماتها كسب الجمال 

 .الممارسة ما ٌسمع

ال .. جلس بٌن الشجر وعلى عشب وبالٌه ، بعٌدا عن األنظار وعن مسامع أصوات البشر

.ٌَجد جسده بل حلَّ بروح َمرتاحة ٌتفمد األسر الزابرة للمكان، ٌسمع ما لدٌهم من رؼبة  

بعٌون تطلع على الرؼبة الكامنة ُمستمع لتجدد الحٌاة ووجود ُمهمل، فكر فً الحصول على 

لهوة الصباح أو شاي ٌفٌده ممارسة هواٌة التفكٌر، وفكر فً العودة إلى بٌته عله ٌجد به 

ولكنَّه عزم ... ولكن كثرْت مٌزاجٌته، وفمد صوابه ، وتزاٌد ما بنفسه من نفور ... األثر 

على التمدم، بطرٌمة أسرع من تملٌب التفكٌر، لكً ال ٌكون صٌدا لراؼب أو ُمعالج إلهتمامه  

 .ٌخادع خطه أو ٌرعى الهمل على شخصه

.. استند على كفوفه ضاؼطا على األرض الُمبللة، حتى ؼابت أصابعه فً ؼٌاهب التراب 

ٌُحب الرٌاضة وأهمٌتها .. ورفع سالٌه ٌمناه فٌساره واستدار على ظهره حتى ولؾ 
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الُمعالجة لنفسه الخاملة، وألنَّه بولت آخر فمد كان فِما سبك ٌُخصص لها الولت، لكنَّه بمكاِن  

.لٌس له، ومن أٌن له بتوفٌر الزمن أو اإلحساس بما ٌدفع به إلى االنتفاع بما تعنَّت معه  

م روابح المنفى والهجر وسار وسط المجهول ٌتفتَّح على باب النؽم وأصوات  وراح ٌتشمَّ

السٌارة والمارة، وانبعاث ما لم ٌتمالكه الهدوء ال ٌزال بذاكرة الماضً،  وسط اللمة ومنازل 

... الجٌران وأهل العمارة بالطابك السفلً كان منزله على ممربة من كشن الشٌخ العجوز 

 .وعلى الرصٌؾ طاولة الدخان للصبً الوافد من الشارع اآلخر

.لمد عاد إلى منزله ، وهاهو بالشارع الذي كان ٌسكنه وعابلته لبل أٌام فمط   

سار وحٌدا على الرصٌؾ الترابً، ؼارسا باألرض وٌدٌه بجٌوب معطفه  ، تؤنَّؾ وتمسح 

.وصحصح فشهد اإلشراق وجهه وإن لم ٌملن لطرة ماء لٌنفخها فً جلده وٌنتعش  

 لم ٌُر علٌه األثر وال حل علٌه صور للتعثر، بل استعمل هٌبته واستطال لامة وسار 

ُمرتجبل، وأحسن التمدم إلى الشارع علٌه صفاء وأثر طعون ُحزن وؼبار ُمتمرد ُمماوم  

لصرخة ال من فرصة إلخراجها ، واستعار من النفس الصبر ومن الطبٌعة الربٌعٌة الهدوء، 

.والتٌد ُمتبع الخفات، سابح مع الرٌح ٌرسم طرٌمه روابح األهل والصحاب  

ابتذل السٌر ساعة برز الخط الخافت من الشارع وعلى أبواب الحماٌة المدنٌة تولؾ هو ذا 

مكانهم  الظاهر ، خطفته األنظار وسكن به سكون الحسن، هنا دخل المدارس وهنا تعلَّم 

 .وهنا عاش وسكن، وهنا كان صؽره وشبابه وكبره

وشربت به برودة وموات بداخله ٌعترؾ صدره وال ٌبوح ، به أفكار مرٌضة وبالٌة، ال تراه 

ل طرق تتنالض كلما مد فروع بصره .متبسما وعٌونه بها برٌك ؼامر ٌسّهِ  

أصبح ضروري التؽٌٌر وهذا دخٌل  شعور نمى به ،  التؽٌٌر ٌخطو إلى للبه بإسراره ، 

وهاهً لدماه على سطور المجد ٌمؾ عند محطة ... وتماسم الضعؾ بٌن مبلمح وجسد 

الحافبلت وجماعات الناس فً رواح وؼداة، ولؾ ٌنظر من بعٌد إلى الحً، فكان ٌكفٌه مد 

 .البصر، لٌفٌض المرء وٌلم بالبعٌد

ٌكفٌه .. منحه الشتاء برودة حبات المطر، وؼضب السحاب تفتح له على اسوداد الحظ 

ر ُمتمنة التنمٌك، ولؾ على الحاضر، وتطبَّع على ما صنع  الولوؾ بعٌدا، وأشباح الُصوَّ

المكان بالظبلم، ٌُكثر من اآلالم وأصوات النساء .. الماضً، ِصناعة الحجر وفاجعة المدر 
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تنوح وأعٌن الصؽار تسؤل جمال الربٌع، ولد سماه لبل هذا فضل الشتاء، ولذؾ ما حمل 

زمن للعبوس وبرن الدم تحنً الرإوس الكثٌر من الهم .. صدره وضخت وجنتاه حموره 

لكنَّه ٌنسى كل من حوله، نسً .. ال ٌدري.. هنا وعلى شفاه األنام ، سار وحٌد وحًٌدا  أٌن 

األهل واألصدلاء العمل والصحاب واحتجب، لٌل أنَّه ؼادر فً صمت ولٌل ٌعٌش فً 

وال من ٌُدرن أسرار .. تآلفت النؽمات فً َمؽانم ولَصَّ الجهل ُمَجددا للهواجس ... الظبلم 

 .الملوب إالَّ من ٌُبدع فٌطٌل الظبلم

*                       *                    *                 *                    * 

وتسحبت األٌام وتظاهر الزمن، تعالبت الشمس على لمم  الجبال أكثر من مرات ودارت 

 .ساعة الزمن، تُصحح األٌام وتباحث الجدٌد والمدٌم فً بُعد عن التكرار

َعلم الٌمٌن بِهجره، وتعب أمره عن المعمول ال من ٌسؤل عْنه ربما ذهب مع الدمار وبما 

ؼاب فً الظبلل، ربما انتحر مع الزمن وما بٌن بخٌل ومنَّان، وسخاء وعفاء، ظهر هذا 

الصباح على بزوغ الشمس جمع ثٌابه فً الصباح وجمع معه األعذار، جالس بؤحد األماكن 

.لمد زالت علٌه الكثٌر من الشمس وأمطرته أكثر من َمرة السماء..   

تفتَّح الرابً خبلٌا التخمٌن، وخٌال ؼذى الحمٌمة، وحط النماط العالٌة وسلمَّ باإللهام والتشدٌد 

.للكسب، الجواب سهل وأسهل منه لََما أجاد التؽٌٌب المرسوم على الوجه  

دموعه بالجفون تموت والبسمة بالخدود احتكرت البروز وتسالطت أحبال المطر ولرعت 

وتموى عن دخٌل  فمهر خوفه، ترلب خٌوط دخان .. األشعة رأسه وعدم الرأفة ببل شكوى 

ل مع الَسحر ، وتؽلك ثؽور الحب، كانت السماء فً السماء ، والمبوربكل  سٌجارته، وترحَّ

.. ولباس لدٌم... مكان ، انحنى على لحٌة سوداء ومهاب همس لسماته وتخطٌط وجهه

 .مستعمل أكثر من زمنه الحمٌمً 

ابتاع من الرجولة ما ُسمً بالمروءة، وجفا كثٌرا لببل ٌتصلَّب عن تٌتمه، الخوؾ من الحلم 

دفعه إلى الرحٌل مع الرٌح واألعاصٌر ومن ظلم األٌام ترجل ٌمً َمطبات األرض وظلم 

 .التراب

ٌَُشاكً الدهر ِعواجه، وَسلٍب الهم ِمن األٌام، ٌستنجد بالكلمات فً َصمت ونفسه فً مرارة 

 .الخلد
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َكبر ُحلمه وأٌدي اْحَمرت وتماسمت ما مرَّ علٌها من فصول ووسط أوراق َمنسٌَّة ووسط 

لبور وَهمل، َمكان ُموحش لآلدمٌٌن، ال ٌإُمه َماٍش على األلدام ، ظهر جالسا على َصخر 

أَصم، ووجود اختَصر الممال، وَسط الَخفاء لبع أسمر لون البشرة ، رمادي الثٌاب، بَالً، 

ولمً وعده على . وعلى ممربة من كوخ فاض به المكان، مال إلى ُعمِك التفكٌر والتذكُّر 

حجر جانب بوابة خشبٌة وجدران بماٌا اللوح والحدٌد وأبواب السٌارة مفمودة ألسمؾ من 

خشب وتبن على حوافً الجدران أجور ٌسند وٌموي كان هذا مؤواه فً اللٌل العمٌك 

.والصمت، زاده إسراره إرتفاع نبض الحٌاة به واإللدام على الجدٌد منها  

 .مال مع الهواء وانحنى وهوى، وتركب الوافد والجاري

ٌفتح َمع البَدر الُمطل وٌؽفو مع الظلمة وِومٌض النجوم وٌسر فً كتم اللٌل، فٌطرح 

 .الَمحفوظ بصدره

وإن كانت مادت األرض أسفله ذات ٌوم فلن تكون بما ٌهفو لها للبه وال بما ٌتوجس له 

خوفا مما كان، وبنا لنفسه كوخا، بٌتًا مضروب بالوحل وعلو لم ٌعلو على المتر والنصؾ، 

وعلى جنبات الكوخ علب وحاوٌات ماء، وأوراق وشتات ٌبحث اللم، إذ ضاق بسره المكان 

وبالصلوات الخمس فً كل ٌوم، .. فجهر، وؼبر شعابر أٌامه فكان ٌموم اللٌل وفً الصباح

بعدما كان ٌجمعها مرة فً العشٌة من كل ٌوم، وسمته سكٌنة النفس كل الولار بجانب 

.الموتى ال ٌهاب الموت وبٌن جوانحه الحٌاة مع الؽاببٌن فبل ٌهاب وال ٌؽترب  

هو ابن الدار، وانكسرت الؽرابة حوله وكل الحواجز وفن تشابن خٌوط الزمن، ودر علٌه 

 .المدر بالكثٌر من الصبر

 .وتبٌَّن كلَّ ما اختبؤ بالملب، ِمما تمدم به الؽبن

تمضً األٌام، آتٌة وؼادٌة بما ٌفرح وٌحزن، واستمى هو الزمن االعتدال، سمط من أحضان 

الدؾء واحتضنه الٌؤس والوحدة، تسمع صوت الناي، وبرٌك مشوب بالظبلم وشهد الزمن 

 .المار على من حط بالمكان

صاحب عزٌمة ٌحتمً بجسد تجاذب الموة، وترممه عٌونه إماء المجهول، نظر إلى العٌوب، 

 .والجهد والببلء، وتحب ما لم تجذبه السماء



  obscurcissementكبو                                 
 

15 

 

ٌُحاكً الَطٌر ما . َسار مع اللٌل إلى الصباح، ووَصل مع نور الفجر وأصوات الحمام، الوافد

.ضاق به َصدره، و ٌَعتصر من دنٌاه الراسمة على الخدود َمبسمه  

ٌلبس شعور الفمٌر وٌستبرن موجة .. على واد ومدمع حوض وعلى وجود أخفاه الجبل 

 .البرد الحاملة لدؾء المودة

ٌمٌل رأسه اللتماط ما ٌطل حوله وٌتمسح عٌونه بجهد مثمل وجاهد، ال ٌملن للبه إالَّ أنفاسا 

اهتزت من الذاكرة وما لرصن حٌاته، َمطمع النظر كل جدٌد، ومطمعه محاربة ما سكت 

داخله، تمتع بهدوء وعٌون ابتعدت عن الوالع من ٌواجه نفوًرا أو ٌُحاول تصدٌك نفسه علَّه 

 .ٌستطٌع تمدٌر بثمة ما ٌدور به

.رتب حٌاته على الجدٌد وحاول كسب الحال لببل تضٌع الفرَصة فً احتضان العُمر  

مع كل صباح ولبل تجاوز خصبلت الشمس األفك، ٌعبر إلى المحبلت وإلى المخبزة ٌحمل 

ما ٌحتاجه وما ٌسد حاجته الٌومٌة لببل تُشرق الشمس حتى ٌَخٌط على نفسه بالكوخ، وحاول 

فابتاع حاوٌة وبعض األوانً لتفً بالؽرض ، وعن الكهرباء لد اكتفى ... كسب َمورًدا للماء 

بضوء شمعة، واستثمر ما حمله له األفك لذا فمد أسرع فً اتخاذ المرارات السرٌعة فً 

وأي مخاطر لٌلٌة، .. عبللاته باآلخرٌن، وحٌدا دابما ٌُرى ٌُحاول تجاوز الفرص العابرة

.حمل معه الخنجر والِمطرلة وبعض المضبان الحدٌدٌة بكل األحجام  

وألنَّه على صدق بما بنفسه وبما ٌحٌاه وما حوله وألنَّ صدله فً لراره حتم الولوؾ على 

الصواب وانتبه إلى أمره إذ لم ٌؽدو ُمإلتا، هو اآلن على األرض وعلى عٌون البشر وكل 

 .نظرة أو كلمة فً حمِّه لد تثبت به

فَكر فً كسب ِرزله وأنَّ علٌه العمل لٌعٌش وأنَّ ما بُجٌوبه لن ٌكون نفاذه ببعٌد، ألنَّه ُملهم 

.وفً نفسه من ؼزارة العطاء ما ٌعتمد علٌه فً تبلشً حبل اإلحباط أو الروتٌن  

هذا ٌومه لٌُوري العالم لدراته وٌُحمك مشارٌعه مولوع بالجدٌد وباالختراعات ٌحب خرق 

ن النجاح والخط فً إٌماؾ الناس إلٌه  المؤلوؾ وٌتلذَّذ ِلَما ٌُسمع ما ابتعدت فٌه الحٌاة، وتخمَّ

 .أو توجٌههم لمصده

تعهد صؽره لمراءة المرآن الكرٌم حتى لحك ختامه وهو ال ٌتجاوز العاشرة من عمره، أثار 

فضول الكثٌر وأفرطوا مواالت االنتباه نحوه، وتزٌَّن بالتعلٌم حتى نبػ واحتاط لحٌاته بشهادة 
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علٌَا، ُمحب للهندسة وفن التعمٌر ُمزدوج حٌاته وحمٌمة َملكته االحترام والمكانة مع من 

 .َحوله

رأى العالم موضع لدماه، وتنحى عن الكثٌر من الرذٌلة، وأشعل ما تعلَّمه لٌثٌر فُضوله 

 .وٌُحمك لحٌاته ما ابتؽى

بحث فً شجرة نَسبه، وتجاذب شجرة األولٌاء المار من هناوكل إنسان عادي وشبهه، 

اختص بحفظ من األلوال الصوفٌة ما ٌمنحه نشوة تكفٌه، واتبع أصحاب المكرمات والفضل 

عن بالً البشر، له رإٌة متفرعة تجتمع فً هدؾ وَشدَّ طرٌك ٌرٌده، وألنَّ للممبرة من 

الدراوٌش ما ظهر ووضح النهار إالَّ أنَّهم كانوا على عملٌة جدٌدة خفٌفة ؼٌر مادة لجذور لد 

 .تمنح المولع واالحترافٌة ولد ٌساعده ذلن على التزاٌد فً اإلرساء على طموحه

م األفكار فمد إنطك إلى جنى الثمر  .ولد وجد التؤخٌر ٌُفرط فً التوتر وٌُمّدِ  

*                            *                          *                      * 

ومع مرور األٌام عبر إلى حٌاة تولتت له، وبان مبدء فعل الهجر والوحدة، أصبح حدٌث 

األلسن، من أحب السفن ولم ٌترهب من ركوب البحر، ومن لال فمد توازنه النفسً، وكل 

إٌمان مؽروس بجوانحه ظهر ؼرسه، ومن لال أحٌا الموات، وتفكٌر أوصله إلى مؤزق 

 .وآخر اجتر الكلمات، ٌنظر ماذا ٌمول من حوله

ومن ٌمول سمع أصواتا تُنادٌه فنهض مع حضٍر هكذا، ومن رآه كالطفل ٌلعب فً األرض 

.وأنَّه تعرض للموت فتبدَّل إلى ما هو علٌه، وتتحدث األلسن وال تزال تتحدث  

إلهام أو أشٌاء تمرع للبه وتشعرها ببعض الملل وكثٌر من النشوة باب للبه مجاوب ولكل ما 

 .تملن إلى حد ألصاه

ال من ٌجحد حال وجهه وهٌؤة راحت عن السنون الطوال وعن إنسان تفكٌره وصل إلى 

ر واالحتراز دون لٌد  .التحرُّ

استفاد من العَثر ولفز على حبال متٌنة ووفته الزلَّة لكن إحباطه لم ٌنساه، وطالته لم تكبح 

ِعنان التوتر، ُصَورها تثٌر به ألوان العذابات، وأشرلت صور عٌونها بمبلمح تسطع 

وجهها األبٌض وعٌونها "  إنها لٌلى"بالسحر، ُصور ستسمح باصطحاب األفكار الُمستعجلة،
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البندلٌة، بسمتها النافذة المحركة ألسرار الملب صاحبة الحجاب األسود والخمار األبٌض 

 .صاحبة المد الممشوق المبتعد، فرصة حط عندها المدر

تحولت حسابات أٌامه إلى المجهول، وفً لحظة شعر أنَّه افتمدها ٌنتظرها كل عشٌة عند 

ٌستحسن وترضى بما إحساسه : الُمنعطؾ وتبالػ فً مدح مشٌتها وهً عشوابٌة الخطى

ٌحمله إلٌها، حاول االسترخاء فً الطبٌعة لٌعٌش حٌاته معها أطول، وتصرؾ لنزواته 

ٌتجاوب مع بسمتها وألنَّ الوحدة فرصة إلصبلح النفوس، وبعث النظرة والتصوٌب، وألنَّ 

الجلوس تحت السماء وعلى تراب األرض ٌوصله بما انكسر بملبه، وألنَّه بهذا المكان تطل 

علٌه عٌون السماء، وٌمترب إلٌه الممر الخافت وألنَّه عرؾ طرٌمه إلى الشمس، كان ٌجلس 

 .تلونت وتنوعت تَُحؾ تطاٌرت فً األفك . هنا

وصفى لون وجهه وسارت سرٌرته فً جثة تلفت فً تراب، ورماد ال ٌحتسب رابٌه إالَّ 

سموط أو إلبلع عن األلفة، فرصته فً الخلوة وفرصته إلرسال نوع من التحدٌث على 

 .فكره

م لروحه واسع الجزل إنسان َجلود  بعٌون األسود، بجسد ... خطوات المدر تسمً أٌامه، وتمّدِ

.استهدفته األٌام ولصده الزمن... صبور ُمستعار من الطبٌعة رابد الصد لاهر المد  

.ترجم ما احتاجه ما ظهر علٌه، على هندام ٌكسوه وسٌر ٌخطوه وسهو ٌؽرق فٌه  

رجل الحكاوي، رجل الوحدة، ولٌد األبوٌن األحرار ٌعٌش معٌشة األحرار، تركب وعاش 

 .وتعمد

 .حرق ما كان من األٌام وظهر

 .لبس الشفوؾ وما أمطره المدر

ابن األرض والتربة ولٌد الفبلحة واألرزاق من .. من مدٌنة الشلؾ هو وابن الحٌاة الوسطٌة 

 .لفوؾ األصابع

لطع رموش الثمة واشتؽالها بنظرة اإلنزالق إلى الهمل ، وأصٌل ؼال األمر ُمتعلك بما 

 .ٌنتظره

.إن لم تكن ذببا نالت منن الوحوش وإن لم تكن من بواكر التربة تسَحبتن الطبٌعة  

............                   ...............                      .............. 
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تولؾ على واد الشلؾ وولؾ على ِمٌاهه الشحٌحة فما لم تدربه السماء، سمى ماإه ما ترلد 

ع  ى الحٌاة العنٌفة حوله وأؼمض وعكس ومٌض عصؾ بالتحدي، وتشرَّ من ؼرس ولوَّ

 .الرضا من العبد لربه

وربط تمدمه وتؤخره بما بٌنهما بركابز اإلرث المدنً، الناس من حوله ... تمٌَّد بالظروؾ 

فبل تكاد ترى بشر والَّ ... معروؾ أمرهم تجنحوا لٌوم الجمعة من األسبوع إلى مكان واحد 

.حركة عجلة، إالَّ وتؽٌبت فً مبلمح المدنٌة وزوال األلفة فً زواج الصمت والضجة  

والرجل تمٌَّد بِخمسة صلوات فً النهار والشمس تجهل َمكانها، واستنجدت ُحرٌته باإلساءة 

للمهر، فردَّ عن ما ترلد به بؽمس فً لحظات كثٌرة للعبادة، وألنَّ نبذه وفمره ِمن َما نسجه 

 .عصَّر عظمته وخرق الدخٌل حلوه، ورده طوته وطورنه

بكتٌرٌا النفس المدٌمة، . وولؾ أمام العالم وعٌون تسبَّح رموز متاحة له .. سحر اللٌل أشع 

تُراوح الحدٌث فً عملٌة بتر للحفاظ على المدرة والهٌؤة وعلى سواعد تَحمل له مبٌت وإن 

 .لم ٌفصل عن تفاصٌل تشٌٌدها

.العالم حوله بارد، ولبله جو المدٌنة البارد الرطب إن شاء وإن كان لبل أو بعد األوان  

وانتفض الحال على ما لم ٌكن علٌه، ومن اعتدال ووسطٌة وتموج، ترنح على حسن 

 .وسرور إلى نسٌم ٌسٌر نحوى الشمس تصطحبه برودة ورٌاح تتمادى وتتعالى حتى تتجرأ

ومع وفرة ؼٌوم هنا وهنان التمى الجمع على موعد العطاء، وتزاحمت حبات المطر، أٌن 

 .تفر الحرلة وسترق الؽٌوم المكان

.وولؾ البرق ٌنتظر الدور من بعٌد من وراء الجبل المدبب  

للب السماء مفعم والطبٌعة تؽترؾ وتلمً على األرض أعدمت الحٌاة الهادبة وسابر 

 .االعتٌاد

حرارة اآلهة بصدره وضجة تحجرت .. إسماطات على نحته الحلل، وتسجن فً كوخه

بالخارج كانت وال زالت صعب التعامل مع الصعب، والمؤخذ عن ضخ السماء، شدة تُوجب 

 .الحاجة لمبولها

وال ٌزال الحال فً التوسع والتعمك، أرسلت الرٌاح موسٌماها تحمل فً الظهور بماٌا العلب 

 .وأوراق الشجر وكل همل
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*                        *                            *                         * 

للمكان ما ٌولؾ الفطر وٌبعث على التؤمل فً تؤلٌؾ حفر أؼوار األرض، بعٌدة هً 

األحداث وعلى ألسنة تشردت منها ما ظلفت بما أمكن نحته ومنها ما ذرؾ أشعة ببل ضٌاء، 

 .وتؤخذت البذرة فً التخطً

الشاب "هكذا ٌُلمب ظهور الؽرٌب " سادة األرض " ولؤللاوٌل حرٌة ال حدود تمؾ عندها 

بعد مؽٌب الشمس، أو مع الهجٌرة، أؼارٌب ومماصد معارضة للوالع، تعصرت " وحٌد

مال رأسه وتصرؾ بما ... الخٌال تحمل ما ٌشد اإلساءة حٌنا وزحؾ الجهل من جانب آخر

 .أرسل رسابل ضٌمة على النفس فؽٌَّرت الصمت

على الجدار الداخلً للواد فوهة، دسَّت ظلمة لاتمة أضاعت النظر، وعلى لطر المنزل 

.لٌِست، وبِعمر المدٌنة َعَمرت، وترجم الملب ما جوؾ نور الصبح  

هزت النوازع المكان، وتفجر ضٌك التفكٌر، ٌُعالج النمص وٌسد، َشده الفضول إلى إلماء 

.نظرة أو زٌارة ما ٌمضً على اإلبهام أو ٌكؾ الفكر عن السإال  

لم تكن أخٌلته دافعة وال الحاجز الزمنً دافع، وال لسعة الخٌال ما ٌحمل على الخوؾ، بل 

له وتطبٌك ما  أنَّه ٌملن الجو لٌطٌر، ووجود بوادر الرإى الؽٌر واضحة ٌستجٌب لتذَوُّ

ٌجرفه، وٌتبع ُمٌوله وٌُمتِّع أٌامه وكٌؾ للروح ببل حجاب أن تتؤلك هنا وتشؽل بما ٌثور على 

 .المؤلوؾ

بماٌا جدران على شمة الوادي وأُسس لما كان ٌحفر باألرض، وعلى ما دنى تسارعت 

عت حول الخندق المتفتح، شبت المكتبة وسط الصراخ، ونمت عشرات  األلاوٌل وتجمَّ

 .األلاوٌل تنظر ما لم تتكلم فٌه وما تكلمت فٌه األلسن

األرض طٌنة البشر، وبنفس كل هوٌة امتؤلت آدمٌة تخفً وتظهر من العاطفة ومكنونات 

الذات شٌوخ بؤجساد أطفال وصؽار أدركها المشٌب ابتعد عن العٌون، وألنَّه ال ٌحتاج وال 

.. توترت الهتافات بداخله ما شانه بؽٌره وما شؤن ؼٌره به . ٌحتاجونه ال ٌرٌد وال ٌرٌدونه

.ِلَما ٌطرق المجال الضٌك وِلَما ٌمبع على أرض ما بمً منها إالَّ الحجارة  

 الناس ُكٌل فً شؤن، وإن كانوا ٌجتمعون فً جماعات وٌتنالشون فٌَما ألمَّ الجمٌع ٌجلسون
 

.لكن فِما ألم بن من ألم، من أسى ٌفتح علٌهم ما لم ٌرضوا بِِه .. هذا لذان وٌكشؾ هذا لذان   
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عصفور فً سماءه وعلى األرض من المارة صور خبٌثة ٌجب أن تكسر وسحابة " وحٌٌد"

خفٌفة وأثملت للوبا كثٌرة ابتلت برإٌة الناس ودموع تنهمر أمام الصعاب فبل من ٌوسع 

 .ضٌمها، خسؾ وكسؾ، خطط مبلمح الناس

أبطال السحر هم الٌوم ما أكثرهم إذا أصبحَت وأمسَت ، وإن تسؤل فبل تفصل ألنَّن أمام 

نمطة البرلع، والكثٌر ٌعرض عنن وأنت على الطرٌك، وإن ولعت عثرت وإْن كنت على 

.شفٌر المبر، وابتلٌت برإٌة أحدهم فبل ٌجزعن، إْن لم ٌلك علٌن النظرة  

ٌترفَّك بن وٌُحسن خطابن وتعذر بعض األحٌان هذا إن كنت أمام إنسان منن أو لن، وكلما 

هنا لم ٌصل حك . بعدت وطالت معرفتن أو تجاهلت أحدهم فبل تؤخذه على ما لم ٌهتم بن

تمدٌر الفرد حك تمدٌره أخون مهٌب الجانب، صاحب الخصومة، وإن عزمت تؤلٌؾ صدالة 

فاعرض على والعن، هذا المطلب عظٌم الجانب صوت حزٌن، ضاق الفضاء وصعب 

أثملت للمشاعل األجساد وحبست النفس بالملب وألسن تتفنن فً ... انبعاث أولى العصب 

أتنازل فً الكلمات على الزٌادة، ومداد .. تصؽٌر كبٌر الحجم ومصاحبة الِلٌن للشدة 

 .الكلمات على المٌادة، تخالؾ الطبٌعة والسٌرة

دالبل وضاحة باهرة برلت وأطفؤت كما فعلت الشمس كل ٌوم تولد وتموت وبٌن هذا وذلن 

ما أثر للحٌاة ولدر، الموة تتبع من دفع وتُملع عن من عفا وأؼفل صفوة للناس، هذا ما لٌل، 

والطٌر من طلعت علٌه الشمس اتصل بنهار عمله، من عبلَ الناس عبلَ العمول ولاد ومن دلَّ 

ولو بؽرور ملن ما تملن العابد من ببلد الؽرب ومن تنتشله الرفمة وحبلوة الروح ؼرق بما 

 .شاق صدره

اشتعل الشعر بما ابتلى من برٌك، وفً َمحافل التنازل كتب الفحم األسود الظرؾ األبٌض، 

 .وجه آخر ٌمرع صدى الرأس، مبلطفة وتعزٌة

وعلى بساط مصاحب للسكٌنة ووسط صراخ الهجر وؼرس خال من الحٌاة ٌنظر ما كان 

ال متكلم وال ... وما هو إلٌه ؼاد، ال حواجز على الظلمة ومظاهر تؽٌرت وتحرن العٌون

 .من تكلم وخلؾ الحال ما ٌحمل كل احتمال

تهرب النعاس عن عٌونه وضخ فً روحه ما ٌتبعه بموة إلعفابه، فما ملن اآلن هددها 

 .لٌتملكها
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وَراح ٌُطٌل النظر بالسمؾ المْختلؾ المحمل، أوراق وبماٌا ُعلب وخشب وصفابح حدٌدٌة 

 .ٌتوسط جرابد كومها وبساط من الجلد افترشه

ٌرى فً داخله موالؾ صفت وجرأت علٌه لم تنتشله من ضعؾ نفسه، فراح ٌناولها فً 

 .وضعٌة تنافرت فً زمان مضى للخٌال

ل أم احتبس كؾ أم انطلك، صور خبٌثة تربت بمخٌلته  سمت روحه وخاب فِما ؼاب، أتمهَّ

ت فَِما وضح للنابم  .وضخَّ

.تضخم ما بذاته، وتفتح على ما كان ُصَور خبٌثة تٌَسرت وتشكلت بنوالض متكاملة  

وفً خفة وصمت كثٌر، وفً احتضار ببل حواجز تتفتح عٌونه لٌرى النور فوق رأسه، 

ب بجدار المش، وفً لمح ؼدا الطٌؾ إلى بمٌة الجدران،  وعلى ممربة من جبٌنه ُمعلك ُمصوَّ

ال من .. ال... مصوبًا، انملب إلى منبعه وما خلؾ العوالم من شرود، النور ٌلمى من أعلى أو

 .فالباب ممفل... فوهة الكوخ، ال

ل دوالٌب  تحتضر بملبه رؼم الزمن شموع تولؾ النور عند الشكون وشكون تَشؽله تُشؽِّ

 .التخمٌن التكهن

صمت وفً صمته ضجة، وجاش،  وحسرته آالم الجهل تعمك عمٌما فً شكل ُصور 

 .مرسومة

.لكن الضوء خفا وتفمده فكانت لد تمسحته الظلمة، وبالؽت... خٌبة للفهم  

ك مفهومه حتى تؤسى نمبا ال تمٌد .تصنَّعت عٌونه الدهشة وتوَسعت على ما كانت وتعمَّ  

.أسند ٌدٌه إلى األرض وضؽط حتى ارتفع رأسه وظهره وتجاذب إلى أعلى حتى جلس  

َصمت َصْمُت الضجة، واسترق من للبه الُجمود واحفرت عٌونه ما بٌن ضلوعه حتى تدفمت 

 .بما كدر وضعؾ مربضها

ولؾ أخٌرا و لبس معطفه وبحث عن علبة الكبرٌت، تحسَّسها من داخل جٌب الممٌص 

 .َحملها فً ٌمناها وتراجع عن لرعِ عود

 .تٌَسر السٌر نحو الباب فتحه فً شك ال ٌتنزل صوٌت

.ال هلع وال خبر عن حال الضوء... وللَّب فً كل مكان بعٌد ولرٌب بظل أو بنور لكن  
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وسار للٌبل مجانبا الكوخ فً خفة وحذر، وأطفؤ من النور ما ظهر ، ووعى من هبات للرٌح 

 .تجمع ما ولع فً الخٌال وعجٌج سجى ألحانًا للطبٌعة

أزؾ اللٌل إلى مإخرته، ووهبت األرض والسماء ؼفلة موحشة عالرت وأخمرت إضافة 

 .مضٌفة نسٌج الظبلم 

مفلس العواطؾ، وأفمده عواء الذباب الصبر ومن أٌن خرج عاد، عاد إلى فراشه وؼلك 

 ..الباب خلفه، وتؤكَّد

ماذا كانت تلن الومضات ومن أٌن؟ ، لم ٌجد األمان ولد نبع الشن من داخله جروح ببطنه 

حته وتضاربت أمعاإه، والبمٌة لم ٌعنٌها بإنتباه  .جرَّ

.وتمدد ُمتوسدا ٌُمناه نارا لخٌاله المدر الكثٌر من لمح عنى لها طرح ما به من انتباه  

ه، فُصورتها واصلت رسم مبلمحها تنوعت وتسلط حتى  وإن تولؾ عن تفجٌع الضمٌر ولّظِ

 .توضحت فً صورة حٌة

.وهوى للزمان نؽم وترا أوتر أٌامه... عٌونها رمز للحٌاة  

ر كما تمر كل ٌوم بؤسوار الشارع، ال تركب  لالت له ذات الحٌن ال تهزأ بعتابً وال تمّرِ

المّصِ فتمص من األٌام، وال ترمً بنظرات تمول أنَت فً ؼنى عنً، وتملَّب فً فراشه 

ال تتذكر أولاتا َهوت هنا، وساعات .. أخبرنً على حالن، وتذكر: دونما فتح للعٌون، فمالت

.نحن نٌام عنها، تذكر لً واسمع عنً ، كانت هذه لٌلى معه   

تكلم فً نفسه كثٌرا ووجد ضالته وضالة نومه وإن كان البعد أروعه وروع هدوءه فالنوم 

 .ٌرجع به الذكرى نعٌم وعذاب وعدول عن هذا أو ذان

للْب موجع مصلوب، وأصلب منه ما ضجعه، بهٌام ؼابت عنه المٌود وبؤنشودة تعلو من 

تناثرت وتسربلت حبات الرمل ُمسرعة ما بٌن ُضعؾ األصابع وفً سرعة ال .. جرم دام

.ُمتناهٌة فً دابرة وحركة دابرة، ٌتحرن به اإلعصار وَمد التٌار  

ُصورتها ووجودها ضحكاتها وبسمتها، سٌرها وهرولتها دهشتها وحٌرتها، تحنُّنها إلٌه 

 .وَعطفها على حاله، كلُّه ذكرى ضربت بعًدا وهٌَّجت براءته

وتراءت من جلبات وعٌون تهوى وتُؽمض، وتبللت عٌون بنوح لحمام، نُوح البريء 

 .الَمؽصوب، والُمعذَّب المصلوب
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والممام رسم لها الممام وطار الملب باألشواق، ٌكاتبها بؤدلة وبدونها، زاحمته الحٌرة، مرهك 

 .عوز وصبؽة الصبً المفطوم تلون مبلمح النابم الؽابب

 .ُحٌب وِعشك وفمدان وطول بال ِسعة لفكر أبدع األحزان

كعادتها بانت شمس الصبح فوق لمة الجبل البعٌد وتنفس السحاب ِخفَّة وبرودة تحمل ما 

ترن اللٌل البارد فً فكره ومن ضلوعه بل كٌل خفا أمام ضوء الصباح وبٌن الجحور 

والَمطب ثار ما تكفن وتضاعؾ بٌن التربة والصخر، لكن ما ظهر على خبث الظبلم 

ل ظن .وتمصد المكان، كان هنا على هذه األرض وولؾ على بُعد لرٌب ال ٌتحمَّ  

مع الضحى لضى كل .. أخذ كوب شاي على نار ُمَدججة من لارورة ؼاز ابتاعها لذلن

وابد على صبلة الفجر، ضبط ٌومٌاته على ذلن، وتشارن .. احتٌاجاته، وكؾ على ما ظهر

.فً تسابٌح صاحبت  صبلته، وجلس إلى ضٌاء الشمس األول مصاحبا بؤفكاره  

مولؾ سٌر ما .. فً هذا الزمن راهن على االبتعاد ُمنبها إلى ما ٌَشؽله رافما بآخر النجوم

 .ٌستمر فٌه

ومع ابتداع الٌوم للتؽٌٌر، هذه الولفة تؽٌر النفس وموعد أبدى له طرٌمة للخروج عن الشًء 

الؽٌر مجدي عنده، ألمى النظر على األلرب وما به باألعماق و على السطح ٌتجدد كل 

 .     صباح، وتتحرن به إرادة جدٌدة، إرادة تمكنه ُمحاربة المجهول وما ال ٌنظره خلفه

.ُمولِفا ُمطاردة اإلزعاج وحالة ثرثرة الساعات... ٌسكت كثٌرا واضٌح ما ٌرٌده  

.فمَد عبللاته ووجد عبللات اهتمت بؤمره عمدت بِه إلى حل مشاكله بفكره  وبإمرة من ٌدٌه  

لد ٌجد علٌه بالجدٌد، وتعدو إلٌه العواطؾ، لد ٌحدث معه التؽٌٌر وتجعله األٌام على كفوؾ 

التجربة، فما أعدَّ لذلن من حكمة، ولد ٌتصادؾ والخٌال وٌنسحب إلى والع صدمه بعنت 

ل التبلطؾ وسٌطر على الكثٌر ِمن ما لدٌه ِمن فرٍص تُمكنه تفجٌر ما به .تبخَّ  

ل الهدوء، وَزحؾ الثوانً، َخطى الصبح وتجدَّد ككّلِ ٌوٍم ِلٌجدد الرإٌة .ٌستؽِّ  

ب عن ذاتٌة  ابتعد فً شؤنه الكثٌر، ولفز على الكثٌر من األٌام، تفتح َطوق العُزلة، وتهرَّ

.تستهلكه، وإن أوى  ِلنفسه، وتسكَّن رؼبته فمد تؽلَّب على تردده  

تراجع خطوات فً أمور شخصٌته وتسلَّم عن نفسه تؽٌرات تنبَه إلٌها، َشرط الزمان شرطه، 

جت الكرة من بٌن ٌدٌه، علٌه تعدٌل صفر الٌدٌن وبذله للمال َموافك ِلما َمعه وبجٌبه ولد  تخرَّ
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منع المجاورة وتؽٌُّر مكانه وكشؾ العورة، علٌه الكثٌر وكبح طفك األفكار ما له ٌكُؾ ٌومه 

تحذر أخطاء الؽفلة واألمان، والسوء من كل األنواع، النفمات ستفٌض والمال نالص سٌبلى 

ال أحب السكوت والهرق وال ضمٌر متصل بلحظات المدر الؽٌر منصؾ لما . ببلء السوء

ح إثارة تؤخذه ما جعله  انبعث بالناس من تسلطن، تجنَّب التعامل برصٌده الماضً وتطمَّ

 .عظٌم األمل، ٌحمل للنفس صفمات عمدت على الصبر

ب إحساس متنافس فً فرص تمسكت  كثرت األفكار وتعب الجسد والفكر حملها وتجرَّ

 .بؤموره

تعب طرٌك اللٌل ولساوة ُمفرط حاولت تورٌطه علٌه إتباع شًء من التؽٌٌر علٌه إٌجاد 

حرلة تبعده عن الٌؤس، ومن كان نشطا تمنَّع جر المٌد ونصؾ فكر فً السٌل وتشارن لُوته 

 .الروحٌة وما تبلػ من لٌم ٌخبرها عملٌا بِما وفد علٌه

والحمٌمة ٌَحٌا أٌاما صعبة، وساعاته تستثمر فً اإلفبلس الَمالً، وتؽرق فً ُمستنمع ركبه 

 .حتى تمعَّر الرأس

ٌجلس وحٌدا، وشعوره، تجنب ُمشاحنات األخذ والرد والطرح واإلسرار، وعبللات فً 

كثٌر تَحضُّر . األفك عابرة ُمجاوزة ومتجاوزة زمن أحاسٌسه لتعمل لاضًٌا على صبره 

 .الراحة النفسٌة بٌن الحٌن والحٌن

 .وفجؤة داخله شعور ٌجذبه ٌمتنصه، الفرصة تَعبره وتعبِّر عن نفسها

 .شخصه مفتوح لٌتبٌَّن ُشعور ُمبتسم له

كثٌر حفظ المرآن وأجاز فٌه، ترتاح نفسه وٌمر وٌشفى من خلط ما ٌعوز ما ٌحوزه إذا ما 

اجتمع على كتاب المرآن بارع فً التخمٌن للمستمبل، سرٌع فٌه، أو لٌس صاحب رإٌة ِلما 

 ...آل إلٌه أو لم ٌنهض ذات فجر على الفاجعة

وفاضت به الجرأة وتجرأ على كّلِ الحدود، ترن العمل ِلِمخٌال وسع األفك، وتجعل لكل 

 .شًء سبب

.تبدَّد ما به من صلب، وتحركت سحابات سماءه  بؤلوان نارٌة رمت األهداؾ البعٌدة  

ج عن األسلوب الخمل لتنفتح أمامه الحلول .حسن سوء التفاهم بٌنه وبٌن ظنِّه، وتخرَّ  
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احتكم إلى األداة ووجد الفابدة، فً الحال ٌتخذ أمره، لن : صرؾ تفكٌره وتملن العَبلوة

.ال بمٌة وال ما ٌُخفٌه للُصدفة... والنواٌا. ٌتحسَّب ولن ٌهمل الفترة بكفٌه ما رسا علٌه   

ولد تمدم به أفضل عرض وتشارن النجاح لن ٌتؤخر عن طرٌمه، علٌه ترتٌب ٌومه وإن ٌتبع 

آرابه علٌه بالجرأة الكثٌرة والكثٌر ِمن الرهبة، علٌه اتخاذ مَن الِشَدة والموة ِمنظار ٌَحك 

 .حموله

 .لن ٌترن نفسه للُضعؾ فرٌسة

وألنَّه لد ٌكون عرضة لكل دخٌل ولكل إنسان وعرضة كل شن، لن ٌترن شًء لسابمة 

الظن، وال ضوءه للتمضٌة، تمتلكه أفكار ؼٌر عادٌة، وتمكنه على الصعوبات الصؽٌرة 

ل على الكثٌر من األوهام فبل ٌُفّوِت فرصة إالَّ سلبها النجاح  وأكثر منها فً االستؽبلل، وتحوَّ

وأتمها بإنجاز، سرٌع المجنون وُمتحمس، متسامحا كاإلمام وعظٌم كؤصحاب المسإولٌة 

 .العظام، تعلَّم من ما رآه مع الناس وتفهم

ل صراعات وتفتك الربط، وتولؾ على عتبة َمشروعه الجدٌد واحتضن ساعدٌه  وتدخَّ

 .متؤمبل

*                       *                           *                           * 

نامت الساعات وتسارعت األٌام صحا فٌه اإلنسان الحً، وتنمل َمجاهبل وأخذ عن الدنٌا 

 .هٌبة وصراع

وحفرت ... ولؾ على أرض بنَّاءة تركت األثر، وظهر ما دس، َمضرب خفٌَّة تآلفت

 .أؼوارها بعٌدا

لم ٌعد ٌظهر كثٌرا أمام بٌته، ولم ٌعد ٌجلس على فتحة الباب، توسع مجلسه، سمٌفة تفتمت 

 .وأخذت لها انشراح البٌت

وتملَّد  . وألنَّ األحداث تفتمت، وتشادت ظلؾ وعمك من امتثل حتى  أصاب مما أسى

 .محرزة األمر

.وأٌام ُمحركة بمإامرة عمٌل الزمن، إلى متكهن، وبابع للحظ... ومن عصب ُمحرق  

ل للسماع .وتمثل فً مشهد الرجل العظٌم، رجل ُمثمل الضمٌر، ومثالٌة جعلته شخصا ُمخوَّ  

 .َمد ترجٌحاته على لدر وؼٌر ذلن



  obscurcissementكبو                                 
 

26 

 

وألنَّ الحٌلة محن الشجاعة والخطر محن اإللدام تم إؼبلق ُمحكم على الماضً، وتحضر 

أمام كل ذنب ولبِن، تَسلك فً مسعى األحداث والصعوبة وكل لذع أطلك ألسنة النٌران 

تسمعه لطخات الزمن، ولظٌظه، لكنَّه مع لعب الصعاب وتعنٌؾ األٌدي، وتبلعب اللفط 

 بهذه لواللعظ، بلفٌؾ األمان، ماذا ولد شدَّ الخٌط عن بُكرة وتبٌَّن أولى األدلة، واستنز

 .األرض، ال ٌلوي على أحد وال أحد ٌلوي علٌه

س تفكٌره إلى الداخل معمود اللواء على األمام فبل تبزغ شمس صباح وال تنضوي تحت  تموَّ

ؼطاء اللٌل إالَّ ولد كان زاره مجموعة من الماصدٌن الطالبٌن للحظ ولراءة ما بمً من 

 .العمر على ٌٍد مبسوطة ، أو على الورق 

ب، وبمعانً دعته فً صفاء  داس على ماضٌه ودسَّه فً وعر التراب، ودرب األمان وتدرَّ

 .وأٌام وصفت له العبلج، تلِّون ِسحر عٌونه بشعاع الشمس الشارلة

.وخطى خطوات المادم الجدٌد ُممتلا الملب والجٌوب صدله اَمنًا وتشعر ما ؼاص به  

تماذؾ بالنمود والزهر، وبصَّ من مؤزق بلبالة ُمتنزلة ، ونام عن ضوضاء اللٌل وطاؾ مع 

هبوط الشمس إلى المؽٌب حول الكوخ ٌؽرس لضٌبا حاد عن حفرته أو صفٌحة زالت عن 

 .محلها

.كوخ من الرّقِ ولوحٍ وخشب وكسر الزجاج وبالٌا علب ولوالب، لمع وسطع برٌمها  

ته األٌدي، أضفى اللمسات األخٌرة على الحٌاة هنا، عازفا نؽما فٌها  لمس الحمابك، ومسَّ

.لمحة عن ما كان لحٌاتهن ولمح برٌك شرر، كان ٌلوي اإلٌواء إلى فراشه  

واستهلت معه الدنٌا األٌام وتنمل من صراع الزمن إلى تحدي أضاء الظلمة، وتهمس فً 

ماذا عن احتبلالت فتحت لهواء - ماذا عن مجاهل األسى وثؽرات جاءت بالتخرٌب- اآلذان

ؾ الَمولؾ على األلدام- وبرودة جته عن التَصرُّ .وماذا عن أفكار استعمارٌة تخرَّ  

 .وتٌَسر إلى فراشه، وتؽٌَّب عن ما للب له المفاهٌم، ومشاهد تمصده

وتماضى مع زحؾ تعذٌب الجفون، ٌنحنً على صدره ٌدس هموما .. وتوسَّد ذراعه

وَدرب سار به بؤمانة ، حتى ؼطى الحطب خطاب العٌون، ... ومتاعب ؼرست به الجفا

 .وأحمها بالتؽٌب للنسٌان
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بؤرض ال إنسان على فراده وال مجتمع، وعلى ألدام الموتى ٌنام ال أنٌس وال حٌاة، وعلى 

 .تربة بسط الظبلم والشمس تُمٌد الزمان

.وال تزال به أفكاره وإن كان معه رماد األفكار، وسواد ٌكسو الجبٌن  

ؼاص فً حبات الرمل . وعلى سفح ضرٌح ٌنام، خلع عن ؼرس ونام بكنَه التراب هنا

 .والحصى، وعٌون بدت ال تعً ما حولها

ر أم ال أؼاص حتى لنع أم ال، ٌعً ممتلا الصدر .. والخلود ٌخطو إلٌه وإلٌه ٌخطو، أعمَّ

 .والظن

وبدا بصٌص البرٌك ٌزحؾ حتى إلى الجدران فوله وعبله، تَلفت بعٌنٌه بصمت ٌشك الحذر 

فً ضجة وسحر الشعاع الخافت ٌثٌر دابرة بالمش والجدران اللوحً المابم، وخٌوط الحلم 

 ..ترسم ما نبذ نومه واصطاده عن بحره

ل النور الُمتكسر فوله .ورع النظر وعلَّ ما أخرجه عن سابك هدوءه ُمطوَّ  

  .ٌجره إلى إلالة وعثر، وطول حٌاة

تفتح البصر وأطال النظر، وهنا بدا النور ُمتحركا، تلفت إلى الباب فوجده مؽلك، لكن به 

هرٌس ترن للنور َمنفذ وألنَّه من بماٌا صفابح مصدأة ، متروكة جرى به نفاذ من كل مكان 

وعلى ضؽط السإال عن المجهول، واختلط بنوع من الرفض والتستر، . خفٌؾ، وتفلت

.ونواح داخلً، إزداد به الفضول، و النور ال ٌزال ٌنبعث حوله فً رفض ِضدَّ اإلدارة  

وعلٌه حاالت صمت حولتْه إلى حدود الشراسة وتملب كل ما به حتى انملب الضوء إلٌه  

وببل وعً وال عمل حاسب متحاسب ٌُشرؾ . وهو ٌمترب إلى وجهه من ٌبحث عن مبلمحه

علٌه النور فً بحث، وانملب معه ٌكاشفه صمت وأولؾ الحركة تولؾ مد صدره ونفخ 

اختفى الضوء . لكنَّه اختفى مع آخر لماء وجبٌنٌه.. الروح والحاصل ٌمترب منه ٌبحث علٌه

ل عنه إلى منام شجوي، زمن ؼٌر مواتً ، وأشؽال فاسحة .  من حوله نام عنه، وتحوَّ

للراحة جرت موانع ُمبطلة، أخذت عنه تحمل تملٌب البصر، وابتعد، وسار مع الشهب 

 .وومٌض سابك على أرضه، أنشب المخالب وأراد إصابته 
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رفع صدره عن ضؽط ومشمة وتشددت الظ روؾ فجعه الدهر، وتبالػ فً فهم أسرار من 

وسعً .. سمع نفخه.. حفا فوق األوراق، وتجنح على المبور، فً انتمام وخفة.. حوله

.مخضب وبطًء، أضاء فكره الؽفلةن مخضب عٌناه بطبلء الكحل لم تموا المؽامرة  

تشجع وكان علٌه ذلن، أوهام مح رلة محررة، محركة لؤلوجاع المحروسة، محروم علٌه 

 .التكهن تهربا ولٌس تخوفا

ودون تروٌض  . حرضه التٌار ولوي فً نفاذ إلى محرجات نهكت صمته وبانت على وضح

وال إٌواء لمزٌد من التعثر، بسط سالٌه واتكؤ حتى ولؾ، وما ترن للمولؾ إحراًجا للمزٌد 

.فسار فً األثر وفً ال وجهة تفتح الباب ٌتؤنى وٌترن للنظر، خٌوط الزعامة عن ماتستر  

وجسد ٌحس محصور ضبط فً ؼٌر دلة ومحض التعب ووهم الدخٌل ممضب ٌحتال 

الضوء من لندٌل .. الوضع فً فتح محدود، ارتبط نظره بالشجون الوافد وتنبه إلى إنبعاث

محمول بالٌد ال من ثبوت أو علو مكان، ورسم المد أعمبه لدر اضطرابً طاع فضوله 

 .وسار فً ثمة عمٌاء، ُمطلك العنان ألهوابه تاركا ِرجلٌه تتحرن

أؼبر فِما شدَّ إلٌه، عملت عٌونه بكل مكان والفا صامتا وما أؼمض له طرؾ، على أؼلب 

 .الولت

وهو ؼارق فً ثورة دم ساخنة وِهمة تحت ؼشاء اللٌل، وجهل أعز علٌه، أؼمد حدود نظر 

 .عن آخره وتلفت ٌؽلك عن األمر

خطى أولى خطواته فً أؼلب األمر لبل أن ٌؽمد الصوت المنبعث فً حذر حدٌدا فً 

 .صدره

أفاض فً .. وهلَّ الظبلم أعطى إفادة كاذبة.. صوت رجل ٌنبعث فً الظبلم، ٌكلِّم آخر معه

ومن بَؽتة تسلطت إلى أصوات بعٌد . النظر حتى أفاق ما نام فً عمله، واستسبلم المبور

 .األثر، توؼل فً المجهول

.من البؽً تمفى األثر ومن الؽً البماء على األرض، تُشعر مد بنفاق وببلء ال ٌستحسن  

أتاه صوت فً حٌازة أبكت األمر، وبلبلة األفكار بلدت ما بلػ عنه كل مبلػ، وأنهى دعوة 

.للفرٌسة وإنشاء تماجد بُهَت المنظر من حوله ومولؾ َمكٌد الطلعة  
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مع أولى بهجة الفجر واعتبلء بهرجة ضٌاء خافت األفك، وتوق إلى تٌه ضل الخٌال تؤبطة 

 .تؤججات الحسن والسًء فً طرٌك كلها هدوء أحدث وأولع

تاَمر الصمت وأؼرق، تبعث فً داخله ووثبت األسرار على صفحة وجهه فً تؤٌٌد وتنافر 

ه  وتٌه ألٌم األسوار  .تؤوَّ

فترض رٌح محزنة . إلى عنان السماء رفع جبٌنه حتى تشولت كل شمس به مولؾ ببل تمدٌر

وتباٌن ظل النور فً جفونه، وتباعدت . تؤتً على كل أشجار الؽابة أعاد إلٌه نظره متبؤسا

.وألمى التبعة على بعد وتبعثر بٌن المبور والرماد والكثٌر من الٌابسة. فً تتابع األحداث  

وتبلػ حكمه إلى شعوره واحتضن للبه الحمٌمة هنان أشٌاء مجهولة وهنان نواٌا، أٌكون 

وكٌؾ تتابع الفلم للمؽامرة ، وتنزق إلى ما . متفمدا أم عازما وتنالل اإلجابة الممكنة للتنمٌب

تثنى الشن الحدٌث وتجادل فً نسٌج ألشرعة . علٌه، أم هو تمسٌط أو أمان لمثمل سٌحل

وتجاذب جزبً الجملة فً تجاسر وتجال تجاوز ُسلطة المرحلة العابرة، اختلس شروق 

الشمس، وما أفاض على الوادي ولحك على أخر مّدِ العٌن، ببل رٌبة تبادال الحدٌث على 

ممربة من المكان وتفردا أو فرط بهما السٌر معا ال مدلوالت وال أثر، ال أفكار ٌرعاها، ما 

 .خطى بالداخل متحررا فً حضور

وراحت األٌام تشرق أنوارها وتؽفو فً زمن محدود ومبلذ السالم إلى شرنمة كلما حل 

 .واستكتم الحسن والجمال ٌبحث عن خلو لمتاعه. الظبلم

كل صباح تتفتح أبواب السعادة وتطال هنابه، فكان دخله لكل صباح ٌمر عٌنه، وٌسد عنه 

الجذب والشدة، رابظ بموة فً زاوٌة والباب مفتوح بٌن ٌدٌه سبحة وحوالٌه لارورات 

 .للمسن، وأخرى لزٌوت معالجة ،  وورلة وحبر ال ٌفارلا جلوسه

ٌحتكم السلة كلما أكمل كتابة ورلة رماها بها  آٌات لرآنٌة لصٌرة ، كما رأته عادته، فبل 

.ٌبحث عن شًء إالَّ ووجده حوله، لارورات للماء وكوبا أبٌض لكل من شاء أخذ كوب  

وانعكس الظل والوالع السابر فً . هذا الصباح لم ٌمؾ أمامه أحد وال بالطرٌك البري أمامه

حمه، وانتصؾ النهار وانتصبت الشمس بالسماء، ورأت عٌونه على ؼٌر العادة جسد 

 .بعرض من كل شًء أمامه، أرسل فً السٌر حتى دخل

.سلَّم وجلس لبالة.. لم ٌعرؾ نحوه الشاب رأسه وال وااله أمًرا  
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 هات ما عندن؟

وتمدم نحوه صاحب األنؾ الطوٌل ٌتحسس مناخٌره ونور ٌتضح ِمن عٌونه، أسٌر أخذ 

 .الشوق وكلمات صعبة النزول أو صعبة التناول

مالن العٌون الموٌة، الرجل الُمصٌب ِلفوضى البوح، جثثة ضخمة ووعد بإسماط كل ما لدٌه 

 .من هز حبل الحكمة لكن هندامه بثَّ به األمان

لم ٌمع االحتمال بالذات ما بداخله وماذا خلؾ صاحب األنؾ الطوٌل، اآلخذ فً الموة  ال 

.ٌحسبه ٌشتم شٌبا توضحته نظراته، عث اللحٌة أسمر الصبؽة تركته فً جرح الظنون  

مفلج األسنان وبٌن فرالها لساوة بهتْت منظرها صبؽتها صفورة منتجة لخرض  أؼضبت 

نصوعها، هو اآلن بالُمنتجع وإن ترن التخمٌن لظنه فً سٌاحة مفتوحة آحذة بؤترابه وبٌنما 

وبلسان لادح ٌنبعث من عمك . العٌون تمتؤل، تملب عن سكب تشرق شفاهه تدر ما عندها

 : الشًء ٌمول 

سمعت عنن الكثٌر عمل وحكمة واجتمع األمر على مرجعٌتن، وعرض رأٌن وبُعد نظرن، 

:تواثبا حتى بلػ من كبلمه كل مسمع، وتآلؾ بملبه ما ٌحبو إلٌه وما ٌُطلعه  

 ...ما أنا إالَّ سبب والشفاء من عند هللا سبحانه

وبتهذٌب دفاق رافد كل احتمال، وتضلٌل وشدة وعزٌمة وطٌؾ بٌن ٌدٌه فً رهٍو تهرب 

 .العمر أمامه وسلب ما اكتسب من هدوء

 ؟ما الذي أصابن.. ماذا بن

تولؾ الرجل حتى عن الهمس، وتصنت بوح العمك مخبل وفً مد العٌن للعٌن وتحت 

أنماض بماٌا الحدٌث تولؾ صوٌت بداخله ٌسمع ببطا ما ٌمنحه األمل لكن أمره ٌتطلب 

المساعدة ورجاء أكبر انثنى الباطل من للب صاحبه وراح ٌلٌن الحدٌث ٌكؾ وٌرفع حجب 

 .الضباب

تدفك نور الشمس من كل ثمب ولبع بماع الؽرفة وانشرح الحال بدؾء نال معروؾ الحجة 

.للبهجة فكانت كل كلمة تحرٌن للكرة بمرمى اختلطت فٌه النظرة والوفرة  

.أبرلت عٌونهما مرة ومرة وتلعَّب اللسان بمطع تحمل تؽتنم زحؾ فتحات الحدٌث  

 ....أو ال زلت مثمانعًا للبوحِ ؟ 
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 ..بلى.. بلى

ٌْه خمسة فً خمسة وأخذ راحة مجلسه مماببل للشاب وفتح نوافذ الحدٌث فازدادت  وأْجمع كف

كمٌة النؽم الحدٌث، وأظهر باطن الفحوى فً أدلة مصاحبة لضربات نُِسبت للحٌرة وهزات 

للعٌون أوصلت ما ٌمكنه من األمر للنفس، وتَطلَّب األمر المساعدة ببعض اإلشارات من 

ع الصوت وافتن ما أعمر الملب وتطبَّع الجوا رح .األصابع، فتسمَّ  

 كٌلومترات 10أسكن على بعد :.. نسً الرجل جراحه وتبدأ بما وصله من حدٌث الجلٌس

لكن .. آخذ طرٌمً سٌرا على األلدام فكانت تحتمل كل ما ٌفتعل بها وأكثر فبل تكل. من هنا

وفً ُمدة أمطرت السماء ووحلت األرض، وتفمدت الطرٌك معالم السٌر ونسبت إلى أثر 

تركته عجبلت السٌارات وألنً بذان المساء أعلم وآخذ الطرٌك فما تكلفت بؤكثر من االبتعاد 

سرت طوٌبل أم زمن .. ورحمة، وكان ما أردت.. عن المسلن إلى مسلن برصٌؾ أكثر أمان

.. لصٌر، وابتعد بً الخٌال والحال وكانت السٌارات توفد فً حركة أعطت الهج والمج

أصوات واضطراب أفشل .. وبعد حٌن وكؤنً ببركان أو مكان حرب.. وواصلت لكن

التخمٌن ما أمكن أو التمٌٌز، بدأت هزات تحطُّم وتصدُّع األرض وانهٌار لمطع األرض 

ٌْري وحدٌثً، حطَّمت الَصدمة صبري فكان هول  تبوح بكل شًء، وانهار معها تملٌد َس

نفسً ٌُماس بصدح الهزة وفشل األطباء فً نَسب ما بً أهو مرض عضوي أم نفسً أم 

فزع روحً، ومرَّ األوان أكثر من األمر حتى لم ٌعد بً ما أنتظره أكثر، فجبتن واألوان 

 .فات

ولد بدا منها خٌط .. أتى َسعٌا للحمٌمة، له الكثٌر من المدخرات والكثٌر من األحادٌث النازفة

الحلم، زعٌم متسامً عن صؽابر النظرة، وإن كان مكشؾ لكثٌر من الجفا والشدة ومماطع 

.تؽٌَّبت فهجرت األفكار َمفهومها، إالَّ أنَّه بلطؾ ٌتلطؾ لٌطلب الَمدُّ والَسدُّ  

.وتؤمل الكثٌر من اإلنتماءات وأكثرها ما توضَّح عن دنٌاه وترن له األرض إلخراج أحكامه  

.وأبعده عن حرٌَّة الناس ومن حوله وعند دنٌاه.. وصل معه اللٌل بالنهار، وما عبإه للبه  

 .هذا ما كان معن

 ..وها أنا على ذا الحال
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انفرط انشؽال الرجل وتآلفت لدٌه ُصَور واستزادت رعاها، بحث عن السعادة وإن كان مع 

من ٌُسعده وتداعبت ورلة حٌاته من زحؾ نسمات عابثة مرسومة خطوطا ؼطست به فً 

.. بِرن هلكت انفراده ولم تنتشله ألرب ٌد، وعلى عبث منح التلمابٌة، ولكمات خبلؾ التفكٌر

استمر به النهج إلى فشل وبلػ لره فً النفس، وتخرج شهادة أفلتت حركات وسكنات روحه، 

.وسار وجلس إلى زبالة البلدٌة وهنان ما لم ٌظهر وإن هام فٌما ظهر.. فلم ٌعبء بمظهره  

ت ٌده شدٌدة اإللحاح، وأفكاره لم  الكثٌر المعانً عن أرق الذكرٌات وكلما زؾ فكره لجَّ

.فكان ٌحس ببل شًء للتفكٌر، وال مدخرات حماٌة لدٌه.. تكتمل بعد  

وُجرح ٌكبوه فً هوى وجحٌم، وُكبُّو دون إذن وال آذان صناعٌة، فما أبمى به الحال لوة، 

ال ٌهتم وال من ٌهتم وشماء فً .. كثٌر الحدٌث والخبلء، كثٌر البماء وحٌدا.. وال ذوق لذة

 .زٌادة

وبث وشكوى لم ٌرحم، تنزل درجات وتؽٌب مفهوم الحٌاة لدٌه .. وجوده ُمحك للحك

 .ومعناها

ومن الذي ٌدفع باألحادٌث المتطرفة، وخبٌث البسمة فً .. وسارعت ترجح مٌزان الؽبن

 .تفرد الظلمة وال من ٌلُم الجوانب

أحادٌث فٌه تمؤلَّت الكؤس، ورإى خٌال حلَّن الزمن المادم فما كان طبٌب نفس إالَّ زاره وال 

.رالٌا إالَّ تلمس ُحلمه، وال سمع أو استزار مسامعه شاؾ معافً إالَّ لََصده  

 ..آخر هإالء أنت

وفً صمت ُمثمر عن مجمل ما عاناه ووعاه جسده وتجلَّدت به أنفاسه وما محته روحه 

وباتت آٌاته وضاحة على سلوكه وتكٌَؾ وأولاته الح به انتهاء الذبول وكل ما خاب وؼاب 

له  ؼرٌب السمط، وشظاٌا كٌنونة لؽة الظن، ؼابت على الزمن ما أنكره، َملن عمله وإن مزَّ

ته الِسنٌن عن رسم الطرٌك  .الشون وفزع أحبلمه فضَّه الفضاء وبلَّ

لكن الشاب الشٌخ تحسَّس الؽرٌب وُشفرة وأسرار اكتنفت الحدٌث، نِمط ُمضمرة ؼٌر 

 .واضحة

وانمضى اللماء بؤعشاب َمحلٌة تنمو فً عمك األرض وٌحتفظ بها كل بٌت، كان لد وصفها 

فبل ٌتؤخر ٌوم لبل ؼروب الشمس بساعة، بإلماء جذوع أعشاب خضراء فً فٌض .. له
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ك صبؽة الماء  بوعاء ٌتسع لكوب فٌدفن به ما وصفه له وعلى لدر الؽلٌان وعلى لدر تعمُّ

.الُمعتصر من العشب ٌصؽى ما ابتؽى وٌخلؾ ما ارتبط بالماء، وٌشرب كفاٌته  

ل إلٌه وبٌده ورلة بها آٌات لرآنٌة لصٌرة وترشده محمما بؤن  لم تكن الوصفة الوحٌدة بل تحوَّ

 ...ال تفارق كم َّثٌابه وإن ؼٌَّر كل صباح فبل تنفصل عن ٌمناه أبدا

إلى حاله وحٌدا، ولد َحمله ما حمله إلٌه الؽرٌب وفً حالة من الضٌك استمر " وحٌد"وعاد 

تخمٌنه فً التضخم والتكاثر، ُعمما وفً حالة رامزة إلى ُموات كبلمً ومجهول اتصل 

 .بالٌمٌن وتوؼل فٌما ال ٌُمكنه البوح

وأٌة ... لماذا لم ٌتحدث عن ذلن لبل عشرة سنوات أالٌوجد آخرٌن مثلً ؟ أم ال ٌوجد أطباء

.أم أنَّه ٌُفترض عدم سٌطرته على لوله.. لصة تظلَّل بها، وعطلَّت حٌاته  

أٌَّة معلومات ُمتحجرة ُمتداخلة سٌطرة وأحدثت الفجوة وأٌَّة معبرة شمت هدوءه ورمته 

لت  كل حٌاته واستنزفت أٌامه  .بزوبعة همَّ

.فكان هذا برشام  أعز سإال السابل. كان الرجل لد وعده بمعاودة الزٌارة إلٌه  

وتمدَّد على فراش ال ٌرفعه وال ٌنفضه إالَّ إذا شاخ به الؽبار وكثر حتى ؼٌَّب لون 

 .الزخارؾ، فؤلمى به على شجٌرات وتحت أشعة الشمس

وفً ٌمٌن ُمثبت أخذه خٌاله إلى الجسد الضخم واضمحبلله على ضوء الممر وكٌؾ كان 

ٌسٌر فً ثمل وإلى جانبه ضل ٌخرق كل نابت على األرض أو بالصدفة ٌكونا مالكا لنفس 

 .الهواجس أو جذبه االهتمام والبحث إلى هذا المكان

.وكثٌر ما ٌتحول الزابر إلى فضولً تعلك نظره بكل شًء.. وإنَّها فً الحمٌمة لثنابٌة ؼرٌبة  

ل أو خؾَّ عن مرالبته  ...لكن الرجل لم ٌُلك أيُّ نظر وال تحوَّ

ولٌكن فمد ٌستطع مرالبة كل ما ٌحلو له ودون لفت لبلنتباه، وأيُّ شك ٌمكنه إلماء نظرة منه  

 .فٌتحسَّس ولو همًسا ما ٌدسه له

ترددت الكلمات واألفكار تستلُّ خٌوطا للوهم وأخرى للٌمٌن، وناؾ عن كل ذان متبلزما 

وسبَّب وفوده علٌه وأنَّه مهما كان لدٌه من إرث تخمٌن ودفٌن بحث، فلن ٌُمكنه المرور إالَّ 

بمنوات تُحدد أبعاد مرجعه، وعن تمسح أفكاره وإمدادات أْحٌت ظنونه وتعلُن الشنَّ 

 وتجمهره       
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وأن طلوع أي إنسان علٌه لد ٌنزل عن .. إلى حاله، وما تربع بِِه من ؼبن" وحٌٌد"تطلَّع 

 .راحلته الناس إلى لطر بواطن الٌؤس وؼاٌة البؤس

كل ٌوم تتطلع الشمس عن ؼروبها وتنزل عن شرولها فبل تتؤخر وال تتمدم إالَّ بحساب 

وبؤرض هجرها اإلنسان،  إالَّ بٌوت عن مد البصر ظهرت أعبلمها، وجدران لصاحب محل 

تصلٌح السٌارات انتهى إلى بداٌة الطرٌك الترابً الداخل للمعتبرة، التً كانت تكشؾ أثر 

 .بداٌة المسلن

وانفطرت فوهة المدٌنة على خروج أسراب السٌارات على طول درب تتحرن علٌه آالؾ 

العربات ٌومٌان طرٌك سرٌع اتسع فً حدود ورسمته أحواض الحشابش وأكوام التربة 

 .وأشجار تثبتت بالمكان

بالمدٌنة وأٌن تمررت علٌه الِشدَّة فباعدها بربع ساعة بالسٌارة وساعة سٌرا على األلدام 

 .. ترفعت أوهامه

أرض اكتنفتها بساتٌن البرتمال حتى عطَّت أكبر البسط وبان من شك األفك أسوار المدٌنة 

فً صفوؾ لدكاكٌن لكل بضاعة وسلع تطلب فرصة التصرٌؾ وتخرجت خٌوط دخان 

المهوة عن كوب فً لوحة إشهارٌة تعرض بالمكان، وجرت أرجل األنفار بكل مهب تنزع 

 .المهابة وتمسح الوهن عن الهمل

دت ممشاه  وهبة الحٌاة للكثٌر ؼنى فاحشا وآخر تمتَّرت علٌه حتى نمم وانتعلته فً أزلة رمَّ

وآخر سمط بما انتهى إلٌه همله فما استصاغ طعما للحٌاة إذ لممته الدنٌا وطرحته بالشوارع 

وإن ناهض مظهر الحفرة وثورة البحث عن األمان للبعض إالَّ أنَّ األفراد التنعوا بالََّمة ، فما 

كان هنان شان وال ممدد للٌد المكسورة إالَّ ووجد واصبل أو حامبل للعبء نفخ فٌه من 

روحه فما فصل استمبلل روحً عن استمبلل ورلً إالَّ وحطَّ بمستمبل أفهم الضمٌر معنى 

تحركت اإلنسانٌة بالنفوس ورأى البعض بعضا فتصفحت سوأت أثرت أو ألمنت . الحٌاة

 .شرودا

وإذ كان بٌن األسوار انحبلل وطرابؾ لشبان وضعوا الخطٌبة منتهى، وعمد رابطة ماسكة 

لمٌم تهاطلت علٌها عروض خلعت باحثة عن انتماء فمد تكاملت رفعة حفظ األذواق وفطرة 

 .حاوٌة حاملة لهدوء وبماء لروح جمٌل الحٌاة
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ها وَمؤلها الِحران زمن بعٌدا فعاشت بها ألوان الوجوه وتراودتها  المدٌنة لدٌمة وأرض أمَّ

 .األنفار والفُرادة فتمسكت بالطلعة

.تارٌخ سمٌن متٌن، وجوؾ ضمَّ دنٌا عرفت كل رإي التكٌٌؾ والؽبن وتفتُّح اآلفاق  

*                         *                               *                              *     

وسعت األٌام فً خلع ولباس راعاها لكل صباح ومساء جو وحركة، وجلس إلى مكانه وسط 

 .أفرشة ولرب جرة من طٌن أصفر بها ماء للسمً

وعلى بُعد النظر ومن فتحة الشن الواسع للباب ظهر كامل السجٌَّة فً حركة واتصال كان 

.وواصل سٌره حتى بلػ أمره.. فً لّؾِ الجّوِ مالبا المكان سرٌع الحركة  

 .ألمى السبلم ودخل

أشار علٌه بمكان الجلوس .. لماه الشاب الشٌخ بنظرات وجد من وجد ضابعا أو ممصودا

 .فجانبه، وتمتم بالفاتحة فً دوام اإلطبلع إلثنٌن فمط

.وأخذ الجرة ووضعها بٌن شفاهه فترلرق الماء بصوت من ٌرتوى وٌتمسَّح أثره  

 ماذا حصل معن؟

 ٌبتسم الرجل صاحب العام األول بعد األربعٌن ولماه بعٌون حضرها الكثٌر من البوح

والبارحة فمط انتهت األٌام .. لمد تابعُت عبلجن فما تؤخرت عن جرعة وال أنمصت ٌوما

 :وحساب العبلج وبعد لال وحٌد فردَّ الرجل 

كما ترى لد ارتحت كثٌرا ومدَّنً الدواء بؤفضل حال، تولؾ الرجبلن عن الحدٌث ولطعا 

.الشطر األكبر مرشدا بكبلم المرٌض المعالج، فوجد فٌه الرجل الهدوء وإشرالة تزعمت بِِه   

حمل لفة ورق بٌن ٌدٌه فً أكٌاس ببلستٌكٌة سوداء وألماها جانبا وأعاد الجرة مكانها، حول 

.عنه الورلة والملم، وكل ما ولع فً ِشباكه وتنظَّم بِمكان جلوسه  

.هذا ولم تلطمه عٌون الجالس أمامه وال حاول شكَّ صفوته أو استراق بعٌد تفكٌره  

.وتداعت نفسه وأحسَّ بالكثٌر من الراحة، وفمن ٌكتمل رسم خطوطه وحط حظوظ  

لكنَّه فً نظره ذو شروق أبعد فما سار على مبلمحه اؼتصب ٌمٌنه بعالم ُمنفرد أو كثٌر 

وفمن ٌكمل أبعادا ٌتحمك من ... اإلعتراؾ من األٌام فعظم ما بٌن ٌدٌه وبؤعصاب تخٌبلته

 :بعثها لال 
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 ..المرأة صاحبة البٌت المهجور هنا بجانبن بالوادي.. ألم تسمع بؤم البنات

راسما خطوطا على .. تبعتها حٌرة من ٌرٌد اكتمال نصؾ البدر المتفتح من الشفاه.. ال

 .عبلمات حواسه

هنان عجوز ببنات أربعة تجاورن، وال تظهر إالَّ باللٌل، هذه المرأة صاحبة ِعْلم ُمنفرد، لها 

ُمعببة بنسٌم لدرة خفٌة، وتداعب الكلمات . لؽتها الخاصة وُمعاملة وفعل تُحمك به لُوت ٌومها

فترٌنا ماٌعجز عن لوله لسان، تلعب الورق ونظرات دثار من نار فما لصدها ولصد مكانها 

.نَفٌر إالَّ عرفت َمخافٌه فتُخرج ما به من لصد، وٌُمال كلُّ َمن لصدها ُدفن بتراب أرضها  

لٌست من ٌهتم للؽٌر وال من ٌلمً بالنظر على من حوله، إن كانت هذه المرأة هنا أو هنان 

 .فهً بَمحلَّ عٌشها

لالها الشاب والرجل ٌموم، فما كان من الشاب الشٌخ إالَّ التوصٌة بمعاودة العبلج إذ نابه 

كما أوصاه أْن ال إزعاج إذا ما طلب ُمساعدته فبٌته . المرض أو أحسَّ بمكر بمكامن النفس

 .بالتراب المعروؾ

هنان .. وأخذ ٌتؤمل ما لاله أنَّ هنان المرأة الظاهرة المرأة العجٌبة ، فؤخذ تفكٌره نًٌرا ُمعوجا

 .ألمت به بصحن أرض الممبرة.. مظاهر مرضٌة ورٌاء

ب .. لكنَّه توعد بإلماء نظرة ر وخرَّ وتسلَّطت علٌه فكرة ُحب المعرفة عن ما جازؾ وضجَّ

 .كسبه ، وتدنى وشاء ما حوله

ج ما ؼطته الُصدفة ألمر  كانت ساعات ؼٌاب الشمس خلؾ الجبل وإرخاء كساء اللٌل وتخرَّ

ُمولٍؾ كلَّ أمٍر وتمسحت كل ما علٌها بَمْسحات البلشًء أو كلَّ شًء وفً عسر تعلٌم أو 

 .تلمٌح

وخرج عن كوخه مع انؽماس كل طٌؾ وفً لٌلة خفت ضوء ثمرها فَدارته السحاب حٌن 

.وبان حٌنا وما ٌكاد ٌنطفا وٌنٌر حتى ٌظهر كل ُمصارح أو مجازؾ باألرض  

ونالت منه حاالت الهوس، وعملٌة تآمرٌة سعت وراء كل خبث تنامى وترسَّم أمره فتبٌت 

فما كان لَهُ فً الظبلم إالَّ . بالدخٌل ابتعد عن الكوخ ملتحم لمٌصه األسود، وسروال أسود

ح بها هنا وهنان ُمبعدا ما عرلله أو تلصك بهندامه  .عصا لوَّ
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وانحلَّ بالظبلم وانتحل كل مهووس ؼرٌب لم ٌعد ٌفكر فً العودة أو االبتعاد والعدول، بل 

 .تشدَّد وأسر حتى اعترض كل اعتبار

وانتهى به المكان إلى لبور ما ظنَّها ٌوما لموتى وتؤمل عند لدمٌه وكان لد ابتعد كثٌرا عن 

ح بروز التراب على سطح األرض، كانت الممبرة إلى الشفرة األخٌرة من  الكوخ وتلمَّ

.الوادي ومدَّ البصر بهذه الناحٌة تبٌت المرأة وبناتها  

.ووجهتها تمر من هنا متحدثا لنفسه. رمى نظرة مستصوبًا متمصًدا أمامه وبجانبٌه  

والمرأة ال .. تبنى بٌتا بمعة من أرض مهجورة تملكها.. لكنَّه لم ٌمل أمرا آخر عن وجودها

 .تظهر إالَّ باللٌل

وال من ٌُدلل علٌه وفً محاكً الظلمة ٌتسمع .. التم على كل صؽٌرة ومترامٌة هنا وهنان

ل الصوت، العزؾ على الناي أو بٌَح  وهو ال ٌزال ٌُطل على الوادي العمٌك الجاؾ وتؤمَّ

ع أنؽام تُوسَّع وتُولع بالخبلء  .وؼموض وتجمُّ

بدا الصوت باالرتفاع أو باالندفاع اإللتراب ٌتدرج وباؼتته روح المجازفة فرمى فً سرعة 

كلَّ ما حوله ولوح بعصاه فما ضبط واجتاز الصوت علو الصدى حتى أٌمن أنَّ العازؾ 

بجانبه، ؼمَّ حاله وتبكَّت هنا واجه روح ُمؽٌَّبة تحركه وأمًرا ٌتحامل علٌه لن ٌكون فرٌسة أو 

ت من .. جثة إلنسان ضعٌؾ سهل ولد عرؾ من الدنٌا ما ٌكفٌه تنافر وثارت نفسه، وَصوَّ

 .من هنا.. هنا

وكؤن الصوت ٌدور حوله ٌلفه وتفتح عٌونه والفا كالتمثال وللب عبل نبضه حتى تخرج عن 

صدره وهزهز هندامه أولؾ التلوٌح بالعصا فما بمً لدٌه إالَّ عٌون عطشى وصمود عطَّل 

 .حركته وما عاد كما كان فبل شن أنَّ عودته ستكون على األعناق

ته الظلمة وتَمؤل ما كان حوله تولؾ الصوت أو تجاوزه فتخرجت  اجتاز الصمت بل عمَّ

مناخٌره ُدخانا وال ٌزال بمكانه ُسدى وهمبل، ٌصبػ من أفكاره ما ٌتمرر به إنحلَّ وأكوام 

 .الهجر فً صور من الخٌال بهالة من أصناؾ الظنون

 .عٌونه تلتك تتلمؾ ما ظهر لها وطار حوله، وجرت حوله الظلمة ولم ٌعد ٌرى ما فمد

اه عن ما حوله .أطبلل تطلُّ من كل جحر، وخدٌعة أمطرته وأهدته فزًعا تداعى وعرَّ  
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ك بصدر الخبلء  وضالت به األرض، فتحرن هنا وهنان ومال إلى الخلؾ دار حوله وعمَّ

وبجوؾ الظلمة، لكْن تسرب الصوت ال ٌزال ٌسري حتى أصبح وصلة به ترسل إلٌه، وبدر 

 .عزؾ هذه اللٌلة

وما زاد عن خطوة حتى تخاطت . ؼاص للبه وما اهتدى إلٌه، وتبعثر فً أحاسٌس مظلمة

 .لدماه فً حفرة وانحنى بنصؾ جسده فً التربة

وشك الصوت الخٌال وطفح حتى خال نفسه ٌصرخ وٌصرخ وهو ال ٌزال بملب األرض 

 .وفً صمت نُشر وانطلك

أحس بوخز وبرودة سابل ولكٍز لصخور أو حجارة لضت فٌه النصٌب، تهامل جروحه 

ولَضب الحاجبٌن وتحت ألوان سود وأسرار لادت شكوكه سمط حصَر بما ولؾ علٌه وفً 

َمعلم ببل علم وحتى اإلستشراق علٌه لم ٌعد ممكنا انبعث فً الخٌال وفً حلكة ونسمات 

التادت هواء باردا حرص على لمسات ودؼدؼة وهو ٌنظر وفً إصرار لشجاعة أذكت 

 .شعوره وحماسته

وفً هدوء وبٌن المبور وعلى شفرة الوادي تشك البصر وتفتَّحت طرٌك إلى كومة، وبمكان 

عمَّ وبالػ على النفس كل فضاء، تفرؼت الظلمة على باطن دفن بالمجهول إلى العَلم وظهر 

ما ارتاد وتؤخر وتدارى الحجب، سمطت عٌونه على نشوء ووجدها ما خلى الروح وحسر 

 .التذَّكر

استولفه الخبلء والُسبل وبصٌرة تحذر ما ظهر إلى ما افترش التراب وزحؾ إلى آخر 

 ...وجلست كومة سوداء ال ٌُنَظر لها تلفت.. الِعتً

وتدبَّب بالتربة وتجْمهرت الصرخة فً جبٌنها، شهوة اإلطبلع وشروق الهٌبة تصارعتا فً 

 .رإٌة ؼٌر واضحة

وتمدَّم خطوات ٌشك الخٌبة وأعضاء تؤمره بالرجوع عن تمثال ٌختزن الؽاٌة التً ٌسٌر 

 .إلٌها

.وفً هذا ٌتمدمه الحزم،  متجاهبل لؤلحاسٌس ٌفن العزلة وٌحٌد عن جمود مثله  
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وهو ٌمتفً خصبلت الطٌؾ وٌشع ما ٌختزن وتمدم خطوات ٌتطلع كل ما ولع علٌه بصره 

وشرابط الضفابر ٌنظر بعمك . حتى لم ٌعد لٌرى بوعً خطوات فٌبلمس وشاحها.. وتمدم

 .النظر فبل ٌظهر من الطٌؾ إال َّخبر ماض

.ال أثر وال عثر، ولصد المكان إلى أوسعه فبل منشؤ للظن تهٌؤ فكره لشرابط الشن  

ظلمة تخلؾ أطٌافا ومكان ٌظهر ما ورد ورفس ٌسربل ٌالدم أوؼل متوسما مخرجا وتؤوٌبل 

 .ألفكاره صعب اإلرضاء

ج وتصاحب بما ٌهٌج وٌفتح على وجهات تزحلؾ وتَمد االوجاع  .تحجَّ

تولته ما وجد من بعث المفاجؤة، وخاب لران األفعال من الصعب التصدٌك ومن الصعب 

 .التكذٌب لمد رآها بما ٌسمط توابع األسرار

تخفت فً جوؾ . ومد المرابة بٌن ما كان وهام فٌه فركب الحاصل بما ورد من توسع أراده

الظبلم وتعجل تربة الوادي، نظر إلى عمك شك التربة حتى توضح سالٌة مارة بوسطه فً 

وصخور لبماٌا جبل تهاوت عنه منحوتاته فتنزلت جٌوشا جرارة من .. جوفها خٌوط الماء

أثمال المنحدر وال تزال أطٌاؾ النسٌم البارد تتكاثؾ وتتسع وتضخم حتى تمازجت والظبلم 

 .برودة تشاكل لها الحلؾ واألنؾ 

فؤرسل كرستال فً خٌوط المعة تضؽط على مناخٌره بسبابة وإبهام فشفى مما اعتلَّ وأخذ 

 .مندٌله ٌنظؾ ما تخلؾ

جسد وهمً تنمل ِصفات البشر وتثالل وهو ال ٌزال والفا وكٌؾ له بإهمال تفاصٌل اإلنسان 

ولد أنام البدر تفاصٌلها، فلم ٌكن لرجل بل إلمرأة، وتباطؤت حٌوٌته تنثر أسرارا شاركت 

 .فً مس حرفٌة التخٌل والتولع

تخفت فً جوؾ الظبلم، وهو ... ماهرة هً فً اختٌار المكان وفً التعجل فً االختفاء

ج ٌصل إلى أعلى فً خط تواصل وعمك  له وتدرَّ ٌُمَلب بالمكان ولع على ما أثمل تََشوَّ

ل إلماءاته ولماءاه  بهذا المكان وفً برودة الٌمٌن تشافه داخله  الوادي، هً أوَّ

 ...أتكون لد نزلت من هنا

لكن ظنونه راحت تُطالب باألكثر، لتبدع الصفات ولذة تحترؾ وتبدع وسع ما ٌحمل أكثر 

 لذؾ
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 .لكنَّها كانت  هنا تحت هذه السماء وؼادرت كما ٌؽادر هو هذا الحٌن

*                              *                             *                                  *   

.هو ٌوم مناسب للمٌام ببعض األثمار، كما ٌمكنه التؽٌٌر فً بعض األنظم  

ومن زٌارة لبعض البماالت والمحبلت ودور عرض للبضاعة وسلعة رابجة إلى رؼبة فً 

هذا وكل حركة تمرع الحٌرة، وأعصاب فً .... إنفاق الكثٌر من الولت فً سد حاجاته

وفً كل كابح لكل ما ٌمكنه إلحاق . ٌحاول مماومتها بهذا أو ذان.. عجالة ترٌد المعرفة

 .اإلساءة به

ٌحاول العزلة ولضاء بعض الولت بمفرده ٌرٌد فرصة لزٌارة بٌت المؽامرة، ولدٌه الكثٌر 

ج فً مطلوبه حتى  من األفكار التً تجلب له الكثٌر من التخمٌنات ، وعلة تفحص وتدمَّ

 .فنفذت لادرة على افتكان المشهد منه. تفاجؤت نفسه

.لكن ال من ٌرخً المتعلك وٌولؾ تموٌل الشكون، إالَّ ما ٌُسبب الشتات وٌكسب األمر فزعا  

واستؽلَّ ما معه من ولت فً حّلِ بعض العصٌان واإلنتمال فً فرصة ُمتاحة فً األعمال 

إلحراز بعض اإلحساس بالحٌاة الُمنظمة وفد ٌواجه الكثٌر من الخسارة إذا ما سكبت 

 .السحاب فٌضها وتخلت عن ما ترؼب فٌه

ولد ٌُصادؾ الكثٌر ممن ال ٌرؼب فٌه والكثٌر من الؽٌر موثوق فٌهم، فبل ٌمكنه الرد عن 

 .األذى إذ لم ٌكن أحرز المخاطر

.وتحذر من جرح الؽرٌب ومما ٌتداول على مجلسه فبل ٌمكنه لراءة الطالع داخل النفوس  

تؽٌر . تخلص من الكثٌر من األوانً واألشٌاء المدٌمة البالٌة المفتمة التً لم تعد علٌه بحاجة

.المكان من حول الكوخ وتراجعت همجٌة إلى تنظٌم بارع أذكى النظر  

لكنَّه تولؾ لحظة ولفت على عتبة بابه وال ٌزال بالداخل سٌداتان تتمبلَن الخبلء فً أوشحة 

 .سود متحجباتان منتعلتان فً حزم من ٌسٌر إلى بعٌد

جلس دون إلماء نظرة وال ُمتفحصا لوجوه فكان إذا أخذ َمجلسا ال ٌرفع عنه لمسا إالَّ وهو 

.ٌمول مع السبلمة، وراح  بؤدمٌتِه ومعرفته اإلنسانٌة والمخبرٌة ٌُلمً األسبلة وهً ترد  
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. وفً دوره على كلٌهما ٌضع المرطاس لٌناول كل ٌد ما دل به لسانه وفكره وُكتبه ورٌشته

حبره دواء ومعرفة ٌسعى إلٌها صاحب النؽمة والمحتاج علم على كل شًء لما ٌكون 

 .واتصال بالدواء الشافً

واتصال بالناس واشتاق من الهموم العبلج ففً كل لماء ٌلمً من الحكمة واإلنصاؾ ما ٌلبس 

 .رداء الشفاء وٌتمنّح  المرارة

وفً معرض هذا ممبل واآلخر على أعمابه مابل عنى بكل من ٌمصده وزٌنته الرحمة 

 .والبسمة فً أمره

ل الفكر وال رجات الرعب ٌستولفه ألّن طرٌمه أفضل  ولم ٌترن الوحدة وال الضٌاع ال تمّوِ

.للمجد والشهرة وإن داسته األٌام فً طرٌك البداٌة فمن أٌن له بخط النهاٌة  

وفً مظهر ال ٌملن إال هوس الحاصل وحركة الفرد الساعً فً العٌش وفً تمتٌر للزمن 

ولؾ أمام الكوخ واختار ما ٌرٌده نظره متؤمبل فً البعٌد، وفً إندفاع على مد ال ٌكاد ٌتبٌن 

هذا عن ذان، تزاحم أناس وأصوات التهلٌل والتكبٌر، وضوضاء سٌارات، وولع ألدام 

 .ومرآى أرجل تتحذر المبور وألواح الشواهد

.الخشوع ٌعنّؾ وٌردد فً حرارة إنسان ؼارب عن الدنٌا ومحمل على األعناق ٌتمدم  

كان األفضل له الولوؾ أكثر، والصمت كثٌرا والنظر أكثر ماذا لو كان بالمكان لٌس للسٌر 

واتباع السابرٌن وال للتحنن واالستؽفار، وال للوم الحٌاة المانحة والجاحدة، بل من ترفعه 

 .المعاتك وتموده إلى مؤواى

ٌسعى لئلطبلع أكثر على اإلنسان الرهٌب بالداخل وجدٌة الفهم بٌن السابر والمحمول أو 

 .والدور لكل واحٍد . لٌسوا سواء

ماذا وهو العابش بالعزلة وبٌن العزل، الؽارق فً التربة وأكوام العشب، من تداهمه كل ما 

 .تخرجت به السماء واألرض، فما ٌتؤمل وهو المتؤمل لؤلمل

دواخله تصرخ وضالت به الذكرى، مرسال األفكار وترصد لمد للب علٌه ضروبا كان لد 

.برء منها وتعافى، وتسربت برودة فً وضح وفً حرارة للشمس مرسالة  

 .ؼاص للبه ولبله فكره وسبحت حواسه من لم ٌهتد ِلما للب إلٌه
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ماذا عن ما ٌترخى له بكل لٌل وٌلبسه كل . ماذا بالؽد أو ٌنتظر كما ٌنظر إلٌه الجاهل باألمر

.وعادت لتضٌك به وعلٌه. ولبع به جلٌد فً ظلمة وُحفر فمعت دنٌاه. صبح  

.وإطبلق ال نسبٌة فٌه.. تشعَّر بالحٌرة حوله وهو ٌلم وٌلتبمن وحرٌة تطبك ظلمة الجهل  

.وترفع الستر عن تحجج أباح الشاذ وانعطؾ على مسارح محاطة بالببلء ودوام الحٌرة  

.وتسبح لسانه بها ظل المعانً وأسى أنساه ضعفه أرؼم الشدة والتصبر  

تحاٌا بعد ثوان وتمزق الشرنك حتى تخرج عن ال أحد بالمكان فكان اإلنسان األخٌر ٌخطو 

خطوات على عتبة باب الممبرة فؤرسى على المحال لمد تدارى الحً المٌت وكادت الروح 

 .لبكرتها

ولد تعلم أن اإلنسان بداخله هو الذي ٌنام إلى جانبه وكان ال ٌكره أن ٌمال له أنت حً وآت 

 .لهذا الدور كلما تشعرن الحٌن

وسرى مسرى طافح من ثمب مسدود، ومضخة تدفع . تحبط مسعاه وخاب فً مسن بخناق

 .ما اكتظ من مكتوم الحمد واألوهام

 .وفً أفك مكشوؾ ومرسى الرٌح، ولؾ، ورحلة عٌونه ؼٌر مكلفة بشؤن

.وفً ارتفاع صوت مكنه طباعة الصوت الموازن والمكاٌل وشًء جدٌر بالمراجعة  

ٌلوح من بعٌد وفً . تراجع وتلمؾ الكوخ تمهل وتبلطؾ حتى أتى على ولد متملك فً سٌره

ضجة ملحاحة ٌحاول االلتحاق به لكنه ٌتراجع من أولى الخطوات ؼاب استراح الملح فً 

 .الماء

.ال مكان للوجه الملفوؾ واألٌدي الملوحة أو كان وهم انتظره حتى ٌؽٌب الناس عن الساحة  

ودخل العسر والمهر دواخله، فً فرض ملًء بالعجب وأرض بها ظلمة الحك، زرعت 

آماله فً كل مكان وأسراب هواجس تحمل ما تنسمت به المبور، وصور همة تحوكه، ونشؤ 

 .الؽٌر بارز للوجود عن بذل وتنافر ذو فمد نشاز، أخذ نتوءه

.عاد إلى الكوخ فً شك للطرٌك متعب وتبلع نشؾ الرٌك عن شفاهه  

 .وجلس ٌتحسس جراحه فتارة ٌرفع رأسه إلى الزرلة وأخرى إلى ما لرَّ به من تربة

نصَّب نفسه حكما ِلما ضرب حوله، ونصٌب من تركة الموتى ٌرسم أحداث ٌومه، ونصعت 

 .الجهالة حوله حتى تنصؾ لطرها
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لكنَّه ال ٌزال بطل ونصٌر للضعفاء وال تزال نصابح أبوٌه تحملها أذنٌه، لٌس له نصٌب فً 

 .ولكنّه سّدد ما علٌه وانتصر لحمه. هٍم 

.فرآه ٌنظره وٌطّل علٌه عن كثب.. اختلس النظر من حوله بعٌدا  

ونظؾ عن التحول عٌونه، مصتصوبا متمصدا ونفث دخانا سمم حلمه وتسامى فً سعال 

.نفخة من نار ولرع على أصابع ٌمناه، شادا على حزمة أزهار أّرجت النفح  

وكشؾ الحال على وافد لٌس بالؽرٌب فً مشٌته حماال على المشاكسة والنعمة مٌال إلى 

إٌماع نمار على الهواء ومن صورة واهنة وشًء ضعؾ الملمح النفط توضحه ومن تعذر 

 .إلى نمطة التماط عرؾ وجهه

بان على ضوء الشمس وتعلم فً تبلق للوجهٌن والفا أمامه ملمٌا السبلم فً هدوء أنمع طٌبة 

.وتحّول إلٌه بكامله مساببل عن ما كان معه، وفمن ٌعٌد حكم التفكٌر عن أنماظ أنساه الدنٌا  

 .أو ال زلت على راحة بالمكان؟ 

 .الحمد هلل

موسعا النظر فً براعة من ٌختار المشهد الملهم أو المخرج الحدٌث من أؼوار، ٌتعاطى 

 .الكبلم فً نكهة

.ال أجمل من هنا وأجمل من الجمال إذا ما توسع النطاؾ فً ؼٌر سلطة، وال نكر للنعٌم  

.وفً نعومة رد أو فً منتهى التنعم والدفع للدماثة ومن وجد نده وصنوة لما ندى الجبٌن  

 .نخر الدود الخشب ولامت الدٌدان بما تجاوز فعل إنسان 

ونفث فً الهواء فً نداء ال مرأى ال مثٌل ال بدٌل وال محرر للنداء ، سمعه ورآه وعلك 

على كبلمه الرجل النداؾ أٌنذره أم ٌخبره أم ٌلمً نظره على تجدٌؾ راهب ٌرد عنه لادم 

 ...وتمّسح كفوفه وفً عماد وولفة ؼلى جانبه ٌرد إلٌه النظر

 .ما لصدن ماذا ترٌد

.وفً نزة جرح تطرح حمورة ولعاب أحمر، عاد إلى ذاته نازل للحك ونزاح إلى الرأفة بن  

 ..أوجز
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إنن تحٌا على رواسب األحٌاء وتهبط بؤرض نزلت بها مختلؾ النوازع، ونضبت بخفاٌا 

نزوق لما تروٌه ألسن الناس ولد رأٌتن ضٌفا بالمنزل ورجل ذو إعجاب ونجاح عزا عند 

 .لما رأٌته من أعمالن، حابن للعبلج شرٌؾ فمدرت مكانتن. آخر

 .وفً حدٌث مختلؾ نسجه الخٌال ونسك مشكان حفاه بمشاهد ما حوله

:وعاد لٌرى... كبر رسم الخٌال به فً هنٌة وصور تستنسخ دواخله ونسب كل شًء إلٌه  

ماذا أرٌد من الدنٌا وماذا أرعى ؼٌر حٌاتً وإذا كان الدم ٌسٌر نزل اللإلإ فً العروق وإن 

وعلى مرأى كل .. لم ٌكن نزٌل فندق أو عمارة أو شمة فهو بمؤوى وترفع عن كل طلب

 .زابر

فشله وسوء حّظه عثّر تفرده وتخلً شجرة النسب عن ؼصنها لٌس همه، ولد استزفته 

الحٌاة الٌومٌة ونجا من البإس على شاطا تجربة ال ٌزال أمامها الكثٌر، فلن ٌعود إلى نتانه 

 .أو حظٌرة شعرته بمرط ساعاته

 :وتؽٌر إلٌه وهو ٌنتؾ حاجبٌه وتنبه إلى األمر

 .لن أؼادر

لالها ونبض بطء ٌؽٌر نبرات العرق تتمطع أخذ فً التلفظ، وفً صوت ٌخفه كلما ابتعد لدًما 

 .رحل مبلؽا بالسبلم

.ومن المرؾ أن ٌجذؾ خبلؾ الحٌاة المكتوبة. وألّن الحدٌث مضمر فمد كان ممدر له الشماء  

كان الحدٌث على . وال شًء ألرؾ من زٌارة للب ممروح، وإثارة  التوران دون مفّوِض

للتِه موسع بعٌد المرامً،  التحك بكل معنى تمدُّد على مرلده موصبل بالسمؾ المرّكب من 

ج مرساة على كل خوردة  .بماٌا صفابح مرفك ببماٌا مرّوِ

مدفن للحٌاة مخذول نخر الشماء فً مختلؾ ساعات النهار ٌختفً فً ألوان األحادٌث، لٌس 

وراح نحو المإامرة المحرضة والمحتمة والتً ال مناص منها ، واستسلم . َمْحُض الحمٌمة

ٌتوسَّد سواعده ٌتولب ؼالب الظن بارده وألمه ؼٌر مستبعد . للممدَّر ُمحتجز التفكٌر ُمرتهن 

 .وؼٌر مرّجح لكنَّه ٌحتمل كل شًء، محتد ًما ألفكار

أ من الخارج وركب َموجة ُموحشة  داخله َمثار نزاع وجدل وظاهر أعلى الصلح والكمال تبرَّ

 .لصفوؾ األفكار وعٌون ُمتولدة، َمنهون الذهن بعواطؾ ُمتنافرة
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.تحسس شعره المنموش، وتجاوز وجوده، وفً متن األفكار ؼٌمة جسد ولؾ فً فتحة الباب  

الملب إلٌه فً سرعة متناسبة وإحساسه منتزال بسمة متنوع الحركة وأبعد كل ما كان فً 

 .متناوله

 ؟...تمدم: متمتما

نٌران عدة كلمات كان متكلما فً  أخذ الساعً مكانه متمّوِس الساق ثابت النظرات ثالبها وبِ

 .الموضوع

احتضنت ٌده كؾ الرجل وتشاسعت عٌونه تلمً النظر، وفً ؼاٌة الصمت ٌموده حذر 

 .وتمعن راح ٌهمس له بما أصاب من الصور

طلعت الصور فً باله وراح ٌجسر الجفاء ممزلا ثٌاب الرٌاء وٌدحض ما نهض فً عٌونه 

 .من شن وما انهال علٌه من مبهم

وبرهٌب اإلحساس داوم رسم صور الثورة واللٌل الضارب بؤحدى جوانبه وكان الرجل بٌن 

الحٌن والحٌن ٌهز رأسه وأخرى ٌهمس بشفاهه فتضٌك عٌونه وتنفجر كمن ٌعوض 

 .أو ٌنتظر ما ٌطلعه لسانه. الصمت

وراح ببل حدود ٌملً علٌه ما لرأه بخطوط واخضضاب ٌمناه، وٌمؾ أمام كل وهم وسمم أو 

صؽر مخٌَل واختلطت المشاعر بضوء الخبرة فباد عفس الدنٌا على حال الهول وممفل الخط 

 .دون ترخٌص ٌلفك خٌوط ال مبدأ لفّكها

واستفحل كبلم واختار . وسار فً التٌه ودق أبواب الخٌر والشر وذبل تورد نظره وؼص 

 ...آخر

.واختلط الشعٌر والممح فما التاد إلى أبٌض من أسود إال بمول من الشٌخ الشاب  

أرح نفسن واهتم كثٌرا لحالن وال فً العٌن دفك الجو، وعظم عظٌم ولد . هذا الطالع معن

نجا واكتسب راحة، وهوى للٌلة كفا كسبه كامل مبلمحه وألمى فً حضنه وهو راكع أمامه 

 .ورلة نمدٌة وولؾ مؽادرا ملمٌا بالسبلم حوله

عمد الشاب للورلة فوجدها بالعملة الصعبة أخذها بٌن ٌمناه وٌسراه وتفحصها فً ألرب 

 .لبض لضوء وثمب البؤس بمطرة ٌطرح شعاع الشمس

.وازداد كل عدد الشكون وهمس وظنون واستزادت الشمس بهرجة للورلة العُملة  
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 .ورلة نمدٌة سلٌمة

.طوى العملة، ووضعها فً جٌب سترته وهمَّ بالولوؾ علَّه ٌمٌم لحطام سالٌه استمامة  

واحتوى المصادفة إذ وضع كفٌه على التراب فما ولؾ حتى تشعر الوالفة أمامه، إمرأة 

بحجاب أسود ووشاح من نفس اللون ونماب فما ظهر من ما كفى تبٌان لمبلمحها أكانت 

 .إمرأة أم لجسد إمرأة تنتحل

 .جلست واعتدل هو 

سؤلها وهول ٌهوى بعٌونه إلى األرض وٌفتح الكتاب فً سورة ٌاسٌن وعلى همة كانت 

 ...تجٌب وتجعله ٌنتمل فً المسابلة

لم ترفع المرأة عٌونها عن عٌونه ولم تبح بكل ما معها، مكثرة التحدٌك شادة بخناق وزحم 

تشكو من جفا من حولها وعن زٌارة لؽرباء .. ومن ٌؤس عن ٌؤس تلمً عتٌد الحدٌث

ألرضها، تكفكؾ حدٌثها بؤحادٌث أشبلء وكبرٌاء ٌحمل كبلمها فشلها وٌتمؤل دروب الشوق 

.تجرى حوالٌها أشوان، ونار تجري فً حدالٌتها، فٌتشعر حرارة تلمً علٌه اللفح  

.لكن ما رصب بداخله تاه فً التمدٌر وتصدر ما أمسى من معادن تبد أنَّها صٌحه  

وتولؾ فً ثناٌا حدٌثها وفإاد بٌن األضلع ٌتكسر ٌنحنً ٌلمً الشظظ وحمم لرعت حرارة 

وراح ٌذٌب الببلء وما سار علٌه من .. ال تستحمل وصب حلو التكهن ٌتعهد الروح بالصمود

 .مؤثرة

.للبه ال ٌزال ٌبن وكمل من الوخز ما انفجر حموره لطخة معالمه  

 .وفً ؼفلة، سلبته صرخات خانت صمته

.لكنَّه مرهك وبه تعب أسمطه من محمله فحمله فراش صّؾِ ؼالبٌة األٌام واألولات  

نام وتاه فً النوم، وترن الباب مفتوحا، وما احتاج إلى ؼلبة النعاس وال إلى لهر الجفا ٌمد 

فً السبات بل ما إن ألمً رأسه على الوسادة حتى طلعت صور المنام األول فً وصؾ 

ذكرٌات مرت علٌه فما مضى وهذا الصباح، والدة لصرت منه المشمة، وتسربت روحه 

.تنتمً إلى عالم مجهول تولع الصفوة فٌه، وشك أبعاد الروح ٌبحث هنا األمان  

*                        *                          *                         *          
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تموده أحبلمه وشرابط لصّور كانت له من الماضً ٌطلع فً مؤمن عن ما " وحٌدا"ٌجلس 

 .ٌُشؽله وٌنفث فٌه الملك ٌحتاج ألكثر من الراحة

واختلط ما اختلؾ تفسٌره، لكن فكرة اختمرت بداخله واختلست هدوءه سار بخطر تنظر 

مسارح الصباح ماذا لو كانت على الحٌاة وماذا لو جهلها الموت حٌن ؼزته إكراما له، هم 

بالمواصلة وتولؾ ٌؤخذ مجلسه إلى ألرب بروز لصخرة على األرض، وأخذ بمجامع 

 .لمٌصه حتى التصك بصدره

.اختنك من الؽٌظ وإن شدة النسمات ضحكاتها فؤفضلت من حوله من شجَّ علٌه نفعها  

خجلت عٌونه أمام حاله واختار محل جلوسه لٌعٌد صورها وراح مع أخادٌدها وحفر 

.اختلست شفتاه بسمة تشعرت نسٌما تؤثر بضٌاء سرٌع الهمس. نظراتها  

.وبلػ به األمل متلبس الفإاد ووفاء العهد تاركا خلفه برٌما تداهم أعمى علٌه جبلء الصور  

ٌإم . كان لد نفد ؼلى كل ما وجد وٌزحم ما أنكره إنسان. وسار والظبلم ٌجوب المكان

 .وٌمبل حتى جمع مجامع الممبرة والمعمورة

.وفً خطوات من صنع مكامن الخبر وممصد للمكان ٌثار منملب البحث والوجهة  

تناولته . وراح وحٌدا عن الحجر الجابر تمر وعن الحفر والسوالً المتمطعة ٌجر المدمان

.الهموم ٌنظر ببل موعد فً لؽز وتحلٌبلت بٌن معركة الناظر والجاهل  

.وظنون كلها ُصَور تعود إلى ما لدٌه من مستحضر اللحظات وما معه من تبعة على المكان  

ولؾ على شفا الوادي وكان الظبلم أكثر الحلكة ٌؤخذ من للبه الزاد وبٌن المسافة بٌن الوالع 

 .والخٌال ٌنم النادر من األفكار

وتجمعت مآلمه و إرادة تالت به و سار فً ممبل الطرٌك و تؽٌَّر ما حوله و حفظ استظهار 

لٌتخطى العذر ولسع صعوبة . المكان و أخذه االهتمام بما تفرق بداخله واعترى هوٌته

 .الخٌال فً ؼمرة شتوٌة الروح وسمٌم وؼٌوم لكشؾ لم ٌُلحن

.وفً طالع ولؾ فً ظل التخمٌن وتجاذب إمارة أدرجت العمر فً واد فمع الحصن  

.لدماه جلبتاه ولون الظلمة فكن وعده حربته أنهار األفكار وانتظار ٌحط للؽدر  

وأفضل له البماء . وراح ٌساٌر حوافً ومنفى ٌبحث منفذا لؤلمل أراد العودة عن ما معه

.على تولعه من أن ٌلحك أسى ومآسً أو ٌدور فً الفراغ على ماال ٌمكن بمكان  
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توعد بالمداهمة وتوعد النظرة . ؼٌر أنَّه أصٌب بسهم مدعوما برأي الخٌال ما شك ظنَّه

.وطؽى هول السٌطرة ماحاجته لصورة إنسان إن ستر حاجته ونكر إلحام طالعه. اإلستمبللٌة  

ونزل على فٌض ضوء . واحترام الطبمات ٌستشعر الدور المادم. ولفز لبلوغ أولى الدرج

بذل أبعد . خافت فً تخؾ للصوت وصمت لحذاء عدل لوته وروٌّة فً النفس صدى هٌبة

 .وإحتمن بؤصل تجلُّد حرق عٌونه بالنظر ٌرى الظرؾ الجاهز. إتصاؾ

. ووصل إلى منعطؾ لدرج ٌنحدر فً زاوٌة وتحول إلى ضده منؽمس فً لحظات الؽٌبة

 .وعواصؾ للتحدي ترابض وٌتدافع بؽٌر رضى

تحولت النبضات إلى لدمٌه و لبس شفوؾ الداكن وال ٌزال ٌحث و ٌواصل حتى ولؾ على 

ولؾ فً بطن األرض ورفع . آخر درجة وال عجب فً أنَّها كانت نهاٌة لبداٌة عمك الوادي

حٌاة مظلمة ولاع ببر ُمظلم ال أمان للمكان . رأسه إلى األعلى متسلما البرج ُمعٌدا الطرٌك 

 .وال إنتماء

ل وتكدح وحار من  نشط اإللتحام نبض للبه وثار حمورة و ألوان ال ترلى إلى مثال تكحَّ

 .العمبة

أي طرٌك ٌؤخذه لُلَب و إنملب وشاذ فً ؼمرة المحجم أكبر من الظاهر و الؽرور مؤخذ 

.البطش صورة الشمس التً التنسى حمٌمتها وتخسر صواب الفهم  

ٌتكلم لنفسه . وأشرق وجهه ؼرة. علك حذاءه بالوحل فتنفض. بحجر األرض ٌباطا وٌحجم

وتخرج من عتامة ٌهتدي بمداحة خافت ضوءها ال ٌكاد ٌتدبر . مهوسا ونجوم تهدي ظالته

وال ٌنتبه إالَّ بكسب جمع معه الخٌال والحت أمامه ثمب بجدران الوادي األٌمن وظلمة 

فتنحرؾ هابطة وعالٌة تحول . وأؼصان هزٌلة ٌحملها لهث الرٌح. تترآى كلما إهتز الخشب

 .فً عزم إذ وضع نظره على ما رأى

كؤنهَّ المط فً الحذر، و الخشوع إذا ولؾ أمام الخالك وزادت الخباٌا وتفمهه الظهور ٌمؾ 

.على السطح وٌدبِّر ممصده ٌنظر بعمك النظر وجرى الضوء وراء الحفرة حتى علَّمها  

.واهتم بالكٌان فً انمٌاد آنس للبه ولدره وسَّعت خاطره وعاطفة تحطمت بِِه   
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ٌنحنى رأسه بمرب المرآى وإلترب أكثر من الفوهة و فً صولة وجولة  ال ٌمدر لها فعل 

إنهارت الجدارة أمامه وسع نظره عن ما رآى أكبر مؽارة على وجه المعمورة أو ما رأت 

 .عٌنه منذ الوالدة

.جداران عمبلق األجواء ٌهوي وتظهر الصور المكملة ما تنظر خلؾ التشٌٌد  

مكان إمتلن الحٌاة وببلط محرر لعٌش بؤمل المستنجد أولؾ تشؽٌل عٌونه وبإرتٌاب وبرٌب 

لم ٌعهده طرٌك تحسَّس رٌح خفٌفة شدٌدة عاتٌة وتملب بكل برودة ولرب رأسه وستار فً 

 .الهوى

 .هل كان فً وعٌه أم لصة ٌرصد رٌعها لثروته اإلكتشافٌة

أمام بركان العٌن وركام التربة و الوحل وحصى زٌح اللثام لٌستزٌد المستاء إساءة فً 

الظبلم ظهر زٌػ وحركة واستشعار مازاد الحاجة للنهوض وأصوات زافرة فتلونت بشرته 

وتراجع فً سرعة هاربا لكنَّه ولؾ واستند . بؤلوان عاممة زاهرة وزادت تسعٌرة الخدود

 .تولؾ.. أن تولؾ. الصوت خلفه

لم ٌكن تولؾ بلوؼا لعتو أو حاجز وال من إرادة إتسعت و ألّحت علٌه وإنَّما زٌػ من هدؾ 

 .لعٌار أو سطو وخدٌعة تولؾ ألنَّه بؤرض لٌست ألحد

وزاغ البصر فً خٌوط ؼٌض بٌضاء زاهد حتى إلتفت بمجمعه وولؾ واجدا فرابسه وجها 

لوجه ومتسع السجناء وتفتحت زاوٌة إبصاره ؼٌر متعهد بالرإٌة وأولؾ حركته متواجها 

متصفحا ولد أنبرت الشموع بؤمكنة أحكمت توضٌح األركان فرسم محل كل شًء و فً 

زحام المفاجبة و إصطدم ما زحلت األرض وصرخت بان زرع الدنٌا فً زعج متسبب 

 .تزعمها ما أوجب زم الشفاه. مظهر رث زري لعابلة

 .إزدرد رٌمه، ٌرٌد أخذ الرٌك

ظهرت العجوز من بٌن أربعة أوالد، وتبٌن الفتاة من الذكور فكانت نمص من زٌادة فً 

 .الزرع، وإلترب فً الزٌارة لمكان ممدس فً أكثر من البلزم

حتى ولؾ على إنزٌاح اللون بحجم علم الوعً أخذت العجوز جرة بها ماء ُزالل تروي ما 

حرق حلمها، وعلَّها تزحلمت بمدر ما زلزلت تحتها األرض فتحت شفافها ترٌد لوال 

.واستؽفرت من زلل، ربما لم تجد الزمن وال المكان المناسبٌن  
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 .ولىَّ زماننا وهذا زمانكم: لالت

لُبض الشٌخ الشاب بتسلٌم األمر وألمى زمامه إلى ما ٌؤتٌه من حدٌث، فرفض ولابلها وهً 

.تجتمع إلى أوالدها هذا ٌشد هذا وهً أسود على ضوء شموع ترالص خٌوط الضوء  

 ...أأنت التً كنت تجلسٌن على شفا الوادي لٌلة البارحة

 ؟..وما شؤنن

ال شؤن، أحسُّ بمجاهل األسبلة وأّن للمحاولة فمط لد تلمً به بعٌدا، وحاول التلٌُّن والتحنُّن 

 .فً زهادة كبلم وضؽط على زناد الراحة

ولو الملٌل " وشحذ ذهنه " هل لن وألبنابن بالراحة الكاملة  (مزدوج الحدٌث )كٌؾ الحال 

 .منها

ة  ...ال للٌلة وال كثٌرة، ال فً الِمَدم وال على الِجدَّ

.وكؤنَّها تمول وأٌن ٌُزرع الزهر أبهذا المكان أببماٌا الزبالة ونتانة بؤنٌن التٌه وزهد ال نظٌر؟  

وٌتابع ولد أخذت إلتواء ال أمر على تبٌان رأسه ٌلتمس عطفات إلحاح العٌن للب المكان 

ال ٌنتخب وال . بملء الملب ٌروم أصم أخذا منثور الرأي وركٌزة النصٌحة أشهادا ما ٌرى

ٌصؽً، وببل رأفة سار فٌما إلتهم إهتمامه وفً حمم حرجة ألجؤ روحه إلى تنصٌب الرؼبة 

 .فً اإلطبلع

.وإلتمط أورالا ذابلة معدمة، تشدَّدت إالهة الروح منعا للشن وإلتآم األلم  

 ...الحت عٌونه فً األفك وتمزز دون إلتحاق لكلمات

 ...وراح ٌُجازؾ فً رفض وكسر ما ال ٌحتمل أكثر

 .تجانب أكنَّ بنفسه وحدٌث آكل للفإاد

لم أتفاجؤ من لبل كما أنا اآلن، ولم أرى ما أرى مسبما حتى فً التلفاز، ساعةَ كان لً 

أو فً الدهر وبهذا المكان من ٌشرب من ماء التربة والرمل وٌؤكل من كنفه وال .. تلفاز

 .ٌرى حما وهو هنا ُحب حك طاهٍر 

 :تولؾ وكؤنَّه لم ٌجد كفاٌته وال ٌستطٌع رأب وفد الظلم سؤلها

 .أولم تشتكً ألم تتؤكدي من نصرتن

ا مشؽولٌن أو ؼٌر موجودٌن.. كم من باب: فمالت  .أصحابه إمَّ
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 .ال من ٌحمك الرؼابب، كل ٌكلمن رؼم عنن ورفات جثمان ال حاجة لوخزها

ال رعٌا لمعتري، إنَّه .. ورفرؾ وطواط فً رفش التربة مجرؾ لصوت ال رؼبة فً رإٌاه

ما جدوى تمتعن بالشمس فً الصباح : شرط األلوى على الضعٌؾ والبصٌر على األعمى

 :وهً تلوح بٌدها... وفً المساء تنام بالمبر

.ال إرتكب رعونة والبً إنتفاضة ال خوؾ من أحد ولكن الملب المعلول، رعته وحشة  

رطوبة وروابح لمستنمع وهواء ترعاها حمى، وعشب ال ترعى فٌه ماشٌة، ال رعاٌة لحٌاة 

 .البشر

 .وراحت تتحسس رطب ٌدٌها وضعٌفة

وتنهدت تتشعر ما بالعمك عن رضى أو نكران ال بوح لؤلفكار شدت بخمسة أصابع ٌمناها 

 .جبٌنها، وطبعته بنظراتها

فً الصباح وفً منتصؾ النهار وباألمسٌة من كل ٌوم، اجلس إلى . ثبلثة خرجات فً الٌوم

الرصٌؾ أو على الرصٌؾ أو على رصٌؾ الممهى، إذ لم تكؾ النمود والتً معً أبحث 

وأؼلبه أختار رصٌؾ الركوب أو محطات . عن مكان آخر أحمل منه ما أرٌد وأكؾ حاجتً

 .سكة الحدٌد

رضخ للحال وإذعان، إمرأة رضٌة النفس فً مدٌنة هواءها ساخن وأناس ٌعٌد نزول 

بمكان به ٌحٌا إثنان متضادان رصفا لذلن حٌاة . الوادي، الموة للمال والتسوٌَّة ال شؤن لها هنا

 .المط والفؤر واحتٌاط الؽذاء أسرع سٌبلن اللعاب

.سعت عٌونه وراء الظبلم وتصفح ما لم ٌتولعه وفً خٌر نٌَّة َمٌَّز بٌن اآلدمً والجثمان  

خٌاله ال شن فٌه وال خلط بٌن األمور فً دحض من العجلة الخٌر بٌن الشٌبٌن ال إختٌار 

 .فٌه

ودار دابرة فً صراع مع دواخله، ال ٌنمصه التبصُّر ... واألسرار لطعت أمسَّ الحاجة

:أربعتهم ال من ٌستصوب خطؤ أعمارهم وال بطٌؾ هفوة.... إللماء ما ٌخطر ببال األوالد  

 :ولؾ بمكانه وألمى نظرة على المؽارة، ولال

 .لٌس عٌب الزمان وال عٌب األٌام وإنَّما هو عٌب اإلنسان
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ع الوحشة ولرأ  الفوهة على طول وعرض من الخطؤ اإلعتماد بوجود الحٌاة به ولد تسمَّ

لكن المكان ال ٌبالً ... وأمام الفوهة تمدُّ سالٌة الماء. ال عبلمة وال خط إالَّ من نار.. العٌون

 .فمد عبلَ السٌبلن

 ...وإذا كانت الدفعات على ما ال ٌخطر على بال

.لم ٌحصل ذلن وإن حصل فلم ٌسبك لً أن عشته وخطت طٌؾ مبؽى الحدٌث  

 .وهذا أفضل ما كان لنا مع هذا الوادي 

لم ٌستزد عن السإال وعن ما إذا حلَّت المفاجؤة لكنَّه علَّك اإلجابة على المجهول وإن كان 

 .كل شًء أمام العٌون

إالَّ أنَّ ال أحد منهم خطا عن لسانها . وإن كان الكبلم أمام األوالد، ٌتفتح على كل رحب

لت وحملت وإن أضلَّت لمْت ضالتها حولها  .العرش بل تحمَّ

 .أولم تتعرضً للخطر بمنجاتن؟ 

.وتبسَّمت ومن ذا لٌمترب من منزل الَوحشة.. ما كان من الحٌوان، لكن من الناس فبلَ  

كانت أحادٌث وأحادٌث تتخطَّط حولها تتمصدها ولكن فً إختبلق ما خطر، وإن كان دون 

 .الثبات، لكنَّها المرأة الجبَّارة دون إتهام

وتشدَّد فً جذب حاجبٌه ، وكمن خطؾ مماومتها أراد الشحذ من صبلبتها، ُمعرضا نفسه 

 :لئللصاء

 .ومن ٌمترب منِن

 ..إنَِّن ال خطم أسد

 أو ٌجب

 :وتحاث الكبلم

 أي نعم؟

 .ال خطر إذا لم ٌكن من أٌدي بشر

كانت تتكلم وتتولؾ كمن تحرلت بما لحك بها أو أنَّها ترٌد اإلبتعاد عن لعبته، إنَّه خطب 

ال حمٌمة بٌنهما لكنَّه أراد إعادة سإاله ما سبك علٌها، . ولدر ٌمٌس الخطى ببطا نحوها

واعتدل، فمن تحٌا بحجر أفعى وبمنعطؾ سٌبلن المد ولم ٌجرفها ما حضر، لن تعانً 
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خطورة مولؾ ولن تؽفر ألم الجرح، إن أمرها لذو خطورة وإن لم تخطفها األٌام خطفها 

 .المرض، ومرآه لٌس ببعٌد

*                           *                           *                         *          

أفكار تسالطت وأخرى تسابمت إلى التصاعد، هل تؤتً بنفس التوؼُّل فً النفس، ٌمكن أن 

تتفادى كلَّ هول أو تتولع من الدنٌا الِجدة والجدٌد وما تداعته مردود األٌام تحمل معها الحظ 

وهدوء وبشرى، لكنَّه ٌعاود المول المصحح رؼم ما تعنٌه لن الحٌاة ورؼم منالن 

واستمرارن وحلمن ستبدأ فً الزوال كلما ترؼَّب عنن الزمن، ستلمى ما تتهرب منه وراءن 

 .ومعه مشاكل وذكرٌات

كل بحاجة إلى أٌام زٌادة أو إلى جانب أٌام الحزن محتاج لتوسٌع محلَّه، رفع المٌد عن 

 .األزمة

 .ولد تلتمٌن األلدار ولذؾ، ٌمد األزمة لما ال تختار

.وخٌم ما تشعرته من مواضٌع تكون بادئ الهم، ومجرٌات تؽٌِّر سرٌع أٌامن  

لن تتخذ من التفاهات مولفا وال من ضعؾ نفوس اآلخرٌن مٌبلً إلى ما ال تسعى إلٌه، ولن 

تخاؾ من طموح ال ٌتحمك وتهاب تشمك أو موالؾ تجانبن الجدة ولن تكون مرحبا للكرب 

 .وال ممتِّر على شرع ظالم

األكٌد أنَّن صاحب ثمة ومساعد على الحمٌمة وصاحب تنفٌذ ِلما ٌعنٌن ، زاول حٌاتن إنَّ هذا 

 .الضؽط لن ٌزٌدن إالَّ إختٌاًرا وإصراًرا على اإلنجاز

 .هذا الولت المناسب لن ٌكون إالَّ لن رسوالً 

هل واضح ما أنَت فٌه ٌا زمن وفً بسط بما تبمى لن وبعثر أحوالن، لن ٌكون بزوغ 

لن .. الشمس إالَّ بزوغ لما ٌرٌده اإلنسان، ولن ٌكون إالَّ ما ترٌده األٌدي من إٌماظ أو تعافً

 .ٌنهار الجدار إالَّ على مجهول ال شرعٌة له

ال صفاء لئلنسان هنا، وال تبٌان ألمان، الناس كؤزهار البَر، ولن ٌكون المنَّاص إالَّ واحدا 

من بٌن المجموعتٌن لن ٌكون إٌماظ الصباح أو عوافً اللٌل وال إهمال الهجٌرة للصبٌة 

.بالوادي بصوت مجهول، بل نحن الؽرباء من تحفظ على اإلهمال، بعٌدي عن الوجدان  
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والتوى الصوت ٌخشى البوح أو تفاجؤ الرفع وزخرؾ إسمه الودي وخفض للصوت بمعنى 

 .لن ٌكون الكبلم الطري شال أو وشاح.. الصمت

هل هنان بسمة تُسبب أزمة أم هنان خلج مسبب خفج الروح، هل ما باإلنسان من ألم محرن 

 .للمسار أم استنشاق لما شوهد على البإبإة والموات

ع وال عوٌل ال زوارق واستزاده على البشع ال من ٌنٌُب وٌبٌت النٌة .ال تفجُّ  

.ال نحر بملب الحٌاة وال لصدان للؽاب تاه الصبر بها أو باح للمدر المولً  

.أكوام النٌة ووحل ورماد، وألّن بداٌة الجٌل حجر فلن ٌكون إكتماله إلى حفظ للبشر  

أولٌس الصمت لوة وأكوام األحادٌث مجلبة للهم والنكبة، أو لسنا فً زمن صوت من ال 

صوت له وزمن إستٌمظ فٌه الكسبلن وتسطَّع فٌه من شك السحاب أبٌض الضوء الخافت 

 ..وربض النسٌم عن الهبوب ٌؽٌب عن األحبلم

.وإندفعت العذوبة  والنعم وإشعاع مع طٌؾ الفجر وسلب الناظر البصر  

ر مع صراخ العثر فما ٌنبعث الصوت  .وحجر تمذفه فً الٌّمِ فبل تتصوَّ

لم تكن المرأة الدافع ألهوابه وال لتدافع أهواله بل هو وجهه اآلخر المسابل للحٌرة، الوالؾ 

 .على حواجز الخوؾ والكبلم المستتر

وال مبلطفة عٌونها وتعزٌة لعب أبنابها وال بحثها عن وجه الظبلم ظرؾ ذو نشؤة بل إن ابن 

 .الوادي فاتحة لسٌرة ال مكانة لها

وتبرإ األٌام من ؼضب الظلمة لن ٌكون تراجع للباطل أو إهماال للضعؾ الرابض 

 .باألجسام

 .وابتلع رٌمه وتهرب داخله ال تترائ له

ل . رواٌة أهل الدار، وال حوافز لحاضر ٌبحث عن الوجه اآلخر أو لول ٌمرع " وحٌد"تحوَّ

ٌن بنشر لئلهتمام وال  صداه علّة ٌشد طرٌك ٌمّدمه أو ٌشؽل توسله لن تكون رواٌات الُمهجّرِ

ك صدلا بالملب ٌن ولن ٌسكن المول الضجة، هٌم عمٌك عمَّ .إلمام بالمهجّرِ  

ا لصدت، مالذي ؼاب فً هذا  تاه الملب وإن لصر النبض، وخاطب األلدار ما المصد ِممَّ

 .الزمن وكان لمن مضى
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ٌا من ٌمعد على حٌاة ٌمرع بها الحظ أو ٌنتظر الجمال البشع أو ٌثبت بنٌّة الحٌاة، ٌبٌت ببل 

 .حكاٌة، وٌستزٌد من َمعٌن ببل عٌش تروي

هل سنسكن نحن الممر كما سكنته أَمٌم لبلنا ؟ وهل سٌكون لنا محطة منها إلى الفضاء مثل ما 

 .هو لؽٌرنا؟ 

ق الرأي كبار المهتمٌن ؟ وهل ؼار من تملبِّه ذرة ؼٌرة على هذا الوطن .هل تَطرَّ  

هل تكفً تسمٌة مدٌنة بوادي الشلؾ دون إستزادة ؟ هل نبمى على ما نحن علٌه كلنا زوار 

 .كما شاع دون إلماء االهتمام

.أولٌست النهضة بؤمرٌكا لبلنا بمرن وهل نحن نٌام لمرن بعدها؟   

. هل ألفعال األٌدي الموٌَّة نإجل أفعالنا وألجل هٌبة من ؼٌرنا ومن هُم مثلنا ال نهتم لحالنا

ق جرفنا بالوادي وننام بؤفواه الصخور ونؤكل من تراب ووحل  أي بماء هنا إالَّ للشماء وتطرَّ

لماذا نفترش التربة ونلبس العشب . المنوات، ونسبح فً بماٌا الفضبلت وزبالة الحٌوان

ونتشعَّر وخز الحصى فً حٌن ؼٌرنا ٌمشً حافٌا على ببلط الشوارع، وٌرى نفسه فً 

 .مراٌا المبانً والضخم من المشاٌد 

ِء وتلوٌن الهمَّ بكفوؾ  ًّ وهل لنا بفهم الخطؤ صواب وتخطًء الخطؤ أو إستحسان الس

التشتت، ومتى لنا فهم أؼبلطنا أو طرق أبواب المؽالٌط والضرب على الحظ فً التمدٌر 

 .ولراءة المستمبل

.لٌس اإلحساس بالشدَّة تراجع لها وال اإلعتماد ولود أو اإلنتشال من الضٌاع  

.لن ٌكون اإلنتماص والتمتٌر بتكملة وال فكر لتحدٌد تارٌخ اإلنسان  

الحٌاة مزٌج من الحكمة ومظاهر ٌظهر بها اإلنسان فً كل زمن إالَّ زمن الفجر ٌحاول المّدِ 

 .فً العمر والولوؾ على ما تكفلَّته األٌام

إلى متى ننتظر حتى تكشؾ لنا األٌام بالنٌابة على الخٌانة أو ما ٌنتظرنا لنتوافك وعالمنا 

إنَّنا لرجال شرفاء وإنَّ لبنة لداخل متٌن، ولٌس بممصد لعرض توتر أو ُمؽازلة  .. الخارجً

وال مؽلفا ألحتاط، .. لٌسُت لاتل الجار ألعٌش وال ُممتِّر ألستزٌد. الحال فٌتمنَّح لنا وٌنتمم 

.لست ممن ٌصنعون مسرحا تعٌس ٌوصؾ السواد والبٌاض على السواء   
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ولٌست هً تصفٌك أو . النهضة ال تمنح وال تبرز من الحجور وال هً وفرة وضربة حظ

لراءة كؾ بل هً تمرد على النمطٌة وعبمرٌة فً النهوض هً تولٌؾ للزمن عند كل 

 .إنجاز ولهر ٌخلَّؾ أو اإلطباق على كل لدٌم

ر فً ؼٌر نٌل هً رفع عن االنحطاط . لن تكون تمرٌر لئلنتمام وال تجدٌؾ نحو الصوَّ

.هً نظرة الجدة والسهولة وامتداد ألدراج النصر. واإلهمال ورفع ألوسمة النصر  

 .هً تؽٌٌب ألطراؾ التراجع

بنا أصوات ..وفً هٌكل كل بشر عذوبة وشمس تتبسَّم وروح ممدسة تصرخ تماثل الؽموض

النفس تورلت أؼصان ونفخت .. للوب بؤرواح التؽرٌد تجري بكْنه الحٌاة. للنؽم الصداح

ح  .أعاصٌر وما تبمى بالعمك سابر بسحر ملّوِ

الدنٌا هنا منسٌة ولن ٌكون األفك . إنَّها ال حٌاة التراب ونماط تصؽً ِلما لم ٌمُسه الزمن

.بطموح وال جامع الجوانب لما لم ٌجد هذا المنسً أولم ٌترن الرٌح تهب علٌه إشعاعا  

ن اإلبهام فبل مماربة وال نصر ٌجاري الوعً وٌولؾ  العٌون مسافة تصاحب اإلنسان وتحّرِ

 .أمامه كتب الحٌاة لٌملٌا بؤلفاظ فضفاضة ما إهترا اإلنسان

فمن العبء مخاض وطرح للصراع ومن . إنَّا بنالثورة والضعؾ وإنَّ بنا لفتنة البشر

 .اإلؼتراب عناق للروح ومن صخب الحٌاة إعتراؾ للتجارب

.لن ٌكون كبلمنا إالَّ فلسفة من بٌن الشموق وهذٌان على الخبلء وفٌه  

زعة وَمعالم تحثُّ السكون .ولن تكون تمارٌر لآلخرٌن والجماعات، إالَّ أباطل ُموَّ  

... كلنا تُؽضبنا مواكب الصواعك وٌخنمنا السعال الؽزٌر المستعمر إنَّها لَتجارب من األٌام

ولٌست ألوال على الهمل مابٌن الشبابٌة ومولؾ العزة نزعات وأحبلم وألعاب متمصدة، 

وتخٌٌم وتعكٌر ونواكب وإننَّا لنتحسَّس أشهر السنة الممرٌة كالشمس ونحاول أن نجد ما بٌن 

أو كسبحة بٌد شٌخ، فما حاجتنا .. إعتدالهما، وإنَّها ألشهر متعالدة متتابعة كعمد تملدته إمرأة

 .للتمٌٌز، إذ لم نكن نحن المتمٌزٌن فٌها

صدُّ عجلة الحٌاة أولَؾ المسٌر وحاجة فً نفس الموي عنا أولؾ الركب أو لم ٌشؤ أن نركب 

 .الزمن
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ماذا ننتظر ولد تركنا ؼٌرنا، ماذا ننتظر ولد ُوجدنا على الرصٌؾ نٌام ونحن شٌوخ بعمر 

ل ما ننتبه سٌكون إستٌماظنا من حلم ذات ٌوم بذاتٌة كبٌرة ما نحن . لروح تنفحت ورود أوَّ

 .فٌه الٌوم

وال زلنا نركب الحمار ونحش بالمنجل وعند ؼٌرنا إسم ودور الحمار بزرٌبة حر وسٌلة 

.للزٌنة ، والمنجل لسود األٌدي وحفاة األلدام هاهو عند المتمدمٌن من األمم أثر لما رحل  

إنَّه لنهر لؤلفكار المذارة .. والع اإلحتمال لٌس بؤكثر مما نحٌاه، وما ٌإمنا وما نحن به

.وسٌبلن لمنابع أال رجوع من ماضً رامً إلى إمتداد الُمعاناة والمرارة  

ال شبٌه لوجه وال لون ال مراسٌم وال نؽم لصوت إالَّ اإلنؽبلق على لناعات فردٌة ومطامع 

ذاتٌة إنَّها لصورة مصؽرة لصورة الشمس تطل عن بسط السحاب الؽابم وإرتمبتها أنظارنا 

 .بؤعناق تاهت طول الزمن

.إنَّ نظرة على الوادي  تولظ بن ما بالعمك وٌؤخذ وجهن رؼًما عنه لون اللإم  

وإن ألمٌت نظرة على الممر عرفت ُحزننا وعدم ظنًا فكٌؾ لنا بإرضاء مطامحنا ونحن ال 

نرسم هدفا إلرضاءه ، صراع مع الجهل ولوحات لم تظفر بوجه ولم تحمك المعنى الواحد 

 .للحٌاة

ح والعنا وال إعتبار إلنجاب الرجل الساد للمسد، وتشادت الفرضٌات ومن أترابنا  ال ما ٌوّضِ

 .ال نتبٌَّن المصب

ٌتذكرها فً كل مرادؾ زمانه تسٌر إلى جانبه وٌُجانبها ٌؤخذ من منهال لصوتها ما كان معه 

... ذات ٌوم فً الحٌاة العابلٌة، وجنتاها تحمل الهموم، وتحبوا إلى ما بمى من نفح الحوافً

 .تسالت إلى جسدها سبلسل األسى فؽزت وؼطت

حضن صورا بدؾء وحب ٌنهال من ٌنبوع تبارزت فً سٌبلن جارؾ تولد جفاءه وشوق 

 .ألام للعَوح ممصدا وتلهب وإن كان فً ؼٌر ممصد... وحشً

وسمع بداخله نفخ ٌمذؾ فً ِشدة أفكار ُموحلة برماد أفمدها عرشها وأفمدته ضالته وصور 

ر لمجرد إنزٌاح الرإٌة، ٌزدري رٌمه متجاهل نخر تمارٌر ترفَّع إلٌه .تتمرَّ  

 :وتهاجت به نار، وترافعت شفافٌه محضور المول وأصوات تعالت

 .هذا الزمن ؼادر



  obscurcissementكبو                                 
 

58 

 

وال ٌزال على وضح تتسارع الشهب وومٌض من بٌن أطٌاق باألفك، تجري كما الدم فً 

 .العروق

 .للب ٌحمل ما لم ٌظهر وعاش بالظبلم

ما كان باللٌل ترن أثر على األرض، ومتى طال اللسان والهذٌان فلن تكون العجوز تحت 

 .التماثٌل، ولن تإخذ على ذنب طالها به الزمن

.ٌدرن ما ٌتصادم والطٌؾ وما ٌتعسؾ له وما ٌولؾ به طوبٌر التخمٌن  

كانت لها دابة وُسرلت، هنان من ٌَْسرق الفمٌر رؼم فمره، وٌنحنً لٌلتمط رؼٌؾ المحتاج 

 .وإن كانت ُمدَمَسة فً التراب

وبطانٌات وتوسٌدة للرأس وخٌمة . وهنان من منحهم الكساء ولٍؾ من الصوؾ ٌمٌهم العراء

وهنان عجوز وأبنابها تؤكل من حشٌش بماٌا الوادي إذا جاعت، وتؤخذ أي . تجمع الشتات

 .وكل ما جمعه الوادي من مزابل. شًء إذا حال المحال

ز له البشر  .وتجمع بالملب كل فضلة وما تمزَّ

كان ٌنام ؼٌر بعٌد عنهم، وبركن بالؽرفة إن صلحت التسمٌة عجوز تحكم العظام .. لكن

 .هٌكلها فً حركة حذرة وفً نفس متصاعدة 

 ....وٌستحم فً نسٌم وأنوار تسابمت من كل ثمب

.وأفكار فً حركة إضرابٌة متشاركة متفتحة توسع الهمس مكتظة تطل ترٌد البوح  

 ...أٌم وأبنابها هامت إذا جاعت وضاعت إذا إعتلت

عملت بها الدنٌا ما أعمى حالها، وأم بدٌل األبناء كل ٌوم بحال، على شتات ال ٌجتمع، وعٌن 

فً صورة بثوب الرثاء وألدام مكافحة ضرٌح ولناة ماء وشمعة تشؽل النٌَّة . الدهر كل دلٌمة

 .تظهره من الظبلم

وألوانه توسع باألفك ال من ٌمتحم المتعنت وٌزٌل النزلة على .. لن ٌتبدد الطٌؾ وله ببطا

 .المؽموم، العالك بسجن عجوز الوادي 

علٌك بسجن للوهم، وإرادة مؽالبة ببرهة للحلم، ال من ٌستمتع بهذه الدنٌا خاو الوفاض ؼٌر 

وجد بهجته . مؤمن للدهر، األلم إٌمان لاعد على كل درب ٌتحنَّن للؽنً مبلطؾ لمآل الجٌب

 .فً خاوي الجٌوب تعانس على لبو المحروم
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الحاجر المتسابك للعزلة، وضال وجد الضالة لما سمطت الثمة، وترجع الخبلؾ ٌحمل صدى 

 .األصوات

.ومسلن الطٌن وصؾ منبوذ األٌام. ومتؽٌرات إلتحمت وإمتثلت مٌدان ال ٌوجد له ملجم  

 ..أٌن وجد الؽد ٌر ظاهده

وأثر ٌطابك وٌجاذب معابد . وبماٌا أعمدة لمسرح أحداث وصخور جدران ؼازلت المكان

 .األوثان

ر الظلمة وجدران ما بمً منها إالَّ  وإنطلك إتجاه الؽرفة ككل حٌن هو علٌه، ٌبللً صوَّ

 .اإلسم

ر للحٌاة، وال شًء ٌَْمدُر على الحٌاة، بل هً  تخوم تراصت الهٌة، وال من أطفؤ  ال شًء ٌمّدِ

ما تؤكله ٌحوي مرضاة البطن، وٌنهش صبلبة الجسد، . حاجتها، وال سإالها وال إلحاحها

 .وأطفال ٌتنازعن على إلتسام مكاٍن على األرض

ن سجاره إذا تشتت ثملةً كل دلٌمة  ..عجوز تدّخِ

صورتها ال تعطٌها وحدانٌة ال نظٌر لها، ومؤواها ثؽرة مخربة فتحت للبرد ما استعصى 

.دنٌا التحدي السافر وصراع البماء.. تبادلها حتى الكلمات مع الؽٌر  

والتارٌخ السافر ٌبحث فً وجه الظلمة على مخرج من الؽبرات وال ٌهُمه من بالمكان على 

 .توسع المتر

 .ٌشتؽل بما ٌشوه، ٌهرب بداخله

هو الوجه اآلخر للتؽٌٌر ٌمرع وٌسمع صداه، ومن ٌزؾ على الضفاؾ العكرة، وال ٌسمع 

 .صوته حتى ما بٌن األضلع، ال صدق للملوب

وموالؾ السوء أفسح لها داخل األرض، . جٌوش الذكرٌات تسرؾ بتشاإم فً سوء الظن

متوجهة ال ٌعترض أمسها وال ٌومها تٌار لوي جاهد فً تحدي ال من ٌعترضه، والمستمبل 

 .ٌحصر دفاعه

.وإكتفى الزمن بؤصحاب المرار فً مخاطبة ٌتنادوا من وراء األسوار  

الطرٌك إلى الفمٌر ؼٌر متبادل فٌها السٌر، حلم ستعود لواه التصدٌمٌة لتخرج المحنة، 

 .والعداوة ذات المرون تشد أنواع البإس
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ٌُخشى اإلنسان وهو المحتمر، وطبابع تحرص على مصٌر البشر، تطول وتنمو بظنون أناس 

 .تصون معارفها ومكانتها ما لم ٌستطع إلٌها إنسان

فمتى ٌدفع الفرد إلى التسلطن على طبابع ال ترجع عن مولؾ ٌباع لها زوابد الشهر وكل 

لالت أنَّها ترتاح هنا ، وأنَّ الحجر هو ما ٌمثِّل لها والعها ومٌدان حٌاتها . بدٌل لحلو التمر

المستمر، مستمتِعه بالتربة والماء، وبِهرم الممر فً النهار وتؽامز الشمس بالنهاٌة لالت أنَّها 

لته الشمس أولٌس ضٌاءها أبٌض وٌصلنا أصفر خافت   لن تُهمل لونها وال حالها مثلما همَّ

 .أولٌست هذه صبؽة من أصباغ الحٌاة

تشممت كتشمك جذع النخلة منذ ساعة النمو وتخاشت البوح بما ٌبدٌها ناكرة لكل من ٌسٌر 

.على هذه األرض، أرهمها البعد، والموت والفتٌان وشٌخ ٌنام كل األٌام  

.شاهد برٌما ببإبإتها محجوز ببسمة رابض أو مرابط بشدة من نفسها  

ح وال متسلسب كانت كذبة بسمتها فهل هنان بسمة مخنولة مطروحة .. مزاجها ؼٌر متسّرِ

 ....على همل الطرٌك للنور ولٌس للشمس ؼٌر ممكن ممطوع

 .ومن ذا ٌسٌر هذه الناحٌة وهو مسلوب، مصلوب

.ٌمنح الوّدِ لكنَّه ال ٌمنحه سدَّ إلتواء أصوات الحناجر الطالب للسد.. الكبلم الطري  

تتؤلؾ آالؾ األفكار لنلمً ما بنا من تصنُّع لكن البشر ألزموا الخبلص ألنفسهم واأللرب 

 ...والطرٌك إلٌنا هنا بعٌد عنا علَّه ؼٌر مسلون لعلو شك األرض وتفتح بطنها. فاأللرب

*                          *                             *                            *        

وبداخل التربة ٌحٌا موات ال ٌتطلَّب الحسابات وال .. الممبرة تعٌش ُجمودا وممتا على الوالع

.إنَّه البهتان الذي تحمله أعوام األلفٌن. ُممارسة الذكاء لتإثر على الوافد  

وأنفس ُمحتشدة باألفكار، ورإى ؼٌر مستكملة الوضوح، ووضوح باهت ال ٌرتِّب لخطاه، 

 .ال ٌترُن رسم لمصٌره

 .هواء ُمضمر ٌحمل ما ٌُشُك على كل الفهم

. على جهاد األنفس، والشاب الشٌخ سابر مع الخلك ٌحفظ الَضرر عن لاصدٌه تعمٌد لاعد  

ل لوي وُمسحٍر، ومزٌل لؤلزمات، " أم ِجنٌة"و" الحنظل " عمار للجمٌع وإن كان أولُه مسّهِ

.وتوابل تُعٌد الثمة. وهنان عمار لجمع األحبة... فاألخرى رافعة للتشنُّج واإللتهاب العصبً  
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الشاب الشٌخ صاحب المدرة الروحٌة، وتاجر العمار إسم ٌحمله على األكتاؾ وبٌن التابع 

إسمه ٌهوى فً الملب فٌتمصده العارؾ والجاهل، واسع الرإى .. والند ٌستؽرق فً التمدم

 .كبٌر األمل على حداثة ِسنه مكتمل الزعامة رافع درجات الٌمٌن

وأطلمت السماء هواء دسًٌسا، ٌتمؤل فطنة وافً المول، متواجه ونفسه، ناسٌا خطوات ما 

أمسى منها لكنَّه ٌخطو نحوها وفً إتساع بٌن المبور ٌحصر لدماه عن هذا وعن ذان، وفً 

سعً ُحٍر سرٌع ٌنحرؾ عن الطرٌك مبلػ إلى المنعطؾ، وٌنحً معه تسلطه ومنازعته على 

 .الزمن

تتبع الشمس شعاع العٌن وتؤخذ عنها ما أذكته وإنحدر على السهل الممتد من رإى ولً 

 .أمرها بؽٌبته

.سهل المدٌنة هنا ٌستطٌل وٌخطط بسرٌَّة لوجود أعٌن على ترابه  

وإنتهى إلى فوهة الوادي وولؾ ٌحمل معه حمٌبتان أثمل محملهما العارض توازنه فاختلؾ 

 .نظامه

وتسلَّط ٌمكر على المسًء ورفع ِهمته والً نفسه من الضعؾ وأطلك لمدماه الخطى بفطنة، 

 .ٌشد علٌها الدنو والنزول

:تبسَّم مخاطبا حاله.. درجة درجة وٌنابٌع اإلصرار تدخضه: تدبر نملها، وأخذهما بكلتا كفٌه  

 ألم ٌجدر بً إبتبلع عمار؟

 .وهو ٌباؼت التعب و ٌتهرب من ملل ُمثمل

.وتصرخ  أن أسرع إلى المكان..وأطٌاؾ الصراع الموي تولظ أحاسٌسه  

وال علت معاتمه .. فما تولؾ إالَّ وهو ٌلهث وما رفع جفنٌه إالَّ وهما ٌتصببان عرق

 .إال َّوضعؾ ٌسكنهما

مرَّ معه المولؾ متجاور وولفته ؼٌر مبلمس وإلتفتت عٌونه إلى إبن المرأة البكر ٌتبعه بكل 

 .صفة، فاتحا المجهول وممرب للسإال، ؼٌر مخترز لتجاوز

ٌنظره علَّه ٌتفهم إنتماله أو خروجه عن ما إعتاده من األفراد وعلَّهم إعتادوا تدافع من حوله 

 .ثم إبتعاده ولد إبتلعتهم الحٌاة
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وعلَّ تبعٌَّة األفكار الُمسٌبة أنهت إلٌه، األسلوب البطًء وإكتفاءه بالماضً المولوؾ على ما 

 .كان، اإلبتعاد على العالم السابر فً مراحله

مثمل ثموب ٌحمل فً . الطفل ٌحمل على معاتمه تفاصٌل لثوب ال ٌحمل على البرد َممر

 .تحدي الرفض ومجانسة المماطعة

ل  نظرات الرصد هذه كانت ألربعتهم حتى الشٌخ النابم تساءل فً فكره، فلم ٌجد ما ٌحّوِ

 .علٌه السإال، المجهول ٌمودهم

 !!وبدأ بالتحٌة 

 .رد الجمٌع مكتفٌا بالرد بجزء

 .خٌر

وتفاداهم بؤهداب متسارعة الحركة، مشٌرا إلى من أسفل طوله وعلى حوافً ألدامه من 

 .حمابب

     !!. هذه لكم 

.وأفواه تلمً الصٌحة الفارؼة بدعوة وبؽٌر دعوة..  وتشارن الجمٌع فً الدهشة  

وبوجه . (أبناء المرأة)تسارعوا أربعتهم ولد كان كبٌرهم لم ٌتجاوز الثانٌة عشر من العمر

تلعب، .. تسٌر... عجب ٌرمك مبلمح الطفلة من لم تتجاوز السابعة من الحٌاة، وعلى لٌدها

 .تحبوا تحنوا مع إخوتها لما حمل الؽرٌب

جلس إلى الشٌخ وهذا من لم ٌكؾ عن الدعوة له وصلوات درء السوء والشاب ٌكرر علٌه 

 ...إنَّ هذا لٌس بؤلل من حك فبل التربٌة وال الفطرة تستمسن الناس عن هذا

وتحت ظل كلمات وارفة وعلى بسط الجمال والعمك، تآلؾ ما تنافر، وتمردت الفضٌلة عن 

 .المحظور وأطبمت المكان

النعمة هبة، وتجرع الوٌبلت طمع عنصري، أفرط وإعتصم بالجحور، لكن ومن بطن الشك 

.جرى ما جرى بالنفس، وإلتمى الموي مع الموي والضعٌؾ مع الضعٌؾ  

وجرى ما ال .. وتفجر الصامت حروؾ همس تمّررت مع كل صوت وحثّه على السكوت

.ٌظهر عند اإلطباق وأبعد المرٌب تإٌده الٌد الموٌة تشدُّه اإلرتماء  
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وهو هكذا فً حدٌث تدبر منهجه، لتولظها المرأة ممتثلة فً أسود لم ٌفن العمد، وإلتمطها 

 .األرض، فاتحة مطبما على عنمها، ولد إحترزت الضٌؾ

 ..كنت أبٌع بعض العلب، وها أنا أنتهً

 .حرفٌّة فً التعلٌب أنِت.. وتراجع.. أتصنعٌنها

 ...وإستشفت رٌمها، تنظره بفُرادة ومجهولٌَّة

.بل ٌجمعها الصبٌة كل أسبوع من الوادي والمزابل  

ثبت على ما سمع وإستمسن حركة فّكة، وتنافر، بل شك علٌه إٌجاد الكلمات وفً جٌل من 

 :الظلمة تمر أمامه كلمة بٌضاء

 ..نحن نُبدع لكً نعٌش

 :وصمت إلى حد الفت ولال

 .ألم ٌظهر لِن عمبلً ؼٌره

 .إذًا

  !إذا لتعملً فً البٌوت 

 .وأٌن هً الصحة

 .وصمَت

 .هل لدٌن معاش

 .من أٌن؟

.نظرت إلى ما حولها، وتفادت الشٌخ النابم بفراش ذابل، ال ملكة وال إمكان  

 .أفهم أّن األوالد تولفوا عن الدراسة

 ...لم ٌدرسوا لط

 ..هل ٌكفٌن بٌع العلب للعٌش

 ...وال حتى لربعه ِوواصلْت

إذا ُجعنا سنجد ما نؤكل ، لنؤكل الحشٌش أو العشب البري ... لكْن أدبُِّر حالً وإستشفت رٌمها

 .ولكن ال نموت

 ..والمرض
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حت بخمسة ٌمناها  .ال نمرض وإذا مرضنا ولوَّ

وسكتت وكؤنَّها تمول وإذا ِمتنا فبل حاجة لنا بمبر تكفٌنا كفوؾ تراب وبهذا الثؽر نطبك، وفً 

 .األرض الراحة

حرص على حمه فً الكبلم أو فً النمد، ولد كان زمن لصٌر ٌكفٌه للعدو على ما ٌوجد 

 .وكامن

 .لكن األلفاظ تلُح واألسبلة تبنُّ ال تكل

 .أرى الشٌخ مرٌض

 .دابم المرِض

 .و العبلج

 .من العشب وبعض الصٌادَل جزاهم هللا خٌرا

 .ما هو مرضه

 .الكبُر وبرٌد بالركبتٌن

 .وكؤنَّه ٌمول لحسن الحظ، فلو كان عدا هذا لهلن

 .والماء ال أرى عٌن لذلن

 .نبتاع من حنفٌة الممبرة

 .وكان ٌُدرن مكانَها ففهم

ك بعٌونها وهً ترُممه وكؤنَّها ترد على حٌرته وكؤنَّه ٌسؤلها أنِت، أنِت هً الموٌة على  وتعمَّ

الزمن، أنِت من ولفت ولم تناِم والدنٌا تضخُّ المزٌد من المتاعب، أنِت من تؽٌَّرت على 

 .حسب لرار الدنٌا، ومن داستن لراراِت األلوٌاء

 .تفادتها الكلمات لترحل إلى ُمضبَّب المول

 .أنِت من تروضً المفترس لتلبً  شرط البماء

 :وتبسَّم ولال

 .أال تخافً الظبلم الرابض؟ 

ة خالمهم..ال أحرص على البماء .. فمالت ال   ....وأوالدي فً ذمَّ

..................                    ...............                   .............. 
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تركها وؼروب الشمس لم تبك منه إالَّ نَحٍب فٌخمد حرٌمها ولكن الحر واضح ٌتَملمس على 

ة اللون الحرٌص على دمس النظر، ال . الخدود ٌتبلعب حتى تتؽٌر علٌه العٌون تُزٌل لوَّ

.فبل إمتثال لبشر وال روح ُمخٌَّرة على أخرى مهما طالها التحرر.. ترفع رأسن أكثر  

إستجاب لصمته وواصل التمدم ٌستنٌر بما بمً من الضوء سار وسار ورفع عٌونه إلى 

 .الكوخ، وكؤنَّه تعثر أو فمد األثر

ٌْت الطرٌك ؟  .هل ضل

  .(ٌمصد كوخه)أٌن الكوخ؟ 

 .لكن الكوخ ال ٌوجد

 .ولؾ ونظر بالجانب األٌمن كان هنا، نعم كان هنا لمد تركته هنا

وراح ٌصٌح وعٌونه متفتحة على آخرها نسً الخٌر ونسً الشر، نسً كل ما حوله إالَّ 

وتراجع إلى الخلؾ وتمدم ودار بالمكان، لم ٌبك إالَّ األثر لمد حملت الصفابح .. مكان النوم

اة كل شًء ، كل ما ٌملن ُرفع إلى أٌن  !!.. واألوانً وأكوام العلب والجرَّ

 !!.. أٌن.. لكن أٌن

وظهرت سٌارات الشرطة من بعٌد تتمدم فً سرعة إحترس إنّه المتمصد، ووضح وإن بهت 

 ..وهذا ما كان ٌعلمه وتعلمه.. منه الكثٌر وال عجب فالمكان للعام

ر وسٌطرت علٌه نزعات لمشاعر تحمل الدرن من  بظهور السٌارة زال الُمبهم وسمط المبرَّ

المخاصمة والممت وؼٌر حذٍر ٌنحصر بمكانه حتى حاوطته السٌارات فٌنزل منها ما 

دت مبلبسهم تتجه إلٌه األلدام، تنهً إلٌه ما كان  ...إختلفت أعمارهم وألوانهم وتوحَّ

 .ٌرصد أولى الحدٌث

.األرض التً تمؾ علٌها ملن للعام، والبناء علٌها وعلى الهمل حٌازة ال حك لَن فٌها  

 ٌمول ؟؟.  أٌن أذهب.. لكنًِ محتاج وببل مؤوى

 .فكشَّر فٌه الضابط

 ...وما شؤنً

 .ٌجب التطبٌك.. عندي أمْر

 ..وأنَا
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 .الضابط وكؤنَّه ٌستؽنً عن اإلجابة

 .ٌناوله ورلة ٌمرأها فً كلمة واحدة. !ُخذ 

 .إستدعاء للمحضر

 ٌُتمتم وهنان َمحضر؟

 ..وهو ٌُثنً الورلة

 .ألم ٌجب إببلؼً ألتدبر أمري

 .وبصوت خانك

 .وأٌن متاعً؟ 

 !!هنان 

.وأشار إلى مكان وسط المبور كانت حفرة ؼارلة فً الظلمة أو ظبلم ٌكسو المكان  

 .ؼٌر مسموح لَن بإعادة البناء هنا

 ..وتولؾ، المعنى هنا واضح فِلما ال ٌتولؾ عن البوح

أفكار .. كان إنتمال السٌارات فً الظبلم وإختفاءها بداٌة ظهوٍر لتحدي، وبدء به فكر جدٌد

.تلحُّ على  التصفٌة، ونمت به تصورات تتخرج ال تمسن عن رإى اإلنتمام  

.ال مكان لئلنسان على هذه األرض، ومطلع المرن الواحد والعشرٌن ٌمتِصد حتى فً التراب  

سمط الظبلم على المكان، لم ٌنته إلٌه ولو بشن أو إشعاع أن ٌتنمل إلى الحفرة، ولم ٌشاركه 

 .ظنُّه فً هذا

 هذا جهاد واألمس والٌوم متشابهان ؟

 .وتنهَّد.. متَحدثا لحاله

.لٌختزل عناصر البماء فٌحفظ النفس تحت ظالتها... أدرن ِلما ٌتهٌؤ الكثٌر وٌتبٌَّن الهجرة  

إنتهً إلى جذع الشجرة وتحسَّس جذعها الُممتد على وسط التربة وتمدَّد حتى توسَّده بعدما 

 ..إلتمَّ فً معطفه الصوفً األسود

ل األمر محترسا أخذ ُعلبة لداحته وأنار من حوله ُمصححا ؼفلته لكنَّه تداعى .. كان أوَّ

.للُسبات وما جدوى الحذر ولم تتحول إلٌه عٌون الُمنتصر علٌه ولو بنظرة شفمة  

*                       *                        *                       *               
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ومع تصاعد صوت المإذن بالتكبٌرة األولى كان الشٌخ الشاب عند الحنفٌة توضؤ وتمّسح 

النعاس، البالً على أهدابه رابض ٌتحنّن للمزٌد، لكنه فً مشٌبته ولٌس ممكن وال متاح له 

 .الكبس علٌه

لكن .. أخذ طرٌمه إلى المسجد وكان سٌره فِطري فبل ٌتلفّت وال ٌنظر عابر وال سٌارة وافدة

 .ُخطاه تمتدٌانه إلى مكانه

 .أوسع إلى بٌت هللا بوسط المدٌنة

.الخبلء والمكان عاري من الحركة من الناس إالَّ نسمات ربٌعٌة تطفح وتنعش  

وما زال ٌبذل ال من ٌبدِله وال ما ٌُخبإه، ُمنعزل وعزلة تفتّحت على جسده وحركاته ولم 

 .تتولؾ على شًء إالَّ كسته

أجهز على الصبلة وتبعها بدعوات َمطرولة ِلما ٌعٌشه وحّل به وفً عمر الروح ما ال ٌهنى، 

 .جفّت على للبه اإلساءة فرٌسة الموي، وأٌام سابرة فً تنالض

وثمل ٌترجى .. لصدت كفوفه الخبلء ورفع خمسة إلى الوسع ونجوم ال تزال تتمن برٌمها

التسهٌل والتعمُّل من تُهٍم إلتهمته وتشدٌد ضٌك علٌه، مؽلوب علٌه حاله وعوض عذاب 

 .أرتهن المهر، وصور لمصص العذاب الجانً على اإلنسان

.عاد ٌمٌس الخطى، من المدٌنة ذات األبواب العالٌة وآذان مخلفة للمول  

ٌلجؤ إلى داخله معدد مشاهد األمس، مبتور الفكر عن شطر أنتج الكثٌر من اإلفتراضات لما 

سٌكون معه الٌوم، دخل إلى الممبرة واللٌل فً آخره ٌرفع ُعدته لٌؽادر وبدأ الطٌؾ ٌتمّسح 

 ...لونه

.وحٌدا ٌجلس من ٌبؽً العُزلة، على تربة ممابل لمبور متطرفا الممبرة  

ر  أخذ عصى من ذٌل رلٌك، وأخذ ٌُظهر بها التربة وٌترن حفرا، مستمعا مستمتعا ال ٌمّدِ

 .للتراب طرًحا وال للؽبار والعفن عثرا

وأجهز ورأسه ُمتوسط سالٌه حتى لم ٌعد ٌرى منها إالَّ الشعر األسود، وإنخفض متعالد 

 .الزمن موسع شباكه حوله

 كسرت تمالٌده لرع صدى وصوت لٌس بؽرٌب 

 .كٌؾ الحال؟ 
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م  إختفى نظره فً حذابها الببلستٌكً األزرق البالً المشدود بنسٌج حفظ إفبلته ولمَّ

ل لونه وتثالل فتجاوزه إلى إبهام ظاهر ... أصابعها، وعبل مع الثوب األسود الداكن وإن تجهَّ

 ...لكنَّه عرفها هً العجوز أم البنٌن صاحبة الجحر

 !!.. آه كٌؾ الحال

 .أحسن منَن 

 ..ورممها فً ِشدَّة رهٌبة أفمدت رسم مبلمحه

 أَعِلْمِت؟ 

 .رأٌتَن هذا الصباح

 ..بل من لٌلة البارحة

 وما السبب؟

 ال سبب

 .ُجور إذاً؟

 وأكثر

 .واآلن

 .كما ترْي

 .ما المصد؟

 .مطلوٌب منً زٌارة مكتب الشرطة: وتنهد

 .إنَّه منزل جدٌد لَن : تبسَّمت

 :وجفا كمْن ٌلمً ما بِجْوفه

 .ال أشن

 .ؼالب أو مؽلوب

 .الؽالبٌن هم

 :وعاد كمن ٌتراجع أو من أحسَّ باألنانٌة

 .أٌن األوالد؟ 

 :مع والدهم بالُجحر، وواصلْت
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 .شكرا على األشٌاء

 .أرجوِن ال تشكرٌنً

 .لم تمْل لً وما أنَت فاعل اآلن

 .ألرى ما أفعل.. سؤرى ماذا  سٌمولون لً

 .هل ُمنعت من إعادة البناء بالمكان

 .وال حتى البماء به

 .ٌا هللا، وكٌؾ عرفوا المكان

 .الجواسٌس وما أكثرهم

ر كشًء ال ٌُرى.. آه  .والهواء ٌتمرَّ

 .الحٌاة محضورة حتى على الموات

 .لادتهم إلى هذا المكان.. كما أشُن هنان أعٌن متورطة

 .ببل شن

 أتشُن فً أحدهم؟

 .ومن ٌكون ؼٌر الزوار

 .أتمصد الماصدٌن لراءة الحظ؟

 .ومْن عدا هإالء

 .حتى المبور تُرالب

 .أي نعم

 .ٌُستحسن بً المؽادرة اآلن

 ..إلى أٌن

 .إلى الشرطة

 !!إنََّن فً طرٌمً، نترافك 

كان النهار فً مطلع طٌفه َصاٍؾ ُمستسلم، وؼاب عن األنظار .. وشدا الطرٌك إلى المدٌنة

 .حتى لم ٌعد ٌُرى لهما إالَّ الطٌؾ الُمتنكر

.تماطعا المسلن فواصبل الطرٌك المخالؾ ودخل هو إلى َمخفر الشرطة  
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مزٌج الحرارة والبرودة وهواء أظهر ما إختفى .. طال الزمن به وأدرن به منتصؾ النهار

 .وما حجز من الفجر لهذا الصباح

ها هو ٌظهر على فوهة المحفز، ٌحتضن آخر المرار كان ٌتمن التخفٌؾ على نفسه والتنكر 

.علٌها، ٌتمن إرتداء البُردة واإلستحمام بالبرد، ٌعنً كثٌرا حاله، ناصحا لنفسه  

ا بالخسران أو الفوز، وهو ؼٌر مستعد فً هذا . التحدي ٌعنً الممابل وهذا ٌعنً اإلنتهاء إمَّ

 ..الٌوم للمجازفة ألنَّ ما به من تخزٌن َشدة هلن

ال من ٌعرفه بل، ٌعرفه الجمٌع، لكن ال من .. سار وحٌدا فً طرٌك ٌعج بالمارة والسٌارات

ٌُحادثه ولد ؼطَّت وجهه لحٌة سوداء تكالب شعرها على ذلنه وجفنه حتى كامل رلبته 

وتوسدت فً مكاشفة صدره، وعنى لباسه ما كان علٌه معاشه ببلء وؼبار وفتور صرخ به، 

 ..فً رحلة ال ٌُدرن إلى أٌن

ولؾ ٌنظر وتحسَّس شاشٌة صوفٌة مخططة، كثرت ألوانها مزٌج، تولؾ على الكتب لٌظهر 

صبؽة لونه، ؼٌر واضح مال فً الكثٌر إلى لون الرماد وأنؾ ٌنتظر من ٌخدشه فٌرفع عنه 

 .الهمل

إنَّه أهم مسرحٌات هذا العهد أو هذا الشارع أو ألوٌاء هذه المدٌنة فبعد أشهر وأشهر ٌُطرد 

من كوخه وٌُرمى ببل مؤوى، وال سابل وال من ٌسؤل وكفاه طلب اإلستفسار أنّه سٌستفٌد من 

ومتى ولد بدأ العمل هنا هذه أٌام فمط ال تتجاوز عدد .. شمة إذا ما نتهت األعمال بالمرٌة

 .أحرؾ األٌام، إنَّه ضجٌج ببل طحٌن

ع ألحادٌث العجوز وكثٌرا ما كانت تُحادثه ولد إحتفظ َمسمعه بمولها .كثٌرا ما كان ٌتسمَّ  

ل وإذا عزمَت فبل تشن فبل لاتل للعزٌمة إالَّ َضجة الهوس .إذا عمدت إلى شًء فبل تتّكِ  

ُصور إنتشلها من البلل، ولد نال ِمنها الظلم وأذهبها عن الملمح، ٌَنهال من فكره ما حضر 

ب أو ٌتمتَّع ٌجد فً داخله بِرضى فٌنطوي  .ٌتهرَّ

ولكنَّه ال ٌزال سابر، ولد تكرمت علٌه الطرٌك بالطول واإلمتداد وجار حركتها ببل نمض أو 

د هو، ال من ٌَعفٌه عن النظرة المتفمدة إالَّ ُمفكر فً السبب  عرضه، عمَّ الناس المسلن، وتفرَّ

 .البلحك به الُمَشْنكل بهندامه، الصاخب والمصاحب له
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ج المدٌنة وتوسط بساتٌن أشجار البرتمال وتلحؾ الهواء والسماء  سار وسار حتى تخرَّ

 ...واألرض

ساٌرته سٌارات إستعصى ضجٌجها وأزٌز من كل لون هذا لطٌر وهذا لمحرن وهذا 

 .ألحدهم ٌصرخ أو ٌمرع

.ٌحتاج إلى هدوء لٌعٌد لنفسه الهدوء، وٌحتاج إلى بحر لٌرمً به حموله  

 .ٌمؾ على بعد أمتار من حاجز للدرن

 .آه أنت تعالى

 .ٌشٌر علٌه الدركً بالتمدم

الحاجز مزج بٌن الحرس البلدي والدرن متفرلٌن على أمتار منتصؾ الطرٌك خارج 

 .المدٌنة

 :ٌمؾ عند أحدهم

 .بطالتن؟ 

 .ٌدخل ٌمناه فً ألرب جٌب وٌخرج بالبطالة

 .ٌمرإها الدركً فً إمعان

 .من البلدٌة أنَت؟ 

 .نعم

 .وإلى أٌن؟

 .إلى الخبلء

 ..ودون أن ٌرفع إلٌه رأسه أو عٌونه

 المعنى؟

 .ال مكان لً

 .وأٌن كنَت؟ 

 ..بالممبرة

 .ألٌس لدٌن مؤوى؟ 

 .وال حتى أدنى مرفؤ
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 .والعمل؟ 

 .كنت ألرء البخت وأداوي بالعمالٌر

 .اآلن فهمت

 ماذا؟

 .لماذا ُطردت

 .إنَّه عمل ولٌس بخطر

 .عندَن أنَت

 .وعند الجمٌع 

 .ٌُناوله البطالة وٌتابعه متفمدا ملبسه

 .لماذا أنَت هكذا؟

 .وِمن أٌَن لً بالرفاهٌة فؤكون السبَّاق؟

 .أولٌس َمعن نمود وكنَت تعمل؟ 

 .لسّدِ الجوعِ فمط

ه نفسَن للخطر؟  .إنَّن توّجِ

 .ال شًء أخاُؾ علٌه

 .الروح ؼالٌة

 .وأْرخَصها اإلنسان

 .ال تتفلسؾ

 الحال هو السبب؟

 .أنَت أدرى

 لال الدركً . لكنً العبد الفمٌر وِمثلن أعمل ألعٌش.. لو كان بٌدي ما أعمله لعملته لَن

 أتفهم

 .إذهب وإبحث لَن عن مؤوى لبل نزول اللٌل

د بعدما تخلَّفه، والدركً والبمٌة ٌتبعون سٌره صرؾ وجهه عنهم، ال من ٌحتاجه وال  تفرَّ

 .ٌحتاج أحًدا تاركا األحكام للصمت ومطامع التطلُّع
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ه فً طرٌٍك خاو ما به إنسان إالَّ أشجار . ٌكفٌه ُضعفه ولٌس بحاجة لمن ٌضاعؾ همَّ

ل صخرة، تبن لدمان فٌفصل فٌما بِِه ٌتمسَّح الركبة  للبرتمال وبساتٌن جلس على أوَّ

 .فالفخض، حتى أصابع األلدام

ٌنزع حذاءه وٌُلمً نظره على لداماه نسً لبس الجوارب وكٌؾ لم ٌحس بالبرد لعلَّه تناسى أ 

 .ِمن أثر الؽم والعتم الذي ٌعٌشه 

 .وبسط األصبع الصارخة من الضٌك وطول الضم

 .رفع حذاءه األٌمن ولد أحسَّ بتفتفه وإن لم ٌحس فمد كفاه النظر

ر طالته واستعداده ولد أبدى تحٌرا، ومن له بسراج للزمن إن أخطؤ من اآلن، البد من  تدخَّ

.إستصواب النظر، ٌحتاج إلى إحتكام للمدر، لٌصرؾ علٌه مدُّ الضرر   

 ؟ ..ألم ٌكفٌه ما أنا علٌه

 :وصمَت

 ..أنا مجنون ولابع لاهرة وهٌم و فحش وتجشُّع

 .وصمَت

 .وٌنظر فً ساعة ٌمناه..الساعة ٌمول 

 .وماذا تمثل لً الساعة فعندي كل الزمن

 ..جوعان

 .وال أحس بالجوع فماذا ٌعنً لً األكل؟

وال ٌزال ٌجلس وحٌدا وأصراب الحكاٌا تتداول علٌه دونما إدران لمعناها ؼٌر مبالً ِلما 

 ..حوله بٌن أسبلة وتخفٌؾ، وكلما أحس بالٌؤس لال سبحان هللا كانت هذه عادة

الحٌاة هً العمل والعمل هو الحٌاة، وتنفض ٌدٌه الدنٌا إستكثرت علٌنا النعمة أو إستكثرت 

 .فٌنا البماء

 ...وصمت

.لسع الهواء البارد عٌونه فبرق حدلٌه فً منظر من ٌُوجب حك وٌنتهن  

الٌوم تٌمنت وأصررت لماذا أسمع عن مؽادرة الشباب للببلد ومن البحر .. فلنفسً أعمل

رؼم الموت الرابض الٌوم تلمست تحسست أنَّهم إلى المبور سابرٌن كانت بهم الدرن من 
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الحٌاة، ٌبحثون عن الحظ لدنٌاهم، ال ٌخافون الؽوص وال البحر ال المرش وال حتى ملن 

 .الموت

كان الحدٌث ال ٌتعدى ُحنجرته لكنَّه ٌتحدث وكان ٌسمع ما ٌبللٌه برضا ما هو علٌه ال ٌرى 

 .وال ٌرضً أحد ٌتدخل به

 .الشكر نعمة

 .وماذا ومْن أشكر

 .أشكر هللا ٌزٌدن

 .والنعمة باهلل

 .أ ال تحتاج للراحة

 .بلى

 .إذًا إلمً ما علٌن وإرمً حمولن

 .على من وإلى أٌن؟

 .إلمٌها هنا وارحل

 .إنً أبحث عن مكان

 .مكانن ما كان

 .ماذا تمصد؟

 .الممبرة

 .سؤُطرُد ثانٌة

 .ال ٌمكنهم طردن

 وإذا كان؟

ب  جّرِ

ٌتسمع إلى لرٌِعٍة من للبه ونؽم من ظنُونه ٌلحُّ وٌنبِّه أْن ال تستكثر على نفسن الملٌل، وال 

 ..تمؾ عند حد وال تمؾ عند ؼفلة فؤنَت السٌِّد

أحسَّ بؽرابة وأحاسٌس تسكنُه ، الدنٌا أنارت حوله وحدَّق بداخله والحت أمامه عبلمات 

 .اإلستحسان بعد السٌبة وبدا له ما لم ٌحتسب كمن شفا من ِعلَّة
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...................                 ...............                      .................. 

 .نعم ذان المكان

 !!.. أٌن

 .الجبل، نعم هنان مكان لً

  .(محدثًا نفسه).وهل تعرفه، رأٌته ذهبت نحوه

 .وهذا بعدما سمعُت علٌه... نعم

.لال لً أحدهم ذات مرة أنَّ هنان مؤوى أفصل بكثٌر وأنَّه مهجور  

 .أال تخشى الَهجر

 .ال تمزح.. أنا.. من

 .وأخذ ٌُسرع ٌلبس حذاإه

 إذًا لمد لررَت؟ 

 .ولن أتراجع

 .ستعٌش بالجبل؟

 .نعم

 .واألَساطٌر التً تسكنه؟

 .هٌا بنا.. سؤكون أحدها

*                             *                               *                      

لم ٌبك على ساعات اللٌل إالَّ دلابك للٌلة، وٌسمط على الؽفلة، وٌكفل باألرض المتروكة 

 .دمس عتَّم الرإٌة

 .وهً آخر الحمابب ٌضعها بآخر ركن بسفح الجبل

.إلتفت بِِه حفرة بها ركم التراب وبماٌا صخور تنحَّت عن الصلب وحضنها بطن الكهؾ  

إستسلم المكان للخراب وؼفلة الزمن، حتى ٌبست منه ٌداه وهو ٌرفع عنها ما إستتَّب 

وخندَّق، ال ٌكفٌه شهر لٌُخلً الفوهة وال ٌَدٌن إثنٌن ِمن رفع الؽً، وَسطٌح ال ٌظهر ال لون 

 .وال برٌك
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حدَّق للبه بالعُمك ُمتبع رلصات لهْب الشمعة، ومدُّ البصر ٌرد الرإٌة لكل ما حوله، حتى بدا 

ا كان وتنعَّم بهدوء الترتٌب وإحتبس  له الرضى ألوى ِمن اإلساءة وأصبح فً نعمة ِممَّ

.صٌحة الفإاد وتنصَّب الوجدان لٌرَد السٌبة إلى معالجة تكفَّلت بصون الؽً  

ولؾ وسًطا وتلفت إلى ٌُمناه ٌحمل شمعة، ٌتفمد، إذًا به ٌتحسَّس شٌبا ٌتحرن ٌعبث بؤدواته 

بداخل حمٌبته، ٌنحنً وأمامه الشمعة ترفُع ُشبهة الظبلم وإلترب وإجتذب الحمٌبة العلوٌة 

بها إلٌه وبٌسراه أخذ ٌفتحها وعبلمات عدم المبول ودهشة كابسة .. جانبا وأخذ بالسفلى لرَّ

 :على عٌونه وَستره

لصَّر نظره وإلتصر وفتح الحمٌبة طوالً حتى ظهر بطنها ٌمتؤل مبلبس وحاجات لٌومه 

ب الشمعة فٌبرز أمامه فؤر صؽٌر كمن  ع ، ٌمّرِ ورفع الثوب الواحد فالواحد وهو ٌتحذَّر ٌتسمَّ

 .بدأ الحٌاة

 ..أوٌل وٌتبعه آخر على نفس عمره

 .فبران بالثوب، ال تمْل لً أنَّن فعلت فعلن

 .تعالى

ل ووضعه فً كفِّه وأطبك علٌه من رلبته حتى إحتكم وركن الشمعة، بعدما  أخذ الفؤر األوَّ

 .نبَّتها على األرض بمطرات من ذوبانها فولفت

 .وأنَت كذلن

حمل الفبران هذا بٌمناه واآلخر بٌسراه وخرج بهما عن الكهؾ وإبتعد خطوات بحث لهما 

.عن ما ٌكفلهَما فما وجد ؼٌر حصى تحتَْت عن الجبل ، وألبل علٌهما رامٌا الواحد فالواحد  

 .ُخذا حظكما من الحٌاة

 .لكَما كل هذا السفح

لم ٌستطب المكان وال نَعم له َمؤكل بل ال زال لم ٌشَؾ ِمن ِعلله حتى ٌبس من التفكٌر، 

عَصته عٌناه، ووثب أمام َمعصٌتها وبدا أمامه ما لم ٌُحتسب من ٌومه كٌؾ لوي علٌه الموي 

 .ولم ٌَْستُرنممه مما أسلمه إلى هنا

وبدا له عصٌان نفسه ولٌُرضً فِكره ولٌهدئ مما أصابه وتمَّلب على جنبه لتملب ذكرٌات 

ؼٌر مبلم لما تعفَّس، وتركت ٌداه الجمود وإرتخت على التربة، وصفا باله الن َملمحه، 
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تت حركت سالٌه حتى سكنا نبض العرق بهما، وتبع هواء بارد من نسٌم نُمل إلٌه  وتصمَّ

ته دنٌا ُمصورة فً أحبلم وللٌل كل الُحكم، سابر  لشعرٌرة فً ِرلة، ُسلب من الحٌاة وضمَّ

 .إلى الهدوء ُمتداعً ُممتنع عن هلكة التفكٌر

وؼمَّ عن السماع فلم ٌتحسَّس دخول طٌؾ الضوء وال ُصراخ الؽٌر إالَّ بعدما أحس بؤلم بؤحد 

 .جانبٌه فلؾَّ إذا به ٌُسلم لدٌنا األٌماظ

َمال فً َمكانه وإشتكى لمكان َظلمه ولحصى وخزته ونعتهما بَمن ٌمتُص الرحمة ورسابل 

 .الفكر ال تكلُّ عن الكبلم

 .وأخذت ٌمناه أسفل ظهره تشدُّ بموة وتُلملم الجفا

 .وكؤنً أنام بالوادي؟ 

وتولؾ كانت الكلمة كافٌة ألْن تعود به إلى ما عرفه من لبل وببل خضوع وال خنوع تجدَّدت 

 .به ما إستكثر للٌله بفكره وحفر نفسه حتى أدركها

 .كٌؾ حالها اآلن

.(ٌمصد المرأة التً تعً بالوادي)وكٌؾ حال الشٌخ واألوالد  

 .وشدَّه البال أن ٌموم بزٌارتهم هذا الصباح

 .نعم سؤفعل

ع إلى نؽم للبه وإمتثل وفً سٌل ُمعاتب أشعت وكرٍه ولكن هادئ ، وأشؽل التعب للبه  تسمَّ

فً عدوى أخذ بمجامعه ، خال إلى ما أتاه وراح ٌُسرع ٌستؽل الزمن وٌتنكر توؼله، نفض 

الؽبار عن ٌدٌه فٌرمً علٌهما الماء وعاء ثم الوعاء، تنؽم وجهه وأعاد لعٌُونه ما ٌُإتٌه 

كامل النظر، وتواصل إلى رلبته ٌشجب التٌِه والسهو حتى أحدث الترتٌب المرؼوب بما 

فضَّ ُسكونه ومع تمسَّح سرواله من ؼبارات ، كانت لروحه لد سكنت، وما ؼدا به بابن ما 

.همل وإتفك، وتعلَّم فِما أفسده زمانه أنَّ الفمٌر للفمٌر أهل ولرٌب  

َسِمٌم ٌبتلعه الماضً وتبعه إلى حٌاته ُمنماد ... أبعَد عن نفسه الَخطب وأعاد األمر إلى نِصابه

نْت شكوكه  .إلى ما ٌتفك بنفسه وتلوَّ

وفً كل تعدي ٌلمى نظر على مستودع فإاده على اإلنسان المنسً ٌبحث وإن كان .. وسار

 .ٌَسٌر إلى أحدهم فهنان آخر ٌمبع بِه وٌظهر فً حركاته
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 .أتُراها خرجت؟ 

 .وإن ٌكن فالشٌخ هنان

 .أرٌد رإٌتهم والسماع إلٌهم.. واألوالد

 لماذا؟

 .(وال ٌزال محدثا نفسه ).ال أدري

 .ربَما للَشبه ولد أخذُت ِمْنهم الكثٌر

 .ُربَما

عزَّ علٌه الولؾ وإن لصر جناحه وعزَّ علٌه اإلنمبلب إلى الصوت المنادي من خلفه وإستمل 

 .السٌر

إلتهمته الممبرة وتواجه ومكان حمله شهور حتى ألفه وإبتؽاه ونشد الممصد حتى ولؾ على 

 .الُشفرة ٌخلً النظر

تنزل الدرج ودنا عن ما إرتمى، ونسً الوجود حوله ، تدافع فً سرعة وأصوات تهز وتعلو 

د إنَّه الثمب .وآلة تعطَّلت ٌتواجه والحمٌمة أناس كثر ومكان متمّصِ  

 :إلتهب ظنه وصرخ فمه

 .هل ماتوا.. أٌن.. الشٌخ.. العجوز.. َمن

ومع مرور الولت عرؾ للبه فرط ما حدث، ومع كثرة السإال تاهت العٌون وتعذَّر إلماء 

النظر علٌهم وإن كان وجودهم ُمؽٌَّب فمد ذاق ألم الؽٌاب، وكما عرؾ طبعه الصبر 

والِكتمان عرؾ ذرؾ الدموع وشمَّت ودٌان الدموع لوح وجهه، بكفوؾ ُمرتجفة تحرق للبه 

 .وأسرع إلٌه النحٌب

وإن كثر سإال اإلستفهام إالَّ أنَّه أدرن فعلة آلة الجرؾ وإن ... تعذّر علٌه لماءهم آلخر مرة

عزم إلماء اللوم على الفاعل إالَّ أنَّه إستعان بطابعه وطالعه ولن ٌكشؾ أمام الطاؼٌة وهو 

من مازال َمعنً وعلى عٌون الهدي، لمن ُربِط بهم وتجاذبهم إلٌه من تؽٌروا عن بمٌة 

ومن تعفنوا وتعافهم الزمن ومن ... الناس، من تخلفوا عن الحرٌَّة وال زال بحدلهم االستعمار

 .إستثمر فٌهم الزمن وهجرهم التؽٌٌر
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ولد هلكتهم األوانً المدٌمة المفحمة وبدال من اإلتٌان على الدنٌا كانوا أشٌاًءا ؼٌر موجودة 

 .وتمسَّحتهم التربة فلم ٌعد ٌُرى لهم حٌنًا

طال وتدافع مشترن الرؼبة فً اإلختٌار وباح أمام الخطا المكرر، وأراد تحوٌل رأسه إلى 

لكن واصل .. بعٌد ممتنعا بوجود إجابة لما حرق إسوداد فرأى أشخاًصا هنان أصحاب هٌؤة 

 :كبلمه 

 !لماذا نكرهم الزمن 

 .وهل نموت مع النسٌان والصمت الكاذب؟

 لماذا شاخ فٌنا الحً وتعشَّك المكشوؾ وجهه حفنة التراب هذه؟ 

 :من الشخصٌن وسؤلهم " وحٌد "إلترب 

إنَّها أرض استثمارٌة هذا المكان سٌكون ممرا للممطع الممابل للوادي وهنان : لال أحدهم

 .أشار بسبابته خلفه بعدما إنملبت معه كومة البشر

 .هنان بتلن األرض سٌكون أفخر األماكن

 لُِلب مكاٌن استثماري إذا؟

 إشتراه أحد األثرٌاء؟لال وحٌد وواصل 

 .ألصد العابلة... ومن هلن

 .لمد هلكوا وهم نٌام

 ؼلطتكم إذا؟

 ...جرفتهم اآللة وردموا مع الركم...ال أبًدا

 ...وماذا عنهم؟ 

 .هم اآلن فً حفظ الجثث لببل ٌدفنوا

 .أ لم تُعلموهم

 .لم ٌُعلموا بؤنفسهم

اما بارًدا أولفت حركة دمه وتخلَّؾ فكره فٌما ال  وإرتدى وجهه لون آخر وتسلَّك جسده حمَّ

 .شًء ٌراه أو ٌحسُّه
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ح خطؤ لمرتدي الحٌاة أو  من ٌهبنً صوته فؤصٌح فً الموتى أْن إنهضوا؟ ، من ٌُصّحِ

عارٌا أو متلحفا شاب أو شٌخ والؾ أو جالس . إنها روح أٌضا. حسبوا ما بهم ؼٌر الروح

نابم أو جاثم ستلمان األرض أٌضا لو كنتم عشَّالا للبشر ؼٌر لاضمٌن لعظام لمنحتهم 

األجنحة لكل من بمٌمة إنسان على هذه األرض، لتركتم الحٌاة لكّلِ إنسان، أتظنُّ أنَّ أحًدا 

ُمختلفا عن اآلخر؟ أتظن أنَّ اإلنحناء لطرٌك الموت لن ٌطولكم ؟ أو تظن أنَّكم ستبمون 

معلمٌن بٌن السحاب واألرض ولن ٌمصَّ بكم الحبل؟  ما الحكاٌة والموتى ٌنامون أمامكم؟  

إنَّها الحٌاة والموت فً أدوار والكل معنً بالرحٌل، لد تحمل األٌام ما ٌؽٌِّر فٌها وستحمل 

 .من وجه التارٌخ حاضره ومن أشباح الماضً ما ٌُرّوِض لساوتكم

كثرت الجلبة وكثرة مجلبة الضٌك لنور شحَّ اللون وتسربلت فروع الهول تلتمً وتُلمً بكل 

 ما عرؾ وما لم ٌُعَرؾ ، ووسعت اآللة باألرض من كل مناحً تستفرغ بجهد ما بالوادي 

 .إنَّهم لذوا إتمان فً إٌجاد الموت

وإلتمت كلماته بالرٌح فحملتها إلى الفسح ببعثرة على طول الوادي بدنٌا لٌس بها شًء، 

 .ودخول لتراجٌح لم تلتك ولو على تكهن

 .كثرت المجاري والمصب واحد

 :وراح ٌواصل

كل شخص ولٌد تجربة ال من ٌُولد من جٌنات إضافٌة إالَّ أنمصها وال من عرؾ النؽم لٌرى 

 .السمم

برلت ِمن هنان ؼٌوم ببل مطر،  كانت شعاعات من شمس تخلفت تطرق أبواب الؽٌم تلمً 

 .النظر من داخل الُسحب

ا لحك وإنَّ الٌوم لناظر على ما كان  .ما فات كان ألل ِممَّ

ا إجتذبه، مزروع بما تبلحك مستمبله وألمى بحاضره الماضً المر، ٌختفً بِِه  لم ٌنجوا ِممَّ

ن له وجود حتى ؼمتنع  كل شًء وبه كبلم أعمى، ٌُإمن بالسبلم وٌُإمُن له وإمتداد أٌامه كوَّ

بؤكثر من وسٌلة إلكتشاؾ الموالؾ وما َصؽته أسعؾ النخٌل وهً تَحمل بها ما ألمً من 

 .خبز من صنع الٌدٌن بؤٌدي أطفال على طول الطرٌك

 .أفكار ملُفمة صلٌب َملَصمُها
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وتجفؾ سعؾ النخٌل على هواء ٌطارحها طٌلة الٌوم وعلى طول الطرٌك وهواء تبعته 

عجبلت السٌارات المحدثة لحركة الخط فً دلابك الساعات، وولؾ األطفال لٌمنحوا للمسلن 

 .الوجه الكاشؾ لرؼٌؾ العٌش

ن لدماه ٌُعاود المجًء عابًدا ِمن رحله من ٌعد لها دبٌب وجه،  َكَسر ُعزلته عندما حرَّ

 .   وعربات شحن التراب تجرُّ فً سرعة وببل عثر بِبطن الوادي

لم ٌعرؾ سبب آخر ِلما هو علٌه وللبه متعلك بمن كانوا هنا ، إنَّه لرار متعلك بالموي لٌتَه 

 ..ٌطوله فٌنزل الِممصلة على رأسه، لٌتَه ٌراه

 ..وصمت

 .لكنَّه صاحب تارٌخ

 .المعنى؟ 

ة  .إن كنت ترٌد السبلم فبل تمؾ أمام الموَّ

ن لنا السبلم  .ومن ٌُإّمِ

.أنَت لنفسَن ، وألنَّ الحدث لرار، والمرار تارٌخ معلك بصاحبه ونحن؟  

 .نحن أطراؾ كذلن

 .والذٌن ماتوا بظلم ماذا عنهم؟

 .هنان كبلم مولوؾ ربما تعلَمه العجوز وحدها

 ؟!.. كٌؾ 

.أو ألل لن أترن المول للمادم ٌسٌر إلٌن من نفسه وبسبلم.. ال أدري إسؤْل  

*                           *                              *                              *        

األشخاص الوافدٌن  )وحٌد ُمتردد ؼٌر معٌَّن، ال ٌُمكنُه تبرٌر، خالؾ حركاته إتهمَّ الؽرٌب 

فالد الشعور بتملٌب أمره، ولن ٌمبل التعزٌة وال بإصبلح حاله ، مؽلوط فً (على المكان 

ؾ ُمحتواه نالص أمكن إدراكه .حضانة جاهلة ال ٌمٌل وال ٌستند، إنحنت به العاطفة وتجوَّ  

ض  وؼٌر مطلك التفكٌر، محجوز المول والفعل هابج محرَّ

ِمن شدَّه تحتمت نٌَبه إلى ثموب فتفت جدار الجبل وكثرت كلما وسَّع النظر سار واألرض 

 .وإشتمل كامل الحفر
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ر و فً رشؾ للرٌك و ترشٌح النفس  إختلط  صوت الطرٌك و الزكام  أخذ الفؤس  و تشمَّ

.فً رواق أعاد الصدى أكثر من مرة و فً تؤلٌؾ نؤفذ  فحص شدة و دلة الولابع   

د على األزمة وتفتن عن دالبل اإلجرام ٌستشفً  و حركات تدل علً دهشة نمَّ دالال وتمرَّ

من أجرام دللت على النصب بالحجر  و الزال ٌستدل إذ ولؾ على عمود فً طرٌمه فاق 

 .لدرته على للب التصلَّب 

تدلن ٌدٌه و إحتكم للمبضة حتى إلتهبت شراٌٌنه وذرؾ رٌما ُحًرا مسَّح و كفكؾ و ؼزا 

 .ُسكونه فً دمج أجمع كوامنه 

 أكنَت دون أهمٌة ؟ 

 ...و أنَت فً دٌجور و ظلمة . عبلم تتحدث 

 .جهدن حال دون شٌا 

 سؤنسؾ ما ترى و أمرُّ إلى ما أحتاج ؟

  .(وال ٌزال ٌكلّْم نفسه)ماذا ترٌد ؟

 بٌض الدٌن   كنز ؟

 عندما ٌبٌض الؽراب ؟

 .كبلم َدوٌي رعٍد وهذا دوام للمزاح ببل معٌار إنَّن الشوكة دوارة 

 و الحفر ال ٌزال َحدث ٌومه و مناوبة دنت بالشخص للخسران و ذبذبة دمٌمة مصاغ  

األلوال و كان الحدث ُمتولعا و ألمَّ بالصّمِ الحاد و ِصفة حالة النظر أزٌح التزٌٌؾ و رمى 

ح العمى و أْشفى من المتاعب و المشمة ، و استعرضت ألسنت النور سباتا  النوروصحَّ

ة ال تسبح إلى ؼور ٌؤخذ أسباب الوجود   ...أضرب  علً العٌون و من هوَّ

و راح ٌتمهَّد إنزٌاح ستار الدخان و بِتحري صراًخا موصبل ، نفذ إلى كل مؽطى  لم ٌكن له 

 .سبٌل للخروج 

 .و أرخً جفونه فً إتماء لصفحة سجلت حالة سجن و سجت األفكار فجؤة 

 (ٌمصد المؽارة)أو مكان تصفٌة ؟ . هل كانت زنزانة 

 .هذا إكتشاؾ مرحلً و الؽابب بالفكر 

 .ال تلمً بما تكتمه فللجدران سحر لدرة و جاذبٌة 
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 ال تمارس علٌا الشر أو سحر اإلعتماد ؟

 و أنت تسحك خصمن بعمار أتتهمنً ؟. فهل نسٌت سحر العمالٌر ؟ سحما لن 

 األفعى تحر فرٌستها ؟

 شّد ٌا رجل تؤثرن ال تنس ما أمامن ؟

 و زعك بملء شفاهه 

 أصُمت عنى ؟

و شدَّت علٌه العزابم حاذق حذر فً شذب و تفحُّص لكل آت والنور بِسفالته و علوه مٌمون 

. وتمشت أرجله فً التراب كما سعت لدماه كامل الؽرفة و ما واصلها من خرق فً الجبل 

ٌَّة الخٌال  سطا على كل ما جدَّ و تفتح . سرٌع اإلطبلع و اإلدران . فسٌحة فً سرٌان و سّرِ

ٌطل من ُجحر فً الجدران ؛ . على المكان و فً معرض و دوران ٌُفسر ما ٌمؾ علٌه 

ه  بكل طٌبة خاطر لمد كان .. ونمل الضوء رجحان حبل و فً إستشارة ذهنٌة علم بسّرِ

 الرجل على هذا الباب و دندن فً أذنٌه لحنا دنا إلً ذبذبات نحل ؛

 أال تظن أن الوالدة دعْت لن ؟

و إن كنت ِشبه ٌمٌنً ألعمى نصفه هنا و آخر ال تلماه . و أدرن ، ألنن بعٌد عن كل دنؾ 

 بؤي مكان 

 أنت الظل فً تصرؾ خال ...  وأنَت 

 هذه الشبهة من جانبن تسًء إلً ؟

 .تكلم عن ما تخفً ؟

وهذه المؽامرة تشبه لبر الحٌاة هنان أشباه ظنون  وعندي . بل أنت ما تحتشد و تنَصب 

 .خطوط لشبكات شبهة و ولؾ فوق أدنى ظل شبهة

 .لماذا هإالء هنا ؟ و بهذا المكان 

 . هل نذٌر شإم أم  مجلبة لشؤفة الرذٌلة 

ماذا تظنهم  فُسَّاق ، البد وأنهم ٌبحثون عن شًء أمرهم ذو شؤن لمد كان بٌنهم شخص رفٌع 

.ٌشاور و ٌإخذ برأٌه و إنهم لعلممة تشاٌعت  و رفعةٌ للذهن شاهرت الشواهد   
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و راح ٌنهً ما إنتهً . و إنثنى بِداخله ٌعتزم فً عزلة تنتهن و حرمة تنملت  ما كان 

 .عرضه 

وإنَّه لخبلؾ علً ما أنهض الهمة . كانت سرٌَّة المسؤلة و اإلنتهاء إلى حرمة الجبل ممصده 

و تنمل النظر فً تذكرة أنهشت لراره تفتح . و ال ٌكن إالَّ ُمثمل ٌنتهز له و إنتهج له السباق 

المكان ، تلمس الجدران و وصل لكل ثمب و هوى على ما احتوى و إنهرست الحصى على 

وفً ؼرة إنهال علٌه . و ال ٌزال ٌتبع إنهمار الضوء ما أهاب و ال تؤنس . ولع خطاه 

له اإلنهٌار  و إنزلمت لدماه .. التراب من دعامة أنهضت زكامه و أنهكت ٌده فً إبعاد ما همَّ

 .فً هول و لبع بكلٌته فً درجة صهَّرته حتى إنصاع 

وصرامة ألسنة لكل منهما حباله و ال ما . و إنصرؾ إلى ما أتاه فً نصفٌن مختصمٌن 

ٌنصر أو ٌحكم بٌنهما و لم ٌنصرؾ تشحن بٌنهما و ال إشتؽل إلى ؼٌره إالَّ إنشك تشعب 

 .الؽبار سالكا المسلن وحٌدا 

ج إلى الصؽر ما كان لد .وصبَّ الهم و الكلمات الُمنصفة بكلٌتها للشدَّة  حتى أنصؾ و تدرَّ

 ...كبر 

 .و عادت إلٌه رإٌة الدنٌا و عادت الرإٌة له 

و أؼرب من هٍم ما لم ٌرى،  و لم ٌمر أمامه فً  حٌاة والدٌه أو واحد منهما و ال ممشاه مع 

 .الزمن وحٌدا 

فما أؼضى .. بماٌا عظام بشر أؼشت لٌله و أؼالت ثمره لبل الولت ؼرلت عٌونه بما وجده 

 ..وكٌؾ و لد طرله ما أؼرله

ب حوله وعاد إلى نفسه و إلى فراشه ٌشّد هدوءا نمً له و  أؼرى على المكان و كل ما تهرَّ

أؼفل التفاصٌل علّه ٌلحك الملٌل من اللٌل ، و أؼلب لولت فً حركة إؼراء مع وعد وشهد 

ع لاربه على ركب فراشا أؼرله فً نعٌم . و أؼزر موج سٌوله . له مراتب اإلطبلع  و تشرَّ

و أعٌا الرٌح نفخ طالعه و أؼار على تحرٌم ألفل . و هدوء إعوجت الشمس إلى مسعاها 

 .عٌونه 

حكم على نفسه .و أشرؾ على الؽار ٌحصر وٌدور َكمن ٌبحث عن من لم ٌتصور له مكان 

.بإمداد الراحة و أنصفته ِشّدة لضت علٌه البارحة و إحتكمته بإدانة الروح   
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 .دندن وحٌدا .. و كسر الجماح مشى حتى  بَعُد به الظن 

.ال ٌزال الملب محروم ..ال أزال هنا بملب أستلَّ منه الشرٌان و شٌطنة  أضحكته ببل حٌلة   

و ولؾ على لدماه فً نظرة حاسمة على حاشٌة الفراش ولد أسفل صفحة سوداء حجب سّد 

 .الحاجة 

أمضى زمن وعاد و لد سهل ما كان علٌه من سهر و تعابٌر النوم و السبات سّوى بٌن 

 .شخصٌن و إلترب منه و هّل و لد أتاه حمٌمة وجهه 

تحسس به مخالب تسن فً حّدة و روٌَّة و شفرة مبلن و عفرتت  كبرٌابه و حٌلة شاخت فً 

(ملُّ هذا وهو بالمؽارة ٌبحث ).مثواه و تشبعت بداخله جثة له و ِلماضٌه   

لن ٌكون أي رجل و لكن ٌكون صاحب زي شاع عنه أو أشبه من ٌبحث عن حك تشابكت 

حموله و أشباهها فً مضاعفات للحٌاة ورسم ألناس إشتركت فً الجرٌمة أو فً النفور  من 

البرد نحو الحّر ومن األلم نحو البرد لها إشتبهة بنفخ الثؤر و أشبه األمر بإشتران  بؤسهم فً 

 .خدمة تضبط اإلشارة للوضع و مشاهدت أشَّعت أشعة 

ؼٌر وجهه الحاث الخطؤ وطفك . ببلء لم ٌحتبس لهو إستنتاج . فً فترة إمتحان صاحبته 

 .لمَوى جهل تصعدت بما ال ٌعرؾ له عمبلنٌة

طرٌح الهم ؼاص فٌما ٌعبوا و ٌنجلً لثوانً تربَّع بالمكان فً خٌر إدران عسٌر التمرٌر 

 .فً تحادم و آثام شرور و شرود مسَّ عممه

شك صفوؾ الصمت فً مسإولٌته صعدت الهمة شافهته المشاورات و تصدر ما فاض 

ه .ألربته الوصول إلى رأي ٌؤخذ به و ٌُنهً ما به. حتى إطمؤن محدثا عجَّ  

و هل . و تباعث شرور متٌمنه بما تلمته فً حٌاة ال نظام فٌها ماذا لو إلتموه اللٌلة بالمؽارة ؟

 ...و عن ماذا ٌبحثون. سٌعودون

كلما حولت الثؽر إلى كهؾ أخبار و . إذا كان ما تظن فلما ال ٌكون ذلن على ضوء الشمس

حواسه تطرق و تبرهن و شعور أخضع إلى . منخار ٌُشرق بالمذارة و فعل ٌجهل زمانه

لتفتح كبلم و آخر و حدث ٌترن تارٌخا بحٌاة أو ٌكون لرار . عرفانٌة لم تسبمها شكون كهذه

 .على حٌاته
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و فً رحلة فرٌدة و هوٌة داخلٌة كثَّرت مصابها و ماضٌه وما فات أكثر علٌه الفرص و 

تجري به إلى . أحاله لحٌَّل و ذاب فً آالؾ الذكرٌات ٌختار واحدة تنظره فً المادم الحاصل

 ...ؼاٌات لحمتها بالحاضر و على مضٍض تولؾ على سلَّم أسلمه إلى آخر درج الماضً

حت فً تربة الخلوة فلماذا ال تنتج ِلَما  إنَّن من بٌن الناس المولودٌن بالتجربة و بذرات تطرَّ

.ٌرفع عنن الشكون  فتعثر على ما ٌوصلن إلى لناعة تسعفن إلى مولؾ  

ل الفساد و أذن  ومضى الولت و إستؤصل أجزاءا من مضٌض األفكار وإستؤسَّد المكان، فجمَّ

 .لرذٌلة حكمة له بإستبناؾ ما إنصرؾ من خطب

و فً إستبناؾ لَمّدِ العبللات و الذهاب بما ترن به إلى أبعده أسدل الستار و إستؤثر بكل 

 .جواز

بٌن ما عدَّ من . عد نفسه مجنونا أو لادرا بطبل. وراع اإلنتباه لكل ما َصؾَّ تحت ٌدٌه

ال ٌعدُّ وال من ٌعد علٌه ما عدا . ذو صحة عجٌبة و وعد بالموة تعدى طوره. الصحاب

أطٌار وعجابب السماء بٌن رٌح ونسمات وبرودة وذرات مطر ، إنتمل هنا وذهب إلى هنان 

 ...وعاد بؤسباب خاصة ُمصهَّر ما على ودنى لكنَّه ال ٌزال كالزٌت ٌعوم فً الماء

 .عاكس على ما لحمه عكوؾ عمَّل وسدَّ

 وأخٌرا َسِلم من النوابب. سٌِّد فً معمله و ما ِعٌَّل صبره ولد عبل وطبَّب فً دلة حاله

ومع بروز المٌل البادئ و اإلنخفاظ الظاهر للشمس فً طبمة الجو الدنٌا متحركة و على 

سبٌل عرفته إستسلمت لحمورة رفعت إلٌها الكآبة و إستشفت الوجود فً الظبلم فً نٌة 

اإلستشراق مرة أخرى تحمل الموت و األوهام و المعاصً و ما حفا به المكان إستسرلت 

.النفس المنحى، و لم تترن له ما إستركب إالَّ علمت معه منتهٌة   

ل وتعٌب بمعانً حتى بَهت لونها و ظلَّمت ُمبكرا و خصَّت بركن ال ٌعلم ولاره وأمم . تحمَّ

 .إفتن عرضها ببل موسم أو إستحالة

خرج عن المؽارة و إحتجب بعٌدا أٌن ٌَرى و ال ٌُرى وتَجلَّد حتى بان هدوء نفسه و 

إستحدث الوَصاٌة بالحٌلة و إستحضر األرواح و ما إستحصله من مناجاة لعفارٌت علَّها 

 .تستوضح له إستحاثات على الصبر

 تكبَّر عن الشكون ال تكْن ُمْستهدفا؟ -



  obscurcissementكبو                                 
 

87 

 

 !ال تملب علٌا األفبلم لست بحاجة -

 تنجٌن كلماتن أما فعلن فمهلكة؟ -

إستحسن خطابه و رأى من رأى إستحبه بحٌلة إعترفت بذنبه ومماسه لخصومة إستجلبت 

 .المطر و البرد لدفبه

أخذ من المكان ممعدا و من السفح مٌدان ٌرتع فٌه نظره ومن البعد عمد ال نهاٌة طرح ما به 

.ٌكشؾ ما فً ظبلم األماسً إستشهاد للبه و بعد نزوله للمٌدان لعادة إلعادة لها  

.فتك اإلحساس خٌال ال ٌظهر له سالٌه و نور تجنَّح األطٌاؾ فً نزوؾ ٌعتمد ولفا  

وتكبر الشكون و التضنً حتى ٌطول عمره على عمر الشكون بعد حلول اإلؼبلؾ السموي 

و إستهلن أجزاءا تهادت إلٌه ولفز عن . ٌَشد األسباب من للبه. لٌؤتً النجم برالا متتالٌا

ن الحزن و إستحال الحول ِلما . الُمباؼتة فً ألوان األفكار تلبسه وشاحا رافك السواد وتحزَّ

وعصفت به الشبهات األولى من لعنة وافدة إبتدأت من بعٌد و . ٌرونه بل ما ٌرتبه له المدر

ل ونزل الرجال متجهٌن إلى المؽارة .إتضحت السٌارات على صدر األرض تحث و تعّجِ  

  إلى أٌن؟

 لل من أٌن؟ نرٌد أن نبدأ  -

 ال تنحدر فً المتاهة

 بل آدمٌن ٌهدرون المكان

 األلوام أدنى من البهابم فً األفعال...أوصٌن 

! إرتكز مع ألوالن

ِش ٝ حُٔظ٣ٍٜٖٞ أٓؼخُي  َٜ ـَ ! ٝ حُز٤ٜٔش ال طِٔي االَّ حُ

 ٜٗخىس طٌظذ ُي اًح ٓض؟

 أطوٍٞ حُٜٞحد؟

 َٝٛ ٛٞ ٓـخٍ َُِ٘ف ٝ حُ٘ي؟

 اٗي ٍٛٞس ألر٤ي ٝ طَؿغ ًؼ٤َ ألٓي ؟

 ٣خُي ٖٓ ٓزخؿض ٝ حرٖ ٖٓ أٗخ اًح ؟

.١ٝخُض حُٔزخؿظش ٝ اهظَد حُزؼ٤ي ٝ حُ٘ظَحص طٔظٌَ٘ ح٤ُٔخٍحص ٝ حُوِذ ٣ٔظٌَ٘ حإلُٔخّ  
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ص  ٝك٢ ٍٝػش َٗع ُٜخ حُل٤خس ٝ ٓظلَم أىحٍ ٝؿٜٚ َُكخد آظوَؿض ػَرخص ؿ٤ََّ

 .حألٛٞحص ٝ آظلِض حألٍٝ

 أ٣لِٗي حألَٓ؟

 رَ ى٣يحٕ طٜٖ٘ أٛخرغ هيٓخ٣خ؟

ّٕ حألهٞحّ رؤػزخء طٔظ١ٖٞ  أه٤ْٔ أَٗض ا

 .ٝٓخ طظ٢٘٘ أ٤ُْ ر٢ أػٜخد

 .ر٠ِ

 .ٝٓخًح اًحً؟

 .ٝ ٣ِو٠ ري رؤهَد َٓىحد ٝ ٛ٘خى طؤًِي حُٞكٕٞ . ٣َ٣ي طلط٤ْ ٍأٓي رلـخٍس

 .حُِْٜ أكَؽ ػ٤ِّخ ٛزَح 

 ..ػزي هللا أال طِٔي ٓؼش ٛيٍ 

 .رَ ٤ّٟن ر٢ ألًؼَ ٓخ أٍٟ 

 ّٚٔٓ  .٤ٓؤط٢ حُظـ٤َ ح١ٌُ طظٞ

................                         ................                           ................. 

 ُِٔـخٍس كَأٝٙ ٣يهَ حُٔـخٍس ، ك٘ظَ أكيْٛ ا٠ُ حالَهَ " ٝك٤ي"ٛ٘خ َٝٛ 

ُوي ًخٕ  ٍهٔخ . ٝ طٞحطَص رٚ حُظؼخ٤َُ ٝ أكيع رٚ اك٘خء ػ٠ِ حُ٘خٍ ٝ أٗوٜض ٓخ رٚ ٖٓ َٓحٓش 

ٓؼْٜ ٣َ٣ي حُزلغ ك٢ أَْٓٛ ٝ ًٛذ رٌَ حُٜلخص ٝ أُٞحٕ حُظؼٜذ كظ٠ طِٔي أهيحٓٚ 

 .ٝهطٞحطٚ ٝ ٢ٛ طظلَى أٓخٓٚ 

 أٓـٕ٘ٞ أَٗض ؟

 أال طَحٙ ٣يهَ حُٔـخٍس ؟

 أٗخىّ أَٗض ُٔخًح هَؿض اًح ؟

ُْ ٣ظَى ٓخ ٣وخف حٍُٞٛٞ ا٤ُٚ ٝ ال ... ٝ ىهِْض ػ٤ٞٗٚ ك٢ أػَٙ ك٢ ٓويحٍ ٓخ ٣ٔظ٘ظؾ ٓخ ٣طِغ 

 .أى٠ٗ طِز٤ْ ٝال ٓٔظـخد ُٚ 

 ٤ُظٚ ٣وَؽ ٝ ح٥ٕ ؟ ٣وٜي ٝك٤ي

 ..طل٠َّ ٝ هيّ ُٚ اهظَحكي ؟ طوٍٞ حُلو٤وش ٝ حُٔؼ٠٘ هل٢ ُ٘خ 
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ح رَ ٛٞ كن ٝ ْٛ أطزخع ٝؿِحس  ًٍ اًح ُْ  ٣ٌٖ ٣لَٔ ٓؼٚ ٤ٗجخ ٓؤ٤َٓ . ال أر٤ق ُ٘ل٢ٔ ٓل٠ٞ

 .ٗلٞٙ ٝ ٤ٌُٖ ٓخ ٣َ٣يٙ حُويٍ 

يس ال ٟالال ك٢ ًُي ٝ حُ٘لْ ٓؼْٜ ك٢ آهَ  ِّٜ اّْٜٗ ػٔخًَ أٗيّ ظِٔش ٖٓ ح٤َُِ ٝ أؿٔخى ٓظو

٣ش كال ط٘ظي ك٢  ٣و٤ٖ ظخَٛ ْٛ ٓولٔخص حُِٖٓ  ّٞ طلَٔ َُٓس ٤ُٔض ٌَُ حُ٘خّ ك٤ِْٜٜ .حُٜ

 .حُٞك٤ي حإلهظٜخٙ حُٔؼخهذ ك٢ ًَ أَٓ 

ٝ ٛٞ ٣َٔع ا٠ُ ٛخكزٚ ك٢ ػٍِٝ ٝ ٗيّٙ ٖٓ ٝؿي )ٝ ٝهق حٌُالّ ال طلظق حُـٍٞ ػ٠ِ حَُؿَ 

 .(أٓخٓٚ ٓخ ٓؼ٠ ا٤ُٚ 

 .ىهخٕ حُزًَخٕ ٓـٍٜٞ ٣ِو٠ ٍٗخص حُلَهش 

.اُظوٞح ٝ اٍطوٞح ؿ٤ٔؼْٜ ا٠ُ حُيحهَ ٝ طٜؼيٝح حَُرٞس ك٢ ٓو٤ِش حٍُ٘ٞ طوِٞ ا٢ُ حإلٓظالى   

ََّٜٙ ٝ كظَن ٛزَٙ  ح ٝ ٛٞالً طؼ ًٍ ٝ أكخ١ٚ رِٔٔؤُش ٗيَّص ىٍد ٛـخٍ حألٍٓٞ ٝ . آظِي أَٓح

 .ًزخٍٛخ 

 .ٝ ٓخٍ ا٠ُ حٌُٔخٕ ك٢ هط٠ ػخرظش ٝ أهَٟ طظؤٍؿق 

ظ٤وٖ ؟ ُٓ  أأٗض 

 ..ُٖ أطَحؿغ 

 .ٝ ُٔخًح ٝ هي ظَٜص 

  !َٛ أٗض طؼذ 

 رَ ٤ٌٖٔٓ ٓٔظ٤ٌٖ ؟

  ٣وٍٞ أكيْٛ ا٠ُ حالَهَ ٣َ٣ي حُٔـخىٍس !!٣خ ٍك٤و٢ كخٕ حُلَحم 

َّْ ر٢   .أط٣َي آٌخٕ حُٜ

 .ٝ َٛ ُٔٔض حُوٞف 

 .اّٜٗخ ُلطَس اٍطوض .رَ ك٠ٔ حُيّ ٝ َٓٔحف ك٢ حُيٓغ 

 َ َّٜ  اكظ٢ ٝ طٔ

 .رَ ى٠ٗ ر٤ٖ ٓخ هلخ ٝظَٜ 

٣ش ٝ ؿيّطٚ اكظي حُلِّ ٝ طَٛي ٝحػوخ ك٢ َٗف  َّ  .ٝ ك٢ ك
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٠ٍٓ ػ٘ٚ .ٝ اُىحىص ػٍٞس حُلًَش ك٢ اُىٝحؿ٤ش هِؼض ػ٘ٚ حُظلَى ٝ حُ٘٘خ١ رؼي هٍٔٞ 

َّٜي هٞحٙ رخُِٔحٝؿش ا٠ُ آهَ حألَٓ  .أٓخٍٝ حُْٞٛ ٝ ه٤٠ذ حُلي٣ي ٝ طؼ  

.هخ٢ُ ح٤َُِ ٝؿٞىٙ ٝ طظَِّْ حُوِن كظ٠ هخُلض حُ٘ظَحص أكيحع هيٓخٙ   

َّْ رٜخ كَٓخٕ ح٤َُِ ٝهق ػ٠ِ ٓزيءٙ كظ٠ هخ٢ُ حألؿٔخى .طزٌض ٝ ٠٠ٓ ا٠ُ هخٗش أُلٜخ  ٝ أُ

 .حُٞحهلش 

ح ظَٜص  ًَ  .ٝ أه٤

ٙ حَُؿَ حُٞحك٢ ٓخُي حُي٤ٗخ ٓظؤر٢ حُ٘ؼ٤ْ  رٌم ٝؿٜٚ ٝ ططخٍ كظ٠ هيٓخٙ ٝ أ١ِن  َّٞ طويَّّ ٗل

 .حُٔالكظش ُِٔخٗٚ

٣َٗٞٙ حُزو٤َّش ًٖٔ ًخٗٞح ٓ٘ظ٤ٜش ا٠ُ ٓخ أ٠ٜٗ أَٓٙ حُزخٍكش ٌُ٘ٚ ك٢ ٗؼخٍ رخُيه٤َ ٝ أ٤ٗخء أهَ 

 .ؿيّص

 : ٝهخٍ ..اهظَد ٓ٘ٚ َٓطالً ٠ُِلٌخص ٝ ٝهق أٓخٓٚ  ك٢ ًخَٓ  ١ُٞٚ 

َّٕ حُ٘ـّٞ أرٌظَي . أط٘ظوْ ُ٘لٔي أّ حإلِٜٗحّ هٌكي   ٝ حُٔٔخء أىٓؼظي هطَح ُي . ٝهي ٓٔؼض أ

ّٕ ًِٔش حُؼلٞ ك٢ حُ٘لخٙ ٓلَىس ٗخًس  َٗ٘  ِٚ حُ٘خد ًؼ٤َح ٝ ٝػ٠ هِغ حُل٤خء ػٖ ٝؿٜٚ ٝ أ َّٓ طؤ

.حُوزَ ا٠ُ ح٥ه٣َٖ كٞهلض ح٥ُش ٝ طؤَص حُ٘لّٞ ك٢ اٗظوخٍ ا٢ُ حُ٘خد   

.اّٗٚ ٓؤٝح٣خ  ٝ ٓزخط٢ ٝ ا٢ّٗ ألظٖ ٣و٤٘خ ٣ُؼِٔي رٌُي أٝ ٤ُٔض هِغ ُِلَٓش ٝ حُؼلٞ ك٤ٜخ رـِحء   

رَ ال اٗخرش ك٢ حُؼوٞرش ٝ اَّٗٚ ُلٔخّ كٖٔ هيٝٓي ٝ اَّٗي ُوخّ حُٔؼيٕ ٝ : اهظَد ٓ٘ٚ ٝهخٍ 

  َّْ ويحّ ... طزٔ ِٓ  ...ٝػَٜ٘  

 . أٝ ٗجض . ُٔض رلخؿش ُٜ٘خىس رَ ٌٓخ٢ٗ ٝ أك٠َُٙ ٓظ٠ كال ٢ُ ًُي : ٍىَّ ٝك٤ي 

ٍ ٝ ِٓذ ٝ  أػِٟ حُِٔخٕ حُؼيحٝس ر٤ٜ٘ٔخ ٝ أؿيهخ ك٢ َٓحطذ حإلؿَحد ٝ ر٤ٖ ٓوخٝٓش ٝ طلٌِّ

ََّ ٌٛح ػ٠ِ ًحى كظ٠ أؿوِظْٜ ٓخ أؿَد َٓأ حُؼ٤ٖ   .آظلٔخٍ أؿ٠ذ ٌٛح ًٝحى ٝ أؿ  

َّّ أَٗض كال ٌٓخٕ ُي ٛ٘خ ؟   أ

ْٖ هِزْي ؟  ِٓ خ طوُٞٚ   َٓ  أ

َُّ ٤ٗت  ػ٘يى  ر٤ٖ ٣ي٣ي    .كٌٜٙ حُٔـخٍس ٢ُ أٗخ ًٌُي .ً

َٗخٛيًح ػ٠ِ ٓخ هخٍ ٌَُّ٘ٚ ؿ٣َِ  ٝ ك٢ آظؼخٍحص ٝ اؿَحهخص ٝ آظؼٔخالص طًَزَّض ٝ أٓخُض 

زٜٔش  ُٓ  .حُـَٜ كظ٠ ؿ٠٘ ك٤٠لش 
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ؿَم حَُؿَ ك٢ ح٠ُلي ٝ ؿِن ٓخ ٓ٘ق ٖٓ حٌُالّ ٝ أؿٔي ح٤ٌُْ ك٢ هز٠ش أٛخرغ ٣ٔ٘خٙ ٝ 

 ٓخًح رخ٤ٌُْ ؟ هخٍ ٝك٤ي َُِؿَ: أؿٔٞ ػ٠ِ ًَ  ح٠٤ُ٘ء ك٢ حُظالّ ٝهخٍ 

 .ال ٣ٜٔي ؟ ٍى حَُؿَ 

ْٖ ٗؤٕ حالَه٣َٖ ٝ طوَ ال ؿ٠٘ ُي ػ٠ِ حإلٓظلِحُ  ِٓ  ...ٝ َٛ طوظلٖٔ ك٤خس حُـ٤َ ٝ طُ٘ـٚ ٓخ 

 ٝ ٓخًح رؼي ؟ هخٍ حَُؿَ 

ٝ هطق ٝك٤ي ٖٓ حَُؿَ ح٤ٌُْ ك٢ ؿلِش كؤكخىٙ ر٤ٔ٘خٙ ٝ ال ٣ِحٍ ٣وخرِٚ كـ٢ِ حَُؿَ ٓؼٚ ٝ 

. ؿ٤َّزٚ  ر٠َرش ػ٠ِ ٝؿٜٚ ، ٝ أ١ِن ٓخ روِزٚ ٖٓ ٍٓذ ٗن حُٔٔخٓغ ٝ ٓق ٓٔٔؼ٢ حُو٣َذ 

ٝأٍه٠ َٟرش أهَٟ ػ٠ِ ٝؿٚ ٝك٤ي َٟرش ه٣ٞش ػ٠ِ ٛيٍٙ  كظ٠ أٓوطٚ أٍٟخ كلخٍٝ 

 حُ٘خد حُٜ٘ٞٝ ٌُ٘ٚ ُْ ٣وٟٞ ٝطالكوض ح٠َُرخص 

ط٘خكَ حُـ٤ٔغ ٝ ٛخؽ حُٜخثؾ ٝ أؿِن ِٓٔق حُلٞحٍ كيٝىٙ ٝ أؿ٢ٔ ػ٠ِ ٝك٤ي ،  كظ٠ أًػٖ 

ٝ ك٢ ك٤ٞ .  ُٜٞص حُؤخٍس ال ٣ؼ٤ي ٤ٗجخ اال ّأٛٞحص آوخ١ ح٠َُرخص كظ٠ آظِْٔ 

ًٖٔ . َُكخالص ٝ ٗيّ ػ٠ِ حَُهزش ٝ َٟرخص ر٘يس ػ٠ِ حُٜيٍ ٝ حُزطٖ آكخٝ ا٠ُ حألٍٝ 

َٖ ؿخد ػٖ أَٓٙ   .ٜٗي ُٚ رخإلٓظٜ٘خى حأله٤َ أ٣

ُلوض  ػ٤ِٚ حُـٔخػش ٌُ٘ٚ ًخٕ هي رخع رٔؼَٝ رخ١َ ٝ أك٠٘ ك٢ ٤َُ أ٤َٓ حُ٘لْ ٝ ك٢ اكظَحٍ 

ٍَ ُؼيّ ح٢َُٟ أ٣ٖ ًخٗض  حُ٘ـّٞ ؿ٣َزش ٓـَىس ططَ ػ٠ِ حُٔوخّ  .ٓخك  

ٝ اكظٌظٚ . ٝال ٓلظي١ ُٚ ٤ُْٝ ُي٣ٚ االّ أكخ٤ٖٗ حٌُٕٔٞ . أالّ رٌخَٓ ؿٔيٙ ٝ ؿز٤ٖ ٣وطَ ىٓخ 

ٝاكظَٝ ١َٝٗ ٣٘خّ ػ٤ِٜخ رؼِٝرش ػٖ ى٤ٗخ حُل٤خس ٝ اكظَٕ . حأل٣ي١ ريٕٝ ىػٞس ٝ ك٢ ؿلِٚ 

حُظَحد ٝ كخؿخص ك٣َٔش كَد َٗ ٝ أٛزخؽ ٖٓ حَُٜٝحص ٝ أكلٖ ًالّ ٖٓ هٜٔٚ كظ٠ ٗخّ 

ٓـ٤ً٘خ ك٢ اكَح١ حُظل٣ٌَ،  ٝ أكَُص  ٗلخٛٚ حُٔٞحثَ ٛلَحء ٝ كَٔحء  ٝ ٢ٍٗء ٖٓ ؿ٤َ ُٕٞ 

٘يٟ كٌحم ١ؼْ حُٞكَ  ُٔ  .ٝ ؿخد ٝؿٜٚ ك٢  ُظَحد  حُ

اكظوَ ا٠ُ ٣ي طيك٠ٚ ،  ٝ ا٠ُ ٌٓخٕ ٗـِٚ ، ٝ ا٠ُ أكي ٣ٌِِّٔٚ ك٤لظ٠ق ٗٞٓٚ ، ٝظَٜص ٍٛٞس 

ٝأكزٜخ  ٝ كوي ك٤ٜخ أ٤ٗخًءح  ُٖ ٣ـيٛخ " ٠ِ٤ُ"ٝحُي٣ٚ ح٠ُخثؼ٤ٖ أٓخٓٚ ، ٝٝؿٚ حَُٔأس حُظ٢ أكزظٚ 

خ  ٍٙ كؤًؼَ ظ٘ٚ أَّٗٚ ا٠ُ ؿخٗزٜخ . ػ٘ي ٓٞحٛخ أٝ ٗيَّٛ ََّ ٝ ٍٓظٚ حًٌَُٟ .ٝ ٍحف ١ٌٜ٣ ربٜٓٔخ ٝ ٣ٌ

َّْ حٍُٜٞ –ٝا٠ُ طَح٣ٝق ا٠ُ ؿخٗزٜخ . ػ٘ي ٓٔ٘خٛخ ٝ ػ٘ي ٝ هٞكٜخ ٝ ٢ٛ طٔٔق ٗؼَٙ   ٝ أهل

.رٔيحػزخطٜخ ك٢ كـَٙ ٝ ٢ٛ ط٘خّ ػ٠ِ ًٍزظ٤ٚ ك٤يٗٞ ٖٓ أًٜٗخ ح٠٘ٔ٤ُ ٝ ٣ُل٢٠ ُٜخ رٞٗٞٗش   
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 .ٓظ٠ ٌٕٗٞ ا٠ُ رؼٞ ؟ 

 .كظَى ػ٤ِٚ ك٢ حُٔ٘خّ  

 .ه٣َزخ 

طِوُٜخ  َٓ .كظلظوض ٗلخٛٚ روزِش ػ٠ِ هيٛخ حٍُٞى١ ٝ ك٢ أٓخًٖ ٗـِظٚ ٝاٛظْ ُُلٍٔٞطٜخ  ٝ طٍٞى   

 .أال طو٠٘ حُٞكيس 

 ...رَ أٓوظٜخ 

 .ٝ ٗلٖ أٗخ ٝأَٗض

 أؿَٔ ُٝؿ٤ٖ 

 .٤ُْ رؼي هخٍ ٝك٤ي ٌِٓٔخ ٗلٔٚ 

 . هخُض ك٢ حُلِْ : هَأص كخطلظَي ٌٛح حَُٜ٘

 .هخٍ :  ٝ رو٢ َٜٗ

 .ٗلٖ ُزؼٞ ٌٛح ُٖٓ كخص 

ٝ ط٘خُٜٝخ ر٤ٖ ًٍحػ٤ٚ ٝ آظؼِٔض أٛخرؼٜخ حَُه٤وش كظ٠ اكظ٠ق طؼُّ٘ظٜخ كبٗيٓض ك٢ أٓخًٖ ٖٓ 

َّ ك٢ أكن ٣ظلظق ػ٠ِ حُْ٘ٔ ٝ ٝٓغ ٓخ ٣َطْٔ ٖٓ أكالّ  ٛيٍٙ ٝ ػ٠ِ ٍهزظٚ ٝ هال رٜخ حُٔ

ك٢ اكؼخّ ٝ ٌُس أهطَص ٣ََٓس حُ٘لْ ٝ طٜخًص ربك٘خء أكويطٜخ ٓوخٝٓظٜخ ٝ أكويطٚ حُـلِش ٝ 

ٍٍ َُِٝف د كؤكِْ ك٢ ٝ أك٠٘ ك٢ أكٞ ُّٞ  . حُظٜ

ن حُلـَ ٓؼ٤ٚ ك٢ ٛيٝء ٝٓؼ٠ ٝطو٘ؼض حُٔلخرش ػٖ هَحث٢ حُٔٔخء  َّٔ ٝطزخ٣٘ض حُ٘ٔٔخص ٝٗ

 .كٌٜح ؿِءٛخ أر٤ٞ   ك٢ ُطوش طلِِض ٝأؿِٓض حُٞكيس

ٝك٢ حألكن اهلخّ َٜٓف أهزَ ػ٤ِٚ ٝاهظخىطٚ حُي٤ٗخ ىحثذ ك٢ كوَحص ٓئُلش ٝػ٘ي اهظَحد ح٣َُق 

ٓض ك٢ حهظَحد ٝارظؼخى، طـط٢ أهطخٍ ٝأهطخٍ ًٝخٕ ٌٓخٗٚ  ّٞ طؼيٝ أٝحٕ ؿخد طٞهلض ٌٓخٜٗخ ٝطٌ

 .ٖٓ طلِِض ػ٤ِٚ

 .ٝطؼطَ حإلكٔخّ حُٔٞٛذ، ال ٣ـُٞ حُظـخْٗ

أهظَكض حُـ٣َٔش ٝأهظَف  ٖٓ ر٤ٖ حُٔ٘ظ٤ٜٖ كظ٠ أهظَف ُِويٍ ٝاهظْٔ حُـزَ حُٔ٘ل٢ ك٤ٚ ٢ٌُ 

ف ك٤ٚ حُظِّٔي ٝػزض  َّ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٤ٜٗزْٜ ، ٌٛح ٛٞ  هَف حُي٤ٗخ ، ٝأهظَٕ ٝؿٞىٙ رؼيٓٚ كظٜ

 .ٓٞطٚ، كخُـَرخء ُٖ ٣ظًَٞٙ ك٢ ٗؤٗٚ 
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*                          *                            *                                * 

.ٝاهظطغ ٖٓ حُِٖٓ ُٖٓ ال ٣يٍى ٤ٔٗٝظٚ حُي٤ٗخ. ٝاهظؼي حُ٘خد حُلـَ ٝٓخ اهظلٚ أػَ  

ٖ ٍْٓ حأل٣ي١ ٝك٢ هٔٞس ك٢ أه٠ٜ ػُٞ ٝأى٠ٗ ؿخ٣خص حَُكٔش طَٜٔ  ِٓ ٝاهظطق ِكٜظٚ 

 ..ٝكيٙ ٠ٍٟٝ  أه٠ٜ  هٔٔظٚ  ٓٞص حُوٍٜٞ

ٝال ٣ِحٍ ػ٠ِ ؿخ٣ظٚ، ًخٕ ػالػظْٜ ٣ظويٕٓٞ ك٢ ه٢ٍ ٝهط٠ ىحٍؿش اَّْٜٗ رخ٠ٍَُٝس ا٤ُٚ 

٤ٔ٣َٕٝ، ٝىهِٞح حُٔـخٍس ك٢ ٗيّس ١ٝخػش ُوَٜ ٝهٔخٝس ٝ  ؿلخ أه٠ٔ ٖٓ حُلـَ، أهَػض 

 .أك٣ٌظْٜ حُٜوَ ٝػزظض حُٞهخٍ

ٝك٢ ؿٜي، أكَؿٞح ػ٤ِٚ كيًح ال ٣لظَٔ ٖٓ ح٠َُرخص رزَٝىس ٝكؼَ أهَد ٓخ أٌٖٓ ٖٓ أكَٝ 

 .حألَٓ رؼيّ حُٞكخء

د رؼ٤يح ٝك٠ٜ  َّ ٙ، ٝطٜ ّٝ ٌٝٗخ ؿ٘زٚ حُظَحد ٝحألُْ َٜٝٗ ُ٘يّٙ ٓؼ٠٘ ال ٣ـُٞ ُِل٤ٞحٕ طؤ

 ...ىع ػ٘يى حُوزغ ٝحٜٗٞ: كيٝى ٛٞص ا٠ُ ِٗحف حُظيؿَ 

ٝال ٣ِحٍ ٣ظؤٝٙ كظ٠ طلظلض ؿل٘خٙ ٝػَف ٝؿٜٚ ٓخ ػَف حُٔٔظ٤وع ٝرلَحٕ ر٢ٔ ٍؿ٤ِٚ 

.ٝآظيص أٓخٓٚ رط٘ٚ ٝهي ًخٕ ٓلَ هل٢، ٝروخع ٣٘ن حألٗلْ ال ٣ؼوَ  

 :ٝهي ك٤خ أه٤َح

 .اٜٗٞ ا٤ُخ ٛ٘خ... َٗٔض ًؼ٤َح

ظلَهش ٝرَُ ػٜ٘خ ٛٞص ط٠ّوْ ٝأه٘ؼٚ روَد حُ٘ـْ، ٗزظض ػ٤ٞٗٚ ٤ٗجخ ك٤٘جخ  ُٓ ًخٗض حألٛٞحص 

ؼوَ َٓٝ ٝؿَٝف ٝهَف ٝطؼذ ُٓ .ٌٝٗٚ ػ٠ِ ػخهز٤ٚ ك٢ ػوَ ال ٣ؼَكٚ االّ   

ُ رؼي؟ َِّ  أُْ طظؼ

ؿٔخ ٍُ  .اًح ًٍَص ٗٞٓي ٓظؼزض 

 .ىع حٍُِٝ ٝآٔغ ٓخ طِظوطٚ ػ٤ٞٗي

ٝٓ٘ٔ٘لي حُظؼ٣ٞٞ  (ًخٗٞح هي ريإٝح ػ٤ِٔش حُللَ رٚ  )ال طؼَهَ ٤َٓ حُؼَٔ رٌٜح حٌُٔخٕ 

.طؼ٠٣ٞخٕ إ ٗجض ػٖ ح٠َُد ٝحٌُٔخٕ، ٓزِؾ ٣ٌلِي ٣ٝؼٌٍى ػ٠ِ  ٓخ أَٗض ك٤ٚ، ال طؼظٌٍ  

ٌُٖ طؼٌٍَّ ػ٤ِٚ ًٔخ طؼِٟ ك٤ٚ حُلِٕ ٝطؼَهَ ُٔخٗٚ كَٝف حٌُِٔخص ٝٓخ رخٕ ٜٓ٘خ طؼَٟ ػٖ 

 .حُ٘لظ٤ٖ
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ؿض ا٠ُ حُظزٌْ ، ٝطؼٌٍ رِٞؽ  ََّ طؼيىص رٚ حُٜٔٔخص ٝحإلٗخٍحص ٝأك٠ٜ حُوٍٞ ٌُٖ حُ٘لْ ػ

.حُٜيٟ، ٝطؼَٝ ُؼ٤ْٜٞٗ ، ٝطؼَف ا٠ُ حُؼالػش، ػالػ٢ ًخٕ ٓؼٚ ٝٓخ ٗـْ ْٜٓ٘ ٝػْٜ٘  

ف ٝطؼلَص هيٝىٙ ك٢ حُظَحد ًٝه٘ٚ ٝطؼوزض  ّٞ طؼطَ رٚ ٓـِزش حُلي٣غ ٝطؼلٖ رٚ حُيّ، اً طِ

 .ُل٤ظٚ أطَرش ال طظؼوَ ٓؼخىطي طظؼِن ري

 .طؼِن حألَٓ ر٠خُظي: ٝهخٍ آهَ

 .ٌُ٘ٚ ريٕٝ طؼ٤ِن

ٝاٗولٞ ا٤ُٚ ٟوْ حُـؼش ٖٓ ػِٞ، ظَكٚ ًخٕ ُٚ طؼ٤َِ ٝطؼِوض حُ٘لّٞ رؤٗزخء طَطْٔ ػ٠ِ 

 .حُ٘لخٙ

٢ٌُ٘... ٢ٌُ٘.. 

 ..ٓخًح

 .طَٝ... ًٔخ

ظؼٔي ُٓ ي أٝ  ّٔ ٓخًح طوٍٞ ك٢ طًَي ٌُِٔخٕ ٓوخرَ ٤ًْ ٍٝم ٗوي١ طؤهٌٙ ك٢ ُٝحُٚ  .. رظؼ

 ٝك٣َظي ٓؼٚ

 هخٍ ٝك٤ي . !. أ٢ٛ ٓؼخِٓش رؼ٘ق

 .اًح أٍىص ٓوخ٠٣ش.. ال 

 .أطَى ٢ُ ٣ّٞ أٝ ٤ٓٞ٣ٖ

 .حُؼَٝ ال ٣َُكٞ... رَ ٣ظؼ٤ٖ ػ٤ِي حَُى ح٥ٕ

 ٍى ٝك٤ي : رَ ال ٣وزَ ٌٌٛح 

 .ؿيح ٤ٌٕٓٞ ٓؼي حُٔزِؾ اًح هزِض ٝاًح ًخٕ حُؼٌْ كؤَٗض كَ

ص ٝؿٜظْٜ ٝأؿٔخىْٛ ٝطوٜيٝح حُوَٝؽ ٝطـخُظض أٛٞحطْٜ ٖٓ أٓخء ٝأٗوٚ ٓٔخ كُٞٚ . طـ٤ََّ

ٓظٚ ََّ َّٔٔض ٣ي٣ٚ ؿَٝكٚ ٝأَٟحٍ ٟ .أٗؼِض ٗظَحص ٓخ أٗـِٚ، طؼ٤ْ ٝأطؼْ حُظؼٔخء، ٝطل  

م ٝطٔؼََّ ٖٓ اكظـض ُٞحًػٚ  ََّ ٖ ٝطل ٌِّ ًؼَّش حُٜؼخد، ٝطـخَٓص ػ٤ِٚ ىٕٝ ٝٓخثط٤ش ٝال ٓٔ

ٙ َِّ  .رخكض ك٢ ٓ

هخٍ )ُٔخًح ال طٌٛذ ا٠ُ حُطز٤ذ :ٝرَم رٚ طويّ حألُْ كلخكع ػ٠ِ ػوظٚ ٝأػَ حُظؼط٤َ ٣طٍٞ رٚ 

 ػ٘ي١ ػوخه٤َ ط٘ل٢٘٤ ٍحىح ػ٠ِ ٗلٔٚ (ُ٘لٔٚ 
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 .رخهلل ػ٤ِي ْٝٓ ٓوخٓي َٛ حُيٝحء حّ حُؼوخه٤َ

 .اط٢ًَ٘ ٝٗؤ٢ٗ

 .ٓظِٜي رٌٜح حُؼ٘ي

 .(ٝال٣ِحٍ ٣ظليع ُ٘لٔٚ )٤ُض ٣ٔو٠ ػ٤ِ٘خ حُويٍ رٌُي 

 .إ ٓخص حُـٔي كخَُٝف ٓظظؼٌَّد

ْٖ إٔ طـَم ك٢ حُٞكَ ِٓ  .أ٤ُْ ه٤َ ُٜخ 

 .طٞهق ٝاٛزَ

 .طؼِْ ٤ًق طٍِع ر٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُظيحر٤َ

ِّٚ طو٤ِي  .ا١َف حُٔ٘خًَ ٖٓ ٗ

 .١ِؼْض رَي ٓطخُغ حُٔطخٓغ

 ٓخًح طوٜي؟

 .ٝحُؼَٝ

 .ال ٣ِحٍ ػَٟخ؟

 .ٝأٝالٙ ٝآهَٙ

 .اًح ًخٕ الري أهٌٙ ػْ أٍىٙ

 ُٖٝ طظَحؿغ؟

 .ٓظزٔٔخ ٓخ كخؿظي.. أكظوَ ُي٣٘خٍ ٝػ٘يٓخ ٣ٔو٠  ػ٤ِخ حُ٘ـْ أٍكٞ 

 ٍرٔخ هي٣ؼش؟

 ٌٛح ٓخ ٓؤػخُـٚ ٝأٗخُٝٚ ُِٔخ٢ٗ ػْ ٣ي١؟

 .٣خ ُي ٖٓ َٓحر٢ ٓوخٍد

 .أػًٞ رخهلل

 .اّٜٗخ أ٣ًخٍ حُؼزٞى٣ش

 .اهِذ  حُوٍٞ ٓخًح ط٣َي؟

 .رَ ٓخًح  ٣َ٣يٕٝ ٖٓ حٌُٔخٕ؟ ٓليػخ ٗلٔٚ 

ُٔٔٞ ٓوخٓي اٗٚ ٓلق ؿزَ ٜٓـٍٞ ٝال أكيح ٣ٌٖٔ رٌٜح حُٜـَ   .رِ
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ؿي ٝأهٌ رخ٤ٌُْ ُٝ  .ٝٓخ 

 .ال ط٘ؼَ كَد حٌُ٘ٞى ٝحألُٖٔ

 .رَ أٗـَ رخُي

 .حُٔؼ٠٘ 

َّ  .أ٣ٍي ٠ٓخػلش حُٔزِؾ... اًح ًخٕ ٝالري

 .ٌٝٛح ٓخ ً٘ض أ٣ٞٗٚ ٝطًَظٚ ُِٔلخؿؤس

 .ري كَٛش ، ٝاهلخّ ، ٝطٜخكض ، ال أكٜٔي

 .ال طظؼخ٠ٗ ٓظَٟ ٝطٔٔغ ػ٘يٓخ ٣ل٤ٖ حُٔوخّ

 .ٝٛلظي أٓظؼظْٜ حُٜٔض

 .ٌٝٛح ٓخ ط٣َيٙ.. رَ أػؤٍ

 ..ال أى١ٍ

ٚ حُوٍٞ ا٠ُ ٗلٔي، ٝٓظؼَف كن حإلكَحُ حُلو٤و٢  .ّٝؿِ

َ ُٓ  َ ْٔ  .ال طظظََِّ كظطْٔ ٝط٤٠غ ك٢ َؿ

٢ٗ حُٞكخء، ْٝٓ ح٢ُُٞٔ حألَٓ أ٢ًًَٗ رخُٔٞص أ٢ٗ ٝ ٝالَّ ََّ ًٝؼَ .. رَ حُظٞم ا٠ُ حُي٤ٗخ ؿ

َّٔض ػٜزٚ ِٝٓؿظٚ  ٖ ٓؼٚ، ٝط٘ؼََّ رِزَٝىس ٓ َٓ ٜخ  َّٔ َٗٝىٙ ٝاٗظخرظٚ كًَش رؤٛٞحص ؿ٣َزش اٗظ

رـ٠ذ ٝأرَُ ٓٔخص ٝأؿَحٝ أكيػض أٓزخد ر٘ظَٙ ٝٓٔؼٚ ٝأٌٓٔظٚ ك٢ طل٤ٌَ ػو٤ْ ، ًؼ٤َ 

حُٔ٘خًَ ٝأى٠ٗ ػالؽ ٣ٔززٚ ط٘وَ ٗظَٙ ا٠ُ حُٞحى١ حُـخٍم، ك٢ ؿخُذ حُظَحد ٖٝٓ ٌٓخٕ ال 

 .٣ؼٞى ا٤ُٚ ٛخكذ أٍرغ أهيحّ ك٢ حُٔٔخء

.اؿظَٔ، ٝطٌحًَ ٝطِٔٔض ٣ٔ٘خٙ ٛيٍٙ، آظ٘ؼَ  رخإلَٗ٘حف رؼي ه٘ٞع ٍٝحكش رؼي ٛيحع  

ك٢ ٝكيس ٝاٗؼِحٍ ٓ٘ط٣ٞخ ٝك٢ ٓلَ ٝرؼي ٣ـخٛي ر٘لٔٚ ُٜٝخ، ٣وَؽ اال ٓخ ك٢ ٗلٔٚ ك٤ٌٕٞ 

ح ٣ٝـَىٛخ ك٢ ؿَٝ ٣َٝطو٢ رؤكؼخُٚ ٝهي ؿْ ػ٘ٚ حَُأ١ ٝطـؼََّ ٣ٜيم ٓخ  ًَ حُظؤػ٤َ هخٛ

 ٚ ُٔ  .٣و٠ؼٚ ُٚ ظ٘ٚ، ٝاٗٔخٗٚ حُيحه٢ِ ح١ٌُ ػخٕ ٓؼٚ ٣ٌُِِّ

ٝرٜٞص ٓٔٔٞف ٝٗلْ ك٢ كو٤وظٜخ ؿٔي ألكيحع ٝكٞحٍحص ر٘ظٚ ٝكخالص طلَهض رٚ 

ِظٚ َّٜ  .ٝطل
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٣ؼَف حٌُؼ٤َ ٣ٝوق ػ٠ِ حُٜٞحد ك٢ ٣َ١ن ك٤خطٚ ٝطوز٢ ٝطز٢ٔ ٝؿِْ ا٠ُ ٗٞحك٤ٚ رال 

.ى٤َُ أٝ ٓخ ٣ؼٌْ َٓحىٙ ٣ظٞىى ألكؼخُٚ ٣ٝوظَد ٖٓ ًَ رؼ٤ي  

ٝط٘وَ رٚ هِزٚ ا٠ُ ًَ ٓ٘وِذ ٝأٓلَ ٝػال ًَ ٛؾ ٝػ٠ِ َٛٔ أُوخٙ هخٟؼخ ا٠ُ ال طَٜف ٝال 

 .طٍٜٞ

ٝرال ٓطٔق ٝال ٓزن ١ٔغ، ٝرال ػوَ االَّ ٓخ طلَٔ ٖٓ ػوَ حهظَكظٚ ٍٝف ػَكظٚ ا٠ُ أٍٓٞ 

 .ًؼ٤َس

ػ٠ِ ٓخًح حُؼِّ؟ أُو٢ ٓخ رِيحهِي، ٝإ ٗجض ارظ٢ِ رٚ ا٣ٔخ٢ٗ ري، ٝك٤ٜ٘خ طؼَف أ٢ٗ ُٔض 

 .ٓـَى ّٓٞٓٞ أٝ هخًف ٣ٌُٜخٕ

 .َٛحهي ٢ٌَ٘ٛ٣ ٣ِٝػؾ ٛٔظ٢

 :ط٣َي حُلو٤وش

ٓؤهزَ ٝأٗظ٢ٜ ٝال ٣ِو٠ ػ٤ِخ ط٣َ٘لخص أٝ ٓخ ٣َٟ ٖٓ ظِْ أٝ ٍٛٞ طظزغ حإلٗٔخٕ ح٠ُؼ٤ق، 

غ، كظ٠ أٛزلض أىٖٛ ؿ٤ٔغ ػ٠الط٢ ٤ُالً ألٗخّ، ٝأطوٌ ٖٓ حٌَُٔٔحص  ِّٔ أٛزق كئحى١ ال ٣ظ

 .ػالؿخ ٢ُٓٞ٘

كال أٓٔي ػ٠ِ حُيػخء االَّ رؼي آظ٘لخً ٗيط٢ كؤٗخّ كخٍؿخ ٝهي ريَّى٢ٗ ٝأطِلظ٢٘ ك٢ ٓ٘خ٢ٓ، أٍٟ 

ححُ٘خّ ٣ظوٌٕٝ ٖٓ حُؼـالص ٠٘ٔٓ ٖٝٓ ٓظلٌٔخص ٓزظـ٠ ٓخ ٣َ٣يٝٗٚ ٣ـيٝٗٚ ٝأٗخ ٓغ ٗل٢ٔ 

كض حُلَحٕ  ََّ ٝهي ٍحٝىط٢٘ ٛزخص حإلٗظوخّ ٝؿِوض ػ٤ِخ ٌٛح حُٔؼٟٞ، ٝؿ٘خ ػ٤ِخ حُٔوظٚ ٝطط

 .ٝطـزَص ٓيحّٝ حُؼوٞى

ك٢ أً٘ٚ ٝطؼٌد أُْ حُي٤ٗخ، ٝحٗظ٠ٜ حَُكٔش ٖٝٓ أكيع حُ٘وٞى رـ٤زٚ َٛكٜخ ك٢  ٗوض حُٔؼن

ٚٓٞ٣. 

ٝكيٙ ك٢ ٌِٓٞص آظٞهق ٝطٌٍَ ك٢ ١خثلش ٗـلٜخ َٛكٚ ا٠ُ ٓخ طَحٝىٙ، اَّٗٚ حإلٗٔخٕ 

حُٔ٘خهٞ ُِٔٔظوزَ ٝأل٣خّ ٗظَطٚ رلٔخرخص حٌُآرش، ك٢ ك٤ٖ ٣َحٙ ١زؼٚ رٔخ طٞحٍٟ رٚ ٖٓ 

ظٔخَٛ حُٞحٟق ػ٠ِ حُـ٤َ ٝحٟق  ُٔ ٗؼٍٞ ٝططَكٚ ٖٓ ىفء ٝآظٞهلظٚ ىٍؿخص حإلٗٔخٕ حُ

 .ٖٓ اطو٠ ٝطزَٜ
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خ ٝطٌٌد ٝطِػؾ كبٗٚ هخٙ اً طِْٔ ٛيٍٙ  ًٔ ٝٛخىف طَٜكٚ هُٞٚ، ٝإ ًخٕ ٛٔخ أٝ ٝٛ

م أكٌخٍٙ ٝ ؿِزش ٝأًَٛظٚ ٝطوٍَ اً اكظِض ٝٓخٝٓٚ ٝطِٜٔٔخ، ٢ٛٝ  َّ ٝطٔخُؽ ك٢ ػلٖ ؿ

 ...أهَد ا٠ُ كزَ ح٣ٍُٞي

ٝطوَؿض حُْ٘ٔ ػٖ رطٖ حُٔلخد ك٢ ك٠ٔ طزِـض اٍحىطٜخ ٜٝٓيٍٛخ ٗخٍح ٛخرض حُيفء 

.حُ٘خٛي ػ٠ِ حُزطلخء، حُٔلون حُلَهش حُٔوَؿش ُِٞؿٞى ٓخ حهظِٗظٚ حألٍٝ  

ٝال أهل٢ هيٓخ ػٖ حألٍٝ االَّ اطَٜ رخُٔالٓش ٖٝٓ ؿٍٞ ا٠ُ كٍٞ ر٤٘ض ُٚ ٓخ حٓظلَٔ ك٢ 

.أَٓٙ، اٜٗخ حُل٤خس رٔلَ طؼخُؾ حُ٘ٞحّ ٝرويٍس ٓظلٞم طظزؼٚ كخالص ؿ٤َص حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٤ُٔ٘خٕ  

.ٝٓخ طلَٟ أرطؤ أّ ٗخٍ ٓخ ك٠َ اٗوِذ ا٤ُٚ حُٜٞص ٝطَٜف رٚ ىٕٝ ٛلق أٝ ِْٓ  

 .ٓخًح هِض

 َٝٛ َٗػض حُط٣َن ُ٘لٔي

ٝحٗلَف ا٤ُٚ ٓ٘ل٤٘خ ٝهي طـ٘زٚ آهَ ُْ ٣ل٢ٜ ُْٜ ػيى ك٢ ػخك٤ش .. ٝٓخًح ط٣َي٢ٗ، حإلػظٌحٍ

 .ػَكض ٛيم ٓخ طٜخٍع ٓؼٚ حُزخٍكش ٝأُق ٗلٔٚ كظ٠ ظَٜ أٓخٓٚ

 !!أطلِْ 

َّٔق ٝؿٜٚ ٝهي طٌ٘ي حَُإ٣ش ٝأىٍى حُٜق ٖٓ ح٠ُي ٝآظَم حُٔؼ٠٘ ٍٝأٟ ٛخكذ حُزيُش  طٔ

حُٔٞىحء ٝحُٔظَس حُز٠٤خء ٓخ اكظٌْ ا٠ُ ٍهزش ػ٘ن أًَٛظٚ أَٓٙ رلؼَ حُل٤ش، ٝهي اػظَٟض 

 .ٓ٘خٓٚ ٤ُِش حُزخٍكش

ٝرَٜ٘ أُو٠ ٓٔخٓؼٚ رخُوزَ حُٔ٘خٍ ا٠ُ طُّٜ٘ؼٚ ُٔخ ٣ظَٛيٙ ، طٞؿٚ ا٤ُخ رٔخ طٌَٓض رٚ 

 .ٍٓ٘ٞطي

.أط٣َي٢ٗ هخ١ٝ حُوِذ أّ طو٠٘ حُزُؼي٣ٖ ٝطُٜ٘ي ؿ٤زي ػ٠ِ ٓخ أٍٟ، ٝال طَحٙ  

 .ال طؼوي أًؼَ، ٝال طي٠ٗ كظي٠ُ رخُٔٞٛٞى

أٛزض ر٠َرخص، ٍٝٓظ٢٘ اؿَحءحص ا٠ُ ٛ٘خ، ٝأُو٤ض رال ٓل٠ٔ رـ٤َ ال ٣زِؾ آَإ .. الكع

ًٝ كْ ٝأطِلض ٝأ٣ََّٛض كظ٠ ِٝٛض، ٝألطـْٔ ك٢ ُحثي ػٖ ١ؼخٓي كِٖ إًٔٞ االَّ ؿِء 

 كَٜ رِـض ؿخ٣ش حٌُالّ؟... ٖٓ ٛلظي

َُّ ٌٛح حُٔوخٍ ُٝٔخ، أطلٔذ أؿَى ػ٠ِ حٌُٔخٕ ٣ٜٔذ حُٔخٍ ػ٤ِي ٖٓ حُٔٔخء َٝٛ ٣ظٞحكن  ً

ؽ حُٔٔي، طـَرظي ٝط٤٘ٔخى هي طِو٤ي ك٢ حُٔي... حُـ٢٘ ٝحُلو٤َ َِّ .ال طيػ٠ ٝك  
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َؿي ٓخ طـ٘لظٚ ا٠ُ حُٜق ١ٝخهض حُٔـخٍس حُظ٢ ط٘خّ  ارلغ ٝطلَٟ ػٖ حٌُٔخٕ ٝٓٞف ٣ؼِّ

 .ك٤ٜخ

ق ٓؼوٞى ُٔخٗٚ َّٔض كظ٠ ط٘ظََّ ه٤٘ش ىٝحّ حُٜٔض، ؿخد ك٢ ًٔخٍ ٝر٤ٖ ٤ٛزش ٝٗؼْ، ٛلَّ .طٜ  

 . حُٔزِؾ رخُيٝالٍ ٤َٓكؼٚ ا٠ُ حُٔٔخء !!ٓجش أُق ٤ِٓخٍ ى٣٘خٍ 

ٝطلظلض حُ٘لخٙ ٟٝخهض، أهزَطٚ رلخُش ٓخ كِٔٚ حُوزَ ٝأُلض ػ٤ٞٗٚ أَّْٜٗ طؼَكٞح ػ٠ِ حُٔزِؾ، 

كَأٝح ك٤ٚ حإلَٛحٍ ٝٓخ أٗخٍ ػ٤ِٚ حألَٓ، ٝطؼخُـض حُ٘ظَحص ك٢ هزَس ٝكخثيس ، ٍٝأٟ حَُحث٢ 

.ٓخ ٣لون حُلخثيس ٝال٢ٗء  ٣ظلون ٍٝحء ٗوخٕ ػو٤ْ، ٝحٌُٔخٕ هي آظَم هِذ ٓخً٘ٚ  

 أ٤َٗى ا٠ُ ٗوطش ٛخٓش رؼيٓخ ٗظٌخطذ ال ػٞىس ُي ٛ٘خ، ٣وٍٞ حَُؿَ 

 .ال طوَ ٢ُ أًٛذ ا٠ُ ك٤غ طَ٘ ػ٤ِخ" ٝك٤ي"٣َىُ 

ٖ ٛ٘خى ؟  ِٓ  رَ أٝؿي ُ٘لٔي ٌٓخًٗخ  رؼ٤يًح  ػٖ ٗظ١َ أٝ ٣َ١ن طَٜك٢ 

*                               *                                    *                        *    

ٝكِٔظٚ ح٤ُٖ٘ٔ َٝكلض رٚ، ٌٖٓ ح٤ُٔ٘خٕ هِزٚ ٌٝٓ٘ض حُ٘وٞى ؿ٤ٞرٚ .. ٝٓخٍع ٗلٞٙ حُؼَٔ

َّٖ رخُلَٜ ػ٠ِ ٛيم ٓخ ػَكٚ، ٝأهَ ُٚ   ٝىٝحػ٤ٚ، أكَم ُٓ ًَ ػخىس أٝ أُلش ٖٓ حُٔخ٢ٟ ٝ

ظٚ حألكخى٣غ  ٖٓ ٍٝحثٚ رٔخ ٓؼٚ، أهزَص حألُٖٔ ًَ ُٔخٕ، ٝأٗخٍص ا٤ُٚ ًَ حُ٘ظَحص ًٝلَّ

أهزَطٚ حُط٤َ رٔخ ًخٕ ٝكِٔض ُٚ ح٣َُق ٓخ ًخٕ ك٢ . ٝأٝؿي ُٚ ٌٓخٕ ٌُٔذ ًالّ حُٔوخ٢ٛ

ٖٝٓ اٗٔخٕ ك٢ ك٤ِش ٝطَٜف اٗلَحى١ ٌُٔذ ٣ٞٓٚ ا٠ُ .. ٝر٤َّٖ ؿَّ حُلْٜ ٝىحكؼٚ.. حإلٌٓخٕ

ئَٛ آظِٜي ٓٔلٍٞ حُ٘لّٞ،  ٗظَ ا٤ُٚ حُ٘خّ ػٌْ حَُؿخٍ ُٓ ٝاػظزَص ٣َ١وٚ .. ُِٓطش ٝ

خ طؼظْ ُٚ ٝك٤خ حُلَم ر٤ْٜ٘ ٝر٤٘ٚ َٔ ُِ  .َٗػخ ِ

ظٔغ  ُٓ ٝاُىحى ٓخُٚ ٝاهظِلض كخالطٚ ر٤ٖ ُٖٓ ُٖٝٓ أكذ ا٠ُ ٗلٔٚ طـ٤ََّ ح٤ُٔخٍحص ٝأٝؿي ُٚ 

ُِؼ٤ٖ ٝهطؼش ال ٣ويٍٛخ رؼي ىٝحّ رٜخ ك٤خطٜٖ ٣وظطغ ٖٓ حألٍٝ ك٤ال ٓخثِش ٓخ ك٢ حألكالّ 

 .ًَٝ ٍحث٢ ٣ظٔؼِٜخ ُوطش ٣ظليع ك٤ٜخ ُ٘لٔٚ

ٝاٟطَطٚ حُٔٔخُي ا٠ُ طـ٤٤َ اٟطَح١ٍ ُِط٣َن حُٞحَٛ ر٤ٖ حُطَم حٌُٔظع ، ٣َ١ن 

هخٙ ٓ٘لَى ا٠ُ حُل٤ال، ٝطلٔذ ُٜخ حُٔزِؾ اً طزؼٜخ رخُظ٣ٞٔش ًؤؿَٔ ٌٓخٕ ٝطٔطَّلض ٗوخ١ 

أٗـِض ػـالص ح٤ُٔخٍس طوَؽ ًَ ٓؼًٞحص هِزٚ ًٝخٕ ٣َ٣ي ٍؿَ ٣لٔذ ُٚ حُٔوخٍ ٣ٝٞٓغ ُٚ 

حُٔوخّ، ٝٗٞٛي ٖٓ ٓؼ٤َ حٍُٜٞ حَُٔٓٞم رخَُإ٣ش حُٔٞػن رخألٓخٗش ٍؿَ حألػٔخٍ ُْ ٣ؼَف ُٚ 
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َى ُؼَٝطٚ، َٓآٙ أَٛ ٝك٠ٍٞٙ ٣وِذ ا٤ُٚ ٖٓ أكزٚ ٝأرـ٠ٚ ؿ٤َ أَّٗٚ هٌُف رخُل٣َن  َٓ أَٓ، أٝ 

حألٍٝ، ٣ـيٝ أٝ ٣ٌٛذ ػ٠ِ ٓخ ٟٛٞ ػ٤ِٚ ٖٓ أ٤١خف حُظؼ٤٘ش ٝٓخ ٣٘خ١ رخُوِذ ٌَُّ٘ٚ ٛخكذ 

َٟض  .أ٤ٍٟش ٤ٌِٓٝش ًظَٔض ٝأٍ

ًخٕ رٚ حٌُؼ٤َ االَّ أٗٚ ٓظَٝى ألكخ٤ْٓ ٝػ٤ٕٞ طَل١ٞٚ، ٖٓ طٞحػيٙ حُويٍ ٝأكزَّٚ حُلع 

َؽ ٖٓ ؿٞف هٜٚ  ظٚ حُٞحُيس طِٔي ٤١لٚ حُٔلخد ٝاٗؼٌْ ٓٔ٘خٙ ػ٠ِ حألٍٝ ٝطوَّ َّٛ ٝطٞ

ح٤ٌُٖٔٔ حُٔلظخٍ، ك٢ ٣ٞٓٚ، ؿ٤َ إٔ طٞػي حُـَحّ ١ٝلق هِزٚ، ٝط٠خػق ٍٝٛٞٛخ ػ٠ِ 

ٍٓظٚ ك٢ حُوالء ٝأػَ ػٖ ٝؿٞىٛخ ًخٗض ٛ٘خ رخألْٓ، ٗؼخد . ؿيٍحٕ هِزٚ ٝك٢ ٗلن ىٓٚ

ًََّطٚ ٓٔخٝة حُزؼي ٝهزق أكؼخٍ حُِٖٓ  .آظـِظٚ َُِحكش ٝطٌ

غ  َّٔ يػخس ٝٗن ُٚ كؼَ ك٢ حألػٔخٍ ٝطوَأ هٜٚ حُلذ ٝطٔ َٓ ًٝخٕ ٓ٘ٚ إٔ أٗـَ ٗلٔٚ رٌَ 

 .أؿخ٢ٗ طؤهٌ ُٚ حُلن، ٣َ٣ي حإلهٜخء أٝ ط٢ِٔ ح٤ُ٘طخٕ آٔٚ حُلذ

ٝأرطؤ ك٢ حألٗـخٍ كال ٣ؤهٌ ٍحكظٚ رخ٤َُِ رَ رخُٜ٘خٍ ٝحُْ٘ٔ اٗظٜض ا٠ُ ٢ٓٝ حُٔخػخص 

ٜخٍف ُٔخ ٣َ٣يٙ ُٔ  .ىٍٝحٜٗخ، كال ٣ؼَف ُٚ ٓخ ٣َ٣ي، ٝال ٛٞ ر

ٓخٍ ك٢ ٣َ١ن رؼ٤ي ال ٣ؼَف ُٚ ٍى، ٝأُحؽ ٤ٔ٣٘خ ًَٝ ؿٜش ًؤَّٗٚ ر٤ٖ أٛخرغ ٣ي طوخ١زٚ أَٗض 

ٖٓ ٗلٔي هيُٓض ا٠ُ ٛ٘خ ال طَى حُزخٍ ُٖٝ ٣َى ُي ٓخؿخد ٝٓزن، ٓخ رٚ ُْ ٣لظَّ ُ٘ؼٍٞٙ 

َّٕ حُلَم  ٝٛخكزٚ ٣وزَ ػ٠ِ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُي٤ٗخ ، رٚ أُٓش ٍٝك٤ش أٝ ٓخ اهظِق رٚ ٍحؿق حُوٍٞ، ا

ر٤ٖ حُزخٍكش ٝح٤ُّٞ ٛيحع ٝكًَش ٌٝٓخٗش ٣ظ٤ِٔ ٣ٝؼَف رٜخ، ٝؿطخء حألٍٝ ًٝٞٓش 

حُلـخٍس حَُٔطلؼش ك٢ هٔش ؿزَ طَّٜ٘ض ُِٔٔخٓغ ، ًخٕ ٣وق ٓؼٚ ػ٘يٓخ ًخٗض طٜٟٞ ًَ ك٤ٖ 

ّ أَٓٙ ََّ .ٝط٠ٜ٘ض رخٌُٔخٕ ٗخكٍٞس ٓخء ٝهِحٕ ٤ُْ ُِؼ٤ٖ ري٣َ َٓآٙ،  ٝال رخُوٍٞ ٝٛق ٌٓ  

ض ًَ حُـلخء ٝأٝطَص ًَ ؿَّ ك٢ حُظَرش ر٤ٔخٙ أػيطٜخ ُِيَٛ ٝأٓوطض ػٜ٘خ َّٔ .ٓوض ُٝ  

َ ٓخ ؿَٔ حُلَحؽ ٝٓو٠ حُ٘خّ  َّٔ ؼظن ٝػ ُٓ طٔخٍم حُِٖٓ ٝطَ٘وَ ر٤ٖ حألًق ٝك٢َّ ػ٠ِ ًَ 

ف حَُٔحٍ ٝآظوض حُٔي٣٘ش ٖٓ رجَ ًخٕ  ََّ حَُحكش ٓخ ٓيٟ حُـ٘خء، ٟن حُـٞف حإلَٓٔحٍ ٝطط

 .ٝطوَِّق ك٤ٔخ ٝٛذ أٓٞحٍ أٗيحف كؼِٚ. ٣٘خّ ػ٤ِٚ ٍؿَ

كخُ رلوخثذ حُيُٝش ٟٝٛٞ ٖٓ حُلـَ ا٠ُ حُٔٔخء ٝارظؼي رؤ٤ًخّ ال ط٘لٌ اٗٔخٕ ارٖ حُيَٛ ٝارٖ 

ع ٝاُظْٜ  ََّ حُط٣َن ٝه٤َّخٍ ٖٓ طٜخٍع ٝحُو٤خٍ ٝكيَّىص ُٚ ح٤َُّ٘ش حألهيحٍ ٝطْٞٓ ٝارظْٔ ٝطٜ
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ٝكطظٚ حألؿ٤خٍ ا٠ُ ٓخ طؤؿَ، ٝٓو٢ ػ٘ٚ ُكظخص حألهيحّ ٝٓخ ٗزٌطٚ ... ٝط٘وََّ ٝر٘ظٚ حُٔـخ٤َٛ

 .حُٜلٕٞ ٝطؼلَّظٚ حُوط٢ ٝحُلجَحٕ

ََّ ػ٤ِٚ، ٝطِوظٚ  ََّ ٓٔخ ٛ َّٔلض حألػٔخٍ ٝطلظلض ػ٠ِ آٓخٍ طؼ٤َ حُزـ٤ش ك٢ ؿٞحٍٙ، ٝٗل طو

حُّ٘ٔٞ اً ُلظظٚ حُلـٞع ٝأُوظٚ ٝطـطْ ك٢ ٌٛح ٖٓ ًحى ٝؿَٟ ا٠ُ ٜٓذ طؼَّ٘ض ا٠ُ 

ِوخٙ ٍٛٞ ٖٓ اٗظوٜض ٖٓ ح٤َُِ ٝأٝحٕ  َٓ ط٣ََٔٙ ٓوطض ػ٘ٚ أٍٝحم ٝطللع هيٍٙ ٝػخٕ 

٤ٌُظذ ٓخ ٤٠٣غ ك٤ٚ، ِْٓ ُِو٤خٍ ٝهِذ حٌُثذ حُٔـ٤ذ ا٠ُ كخَٟ أ٤ُق، أ٠ٔٗ ػَٝس ُٔخ ٓوخٛخ 

 .ٖٓ أػٔخٍ

ٝأهٌ رٌَ ٖٓ طَّٔ٘ؼٚ ٤ٗجخ ًحص َٓس، ٝأًَٔ ٗوٚ ح٠ُؼ٤ق ٝطـَٜ حُٔظٌزَ ٖٓ كَف هِٞد 

.حٌُؼ٤َ، ٝأظَٜ ؿخٗزٚ حُٜٔزٞؽ حُـِي ١َٝى ػ٘ٚ حُٜزق حُٜؼذ ٖٓ أهٌٙ ك٢ ٗٞحّ  

ٍك٤ن ٌُٜح ًٝؼ٤َ حُ٘يس ك٢ ٝؿٚ ٌٛح، ػ٤ٕٞ رطوّٞ ٝػ٠ِ حُٜخٖٓ أٗٞحى ٝكطخّ حُ٘خٍ 

 " .ٝك٤ي"حُٔظوِن حُٔظٞحٍع ًخٗض ٗو٤ٜش 

ٜٝٗٞ رَٟ٘ ُألؿ٤خى حُٔٔظ٠ؼل٤ٖ، ٝك٘خ رٚ حإلكٔخّ ٣وَؽ ٓخ رٚ ٖٓ كذ ٣لظق ٛ٘خى٣ن 

.طِو٢ ٓخ رٜخ ٓظ٠ ٓزـ٠ ٣ٌزَ ٣ٝـ٢٘ حُٔلظخؽ، ال ٣ٌظْ ٓخ ٣يػٞٙ رَ رٔخّ ٓٞحط٢ حُلن  

ي ٓٞح٤ٟغ  َّٜ ٝال ٣وٌٍ ٖٓ اَٜٗف ا٤ُٚ رَ ٣طلق ػ٤ِٚ كظ٠ ٣ٔخ٣َٙ، ٢ٛ ك٣َش اطزؼٜخ ٝطو

 .٤ُٜوش رؤكٌخٍ ٝكٌَ ٤ُِّٞ ٝػ٤ن ٣َ٘ف اػخىس طٜل٤ق حُ٘ظَ ُِلو٤َ

َُّ ٖٓ حُلِٞ ُٔ .ُٚ هزَس ك٢ كي حُ٘لَس ٝط٣ََٔ حألًٝحم ك٤ٔظزن حُ  

ٖ ُِْٜ، ٍك٤ن ُٔخ ٍكوش ُٚ، ٝٗخف ٌَُ آَأس ًؼذ هيٓخٛخ ٝأٝػوٜخ حُظؼذ ٌِّ ٔٓٝ.  

ق، ٣ٔؤٍ َٛ ٝك٠ رٔخُٚ ٝحُظلن رلِٕ ُْ ٣َٙ؟  َٛ ٍكغ حُزالء  ٓغ ًَ ٓٔخء ٣ـِْ ٤ُّٜلِ

ٝطٞهق ك٢ حإل٣لخء، ٝط٤ٜي ظخُْ ٣ٔو٢ ػ٤ِٚ حُو٤خٍ، ح٤ُّٞ ك٢ ك٠ٟٞ ٣زلغ إٔ ٣ٌٕٞ ؿٞحرخ 

 .ُٜخ ٝػَِّٚ ًخٕ ٣زلغ ػٖ ؿٞحد أًؼَ ػٖ ٓخ ُْ ٣ـيٙ كٔخ كؼَ

حُٞهض حُط٣َٞ ك٢ ٝحهغ أٓخّ حُو٤خٍ، ٝك٢ ْٝٛ ػي٣ْ حُويٍس ػ٠ِ حإلهظ٤خٍ، ٓ٘خٛي ٌَُ 

.ٓلخٝالطٚ، َٓكٞٝ ٌٛح ٝؿ٤َٔ ٓخ طويّ، كٖٔ ٌٛح ٣ٝؼ٤ي ػٖ حُويٍس ٓخ ُْ أهظيٍ  

 .ه٠٠ حُٞهض حُط٣َٞ ك٢ آٔخى ٝطَى ، ٝٝٓٞٓش َٓحىكش ُألهٞحٍ

*                          *                              *                            *     
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َ ك٤ٖ  رـِْ ك٢ رَٛش ٝحٓؼش ٖٓ هَٜٙ ٝػ٠ِ كوَس ٝاٍطوخء ك٢ ٗؼ٤ْ ٍر٢ ر٤ٖ حُطز٤ؼش  ٌُّ ًٝ

ٍُٛٞ ال ٣َحٛخ ال حُوِذ َٝٗٝف أٝىػش ريػش حُوخُن ك٢ َٛٝف اَٜٗكض   ْٖ ِٓ ٝٓخ ًٔذ 

ػٖ ٤ٟن رظٌخ٤ُق ٜٓيٍ َٓ٘ع أٍكغ حُـٔخٍ ُٔؼ٠٘ ال ٣لظَٔ ر٢ٔ حُٞٛق، ٝك٢ ؿِـِش 

 .حُٞؿٞى ٝك٢ هِذ حَُىٛش ٌٍؽ ٣زؼغ رخُٔوخّ ا٠ُ أػ٠ِ

ٝك٢ ُذ حإلػٜخٍ ٍٝإٟ ال ط٘ٔل٢، ٝك٢ ػـخؽ ك٤ٔق ُِزَٜ ٝكُٞ طؼَٜ حُٞكيح٤ٗش ُٚ، 

ٍٓظٚ ػ٤ٕٞ ٖٓ رؼ٤ي ٟٝؼق ػ٤ِٚ حإلٓؼخٕ ٝحَُٛزش حُلخَٛ ٝىػْ اٗوالد حٍُٜٞس رظِلض 

ٍكؼٚ ا٠ُ ١ِذ أكيْٛ رـُٞش ػ٠ِ ٓي حُل٘خء ٝحُٔخكش حُٔل٤طش ُِل٤ال ٗظَحص ُْ طِْ ٝهي ػال 

 .حٍُٜٞ ٝأريص حُ٘زٌش ٓٞهلخ ٤٠٣ن ٤ٔ٣َٝ ُِ٘ي

 .ٝال أػخٍ رخه٤ش

 .ٍى ُٚ حُلخٍّ ػ٠ِ حُٔئحٍ

ٍؿق حُ٘خد ظ٘ٚ ٝؿَد رٚ ٓـَٟ ىكن ح٣ُِٔش كظِو٠ ٍٓخثَ طول٢ حُْ٘ٔ ٝطوطغ حُط٣َن 

 .حُٞحَٛ

ر٠ِ رَ ٍٛٞس ٢١َُِ٘ حُظخُْ ًحى ٣ّٞ ٖٓ حُٔخ٢ٟ .... ٣َ١وش ٌٛح حُلخٍّ طٌخى طظٌٍَ ػ٢َِّ

 .أِٓٞرٚ ٤ُْ رخُـي٣ي رَ ٓوخ١غ طَطز٢ رـ٢ ٣وزغ رٜيٍٙ

ََّ ُٚ كٜٔٚ رؤٗظخٍ ال ٣َحٛخ االّ ٛٞ ٝرُؼٍي ؿ٤َ َٓٝ هٞ ٛيٝءٙ ٝٝؿٚ ٣زيٝ ٓ٘ٚ ك٘ي .. ٝٓ

ٝطٞؿٚ ا٠ُ ... ٣وق ٓؼٚ ٣ٝظـٔغ ٓخ طوِغ ػٖ ٤ًِش أػوِظٚ.. حُظِٔش ٝٗلّٞ طظِلض ا٤ُٚ ٝال ٣َحٛخ

 :كَٓٚ

ىحى ح٥هَ ٣َُحػ٠ ٝىحىٙ ، ٝا٢ٗ اهظَطٌْ  ِٝ حُلذ ٤ِٓٝش ُألُلش ٝٓ٘زغ ٖٓ ٍٗٞ،  ٖٝٓ ٣َحػ٢ 

ُ٘ؼٍٞ ٣ؼٍٞ ٣ٝٔظٔي ٖٓ ك١ٌَ، ُْ أ٠ٔٗ حُل٠َ ػ٤ٌِْ ُْٝ أٗظوٜٚ ٓؼٌْ، حُلذ كٖ ال 

َحى١؟  ُٔ طْ  رِ .٣ٔظط٤ؼٚ االَّ ٖٓ كِٔٚ ٝطٌٔخٙ ٝٝػذ روِزٚ، كٜال ط٘ؼََّ  

ٝػخى ا٠ُ رَٛظٚ ٝػ٠ِ أكَٗش أهٌص رخَُإ٣ش ا٠ُ ٓخ طَحٙ ٝطٔٔؼٚ أػ٤ٖ حُلو٤َ، ٝاطَٜ رال 

٢ٗء ٝرٌَ ٢ٗء أطخٙ كٌَِٙ، ٝأكخٍ ىٕٝ كٍٞ ا٠ُ أ١ كَ، ٝاًظل٠ ربُوخء حُلخٍ،  ًحرض أُٞحٗٚ 

.ٝأر٘غ ؿٞٙ ؿ٤َ ٛيم ٓلظزْ حألٛٞحء حُؼخَٛس كظن أٍرطظٚ ٓـ٤َّذ حُ٘ؤٕ  
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اً ٣ٔظٌِٜٚ أػ٤َ أٛٞحص ٝطـخُٝص ح٠ُـش َُٝٛٝش أػـِص طَط٤ذ ٌٛح ٝك٠َ ٌٛح ػٖ 

ٌٍ ٓ٘خٝة ألُلش ٓخ َٝٛ ا٤ُٚ كظ٠ أط٠ ػ٤ِٚ، ٝٓخ ًخٕ رؼ٤ي ٝهق ٣ل٠٘ٚ ٓ٘غ  ًحى، ِٝٗ

 .حُلًَش ٝأ٤ٛذ ك٢ هٞطٚ ٝأك٤َ ػ٠ِ ح٠ُؼق

ٝٗ٘ذ حُٞهغ ك٢ .. ١ِغ ػ٤ِٚ ٖٓ أٟخع ػ٤ِٚ ػَٔٙ، ٟٝٛٞ، اَّٗٚ حألَٓ حَُٔ ٣ظلون ك٢ ؿي

 .أ١ٞ٘ٗش ٗخ٤ٗش ٍأٓٚ

ٝرخٕ حُٔخٍٝحث٢، ٛٞ حَُؿَ ح١ٌُ ط٢ٓٞ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ىحٍ حُزِي٣ش ٖٓ ارظٌٍ حُـٞى ٟٝٓٞ 

ًَٝ .... ٣ٞهلٚ ح٤ُّٞ ٣ٝطخُزٚ رَأٓٚ، ٌَُّ٘ٚ ُْ ٣ٔظِْٔ رَ طٜيٟ ٝطـخىال ٓطٞال.. حُٔؼخِٓش

َ، ٣ٝٞػن ٍرخ١ حُزوَس  ِٔ ََّ ػ٠ِ ٓخ أٝطُ حإلٛطالكخص ٝحُٜٔخكزخص ُْ طٍَٔ ا٤ُٚ حَُؿخء رَ أٛ

 .٣ٝظطَف حألٍٝ ٣ٝـَ

ؿخٛض ٍهزظٚ ك٢ كوي ٝطِٜٔظٚ حأل٣خّ ٝٛخّ، ؿ٤ٖ٘ ك٢ اػَ حُِٖٓ، ٝك٢ ىٝحّ هِذ ٗخك٤ظٚ، 

َّْ َٝٛ حُوي٣ؼش ُٜخ ٝهق أّ اُوخء ا٠ُ ٓخ ال كيٝى؟ ، ٝآظي رٚ حإلؿظَحد  َٛحم ػ٠ِ ٓخ أُ

ٝحُِٝحٍ ك٢ ػالػ٤ش حُويٍ، حإلٗٔخٕ ٝحُظخ٣ٍن ٝحُويٍ ٝط٤خٍحص آٖٓ رٜخ، ٝٛٞ ٓزظٍٞ ًٔخ ُْ ٣ٌٖ 

ٝك٤خس رؼَٟٜخ ٣َ٣ي حُؼزٍٞ، ال ٗٞع ٣لِٔٚ ُظؼ٤٤ٖ ٜٗؾ .. ًؼَ رٚ ٓخ ُْ ٣وَ..... أٝ رٚ ٓخ ُْ ٣ٌٖ

 .حُؼ٤ٖ ٝال ٖٓ ٣زْٔ ُٚ ٝٛٞ ك٢ حُ٘ؼٖ

ُّْٛ ،  ٝػيٟ ٓظلظْ ُٝكق ٣َٜٔ حَُىّ  .طويّ رٚ حُظٞ

اٗظِع حُؼظٔش ٝحُٔوخُلش ُٝلٖ ِٓٔي حُظـ٤َ ٤ُٞحَٛ ٛٞحؿْ ك٢ ٛيحّ ُْ ٣ظلَٜ ك٤ٜخ ػ٠ِ 

 .ٓخ ُٚ

أه٤ي ٖٓ ... اٗظٜض حألُٖٔ ُلٔٚ ٝأرطِش كؼِٚ.. ٝٓؼ٢ ٓئؿَ.. ٗظَحص ٗخكزش ٝأ٣خّ ١ٍزش

ػَكي ال ُلخؿش ٟٓٞ هلل ال ٖٓ ٍطزي ٍٝهش ألهيحٍٙ ٝط٘خكَ ٓغ أ٠ُٝ حُٔلذ، ال ٖٓ ٍهَّي ُي 

َُّ ا٠ُ ٓخ ال ٣ٞؿي، حُٜي٣ن ٤ُْ هخٍهش  ٝك٢ ٢٠ٓ حُِٖٓ ٍٗوي رخُ٘ظَحص ٝطوِلي هطَس طل

خ  ٝال اٗٔخٕ ُٔظِٔٚ رَ كخَٟ ٓظٌٍَ ٓغ ػ٤ٕٞ ط٘غ رَٟ٘ ٤ُْ ٓخ ػ٤ِي ٖٓ حُٞهض اال َّٓ

ٓؼ٢، ٢ُ ٓؼي ٓخ ١َٝ٣ ُي حألَٓ اً ًخٕ ك٤ٚ ُي ػزَس ٝهٍق ٖٓ ػوَ ٓغ ٓخ كلع ُي ٝػي 

 .رخُل٤خس

٤ُْ ْٜٓ ٓخ أطز٘خٙ رَ َٜٓ ػ٤ِخ كَحٓش حُ٘لْ ٖٓ ٣ٍق حألهيحٍ ٝك٢ ًحط٢ ًِٔش حُزيء اُحء ٓخ 

 .أكظٌٔٚ
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٢ٌُ٘٘ أكلع ٟـ٢ ٗل٢ٔ، ال . هٞس ٓغ حٌُٔذ ٝكيَّس رؼي َٛٔ، ٝهالف ك٢ أػ٠ِ ٓولٚ ِٝٛق 

ظٔخٍع ٣ولِ رخُلْٜ أٝٗزٌ ٝطَحؿغ ٓغ  ُٓ َ ٝال اكٔخّ  ِّٜ َ ٝال آهَ ٓظل أ٣ٍي ٓالى ٓظل٠ِّ

َّْٔ ًَ ٓخ ُٔٔض ٣يح٣خ، كظ٠  اطٔخع َٓىحد أىٓغ ُـش حُلْٜ، ؿٔؼض رؼزٍٞ ٓخ أٓظٔظغ رٚ ٝطل

ؿيص رٌٔخٕ ٤ُْ رٚ أكي ُٝ  .كزخص ٓطَ ١ؼٜٔخ ٤١ِّذ ،  ٝك٢ ػخىس ٤ٓجش 

زَ ٝطؤػَُّ  ًِ  ٝحٗطٟٞ ك٢ ٛؼٞرش كِٔض ُٚ َٛٓٞٗخص  ؿي٣يس ػ٠ِ ٝؿٜٚ ٝؿٔيٙ ٤ِٓحص ٖٓ 

ٖٓ طوِزخص ُؿزٖ ًَٝٔ ٝٗوْ ٝه٤َِ ٖٓ حُزٔٔش ١خٍ حُّ٘ٞ ٝطخٙ ػٖ ػ٤ٞٗٚ ا٠ُ ٓخ ال ٣ُؼَف 

ٍّ ، ٠٠ٓٝ ٣ولن رٔوِٞد حٍُٜٞس ٝك٢ هِذ حألكالّ ػخرض ال  ًخٗض ٌٛٙ كخُش ٝك٤ي هزَ أ٣خ

ف، ٝاٗظي كظوِذ ك٢ كَحٗٚ ٝك٢ ٗي ٟٝؼق آظ٤وع ػٖ ٓخ حكظٞحٙ ٌٛح ُٖٓ ٝك٢  ََّ ٣ظل

ِِّ ر٘يَّس  كظ٠ هخٍد ٍأٓٚ ًٍزظ٤ٜخ،  طٚ ٝٛٞص ػخّ ، ىكؼٚ ٣ٍلٚ ٝػظٔٚ ا٠ُ حُل َّٞ كًَش ه

ٜخ َٔ : ٝط٘ٞكٜخ أٓخٓٚ ط٘ي ا٤ُٚ حُ٘ظَ ٓ٘خ١ش رٚ ٝك٢ ٟؼق اٗظزٌض ٗظَحطٜٔخ ٝهخٍ هِزٚ آ

ٍٍ ،  َٝٗظَص ا٤ُٚ  ِرزٔٔش ؿ٤ِٔش ًٔخ ٢ٛ ػخرظش *٠ِ٤ُ*  ٛ٘خ ُِٗض ا٤ُٚ ٖٓ ٛٞحء ػخٍ ا٠ُ هخع رخ

 ..ٗظَ ا٤ُٜخ ًؼ٤َح ٝط٤َّ٘ؾ ُٜخ... رال ط٣ٖٞ٘

اٗظظَطي ٣ٞ١ال، ٝكلظُض ُي ٌٓخٗي ك٢ كخكظش ك٤خط٢،  ٝػيط٢ِ٘ رخُٔـ٢ء ٝح٤ُّٞ ؿخء حُٞػي، 

َّٕ حأل٣خّ ػٞح٢ٗ  ..ه٢ُٞ ٤ٗجخ، ًالٓي ٗخك٢ ، َٗي٣َّش حُـلٕٞ ًٔخ أِٗض:  ًٝؤ

يَّ ٣ي٣ٚ َٓ َٛيٍٛخ ٝ ؼُٚ ك٢  ْٟ يَص ٣يحٛخ كؤؿل٠ ػ٤ِٜخ َٝك٠ِ ُٜخ ٝ ٝؿيٛخ طزظؼي .. ٝٗظَ ا٤ُٜخ.. َٓ

ُِي ٖٓ ؿي٣ي ُٝ .ٝطوَؽ ػٖ حُزخد ػخد ا٤ُٜخ ٌَُّ٘ٚ ٟخع ك٢ كًَخطٚ ٝؿَم ك٢ أهيحٍٙ ٝٛ٘خ   

   

  

  

  

 

 

 

     


